
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  

2013-2014 წლების ანგარიში 

 

ჯანმრთელობის დაცვა 

 

საყოველთაო ჯანდაცვა 

 საქართველოს მთავრობის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს მოსახლეობისთვის სამედიცინო 

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მისი ხარისხის გაუმჯობესება, რაც აისახა 

ჯანდაცვის სექტორისთვის გამოყოფილი სახელმწიფო ასიგნებების მოცულობის უპრეცედენტო 

გაზრდით (თითქმის გაორმაგებით 365 მლნ ლარიდან 2012 წელს 634 მლნ ლარამდე 2013 წელს).  

 2014 წლის მდგომარეობით მიღწეულ იქნა საქართველოს მოქალაქეების უნივერსალური 

უფლებების დაცვის საფუძველი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში - 2014 წლის ნოემბრის 

მონაცემებით, საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია საბაზისო სამედიცინო 

მომსახურებით, მათ შორის 496 ათასამდე პირს აქვს კერძო ან კორპორატიული დაზღვევა, ხოლო 

დანარჩენი მოსახლეობა  მოცულია საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით.  

 2014 წლის 20 ნოემბრის მდგომარეობით 2 882 238 მოქალაქე დარეგისტრირებულია პირველადი 

ჯანდაცვის ცენტრებში. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებიდან (2013 წლის 

თებერვალი) სულ დაფიქსირდა 822 413 შემთხვევა, მ.შ. გადაუდებელი ამბულატორიული 

მომსახურება - 493 145 შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსხურება - 162 016; 

გეგმიური ქირურგიული ჩარევა (გარდა კარდიოქირურგიისა) – 71 172; კარდიოქირურგია - 2 448; 

ქიმიო-  ჰორმონო- და სხივური თერაპია - 31 598; მშობიარობა (საკეისრო კვეთის ჩათვლით) – 60 

970 შემთხვევა.  

 აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროექტის 

(USAID/HSSP) ფინანსური და ტექნიკური დახმარებით ჩატარებული მოსახლეობის სატელეფონო 

გამოკითხვის შედეგად, პროგრამის მოსარგებლეების აბსოლუტური უმრავლესობა (96.4%) 

კმაყოფილი ან ძალიან კმაყოფილია ჰოსპიტალური და/ან გადაუდებელი ამბულატორიული 

მომსახურებით, ხოლო მოსარგებლეების 80.3% კმაყოფილია ან ძალიან კმაყოფილია გეგმიური 

ამბულატორიული მომსახურებით. 

 2013 წელს გაიზარდა მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე 

სტაციონარულ სერვისებზე, რაც უკავშირდება სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდას საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შედეგად. კერძოდ, 2013 წელს 

დაფიქსირდა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურების უტილიზაციის ზრდა, 

მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 2.7 შეადგინა ნაცვლად 2,1-ისა და თითქმის 

მიუახლოვდა მსოფლიო ბანკის მიერ განვითარებადი ქვეყნებისთვის რეკომენდირებულ 

მნიშვნელობას. 

 2013 წელს, წინა წელთან შედარებით, 14%-ით მოიმატა როგორც სტაციონარებში,  

ასევე ამბულატორიებში ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების რიცხვმა; 2013 წელს  

გულზე ჩატარებული ოპერაციების რაოდენობამ 29.2%-ით, ხოლო თვალზე ჩატარებული  

ოპერაციების რაოდენობამ 76%-ით მოიმატა წინა წელთან შედარებით. 

საყოველთაო ჯანდაცვის სტატისტიკა 2013 წ. თებერვალი-2014 წლის 1 20 ნოემბრის 

პერიოდი 



პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 822 413 შემთხვევა  
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სამედიცინო მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

 2013 წლიდან დაიგეგმა პირველადი ჯანდაცვის განახლებული ქსელის მოწყობა. ქვეყნის 

მასშტაბით. პირველ ეტაპზე, განისაზღვრა ახალი სოფლის ამბულატორიების მოწყობა ყველა 

მუნიციპალიტეტის თითო სოფელში. შედეგად, 2014 წლის განმავლობაში აშენდა და აღიჭურვა 82 

სოფლის ამბულატორია.  

 პჯდ სექტორისა და სოფლის ექიმის როლის გაძლიერების მიზნით, 2014 წლის პირველ კვარტალში 

სახელმწიფომ სრულად გადმოიბარა „სოფლის ექიმის“ პროგრამის მართვა, მაისიდან 30%-ით 

გაიზარდა სოფლის ექიმებისა და ექთნების ხელფასი (ექიმის ხელფასი გაუთანაბრდა 650 ლარს, 

500-ის ნაცვლად, ექთნის - 455 ლარს, 300-ის ნაცვლად). დაიწყო სოფლის ექიმებისათვის საჭირო 

სამედიცინო დოკუმენტაციის და ექიმის ჩანთის ცენტრალიზებული შესყიდვა.  

 2013 წლის ბოლოს, სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ იქნა სამი 

საზოგადოება - სს „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი“, შპს „შიდა ქართლის პირველადი 

ჯანდაცვის ცენტრი“ და შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“. შპს „შიდა ქართლის პირველადი 

ჯანდაცვის ცენტრი“ აერთიანებს შიდა ქართლის რეგიონის, მ.შ. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების ამბულატორიებს და უზრუნველყოფს შესაბამისი 

სერვისების მიწოდებას მოსახლეობისათვის. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“, რომელიც, 

საქართველოს მთავრობის შესაბამისი განკარგულების საფუძველზე, მართვის უფლებით, 

გადმოეცა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელეობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, 

ახორციელებს საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტის ცხრა სტაციონარული სამედიცინო 

დაწესებულებების მართვას და უზრუნველყოფს შესაბამისი სერვისების მიწოდებას 

მოსახლეობისათვის. 

 2014 წელს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 

დაიწყო ახალი, მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა ზუგდიდში, სოფ. 



რუხში, რომელიც გათვლილია 220 საწოლზე და უზრუნველყოფილი იქნება ყველა საჭირო 

დამხმარე ინფრასტრუქტურით. 

 2014 წელს დაიწყო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა გორის რაიონის 

სოფ. ტყვიავში.  

 დასასრულს უახლოვდება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების (ტრავმული) 

ცენტრისმშენებლობა დაბა გუდაურში. 

 2014 წელს, ექსპლუატაციაში შევიდა სს ,,ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული 

ცენტრის“ ახალი კორპუსი 97 საწოლზე რეზისტენტული ტუბერკულოზის განყოფილებისათვის; 

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ჰოსპიტალური სამსახურების რესურსების (მათ შორის 

ინფრასტრუქტურის) შეფასებისა და ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაციის კუთხით შექმნილი 

სამუშაო ჯგუფის მიერ, განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით არსებული ტუბერკულოზის 

საწინააღმდეგო დაწესებულებების ინვენტარიზაცია, სპეციალიზებული ამბულატორიული და 

ჰოსპიტალური მომსახურებისთვის საჭირო სიმძლავრეების ანალიზი და მომზადდა შესაბამისი 

რეკომენდაციები. მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები ქალაქ თბილისში ტუბერკულოზის 

ეროვნული სათაო ლაბორატორიის მშენებლობის დასრულების სამუშაოების შესყიდვისათვის, 

პროექტი ხორციელდება  გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. 

 2014 წელს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და 

საქართველოში იაპონიის საელჩოს შორის ნოტების გაცვლის გზით ხელმოწერილი შეთანხმების 

ფარგლებში, ხორციელდება იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება, რაც ითვალისწინებს 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული ორი სამედიცინო დაწესებულებისა (სს 

„უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი“ და შპს „ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო“) და სსიპ 

„სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ უზრუნველყოფას აუცილებელი სამედიცინო 

აღჭურვილობით. 

 განხორციელდა მეჯვრისხევის ამბულატორიის გარე ფასადის სარემონტო სამუშაოები. 

 განხორციელდა დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა და სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული და 

სასაწყობე შენობების მშენებლობისათვის საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა. 

 2014 წელს შემუშავებულ იქნა ჯანდაცვის სფეროში სახელმწიფო და კერძო სექტორების 

პარტნიორობის (Public-Private Partnership - PPP) კონცეფცია, რაც საქართველოს პირობებში 

ეფექტურად შეიძლება იქნას გამოყენებული სტრატეგიული ობიექტების განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის შექმნა / გაუმჯობესებისათვის.  

