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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7*8*9 11 12 13 14 15 16 17 18=11*12

*(13* 

(14+15)+1

19 20 21=19*20 22 23 24=22*23 25 26 27=25*26 28 29 30=28*2

9

31 32 33=31*

32

34 35 36=34+3

5

37 38=10+18+21+2

4+27+30+33+36

+37  

39 40 41 42 43 44=38-40-

42

45 46 47 48

1. მიზანი              -        35 250        31 500              -               -             -           -       50 000                           204 500             321 250        321 250             200 000                  -       121 250              -       121 250    200 000     321 250 

1.1 ამოც ანა

1.1.1  სამინისტროს პერსონალის 
გადამზადება მტკიცებულებების 
შეგროვებისა და მათი ეფექტურად 
გამოყენების მიმართულებით

სოტდშჯსდს 1.1.1.1 სამინიტროს შესაბამისი  ერთეულის 
თანამშრომლების რაოდენობა, 
რომლებიც გადამზადნენ 
მტკიცებულებების გენერირებასა და 
გამოყენებაში (10)

 სამინისტროს პერსონალის გადამზადება, 10 
თანამშრომელი 5 დღიანი ტრენინგი

             -                1 5 10 75 700 3000      22 250                 -                 -                -              -            -               -                                  4 500                26 750          26 750 26 750        26 750               -          26 750 

1.1.2 ჯანდაცვის პოლიტიკისა და 
პროგრამის ანალიზისთვის 
მექანიზმების/ინსტრუმენტების 
შემუშავება და დანერგვა (მაგ. 
მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო, 
სამუშაოს შესრულების ძირითადი 
ინდიკატორები, დეშბორდები)

სოტდშჯსდს 1.1.2.1 შემუშავებულია და გამოყენებაშია  
პოლიტიკის ანალიზის ინსტრუმენტები 
და მექანიზმები  (სამუშაოს 
შესრულების ძირითადი 
ინდიკატორების ნაკრები (მინიმუმ 15 
ინდიკატორი) და მისი შესაბამისი 
დეშბორდები)

ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პროგრამის 
ანალიზისთვის 
მექანიზმების/ინსტრუმენტების შემუშავება, 
ტექნიკური დახმარება

             -                -          20  900         18 000               -                -              -            -         50 000     50 000                68 000          68 000 68 000        68 000        68 000 

1.1.3  საჭიროებებზე დაფუძნებული 
ოპერაციული კვლევის დაგეგმვა და 
განხორციელება კვლევით 
დაწესებულებებთან და ანალიტიკურ 
ჯგუფებთან ერთად

სოტდშჯსდს 1.1.3.1 დაგეგმილი და განხორციელებული 
საჭიროებებზე დაფუძნებული 
ოპერაციული კვლევების რაოდენობა 
(5, 2024 წლიდან)

 საჭიროებებზე დაფუძნებული ოპერაციული 
კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება 
კვლევით დაწესებულებებთან და 
ანალიტიკურ ჯგუფებთან ერთად

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                              200 000              200 000        200 000             200 000 27 03 04 0     200 000      200 000 

1.2. ამოც ანა

1.2.1 სამინისტროს სტრატეგიული 
დაგეგმარებისა და 
ზედამხედველობის ფუნქციის 
განვითარებისთვის, მონიტორინგისა 
და შეფასების 
ინსტრუმენტების/მექანიზმების 
შემუშავება

სოტდშჯსდს 1.2.1.1 ზედამხედველობის, მონიტორინგისა 
და შეფასების 
ინსტრუმენტები/მექანიზმები 
შემუშავებულია და  გამოიყენება 

ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და 
შეფასების ინსტრუმენტების/მექანიზმების 
შემუშავება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0               -                  -   

1.2.2 სამინისტროს და შესაბამისი 
უწყებების თანამშრომლების 
გადამზადება შემუშავებული 
მონიტორინგისა და შეფასების 
ინსტრუმენტების გამოყენებაში 
ეფექტური ზედამხედველობის 
უზრუნველსაყოფად 

სოტდშჯსდს 1.2.2.1  სამინისტროს და შესაბამისი 
უწყებების გადამზადებულ 
თანამშრომელთა რაოდენობა (10) 

პოლიტიკის/სტრატეგიის 
განხორციელების ეფექტური 
ზედამხედველობის, მონიტორინგის  
პრინციპებზე  

სამინისტროს და შესაბამისი უწყებების 
თანამშრომლების გადამზადება: 10 
თანამშრომელი 10 დღიანი ტრენინგი

             -                1 10 10 45 350 500      13 000                 -                 -                -              -            -               -                  13 000          13 000 13 000        13 000               -          13 000 

1.2.3 „ჯანმრთელობა ყველა პოლიტიკაში“  
მიდგომის დანერგვისა და  
დარგთაშორისი თანამშრომლობის 
გაძლიერების მიზნით,   
საკოორდინაციო საბჭოების და 
თანამშრომლობის არხების შექმნა 
შესაბამის დარგობრივ 
სამინისტროებთან და სააგენტოებთან

სოტდშჯსდს 1.2.3.1  შექმნილია  საკოორდინაციო 
საბჭოების რაოდენობა (საბაზისო 4, 

ყოველწლიურად 5 მაინც)

 დარგობრივ სამინისტროებთან და 
სააგენტოებთან თანამშრომლობის დამყარება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

1.2.4 დარგთაშორისი თანამშრომლობის 
გაძლიერების მიზნით,   საერთო 
მიზნების დასახვა და  ერთობლივი 
ქმედებების შემუშავება დასახული 
მიზნების მისაღწევად; მიღწეული 
შედეგების მონიტორინგი

სოტდშჯსდს 1.2.4.1 შექმნილია ერთობლივი 
ღონისძიებების გეგმა და 
მონიტორინგის ინსტრუმენტები

ერთობლივი თანამშრომლობის გეგმის 
შემუშავება და შესაბამისი ბრძანებების 
მოზმადება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -                  -   

1.2.5 თანამშრომლობისა და ძალისხმევის 
კოორდინაციის გაძლიერება  
საერთაშორისო პარტნიორებთან (მ.შ. 
გაეროს სააგენტოები, ევროკავშირი, 
OECD, IBRD, ADB, WB, USAID, EIB 

და ა.შ.)

სოტდშჯსდს 1.2.5.1 საერთაშორისო პარტნიორებთან 
გაფორმებული 
ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმების/პროექტების 
რაოდენობა (საბაზისო 7, 

ყოვეწლიურად 8 მაინც)

საერთაშორისო პარტნიორებთან 
ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმების მომზადება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

1.3. ამოც ანა
1.3.1 სამედიცინო დაწესებულებების მიერ 

საზოგადოების წინაშე საჯარო 
ანგარიშგების პრაქტიკის 
დანერგვისთვის,  ჯანდაცვის 
პროვაიდერების საქმიანობის საჯარო 
ანგარიშგების შესახებ 
რეგულაციების შემუშავება/დახვეწა

სოტდშჯსდს 1.3.1.1  ჯანდაცვის პროვაიდერების 
საქმიანობის საჯარო ანგარიშგების 
შესახებ რეგულაციები 
შემუშავებულია/ გაუმჯობესებულია

 ჯანდაცვის პროვაიდერების საქმიანობის 
საჯარო ანგარიშგების შესახებ 
რეგულაციების შემუშავება/დახვეწა

             -                -          15  900         13 500               -                -              -            -               -                  13 500          13 500 13 500        13 500        13 500 

1.3.2 ჯანდაცვის პოლიტიკის 
შემუშავებისას  სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენლობის 
და მონაწილეობის 
უზრუნველყოფისთვის, 
სამინისტროსთან ან მის ქვემდებარე 
უწყებებთან არსებული მოქმედი 
საბჭოებში ამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენელთა 
ჩართვა

სოტდშჯსდს 1.3.2.1  სამინისტროსთან ან მის ქვემდებარე 
უწყებებთან არსებული მოქმედი 
საბჭოების რაოდენობა სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენლებით 
(3)

ჯანდაცვის სამინისტროსთან ან მის 
ქვემდებარე უწყებებთან არსებული მოქმედი 
საბჭოებში ასმოქალაქო საზოგადოების 
წარმომადგენელთა ჩართვის ბრძანებების 
მომზადება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -                 -                  -   

1.4. ამოც ანა

1.4.1 სამეცნიერო და საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის კვლევების 
ხელშეწყობისთვის, სამეცნიერო 
კვლევების ინსტრუმენტის მომზადება 
და განხორციელება ჯანმრთელობის 
პრიორიტეტულ საკითხებზე

დკსჯეც 1.4.1.1 ჯანდაცვის პრიორიტეტულ 
საკითხებზე შემუშავებული და 
განხორციელებული სამეცნიერო 
კვლევების რაოდენობა (სულ მცირე 
წელიწადში 3 პროექტი)

სამეცნიერო და საზოგადოებრივი კვლევების 
ინსტრუმენტის მომზადება და კვლევების 

ჩატარების ზედამხედველობა

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -                 -                  -   

1.4.2 სამეცნიერო/კლინიკური კვლევების 
სფეროში საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
ხელშეწყობისთვის, პოტენციური 
საერთაშორისო პარტნიორების და 
თანამშრომლობის სფეროების 
იდენტიფიცირება; ერთობლივი 
სამეცნიერო/ კლინიკური კვლევების 
ჩარჩოს შემუშავება

დკსჯეც 1.4.2.1 სამეცნიერო/კლინიკური კვლევების 
მიმართულებით მინიმუმ 3 

თანამშრომლობა შედგა 
საერთაშორისო პარტნიორებთან 

 ერთობლივი სამეცნიერო/ კლინიკური 
კვლევების ჩარჩოს შემუშავება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -                  -   

1.5. ამოც ანა

1.5.1 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 
გაძლიერების მიზნით, ახალი 
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 
პროექტების შემუშავება და 
განხორციელება PPP-ის 
დაბალანსებული სქემების და 
მიდგომების გამოყენებით

სოტდშჯსდს 1.5.1.1 შემუშავებული და 
განხორციელებული ახალი საჯარო 
და კერძო თანამშრომლობის 
პროექტების რაოდენობა  (2024 
წლისთვის 5 პროექტი მაინც)

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტების შემუშავება
ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -                 -                  -   

2. მიზანი              -      118 350        99 000    360 000             -             -           -               -                             150 000             727 350       727 350                       -          588 300     139 050    450 150     230 850      46 350     727 350 

2.1 ამოც ანა

2.1.1  პირველადი ჯანდაცვის შეღავათების 
პაკეტში შემავალი  სერვისებისა და 
მედიკამენტების გადახედვა, 

განფასება, შესაბამისობაში მოყვანა  
მოსახლეობის საჭიროებებთან 

სოტდშჯსდს 2.1.1.1 განახლებული პირველადი ჯანდაცვის  
პაკეტი, შესაბამისი განფასებით  
მომზადებულია 

პჯდ სერვისებისა და მედიკამენტების 

გადახედვა, განფასება, შესაბამისობაში 

მოყვანა  მოსახლეობის საჭიროებებთან, 

ტექნიკური დახმარება

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                              150 000              150 000        150 000   150 000  WHO 0     150 000      150 000 

2.1.2 პჯდ-ის „მეკარიბჭის“ ფუნქცის 
გაზრდისა და დაავადებების 
მართვისა და პრევენციული 
მომსახურებების გაძლიერებისთვის 
პჯდ რეფორმების გზამკვლევის 
შემუშავება

სოტდშჯსდს 2.1.2.1 პჯდ რეფორმის გზამკვლევი 
მომზადებულია

პჯდ-ის „მეკარიბჭის“ ფუნქცის გაზრდის 
ღონოსძიებების შემუშავება, ტექნიკური 
დახმარება

ადმინისტრაციული  

რესურსი

2.2. ამოც ანა

2.2.1  სპეციალიზებული ჯანდაცვის 
სერვისების ოპტიმიზაცია და 
მოსახლეობის საჭიროებებთან 
შესაბამისობაში მოყვანა

სოტდშჯსდს/

ჯეს
2.2.1.1 სპეციალიზებული მოვლის  

განახლებული  პაკეტი, შესაბამისი 
განფასებით  მომზადებულია 

 სპეციალიზებული ჯანდაცვის სერვისების 
პაკეტის და განფასების მოდელის შემუშავება, 
რექნიკური დახმარება

             -                -          30  900         27 000        30 ####       90 000              -              -            -               -                117 000        117 000        117 000 WB 0      117 000      117 000 

2.2.2 შესყიდვის მექანიზმების მუდმივად 
დახვეწის და რესურსების 
ეფექტიანად გამოყენების მიზნით, 
მომსახურების ანაზღაურების 
თანამედროვე სისტემების დანერგვა 
(DRG/შედეგებზე დაფუძნებული 
ანაზღაურება) 

სოტდშჯსდს/

ჯეს
2.2.2.1 დაფინანსების თანამედროვე 

მეთოდები დანერგილია (DRG, 
შედეგზე ორიენტირებული 
ანაზღაურება)

DRG/შედეგებზე დაფუძნებული 
ანაზღაურების დანერგვის გეგმის შემუშავება, 
ტექნიკური დახმარება

             -                -          50  900         45 000        30 ####       90 000              -              -            -               -                135 000        274 050        135 000 WB 0       67 500        67 500      135 000 

2.2.3 სამინისტროს თანამშრომლების 
გადამზადება სტრატეგიული 
შესყიდვების, შედეგზე 
დაფუძნებული დაფინანსების და  
სხვა საკვანძო დაფინასების 
საკითხებზე

ჯეს 2.2.3.1 გადამზადებული თანამშრომლების 
რაოდენობა (15)

სამინისტროს და შესაბამისი უწყებების 
თანამშრომლების გადამზადება: 15 
თანამშრომელი, 3 დღე

             -                6 3 15 75 350 500      35 550        15  900         13 500        30 ####       90 000              -              -            -               -                139 050 139 050       46 350        46 350       46 350      139 050 

2.2.4 ჯანმრთელობის ეროვნული 
სააგენტოს, როგორც სტრატეგიული 
შემსყიდველის ორგანიზაციული 
შესაძლებლობებისა და 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 
გაძლიერების მიზნით, სააგენტოს 
დებულების გადახედვა და 
თანამშრომელთა გადამზადება 

ჯეს 2.2.4.1 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს 
გადამზადებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა (50); სააგენტოს  
განახლებული  დებულება 
მომზადებულია

ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს, 
თანამშრომელთა გადამზადება, 50 
თანამშრომელი, 3 დღე

             -                6 3 50 75 350 500      82 800        15  900         13 500        30 ####       90 000              -              -            -               -                186 300        186 300        186 300 WB 0     186 300      186 300 

2.2.5 სელექტიური კონტრაქტირების 
მექანიზმების გაფართოვებისთვის, 
სერვისების ჯგუფებისთვის 
სელექციის მექანიზმებისა და 
კრიტერიუმების შემუშავება 

სოტდშჯსდს/

ჯეს
2.2.5.1 სერვსიების ჯგუფების რაოდენობა, 

სადაც გამოიყენება 
სწელექტიურიკონტრაქტორება 
(საბაზისო 4)

სელექტიური კონტრაქტირების მექანიზმების 
შემუშავება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                -              -            -               -                          -   0 0                -                 -                  -   

2.3. ამოც ანა

2.3.1 ჯანმრთელობის საყოველთაო მოცვის 
ფინანსური მდგრადობის 
უზრუნველსაყოფად, მოცვის 
პოლიტიკის პრიორიტეტების და 
მოცულობის კონტროლის 
ადექვატური მექანიზმების შემუშავება

სოტდშჯსდს/

ჯეს
2.3.1.1 ბენეფიციართა მოცვის პოლიტიკის 

პრიორიტეტების და მოცულობის 
კონტროლის ადექვატური მექანიზმები 
განახლებულია

მოცვის პოლიტიკის პრიორიტეტების და 
მოცულობის კონტროლის ადექვატური 
მექანიზმების შემუშავება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -                 -                  -   

3. მიზანი      46 800              -        450 000 ########       2 600     3 400        36     50 000                                     -            1 587 836    1 587 836          1 097 400                  -       490 436    195 000     921 836    471 000  1 587 836 

3.1. ამოც ანა
3.1.1 ადამიანური რესურსების  

ყოვლისმომცველი განახლებადი 
რეგისტრის შექმნა/დახვეწა

სფსრს 3.1.1.1 ადამიანური რესურსების მონაცემთა 
ბაზა  შემუშავებულია

  ადამიანური რესურსების  ყოვლისმომცველი 

განახლებადი რეგისტრის დახვეწის 

უზრუნველყოფა, ტექნიკური დახმარება

         1 1950 12      23 400              -          30  900         27 000        15 ####       45 000      1    1 300        1 300     1 ####      1 700          -         50 000     50 000              148 400        376 400 148 400      148 400      148 400 

3.1.2 ადამიანური რესურსების 
საჭიროებებზე დაფუძნებული  
დაგეგმარების სისტემის 
გაძლიერებისთვის, ადამიანური 
რესურსების ნორმატიული 
მოთხოვნების განსაზღვრა  
სპეციალობების მიხედვით

სოტდშჯსდს/ 

სფსრს
3.1.2.1 სპეციალობების რაოდენობა 

განსაზღვრული ადამიანური 
რესურსების ნორმატიული 
მოთხოვნებით (4, 2024 წლისთვის)

ადამიანური რესურსების ნორმატიული 
მოთხოვნების განსაზღვრა  

             -                -          60  900         54 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                114 000 114 000        57 000       57 000      114 000 

3.1.3 ადამიანური რესურსების 
საჭიროებების იდენტიფიცირება 
ნორმატიული მოთხოვნებისა და 
გეოგრაფიული მდებარეობის 
გათვალისწინებით 

სოტდშჯსდს/ 

სფსრს
3.1.3.1 ადამიანური რესურსების საჭიროებები 

იდენტიფიცირებულია  
ადამიანური რესურსების საჭიროებების 
იდენტიფიცირება ნორმატიული 
მოთხოვნებისა და გეოგრაფიული 
მდებარეობის გათვალისწინებით 

             -                -          60  900         54 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                114 000 114 000      114 000      114 000 

3.1.4 დიპლომისშემდგომ 
საგანმანათლებლო პროგრამებში 
მიღების, განსაზღვრულ 
საჭიროებებთან შესაბამისობაში 
მოყვანის მიზნით,  სარეზიდენტო 
პროგრამებზე ჩარიცხვის 
კრიტერიუმების გადახედვა 
სპეციალობების მიხედვით, 
განსაზღვრული საჭიროებების  

სფსრს 3.1.4.1 კრიტერიუმები გადახედილია  სარეზიდენტო პროგრამებზე ჩარიცხვის 
კროტერიუმების გადახედვა, ტექნიკური 
დახმარება

             -                -          60  900         54 000        20 ####       60 000              -              -          2  18         36             -                114 036        114 036 114 036      114 036      114 036 

3.1.5 სარეზიდენტო პროგრამების 
გაფართოვება დეფიციტურ 
სპეციალობებსა და სტრატეგიულ 
გეოგრაფიულ ადგილებში

სფსრს 3.1.5.1 დეფიციტურ სპეციალობებსა და 
სტრატეგიულ გეოგრაფიულ 
ადგილებში მიზნობრივი  
სარეზიდენტო პროგრამების 
რაოდენობა (5)

სარეზიდენტო პროგრამების ფაფინანსების 

მეთოდოლოგიის შემუშავება დეფიციტურ 

სპეციალობებსა და სტრატეგიულ 

გეოგრაფიულ ადგილებში

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

3.1.6 რაციონალური და საჭიროებებზე 
დაფუძნებული განაწილების 
უზრუნველსაყოფად,  
წამახალისებელი ანაზღაურების 
სქემების გაფართოვება სტრატეგიულ 
გეოგრაფიულ ადგილებში 
დასაქმებული სამედიცინო 
პერსონალისთვის 

სოტდშჯსდს 3.1.6.1 სტრატეგიულ გეოგრაფიულ 
ადგილებში დასაქმებული 
სამედიცინო პერსონალისთვის 
წამახალისებელი ანაზღაურების 
სქემები  გაფართოვებულია

 წამახალისებელი ანაზღაურების სქემების 

შემუშავება სტრატეგიულ გეოგრაფიულ 

ადგილებში დასაქმებული სამედიცინო 

პერსონალისთვის 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

3.2. ამოც ანა
3.2.1 პროფესიული ასოციაციების 

მხარდაჭერით, უწყვეტი 
პროფესიული განვითარების 
მდგრადი სისტემის შექმნისთვის, 
სამედიცინო კომპეტენციის ჩარჩოების 
პერიოდული განახლება სხვადასხვა 
სპეციალობებში

სფსრს 3.2.1.1 სპეციალობების რაოდენობა  
განახლებული კომპეტენციის 
ჩარჩოებით (10, 2024 წლამდე)

სამედიცინო კომპეტენციის ჩარჩოების 
პერიოდული განახლება სხვადასხვა 
სპეციალობებში, ტენიქკური დახმარება

         1 1950 12      23 400              -        100  900         90 000      100 ####     300 000      1    1 300        1 300     1 ####      1 700          -               -                416 400     1 001 400             416 400 27 03 04 0      221 400     195 000      416 400 

3.2.2 უწყვეტი პროფესიული განვითარების 
პირობის ინტეგრაცია სელექტიური 
კონტრაქტირების მოთხოვნებში

სოტდშჯსდს/ 

სფსრს
3.2.2.1  უწყვეტი პროფესიული განვითარების 

მოთხოვნა შეტანანილია სელექტიური 
კონტრაქტირების პირობებში 

უწყვეტი პროფესიული განვითრების 
პირობის ინტერგაცია სელექტიური 
კონტრაქტირების მოთხოვნებში, 
დადგენილების პროექტის მომზადება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -                  -   

3.2.3 უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაში 
პროფესიული ასოციაციების როლისა 
და ანგარიშვალდებულების 
გაზრდის მიზნით,   დოკუმენტის 
შემუშავება, სადაც ასახულია 
პროფესიული ასოციაციების როლი 
და პასუხისმგებლობები უწყვეტი 
პროფესიული განვითარების 
ფარგლებში

სოტდშჯსდს/ 

სფსრს
3.2.3.1  სამინისტროსა და პროფესიულ 

ასოციაციების მიერ შემუშავებულია 
დოკუმენტი, სადაც განსაზღვრულია  
პროფესიული ასოციაციების როლი და 
პასუხისმგებლობები უწყვეტი 
პროფესიული განვითარების 
ფარგლებში

პროფესიული ასოციაციების ჩართვის 
მექანზიმების შემუშავება უპგ სისტემაში

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

3.2.4 ექიმების სერტიფიცირების 
მექანიზმების გადახედვა და 
გაძლიერება 

სფსრს 3.2.4.1  კლინიკური მიმართულებების  
რაოდენობა განახლებული 
სერტიფიცირების სტანდარტებითა და 
საგამოცდო სისტემით (15)

ექიმების სერტიფიცირების მექანიზმების 
გადახედვა და გაძლიერება, ტენიქკური 
დახმარება

             -                -        150  900       135 000      150 ####     450 000              -              -            -               -                585 000             585 000 27 03 04 0 0     195 000      195 000     195 000      585 000 

3.2.5 რესერტიფიცირების მოთხოვნებისა 
და მექანიზმის შემუშავება

სოტდშჯსდს/ 

სფსრს
3.2.5.1 რესერტიფიცირების სისტემის 

მარეგულირებელი გარემო 
მომზადებულია

 რესერტიფიცირების მოთხოვნებისა და 
მექანიზმის შემუშავება, ტექნიკური 
დახმარება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

3.2.6 კლინიკური უნარ-ჩვევების 
სწავლების ხარისხის 
გაუმჯობესებისთვის, სარეზიდენტო 
პროგრამებში კლინიკური უნარ-
ჩვევების განვითარების მოთხოვნის 
ინტეგრირება 

სფსრს 3.2.6.1  სარეზიდენტო პროგრამები მოიცავს 
მოთხოვნას კლინიკური უნარების 
განვითარებაზე  

სარეზიდენტო პროგრამებში კლინიკური 
უნარ-ჩვევების განვითარების მოთხოვნის 
ინტეგრირებისთვის შესაბამისი მექანზიმების 
მომზადება. ტექნიკური დახმარება

             -                -          20  900         18 000        10 ####       30 000              -              -            -               -                  48 000          48 000               48 000 27 03 04 0        48 000        48 000 

3.2.7 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო 
განათლების ხარისხის 
გაუმჯობესების მიზნით, 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
შესაბამისობაში მოყვანა სამედიცინო 
განათლების მსოფლიო ფედერაციის 
სტანდარტებთან

სფსრს 3.2.7.1 კლინიკური სფეროების რაოდენობა 
განახლებული და მსოფლიო 
ფედერაციის სტანდარტებთან 
შესაბამისი საგანმანათლებლო 
პროგრამებით (10)

დიპლომისშემდგომი განათლების 
პროგრამების გადახედვა და შესაბამისობაში 
მოყვანა სამედიცინო განათლების მსოფლიო 
ფედერაციის სტანდარტებთან, ტექნიკური 
დახმარება

             -                -          20  900         18 000        10 ####       30 000              -              -            -               -                  48 000          48 000               48 000 27 03 04 0        24 000       24 000        48 000 

4. მიზანი      23 400      72 150      112 500    255 000       1 300     1 700 ######   100 000                           101 400             705 450       705 450               27 600                  -       677 850    148 950     311 650    244 850     705 450 

4.1. ამოც ანა
4.1.1 ფარმაცევტული დარგის 

მარეგულირებელი ბაზის 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 
ჰარმონიზაციის მიზნით, 
მედიკამენტების რეგისტრაციის, 
გაყიდვისა და მარკეტინგის, 
უსაფრთხოების კონტროლის, 
ფარმაკოზედამხედველობის 
სერთაშორისო სტანდარტების 
შემუშავება და მიღება

სოტდშჯსდს/ 

სფსრს
4.1.1.1 კანონპროექტი მომზადებული/ 

განახლებულია
მედიკამენტების რეგისტრაციის, გაყიდვისა 
და მარკეტინგის, უსაფრთხოების 
კონტროლის, ფარმაკოზედამხედველობის 
სტანდარტების გადახედვა და განახლება 
საერთაშორისო კანონმდებლობის 
შესაბამისად

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

4.1.2 დამხმარე ტექნოლოგიების 
რეგისტრაციის, გაყიდვისა და 
მარკეტინგის, უსაფრთხოების 
კონტროლის, 
ფარმაკოზედამხედველობის 
საერთაშორისო სტანდარტების 
შემუშავება და მიღება 

სოტდშჯსდს/ 

სფსრს
4.1.2.1  კანონი განახლებულია  დამხმარე ტექნოლოგიების რეგისტრაციის, 

გაყიდვისა და მარკეტინგის, უსაფრთხოების 
კონტროლის, ფარმაკოვიგილაციის 
საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავება 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

4.1.3 GMP/GDP ინსპექტირების რესურსის 
გაფართოვებისთვის, ინსპექტორების 
გადამზადება GMP/GDP 
ინსპექტირების სისტემისთვის

სფსრს 4.1.3.1 გადამზადებული GMP/GDP 
ინსპექტორების რაოდენობა (10, 3 
წლის განმავლობაში)

ინსპექტორების გადამზადების ტრენინგები  
GMP/GDP ინსპექტირების სისტემისთვის

             -                3 3 10 15 110 700 3000      44 550        15  900         13 500        15 ####       45 000              -              -            -             -               -                103 050        103 050 103 050       34 350        34 350       34 350      103 050 

4.1.4 წამლის ხარისხის კონტროლის 
ეროვნული ლაბორატორიის შექმნა, 
რომელიც აღჭურვილი იქნება 
სათანადო ინფრასტრუქტურითა და 
თანამშრომლებით

სოტდშჯსდს/ 

სფსრს
4.1.4.1 ლაბორატორია შექმნილია, 

აღჭურვილია და დაკომპლექტებულია 
გადამზადებული კადრებით (50)

წამლის ხარისხის კონტროლის ეროვნული 
ლაბორატორიის მშენებლობის და აღჭურვის 
უზრუნველყოფა

             -                3 2 50 75 350 500      27 600                 -                 -                -              -            -               -                  27 600          27 600               27 600 27 03 04 0       27 600        27 600 

4.1.5 PIC/S -ში  გაერთიანების პროცესის 
დაჩქარება

სფსრს 4.1.5.1 საქართველოს განაცხადი 
წარდგენილია 

PIC/S -ში  გაერთიანებისთვის განაცხადის 
მოზმადება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0               -                  -                  -   

4.2. ამოც ანა
4.2.1 გენერიკული ფარმაცევტული 

პროდუქტის გამოყენების 
ხელშეწყობისთვის, ბრენდული 
მედიკამენტების  გენერიკული 
ალტერნატივებით ჩანაცვლებისა და 
მხარდაჭერის მექანიზმის შემუშავება

სფსრს 4.2.1.1 ჩანაცვლების მექანიზმის 
მარეგულირებელი სამართლებრივი 
აქტი მომზადებულია, მიღებული და 
დამტკიცებულია 

გენერიკული ალტერნატივებით 
ჩანაცვლებისა და მხარდაჭერის მექანიზმის 
შემუშავება

             -                -          30  900         27 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                  87 000        121 400 87 000       87 000        87 000 

4.2.2 საზოგადოებრივი ცნობიერების 
ამაღლების კამპანიის განხორციელება  
გენერიკი ფარმაცევტული 
პროდუქტების უსაფრთხოებისა და 
ხარისხის შესახებ

სფსრს 4.2.2.1 ჩატარებულია სულ მცირე 1  
საგანმანათლებლო კამპანია

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიის ღონისძიებების შემუშავება

             -                -          10  900           9 000          5 ####       15 000              -              -      500  18    9 000             -                                  1 400                34 400 34 400        34 400        34 400 

4.2.3 საბაზისო და ავადობისა და 
სიკვდილიანობის მძიმე ტვირთის 
მქონე დაავადებების (მაგ., 
არაგადამდები დაავადებები) 
სამკურნალო მედიკამენტებზე 
სახელმწიფო სუბსიდირების 
გაფართოება (მედიკამენტების სიის 
განახლება; ფინანსური რესურსების 
განსაზღვრა და პროგრამის 
ბიუჯეტში ასახვა; რეფერენს ფასების 
და მართული შემოტანის 
ხელშეკრულებების დანერგვა)

სოტდშჯს
დს

4.2.3.1 სუბსიდირებული მედიკამენტების 
სიის განახლებულია და შესაბამისი 
ფინანსური რესურსები 
გათვალისწინებულია პროგრამის 
ბიუჯეტში

სამკურნალო მედიკამენტებზე სახელმწიფო 
სუბსიდირების გაფართოებისთვის 
მედიკამენტების, ბენეფიციარების და 
დაფინანსების მექანზიმების შემუშავება  

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

4.2.4 სუბსიდირებული მედიკამენტების 
შეუფერხებლად მიწოდების 
უზრუნველსაყოფად, არსებული 
ლოგისტიკური მექანიზმის 
გადახედვა და გაძლიერება

ჯეს 4.2.4.1 ლოგისტიკური მექანიზმი 
გადახედილი და განახლებულია

 არსებული ლოგისტიკური მექანიზმის 
გადახედვა და დახვეწა

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

4.2.5 სუბსიდირებული მედიკამენტების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ 
საზოგადოებრივი ცნობიერების 
ამაღლების ღონისძიებების დაგეგმვა 
და განხორციელება

ჯეს 4.2.5.1 ჩატარებულია სულ მცირე 1  
საინფორმაციო კამპანია

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების 
ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

             -                -          10  900           9 000          5 ####       15 000              -              -      500  18    9 000             -                  33 000          33 000 33 000       33 000        33 000 

4.3. ამოც ანა
4.3.1 ფარმაცევტული პროდუქტების 

მარკეტინგზე, რეკლამირებასა და 
დაფინასებაზე კონტროლის  
მექანიზმის დახვეწა

სფსრს 4.3.1.1 მარკეტინგზე, რეკლამირებასა და 
დაფინასებაზე კონტროლის  მექანიზმი 
გაუმჯობესებულია

ფარმაცევტული პროდუქტების მარკეტინგზე, 
რეკლამირებასა და დაფინასებაზე 
კონტროლის  მექანიზმის შემუშავება

             -                -            5  900           4 500          5 ####       15 000              -              -            -               -                  19 500          39 000 19 500        19 500        19 500 

4.3.2 მედიკამენტების დანიშვნაზე 
სამედიცინო პერსონალის  
აგრესიული წახალისების 
შემთხვევების იდენტიფიცირება: 
მათი აღმოფხვრის მექანიზმების 
დახვეწა

სფსრს 4.3.2.1 სამედიცინო პერსონალის წახალისების 
აღმოფხვრის მექანიზმები 
გაუმჯობესებულია და 
ამოქმედებულია  

მედიკამენტების დანიშვნაზე სამედიცინო 
პერსონალის  აგრესიული წახალისების 
შემთხვევების იდენტიფიცირების 
მექანზიმების შემუშავება, ტექნიკური 
დახმარება

             -                -            5  900           4 500          5 ####       15 000              -              -            -               -                  19 500 19 500        19 500        19 500 

4.3.3 მედიკამენტების არარაციონალურ 
გამოყენებასა და პოლიფარმაციის 
პრაქტიკებზე ზედამხედველობისა და 
მონიტორინგის სისტემის 
გაძლიერებისთვის, ელექტრონული 
რეცეპტების სისტემის გაფართოება 
ეროვნულ დონეზე

სფსრს 4.3.3.1 ელექტრონული რეცეპტი დანერგილია  
ეროვნულ დონემდე 

 ელექტრონული რეცეპტების სისტემის 
გაფართოებისთვის ნორმატიული აქტის 
მომზადება (ტექნიკური დახმარება), ახალი 
თანამშრომლის დაკონტრაქტება

         1 1950 12      23 400              -          10  900           9 000        10 ####       30 000      1    1 300        1 300     1 ####      1 700          -         50 000     50 000              115 400        243 400 115 400        70 900       44 500      115 400 

4.3.4 წამლებთან დაკავშირებული 
გამაფრთხილებელი სიგნალების 
შემუშავება: წამლის დუბლირებისა 
და წამლებს შორის 
ურთიერთქმედების გაფრთხილების 
სისტემების ინტეგრირება 
ელექტრონული რეცეპტის სიტემაში,  
მედიკამენტების რაოდენობის, 
შემადგენლობისა და შესაბამისობის 
მოწესრიგება

სფსრს 4.3.4.1 წამლებთან დაკავშირებული 
გამაფრთხილებელი სიგნალები და 
სიფრთხილის ზომები 
ინტეგრირებულია ელექტრონული 
რეცეპტების სისტემაში 

 წამლებთან დაკავშირებული 
გამაფრთხილებელი სიგნალების შემუშავება

             -                -          20  900         18 000        20 ####       60 000              -              -            -         50 000     50 000              128 000 128 000        64 000       64 000      128 000 

4.3.5 მედიკამენტების  არარაციონალურ, 
ჭარბ მოხმარებასა და 
თვითმკურნალობასთან 
დაკავშირებული რისკების შესახებ, 
საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლების საკომუნიკაციო გეგმის 
შემუშავება

სფსრს 4.3.5.1 საკომუნიკაციო გეგმა შემუშავებული 
და დამტკიცებულია

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების 
საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავება

             -                -                   -                 -                -              -   #####  20  20 000             -                              100 000              120 000        138 000 120 000        60 000       60 000      120 000 

4.3.6 საგანმანათლებლო პროგრამების 
განახლება მედიკამენტების 
(განსაკუთრებით ანტიბიოტიკების) 
არარაციონალურ გამოყენებასთან 
დაკავშირებული რისკებისა და 
პოტენციური ზიანის  და ასევე 
დანიშნულების  "კარგი პრაქტიკის" 
შესახებ

სფსრს 4.3.6.1 განახლებული დიპლომისშემდგომი 
საგანმანათლებლო პროგრამების და 
უწყვეტი სამედიცინო განათლების 
პროგრამების რაოდენობა (სულ მცირე 
5, 2024 წლისთვის)

საგანმანათლებლო პროგრამების განახლების 
კოორდინაცია მედიკამენტების 
(განსაკუთრებით ანტიბიოტიკების) 
არარაციონალურ გამოყენებასთან 
დაკავშირებული რისკებისა და პოტენციური 
ზიანის  და ასევე დანიშნულების  "კარგი 
პრაქტიკის" შესახებ, ტენქიკური დახმარება

             -                -          20  900         18 000               -                -              -            -               -                  18 000 18 000          9 000         9 000        18 000 

5. მიზანი ########    380 200      663 300    876 000   210 000   40 000 ###### ########                                     -          23 753 000  23 753 000          1 611 400     4 883 200 ######### ######## ######### ######## #########

5.1. ამოც ანა
სოტდშჯსდს/

იტს
5.1.1.1 ევროკავშირის პოლიტიკასთან 

შესაბამისი, ელექტრონული ჯანდაცვის 
ეროვნული სამოქმედო გეგმა 
შემუშავებულია 

ელექტრონული ჯანდაცვის ეროვნული 
სამოქმედო გეგმის შემუშავება: სამუშაო 
ჯგუფის ფორმირება, ექსპერტების 
უზრუნველყოფა საჭირო ინფორმაციით, 
ტექნიკური დახმარება

             -                -          60  900         54 000        20 ####       60 000              -              -      200  50  10 000             -                124 000        325 000        124 000 WB 0     124 000      124 000 

იტს 5.1.1.2 EU4Digital ინიციატივის ფარგლებში, 
ურთიერთთავსებადობის 
პლატფორმის განვითარების, 
სექტორთაშორისი და ტრანს-
სასაზღვრო თანამშრომლობის 
მხარდამჭერი რეგულაციები 
შემუშავებულია

რეგულაციების  შემუშავება და მიღების 
უზრუნველყოფა

             -                -          40  900         36 000          5 ####       15 000              -              -            -               -                  51 000               51 000 27 01 10 0       51 000        51 000 

იტს 5.1.1.3 ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის პერსონალური მონაცემების 
უსაფრთხო და საიმედო მართვისთვის, 
ჯანდაცვის სექტორში განახლებულია 
კიბერუსაფრთხოების ზომები  
კიბერუსაფრთხოების ეროვნული 
პოლიტიკის შესაბამისად

ინფორმაციული და  კიბერუსაფრთხოების, 

სტრატეგიული ღონისძიებების შემუშავება 
         1 3000 12      36 000              -          60  900         54 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                150 000        150 000 WB/WHO 0      150 000      150 000 

იტს 5.1.2.1 ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
განვითარების  პროცესები 
შემუშავებულია და დანერგილია 
(ინციდენტი და მოთხოვნა, ცვლილება 
და კონფიგურაცია, სერვისის დონის 
მართვა და ა.შ .)

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
განვითარების  პროცესების ალგორითმის 

შექმნა, ახალი თანამშრომლის 

დაკონტრაქტება, ტექნიკური დახმარება

         1 5000 36    180 000              -                   -                 -                -              -            -               -                180 000     1 800 000             180 000 27 01 10 0       60 000        60 000       60 000      180 000 

იტს 5.1.2.2  პროგრამული უზრუნველყოფის 
ტექნოლოგიური, არქიტექტურული, 
ტესტირებისა და დანერგვის 
სტანდარტები  შემუშავებულია

პროგრამული უზრუნველყოფის 
ტექნოლოგიური, არქიტექტურული, 

ტესტირებისა და დანერგვის სტანდარტების 
და პრაქტიკის შემუშავება

         5 3000 36    540 000              -                   -                 -                -              -            -               -                540 000             540 000 27 01 10 0     180 000      180 000     180 000      540 000 

იტს 5.1.2.3  პროგრამული უზრუნველყოფის 
პროექტების მართვის პრაქტიკა 
დანერგილია

პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტების 
მართვის პრაქტიკის დანერგვის 

ღონისძიებების შემუშავება

       10 3000 36 ########              -                   -                 -                -              -            -               -             1 080 000 1 080 000     360 000      360 000     360 000   1 080 000 

5.1.3. ციფრული ტექნოლოგიებისა და 
ელექტრონული ჯანდაცვის კუთხით 
ადმინისტრაციულ 
დაწესებულებებში დასაქმებულთა  
გადამზადება   

იტს 5.1.3.1. ელექტრონული ჯანდაცვის 
ფუნქციებისთვის საერთო 
თავსებადობის პლატფორმის როლის 
შესრულების მიზნით,
ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
სააგენტოს (ITA) გადამზადებული 
პერსონალის რაოდენობა (30)

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოს 
(ITA) თანამშრომელთა ტრენინგი

             -   10 2 30 15 150 700 2500    163 000        20  900         18 000               -                -              -            -               -                181 000        181 000             181 000 27 01 10 0        90 500       90 500      181 000 

იტს 5.1.4.1  ჯანმრთელობის შესახებ 
ინფორმაციისა და დიდი მონაცემების 
ანალიზისთვის ელექტრონული 
ანალიტიკური ინსტრუმენტები 
შემუშავებულია

ელექტრონული ანალიტიკური 
ინსტრუმენტების შემუშავება

             -                -          60  900         54 000               -                -              -            -               -                  54 000        259 500 54 000       18 000        18 000       18 000        54 000 

იტს 5.1.4.2  პერიოდული ეფექტურობის ანალიზი 
ტარდება რუტინულად, ანალიტიკური 
ანგარიშები იწარმოება და 
ხელმისაწვდომია

პერიოდული ეფექტურობის ანალიზის 
ჩატარება, ანალიტიკური ანგარიშების 
წარმოება და გაზიარება

         3 4000 12    144 000              -          60  900         54 000               -                -              -      500  15    7 500             -                205 500             144 000 27 01 10 61 500     205 500      205 500 

