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 მერია

2018-2021 წწ

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით
უზრუნველყოფა
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა
ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია
მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა
C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება
შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია
ახალშობილთა ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია
ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება
პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება

სულ

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

2 941 925

714 747

728 503

745 690

752 985

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული
ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

250 000

62 500

62 500

62 500

62 500

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია

382 793

92 438

96 785

96 785

96 785

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და
ორთოპედიული მომსახურება

447 500

132 500

105 000

105 000

105 000

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე
პირთა მედიკამენტებითა და საკვები
დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და
მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება

654 960

238 485

178 825

128 825

108 825

შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა
საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია

1 310 170

304 170

320 000

336 000

350 000

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების
შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

2 617 956

651 456

655 500

655 500

655 500

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და
ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა
მატერიალური დახმარება

788 940

166 800

186 800

210 700

224 640

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო
დახმარება

1 267 000

367 000

300 000

300 000

300 000

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
მომსახურების განვითარება

5 529 800

1 234 800

1 660 000

1 285 000

1 350 000

16 191 044

3 964 896

4 293 913

3 926 000

4 006 235

სულ პროგრამა
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
2017 წელი
2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი
(საბაზო)
ბენეფიციართა
რაოდენობა, რომელზეც
ვრცელდება პროგრამით
გათვალისწინებული
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

8 106

11 400

8 716

8 400

90

8 896

9 362

80

10 342

9 500

80

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

2021 წელი

15 400

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
რაოდენობა
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

9 700

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
რაოდენობა
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

80

%

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 მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
714 747

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

714 747

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა და მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მედიკამენტებითა და
ჯანმრთელობისთვის საჭირო საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში მედიკამენტები მიეწოდება: 1) ბრონქული ასთმით დაავადების მქონე 19
წლამდე ასაკის პირებს; 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე შშმ პირსა და ასაკით პენსიონრებს; 2) ეპილეფსიით
დაავადებულ ბენეფიციარებს, მათ შორის - 18 წლის ჩათვლით ასაკის პირს; 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე
პირს; შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. 3) მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ ბენეფიციარებს, მათ შორის - 0-დან
100 000 ქულის მქონე პირს; შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. 4) პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ქულის
მქონე შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. 5)ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების შეძენის
მიზნით გაეწევათ მატერიალური დახმარება. 6)სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

290

140

40 681

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

410

347

142 266

დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის

2 500

100

250 000

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2 050

103

211 320

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა
მატერიალური დახმარება

11

1 600

17 600

18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა
მატერიალური დახმარება

7

3 000

21 000

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

66

483

31 880

სულ ქვეპროგრამა

5 334

714 747

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

დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის

X

X

X

X

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ
პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით
დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება

X

X

X

X

18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით
დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება

X

X

X

X

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 2018 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს. პროგრამით
ისარგებლებენ შაქრიანი დიაბეტითა და ბრონქული ასთმით დაავადებული პირები, გარდა 100001-მდე სარეიტინგო
ქულის მქონე ბენეფიციარებისა. დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა
გაეწევა ქ. ბათუმში 2018 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 (აღნიშნული ბენეფიციარები ისარგებლებენ ყველა დაავადებისათვის აუცილებელ
მედიკამენტებით, გარდა ბროქული ასთმის, შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპის, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და
ენდოკრინული დაავადებებისა); 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 ერთეულის მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნის
საფუძველზე დაუფინანსდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა არა უმეტეს 100 ლარისა მიმდინარე წლის
განმავლობაში ერთხელ ოჯახზე. ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში რეგისტრირების მოწმობა; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა; 5. ექიმის
დანიშნულების ფურცელი (რეცეპტი - ფ. #3 ბეჭდით დადასტურებული) მედიკამენტების დასახელებით, რაოდენობის და
ფორმის მითითებით. 6. ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან თანხისა და მედიკამენტების რაოდენობის მითითებით. 7.
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნა. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშფაქტურაზე მითითებული აფთიაქის პირად ანგარიშზე. მედიკამენტების გაცემა მოხდება წელიწადში ერთჯერადად
ოჯახზე.

