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აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისჯანმრთელობისდასოციალურიდაცვისსამინისტრო 

პრიორიტეტი (1): მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვა 

პრიორიტეტისდასაბუთება:  

 ავტონომიურირესპუბლიკისტერიტორიაზესამედიცინოდახმარებისერთიანიწესების, 

პირობებისადანორმატივებისშემუშავება; 

 აჭარისავტონომიურრესპუბლიკაშიმოსახლეობისჯანმრთელობისმდგომარეობისშესწა

ვლა, დაავადებათამიმართულებითპროფილაქტიკურიღონისძიებებისგატარება. 
 

პრიორიტეტისსაშუალოვადიანიმიზანი:  

 მოსახლეობისსხვადასხვასოციალური ჯგუფების, 

მათშორისსოციალურადდაუცველიკატეგორიებისათვისმკურნალობასთანდაკავშირებულიიმფ

ინანსურირისკებისმართვა, 

რომელიცვერიფარებამოქმედისახელმწიფოსამედიცინოპროგრამებით. 

 

სოფლისმოსახლეობისათვისექიმამდელისამედიცინოდახმარებისმიწოდება. 

თემისსამედიცინოპუნქტებშიდასაქმებულიმედდებისთეორიულიდაპრაქტიკულიუნარ-

ჩვევებისგაუმჯობესება, კვალიფიკაციისამაღლება. სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე 

ხელშეწყობა 

სქოლიოზითადაცერებრალურიდამბლითდაავადებულბავშვთასამედიცინორეაბილიტაცია. 

პროგრამა (1.1): ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსფეროსპოლიტიკისშემუშავებადამართვა 

პრიორიტეტისდასახელება, რომლისფარგლებშიც ხორციელდებაპროგრამა: 

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვა 

პროგრამისდაფინანსების ოდენობა: 

პროგრამულიკოდი0701 

პროგრამისმიზანი:  
 

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, დასაქმების, 

დევნილთა და განსახლების სფეროში საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 

განხორციელება. 

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დარგში პრიორიტეტულ ღონისძიებათა შემუშავება. 

 

პროგრამისმოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი: 
 

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა, 

დაავადებათა და მართვად ინფექციათა მიმართულებით პროფილაქტიკური ღონისძიებების 

გატარება; 
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 პენსიონერების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და მოსახლეობის 

სოციალურად დაუცველი სხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარების პროგრამის 

შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება, განხორციელება და მათ შესრულებაზე 

ზედამხედველობა კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად; 

 ბენეფიციარების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება, შესაძლებლობების 

შეზღუდვის შემცირება;  
 

პროგრამა (1.2): სამედიცინომომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

პრიორიტეტისდასახელება, რომლისფარგლებშიც ხორციელდებაპროგრამა: 

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვა 

პროგრამისდაფინანსების ოდენობა: 

პროგრამულიკოდი0702 

პროგრამისმიზანი:  
 

 სოციალურადდაუცველიდასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობისათვისმკურნალობასთა

ნდაკავშირებულიიმფინანსურირისკებისმართვა, 

რომელიცვერიფარებამოქმედისახელმწიფოსამედიცინოპროგრამებით. 

 კარდიოქირურგიულიმკურნალობა, 

გულისდაავადებებისმძიმეფორმებითგამოწვეულილეტალობისადაშესაძლებლობისშეზღუდვ

ისშემცირება. 

 მოსახლეობისსხვადასხვასოციალური კატეგორიისათვისრესურსტევადი, 

მაღალტექნოლოგიურსახსრებისენდოპროთეზირებისჩატარებაზეფინანსურიხელმისაწვდომობ

ისუზრუნველყოფა. 

 სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისათვისმაღალტექნოლოგიურისამედიცინომომსახურება

ზეფინანსურიხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფა. 

 თემისსამედიცინოპუნქტებისათვის 

პირველადისამედიცინოდახმარებისათვისსაჭირომედიკამენტებისყოველთვიურიმარაგიდასა

დიაგნოსტიკოსაშუალებების მიწოდება. 

 თემისსამედიცინოპუნქტებშიდასაქმებულიექთნებისპროფესიულიდონისამაღლება, 

თანამედროვემოთხოვნებთანშესაბამისობაშიმოყვანა, პრაქტიკულიდათეორიულიუნარ-

ჩვევებისდახვეწა, შენარჩუნებადაგანვითარება. 

 ცენტრალურიდაპერიფერიულინერვულისისტემის, ძვალ-

სახსროვანისისტემისდაავადებებისმქონებავშვებისათვისფსიქოსომატურირეაბილიტაციისკუ

რსებისმიწოდება. 

 სქოლიოზითდაავადებულ 18 

წლამდეასაკისმოზარდებისათვისრეაბილიტაციისკურსებისმიწოდება. 

