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განხორციელდა სამინისტროს სტრუქტურულ-ფუნქციური განახლება
მიზანი: მეტად ეფექტური, ნაკლებად ბიუროკრატიული, 

სწრაფი და მოქნილი საქმიანობის ხელშეწყობა



• სსიპ. ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო; 

• ა(ა)იპ. სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგი; 

• სსიპ. შრომის ინსპექციის სამსახური;

• სსიპ.დასაქმების ეროვნული სააგენტო; 

• სსიპ.დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით

უზრუნველყოფის სააგენტო;

• სსიპ. სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის

მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო; 

• სსიპ. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო.

გაიზარდა სსიპ-ების ავრტონომიურობა და საქმიანობის ეფექტურობა

• მოხდა რთულად მოწყობილი სტრუქტურის დაშლა;

• გაერთიანდა მსგავსი თემატიკის სამმართველოები;

• შემცირდა მმართველობითი რგოლის თანამდებობების რაოდენობა;

შეიქმნა ახალი სამსახურები, მათ შორის: 

მენეჯერული პოზიციების

შემცირების შედეგად

მიღებული ფინანსური

რესურსით, განხორციელდა

თანამშრომელთა შრომის

ანაზღაურების გაზრდა 900-

დან 1300 ლარამდე



ჩამოყალიბდა ანალიტიკის დეპარტამენტი  

• საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ანალიზი

• პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა

• სოციალური კოდექსის შემუშავების პროცესი

• ჰოსპიტლების სელექტიური კონტრაქტირება

• სამედიცინო მომსახურების ხარისხი (მ.შ. ექიმის შეცდომა)

• ჯანმრთელობის დაზღვევის რეფორმა

• მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება

• სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ტარიფიკაციის
მეთოდოლოგიის შემუშავება

• რეფერალის პროგრამის ანალიზი

• ფარმაცევტული სექტორის ანალიზი

• სამედიცინო პორტალის შემუშავება

• სამედიცინო ჩანაწერების ელექტრონული სისტემის - EHR-ის
განვითარება

• სამინისტროში არსებული მონაცემების ერთიანი რეპორტინგის

სისტემა (Microsoft; PowerBI)

სამინისტროს სისტემაში ანალიტიკური საქმიანობის განხორციელება

სამინისტროს წინაშე არსებული გამოწვევებისა და რისკების შესწავლა, ანალიზი, 

განზოგადება, გასაუმჯობესებელი სივრცეების გამოვლენა,  სათანადო დასკვნების, 

წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება

სტატისტიკური ინფორმაციისა და მონაცემთა მოპოვება/დამუშავება/განზოგადება და
სისტემატიზაციის უზრუნველყოფა

სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული ერთიან სტრატეგიულ-პოლიტიკური
დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება

ანალიტიკური საქმიანობის განხორციელების პროცესში, სხვა ქვეყნების საუკეთესო
პრაქტიკის მოძიება, შედარებითი ანალიზის განხორციელება, განზოგადება და
შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება

• Covid-19 პანდემიის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება

• ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების მუდმივი შეფასება (შუქნიშნის
მოდელი)

• ვაქცინაციის ეფექტურობის შეფასება

• Datacov.moh.gov.ge-საიტის შემუშავება, შემდგომში ადმინისტრირება

• საქართველოში არსებული საწოლფონდის ანალიზი

• სამედიცინო პერსონალის სტატისტიკა

• პროგნოზი და რეკომენდაციების მომზადება

COVID 19-ის პანდემია 

ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები 

შეიქმნა 15.09.2021

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები



გაუმჯობესდა სამინისტროს სერვისების მიწოდების შესაძლებლობები

მოქალაქეებისთვის

1
განხორციელდა სამინისტროს

მოქალაქეთა მისაღები

სივრცის სრული განახლება

ტექნოლოგიური

აღჭურვა
თანამშრომელთა

გადამზადება

2 3

გაუმჯობესდა პროცესების მართვა და 2021 წლის 17 ივნისიდან მოქალაქეებს მიეცათ შესაძლებლობა

ერთი ფანჯრის პრინციპით ისარგებლონ ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა სერვისით

დაგეგმილია 10 სამხარეო-ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში მოქალაქეთა მისაღები

სივრცის განახლება და ერთი ფანჯრის პრინციპით სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა



გაძლიერდა სამინისტროს შიდა აუდიტორული საქმიანობა.

უპერცედენტოდ გაიზარდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან თანამშრომლობა

2019-2021 წლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან
თანამშრომლობა და კოორდინაცია განხორციელდა 18 

აუდიტის ფარგლებში. 

შიდა აუდიტორული საქმიანობის შედეგად შესაძლებელი გახდა
ნაკლოვანებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების გამოვლენა. 

სახელმწიფო
პროგრამების
ეფექტიანობა

ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით
მომზადდა ანტიკორუფციული სტრატეგია და

2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. 

შესრულდა გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები.

მოქმედი კანონმდებლობის
მოთხოვნებთან სახელმწიფო

შესყიდვების შესაბამისობის შეფასება

გაიცა 76 რეკომენდაცია.

უკვე სრულად შესრულებულია 44 რეკომენდაცია (58%). 

რეკომენდაციების ნაწილი შესრულების ფაზაშია.

სახელმწიფო შესყიდვებისა და
ფინანსური ანგარიშგების მეტი

გამჭვირვალობის მიზნით, ფინანსთა
სამინისტროს შესაბამისი ბრძანებების
საფუძველზე მომზადდა დოკუმენტი:

„სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული
სააგენტოს მნიშვნელოვანი

ოპერაციების სააღრიცხვო მიდგომები
და პოლიტიკები“.

დოკუმენტი გახდება მომავალი
შესყიდვების განახლებული

მიდგომების საფუძველი.



მოქალაქის სოციალური

კეთილდღეობის

კომპლექსური, 

კანონით გამყარებული

ბერკეტების შექმნა

სოციალური დაცვა

მოსახლეობის

სიღარიბისა და

სოციალური

რისკების

პრევენცია

მოსახლეობის

მოწყვლადი

ჯგუფების

გაძლიერებული

მხარდაჭერა

მოქალაქის

სოციალურ-

ეკონომიკური

შესაძლებლობის

გაზრდა

მიზანი 1.

სიღარიბის

აღმოფხვრა
მიზანი 2. 

ნულოვანი

შიმშილი

მიზანი 8.

ღირსეული სამუშაო და

ეკონომიკური ზრდა

პრიორიტეტები



სოციალური კეთილდღეობის უფრო

ფართო პერსპექტივა

(დასაქმება, სოციალური მობილობა, 

ჯანდაცვა, სოციალური

უსაფრთხოება, სოციალური

დახმარება) 

გზა საქართველოს სოციალური კოდექსის განვითარებისკენ

ცხოვრების ციკლისადმი

ჰოლისტიკური მიდგომა

(ბავშვობიდან ხანდაზმულობამდე)

ცხოვრების ციკლის მიღმა რისკებისაგან დაზღვევა

(მიზნობრივი სოციალური დახმარება, ჯანდაცვა)

სწრაფვა ევროპული და საერთაშორისო
სტანდარტებისკენ



სოციალური კეთილდღეობის/დაცვის სამსვეტიანი სისტემის მონახაზი

შენატანების გარეშე
სოციალური
დახმარება

შენატანებზე
დაფუძნებული

სხვა

• უნივერსალური პენსია;

• სოციალური გასაცემლები -

შშმ, ბავშვთა და სხვა

მოწყვლადი ჯგუფების-

ფულადი, არაფულადი;

• სოციალური

მომსახურებები

• ჯანდაცვა;

• დეკრეტული შვებულება;

• უმუშევრობის დაზღვევა;

• სამუშაო ადგილზე

უბედური შემთხვევის

დაზღვევა;

• მარჩენალის დაკარგვა და

სხვ

• შრომის ბაზრის

აქტიური პოლიტიკა

• არაფორმალურად

დასაქმებულების

სოციალური

უსაფრთხოება და სხვ. 



სოციალური კოდექსის შემუშავების პროცესი

1) სამუშაო ჯგუფების მოსამზადებელი ფაზა

I) ხარზევების მიმოხილვა და
სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბება

II) შეთანხმება პოლიტიკური
დოკუმენტების წარმოებაზე და
დოკუმენტების შექმნა

III) მაღალი რანგის მმართველ
კომიტეტთან და სამინისტროსთან
განხილვა და დადასტურება

2) კონსულტაციის და დახვეწის ფაზა

I) პარტნიორებისთვის პოლიტიკის
დოკუმენტების წარდგენა

II) განხილვა და დისკუსია

III) დახვეწა და მოლოდინების
განხილვა

IV) დამტკიცება

3) კანონმდებლობის ჩამოყალიბების ფაზა

I) გაწეული შრომის
კონსოლიდაცია საკანონმდებლო
შემოთავაზებების სახით

II) ცენტრალიზება და სხვა
კანონმდებლობებთან თანხვედრა

III) საკანონმდებლო სამუშაოები



სამუშაო ჯგუფები

• ჯანდაცვა• საცხოვრისის
პოლიტიკა

• სოციალური
დაცვა

• დასაქმება

ჰორიზონტალ
ური მიდგომები

1. გენდერული
თანასწორობა, 

არადისკრიმინაცია, 
სოციალური

პარტნიორობა, 
სოციალური
ინტეგრაცია

3. ინსტიტუციური
მმართველობა

2. კლიმატის
ცვლილების გავლენა
სოციალურ დაცვაზე, 
სოციალური პასუხი

ეკონომიკურ
შოკებზე

• სოციალური
დაზღვევის
ბენეფიტები და
დაფინანსება

• ბავშვთა
უფლებების
დაცვა

• შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირები

•იძულებით
გადაადგილებული
პირები

ჰორიზონტალუ
რი მიდგომები

1. გენდერული
თანასწორობა, 

არადისკრიმინაცია, 
სოციალური

პარტნიორობა, 
სოციალური
ინტეგრაცია

3. ინსტიტუციური
მმართველობა

2. კლიმატის
ცვლილების გავლენა
სოციალურ დაცვაზე, 
სოციალური პასუხი

ეკონომიკურ
შოკებზე



სოციალური დაცვის მექანიზმები

სოციალური შემწეობა

სახელმწიფო კომპენსაცია

სოციალური პაკეტი
საყოფაცხოვრებო სუბსიდია

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების
მიზნით ფულადი დახმარება

სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი
COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში

სახელმწიფო პენსია



სოციალური დაცვის მექანიზმები პანდემიის მართვის
პროცესში

COVID-19-ის გლობალურ გამოწვევასთან სწრაფად და ეფექტურად გამკლავების მიზნით

2020 წლიდან 2021 წლის ბოლომდე სხვადასხვა ფულად გასაცემლებთან მიმართებაში

გამოცხადებულია მორატორიუმი

2019 წ. 2020 წ. 2021 წ.

2020 წ. 2021 წ.

საარსებო შემწეობის დასაფინანსებლად

გადარიცხული თანხის ოდენობა

ყოველწლიურად მზარდია
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საარსებო შემწეობის მიმღები

პირების რაოდენობა

5
2
4
, 

5
9
8

6
3
7
, 

7
4
7



2020 წ. 2021 წ.

საარსებო შემწეობის მიმღები 16 

წლამდე ასაკის ბავშვები

2018 წ. 2019-2020 წ. 2021 წ.

10 ₾ 50 ₾ 100 ₾

გაიზარდა 16 წლამდე სოციალურად დაუცველ

ბავშვთა ფულადი დანამატი

გაიზარდა ბავშვების ჩართვა პროგრამაში

ბავშვის დახმარებას 100 ათასი ქულის ნაცვლად 120 ათასი ქულის მქონე ოჯახები იღებენ

170,514

216,004



2019 2020 2021 2022

70 და მეტი წლის საპენსიო მოსახლეობა

სახელმწიფო პენსია

2021 წელს ამოქმედდა პენსიების ინდექსაციის

წესი, რომლის თანახმად ყოველწლიურად

იზრდება საპენსიო განაკვეთები

2
0
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2
2
0

2
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2
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2
7
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3
0
0

70 წლამდე პირთა პენსია გახდება

70 წლის და მეტი ასაკის პირთა პენსია

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ 70 წლამდე

პირთათვის

70 წლის და მეტი ასაკის პირთათვის

260 ლარი

300 ლარი

312 ლარი

360 ლარი

70 წლამდე საპენსიო მოსახლეობა



2019 2020 2021

მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები

სოციალური პაკეტი

ეტაპობრივად იზრდებოდა შშმ პირთა

სოციალური პაკეტის ოდენობა

2020-2021 წლებში

სოციალურ პაკეტზე

გადაირიცხა

49,832,766 ლარი 2
0
0
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მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ ბავშვები



COVID – 19 ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში გაცემული დახმარებები

სოციალურად დაუცველი 65000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო

ქულის მქონე ოჯახები: 

• 2020 წელი: 222 753

• 2021 წელი: 254 991

100000 ქულამდე სოცილაურად დაუცველი ოჯახები, 

რომელთაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი:

• 2020 წელი: 154 970

• 2021 წელი: 172 460

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ ბავშვები: 

• 2020 წელი: 45 028 

• 2021 წელი: 45 984

18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი 200 ლარიანი სოციალური

დახმარება მიიღო 936 715 ბავშვმა:

ჯამში გაიცა 109 ,323 ,699 ლარი

ჯამში გაიცა 30 ,335 ,266 ლარი

ჯამში გაიცა 53 ,323 ,000 ლარი

ჯამში გაიცა 187 ,343 ,000 ლარი

სულ გაიცა 772 ,100 ,765

200 ლარიანი 6 თვიანი კომპენსაცია

(დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირებისათვის)

ბენეფიციარი კომპენსაცია

I ეტაპის მიკუთვნებულმა

ბენეფიციარებმა (2020 წელი, მაისი)

II ეტაპის მიკუთვნებულმა

ბენეფიციარებმა (2021 წელი, იანვრი)

163 ,421

158 ,523

131 ,743 ,700

148 ,689, 000

სულ 321 ,944 280 ,432, 700

300 ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაცია

(თვითდასაქმებულების, ინდ. მეწარმე, ასევე დაქირავებულებისათვის)

ბენეფიციარი კომპენსაცია

I ეტაპის მიკუთვნებულმა ბენეფიციარებმა

(2020 წელი მაისი-ივლისი)

II ეტაპი მიკუთვნებულმა

ბენეფიციარებმა(2020 წელი, 

დეკემბერი)

249 ,121

122 ,025

74 ,736, 200

36, 606 ,900

371 ,146 111 ,343 ,100სულ



ჯამში სახელმწიფო გასაცემლებით

უზრუნველყოფილია თვეში დაახლოებით

7,604,000,000 ლარზე მეტი

1,100,000 ბენეფიციარი

რომელთა სხვადასხვა საჭიროებების

დაკმაყოფილებისთვის გაიცა: 

2019 წ. 2020 წ. 2021 წ.
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2019-2021 წლებში სახელმწიფო გასაცემლების თანხა



2021 წელს

2022 წლის

ბოლომდე

მიმდინარეობს

2022 წელს

იქმნება

დაიხურა კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლი.

ბავშვების გადაყვანა მიმდინარეობს მცირე

საოჯახო ტიპის სახლებში

დაიხურება თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი

მარტყოფისა და დუშეთის პანსიონების

დახურვა

მოხდება 140-მდებენეფიციარის გადაყვანა 12 

მცირე საოჯახო დაწესებულებასა და 1 სათემო

ორგანიზაციაში

ამოქმედდება ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლის

სპეციალიზებული დაწესებულება

ოჯახურ გარემოზე და თემზე დაფუძნებული

ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებები

დეინსტიტუციონალიზაცია

დიდი რეზიდენტული სახლების დახურვა

გაუმჯობესდა ბავშვზე ზრუნვის სისტემა და

სოციალური მუშაობა

2020-2021 წლებში ზრუნვის სააგენტოს

ფარგლებში 29,000-ზე მეტ ბენეფიციარს

გაეწია მომსახურება

გაიზარდა სოციალური მუშაკების

რაოდენობა და გაუმჯობესდა სოციალური

მუშაკების შრომის პირობები



სახელმწიფო ზრუნვის სისტემა

ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების ინსტრუქცია და სტანდარტი და
ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრი - „ბარნაჰუს“

ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების პრევენციის ინსტრუმენტი და კრიზისში მყოფი
ოჯახების დახმარების პროგრამა (ფულადი დახმარება; კვების ვაუჩერი) 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კიდევ ერთი თავშესაფარი თბილისში და ქალთა

ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა.

სოციალური მუშაობის მომსახურების სტანდარტი და გადაუდებელ შემთხვევებზე
24 საათიანი რეაგირების მექანიზმი

სოციალური მუშაკების უწყვეტი კვალიფიკაციის ზრდის სისტემა და პროფესიული
სუპერვიზიის ექანიზმი

სუიციდის პრევენციის პროტოკოლი და რეაგირების სტანდარტი

სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო“



შემთხვევის ტიპი 2020 2021

არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობა
1818

(დადასტურდა 1055)

1560

(დადასტურდა 840)

სასამართლო/სამოქალაქო დავები, მხარდაჭერა და აღსრულება
1890 2855

ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების თავშესაფრით ისარგებლა
422 364

ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრით ისარგებლა
778 863

111 - ბავშვთა ცხელი ხაზი
771 1014

116 006 - ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო ცხელი ხაზი
1775 1521

სააგენტოს მიერ განხორციელებული სხვადასხვა მომსახურებების

სტატისტიკური მონაცემები

( 2021 წლის 9 თვის მდგომარეობით)



აქტიური შრომის ბაზრის პოლიტიკა - დასაქმება

2020 წელს დასაქმებულია 908 სამუშაოს მაძიებელი

2021 წელს დასაქმებულია 2480 სამუშაოს მაძიებელი

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

ინდივიდუალური და მხარდაჭერითი

კონსულტირებები

საშუამავლო მომსახურება

სტაჟირება

პროფესიული მომზადება-გადამზადება

კარიერის დაგეგმვა და პროფესიული კონსულტირება

საკვანძო კომპეტენციების განვითარება

დასაქმების ფორუმები

შრომითი ცირკულარული მიგრაცია

დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები

2021 2020



2019 წლის 30 სექტემბერს ხელი მოეწერა და 2022 წლიდან ამოქმედდება საქართველოსა და ბულგარეთს შორის ხელშეკრულება შრომითი

მიგრაციის რეგულირების შესახებ

დაიწყო საქართველოს მოქალაქეთა საზღვარგარეთ ლეგალურად დროებითი
დასაქმების ხელშეწყობა

მიზანი:

• დასაქმებისა და შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის გატარება;

• საზღვარგარეთ დასაქმების მსურველთა არალეგალური მიგრაციის შემცირება;

• ტრეფიკინგის და არალეგალურ შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკების პრევენცია;

• საზღვარგარეთ დასაქმებულთა პროფესიული შესაძლებლობების გაზრდა;

• საზღვრგარეთ მიღებული სამუშაო გამოცდილების, ქვეყნის განვითარებისთვის გამოყენება;

• ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება.

2020 წელს ამოქმედდა საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის შეთანხმება ქართველების გერმანიაში 3 

თვიანი ლეგალური დასაქმების შესახებ

2020 წლის 30 სექტემბერს ამოქმედდა საქართველოსა და ისრაელს შორის შეთანხმება ისრაელში ქართველების დროებითი დასაქმების

შესახებ

მიმდინარეობს აქტიური მოლაპრაკებები, საქართველოს მოქალაქეთა ლეგალური დასაქმების მიზნით შემდეგ ქვეყნებთან:

საფრანგეთი ჩეხეთიბულგარეთი პორტუგალია ესპანეთი ხორვატიაკვიპროსი უნგრეთიბელგია საბერძნეთი ფინეთი



შრომის სამართლის რეფორმა
 შრომის კოდექსი
 შრომის უსაფრთხოების კანონი
 შრომის ინსპექციის კანონი

სამმხრივი სოციალური პარტნიორობა და დიალოგი

კოლექტიური შრომითი დავების მედიაცია

 რაოდენობა გაიზარდა 11-დან 17-მდე; გადამზადდა მედიატორები; 

 მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის დახვეწაზე;

 2020 – 2021 წწ – 39 მედიაციის პროცესი; 9 დასრულდა შეთანხმებით.

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება - შრომის კულტურის შეცვლა

ღირსეული და უსაფრთხო შრომითი გარემო



მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი „შრომის ინსპექციის შესახებ“, 
რომლის საფუძველზეც 2021 წლის 1 იანვრიდან შეიქმნა სსიპ-შრომის

ინსპექციის სამსახური

2019 წლის 1 სექტემბრიდან შრომის ინსპექციის მანდატი
შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, ეკონომიკური
საქმიანობის ყველა სექტორზე გავრცელდა

2021 წლის 1 იანვრიდან სსიპ-შრომის ინსპექციის სამსახურს
- მიენიჭა შრომით უფლებებზე ზედამხედველობის მანდატი;

-შეიქმნა და დაკომპლექტდა იმერეთისა და აჭარის
ტერიტორიული რეგიონული სამმართველოები;

- შეიქმნა შრომის ინსპექტორთა არსებული მრჩეველთა საბჭო

გაიზარდა შრომის ინსპექტორთა რაოდენობა

შრომის ინსპექტორები გახდნენ საჯარო
მოხელეები

გაიზარდა შრომის ინსპექტირების ბიუჯეტი

მოხდა შრომის ინსპექტორთა გადამზადება

2018 2019 202

0

2021

შრომის ინსპექტორთა რაოდენობა

COVID-19-ს გავრცელების პრევენციის მიზნით 2020 წლის
მაისიდან შრომის ინსპექცია განისაზღვრა, როგორც ერთ-
ერთი მაკოორდინირებელი, ზედამხედველი უწყება.



შრომის ინსპექციის სამსახური

შენიშვნა: 2020 წელს ქვეყანაში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, შრომის ინსპექციის მანდატში განისაზღვრა სამუშაო ადგილებზე COVID-19-ის გავრცელების პრევენციაზე
ზედამხედველობა და ჩართული სხვა საზედამხედველო უწყებების კოორდინაცია

145 992 ინსპექტირება და ცნობიერების ამაღლების ატივობა

ორგანული კანონი ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“

ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“ 

შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამა

იძულებითი შრომა და შრომითი ექსპოლატაცია

სამუშაო ადგილზე COVID-19-ის გავრცელების პრევენცია

387 ობიექტზე ინსპექტირება

164 ობიექტზე ინსპექტირება

331 პირველადი და განმეორებითი ინსპექტირება

2402 პირველადი და განმეორებითი ინსპექტირება

835

16150
13534

2019 2020 2021

შრომის ინსპექციის მიერ შემოწმებული

სამუშაო ადგილების რაოდენობა

2019-2021 წლებში



შემცირდა სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა
და დააშავებულთარაოდენობა 2018-2021 

წლებში
(2021 წლის დეკემბრის მონაცემებით)

სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 2021 წელს

 2020 წელთან შედარებით შემცირებულია 18%-ით

 2019 წელთან შედარებით შემცირებულია 29%-ით

 2018 წელთან შედარებით შემცირებულია 46%-ით

შენიშვნა:

საწარმოო უბედური შემთხვევების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები შეგროვებული და დამუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის მიზნებისა და მეთოდოლოგიის მიხედვით. 
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სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა
2018-2021 წლებში (2021 წლის დეკემბრის მონაცემებით) 

გარდაცვლილთა რაოდენობადაშავებულთა რაოდენობა



• დევნილთა და ეკომიგრანტთა მდგრადი განსახლება და

მათთვის უსაფრთხო, ღირსეული გარემოს შექმნა;

• დევნილთა ძლიერი სოციალური მხარდაჭერა; 

დასაქმება და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა;

