
სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო -

საიმედო და ხარისხიანი ჯანდაცვისთვის!



სააგენტოს

დირექტორი

დირექტორის

მოადგილე

დირექტორის

მოადგილე

მომსახურების დეპარტამენტი

წამლის რეგისტრაციისა და

ნებართვების სამმართველო

ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის

სამმართველო

პროფესიული რეგულირების

სამმართველო

მონიტორინგის დეპარტამენტი

სამედიცინო საქმიანობის

ინსპექტირების სამმართველო

წამლის ინსპექტირების სამმართველო

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

საორგანიზაციო საკითხთა სამმართველო

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და

ანალიტიკის სამმართველო



შეიქმნა სამედიცინო-სოციალური
ექსპერტიზის შედეგების

ელექტრონული ჩანაწერების
სისტემა

2020-2021 წლის მთავარი მიღწევები

ამოქმედდა ინფექციის
კონტროლის შეფასების

ინსტრუმენტი

გაუმჯობესდა დარღვევების
იდენტიფიცირებისა და მათზე

რეაგირების სისტემა

გაფართოვდა და დაზუსტდა
კლინიკების სანებართვო პირობები

საქართველოში პირველად გაიცა
GMP/GDP სერტიფიკატები



წყალმომარაგება, ჰიგიენა და სანიტარია

ნოზოკომიური ინფექციების საინჟინრო კონტროლი

COVID-19-ზე რეაგირებისთვის დაწესებულების მზაობის შეფასება

პერსონალის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

სტერილიზაცია/დეზინფექცია

სამედიცინო ნარჩენების მენეჯმენტი

ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა

ინფექციის კონტროლის შეფასების ინსტრუმენტი



2020 წელს დაიწყო ფარმაცევტული სექტორის GMP/GDP 

ნებაყოფლობითი ინსპექტირება

„უხარისხო პროდუქციის დამზადება არ ზოგავს ფულს. 
გრძელვადიან პერსპექტივაში, უფრო ძვირი ღირს შეცდომების
პოვნა მათი დაშვების შემდეგ, ვიდრე მათი თავიდან აცილება
საწყის ეტაპზე“

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია

უკვე გაიცა GMP/GDP სერტიფიკატი



87%

13%

საქართველოს ბაზარზე

რეგისტრირებული მედიკამენტები

იმპორტირებული

ადგილობრივი

მედიკამენტების ხარისხის გაუმჯობესება

2022 წლიდან ფარმაცევტული
საწარმოებისა

და დისტრიბუტორებისთვის
სავალდებულო ხდება GMP/GDP 

სტანდარტის დაცვა

GMP/GDP სერტიფიკატების მისაღებად
სააგენტოს უკვე მომართა 15-მა

დაწესებულებამ



შესაძლებელია ექსპერტიზის შედეგებისა და შშმ
პირების თაობაზე უწყვეტი, დროული, სრული
ინფორმაციული სისტემისა და ერთიანი
მონაცემთა ბაზის შექმნა

შშმ პირთათვის მარტივდება სამედიცინო-

სოციალური ექსპერტიზის შედეგებთან
დაკავშირებით ინფორმაციის მიღების
პროცედურა

სამედიცინო დაწესებულებებისთვის მცირდება
დოკუმენტბრუნვასთან დაკავშირებული
დანახარჯები

პროცედურების ოპტიმიზაცია, გამარტივებული
ადმინისტრირება და სამედიცინო პერსონალის
დროის დაზოგვა

შეიქმნა სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შედეგების
ელექტრონული ჩანაწერების სისტემა

აღნიშნული სიახლით:



COVID-19-ზე რეაგირება 2020-2021

ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგი -

241 დაწესებულება

შემოწმდა 713 სტომატოლოგიური დაწესებულება

ვაქცინაციის კაბინეტების შემოწმება

ვაქცინების შესანახი მაცივრების მონიტორინგი

კოვიდ ტესტირების სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების
გადამოწმება



სამედიცინო დაწესებულებების კონტროლის ღონისძიება - 2 116 

სანებართვო/სალიცენზიო ღონისძიება - 355

სამედიცინო სერვისის ხარისხის კონტროლი

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის მიმართულებით გამოვლენილ
დარღვევებზე, სასამართლოს გადაეგზავნა ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის 1 428  ოქმი
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აკრედიტაცია მიეცა
უწყვეტი სამედიცინო

განათლების

132

პროგრამას

308 ექიმიდან
პროფესიული

პასუხისმგებლობა
დაეკისრა

274

ექიმს

დიპლომისშემდგომ
მზადებისა და
გადამზადების
პროგრამებში -

91

დაწესებულებას

საბჭომ განიხილა
პაციენტისთვის

გაწეული სამედიცინო
მომსახურებასთან
დაკავშირებული

158

საკითხი

ჩატარდა პროფესიული განვითარების საბჭოს 33 სხდომა



2020-2021წწ. - ჩატარდა ექიმთა სასერტიფიკაციო და დიპლომისშემდგომი
საკვალიფიკაციო გამოცდების სამი სესია

სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო გამოცდები

სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გამოცხადდა 2010 პირი

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე გამოცხადდა 2 724 პირი

სასერტიფიკაციო გამოცდებზე დადებითი შეფასების
მაჩვენებელი80% - 97%

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დადებითი შეფასების
მაჩვენებელი49% - 55%



შეიქმნა ახალი, უფრო მოქნილი და დაცული გამოცდების ელექტრონული სისტემა

ერთიან დიპლომისშემდგომ
საკვალიფიკაციო გამოცდებზე ონლაინ
რეგისტრაციის მოდული

საგამოცდო ტესტების ერთიანი
ელექტრონული მოდული

გამოცდის/ტესტირების ჩატარების მოდული



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

341

618

262

581

2020 წ. 2021 წ.

ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის ღონისძიება გამოვლენილი დარღვევა



ფსიქოტროპული წამლების რეალიზაცია

33

86

2020 წ. 2021 წ.

32553

44220

2020 წ. 2021 წ.

ჩამორთმეული მედიკამენტი
უკანონო ფარმაცევტული

საქმიანობა
სანქცია

312000

944000

2020 წ. 2021 წ.

₾

₾



ფარმაკოზედამხედველობის სისტემის დანერგვა

სააგენტოსა და უფსალას მონიტორინგის ცენტრს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება

ფარმაცევტული პროდუქტების გვერდითი ეფექტების ელექტორნული ბაზის

წარმოების შესაძლებლობა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გლობალურ ბაზაში ინფორმაციის

გაზიარების შესაძლებლობა

მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული ქვეყნების ინფორმაციაზე წვდომა



ფსიქოტროპული წამლების გამოწერის მართლზომიერება

დარღვევები:

შეუსაბამობა სამედიცინო ბარათებში და ჟურნალში ასახულ
ჩანაწერებსა და რეცეპტის ბლანკზე გამოწერილი მედიკამენტის
რაოდენობას შორის

რეცეპტი გამოწერილია ისე, რომ არ ფიქსირდება პაციენტის ექიმთან
ვიზიტის ამსახველი ჩანაწერები

რეცეპტი გამოწერილია დროის მოკლე პერიოდში ისე, რომ წინა
რეცეპტით გამოწერილი მედიკამენტის რაოდენობა, ამოწურული არ
იქნებოდა

96 სამედიცინო დაწესებულება

1 601 რეცეპტი



სამომავლო გეგმები

ფარმაცევტული საწარმოებისა და
დისტრიბუტორის GMP/GDP შემოწმების
დასრულება

მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის ეროვნული
ლაბორატორიის შექმნა

ფარმაცევტული პროდუქტის ბაზარზე დასაშვებად
CTD ფორმატის დანერგვა

PIC/S ქვეყნების გაერთიანებაში გაწევრიანებისთვის
მუშაობის დაწყება

ფარმაკოზედამხედველობის სისტემის დანერგვა



პროფესიული რეგულირება

პარამედიკოსის მიერ გაწეული დახმარების
ხარისხის შესწავლა

სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული
განვითარება

ექიმთა პროფესიული განვითარების პროგრამების ხარისხის
გაუმჯობესება

რეზიდენტურის პროგრამის ხარისხის და
მონიტორინგის გაუმჯობესება



საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა

საკანონმდებლო ცვლილებები

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
კონტროლი

ხარისხი

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესება



მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის!


