საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანება N 53/ნ
2010 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი
,,ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების
ფარგლებში სადაზღვევო ვაუჩერის პირობებით გათვალისწინებული
სამკურნალო საშუალებების ნუსხისა და ამ სამკურნალო
საშუალებების ექიმის დანიშნულებით ბენეფიციარისათვის
მიწოდების ფორმატის დამტკიცების შესახებ”
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის”,
„სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების
ჯანმრთელობის
დაზღვევის”,
„კომპაქტურ
დასახლებებში
მყოფ
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო დაზღვევის”, „მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
სამედიცინო დაზღვევის” სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2010 წელს
ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით მოსახლეობისათვის გადასაცემი სადაზღვევო
ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9
დეკემბრის №218 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტისა და „ჯანმრთელობის
დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების,
60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო
ასაკის მოსახლეობა) ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა
და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე
(30.05.2012 N 01-28/ნ) ამოქმედდეს 2012 წლის 1 სექტემბრიდან ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დამტკიცდეს:
ა)
ჯანმრთელობის
დაზღვევის
სახელმწიფო
პროგრამების
ფარგლებში
სადაზღვევო ვაუჩერის პირობებით გათვალისწინებული სამკურნალო საშუალებების
თანდართული ნუსხა (დანართი N1)
ბ) სამკურნალო საშუალებების ექიმის დანიშნულებით ბენეფიციართათვის
მიწოდების ფორმატი (დანართი N2)
2. ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 მარტიდან.

ა. კვიტაშვილი
დანართი №1 (30.05.2012 N 01-28/ნ ამოქმედდეს 2012 წლის 1 სექტემბრიდან)
ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სადაზღვევო
ვაუჩერის პირობებით გათვალისწინებული სამკურნალო საშუალებების ნუსხა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი/სამკურნალწამლო საშუალებები
I. გულსისხლძარღვთა დაავადებების სამკურნალო საშუალებები
1 ბეტა ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
ატენოლოლი
მეტოპროლოლი
პროპრანოლოლი
ბისეპროლოლი
კარვედილოლი
2 კალციუმის არხების ანტაგონისტები
ამლოდიპინი
ნიფედიპინი
ვერაპამილი
3 აგფ ინჰიბიტორები
ენალაპრილი
კაპტოპრილი
რამიპრილი
პერინდოპრილი
4 დიურეზული საშუალებები
ჰიდროქლორთიაზიდი
ფუროსემიდი
სპირონოლაქტონი
5 პერიფერიული ვაზოდილატატორები
იზოსორბიდ დინიტრატი
ნიტროგლიცერინი
6 ანტიაგრეგანტული სამკურნალო საშუალებები
აცეტილსალიცილის მჟავა
კლოპიდოგრელი
7 ანტიარითმიული საშუალებები
ამიოდარონი
8 ანტიკოაგულანტები
ვარფარინი
9 საგულე გლიკოზიდები
დიგოქსინი
10 ელექტროლიტურ ცვლაზე მოქმედი საშუალებები (კალიუმის
შემავსებელი)
კალიუმის ასპარტატი+მაგნიუმის ასპარტატი
II. კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების სამკურნალო საშუალებები
1

2

H+-K+-ატფ-აზა ინჰიბიტორები
ომეპრაზოლი
რანიტიდინი
ანტაციდები

დეფიციტის

ალუმინის ჰიდროქსიდი+მაგნიუმის ჰიდროქსიდი
3 ფერმენტული საშუალებები
პანკრეატინი
4 ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები
დომპერიდონი
მეტოკლოპრამიდი
5 კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ტონუსის და მოტორიკის შემამცირებელი საშუალებები
დროტავერინის ჰ/ქ
ჰიოსცინის ბუთილ ბრომიდი
6 ნაწლავური მიკროფლორის წონასწორობის მარეგულირებელი ბიოლოგიური
წარმოშობის საშუალებები
Bifidobacterium infants, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus feacium
ლიოფილიზირებული Saccharomyces boulardii
bacillus claus
7 ელექტროლიტურ ცვლაზე მოქმედი საშუალებები
რეჰიდრონი
8 მეტეორიზმის შემამცირებელი საშუალებები
გააქტივებული ნახშირი
სიმეტიკონი
9 ჰელმინთების საწინააღმდეგო საშუალებები
მებენდაზოლი
პირანტელი
ალბენდაზოლი
III. ანტიალეგიული სამკურნალო საშუალებები
პრომეთაზინი
კლემასტინი
ქლოროპირამინი
ცეტირიზინი
ფექსოფენადინი
ლორატადინი
დესლორატადინი
კეტოტიფენი
IV. სასუნთქი სისტემის დაავადებების სამკურნალო საშუალებები
1 ამოსახეველებელი საშუალებები
ამბროქსოლი
კარბოცისტეინი
აცეტილცისტეინი
2 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები
ამინოფილინი
დოქსოფილინი
სალბუტამოლი

იპრატროპიუმის ბრომიდი
ფლუტიკაზონი
V. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები
აცეტილსალიცილის მჟავა
პარაცეტამოლი
იბუპროფენი
დიკლოფენაკი
VI. ანტიბაქტერიული სამკურნალო
მოსარგებლეებისათვის)
ამოქსაცილინი
აზითრომიცინი
კოტრიმოქსაზოლი
ცეფტრიაქსონი

საშუალებები

(0-5

წლის

(ჩათვლით)

ასაკის

დანართი N2
სამკურნალო საშუალებების ექიმის დანიშნულებით ბენეფიციართათვის მიწოდების
ფორმატი
1. სამკურნალო საშუალებების დანიშვნის უფლება აქვს დამოუკიდებელი საექიმო
საქმიანობის უფლების მქონე პირს - სერტიფიცირებულ ექიმს.
2. სამედიცინო ჩვენების გათვალისწინებით, ექიმი უფლებამოსილია თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში პაციენტს დაუნიშნოს ამ ბრძანების დანართი N1-ით
განსაზღვრული სამკურნალო საშუალებები, განსხვავებული სავაჭრო დასახელებებით.
ასეთ შემთხვევაში, მიეთითება სამკურნალო საშუალების დანართი N1-ით
განსაზღვრული, შესაბამისი სახელწოდებაც.
3. აკრძალულია საქართველოში არარეგისტრირებელი ფარმაცევტული სამკურნალო
საშუალებების გამოწერა.
4. სამკურნალო საშუალებები, ექიმის დანიშნულების თანახმად, გამოიწერება
თანდართული ნიმუშის შესაბამის რეცეპტის ფორმაზე (დანართი N2.1).
5. ექიმი რეცეპტში აღნიშნავს სადაზღვევო
ხელშეკრულებით განსაზღვრული
თანაგადახდის შესახებ ინფორმაციას, თითოეული სამკურნალო საშუალების
გასწვრივ.
6. ექიმი უფლებამოსილია ერთ რეცეპტზე გამოწეროს ერთი ან რამდენიმე სამკურნალო
საშუალება.
7. რეცეპტის სატიტულო ნაწილში გარკვევით უნდა იყოს დაფიქსირებული:
ა) რეცეპტის გამომწერი ექიმის სახელი, გვარი ;
ბ)
რეცეპტის
გამომწერი
ექიმის
და/ან
სამედიცინო
დაწესებულების
საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, მისამართი) ;
გ) გამოწერის თარიღი;

დ) პაციენტის მონაცემები: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ასაკი, მისამართი და
ტელეფონი;
ე) სადაზღვევო კომპანია, პოლისის ნომერი და მოქმედების ვადა;
ვ) დიაგნოზი.
8. რეცეპტში, როგორც ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდება, ისე ყველა სხვა
პუნქტი უნდა შეივსოს გარკვევით (მათ შორის შესაძლებელია ელექტრონული
ფორმით) და დამოწმდეს ექიმის ხელმოწერით, პირადი ბეჭდით და/ან სამედიცინო
დაწესებულების ბეჭდით.
9. ინფორმაცია ფარმაცევტული პროდუქტის შემადგენლობის, ფორმის, დოზის და
გაცემის შესახებ იწერება ქართულ ან ლათინურ ენაზე.
10. ფარმაცევტული პროდუქტის მიღების წესი იწერება დოზის, რაოდენობის, მიღების
სიხშირის და ხანგრძლივობის აღნიშვნით.
11. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორი უფლებამოსილია, ნებისმიერი
გაურკვევლობის შემთხვევაში დაუკავშირდეს რეცეპტის გამომწერ ექიმს დააზუსტოს
რეცეპტში გაკეთებული ჩანაწერი.
12. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორს ეკრძალება ექიმის დანიშნულების
შეცვლა.
13. სამკურნალო
საშუალების
რეცეპტი
გამოიწერება
მხოლოდ
ერთჯერადი
გამოყენებისათვის.
14. სამკურნალო საშუალებების
რეცეპტი არ წარმოადგენს მკაცრი აღრიცხვის
დოკუმენტს, ივსება ოთხ ეგზემპლარად - ერთი დედანი და სამი ასლი.
15. დედანი
და ორი ასლი ეძლევა პაციენტს ფარმაცევტული პროდუქტის
რეალიზატორთან წარსადგენად, ხოლო მესამე ასლი რჩება რეცეპტის გამცემ პირთან.
16. რეცეპტის დედანი და ერთი ასლი რჩება სამკურნალო საშუალების რეალიზატორს,
რომლის მიხედვით ხდება ანგარიშსწორება, ხოლო მეორე ასლი უბრუნდება პაციენტს.
17. სადაზღვევო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს ბენეფიციართათვის დანართი N1-ით
განსაზღვრული და/ან შესაბამისი სავაჭრო დასახელების მქონე სამკურნალო
საშუალებების
მიწოდება
სადაზღვევო
ხელშეკრულების
პირობების
გათვალისწინებით.
18. რეცეპტი ვარგისია გამოწერიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში გამოწერის
დღის ჩათვლით.
19. დაუშვებელია რეცეპტის
გამოყენება ფარმაცევტული პროდუქტის და/ან
ფარმაცევტული კომპანიის რეკლამის მიზნებისათვის.
20. სადაზღვევო კომპანიას, ბენეფიციარს და რეალიზატორს შორის ურთიერთობის სხვა
საკითხები, რომელიც არ არის ასახული წინამდებარე ბრძანებაში, რეგულირდება
შესაბამისი ხელშეკრულებით და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”
საქართველოს კანონით.
დანართი N2.1
რეცეპტის ფორმის ნიმუში

რეცეპტი
სამედიცინო დაწესებულება
ექიმი ______________________________________________________
სახელი, გვარი, ტელეფონი/მისამართი.
გამოწერის თარიღი __________________________________________
პაციენტი __________________________________________________ ასაკი ________
(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი )
ავადმყოფის მისამართი _______________________________________
სადაზღვევო კომპანია, პოლისის ნომერი, მოქმედების ვადა ________________________
___________________________________________________________
დიაგნოზი___________________________
ექვემდებარება თანაგადახდას %

Rp.:
S

Rp.:
S.

Rp.:
S

Rp.:
S

ექიმის ხელმოწერა _________________________________
ექიმის პირადი ბეჭედი და/ან
სამედიცინო დაწესებულების ბეჭედი
შენიშვნა: რეცეპტი ვარგისია გამოწერიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში

