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                                            I. სამართლებლივი საფუძვლები 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  

სამინისტრო წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებას და შედის საქართველოს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოთა სისტემაში. თავისი ამოცანების განხორციელებისას 

სამინისტრო წარმოადგენს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას და 

ანგარიშვალდებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წინაშე. 

სამინისტრო ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, მოქმედებს ,,აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ" საქართველოს კონსტიტუციური 

კანონის, საქართველოს კანონების, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კონსტიტუციის, ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონისა და სხვა შესაბამისი სამართლებრივი აქტების საფუძველზე. 

სამინისტრო ფინანსდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან და 

ანგარიშვალდებულია საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ გამოყენებაზე. 

სამინისტროს აქვს დასრულებული ბალანსი, ანგარიში აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ხაზინაში. 

სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არის 

ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, დევნილთა და განსახლების სფეროში ერთიანი 

სამთავრობო პოლიტიკის გამტარებელი ორგანო.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის თანახმად, სანიტარია, 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხების 

გადაწყვეტაში მონაწილეობა მიეკუთვნება „აჭარის განსაკუთრებული გამგებლობას“ 

(მუხლი 3, ქვეპუნქტი ,,ი”). 

  

ზოგადი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც არეგულირებს სამინისტროს 

საქმიანობას მოიცავს საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსს, 

საქართველოს შრომის კოდექსს, საქართველოს კანონებს საჯარო სამსახურისა და 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  შესახებ. კონკრეტულ სფეროებში 

სამინისტროს საქმიანობა რეგულირდება შესაბამისი კანონებით.  

       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო თავის საქმიანობას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის 2013 წლის 8 მაისის #4 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის 
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ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დებულების  საფუძველზე. 

     სამინისტროს საქმიანობა წარიმართებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 25 მაისის #12/78 

ბრძანებით დამტკიცებული 2012-2015 წლების სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად. 

 

II სამინისტროს სისტემა 

  სამინისტროს სისტემაში შედის: 

  სამინისტროს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული ქვედანაყოფები: 

ა) ადმინისტრაციული დეპარტამენტი; 

ბ) ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; 

გ) სოციალური დაცვის დეპარტამენტი; 

დ) დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი; 

ე) სტიქიით დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტი; 

ვ) სამედიცინო მედიაციის დეპარტამენტი; 

ზ) შიდა აუდიტის დეპარტამენტი; 

თ) ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი; 

ი) ბიუჯეტის დაგეგმისა და სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი; 

კ) იურიდიული დეპარტამენტი. 
 

  სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირები:  

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი;  

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო”. 
 

 

III სამინისტროს ბიუჯეტი 

 

         აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 2014 წლის ბიუჯეტი (ნაერთი) - 8.938.707 ლარს შეადგენდა, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს  აპარატის  ბიუჯეტი   - 1629 720 ლარს. 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სამედიცინო პროფილაქტიკური პროგრამები -5 261 380 

ლარი, სოციალური დაცვის პროგრამები   -  787 959 ლარი.  

სულ პროგრამები: - 6 049339 ლარი. 
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სხვადასხვა სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდის მიერ დაფინანსებული) -       

496.603 ლარი. 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2014 წლის 

ბიუჯეტი (ნაერთი)     -754.148 ლარი. 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2014 წლის 

ბიუჯეტი (აპარატი)    - 402.600 ლარი. 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2014 წლის 

ბიუჯეტი (პროგრამები)   -351.548 ლარი. 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ,,დასაქმების სააგენტო" - ს 2014 წლის ბიუჯეტი 

(ნაერთი)  -406.500 ლარი. 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ,,დასაქმების სააგენტო" - ს 2014 წლის ბიუჯეტი 

(აპარატი) – 394.100 ლარი. 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ,,დასაქმების სააგენტო" - ს 2014 წლის ბიუჯეტი 

(პროგრამები)   - 12.400 ლარი. 

 

ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 

პროგრამები 6 049 339 

ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სამედიცინო 

პროფილაქტიკური 
პროგრამები 5 261 380 

სოციალური დაცვის 
პროგრამები   787 959 
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IV სამინისტროს ხედვა; მისია; სტრატეგიული მიზნები;  

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები 

 

ხედვა: აჭარა ჯანმრთელი და სოციალურად დაცული ოჯახებით; 

მისია: სამედიცინო და სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, 

მომსახურების ეფექტურობის ამაღლება, დასაქმების ხელშეწყობა. 

სამინისტროს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები 2014 წლისათვის  განპირობებული იყო 

სტრატეგიული გეგმის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით: 

 თავსებადობა ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკასთან ორიენტირებული 

სიღარიბის შემცირებაზე; 

 საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის შენარჩუნება; 

 ჯანმრთელობის ინდივიდუალური რისკების მართვის პასუხისმგებლობის განაწილება 

პიროვნებას, კერძო სექტორსა და სახელმწიფოს შორის; 

 საერთო მარეგულირებელ სივრცეში კერძო და სახელმწიფო სექტორების პარტნიორობის 

და თანამშრომლობის ხელშეწყობა; 

 სამედიცინო ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფა 

 

 პაციენტის თავისუფალი არჩევანის უფლების უზრუნველყოფა.  

 

სამინისტროს სტრატეგიული მიზნები ჩამოყალიბდა ოთხი  მიმართულებით: 

- სამედიცინო მომსახურებისადმის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება მიზნობრივი 

ჯგუფებისათვის; 

- სოციალური დაცვის ღონისძიებების გაფართოება და დახვეწა; 

- უწყების საქმიანობის საჯაროობის უზრუნველყოფა და მოსახლეობის ინფორმირება 

ხელმისაწვდომი სოციალური მომსახურების შესახებ; 

- სამინისტროს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება. 

    სტრატეგიული მიზნების განხორციელებისათვის შემუშავებული იქნა მთელი რიგი 

ღონისძიებები, რომელთა განხორციელებამ საშუალება მოგვცა მიგვეღწია იმ 

შედეგებისათვის რაც დასახული იყო სტრატეგიული  მიზნებით. 
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    მნიშვნელოვნად დაიხვეწა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხები: 

 სამინისტროში ხორციელდებოდა მოქალაქეთა ყოველდღიური მიღება; 

 სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობდა ქ. ბათუმის მერიის, ხულოს, შუახევის, 

ქედის, ხელვაჩაურისა და ქობულთის მუნიციპალიტეტების გამგეობებთან 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნობრივი პროგრამების პროექტების 

შემუშავებისა და მათი განხორციელების საკითხებში; 

 სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამების გაცნობის მიზნით შეხვედრები გაიმართა 

ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში 

შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებთან, თემის რწმუნებულებთან, სამედიცინო 

პერსონალთან. პროგრამები ასევე წარედგინა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სხვა 

დაინტერესებულ პირებს;  

 მიზნობრივი პროგრამების შესახებ მომზადდა 2 ვიდეო რგოლი, რომელიც 

გადაიცემოდა აჭარის ტელევიზიით. დაიბეჭდა საინფორმაციო ბუკლეტები და 

პოსტერები, რომლებიც დაურიგდა მოსახლეობას, სამედიცინო დაწესებულებებს და 

გამოიკრა თვალსაჩინო ადგილებზე. დაიბეჭდა საგაზეთო სტატიები, ინფორმაცია 

გავრცელდა სააგენტოების, ტელევიზიების (საინფორმაციო გამოშვებები, თოქ–

შოუები), ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით. პერიოდულად 

შევხვედრები იმართებოდა მოსახლეობასთან; 

 გაიმართა შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან 

სამინისტროს 2015-2017 წწ პრიორიტეტების, ასევე სამინისტროს 2015 წლის 

მიზნობრივი პროგრამების პროექტების შესახებ. საჯარო განხილვებს ესწრებოდნენ 

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. 

   2014 წლის განმავლობაში სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 

შემოვიდა 22 განცხადება. ყველა დაკმაყოფილდა. 2014 წლის 10 დეკემბრის 

ანგარიში წარედგინათ საქართველოს პრეზიტენტს, საქართველოს 

პარლამენტს, პრემიერ მინისტრსა და სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნეს. პროაქტიულად ქვეყნდება ყველა შესაბამისი ინფორმაცია. 
 

 დონორები და პარტნიორი ორგანიზაციები 

 პოლონეთის მთავრობის, კერძოდ სილეზიის სავოევოდოს აქტიური მხარდაჭერით 

2014 წელს სარეაბილიტაციო ცენტრ „თანა“-ში იმყოფებოდა 2 პოლონელი ფიზიო-

თერაპევტი. თანამშრომლობა გრძელდება და უფრო ფართო მაშტაბებს ღებულობს. 



 8 

                                           
            მომზადდა  ხელშეკრულება  2  ექიმ  რევმატოლოგისა  და  8  ონკოლოგის  სტაჟირების  

             შესახებ სილეზიის წამყვან კლინიკებში. მინმდინარეობს  მოლაპარაკებები  ქ. ბათუმის 

             რესპუბლიკური   კლინიკური   საავადმყოფოს   50   ექიმისა   და   მედდის   სილეზიის 

             კლინიკებში სტაჟირების თემაზე. 

 გაეროს მოსახლეობის ფონდ-ის (UNFPA) თანადაფინანსებით განხორციელდა 

პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ხულოს, შუახევის და ქედის 

მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სოფლის ექიმებისათვის მაღალი გამავლობის 

ავტომობილების შეძენა; 

              

 სამინისტროსა და ბაჰჩეშეჰირის უნივერსიტეტს (თურქეთი) შორის არსებული 

შეთანხმების საფუძველზე, სამედიცინო სპეციალობის 8 კურსდამთავრებული  

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსის გასავლელად გაიგზავნა ბაჰჩეშეჰირის 

უნივერსიტეტში; 

 სამინისტრო თანამშრომლობს თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და 

განვითარების სააგენტოსთან (TIKA). 2013-2014 წლებში წარმატებით 

განხორციელებული პროექტების შემდეგ 2015 წლის გაზაფხულისათვის  TIKA იწყებს 

ახალ პროექტს: 

შპს"ქ.ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და ტუბერკულოზის 

რეგიონალური ცენტრის" ა კორპუსის სრულ რეაბილიტაციას. 
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 სამინისტროს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის: 

 გასულ წელს შეიქმნა აჭარის მთავრობის საერთო ელექტრო-კომუნიკაციური 

სისტემა, რომელშიც ჩართულია სამინისტრო; 2015 წლისათვის იგეგმება 

ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა; 

 USAID–ისა და GIPA–ს მიერ 3G–ის პროექტის ფარგლებში სამინისტროს 

თანამშრომლებს ჩაუტარდათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები საჯარო 

სამსახურის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებში. 

 

 

 

 

2015 წლის გეგმა 

მიღებული იქნა გადაწვეტილება:  შპს"ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფოს" ახალი კორპუსის მშენებლობის დაწყების შესახებ. კერძოდ ახალი 

მრავალპროფილური საავადმყოფოს შენობის მშენებლობის პროექტის დეტალები 

განიხილეს აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, აჭარის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, რესპუბლიკური საავადმყოფოს და 

საპროექტო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა სამინისტროში გამართულ 

შეხვედრაზე. 

საავადმყოფოს შენობის პროექტირება 2015 წლის მაისის თვეში დასრულდება, ამის 

შემდეგ მოხდება ტენდერის გამოცხადება შენობის მშენებლობაზე. 

ახალი საავადმყოფო ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს 

ტერიტორიაზე აშენდება. 
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V სამედიცინო კადრები 

სამედიცინო პერსონალით მოსახლეობის უზრუნველყოფის მაჩვენებლები, 

აჭარა,  

                                                      2000-2014 წ 

           ექიმების შეფარდება საშუალო სამედიცინო პერსონალთან არის 1/1,07 

(საქართველოს მაჩვენებელია 1/1,6), რაც გაცილებით ნაკლებია ევროპის ქვეყნების 

ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 

რეკომენდირებულია შეფარდება 1/4. 

 

 

 

პერსონალის განაწილება ადმინისტრაციულ/ტერიტორიული ერთეულების 

მიხედვით 

 (აჭარა, 2014) 
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           აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ექიმების 15% (228) 60 წლის და მეტისაა 

(საქართველოს მონაცემია 15%-ზე მეტი), აჭარის მაღალმთიან და დაშორებულ 

რაიონებში ჭარბობს ახალგაზრდა სპეციალისტების რაოდენობა. 

 

ექიმთა ასაკობრივი სტრუქტურა მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

მუნიციპალიტეტის 

დასახელება 

ექიმთა 

რაოდენობა სულ 

მ.შ.სტომატოლ

ოგი 

60 წლის ზემოთ % 

ბათუმი 1237 244 188 15 

ქობულეთი 143 29 28 20 

ხელვაჩაური 53 3 4 8 

ქედა 39 8 2 5 

შუახევი 30 3 3 10 

ხულო 43 2 3 7 

აჭარა 1545 289 228 15 

 

   ექიმთა ასაკობრივი სტრუქტურა (აჭარა, 2014წ) 
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საექიმო კადრების გადანაწილება სპეციალობების მიხედვით (2014წ.) 

 

 

 

 

ექიმ–სპეციალისტთა რაოდენობა 2010–2014 წლებში, აჭარა 

ექიმი სპეციალისტი 2010 წ 2011 წ 2012 წ 2013 წ 2014წ 

თერაპევტი 78 77 105 90 108 

კარდიოლოგი/კარდიოქირურგი 36 42 57 67 75 

ენდოკრინოლოგი 17 19 32 34 33 

ქირურგი 62 67 67 67 71 

ანესთეზიოლოგი/რეანიმატოლოგი 54 48 47 61 66 

მეან–გინეკოლოგი 118 125 127 132 138 

პედიატრი 86 46 68 57 60 

ნევროპათოლოგი 42 48 44 46 49 

აჭარის არ სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ცენტრის ექიმი 

90 98 104 104 – 

ქ.ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ცენტრის ექიმი 

– – – – 52 

108 75 
33 

71 

66 

138 

60 

49 

289 
103 

553 

სულ - 1545 თერაპევტი 

კარდიოლოგი/კარდიოქირურგი 

ენდოკრინოლოგი 

ქირურგი 

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი 

მეან-გინეკოლოგი 

პედიატრი 

ნევროპათოლოგი 

სტომატოლოგი 

ფიზიკური პირი 

სხვა 
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სტომატოლოგი 124 167 281 309 289 

სხვა 553 670 608 598 604 

სულ 1260 1407 1540 1565 1545 

 

    აჭარის მუნიციპალური სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრების  

საქართველოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დაქვემდებარებაში 

გადასვლასთან დაკავშირებით  სამედიცინო  კადრებში 2014 წლისათვის გარკვეული 

ცვლილებები მოხდა. 

 

 

 

VI სამინისტროს აპარატის სტრუქტურული 

ქვედანაყოფების მიერ გაწეული მუშაობა 

  
 
 
                                  1. ადმინისტრაციული დეპარტამენტი    
 
 
 
 
დეპარტამენტი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობდა ,,აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 8 მაისის 

#4 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულებით . 

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია: 

- საქმისწარმოების განყოფილება  

- სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილება 

 დეპარტამენტში დასაქმებულია 23 თანამშრომელი, მათ შორის დეპარტამენტის 

უფროსი - 1,  განყოფილების უფროსი - 2;  მთავარი სპეციალისტი - 6; დამხმარე პერსონალი - 

7, მათ შორის 5 მძღოლი და 2 დამლაგებელი. 

დეპარატამენტში შემუშავებულია წლიური სამუშაო გეგმა. 

თანამშრომლებს შორის განაწილებულია ფუნქცია-მოვალეობები და 

პასუხისმგებლობები  საქმიანობის სფეროში. 
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                               საქმისწარმოების განყოფილება  

საქმისწარმოების განყოფილება თავის საქმიანობას აწარმოებს საქმისწარმოების 

ერთიანი წესის, სახელმწიფო სტანდარტებისა და სხვა მოქმედი ნორმატივების შესაბამისად, 

უზრუნველყოფს: 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალურიო დაცვის 

მინისტრის ბრძანებების გაფორმების სისწორეს და მათ შემსრულებლამდე დაყვანას; 

სამინისტროში შემოსული და სამინისტროდან გასული ნებისმიერი დოკუმენტის 

რეგისტრაციას. რეგისტრაციისა და დოკუმენტების მიხედვით სააღრიცხვო-საცნობარო 

სამუშაოთა განხორციელებას. შემოსული დოკუმენტების დროული განხილვისა, 

განაწილებისა და ხელმძღვანელობისათვის წარდგენის ორგანიზაციას. დოკუმენტების 

შესრულების რეგულირებას; 

სამინისტროში შემოსული წერილების, მოქალაქეთა განცხადებების, საჩივრებისა და 

წინადადებების აღრიცხვას, დასმული პრობლემების თემატურ ანალიზს; 

სამინისტროს საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავებას, საქმეთა შენახვისა და 

დოკუმენტური ინფორმაციის ოპერატიული გამოყენებას; 

სამინისტროს კადრების აღრიცხვას, პირადი საქმეების წარმოებასა და მოხელეთა 

ატესტაციის ორგანიზებას. სხვა საკადრო საკითხებთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა 

ორგანიზებას; 

სამინისტროს განსაკუთრებული ღირებულების და პირადი შემადგენლობის 

დოკუმენტების შენახვას, მათ აღრიცხვას და შესანახად გადაცემას; 

სამინისტროს საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის შესახებ ანალიტიკური და 

სტატისტიკური მონაცემების მომზადებას. 

წლის განმავლობაში სამინისტროში დოკუმენტბრუნვამ შეადგინა  20728. 

2014 წელს საქმისწარმოების განყოფილების მიერ მიღებულია, დამუშავებულია და 

გაგზავნილია სხვადასხვა სახის კორესპოდენცია. 

განყოფილებამ უზრუნველყო კორესპოდენციების დროულად გადაცემა სხვადასხვა 

ორგანიზაციებისათვის  და საფოსტო გზავნილების გაგზავნა საქართველოს ფარგლებში.  

სამინისტროში განხორციელდა შემდეგი სახის დოკუმენტბრუნვა: 

შემოვიდა მოქალაქეთა ინდივიდუალური და კოლექტიური განცხადება - 10098, 

სხვადასხვა კორესპოდენცია - 4520. 

ზემდგომი ორგანოებიდან გადმოგზავნილია ბრძანება და განკარგულება -157. 
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 მოხსენებითი ბარათი -749. 

 მომზადდა ბრძანებები  საკადრო, ორგანიზაციულ და ადმინისტრაციულ              

საკითხებზე -492. 

სულ  გადაგზავნილი იქნა -6914 გზავნილი. 

სულ სამინისტროში შემოვიდა 15615 კორესპონდენცია. 

 
 
 

2. ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი  

        დეპარტამენტი თავის საქმიანობას ახორციელებდა აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 8 მაისის #4 დადგენილებით 

დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულებისა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 30 

ივლისის №3/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის 

დეპარტამენტის დებულების შესაბამისად, რომლითაც დეპარტამენტის ძირითადი 

საქმიანობას წარმოადგენს: 

– კომპეტენციის ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;  

–  სამინისტროს სხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან ერთად ჯანმრთელობის 

დაცვის პროგრამების, პროგრამებით განსაზღვრული მომსახურების შესრულების, 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის პროექტების შემუშავება;  

– ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა და შედეგების მონიტორინგი; 

– სამინისტროს პროგრამების განხორციელებაზე კონტროლი; 

– ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული სამედიცინო 

მომსახურების განხორციელებასთან დაკავშირებით ვაუჩერის ფორმის, მისი გაცემისა 

და გამოყენების წესის პროექტის მომზადება;     

– სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებებიდან წარმოდგენილი პროგ-

რამების განხილვა და ანალიზი;   

– მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებათა 

განსაზღვრა და მათი განხორციელებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; 

– აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა; 

– ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების პროცესში მონაწილეობის 

მიღება. 

– სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების პერიოდული კორექტირება და სამინისტროს 

ხელმძღვანელობისათვის შესაბამისი წინადადებიბის წარდგენა; 
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– კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო 

დაწესებულების, აგრეთვე მოქალაქეთა განცხადებებისა და წერილების დადგენილი 

წესით განხილვა; 

– მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებით დაინტერესებულ საჯარო და 

კერძო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, შესაბამისი პროექტების მომზადებასა და 

განხორციელებაში ხელშეწყობა; 

 –საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვული სხვა უფლებამოსილების  

განხორციელება. 

 
        დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია: 

- პროგრამების მართვისა და სამედიცინო  მომსახურების განყოფილება 

- მონიტორინგის განყოფილება 

 

დეპარტამენტში დასაქმებულია  10 ადამიანი -1  დეპარტამენტის უფროსი         

2 განყოფილების უფროსი და 7 მთავარი სპეციალისტი. დეპარატამენტი მუშაობდა 

დამტკიცებული წლიური სამუშაო გეგმის შესაბამისად. მზადდებოდა ანგარიში თვის 

განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. 

დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა შორის განაწილებული იყო 

ფუნქცია/მოვალეობანი. 

2014 წლის განმავლობაში დეპარტამენტში შემოსული იყო 5416 

განცხადება/წერილი. განხილული და დაკმაყოფილებული იქნა 5195 განცხადება. არ 

დაკმაყოფილდა, მიეცა რეკომენდაცია, გადაეგზავნა შესასრულებლად სხვა 

დაწესებულებებს 221 მოქალაქის განცხადება. წლის განმავლობაში დეპარტამენტში 

მიღებული იქნა 10 000 ზე მეტი მოქალაქე. 

      
        2014 წლის განმავლობაში ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით გაიცა ვაუჩერი 

- 8683 პაციენტზე, მკურნალობა დასრულებული და ანაზღაურებული იქნა  8061 

პაციენტზე (93%). (გაუქმდა 622 ვაუჩერი, სხვადასხვა მიზეზის გამო პაციენტმა არ 
ჩაიტარა სამედიცინო მომსახურება). 
 
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედ სამედიცინო დაწესებულებებში  

სამედიცინო მომსახურება ჩაუტარდა – 7484 პაციენტს (93%) - საქართველოს სხვა 

კლინიკებში  კი– 577 პაციენტს (7%). 



 17 

 

 

 

 

 მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების  

 

 

ქვეპროგრამა (1 373 500 ლარი) 
 

         ქვეპროგრამის მიზანი - სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური 

კატეგორიის  მოსახლეობისათვის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური 

რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  

პროგრამებით. 

           გაცემულია 1935 ვაუჩერი. დასრულებული და ანაზღაურებულია 1745 

პაციენტის მკურნალობის ხარჯები.  

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

 მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული 

ერთეულების მიხედვით: 
ქალაქი/ 
მუნიციპალიტეტი 

გაცემული 
ვაუჩერი 

                  ჩატარებული მკურნალობა 
         რაოდენობა            თანხა 

ბათუმი          830                      751           609 706 
ქობულეთი          411              367           279 444 
ხელვაჩაური                                                                 359              337           283 272 
ქედა         120              105            79 858 
შუახევი          79               68            38 054 
ხულო         136              117            60 825 
სულ       1 935              1745          1 351 158 

 

 

93% 

7% 
აჭარის რეგიონში 7484 საქართველოს სხვა რეგიონებში 577 
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გულის ქირურგიის ქვეპროგრამა (1 243 800 ლარი) 
       

ქვეპროგრამის მიზანი – 18-წლის ასაკიდან  მოსახლეობის  (რომლებიც არ 

სარგებლობენ სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სხვადასხვა  სამედიცინო 

პროგრამებით) კარდიოქირურგიული მკურნალობა, გულის დაავადებების მძიმე 

ფორმებით გამოწვეული ლეტალობისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის შემცირება.                    

სულ გაიცა 428 ვაუჩერი. დასრულებული და ანაზღაურებულია 307 პაციენტის 

მკურნალობის ხარჯები.  

 

 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული 

ერთეულების მიხედვით:  
 

ქალაქი/ 
მუნიციპალიტეტი 

გაცემული 
ვაუჩერი 

                  ჩატარებული მკურნალობა 
         რაოდენობა           თანხა 

ბათუმი      195                                      178          519 262 
ქობულეთი      101                 88          279 350 
ხელვაჩაური       92                 85          281 874 
ქედა       8                 7           31 740 
შუახევი      13               13           43 568 
ხულო       19                16           50 009 
სულ     428                       387      1 205 803 

 
 

 
 

სახსრების ენდოპროტეზირების ქვეპროგრამა (214 000 ლარი)   
    

   ქვეპროგრამის მიზანი – მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური კატეგორიისათვის   

სახსრების ენდოპროთეზირების (გადაგვარებული ან დაზიანებული სახსრის 

ჩანაცვლება ხელოვნური იმპლანტით)  ჩატარებაზე  ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა.    

    გაცემულია 74 ვაუჩერი. დასრულებული და ანაზღაურებულია 54 პაციენტის 

მკურნალობის ხარჯები.  

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული 

ერთეულების მიხედვით:  
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ქალაქი/ 
მუნიციპალიტეტი 

გაცემული 
ვაუჩერი 

                  ჩატარებული მკურნალობა 
         რაოდენობა          თანხა 

ბათუმი   28             21         79 616 
ქობულეთი   19             10         38 312 
ხელვაჩაური   14             11         43 712 
ქედა   4              4          15 960 
შუახევი   1              1          4000 
ხულო   8             7          27 960 
სულ 74            54         209 561 

 

 

 

 

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევის 

ქვეპროგრამა(600 000 ლარი) 
 

    ქვეპროგრამის მიზანი – სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის 

მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა.    

    გაცემულია 2139 ვაუჩერი დასრულებული და ანაზღაურებულია 2037 პაციენტის 

მკურნალობის ხარჯები.  

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული 

ერთეულების მიხედვით:  
 

ქალაქი/ 
მუნიციპალიტეტი 

გაცემული 
ვაუჩერი 

                  ჩატარებული მკურნალობა 
         რაოდენობა          თანხა 

ბათუმი   393                371       111610 
ქობულეთი   705               674       184241 
ხელვაჩაური   366               341       110203 
ქედა    183               177         56605 
შუახევი   223               215         62662 
ხულო   269               259         73692 
სულ 2139             2037        599 014 

 

 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამა       

(742400 ლარი) 

 

ქვეპროგრამის მიზანი  – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის  მოსახლეობის 

უზრუნველყოფა  ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებითა და პირველადი 

სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო 

საშუალებებით.   
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   სამედიცინო მომსახურება ჩაუტარდა 200 846 სოფლის მოსახლეს. პირველადი 

დახმარების მედიკამენტებზე გაიხარჯა 57 553 ლარი. თემის სამედიცინო პუნქტებში 

დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 677 383 

ლარი. 

 

 

სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურების ქვეპროგრამა                            

(270 000 ლარი) 

 

ქვეპროგრამის მიზანი – საექიმო კადრების სოფლებში დამაგრება და მათი 

სოციალურ-ეკონომიური პირობების გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტების  სოფლის   

მოსახლეობისათვის  ბაზისური,   უწყვეტი   სამედიცინო   მომსახურების მიწოდების 

მიზნით.   (მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) სოფლის 

ექიმებისათვის ყოველთვიურად– 300 ლარი, ხელვაჩაურის და ქობულეთის სოფლის 

ექიმებისათვის  კი– 150 ლარი). 

 

        

ქალაქი/ 
მუნიციპალიტეტი 

სოფლის ექიმი სამედიცინო მომსახურება 
   გატარებული      
პაციენტების 
რაოდენობა 

ხეფასის 
დანამატი  

ქობულეთი   33               50 325        56215 
ხელვაჩაური   31               44 638       110203 
ქედა   11               11 384         36 075 
შუახევი   11               8332         34 230 
ხულო   18              13 036         62 054 
სულ 104             127 715        241 851 

 

 

სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა                              

(190 400 ლარი) 

 

     ქვეპროგრამის მიზანი – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების  სოფლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების მობილურობის 

გაზრდის მიზნით  მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა. 

      ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის 

ცენტრების სერვისების რადიკალური გაუმჯობესებისა და მობილურობის გაზრდის 

მიზნით განახორციელდა 21 მაღალი გამავლობის ავტომანქანის შეძენა.  

ქვეპროგრამის დაფინანსება განხორციელდა  გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად 

თანადაფინანსების პრინციპით. 
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თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის 

გადამზადების ქვეპროგრამა (19 629 ლარი) 

 

ქვეპროგრამის მიზანი – თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული ექთნების 

პროფესიული დონის ამაღლება, თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში 

მოყვანა, პრაქტიკული და თეორიული უნარ-ჩვევების დახვეწა, შენარჩუნება და 

განვითარება. 

  გადამზადება გაიარა თსპ– ში დასაქმებულმა 228 ექთანმა. (თემატიკა–1. ბავშვთა 

ასაკის უხშირესი დაავადებათა მართვა საექთნო დონეზე, ბავშვთა კვებისა და 

განვითარების საკითხები; 2. მოზრდილი მოსახლეობის ქრონიკულ დაავადებათა 

მონიტორინგი და რეფერალის ჩვენებები). 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარობის სარეზერვო ფონდიდან 

მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებისა და სამედიცინო 

მომსახურეობისათვის გამოიყო  496 603 ლარი: 
 

ა) 74 პაციენტის მკურნალობისათვის – 386 175 ლარი. 

 ბ) 4 პაციენტისათვის  მედიკამენტის შეძენა  – 23 350 ლარი 

 გ) 9 ოჯახისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება – 55 073 ლარი.  

დ) 3  გარდაცვლილი მოქალაქის გადმოსვენება საზღვარგარეთიდან –  20 980 ლარი. 

 ე) აზერბაიჯანელი ბავშვების სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება – 11000 

ლარი. 

      (ეკონომია დაფინანსებიდან 25 ლარი) 

 

 

 

 

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით დაფინანსებულები: 

 

ქ.ბათუმიდან – 35 მოქალაქე – 230 300 ლარი; 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან – 18 მოქალაქე – 101 789 ლარი; 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიდან  – 8 მოქალაქე – 28 709 ლარი; 

 ქედის მუნიციპალიტეტიდან – 4 მოქალაქე – 8 461 ლარი; 

შუახევის მუნიციპალიტეტიდან  – 1 მოქალაქე – 15 000 ლარი; 

ხულოს მუნიციპალიტეტიდან  – 24 მოქალაქე – 101 319 ლარი; 
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3. სოციალური დაცვის დეპარტამენტი 

           სოციალური დაცვის დეპარტამენტი თავის საქმიანობას ახორციელებდა აჭარის 

ავტონომიური რეასპუბლიკის მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის 

ავტონომიური რეასპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს დებულების“ მოთხოვნის შესაბამისად.   

სოციალური დაცვის დეპარტამენტში დასაქმებულია  4 თანამშრომელი, 1 

დეპარტამენტის უფროსი და 3 მთავარი სპეციალისტი.  დეპარტამენტის საქმიანობა 

მიმდინარეობდა წლიური სამუშაო გეგმის შესაბამისად.  

 2014 წელს დეპარტამენტში შემოვიდა 5 000 განცხადება და წერილი, მათ 

შორის 22 განცხადება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 

რეგისტრირებული ქულების გადამოწმების თაობაზე; 10 განცხადება - შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭების და პენსიის დანიშვნის თაობაზე,    21 - 

მატერიალური დახმარების თხოვნით,  45 განცხადება საცხოვრისით 

დაკმაყოფილების შესახებ. საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

აჭარის ფილიალიდან, ქ. ბათუმის მერიიდან,  მუნიციპლიტეტების გამგეობებიდან 

და სამკურნალო დაწესებულებებიდან  მიღებულია 60  წერილი. 

 სოციალური დაცვის დეპარტამენტი ახორციელებდა სოციალური დაცვის 

პროგრამებში ბენეფიციართა ჩართვას და მონიტორინგს.  

          ქვეპროგრამა ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური 

აბილიტაცია/ რეაბილიტაცია -    მომსახურება გაეწია 456 ბავშვს (ქ. ბათუმი - 202, 

ქობულეთი - 92, ხელვაჩაური - 115, ქედა - 16,  შუახევი - 12, ხულო - 19). გაიცა 1239 

ვაუჩერი, მათ შორის სხვადასხვა მიზეზებით გაუქმდა 43 ვაუჩერი. დაფინანსდა  

რეაბილიტაციის 1 196 კურსი.   

   ქვეპროგრამა სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია -  

გაიცა 2868 ვაუჩერი, მათ შორის სხვადასხვა მიზეზებით გაუქმდა 226 ვაუჩერი. 

დაფინანსდა  რეაბილიტაციის 2 642  კურსი.  ქ. ბათუმი - 1485, ქობულეთი - 277, 

ხელვაჩაური - 661, ქედა - 59,  შუახევი -75, ხულო - 85. 

 

ქვეპროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა 

გადასაადგილებელი საშუალებით უზრუნველყოფია -  შემოსულია 251 განცხადება. 

გაიცა 224 ვაუჩერი, სამინისტროში დაბრუნებული იქნა 4 ვაუჩერი, გაცემულია 220 
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სავარძელ-ეტლი. ქ. ბათუმი - 83, ქობულეთი - 51, ხელვაჩაური - 57, ქედა - 9,  შუახევი 

- 4, ხულო - 16. 

ქვეპროგრამა სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით 

უზრუნველყოფა - შემოსულია 333 განცხადება. გაიცა 311 ვაუჩერი, სხვადასხვა 

მიზეზით გაუქმდა 20 ვაუჩერი.   291 ბენეფიციარზე გაცემულია 300 სმენის აპარატი. 

ქ. ბათუმი - 131, ქობულეთი - 52, ხელვაჩაური - 59, ქედა -14,  შუახევი - 14, ხულო -21. 

ქვეპროგრამა 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება -   58 მოქალაქეს გადაეცა ერთჯერადი დახმარება 1 000 

ლარის ოდენობით, მათ შორის ქ. ბათუმში - 8, ქობულეთში - 12, ხელვაჩაურში - 5, 

ქედაში - 8, შუახევში - 9, ხულოში - 16.    

ქვეპროგრამა ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება -  მატერიალური დახმარება გაიცა 69 ოჯახზე.  ქ. ბათუმი - 28, ქობულეთი 

- 18, ხელვაჩაური - 14, ქედა -3,  შუახევი - 2, ხულო - 4.  

 ქვეპროგრამა 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში 

დაღუპულთა ოჯახების დახმარება - დაღუპული 19 მეომრის დედებსა და 

მეუღლეებს (სულ 21 პირს) და ოჯახებს გადაეცა მატერიალური დახმარება. 

 ქვეპროგრამა მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა -

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 24 ბენეფიციარმა. წლის 

ბოლოსათვის თავშესაფარში იმყოფებოდა 20 ბენეფიციარი - 9 დედა და 11 ბავშვი.  

ქვეპროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა 

სოციალური ადაპტაცია -  მომსახურება გაეწია 23 ბენეფიციარს. გაიცა 45 ვაუჩერი, 

დაფინანსდა 37 ვაუჩერი. 

      დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ჩატარდა პროგრამების მონიტორინგი 

2014 წლის სოციალური დაცვის  პროგრამების ინსპექტირების გეგმა-გრაფიკის 

შესაბამისად: ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური 

აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა  - მარტი, ივლისი, ნოემბერი; 

სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა- აპრილი, ივლისი, 

ნოემბერი;  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა 

გადასაადგილებელი საშუალებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა - მაისი, აგვისტო, 

დეკემბერი; სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის 

ქვეპროგრამა - მაისი, აგვისტო, ნოემბერი; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის 

მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის ქვეპროგრამა - დეკემბერი; მიუსაფარ 
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დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა - მაისი, 

დეკემბერი. 

დეპარტამენტი მონაწილეობდა სამინისტროს სტრატეგიული გეგმის, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში; 

სოციალური დაცვის პროგრამების შემუშავებაში; 2015 წლის სოციალური დაცვის  

პროგრამების პროექტების მომზადებაში. 

   სოციალური დაცვის დეპარტამენტი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში 

თანამშრომლობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან და  

სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქალაქეთა რეგისტრაციის, სოციალური დახმარების 

მიღების,  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭების და საპენსიო 

უზრუნველყოფის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე  პირების 

სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის   საკითხებში, 

დეპარტამენტის   თანამშრომლებს ჰქონდათ სისტემატიური კონტაქტი სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალთან.  

          დეპარტამენტი თანამშრომლობდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან: 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებისათვის“, „ახალგაზრდული 

ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“, საზოგადოებრივი 

მხარდაჭერისა და ეროვნული თვითგანვითარების ქართული ასოციაცია „გენეზისი“,  

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი ”თანა”,  „თანადგომა”, 

”სთეფ ფორვარდი”, „არტვეი“ და საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოების 

ბათუმის განყოფილება.  

 

                                                  4. სამედიცინო მედიაციის დეპარტამენტი 

დეპარტამენტი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს ,,აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 08 

მაისის #4 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულებით.  

დეპარტამენტში დასაქმებულია 4 თანამშრომელი, მათ შორის დეპარტამენტის 

უფროსი - 1,  მთავარი სპეციალისტი -3;  
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრეთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სამედიცინო მედიაციის დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში  

უზრუნველყოფს ჯანმრთელობისა და სოციალური უფლებების დარღვევასთან 

დაკავშირებული საჩივრების განხილვას და შესაბამის რეაგირებას. პაციენტსა და 

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელს შორის წარმოშობილი დავის განხილვას, 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ სამედიცინო 

დაწესებულებებში კონფლიქტების არსებობის შემთხვევაში მედიატორის ფუნქციის 

განხორციელებას. უზრუნველყოფს მოსახლეობის სისტემატურ ინფორმირებას 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში არსებული 

სამართლებრივი აქტებით მინიჭებული შეღავათებისა და პრივილეგიების შესახებ. 

კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლოს საჯარო და კერძო დაწესებულებებთან 

ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, ახორციელებს საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულლ სხვა უფლებამოსილებას.  

2014 წლის საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო მედიაციის სამსახურმა რეაგირება 

განახორციელა 3108 მომართვაზე  

მომართვა: სულ 3108 

მათ შორის: 

სატელეფონო შეტყობინება ,,ცხელ ხაზზე“-1317 

მიღება-1691 

წერილი-კორესპოდენცია-100 

აქედან: 

სამედიცინო საკითხებზე -1213 

სოციალურ საკითხებზე-690 

სადაზღვევო კომპანიებთან ურთიერთობის საკითხებზე-606 

სხვადასხვა საკითხებზე-599 

შესაბამისად: 

2857 მომართვა კონსულტირებული და  რეაგირებულია 

100 წერილი-კორესპონდენცია პასუხგაცემული და ჩამოწერილია. 
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61  მომართვაზე შეივსო საპრეტენზიო ბარათი სადაზღვევო კომპანიების 

ადგილობრივ და სათავო ოფისებში მათგან 31 საკითხი პაციენტის სასარგებლოდ 

გადაწყდა ხოლო 30 ერთეულ შემთხვევაში, საკითხი შემდგომი რეაგირებისათვის 

გაეგზავნა სსიპ ,,სამედიცინო მედიაციის სამსახურს.“   საკითხები შეეხებოდა 

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედებესთან დაკავშირებით, 

მზღვეველი კომპანიების მიერ აღებული ვალდებულების, ვადებში შესრულების 

გაჭიანურებას საკითხებს. რაც ასევე  ეტაპობრივად მოგვარდა დაზღვეულ პაციენტთა 

სასარგებლოდ. 

სამინისტროს მედიაციის დეპარტამენტმა  ქ. ბათუმსა და მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებში მოაწყო საინფორმაციო–სარეკლამო აქცია. შესაბამისად   მოქმედ 

სამედიცინო დაწესებულებებში განთავსდა სარეკლამო პოსტერები. მოსახლეობას 

დაურიგდა ბუკლეტები მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და ,,ცხელი ხაზი“–ს 

მითითებით.  

პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით სამინისტროს მედიაციის 

დეპარტამენტი,  ქ. ბათუმში მოქმედ სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტთა 

ნაკადების მართვასთან დაკავშირებით ამ დაწესებულებების ადმინისტრაციასთან  

შეთანხმებით ახორციელებდა სისტემატურ დაკვირვებას.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სამედიცინო მედიაციის დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში 

აქტიურად   თანამშრომლობდა   სახალხო დამცველის ქ. ბათუმის 

წარმომადგენლობასთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.     

 

 

 

5. იურიდიული დეპარტამენტი       

დეპარტამენტი თავის საქმიანობას ახორციელებდა აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 8 მაისის #4 დადგენილებით 

დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულებისა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 30 

ივლისის №3/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სამინისტროს იურიდიული 

დეპარტამენტის დებულების შესაბამისად, რომლითაც დეპარტამენტის ძირითადი 

საქმიანობას წარმოადგენს: 

- სამინისტროს საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, შესაბამისი 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება და მათი სა-

მართლებრივი ექსპერტიზა; 
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- სამინისტროს მიერ გამოცემული ინდივიდუალური და ნორმატიული ხასიათის 

სამართლებრივი აქტების შესაბამისობის დადგენა უპირატესი იურიდიული ძალის 

მქონე ნორმატიულ აქტებთან; 

- კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულებიდან, 

სამინისტროს სისტემის დაწესებულებებიდან, სხვადასხვა უწყებებიდან შემოსული 

სამართლებრივი აქტების პროექტებზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება; 

-  საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა; 

- თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტში შემოსული კორესპოდენციის 

(წერილი, განცხადება, მიმართვა, საჩივარი და სხვა) განხილვა და შესაბამისი 

პროექტების მომზადება;  

- სამინისტროს ხელმძღვანელობის ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა 

საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტების თაობაზე; 

-     სამინისტროს წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში.   

- საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვული სხვა უფლებამოსილების  

განხორციელება. 

დეპარტამენტში დასაქმებული იყო 3 ადამიანი - დეპარტამენტის უფროსი და 2 

მთავარი სპეციალისტი. მინისტრის ბრძანებით დეპარტამენტის ერთერთი 

თანამშრომელი დანიშნულია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირად. 

დეპარატამენტი მუშაობდა დამტკიცებული წლიური სამუშაო გეგმის 

შესაბამისად. მზადდებოდა ანგარიში თვის განმავლობაში განხორციელებული 

საქმიანობის შესახებ. 

დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა შორის განაწილებული იყო 

ფუნქცია/მოვალეობანი. 

 დეპარტამენტმა სამინისტროს სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფებთან ერთად 

მოამზდა სამინისტროს 2014 წლის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

პროგრამებისა და მათ განხორციელებასთან დაკავშირებით შესაბამისი წესებისა და 

ხელშეკრულებების პროექტები. საჭიროებისამებრ, ამზადებდა შესაბამის 

ცვლილებების პროექტებს, ასევე მონაწილეობდა სამინისტროს 2015 წლის 

პროგრამების (ქვეპროგრამების) შესრულების წესებისა და ხელშეკრულებების 

პროექტების  შემუშავებაში; 

          სამართლებრივი ექსპერტიზა გაიარა სამინისტროს კონტროლს 

დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსა და აჭარის აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2014-2015 წწ  

პროგრამებისა და შესაბამისი წესების პროექტებმა. 

   - მომზადდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული 

ქვედანაყოფებისა და სსიპ - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის  დასაქმების სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებები. 
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 დეპარტამენტში შემოსულ განცხადება-საჩივრებთან დაკავშირებით  

უზრუნველყო საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 

გათვალისწინებული მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების ორგანიზება და 

შესაბამისი აქტების პროექტების მომზადება. 

 მომზადდა აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებების 

პროექტები (93 პროექტი)  - გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეების სამედიცინო და 

სოციალური დახმარების გაწევის მიზნით. სამართლებრივი ექსპერტიზა გაიარა, 

ასევე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მატერიალური დახმარების 

მიზნით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის 

თავმჯდომარის ბრძანებების პროექტმა.         

მომზადდა მინისტრის 198 ბრძანების პროექტი, აქედან 33 საკადრო, ხოლო  165 

ორგანიზაციული ხასიათის. სამართლებრივი ექსპერტიზა გაიარა 307-მა 

ადმინისტრაციულმა ბრძანების პროექტმა.  

მომზადდა  შრომითი ხელშეკრულებების პროექტი (9 პროექტი). 

 მომზადდა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმების პროექტები.  

 უზრუნველყო სამინისტროში საჯარო მოხელეთა და საჯარო სკოლის ექიმების 

ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების ორგანიზება; შესაბამისად, 

მომზადდა სათანადო სამართლებრივი აქტების პროექტები. - 

 2014 წელს სამინისტროში შემოსული იქნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნით 22 განცხადება, რომლებზედაც კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

ვადებში განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. 2014 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში 

წარედგინათ საქართველოს პრეზიტენტის, საქართველოს პარლამენტს, პრემიერ 

მინისტრსა და სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს. პროაქტიულად 

გამოქვეყნებისათვის მომზადდა შესაბამისი ინფორმაცია.  

 დეპარტამენტში შემოსულ 250-მდე წერილსა და 200-მდე განცხადებასთან 

დაკავშირებით მომზადდა შესაბამისი პასუხების პროექტები.    

მომზადდა და სამართლებრივი ექსპერტიზა გაიარა სამინისტროს სახელით 

გასაფორმებელმა ხელშეკრულებების პროექტებმა.  

 სამართლებრივი ექსპერტიზა გაიარა სამინისტროს სტრუქტურუყლი 

ქვედანაყოფების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და დასაქმების სააგენტოს 

მიერ შემუშავებულმა სხვადასხვა აქტებმა. 

შესაბამისი კონსულტაცია გაეწიათა სამინისტროს სისტემაში შემავალ 

დაწესებულებებს, სამედიცინო დაწესებულებებისა და მუნიციპალიტეტბის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებს, ასევე  

დაინტერესებულ სხვადასხვა ფიზიკურ და იურდიულ პირებს. 

ხდებოდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში მიღებული 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების  განხილვა, 
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სამინისტროს საერთო ქსელში განთავსება და აღნიშნულის შესახებ 

დაინტერესებული პირების ინფორმირება. 

მონაწილეობას იღებდა სამინისტროში არსებულ კომისიების მუშაობაში, ასევე 

მონაწელეობდა სამინისტროს სახელით სხვადასხვა დაწესებულებებსა და 

ორგანიზაციებთან დაგეგმილ შეხვედრებში, სამინისტროში მოქმედი სხვადასხვა 

კომისიების მუშაობაში;  

დეპარტამენტი ასრულებდა ასევე  სამინისტროს ხელმძღვანელობის ცალკეულ 

დავალებებს. 

 

 

7. დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა–დევნილთა რაოდენობა ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა, რაც 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სხვადასხვა ობიექტებზე განხორციელებული 

რეაბილიტაციისა და ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობების შემდეგ, ქვეყნის 

სხვადასხვა რეგიონებდან იქ შესახლებულებით არის გამოწვეული.  არსებული მონაცემებით,  

შემდეგი სტატისტიკური მონაცემებია:  

ბათუმი – 3962 პირი (1342 ოჯახი). 

ქობულეთი – 1650  პირი (579 ოჯახი). 

ხელვაჩაური – 801  პირი (307ოჯახი).  

ქედა – 3 პირი (2 ოჯახი).  

მთლიანობაში – 6416 დევნილი, 2230 ოჯახი. თუმცა არის დევნილთა  ნაწილი, 

რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე, რეგისტრირება ვერ მოახერხეს და 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში მოქმედ კომისიის წინაშე შესაბამისი 

მონაცემებით წარდგინების შემთხვევაში, პირს აღუდგება (მიენიჭება) იძულებით 

გადაადგილებულის სტატუსი და შესაბამისად, ყოველთვიური შემწეობის თანხა  (45 ლარი). 

ბათუმში, „ბ.ნ.ქ“–ს დასახლებაში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსებში პირველ 

სართულზე არსებული კომერციული ფართების ბინებად გადაკეთებისა და დევნილთათვის 

გადაცემის შემდეგ, დაისვა საკითხი საცხოვრებლების გაფართოების თაობაზე. აღნიშნულთან 

დაკავშირებით, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მეშვეობით დამუშავდა საჭირო 

პროექტი და სამომავლო ღონისძიებების შეთანხმების მიზნით წარედგინა ქ.ბათუმის მერიას.  

რიგი პრობლემატური საკითხები იყო წარმოქმნილი დაბა ჩაქვში მდებარე კომპაქტურ 

ობიექტზე. დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის შუამდგომლობით, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დახმარებით, შეიცვალა კორპუსების სახურავის 

დაზიანებული ნაწილები, წყლის შემკრები ძაბრები ე.წ. „ჟოლობები“). გარდა ამისა, გამგეობა 

მზადყოფნას გამოთქვამს სამომავლოდაც ხელი შეუწყოს ანალოგიური საკითხების 

მოგვარებას სხვადასხვა ობიექტებზე.  
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ხანძრის შემთხვევას ჰქონდა ადგილი აფხაზეთის ქუჩაზე მცხოვრებ ძანძავების ოჯახში, 

რის შედეგად სრულად განადგურდა მათი ქონება. დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მოახდინეს 

დაზარალებული ოჯახის სხვაგან განთავსება და საჭირო დახმარებების აღმოჩენა. 

აღსანიშნავია, რომ ოჯახს ფინანსური დახმარება გაეწია (8000+2000 ლარი) აჭარაში სტიქიის 

სალიკვიდაციო  სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით და დღეისათვის ოჯახი საკუთარ  

საცხოვრებელშია. 

სხვადასხვა ობიექტებზე მოგვარებულ იქნა გაზიფიცირების საკითხი. დაბა ჩაქვში 

მდებარე ყოფილი საჯარო სკოლა  ბუნებრივი აირით არის უზრუნველყოფილი. დადებითად 

გადაწყდა ასევე ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხი ქ. ბათუმში, ხახულისა და  აფხაზეთის 

ქუჩაზე არსებულ საცხოვრებელ კორპუსებში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ლეონიძის  ქუჩებზე 

მდებარე დევნილთა საცხოვრებლებში გასატარებელი სამუშაოები ახლო მომავალში 

ჩატარდება  და  გაზიფიცირების საკითხიც   საბოლოოდ  დასრულდება.  

მ|წელს აჭარაში მცხოვრებ 200–მდე ოჯახს  საცხოვრებელი ბინა საკუთრებაში 

დურეგისტრირდა და  ეს პროცესი  მიმდინარეა. აქვე აღსანისნავია, რომ სამომავლოდ, 

საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილების მსურველებს, საჭირო აპლიკაციების 

შესავსებად არ დასჭირდებათ სამინისტროსგან მოვლინებულ სპეციალურ ჯგუფზე ლოდინი 

და აღნიშნულის გაკეთება დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში  შეეძლებათ.  

საანგარიშო პერიოდში, დევნილთა საქმეების დეპარტამენტს სხვადასხვა საკითხებთან 

დაკავშირებით, უშუალოდ მომართა 1300–მდე იძულებით გადაადგილებულმა პირმა.  

შემოსულია 618 განცხადება, რომელთა განხილვა–ანალიზის შემდეგ მომზადებული 

მასალები გადაგზავნილ იქნა შესაბამისი ადრესატებისათვის.  

დეპარტამენტი მუდმივად არის ჩართული დევნილ მოსახლეობასთან 

დაკავშირებულ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში. მიგრაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის (IOM) წარმომადგენლებთან ერთად ქობულეთში, ბათუმში, 

ხელვაჩაურში შეხვედრები გაიმართა მიგრაციით დაინტერესებული სხვადასხვა 

ფენის მოქალაქეების  ინფორმირების მიზნით.  ასევე, დევნილ მოქალაქეებთან 

ერთად, მონაწილეობა მიიღეს ქ. ბათუმში წითელი ჯვრის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ უგზო–უკვლოდ  დაკარგულთა მსოფლიო  

დღისადმი  მიძღვნილ  ღონისძიებაში,  სადაც  აღნიშნული საკითხების 

პარალელურად, განხილულ იქნა  დევნილთა ირგვლივ ამ  მიმართულებით 

არსებული პრობლემატური საკითხები. დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობა, ასევე 

ორგანიზაციისათვის დახმარებისა და თანადგომის  აღმოჩენის  შესაძლებლობები. 
 

8. სტიქიით დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტი 

 

 

 სტიქიით დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტი, თავისი საქმიანობის 

განხორციელებისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციის, ,,აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” საქართველოს კონსტიტუციური კანონის, საქართველოს 
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კანონების, საქართველოს პრეზიდენტის ნორმატიული აქტების, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კონსტიტუციის, ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების,“ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების 

ზოგადი წესის” თაობაზე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 13 

თებერვლის N-5 დადგენილების მე-91
 მუხლისა და სხვა შესაბამისი სამართლებრივი აქტების 

საფუძველზე.  

 

დეპარტამენტის აქტივობები: 

 მომზადებული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 

3 სამართლებრივი აქტის პროექტი. მათ შორის ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების 

ზოგადი წესის” თაობაზე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების 

პროექტი. 

 მონაწილეობას ღებულობდა 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროში შექმნილ 

,,ეკომიგრანტთა შესახებ“ საქართველოს 

კანონის პროექტის მომზადებისა და 

,,სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებულ და გადაადგილებას 

დაქვემდებარებულ ოჯახთა განსახლების საკითხების მარეგულირებელი კომისიების 

სხდომებში. 

 

 

 ითანამშრომლა სხვადასხვა 

სამთავრობო და არასამთავრობო  

ორგანიზაციებთან ეკომიგრაციის 

საკითხებთან დაკავშირებულ 

პრობლემების გადაწყვეტის 

მიზნით. 

 

 მოამზადა შესაბამისი პროექტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას, რეგიონალური განვითარებისა და სოციალური 

დახმარების ცენტრსა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს შორის 

2014 წლის თებერვალს გაფორმებულ საგრანტო ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის 

მიზნით. 

 შემუშავებული იქნა პროექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო 

ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრივი ხარჯვის მონიტორინგთან დაკავშირებით. 
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 რეგულარულად აწყობდა 

სამუშაო შეხვედრებს თვითმმართეულ 

ერთეულებში ,,აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

მცხოვრები სტიქიის შედეგად 

დაზარალებული ოჯახების დახმარების 

ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის თავმჯდომარის 2014 წლის 

13 თებერვლის N-5 დადგენილების 

გაცნობისა და სხვადასხვა საკითხებში 

კონსულტაციის გაცემის მიზნით. 

 განახორციელა სამუშაო ვიზიტები 

მაღალმთიანი აჭარის სოფლებში, 

შვეიცარიის განვითარების, 

თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) 

დარეგიონალური განვითარებისა და 

სოციალური დახმარების ცენტრის 

წარმომადგენლებთან ერთად. 
 მიიღო მონაწილეობა ბენეფიციართა შერჩვაში, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა სამინისტროს, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას, რეგიონალური განვითარებისა და სოციალური 

დახმარების ცენტრსა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს შორის 

2014 წლის თებერვალს გაფორმებულ საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

პროექტში ეკომიგრანტთა ოჯახების ჩართვის მიზნით. 

 განახორციელა 28 მონიტორინგი მუნიციპალიტეტბში, სტიქიით დაზარალებულ 

ოჯახთა დახმარების მიზნით გამგეობებიდნ წარმოდგენილი დოკუმენტაციებისა და 

მოქალაქეთა მოთხოვნის საფუძველზე 

 განახორციელა სამუშაო 

ვიზიტები წალკის მუნიციპალიტეტში, 

აჭარის რეგიონიდან ჩასახლებულ 

ეკომიგრანტებთან შეხვედრისა და 

მათი პრობლემების შესწავლის 

მიზნით. 

 მომზადებული იქნა 

შუამდგომლობის თაობაზე პროექტი   

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტოსთვის წალკის 

მუნიციპალიტეტში აჭარის 

რეგიონიდან ჩასახლებულ ეკომიგრანტთა პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით. 
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 მონაწილეობა მიიღო კავკასიის გარემოს 

დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ქსელის (CENN) მიერ ორგანიზებულ 

ტრენინგ-სემინარში, თემაზე „ეკომიგრაცია 

საქართველოში“, რომელიც განხორციელდა 

ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.  

 

 

 მონაწილეობას 

ღებულობდა 2014 წლის სექტემბრის 

თვეში მოსული ჭარბი ატმოსფერული 

ნალექების შედეგად რეგიონზე 

მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ 

შექმნილ სპეციალური შტაბის 

მუშაობაში. დეპარტამენტის აქტიური 

ჩართულობით დათვლილი იქნა 

რეგიონზე  მიყენებული ზარალი 3 329 

814 (სამი მილიონ სამასოცდაცხრა ათას 

რვაასთოთხმეტი) ლარის ოდენობით და 

მისი აღმოფხრის მიზნით მომზადებული 

იქნა შუამდგომლობის პროექტი საქართველოს მთავრობის წინაშე.  

 მონაწილეობა მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 5 დეკემბრის N407 ბრძანებით შექმნილ ,,სახელმწიფოს, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკისა და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების მოქალაქეთა მიერ თვითნებურად დაკავების ფაქტების შემსწავლელ შერეულ 

სამთავრობო კომისიის“ მუშაობაში. 

 

 განახორციელა სამუშაო ვიზიტები მაღალმთიან აჭარაში ჰესების მშენებლობასთან 

დაკავშირებით მოსახლეობაში გაზრდილი ინტერესების გათვალისწინებისა და 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის რეკომენდაციების გაწევის მიზნით. 
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 მჭიდროდ თანამშრომლობდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს 

გეოლოგიურ სამსახურთან, სტიქიით დაზიანებული მოსახლეობისათვის ეფექტური და 

მიზნობრივი დახმარების გაწევისათვის 

ერთიანი ხედვის  ჩამოყალიბების 

მიზნით. 

 მომზადებული იქნა 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სტიქიური მოვლენების შედეგად 

მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო 

შერეული სამთავრობო კომისიის 14 

სხდომა, რომლის სარეკომენდაციო 

გადაწყვეტილების საფუძველზე 

სტიქიისა და ხანძრის შედეგად 

დაზარალებულ 941 ოჯახზე 

მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციისათვის მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 

წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან  სულ  გამოიყო  

1 189 704  ლარი.  მათ შორის: 

 დიდთოვლობა  -  11  დაზარალებული  ოჯახი -116 015 ლარი; 

 მეწყერი - 21  დაზარალებული ოჯახი - 198  095  ლარი;    

 მიწისძვრა (ქირა) – 26  დაზარალებული  ოჯახი - 93 600  ლარი; 

 შტორმული ქარი – 7  დაზარალებული  ოჯახი - 23 175  ლარი;     

  უხვი ატმოსფერული ნალექი (დატბორვა) – 402   დაზარალებული ოჯახი - 205 100 ლარი;                                                                                                    

 სეტყვა(მოსავლის ზარალი) – 433 დაზარალებული ოჯახი - 232 952 ლარი;                                                                                                                     

  ხანძარი -  38  დაზარალებული  ოჯახი - 239 304  ლარი;      

 მეწყერის გამო დაზიანებული 170 ობიექტის საპროექტო–სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციის  

შესყიდვა - საპროექტო   56 700 ლარი;   

 ზვავი - 1 დაზარალებული  ოჯახი - 11 179 ლარი; 

 მიწისძვრა - 2  დაზარალებული  ოჯახი - 13 584   ლარი. 

 საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდა  92  ეკომიგრანტი  ოჯახი, ქ. ბათუმში 

თამარის დასახლებაში არსებულ საცხოვრებელ კორპუსსა და შუახევის მუნიციპალიტეტის 

ყოფილი საავადმყოფოს რეაბილიტირებულ შენობაში.  
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თვითმმართვეული ერთეულების მიხედვით: 

                                                                                                               

1. ქალაქ  ბათუმის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 302 560 ლარი,  414 ოჯახის  დახმარებისა 

და 53 ობიექტის  საპროექტო–სახარჯთაღრიხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით, მათ 

შორის: 

 ხანძარი -12  დაზარალებული  ოჯახი -67 460  ლარი; 

 ჭარბი   ატმოსფერული ნალექი - 402  დაზარალებული  ოჯახი  - 205 100 ლარი; 

 მეწყერის გამო დაზიანებული 53 ობიექტის საპროექტო–სახართაღრიცხვო   დოკუმენტაციის  

შესყიდვა  - 30 000 ლარი. 

 საცხოვრებელი  ფართით  დაკმაყოფილდა  4   ეკომიგრანტი  ოჯახი. 

 

2. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 162 413 ლარი,  26 ოჯახის დახმარებისა და 48 

საცხოვრებელი სახლის  საპროექტო – სახარჯთაღრიხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით, 

მათ შორის:   

 დიდთოვლობა- 7 დაზარალებული ოჯახი -71 308 ლარი; 

 მეწყერის გამო დაზიანებული 48 ობიექტის საპროექტო – სახართაღრიცხვო      

დოკუმენტაციის  შესყიდვა - 12 730 ლარი; 

 მიწისძვრა (ქირა) -17 დაზარალებული ოჯახი - 61 200  ლარი; 

 ხანძარი -2  დაზარალებული ოჯახი -17 175 ლარი. 

 

 საცხოვრებელი ფართით  დაკმაყოფილდა  45  ეკომიგრანტი ოჯახი. 

 

3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 132 895  ლარი,  22 ოჯახის დახმარებისა და 69  

საცხოვრებელი სახლის  საპროექტო–სახარჯთაღრიხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით, 

აქედან:   

 

 მეწყერი - 1 დაზარალებული ოჯახი - 9 681ლარი; 

 დიდთოვლობა - 1 დაზარალებული ოჯახი - 15 000 ლარი; 

 შტორმული ქარი - 7 დაზარალებული  ოჯახი - 23 175 ლარი; 

 ხანძარი - 4  დაზარალებული ოჯახი -38 669 ლარი; 

 მეწყერის გამო დაზიანებული 69 ობიექტის საპროექტო – სახართაღრიცხვო            

დოკუმენტაციის  შესყიდვა  - 13 970 ლარი. 

    მიწისძვრა (ქირა) - 9  დაზარალებული ოჯახი - 32 400  ლარი; 

 საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდა  32  ეკომიგრანტი ოჯახი. 

 

4.  ქედის  მუნიციპალიტეტს გამოეყო  219  478  ლარი,  263  ოჯახის დახმარების მიზნით.   

აქედან :  

         მეწყერი - 3  დაზარალებული  ოჯახი -22 746  ლარი; 

         ზვავი -1  დაზარალებული  ოჯახი  -11 179 ლარი; 

          სეტყვა(მოსავლის ზარალი)-258 დაზარალებული ოჯახი - 180 553 ლარი; 
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          ხანძარი -1 დაზარალებული  ოჯახი  - 5 000 ლარი. 

 

5.  შუახევის  მუნიციპალიტეტს  გამოეყო  162  775  ლარი  38 ოჯახის დახმარების მიზნით. 

აქედან:  

 მეწყერი -13 დაზარალებული ოჯახი -111 610 ლარი; 

 დიდთოვლობა - 1 დაზარალებული ოჯახი- 10 002 ლარი; 

 ხანძარი - 2 დაზარალებული ოჯახი -17 000 ლარი; 

 მიწისძვრა - 2 დაზარალებული ოჯახი -13 584 ლარი; 

 სეტყვა (მოსავლის ზარალი) -20 დაზარალებული ოჯახი - 10 579 ლარი; 

 

 საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდა  11 ეკომიგრანტი ოჯახი. 

 

6.  ხულოს მუნიციპალიტეტს გამოეყო  209 583 ლარი  178  ოჯახის  დახმარების  მიზნით.  

აქედან:  

 მეწყერი - 4 დაზარალებული  ოჯახი -54 058 ლარი; 

 დიდთოვლობა -2 დაზარალებული ოჯახი - 19 705 ლარი; 

 სეტყვა (მოსავლის ზარალი) -155 დაზარალებული ოჯახი - 41 820 ლარი; 

 ხანძარი - 17  დაზარალებული  ოჯახი - 94 000 ლარი. 

 

 

 

 

 

VIII  სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 

მიერ გაწეული მუშაობა 

 

  სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი   

 

ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები  მოიცავს - გადამდებ 

დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას, ვაქცინოპროფილაქტიკის  ორგანიზაციასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს, ანტირაბიულ ღონისძიებათა ზედამხედველობასა და 

ხელშეწყობას, მალარიის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს, სარისკო 

ქცევებისა და დაავადებათა პრევენციის საკითხებზე მოსახლეობაში საგანმანათლებლო 

და საინფორმაციო კამპანიების ორგანიზებას, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობასა და 

დამხმარე ზედამხედველობას ვაქცინოპროფილაქტიკისა და გადამდებ დაავადებათა 
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ზედამხედველობის საკითხებზე, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟსა და სწავლებას 

ინფექციური კონტროლის  საკითხებზე. 

      ცენტრის ნაერთი ბიუჯეტი 2014 წლისათვის (ფულადი ფორმით), ძირითადი 

მიზნებისა და ამოცანების უზრუნველსაყოფად  შეადგენდა   773 288  ლარს, მათ შორის 

351 548  ლარი – ქვეპროგრამის ,,დაავადებათა პრევენცია და პროფილქტიკა“ ბიუჯეტი.    

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ნაერთი ბიუჯეტი 2014 წლისათვის    

 

პროგრამა/ღონისძიება 

ბიუჯეტ(ლარი) 

2014 წლის  გეგმა საკასო ხარჯი 

სულ ასიგნებები 773 288 748 866 

აპარატის ხარჯები 402 600 400 036 

ქვეპროგრამა–დაავადებათა პრევენცია და 

პროფილაქტიკა 
351 548 329 279 

ღონისძიება–ეპიდზედამხედველობის 

განხორციელება,  ეპიდსიტუაციიის მართვა და 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის   ხელშეწყობა 

70 090 67 806 

ღონისძიება–მოსახლეობის ავადობის აქტიური 

გამოვლენა   სამიზნე ჯგუფში  
172 583 170 628 

ღონისძიება–c ვირუსული ჰეპატიტის   

დიაგნოსტიკა  მოზრდილ  მოსახლეობაში 
33 999 33 999 

ღონისძიება–ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა 

ორსულებში (სამიზნე ჯგუფი)  
49888 32 744 

ღონისძიება–კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების 

ადრეული დიაგნოსტიკა მაღალმთიანი აჭარის 

მოსახლეობაში 

24988 24 102  

 ცენტრალური პროგრამა 

ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა 
19140 19 551 
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      2014 წლის მონაცემთა (22 212) შედარებით გასული წლის იმავე პერიოდთან (17 214) 

აღინიშნება გადამდებ დაავადებათა რიცხვის მატება 29%–ით. 

 

 

 

 

 

 

გადამდებ დაავადებათა ავადობის დინამიკა 

აჭარა, 2005 წ–2014წ 

 

 

2014 წლის  განმავლობაში ეპიდზედამხედველობის სისტემაში მოექცა და ცენტრის 

მიერ აღირიცხა  ინფექციური  დაავადების - 22 212 შემთხვევა.   მათ შორის ქ.ბათუმში -11 316 

შემთხვევა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში-4145 შემთხვევა, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში –4928,   ქედის მუნიციპალიტეტში - 682,  შუახევის მუნიციპალიტეტში - 

499, ხულოს მუნიციპალიტეტში-642. 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ინფექციური დაავ.(წელი)



 39 

შემთხვევათა და კვლევათა განაწილება ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულების 

მიხედვით, აჭარა, 2014 წელი 

Aადმინისტრაციულ/ 

თერიტორიალური 

ერთეული 

რეგისტრირებულ შემთხვევათა  

საერთო (რ/ბა) 

მ.შ. სასწრაფო შეტყობინება    

იქნა მიღებული 

შემთხვევაზე  

(რ/ბა) 

ეპიდკველევას 

დაექვემდებარა 

(რ/ბა, ცოფის რისკის მქონე 

ექსპოზიციის ჩათვლით) 

რ/ბა 

%  

საერთო რ/ბიდან 

რ/ბა % მ.შ. რ/ბა % მ.შ. 

ბათუმი 11316 50 2160 19 950 44 

ქობულეთი 4928 22 1042 21 378 37 

ხელვაჩაური 4145 18 828 19 349 43 

Qქედა 682 3 109 15 3  3  

შუახევი 499 2 107 21 16 15 

ხულო 642 3 101 15 20 20 

  აჭარა 22 212   4 347 19 1 716 40 

          

      გადამდებ  დაავადებათა შემთხვევების ხვედრითი წილი  0-14 წლის ასაკობრივ ჯგუფში - 

შეადგენს საერთო რაოდენობის 23%,  რაც შეესაბამება  5093  შემთხვევას. 

 

       ინფექციურ დაავადებათა ზოგადი პრევალენტობა  აჭარისათვის შეადგენს 5598,       აჭარის 

საშუალო მაჩვენებელზე მაღალია მაჩვენებელი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და ქალაქ 

ბათუმში. აჭარის საშუალო მაჩვენებელთან ახლოსაა ქობულეთში, ხოლო დაბალია -  ქედის, 

ხულოსა და  შუახევის მუნიციპალიტეტებში.  
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ინფექციურ დაავადებათა ზოგადი პრევალენტობა,  აჭარა, 2014 წელი 

   

 

ინფექციის წყაროს ან მატარებლობის იდენტიფიკაციის, ასევე, ცალკეულ 

შემთხვევებში  დიაგნოსტიკის მიზნით ჩატარდა ლაბორატორიული სკრინინგი ან 

სკრინინგისათვის ადექვატური ნიმუშის აღება (მონაწილეობა) და რეფერალი, ამდენად 

ლაბორატორიული სკრინინგით მოცული იყო, როგორც კონტაქტირებული, ასევე 

დაავადებული პირები. ინფექციური კონტროლის  ღონისძიებები პოსტექსპოზიციური 

პროფილაქტიკისათვის  ძირითადად ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკა. 

 

 

 

 ანტირაბიული ღონისძიებები 

     მოსახლეობის ანტირაბიული მომსახურების საკითხში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სამსახურის პრიორიტეტია რესპუბლიკაში ცოფის დაავადების გავრცელების მხრივ 

შექმნილი სიტუაციური ანალიზი, ანტირაბიული მომსახურების მონიტორინგი, 

იმუნობიოლოგიური პრეპარატებით მომარაგების მონიტორინგი, ანტირაბიული 

კაბინეტების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ანტირაბიულ მომსახურებაზე დასაქმებული 

სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 

 

        2014 წელს ანტირაბიული დახმარებისათვის სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართა 

3930 პაციენტმა, რაც 636 ერთეულით მეტია 2013 წლის მონაცემებთან შედარებით (3294).      
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ანტირაბიული დახმარებისათვის  პაციენტთა მომართვიანობა აჭარა 2000-2014წ 

                    

 

     

 ანტირაბიული ვაქცინაციის სრული კურსი ჩაუტარდა 1102 (31%)  პაციენტს, არასრული 

2455 (69%), მიმდინარე წელს ვაქცინაცია დაასრულა 3557–მა დაზარალებულმა პაციენტმა, 

მკურნალობა შეწყვიტა 101–მა.  კომბინირებული  (იმუნოგლობულინი+ვაქცინა) 

მკურნალობა  დასჭირდა 1048 პაციენტს. 

 

 

 

ანტირაბიული კომპონენტის ფაგლებში გაწული მომსაურეობა, 2012–2014  წწ აჭარა 
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სულ მ.შ.შეწყვეტი

ლი 

ცხოველში 

ლაბორ/კლინიკუ

რად 

ადასტურებული 

ცოფის 

შემთხვევა 

2012 წ  

 

2743 2575 648 622 26 223 1425 408 

2013 წ  3294 2870 787 761 26 153 1584 397 
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2014 წ  3930 3557 984 937 47 196 1984 384 

 

 

 

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 580  საკომუნიკაციო ვიზიტი.  ცოფზე 

საეჭვო კერაში 196, ვეტერინარულ სამსახურებში 384. კერაში ვიზიტისას  გამოვლიდნენ 

ის პირებიც, რომლებიც საჭიროებდნენ სასწრაფო პოსტექსპოზიციურ პროფილაქტიკურ 

მკურნალობას. ანტირაბიული დახმარებისათვის მომართული ყველა პაციენტისათვის 

მომზადდა და გადაეცათ ანტირაბიული აცრების სამახსოვრო ბარათი.  
 

ცოფზე საეჭვო ცხოველის მიერ დაზარალების შემთხვევათა სერვისი 

აჭარა, 2014 წელი 

ადმინისტრაციულ/ 

ტერიტორიალური 

ერთეული 

Aვიზიტი ცოფზე საეჭვო 

ცხოველი მიერ 

დაზარალებულ კერაში, 

ვაქცინაციის შეწყვეტილ 

კერაში 

ვიზიტი 

ვეტსამსახურში 

ჯამი 

ბათუმი 84 62 146 

ქობულეთი 71 185 256 

ხელვაჩაური 27 0 27 

ქედა 0 58 58 

შუახევი 4 53 57 

ხულო 10 26 36 

აჭარა 196 384 580 

    

         

  2014 წლის განმავლობაში განმავლობაში დაიხარჯა 13 193 კომპლექტი ანტირაბიული 

ვაქცინა და 2474 კომპლექტი ანტირაბიული იმუნოგლობულინი. 

 



 43 

 

მონაცემები ანტირაბიული დახმარებისათვის მომართვათა 

  და გახარჯული მედიკამენტების გათვალისწინებით, აჭარა, 2013-2014წწ 

 

 

   თვე 

2013  წელი 2014 წელი 

მომართვა 
Pპრეპარატის ხარჯი 

მომართვა 
Pპრეპარატის ხარჯი 

ვაქცინა IG ვაქცინა IG 

იანვარი 124 430 90 284 972 210 

თებერვალი 143 493 72 239 908 184 

მარტი 207 613 109 264 912 151 

აპრილი 230 702 123 362 1210 223 

მაისი 309 935 135 401 1376 185 

ივნისი 294 948 238 409 1408 223 

ივლისი 326 1031 182 443 1376 235 

აგვისტო 461 1249 234 507 1522 263 

სექტემბერი 389 1298 184 295 968 191 

ოქტომბერი 283 1035 223 423 854 175 

ნოემბერი 261 917 217 268 851 233 

დეკემბერი 267 946 183 215 836 201 

სულ 

 

3294 10597 1990 
3930 13193 2474 

 

 

ცენტრის სპეციალისტების მიერ ხორციელდება რეგულარული მონიტორინგი 

დაზარალებულთა აღრიცხვის სრულყოფილებასა და სასწრაფო შეტყობინების 

დროულობაზე, პაციენტთა ვაქცინაციის სტატუსსა და  ანტირაბიული მედიკამენტების 
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მიღება-ხარჯვის  სისწორეზე, ასევე მედიკამენტების შენახვის  - ’’ცივი ჯაჭვის’’ 

პირობებზე.   

 

იმუნიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 

უფლება-მოვალეობებში განისაზღვრება ასაცრელი და სხვა სახარჯი მასალის ლოჯისტიკა, 

მიღება-ხარჯვის მონიტორინგი,  ’’ცივი ჯაჭვის’’ მონიტორინგი, ვაქცინოპროფილაქტიკის 

მართვის ხელშეწყობა. 

 

ამ მიზნით ცენტრმა მიიღო და ამცრელი უბნების (ფიზიკური/იურიდიული პირები) 

დონეზე გასცა ასაცრელი და სხვა სახარჯი მასალა,  განახორციელა - ‘‘ცივი ჯაჭვის’’ 

ინვენტარიზაცია, ამცრელი  უბნების დონეზე დამხმარე ზედამხედველობა და მონიტორინგი, 

ასევე ასაცრელი მასალის ხარჯვის მონიტორინგი.    

  

 

2014 წლის განმავლობაში შემოტანილი და გაცემული ასაცრელი მასალა  და სხვა 

სახარჯი მასალა 

 

 

Aასაცრელი და სხვა სახარჯი  მასალა 

 

მიღება გაცემა 

ჰიბ კომპონენტიანი პენტავალენტური ვაქცინა  ჰიბერიქსი 23808 
20464 

წითელა/წითურა/ყბაყურას საწინააღმდეგო  ვაქცინა MMR 23992 
17094 

დიფთერია/ტეტანუსი/ყივანახველას საწინააღმდეგო 

ვაქცინა 
DPT 12090 

9580 

დიფთერია/ტეტანუსი საწინააღმდეგო ვაქცინა 
 

DT 
12450 

8630 

ტეტანუსი/ დიფთერიას 

საწინააღმდეგო ვაქცინა (მოზრდილთათვის) 

 

Td 
7450 

6240 



 45 

B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა  HB 7430 
6480 

B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო  იმუნოგლობულინი IG - HB  193 
174 

პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ორალური 

ვაქცინა 
OPV 37600 

34910 

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო  ვაქცინა BCG 19120 
18380 

შპრიცები 0,5 მლ  54769 
60611 

შპრიცები 2 მლ  22754 
20670 

 

2014 წლის მონაცემებით  იმუნიზაციის სამიზნე კონტინგენტის  მოცვის  

მაჩვენებლები სხვადასხვა ანტიგენის მიმართ დიფერენცირებულია ქალაქ ბათუმისა და 

მუნიციპალიტეტების  მიხედვით. 

იმუნიზაციის  2014 წლის შედეგები  ცალკეული ანტიგენისა და    

ადმინისტარციულ/ტერიტორიალური ერთეულების მიხედვით 

ანტიგენი 

Aადმინისტრაციულ/ტერიტორიალური ერთეული 

ბათუმი ქობულეთი ხელვაჩაური ქედა შუახევი ხულო აჭარა  

ჰიბი 98 93 96 99 94 93 96 

წწყ-1 99 91 96 98 96 97 97 

დყტ-R1 100 100 99 100 97 100 100 

დტ 100 100 98 99 100 100 100 

ტდ 79 83 98 96 99 93 87 

ბცჟ 94 97  96 92 99 94 

ოპვ-3 97 92 96 98 94 90 95 

ოპვ-R1 95 91 97 98 95 93 95 

ოპვ-R2 94 83 97 99 97 93 93 
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საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ ჩატარდა- 

ვაქცინოპროფილაქტიკის, ეპიდზედამხედველობის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა 

ხარისხის სრულყოფის, სახელმწიფო პროგრამების ეპიდზედამხედველობითი 

მხარდაჭერის, სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ქვეპროგრამის 

,,დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა“ ფაგლებში ღონისძიებათა შესრულების  

1012 მონიტორინგი. 

 

ცენტრის მიერ   განხორციელებული  მონიტორინგი, 2014წ 

№ 
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1 ბათუმი 127 134 135 396 

2 ქობულეთი 134 48 7 189 

3 ხელვაჩაური 97 9 27 133 

4 ქედა 41 42 11 94 

5 შუახევი 62 22 33 117 

6 ხულო 51 28 4 83 

7 ჯამი 512 283 217 1012 

          

     ცენტრის მიერ განხორციელებული მალარიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები მოიცავს 

პრევენციულ ღონისძიებებს მალარიის გადამტანის წინააღმდეგ. აჭარის რეგიონში 2014 წელს 

დაფიქსირდა მალარიის ლაბორატორიულად დადასტურებული 1 შემთხვევა.  შემთხვევა იყო 

შემოტანილი. დაავადების სპეციფიკისა და სეზონურობის შესაბამისად ეპიდემიოლოგიურად 

საშიშ ზონაში განხორციელდა ადექვატური ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, 

დეზინსექცია.  
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      ,,ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, ეპიდსიტუაციის მართვა და ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა’’   ქვეპროგრამის მალარიის კომპონენტის ფარგლებში 

შესწავლილი იქნა წყალსატევების ანოფელოგენურობა, დადგინდა ფიზიკური და 

ანოფელოგენური ფართობები, მოხდა მათი  პასპორტიზაცია, განისაზღვრა 

პირეტროიდების საჭირო რაოდენობა, რუტინულად ტარდებოდა  ფენოლოგიური 

დაკვირვებები  დაავადების ვექტორზე (კოღო ანოფელესზე ზრდის ფაზების შესაბამისად).                                    

         რეგიონში მალარიოგენული ტერიტორიის  პასპორტიზაციის შედეგად  აღირიცხა: 

ფიზიკური ფართობი - 628.8 ჰა,    მ.შ. ანოფელოგენური - 511.75ჰა,  საანგარიშო პერიოდში, 

ბათუმში, ქედის,  შუახევის, ხულოს, ქობულეთის  და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიაზე გამოკვლეულ იქნა: 

3190.35ჰა ფართობი,  მ.შ.ანოფელოგენური 2520.85ჰა, 288 342 კვ მ შენობა-ნაგებობა, 

ინსექტიციდით დამუშავდა  102 650  კვმ, დაგამბუზირდა 137.68ჰა წყალსატევი.      

 

მალარიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები მუნიციპალურ ჭრილში, აჭარა, 2014  წ 

მუნიციპალიტეტი  პასპორტიზაციის შედეგები სულ 

გამოკვლეულ

ი ფართობი 

(ჰა) 

მ.შ.ანოფელოგენ

ური (ჰა) 

სულ აღრიცხული 

ფართობი (ჰა) 

მ.შ.ანოფელოგენური 

(ჰა) 

ბათუმი 129,25 119,1 1247,97 908,89 

ქობულეთი 418,5 317,7 738,8 661,2 

ხელვაჩაური 63 56,9 1185,5 932,8 

ქედა 5,4 5,4 5,4 5,4 

შუახევი 8,29 8,29 8,29 8,2 

ხულო 4,36 4,36 4,39 4,36 

ჯამი 628,8 511,75 3190,35 2520,85 

 

 

 ცხოვრების ჯანსაღი წესის   ხელშეწყობა 

 თემატურ/საგანმანათლებლო ღონისძიებები მოსწავლე ახალგაზდობისათვის 

(კონკურსი/კონფერენცია/ფესტივალი) 
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30 მაისს ჩატარდა კონფერენცია ”იყავი თანამედროვე-აირჩიე ჯანმრთელობა” 

28 ნოემბერს –მოსწავლეთა  კონფერენცია  ”რაც აუცილებლად უნდა იცოდე”.  

მონაწილეებს დაურიგდათ სუვენირები, ფლაერები, პოსტერები. 

ნარკომანიასთან ბრძოლოს მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით არასამთავრობო 

სექტორისა და ნარკოლოგიური ცენტრის თანამონაწილეობით ჩატარდა 

შეხვედრა/დისკუსია  ქალაქ ბათუმის სკოლების უფროსკლასელებთან, მონაწილეებს 

გადაეცათ სხვადასხვა სიმბოლური საჩუქრები.      

საგანმანათლებლო თემატიკით  სუვენირების,  მაისურების, კეპების, გულსაბნევების, 

სტიკერების და სხვა მომზადება 

     საგანმანათლებლო თემატიკით მომზადებულ იქნა ფლაერები, პოსტერები, 

სუვენირები,  მაისურები, კეპები, გულსაბნევები, სტიკერები, რომლებიც გადაეცათ 

ცენტრის მიერ ორგანიზებულ თემატური კონფერენციის მონაწილეებს.  

    რეგიონის სკოლებსა და ბაღებში  ჩატარდა ”ჯანმრთელობის გაკვეთილები”. ამ 

მიზნით განხორციელდა  270 ვიზიტი,  337 შეხვედრა, 7127 მსმენელი. 

 –მომზადდა ვიდეორგოლები:   

,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 2014 წლის ღონისძიებები". ,,რეკომენდაცია 

მშობლებისათვის",  "ფიზიკური აქტივობა”, ”დიაბეტი”  , "ალერგიის პრევენცია",    

”2014 წლის პროგრამების შეჯამება”  .                                      

 

 

 ღონისძძიება – ,,მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე ჯგუფში 

(ჯანსაღი სკოლა) _ პროგრამის 2014 წლის   შედეგები 

 

პროგრამული ღონისძიებები მოიცავდა: 

 ექიმ სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აჭარის სკოლების 1-8 კლასის მოსწავლეთა და 

რეგიონის ტერიტორიაზე არსებულ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა პირველად 

სკრინიგულ კვლევებს; 

 საჭიროების შემთხვევაში წინასწარი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით უფასო 

ინსტრუმენტულ–ლაბორატორიულ გამოკვლევებს, სკრინინგის შემდგომ 

კონსულტაციას.  

 პროგრამის შედეგების საფუძველზე მონაცემთა  ელექტრონული ბაზის შექმნას; 

 პროგრამის შედეგების  მონაცემთა სტატისტიკურ   ანალიზს / ინტერპრეტაციას. 
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ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილი და შესრულებული ვიზიტები, აჭარა, 2014წ 

ქალაქი/ 

მუნიციპალიტეტი 

დაგეგმილი 

ვიზიტები 

შესრულებული 

ვიზიტები 

სკრინინგი გაიარა 

(ბენეფიციარი) 

ბათუმი 249 249 23 237 

ქობულეთი 89 89 8271 

ხელვაჩაური 50 50 4968 

ქედა 22 22 1980 

შუახევი 18 18 1726 

ხულო 34 33 3024 

ჯამი 462 461 43 206 მ.შ.  

9744 

ბაღის აღსაზრდელი 

                                                                                                                                          

წინასწარი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულია   

3311   ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული გამოკვლევა. მათ შორის: ექოსკოპია- 640, 

რენტგენოგრაფია-1294, ავტორეფრაქტომეტრია – 390, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმ/გ –ვა 

459, ვიზომეტრია –252,  ოფთალმოსკოპია –209, სხვა–67. 

 

სკრინინგის შემდგომი კონსულტაცია – 1363. 

         

 

       წლის განმავლობაში სკრინინგი გაიარა ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა  

90%–ზე მეტმა, გამოკვლეულ ბავშვთა 31%–ში გამოვლინდა სხვადასხვა სახის პათოლოგიები, 

რომელთა 53% სიცოცხლეში პირველად იქნა დიაგნოსტირებული. 
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ღონისძიების ფარგლებში გამოვლენილი პირველადი პათოლოგიები (%), 2014წ 

 

 

 

 

 

 ღონისძიება– ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში  

                                               (სამიზნე ჯგუფი)  2014წ 

              

         ღონისძიებით გათვალისწინებულია რეგიონის 0–200 000 მდე სარეიტინგო ქულის 

ორსულთა გამოკვლევა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის 

მიზნით: 

 

 ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა   

 თირეოტროპული ჰორმონის, თავისუფალი თიროქსინის განსაზღვრა 

 ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია 

 

         ღონისძიებით ისარგებლა: 
          1314–მა    - 0-200 000 –მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ორსულმა,  
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          მ.შ. ბათუმში–983, ხელვაჩაურში–114, ქობულეთში–54, ქედაში 53, შუახევში-31, 
ხულოში–79. 

 

 ბენეფიციართა 37%–ში გამოვლინდა სხვადასხვა სახის პათოლოგია, მ.შ: 
დიფუზური ჩიყვი-46%  

კვანძოვანი ჩიყვი-18%  

ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპოპლაზია-14%  

აუტოიმუნური თირეოიდიტი-1,5% 

სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზი –20% 

 

~ 

 

 

გამოკვლეულ ბენეფიციარებში გამოვლენილი დარღვევები, აჭარა, 2014 წ 

 

 
 

 

 ღონისძიება –     c ვირუსული ჰეპატიტის   დიაგნოსტიკა  

მოზრდილ  მოსახლეობაში 2014 წელი 
ღონისძიებით გათვალისწინებულია: 

46% 

18% 

14% 

1.50% 20% 

 

დიფუზური ჩიყვი 
 
 

კვანძოვანი ჩიყვი 

 

ფარისებრი ჯირკვლის 

ჰიპოპლაზია 

 

აუტოიმუნური 

თირეოიდიტი 

 

სუბკლინიკური 

ჰიპოთირეოზი 
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სკრინინგი სწრაფი მარტივი ტესტირებით, ბენეფიციართა საპროგნოზო რაოდენობა–3000, 

თვისობრივი განსაზღვრა –300 ბენეფიციარი. 

 

ღონისძიები ფარგლებში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა, აჭარა, 2014წ 

ქალაქი/ 
მუნიციპალიტეტი 

საპროგნოზო რაოდენობა გამოკვლეულია 

ბათუმი 1500 1306 

ხელვაჩაური  450 556 

ქობულეთი 600 648 

 ქედა 140 156 

 შუახევში 130 159 

ხულო 180 175 

აჭარა 3000 3000 

 

       თვისობრივი განსაზღვრა ჩაუტარდა 300 ბენფიციარს, მ.შ. დიაგნოზი დაუდასტურდა 283 

–ს (95%). 

 

 კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა 

მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში 
 

ღონისძიებით გათვალიწინებულია: 

40 ვიზიტი მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპლალიტეტებში, 

თითოეულ ვიზიტზე:  

      – ონკოლოგის, რადიოლოგის კონსულტაცია, 

– პირველადი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით საჭიროების შემთვევაში: 

– ონკოუროლოგის, ონკოგიენკოლოგის, ონკოლარინგოლოგის კონსულტაცია, 

– მამოგრაფია, ციტოლოგიური გამოკვლევა, PSA განსაზღვრა. 
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           მაღალმთიანი აჭარის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების დონეზე შესრულდა 40 

ვიზიტი, კონსულტაცია ჩაუტარდა 1707 ბენეფიციარს, მ.შ ქედაში–12     ბენეფიციარი – 492, 

შუახევში–12     ბენეფიციარი – 507,  ხულოში–16 ბენეფიციარი – 708. 

     დიაგნოზის დადასტურება: 

   ლარინგოლოგის კონსულტაცია  – 419 ბენეფიციარი 

   უროლოგის კონსულტაცია  –443 

   გინეკოლოგის  კონსულტაცია – 400 

   ციტოლოგია – 140 

   PSA განსაზღვრა – 243 

   მამოგრაფია –4 

 

დიაგნოზის დადასტურების მიზნით ჩატარებული გამოკვლევები, აჭარა, 2014წ 

 

           2014 წლის  მე–40 კვირიდან გრიპის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით სსიპ 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანრთელობის ეროვნული ცენტრის 

მიერ რისკ–ჯგუფებისათვის მოწოდებულ იქნა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, 2014 წლის 

31 დეკემბრის მდგომარეობით აცრილი იქნა 1278 ბენეფიციარი, მ.შ.: დიალიზზე მყოფი 

პაციენტი–185, დიაბეტიანი ბავშვი–23,  მოხუცებულთა თავშესაფრის მობინადრე –80, 

სამედიცინო პერსონალი –946, სხვა–44.  

 

419 

443 
400 

140 

243 

4 

ლარინგოლოგის კონსულტაცია  

 

 უროლოგის კონსულტაცია    

 

გინეკოლოგის  კონსულტაცია  

 

ციტოლოგია 

 

 PSA განსაზღვრა  

 

მამოგრაფია  
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           ,,წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N273 განკარგულების  და მასში 

შეტანილი ცვლილებების ფარგლებში 2014 წლის განმავლობაში  ჩატარდა სულ წითელა–

წითურა–ყბაყურას საწინააღმდეგო 4585 აცრა. 

 

2014 წლის განმავლობაში ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის 

ფარგლებში სადიაგნოსტიკო ტესტებით გამოკვლეულ იქნა: ბ ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო 

ტესტით –6184 ორსული, აივ/შიდსის სადიაგნოსტიკო ტესტით – 6099 ორსული, 

სიფილისის– 5862 ორსული. 

ბ ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინით იმუნიზირებული იქნა 161 ბავშვი. 

 

,,ECHO30 ენტეროვირუსით გამოწვეული ვირუსული მენინგიტის ეპიდაფეთქების კონტროლის მიზნით 

გასატარებელ  ღონისიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 სექტემბრის N1724 განკარგულების 

თანახმად 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში  

სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის შეფასების მიზნით  

განხორციელდა 337 მონიტორინგი, მ.შ. 

 
 ბათუმი – 79, (სკოლა –45, ბაღი –34) 

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი –68, (სკოლა –50, ბაღი –18) 

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი –44, (სკოლა –35, ბაღი –9) 

 ქედის მუნიციპალიტეტი –37, (სკოლა –29, ბაღი –8) 

 შუახევის მუნიციპალიტეტი –49, (სკოლა –44, ბაღი –5) 

 ხულოს მუნიციპალიტეტი –60, (სკოლა –50, ბაღი –10). 
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სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო შეიქმნა აჭარის ა.რ. 

მთავრობის 2011 წლის 13 სექტემბრის №43 დადგენილებით და ის წარმოადგენს 

ერთადერთ დასაქმების სახელმწიფო დაწესებულებას რეგიონში, რომელიც აწარმოებს 

საშუამავლო საქმიანობას დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის. სსიპ აჭარის 

ა.რ. დასაქმების სააგენტოს მთავარ მიზანს წარმოადგენს დასაქმება და დასაქმების 

ხელშეწყობა. 

          რეგიონის მასშტაბით სააგენტოს ქსელში, ექვსივე მუნიციპალიტეტში, 

ფუნქციონირებს სააგენტოს განყოფილებები. ცენტრს გააჩნია ,,მიგრაციის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის’’ მიერ შემუშავებული კომპიუტერული მონაცემთა 

ბაზა სამუშაოს მაძიებელთა და არსებული ვაკანსიების დასარეგისტრირებლად. 

არსებული პროგრამული უზრუნველყოფა საშუალებას იძლევა მოთხოვნილი 

ვაკანსიის მიხედვით მოიძებნოს შესაბამისი უნარ-ჩვევებისა და კვალიფიკაციის მქონე 

სამუშაოს მაძიებელი პირი. მონაცემთა ბაზაში დარეგისტირება და კარიერის 

დაგეგმვის საკითხებზე კონსულტაციის მიღება შეუძლია ნებისმიერ პირს 

უსასყიდლოდ. 

          დამსაქმებლებთან (ორგანიზაციებთან) თანამშრომლობა სამუშაოს მოძიებაზე, 

დასაქმების სააგენტოს წარმატების ძირითადი და აუცილებელი წინაპირობაა. 

დამსაქმებელს შეუძლია დაზოგოს მნიშვნელოვანი დრო და რესურსი სასურველი 

პერსონალის შერჩევის საკითხში. ორგანიზაციებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ ვაკანსიები 
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ნებისმიერი მათთვის მისაღები ფორმით (ტელეფონი, ელ-ფოსტა ან პირადი ვიზიტი), 

რის საპასუხოდაც ჩვენი კვალიფიციური პერსონალი უზრუნველყოფს ვაკანსიის 

შესაფერისი კადრების ოპერატიულად შერჩევას მონაცემთა ბაზიდან და 

დამსაქმებლისათვის მიწოდებას. დამსაქმებლები თვითონ მიიღებენ 

გადაწყვეტილებას კონკრეტულ სამუშაოს მაძიებელთან გასაუბრების თაობაზე. 

ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში დამსაქმებელი იღებს ისეთ კადრს, რომელიც 

სრულიად აკმაყოფილებს განცხადებულ ვაკანსიაში მითითებულ მოთხოვნებს. 

        აჭარის ა.რ. დასაქმების სააგენტო,  წარმოადგენს არა მხოლოდ დასაქმების 

ხელშეწყობის ეფექტიან ინსტიტუტს (უზრუნველყოფს რა დამსაქმებელსა და 

სამუშაოს მაძიებელის ოპერატიულ კავშირს, ვაკანსიის შესაბამისი კადრის შერჩევასა 

და დამსაქმებლისათვის შეთავაზებას, არამედ ქმნის ინფორმაციულ ბაზას სამუშაოს 

მაძიებლისა (მათ შორის უმუშევრების) და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესახებ, 

საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურების შეთავაზებით ხელს უწყობს 

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიულ ორიენტაციას საკუთარი შესაძლებლობებისა და 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 

სწავლების მხარდაჭერით უზრუნველყოფს სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა - მიწოდებას 

შორის არსებული დისბალანსის შემცირებას. ეს ყოველივე დადებითად აისახება 

რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დაჩქარებაზე. 
       

2014 წელს სსიპ აჭარის ა.რ დასაქმების სააგენტოს მიერ განხორციელდა შემდეგი 

სახის ღონისძიებები, კერძოდ: 

I.  საჯარო კონკურსი 

სააგენტოს  იურისტის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტისა 

და ბუღალტრული აღრიცხვა - ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის 

ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარდა  საჯარო კონკურსი. კონკურსში 

მონაწილეობის მისაღებად, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული 

ვებ. გვერდის www.hr.gov.ge მეშვეობით დარეგისტრირდა 256 განაცხადი, მათ შორის: 

მთავარი სპეციალისტი - იურისტის თანამდებობაზე 86,  საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის დარგის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე - 137 განაცხადი,  

ხოლო ბუღალტრული აღრიცხვა - ანგარიშგების განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტის თანამდებობაზე - 33. 2014 წლის განმავლობაში კონკურსის წესით 

დაინიშნა სააგენტოს 3 თანამშრომელი.  

სსიპ აჭარის ა/რდასაქმების სააგენტოს მოსამსახურეთა  რიცხოვნობა განისაზღვრა 24  

საშტატო ერთეულით. 

 

II.      დასაქმების სააგენტოს 2014 წლის მიზნობრივი პროგრამა  ,,შრომის ბაზრის 

კვლევა’’ 

http://www.hr.gov.ge/
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            რომლის მიზანია: 

 აჭარაში სამუშაო ძალაზე დამსაქმებელთა მოთხოვნის შესწავლა, დეფიციტური 

და მოთხოვნადი  პროფესიების დადგენა და კადრების მომზადება-

გადამზადების სისტემის სრულყოფის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. 

 სამუშაო ძალაზე დამსაქმებელთა მოთხოვნის სიტუაციური შესწავლა-

ანალიზი; 

 

 სამუშაო ძალაზე მიმდინარე და პერსპექტიული მოთხოვნის განსაზღვრა 

პროფესიებისა და სპეციალობების მიხედვით; 

 

 ცალკეული პროფესიის მომუშავეების პროფესიული ცოდნისა და უნარ-

ჩვევებისადმი დამსაქმებელთა მოთხოვნების შესწავლა; 

 

 კადრების კვალიფიკაციით დამსაქმებელთა კმაყოფილების დონის შეფასება; 

 

 

კვლევას აწარმოებდა გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულად 

გამოვლენილი  შპს ,,ბი სი ჯი კვლევა’’, რომელმაც ჩაატარა დამსაქმებელთა 

სპეციალური სოციოლოგიური გამოკითხვა - ინტერვიუ  ანკეტირების მეთოდით, რაც 

გულისხმობდა 50 სიღრმისეულ, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობების 

წარმომადგენლებთან - 30, ბიზნეს - ორგანიზაციების, კერძო კომპანიებისა და 

ზოგადად, სხვადასხვა ტიპის დამსაქმებლებთან - 20 ინტერვიუს. შესწავლილ იქნა 

დამსაქმებელთა მოთხოვნები და პრობლემები, რომლებსაც ისინი აწყდებიან საჭირო 

პროფესიისა და კადრების მოზიდვის სფეროში.   

 

III.  ვიზიტი პოლონეთში 

 

პოლონეთის რესპუბლიკის მალოპოლსკას რეგიონის მარშალის ოფისის, აჭარის ა.რ. 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სსიპ აჭარის ა.რ. დასაქმების სააგენტოს 

ერთობლივი პროექტის ,,აჭარის ა/რ შრომის ბაზრისა და ეკონომიკური 

პროგნოზირების ობსერვატორიის შექმნა და მხარდაჭერა‘’ ფარგლებში, პოლონეთის 
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რესპუბლიკის მალოპოლსკას რეგიონის მარშალის ოფისის მიწვევით განხორციელდა 

სასწავლო ვიზიტი პოლონეთში, ქალაქ კრაკოვში.  

შეიქმნა  აჭარის შრომის ბაზრისა და ეკონომიკური განვითარების პროგნოზირების 

ობსერვატორია 

 

 პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 

ორგანიზბეული „Polish Aid 2014” -ის კონკურსში გამარჯვების შედეგად 

მოპოვებული გრანტის საფუძველზე აჭარასა და მალოპოლსკას რეგიონებს 

შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმდა. აღნიშნული 

თანამშრომლობის ფარგლებში შემუშავდა აჭარაში შრომის ბაზრისა და 

ეკონომიკური პროგნოზირების ობსერვატორიის შექმნის პროექტი, რომლის 

ფარგლებში მომზადდება კითხვარი, რომელიც დაგვეხმარება  შრომის ბაზრისა 

და მეწარმოების მხარდაჭერის  დარგში ინსტიტუციური, იურიდიული და 

ორგანიზაციული სისტემის განსაზღვრაში. ამ სექტორის საქმიანობა 

დაფიქსირებული იქნება უპირველესად,  აჭარაში შრომის ბაზრისა და 

მეწარმეობის ინსტიტუციური და იურიდიული სისტემების ღრმა ანალიზზე. 

ჩატარდება სემინარები აჭარისა და მალოპოსკას დელეგაციების ვიზიტების 

დროს. ვიზიტებსა და ანალიზის გაკეთების შორის პერიოდებში ჩატარდება 

სტატისტიკური დოკუმენტაციის დამუშავება და სპეციალისტების 

კონსულტაციები. 

 

 

IV.     ჩატარდა სემინარ-ტრენინგები თვითპრეზენტაციის უნარის ჩამოყალიბების, 

სამოტივაციო წერილისა და CV-ის შედგენის საკითხებზე (250 მსმენელი)  აჭარის 

რეგიონის ხუთივე მუნიციპალიტეტში. 

 

V. გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ - აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსა და ,,შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისთვის“ ა(ა)იპ - ის შორის შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, რომლის 

ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) სამმა პირმა გაიარა 

კომპიუტერული უნარჩვევების სწავლების სამთვიანი კურსი. 

      დასაქმების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობის მიზნით, 

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ - აჭარის ავტონომიური 
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რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსა და შპს ,,ბათუმის ავტოტრანსპორტს’’  შორის, 

ასევე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აჭარის ა.რ. 

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტს  

შორის. აღნიშნული მემორანდუმი ითვალისწინებს შრომის ბაზრის იმ სექტორების 

გამოვლენას, სადაც არსებობს ან/და შესაძლებელია შეიქმნას ვაკანსიები,  ასევე 

ადამიანური რესურსების რაციონალურად გამოყენებასა და მოსახლეობის 

დასაქმების ხელშეწყობას. 

 

VI. ჩატარდა რამდენიმე გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა სტუდენტ-

ახალგაზრდობასთან, რაც გულისხმობდა დასაქმების სააგენტოს მომსახურეობის 

შესახებ ინფორმირებას, კერძოდ, თუ როგორ ხდება სამუშაოს მაძიებელთა 

რეგისტრაცია, კონსულტაცია, რეზიუმეს შედგენა და მათი შრომითი მოწყობის 

მიზნით საშუამავლო საქმიანობის ორგანიზება. განხილულ იქნა სტუდენტთა 

სტაჟირებისა და დასაქმების შესაძლებლობების საკითხები. 

 

VII.   მიმდინარეობდა   დამსაქმებელთა ბაზის სისტემატიური განახლება, მათთან 

უშუალო კონტაქტის დამყარება ვაკანსიების მოზიდვის მიზნით, ასევე 

დამსაქმებლებთან უკუკავშირის დამყარება, მათთვის შესაფერისი კადრების 

მიწოდების უზრუნველსაყოფად. 

 

VIII.  გაიმართა შეხვედრა - საქართველოში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

მისიის ხელმძღანელთან ქართველ მიგრანტთა რეინტეგრაციის მიზნით.  

მიგრანტთა საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით ბათუმში ქართველი 

მიგრანტებისთვის ე.წ. მობილურობის ცენტრი გაიხსნება, რომელიც ევროკავშირის 

მიერ დაფინანსებული პროექტის „საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების 

განვითარება საზღვრის და მიგრაციის მართვის მიმართულებით“ ერთ–ერთი 

კომპონენტი იქნება. 

IX.   მოსახლეობისათვის,  სააგენტოს საქმიანობისა და სერვისების უკეთ გაცნობის 

მიზნით,  მომზადდა  სოციალური ვიდეო-რგოლი, რომელიც გადაიცემოდა აჭარის 

ტელევიზიით. 

X.   მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა სააგენტოს ახალი ვებ გვერდი 

www.hrajara.gov.ge, რომელიც საშუალებას აძლევს სამუშაოს მაძიებლებს 

http://www.hrajara.gov.ge/
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დარეგისტრირდნენ და თავად მართონ საკუთარი რეზიუმე, ასევე დამსაქმებლებსაც 

შეუძლიათ განათავსონ თავიანთ ორგანიზაციაში არსებული ვაკანსია  და შეარჩიონ 

სასურველი კადრი. 

        
 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს ბათუმის განყოფილება: 

 

        2014 წლის განმავლობაში სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოს ბათუმის განყოფილებას სამუშაოს მოძიების მიზნით მომართა 1447 

სამუშაოს მაძიებელმა. ყველა მათგანს მიეწოდა ინფორმაცია სააგენტოს მომსახურებისა 

და არსებული ვაკანსიების შესახებ. 4828 პიროვნების რეზიუმე (CV) გადაიგზავნა 

დამსაქმებლებთან განსახილველად, 1724 გაიგზავნა გასაუბრებაზე, ხოლო 878 

ბენეფიციარს მიეწოდა ინფორმაცია არსებული, შესაბამისი ვაკანსიების შესახებ, რაზეც 

უარი განაცხადეს. ჩატარებული სამუშაოს შედეგად სულ დასაქმდა 514 ადამიანი, მათ 

გან  - 303 გრძელვადიან სამუშაოზე,  - 73 დროებით სამუშაოზე, ხოლო  - 141 ერთჯერად 

სამუშაოზე (იხ. ცხრილები 1, 2, 3). 

 

ცხრილი 1: გაწეული მომსახურება 

 

ცხრილი 2: დასაქმება 

1447 

4828 

1724 

878 

დარეგისტრირდა 

გაიგზავნა  cv 

გაიგზავნა 

გასაუბრებაზე 

მიეწოდა 

ინფორმაცია 
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ცხრილი 3: დასაქმება ხანგრძლივობის მიხედვით 

 

 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს ქობულეთის განყოფილება: 

 

დარეგისტ

რირდა 

1447 

დასაქმდა 

514 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 

გრძელვად

იანი 

300 

დროებით

ი 

73 

ერთჯერა

დი  

141 

 
0 
 

0 
 

0 
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       2014 წლის განმავლობაში სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოს ქობულეთის განყოფილებას სამუშაოს მოძიების მიზნით მომართა 161 

სამუშაოს მაძიებელმა. ყველა მათგანს მიეწოდა ინფორმაცია სააგენტოს მომსახურებისა 

და არსებული ვაკანსიების შესახებ. 130 პიროვნების რეზიუმე (CV) გადაიგზავნა 

დამსაქმებლებთან განსახილველად, 109 გაიგზავნა გასაუბრებაზე, ხოლო 26  

ბენეფიციარს მიეწოდა ინფორმაცია არსებული, შესაბამისი ვაკანსიების შესახებ, რაზეც 

უარი განაცხადეს. ჩატარებული სამუშაოს შედეგად სულ დასაქმდა 188  ადამიანი, მათ 

გან  -146 გრძელვადიან სამუშაოზე,  - 40 დროებით სამუშაოზე, ხოლო  - 2 ერთჯერად 

სამუშაოზე (იხ. ცხრილები 1, 2, 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 1: გაწეული მომსახურება 

 

ცხრილი 2: დასაქმება 

161 

130 

109 

26 დარეგისტრირდა 

გაიგზავნა cv 

გაიგზავნა 

გასაუბრებაზე 

მიეწოდა 

ინფორმაცია 



 63 

 

 

ცხრილი 3: დასაქმება ხანგრძლივობის მიხედვით 

 

 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს ხელვაჩაურის 

განყოფილება: 

        2014 წლის განმავლობაში სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოს ხელვაჩაურის განყოფილებას სამუშაოს მოძიების მიზნით მომართა 164 

სამუშაოს მაძიებელმა. ყველა მათგანს მიეწოდა ინფორმაცია სააგენტოს მომსახურებისა და 

არსებული ვაკანსიების შესახებ. 125 პიროვნების რეზიუმე (CV) გადაიგზავნა 

დამსაქმებლებთან განსახილველად, 114 გაიგზავნა გასაუბრებაზე, ხოლო 148 ბენეფიციარს 

მიეწოდა ინფორმაცია არსებული, შესაბამისი ვაკანსიების შესახებ, რაზეც უარი 

განაცხადეს. ჩატარებული სამუშაოს შედეგად სულ დასაქმდა  71 ადამიანი, მათ გან  - 65 

გრძელვადიან სამუშაოზე,  - 6 დროებით სამუშაოზე. (იხ. ცხრილები 1, 2, 3). 

დარეგის

ტრირდა 

161 

დასაქმდ
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188 
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გრძელვა
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დროები
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40 
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2 

 
0 
 

0 
 

0 
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ცხრილი 1: გაწეული მომსახურება 

 

 

ცხრილი 2: დასაქმება 

 

 

 

ცხრილი 3: დასაქმება ხანგრძლივობის მიხედვით 

164 

125 
114 

148 

დარეგისტრირდა 

გაიგზავნა cv 

გაიგზავნა 

გასაუბრებაზე 

მიეწოდა 

ინფორმაცია 

დარეგისტ

რირდა 

164 

დასაქმდა 

71 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
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სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს ქედის განყოფილება: 

 

     2014 წლის განმავლობაში სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოს ქედის განყოფილებას სამუშაოს მოძიების მიზნით მომართა 264 სამუშაოს 

მაძიებელმა. ყველა მათგანს მიეწოდა ინფორმაცია სააგენტოს მომსახურებისა და 

არსებული ვაკანსიების შესახებ. 26 პიროვნების რეზიუმე (CV) გადაიგზავნა 

დამსაქმებლებთან განსახილველად, 12 გაიგზავნა გასაუბრებაზე, ხოლო 267 ბენეფიციარს 

მიეწოდა ინფორმაცია არსებული, შესაბამისი ვაკანსიების შესახებ, რაზეც უარი 

განაცხადეს. ჩატარებული სამუშაოს შედეგად სულ დასაქმდა 376 ადამიანი, მათ გან  - 92 

გრძელვადიან სამუშაოზე,  - 52 დროებით სამუშაოზე, ხოლო  - 232 ერთჯერად 

სამუშაოზე (იხ. ცხრილები 1, 2, 3). 

 

 

 

 

ცხრილი 1: გაწეული მომსახურება 

გრძელვად

იანი 

65 

დროებით

ი 

6 
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0 
 

0 
 

0 
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ცხრილი 2: დასაქმება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 3: დასაქმება ხანგრძლივობის მიხედვით 

264 

26 12 

267 

დარეგისტრირდა 

გაიგზავნა cv 

გაიგზავნა 

გასაუბრებაზე 

მიეწოდა 

ინფორმაცია 

დარეგისტ

რირდა 

264 

დასაქმდა 

376 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
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სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს შუახევის განყოფილება: 

  

      2014 წლის განმავლობაში სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოს შუახევის განყოფილებას სამუშაოს მოძიების მიზნით მომართა 55 სამუშაოს 

მაძიებელმა. ყველა მათგანს მიეწოდა ინფორმაცია სააგენტოს მომსახურებისა და არსებული 

ვაკანსიების შესახებ. 6 მათგანის რეზიუმე (CV) გადაიგზავნა დამსაქმებლებთან 

განსახილველად, 1 გაიგზავნა გასაუბრებაზე, ხოლო 2 ბენეფიციარს მიეწოდა ინფორმაცია 

არსებული, შესაბამისი ვაკანსიების შესახებ, რაზეც უარი განაცხადეს. ჩატარებული 

სამუშაოს შედეგად სულ დასაქმდა 204 ადამიანი, მათ გან  - 33 გრძელვადიან სამუშაოზე,  - 

53 დროებით სამუშაოზე, ხოლო 118  - ერთჯერად სამუშაოზე (იხ. ცხრილები 1, 2, 3). 

ცხრილი 1: გაწეული მომსახურება 

 

 

გრძელვად

იანი 
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დროებითი 
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ერთჯერად
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გაიგზავნა cv 

გაიგზავნა 

გასაუბრებაზე 

მიეწოდა 

ინფორმაცია 
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ცხრილი 2: დასაქმება 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 3: დასაქმება ხანგრძლივობის მიხედვით 

 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს ხულოს განყოფილება: 

დარეგისტრ

ირდა 
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დასაქმდა 
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გრძელვად
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დროებითი 
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ი  
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0 



 69 

      2014 წლის განმავლობაში სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოს ხულოს განყოფილებას სამუშაოს მოძიების მიზნით მომართა 55 სამუშაოს 

მაძიებელმა. ყველა მათგანს მიეწოდა ინფორმაცია სააგენტოს მომსახურებისა და 

არსებული ვაკანსიების შესახებ. 36 პიროვნების რეზიუმე (CV) გადაიგზავნა 

დამსაქმებლებთან განსახილველად, 32 გაიგზავნა გასაუბრებაზე, ხოლო 7 ბენეფიციარს 

მიეწოდა ინფორმაცია არსებული, შესაბამისი ვაკანსიების შესახებ, რაზეც უარი 

განაცხადეს. ჩატარებული სამუშაოს შედეგად სულ დასაქმდა 350 ადამიანი, მათ გან  - 22 

გრძელვადიან სამუშაოზე,  - 36 დროებით სამუშაოზე, ხოლო  - 292 ერთჯერად სამუშაოზე 

(იხ. ცხრილები 1, 2, 3) 

 

ცხრილი 1: გაწეული მომსახურება 

 

ცხრილი 2: დასაქმება 

 

 

ცხრილი 3: დასაქმება ხანგრძლივობის მიხედვით 
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საერთო მონაცემები: 

     სსიპ აჭარის ა/რ დასაქმების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში სულ დარეგისტრირებულია 

(01.01.2012 წ.-31.12.2014წ) 16 505 სამუშაოს მაძიებელი, ამათგან 2014 წელს 

დარეგისტრირდა 2146 ამავე პერიოდში, დამსაქმებლებთან სხვადასხვა პოზიციაზე 

გაიგზავნა 5151 ადამიანის CV, 1992 დასაქმების მსურველი გაიგზავნა გასაუბრებაზე, 

მიეწოდათ ინფორმაცია ვაკანსიის შესახებ, რაზეც 1328 ადამიანმა უარი განაცხადა, 2014 

წელს აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების შედეგად საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 

სულ დასაქმდა 1703 ადამიანი. 

  

 

  

გრძელვადი

ანი 

22 

დროებითი 

36 

ერთჯერად

ი  

292 

 
0 
 

0 
 

0 
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მომსახურება აჭარა 2014 წელი  

 

დარეგისტრირ

და, 2146 

გაიგზავნა cv, 

5151 

გაიგზავნა 

გასაუბრებაზე, 

1992 

მიეწოდა 

ინფორმაცია, 

1328 

დასაქმდა სულ, 

1703 

დასაქმებულები პროფესიების მიხედვით 03.01- 31.12.2014 პერიოდისთვის 

         
№ პროფესია ბათ ქობ ხელვ ქედა შუახ ხულო სულ 

1 აგენტი         2   1       3 

2 აგენტი, გაყიდვები 2           2 

3 აგენტი, დაზღვევა 1   1       2 

4 აგენტი, პრომო 1           1 

5 აგენტი, რეკლამა             0 

6 აგრონომი             0 

7 ადმინისტრატორი 5           5 

8 ადმინისტრაციის უფროსი             0 

9 ავეჯის ამწყობი             0 

10 ავტობუსის მძღოლი 7           7 

11 ავტოშემკეთებელი             0 

12 ალმირების ხელოსანი             0 

13 ანიმატორი             0 

14 ართთერაპევტი 1           1 

15 არქიტექტორი             0 
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16 აუზის მომვლელი 1           1 

17 აღმრიცხველი 111     60     171 

18 აღმზრდელი 3 12 1 16   12 44 

19 აღმზრდელის თანაშემწე       8     8 

20 

ახალგაზრდული დეპარტამენტის 

უფროსი             0 

21 ბარმენი 8           8 

22 ბარ-მენეჯერი             0 

23 ბეტონის ნიმუშების ლაბორანტი             0 

24 ბიბლიოგრაფი             0 

25 ბიბლიოთეკარი             0 

26 ბილინგის ოპერატორი 1           1 

27 ბონიფიკატორი             0 

28 ბრენდ მენეჯერი             0 

29 ბრიგადირი       4     4 

30 ბუნებრივი აირის ოპერატორი             0 

31 ბუღალტერი 2 1         3 

32 ბუღალტრის თანაშემწე 1           1 

33 

გათბობა-გაგრილების სისტემის 

ხელოსანი             0 

34 გამგებლის მოადგილე(თანაშემწე)       3 1   4 

35 გამყიდველი 5 4 2       11 

36 განვადების მენეჯერი 2           2 

37 განყოფილების უფროსი   1   1 1   3 

38 გარე ფასადის მომპირკეთებელი             0 

39 გაყიდვების მენეჯერი             0 

40 გაყიდვების დეპარტამენტის მენეჯერი             0 

41 გეოგრაფი             0 

42 გეოდეზისტი (დამხმარე გეოდეზისტი)             0 

43 გიდი       1     1 

44 გიტარისტი             0 

45 გუშაგი             0 

46 დალაქი             0 

47 დამლაგებელი 47 32 2 11     92 

48 დამხმარე პერსონალი   1     2   3 

49 დამუთოებელი 3   1       4 

50 დარაჯი 26 1 1 5 2 1 36 

51 დასუფთავების სპეციალისტი             0 

52 დაცვის თანამშრომელი 5   2       7 

53 დეკორატორი             0 

54 დიასახლისი 2           2 
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55 დიეტექთანი             0 

56 დილერი 1           1 

57 დირექტორი       1 2   3 

58 დირექტორის მოადგილე         1   1 

59 დირექტორის თანაშემწე             0 

60 დისპეტჩერი             0 

61 დისტრიბუტორი 11 2 7       20 

62 დისტრიბუტორის თანაშემწე 2           2 

63 დოკერი             0 

64 დონერის სპეციალისტი             0 

65 დურგალი 6   14       20 

66 ეკონომისტი             0 

67 ელექტრიკოსი   1 1     2 4 

68 ელექტრო მემონტაჟე             0 

69 ელ.მონტიორი             0 

70 ენტემოლოგი             0 

71 ეპიდემიოლოგი             0 

72 ექიმი 8 1         9 

73 ექიმ-ლაბორანტი 2           2 

74 ექოსკოპისტი             0 

75 ექსკურსიამძღოლი             0 

76 ვეტერინარი             0 

77 ვიდეო ოპერატორი       1     1 

78 ზედამხედველი (მშენებლობა)             0 

79 ზეინკალი             0 

80 ზეინკალი, დამხმარე             0 

81 თარჯიმანი 3           3 

82 თაბაშირ-მუყაოს სპეციალისტი             0 

83 თარგილის მემონტაჟე             0 

84 იზოლაციის სპეციალისტი             0 

85 ინჟინერი       1     1 

86 ინჟინერ-ელექტრიკოსი             0 

87 ინჟინერ-ზედამხედველი   1         1 

88 ინკასატორი, ბანკი 1           1 

89 ინსტალატორი             0 

90 ინსტრუქტორ-კონტროლიორი 6     10   26 42 

91 ინტერვიუერი             0 

92 იუველირი, იუველირის დამხმარე     1       1 

93 იურისტი 3           3 

94 იხტიოლოგი             0 

95 კალატოზი       2     2 
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96 კანცელარიის გამგე             0 

97 კბილის ტექნიკი             0 

98 კლიენტ მენეჯერი   1         1 

99 კონსული 1   1       2 

100 კონსულტანტი 12   11       23 

101 კონტროლიორი 1 2 2       5 

102 კონტროლიორი/დაცვის თანამშრომელი             0 

103 კოორდინატორი 2   1       3 

104 კორპორატიული ბანკირი             0 

105 კრედიტ ექსპერტი 1 5         6 

106 კურიერი 4           4 

107 ლამინატის დამგები             0 

108 ლანდშაფტის დიზაინერი             0 

109 ლიფტის ხელოსანი             0 

110 

ლენი-პორტიე / შეზლონგის 

გამქირავებელი   16         16 

111 ლოგოპედი             0 

112 ლოჯისტიკის მენეჯერი 1           1 

113 ლუდის ჩამომსხმელი             0 

114 მარკეტოლოგი 1           1 

115 მასაჟისტი     1       1 

116 მასწავლებელი 3 20 2 4 1 1 31 

117 მაღლივი მემონტაჟე             0 

118 მაშველი 2           2 

119 მბეჭდავი             0 

120 მდივანი             0 

121 მდივან-რეფერენტი             0 

122 მეაბაზანე             0 

123 მეარმატურე           8 8 

124 მებათქაშე   1         1 

125 მებაღე 1           1 

126 მებეტონე             0 

127 მეგარდერობე             0 

128 მეგზევე   3     6 2 11 

129 მედდა 11 49 1 5     66 

130 მეეზოვე   1   2     3 

131 მეველე             0 

132 მეთოდისტი       1     1 

133 მეთუნუკე             0 

134 მეისრე             0 

135 მეკუჭნავე             0 
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136 მენეჯერი 4 1 1 5   7 18 

137 მენეჯერის თანაშემწე             0 

138 მენეჯერი, მშენებლობა             0 

139 მენეჯერი,პროექტი ასისტენტი             0 

140 მენეჯერი, რესტორანი 1           1 

141 მერჩენდაიზერი             0 

142 მესიროპე             0 

143 მეფილე-მომპირკეთებელი             0 

144 მექანიზატორი         4 3 7 

145 მექანიკოსი             0 

146 მეყალიბე             0 

147 მეშოთე             0 

148 მეხანძრე       4 1   5 

149 მეხაჭაპურე             0 

150 მზარეული 10     4 1 1 16 

151 მზარეულის თანაშემწე 5 1   3   1 10 

152 მთავარი სპეციალისტი 2 3     6   11 

153 მკერავი 2   2       4 

154 მკერავი-ოპერატორი             0 

155 მლესავი             0 

156 მითერი 1           1 

157 მიმტანი 50 2 3   4   59 

158 მინისტრის თანაშემწე             0 

159 მნე       3     3 

160 მოზაიკის ხელოსანი             0 

161 მოლარე        4           4 

162 მოლარე, ბილეთები             0 

163 მოლარე-ოპერატორი 7 1 5 2     15 

164 მოლარე-კონსულტანტი 1           1 

165 მომვლელი 7   1       8 

166 მომმარაგებელი           1 1 

167 მომღერალი       2     2 

168 მონიტორინგის სპეციალისტი             0 

169 მოცეკვავე       3     3 

170 მრეცხავი 2           2 

171 მტვირთავი             0 

172 მუსიკოსი       4     4 

173 მუშა, დამხმარე 16     99 159 149 423 

174 მღებავი       1   3 4 

175 მღებავ-მებათქაშე       53     53 

176 მცხობელი 2 1         3 
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177 მძიმე ტექნიკის ოპერატორი           1 1 

178 მძღოლი 6     12 6 1 25 

179 მწველავი   1         1 

180 მწვრთნელი             0 

181 ოპერატორი 4   4 3   1 12 

182 

ოპერატორი, ბენზინგასამართი 

სადგური             0 

183 

ორისის მასწავლებელი/ბუღალტერ-

ოპერატორი             0 

184 ოსტატი             0 

185 ოფისის თანამშრომელი       2   1 3 

186 ოფის მენეჯერი 1 1         2 

187 ოფიცერი 1           1 

188 პიანისტი             0 

189 პიარ მენეჯერი             0 

190 პირველადი დახმარების ექიმი             0 

191 პირველი კატეგორიის კონსტრუქტორი             0 

192 პრისელერი 2           2 

193 

პრობლემური სესხების მართვის 

სპეციალისტი 1           1 

194 პროდუქტის გადამამუშავებელი             0 

195 პროექტანტ-ოპერატორი             0 

196 პროექტორი             0 

197 პურის დამფასოებელი             0 

198 პურის მცხობელი             0 

199 რეალიზატორი             0 

200 რეგისტრატორი 1           1 

201 რეინჯერი             0 

202 რიცეფშენი 1           1 

203 რძის ნაწარმის გადამამუშავებელი             0 

204 საამქროს უფროსი             0 

205 საბაჟო ბროკერი 1           1 

206 სავაჭრო წარმომადგენელი             0 

207 

სავენტილაციო სისტემების ინჟინერ-

სპეციალისტი             0 

208 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი             0 

209 სამსახურის უფროსი 1 6   9 2   18 

210 სამსახურის უფროსის მოადგილე       1     1 

211 

სამართალმცოდნეობისა და რუსული 

ენის სპეციალისტი   1         1 

212 სამედიცინო წარმომადგენელი 1           1 
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213 სამეურნეო განყოფილების უფროსი             0 

214 სამუშაოთა მწარმოებელი             0 

215 სანიტარი 12 9         21 

216 სანტექნიკოსი       1     1 

217 სახანძრო მაშველი             0 

218 საქვაბელის მომვლელი             0 

219 საქმის მწარმოებელი 1           1 

220 საწყობის თანამშრომელი   1 2       3 

221 სექტორის აღმწერი           125 125 

222 სექტორის ხელმძღვანელი           4 4 

223 სოფლის(თემის) რწმუნებული             0 

224 სპა ცენტრის ადმინისტრატორი             0 

225 სპეციალისტი       5     5 

226 

სპორტული მოედნის საფარის 

ტექნოლოგ-კონსულტანტი /კორდის 

დამგები             0 

227 სტაჟიორი 2           2 

228 სტილისტი             0 

229 სტომატოლოგი             0 

230 სუპერვაიზერი 2 1   2     5 

231 ტექნიკოსი   2           2 

232 ტექნიკოსი, IT 1           1 

233 ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი             0 

234 ტექნოლოგი             0 

235 ტიტესტეირი             0 

236 ტურაგენტი             0 

237 ტურიზმის მენეჯერი             0 

238 ტუროპერატორი             0 

239 უსაფრთხოების ზედამხედველი 1           1 

240 უძრავი ქონების აგენტი 2           2 

241 ფარმაცევტი 1           1 

242 ფიზიოთერაპევტი 1           1 

243 ფინანსისტი             0 

244 ფინანსისტის ასისტენტი             0 

245 ფინანსური მენეჯერი             0 

246 ფსიქოლოგი         1   1 

247 ქვაფენილის დამგები             0 

248 ქვესადგურის მორიგე             0 

249 ქვის მჭრელი             0 

250 ქორეოგრაფი             0 

251 ქსელების სპეციალისტი, IT 1           1 
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252 ღონისძიებების ორგანიზატორი             0 

253 შავი ტიხრების მომწყობი             0 

254 შეკიდული ჭერის სპეციალისტი             0 

255 შემდუღებელი       1     1 

256 შემფუთველი             0 

257 

შესყიდვების კოორდინატორი, 

სპეციალისტი             0 

258 შესყიდვების მენეჯერი             0 

259 შვეიცარი             0 

260 ჩამომსხმელი 7           7 

261 ცეკვის მასწავლებელი             0 

262 ცვლის უფროსი             0 

263 ძიძა 8 1     4   13 

264 წამყვანი სპეციალისტი   2   7     9 

265 წარმომადგენელი 2     11     13 

266 წრის ხელმძღვანელი       1     1 

267 წყალსადენის მომვლელი             0 

268 ჭურჭლის მრეცხავი 18 1         19 

269 ხაზის ოპერატორი             0 

270 ხარატი             0 

271 ხარაჩოს ამწყობი             0 

272 ხელოსანი        2     2 

273 ხელოსანი, მეტალო-კონსტრუქციები             0 

274 ხელსაქმის ოპერატორი             0 

275 ჰაუზკიპერი             0 

276 ჰიგიენის სპეციალისტი             0 

277 ჰიდროიზოლაციის სპეციალისტი             0 

278 HR-ის თანაშემწე             0 

279 HR მენეჯერი             0 

                0 

                0 

                0 

  სულ: 514 188 71 376 204 350 1703 

         