Budgeting Instrument

No.  აქტივობა პ ასუხისმ
გებელი  

უწყ ება

აქტივობის  შედეგის  

ინდიკ ატორი
ღონისძიება  (აქტივობის  შედეგის  

დასადგომად )

კო მე ნტარ ი

ხელფ ასები  ახალი  

თანამშრომლებისთვის
საქო ნელი  და  მო მსახურ ება  ბიუჯეტის  ყო ველწლიური  

გადანაწილება  

ჯანდაც ვის  სე ქტორის  მმართველობის  გაძლიერ ება
მტკიც ებულებებზე  დაფუძნებული  პოლიტიკის  განხორციელების  გაუმჯობესე ბა  და  

პოლიტიკის  ოპერ აციული  კ ვლევების  ხელშეწყო ბა  

სამინისტროსა  და  შე საბამისი  სტრუქტურულ  ერთეულებში  სტრ ატეგიული  დაგეგმვისა  

და  ზედამხედველობის  ფუნქ ციის  გაძლიერ ება

 პ
რ
ო
გ
რ
ამ

ი
ს 
კო

დ
ი

 

ჯანდაც ვის  სისტემაში  საჯარო  და  კ ერ ძო  თანამშრომლობის  ეფ ე ქტური   მოდელებისა  და  

მე ქ ანიზმების  შე მუშავე ბა

ჯანდაც ვის  დაფინანსე ბის  სისტემის  სამართლიანობისა  და  ეფ ე ქტიანო ბის  გაუმჯობესე ბა
პირ ველადი  ჯანდაც ვის  სერ ვისების  დაფინანსე ბის  მე ქ ანიზმების  გაუმჯობესება  

ფინანსური  რ ესურ სების  ეფ ე ქტიანი  გამო ყ ე ნე ბის  უზრუნველსაყოფ ად  

ჯანდაც ვის  სპეც იალიზებული  სერ ვისების  (მათ  შორის , რ ეაბილიტაციის )  დაფინანსე ბის  

მე ქ ანიზმების  გაუმჯობესება  ფინანსური  რ ესურ სის  ეფ ე ქტიანი  გამო ყ ე ნე ბის  

ადამიანური  რ ესურ სების  საჭიროებებზე  დაფუძნებული  დაგეგმვის   გაუმჯობესება  

ადამიანური  რ ესურ სების  პროფ ესიული  კ ვალიფიკ აც იის  გაძლიერ ების  ხელშეწყო ბა

ფ ინანსური  უსაფრთხოების  გაუმჯობესების  მიზნით , ჯანდაც ვის  სერ ვისების  

მო სახლეობის  საჭიროებებთ ან  შე საბამისო ბაში  მო ყ ვანა

ჯანდაც ვის  სე ქტორ ში  ადამიანური  რ ესურ სების  განვით არ ება  

მედიკ ამე ნტებზე  ხელმისაწვდომობისა  და  ფ ასწარ მო ქ მნის  სისტემის   გაუმჯობესება

მაღალი  ხარ ისხის , ეფ ე ქტიან  და  უსაფრთხო  მედიკ ამე ნტებსა  და  სამედიცინო  დანიშნულების  პროდუქციაზე  

ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფ ა
ფ არ მაც ე ვტული  პროდუქტის  ხარ ისხისა  და  უსაფრთხოების  გაუმჯობესე ბა

ანგარ იშვალდებულებისა  და  გამჭვირ ვალობის  გაუმჯობესე ბა

სამეც ნიერო  და  საზოგადოებრ ივი  ჯანმრთელობის  კ ვლევების  გაძლიერ ება  და  მათი  

გამო ყ ე ნე ბა  მტკიც ებულებებზე  დაფუძნებული  გადაწყ ვეტილებების  მისაღებად

ჯანდაც ვის  მართვის  საინფორ მაციო  სისტემის  გაძლიერ ება
ც იფრული  ჯანდაც ვის  მართვის  გაძლიერ ება

5.1.1 საკანონმდებლო და 
მეთოდოლოგიური ჩარჩოს 
შემუშავება, რომელიც სექტორულ 
მიზნებს მიუსადაგებს  IT მიზნებს 
ჯანდაცვაში ციფრული 
ტექნოლოგიების ეფექტური 
გამოყენების უზრუნველსაყოფად

სულ : 

2022-2024, 

[₾] 

შე საძლებლობების  განვით არ ება  ტექ ნიკური  დახმარ ება   აღჭურ ვილობა   პუბლიკ აციები   სახელმწიფო   სხვა  

დ
ეფ

იც
იტ

ი

 ინვე სტიციები  

 ს
ხვ

ა 
ხა

რ
ჯ
ებ

ი 
[₾

] 

 ქტივობის  

შედეგის  

ხარჯი    [₾] 

  

აქტივობ
ის  ხარჯი  

[₾]  

 დაფინანსე ბის  წყ არო  

 ო
დ
ენ

ო
ბ
ა 

 ო
რ
გ
ან

ი
ზ
აც

ი
ი
ს 
დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა 

წელი  1:      

2022,  [₾] 

წელი  2 - 

2023 [₾] 

წელი  3 - 

2024 [₾] 

 ადგ ილობ რივი   სა ერთ აშ ორისო   კო მპიუტერ ები   ოფისის  ავეჯი  

 ო
დ
ენ

ო
ბ
ა 

[₾
] 

 

5.1.2  ინფორმაციული ტექნოლოგიების  
სერვისის მენეჯმენტის პროცესების 
შემუშავება და დანერგვა

ფ არ მაც ე ვტული  პროდუქტების  რ აციონალურ  გამო ყ ე ნე ბაზე  კო ნტროლის  გაძლიერ ება

5.1.4 ანალიტიკური ელექტრონული 
ინსტრუმენტების დანერგვა 
ჯანდაცვის სახელმწიფო 
პროგრამების ეფექტურობის 
შესაფასებლად



5.2. ამოც ანა
იტს 5.2.1.1 მაღალი შესაძლებლობების, ბიზნეს 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
ოპერირების უზრუნველსაყოფად IT 
ინფრასტრუქტურის ტრანსფორმაცია 
დასრულებილია 

სერვერის ინფრასტრუქტურის 
ტრანსფორმაციის ბიზნეს ალგორითმის 
შემუშავება

             -                -                   -                 -      10    7 000      70 000            -            -    6 000 000 ########           6 070 000     6 420 000 6 070 000   4 249 000  1 821 000   6 070 000 

იტს 5.2.1.2  ოპერაციული ცენტრი შექმნილია 
უწყვეტი მონიტორინგისთვის

ოპერაციული ცენტრის შექმნა უწყვეტი 
მონიტორინგისთვის

             -                -                   -                 -                -              -            -       350 000   350 000              350 000 350 000     116 667      116 667 #########      350 000 

5.2.2 კიბერუსაფრთხოების 
ინფრასტრუქტურის განვითარება

იტს 5.2.2.1 ინფრასტრუქტურის 
კიბერუსაფრთხოების მდგრადობა 
გაზრდილია

ინფრასტრუქტურის კიბერუსაფრთხოების 

მდგრადობის გაზრდა
             -                -                   -                 -                -              -            -    6 000 000 ########           6 000 000     8 575 000 6 000 000   4 200 000  1 800 000   6 000 000 

5.2.3 ინფრასტრუქტურის და 
კიბერუსაფრთხოების მონიტორინგის 
სისტემების განვითარება 

იტს 5.2.3.1 მუდმივი მონიტორინგისა და  კიბერ 
ინციდენტებზე შექმნილია 
კიბერუსაფრთხოების მონიტორინგის 
ცენტრი (SOC) და ხორციელდება 
მუდმივი მობიტორინგი

საინფორმაციო უსაფრთხოების 

მონიტორინგის ცენტრის (SOC) შექმნა 

მუდმივი მონიტორინგისა და  

ინფორმირებისთვის

         5 3000 36    540 000              -                   -                 -        5    5 000      25 000     5 ####    10 000          -    2 000 000 ########           2 575 000 2 575 000     881 667      846 667     846 667   2 575 000 

სოტდშჯსდს/

იტს/სფსრს
5.2.4.1  ელექტრონული ჯანდაცვის ერთიანი 

პლატფორმა შექმნილია, რომელიც 
აერთიანებს ელექტრონული 
ჯანდაცვის ძირითად სერვისებს 
პაციენტთან დაკავშირებული 
სამედიცინო მონაცემების მართვისა და 
გაცვლისთვის (მაგ. პაციენტის მოკლე 
ისტორია, ელექტრონული რეცეპტები, 
ელექტრონული სამედიცინო 
ჩანაწერები და ა.შ.) და შეესაბამება 
ევროკავშირის სტანდარტებს.

 ელექტრონული ჯანდაცვის ერთიანი 

პლატფორმის შექმნა და გაძლიერება, 

რომელიც აერთიანებს ელექტრონული 

ჯანდაცვის ძირითად სერვისებს პაციენტთან 

დაკავშირებული სამედიცინო მონაცემების 

მართვისა და გაცვლისთვის (მაგ. პაციენტის 

მოკლე ისტორია, ელექტრონული რეცეპტები, 

ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები და 

ა.შ .) და შეესაბამება ევროკავშირის 

სტანდარტებს.

         5 4000 36    720 000              -            5  900           4 500          5 ####       15 000      5    5 000      25 000     5 ####    10 000          -               -                774 500     1 091 300 774 500     294 500      240 000     240 000      774 500 

სოტდშჯსდს/

იტს/სფსრს
5.2.4.2 ჯანდაცვის სექტორის საკვანძო 

მნიშვნელობის რეესტრები და 
საინფორმაციო სისტემები შექმნილია  
და ფუნქციონირებს (მაგ. სამედიცინო 
პერსონალის რეესტრი;  წამლების 
რეესტრი; კლინიკური 
გადაწყვეტილების მხარდაჭერის 
საინფორმაციო სისტემა; 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ჯანდაცვის სექტორის რეესტრებისა და 

საინფორმაციო სისტემების შენარჩუნება და 

გაძლიერება (მაგ. სამედიცინო პერსონალის 

რეესტრი; დაზღვეულთა რეესტრი; წამლების 

რეესტრი; კლინიკური გადაწყვეტილების 

მხარდაჭერის საინფორმაციო სისტემა; 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

საინფორმაციო სისტემა და ა.შ .)

         2 3000 36    216 000              -            6  900           5 400          6 ####       18 000      2    5 000      50 000     2 ####      4 000             -                293 400 293 400     149 400        72 000       72 000      293 400 

სოტდშჯსდს/

იტს/სფსრს
5.2.4.3 ეროვნულ რეესტრებსა და  საჯარო 

მმართველობის სხვა e-სისტემებს 
შორის  (მაგ. სამოქალაქო რეესტრი) 
კავშირი დამყარებულია და 
ფუნქციონირებს

კავშირის  დამყარება და შენარჩუნება 

ეროვნულ რეესტრებსა და  საჯარო 

მმართველობის სხვა e-სისტემებს შორის  (მაგ. 

სამოქალაქო რეესტრი)

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0 0                -   

იტს 5.2.4.4 ელექტრონულ პლატფორმაში 
მონაცემთა შეყვანის ხარისხის, 
სისრულისა და თანმიმდევრულობის 
მონიტორინგის ინსტრუმენტები 
შემუშავებულია და მიმდინაროებს 
მონიტორინგი

ელექტრონულ პლატფორმაში მონაცემთა 

შეყვანის ხარისხის, სისრულისა და 

თანმიმდევრულობის მონიტორინგი

             -                -          10  900           5 400        10 ####       18 000              -              -            -               -                  23 400               23 400 27 01 10 0               -          14 040         9 360        23 400 

5.2.5 ელექტრონული რეცეპტების 
პროგრამული უზრუნველყოფის 
გაუმჯობესებით მედიკამენტების 
არარაციონალური გამოყენებასა და 
პოლიფარმაციაზე  
ზედამხედველობისა და 
მონიტორინგის გაძლიერების მიზნით  
მედიკამენტებთან დაკავშირებული   e-
გაფრთხილების  სისტემის 

სოტდშჯსდს/

იტს/სფსრს
5.2.5.1 მედიკამენტებთან დაკავშირებული   e-

გაფრთხილების  სისტემის 
შემუშავებულია და ელექტრონულ 
რეცეპტში ინტეგრირებულია

მედიკამენტებთან დაკავშირებული   e-
გაფრთხილების  სისტემის შემუშავება და 
ელექტრონულ რეცეპტში ინტეგრირება

         3 4000 36    432 000              -          10  900           9 000        10 ####       30 000      3    5 000      15 000     3 ####      6 000          -               -                492 000        492 000             492 000 27 01 10 0     204 000      144 000     144 000      492 000 

5.3. ამოც ანა
5.3.1 ტელემედიცინის, მობილური და სხვა 

ელექტრონული ჯანდაცვის 
აპლიკაციების შემუშავება და 
დანერგვა სერვისების მიწოდების 
ხარისხის გასაუმჯობესებლად

იტს/სსჰ 5.3.1.1 ტელემედიცინის, მობილური და სხვა 
ელექტრონული ჯანდაცვის 
აპლიკაციების შემუშავებულია და 
დანერგილია

ტელემედიცინის, მობილური და სხვა 

ელექტრონული ჯანდაცვის აპლიკაციების 

შემუშავება 

         4 5500 24    528 000              -        180  900       162 000        90 ####     270 000      5    5 000      25 000     5 ####    10 000          -       300 000   300 000           1 295 000     1 295 000     1 295 000 EU 0     665 000      630 000   1 295 000 

5.3.2 სამედიცინო დაწესებულებების  
ციფრული ტექნოლოგიებით 
აღჭურვის თანდათანობითი 
გაფართოება ქვეყნის მასშტაბით

იტს/სსჰ 5.3.2.1 ციფრული გადაწყვეტილებებით 
სათანადოდ აღჭურვილი სამედიცინო  
დაწესებულებების რაოდენობა (100)

სამედიცინო დაწესებულებების  ციფრული 
ტექნოლოგიებით აღჭურვა

             -                -                   -                 -                -              -            -    2 000 000 ########           2 000 000     2 000 000     2 000 000 EU 0   1 000 000  1 000 000   2 000 000 