 სოფლისპირველადიჯანდაცვისცენტრებისექიმებისადამედდებისპროფესიულიგადამზადება

თანამედროვემოთხოვნებისშესაბამისად, 

მაღალმთიანმუნიციპალიტეტებშისოფლისპირველადიჯანდაცვისცენტრებისმობილურობისგა

ზრდისმიზნითმათთვისმაღალიგამავლობისავტომანქანებისშეძენა. 

 

პროგრამისმოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი: 
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 ბენეფიციარების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება/გაუმჯობესება, 

შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება;  

 მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.  

 სოფლისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაგეოგრაფიულადხელმისაწვდომი, 

ხარისხიანიექიმამდელისამედიცინომომსახურებით, პირველადი სამედიცინო 

დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით. 

 ბენეფიციართაფიზიკურიდაფსიქიკურიჯანმრთელობისმდგომარეობისნაწილობრივიგაუმჯობ

ესება. 

 გადამზადებული სოფლის ექიმები და  ექთნები,  სოფლის მოსახლეობას ადგილობრივ 

დონეზე მიეწოდება ხარისხიანი, საბაზისო სამედიცინო მომსახურეობა; გაიზრდება მთის 

რეგიონის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების მობილურობა.  

 

 

პროგრამა (1.3): საზოგადოებრივიჯანდაცვა 

პრიორიტეტისდასახელება, რომლისფარგლებშიც ხორციელდებაპროგრამა: 

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვა 

პროგრამისდაფინანსების ოდენობა: 

პროგრამულიკოდი0703 

პროგრამისმიზანი:  

 

 მოსახლეობისჯანმრთელობისმდგომარეობისგაუმჯობესება, 

ჯანმრთელობისაცილებადირისკებისმართვა, 

ეპიდკეთილსაიმედოგარემოსუზრუნველყოფისმიზნითგადამდებდაარაგადამდებდაავადებათ

აპრევენცია. 

 პრიორიტეტულისაკითხებისირგვლივსამიზნეჯგუფებისადამოსახლეობისინფორმირება,     

მოსწავლე -ახალგაზრდობისადამოსახლეობისცალკეულიჯგუფებისჩართულობა; 

 

პროგრამისმოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი: 

 ეპიდკეთილსაიმედოგარემოსშენარჩუნება,  

 მოსახლეობისდამოკიდებულებისჩამოყალიბებაცხოვრებისჯანსაღიწესისდასამკვიდრებლად, 

 დაავადებათაადრეულიდიაგნოსტიკა, 

მოსახლეობისჯანმრთელობისაცილებადირისკებისმართვა.  

პრიორიტეტი (2): მოსახლეობისსოციალურიდაცვა 

პრიორიტეტისდასაბუთება: 

 მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; 

 სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებადა ანალიზი; 
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 პენსიონერების, 

შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებისადამოსახლეობისსოციალურადდაუცველისხვა

ფენებისათვისსოციალურიდაცვის ღონისძიებების განხორციელება. 
 

პრიორიტეტისსაშუალოვადიანიმიზანი:  

პრიორიტეტისმიზანიაპენსიონერების, 

შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებისადამოსახლეობისსოციალურადდაუცველიკატეგორიებ

ისათვისსოციალურიდახმარებებისგაცემა, 

მათიუზრუნველყოფასხვადასხვადამხმარესაშუალებებით.სოფლებში საექიმო კადრების დამაგრების 

მიზნითმათიმატერიალურისტიმულირება და 

სოციალურიდაცვისსხვაღონისძიებებისგატარება.სოციალურიდასტიქიისშედეგადდაზარალებულოჯ

ახებისსაბინაოპირობებითუზრუნველყოფა. 
 

პროგრამისდაფინანსების ოდენობა: 

პროგრამულიკოდი0704;040104 

პროგრამისმიზანი:  
 

 100 წელსგადაცილებულიმოქალაქეებისდამატებითიმატერიალურიდახმარება. 

 ახალშობილიტყუპებისოჯახებისმატერიალურიდახმარება. 

 შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონედახანდაზმულპირთასავარძელ-

ეტლებითუზრუნველყოფა. 

 სმენადაქვეითებულპირთაუზრუნველყოფასმენისაპარატებით. 

 მიუსაფარდედათადაბავშვთაუზრუნველყოფათავშესაფრითდაუსაფრთხოგარემოთი. 

 საექიმოკადრებისსოფლებშიდამაგრებადამათისოციალურ-

ეკონომიურიპირობებისგაუმჯობესება. 

 შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონებავშვებისუზრუნველყოფამათსაჭიროებებზემორგებულის

ამედიცინო, პედაგოგიურიდასარეაბილიტაციომომსახურებისკურსებით. 

