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მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 

(პროგრამული კოდი 06 03) 

 

1. პროგრამის სახელწოდება:  მესტიის რაიონის  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 

ზოგადი ნაწილი: 

 მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი 

ფულადი  დახმარების  პროგრამა, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ონკოლოგიური, დიალიზით 

მოსარგებლე, ფსიქიურად და ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირები და მოსახლეობის, მათ 

შორის  სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ან ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე  

ავადმყოფთა დაფინანსება/თანადაფინანსება, ასევე ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, 

სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გეგმიური ენდოსკოპიური გამოკვლევის 

დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით 

დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და 

რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი  ბავშვების ფარისებრი ჯირკვლის 

(პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით) გამოლკვლევების თანადაფინანსება და ასევე 

სხვადასხვა სახის  გონებრივი და ფიზიკური განვითრების შეფერხების მქონე ბავშვთა  

სადიაგნოსტიკო/თერაპიული მომსახურების  დაფინანსება/თანადაფინანსება. კოვიდ (COVID-19) 

გადატანილი პირების (მათ შორის სავარაუდო),  კოვიდის შემდგომი  სამედიცინო კვლევების 

დაფინანსება/თანადაფინანსება. 
 

 

 

2. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი---190  000 (ას ოთხმოცდაათი  ათასი) ლარი 

           I  კვარტალი --100  000 (ასი  ათასი) ლარი 

           II  კვატალი-- 30 000 (ოცდაათი  ათასი) ლარი 

          III  კვარტალი--30 000  (ოცდაათი ათასი) ლარი 

          IV  კვარტალი --30 000  (ოცდაათი ათასი) ლარი 

 

 

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის  ბიუჯეტი . 

4. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური. 
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5. პროგრამის შინაარსი: 

 პროგრამა ეხება: 

 ონკოლოგიური ავადმყოფების ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში, სამედიცინო 

მომსახურების  , მათ შორის ქიმიო-თერაპიის, რადიოთერაპიის, მაღალ-ტექნოლოგიური 

კვლევებისა და სხივური თერაპიით მკურნალობის პროცესში , როდესაც ღირებულება სცილდება 

ჯანდაცვის  სახელმწიფო დაფინანსების ლიმიტს სოციალური დახმარების განაწილების საბჭო 

იღებს გადაწყვეტილებას  მკურნალობის პროცესში, განმეორებით, ეტაპობრივად 

დაფინანსების/თანადაფინანსების თაობაზე  არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. 

  ზემოთ აღნიშნული სამედიცინო პროცედურების დაფინანსება/თანადაფინანსება ვრცელდება 

ასევე იმ კატეგორიის ონკოლოგიურ ავადმყოფებზეც, რომლებიც სამედიცინო სერვისებს (მათ 

შორის ქიმიო-თერაპიის, რადიოთერაპიის, მაღალ-ტექნოლოგიური კვლევებისა და სხივური 

თერაპიით მკურნალობა) მიიღებენ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. სამედიცინო მომსახურების 

დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების გზით,  სამედიცინო  

(საავადმყოფო) დაწესებულების  მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული ანგარიშ - 

ფაქტურების შესაბამისად, სამედიცინო  დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე. ხოლო 

საზღვარგარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით, დაფინანსება/თანადაფინანსება 

მოხდება ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშზე. 

 ონკოლოგიურ ავადმყოფებს და ფსიქიურად დაავადებულ პირებს, მათთვის ერთჯერადი 

ფულადი დახმარების  გაწევა განსაზღვრულია არანაკლებ -100 (ასი) და არაუმეტეს 500 (ხუთასი) 

ლარის ოდენობით. 

 დიალიზით მოსარგებლე პირების  ერთჯერადი ფულადი დახმარების  გაწევა განსაზღვრულია -   

2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გადარიცხვა შესაძლებელია განხორციელდეს 

ეტაპობრივად). 

  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების  გაწევა 

განსაზღვრულია -   1 000 (ათასი) ლარის ოდენობით . 

