ჰეპატიტის მსოფლიო დღე
28 ივლისი, 2019 წელი
დაგეგმილი აქტივობები
ქ.თბილისი
იუსტიციის სახლი - სკრინინგის აქციები
მედია კამპანია

იმერეთის რეგიონი
23.07 - 12:00 - 16:00 საათი - ავტოქარხნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სამკერვალო ქარხანაში თანამშრომლების სკრინინგი
24.07 - 18.30 – 19:00 საათი - TV რიონის ეთერში გადაცემა „ექიმის საათი“ C ჰეპატიტის ინტეგრირებულის სკრინინგის პიარ
კამპანია.
25.07 - 11:00 -17:00 საათი - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულთან ერთად, C ჰეპატიტის და აივ/შიდსის
გასვლითი სკრინინგ აქცია სამტრედიის მუნიციპალიტეტში. სოფელ დიდი ჯიხაიში“
26.07 - 13:00 – 14:00 საათი - ისუტიციის სახლში პეარ აქციის ორგანიზება, მერიის მაღალჩინოსნების და სამხარეო
ადმინისტრაციის მონაწილეობით. ადგილზე სკრინინგის ჩატარება
27.07 - 12:00 – 14:00 საათი - ინტეგრირებული სკრინინგის პიარ აქცია, ვიცე მერთან, ქალბატონ ნინო თვალთვაძესთან ერთად
27.07 - 16.00-20.00 - საათი - სკრინინგ აქცია ,,სიყვარულის ბაღში“ ქუთაისის ცენტრალური უბანი
28.07 - 15:00 – 20:00 საათი - სკრინინგ აქცია ქუთაისის ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში“
28.07 - 9:00 -13:00 - საათი - ნიკეას ბაზრობაზე გასვლითი სკრინინგი მობ. ლაბორატორიით 9:00 დან 14:00მდე
29.07 - 16:00 – 18.00 საათი - ქუთაისის მოსახლეობასთან საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრები ღია ცის ქვეშ.
პირდაპირი კონსულტაციები და მასალების გავრცელება
30.07 - 11:00-16:00 საათი - ზესტაფონის რაიონში სკრინინგ აქცია და სატელევიზიო სიუჟეტი, ჰეპატიტებთან დაკავშირებით
31.07 - 11:00-16:00 საათი - სკრინინგ აქცია ხონის მუნიციპალიტეტში
აღნიშნული
აქციის ფარგლებში
თერთმეტივე რაიონული საზ/ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს საინფორმაციო
საგანმანათლებლო შეხვედრებს, ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში აქტიობები განხორციელდება ტყობულის,

საჩხერის, ხარაგაულის, თერჯოლის, ჭიათურის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციები გაშუქდება, ადგილობრივი
საინფორმაციო საშუალებებით და ბეჭდვითი მედიით.

სამცხე ჯავახეთის რეგიონი
10:00-18:00 – C ჰეპატიტსა და აივ ინფექცია/შიდსზე ორგანიზებული სკრინინგის ჩატარება რაბათის ციხეზე;
10:00 - საგაზეთო სტატიის მომზადება;
20:00 - რადიო გადაცემის მომზადება;
21:00 - სატელევიზიო სიუჟეტის მომზადება/ საინფორმაციო მასალის გავრცელება მოსახლეობაში მთელი დღის განმავლობაში;

აჭარის ა/რ 28-31 ივლისი
25 ივლისი - ბათუმი ავტოსადგურის ტერიტორია - სტუდენტების თანამონაწილეობა - მოწვევა კვლევაზე საინფორმაციო
ლიფლეტების გავრცელება სკრინინგი;
25 ივლისი - ბათუმი ავტოსადგურის ტერიტორია - სტუდენტების თანამონაწილეობა - მოწვევა კვლევაზე საინფორმაციო
ლიფლეტების გავრცელება სკრინინგი;
25 ივლისი - ხელვაჩაური კომპაქტურად დასახლებული ტერიტორია - სტუდენტების თანამონაწილეობა - მოწვევა კვლევაზე
საინფორმაციო ლიფლეტების გავრცელება სკრინინგი;
26 ივლისი -