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 

 2013 წლის დეკემბერში შეიქმნა სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“, რომელმაც 

უზრუნველყო ქვეყნის მასშტაბით ერთიანი სადისპეტჩერო სამსახურის ჩამოყალიბება და 

სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლება. 



  

 მიმდინარე წელს ცენტრის ავტოპარკის განსაახლებლად, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოხდა 180 

ახალი, მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო ავტომობილის შეძენა. აღნიშნული 

ავტომობილებით ცენტრის აღჭურვა იგეგმება ეტაპობრივად, უკვე შემოვიდა 24 ავტომობილი, 

რომლებიც გადანაწილდა 9 ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში, წლის ბოლომდე მოხდება სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების ბრიგადების ახალი უნიფორმებითა და სამედიცინო აღჭურვილობით 

უზრუნველყოფა.  

 

 

 დღეისათვის საქართველოს მასშტაბით რაიონული სამსახურების მართვა ხდება თბილისის 

ცენტრალური სადისპეტჩეროდან. პროცესი კი შემდეგია: 



 
 2014 წლის ოქტომბრის თვიდან ცენტრმა დაიწყო სატესტო რეჟიმში GPS სისტემების 

დანერგვა არსებულ ავტომობილებზე, რაც ფაქტიურად მოსამზადებელ პერიოდს 

წარმოადგენს ახალ ავტომობილებზე სისტემის გამართულად მუშაობისათვის.  

 გასული პერიოდიდან მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, განხორციელდა გამოძახებების 

პრიორიტეტებად განსაზღვრის მოდელის შემუშავება და დანერგვა, რაც პარალელურად 

შემოსული გამოძახებების სირთულის მიხედვით დალაგების საშუალებას იძლევა. 

 აღნიშნული მეთოდის გამოყენებამ შეამცირა არამიზნობრივი გამოძახებების რაოდენობა და 2014 

წლის ივლისი-ოქტომბრის თვეების განმავლობაში დაფიქსირდა 183,543 გამოძახება, მაშინ როცა 

გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელი 207,136-ის ტოლია.  

 2014 წელს, ივნისი-ივლისის პერიოდში ჩატარდა პრეჰოსპიტალური და ჰოსპიტალური სექტორის 

პროფესიული კადრების მზადება გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში. მომზადდა 171 ექიმი 

(მათ შორის 49 სამხედრო ექიმი, შიდა ქართლის რეგიონის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

სამსახურების 64 ექიმი და 58 სოფლის ექიმი). სწავლება ჩატარდა თბილისში, გორში, ქარელში და 

კასპში.  

 

2013-2104 წლის 4 თვის გამოძახებათა სტატისტიკა 
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სამკურნალწამლო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა 

 ძვირადღირებული სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ერთ-ერთი 

თვალსაჩინო მაგალითი იყო C  ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის ამოქმედება, რომელიც 

ითვალისწინებს ყოველწლიურად პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 

მყოფი 12000 ადამიანის სკრინინგს C ჰეპატიტზე, 5000 ადამიანის ვაქცინაციას B ჰეპატიტზე, 3000 

ადამიანის სრულ დიაგნოსტიკურ გამოკვლევას C ჰეპატიტზე და 500 ადამიანის მკურნალობას 

პეგილირებული ინტერფერონით და რიბავირინით. დღევანდელი მონაცემებით, განიკურა 173 

პაციენტი. 

 მთავრობამ ასევე ჩაატარა მოლაპარაკებები C ჰეპატიტის საწინააღმდეგო მედიკამენტების 

გლობალურ მწარმოებლებთან და წარმატებული მოლაპარაკებების შედეგად 60%-იანი 

ფასდაკლება გავრცელდა საჯარო სექტორში 10 000 პაციენტზე, რომელთაც 2014 წლის 1 

ივლისიდან საშუალება აქვთ, შეიძინონ C ჰეპატიტის საწინააღმდეგო მედიკამენტები ფიქსირებულ 

ფასად 60%-იანი ფასდაკლებით. 

 აღნიშნული შეღავათით სარგებლობისათვის, 2014 წლის 1 თებერვალს დაიწყო მოქალაქეთა 

რეგისტრაცია სსიპ სოციალური დახმარების სააგენტოში: 1 თებერვლიდან 1 ნოემბრამდე სსიპ 

სოციალური მომსახურების სააგენტოში დარეგისტრირებულია 1734 ბენეფიციარი; 776 

ბენეფიციარმა შეიძინა 10241 ფლაკონი პეგფერონი (ან ამავე რაოდენობის კოლოფი რიბავირინი); 

შეღავათის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 1 663 138 

ლარი და დაიზოგა 2 817 300 ლარი. 

 2014 წლის განმავლობაში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანზიაციასა და “C” 

ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის - „სოფუსბუვირის“ მწარმოებელ კომპანია „გილეადს“ შორის 

საქართველოში აღნიშნული პრეპარატის საგრძნობლად დაბალ ფასებში შემოტანასთან 

დაკავშირებით. პრეპარატ „სოფუსბუვირს“ გააჩნია განკურნების მაღალი პროცენტი და გვერდითი 

მოვლენების საკმაოდ დაბალი წილი, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება “C” ჰეპატიტით 

დაავადებულ საქართველოს მოქალაქეებს დაავადების დაძლევაში. 2014 წლის ნოემბერში აშშ-ში 

გაიმართა მოლაპარაკებების წარმატებული რაუნდი, რომლის შედეგად მიღებულ იქნა ისეთი 

გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, 2015 წლის პირველი თვეებიდან დაიწყება ქვეყნისთვის 

ძალზედ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროგრამა, რომლის მიზანია 

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაცია დაავადების პრევენციის, დიაგნოსტიკის, მედიკამენტზე 

(სოფუსბუვირი) ფინანსური ხელმისაწვდომობის, სწორი მკურნალობისა და მიღწეული შედეგების 

მონიტორინგის გზით და საქართველო გახდება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც 

გადაიჭრება C ჰეპატიტის პრობლემა. აღნიშნულ პროცესში აქტიურად არის ჩართული აშშ 

დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. საქართველოს ასეთი უპრეცედენტო წარმატება გამოწვეულია 

იმ რეფორმებით, რომელიც საქართველომ გაატარა 2013-2014 წლებში, რომელთაგან აშშ მხარის 

მიერ განსაკუთრებით აღინიშნა საყოველთაო ჯადაცვის პროგრამისა და „C“ ჰეპატიტის 

მკურნალობის პროგრამის წარმატება. 

 2014 წლის 1 სექტემბრიდან აიკრძალა მე-2 ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის 

ურეცეპტოდ რეალიზაცია, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 

პროცესის დანერგვას და ე.წ. „სააფთიაქო ნარკომანიასთან“ ბრძოლას. 

 



პეგილირებული ინტერფერონით 48 კვირიანი მკურნალობის კურსის ღირებულების  შედარება 

ქვეყნების მიხედვით   

 

 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 

 საქსტატის მონაცემებით, 2000 წელს დედათა სიკვდილობა შეადგენდა 49.2-ს ასი ათას 

ცოცხალშობილზე, 2013 წელს კი - 27.7-მდე დაიკლო. ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა 

სიკვდილიანობა 2000 წელს 24,9-ს შეადგენდა 1000 ცოცხალშობილზე, 2013 წელს კი ეს 

მაჩვენებელი 12.-მდე შემცირდა. გაეროს ბავშვთა ფონდის, ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის, მსოფლიო ბანკისა და გაეროს ბავშვთა სიკვდილიანობის ანგარიშში წელს 

პირველად იქნა გამოყენებული საქართველოს რუტინული სტატისკური მონაცემები და 

საქართველო ამ მხრივ პირველი ქვეყნაა პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში.  

 2013 წლის თებერვალში შეიქმნა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემსწავლელი 

ინტერსექტორული საბჭო. დედათა და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა დაექვემდებარა 

„აქტიურ“ ზედამხედველობას. მიმდინარეობს პერინატალური სერვისების ხარისხის 

გაუმჯობესების ღონისძიებების გატარება, რაც გულისხმობს პერინატალური სერვისების 

შეფასებას, ეფექტური პერინატალური სერვისების პრაქტიკის ხელშეწყობას, სერვისების 

რეგიონალიზაციის (დონეებად დაყოფა) გეგმის შემუშავებას (USAID/Sustain-ის ხელშეწყობით 

პილოტირება დაიწყება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში).  

