
 
შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

2 წლის ანგარიში 
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გადაუდებელი 

სტაციონარული 

მომსახურება 

162 016 

გადაუდებელი 

ამბულატორიული 

მომსახურება 

493 145 

გეგმიური 

ქირურგიული ჩარევა 

71 172 

კარდიოქირურგია 

2 448 
ქიმიო-ჰორმონო 

და სხივური 

თერაპია 

31 598 

მშობიარობა 

60 970 
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საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 
 

• 2012 წლის ბოლოს ქვეყანაში სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული იყო 1 618 460  ადამიანი; 
 

• 2014 წლის 1 დეკემბრისთვის პჯდ ცენტრებში 2 882 238  ადამიანია რეგისტრირებული; 
 

• პროგრამის ამოქმედებიდან სულ დაფიქსირდა 822 413  შემთხვევა. 
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სოფლის ექიმის პროგრამა 
 

• 2014 წლის 1 მაისიდან 30%-ით გაიზარდა სოფლის ექიმისა და ექთნის დაფინანსება: 
       სოფლის ექიმი ნაცვლად 500 ლარისა იღებს  650 ლარს 
       სოფლის ექთანი  ნაცვლად 350ლარისა იღებს 455 ლარს; 

 
• სულ საქართველოს მასშტაბით 1 258 სოფლის ექიმი და 1 511 სოფლის ექთანია; 

 
• სოფლის ექიმებს გადაეცათ ექიმის ჩანთით განსაზღვრული გადაუდებელი ამბულატორიული 

მომსახურებისთვის აუცილებელი მედიკამენტები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები, ასევე 
სამედიცინო დოკუმენტაცია. 
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C ჰეპატიტის პროგრამა 
• 2014 წლის 1 ივლისიდან C ჰეპატიტით დაავადებულ ბენეფიციარებს საშუალება მიეცათ, 

დაავადების სამკურნალო მედიკამენტები (პეგილირებული ინტერფერონი და რიბავერინი) 
60%-იანი ფასდაკლებით შეიძინონ; 

• სოციალური მომსახურების სააგენტოში პროგრამის მოსარგებლედ  დარეგისტრირებულია  

        1 800-მდე ბენეფიციარი; 

• 845-მა შეიძინა 14  960 ფლაკონი პეგფერონი; 

• საერთო ღირებულებამ შეადგინა 1 391 280 დოლარის ექვივალენტი ლარში, 3 740 000 
დოლარის ნაცვლად.  



დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 
 

• 2014 წლის ივნისიდან ყველა ორსული უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით. რკინადეფიციტური ანემიის  
შემთხვევაში, რკინის პრეპარატით; 

 

• მიმდინარე წლის 1 ივნისიდან 687-მა ორსულმა რკინის პრეპარატით, ხოლო 3 408 ორსულმა ფოლიუმის 
მჟავით ისარგებლა; 

 

• საქსტატის მონაცემებით, 2013 წელს 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. 
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დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 
 
• საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, 2014 წლის 1 ივნისიდან 

დაიწყო მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა. იმ რეგიონებში, სადაც 
დემოგრაფიული ბალანსის მაჩვენელი უარყოფითია, ყოველ დაბადებულ 
მესამე და მომდევნო ბავშვზე  ბარში - 150, ხოლო მთაში - 200 ლარი 
გაიცემა; 

 
 
 
 
 
 
 
 

• პროგრამით ისარგებლა 1 651-მა ბავშვმა, დაიხარჯა 260 550 ლარი; 
 

• 2014 წლის 1 იანვრიდან შრომის კოდექსში შესული ცვლილებების 
შესაბამისად, გაიზარდა დეკრეტული  შვებულების ხანგრძლივობა და 
ანაზღაურება. შვებულება შეადგენს 730 კალენდარულ დღეს, ხოლო 
გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობა 1000 ლარს, ნაცვლად 600 
ლარისა. 
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• რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი 

• გურია 

• სამეგრელო- ზემო სვანეთი 

• იმერეთი 

• კახეთი 

• მცხეთა-მთიანეთი 



სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 

 
• 2013 წლის დეკემბერში შეიქმნა სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“; 

 

• მიმდინარე წელს ჯანდაცვის სამინისტრომ 180  მაღალი და საშუალო გამავლობის ავტომობილი 
შეიძინა; 

 

• 2014 წელს ჩატარდა პრეჰოსპიტალური და ჰოსპიტალური სექტორის პროფესიული კადრების 
გადამზადება გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში, გადამზადდა 171 ექიმი; 

 

• 2015 წელს  ბრიგადები აღიჭურვება ახალი უნიფორმებით. 
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რეფერალური პროგრამის ფარგლებში გამყოფ ხაზთან მდებარე 
სოფლებში დაფინანსებული სამედიცინო მომსახურებები 
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430 455 16 

ლარი 

217 835.77 

ლარი 

259 623 .7 

ლარი 

143 285.30 

ლარი 

39 137.85 

ლარი მედიკამენტების 

მოთხოვნით 

ოპერაციული მურნალობა 

სხვა სახის სტაციონარული 

მკურნალობა 

საზღვარგარეთ 

მკურნალობა 

დიაგნოსტიკა 

     სულ 732 041, 28 ლარი 



 

• 2014 წელს აშენდა და აღიჭურვა 82 ახალი ამბულატორია; 

 

• დაიწყო მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის 
მშენებლობა სოფელ რუხში; 

 

• 2014 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა სს „ტუბერკულოზისა და 
ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ ახალი კორპუსი;  

 

• განხორციელდა მეჯვრისხევის ამბულატორიის გარე ფასადის 
სარემონტო სამუშაოები; 

 

• დასასრულს უახლოვდება გადაუდებელი სამედიცინო ცენტრის 
მშენებლობა სოფელ ტყვიავში; 

 

• 2015 წელს დასრულდება დედოფლისწყაროს 
მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს მშენებლობა; 

 

• დასრულდა ტრავმატოლოგიური პუნქტის მშენებლობა დაბა 
გუდაურში. 
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ინფრასტრუქტურული პროექტები 



                                      მაღალმთიანი რეგიონების სამედიცინო ცენტრები 
 

• უწყებათაშორისი კომისიის  N18-ე სხდომის ოქმით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მაღალმთიანი 
რეგიონების სამედიცინო ცენტრების გამოსყიდვის შესახებ; 
 

•  სადაზღვევო კომპანია „IC ჯგუფიდან“  გამოსყიდულია: 
       ამბროლაურის, ონის, ცაგერისა და მესტიის სამედიცინო ცენტრები; 
 
• მიღებულია გადაწყვეტილება სადაზღვევო კოპმანია „ირაოსა“ და „ჯიპიაის“  საკუთრებაში მყოფი  

(ყაზბეგი, თიანეთი, ბაკურიანი, წალკა, თეთრიწყარო) სამედიცინო ცენტრების გამოსყიდვაზე;  
 

• გამოსყიდული სამედიცინო ცენტრები მართვაში გადაეცა სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ შპს „ჯანდაცვის 
რეგიონარულ ცენტრს“. 
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სოციალური დაცვა 
 

• 2013 წლის 1 სექტემბრიდან პენსიის ოდენობა 150 ლარამდე გაიზარდა;  
 

• 2014 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით სახელმწიფო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა შეადგენს 697 240 პირს და 
ყოველთვიურად გაიცემა 105  539  429 ლარი; 
 

• 2013 წელს 8000-ით გაიზარდა პენსიის მიმღებთა რაოდენობა, რაც სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის ზრდით 
არის გამოწვეული; 
 

• 2013 წლის 1 სექტემბრიდან მკვეთრად გამოხატული შშმ პირთა გასაცემლის ოდენობა 150 ლარამდე გაიზარდა; 
 

• მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირთათვის და შშმ ბავშვთათვის გასაცემლის ოდენობა გაიზარდა 70-დან 100 
ლარამდე; 
 

• 2013 წლის სექტემბრიდან მარჩენალდაკარგულთა და პოლიტრეპრესირებულთა გასაცემლის ოდენობა 55 
ლარიდან გაიზარდა 100 ლარამდე; 
 

• 2014 წლის 1 იანვრიდან  სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა ოჯახის წევრზე შეადგენს 500 ლარს, ხოლო 2015 
წლის 1 იანვრიდან გასაცემლის ოდენობა გაორმადგება. 