5.3.3 სამედიცინო პერსონალის 
გადამზადება და კვალიფიკაციის 
გაზრდა  ციფრული ტექნოლოგიების 
და ელექტრონული ჯანდაცვის 
კუთხით 

იტს/სსჰ 5.3.3.1  რუტინულ პრაქტიკაში 
ელექტრონული ჯანდაცვის 
გამოყენების პრინციპებში 
გადამზადებული  სამედიცინო 
პერსონალის  რაოდენობა(200)

 სასწავლო პროგრამების განხორციელება 
სამედიცინო პერსონალისთვის აუცილებელი 
ციფრული უნარ-ჩვევების 
ჩამოსაყალიბებლად

             -                3 2 200 15 150 700 2500    217 200        30  900         27 000        30 ####       90 000              -              -            -               -                334 200        334 200        334 200 EU 0      167 100     167 100      334 200 

5.3.4 ელექტრონული ჯანდაცვის 
სერვისების გამოყენება 
გადაუდებელი/საგანგებო 
სიტუაციების  მართვაში

იტს/სსჰ 5.3.4.1 საგანგებო სიტუაციებზე 
რეაგირებისთვის  მოდულის 
შექმნილია ელექტრონული ჯანდაცვის 
პლატფორმაში (მაგ., COVID-19 
რეაგირება)

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის  
მოდულის შექმნა ელექტრონული ჯანდაცვის 
პლატფორმაში 

             -                -        200  900       180 000      100 ####     300 000              -              -            -       500 000   500 000              980 000        980 000        980 000 EU 0      980 000      980 000 

6. მიზანი              -      194 900      567 000    525 000             -             -   ######   150 000                        8 650 000        10 104 900  10 104 900          5 934 700     3 616 200     554 000 ########  5 044 700    518 700 #########

6.1. ამოც ანა

6.1.1.  სამედიცინო დაწესებულებების 
სანებართვო პირობების გადახედვა 
კლინიკურ მიმართულებებში 

სოტდშჯსდს/

სფსრს
6.1.1.1 კლინიკურ მიმართულებებში 

დამატებითი სანებართვო მოთხოვნები  
გადახედილია

სანებართვო დანართების  მოთხოვნების   
გადახედვა ყველა კლინიკურ 
მიმართულებაში

             -                -          50  900         45 000               -                -              -            -               -                  45 000          45 000 45 000        45 000        45 000 

6.1.2.
სამედიცინო სერვისების  რეესტრის 
შექმნა, რომელიც მოიცავს 
განახლებად ინფორმაციას სამედიცინ 
ოდაწესებულებების და მათი 
რესურსების შესახებ 

სოტდშჯსდს 6.1.2.1  სამედიცინო სერვისების  რეესტრი 
შექმნილია და ხდება რეგულარული 
განახლება, რომელიც მოიცავს 
ჰოსპიტალური საწოლების 
განაწილებას სპეციალობებისა და 
გეოგრაფიული მდებარეობის 
მიხედვით

 სამედიცინო სერვისების  განახლებადი  
რეესტრის შექმნა

             -                -                   -                 -                -              -            -         50 000     50 000                50 000          50 000 50 000        50 000        50 000 

სოტდშჯსდს/

სფსრს
6.1.3.1  საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკისა და სტანდარტების 
გათვალისწინებით, სამედიცინო 
სერვისებზე სტანდარტული 
მოთხოვნები განსაზღვრულია 
კლინიკური მიმართულებების  
მიხედვით

 სამედიცინო სერვისებზე სტანდარტული 
მოთხოვნების განსაზღვრა კლინიკური 
მიმართულებების  მიხედვით

             -                -          30  900         27 000               -                -              -            -               -                  27 000        114 000 27 000       27 000        27 000 

სოტდშჯსდს/

სფსრს
6.1.3.2 არსებული სერვისების გადანაწილების 

ანალიზი განხორციელებულია და, 
კლინიკური მიმართულებების 
მიხედვით, ქვეყნის  საჭიროებები 
განსაზღვრულია შემუშავებული 
მოთხოვნების შესაბამისად

არსებული სერვისების გადანაწილების 
ანალიზი და, შედეგებზე დაყრდნობით, 
ქვეყნის  საჭიროებების განსაზღვრა 
კლინიკური მიმართულებების მიხედვით 

             -                -          30  900         27 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                  87 000 87 000        87 000        87 000 

6.1.4 სამედიცინო სერვისებზე  
„საჭიროების სერტიფიკატის“ 
დანერგვა 

სოტდშჯსდს/

სფსრს
6.1.4.1 "საჭიროების სერტიფიკატის" 

პირობების შემუშავებულია
"საჭიროების სერტიფიკატის" პირობების 
შემუშავება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0 0                -   

6.1.5.  ჯანდაცვის სერვისების 
სტრატიფიცირების გაფართოება 
რეგიონალიზაციის პრინციპების 
საფუძველზე

სოტდშჯსდს/

სფსრს
6.1.5.1  კლინიკური მიმართულებების 

რაოდენობა დანერგილი 
რეგიონალიზაციის პრინციპებითა და 
სერვისების სტრატიფიცირებით 

 წარმატებული რეგიონალიზაციის მოდელის 
გაფართოება  სხვა კლინიკურ 
მიმართულებებზე 

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                                50 000                50 000          50 000 50000 UNFPA 0       16 667        16 667       16 667        50 000 

6.2. ამოც ანა

6.2.1

.

საქართველოს სამედიცინო 
ჰოლდინგში შემავალი 
დაწესებულებების პერსონალის 
გადამზადება 

სსჰ 6.2.1.1 საქართველოს სამედიცინო 
ჰოლდინგის გადამზადებული 
პერსონალის რაოდენობა (არსებული 
პერსონალის 20%)

საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგში 
შემავალი დაწესებულებების პერსონალის 
გადამზადება/გაძლიერება 

             -                3 2 100 15 150 700 2500    118 200        20  900         18 000               -                -              -            -               -                136 200        163 200        136 200 Holding 0        68 100       68 100      136 200 

6.2.2 საქართველოს სამედიცინო 
ჰოლდინგის ინფრასტრუქტურული 
და აღჭურვილობის საჭიროებების 
შეფასება და მათი დაკმაყოფილება  

სსჰ 6.2.2.1 საქართველოს სამედიცინო 
ჰოლდინგის ინფრასტრუქტურული და 
აღჭურვილობის საჭიროებების 
შეფასების დოკუმენტი 
მომზადბეულია; განახლებული, 
სათანადო  აღჭურვილობის და 
ინფრასტრუქტურის მქონე  სამედიცინო 
ჰოლდინგის წევრი დაწესებულებების 
რაოდენობა  (3

საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის 
ინფრასტრუქტურული და აღჭურვილობის 
საჭიროებების შეფასება და ფინანსური 
რესურსების განსაზღვრა

             -                -          30  900         27 000               -                -              -            -               -                  27 000          27 000 Holding 0        27 000        27 000 

6.2.3  საერთაშორისო თანამშრომლობის 
გაძლიერება საქართველოს 
სამედიცინო ჰოლდინგის მიერ 
გაწეული სერვისების 
გასაუმჯობესებლად 

სსჰ 6.2.3.1  საერთაშორისო პარტნიორები 
მოძიებულია და დამყარებული 
საერთაშორისო თანამშრომლობა 
ჰოლდინგის შესაძლებლობების 
გასაძლიერებლად (2)

 საერთაშორისო პარტნიორების მოძიება და 
თანამშრომლობის დამყარება 

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                                50 000                50 000          50 000          50 000 Holding 0        25 000       25 000        50 000 

6.3. ამოც ანა

სსკგდც
6.3.1.1

შემუშავებული სასწრაფო დახმარების 
პროტოკოლების რაოდენობა (5)

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ახალი 

პროტოკოლების შემუშავება
             -                -          20  900         18 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                  78 000        256 000 78 000        23 400       54 600        78 000 

სსკგდც
6.3.1.2

 განახლებული სასწრაფო დახმარების 
პროტოკოლების რაოდენობა

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

არსებული პროტოკოლების 

განახლება/გადახედვა

             -                -          20  900         18 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                  78 000               78 000 27 03 04 0        54 600       23 400        78 000 

6.3.2 ტრიაჟის სისტემის გაუმჯობესების 
მიზნით პრიორიტეტული 
სადისპეჩერო სისტემის დანერგვა

სსკგდც
6.3.2.1

პრიორიტეტული სადისპეჩერო სისტემა 
დანერგილია ტრიაჟი 
გაუმჯობესებულია

ტრიაჟის სისტემის გაუმჯობესება 

პრიორიტეტული სადისპეჩერო სისტემის 

დანერგვით

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0 0                -   

სსკგდც
6.3.3.1

სასწრაფო სამედიცინო სერვისებზე  
ხარისხიანი და სრული მონაცემები  
ხელმისაწვდომია 

 სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის 

საინფორმაციო მხარდაჭერის გაუმჯობესება
             -                -                   -                 -                -              -            -       100 000   100 000              100 000 100 000        50 000       50 000      100 000 

სსკგდც
6.3.3.2

 24/7 კონტროლის სისტემა მოქმედებს მონიტორინგის მექანიზმის გაძლიერება 24/7 ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0               -                  -                 -                  -   

სსკგდც

6.3.4.1

პარამედიკოსთა დამოუკიდებელი 
მუშაობის მხარდამჭერი 
საკანონმდებლო/მარეგულირებელი 
ცვლილებები შემუშავებულია

პარამედიკოსთა დამოუკიდებელი მუშაობის 

მხარდამჭერი 

საკანონმდებლო/მარეგულირებელი 

ცვლილებების შემოღება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -            47 500 0                -   

სსკგდც
6.3.4.2

პარამედიკოსთა კომპეტენციის ჩარჩო 
განსაზღვრულია

პარამედიკოსთა კომპეტენციის ჩარჩოს 

განსაზღვრა
ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

სსკგდც

6.3.4.3

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
პარამედიკოსთა პროტოკოლისა და 
სტანდარტული ოპერაციული 
პროცედურები (SOP) შემუშავებულია

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

პარამედიკოსთა პროტოკოლისა და 

სტანდარტული ოპერაციული 

პროცედურების (SOP) შემუშავება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

სსკგდც

6.3.4.4

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების  
სამსახურში ჩართულ, გადამზადებულ 
პარამედიკოსთა რაოდენობა (150, 3 
წლის განმავლობაში)

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების  

სამსახურში ჩართულ პარამედიკოსთა 

გადამზადება

             -                1 10 150 15 2500      47 500                 -                 -                -              -            -               -                  47 500               47 500 27 01 06 0       15 833        15 833       15 833        47 500 

6.3.5. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
პერსონალის შესაძლებლობების 
გაძლიერება უპგ  პროგრამებში 
რეგულარული მონაწილეობით

სსკგდც

6.3.5.1

 უწყვეტი პროფესიული განვითარების  
პროგრამებში  ჩართულ სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების ექიმებისა და 
ექთნების რაოდენობა (100%)

 სასწრაფო დახმარების სამედიცინო 

პერსონალის ჩართვა უწყვეტი პროფესიული 

განვითარების  პროგრამებში

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

6.4. ამოც ანა

6.4.1

.

 პირველადი ჯანდაცვის 
მარეგულირებელი ჩარჩოს 
გადახედვა გაფართოებული 
მოდელის გათვალისწინებით

სოტდშჯსდს

6.4.1.1 გაფართოებული მოდელის 
გათვალისწინებით, პირველადი 
ჯანდაცვის მარეგულირებელი ჩარჩო 
გადახედილია

პირველადი ჯანდაცვის მარეგულირებელი 
ჩარჩოს გადახედვა გაფართოებული 
მოდელის გათვალისწინებით 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

6.4.2

.

პირველადი ჯანდაცვის სერვისების 
ახალი მოდელის დანერგვა 
პირველადი ჯანდაცვის შეღავათების 
პაკეტის ეტაპობრივი გაფართოებით

სოტდშჯსდს

6.4.2.1 გაფართოებული პირველადი 
ჯანდაცვის სერვისების 
გაფართოვებული პაკეტი  
შემუშავებულია და ხარჯები  
შეფასებულია

პირველადი ჯანდაცვის სერვისების 
გაფართოებული პაკეტების შემუშავება

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                              250 000              250 000        250 000 250000 WHO 0     250 000      250 000 

სოტდშჯსდს

6;4.3.1 პირველადი ჯანდაცვის 
პროვაიდერებისთვის სელქტიური 
კონტრაქტირების  შერჩევის 
კრიტერიუმები გადახედილია და 
განახლებულია

სელქტიური კონტრაქტირების  შერჩევის 
კრიტერიუმების გადახედვა და გაძლიერება  
პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერებისთვის

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                                50 000                50 000        100 000 50000 WHO 0       50 000        50 000 

სოტდშჯსდს

6.4.3.2 განახლებული კრიტერიუმების 
საფუძველზე დაკონტრაქტებული 
პირველადი ჯანდაცვის 
პროვაიდერების რაოდენობა 
(პროვაიდერების 75%)

განახლებული კრიტერიუმებით პირველადი 
ჯანდაცვის დაწესებულებების შერჩევა და 
დაკონტრაქტება 

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                                50 000                50 000 50 000        25 000       25 000        50 000 

სოტდშჯსდს

6.4.4.1  სოფლად პირველადი ჯანდაცვის 
დაწესებულებების რაოდენობა, 
აღჭურვილი საბაზისო 
აღჭურვილობით (300)

 სოფლად პირველადი ჯანდაცვის 
დაწესებულებებისთვის აღჭურვა საბაზისო 
აღჭურვილობით

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                           8 000 000           8 000 000     8 000 000          5 300 000 27 04 ########## EU 0  4 000 000   4 000 000   8 000 000 

სოტდშჯსდს

6.4.4.2 პირველადი ჯანდაცვის  
ინფრასტრუქტურის შექმნასა და 
შენარჩუნებაში ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტების როლისა და 
პასუხისმგებლობის გაზრდის 
მექანიზმი შემუშავებულია 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების 
როლისა და პასუხისმგებლობის გაზრდის 
მექანიზმის შემუშავება პირველადი 
ჯანდაცვის  ინფრასტრუქტურის შექმნასა და 
შენარჩუნებაში

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -                 -                  -   

 

6.4.5

.

შედეგებზე დაფუძნებული 
ანაზღაურების სისტემის დანერგვა

სოტდშჯსდს
6.4.5.1  შედეგებზე დაფუძნებული 

ანაზღაურების მოდელი შემუშავდა  
და გამოიყენება

 შედეგებზე დაფუძნებული ანაზღაურების 
მოდელის შემუშავება და გამოყენება

             -                -          30  900         27 000               -                -              -            -               -                  27 000          27 000          27 000 WHO 0       27 000        27 000 

 

6.4.6

.

პირველადი ჯანდაცვის წახალისების 
მექანიზმების შემუშავება 
დეფიციტურ და ძნელად მისადგომ 
გეოგრაფიულ ადგილებში  

სოტდშჯსდს

6.4.6.1  წახალისების მექანიზმები 
შემუშავებული და ამოქმედებულია  
დეფიციტურ და ძნელად მისადგომ 
გეოგრაფიულ ადგილებში 
პირველადი ჯანდაცვის 
წახალისებისთვის

დეფიციტურ და ძნელად მისადგომ 
გეოგრაფიულ ადგილებში პირველადი 
ჯანდაცვის სერვისების შემდგომი 
განვითარება და სტიმულირების 
მექანიზმების გამოყენება

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                                50 000                50 000          50 000 50000 WHO 0        50 000        50 000 

 

6.4.7

.

პირველადი ჯანდაცვის სერვისების 
უკეთ მართვისა და მიწოდებისათვის 
პჯდ სისტემის ციფრული 
ტექნოლოგიებით  აჭურვა  და 
ოჯახის ექიმების/ექთნების 
გადამზადება 

სოტდშჯსდს

6.4.7.1  პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების 
რაოდენობა, რომლებიც წარმატებით 
იყენებენ ტელემედიცინას/ციფრულ 
ტექნოლოგიებს სამედიცინო 
მომსახურების გასაწევად (100)

 ტელემედიცინის განვითარება,  
დისტანციური სერვისების მიწოდების 
არეალის გაფართოვება,  მობილური და სხვა 
ელექტრონული ჯანდაცვის 
გადაწყვეტილებების გამოყენება პირველადი 
ჯანდაცვის სერვისების გასაუმჯობესებლად

ადმინისტრაციული  

რესურსი  (ა მოცანა  

5.4)

             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

6.5. ამოც ანა

დკსჯეც

6.5.1.1 ელექტრონულ ინტეგრირებულ 
სისტემას (EIDSS), ჯანდაცვის მართვის 
საინფორმაციო სისტემასა (HMIS) და 
ლაბორატორიის ინფორმაციის 
მართვის სისტემას (LIMS) შორის 
ინტეგრირებული და 
ურთიერთთავსებადი 
ეპიდზედამხედველობის  
ინსტრუმენტები შექმნილია

ინტეგრირებისა და ურთიერთთავსებადობის 
განვითარება ელექტრონულ ინტეგრირებულ 
სისტემას (EIDSS), ჯანდაცვის მართვის 
საინფორმაციო სისტემასა (HMIS) და 
ლაბორატორიის ინფორმაციის მართვის 
სისტემას (LIMS) შორის.

             -                -        120  900       108 000        60 ####     180 000              -              -            -               -                288 000        317 200             288 000 27 01 03 0      288 000      288 000 

დკსჯეც

6.5.1.2  ადგილობრივი საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ცენტრების 
გადამზადებული თანამშრომლების 
რაოდენობა მონაცემთა ანალიზსა და 
რისკის შეფასებაში

 ადგილობრივი საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ცენტრების პერსონალის 
გადამზადება მონაცემთა ანალიზსა და 
რისკის შეფასებაში

             -                4 2 30 15 700 2500      29 200                 -                 -                -              -            -               -                  29 200               29 200 27 01 03 0        14 600       14 600        29 200 

დკსჯეც

6.5.1.3 ტრანსდისციპლინური მიდგომის 
„ერთიანი ჯანმრთელობა“ გამოყენება 
გრძელდებაზოონოზური და 
ვექტორული  დაავადებების ეფექტური 
იდენტიფიკაციისა და 
კონტროლისთვის.

ტრანსდისციპლინური მიდგომის „ერთიანი 
ჯანმრთელობა“ გამოყენების გაგრძელება 
ზოონოზური და ვექტორული  დაავადებების 
ეფექტური იდენტიფიკაციისა და 
კონტროლისთვის.

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

6.5.2

გლობალური სტრატეგიით 
განსაზღვრული დაავადებების 
ელიმინაციის/შემცირების 
ხელშეწყობაის მიზნით, შესაბამისი 
სტრატეგიული დოკუმენტების 
მომზადება

დკსჯეც

6.5.2.1 გლობალური სტრატეგიით 
განსაზღვრული დაავადებების შესახებ 
სტრატეგიები დამტკიცებულია

შესაბამისი სტრატეგიული დოკუმენტების 
მომზადება და შესრულების მონიტორინგი

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

დკსჯეც

6.5.3.1  ვაქცინაციის მაჩვენებელი გაზრდილია 
იმუნიზაციის დაბალი დაფარვის მქონე 
რეგიონებზე აქცენტით (მაჩვენებელი 
96%)

 ვაქცინაციის მაჩვენებლის გაზრდა 
იმუნიზაციის დაბალი დაფარვის მქონე 
რეგიონებზე აქცენტით

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

დკსჯეც

6.5.3.2 ახალი ვაქცინების დანერგვის შესახებ 
ეფექტური, მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული გადაწყვეტილებები 
მიღებულია

საჭიროებისამებრ, ახალი ვაქცინების 
ეფექტურად შემოღება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -                 -                  -   

6.5.4.

 მზარდ ანტიმიკრობულ 
რეზისტენტობასა და ინფექციებზე 
კონტროლის გაძლიერების მიზნით, 
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის 
საწინააღმდეგო ეროვნული 
სტრატეგიის განახლება 

დკსჯეც

6.5.4.1  ანტიმიკრობული რეზისტენტობის 
საწინააღმდეგო ეროვნული სტრატეგია 
განახლებულია

 ანტიმიკრობული რეზისტენტობის 
საწინააღმდეგო ეროვნული სტრატეგიის 
განახლება (

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -          240 000 0                -   

6.5.5

ინფექციის პრევენციისა და 
კონტროლის მონიტორინგის 
ინსტრუმენტის გამოყენება 
სამედიცინო  დაწესებულებების 
შესაფასებლად

დკსჯეც

6.5.5.1  სამინისტროს მიერ დამტკიცებული 
ინფექციის პრევენციისა და 
კონტროლის მონიტორინგის 
ინსტრუმენტის მიხედვით შეფასებული 
სამედიცინო  დაწესებულებების 
რაოდენობა (60)

 სამინისტროს მიერ დამტკიცებული 
ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის 
მონიტორინგის ინსტრუმენტის გამოყენება 
სამედიცინო  დაწესებულებების 
შესაფასებლად

             -                -        180  900       162 000               -                -              -            -               -                162 000        162 000 WHO 0       54 000        54 000       54 000      162 000 

6.5.6

ჰოსპიტალურ (ნოზოკომიურ) 
ინფექციებზე და ანტიმიკრობულ 
რეზისტენტობაზე კვლევების 
დაგეგმვა და განხორციელება სანდო 
მონაცემების მისაღებად და 
მაკორექტირებელი ღონისძიებების 
ეფექტურად დასაგეგმვად 

დკსჯეც

6.5.6.1 ჰოსპიტალურ (ნოზოკომიურ) 
ინფექციებზე და ანტიმიკრობულ 
რეზისტენტობაზე კვლევა 
ჩატარებულია 

ჰოსპიტალურ (ნოზოკომიურ) ინფექციებზე 
და ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე 
კვლევების დაგეგმვა და განხორციელება 
სანდო მონაცემების მისაღებად და 
მაკორექტირებელი ღონისძიებების 
ეფექტურად დასაგეგმვად 

             -                -          40  900         36 000               -                -              -            -               -                  36 000          36 000 WHO 0       36 000        36 000 

6.5.7

 სამედიცინო პერსონალის მიერ 
გამოწერილი 
რეცეპტის/დანიშნულების 
რეგულარული აუდიტი 
ანტიბიოტიკების 
გადაჭარბებული/არარაციონალური 
გამოყენების  გამოსავლენად 

დკსჯეც

6.5.7.1 სანდო მონაცემების მისაღებად და 
მაკორექტირებელი ღონისძიებების 
ეფექტურად დასაგეგმვად 

 სამედიცინო პერსონალის მიერ გამოწერილი 
რეცეპტის/დანიშნულების რეგულარული 
აუდიტი ანტიბიოტიკების 
გადაჭარბებული/არარაციონალური 
გამოყენების  გამოსავლენად 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

6.5.8

ცნობიერების ამაღლების კამპანიის 
შემუშავება და განხორციელება 
საზოგადოებისა და სამედიცინო 
პერსონალისთვის ანტიბიოტიკების 
არარაციონალურ გამოყენებასთან 
დაკავშირებულ რისკებზე

დკსჯეც

6.5.8.1  სამედიცინო პერსონალის მიერ 
გამოწერილი 
რეცეპტის/დანიშნულების 
რეგულარული აუდიტი 
მიმდინარეობს ანტიბიოტიკების 
გადაჭარბებული/არარაციონალური 
გამოყენების  გამოსავლენად 
აუდიტების რაოდენობა სულ მცირე 

ცნობიერების ამაღლების კამპანიის 
შემუშავება და განხორციელება 
საზოგადოებისა და სამედიცინო 
პერსონალისთვის ანტიბიოტიკების 
არარაციონალურ გამოყენებასთან 
დაკავშირებულ რისკებზე

             -                -          10  900           9 000          5 ####       15 000              -              -   #####  18  18 000             -                  42 000               42 000 27 03 02 
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0        42 000        42 000 

დკსჯეც

6.5.9.1 სისხლისა და სისხლის კომპონენტების, 
ადამიანის ორგანოების, ორგანოების 
ნაწილების, ქსოვილებისა და 
უჯრედების გადანერგვის 
უსაფრთხოების სტანდარტები 
შემუშავებულია და  ევროკავშირის 
სტანრადრტებთან შესაბამისად

სისხლისა და სისხლის კომპონენტების, 
ადამიანის ორგანოების, ორგანოების 
ნაწილების, ქსოვილებისა და უჯრედების 
გადანერგვის უსაფრთხოების სტანდარტების 
შემუშავება და განხორციელება 
ევროკავშირის სტანრადრტებთან 
შესაბამისად

             -                -          20  900         18 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                  78 000        228 000          78 000 EU 0       78 000        78 000 

დკსჯეც

6.5.9.2 სისხლის შეგროვების, დამუშავებისა 
და ტესტირების  არსებული 
ფრაგმენტირებული სისტემა 
ცენტრალიზებულია და  ფუნქციები 
გაერთიანებულია ერთ 
ცენტრალიზებულ დაწესებულებაში

  სისხლის შეგროვების, დამუშავებისა და 
ტესტირების  არსებული ფრაგმენტირებული 
სისტემისა და ფუნქციების გაერთიანების 
კოორდინაცია  ერთ ცენტრალიზებულ 
დაწესებულებაში

ადმინისტრაციული  

რესურსი
                       -                  -   

დკსჯეც

6.5.9.3 ანაზღაურებადი დონაციის 
სისტემიდან  ნებაყოფლობით უანგარო 
დონაციის  სისტემაზე გადასვლის 
გზით, უანგარო დონაციები 50%-ია

ანაზღაურებადი დონაციის სისტემიდან  
ნებაყოფლობით უანგარო დონაციის  
სისტემაზე გადასვლა 

                           150 000              150 000             150 000 27 03 02 
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      50 000        50 000       50 000      150 000 

6.6. ამოც ანა

6.6.1 პროფესიული ასოციაციების 
მხარდაჭერა კლინიკური 
გაიდლაინებისა და პროტოკოლების 
შემუშავებაში

სოტდშჯსდს 6.6.1 .1 შემუშავებული/განახლებული 
კლინიკური  გაიდლაინების და 
პროტოკოლების რაოდენობა 
(კლინიკური მიმართულების 
მიხედვით) (15)

პროფესიული ასოციაციებთან 

თანამშრომლობა კლინიკური 

გაიდლაინებისა და პროტოკოლების 

შემუშავებისთვის

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

6.6.2 შიდა და გარე კლინიკური აუდიტის 
რუტინული პრაქტიკის დანერგვა 
გაწეული სამედიცინო სერვისის 
ხარისხის, კლინიკურ 
გაიდლაინებთან და 
პროტოკოლებთან შესაბამისობის 
შესაფასებლად 

სოტდშჯსდს 6.6.2 .1 კლინიკური მიმართულებების 
რაოდენობა აუდიტის 
დამკვიდრებული პრაქტიკით (2)

 შიდა და გარე კლინიკური აუდიტის 

რუტინული პრაქტიკის დანერგვა 

             -                -          30  900         27 000        30 ####       90 000              -              -            -               -                117 000        117 000 117 000        58 500       58 500      117 000 

6.6.3 ხარისხის ინდიკატორების დანერგვა 
კლინიკურ მიმართულებებში  

სოტდშჯსდს 6.6.3 .1  კლინიკური მიმართულებების 
რაოდენობა დანერგილი ხარისხის 
ინდიკატორებით (2)

ხარისხის ინდიკატორების პაკეტის 

განსაზრვრა კლინიკურ მიმართულებებში  

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -                 -                  -   

6.6.4 სამედიცინო დაწესებულების და/ან 
სერვისის აკრედიტაციის მექანიზმების 
დანერგვის ხელშეწყობა

სოტდშჯსდს 6.6.4 .1 აკრედიტაციის მქონე სამედიცინო 
დაწესებულებების რაოდენობა

სამედიცინო დაწესებულების და/ან სერვისის 

აკრედიტაციის მექანიზმების წახალისება
ადმინისტრაციული  

რესურსი
               -   

6.6.5 პაციენტის გამოცდილების 
სისტემატური შეფასების მექანიზმის 
დანერგვა დაწესებულების დონეზე 
პაციენტის 
გამოცდილების/კმაყოფილების 
პერიოდული შესწავლით და 
კვლევებით 

სოტდშჯსდს 6.6.5.1 ჩატარებული პაციენტთა 
კმაყოფილების კვლევა (1)

პაციენტის გამოცდილების სისტემატური 

შეფასების მექანიზმის დანერგვის 

ხელშეწყობა კმაყოფილების პერიოდული 

შესწავლით და კვლევებით 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

6.6.7 სელექტიური კონტრაქტირებისთვის 
კრიტერიუმების შემუშავება 
სხვადასხვა კლინიკურ 
მიმართულებაში

სოტდშჯსდს 6.6.7.1 კლინიკური მიმართულების 
რაოდენობა  სელექტიური 
კონტრაქტირების მექანიზმის 
დანერგვით  (1)

სელექტიური კონტრაქტირებისთვის 

კრიტერიუმების შემუშავება სხვადასხვა 

კლინიკურ მიმართულებაში

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0               -                  -   

6.6.8  სამედიცინო პერსონალის 
მოტივაციის გაზრდისა და მათი 
ქვეყნიდან/ სფეროდან გადინების 
პრევენციისთვის,  სახელმწიფო 
პროგრამების ფარგლებში, 
სამედიცინო პერსონალის  „მინიმალური ანაზღაურების“  
სისტემის შემუშავება და დამტკიცება; 

აღსრულების მონიტორინგი

სოტდშჯსდს 6.6.8.1 "მინიმალური ანაზღაურების" სისტემა  
შემუშავებულიაა

 სამედიცინო პერსონალის  „მინიმალური 

ანაზღაურების “  სისტემის შემუშავება 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -                  -   

7. მიზანი ########    274 750      324 000    300 000     30 000   12 000         -   ########                           150 000          5 552 670    5 552 670             381 150     2 921 620  2 249 900 ########  1 912 625 ########  5 552 670 

7.1. ამოც ანა

დკსჯეც 7.1.1.1 ჯანდაცვის საერთაშორისო 
რეგულაციების განსახორციელებლად, 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
საგანგებო ოპერაციების მართვის 
პროგრამა შემუშავებული და 
დამტკიცებულია

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საფრთხეებზე 

რეაგირების წესების შემუშავება ჯანდაცვის 

საერთაშორისო რეგულაციების 

განსახორციელებლად 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -          132 700 0                -   

დკსჯეც 7.1.1.2 PHEOC  სათანადოდ აღჭურვილია PHEOC-ის ადეკვატური აღჭურვა              -                -                   -                 -                -              -            -               -                              100 000              100 000        100 000 CDC 0      100 000      100 000 

დკსჯეც 7.1.1.3 PHEOC-ის გადამზადებული 
პერსონალის რაოდენობა

PHEOC-ის  ადამიანური რესურსების 

შესაძლებლობების გაძლიერება
             -                3 2 150 15 700 2500      32 700                 -                 -                -              -            -               -                  32 700          32 700 CDC 0        16 350       16 350        32 700 

დკსჯეც 7.1.1.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
საფრთხეებზე რეაგირების 
ოპერაციული რეგიონული ცენტრების 
ქსელი შექმნილია (1)

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საფრთხეებზე 

რეაგირების ოპერაციული რეგიონული 

ცენტრების ქსელის შექმნა

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

დკსჯეც 7.1.2.1 სტანდარტული ოპერაციული 
პროცედურები შემუშავებულია,  
პერიოდული ტრენინგები და 
სიმულაციური სავარჯიშოები 
მიმდინარეობს პერსონალის
შესაძლებლობების 
გასაუმჯობესებლად 

 სტანდარტული ოპერაციული 

პროცედურების შექმნა, პერიოდული 

გადამზადებებისა და სიმულაციური 

სავარჯიშების განხორციელება  პერსონალის 

შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად 

             -                -          30  900         27 000        10 ####       30 000              -              -            -               -                  57 000        153 000          57 000 CDC 0        57 000        57 000 

დკსჯეც 7.1.2.2 ვექტორების კონტროლის პროგრამები 
და შესაბამისი სანიტარული ზომები 
მიღებულია და ხორციელდება

 ვექტორული კონტროლის პროგრამების და 

შესაბამისი სანიტარული ღონისძიებების 

განხორციელება სასაზღვრე შესვლის 

პუნქტებში

             -                -          40  900         36 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                  96 000          96 000 CDC 0        96 000        96 000 

 7.1.3.

ქვეყანაში შესვლის პუნქტებზე 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
საფრთხეებზე რეაგირების 
გაძლიერების მიზნით, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
საფრთხეებზე რეაგირების გეგმის 
გადახედვა და განახლება

დკსჯეც 7.1.3.1  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
საფრთხეებზე რეაგირების გეგმა 
განახლებულია

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

საფრთხეებზე რეაგირების გეგმის შემუშავება 

             -          60  900         54 000        40 ####     120 000              174 000        174 000        174 000 CDC 0      174 000      174 000 

დკსჯეც 7.1.4.1.

1

რისკების ერთობლივ შეფასებასა და 
რეაგირებაში გადამზადებული 
ადამიანების რაოდენობა

რისკების ერთობლივი შეფასებისა და 

რეაგირებისთვის მრავალსექტორული 

ტრენინგების შემუშავება და განხორციელება

             -                3 2 50 15 700 2500      23 700                 -                 -                -              -            -               -                  23 700          62 700 23 700        23 700        23 700 

დკსჯეც 7.1.4.2.

1

დარგთაშორისი სტანდარტული 
ოპერაციული პროცედურები 
მიღებულია

დარგთაშორისი სტანდარტული 

ოპერაციული პროცედურების შემუშავება და 

განხორციელება

             -                -          10  900           9 000        10 ####       30 000              -              -            -               -                  39 000 39 000       39 000        39 000 

დკსჯეც 7.1.5.1 საფრთხეებზე რეაგირებისთვის  
ფინანსური რესურსების მობილიზების 
თაობაზე, სამინისტროებს შორის  
შესაბამისი დებულების შესახებ 
შეთანხმება მიღწეულია და დებულება 
შემუშავებულია 

საფრთხეებზე რეაგირებისთვის  ფინანსური 

რესურსების მობილიზების თაობაზე 

დებულების შემუშავება

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

დკსჯეც 7.1.5.2 საზ. ჯანდაცვის საფრთხეების დროს,  

დონორთა დახმარების მობილიზების 
კოორდინაციისთვის ოპერაციული 
პროცედურები შემუშავებულია 

საზ. ჯანდაცვის საფრთხეების დროს,  

დონორთა დახმარების მობილიზების 

კოორდინაციისთვის ოპერაციული 

პროცედურების შემუშავება 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

7.2. ამოც ანა

7.2.1. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 
ოთხდონიანი განგაშის სისტემის 
მზადყოფნის შეფასება, ქვეყნის 
მასშტაბით გაფართოვება  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
პოტენციურ საფრთხეებზე ეფექტური 
რეაგირების მიზნით.  

საჭიროებისამებრ,  მისი ტექნიკური 
ფუნქციონირების განახლება

დკსჯეც 7.2.1.1  საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 
ოთხდონიანი განგაშის სისტემა 
მოქმედებს ქვეყნის მასშტაბით

 საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

ოთხდონიანი განგაშის სისტემის 

მზადყოფნის შეფასება

             -                -                   -                 -                -              -            -         50 000     50 000                50 000          50 000          50 000  WHO 0       50 000        50 000 

დკსჯეც 7.2.2.1 ადრეული გაფრთხილების სისტემა 
შემოწმებულია, მზადყოფნაშია და 
მოიცავს ქვეყნის ყველა (11) რეგიონს  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
პოტენციურ საფრთხეებთან 
გამკლავების მიზნით. 

ადრეული გაფრთხილების სისტემის 

მზადყოფნის შემოწმება და გაფართოვება 

ქვეყნის მასშტაბით, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის პოტენციურ საფრთხეებთან 

გამკლავების მიზნით. საჭიროებისამებრ მისი 

ტექნიკური ფუნქციონირების განახლება

             -                -                   -                 -                -              -            -       220 000   220 000              220 000        242 900        220 000  WHO 0      220 000      220 000 

დკსჯეც 7.2.2.2 გადამზადებული საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის სპეციალისტებისა და პჯდ 
სამედიცინო პერსონალის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სპეციალისტებისა და პჯდ სამედიცინო 

პერსონალის გადამზადება ქვეყნის ყველა 

(11) რეგიონში 

             -                1 2 50 15 150 700 2500      22 900                 -                 -                -              -            -               -                  22 900               22 900 27 01 03 0        11 450       11 450        22 900 

7.2.3.

სენტინელური ზედამხედველობის 
სისტემის გაფართოება ქვეყნის 
მასშტაბით

დკსჯეც 7.2.3.1  სენტინელური ზედამხედველობა 
გაფართოვებულია და მოიცავს ქვეყნის 
ყველა (11) რეგიონს

 სენტინელური ზედამხედველობის 

გავრცელება ყველა რეგიონში  

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

6.5.3.

იმუნიზაციის მაჩვენებლების გაზრდა 
და ახალი ვაქცინების დანერგვის 
შესახებ ეფექტური, 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
გადაწყვეტილებების მიღება

ქვეყანაში შესვლის პუნქტებში 
რუტინული და საგანგებო IHR 

შესაძლებლობების გაძლიერების 
მიზნით, ვექტორული კონტროლის 
პროგრამების და სოპ-ების 
შემუშავება, პერსონალის 
პერიოდული ტრენინგების და 
სიმულაციური ვარჯიშების 
უზრუნველყოფა 

 7.1.4.

6.5.9 .

ტრანსფუზიის გზით გადამდები 
ინფექციების პრევენციის მიზნით, 
სისხლისა და სისხლის 
კომპონენტების, ადამიანის 
ორგანოების, ორგანოების 
ნაწილების, ქსოვილებისა და 
უჯრედების გადანერგვის 
უსაფრთხოების სტანდარტების 
შემუშავება, დ აასევე სისხლის 
შეგროვების, დამუშავებისა და 
ტესტირების  ცენტრალიზებული 
სისტემის შექმნა

დარგთაშორისი თანამშრომლობის 
გაძლიერების მიზნით, 
დარგთაშორისი სოპ-ების შემუშავება 
და რისკების ერთობლივი შეფასებისა 
და რეაგირებისთვის 
მრავალსექტორული ტრენინგების 
შემუშავება და განხორციელება

 7.1.5. დაფინანსების უზრუნველყოფა 
საგანგებო სიტუაციებისადმი 
ეფექტური მზადყოფნისა და 
რეაგირებისთვის 

ჯანდაც ვის  მო მსახურ ების  ხარ ისხის  გაუმჯობესების  მე ქ ანიზმების  დახვეწა

საზოგადოებრ ივი  ჯანდაც ვის  სისტემის  გაძლიერ ება , საზოგადოებრ ივი  ჯანმრთელობის  რისკ ე ბისადმი  

მზადყოფ ნისა  და  რ ეაგირ ების  გასაუმჯობესებლად

5.2.4 ელექტრონული მონაცემების გაცვლის 
სისტემის და ხარისხის გაუმჯობესება, 
რომელიც გულისხმობს 
ელექტრონული ჯანდაცვის ერთიანი 
პლატფორმის შექმნას; კავშირის  
დამყარებას ეროვნულ რეესტრებსა და  
საჯარო მმართველობის სხვა e-
სისტემებს შორის; ელექტრონულ 
პლატფორმაში მონაცემთა შეყვანის 
ხარისხის, სისრულისა და 
თანმიმდევრულობის მონიტორინგს 
და ა.შ

ელექტორ ნული  ჯანმრთელობის  (e-Health) სისტემის  არ ქ იტე ქტურისა  და  სერ ვისების  

5.2.1 ციფრული ტექნოლოგიებისა და 
ელექტრონული ჯანდაცვის IT 
ინფრასტრუქტურის ტრანსფორმაცია 
და უწყვეტი მონიტორინგისთვის 
ოპერაციული ცენტრის შექმნა 

გადამდები  დაავადებებით  გამო წვეული  ავადობის , შეზღუდული  შე საძლებლობების  და  

ნაადრ ევი  სიკ ვდილიანობის  შე მცირ ება   

ჯანდაც ვის  ციფრული   ტექ ნოლოგიების  და  ტელემედიცინის  სერ ვისების  დანერ გვის  

ჯანდაც ვის  სერ ვისების   გაძლიერ ება  და  ხარ ისხის  გაუმჯობესე ბა
ჯანდაც ვის  მო მსახურ ების  საჭიროებებზე  დაფუძნებული  დაგეგმვის , ორგანიზებისა  და  

რ ეგულირ ების   გაძლიერ ება  

6.1.3.  ჯანდაცვის სერვისების საჭიროებების 
განსაზღვრა და 
„მეფინგი“გეოგრაფიული 
ადგილმდებარეობებისა და 
კლინიკური მიმართულებების  
მიხედვით

6.5.1.

გადამდებ დაავადებებზე 
ეპიდზედამხედველობის 
გაძლიერების მიზნით, 
საინფორაციო სისტემის 
ინტეგრირებული და 
ურთიერთთავსებადი 
ეპიდზედამხედველობის  
ინსტრუმენტების შექმნა;  სამედიცინო 
პერსონალის გადამზადება და 
„ერთიანი ჯანმრთელობის“ 
ეფექტიანი გამოყენების 
უზრუნველყოფა
 

 
 

6.3.4  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

მომსახურებაში პარამედიკოსების 

როლის გაძლიერების მიზნით, 

საკანონმდებლო/მარეგულირებელი 

ცვლილებების შემოღება; სოპ-ების 

შემუშავება; კომპეტენციის ჩარჩოს 

განსაზღვრა და პარამედიკოსთა 

გადამზადება

პირ ველადი  ჯანდაც ვის  სისტემის  გაძლიერ ება  მაღალი  ხარ ისხის , ინდივიდზე  

ორიენტირ ებული , ინტეგრ ირ ებული  მო მსახურ ების  უზრუნველყოფით  

სახელმწიფო  სამედიცინო  სერ ვისების  გაძლიერ ება  სტრ ატეგიული  ჯანდაც ვის  

დაწესე ბულებების  სახელმწიფო  ჰოლდინგის  ჩ ამო ყ ალიბებით

სასწრ აფო  გადაუდებელი  სამედიცინო  მო მსახურ ების  შე საძლებლობებისა  და  

ეფ ე ქტურობის  გაძლიერ ება

6.4.3

.

პირველადი ჯანდაცვის სელექტიური 
კონტრაქტირებისსთვის  შერჩევის 
კრიტერიუმების 
გადახედვა/განახლება და   
განახლებული კრიტერიუმებით 
პირველადი ჯანდაცვის 
დაწესებულებების 
შერჩევა/დაკონტრაქტება

 

6.4.4

.

პირველადი ჯანდაცვის 
ინფრასტრუქტურის 
გაძლიერებისთვის ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტების როლისა და 
პასუხისმგებლობის გაზრდის 
მექანიზმების შემუშავება და სოფლის 
ამბულატორიების აღჭურვა

6.3.3 სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის 
საინფორმაციო მხარდაჭერის 
გაუმჯობესება და 24/7 
მონიტორინგის მექანიზმის დანერგვა

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
მომსახურების მართვის 
გაუმჯობესების მიზნით, სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების არსებული 
პროტოკოლების 

6.3.1.

საზოგადოებრ ივი  ჯანმრთელობის  საფრთხეებზე  მზადყოფ ნისა  და  რ ე აგირ ების  მართვის  

გაძლიერ ება  

7.1.1.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
საფრთხეებზე რეაგირების 
ოპერაციული ცენტრის (PHEOC) 

შესაძლებლობების გაძლიერების 
მიზნით, საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის საფრთხეებზე რეაგირების 
წესების შემუშავება, PHEOC-ის 
ადეკვატური აღჭურვა და 
პერსონალის გადამზადება; 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
საფრთხეებზე რეაგირების 
ოპერაციული რეგიონული 

ე პიდზედამხედველობის   სისტემის  გაძლიერ ება  საზოგადოებრ ივი  ჯანმრთელობის  

საფრთხეებზე  რ ეაგირ ებისათ ვის   

7.2.2.

ადრეული გაფრთხილების სისტემის 
მზადყოფნის შემოწმება და 
გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით, 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
პოტენციურ საფრთხეებთან 
გამკლავების მიზნით. 

საჭიროებისამებრ მისი ტექნიკური 
ფუნქციონირების განახლება

 7.1.2.



7.2.4.

პერსონალის გადამზადება (აქცენტით 
ადგილობრივ საზოგადოებრივ 
ჯანდაცვის ცენტრებზე) შემთხვევების 
გამოვლენისა და კონტაქტების 
მიკვლევის საკითხებში

დკსჯეც 7.2.4.1 გადამზადებული პერსონალის 
რაოდენობა (აქცენტით ადგილობრივ 
საზოგადოებრივ ჯანდაცვის 
ცენტრებზე) შემთხვევების 
გამოვლენისა და კონტაქტების 
მიკვლევის საკითხებში (4000)

პერსონალის გადამზადება (აქცენტით 

ადგილობრივ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის 

ცენტრებზე) შემთხვევების გამოვლენისა და 

კონტაქტების მიკვლევის საკითხებში

             -                1 2 4000 15 700 2500    126 400                 -                 -                -              -            -               -                126 400        126 400 126 400        63 200       63 200      126 400 

7.3. ამოც ანა

7.3.1. ლაბორატორიების 
მარეგულირებელი სისტემის 
გაუმჯობესება (სანებართვო 
მოთხოვნების გადახედვა და 
საერთაშორისო სტანდარტებტან 
შესაბამისობაში მოყვანა)

7.3.1.1 ლაბორატორიებისთვის სანებართვო 
მოთხოვნები გადახედიალია (მათ 
შორის, საგანგებო სიტუაციებზე 
რეაგირების მოთხოვნების 
ინტეგრირება)

ლაბორატორიებისთვის სანებართვო 

მოთხოვნების გაძლიერება (მათ შორის, 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

მოთხოვნების ინტეგრირება)

             -                -          30  900         27 000               -                -              -            -               -                  27 000          27 000               27 000 27 01 03 0       27 000        27 000 

7.3.2 ლაბორატორიების აკრედიტაციის 
გაფართოება და გაძლიერება

7.3.2.1 აკრედიტირებული ლაბორატორიების 
რაოდენობა

ლაბორატორიების გარე აკრედიტაციის 

გაფართოება 

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

7.3.3.1  ბიოუსაფრთხოებასა და 
ლაბორატორიულ მედიცინაში 
უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და 
დიპლომისშემდგომი კურსების 
შემუშავებულია და აკრედიტებულია

 ბიოუსაფრთხოებასა და ლაბორატორიულ 

მედიცინაში უწყვეტი სამედიცინო 

განათლებისა და დიპლომისშემდგომი 

კურსების შემუშავება

             -                -          80  900         72 000        20 ####       60 000              -              -            -               -                132 000        182 250             132 000 27 01 03 0     132 000      132 000 

7.3.3.2 საგანგებო შემთხვევების 
დიაგნოსტიკის საკითხებში 
გადამზადებული ლაბორატორიის 
პერსონალის რაოდენობა (10, 
ყოველწლიურად) 

ლაბორატორიის პერსონალის გადამზადება 

საგანგებო შემთხვევების დიაგნოსტიკის 

საკითხებში 

             -                3 5 10 15 700 2500      50 250                 -                 -                -              -            -               -                  50 250               50 250 27 01 03 0        25 125       25 125        50 250 

დკსჯეც ლუგარის კვლევითი ცენტრის  

შესაძლებლობების გაძლიერება
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -       1 242 000 0                -   

დკსჯეც რეგიონული ლაბორატორიების 

შესაძლებლობების გაძლიერება
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -   0                -   

დკსჯეც დამატებითი ლაბორატორიების გახსნა 

გეოგრაფიულად სტრატეგიულ ან 

დეფიციტურ ადგილებში

       30 2000 18 ########              -                   -                 -        6    5 000      30 000     6 ####    12 000          -   #######   120 000           1 242 000 1 242 000      642 000     600 000   1 242 000 

7.4. ამოც ანა

სსკგდც 7.4.1.1  საგანგებო სამედიცინო გუნდების  
შექმნის მექანიზმი შემუშავებული და 
მიღებულია

საგანგებო სამედიცინო გუნდების შექმნის 

მექანიზმის, გეგმის   შემუშავება
             -                -                   -                 -                -              -            -   ####### ########           2 191 920     2 991 920     2 191 920 ASB 

(Grant)

0  2 191 920   2 191 920 

სსკგდც 7.4.1.2  საგანგებო სამედიცინო გუნდების 
გადამზადებული პერსონალის 
მონაცემთა ბაზა შექმნილია 

 საგანგებო სამედიცინო გუნდების 

გადამზადებული პერსონალის, 

მოხალისეების მონაცემთა ბაზის შექმნა 

             -                -                   -                 -                -              -            -   800000   800 000              800 000 800 000      400 000     400 000      800 000 

სსკგდც 7.4.2.1 პირველადი ჯანდაცვის 
დაწესებულებებისა და ჰოსპიტლების 
რაოდენობა, რომლებსაც 
შემუშავებული აქვთ საგანგებო 
მობილიზაციისა და რეაგირების გეგმა

საგანგებო მობილიზაციისა და რეაგირების 

გეგმის შემუშავება პირველადი ჯანდაცვისა 

და ჰოსპიტალური სექტორისთვის 

დაწესებულებების მიერ

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -            18 800 0                -   

სსჰ 7.4.2.2  შემთხვევების იდენტიფიცირებისა და 
მათზე რეაგირებისთვის, 
გადამზადებული პირველადი 
ჯანდაცვისა და ჰოსპიტლების 
პერსონალის რაოდენობა

 ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების 

გაძლიერება შემთხვევების 

იდენტიფიცირებისა და მათზე 

რეაგირებისთვის

             -                2 2 100 15 700 2500      18 800                 -                 -                -              -            -               -                  18 800 18 800        18 800        18 800 

7.4.3. საგანგებო სიტუაციებმდგომარეობის 

დროს  საბაზისო სამედიცინო 

სერვისების შენარჩუნების 

უზრუნველყოფა

დკსჯეც 7.4.3.1  სამედიცინო დაწესებულებათა 
რაოდენობა, რომელთაც 
შემუშავებული აქვთ საგანგებო 
სიტუაციებში საბაზისო სამედიცინო 
სერვისების შენარჩუნებისა და 
უზრუნველყოფის გეგმა 

 სამედიცინო დაწესებულებებისთვის 

რეკომენდაციების გაცემა და მათ მიერ გეგმის 

შემუშავება  საგანგებო სიტუაციებში 

საბაზისო სამედიცინო სერვისების 

შენარჩუნებასა და უზრუნველყოფაზე

ადმინისტრაციული  

რესურსი
             -                -                   -                 -                -              -            -               -                          -                    -   0                -   

7.4.4. შესაბამისი 
რეგულაციების/პროცედურების 
შემუშავება,  გადაუდებელ 
სიტუაციებში აუცილებელი 
სამედიცინო კონტრზომების სწრაფი 
მოპოვების, შეგროვებისა და 
განაწილების სისტემის 
უზრუნველსაყოფად  (წყაროს 
იდენტიფიცირება;  მოლაპარაკება;  

ფინანსების მობილიზაცია;  

შესყიდვების, ტრანსპორტირების, 

შენახვისა და განაწილების 
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა და 

დკსჯეც 7.4.3.2 სამედიცინო კონტრზომების  (ტესტები, 
პირადი უსაფრთხოების საგნები, 
მედიკამენტები, ვაქცინები და ა.შ.) 
სწრაფი მოპოვების, შეგროვებისა და 
განაწილების სისტემა შემუშავებული 
და ქმედითია

შესაბამისი რეგულაციების/პროცედურების 

შემუშავება,  გადაუდებელ სიტუაციებში 

აუცილებელი სამედიცინო კონტრზომების 

სწრაფი მოპოვების, შეგროვებისა და 

განაწილების სისტემის უზრუნველსაყოფად  

(წყაროს იდენტიფიცირება;  მოლაპარაკება;  

ფინანსების მობილიზაცია;  შესყიდვების, 

ტრანსპორტირების, შენახვისა და 

განაწილების ლოგისტიკური 

უზრუნველყოფა და ა.შ .)

             -                -          30  900         27 000               -                -              -            -               -                  27 000          27 000               27 000 27 01 03 0        27 000        27 000 

7.5. ამოც ანა

დკსჯეც რისკის კომუნიკაციისთვის სამოქმედო გეგმის 

/ღონისძიებების შემუშავება
             -                -          30  900         27 000               -                -              -            -               -                  27 000        122 000               27 000 27 03 02 

10

0       27 000        27 000 

დკსჯეც სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის მათზე 

მორგებული რისკის კომუნიკაციის 

ღონისძიებების შემუშავება  და მათ 

განსახორციელებლად შესაბამისი  

საკომუნიკაციო არხების გამოყენება

             -                -          50  900         45 000               -                -              -            -               -                                50 000                95 000               95 000 27 03 02 

10

0        38 000       57 000        95 000 
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7.3.4.1 გეოგრაფიულად სტრატეგიულ ან 
დეფიციტურ ადგილებში გახსნილი, 
ახალი, სრულად აღჭურვილი 
ლაბორატორიების რაოდენობა (2)

7.5.1.1 განხორციელებული მიზნობრივი 
რისკის საკომუნიკაციო კამპანიების 
რაოდენობა (5)

ერთიანი ხარჯი

სულ

რისკ ე ბის  კო მუნიკ აც იის  ეფ ე ქტიანი  მრ ავალდონიანი  და  მრ ავალმხრ ივი   კ ამპ ანიის  

მე ქ ანიზმების  შე მუშავე ბის  უზრუნველყოფ ა

7.5.1. ყველასათვის, მათი სოციალური, 

ეკონომიკური, ეთნიკური ან 

რელიგიური სტატუსისაგან 

დამოუკიდებლად, ინკლუზიური და 

თანაბრად ხელმისაწვდომი რისკის 

კომუნიკაციის უზრუნველყოფისთვის  

რისკის კომუნიკაციისთვის სამოქმედო 

გეგმის /ღონისძიებების შემუშავება

7.3.4

.

საგანგებო ვითარებებზე ეფექტიანი 

რეაგირებისათვის, ლაბორატორიების 

ინფრასტრუქტურისა და ტექნიკური 

რესურსის გაუმჯობესება 

(ლაბორატორიების 

რეაბილიზაცია/მშენებლობა და 

აღჭურვა)

სამედიცინო  კო ნტროლის  ღონისძიებე ბის  გაძლიერ ება  საგანგე ბო  სიტუაციებზე   

მზადყოფ ნისა  და  რ ეაგირ ებისათ ვის   

7.4.1. საგანგებო სამედიცინო გუნდების 
(EMT) შექმნა, საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის მუშაკების  ჩათვლით

7.4.2. პირველადი ჯანდაცვის და 
ჰოსპიტლების საგანგებო 
სიტუაციებზე რეაგირების 
შესაძლებლობების გაძლიერება

ლაბორ ატორიული  შე საძლებლობების  განვით არ ება  საზოგადოებრ ივი  ჯანმრთელობის  

საფრთხეებზე  რ ეაგირ ებისათ ვის

7.3.3.

ლაბორატორიებში დასაქმებული 
ადამიანური რესურსის გადამზადება 
ბიოუსაფრთხოებაში,  
ლაბორატორიულ მედიცინაში, 
საგანგებო შემთხვევების 
დიაგნოსტიკის საკითხებში


