სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის

2020 წლის

სამუშაო

გეგმა

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
#

ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

პასუხისმგებელი
შემსრულებელი

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე
კ.ფირცხალაიშვილი
დ.ზორიკოვი
თ. ჟვანია
კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე

ზოგადი ღონისძიებები
1

ცენტრის ფუნქციური საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა
და
ცენტრის
საქმიანობის
მოქმედი
კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კოორდინაცია

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

2

ცენტრის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა სასამართლო
ორგანოებში, ცენტრის უფლებებისა და ინტერესების დაცვა,
სასამართლო
პროცესებთან
დაკავშირებული
აქტივობების
კოორდინაცია
სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოსთან
(სამინისტრო)
და
სხვა
ორგანოებთან/დაწესებულებებთან
ურთიერთობების კოორდინაცია (კომპეტენციის ფარგლებში)
დონორ და პარტნიორ ორგანიზაციებთან (მათ შორის WRAIR და
სხვა) ურთიერთობების ორგანიზაციული და სამართლებრივი
კოორდინაცია
ცენტრის
სამეთვალყურეო
საბჭოს
სხდომების
ორგანიზაციული/ტექნიკური უზრუნველყოფა

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

3

4

5

6

ცენტრის „ცხელი ხაზის“ გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

7

დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის
ცენტრის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა

შედგენა

და

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
წლის
ბოლო/მომდევნო
წლის იანვარი

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე
თ. ჟვანია
კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე
კ.ოჩიგავა

კ.ოჩიგავა
გ. ანთაძე
კ.ოჩიგავა

ადამიანური რესურსების მართვის და პროფესიული განვითარების სამმართველოს ღონისძიებები:
ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით:

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის
(eHRMS) ადმინისტრირება; სხვადასხვა სახის ანალიტიკური
ინფორმაციისა და ანგარიშების წარმოება ადამიანური რესურსების
მართვის მიმართულებით
ცენტრის თანამშრომელთა პირადი საქმეების აღრიცხვა-დამუშავება
(ელექტრონული და ქაღალდის ვერსიები)
ცენტრის
თანამშრომელთა
ჯანმრთელობის
დაზღვევის
ადმინისტრირება,
პროვაიდერ
სადაზღვევო
კომპანიასთან
ურთიერთობა
ცენტრის შრომის შინაგანაწესის დაცვაზე კონტროლი

დაქირავების პროცესის ორგანიზება (დაგეგმვა, შერჩევა, აყვანა,
დანიშვნა,
სოციალიზაცია)
„საჯარო
სამსახურის
შესახებ“
საქართველოს კანონის და „საჯარო სამსახურში კონკურსის
ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21
აპრილის #204 დადგენილების შესაბამისად
სტაჟირების
ადმინისტრირება
„საჯარო
დაწესებულებაში
სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო
პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014
წლის 18 ივნისის №410 დადგენილების შესაბამისად; საწარმო
პრაქტიკისა და სხვა სტაჟირების პროგრამების ორგანიზება
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი
გარდამავალი პერიოდისათვის, ადამიანური რესურსების მართვის
სფეროში
გასატარებელი
ღონისძიებების
ორგანიზება
და
უზრუნველყოფა
ცენტრის ISO15189 აკრედიტაციის შენარჩუნებისათვის ადამიანური
რესურსების მართვის მიმართულებით შესაბამისი სამუშაოების
ჩატარება

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია

აკრედიტაციის
მოთხოვნების
შესაბამისად

კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია

პროფესიული განვითარების მიმართულებით:
უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით, წინადადების
მთელი წლის
მომზადება, სათანადო გეგმის შემუსავება და ყველა საჭირო
განმავლობაში
ღონიძიების გატარება შესაბამის სრუქტურებთან კომუნიკაციით.

კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია
კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია
კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია

კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია

საქმისწარმოების (კანცელარია) მიმართულებით:
1

შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვა,
შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაცია და ინდექსაცია

2

დოკუმენტების შესრულების კონტროლი და
მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება

3

საქმისწარმოების
ელექტრონული
პროცედურების დაცვა

4

საარქივო საქმისწარმოების უზრუნველყოფა

5

კვალიფიციურ ელექტრონულ ხელმოწერასთან დაკავშირებული
ღონისძიებების უზრუნველყოფა

სისტემის

შესრულების

წესებისა

და

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია
კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია
კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია
კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია
კ.ოჩიგავა
თ. ჟვანია

იურიდიული სამმართველოს ღონისძიებები:
1

2

3

4

ცენტრის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების
შემუშავება, ასევე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების
პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა და საჭიროების
შემთხვევაში სათანადო დასკვნების მომზადება
ცენტრის მიმართ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ დაგროვილი
დავალიანებების ამოღების პროცედურების დაწყება და წარმოება
სასამართლო ინსტანციების ან/და სააღსრულებო ბიუროს მეშვეობით
“საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით
გათვალისწინებული,
ცენტრის
კომპეტენციას
მიკუთვნებული
დოკუმენტების
პროექტების
მომზადებაში
მონაწილეობა და კოორდინაცია, ცენტრში არსებული ‘’გარემოს
ჯგუფთან ‘’ საკანონმდებლო საკითხებთან დაკავშირებით
კოორდინაცია და მათ მიერ მომზადებული აქტების საბოლოო
განხილვა და შესაბამის სტრუქტურებში გაგზავნა
ცენტრის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად
სადეზინფექციო,
სადეზინსექციო
და
სადერატიზაციო
საშუალებების
რეგისტრაციისათვის,
საჭირო
პროცესების

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე

წლის განმავლობაში

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე

5

6

წარმართვა, ხელშეკრულებების გაფორმება
და უშუალო
მონაწილეობა
ცენტრის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, ცენტრის
კომპეტენციას
მიკუთვნებულ,
საქართველოს
კანონებით
გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
პროექტების მომზადება და ზემდგომ ინსტანციებში წარდგენა
სასამართლო დავების აღრიცხვა, დამუშავება და სასამართლო
წარმოების სააღრიცხვო-საინფორმაციო ბაზის შექმნა

7

ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვა

8

საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა

9

საჯარო
ინფორმაციის
პროაქტიულად
უზრუნველყოფაზე ზედამხედველობა

10

სამეცნიერო და სხვა სახის საგრანტო პროექტების განხილვა და
გაგზავნა საქართველოს მთავრობის სხდომაზე დასამტკიცებლად
ჰუმანიტარული მიზნით საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების
არმქონე ფარმაცევტული პროდუქტის დაშვების რეჟიმის გვერდის
ავლით შემოტანის მიზნით ნებართვის მოსაპოვებლად საჭირო
ღონისძიებების გატარება
სხვა და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ცენტრის ინტერესების
დაცვა
ცენტრის სახელით გასაფორმებელი ხელშეკრულებების პროექტების
მომზადება/მონიტორინგი/აღრიცხვა/სამართლებრივი
უზრუნველყოფა კომპეტენციის ფარგლებში
დეპარტამენტების
და
უშუალოდ
სამმართველოების/განყოფილებების
მიერ
მომზადებული/განხილული და გადაწყვეტილი კორესპონდენციის
შესაბამისობის
დადგენა
მოქმედ კანონმდებლობასთან
და
საჭიროების შემთხვევაში სათანადო რეკომენდაციების გაწევა
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით და
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2018 წლის 1 მაისის №01-20/ნ ბრძანების მე-2 და მე-4
მუხლებით გათვალისწინებული მოვალეობების შეუსრულებლობის
გამო ადმინისტრაციული სამართალდაღვევის საქმის წარმოება.

11

12
13

14

15

გამოქვეყნების

მთელი წლის
განმავლობაში
/საჭიროებისამებრ

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
საჭიროების მიხედვით

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
საჭიროების მიხედვით
საჭიროების მიხედვით

საჭიროების მიხედვით
საჭიროების მიხედვით

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე
ლ.ებანოიძე

კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე
კ. ოჩიგავა
ლ. ებანოიძე
კ.ოჩიგავა
ლ.ებანოიძე

კ. ოჩიგავა
ლ. ებანოიძე
კ. ოჩიგავა
ლ. ებანოიძე

საჭიროების მიხედვით

კ. ოჩიგავა
ლ. ებანოიძე

საჭიროების მიხედვით

კ. ოჩიგავა
ლ. ებანოიძე

16

17
18

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ საქართველოს კანონის 25-ე
მუხლის და “გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში ადამიანის
ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების წესის დამტკიცების
შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 სექტემბერის №420
დადგენილებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში
დასკვნის/სკრინინგის გადაწყვეტილების მომზადების პროცესში
მონაწილეობა/მონიტორინგი
და
ვებ.გვერზე
გამოქვეყნების
უზრუნველყოფა.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან საკონტროლო
დავალებების შესრულების უზრუნველყოფის კოორდინაცია
მოქმედი კანონმდებლობით და ცენტრის სამართლებრივი აქტებით
განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება

საჭიროების მიხედვით

საჭიროების მიხედვით

კ.ოჩიგავა
ლ. ებანოიძე

კ.ოჩიგავა
ლ. ებანოიძე
კ. ოჩიგავა
ლ. ებანოიძე

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს აქტივობები:
1

2

3

ცენტრის ავტოსატრანპორტო ლოჯისტიკა და სერვისი, მორიგე
ტრანსპორტის გადაადგილება, თანამშრომლების ტრანსპორტირება,
განსაკუთრებულ შემთხვევებში კორესპონდენციის ოპერატიული
დარიგება,
სტუმრების
მომსახურება
ავტომანქანებით,
ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება/შეკეთება
ტექნიკური უსაფრთხოების, ბიოუსაფრთხოების, ელექტრო და
ხანძარსაწინააღმდეგო
უსაფრთხოების
დაცვისთვის
საჭირო
ღონისძიებების გატარება
ცენტრის შენობაში არსებული დარბაზების/შეხვედრების ოთახების
ლოჯისტიკა

4

ცენტრის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე
ტერიტორიების მდგომარეობის მონიტორინგი

5

ცენტრის ბალანსზე არსებული აპარატურის (მ/შ სამედიცინო),
დანადგარების, გათბობა-გაგრილების სისტემების, კომუნალური
სისტემების, გენერატორების, ლიფტების და სხვა ტექნიკური
მომსახურებისთვის
საჭირო
სატენდერო
ტექნიკური
დოკუმენტაციის მომზადება
ცენტრის
ავტოპარკისთვის
(ლიმიტები,
მივლინებები)
და
გენერატორებისთვის საჭირო საწვავის სისტემის მართვა

6

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
კ.ფირცხალაიშვილი

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
კ.ფირცხალაიშვილი

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
კ.ფირცხალაიშვილი

კ.ოჩიგავა
კ.ფირცხალაიშვილი
კ.ოჩიგავა
კ.ფირცხალაიშვილი
კ.ოჩიგავა
კ.ფირცხალაიშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს აქტივობები:
1

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საქმიანობის
კოორდინაცია

2

კომპიუტერული სისტემების, ქსელის და პერიფერიული ტექნიკის
გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

3

ცენტრის სერვერების, მათ შორის საფოსტო და ვებ სერვერის
ადმინისტრირება

4

ცენტრის სტამბის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

5

საკონფერენციო დარბაზების აუდიო და ვიდეო აპარატურის
ტექნიკური მხარდაჭერა და მართვა

6

ციფრული სატელეფონო სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა და
მართვა

7

ვიდეო კონფერენციების სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა და
მართვა

მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად
მთელი წლის
განმავლობაში
/სისტემატურად

კ.ოჩიგავა
დ.ზორიკოვი
კ.ოჩიგავა
დ.ზორიკოვი
კ.ოჩიგავა
დ.ზორიკოვი
კ.ოჩიგავა
დ.ზორიკოვი
კ.ოჩიგავა
დ.ზორიკოვი
კ.ოჩიგავა
დ.ზორიკოვი
კ.ოჩიგავა
დ.ზორიკოვი

გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი
1. ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო
#

ღონისძიების დასახელება

1

ზოონოზურ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის
წარმოება;
დზეის-ში
შეტანილი
ინფორმაციის
მონიტორინგი
„ზოონოზურ დაავადებებზე ერთიანი ჯანმრთელობის
პრინციპებით ზედამხედველობის სახელმძღვანელოს“
სამუშაო ვერსიის დასრულება. დოკუმენტის საბოლოო
ვერსიის შესაქმნელად, პროცესში ჩართული იქნება
გარემოს
დაცვისა
და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
„ერთიანი ჯანმრთელობის წლიური ანგარიშის
(ბიულეტენი)“
წარმოება.
იგი
გააერთიანებს
ზოონოზურ
დაავადებებს,
რომელთა
ზედამხედველობაც ევალება ერთიანი ჯანმრთელობის
სამმართველოს
არსებული ბიულეტენების „შაბლონს“ ეტაპობრივად
დაემატება კონკრეტული დაავადებებისათვის დზეისში
შეტანილი
რისკ-ფაქტორებისა
(შანსების
თანაფარდობა,
სარწმუნოობის
ინტერვალი,
pმნიშვნელობა)
და
გეოგრაფიული
მონაცემების
ანალიზი (GIS). გამოვლინდება დზეის-ში შეტანილი
ინფორმაციის ნაკლოვანებები, რომელთა გამოსწორება
მიმართულ
იქნება
ერთობლივი
გასვლითი
სემინარების დროს (იხ. შემდეგი ქმედება)
ჩატარდება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან
ერთად შემდეგი საქმიანობა
გასვლითი
ერთობლივი
სემინარების
ჩატარება
რეგიონული
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ცენტრის ეპიდემიოლოგებისა და ვეტერინარებისთვის,
ზოონოზურ
დაავადებებზე
ზედამხედველობის
შესახებ;
ერთიანი ჯანმრთელობის კონცეფციის წარდგენა

2

3

4

შესრულების ვადა
წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
ერთიანი ჯანმრთელობის
სამმართველოს ყველა
თანამშრომელი
ე. ჯაბიძე; ლ. ბაკურაძე; გ.
ჩახუნაშვილი და
საჭიროებისას ერთიანი
ჯანმრთელობის
სამმართველოს სხვა
თანამშრომლებიც
ერთიანი ჯანმრთელობის
სამმართველოს ყველა
თანამშრომელი

ერთიანი ჯანმრთელობის
სამმართველოს ყველა
თანამშრომელი და
სურსათის ეროვნული
სააგენტო

შენიშვნა

5

6

7

8

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრებისა და
ვეტერინარებისათვის - „ერთიანი ჯანმრთელობის
პრინციპებით ზედამხედველობისა და სექტორებს
შორის
თანამშრომლობის
გაუმჯობესების
მნიშვნელობა“;
გაგრძელდება
ერთობლივი
სამეცნიერო
და
ზედამხედველობითი
პროექტების
შემუშავება
ზოონოზურ დაავადებებზე;
პერიოდულად განხილულ იქნება ზოონოზური
დაავადების შემთხვევები და ეპიდაფეთქებები და
ქმედებები მათზე რეაგირებისათვის;
შემუშავდება
კვარტალური
ანგარიშის
ფორმა
ზოონოზური
დაავადებების
შესახებ,
რომელიც
გაზიარებულ
იქნება
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოსთვის.
ზემოთხსენებული
„ზოონოზურ
დაავადებებზე
ერთიანი
ჯანმრთელობის
პრინციპებით
ზედამხედველობის სახელმძღვანელოს“ დასრულების
შემდეგ, ჩატარდება ცნობიერების ამაღლების კამპანია,
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ცენტრების
ეპიდემიოლოგებისა და ვეტერინარებისათვის
ზოოენტომოლოგიის
ლაბორატორიის
თანამშრომლებთან ერთად საველე საქმიანობის
დაგეგმვა და განხორციელება

ერთიანი
ჯანმრთელობის
სამმართველოს
თანამშრომლების ცოდნის დონის ასამაღლებლად,
გაგრძელდება პერიოდული ლექციების ჩატარება
ეპიდემიოლოგიასა
და
სტატისტიკაში
(ნებაყოფლობითი დასწრებით)
ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ორგანიზება
ერთიანი ჯანმრთელობის დღისათვის (2020 წლის 3
ნოემბერი)

წლის განმავლობაში

ერთიანი ჯანმრთელობის
სამმართველოს ყველა
თანამშრომელი და
სურსათის ეროვნული
სააგენტო

წლის განმავლობაში

ერთიანი ჯანმრთელობის
სამმართველოს ყველა
თანამშრომელი და
ზოოენტომოლოგიის
ლაბორატორია
ერთიანი ჯანმრთელობის
სამმართველოს ყველა
თანამშრომელი

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

ერთიანი ჯანმრთელობის
სამმართველოს ყველა
თანამშრომელი

2. ალიმენტური, ნოზოკომიური და პარაზიტული დაავადებების სამმართველო
#

ძირითადი ქმედებები

შესრულების ვადა

შემსრულებელი

1

ნოზოკომიური/სამედიცინო
მომსახურებასთან
ასოცირებული ინფექციების მონიტორინგი ზოგიერთ
მრავალპროფილიან კლინიკებში

წლის განმავლობაში

დ. წერეთელი და
საჭიროებისას
სამმართველოს სხვა
თანამშრომლებიც

2

სტაციონარულ
დაწესებულებებში
ინფექციების
კონტროლის
სისტემის
სფეროში
არსებული
დარღვევ(ებ)ის ფაქტობრივი გადამოწმების პროცესში
მონაწილეობა

