7/11/2019

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030495287311519
11 / ივლისი / 2019 წ.

№ 04-1355/ო

საყოველ თაო ჯანმრთელ ობის დაცვის სახელ მწიფ ო პროგრამის ზედამხედველ ობის/
კონტროლ ის განხორციელ ების დროებითი ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის № 36 დადგენილების (შემდგომშიდადგენილება) N1 დანართის
(საყოველთაო ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო პროგრამა;
შემდგომში-პროგრამა) მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-151 მუხლის მე-3 პუნქტის, სამედიცინო
დაწესებულებების მიერ, პროგრამის ფარგლებში, 2019 წელს დაფიქსირებული გადაუდებელი
სტაციონარული
მომსახურების
შემთხვევების
რაოდენობრივი
და
ფინანსური
ანალიზის,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლისა და საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018
წლის 3 ოქტომბრის №01-14/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს
(შემდგომში-სააგენტო) დებულების მე-4 მუხლის საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. პროგრამის ფარგლებში გასაწევი/გაწეული მომსახურების კონტროლის ეფექტიანად
განხორციელების მიზნით, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ, ამ ბრძანების N1 დანართით
განსაზღვრულ დაწესებულებებში (შემდგომში-დაწესებულება) ყოველი სამუშაო დღის (ორშაბათიპარასკევი) 12:00 საათიდან 21:00 საათამდე მიმაგრებულ იქნენ სააგენტოს შესაბამისი
წარმომადგენლები (შემდგომში-მონიტორ(ებ)ი), რომლებიც განახორციელებენ დაწესებულებებში
შესული, პროგრამით მოსარგებლე პაციენტების შემთხვევების ზედამხედველობას, ამ ბრძანებით
განსაზღვრული პირობებით.
2. დაწესებულებებში მისამაგრებელი მონიტორები
დანართით. დაწესებულებებში მონიტორების მიმაგრების
როტაციის პრინციპით.

განისაზღვრებიან ამ ბრძანების N2
საკითხი წყდება ინდივიდუალურად,

3. მონიტორი აღჭურვილია პროგრამის მე-12 და მე-151 მუხლებით, აგრეთვე, ამ ბრძანებით
განსაზღვრული უფლებებით და ვალდებულებებით.
4. მონიტორი ვალდებულია, ყოველი მომდევნო მეორე დღის 13:00 საათამდე, გააფორმოს წინა
ორი დღის ზედამხედველობის შედეგები, შემოწმების აქტის (სანიმუშო ფორმა - ამ ბრძანებას N3
დანართი) სახით, აგრეთვე, საჭიროებისამებრ, მონიტორინგის ოქმი დადგენილი წესით. შემოწმების
აქტს ან/და მონიტორინგის ოქმს ხელს უნდა აწერდეს შესაბამისი დაწესებულების უფლებამოსილი
წარმომადგენელი.
იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აქტის
ხელმოწერაზე, აქტში უნდა გაკეთდეს შესაბამისი შენიშვნა. მონიტორის მიერ შემოწმების აქტში
გაითვალისწინება მხოლოდ ის შემთხვევები, რომლებიც, მისი შეხედულებით, არ შეესაბამება
პროგრამით განსაზღვრულ პირობებს.
5. ამ ბრძანების მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული აქტი ინომრება ამავე ბრძანების N1
დანართით დაწესებულებისათვის მინიჭებული რიგითი ნომრის/რიცხვის/თვის/წლის/
შემოწმების
აქტის რიგითი ნომრის ჩვენებით, უწყვეტი თანმიმდევრობით (მაგალითი: აქტის N 3/20/07/19/1
(2,3....)).
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6. დაწესებულება ვალდებულია, უზრუნველყოს მონიტორის დაშვება კლინიკაში შესული ყველა
პროგრამული პაციენტის მომსახურების დაწყებისა და მიმდინარეობის შესახებ საჭირო
ინფორმაციაზე, ასევე მონიტორის საქმიანობის ყოველმხრივ ხელშეწყობა.
7. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ პროგრამის მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების
მხრიდან ამ ბრძანების განხორციელების ნებისმიერი ფორმით ხელშეშლა და/ან შეფერხება
განიხილება მიმწოდებლისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების,
მათ შორის, პროგრამის მე-19
მუხლის მე-18 პუნქტით განსაზღვრული საჯარიმო სანქციის გამოყენების საფუძვლად, როგორც
მონიტორისათვის ინფორმაციის მიწოდების მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტით დადგენილი
ვალდებულების დარღვევა.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მონიტორისათვის მიწოდებული ინფორმაცია მიმწოდებელთან შესული
პროგრამული პაციენტების შესახებ ნაკლები აღმოჩნდება შეტყობინებათა ელექტრონულ მოდულში
შესაბამისი დღისათვის დაწყებულ შემთხვევათა რაოდენობაზე, ჩაითვლება, რომ მიმწოდებელმა უარი
თქვა მონიტორისათვის შესაბამისი პაციენტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე და ასევე განხილულ
იქნება ამ ბრძანების მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის (სანქციის) გამოყენების
საფუძვლად.
9. მონიტორი ვალდებულია, ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღემდე გაფორმებული
შემოწმების აქტები, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, ქვემდებარეობის
მიხედვით, წარუდგინოს სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის ან სოციალური
მომსახურების სამხარეო ცენტრის სათანადოდ უფლებამოსილ ხელმძღვანელს.
10. სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის და სოციალური მომსახურების
სამხარეო ცენტრების სათანადოდ უფლებამოსილმა ხელმძღვანელებმა უზრუნველყონ:
ა)
მონიტორების მხრიდან ამ ბრძანების შესრულების მდგომარეობის პერიოდული
ზედამხედველობა და დარღვევის შემთხვევებზე სააგენტოს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის
მართვის დეპარტამენტის (მ. მაღლაკელიძე-ხომერიკი) დაუყოვნებლივ ინფორმირება, მათ შორის,
წერილობითი სახით;
ბ) მონიტორების მიერ ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღემდე წარდგენილი შემოწმების
აქტების, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, სააგენტოს საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტში წარმოდგენა ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღის
არაუგვიანეს 17:00 საათამდე.
11. სააგენტოს ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა (გ. გოგოლაძე) და დირექტორის აპარატმა
(ნ. ჩანადირი) უზრუნველყონ კომპეტენციის შესაბამისად, ამ ბრძანებისა და მისი დანართების
ხელმისაწვდომობა, სააგენტოს სტრუქტურული ტერიტორიული ერთეულებისათვის გაგზავნის და
მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე, ხელმოწერისთანავე,
საჯაროდ განთავსების გზით.
12. სააგენტოს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტმა (მ.
მაღლაკელიძე-ხომერიკი), სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის და სოციალური
მომსახურების
სამხარეო
ცენტრების
სათანადოდ
უფლებამოსილმა
ხელმძღვანელებმა,
ქვემდებარეობის შესაბამისად და კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყონ ამ ბრძანების
შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების კოორდინაცია.
13. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერიდან მე-15 დღეს.
14. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს სასარჩელო განცხადებით, ქ. თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12
კილომეტრი N6), მისი ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
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აჭარა
ბათუმი
1
სს "ევექსის ჰოსპიტალები" - ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი
2
შპს "BROTHERS"
3 შპს ,, ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა"
4
შპს მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი
ქედა
5
სს "ევექსის კლინიკები"-ქედის კლინიკა
ქობულეთი
6
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" – ქობულეთის ჰოსპიტალი
შუახევი
7
სს "ევექსის კლინიკები"-შუახევის კლინიკა
ხულო
8
სს "ევექსის კლინიკები"-ხულოს კლინიკა
გურია
ლანჩხუთი
9
შპს მედალფა
ოზურგეთი
10
შპს მედალფა
ჩოხატაური
11
შპს "მედალფა"
თბილისი
შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
12 კლინიკა
შპს აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო
13 ცენტრი
სს კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის
14 ეროვნული ცენტრი
15 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ - ივ. ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალი
16 შპს რეგიონული ჰოსპიტალი
17 შპს ქართულ - ჰოლანდიური ჰოსპიტალი
სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური
18 საავადმყოფო
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი
19 საუნივერსიტეტო კლინიკა"
შპს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი
20 კლინიკური საავადმყოფო
იმერეთი
ბაღდათი
21
შპს ჯეო ჰოსპიტალს
ვანი
22
შპა ,,ჯეო ჰოსპიტალს"
ზესტაფონი
23
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ფერომედი
თერჯოლა
24 შპს "იმერმედი"-იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრი (თერჯოლამედი)
სამტრედია
25
შპს ჯეო ჰოსპიტალს

საჩხერე
26 სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება
ტყიბული
27
სს "ევექსის კლინიკები"-ტყიბულის კლინიკა
ქუთაისი
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური
28 ცენტრი
29 სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი
შპს აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული
30 მედიცინის ეროვნული ცენტრი
წყალტუბო
31
შ.პ.ს. წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო
ჭიათურა
32
შპს ჯეო ჰოსპიტალს
ხონი
33
სს "ევექსის კლინიკები"-ხონის კლინიკა
კახეთი
ახმეტა
34
სს"ევექსის კლინიკები"-ახმეტის კლინიკა
გურჯაანი
35
შპს ჯეო ჰოსპიტალს
დედოფლისწყარო
36
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
თელავი
37
სს „ევექსი ჰოსპიტალები“ - თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი
ლაგოდეხი
38
შპს ,,არქიმედეს კლინიკა" ლაგოდეხი. ჯანელიძის ქუჩა
39
შპს "არქიმედეს კლინიკა" ლაგოდეხი. 9 აპრილის ქ
საგარეჯო
40
შპს ჯეო ჰოსპიტალს
სიღნაღი
41
შპს არქიმედეს კლინიკა
ყვარელი
42
სს"ევექსის კლინიკები"-ყვარლის კლინიკა
მცხეთა-მთიანეთი
დუშეთი
43
შპს ჯეო ჰოსპიტალს
თიანეთი
44
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
მცხეთა
45
შპს ჯეო ჰოსპიტალს
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
ამბროლაური
46
შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"
ლენტეხი
47
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ონი
48
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ცაგერი

49

50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

69
70
71

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
სამეგრელო და ზემო სვანეთი
ზუგდიდი
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი
მარტვილი
სს "ევექსის კლინიკები"-მარტვილის კლინიკა
სენაკი
შპს "არქიმედეს კლინიკა"
ფოთი
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" – ფოთის ჰოსპიტალი
ჩხოროწყუ
სს "ევექსის კლინიკები"-ჩხოროწყუს კლინიკა
წალენჯიხა
სს "ევექსის კლინიკები"-წალენჯიხის კლინიკა
ხობი
სს "ევექსის კლინიკები"-ხობის კლინიკა
სამცხე-ჯავახეთი
ადიგენი
სს"ევექსის კლინიკები"-ადიგენის კლინიკა
ასპინძა
სს"ევექსის კლინიკები"-ასპინძის კლინიკა
ახალქალაქი
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" – ახალქალაქის ჰოსპიტალი
ახალციხე
შპს ახალციხის კლინიკა იმედი
ბორჯომი
შპს ჯეო ჰოსპიტალს
ნინოწმინდა
სს"ევექსის კლინიკები"-ნინოწმინდის კლინიკა
ქვემო ქართლი
ბოლნისი
შპს "ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა"
გარდაბანი
შპს ჯეო ჰოსპიტალს
დმანისი
შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"-დმანისი
თეთრიწყარო
შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"-თეთრიწყაროს რ-ნი
მარნეული
შპს ავერსის კლინიკა
რუსთავი
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"
შიდა ქართლი
გორი
შპს გორმედი
კასპი
შპს მედალფა
ქარელი
შპს გორმედი
ხაშური
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შპს გორმედი

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ვახტანგ ჩიჩუა
შოთა ბურდული
თანარ მესხიშვილი
ნაზი ჯუღელი
ზაზა ფხოველიშვილი
ირაკლი თორთლაძე
იოსებ მეფისაშვილი
ინგა თავბერიძე
მადონა ლომიძე
ქეთევან ინაიშვილი
ნესტან მარგველაშვილი
ნანა ფრანგიშვილი
ნინო წითელაშვილი
ნინო ლაფაჩი
ნანა ტომარაძე
სოფიკო ლოგუა
მარიკა მიქავა
გოდერძი ბუგიანიშვილი
ნინო ბარათაშვილი
ცირა ტატუაშვილი
ნატალია ფუტკარაძე
ანა კიკნაველიძე
თამარ დათოშვილი
მალხაზ ელიაშვილი
შოთა ბოლქვაძე
ვერა შარუხია
თენგიზ მშვიდობაძე
ეთერი ნატროშვილი
დავით თევდორაძე
ქეთევან მანაგაძე
კახაბერი ჯავახაძე
რობინზონ წინწნკილაძე
დიმიტრი გრძელიძე
ნინო ბანძელაძე
თამაზ გრძელიძე
დალი მეფარიშვილი
სოფიო ჯუღელი
რიმა გელაძე
თეა მიქაბერიძე
ბესიკი მამაცაშვილი
თეიმურაზ ბახტაძე
ლელა ბუთხუზი
სოფიკო ფაღავა
ქეთევან გიორგელაშვილი
შორენა ხოხობაშვილი
ირმა მირზიკაშვილი
ქეთევან გიგანი
მზია ელიზბარაშვილი
რევაზ ანდრიაშვილი