 მოსახლეობის, მათ შორის სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ან ომის მონაწილე 

ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფთა ქირურგიული ოპერაციის დაფინანსება, უნაღდო 

ანგარიშსწორების ფორმით შესაბამისი დაწესებულების  (საავადმყოფო) საბანკო ანგარიშზე, ამ 

დაწესებულების მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული ხარჯთაღრიცხვის 

დოკუმენტის (ინვოისი) შესაბამისად,ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისი) მიხედვით 

პაციენტის მიერ  გადასახდელი  თანხის 50 % -არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, 

წლიური ლიმიტის ფარგლებში, რასაც სახელმწიფო პროგრამა არ აფინანსებს. სოციალურად 

დაუცველის ან ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე პირების შემთხვევაში პაციენტის 

მიერ გადასახდელი თანხის 70%,   არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, წლიური 

ლიმიტის ფარგლებში, რასაც სახელმწიფო პროგრამა არ აფინანსებს.  

 სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გეგმიური ენდოსკოპიური 

გამოკვლევის დაფინანსება, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, შესაბამისი დაწესებულების (შპს 

,,მესტიის საავადმყოფო ამბულატორიული გაერთიანება)  საბანკო ანგარიშზე, ამ დაწესებულების 

(საავადმყოფო) მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული ხარჯთაღრიცხვის 
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დოკუმენტის (ინვოისი) შესაბამისად 100% - ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

ფარგლებში გეგმიური ენდოსკოპიურ გამოკვლევა  არ ფინანსდება). 

 მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით 

დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, შესაბამისი 

დაწესებულების  საბანკო ანგარიშზე, ამ დაწესებულების (საავადმყოფო) მიერ სამედიცინო 

მომსახურების შესახებ გაცემული ხარჯთაღრიცხვის დოკუმმენტის (ინვოისი) შესაბამისად 70 % -

ის ოდენობით,(C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან 

თანაგადახდა შეადგენს 70 %-ს). სოციალურად დაუცველი ოჯახების შემთხვევაში 30%-ის 

ოდენობით,( სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 

იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა 

შეადგენს 30 %-ს). 

 მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის 

სოციალურად დაუცველი  მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის  პათოლოგიათა ადრეული 

გამოვლენის მიზნით გამოკვლევების თანადაფინანსება, რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის 

სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან - თირეოტროპული ჰორმონის (TSH),  პერიფერიული 

თავისუფალი თიროქსინის (FT4) და ანტი TPO  გამოკვლევა). გამოკვლევების თანადაფინანსება 

მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, შესაბამისი დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, ამ 

დაწესებულების (საავადმყოფო) მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული ანგარიშ - 

ფაქტურების შესაბამისად. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც 

არ ხდება საყოველთაო  ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. 

 სხვადსხვა სახის გონებრივი და ფიზიკური შეფერხების მქონე ბავშვთა 

დაფინანსება/თანადაფინანსება ითვალიწინებს,  მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 2 

-დან   18  წლამდე  ასაკის აუტიზმის (ასა) სპექტრის და განვითრების სხვა დარღვევების მქონე 

ბავშვთა თერაპიის (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, მეტყველების თერაპია, 

ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, არტ. თერაპია და სხვა)  , სხავადსხა სახის 

გონებრივი და ფიზიკური განვითრების  შეფერხების მქონე ბავშვთა თერაპიის და განვითარების 

სხვადასხვა  დარღვევების მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის დაფინანსება/თანადაფინასებას 

წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის შესაბამისად  2000 (ორი ათასი) ლარიანი 

ლიმიტის ფარგლებში (გადარიცხვა შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, 

წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის/ინვოისის შესაბამისად). 