• ემიგრაციიდან დაბრუნებულ მოქალაქეთა

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;

პრიორიტეტები

დევნილთა და ეკომიგრანტთა საკითხები









































ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერების მნიშვნელობა

მკურნალობის

გაუმჯობესებული

გამოსავალი

ჯანმრთელობის

სისტემის

ეფექტიანობის ზრდა

თანაბარი

ხელმისაწვდომობა

ჯანდაცვის სერვისებზე



ჯანდაცვის პოლიტიკა და საერთაშორისო ვალდებულებები

მიზანი 3 

ჯანმრთელობა და

კეთილდღეობა

ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის

გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა

მდგრადი განვითარების მიზნების

მისაღწევად. მათ შორის სიღარიბის, 

შიმშილისა და უთანასწორობის დასაძლევად



ჯანდაცვის პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებები -

ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებისთვის

ადამიანური რესურსის გაძლიერება ჯანდაცვაში

• WHO და EBRD-თან ტექნიკური

თანამშრომლობა

• საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია

(EBRD, WHO)

• საექთნო პროფესიების მარეგულირებელი

ჩარჩო

• პარამედიკოსებისთვის საკანონმდებლო

საფუძვლები

ციფრული ჯანდაცვა

• WHO და მსოფლიო ბანკთან, ჩეხეთის

კარიტასთან ტექნიკური თანამშრომლობა

• ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი და დაიწყო

დიგიტალური ჯანდაცვის სტრატეგიის

მომზადება

• შემუშავდა ტელემედიცინის კონცეფცია და

დაიწყო მისი დანერგვა 50 სოფლის

ამბულატორიაში

პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის გზამკვლევი

• ტექნიკური თანამშრომლობა WHO-სთან

• მომზადდა რეფორმის კონცეფცია და

გზამკვლევი, რომელიც მიზნად ისახავს

პირველადი ჯანდაცვის სერვისებზე ხარისხის და

ხემისაწვდომობის გაუმჯობესებას

• ტელემედიცინის მოდელის გაფართოებას

• არაგადამდები დაავადებების აქტიური მართვის

გზით ავადობის და სიკვდილობის შემცირებას

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია

• ტექნიკური თანამშრომლობა საფრანგეთის

ტექნიკური განვითარების სააგენტოსთან

• მომზადდა და მთავრობას წარედგინა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის განახლებული

სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების

ხარისხის გაუმჯობესებას, სათემო სერვისების

განვითარებას და ეტაპობრივ

დეინსტიტუციონალიზაციას



ჯანდაცვის პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებები

ხარისხიან მედიკამენტებზე

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

• 2020-2021 წლებში სახელმწიფო

დაფინანსების მნიშვნელოვანი

ზრდა ქრონიკული

დაავადებების მართვის, 

ონკოლოგიური

მედიკამენტების, აივ/შიდსის, 

ტუბერკულოზის, COVID-19-ის

მართვის მედიკამენტების

დაფინანსებაში. 

• ქრონიკული დაავადებების

სამკურნალო მედიკამენტების

კომპონენტის ინტეგრტაცია

საყოველთაო

ხელმისაწვდომობის

პროგრამაში

• წამლის ხარისხის კონტროლის

ლაბორატორიის კონცეფცია და

განვითარების გეგმა.

სტრატეგიების განახლება

მდგრადი განვითარების

მიზნების მისაღწევად

• ევროკავშირის ტექნიკური

დახმარებით განახლდა

ჯანდაცვის სისტემის

სტრატეგიის დოკუმენტი

• C  ჰეპატიტის სტრატეგია

ჩამოყალიბდა პროგრამის

მიღწევების

გათვალისწინებით

• აივ/შიდსის და

ტუბერკულოზის

სტრატეგიები-მთავარი

აქცენტებით სერვისებზე

წვდომის გაფართოებაზე, 

ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და

მკურნალობაზე, პაციენტების

საუკეთესო ინტერესების

დაცვაზე.

უსაფრთხო სისხლის სისტემის

რეფორმა

• 2019 წლიდან

ევროკავშირის დახმარებით

დაიწყო Twinning პროგრამა, 

რომელიც ემსახურება

სისხლის სისტემის

რეფორმის ხელშეწყობას

საქართველოში

• მომზადდა და მთავრობას

ინიცირებისთვის

წარედგინა უსაფრთხო

სისხლის კანონი, რომელიც

შესაბამისობაშია ევრო

დირექტივებთან და შექმნის

სრულ გარანტია სისხლის

პროდუქტებზე

ხელმისაწვდომობისა და

მათი უსაფრთხოებისთვის

COVID-19-ის მართვის

მარეგულირებელი ჩარჩო

• დიაგნოსტიკის და

მკურნალობის

გაიდლაინები

• პაციენტების ნაკადების

მართვის სქემა

• ინფექციის კონტროლის

განახლებული

რეგულაციები

• COVID-19-ზე პასუხის

ყოველწლიურად

განახლებადი გეგმები

• საერთაშორისო

თანამშრომლობის ჩარჩოს

ჩამოყალიბება სასესხო

პროექტების

განხორციელებოსთვის

(მსოფლიო ბანკი, EIB, ADB) 



რა გამოწვევებით დახვდა პირველადი ჯანდაცვის ქსელი პანდემიას

ექიმებისა და ექთნების დეფიციტი სოფლად1

ძველი ინფრასტრუქტურა2

ბაზისური აღჭურვილობის არარსებობა3

სუსტი კავშირები სოფლის ექიმებსა
და სხვა სპეციალისტებს შორის4



გადაუდებელი რეაგირების და კოვიდ პასუხის უზრუნველყოფისთვის
პირველადი ჯანდაცვის სწრაფად გაძლიერების აუცილებლობა

სერვისებზე ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის ჯანმრთელობის მსოფლიო
ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერით დაიგეგმა პჯდ რეფორმა 2022-2025 წლებისთვის

სელექტიური კონტრაქტირება
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში
2020 წლის 1 მაისიდან, ხარისხის
გაუმჯობესებისა და გაუმართლებელი
დანახარჯების თავიდან აცილებისთვის. 

 თბილისი 116-დან შეირჩა 69 დაწესებულება
 ბათუმი 11-დან შეირჩა 9 დაწესებულება
 ქუთაისი 13-დან შეირჩა 9 დაწესებულება

ინვესტირება ინფრასტრუქტურაში: 

 900 პერსონალური კომპიუტერი;

 400 პჯდ ობიექტის
რეაბილიტაცია/მშენებლობა; 

 100 პჯდ ამბულატორიის აღჭურვა;

 50 პჯდ ობიექტის აღჭურვა
ტელემედიცინის აპარატურით

ევროკავშირმა მიმდინარე პროგრესის შეფასების საფუძველზე
გამოყო დამატებითი გრანტი 4,5 ევროს ოდენობით სოფლის
ამბულატორიების აღჭურვისა და ტელემედიცინის
შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის



2022 წლის მეორე ნახევრიდან განსაზღვრული კრიტერიუმებით შერჩეული დაწესებულებების დაკონტრაქტება გაზრდილი ბაზისური კაპიტაციის პირობით. 

პირველ წელს 30% -ის მოცვით, ხოლო მეორე წელს 100% მოცვით

პროგრამაში ჩართულ დაწესებულებებში ქრონიკული დაავადებების მართვისა და ბავშვთა განვითარებაზე მეთვალყურეობისთვის ანაზღაურება
დიფერენცირებული ტარიფით, რაც ითვალისწინებს მომსახურების მოცულობის და ხარისხის გაზრდას

2022 წლიდან: სოფლის პროგრამის მართვა სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის საშუალებით

2022 წლის მეორე ნახევრიდან მოხდება ექიმებისა და ექთნები ანაზღაურების გაზრდა და მინიმალური ხელფასის დაფიქსირება პროგრამაში

პჯდ რეფორმის გზამკვლევის ძირითადი ეტაპები 2022-2025

2022 წელს სრულად დაინერგება ახალი ელექტრონული ჯანდაცვის მოდული ჩეხეთის მთავრობის ხელშეწყობით

2023 წლიდან: სოფლად და ქალაქებში სამედიცინო პერსონალის ბაზისური ხელფასის გათანაბრება

2023 წლიდან: ხარისხის და ეფექტურობის გაზრდისთვის შედეგებზე დამყარებული დაფინანსების მექანიზმის ამოქმედება



პირადი დაცვის საშუალებები და ინფექციის კონტროლი

ტრეინინგი: ოჯახის ექიმების, ექთნების, კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტების

ადგილებზე სუპერვიზია

კლინიკური კონსულტანტები

სამედიცინო პერსონალის დაცვა და პროფესიული გაძლიერება

საერთაშორისო კონსულტანტები ადგილზე შეფასებისთვის

აუდიტის მექანიზმის დანერგვა

პერსონალის მოტივაციის გაზრდა - სახელფასო დანამატი ბაზისური ხელფასის 50%-ის ოდენობით



საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნების შესრულების საკითხში განსაკუთრებული როლი შეასრულა

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა, რომელმაც COVID-19 

პანდემიის ფონზე შეძლო მაღალი ხარისხით გაეგრძელებინა მისი ფუნქციები და მოვალეობები

მნიშვნელოვანი მიღწევა C 

ჰეპატიტის ელიმინაციის

პროგრამაში:

C ჰეპატიტის გავრცელება

შემცირებულია 67%-ით



უსაფრთხო სისხლის სისტემის რეფორმა

არსებული სისტემის ხარვეზები და გამოწვევები

ქვეყანაში სისხლის უსაფრთხოების სისტემა ფრაგმენტულია
მცირე წარმადობის მქონე სისხლის ბანკების რაოდენობა დიდია (23 ბანკი), 

რაც ართულებს ხარისხის ერთიანი სტანდარტის დაცვას
არსებული სისხლის დაწესებულებები წარმოადგენენ მომგებიან კომერციულ
იურიდიულ პირებს. 

დონორული სისხლის 67% გროვდება დონორის ფინანსური დაინტერესების
საფუძველზე

სისხლის ტესტირება
ინფექციებზე

200 სამედიცინო დაწესებულება მოიხმარს
სისხლის პროდუქტებს

რეფორმის მნიშვნელობა

უსაფრთხო სისხლის სისტემის რეფორმა ევროასოცირების შეთანხმების ვალდებულებაა- მნიშვნელოვანია სისტემის შესაბამისობის უზრუნველყოფა
ევროდირექტივებთან და თანამედროვე სტანდარტებთან სისხლის პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მიზნით

რა განხორციელდება

2024 წლის 1 იანვარი : სისხლის დაწესებულება ჩამოყალიბდება მხოლოდ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სტატუსით
2024 წლის 1 იანვარი: სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში
შეიქმნება სპეციალური ერთეული ჰემოზედამხედველობისთვის, რაც
შექმნის მყარ გარანტიას ხარისხის უზრუნველყოფისთვის: 

2025 წლის 1 იანვარი: ჩამოყალიბდება სისხლის პროდუქტების წარმოების
ცენტრალიზებული მოდელი: 3 სისხლის დაწესებულება მ.შ. ერთი
აუცილებლად სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული
2025 წლის 1 იანვარი: სრულად უანგარო დონაციაზე გადასვლა
2025 წლის 1 იანვარი: გაძლიერდება სამედიცინო დაწესებულებების სისხლის
ბანკების სისტემის შესაბამისობა განახლებულ მოთხოვნებთან

საჭირო ინვესტიცია: 2021-2025
სისხლის ცენტრალური სახელმწიფო დაწესებულება და
ლაბორატორია:15 მლნ. ლარი (2021 5 მლ, 2022 10 მლ)

20 სისხლის ჩამბარებელი პუნქტისა და ტრანსპორტი 2025 წლის

ბოლომდე 1.15 მლნ. ლარი.

HIV, C და B 

ჰეპატიტების და სხვა
ინფექციების

გადაცემის რისკი

რეგულირების სააგენტო: ლიცენზირება, 

ჰემოზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლი

სისხლის ცენტრალური სახელმწიფო დაწესებულება და 2 

არაკომერციული დაწესებულება: სისხლის და მისი
კომპონენტების შეგროვება, ტესტირება ცენტრალიზებულ

ლაბორატორიაში, დამუშავება, შენახვა და განაწილება

სამედიცინო
დაწესებულებების

სისხლის ბანკები-სისხლის
შენახვა და გაცემა

სისხლის შეგროვების
მუდმივი პუნქტები

კლინიკური
განყოფილებები, 

სადაც ხდება
სისხლის გადასხმა

სისხლის შეგროვების
მობილური პუნქტები

ახალი მოდელი



Twining - პროექტი

2019 წლიდან NCDC ევროკავშირის დახმარებით ახორციელებს Twinning პროექტს
რომლის ფარგლებშიც ლიეტუველი და ჰოლანდიელი ექსპერტების დახმარებით

გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები

ახალი კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოვიდა ევროდირექტივებთან

სისხლის გადასხმის სისტემის რეორგანიზაციის გეგმა (დასრულებულია დოკუმენტის 90%) 

შემუშავდა 12 კანონქვემდებარე აქტი სისხლის ხარისხის კონტროლის უზრუნველყოფისთვის

შემუშავდა სახელმწიფო სისხლის ბანკის პროექტი და ორგანიზაციული სტრუქტურა

რეგულირების სააგენტოსთან თანამშრომლობით დაწყებულია განახლებულ სალიცენზიო პირობებზე მუშაობა

შემუშავდა უანგარო დონაციის ეროვნული სტრატეგია, კომუნიკაციის სტრატეგიასა და დონორთა მოზიდვა-შენარჩუნების
შესახებ სახელმძღვანელო დოკუმენტები. 

ეტაპობრივად მიმდინარეობს რეგულირების სააგენტოს პერსონალის გადამზადება

მიზნების მისაღწევად უკვე გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები. 2019 წლიდან კი დაიწყო Twinning

პროგრამა, რომელიც ემსახურება სისხლის სისტემის რეფორმის ხელშეწყობას საქართველოში.  

ინფრასტრუქტრული პროექტები
სისხლის ცენტრალური დაწესებულებისათვის, რესპუბლიკური საავადმყოფოს
ბაზაზე , გამოიყო შესაბამისი ტერიტორია სადაც მოეწყობა ევროპული
სტანდარტების ცენტრალური სისხლის დაწესებულება და ლაბორატორია

ცენტრალური სისხლის დაწესებულებისთვის უკვე შეძენილია 2  მაღალი წარმადობის
ტესტ-სისტემა roshe cobas 6800.

სისხლის ცნეტრალური დაწესებულება რესპუბლიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე
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2020 წლის 1 სექტემბერს შეიქმნა

სსიპ. „ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო“

მიზანი

ჯანდაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის
რეალიზების ხელშეწყობა

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფინანსური
და გეოგრაფიული უზრუნველყოფა

სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმაზომიერი, 
რაციონალური განკარგვა

სტრატეგიული შესყიდვების
განხორციელება



1,210,712 

ადამიანი

3,218,681 

სამედიცინო

შემთხვევა

ჯანმრთელობის დაცვის

17
სახელმწიფო პროგრამის

განმახორციელებელი

1,415,684,800 

ლარი

647,000 ადამიანი 1,129,465 

სამედიცინო

შემთხვევა

788,969,477 ლარი

474,632 ადამიანი 2,089,216 

სამედიცინო

მომსახურება

536,355,522 ლარი

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით

16 მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა

2018 2019 2020
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„ჯეს“სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ

462 დაწესებულებასთან თანამშრომლობს

მოწესრიგდა კლინიკებისადმი ფინანსური

ანგარიშსწორების სისტემა და ვადები. 

8 თვე

3 თვე
2 თვე

ერთწლიანი არსებობის პერიოდი, სექტემბრიდან სექტემბრამდე
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გაიზარდა ხელმისაწვდომობა ქრონიკული

დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე

• 2020 წლიდან, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ინტეგრირდა ქრონიკული

დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების კომპონენტი.

• გაიზარდა ბიუჯეტი, დაფინანსებადი მედიკამენტების ნუსხა და პროგრამით

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა. 

• გაიცა 1 000 000-ზე მეტი ელექტრონული რეცეპტი

ბენეფიციართა
რაოდენობა
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გადაიჭრა კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის პრობლემები

• 2021 წლის 1პრილიდან საყოველთაო ჯანდაცვის

პროგრამის ბენეფიციარებისთვის ფინანსდება

კოხლეარული იმპლანტები და საჭირო ოპერაცია.

• სრულად შეიცვალა და გაუმჯობესდა

ადმინისტრირების წესი.

• კოხლეარული იმპლანტის პაციენტზე მიკუთვნება

განისაზღვრება ოპერაციული აქტივობის

პარალელურად.

• ბენეფიციართა რიგითობას განსაზღვრავს

ელექტრონული პორტალი.

• გამოირიცხა რიგითობის მანუალური განსაზღვრა.

უკვე ჩატარებულია 16 ოპერაცია; 

დაფინანსება - 1 270 087 
ლარი

2022 წლის გაზაფხული: კოხლეარულ იმპლანტზე
დღეს არსებული ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება



დაიწყო სამედიცინო მომსახურებებზე ერთიანი ტარიფების დადგენა

გამოწვევები:

• გაუმართლებლად მაღალი სახელმწიფო და მოსახლეობის ჯიბიდან დანახარჯები; 

• დაწესებულებების მიერ პაციენტისთვის განსხვავებული თანაგადახდების მოთხოვნა;

• არაჯანსაღი კონკურენტული გარემო სამედიცინო სექტორში;

• ბაზრის მონოპოლიზების რისკები; 

2019 წლიდან
კარდიოქირურგიის
უნიფიცირებული

ტარიფები

2021 წლიდან
დეფიბრილატორების

დაფინანსება

2019-2021 

წლების ცვლილებების შედეგად

3 440 პაციენტი 287 პაციენტი პაციენტის თანაგადახდა

0-20%-მდე შემცირდა
17 785 ლარი 8,700,000 ლარზე მეტი

2022 წლიდან, დეფიბრილატორების

დაფინანსებისთვის ბიუჯეტი გაორმაგდება

ტარიფიკაცია გავრცელდება ყველა ნოზოლოგიაზე

დაიწყება მომსახურებების სტანდარტიზაცია

2022 წლიდან კარდიოქირურგია დაფინანსდება 36-ე

დადგენილების სხვა ბენეფიციარებისთვისაც
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125,000,000 

100,000,000 

75,000,000 

50,000,000 

25,000,000 

0 

ონკოლოგიური დაავადებების თერაპიული მომსახურების კომპონენტი
(ქიმიოთერაპია,ჰორმონოთერაპია/სხივური თერაპია) დაფინანსების ლიმიტი
8,000 ლარით გაიზარდა

საყოველთაო

ჯანდაცვა

რეფერალური დახმარების

პროგრამა

2020-2021 წლებში სახელმწიფო დაფინანსება

20,863 პაციენტი

99,797 

სამედიცინო

შემთხვევა

102,796,397 

ლარი

40,800,00 ლარზე მეტი

დამატებით თანაგადახდა

29,700,000 ლარზე მეტი

გამოჯანმრთელდა

19,995 ადამიანი

მნიშვნელოვანია საყოველთაო

ჯანდაცვისა და რეფერალური

დახმარების პროგრამების გაერთიანება



მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებები მნიშვნელოვანი წილით
დაფინანსდა რეფერალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში

2019-2021 წლები

მ.შ. საზღვარგარეთ მკურნალობის საჭიროების

მქონე 1,114 პაციენტი

122,235,754 ლარი

63,547 პაციენტი

მ.შ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები

მოსახლეობა 16,961 შემთხვევა

16,088,976 ლარი 10,406,105 ლარი

სამინისტროს მიერ უკან გამოთხოვილი და ბიუჯეტში დაბრუნებული

თანხა შეუსრულებელი მომსახურებებისთვის 40,406,04 ლარი



2022 წლიდან დაფინანსდება ჯანდაცვის
დამატებითი სერვისები

• საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის ღვიძლისა და ზურგის ტვინის
ტრანსპლანტაციის დაფინანსება;

• დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისთვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი
მონიტორინგის სისტემების დაფინანსება;

• ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის დაფინანსების ზრდა 6,000,000 ლარით;

• პროგრამის ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“ ბიუჯეტის გაზრდა
12,859,000 ლარით;

• სპინალური ამიოტროფიის სამკურნალო მედიკამენტით უზრუნველყოფის
კომპონენტის ამოქმედება.



გაძლიერდა სამედიცინო სერვისებისა და
მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი

გაუმჯობესდა დარღვევების
იდენტიფიცირებისა და
მათზე რეაგირების სისტემა

ამოქმედდა ინფექციის
კონტროლის შეფასების

ინსტრუმენტი

საქართველოში პირველად
გაიცა GMP/GDP 
სერტიფიკატები

შეიქმნა სამედიცინო-
სოციალური ექსპერტიზის
შედეგების ელექტრონული
ჩანაწერების სისტემა

გაფართოვდა და დაზუსტდა
კლინიკების სანებართვო პირობები



სერვისების ხარისხზე მონიტორინგის მიზნით, გაძლიერდა სამედიცინო
და ფარმაცევტული დაწესებულებების კონტროლის ღონისძიებები

0 250 500 750 1,000

2020 წ. 

2021 წ. 

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის მიმართულებით გამოვლენილ დარღვევებზე, 

სასამართლოს გადაეგზავნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 1 428 ოქმი

535

893

სამედიცინო სერვისის ხარისხის კონტროლი

სამედიცინო დაწესებულებების კონტროლის ღონისძიება- 2 116 

სანებართვო / სალიცენზიო ღონისძიება - 355



ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებულ გამოწვევებზე საპასუხოდ 2021 
წელს 66%-ით გაიზარდა ფარმაცევტულ საქმიანობაზე კონტროლი

ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის ღონისძიება

გამოვლენილი დარღვევა

341

262

2020 2021

618 581



განსაკუთრებით გააქტიურდა ბრძოლა სააფთიაქო ნარკომანიისა და
ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონო რეალიზაციის წინააღმდეგ

2020 2021 2020 2021 2020 2021

გამოვლენილი უკანონო

ფარმაცევტული

საქმიანობა

ჩამორთმეული

მედიკამენტი
სანქცია

33

86

32,553

44,220

312,000

944,000



• მედიკამენტებით უზრუნველყოფისა და

ფალსიფიკაციის რისკების შემცირების

მიზნით, დაიწყო წამლის ხარისხის

ეროვნული ლაბორატორიის შექმნა.  

ლაბორატორიის მოწყობა დასრულდება

2022 წლის სექტემბერში

• 2021 წელს გაიცა პირველი GMP და GDP 

სერტიფიკატები. 2022 წლიდან

ფარმაცევტული საწარმოებისა და

დისტრიბუტორებისთვის სავალდებულო

გახდება GMP და GDP სტანდარტის დაცვა. 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ფარმაცევტული
პროდუქტების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით



საერთაშორისო აკრედიტაციის (KTQ, ISO, JCI) 

მექანიზმზე ეტაპობრივი გადასვლა

გრძელდება სამედიცინო და ფარმაცევტული
საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფა

მომსახურებების

სტანდარტიზაცია

საკანონმდებლო

ცვლილებები

სელექტიური

კონტრაქტირება



შემუშავდა სტაციონარული დაწესებულებების
სელექტიური კონტრაქტირების ძირითადი პრინციპები

სელექტიური კონტრაქტირების შედეგად სახელმწიფო პროგრამებით დაფინანსებას მიიღებენ

დაწესებულებები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ ფუნდამენტურ კრიტერიუმებს:

• მაღალი სიმძლავრე

• სათანადო აღჭურვა

• ძლიერი საკადრო რესურსით დაკომპლექტება

• პერსონალის შრომის პირობების დაცვა

• ლეტალობის მაჩვენებელი

• სამედიცინო შეცდომების რაოდენობა

• რეფერალის საჭიროების სიხშირე და სხვა.  

მოსახლეობას მიეცემა შესაძლებლობა მათივე
გადასახადებით დაფინანსებული დაწესებულებებისგან

მიიღონ გარანტირებულად მაღალი ხარისხის მომსახურება

მოსალოდნელი შედეგი



ჯანდაცვაში სამედიცინო პერსონალის
გაძლიერების რეფორმა

ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტია ექიმების
რაოდენობა 1,000 მოსახლეზე, თუმცა ზოგიერთი პროფესია
დეფიციტურია და გეოგრაფიული გადანაწილება ფრაგმენტულია

გამოწვევები

მნიშვნელოვნად განსხვავებულია სამედიცინო კადრების გადანაწილება
რეგიონალურ ჭრილში:

• თბილისში 1,000 მოსახლეზე 11.45 ექიმი
• რეგიონებში 4 ექიმი

მნიშვნელოვნად განსხვავებულია ანაზღაურება რეგიონების მიხედვით

ეტაპობრივად იქმნება საკადრო დეფიციტი კონკრეტული მიმართულებებით.
მაგ: ქვეყანაში მომუშავე რეანიმატოლოგ-ანესთეზიოლოგთა რაოდენობა 700-
ით ნაკლებია საჭირო რაოდენობაზე და შეადგენს 345 ექიმს. კრიტიკულ
ზღვარზეა კარდიოქირურგთა რაოდენობაც (55 ექიმი)



ჯანდაცვაში სამედიცინო პერსონალის
გაძლიერების რეფორმა

არსებული

მდგომარეობა

გამომწვევი

მიზეზები

გადაჭრის

გზები

• ერთზე მეტ ადგილას

მომუშავე ექიმების

რაოდენობა 42% 

(10,000 ადამიანი)

• ოთხზე მეტ ადგილას -

12% (2,800)

• დაბალი ანაზღაურება

• მოთხოვნა

პროფესიონალურ

კადრებზე

• მოთხოვნა დეფიციტურ

პროფესიებზე

• სერვისის მიწოდების

წყვეტა და

ფრაგმენტაცია

• ექიმთა გადამზადება

• მოთხოვნადი

პროფესიების

მხარდაჭერა

• ანაზღაურების ზრდა



ჯანდაცვაში სამედიცინო პერსონალის
გაძლიერების რეფორმა

რეფორმა
ითვალისწინებს

საექთნო საქმიანობის გაძლიერება

შემუშავებული სტრატეგიის

შესაბამისად

პერსონალის ანაზღაურების სისტემის გაუმჯობესება, მათ
შორის მინიმალური ხელფასის განსაზღვრისა და
დამსაქმებლის მხრიდან მისი აღსრულებისთვის

სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა

სახელმწიფო კლინიკების გამოყენება

სამედიცინო განათლების

მიმწოდებელი მძლავრი ბაზის სახით

ექიმთა რესერტიფიცირების

სისტემის ამოქმედება

უწყვეტი პროფესიული

განვითარების ხელშეწყობა, მათ

შორის უპგ პროგრამებზე

ფინანსური ხელმისაწვდომობა

რეზიდენტურის პროგრამები

რეზიდენტების შრომის

ანაზღაურებით

პროგრამების კონტროლის

გაძლიერება

დეფიციტური პროფესიების განსაზღვრა და
მათზე მოთხოვნის გაზრდის მიზნით

წამახალისებელი ღონისძიებების გატარება, 
მათ შორის, სწავლის დაფინანსება

(განათლების სამინისტროს, სამედიცინო
უნივერსიტეტის ჩართულობით)

სოფლად ოჯახის ექიმების და

ექთნების ხელშეწყობა;

სასწრაფო გადაუდებელი

სამსახურის პერსონალის

გაძლიერება



• 2020 წლიდან ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ერთიან

მართვაში გადავიდა თბილისის და რეგიონების სასწრაფო დახმარების

სამსახურები

• 2019-2021 წლებში გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკი 218 

ავტომანქანით განახლდა.

• ქვეყნის მასშტაბით სასწრაფო და რეფერალური დახმარების 333 

ეკიპაჟი მუშაობს. 

• ცენტრმა მიიღო 35 სამედიცინო მოტოციკლი.

• 2020-2021 წლებში სასწრაფო დახმარების მანქანები აღიჭურვა

განახლებული, მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მოწყობილობებით.

• 2021 წელს შეიქმნა COVID საწოლების პორტალი, სადაც მიმდინარე

რეჟიმში კლინიკები ახორციელებენ მონაცემების განახლებას

საწოლფონდის შესახებ. 

გაძლიერდა სასწრაფო
გადაუდებელი დახმარების სისტემა



• აშენდა 57 რაიონული ცენტრის შენობა

სასწრაფოს ოფისები

• მიმდინარეობს 5 ადმინისტრაციული
ცენტრის მშენებლობა

• დაგეგმილია თბილისის რაიონული
სამსახურების მშენებლობა რეაბილიტაცია, 

მსგავსად რეგიონალური სამსახურებისა. 

დაწყებულია მუშაობა ერთიანი

რეაგირების ცენტრის მოსაწყობად



უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ბრიგადის ყველა წევრის გადამზადება.

რა გაკეთდა

სასწრაფო სამედიცინო ეკიპაჟის წევრებისა და სოფლის
ექიმების/ექთნების ხელფასი 2019 – 2020 წლებში 100 
ლარით გაიზარდა. 

2014 წლიდან დღემდე, სასწრაფო სამედიცინო ეკიპაჟის
წევრებისა და სოფლის ექიმების/ექთნების ანაზღაურება
160% -მდე გაიზარდა.

ყოველთვიური
ანაზღაურება

2020 წ. 
ივლისამდე

2020 წ. 
ივლისიდან

სოფლის ექიმი

სოფლის ექთანი

650

455

750

555

საშუალო თვიური
ხელფასი

რეგიონი
2019 – 2020 წ. ივნისი

რეგიონი
2019 – 2020 წ. ივნისი

რეგიონი
2019 – 2020 წ. ივნისი

რეგიონი
2019 – 2020 წ. ივნისი

რეგიონი
2019 – 2020 წ. ივნისი

2021 წლის 1 იანვრიდან COVID-19 პანდემიის პერიოდში სასწრაფო-სამედიცინო ბრიგადებსა და
სადისპეტჩეროს თანამშრომლებზე ყოველთვიურად გაიცემა ხელფასის 50%-ის ოდენობის დანამატი

ექიმი/ პარამედიკოსი ექთანი/ უმცროსი ექიმი მძღოლი

რეგიონი 1,108 ლარი 799 ლარი 715 ლარი

თბილისი 1,589 ლარი 1,310 ლარი 1,105 ლარი



სასწავლო - სატრენინგო ცენტრი

პარამედიკოსის სპეციალიზაციის კურსი

ცენტრის აკრედიტირებული სასწავლო პროგრამის ,,სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების სამსახურის ექიმამდელი, პრეჰოსპიტალური, გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი-პარამედიკოსის სპეციალიზაციის
კურსის“ გავლის შედეგად გადამზადდა და დასაქმდა 105 პარამედიკოსი.



გაძლიერდა სახელმწიფო

სამედიცინო დაწესებულებები

მიზანი

• სახელმწიფო კლინიკების სახით, 
ჯანსაღი კონკურენციის ხელშეწყობა
სექტორში.

• სამედიცინო მომსახურების ხარისხის
სტანდარტის შექმნა, რომელიც
მთლიანად სექტორში ხარისხის
გაუმჯობესების ერთ-ერთი
შესაძლებლობაა.

• მოსახლეობისთვის სამედიცინო
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის
გაზრდა.

• სამედიცინო პერსონალისთვის
ღირსეული სამუშაო გარემოს შექმნა.

• სახელმწიფო კლინიკების, როგორც
უმსხვილეს სასწავლო ბაზად ფორმირება.

აღნიშნული მიზნების ეფექტურად
განხორციელების მიზნით, 2020 წლის

თებერვალში შეიქმნა ა(ა)იპ „საქართველოს
სამედიცინო ჰოლდინგი“, რომლის მართვის

ქვეშ გაერთიანდა 26 კლნიკა. 

ჰოლდინგის მართვაში არსებულ კლინიკებში

კოვიდ პანდემიის დაწყებიდან დღემდე:

საწოლფონდი 1,022-დან გაიზარდა 2,000-მდე

საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგში
შემავალმა კლინიკებმა:  

სტაციონარული და ამბულატორიული სამედიცინო
მომსახურება გაუწია 257,893 პაციენტს

ჰოლდინგის კლინიკებში მკურნალობა გაიარა
105,249 COVID პაციენტმა



პანდემიის დაწყების პირველივე დღეებიდან ჰოლდინგის
კლინიკები ჩაერთო კოვიდ ინფექციის მართვის პროცესში

აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის
ცენტრალური საუნივერსიტეტო

კლინიკა
(თბილისის რესპუბლიკური

საავადმყოფო)

ბათუმის
რესპუბლიკური

საავადმყოფო

რუხის
რესპუბლიკური

საავადმყოფო

ქ. ქუთაისის, 
ჩხობაძის სახელობის
კლინიკური ცენტრი

კლინიკების
მიერ მართული

covid
პაციენტები

20,000-მდე
კოვიდ პაციენტი

20,000-მდე
კოვიდ პაციენტი

გატარებულ პაციენტებს
შორის 700-მდე პაციენტი

ოკუპირებული
აფხაზეთიდან

გაიზარდა
135 საწოლით

გაზრდილი
საწოლფონდი

92-დან 340-მდე 232 საწოლი
ეტაპობრივად

გაიზარდა 200-მდე

4,000-მდე
პაციენტი



ჰოლდინგი გახდა COVID-19-ის მართვის ერთ-
ერთი წამყვანი რგოლი ყველა მიმართულებით

COVID-19-ის საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევათა

იდენტიფიცირების, სწორი რეფერალის, ბინაზე მეთვალყურეობისა

და პროცესის მონიტორინგის უზრუნველყოფის მიზნით მართავს

ცენტრალურ ონლაინ კლინიკას.

1522 და 144-3 ცხელი ხაზების მიერ:

• განხორციელდა 1,5 მლნ. მეტი ზარი;

• მონიტორინგი გაეწია 1 მილიონზე მეტ კოვიდ პაციენტსა და

მათ კონტაქტებს;



ჰოლდინგი გახდა COVID-19-ის მართვის ერთ-ერთი წამყვანი

რგოლი ყველა მიმართულებით

საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი ასევე მართავს საკარანტინე სივრცეებს, კოვიდ

სასტუმროებსა და კლინიკურ სასტუმროებს

საკარანტინე სივრცეებისათვის მობილიზდა და პერიოდული გადამზადების რეჟიმში

კოორდინაცია გაეწია 400–მდე სამედიცინო პერსონალს;

ხუთ მრავალსაწოლიან სასტუმრო სივრცეში (ჯამურად 600–მდე საწოლი) განხორციელდა

ჯანდაცვის სამინისტროსგან ინიცირებული კლინიკური სასტუმროს კონცეფცია, რომელიც

გულისხმობდა ოქსიგენატორებით, მედიკამენტებით და მედპერსონალით გაძლიერებულ

სასტუმროს, საშუალო სიმძიმის პაციენტების სამართავად;

საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის მიერ იმართა 130–ზე მეტი საკარანტინე სივრცე;

პანდემიის დაწყებიდან დღემდე აღნიშნულ სივრცეებში სათანადო მკურნალობა და

მომსახურება გაეწია: 185,000 პაციენტს და 55,000-ს კოვიდინფიცირებულს



ჰოლდინგი გახდა COVID-19-ის მართვის ერთ-
ერთი წამყვანი რგოლი ყველა მიმართულებით

ჰოსპიტალურ სექტორში
მობილიზებული კოვიდ საწოლების

განტვირთვისა და პანდემიით
გამოწვეულ რისკებზე სწრაფად

რეაგირების მიზნით, უმოკლეს ვადაში, 
საქართველოში პირველად, შეიქმნა

დიღმის საველე ჰოსპიტალი, რომელმაც
მომსახურება გაუწია 400-მდე პაციენტს.



