პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
06 01

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალიტეტის
მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქ. ბათუმის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია
სახელმწიფო ბიუჯეტით (საქართველოსა და აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების
პროგრამები) დაფინანსებული პროგრამებით, თუმცა რჩება სამედიცინო სერვისების ნაწილი, რომელთა სრულად
დაფინასება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერ ხერხდება.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალო ვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური
თანასწორობის უზრუნველყოფა ქალაქის მოსახლეობისთვის, რაც დაკავშირებულია მკურნალობასთან და
რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირებასთან სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ასევე
საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით ასევე
წარმოადგენს ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია, ასევე შესაძლებლობების შეზღუდვის
შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.
აღნიშნულის მიღწევა სრულიად შესაძლებელია ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტში გათვალისწინებული
მიზნობრივი ქვეპროგრამების მეშვეობით.

პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება

სულ

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

3 039 775

757 220

690 245

796 155

796 155

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული
ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

334 800

38 600

97 700

99 250

99 250

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია

603 200

129 920

157 760

157 760

157 760

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და
ორთოპედიული მომსახურება

706 400

158 900

182 500

182 500

182 500

შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა
საკურორტო რეაბილიტაცია

1 799 300

445 000

445 000

454 650

454 650

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების
შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

7 473 728

1 755 566

1 906 054

1 906 054

1 906 054

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე
პირთა მედიკამენტებითა და საკვები
დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და
ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა
მატერიალური დახმარება
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო
დახმარება
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის
მომსახურება
სულ პროგრამა

667 200

166 800

166 800

166 800

166 800

2 410 000

470 000

650 000

640 000

650 000

681 600

170 400

170 400

170 400

170 400

17 716 003

4 092 406

4 466 459

4 573 569

4 583 569

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული
გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის
ერთეული

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2020 წელი
2021 წელი
(საბაზისო)

ბენეფიციართა
რაოდენობა,
რომელზეც
ვრცელდება
პროგრამით
გათვალისწინებუ
ლი შეღავათები

გაზრდილია ჯანმრთელობის
დაცვის სერვისებზე
ხელმისაწვდომობა,
უზრუნველყოფილია
დაავადებათა ადრეული
გამოვლენა, პრევენცია და
მკურნალობა

ბენეფიციართა
რაოდენობა,
რომელთაც
დაავადებათა
ადრეული
გამოვლენის და
პრევენციის
მიზნით
ჩაუტარდათ
დიაგნოსტიკა და
სკრინინგი

ჯანმრთელობის
დაცვის
პროგრამაში
ბენეფიციართა
ჩართულობის %ლი მაჩვენებელი

8716

8400

0,8

8896

9362

0,8

2022 წელი

9450

9500

0,8

2023 წელი

9700

9700

0,8

მონაცემთა
წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

2024 წელი

9700

ქ. ბათუმის
მუნიციპალი
ტეტის
მერიის
რაოდენობა ჯანმრთელო
ბისა და
სოციალური
დაცვის
სამსახური

9980

ქ. ბათუმის
მუნიციპალი
ქ. ბათუმის
ტეტის
მუნიციპალიტეტი
მერიის
ს მერიის
რაოდენობა ჯანმრთელო
ჯანმრთელობისა
ბისა და
და სოციალური
სოციალური
დაცვის სამსახური
დაცვის
სამსახური

0,8

%

ქ. ბათუმის
მუნიციპალი
ტეტის
მერიის
ჯანმრთელო
ბისა და
სოციალური
დაცვის
სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
მონიტორინგი
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის სამსახური

მონიტორინგი

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
მონიტორინგი
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

757 220

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

757 220

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა და მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მედიკამენტებითა და ჯანმრთელობისთვის
საჭირო საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისათვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს მედიკამენტების მიღება, რაც დიდ
ხარჯებთან არის დაკავშირებული და რისი შეძენაც მოწყვლადი კატეგორიის მქონე მოსახლეობას არ შეუძლია. აქედან
გამომდინარე მათი დახმარების მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა ზემოთაღნიშნული ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის
ფარგლებში წლის განმავლობაში მედიკამენტები მიეწოდება: 1) ბრონქული ასთმით დაავადების მქონე 19 წლამდე ასაკის პირებს; 0დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს, შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს; 2) ეპილეფსიით დაავადებულ 18 წლის
ჩათვლით ასაკის პირებს; 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირს; შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს . 3)
პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ქულის მქონე პირებს, შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. 4)ფენილკეტონურიით
დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების შეძენის მიზნით გაეწევათ მატერიალური დახმარება. 5)სოციალურად დაუცველი და
სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.6) 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით
და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირებს.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

275

246

67 620

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

60

190

11 400

დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის

ბენეფიციარი

3000

200

600 000

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით
დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

15

1 600

24 000

18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით
და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირთა
ბენეფიციარი
მატერიალური დახმარება

10

1 600

16 000

18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით
დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

9

3 000

27 000

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

65

172

11 200

სულ ქვეპროგრამა

3434

757 220

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით
დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება

18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით
და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირთა
მატერიალური დახმარება
18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით
დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში ცალკეულ ღონისძიებებს შორის თანხების გადანაწილება (დაზუსტება) შეიძლება
განხორციელდეს ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ფაქტიური მოთხოვნილებიდან (მომართვიდან) გამომდინარე. პროგრამის
ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს. ბრონქული ასთმით ,
ეპილეფსიით და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარები ღონისძიებების ფარგლებში მიიღებენ მხოლოდ იმ მედიკამენტებს,
რომლებიც მათ არ მიეცემათ მედიკამენტების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.
დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე
რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა); შ.შ.მ. პირებს, ომის
ვეტერანებს; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე,
შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს; მარტოხელა მშობლებს და მათ შვილებს. ასევე
მარტოხელა ასაკით პენსიონერებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული სერვის ცენტრების
მენეჯერების მიერ. ჩამოთვლილ ბენეფიციარებს ,დაუფინანსდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა არა უმეტეს 200 ლარისა
მიმდინარე წლის განმავლობაში ერთხელ ოჯახზე. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი,ორი ვეტერანი, სოციალურად
დაუცველი და შშმ პირი/ ვეტერანი, შშმ პირი / ვეტერანი ერთდროულად მათ მიეცემათ ორი 200 ლ ვაუჩერი. ღონისძიებაში
ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი
მოწმობა; 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირების ან სტატუსის დამადასტურებელი
მოწმობა ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა; 5. ანგარიშ-ფაქტურა
აფთიაქიდან თანხისა და მედიკამენტების რაოდენობის მითითებით. 7. სოციალური სერვისების სააგენტოს მიერ გაცემული
მოკვლევა . თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ-ფაქტურაზე მითითებული აფთიაქის პირად ანგარიშზე.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის
ბენეფიციარები
უზრუნველყოფილნი
არიან
მედიკამენტებითა და
საკვები დანამატებით

შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა საერთო
რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

3325

სამიზნე
მაჩვენებელი

3434

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

ერთეული

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

კვარტალში
ერთხელ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

38 600

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

38 600

ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით დიაგნოსტიკის ჩატარება
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
მსოფლიოში და შესაბამისად საქართველოში მკვეთრად მოიმატა ონკოლოგიურ დაავადებათა რაოდენობამ და შესაბამისად
მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებლები. ამასთანავე დაავადების აღმოჩენა ხდება დაავადების გვიან ეტაპზე, როცა
განკურნების შანსი ძალიან დაბალია. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაავადების ადრეულ გამოვლენას საწყის ეტაპზე,
როცა განკურნების შანსი 75 %-მდე აღწევს. აქედან გამომდინარე შემუშავებული იქნა აღნიშნული ქვეპროგრამა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ქალთა გინეკოლოგთან კონსულტაცია, საშვილოსნოს
ყელის დათვალიერება, ნაცხის აღება, კოლპოსკოპია, საშვილოსნოს ექოსკოპიური გამოკვლევა 35-40 წლამდე, 30-40 წლამდე
ასაკის ქალებში მამოგრაფიული გამოკვლევა. ასევე მკერდის, პროსტატის, საშვილოსნოს, საკვერცხეების, ფარისებრი
ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით დაავადებულ პირთა გამოკვლევა ონკომარკერებით. 25 დან 30 წლამდე ასაკის
ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ბენეფიციარი

100

20

2 000

25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე
ბენეფიციარი
ჯირკვლის ელასტოგრაფია

40

40

1 600

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის
ონკო-მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს,
ონკომარკერი
საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის
სხვადასხვა პათოლოგიებით.

2 500

14

35 000

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40
წლამდე ქალებისათვის მამოლოგის
კონსულტაცია და მამოგრაფია

სულ ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

2 640

38 600

დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40
წლამდე ქალებისათვის მამოლოგის
კონსულტაცია და მამოგრაფია

X

X

X

X

25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე
ჯირკვლის ელასტოგრაფია

X

X

X

X

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის
ონკო-მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს,
საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის
სხვადასხვა პათოლოგიებით.

