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შესავალი
წინამდებარე გზამკვლევი განკუთვნილია დაწესებულების ხელმძღვანელობისთვის და
იმუნიზაციის პროცესში ჩართული პირებისთვის ვაქცინაციის პროცესის ორგანიზებისთვის
დაწესებულების დონეზე.
ყვითლად მონიშნული ადგილები მიუთითებს ბოლო განახლებებზე.
გზამკვლევი განხილულ უნდა იქნეს იმუნიზაციის 2021 წლის 3 თებერვლის 01/11-ნ ბრძანებით
განსაზღვრულ დებულებებთან ერთად. დაწესებულების მენეჯერებმა თვალყური უნდა ადევნონ
ბრძანების განახლებებს.1

ასაცრელი კონტინგენტი და რეგისტრაციის პრინციპები
•

კოვიდ19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ტარდება ეტაპობრივად პრიორიტეტული
ჯგუფებისთვის კოვიდ ვაქცინაციის დანერგვის ეროვნული გეგმის შესაბამისად.

•

იმუნიზაციის მართვის ელექტრონული მართვის (იმემ) სისტემაში ჩადებულია შესაბამისი
ვალიდაციები (პრიორიტეტულ ჯგუფებზე, კოვიდსტატუსზე) რაც ზღუდავს იმ პირების
ვაქცინაციას, რომლებიც მიმდინარე ეტაპზე არ ექვემდებარებიან აცრას.

•

ასაცრელი პირების დიდი ნაწილს რიგების მართვის ელექტრონული სისტემით წინასწარ
ექნება დაჯავშნილი ვაქცინაციის დრო და ადგილი, გარკვეული ნაწილისთვის
ხელმისაწვდომი იქნება ამცრელ უბნებზე რეგისტრაცია ე.წ. ცოცხალი რიგით.

ორგანიზაციული სტრუქტურა დაწესებულებაში
ბრიგადების რა-ბა განსხვავებულია დაწესებულებებში
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ჩართული პირების ფუნქციები:
•

პროცესის კურატორი - დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენელი: აცრის

წარმოებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების უზრუნველყოფა (მარაგების, ნარჩენების
•

მართვის ჩათვლით), ვაქცინების უსაფრთხოდ შენახვის უზრუნველყოფა.
ვაქცინაციის პროცესის კურატორი - ადმინისტრაციისგან ნომინირებული პირი (მაგ.
ეპიდემიოლოგი სტაციონარში). ვაქცინაციის ბრიგადების კოორდინირება, აცრების

წარმოების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა, დღის ბოლოს შესრულებული
სამუშაოს შეჯამება, ანგარიშგება.
•

მობილიზაციაზე პასუხისმგებელი (დაწესებულების მიერ ნომინირებული პირი):

დაწესებულების შიდა პერსონალის აცრის კოორდინირება, რიგების მართვის
ზედამხედველობა.
•

მარაგების მართვაზე პასუხისმგებელი: ვაქცინების და სხვა სახარჯი მასალის მიღება,

შენახვა, გაცემა, მარაგების მართვის ელექტრონულ მოდულში მუშაობა; ცივი ჯაჭვის
მონიტორირება (მაგ. დაწესებულების აფთიაქის, ან სხვა თანამშრომელი შესაბამისი
გამოცდილებით).
•

ცენტრალური რეგისტრატორი (დაწესებულების მიერ ნომინირებული პირი, არაა
სავალდებულო): ასაცრელი პირების იდენტიფიცირება, რეგისტრაცია სისტემაში

(დაურეგისტრირებლების რეგისტრაცია, რეგისტრირებულთა იდენტიფიკაცია) და
ასაცრელი პირის მიმართვა შესაბამისი ბრიგადისკენ. ამ პოზიციის არსებობა გააადვილებს
სამუშაოთა წარმოება იმ დაწესებულებებში, სადაც ერთდროულად მუშაობს რამდენიმე
ბრიგადა და მისი ყოლა/ნომინირება დაწესებულების გადაწყვეტილების საგანია.
•

ამცრელი ბრიგადა:

o

ექიმი: კონსულტაცია (ჯანმრთელობის ზოგადი შეფასება, ინფორმირება

ვაქცინაციის შესაძლო გვერდით მოვლენებზე), ვაქცინის წინა შეფასების
კითხვარის შევსება, გადაუდებელი დახმარება საჭიროებისას (სპეციალიზაცია:
ოჯახის ექიმი, შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი, ინფექციონისტი,
ალერგოლოგი, ქირურგი). გააფრთხილოს აცრილი პირი აცრისშემდგომი
არასასურველი მოვლენების შესახებ, აუხსნას მსუბუქი მოვლენების მართვის
პრინციპი და რომელი მოვლენების შემთხვევაში უნდა მიმართოს სამედიცინო
მომსახურების მიმწოდებელს.
o

ექთანი: ვაქცინის მომზადება ინექციისთვის, ვაქცინის ადმინისტრირება

(კვალიფიკაცია: ექთანი ან სხვა სამედიცინო პირი, რომელსაც აქვს ინექციის
ჩატარების უფლება და გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგი ვაქცინაციის
o

