საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №638
2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი
2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ
2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ „საქართველოს 2017 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ჯანმრთელობის
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის პირველი მუხლის 31 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, დამტკიცდეს
თანდართული „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები“.

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 35 03 02 11)

მუხლი 1. პროგრამის მოსარგებლეები პროგრამის
მოსარგებლეა ქვეყნის მოსახლეობა.
მუხლი 2. პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის შესახებ განათლება და ცნობიერების
ამაღლება, ასევე, ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი
ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და გაუმჯობესების საშუალებას წარმოადგენს.
მუხლი 3. პროგრამის კომპონენტები პროგრამის კომპონენტებია:
ა) თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;
ბ) ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება
გ) ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;
დ) ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;
ე) C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;
ვ) ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია
ზ) ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.
მუხლი 4. თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერების კომპონენტი

1. მიზანი და ამოცანები:
ა) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის
საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ და სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა;
ბ) თამბაქოს შესახებ არსებული კანონმდებლობის აღსრულების ხელშეწყობა;
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გ) თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტისათვის დახმარების გაუმჯობესება.

2. მომსახურების მოცულობა:
ა) თამბაქოს საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიის საკომუნიკაციო სტრატეგიის და სამოქმედო
გეგმის შემუშავება;
ბ) თამბაქოს საწინააღმდეგო ბანერების განთავსებას საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. გ)
სოციალური მედიაკამპანიის წარმართვა;
დ) ბეჭდვითი მასალის მომზადება, ბეჭდვა, გავრცელება (ფლაერები, ბუკლეტები; საინფორმაციო ფურცლები
სასკოლო
ასაკის ბავშვებისათვის;
მშობლებისათვის, პასიური
მწეველობის შესახებ;
თავის
დანებების მსურველთათვის; სამასპინძლო, საჯარო და კერძო სექტორისათვის).
ე) თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვის ობსერვაცია, რაც მოიცავს იმ სამიზნე
დაწესებულებების (ტერიტორიის) დათვალიერებას (თამბაქოს ნამწვის, ფერფლის, მწეველობის პროცესის ან
კვამლის აღმოჩენის მიზნით), სადაც კანონის შესაბამისად აკრძალულია/შეზღუდულია მოწევა (სულ 200
დაწესებულება). აქედან 30 დაწესებულებაში მოხდება მეორადი კვამლის გაზომვა (მცირე ნაწილაკების გაზომვის
ჰაერის მონიტორის საშუალებით);
ვ) თამბაქოსაგან თავისუფალი ორგანიზაციების გამოვლენა და დაჯილდოება;
ზ) თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვისა და მარკირების მონიტორინგი - ადგილობრივი და იმპორტირებული
თამბაქოს ნაწარმის სამედიცინო გაფრთხილებების როტაციის მონიტორინგი;
თ) თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი - 200 სავაჭრო ობიექტში თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის,
აგრეთვე თამბაქოს რეკლამის და პოპულარიზაციის მონიტორინგი კითხვარის დახმარებით (ცენტრის მიერ
კანადის
საერთაშორისო
განვითარების
ცენტრის
გრანტის
ფარგლებში
მომზადებული
კითხვარის საფუძველზე);
ი) პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების ტრენერთა ტრენინგი მოწევის დანებების კონსულტირებაში,
ექიმსპეციალისტთა ტრენინგი თამბაქოზე დამოკიდებულების მკურნალობაში;
კ) მედიის წარმომადგენელთა ტრენინგი თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მხარდაჭერის ადვოკატირების
მიზნით;
ლ)

თამბაქოს
კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში
გეგმის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება.

დამტკიცებული

სამოქმედო

მ) სხვადასხვა უწყებებთან პერიოდული შეხვედრების ორგანიზება თამბაქოს საკითხების ადვოკატირების
მიზნით თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიზნებიდან გამომდინარე;
თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული და საერთაშრისო დღეების აღნიშვნა;
ნ) მედია-ადვოკატირება (ტელე-რადიორეპორტაჟები, სტუმრობები გადაცემებში, სტატიები ბეჭდურ მედიაში
და სხვა)

3. დაფინანსების მეთოდოლოგია
თამბაქოს კონტროლის ხელშეწყობის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების ანაზღაურება
განხორციელდება გაწეული მომსახურების მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში.

4. განხორციელების მექანიზმი:
ა) კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების (გარდა მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ „ლ“ და „მ“
ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული ღონისძიებებისა)
უზრუნველსაყოფად საჭირო
საქონლისა
და მომსახურების
შესყიდვა
ხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს
კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად;
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გ) მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ „ლ“ და „მ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები ხორციელდება
ცენტრის მიერ.

5. დასახული საბოლოო შედეგები:
ა) თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება;
ბ) თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის
დონის ამაღლება;
გ) თამბაქოსაგან თავისუფალი დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა;
დ) თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის
მაღალი მაჩვენებელი;
დ) თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის
დონის გაზრდა.

6. პროგრამის შესრულების ინდიკატორი:
ა) ექიმების და ექთნების საყოველთაო ტრენერთა ტრენინგი მოწევის გადაგდების მოკლე კონსულტაციის
საკითხებში - 20 პჯდ სპეციალისტი;
ბ) თამბაქოს „ცხელ ხაზზე“ გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა;
გ) სავაჭრო ობიექტების და იმ დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც განხორციელდა მონიტორინგი (მინ. 200200
ობიექტი);
დ) დაბეჭდილია და გავრცელებული საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალა (დაგეგმილის 100%);
ე) თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის დინამიკა განხორციელებული ბაზისური
კვლევის მონაცემებისა და პერიოდული კვლევების ხელშეწყობით;
ვ) სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგენილი თამბაქოს
მოხმარების დინამიკა
ზ) სატელევიზიო რეპორტაჟების რაოდენობა.
მუხლი 5. ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

1. მიზანი და ამოცანები:
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება
მოხმარების მავნეობის შესახებ;

და

ინფორმირებულობის

დონის გაზრდა

ალკოჰოლის

ჭარბი

2. მომსახურების მოცულობა:
კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი აქტივობები:
ა)

ალკოჰოლის რეკლამირების
შემცირებისა და
ხელმისაწვდომობის შემცირების
კამპანიის საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და გეგმის მომზადება;

მიზნით

ბ) მიზნობრივი ტრენინგების განხორციელება მედია წარმომადგენლებისთვის (1 სემინარი სატელევიზიო,
რადიოს, ასევე ბეჭდვითი მედიის სფეროდან 15-20 წარმომადგენლის დასწრებით, მ.შ. რეგიონული მედიის
მონაწილეობით)
გ) სოციალური მედიაკამპანია ფეისბუქ გვერდის მეშვეობით;
დ) ვიდეო რეკლამების გავრცელება ტელევიზიითა და სოციალური მედიით.
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ე) ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების თემის აქტუალიზაცია და ცვლილებების მედია ადვოკატირება;
ვ) საგანმანათლებლო ბეჭდვითი მასალების მომზადება და გავრცელება; 3.
დაფინანსების მეთოდოლოგია
კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების ანაზღაურება განხორციელდება გაწეული მომსახურების
მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში.

4. განხორციელების მექანიზმი
კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
უზრუნველსაყოფად საჭირო
მომსახურებისა
და საქონლის შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა
შესაბამისად.

5. დასახული საბოლოო შედეგები
ა) ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება;
ბ)
საზოგადოებრივი
პრევენციის საკითხებში.