ჰოლდინგი გახდა COVID-19-ის მართვის ერთ-
ერთი წამყვანი რგოლი ყველა მიმართულებით

ვაქცინაცია: 15 მარტიდან გაკეთდა 545,331 აცრა, მათგან
26,000–ზე მეტი მობილური ჯგუფების მეშვეობით

• ვაქცინაციის პროექტის ფარგლებში მობილიზდა
ჯამურად 200–მდე სამედიცინო პერსონალი;

• ვაქცინაციის გაფართოებისთვის შეიქმნა მოძრავი
ცენტრები, 12 ავტობუსი თბილისსა და რუსთავში;

• ქვეყნის 3 დიდ ქალაქში: თბილისი, ქუთაისი, 
ბათუმი ჯამურად 30,000–მდე მოქალაქეს
ჰოლდინგის პერსონალი დაეხმარა
გადაწყვეტილების მიღებაში-მისულიყო აცრის
პუნქტამდე და აცრილიყო.

• თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტს, ტექნიკურ
უნივერსიტეტსა და საქართველოს ეროვნულ
უნივერსიტეტთან ერთად ამოქმედდა მასიური
ვაქცინაციის ცენტრები;

0 50,000 100,000 150,000 200,000

რეგ. ჯანდაცვა

მობილური

სეუ

სტუ

თსსუ

ბათუმის რესპ. 

რუხის რესპ. 

თბილისის რესპ. 

96,207

26,352

7,088

21,205

100,793

69,239

35,409

189,038



საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

ჯანმრთელობის ეროვნული
სააგენტო

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო
დაავადებათა კონტროლისა და

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა

დახმარების სააგენტო

სსიპ სამედიცინო და
ფარმაცევტული საქმიანობის

რეგულირების სააგენტო

საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და

გადაუდებელი დახმარების
ცენტრი

დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო

სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო

შრომის ინსპექცია
საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი

IT სერვისების კონსოლიდაცია

2021 წლის 15 აგვისტოს შეიქმნა

სსიპ. „ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო“

 სამინისტროს სისტემის ფარგლებში არსებული
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის
გაუმჯობესება;

 ხარისხიან, მაღალი სიზუსტის მონაცემებზე
წვდომა;

 კიბერუსაფრთხოება;

 ელექტრონული სერვისებისა და მოდულების
გამართული ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა;

 სერვერული ინფრასტრუქტურის მართვა

რომლის მიზანია: 



IT სერვისები

IT პროექტების
მართვა

5 მონაცემთა ცენტრის
მართვა

ბიზნეს პროცესების
ანალიზი

მომხმარებლების
ტექნიკური მხარდაჭერა

პროგრამული
უზრუნველყოფის

შექმნა და განვითარება

კიბერუსაფრთხოება

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოს ფუნქციები

პროგრამული უზრუნველყოფის
დანერგვა და მხარდაჭერა

სერვერული და ქსელური
ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება

ჩვენს შესახებ



არსებული სისტემებისა და მოდულების აღწერა

და კატალოგიზაცია

შესრულებული

პროექტები
შესრულებული
პროექტები



Georgia e-Health, Georgia e-Health Validator და 

CovidPass Georgia აპლიკაციები

დღეის მდგომარეობით საქართველოს მიერ გაცემული
კოვიდ ბარათის გამოყენება შესაძლებელია ევროკავშირის
სისტემასთან მიერთებულ 60 ქვეყანაში

715,734

Georgia e-Health 

689,163

CovidPass Georgia

რეგისტრირებული მომხმარებლები:

4,197,134

გადამოწმდა

QR კოდი

აპლიკაციებით უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
შესაბამისი გეითვეით პირის კოვიდ სტატუსის შესახებ
ინფორმაციის უსაფრთხო გაცვლა.

შესრულებული
პროექტები



 აიცრა და დაფინანსდა 92,110
ადამიანი

იმუნიზაციის ხელშეწყობის
ციფრული ინსტრუმენტები

 ჩატარდა 7,598 კონსულტაცია

 აიცრა 4,038 ადამიანი

რეკორდულად მოკლე დროში შეიქმნა
ელექტრონული ინსტრუმენტი, 

რომლითაც წახალისდა 60+ პირების
ვაქცინაცია. 

იმუნიზაციის სისტემაში ექიმის
პორტალზე დაემატა კოვიდ-19-ის
საწინააღმდეგო ვაქცინაციის
კონსულტაციის მოდული

შესრულებული
პროექტები

ვაქცინაციის წამახალისებელი
ლატარიის სერვისის შექმნა და

ინტეგრაცია ლატარიის
კომპანიასთან

 გამოვლინდა 17,055 
გამარჯვებული

 მოგებამ შეადგინა

2,700,000 ₾



ტელემედიცინა

აღჭურვილი და გაშვებული
ტელემედიცინის წერტილი

50

მიზნად ისახავს ციფრული ჯანდაცვისა და
ტექნოლოგიების განვითარებას სოფლის

ამბულატორიებში

შესრულებული
პროექტები



პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და განვითარება

 განხორციელდა კოვიდ-საწოლების მართვის სისტემის იმპლემენტაცია

 გაეშვა ახალი სისტემა „კოხლეარული იმპლანტის რეაბილიტაცია“

 ელექტრონული რიგების მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია ბიზნეს პროცესის ცვლილებით

შესრულებული
პროექტები

არსებულ სისტემებში განხორციელდა მეტი ცვლილება

 გაეროს სპეციალიებული სააგენტოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან
განხორციელდა შრომითი რესურსების მართვისა და საქმიანობის აღრიცხვის
ელექტრონული პროგრამის მიღება და ინსპექტირება

შრომის დაცვის ელექტრონული სერვისები

 შეიქმნა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის
აკრედიტებული პროგრამის განხორციელებისათვის
საჭირო სპეციალური ელექტრონული პროგრამა

200-ზე



სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის
მართვა

შესრულებული
პროექტები

Firewall

გაძლიერდა
პერიმეტრის Firewall 

დაცვა

კლასტერები

მონაცემებთან წვდომის
უწყვეტობის

უზრუნველსაყოფად
შეიქმნა მონაცემთა

ბაზების კლასტერები.

არქიტექტურა

დაინერგა ახალი
არქიტექტურა

(კონტეინერიზაცია, 

მიკროსერვისული
არქიტექტურა).

მიგრაცია

მიმდინარეობს ძველი, 

მხარდაჭერის არმქონე
სისტემებიდან სერვისების

მიგრაცია ახალ
ვირტუალურ სერვერებზე

დატვირთვების ბალანსირება და უსაფრთხოება

სატესტო რეჟიმში გაეშვა დატვირთვის ბალანსერი, რომელიც უზრუნველყოფს სერვისებზე წვდომის უწყვეტობას, 

უსაფრთხოების მაღალ დონეს და მაღალი დატვირთვების დროს აპლიკაციების სერვერებზე სესიების გადანაწილებას.



თანამედროვე დეველოპმენტის და
ოპერაციების პრაქტიკების დანერგვა

დევ ოპს

ეჯაილი

მოთხოვნები

რევიუ

შესრულებული პროექტები



რეაგირება მოხდა მეტ მხარდაჭერის მოთხოვნაზეშესრულებული
პროექტები

ყოველდღიურად
საშუალოდ
ხორციელდება

1,000 ამოცანის
გადაჭრა

19,000-ზე



მიმდინარე

პროექტები

სამედიცინო დაწესებულებებისა და ექიმების
კატალოგი

სახელმწიფო გასაცემლების სისტემის გადაწერა

სასწრაფოების სადისპეჩეროს ნაწილის გადაწერა

კოხლეარის იმპლანტის რეაბილიტაციის
ანგარიშგება

თბილისის მერიის მედიკამენტებით 500 

ლარიანი დაფინანსება

სოციალური გასაცემლების სისტემა
გაუმჯობესდა, მოხდა რამდენიმე აპლიკაციის

კონსოლიდაცია ერთ აპლიკაციაში და განახლდა
პროგრამული კოდი და არქიტექტურა. 

(ტესტირების რეჟიმშია)

პროგრამული მედიკამენტების სერვისების
განახლება

მიმართვების ადმინისტრირების რეფერალური
პროგრამის სისტემის განვითარება

EHR  სისტემის განვითარება

ელ.რეცეპტების სისტემის განვითარება

დასაქმების პროგრამების განვითარება

ტუბერკულოზის პროგრამის მართვისა და
ანგარიშგების ადგილობრივად ინტეგრირებული

პლატფორმის შექმნა

აქტიური



აქტიური დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო პროექტები

WHO

Global Fund 

DTRA

EU

World Bank 

ტელემედიცინის ჯგუფი, ჯანმრთელობის ინფორმაციის
მართვის სისტემები, კოვიდ აპლიკაციები

CDC

ტუბერკულოზის მართვა და მხარდამჭერი ელექტრონული
სისტემა

EIDSS - დაავადებათა კონტროლის ინტეგრირებული
ელექტრონული სისტემა

Eu4digital პროგრამა, ციფრული ჯანდაცვის სტრატეგია, 

შრომის რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა

ციფრული ჯანდაცვის სტრატეგია, ვორქნეტი, სოციალური
რეესტრი, Warehouse

ჯანმრთელობის მართვის ინფორმაციული სისტემები და
მონაცემთა ინტეროპერაციულობა

განვითარდა საერთაშორისო ურთიერთობები და საფუძველი ჩაეყარა საერთაშორისო პროექტების განხორციელებას. ჩამოყალიბდა სამუშაო

ჯგუფები ელექტრონული ჯანდაცვის, შრომის და სოციალური საკითხების მართვის მიმართულებით.



ანალიტიკა

EHR

ჯეს დასაქმება

დაზღვევა

ტელემედიცინა

Warehouseპჯდ

კლინიკების
EMR-ები

იუზერმენეჯ ბილინგი

რეპორტინგი განაცხადები კატალოგი

კლასიფიკატორები ქეის აღრიცხვა

...

ორგანიზაციები

ხედვა

მიკროსერვისული

არქიტექტურა

გაზრდილი
მდგრადობა და
მასშტაბირების

შესაძლებლობები;

ცვლილებების
შეტანის

გამარტივებული
შესაძლებლობები;

დამოკიდებულებების
შემცირება და

აპლიკაციების სიმსუბუქე



სერვისები 1 ფანჯრის პრინციპით

EHR

ESR

სააგენტოს მიზანია მოქალაქისთვის სოციალური და
ჯანდაცვის სერვისების მარტივი და მოხერხებული

ინტერფეისით უზრუნველყოფა

სერვისის მიღება მოქალაქეს
შეეძლება როგორც

დაწესებულებაში, ასევე
ონლაინ რეჟიმში

მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება ერთ წერტილში
მიიღოს ყველა ის მომსახურება, რასაც სამინისტრო

და მისი დაქვემდებარებული უწყებები
ახორციელებენ

ხედვა



პჯდ

სტაციონარი

იმუნიზაცია

დიაგნოსტიკა

ლაბორატორია
ფარმაცია

ინფექციური

EHR ESR

ზრუნვა

დაზღვევა

ტელემედიცინა

დასაქმება

შემოსავლები

განათლებაგასაცემლები

სასწრაფო საძიებო დაჯავშნა რეგულირება სტატისტიკა ფინანსური

სისტემების კონსოლიდაცია და მოქალაქეზე

ორიენტირება

ხედვა



მოსალოდნელი შედეგები
შედეგები

განხორციელებული
ერთი ფანჯრის პრინციპი

ქაღალდმატარებლის
ამოღება

მონაცემების ერთ
წერტილში შეყვანა და

კონსოლიდაცია

სამედიცინო და
სოციალური სერვისების

ოპტიმიზაცია და
მომხმარებლის მხარეს

გამარტივება

მონაცემთა ეფექტური
მიმოცვლა

ახალი სერვისების
სწრაფი დანერგვა

მომხმარებლის მიერ
საკუთარი მონაცემების

კონტროლი

სახელმწიფოს მიერ
ხარისხიანი და სრული
ინფორმაციის მიღება



COVID-19-ის მართვა 
საქართველოში

ჯანდაცვის სექტორის 
ეტაპობრივი ნაბიჯები COVID-19 

პანდემიასთან ბრძოლაში



ვაქცინაციამკურნალობაგამოვლენაშეკავებაკომუნიკაციამზაობა

მოსალოდნელ რისკებზე
რეაგირებისთვის მზადება ვირუსის

პირველი შემთხვევის
დაფიქსირებამდე 1 თვით ადრე

ჩამოყალიბდა პანდემიასთან ბრძოლის 6 დონიანი სისტემა

მოსახლეობისთვის საჭირო
განახლებადი ინფორმაციის
მიწოდება უწყვეტ რეჟიმში

შეზღუდვების დაწესება
ეპიდემიოლოგიური სურათის

შესაბამისად

გაძლიერებული ეპიდ. 