სახეობის შესაბამისად) შენიშვნა: განსაკუთრებით Pfizer-ის ვაქცინის ადმინისტრირებისას.
რეგისტრატორი: იმემ-ში აცრის რეგისტრაცია, აცრის ბარათის შევსება,
სარეგისტრაციო ფორმის შევსება (ზოგადად ელექტრონულ სისტემებთან
მომუშავე პირი, სამედიცინო განათლება არ არის აუცილებელი). ისეთ
დაწესებულებაში სადაც ფუნცქიონირებს ერთზე მეტი ბრიგადა, შესაძლოა იყოს
ცენტრალური რეგისტრატორი და ამცრელი ბრიგადის რეგისტრატორი.
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•

სარეზერვო ბრიგადა: ბრიგადის შემადგენლობა იგივეა, რაც ძირითადი ბრიგადის,

რომელსაც გავლილი აქვს ანალოგიური მომზადება. საჭიროების შემთხვევაში (მაგ.
ძირითადი ბრიგადის რომელიმე წევრის არ გამოცხადება) შესაძლებელი უნდა იყოს მათი
სწრაფი მობილიზება. ნებისმიერ ამცრელ დაწესებულებას უნდა ჰყავდეს სულ მცირე 1
სარეზერვო ბრიგადა. იმ დაწესებულებებს, რომლებიც მუშაობს ერთდროულად
რამდენიმე ბრიგადით შესაძლოა ჰყავდეს 1-ზე მეტი სარეზერვო ბრიგადა, რაც
•

დაწესებულების გადაწყვეტილების საგანია.
მოხალისე (არაა სავალდებულო): რიგების მართვაში დახმარება (მაგ. წითელი ჯვარი,
სტუდენტები).

•

სუპერვაიზორი დკსჯეც: აცრების წარმოების პროცესზე ზედამხედველობა. ასრულებს

საკონტაქტო პირის ფუნქციას საკითხების სწრაფი გადაწყვეტისთვის.
•

სუპერვაიზორი სჯც: აცრების წარმოების პროცესზე ზედამხედველობა, ნებისმიერი სახის

ტექნიკური დახმარება, დღის ბოლოს შესრულებული სამუშაოს ჯამური ანგარიშის
შედარება იმემ-ში დარეგისტრირებულ აცრებთან (სატელეფონო კომუნიკაციით
ვაქცინაციის პროცესის ან პროცესის კურატორთან).

უსაფრთხოების და სხვა ოპერაციული საკითხები
•

დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს ვაქცინების უსაფრთხოდ შენახვა ვაქცინაციის
მთელი პერიოდის მანძილზე. სივრცეები სადაც განთავსებულია მაცივრები უნდა იყოს
მკაცრად დაცული უცხო პირებისგან 24 სთ-ის მანძილზე, დაცვის მაღალი ხარისხით
(დაცვის სამსახური, სასურველია კამერები).

•

დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს ელექტრომომარაგების ალტერნატიული წყარო
ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში.

•

დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის ინტერნეტკავშირი იმემ-ის
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის.

ვაქცინების ლოგისტიკა და ცივი ჯაჭვი
•

2-80 C ტემპერატურული რეჟიმის ვაქცინები

o

მიწოდება დაწესებულებებისთვის ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

o

სამსახურიდან არსებული წესით (დაწესებულებების მიერ).
ვაქცინის პირველი მიწოდება მოხდება ვაქცინაციის დაწყებამდე, შემდგომი
სიხშირე განისაზღვრება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის მიერ.

•

ულტრადაბალი ტემპერატურული რეჟიმის ვაქცინები

o

ვაქცინების მიწოდება დაწესებულებამდე განხორციელდება დკსჯეც-ის მიერ

o

ვაქცინის პირველი მიწოდება მოხდება თითოეულ დაწესებულებასთან წინასწარი
შეთანხმებით, ვაქცინაციის დაწყებამდე სულ მცირე 30 წთ-ით ადრე და შემდგომ
არაუმეტეს 2-3 დღის მარაგისა, ხარჯვის ინტენსივობის გათვალისწინებით.
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ვაქცინაციის სესიის ორგანიზება
სამუშაო საათები
•
•

ვაქცინაციის სერვისის მიწოდების საათებს განსაზღვრავს დაწესებულება.
ერთი ბრიგადის სამუშაო ხანგრძლივობაა 8 სთ, 1 სთ-იანი შესვენებით.

სამუშაო დღეები
•

დაწესებულებებში სადაც ტარდება იმუნიზაცია ულტრადაბალი შენახვის ტემპერატურის
მქონე ვაქცინებით (მაგ.: COMIRNATY® Concentrate for Dispersion for Injection კომირნატის კონცენტრატი დისპერსიისთვის საინექციო), ვაქცინაციის სესიები
მიწოდებულ უნდა იქნეს 7 დღის მანძილზე (ორშაბათი - კვირა), რომელიც უნდა იყოს
უზრუნველყოფილი სარეზერვო ბრიგადების ხარჯზე.

