
 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  

2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმთა უწყვეტი სამედიცინო განათლების,  

სამედიცინო-პროფილაქტიკური, სოციალური დაცვისა და სამედიცინო დაწესებულებების  

აღჭურვის პროგრამების შესრულების 12 თვის ანგარიში 

 

 

ქ. ბათუმი 

 

10 იანვარი, 2012 წელი 



2010 წლის 16 დეკემბერს დამტკიცდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი,  (აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ №60 

უ.ს.რ.ს.), რომლის საფუძველზეც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ 2010 წლის 28 დეკემბერს  №114  

განკარგულებით დამტკიცდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2011 წლის 

ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმთა უწყვეტი სამედიცინო განათლების, სამედიცინო-პროფილაქტიკური, სოციალური დაცვისა და 

სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამები, საერთო თანხით  -  2 252 200 ლარი, მათ შორის: 

ა) ამბულატორიული დახმარების პროგრამა: (ბიუჯეტი -  300 000 ლარი): 

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

ბ) სტაციონარული დახმარების პროგრამა: (ბიუჯეტი -  1 200 000 ლარი): 

ბ.ა) რესურსტევადი,  მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი -  700 000 ლარი; 

ბ.ბ) ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი  -  50 000 ლარი; 

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

გ) სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა: 

გ.ა.) სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი -  480 700 ლარი;  

დ) ექიმთა გადამზადებისა და უწყვეტი სამედიცინო  განათლების ხელშეწყობის პროგრამა: 

დ.ა.) ახალგაზრდა ექიმ სპეციალისტთა გადამზადების კომპონენტი - 29 500 ლარი; 

ე) სოციალური დახმარების პროგრამა: (ბიუჯეტი - 144 000 ლარი): 

ე.ა) 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი - 42 500 ლარი; 

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

კომპონენტი - 101 500 ლარი. 



 

ვ) სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამა: 

ვ.ა) სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი -  98 000 ლარი. 

განკარგულებით განსაზღვრულია მიზნობრივი პროგრამების ამოქმედება 2011 წლის 1 იანვრიდან. 

ბიუჯეტის  I ცვლილება 

2011 წლის 24 ივნისს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№121 უ.ს.რ.ს.), 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2011 წლის ბიუჯეტში 

განხორციელებული ცვლილებებითა და  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2011 წლის 05 ივლისის  №59 

განკარგულებებით სამინისტროს ზოგიერთ მიზნობრივ პროგრამებში განხორციელდა ცვლილებები, რის შედეგადაც სამინისტროს 

2011 წლის მიზნობრივი პროგრამების ღირებულება გაიზარდა (შემცირდა _ 91 757 ლარით,  გაიზარდა _ 350 000  ლარით) 258 243 

ლარით, კერძოდ: 

 ბიუჯეტის შემცირება      

1. ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კოპონენტი _ 44 442 ლარი. 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 15 თებერვლის №77 დადგენილებით დამტკიცდა 2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამები. აღნიშნული პროგრამებით გათვალისწინებულია ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 

(ორგანიზაციული კოდი 35 12 02 17, დანართი №17). 

 ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა ვრცელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებზე. პროგრამა ხორციელდებოდა თანაგადახდის პრინციპით, 

მოზრდილებში იფარებოდა მომსახურების ფაქტიური ხარჯის 70%-ი, მოსარგებლის მხრიდან  თანაგადახდა შეადგენდა 30%-ს, 18 

წლამდე ასაკის ბავშვებში თანაგადახდის მოცულობა შეადგენდა 20%-ს.  



პროგრამის მე-6 მუხლის შესაბამისად ,,პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს 

შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და 

წერილობით დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს 2011 წლის 1 აპრილამდე“. არსებული ინფორმაციით 

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის პროგრამას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

განახორციელებდა  შპს ,,ჯანმრთელობის ცენტრი - მედინა’’ და შპს  ,,შუახევის რაიონული საავადმყოფო’’. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №114 განკარგულებით დამტკიცებულ 

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტს ახორციელებდა შ.პ.ს. ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ონკოლოგიის ცენტრი’’ და შ.პ.ს. ,,შუახევის რაიონული საავადმყოფო’’. ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების 

კომპონენტი მოიცავდა, როგორც ონკოინკურაბელურ ასევე ინკურაბელურ სომატურ პაციენტთათვის სტაციონარულ 

მზრუნველობას. გასული წლების სტატისტიკური მონაცემებით კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება ძირითადად მიიღო 

ონკოინკურაბელურმა პაციენტებმა, რომელთა მომსახურება 2011 წლის აპრილიდან განხორციელდება  სახელმწიფო სამედიცინო 

პროგრამით. 

სოციალურად დაუცველი ინკურაბელური სომატური პაციენტის მკურნალობა შესაძლებელი იყო დაფინანსებულიყო  აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №114 განკარგულებით დამტკიცებული მოსახლეობისათვის 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტით.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი ითვალისწინებდა „ინკურაბელურ პაციენტთა 

პალიატური დახმარების კომპონენტის“ შეწყვეტას. 

 ფაქტიურმა ხარჯმა ამ პერიოდისათვის შეადგინა 5 558 ლარი, შესაბამისად წარმოიშვა ეკონომია 44  442 ლარის ოდენობით.  

 

2. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი _ 35 215 ლარი. 

        კომპონენტი ითვალისწინებს თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების შრომის ანაზღაურებას, კომუნალური ხარჯების 

დაფარვას და ასევე პუნქტების უზრუნველყოფას პირველადი დახმარების მედიკამენტებითა და  სადიაგნოსტიკური საშუალებებით. 



      28 880 ლარის ეკონომია წარმოიქმნა კომპონენტით გათვალიწინებული მედიკამენტების  გამარტივებული ელექტრონული 

ტენდერით შეძენისას,  6 065 ლარის ეკონომია _ კომუნალური ხარჯების დაფინანსების დროს, 270 ლარის ეკონომიის წარმოქმნა კი 

განაპირობა შუახევის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ თემის პუნქტში მედდის შტატის 2 თვით ვაკანსიამ. 

      კომუნალურ ხარჯებში ეკონომიის წარმოქმნა განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ თემის სამედიცინო პუნქტების გარკვეული 

ნაწილის აბონენტად აღრიცხვის პროცესი იმ პერიოდისათვის არ იყო დასრულებული. 

 

3. 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი _  9 500 ლარი. 

      კომპონენტი ითვალისწინებს ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერად 

სოციალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით და იგი 2010 წლის დასასრულს მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით გათვლილი იყო 85 უხუცესზე.  

    მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურების მიერ წარმოდგენილი დაზუსტებული ინფორმაციით 100 

წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა რაოდენობა შემცირდა, ძირითადად იმ პირების გარდაცვალების გამო რომელთაც 100 წელი 

შეუსრელდებათ 2011 წელს, რამაც წარმოქმნა 9 500 ლარის ეკონომია.  

4. სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანპორტის შეძენის კომპონენტი _ 2 600 ლარი. 

    კომპონენტი ითვალისწინებდა ორი სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენას, რაც განხორციელდა გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერით, რის შედეგადაც წარმოიქმნა 2 600 ლარის ეკონომია.  

ბიუჯეტის ზრდა   

5. ,,რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური  (გულის ქირურგიის)  სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი - 350 000 ლარი. 

 ,,რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტის” 2011 წლის 

ბიუჯეტი განისაზღვრა 700 000 ლარით და იგი გათვლილი იყო 12 თვეზე. 4 თვის მდგომარეობით კარდიოქირურგიული 

მკურნალობის დაფინანსების თაობაზე სამინისტროში შემოსული იყო სულ 110 მოქალაქის განცხადება, საიდანაც 63 პაციენტს უკვე  

ჩაუტარდა მკურნალობა კომპონენტის ფარგლებში, 38 პაციენტის მკურნალობა  მიმდინარეობდა, 7 პაციენტის მკურნალობა 



სხვადახვა მიზეზებით დროებით გადაიდო, ხოლო დარჩენილი 2 მოქალაქის განცხადება კი განხილვის სტადიაში იყო. ნამკურნალებ 

და  სტაციონარში მყოფ პაციენტებზე გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ჯამში 377 887 ლარს შეადგენდა, რაც  

კომპონენტის მთლიანი ბიუჯეტის 50 %-ს აჭარბებდა.   

გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაზრდილია პაციენტთა მომართვიანობა _  2007 წელს კომპონენტის 

ფარგლებში დაფინანსდა 118 პაციენტი, 2008 წელს _ 145 პაციენტი, 2009 წელს  _ 120 პაციენტი, 2010 წელს - 187 პაციენტი, ხოლო 

მიმდინარე წლის 4 თვეში კი შემოსული განცხადებების რაოდენობა შეადგენს 110  და მისი რაოდენობა წლის ბოლომდე გაიზრდება.  

მოქალაქეთა გაზრდილი მომართვიანობის  დასაკმაყოფილებლად და კომპონენტის სრულყოფილად განხორცილებისათვის 

კომპონენტის ბიუჯეტი გაიზარდა 350 000 ლარით. 

ბიუჯეტის  II  ცვლილება 

2011 წლის 15 დეკემბერს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№147 უ.ს.რ.ს.) 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2011 წლის ბიუჯეტში 

განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მიზნობრივი პროგრამების ბიუჯეტის ღირებულება შემცირდა (შემცირდა - 154 150 

ლარით,  გაიზარდა - 50 000  ლარით) 104 150 ლარით, კერძოდ: 

ბიუჯეტის შემცირება   

1.  დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი _ 65 000 ლარი. 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 450 000 ლარს და იგი ითვალისწინებდა 3-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვების  და 15 წლის 

ზევით 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობის ზოგიერთი კატეგორიისათვის ურგენტული სტაციონარული მკურნალობის თანხების 

თანადაფინანსებას. 

10 თვის მონაცემებით კომპონენტში ჩართულ პაციენტებზე მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 

შეადგენდა 320 675 ლარს, საიდანაც 264 238 ლარის ღირებულების სამედიცინო მომსახურება  უკვე დაფინანსებული იყო, ხოლო 

დარჩენილი  56 437 ლარის სამედიცინო მომსახურება _ შესრულების პროცესში. 



ასათვისებელი თანხის  მოცულობა შეადგენდა 129 325 ლარს. გასული პერიოდის დინამიკის გათვალისწინებით საშუალოდ 

კომპონენტით  პაციანტებზე ყოველთვიურად    გაწეული იყო 32 700 ლარის ხარჯი, შესაბამისად წლის ბოლომდე საჭირო იქნებოდა 

64 325 ლარი. 

აქედან გამომდინარე კომპონენტის ფარგლებში სავარაუდო ეკონომია შეადგენდა  65 000 ლარს, რაც საჭიროებდა შემცირებას. 

 

2.  ,,რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური  (გულის ქირურგიის)  სამედიცინო მომსახურების  

კომპონენტი - 80 000 ლარი. 

 ,,რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტის” 2011 წლის 

ბიუჯეტი განისაზღვრა 1 050 000 ლარით და იგი გათვლილი იყო 12 თვეზე. 10 თვის მდგომარეობით კარდიოქირურგიული 

მკურნალობის დაფინანსების თაობაზე სამინისტროში შემოსული იყო სულ 279 მოქალაქის განცხადება, საიდანაც 221 პაციენტს უკვე  

ჩაუტარდა მკურნალობა, 58 პაციენტის მკურნალობა მიმდინარეობდა. ნამკურნალებ და  ამჟამად სტაციონარში მყოფ პაციენტებზე 

გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ჯამში შეადგენდა 854 956 ლარს. წლის ბოლომდე ასათვისებელი რჩებოდა 195 043 

ლარი, რისი ათვისებაც არსებული მომართვიანობით პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.  

10 თვის დინამიკის გათვალისწინებით წლის ბოლომდე სავარუდოდ გაიხარჯებოდა 115 043 ლარი, შესაბამისად 

წარმოიქმნებოდა ეკონომია 80 000 ლარის ოდენობით, რაც საჭიროებდა შემცირებას. 

 

3. 3. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი _ 9 150 ლარი . 

    კომპონენტი ივალისწინებდა 178 თემის სამედიცინო პუნქტების კომუნალური (ელექტროენერგიის) ხარჯების დაფარვას, 

პუნქტებში დასაქმებული მედდების შრომის ანაზღაურებას და ასევე პუნქტების უზრუნველყოფას პირველადი დახმარების 

მედიკამენტებითა და  სადიაგნოსტიკური საშუალებებით. 

   თემის სამედიცინო პუნქტების გარკვეული ნაწილის აბონენტად აღრიცხვის პროცესი არ იყო დასრულებული, რის გამოც 

წლის ბოლომდე მოსალოდნელი იყო 9 150 ლარი ეკონომია   კომუნალური ხარჯებში, რაც ექვემდებარება შემცირებას.   



     

II  ბიუჯეტის ზრდა 

4. მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი _50 000 ლარი. 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 300 000 ლარს.  

კომპონენტით გათვალისწინებული იყო განსაკუთრებულ შემთხვევებში (სტიქის შედეგად კატასტროფებით, ჯგუფური 

დაავადებებით, ეპიდემიებით გამოწვეული დაავადებების და დაზიანებების, აუცილებლად საჭირო მკურნალობის ფინანსური 

ხელმიუწვდომლობის დროს) მოსახლეობისათვის სამედიცინი მომსახურების მიწოდების ორგანიზაცია და დაფინანსება, მიზნად 

ისახავდა ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, გართულებების თავიდან აცილებას, შესაძლებლობის შეზღუდვის 

შემცირებას. 

მიმდინარე წლის 10 თვეში კომპონენტით ისარგებლა 218-მა პაციენტმა, საიდანაც 164 პაციენტს უკვე  ჩაუტარდა 

მკურნალობა, ხოლო 51 პაციენტის მკურნალობა მიმდინარეობდა. ნამკურნალებ და  სტაციონარში მყოფ პაციენტებზე გაწეული 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ჯამში შეადგენდა 299 055 ლარს.  

გამომდინარე იქედან, რომ დღეისათვის კომპონენტის ბიუჯეტი  ამოწურული იყო, ხოლო პაციენტთა მომართვიანობა 

გრძელდებოდა, პროგრამის ბიუჯეტი საჭიროებდა   გაზრდას 50 000 ლარის ოდენობით.    

ყოველივე ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2011 წლის 

მიზნობრივი პროგრამების ღირებულება განისაზღვრა 2 424 968  ლარის ოდენობით. 

 

 

 

 



ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის სამინისტროს 2011 წლის  მიზნობრივი  პროგრამები 

კოდი დასახელება 
დამტკიცებული 

გეგმა 

1 
ჯანმრთელობის დაცვისა და ექიმთა უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და სამედიცინო-პროფილაქტიკური 

პროგრამები 
2,195,068 

  ამბულატორიული დახმარების პროგრამა 350,000 

110313 მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 350,000 

  სტაციონარული დახმარების პროგრამა 1,380,558 

110322 რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი 990,000 

110323 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კოპონენტი 5,558 

110324 დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 385,000 

  ექიმთა გადამზადებისა და უწყვეტი სამედიცინო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 28,175 

110342 ახალგაზრდა ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების კომპონენტი 28,175 

  სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა 436,335 

110331 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 436,335 

2 სოციალური დაცვის პროგრამები 134,500 

  Dსოციალური დახმარების პროგრამა  134,500 

110411 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი 33,000 

110414 თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  101,500 

3 სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამა  95,400 

110331 სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი 95,400 

  სულ ჯამი 2,424,968 



2011 წლის 12 თვეში მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2 424 968 ლარს, 

შესრულებულია 2 383 341  ლარის სამუშაო, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2 383 341  ლარი,  გადახრა შეადგენს 41 627 ლარს. (იხ. ცხრილი). 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

damtkicebuli  
gegma     
damtkicebuli  
gegma  

    Sesruleba   sakaso xarji 
gadaxra 
(gegma-

dafinanseba) 

Mმიზნობრივი პროგრამები 2,424,968 2,383,341 2,383,341 41,627 

ჯანმრთელობის დაცვისა და ექიმთა უწყვეტი სამედიცინო 

განათლებისა და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები 
2,195,068 2,153,441 2,153,441 41,627 

სოციალური დაცვის პროგრამები 134,500 134,500 134,500 0 

სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამა  95,400 95,400 95,400 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

               

 
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

      

 

 

 

 

 

 

 
       

              
 

             

              

99.64 

99.32 

99.99 

91.74 

99.57 

100.00 

 75.00     100.00    

მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების 

კომპონენტი 

რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო 

მომსახურების კომპონენტი 

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კოპონენტი 

დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების 

ხელშეწყობის კომპონენტი 

jandacvis programebis Sesrulebis procentuli maCvenebeli wlis gegmasTan mimarTebaSi 



     1.ამბულატორიული დახმარების პროგრამა 

1.1 მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი (350 000 ლარი). 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 300 000 ლარს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

2011 წლის 15 დეკემბერს გაიზარდა 50 000 ლარით და შეადგინა 350 000 ლარი.  

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურეობის მიწოდება განხორციელდა მომხმარებელთა ვაუჩერიზაციის გზით. 

მოწვევა კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“ 2011 წლის 11 იანვარს (№2). განცხადებით 

მონაწილეობისათვის მოგვმართა 31-მა იურიდიულმა პირმა, ოცდათერთმეტივესთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. 

კომპონენტით გათვალისწინებული იყო განსაკუთრებულ შემთხვევებში: სტიქის შედეგად კატასტროფებით, ჯგუფური 

დაავადებებით, ეპიდემიებით გამოწვეული დაავადებების და დაზიანებების, აუცილებლად საჭირო მკურნალობის ფინანსური 

ხელმიუწვდომლობის დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ორგანიზაცია და დაფინანსება, მიზნად 

ისახავს ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, გართულებების თავიდან აცილებას, შესაძლებლობის შეზღუდვის 

შემცირებას. 

სულ გაცემული იყო 283 ვაუჩერი. 

საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო დახმარება გაეწია 263 პაციენტს, მათ შორის: 

ონკოლოგიური დაავადებების დროს ქიმიოთერაპიის კურსი ჩაუტარდა - 116 პაციენტს, სხივური თერაპია - 34 პაციენტს; 

სტაციონარული მკურნალობა ჩაუტარდა 113 პაციენტს, მათ შორის კონსევატიული  - 18-ს, ქირურგიული ოპერაციები - 95 

პაციენტს. 

დარჩენილი გაცემული 20 ვაუჩერის მფლობელს მკურნალობა არ ჩაუტარდა სხვადასხვა სამედიცინო და არასამედიცინო  

ჩვენებით.  