 შემუშავდა საკეისრო კვეთისა და უსაფრთხო აბორტის გაიდლაინი; მომზადდა საკანონმდებლო 

ცვლილებები  აბორტების შემცირების მიზნით, აიკრძალა აბორტი სქესის შერჩევის მიზნით 

 დედათა და ბავშვთა სიკვდილობის შემცირების, რკინადეფიციტურ ანემიასთან დაკავშირებული 

პერინატალური სიკვდილობის, ნაადრევი მშობიარობების რიცხვისა და თანდაყოლილი 

ანომალიების განვითარების შემცირების მიზნით, 2014 წლის ივნისიდან ყველა ორსული 

უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით ორსულობის 13 კვირამდე და რკინადეფიციტური 

ანემიის დიაგნოზის შემთხვევაში - რკინის პრეპარატით, ორსულობის 26-ე კვირიდან. მიმდინარე 
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წლის ივნისიდან დღემდე, პროგრამის ფარგლებში რკინის პრეპარატით ისარგებლა 687 ორსულმა, 

ხოლო ფოლიუმის მჟავა მიიღო 3408 ორსულმა. 

0-5 წლამდე ასაკის  ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დედათა სიკვდილიანობის  მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე, საქართველო 
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ადამიანური რესურსები 

 საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 

დაზარალებული საექიმო სპეციალობის მაძიებლების პროფესიული მზადების ხელშეწყობის 

მიზნით, დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო განათლება დაუფინანსდათ იმ 

მაძიებლებს/რეზიდენტებს, რომლის ოჯახმაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს 

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის გადმოწევის, მავთულხლართების გავლებისა და 

სხვა ბარიერების აღმართვის შედეგად მიიღო  ქონებრივი ზიანი. 

 ახალი რედაქციით ჩამოყალიბდა საექიმო სპეციალობათა ნუსხა. მომზადდა და დამტკიცდა 

სარეზიდენტო პროგრამა 47 საექიმო სპეციალობაში. ამ ეტაპზე დამტკიცების პროცედურებს გადის 

კიდევ 1 სარეზიდენტო პროგრამა. მომზადდა და დამტკიცდა საექიმო სუბსპეციალობების 4 ახალი 

პროგრამა. 

 აკრედიტაცია მიენიჭა 44 სასწავლებელს/დაწესებულებას 45 ახლადდამტკიცებულ სარეზიდენტო 

პროგრამის განხორციელებაზე. შედეგად, რეზიდენტების მომზადება განხორციელდება 

თანამედროვე, მაღალი დონის სტანდარტების შესაბამისად. 

 დამტკიცდა „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა“, რომელიც 

ითვალისწინებს საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო 

მზადების დაფინანსებას მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის 

დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში. პროგრამის მიზანია, აღნიშნულ 

რეგიონებში სამედიცინო სერვისის მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება (გათვალისწინებულია 40 ვაკანსია 8 საექიმო სპეციალობაში) 

 2014 წლის მაისის თვეში სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში 

შემუშავდა და დაინერგა ,,იმიტირებული გამოცდის“ პროგრამა, რომელიც დაინტერესებულ პირს, 

კომპიუტერთან მუშაობის მარტივი უნარ-ჩვევების გამოყენებით, საშუალებას აძლევს, 

სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატში, პერმანენტულად მოახდინოს 

შესაბამისი ტესტ-კითხვარებით, მომზადების დონის თვითშეფასება. აღნიშნულ პროგრამაში 

დღეისათვის, რეგისტრირებულია 3426 მომხმარებელი. 

 2014 წლის სექტემბრის თვეში შემუშავდა და ტესტირება გაიარა ერთიანი დიპლომისშემდგომი 

საკვალიფიკაციო გამოცდის ონლაინ რეგისტრაციის პროგრამამ. აღნიშნული პროგრამის 

საშუალებით მარტივდება მაძიებელთა რეგისტრაციის, მათი მონაცემების  იდენტიფიცირების და 

შესაბამისი ელექტრონული ბაზის ფორმირების პროცესი.  

 2013-2014 წლებში დამტკიცდა კლინიკური მდგომარეობების მართვის 53 პროტოკოლი 

და 7 გაიდალიანი. ამ ეტაპისთვის საერთო ჯამში სულ დამტკიცებულია 155 სხვადასხვა 

კლინიკური მდგომარეობის მართვის გაიდლაინი და პროტოკოლი. 

 

ნარკომანიასთან ბრძოლა 

 2013 წლის 4 დეკემბერს ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო 

საბჭომ (შემდგომში − საბჭო) დაამტკიცა 2014-2015 წლების ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის 

სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს   საქართველო-

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის პრიორიტეტს - „ბრძოლა უკანონო ნარკოტიკული 

საშუალებების წინააღმდეგ“. 



 ზედოზირებით გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენციის მიზნით, ნარკოტიკული 

ზედოზირების მდგომარეობა აღარ ექვემდებარება სამედიცინო დაწესებულებებიდან შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებისათვის ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდებას. 

 2014  წლის აპრილში მიღებული იქნა საქართველოს კანონი  „ახალი ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების შესახებ“, რომლის მიზანია ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების 

გავრცელებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი 

საფრთხეების თავიდან აცილება, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის 

აღკვეთა და შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებების კოორდინირებული მუშაობის 

უზრუნველყოფა.  

ლაბორატორიული სერვისები 

 აშშ მთავრობის ერთერთი ყველაზე  მასშტაბური ინვესტიცია  საქართველოს რიჩარდ ლუგარის 

სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  კვლევითი ცენტრი გადმოვიდა საქართველოს 

ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვის სამინისტროს სიიპ დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (დკსჯეც) ნაწილი გახდა. 2013 წელსვე 

დკსჯეც-ში არსებული საშიში პათოგენების საცავი და ლაბორატორიული სამსახურები 

გადატანილ იქნა ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში.  

 განსაკუთრებით საშიში ინფექციების გამოვლენის, ეპიდზედამხედველობისა და რეაგირების 

ერთიანი ლაბორატორიული სისტემის და რიჩარდ ლუგარის სახ.  ცენტრის გარდამავალ 

პერიოდში მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით, 2014 წლის ივნისში აშშ-სა და საქართველოს 

მთავრობებს შორის გაფორმდა შეთანხმება ერთიანი ლაბორატორიული სისტემისა და ლუგარის 

ცენტრის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და პასუხისმგებლობების გადაცემის 

შესახებ. 2018 წლიდან საქართველო სრულად უზრუნველყოფს ერთიანი ლაბორატორიული 

სისტემის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ღონისძიებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

 2014 წელს საქართველო სხვა 39 ქვეყანასთან (დღეს უკვე 44) ერთად მონაწილეობდა გლობალური 

ჯანმრთელობის უსაფრთხოების პროგრამის (Global Health Security Agenda - ახალი გლობალური 

ინიციატივა, რომლის ინიციატორია ამერიკის შეერთებული შტატები) ახალ ინიციატივაში. 

გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოების პროგრამის 11 სამოქმედო პაკეტიდან, რომლებიც 

აერთიანებენ ინფექციური აგენტებისგან დაცვის სამ მთავარ მიმართულებას: დაავადებათა 

პრევენცია/თავიდან აცილება (Prevent),  აღმოჩენა-გამოვლენა (Detect) და რეაგირება (Respond), 

საქართველო ლიდერია რეალურ დროში ბიოზედამხედველობის პაკეტის, ხოლო მხარდამჭერი - 

ლაბორატორიული ზედამხედველობისა და ზოონოზური ინფექციების პაკეტებისა. 2014 წლის 26 

სექტემბერს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში გამართულ გლობალური ჯანმრთელობის 

უსაფრთხოების სამიტზე, საქართველო მოხსენებული იქნა, როგორც სამაგალითო საერთაშორისო 

პარტნიორი. 