`
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

მედიკამენტებითა და
საკვები დანამატებით
უზრუნველყოფილი
ბენეფიციარები

შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა საერთო
რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

5 334

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

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 მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო

2018 წელი
62 500
0

სულ ქვეპროგრამა

62 500

ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით დიაგნოსტიკის ჩატარება ქვეპროგრამით
გათვალისწინებულ მოწყვლად ჯგუფებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ქალთა გინეკოლოგთან კონსულტაცია,
საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება, ნაცხის აღება, კოლპოსკოპია, საშვილოსნოს ექოსკოპიური გამოკვლევა, 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.

დასახელება

რაოდენობა
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე და 70 წლის
ზემოთ ასაკის ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და
მამოგრაფია

200

20,0

4 000

25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის
ელასტოგრაფია

300

18,0

5 400

3 000

14,0

42 000

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

60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის
გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია.
სულ ქვეპროგრამა

500

22,0

4 000

11 100
62 500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40
წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის
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

60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის
საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა,
კოლპოსკოპია და ექოსკოპია.

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა
დამატებითი ინფორმაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილი მომსახურებუთ ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული შესაბამისი ასაკის
ბენეფიციარები პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული
გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია
დიაგნოსტიკა, საჭიროების შემთხვევაში
ჩატარებულია ოპერაციული მკურნალობა

დიაგნოსტირებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

სამიზნე მაჩვენებელი

4 000

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

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

2018 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

92 438

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

92 438

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
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

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

25

3 698

92 438

სულ ქვეპროგრამა

92 438

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარეულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
ფსიქიური პრობლემების
მქონე პირთათვის
ჩატარეულია
სარეაბილიტაციო
ღონისძიებები

შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა
რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

25

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
ყოველკვარტალუ
მერიის ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
რად
სოციალური დაცვის სამსახური

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

06 01 05

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

2018 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

132 500

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

132 500

ქვეპროგრამის მიზანი:
სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირთა, ომში დაინვალიდებულ პირთა, ომის ვეტერანებისა (ასაკით
პენსიონერების) და 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული
მომსახურეობის გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით ისარგებლებენ ქ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის უფასო მუნიციპალური სასადილოების ბენეფიციარები, რომელთაც წინა წლებში (20162017 წწ) არ უსარგებლიათ მსგავსი მომსახურებით, ასევე ომში დაინვალიდებული და ასაკით პენსიონერი ომის ვეტერანები;
ხოლო 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები ისარგებლებენ სტომატოლოგიური, ორთოპედიული და
ორთოდონტიული მომსახურეობით.
პროდუქტები

დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება

650

200

130 000

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

10

250

2 500

სულ ქვეპროგრამა

132 500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

სტომატოლოგიური და ორთოპედიული
მომსახურება

X

X

X

X

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

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 2018 წლის 1 იანვრამდე.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართათვის
მიწოდებულია
სტომატოლოგიური,
ორთოდონტიული და
ორთოპედიული
მომსახურეობა

შედეგის ინდიკატორები

სტომატოლოგიური და
ორთოპედიული
მომსახურებით მოსარგებლე
ბენეფიციართა რაოდენობა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე 18
წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის
მქონე ბავშვების რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

650

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მუნიციპალიტეტის მერიის
რაოდენობა ჯანმრთელობისა და
კვარტალურად ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

მონიტორინგი

10

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და
კვარტალურად ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სოციალური დაცვის
სამსახური
სამსახური

მონიტორინგი

რაოდენობა

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

06 01 06

ქვეპროგრამის დასახელება:
C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2018 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