ზედამხედველობა;
გაფართოებული ტესტირება;

რისკ ჯგუფების სავალდებულო
ტესტირება

ჰოსპიტალური და
პირველადი ჯანდაცვის

სექტორის სრული
მობილიზაცია

16 წელზე უფროსი
მოსახლეობის ვაქცინაციით

უზრუნველყოფა



COVID-19-ზე რეაგირების ძირითადი
პრინციპები

მოსახლეობის
ინტერესების

მაქსიმალურად
გათვალისწინება
და ჩართულობა

სამეცნიერო
მტკიცებულებებით
ხელმძღვანელობა

სამართლიანობა
და

ხელმისაწვდომობა
გამჭირვალობა

მულტისექტორული
კოორდინაცია



COVID-19 პანდემია საქართველოში

პირველი ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევა 26.02.2020

დადასტურებული შემთხვევების ჯამური რაოდენობა 922 707

კუმულაციური ინციდენტობა 975 / 100 000 მოსახლეზე
Rt 0.74 (25.12.2021)



პანდემიისთვის მზადება
და პირველადი პასუხი

მოსალოდნელ რისკებზემზაობა

NCDC-ის ლუგარის ლაბორატორიაში
შესაძლებელი გახდა COVID-19-ზე

ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება

ჩინეთიდან ავია მიმოსვლის
შეჩერება

ოპერატიული რეაგირების
გეგმის შემუშავება

მინისტრის ბრძანებით შეიქმნა
სამინისტროს საკორდინაციო კომისია

კონტროლი აეროპორტებში
ჩამომსვლელთა მონიტორინგი; საეჭვო

შემთხვევების გადამისამართება სამედიცინო
დაწესებულებში; მოგზაურობის ისტორიის

აღრიცხვა

მრავალფუნქციური
საავადმყოფოების კოვიდ
კლინიკებად გარდაქმნა

აბასთუმანსა და საჩხერეში
საკარანტინე სივრცეების

მობილიზება

უწყებათაშორისი
საკორდინაციო საბჭო

მკურნალობის ეროვნული
გაიდლაინის შემუშავება



სტრატეგიულ დაგეგმვაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქვეყნის საწოლფონდის
შესახებ უახლესი ინფორმაციის მობილიზებამ, რომელიც რეგულირების სააგენტოს

მიერ განხორციელებული აუდიტის შედეგად იქნა მიღებული. 

შემოწმდა 713 სტომატოლოგიური
დაწესებულება

ვაქცინაციის კაბინეტების შემოწმება

ვაქცინების შესანახი მაცივრების მონიტორინგი

კოვიდ ტესტირების სერვისის მიმწოდებელი
დაწესებულების გადამოწმება

ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგი -

241 დაწესებულება

მზაობა



შეიქმნა “ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვის
სახელმწიფო პროგრამა”. 

2021 წლის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 3-ჯერ გაიზარდა

258,569,809 818,389,000

პანდემიის დაწყების დღიდან, კოვიდის მართვასთან
დაკავშირებული ყველა სახის სერვისი არის უფასო.

2020 2021



ჯანდაცვის სექტორის მზაობა პანდემიისთვის

საკარანტინე
სივრცეებში
მოხდა 405 

ექიმისა და
ექთნის

მობილიზება

მომზადდა
სოფლის

ექიმების 75% 

და ქალაქის
ექიმების 90%

კოვიდის
მართვის 29 და
ცხელების 16 

კლინიკაში
განხორციელდა

ტრენინგები

დაინერგა
პერსონალის 2 

კვირიანი
როტაციის

სქემა

სამინისტრომ განახორციელა სამედიცინო
პერსონალის მობილიზება/გადამზადება

შეიქმნა
COVID-19-ის

მართვის
სამუშაო
ჯგუფები

კლინიკური
მართვის

ლაბორატორიული
დიაგნოსტიკის

საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის

ექსპერტების



ჯანდაცვის სამინისტრო: კოვიდ პროგრამის დაგეგმვა,

მარეგულირებელი და ნორმატიული ჩარჩოს შექმნა

სამედიცინო დაწესებულებების
მობილიზაცია და კოორდინაცია, 
გადაუდებელი მარაგების შექმნა

და მარაგების მართვა:

საგანგებო მდგომარეობების
მართვის ცენტრი

ეპიდ ზედამხედველობა და
ტესტირება, სამეცნიერო

უზრუნველყოფა: 

დაავადებათა კონტროლის
ცენტრი

ხარისხის კონტროლი და
ინფექციის კონტროლი: 

რეგულირების სააგენტო

შრომის ინსპექცია: 

რეგულაციების შესრულების
მონიტორინგი

სერვისების შესყიდვა და
მონიტორინგი: ჯანმრთელობის

ეროვნული სააგენტო

COVID-რეაგირების მოდელი ჯანდაცვის სექტორში



საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე
მზადყოფნის შესაძლებლობების გაძლიერება

გარე შეფასებები:
• ჯანმო-ს ერთობლივი გარე შეფასება (JEE)
• ევროპის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა

კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის შეფასება

გადაუდებელი ოპერაციული ცენტრი (EOC)
• ცენტრალური ოფისი დკსჯეც, თბილისი
• რეგიონული ცენტრი, ქუთაისი
• გადამზადებული რეაგირების 4 ჯგუფი
• ახლად-ფორმირებული 6 ჯგუფის გადამზადება
• უწყებათაშორისი თანამშრომლობა



კომუნიკაცია

მოსახლეობას უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება საჭირო და განახლებული ინფორმაცია

სატელევიზიო გადაცემები
ბრიფინგები
კამპანიები
ბუკლეტები/ვიდეო რგოლები
SMS-შეტყობინებები
მოსახლეობასთან და
ექიმებთან პირისპირ
შეხვედრები
facebook.com/moh.gov.ge

facebook.com/provax.gov.ge

booking.moh.gov.ge
.moh.gov.ge/covid-
chart/register/welcome
Datacov.moh.gov.ge
er.moh.gov.ge
stopcov.ge
 Ambulatoria.moh.gov.ge 
Provax.ge
Covidpass.moh.gov.ge 

Stop COVID
COVID Pass
Georgia e –Health

მასმედია და სოციალური ქსელები აპლიკაციებიwww. ცხელი ხაზი

 1505
 116 001 

 1522, 144-3



კომუნიკაცია



COVID-19 პანდემია საქართველოში

ტესტირების ოფიციალური დაწყება 30.01.2020

ჩატარებული ტესტირება 12 828 408 (PCR  5780478 + ანტიგენი 7047930)

7-დღიანი ტესტირების მაჩვენებელი 1 244 / 100 000 მოსახლეზე
7-დღიანი დადებითობის მაჩვენებელი 5.41%

შეკავება



COVID-19 ტესტირების პრინციპები

COVID-ტესტირება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში
• შემთხვევის სტანდარტული განსაზღვრების შესაბამისად

• დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტები

• შერჩეული დაწესებულებების პაციენტები და სამედიცინო პერსონალი

• დიალიზზე მყოფები, პნევმონიანი ან ცხელებიანი და ადრეული
განვითარების ტბ შემთხვევები

• სასწრაფოსა და გადაუდებელი სამედიცინო ბრიგადები

• თავშესაფრის ბენეფიციარები და პერსონალი

• საკარანტინო სივრცეების ბენეფიციარები და პერსონალი

• მესაზღვრეები და საბაჟოს თანამშრომლები

• კლინიკების მიმღებისა და ინტენსიური მეთვალყურეობის პერსონალი

• ცენტრის ეპიდემიოლოგები და პჯრ ლაბორატორიის თანამშრომლები

• სკოლებისა და საბავშვო ბაღების პერსონალი

• კომერციულ სექტორში დასაქმებულები

შეკავება



კოვიდთან დაკავშირებული
სამედიცინო პრობლემების

დომინანტურობა

სამედიცინო პერსონალის
დაცვის და პროფესიული

გაძლიერების აუცილებლობა

კოვიდ 19-ის მართვის
ინოვაციურ საშუალებებზე
ხელმისაწვდომობა

• ვაქცინა
• ახალი თაობის

მედიკამენტები

ჯანდაცვის სექტორის
ადაპტირება მზარდი

დატვირთვისთვის

სამედიცინო სერვისების
რემოდელირების

აუცილებლობა

ჯანდაცვის სისტემის
მდგრადობისთვის

რეფორმების და
ინვესტიციების აუცილებლობა

გამოწვევები



COVID-19 პანდემია საქართველოში
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7-დღიანი საშუალო ინციდენტობის შესაბამისად გლობალური 

რისკის შეფასება



COVID-19-ის პანდემია საქართველოში

დადასტურებული შემთხვევები
2-კვირიან ჭრილში

COVID-გარდაცვალება 2 კვირიან
ჭრილში

I პერიოდი

II ტალღა

Iv ტალღა

III ტალღა

V ტალღა

გარდაცვლილთა ჯამური რაოდენობა 13 443
გარდაცვალების 7-დღიანი მაჩვენებელი 16 / 1 000 000 

მოსახლეზე
ლეტალობა 1.45%



 4 დიდ ქალაქში თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგიდიდი მოხდა

საავადმყოფოების მობილიზება.

 ინფიცირებულთა რაოდენობის მატებასთან ერთად

მრავალპროფილური კლინიკები გარდაიქმნა კოვიდ-

კლინიკებად.

 დაუყოვნებლივ დაიწყო თბილისის და ბათუმის რესპუბლიკური

და რუხის მრავალპროფილური საავადმყოფების აღჭურვა და

მობილიზაცია COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების

მართვის მიზნით.

 დღეს COVID-19-ის მართვის მიზნით მობილიზებულია 130-ზე

მეტი სტაციონარული დაწესებულების 9 000-ზე მეტი საწოლი.

მკურნალობა



2020
აპრილი

2020 
სექტემბერი

2021 
აგვისტო

2020
თებერვლიდან

დღემდე

ჩამოყალიბდა COVID დადასტურებული პირების მკურნალობის
ეტაპების ჯაჭვი, რომელიც პაციენტის მდგომარეობის სირთულის

მიხედვით მოიცავს რამდენიმე რგოლს

საველე ჰოსპიტლები
არარეანიმაციული
პაციენტებისთვის

ჟანგბადის საჭიროებით

ბინაზე მართვა ოჯახის
ექიმის მიერ, ონლაინ

კლინიკების
ფარგლებში

კოვიდ
სასტუმროები, 

არასტაციონარული
პაციენტებისთვის

პროცესში ჩართულია 70 პირველადი ჯანდაცვის
დაწესებულება და ჯანდაცვის სამინისტროს

ცენტრალური ონლაინ კლინიკა.