 საქართველო, როგორც რეალურ დროში ბიოზედამხედველობის სამოქმედო პაკეტის ლიდერი, 

აქტიურად მუშაობს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ერთიანი ელექტრონული 

სისტემის შექმნაზე, რომელიც დაფუძნებულია „ერთიანი ჯანმრთელობის“ (One Health) 

პრინციპზე (მოიცავს როგორც ადამიანურ, ისე ვეტერინარულ ნაწილს) და აერთიანებს 



დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონულ ინტეგრირებულ სისტემას (დზეის), 

ლაბორატორიული ინფორმაციის მართვის სისტემას და ქვეყანაში უკვე დანერგილ 

ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემას (e-Health). ამ მიმართულებით აქტიური თანამშრომლობა 

მიმდინარეობს რეგიონალურ დონეზეც. 

 2013  წლის  სექტემბერში აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის  წინააღმდეგ 

მიმართულ ღონისძიებათა ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს (CCM) მიერ დაავადებათა  

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, არჩეულ იქნა 

გლობალური ფონდის გრანტის ძირითად მიმღებ ორგანიზაციად და 2013 წლის 18 დეკემბერს 

გლობალური ფონდის საბჭოს მიერ ცენტრი აღიარებულ იქნა გლობალური ფონდის აივ/შიდსისა 

და ტუბერკულოზის განახლებული გრანტების   განმახორციელებლად. 

 იმუნიზაციის მაჩვენებლების გაუმჯობესება და შენარჩუნება ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ამოცანაა. 2012 წელთან შედარებით 2013 წელს აცრებით 

მოცვის მაჩვენებლები საშუალოდ 6%-ით გაიზარდა); ზრდის ტენდენცია 2014 წელსაც 

შენარჩუნებულია. 

 2013 წელს, ქვეყანამ ტრადიციულ ბაზისურ ანტიგენებთან  (ბცჟ, დყტ, პოლიო, წწყ) ერთად 

უზრუნველყო ჩვილ ბავშვებში როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო ახალი ვაქცინის 

დანერგვა. აღნიშნული ვაქცინა დანერგილია მხოლოდ 3 პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში.  

 2014 წლის 1 ნოემბრიდან, პნევმოკოკური ინფექციების პროფილაქტიკის მიზნით,  დაინერგა 

ახალი პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინა.  

 ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების მიზნით 

შეიქმნა ებოლას დაავადებაზე ზედამხედველობის სპეციალური შტაბი და შემუშავდა ებოლას 

ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმა. 

 მომზადდა თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2013-2018 წლების 

სამოქმედო გეგმა, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ. 

 მომზადდა არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის, ასევე 

ჰიპერტენზიის, კიბოს, დიაბეტის, ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, სიმსუქნის, 

ჯანსაღი კვების, ძალადობისა და ტრავმატიზმის, ალკოჰოლის საკითხებზე 

სტრატეგიების და/ან სამოქმედო გეგმების პროექტები. 

 2014 წლის 16–18 ივნისს თბილისში ჩატარდა აშშ–საქართველოს ერთობლივი სამეცნიერო 

კონფერენცია აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და ვირუსული ჰეპატიტების საკითხებზე. 

კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ აშშ ჯანდაცვის ნაციონალური ინსტიტუტი 

(NIH), ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ნაციონალური ინსტიტუტი (NIAID), 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი (ISTC), საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და ინფექციური პათოლოგიის, 

შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი. აღნიშნული ღონისძიების შედეგად, 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი (ISTC) აშშ ალერგიისა და 

ინფექციური დაავადებების ნაციონალურ ინსტიტუტთან (NIAID/NIH) და საქართველოს 

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობის 

გზით უზრუნველყოფს სამეცნიერო კვლევითი პროექტების დაფინანსებას აივ/შიდსის, 

ტუბერკულოზისა და ჰეპატიტების საკითხებზე.  



 

სოციალური დაცვა 

საპენსიო უზრუნველყოფა 

 2013 წლის 1 აპრილიდან მოიმატა სახელმწიფო პენსიის ოდენობამ და 110 ლარიდან გაიზარდა 125 

ლარამდე, ხოლო  2013 წლის 1 სეტემბერიდან პენსიის ოდენობა გაიზარდა 150 ლარამდე და 

მომატებას დაექვემდებარა 683 741 ბენეფიციარი. 

 სახელმწიფო პენსიის ოდენობა 2014 წლის 1 ნოემბრისათვის შეადგენს 150 ლარს, ხოლო 

სახელმწიფო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა შეადგენს 696 125 პირს, მათზე ყოველთვიურად 

გაიცემა 104 418 750 ლარი. 

 2013 წელს 8000-ით გაიზარდა პენსიის მიმღებთა რაოდენობა, რაც სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობის ზრდით და სიკვდილიანობის შემცირებით არის გამოწვეული, ყოველივე 

აღნიშნულს კი საფუძვლად უდევს სამედიცინო მომსახურებაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა და მოქალაქის მიერ სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების თავისუფალი 

არჩევანის შესაძლებლობა. 

 2013 წლის აპრილიდან დაიწყო შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის 

ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნა. 

დახმარება დაენიშნა 992 ბენეფიციარს. 

 გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ტექნიკური მხარდაჭერით და საერთაშორისო 

და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობით 2014 წელს მომზადდა დაბერების 

პრობლემების გზამკვლევი. 

სოციალური პაკეტი 

 2013 წლის აპრილსა და სექტემბერში განხორციელდა სახელმწიფო გასაცემლების მატება. 

 2013 წლის 1 აპრილიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

ბენეფიციართა გასაცემლის ოდენობა  100 ლარიდან გაიზარდა 125 ლარამდე, ხოლო 1 

სექტემბრიდან კი გაიზარდა 150 ლარამდე. გასაცემლის გადაანგარიშება (მომატება) შეეხო შეეხო 22 

241 ბენეფიციარს. 

 მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთათვის გასაცემლის ოდენობა 70 ლარიდან გაიზარდა 100 ლარამდე. 

გასაცემლის გადაანგარიშება (მომატება) შეეხო 72 398 ბენეფიციარს. 

 2013 წლის სექტემბრიდან გაიზარდა მარჩენალის გარდაცვალების გამო დანიშნული და 

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ პირებისათვის დანიშნული გასაცემლის 

ოდენობა და შეადგინა 100 ლარი, ნაცვლად აქამდე არსებული 55 ლარისა.  გასაცემლის 

გადაანგარიშება (მომატება) შეეხო შესაბამისად, 26 952  და 1359 ბენეფიციარს. 

სახელმწიფო კომპენსაცია 

 2013 წლის აპრილიდან  სახელმწიფო კომპენსაციის (ძალოვანი სტრუქტურებისთვის) გაანგარიშება 

ხდება ასაკით პენსიის, ნამსახურები წლებისა და სახელმწიფო ან სპეციალური წოდების 

შესაბამისად. კომპენსაციის გადაანგარიშება ასევე შეეხო საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის 

ყოფილ მუშაკებს. აღნიშნულმა ცვლილებებმა განაპირობა როგორც კომპენსაციის ოდენობების 

თვალსაჩინო ზრდა, ასევე,  ყველასათვის ნათელი და სამართლიანი გახადა აღნიშნული 

გასაცემელი. 2013 წლის 1 აპრილიდან და შემდგომ 1 სექტემბრიდან გადაანგარიშებას 



დაექვემდებარა და შესაბამისად კომპენსაციის თანხის ოდენობა გაეზარდა დაახლოებით 16 000 

ბენეფიციარს.  

 სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნის საფუძვლებს, 2014 წლის 1 იანვრიდან დაემატა ოჯახის 

წევრის გარდაცვალება. აღნიშნული გასაცემელი ენიშნებათ: 

 “საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა 

სახის სამშვიდობო საქმიანობის განხორციელებისას გარდაცვლილ ან ამ მისიებში 

მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო გარდაცვლილ საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებს; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის, აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს 

მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა 

ოჯახის წევრებს. 

 გასაცემი კომპენსაციის ოდენობა 2014 წელს თითოეულ ოჯახზე შეადგენს 500 ლარს, 

რომელიც პროპორციულად ნაწილდება ოჯახის წევრებს შორის.  2014 წლის 1 სექტემბრის 

მდგომარეობით აღნიშნული გასაცემელი 2448 გარდაცვლილის გამო დანიშნული აქვს 2 

672პირს. 2015 წლის 1 იანვრიდან გასაცემლის  ოდენობა გაიზრდება 1000 ლარამდე. 

შეზღუდული შესაძზლებლობების მქონე პირები 

 საქართველოს მთავრობის ინიციატივით 2013 წელი გამოცხადებული იყო  შშმ პირთა უფლებების 

დაცვის წლად; 

 საქართველოს პარლამენტის მიერ მოხდა გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის 

რატიფიცირება; 

 საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა შშმ პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 

2014-2016 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმა; 

 საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა  შშმ პირთათვის  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული    

გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტი; 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში”  2013 წლის 30 ივლისს შევიდა ცვლილება და 

ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, აგრეთვე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ კალენდარული წლის 

განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავლის ოდენობა, რომელიც არ იბეგრებოდა 

 საშემოსავლო გადასახადით,  3 000 ლარიდან გაიზარდა 6 000 ლარამდე; 

 გაიზარდა შშმ პირთათვის განსაზღვრული სოციალური მომსახურებების (დღის ცენტრები, 

სათემო ორგანიზაციები, ადრეული განვითარების მომსახურებები) დაფინანსება და მოცულობა.  

გაფართოვდა სახელმწიფოს მიერ შშმ პირთათვის შესყიდული  დამხმარე საშუალებების სახეები. 

(კერძოდ დაიწყო  ელექტრო სავარძელ-ეტლების, უსინათლოთა ხელჯოხების, ყავარჯნები და სხვა 

გაცემა); 

 შშმ პირთა მომსახურებების განხორციელების მიზნით რამდენიმე ორგანიზაციას სახელმწიფომ 

უზურფრუქტით გადასცა უძრავი ქონება.  

 შშმ პირთათვის განსაზღვრული სოციალური მომსახურებების სახეების და მოცულობის ზრდა და 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავდა სათემო ორგანიზაციების 

მომსახურების სტანდარტები; 



 დაიწყო სოციალური მომსახურებების ხარისხის არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის 

მონიტორინგი; 

 გაიზარდა შშმ პირთათვის გათვალისწინებული  სხვადასხვა სოციალური მომსახურებების  

დაფინანსება. საქართველოს მასშტაბით უფრო მეტ შშმ პირს მიეწოდება უფრო ხარისხიანი, 

საჭიროების შესაბამისი  მომსახურებები. 

 

2013 წლის სექტემბრიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის  სტატუსის მქონე 

პირებისთვის სოციალური პაკეტის ოდენობა 100 ლარიდან გაიზარდა  150 ლარამდე, მნიშვნელოვნად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთათვის კი - 70 ლარიდან 100 ლარამდე. 

შშმ პირთათვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებების განსახორციელებლად, 2013 

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 2 000 000 ლარით გაიზარდა 2012  წლის ანალოგიური 

პროგრამის ბიუჯეტთან შედარებით, ხოლო 2014 წელს აღნიშნული ბიუჯეტი კვლავ გაიზარდა 2 მლნ 

ლარზე მეტით. პროგრამაზე მუშაობისას გათვალისწინებულ იქნა სახალხო დამცველის, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტთა მოსაზრებები. 2013-2014 წლების განმალობაში, ასევე 

გაიზარდა სამიზნე ჯგუფების კონტინგენტი და ბენეფიციართა რაოდენობა, კერძოდ: 

 

 ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების” ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის ასაკი გაიზარდა 7 წლამდე 

და მოიცვა აუტიზმით დაავადებული ბავშვებიც. შესაბამისად, გაიზარდა ბენეფიციართა 

რაოდენობაც 2013წ 85-დან 150-მდე, ხოლო 2014წ 350-მდე. ყოველთვიური დაფინანსების 

ოდენობა 2013 წლიდან ერთ ბენეფიციარზე ნაცვლად 135 ლარისა განისაზღვრა 144  ლარით. 

მომსახურება მიიღო 249 ბენეფიციარმა. 

 სიახლეა ,,ბავშვთა რეაბილიტაციის” ქვეპროგრამაში - 2014 წლიდან ნერვული სისტემის მძიმე 

დაავადებებისა და პათოლოგიური მდგომარეობების შემთხვევებში, წლის განმავლობაში 

ბენეფიციართათვის უკვე შესაძლებელია 7 სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარება, ადრე 

სესაძლებელი  5  კურსის ნაცვლად. მომსახურება მიიღო 869 ბენეფიციარმა. 

 ,,დღის ცენტრების” ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალი დღის ცენტრები გაიხსნა ფოთის, 

ხაშურის, ზუგდიდის, საგარეჯოს, ჩხოროწყუს, მცხეთისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში. 

2014 წლიდან მძიმე და ღრმა შეზღუდვის მქონე შშმ ბავშვების მომსახურებისთვის დღიური 

დაფინანსების ოდენობა 11 ლარიდან გაიზარდა 18 ლარამდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში 

მომსახურება მიიღო 1588 ბენეფიციარმა მათ შორის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფმა – 610 

ბავშვმა, 6–18 წლამდე 523 შშმ ბავშვმა და 455 შშმ პირმა. 

 ,,დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის” ქვეპროგრამაში მნიშვნელოვანი სიახლეა 

სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფის კომპონენტში, რომლის ფარგლებშიც  სამიზნე 

ჯგუფისათვის სახელმწიფოს მიერ  შეძენილი იქნება ინდივიდუალურად ადაპტირებადი 

მექანიკური და ელექტრო სავარძელ-ეტლები, მათ შორის ელექტრო სავაძელ-ეტლი 30 

ერთეული 2013 წ, ხოლო 50 ერთეული 2014წ.  2013 წელს აღდგა კომპონენტი, რომელიც 

გულისხმობს სამიზნე ჯგუფის ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა 

ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფას.  ქვეპროგრამით 

ისარგებლა 3006 ბენეფიციარმა.  

 2014 წელს, 2012  წელთან შედარებით ,,სათემო ორგანიზაციების” ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 

გასამმაგდა. ამასთან, თუ 2012 წელს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით 



ერთდროულად მოსარგებლე პირთა რაოდენობა არ აღემატებოდა 85 პირს, 2013 წელს 

პროგრამის ბენეფიციარი იყო  130 შშმ პირი, ხოლო 2014წ - 180 პირი. ქვეპროგრამა 

ითვალისწინებს  შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობასა და ხანდაზმულთა 

მომსახურების უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამით ისარგებლა 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ 

პირმა და ხანდაზმულმა - 138 ბენეფიციარმა. 

 2014 წელს შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, გაორმაგდა ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის მიზნით, 

სურდოთარჯიმნების მომსახურებისთვის თვეში ასანაზღაურებელი თანხა 200 დან 400 

ლარამდე. შშმ ბავშვებისთვის, რომელთა ოჯახებს აქვთ 100 000-ზე  მაღალი სარეიტინგო 

ქულა,  2014 წლიდან თანადაფინანსების წილი შემცირდა 25%-დან 10%-მდე,  ხოლო 2014 წლის 

ნოემბრიდან ისინიც დაფინანსდებიან 100%-ით. 

 

მზრუნველობამოკლებული და სოციალურად დაუცველი ბავშვები: 

   

2012 წელთან შედარებით გაიზარდა ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის” პროგრამის 

ბიუჯეტი, სამიზნე ჯგუფების კონტიგენტი და ბენეფიციართა რაოდენობა. 

 

 ,,მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის”, ქვეპროგამით 2014 წელს 

ისარგებლა 0-1,5 წლის 953 ბავშვმა. 

 მნიშვნელოვნად გაიზარდა  ,,,დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის” 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი, 2012 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების ერთდროულად 

მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა არ აღემატებოდა 11 პირს, 2013 წლის სახელმწიფო 

პროგრამით  მომსახურების ერთდროულად მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზარდა 69-

მდე ბენეფიციარმა.2013 წელს რეინტეგრირებული (ბავშვთა სახლებიდან ბავშვების 

ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული) ბავშვების რაოდენობა იყო 424, ხოლო 2014 წელს - 432 

ბავშვი დღის ცენტრებში 2013 წელს მომსახურებას იღებდა 1588 ბენეფიციარი, მ.შ. – მიტოვების 

რისკის ქვეშ მყოფი 610 ბავშვი, 6-18 წლამდე 523 შშმ ბავშვი და 455 შშმ პირი.  2014 წელს დღის 

ცენტრებით მოსარგებლეთა რიცხვმა 1893 შეადგინა. 