წლის განმავლობაში

ო. ცაგარეიშვილი
ფ. შავრეშიანი და
საჭიროებისას სხვა
თანამშრომლებიც

3

ნოზოკომიურ ინფექციებზე ეპიდზედამხედველობის
დანერგვასა
და
გაუმჯობესებაში
სამედიცინო
დაწესებულებებისთვის
დახმარება, სწავლებების,
თვითმონიტორინგისა
და
მომენტალური
პრევალენტობის კვლევის მეთოდის გზით

წლის განმავლობაში

დ. წერეთელი
ო. ცაგარეიშვილი
ფ. შავრეშიანი და
საჭიროებისას სხვა
სამმართველოს
თანამშრომლებიც

4

მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა,
ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა)
დაავადებების
პრევენციისა
და
კონტროლის
გაუმჯობესება დეზინსექციის ორგანიზებითა და
ლაბორატორიული კვლევების საშუალებით, ასევე
ადგილობრივი
სამსახურებისთვის
მეთოდურპრაქტიკული დახმარების გზით

წლის განმავლობაში

ლ. ბაიდოშვილი
მ. იოსავა
ფ. შავრეშიანი და
საჭიროებისას
სამმართველოს სხვა
თანამშრომლებიც

კომენტარი
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
ჯანდაცვის
დეპარტამენტთან
ერთობლივად
სამედიცინო
საქმიანობის
სახელმწიფო
რეგულირების
სააგენტოსთან
ერთობლივად
სამთავრობო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაცებთან,
პროფილურ
სამედიცინო
ასოციაციებთან
და
სხვა დაინტერესებულ
მხარეებთან
თანამშრომლობით
ლაბორატორიული
კვლევების
განხორციელება
ლუგარის
სახ.
ცენტრთან და სხვა
დაინტერესებულ
სტრუქტურულ
ერთეულებთან
(სამსახურებთან)
თანამშრომლობით

5

ბავშვთა პროფილაქტიკური
დეჰელმინთიზაციისთვის
მუნიციპალური
სჯდ
ცენტრების პრეპარატები მიწოდების ხელშეწყობა

წლის განმავლობაში

6

ვირუსული დიარეების კვლევას და სავარაუდოდ
წყალთან და საკვებთან დაკავშირებული ადამიანთა
ჯგუფური
დაავადებების
ეპიდკვლევაში
მონაწილეობის
მიღება
მუნიციპალურ
სჯდ
ცენტრებთან და დკსჯე ცენტრის სხვა სტრუქტურულ
ერთეულებთან ერთობლივად

წლის განმავლობაში

ლ. ბაიდოშვილი
მ. იოსავა
სამმართველოს
თანამშრომლები
ლ. ბაიდოშვილი
მ. ლაშქარაშვილი
ფ. შავრეშიანი და
სამმართველოს სხვა
თანამშრომლები

7

სურსათის
ეროვნული
საააგენტოსთვის
ინფორმაციის მიწოდება სავარაუდოდ წყალთან და
საკვებთან დაკავშირებული ადამიანთა ჯგუფური
დაავადებების დროს
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამთავრობო
სტრუქტურებთან
და
სხვა
პარტნიორებთან
თანამშრომლობა სამმართველოსთვის პროფილური
დაავადებების საკითხებზე

წლის განმავლობაში

სამმართველო

წლის განმავლობაში

დკსჯე ცენტრის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან
თანამშრომლობა
პროფილურ
დაავადებათა
ეპიდზედამხედველობის ფარგლებში
ევროკავშირთან
ასოცირების
ხელშეკრულების
გეგმის შესაბამისად სხვადასხვა ნორმატიული და
მეთოდური
დოკუმენტაციების
შემუშავება/რედაქტირებაში მონაწილეობა
პროფილურ გადამდებ დაავადებებზე რეგულარული
მონიტორინგი
ცენტრალური
დონიდან დზეი
სისტემისა და სხვა საშუალებებით
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
მუდმივი
ამაღლებისთვის ტრენინგებში, სწავლებებისა და სხვა
ორგანიზება და
მონაწილეობა როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ

წლის განმავლობაში

ლ. ბაიდოშვილი
მ. იოსავა
მ. ლაშქარაშვილი
დ. წერეთელი
ო. ცაგარეიშვილი
ფ. შავრეშიანი
ლ.
ბაიდოშვილი
სამმართველოს
თანამშრომლები
ლ. ბაიდოშვილი
სამმართველოს
თანამშრომლები

8

9

10

11

12

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

სამმართველო

დკსჯე ცენტრისა და
საერთაშრისო
ორგანიზაციების
გეგმების შესაბამისად

ცენტრის ადმინისტრაცია,
სამმართველო

ლოჯისტიკის
სამმართველოსთან
ერთობლივად
ლუგარის
სახ.
ცენტრთან,
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტთან და
სხვა დაინტერესებულ
სტრუქტურულ
ერთეულებთან
(სამსახურებთან), მ.შ.
სე
სააგენტოსთან
თანამშრომლობით
ინფორმაციის
მიღების შესაბამისად

და

13
14

დკსჯე ცენტრის ხელმძღვანელობისგან მიღებული
დავალებების შესრულება
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
კამპილობაქტერიოზის
კვლევასა
და
ეპიდზედამხედველობის
საკითხებზე
თანამშრომლობა

წლის განმავლობაში

სამმართველო

წლის განმავლობაში

სამმართველო

3. იმუნიზაციის სამმართველო
#

ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

1

2019 წლის აცრებით მოცვის მონაცემების ანალიზი,
უკუკავშირი სჯ ცენტრებთან
სშჯსდ სამინისტროში რუტინული აცრების 2019
წლიური შედეგების დ 2019 წლის პროგნოზული
გეგმის წარდგენა
იმუნიზაციის
სახელმწიფო
პროგრამით
განსაზღვრული
რუტინული
ვაქცინების,
სპეციფიური შრატების და ვაქცინების მარაგების
მართვა/განაწილება
სშჯსდ სამინისტროს
იმუნიზაციის სახელწიფო
პროგრამის მიმდინარეობის კვარტალური ანგარიშის
წარდგენა
გაერთიანებული წლიური ანგარიშის მომზადება –
Joint Reporting Form 2019, ჯანმო იუნისეფი
„პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი სტატუსის
შესანარჩუნებლი ღონისძიებების ეროვნული გეგმის
შემუშავება და წარდგენა, ჯანმო

იანვარი,
თებერვალი,
მარტი
იანვარი, თებერვალი,

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული
დამხმარე
ზედამხედველობის
ვიზიტების
განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით
აცრებით მოცვის მაჩვენებლების ანალიზი სჯც-დან
მიღებული ყოველთვიური ფორმების საფუძველზე,
უკუკავშირი სჯ ცენტრებთან
მწვავე დუნე დამბლებზე ზედამხედველობა,
ინფორმაციის გაგზავნა ჯანმო-ში
წითელა - წითურას ელიმინაციის
სტატუსის
წლიური შეფასების ანგარიში (ჯანმო)

2

3

4

5
6

7
8
9

10
11

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
თ. დოლაქიძე, თ.
სულხანიშვილი
თ. დოლაქიძე, სამმართველო

ორ თვეში ერთხელ

თ. ქაშიბაძე, თ.
სულხანიშვილი

კვარტალურად

თ. დოლაქიძე

მარტი
აპრილი

ლ. ჯაბიძე, თ.
სულხანიშვილი
ნ. ბერაძე

აპრილის ბოლო კვირა
წლის განმავლობაში

თ. ქაშიბაძე სამმართველო
სამმართველო

ყოველი
რიცხვი

თვის

10-15

თ. დოლაქიძე, თ.
სულხანიშვილი

ყოველი თვის
რიცხვი
აპრილი -მაისი

10-15

ნ. ბერაძე
თ. დოლაქიძე , ლ. ჯაბიძე

შენიშვნა

12

13
14
15
16
17

18
19

20

გავის პროექტით დაგეგმილი ღონისძიებების
განხორციელება, ანგარიშგება. (პარტნიორები - გავი
იუნისეფი, ჯანმო)
იმუნიზაციის მართვის ელექტრონული მოდულის
(იმემ) ფუნქციონირების ხელშეწყობა
პროვაიდერებისათვის კონსულტაციების გაწევა იმემ
დაკავშირებით
2020
წლისათვის ვაქცინების რაოდენობების
გაანგარიშება, სშჯსდს, იუნისეფი
2020
წლისათვის სპეციფიური შრატების და
ვაქცინების რაოდენობების გაანგარიშება
იმუნიზაციის
შემდეგ
განვითარებული
არასასურველი მოვლენების
შესახებ წლიური
ანგარიშის მომზადება, სშჯსდს
სტატისტიკური
ცნობარისათვის
ინფორმაციის
მომზადება აცრებით მოცვის მაჩვენებლების შესახებ

წლის განმავლობაში

სამმართველო, იანვარი დეკემბერი

წლის განმავლობაში

თ. კომახიძე, სამმართველო

წლის განმავლობაში

თ. კომახიძე, სამმართველო

აგვისტო-სექტემბერი
ნოემბერი-დეკემბერი

თ. სულხანიშვილი, ლ.
ჯაბიძე
თ.ქაშიბაძე

თებერვალი- მარტი

თ.დოლაქიძე, ნ. ბერაძე

სექტემბერიოქტომბერი

თ. სულხანიშვილი

ჩატარებული აცრების, რუტინული ვაქცინების და
სპეციფიური ვაქცინებისა და შრატების შესახებ
ინფორმაციის
მომზადება,
კოორდინირება
სახელწიფო პროგრამების დეპარტამენტთან
წლიური ანგარიშის 2020 მომზადება და წარდგენა
გავის სამდივნოში,

ყოველი კვარტალი

თ. სულხანიშვილი, თ.
ქაშიბაძე

ოქტომბერი

ლ. ჯაბიძე

4. ვაქცინების ექსპედიციის და „ცივი ჯაჭვის“ სამმართველო
ღონისძიების დასახელება

1

2021
წლისთვის
ვაქცინების
რაოდენობების
გაანგარიშება, წარდგენა სშჯსდს-სა და UNICEF-ში

2

ვაქცინებით უზრუნველყოფა

3

ვაქცინების განაწილება ქვეყნის მასშტაბით

შესრულების ვადა
აგვისტოსექტემბერი

2-3 თვეში ერთხელ

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
იმუნიზაციის სამმართველო,
ვაქცინების ექსპედიციის და
„ცივი ჯაჭვის“ სამმართველო

ვაქცინების ექსპედიციის და
„ცივი ჯაჭვის“ სამმართველო

შენიშვნა

(ვეცჯ სამმართველო)
4
5
6

ელექტრონული ტემპერატურული თერმომეტრების
ყოველთვიური ამონაწერების კონტროლი სჯდ
ცენტრების დონეზე
ცივი ჯაჭვის სოპების შემუშავება/დამტკიცებისთვის
მომზადება
ელექტრონული
მოდულის
ფუნქციონირების
ხელშწყობა

ყოველთვიურად

ვეცჯ სამმართველო

წლის განმავლობაში

ვეცჯ სამმართველო

წლის განმავლობაში

ვეცჯ სამმართველო

5. აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო
#

ღონისძიების დასახელება

1

აივ/შიდსის ეპიდზედამხედველობაში ჩართული
დაწესებულებების ანგარიშგების მონიტორინგი

ყოველთვიურად

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
სამმართველო

2

აივ ინფექცია/შიდსზე გლობალური რეაგირების
პროგრესის ანგარიშის მომზადება (GAM)

თებერვალი -მარტი

სამმართველო

3

აივ/შიდსის შემთხვევების ეპიდკვლევაში დკსჯეც-ის
რეგიონული სამსახურების ცენტრიდან მართვა და
მათი ხელშეწყობა

4

შესრულების ვადა

სამმართველო

გლობალურ
ფონდთან ერთად

სამმართველო

გლობალურ ფონდს
და
შიდსის
ცენტრთან ერთად

რეგულარულად

SPECTRUM-ის ანალიზის მომზადება
მაისი

5

6

7

8

აივ ინფექცია/შიდსისა და სგგდ-ების პრევენციის
სამუშაო ჯგუფის (PTF) შეხვედრებში მონაწილეობა
აივ ინფექციისა და სიფილისის დედიდან შვილზე
გადაცემის ელიმინაციის (EMTCT) სტრატეგიით
განსაზღვრული აქტივობების განხორციელება
ქვეყანაში
სქესობრივი
გზით
გადამდები
დაავადებების
გავრცელების
ყოველწლიური
ანგარიშის მომზადება.
ქვეყნის მასშტაბით, ორსულთა და თანდაყოლილი
სიფილისის
თითოეული
შემთხვევის,

შენიშვნა

სამმართველო
პერიოდულად
სამმართველო
წლის განმავლობაში
ქეთი გალდავაძე
თებერვალი
წლის განმავლობაში

ქეთი გალდავაძე

გლობალურ
ფონდთან ერთად

9

10

11
12

13
14
15

16

17
18

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების მიერ
განხორციელებული ეპიდკვლევის მონიტორინგი.
C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების
სტრატეგიის
განხორციელების
რეგულარული
მონიტორინგი და შეფასება
C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული სამუშაო
შეხვედრის ორგანიზება
C ჰეპატიტის მსოფლიო დღის ღონისძიებების
ორგანიზება
C ჰეპატიტის სამეცნიერო საბჭოს მუშაობაში
მონაწილეობა:
წარდგენილი პროექტების განხილვა,
სამეცნიერო საბჭოს შეხვედრის ოქმების მომზადება
ჰეპატიტის მსოფლიო ალიანსთან თანამშრომლობა NOhep პროგრამის კოორდინაცია
ჰეპატიტის მსოფლიო სამიტისათვის მასალების
მომზადება
პროექტის
‘’ნარკოტიკების
ინექციურ
მომხმარებელთა (ნიმ) პოპულაციაში C ჰეპატიტის
ვირუსით პირველადად ინფიცირებულთა და რეინფიცირებულთა
კოჰორტის
დახასიათება,
საქართველოში ზიანის შემცირების ქსელის ორ
შერჩეულ ცენტრში,
გლობალური ჰეპატიტების
ეპიდაფეთქების
და
ზედამხედველობის
ტექნოლოგიის
(GHOST)
გამოყენებით’’
გახორციელება
ცენტრისა და FIND -ის ერთობლივი პროექტის ‘’C
ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი
პირების
დაკავშირება შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა
და
მკურნალობასთან’’
განხორციელებაში
მონაწილეობა
ვირუსულ ჰეპატიტების გლობალური ანგარიშგების
სისტემაში შესაბამისი წლების მონაცემების შეყვანა
მწვავე ვირუსული ჰეპატიტების სენტინელურ
ეპიდზედამხედველობის
დანერგვისათვის
მასალების მომზადება და
შესაბამის ბაზებზე

სამმართველო
პერიოდულად
16-17 მარტი,
(სავარაუდო
თარიღი)

2020

28 ივლისი

სამმართველო

თემატურ ჯგუფთან
ერთად

სამმართველო

თემატურ ჯგუფთან
ერთად

მაია წერეთელი
ანა ასლანიკაშვილი

პერიოდულად

მაია წერეთელი

წლის განმავლობაში

მაია წერეთელი
ანა ასლანიკაშვილი
სამმართველო ლუგარის
ცენტრთან ერთად

ნოემბერი

იანვარი -სექტემბერი

დეკემბერი,
მარტი, 2020

2019-

დეკემბერი, 2019
დეკემბერი, 2020

-

მაია წერეთელი
ქეთი გალდავაძე
ცირა მერაბიშვილი
სახელმწიფო პროგრამების
დეპარტამენტთან ერთად
სამმართველო

იანვარი-თებერვალი
სამმართველო

19
20
21

22
23

24
25

26

27
28

29

ინფექციონისტებისთვის
და
სჯდ
ეპიდემიოლოგებისა
და
ზონალური
ლაბორატორიების
ეპიდემიოლოგებისთვის
ტრენინგების ჩატარება
სენტინელური
ზედამხედველობის
მონაცემთა
ანალიზი
C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ტექნიკურ
მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) შეხვედრის ორგანიზება
ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის 2019 წლის
შეხვედრის რეკომენდაციების გათვალისწინებით
2020 წლისათვის გაერთიანებული სამოქმედო
გეგმის მომზადება/ კოორდინაცია
განკურნებულ
პაციენტთა
ასოციაციასთან
თანამშრომლობა/ხელშეწყობა
პროექტში ‘’საქართველოში ნიმ და მსმ პოპულაციაში
C
ჰეპატიტის
თვით-ტესტირების
ჩატარების
ხელმისაწვდომობისა და შესაძლებლობის შესახებ
პილოტური კვლევა’’ მონაწილეობა.
ტბ კონტაქტების კვლევის ახალი გაიდლაინის
დანერგვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურში
აჭარაში ნულოვანი ტუბერკულოზის პროგრამის
ფარგლებში სჯც-ს ტექნიკური დახმარების მიზნით
პერიოდული ვიდეო-კონსილიუმების გაგრძელება
ECHO TB ფარგლებში
ინტეგრირებული სკრინინგის ტუბერკულოზის
კომპონენტის მონაცემზე ეპიდზედამხედველობა და
კონტროლი
ყოველთვიური
ანგარიშების
და
ანალიზის
მომზადება ტუბერკულოზის სახელმწიფო მართვის
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში
გამოკვლეულ კონტაქტირებულებს შორის ტბ
შემთხვევების ცალკე აღრიცხვა
რეგისტრაცია-ანგარიშგების
სისტემის
(RR)
სრულყოფა
ფტიზიატრიული
და
ეპიდემიოლოგიური
სამსახურების

ანა ასლანიკაშვილი
ანა გიგუაშვილი
სექტემბერინოემბერი

ყოველთვიურად
სამმართველო

იანვარი -თებერვალი

მაია წერეთელი
სიხარულიძე

წლის განმავლობაში

მაია წერეთელი

ანა გიგუაშვილი
წლის განმავლობაში

იანვარი- თებერვალი

ყოველთვიურად
ცირა მერაბიშვილი

ცირა მერაბიშვილი
წლის განმავლობაში
ცირა მერაბიშვილი
კვარტალური
ცირა მერაბიშვილი
პერიოდულად

კვლევა
ტარდება
FIND
-ის
და
გლობალური
ფონდის
მხარდაჭერით

ცირა მერაბიშვილი
ცირა მერაბიშვილი

ყოველთვიური
მონაცემების მიღება
აგრეგირებულად

თემატურ ჯგუფთან
ერთად
თემატურ ჯგუფთან
ერთად

გლობალურ
ფონდთან ერთად

თანამშრომლობის გაძლიერებით.

