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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030492393726220
02 / მარტი / 2020 წ.

№ 04-133/ო

პილ ოტური პროექტის - „შედეგზე დაფ უძნებულ ი დაფ ინანსება და ინტეგრირებულ ი
მკურნალ ობის მოდელ ი ტუბერკულ ოზის მართვის ამბულ ატორიულ დონეზე“
ფ არგლ ებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესის,
ფ ულ ადი წახალ ისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფ ორმის,
ანგარიშგებისთვის გამოსაყენებელ ი საანგარიშგებო ფ ორმისა და მისი შევსების
წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 28 თებერვლის № 01/2545 ( № 04/6023; 26.02.2020)
წერილის გათვალისწინებით, „2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილებით
დამტკიცებული „2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების“ 23-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო პროგრამების N6 დანართის („ტუბერკულოზის მართვა“) მე-7
მუხლის პირველი პუნქტის, N6.3 დანართის (პილოტური პროექტი - „შედეგზე დაფუძნებული
დაფინანსება და ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიულ
დონეზე“), საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე, 53-ე და 61-ე მუხლებისა და
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-14/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტოს დებულების“ მე-4 მუხლის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს:
ა) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილების - (შემდგომში
ბრძანებასა და მის დანართებში - დადგენილება) „ტუბერკულოზის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის
დანართი N6.3-ით დამტკიცებული პილოტური პროექტის - „შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება და
ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიულ დონეზე“
(შემდგომში ბრძანებასა და მის დანართებში - პილოტური პროექტი) ფარგლებში დამდგარი
სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესი“ (დანართი N1);
ბ) ოქმი პილოტური პროექტის ფარგლებში, ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის
შესახებ (შემდგომში - ოქმი, დანართი N2);
გ) პილოტური პროექტის (დადგენილების N6.3 დანართი) მე-5 პუნქტით განსაზღვრული
მომსახურების მიმწოდებლების მიერ, საანგარიშო პერიოდში, სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტოში (შემდგომში ბრძანებასა და მის დანართებში - სააგენტო) წარმოსადგენი ანგარიშგების
ფორმები (შემთხვევათა რეესტრი) (დანართი N3; N3.1);
დ) პილოტური პროექტის ფარგლებში, საანგარიშგებო დოკუმენტაციის (შემთხვევათა რეესტრი)
შევსების ინსტრუქცია (დანართი N4).
2. დაევალოთ:
ა) სააგენტოს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტს (კ. ჩხარტიშვილი):
ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/4eca7bdd-3c1d-4619-b37e-7d267493fe0a.html

1/2

3/2/2020

ა.ა) უზრუნველყოს ამ ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართების გაცნობა
შესაბამისი მიმწოდებლებისათვის და საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების აღმოჩენა საანგარიშო
პერიოდში წარმოსადგენი ანგარიშგების შესაბამისი ფორმის შევსებასთან დაკავშირებით;
ა.ბ) განსაზღვროს შერჩევითი მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი/პირები და
კოორდინაცია გაუწიოს მის/მათ საქმიანობას;
ა.გ) საერთო ზედამხედველობა გაუწიოს ამ ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული
ინსტრუქციის შესაბამისად, შერჩევითი მონიტორინგის პროცესს;
ა.დ) განახორციელოს ბრძანების შესრულების კოორდინაცია;
ბ) სააგენტოს დირექტორის აპარატს (ნ. ჩანადირი), უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანებისა და
მისი დანართების განთავსება სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.ssa.gov.ge).
3. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,პილოტური პროექტის „შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება და ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი ტუბერკულოზის
მართვის ამბულატორიულ დონეზე“ ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი
მონიტორინგის წესის, ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის,
ანგარიშგებისთვის გამოსაყენებელი საანგარიშგებო ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების
შესახებ“ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის 25 სექტემბრის № 04-1575/ო
ბრძანება.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მისი მოქმედება ვრცელდება 2020 წლის 1
იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
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დანართი N1

„შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება და ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი
ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიულ დონეზე“ პილოტური პროექტის ფარგლებში
დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესი

1. „შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება და ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი
ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიულ დონეზე“ პილოტური პროექტის ფარგლებში
დამდგარი შემთხვევების მონიტორინგის წესი (შემდგომში – წესი) შემუშავებულია
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს პილოტური
პროექტით

გათვალისწინებული

ღონისძიებების

რეალიზაციას

და

განხორციელების

ზედამხედველობის პროცესს, ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში ტუბერკულოზის
მკურნალობისადმი დამყოლობისა და მკურნალობის შედეგების გაუმჯობესებას.
2. წესში გამოყენებულ ტერმინებს გააჩნიათ იგივე მნიშვნელობა, რაც გათვალისწინებულია
პილოტური პროექტით, მასთან დაკავშირებული სხვა ნორმატიულ და/ან ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტებით

და

პილოტური

პროექტის

ფარგლებში

შექმნილი სახელმძღვანელოებით. ამასთან, წესში გამოყენებულ ქვემოთ მოცემულ ტერმინებს
გააჩნიათ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) მონიტორინგის განმახორციელებელი (შემდგომში – მონიტორი) – სააგენტოს თანამშრომელი,
რომელიც

უზრუნველყოფს

პილოტურ

პროექტში

მონაწილე

მიმწოდებლის

მიერ

წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს (საანგარიშგებო დოკუმენტაციის - შემთხვევათა
რეესტრი) სახით მოწოდებული შემთხვევების მონიტორინგს;
ბ) ოქმი ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ (შემდგომში – ოქმი) – სააგენტოს
დირექტორის ბრძანებით უფლებამოსილი პირის (მონიტორი) მიერ, პილოტური პროექტის
შესაბამისად გამოცემული, დადგენილი ფორმის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;
დ) მონიტორის ვიზიტის აქტი (შემდგომში – აქტი) – მონიტორინგის განხორციელების დროს
შედგენილი დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი
შემთხვევების შესახებ ინფორმაცია და მონიტორინგისას მინიჭებული სტატუსი
(„ექვემდებარება“

ან

„არ

ექვემდებარება“).

აქტს

უნდა

დაესვას

მონიტორინგის

განხორციელების თარიღი და ხელმოწერილი უნდა იყოს მონიტორის და მიმწოდებლის
წარმომადგენლის მიერ.
3. მონიტორინგი ხორციელდება მიმწოდებელ დაწესებულებებში მონიტორის ვიზიტის დროს,
კვარტალში ერთხელ, მას შემდეგ, რაც მიმწოდებელი კვარტალურ ანგარიშს წარუდგენს
სააგენტოს.
4. სააგენტოს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი განსაზღვრავს:

ა) განსახორციელებელი მონიტორინგის შემთხვევების რაოდენობას და შერჩევის პრინციპს;
ბ) შემთხვევაზე/შემთხვევებზე განმეორებითი მონიტორინგის ჩატარების საჭიროებას,
რომლის საფუძველზეც მონიტორი უფლებამოსილია, მიმწოდებელ დაწესებულებაში
განახორციელოს განმეორებითი ვიზიტ(ებ)ი.
5. მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, მონიტორი
ანგარიშის

სახით

წარმოდგენილი

(შემთხვევათა

უზრუნველყოფს კვარტალური

რეესტრი)

