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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

ბრძანება
KA030168109531920

16 / ოქტომბერი / 2020 წ.

№ 10-19/ო

„საყოველ თაო ჯანმრთელ ობის დაცვის სახელ მწიფ ო პროგრამის“ „მედიკამენტებით
უზრუნველ ყოფ ის“ კომპონენტის ფ არგლ ებში, ფ არმაცევტულ ი პროდუქტის ნუსხის,
ფ ასის და პირობების დამტკიცების თაობაზე

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების N1.9 დანართის მე-7 - 72
პუნქტების, აგრეთვე, „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ
ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების
N1.9 დანართის (მედიკამენტებით უზრუნველყოფა) ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის,
ფასისა და პირობების დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020
წლის
29 სექტემბრის N01-489/ო ბრძანებით შექმნილი კომისიის (შემდგომში-კომისია) N1
(29.09.2020), N2 (05.10.2020) და N3 (08.10.2020) საოქმო გადაწყვეტილებების გათვალისწინებით,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე, 52-ე, 53-ე მუხლებისა და 54-ე მუხლის
პირველი ნაწილის, აგრეთვე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 18 აგვისტოს № 01-91/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში-სააგენტო) დებულების მე-4
მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს:
ა) კომისიის 2020 წლის 8 ოქტომბრის N3 საოქმო გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ფარმაცევტული
პროდუქტის ნუსხა და ფასი, ამ ბრძანების N1 დანართის შესაბამისად;
ბ) კომისიის 2020 წლის 5 ოქტომბრის N2 საოქმო გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირობები,
რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული
ფარმაცევტული პროდუქტი, ამ ბრძანების N2 დანართის შესაბამისად.
2. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული
ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხა კომისიის მიერ განისაზღვრა დროებითი და გადაუდებელი
ღონისძიების სახით, მოსარგებლეთა კანონიერი ინტერესების დაცვის და მათთვის სერვისის
უწყვეტობის მიზნით, იმის გათვალისწინებით, რომ ნუსხაში შემავალ მედიკამენტებზე ამოწურულია ან
დგას მარაგის ამოწურვის საშიშროება.
3. სააგენტოს ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა (მ. ქვარაია) უზრუნველყოს ამ ბრძანებისა და მისი
დანართების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული
ორგანოებისათვის გაგზავნის ღონისძიებები, აგრეთვე, მათი გამოქვეყნება, დროებით, სსიპსოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერდზე, საჯაროობის მიზნით.
4. სააგენტოს
უზრუნველყოს

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტმა (თ. აზალაძე)
ამ ბრძანებისა და მისი დანართების საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის
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სახელმწიფო

პროგრამის „მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ კომპონენტის მიმწოდებელთათვის
ხელმისაწვდომობა.
5. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს სასარჩელო განცხადებით, ქ. თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, N64),
გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში.
6. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

საფუძვლები: „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების N1.9 დანართის
(მედიკამენტებით უზრუნველყოფა) ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასისა და
პირობების დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020
წლის 29 სექტემბრის N01-489/ო ბრძანებით შექმნილი კომისიის N1 (29.09.2020), N2 (05.10.2020) და
N3 (08.10.2020) საოქმო გადაწყვეტილებები