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა
დამატებითი ინფორმაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილი მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული შესაბამისი ასაკის
ბენეფიციარები პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

ონკოლოგიურ
დაავადებათა
დიაგნოსტირებულ
ადრეული გამოვლენის
ბენეფიციართა
მიზნით
რაოდენობა
განხორციელებულია
დიაგნოსტიკა

საბაზისო
მაჩვენებელი

3000

სამიზნე
მაჩვენებელი

2 640

გაზომვის
ერთეული

რაოდენობა

მონაცემთა წყარო

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

სიხშირე

კვარტალში
ერთხელ

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მოგროვების
მეთოდი

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:
ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

129 920

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

129 920

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
რეაბილიტაციის პროცესის ეს ნაწილი გულისხმობს უნარშეზღუდული პიროვნების ინტეგრაციას ან რეინტეგრაციას
საზოგადოებასთან, რითიც ეხმარება მას მოერგოს ოჯახის, საზოგადოებისა და ოკუპაციის მოთხოვნებს. აგრეთვე,
ამცირებს ნებისმიერ ეკონომიკურ თუ სოციალურ ხელის შემშლელ ფაქტორებს, ბარიერებს, რამაც, შესაძლოა,
დააბრკოლოს რეაბილიტაციის პროცესი. აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: ქ. ბათუმში რეგისტრირებული შშმ
სტატუსის მქონე 18 წელს გადაცილებული პირები. თითოეული ბენეფიციარისთვის (ქ. ბათუმში მცხოვრებ 18 წლის
ზემოთ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის) ხდება რეაბილიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა.
კერძოდ: უტარდებათ ერგოთერაპია, არტთერაპია, ფსიქოლოგიური დახმარება, პედაგოგის მომსახურება, ჩართული
არიან სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, ხდება საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

პროდუქტები
დასახელება

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ბენეფიციარი

40

3 248

129 920

სულ ქვეპროგრამა

40

129 920

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარებულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებზე გაიცემა ყოველთვიური ვაუჩერი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ.
ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს. ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა
წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. შშმ პირის
სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა. 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა; კოვიდ
სიტუაციიდან გამომდინარე მეცადინეობები ჩატარდება ჰიბრიდული წესით (პირისპირ ან დისტანციურად) პირისპირ
ჩატარების შემთხვევაში ერთეულის ფასი შეადგენს 16 ლარს ერთი დღე, ხოლო დისტანციური მეცადინეობის
შემთხვევაში 9.6 ლარს. 2021 წლის პირველ კვარტალში ჩატარდება მხოლოდ დისტანციური მეცადინეობები.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ფსიქიური
პრობლემების მქონე
პირთათვის
ჩატარებულია
სარეაბილიტაციო
ღონისძიებები.

შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა
რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

30

სამიზნე
მაჩვენებელი

40

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

ორ კვარტალში
ერთხელ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:
მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

158 900

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

158 900

ქვეპროგრამის მიზანი:
სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირთა, ომის ვეტერანების (ასაკით პენსიონერები, ომში და ომის შემდგომ
დაინვალიდებული პირი) და 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული
მომსახურეობის გაწევა
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
სტომატოლოგიური მომსახურება ძვირადღირებულ სერვისს წარმოადგენს, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო
დაზღვევის მიერ და პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. აქედან გამომდინარე,
შემუშავებული იქნა მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურების ქვეპროგრამის
ფარგლებში გათვალისწინებული სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის უფასო მუნიციპალური სასადილოების ბენეფიციარები, ასევე ომის ვეტერანი (ასაკით
პენსიონერი, ომში და ომის შემდგომ დაინვალიდებული პირი); ხოლო 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები
ისარგებლებენ სტომატოლოგიური, ორთოპედიული და ორთოდონტიული მომსახურეობით.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

სტომატოლოგიური და ორთოპედიული
მომსახურება

ბენეფიციარი

600

260

156 000

18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე
ბავშვების სტომატოლოგიური,
ორთოდონტიული და ორთოპედიული
მომსახურება

ბენეფიციარი

10

290

2 900

სულ ქვეპროგრამა

610

158 900

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
სტომატოლოგიური და ორთოპედიული
მომსახურება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე
ბავშვების სტომატოლოგიური,
ორთოდონტიული და ორთოპედიული
მომსახურება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
ქვეპროგრამის
მომსახურება

ბენეფიციართათვის

მიწოდებულია

სტომატოლოგიური,

ორთოდონტიული

და

ორთოპედიული

დამატებითი ინფორმაცია
ომში დაინვალიდებული პირები და ასაკით პენსიონერი ომის ვეტერანები ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში
აღრიცხვაზე უნდა იყვნენ 2021 წლის 1 იანვრამდე.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართათვის
მიწოდებულია
სტომატოლოგიური,
ორთოდონტიული და
ორთოპედიული
მომსახურება

შედეგის
ინდიკატორები

სტომატოლოგიური და
ორთოპედიული
მომსახურებით
მოსარგებლე
ბენეფიციართა
რაოდენობა
ქვეპროგრამით
მოსარგებლე 18
წლამდე ასაკის შშმ
სტატუსის მქონე
ბავშვების რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