 კოვიდ (COVID-19) გადატანილი პირების (მათ შორის სავარაუდო),  კოვიდის შემდგომი 

სამედიცინო კვლევების დაფინანსება/თანადაფინანსება  ითვალისწინებს ,მესტიის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები კოვიდ (COVID-19) 

გადატანილი პირების (მათ შორის სავარაუდო) ექიმის დანიშნულებით ჩასატარებელი კოვიდის 

შემდგომი სამედიცინო კვლევების დაფინანსება/თანადაფინანსებას. გამოკვლევების 

დაფინანსება/თანადაფინანსება განხორციელდება  უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, შესაბამისი 

დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, ამ დაწესებულების (საავადმყოფო) მიერ სამედიცინო 

მომსახურების შესახებ გაცემული ანგარიშ - ფაქტურების შესაბამისად, 

დაფინანსება/თანადაფინანსების თანხით  არაუმეტეს  350 (სამას ორმოცდაათი) ლარისა, 
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დაფინანსება/ თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება 

საყოველთაო  ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. 

 

6. პროგრამის მიზანი 

 პროგრამის მიზანია ფინანსური მხარდაჭერა ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიურად და 

ცერებრალური დამბლით დაავადებული ავადმყოფებისთვის ტრანსპორტირებისა და მკურნალობის 

ხარჯების დასაფარად. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობა 

ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს, პროგრამაში 

მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს 

გეგმიური მომსახურების დოკუმენტების ნუსხა, რის შემდეგაც ხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის 

მომლოდინეთა ცენტრში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დროსთან და ტრანსპორტირების ხარჯებთან, 

პაციენტს კი მუდმივად ესაჭიროება აღნიშნული მომსახურეობის მიღება. ასეთივე პრობლემას აწყდებიან  

ონკოლოგიური და ფსიქიურად დაავადებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამედიცინო 

მომსახურეობა ფინანსდება სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის 

საავადმყოფოში შესაბამისი აპარატურისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო, სამედიცინო 

მომსახურების მისაღებად პაციენტებს უწევთ სხვადასხვა ქალაქებში გამგზავრება, რაც ხარჯებთან არის 

დაკავშირებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული კატეგორიის 

ავადმყოფებისთვის დახმარების გაწევა (ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად) აგრეთვე ცერებრალური 

დამბლით დაავადებულ პირებს გარკვეულწილად . სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 

(სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე) ავადმყოფთა გეგმიური ენდოსკოპიური გამოკვლევის 

დაფინანსება 100% -ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არ აფინანსებს გეგმიურ 

ენდოსკოპიურ გამოკვლევას). მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C 

ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება   70% -ის ოდენობით. C ჰეპატიტის სახელმწიფო 

პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 70%-ს, „სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა შეადგენს 30%-ს. მესტიის მუნიციპალიტეტში 

მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი  

მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის  პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოლკვლევების 

თანადაფინანსება, რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან - 

თირეოტროპული ჰორმონის (TSH),  პერიფერიული თავისუფალი თიროქსინის (FT4) და ანტი TPO  

გამოკვლევა). გამოკვლევების თანადაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, შესაბამისი 

დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, ამ დაწესებულების (საავადმყოფო) მიერ სამედიცინო მომსახურების 

შესახებ გაცემული ანგარიშ - ფაქტურების შესაბამისად. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, 

რომლის დაფინანსებაც არ ხდება სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. ქირურგიული 

ოპერაცია- ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისი) მიხედვით პაციენტის მიერ  გადასახდელი  თანხის 

50 %,  სოციალურად დაუცველის ან ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე პირების შემთხვევაში 

პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 70%,   არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, წლიური 

ლიმიტის ფარგლებში, რასაც სახელმწიფო პროგრამა არ აფინანსებს. ასევე მნიშვნელოვანია ადრეული 

დიაგნოსტიკისა და მხარდაჭერის მიზნით, სხვადსხვა სახის გონებრივი და ფიზიკური განვითრების 

შეფერხების მქონე ბავშვთა დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა რომელიც ითვალიწინებს, მესტიის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 2 -დან   18  წლამდე  ასაკის აუტიზმის (ასა) სპექტრის და 