დირექტორი
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დანართი N1

გენერიული დასახელება

ბრენდული დასახელება

დოზა

რაოდე
ნობა
შეფუთ
ვაში

ფორმა

მწარმოებელი

პ
ს
პ
ქვეყანა ე ფასი
რ
თ
ე

40 მგ
100 ტაბლეტი STADA Arzneimittel
Germany
0.20
Isosorbide mononitrate (Isosorbide mononitrate)
ISMN სტადა 40.0000მგ
AG
5 მგ
50 ტაბლეტი Aesica Pharmaceuticals
Germany
amlodipine
ამლო-დენკ 5 5.0000მგ
GmbH 0.40
5 მგ
28 ტაბლეტი Specifar S.A.
Greece
0.16
Nebivolol (Nebivolol hydrochloride)
დანები 5.0000მგ
0.25 მგ
50 ტაბლეტი JSC «Grindeks» Latvia
0.04
digoxin
დიგოქსინი გრინდექსი 0.2500მგ
100 მგ
60 ტაბლეტი EGIS Pharmaceuticals
Hungary
0.10
metoprolol
ეგილოკი 100.0000მგ
PLC
50 ტაბლეტი Takeda Pharma Sp.
Poland
0.09
Warfarin (wafarin sodium)
ვარფარინ-ნიკომედი 2.5000მგ2.5 მგ
z.o.o.
150 მგ
30 ტაბლეტი Takeda GmbH Germany
0.22
Acetylsalicylic Acid,Magnesium Hydroxide
კარდიომაგნილი 150 150.0000მგ
30 ტაბლეტი Takeda GmbH Germany
0.14
Acetylsalicylic Acid,Magnesium Hydroxide
კარდიომაგნილი 75 75.0000მგ75 მგ
200 მგ
30 ტაბლეტი CHINOIN Pharmaceutical
Hungary and Chemical
0.19 Works Private Co. Ltd
Amiodarone (amiodarone hydrochloryde)
კორდარონი 200.0000მგ
40 მგ
30 ტაბლეტი PRO. MED. CS Praha
Czech
Isosorbide mononitrate (Isosorbide mononitrate)
მონოსანი 40.0000მგ
a.s.Republic 0.18
100 ტაბლეტი STADA Arzneimittel
Germany
0.24
Nebivolol (Nebivolol hydrochloride)
ნებივოლოლი შტადა 5.0000მგ5 მგ
AG
322 მკგ
1
Spain Almirall
87.00
Aclidinium bromide (Aclidinium bromide)
ბრეტარისი ჯენუეირი 322 მკგ/დ
60.0000შესხურება
საინჰალაციო
Industrias
ფხვნილი
Farmaceuticas
ინჰალატორი
№1
S.A. (IFA)
75 მგ
28 ტაბლეტი Accord Healthcare
United
Kingdom 0.18
Clopidogrel
კლოპიდოგრელი
Limited
ზილტი
75 მგ
28 ტაბლეტი KRKA-FARMA d.o.o.
Croatia
0.30
Clopidogrel
Levodopa,benserazide hydrochloride
100/25 მგ 100 კაფსულა Roche S.p.A.
Italy
0.46
მადოპარი
hydrochlorothiazide
Valproic acid (Valproate sodium,Valproic acid)
Valproic acid (Valproate sodium,Valproic acid)
Lamotrigine (Lamotrigine)
Levetiracetam (Levetiracetam)
Levothyroxinum natrium
levothyroxine Sodium (levothyroxine Sodium)
Thiamazole (Thiamazole
Thiamazole (Thiamazole
Budesonide (Budesonide)
Salbutamol (Salbutamol)
Metformin (Metformin Hydrochloride)
Metformin (Metformin Hydrochloride)
Glimepiride (Glimepiride)
Glimepiride (Glimepiride)
Gliclazide
Salmeterolum+Fluticasonum
Salmeterolum+Fluticasonum

25მგ
ჰიპოთიაზიდი 25.0000მგ
300 მგ
დეპაკინი ქრონო 300მგ 300.0000მგ
500 მგ
დეპაკინი ქრონო 500მგ 500.0000მგ
100 მგ
ლამოტრიქსი 100.0000მგ
500 მგ
ლევეტირაცეტამი აკორდი 500.0000მგ
12მკგ
T4 50.0000მკგ
50 მკგ
ეუთიროქსი 50.0000მკგ
5 მგ
თიროზოლი 5.0000მგ
5 მგ
უნიმაზოლი 5.0000მგ
0,5/2 მლ
ბენოდილი 0.5 2.0000მლ
100 მგ
სალბუტამოლ ინტელი 200.0000
1000 მგ
სიოფორი 1000.0000მგ
1000 მგ
მეტფორმინი 1000.0000მგ
2 მგ
გლიმეპირიდი 2.0000მგ
2 მგ
ამარილი 2.0000მგ
60 მგ
დიაბეტონი MR
50/250მკგ
სერეტიდი
50/500მკგ
სერეტიდი

