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1. ქ. ბათუმში მცხოვრები ქრონიკული 
დაავადების მქონე პაციენტთა 
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

179,574 0 244,873 0

2. ონკოლოგიურ დაავადებათა 
ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა,  
პრევენცია და ოპერაციული 
მკურნალობა

51,900 0 91,900

დანართი 1
სამოქმედო გეგმის 2013-2014 წლების შეფასება

პრიორიტეტებისა და მათში 
შემავალი პროგრამების/ 

ღონისძიებების დასახელება

დაფინანსება

მიღწეული/მოსალოდნელი შედეგები*2013 წელი (საკასო) 2014 წელი (გეგმა)

2013 წელს მედიკამენტები გაიცა: ბრონქული ასთმით 

დაავადებულ საშუალოდ 295 ბენეფიციარზე,  ეპილეფსიით 

დაავადებულ საშუალოდ 221 პირზე,  დიაბეტით დაავადებულ 

საშუალოდ 1030 ბენეფიციარზე და პარკინსონით დაავადებულ 

საშუალოდ 71 პირზე, ხოლო 2014 წლის პროგრამის 
ფარგლებში მედიკამენტებით ისარგებლებენ: 79 ბრონქული 
ასთმით დაავადების მქონე 19 წლამდე ასაკის პირები და 240  
0-100000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შშმპ  პირებისა და 
ასაკით პენსიონერები. ეპილეფსიით დაავადებულ 19 წლამდე 
ასაკის 125 ბავშვები და 115 - 0-100000 მდე სარეიტინგო ქულის 
მქონე, შშმპ  პირებისა და ასაკით პენსიონერები; მეორე ტიპის 
დიამეტის მქონე  პირებისათვის მედიკამენტები მიწოდება 1160 0-
დან 100 000  ქულის მქონე  შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით 

პენსიონერებს; პარკინსონით დაავადებულ 75 -  0-დან 100 000  
ქულის მქონე  შ.შ.მ. პირებისა და ასაკით პენსიონერებს.

2013 წელს მომსახურეობა გაეწია: ექოსკოპია 590 პაციენტს, 
კოლპოსკოპია 483 პაციენტს და ონკომარკერი 598 პაციენტს. 
2014 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით 

ისარგებლებს: ქ. ბათუმში მცხოვრები 30-60 წლამდე ასაკის 700 
პაციენტში საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა,კოლპოსკოპიური 
და ექოსკოპიური კვლევა;  ქ. ბათუმში მცხოვრები 500 ქალის 
ონკო მარკერებით გამოკვლევა (საშვილოსნოს, საკვერცხეების, 
მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით; 

საშვილოსნოს ყელის დაზიანების ამოკვეთა ან დაშლა 
(ექსციზიური მკურნალობა) მორფოლოგიით, რადიოტალღური 
ან ლაზერული ქირურგია   



3. მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა 
და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის 
სკრინინგი და ამბულატორიული 
მკუrნალობა

37,772 0 47,150

4. ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფსიქიური 
პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-

სოციალური რეაბილიტაცია.   
80,590 0 57,000

5. სამედიცინო დაზღვევა 311,548 0 0

6. სოციალურად დაუცველ 

ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და 
ორთოპედიული მომსახურეობა

125,000 0 87,500

7. ქ. ბათუმში მცხოვრებ ჰემოდიალიზის 
ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო 

კომპენსაციით უზრუნველყოფის 
პროგრამა

55,800 0 60,000

8. ქ. ბათუმში მცხოვრებ 
ფენილკეტონურიით დაავადებულ 

პირთა სამკურნალო საშუალებების 
კომპენსაციით უზრუნველყოფის 
პროგრამა  

10,000 0 9,500

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად კვირაში 5 
დღის განმავლობაში მომსახურეობას იღებდა დაახლოებით 42 

პირი. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით 

ისარგებლებს 25 - 18 წლის ზემოთ ფსიქიური პრობლემების 
მქონე შშმ პირი.

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწია - 1. 
1186 თანამშრომლის უფასო ამბულატორიული და 

სტაციონალური მომსახურეობა; 2.  431 მარტოხელა დედისა და 
მისი ოჯახის 6-18 წლამდე ასაკის  წევრებისათვის (შვილი) 

ამბულატორიული და სტაციონალური მომსახურეობა.

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში სტომატოლოგიური 
მომსახურეობით ისარგებლა 486 ბენეფიციარმა, ხოლო 2014 

წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა 350 
ბენეფიციარს.  

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურეობა 
გაეწია სმენის სქრინინგი 3439  ბავშვს, რენტგენოგრაფია 14 

პაციენტს, მკურნალობა(სამკურნალო მასაჟი და ფიზიოთერაპია)  
145 ბავშვს. ხოლო 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში 

მომსახურეობა გაეწევა დისპლაზიითა და თანდაყოლილი 
ამოვარდნილობით ქ. ბათუმში დაბადებული ერთ წლამდე 

ასაკის 170   ბავშვს; ჩაუტარდებათ სამკურნალო მასაჟისა და 
ფიზიოთერაპიის 15 დღიანი კურსი, კალციუმის შემცველი 

მედიკამენტით უზრუნველყოფა. აგრეთვე ქ. ბათუმში 
დაბადებულ 4500 ახალშობილს ჩაუტარდება აუდიოლოგიური 

გამოკვლევები. 