•

სხვა დაწესებულებებში, სადაც ტარდება რუტინული იმუნიზაცია და/ან
რეგისტრირებულები არიან კოვიდ ვაქცინაციის მომსახურების მიმწოდებლად - კოვიდ
აცრები უნდა იყოს მიწოდებული არა-ნაკლებ კვირაში 4 დღის მანძილზე, მათ შორის უქმე
დღეებში.

მოთხოვნები სივრცეებთან
•

დაწესებულებას სასურველია ჰქონდეს იზოლირებული შესასვლელი ვაქცინაციაზე

•

მისული პირებისათვის
აცრებისთვის განკუთვნილი არეალი უნდა იყოს გამოყოფილი სამკურნალო
სერვისებისგან

•

დაწესებულბებში სადაც ოპერირებს ერთზე მეტი ბრიგადა უნდა გამოიყოს ადგილი
ცენტრალური რეგისტრაციისთვის, სადაც განთავსებული იქნება კომპიუტერი რიგების
მართვისთვის. სულ მცირე ერთი რეგისტრატორი უნდა გამოიყოს ამ ფუნქციისთვის,

•

რომელიც გაივლის წინასწარ სწავლებას.
უშუალოდ ასაცრელი არეალი შესაძლოა მოეწყოს ერთ სივრცეში სადაც განთავსებული
იქნება ერთზე მეტი ბრიგადა. დაცული უნდა იყოს ვაქცინაციის კაბინეტის მოთხოვნები
(იხ. ბრძანება მუხლი 4). ბრიგადებმა ერთმანეთს არ უნდა შეუშალონ ხელი. ასაცრელი
პირისთვის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი პირადი სივრცე (მაგ. შირმით გამოყოფა).

•

ბრიგადებს (ან აცრის კაბინეტებს თუ ბრიგადები ინდივიდუალურ ოთახებშია) უნდა

•

ჰქონდეს იოლად გასარჩევი ნუმერაცია (მაგ.: 1, 2, და ა.შ.) შესამჩნევ ადგილას.
ერთ სივრცეში რამდენიმე ბრიგადის ოპერირებისას მაცივარ(ებ)ი უნდა იყოს
განთავსებული იმგვარად, რომ პერსონალმა ერთმანეთს არ შეუშალოს ხელი. (იხ.

•

მაცივარის მოთხოვნები ბრძანებაში, მუხლი 4).
აცრის შემდგომი დაკვირვებისთვის უნდა გამოიყოს ცალკე სივრცე. დაკვირვების დროის
ინტერვალის გათვალისწინებით (30 - 45 წთ). პირი, რომელსაც აქვს ვაქცინების ან
ინექციური თერაპიის მიმართ ნებისმიერი სიმძიმის ალერგიული რეაქციის ისტორია, ან
პირი, რომელსაც აქვს ნებისმიერი სხვა მიზეზით გამოწვეული ანაფილაქსიის ისტორია,
ისევე როგორც ნებისმიერი ვაქცინირებული პირი, სამედიცინო დაწესებულებაში უნდა
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იმყოფებოდეს/დაყოვნდეს აცრის ჩატარებიდან 30-45 წუთის განმავლობაში რისკის
შეფასების საფუძველზე. რისკის შეფასებას და დაყოვნების დროს ადგენს ექიმი.
•

დაკვირვების სივრცეში ერთდროულად არაუმცირეს 1 მ დისტანციით უნდა განთავსდეს
სულ მცირე:
o 4 პირი - 1 ბრიგადის შემთხვევაში;
o

8 პირი - 2 ბრიგადის და

o
o

12 პირი - 3 ბრიგადის შემთხვევაში
გასათვალისწინებელია სივრცე თანმხლები პირებისთვის

•

სივრცეები უნდა იყოს კარგად ვენტილირებული. შესაძლებელია დამატებით

•

გამოყენებულ იქნეს გარეთა სივრცე.
დაკვირვების სივრცეში უნდა იყოს ერთი სამედიცინო პირი (მაგ. ექთანი), რომელსაც
უნდა შეეძლოს ალერგიული რეაქციების კლინიკური ნიშნების და სიმპტომების ამოცნობა

•

დაკვირვების სივრცეში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მშვიდი გარემო.

სურათი 1. აცრის სივრცეების ორგანიზების რეკომენდებული სქემა (ბრიგადების რა-ბა
დამოკიდებულია დაწესებულებაზე, შესაძლებელია სქემის მოდიფიცირება დაწესებულებაში
არსებული რეალობის გათვალისწინებით)

შესასვლელი

მოსაცდელი
სივრცე

ცენტრალური რეგისტრაცია
/ რიგების მართვა

აცრის სივრცე
ბრიგადა 1
ბრიგადა 2

გასასვლელი

დაკვირვების
სივრცე

ბრიგადა 3

ასაცრელი პირის ნავიგაცია
•

თუ დაწესებულებაში ოპერირებს რამდენიმე ბრიგადა, დაწესებულებაში მისული
ასაცრელი პირი მიმართული იქნება ცენტრალურ რეგისტრატორთან, სადაც მოხდება მისი
გადამოწმება პირადი ნომრით ან სარეგისტრაციო კოდით და მიმართული იქნება
შესაბამის ამცრელ ბრიგადასთან.
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•

სასურველია ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს იმემიდან მოხდეს მომდევნო დღეს
დარეგისტრირებულ პირთა სიის ჩამოტვირთვა რითაც მოხდება აცრაზე ჩაწერილ პირთა
გადამოწმება სისტემის ფუნქციონირების შეფერხების შემთხვევაში.