 

 

 



# dasaxeleba wliuri 
gegma 

12 Tve 

gegma Sesrul. dafinan raodenoba 
gadaxra 
geg-daf 

Sesrulebis % 

1 
სს "ა. ღვამიჩავას სახ. ონკოლოგიის ნაციონალური 

ცენტრი" 

350 000 350 000 

36 514 36 514  17 

1 264 99.6 

2 
შპს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 
38 203 38 203  24 

3 
ss "tuberkulozisa da filtvis daavadebaTa 
erovnuli centri" 

1 875 1 875  1 

4 შპს "ქირონი" 3 000 3 000  1 

5 შპს "აჭარის ა. რ. ონკოლოგიის ცენტრი" 124 242 124 242  146 

6 
შპს "აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს 

ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი" 
 0  0  0 

7 შპს "ქ. ბათუმის #1 საავადმყოფო" 2 520 2 520  1 

8 შპს "მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი" 2 430 2 430  2 

9 შ.პ.ს. ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა" 32 317 32 317  21 

10 
შ.პ.ს. "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, 

საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
16 560 16 560  7 

11 
ს.ს. "ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი" 
4 354 4 354  2 

12 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო 

კლინიკა" 
13 127 13 127  8 

13 
შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევიტი 

ინსტიტუტი" 
4 578 4 578  2 

14 შ.პ.ს. "ივ. ჯავახიშვილის სახ.თსუ კლინიკა" 4 998 4 998  2 

15 
შპს "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო" 
 506  506  1 

16 სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 5 930 5 930  3 

17 შპს "ქ. თბილისის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრი" 4 373 4 373  2 

18 
შპს "თერმულ დაზიანებათა და პლასტიკური ქირ. 

ცენტრი" 
1 545 1 545  1 



19 შპს "amtel hospital pirveli klinikuri" 2 037 2 037  1 

20 შპს "ჰემა" 9 274 9 274  4 

21 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

ალ. ალადაშვილის სახ საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
6 000 6 000  2 

22 
სს "აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული 

სამედიცინო ცენტრი" 
5 938 5 938  3 

23 
შპს "მედულა _ ქიმიოთერაპიისა და იმუნოთერაპიის 

კლინიკა" 
2 967 2 967  1 

24 
შპს "აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური 

საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
4 800 4 800  3 

25 შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი" 1 440 1 440  1 

26 შ.პ.ს. "ოქროს საწმისი - XXI საუკუნე" 3 173 3 173  1 

27 
შ.პ.ს. "უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის 

ცენტრი" 
7 867 7 867  2 

28 შ.პ.ს. "ნეო მედი" 1 318 1 318  1 

29 შ.პ.ს. "ახალი მზერა"  852  852  1 

30 შპს "გიდმედი" 3 000 3 000  1 

31 
შპს "იმერეთის რეგიონალური კლინიკური 

საავადმყოფო" 
3 000 3 000  1 

სul 350,000 350,000 348,736 348,736 263 1,264 99.6 
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მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობაადმინისტრაციულიერთეულებისმიხედვით 

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

1 ბათუმი 150 144 

2 ქობულეთი 50 45 

3 ხელვაჩაური 58 52 

4 ქედა 8 8 

5 შუახევი 13 10 

6 ხულო 4 4 

sul 283 263 

 

ინსპექტირების შედეგები 

სამინისტროს ინსპექტირების ჯგუფი დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად ახორციელებდა კომპონენტის 

შესრულების მიმდინარეობის ინსპექტირებას კომპონენტში მონაწილე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში. 

 ინსპექტირებით გამოვლინდა ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ როგორც სამინისტროზე, ასევე პაციენტებზე 

თანხების არაკორექტულად (ზედმეტად) მოთხოვნის ფაქტები და გატარებული იქნა შემდეგი ღონიძიებები: 

      შპს ,,აჭარის ა.რ. ონკოლოგიის ცენტრი“ 

- გამოექვითა სამინისტროზე არაკორექტულად მოთხოვილი თანხა  2 722, 83 ლარის ოდენობით; 

-  ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაეკისრა 262, 1 ლარის პირგასამტეხლო; 

- დაეკისრა ოთხ  პაციენტზე ზედმეტად მოთხოვნილი თანხების  (ჯამში - 147, 85 ლარი) დაბრუნება. 



    შპს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო" 

- გამოექვითა სამინისტროზე არაკორექტულად მოთხოვნილი თანხა 25,13 ლარის ოდენობით. 

   შპს ,,ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა" 

-  დაეკისრა პაციენტზე 145, 35 ლარის (ზედმეტად მოთხოვნილი თანხა) დბრუნება.  

 

1.2 სტაციონარული დახმარებისპროგრამა 

1.2.1 რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო 

მომსახურების კომპონენტი (990 000 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 700 000 ლარს.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ივნისის და დეკემბრის თვეში განხორციელებული 

ცვლილებების შემდეგ პროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა 990 000 ლარამდე. 

კომპონენტი ხორციელდება მომხმარებელთა ვაუჩერიზაციის გზით. 

განცხადება კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობის მსურველი პირებისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“ - 2011 

წლის 11 იანვარს (№2). 

სამინისტროს წერილობით მიმართა და გაფორმდა ხელშეკრულებები კარდიოქირურგიულ სამედიცინო მომსახურების 

მიწოდებაზე 7 სამედიცინო დაწესებულებასთან (გაფორმდა 33 ხელშეკრულება). 

კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილია გულის პათოლოგიებით დაავადებული მოზრდილი მოსახლეობის გარკვეული 

კატეგორიებისათვის კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.  

კომპონენტის ბენეფიციარები არიან:  



_ 50 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეები. 

_ 50 წლამდე ასაკის მოზრდილი მოსახლეობა შეზღუდული მოცულობით (გულის თანდაყოლილი მანკები, ანგიოპლასტიკა, 

შუნტირება).    

   კომპონენტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც 2011 

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 

  კომპონენტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება არ გავრცელდება იმ მოქალაქეებზე რომლებიც სარგებლობენ 

სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით; ინდივიდუალური ან/და კორპორაციული სამედიცინო დაზღვევით. 

სულ გაცემულია 335 ვაუჩერი. 

საანგარიშო პერიოდში კარდიოქირურგიული სამედიცინო დახმარება გაეწია 313 პაციენტს (317 შემთხვევა), მათ შორის: 

- იშემიური დაავადებების, გულის სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა (კოდი 650001) - 91 პაციენტს; 

-        ერთი სარქვლის პროთეზირება (კოდი 650002) -14-ს; 

-       ბიოლოგიური სარქველი (კოდი 650003) – 3-ს; 

-       ბენტალის ოპერაცია (კოდი 650004) – 2-ს; 

- ორი სარქვლის/სარქველისა და აღმავალი აორტის პროთეზირება (კოდი  650005) - 4;  

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

- ანგიოპლასტიკა 2  სტენტით  (კოდი 650006.1) -  70 პაციენტს;  

- ოპერაცია სისხლის ხელოვნური მიმოქცევით  (კოდი 660001) – 3-ს;  

- გულის თანდაყოლილი მანკების პირველადი დიაგნოსტიკა  (კოდი 660003) – 1-ს;  

- ამპლაცერი/პეისმეიკერი  (კოდი 660004) – 4-ს; 



დარჩენილი გაცემული 22  ვაუჩერის მფლობელიდან - 11-ის მკურნალობა გადაიდო, 10 პიროვნებას არ ჩაუტარდა 

მკურნალობა სხვადასხვა სამედიცინო და არასამედიცინო  ჩვენებით, ხოლო 1 მოქალაქის მკურნალობის ხარჯები დაიფარა 

სადაზღვევო კომპანიის მიერ  (სამინისტროს მიერ გაცემული ვაუჩერი გაუქმდა) .  

# dasaxeleba 
12 Tve 

gegma Sesrul. Dafinan raodenoba 
gadaxra 
geg-daf 

Sesrulebis 
% 

1 შპს "ღია გული" 

990,000 

223,847 223,847 32 

6,716 99.32 

2 
შპს "აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური 

საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
28,626 28,626 9 

3 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი" 
288,615 288,615 63 

4 კავშირი "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი" 42,235 42,235 10 

5 
შპს "აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს 

ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი" 
14,804 14,804 5 

6 შ.პ.ს. ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა" 383,358 383,358 192 

7 შპს "adapti" 900 900 1 

7 შპს კარდიოლოგიური კლინიკა "გული" 900 900 1 

sul 990,000 983,284 983,284 313 6,716 99.32 
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მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით 

 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 171 

2 ქობულეთი 53 

3 ხელვაჩაური 76 

4 ქედა 7 

5 შუახევი 4 

6 ხულო 2 

sul 313 

 

 

ინსპექტირების შედეგები 

სამინისტროს ინსპეტირების ჯგუფი დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად ახორციელებდა კომპონენტის 

შესრულების მიმდინარეობის ინსპექტირებას კომპონენტში მონაწილე ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. 

 ინსპექტირებით გამოვლინდა სამედიცინო დაწესებულებების მიერ როგორც სამინისტროზე, ასევე პაციენტებზე თანხების 

არაკორექტულად (ზედმეტად) მოთხოვნის ფაქტები და გატარებული იქნა შემდეგი ღონიძიებები: 



                   შპს ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა" 

-  გამოექვითა სამინისტროზე არაკორექტულად მოთხოვილი თანხა 2 450 ლარის ოდენობით; 

-  ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაეკისრა 706,95  ლარის პირგასამტეხლო; 

-  დაეკისრა ორ  პაციენტზე ზედმეტად მოთხოვილი თანხების  (ჯამში 310 ლარი) დაბრუნება. 

 

შპს "ღია გული"  

- გამოექვითა სამინისტროზე არაკორექტულად მოთხოვილი თანხა 236,6  ლარის ოდენობით; 

- ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაეკისრა 101,1 ლარის პირგასამტეხლო. 

 

შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი" 

-  დაეკისრა პაციენტზე ზედმეტად მოთხოვნილი თანხის დაბრუნება 704 ლარის ოდენობით. 

 

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

-  დაეკისრა პაციენტზე არაკორექტულად მოთხოვილი თანხის დაბრუნება 300 ლარის ოდენობით. 

 

                 შპს "აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი" 

-  დაეკისრა სამინისტროზე არაკორექტულად მოთხოვნილი თანხის  (900 ლარი) ბიუჯეტში დაბრუნება. 

 

 

1.2.2 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი (5 558 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 50 000 ლარს. 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 15 თებერვლის №77 დადგენილებით დამტკიცდა 2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამები, მათ შორის ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა. აღნიშნულთან დაკავშირებით აჭარის 



ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2011 წლის 3 მაისის №38 განკარგულებით კომპონენტის მოქმედება შეწყდა, რაც აისახა  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ივნისის თვეში განხორციელებული ცვლილებების დროს 

(პროგრამის ბიუჯეტი შემცირდა  44  442 ლარით და შეადგინა 5 558 ლარი). 

კომპონენტი ხორციელდებოდა მომხმარებელთა ვაუჩერიზაციის გზით. 

სამინისტროს წერილობით მიმართა და გაფორმდა ხელშეკრულება სამედიცინო მომსახურების მიწოდებაზე: 

10 იანვარს შ.პ.ს. ,,აჭარის ა.რ. ონკოლოგიის ცენტრთან”; 

21 თებერვალს - შპს "შუახევის რაიონული საავადმყოფოსთან". 

კომპონენტით გათვალისწინებულია ინკურაბელური პაციენტების სტაციონარული მკურნალობა, მათი სამედიცინო 

საჭიროებების დროული და სრული შეფასება, სპეციალისტების კონსულტაციითა და კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევებით 

უზრუნველყოფა.    

საანგარიშო პერიოდში პალიატიული სამედიცინო დახმარება სტაციონარში გაეწია 13 პაციენტს. მათ შორის სიმპტომური 

მკურნალობა 11-ს, პალიატიური მცირე ქირურგიული ოპერაციული მკურნალობა 2-ს. 

 

 

 

,0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

გეგმა შესრულება დაფინანსება 

5,558 5,558 5,558 



1.2.3 დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი (285 000ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს 450 000 ლარს.   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

2011 წლის 15 დეკემბერს შემცირდა 65 000 ლარით და შეადგინა 285 000 ლარი.  

კომპონენტი ხორციელდება მომხმარებელთა ვაუჩერიზაციის გზით. 

მოწვევა კომპონენტის შესრულებაში მონაწილეობისათვის გამოქვეყნდა გაზეთ „24 საათში“ 2011 წლის 11 იანვარს (№2). 

განცხადებით მონაწილეობისათვის მოგვმართა 27-მა იურიდიულმა პირმა, ყველასთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. 

კომპონენტი ითვალისწინებს ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული 3-15 წლის ასაკის ბავშვების და 15 წლის ზევით 

60 წლამდე ასაკის მოსახლეობის ზოგიერთი კატეგორიისათვის ურგენტული სამედიცინო დახმარების მიწოდებას 

ქ. ბათუმისა და ქ. თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში 722 პაცინტს (745 შემთხვევა) გაეწია ურგენტული სამედიცინო 

დახმარება, მათ შორის 487  3-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვს.  
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1   ალერგოლოგია   
  

  

1.1   ასთმა    
  

  

J45 A001 ასთმა (გამწვავების პერიოდი) 285 6 1,140.00  0.32 



1.3   სხვა ალერგიული დაავადებები/მდგომარეობები   
  

  

L50 A006 ურტიკარია 101 4 323.20  0.09 

2   გასტროენტეროლოგია   
  

  

R10.1 A011 მუცლის ზემო ნაწილში ლოკალიზებული ტკივილი (ეპიგასტრული ტკივილი) 196 6 940.80  0.27 

R10.4 A013 სხვა და დაუზუსტებელი ტკივილი მუცლის არეში 196 1 156.80  0.04 

4   ენდოკრინოლოგია   
  

  

E10 A023 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ახლადგამოვლენილი) 264 1 211.20  0.06 

5   ინფექციური დაავადებები   
  

  

5.1   ნეიროინფექცია   
  

  

G00 
A034 

ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში 
642 1 256.80  0.07 

5.2   სხვა ინფექციური დაავადებები   
  

  

A09 A048 სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეა და გასტროენტერიტი  205 13 2,050.00  0.58 

6.2   სხვა კარდიორევმატიული ავადმყოფობები   
  

  

M13.0 A058 პოლიართრიტი, დაუზუსტებელი 223 3 535.20  0.15 

I01 A060 რევმატული ცხელება გულის დაზიანებით 223 1 178.40  0.05 

7.2   სხეულის სხვა მიდამოს დამწვრობა   
  

  

T29.0 A068 მრავალი მიდამოს დამწვრობა დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით) 1800 1 720.00  0.20 

T24.3 A069 ბარძაყის და ქვ. კიდურის მესამე ხარისხის დამწვრობა,კოჭის და ტერფის გარდა 1800 1 1,440.00  0.41 

8   კრიტიკული მდგომარეობები   
  

  

G41 A096 ეპილეფსიური სტატუსი 1137 1 1,137.00  0.32 

G92 A097 ტოქსიური ენცეფალოპათია 1137 1 1,137.00  0.32 

I50 A099 გულის უკმარისობა  1137 1 1,137.00  0.32 

I61 A100 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა 1137 2 2,274.00  0.64 

ჟ46 A102 ასთმური სტატუსი 1137 4 4,548.00  1.29 

ჟ96.0 A103 სუნთქვის მწვავე უკმარისობა 1137 2 2,274.00  0.64 

R56.8 A106 სხვა და დაუზუსტებელი კრუნჩხვები 1137 17 19,329.00  5.47 

R57.8 A108 სხვა შოკი [ენდოტოქსიური შოკი] 1137 3 5,685.00  1.61 

R57.9 A109 შოკი, დაუზუსტებელი 1137 1 1,137.00  0.32 



S06 A110 ინტრაკრანიალური დაზიანება  1137 1 1,137.00  0.32 

T79.4 A114 ტრავმული შოკი 1137 4 4,548.00  1.29 

9   ნევროლოგია   
  

  

9.1   ენცეფალიტი, მიელიტი, ენცეფალომიელიტი, გიენ-ბარეს სინდრომი   
  

  

G04 A115 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი  679 1 480.30  0.14 

G61.0 A116 გიენ - ბარეს სინდრომი 679 1 543.20  0.15 

9.4   ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობები   
  

  

G40.3 
A129 

გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები 
235 7 1,316.00  0.37 

G40.4 
A130 

სხვა გენერალიზირებული ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები 
235 2 376.00  0.11 

G40.6 
A131 

გულყრები Gრანდ მალ, დაუზუსტებელი (პეტიტ მალ-ით ან მის გარეშე) 
235 1 188.00  0.05 

G80 A139 ბავშვთა ცერებრული დამბლა 235 4 752.00  0.21 

G92 A142 ტოქსიური ენცეფალოპათია 235 1 188.00  0.05 

G93.2 A143 კეთილთვისებიანი ქალასშიდა ჰიპერტენზია 235 2 376.00  0.11 

10   ნეიროქირურგია             
  

  

10.1   ზედაპირული დაზიანება და თავის ტვინის შერყევა   
  

  

S06.0 A160 თავის ტვინის შერყევა 203 12 1,867.60  0.53 

10.2   ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიით   
  

  

S02.0 A177 ქალასარქველის მოტეხილობა 1506 1 602.40  0.17 

S02.1 A178 ქალას ფუძის მოტეხილობა 1506 1 1,204.80  0.34 

S02.7 A179 ქალას და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა 1506 1 1,204.80  0.34 

S06.3 A182 თავის ტვინის ფოკალური დაზიანება 1506 1 602.40  0.17 

S06.7 A186 ქალასშიდა დაზიანება გახანგრძლივებული კომით 1506 1 602.40  0.17 

10.3   ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიის გარეშე   
  

  

S14 
A202 

ზურგის ტვინის და ნერვების დაზიანება კისრის დონეზე 
612 1 357.00  0.10 

11   ნეფროლოგია   
  

  

11.1   საშარდე სისტემის ქრონიკული დაავადებები   
  

  



N04 A212 ნეფროზული სინდრომი (ლიპოიდური ნეფროზი) 320 1 256.00  0.07 

11.2   საშარდე სისტემის მწვავე დაავადებები   
  

  

N00 A214 მწვავე ნეფრიტული სინდრომი 252 2 403.20  0.11 

N39.0 A217 საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელებით/ცხელების გარეშე) 252 10 2,016.00  0.57 

12   ოტოლარინგოლოგია   
  

  

12.1   IV სირთულის ოპერაციები   
  

  

H66.4 A221 შუა ყურის მწვავე ანთება (გართულებული მასტოიდიტით) 750 2 1,200.00  0.34 