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში ტრანსპორტირების თანხა 
ყოველთვიურად საშუალოდ ერიცხებოდა შემოერთებული 

ტერიტორიებიდან 14, ხოლო  ქალაქ ბათუმში მცხოვრები  63 
პირს; 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით 

ისარგებლებს შემოერთებული ტერიტორიების მცხოვრები 20 და 
ქ. ბათუმის მაცხოვრებელი 70 პირი.

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  დახმარება გაეწია 9 პირს, 
აქედან 18 წლამდე 7 -ს და 18 წლის ზემოთ 2 პირს. 2014 წლის 
პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით ისარგებლებს 10 -- 18 

წლამდე ასაკისა და 18 წლის ზემოთ 3 პირი.



9.  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
ცენტრის მხარდაჭერა 916,300 0 727,440 0

10. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის 
პათოლოგიის მქონე ბავშვთა 
რეაბილიტაცია და მკურნალობა   

114,400 0 0

11. ქ. ბათუმში მცხოვრებ მწვავე 
ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა 
სატრანსპორტო ხარჯებით 

კომპენსაციით უზრუნველყოფა

9,600 0 14,400 0

12. შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთა საკურორტო სამკურნალო 

რეაბილიტაცია.
39,193 0 58,400 0

1. პირველადი  პრეჰოსპიტალურ სასწრაფო-სამედიცინო და 
გადაუდებელი  დახმარების აღმოჩენა, ქ. ბათუმის მოსახლეობის 
გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების სერვისის გაუმჯობესების 

მიზნით შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
ცენტრის“ სუბსიდირება; 2. რეანიმობილისათვის საჭირო 

სამედიცინო მოწყობილობების, მაღალი გამავლობის სასწრაფო 

დახმარების ავტომანქანების,  შენობის რემონტისათვის და 
ინვენტარის შეძენისათვის შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ცენტრის“ კაპიტალის ზრდა.

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში 650 ბავშვს ჩაუტარდა 
რეაბილიტაცია და მკურნალობა (0-დან 200 000 ქულის მქონე, 

მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვების, 
მარჩენალდაკარგულებისა და მარტოხელა დედების). 

(ტრავმატოლოგის, პედიატრის კონსულტაცია, სამკურნალო 

ფიზკულტურისა და სამედიცინო მასაჟის 20 დღიანი კურსი) და  
456 ბავშვს რენტგენოგრაფია.

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში მწვავე ლეიკემიით
დაავადებულ საშუალოდ 10 ბავშვს გაეწია კომპენსაცია 100

ლარის ოდენობით ყოველთვიურად ტრანსპორტირებისა და
ცხოვრების ხარჯებისათვის, ხოლო 2014 წლის პროგრამის
ფარგლებში მომსახურეობით ისარგებლებს 12 ბავშვი.

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით
ისარგებლა 35 შშმ პირმა 35 თანმხლებმა, ხოლო 2014 წლის
პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა: 1. 40

ცერებრალური დამბლითა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე
25 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. პირის 40 თანმხლები პირის
დასვენების ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა, სამჯერადი კვება, სამკურნალო მასაჟი,
სამკურნალო ფიზკულტურა, ზღვის პროცედურები 15 დღის
განმავლობაში. (ურეკი) 2. 15-- 25 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. და 15

თანმხლები პირის დასვენების ადგილზე კეთილმოწყობილი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სამჯერადი კვება, ექიმის
მეთვალყურეობა (კურორტი ბორჯომი)



13.'ქ. ბათუმში მცხოვრები სოციალურად 

დაუცველ ბენეფიციართა C ჰეპატიტის 
დიაგნოსტირებისა და სქრინინგის 
ქვეპროგრამა 

134,343

14.'ქ. ბათუმში მცხოვრებ მოხუცებულთა 
დახმარება და შინმოვლა 99,226

სულ 1,931,677 1,631,732

2014 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა ჩაუტარდება:
2000 - ბენეფიციარის სქრინინგი და დიაგნოსტიკური კვლევა;
600 ბენეფიციარისთვის - ანტი-HHHCV ანტისხეულების
განსაზღვრა; 350 ბენეფიციარისთვის - თვისობრივი PPCR 
განსაზღვრა; 229 - გენოტიპის განსაზღვრა 

2014 წლის პროგრამის ფარგლებში 60 ბენეფიციარს ბინაზე
მომსახურეობა გაეწევა მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მიერ,

რომელიც ითვალისწინებს სამედიცინო და სოციალური
სერვისის მიწოდებას (ექიმის, ექთნის, ფსიქოლოგის,
რეაბილიტოლოგი) კვირაში ორჯერ, აუცილებელი
მედიკამენტებით და ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა.



ადგილობრივი 
ბიუჯეტი სხვა წყაროები ადგილობრივი 

ბიუჯეტი სხვა წყაროები ადგილობრივი 
ბიუჯეტი სხვა წყაროები ადგილობრივი 

ბიუჯეტი სხვა წყაროები

პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა
მ.შ. პროგრამები/ღონისძიებები

1. ქ. ბათუმში მცხოვრები ქრონიკული 
დაავადების მქონე პაციენტთა 
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

280,000 280,000 294,700 310,250

2. ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული 
ფორმების დიაგნოსტიკა,  პრევენცია და 
ოპერაციული მკურნალობა

199,900 199,900 199,900 199,900

3. მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და 
თანდაყოლილი ამოვარდნილობის  
ამბულატორიული მკურნალობისა და 
ახალშობილთა აუდიოლოგიური 
სქრინინგის პროგრამა

47,150 47,150 47,150 47,150

4. ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფსიქიური 
პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-
სოციალური რეაბილიტაცია.   

68,700 68,700 68,700 68,700

6. სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა 
სტომატოლოგიური და ორთოპედიული 
მომსახურეობა

75,000 75,000 75,000 75,000

7. ქ. ბათუმში მცხოვრებ ჰემოდიალიზის 
ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო 
კომპენსაციით უზრუნველყოფის პროგრამა

66,000 66,000 66,000 66,000

8. ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფენილკეტონურიით 
დაავადებულ პირთა სამკურნალო 
საშუალებების კომპენსაციით 
უზრუნველყოფის პროგრამა  

14,000 14,000 14,000 14,000

9.  'სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
ბრიგადების სეზონური დაფინანსება 89,700 89,700 89,700 89,700

10. ქ. ბათუმში მცხოვრებ მწვავე ლეიკემიით 
დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო 
ხარჯებით კომპენსაციით უზრუნველყოფა

18,000 18,000 18,000 18,000

11. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთა საკურორტო სამკურნალო 
რეაბილიტაცია.

74,000 74,000 74,000 74,000

12. სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა 
C hეპატიტის სქრინინგისა და მკურნალობის 
პროგრამა

592,256 650,000 650,000 650,000

13. მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით 
დაავადებულ პაციენტთა ადექვატური 
უზრუნველყოფისა და დიაგნოსტიკის 
პროგრამა

48,000 48,000 48,000 48,000

14. სოციალურად დაუცველ მოხუცებულთა 
დახმარებისა და შინმოვლის პროგრამა 176,640 220,800 220,800 220,800

15. 'ფილტვის კიბოს სქრინინგი და 
დიაგნოსტიკური კვლევა 100,000 100,000 100,000 100,000

16. განვითარების შეფერხების მქონე 
ბავშვთა ადრეული რეაბილიტაციის 
პროგრამა

61,840 61,840 61,840 61,840

სულ 1,911,186 0 2,013,090 0 2,027,790 0 2,043,340

დანართი 3

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები და მათ მისაღწევად განსახორციელებელი
პროგრამების ბიუჯეტი

პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში 
განსახორციელებელი პროგრამების 

დასახელება

ბიუჯეტი
2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები

პროგრამის მიზანი ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტულ 
მიმართულებას წარმოადგენს. განსაკუთრებულ დახმარებას და მხარდაჭერას საჭიროებენ ქრონიკული დაავადების  მქონე  
პირები, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ მედიკამენტების მიღებას. ქრონიკულ დაავადებათა შორის ჩვენი რეგიონისათვის 
განსაკუთრებით აქტუალურია ბრონქული ასთმა, აგრეთვე ეპილეფსია და შაქრიანი დიაბეტი. ბრონქული ასთმა სასუნთქი 
გზების ქრონიკულ დაავადებას წარმოადგენს, რომელიც იწვევს ფილტვ-გულის  უკმარისობას და  თუ დროულად არ იქნება  
გამოყენებული მაკონტროლებელი  პრეპარატები ავადმყოფი შეიძლება დაიღუპოს. 
ეპილეფსია (ეპილამბანეინ ბერძნულად ნიშნავს მოულოდნელობით შეპყრობას ) თავის ტვინის ქრონიკული დაავადებაა,  
რომელიც ხასიათდება გულყრების სერიით და დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე შეიძლება ლეტალური 
შედებით დამთავრდეს და იწვევს ინვალიდობას. 
შაქრიანი დიაბეტი ფართოდ გავრცელებული ქრონიკული დაავადებაა,რომლის ფონზე ვითარდება ინვალიდობის 
გამომწვევი გართულებები: როგორიცაა სიბრმავე, გიდი, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლა, განგრენა, თირკმლის 
პროგრესული დაზიანება,  შაქრიანი დიაბეტი არსებობს ორი ტიპის: ინსულინდამოკიდებული(ტიპი1)და  
ინსულინდამოუკიდებელი(ტიპი2), ინსულინდამოკიდებული დიაბეტი (ტიპი1) ფინანსირდება ფედერალური პროგრამების 
მეშვეობით, ხოლო  ინსულინდამოუკიდებული (ტიპი2) დიაბეტის მედიკამენტური მკურნალობა არ ფინანსირდება, რადგან ამ 
დაავადებების მქონე პირები  საჭიროებენ მკურნალობას ძვირადღირებული პრეპარატებით, რომელთა შეძენის საშუალებაც 
ხშირ შემთხვევაში, მათ ოჯახებს არ შეუძლიათ, რაც იწვევს დაავადებათა გამწვავებას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუარესებას. პარკინსონი ეს არის ქრონიკული დაავადება, რომლის ფონზე ვითარდება ინვალიდობა და მედიკამენტის 
მიწოდების გარეშე ადამიანს არ შეუძლია გადაადგილება. 2015-2018 წლებში თანხის ცვლილება განპირობებულია როგორც 
ბენეფიციართა რაოდენობის, ასევე მედიკამენტების ფასების რეგულირებით.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

დაავადების სტაბილიზაცია; გაუმჯობესებული ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობა ; ინვალიდობის პრევენცია; 
დაავადებათა რეცივიდების თავიდან აცილება