750

10

სამიზნე
მაჩვენებელი

600

10

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

კვარტალურად

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

კვარტალურად

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი)

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 06

ქვეპროგრამის დასახელება:
შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

445 000

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

445 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
შშმ პირებისა და ომის ინვალიდებისათვის, მათი დაავადებიდან გამომდინარე, აუცილებლობას წარმოადგენს საკურორტო
სამკურნალო-რეაბილიტაცია, რომელიც ეხმარება მათ დაავადების დაძლევაში, საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში. აქედან
გამომდინარე, შემუშავებული იქნა მოწყვლადი ჯგუფების დასვენება კურორტზე. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით
შემოვიდა განაცხადები მცირე ტიპის საოჯახო სახლის, მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და ომის
ვეტერანი ასაკით პენსიონერებიდან, რომელიც გათვალისწინებული იქნა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, ომში
დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის ბავშვთა, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების
მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების ბენეფიციართა დასვენებას.

პროდუქტები
დასახელება

განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და
ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, შშმ სტატუსის
ბავშვთა, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის
ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველი (100
001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და
მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების დასვენება

ბენეფიციარი

573

500

286 500

შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და
ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, ომში
დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ სტატუსის
პირების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის
ბენეფიციარების თანმხლები პირების
მომსახურეობა

ბენეფიციარი

317

500

158 500

სულ ქვეპროგრამა

890

445 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და
ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, შშმ სტატუსის
ბავშვთა, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის
ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველი (100
001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და
მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების დასვენება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

X

X

შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და
ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, ომში
დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ სტატუსის
პირების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის
ბენეფიციარების თანმხლები პირების
მომსახურეობა

4 კვარტალი

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიის 12 დღიანი კურსი
დამატებითი ინფორმაცია
ბენეფიციარს წლის განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთ კურორტზე დასვენებით. ღონისძიებებს შორის
გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, პროგრამის მომსახურეობით
შეიძლება ისარგებლონ მხოლოდ ქ. ბათუმში რეგისტრირებულმა და ფაქტიურად მცხოვრებმა (უნდა ჰქონდეს სარეიტინგო
ქულა ქ. ბათუმში) შ.შ. მ. პირებმა 30 წლის ჩათვლით, ომის ვეტერანმა ასაკით პენსიონერებმა, ომის ინვალიდებმა და ომში
დაღულთა ოჯახის წევრებმა. ომში დაინვალიდებულები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ომის ვეტერანი (ასაკით
პენსიონერები) უნდა იყვნენ 2021 წლის 1 იანვრამდე აღრიცხვაზე ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში. თითოელ
ბენეფიციარზე და თანმხლებ პირზე გაიცემა ვაუჩერი. ვაუჩერის გაცემის-გამოყენების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის
მერის ბრძანებით.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართათვის
ჩატარებულია
კლიმატოთერაპიის 12
დღიანი კურსი

შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა
რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

890

სამიზნე
მაჩვენებელი

890

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში
ერთხელ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 07

ქვეპროგრამის დასახელება:
ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 755 566

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

1 755 566

ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალშობილებში აუდიოლოგიური პათოლოგიისა და გენეტიკური პათოლოგიის ადრეული აღმოჩენა. სარეაბილიტაციო
კურსის ჩატარება ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის.
მშობელთა ცნობიერების ამაღლება ტრენინგების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ბავშვთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია დაავადებათა
ადრეულ ასაკში აღმოჩენა ( სქრინინგი განსაკუთრებით გენეტიკური და თანდაყოლილი პათოლოგიების შემთხვევაში),
ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდების გზით შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი
რისკის მქონე ბავშვების გამოვლენა, პროგრამაში ჩართვა და სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდება, ბავშვების
განვითარების სტიმულირება.
აქედან გამომდინარე შემუშავებული იქნა ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და
რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს
ჩაუტარდებათ სმენის და მუკოვისციდოზის (რადგან სხვა გენეტიკური დაავადებების - ფენილკეტონურია, ჰიპოთირეოზის
კვლევა ხორციელდება ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით) სქრინგული გამოკვლევა. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7
წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინარული გუნდის ერთი ან
საჭიროების შემთხვევაში რამდენიმე სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური
თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, საერთო ჯამში თვეში 8 მომსახურეობის გაწევა, აგრეთვე
მშობლებისათვის ტრენინგ-სემინარების ჩატარება. ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის
მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სმენის დარღვევების მქონე 2-დან 10 წლამდე
ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდებათ ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მომსახურეობა. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე 2 დან
18 წლის ასაკის ჩათვლით პირებს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია,
ოკუპაციური თერაპია და სხვა. საშუალოდ 15 გაკვეთილი თვის განმავლობაში. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ერთ წლამდე
ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდებათ მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობის
კურსი (15 სამკურნალო მასაჟი, 15 ფიზიოპროცედურა, კალციუმის შემცველი მედიკამენტები).