13.2   II-III სირთულის ოპერაციები   
  

  

Q12.0 A256 თანდაყოლილი კატარაქტა 316 1 252.80  0.07 

14   სასუნთქი სისტემის დაავადებები   
  

  

14.1   მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით   
  

  

I05.0 A264 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] (III-IV ხარისხი) 697 1 347.89  0.10 

J12 
A267 

ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში 
697 3 1,672.80  0.47 

J15.9 A268 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი 697 1 557.60  0.16 

J18 A269 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე 697 9 5,018.40  1.42 

14.2   მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე   
  

  

J11.0 A271 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული 190 2 304.00  0.09 

J02 
A272 

მწვავე ფარინგიტი 
190 2 304.00  0.09 

J03 
A273 

მწვავე ტონზილიტი 
190 3 456.00  0.13 

J05.0 A275 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] '(I - II ხარისხი) 190 11 1,672.00  0.47 

J06 
A276 

ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე 

ინფექციები 
190 35 5,244.00  1.48 

J11.0 A278 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული 190 1 152.00  0.04 

J11.1 A279 გრიპი სხვა რესპირატ.გამოვლინებებით, ვირუსი არაა იდენტ. (გრიპული ლარინგიტი) 190 2 304.00  0.09 

J11.8 
A280 

გრიპი სხვა გამოვლინებებით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული [გრიპით გამოწვეული 

ენცეფალოპათია] 
190 1 76.00  0.02 

J12 A281 ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში 190 11 1,672.00  0.47 



J15.9 A282 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი 190 1 152.00  0.04 

J18 A283 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე 190 20 3,040.00  0.86 

J20 
A284 

მწვავე ბრონქიტი (ბრონქოსპაზმი) 
190 80 12,160.00  3.44 

16   ორთოპედია-ტრავმატოლოგია   
  

  

16.1   ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით   
  

  

Q65.6 A324 არასტაბილური ბარძაყი 1076 2 1,721.60  0.49 

Q66 A326 ტერფის თანდაყოლილი დეფორმაციები 1076 3 2,582.40  0.73 

S42.2 A330 მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა 1076 1 860.80  0.24 

S42.4 A332 მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა 1076 3 2,582.40  0.73 

16.2   ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე   
  

  

S52 A335 წინამხრის მოტეხილობა 448 2 716.80  0.20 

S62 A336 მოტეხილობა მაჯის და მტევნის დონეზე (ღია) 448 2 716.80  0.20 

S72 A337 ბარძაყის მოტეხილობა (ღია) 448 1 358.40  0.10 

S82 A339 წვივის ძვლების მოტეხილობა, კოჭის ჩათვლით (ღია) 448 1 358.40  0.10 

T14.1 A344 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა 448 1 357.00  0.10 

16.3   კონსერვატული მკურნალობა   
  

  

S22.0 A359 გულმკერდის მალის მოტეხილობა  418 1 334.40  0.09 

S42.0 A363 ლავიწის მოტეხილობა  418 1 334.40  0.09 

S42.3 A365 მხრის ძვლის სხეულის მოტეხილობა 418 1 334.40  0.09 

S42.4 A366 მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა 418 4 1,337.60  0.38 

S52 A368 წინამხრის მოტეხილობა 418 4 1,337.60  0.38 

S72 A371 ბარძაყის მოტეხილობა  418 6 1,839.20  0.52 

S82 
A373 

წვივის ძვლების მოტეხილობა, კოჭის ჩათვლით 
418 2 668.40  0.19 

17   უროლოგია   
  

  

17.1   IV-V სირთულის ოპერაციები   
  

  

N13.0 A382 ჰიდრონეფროზი თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის შეერთების ობსტრუქციით 1052 1 841.40  0.24 

Q54 
A390 

ჰიპოსპადია 
1052 2 1,683.20  0.48 

17.2   I-III სირთულის ოპერაციები   
  

  



I86.1 A401 ვარიკოცელე 303 3 727.20  0.21 

N43 A402 ჰიდროცელე და სპერმატოცელე 303 7 1,696.80  0.48 

Q54 A405 ჰიპოსპადია 303 2 484.80  0.14 

18   ქირურგია   
  

  

18.1   ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით   
  

  

J90 A435 ექსუდაციური პლევრიტი, სხვაგვარად არა კლასიფიცირებული 1671 1 1,336.80  0.00 

K35 A440 მწვავე აპენდიციტი  1671 2 2,673.60  0.00 

K56.3 A449 ნაღვლ-კენჭოვანი გაუვალობა 1671 1 1,336.80  0.38 

K56.5 A450 ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ობსტრუქციით 1671 1 1,336.80  0.38 

K56.6 A451 ნაწლავის შუა და დაუზუსტებელი ობსტრუქცია 1671 2 2,673.60  0.76 

K65 A454 მწვავე პერიტონიტი 1671 6 8,020.80  2.27 

Q43.1 A469 ჰირშპრუნგის დაავადება  1671 2 2,673.60  0.76 

T14.1 A482 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა 1671 1 1,336.80  0.38 

18.2   
ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე / 

კონსერვატული მკურნალობა 
  

  
  

D17 A486 კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე 371 2 593.60  0.17 

ჟ93 A489 პნევმოთორაქსი 371 1 296.80  0.08 

K35.1 A491 მწვავე აპენდიციტი პერიტონეალური აბსცესით 371 2 593.60  0.17 

K35.9 A492 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (განგრენული, კატარული, ფლეგმონური) 371 34 10,091.20  2.86 

K40.3 A496 საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე 371 5 1,484.00  0.42 

K40.9 A497 საზარდულის ერთმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი ჩაჭედვის ან განგრენის გარეშე 371 22 6,529.60  1.85 

K92.2 A512 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი  371 1 296.80  0.08 

L02 A513 კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული 371 2 593.60  0.17 

L04 A515 მწვავე ლიმფადენიტი 371 2 593.60  0.17 

L08 A516 კანის და კანქვეშა ქსოვილის სხვა ლოკალური ინფექციები 371 2 593.60  0.17 

N44 A519 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა 371 3 890.40  0.25 

N47 A520 გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი, პარაფიმოზი 371 2 593.60  0.17 

Q53 A526 ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი 371 15 4,397.60  1.25 

Q10.0 A529 მწვავე მუცელი (მოხსნილი დიაგნოზი) 371 21 6,232.80  1.76 



T14.1 A533 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა 371 3 593.60  0.17 

T18 A536 უცხო სხეული კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში 371 1 296.80  0.08 

19   ყბა-სახის ქირურგია   
  

  

19.1   ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით   
  

  

L02.0 A539 სახის კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული 962 1 296.80  0.08 

19.3   სხვა   
  

  

L02.0 A566 სახის კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული 258 1 206.40  0.06 

20   ჰემატოლოგია   
  

  

D66 A587 VIII ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი 234 1 187.20  0.05 

D69.0 A591 ალერგიული პურპურა (შონლეინ-ჰენოხის დაავადება) 234 2 374.40  0.11 

b   MOmozrTilTa stacionaruli momsaxureba   245 173,999.25   

2   ანგიოლოგია   
  

  

2.1   ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებითა და ინტენსიური თერაპიით   
  

  

I74 B008  არტერიების ემბოლია და თრომბოზი 3202 1 1,921.20  0.54 

I72 B014  სხვა ანევრიზმა (გამსკდარი): 3202 1 1,921.20  0.54 

4   ginekologia   
  

  

O00 B025 saSvilosnos gare orsuloba 455 2 546.00  0.15 

5   ენდოკრინოლოგია   
  

  

E10.1 B028 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით 233 2 223.68  0.06 

6   კარდიოლოგია   
  

  

6.1   ინფარქტი   
  

  

I21 B031  მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი 554 10 3,157.80  0.89 

6.2   სხვა კარდიოლოგიური პათოლოგიები   
  

  

I20.0 B032 არასტაბილური სტენოკარდია 143 15 1,287.00  0.36 

I50.9 B034 გულის მწვავე უკმარისობა 143 12 1,028.80  0.29 

I47 B035 პაროქსიზმული ტაქიკარდია 143 1 85.80  0.02 

8   ნევროლოგია   
  

  

8.1   
ცნს-ის ანთებითი ავადმყოფობები/ეპიზოდური და პაროქსიზმული 

დარღვევები/პოლინეიროპათიები 
  

  
  

G04 B039 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი 396 1 237.60  0.07 



G45 B040 გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომ. 396 12 2,782.85  0.79 

G46 B041 თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს 396 4 831.60  0.24 

8.2   
ეპილეფსია/ნერვ-კუნთოვანი ავადმყოფობები/ნერვული სისტემის სხვა 

დაზიანებები 
  

  
  

G40 B043 ეპილეფსია (სერიული გულყრები) 116 1 34.80  0.01 

9   ნეიროქირურგია   
  

  

9.1   ოპერაციული მკურნალობა/ინტენსიური თერაპია   
  

  

S06.5 B047 ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა 2196 1 1,317.60  0.37 

S06.8 B049 სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი 2196 1 658.80  0.19 

I61 B050 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა 2196 1 118.80  0.03 

G93.6 B053 ცერებრული შეშუპება 2196 1 1,317.60  0.37 

S12 B054 კისრის მალების მოტეხილობა 2196 1 658.80  0.19 

S02.1 B057 ქალას ფუძის მოტეხილობა 2196 4 2,849.32  0.81 

S06.3 B058 თავის ტვინის ფოკალური დაზიანება 2196 1 1,317.60  0.37 

S02.0 B059 ქალასარქველის მოტეხილობა 2196 1 658.80  0.19 

9.2   სკალპის ღია ჭრილობა/'შერყევა   
  

  

S06.0 B062 შერყევა 150 4 360.00  0.10 

11   ოტოლარინგოლოგია   
  

  

11.1   IV სირთულის ოპერაციები   
  

  

H66.4 B069 შუა ყურის მწვავე ანთება (გართულებული მასტოიდიტით) 1128 1 676.80  0.19 

H66.2 B070 ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი შუა ოტიტი (გართულებული 

ფაციალისით) 

1128 
1 

676.00 
 0.19 

12   ოფთალმოლოგია   
  

  

S05.2 B078 თვალის დაფლეთა და გახეთქვა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით 362 1 217.20  0.06 

13   პულმონოლოგია   
  

  

J12-

J18 
B083 პნევმონია (საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის) 366 12 2,475.81  0.70 

J44.1 B084 ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება გამწვავებული, დაუზუსტებელი 366 1 219.60  0.06 

15.2   
სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური 

ნივთიერებებით მოწამვლა 
    

 
  

T43 B108 ფსიქოტროპული წამლებით მოწამვლა 175 2 115.88  0.03 

16   უროლოგია     
 

  



16.1   ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით     
 

  

N20 B123 თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) 1317 4 3,160.80  0.89 

17   ქირურგია     
 

  

17.1   IV სირთულის ოპერაციები     
 

  

A48.0 B137 აიროვანი განგრენა 2463 1 1,477.80  0.42 

K56 B148 გაუვალობა და ნაწლავის ობსტრუქცია 2463 7 10,344.60  2.93 

K25 B151 კუჭის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით) 2463 2 2,955.60  0.84 

K26 B152 თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული 

პილოროსტენოზით) 

2463 
1 

1,477.80 
 0.42 

S36.7 B154 მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი დაზიანება 2463 1 1,477.80  0.42 

K65.0 B158 მწვავე პერიტონიტი (გავრცელებული) 2463 1 1,477.80  0.42 

17.2   III სირთულის ოპერაციები     
 

  

A48.0 B159 აიროვანი განგრენა (კერის რადიკალური მოცილებით) 1172 1 703.20  0.20 

S36.0 B160 ელენთის დაზიანება 1172 2 808.68  0.23 

K43.0 B162 ვენტრალური ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე 1172 2 1,406.40  0.40 

I70.2 B164 კიდურების არტერიების ათეროსკლეროზი [ათეროსკლეროზული განგრენა] 1172 3 2,109.60  0.60 

E10.5 B165 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური 

გართულებებით [დიაბეტური განგრენა] 

1172 
5 

3,516.00 
 1.00 

E13.5 B168 სხვა დაზუსტებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით 

[დიაბეტური განგრენა] 

1172 
1 

703.20 
 0.20 

K26.1 B171 თორმეტგოჯას  წყლული პერფორაციით 1172 5 3,516.00  1.00 

K65.0 B177 მწვავე პერიტონიტი (ადგილობრივი) 1172 21 14,657.02  4.15 

K80.0 B178 ნაღვლის ბუშტის კენჭი მწვავე ქოლეცისტიტით (ჩირქოვანი, განგრენული) 1172 8 5,625.60  1.59 

K81.0 B179 მწვავე ქოლეცისტიტი (ჩირქოვანი, განგრენული) 1172 2 1,406.40  0.40 

K40.3 B185 საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე 1172 2 1,406.40  0.40 

K41.3 B186 ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე 1172 1 703.20  0.20 

S29 B196 გულმკერდის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებანი 1172 1 351.60  0.10 

K92.1 B198 მელენა 1172 1 703.20  0.20 

K92.2 B199 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი 1172 2 1,406.40  0.40 

17.3   II სირთულის ოპერაციები და კონსერვატული მკურნალობა     

 

  

K35.9 B200 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული, ფლეგმონური, განგრენული) 595 24 8,568.00  2.43 

K92.1 B202 მელენა (კონსერვატული მკურნალობა) 595 1 357.00  0.10 



K92.2 B203 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი (კონსერვატული მკურნალობა) 595 6 2,142.00  0.61 

K85 B204 მწვავე პანკრეატიტი (კონსერვატული მკურნალობა) 595 1 357.00  0.10 

19   ჰემატოლოგია     
 

  

19.1   თერაპია     
 

  

D69.3 B212 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა 654 1 392.40  0.11 

20   kritikuli medicina     
 

  

I50 B231 gulis ukmarisoba (kritikuli mdgomareoba) 1899 3 5,697.00  1.61 

T07 B232 dauzustebeli mravlobiTi dazianebebi (politravma) 1899 2 3,798.00  1.08 

G41 B235 epilefsiuri statusi 1899 3 2,867.29  0.81 

I63 B237 Tavis tvinis infarqti (kritikuli mdgomareoba) 1899 3 5,697.00  1.61 

N19 B238 Tirkmlis ukmarisoba, dauzustebeli (uremia) 1899 1 1,051.18  0.30 

E10.0 B239 insulindamokidebuli Saqriani diabeti komiT 1899 2 3,798.00  1.08 

S06 B244 intrakraniuri dazianeba (kritikuli mdgomareoba) 1899 4 7,596.00  2.15 

I61 B245 intracerebruli sisxlCaqceva 1899 8 14,062.56  3.98 

R57.0 B246 kardiogenuri Soki 1899 2 3,798.00  1.08 

J96.0 B249 sunTqvis mwvave ukmarisoba 1899 6 10,099.30  2.86 

R57.8 B252 sxva Soki (endotoqsiuri Soki) 1899 1 355.33  0.10 

G92 B253 toqsiuri encefalopaTia 1899 1 978.15  0.28 

T79.4 B254 travmuli Soki 1899 2 3,798.00  1.08 

K72.0 B255 RviZlis mwvave da qvemwvave ukmarisoba 1899 2 3,798.00  1.08 

R57.9 B256 Soki, dauzustebeli (aradiferencirebuli kritikuli mdgomareoba) 1899 1 1,899.00  0.54 

R57.1 B257 hipovolemiuri Soki (hemoragiuli) 1899 2 3,798.00  1.08 

sul socialuri uzrunvelyofa 745 353,215.04  100.00 

 

 

 



# dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve 

gegma Sesrul. dafinan raodenoba 
gadaxra 
geg-daf 

Sesrulebis 
% 

1 
შპს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის დაცვის რესპუბლიკური ცენტრი" 

385,000 385,000 

141,777 141,777 425 

31,785  91.74 

2 
შპს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 
77,497 77,497 114 

3 
შპს "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო" 
18,903 18,903 20 

4 S.p.s. "niu hospitals" 2,110 2,110 2 

5 შპს "ქ. ბათუმის #1 საავადმყოფო" 6,187 6,187 6 

6 შპს "ქობულეთის რაიონული საავადმყოფო" 24,093 24,093 25 

7 შპს "ქობულეთის bavSvTa საავადმყოფო" 3,496 3,496 23 

8 შპს "ქ. ბათუმის სამშობიარო სახლი" 9,845 9,845 14 

9 შპს "ხულოს რაიონული საავადმყოფო" 2,131 2,131 5 

10 შპს "შუახევის სამედიცინო ცენტრი" 12,852 12,852 19 

11 შპს "მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი" 1,990 1,990 4 

12 შ.პ.ს. ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა" 28,834 28,834 39 

13 შპს "ქედის სამედიცინო ცენტრი" 0 0 0 

14 
შ.პ.ს. "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 

ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
5,697 5,697 3 

15 samedicino centri "iunona" 861 861 1 

16 
xeCinaSvilis saxelobis sauniversiteto 
klinika 1,934 1,934 1 

17 S.p.s. "unimedi aWara" 535 535 3 

18 S.p.s. "adiTi" 1,478 1,478 1 

19 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი ალ. ალადაშვილის სახ 
1,318 1,318 1 



საუნივერსიტეტო კლინიკა" 

20 ss al. wulukiZis sax. urologiis centri 1,893 1,893 2 

21 
სს "აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული 

სამედიცინო ცენტრი" 
2,941 2,941 4 

22 შპს "საგიტარიუსი" 600 600 1 

23 
შპს "აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური 

საუნივერსიტეტო კლინიკა" 
677 677 1 

24 შპს "ხულოს სამედიცინო ცენტრი" 1,569 1,569 4 

25 
შპს "გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული 

ლკინიკა" 
1,337 1,337 1 

26 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული 

ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა" 
0 0 0 

27 
სს "ქუთაისის სამხარეო დედათა და ბავშვთა 

სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცნტრი" 
2,662 2,662 3 

sul 385,000 385,000 353,215 353,215 722 31,785  91.74 
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მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 216 

2 ქობულეთი 186 

3 ხელვაჩაური 219 

4 ქედა 24 

5 შუახევი 41 

6 ხულო 36 

sul 722 

 

ინსპექტირების შედეგები 

სამინისტროს ინსპეტირების ჯგუფი დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესბამისად ახორციელებდა კომპონენტის შესრულების 

მიმდინარეობის ინსპექტირებას კომპონენტში მონაწილე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში. 