238 485

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

238 485

ქვეპროგრამის მიზანი:
C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა, მკურნალობის კონტროლი და გართულებების პრევენცია
ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის #169 დადგენილებით ამოქმედდა "C ჰეპატიტის მართვის პირველი
ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე" სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც C ჰეპატიტით
დაავადებულ პირებს უტარდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა და დიაგნოსტირება თანადაფინანსებით:
სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას (0-70000 სარეიტინგო ქულა) 70%, ხოლო სხვა კატეგორიას - 30% ფასდაკლებით.
პროგრამის ხელშეწყობისა და ჩართულობის გაზრდის მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა C ჰეპატიტის დიაგნოსტირების
და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა, რის მიხედვითაც სოციალურად დაუცველ
მოსახლეობას (0-70000 სარეიტინგო ქულამდე) სრულად დაუფინანსდება მომსახურეობა, ხოლო სხვა კატეგორიის
მოსახლეობას დაუფინანსდება დამატებით სრული ღირებულების 42 %.

პროდუქტები

დასახელება
სოციალურად დაუცველთა დიაგნოსტიკა და მკურნალობის
მონიტორინგი (ვაუჩერი)
დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი (ვაუჩერი)

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

75

100,0

7 500

1711

135,0

230 985

სულ ქვეპროგრამა

238 485

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

სოციალურად დაუცველთა დიაგნოსტიკა და
მკურნალობის მონიტორინგი (ვაუჩერი)

X

X

X

X

დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი
(ვაუჩერი)

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ჩატარებულია C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკური კვლევები და განხორციელებულია პაციენტთა მკურნალობის მონიტორინგი.

დამატებითი ინფორმაცია
პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული პირები, რომელთაც დაუდგინდათ ც ჰეპატიტი.
გათვალისწინებული მომსახურეობა განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის,
გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს განსაზღვრავს ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერი. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ მომსახურეობის გამწევი
იმ სამედიცინო დაწესებულებების პირად ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს მიერ ჩართული არიან ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში. თითოეულ პირზე
გაიცემა საშუალოდ ორი ვაუჩერი, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის მხრივ.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი
შედეგი
ჩატარებულია C
ჰეპატიტის
დიაგნოსტიკური
კვლევები და
განხორციელებუ
ლია პაციენტთა
მკურნალობის
მონიტორინგი

შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე
ბენეფიციართა რაოდენობა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე
სოციალურად დაუცველ
ბენეფიციართა რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

855

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
რაოდენობა ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

38

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
რაოდენობა ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

ყოველკვარტა
ლურად

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ყოველკვარტა
ლურად

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

2018წელი
304 170

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

304 170

ქვეპროგრამის მიზანი:
კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირებისა და ომში დაინვალიდებულ პირთა რეაბილიტაციას ურეკში; შშმ პირების, ომის
ინვალიდების და მათი თანმხლები პირების მომსახურეობას წყალტუბოსა და ბორჯომის რაიონში; მცირე ტიპის საოჯახო
სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობას ურეკში; ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ პირების, ომის ინვალიდების
და თანმხლები პირების მომსახურეობას ურეკში; ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობას წყალტუბოსა და
ბორჯომის რაიონში; აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ასევე ტრანსპორტირების ხარჯს.

დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და მცირე ტიპის საოჯახო
სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი)

90

660

59 400

ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერები (ურეკი)

20

660

13 200

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)

89

520

46 280

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)

35

600

21 000

შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების
მომსახურეობა (წყალტუბო)

25

500

12 500

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო)

5

600

3 000

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)

240

550

132 000

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი)

12

550

6 600

ტრანსპორტირების ხარჯი

20

510

10 190

სულ ქვეპროგრამა

516

304 170

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და მცირე ტიპის
საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი)

X

X

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)

X

X

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)

X

ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერები (ურეკი)

X

X

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)

X

X

შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები
პირების მომსახურეობა (წყალტუბო)

X

X

4 კვარტალი

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა
(წყალტუბო)

X

X

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა
(ბორჯომი)

X

X

ტრანსპორტირების ხარჯი

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის 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 წლამდე, ომის ვეტერანმა ასაკით პენსიონერებმა, ომის ინვალიდებმა და ომში
დაღულთა ოჯახის წევრებმა. ომში დაინვალიდებულები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ომის ვეტერანი (ასაკით
პენსიონერები) უნდა იყვნენ 2018 წლის 1 იანვრამდე აღრიცხვაზე ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის
ბენეფიციართათვის
ჩატარებულია
კლიმატოთერაპიისა და
რეაბილიტაციის კურსი

შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა
რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

496

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
რაოდენობა
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 09

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

2018 წელი
651 456

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

651 456

ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალშობილებში აუდიოლოგიური პათოლოგიისა და გენეტიკური პათოლოგიის ადრეული აღმოჩენა. სარეაბილიტაციო კურსის
ჩატარება ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის. მშობელთა ცნობიერების ამაღლება ტრენინგების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
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 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს 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
ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა პირველადი სქრინინგი
მუკოვისციდოზზე
ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში)
სქრინინგი მუკოვისციდოზზე
ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

5 200

6,5

33 573

85

90,0

7 650

1 211

12,42

15 043

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

15

2 066,0

30 990

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების
მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება. ტრენინგსემინარების ჩატარება 0-7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე
ბავშვების მშობლებისათვის

175

1 584,0

277 200

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი
ამოვარდნილობის მკურნალობა

350

160,0

56 000

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

70

3 300,0

231 000

სულ ქვეპროგრამა

651 456

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა პირველადი
სქრინინგი მუკოვისციდოზზე

X

X

X

X

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის
სკრინინგული გამოკვლევა

X

X

X

X

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

X

X

X

X

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და
თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა

X

X

X

X

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

X

X

X

X

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაცია

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ახალშობილებში ჩატარებულია აუდიოლოგიური სქრინინგი და მუკოვისციდოზზე სქრინიგი. განხორცილებულია 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.
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: I-II-III ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს. მეოთხე
ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის, ქ. ბათუმში 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ
ბავშვებს; მეხუთე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის ქ. ბათუმში 2018 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, საშუალოდ 8 მეცადინეობა. მეექვსე 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: 2018 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 ვაუჩეული პრინციპით. ვაუჩერის გაცემისგამოყენების წესი განსაზღვრება ქ. ბათუმის მერის ბრძანებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში, მეექვსე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა
ქ. ბათუმში 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

ბენეფიციართა რაოდენობა,
რომელთაც ჩაუტარდათ
აუდიოლოგიური სქრინინგი

ქ. ბათუმში დაბადებულ
ახალშობილთა პირველადი და
ახალშობილებში ჩატარებულია
მეორადი (საჭიროების
აუდიოლოგიური სქრინინგი და
შემთხვევაში) სქრინინგი
მუკოვისციდოზზე სქრინიგი.
მუკოვისციდოზზე
განხორცილებულია შესაბამისი
ასაკის განვითარების
ბენეფიციართა რაოდენობა,
შეფერხების და სმენის
რომელთაც ჩაუტარდათ
დარღვევების მქონე ბავშვთა
ადრეული რეაბილიტაცია
რეაბილიტაცია. შეფერხების
მქონე ბავშვების
მშობლებისათვის ჩატარებულია
ტრენინგ-სემინარები

ქვეპროგრამაში ჩართული
სმენის დარღვევების მქონე
ბენეფიციართა რაოდენობა

ქვეპროგრამაში ჩართული
აუტიზმის სპექტრის
დარღვევის მქონე ბავშვთა
რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამსახური

175

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამსახური

ყოველკვარტალურად

15

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამსახური

ყოველკვარტალურად

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამსახური

5 200

5200

70

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

ყოველკვარტალურად

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ყოველკვარტალურად

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამსახური

მონიტორინგი

ყოველკვარტალურად

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

მონიტორინგი

მონიტორინგი

მონიტორინგი

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

06 01 10

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

2018 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 აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტებს გაეწევათ ყოველთვიური
კომპენსაცია 60 ლარის ოდენობით. ხოლო ლეიკემიით დაავადებულ პირებს (18 წლამდე, 18 წლის ჩათვლით) გაეწევათ
დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
პროდუქტები

დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის
პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

145

720

104 400,0

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის
ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი)

26

2400

62 400,0

სულ ქვეპროგრამა

171

166 800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის
ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური
მატერიალური დახმარება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის
პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური
დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი)

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით
დამატებითი ინფორმაცია
პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2018 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

შედეგის
ინდიკატორები

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები
უზრუნველყოფილნი არიან
მატერიალური დახმარებით

ქვეპროგრამის
ბენეფიციართა
რაოდენობა

171

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამსახური

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 12

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

2018 წელი
367 000

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

367 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებითა და მკურნალობის
თანადაფინანსებით უზრუნველყოფა. ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე
პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის 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. ასევე მოსახლეობისათვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს მედიკამენტების შეძენა. აქედან
გამომდინარე, ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის
მოსახლეობისათვის, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, თანადაფინანსების პროგრამა.
ღვიძლის ტრანსპლანტაცია 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 საჭიროების
მქონე პირთა დახმარების ღონისძიება.

დასახელება
ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება
ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული მკურნალობის
თანადაფინანსება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

4

30000

120 000,0

380

650

247 000,0

სულ ქვეპროგრამა

367 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე
პირთა დახმარება

X

X

X

X

ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული
მკურნალობის თანადაფინანსება

X

X

X

X

თანადაფინანსება.

მატერიალური

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
განხორციელდა
მკურნალობის
ბენეფიციარებისათვის.

დახმარება

გაწეულია

ქვეპროგრამის

დამატებითი ინფორმაცია
პირველი ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2018 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 ქ. ბათუმში 2018 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 მერის წარმომადგენელის 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 რომლებიც არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით. მათ დაუფინანსდებათ მკურნალობა გარკვეული სქემის
მიხედვით. (საყოველთაო დაზღვევით განსაზღვრულ ზღვრულ ტარიფამდე).

მეორე ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.განცხადება; 2. პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობა; 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირების მოწმობა; 4.
ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა. 5. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი
ანგარიშ-ფაქტურა მომსახურეობის მითითებით. 6. საყოველთაო ჯანდაცვის მიერ გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) 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. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ-ფაქტურასა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის
მიმართვის მომსახურეობის გამწევი სამედიცინო დაწესებულებების პირად ანგარიშზე. თანხის გაანგარიშება მოხდება
ინდივიდუალურად გამომდინარე იქედან თუ რომელი დადგენილებით არის დაზღვეული ბენეფიციარი: დადგენილება #36
თუ #165-ე. თანხა შეივსება 100%-მდე იმ შემთხვევაში, თუ საყოველთაო ჯანდაცვიდან გაცემულ მიმართვაში არ არის
მინიშნება, რომ მოწოდებული ფასი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს. თანაგადახდა ანგარიშდება ტარიფის არეალის
ზედაზღვარზე დაფიქსირებული, ღირებულებიდან სტატუსის გათვალისწინებით. ღონისძიებებს შორის გადანაწილება
შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები:
მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარებს
მიეწოდათ
მედიკამენტები და
განხორციელდა
მკურნალობის
თანადაფინანსება.

