
1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი  

97 000

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ა) ძირითადი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 97 000 ლარი
ბ) დამატებითი 0 ლარი

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხოციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

6.

2012 წლისათვის
ზომის ერთეული  ლარი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

“ 1 იანვარი “  2012  წ.

“ 31 დეკემბერი “  2012  წ.

(ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათასი)  ლარი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს

Mმიზნობრივი პროგრამა

 ამბულატორიული ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი

პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:



7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

#
                                     მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

1

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

# საქმიანობის აღწერა იანვარი თებერვა
ლი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბე

რი ნოემბერი დეკემბერი

1 X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X X

9. პროგრამის ბიუჯეტი

#

2012 წელი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

 საქართველოში 2011 წლის მონაცემებით გასულ წლებთან შედარებით მომატებულია ტრავმების და სხვა გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების შედეგები. 2010 
წელს ქვეყნის მასშტაბით რეგისტრირებულია 50 000-მდე შემთხვევა. აჭარაში იმავე წლის მონაცემით რეგისტრირებულია 4800-ზე მეტი შემთხვევა, 3000-ზე 
მეტმა მიიღო პირველადი გადაუდებელი ტრავმატოლოგიური დახმარება. სტატისტიკურად როგორც მოზრდილ მოსახლეობაში, ასევე ბავშვებში ყველაზე 
ხშირია ჭრილობების, ზედაპირული ტრავმების, მოტეხილობების და დაჟეჟილობების შემთხვევები. ქ.ბათუმში ბავშვებისა და მოზრდილების სადღეღამისო 
ამბულატორიული გადაუდებელი ტრავმატოლოგიური მომსახურება ხორციელდება, მაგრამ მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გამო მოსახლეობის 
ნაწილისათვის  მკურნალობის ხარჯების დაფარვა ფინანსურად ხელმიუწვდომელი რჩება, რის გამოც დიდია დაგვიანებული მიმართვების რიცხვი, შედეგად 
იზრდება გართულებულ შემთხვევათა რაოდენობა და სტაციონარშi  მიმართვიანობა. 
პროგრამა მიზნად ისახავს ბავშვთა და მოზრდილთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას  გადაუდებელ  ამბულატორიულ  ტრავმატოლოგიურ 
მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

წყაროს დასახელება 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი სულ

 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და მოზრდილთა   ჯანმრთელობის  
მდგომარეობის გაუმჯობესება   გადაუდებელ ამბულატორიულ  

ტრავმატოლოგიურ მომსახურებაზე  ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის 
გზით.

 სამედიცინო დახმარების გამოსავალი; 
მომხმარებალთა რაოდენობა

  მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე

პროგრამის მიზნები

სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებელი სამედიცინო 
დაწესებულებების შერჩევა

პაციენტის ამბულატორიული 
მკურნალობა



#

I საქონელი და მომსახურება

II

1

1,1 შემთხვევა

1,2 შემთხვევა

1,3 შემთხვევა

1,4 შემთხვევა

1,5 შემთხვევა

1,6 შემთხვევა

1,7 შემთხვევა

1,8 შემთხვევა

სულ საქონელი და მომსახურება 0

სოციალური უზრუნველყოფა

ამპუტაციური ტაკვის დამუშავება 1 თითზე                         

50

15

20 70

735

1 100

1 080

950

1 260

1 400

24

28

1 200

420

18

19

21

0

35

50

60

50

60

33 164

21

22

სულ 97 000 0 0 97 000

2012 წელი

ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი

ძირითადი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტი 97 000 97 000

დამატებითი

ამპუტაციური ტაკვის დამუშავება 2 თითზე                         

ამპუტაციური ტაკვის დამუშავება 3 თითზე

ჭრილობის დამუშავება (გაკერვა) 2 ჭრილობა

ჭრილობის დამუშავება (გაკერვა) 1 ჭრილობა

უცხო სხეულის ამოღება

ჭრილობის დამუშავება (ნაკერების გარეშე)

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება
(დეტალურად გაშიფრული)

ერ
თ

ეუ
ლ

ის
 

დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა

რაოდენობა ერთეულის  ფასი

მოზრდილთა ამბულატორიული ტრავმატოლოგიური მომსახურება

ჭრილობის დამუშავება (გაკერვა)  3 ჭრილობა



1,9 შემთხვევა

1,10 შემთხვევა

1,11 შემთხვევა

1,12 შემთხვევა

1,13 შემთხვევა

1,14 შემთხვევა

1,15 შემთხვევა

1,16 შემთხვევა

1,17 შემთხვევა

1,18 შემთხვევა

1,19 შემთხვევა

1,20 შემთხვევა

ბ)

2,1 შემთხვევა

2,2 შემთხვევა

1 300

1 980

1 632

50

60

2 320

63 836

1 375

80

2 788

1 950

1 950

2 400

2 607

2 212

3 952

400

1 160

68

65

65

75

79

79

104

10

40

40

29

26

33

29

25

24

55

68

41

30

30

32

33

28

38თაბაშირის ცირკულარული ნახვევი მუხლის სახსრის ჩათვლით

ადგილობრივი გაუტკივარება

თაბაშირის გამოცვლა წინამხარზე

თაბაშირის ცირკულარული ნახვევი მუხლის სახსრამდე ,,ჩექმა’’ მეორადი მიღება

მხრის დიაფიზის მოტეხილობისას ცირკულარული ნახვევი. განმეორებით

თაბაშირის ცირკულარული ნახვევი მუხლის სახსრის ჩათვლით

მოტეხილობის (ამოვარდნილობის) ჩაყენება და ფიქსაცია, რბილი ნახვევი

რბილი ნახვევი,,დეზო’’, ,,დელბეს’’ ნახვევი

თაბაშირის ღარი

თაბშირის ორმხრივი ღარი მხრის ძვლის დიაფიზის მოტეხილობისას

თაბაშირის ღარი მუხლის სახსრის ჩათვlით

თაბაშირის ცირკულარული ნახვევი მუხლის სახსრამდე ,,ჩექმა’’

ბავშვთა გადაუდებელი ამბულატორიული ტრავმატოლოგიური  
მომსახურება

სხეულის დაუზუსტებელი ღია ჭრილობა

სხეულის დაუზუსტებელი დიდი ზომის ღია ჭრილობა



2,3 შემთხვევა

2,4 შემთხვევა

2,5 შემთხვევა

2,6 შემთხვევა

2,7 შემთხვევა

2,8 შემთხვევა

2,9 შემთხვევა

2,10 შემთხვევა

2,11 შემთხვევა

2,12 შემთხვევა

2,13 შემთხვევა

2,14 შემთხვევა

2,15 შემთხვევა

2,16 შემთხვევა

2,17 შემთხვევა

2,18 შემთხვევა

2,19 შემთხვევა

2,20 შემთხვევა

2 805

2 508

1 650

2 002

1 230

2 201

2 673

2 345

74

80

76

76

77

41

71

81

67

85

66

75

992

1 700

1 950

2 475

1 998

68 1 768

1 998

2 400

2 356

2 432

32

25

26

33

27

27

30

31

32

26

31

68

75

75

74

სხივის თავის ამოვარდნილობა,იდაყვის თავის ამოვარდნილობა,სხივის გვერდითი 
იოგის ტრავმული გლეჯა,იდაყვის გვერდითი იოგის ტრავმული გლეჯა

სხივის ძვლის თავის ქვეამოვარდნილობა

წინამხრის ძვლების მოტეხილობა ცდომით 

წინამხრის ძვლების მოტეხილობა

ლავიწაკრომიონის სახსარში ამოვარდნილობა, მკერდ-ლავიწის სახსარში 
ამოვარდნილობა

მხრის ძვლის ქვედა მოტეხილობა

მხრის ძვლის ზედა მოტეხილობა

წინა მხრის ძვლის ზედა ბოლოს ამოვარდნილობა

33

ლავიწის მოტეხილობა ცდომით 

მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა ცდომით

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს  ამოვარდნილობა

beWis motexiloba

26

30

31

33

35

38

22

მოტეხილობა მაჯისა და მტევნის დონეზე

მოტეხილობა მაჯისა და მტევნის დონეზე ცდომით (ეპიფიზეოლიზი, 
ოსტეოეპიფიზეოლიზი)

მტევნის ფალანგების ამოვარდნილობა, ღრძობა

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობა (სუბპერიოსტალური, ცდომის გარეშე)

სხეულის დაუზუსტებელი ზედაპირული დაზიანება

ლავიწის მოტეხილობა



2,21 შემთხვევა

2,22 შემთხვევა

2,23 შემთხვევა

2,24 შემთხვევა

2,25 შემთხვევა

2,26 შემთხვევა

2,27 შემთხვევა

2,28 შემთხვევა

2,29 შემთხვევა

2,3 შემთხვევა

III

ნოზოლოგიების ერთეულის ფასში რენტგენოლოგიური კვლევა გათვალიწინებულია მხოლოდ პაციენტის პირველი ვიზიტის დროს.