ინფორმაციის

ამოღებას

(ამობეჭდვას), რომელიც წარმოადგენს მონიტორის ვიზიტის აქტის შემადგენელ ნაწილს. იმ
შემთხვევაში, თუ მონიტორი აქტში დააფიქსირებს სტატუსს - „არ ექვემდებარება“, ამის შემდეგ
მონიტორი, კონკრეტულ შემთხვევაზე ადგენს ოქმს ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის
თქმის შესახებ.
6. სამედიცინო შემთხვევების მონიტორინგი (შემდგომში - მონიტორინგი) მოიცავს შემთხვევის
შესახებ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს (კვარტალური ანგარიშის) სახით
წარმოდგენილი მონაცემების (შემთხვევათა რეესტრი) შედარებას მომწოდებლებთან არსებულ
შესაბამის, შემდეგ ფორმებში (შემდგომში - ფორმა) დაფიქსირებულ მონაცემებთან:
ა) ტბ-01 (DS-TB DOT ყოველდღიურ შესრულებაზე);
ბ) MDR/PDR პაციენტის მკურნალობის მონიტორინგის ფორმა (MDR-TB DOT ყოველდღიურ
შესრულებაზე);
გ) ტბ-02 (DR-TB პაციენტების საერთო რაოდენობაზე);
დ) ტბ-03 (DS-TB პაციენტების საერთო რაოდენობაზე).
7. მიმწოდებელთან ვიზიტის დროს, მონიტორი ახდენს შემდეგი მონაცემების შემოწმებას:
ა) პაციენტის ინდივიდუალური კოდის მიხედვით;
ბ) პაციენტის პირადი ნომრის მიხედვით (18 წლამდე ასაკის პირთან მიმართებაში ამ მონაცემის
არსებობის შემთხვევაში);
გ) პაციენტის სახელის, გვარის მიხედვით;
დ) ადგენს ანგარიშგებაში წარმოდგენილი შემთხვევების პროექტში ჩართვის კრიტერიუმების
სისწორეს, კერძოდ:
დ.ა) მონიტორი ახდენს მიმწოდებელთან არსებულ შესაბამის ფორმაში პაციენტის
რეგისტრაციის ინდივიდუალური კოდის დადარებას, ანგარიშგების ფორმაში მითითებულ
კოდთან;
დ.ა.ა) ტბ - 03 ჟურნალში ამოწმებს სენსიტიური ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების
რეგისტრაციას;

დ.ა.ბ) ტბ - 02 ჟურნალში ამოწმებს რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული
პაციენტების რეგისტრაციას;
დ.ბ) მონიტორი ახდენს ტუბერკულოზის ფორმის შემოწმებას, კერძოდ:
დ.ბ.ა) სენსიტიური ტუბერკულოზით დაავადებულ
ლოკალიზაცია მოწმდება „ტბ - 03 ჟურნალში;

პაციენტებზე

ტუბერკულოზის

დ.ბ.ბ) რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების შემთხვევაში,
ტუბერკულოზის ლოკალიზაცია (ნოზოლოგიის ICD-10 კოდი) მოწმდება „ტბ - 02 ჟურნალში“;
დ.ბ.გ) იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ შემთხვევათა რეესტრში შეყვანილია
ფილტვგარეშე ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის მონაცემები, მითითება ეძლევა
დაწესებულებას, აღნიშნული შემთხვევის შემთხვევათა რეესტრიდან ამოღებასთან
დაკავშირებით;
ე) ამოწმებს ანგარიშგების ფორმაში შეყვანილი ინდიკატორის შესრულების მონაცემების
სისწორეს პაციენტზე:
ე.ა) ადგენს პაციენტისთვის განსაზღვრული DOT-ის განხორციელების რეჟიმის მიხედვით,
ვიზიტების შესაბამისობას საანგარიშგებო დოკუმენტაციაში მითითებული პაციენტის
დამყოლობის სტატუსთან;
ე.ა.ა) სენსიტიური ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტებისთვის
შესრულების შემოწმება ხდება ტბ - 01 ფორმაში;

ინდიკატორის

ე.ა.ბ) რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის შემთხვევაში,
ინდიკატორის შესრულების შემოწმება ხდება - MDR/PDR პაციენტის მკურნალობის
მონიტორინგის ფორმაში;
ე.ბ) აღნიშნულ ფორმებში თითოეულ საანგარიშგებო თვეზე უნდა მოხდეს ინდიკატორის
შესრულების გადამოწმება „ინდიკატორის პასპორტში“ მითითებული განმარტების
შესაბამისად.
8. შემთხვევა არ იქნება გათვალისწინებული წახალისების გაცემის
გამოთვლისას შესაბამის პერიოდზე (სტატუსი - „არ ექვემდებარება“):

ინდიკატორის

ა) თუ ამბულატორიული მკურნალობის პერიოდში პაციენტს, ერთი კალენდარული თვის
განმავლობაში გატარებული ექნება 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე ნაკლები;
ბ) თუ შეუსაბამობა დაფიქსირდა ანგარიშგების ფორმაში, ამ წესის მე-7 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის
მიხედვით, დაფიქსირებულ მონაცემებსა და ინდიკატორის შესრულების რეალურ
მაჩვენებლებს შორის (ტბ-01, MDR/PDR პაციენტის მკურნალობის მონიტორინგის ფორმა, ტბ03, ტბ-02), ფორმების მიხედვით:

ბ.ა) თუ პაციენტი ახორციელებს 8-20 (რვიდან ოცის ჩათვლით) DOT ვიზიტს თვის
განმავლობაში (DOT ხორციელდება კვირაში 2-3 ან 5 დღე და ყოველი მომდევნო დღისთვის
იღებს მედიკამენტებს სახლში მისაღებად) და ფილტვის ფორმის DS-TB პაციენტებისთვის
ამბულატორიული მკურნალობის დაწყებიდან მკურნალობის დასრულებამდე ფიქსირდება 2
(ორი) ან მეტი გაცდენილი დღე, ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში;
ბ.ბ) თუ პაციენტი ახორციელებს 4 (ოთხი) DOT ვიზიტს ერთი კალენდარული თვის
განმავლობაში - პაციენტი ახორციელებს DOT კვირაში 1 (ერთი) დღე და სხვა დღეებისთვის
იღებს მედიკამენტებს სახლში მისაღებად ფილტვის ფორმის DS-TB პაციენტებისთვის
ამბულატორიული მკურნალობის დაწყებიდან მკურნალობის დასრულებამდე ფიქსირდება 1
(ერთი) გაცდენილი დღე მაინც;
ბ.გ) თუ პაციენტი ახორციელებს 26 (ოცდაექვსი) დღე DOT ვიზიტს ერთ კალენდარული თვეში
(კვირაში 6 დღე, კვირა დღის გამოკლებით), ან ყოველდღე და ფილტვის ფორმის DR-TB
პაციენტებისთვის ამბულატორიული მკურნალობის დაწყებიდან ფიქსირდება 4 (ოთხი) ან
მეტი გაცდენილი დღე ერთი კალენდარული თვის განამვლობაში.
გ) მე-8 პუნქტის ,,ბ“ პუნქტის ,,ბ.ა“, ,,ბ.ბ“ და ,,ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გამოვლენილი დარღვევები
საპატიოდ ჩაითვლება იმ შემთხვევაში:
გ.ა) თუ პაციენტს მედიკამენტის მიღება შეჩერებული აქვს მედიკამენტის არარსებობის გამო,
15 კალენდარულ დღეზე ნაკლები პერიოდით და აღნიშნული დადასტურებულია შესაბამის
სამედიცინო დოკუმენტაციაში ჩანაწერით.
გ.ბ) თუ პაციენტს მედიკამენტის მიღება შეჩერებული აქვს სამედიცინო ჩვენებით, 15
კალენდარულ დღეზე ნაკლები პერიოდით და აღნიშნული დადასტურებულია შესაბამის
სამედიცინო დოკუმენტაციაში ჩანაწერით.
9. შემთხვევის მონიტორინგის დასრულების შემდეგ, მონიტორი ადგენს აქტს, ერთ
ეგზემპლარად და მის ასლს უტოვებს მიმწოდებელს. აქტში შემთხვევაზე მინიჭებული
სტატუსის გარდა, შეიძლება დაფიქსირდეს მიმწოდებლის მიერ ანგარიშგების დოკუმენტის
შევსებისას დაშვებული უზუსტობები. ისეთი უზუსტობების არსებობისას, რამაც შეიძლება
გავლენა იქონიოს წახალისების გაცემის ინდიკატორის გამოთვლაზე, მიმწოდებელს ეძლევა
რეკომენდაციები

აღმოჩენილი

ხარვეზების

აღმოსაფხვრელად

და

საანგარიშგებო

დოკუმენტაციის ხელახლა წარსადგენად.
10. აქტს ხელს აწერს მონიტორი და მიმწოდებლის წარმომადგენელი. თუ მიმწოდებლის
წარმომადგენელი უარს განაცხადებს აქტის ხელის მოწერაზე, მონიტორი აკეთებს შესაბამის
მითითებას ხელმოწერაზე უარის თქმის და სავარაუდო მიზეზების მითითებით, აწერს ხელს
და ასლს უტოვებს მიმწოდებელს.

11. ამ წესის მე-8 პუნქტით გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში (გარდა მე-8 პუნქტის ,,გ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა), რაც ფიქსირდება აქტში
შესაბამისი სტატუსით („არ ექვემდებარება“), მონიტორი ადგენს დადგენილი ფორმის ოქმს
(ოქმი ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ) 2 (ორი) ეგზემპლარად. ოქმში
მითითებული იქნება ის შეუსაბამობა ინდიკატორის შესრულების რეალურ მაჩვენებლებთან,
რომელიც დაფიქსირდა მონიტორინგისას. ოქმის ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს,
ხოლო მეორე ეგზემპლარი რჩება განმახორციელებელთან.
12. ოქმს ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ, ენიჭება ნომერი - პაციენტის
რეგისტრაციის ინდივიდუალური კოდი (ოქმის სარეგისტრაციო ნომერი).
13. ოქმს ხელს აწერენ მონიტორი და მიმწოდებლის წარმომადგენელი. იმ შემთხვევაში, თუ
მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ოქმის ხელმოწერაზე, შემმოწმებელი ოქმის
შესაბამის გრაფაში („კომენტარის ველი“) აკეთებს მითითებას მიმწოდებლის წარმომადგენლის
მხრიდან აქტის ხელმოწერაზე უარის თქმის და სავარაუდო მიზეზების მითითებით.
სამედიცინო დაწესებულების პოზიცია შესაძლებელია დაერთოს ოქმს, წერილობითი სახით,
რაზედაც ამავე ველში კეთდება სათანადო ჩანაწერი.
14. შემოწმებისას, მონიტორი ხელმძღვანელობს პილოტური პროექტით და მასთან
დაკავშირებული ნორმატიული და ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტებით.
15.

მონიტორი

კანონმდებლობით

ვალდებულია,
საიდუმლო

გამჟღავნებისაგან
ინფორმაციას

დაიცვას

(პირადი

საქართველოს

საიდუმლოება,

მოქმედი

სამედიცინო

საიდუმლოება, კომერციული საიდუმლოება) მიკუთვნებული ის მონაცემები, რომლებიც
მისთვის ცნობილი გახდა მონიტორინგის განხორციელების პერიოდში. ეს ვალდებულება
მონიტორზე ვრცელდება სააგენტოსთან შრომითი ურთიერთობების შეჩერების ან შეწყვეტის
შემდეგაც.
16.

წინამდებარე

წესით

გათვალისწინებული

ფუნქციების

(უფლებამოსილებების)

შესრულებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ მონიტორს, რომელმაც უზრუნველყო
მონიტორინგი.

დანართი N2

სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო
ოქმი ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ N______________
შედგენილია “სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში დამდგარი შემთხვევების მონიტორინგის საფუძველზე, სსიპსოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით უფლებამოსილი პირის სახელით

_____________________ წ.

___________________
ოქმის შედგენის ადგილი

ოქმის შედგენის თარიღი

ოქმის შემდგენი_____________________________________________________________
სააგენტოს ტერიტორიული ერთეული და მონიტორის სახელი, გვარი

სამედიცინო დაწესებულება, წარმომადგენელი__________________________________________

_________________________________________________________________________________
შემთხვევის ნომერი_________________________________________________________________
მონიტორინგის შედეგი______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
აღიწერება შემთხვევის მონაცემების შეუსაბამობა საანგარიშგებო ფორმაში ასახულ შესაბამის ინფორმაციასთან

ხელმოწერები:
მონიტორინგზე
უფლებამოსილი
პირი

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.

Results4TB პილოტში ჩართული სპეციალიზებული დაწესებულების ანგარიშგების ფორმა - შემთხვევათა რეესტრი
დაწესებულების დასახელება:
დამყოლობის მაჩვენებელი*****

ანგარიშგების პერიოდი: რიცხვი, თვე, წელი (დან) რიცხვი, თვე, წელი (ჩათვლით)
N

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
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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56
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67
68
69
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72
73
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76
77

პაციენტის ინდ
კოდი*

პაციენტის სახელი, გვარი

პაციენტის პირადი N /
სხვ საიდენ. მონაცემი

ფილტვის
ფორმა**

ტუბ
ფორმა***

DOT რეჟიმი****

U - ქალაქი
R- სოფელი
*****

თვე 1

თვე 2

თვე 3

Results4TB პილოტში ჩართული სპეციალიზებული დაწესებულების ანგარიშგების ფორმა - შემთხვევათა რეესტრი
დაწესებულების დასახელება:
დამყოლობის მაჩვენებელი*****

ანგარიშგების პერიოდი: რიცხვი, თვე, წელი (დან) რიცხვი, თვე, წელი (ჩათვლით)
N

პაციენტის ინდ
კოდი*

პაციენტის სახელი, გვარი

პაციენტის პირადი N /
სხვ საიდენ. მონაცემი

ფილტვის
ფორმა**

ტუბ
ფორმა***

DOT რეჟიმი****

U - ქალაქი
R- სოფელი
*****

თვე 1

თვე 2

თვე 3

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
(1). DOT-ზე მყოფი ქალაქის PTB პაციენტების რა-ბა
0
0
0
(2). DOT-ზე მყოფი სოფლის PTB პაციენტების რ-ბა
0
0
0
(3). DOT-ზე მყოფი ყველა PTB პაციენტის რ-ბა (მნიშვნელი)
0
0
0
(4). DOT-ზე დამყოლი ყველა PTB პაციენტის რა-ბა (მრიცხველი)
0
0
0
(5). DOT-ის შესრულება (%) - (3/4*100%)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
(6). გადასახდელი ბონუსის მოცულობა (%)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
(7). თვის ბონუსი (ლარი)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
(8). კვარტლის ბონუსი (ლარი)
#DIV/0!
შენიშვნა:
* პაციენტის ინდ კოდი - პროგრამული კოდი. შეიყვანეთ ყველა ფილტვის ფორმის მქონე პაციენტი, რომელიც იმყოფება ამბ. მკურნალობაზე სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში
**შეიყვანეთ მხოლოდ ფილტვის ფორმა
*** ტუბ ფორმის გრაფაში პაციენტის ტუბერკულოზის ფორმის აღსანიშნად გამოიყენეთ შემდეგი კოდები: DS - რეგულარული პაციენტისთვის, DR - რეზისტენტული პაციენტისთვის
**** DOT რეჟიმში მიუთითეთ პაციენტთან შეთანხმებული DOT-ის განხორციელების რეჟიმი
***** გამოიყენეთ შემდეგი აღნიშვნები ქალაქის და სოფლის პაციენტებისთვის, რომლებიც ქალაქად და სოფლად იღებენ DOT სერვისს : U - ქალაქი, R - სოფელი
****** დამყოლი პაციენტი აღნიშნეთ "1", არადამყოლი - "0", თუ პაციენტი მიმდინარე თვის განმავლობაში არ მკურნალობს, ან იმკურნალა 15 დღეზე ნაკლები, ან წამალს არ იღებდა
სამედიცინო ჩვენებით ან მედიკამენტის არარსებობის გამო 15 დღე და მეტი პეროდით - გრაფა დატოვეთ ცარიელი

დადასტურებულია მენეჯერის მიერ

სახელი, გვარი:

ხელმოწერა:

დაწესებულების ბეჭედი:

თარიღი:
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დაწესებულების დასახელება:
დამყოლობის მაჩვენებელი******

ანგარიშგების პერიოდი: რიცხვი, თვე, წელი (დან) რიცხვი, თვე, წელი (ჩათვლით)

N
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48
49
50
51
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პაციენტის ინდ კოდი*

პაციენტის სახელი, გვარი

პაციენტის პირადი N / სხვ
საიდენ. მონაცემი

საყოველთაო პროგრამის ამბულატორიული
მომსახურების მოსარგებლე**

ფილტვის
ფორმა***

ტუბ
ფორმა****

DOT რეჟიმი*****

U - ქალაქი
R- სოფელი ******

თვე 1

თვე 2

თვე 3

Results4TB პილოტში ჩართული ინტეგრირებული დაწესებულების ანგარიშგების ფორმა - შემთხვევათა რეესტრი
დაწესებულების დასახელება:
დამყოლობის მაჩვენებელი******

ანგარიშგების პერიოდი: რიცხვი, თვე, წელი (დან) რიცხვი, თვე, წელი (ჩათვლით)

N

პაციენტის ინდ კოდი*

პაციენტის სახელი, გვარი

პაციენტის პირადი N / სხვ
საიდენ. მონაცემი

საყოველთაო პროგრამის ამბულატორიული
მომსახურების მოსარგებლე**

ფილტვის
ფორმა***

ტუბ
ფორმა****

DOT რეჟიმი*****

U - ქალაქი
R- სოფელი ******

თვე 1

თვე 2

თვე 3

78
79
80
(1). DOT-ზე მყოფი ქალაქის PTB პაციენტების რა-ბა

0

0

0

(1.ა). DOT-ზე მყოფი ქალაქის PTB პაციენტები საყოველთ. ამბ. მომს, მოსარგებლე სხვა დაწესებულებაში

0

0

0

(2). DOT-ზე მყოფი სოფლის PTB პაციენტების რ-ბა

0

0

0

(2.ა). DOT-ზე მყოფი სოფლის PTB პაციენტები საყოველთ. ამბ. მომს. მოსარგებლე სხვა დაწესებულებაში

0

0

0

(3). საყოველთაოს ამბ. მომს. მოსარგებლე სხვა დაწესებულებაში

0

0

0

(4). DOT-ზე მყოფი ყველა PTB პაციენტის რ-ბა (მნიშვნელი)

0

0

0

(5). DOT-ზე დამყოლი ყველა PTB პაციენტის რა-ბა (მრიცხველი)

0

0

0

(6). DOT-ის შესრულება (%) - (3/4*100%)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

(7). გადასახდელი ბონუსის მოცულობა (%)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

(8). თვის ბონუსი (ლარი)

#DIV/0!

#DIV/0!

(9). კვარტლის ბონუსი (ლარი)

#DIV/0!
#DIV/0!

შენიშვნა:
* პაციენტის ინდ კოდი - პროგრამული კოდი. შეიყვანეთ ყველა ფილტვის ფორმის მქონე პაციენტი, რომელიც იმყოფება ამბ. მკურნალობაზე სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში
** საყოველთაო პროგრამის ამბ მომსახურების მოსარგებლე: 1 - ამ დაწესებულებაში; 2- სხვა დაწესებულებაში ან კერძოდ დაზღვეული;
***შეიყვანეთ მხოლოდ ფილტვის ფორმა
**** ტუბ ფორმის გრაფაში პაციენტის ტუბერკულოზის ფორმის აღსანიშნად გამოიყენეთ შემდეგი კოდები: DS - რეგულარული პაციენტისთვის, DR - რეზისტენტული პაციენტისთვის
***** DOT რეჟიმში მიუთითეთ პაციენტთან შეთანხმებული DOT-ის განხორციელების რეჟიმი
****** გამოიყენეთ შემდეგი აღნიშვნები პაციენტებისთვის, რომლებიც ქალაქად და სოფლად იღებენ DOT სერვისს : U - ქალაქი, R - სოფელი
******* დამყოლი პაციენტი აღნიშნეთ "1", არადამყოლი - "0", თუ პაციენტი მიმდინარე თვის განმავლობაში არ მკურნალობს, ან იმკურნალა 15 დღეზე ნაკლები, ან წამალს არ იღებდა სამედიცინო ჩვენებით ან
მედიკამენტის არარსებობის გამო 15 დღე და მეტი პეროდით - გრაფა დატოვეთ ცარიელი

დადასტურებულია მენეჯერის მიერ

სახელი, გვარი:

ხელმოწერა:

დაწესებულების ბეჭედი:

თარიღი:

დანართი N4
საანგარიშგებო დოკუმენტაციის (შემთხვევათა რეესტრის)
შევსების ინსტრუქცია
1. განმახორციელებელთან წარმოსადგენი ფორმები უნდა შეივსოს ფონტში -„Sylfaen“.
2. ერთეულის პროგრამულ კოდში - იწერება პროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურების
თაობაზე მიმწოდებლისაგან განმახორციელებელთან ფინანსური ანგარიშგებისათვის
წარმოსადგენი ინფორმაციის კომპიუტერულ პროგრამაში აღრიცხვის მიზნით, სააგენტოს
მიერ განსაზღვრული კოდი, რომელიც განთავსებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე: www.ssa.gov.ge.
3. ,,პაციენტის კოდი (ID)*“ გრაფაში უნდა ჩაიწეროს პაციენტის რეგისტრაციის
ინდივიდუალური კოდი, რომელიც მინიჭებული აქვს შესაბამის სამედიცინო დოკუმენტში.
4. პაციენტის სახელის, გვარის და პირადი ნომრის გრაფებში იწერება, მოსარგებლის სახელი,
გვარი და პირადი თერთმეტნიშნა ნომერი, რომელიც მას მინიჭებული აქვს სამოქალაქო
რეესტრის ბაზაში;
5. ,,.სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემები“ ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) მოსარგებლე 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეა და არ აქვს მინიჭებული პირადი
თერთმეტნიშნა ნომერი – ამ შემთხვევაში უნდა მიეთითოს დაბადების მოწმობის ნომერი;
ბ) თუ პირი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა უნდა დაფიქსირდეს პირის ბინადრობის მოწმობის ან
სამგზავრო პასპორტის ნომერი.
6. ,,ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებული პირების“ გრაფაში უნდა მოინიშნოს ,,დიახ“;
7. ,,ტუბ ფორმა**" გრაფაში უნდა მიეთითოს DS - სენსიტიური ტუბერკულოზის შემთხვევაში
ან DR - რეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევაში.
8. ,,DOT რეჟიმი***“ გრაფაში უნდა მიეთითოს პაციენტისთვის განსაზღვრული DOT-ის
განხორციელების რეჟიმი:
ა) DS - სენსიტიური ტუბერკულოზის მქონე პაციენტებისთვის - კვირაში 5-ჯერ, კვირაში 3ჯერ, კვირაში 2-ჯერ ან კვირაში 1 დღე;
ბ) DR - რეზისტენტული ტუბერკულოზის მქონე პაციენტებისთვის - ყოველდღე ან კვირაში 6
დღე;
9. ,,U - ქალაქი R- სოფელი ****“ გრაფაში უნდა მიეთითოს U - თუ პაციენტი DOT სერვისს იღებს
ქალაქის/რაიონის დონეზე და R - თუ პაციენტი DOT სერვისს იღებს სოფლად

10. ,,თვე 1,2,3.. (დამყოლობის მაჩვენებელი)“ გრაფაში უნდა მიეთითოს 1 – დამყოლი
პაციენტების შემთხვევაში და 0 - არადამყოლი პაციენტების შემთხვევაში;
11. თუ ამბულატორიული მკურნალობის პერიოდში პაციენტს, თვის განმავლობაში
გატარებული ექნება 15 კალენდარულ დღეზე ნაკლები (მათ შორის მედიკამენტის
არარსებობის გამო ან სამედიცინო ჩვენებით ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტ(ებ)ის
მიღების შეჩერება), ,,თვე 1,2,3.. (დამყოლობის მაჩვენებელი)“ გრაფა რჩება ცარიელი.
12. კვარტლის ბონუსი დაანგარიშდება ავტომატურად, მკურნალობისადმი დამყოლობის
მაჩვენებელის საფუძველზე, მონაცემების შეყვანის შემდეგ, 3 თვის ბონუსის ჯამით, სადაც
გათვალისწინებული იქნება შემდეგი:
ა) მიმწოდებელი დაწესებულების მიერ ინდიკატორის ≥85% შესრულების შემთხვევაში,
ფულადი წახალისება გაცემა სრული მოცულობით;
ბ) მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების მიერ ინდიკატორის
შესრულების შემთხვევაში, ფულადი წახალისება გაცემა 50%-ის ოდენობით,

71-85%-მდე

გ) მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების მიერ ინდიკატორის ≤70% შესრულების
შემთხვევაში, ფულადი წახალისება არ გაიცემა.