20
100
30
30
60
30
100
50
60
20
1
60
60
90
30
30
1
1

ტაბლეტი SANOFI WINTHROP
France
INDUSTRIE 0.16
ტაბლეტი SANOFI WINTHROP
France
INDUSTRIE 0.20
ტაბლეტი SANOFI WINTHROP
France
INDUSTRIE 0.45
ტაბლეტი MEDOCHEMIE LTD
Cyprus
0.86
ტაბლეტი Accord Healthcare
United
Kingdom 0.67
Limited
ტაბლეტი UNI-PHARMA KLEON
Greece
0.17
TSETIS PHARMACEUTICAL
LABORATORIES S.A.
ტაბლეტი Merck KgaA
Germany
0.05
ტაბლეტი Zdarovie
Ukraine
0.25
ტაბლეტი UNI-PHARMA KLEON
Greece
0.31
TSETIS PHARMACEUTICAL
LABORATORIES S.A.
ტაბლეტი Genetic S.p.A. Italy
1.10
საინჰალაციო
აეროზოლი
Spain S.L.
6.03
Laboratorio
Aldo-Union,
ტაბლეტი Berlin - Chemie AG
Germany
0.09
ტაბლეტი Lek S.A.
Poland
0.10
ტაბლეტი Lek S.A. (STRYKOW)
Poland
0.11
ტაბლეტი SANOFI WINTHROP
France
INDUSTRIE 0.12
ტაბლეტი Les Laboratoires France
Servier Industrie 0.42
საინჰალაციო
აეროზოლი France
70.27
glaxo
საინჰალაციო
აეროზოლი France
33.41
glaxo

დანართი N2
პირობები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო პროგრამის“ „მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ კომპონენტით
გათვალისწინებული ფარმაცევტული პროდუქტი
ფარმაცევტული პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა) უნდა იყოს საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე დაშვების უფლების მქონე, დაშვებული
შეფუთვა-მარკირებით;
ბ) რეგისტრირებული უნდა იყოს „სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული
პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოების სიის განსაზღვრის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 22 ოქტომბრის №188 დადგენილებით (შემდგომში –
№188 დადგენილება) განსაზღვრული შესაბამისი ქვეყნის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ
მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე, რაც უნდა დადასტურდეს:
ბ.ა) №188 დადგენილების დანართით განსაზღვრული შესაბამისი ქვეყნის მარეგულირებელი
ორგანოს მიერ, მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე დაშვების დამადასტურებელი
დოკუმენტით;
ბ.ბ) ან წარდგენილი უნდა იყოს ფარმაცევტული პროდუქტის სერტიფიკატი (CPP) ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიერ რეკომენდებული ფორმით, გაცემული ბოლო ერთი
წლის განმავლობაში, №188 დადგენილების დანართით განსაზღვრული მარეგულირებელი
ორგანოს მიერ, №188 დადგენილებაში მითითებული რომელიმე ქვეყნის ან საქართველოს
ბაზრისთვის;
გ) იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი არ აკმაყოფილებს ამავე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრულ

პირობებს,

წარდგენილ

უნდა

იქნეს

WHO-ის

პრეკვალიფიცირებული

ლაბორატორიის მიერ ფარმაცევტული პროდუქტის თითოეულ ჯერზე მოსაწოდებელი
ფარმაცევტული

პროდუქტის

კონკრეტულ

სერიაზე

გაცემული

ხარისხის

სერტიფიკატი/ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც უნდა ადასტურებდეს,
რომ

შეთავაზებული

ფარმაცევტული

პროდუქტი

სპეციფიკაციით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას.

აკმაყოფილებს

მწარმოებლის