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)
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პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი  ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია, მოსახლეობის ინფორმირება და მკურნალობა

პროგრამის აღწერა

საქართველოში კიბოს დიაგნოზით რეგისტრირებულ ავადმყოფთა რაოდენობა 30000 აღემატება (აჭარაში 4500). 
ყოველწლიურად დამატებით კიბოთი ავადდება 7000 . ამავე დროს, კიბოთი ადამიანი ავადდება ძირითადად მისი 
პროფესიული და შემოქმედებითი განვითარების ოპტიმალურ ასაკში (30-60 წ.), როცა მისი საქმიანობა იძლევა 
მაქსიმალურ ეფექტს, რის გამოც კიბო უდიდებს ეკონომიკურ ზარალს აყენებს ქვეყანას და აფერხებს მისი 
განვითარების ტემპს, კიბოს საკითხი დიდი ხანია გასცდა ჯანდაცვის სფეროს ფარგლებს და შეიძინა აქტუალური 
სოციალური პრობლემის მნიშვნელობა, ამიტომაც კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლა აგრეთვე წარმოადგენს სოციალური 
სფეროს პრიორიტეტულ მიმართულებას, ქალებში გავრცელების სიხშირით პირველი ადგილი უკავია სარძევე 
ჯირკვლის კიბოს, მეორე- საშვილოსნოს ტანისა და ყელის კიბოს, 
    ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის შესაბამისად პრევენციული გასინჯვები აუცილებელია კიბოს 
ადრეული ფორმების დასადგენად, რადგან სიმსივნის ადრეული გამოვლენის შემთხვევაში გამოჯანმრთელების 
ალბათობა  70% აღწევს. ქ. ბათუმის მერიის მიერ ამ გარემოებების გათვალისწინებით უკვე მეხუთე წელია მოქმედებს 
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკის და პრევენციის" ქვეპროგრამა, რომლის 
ფარგლებში უკვე გამოკვლეული იქნა 3459 პაციენტი. ქ. ბათუმის მერია 2015-2018  წლებშიც აგრძელებს 
დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სქრინინგის ხელშეწყობას.-  გინეკოლოგის კონსულტაციას, 
საშვილოსნოს ყელის დათვალიერებას, ნაცხის აღებას, კოლპოსკოპია, საშვილოსნოს ექოსკოპიური გამოკვლევა 
და მას ემატება აგრეთვე  მცირე სახის ოპერაციები- საშვილოსნოს ყელის დაზიანების ამოკვეთა ან დაშლა და 
მამოგრაფიული გამოკვლევა 30-40 წლამდე ქალებში.
გრძელდება აგრეთვე  მკერდის, პროსტატის, საშვილოსნოს, საკვერცხეების, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა 
პათოლოგიებით  დაავადებულთა გამოკვლევა   ონკომარკერებით.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

ადრეულ სტადიაში გამოვლენილი პათოლოგია; გაუმჯობესებული ჯანმრთელობისა და სოციალური 
მდგომარეობა; ინვალიდობის პრევენცია

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის  ამბულატორიული მკურნალობისა და ახალშობილთა  აუდიოლოგიური  სქრინინგი

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა; ინვალიდობის პრევენცია;

