
დანართი 1

(ლარებში)

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

 გასული წლიური 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

2018 წლის საკასო 

შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

ჯანმრთელობის დაცვა 3 879 956 3 879 956 3 649 847 3 649 847

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
3 879 956 3 879 956 3 649 847 3 649 847

 პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა 

და  სოციალური 

უზრუნველყოფა

06 01



დანართი 2

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამები და ღონისძიებები
წლის პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები
ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე 

პირთა მედიკამენტებითა და საკვები 

დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა 

- 06 01 01

685 800 685 800 589 644 589 644

ბრონქული ასთმით დაავადებულ 

პაციენტთა მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა

40 681 40 681 31 371 31 371

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
132 679 132 679 118 496 118 496

დახმარება მედიკამენტების 

შეძენისათვის
250 000 250 000 211 468 211 468

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ  

პაციენტთა მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა

195 480 195 480 166 957 166 957

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით 

დაავადებული  პირებისათვის 

მატერიალური დახმარება

17 600 17 600 16 000 16 000

18 წლის  ასაკის ზემოთ 

ფენილკეტონურიით დაავადებული   

მატერიალური დახმარება

21 000 21 000 18 000 18 000

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 
28 360 28 360 27 351 27 351

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული 

ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და 

მკურნალობა - 06 01 02

6 900 6 900 1 935 1 935

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 

წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის 

ქალებისათვის მამოლოგის 

კონსულტაცია და მამოგრაფია

1 500 1 500 1 242 1 242

25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის 

სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია
1 200 1 200 401 401

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 

ქალებისათვის ონკო მარკერებით 

გამოკვლევა; საშვილოსნოს, 

საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი 

ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით.

2 000 2 000 168 168

60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის 

საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, 

კოლპოსკოპია და ექოსკოპია.

2 200 2 200 124 124

 პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

06 01

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური



ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-

სოციალური რეაბილიტაცია - 06 01 04
92 500 92 500 84 202 84 202

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია 92 500 92 500 84 202 84 202

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური 

და  ორთოპედიული  მომსახურეობა - 06 01 

05

149 000 149 000 142 851 142 851

სტომატოლოგიური და ორთოპედიული 

მომსახურეობა 
147 000 147 000 142 851 142 851

18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. სტატუსის 

ბავშვების სტომატოლოგიური, 

ორთოდონტიული და ორთოპედიული 

მომსახურეობა

2 000 2 000

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და 

მკურნალობის მონიტორინგის 

თანადაფინანსება - 06 01 06

83 500 83 500 83 500 83 500

სოციალურად დაუცველთა 

დიაგნოსტიკა და მკურნალობის 

მონიტორინგი

7 500 7 500 2 215 2 215

დიაგნოსტიკა და მკურნალობის 

მონიტორინგი
76 000 76 000 81 285 81 285

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა 

საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია - 

06 01 07

304 200 304 200 286 310 286 310

შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის 

ინვალიდების  და მცირე ტიპის საოჯახო 

სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა 

(ურეკი)

50 790 50 790 50 384 50 384

ომის ვეტერანი  ასაკით პენსიონერები  

(ურეკი)
11 280 11 280 11 280 11 280

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების ,  

შშმ პირების,   ომის ინვალიდების, 

სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე 

სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და 

მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების  მცირე 

ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების  

თანმხლები პირების მომსახურეობა 

(ურეკში)

50 196 50 196 49 820 49 820

შშმ სტატუსის ბავშვთა,  ომის 

ინვალიდების და ომის ვეტერანი ასაკით 

პენსიონერების, სოციალურად 

დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო 

ქულების მქონე) ხუთი და მეტი 

მრავალშვილიანი ოჯახების 

ბენეფიციარების მომსახურეობა 

(წყალტუბო) 

19 740 19 740 13 536 13 536

შშმ სტატუსის ბავშვთა,  ომის 

ინვალიდების თანმხლები პირების    

მომსახურეობა (წყალტუბო)

14 100 14 100 10 716 10 716

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების 

მომსახურეობა  (წყალტუბო)
2 820 2 820 2 820 2 820



შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ვეტერანი 

პენსიონერების, სოციალურად 

დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო 

ქულების მქონე) ხუთი და მეტი 

მრავალშვილიანი ოჯახების,  ომის 

ინვალიდების   და თანმხლები პირების  

მომსახურეობა (ბორჯომი) 

135 360 135 360 131 788 131 788

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების 

მომსახურეობა (ბორჯომი) 
6 768 6 768 2 820 2 820

ტრანსპორტირების ხარჯი 13 146 13 146 13 146 13 146

ახალშობილთა სქრინინგი  და ბავშვთა 

განვითარების შეფერხების პრევენცია და 

რეაბილიტაცია - 06 01 09

797 856 797 856 779 408 779 408

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა 

პირველადი სქრინინგი 

მუკოვისციდოზზე

26 000 26 000 27 905 27 905

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა 

მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) 

სქრინინგი მუკოვისციდოზზე

15 223 15 223 11 820 11 820

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა 

სმენის სკრინინგული გამოკვლევა
15 043 15 043 12 125 12 125

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 

წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე 

ბავშვთა რეაბილიტაცია 

30 990 30 990 30 974 30 974

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე 

ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე 

ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის 

ჩატარება. ტრენინგ-სემინარების 

ჩატარება  0-7 წლამდე ასაკის 

განვითარების შეფერხების მქონე 

ბავშვების მშობლებისათვის

358 600 358 600 344 664 344 664

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის 

დისპლაზიისა და თანდაყოლილი 

ამოვარდნილობის მკურნალობა

46 000 46 000 45 920 45 920

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 

ბავშვთა რეაბილიტაცია
306 000 306 000 306 000 306 000

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და 

ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  

მატერიალური დახმარება - 06 01 10

166 800 166 800 130 660 130 660

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 

ჰემოდიალიზის ცენტრის 

პაციენტთათვის ყოველთვიური 

მატერიალური დახმარება 

104 400 104 400 81 060 81 060

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე 

ასაკის პირებისათვის ყოველთვიურად 

მატერიალური დახმარების გაცემა

62 400 62 400 49 600 49 600

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო 

დახმარება - 06 01 12
307 000 307 000 292 823 292 823

ღვიძლის  ტრანსპლანტაციის 

საჭიროების მქონე პირთა დახმარება
60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0



ბენეფიციართა  გეგმიური ოპერაციული  

მკურნალობის  თანადაფინანსება
247 000,0 247 000,0 232 823 232 823

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების მომსახურების განვითარება - 06 

01 13

1 234 800 1 234 800 1 206 914 1 206 914

შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის 

სახელფასო დანამატი

119 040 119 040 119040 119040

სამედიცინო პერსონალის სახელფასო 

დანამატი
815 880 815 880 815 879 815 879

სამედიცინო პერსონალის შვებულების 

და  ბიულეტენის ანაზღაურება
67 880 67 880 63 260 63 260

სასწრაფო დახმარების მანქანების 

დაზღვევის ხარჯები
18 700 18 700

დამატებითი ბრიგადების შრომის 

ანაზღაურება
81 000 81 000 79 742 79 742

მედიკამენტები, საწვავი, ავტო ტექ. 

მომსახურება
13 320 13 320 9 333 9 333

დამატებითი ბრიგადების შრომის 

ანაზღაურება
54 000 54 000 54 000 54 000

მედიკამენტები, საწვავი, ავტო ტექ. 

მომსახურება
8 880 8 880 9 560 9 560

შპს ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების მომსახურების 

განვითარების" კაპიტალის გაზრდა 

(სანიტარული  ავტომანქანების შეძენის 

მიზნით)

56 100 56 100 56 100 56 100

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის 

მომსახურება - 06 01 14
51 600 51 600 51 600 51 600

მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა  

ბინაზე მომსახურება 
51 600 51 600 51 600 51 600

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 3 879 956 3 879 956 3 649 847 3 649 847



დანართი 6

პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

პროგრამით გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამების შუალედური 

შედეგები

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

მოწყვლადი  სოციალური 

ჯგუფების მქონე პირთა 

მედიკამენტებითა და საკვები 

დანამატების კომპენსაციით 

უზრუნველყოფა - 06 01 01

X

ონკოლოგიურ დაავადებათა 

ადრეული ფორმების 

დიაგნოსტიკა, პრევენცია და 

მკურნალობა - 06 01 02

X

ფსიქიური პრობლემების მქონე 

პირთა ფსიქო-სოციალური 

რეაბილიტაცია - 06 01 04

X

1) მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები 

დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში 

ისარგებლა 5125 ბენეფიციარმა , ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 589 644 

ლარით. 2) ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, 

პრევენცია და მკურნალობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლა 160 

ბენეფიციარმა, ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 1935 ლარით. 3) ფსიქიური 

პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის 

ფარგლებში 25 ბენეფიციარს გაეწია მოსახურეობა ყოველთვიურად, ხოლო 

გახარჯულმა თანხამ შეადგინა - 84202 ლარი. 4) მოწყვლადი ჯგუფების 

სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობის ქვეპროგრამის 

ფარგლებში  მომსახურეობით ისარგებლა 643 ბენეფიციარმა, ხოლო გახარჯულმა 

თანხამ შეადგინა - 142851 ლარი. 5)C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და 

მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსების ქვეპროგრამის ფარგლებში 

ისარგებლა 723 ბენეფიციარმა, ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა  83 500 ლარი. 

6) შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-

რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლა 486 ბენეფიციარმა, ხოლო 

ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 286310 ლარი. 7) ახალშობილთა სქრინინგი  

და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაციის 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით ისარგებლა - 3638 ბენეფიციარმა, 

ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 779 408 ლარი. 8) ჰემოდიალიზის ცენტრის 

პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარების 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობი ისარგებლა 134 ბენეფიციარმა, ხოლო 

გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 130 660 ლარი.

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა

06 01 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 9) მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამის 

ფარგლებში მომსახურეობით ისარგებლა 452 ბენეფიციარმა, ხოლო გახარჯულმა 

თანხამ შეადგინა 292 823 ლარი. 10) ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

მომსახურების განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდა 221 

თანამშრომელი, ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 1206 914 ლარი. 11) თემზე 

დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების ქვეპროგრამის ფარგლებში 

მომსახურეობა გაეწია 50 ბენეფიციარს,  ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 51600 

ლარი.



მოწყვლადი ჯგუფების 

სტომატოლოგიური და  

ორთოპედიული  მომსახურეობა - 

06 01 05

X

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა 

და მკურნალობის მონიტორინგის 

თანადაფინანსება - 06 01 06

X

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და 

ვეტერანთა საკურორტო 

სამკურნალო-რეაბილიტაცია - 06 

01 07

X

ახალშობილთა სქრინინგი  და 

ბავშვთა განვითარების 

შეფერხების პრევენცია და 

რეაბილიტაცია - 06 01 09

X

ჰემოდიალიზის ცენტრის 

პაციენტთა  და ლეიკემიით 

დაავადებულ ბავშვთა  

მატერიალური დახმარება - 06 01 

10

X

მოქალაქეთა ინდივიდუალური 

სამედიცინო დახმარება - 06 01 12
X

ქ. ბათუმის სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების 

მომსახურების განვითარება - 06 

01 13

X

თემზე დაფუძნებული 

მობილური გუნდის 

მომსახურება - 06 01 14

X

პროგრამის საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

ბენეფიციართა რაოდენობა, 

რომელზეც ვრცელდება პროგრამით 

გათვალისწინებული შეღავათები - 

8716

8034

პროგრამის საბოლოო შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გაზრდილია ჯანმრთელობის 

დაცვის სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობა, 

უზრუნველყოფილია დაავადებათა 

ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და 

მკურნალობა

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 - 8400

7507

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში 

ბენეფიციართა ჩართულობის %-ლი 

მაჩვენებელი - 90

90%



დანართი 3

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი 

აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგის 

სტატუსი:

სრულად მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი 

ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ 

ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგები 

ნაწილობრივ მიღწეულია 

ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგის 

ინდიკატორები

2417 დახმარება მედიკამენტების 

შეძენისათვის

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

265 ასთმით დაავადებული ბენეფიციარი

ყოველთვიურად საშუალოდ 410 

ეპილეფსიით დაავადებული ბენეფიციარი

16 ფენილკეტონურიით დაავადებული 

ბენეფიციარი

ყოველთვიურად საშუალოდ 1953 დიაბეტით 

დაავადებული ბენეფიციარი

ყოველთვიურად საშუალოდ 64 პარკინსონით 

დაავადებული ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო 

რაოდენობა - 5441

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წლის განმავლობაში 5109 ბენეფიციარი იქნა 

უზრუნველყოფილი მედიკამენტებით. გარდა ამისა, მატერიალური დახმარება გაეწიათ 

ფენილკეტონურიით დაავადებულ 16 პირს საკვები დანამატების შეძენის მიზნით.

ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები 

უზრუნველყოფილნი არიან 

მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით 

(5441 ბენეფიციარი)

გასული წლის განმავლობაში 

მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით 

უზრუნველყოფილი იყო  5125 ბენეფიციარი

06 01 01

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები 

დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური



დანართი 3

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:
სრულად მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი 

ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები ნაწილობრივ 

მიღწეულია ან მიუღწეველია

გაფრთხილებული იქნა ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია. დაისახა ერთობრივი 

ღონიძიებები ბენეფიციართა გააქტიურების კუთხით.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული 

გამოვლენის მიზნით განხორციელდება 

დიაგნოსტიკა და პრევენცია (4000 

ბენეფიციარი)

160 ბენეფიციარზე ონკოლოგიურ 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის 

მიზნით განხორციელდება დიაგნოსტიკა და 

პრევენცია

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

160
 ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა - 

4000

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

06 01 02

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 14 - ქალს ჩაუტარდა 

გინეკოლოგთან კონსულტაცია, საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება, ნაცხის აღება, 

კოლპოსკოპია, საშვილოსნოს ექოსკოპიური გამოკვლევა, 101 -  30-40 წლამდე ასაკის ქალს 

ჩაუტარდა მამოგრაფიული გამოკვლევა. ასევე - 13 პირს ჩაუტარდა მკერდის, პროსტატის, 

საშვილოსნოს, საკვერცხეების, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით  

დაავადებულ პირთა გამოკვლევა ონკომარკერებით. 25 დან 30 წლამდე ასაკის 32 - ქალს 

ჩაუტარდა სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

ჯანმრთელობის დაცვა

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია



დანართი 3

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:

სრულად 

მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი 

ღონისძიებების ჩამონათვალი 

თუ ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგები 

ნაწილობრივ მიღწეულია ან 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ფსიქიური პრობლემების მქონე 

პირთათვის ჩატარებულია 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებები 

18 წლის ზემოთ ფსიქიური პრობლემის 

მქონე 25 პირს ჩაუტარდათ ფსიქო-

სოციალური რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა 

- 25 ბავშვები
25 ბავშვი

2018 წლის განმავლობაში 18 წლის ზემოთ ფსიქიური პრობლემის მქონე 25 პირს 

ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო კურსი. ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეული 

ბენეფიციარისთვის (ქ. ბათუმში მცხოვრებ 18 წლის ზემოთ ფსიქიური პრობლემების 

მქონე პირთათვის-25 ბენეფიციარი) ხდება რეაბილიტაციის ინდივიდუალური 

პროგრამის შედგენა, პირებს უტარდებათ ერგოთერაპია, არტთერაპია, 

ფსიქოლოგიური დახმარება, პედაგოგის მომსახურება. ბენეფიციარები ჩართული 

არიან სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, ხდება საყოფაცხოვრებო და 

პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

06 01 04

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური



დანართი 3

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:

სრულად 

მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგები 

ნაწილობრივ მიღწეულია ან 

მიუღწეველია

18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, 

ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება - არ იყო მომართვიანობა 

შ.შ.მ. სტატუსის მქონე ბავშვების.

ქვეპროგრამით მოსარგებლე 18 წლამდე 

ასაკის შ.შ.მ. სტატუსის მქონე ბავშვების 

რაოდენობა 10

0

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის 

მიწოდებულია  სტომატოლოგიური, 

ორთოდონტიული და ორთოპედიული 

მომსახურეობა - 760 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის 

მიწოდებულია  სტომატოლოგიური, 

ორთოდონტიული და ორთოპედიული 

მომსახურეობა 643 ბენეფიციარზე.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

სტომატოლოგიური და ორთოპედიული 

მომსახურება - 750 ბენეფიციარი
643 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2018 წლის განმავლობაში, სტომატოლოგიური და 

ორთოპედიული მომსახურება გაეწია ომში დაინვალიდებულ პირებს, ომის 

ვეტერანებს (ასაკით პენსიონერები) და ქ. ბათუმის მერიის უფასო მუნიციპალური 

სასადილოების 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 643  ბენეფიციარს.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურება

06 01 05

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური



დანართი 3

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

755 (პირი)

ქვეპროგრამით 

მოსარგებლე 

სოციალურად 

დაუცველ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

38 (პირი)

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:

სრულად 

მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი 

ღონისძიებების ჩამონათვალი 

თუ ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგები 

ნაწილობრივ მიღწეულია ან 

მიუღწეველია

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებეს სახელმწიფო პროგრამა "C 

ჰეპატიტის ელიმინაციის" თანადაფინანსებას. შესაბამისად სახელმწიფო პროგრამაში 

ბენეფიციართა დაბალმა ჩართულობამ გამოიწვია ქვეპროგრამის დაბალი 

მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ჩატარებულია  C ჰეპატიტის 

დიაგნოსტიკური კვლევები და 

განხორციელებულია პაციენტთა 

მკურნალობის მონიტორინგი

განხორციელდა C ჰეპატიტის 

დიაგნოსტიკური კვლევები და 

განხორციელებულია პაციენტთა 

მკურნალობის მონიტორინგი - 958 

ვაუჩერი

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

20 (პირი)

703 (პირი)

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ  

2015 წელს ამოქმედდა C ჰეპატიტის მკურნალობისა და დიაგნოსტირების პროგრამა, 

რომლის ფარგლებშიც C ჰეპატიტით დაავადებულ პირებს უფასოდ უტარდებათ  

მედიკამენტოზური მკურალობა, ხოლო დიაგნოსტირება   თანადაფინანსებით:  70% 

ფასდაკლებით . სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას,  ხოლო სხვა კატეგორიას 

30% ფასდაკლებით. მათი დახმარების  მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა C 

ჰეპატიტის დიაგნოსტირების  და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსების  

პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში. სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას (0-70000 

სარეიტინგო ქულამდე) დაუფინანსდება 30 %-ი, ხოლო სხვა კატეგორიის 

მოსახლეობას დარჩენილი 70 %-ის 60 %-ი. 2018 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის 

ფარგლებში, გაიცა 958 ვაუჩერი- C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკური კვლევებისა და  

პაციენტთა მკურნალობის მონიტორინგის მიზნით.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის 

თანადაფინანსება

06 01 06

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი 

აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:

სრულად 

მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი 

ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები ნაწილობრივ 

ქვეპროგრამის შუალედური

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის 

ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და 

რეაბილიტაციის 12 დღიანი კურსი

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის 

ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და 

რეაბილიტაციის კურსი - 486 პირი

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

 ქვეპროგრამის ბენეფიციართა 

რაოდენობა - 496

486 ბენეფიციარმა ისარგებლა 

საკურორტო-სარეაბილიტაციო 

პროგრამით (წყალტუბო, ურეკი, 

ბაკურიანი)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 486 - შშმ პირების, ომის ინვალიდების, 

მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარებისა და მათი თანმხლები პირების, ომში 

დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა ურეკში, წყალტუბოსა და ბორჯომის 

რაიონში; აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ტრანსპორტირების 

ხარჯიც.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაცია

06 01 07
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სამსახური
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

რომელთაც 

ჩაუტარდათ  

აუდიოლოგიური 

სქრინინგი 

5200

ქ. ბათუმში 

დაბადებულ 

ახალშობილთა 

პირველადი და 

მეორადი 

(საჭიროების 

შემთხვევაში) 

სქრინინგი 

მუკოვისციდოზზე

85

ქვეპროგრამის შუალედური

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ახალშობილებში ჩატარებულია 

აუდიოლოგიური სქრინინგი და 

მუკოვისციდოზზე სქრინიგი. 

განხორციელებულია შესაბამისი ასაკის 

განვითარების შეფერხების და სმენის 

დარღვევების მქონე ბავშვთა 

რეაბილიტაცია. შეფერხების მქონე 

ბავშვების მშობლებისათვის ჩატარებულია 

ტრენინგ-სემინარები.ორთოპედიული 

პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის 

ბავშვებში ჩატარებულია ამბულატორიული 

მკურნალობის ერთი  კურსი.

განხორციელდა აუდიოლოგიური  

სქრინიგი და სქრინინგი მუკოვისციდოზზე.  

ჩატარებულია 7 წლამდე ასაკის 

განვითარების შეფერხების, 2-15 წლამდე 

აუტისტური ქცევის მქონე და სმენის 

დარღვევების მქონე და 2-10 წლამდე 

ბავშვთა    რეაბილიტაცია. ერთ წლამდე 

ასაკის  ბავშვებს ჩაუტარდათ მენჯ-ბარძაყის  

სახსრის დისპლაზიისა და 

ამოვარდნილობის ამბულატორიული 

მკურნალობის კურსი (3638 ბენეფიციარი). 

3775

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

66

ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2018 წლის განმავლობაში ქ.  ბათუმში დაბადებულ 

ახალშობილებს ჩაუტარდათ სმენის და მუკოვისციდოზის  სქრინგული  გამოკვლევა. 2-

დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვებს, 7 წლამდე ასაკის განვითარების 

შეფერხების მქონე ბავშვებს,   აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე  2 დან 15  წლამდე 

ასაკის  ბავშვებს ჩაუტარდათ რეაბილიტაციის კურსი. ასევე  ერთ წლამდე ასაკის  

ბავშვებს ჩაუტარდათ მენჯ-ბარძაყის  სახსრის დისპლაზიისა და ამოვარდნილობის 

ამბულატორიული მკურნალობის კურსი. 

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

06 01 09
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სამსახური



ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

რომელთაც 

ჩაუტარდათ  

ადრეული 

რეაბილიტაცია 

315

ქვეპროგრამაში 

ჩართული სმენის 

დარღვევების მქონე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

15

ქვეპროგრამაში 

ჩართული აუტიზმის 

სპექტრის დარღვევის 

მქონე ბავშვთა    

რაოდენობა

125

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:
სრულად მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები ნაწილობრივ 

მიღწეულია ან მიუღწეველია

15

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

300

115
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:

სრულად 

მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები ნაწილობრივ 

მიღწეულია ან მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები 

უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური 

დახმარებით 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები 

უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური 

დახმარებით (134 ბენეფიციარი)

