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რეფერალური მომსახურება 

(პროგრამული კოდი 27 03 03 08) 

  

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები 

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომპონენტის 

მოსარგებლეები არიან „რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში შესაბამისი 

სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით 

კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილების (შემდგომში – N331 

დადგენილება) შესაბამისად შექმნილი კომისიის საოქმო გადაწყვეტილებით 

განსაზღვრული პირები, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის არქონის 

მიუხედავად. 

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

კომპონენტის მოსარგებლეები არიან №331 დადგენილების შესაბამისად შექმნილი 

კომისიის საოქმო გადაწყვეტილებით განსაზღვრული HER-2 რეცეპტორ-დადებითი 

ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზის და HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ძუძუს 

მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის მქონე პირები, გარდა ქ. თბილისში და აჭარის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში რეგისტრირებული პირებისა. 

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული კომპონენტის მოსარგებლეები არიან №331 დადგენილების 

შესაბამისად შექმნილი კომისიის საოქმო გადაწყვეტილებით განსაზღვრული 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის მქონე პირები. 

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომპონენტის 

მოსარგებლეები არიან ამავე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული პირები. 

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომპონენტის 

მოსარგებლეები არიან: 

ა) მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის მქონე პირები; 

ბ) იმ ოჯახის წევრები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად 

დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მათთვის მინიჭებული 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს; 



გ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებული პირები; 

დ) სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში 

რეგისტრირებული ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანები; 

ე) „მომატებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი 

სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 

წლის 27 ივლისის №381 დადგენილებით განსაზღვრულ სამუშაოებზე დასაქმებული 

პირები, რომლებსაც სასუნთქი სისტემის დაავადებების განვითარების მაღალი რისკის 

გამო აქვთ სასუნთქი სისტემის დაავადებები; 

ვ) ანამნეზში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (covid-19) 

დიაგნოზის მქონე გამოჯანმრთელებული პირები. 

6. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

მომსახურების მოსარგებლეები არიან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 

თებერვლის №36 დადგენილების დანართ №1.10-ით განსაზღვრული კოხლეარული 

იმპლანტის მიმღები პირები, რომლებიც საჭიროებენ მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებულ მომსახურებას. 

7. მოსარგებლე პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს 

სახელმწიფო დახმარების სახით. 

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 

ა) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, 

კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის 

მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო 

დახმარებას, მათ შორის: 

ა.ა) გულის თანდაყოლილი მანკით დაავადებული პირების 

კარდიოქირურგიულ მკურნალობას, თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო 

სადაზღვევო პროგრამებით; 

ა.ბ) პროგრამა „მომავლის ბანაკით“ განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში 

გაწეული მომსახურების ანაზღაურებას, რომელთა ხარჯებიც არ იფარება სხვა 

სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამებით; 

ა.გ) HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზის და HER-

2 რეცეპტორ-დადებითი ძუძუს მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირების 

მედიკამენტებით ნაწილობრივ ან სრულად უზრუნველყოფას; 

ა.დ) პროგრამა „საზაფხულო სკოლებით“ („დავისვენოთ და ვისწავლოთ 

ერთად“) განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში გაწეული მომსახურების 

ანაზღაურებას, რომელთა ხარჯებიც არ იფარება სხვა სახელმწიფო ჯანდაცვითი 

პროგრამებით; 

ა.ე) სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა პოსტკოიტალური 

კონტრაცეფციით/სგგდ ტესტირებითა და მკურნალობით უზრუნველყოფა; 



ბ) ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა 

სამედიცინო დაზღვევას; 

გ) ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციას, რომელიც მოიცავს 

ძირითადი რესპირატორული პათოლოგიების რეაბილიტაციის 20-დღიან კურსს. 

დ) კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაციას, კერძოდ, 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების მიერ სარეაბილიტაციო კურსის 

ჩატარებას არაუმეტეს 18 თვის განმავლობაში, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს: 

დ.ა) ოპერაციის შემდგომ, პერიოდულად, კოხლეარული იმპლანტის მორგება-

რეგულირებას; 

დ.ბ) ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურებას (არაუმეტეს 8 

გაკვეთილისა თვეში). 

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი 

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება 

დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურების თითოეული ეპიზოდის მიხედვით, №331 

დადგენილების შესაბამისად შექმნილი კომისიის საოქმო გადაწყვეტილების 

შესაბამისად. 