6. მართვადი და რესპირატორული დაავადებების სამმართველო

#

ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

1

2019 წლის მონაცემთა ანალიზი

იანვარი

2

სამმართველოს
დაქვემდებარებული
დაავადებებზე
ზედამხედველობა
და
საჭიროებისამებრ
აქტიური
ჩართულობა
კვლევებში
2019 წლის წლიური და 2020წ. 6 თვის
კონიუქტურული მიმოხილვის მომზადება
სამმართველოს
დაქვემდებარებული
დაავადებებზე კვირის ანგარიშის მომზადება
დზეის-ის შენარჩუნება: მონაცემთა გაწმენდა,
ადმინისტრირება
მონიტორინგი რაიონებში გრიპის ზედამხედველობის სწორ მართვასთან დაკავშირებით
2018-19 წლის გრიპის სეზონის განმავლობაში
გრიპით
გარდაცვლილთა
სამედიცინო
ისტორიების შესწავლა
გრიპის რუტინული ზედამხედველობის ანალიზის, გრიპის ეპიდაფეთქებისთვის მზადყოფნისა
და რეაგირების უნარების შენარჩუნებისათვის
რაიონების ეპიდემიოლოგების სწავლება
გრიპის მონაცემების გაგზავნა TESSY-ში
2020-21 წლის სეზონისთვის გრიპის ვაქცინის
დოზების მოპოვება სახელმწიფო პროგრამით
განსაზღვრული რაოდენობაზე დამატებით

მთელი
განმავლობაში

3
4
5
6
7

8

9
10

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
მართვადი
რესპირატორული
დაავადებების
სამმართველო
(მრდ სამმართველო)

წლის
მრდ სამმართველო

მარტი, აგვისტო

მრდ სამმართველო

ყოველ ორშაბათს

მრდ სამმართველო

იანვარი-დეკემბერი

მრდ სამმართველო

იანვარი-მაისი

მრდ სამმართველო
მრდ სამმართველო

ინვარი-თებერვალი

ივლისი-სექტემბერი

მრდ სამმართველო

ყოველკვირეულად

ი.ქარსელაძე

იანვარი-აგვისტო

მრდ სამმართველო

შენიშვნა
და

11

12

13

14

15

ვაქცინაცინით მართვადი დაავადებების შესახებ
საგანმანათლებლო
კამპანიის
ჩატარება
მოსახლეობაში
ცოფის პროფილაქტიკის მიზნით ჯანმთელობის
მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების
გათვალისწინებით
ვაქცინის
ინტრამუსკულარული
სახეობიდან
ინტრადერმალურზე
გადასვლის
გეგმის
შემუშავება
პროტოკოლით მოცემული რეკომენდაციების
პრაქტიკაში ადაპტირებისათვის
ადამიანის
ცოფით
დაავადების
პრევენციის,
ცოფის
ვირუსით
ექსპოზიციის
დროული
იდენტიფიცირების, ჭრილობის დამუშავების,
რისკის
ჯგუფებში
პრეექსპოზიციური
პროფილაქტიკური ანტირაბიული ვაქცინაციის
სქემის
შესახებ
სამედიცინო
პერსონალის
სპეციალური სწავლების უზრუნველყოფა;
ინფექციური
დაავადებების
ყოველთვიური
ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის გაცვლა
სხვადასხვა ქვეყნებთან
წითელა-წითურას მონაცემების გაგზავნა ჯანმოში

ივნისი-სექტემბერი

იანვარი-ივნისი

ივნისი-დეკემბერი

მრდ სამმართველო

მრდ სამმართველო

მრდ სამმართველო

რ.ჭლიკაძე
წლის განმავლობაში
ყოველთვიურად

ქ.სანაძე

არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი
ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი

ძირითადი
არაგადამდები
დაავადებების
და
ტრავმების,
მოწამვლების და სხვა გარეგანი ზემოქმედების ზოგიერთი
შედეგების გლობალური გავრცელების
შესახებ მონაცემების
მოძიება და ანგარიშის მომზადება
ძირითადი
არაგადამდები
დაავადებების
და
ტრავმების
გავრცელების ეპიდემიოლოგიური თავისებურებების შეფასება,
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის
რეკომენდაციების შემუშავება
გარდაცვალების
უცნობი
მიზეზების
ვერიფიცირების
ვალიდურობის
შეფასება
ექსპედიციები
რეგიონებში
მონიტორინგის მიზნით
კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემთა ანალიზი/განხილვაში
მონაწილეობა
არაგადამდებ
დაავადებათა
პრევენციისა
და
მართვის
მულტისექტორული
საკოორდინაციო
საბჭოს
სხდომების
მომზადება და მონაწილეობა
ონკოლოგიის ეროვნული საბჭოს სხდომების მომზადებასა და მის
მუშაობაში მონაწილეობა
ჯანმოს კიბოს მისიის რეკომენდაციების დანერგვის ადვოკატირება

იანვარი-დეკემბერი

ქრონიკულ დაავადებათა
და ტრავმატიზმის
სამმართველო

ივლისიოქტომბერი

ქრონიკულ დაავადებათა
და ტრავმატიზმის
სამმართველო

იანვარითებერვალი

დალი ტრაპაიძე

იანვარი-დეკემბერი

ნანა მებონია

იანვარი-დეკემბერი

იანვარი-დეკემბერი

ქრონიკულ დაავადებათა
და ტრავმატიზმის
სამმართველო
ნანა მებონია

იანვარი-დეკემბერი

ნანა მებონია

დიაბეტის, ტრავმისა და იშვიათი დაავადებების რეგისტრების
შემუშავებაში მონაწილეობა
„მაისი - გაზომვების თვე 2020“ კამპანიის ორგანიზება

იანვარი-დეკემბერი

თამარ ჩაჩავა

თებერვალი
ივლისი

სამუშაო შეხვედრები ოჯახისა და სოფლის ექიმებთან და მათი
ტრენინგი გულ-სისხლძარღვთა და სხვა ქრონიკული დაავადებების
ადრეული გამოვლენის, პრევენციისა და რისკის შეფასების
პრინციპების სწავლების მიზნით

მაისი
აგვისტო

დალი ტრაპაიძე
ქრონიკულ დაავადებათა
და ტრავმატიზმის
სამმართველო
ქრონიკულ დაავადებათა
და ტრავმატიზმის
სამმართველო

1.
1

2

3

4
5

6
7
8
9

10

ქრონიკულ დაავადებათა და ტრავმატიზმის სამმართველო

შენიშვნა

11

საშვილოსნოს
ყელის
კიბოს,
როგორც
გლობალური
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემის, ელიმინაცია საშვილოსნოს ყელის (და ძუძუს) კიბოს სკრინინგის მიმდინარეობის
და გამოსავლის ინდიკატორების დანერგვა/ინტერპრეტაცია და სხვა
სამუშაოები ჯანმოს რეკომენდაციების შესაბამისად
2. დედათა და ბავშვთა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი
ხარისხის
მომსახურებების
უზრუნველსაყოფად
ეფექტიანი
ინტერვენციების განხორციელების ძირითადი გამოწვევების
ანალიზი
ეფექტიანი სასწავლო პროგრამებისა და საზედამხედველო
მექანიზმების შემუშავებაში მონაწილეობა

იანვარი-დეკემბერი

ნანა მებონია

იანვარი-დეკემბერი

3

რუტინული მონაცემების შესახებ ანგარიშგების ინსტრუმენტის
გადახედვა

იანვარი-დეკემბერი

4

საზოგადოების ორიენტირება და ინფორმირება დედათა და
ახალშობილთა ჯანმრთელობის საჭიროებებზე, და ოჯახებსა და
ჯანდაცვის სისტემას შორის კავშირების გაძლიერებაზე

იანვარი-დეკემბერი

5

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭოსთან
აქტიური თანამშრომლობა

იანვარი-დეკემბერი

6

ადრეული და ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ხელშეწყობა

იანვარი-დეკემბერი

7

დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ინდიკატორების
შედეგებზე დაკვირვება და შემოწმება (გადათვლა) რუტინული
მონაცემების ხარისხის შეფასების პროტოკოლზე დაყრდნობით

იანვარი-დეკემბერი

8

დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მონაცემების
შეგროვების ხელშეწყობა მიზნობრივი კვლევის საშუალებით, მათ
შორის საოჯახო მეურნეობათა კვლევით, დაწესებულებების

იანვარი-დეკემბერი

დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული

1

2

იანვარი-დეკემბერი

9

10

შეფასებით, ოპერაციული კვლევებითა და დედათა და
ახალშობილთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პროცესებისა
და შედეგების შესწავლის სხვა საშუალებებით
დედათა
და
პერინატალური
სიკვდილის
შემთხვევებზე
ზედამხედველობისა და მათზე რეაგირების გაძლიერება

ჯანმრთელობის
სამმართველო
იანვარი-დეკემბერი

ინფორმირების,
განათლების,
კომუნიკაციისა
და
ქცევის
შეცვლასთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო კამპანიის მომზადება
და ჩატარება იმ მიზნით, რომ გაუმჯობესდეს დედებისა და
ოჯახების ჯანსაღი ქცევა, მათ შორის მომსახურების მოძიება
გაურთულებელი ორსულობისა და მშობიარობის დროს, და
გადაუდებელი მკურნალობის მოძიება გართულებების შემთხევაში
დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის კონკრეტულ
საკითხებზე ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის
შეცვლასთან
დაკავშირებული
კომუნიკაციის
ყველაზე
მნიშვნელოვანი გზავნილებისა და მასალების მომზადება და
დახვეწა
მოსახლეობისთვის
(ქალების,
მამაკაცებისა
და
მოზარდებისთვის), აქცენტით შემდეგ საკითხებზე დედათა და
ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ
რეპროდუქციული ასაკის ქალთა, დედათა და ბავშვთა
ჯანმრთელობის ტენდენციების ანალიზი

იანვარი-დეკემბერი

13

დედათა
და
ბავშვთა
დეტერმინანტების შეფასება

და

იანვარი-დეკემბერი

14

ორსულთა და ახალშობილთა
მონაცემების ანალიზი

სისტემის

იანვარი-დეკემბერი

15

რეპროდუქციული ასაკის ქალთა გარდაცვალების შემთხვევების
ეპიდკვლევა

იანვარი-დეკემბერი

16

5
წლამდე
ასაკის
ეპიდზედამხედველობა

იანვარი-დეკემბერი

11

12

ჯანმრთელობის

ბავშვთა

რისკებისა

მეთვალყურეობის

სიკვდილის

შემთხვევების

დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო

იანვარი-დეკემბერი

დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო

იანვარი-დეკემბერი

დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული

17

სკოლის ექიმთა ტრენინგი და მათი მუშაობის მონიტორინგი

იანვარი-დეკემბერი

18

მშობელთა სკოლის აპლიკაციისა და ვებსაიტის პილოტირება და
მართვა

იანვარი-დეკემბერი

19

პერინატალური ჯანმრთელობის ანგარიშის მომზადება

20

სკოლის ასაკის მოზართა ჯანმრთელობასთან ასოცირებული
ქცევების შესწავლა 2018 - კვლევის საერთაშორისო და ეროვნული
ანგარიშის წარდგენა

აპრილი

21

ბავშვთა
სიმსუქნის
ეპიდზედამხედველობის
ინიციატივის
ფარგლებში ჩატარებული კვლევის ანგარიშის მომზადება და
წარდგენა

თებერვალი- მარტი

3.

იანვარი-ივნისი

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო

1

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის 2020 წლის
დიზაინის შემუშავება და საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა

2

სატენდერო
დოკუმენტაციების
პროცედურების კოორდინირება

3

ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
საკითხებზე
მოსახლეობის
საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების საკომუნიკაციო
კამპანიების განხორციელება 2020 წლისათვის შერჩეული
პრიორიტეტული მიმართულებებით
„უსაფრთხო სისხლის“ სახ. პროგრამის ფარგლებში სისხლის
უანგარო, რეგულარული დონორობის საგანმანათლებლო კამპანიის
დიზაინის შემუშავება და განხორციელება

4

ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო
დედათა და ბავშვთა,
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სამმართველო

მომზადება,

შესყიდვის

იანვარი

იანვარითებერვალი
იანვარი-დეკემბერი

იანვარი-დეკემბერი

ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო

5

6

7

8

9

10

„დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და სკრინინგის“ სახ.
პროგრამის
ფარგლებში
2020
წლის
კიბოს
სკრინინგის
საკომუნიკაციო კამპანიის დიზაინის შემუშავება და განხორციელება
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული მულტისექტორული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება დაინტერესული
მხარეების ჩართულობით
ახალი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
გაძლიერება
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სფეროში;

იანვარი-დეკემბერი

ჯანმრთელობის საკითხებზე საერთაშორისო და ეროვნული
დღეების, კვირეულების და
სოციალური მობილიზების
ღონისძიებების აღნიშვნა, შესაბამისი მასალების მომზადება
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხების პოპულარიზაციისა და
საკომუნიკაციო აქტივობების გაძლიერების მიმართულებით საზ.
ჯანდაცვის წარმომადგენელთა გაძლიერება ტრენინგებისა და
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებით
სოციალური მედიის მონიტორინგი

იანვარი-დეკემბერი

იანვარი-დეკემბერი

იანვარი-დეკემბერი

ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო
აგდ დეპარტამენტი

იანვარი-დეკემბერი

ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო

იანვარი-დეკემბერი

ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სამმართველო

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

თამბაქოს კონტროლის ჯგუფი
1

2

3

4

თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2020-2025
წლების მულტისექტორული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების
ადვოკატირება და შესრულების მონიტორინგი
თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების სამთავრობო კომისიის
სხდომების მომზადება და მათში მონაწილეობა კომპეტენციის
(როგორც საბჭოს სამდივნო) ფარგლებში
თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების ღონისძიებების ხელშეწყობა,
რაც შესაბამისობაშია, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და
მეორე მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების
2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმასთან და საერთაშორისო
ანგარიშგების უზრუნველყოფა
თამბაქოზე თავის დანებების მოკლე კონსულტირებისა და
თამბაქოზე დამოკიდებულების მკურნალობის, მათ შორის
მედიკამენტოზურის,
გეოგრაფიული
და
ფინანსური
ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება

5

ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებასა და დანერგვაში
მონაწილეობა

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

6

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის თამბაქოს
კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების აღსრულება და
მონიტორინგი
თამბაქოს „ცხელი ხაზის 116 001“, თამბაქოზე თავის დანებების
მობილური აპლიკაციის „თავს ვანებებ“ და თამბაქოს კონტროლის
დარღვევებზე რეაგირების მობილური აპლიკაციის ადვოკატირება,
რეკლამირება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
რაიონული საზ. ჯანდაცვის ცენტრების გაძლიერება თამბაქოს
კონტროლის საკითხებთან დაკავშირებით, მ.შ. კანონმდებლობის
აღსრულების მონიტორინგის მიმართულებით
თამბაქოს
კომპონენტის
ფარგლებში
სხვადასხვა
სამიზნე
ჯგუფებისათვის ტრენინგების უზრუნველყოფა, მ.შ. მოკლე
კონსულტირებისა
და
თამბაქოზე
დამოკიდებულების
მკურნალობის ტრენინგები
თამბაქოს საკითხებზე სხვადასხვა საგრანტო პროექტების (FCTC
2030; კოალიციები თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი ჰაერისთვის
საქართველოსა და სომხეთში: კვლევა შემთხვევითი შერჩევის
მეთოდით; ემორი-საქართველოს სუფთა ჰაერის კვლევითისაგანმანათლებlო პროექტი; თამბაქოზე მოთხოვნის შემცირების
გაძლიერებული კანონმდებლობის დამტკიცების და აღსრულების
მხარდაჭერა საქართველოში) განხორციელება
თამბაქოს პრევალენტობის კვლევის ანგარიშის მომზადება და
წარდგენა
ESPAD კვლევის ანგარიშის მომზადება და წარდგენა

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

იანვარი-მარტი

მუშაობა თამბაქოს საკითხებზე სხვადასხვა საგრანტო პროექტების
მოსაპოვებლად

იანვარი-დეკემბერი

თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი
თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი
თამბაქოს კონტროლის
ჯგუფი

