
დანართი N1 

 

პროგრამის დასახელება:  სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 

2015  წლის დამტკიცებული გეგმა: 1 315 000   

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 340 000 

საკასო შესრულება: 225 014 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 616  ვაუჩერი საერთო ღირებულებით 471 940 ლარის ოდენობით. აღებული 

ვალდებულება აღემატება I კვარტალის გეგმას, რომელიც განპირობებულია ვაუჩერის 

მოქმედების ვადიდან და წარმოსადგენი ანგარიშის ვადით - სულ 60 დღე. დღეისათვის 

დასრულებული და ანაზღაურებულია 355 ვაუჩერი. 261 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას, 

რისი დაფინანსებაც ვერ განხორციელდა I კვარტალში. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 299 169 

2 ქობულეთი 108 70 

3 ხელვაჩაური 114 60 

4 ქედა 23 13 

5 შუახევი 36 23 

6 ხულო 36 20 

sul 616 355 

 

შესრულების %:  66.18% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 17.11% 

 



დანართი N1 

 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: გულის ქირურგია 

2015წლის დამტკიცებული გეგმა:  1 200 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 410 000 

საკასო შესრულება: 167 460 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 120 ვაუჩერი საერთო ღირებულებით 409 222 ლარის ოდენობით. 

დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 67 ვაუჩერი. 53 პაციენტი აგრძელებს 

მკურნალობას, რისი დაფინანსებაც ვერ განხორციელდა 1 კვარტალში. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 

ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი    56   36 

2 ქობულეთი 41 19 

3 ხელვაჩაური 16 9 

4 ქედა 1 1 

5 შუახევი 5 1 

6 ხულო 1 1 

sul 120 67 

 

შესრულების %: 40.84% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 13.95% 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სახსრების ენდოპროთეზირება 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 200 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 70 000 

საკასო შესრულება: 64 493 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 39 ვაუჩერი, რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს 139 870 ლარს. 

აღებული ვალდებულება აღემატება I კვარტალის გეგმას, რომელიც განპირობებულია 

ვაუჩერის მოქმედების ვადიდან და წარმოსადგენი ანგარიშის ვადით - სულ 60 დღე. 

დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 17 ვაუჩერი. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი    21    8 

2 ქობულეთი 8 4 

3 ხელვაჩაური 8 3 

4 ქედა 0 0 

5 შუახევი 1 1 

6 ხულო 1 1 

sul 39 17 

 

შესრულების %: 92.13% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 32.24% 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური 

კვლევა 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 450 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 110 000 

საკასო შესრულება: 108 374 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 629  ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 349. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი    127    72 

2 ქობულეთი 201 97 

3 ხელვაჩაური 106 61 

4 ქედა 56 36 

5 შუახევი 70 45 

6 ხულო 69 38 

sul 629 349 

 

შესრულების %: 98.52% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 24.08% 

 

 

 

 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება 

2015  წლის დამტკიცებული გეგმა: 783 400 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 225 000 

საკასო შესრულება: 112 114 

განხორციელებული აქტივობები: 

1. თემის სამედიცინო პუნქტის   სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული სამედიცინო 

დახმარების (ვიზიტების) რაოდენობამ, როგორც სამედიცინო პუნქტში ასევე ბინაზე, 

შეადგინა 34 401-ს. 

2. თემის სამედიცინო პუნქტების სამედიცინო პერსონალმა დროულად ვერ 

წარმოადგინა მარტის თვის შესრულებული სამუშაოს ანგარიში, რის გამოც მარტის თვის 

ხელფასის ანაზღაურება განხორციელდა აპრილის თვეში. 

შესრულების %:  49.82% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 14.31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 270 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 70 000 

საკასო შესრულება: 64 117 

განხორციელებული აქტივობები:  

ექიმებთან ხელშეკრულებების გაფორმება ხორციელდება მუნიციპალიტეტებიდან 

წარმოდგენილი სიების მიხედვით, ქვეპროგრამაში განსაზღვრულია 107 ექიმთან 

ხელშეკრულების გაფორმება, I კვარტლის  მდგომარეობით სოფლის ექიმების არსებული 

ვაკანტური ადგილების გათვალისწინებით სულ ხელშეკრულება გაფორმებულია 105 ექიმზე, 

რის გამოც წარმოიქმნა ეკონომია. 