2. პროგრამის განმახორციელებელი უფლებამოსილია 2021 წელს 

„რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, 

კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ 

მოქალაქეთა და სამინისტროს მიერ სხვა განსაზღვრული შემთხვევების დროს 

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების“ კომპონენტის ფარგლებში მიღებულ 

გადაწყვეტილებებზე საკასო ხარჯი გასწიოს 2022 წლის „რეფერალური მომსახურების“ 

სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტიდან. 

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება 

ხორციელდება სადაზღვევო ვაუჩერის საშუალებით „საქართველოს ყოფილი 

უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური 

დაცვის გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ჯანმრთელობის დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის, დაზღვეულსა და მზღვეველს შორის დადებული 

ხელშეკრულების შესაბამისად და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების თანახმად 

(სადაზღვევო ვაუჩერის პირობები განისაზღვრება „ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური 

თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა სამედიცინო დაზღვევის ვაუჩერის პირობების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2011 წლის 30 მარტის №01-12/ნ ბრძანების შესაბამისად). 

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება 

დაფინანსდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით (თვის ლიმიტი 153.6 ათასი 

ლარი). 

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

მომსახურების ანაზღაურება ხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო 

ვაუჩერის მეშვეობით, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ამასთან: 



ა) „დ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების ერთეულის 

(პროცედურის/მანიპულაციის) ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი №1 ცხრილის 

შესაბამისად; 

ბ) „დ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების ერთეულის (ერთი 

ვიზიტი/გაკვეთილი) ღირებულება განისაზღვრება არაუმეტეს 20 ლარით. 

 

ცხრილი №1 

 

მანიპულაციის დასახელება 

ერთეულის 

ღირებულება 

(ლარი) 

მანიპულაციის საერთო 

რაოდენობა 

18 თვის განმავლობაში 

კოხლეარული იმპლანტის შეერთება-შერწყმა  50  1  

კოხლეარული იმპლანტის შემოწმება  20  12  

სხვა პროთეზის ტესტირება-მორგება  50  12  

ტონის ბგერის დარღვევა-გაზომვა  20  1  

ხმაურის დისკომფორტის დონის განსაზღვრა  20  12  

აკუსტიკური წინაღობის განსაზღვრა  20  1  

ელექტროკოხლეოგრაფია და ოტოაკუსტიკური ემისიის 

რეგისტრაცია  
100  4  

  

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები 

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების 

დაფინანსება ხორციელდება არამატერიალიზებული ვაუჩერის მეშვეობით. 

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების 

დაფინანსება ხორციელდება არამატერიალიზებული სადაზღვევო ვაუჩერის 

მეშვეობით. 

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების 

შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შპს „აბასთუმნის ფილტვის 

ცენტრისგან“. 

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

მომსახურების ანაზღაურება ხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო 

ვაუჩერის მეშვეობით. 

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი 

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით (გარდა მე-3 მუხლის „ა.გ“ 

ქვეპუნქტისა) გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება 

№331 დადგენილების შესაბამისად შექმნილი კომისიის საოქმო გადაწყვეტილების 

საფუძველზე. 

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების 

მიმწოდებელია მოსარგებლის მიერ შერჩეული სადაზღვევო ორგანიზაცია. 



3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების 

მიმწოდებელია შპს „აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი“. 

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი 

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო. 

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 40,000.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 

ა) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, 

კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის 

მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო 

დახმარების კომპონენტი – 38,081.6 ათასი ლარით; 

ბ) ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა 

სამედიცინო დაზღვევის კომპონენტი – 5.0 ათასი ლარით; 

გ) ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის კომპონენტი – 1,843.2 

ათასი ლარით; 

დ) კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაციის 

კომპონენტი – 70.0 ათასი ლარით. 