7

8

9

10

11
12
13

იანვარი-მარტი

ლუგარის ს/ჯ კვლევითი ცენტრი

#

1

2

3

4

5

6

7

ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი

შენიშვნა

ლაბორატორიული უზრუნველყოფა თანამედროვე ვირუსოლოგიური, ბაქტერიოლოგიური და მოლეკულური მეთოდების
გამოყენებით
განსაკუთრებით საშიში (შავი ჭირი, ტულარემია,
ჯილეხი, ბრუცელოზი) და სხვა ბუნებრივ
ვირუსოლოგიის, მოლეკუკეროვანი ბაქტერიული და ვირუსული
ლური ბიოლოგიისა და
ინფექციების კლინიკური და საველე მასალების
წლის განმავლობაში
გენომის შემსწავლელი
ლაბორატორიული კვლევა ბაქტერიული,
(ვმბგშ) დეპარტამენტი და
სეროლოგიური, ვირუსოლოგიური და
გსპ ლაბორატორია
მოლეკულური მეთოდების გამოყენებით
ჰემორაგიული ცხელებების შემთხვევების
გადაუდებელი სეროლოგიური და მოლეკულური
წლის განმავლობაში
ვმბგშ დეპარტამენტი
ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა
ეროვნული საცავისათვის გადაცემული
განსაკუთრებით საშიში და სხვა პათოგენების
ვმბგშ დეპარტამენტი,
წლის განმავლობაში
შტამების გენოტიპური და ფენოტიპური
ბვე საცავი
დახასიათება
დკსჯეც კოლექციაში არსებული და ახალი
იზოლირებული განსაკუთრების საშიში
საჭიროების მიხედვით
ვმბგშ დეპარტამენტი
პათოგენების შერჩეული შტამების სრული
გენომური სექვენირება
წყლისმიერი და საკვებისმიერი ინფექციების,
წვეთოვანი ინფექციების, სქესობრივად გადამდები
ვმბგშ დეპარტამენტი,
დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა
წლის განმავლობაში
ზოგადი ბაქტ.
ბაქტერიოლოგიური სეროლოგიური და მოლელაბორატორია
კულური მეთოდებით,
ნოზოკომიური ინფექციებსა და
ვმბგშ დეპარტამენტი
ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობაზე
წლის განმავლობაში
ზოგადი ბაქტ.
ლაბორატორიული (ბაქტერიოლოგიური,
ლაბორატორია
მოლეკულური) კვლევების წარმოება
სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში სხვადასხვა
ვმბგშ დეპარტამენტი,
წლის განმავლობაში
პათოგენების შემცველი მეტაგენომური ნიმუშებისა
ბუგსპ სამმართველო

8

9

10

11

12

13

14

15

და რნმ-შემცველი ნიმუშების სექვენირებაზე
მუშაობა
გაურკვეველ შტამებსა და სხვადასხვა კლინიკურ /
საველე ნიმუშებში16S რიბოსომული რნმ-ის
სექვენირების წარმოება
სექვენირებისა და გენოტიპირების
მეთოდებისათვის ხარისხის კონტროლის
კრიტერიუმების შემუშავება
მოლეკულურ-ბიოლოგიური კვლევების
განხორციელება პარაზიტულ დაავადებებზე
(ლეიშმანიოზი, მალარია)
განსაკუთრებით საშიში უჯრედშიდა ბაქტერიული
პათოგენებით უჯრედული კულტურების
დასნებოვნებისა და კულტივირების მეთოდიკის
BSL3 ლაბორატორიაში გამოყენება და
ვირულენტობის შესწავლის კვლევებისათვის
კვლევის ახალი მოლეკულურ-ბიოლოგიური და
იმუნოლოგიური მეთოდებისა და/ან ტესტების
დანერგვა
განსაკუთრებით საშიში ინფექციების გამომწვევთა
აღმოჩენის, ეპიდზედამხედველობისა და
რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემის
მართვის საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის
ხელშეწყობა განსაკუთრებული ეპიდსიტუაციების
შემთხვევაში
C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში
მონაწილეობა, კვლევაში მონაწილე პაციენტების
ნიმუშების ტესტირება C ჰეპატიტის core
ანტიგენის სეროლოგიური და რნმ
პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის ტესტებით.
ასევე, ტესტირების ხარისხის შეფასების
კრიტერიუმების შედგენასა და ხარისხის გარე
კონტროლის პანელების შექმნისა და განაწილების
კოორდინირება.
პულსირებად ველში გელ-ელექტროფორეზით
(PFGE) გენოტიპირების გამოყენება
ენტერობაქტერიებისათვის. ასევე ანალიზის
პროცესისა და BioNumerics პროგრამით შედეგების

საჭიროების მიხედვით

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

საჭიროების მიხედვით

ვმბგშ დეპარტამენტი

საჭიროების მიხედვით

ვმბგშ დეპარტამენტი
გსპ ლაბორატორია

საჭიროების მიხედვით

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ და ბგსპ
დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

16

17

18

19

20

21
22

23

24

ანალიზის სერტიფიცირებაზე მუშაობა.
MAGPIX, Luminex მულტიპლექსური
ტექნოლოგიის გამოყენება სხვადასხვა პროექტების
ფარგლებში შეგროვილი სისხლის ნიმუშებში
არბოვირუსების სეროლოგიური
დიაგნოსტიკისათვის
სეზონური, პანდემიური და ფრინველის გრიპის
ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა და
პროფილაქტიკური ღონისძიებების ხელშეწყობა
პოლიომიელიტზე საეჭვო შემთხვევების და მწვავე
დუნე დამბლების მოძიება, ეპიდემიოლოგიური
შესწავლა, ლაბორატორიული გამოკვლევისათვის
მასალის აღება, პოლიომიელიტისა და სხვა
ენტეროვირუსების დიაგნოსტიკის
უზრუნველყოფა, გამოყოფილი შტამების შესწავლა
მოლეკულური (პჯრ, სექვენირება) მეთოდებით
ტკიპისმიერი ენცეფალიტის გამომწვევის
კულტივირების დანერგვა ბუნდესვერის
მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტთან ერთობლივი
პროექტის ფარგლებში
წითელა-წითურას და როტავირუსული
ინფექციების სეროლოგიური დიაგნოსტიკის
უზრუნველყოფა
ვაქცინებით მართვადი დაავადებების (წითელა,
წითურა, როტავირუსები) დადებითი
შემთხვევების მოლეკულური დიაგნოსტიკა და
გენოტიპირება
სექვენირების მომსახურების დანერგვაზე მუშაობა
კლინიკური კვლევების წარმოება
ონკომარკერებზე.
ადამიანის გენეტიკური ანომალიებისა და სხვა
არაგადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკის
დანერგვაზე მუშაობა სხვადასხვა გენეტიკური
მარკერების ახალი თაობის სექვენირების
ტექნოლოგიით გამოყენებით
ლუგარის ს/ჯ კვლევითი ცენტრის ბაზაზე
რეგიონული მასშტაბის ტრენინგების
უზრუნველყოფა სექვენირებასა და

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

საჭიროების მიხედვით

ვმბგშ დეპარტამენტი
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გენოტიპირების სხვადასხვა მეთოდებში
ახალი კადრების მომზადება, სტაჟიორების
ტრენინგი სეროლოგიაში, ვირუსოლოგიასა და
მოლეკულური დეტექციისა და გენოტიპირების
მეთოდებში
სტაჟიორებისა და სტუდენტების ტრენინგების
უზრუნველყოფა, სილაბუსის შემუშავება
ლუგარის ს/ჯ კვლევითი ცენტრის ბაზაზე
ყოველთვიური სამეცნიერო სემინარების მოწყობა
ახალი სამეცნიერო ლიტერატურის, მეთოდებისა
და ცენტრში მიმდინარე პროექტების პროგრესის
გაცნობის მიზნით
ლიმსის დანერგვა/დახვეწაზე მუშაობა შედეგების
ერთიანი ანგარიშგებისათვის
სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების
(სოპ) მოწესრიგება და ახალ ფორმატში მოქცევა
მოლეკულური ტესტების ვალიდაციის
პროცედურის დანერგვა
ქსოვილოვანი კულტურების შემოწმებისა და
იდენტიფიკაციის მოლეკულური ტესტების
დანერგვა
პოლიომიელიტის, გრიპის, წითელა-წითურას და
როტავირუსული ინფექციების დიაგნოსტიკის
ხარისხის კონტროლისა და ჯანმო-ს აკრედიტაციის
შენარჩუნების უზრუნველყოფა
წითელა-წითურას, ჰეპატიტების და
როტავირუსული ინფექციების დიაგნოსტიკის
გარე ხარისხის კონტროლის პანელების ტესტირება
და ხარისხის სხვა ელემენტებზე მუშაობა ISO
აკრედიტაციის შენარჩუნების მიზნით
გრიპის, პოლიომიელიტისა და მოლეკულური
ეპიდემიოლოგიის ლაბორატორიებთან
მოსამზადებელი მუშაობის დაწყება ISO
აკრედიტაციის მოპოვების მიზნით
ლეპტოსპიროზის ტესტირება
მიკროაგლუტინაციის მეთოდის გამოყენებით და
მოლეკულური დეტექციის მეთოდის დანერგვა
ბუნდესვერის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტთან

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი,
ბუგსპ სამმართველო

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი,
ბუგსპ სამმართველო

წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი,
ბუგსპ სამმართველო
ვმბგშ დეპარტამენტი,
ბუგსპ სამმართველო

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

36

37

38

39

40
41

ერთობლივი პროექტის ფარგლებში
საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის
პროგრამის ფარგლებში შეგროვებული ნიმუშების
არქივის - ბიო-ბანკის შევსება, მონიტორინგი
NCDC-ში ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის
უზრუნველყოფა/ხელშეწყობა.
აღნიშნული
განხორციელდება ზედამხედველობის გაძლიერებით
არა მარტო ლუგარის ცენტრის მაღალი რისკის
ზონებში/ლაბორატორიულ ქსელში, არამედ NCDCის მაღალი რისკის რეგიონულ ცენტრებშიც.
ლუგარის ს/ჯ კვლევითი
ცენტრის ბუდ3
ლაბორატორიაში
თვეში ერთხელ ჩატარდება
ინსპექტირება,
ბუდ2
ლაბორატორიებში
კვარტალში ერთხელ. რეგიონულ ლაბორატორიებში
ინსპექტირებას
ჩაატარეებენ
რეგიონული
ბიოუსაფრთხოების ოფიცრები კვარტალში ერთხელ,
ხოლო
დეპარტამენტის
ბიოუსაფრთხოების
სამმართველო
რეგიონული
ლაბორატორიული
ქსელის ინსპექტირებას ჩაატარებს წელიწადში
ერთხელ. წელიწადში ერთხელ მოხდება რეგიონული
ლაბორატორიების აუდუტი
ლაბორატორიული ქსელის ყველა თანამშრომელს
ჩაუტარდება რესპირატორის მორგების ტესტი.
ლუგარის ცენტრში, კახეთის, შიდა ქართლის და
სამცხე-ჯავახეთის განყოფილებებში რესპირატორის
მორგების ტესტს ჩაატარებენ ბიოუსაფრთხოების
სამმართველოს
სპეციალისტები.
იმერეთის,
სამმართველოში სამეგრელო-ზემო სვანეთის რაჭალეჩხუმი-ქვემო სვანეთის, ფოთის განყოფილებებში
- იმერეთის სამმართველოს ბიოუსაფრთხოების
სპეციალისტი, ხოლო აჭარის სამმართველოსა და
გურიის განყოფილებაში-აჭარის სამმართველოს
ბიოუსაფრთხოების სპეციალისტი.
ბიუსაფრთხოების სამმართველოს ხელშეწყობით
დკსჯეც-ის მაღალი რისკის ზონებში მომუშავე
თანამშრომლებს
ჩაუტარდებათ
სამედიცინო
შემოწმება.
აქტიურად იმუშავებს ცენტრის ახლადშექმნილი

წლის განმავლობაში

ვმბგშ დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
სამმართველო

წლის განმავლობაში

ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
სამმართველო

წლის განმავლობაში

ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
სამმართველო

წლის განმავლობაში

ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
სამმართველო

წლის განმავლობაში

ბიოლოგიური

42

43

44

45

46

47

48
49

დისციპლინარული
პოლიტიკა,
რომლის
განუყოფელი
ნაწილი
იქნება
უწყვეტი
ტრენინგები/სწავლებები;
წელიწადში
ერთხელ
ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით
ცენტრში, იმერეთის და აჭარის სამმართველოებში
ჩატარდება 2 დღიანი ტრენინგები/სწავლებები
ბიოუსაფრთხოება/ბიოდაცვაში
(საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტთან
შეთანხმებით.)
ჩატარდება
აგრეთვე
ბუდ3-ის
სამუშაო
პროცედურების
2
დღიანი
განმაახლებელი
ტრენინგები ლუგარის ცენტრის, ელიავას სახელობის
ინსტიტუტისა
და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორიის
თანამშრომლებისთვის. (სულ 12 ტრეინინგი).
ბიოლოგიური და ქიმიური საფრთხეების შემცველ
მასალებზე და პროცედურებზე განხორციელდება
მუდმივი
კონტროლი
და
თანამშრომელთა
კონსულტირება აღნიშნულ საკითხებზე.
მჭიდრო
კონტაქტი
დამყარდება
ბიოდაცვის
სამსახურთან; გაძლიერდება ქბრბ-ს ეროვნულ
გუნდთან ერთობლივი ღონისძიებები;
ბიოუსაფრთხოების 2017 წელს აკრედიტირებული
ტრეინინგ
ცენტრის
ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა არა მარტო ქვეყნის მასშტაბით;
ბიოუსაფრთხოების
კომიტეტის
ეფექტური
კოორდინირებული საქმიანობის უზრუნველყოფა
ცენრტთან
კოლაბორაციაში
მყოფი
ყველა
ორგანიზაციისათვის
მიკროორგანიზმთა, მათ შორის განსაკუთრებით
საშიშ
პატოგენთა
კონსოლიდაცია/შენახვა
განხორციელება ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის
მოთხოვნათა თანამედროვე სტანდარტებით.

უსაფრთხოების
სამმართველო

წლის განმავლობაში

ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
სამმართველო

წლის განმავლობაში

ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
სამმართველო

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
სამმართველო
ბიოლოგიური
უსაფრთხოების
სამმართველო

წლის განმავლობაში

ბიოუსაფრთხოების და გსპ
დეპარტამენტი

წლის განმავლობაში

ბაქტერიებისა ვირუსების
ეროვნული საცავი

საცავში დაცული გსპ -ის ინვენტარიზაცია

წელიწადში 1ჯერ

საცავში დაცული არა-გსპ -ს და რეფერენს შტამების

წელიწადში 2ჯერ

ბაქტერიებისა ვირუსების
ეროვნული საცავი
ბაქტერიებისა
ვირუსების

50
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ინვენტარიზაცია
საცავში დაცული 2015 წლამდე გაყინული
მიკროორგანიზმების რანდომული გაცოცხლება,
სიცოცხლისუნარიანობის შემოწმების მიზნით
საცავში დაცული შერჩევითად გსპ და არა-გსპ
შტამების ბიოფილმების წარმოქმნის უნარის
შემოწმება
ბიოლოგიური მასალების იმპორტექსპორტისათვის დკუმნტაციის მომზადება
საბაჟოსთვის და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის
ჩატარდება განსაკუთრებით საშიშ პათოგენების
შემცველობაზე საეჭვო კლინიკური ნიმუშების და
გარემო ობიექტების ინდიკაცია და
იდენტიფიკაცია.
NCDC-ის მაღალი რისკის (BSL3) ზონებში მომუშავე
სპეციალისტებისთვის ჩატარდება რეფრეშტრენინგი; აღნიშნული ტრენინგი ჩაუტარდება
აგრეთვე მაღალი რისკის (BSL3) ზონებში მუშაობის
დამწყებებს.
ტრენინგი ჩაუტარდება მაღალი რისკის (BSL3)
ზონებში მომუშავე ქვეყნის სხვა უწყებების, აგრეთვე
საზღვარგარეთის/რეგიონის შესაბამისი პროფილის
სპეციალისტებს მოთხოვნის შესაბამისად.
მუდმივ
მზადყოფნაში
იქნება
საგანგებო
შემთხვევაზე
(დაუდგენელი
ეტიოლოგიის
დაავადებების, განსაკუთრებით საშიში ინფექციის
დადგენილი
კერებში
და
ა.შ.)
რეაგირების
მორიგე/სამუშაო ჯგუფების მენტორინგი.
ქვეყნის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ და
მასთან გათანაბრებულ ინფექციურ დაავადებათა
ბუნებრივ კერებსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე
ზოოენტომოლოგიური/ეპიზოოტოლოგიური
კვლევები ჩატარდება მიკროორგანიზმთა ძირითადი

ეროვნული საცავი
წლის განმავლობაში
ბაქტერიებისა
ვირუსების
ეროვნული საცავი
წლის განმავლობაში
ბაქტერიებისა
ვირუსების
ეროვნული საცავი

წლის განმავლობაში

ბაქტერიებისა და
ვირუსების ეროვნული
საცავი

წლის განმავლობაში

განსაკუთრებით
საშიში
პათოგენების ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

განსაკუთრებით
საშიში
პათოგენების ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

განსაკუთრებით
საშიში
პათოგენების ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

განსაკუთრებით
საშიში
პათოგენების ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ზოოენტომოლოგიური
ლაბორატორია

რეზერვუარებისა და ვექტორების გამოკვლევის
ჩათვლით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა
ბუნებრივი კერების მდგომარეობის შესწავლას და
აქედან მომდინარე საფრთხეების შეფასებას.
სამუშაოებისათვის
პრიორიტეტული
ამოცანები
იქნება შავი ჭირი, ტულარემია, ყირიმ-კონგოს
ჰემორაგიული ცხელება, დენგეს, ზიკას, და
მალარიის
ვექტორების
პოპულაციებზე
მონიტორინგის განხორციელება

58

საქართველოს
40
ადმინისტრაციული
ტერიტორია/რაიონი
გამოკვლეული
იქნება
ინფექციურ
დაავადებათა,
მათ
შორის
განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ძირითადი
რეზერვუარებისა (ველურად მცხოვრები მღრნელები,
გარემო
ობიექტები
და
ა.შ.)
და
გადამტანების/ვექტორების
(კოღოები,
ტკიპები,
ფლებოტომუსები და ა.შ.) არსებობაზე. სახეობის
ზუსტად
დადგენის
მიზნით
ჩატარდება
გადამტანების მოლეკულური ბარკოდირება

წლის განმავლობაში
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2019 წლის ამრ მონაცემთა შეგროვება და CAESAR-სა
და GLASS-ში გაზიარება

წლის განმავლობაში

60

61

62

63

64

ამრ ევროპული -EUCAST სტანდარტზე ქვეყნის
ლაბორატორიების გადასვლის პრომოცია და
ხელშეწყობა
ამრ მექანიზმის ფენოტიპური კონფირმაციული
მეთოდიკის ვალიდაცია და დანერგვა
ამრ ევროპული -EUCAST სტანდარტზე ქვეყნის
ლაბორატორიების გადასვლის პრომოცია და
ხელშეწყობა
ამრ მექანიზმის ფენოტიპური კონფირმაციული
მეთოდიკის ვალიდაცია და დანერგვა

ამრ სტრატეგიის ფარგლებში ქვეყნის
ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიების

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

ზოოენტომოლოგიური
ლაბორატორია /
ვმბგშ დეპარტამენტი

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია
ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია
ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია
ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური

65

66

67

68

69

70

71

72

მონიტორინგი ლაბორატორიების
სტანდარტიზაციის მიზნით
კვლევის ახალი დიაგნოსტიკური მეთოდებისა და/ან
ტესტების დანერგვა (სოკოები, მკაცრი ანაერობები)
ლუგარის ცენტრის ბაზაზე ქვეყნის მასშტაბის
ტრენინგების უზრუნველყოფა ბაქტერიოლოგიის და
ამრ მეთოდებში
წყლისმიერი და საკვებისმიერი ინფექციების,
წვეთოვანი ინფექ¬ცი¬ების, სქესობრივად გადამდები
დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა
ბაქტერიოლოგიური მეთოდებით
ნოზოკომიური ინფექციებსა და
ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის
ლაბორატორიული (ბაქტერიოლოგიური,
მოლეკულური) კვლევების წარმოება
ადამიანებისა და გარემო ობიექტებისგან აღებული
სინჯების/ნიმუშების ბაქტერიოლოგიური კვლევა
(სახელმწიფო პროგრამის, ეპიდზედამხედველობის
და კომერციული კვლევების ფარგლებში)
საქართველოს რეგიონებიდან და სხვადასხვა კერძო
ლაბორატორიებიდან კლინიკური ბაქტერიული
კულტურის მიღება, დადასტურება და შემდგომი
კვლევა
კონფერენციების მოწყობა ამრ თან დაკავშირებით:
1. ამრ მონაცემთა მართვა - WHOnet
2. ეროვნული
მიკრობიოლოგიური
ლაბორატორიების ქსელის სამუშაო შეხვედრა
3. WAAW კვირის ორგანიზება
ლუგარის ს/ჯ კვლევით ცენტრში შემოსული
კლინიკური მასალის, გარემო ობიექტების და სხვა
ბიოლოგიური სუბსტრატების
მიღება/რეგისტრაცია/ლაბორატორიული
კვლევისთვის გადაცემა განხორციელდება
ცენტრში დანერგილი სტანდარტული სამოქმედო
პროცედურების მიხედვით

ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია
ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ზოგადი
ბაქტერიოლოგიური
ლაბორატორია

წლის განმავლობაში

ანალიზების მიმღები და
დამუშავების ჯგუფი

73

74

75
76
77
78
79
80

81
82

83

84

ახალი კადრების მომზადება, სტაჟიორების
ტრენინგი ბაქტერიოლოგიის და ამრ,
სეროლოგიურ და მოლეკულურ მეთოდებში
ინფექციურ აგენტებთან, მათ შორის განსაკუთრებით
საშიში ინფექციათა გამომწვევებთან ასოცირებილი
ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის საჭირო
ცხოველების გამრავლების, მოვლის და
ლაბორატორიულ ცხოველებზე ექსპერიმენტის
ჩატარებიის კოორდინაცია.
მოხდება ლაბორატორიული ცხოველების გადარჩევა;
ცენტრის ლაბორატორიის უზრუნველყოფა
ლაბორატორიული ცხოველებით.(თეთრი თაგვი)
ინსტიტუციათა შორისი ცხოველთა მოვლის და
გამოყენების კომიტეტის მუშაობაში მონაწილეობა
ლიმსის დანერგვა/დახვეწაზე მუშაობა შედეგების
ერთიანი ანგარიშგებისათვის
ლაბორატორიის თანამშრომელთა კომპეტენციის
შეფასება აკრედიტაციის ფარგლებში
ISO 15189 აკრედიტაციის შენარჩუნება და სფეროს
გაზრდა
ეროვნული
გარე
ხარისხის
კონტროლის
პროგრამების
გაფართოვება
და
ISO
17043
აკრედიტაციისვის მზადება
WRAIR-ის ინსტიტუტის ლაბორატორიასთან
აქტიური თანამშრომლობა
გენომის ცენტრის შესაძლებლობების გამოყენება
კლინიკურ მედიცინაში
ტუბერკულოზის სექვენირების დანერგვა და მისი
შედეგების გამოყენების ინტეგრაცია კლინიკური
დიაგნოსტიკის ალგორითმში
უსაფრთხო სისხლის ლაბორატოიულო კომპონენტის
გაძლიერება, NAT ტექნოლოგიის იმპლემენტაცია და
ინფექციებზე ცენტრალიზებული დიაგნოსტიკის
დანერგვა

წლის განმავლობაში

ლუგარის ცენტრი

წლის განმავლობაში

ვივარიუმი

წლის განმავლობაში

ვივარიუმი

წლის განმავლობაში

ვივარიუმი

წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

ლუგარისს/ჯ კვლევითი
ცენტრი
ლუგარისს/ჯ კვლევითი
ცენტრი
ლუგარისს/ჯ
კვლევითი
ცენტრი
ლუგარისს/ჯ
ცენტრი

კვლევითი

ლუგარისს/ჯ კვლევითი
ცენტრი
ვმბგშ დეპარტამენტი/
გემონის ცენტრი
ვმბგშ დეპარტამენტი/
გემონის
ცენტრი/გლობალური
ფონდი
ლუგარისს/ჯ კვლევითი
ცენტრი/ სახელმწიფო
პროგრამების
დეპარტამენტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების და რეგიონული მართვის დეპარტამენტი
#
ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

1
სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
დიზაინისა და მათი ბიუჯეტების შემუშავება
შესაბამის სტრიქტურებთან ერთად
2

3

4

5

6

სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
ფარგლებში
განსახორციელებელი
სახელმწიფო
შესყიდვების განსახორციელებლად პროცესების
ინიცირება შესაბამის დეპარტამენტებთან ერთად;
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილების
შესაბამისად
სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების ადმინისტრირება

2020 წელი

2020 წელი

2020 წელი

სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
მიმდინარეობის მონიტორინგი

2020 წელი

სახელმწიფო
შედეგების ანალიზი

2020 წელი

პროგრამების/კომპონენტების

სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
ფარგლებში
გაფორმებული
ხელშეკრულებების
შესაბამისად მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან
საანგარიშგებო დოკუმენტაციის მიღება და მათი
შემდგომი დამუშავება/ინსპექტირება
1.

პროგრამების მართვის სამმართველო
ღონისძიების დასახელება

2020 წელი

შესრულების
ვადა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი

შენიშვნა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი

შესრულებაზე პასუხისმგებელი

შენიშვნა

1

2

მომსახურების უწყვეტად გაგრძელების მიზნით,
სახელმწიფო პროგრამების მიმწოდებელ
დაწესებულებებთან 2019 წელს მოქმედი
ხელშეკრულებების განახლება/გაფორმების და/ან
გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულებების
გაფორმების პროცესის კოორდინაცია
იმ სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების
ფარგლებში, რომლებიც ითვალისწინებენ
მომსახურების მიმწოდებელთა ვაუჩერული
პრინციპით განსაზღვრას („უსაფრთხო სისხლი“,
„ეპიდზედამხედველობა“, „C ჰეპატიტის მართვა“
„იმუნიზაცია“), მიმწოდებელი დაწესებულებების
/ფიზიკური პირების პროგრამის მიმწოდებლებად
რეგისტრაცია

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო

2020 წლის
იანვარი

2020 წლის 1
მარტამდე

3
სახელმწიფო პროგრამების მიმწოდებელი
დაწესებულებების /ფიზიკური პირების შესაბამის
ელექტრონულ მოდულებში მუშაობის
მონიტორინგი

2020 წლის
განმავლობაში

4
პროფილური
სამსახურებიდან
პროგრამების
ფარგლებში შესასყიდი საქონლის/მომსახურების
თაობაზე ინფორმაციის გამოთხოვნა (სპეციფიკაცია,
რაოდენობა, ტექნიკური მახასიათებლები)
5

2020 წლის 20
იანვრამდე

საწყობში არსებული ნაშთების გათვალისწინებით
და
პროფილური სამსახურებიდან მიღებული
ინფორმაციის
საფუძველზე
სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში საქონლის/მომსახურების
შესყიდვის საჭიროებების განსაზღვრა

2020 წლის
იანვრამდე

პროფილური დეპარტამენტის წარმომადგენელთან
ერთად, ბაზრის კვლევის შედეგების შესაბამისობის
დადგენა
შესასყიდ
პროდუქციასთან/მომსახურებასთან მიმართებაში

შესყიდვების
სამმართველოს
მიერ ბაზრის
კვლევის
ანალიზის
მონაცემების

6

31

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო

7
„საქონლის შესყიდვის შესახებ“ ხელშეკრულების
შესრულების კონტროლი

წარმოდგენიდან
არაუმეტეს 3
სამუშაო დღე
ხელშეკრულები
თ
განსაზღვრული
საქონლის
მოწოდების
ვადების
შესაბამისად

8
მოწოდებული საქონლის ინსპექტირების
შედგენაში მონაწილეობის მიღება

9

10

აქტის

საქონლის
მოწოდების დღე

შესყიდულ საქონლზე (ლაბორატორიული, სახარჯი
მასალები
და
სხვ.
გარდა
„იმუნიზაციის“
სახელმწიფო პროგრამით მიღებული საქონლისა)
მოთხოვნის
მიღება,
ანალიზი,
გასაცემი
რაოდენობების განსაზღვრა და ხარჯვის კონტროლი

საჭიროების
შესაბამისად,
მინიმუმ
კვარტალში
ერთხელ,

კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტაციის და
მასში
შესატანი
ცვლილებების
პროექტების
მომზადებაში
მონაწილეობა,
კომპეტენციის
შესაბამისად

საჭიროების
შესაბამისად

11
სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
ფარგლებში კვარტალური და წლიური ანგარიშების
მომზადება და წარდგენა

12

სახელმწიფო პროგრამებზე მომუშავე ჯგუფის მიერ
2021 წლის პროგრამების დიზაინის ცვლილებების
პროექტის შემუშავება და სამინისტროსათვის
წარდგენა განსახილველად

სამართლებრივი
აქტებით
განსაზღვრულ
ვადებში
2020 წლის
სექტემბერინოემბერი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი

პროგრამების მართვის
სამმართველო
13

14

15

2021-2024 წლების საშუალოვადიანი ბიუჯეტების
პარამეტრების შემუშავებასა და დაზუსტებაში
მონაწილეობის მიღება
2021 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტების
პარამეტრების შემუშავებაში მონაწილეობა

2021 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტის
პარამეტრების შესაბამისად შესყიდვების გეგმის
შემუშავებაში მონაწილეობა

2020 წლის
აპრილიაგვისტო
2020 წლის
ივლისამდე

1

2020 წლის
აგვისტომდე

20

10

16

2021 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტის
პარამეტრების შესაბამისად შესყიდვების გეგმის
დაზუსტებაში მონაწილეობა

2020 წლის
ნოემბრამდე

17

სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში პროვაიდერი
დაწესებულებების მიერ გაწეული მომსახურების
მონიტორინგი

18

„უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში,
ევროკავშირის
დაძმობილების
(Twinning) პროექტის („საქართველოში სისხლის
უსაფრთხოების
სისტემის
გაძლიერება“)
განხორციელებაში მონაწილეობა.

სახელმწიფო
პროგრამების
მიხედვით
ინდივიდუალუ
რად გაწერილი
გეგმა-გრაფიკის
შესაბამისად
2020 წლის
განმავლობაში,
ყოველდღიურ
რეჟიმში

სახელმწიფო პროგრამების
დეპარტამენტი,
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის
სამმართველო,

ევროკავშირის დაძმობილების
პროექტი

2. ანგარიშგების სამმართველო
#

ღონისძიების დასახელება

შესრულების
ვადა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი

1

სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელ
დაწესებულებებთან მომსახურების გამარტივებული
შესყიდვის ხელშეკრულების განახლება/გაფორმების
პროცესში მონაწილეობის მიღება

2020
იანვარი

2

2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის/კომპონენტის
მიხედვით გაფორმებული/გასაფორმებელი
ხელშეკრულებების ფარგლებში გაწეული
მომსახურების დასაფინანსებლად და სტატისტიკური
ანალიზისათვის საჭირო მონაცემების მიღების
მიზნით, სარეგისტრაციო, საანგარიშგებო ფორმებისა
და მათი შევსების ინსტრუქციის შემუშავება და
სამინისტროსთან შეთანხმება
2020
წლის
სახელმწიფო
პროგრამების
სარეგისტრაციო, საანგარიშგებო ფორმებისა და მათი
შევსების ინსტრუქციის შემუშავება.

2020 წლის
იანვრამდე

სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
ფარგლებში
გაფორმებული
ხელშეკრულებების
შესაბამისად
მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან
საანგარიშგებო დოკუმენტაციის მიღება

საანგარიშგებო
პერიოდის
დასრულების
შემდგომ,
ყოველი
მომდევნო თვის
10
რიცხვამდე
(გარდა
ადმინისტრირებ
ის
წესით
დადგენილი

3

4

წლის

31

სამინისტროსთან
შეთანხმებისთან
ავე

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო

შენიშვნა

5

სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
მიმწოდებელი
დაწესებულებებიდან
მიღებული
საანგარიშგებო დოკუმენტების ინსპექტირება

6

სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
მიმწოდებელი
დაწესებულებების
დაფინანსების
თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება და წარდგენა
საფინანსო-ეკონომიკური
დეპარტამენტისათვის
შემდგომი ტრანზაქციის განსახორციელებლად

7

სახელმწიფო
პროგრამების/კომპონენტების
ფარგლებში კვარტალური და წლიური ანგარიშების
მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და წარდგენა
საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტში,

8

სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში პროვაიდერი
დაწესებულებების მიერ გაწეული მომსახურების
მონიტორინგი

9

2021 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტების
პარამეტრების შემუშავებაში მონაწილეობა

10

2020 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტის
პარამეტრების შესაბამისად შესყიდვების გეგმის
შემუშავებასა
და
მის
საფინანსო-ეკონომიკურ
დეპარტამენტში წარდგენაში მონაწილეობა

გამონაკლისი
შემთხვევებისა)
საანგარიშგებო
დოკუმენტაციის
მიღებიდან
45
სამუშაო დღე
მიღებაჩაბარების აქტის
გაფორმებიდან
10 სამუშაო დღის
ვადაში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო

სამართლებრივი
აქტებით
განსაზღვრულ
ვადებში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო

სახელმწიფო
პროგრამების
მიხედვით
ინდივიდუალუ
რად გაწერილი
გეგმაგრაფიკების
შესაბამისად
2020 წლის 1
ივლისამდე

2020 წლის
აგვისტომდე

20

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო

11

12

3.

2020 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტის
პარამეტრების შესაბამისად შესყიდვების გეგმის
დაზუსტება კომპეტენციის ფარგლებში და მისი
საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტში წარდგენაში
მონაწილეობა
2020 წლის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტის
პარამეტრების
შესაბამისად
კვარტალური
განაწილების მომზადებაში მონაწილეობა

2020 წლის
ნოემბერი

10

2021
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
შესახებ
საქართველოს
კანონის
დამტკიცების
შემდეგ 1 თვის
განმავლობაში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტი,
ანგარიშგების სამმართველო

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების და რეგიონული მართვის დეპარტამენტის რეგიონული სამმართველოები/განყოფილებები
#
ღონისძიების დასახელება
1

2

3

დაავადებათა შემოტანისა და გავრცელების რისკების
შემცირების მიზნით, დაავადებათა კონტროლისა და
პრევენციის პროცესებში რეგიონული და
მუნიციპალური სამსახურების მჭიდრო
თანამშრომლობის მეშვეობით, ადრეული
გამოვლენის უზრუნველყოფა და პრევენციული
ღონისძიებების შემუშავების ხელშეწყობა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი სახელმწიფო
პროგრამების შესრულების მონიტორინგი
მუნიციპალურ ერთეულებში და ანგარიშგება
მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი
ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა; ურთიერთობის
გაღრმავება ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებთან და პარალელურ სტრუქტურებთან.
მუნიციპალური პროგრამების მიმართულებების განსაზღვრის და მათი შედგენისათვის საჭირო
რეკომენდაციების გაცემა, პროგრამების განხორ-

შესრულების
ვადა

წლის
განმავლობაში

წელიწადში
ორჯერ,
შერჩევით

წლის
განმავლობაში

შესრულებაზე პასუხისმგებელი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

დკსჯეც-ს მონიტორინგის ჯგუფი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

შენიშვნა

ციელების მეთოდური მეთვალყურეობა, შეფასებაში
მონაწილეობა
4
მოწოდებული საქონლის ინსპექტირების
შედგენაში მონაწილეობის მიღება
5

6

7

8

აქტის

შესყიდულ საქონლზე (ლაბორატორიული, სახარჯი
მასალების და სხვა მოთხოვნის მიღება, ანალიზი,
გასაცემი რაოდენობების განსაზღვრა და ხარჯვის
კონტროლი
ცენტრის საზჯანდაცვის რეგიონული მართვის
სამმართველოებსა და განყოფილებებში სასაწყობე
მეურნეობის ექსპლუატაციის ზედამხედველობა,
მოქმედი ლოგისტიკის ელექტრონული მოდულის
მუშაობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ცენტრის საზჯანდაცვის რეგიონული მართვის
სამმართველოებში
და
განყოფილებებში
სარეაბილიტაციო
სამუშაობის
დაგეგმვა/ორგანიზებაში მონაწილეობა, მიმდინარე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
ჩატარების
ხელშეწყობა
დკსჯეცის
რეგიონული
წარმომადგენლობების
გააქტიურება შემდეგი მიმართულებებით:


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პრევენციული
მედიცინის ჯანდაცვის სისტემის განვითარების
პრიორიტეტად
აღიარების
ხელშეწყობა
ადგილებზე;



საზ.ჯ/დ ჰოსპიტალური სექტორის და პჯდ
სამსახურების განვითარების უზრუნველყოფა
სახელმწიფო
და
არასახელმწიფო
ორგანიზაციებთან პარტნიორობის საფუძველზე;



ტუბერკულოზის, აივინფექცია/შიდსის, ჰეპატიტების, სგგდ და სხვ. ადრეული გამოვლენის,
სკრინინგის პროცესში მონაწილეობა;

საქონლის
მოწოდების
დღე

წლის
განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

2 -3 კვარტალი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

წლის
განმავლობაში



ტუბერკულოზის, შიდსის, C ჰეპატიტის ერთიანი
მართვის პილოტური პროექტების საქართველოს
რეგიონებში განხორციელების ორგანიზაციული,
კომუნიკაციური ხელშეწყობა;



“TB-0 წერტილოვანი ელიმინაციის” პილოტური
პროექტის აჭარის ა/რ-ში განხორციელებისა და
სხვა რეგიონებში დანერგვის ხელშეწყობა;



მუნიციპალიტეტბში ცხოვრების ჯანსაღი წესისა
და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების
მეთოდოლოგიის დანერგვის და განხორციელების
ხელშეწყობა;



HCV/HIV/TB
ინტეგრირებული
მართვა/კოორდინაცია



მოსახლეობის,
ორგანიზაციებისა
და
სხვა
დაინტერესებული უწყებებისთის, უსაფრთხო
გარემოზე შემუშავებული
რეკომენდაციების
მიწოდება; არსებული უკუკავშირის სისტემის
გაუმჯობესების
ორგანიზება
და
თამბაქოს
კონტროლის გეგმის აღსრულების ხელშეწყობა
ადგილებზე;
კვლევების/პროექტების/პროგრამების
განხორციელების ორგანიზაციული და კომუნიკაციური ხელშეწყობა

სკრინინგის

9

კომპეტენციის ფარგლებში კვარტალური და წლიური
ანგარიშების მომზადება და წარდგენა

10

საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
სპეციალისტების
პროფესიულ
და
მმართველობის
სფეროებში
ტრეინიგების ორგანიზება. უწყვეტი განათლების
სისტემის
ორგანიზების
ხელშეწყობა
(ბიოუსაფრთხოება,
დაავადებებზე
შეტყობინება/რეაგირება, ელექტრონულ მოდულებზე
მუშაობა, სტატისტიკის წარმოება და სხვ.)

სამართლებრივ
ი
აქტებით
განსაზღვრულ
ვადებში

წლის
განმავლობაში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

11

12

13

14

15

16

17

სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (SOP)
შემუშავებაში ცენტრის რეგიონული
სამმართველოებისა და განყოფილებების მონაწილეობის ხელშეწყობა
მუნიციპალური
სამსახურებისათვის
საკანონმდებლო, ნორმატიული ბაზის დახვეწისა და
განახლებისათვის
წინადადებების
მომზადებაში
დახმარება, მუნიციპალური პროგრამების შედგენაში
სათანადო კონსულტაციების წარმოება,
რეგიონული სამმართველოების და განყოფილებების
სამუშაო
სპექტრის
გაფართოება
ახალი
ლაბორატორიული კვლევებისა და ტექნოლოგიების
დანერგის უზრუნველყოფით და მათი მაქსიმალური
დაახლოებით
მუნიციპალურ
სტრუქტურებთან,
პირველადი ჯანდაცვის რგოლთან
კომპეტენციის
ფარგლებში,
რეგიონულ
ლაბორატორიებში აპარატურის განახლების გეგმების
მომზადება.

ლაბორატორიული ხარისხის შიდა და გარე
კონტროლის მუდმივი მონიტორინგში მონაწილეობა,

სახელმწიფო და საერთაშოროსო ორგანიზაციების
პროგრამების/პროექტების
ლაბორატორიული
კომპონენტების
შესრულების
უზრუნველყოფის
ორგანიზება-განხორციელება

სამმართველოების
და
განყოფილებების
მიერ
ეპიდაფეთქებების კვლევისას და/ან ინფექციურ
დაავადებებზე საეჭვო პაციენტებიდან აღებული
საანალიზო ნიმუშების აღების ორგანიზება, შეფუთვა

წლის
განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები,
ლუგარის ცენტრი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები,
ლუგარის ცენტრი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული

18

19

20

21

22

და ლოკაციის მიხედვით გადაგზავნა

სამმართველოები/განყოფილებები,
ლუგარის ცენტრი

რეგიონული
ლაბორატორიების
კომერციული
საქმიანობის გაფართოება (კომერციული კვლევების
გაფართოების მიზნით მარკეტინგული გეგმის
შემუშავება, რეალიზაცია, კონფერენციის ჩატარება,
სარეკლამო საქმიანობა და ა.შ.), მსგავსი პროფილის
ლაბორატორიებთან კონკურენტუნარიან გარემოში
მაღალტექნოლოგიური,
მაღალხარისხიანი
და
ფინანსურად
საინტერესო
მიკრობიოლოგიური
კვლევების შეთავაზებით ახალ კონტრაქტორებთან
ლაბორატორიებში სახელმწიფო ვალდებულებების
ფარგლებში კლინიკური ბაქტერიოლოგიის სფეროს
მიკუთვნებული
გამომწვევების
სპექტრის
გაფართოება, ყივანახველაზე, კამპილობაქტერიებზე,
ანაერობებზე, სოკოებზე), გრიპზე, ლეიშმანიოზის,
ლეპტოსპიროზის,
პარაზიტულ
და
სხვა
პათოგენებზე კვლევების დანერგვის ორგანიზება და
სხვა სოციალურად მნიშვნელოვან და შეტყობინებას
დაქვემდებარებულ დაავადებებზე სეროლოგიური
და PCR კვლევების დანერგვა, ლაბორატორიული
რესურსების სრულად გამოყენება
განსაკუთრებით საშიში პათოგენებით დაავადებული
საეჭვო
პაციენტებისგან
ნიმუშების
აღება,
რეგისტრაცია და ტრანსპორტირების პროცესების
მართვა, განსაკუთრებით საშიში პათოგენების
ლაბორატორიული
იდენტიფიკაცია,
მუდმივი
კონტროლის განხორციელება
ლაბორატორიული ქსელის საგანგებო სიტუაციებზე
მზადყოფნისა და ოპერატიული რეაგირებისთვის
მზაობის უზრუნველყოფა.

წლის
განმავლობაში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

წლის
განმავლობაში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

წლის
განმავლობაში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

წლის
განმავლობაში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

წლის

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების
ხელშეკრულების
და სტრატეგიის
ფარგლებში
ბაქტერიათა ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობაზე

კვლევების ორგანიზება/განხორციელება.
23

24

ლაბორატორიების საერთაშორისო სტანდარტის ISO
15189
მოთხოვნების შესაბამისად კლინიკური
ბაქტერიოლოგიური/სეროლოგიური
ლაბორატორიების აკრედიტაციისთვის მზადება,
გარე და შიდა ხარისხის კონტროლის დანერგვაში
მონაწილეობა.
,,ლიმსის“ პროგრამის დახვეწა, სამმართველოების
და
განყოფილებების
ჩართულობით,
ლაბორატორიული
მომსახურების
სრულად
გადაყვანა ლიმს - ის სიტემაზე, კომპეტენციის
ფარგლებში.

განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

წლის
განმავლობაში

სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული მართვის
დეპარტამენტის რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამების და
რეგიონული
მართვის
დეპარტამენტის
რეგიონული
სამმართველოები/განყოფილებები

სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტი
#

ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

შემსრულებაზე
პასუხისმგებელი

მ.კერესელიძე,
ქ. ღამბაშიძე,
კ.კაზანჯანი,
ლ.კანდელაკი
მ.კერესელიძე,
ქ. ღამბაშიძე,
კ.კაზანჯანი,
ლ.კანდელაკი

ზოგადი ღონისძიებები
1

სტატისტიკური ანგარიშების წარდგენა დებულებით
განსაზღვრულ ფორმატში და ვადებში

25 ივნისი

2

ქვეყნის მასშტაბით, სამედიცინო დაწესებულებებიდან
მიღებული სტატისტიკურ მონაცემთა ხარისხის
გაზრდის ხელშეწყობა:
 სამუშაო
შეხვედრები
სამედიცინო
დაწესებულებების
სტატის¬ტი¬კაზე
პასუხისმგებელ პირებთან
 სხვადასხვა ბაზების მონაცემების შედარება
 სხვადასხვა სისტემების სინქრონიზაცია
 ჯარიმების მექანიზმის შემუშავების ინიცირება
და განხორციელებაში მონაწილეობა
სტატისტიკის
დარგში
მეთოდურ-პრაქტიკული
დახმარების გაწევა

მთელი წლის
განმავლობაში

4

ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებისთვის,
ინდივიდუალური
პირებისთვის მონაცემთა მიწოდება მოთხოვნისამებრ

მთელი წლის
განმავლობაში

5

ვაშინგტონის
უნივერსიტეტის
ჯანმრთელობის
გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტთან (IHME)
გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით
განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელება
გაეროს სააგენტოებთან და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა

მთელი წლის
განმავლობაში

3

6

მთელი წლის
განმავლობაში

მთელი წლის
განმავლობაში

მ.კერესელიძე,
ქ. ღამბაშიძე,
კ.კაზანჯანი,
ლ.კანდელაკი
მ.კერესელიძე,
ქ. ღამბაშიძე,
კ.კაზანჯანი,
ლ.კანდელაკი
მ.კერესელიძე,
ქ. ღამბაშიძე,
კ.კაზანჯანი,
ლ.კანდელაკი
მ.კერესელიძე,
ქ. ღამბაშიძე,
კ.კაზანჯანი,
ლ.კანდელაკი

შენიშვნა

7

შეხვედრის
ორგანიზება
საქართველოში
ავტორიზებულ იმ უნივერსიტეტებთან, რომელთაც
აქვთ სამედიცინო პროგრამა

მთელი წლის
განმავლობაში

8

ტრენინგების ჩატარება მოთხოვნისამებრ

მთელი წლის
განმავლობაში

მ.კერესელიძე,
ქ. ღამბაშიძე,
კ.კაზანჯანი,
ლ.კანდელაკი
მ.კერესელიძე,
ქ. ღამბაშიძე,
კ.კაზანჯანი,
ლ.კანდელაკი

პოპულაციური რეგისტრების სამმართველოს ღონისძიებები:
1

2

3

4

.5

სტატისტიკური
ანგარიშგების
განახლებული
სისტემების მხარდაჭერა:
ორსულთა
და
ახალშობილთა
ჯანმრთელობის
ზედამხედველობის რეგისტრი
ელექტრონული სისტემების ანალიტიკური ნაწილის
განახლება/მოდიფიცირება:
 ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის
ზედამხედველობის რეგისტრი
დაბადების რეგისტრის განახლებულ ანალიტიკურ
ძრავზე გადაყვანა და ახალი ცვლადების დამატება,
სტატისტიკური ცხრილებისა და ინდიკატორების
ჩადება, ხარისხობრივი მონაცემების შეფასება აუდიტის
დასრულების შემდეგ და მისი გაუმჯობესება
ორსულთა
და
ახალშობილთა
ჯანმრთელობის
ზედამხედველობის
რეგისტრის
წარმოება,
ხარისხობრივი მონაცემების გაუმჯობესება
სიკვდილის მიზეზების იდენტიფიცირების ხარისხის
გაუმჯობესებაში მონაწილეობა სიკვდილის უცნობი და
არაზუსტად იდენტიფიცირებული მიზეზების წილის
შემცირების მიზნით:
 მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მეშვეობით
ვერბალური
აუტოფსიის
გამოყენება
(ეპიდზედამხედველობის
პროგრამის
ფარგლებში);
 სტატისტიკის
ეროვნულ
სამსახურთან
თანამშრომლობის გაძლიერება;

მთელი წლის
განმავლობაში

ლ.კანდელაკი,
IT ჯგუფი

მთელი წლის
განმავლობაში

ლ.კანდელაკი,
IT ჯგუფი

მთელი წლის
განმავლობაში

ლ.კანდელაკი,
IT ჯგუფი

მთელი წლის
განმავლობაში

ლ.კანდელაკი

მთელი წლის
განმავლობაში

ლ.კანდელაკი
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შშს-თან თანამშრომლობის ინიცირება და
ნორმატიულ
ჩარჩოში
გადაყვანა
(მემორანდუმის მეშვეობით).
ახალი რეგისტრების შემუშავებისთვის მოსამზადებელ
სამუშაობეში მონაწილეობა:
 0-5 წლამდე ბავშვთა მეთვალყურეობის სისტემა
არაგადამდები დაავადებების და
ღონისძიებები:

1

2

3

4

ჯანდაცვის

რესურსების

სტატისტიკური
ანგარიშგების
განახლებული
სისტემების მხარდაჭერა:
 კიბოს რეგისტრი;
 სტაციონარიდან
გასული
ავადმყოფის
აღრიცხვის (ფ.IV-066) ელექტრონული სისტემა;
 ამბულატორული
სერვისის
მიმწოდებელ
დაწესებულებაში
რეგისტრირებული
დაავადებების
აღრიცხვის
(ფ.IV-025)
ელექტრონული სისტემა.
ელექტრონული სისტემების ანალიტიკური ნაწილის
განახლება/მოდიფიცირება:
 კიბოს რეგისტრი;
 სტაციონარიდან
გასული
ავადმყოფის
აღრიცხვის (ფ.IV-066) ელექტრონული სისტემა;
 ამბულატორული
სერვისის
მიმწოდებელ
დაწესებულებაში
რეგისტრირებული
დაავადებების
აღრიცხვის
(ფ.IV-025)
ელექტრონული სისტემა.
ქაღალდმატარებლებზე წარმოებული ანგარიშგების
ფორმა IV-06
„სქესობრივი
გზით
გადამდები
ინფექციები“-ს
ელექტრონულ ფორმატზე ეტაპობრივი გადაყვანა და
დანერგვა
ახალი რეგისტრების შემუშავებისთვის მოსამზადებელ
სამუშაობეში მონაწილეობა:
 დიაბეტის რეგისტრი;

მთელი წლის
განმავლობაში

უტილიზაციის

ლ.კანდელაკი
IT ჯგუფი

სტატისტიკის

სამმართველოს

მთელი წლის
განმავლობაში

კ. კაზანჯანი,
IT ჯგუფი

მთელი წლის
განმავლობაში

კ. კაზანჯანი,
IT ჯგუფი

მთელი წლის
განმავლობაში

კ. კაზანჯანი,
IT ჯგუფი

მთელი წლის
განმავლობაში

კ. კაზანჯანი,
IT ჯგუფი





საქართველოში
სამედიცინო
პერსონალის
ელქეტრონული რეგისტრის შემუშავებისთვის
საჭირო აქტივობებში მონაწილეობა.
იშვიათი დაავადებების რეგისტრი.

5

ყოველწლიური ცხრილური ცნობარების მომზადება
ქვეყნის და მუნიციპალიტეტების დონეზე

#

მონაცემთა ანალიზის და წარდგენის სამმართველოს
ღონისძიებები:
ყოველწლიური
სტატისტიკური
ცნობარის
„ჯანმრთელობის დაცვა“
მომზადება ქართულ და
ინგლისურ ენებზე
მოკლე სტატისტიკური მიმოხილვის „ჯანმრთელობის
დაცვა“ მომზადება ქართულ და ინგლისურ ენებზე
სხვადასხვა სახის პუბლიკაციების და ანალიტიკური
მასალების მომზადება
ჯანმო-ს
მონაცემთა
ბაზების
„ჯანმრთელობა
ყველასათვის“ და „ჯანდაცვის რესურსების“ შევსება
ახალი რეგისტრების შემუშავებისთვის მოსამზადებელ
სამუშაობეში მონაწილეობა:
 დიაბეტის რეგისტრი;
 იშვიათი დაავადებების რეგისტრი;
 საქართველოში
სამედიცინო
პერსონალის
ელქეტრონული რეგისტრის შემუშავებისთვის
საჭირო აქტივობებში მონაწილეობა.