პროგრამის აღწერა

 მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზია (განუვითარებლობა) ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ახალშობილთა დაახლოებით 12-16%-ში ვლინდება, ექსპერტები ხაზგასმით მიუთითებენ ამ 
მონაცემების ზრდის ტენდეციაზე  რეგიონების მიხედვით, პრობლემის დროული იდენტიფიკაცია,  წლამდე ასაკში გამოვლენა და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება ხელს უწყობს ინვალიდობისა და 
უნარშეზღუდულობის პრევენციას, ჯანსაღი თაობის აღზრდას და ბევრად  იაფს ხდის მკურნალობისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურებას.  ეს ქვეპროგრამა ქ. ბათუმის მერიაში მეექვსე 
წელია მიმდინარეობს, ამ პერიოდის განმავლობაში გამოკვლეული იქნა  1 წლამდე  ასაკის 5700 ბავშვი, მენჯ-ბარძაყის  სახსრის დისპლაზია გამოვლენილი იქნა 590 შემთხვევაში, თანდაყოლილი 
ამოვარდნილობა 16 შემთხვევაში, რომელთაც ჩაუტარდათ ფიზიოთერაპიისა და სამკუნალო  მასაჟის 15 დღიანი კურსი, მედიკამენტური თერაპია,  რის შედეგადაც  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების 
მაჩვენებელმა 45% -ს  მიაღწია. ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველ 1000 ახალშობილს შორის 1 ყრუ და 3 სმენადაქვეითებული ბავშვი იბადება, ხოლო სასკოლო ასაკისათვის ეს 
მაჩვენებელი 6-მდე იზრდება. ამ შემთხვევათა ნახევარში პრევენციის, ადრეული დიაგნოსტიკის, მართვის და რეაბილიტაციის საშუალებით შესაძლებებლია თავიდან აცილებული იქნას განვითარების ჩამორჩენა. 
ოქროს სტანდარტად ითვლება ბავშვებში სმენის დაქვეითების  3 თვემდე გამოვლენა, ხოლო არაუგვიანეს 6 თვისა - სმენაპროთეზირება (სასმენი აპარატის გამოყენების დაწყება) .
საკითხის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სმენაჩლუნგობის ადრეული გამოვლენის მიზნით 
სკრინინგული ტიპის სმენის მასობრივი გამოკვლევები ტარდება. საქართველოში სმენის სკრინინგული გამოკვლევა უკვე რამდენიმე წელია წარმატებით ხორციელდება თბილისის სამშობიარო სახლებში. 
 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „სთეფ ფორვარდის“ მიერ 2011 წელს ჩატარებულმა კვლევამ  აჩვენა, რომ უპირველეს პრობლემას ჩვენს რეგიონში წარმოადგენს სმენის დაქვეითების ადრეული დიაგნოსტიკის 
სერვისების არარსებობა. გამოკითხულ მშობელთა თითქმის ნახევარმა აღნიშნა, რომ სმენის დაქვეითება ბავშვს შენიშნა მხოლოდ 2-დან 3 წლამდე ასაკში, როდესაც ბავშვმა დაიგვიანა მეტყველების დაწყება. 
შედეგად,  შესაბამისი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაწყება ხშირად იგვიანებს. ეს კი ბავშვის მეტყველების დეფექტებით, ინტელექტის ჩამორჩენით, სოციალური არასრულფასოვნებით მთავრდება. ეს 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო ქვეპროგრამები ბავშვებს სრულად უზრუნველყოფს სასმენი აპარატებით, უკანასკნელ წლებში კი დაიწყო ძვირადღირებული კოხლეარული 
იმპლანტაციის დაფინანსებაც.                                                                                                                                                                                                                        ახალშობილთა სმენის მდგომარეობის შესაფასებლად 
გამოიყენება გამოწვეული ოტოაკუსტიკური ემისიის (გოაე) რეგისტრაციის მეთოდი . გამოკვლევა არის იაფი, უსაფრთხო, არაინვაზიური და ჭირდება მცირე დრო, ჩვეულებრივ 2-3 წუთი. ხელსაწყო ტესტის პასუხს 
ავტომატურად აფასებს და დისპლეიზე დადებითი ან უარყოფითი პასუხით გამოხატავს. ფსევდო- უარყოფითი შედეგის გამოსარიცხად, რომლის მიზეზი შეიძლება იყოს გარეთა და/ან შუა ყურში არსებული 
დაბრკოლებები, საჭიროა ტესტირების ხელახალი ჩატარება 2 კვირის ასაკში. შუა ყურის პათოლოგიის დიაგნოსტიკის მიზნით, ტარდება ტიმპანომეტრია. ხოლო ინტაქტურობის შემთხვევაში კი, სმენის ზღურბლები 
მიზანშეწონილია ტვინის ღეროს სმენის პასუხის კომპიუტერული რეგისტრაციის მეთოდით განისაზღვროს (ობიექტური აუდიომეტრია).  ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთწლამდე  ასაკის 170 ბავშვს ჩაუტარდება 
მენჯ-ბარძაყის  სახსრის დისპლაზიისა და ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობის კურსი, ასევე ქ.ბათუმში დაბადებულ 4500 ბავშვს ჩაუტარდება აუდიოლოგიური სქრინინგი

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

ადრეულ სტადიაში გამოვლენილი პათოლოგია;  გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა; ინვალიდობის პრევენცია; ბათუმში დაბადებული ყველა ახალშობილისთვის სმენის დაქვეითების ადრეული 
იდენტიფიკაციის ხელმისაწვდომობა; სმენის დაქვეითებით გამოწვეული შესაძლებლობის შეზღუდვის და ბავშვის განვითარების შეფერხების მინიმიზაცია; სახელმწიფოს მიერ ჟესტური ენით სპეციალურ სწავლებასა 
და შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირის სიცოცხლის ბოლომდე შენახვის დანახარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია. 

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

პროგრამის აღწერა

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირები, უფუნქციოები, სოციუმისგან იზოლირებულები, მომვლელებზე მიჯაჭვულები არიან და 
გარიყულები არიან როგორც თანატოლებიდან, ასევე საერთოდ, საზოგადოებიდან. ვექსლერის მეთოდის (ტესტების) გამოყენებით 
და სპეციალისტებთან (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი) კონსულტაციის შედეგად  დგინდება ამ პირების ინტელექტუალური განვითარების 
დონე და თითოეული ბენეფიციარისათვის ხდება რეაბილიტაციის  ინდივიდუალური  პროგრამის შედგენა. ბავშვები, როლემთა 
განვითარება მიახლოებულია სასკოლო დონესთან, მონაწილეობენ ინკლუზიური სწავლების სასკოლო პროგრამაში, ხოლო 
დანარჩენები, მონაწილეობენ ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში. ეს პროგრამა ქ. ბათუმის მერიაში მეშვიდე წელია 
მიმდინარეობს. ამ ხნის განმავლობაში მოეწყო  ნამუშევრებისა და  ნახატების გამოფენები,  ექსკურსიები, ამ პირებს გამოუმუშავდათ 
საყოფაცხოვრებო, შრომითი და სოციალური უნარ-ჩვევები და შედარებით დამოკიდებულები გახდდნენ.  2011 წლიდან პროგრამის 
მომხმარებლებს აგრეთვე დაემატათ 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები.  პროგრამის ფარგლებში თითოეული ბენეფიციარისთვის ხდება 
რეაბლიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა, პირებს უტარდებათ ერგოთერაპია, არტთერაპია, ფსიქოლოგიური 
დახმარება, პირები ჩართული არიან სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, ხდება საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-
ჩვევების გამომუშავება. 