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის
ძალადობის მსხვერპლ პირთა სარეაბილიტაციო
მომსახურება

ბენეფიციარი

50

400

20 000

ბენეფიციარი

85

179

15 224

სმენის სკრინინგული გამოკვლევა

ბენეფიციარი

420

78

32 760

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე
ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაცია

ბენეფიციარი

15

2 066

30 990

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის
განვითარების შეფერხების მქონე
ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის
ჩატარება.

ვიზიტი

49 920

18

878 592

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა
და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის
მკურნალობა

ბენეფიციარი

350

140

49 000

ბენეფიციარი

225

3 240

729 000

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა
მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი
მუკოვისციდოზზე
ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ახალშობილთა

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაცია
სულ ქვეპროგრამა

51 065

1 755 566

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის
ძალადობის მსხვერპლ პირთა სარეაბილიტაციო
მომსახურება

X

X

X

X

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა
მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი
მუკოვისციდოზზე

X

X

X

X

X

X

X

X

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე
ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაცია

X

X

X

X

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის
განვითარების შეფერხების მქონე
ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის
ჩატარება.

X

X

X

X

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა
და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის
მკურნალობა

X

X

X

X

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაცია

X

X

X

X

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ახალშობილთა
სმენის სკრინინგული გამოკვლევა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
ახალშობილებში ჩატარებულია აუდიოლოგიური სქრინინგი და მუკოვისციდოზზე სქრინიგი. განხორცილებულია შესაბამისი
ასაკის განვითარების შეფერხების და სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია. ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე
1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია ამბულატორიული მკურნალობის ერთი კურსი.

დამატებითი ინფორმაცია
ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: II-III ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში დაბადებულ / რეგისტრირებულ
ახალშობილებს. მეოთხე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის, ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს; მეხუთე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის ქ.
ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს შემდეგი პათოლოგიით: დაუნის სინდრომი,
ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და სხვა. მომსახურეობა გაეწევათ იმ ბავშვებს, რომლებიც ვერ სარგებლობენ საქართველოს
ჯანდაცვის სამინისტროს ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამით. ყოველთვიურად, სპეციალისტთა გუნდის ერთი
ან რამდენიმე პროფესიონალის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი,ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი,
სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მომსახურებისგაწევა, რომლის მიზანია ბავშვის განვითარების სფეროების (ფიზიკური,
კოგნიტური, სოციალური,
ემოციური, კომუნიკაცია, ადაპტური ქცევა) სტიმულირება, მშობელთა ცნობიერების და ინფორმირებულობისგაზრდა,
მხარდაჭერა, ბავშვის განვითარების პროცესში ჩართვა/განათლება. საჭირო პროფესიონალებისჩართულობა და ჯერადობა
განისაზღვრება შეფასებიდან გამომდინარე და ასახულია ბავშვისა და ოჯახისინდივიდუალურ გეგმაში. 3 წლის ასაკის
შესრულებამდე მომსახურებაში ჩართული ყველაბენეფიციარისთვის, ასევე, 3-დან 7 წლამდე ასაკის იმ ბენეფიციარებისთვის,
რომლებსაც აღენიშნებათგანვითარების შეფერხება/ჩამორჩენა განვითარების არანაკლებ სამ სფეროში, დაფინანსებული
მომსახურების(ვიზიტის) მაქსიმალური რაოდენობა თვეში შეადგენს 8-ს. 3-დან 7 წლამდე ასაკის
დანარჩენიბენეფიციარებისთვის მომსახურებაში ჩართვიდან (დაწყებიდან) ერთი წლის (თორმეტი თვის) განმავლობაში,
დაფინანსებული მომსახურების (ვიზიტის) მაქსიმალური რაოდენობა თვეში შეადგენს ასევე 8-ს,
მომსახურებაში ჩართვიდან (დაწყებიდან) მეორე წლის (შემდეგი თორმეტი თვის) განმავლობაში – 6-ს, მომსახურებაში
ჩართვიდან (დაწყებიდან) მესამე (24 თვის შემდგომი) და შემდეგი წლების (თვეების) განმავლობაში 4-ს. ამასთან, ამ
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირობები ვრცელდება ამ პროგრამის ამოქმედებამდე, მ.შ. წინა წლებში მომსახურებაში
ჩართულ ბენეფიციარებზეც;

მეშვიდე ღონისძიების მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი
აშლილობების (F84.0-F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები,
რომლებიც: 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმში. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7
წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება და აუტიზმის სპექტრის
დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია დაფინანსდება ვაუჩერული პრინციპით. ვაუჩერის გაცემის-გამოყენების წესი
განსაზღვრება ქ. ბათუმის მერის ბრძანებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში, მეექვსე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ.
ბათუმში 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი
შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

ჩატარებულ ძალადობის
მსხვერპლ პირთა
სარეაბილიტაციო
მომსახურება

ბენეფიციართა რაოდენობა,
რომელთაც ჩაუტარდათ
სმენის სქრინინგული
გამოკვლევა
ახალშობილებში
ჩატარებულია
აუდიოლოგიური
სქრინინგი და
მუკოვისციდოზზე
სქრინიგი.
განხორცილებულია
შესაბამისი ასაკის
განვითარების
შეფერხების და
სმენის დარღვევების
მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაცია.
ორთოპედიული
პათოლოგიის მქონე 1
წლამდე ასაკის
ბავშვებში
ჩატარებულია
ამბულატორიული
მკურნალობის ერთი
კურსი.

ქ. ბათუმში დაბადებულ
ახალშობილთა მეორადი
(საჭიროების შემთხვევაში)
სქრინინგი
მუკოვისციდოზზე
ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის
სახსრის დისპლაზიისა და
თანდაყოლილი
ამოვარდნილობის
მკურნალობა
ქვეპროგრამაში ჩართული
სმენის დარღვევების მქონე
ბენეფიციართა რაოდენობა

ქვეპროგრამაში ჩართული
აუტიზმის სპექტრის
დარღვევის მქონე ბავშვთა
რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

0

380

85

350

15

220

სამიზნე
მაჩვენებელი

50

420

85

350

15

215

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მერიის ჯანმრთელობისა ყოველკვარტალურად
ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
და სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მერიის ჯანმრთელობისა ყოველკვარტალურად
ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
და სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მერიის ჯანმრთელობისა ყოველკვარტალურად
ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
და სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მერიის ჯანმრთელობისა ყოველკვარტალურად
ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
და სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მერიის ჯანმრთელობისა ყოველკვარტალურად
ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
და სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მერიის ჯანმრთელობისა ყოველკვარტალურად
ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
და სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

ამბულატორიული
მკურნალობის ერთი
კურსი.

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ
7 წლამდე ასაკის
განვითარების შეფერხების
მქონე ბავშვებისათვის
ჩატარებული
რეაბილიტაციის რაოდენობა

29741

46920

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მერიის ჯანმრთელობისა ყოველკვარტალურად
ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
და სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 08

ქვეპროგრამის დასახელება:
ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

166 800

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

166 800

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა კომპენსაციით
უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან თირკმლის პათოლოგიის მქონე შ.შ. მ პირები, რომელთაც თვის განმავლობაში
ესაჭიროებათ მინიმუმ 12 პროცედურა და შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯები, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ.
ასევე ლეიკემიით დაავადებული ბავშვები არიან შ.შ. მ. პირები , რომელთაც ყოველთვიურად უწევთ მედიკამენტების შეძენა,
კონსულტაცია ქ. თბილისში, სხვადასხვა დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარება, რაც დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული.
აქედან გამომდინარე შემუშავებული იქნა ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა
მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის
პაციენტებს გაეწევათ ყოველთვიური კომპენსაცია 60 ლარის ოდენობით. ხოლო ლეიკემიით დაავადებულ პირებს (18 წლის
ჩათვლით) გაეწევათ დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის
ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური
მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

145

720

104 400

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლის ჩათვლით
პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური
დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი)

ბენეფიციარი

26

2 400

62 400

სულ ქვეპროგრამა

171

166 800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის
ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური
მატერიალური დახმარება

X

X

X

X

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლის ჩათვლით
პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური
დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი)

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით
დამატებითი ინფორმაცია
პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებული პირები, რომლებიც გადიან
მკურნალობის კურსს ჰემოდიალიზის ცენტრებში. აგრეთვე, ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 18 წლის ასაკის ჩათვლით
ლეიკემიით დაავადებული პირები. ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური
მოთხოვნილებიდან გამომდინარე.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის
ბენეფიციარები
უზრუნველყოფილნი
არიან მატერიალური
დახმარებით

შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა
რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

171

სამიზნე
მაჩვენებელი

171

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 09

ქვეპროგრამის დასახელება:
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

470 000

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

470 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებითა და მკურნალობის
თანადაფინანსებით უზრუნველყოფა. ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, ღვიძლის ტრანსპლანტაციის და ძვლის ტვინის
გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის ნაწილს, მცირე შემოსავლების
გამო, არ აქვს საშუალება დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯები, რომლებიც სრულად არ იფარება სხვადასხვა
სამედიცინო პროგრამებით. აქედან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა სოციალურად დაუცველი და სხვა
სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას,
თანადაფინანსების ქვეპროგრამა. ასევე ინდივიდუალური დახმარების ღონისძიება სამედიცინო კუთხით სხვადასხვა
საჭიროებებისათვის.
ღვიძლის ტრანსპლანტაცია და ძვლის ტვინის გადანერგვა მიეკუთვნება ისეთ ძვირადღირებულ ოპერაციათა რიცხვს,
რომელიც პაციენტებისათვის გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს და მათთვის საციცოცხლოდ აუცილებელია.
ასეთი პირების დახმარების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ღვიძლის
ტრანსპლანტაციის და ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ღონისძიება.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე
პირთა დახმარება