 2008 წლისაგვისტოშისაქართველოსტერიტორიაზეგანვითარებულისაომარიმოქმედებისადა 

2012 

წელსავღანეთშისაერთაშორისოსამხედროოპერაციისშესრულებისდროსდაღუპულთაოჯახების

სოციალურიდამორალურიმხარდაჭერა. 

 სოციალურიდასტიქიისშედეგადდაზარალებულოჯახებისსაბინაოპირობებითუზრუნველყოფა

. 

 

პროგრამისმოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი: 
 

 სხვადასხვაკატეგორიისმოსახლეობისსოციალურიდახმარება. 

 ბენეფიციართასოციალურიპირობებისნაწილობრივიგაუმჯობესება, 

გადაადგილებისმოთხოვნისდაკმაყოფილება. 

 სმენადაქვეითებულმოქალაქეთაცხოვრებისხარისხისგაუმჯობესება, 

საზოგადოებაშიმათიინტეგრაციისამაღლება. 

 მიუსაფარდედათადაბავშვთასოციალურიმდგომარეობისგაუმჯობესებადასაზოგადოებაშიინტ

ეგრაცია. 
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 სოფლისექიმებისადგილზედამაგრება, სოფლისმოსახლეობისათვისუწყვეტიბაზისური, 

ხარისხიანისამედიცინომომსახურებისმიწოდება. 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უზრუნველყოფა სარეაბილიტაციო კურსებით. 

სხვადასხვაკატეგორიისმოსახლეობისსაბინაოპირობებითუზრუნველყოფა. 

პრიორიტეტი (3): დასაქმებისხელშეწყობა 

პრიორიტეტისდასაბუთება: 

დასაქმება მოქალაქეების კეთილდღეობისა და განვითარების მთავარი წინაპირობაა. იმ პირობებში 

როცა რეგიონში არის უმუშევრობის სერიოზული პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმების 

ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება სამუშაოს მაძიებელთა დასახმარებლად და მათი შრომის 

ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად. დასაქმების ხელშეწყობის ეფექტური 

პოლიტიკის შემუშავების მიზნით აუცილებელია შრომის ბაზრის სისტემატიური კვლევა, რომელიც 

დაინტერესებულ მხარეებს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას შრომის ბაზარზე არსებული ტენდენციების 

შესახებ და გასცემს უამრავ მნიშვნელოვან კითხვას პასუხს 

თურაახდენსგავლენასსამუშაოძალაზეარსებულმოთხოვნა-

მიწოდებისდისბალანსზედარაშეიძლებაგაკეთდესამდისბალანსისშესამცირებლად.   

პრიორიტეტისსაშუალოვადიანიმიზანი:  

 აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტორიაზე 

ყველასამუშაოსმაძიებლისრეგისტრაციადააღრიცხვა; 

 აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტორიაზე არსებული ყველა 

ვაკანსიის რეგისტრაციადააღრიცხვა; 

 ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების გამორკვევა;  

 სრული ინფორმაცია იმაზე თუ რომელ პროფესიებშია ყველაზე ნაკლებად კვალიფიციური 

სამუშაო ძალა და რა არის ამის მიზეზი; 

 

პროგრამა (3.1): დასაქმების ხელშეწყობის მართვა 

პრიორიტეტისდასახელება, რომლისფარგლებშიც ხორციელდებაპროგრამა: 

დასაქმებისხელშეწობა 

პროგრამისდაფინანსების ოდენობა: 

პროგრამულიკოდი070501 

პროგრამისმიზანი:  

აჭარისრეგიონისმოსახლეობისათვისუმუშევრობასთანბრძოლისკონცეფციის, 

დასაქმებისსისტემისადამექანიზმებისგანვითარებისხელშეწყობა. 
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პროგრამისმოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი: 

 აჭარისრეგიონისმოსახლეობისათვისდასაქმებისხელშეყობისმიზნითშრომისბაზრისიმსექტორ

ებისგამოვლენა, სადაცარსებობსან/დაშესაძლებელიაშეიქმნასვაკანსიები. 

პროგრამა (3.2): შრომის ბაზრის კვლევა 

პრიორიტეტისდასახელება, რომლისფარგლებშიც ხორციელდებაპროგრამა: 

დასაქმებისხელშეწობა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 

პროგრამულიკოდი070503 

პროგრამის მიზანი:  

 ყველაზემოთხოვნადიპროფესიებისგამორკვევადამათზეარსებულიმიწოდებისპრობლემებისფა

ქტორებისგამოაშკარავება. 

 ადგილობრივშრომისბაზარზემოთხოვნა-

მიწოდებისდისბალანსისშემცირებისთვისსტრატეგიისშემუშავება. 

პროგრამისმოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი: 

 შრომისბაზარზეყველაზემოთხოვნადიპროფესიებისგამორკვევა 

 შრომისბაზარზემოთხოვნა-მიწოდებისბალანსზესრულიინფორმაციისმოპოვება.   


