
 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  

2012 წლის ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების,  

სამედიცინო-პროფილაქტიკური, სოციალური დაცვისა და სამედიცინო დაწესებულებების  

აღჭურვის პროგრამების შესრულების 12 თვის ანგარიში 

 

 

ქ. ბათუმი 

10 იანვარი, 2013 წელი 

 



2011 წლის 15 დეკემბერს დამტკიცდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი,  (აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ №146 

უ.ს.რ.ს.), რომლის საფუძველზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ 2011 წლის 27 დეკემბერს  №142  

განკარგულებით დამტკიცდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2012 წლის 

ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების, სამედიცინო-პროფილაქტიკური, სოციალური დაცვისა და სამედიცინო 

დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამები, საერთო თანხით  -  4 007 000 ლარი, მათ შორის: 

ა) ამბულატორიული დახმარების პროგრამა (ბიუჯეტი -  567 000 ლარი): 

ა.ა) მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი -  300 000 ლარი; 

ა.ბ) ამბულატორიული ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი -  225 000 ლარი; 

ა.გ) ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი -  42 000 ლარი; 

ბ) სტაციონარული დახმარების პროგრამა (ბიუჯეტი -  2 780 000 ლარი): 

ბ.ა) რესურსტევადი,  მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი -  950 000 ლარი; 

ბ.ბ) დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი - 450 000 ლარი; 

ბ.გ) გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი - 900 000 ლარი; 

ბ.დ) ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი - 480 000 ლარი; 

გ) სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა (ბიუჯეტი -  500 000 ლარი): 

გ.ა.) სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი -  500 000 ლარი;  

დ) ექიმთა გადამზადებისა და უწყვეტი სამედიცინო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (ბიუჯეტი -  30 000 ლარი): 

დ.ა.) თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი  - 30 000 ლარი; 

ე) სოციალური დახმარების პროგრამა  (ბიუჯეტი - 70 000 ლარი): 



ე.ა) 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი - 40 000 ლარი; 

ე.ბ) თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების  განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი 

კომპონენტი - 30 000 ლარი; 

ვ) სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამა  (ბიუჯეტი - 60 000 ლარი): 

ვ.ა) სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი -  60 000 ლარი. 

განკარგულებით განსაზღვრულია მიზნობრივი პროგრამების ამოქმედება 2012 წლის 1 იანვრიდან. 

ბიუჯეტის ცვლილება 

 

2012 წლის 17 მაისს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№162 უ.ს.რ.ს.), 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2012 წლის ბიუჯეტში 

განხორციელებული ცვლილებებითა და  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2012 წლის 05 ივნისის  №96 

განკარგულებებით სამინისტროს ზოგიერთ მიზნობრივ პროგრამებში განხორციელდა ცვლილებები, რის შედეგადაც სამინისტროს 

2012 წლის მიზნობრივი პროგრამების ღირებულება გაიზარდა (შემცირდა _ 368 100 ლარით,  გაიზარდა _ 1 474 220  ლარით) 1 106 120 

ლარით, კერძოდ: 

 

 ბიუჯეტის შემცირება      

1.     ამბულატორიული ტრამვატოლოგიური დახმარების კომპონენტი - 128 000 ლარი. 

     კომპონენტით გათვალისწინებულია ყველა კატეგორიის პაციენტებისათვის, გარდა სახელმწიფო და ინდივიდუალური 

სამედიცინო დაზღვევით მოსარგებლეებისა ამბულატორიულ ტრამვატოლოგიური მომსახურების მიწოდება.  



  მიმდინარე წლის არსებული დინამიკის გათვალისწინებით კომპონენტის სავარაუდო ღირებულება იქნებოდა 97 000 ლარი, 

ამიტომ ბიუჯეტი საჭიროებდა შემცირებას 128 000 ლარის ოდენობით. 

 

2.  სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი - 8 100 ლარი. 

          განხორციელდა ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის სამედიცინო ავტოტრანსპორტის აღჭურვა 

დეფიბრილატორებითა და კარდიოგრაფებით. 

          გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით საქონლის შეძენის შედეგად კომპონენტში წარმოიქმნა ეკონომია 8 100 

ლარის ოდენობით, რაც ექვემდებარებოდა შემცირებას. 

 

3.  ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი -   40 000 ლარი. 

,,ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და 

ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის 

დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის # 165 დადგენილების ამოქმედებამ, რომლის საფუძველზე 2012 წლის 1 სექტემბრიდან  სამინისტროს 

მიზნობრივი პროგრამებიდან ამოღებული იქნა აღნიშნული დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეები, რის გამოც პროგრამის 

ბიუჯეტი  შემცირდა  40 000 ლარით. 

 

4.  100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი - 9 000 ლარი. 

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა რაოდენობის შემცირებამ (გარდაცვალებამ) გამოიწვია პროგრამის ბიუჯეტის 

შემცირება  9  000 ლარით. 

 



II  ბიუჯეტის ზრდა 

1.  ბავშვთა ფსიქოსომატურ - აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი   - 45 500 ლარი. 

        კომპონენტი მიზნად ისახავდა სამიზნე ჯგუფის ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის 120 სეანსის 

ჩატარებას. კომპონენტი  სახელმწიფო პროგრამის შემავსებელი ნაწილია. კომპონენტით ისარგებლებდა 30-ზე მეტი ბავშვი, 

რომელთაც წლის განმავლობაში ჩაუტარდებოდათ მკურნალობის 4 და მეტი კურსი. 

       აღნიშნული პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენდა 42 000 ლარს, კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების მაღალი 

მომართვიანობის გამო საჭირო გახდა მოსარგებლეთა რაოდენობის გაზრდა (კომპონენტით ისარგებლებს 70-ზე მეტი ბენეფიციარი) , 

შესაბამისად ბიუჯეტი გაიზარდა 45 5000 ლარით.            

2. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი  - 113 220 ლარი. 

 კომპონენტით გათვალისწინებულია თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების შრომის ანაზღაურება, მათი პირველადი 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებით და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით უზრუნველყოფა. 

კომპონენტის მიზანია სოფლის მოსახლეობისათვის უწყვეტი ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიწოდება. 

ერთი მედდის ხელფასი  შეადგენდა 160 ლარს, ექიმის _ 300 ლარს, კომპონენტის ხარისხიანად განხორციელებისათვის 

მიზანშეწონილი იყო სამედიცინო პერსონალის შრომის ანაზღაურების გაზრდა (ივლისის თვიდან მედდის _ 250 ლარამდე, ექიმის _ 

480 ლარამდე), რისთვისაც დამატებით საჭირო იყო 123 120 ლარი. 

ფარმაცევტული პროდუქტების (მედიკამენტების) შესყიდვა განხორციელდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

საშუალებით.  შესყიდვის შედეგად წარმოიქმნა ეკონომია 9 900 ლარის ოდენობით, რაც საჭიროებდა ბიუჯეტში ასახვას. 

ყოველივე ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით კომპონენტის ბიუჯეტი საჭიროებდა 113 220 ლარით გაზრდას. 

 3. მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი - 563 000 ლარი. 

კომპონენტით გათვალისწინებულია განსაკუთრებულ შემთხვევებში: სტიქიის შედეგად, კატასტროფებით გამოწვეული 

დაზიანებების, ასევე დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება  ფინანსური ხელმიუწვდომლობის დროს. კომპონენტის მოცულობით 

სავარაუდოდ ისარგებლებს 400-მდე პაციენტი და მიზნად ისახავს ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, ავადობის 

გართულებების თავიდან აცილებას, შესაძლებლობის შეზღუდვის შემცირებას. 



        მოსახლობის მაღალი მომართვიანობის გამო ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხების დიდი ნაწილი გახარჯული იყო. 

მოქალაქეთა მომართვიანობის  დასაკმაყოფილებლად და კომპონენტის სრულყოფილად განხორცილებისათვის კომპონენტის 

ბიუჯეტი საჭიროებდა 563 000 ლარით გაზრდას. 

 

4. რესურსტევადი, მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი - 267 000ლარი. 

კომპონეტით გათვალისწინებულია მოზრდილი მოსახლეობის კარდიოქირურგიული მკურნალობა. არსებული მაღალი 

თანაგადახდის გამო (კორონარული ანგიოპლასტიკა 50% სხვა დანარჩენი ძვირადღირებული ოპერაციები 30%-ი) სამედიცინო 

მომსახურება ბევრი პაციენტისათვის,  განსაკუთრებით სიღარიბის ზღვართან მყოფი ადამიანებისათვის ხელმიუწვდომელი 

რჩებოდა. აღნიშნული მდგომარეობიდან გამომდინარე პროგრამა საჭიროებდა კორექტირებას, კეძოდ 18 წლის ზევით ასაკის 

მოქალაქეების კარდიოქირურგიული მკურნალობის დაფინანსება უნდა განხორციელებულიყო შემდეგი პროპორციებით: 

1) 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებისათვის: ანგიოპლასტიკა - 80 %-ით; სხვა დანარჩენი 

ნოზოლოგიები - 90 %-ით; 

2) 100 001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებისათვის: ანგიოპლასტიკა - 70 %-ით; სხვა დანარჩენი 

ნოზოლოგიები  - 80 %-ით; 

3) ყველა სხვა კატეგორიის პაციენტისათვის: ანგიოპლასტიკა - 50 %-ით; სხვა დანარჩენი ნოზოლოგიები - 70 %-ით.             

გამომდინერე აქედან კომპონენტის ბიუჯეტი საჭიროებდა  267 000 ლარით გაზრდას. 

 

5.  დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი - 68 500 ლარი. 

        მოსახლობის მაღალი მომართვიანობის გამო ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხების დიდი ნაწილი გახარჯული იყო. 

მოქალაქეთა მომართვიანობის  დასაკმაყოფილებლად და კომპონენტის სრულყოფილად განხორცილებისათვის კომპონენტის 

ბიუჯეტი  გაიზარდა - 68500 ლარით. 

 



 

6.  გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი  -  159 000 ლარი 

 მოსახლობის მაღალი მომართვიანობის გამო ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხების დიდი ნაწილი გახარჯული იყო. 

მოქალაქეთა მომართვიანობის დასაკმაყოფილებლად და კომპონენტის სრულყოფილად განხორცილებისათვის კომპონენტის 

ბიუჯეტი  გაიზარდა  159 000 ლარით. 

 

7.  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილებების საშუალებებით  სავარძელ-ეტლით  

უზრუნველყოფის კომპონენტი - 75 000ლარი. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზმული პირები გადაადგილებების საშუალებებით, სავარძელ-ეტლებით 

უზრუნველყოფილი არიან სახელმწიფო პროგრამითა და სხვადასხვა ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მიერ. მოწოდებული 

საქონელი არასაკმარისია და ამ კატეგორიის მოქალაქეთა დიდი ნაწილი დარჩენილია სავარძელ-ეტლების გარეშე, მოკლებული 

არიან გადაადგილებების საშუალებას, რაც არასრულფასოვანს ხდის მათ ცხოვრებას. 

წინა წლებში დაგროვილი პრობლემების გადასაწყვეტად საჭირო გახდა 2012 წლისათვის 250 სხვადასხვა ზომის სავარძელ-

ეტლის შეძენა, რისთვისაც საჭირო იყო 75 000 ლარი. 

 

 

 

 

 

 

 



ყოველივე ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

2012 წლის მიზნობრივი პროგრამების ღირებულება განისაზღვრა   5 113 120   ლარის ოდენობით. 

ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის სამინისტროს 2012 წლის  მიზნობრივი  პროგრამები 

დასახელება 
programis 
Rirebuleba 

ჯანმრთელობის დაცვისა და ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების  პროგრამები  4 925 220 

ამბულატორიული დახმარების პროგრამა 1 047 500 

მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარები კომპონენტი 863 000 

 ამბულატორიული ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი 97 000 

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი 87 500 

სტაციონარული დახმარების პროგრამა 3 234 500 

რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი 1 217 000 

ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი 440 000 

დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 518 500 

გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი 1 059 000 

სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა  613 220 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 613 220 

ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა 30 000 

თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი  30 000 

Dსოციალური დახმარების პროგრამა  136 000 

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი 31 000 

თემის სამედიცინო პუნქრების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნობრივი კომპონენტი 
30 000 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით 

სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი 
75 000 

სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამა  51 900 

სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი 51 900 

sul jami 5 113 120 



2012 წლის 12 თვეში მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა  5 113 120 ლარს, 

შესრულებულია 4 889 571 ლარის სამუშაო, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4 889 220  ლარი, გადახრა შეადგენს   223 900  ლარს. (იხ. ცხრილი). 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
damtkicebuli  

gegma 
Sesruleba sakaso xarji 

gadaxra 
(gegma-

dafinanseba) 

Mმიზნობრივი პროგრამები 5 113 120 4 889 571 4 889 220   223 900   

ჯანმრთელობის დაცვისა და ექიმთა უწყვეტი 

სამედიცინო განათლებისა და სამედიცინო-

პროფილაქტიკური პროგრამები 

4 925 220 4 704 671 4 704 320 220 900 

სოციალური დაცვის პროგრამები 136 000 133 000 133 000 3 000 

სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის 

პროგრამა  
51 900 51 900 51 900 0 

 

 

1. janmrTelobis dacvis, eqim-specialistTa gadamzdebis da samedicino profilaqtikuri programebi 

 

 

96,75 

92,87 

100,00 

91,50 

99,65 

93,04 

93,27 

97,93 

98,69 

 75,00     100,00    

მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების 

კომპონენტი 

 ამბულატორიული ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი 

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი 

რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო 

მომსახურების კომპონენტი 

გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი 

დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის 

გადამზადების კომპონენტი  

jandacvis programebis Sesrulebis procentuli maCvenebeli wlis gegmasTan mimarTebaSi 



1.ამბულატორიული დახმარების პროგრამა 

1.1 მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების  

კომპონენტი (863 000 ლარი). 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 300 000 ლარს.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

გაიზარდა 563 000 ლარით და შეადგინა  863 000 ლარი.  

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურეობის მიწოდება განხორციელდა სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. მოწვევა 

კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“. განცხადებით მონაწილეობისათვის მოგვმართა 

60-მა იურიდიულმა პირმა, სამოცივესთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. 

კომპონენტით გათვალისწინებული იყო განსაკუთრებულ შემთხვევებში: სტიქის შედეგად კატასტროფებით გამოწვეული 

დაავადებების და დაზიანებების, ასევე აუცილებლად საჭირო მკურნალობის ფინანსური ხელმიუწვდომლობის დროს 

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ორგანიზაცია და დაფინანსება. მიზნად ისახავს ბავშვთა და მოზრდილთა 

ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, გართულებების თავიდან აცილებას, შესაძლებლობის შეზღუდვის შემცირებას. 

სულ გაცემული იყო  627   ვაუჩერი, მათ შორის: 

- ქიმიოთერაპიის კურსი ჩასატარებლად - 65; 

- სხივური თერაპიისათვის - 6; 

- სტაციონარული მკურნალობისათვის -  455 (მათ შორის ქირურგიული მკურნალობისათვის - 373); 

- გამოკვლევებისათვის -  65; 

- ენდოპროტეზირებისათვის  -  35; 

- ჰორმონოთერაპიისათვის - 1. 

  დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია  575  პაციენტის მკურნალობის ხარჯები. 

 

დარჩენილი გაცემული 52  ვაუჩერიდან ნაწილი მობრუნდა და ნაწილი კი შესრულების წარმოუდგენლობის გამო  ჩაითვალა 

გაუქმებულად. 



mosaxleobisaTvis gansakuTrebul SemTxvevebSi samedicino daxmarebis komponenti 

# dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve 
Sesrul
ebis % gegma Sesrul. dafinan raodenoba 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrul
ebis % 

1 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 

863 000 863 000 

132 511 132 511  81 

28 059 96.75 96.75 

2 შპს "აჭარის ა. რ. ონკოლოგიის ცენტრი" 18 717 18 717  26 

3 შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკ კლინიკური საავადმყოფო 189 395 189 395  146 

4 შპს "მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი" 9 935 9 935  12 

5 შპს "ჰემა" 11 557 11 557  8 

6 შპს "უნიმედი აჭარა" 16 176 16 176  20 

7 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლ ეროვნული ცენტრი" 7 614 7 614  4 

8 შპს "მედიქლაბჯორჯია" 5 146 5 146  4 

9 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 18 600 18 600  7 

10 შპს რეფერალური ჰოსპიტალი 5 000 5 000  1 

11 შპს სამედიცინო ცენტრი "იუნონა" 8 500 8 500  2 

12 სს აკ. ო. ღუდუშ სახ ეროვნული სამედიცინო ცენტრი 26 389 26 389  12 

13 შპს "საგიტარიუსი" 4 524 4 524  8 

14 შპს"აკ. ზ.ცხაკაიას სახ.დას. საქ. ინტერ მედ.ერ.ცენტრი 8 675 8 675  3 

15 შ.პ.ს. "ახალი მზერა" 26 832 26 832  10 

16 შ.პ.ს. "ნიუ ჰოსპიტალსი" 26 134 26 134  11 

17 სს "ნეომედი"  0  0  0 

18 შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური" 2 904 2 904  2 

19 შპს "სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი" 7 861 7 861  2 

20 შ.პ.ს. "მაღალი სამედ  ტექნოლ.ცენტრი,საუნივერს კლინიკა" 70 482 70 482  20 

21 შპს "ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ კლინიკა" 1 640 1 640  1 

22 სს "საზღვაო ჰოსპიტალი" 51 442 51 442  20 

23 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუბივერსიტეტო 

კლინიკა" 
16 507 16 507  17 

24 შპს "ავერსის კლინიკა" 5 040 5 040  3 

25 შპს. "ესთეტიკ-სერვისი" 2 345 2 345  1 

26 შპს. "ჩიჩუების თვალის კლინიკა - მზერა" 5 950 5 950  4 

27 შპს. "სხივური დიაგნოსტიკის ცენტრი - დიღომი"  280  280  1 

28 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის 

დაცვის ცენტრი" 
11 763 11 763  20 

29 შპს "ზ. შაქარაშვილის ლაიფმედი" 10 000 10 000  2 

30 შპს "მედულა" 3 763 3 763  1 



31 შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნ კვლევ ინსტიტუტი" 11 421 11 421  8 

32 სს "აკად.ერისთავის სახელობის კლინიკ.ქირურგ.ცენტრი 2 715 2 715  2 

33 შპს. "ჩემი ოჯახის კლინიკა"  545  545  1 

34 ს.ს. "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალ საავადმყოფო" 11 677 11 677  7 

35 შპს "კარაპს მედლაინი" 1 800 1 800  1 

36 შპს. "იმერეთის რეგიონალური კლინიკური საავადმყოფო" 3 053 3 053  2 

37 შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახ გადაუდებ კარდიოლ ცენტრი"  806  806  1 

38 შპს. "ტომოგრაფი" 1 630 1 630  9 

39 ა(ა)იპ თბილისის სახელმწ სამედიცინო უნივერსიტეტი 2 242 2 242  1 

40 შპს "აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრ საუნივერს კლინიკა" 10 450 10 450  3 

41 კავშირი "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი" 6 412 6 412  4 

42 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 4 742 4 742  2 

43 შპს "კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი" 5 000 5 000  1 

44 ი.მ. "კვანტალიანი ნანა"  350  350  1 

45 შპს "კარდიოლოგიური კლინიკა გული" 2 025 2 025  1 

46 შპს "ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა" 1 029 1 029  1 

47 შპს "SALVE" 2 450 2 450  1 

48 შპს ბავშვთა ახალი კლინიკა 1 152 1 152  1 

49 შპს "ბათუმის სამშობიარო სახლი" 41 987 41 987  66 

50 შპს ესტაკუზანოვ კლინიკა 2 800 2 800  1 

51 შპს "ემბრიოტოქსი" 1 530 1 530  2 

52 შპს წმ.მიქ.მთ.ანგ.სახ. მრავალპრ კლინ.საავადმ 2 746 2 746  2 

53 შპს "დ.ტატიშვილის სამ.ცენტრი" 1 600 1 600  1 

54 შპს ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი 1 800 1 800  1 

55 შპს შეზღ.შესაძ. მქონე პირთა სოც.რეაბ.ცენტრი  496  496  1 

56 
ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნ.კვლევ 

ინსტიტუტი 
 563  563  1 

57 ბოჭორიშვილის სახ. სეფსისის საწინააგმდეგო ცენტრი 2 938 2 938  1 

58 შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტ. 1 280 1 280  1 

59 შპს კიბოს კვლევის ცენტრი მ.აბელოფის ლაბ.  704  704  1 

60 შპს დავით გაგუას კლინიკა 1 320 1 320  1 

sul 863,000 863,000 834,941 834,941 575 28,059 96.75 96.75 

 

 



 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

 

# 

ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 225 204 

2 ქობულეთი 134 122 

3 ხელვაჩაური 130 118 

4 ქედა 39 37 

5 შუახევი 42 40 

6 ხულო 57 54 

sul 627 575 
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gegma Sesrul. dafinan 

863 000 834 941 834 941 



1.2 ამბულატორიული ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი                         

(97 000 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 225 000 ლარს.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

შემცირდა 128 000 ლარით და შეადგინა 97 000 ლარი.  

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურეობის მიწოდება განხორციელდა სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. მოწვევა 

კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“. განცხადებით მონაწილეობისათვის მოგვმართა   

6-მა იურიდიულმა პირმა, ექვსივესთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. 

პროგრამა მიზნად ისახავს ბავშვთა და მოზრდილთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას  გადაუდებელ  

ამბულატორიულ  ტრავმატოლოგიურ მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

გაცემულია  1 444  ვაუჩერი, მათ შორის 1 153 ვაუჩერი_ 18 წლამდე ასაკის ბავშვზე.  

 საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო დახმარება გაეწია  1 427  პაციენტს,  ხოლო 17 ვაუჩერი გაუქმებულია. 
 

  ამბულატორიული ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი 
 

# dasaxeleba 
wliur
i gegma 

12 Tve  

gegma Sesrul. dafinan 
raode
n 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrul
ebis % 

Sesrul
ebis % 

1 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 

97 000 97 000 

49 569 49 569  846 

6 915 92.87 92.87 

2 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა"  65  65  1 

3 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი" 
38 877 38 877  554 

4 შპს "მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი"  195  195  2 

5 შპს "უნიმედი აჭარა" 1 219 1 219  21 

6 შპს "მედალფა"  160  160  3 

sul 97,000 97,000 90,085 90,085 1,427 6,915 92.87 92.87 



 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი  704 696 

2 ქობულეთი 139 138 

3 ხელვაჩაური 456 452 

4 ქედა 61 59 

5 შუახევი 57 55 

6 ხულო 27 27 

sul 1 444 1 427 
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1.3 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი                                         

(87 500 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 42 000 ლარს.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

გაიზარდა  45 500 ლარით და შეადგინა  87 500 ლარი.  

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურეობის მიწოდება ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. მოწვევა 

კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“. განცხადებით მონაწილეობისათვის მოგვმართა 2-

მა იურიდიულმა პირმა, ორივესთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. 

  ბავშვთა ასაკში ნერვული სისტემის ისეთი დაავადებების შემთხვევებში, როგორიცაა ბავშვთა ცერებრული დამბლა, 

კუნთების პირველადი დაზიანებები, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი 

მოვლენები,     მხრისა და მხრის სარტყლის ნერვების დაზიანებები - პაციენტის მკურნალობა და რეაბილიტაცია მნიშვნელოვან 

ფინანსურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. სახელმწიფო პროგრამის-ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) 

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში’’ რეგისტრირებულ 70 000-მდე 

ქულის მქონე ბავშვთა სრულ დაფინანსებას, მაგრამ მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გამო შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ნაწილს არ გააჩნია რეაბილიტაციისათვის საჭირო სახსრები და შესაბამისად, ეს მომსახურება 

მათთვის ხელმიუწვდომელი რჩება, ან იტარებენ რეაბილიტაციის არასრულ კურსს, რაც არაეფექტურია.  

პროგრამა მიზნად ისახავს სამიზნე ჯგუფის ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესება ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის მომსახურების მიწოდებით. 

მიმდინარე წლის 12  თვეში კომპონენტის ფარგლებში  250  რეაბილიტაციის კური ჩაუტარდა  107  ბავშვს. 

  
 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი 

  

# dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve Sesru
lebis 

% gegma Sesrul. dafinan 
raode
noba 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrule
bis % 

1 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური 

კლინიკური საავადმყოფო" 87 500 87 500 
80 500 80 500  230 

 0 100.0 100.0 

2 ასოციაცია "გენეზისი" 7 000 7 000  20 

sul 87,500 87,500 87,500 87,500 250 0 100.0 100.0 



 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

 

პაციენტის რაოდენობა 

ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 119 49 117 

2 ქობულეთი 48 19 43 

3 ხელვაჩაური 79 32 72 

4 ქედა 6 2 5 

5 შუახევი 6 2 5 

6 ხულო 9 3 8 

sul 267 107 250 

0 

15 000 

30 000 

45 000 

60 000 

75 000 

90 000 

gegma Sesrul. dafinan 

87 500 87 500 87 500 



1.2 სტაციონარული დახმარების პროგრამა 

1.2.1 რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო 

მომსახურების კომპონენტი (1 217 000 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 950 000 ლარს.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

გაიზარდა 267 000 ლარით და შეადგინა 1 217 000 ლარი.  

კომპონენტი ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. 

განცხადება კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობის მსურველი პირებისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“.  

 

სამინისტროს წერილობით მიმართა და გაფორმდა ხელშეკრულება კარდიოქირურგიულ სამედიცინო მომსახურების 

მიწოდებაზე  11  იურიდიულ პირთან. 

კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილია გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკებით, გულის იშემიური დაავადებებით და 

გულის სიმსივნეებით დაავადებული 18 წლის ზევით მოქალაქეებისათვის კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების 

მიწოდება.  

   კომპონენტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც 2012 

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 

სულ გაცემულია  374  ვაუჩერი, მათ შორის  ესაჭიროება:  

- იშემიური დაავადებების, გულის სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა (კოდი 650001) – 99  პაციენტს;  

- ერთი სარქველის /აღმავალი აორტის/აორტის რკალის პროთეზირება/ პლასტიკა (კოდი 650002)  -  15  პაციენტს;  

- ბიოლოგიური სარქველი (კოდი 650003)   -  5-ს;  

- ბენტალი (კოდი 650004)  -  5 -ს;  

- ორი სარქვლის/სარქველისა და აღმავალი აორტის პროთეზირება (კოდი  650005)   -  8  პაციენტს;  

- ანგიოპლასტიკა 1 სტენდით (კოდი 650006)    -  125-ს;  



- ანგიოპლასტიკა 2 ან მეტი სტენდით (კოდი 650007) ჩაუტარდა   -  95 -ს;  

- ოპერაცია სისხლის ხელოვნური მიმოქცევით (კოდი 660001)   -  5 -ს;  

- ოპერაცია სისხლის ხელოვნური მიმოქცევით (კოდი 660002)  -  3-ს;  

- ამპლაცერი/პეისმეიკერი  (კოდი 660004)  -  13-ს. 

- ვალკულოპლასტიკა /რაშკინდი  (კოდი 660005)  -  1-ს. 

   დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 343  პაციენტის მკურნალობის ხარჯები. 

ხოლო  დარჩენილი  31  ვაუჩერიდან  ნაწილი  პაციენტების მიერ მობრუნდა და ნაწილი გაუქმებულია. 

  
resurstevadi maRalteqnologiuri (gulis qirurgiis) samedicino momsaxurebis komponenti 

  

# dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve Sesru
lebis 

% 
gegma Sesrul. dafinan 

raoden
oba 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrul
ebis % 

1 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 

1,217,000 1,217,000 

485,460 485,460 231 

103,481 91.50 91.50 

2 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი" 
281,908 281,908 59 

3 შპს "ღია გული" 256,069 256,069 33 

4 
კავშირი "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო 

ცენტრი" 
40,613 40,613 8 

5 
შპს "აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური 

საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
14,720 14,720 2 

6 
შპს "თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა 

კლინიკა" 
17,610 17,610 3 

7 შპს "დიაგნოსტიკური სერვისი" 1,050 1,050 1 

8 
შ.პ.ს. "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 

ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
2,850 2,850 3 

9 შპს "ცხაკაიას სახ. დას. საქ. ინტერვ. მედ. ცენტრი" 9,600 9,600 1 

10 შპს "კარდიოლოგიური კლინიკა გული" 2,590 2,590 1 

11 
შპს სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა 

ცენტრი 
1,050 1,050 1 

sul 1,217,000 1,217,000 1,113,519 1,113,519 343 103,481 91.50 91.50 

 



 

 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 194 182 

2 ქობულეთი 77 68 

3 ხელვაჩაური 74 67 

4 ქედა 15 14 

5 შუახევი 6 5 

6 ხულო 8 7 

sul 374 343 

0 

200 000 

400 000 

600 000 

800 000 

1 000 000 

1 200 000 

gegma Sesrul. dafinan 

1 217 000 1 113 519 1 113 519 



 

1.2.3 დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი (518 500 ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 450  000 ლარს.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

გაიზარდა  68 000 ლარით და შეადგინა  518 500 ლარი.  

კომპონენტი ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. 

მოწვევა კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“ 2012 წლის 11 იანვარს (№2). 

განცხადებით მონაწილეობისათვის მოგვმართა 32-მა იურიდიულმა პირმა, რომლებთანაც გაფორმდა ხელშეკრულებები. 

კომპონენტი ითვალისწინებს ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული 3-18 წლის ასაკის ბავშვების და 18 წლის ზევით 

ასაკის მოსახლეობის ზოგიერთი კატეგორიისათვის ურგენტული სამედიცინო დახმარების მიწოდებას, ასევე 18 წლის ასაკის ზევით 

ანტირაბიული მომსახურების მიწოდებას. 

 

ურგენტული სამედიცინო დახმარებისათვის გაცემულია  1 419  ვაუჩერი, მათ შორის  437  ვაუჩერი_ 18 წლამდე ასაკის 

ბავშვზე. 

 

 დასრულებული და ანაზღაურებულია  1 377  (1 430  შემთხევა) პაციენტის მკურნალობის ხარჯები.  

 

 



 

#   
programiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis dasaxeleba 

(detalurad gaSifruli) 
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) 

სocialuri    უზrunvelyofa   1,430 482,434   

a) 6-18 wlamde bavSvTa stacionaruli momsaxureba   451 206,061   

1   ალერგოლოგია         

1.1   ასთმა  285       

J45 A001 ასთმა (გამწვავების პერიოდი)   4 900  0.19 

    ენდოკრინოლოგია 264       

E10 A008 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ახლადგამოვლენილი)   1 211  0.04 

5.2   ბ)სხვა ინფექციური დაავადებები 205       

A05 A025 სხვა ბაქტერიული საკვებისმიერი ინტოქსიკაციები   1 164.00  0.03 

7.2   სხეულის სხვა მიდამოს დამწვრობა 1800       

T24.3 A040 
მენჯ-ბარძაყის სახსრის  და ქვემო  კიდურის მესამე ხარისხის თერმული  დამწვრობა,კოჭის და ტერფის 

გარდა   2 2,475.56  0.51 

8   კრიტიკული მდგომარეობები 1137       

E10.0 A057 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით   1 1,137  0.24 

G41 A063 ეპილეფსიური სტატუსი   4 4,548  0.94 

G92 A064 ტოქსიკური ენცეფალოპათია   14 13,196  2.74 

ჟ46 A069 ასთმური სტატუსი   1 1,062.57  0.22 

ჟ96.0 A070 სუნთქვის მწვავე უკმარისობა   5 5,678  1.18 

R56.8 A073 
დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები 

  9 9,409  1.95 

R57.8 A075 სხვა შოკი [ენდოტოქსიური შოკი]   1 1,137.00  0.24 

R57.9 A076 შოკი, დაუზუსტებელი   5 5,456  1.13 

T29.0 
A079 

რამოდენიმე მიდამოს თერმული  დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით) 
  2 2,181  0.45 

T78.2 A080 
ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი 

  1 1,090.88  0.23 



T79.4 A082 ტრავმული შოკი   1 1,137  0.24 

9   ნევროლოგია         

9.2   ბ)განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები 309       

G40.5 A085 განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები   3 742  0.15 

9.4   დ) ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობები 235       

G40.3 A090 გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები   6 917  0.19 

S06.0 A094 თავის ტვინის შერყევა   22 3,997  0.83 

10   ნეიროქირურგია         

10.1   ზედაპირული დაზიანება და თავის ტვინის შერყევა         

10.2   ა)ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიით 1506       

G06.0 A102 ინტრაკრანიული  და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა   1 1,200.00  0.25 

G91 A103 ჰიდროცეფალია   1 1,204.80  0.25 

S02.0 A110 ქალასარქველის მოტეხილობა   4 4,480  0.93 

S02.1 A111 ქალას ფუძის მოტეხილობა   1 602  0.12 

S06.1 A114 თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება   2 1,748  0.36 

S06.3 A115 თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა   4 4,396  0.91 

10.3   ბ) ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიის გარეშე 612       

D17.0 
A130 

თავის, სახისა და კისრის კანის, კანქვეშა  ცხიმოვანი ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე 
  1 450  0.09 

11   ნეფროლოგია         

11.1   ა) საშარდე სისტემის ქრონიკული დაავადებები 320       

N04 A145 ნეფროზული სინდრომი (ლიპოიდური ნეფროზი)   1 256  0.05 

11.2   ბ) საშარდე სისტემის მწვავე დაავადებები 252       

N00 A146 მწვავე ნეფრიტული სინდრომი   1 202  0.04 

N39.0 A148 საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელებით/ცხელების გარეშე)   20 4,032  0.84 

12   ოტოლარინგოლოგია         

12.1   IV სირთულის ოპერაციები 750       

H66.4 A152 შუა ყურის ჩირქოვანი  ანთება, დაუზუსტებელი  (გართულებული მასტოიდიტით)   1 600.00  0.12 

14   სასუნთქი სისტემის დაავადებები         



14.1   ა)მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით 697       

I05.0 A189 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] (III-IV ხარისხი)   1 152  0.03 

J15.9 A193 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი   1 557  0.12 

J18 A194 
პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე 

  2 510  0.11 

14.2   მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე 190       

J05.0 A195 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] '(I - II ხარისხი  არ შედის კოდის დასახელებაში))   1 125  0.03 

J06 A196 
ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე ინფექციები 

  53 7,557  1.57 

J18 A197 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე   22 3,344  0.69 

J20 A198 მწვავე ბრონქიტი (ბრონქოსპაზმი)   37 5,614  1.16 

16   ორთოპედია-ტრავმატოლოგია         

16.1   ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით 1076       

Q65.0 A234 მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ცალმხრივი   1 860.80  0.18 

Q65.4 A237 მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ორმხრივი   1 800  0.17 

Q66 A240 ტერფების  თანდაყოლილი დეფორმაციები   7 5,380  1.12 

S42.0 A243 ლავიწის მოტეხილობა   1 860.80  0.18 

S42.4 A246 მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა   4 3,101  0.64 

S72 A247 ბარძაყის მოტეხილობა    1 860.80  0.18 

16.2   ბ) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე 448       

S69 A248 მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ტრავმები   4 1,168.80  0.24 

S52 A249 წინამხრის მოტეხილობა   1 358.40  0.07 

S62 A250 მოტეხილობა მაჯის და მტევნის დონეზე (ღია)   1 170  0.04 

T14.0 A257 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული ტრავმა   2 716.80  0.15 

T14.1 A258 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა   2 664.56  0.14 

Z47 A261 ორთოპედიული მკურნალობის შემდგომი დახმარების სხვა სახეები   2 701  0.15 

17   უროლოგია         

17.1   ა)  IV-V სირთულის ოპერაციები 1052       

N35 
A271 

შარდსადენის შევიწროება (სტრიქტურა) 
  1 841.60  0.17 

Q54 
A272 

ჰიპოსპადია 
  1 841.60  0.17 



17.2   I-III სირთულის ოპერაციები 303       

N44 A282 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა   3 727.20  0.15 

I86.1 A283 ვენების სხვა ლოკალიზაციის ვარიკოზული გაგანიერება   1 242  0.05 

N43 A284 ჰიდროცელე და სპერმატოცელე   6 1,454  0.30 

N47 A285 გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი, პარაფიმოზი   1 242  0.05 

Q53 A286 ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი   11 2,615  0.54 

Q54 A287 ჰიპოსპადია   1 242  0.05 

17.3   კონსერვატული მკურნალობა 806       

S37.3 
A295 

შარდსადენის ტრავმა 
  1 540  0.11 

18   ქირურგია         

18.1   ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით 1671       

K25.5 A321 ქრონიკული ან დაუზუსტებელი კუჭის წყლული პერფორაციით   1 1,336.80  0.28 

K35 A322 მწვავე აპენდიციტი    26 30,755  6.37 

K56.2 A330 ნაწლავების შემოგრეხა   1 1,337  0.28 

K56.3 A331  გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით   1 1,337  0.28 

K56.5 A332 ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით   2 2,674  0.55 

K63.2 A335 ნაწლავის ფისტულა   1 1,336.80  0.28 

K65 A336 პერიტონიტი   7 8,326  1.73 

N83.0 A343 საკვერცხის ფოლიკულური კისტა   1 1,327  0.28 

N83.2 A345 საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები   3 3,796  0.79 

S36.0 A359 ელენთის ტრავმა   1 1,336.80  0.28 

T14.1 A364 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა   1 1,337.00  0.28 

T14.5 A365 სხეულის დაუზუსტებელი  მიდამოს სისხლძარღვების ტრავმა   1 1,336.80  0.28 

18.2   
ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე / კონსერვატული 

მკურნალობა 
371       

K35.9 A369 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (განგრენული, კატარული, ფლეგმონური)   70 20,776  4.31 

K40.2 
A372 

 ორმხრივი საზარდულის თიაქარი  გაუვალობის ან განგრენის გარშე 
  1 297  0.06 

K40.3 A373 ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზრდულის თიაქარი   გაუვალობით  განგრენის გარეშე   2 594  0.12 

K40.9 A374 ცალმხრივი  ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი  გაუვალობის  ან განგრენის გარეშე   24 6,861  1.42 



K61.2 A383 ანო-რექტული აბსცესი   3 890  0.18 

K92.1 A388 მელენა    1 296.80  0.06 

K92.2 A389 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი    2 593.60  0.12 

M86 A390 ოსტეომიელიტი   1 296.80  0.06 

N83.0 A391 საკვერცხის ფოლიკულური კისტა   2 594  0.12 

T14.1 A396 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა   2 593.60  0.12 

T17 
A397 

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში 
  1 296.80  0.06 

19   ყბა-სახის ქირურგია         

19.2   ბ) III-IV სირთულის ოპერაციები 706       

K09 A407 პირის ღრუს  კისტები, რომლებიც არა არის შეტანილი სხვა  რუბრიკებში   1 565  0.12 

Q36 A411 ტუჩის ნაპრალი (კურდღლის ტუჩი)   1 564.80  0.12 

19.3 გ) სხვა 258       

L04.0 A416 სახის, თავისა და კისრის მწვავე ლიმფადენიტი   1 200  0.04 

შ02.2 A425 ცხვირის ძვლების მოტეხილობა   1 179.06  0.04 

შ02.6 A427 ქვედა ყბის  მოტეხილობა   1 206.40  0.04 

20   ჰემატოლოგია 234       

D69.0 A436 ალერგიული პურპურა    1 161  0.04 

    მოზრდილთა   ამბულატორიული მომსახურება    979 276,373  0.00 

ბ)   მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება         

2   ანგიოლოგია         

2.1   ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებითა და ინტენსიური თერაპიით 3,202       

I74 B008  არტერიების ემბოლია და თრომბოზი   2 2,164.31  0.45 

S35.1 B011 ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა   1 874.04  0.18 

I72 B014   ანევრიზმების სხვა ფორმები  (გამსკდარი):   2 3,287  0.68 

3   გასტროენტეროლოგია 198       

K72.0 B024 ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა ( ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია)   6 653  0.14 

4   გინეკოლოგია     455       

O00 B025 საშვილოსნოს გარე ორსულობა   5 1,365  0.28 

5   ენდოკრინოლოგია 233       

E10.1 B028 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით   2 280  0.06 



E11.1 B029 ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით   7 979  0.20 

6   კარდიოლოგია         

6.1 ა) ინფარქტი 554       

I21 B031  მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი   21 6,664  1.38 

6.2 ბ) სხვა კარდიოლოგიური პათოლოგიები 143       

I20.0 B032 არასტაბილური სტენოკარდია   16 1,344  0.28 

I50.1 B033 მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა, (მწვავე)   2 171  0.04 

I50.9 B034 გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (მწვავე)   19 1,631  0.34 

I47 B035 პაროქსიზმული ტაქიკარდია   1 86  0.02 

I48 B036 წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა   4 343.20  0.07 

8   ნევროლოგია         

8.1   
ცნს-ის ანთებითი ავადმყოფობები/ეპიზოდური და პაროქსიზმული 

დარღვევები/პოლინეიროპათიები 
396       

G61 B038 ანთებითი პოლინეიროპათია   1 218  0.05 

G04 B039 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი   1 237.60  0.05 

G45 B040 თავის ტვინის გარდამავალი  იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომ.   19 4,318  0.89 

G46 B041 თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს   17 3,444  0.71 

9   ნეიროქირურგია         

9.1   ოპერაციული მკურნალობა/ინტენსიური თერაპია 2196       

S06.4 B046 ეპიდურული სისხლჩაქცევა 
  1 658.80  0.14 

S06.5 B047 ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა 
  1 1,198  0.25 

I61 B050 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა   1 482  0.10 

S22.0 B055 გულმკერდის მალის მოტეხილობა   6 7,667.60  1.59 

S02.1 B057 ქალას ფუძის მოტეხილობა   1 1,318  0.27 

S06.3 B058 თავის ტვინის კეროვანი დაზიანება   1 658.80  0.14 

G91 B060 ჰიდროცეფალია   1 200.86  0.04 

9.2   სკალპის ღია ჭრილობა/'თავის ტვინის შერყევა 150       

S06.0 B062 თავის ტვინის შერყევაCommotio cerebri   14 1,181  0.24 

10   ნეფროლოგია 212       

N17 B063 თირკმლის მწვავე უკმარისობა   2 191  0.04 



N00 B064 მწვავე ნეფრიტული სინდრომი   1 127  0.03 

N10 B065 მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [მწვავე პიელონეფრიტი]   1 127.20  0.03 

11.2   III სირთულის ოპერაციები 173       

J39.0 B076 რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი   3 273  0.06 

13   პულმონოლოგია 366       

J12-J18 B083 პნევმონია (საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის)   24 5,162  1.07 

J44.1 B084 ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება გამწვავებით, დაუზუსტებელი   9 1,826  0.38 

T51.0 B102 ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი   1 64.00  0.01 

15.2   
სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური 

ნივთიერებებით მოწამვლა 
175       

T43 B108 ფსიქოტროპული წამლებით მოწამვლა 
  1 64  0.01 

T62 B120 საკვების  სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი   1 20.41  0.00 

16   უროლოგია         

16.1   ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით 1317       

N20 B123 თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) 
  6 4,296  0.89 

N40 B128 წინამდებარე  ჯირკვლის  ჰიპერპლაზია (შარდის შეკავება, მაკროჰემატურია) 
  1 790.20  0.16 

S37.1 B130 შარდსაწვეთის ტრავმა 
  1 790.20  0.16 

16.2   ოპერაციები ადგილობრივი გაუტკივარებით 406       

N44 B134 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა   1 243.60   

R33 B135 შარდის შეკავება (ოპერაცია-ეპიცისტოსტომია)   2 487   

17   ქირურგია         

17.1   IV სირთულის ოპერაციები 2463   
  

  

K56 B148 პარალიზური გაუვალობა და ნაწლავის ობსტრუქციათიაქარის გარეშე   11 12,233.88  2.54 

K25 B151 კუჭის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით) 
  2 2,181   

K26 B152 თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით) 
  3 3,647  0.76 

S36.7 B154 მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი  ტრავმა 
  1 1,243.87  0.26 

K85 B155 მწვავე პანკრეატიტი  
  1 1,478  0.31 



K65.0 B158 მწვავე პერიტონიტი (გავრცელებული)   3 4,360  0.90 

17.2   III სირთულის ოპერაციები 1172       

S36.0 B160 ელენთის    ტრავმა   2 1,406  0.29 

E10.5 B165 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით 

[დიაბეტური განგრენა]   8 5,625  1.17 

E11.5 B166 ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით 

[დიაბეტური განგრენა]   1 703  0.15 

K26.1 B171 თორმეტგოჯა ნაწლავის   წყლული  მწვავე პერფორაციით   1 685.77  0.14 

K65.0 B176 მწვავე პერიტონიტი (ადგილობრივი)   13 8,590  1.78 

K80.0 B177 ნაღვლის ბუშტის ქვები  მწვავე ქოლეცისტიტით (ჩირქოვანი, განგრენული)   13 8,790  1.82 

K81.0 B178 მწვავე ქოლეცისტიტი (ჩირქოვანი, განგრენული)   3 2,096  0.43 

K42.1 B182 ჭიპის თიაქარი განგრენით   1 703.00  0.15 

K40.3 B185 საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე   5 3,516  0.73 

K42.0 B187 ჭიპის  თიაქარი  გაუვალობით განგრენის გარეშე 
  2 1,363  0.28 

K45.0 B188 მუცლის სხხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე   3 2,109.60  0.44 

S27.0 B189 ტრავმული პნევმოთორაქსი   2 1,002.98  0.21 

S27.2 B191 ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი   1 603.64  0.13 

K92.2 B198 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი   1 703  0.15 

17.3   II სირთულის ოპერაციები და კონსერვატული მკურნალობა 595       

K35.9 B199 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული, ფლეგმონური, განგრენული)   37 12,893  2.67 

K92.0 B200 ჰემატემეზისი (კონსერვატული მკურნალობა) 
  2 714  0.15 

K92.1 B201 მელენა (კონსერვატული მკურნალობა) 
  11 3,694  0.77 

K92.2 B202 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი (კონსერვატული მკურნალობა)   13 4,407  0.91 

K85 B203 მწვავე პანკრეატიტი (კონსერვატული მკურნალობა)   6 2,087  0.43 

18   ყბა-სახის ქირურგია         

18.1   ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით 573       

S02.6 B206 ქვედაყბის მოტეხილობა   1 45.00  0.01 

K10.2 B207 ყბების ანთებითი დაზიანებები (პირის ღრუს ფსკერის, ყბისქვეშა, ყბაყურსაღეჭი, საფეთქლის მიდამოს 

ფლეგმონები, რეტრობულბალური და ხახის გვერდ.მიდამ. აბსცესები)   4 1,314  0.27 

S02.6 B209 ქვედა ყბის მოტეხილობა   1 84.36  0.02 

19   ჰემატოლოგია 1260       

D69.3 B218 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა   2 1,177.20  0.24 



D59 B224 შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები   1 756.00  0.16 

20   კრიტიკული მედიცინა 1893.5       

I50 B230 გულის უკმარისობა (კრიტიკული მდგომარეობა)   5 6,068  1.26 

T07 B231 დაუზუსტებელი მრავლობითი დაზიანებები (პოლიტრავმა)   19 30,951.02  6.42 

G04 B233 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი          (კრიტიკული მდგომარეობა)   1 1,894  0.39 

G93.1 B235 თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში   2 912.48  0.19 

I63 B236 თავის ტვინის ინფარქტი (კრიტიკული მდგომარეობა)   2 3,778  0.78 

N19 B237 თირკმლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (ურემია)   5 9,264  1.92 

E10.0 B238 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით   3 2,515  0.52 

I61 B244 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა   9 12,205  2.53 

R57.0 B245 კარდიოგენური შოკი   5 6,404  1.33 

T29.0 B246 მრავალი მიდამოს დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)   1 688.00   

J96.0 B248 სუნთქვის მწვავე უკმარისობა   6 10,661  2.21 

A35 B249 სხვა ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)   6 9,226.15  1.91 

G92 B252 ტოქსიური ენცეფალოპათია   2 2,542.05  0.53 

T79.4 B253 ტრავმული შოკი   3 3,054  0.63 

K72.0 B254 ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა   7 10,505  2.18 

R57.9 B255 შოკი, დაუზუსტებელი (არადიფერენცირებული კრიტიკული მდგომარეობა)   1 278  0.06 

R57.1 B256 ჰიპოვოლემიური შოკი (ჰემორაგიული)   5 4,199  0.87 

მოზრდილთა   ამბულატორიული მომსახურება    0 0  0.00 

    
ანტირაბიული   დახმარება (ანტირაბიული სამედიცინო საშუალებების 

გარეშე) 
    

  

  

  B257 სრული          კურსი  36 220 7,584  1.57 

  B258 არასრული     კურსი  24 316 7,549  1.56 

sul socialuri uzrunvelyofa 1,430 482,434  100.00 



  შესრულება-დაფინანსება დაწესებულებების მიხედვით 

 
დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

 

 
 

# dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve 
Sesru
lebis 

% gegma Sesrul. dafinan raodenoba 
gadaxra 
geg-daf 

Sesrule
bis % 

1 
შპს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 

518,500 518,500 

181,870 181,870 589 

36,066  93.11  93.11 

2 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 67,366 67,076 105 

3 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი" 
136,107 136,107 311 

4 შპს "ქ. ბათუმის სამშობიარო სახლი" 0 0 0 

5 შპს "მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი" 2,018 2,018 5 

6 შპს "უნიმედი აჭარა" 55,264 55,264 323 

7 შპს სამედიცინო ცენტრი "იუნონა" 6,180 6,119 6 

8 
შ.პ.ს. "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 

ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
2,627 2,627 3 

9 შპს "რეფერალური ფოსპიტალი" 2,476 2,476 2 

10 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ კლინიკა 1,337 1,337 1 

11 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის 

გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი" 
3,472 3,472 3 

12 შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური" 1,478 1,478 1 

13 
შპს ვ.ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის 

საწინააგმდეგო ეროვ.ცენტრი 
2,880 2,880 2 

14 შპს ხელვაჩაურის სამედიცინო ცენტრი 524 524 3 

15 
შპს ვ.ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის 

საწინააგმდეგო ეროვ.ცენტრი 
0 0 0 

16 
ა(ა)იპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 
565 565 1 

17 
ა(ა)იპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 
242 242 1 



18 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის 

საუბივერსიტეტო კლინიკა" 
756 756 1 

19 
შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი" 
1,478 1,478 1 

20 ა(ა)იპ თბილისის სახელ სამედ უნივერსიტეტი 1,234 1,234 1 

21 ა(ა)იპ თბილისის სახელ სამედ უნივერსიტეტი 1,337 1,337 1 

22 ა(ა)იპ თბილისის სახელ სამედ უნივერსიტეტი 297 297 1 

23 
სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის 

ეროვნული ცენტრი" 
842 842 1 

24 
ს.ს. "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო" 
1,205 1,205 1 

25 შპს "მედალფა" 1,244 1,244 1 

26 
ს.ს. "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო" 
358 358 1 

27 
ს.ს. "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო" 
1,205 1,205 1 

28 
ს.ს. "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო" 
1,234 1,234 1 

29 
ს.ს. "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო" 
861 861 1 

30 შპს "საგიტარიუსი" 600 600 1 

31 
ს.ს. "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო" 
358 358 1 

32 სს "საზღვაო ჰოსპიტალი" 1,406 1,406 2 

33 შპს "მედალფა" 431 431 1 

34 
სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის 

ეროვნული ცენტრი" 
842 842 1 

35 
სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის 

ეროვნული ცენტრი" 
790 790 1 

36 ა(ა)იპ თბილისის სახელ სამედ უნივერსიტეტი 565 565 1 

37 ა(ა)იპ თბილისის სახელ სამედ უნივერსიტეტი 1,337 1,337 1 

sul 518,500 518,500 482,785 482,434 1,377 36,066  93.11  93.11 



 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

gegma Sesrul. dafinan 

518 500 482 785 482 434 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 442 436 

2 ქობულეთი 495 466 

3 ხელვაჩაური 359 354 

4 ქედა 43 43 

5 შუახევი 46 45 

6 ხულო 34 33 

sul 1 419 1 377 



 

1.2.3 გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი (1 059 000 ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 900 000 ლარს.  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

გაიზარდა 159 000 ლარით და შეადგინა 1 059 000 ლარი.  

კომპონენტი ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. 

განცხადება კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობის მსურველი პირებისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“ . 

განცხადებით მონაწილეობისათვის მოგვმართა 60 იურიდიულმა პირმა, მათთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. 

კომპონენტით გათვალისწინებულია 18-დან 60  წლამდე  პროგრამის ბენეფიციარების და 60 წლისა და მეტი ასაკის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება  გეგმიური ჰოსპიტალური სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური 

ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.  

 

კომპონენტის ბენეფიციარს წარმოადგენენ: 60 წლის და მეტი ასაკის მოსახლეობა; სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ  200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო 

ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში მონაწილეები, ომში 

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

უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი;       

50  სამედიცინო დაწესებულებაში მოქალაქეების სამკურნალოდ გაცემულია 1 903 ვაუჩერი, საიდანაც უკვე დასრულებული 

მკურნალობა დაუფინანსდა 1 807 (1864 შემთხვევა) პაციენტს. 
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(%) 

I. socialuri uzrunvelyofa 

  ანგიოლოგია (მოზრდ. სტაც.)         

LL 
L70,2   

ქვემო კიდურების არტერიების მაობლიტირებელი ათეროსკლეროზი 

(ოპერაციული მკურნალობა protezis gareSe) 
3 1610 4,503.10 0.43% 

LL70,2 

ქვემო კიდურების არტერიების მაობლიტირებელი ათეროსკლეროზი 

(კონსერვატიული მკურნალობა ვაზოპროსტანით)  
  1582 0.00 0.00% 

L 83  ქვემო კიდურების ვარიკოზული დაავადება (ოპერაციული მკურნალობა) 1 525 525.00 0.05% 

I71.3 
მუცლის აორტის ანევრიზმა 1 2241 2,241.00 0.21% 

I83 

 ქვემო კიდურის ვარიკოზული დაავდება, კანქვეშა ვენების ვარიკოზული   

გაგანიერება  (ოპერაციული მკურნალობა) 
4 805 2,817.50 0.27% 

I72 sxva anevrizma   2241 0.00 0.00% 

2 
 გინეკოლოგია (მოზრდ. სტაც.)         

  D 27   

საკვერცხის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები. (კისტა, კისტის ფეხზე შემოგრეხა, 

აპოპლექსია, პოლიკისტოზი) ოპერაციული მკურნალობა 
20 750 14,614.69 1.38% 

  N 73   

  N   მცირე მენჯის ღრუს ორგანოების ანთებითი დაავადებები ენდომეტრიტი, 

პიოსალპინqსი, ტუბოოვარიულ წარმონაქმნი, (ოპერაციული მკურნალობა) 
9 930 8,370.00 0.79% 

  D 28   

საშვილოსნოს ფიბრომიომა, საშვილოსნოს სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები – 

ოპერაციული მკურნალობა-საშვილოსნოს ექსტირპაცია) 
114 884 100,757.00 9.55% 

  
საშვილოსნოს გამოვარდნა (ოპერაციული მკურნალობა) 6 1050 6,165.45 0.58% 

3 
ოფთალმოლოგია         

H 40  
გლაუკომა (ანტიგლაუკომატოზური ოპერაცია) 46 250 10,164.00 0.96% 

H 28  
დიაბეტური რეტინოპატია (პანრეტინალური ლაზეროკაოგულაცია) 41 245 9,558.00 0.91% 

H 25 
H26   

მოხუცებულობის კატარაქტა – 

ოპერაციული მკურნალობა 
288 326 90,435.99 8.57% 



H26 
Q 12 

კატარაქტის სხვა სახეები (ტრამვული, თანდაყოლილი და სხვა) 16 860 13,760.00 1.30% 

  ლაზერული ტრაბეკულოპლასტიკა 1 154 154.00 0.01% 

H04.4 

ჩირქოვანი დაკრიოცისტიტი  

(დაკრიოცისტორინოსტომია) 
9 315 2,792.87 0.26% 

4 
ოტორინოლარინგოლოგია          

HHH 
66 --- 
H HH 
66.4  

შუა ყურის ჩირქოვანი დაუზუსტებელი ანთება,                          ქრონიკული 

ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი შუა ოტიტი,სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი შუა ოტიტი           
6 1095 6,570.00 0.62% 

J 32   
J 

32.4 -
J 

32.8  

ქრონიკული სინუსიტი                                                      

ქრონიკული პანსინუსიტი,პანსინუსიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული სხვა ქრონიკული სინუსიტები, 

10 1095 10,586.67 1.00% 

  
ცხვირის ძგიდის ხრტილოვან_ძვლოვანი ნაწილის გამრუდება 24 420 9,716.00 0.92% 

  
Qქრონიკული დეკომპენსირებული ტონზილიტი 7 115 749.50 0.07% 

5               პროქტოლოგია         

L84.0  
Bბუასილი სისხლმდენი (ოპერაციული მკურნალობა)  10 462 4,620.00 0.44% 

  

Pპარაპროქტიტი, სწორი ნაწლავის ფისტულა, ანალური ნაპრალი, დერმოიდული 

კისტა 
25 725 17,185.93 1.63% 

6 
ნეიროქირურგია         

G 55  

ხერხემლის არხის სტენოზი მალთაშუა დისკის თიაქარი -ოპერაცია 51 1190 60,690.00 5.75% 

DDD33 

ხერხემლისა და ზურგის ტვინის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები (ოპერაციული 

მკურნალობა) 
  2345 0.00 0.00% 

D32 

თავის ტვინის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები (ოპერაციული მკურნალობა)   1449 0.00 0.00% 

7 ორთოპედია -ტრავმატოლოგია         

T 14.2  

გრძელი ლულოვანი ძვლების ახალი და ძველი შეუხორცებელი მოტეხილობა 

(ოპერაცია ოსტეოსინთეზი) 
36 1750 61,386.40 5.82% 



T14.2  
კიდურის მოტეხილობა (ჩონჩხოვანი დაჭიმვა) 7 588 3,923.15 0.37% 

S 82  

კოჭ-წვივის სახსრის ღია მოტეხილობა-ამოვარდნილობა (ოპერაციული 

მკურნალობა) 
11 1030 10,857.00 1.03% 

T 
14,2 

ბეჭის, ლავიწის, ბოქვენისა და სხვა  ძვლების მოტეხილობა (ოპერაცია 

ოსტეოსინთეზით) 
7 1400 7,751.89 0.73% 

T 08 
ნებისმიერი ლოკალიზაციის მოტეხილობის კონსერვატიული მკურნალობა 

(ჩონჩხოვანი დაჭიმვა) 
5 630 3,097.50 0.29% 

  
Nნებისმიერი ლოკალიზაციის მეტალოკონსტრუქციის ამოღება 6 850 4,797.19 0.45% 

8 უროლოგია         

NN20 
თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები  (ლითოტრიფსია) 19 578 10,693.00 1.01% 

I 86,1  

პროსტატის ჰიპერპლაზია (ოპერაციული მკურნალობა.   ტრანსურეთრალური 

ელექტრორეზექცია) 
13 980 12,710.00 1.20% 

  
შარდის ბუშტის სიმსივნური წარმონაქმნები 2 980 1,960.00 0.19% 

  
ვარიკოცელე 3 385 1,155.00 0.11% 

N 
13,5 

პიელოურეთრალური კუთხის სტრიქტურა 4 1470 5,095.76 0.48% 

  
ურეთრის პროსტატის ნაწილის პოსტოპერაციული სტრიქტურა 1 1260 1,260.00 0.12% 

  
 ჰიდროცელე 10 332 3,155.00 0.30% 

9 
ქირურგია         

E 
04.9  

კვანძოვანი ჩიყვი (არატოქსიური, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული) 16 665 10,640.00 1.01% 

E 
05.2  

თირეოტოქსიკოზი მრავალკვანძოვანი ტოქსიური ჩიყვი, ტოქსიური კვანძოვანი 

ჩიყვი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული. Dდიფუზური ტოქსიური 

ჩიყვი 

6 770 4,620.00 0.44% 



K 80  

Qქრონიკული კალკულოზური ქოლეცისტიტი –ოპერაციული მკურნალობა მათ 

შორის ოპერაცია ლაპარასკოპით 
56 840 46,814.26 4.44% 

KK40.
0  

41.0  
საზარდულის ცალმხრივი თიაქარი,ბარძაყის თიაქარი 73 595 42,541.00 4.03% 

KKK 
42.0, 
45.0  

ჭიპის თიაქარი, მუცლის კედლის სხვა დაზუსტებული თიაქარი 5 595 2,975.00 0.28% 

K 59.5 

დოლიხომეგაკოლონი (გადიდებული მსხვილი ნაწლავი) 1 1680 1,680.00 0.16% 

K 80.5 
ქოლედოქოლითიაზი - მექანიკური სიყვითლე 7 1820 12,733.28 1.21% 

K 
45.0  

მუცლის კედლის გიგანტური თიაქარი (ოპერაცია ბადით) 27 910 24,570.00 2.33% 

10. მეანობა         

  მშობიარობა (ფიზიოლოგიური, საკეისრო კვეთა სამედიცინო ჩვენებით) 514 400 205,194.81 19.44% 

  მშობიარობა   223 500 111,500.00 10.57% 

  საკეისრო კვეთა სამედიცინო ჩვენებით 89 800 70,900.00 6.72% 

11. ონკოლოგია       0.00% 

D 24 

სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები (კვანძოვანი    მასთოპათია, 

ფიბროადენომა, კისტოზი) 
12 560 6,638.00 0.63% 

D23 

D20 
კანისა და რბილი ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნეები 14 490 6,511.00 0.62% 

12. ყბა-სახის ქირურგია        0.00% 

T 02 სახის ძვლების მოტეხილობა (ოპერაცია ოსტეოსინთეზით) 4 700 2,800.00 0.27% 

  ყბა სახის მიდამოს კისტა 1 350 350.00 0.03% 

sul socialuri uzrunvelyofa 1,864   1,055,286 100.00% 
 

შენიშვნა: ზოგიერთ შემთხვევებში მკურნალობა ფინანსდება 2 ან მეტი კოდით, რაც იწვევს სხვაობას პაციენტებისა  და 

ნოზოლოგიებების რაოდენობებს შორის. 



შესრულება-დაფინანსება დაწესებულებების მიხედვით 

  
გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი 

  

# დასახელება 
wliuri 
gegma 

12 Tve  

gegma Sesrul dafinan 
rao
den
oba 

gada
xra 
geg-
daf 

Sesr
uleb
is % 

Sesr
uleb
is % 

1 შპს "ქ. ბათუმის სამშობიარო სახლი" 

1,059,000 1,059,000 

239,732 239,732 467 

3,714  99.65  99.65 

2 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 137,801 137,801 164 

3 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 
198,642 198,642 229 

4 შპს "აჭარის ა. რ. ონკოლოგიის ცენტრი" 62,072 62,072 77 

5 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის 

დაცვის ცენტრი" 
77,584 77,584 164 

6 შპს "მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი" 121,484 121,484 302 

7 შპს "უნიმედი აჭარა" 102,408 102,408 220 

8 შპს "საგიტარიუსი" 32,653 32,653 91 

9 შპს სამედიცინო ცენტრი "იუნონა" 1,700 1,700 2 

10 შპს "SALVE" 11,593 11,593 15 

11 შპს "ავერსის კლინიკა" 1,210 1,210 2 

12 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 5,376 5,376 5 

13 შპს "ნიუ ჰოსპიტალი" 4,291 4,291 6 

14 შპს "მარი-თ" 420 420 1 

15 შპს გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატ.ცენტრი 840 840 1 

16 შპს "გევა-კლინიკ" 1,418 1,418 2 

17 შპს "ჯეო ჰოსპიტალი" 750 750 1 

18 შპს "ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური" 0 0 0 

20 შპს "სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი" 2,241 2,241 1 

21 შპს "გიდმედი" 1,645 1,645 2 

22 შპს მზერა 3,547 3,547 7 

23 სს საზღვაო ჰოსპიტალი 6,143 6,143 8 

24 შპს "ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური" 0 0 0 



25 შპს "ლითოტრიფსია" 1,156 1,156 2 

26 შპს "ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ კლინიკა" 7,000 7,000 1 

27 შპს "ზ.საბაბახტარაშვილის სახ. რეპროდ.კლინიკა 884 884 1 

28 
შპს"აკ. ზ.ცხაკაიას სახ.დას. საქ. ინტერვენციული 

მედ.ერ.ცენტრი 
4,299 4,299 3 

29 
შ.პ.ს. "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, 

საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
3,570 3,570 3 

30 შპს "ტრავმატოლოგი" 1,030 1,030 1 

31 შპს "ახალი სიცოცხლე" 1,150 1,150 2 

32 შპს "კლინიკა - ლჯ" 595 595 1 

33 
შპს "აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო 

კლინიკა" 
1,785 1,785 2 

34 შპს რეფერალური ჰოსპიტალი 1,750 1,750 1 

35 სს ზუგდიდის კლინიკური საავადმყოფო რესპუბლიკა 400 400 1 

36 
სს აკ. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო 

ცენტრი 
4,229 4,229 4 

37 შპს "ყელ-ყურ-ცხვირ.სნეულ. ეროვნული ცენტრი" 2,190 2,190 2 

38 
სს ერისთავის სახელობის ექპერტ. და კლინიკ. ქირურგ. 

ეროვ. ცენტრი 
1,208 1,208 1 

39 შპს "კარაპს მედლაინი" 1,768 1,768 2 

40 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 350 350 1 

41 შპს "შარაშიძის სამედ. ცენტრი" 1,200 1,200 2 

42 შპს "საქართ. კოლოპროქტოლოგიის ცენტრი" 725 725 1 

43 შპს ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო 725 725 1 

44 შპს "ჰერა-2011" 800 800 1 

45 შპს "კ.მადიჩის სახ. მამოლოგიის ცენტრი" 560 560 1 

46 
შპს მიკროქირურგიული ჯავრიშვილის კლინ. 

"ოფთალმიჯი" 
368 368 1 

47 შპს "დავით გაგუას კლინიკა" 884 884 1 

48 შპს "საქაეთ. საპატრ.წმ.იოაკიმე და ანას სახ.სამედ.ცენტრ" 884 884 1 

49 შპს ქუთაისის რკინიგზის მრავალპროფ. საავადმყოფო 462 462 1 

50 შპს "მედალფა" 883 883 1 

sul 1,059,000 1,059,000 1,055,286 1,055,286 1,807 3,714  99.65  99.65 



მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 497 461 

2 ქობულეთი 467 443 

3 ხელვაჩაური 492 474 

4 ქედა 145 138 

5 შუახევი 113 107 

6 ხულო 189 184 

sul 1 903 1 807 
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1.2.4 ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი (440 000 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 480 000 ლარს.  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

შემცირდა 40 000 ლარით და შეადგინა   440 000 ლარი.  

 

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურეობის მიწოდება განხორციელდა სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. მოწვევა 

კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“. განცხადებით მონაწილეობისათვის მოგვმართა 

27-მა იურიდიულმა პირმა, ყველასთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. 

 

პროგრამა მიზნად ისახავს სახელმწიფო პროგრამის გარეთ დარჩენილი 18-დან 60 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური 

პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის 

გზით. 

სულ გაცემულია  1039  ვაუჩერი. მათ შორის  

- ქიმიოთერაპიის კურსის ჩასატარებლად - 702; 

-  სხივური თერაპისათვის - 65; 

-  ქირურგიული მკურნალობისათვის  - 155; 

-  კომპიუტერული ტომოგრაფიისათვის  -  74; 

-  ჰორმონოთერაპიისათვის _ 30; 

- დიაგნოსტიკა-გამოკვლევისათვის _ 13.    



  დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია  978  პაციენტის (1014 შემთხვევა) მკურნალობის ხარჯები.  

 

# 
programiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis 

dasaxeleba 
(detalurad gaSifruli) 

zomis 
erTeuli  

SemTxvevaTa 
raodenoba 

erTeulis 
fasi  

sul RonisZiebis 
 xarji 

xarjis wili 
mimdinare 

xarjebTan (%) 

2012 weli 

I. socialuri uzrunvelyofa   

  ქირურგიული ოპერაციები           

1 ნეიროონკოლოგია lari 8 3000 14,802.20 3.61% 

2 აბდომინური lari 9 1760 10,818.26 2.64% 

3 პროქტოლოგია lari 9 1760 10,583.90 2.58% 

4 უროლოგია lari 38 1760 43,503.19 10.60% 

5 თორაკალური lari 1 1660 1,162.00 0.28% 

6 თავკისერი lari 4 1530 4,003.91 0.98% 

7 გინეკოლოგია lari 20 1530 19,787.07 4.82% 

8 მამოლოგია lari 39 1130 30,190.80 7.36% 

9 რბილი ქსოვილები lari 5 1130 3,410.16 0.83% 

10 
კრიოთერაპია და ამბულატორიული 

ოპერაციები 
lari   150 0.00 0.00% 

  
ქიმიოთერაპია და/ან ჰორმონოთერაპია / 

სხივური თერაპია  
lari         

11 
ქიმიოთერაპია (მანიპულაცია + 

მედიკამენტები) ან  

ჰორმონთერაპია (ამბულატორია, სტაციონარი) 

lari 706 650 213,501.39 52.02% 

12 სხივური თერაპია (გინეკოლოგია) lari 5 1410 4,935.00 1.20% 

13 
სხივური თერაპია (ამბულატორია, 

სტაციონარი) 
lari 62 965 41,477.62 10.11% 



  გამოკვლევები lari         

14 დიაგნოსტიკა lari 33 200 4,112.50 1.00% 

15 კომპიუტერული ტომოგრაფია lari 75 200 8,119.20 1.98% 

sul socialuri uzrunvelyofa   1,014.0   410,407   
 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 508 

 

476 

2 ქობულეთი 241 222 

3 ხელვაჩაური 203 200 

4 ქედა 33 30 

5 შუახევი 25 22 

6 ხულო 29 28 

sul 1 039 978 

 

                                       შესრულება-დაფინანსება დაწესებულებების მიხედვით 

  
ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი 

  

# დასახელება 
წლიურ

ი გეგმა 

12 Tve  

გეგმა 
შესრუ

ლება 

დაფინანსე

ბა 

რაოდ

ენობა 

გადახრა 

გეგ-დაფ 

შესრულ

ების % 

შესრულ

ების % 

1 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 440,000 440,000 28,309 28,309 47 29,593 93.27 93.27 



2 შპს "აჭარის ა. რ. ონკოლოგიის ცენტრი" 257,522 257,522 723 

3 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 6,221 6,221 8 

4 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 3,304 3,304 4 

5 შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუბივერსიტეტო კლინიკა" 2,023 2,023 2 

6 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 663 663 2 

7 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 987 987 1 

8 
შპს "მაღალი სამედ.  ტექნ. ცენტრი, საუნივერსიტეტო 

კლინიკა " 
2,100 2,100 1 

9 სს "ნეო-მედი" 2,147 2,147 5 

10 შპს "მედიქლაბჯორჯია" 459 459 1 

11 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 1,071 1,071 1 

12 შპს"ქირონი" 791 791 1 

13 სს "საზღვაო ჰოსპიტალი" 31,729 31,729 83 

14 შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი" 2,373 2,373 2 

15 შპს "ავერსის კლინიკა" 1,679 1,679 6 

16 შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო" 9,970 9,970 9 

17 სს "წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული ცენტრი" 2,588 2,588 6 

18 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 1,071 1,071 1 

19 შპს "მედულა" 6,070 6,070 15 

20 
შპს "მაღალი სამედ.  ტექნ. ცენტრი, საუნივერსიტეტო 

კლინიკა " 
676 676 1 

21 შპს "კარაპსმედლაინი" 1,582 1,582 2 

22 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 455 455 1 

23 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 987 987 1 

24 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 354 354 1 

25 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 1,071 1,071 1 

26 შპს ქირონი 105 105 1 

27 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 816 816 1 

28 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 455 455 1 

29 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 405 405 1 

30 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,127 1,127 1 

31 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 626 626 2 

32 შპს "კონსტ.მადიძის სახ. მამოლოგიის ცენტრი" 140 140 1 

33 შ.პ.ს. "მაღალი სამედ ტექნოლ ცენტრი, საუნივერს კლინიკა" 2,100 2,100 1 

34 შ.პ.ს. "მაღალი სამედ ტექნოლ ცენტრი, საუნივერს კლინიკა" 451 451 1 

35 შ.პ.ს. "მაღალი სამედ ტექნოლ ცენტრი, საუნივერს კლინიკა" 2,100 2,100 1 



36 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,666 1,666 1 

37 შპს "კარაპსმედლაინი" 791 791 1 

38 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,071 1,071 1 

39 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 1,232 1,232 1 

40 
შ.პ.ს. "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, 

საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
455 455 1 

41 შპს "კარაპსმედლაინი" 791 791 1 

42 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 987 987 1 

43 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,232 1,232 1 

44 შპს "მედიქლაბჯორჯია" 444 444 1 

45 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,071 1,071 1 

46 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,442 1,442 1 

47 შპს "მედიქლაბჯორჯია" 491 491 1 

48 შ.პ.ს. "მაღალი სამედ ტექნოლ ცენტრი, საუნივერ კლინიკა" 2,100 2,100 1 

49 შპს კიბოს კვლევის ცენტრი მ.აბელოფის ლაბ. 170 170 1 

50 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,071 1,071 1 

51 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,232 1,232 1 

52 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 580 580 1 

53 შპს "აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრ საუნივერსიტ კლინიკა" 1,232 1,232 1 

54 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 455 455 1 

55 სს "თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები" 1,232 1,232 1 

56 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 595 595 1 

57 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,442 1,442 1 

58 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 205 205 1 

59 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 1,232 1,232 1 

60 შპს კიბოს კვლევის ცენტრი მ.აბელოფის ლაბ. 280 280 1 

61 შპს "მედიქლაბჯორჯია" 595 595 1 

62 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 652 652 1 

63 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 816 816 1 

64 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 816 816 1 

65 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 1,071 1,071 1 

66 შ.პ.ს. "მაღალი სამედ ტექნოლ ცენტრი, საუნივერს კლინიკა" 2,100 2,100 1 

67 შპს კიბოს კვლევის ცენტრი მ.აბელოფის ლაბ. 183 183 1 

68 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 1,071 1,071 1 

69 შპს კლინიკური მედიცინის სამეც, კვლევ, ცენტრი 1,512 1,512 2 

70 შპს "მედიქლაბჯორჯია" 86 86 1 



71 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 777 777 1 

72 შპს "კონსტ.მადიძის სახ. მამოლოგიის ცენტრი" 130 130 1 

73 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 1,071 1,071 1 

74 შპს კიბოს კვლევის ცენტრი მ.აბელოფის ლაბ. 595 595 1 

75 შ.პ.ს. "მაღალი სამედ ტექნოლ ცენტრი, საუნივერსო კლინიკა" 233 233 1 

76 შ.პ.ს. "მაღალი სამედ ტექნოლ ცენტრი, საუნივერს კლინიკა" 676 676 1 

sul 440,000 440,000 410,407 410,407 978 29,593 93.27 93.27 
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1.3.1. თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების 

კომპონენტი (30 000 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 30 000 ლარით.  

სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდებისათვის საჭიროა ადეკვატური ადამიანური 

რესურსების მომზადება. სოფლად სრულყოფილი სამედიცინო სამსახურის ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელი გახდა თემის 

სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. რეგიონის 

თემის სამედიცინო პუნქტების ექთნების გადამზადება პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და ავადმყოფის 

ბინათმოვლის საკითხებზე ორგანიზებული იყო პედაგოგების ადგილებზე გასვლით.  

კომპონენტის ფარგლებში  გადამზადდა  თემის სამედიცინო პუნქტების 228 ექთანი. 
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1 
თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული 

სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი  30 000 30 000 29 606 29 606  228  394 98,7 98,7 

2 შპს "საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი" 

sul 30 000 30 000 29 606 29 606 228 394 98,7 98,7 
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1. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი (613 220 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 480 700 ლარს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში მაისის თვეში განხორციელებული ცვლილების დროს 

პროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა 132 520 ლარით და შეადგინა 613 220 ლარი.  

სამინისტრომ თემის სამედიცინო პუნქტების პირველადი დახმარების მედიკამენტების მომარაგებაზე ხელშეკრულება 

გააფორმა (გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ იურიდიულ პირთან) _ შპს "ავერსი-გეოფარმთან", ხოლო 

სადიაგნოსტიკო საშუალებების (გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირების) მოწოდებაზე (გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერში 

გამარჯვებულ იურიდიულ პირთან) შპს " ჰუმან დიაგნოსტიკ  ჯორჯიასთან“. 

შრომითი ხელშეკრულებების საფუძველზე მოსახლეობისათვის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება ხორციელდება 228 

მედდის და პირველადი საექიმო მომსახურება (სოფელ თხილვანაში) 1 ექიმის მიერ.  

კომპონენტი ამოქმედდა 2012 წლის იანვრიდან. 

კომპონენტი ითვალისწინებს: 

ა) თემის სამედიცინო პუნქტების პირველადი დახმარების მედიკამენტებით მომარაგებას;  

ბ) რეაბილიტირებული პუნქტების სადიაგნოსტიკო საშუალებებით (გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირებით) უზრუნველყოფას;  

გ) სამედიცინო პერსონალისათვის შრომის ანაზღაურების დაფარვას. 

12 თვეში კომპონენტით გეგმით გათვალისწინებული იყო 560 640 ლარი შრომის ანაზღაურებისათვის (ერთი მედდის 

ხელფასი  შეადგენდას 160 ლარს , ახლა შეადგენს - 250 ლარს, ექიმის ხელფასი შეადგენდა 300 ლარს, ახლა კი 480 ლარს), დაფინანსდა  

550 721 ლარით. აუთვისებელი დარჩა - 9 919 ლარი. ეკონომია წარმოიქმნა თემის სამედიცინო პუნქტებში არსებული დროებითი 

ვაკანსიების გამო . 

თემის სამედიცინო პუნქტის 229 სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული სამედიცინო დახმარების (ვიზიტების) რაოდენობამ, 

როგორც სამედიცინო პუნქტში ასევე ბინაზე, შეადგინა 167 714-ს. 



მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების (გლუკომეტრის ტესტ ჩხირები) შესაძენად გეგმით გათვალისწინებული 

იყო 52 580  ლარი, 181 თემის სამედიცინო პუნქტს მიეწოდა 39 441 ლარის მედიკამენტები (თვეში 1 პუნქტზე გათვალისწინებულია 

19,43 ლარის ღირებულების მედიკამენტების პაკეტი) და 10 380 ლარის სადიაგნოსტიკო საშუალებები  - სულ 49 821 ლარის, ხოლო 

აუთვისებელი დარჩა 2 759 ლარი (მედიკამენტების).  

 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve 
Sesrulebis 

% gegma 
Sesrul
. 

dafina
n 

raodenob
a 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrul
ebis % 

თემის სამედიცინო პუნქრების 

ექიმამდელი სამედიცინო პერსონალი 
560,640 560,640 550,721 550,721 167,714 9,919 98.2 98.2 

შპს "ავერსი-გეოფარმი" 42,200 42,200 39,441 39,441 0 2,759 93.5 93.5 

შპს " ჰუმან დიაგნოსტიკ  ჯორჯია" 10,380 10,380 10,380 10,380 0 0 100.0 100.0 

sul 613,220 613,220 600,542 600,542 167,714 12,678 97 97 
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1. სოციალური დაცვის პროგრამები 
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100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი 

დახმარების კომპონენტი 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზმულ 

პირთა გადასაადგილებელი საშუალებების, სავარძელ-

ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი 

 თემის სამედიცინო პუნქრების ექიმამდელი სამედიცინო 

დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი 

კომპონენტი  
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mimarTebaSi 



3.1 სოციალური დახმარების პროგრამა 

3.1.1 ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი (31 000 ლარი). 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 40 000 ლარით. 

კომპონენტით გათვალისწინებულია აჭარაში მცხოვრები 100 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეების  ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება. პროგრამა აქტუალური იყო იმითაც, რომ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეთა უმრავლესობა განიცდის ეკონომიკურ 

სიდუხჭირეს, კომპონენტის განხორციელებით ნაწილობრივ გაუმჯობესდება მათი სოციალურ-ყოფითი მდგომარეობა. კომპონენტის 

ბიუჯეტი გათვლილი იყო 80 მოქალაქეზე (თითოეულზე 500 ლარი).  

ბიუჯეტი შემცირდა 9 000 ლარით და განისაზღვრა 31 000 ლარით. 

საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალიდან, ქ. ბათუმის მერიიდან და მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებიდან გამოთხოვილ იქნა 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების სახელობითი სიები. 

 სიების დაზუსტების შემდეგ  აჭარაში  მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა რაოდენობამ შეადგინა 62 . 

მიმდინარე წლის 12 თვეში 57 ხანდაზმულს ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ 500-500 ლარი. 

 

  
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი 

  

  

dasaxeleba wliuri gegma 
12 Tve 

Sesrulebis % 
gegma Sesruleba dafinanseba raodenoba 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrulebis 
% 

1 saministro 31,000 31,000 28,500 28,500 57 2,500 91.94 91.94 

  sul 31,000 31,000 28,500 28,500 57 2,500 92 92 

 

 

 



 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
programiT gaTvaliswinebuli 

RonisZiebis dasaxeleba 
(detalurad gaSifruli) 

zomis 
erTeuli  

programiT 
gaTvaliswinebuli 

mosargebleTa raodenoba 

beneficiarTa raodenoba 
(romelTac ukve miiRes 
kuTvnili daxmareba) 

erTeulis 
fasi 

sul 
RonisZiebis 

 xarji 

xarjis wili 
mimdinare 

xarjebTan (%) 

2012 weli 

1 socialuri uzrunvelyofa       

500 

    

1,1 baTumi lari 4 4 2 000 7.02 

1,2 qobuleTi lari 14 14 7 000 24,56 

1,3 xelvaCauri lari 5 5 2.500 8.77 

1,4 qeda lari 11 11 5 500 19.30 

1,5 Suaxevi lari 9 9 4 500 15,79 

1,6 xulo lari 15 14 7 000 24.56 

წარმოქმნილი ეკონომია   5         

mTliani xarjebi   62 57   28 500 100,00 
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31 000 28 500 28 500 



3.1.2 თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნობრივი კომპონენტი (30 000   ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს  30 000 ლარს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის დასახლებულ ადგილებში მოქმედებს თემის სამედიცინო პუნქტი. მათი 

არსებობა და ფუნქციონირება განპირობებულია სოფლების გეოგრაფიული მდებარეობითა და კლიმატური პირობებით. თემის 

სამედიცინო პუნტების მედდები ადგილებზე უზრუნველყოფენ მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი, უწყვეტი ექიმამდელი 

სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას, რაც არსებულ პირველადი ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი 

ნაწილია. 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული 178 თემის სამედიცინო პუნქტიდან პირველ ეტაპზე (2008 წელი) 

რეაბილიტაცია და აღჭურვა ჩაუტარდა 50 თემის სამედიცინო პუნქტს, ხოლო 2 სამედიცინო პუნქტი აღიჭურვა შესაბამისი 

ინვენტარით.  

მეორე ეტაპზე (2009 წელი) აღჭურვა-რეაბილიტაცია ჩაუტარდა _ 50 თემის სამედიცინო პუნქტს. 

მესამე ეტაპზე (2010 წელს) რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და აღიჭურვა 42 თემის სამედიცინო პუნქტი, 2 პუნქტისათვის 

შეძენილია საოფისე და სამედიცინო ინვენტარი. 

მეოთხე ეტაპზე (2011 წელს) რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და აღიჭურვა 27 თემის სამედიცინო პუნქტი. 

2012 წლისათვის დასრულდა პროექტის მეხუთე ეტაპი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შვიდი თემის სამედიცინო 

პუნქტის რეაბილიტაცია. 

მიმდინარე წლის 12 თვეში ქობულეთის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ 7 მედდას თემის 

სამედიცინო პუნქტების რეაბილიტაციისათვის გადაეცა ფულადი თანხა. სარებილიტაციო სამუშაოები 7-ვე თემის სამედიცინო 

პუნქტში დასრულებულია.  

 



3.1.3 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადასაადგილებელი საშუალებების, 

სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი (75 000 ლარი) 

  კომპონენტი ქვეყანაში მოქმედი ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2012 წლის სახელმწიფო პროგრამის” 

შემავსებელი ნაწილია, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა სავარძელ-

ეტლებით უზრუნველყოფა.  

კომპონენტით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვა განხორციელდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

საშუალებით. გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს "მედტექნიკა", რომელთანაც 2012 წლის 3 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება 75 000 

ლარზე.  

კომპონენტის ფარგლებში წლის განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე და ხანდაზმულ მოქალაქეებზე 

გაიცა 250 სავარძელ-ეტლი (დაფინანსდა - 75 000 ლარით).   

გაცემული იქნა 265 ვაუჩერი, მათ შორის გაიცა 250 სავარძელ-ეტლი , ხოლო 15 ვაუჩერი იქნა პაციენტის მიერ მობრუნებული 

და გაუქმებული. 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი       

(რაოდენობა) 

გაცემული ექტლები     

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 91 

 

83 

2 ქობულეთი 36 34 

3 ხელვაჩაური 75 73 

4 ქედა 24 24 

5 შუახევი 24 23 

6 ხულო 15 13 

sul 265 250 

 

 



 

 

4. სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამა 

4.1. სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი (51 900 ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 60 000 ლარს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში მაისის თვეში განხორციელებული ცვლილების დროს 

პროგრამის ბიუჯეტი შემცირდა 8 100 ლარით და შეადგინა 51 900 ლარი.  

ქ. ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრების გაფართოებასთან ერთად გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობაც. შესაბამისად  

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს გაეზარდა მომსახურების არეალი და კონტინგენტი. სასწრაფო სამედიცინო სამსახური 

თავის აღჭურვილობით ვერ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, დაბალი რჩება მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. 

დეფიბრილატორებით, კარდიოგრაფებით აღჭურვის გარეშე სამედიცინო ბრიგადების მუშაობა რიგ შემთხვევებში ნაკლებად 

ეფექტურია და პაციენტის ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველი.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა 2012 წლისათვის მომქმედი 13 სასწრაფო დახმარების ავტომანქანის 

დეფიბრილატორებით და 11 ავტომანქანის კარდიოგრაფებით აღჭურვის საკითხი. 

კომპონენტით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვა განხორციელდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

საშუალებით.  

გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს "სენტინელი ჯი ემ ჯი", რომელთანაც 2012 წლის 27 თებერვალს გაფორმდა ხელშეკრულება 

006/გეტ _ 51 900 ლარზე.   

კომპონენტის ფარგლებში შეძენილია 13 ცალი დეფიბრილატორი და 11 კარდიოგრაფი, რომლებიც გადაეცა შპს „ქ. ბათუმის 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს“. 

 

 

 

 

 



 

5. აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის 2012  წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის  

5.1 სხვადასხვა სოციალური დახმარებები (430 365 ლარი) 

2012 წლის 12 თვეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო  430 365   ლარი, საიდანაც:  

ა)  დედის დღესთან დაკავშირებით 2008 წლის აგვისტოს თვეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე მცხოვრები რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული და 2012 წლის 21 თებერვალს ავღანეთში დაღუპული სამხედრო 

მოსამსახურეთა დედებსა (15) და მეუღლეებს (6) მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ 500-500 ლარი, რისთვისაც გაიხარჯა     

10 500 ლარი. 

ბ)  აგვისტოს ომში დაღუპულთა წლისთავისათვის 16 ოჯახს 2000-2000 ლარი, სულ -32 000 ლარი; 

გ)   32 პაციენტის  მკურნალობისათვის გათვალისწინებული იყო 362 787 ლარი, საიდანაც დაფინანსდა 32 პაციენტის 

მკურნალობა (362 783.89  ლარით) 

 დ)  აჭარის ა. რ. მცხოვრები 3 მოქალაქის საზღვარგარეთიდან საქართველოში გადმოსვენებისათვის გარდაცვლილის ოჯახებს 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცა  -  8818 ლარი. 

ე)  3  ოჯახს კი მატერიალური ფულადი დახმარების სახით გადაეცათ - 16 260 ლარი. 

აუთვისებელი დარჩა 3.11 ლარი.  