ჯანდაცვის

ადგილობრივი რგოლის გაძლიერება ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების

6. პროგრამის შესრულების ინდიკატორი
ა) დაბეჭდილია და გავრცელებულია დაგეგმილი საგანმანათლებლო მასალების 100%;
ბ) სოციალური მედიაქსელებით სამიზნე აუდიტორიის მოცვა;
გ) ტრენირებული ტვ/ბეჭდური/რადიო მედიის
ალკოჰოლი მავნე ზემოქმედების შესახებ (20-მდე);

წარმომადგენლების

რაოდენობა,

რომლებმაც

იციან

დ) გავრცელებული სოციალური კლიპი (1).
ე) გავრცელებული პერსონალური რეალური ვიდეო ისტორია (1)
ვ) სატელევიზიო რეპორტაჟების რაოდენობა.
მუხლი 6. ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება

1. მიზანი და ამოცანები:
ა) ჯანსაღი კვების პრინციპების შესახებ ცოდნის გაზრდა მოსახლეობაში.
ბ) მარილის და შაქრის მოხმარების შემცირების ხელშეწყობა;

2. მომსახურების მოცულობა:
კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდება კამპანია და მის ფარგლებში შემდეგი აქტივობები:
ა) ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების მიზნით კამპანიის საკომუნიკაციო სტრატეგია და გეგმის
მომზადება;
ბ) მიზნობრივი ტრენინგების განხორციელება მედია წარმომადგენლებისთვის (1 სემინარი სატელევიზიო,
რადიოს, ასევე ბეჭდვითი მედიის სფეროდან, მ.შ. რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის - 15-20
წარმომადგენლის დასწრებით)
გ) სოციალური მედიაკამპანია (ფეისბუქის მეშვეობით ონლაინ გამოკითხვებში სამიზნე აუდიტორიების
ჩართულობის უზრუნველყოფა); ინტერაქტიული აქტივობების წარმოება-გამოკითხვები, კითხვები,
ყოველთვიური ვიქტორინის წარმოება ფეისბუქის გვერდზე; თემატური საგანმანათლებლო პოსტების მოძიება,
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ადაპტირება და განთავსება ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ფეისბუქის გვერდზე დღეში მინიმუმ 1 პოსტი და თვეში 1 სტატია; პროფესიონალური ვიზუალის შემუშავება და
გავრცელება);
დ) ვიდეორგოლებისა და ვიდეოისტორიების გავრცელება ინტერნეტ და სატელევიზიო მედიის მეშვეობით;
ე) მასმედიის
ადვოკატირება;

გამოყენებით

ჯანსაღი

კვების

პრობლემატიკის

აქტუალიზაცია

და

ცვლილებების

ვ) საგანმანათლებლო ბეჭდვითი მასალების მომზადება, ბეჭვდა და გავრცელება. 3.
დაფინანსების მეთოდოლოგია
ჯანსაღი
კვების ხელშეწყობის კომპონენტით
გათვალისწინებული მომსახურებების
განხორციელდება გაწეული მომსახურების მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში.

ანაზღაურება

4. განხორციელების მექანიზმი
კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
უზრუნველსაყოფად საჭირო
მომსახურებისა
და საქონლის შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა
შესაბამისად.

5. დასახული საბოლოო შედეგები
ა) ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება

6. პროგრამის შესრულების ინდიკატორი
ა) დაბეჭდილია და გავრცელებულია დაგეგმილი საგანმანათლებლო მასალების 100%;
ბ) სოციალური მედია ქსელებით სამიზნე აუდიტორიის მოცვა (დაითვლება პირდაპირ ფეისბუქ მთვლელით);
გ) ტრენირებული ტვ/ბეჭდური/რადიო მედიის წარმომადგენლების რაოდენობა, რომლებმაც იციან ჯანსაღი
კვების პრინციპების პოპულარიზების, მარილის მოხმარების შემცირების ხელშეწყობის მეთოდიკა (20-მდე); დ)
გავრცელებული სოციალური კლიპები.
ე) გავრცელებული პერსონალური რეალური ვიდეო ისტორიები
ვ) სატელევიზიო რეპორტაჟების რაოდენობა.
მუხლი 7. ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის კომპონენტი