იუსტიციის სახლში ან მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია - აქტივობა- პრ აქცია, სტუდენტებს, რომელბიც

მოწვეულია ფლეშმობი;
26-27 ივლისი - აქცია კურორტ ბეშუმი - სტუდენტების თანამონაწილეობა - მოწვევა კვლევაზე საინფორმაციო ლიფლეტების
გავრცელება სკრინინგი;
28 ივლისი - ქობულეთის ზღვისპირა პარკში სკრინინგ აქცია - სტუდენტების თანამონაწილეობა - მოწვევა კვლევაზე
საინფორმაციაო ლიფლეტების გავრცელება სკრინინგი;

28 ივლისი - ბათუმი

აბულვარის ტერიტორია - -სტუდენტების თანამონაწილეობა - მოწვევა კვლევაზე საინფორმაციო

ლიფლეტების გავრცელება სკრინინგი;

რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონი
24 ივლისი-ამბროლაურის მერიის და

გუბერნიის ჩართულობით შეხვედრა მოსახლეობასთან ღონისძიებები ჰეპატიტის

მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით;
25 ივლისი - სოფ. სადმელის მოსახლეობასთან შეხვედრა, მოწვევა კვლევაზე საინფორმაციო ლიფლეტების გავრცელება
სკრინინგი;
26 ივლისი - სოფ. წესის მოსახლეობასთან და ამბროლაურის საჯარო ბიბლიოთეკის თანამშრომლებთან შეხვედრა, მოწვევა
კვლევაზე საინფორმაციო ლიფლეტების გავრცელება სკრინინგი;
27

ივლისი -სოფ. კრიხის მოსახლეობასთან

შეხვედრა, მოწვევა კვლევაზე საინფორმაციო ლიფლეტების გავრცელება

სკრინინგი;
28 ივლისი სოფ. ჭრებალოს მოსახლეობასთან შეხვედრა, მოწვევა კვლევაზე საინფორმაციო ლიფლეტების გავრცელება
სკრინინგი;

გურიის რეგიონი
გაზეთ ალიონში, გურია ნიუსში, გაზეთ ლანჩხუთი -პლიუს-ში სტატიების გამოქვეყნება ც ჰეპატიტის შესახებ;
28 ივლისს 11 საათიდან გასვლითი სკრინინგი მოსახლეობასთან

ქალაქის ტერიტორიაზე , ცენტრალური უნივერმაღის

მიმდებარე და საჯარო რეესტრის მიმდებარე ტერიტორიებზე; გსავლითი სკრინინგების ჩატარება (ბაზარი, ავტოსადგური)
მისახლეობასთან
საგანმანათლებლო

საუბრები,
მოწვევა
მასალების

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი

კვლევაზე
საინფორმაციო
მომზადება
და

ლიფლეტების
გავრცელება
ინტერნეტსივრცეში

სკრინინგი;
განთავსება;

ზუგდიდის

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრთან ერთობლივად

4 მობილური ბრიგადის

ორგანიზებით გასვლით სკრინინგს ჩაატარებს:
22 ივლისი-შპს ზუგდიდის ბაზარის ტერიტორია, ქალაქის მიწისქვეშა გადასასვლელი, ავერსის აფთიაქის ფილიალი, 2
სილამაზის სალონი;
23 ივლისი–სავაჭრო ცენტრი ,,ალიანსი“, სვანური კოშკის მიმდებარე ტერიტორია, ავერსის აფთიაქის ფილიალი, 2 სილამაზის
სალონი;
24 ივლისი–ენერგოპროჯორჯიას ოფისი, რუსთაველის ქუჩის მიმდებაზე ტარიტორია, სავაჭრო ცენტრი ,,ჯიბე“; რკინიგზის
სადგური;
25 ივლისი–ქალაქის ცენტრალური ბულვარი ; ლიბერთი ბანკის მიმდებარედ, ჯპს აფთიაქის ფილიალი, 2 სილამაზის სალონი;
26 ივლისი- საგანმანათლებლო ცენტრი ,,ათინათი“, კომისარიატის მიმდებარეტერიტორია, ბაზრის უკანა ტერიტორია; სულ
ჯამში 20 ლოკაციაზე ჩატარდება სკრინინგული კვლევა
28