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები 

პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების 

ზედამხედველობა ხორციელდება შემდეგნაირად: 

ა) მოსარგებლის განსაზღვრა და განმახორციელებლის ინფორმირება 

ხორციელდება N331 დადგენილების შესაბამისად; 

ბ) №331 დადგენილების შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილების 

საფუძველზე მომსახურების/საქონლის საქართველოში მიწოდების მიზნით, 

ხორციელდება მიმწოდებლად რეგისტრაცია დადგენილებით დამტკიცებული 

პროგრამების მე-4 მუხლის შესაბამისად; 

გ) თუ №331 დადგენილების შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილების 

საფუძველზე მომსახურების/საქონლის მიწოდება ხორციელდება/განხორციელდა 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ: 

გ.ა) წინასწარი დაფინანსების შემთხვევაში მოსარგებლემ ან მისმა ნდობით 

აღჭურვილმა პირმა უნდა აიღოს წერილობითი ვალდებულება წინასწარ დადგენილი 

ფორმით, რომ მომსახურების/საქონლის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული 

დღისა განმახორციელებელს წარუდგენს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს და 

ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტს; 

გ.ბ) თუ მოსარგებლეს უკვე მიღებული აქვს №331 დადგენილების შესაბამისად 

დასაფინანსებელი მომსახურება/საქონელი, ანგარისშწორებას ახორციელებს 

განმახორციელებელი მიმწოდებლის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოს 

დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც შეიძლება წარდგენილ 

იქნეს მოსარგებლის (მისი წარმომადგენლის) მიერ; 



გ.გ) არ ვრცელდება დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამების მე-9 

მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პირობები. 

დ) №331 დადგენილების შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილების 

საფუძველზე, საქართველოს ფარგლებს შიგნით განხორციელებული 

მომსახურების/საქონლის მიწოდების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, 

საანგარიშგებო დოკუმენტაცია სააგენტოში წარადგინოს პროგრამით განსაზღვრული 

პირობებით გაწეული მომსახურების დასრულებიდან არაუმეტეს 1 (ერთი) 

საანგარიშგებო თვეში. ვადაგადაცილებით წარდგენილი დოკუმენტები არ 

განიხილება. გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც ადგილი აქვს სახელმწიფოებრივი 

ან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის გარემოებებს ან №331 დადგენილებით შექმნილ 

კომისიაში წარდგენილი დოკუმენტაცია შესწავლისა და რევიზიისათვის 

გადაგზავნილია რეგულირების სააგენტოში, ამ პუნქტით გათვალისწინებული ვადა 

დაცულად ჩაითვლება, თუ შესაბამისი დოკუმენტაცია წარდგენილია ამავე ვადაში 

№331 დადგენილებით შექმნილ კომისიაზე. გამონაკლის შემთხვევას განსაზღვრავს 

№331 დადგენილებით შექმნილი კომისია; 

ე) N331 დადგენილების პირველი მუხლის შესაბამისად შექმნილი კომისიის 

მიერ განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მიღებული გადაწყვეტილების 

მოქმედების ვადა განისაზღვრება N331 დადგენილებით; 

ვ) პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სარეაბილიტაციო 

გამაჯანსაღებელი სერვისის ზედამხედველობა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან: 

ვ.ა) პირის მოსარგებლედ ცნობა/რეგისტრაცია; 

ვ.ბ) ანგარიშის წარდგენა; 

ვ.გ) საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება; 

ვ.დ) შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი; 

ვ.ე) კონტროლი; 

ვ.ვ) რევიზია; 

ზ) ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის კომპონენტის 

ფარგლებში მოსარგებლის ჩართვისა და რიგის მართვის საკითხები განიხილება 

ფილტვის ქრონიკული დაავადებებით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების მართვის კომისიაზე, რომელიც შეიქმნება სს „ტუბერკულოზისა და 

ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში“. 

თ) პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

მომსახურების მისაღებად პირი განცხადებით მიმართავს სააგენტოს, ამასთან, 

განცხადებას თან უნდა ერთოდეს სააგენტოს დირექტორის მიერ დამტკიცებული 

დოკუმენტების ნუსხა; 

ი) პროგრამის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული დაწესებულების 

მიერ შესაძლებელია ამ დადგენილების №20 დანართის („ახალი კორონავირუსული 

დაავადების COVID-19-ის მართვა“) მე-2 მუხლის („პროგრამის მოსარგებლეები“) 

პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირებისთვის იზოლაციის 

სივრცის გამოყოფა და შესაბამისი სერვისის მიწოდება; 



კ) ამ მუხლის „ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება 

დაფინანსდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით (თვის ლიმიტი 154.2 ათასი 

ლარი); 

ლ) ამ მუხლის „ი“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიწოდების 

პერიოდში პროგრამის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული დაწესებულება 

თავისუფლდება პროგრამის მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 

მოსარგებლეებისთვის პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

პროგრამული სერვისის მიწოდების ვალდებულებისგან. 
 