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

ოჯახურ სივრცეში და თანატოლებთან ურთიერთობის გაიოლება და  გაუმჯობესება; თვითშეფასების ამაღლება; უნარჩვევებისა და 
კომინიკაციების გამომუშავება

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება სოციალურად დაუცველ   ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი  ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა

0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები სარგებლობენ უფასო სამედიცინო 
მომსახურეობით, ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით და ასევე ქ. ბათუმის მერიის სოციალური 
დაცვის ,, სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 
ფარგლებში იკვებებიან უფასო მუნიციპალურ სასადილოში. სამედიცინო დაზღვევა არ ითვალისწინებს 
მხოლოდ სტომატოლოგიურ და ორთოპედიულ მომსახურეობა,  რომელიც  მათთვის  პრობლემას 
წარმოადგენს და დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. გარდა უფასო მუნიციპალური სასადილოსი ქ. 
ბათუმში მოქმედებს ნავთობგადამამუშავებელი ტერმინალის სასადილო, რომლის ბენეფიციარები 
ასევე საჭიროებენ სტომატოლოგიურ და ორთოპედიულ მომსახურეობას, რისი საშუალებაც მათ არ 
გააჩნიათ . ეს ქვეპროგრამა ქ. ბათუმის მერიაში ორი წელია მიმდინარეობს, უკვე ისარგებლა  1036 
ბენეფიციარმა და აქტუალობიდან გამომდინარე 2015 წლისთვის კვლავ გრძელდება ამ ქვეპროგრამის 
მოქმედება.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა; გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ქ. ბათუმში მცხოვრებ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო კომპენსაციით 
უზრუნველყოფა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები

პროგრამის მიზანი  ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან შ.შ.მ. (დაახლოებით 80-85) პირები, 
რომლებიც დაავადებული არიან 3-4 ხარისხის თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით.  
მათთვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს ყოველთვიურად დიალიზის 12-13 
პროცედურის ჩატარება დიალიზის ცენტრში,რაც დიდ სატრანსპორტო  თანხებთან არის 
დაკავშირებული. ქ. ბათუმში მოქმედებს ჰემოდიალიზის ორი ცენტრი შ.პ.ს. „ვიავიტა“ და 
შ.პ.ს. „რესპუბლიკური საავადმყოფოს ჰემოდიალიზის განყოფილება“. ამ ასპექტის 
გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მერიაში შემუშავებული იქნა სატრანსპორტო კომპენსაციით 
უზრუნველყოფის პროგრამა შემოერთებული ტერიტორიებისა და ქ. ბათუმის 
მცხოვრებლებისათვის.  პროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის შემოერთებული 
ტერიტორიების მცხოვრებლებს გაეწევათ ყოველთვიური კომპენსაცია 70 ლარის, ხოლო 
რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს პაციენტებს 50 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა; გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

პროგრამის აღწერა

ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია 
ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს  ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას.  ამ 
დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის  
ჰიდროლიზატის  შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის 
ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური 
სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 
წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით და ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ქ. ბათუმის 
მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ფელინკეტონურიით დაავადებულ პირთათვის ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარების პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული 
5 პირისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლამდე 
ასაკის 9 პირისათვის 500 ლარის ოდენობით. 

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

დაავადების სტაბილიზაცია; ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების სეზონური დაფინანსება

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი  ჯანრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა

ქ.ბათუმის  მოსახლეობისათვის  პირველადი პრეჰოსპიტალური სამედიცინო  დახმარების  
გაწევისათვის ქ. ბათუმის მერიაში შემუშავებული იქნა ,,'სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
ბრიგადების სეზონური დაფინანსებ''-ის პროგრამა ,რომელიც ითვალისწინებს უფასო 
სამედიცინო მომსახურეობის გაწევას მოქალაქეთათვის ზამთრის პერიოდში ორი ბრიგადის 
დამატებას სამი თვის განმავლობაში მწვავე რესპირატორული ინფექციების მომატებასთან 
დაკავშირებით და ზაფხულში სამი თვით სამი ბრიგადის დამატებას ტურისტულ სეზონთან 
დაკავშირებით. ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის   პირველადი  პრეჰოსპიტალური  სასწრაფო-
სამედიცინო და გადაუდებელი  დახმარების აღმოჩენა.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

პირველადი სასწრაფო და  გადაუდებელი  სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი 
მოსახლეობა; გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ქ. ბათუმში მცხოვრებ მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო 
ხარჯებით კომპენსაციით უზრუნველყოფა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები

პროგრამის მიზანი  ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა

მ. იაშვილის  სახ. ბავშვთა საავადმყოფოს  ონკო-ჰემატოლოგიურ 
დეპარტამენტში დაცვით  თერაპიაზე  იმყოფება ქ.ბათუმში მცხოვრები 18 წლამდე 
ასაკის  მწვავე ლეიკემიით დაავადებული  8 ბავშვი, რომლებიც ყოველთვიურად 
საჭიროებენ კონსულტაციებს და სხვა სახის გამოკვლევებს ქ. თბილისში.   ეს   
მათთვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს   და  დიდ სატრანსპორტო  
თანხებთან არის დაკავშირებული.  ამ ასპექტის გათვალისწინებით ამ 
ბენეფიციარებისათვის  ქ. ბათუმის მერიაში შემუშავებული იქნა სატრანსპორტო 
კომპენსაციით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს  15 
ბენეფიციარის ყოველთვიურ კომპენსაციას 100 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

დაავადების კონტროლი და  სტაბილიზაცია; შემსუბუქებული სოციალური 
მდგომარეობა
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პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაცია.