ასაცრელი კაბინეტის მოწყობა
•

იხ. ბრძანების მუხლი 4. ასაცრელი კაბინეტის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

•

ვაქცინაციის კაბინეტში კედელზე უნდა გაიკრას ალერგიული რეაქციების მართვის
პოსტერი, რომელიც ცენტრალიზებულად იქნება მომარაგებული.

ვაქცინაციის წინა სკრინინგი
•

ვაქცინაციაზე ასაცრელი პირის რისკების, მათ შორის ანაფილაქსიის რისკის სწორად
შეფასების მიზნით გამოიყენება ვაქცინაციის წინა შეფასების კითხვარი. კითხვარის
საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება შემდგომ ნაბიჯებზე (ვაქცინაციის ჩატარება,
გადავადება ან უარის თქმა), რომელსაც ადასტურებს ექიმი და ასაცრელი პირი (ან მისი
კანონიერი წარმომადგენელი). იხ. დანართი 3

•

შემუშავებულია ვაქცინაციის წინა შეფასების კითხვარის ადმინისტრირების დამხმარე
სახელმძღვანელო ექიმისთვის (ვერსია 1.0, 3 მაისი, 2021)

ვაქცინაციის რეგისტრაცია
•

ვაქცინაციის რეგისტრაცია ხორციელდება იმემ-ში რეგისტრატორის მიერ (იხ. ონლაინ
ინსტუქცია).

•

აცრის ბარათის გაცემა
o

აცრის ბარათები (სამახსოვრო) ცენტრალიზებულად იქნება მომარაგებული. (იხ.
დანართი 1).

o

თითოეული ამცრელ ბრიგადას უნდა ჰქონდეს აცრის ბარათები, რომელიც ივსება
ხელით: პირის სახელი, გვარი, აცრის თარიღი, ვაქცინის მწარმოებელი, მეორე
აცრის დაგეგმილი თარიღი და გაიცემა ყველა აცრილი პირისთვის.

o

იმემ მოდული იძლევა აცრის დამადასტურებელი საბუთის გენერირების
საშუალებას. აცრილი პირის სურვილის შემთხვევაში საბუთი უნდა ამოიბეჭდოს
დაწესებულების მიერ და გაიცეს ხელზე. ეს შეიძლება განხორციელდეს

o
•

ცენტრალური რეგისტრაციის ადგილზე.
მიმდინარეობს მუშაობა კოვიდ-19 სერტიფიკატზე (ე.წ. კოვიდ პასპორტზე).

აცრის რეგისტრაცია სარეგისტრაციო ფორმებში
o

აცრის რეგისტრაცია ასევე წარმოებს სტანდარტულ ქაღალდის ფორმებში. (იხ.
დანართი 4).

o

პროცესს აწარმოებეს რეგისტრატორი აცრის ჩატარებისთანავე.

o

ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს უნდა დაჯამდეს სულ ჩატარებული აცრები და
შედარდეს იმემ მოდულში რეგისტრირებულ აცრებთან.
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o

ეს ხორციელდება დაწესებულებაში იმუნიზაციის პროცესის კურატორის
სატელეფონო კომუნიკაციით სჯც-ს იმუნიზაციაზე ზედამხედველთან, რომელიც
თავის მხრივ ამოწმებს დაწესებულების მიერ იმემ-ში რეგისტრირებულ რაო-ბას.
შეუსაბამობის აღმოჩენისას, უნდა მოხდეს მიზეზების გამოვლენა და კორეგირება
იმავე დღეს.

o

ქაღალდის ფორმები უნდა შეინახოს ამცრელ დაწესებულებაში აცრების
დასრულებიდან 6 თვის მანძილზე.

დოზების დანაკარგი
•

აცრების ჩატარება ვაქცინების მინიმალური დანაკარგებით არის კრიტიკულად
მნიშვნელოვანი, ამასთან ერთად აცრაზე გამოცხადებული პირების უკან გაბრუნება
თავიდან უნდა იყოს აცილებული. შესაბამისად, გამოყენებული უნდა იყოს სხვადასხვა
მიდგომები:
•

ცოცხალი რიგით მოსული პირების აცრა

•

შემდეგი დღეებში ჩაწერილი პირების გაფრთხილება და მოწვევა აცრაზე

•

სუპერვაიზორისთვის ინფორმაციის მიწოდება რომ მოხდეს აცრას დაქვემდებარებული
სხვა პირების სწრაფი მობილიზაცია.

მეორე დოზა
მეორე დოზაზე გაფრთხილება
•

მეორე დოზაზე გაფრთხილება მნიშვნელოვანია ვაქცინაციით სრულყოფილი მოცვისთვის

•

გაფრთხილება უნდა მოხდეს პირველი დოზის ჩატარების შემდეგ.
o AstraZeneca-ს ვაქცინის მეორე დოზა შესაძლებელია გაკეთდეს 4-12 კვირის
შუალედში.
o

(Vero Cell) ინაქტივირებული ვაქცინის2 მეორე დოზა კეთდება 21-28 დღემდე

პერიოდში.
o
•
•

Pfizer/BioNTech ვაქცინის მეორე დოზა კეთდება 21-დან 28-დღემდე პერიოდში.

ვაქცინაციის გადავადება რამდენიმე დღით დასაშვებია.
რეკომენდებულია მეორე დოზის მიწოდების თარიღი აღინიშნოს აცრის სამახსოვრო
ბარათზე მეორე დოზის გრაფაში და პირი გაფრთხილდეს რომ დარეგისტრირდეს მეორე
დოზაზე რიგების მართვის სისტემით. გაფრთხილება მიუვა sms შეტყობინებით აცრამდე
1 დღით და 1 სთ-ით ადრე.

•

სთხოვეთ აცრილ პირს თან იქონიოს აცრის ბარათი მეორე დოზაზე ვაქცინაციისას. თუ
აცრილ პირს აქვს სმარტფონი სთხოვეთ გადაუღოს აცრის ბარათს ფოტო.

2

მწარმოებელი (Sinopharm) / Beijing Institute of Biological Products
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იმუნიზაციის შემდგომ განვითრებული არასასურველი
მოვლენები (იშგამ)
•

იხილეთ ბრძანების მუხლი 6.

•

დადგენილი წესის თანახმად იშგამებზე შეტყობინება სასწრაფო წესით (24 სთ-ში) უნდა
განხორციელდეს შესაბამის ქალაქის/ რაიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში
(იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელ პირთან) ნებისმიერი ხელთარსებული საშუალებით,
დამტკიცებული სასწრაფო შეტყობინების ფორმით.

•

COVID-19 ვაქცინაზე განსაკუთრებული ინტერესის გამო, იმუნიზაციის შემდგომ
განვითარებული სერიოზული შემთხვევის დროს (სიცოცხლისთვის საფრთხის
შემქმნელი, ჰოსპიტალიზაცია, სიკვდილი) შეტყობინება დაუყოვნებლივ უნდა
განხორციელდეს:
o

შესაბამის ქალაქის/ რაიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში
(იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელ პირთან)

o
o

დაავადებათა კონტროლის ცენტრში (იშგამებზე პასუხისმგებელ პირთან) და
სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში
(იშგამებზე პასუხისმგებელ პირთან).

ყველა იშგამი
ჯანდაცვის პროვაიდერი
24 საათის განმავლობაში, ნებისმიერი ხელთ არსებული საშუალებით
დამტკიცებული სასწრაფო შეტყობინების ფორმით
რაიონის/ქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელი
პირი

სერიოზული იშგამი
ჯანდაცვის პროვაიდერი
დაუყოვნებლივ ნებისმიერი ხელთ არსებული საშუალებით
დამტკიცებული სასწრაფო შეტყობინების ფორმით

1.

რაიონის/ქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის იმუნიზაციაზე
პასუხისმგებელი პირი

2.

დკსჯეც-ს იშგამ-ზე პასუხისმგებელ პირი

3.

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს იშგამ-ზე
პასუხისმგებელი პირი
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ზედამხედველობა იმუნიზაციის პროცესზე
•

იმუნიზაციის პროცესს ამცრელ დაწესებულებაში ზედამხედველობას გაუწევს დკსჯეც-ს
წარმომადგენელი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგი (იხ.
დანართი 6.)
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დანართი 1. მწვავე ალერგიული რეაქციების მართვის პოსტერი
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დანართი 2. აცრების (სამახსოვრო) ბარათი
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დანართი 3. ასაცრელი პირის COVID-19 ვაქცინაციის წინა
შეფასების კითხვარი
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დანართი 4. რეგისტრაციის ფორმა
COVID -19 საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილ პირთა რეგისტრაციის ფორმა (ვაქცინა _________________)

2021 წ .

მუნიციპალიტეტი/ქალაქი ______________________________________________________________________
იმუნიზაციის მიმწოდებელი დაწესებულება ________________________________

#

ბენეფიციარის სახელი, გვარი

პირადი ნომერი

აცრის თარიღი დდ/თთ/წწ ____________________

სამიზნე ჯგუფი

ტელეფონის ნომერი

დოზის
ჯერადობა*

შენიშვნა

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* მიუთითეთ მერამდენე დოზაა ( I ან II)
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დანართი 5. საკონტაქტო ინფორმაცია
დაწესებულებაში იმემ-თან, რიგების დაჯავშნასთან დაკავშირებული საკითხები:
იმუნიზაციის პროცესებთან, იშგამთან დაკავშირებული საკითხები:
რეგიონი