1

2
3
4
5

6

7

ქვეყანაში მიღებული სამედიცინო სტატისტიკური
კლასიფიკაციების
შესახებ
მომხმარებელთა
კონსულტირება
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზრვრული
„მდგრადი განვითარების“ ეროვნული მიზნების,
ჯანმრთელობა 2020-ს და სხვა საერთაშორისო
ინიციატივების
ფარგლებში
მაჩვენებლების
გაანგარიშება

ივნისი-აგვისტო

კ. კაზანჯანი

წლის მე-2 ნახევარი

ქ.ღამბაშიძე

წლის მე-2 ნახევარი

ქ.ღამბაშიძე

მთელი წლის
განმავლობაში
ჯანმოს მოთხოვნის
შესაბამისად
მთელი წლის
განმავლობაში

ქ.ღამბაშიძე

მთელი წლის
განმავლობაში

ქ.ღამბაშიძე

მთელი წლის
განმავლობაში

ქ.ღამბაშიძე

ქ.ღამბაშიძე
ქ.ღამბაშიძე
IT ჯგუფი

8

საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზრვრული
„მდგრადი განვითარების მიზნების“ ეროვნული
ინდიკატორების
პროგრესის
მონიტორინგში
მონაწილეობა

მთელი წლის
განმავლობაში

ქ.ღამბაშიძე

გარემოს ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
#

ღონისძიების დასახელება

შესრულების
ვადა

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი

1

საქართველოს გარემოს და ჯანმრთელობის 2019-2022წ ეროვნული სამოქმედო
გეგმა NEHAP-ის დანერგვა.

მთელი
წლის
განმავლობაში

2

გარემოს
ჯანმრთელობის
სფეროში
საერთაშორისოდ
აღიარებული
ინდიკატორების მიხედვით ინფორმაციის შეკრების, ანალიზის
და
ინფორმაციის გაცვლის სისტემის ჩამოყალიბება
MICS-მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის საფუძველზე ტყვიის
ტოქსიკური
ზემოქმედების ადრეული გამოვლენისა და მართვის
ღონისძიებების განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მუნიციპალურ დონეზე კოორდინაციის
გაუმჯობესება და ადგილობრივ საჭიროებებზე დაფუძნებული გარემოს და
ჯანმრთელობის
სფეროში
მუნიციპალური
პროგრამების
ჩამოყალიბება/ხელშეწყობა. მათ შორის
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის #473 დადგენილების განხორციელების
კოორდინირება, მონიტორინგის წარმოება, შედეგების განხილვა და
წინადადებების წარდგენა სრულყოფისათვის

მთელი წლის
განმავლობაში

დეპარტამენტის
უფროსი -დეპ.უ,
სამმართველოს
უფროსი-სამ.უ
დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

ბიოციდების შესახებ ევროდირექტივის ჰარმონიზება და დანერგვა.
ბიოციდების რეგისტრაცია და ეროვნული ავტორიზაციის სისტემის
ჩამოყალიბება
დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის შედგენა და ცენტრის
ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა
მოქმედი წესების შესაბამისად ეროვნული და საერთაშორისო ანგარიშგება

მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

მთელი წლის
განმავლობაში
მთელი
წლის
განმავლობაში
მთელი
წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი
დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი
დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

ზოგადი ღონისძიებები

3

4

6

7
8
9

პროექტების (მ. შ. ნორმატიული აქტების,
მონაწილეობის მიღება და ექსპერტიზა)

პროექტების)

მუშაობაში

შენიშვნა

10

NCDC საგამოცდო ანალიზური ლაბორატორიული შესაძლებლობების შექმნა

1.

1

წლის
დეპ. უფროსი
ბოლო/მომდევნ სამმართ. უფროსი
ო წლის იანვარი
საქართველოს გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAPs) და სტრატეგიის განხორციელება.
გარემოსა და ჯანმრთელობის მე-6 მინისტერიალის ე.წ. „ოსტრავას დეკლარაციის“ ვალდებულებების შესრულება

არსებული კანონმდებლობის გადახედვა, წყლის რესურსების, სასმელი წყლის
ხარისხისა და სანიტარიის შესახებ, რომელიც მოითხოვს ჰარმონიზაციას
საერთაშორისო მოთხოვნებთან;
ტექნიკური რეგლამენტი „ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი წყლის
ხარისხის შესახებ“ შემუშავება
ტექნიკური რეგლამენტი “საბანაო წყლების შესახებ”საბოლოო ვერსიის
შემუშავება

მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

მთელი წლის
განმავლობაში
მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი
დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

4

ტექნიკური რეგლამენტი -‘’ საცურაო აუზებისთვის შემუშავება’’

5

სასმელი წყლის ხარისხისა და წყლით გადამდები დაავადებების ეფექტური
ზედამხედველობის სიტემების ჩამოყალიბების მიზნით სასმელი წყლის
ხარისხზე ზედამხედველობის არსებული სისტემის სიტუაციური ანალიზი და
გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება
წყლით გადამდები დაავადებების ზედამხედველობის არსებული სისტემის
სიტუაციის ანალიზი და გასაუმჯობესებლად
საჭირო ღონისძიებების
განხორციელება, კომპეტენციის ფარგლებში.
უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად სკოლებსა და ბაღებში
ეროვნული პროგრამის პროექტის მომზადება შესაბამის სტრუქტურებთან
ერთად

მთელი წლის
განმავლობაში
მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი
დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

მთელი წლის
განმავლობაში
მთელი წლის
განმავლობაში
მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი
დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი
დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

მთელი წლის
განმავლობაში

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

2
3

6

7

8
9
10

11

სასკოლო დაწესებულების გარეთ ფიზიკური აქტივობის ხელმისაწვდომობის
გაზრდის მიზნით შეფასების ჩატარება კომპეტნციის ფარგლებში.
ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზაციის მიზნით საგანმანათლებლო
მასალების, ფლაერების მომზადებაში მონაწილეობა.
ბავშვებზე ფოკუსირებული უსაფრთხო გადაადგილების ხელშემწყობი
საგანმანათლებლი მასალების მომზადებასა და პილოტურ დანერგვაში
მონაწილეობა შესაბამის სამსახურებთან.
საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი)
ჰაერის დაბინძურებისადმი მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის
მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

13

14

15

16

17
2
1

3

უზრუნველყოფის მიზნით ინფორმაციის ფორმატისა და მიწოდების წესის
განსაზღვრა
“საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით მთელი წლის
დეპ. უფროსი
გათვალისწინებული, ცენტრის კომპეტენციას მიკუთვნებული დოკუმენტების განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა, ცენტრში არსებული ‘’გარემოს
ჯგუფთან ‘’ საკანონმდებლო და სხვა საკითხების მომზადებაში მონაწილეობა
და მათი კოორდინაცია და მომზადებული აქტების საბოლოო განხილვა და
მათი წინასწარ შესათანხმებლად გაგზავნა შესაბამის სტრუქტურებში.
ცენტრის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად სადეზინფექციო, მთელი წლის
დეპ. უფროსი
სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების რეგისტრაციისათვის განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
საჭირო მასალების განხილვა და დასკვნების მომზადება, რეესტრის შექმნა და
ცენტრის ვებ.გვერდზე განთავსება.
კომპეტენცის
ფარგლებში
საქართველოს
კანონმდებლობით მთელი წლის
დეპ. უფროსი
გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
მომზადებაში მონაწილეობის მიღება ან/და მომზადებული პროექტების
განხილვა და დასკვნების მომზადება.
ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში შესაბამისი კანონმდებლობის
მთელი
წლის დეპ. უფროსი
ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და მრავალმხრივ გარემოსდაცვით
განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან ჰარმონიზების მიზნით მედიკამენტებით
და სხვა საშუალებებით, რომელიც შეიცავს ისეთ საშიშ ნივთიერებებს,
როგორიცაა საყოფაცხოვრებო ქიმია, პესტიციდები და ა.შ. ბავშვთა მოწამვლის
პრევენციისათვის პირველადი და მეორადი სპეციალური შეფუთვის დანერგვა
(ძნელად მოსახსნელი თავსახური, ეტიკეტირება); ეროვნული ნორმატიული
დოკუმენტის შემუშავების მიზნით, ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო
დოკუმენტების მოძიება, განხილვა, თარგმნა და ადაპტირება; ეტიკეტირებისა
და შეფუთვის სტანდარტებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბების
კოორდინირება.
„კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციისა და შერბილების საკითხებზე“ მთელი წლის
დეპ. უფროსი
ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება სამოქმედო გეგმის შესაბამისად
განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული ინდიკატორების მიხედვით ინფორმაციის შეკრების,
ანალიზის და ინფორმაციის გაცვლის სისტემის ჩამოყალიბება
ჯანმო-ს რეკომენდაციების მიხედვით გარემოს და ჯანმრთელობის მთელი წლის
დეპ. უფროსი
საინფორმაციო სისტემის ENHIS-ს შესაბამისად, ინფორმაციის შეკრების, განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
ანალიზის და გაცვლისათვის ინდიკატორების შემუშავება და შეთანხმება
MICS-მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის საფუძველზე ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების ადრეული
გამოვლენისა და მართვის ღონისძიებების განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით

1

2

7
1
8
1
9
1

დეპ. უფროსი
სამმართ. უფროსი

ოქტომბრის თვე

მთელი წლის
განმავლობაში
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალურ დონეზე კოორდინაციის გაუმჯობესება და ადგილობრივ საჭიროებებზე
დაფუძნებული გარემოს და ჯანმრთელობის სფეროში მუნიციპალური პროგრამების ჩამოყალიბება/ხელშეწყობა

1

უწყვეტი პროფესიული გადამზადების ტრენინგების (მენტორშიპი) ჩატარება მთელი წლის
დეპ. უფროსი
გარემოს ჯანმრთელობის საკითხებში
განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მუნიციპალურ
დონეზე
საჭიროების მთელი წლის
დეპ. უფროსი
შემთხვევაში
გარემოს
ჯანმრთელობის
პრიორიტეტების განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
იდენტიფიკაციისათვის დახმარების აღმოჩენა
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის და “გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში
ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2
სექტემბერის №420 დადგენილებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში დასკვნის/სკრინინგის გადაწყვეტილების
მომზადება.
დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის შედგენა და ცენტრის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა
დეპარტამენტის ანგარიშის მომზადება
მთელი
წლის დეპ. უფროსი
ბიოციდების შესახებ რეგისტრის მართვა
განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
მოქმედი წესების შესაბამისად ეროვნული და საერთაშორისო ანგარიშგება;
ჯანმო-ს და სხვა ორგანიზაციებთან ანგარიშგება საჭიროების მიხედვით
მთელი
წლის დეპ. უფროსი
განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
პროექტების (მ. შ. ნორმატიული აქტების, პროექტების) მუშაობაში მონაწილეობის მიღება და ექსპერტიზა)
საპროექტო განაცხადების მომზადება
მთელი
წლის დეპ. უფროსი
განმავლობაში
სამმართ. უფროსი
NCDC საგამოცდო ანალიზური ლაბორატორიული შესაძლებლობების შექმნა.
გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობა
წლის
დეპ. უფროსი
ბოლო/მომდევნ სამმართ. უფროსი
ო წლის იანვარი

2

6
1

მთელი წლის
განმავლობაში

3
4.

5

საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის სტრატეგიის
და ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი სამოქმედო გეგმის
მომზადებაში მონაწილეობა.
ტყვიით მოშხამვის პრევენციის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის
ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება.

ხარისხის კონტროლის სამმართველო
ღონისძიების დასახელება

შესრულების
ვადა

1

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადობრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნულ
ცენტრში
ISO
სტანდარტების შესაბამისად ხარისხის ამაღლება და
უწყვეტი განვითარების პროცესის დანერგვა

2020 წლის
განმავლობაში

2

ISO9001:2015-სერტიფიცირების
შენარჩუნების
მიზნით სტანდარტთან შესაბამისობაში ცენტრის
დოკუმენტაციის კონტროლი. უწყვეტი განვითარების
დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შექმნა და
გამოყენებაში დანერგვა

2020 წლის
განმავლობაში

3

ISO15189 აკრედიტაციის შენარჩუნება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი

ხარისხის კონტროლის
სამმართველო დაავადებათა
კონტროლის ეროვნული ცენტრის
სტრაუქრურული ერთეულების
ხელმძღვანელებთან ერთად
ხარისხის კონტროლის
სამმართველო დაავადებათა
კონტროლის ეროვნული ცენტრის
სტრაუქრურული ერთეულების
ხელმძღვანელებთან ერთად

2020 წლის

ხარისხის კონტროლის

განმავლობაში

სამმართველო. ლუგარის ს/ჯ
კვლევითი ცენტრის ზოგადი
ბაქტერიოლოგიისა და
სეროლოგიის ლაბორატორიები

4

ლუგარის

ს/ჯ

არააკრედიტირებულ

კვლევითი

ცენტრის

ლაბორატორიებში

და

2020 წლის

ხარისხის კონტროლის

განმავლობაში

სამმართველო

რეგიონალურ ლაბორატორიულ ქსელში ხარისხის
კულტურის

ამაღლების

მიზნით

შენიშვნა

სწავლებების

ჩატარება
5

ლუგარის
ს/ჯ
კვლევითი
ცენტრის
არააკრედიტირებულ
ლაბორატორიებში
და
რეგიონალურ
ლაბორატორიულ
სქელში
სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების შექმნა
ცენტრში არსებული სტანდარტების მიხედვით და
დანერგვა

2020 წლის
განმავლობაში

ხარისხის კონტროლის
სამმართველო. შესაბამისი
ლაბორატორიების
ხელმძღვანელები

6

შიდა აუდიტის პროგრამის დანერვა ლუგარის
არააკრედიტირებულ
ლაბორატორიებსა
და
რეგიონალურ ლაბორატორიულ ქსელში

2020 წლის
განმავლობაში

ხარისხის კონტროლის
სამმართველო

ცენტრში არსებული
დოკუმენტების
გადახედვა და მათი
დანერგვა ცენტრის
ყოველდღიურ
საქმიანობაში.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველო
ღონისძიების დასახელება

1

2

ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესებისა (IHR 2005)
და ჯანმრთელობის გლობალური უსაფრთხოების
ინიციატივის
(GHSA)
განხორციელების
უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის
უსაფრთხოების
ეროვნული
სამოქმედო გეგმის (NAPHS) შემუშავება ჯანმო-ს
ერთობლივი
გარე
შეფასების
(JEE)
და
ევროასოცირების ფარგლებში საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის სისტემის შეფასების შედეგად
შემუშავებულ რეკომენდაციებზე დაფუძნებით

ადრეული

შეტყობინებისა

გაძლიერებისთვის

და

საპილოტე

რეაგირების

შესრულების ვადა

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი

2020 წლის
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ტრენინგებისა და სიმულაციური სავარჯიშოების ჩატარება
საველე ეპიდემიოლოგიის საბაზისო კურსის მესამე
2020 წლის
და მეოთხე კოჰორტის მიღება, რომელშიც
განმავლობაში
მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონის
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტები.