 ინსპექტირებით გამოვლინდა ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ როგორც სამინისტროზე, ასევე პაციენტებზე 

თანხების არაკორექტულად (ზედმეტად) მოთხოვნის ფაქტები და გატარებული იქნა შემდეგი ღონიძიებები: 

                   შპს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის რესპუბლიკური ცენტრი“ 
 

-  გამოექვითა სამინისტროზე არაკორექტულად მოთხოვნილი თანხა 2 641,1 ლარის ოდენობით; 

- ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაეკისრა  559, 75 ლარის პირგასამტეხლო. 



 

  შპს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო" 

-  ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაეკისრა 452, 7 ლარის პირგასამტეხლო; 

- დაეკისრა 32 პაციენტზე ზედმეტად მოთხოვნილი თანხების დაბრუნება 3 725, 53 ლარის ოდენობით. 

 

 

 

1.3.1. დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის 

კომპონენტი 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 29 500 ლარით.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს პროგრამის ბიუჯეტი 

2011 წლის 15 დეკემბერს შემცირდა 1 325 ლარით და შეადგინა 28 175 ლარი.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების სათანადო კვალიფიკაციის 

ადამიანური რესურსებით დაკომპლექტებას მოითხოვს. ამის გამო დღის წესრიგში დადგა დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის 

პროფესიული დონის ამაღლება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად.  

  კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო აჭარის ა.რ. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებში 

დასაქმებულთა გადამზადება.  

    თემა:  

 1. ექიმებისათვის _ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ტრავმისა და გულსისხლძარღვთა, ნერვული და რესპირაციული 

სისტემის მწვავე პათოლოგიების დროს. ტრეინინგის ხანგრძლივობა – 3 დღე (21 საათი). 



2. საშუალო სამედიცინო პერსონალისათვის _ პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ტრავმების დროს. 

ტრეინინგის ხანგრძლივობა 5 დღე (30 საათი). 

    სასწავლო პროცესი დასრულდა პოსტტესტირებით.    

კომპონენტი მოქმედებაში შევიდა  დამტკიცებული გეგმა გრაფიკის შესაბამისად 2011 წლის ივნისიდან და დასრულდა 9 

ოქტომბერს. გადამზადება გაიარა 106 ექიმმა და 89 მედდამ. გადამზადებულ პერსონალს გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატები. 

 

 

1. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი (436 335 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 480 700 ლარს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ივნისის და დეკემბრის თვეებში განხორციელებული 

ცვლილებების დროს პროგრამის ბიუჯეტი შემცირდა 44 365 ლარით და შეადგინა 436 335 ლარი. 

სამინისტრომ თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების შრომის ანაზღაურებაზე ხელშეკრულება გააფორმა 7 სამედიცინო 

დაწესებულებასთან, თემის სამედიცინო პუნქტების პირველადი დახმარების მედიკამენტების მომარაგებაზე გამარტივებული 

ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ იურიდიულ პირთან _ შპს "ავერსი-გეოფარმთან", სადიაგნოსტიკო საშუალებების (გლუკომეტრის 

ტესტ-ჩხირების) მოწოდებაზე გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ იურიდიულ პირთან შპს "ახალი ბიოსამედიცინო 

ტექნოლოგიების ცენტრთან“. 

მედიკამენტების სახელმწიფო შესყიდვისას (გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერი) მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული დაბალი 

ფასის გამო წარმოიქმნა ეკონომია 28 880 ლარის ოდენობით, რაც გათვალისწინებული იქნა ბიუჯეტის ცვლილების დროს. 

კომპონენტი ამოქმედდა 2011 წლის იანვრიდან. 

კომპონენტი ითვალისწინებს: 

ა) თემის სამედიცინო პუნქტების პირველადი დახმარების მედიკამენტებით მომარაგებას და კომუნალური ხარჯების დაფარვას;  



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

გ) მედდებისათვის შრომის ანაზღაურების დაფარვას. 

12 თვეში კომპონენტით გათვალისწინებული იყო 370 710 ლარი შრომის ანაზღაურებისათვის (ერთი მედდის სახელფასო ფონდი 

შეადგენს 135 ლარს), დაფინანსდა  370 710  ლარით.  

თემის სამედიცინო პუნქტის  228 მედდის  მიერ გაწეული სამედიცინო დახმარების (ვიზიტების) რაოდენობამ, როგორც სამედიცინო 

პუნქტში ასევე ბინაზე, შეადგინა 112 793. 

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

43 450  ლარი, 178 თემის სამედიცინო პუნქტს მიეწოდა 43 450 ლარის მედიკამენტები (თვეში 1 პუნქტზე გათვალისწინებულია 16,48 ლარის 

ღირებულების მედიკამენტების პაკეტი), რაც დაფინანსდა სრულად.  

სამედიცინო პუნქტების მართვისა და კომუნალური მომსახურებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 22 175  ლარი, 

გახარჯულია 20 314  ლარი.  

Dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve 

Gegma Sesrul. dafinan Raodenoba 
gadaxra 
geg-daf 

Sesrulebis 
% 

**შპს "ქობულეთის რაიონული საავადმყოფო" 52,941 52,941 52,941 52,941 14,875 0 100.0 

**შპს "ჩაქვის პოლიკლინიკა" 15,665 15,665 15,665 15,665 9,147 0 100.0 

შპს "ხელვაჩაურის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური 

გაერთიანება" 
91,473 91,473 91,238 91,238 33,811 235 99.7 

შპს "მახინჯაურის მრავალპროფილიანი 

პოლიკლინიკა" 
3,418 3,418 3,409 3,409 1,522 9 99.7 

*შპს "ქედის რაიონული პოლიკლინიკა" 33,112 33,112 33,112 33,112 12,924 0 100.0 

**შპს "ქედის სამედიცინო ცენტრი" 27,556 27,556 27,556 27,556 13,047 0 100.0 

*შპს "შუახევის რაიონული პოლიკლინიკა" 25,452 25,452 25,452 25,452 4,006 0 100.0 

**შპს "შუახევის სამედიცინო ცენტრი" 44,938 44,938 44,938 44,938 8,352 0 100.0 

*შპს "ხულოს რაიონული ამბულატორიულ-

პოლიკლინიკური გაერთიანება" 
26,054 26,054 26,054 26,054 5,671 0 100.0 



**შპს "ხულოს სამედიცინო ცენტრი" 46,000 46,000 45,999 45,999 9,438 1 100.0 

შპს "უნიმედი აჭარა" 26,276 26,276 24,660 24,660 0 1,616 93.8 

შპს "ავერსი-გეოფარმი" 
35,200 35,200 35,200 35,200 0 0 100.0 

შპს "ახალი ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი" 
8,250 8,250 8,250 8,250 0 0 100.0 

Sul 436,335 436,335 434,473 434,473 112,793 1,862 1,293 

* შენიშვნა: აღნიშნულმა დაწესებულებებმა 2011 წლის მაისიდან შეწყვიტეს ფუნქციონირება, სამედიცინო საქმიანობას აგძელებენ 

მათი სამართალმემკვიდრე მუნიციპალიტეტების სამედიცინო ცენტრები. 

**  აღნიშნულმა დაწესებულებებმა 2011 წლის დეკემბრიდან შეწყვიტეს ფუნქციონირება, სამედიცინო საქმიანობას აგძელებს მათი 

სამართალმემკვიდრე _ შპს "უნიმედი აჭარა". 

 

 

 

 

 

0 

30,000 

60,000 

90,000 

120,000 

150,000 

180,000 

gegma Sesrul. dafinan 

436,335 434,473 434,473 



 

2. socialuri dacvis programebi 
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100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი 

დახმარების კომპონენტი 

 თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო 

დახმარების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა   

socialuri programebisTvis Sesrulebis procentuli  maCvenebeli  wlis gegmasTan mimarTebaSi 



3.1 სოციალური დახმარების პროგრამა 

3.1.1 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი (33 000 ლარი). 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 42 500 ლარით. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ივნისის თვეში განხორციელებული ცვლილებების 

დროს პროგრამის ბიუჯეტი შემცირდა 9 500 ლარით და შეადგინა 33 000 ლარი. 

კომპონენტით გათვალისწინებული იყო 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 გაუმჯობესდებოდა მათი სოციალურ-ყოფითი მდგომარეობა. 

კომპონენტის ბიუჯეტი გათვლილი იყო 85 მოქალაქეზე (თითოეულზე 500 ლარი).  

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 66 . 

კომპონენტის ფარგლებში 66 ხანდაზმულს ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ 500-500 ლარი. 

 

 

 

 

 

 

 



მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

 

 

# 

ქალაქი, მუნიციპალიტეტი ბენეფიცია რთარაოდენობა 

(რომელთაც მიიღეს 

კუთვნილი დახმარება) 

ერთჯერადი 

დახმარების 

ოდენობა ლარებში 

სულღონისძიების 

ხარჯი 

ხარჯის წილი მიმდინარე 

ხარჯებთან (%) 

1 ბათუმი 4 

500 

2 000 6.45 

2 ქობულეთი 14 7 000 22.58 

3 ხელვაჩაური 9 3 500 11.29 

4 ქედა 8 4 000 12.90 

5 შუახევი 17 8 000 25.81 

6 ხულო 14 6 500 20.97 

მთლიანიხარჯები 66 
 

31 000 100.00 

 

 

 

 

 



3.1.2 თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნობრივი პროგრამა (101 500   ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 101 500 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 ხელმისაწვდომ, 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. 

2011 წელს გაგრძელდა პროექტის მეოთხე ეტაპი. 