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები

პროგრამის მიზანი  ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა

შშმ. პირების, ცერებრული დამბლითა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე  ბენეფიციართა 
მკურნალობის კომპლექსური მეთოდის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს 
სამკურნალო მასაჟი და კურორტოთერაპია, რომელიც  დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რისი 
გადახდის საშუალება ამ კატეგორიის მქონე პირთა ოჯახებს არ გააჩნიათ. ამ ასპექტის 
გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მერიაში შემუშავებული იქნა საკურორტო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა, 
რომელიც ითვალისწინებს    1-- 40 ცერებრალური დამბლითა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე   25  
წლამდე ასაკის  შ.შ.მ.  და 40 თანმხლები პირის კურორტამდე (ურეკი) და უკან ტრანსპორტირებას, 
დასვენების ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, სამჯერად კვებას. 
სამკურნალო მასაჟს, სამკურნალო ფიზკულტურას, ზღვის პროცედურებს შ.შ.მ პირებისათვის. 2-- 30  
შშმ. 25-მდე ასაკის და 30 თანმხლების   პირის კურორტამდე (ბორჯომი) და უკან ტრანსპორტირებას, 
დასვენების ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, სამჯერად კვებას. 
კლიმატოთერაპიას.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

უნარჩვევების გამომუშავება; ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
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პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა C hეპატიტის სქრინინგისა და მკურნალობის 
თანადაფინანსების პროგრამა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი დაავადების ადრეული გამოვლენა; C ჰეპატიტის გავრცელების სტატისტიკის 
დადგენა; მკურნალობის უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით (ჯანმო) მსოფლიოში 170 
მილიონი ადამიანია ც ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული, რაც დედამიწაზე 
მცხოვრებთა 3 % შეადგენს. შიდსის ცენტრისა და ბტეპ -ის მიერ ჩატარებული 
კვლევების მიხედვით საქართველოში სავარაუდოდ 200 000 ადამიანია 
დაავადებული, ც ჰეპატიტი ბევრად უფრო გადამდები დაავადებაა ვიდრე აივი და 
იგი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, 
რადგან მოსახლეობის ნაწილს ხელი არ მიუწვდება დიაგნოსტიკაზე და შესაბამისად 
მკურნალობაზე, მედიკამენტების მაღალი ფასის გამო. ამ პრობლემების 
გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა 200 000-მდე ქულის მქონე 16-დან 60 
წლამდე ასაკის პირებისათვის ც ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და სქრინინგის 
ქვეპროგრამა. ასევე ც ჰეპატიტის მკურნალობის თანადაფინანსების პროგრამა, 
რომელსაც ნაწილობრივ აფინანსებს საქართველოს ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო, თუმცა დარჩენილი თანხის გადახდა დიდ 
პრობლემას წარმოადგენს ც ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარებისათვის. ამ 
პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით შემუშავებული იქნა "'სოციალურად დაუცველ 
ბენეფიციართა C hეპატიტის სქრინინგისა და მკურნალობის თანადაფინანსების 
პროგრამა".

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

დაავადების გამოვლენა; ც ჰეპატიტის გავრცელების სტატისტიკის დადგენა; 
მოსახლეობის ინფორმირების გაზრდა; გადადების გზებისა და პრევენციის შესახებ

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება მოხუცებულთა დახმარება და შინმოვლა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი
პაციენტების ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვრილის შეტანა, პაციენტთა დამოუკიდებლად 
ცხოვრების შესაძლებლობის აღდგენა.

პროგრამის აღწერა

შინმოვლა არის პაციენტთათვის სამედიცინო და სოციალური სერვისების 
მიწოდება სახლის პირობებში, რომელიც ყველაზე მეტად ჭირდებათ 
სოციალურად დაუცველ (0-დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე) საწოლს 
მიჯაჭვულ მოხუცებულ და შ.შ.მ.პ. პაციენტებს. ამ ადამიანებისათვის მეტად 
პრიორიტეტულია უზრუნველყოფა სამედიცინო დახმარებით (პრევენცია, 
მკურნალობა, რეაბილიტაცია) ყოველდღიურ საქმიანობაში მხარდაჭერა 
(განათლება, უნარების განვითარება, პერსონალური ჰიგიენის მოწესრიგება) 
პაციენტებისა და ახლობლების უზრუნველყოფა ფსიქოლოგიური და 
სოციალური დახმარებით (მხარდაჭერა, ჯანსაღი სოციალური გარემოს 
შესაქმნელად, ასევე საჭირო სერვისების მისაღებად). ზემოთაღნიშნული 
სერვისების მიწოდება მოხდება მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მიერ.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

 სწორი ტაქტიკის შემუშავება; მონაცმემთა ბაზის შექმნა; ჰოსპიტალიზაციისაგან 
პრევენცია; ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 
ცხოვრების ხარისხის ამაღლება
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პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ფილტვის კიბოს სქრინინგი და დიაგნოსტიკური კვლევა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი დაავადების ადრეულ სტადიაში აღმოჩენა, პრევენცია 

