სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის
2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის I - II კვარტლების შესრულება

ათასი ლარი

პროგრამის დასახელება

2021 წლის ფაქტი I - II
კვარტლები

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის
მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 03)

4,877.8

ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
(პროგრამული კოდი 27 03 02 01)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

იმუნიზაცია
(პროგრამული კოდი 27 03 02 02)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

COVID-19-ის ვაქცინაზე ხელმისაწვდომობა - ცენტრის მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებები
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

ეპიდზედამხედველობა
(პროგრამული კოდი 27 03 02 03)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

უსაფრთხო სისხლი
(პროგრამული კოდი 27 03 02 04)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა
ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 27 03 02 05)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

ტუბერკულოზის მართვა (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი)
(პროგრამული კოდი 27 03 02 06 02)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე
უნივერსალური ხელმისაწავდომობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 27 03
02 06 03)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

აივ ინფექცია/შიდსი (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი)
(პროგრამული კოდი 27 03 02 07 02)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული
რეაგირების მხარდაჭერა, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის
მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების
გაძლიერების გზით
(პროგრამული კოდი 27 03 02 07 03)
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი)
(პროგრამული კოდი 27 03 02 08 02)
ხარჯი

4,659.3
218.4

1,291.2
1,291.2

28,810.7
28,810.7

42.5
42.5

577.2
577.2

3,190.8
3,190.8

123.8
123.8

804.6
804.6

545.4
545.4

725.2
725.2

0.0

0.0

57.9
57.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 27 03 02 10)

382.8
382.8

ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

C ჰეპატიტის მართვა (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი)
(პროგრამული კოდი 27 03 02 11 02)

432.3
432.3

ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის
ხელშეწყობისთვის ცენტრის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები

27,197.7
27,015.0
182.6

ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

COVID-19-ის ვაქცინაზე ხელმისაწვდომობა - ცენტრის მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებები

3,769.2
3,769.2

ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სულ

72,828.9

სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში ბიუჯეტი
ათასი ლარი

დასახელება
შემოსავლები
ლაბორატორიული კვლევები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბრსიდიები
გრანტები
სოცილური უზურნველყოფა
სხვა ხარჯები
საოპერაციო სალდო
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ზრდა

2021 წლის ფაქტი I - II
კვარტლები

1,914.0
1,805.8
108.2
1,511.0
484.6
821.3
0.0
0.0
194.0
0.0
11.1
0
403.0
8.9
8.9

კლება
მთლიანი სალდო

394.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

394.1
394.1
394.1

ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
სხვა დანარჩენი

0.0

კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
სხვა დანარჩენი
ვალდებულებებეის ცვლილება
ზრდა

0.0
0.0

საგარეო
საშინაო

0.0

კლება
საგარეო
საშინაო
ბალანსი

0.0

საგრანტო პროექტები
ათასი ლარი

გრანტის დასახელება

ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე
უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა
ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე
უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა
საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული
რეაგირების მხარდაჭერა, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის
მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების
გზით
საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული
რეაგირების მხარდაჭერა, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის
მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების
გზით
საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული
რეაგირების მხარდაჭერა, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის
მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების
გზით
გრიპზე ეპიდზედამხედველობის სიმძლავრის შენარჩუნება ჯანმრთელობის ეროვნული
ორგანოების მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ
გრიპზე ეპიდზედამხედველობის სიმძლავრის შენარჩუნება ჯანმრთელობის ეროვნული
ორგანოების მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ
გლობალურად და ლოკალურად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევის ჩატარება
სამეცნიერო ბაზის შექმნის მიზნით, საჯარო ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის
განხორცილებისა და გაფართოებისთვის საქართველოში
რესპირატორულ დაავადებათა ზედამხედველობა და ინფექციების პრევენციისა და
კონტროლის მართვა
მზადყოფნის შესაძლებლობების გაძლიერება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
საფრთხეებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისთვის
საქართველოში დიარეით მიმდინარე დაავადებების შემთხვევებისა და ეპიდაფეთქებების
გამოვლენის, მათზე რეაგირებისა და პრევენციის გაძლიერება
საქართველოში SARS-CoV-2-ის ლაბორატორიული და ეპიდზედამხედველობის
სიმძლავრეების გაძლიერება, ქვეყანაში არსებული ILI/SARI საყრდენი ბაზებით
ეპიდზედამხედველობის სისტემაში COVID-19-ის ინტეგრირების ჩათვლით