 

150 ლარი 

125 ლარი 

100 ლარი 

2013 - 2014 წელი 

      2013 წელი 

    2012 წელი 

 

ასაკის პენსია  
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სოციალური დახმარებები 

 
• 2013 წლის ივლისიდან გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საარსებო 

შემწეობის ოდენობა და შეადგინა ოჯახის უხუცეს წევრზე 60 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო 
წევრზე 48 ლარი. 

 

• 2014 წლის 1 მარტიდან ერთ დევნილზე ლტოლვილსა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 
პირზე ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვრა 45 ლარით, ნაცვლად 22 და 28 ლარისა. 
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მზრუნველობამოკლებული და სოციალურად დაუცველი 
ბავშვები 

 
• რეინტეგრირებული ბავშვების რაოდენობა 2013 წელს იყო 24, 

ხოლო 2014 წელს 432 ბავშვი; 

 

• 2013 წელს დღის ცენტრებში მომსხურებას იღებდა 1 588 
ბავშვი, ხოლო 2014 წელს 1 893 ბავშვი; 

 

• „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების“ ქვეპროგრამის 
ფარგლებში, გაზრდილი ბიუჯეტის პირობებში, თბილისში 
ბენეფიციართა რაოდენობა 61-დან 116-მდე გაიზადა, ხოლო 
დღიური დაფინანსების ოდენობა 15 ლარიდან 17 ლარამდე;  

 

• 2014 წელს ამოქმედდა „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 
ბავშვიანი ოჯახების დახმარების“ ქვეპროგრამა. 1000 ლარის 
ფარგლებში ხდება ოჯახების კვების პროდუქტებით, 
ტანსაცმლით, აუცილებელი ავეჯითა ან საყოფაცხოვრებო 
ტექნიკით უზრუნველყოფა 

       პროგრამა უკვე დაეხმარა 850 ოჯახს. 
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• მნიშვნელოვან ცვლილებას წარმოადგენს ინდივიდუალურად 

ადაპტირებადი მექანიკური და ელექტრო სავარძელ-ეტლები. 

 

• 2013 წელს აღდგა კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს 
სამიზნე ჯგუფის ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, 
უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი 
ჩარჩოებით უზრუნველყოფას. პროგრამით ისარგებლა 3 600-
მა ბენეფიციარმა 

 

• 2014 წელს 2012 წელთან შედარებით, სათემო 
ორგანიზაციების ბიუჯეტი გასამმაგდა. 

 

• 2014 წელს შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო 
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 
სმენადაქვეთებულთა ხელშეწყობის მიზნით გაორმაგდა 
სურდოთარჯიმნების ანაზღაურება თვეში 200-დან 400 
ლარამდე. 

 

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა 



შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 
 

• საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა შშმ პირთა თანაბარი უზრუნველყოფის 2014-16 წლების  
სამთავრობო სამოქმედო გეგმა. 
 

• საგადასახადო კოდექსში 2013 წლის 30 ივლისს შევიდა ცვლილება  - შშმ პირების მიერ წლის 
განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავლების ოდენობა გაიზარდა 3000 ლარიდან 6000 
ლარამდე. 
 

• გაიზარდა შშმ პირთათვის განსაზღვრული დაფინანსება და მოცულობა. 
 
 

• ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის ასაკი 7 წლამდე გაიზარდა და 
მოიცვა აუტიზმით დაავადებული ბავშვებიც. 
 

• დღის ცენტრების ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიხსნა ახალი დღის ცენტრები. მომსახურება მიიღო 1 
588-მა ბენეფიციარმა. 
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მზრუნველობამოკლებული და სოციალურად დაუცველი ბავშვები 
 

• 2012 წელთან შედარებით, გაიზარდა სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 
პროგრამის ბიუჯეტი, კონტიგენტი და ბენეფიციართა რაოდენობა. 

 

• 2013- 2014 წლებში მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის 
ქვეპროგრამით 2 526-მა ბავშვმა ისარგებლა. 

 

• მნიშვნელოვნად გაიზარდა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის 
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი. 
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სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალი 

 
• აშშ-ის მთავრობის ყველაზე მასშტაბური ინვესტიცია რიჩარდ ლუგარის სახელობის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის 
ნაწილი გახდა; 

 

• 2018 წლიდან საქართველო სრულად უზრუნველყოფს ერთიანი ლაბორატორიული 
სისტემის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ღონისძიებასა და ფინანსურ 

მხარდაჭერას. 
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• 2013 წლის სექტემბერში CCM-ის მიერ 
დაავადებათა კონტრილის და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი არჩეულ 
იქნა გლობალური ფონდის გრანტის ძირითად 
მიმღებ ორგანიზაციად; 

• 2013 წელს ქვეყანამ უზრუნველყო ჩვილ 
ბავშვებში როტავირუსული ინფექციის 
საწინააღმდეგო ახალი ვაქცინის დანერგვა; 

• მომზადდა თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო 
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა   (2013-2018 
წლები); 

• 2014 წელს საქართველო 39 ქვეყანასთან ერთად 
მონაწილეობდა გლობალური ჯანმრთელობის 
უსაფრთხოების პროგრამის ახალ ინიციატივაში. 
26 სექტემბერს თეთრ სახლში გამართულ 
უსაფრთხოების სამიტზე, საქართველო 
მოხსენიებულ იქნა როგორც სამაგალითო 
საერთაშორისო პარტნიორი; 

• ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების 
შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირებისათვის 
შეიქმნა სპეციალური შტაბი და შემუშავდა 
დაავადების შემთხვევებზე რეაგირების გეგმა. 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 



ნარკომანიასთან ბრძოლა 

 
• 2013 წლის 4 დეკემბერს დამტკიცდა 2014-15 წლების ნარკომანიის წინააღმდეგ 

ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; 

 

• ზედოზირებით გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენციის მიზნით, ნარკოტიკული 
ზედოზირების მდგომარეობა აღარ ექვემდებარება სამედიცინო დაწესებულების 
მიერ  შსს-ს სტრუქტურებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას; 

 

• 2014 წლის აპრილში პარლამენტმა მიიღო კანონი ახალი ფსიქოაქტიური 
ნივთიერების შესახებ, რომლის მიზანია უკანონო ბრუნვის აღკვეთა და 
პასუხისმგებელი უწყებების კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა. 
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მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა 
 

• 2014 წლამდე დაწესებული იყო ზედა ზღვარი პროგრამაში ჩართვის მსურველთათვის. ლიმიტი იყო 
1 800 ბენეფიციარი.  დღეის მონაცემებით, პროგრამაში ჩართვის მსურველებს აღარ უწევთ რიგში 
დგომა.  
 

• 2014 წლიდან  ნარკოლოგიის ამბულატორიულ განყოფილებაში 8 დამატებითი სერვისის 
დანერგვამ გაზარდა პაციენტთა ვიზიტების რაოდენობა 
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        სამედიცინო საქმინაობის რეგულირება 
 

• 269 სამედიცინო დაწესებულებაში შემოწმდა 
პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების 
ხარისხი; 
 

• სალიცენზიო/სანებართვი პირობების დაცვა შემოწმდა 
81 დაწესებულებაში; 
 

• 11 დაწესებულებაზე გაიცა სამედიცინო საქმიანობის 
ლიცენზია; 

 
• ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმაცევტულ საქმიანობაზე  

გაიცა 65 ნებართვა; 
 

• რეგისტაცია გაიარა 459-მა ფარმაცევტულმა 
პროდუქტმა; 
 

• კონტროლის ღონისძიების შედეგად, ჩამორთმეულ 
იქნა 45 919 ერთეული ფარმაცევტული პროდუქტი.  