ადგილობრივ თვითმართველობასთან შეთანხმებით შეირჩა და ადგილზე გასვლით მონიტორინგი ჩაუტარდა ხელვაჩაურის, 

ქობულეთის, ქედისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების 27 სარეაბილიტაციო თემის სამედიცინო პუნქტს. 

27 თემის სამედიცინო პუნქტში დასაქმებულ მედდებს სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისათვის  ერთჯერადი სოციალური 

დახმარების სახით გადაეცათ ფულადი თანხა.   

სარეაბილიტაციო სამუშაოები და  აღჭურვა 27-ve თემის სამედიცინო პუნქტში დასრულებულია. 

 



# განხორციელებული ღონისძიებები  raodenoba erTeulis fasi 
sul RonisZiebis xarji 

(lari) 

a) xelvaCauris municipaliteti, maT Soris  4   15,500 

1 agara _ samedicino punqtis reabilitacia da aRWurva 1 3,500 3,500 

2 
zeda Txilnari _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

3 
zeda winsvla _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

4 
ganTiadi _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

b) qedis municipaliteti 7   28,000 

1 
CetkiZeebi _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

2 
gobroneTi _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

3 abuqeTa _ axali samedicino punqtis aSeneba da aRWurva 1 4,000 4,000 

4 gulebi _ axali samedicino punqtis aSeneba da aRWurva 1 4,000 4,000 

5 
zeda maxunceTi _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

6 kvaSta _ axali samedicino punqtis aSeneba da aRWurva 1 4,000 4,000 

7 
WinkaZeebi _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

g) Suaxevis municipaliteti 7   22,000 

1 
papoSvilebi _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 



2 
naRvarevi _ samedicino punqtis reabilitacia da 

aRWurva 
1 3,500 3,500 

3 
qveda nigazeuli _ samedicino punqtis reabilitacia da 

aRWurva 
1 3,500 3,500 

4 gori _ samedicino punqtis reabilitacia da aRWurva 1 3,500 3,500 

5 wyaroTa _ samedicino punqtis reabilitacia da aRWurva 1 3,500 3,500 

6 zeda nigazeuli _ samedicino punqtis aRWurva 1 1,500 1,500 

7 karapeti _ samedicino punqtis reabilitacia 1 2,500 2,500 

d) xulos municipaliteti 9   36,000 

1 Cao _ axali samedicino punqtis aSeneba da aRWurva 1 4,000 4,000 

2 Tago _ axali samedicino punqtis aSeneba da aRWurva 1 4,000 4,000 

3 
tunaZeebi _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

4 
gelauri _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

5 
namonastrevi _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

6 
qveda Txilvana _ axali samedicino punqtis aSeneba da 

aRWurva 
1 4,000 4,000 

7 Zmagula _ axali samedicino punqtis aSeneba da aRWurva 1 4,000 4,000 

8 bako _ axali samedicino punqtis aSeneba da aRWurva 1 4,000 4,000 

9 Weri _ axali samedicino punqtis aSeneba da aRWurva 1 4,000 4,000 

sul jami 101,500 

 

 



 

4. სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამა 

4.1. სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი (95 400 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 98 000 ლარს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ივნისის თვეში განხორციელებული ცვლილებების 

დროს პროგრამის ბიუჯეტი შემცირდა 2 600 ლარით და შეადგინა 95 400 ლარი, რაც განაპირობა სახელმწიფო შესყიდვების დროს 

(გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი) მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებულმა დაბალმა ღირებულებამ. 

საკურორტო სეზონის პერიოდში  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურისტების ხარჯზე მოსახლეობის რაოდენობა 

რამდენჯერმე იზრდება. შესაბამისად იზრდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების დატვირთვა, გამოძახებათა 

რაოდენობა, რომელთა დროული და ხარისხიანი შესრულება არსებული სასწრაფო სამედიცინო სამსახურების ტექნიკური 

საშუალებებით (სამედიცინო ტრანსპორტი) შეუძლებელია. აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა 2011 წლისათვის ორი 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანების შეძენის საკითხი. 

კომპონენტი მიზნად ისახავს ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების არსებული დონის 

შენარჩუნებისათვის. 

კომპონენტით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვა განხორციელდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

საშუალებით.  

გამარჯვებულად გამოვლინდა ს.ს. „ჰიუნდაი ავტო საქართველო“, რომელთანაც 2011 წლის 21 თებერვალს გაფორმდა 

ხელშეკრულება 006/გეტ _ 95 400 ლარზე.   

კომპონენტის ფარგლებში შეძენილია ჰუნდაი-ის მარკის სპეციალიზირებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 2 

ავტომობილი,  რომლებიც გადაეცა ივლისის თვეში შპს „ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს“. 

 



5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის  

5.1 სხვადასხვა სოციალური დახმარებები (443 927 ლარი) 

1) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 18 იანვრის #12 ბრძანების შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის გურამ მჟავანაძის დაგრძალვის ხარჯების დაფარვისათვის გარდაცვლილის ოჯახს გაეწია ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება 10 700 ლარის ოდენობით; 

2) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 10 მარტის #49 ბრძანების შესაბამისად დედის დღესთან 

დაკავშირებით 2008 წლის აგვისტოს თვეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრები 

რუსული აგრესიის შედეგად დარუპული სამხედრო მოსამსახურეთა დედებისათვის (14 დედა) მატერიალური დახმარების გაწევის 

მიზნით,  აჭარის ავტო¬ნომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან 

გამოიყო  7000 (შვიდი ათასი) ლარი, საიდანაც თითოეული დაღუპული მეომრის დედას გადაეცა  500 ლარი; 

3) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 27 ივლისის #124 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4 500 ლარი პაციენტ ქეთევან ბოლქვაძის 

მკურნალობისათვის; 

4) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 4 აგვისტოს #129 ბრძანების შესაბამისად (32 000 ლარის ოდენობით) 

მატერიალური დახმარება გაეწია 2008 წლის აგვისტოს თვეში საქართველოში რუსული აგრესიის შედეგად განვითარებული საომარი 

მოქმედებების 3 წლისთავთან დაკავშირებით აჭარის ა. რ. ტერიტორიზე მცხოვრებ დაღუპულთა 16 ოჯახს თითოეულს 2000-2000 

ლარის ოდენობით; 

5) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 17 აგვისტოს #136 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 17 970 ლარი, საიდანაც პაციენტ დ. მურვანიძისა 

და მისი თანმხლები პირის იტალიაში ტრანსპორტირება და დროებითი ცხოვრება დაფინანსდა 15 000 ლარით, ხოლო  თენგიზ 

დადეშელის პროტეზირება _ 2 970 ლარით;  



 

6) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 29 სექტემბრის #165 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 20011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 40 000 ლარი. რომელიც გადაეცა 2011 წლის 10 

სექტემბერს სოფელ ლესასთან მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაღუპულ 8 მოქალაქის ოჯახს (თითოეულს 5000-5000 ლარი). 

7) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 16 სექტემბრის #159 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 20011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 15 947 ლარი. საიდანაც 5 947 ლარით დაფინანსდა 

ვაჟა აბაშიძის მკურნალობა, ხოლო 10 000 ლარი _ მამუკა დევაძის მკურნალობა. 

8) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 10 ოქტომბრის #187 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 74 996 ლარი, რომლითაც დაიფარა 2011 წლის 10 

სექტემბერს სოფელ ლესასთან მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაზარალებული 10 მოქალაქის მკურნალობის ხარჯები. 

9) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 16 ნოემბრის #123 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 20 000 ლარი,  პაციენტის მამუკა დევაძის 

მკურნალობისათვის. 

10) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 16 ნოემბრის #124 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 26 570 ლარი,  პაციენტ ოთარ ხინიკაძის 

მკურნალობისათვის. 

11) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 21 ნოემბრის #127 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 75 000 ლარი, რომელიც ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების სახით გადაეცა სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებული ქართველი მეზღვაურების ოჯახებს;  

12) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 21 ნოემბრის #128 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 5 653 ლარი,  რომლითაც დაიფარა პაციენტ ნიკა 

ანთაძის მკურნალობის ხარჯები. 



13) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 21 ნოემბრის #129 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 8 000 ლარი,  პაციენტ ლუკა ასლანიძის გერმანიის 

ფედერაციულ რესპუბლიკაში გამგზავრებისა და დროებითი ცხოვრებისათვის. 

14) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 01 დეკემბრის #134 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 55 780 ლარი,  პაციენტების: გიორგი ბერიძის, 

ირაკლი ეზიეშვილის, ნაზიბროლა ზაქარიაძის და ზაქრო ლორთქიფანიძის მკურნალობისათვის. 

15) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 15 დეკემბრის #202 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 3 151 ლარი,  პაციენტ ნანა გორდელაძის 

მკურნალობისათვის. 

16) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 15 დეკემბრის #203 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 6 074 ლარი,  პაციენტების ჯუმბერ შავიშვილის და 

დავით გორგაძის მკურნალობისათვის. 

17) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 21 დეკემბრის #210 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 3 000 ლარი,  პაციენტის ედიშერ ჯაფარიძის 

მკურნალობისათვის. 

18) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 28 დეკემბრის #214 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 27 586 ლარი,  პაციენტების მალხაზ დიასამიძის 

და თამილა მახარაძის მკურნალობისათვის. 

19) აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 28 დეკემბრის #215 ბრძანების შესაბამისად აჭარის ა. რ. 2011 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10 000 ლარი,  პაციენტის მამუკა დევაძის 

მკურნალობისათვის. 

 

 