დონორი

2021 წლის ფაქტი I - II
კვარტლები

The Global Fund

1,713.8

The Global Fund

1,609.4

The Global Fund

2,575.6

The Global Fund

2,505.7

The Global Fund

31.1

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

37.2

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

0.0

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

158.5

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

301.5

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

273.7

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

82.7

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

1,666.9

სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიური სწავლების პროგრამა

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

44.7

ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის და ხარისიხის გარე კონტროლის
მიმართულებით რეგიონალური ტრეინინგ ცენტრის ჩამოყალიბება ლაბორატორიული
შესძლებლობების გაძლიერების მიზნით

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

162.2

ენდოსკოპიური პროცედურების დროს C ჰეპატიტის გადაცემის რისკის შეფასება

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

34.5

ვირუსული B და C ჰეპატიტების ზედამხედველობის სისტემის გაძლიერება საქართველოში

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

36.9

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

41.1

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

26.1

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention
CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

135.0

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

30.8

საქართველოში C და B ჰეპატიტების ზედამხედველობის ეფექტურობის გაძლიერება
ზიანის შემცირების ცენტრებში GHOST ტექნოლოგიის გამოყენებით
HCV ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება - საქართველოში HCV-ინფიცირებული დედების
შვილების მიდევნება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში
C ჰეპატიტის პროექტი, მკურნალობასთან დაკავშირება
საქართველოში B და C ჰეპატიტის ტვირთის შეფასება
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინსტიტუტის შესაძლებლობების შექმნა: ლუგარის
ცენტრის ჩამოყალიბება ამრ (AMR) გარე ხარისხის კონტროლის პროგრამის (AMR) ცენტრად
(2254)

45.7

SARS-CoV-2 გენომის სეკვენირების შესაძლებლობების გაფართოება (2257)

CDC - Centers for Disease Control and
Prevention
CDC - Centers for Disease Control and
Prevention

მოლეკულურ ვირუსოლოგიური კვლევები საქართველოში

DTRA - Defense Threat Reduction Agency

179.4

DTRA - Defense Threat Reduction Agency

248.2

B ჰეპატიტის ვირუსის პრევალენტობის შეფასება ბავშვებში (2255)

Yersinia - ს სახეობების მოლეკულური ეპიდემიოლოგია და ეკოლოგია შავი ჭირის ენდემურ
ტრანსასაზღვრო ტერიტორიაზე, საქართველოსა და აზერბაიჯანში
რიკეტსიების და კოქსიელას ინფექციების ზედამხედველობა საქართველოსა და
აზერბაიჯანში

142.6

DTRA - Defense Threat Reduction Agency

440.1

ზოონოზური ინფექციების ატლასის მომზადება სამხრეთ კავკასიისთვის

DTRA - Defense Threat Reduction Agency

734.4

ცენტრის დაცვითი მომსახურების ორაგიზაციულ-ტექნიკური მხარდაჭერა Security

WRAIR- Walter Reed Army Institute of
Research

121.8

ცენტრის ექსპლუატაციისა და მომსახურებების (O &M) ორაგიზაციულ-ტექნიკური
მხარდაჭერა

WRAIR- Walter Reed Army Institute of
Research

344.1

ცენტრის კომუნალური ხარჯების ორაგიზაციულ-ტექნიკური მხარდაჭერა Utility

WRAIR- Walter Reed Army Institute of
Research

232.9

C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი პირების დაკავშირება შემდგომ დიაგნოსტიკურ
კვლევებსა და მკურნალობასთან
C ჰეპატიტის თვითტესტირების შეფასება ნერწყვის სწრაფი ტესტის გამოყენებით
გამოუცდელი მომხმარებლების მიერ
ქიმიური ნივთიერებების მდგრადი მართვის ეროვნული სისტემის ძირითადი ელემენტების
დანერგვა აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის ზოგიერთ ქვეყანაში:
ბელარუსი, საქართველო, ყაზახეთი
ქიმიური ნივთიერებების მდგრადი მართვის ეროვნული სისტემის ძირითადი ელემენტების
დანერგვა
საქართველოში გავლენის COVID 19- ის შერბილება სოციალური და ეკონომიკური
მდგრადობის მიზნით
საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტებში წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის
მარეგულირებელი ჩარჩოს მიმოხილვა და კვლევის ინსტრუმენტების ადაპტირება
ადგილობრივ კონტექსტან

FIND - FOUNDATION FOR INNOVATIVE
NEW DIAGNOSTICS

0.0

FIND - FOUNDATION FOR INNOVATIVE
NEW DIAGNOSTICS

14.6

WHO - World Health Organization

52.9

WHO - World Health Organization

28.2

WHO - World Health Organization

91.4

WHO - World Health Organization

15.8

WHO - World Health Organization

21.3

WHO - World Health Organization

34.0

WHO - World Health Organization

6.8

WHO - World Health Organization

23.2

WHO - World Health Organization

6.6

WHO - World Health Organization

22.7

WHO - World Health Organization

269.1

WHO - World Health Organization

13.0

WHO - World Health Organization

7.4

WHO - World Health Organization

77.7

WHO - World Health Organization

24.7

WHO - World Health Organization

8.1

WHO - World Health Organization

154.8

WHO - World Health Organization

67.5

WHO - World Health Organization

34.8

WHO - World Health Organization

16.8

WHO - World Health Organization

66.0

The Union - The International Union
Against Tuberculosis and Lung Disease

107.9

Emory University

107.5

Emory University
Emory University

25.5
0.0

COVID-19–ის გავლენის შემცირება საქართველოში გრძელვადიანი სოციალურ-ეკონომიკურ
მდგრადობის შესანარჩუნებლად, პარტნიორ ქვეყანაში ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის და
ყველაზე დაუცველი ადამიანების საჭიროებების დაკმაყოფილების მხარდაჭერა
საქართველოში COVID-19–ის გავლენის შემცირება, სამედიცინო პერსონალის COVID-19–ით
დაინფიცირების რისკ ფაქტორების შეფასება
ეროვნული დონეზე ადვოკატირების და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების
ორგანიზება საღებავებში ტყვიის რეგულაციასთან დაკავშირებით და გამოხმაურება WHO–
ს სახელმძღვანელო მასალებზე რეალიზაციის შესახებ
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრებისა და სერვისის მიმწოდებელთა გადამზადება
განსაკუთრებულ პოპულაციებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, აივ ინფექციის
ეპიდზედამხედველობის განახლებული გაიდლაინის, აივ კონსულტირებისა და
ტესტირების პროტოკოლის და აივ შემთხვევათა შეტყობინების ახალი სისტემის
დანერგვის მიზნით
საქართველოში პრიორიტეტული ჯგუფების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება კოვიდ19 ვაქცინაციისათვის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის
მიერ თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო-კონვენციის - FCTC 2030 პროექტის დანერგვა
ოქტომბერი 2020-მარტი 2021
საქართველოში COVID-19-ის გავლენის შესუსტება სოციალური და ეკონომიკური
მდგრადობის ზრდისთვის
შესაძლებლობების გაძლიერება FEEDCities კვლევის დაგეგმვასა და მომზადებაში
დახმარების მიზნით
პოლიომიელიტის ზედამხედველობა გარემოში საქართველო 2021 წელი
COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ინტერპერსონალური და კრიზისის კომუნიკაციის
ტრენინგები იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებლებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სპეციალისტებისათვის
საქართველოში დაავადებების გადამტანებთან ბრძოლისთვის საჭირო რესურსების
შეფასება
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების განხორციელება ადამიანის ჯანმრთელობაზე
განსაკუთრებით საშიში პესტიციდების მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით
საქართველოში
COVID_19 ვაქცინის ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის დანერგვა და მართვა
კოვიდ-19 ვაქცინის დანერგვის ტრეინინგი იმუნიზაციის მომსახურების მიმწოდებლებისა
და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტებისთვის
საქართველოში COVID-19-ის გავლენის შერბილება სოციალური და ეკონომიკური
მდგრადობის ზრდისთვის (2235)
2021 წლის იმუნიზაციის კვირეულის აღნიშვნა საქართველოში (2243)
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პროტოკოლის დანერგვა SARS-CoV-2 -ის
წინააღმდეგ ვაქცინის ეფექტურობის შესაფასებლად სამედიცინო პერსონალში,
საქართველოს ჰოსპიტალებში (2253)
თამბაქოზე მოთხოვნის შემცირების გაძლიერებული კანონმდებლობის დამტკიცების და
აღსრულების მხარდაჭერა საქართველოში
თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი კოალიციები საქართველოსა და სომხეთში:
რანდომიზირებული სათემო კვლევა
ემორი-საქართველოს სუფთა ჰაერის კვლევითი საგანმანთლებლო პროექტი
ემორი-საქართველოს სუფთა ჰაერის კვლევითი საგანმანთლებლო პროექტი
რისკების თაობაზე ცნობიერების ამაღლება და თბური ტალღების ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების
შემცირების კომუნიკაცია
დასავლეთ აზიაში ღამურის მიერ გამოწვეული ზოონოზური დავადებების რისკების ანალიზი

Evero commision

0.0

EcoHealth Alliance

დასავლეთ აზიაში ღამურის მიერ გამოწვეული ზოონოზური დავადებების რისკების ანალიზი

EcoHealth Alliance

3.2
109.0
37.3
0.0
0.0
0.0
22.4

ახალი SARS-CoV-2 საველე რეზერვუარის შექმნის წინასწარი შეფასება

EcoHealth Alliance

ქართულ-ნორვეგიული თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში (GeNoC-PH)

The Artic University of Norway

ქართულ-ნორვეგიული თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში (GeNoC-PH)

The Artic University of Norway

ქართულ-ნორვეგიული თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში (GeNoC-PH)

The Artic University of Norway

ქართულ-ნორვეგიული თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში (GeNoC-PH)

The Artic University of Norway
UNDP - United Nations Develeopment
Programme
UNDP - United Nations Develeopment
Programme

გაფართოებული წვდომა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინოვაციურ სერვისებზე
საზოგადოების საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება

93.2
7.0

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის რეგისტრის შექმნა

UNFPA-United Nations Population Fund

53.1

ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალების უნარის გაძლიერება იმუნიზაციის შესახებ სამედიცინო განათლების
სფეროში მდგრადი სისტემების ჩამოყალიბებით

UNICEF - United Nations Childen's Fund

7.8

დაბადების რეგისტრის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობა (2244) UNICEF

UNICEF - United Nations Childen's Fund

7.9

ვირუსული ჰეპტიტებისა სხვა პათოგენების ლაბორატორიული კვლევების მხარდაჭერა

Abbott Laboratories ("Abbott") an Illinois
Corporation

25.5

ტექნიკური მხარდაჭერა C - ჰეპატიტის მეექვსე ორდღიანი ეროვნული სემინარისთვის

EASL – International Liver Foundation

0.0

CBRN CoE Project 53 - ბიოუსაფრთხოებისა და COVID პაციენტებისგან მასალის უსაფრთხოდ აღების სწავლება
სამუშაო ადგილზე ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის საქართველოში

ISTC-The International Science and
Techonology Center

86.6
17.1

საქართველო - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაძლებლობები (2246)

89.9

საქართველოს დახმარება ვაქცინაციის COVID 19 მზადყოფნისთვის (2280)
დასავლეთ აზიური ქსელის შექმნა კავკასიის რეგიონში ბიოლოგიური უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად

GIZ

18.7