  

dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

3 Tve   

gegma Sesruleba dafinanseba raodenoba 
gadaxra 
geg-daf 

1 saministro 270,000 70,000 64117 64117 37236 5883 

  
sul 270,000 70,000 64117 64117 37236 5883 

 

შესრულების %: 91.59 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:  23.74 % 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 200 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 0 ლარი.  

საკასო შესრულება: 0 

განხორციელებული აქტივობები: 

აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება დაგეგმილია მე-II კვარტალში. 

შესრულების %:0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი N1 

პროგრამის დასახელება:  სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის დასახელება: ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა 

ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 490 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 126 000 

საკასო შესრულება: 69 523 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია  611 ვაუჩერი, რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს 142 564 ლარს. 

აღებული ვალდებულება აღემატება I კვარტალის გეგმას, რომელიც განპირობებულია 

ვაუჩერის მოქმედების ვადიდან და წარმოსადგენი ანგარიშის ვადით - სულ 60 დღე. 

დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 298 ვაუჩერი, 313 ბენეფიციარი 

აგრძელებს რეაბილიტაციას, რის გამოც თანხის ანაზღაურება ვერ განხორციელდა I 

კვარტალში.  

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი    292    143 

2 ქობულეთი 126 63 

3 ხელვაჩაური 135 64 

4 ქედა 12 5 

5 შუახევი 21 9 

6 ხულო 25 14 

sul 611 298 

 

შესრულების %: 55.17% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 14.18% 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის დასახელება: სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 222 300 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 58 800 

საკასო შესრულება: 7 298 

განხორციელებული აქტივობები: 

მოსახლეობის დაბალი მომართვიანობის გამო  I კვარტალში სულ გაცემულია 175 ვაუჩერი, 

დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 41 ვაუჩერი, 134 ბენეფიციარი აგრძელებს 

მკურნალობას. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი    56    13 

2 ქობულეთი 26 13 

3 ხელვაჩაური 35 8 

4 ქედა 11 2 

5 შუახევი 8 1 

6 ხულო 39 4 

sul 175 41 

 

შესრულების %: 12.41% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 3.28% 

 

 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა 

სოციალური ადაპტაცია 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 36 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 0 

საკასო შესრულება: 0 

განხორციელებული აქტივობები: 

ქვეპროგრამის განხორციელება დაგეგმილია მე-II კვარტალიდან. 

შესრულების %: 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: მოსახლების გარკევული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 

ქვეპროგრამის დასახელება: 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 70 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 50 000 

საკასო შესრულება: 41 000 

განხორციელებული აქტივობები: 

2015  წლის I კვარტალში  სულ დაგეგმილი იყო 50 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეზე 

ერთჯერადი დახმარების სახით 1000-1000 ლარის გადაცემა, დღეის მდგომარეობით 41 

ხანდაზმულს გადაეცა ერთჯერადი დახმარება, 9 ადამიანი გარდაიცვალა. 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი 
erTeulis dasaxeleba raodenoba 

erTeulis 
saSualo   

fasi 

sul 
(lari) 

1.1 baTumi 

10
0 
w
el

s
 g

ad
ac

i
l
eb

u
l
i 

mo
qa
l
aq
e 

8 1,000 8,000 

1.2 qobuleTi 7 1,000 7,000 

1.3 xelvaCauri 4 1,000 4,000 

1.4 qeda 7 1,000 7,000 

1.5 Suaxevi 3 1,000 3,000 

1.6 xulo 12 1,000 12,000 

sul  
 

  41   41,000 

 

შესრულების %: 82% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 58.57% 

 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: მოსახლების გარკევული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 

ქვეპროგრამის დასახელება: ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 150 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 42 000 

საკასო შესრულება: 41 000 

განხორციელებული აქტივობები:  

   2015  წლის I კვარტალში  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 20 ახალშობილი 

ტყუპის ოჯახს. 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი 
erTeulis dasaxeleba raodenoba 

erTeulis 
saSualo   

fasi 

sul 
(lari) 

1.1 baTumi 

ახ
ალ

შო
ბი

ლ
ი

 ტ
ყუ

პე
ბ

ი
ს 

ო
ჯ

ახ
ებ

ი
ს 

ერ
თ

ჯ
ერ

ად
ი

 

მა
ტ

ერ
ი

ალ
უ

რ
ი

 დ
ახ

ამ
რ

ებ
ა 

 

21 1,000 21,000 

1.2 qobuleTi 8 1,000 8,000 

1.3 xelvaCauri 8 1,000 8,000 

1.4 qeda 2 1,000 2,000 

1.5 Suaxevi 0 1,000  

1.6 xulo 2 1,000 2,000 

sul  
 

  41  41,000 

 

შესრულების %:  97.61% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 27.33% 

 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: მოსახლების გარკევული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 

ქვეპროგრამის დასახელება: 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში 

დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 80 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 23 000 

საკასო შესრულება: 22 000 

განხორციელებული აქტივობები: 

ომში დაღუპულთა დედებსა და მეუღლეებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით 

გადაეცათ 1000-1000 ლარი. ერთ ბენეფიციარზე მუნიციპალიტეტმა ვერ მოგვაწოდა 

ინფორმაცია, რის გამოც წარმოიქმნა ეკონომია 1 000 ლარის ოდენობით. 

შესრულების %: 95.65% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 27.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და 

ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით 

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა 

გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 60 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 18 000 

საკასო შესრულება: 15 300 

განხორციელებული აქტივობები:  

2015 წლის 1 კვარტალში სულ გაცემულია 60 ვაუჩერი, დღეის მდგომარეობით 

წარმოდგენილი და დაფინანსებულია 51 ვაუჩერი.  

შესრულების %: 85% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 25.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და 

ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით 

ქვეპროგრამის დასახელება: სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით 

უზრუნველყოფა 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 120 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 40 000 

საკასო შესრულება: 40 000 

განხორციელებული აქტივობები:  

2015 წლის 1 კვარტალში სრულად მოხდა გეგმის ათვისება, სულ დაფინანსებულია 100 

ვაუჩერი. 

შესრულების %: 100% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 33.33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და 

ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით 

ქვეპროგრამის დასახელება: უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა 

“თეთრი“ ხელჯოხებით 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 5 000 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 1 500 

საკასო შესრულება: 0 

განხორციელებული აქტივობები:  

I  კვარტალში ქვეპროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით არ შემოსულა არცერთი 

განცხადება. 

შესრულების %: 0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: მიუსაფარ დედათა და ბავშთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამის დასახელება:  

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 124 100  

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 37 100 

საკასო შესრულება: 20 060 

განხორციელებული აქტივობები: 

1 კვარტლის მარტის თვეში განხორციელებული მომსახურების შესრულება წარმოდგენილი 

იქნა აპრილის თვეში,  შესაბამისად თანხის ანაზღაურება განხორციელდა II კვარტალში, რის 

გამოც წარმოიქმნა ეკონომია. 

შესრულების %: 54% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 16.16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი N1 

 

პროგრამის დასახელება:  

ქვეპროგრამის დასახელება: 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა:  

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 151 542 ლარი. 

საკასო შესრულება: 114 775 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები:   

ა.ა.რ 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო 

ფონდიდან გამოიყო 151 542 ლარი, რაც განკუთვნილია : 

1. 20 პაციენტის მკურნალობის ხარჯი - 121 542 ლარი - საკასო შესრულება - 94 775 ლარი. 

2. 1 პაციენტისთვის მედიკამენტების შეძენა- 10 000 ლარი- საკასო შესრულება- 0 ლარი. 

3. 1 ოჯახისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 20 000 ლარი - საკასო შესრულება 

20 000 ლარი. 

შესრულების %: 75.73 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 75.73 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო 

 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: პროფესიული გადამზადება 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიული გადამზადება 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 52 000 ლარი 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 0 ლარი 

საკასო შესრულება: 0 ლარი  

განხორციელებული აქტივობები: 

განხორციელდა ბენეფიციართა შერჩევა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხის 

ათვისება დაგეგმილია მესამე კვარტალში. 