 2013 წელს მინდობით აღზრდაში იმყოფებოდა 1199 ბენეფიციარი, ხოლო 2014 წელს 1178 

ბებეფიციარი, რომლებსაც საშუალება აქვთ იცხოვრონ და განვითარდნენ ოჯახურ გარემოში 

და ჩამოყალიბდნენ სრულფასოვან მოქალაქეებად. 

 ,,მცირე საოჯახო ტიპის სახლების” ქვეპროგრამის ფარგლებში გაზრდილი ბიუჯეტის 

პირობებში  ბენეფიციართა რაოდენობა თბილისში 61 დან 116-მდე გაიზარდა, დღიური 

დაფინანსების ოდენობა ერთ ბენეფიციარზე ნაცვლად 15 ლარისა, განისაზღვრა 17 ლარით, 

სადაც გათვალისწინებულია ბენეფიციართა საკურორტო მომსახურებით უზრუნველყოფაც.  

მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურებით  2013 წელს ისარგებლა 6-18 წლამდე ასაკის 

420 მზრუნველობამოკლებულმა ბავშვმა, ხოლო 2014 წელს - 409 ბავშვმა. 

 ,,მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის” ქვეპროგრამის მომსახურების მიმღები 

2012 წელს იყო მხოლოდ 18 წლამდე ასაკის (15 თავშესაფრის მომსახურების მიმღები და 10 

დღის მომსახურების მიმღები) მიუსაფარი (მათ შორის, არაიდენტიფიცირებული) ბავშვი, 

ხოლო 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს 

წარმოადგენს 18 წლამდე ასაკის, დღის ცენტრის,  კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფრის, 



ტრანზიტული ცენტრის მომსახურების მიმღები და ასევე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე 

მიუსაფარი (არაიდენტიფიცირებული) ბავშვები..  

 2014 წელს ამოქმედდა ,,კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების“ 

ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში აღმოჩენილი ბავშვიანი 

ოჯახების კვების პროდუქტებით, ტანსაცმლით, აუცილებელი ავეჯით და საყოფაცხოვრებო 

ტექნიკით უზრუნველყოფას.  

 

სოციალური დახმარებები 

 2013 წლის ივლისიდან გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კანონმდებლობით 

დადგენილი საარსებო შემწეობის ოდენობა და შეადგინა ერთსულიანი ოჯახისათვის 60 ლარი 

(ნაცვლად 30 ლარისა), ხოლო ოჯახის ყოველ მომდევნო წევრზე 48 ლარი (ნაცვლად 24 ლარისა).   

 2014 წლის 1 მარტიდან ერთ დევნილზე, ლტოლვილსა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე 

გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვრა 45 ლარით (ნაცვლად ორგანიზებულად 

განსახლებული დევნილებისათვის გათვალისწინებული 22 ლარისა და კერძო სექტორში 

განსახლებული დევნილებისათვის გათვალისწინებული 28 ლარისა). 

 გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით მიმდინარეობს მუშაობა ოჯახების სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიისა (ფორმულის) და ადმინისტრირების 

სქემის გადახედვა/დახვეწის მიმართულებით, რათა სოციალური დახმარების პროგრამა უკეთ 

ასახავდეს ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებებს და მაქსიმალურად გაიზარდოს 

პროგრამის მიზნობრიობა.  

 საქართველოს პრემიერ-მონისტრის ინიციატივით, 2014 წლის 1 ინვისიდან დაიწყო 

„დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო 

პროგრამა“, რომლის მიხედვით, საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობის მიზნით, იმ რეგიონებში, სადაც წინა წლებში არ დაფიქსირებულა წლიური საშუალო 

ბუნებრივი მატება, ყოველ ცოცხლადშობილი რიგით მესამე ან შემდეგ ბავშვზე ოჯახს დაენიშნება 

ყოველთვიური ფულადი დახმარება მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებთათვის - 200 ლარის 

ოდენობით, ხოლო სხვა რეგიონებისთვის - 150 ლარის ოდენობით. აღნიშნული ფულადი 

დახმარება ოჯახს მიეცემა ბავშვის 2 წლის ასაკამდე. აღნიშნული პროგრამა 2014 წელს შეეხება 

შემდეგ რეგიონებს: გურიას, იმერეთს, კახეთს, მცხეთა-მთიანეთს, სამეგრელო-ზემო სვანეთს და 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთს. 

 

შრომა 

 შრომის ბაზრის განვითარების პოლიტიკის განსაზღვრის მიზნით, 2013 წლის 2 აგვისტოს 

დამტკიცდა საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა მისი 

რეალიზაციის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმა.  

 2014 წლის 1 იანვრიდან შრომის კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად, გაიზარდა 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ხანგრძლივობა და გასაცემი 

ფულადი დახმარების ოდენობა. შესაბამისად, დასაქმებულს ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა 

და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით, საიდანაც 

ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის 



შემთხვევაში – 200 კალენდარული დღე. გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობა 600 ლარიდან 

გაიზარდა 1000 ლარამდე. 

 სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ამუშავდა შრომის 

ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა და ელექტრონული პორტალი worknet.gov.ge, 

რომელზედაც ამ ეტაპზე დარეგისტრირებულია 31 027 სამუშაოს მაძიებელი. სსიპ სოციალური 

მომსახურების სააგენტო  სამუშაოს მაძიებლებს უწევს უფასო ჯგუფურ კონსულტაციებს, 

რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ პირს სურვილის შესაბამისად. 

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორგანიზებითა და 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) წარმომადგენლების მონაწილეობით  შეირჩა და 

მომზადდა კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორობის 8 კანდიდატი (4 ძირითადი და 4 

სარეზერვო). 

 წარმატებით დასრულდა ევროკავშირის დელეგაციასთან საქართველოში დასაქმებისა და 

პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სფეროში სექტორული რეფორმების მხარდაჭერის 

მიზნით საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის საფინანსო შეთანხმება, რომლის 

მიზანია მდგრადი და ინკლუზიური სოციო-ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება, 

პროფესიული გადამზადებიდან დასაქმებაზე გაუმჯობესებული გადასვლის მეშვეობით. 

 2014 წელს ევროკავშირის „საჯარო სამსახურების დაძმობილების“ ინსტრუმენტის (Twinning) 

ფარგლებში, დამტკიცდა პროგრამა „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების (ESS) 

შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში“, რომლის განხორციელება დაიწყება 2015 წლიდან. 

 2013 წელს აშშ-ს შრომის დეპარტამენტმა გამოყო გრანტი პროექტისთვის 

„შრომის კანონმდებლობის დაცვის გაუმჯობესება საქართველოში“, რომელსაც ახორციელებს 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით. 

 ჩატარდა დასაქმების ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 141 მსხვილმა დამსაქმებელმა და 

3800-მა სამუშაოს მაძიებელმა. 2014 წლის ოქტომბრის თვის მონაცემებით შრომითი 

ხელშეკრულება გაუფორმდა 46 სამუშაოს მაძიებელს,  კომპანიებმა სამომავლო საჭიროებისათვის 

მოიწონეს და შეარჩიეს 255 კანდიდატი, სტაჟირებას გადის 6 ადამიანი. 

 მომზადდა „100 პროფესიის“ აღწერა 6 ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამისად. 

 შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და ამ ბაზარზე 

ქცევის ზოგადი წესების გაცნობის მიზნით, შეიქმნა მეთოდური სახელმძღვანელო, მომზადდა 

სპეციალური კადრი (5 ძირითადი კონსულტანტი და 69 მუნიციპალური კონსულტანტი) და 

ქვეყნის მასშტაბით, ყველა მუნიციპალურ ცენტრსა და ზოგიერთ დიდ სოფელში ჯგუფური 

კონსულტირებები/ტრენინგები ჩაუტარდა 5422 სამუშაოს მძიებელს, მათ შორის - 113 

პრობაციონერსა და 7 შშმ პირს. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) წარმომადგენლების მონაწილეობით  მომზადდა 

კანონპროექტები „დასაქმების შესახებ“, „შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 

შესახებ“ და „შრომითი მიგრაციის შესახებ“. 