განვითრების სხვა დარღვევების მქონე ბავშვთა თერაპიის , სხავადსხა სახის გონებრივი და ფიზიკური 
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შეფერხების მქონე ბავშვთა თერაპიის და განვითარების სხვადასხვა  დარღვევების მქონე ბავშვთა 

დიაგნოსტიკის, რომელიც მოიცავს ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითრების, 

თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების დონის შეფასებას და ინდივიდუალური 

განვითარების შესაბამისად მოსარგებლისთვის სეანსის მიწოდებას, შესაბამისი სპეციალისტის 

(ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეც. პედაგოგი და სხვა)  

დაფინანსება/თანადაფინასებას, წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის შესაბამისად  2000 

(ორი ათასი) ლარიანი ლიმიტის ფარგლებში . ასვე ონკოლოგიური ავადმყოფების ჯანმრთელობის 

გაუარესების შემთხვევაში, სამედიცინო მომსახურების  , მათ შორის ქიმიო-თერაპიის, რადიოთერაპიის, 

მაღალ-ტექნოლოგიური კვლევებისა და სხივური თერაპიით მკურნალობის პროცესში , როდესაც 

ღირებულება სცილდება ჯანდაცვის  სახელმწიფო დაფინანსების ლიმიტს სოციალური დახმარების 

განაწილების საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას  მკურნალობის პროცესში, განმეორებით, ეტაპობრივად 

დაფინანსების/თანადაფინანსების თაობაზე  არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ზემოთ აღნიშნული 

სამედიცინო პროცედურების დაფინანსება/თანადაფინანსება ვრცელდება ასევე იმ კატეგორიის 

ონკოლოგიურ ავადმყოფებზეც, რომლებიც სამედიცინო სერვისებს (მათ შორის ქიმიო-თერაპიის, 

რადიოთერაპიის, მაღალ-ტექნოლოგიური კვლევებისა და სხივური თერაპიით მკურნალობა) მიიღებენ 

ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება უნაღდო 

ანგარიშსწორების გზით,  სამედიცინო  (საავადმყოფო) დაწესებულების  მიერ სამედიცინო მომსახურების 

შესახებ გაცემული ანგარიშ - ფაქტურების შესაბამისად, სამედიცინო  დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე. 

ხოლო საზღვარგარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით, დაფინანსება/თანადაფინანსება 

მოხდება ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშზე. კოვიდ (COVID-19) გადატანილი პირების (მათ 

შორის სავარაუდო),  კოვიდის შემდგომი სამედიცინო კვლევების 

დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა გულისხმობს, კოვიდის შემდგომი პრობლემების 

მქონე პირების,ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული  გართულებების   დროული გამოვლენისა 

და მკურნალობის  მიზნით ფინსნურ მხარდაჭერას. 

 

7. მოსალოდნელი შედეგი: 

  პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე ყველა კატეგორიის 

მათ შორის ,  ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიურად, ცერებრალური დამბლით 

დაავადებული პირების  , სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ და ომის მონაწილე ვეტერანის 

სტატუსის მქონე  ავადმყოფების, რომლებსაც დაუფინანსდათ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, გათვალისწინებული დახმარება, დაფინანსება ან/და 

თანადაფინანსება გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 

პრობლემების მოგვარებაში. ავადმყოფებს შეუმსუბუქდებათ ფინანსური პრობლემები, რადგან ხშირად 

სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, სამგზავრო თანხის უქონლობის გამო ვერ ახერხებენ სხვა 

ქალაქში გამგზავრებას და შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში სამედიცინო კვლევების ჩატარებას. 

