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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება
KA030118160944318
06 / ნოემბერი / 2018 წ.

№ 01-1287/ო

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფ ო პროგრამის ფ არგლებში პაციენტთა აქტიური
მოზიდვისა და მკურნალ ობაში ჩართვის გაუმჯობესების მიზნით
განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის
N473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე–6 მუხლის მე–2 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ,,C
ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20
აპრილის N169 დადგენილებით გათვალისწინებული ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით:

ვბრძანებ:
მუხლი 1. C ჰეპატიტზე კონფირმაციული კვლევის დადებითი შედეგების მქონე ბენეფიციართა მოძიებისა და С
ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდეს შემდეგი
აქტივობები:
1. С ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელ დაწესებულებებს (შემდგომში მიმწოდებელი), სურვილის შემთხვევაში, მიეცეს უფლება, შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და
მკურნალობაში ჩართვის მიზნით, უზრუნველყონ C ჰეპატიტზე კონფირმაციული კვლევის დადებითი
შედეგების მქონე ბენეფიციართა მოძიება და მიდევნება.
2. ბრძანების ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული აქტივობის მიმწოდებლად რეგისტრაციის
მსურველი პირი, სსიპ ,,სოციალური მომსახურების სააგენტოში" (შემდგომში-სააგენტო) ავსებს მომსახურების
მიმწოდებლად რეგისტრაციის განაცხადს (შემდგომში–განაცხადი). განაცხადის რეგისტრაციის საფუძველზე,
მიმწოდებელი იღებს განმახორციელებლის წინაშე პასუხისმგებლობას, კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებთან ერთად, სრულად შეასრულოს პროგრამით/კომპონენტით/ქვეკომპონენტით/ბრძანებით
გათვალისწინებული მომსახურების მოცულობა და პროგრამის დამატებითი პირობებით დადგენილი
მოთხოვნები.
3. ბრძანების ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული აქტივობის განსახორციელებლად,
სააგენტო, ყოველთვიურად, 10 რიცხვამდე, უზრუნველყოფს C ჰეპატიტზე კონფირმაციული კვლევის
დადებითი შედეგების მქონე იმ ბენეფიციართა სიების მიწოდებას მიმწოდებლებისათვის, რომლებიც კვლევის
შედეგების შესახებ ინფორმირების მიუხედავად არ დარეგისტრირებულან Elimination.moh.gov.ge ელექტრონულ
სისტემაში.
4. ბრძანების ამ მუხლის მე-3 პუნქტის ფარგლებში მიმწოდებელი დაწესებულებებისათვის გადასაცემი
სიების ფორმირება ხორციელდება სააგენტოს მიერ შემთხვევითი შერჩევის წესით, ხოლო ცალკეულ
შემთხვევაში, მიწოდებულ სიებში ბენეფიციართა რაოდენობა განისაზღვრება შესაბამის მიმწოდებელ
დაწესებულებაში С ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული ექიმების
რაოდენობის შესაბამისად, კერძოდ, კონკრეტული ვადისთვის ელექტრონულ ბაზაში დაფიქსირებული C
ჰეპატიტზე კონფირმაციული კვლევის დადებითი შედეგების მქონე ბენეფიციართა საერთო რაოდენობის
თანაბრად გადანაწილებით ექიმთა რაოდენობაზე.
ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/fbfb58c6-6b16-4601-af00-28ded043ee23.html
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5. მიმწოდებელი დაწესებულება უფლებამოსილია თავად განსაზღვროს ბენეფიციართა
ინფორმირებისა და პროგრამაში მოზიდვის მეთოდი (სატელეფონო საუბარი, კარდაკარ შემოვლა, თუ სხვა).
6. მიმწოდებელი დაწესებულება ყოველთვიურად, საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15
რიცხვამდე, უზრუნველყოფს სააგენტოს ინფორმირებას ამ ბრძანების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს
შესახებ.

მუხლი 2. C ჰეპატიტზე კონფირმაციული კვლევის ჩატარების პროცესის დეცენტრალიზაციის მიზნით,
განხორციელდეს შემდეგი აქტივობები:
1. ქ. თბილისში არსებულ მიმწოდებელ დაწესებულებებს, შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
არსებობისა და სურვილის გამოთქმის შემთხვევაში, მიეცეთ უფლება თავად დაწესებულების/ორგანიზაციის
ბაზაზე HCV რნმ პჯრ მეთოდით რაოდენობრივი, თვისებრივი ან GeneXpert დიაგნოსტიკური პლატფორმის
მეშვეობით, ან HCV core antigen მეთოდით, შემდგომი კონფირმაციული კვლევის ჩატარების მიზნით,
უზრუნველყონ სისხლის ნიმუშების ტრანსპორტირება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის
№ 36 დადგენილებით დამტკიცებული საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის
სტაციონარული მომსახურების (გარდა დღის სტაციონარისა) მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან
(შემდგომში-სტაციონარები) თანდართული ცხრილების (დანართი 1) შესაბამისად.
2. ბრძანების ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული აქტივობის მიმწოდებლად რეგისტრაციის
მსურველი პირი, სსიპ ,,ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში" (შედმგომში-ცენტრი) ავსებს მომსახურების მიმწოდებლად
რეგისტრაციის
განაცხადს.
განაცხადის
რეგისტრაციის
საფუძველზე,
მიმწოდებელი
იღებს
განმახორციელებლის წინაშე პასუხისმგებლობას, კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან ერთად,
სრულად
შეასრულოს
პროგრამით/კომპონენტით/ქვეკომპონენტით/ბრძანებით
გათვალისწინებული
მომსახურების მოცულობა და პროგრამის დამატებითი პირობებით დადგენილი მოთხოვნები.
3. ბრძანების ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული აქტივობის განსახორციელებლად, ცენტრი
უზრუნველყოფს მიმწოდებელი დაწესებულებებისათვის С ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ სისტემაზე
http://stop-c.moh.gov.ge/, წვდომას, დანართი1-ით განსაზღვრული შესაბამისი სტაციონარების მიხედვით.
4. ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიმწოდებელი დაწესებულება
ვალდებულია სტაციონარებიდან მიღებული შეტყობინებიდან არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში
განახორციელოს საკვლევი მასალის ტრანსპორტირება.
5. საკვლევი ნიმუშების ტრანსპორტირებისას დაცული უნდა იყოს ,,HCV Coreag კვლევისათვის საჭირო
ნიმუშის აღების, მომზადების და ტრანსპორტირების ინსტრუქციის/წესის დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის
გენერალური დირექტორის 06.03.2018წ N06-40/ო ბრძანების პირველი დანართით (დანართი 2)
გათვალისწინებული ტექნიკური პირობები.
6. მიმწოდებელი დაწესებულების უფლებამოსილი პირ(ებ)ი განახორციელებს ტრანსპორტირებული
ნიმუშების თაობაზე ინფორმაციის რეგისტრაციას С ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ სისტემაში.
7. მიმწოდებელი დაწესებულების უფლებამოსილი პირ(ებ)ის მიერ საკვლევი მასალის დაწუნების
შემთხვევაში С ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ სისტემაში მიეთითება საკვლევი მასალის წუნდების
თაობაზე ინფორმაცია შესაბამისი განმარტებით, რომელიც აისახება საკვლევი მასალის ამღები სტაციონარის
გვერდზე.
8. საკვლევი მასალის წუნდების შემთხვევაში, სტაციონარი ვალდებულია ხელმეორედ
განახორციელოს საკვლევი მასალის აღება, თუ ჰოსპიტალიზებული პირი იმყოფება იმავე სამედიცინო
დაწესებულებაში და აღნიშნულის თაობაზე შეტყობინება განათავსოს დადგენილი წესის შესაბამისად С
ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ სისტემაში.
9. საკვლევი ნიმუშების კონფირმაციული კვლევა მიმწოდებელმა დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს
არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში, ხოლო კვლევის შედეგები, შედეგების მიღებიდან არაუგვიანეს 24 საათის
განმავლობაში (არასამუშაო დღეების გარდა), უნდა დარეგისტრირდეს С ჰეპატიტის სკრინინგის
ელექტრონულ სისტემაში.
10. მიმწოდებელი დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს
ბენეფიციარებისა და შესაბამისი სტაციონარების ინფორმირება.

კვლევის

შედეგების

შესახებ

11. მიმწოდებელი დაწესებულება ყოველთვიურად, საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15
რიცხვამდე, უზრუნველყოფს ცენტრის ინფორმირებას ამ ბრძანების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს
შესახებ.
მუხლი 3. დაევალოს:
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ა) სააგენტოს,

უზრუნველყოს მიმწოდებლებისა და სტაციონარების ინფორმირება ამ ბრძანებისა და მისი
დანართების შესახებ;
ბ) სააგენტოს და ცენტრს ამ ბრძანების შესრულების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება.

მუხლი 4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მინისტრი
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