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ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2018 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 800 000

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ 

კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის

დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება, მაშინ როდესაც მთელი რიგი დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ტაქტიკის

განსაზღვრის მიზნით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.                                                                                                                                            

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და

ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.    

ქვეპროგრამით განხორციელებული მომსახურება დაფინანსდება მიმწოდებლის მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით, მაგრამ

არაუმეტეს ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული ღირებულებისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროს მიერ აღებული ვალდებულების (პროპორციების) მოცულობით: 

1) 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები, ასევე 200 000 - ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის  

ბავშვები  - 100 %-ით.

2) 70 001-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტები - 90 %-ით..

3) 100 001–დან 200 000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები - 80%-ით.                                                                                                      

4) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები,

დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა

მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები, ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი ქალები - 70%-ით;

 მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

   ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ:

- საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად

რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტერიტორიაზე.  

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში”რეგისტრირებული 200

000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები.

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები,

დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა

მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები, ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი ქალები;

იმ შემთხვევაში, როცა გამოკვლევების ღირებულება ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხაზე, ზემოაღნიშნული

პროპორციებით განსაზღვრული მაჩვენებლები გაითვლება წარმოდგენილი ღირებულებიდან, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა

მიმწოდებლის ტარიფი აღემატება ქვეპროგრამით გათვალსწინებულ ღირებულებას, მაგრამ პაციენტი მოითხოვს გამოკვლევების

ჩატარებას ამ მიმწოდებელთან, გამოკვლევები დაფინანსდება ქვეპროგრამის ტარიფით დადგენილი დაფინანსების პროპორციებით.

განსხვავებას ღირებულებასა და   სამინისტროს მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საჭიროებისას (ექიმის დანიშნულებით) პაციენტისათვის ორი ან მეტი გამოკვლვლევის დაფინანსება. 

ფორმა # 3.1

სულ ბიუჯეტი: 800 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1
კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
835 315 600

1,1
გულმკერდის კომპიუტერული  

ტომოგრაფია 26 150 3 900

1,2
გულმკერდის კომპიუტერული  

ტომოგრაფია კონტრასტირებით 35 220 7 700

1,3
მუცლის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია 30 150 4 500

1,4
 მუცლის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია კონტრასტირებით 50 220 11 000

1,5
თავის ტვინის კომპიუტერული 

ტომოგრაფია 60 150 9 000

1,6
თავის ტვინის კომპიუტერული 

ტომოგრაფია კონტრასტირებით 36 220 7 920

1,7

სინუსების–პარანაზალური 

წიაღების, ყურისა და დრვილისებრი 

მორჩების კომპიუტერული 

ტომოგრაფია

54 100 5 400

1,8

კიდურების ძვლოვანი 

კომპიუტერული ტომოგრაფია  

რბილქსოვილოვანი წარმონაქმნების 

დროს.

34 150 5 100

1,9
ხერხემლის 1 სეგმენტის 

კომპიუტერული ტომოგრაფია 30 150 4 500

1,10
მცირე მენჯის ღრუს 

კომპიუტერული ტომოგრაფია 40 150 6 000

1,11
მცირე მენჯის ღრუს 

კომპიუტერული ტომოგრაფია  

კონტრასტირებით
29 220 6 380

1,12
სხვა ორგანოების კომპიუტერული 

ტომოგრაფია 36 200 7 200

1,13
სხვა ორგანოების კომპიუტერული 

ტომოგრაფია (კონტრასტირებით) 39 280 10 920

1,14 საშარდე გზების კტ 41 280 11 480

1,15
 საშარდე გზების კტ 

(მულტიფაზური კვლევა) 50 380 19 000

1,16
მსხვილი ნაწლავის კტ     

(ვირტუალური კოლონოსკოპია) 45 380 17 100

1,17  კტ  კორონაროგრაფია 50 580 29 000

1,18
პოზიტრონ-ემისიური 

კომპიუტერული ტომოგრაფია 

(PET/CT)
45 3000 135 000

1,19
ერთი თვალისა და მხედველობის 

ნერვის  ტომოგრაფია 30 60 1 800

1,20
ორი თვალისა და მხედველობის 

ნერვის  ტომოგრაფია 35 100 3 500

1,21
თვალის ფსკერის  

ფოტოანგიოგრაფია 40 230 9 200

№ დასახელება
პროდუქტები

  - ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო 

პროგრამის, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს 

აღნიშნულ სადიაგნოსტიკო კვლევას.                                                                                                                                                                                          

