
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს  

 2 წლის ანგარიში 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და  
სოციალური დაცვის სამინისტრო 

    2014 წელი 

მცხეთა-მთიანეთი 



2013 წლის 28 თებერვლიდან 2 მილიონზე მეტი მოქალაქე ჩაერთო 
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში 

საყოველთაო ჯანდაცვა 

მცხეთა-მთიანეთი 
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გადაუდებელი ამბ. გადაუდებელი სტაც. გეგმიური ქირურგია * მშობიარობა და 

საკესრო კვეთა 

ქიმიოთერაპია და 

ჰორმონოთერაპია 

გეგმიური ამბ. ** 

სამედიცინო შემთხვევების რაოდენობა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 

2013 2014



საყოველთაო ჯანდაცვა 

სულ დაიხარჯა - 4 836 032,59ლარი 

მცხეთა-მთიანეთი 

გადაუდებელი ამბ. 

4 835 
66,02% 

გადაუდებელი სტაც. 
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გეგმიური ქირურგია * 
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მშობიარობა და 

საკესრო კვეთა 

175 
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ქიმიოთერაპია და 

ჰორმონოთერაპია 

0 
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გეგმიური ამბ. ** 
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2014 წლის შემთხვევბის რაოდენობრივი მონაცემები მცხეთა-მთიანეთის 

რეგიონში 



 2014 წლის 1 მაისიდან 30%-ით გაიზარდა სოფლის ექიმებისა და ექთნების 
დაფინანსება 

 

  სოფლის ექიმის  დაფინანსება 500 ლარიდან 650 ლარამდე  გაიზარდა 

 

 ექთნის დაფინანსება 350 ლარიდან 455 ლარამდე გაიზარდა 

                 

 

 მცხეთა-მთიანეთში 

50 სოფლის ექიმი და 64 ექთანია 

 

სოფლის ექიმის პროგრამა 

მცხეთა-მთიანეთი 



C ჰეპატიტის პროგრამა 

    С ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე  60%-იანი ფასდაკლება  

10 000 მოქალაქისთვისაა შესაძლებელი 

 

   ერთი ფლაკონი პეგილირებული ინტერფერონის ღირებულება – 250$ 

 

   60%-იანი ფასდაკლებით – 92,8 $ 

 

 

მცხეთა-მთიანეთში 8-მა ბენეფიციარმა 60%-იანი ფასდაკლებით უკვე შეიძინა 
104 ფლაკონი პეგილირებული ინტერფერონი 

დაიზოგა 31 839ლარი 

 
მცხეთა-მთიანეთი 



მცხეთა-მთიანეთის 1 რაიონულ ცენტრს 2 ახალი სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების მანქანა  (საშუალო გამავლობის) გადაეცა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება  

მცხეთა-2 

განახლებამდე 

საშუალო გამავლობის 

მაღალი გამავლობის 

მცხეთა-მთიანეთი 



ინფრასტრუქტურული პროექტები 

ახალი
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ლისი  დაბა ჟინვალი 

დაბა ფასანაური სტეფანწმინდა 

თიანეთი 
წეროვნის 

დასახლება 

მცხეთა-მთიანეთი 

წილკნის დასახლება 



დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნობრივი პროგრამა 

2014 წლის 1 ივლისიდან დღემდე  სულ 96 ბავშვზე გაიცა ფულადი 

დახმარება 

 

           23 ბავშვზე გაიცა 200 ლარი 

           73 ბავშვზე გაიცა 150 ლარი 

 

          სულ დაიხარჯა 15 550 ლარი 

 

მცხეთა-მთიანეთი 



სოციალური დახმარება 
2013 წლის 1 ივლისიდან გაორმაგდა სოციალური დახმარება!  