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

ქ. ბათუმში მცხოვრები 113 ჰემოდიალიზის 

ცენტრის პაციენტი ყოველთვიურად

18 წლამდე ასაკის ლეიკემიით 

დაავადებული  21 ბავშვი ყოველთვიურად

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები - 145

ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვები - 26

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ  ჰემოდიალიზის ცენტრის 113 

პაციენტს გაეწია ყოველთვიური კომპენსაცია 60 ლარის ოდენობით. ასევე ლეიკემიით 

დაავადებულ 21 ბავშვს გაეწია დახმარება 200 ლარის ოდენობით. 2018 წელს 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 134 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა 

მატერიალური დახმარებით.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  

მატერიალური დახმარება
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:
სრულად მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი 

ღონისძიებების ჩამონათვალი 

თუ ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგები 

ნაწილობრივ მიღწეულია ან 

მიუღწეველია

გეგმიური ოპერაციული მკურნალობით 

უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა 

რაოდენობა - 470

450

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

 განხორციელდა მკურნალობის 

თანადაფინანსება. მატერიალური დახმარება 

გაწეულია ქვეპროგრამის 

ბენეფიციარებისათვის.

 განხორციელდა მკურნალობის 

თანადაფინანსება. მატერიალური დახმარება 

გაწეულია ქვეპროგრამის 

ბენეფიციარებისათვის.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

2

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ღვიძლის  ტრანსპლანტაციის საჭიროების 

მქონე რაოდენობა - 2

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბენეფიციართა  გეგმიური ოპერაციული  

მკურნალობის  თანადაფინანსება და ღვიძლის  ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა 

დახმარება. კერძოდ, ბენეფიციართა  გეგმიური ოპერაციული  მკურნალობის  

თანადაფინანსება გაეწია 450 ბენეფიციარს. ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ჩაუტარდა 2 

ბენეფიციარს.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

06 01 12

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური



დანართი 3

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:

სრულად 

მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგები 

ნაწილობრივ მიღწეულია ან 

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქალაქში უზრუნველყოფილია  

დამატებითი სასწრაფო დახმარების 

ბრიგადები და გაზრდილია 

თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება

ქალაქში უზრუნველყოფილია  

დამატებითი სასწრაფო დახმარების 

ბრიგადები და გაზრდილია 

თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება. 

ფინანსდება  221 თანამშრომელი (მათ 

შორის 3 დამატებითი ბრიგადის 

თანამშრომლელი)

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

წლის განმავლობაში ზამთრისა და 

ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით   

სასწრაფო დასახმარების დამატებითი 

ბრიგადების რაოდენობა - 5

ზამთრის - 2 და  ზაფხულის - 3 

დამატებითი ბრიგადა.

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 

დაფინანსებული სასწრაფო სამედიცინო 

ცენტრის ექთნების და ოპერატორების 

ხელფასის საშუალო ყოველთვიური 

დანამატი - 350

350

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 

დაფინანსებული სასწრაფო სამედიცინო 

ცენტრის ექიმების ხელფასის საშუალო 

ყოველთვიური დანამატი - 550

550

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდა 221 თანამშრომელი, ამათგან 21 

თანამშრომელი დამატებითი ბრიგადიდან.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება

06 01 13

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური



დანართი 3

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:

სრულად 

მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ ქვეპროგრამის 

შუალედური შედეგები 

ნაწილობრივ მიღწეულია ან 

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებისათვის ხარისხიანი და მაღალკვალიფიციური ბინაზე მომსახურება. მოხდა 

დაავადების რეციდივებისა და რეჰოსპიტალიზაციის შემცირება. ბენეფიციარებს 

მიეწოდებათ მედიკამენტები.  

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება

06 01 14

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური

ქვეპროგრამის ბენეფიციართა 

რაოდენობა 50
50 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

 განხორციელებულია  ბინაზე 

მომსახურება. შემცირებულია 

რეჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა 

რაოდენობა.

მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა  

ბინაზე მომსახურება - 50 ბენეფიციარი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გაუმჯობესებულ ბენეფიციართა 

რაოდენობა - 10%
5

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები


