
# ძლიერიჯანდაცვისთვის

01.09.2020 - 01.09.2021

1 წლის ანგარიში



 ჩვენი მოსახლეობის უკეთესი ჯანდაცვისთვის, მიმდინარე ვითარების ანალიზის, ადგილობრივი
და დასავლური პრაქტიკის შეჯერებით, გადაიდგა პროგრესული ნაბიჯი და სისტემას 2020 წლის
სექტემბერში დაემატა ძლიერი ინსტრუმენტი - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

 ჯეს-ი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც მაღალი ხარისხის ჯანმრთელობის
დაცვის უნივერსალურ ხელმისაწვდომობასა და ბიუჯეტის რაციონალურ განკარგვაზეა
ორიენტირებული

 სააგენტო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექვემდებარება და ქვეყნის მასშტაბით, ცენტრალური და
ტერიტორიული ერთეულების მეშვეობით,  ახორციელებს ჯანმრთელობის დაცვის 17 სახელმწიფო
პროგრამის ადმინისტრირებას

ძლიერი ჯანდაცვისთვის



რატომ შეიქმნა სააგენტო ?



გამოწვევა

მინიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური ეფექტი

ხელისუფლების პრიორიტეტია ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე
უნივერსალური ხელმისაწვდომობა, რაც წლების მანძილზე ჯანდაცვის
სექტორისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ზრდით ვლინდება. თუმცა დასავლური
სტანდარტის მისაღწევად, საჭიროა მეტი დაფინანსება და დამატებითი რეფორმების
გატარება. 

საქართველოს მაჩვენებლები, ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემის ეფექტიანობის
საერთაშორისოდ აღიარებულ მონაცემებთან მიმართებით, დაბალია. შედეგად, 

სისტემის წინაშე არსებობს გამოწვევა - შედარებით არსებული ბიუჯეტით
მოქალაქეებისთვის მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღნიშნულის ფონზე, გამოყოფილი სახსრები საჭიროებს რაციონალურ, მიზნობრივ
და ეფექტიან ხარჯვას



 ჯანდაცვაზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

 ჯანდაცვის პროგრამების სწორი და ეფექტური განხორციელებისთვის განსაკუთრებული

მეთვალყურეობის აუცილებლობა

 ბიუჯეტის რაციონალური, მიზნობრივი და ოპტიმალური ხარჯვა

 დაფინანსების ზრდის კვალდაკვალ, ხარჯვით ნაწილში გამოვლენილი ხარვეზების დროული

გამოვლენა და აღმოფხვრა

 დაფინანსების თანასწორობა

საჭიროებები



 არსებული სიტუაციის ანალიზის შედეგად, ჯანდაცვის
სახსრების ეფექტიანი ხარჯვის მიზნით,  სოციალური
მომსახურების სააგენტოს გამოეყო დანაყოფი, რომლის ბაზაზე, 
2020 წლის 17 აგვისტოს N509 დადგენილებით, შეიქმნა სსიპ
ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

 არსებული რესურსების მიზნობრივად და კონკრეტულ
საჭიროებებზე გონივრული გადანაწილებითა და ჯანდაცვის
პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელებით, ჯანმრთელობის
ეროვნულმა სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის
ჯანდაცვაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის
საგრძნობი გაუმჯობესება

გ ადაწ ყ ვ ეტა



 არსებული რესურსების მიზნობრივად და კონკრეტულ საჭიროებებზე გონივრული გადანაწილება

 ჯანდაცვის პროგრამების შეუფერხებელი და სრულფასოვანი განხორციელება

 სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება/მონიტორინგი

 სტრატეგიულ შესყიდვების ეფექტიანი განხორციელება

განისაზღვრა ჯეს-ის საქმიანობის
ძირითადი მიმართულებები:



მიზანი
 ჯანდაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზების

ხელშეწყობა

 ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფინანსური
და გეოგრაფიული უზრუნველყოფა



ჩვენი გუნდი

414
თანამშრომელი

ცენტრალური
აპარატი

240

10 
ტერიტორიული

ერთეული

174



10 ტერიტორიული ერთეული



შეიქმნა სათათბირო-საკონსულტაციო ორგანო -

ჯეს-ის საკოორდინაციო საბჭო

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
ეფექტიანად მართვისა და განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის მიზნით, 

შეიქმნა მუდმივმოქმედი სათათბირო -

საკონსულტაციო ორგანო - ჯანმრთელობის
ეროვნული სააგენტოს საკოორდინაციო საბჭო



1 210 712 ადამიანს 3 218 681 სამედიცინო შემთხვევა 1 415 684 800 ლარით დაუფინანსდა

ჯანმრთელობის დაცვის

17
სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელი

ჯეს



 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

 სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

 რეფერალური მომსახურება

 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

 დიაბეტის მართვა

 დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

 აივ ინფექცია/შიდსი

 C ჰეპატიტი

 ფსიქიკური ჯანმრთელობა

 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით

მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

 თავდაცვით ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო

შემოწმება

 ტუბერკულოზის მართვა

 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

 სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ

შესაბამის ამბულატორიული და სტაციონალური მომსახურების

მოწოდება და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID-19-ის მართვა

საყოველთაო ჯანდაცვა

მიზნობრივი პროგრამები

სახელმწიფო
პროგრამები



01.09.2020 – 01.09.2021

მიღწევები



ვემსახურებით 3 მილიონამდე ადამიანს



საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

თანხა - კაპიტაციისა და მედიკამენტების გარეშე

სამედიცინო
შემთხვევა

1 129 465 

ბენეფიციარი დაფინანსება

647 000 788 969 477 



მთავარი მიღწევა -

გამოჯანმრთელებული ადამიანები

გეგმური ქირურგია (კარდიოქირურგიის გარდა) –

102 990 000  ლარით დაფინანსდა 76 394  ადამიანის 87 416 

სამედიცინო შემთხვევა.

გამოჯანმრთელდა 76 151 ადამიანი

გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურება -

406 555 918 ლარით დაფინანსდა 196 242 ბენეფიციარის 253 231 

სამედიცინო შემთხვევა

გამოჯანმრთელდა - 178 181 ბენეფიციარი



ათასობით ახალი სიცოცხლე

წარმატებით განხორციელდა
42 071  მშობიარობა,  საკეისრო კვეთა და მაღალი რისკის
ორსულთა სტაციონარული მომსახურება

დაფინანსება - 25 408 610 ლარი



ტარიფიკაცია და სახელმწიფო დაცული გულისთვის

უფასო კარდიოვერტერ-დეფიბრილატორები ბენეფიციარებისთვის

კარდიოქირურგია, ინტერვენციული კარდიოლოგია - 17 785 103 ლარით დაფინანსდა 3 440  პირი

ბენეფიციარებს კლინიკებისთვის, საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტის
შესაბამისად,  მხოლოდ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების
თანაგადახდა უწევთ, რომლის ოდენობა 0-დან 20 % - მდე განისაზღვრება

287
წარმატებით განხორციელებული სამედიცინო ჩარევა



12,000
15,000

20,000
23,000

I პაკეტი II პაკეტი
2019 წ. 2020 წ.

ონკოლოგიური დაავადებების თერაპიული მომსახურების
კომპონენტი (ქიმიოთერაპია,ჰორმონოთერაპია/სხივური თერაპია) 

დაფინანსების ლიმიტი 8 000 ლარით გაიზარდა

ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია ონკო მედიკამენტებთან
ერთად - 102 796 397 (09.2020-09.2021) ლარით დაფინანსდა 20 863 
ბენეფიციარის 99 797 სამედიცინო შემთხვევა

გამოჯანმრთელდა 19 995 ადამიანი

2017 წ. 2018 წ. 2019 წ. 2020 წ. 2021 წ.

დაფინანსება 45561953 48806577 52983550 72450195 111396366
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134,727

233,667

2017-2019 წ 2020-2021 წ

ბენეფიციართა რაოდენობა

14,475,238

21,922,969

2017-2019 წ 2020-2021 წ

სახელმწიფოს მიერ დახარჯული თანხები

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამაში
გაიზარდა ბენეფიციარების რაოდენობა და დაფინანსება



სმენის იმპლანტირებადი აპარატი საჩუქრად

 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის
ბენეფიციარებისთვის კოხლეარული
იმპლანტები უფასოდ გაიცემა

 დაფინანსება - 1 270 087 ლარი

 რეაბილიტაცია უსასყიდლოა

 გაზაფხულამდე ყველა მოთხოვნა
დაკმაყოფილდება



სამედიცინო
შემთხვევა

2 089 216

ბენეფიციარი დაფინანსება

443 812 536 355 522

მიზნობრივი პროგრამები

მედიკამენტების გარეშე



COVID-19-ის მართვა

392 591 236 ლარით დაფინანსდა

228 061  ბენეფიციარის

268 977 სამედიცინო შემთხვევა



მოქალაქეების ჯანდაცვაზე ზრუნვის უწყვეტობა

 სპეციფიკური მედიკამენტებით ბენეფიციარების საცხოვრებელ მისამართზე უზრუნველყოფა

 დიაბეტიანი ბავშვებისთვის გლუკომეტრის ჩხირების ადგილზე მიწოდება

 დიალიზისთვის პაციენტთა ტრანსპორტირება

 C ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართული ბენეფიციარების მედიკამენტებით საცხოვრებელ მისამართზე

უზრუნველყოფა

 ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში, პროცედურების ბენეფიციარზე მორგება

 ორსულთა მომსახურების არეალის გაფართოება და რეგისტრაციის გამარტივება

კოვიდპანდემიის ფონზე, 

შენარჩუნდა სახელმწიფო პროგრამების შეუფერხებლად აღსრულების პროცესი



ტუბერკულოზის მართვის პროგრამა

7 741 163,27 ლარით დაფინანსდა

19 630 ბენეფიციარის

59 671 სამედიცინო შემთხვევა



დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

6 859 830 ლარით დაფინანსდა

100 848 ბენეფიციარის

265 225 სამედიცინო შემთხვევა



დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაცია -
(პროგრამის ბენეფიციარი - 3,619 პირი და დაფინანსდა - 41 823 533 ლარი)

დაფინანსება - 16 802 581 ლარი

 ჰემოდიალიზი მიეწოდა 3 538 პაციენტს;   დაფინანსდა 409 

537 სეანსი
 პერიტონული დიალიზი მიეწოდა 105  ბენეფიციარს; 

სამედიცნო მომსახურება - 963

დაფინანსება - 279 397 ლარი

 თირკმლის ტრანსპლანტაცია ჩაუტარდა 14 პაციენტს
 413 ორგანოგადანერგილი ბენეფიციარი მედიკამენტებით იქნა

უზრუნველყოფილი



დიაბეტის მართვა

დიაბეტით დაავადებულ 1 288 ბავშვს 1 683 366 ლარით

დაუფინანსდა 13 981 სამედიცინო შემთხვევა

მედიკამენტებით უზრუნველყოფილია 29 633 ბენეფიციარი, 

დაფინანსება -13 286 061 

ამბოლატორიული დახმარება გაეწია 3 268 ბენეფიციარს, 

დაფინანსება - 510 109



აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამა

5 530 420 ლარით დაფინანსდა

5 456 ბენეფიციარის

62 979 სამედიცინო შემთხვევა



ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამა

26 981 228 ლარით დაფინანსდა

27 788 ბენეფიციარის

644 342 სამედიცინო შემთხვევა

(ვიზიტი/საწოლდღე)



ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

1 999 992 ლარით დაფინანსდა

134 ბენეფიციარის

9 397 სამედიცინო შემთხვევა

(ვიზიტი/საწოლდღე)



იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

10 640  573 ლარით დაფინანსდა

374 ბენეფიციარის

2 613 სამედიცინო შემთხვევა



ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

11 360 325 ლარით დაფინანსდა

17 227 ბენეფიციარის

218 990 სამედიცინო შემთხვევა



ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი
აშლილობების სტაციონალური მომსახურება

271 787 ლარით დაფინანსდა

401 ბენეფიციარი

430 სამედიცინო შემთხვევა



თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
შემოწმება

503 855 ლარით დაფინანსდა

13 698 ბენეფიციარის

14 666 სამედიცინო შემთხვევა



ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

2 707 039 ლარით დაფინანსდა

1 959 ბენეფიციარის

40 506 სამედიცინო შემთხვევა

(ვიზიტი/საწოლდღე)



სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამის

ამბულატორიული და სტაციონალური მომსახურების მოწოდება და

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

სახელმწიფომ 7 022 612  ლარით დააფინანსა
27 981 ბენეფიციარის 44 161 მომსახურება, 
მათ შორის, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
8 970 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, 
დაფინანსება - 504 804



რეფერალური მომსახურება

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ
რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ
განსაზღვრული სხვა შემთხვევების სამედიცინო დახმარება

11 286 ბენეფიციარი; 16 394 შემთხვევა; დაფინანსება - 50 108 757

მათ შორის: ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია

371 ბენეფიციარი; 382 შემთხვევა; დაფინანსება -1 519 200



С ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა -

სანიმუშო მსოფლიოსთვის!

მიღწეულია რევოლუციური შედეგი -

სრულად განიკურნა დაავადებულ პაციენტთა 98,9%

მკურნალობაში ჩაერთო 8 543-ზე მეტი პირი

მკურნალობა დაასრულა 8 602-ზე მეტმა ბენეფიციარმა



სააგენტო სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ 462 დაწესებულებასთან თანამშრომლობს

ჯეს-ი - სამედიცინო დაწესებულებების საიმედო პარტნიორი

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება - 241 

სტაციონარი - 221 

დაფინანსება - 1 415 684 800 ლარი



მოწესრიგდა კლინიკებისადმი ფინანსური
ანგარიშსწორების სისტემა და ვადები
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2
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თ
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შემცირდა ფინანსური ანგარიშსწორების ვადები



შედეგები

 გაიზარდა სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება, სერვისების რაოდენობა და გეოგრაფიული მოცვა

 გაფართოვდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამა

 განხორციელდა მომსახურების ფასწარმოქმნის სისტემის სტანდარტიზება და დანახარჯების ოპტიმიზაცია

 დაიწყო სამედიცინო სერვისების ერთიანი სატარიფო პოლიტიკის განხორციელება

 გადაუდებელ სტაციონარულ მომსახურებაზე - 13,8%-ით, სამედიცინო მომსახურებაზე მოსახლეობის ჯიბიდან
დანახარჯი 56%-დან 48%-მდე შემცირდა

 ონკოლოგიური პაციენტების ქიმიოთერაპია/სხივური თერაპიის კომპონენტში,

ფინანსური ლიმიტი 8 000 ლარით გაიზარდა

 მოწესრიგდა კლინიკებისადმი ფინანსური ანგარიშსწორების სისტემა და ვადები



ჩვენი პროექტები



2022 წელი - ძლიერი ჯანდაცვისთვის

 პაციენტის ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემების
დეტალური აღრიცხვის მიზნით მიმდინარეობს
ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების
(EHR) სისტემის დახვეწა

 იგეგმება ყველა ნოზოლოგიისთვის ერთიანი
ტარიფების შემუშავება, ერთიანი სამედიცინო
სტანდარტების შექმნა და ტარიფიკაციის
პროცესის გაგრძელება



სელექტიური კონტრაქტირება -

ჯანმრთელობის ხარისხის ამაღლება

სამედიცინო დაწესებულებებთან
თანამშრომლობის განსაზღვრა მომსახურების
ხარისხის მიხედვით

კრიტერიუმი: 

 დაწესებულების ინფრასტრუქტურა

 მიწოდებული მომსახურების ხარისხი

 სერვისის მოცულობა





გმადლობთ ყურადღებისთვის

w w w. n h a . g o v. g e