ასევე   მნიშვნელოვანია ადრეული დიაგნოსტიკისა და მხარდაჭერის მიზნით, სხვადსხვა სახის გონებრივი 

და ფიზიკური შეფერხების მქონე ბავშვთა დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა რომელიც 

ითვალიწინებს,  მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 2 -დან   18  წლამდე  ასაკის აუტიზმის (ასა) 

სპექტრის და განვითრების სხვა დარღვევების მქონე ბავშვთა თერაპიის , სხავადსხა სახის გონებრივი და 

ფიზიკური შეფერხების მქონე ბავშვთა თერაპიის და განვითარების სხვადასხვა  დარღვევების მქონე 

ბავშვთა დიაგნოსტიკის დაფინანსება/თანადაფინასებას, პროგრამის განხორციელების შედეგად  

გაიზრდება ბენეფიციარების გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობები, ასევე კოვიდ (COVID-19) 
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გადატანილი პირების (მათ შორის სავარაუდო), კოვიდის შემდგომი სამედიცინო კვლევების 

დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა დაეხმარება  კოვიდის შემდგომი პრობლემების მქონე პირებს  

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გართულებების   დროულად გამოვლენაში და მკურნალობაში . 

 

 

8 .მომხმარებელთა კატეგორია:  

                   

 

# 

 

 

მომხმარებლის კატეგორია 

 

  რაოდენობა 

 

პროგრამით (ქვეპროგრამით) 

გათვალისწინებული დახმარება  

1 ონკოლოგიური და ფსიქიურად 

დაავადებული პირები 

 დახმარების გაწევა  100 (ასი) ლარიდან  500 

(ხუთასი) ლარამდე 

2 ონკოლოგიური ავადმყოფების 

სამედიცინო სერვისების 

თანადაფინანსება/დაფინანსება 

 

 ონკოლოგიური ავადმყოფების ჯანმრთელობის 

გაუარესების შემთხვევაში, სამედიცინო 

მომსახურების  , მათ შორის ქიმიო-თერაპიის, 

რადიოთერაპიის, მაღალ-ტექნოლოგიური 

კვლევებისა და სხივური თერაპიით 

მკურნალობის პროცესში , როდესაც 

ღირებულება სცილდება ჯანდაცვის  

სახელმწიფო დაფინანსების ლიმიტს 

სოციალური დახმარების განაწილების საბჭო 

იღებს გადაწყვეტილებას  მკურნალობის 

პროცესში, განმეორებით, ეტაპობრივად 

დაფინანსების/თანადაფინანსების თაობაზე  

არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. 

 ზემოთ აღნიშნული სამედიცინო 

პროცედურების დაფინანსება/თანადაფინანსება 

ვრცელდება ასევე იმ კატეგორიის 

ონკოლოგიურ ავადმყოფებზეც, რომლებიც 

სამედიცინო სერვისებს (მათ შორის ქიმიო-

თერაპიის, რადიოთერაპიის, მაღალ-

ტექნოლოგიური კვლევებისა და სხივური 

თერაპიით მკურნალობა) მიიღებენ ქვეყნის 
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საზღვრებს გარეთ. 

სამედიცინო მომსახურების 

დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება 

უნაღდო ანგარიშსწორების გზით,  სამედიცინო  

(საავადმყოფო) დაწესებულების  მიერ 

სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული 

ანგარიშ - ფაქტურების შესაბამისად, 

სამედიცინო  დაწესებულების საბანკო 

ანგარიშზე. 

 ხოლო საზღვარგარეთ სამედიცინო 

მომსახურების მიღების მიზნით, 

დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება 

ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშზე. 

 

3 ცერებრალური დამბლით 

დაავადებული პირები  

 დახმარების გაწევა  1000 (ათასი) ლარი 

4 დიალიზით მოსარგებლე 

პირები 

 დახმარების გაწევა  2000 (ორი ათასი) ლარი 

5 ქირურგიული ოპერაციების 

თანადაფინანსება 

 ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისი) 

მიხედვით პაციენტის მიერ  გადასახდელი  

თანხის 50 % -არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარის 

ოდენობით, წლიური ლიმიტის ფარგლებში, 

რასაც სახელმწიფო პროგრამა არ აფინანსებს. 

 სოციალურად დაუცველის ან ომის მონაწილე 

ვეტერანის სტატუსის მქონე პირების 

შემთხვევაში პაციენტის მიერ გადასახდელი 

თანხის 70%,   არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) 

ლარის ოდენობით, წლიური ლიმიტის 

ფარგლებში, რასაც სახელმწიფო პროგრამა არ 

აფინანსებს. 
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6 სოციალურად უმწეო 

მდგომარეობაში მყოფ 

ავადმყოფთა ენდოსკოპიური 

გამოკვლევის დაფინანსება 

 ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისი)  

მიხედბვით მოთხოვნილი თანხის - 100 %-ის 

ოდენობით. 

7   მესტიის მუნიციპალიტეტში 

მუდმივად მცხოვრებ და 

რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით 

დაავადებულთა გამოკვლევის 

დაფინანსება 

 ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისი) 

მიხედბვით მოთხოვნილი თანხის- 70 %-ის 

ოდენობით. სოც. დაუცველის სტ. მქ. 

პირებისთვის 30%. 

8  

 

მესტიის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები 0 დან 18 წლამდე 

ასაკის სოციალურად 

დაუცველი  ბავშვების  

ფარისებრი ჯირკვლის  

პათოლოგიათა ადრეული 

გამოვლენის მიზნით 

გამოლკვლევების 

თანადაფინანსება 

 

 

 

 

 

 სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული 

ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისი) 

შესაბამისად. თანადაფინანსება შეადგენს 

თანხას, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

ფარგლებში. 
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9 მესტიის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული 2- დან 18 

წლამდე ასაკის სხვადსხვა სახის 

განვითარების, გონებრივი და 

ფიზიკური შეფერხების მქონე 

ბავშვთა 

დაფინანსება/თანადაფინანსება 

 

 

   წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის 

დოკუმენტაციის შესაბამისად  

დაფინანსება/თანადაფინანსებით 2000 (ორი ათასი) 

ლარიანი ლიმიტის ფარგლებში. 

 

 

10 კოვიდ (COVID-19) 

გადატანილი პირების (მათ 

შორის სავარაუდო) ,  კოვიდის 

შემდგომი  სამედიცინო 

კვლევების 

დაფინანსება/თანადაფინანსება 

 წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის 

შესაბამისად  დაფინანსება/თანადაფინანსების 

თანხით  არაუმეტეს  350 (სამას ორმოცდაათი) 

ლარისა, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. 

 

9. პროგრამით მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი. 

 1.   ონკოლოგიური ავადმყოფების, დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიურად და ცერებრალური დამბლით  

დაავადებული პირების დახმარების პროგრამა 

1.1. ონკოლოგიურმა ავადმყოფებმა და ფსიქიურად  დაავადებულმა პირებმა მერიაში უნდა 

წარმოადგინოს: 

ა) განცხადება მერის სახელზე; 
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ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ)სპეციალიტის მიერ სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შესახებ–ფორმა№100; 

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი. 

1.2. ბენეფიციარმა, რომელიც სარგებლობს დიალიზის პროგრამით და გადაადგილდება პროცედურის 

ჩასატარებლად  მერიაში უნდა წარმოადგინოს: 

ა) განცხადება მერის  სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ)სპეციალიტის მიერ სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შესახებ–ფორმა№100; 

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი. 

1.3. ცერებრალური დამბლით დაავადებულმა პირებმა მერიაში უნდა წარმოადგინოს: 

ა) განცხადება მერის  სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ)სპეციალიტის მიერ სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შესახებ–ფორმა№100; 

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი. 

 

2. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 

2.1. მოსახლეობის, მათ შორის  სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ან ომის მონაწილე ვეტერანის 

სტატუსის მქონე  ავადმყოფთა  ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება. 

1. ბენეფიციარმა, რომლის სამედიცინო მომსახურება არ ფინანსდება ან ნაწილობრივ ფინანსდება 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, მერიაში  უნდა წარმოადგინოს: 

ა) განცხადება მერის  სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ–ფორმა 

№100; 
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დ) შესაბამისი დაწესებულების (საავადმყოფო) მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული 

ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი  (ინვოისი); 

ე) საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი 

(გეგმიური სამედიცინო მომსახურებისას) ან ცნობა. 