 ოჯახის პირველი წევრი 30 ლარის ნაცვლად 60 ლარს, ხოლო ყოველი 

მომდევნო 24 ლარის ნაცვლად 48 ლარს იღებს  

2013-14 წლებში მცხეთა-მთიანეთში სოციალური 
დახმარებას იღებს 6 969 ოჯახი (18 286 ადამიანი) 

 

სულ დაიხარჯა - 19 981 986ლარი 

 

მცხეთა-მთიანეთი 



 

• მცხეთა-მთაინეთის რეგიონში 13-მა ოჯახმა მიიღო დახმარება 

 

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი 
ოჯახების  დახმარების პროგრამა  

 
(დახმარება ხდება 1000 ლარის ფარგლებში) 

მცხეთა-მთიანეთი 



სახელმწიფო გასაცემლები 

  

 სახელმწიფო პენსია  100 ლარიდან გაიზარდა 150 ლარამდე  

 

 მცხეთა-მთიანეთში ასაკობრივი პენსიის მიმღებია  18 585 ადამიანი 

 2013-14 წლებში სულ დაიხარჯა 63 263 879 ლარი  

 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით პენსიონერთა რაოდენობა 27-ით გაიზარდა 

 

 შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარებულ პირთა ზიანის ანაზღაურების 
პენსიას მცხეთა-მთიანეთში იღებს  9 ადამიანი 

 

 

 სოციალური პაკეტის (შშმპ,მარჩენალდაკარგული) მიმღები პირი მცხეთა-
მთიანეთში 3 548 

 2013-14 წლებში სულ დაიხარჯა 8 228 249 ლარი 

 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა 
რაოდენობა შემცირდა 5-ით 

დუშეთი-9 

მცხეთა-მთიანეთი 



დამხმარე საშუალებების პროგრამა 

2013-14 წლებში - მცხეთა-მთიანეთში  სულ 96 ერთეული  
დამხმარე საშუალება გაიცა 

• მექანიკური ეტლი - 13 

• ელექტრო ეტლი - 1 

• საპროთეზო - 26 

• სმენის აპარატი - 23 

• კოხლეარული იმპლანტი -0 

• ყავარჯენი-4 

• ხელჯოხი-1 

• გადასაადგილებელი ჩარჩო-0 

2013 
წელი 

• მექანიკური ეტლი - 8 

• ელექტრო ეტლი - 3 

• საპროთეზო - 15 

• სმენის აპარატი - 0 

• კოხლეარული იმპლანტი -0 

• ყავარჯენი-1 

• ხელჯოხი-1 

• გადასაადგილებელი ჩარჩო-0 

2014 
წელი 

მცხეთა-მთიანეთი 



ბავშვთა გაშვილება 

 2013 წელი - გაშვილდა  3 ბავშვი 

 

 2014 წელი - გაშვილდა  1 ბავშვი 

 

მცხეთა-მთიანეთი 



დიპლომისშემდგომი განათლების 
დაფინანსების პროგრამა 

საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი მზადების (რეზიდენტურის) სახელმწიფო 
დაფინანსება შემდეგ საექიმო სპეციალობებში: 

  

საოჯახო მედიცინა 
ანესთეზიოლოგია და 

რეანიმატოლოგია 
ზოგადი ქირურგია 

შინაგანი მედიცინა 

მეანობა-გინეკოლოგია 

ნეონატოლოგია 

პედიატრია 
გადაუდებელი 

მედიცინა 

თეთრიწყარო 

ყაზბეგი შუახევი 

ნინოწმინდა ამბროლაური 

ხელვაჩაური ჩოხატაური საგარეჯო ლენტეხი 

ქარელი დმანისი 

ბოლნისი ცაგერი 

ხულო  ქედა 

გარდაბანი ახალქალაქი 

ადიგენი თიანეთი 

მესტია 
მარნეულ

ი 

ასპინძა წალკა 

ხარაგაული 

დედოფლისწყარო 
მცხეთა-მთიანეთი 



• სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაციისთვის შეიქმნა Worknet.gov.ge 
 

• სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონულ განყოფილებების  
კადრებს განესაზღვრა კომპეტენციები  დასაქმების საკითხებში  
 

• თბილისში გაიმართა 2-დღიანი დასაქმების ფორუმი, მასში 141 
კომპანია მონაწილეობდა, გასაუბრებისთვის დარეგისტრირდა 5 507 
პირი 
 

• მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დასაქმდა 8 ადამიანი 

დასაქმების ფორუმი 

მცხეთა-მთიანეთი 



დიდი მადლობა ყურადღებისთვის! 
 

www.moh.gov.ge 
 

მცხეთა-მთიანეთი 