2020 სექტემბრიდან 2021 ნოემბრამდე 112-დან
ოჯახის ექიმთან გადამისამართებულია

700 000-ზე მეტი საქმე

სტაციონარი:

ინტენსიური
რეანიმაცია

მკურნალობა
ჰოსპიტალური და

პირველადი
ჯანდაცვის

სექტორის სრული
მობილიზაცია



სამედიცინო სერვისების რემოდელირება და ადაპტირება

ბინაზე ოჯახის ექიმები (77 ონლაინ კლინიკა) მართავდნენ
ერთდროულად 50 000 მდე პაციენტს

კოვიდ სასტუმროებში: 4 500

ჰოსპიტლებში: 9000 საწოლი / 12 700 დან
2 საველე ჰოსპიტალი: 400 საწოლი

რეანიმაციაში: 400 პაციენტი

ინტენსიურში: 1 500 პაციენტი

ახალი აღჭურვილობა
მ.შ. სუნთქვის აპარატები
ჟანგბადის გენერატორები

პირადი დაცვის საშუალებები



მკურნალობა

სამინისტრო სრულად ანაზღაურებს COVID-19 მართვასთან დაკავშირებულ ყველა სახის სერვისს.

უზრუნველყოფილია მკურნალობის შემდეგი სერვისები:

ბინაზე მართვის ფარგლებში, შუალედური დიაგნოსტიკური
კვლევების დაფინანსება

ყველა სახის (კოვიდ-სასტუმრო; საველე ჰოსპიტალი; სტაციონარი) 

დაწესებულებაში მკურნალობა

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა:

 რემდესივირი
 ტოცილიზუმაბი
 ბარიციტინიბი
 კასირვიმაბი
 ბამლავინიმაბი/ეტესივიმაბი
 კასირივიმაბი/იმდევიმაბი

2022 წლიდან ხელმისაწვდომი გახდება უახლესი
ანტივირუსული სამკურნალო მედიკამენტი

ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებისთვის, 20 დღიანი
პოსტ-კოვიდური რეაბილიტაციის სერვისები აბასთუმანში



2021 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ჯანმოს ექსპერტთა
პირველი ვიზიტი კოვიდ-კლინიკების ინტენსიური

მოვლის/რეანიმაციის განყოფილებებში პაციენტების
მართვის შეფასებისა და დაუყოვნებლად

გასატარებელი ღონისძიებების რეკომენდირების
მიზნით

ექსპერტთა მიერ გამოვლინდა ის
მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომლებიც

გამოსწორებულ უნდა იქნას კლინიკურ
დონეზე და გაიცა შესაბამისი

რეომენდაციები.

გამოვლენილი ხარვეზების გამოსწორების
ხელშეწყობის მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტროს

მოწვევით 2021 წლის ნოემბერშივე იმავე
ექსპერტების მიერ, სამედიცინო დაწესებულებებს

ჩაუტარდათ დეტალური, მაღალი დონის
ტრენინგები საჭირო მიმართულებების შესახებ.

ზრუნვა მკურნალობის ხარისხზე



სრულად შენარჩუნდა
პირველადი ჯანდაცვის და
სხვა ბაზისურ სერვისებზე

ხელმისაწვდომობა -

განვითარდა დისტაციური
სერვისები და ტელემედიცინა

გლობალურად, მედიკამენტების
და სამედიცინო დანიშნულების

საგნების მოწოდების შეფერხების
სირთულეების ფონზე არ

შეფერხებულა საზ. ჯანდაცვის სხვა
პრობლემების (მაგ. C ჰეპატიტი, 

ტუბერკულოზი, აივ/შიდსი) 

კონტროლისთვის მედიკამენტების
და სადიაგნოსტიკო საშუალებების

მოწოდება

გეგმიური ოპერაციების
დროებითი გადავადებით

მოხერხდა ჯანმრთელობის
მწვავე პრობლემებზე

შეუფერხებელი რეაგირება
ყველა საჭირო შემთხვევაში

2020-2021 წლებში COVID-19 გახდა ყველაზე პრიორიტეტული სამედიცინო პრობლემა, მიუხედავად ამისა



 ოჯახის ექიმებისა და ჯანდაცვის სამინისტროს ცენტრალური ონლაინ კლინიკის მიერ, 

პაციენტების ეფექტური მართვის შედეგად, ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობის 70% 

წარმატებით იმართა ბინაზე მკურნალობის ფარგლებში.       

 დღეისათვის COVID-19-ის მკურნალობაში ჩართულია 36 000-მდე სამედიცინო

პერსონალი, რომლებისთვისაც განისაზღვრა 50%-იანი დამატებითი ანაზღაურების

მექანიზმი.

პირველი პრეცედენტი ქვეყანაში-შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ, 

110 კოვიდ-კლინიკაში ჩატარდა სამედიცინო პერსონალის შრომის
უფლებებისა და პირობების მონიტორინგი

პანდემიასთან ბრძოლაში ჩართული
პერსონალი



საგანგებო 
მდგომარეობის 
გამოცხადება

უქმე დღეები საჯარო 
და კერძო 

დაწესებულებებში

სასწავლო 
პროცესის 
შეჩერება

გადაადგილების შეზღუდვა პირბადის ტარება

შიდა ტრანსპორტი
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ნაწილობრივი 
(კომენდანტი)

სრული
მხოლოდ 

მუნიციპალ
ური

დახურულისრული

რეგულაციების გავლენა ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე



COVID-19 ის გავრცელება საქართველოში
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სამუშაო ადგილზე
COVID-19 

გავრცელების
პრევენციის მიზნით

დამტკიცებული
რეკომენდაციების

აღსრულება

2020-2021 წლებში
შრომის

ინსპექციის
სამსახურის

COVID-19-თან
დაკავშირებული
142 828 აქტივობა
26 690 ობიექტზე

სამუშაო ადგილებზე COVID-19 ის გავრცელების პრევენციის
მიზნით:

დამტკიცდა 41 ზოგადი/სექტორული რეკომენდაცია;

შემუშავდა 26 ზოგადი/სექტორული ინსპექტირების კითხვარი
შეიქმნა 2 ელექტრონული პლატფორმა

2020 წელს დაჯარიმდა -

151 ობიექტი, 

2021 წელს
დაჯარიმებულია - 166 

ობიექტი,

მათგან 117 ფიზიკური, 

200 იურიდიული პირი

მწვანე ზონის სტატუსის მოპოვების
პროცედურები და საჭიროებები

შრომის ინსპექციის სამსახური



დაწყებულია მუშაობა ვაქცინაციის ეროვნული
გეგმის განახლებაზე



კოვიდ 19-ის მართვის ინოვაციურ საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა

 ვაქცინაციის ეროვნული გეგმა ამოქმედდა
2021 წლის იანვარში

 მომზადება დაიწყო 2020 წლის
სექტემბერიდან

შესყიდული და დონაციით მიღებული 5,033,470.00 დოზა

მომზადდა და დაინერგა კოვიდის მართვის 7  გაიდლაინი
მ.შ. ბინაზე და ჰოსპიტალური მართვის, პედიატრიული,  

ორსულთა, ლაბ. დიაგნოსტიკის, ტუბერკულოზის, 

პოსტკოვიდის

ხელმისაწვდომია EMA და/ან FDA ს მიერ ავტორიზებული
მედიკამენტებიდან შემდეგი: 

 როაქტემრა (ტოცილიზუმაბი)

 რონაპრევი (კასირივიმაბი/იმდევიმაბი)

 რემდესივირი
 ბარიციტინიბი
 ბამლანივიმაბი/ეთესივიმაბი



სამინისტროს მიერ წინასწარ
განხორციელდა ვაქცინაციის მსურველთა

რაოდენობისა და ვაქცინებს შორის
არჩევანის გაკეთების შესახებ კვლევა

ამოქმედდა ვაქცინაციის წამახალისებელი ღონისძიებები
 60 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის ვაქცინაციაზე

დარწმუნებისთვის ექიმებისთვის ფინანსური დანამატი
 60 წლის და უფროსი ასაკი მოსახლეობისთვის 200 ლარიანი

საპენსიო დანამატი ვაქცინის პირველი დოზის მიღებისთვის
 2021 წლის 1 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა COVID პასპორტის

სისტემა

Pfizer BioNTech – 615,752 AstraZeneca – 59,885 Sinopharm – 342,996 Sinovac – 100,166



აცრების განაწილება მწარმოებლის მიხედვით

56% 30% 9% 5% 

ქვეყანაში აცრების განაწილება რეგიონების მიხედვით

წარმატებული მუნიციპალიტეტები
ვაქცინაციის მოცვის მიხედვით

მუნიციპალიტეტი
სრულად მოცვა

(18 წელს ზემოთ ასაკის 
მოსახლეობა %) 

საჩხერე 59 %

ონი 55%

ამბროლაური 54%

თბილისი 52%

ბათუმი 51%

ცაგერი 48%

სრულად
ვაქცინირებული

მოსახლეობა
საქართველში

37%საქართველოში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია
ხორციელდება 300-ზე მეტ ვაქცინაციის პუნქტში. 

მათ შორის ტოპ-ამცრელი პუნქტებია:

 ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკა -197,960

 სამედიცინო უნივერსიტეტი -102,775

 Express Medical Service – 74,868
 ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო - 68,754

 გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი - 63,714

 აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა - 59,343

მოსახლეობა სრულად უზრუნველყოფილია ვაქცინით



SARS-CoV-2 სეროპრევალენტობის კვლევები

• 2 მუნიციპალიტეტი

• 300 საკვლევი 
ობიექტი

• იმუნიტეტი 0.67%

22-
26.05.2020

• 4 მუნიციპალიტეტი

• 1 222 საკვლევი 
ობიექტი

• იმუნიტეტი 0.8%

17-
25.08.2020 

ჯანმო-ს 
მხარდაჭერა

• სისხლის 
ბანკები და 
კლინიკები

•744 საკვლევი 
ობიექტი

• იმუნიტეტი
0.67%

08.2020

• 2 რეგიონის სამედიცინო 
პერსონალი

• 2 რეგიონის სამედიცინო 
პერსონალი

• 725 საკვლევი ობიექტი

• იმუნიტეტი 40%

• 725 საკვლევი ობიექტი

• იმუნიტეტი 40%

11.2020

2 რეგიონის 
სამედიცინო 
პერსონალი

• 725 საკვლევი 
ობიექტი

• იმუნიტეტი 40%

11.2020

• ამბულატორიები

• 6 200 საკვლევი 
ობიექტი

• იმუნიტეტი 31%

27.11-
12.12.2020

• ამბულატორიები

• 6 200 საკვლევი 
ობიექტი

• იმუნიტეტი 31%

14-25.12.2020 
ჯანმო-ს 

მხარდაჭერა

• შემთხვევითად 
შერჩეული >5-
დან ასაკის 
მოსახლეობა

• 8 010 
შინამეურნეობა

• იმუნიტეტი 
41.1%

06-08.2021 
CDC

მხარდაჭერა

ბუნებრივი +

ვაქცინით შეძენილი
იმუნური ფენის
შეფასებითი
მაჩვენებელი 70%



გზა კოვიდ პანდემიის დასრულებისკენ

უნივერსალური
ხელმისაწვდომობა

ჯანდაცვაზე

გლობალური
სოლიდარობა

ჯანმრთელობისთვის

ჯანმრთელობა
ყველა

პოლიტიკაში

ხელმისაწვდომობა
ხარისხიან წამალზე და

ვაქცინებზე

საზოგადოებრივი და პიროვნული
პასუხისმგებლობა ჯანმრთელობაზე



ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობის გაძლიერებისთვის აუცილებელი რეფორმები, 
რაც 2020-2021 წლებში დაიწყო

1

3

2

კოვიდ პანდემიამ დააჩქარა რეფორმების განხორციელება
 პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერებისთვის
 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გაძლიერებისთვის
 სახელმწიფო ჰოსპიტალური ქსელის გაძლიერებისთვის

კიდევ უფრო მწვავედ გამოიკვეთა რეფორმების აუცილებლობა სამედიცინო მომსახურების
ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით

 სელექტიური კონტრაქტირება
 ექიმების და ექთნების უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემის გამართვა
 საერთაშორისო აკრედიტაციის დანერგვა სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე დაწესებულებებისთვის (ISO, 

KTQ, JCI და სხვ.)

შედგა უწყებათა შორისი თანამშრომლობის ეფექტური მოდელი, რომლის განვრცობა და გაძლიერება
აუცილებელი წინაპირობაა ჯანდაცვაში უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მიზნის მისაღწევად



მადლობა თანამშრომლობისთვის