რაიონი

დაწესებულება

ეროვნული
დონე

დკსჯეც

ეროვნული

სამ. და ფარმ. საქმიანობის

დონე

რეგულირების სააგენტო

თბილისი

სამცხეჯავახეთი

თბილისი

ნინოწმინდა

ნინოწმინდის სჯც

ასპინძა

ასპინძის სჯც

ახალქალაქი

ახალქალაქის სჯც

ბორჯომი

ბორჯომის სჯც

ახალციხე

ახალციხის სჯც

ადიგენი

ადიგენის სჯც

ქუთაისი

ქუთაისის სჯც

ბაღდათი

ბაღდათის სჯც

ჭიათურა

ჭიათურის სჯც

საჩხერე

საჩხერის სჯც
ტყიბულის სჯც

ტყიბული
იმერეთი

თბილისის სჯც

ხონი

ხონის სჯც

წყალტუბო

წყალტუბოს სჯც

ხარაგაული

ხარაგაულის სჯც

სამტრედია
თერჯოლა

სამტრედიის სჯც
ვანის სჯც
თერჯოლის სჯც

ზესტაფონი

ზესტაფონის სჯც

ვანი

პოზიცია

იშგამ

იმუნიზაციის მენეჯერი
იშგამ-ზე პასუხისმგებელი
იმუნიზაციის სამმართველო

იშგამ
იშგამ

იშგამ-ზე პასუხისმგებელი

იშგამ

ელ-ფოსტა itsupport@ncdc.ge

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

ცხელი ხაზი 116001
საკონტაქტო
ტელეფონი

ლია ჯაბიძე
დავით ჩახუნაშვილი

l.jabidze@ncdc.ge
david.chakhunashvili@yahoo.com
immunization@ncdc.ge

თამარ კირვალიძე

reporting@moh.gov.ge

555005777

ცისნამ დილებაშვილი
ნანა ხატისკაცი
ირმა მათიაშვილი
ეკატერინე ფერაძე
როდამ კენკებაშვილი
ლალი ქათამაძე
მანანა ნაჭყებია
ციალა ჭანუყვაძე
რუსუდან ბაღიშვილი
მანანა მაისურაძე
იზო გელაშვილი
ტიგრან ეღოიანი
სათენიკ შაიბეკიან
მზიური პაპაშვილი
მანანა დავლაშერიძე
ავეტიკ ტონაკანიანი
ნარაირ ჯეირანიან
მანანა რატიანი
ელისო ღარიშვილი

cisnamidebua@gmail.com
nanaxatiskaci@gmail.com
irma_matiashvili@yahoo.com
ekap707@gmail.com
rodamig4@gmail.com
mailto:analali58@gmail.com
manana.nachkebia55@gmail.com
lali.chanukvadze@yahoo.com
r.bagishvili@gmail.com
manana.maisuradze.71@mail.ru

599413986

ნაირა ხაბულიანი

axalcixejandacva@gmail.com;

599193369, 568202282

ლიანა ზედგინიძე
რუიზან ქიმაძე
მაყვალა მეტრეველი
მაია ნადარეიშვილი
ნინო ჩიქოვანი
თამრიკო ფალავანდიშვილი

zedginidzelia12@gmail.com
jandacva.adigeni@gmail.com;
jandacva.adigeni@gmail.com;
nadareishvili.maia@gmail.com
n.chikovani29@gmail.com
t.palavandishvili@ncdc.ge

571333799, 593152775
591953875
593740631
577626765

დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ-ლი

ნატო მაჩიტაძე

natomachitadze1960@gmail.com

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ - ლი
დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ - ლი

ნანა კუპატაძე
ნინო კაციტაძე
ლალი ტაბატაძე
მადონა ქასრაძე

n. kupatadze1960@gmail.com
nino.katsitadze.61@gmail.com
l.tabatadze59@gmail.com
sjctkibuli@gmail.com
lela.gofodze73@gmail.com;
leleugulava06@gmail.com

591248859
595506160

დირექტორი
იმუნიზაციის ხელმძღვანელი
იმუნოპროფილაქტიკის მონიტორი (გლდანი-ნაძალადევი)
იმუნოპროფილაქტიკის მონიტორი (მთაწმინდა-კრწანისი)
განყოფილების უფროსი (ისანი-სამგორი)
იმუნოპროფილაქტიკის მონიტორი (ისანი-სამგორი)
იმუნოპროფილაქტიკის მონიტორი (დიდუბე-ჩუღურეთი)
იმუნოპროფილაქტიკის მონიტორი (ვაკე საბურთალო)
იმუნოპროფილაქტიკის მონიტორი (ვაკე საბურთალო)
ცივ ჯაჭვზე პასუხისმგებელი
ცივ ჯაჭვზე პასუხისმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

იშგამ

იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
,,ცივ ჯაჭვზე პასუხისმგებელი''

იშგამ
იშგამ
იშგამ

იშგამ
იშგამ
იშგამ

tigranegoyan1957@gmail.com
tigranegoyan1957@gmail.com
mzia.phc@gmail.com
mzia.phc@gmail.com
axalqalaqisjd@gmail.com
axalqalaqisjd@gmail.com
mananaratiani56@gmail.com;
mananaratiani56@gmail.com;

599583790

599 970 899

593650228
593535786
599455632
593798901
577670167
555396232
595855713
593717012
568736684
598211297
595956124
591609324
599177217
568811476
599165360
599116265
599929473
595500045

577626740
599583036
595956138
599902278

595944349
577135052
595956134

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

იშგამ

ლელა გოფოძე
ლელა უგულავა

დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ - ლი

იშგამ

მარინა ტყეშელაშვილი

tkeshelashvili.mari56@gmail.com

599971745

შმაგი ხიჯაკაძე
ნინო ბუხნიკაშვილი
მარინა თევზაძე

jandacva50@yahoo.com
jandacva50@yahoo.com
marinatevzadze9@gmail.com
gigabuadze1303@gmail.com

577927267
593382117

tamariarjevanidze@gmail.com
tamari0401@gmail.com
shorena.peradze.sp@gmail.com

591687105

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ - ლი
დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ - ლი
დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ - ლი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ

გიგა ბუაძე

თამარ არჯევანიძე
თამარ გველესიანი

იშგამ

შორენა ფერაძე

595769584
599951218
599140870
593183494
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რეგიონი

რაიონი
მცხეთა

მცხეთის სჯც

ყაზბეგი

ყაზბეგის სჯც

თიანეთი

თიანეთის სჯც

დუშეთი

დუშეთის სჯც

ახალგორი

ახალგორის სჯც

მცხეთამთიანეთი

გურია

ოზურგეთი

ოზურგეთის სჯც

ლანჩხუთი

ლანჩხუთის სჯც

ჩოხატაური

ჩოხატაურის სჯც

თელავი

თელავის სჯც

ონი

რაჭა-ლეჩხუმი
და ქვემო
სვანეთი

პოზიცია

ლენტეხი
ცაგერი
ამბროლაური
გორი

ლენტეხის სჯც

კასპის სჯც

ქარელი

ქარელის სჯც

ხაშური

ხაშურის სჯც

საკონტაქტო
ტელეფონი

Elbakidzedavit@gmail.com

579790290

მაია ქუტიძე
ხათუნა გირკელიძე
ნატო მენაღარიშვილი
ირმა გუჯაბიძე
ნატო ჯიბუტი
ქეთევან ლაბაური
მაია ჯღუთაშვილი

mqutidze51@gmail.com;
girkelidzex@gmail.com
natomenagharishvili@gmail.com
irmagujabidze@yahoo.com
Natalia.jibuti@gmail.com;
qetilabauri5@gmail.com
telavisjandacva@yahoo.com

599510260

ლალი ჯიქურაშვილი

599582042

მანანა გოგაშვილი
ნონა შანიძე
მარიეტა გონაშვილი
ლალი ალადაშვილი
ნუნუ ნოზაძე
ნათელა ლომიძე
მარინა ბუღათრიშვილი
შორენა ქიბროწაშვილი
მერაბ სეფაშვილი
თამარ კანტროშვილი
თენგიზ მოსულიშვილი
ნათელა ხეჩოშვილი
ლეილა ოთარაშვილი
მაია ილაური

lalijikurashvili1@gmail.com
gurjaanis.jandacva@gmail.com
gurjaanisjandacva@gmail.com
Dedoplistskaros.saz.jandacva@gmail.com
lalialadashvili@yahoo.com
nozadzenunu8@gmail.com;
nozadzenunu8@gmail.com
shorenakibro@gmail.com
shorenakibro@gmail.com
kvarelijandacva@gmail.com
kvarelijandacva@gmail.com
tengo.mosulishvili@gmail.com
signagi.jandacva@gmail.com
jandacva_sagarejo@yahoo.com
jandacva_sagarejo@yahoo.com

დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ-ლი

ნონა ბაკურაძე

bakuradzenona@gmail.com

599931192

დირექტორი

გოგი ონიანი

bendeliani.lamzira2@gmail.com

599750607

იშგამ

ლამზირა ბენდელიანი

bendeliani.lamzira2@gmail.com
jandacvacageri@gamil.com;
jandacvacageri@gmail.com
z.nemstsveridze@ncdc.ge;

595088883
599608680

იშგამ

თეა გურგუჩაინი
ნაილი ფუტკარაძე
ზურაბ ნემსწვერიძე

იშგამ

მარინა ცაგურიშვილი

z.nemstsveridze@ncdc.ge;

მარინე გიუნაშვილი

599260427
giunashvilimari@gmail.com. gori.jandacva@gmail.com,
577196916
mgoginashvili791@gmail.com

იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ამბროლაურის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

კასპი
შიდა ქართლი

ელექტრონული ფოსტა

დვით ელბაქიძე

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი

ცაგერის სჯც

გორის სჯც

სახელი, გვარი

kukuladzebadri@gmail.com
manolilekishvili62@gmail.com
cicinogudushauri123@gmail.com
agazakhulelidze999@gmail.com
jimshitashvili83@gmail.com
kharalashvil79@gmail.com
phcdusheti@gmail.com
phcdusheti@gmail.com

გურჯაანის სჯც

ონის სჯც

იშგამ

ბადრი კუკულაძე
მანოლი ლეკიშვილი
ციცინო ღუდუშაური
აღაზა ხულელიძე
თამარ ჯიმშიტაშვილი
ნათია ყარალაშვილი
თამარი ანდრიაშვილი
მარინე სონიშვილი

