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,,დამხმარე საშუალებებით მომსახურების მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების

შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 29 აპრილის №01-43/ნ

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის  მე-20 მუხლის  მე-4
პუნქტის შესაბამისად,

ვბრძანებ:

მუხლი 1

,,დამხმარე  საშუალებებით  მომსახურების  მინიმალური  სტანდარტების დამტკიცების  შესახებ“
საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან დევნილთა,  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და

სოციალური  დაცვის  მინისტრის  2021  წლის  29  აპრილის  №01-43/ნ  ბრძანებაში

(www.matsne.gov.ge; 04/05/2021; 280080020.22.035.016870) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ბრძანების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1

დამტკიცდეს თანდართული:

1. დამხმარე საშუალებებით მომსახურების ზოგადი სტანდარტები (დანართი №1).

2. ეტლებით მომსახურების მინიმალური სტანდარტები (დანართი №2).

3.  საპროთეზო-ორთოპედიული  დამხმარე  საშუალებებით  მომსახურების  მინიმალური

სტანდარტები (დანართი №3).
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4. სმენის აპარატებით მომსახურების მინიმალური სტანდარტები (დანართი №4).

5.  ყავარჯნებით,  ხელჯოხ-ყავარჯნებითა  და  გადასაადგილებელი  ჩარჩოებით  მომსახურების
მინიმალური სტანდარტი (დანართი N5).

6. უსინათლოთა ხელჯოხებით მომსახურების მინიმალური სტანდარტი (დანართი N6).

7.  ამ  ბრძანების  პირველი,  მე-2,  მე-3, მე-4  და  მე-6  პუნქტებით  დამტკიცებული  მინიმალური

სტანდარტები სავალდებულოა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში რეგისტრირებული ყველა

იმ  მიმწოდებლისთვის  (მიუხედავად  ორგანიზაციულ-სამართლებრივი  და  საკუთრების

ფორმისა),  რომელიც  ახორციელებს  მომხმარებელთა  დამხმარე  საშუალებებით

უზრუნველყოფის მომსახურებას.

8. ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-5 პუნქტით დამტკიცებული მინიმალური სტანდარტების

შესრულება სავალდებულოა იმ სამედიცინო დაწესებულებებისთვის, რომელსაც საქართველოს

ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა,  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური

დაცვის  სამინისტროს  სახელმწიფო  კონტროლს  დაქვემდებარებული  სსიპ  -  სახელმწიფო

ზრუნვისა  და  ტრეფიკინგის  მსხვერპლთა,  დაზარალებულთა  დახმარების  სააგენტო  მიღება-
ჩაბარების აქტის საფუძველზე გადასცემს განსაზღვრული რაოდენობისა და სახეობის დამხმარე

საშუალებებს  ,,სოციალური  რეაბილიტაციისა  და  ბავშვზე  ზრუნვის  სახელმწიფო  პროგრამის“
შესაბამისად.“.

2. ამ  ბრძანებით  დამტკიცებული  N1 დანართის  (დამხმარე საშუალებებით მომსახურების

ზოგადი სტანდარტები)  პირველი  მუხლის  მე-2  პუნქტის  პრეამბულა  ჩამოყალიბდეს

შემდეგი რედაქციით:

,,2.  მომსახურების  მიმწოდებელი  (გარდა  ყავარჯნებით,  ხელჯოხ-ყავარჯნებითა  და

გადასაადგილებელი  ჩარჩოებით  მომსახურების  მიმწოდებლისა)  ვალდებულია  ნებისმიერი
დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომად ჰქონდეს:.“.

3.  ბრძანებას  დაემატოს  N5 (ყავარჯნებით,  ხელჯოხ-ყავარჯნებითა  და  გადასაადგილებელი

ჩარჩოებით  მომსახურების  მინიმალური  სტანდარტი)  და  N6  (უსინათლოთა  ხელჯოხებით

მომსახურების მინიმალური სტანდარტი) დანართები თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის მინისტრი

ზურაბ აზარაშვილი
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