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის რისკებზე
მზადყოფნისა და
რეაგირების სამმართველო
გადამდებ დაავადებათა
დეპარტამენტთან ერთად

შენიშვნა

აღნიშნული გეგმის
შემუშავება მოითხოვს
მულტისექტორულ
ჩართულებას, შესაბამისად
საჭიროა როგორც
ჯანდაცვის, ისე სხვა
სექტორების ჩართულობა
პროცესში
საქართველო ევროპის
რეგიონში შერჩეულ იქნა
ჯანმრთელობის მსოფლიო
ორგანიზაციის მიერ

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველო
#
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ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან (WHO)
თანამშრომლობის კოორდინაციის უზრუნველყოფა:
ჯანმოს მმართველობითი ორგანოების; ჯანმოს
ასამბლეისა და ევროპის რეგიონული კომიტეტის
სესიებისთვის დოკუმენტაციის დამუშავება,
საჭიროების შემთხვევაში მასალების მომზადება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ნაციონალური
ინსტიტუტების
საერთაშორისო
ასოციაციასთან
(IANPHI)
თანამშრომლობის
კოორდინაციის
უზრუნველყოფა:
IANPHI-დან
შემოსული
დოკუმენტაციის
გაცნობა/დამუშავება,
მათზე
რეაგირება, ანგარიშების მომზადება და ა.შ.
ევროკავშირთან თანამშრომლობის მიმართულებით
საჭირო აქტივობების კოორდინირება. მათ შორის საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების
მომდევნო წლის სამოქმედო გეგმისა და მიმდინარე
წლის
შუალედური
და
წლიური
ანგარიშის
მომზადება, ევროკავშირის საგზაო რუკაზე ცენტრის
კომპეტენციის სფეროში მუშაობა, საქართველოევროკავშირის ერთობლივი თემატური კომიტეტის
ფარგლებში საჭირო აქტივობების განხორციელება და
მასალისა
და
მოხსენებების
მომზადების
კოორდინაცია და სხვ.
ევროკავშირის
დაძმობილების
პროექტის
„საქართველოში უსაფრთხო სისხლის სისტემის
გაძლიერება“ ტრენინგ-კომპონენტის მართვა
ევროკავშირთან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
სფეროში თანამშრომლობის თაობაზე პუბლიკაციის
მომზადება

წლის განმავლობაში

შესრულებაზე
პასუხისმგებე
ლი
სსუ
სამმართველო

პარიოდულად

სსუ
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წლის განმავლობაში

სსუ
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წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო
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სსუ
სამმართველო

შენიშვნა
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ცენტრის საგანმანათლებლო–საპრომოციო მასალების
მომზადებაში მონაწილეობის მიღება
ცენტრის საინფორმაციო ორენოვანი ბროშურის
შექმნა
აშშ-ის დონორ და პარტნიორულ ინსტიტუციებთან
(CDC, DTRA, WRAIR, NIH, ქვეკონტრაქტორები,
უნივერსიტეტები) თანამშრომლობის გაფართოება,
ახალი საგრანტო შესაძლებლობების მოპოვება და
განხორციელება
აშშ-ის CDC რეგიონული ოფისის დაფუძნების
პროცესებში აქტიური ჩართულობა
აშშ-ის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების
სააგენტოს მხარდაჭერით საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის ჩატარება
ლაბორატორიული საინფორმაციო მართვის
სისტემისა (LIMS) და დაავადებათა
ზედამხედველობის ინტეგრირებული
ელექტრონული სისტემის (EIDSS 7.0) გადმოცემის
პროცესებში ჩართულობა და ხელშეწყობა
ცენტრის ბაზაზე უწყვეტი პროფესიული მზადების
პლატფორმის განვითარება და საგანმანათლებლო
ტრენინგების აკრედიტაცია
ცენტრის კომპეტენციებში შემავალი სასწავლო და
გაცვლითი საერთაშორისო ვიზიტების ორგანიზება
და კოორდინაცია
გენერალური დირექტორის საერთაშორისო
ვიზიტების ორგანიზება და ანგარიშების მომზადების
კოორდინაცია, მასალის თარგმნა გენერალური
დირექტორის მოთხოვნის შესაბამისად
საქართველოს ოტდშჯსდ სამინისტროს
ხელმძღვანელი პირებისთვის ცენტრის კომპეტენციის
სფეროში შემავალ საკითხებზე ინფორმაციისა და
საჯარო გამოსვლებისთვის მოხსენებების
მომზადების კოორდინირება შესაბამის
სამსახურებთან ერთად
ცენტრის საგანმანათლებლო–საპრომოციო მასალების
მომზადებაში მონაწილეობის მიღება

წლის განმავლობაში
I კვარტალი
წლის
განმავლობაში/
სისტემატურად

წლის განმავლობაში
სექტემბერიოქტომბერი

სსუ
სამმართველო
სსუ
სამმართველო
სსუ
სამმართველო

სსუ
სამმართველო
სსუ
სამმართველო

პერიოდულად

სსუ
სამმართველო

წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო

პერიოდულად

სსუ
სამმართველო

წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო

წლის
განმავლობაში/საჭირ
ოების მიხედვით

სსუ
სამმართველო

წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო
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ცენტრის ყოველწლიური ბრენდირებული დღიურის
მომზადება
ცენტრის ყოველწლიური ანგარიშის მომზადების
კოორდინაცია
ცენტრის მიერ დაგეგმილ საერთაშორისო
შეხვედრებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა;
საინფორმაციო მასალების მომზადება
საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობები

წლის განმავლობაში

ცენტრის საქმიანობის შესახებ მედია საშუალებების
ინფორმირება: პრესკონფერენციების, ინტერვიუების,
მედიასემინარების, ფოტოსესიების, ტელე და რადიო
გადაცემების ორგანიზება
პრესრელიზების, განცხადებების, სტატიების,
საინფორმაციო ბიულეტინების მომზადება და
კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით
საზოგადოებისთვის გაცნობა
ცენტრის მიზნების, ამოცანების და მიმდინარე
საქმიანობის შესახებ საზოგადოების უკეთ
ინფორმირებისათვის, ასევე საზოგადოების მხრიდან
მეტი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად
ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო და
სახელისუფლებო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან, ასევე საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობების
დამყარება; ცენტრის ხელმძღვანელობასა და მედია
საშუალებების წარმომადგენლებს შორის კავშირისა
და ინტერაქციის უზრუნველყოფა, ელექტრონული
და ბეჭდური მედიის წარმომადგენლებთან და
საინფორმაციო სააგენტოებთან კონტაქტების
დამყარება; აზოგადოებისთვის მაქსიმალურად სწორი
ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მედია სემინარების
ორგანიზება და კოორდინირება
ცენტრის სპეციალური საინფორმაციო მასალების
(ბროშურები, პოსტერები, ფლაერები) დამზადების და
გავრცელების კოორდინირება

ყოველდღიურად

სსუ
სამმართველო

ყოველფღიურად

სსუ
სამმართველო

ყოველდღიურად

სსუ
სამმართველო

წლის
განმავლობაში/
სისტემატურად

სსუ
სამმართველო

I-II კვარტალი
წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო
სსუ
სამმართველო
სსუ
სამმართველო

24
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ცენტრის მიერ დაგეგმილი სარეკლამო რგოლების
მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, სარეკლამო
ბადის შექმნა და განთავსება შესაბამის საინფორმაციო
სივრცეში
ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდის და სოციალური
ქსელის (ფეისბუქი და სხვა) ადმინისტრირება,
საინფორმაციო მასალის მოძიება, რედაქტირება და
განთავსება ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელში
ცენტრის ფუნქციებით განსაზღვრულ თემატიკაზე
ტელევიზიით, რადიოთი, ინტერნეტით და პრესით
გავრცელებული ინფორმაციის ყოველდღიური
მონიტორინგი; მედიასაშუალებებით გავრცელებული
ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი, მედია არქივის
წარმოება
ცენტრის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით
ცენტრის თემატიკაზე მედიასაშუალებებით
გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტარების
მომზადების და მათი საკომუნიკაციო საშუალებებით
გავრცელების კოორდინირება
სხვადასხვა სახელმწიფო, საერთაშორისო და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად
ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
პრიორიტეტულ თემებზე

წლის
განმავლობაში/
სისტემატურად

სსუ
სამმართველო

ყოველდღიურად

სსუ
სამმართველო

ყოველდღიურად

სსუ
სამმართველო

ყოველდღიურად

სსუ
სამმართველო

წლის
განმავლობაში/
სისტემატურად

ტელეკომპანია პულსის გადაცემა ,,მედ ნიუსის“
მომზადებაში მონაწილეობა (მასალის მიწოდება,
რესპოდენტების შეთანხმება)
მსოფლიო დღეების და კვირეულების შესაბამის
სახელმწიფო სტრუქტურებთან, დონორ
ორგანიზაციებთან ერთად დაგეგმვა და მომზადება

ყოველდღიურად

სსუ
სამმართველო
შესაბამის
ორგანიზაციებ
თან ერთად
სსუ
სამმართველო

წლის
განმავლობაში/
სისტემატურად

სსუ
სამმართველო

ცენტრის
სხვადასხვა
სახის
ღონისძიების ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება.
მათ
შორის:
საერთაშორისო
კონფერენციების,
სემინარების,
ბრიფინგების, სამუშაო შეხვედრების,
პრესკონფერენციების ორგანიზება შესაბამის
სტრუქტურულ ერთეულებთნ ერთად

წლის
განმავლობაში/
სისტემატურად

სსუ
სამმართველო

32

სეზონურ დაავადებებთან დაკავშირებით ვიდეო
რგოლების, მიმართვების, ფილმების მომზადება,
გადაღება, განთავსება ცენტრის ვებ გვერდზე და
სოციალურ ქსელებში, სარეკლამო ბადის მომზადება
შესაბამისი მედიის ეთერში ან მედია სივრცეში
განსათავსებლად და განთავსება
ცენტრის, ლუგარის ს/ჯ ლაბორატორიის და
რეგიონული ქსელების შესახებ ფილმის მომზადება
ცენტრის შესახებ საინფრომაციო რგოლების
მომზადება
ცენტრის ბრენდული მასალის მომზადება და შეძენა
(ბანერი, სერტიფიკატი და სხვა ბრენდული ნივთები)
ცენტრის ფეისბუქზე, თემების მიხედვით
დაავადებების, სხვადასხვა პროგრამის და სერვისების
შესახებ ინფორმაციის რეკლამირება (დაბუსტვა)

წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო

წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო
სსუ
სამმართველო
სსუ
სამმართველო
სსუ
სამმართველო

37

ცენტრის ტვიტერის გააქტიურება

წლის განმავლობაში

38

რეგიონული და ცენტრალური მედიისათვის
ცენტრის, სახელმწიფო პროგრამების სერვისების,
გადამდები და არაგადამდები დაავადებების,
ლუგარის ს/ჯ ცენტრის შესახებ ტრეინინგების
მომზადება
წითელას შესახებ საერთაშორისო მედია სემინარის
დაგეგმარებაში მონაწილეობა და განხორციელება

წლის განმავლობაში

თებერვალი

სსუ
სამმართველო

ცენტრის ვებ გვერდზე დაავადებების შესახებ მოკლე
ინფორმაციის მომზადება და სტრუქტურული
ცვლილება

წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო

33
34
35
36

39

40

წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში

სსუ
სამმართველო

ცენტრის ხელმძღვანელობასთან
შეთანხმებით
საფინანსო-ეკონომიკურ
დეპარტამენტი, ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის სამმართველოსთან
ერთად
ცენტრის ხელმძღვანელობასთან
შეთანხმებით
დეპარტამენტებთან ერთად
ცენტრის ხელმძღვანელობასთან
შეთანხმებით
დეპარტამენტებთან ერთად

ცენტრის ხელმძღვანელობასთან
შეთანხმებით
გადამდებ დაავადებათა
დეპარტამენტთან ერთად
ცენტრის ხელმძღვანელობასთან
შეთანხმებით
აგდ და გადამდებ დაავადებათა
დეპარტამენტთან ერთად

გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული აივ/შიდსის პროგრამა
ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

„საქართველოში
აივ/შიდსის
პრევენციის,
მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების
გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“

წლის განმავლობაში

1

აივ მაღალი რისკის ჯგუფების (ნიმ-ები, მსმ, კსმ
ქალები, პატიმრები) აივ ტესტირებით და აივ
პრევნეციული სერვისებით მოცვის გაფართოება
წინასწარ დამტკიცებული განხორციელების
ჩარჩოს შესაბამისად

2020 წლის
განმავლობაში

2

აივ/შიდსის
მკურნალობის
სტრატეგიის
„მკურნალობა ყველას“ დანერგვის მხარდაჭერა
და მონიტორინგი

2020 წლის
განმავლობაში

3

შიდსის სამკურნალო პირველი და მეორე რიგის
არვ მედიკმენტებით შიდსის მკურნალობის
პროგრამის
უზრუნველყოფა
გლობალური
ფონდის
შესყიდვების
გაერთიანებული
მექანიზმის PPM გამოყენებით, მათ შორის
ელექტრონული
პლატფორმის
wambo-ს
გამოყენებით;

2020 წლის მარაგის
მოწოდება 2020 წლის
განმავლობაში, 2021
წლის მარაგის
შესყიდვა 2020 წლის
ოქტომბერ/ნოემბერში

4

აივ პრევენციის პროდუქციით (შპრიცები და
ნემსები,
კოდნომები,
აივ
ნერწყვის
თვითტესტები) პროგრამის უზრუნველყოფა

2020 წლის
განმავლობაში

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)
სახელმწიფო
პროგრამების
დეპარტამენტი,
დკსჯეც
ადმინისტრაცია
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა),

გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი

შენიშვნა

აღნიშნული მედიკამენტების
პირველი რიგის შესყიდვა
სრულად (100%) მოხდება
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გლობალური ფონდის
გაერთაინებული შესყიდვის
მექანიზნების გამოყენებით, ხოლო
მეორე რიგის შესყიდვა გაიყოფა
სახელმწიფო პროგრამასა და
გლობალურ ფონდს შორის
თანაფარდობით 85%/15%-ზე,
გამოყენებული იქნება
გლობალური ფონდის
გაერთიანებული შესყიდვის
მექანიზმი
გამოყენებული იქნება
გლობალური ფონდის
გაერთიანებული შესყიდვის

გლობალური
ფონდის
შესყიდვების
გაერთიანებული მექანიზმის PPM გამოყენებით,

ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა),

5

აივ თვითტესტირების პროგრამის პილოტირება
მსმ პოპულაციაში აივ შემთხვევების გამოვლენის
გაუმჯობესების მიზნით

2020 წლის
განმავლობაში

გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)

6

ექსპოზიციის
წინა
არვ
პრევენციული
მკურნალობის პროგრამის გაფართოება და
შედეგებზე დაფუძნებული დაფინანსების ახალ
მოდელზე გადასვლა

2020 წლის
განმავლობაში

გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)

7

აივ-თან ასოცირებული ძალადობის შემცირების
ინტერვენცია

2020 წლის I-II
კვარტალი

8

აივ/შიდსის
პროგრამების
განხორციელების
საკანონდებლო, პოლიტიკისა და რეგულაციების
ბარიერების შემცირების მიზნით ადვოკაციური
კომპონენტის განხორციელება

2020 წლის
განმავლობაში

9

აივ ინფექცია/შიდსის რისკის ჯგუფების (ნიმ-ები,
მსმ, კსმ ქალები, პატიმრები) აივ პრევენციული
ინტერვენციების შედეგებზე დაფუძნებული
დაფინანსების მექანიზმის შემუშავება

2020 წლის I-II
კვარტალი

10

სახელმწიფო
დაფინანსებაზე
გლობალური
ფონდის
შიდსის
პროგრამის
ცალკეული
კომპონენტის
წარმატებით
გადასვლის
წინაპირობების მომზადებისთვის კომუნიკაცია
და კოორდინაცია

2020 წლის
განმავლობაში

გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (შიდსის
პროგრამა)

მექანიზმი, მათ შორის
ელექტრონული პლატფორმა
WAMBO
გამოყენებული იქნება ნეწყვის
თვითტესტები, დანერგილი იქნება
ტესტების დისტრიბუციის
სხვადასხვა მოდელი, მათ შორის
მობილური დისტრიბუცია,
სააფთიაქო ქსელი და სხვ.
მოხდება პროგრამის როგორც
მოცვის ისე გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება (პროგრამაში
ჩართული პაციენტების
რაოდენობა 250-დან გაიზრდება
500-მდე.

გლობალური ფონდის სათაო
ოფისის ტექნიკური დახმარებით
და საერთაშორისო
კონსულტანტების ჩართვით

გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული ტუბერკულოზის პროგრამა
#
ღონისძიების დასახელება

შესრულების ვადა

„ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან
დიაგნოსტიკასა
და
მკურნალობაზე
საყოველთაო
ხელმისაწვდომობის
მდგრადობის უზრუნველყოფა„

წლის განმავლობაში

1

ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი და
მეორე
რიგის
მედიკმენტებით
ტუბერკულოზის მკურნალობის პროგრამის
უზრუნველყოფა გლობალური ფონდის
შესყიდვების მექანიზმის გამოყენებით

2020 წლის
განმავლობაში

2

ტუბერკულოზის

ეროვნული

პროგრამის

წლის განმავლობაში

მართვის, კოორდინაციის, მონიტორინგის
და

შეფასების

გაძლიერება

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა)
სახელმწიფო პროგრამების
დეპარტამენტი,
დკსჯეც ადმინისტრაცია
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა),
გლობალური ფონდის
პროგრამის განმახორ-

როგორც

ციელებელი ჯგუფი (გფპგ

სამოქალაქო, ასევე პენიტენციურ სისტემაში

ჯგუფი), ტუბერკულოზის
პროგრამა

3

მკურნალობაზე პაციენტების დამყოლობის

წლის განმავლობაში

მხარდამჭერი, ფულადი წახალისების სქემის

გფპგ ჯგუფი,
ტუბერკულოზის პროგრამა,

ოპერირება

სპ დეპარტამენტი
4

საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება

2020 წლის
განმავლობაში

5

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და
ტუბერკულოზის
მკურნალობის
დამყოლობის
მხარდაჭერა

2020 წლის
განმავლობაში

გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი

შენიშვნა

პირველი რიგის
მედიკამენტების სრულად
(100%), ხოლო მეორე რიგის
75% შესყიდვა მოხდება
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გლობალური ფონდის
შესყიდვის მექანიზნების
გამოყენებით

6

არასამთავრობო/სათემო ორგანიზაციების
მხარდაჭერით
ნულოვანი
ტუბერკულოზის
პროექტი
აჭარის რეგიონში

2020 წლის
განმავლობაში

7

პირველადი ჯანდაცვის ექიმების და
ექთნების
ტრენინგი
ტუბერკულოზის
გამოვლენასა და მართვაში

2020 წლის
განმავლობაში

8

ტუბერკულოზის
ჯგუფებში

რისკ-

2020 წლის
განმავლობაში

9

შედეგებზე დაფუძნებული დაფინანსების
მოდელის პილოტირება

2020 წლის
განმავლობაში

10

გენომის
სექვენირების
დანერგვა
ტუბერკულოზის
დიაგნოსტიკის
და
ეპიდზედამხედველობის
გაუმჯობესების
მიზნით

2020 წლის
განმავლობაში

11

ნარჩენების მართვის
გაუმჯობესება

2020 წლის I - II
კვარტლების
განმავლობაში

გამოვლენა

შესაძლებლობების

ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა)
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი (ტუბერკულოზის
პროგრამა), ლუგარის ს/ჯ
კვლევითი ცენტრის
მენეჯმენტი, სახელმწიფო
პროგრამების
დეპარტამენტი
გლობალური ფონდის
პროგრამის
განმახორციელებელი
ჯგუფი
ტუბერკულოზის პროგრამა)
დკსჯეც ადმინისტრაცია

