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საქართველოს მთავრობის
განკარგულება
2014 წლის 19 სექტემბერი ქ. თბილისი

ECHO30 ენტეროვირუსით გამოწვეული ვირუსული მენინგიტის
ეპიდაფეთქების კონტროლის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა
შესახებ
1. ECHO30 ენტეროვირუსით გამოწვეული ვირუსული მენინგიტის ეპიდაფეთქების
კონტროლის მიზნით, განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:
ა) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ
უზრუნველყოს:
ა.ა) 2014 წლის 30 ნოემბრამდე ასეპტიკური მენინგიტის შემთხვევის მართვის
სტანდარტიზებული პროტოკოლის მომზადება და დანერგვა;
ა.ბ) ასეპტიკურ მენინგიტებსა და ენტეროვირუსებზე ზედამხედველობის
გაძლიერება, ასეპტიკური მენინგიტის შემთხვევების კვლევა, შემთხვევის სტანდარტული
განსაზღვრების და კვლევის პროტოკოლის გამოყენებით, ახალი შემთხვევების
ლაბორატორიული ტესტირება;
ა.გ) 2014 წლის 31 დეკემბრამდე, დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონულ
სისტემაში ასეპტიკური მენინგიტის თითოეულ შემთხვევაზე მონაცემების შეტანადამუშავება, აფეთქების დეტალური ანალიზი, მისი ეპიდემიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის უკეთესი შესწავლისათვის და მიმდინარე აფეთქების დროს მიღებული
გამოცდილების სამედიცინო პერსონალისათვის გაზიარების მიზნით;
ა.დ) 2014 წლის 31 დეკემბრამდე, რუტინული ზედამხედველობის პარამეტრების და
მოთხოვნების განსასაზღვრად, მენინგიტებზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის
გადახედვა
და
შესაბამისი
ცვლილებების
ასახვა
გადამდებ
დაავადებებზე
ზედამხედველობის ნორმატიულ დოკუმენტში;
ა.ე) 2014 წლის 15 სექტემბრამდე, ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი ასაკის
ბავშვების სააღმზრდელო დაწესებულებების სანიტარიული მდგომარეობის შესაფასებელი
სტანდარტული მეთოდოლოგიის შემუშავება.
ბ) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყოს:
ბ.ა) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სათანადო ჰიგიენური პირობების
მინიმალური სტანდარტების არსებობა (ხელების დაბანისათვის წყლით და საპნით
ფუნქციური ადგილები და საპირფარეშოებში ადეკვატური ჰიგიენური პირობების
არსებობა, ხელსაბანებისა და საპირფარეშოების ნორმებთან შესაბამისი ოდენობა);
ბ.ბ) 2014 წლის 15 ოქტომბრამდე, საქართველოს მთავრობისათვის ინფორმაციის
წარდგენა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ჰიგიენური პირობების
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 2014 წლის ბოლომდე გასატარებელი
ღონისძიებების თაობაზე.
გ) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ:

გ.ა)უზრუნველყოს მოსახლეობისათვის (მათ შორის: ზოგადსაგანმანათლებლო და
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო დაწესებულებებისათვის) მიწოდებული
სასმელი წყლის ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი;
გ.ბ) 2014 წლის 15 ოქტომბრამდე, საქართველოს მთავრობას წარუდგინოს აღნიშნულ
დაწესებულებებში სასმელი წყლის მონიტორინგის შედეგები და არსებული პრობლემების
გათვალისწინებით მოამზადოს წინადადებები მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით
2014 წლის ბოლომდე გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე.
დ) საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ 2014
წლის 15 ოქტომბრამდე, საქართველოს მთავრობას წარუდგინოს ინფორმაცია
საქართველოში ნახმარი და რეკრეაციული წყლების გაუვნებლობის მდგომარეობის
თაობაზე და არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, მოამზადოს წინადადებები
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 2014 წლის ბოლომდე გასატარებელი
ღონისძიებების თაობაზე.
ე) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ
უზრუნველყოს,
ამ
განკარგულებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
განხორციელების
პროცესში
შესაბამისი
სამინისტროებისა
და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების ურთიერთობის კოორდინაცია.
2. ეთხოვოთ ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების ორგანოებსა და
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს:
ა) 2014 წლის 30 ნოემბრამდე, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტების
ტერიტორიაზე
არსებული
სკოლამდელი
ასაკის
ბავშვების
სააღმზრდელო
დაწესებულებებში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების თაობაზე და
არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე.
ბ) უზრუნველყონ:
ბ.ა) სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო დაწესებულებებში სათანადო
ჰიგიენური პირობების მინიმალური სტანდარტების არსებობა (ხელების დაბანისათვის,
წყლით და საპნით ფუნქციური ადგილები და საპირფარეშოებში ადეკვატური ჰიგიენური
პირობების არსებობა, ხელსაბანებისა და საპირფარეშოების ნორმებთან შესაბამისი
ოდენობა);
ბ.ბ) ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურების მეშვეობით,
შეფასების სტანდარტული მეთოდოლოგიის საშუალებით, ზოგადსაგანმანათლებლო და
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო დაწესებულებების ჰიგიენური
მდგომარეობის შეფასება 2014 წლის 1 ოქტომბრამდე.
3. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს სოფლის მეურნეობის, საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის და საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებმა, ასევე, ავტონომიური
რესპუბლიკების ხელისუფლების ორგანოებმა და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებმა
კომპეტენციის
შესაბამისად,
უზრუნველყოფონ
მოსახლეობაში
საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოება ასეპტიკური მენინგიტებისა და ენტეროვირუსული
დაავადებების საწინააღმდეგო პრევენციული ზომების შესახებ.

4. სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულების მიერ ამ განკარგულებით
განსაზღვრული, საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენილი ღონისძიებების გეგმები
შესაბამისობაში უნდა იყოს ამ დაწესებულებებისათვის შესაბამისი წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტით და ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტით
გათვალისწინებულ ასიგნებებთან და საორიენტაციო ზღვრულ მოცულობებთან.
5. ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების ორგანოებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების ღონისძიებების გეგმების დაფინანსება უნდა
განხორციელდეს შესაბამისი წლის ბიუჯეტების ფარგლებში, საკუთარი შემოსავლების
არსებული პროგნოზების გათვალისწინებით.
პრემიერ-მინისტრი

ირაკლი ღარიბაშვილი