ბენეფიციარი

4

30 000

120 000

ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე
პირტა დახმარება

ბენეფიციარი

3

20 000

60 000

ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული
მკურნალობის თანადაფინანსება

ბენეფიციარი

600

483

290 000

სულ ქვეპროგრამა

607

470 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე
პირთა დახმარება

X

X

X

X

ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე
პირტა დახმარება

X

X

X

X

ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული
მკურნალობის თანადაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება.
მატერიალური დახმარება გაწეულია ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის.
დამატებითი ინფორმაცია
პირველი ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ ღვიძლის
ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირებს, რომელთა ოპერაციული მკურნალობის აუცილებლობა დასტურდება
შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ფორმა #100-4ა-თი და ანგარიშფაქტურით.
მეორე ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირებს, რომელთა
ოპერაციული მკურნალობის აუცილებლობა დასტურდება შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ფორმა #100-4ათი და ანგარიშფაქტურით. ასევე ორივე ღონისძიების ფარგლებში მათ უნდა ჰქონდეთ წარმოდგენილი ვაუჩერი აჭარის
ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან.
მესამე ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ
საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩართული არიან საყოველთაო ჯანდაცვაში: N 36-ე დადგენილებით
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახის წევრებს, რომლებსაც
მინიჭებული აქვთ 100001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; მოქალაქეებს, რომელთა დახმარების საჭიროება
დასტურდება ადმინისტრაციული ერთეულის მენეჯერის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. ასევე 165-ე
დადგენილების ბენეფიციარებს ( 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასაკით პენსიონერებს,სტუდენტებს), რომელთაც არ აქვთ
70001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით. მათ დაუფინანსდებათ მკურნალობა გარკვეული სქემის მიხედვით. (საყოველთაო
დაზღვევით დაფინანსებული თანხიდან): N 36-ე დადგენილების ბენეფიციარებს 30 %-ის, ხოლო 165 -ე დადგენილების
ზემოთჩამოთვლილ ბენეფიციარებს 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს 20 პროცენტის, ხოლო ასაკით პენსიონერებს
10 პროცენტის ფარგლებში. მეორე ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1.განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირების მოწმობა ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV100/ა. 5. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა მომსახურეობის მითითებით. 6. საყოველთაო
ჯანდაცვის მიერ გაცემული მიმართვა მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით. 7.ადმინისტრაციულ ერთეულში
მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნა. გათვალისწინებული მომსახურეობა განხორციელდება სამედიცინო
ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ
ღონისძიებებს საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქ. ბათუმის მერი.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

ღვიძლის
ტრანსპლანტაციის
საჭიროების მქონე
პირთა რაოდენობა
განხორციელდა
მკურნალობის
თანადაფინანსება.
მატერიალური
დახმარება გაწეულია
ქვეპროგრამის
ბენეფიციარებისათვის

ძვლის ტვინის
გადანერგვის
საჭიროების მქონე
პირტა რაოდენობა
გეგმიური
ოპერაციული
მკურნალობით
უზრუნველყოფილ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