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი/იმუნიზაციაზე პ - ლი

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დედოფლისწყარო დირექტორი
დედოფლისწყარო
ს სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ლაგოდეხი
ლაგოდეხის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ახმეტა
ახმეტის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ყვარელი
ყვარლის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
სიღნაღი
სიღნაღის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
საგარეჯო
საგარეჯოს სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
გურჯაანი

კახეთი

დაწესებულება

იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

იშგამ
იშგამ
იშგამ
იშგამ

მარინე გოგინაშვილი
ნანა ნონიაშვილი
ნანა ნონიაშვილი
ირინა ფარეხელაშვილი
თამარ კაცელაშვილი
დავით ჩიქოვანი
ნათია მოგელაშვილი

nananoniashvili.7206@gmail.com
nananoniashvili.7206@gmail.com
irinaparekhelashvili@gmail.com
irinaparekhelashvili@gmail.com
doktordato@yahoo.com
natiamogelashvili@gmail.com

599962108
599451362
595956149
595099825
593691016
551125923
599949569
591712653

593150926
599158667
571206192
595152414
599176917
599855955
599171387
593541714
593187540
593187540
577135053
577967650
599857880
599998000
591414963
557642208
558303040
555369169
599547265
599525161

577107552
599152055
595123234

599202240
599202240
599628797
599926269
599935730
599282982
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რეგიონი

ქვემო ქართლი

რაიონი
გარდაბანი

გარდაბნის სჯც

დმანისი

დმანისის სჯც

რუსთავი

რუსთავის სჯც

მარნეული
თეთრიწყარო
ბოლნისი
წალკა
ზუგდიდი
წალენჯიხა
აბაშა
მარტვილი

სამეგრელო

სენაკი
ჩხოროწყუ
ხობი
ფოთი

აჭარა

დაწესებულება

პოზიცია

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
თეთრიწყაროს სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ბოლნისისის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
წალკის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ზუგდიდის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
წალენჯიხის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
აბაშის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
მარტვილის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
სენაკის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ჩხოროწყუს სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ხობის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
დირექტორი
ფოთის სჯც
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
მარნეულის სჯც

იშგამ

სახელი, გვარი

საკონტაქტო
ტელეფონი

ელექტრონული ფოსტა

მარინა გოგოლაძე
ლატავრა ხვინთელანი
ნინო ონანაშვილი
მარიამ ჩხეტიანი
დავით ბეგაშვილი

gjandacva@gmail.com
gjandacva@gmail.com
ninuca1748@gmail.com;
marusia.chkhetiani@hotmail.com
rustavijandacva@gmail.com;

იშგამ

გიორგი მუმლაძე
ეთერი ლაფერაძე
ნარიმან მურადოვი
კლიმენტი იოსელიანი
ნანა მენთეშაშვილი
მაკა მამარდაშვილი
ნიარა გოგოლაძე
მანანა მირაშვილი
გიორგი მუმლაძე
ნანა ოდიშარია
ელისო სოსელია
თამარ კვარაცხელია
მარინა კალნდია
მადონა ქოიავა
ჩაგანავა იზა
როზა ჯანაშია
ირმა კვესელავა
ანა ჭიჭაღუა
კლარა გრიგალავა
ნინო ჯომიდავა
ქრისტინე ახალაია
შორენა საბახტარაშვილი
ჯუმბერ ტურავა

იშგამ

ნანა მხეიძე
ლუიზა სილაგავა

kita12k@yahoo.com
elaferadze@gmail.com;
elaferadze@gmail.com;
tetricyaro_saz.jandacva@yahoo.com
tetricyaro_saz.jandacva@yahoo.com
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ქობულეთი

ქობულეთის
განყოფილება

განყოფილების უფროსი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

besik.kakaladze@gmail.com
Basilidzemanoni03@gmail.com

577278739

იშგამ

ბესიკ კაკალაძე
მანონი ბასილიძე

ხელვაჩაური

ხელვაჩაურის
განყოფილება

განყოფილების უფროსი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

იშგამ

ნატო ნაკაშიძე
დარეჯან ჯღამაძე

nnakashidze75@gmail.com
djganadze@gmail.com

ხულო

ხულოს
განყოფილება

განყოფილების უფროსი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

დალი აბულაძე
ირაკლი რიჟვაძე

abuladzedali97@gmail.com
iraklirijvadze@gmail.com

577278732

იშგამ

ქედა

ქედას
განყოფილება

განყოფილების უფროსი

შოთა შარაძე

Shotasharadze@gmail.com

577278741

იშგამ

ლეილა ბოლქვაძე

leilabolkvadze63@gmail.com

577278750

შუახევი

შუახევის
განყოფილება

განყოფილების უფროსი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

fiqro1965@gmail.com

577278742

იშგამ

ფიქრია ჟუმუშაძე
გულისა დავითაძე

მესტია

მესტიის სჯც

ბათუმი

ბათუმის
განყოფილება

დირექტორი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი
განყოფილების უფროსი
იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

იმუნიზაციაზე პასუხიმგებელი

იშგამ
იშგამ

davitadze73@gmail.com

595956109
599203642
577278734
577278728

577278731
577278738
599 20 29 09
577107774

577278749

17