პროგრამის აღწერა

აჭარაში ჩატარებული კვლევების მიხედვით მამაკაცებში პირველ ადგილზე დგას 
ფილტვის კიბო, რომლის დიაგნოსტირება ხორციელდება მხოლოდ შორსწასულ 
შემთხვევებში. აქედან გამომდინარე დღის წესრიგში დადგა ფილტვის კიბოს 
ადრეულ სტადიაში და კიბოს წინარე დაავადებების დადგენის მიზნით "ფილტვის 
კიბოს სქრინინგი და დიაგნოსტიკური კვლევის" მიზნობრივი პროგრამის 
შემუშავება, რომლის ფარგლებში ქ. ბათუმში მცხოვრებ მამაკაცებს 40-დან 60 
წლამდე ჩაუტარდებათ გამოკითხვა, რომლის შედეგად დადგინდება რისკ-
ჯგუფები, რომლებიც პირველ ეტაპზე გაივლიან რენტგენოგრაფიულ 
გამოკვლევას, ხოლო ეჭვის მიტანის შემთხვევაში ჩაუტარდებათ 
ძვირადღირებული დიაგნოსტიკური კვლევა. 

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

ადრეულ სტადიაში გამოვლენილი პათოლოგიები; გაუმჯობესებული 
ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობა; ინვალიდობის პრევენცია; 
სტატისტიკის დადგენა
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პრიორიტეტის 
დასახელება, რომლის 
ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა ამონიტორინგისა და დიაგნოსტიკის 
პროგრამა

განხორციელების 
სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი მკურნალობის სწორი ტაქტიკის შემუშავება, დაავადების კონტროლი და პაციენტთა მდგომარეობის 
გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა

შაქრიანი დიაბეტი ფართოდ გავრცელებული ქრონიკული დაავადებაა,რომლის ფონზე ვითარდება 
ინვალიდობის გამომწვევი გართულებები: როგორიცაა სიბრმავე, გიდი, თავის ტვინის სისხლის 
მიმოქცევის მოშლა, განგრენა, თირკმლის პროგრესული დაზიანება,  შაქრიანი დიაბეტი არსებობს ორი 
ტიპის: ინსულინდამოკიდებული(ტიპი1)და  ინსულინდამოუკიდებელი(ტიპი2), ინსულინდამოკიდებული 
დიაბეტი (ტიპი1) ფინანსირდება ფედერალური პროგრამების მეშვეობით, ხოლო  
ინსულინდამოუკიდებული (ტიპი2) დიაბეტის მედიკამენტური მკურნალობა არ ფინანსირდება, რადგან 
ამ დაავადებების მქონე პირები  საჭიროებენ მკურნალობას ძვირადღირებული პრეპარატებით, 
რომელთა შეძენის საშუალებაც ხშირ შემთხვევაში, მათ ოჯახებს არ შეუძლიათ, რაც იწვევს 
დაავადებათა გამწვავებას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას.  დაავადების სწორი 
მართვისათვის აუცილებელი არის სპეციფიური კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევებისა და 
სპეციალისტთა კონსულტაციების ჩატარება, რისი საშუალებაც ამ პაციენტებს არა აქვს.  ამ ხარვეზის 
გამოსწორების მიზნით ქ. ბათუმის თვითმმართველობამ შეიმუშავა მიზნობრივი პროგრამა.

პროგრამის 
მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

დაავადების სწორი ტაქტიკის შემუშავება; დაავადების გავრცელების სტატისტიკის დადგენა; 
მონაცმემთა ბაზის შექმნა; მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით  დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესება
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პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება  განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ადრეული რეაბილიტაციის პროგრამა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი
გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა (მათ შორის დაუნის 
სინდრომი, ცერებრული დამბლი, აუტიზმი ) ადრეული დარღვევების იდენტიფიკაცია, უნარების 
განვითარება და სოციალურ ინტეგრაციაში ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა

განვითარების შეფერხების ან შ.შ.მ ბავშვების განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა 
ადრეული განვითარების ხელშეწყობას აფინანანსებს საქართველოს შრომისა და 
ჯანმრთელობის სამინისტროს ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა, რომლითაც 
გათვალისწინებულია მულტიდისციპლინარული გუნდის ერთი ან საჭიროების შემთხვევაში 
სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, 
ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, საერთო ჯამში თვეში 8 მომსახურეობის 
გაწევა. მაგრამ ამ კატეგორიის ბავშვებს შედეგის მისაღებად ესაჭიროებათ გაცილებით მეტი 
რაოდენობით მომსახურეობის გაწევა, რომელიც დასტურდება, როგორც მშობელთა 
მოთხოვნილებებიდან ასევე ამ სფეროში მოღვაწე ექიმსპეციალისტებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების რეკომენდაციებით. ამ რეალობის გათვალისწინებით შემუშავებული იქნა 
"განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ადრეული რეაბილიტაციის პროგრამა", რომლის 
ფარგლებშიც ზემოთაღნიშნული პათოლოგიის ბავშვებს ჩაუტარდებათ დამატებით 
მომსახურეობის 8 კურსი. ასევე გათვალისწინებულია მშობლებისათვის ტრენინგების 
გათვალისწინება. 

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

განვითარების სტიმულირება, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მშობლების 
გადამზადება, თვითმოვლის უნარების შეძენა, ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის 
შედგენა, განხორციელება და განახლება.
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