ივლისი- ცენტრის ორგანიზებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მაღალი რანგის პირების

შეხვედრა პირველადი რგოლის სამედიცინო პერსონალთან,

მერია 10 ექიმს დაჯილდოვებს

საინფორმაციო მასალების, ფოტოების და ვიდეობის განთავსება

სოციალურ ქსელში,

მადლობის სიგელით; ასევე
მოსახლეობაში გავრცელდება

საინფორმაციო მასალები.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
22 ივლისი – წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ა (ა) ი პ ორგანიზაციებში C-ჰეპატიტის სკრინინგის ჩატარება;
23– ივლისი– საინფორმაციო მასალების, ფოტოების და ვიდეობის განთავსება სოციალურ ქსელში;
23– ივლისი– საინფორმაციო მასალების, ფოტოების და ვიდეობის განთავსება სოციალურ ქსელში;
24

ივლისი– პლაკატების

გაკვრა

მოსახლეობისათვის თვალსაჩინო ადგილას და სჯდც–ში არსებული საინფორმაციო

ბუკლეტების დარიგება;
25 ივლისი– ქალაქის სკვერში ყველა მსურველისთვის სკრინინგის შეთავაზება;
26 ივლისი– წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების დასკრინვა.

ხობის საზჯანდაცვის ცენტრი

ც ჰეპატიტის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილი გვაქვს ღონისძიებები:
ჰეპატიტების შესახებ წერილის გამოქვეყნება მუნიციპალურ გაზეთ "ხობის მოამბეში"
23 ივლისი - ც ჰეპატიტზე გამოკვლეულ იქნება ხობის სავაჭრო ცენტრის
თანამშრომლები,მათთვე ჩაუტარდებათ საუბარი ჰეპატიტების პრევენციის შესახებ.
24 ივლისი - ც ჰეპატიტზე საუბარი და ტესტირება ჩაუტარდება ხობის ელიტელეტრონიქსის
და შპს "კვარას"თამშრომლებს.
25 ივლისი - ც ჰეპატიტზე ტესტირება ჩაუტარდება ხობის პროფტექნიკური სასწავლებლის
სტუდენტებს და თანამშრომლებს, ასევე ჩაუტარდებათ საუბრები ჰეპატიტების პრევენციის შესახებ.
26 ივლისი - ც ჰეპატიტზე ტესტირება ჩაუტარდება ხობის უნივერსალური სავაჭრო ცენტრის
თანამშრომლებს, მათთვე საუბრები ჩაუტარდებათ ჰეპატიტების თავიდან აცილების შესახებ.
სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 28 ივლისს, C ჰეპატიტის დღესთან დაკავშირებით დაწესებულებები, (შპს სენაკის "არქიმედეს"
კლინიკა; შპს "სენაკის დ/პოლიკლინიკა" და შპს "სენაკის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება") რომლებიც
ჩართულნი არიან პილოტურ პროგრამაში, მოაწყობენ აქციებს და ჩაატარებენ სკრინინგს ბაზრის ტერიტორიაზე, დევნილთა
ჩასახლებებსა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში;

ქვემო ქართლის რეგიონი
ქ.რუსთავი
23 ივლისი - C ჰეპატიტის შესახებ საგაზეთო სტატიის მომზადება ადგილობრივი გაზეთისთვის;
24 ივლისი - შეხვედრა – საუბრები “ბავშვთა საავადმყოფოს„ მედ.პერსონალთან, პაციენტებთან ჰეპატიტების პროფილაქტიკის
საკითხებზე;
25

ივლისი

-

შეხვედრა

საუბრები

„ცენტრალური

საავადმყოფოს

„მედ.პერსონალთან,

პაციენტებთან

ჰეპატიტების

პროფილაქტიკის საკითხებზე;
26 ივლისი -საინფორმაციო მასალის გავრცელება მოსახლეობაში და მერიის სამსახურებში ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში;

შიდა ქართლის რეგიონი
25 ივლისი-საზოგადოება ,,ბილიკის'' თანამშრომლებთან შეხვედრა ც ჰეპატიტზე ტესტირება საუბრები ჩაუტარდებათ
ჰეპატიტების თავიდან აცილების შესახებ, ბროშურების გავრცელება თემაზე ,,რა არის C ჰეპატიტი;"
26 ივლისი - მე-9 საბავშვო ბაღის პერსონალთან და მშობლებთან ლექცია-საუბარის ჩატარება და ,,ც-ჰეპატიტზე'' სკრინინგი;
28 ივლისი - სოფ. სკრაში მოსახლეობასთან შეხვედრა და სკრინინგი;
ქარელის მუნიციპალურ გაზეთში ,,ქარელის მოამბე" ჰეპატიტებზე ინფორმაციის გამოქვეყნება, C ჰეპატიტის სკრინინგის
ჩატარება სხვადასხვა ლოკაციებზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
,,c" ჰეპატიტის სკრინინგ კვლევა და საინფორმაციო ლექცია ხაშურის სპორტკომლექსში;
,,c" ჰეპატიტის სკრინინგ კვლევა ხაშურის სამუზეუმო გაერთიანების კოლექტივთან;

კახეთის რეგიონი
თელავი
23 ივლისი - შეხვედრა თელავის მუნიციპალიტეტის ააიპ-ებთან ქალაქის მერიაში
25 ივლისი – ც ჰეპატიტის სკრინინგის ჩატარება სწრაფი მარტივი ტესტით სოფელ კონდოლის მოსახლეობაში
26 ივლისი – ც ჰეპატიტის სკრინინგის ჩატარება სწრაფი მარტივი ტესტით უმწეოთა და უპოვართა სამსახურში
27 ივლისი – ც ჰეპატიტის სკრინინგის ჩატარება სწრაფი მარტივი ტესტით

და ლექცია- საუბრების ჩატარება სილამაზის

სალონის თანამშრომლებთან;
29 ივლისი - შეხვედრა კახეთის გუბერნიაში ინტეგრირებული სკრინინგის პროქტის მიმდინარეობაში ჩართული პირების
მონაწილეობით.

დედოფლისწყარო
23 ივლისი - რაიონულ გაზეთში საინფორმაციო წერილის განთავსება ჰეპატიტებთან დაკავშირებით;

24 ივლისი - საინფორმაციო პლაკატების გაკვრა ხალხმრავალ და თვალსაჩინო ადგილებზე;
25 ივლისი- შეხვედრა სოფლის ექიმებთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტის მიმდინარეობის შესახებ;
26 ივლისი - ლექცია-საუბრების და C ჰეპატიტის სკრინინგის ჩატარება სილამაზის სალონებში;
27 ივლისი - C ჰეპატიტის სკრინინგის აქციის ჩატარება სოფელ არბოშიკის ტერიტორიაზე;
29 ივლისი - მუნიციპალიტეტის მერის მონაწილეობით ზემო ქედში C ჰეპატიტის სკრინინგის აქციის ჩატარება და პროგრამის
პოპულარიზაცია;