შესრულების %: 0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: პროფესიული გადამზადება 

ქვეპროგრამის დასახელება: 35 წლის და ზევით ასაკის მოქალაქეების პროფესიული 

გადამზადება 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 40 000 ლარი 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 0 ლარი 

საკასო შესრულება: 0 ლარი  

განხორციელებული აქტივობები: 

განხორციელდა ბენეფიციართა შერჩევა.  ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხის 

ათვისება დაგეგმილია მესამე კვარტალში. 

შესრულების %: 0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

დანართი N1 

პროგრამის დასახელება: პროფესიული გადამზადება 

ქვეპროგრამის დასახელება: ძალოვანი სტრუქტურის ვეტერანთა პროფესიული გადამზადება 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა: 8 000  ლარი 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 0 ლარი 

საკასო შესრულება: 0 ლარი  

განხორციელებული აქტივობები: 

განხორციელდა ბენეფიციართა შერჩევა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხის 

ათვისება დაგეგმილია მესამე კვარტალში. 

შესრულების %: 0  

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

პროგრამის დასახელება:  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება:  დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა 

2015 წლის დამტკიცებული გეგმა:  602 490 ლარი 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 73 023 ლარი 

საკასო შესრულება: 10 902  (ათიათას ცხაასორი) ლარი 

განხორციელებული აქტივობები: 

ღონისძიება N1  – ეპიდზედამხედველობის განხორციელება,  ეპიდსიტუაციის მართვა და      

ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა  

– 2015 წლის პირველ კვარტალში აჭარის ტერიტორიაზე განხორციელდა  ეპიდკვლევას 

დაქვემდებარებულ დაავადებათა 153 კერის  კვლევა შესაბამისი 166 ვიზიტით, მ.შ.ბათუმი –   

84 კერა, 98 ვიზიტი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი –  29 კერა,   29 ვიზიტი,      ხელვაჩაური – 

29 კერა,  28 ვიზიტი,  ქედა –  1კერა, ვიზიტი- 1, შუახევი – 7 კერა, 7 ვიზიტი. ხულო – 3 კერა, 

ვიზიტი-3. 

–საანგარიშო პერიოდში ცენტრში დაფიქსირდა კლინ./ლაბორ.დადასტურებული ცოფის, 

პაციენტის მიერ  ვაქცინაციის თვითნებურად შეწყვეტის   179  სასწრაფო შეტყობინება. ცოფზე 

საეჭვო კერაში განხორციელდა 35 ვიზიტი; ხოლო ვეტსამსახურში  76 საკომუნიკაციო 

ვიზიტი, სულ 111, მ.შ.    ბათუმში –   27 ვიზიტი,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი –  54,    

ხელვაჩაური –2, ქედა –  14, შუახევი –  5, ხულო  –  9 ვიზიტი. 

–თებერვლის თვიდან დაიწყო და მიმდინარეობს რეგიონის მალარიოგენული ტერიტორიის 

პასპორტიზაცია, 2015 წლის პირველ კვარტალში აღირიცხა: ბათუმში – 109.25 ჰა, მ.შ. 

ანოფელოგენური104.1ჰა,      ხელვაჩაურში –74ჰა,მ.შ.  ანოფელოგენური 64,9ჰა. 

–ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა 19 შეხვედრა (7 

ვიზიტი), მსმენელი – 578, მ.შ. ბათუმი – 14 შეხვედა  (4ვიზიტი) 442 მსმენელი, ხელვაჩაური – 

5 შევედრა (3ვიზიტი) –136 მსმენელი. 

მომზადდა ვიდეორგოლი – ,,STOP C“. 

ღონისძიება N2 – მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა   სამიზნე ჯგუფში 

   ღონისძიების ფარგლებში გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად 

გამოვლენილ  გამარჯვებულებთან ხელშეკრულებები გაფორმდა:  

    ქ.ბათუმში– (სატენდერო განცხადება SPA 150001978) -27 თებერვალს, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში (სატენდერო განცხადება SPA 150002079) -27 თებერვალს, ხელვაჩაურში 

(სატენდერო განცხადება SPA 150002138) -27 თებერვალს, ქედაში (სატენდერო განცხადება 



SPA 150005849) -30 მარტს, შუახევში (სატენდერო განცხადება SPA 150005851) -30 მარტს, 

ხულოს მუნიციპალიტეტში (სატენდერო განცხადება SPA 150005854) -30 მარტს.  

       2015 წლის პირველ კვარტალში რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლებში, საბავშვო ბაღებში 

განხორციელდა სულ 37 ვიზიტი (სკოლებში–27, ბაღში–10), მ.შ. ბათუმში –34  ვიზიტი,    3 225 

ბენეფიციარი, ხელვაჩაურში - 3 ვიზიტი,  253 ბენეფიციარი.  სკრინინგი  გაიარა სულ 3 478 -მა 

ბენეფიციარმა, მ.შ. 882  ბაღის აღსაზრდელმა.  ჩატარდა  კონსულტაცია -    12 900.   

        

   შესრულებული სამუშაოს შესახებ საკასო ხარჯებით ანგარიშსწორება 2015 წლის 31 მარტის 

მდგომარეობით  არ განხორციელებულა, ვინაიდან ქალაქ ბათუმში, ქობულეთისა და 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში ღონისძიების რეალიზაცია დაიწყო 2015 წლის 1 მარტს, 

ხოლო საანგარიშო პერიოდში (1–31 მარტი) შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშგება 

ღონისძიების მიმწოდებელთა მიერ განხორციელდა აპრილის თვეში. 

 

ღონისძიება N3 –ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში (სამიზნე ჯგუფი) 

   ღონისძიების ფარგლებში ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილ  

გამარჯვებულთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 25 თებერვალს. 

   2015 წლის პირველ კვარტალში გამოკვლეულ იქნა 0–200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე 167 

ორსული, მ.შ. ბათუმში–83, ხელვაჩაურში–72, ხულოში–9, შუახევში–3. 

   შესრულებული სამუშაოს შესახებ საკასო ხარჯებით ანგარიშსწორება 2015 წლის 31 მარტის 

მდგომარეობით  არ განხორციელებულა, ვინაიდან   ღონისძიების რეალიზაცია დაიწყო 2015 

წლის 1 მარტს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში (1–31 მარტი) შესრულებულ სამუშაოთა 

ანგარიშგება ღონისძიების მიმწოდებლის მიერ განხორციელდა აპრილის თვეში. 

 

ღონისძიება N4 –   კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა 

მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში 

    ღონისძიების ფარგლებში ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილ  

გამარჯვებულთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 25 თებერვალს. 

    2015 წლის პირველ კვარტალში განხორციელდა 3 ვიზიტი, მ.შ.ხულოში–3, ღონისძიებით 

ისარგებლა 124–მა  ბენეფიციარმა.     

        შესრულებული სამუშაოს შესახებ საკასო ხარჯებით ანგარიშსწორება 2015 წლის 31 

მარტის მდგომარეობით  არ განხორციელებულა, ვინაიდან   ღონისძიების რეალიზაცია 

დაიწყო 2015 წლის 1 მარტს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში (1–31 მარტი) შესრულებულ 

სამუშაოთა ანგარიშგება ღონისძიების მიმწოდებლის მიერ განხორციელდა აპრილის თვეში. 

 

ღონისძიება N5 – სმენის სკრინინგი ახალშობილებში 

    ღონისძიების ფარგლებში ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილ   

გამარჯვებულთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 25 თებერვალს. 

     2015 წლის პირველ კვარტალში სმენის  პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა - 41 

ახალშობილს. მათ შორის: ქობულეთი - 29, ქედა - 2, შუახევი - 1, ხულო - 9. 

       შესრულებული სამუშაოს შესახებ საკასო ხარჯებით ანგარიშსწორება 2015 წლის 31 

მარტის მდგომარეობით  არ განხორციელებულა, ვინაიდან   ღონისძიების რეალიზაცია 

დაიწყო 2015 წლის 1 მარტს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში (1–31 მარტი) შესრულებულ 

სამუშაოთა ანგარიშგება ღონისძიების მიმწოდებლის მიერ განხორციელდა აპრილის თვეში. 

 



სულ ქვეპროგრამის ფარგლებში:  

 

 I კვარტლის გეგმა –73 023 ლარი,  შესრულების %: 14%      

 შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 1,7%. 


