
 
საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №158

2014 წლის 13 თებერვალი

ქ. თბილისი

 
„იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ,

რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ნაკისრი ვალდებულებების
შესასრულებლად უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2014 წლის შესაბამისი
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის

პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე“ საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №397 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე20 მუხლის მე4 პუნქტის შესაბამისად, „იმ
სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა
განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად
გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში
განსახორციელებელი 2014 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულება
მდე, ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე“ საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №397 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/12/2013,
470020000.10.003.017557) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების პირველი მუხლის მე2 პუნქტის:

ა) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“, „გ2“ და „გ3“ ქვეპუნქტები:

„გ1) იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო
ყუთების) მიმღებია ცენტრში რეგისტრირებული დაწესებულებები და „სოფლის ექიმის“ პროგრამით
განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ვაქცინისა და შრატის ადმინის
ტრირებისათვის აუცილებელ, კანონმდებლობით განსაზღვრულ ნორმებს;

გ2) „სოფლის ექიმის“ პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი ითვლება ასევე
ცენტრში რეგისტრირებულად;

გ3) საქართველოში წითელას გავრცელების პრევენციისათვის („წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის
მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 მაისის №550
განკარგულების ფარგლებში) არაგეგმური იმუნოპროფილაქტიკის განხორციელების მიზნით გაწეული აცრა
ვიზიტების მომსახურების ღირებულება „სოფლის ექიმის“ პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების
მიმწოდებლებს აუნაზღაურდეთ 1 ლარის ოდენობით (მათ შორის, „სოფლის ექიმის“ პროგრამის
მიმწოდებელი ექიმის ანაზღაურება – 0,50 ლარი, ექთნების ანაზღაურება – 0,50 ლარი);“;

ბ) „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ა“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ.ა1“ და „ვ.ა2“ ქვეპუნქტები:

„ვ.ა1) „პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების
მიმწოდებელი განისაზღვროს თანდართული №4 და №5 ცხრილების შესაბამისად, ამასთან:

ვ.ა1.ა) №4 ცხრილით განსაზღვრული მიმწოდებელი ოპერატორი კომპანია და №5 ცხრილით განსაზღვრული
მიმწოდებელი (შპს „შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი“) ვალდებულია უზრუნველყოს
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საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინის
ტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრული რაოდენობის საექიმო და საექთნო პუნქტების
დაკომპლექტება შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრით;

ვ.ა1.ბ) პროგრამის განმახორციელებელი ვალდებულია 2014 წლის 1 თებერვლიდან №4 ცხრილის შესაბამისად,
უზრუნველყოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრული რაოდენობის საექიმო და საე
ქთნო პუნქტების დაკომპლექტება შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრით. გადმობარების პროცესში პროგრამის
განმახორციელებელს მიეცეს უფლება იხელმძღვანელოს 2014 წლის იანვრის თვეში ოპერატორი კომპანიების
მიერ დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმის/ექთნების ნუსხით;

ვ.ა2) „პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების
მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს ცალკეული დაკონტრაქტებული საექიმო პუნქტის ფარგლებში
მიმაგრებული კონტინგენტის აღრიცხვა (მათ შორის, ასაცრელი კონტინგენტი) და რუტინული ვაქცინაციის
მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია დადგენილი ფორმისა და წესის შესაბამისად, მიაწოდოს
რეგიონალურ/რაიონულ სჯდ ცენტრებს. მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმურ
ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად;“.

2. დადგენილების №1 ცხრილი (სასწრაფო დახმარების სამსახურების თვის ბიუჯეტი (ლარი)) ჩამოყალიბდეს
თანდართული რედაქციით.

3. დადგენილებას დაემატოს №4 ცხრილი („პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტით
განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი) და №5 ცხრილი („პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება
სოფლად“ კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი შიდა ქართლის ზოგიერთი სოფ
ლისთვის) თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. ამასთან, ამ დადგენილების პირველი მუხლის პირველი და
მე3 პუნქტების მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 1 თებერვლიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე, ხოლო,
მე2 პუნქტის მოქმედება – 2014 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი

ცხრილი №1
სასწრაფო დახმარების სამსახურების თვის ბიუჯეტი (ლარი)

 ოპერატორი კომპანია
ტერიტორიული

ერთეულის
დასახელება

ბრიგადების
რაოდენობა იანვარი თებერვალი მარტი

1 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ ამბროლაური 3 23,136.0 0.0 0.0

2 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ ბოლნისი 3 23,292.0 0.0 0.0

3 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ დმანისი 2 16,138.0 0.0 0.0

4 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ მესტია 2 15,044.0 0.0 0.0

5 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ ონი 2 14,891.0 0.0 0.0

6 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ ცაგერი 3 22,918.0 0.0 0.0

7 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ ხაშური 3 23,180.0 0.0 0.0

8 შპს „მედალფა“ ოზურგეთი 4 29,444.0 0.0 0.0

9 შპს „მედალფა“ კასპი 3 23,320.0 0.0 0.0

10 შპს „გორმედი" გორი 6 45,375.0 0.0 0.0

11 შპს „გორმედი" ტყვიავი 2 15,933.0 0.0 0.0
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12 შპს „რუსთავის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
სამსახური 03“ რუსთავი 6 44,950.0 0.0 0.0

13 შპს „არქიმედეს კლინიკა“ ლაგოდეხი 2 15,839.0 0.0 0.0

14 შპს „არქიმედეს კლინიკა“ სიღნაღი 3 23,536.0 0.0 0.0

15 შპს „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება“ ასპინძა 2 14,593.0 0.0 0.0

16 შპს „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება“ დედოფლისწყარო 3 25,690.0 0.0 0.0

17 შპს „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება“ ვანი 2 15,730.0 0.0 0.0

18 შპს „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება“ ლანჩხუთი 3 22,643.0 0.0 0.0

19 შპს „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება“ ლენტეხი 3 22,836.0 0.0 0.0

20 შპს „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება“ ქარელი 2 16,014.0 0.0 0.0

21 შპს „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება“ ჩოხატაური 3 22,552.0 0.0 0.0

22 შპს „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება“ ხარაგაული 3 22,744.0 0.0 0.0

23 ზემო აფხაზეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი კოდა

1 8,585.0 0.0 0.0

24 შპს „ახალგორის სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების სამსახური 03“

მცხეთის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი წეროვანი

2 14,281.0 0.0 0.0

25 შპს „ქურთის საავადმყოფო“
მცხეთის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი წეროვანი

1 8,576.0 0.0 0.0

26 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ მცხეთა 3 23,618.0 23,618.0 0.0

27 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ ბაღდათი 2 14,530.0 14,530.0 0.0

28 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ ბორჯომი 4 29,905.0 29,905.0 0.0

29 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ გარდაბანი 5 37,319.0 37,319.0 0.0

30 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ გურჯაანი 3 23,404.0 23,404.0 0.0

31 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ დუშეთი (მათ
შორის, ფასანაური) 3 23,637.0 23,637.0 0.0

32 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ ზესტაფონი 3 23,277.0 23,277.0 0.0

33 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ თეთრიწყარო 4 29,558.0 29,558.0 0.0

34 შპს სამედიცინო კომპანია „მაშველი“ თელავი 1 9,248.0 9,248.0 0.0

35 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ თიანეთი 3 19,628.0 19,628.0 0.0

36 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ მარნეული 5 37,367.0 37,367.0 0.0

37 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ საგარეჯო 4 30,291.0 30,291.0 0.0

38 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ სამტრედია 3 23,176.0 23,176.0 0.0

39 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ საჩხერე 4 30,793.0 30,793.0 0.0

40 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ ყაზბეგი 2 13,676.0 13,676.0 0.0

41 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ წალკა 3 21,574.0 21,574.0 0.0
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42 შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ ჭიათურა 5 38,003.0 38,003.0 0.0

43 შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
ცენტრი“ ბათუმი/ხელვაჩაური 13 97,252.0 97,252.0 0.0

44 შპს „სენაკის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
სამსახური 03“ სენაკი 3 23,957.0 23,957.0 0.0

45 სს „ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური
საავადმყოფო რესპუბლიკა“ ზუგდიდი 6 44,633.0 44,633.0 44,633.0

46 შპს „უნიმედი სამცხე“ ახალციხე 3 22,517.0 22,517.0 22,517.0

47 შპს „უნიმედი კახეთი“ თელავი 4 29,387.0 29,387.0 29,387.0

48 სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“ ქუთაისი 9 62,131.0 62,131.0 62,131.0

49 სს „ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური
საავადმყოფო რესპუბლიკა“

წალენჯიხა (მათ
შორის, ჯვარი) 4 29,926.0 29,926.0 29,926.0

50 სს „ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური
საავადმყოფო რესპუბლიკა“ აბაშა 3 23,076.0 23,076.0 23,076.0

51 შპს „უნიმედი სამცხე“ ადიგენი 2 15,873.0 15,873.0 15,873.0

52 შპს „უნიმედი სამცხე“ ახალქალაქი 2 15,645.0 15,645.0 15,645.0

53 შპს „უნიმედი კახეთი“ ახმეტა 4 29,259.0 29,259.0 29,259.0

54 სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“ თერჯოლა 2 15,749.0 15,749.0 15,749.0

55 სს „ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური
საავადმყოფო რესპუბლიკა“ მარტვილი 3 22,289.0 22,289.0 22,289.0

56 შპს „უნიმედი სამცხე“ ნინოწმინდა 2 14,890.0 14,890.0 14,890.0

57 სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“ ტყიბული 3 22,456.0 22,456.0 22,456.0

58 სს „ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური
საავადმყოფო რესპუბლიკა“ ფოთი 5 37,380.0 37,380.0 37,380.0

59 შპს „უნიმედი აჭარა“ ქედა 2 16,141.0 16,141.0 16,141.0

60 შპს „უნიმედი აჭარა“ ქობულეთი 4 30,405.0 30,405.0 30,405.0

61 შპს „უნიმედი კახეთი“ ყვარელი 3 23,569.0 23,569.0 23,569.0

62 შპს „უნიმედი აჭარა“ შუახევი 2 16,174.0 16,174.0 16,174.0

63 სს „ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური
საავადმყოფო რესპუბლიკა“ ჩხოროწყუ 2 16,133.0 16,133.0 16,133.0

64 სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“ წყალტუბო 3 22,816.0 22,816.0 22,816.0

65 სს „ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური
საავადმყოფო რესპუბლიკა“ ხობი 2 16,113.0 16,113.0 16,113.0

66 სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“ ხონი 2 15,640.0 15,640.0 15,640.0

67 შპს „უნიმედი აჭარა“ ხულო 3 21,412.0 21,412.0 21,412.0
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ცხრილი N4

„პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი

№ რაიონი/მუნიციპალიტეტი ოპერატორი კომპანია
განმახორციელებლის მიერ

დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმი
/ ექთანი

1 ოზურგეთი

შპს „მედალფა“   2014 წლის 31 იანვრის ჩათვლით

 

 

2014 წლის 1 თებერვლიდან, გარდა
ცხრილი N5ით განსაზღვრულისა

2 კასპი

3 ლანჩხუთი

4 ჩოხატაური

5 ბოლნისი

შპს „ალიანს მედი+“ და შპს „მედიქალ პარკი
საქართველო“  2014 წლის 31 იანვრის ჩათვლით

 

6 დმანისი

7 მესტია

8 ამბროლაური

9 ონი

10 ცაგერი

11 ხაშური

12 ქარელი

13 ლენტეხი

14 ლაგოდეხი

შპს „არქიმედეს კლინიკა“  2014 წლის 31 იანვრის
ჩათვლით

 

15 სიღნაღი

16 სენაკი

17 დედოფლისწყარო

18 გორი შპს „გორმედი“  2014 წლის 31 იანვრის ჩათვლით

19 მცხეთა

20 დუშეთი

21 ბორჯომი

22 გურჯაანი
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შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“  2014 წლის 28 თებერვლის
ჩათვლით

2014 წლის 1 მარტიდან

 

 

23 საგარეჯო

24 სამტრედია

25 ბაღდათი

26 ზესტაფონი

27 ჭიათურა

28 თეთრიწყარო

29 მარნეული

30 გარდაბანი

31 წალკა

32 ხარაგაული

33 ვანი

34 ხონი

35 თელავი
შპს „უნიმედი კახეთი“  2014 წლის 31 მარტის
ჩათვლით

 

2014 წლის 1 აპრილიდან

 

36 ახმეტა

37 ყვარელი

38 ქობულეთი

შპს „უნიმედი აჭარა“  2014 წლის 31 მარტის ჩათვლით

39 შუახევი

40 ქედა

41 ხულო

42 ხელვაჩაური

43 ადიგენი

შპს „უნიმედი სამცხე“  2014 წლის 31 მარტის ჩათვლით

44 ასპინძა

45 ახალციხე

46 ახალქალაქი

47 ნინოწმინდა

48 ტყიბული

სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“  2014 წლის 31 მარტის
ჩათვლით

49 თერჯოლა

50 წყალტუბო

51 ზუგდიდი

52 მარტვილი

53 წალენჯიხა

54 ჩხოროწყუ
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ცხრილი N5

„პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი შიდა
ქართლის ზოგიერთი სოფლისთვის

 

N მუნიციპალიტეტი ტერიტორიული
ორგანო სოფელი ოპერატორი კომპანია მომსახურების

მიმწოდებელი

1 გორი ტყვიავი
ფლავი

შპს „გორმედი“  2014
წლის 31 იანვრის

ჩათვლით

ფლავისმანი

2 გორი ახალუბანი

ახრისი

ციცაგიანთ კარი

ჯარიაშენი

3 გორი ახალუბანი
ქვეში

ქვემო არცევი

4 გორი

ახალუბანი

ახალუბანი

მუმლაანთ კარი

აძვი

მეჯვრისხევი
მეჯვრისხევი

ფაბრიკის დასახლება

5 გორი  დიცი დიცი

6 გორი  დიცი
ქორდი

არბო

7 გორი  შავშვები

შავშვები

ქვემო შავშვები

ნაწრეტი

წითელუბანი

8 გორი  შავშვები
ნადარბაზევი

ხურვალეთი

9 გორი ტირძნისი

ტირძნისი

მეღვრეკისი

ერგნეთი

თერგვისი

55 ხობი

56 აბაშა

57 საჩხერე ს/ს "საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება"
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შპს „შიდა ქართლის
პირველადი ჯანდაცვის

ცენტრი“ 2014 წლის 1
თებერვლიდან

ბროწლეთი

10 გორი  მერეთი

მერეთი

კარბი

ქერე

კოშკა

გუგუტიანთ კარი

ზარდიაანთ კარი

11 გორი კარალეთი

კარალეთი

დიდი გარეჯვარი

პატარა გარეჯვარი

სათბურის დასახლება

12 გორი  ზეღდულეთი

ბერშუეთი

კირბალი

ზემო სობისი

13 კასპი  კოდისწყარო

კოდისწყარო

შპს „მედალფა“   2014
წლის 31 იანვრის

ჩათვლით

 

სარიბარი

ყარაფილა

ზადიაანთკარი

ზემო რენე

ქვემო რენე

ნიგოზა

ჩობალაური

14 კასპი  ლამისყანა

ლამისყანა

თვაური

ხვითი

15 კასპი ქვემო ჭალა

ქვემო ჭალა

გორაკა

საკორინთლო

პანტიანი

გამდლისწყარო

ვაკე

ახალშენი

ბრეძა
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16 ქარელი  ბრეძა

შპს „ალიანს მედი+“ და
შპს „მედიქალ პარკი
საქართველო“  2014

წლის 31 იანვრის
ჩათვლით

 

აბანო

ჭვრინისი

საციხური

კოდა

ატოცი

გულიკაანთ უბანი

17 ქარელი ავლევი

კნოლევი

ავლევი

ცერონისი

18 ქარელი დვანი
დვანი

ტახტიძირი

19 ქარელი დირბი დირბი

20 ქარელი ფცა

ფცა

თამარაშენი

ღოღეთი

21 ხაშური წაღვლი

წაღვლი

ქვემო ბროლოსანი

ზემო ბროლოსანი

ჩორჩანა

კლდისწყარო

წეღვერი

ტიტვინის წყარო

ყობი
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