9

3

680

სამიზნე
მაჩვენებელი

4

3

600

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 11

ქვეპროგრამის დასახელება:
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო

2021 წელი
170 400
0

სულ ქვეპროგრამა

170 400

ქვეპროგრამის მიზანი:
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ხარისხიანი და მაღალკვალიფიციური ბინაზე მომსახურების
უზრუნველყოფა. დაავადების რეციდივებისა და რეჰოსპიტალიზაციის შემცირება. მედიკამენტების მიწოდების
უზრუნველყოფა. პაციენტისა და პაციენტის ოჯახის წევრების ფსიქოგანათლება და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.
ბენეფიციარის სოციალური უნარჩვევების ტრენინგი და გარემოში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო
სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ სულ მცირე ბოლო სამი თვის განმავლობაში არ/ან ვერ აკითხავენ ამბულატორიულ
დაწესებულებას, მიუხედავად საჭიროებისა, ხშირად რჩებიან მკურნალობის გარეშე, რაც ფსიქოპათოლოგიური
სიმპტომატიკისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს. ამ ადამიანებისათვის აუცილებლობას
წარმოადგენს უწყვეტი მომსახურეობის განხორციელება, რომელიც შეუძლებელია სათემო სერვისების განვითარების
გარეშე. ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო კონცეფციის თანახმად, პრიორიტეტულია, თანამედროვე
თემზე დაფუძნებული სერვისების დანერგვის საფეხურეობრივი პროცესი და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და
ბინაზე მომსახურების სერვისის განვითარება მობილური გუნდის (ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი,
ექთანი/უმცროსი ექიმი) საშუალებით. აქედან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში
რეგისტრირებული პაციენტებისათვის თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების ღონისძიება, რომლის
ფარგლებში, 50 პირისათვის საჭიროებიდან გამომდინარე გათვალისწინებულია: ა) მდგომარეობის ინდივიდუალური
მართვის გეგმის შემუშავება და განხორციელება თითოეული პაციენტისათვის; ბ) შინ მომსახურება, რეგულარული
ვიზიტები პაციენტის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ( 4-მდე თვეში), სატელეფონო კონსულტაცია; გ) მობილური
გუნდის ექიმი ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; დ) პაციენტის სოციალური უნარ-ჩვევების
ტრენინგი, სამედიცინო მომსახურებასთან ერთად სოციალური პრობლემების მოგვარებაში დახმარება (საჭიროების
შესაბამისად პაციენტის და მისი მხარდამჭერების ინფორმირება ან/და დოკუმენტაციის შეგროვებაში დახმარება ან/და
თანხლება უწყებებში ვიზიტისას); ე) პაციენტის, პაციენტის ოჯახის წევრების და მხარდამჭერების ფსიქოგანათლება და
მხარდამჭერი ფსიქოთერაპია; ვ) ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სტაციონირების კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში
პაციენტის სტაციონირების ორგანიზება; ზ) 8 საათის მანძილზე სერვისის ხელმისაწვდომობა; თ) სომატური პრობლემების
გამოვლენის შემთხვევაში პაციენტის და მისი მხარდამჭერების ინფორმირება არსებული სომატური პრობლემების,
შემდგომი კვლევის საჭიროების და ხელმისაწვდომი პროგრამების შესახებ, ამასთან, სომატური პროფილის ექიმთან
ვიზიტისას ან გამოკვლევებისას თანხლება, თუ დამოუკიდებლად ამას ვერ ახერხებს პაციენტი და სომატური პრობლემები
ნეგატიურად აისახება მის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა ბინაზე
მომსახურება

ბენეფიციარი

100

1 704

170 400

სულ ქვეპროგრამა

0

100

დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა ბინაზე
მომსახურება

X

X

X

X

170 400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
განხორციელებულია ბინაზე მომსახურება. შემცირებულია რეჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა რაოდენობა
დამატებითი ინფორმაცია
მულტიდისციპლინარული ჯგუფი უნდა შედგებოდეს ექიმი ფსიქიატრის, ექიმი ნევროლოგის, ფსიქოლოგის, ფარმაცევტის,
სოციალური მუშაკისა და მედდისაგან. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური
მკურნალობით ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური
პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების
(პროტოკოლები) შესაბამისად. ქვეპროგრამის ფარგლებში, მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში
რეგისტრირებული, განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე პირები. ორგანული ბუნების აშლილობანი, სიმპტომურა
აშლილობათა ჩათვლით (f00-f009), შიზოფრენია, შიზოტიპური აშლილობანი (f20-f29), აფექტური შლილობანი (f30-f39 ),
რეაქცია მწვავე სტრესზე და ადაპტაციის დარღვევები (f 43), გონებრივი ჩამორჩენა (f 70-f 79), ფსიქიკური განვითარების
დარღვევები (f80-f89), ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქცევითი და ემოციური აშლილობანი ( f90-f98).f06 ტვინის
დაზიანებითა და დისფუნქციით, აგრეთვე სხვა ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობანი. f40-f48
ნევროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობანი. f50-f59 ფიზიოლოგიური და ფიზიკური
დარღვევებით გამოწვეული ქცევის პატოლოგია. f80-f89 ფსიქიკური განვითარების დარღვევები.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

გაუმჯობესებულ
ბენეფიციართა
განხორციელებულია რაოდენობა
ბინაზე მომსახურება.
შემცირებულია
რეჰოსპიტალიზაციის
შემთხვევათა
რაოდენობა
ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა
რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

საშუალოდ 10

50

სამიზნე
მაჩვენებელი

საშუალოდ 10

100

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

%

პროგრამაში მონაწილე
ორგანიზაციებისა და
ბენეფიციართა მიერ
წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია

რაოდენობა

პროგრამაში მონაწილე
ორგანიზაციებისა და
ბენეფიციართა მიერ
წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიაში შემოსული
დოკუმენტაციის
ანალიზი წელიწადში
ერთხელ

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიაში შემოსული
დოკუმენტაციის
ანალიზი წელიწადში
ერთხელ

სიხშირე

