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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030495901640816
13 / სექტემბერი / 2016 წ.

№ 04-472/ო

“2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით
დამტკიცებული 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის N9
დანართის (დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა) ფარგლებში, მიკროელემენტების
შემცველი საკვები დანამატის მოსარგებლეზე გაცემის წესის განსაზღვრის შესახებ
“2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით დამტკიცებული 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამის N9 დანართის (დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა) მე-9 მუხლის მე-15 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის,
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის 09 სექტემბრის N01/69011
წერილის და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის
N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების მე-4 მუხლის
საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.
განისაზღვროს “2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის
N660 დადგენილებით დამტკიცებული 2016 წლის
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის N9 დანართის (შემდგომში - დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის
პროგრამა) მე-3 მუხლის „ზ.დ“ ქვეპუნქტის (6-23 თვის ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა მიკროელემენტების
შემცველი საკვები დანამატით ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში’’ რეგისტრირებული
იმ ოჯახებისათვის, რომელთა საარსებო შემწეობის მისაღები ზღვრული ქულა არ აღემატება/ან ტოლია 100 000-ს)
ფარგლებში შესყიდული საკვები დანამატის (შემდგომში - მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატი) გაცემის
და მიწოდების წესი, შემდეგი პირობების შესაბამისად:

ა) მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატის მიწოდების წესი აფთიაქზე:

ა.ა)
შპს „მედფარმა პლუსი“ (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე
გაფორმების,
ტრანსპორტირების,
შენახვისა
და
გაცემის
მომსახურების
განმახორციელებელი
SPA160004954 ელექტრონული ტენდერით გამოვლენილი გამარჯვებული)
უზრუნველყოფს
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კონტრაქტორი აფთიაქებისათვის (რეგიონალური და რაიონული მასშტაბით) მიკროელემენტების შემცველი
საკვები დანამატის და მიკროელემენტების გამოყენების ინსტრუქციის მიწოდებას;
ა.ბ) მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატის აფთიაქებისათვის, როგორც პირველი ისე ყოველი
მომდევნო მიწოდება ხორციელდება მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატის არსებული მარაგების
საერთო რაოდენობიდან გამომდინარე, აგრეთვე კომპონენტით მოსარგებლე ბენეფიციარების
მიმართვიანობისა და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამების შესაბამისი კომპონენტის
შეუფერხებელი რეალიზების გათვალისწინებით, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო) ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტის მიერ.
ბ)
მიკროელემენტების
მოსარგებლეზე:

შემცველი

საკვები

დანამატის

გაცემის

წესი

აფთიაქიდან

კომპონენტით

ბ.ა) მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატის მიღება შეუძლია ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში’’ რეგისტრირებული ყველა იმ ოჯახის 6-23 თვის ასაკის ბავშვებს, რომელთა
საარსებო შემწეობის მისაღები ზღვრული ქულა არ აღემატება/ან ტოლია 100 000-ს;
ბ.ბ) აფთიაქიდან მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატი გაიცემა ერთჯერადად ექვსი კოლოფის
(180გ=180 პაკეტი) ოდენობით, მიუხედავად იმისა, თუ რა ასაკობრივ პერიოდშია ბენეფიციარი ( 6-23 თვე);
ბ.გ) აფთიაქიდან მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატი გაიცემა ,,სოციალურად დაუცველი
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში’’ შესაბამისი ქულით რეგისტრირებულ 6-23 თვის ყოველ ბავშვზე,
რომელთა ოდენობა ოჯახში შესაძლოა იყოს ერთზე მეტი, თითოეულზე ექვსი კოლოფის ოდენობით;
ბ.დ) მიკროელემენტების შემცველ საკვებ დანამატთან ერთად, გაიცემა მიკროელემენტების გამოყენების
ინსტრუქცია, სადაც დეტალურადაა გაწერილი საკვები დანამატის მიღების წესი;
ბ.ე) მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატის გაცემა მოხდება ბავშვის დაბადების და ოჯახის
სრულწლოვანი წევრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (დედანი და ასლი)
წარდგენის
საფუძველზე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სპეციფიკური მედიკამენტების აღრიცხვა–გაცემის
ელექტრონული ბაზის მეშვეობით, რომელშიც პირადი მონაცემების შეყვანისთანავე, ავტომატურად ისახება,
არის თუ არა პირი ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში’’ რეგისტრირებული,
შესაბამისი ქულით და ასაკობრივი კატეგორიით.
2.

დაევალოთ:

ა) სააგენტოს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტს (კ. ჩხარტიშვილი):
ა.ა) ადმინისტრირება გაუწიოს ბრძანების შესრულებას;
ა.ბ) უზრუნველყოს:
ა.ბ.ა) შპს ,,მედფარმა პლუსის’’ ინფორმირება წინამდებარე ბრძანებით გათვალისწინებულ საკითხებზე
და მოთხოვნის შემთხვევაში, მისთვის კონსულტაციის გაწევა, რომელიც გაავრცელებს მიღებულ
ინფორმაციას თავის კონტრაქტორ აფთიაქებში;
ა.ბ.ბ) მიკროელემენტების გამოყენების ინსტრუქციის მიწოდება;
ბ) სააგენტოს დირექტორის აპარატს (ნ. ჩანადირი), უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანებისა და მისი
დანართების განთავსება სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე (www.ssa.gov.ge).

ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორი, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის მოადგილე

ზაზა სოფრომაძე
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mikroelementebis gamoyenebis instruqcia
1

2

3

4

გახსენით პაკეტი

შიგთავსი ჩაყარეთ
თბილ, მისაღებად
მზა საკვებში.

მიკროელემენტების
საკვებში დამატების
შემდეგ კარგად
მოურიეთ კოვზით

მიკროელემენტების საკვებში
შერევიდან, ბავშვმა საკვები
უნდა მიიღოს არაუგვიანეს
ნახევარი საათისა

praqtikuli rCevebi
ნებადართულია

აკრძალულია

• მიკროელემენტების შემცველი ერთი პაკეტი გამოვიყენოთ საკვებთან
ერთად დღეში ერთხელ;

• არ გამოიყენოთ დღეში ერთ პაკეტზე
მეტი;

• მიკროელემენტების შემცველი ერთი პაკეტი გამოიყენება მხოლოდ
ერთი ბავშვითვის;

• არ დაუმატოთ მინერალები საკვებს
მომზადებამდე;

• შეურიეთ თბილ მყარ ან ახევრად მყარ საკვებს (მაგ.: ბურღულეულის
ფაფა,ბოსტნეულის და ხორცის პიურე და ა.შ) გახსენით იმ რაოდენობის
საკვებში, რომლის ათვისებაც შეუძლია ბავშვს ერთი ჭამის დროს;

• არ შეურიოთ სხვა ბავშვების საკვებს;

• მიკროელემენტების მისაცემად აირჩიეთ კვების ისეთი დრო როდესაც
ბავშვს ყველაზე მეტის ჭამა შეუძლია;
• მიკროელემენტების მიღება დასაშვებია საკვებში მისი გარევიდან
ნახევარი საათის განმავლობაში;
• გაუხსნელ მდგომარეობაში შეინახეთ გრილ ადგილას;
• ძუძუთი კვება რეკომენდირებულია 24 თვემდე; განსაკუთრებით
პირველი 6 თვე.

მიკროელემენტების შემცველი
საკვები დანამატის მიღების წესი
• ერთ ბავშვზე (ასაკი 6-23 თვე) გაიცემა 6 კოლოფი (180 პაკეტი)
მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატი.
• მიუხედავად, იმისა თუ რა ასაკიდან დაიწყებს მიკროელემენტების
შემცველი საკვები დანამატის მიღებას, კვების პრინციპი
ყველასთვის თანაბარია.
•

– საკვები დანამატის მიღების პერიოდი

		

– შესვენება (საკვებ დანამატს არ ვღებულობთ)

• არ გაყოთ კვებებს შორის ;
• არ შეინახოთ 30°C მაღალ
ტემპერატურაზე;
• საკვებად არ გამოიყენოთ გახსნილი ან
დაზიანებული პაკეტი.

obieqtis dasaxeleba
შპს ,,მედფარმა პლუსი"

რეგიონი

რაიონი

Tbilisi
ძველი თბილისის
თბილისი
რაიონი

მისამართი
უზნაძის ქ. N76/1

imereTi
quTaisis Sps "#4 afTiaqi"
saTao afTiaqi

imereTi

q. quTaisi

xaragauli Sps "farmacia"'

imereTi

daba xaragauli

solomon mefis #21

xoni Sps "farmacia"'

imereTi

xoni

Tavisuflebis moed. #1

saCxere Sps "farma-speqtri"

imereTi

saCxere

stalinis q. #20 იგივე
მუხრან მაჭავარიანის ქ.N#20

baRdaTi Sps "len"

imereTi

baRdaTi

kaxianis q. #2

wyaltubo Sps "farma 2008"

imereTi

wyaltubo

wereTlis q. #8

zestafoni Sps "farmacia"'

imereTi

zestafoni

aRmaSeneblis q. #61/a

Sps "farmacia-vani"

imereTi

vani

solomon II q. #3

Sps "WiaTuris centraluri
afTiaqi"

imereTi

WiaTura

yazbegis q #1

Terjola Sps "kolxeTi
2000"

imereTi

Terjola

rusTavelis #74

ი/მ რუსუდანი კაციტაძე
ტყიბული

imereTi

ტყიბული

კ.გამსახურდიას ქ#49/32

puSkinis q. #14

სამეგრელო
Sps "zugdidis farmacia"
saTao afTiaqi

samegrelo

q. zugdidi

კედიას ქ.4ა

Sps zugdidis #2 afTiaqi

samegrelo

q. zugdidi

z. gamsaxurdias gamz..
#33

Sps foTis #1 afTiaqi

samegrelo

foTi

rusTavelis rkali #12

Sps martvilis afTiaqi

samegrelo

martvili

gamsaxurdias #1

senaki sps "goginava"

samegrelo

senaki

WavWavaZis q. #111

შპს ,,ქეთი 2014" ჩხოროწყუ

სამეგრელო

ჩხოროწყუ

ჭავჭავაძის ქ. N12

Sps walenjixis afTiaqi
"walenjixa"

samegrelo

walenjixa

Tamar mefis q. #12

Sps xobis. afTiaqi
"avicena"

samegrelo

xobi

kostavas q. #4

samegrelo

abaSa

Tavisuflebis q#44d

სამეგრელო

მესტია

სეტის მოედანი 17

შპს ფარმალაენი
ი.მ. ,,ნათელა ჯაფარიძე"
მესტია

aWara
Sps ,,vitafarmi plusi" I
jgufis afTiaqi saTao

aWara

q. baTumi

baraTaSvilis q. #14

Sps "xelvaCauris afTiaqi"

aWara

q. baTumi

ხელვაჩაური, დიდ აჭარის
ქ.N#7

Sps "xulos afTiaqi"

aWara

xulo

t.abuseriZis q#2

Sps "Suaxevis afTiaqi"

aWara

daba Suaxevi

rusTavelis #27

Sps "alifarmi" ქედა

aWara

daba qeda

aRmaSeneblis q.#11

qobuleTi Sps "hipokrate96"

aWara

qobuleTi

aRmaSeneblis q.#92

guria
Sps "panacea" saTao
afTiaqi ოზურგეთი

guria

q. ozurgeTi

gabriel
episkoposis q. #2

Sps "aliansi 91" ჩოხატაური

guria

Coxatauri

rusTavelis #2

შპს ,,ნევრონი" ლანჩხუთი

guria

lanCxuTi

Wanturias q. #21

raWa-leCxumi
შპს ,,ამბროლაურის აფთიაქი"

რაჭა-ლეჩხუმი

ქ. ამბროლაური

ქ. ამბროლაური, კოსტავას
ქ. N14

Sps "farmacia" cageris
afTiaqi

raWa-leCxumi

cageri

rusTavelis #50

Sps "onis afTiaqi"

raWa-leCxumi

oni

aRmaSeneblis q. #48

Sps "lentexis afTiaqi"

raWa-leCxumi

lentexi

Tamar mefis .#29

qvemo qarTli
odiSarias q.
#24A

rusTavis Sps "#1 afTiaqi"

qvemo qarTli

q. rusTavi

Sps "marneulis afTiaqi"

qvemo qarTli

marneuli

rusTavelis q. #9

ი.მ. ლალი გურგენიძე

qvemo qarTli

bolnisi

sulxan-sabas q. #104

Sps "afTiaqi dmanisi"

qvemo qarTli

dmanisi

wm. ninos q. #33

Sps "afTiaqi lina" თეთრი
წყარო

qvemo qarTli

TeTriwyaro

farnavazis q. #9

gardabani i/m "Tarlan
zeinalova"

qvemo qarTli

gardabani

aRmaSeneblis q. #27

i/m "nino narouSvili"

qvemo qarTli

walka

არისტოტელეს ქ N#2

შიდა ქართლი

ქ. გორი

ქ. გორი, წერეთლის ქ. N9

ი.მ. ,,დავით გელაშვილი"
ხაშური

შიდა ქართლი

ხაშური

ბორჯომის ქ. 206

kaspis Sps beladona

Sida qarTli

kaspi

saakaZis q. #114

Sps "z. fanaskerteli"
qarelis afTiaqi

Sida qarTli

qareli

თამარ მეფის ქ. #60

Sida qarTli
შპს ,,მედფარმა პლუსი" გორი

mcxeTa-mTianeTi
Sps "qinaqina" mcxeTis
afTiaqi

mcxeTa-mTianeTi

q. mcxeTa

daviT aRmaSeneblis q.
#67

Sps "nimfa" დუშეთი

mcxeTa-mTianeTi

duSeTi r-ni

Jინვალი რუსთაველის 11

Sps "panacia" ყაზბეგი

mcxeTa-mTianeTi

yazbeis r-ni

stefanwminda ყაზბეგის
#1

შპს რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი

mcxeTa-mTianeTi

TianeTis r-ni

რუსთაველის #75

kaxeTi
Sps "imedi-Telavi"

kaxeTi

q. Telavi

Sps "centraluri" axmetis
afTiaqi

kaxeTi

axmeta

ColoyaSvilis 55

kaxeTi

Ggurjaani

i. noneSvilis q.#24

kaxeTi

dedofliswyaro

n. firosmanis q. #1

kaxeTi

sagarejo

kaxeTis gzatkecili
#13

kaxeTi

siRnaRi

მშვიდობი q #1

kaxeTi

lagodexi

kostavas q. #1

გურჯაანი

შპს ,,G.G"

Sps "salbuni farma"
დედოფლისწყარო
Sps "jeo hospitals"
sagarejos samedicino
centri
Sps arqimedes klinika
siRnaRi
Sps farmakoni ლაგოდეხი

d. aRmaSeneblis gamz. #41

samcxe-javaxeTi
Sps '"axalcixis afTiaqi"

samcxe-javaxeTi

q. axalcixe

q. axalcixe
TabukaSvilis q. #33

Sps "borjomis #1
afTiaqi"

samcxe-javaxeTi

borjomi

kostavas q. #23

Sps "farma meline"
axalqalaqis afTiaqi

samcxe-javaxeTi

axalqalaqi

lanbadianis q. #54

Sps "eTeri" aspinZis
afTiaqi

samcxe-javaxeTi

aspinZa

მესხეთის q#4

