
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

I კვარტლის საქმიანობის ანგარიში 



 2017 წლის ბიუჯეტის საერთო ჯამი - 14,562,900 ლარი

 I კვარტლის გეგმა 3,418,391 ლარი

 I კვარტლის შესრულება 82 %

სამინისტროს ბიუჯეტი 
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 ჯანმრთელობის დაცვა - 2 216

 სოციალური დაცვა - 1 000

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა- 737

 დასაქმების ხელშეწყობა - 100

პროგრამების ფარგლებში გაწეული 
სერვისების რაოდენობა - 4053



 გულის ქირურგია 172 ვაუჩერი, - 449,218 ლარი

 ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 609 ვაუჩერი,

- 242,062 ლარი

 მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა 563 ვაუჩერი, - 119,964

ლარი

 სახსრების ენდოპროთეზირება 71 ვაუჩერი, - 66,710 ლარი

 ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა 433 ვაუჩერი, 

- 129,742 ლარი

 ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის თანადაფინანსება 289 

ვაუჩერი, - 49,985 ლარი

 მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია 79 ვაუჩერი, - 50,978 

ლარი

ჯანმრთელობის დაცვა



 ახალშობილი ტყუპების ოჯახების დახმარება 15 ოჯახი,

- 30,000 ლარი

 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება 27

ბენეფიციარი,  - 27,000 ლარი

 მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა საცხოვრებლით ზრუნველყოფა

ყოველწლიურად 20 ბენეფიციარი, - 26,945 ლარი

 დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების დახმარება

22 ოჯახი, - 22,000 ლარი

სოციალური დაცვა



 შშმ ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია 0 ვაუჩერი , - 0 ლარი

 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური
აბილიტაცია/რეაბილიტაცია 513 პაციენტი, 825 ვაუჩერი, - 139,391 ლარი

 სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა 0 ბენეფიციარი, - 0 ლარი

 სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფა 60 შშმ პირი და ხანდაზმული, - 17,700
ლარი

 სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

182 ვაუჩერი, - 17,266 ლარი

 ბავშვთა ადრეული განვითარება 289 ვაუჩერი, 

141 პაციენტი, - 34,560 ლარი

შშმ პირების დახმარება



 სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება 107 ექიმი, მომსახურება გაეწია
35,064 პაციენტს, - 66,063 ლარი

 პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა - 13 ავტომანქანის

შესაძენად ტენდერი დასრულდება 30 მაისს

 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში შეძენილი 9

ავტომანქანა გადაეცა ქობულეთისა და ხელვაჩაურის

პჯდ ცენტრებს

პირველადი ჯანდაცვის 
ხელშეწყობა



 C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა - საანგარიშო პერიოდში
მოსახურება გაეწია 560 ბენეფიციარს, მ. შ. 261-ს ჩაუტარდა მკურნალობაში
ჩართვამდე საჭირო გამოკვლევები

 ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა:

456 - მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი გამოკვლევა

777- მკურნალობის პროცესის მონიტორინგის მიზნით საჭირო გამოკვლევა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა



 კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების სკრინინგი 40 ბენეფიციარი

 ფარისებრი ჯირკვლის კვლევა 60 ორსული

 სმენის სკრინინგი 77 ახალშობილი

 მოსახლეობის ავადობის გამოვლენა სამიზნე ჯგუფში -
განხორციელდა სატენდერო ღონისძიებები, გამოვლინდა
გამარჯვებული, გაფორმდა ხელშეკრულება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა



 ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 20 ოჯახი, 500,931 ლარი

 27 ოჯახს აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გაეწია ფინასური დახმარება -279 
022 ლარი

 9 ეკომიგრანტ ოჯახს გადეცა ბინა

სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარება  



 აჭარის დასაქმების სააგენტოს შუამდგომლობით დასაქმდა

- 254 სამუშაოს მაძიებელი: 

 გრძელვადიანზე - 214

 დრობითზე - 22

 ერთჯერადზე - 18

დასაქმების ხელშეწყობა



 პროფესიული გადამზადება - კონკურსის გზით შეირჩა 100 ბენეფიციარი

 პროფესიული სასწავლო კურსი მოიცავს სამ კომპონენტს: 

სწავლება პროფესიულ უნარებში (თეორიული და პრაქტიკული კურსი);

უცხო ენების (რუსული, ინგლისური, თურქული არჩევით) შესწავლა;

საწარმოო პრაქტიკის მიღება.

პროფესიულ მომზადებას ანხორციელებს ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი
,,ახალი ტალღა’’  შრომის ბაზარზე მოთხოვნად 9 პროფესიაში

დასაქმების ხელშეწყობა



 სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია - შეირჩა 7 (4 ძირითადი , 3 სარეზერვო) 
შრომითი კონსულტანტი; 4 გაუფორმდა შრომითი ხელშეკრულება;  შრომითი
კონსულტანტი გადამზადდნენ ,,ეფექტური მომსახურების უნარებში’’;

 შრომითი კონსულტანტების მიერ განხორციელდა:

58 სამუშაოს მაძიებლის რეგისტრაცია

6 კერძო დამსაქმებელი ორგანიზაციის რეგისტრაცია;

11 სამუშაოს მაძიებლის დასაქმება

 სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ
სისტემაში რეგისტრირებული 100 სამუშაოს მაძიებელი პირის მონაცემების
გადამოწმება

დასაქმების ხელშეწყობა



მადლობა ყურადღებისთვის

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო