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დახმარება 



 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების თავშესაფრების მიზანია 

მსხვერპლთათვის შექმნას ადექვატური, უსაფრთხო და დაცული საცხოვრებელი ატმოსფერო, 

ხელი შეუწყოს მათ ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას, იურიდიულ და სამედიცინო 

დახმარებას, ასევე დაცვის ღონისძიებებს. თავშესაფრებით ისარგებლა  ტრეფიკინგის 41 

მსხვერპლმა: ფსიქოლოგიური კონსულტაცია გაეწია 10 პიროვნებას, სამედიცინო მომსახურება – 7, 

სამართლებრივი მომსახურება - 39, ფინანსური კომპენსაცია გაიცა 30 მსხვერპლზე 

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების სერვისებით  ისარგებლა  180 მსხვერპლმა, 

რომელთაც აგრეთვე გაეწიათ სხვადასხვა სახის კონსულტაციები: ფსიქოლოგიური კონსულტაცია 

– 123; სამედიცინო მომსახურება – 79; სამართლებრივი მომსახურება – 52 

 გაიხსნა ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი ქ. ქუთაისში და  სრულდება  მეორე თავშესაფრის 

მშენებლობა კახეთში, სიღნაღის რაიონში. 

მედიაციის სერვისები 

 2013-2014 წლებში სამედიცინო მედიაციის სამსახურში, პაციენტის და სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებელს შორის კანონიერი ინტერესების დაცვისა  და მათ შორის სწორი კომუნიკაციის 

ხელშეწყობის მიზნით შემოსული მომართვების  საერთო რაოდენობამ შეადგინა 22314. აქედან 9 

274 განაცხადი იყო საინფორმაციო ტიპის, ხოლო 13 040 განაცხადზე  მედიატორების მიერ  

დაწყებული იქნა მოკვლევა. დადგენილებების ნორმის დარღვევის ფაქტი იდენტიფიცირდა 

სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან 408 შემთხვევაში, სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან 

512 შემთხვევაში.  

 

2014 წელს ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართა საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამაში ინტეგრაციის შემდეგ საგრძნობლად შემცირდა მედიაციის სამსახურში 

განაცხადების რაოდენობა და ძირითადად ფიქსირდებოდა საინფორმაციო ხასიათის განაცხადები, 

ვინაიდან პაციენტებს მიეცათ სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების თავისუფალი 

არჩევანის უფლება.  

მომართვების რაოდენობა საანგარიშო პერიოდში 

 



 მომართვათა საერთო მოცულობიდან 934 (მ.შ. ორმაგი დარღვევის 4 შემთხვევა)  იდენტიფიცირდა 

დარღვევად - ანუ  მოკვლევის შედეგად გამოვლინდა სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების 

მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული პირობების 

შეუსრულებლობა/არასათანადო შესრულება. 

 2012 წლის პირველი სექტემბრიდან 2014 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით მედიაციის სამსახურში 

სულ შემოსულია 297 სარჩელი 29,278,640.91 ლარის მოთხოვნით, მათ შორის: ფიზიკური პირი - 45 

სარჩელი, 369,950.33 ლარი იურიდიული პირი -  252 სარჩელი, 28,908,690.58 ლარი: 4 სარჩელზე 

მიღებული იქნა გადაწყვეტილება - 361,083.32 ლარი; 88 სარჩელზე მიღებული იქნა რეკომენდაცია - 

7,086,752.26 ლარი; 69 სარჩელზე წარმოება დასრულდა მორიგებით - 7,980,879.20 ლარი; 44 

სარჩელი გაიხმო მოსარჩელემ - შესრულდა ვალდებულება - 7,779,308.57 ლარი; 12 სარჩელზე 

მოსარჩელემ უარი თქვა სარჩელზე - მოსარჩელესა და მედიაციის სამსახურს შორის შედგა 

კომუნიკაცია - 830,277.69 ლარი; 16 სარჩელზე მოსარჩელეს უარი ეთქვა განხილვაზე - 530,207.75 

ლარი; 16 სარჩელი არ იქნა მიღებული წარმოებაში - 1,514,687.54 ლარი; 27 სარჩელზე შეწყდა 

წარმოება - 2,499,648.50; 21 სარჩელზე მიმდინარეობს წარმოება - 695,796.08 ლარი. 

 

 

მომართვების განაწილება ფინანსური დავების რეგულირების პროცესის მიხედვით    

 

 

 

 



 

 

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირება 

 269 სამედიცინო დაწესებულებაში შემოწმდა პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო 

დახმარების ხარისხი (მათ შორის, 44 სამედიცინო დაწესებულებაში შემოწმდა სამედიცინო 

მომსახურების მოცულობაც).  

 სალიცენზიო/სანებართვო პირობების დაცვის მდგომარეობა შემოწმდა 81 სამედიცინო 

დაწესებულებაში.  

 ტექნიკური რეგლამენტის შესრულება შემოწმდა 46  სამედიცინო დაწესებულებაში. 

 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის საკითხები შესწავლილ იქნა 54 დაწესებულებაში.    

 სახელმწიფო პროგრამების შესრულების გეგმიური ინსპექტირება დასრულდა 46 სამედიცინო 

დაწესებულებაში. დოკუმენტურად, კონტრაქტორი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ 

ბიუჯეტში აღსადგენმა თანხამ შეადგინა 345 748 ლარი.                                                                                                               

 პროფესიული განვითარების საბჭომ განიხილა 274 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის 

საკითხი.  

 11 დაწესებულებაზე გაიცა სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია. ლიცენზირებადი საქმიანობის 

უფლებამოსილება გაიცა 14 დაწესებულებაზე.  17 სამედიცინო დაწესებულებაზე გაიცა 

სტაციონარული დაწესებულების ნებართვა, ნებართვის დანართი გაიცა 61 სამედიცინო 

დაწესებულებაზე. უარი ეთქვა ლიცენზიის გაცემაზე 1 სამედიცინო დაწესებულებას, 

ლიცენზირებადი საქმიანობის უფლებამოსილების განხორციელებაზე 5 დაწესებულებას, 

სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემაზე  5 სამედიცინო დაწესებულებას, 

ნებართვის დანართის გაცემაზე 15 სამედიცინო დაწესებულებას.  

 ჩატარდა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების საგაზაფხულო სესია. გამოცდაზე 

გამოცხადდა 749 მაძიებელი. დადებითი შეფასება მიიღო 609 მაძიებელმა (81%). უარყოფითი – 140 

(19%). 

 განხორციელდა აკრედიტაციის პროცესი და დადგინდა აკრედიტებული დაწესებულებების 

და სასწავლებლების ჩამონათვალი, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი 

განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა.   განხორციელდა 85 სააკრედიტაციო 

ვიზიტი, ადგილზე შესწავლილ იქნა 261  დაწესებულება, მათ შორის 219  აფილირებული 

დაწესებულება; საანგარიშო პერიოდში პროფესიული განვითარების საბჭოს სხდომებზე 

განხილულ იქნა 102 საკითხი; 44 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია 

დიპლომისშემდგომ მზადებაზე 44 სარეზიდენტო პროგრამაში.  3 სამედიცინო დაწესებულებას 

უარი ეთქვა აკრედიტაციის მინიჭებაზე 3 სარეზიდენტო პროგრამაში. 2 აკრედიტირებულ 

დაწესებულებას 2 სარეზიდენტო პროგრამაში გაუუქმდა აკრედიტაცია. 

 გაცემულია ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე 65 ნებართვა. შეტყობინების 

საფუძველზე რეალიზაციის  უფლება მიეცა 467 აფთიაქს. გაიცა ფარმაკოლოგიური საშუალების 

კლინიკური კვლევის 34 ნებართვა. განხორციელდა კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის 

22 ცვლილება.  სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების 

იმპორტ/ექსპორტზე გაიცა 127 ნებართვა. 



 მომზადდა და გაიცა 169 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის ნარკოტიკული 

საშუალებების იმპორტზე - 29, ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე - 129,               

ექსპორტზე - 11. 