შედეგის ინდიკატორები
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფილ
ბენეფიციართა
რაოდენობა
გეგმიური ოპერაციული
მკურნალობით
უზრუნველყოფილ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

4

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
წელიწადში
ჯანმრთელობისა და სოციალური
ორჯერ
დაცვის სამსახური

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
სოციალური დაცვის სამსახური

380

რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
წელიწადში
ჯანმრთელობისა და სოციალური
ორჯერ
დაცვის სამსახური

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ჯანმრთელობისა და
მონიტორინგი
სოციალური დაცვის სამსახური

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

06 01 13

ქვეპროგრამის დასახელება:
ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
1 234 800

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

1 234 800

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოქალაქეთათვის უფასო სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლება
ქვეპროგრამის აღწერა:
მომსახურების კვალიფიციურად და მაღალეფექტურად გაწევის მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში შემუშავებული იქნა
,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარების'' ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს, ქ.
ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომელთათვის ხელფასების დოტაციას და ზამთარ-ზაფხულის
პერიოდში დამატებითი ბრიგადების დაფინანსებას. ასევე დაგეგმილი ორგანიზაციის კაპიტალის გაზრდა სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების ავტომანქანების შეძენის მიზნით.

დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“
ადმინისტრაციის სახელფასო დანამატი

18

6613

119 040,0

სამედიცინო პერსონალის სახელფასო დანამატი

169

4828

815 880,0

სამედიცინო პერსონალის შვებულების და ბიულეტენის
ანაზღაურება

156

435

67 880,0

სასწრაფო დახმარების მანქანების დაზღვევის ხარჯები

18 700,0

ზაფხულის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 3 დამატებითი
ბრიგადის ხარჯები

დამატებითი ბრიგადების შრომის ანაზღაურება

3

27000

81 000,0

მედიკამენტები, საწვავი, ავტო ტექ. მომსახურება

3

4440

13 320,0

ზამთრის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 2 დამატებითი
ბრიგადის ხარჯები

დამატებითი ბრიგადების შრომის ანაზღაურება

3

18000

54 000,0

მედიკამენტები, საწვავი, ავტო ტექ. მომსახურება

3

2960

8 880,0

შპს ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების
განვითარების" კაპიტალის გაზრდა (სანიტარული ავტომანქანების
შეძენის მიზნით)

56 100,0

სულ ქვეპროგრამა

1 234 800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის
სახელფასო დანამატი

X

X

X

X

სამედიცინო პერსონალის სახელფასო დანამატი

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

სამედიცინო პერსონალის შვებულების და
ბიულეტენის ანაზღაურება
სასწრაფო დახმარების მანქანების დაზღვევის
ხარჯები
ზაფხულის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 3
დამატებითი ბრიგადის ხარჯები
ზამთრის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 2
დამატებითი ბრიგადის ხარჯები
შპს ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების მომსახურების განვითარების"
კაპიტალის გაზრდა (სანიტარული
ავტომანქანების შეძენის მიზნით)

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ქალაქში უზრუნველყოფილია დამატებითი სასწრაფო დახმარების ბრიგადები და გაზრდილია თანამშრომელთა შრომის
ანაზღაურება.
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

ზაფხულის სეზონზე
სასწრაფო დახმარების
დამატებითი ბრიგადების
რაოდენობა

ზამთრის სეზონზე სასწრაფო
დახმარების დამატებითი
ბრიგადების რაოდენობა
ქალაქში უზრუნველყოფილია
დამატებითი სასწრაფო
დახმარების ბრიგადები და
გაზრდილია თანამშრომელთა
შრომის ანაზღაურება

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული სასწრაფო
სამედიცინო ცენტრის
ექიმების ხელფასის საშუალო
ყოველთვიური დანამატი

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული სასწრაფო
სამედიცინო ცენტრის
ექთნების და ოპერატორების
ხელფასის საშუალო
ყოველთვიური დანამატი

სამიზნე
მაჩვენებელი

3

2

550

350

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

პროგრამაში მონაწილე
ორგანიზაციებისა და
ბენეფიციართა მიერ
წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია

რაოდენობა

პროგრამაში მონაწილე
ორგანიზაციებისა და
ბენეფიციართა მიერ
წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია

ლარი

პროგრამაში მონაწილე
ორგანიზაციების მიერ
წარმოდგენილი მიერ
წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია

ლარი

პროგრამაში მონაწილე
ორგანიზაციების მიერ
წარმოდგენილი მიერ
წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია

სიხშირე

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
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