ბენეფიციარების  პროგრამაში ჩასართველად გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.

   ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: 

_  მოქალაქის განცხადება;

_ ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა IV-N100/ა (პაციენტის დიაგნოზი და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს

ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

 – სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.

_ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია.  

– ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი. 

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება საზღვარგარეთ ჩატარებული დიაგნოსტიკური კვლევა და ასევე, უკვე ჩატარებული

სამედიცინო მომსახურეობა. ასევე არ დაფინანსდება სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის

მხრიდან. 



2 ანგიოგრაფიები: 287 104 450

2,1
თავის ტვინის ანგიოგრაფია 

კონტრასტით 42 350 14 700

2,2
კისრის სისხლძარღვების 

ანგიოგრაფია 36 350 12 600

2,3 გულმკერდის ანგიოგრაფია 31 350 10 850

2,4 მუცლის ღრუს ანგიოგრაფია 35 400 14 000

2,5 ქვემო კიდურების ანგიოგრაფია 45 400 18 000

2,7 ღვიძლის ანგიოგრაფია 48 350 16 800

2,8 სხვა სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 50 350 17 500

3

მაგნიტურ 

რეზონანსული 

ტომოგრაფია

921 279 500

3,1
თავის ტვინის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 61 250 15 250

3,2
თავის ტვინის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
50 397 19 850

3,3
თავის ტვინის სისხლძარღვების 

უკონტრასტო ანგიოგრაფია 42 280 11 760

3,4
ექსტრაკრანიალური 

სისხლძარღვების კისრის 

უკონტრასტო ანგიოგრაფია
45 150 6 750

3,5
გულმკერდის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 50 250 12 500

3,6
გულმკერდის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
55 400 22 000

3,7
მუცლის  ღრუს  მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 39 250 9 750

3,8
მუცლის  ღრუს  მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
59 400 23 600

3,9
ცხვირის დანამატების ღრუების 

მაგნიტურ რეზონანსული 

ტომოგრაფია
51 150 7 650

3,10
კისრის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 50 250 12 500

3,11
მცირე მენჯის ღრუს მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 45 250 11 250

3,12
მცირე მენჯის ღრუს მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
40 400 16 000

3,13
ხერხემლის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 40 450 18 000

3,14
წელის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 44 250 11 000

3,15
წელის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
42 377 15 834

3,16
კიდურების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 55 225 12 375

3,17
კიდურების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
65 375 24 375

3,18
სხვა ორგანოების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 40 250 10 000

3,19
სხვა ორგანოების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

(კონტრასტირებით)
48 397 19 056

4 ანესთეზია 65 80 5200

5
კორონაროგრაფია/ვენტ

რიკულოგრაფია
65 850 55 250

6

სისხლძარღვების 

ინვაზიურ 

რენტგენო–კონტრასტუ

ლი ანგიოგრაფია

50 800 40 000

800 000სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი



საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე პერიოდში დაავადებათა დაგვიანებული დიაგნოსტიკით გამოწვეული

გართულების პრევენცია მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის

გაზრდის გზით

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა



ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                     2 158  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვი

ს  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

370                           

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე 

პერიოდში დაავადებათა 

დაგვიანებული დიაგნოსტიკით 

გამოწვეული გართულების 

პრევენცია მაღალტექნოლოგიურ 

სამედიცინო მომსახურებაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის გზით.