 ფარმაცევტული პროდუქტის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია  გაიარა 459 ფარმაცევტულმა 

პროდუქტმა;  ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებულ ფარმაცევტულ პროდუქტზე I რიგის 

ცვლილება გაიარა 88 პროდუქტმა, II რიგის ცვლილება გაიარა 106 პროდუქტმა. ეროვნული 

რეჟიმით რეგისტრაცია-აღნუსხვა გაიარა 231 ფარმაცევტულმა საშუალებამ. ეროვნული რეჟიმით 

ხელახალი რეგისტრაცია / რეგისტრაცია-აღნუსხვა გაიარა 844 ფარმაცევტულმა საშუალებამ. 

ეროვნული რეჟიმით პირველად აღნუსხული ფარმაცევტული პროდუქტის I რიგის ცვლილება 

გაიარა 1 პროდუქტმა, II რიგის ცვლილება - 2 პროდუქტმა. ეროვნული რეჟიმით ხელახლა 

რეგისტრირებულ ფარმაცევტულ პროდუქტზე I რიგის ცვლილება გაიარა - 69, II რიგის 

ცვლილება გაიარა 64 პროდუქტმა. ეროვნული რეგისტრაციის რეჟიმში უარი ეთქვა 204 

ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის ცვლილებას. აღიარებითი რეჟიმით 

დარეგისტრირდა 288 პროდუქტი. გაკეთდა 1044 განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით 

შემოტანის შეტყობინება.   

      კონტროლის ღონისძიებების შედეგად, ჩამორთმეულ იქნა 45 919 ერთეული (ტაბლეტი, კაფსულა, 

ამპულა) აღრიცხვის დაგენილი წესის დარღვევით არსებული, 433 182 ერთეული ვადაგასული, 94 

ერთეული საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე I ჯგუფისთვის მიკუთვნებული 

ფარმაცევტული პროდუქტი; ასევე, 323 ერთეული ვადაგასული, 4090 ერთეული საქართველოს 

ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე, 2384 ერთეული შენახვის პირობების დარღვევით 

არსებული, 220 372 ერთეული ფალსიფიცირებული, 15 228 სუბსტანდარტული  II და III  

ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი. 

 

ელექტრონული ჯანდაცვა (E-Health) 

 სხვადასხვა უწყებების, ორგანიზაციებისა და მოქალაქეებისათვის შეიქმნა ელექტრონული 

სერვისები, რომელთა მიწოდება ხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს საინფორმაციო პორტალის (www.moh.gov.ge), სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ 

საინფორმაციო პორტალის (www.my.gov.ge), სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ 

რეგიონული სამსახურების, სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერონული ცენტრის (www.ncdc.ge) საშუალებით.  

 ელექტრონული სერვისების მეშვეობით ხორციელდება ინფორმაციის მიწოდება სახელმწიფო 

პენსიის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, სახელმწიფო დახმარების, საარსებო შემწეობის, ზოგად 

ამბულატორიულ დაწესებულებაში რეგისტრირებული  პირების, სამედიცინო დაწესებულებათა 

სიმძლავრეებისა და პროფილის შესახებ.  

 2013 წლის ბოლოს შეიქმნა სამუშაოს მაძიებელთა, ხოლო 2014 წელს - სამედიცინო პერსონალის 

სასერთიფიკაციო და საკვალიფიკაციო გამოცდებზე “on-line” რეგისტრაციის ელექტრონული 

სისტემები. ფუნქციონირებს რეცეპტების აღრიცხვის ცენტრალიზებული სისტემა, სამკურნალო 

საშუალებების საძიებო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სამკურნალო საშუალებების ძებნას 

ჯგუფების მიხედვით. 

 აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროგრამის 

აქტიური ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით, 2013 წლიდან ფუნქციონირებს საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამის მართვის ელექტრონული სისტემა, რომლის მიზანია: 

http://www.moh.gov.ge/
http://www.my.gov.ge/
http://www.ncdc.ge/


 პროცესების სტანდარტიზაციის გამჭვირვალობისა და მომსახურების ხარისხის 

უზრუნველყოფა; 

 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ეფექტურობის და კონტროლის გაუმჯობესება; 

 ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება; 

 ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება; 

 ინფორმაციის ერთიანი სტანდარტების შექმნა და ელექტრონული მთავრობის 

ფარგლებში; 

  უწყებებს შორის ინფორმაციის გაცვლის უზრუნველყოფა და სხვა უწყებების 

(სასჯელააღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, აჭარის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო, ქ. თბილისის მერია) ერთიან ელექტრონულ სივრცეში 

ინტეგრაციის შესაძლებლობა 

 ინფორმაციის  რეალურ დროში მოპოვება და დამუშავება; 

 სარწმუნო ინფორმაციის მიღება და მასზე დაფუძნებული სტატისტიკა და ანალიზი 

 2013 წლიდან ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის ფარგლებში დაინერგა 

ისეთი ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა ფარმაცევტული პროდუქტების რეგისტრაცია, 

ინფექციური დაავადებები (მათ შორის ტუბერკულოზის), იმუნიზაცია/ვაქცინაცია, 

პრიორიტეტული სფეროებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების (მართ შორის  

ფსიქიატრიის, ნარკომანიის, აივ-ინფექციის და სხვა) მონიტორინგი და მართვა, სამედიცინო 

პერსონალის სერტიფიცირებისა და აკრედიტაციის  ელექტრონული სისტემები. 

 2013 წლიდან ფუნქციონირებს ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების სპეცმედიკამენტებით 

უზრუნველყოფის ელექტრონული სისტემა, რომელიც მოიცავს დედათა და ბავშვთა, დიაბეტის 

მართვის, დიალიზის, ონკოინკურაბელური პაციენტების, იშვიათი დაავადებების მართვის 

სახელმწიფო პროგრამების ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და მედიკამენტების აღრიცხვის 

ქვესისტემებს. 2014 წლიდან მოქმედებს C ჰეპატიტით დაავადებულთა აღრიცხვის  შეღავათიანი 

ფასით მედიკამენტების გაცემის სისტემა. 

 შექმნილია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზა, რომლის საშუალებით 

განისაზღვრება სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარეიტინგო ქულები შესაბამისი 

ბენეფიტების მისაღებად. აღნიშნულ მონაცემებს აქტიურად მოიხმარენ სხვა სახელმწიფო 

უწყებებიც მათ მიერ განსაზღვრული შეღავათებისა და დახმარებების მიზნობრივად გასაცემად, 

სარეიტინგო ქულების დათვლის მეთოდოლოგია იხვეწება შესაბამისი ჯგუფების უფრო 

კორექტულად და გამჭვირვალედ განსაზღვრის მიზნით. 

 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო 

პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს შეიქმნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ 

პროგრამით განსაზღვრული რეგიონების მოსახლეობისთვის ყოველ მესამე და მომდევნო ბავშვზე 

ფულადი დახმარებების გაცემას. 

 სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან“ ერთად იქმნება დაბადებისა და 

გარდაცვალების რეგისტრაციის ახალი ელექტრონული სისტემა, რომელიც სწორად და 

სრულყოფილად აღრიცხავს დაბადებისა და გარდაცვალების შემთხვევების შესახებ ინფორმაციას.  

 2013 წელს დაიწყო კიბოს პოპულაციური რეგისტრის შექმნა და მისი ეტაპობრივი დანერგვა 

ქვეყნის მასშტაბით. 

 2013 წელს სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის ინიციატივით შეიქმნა სტაციონარული პაციენტის შემთხვევაზე ორიენტირებული 

სტატისტიკური აღრიცხვიანობის ახალი სისტემა, რომელშიც 2014 წლიდან მონაწილეობს 



ჰოსპიტალური ტიპის ყველა დაწესებულება ქვეყნის მასშტაბით. ამბულატორულ-

პოლიკლინიკური ტიპის დაწესებულებების ჩართვა ანალოგიურ სისტემაში იგეგმება 2015 

წლიდან.  

 
კანონშემოქმედებითი საქმიანობა 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიცირებით, ზემოაღნიშნულ 

ღონისძიებებათა უზრუნველსაყოფად, 2013-2014 წლებში გამოიცა 6 საქართველოს კანონი, 259 

საქართველოს მთავრობის აქტი, 130 მინისტრის ნორმატიული ბრძანება და 564 მინისტრის 

ინდივიდუალური ბრძანება. 

 