1 058

880

600

9 800

სულ სოციალური უზრუნველყოფა 97 000

1 242

2 187

1 562

2 492

1 917

81

71

89

71

67

54

წვივის ძვლების მოტეხილობა კოჭის ჩათვლით

თაბაშირის გამოცვლა 

46

40

20

1 608

23

27

22

28

27

24

23

22

30

245

კოჭ-წვივის სახსარში ამოვარდნილობა, იოგების დაძაბვა და დაჭიმვა კოჭ-წვივის 
ასხსრისა ად ტერფის დონეზე

ტერფის მოტეხილობა კოჭ-წვივის დაზიანების გარეშე

სხეულის დამწვრობა

მუხლის სახსრისა და იოგების ღრძობა, დაზიანება და დაჭიმულობა

მუხლის სახსრის პოსტრავმული გონიტი

წვივის ძვლების მოტეხილობა კუთხით

სხეულის დაუზუსტებელი სახსრის ღრძობა

შეხვევა მეორადი

სულ არაფინანსური აქტივები

არაფინანსური აქტივები

სულ ჯამი 97 000

40
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ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვვები:

კომპონენტით გათვალისწინებულ ხარჯების კვარტლებისა და თვეების მიხედვით განაწილება წარედგინება ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პროგრამის 
დამტკიცების შემდეგ

  კომპონენტი განხორციელდება  სამედიცინო ვაუჩერის  საშუალებით. სამინისტრო ბენეფიციარის მკურნალობის ღირებულებას თითოეული 
ნოზოლოგიისათვის დააფინანსებს ფაქტიური ხარჯით, მაგრამ არაუმეტეს კომპონენტით გათვალისწინებული ტარიფისა.   
 კომპონენტით მისაწოდებელი მომსახურების პირობებს, ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და მიმოქცევის წესს განსაზღვრავს სამინისtrო. 

1. კომპონენტის მოსარგებლედ განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეები რომლებიც  რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. კომპონენტის 
ბენეფიციარს წარმოადგენენ: 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზრდილი მოსახლეობა, რომელთაც ესაჭიროებათ გადაუდებელი ამბულატორიული ტრავმატოლოგირი 
მომსახურება და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ის პირები-დევნილები, რომლებსაც ქ. ბათუმში, თამარის 
დასახლებაში გადაეცათ საცხოვრებელი ბინები. კომპონენტი განხორციელდება დამტკიცებული საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში.
  2.  კომპონენტით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ ,,სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ'' საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის #218 დადგენილებით 
განსაზღვრული და ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები.

შენიშვნაშესყიდვისათვის დაგეგმილი თანხა 
(ლარი)

97 000

გადაუდებელი 
ამბულატორიული 

ტრავმატოლოგიური 
მომსახურება

I-IV კვარტალი

გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: 

დამატებითი ინფორმაცია:

ა)  დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

შესყიდვის ობიექტის 
დასახელება და მოკლე აღწერა

შესყიდვის 
განხორციელების ვადები 

შესყიდვის განხორციელების 
ფორმა

შესყიდვა განხორციელდება 
სამედიცინო ვაუჩერის  

საშუალებით



" ------- " 2012  წ

ბ.ა.

გვარი, სახელი და თანამდებობა : 
თემურ გაბაიძე

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
    სოციალური დაცვის მინისტრი 

"-------------------------------"

კომპონეტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიების ფიქსირებული თანხა განისაზღვრა სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მოწოდებულ შიდა 
სტანდარტის ტარიფებზე დაყრდნობით, ხოლო პაციენტთა რაოდენობა კი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს.

Pპროგრამის (ქვეპროგრამის) წარმომდგენი ორგანოს ხელმძღვანელი:    -------------------------------------------------- 
                                                       (ხელმოწერა)   

დ) კომპონეტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიები
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