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სეზონური გრიპის შემთხვევათა სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით
გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

 

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი
პუნქტის,  „ჯანმრთელობის  დაცვის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე-15  მუხლის,  მე-16
მუხლის  პირველი  პუნქტის  „კ“  ქვეპუნქტის,  53-ე  მუხლის  მე-2  პუნქტის  „ზ“  ქვეპუნქტის,
70-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის,  74-ე  მუხლის,  75-ე  მუხლის,  „საქართველოს
ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა,  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური
დაცვის  სამინისტროს  დებულების  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  მთავრობის  2018
წლის 14 სექტემბრის N473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის „ა“
და „გ“ ქვეპუნქტების, მე-3 მუხლის „ა“ და „ნ“ ქვეპუნქტების, მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“
და  „ო“  ქვეპუნქტების  გათვალისწინებით,  სეზონური  გრიპის  შემთხვევათა  სწორი
მართვის/რეფერალის  უზრუნველყოფის  მიზნით,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  განისაზღვროს  „მორიგე“  რეჟიმში  მომუშავე  დაწესებულებები  (შემდგომში  -
დაწესებულებები):

ა)  შპს  „საოჯახო  მედიცინის  ეროვნული  სასწავლო  ცენტრი“  -  (ქ.  თბილისი,
წინამძღვრიშვილის  ქ.  N57);

ბ) შპს „მედკაპიტალი“ - გლდანის ფილიალი (ქ. თბილისი, გლდანი, გამარჯვების ქ. 1
(ი. ვეკუას ქ. 18);

გ)  შპს  „მედკაპიტალი“  -  ვარკეთილის  ფილიალი  (ქ.  თბილისი,  ისანი-სამგორის
რაიონი,  მოსკოვის  გამზ.  4  კვ.  3  კორპ.);

დ) შპს ,,მედკაპიტალი“ - საბურთალოს ფილიალი (ქ. თბილისი, გამრეკელის 19).

 

2.  ბრძანების  პირველი  პუნქტით  განსაზღვრულმა  დაწესებულებებმა,  შესაბამისი
პროტოკოლის  მიხედვით,  კვირაში  7  დღე,  24  საათის  განმავლობაში  უზრუნველყონ,



საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  საჯარო  სამართლის  იურიდიულ  პირის  -
საზოგადოებრივი  უსაფრთხოების  მართვის  ცენტრი  -  ,,112“-იდან  გადამისამართებული
ზარების  საფუძველზე,  ქ.  თბილისში  მყოფ  პაციენტთა  სატელეფონო  კონსულტაცია,  პჯდ
სამედიცინო დაწესებულებაში მათი რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად.

3.  ბრძანების  პირველი  პუნქტით  განსაზღვრული  დაწესებულებების  მიერ,  ამ
ბრძანებით  განსაზღვრული  გაწეული  მომსახურების  ღირებულების  ანაზღაურება
განხორციელდეს „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის ასიგნებებიდან.

4.  მომსახურების  ანაზღაურება  განხორციელდება  მიმწოდებელი  დაწესებულების
ბრიგადების  რაოდენობის  მიხედვით,  თითოეულ  ბრიგადაზე  (ბრიგადის  შემადგენლობა
განისაზღვრება  დაწესებულების  მიერ  და  მის  შემადგენლობაში  შედის  ექიმი
(დამოუკიდებელი  საექიმო  საქმიანობის  მქონე  ნებისმიერი  სუბიექტი,  სახელმწიფო
სერტიფიკატით  ნებადართული  სპეციალობისა  და  კომპეტენციის  მიუხედავად),  ასევე
დაწესებულების  საჭიროების  შესაბამისად,  ექიმი,  ექთანი,  ოპერატორი
გადამისამართებული ზარების მართვის მიზნით) დღე-ღამეში -  120  (ასოცი ლარი)  ლარის
ოდენობით.

5. ბრძანებით განსაზღვრული სერვისის მიწოდება არ ითვალისწინებს
თანაგადახდას ბენეფიციართა მხრიდან.

6.  ამ  ბრძანების  მიზნებისთვის  გამოყენებულ  იქნეს  „COVID-19–ის  საეჭვო  და
დადასტურებულ  შემთხვევათა  ბინაზე  მართვის  ინსტრუქციის  დამტკიცების  შესახებ“
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური  დაცვის  მინისტრის  2020  წლის  12  ნოემბრის  N01-549/ო  ბრძანებით
დამტკიცებული  დანართი  N3  (სასწრაფო  გადაუდებელი  შემთხვევების  მართვის
ინსტრუქცია).

7.  ამ  ბრძანების  მიწოდება  დაინტერესებული  მხარეებისათვის  დაევალოს
სამინისტროს  პოლიტიკის  დეპარტამენტის  ჯანმრთელობის  დაცვის  პოლიტიკის
სამმართველოს.

8. ბრძანება ძალაშია 2022 წლის 19 ნოემბრიდან  და მოქმედებს 31 დღის ჩათვლით.

 

 

მინისტრი
ზურაბ აზარაშვილი
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