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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80
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ნათელა თამაზაშვილი
მიხეილ ბოჟაძე
ნინო ჩხაიძე
მარიამ მრელაშვილი
მანანა ბურდული
მარინა ელიზბარაშვილი
მაია ჩინაშვილი
ეთერ წიკლაური
მალხაზ იარაჯული
ქეთევან მელიქაძე
ლელა კალანდარიშვილი
მანანა ჩხაიძე
თინათინ ნემსიწვერიძე
ნუგზარ რატიანი
დარეჯან ლობჯანიძე
თამარ მიქაუტაძე
თამარი კაკულია
ბეჟანი კანკია
ნანა წითლიძე
ეკატერინე ჩარტია
მეგი ლემონჯავა
ანა ბეჭვაია
ირაკლი დარსალია
თინათინ ჯინჭველაძე
მაკა მამუკაშვილი
თათევიკ კარაბეკიანი
კარინე არზუმანიან
ნუნუ ბერიძე
მარინა ჯავახიშვილი
ნანა ფუთურიძე
ბელა გოცირიძე
ნათია მუჯირიშვილი
ლაურა იჩუაძე
ხათუნა გოგიაშვილი
ზაურ ახრახაძე
გიორგი მელიქიძე
გია მიხაილიდი
გია ბესტავაშვილი
აარონ ძორელაშვილი

დანართი N2სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის პაციენტის შემთხვევის ზედამხედველობის/კონტროლის
აქტი N______________
შედგენილია “საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სამედიცინო შემთხვევების მონიტორინგის/კონტროლის საფუძველზე, სსიპ-სოციალური მომსახურების
სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის // ივლისის N/// ბრძანებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში

________________________________________________________

_________________ წ.

ოქმის შედგენის ადგილი

ოქმის შედგენის თარიღი

მონიტორი__________________________________________________________________________________________
ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის სახელი, გვარი

სამედიცინო დაწესებულება, საიდენტიფიკაციო კოდი, უფლებამოსილი წარმომადგენელი -------------------_________________________________________________________________________________________________

--------------------------------ზედამხედველობის განხორციელების თარიღ(ებ)ი

სამედიცინო დაწესებულებას მიმართა /// პაციენტმა, მათ შორის, მიმწოდებლის მიერ პროგრამის ფარგლებში
დაფიქსირდა /// შემთხვევა (დანართი):
ზედამხედველობის შედეგი ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
აღიწერება პროგრამის პირობების, მათ შორის, სააგენტოს 2019 წლის /// ივლისის N/// ბრძანების მიხედვით, დაწესებულებაში არსებული მონაცემების შესაბამისობა/შეუსაბამობა ელექტრონულ
პროგრამაში ასახულ ინფორმაციასთან; შემთხვევის/პროგრამული შემთხვევ(ებ)ის ანაზღაურებაზე უარის შემთხვევაში, შესაბამისი შემთხვევების ნომრებისა და ანაზღაურებაზე უარის
მიზეზის/საფუძვლის მითითებით (აქტს თან უნდა დაერთოს შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის ასლი).

ხელმოწერები:
მონიტორი

სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენელი

------------------------------------------

------------------------------------------------

-------------------------------------------

-----------------------------------------------

სახელი, გვარი გარკვევით და ხელმოწერა

თანამდებობა, სახელი, გვარი გარკვევით და ხელმოწერა

კომენტარის ველი:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ოქმის ხელმოწერაზე, ოქმის ამ ველში უნდა გაკეთდეს შესაბამისი აღნიშვნა, ოქმის ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს,
ხოლო მეორე ეგზემპლარი რჩება განმახორციელებელთან. წერილობითი სახით, სამედიცინო დაწესებულების პოზიცია შესაძლებელია დაერთოს ოქმს, რაზედაც ამავე ველში კეთდება სათანადო
ჩანაწერი.

ოქმი შეიძლება გასაჩივრდეს ადმინისტრაციული საჩივრით, სააგენტოს ცენტრალურ ოფისში (ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის
გამზ. N144) ან/და სასარჩელო განცხადებით, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი N6), მისი ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში.