 
 
 
 



ბრძოლა სააფთიაქო ნარკომანიასთან 
 

• 2014 წლის იანვარში რეკლასიფიკაცის შედეგად, მეორე ჯგუფიდან პირველ ჯგუფში გადავიდა 
გაბაპენტინის, ბაკლოფენის, ტროპიკამიდის, ზალეპლონის, ზოპიკლონისა და დექტრომეტორფანის 
შემცველი სამკურანლო საშულებები. შედეგად მათი იმპორტი 70%-ით შემცირდა; 

 

• სამართალდამცავი ორგანოებიდან მოწოდებული ინფორმაცის თანახმად, 95%-ით შემცირებულია 
კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებების დეზომორფინი (ნიანგი) და ამფეტამინები (ვინტი, ჯეფი) 
მოხმარების გამოვლენა. 
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ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დახმარება 
 

• ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრების მიზანია, ბენეფიციართათვის შექმნას ადეკვატური და უსაფრთხო 
გარემო, ხელი შეუწყოს მათ ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას, იურიდიულ და სამედიცინო 
დახმარებას; 

 

• თავშესაფრით ისარგებლა 41-მა მსხვერპლმა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა სახის კონსულტაციები; 

 

• ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების სერვისით ისარგებლა 180-მა მსხვერპლმა; 

 

• გაიხსნა ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი ქალაქ ქუთაისში და სრულდება მეორე თავშესაფრის 
მშენებლობა სიღნაღის რაიონში. 



მედიაციის სერვისები 

 
• ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართა საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამაში ინტეგრაციის შემდეგ, საგრძნობლად შემცირდა მედიაციის სამსახურში 
განცხადებების რაოდენობა, ვინაიდან პაციენტს მიეცა სამედიცინო დაწესებულების თავისუფალი 
არჩევანის საშუალება. 
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ადამიანური რესურსები 

 
• ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული საექიმო 

სპეციალობის მაძიებლებს, დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო განათლება 2 ადამიანს  დაუფინანსდა; 

 

• 44 სასწავლებელს/დაწესებულებას აკრედიტაცია მიენიჭა 45 ახალი დამტკიცებული სარეზიდენტო 
პროგრამის განხორციელებაზე;  

 

• დამტკიცდა დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საექიმო 
სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომ დაფინანსებას მაღალმთიან და გამყოფ ხაზთან მდებარე 
მუნიციპალიტეტებისათვის; 

 

• ტესტირება გაიარა ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდის ონლაინ რეგისტრაციის პროგრამამ. 
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შრომა 
• სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, 

ამუშავდა ელექტრონული პორტალი www.Worknet.gov.ge, 
რომელზეც ამ ეტაპზე დარეგისტრირებულია 31 027 
სამუშაოს მაძიებელი; 

• ჩატარდა დასაქმების ფორუმი, მონაწილეობა მიიღო 141-
მა მსხვილმა დამსაქმებელმა, ხელშეკრულება 
გაუფორმდა 46 მაძიებელს, მოიწონეს და შეარჩიეს 255 
კანდიდატი სამომავლო საჭიროებისათვის, სტაჟირებას 
გადის 6 ადამიანი; 

• ჯანდაცვის სამინისტროსა და შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მონაწილეობით, შეირჩა და მომზადდა 
კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორობის 8 
კანდიდატი. 

• კოლექტიურ დავებში მედიატორის ჩარევით 
ხელმძღვანელობასა და თანამშრომლებს შორის 
შეთანხმება  მიღწეულ იქნა კაზრეთსა და საქართველოს 
რკინიგზაში. 

• 2013 წელს, აშშ-ს შრომის დეპარტამენტმა, გამოყო 
გრანტი პროექტისთვის „შრომის კანომდებლობის 
გაუმჯობესება საქართველოში“.  

• შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
წარმომადგენლების მონაწილეობით მომზადდა 
კანონპროექტები: დასაქმების, შრომის უსაფრთხოებისა 
და ჯანმრთლობის და შრომითი მიგრაციის შესახებ. 
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სამომავლო გეგმები 
 

• 2015 წელს შეიცვლება სოციალურად 
დაუცველთა სარეიტინგო ქულების 
დათვლის სისტემა; 

• იგეგმება პენისების ზრდა; 

• 2015 წელს დაიწყება C ჰეპატიტის 
ელიმინაციის  პროგრამა; 

• დასრულდება ხარაგაულისა და 
დედოფლისწყაროს სამედიცინო 
ცენტრების მშენებლობა; 

• დაიწყება რესპუბლიკური 
საავადმყოფოს, ბავშვთა ინფექციური 
კლინიკისა და ონკოლოგიური ცენტრის 
კაპიტალური რეკონსტრუქცია და 
აღჭურვა.  
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