ახმეტა
23 ივლისი -- რაიონულ გაზეთ ,,ბახტრიონში’’ საინფორმაციო წერილის განთავსება;
24 ივლისი --- შეხვედრა და სკრინინგის ჩატარება სტომატოლოგებთან;
25 ივლისი --- შეხვედრა სოფლის ექიმებთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტის მიმდინარეობის შესახებ;
26 ივლისი ---- С ჰეპატიტის სკრინინგის აქციის ჩატარება სოფელ მატნის მოსახლეობაში;
29 ივლისი --- შეხვედრა ახმეტის მერიაში ინტეგრირებული სკრინინგის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით;
ლაგოდეხი
23 ივლისი - ადგილობრივი რადიომაუწყებლობით ლექცია-საუბარი ჰეპატიტებზე;
24ივლისი- C ჰეპატიტის სკრინინგი სწრაფი მარტივი ტესტით სოფელ აფენის ტერიტორიაზე;
25 ივლისი - შეხვედრა სოფლის ექიმებთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტის მიმდინარეობის შესახებ;
26 ივლისი - შეხვედრა შპს „არქიმედეს კლინიკა“ არქიმედეს მედპერსონალთან;
29 ივლისი- შეხვედრა ლაგოდეხის მერიაში ინტეგრირებული სკრინინგის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით;
საგარეჯო
23 ივლისი -მერის სოფლის წარმომადგენლებთან შეხვედრა და C ჰეპატიტზე საუბარი, სამახსოვროების დარიგება.

24 ივლისი - მკურნალობაში ჩართულ პაციენტებთან დაკონტაქტება;
26 ივლისი -აუტოტრენინგი საზჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლებისათვის პროფესიული განვითარების კუთხით;
27 ივლისი - შეხვედრა სოფლის ექიმებთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტის მიმდინარეობის შესახებ;
28 ივლისი - მუნიციპალურ გაზეთში საინფორმაციო წერილის განთავსება ჰეპატიტებთან დაკავშირებით;
29 ივლისი - შეხვედრა საგარეჯოს მერიაში ინტეგრირებული სკრინინგის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით;

სიღნაღი
23 ივლისი - ადგილობრივი რადიომაუწყებლობით ლექცია-საუბარი ჰეპატიტებზე;
24 ივლისი- C ჰეპატიტის სკრინინგი სწრაფი მარტივი ტესტით სოფელ საქობოს ტერიტორიაზე;
25 ივლისი - ც ჰეპატიტითან დაკავშირებული არსებული კანონმდებლობის და რეგულაციების განხილვა;
26 ივლისი - შეხვედრა სოფლის ექიმებთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტის მიმდინარეობის შესახებ;
28 ივლისი -საინფორმაციო პლაკატების გაკვრა ხალხმრავალ ადგილებში;
29 ივლისი- შეხვედრა სიღნაღის მერიაში ინტეგრირებული სკრინინგის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით;
გურჯაანი
23 ივლისი -

კვირეულის ფარგლებში გურჯაანის

ადგილობრივი ტელევიზიის

მუნიციპალიტეტში გასატარებელი ღონისძიებების დაანონსება

საინფორმაციო გადაცემაში.

24 ივლისი – კახეთის რეგიონალურ გაზეთ „სპექტრში“ წერილის განთავსება ჰეპატიტების შესახებ.
25 ივლისი – „კახეთი–იონის“ სამედიცინო ცენტრში სკრინინგის ჩატარება საქართველოს პრეზიდენტის დაგეგმილ ვიზიტთან
დაკავშირებით;
26 ივლისი - შეხვედრა სოფლის ექიმებთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტის მიმდინარეობის შესახებ;
27 ივლისი – შეხვედრა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარეგისტრირებული სილამაზის სალონების პროვაიდერებთან;

29 ივლისი– შეხვედრა გურჯაანის მერიაში ინტეგრირებული სკრინინგის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.
ყვარელი
23 ივლისი - რაიონულ გაზეთში საინფორმაციო წერილის განთავსება ჰეპატიტებთან დაკავშირებით;
24 ივლისი- შეხვედრა სოფლის ექიმებთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტის მიმდინარეობის შესახებ;
25 ივლისი - ც ჰეპატიტითან დაკავშირებული არსებული კანონმდებლობის და რეგულაციების განხილვა;
26 ივლისი - საუბრების ჩატარება სალონებში;
29 ივლისი - შეხვედრა ყვარლის მერიაში ინტეგრირებული სკრინინგის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.