ვ) დაბადების მოწმობის ასლი(საჭიროების შემთხვევაში); 

ზ) სოციალურად დაუცველის სტსტუსის მქონე ბენეფიციარის შემთხვევაში, ცნობა სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს მესტიის რაიონული განყოფილებიდან/ ომის მონაწილე ვეტერანის  

შემთხვევაში ვეტერნობის დამადასტურებელი მოწმობა. 

2.2. ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება/დაფინანსების 

პროგრამა: 

ონკოლოგიურმა ავადმყოფებმა ან მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა სამედიცინო მომსახურების 

დაფინანსების/თანადაფინანსების  მისაღებად  მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა წარმოადგინოს: 

 

ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის (და ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ  გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შესახებ – ფორმა №100; 

დ) შესაბამისი  სამედიცინო  დაწესებულების        მიერ ,  სამედიცინო    მომსახურების   შესახებ   

გაცემული ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი (ინვოისი)/კალკულაცია); 

ე) საყოველთაო  ჯანდაცვის  მართვის  დეპარტამენტის  მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი 

(გეგმური სამედიცინო მომსახურებისას) ან ცნობა; 

ვ) საზღვარგარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით, დაფინანსება/თანადაფინანსების 

შემთხვევაში   ბენეფიციარის (ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის)  პირადი საბანკო ანგარიში. 

 

2.3.  მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით 

დაავადებულთა გამოკვლევის თანადაფინანსების პროგრამა. 

1. ბენეფიციარმა, მერიაში  უნდა წარმოადგინოს: 

ა) განცხადება მერის სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ–  

ფორმა№100; 
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დ) შესაბამისი დაწესებულების (საავადმყოფო) მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული 

ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი  (ინვოისი); 

ე) კალკულაცია; 

 

2.4.  მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ  სოციალურად უმწეო 

მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გეგმიური ენდოსკოპიური გამოკვლევის თანადაფინანსების 

პროგრამა. 

3. ბენეფიციარმა, მერიაში  უნდა წარმოადგინოს: 

ა) განცხადება მერის სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ–

ფორმა№100; 

დ) შესაბამისი დაწესებულების (შპს ,,მესტიის საავადმყოფო ამბულატორიული გაერთიანება) მიერ 

სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი (ინვოისი); 

 

2.5. მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის 

სოციალურად დაუცველი  ბავშვებისთვის  ფარისებრი ჯირკვლის  პათოლოგიათა ადრეული 

გამოვლენის მიზნით გამოკვლევების თანადაფინანსების პროგრამა. 

 

1. ბენეფიციარმა  მერიაში უნდა წარმოადგინოს: 

 ა) განცხადება მერის  სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის (და ბენეფიციარის)  პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ–

ფორმა№100; 

 დ) შესაბამისი დაწესებულების (საავადმყოფო) მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული 

ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი (ინვოისი); 

  

2.6. სხვადსხვა სახის გონებრივი და ფიზიკური განვითრების შეფერხების მქონე ბავშვთა 

დაფინანსება/თანადაფინანსების  პროგრამა. 

ბენეფიციარის ერთ-ერთმა მშობელმა (ან  უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა) მესტიის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს :  
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 ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლი; 

დ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; 

ე) შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემული ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი (ინვოისი); 

2.7. კოვიდ (COVID-19) გადატანილი პირების (მათ შორის სავარაუდო),  კოვიდის შემდგომი 

სამედიცინო კვლევების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა. 

ბენეფიციარმა (ანერთ-ერთმა მშობელმა/უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა) მესტიის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს :  

 ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 

 

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

 

გ) ბენეფიციარის პირადობის მოწმობის ასლი; 

 

დ)  18 წლამდე  ბენეფიციარის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი; 

 

ე) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; 

 

ვ) შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემული ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი (ინვოისი); 

 

 

10.მოსალოდნელი შედეგები: 

აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის პირების ჯანმრთელობისა და სოციალურ- 

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 
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