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სეზონური გრიპის შემთხვევათა მკურნალობისა და გრიპის გავრცელების მართვისთვის
საჭირო ანტივირუსული მედიკამენტით  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,  „სახელმწიფო  ქონების
შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  მუხლის  მე-5  პუნქტის  „ზ“  ქვეპუნქტის,
„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,  მაღალი  რისკის  შესაბამის
ჯგუფში  სეზონური  გრიპის  შემთხვევათა  მკურნალობისა  და  გრიპის  გავრცელების
მართვისთვის  საჭირო  ანტივირუსული  მედიკამენტით  უზრუნველყოფის  მიზნით,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.  სსიპ  -  ლ.  საყვარელიძის  სახელობის  დაავადებათა  კონტროლისა  და  საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის  ეროვნული  ცენტრის  (შემდგომში  -  ეროვნული  ცენტრი)  ბალანსზე
რიცხული  ანტივირუსული  მედიკამენტის  (ტამიფლუ)  გამოყენება  განხორციელდეს
შემდეგი  პრინციპებით.

2. ბენეფიციართა გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის, ეროვნულმა
ცენტრმა  უზრუნველყოს  მედიკამენტის  გადაცემა  მუნიციპალური  საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის  დაცვის  სამსახურებისათვის  (შემდგომში  -  სჯდ  ცენტრი),  წერილობითი
მოთხოვნის  შესაბამისად,  მარაგების  გათვალისწინებით.

3.  მედიკამენტის  გაცემა  საჭიროების  შემთხვევაში   სტაციონარულ  სამედიცინო
დაწესებულებებსა  და  საოჯახო  მედიცინის  სახლებზე  განხორციელდეს  სჯდ  ცენტრების
მიერ,  ამ  ბრძანების  მე-4  პუნქტით  განსაზღვრული  მოსარგებლეებისთვის,  ცალკეული
ბენეფიციარის  მიხედვით   რეცეპტის  და  პირადობის   დამადასტურებელი  დოკუმენტის
წარმოდგენის  საფუძველზე,   მიღება-ჩაბარების  აქტის   გაფორმების  გზით.

4.  მედიკამენტის  გაცემა  ბენეფიციარზე/მის  წარმომადგენელზე   სჯდ  ცენტრების  მიერ



განხორციელდეს  რეცეპტისა  და  პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის
წარმოდგენის  საფუძველზე,   შემდეგ  მოსარგებლეებზე:

ა) გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების მქონე პაციენტებზე;

ბ)  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  წევრებზე,  რომელთა  სარეიტინგო  ქულა  არ
აღემატება  100  000-ს;

გ) ბავშვებზე (0-18 წლამდე ასაკის მოსახლეობა);

დ) საპენსიო ასაკის მოქალაქეებზე (ქალებზე -60 წლიდან, მამაკაცებზე - 65  წლიდან);

ე)  გრიპის  გართულებების  მაღალი  რისკის  მქონე  პირებზე  ასაკის  და  სოციალურად
დაუცველის  სტატუსის  მიუხედავად:

ე.ა) ონკოლოგიური დაავადებების  მქონე პაციენტებზე;

ე.ბ)  ორსულებზე და მელოგინეებზე;

ე.გ) სასუნთქი სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტებზე;

ე.დ) დიაბეტის მქონე პაციენტებზე;

ე.ე)  დაავადებულ პირებზე, რომელთა სხეულის მასის ინდექსი  აღემატება 40 -ს.

5. ამ ბრძანების მე - 4  პუნქტით განსაზღვრული კატეგორიების შესაბამისად, მედიკამენტი
გაიცემა  საქართველოს  მოქალაქეობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  (მათ  შორის,  18
წლამდე  ასაკის  ბავშვების  შემთხვევაში  –  პირადი  ნომერი  ან  დაბადების  მოწმობა),
პირადობის  ნეიტრალური მოწმობის,  ნეიტრალური სამგზავრო    დოკუმენტის     მქონე   
 პირებზე,    საქართველოში    სტატუსის    მქონე    მოქალაქეობის    არმქონე    პირებზე,
საქართველოში  თავშესაფრის  მაძიებელ  პირებზე,  ლტოლვილის  ან  ჰუმანიტარული
სტატუსის  მქონე  პირებსა  და  საქართველოში  მუდმივად  მცხოვრებ  უცხო  ქვეყნის
მოქალაქეებსა  და  მოქალაქეობის  არმქონე  პირებზე.

6.  ექიმის  დანიშნულებით  მედიკამენტი  გაიცემა  ,,უკრაინის  ტერიტორიაზე  საომარი
მოქმედებების  გამო  განსახორციელებელი  ღონისძიებების  შესახებ’’  საქართველოს
მთავრობის  2022  წლის  2  მარტის   N387  განკარგულებით  განსაზღვრულ  პირებზე.

7. დაევალოთ:

ა)  სტაციონარულ  სამედიცინო  დაწესებულებებსა  და  საოჯახო  მედიცინის  ცენტრებს
მედიკამენტის  ხარჯვის  შესახებ  ანგარიში  თვეში  ერთხელ  წარუდგინოს  სჯდ  ცენტრებს
 ეროვნული  ცენტრის  მიერ  დამტკიცებული  ანგარიშგების  ფორმის  შესაბამისად;

ბ) ეროვნულ ცენტრს  მედიკამენტის გაცემისთვის  ყველა საჭირო ღონისძიების  გატარება
და  მედიკამენტის  ხარჯვის  შესახებ  სჯდ  ცენტრებიდან  ანგარიშგების  წარმოდგენის
 უზრუნველყოფა   ეროვნული  ცენტრის  მიერ  დამტკიცებული  ანგარიშგების  ფორმის

შესაბამისად.

8. ბრძანების მოქმედების ვადაა  2023 წლის 31 მაისის ჩათვლით.

9.  ბრძანება  ძალაშია  ხელმოწერისთანავე  და   ვრცელდება  2022  წლის  3  დეკემბრიდან
წარმოშობილ  ურთიერთობებზე.

 



მინისტრი
ზურაბ აზარაშვილი
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