1. მიზნები და ამოცანები:
რეგულარული ფიზიკური აქტივობის, როგორც ჯანმრთელობის ხელშემწყობი ფაქტორის, მისი სახეობების,
სასურველი რეჟიმისა და მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის განათლებისა და ცნობიერების სისტემატიური
ამაღლება სხვადასხვა სექტორთან თანამშრომლობით;

2. მომსახურების მოცულობა:
კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდება კამპანია და მის ფარგლებში შემდეგი აქტივობები:
ა) მტკიცებულებებზე დაყრდნობით
სტრატეგიისა და გეგმის შემუშავება;

ფიზიკური

აქტივობის

ხელშეწყობის

კამპანიის

საკომუნიკაციო

ბ) სოციალური მედიაკამპანია (ფეისბუქის მეშვეობით ონლაინ გამოკითხვებში სამიზნე აუდიტორიების
ჩართულობის უზრუნველყოფა); ინტერაქტიული აქტივობების წარმოება-გამოკითხვები, კითხვები,
ყოველთვიური ვიქტორინის წარმოება ფეისბუქის გვერდზე; თემატური საგანმანათლებლო პოსტების მოძიება,
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ადაპტირება და განთავსება ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ფეისბუქის გვერდზე დღეში მინიმუმ 1 პოსტი და თვეში 1 სტატია; პროფესიონალური ვიზუალის შემუშავება და
გავრცელება);
გ) პერსონალური, რეალური ვიდეო ისტორიებისა და რგოლების გავრცელება სატელევიზიო და ინტერნეტ
მედიით;
დ)
მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული
საგანმანათლებლო
და
საპოპულარიზაციო
მასალების
მომზადება/ბეჭდვა/გავრცელება სკოლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ცენტრის თანამშრომელთა
მიერ, ასევე ადგილობრივი სჯდ ცენტრების მიერ მათ მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული
საგანმანათლებლო აქტივობების ფარგლებში;
ე). მას-მედიის მობილიზება და ფიზიკური
რეპორტაჟები, სტუმრობები, სტატიები);

აქტივობის ხელშეწყობის ადვოკატირება (ტვ და რადიო

ვ) ფიზიკური აქტივობის ხელშემწყობი მედია კომპანიების გამოვლენა და დაჯილოდვება;
ზ) მედია წარმომადგენლებისთვის ლექცია-სემინარი (მინ. 1. მოწვეულთა შორის რეგიონული მედიის
წარმომადგენლებიც) ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესაბებ.
თ) ქუჩების მოხატვა.

4. დაფინანსების მეთოდოლოგია
კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება გაწეული მომსახურების
მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში.

5. განხორციელების მექანიზმი
კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
და მომსახურების
შესყიდვა
ხორციელდება
კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

განსახორციელებლად
საჭირო
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“

საქონლისა
საქართველოს

6. დასახული საბოლოო შედეგები
ა) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ;
ბ) მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის
შესახებ;

7. პროგრამის შესრულების ინდიკატორი
ა) საგანმანათლებლო მასალის დაბეჭდვა (დაგეგმილის 100%);
ბ) სოციალური მედია ქსელით სამიზნე ჯგუფის მოცვა (დაითვლება ფეისბუქ მთვლელით);
გ) ვიდეორგოლებისა და ისტორიების გავრცელება;
დ) ტრენირებული მედია-წარმომადგენლების რაოდენობა.
ე) სატელევიზიო რეპორტაჟების რაოდენობა.
მუხლი 8. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია
1. მიზანები და ამოცანები
კომპონენტის მიზანია:

ფსიქიკური

ჯანმრთელობის

შესახებ

სტიგმისა

(მათ

შორის

თვითსტიგმა) და დისკრიმინაციის მიზეზების და მათი შედეგების შემცირება; ამოცანები:
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ა) ზოგადი მოსახლეობის განათლება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასევე, ნივთიერება დამოკიდებულების
შესახებ;
ბ)
განსაკუთრებით
მოწყვლადი ჯგუფების
(მაგ. მოზარდები, ქალები,
მოხუცები,
იძულებით გადაადგილებული პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და პენიტენციურ
დაწესებულებებში მყოფი პირები) ინფორმირება, განათლება და ცნობიერების ამაღლება ფსიქიკური
პრობლემების დროული გამოვლენის და მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;
გ) სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა და ნივთიერება დამოკიდებულების თაობაზე.
2. მომსახურების მოცულობა:
კომპონენტის ფარგლებში
შემდეგი აქტივობები:

განხორციელდება

საგანმანათლებლო

კამპანია

და

მის

ფარგლებში

ა) ფსიქიკურ ჯანმრთელობის შესახებ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
ბ) სოციალური
მედიაკამპანია ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით შექმნილი გვერდების საშუალებით;

ფეისბუქ-გვერდის

და

ფსიქიკურ

გ) ფსიქიკური ჯანმრთელობის მედია ადვოკატირება;
დ) საზოგადოებისთვის სათანადო მასალისა და გზავნილების შემუშავება, რომელიც ფსიქიკურ
ჯანმრთელობასთან და ნივთიერება დამოკიდებულებასთან დაკავშირებული პრობლემების გაცნობიერებასა და
სოციალურ ინკლუზიას შეუწყობს ხელს;
ე) 1 პერსონალური, რეალური ვიდეო ისტორიის და 1 სატელევიზიო ვიდეო-რგოლის მომზადება და
გავრცელება;
ვ) მედიის წარმომადგენლების მიზნობრივი ტრენინგი: მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების
წარმომადგენლების ცოდნის ამაღლება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე საზოგადოებისთის სათანადო,
არამასტიგმატიზირებელი მასალებისა და გზავნილების მოწოდებისათვის (1 სემინარი სატელევიზიო, რადიოს,
ასევე ბეჭდვითი სფეროს 15-20 წარმომადგენლის მონაწილეობით, მათ შორის რეგიონული მედიის
წარმომადგენლებისთვის);
ზ) საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალების მომზადება/ბეჭდვა/გავრცელება მთელი ქვეყნის
მასშტაბით ადგილობრივი სჯდ წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ;
თ) მას-მედიის მობილიზება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ადვოკატირება (ტვ და რადიო
რეპორტაჟები, სტუმრობები, სტატიები). 3. დაფინანსების მეთოდოლოგია
კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების ანაზღაურება განხორციელდება გაწეული მომსახურების
მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში.

4. განხორციელების მექანიზმი
კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად საჭირო მომსახურებისა და საქონლის
შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

5. დასახული საბოლოო შედეგები
ა) ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნივთიერება დამოკიდებულების საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების
დონის ამაღლება;
ბ) ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება
პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;
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გ) სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება;

6. პროგრამის შესრულების ინდიკატორი
ა) მოცულია სოციალური მედია ქსელით სამიზნე ჯგუფი (დაითვლება ფეისბუქ მთვლელით);
ბ) მომზადებული და გავრცელებულია რეალური ვიდეო ისტორიები (მინიმუმ 1);
გ) მომზადებულია და გავრცელებულია სატელევიზიო ვიდეო რგოლები (მინიმუმ 1);
დ) დაბეჭდილია და გავრცელებულია დაგეგმილი საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალის 100%;
ე) ტრენინგში მონაწილე მედიის წარმომადგენლების რაოდენობა;
ვ) სატელევიზიო რეპორტაჟების რაოდენობა

მუხლი 9. C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა
1. მიზანი
ა) მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის
მნიშვნელობის შესახებ, პროგრამის წამოწყების, ბენეფიციარების, ჩართვის კრიტერიუმების და სერვისის
მოცულობის შესახებ;
ბ) რისკის ჯგუფების ინფორმირება, განათლება და ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენისა
და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ, ასევე, ამისთვის სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული
სერვისების შესახებ;
გ) პროგრამის მოსარგებლეების სრულფასოვანი ინფორმირება მკურნალობის სქემისა და მოსალოდნელი
შედეგებისა და რისკების შესახებ; წარმატებული მკურნალობის შემდგომ ხელახალი დაინფიცირების რისკებისა
და პრევენციის შესახებ.
2. მომსახურების მოცულობა
კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდება კამპანია, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შემდეგი
აქტივობები:
ა) საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების საკომუნიკაციო სტრატეგისა და გეგმის შემუშავება ;
ა) ც ჰეპატიტის პრევენციის მედიაადვოკატირება (გადაცემებში სტუმრობები, ინფორმირება);
ბ) სოციალური მედიაკამპანია: თემის აქტუალიზაცია; ონლაინ გამოკითხვებში სამიზნე აუდიტორიების
ჩართულობის უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო პოსტების მოძიება, ადაპტირება და გავრცელება;
გ) საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალების მომზადება, ბეჭდვა/გავრცელება მთელი ქვეყნის
მასშტაბით ადგილობრივი სჯდ წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ;
დ)

მედიასემინარები
მედიასაშუალებების წარმომადგენლებისათვის
შორის რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვისაც);

(მინ.

1

ტრენინგი,

მათ

ე) პერსონალური, რეალური ვიდეოისტორიის და ვიდეორგოლის მომზადება და გავრცელება სოციალურ
ქსელში (მინიმუმ 1) ;
ვ) ტრენინგები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლებისთვის;
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ზ) საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალების მომზადება, ბეჭდვა, და გავრცელება მთელი ქვეყნის
მასშტაბით ადგილობრივი სჯდ წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ; თ) რისკჯგუფების განათლება
ი)სარეკლამო დროის შესყიდვა ვიდეო კლიპის გასავრცელებლად;
ლ) ბანერების განთავსება (გარე-რეკლამა). 4.
დაფინანსების მეთოდოლოგია
კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების ანაზღაურება ხორციელდება გაწეული მომსახურების
მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში.

5. განხორციელების მექანიზმი
კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისმიებების
და მომსახურების
შესყიდვა
ხორციელდება
კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

განსახორციელებლად
საჭირო
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"

საქონლისა
საქართველოს

6. დასახული საბოლოო შედეგები:
ა) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული
მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;
ბ) C ჰეპატიტის პროგრამაში ბენეფიციარების მაქიმალური ჩართულობა;.

7. პროგრამის შესრულების ინდიკატორი:
ა) დაგეგმილი საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალის ბეჭდვა 100%;
ბ) სოციალური მედია ქსელით სამიზნე ჯგუფის მოცვა (დაითვლება ფეისბუქ მთვლელით);
გ) C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართულ ადამიანთა რაოდენობა.
დ) გადაღებული ვიდეო და ფოტომასალა;
ე) ტრენინგში მონაწილე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის წარმომადგენლების რაოდენობა;
ვ) მედიარეპორტაჟები და ისტორიების რაოდენობა;
ზ) სკრინინგში მონაწილეთა რაოდენობა

მუხლი 10. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაციისა და გაძლიერების კომპონენტი

1. მიზნები და ამოცანები
ა) სექტორთაშორისი თანამშრომლობის განვითარება;
ბ) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ცხოვრების ჯანსაღ წესზე და ჯანმრთელობის ხელშეწყობაზე;
გ)

პრიორიტეტულ
თემებზე
ცოდნის,
მრავალწლიანი ინტერვენციების განსაზღვრა.

დამოკიდებულებისა და

აღქმის შესწავლა

და

2. მომსახურების მოცულობა:
ა) სამუშაო შეხვედრები სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან (სამინისტროების წარმომადგენლები,
არასამთავრობო ორგანიზაციები, აკადემიური სექტორი);
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ბ) ცენტრის აპარატის ხარჯებიდან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივი სამსახურების მეთოდური
დახმარება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ძირითად საკითხებზე;
გ)

საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ადგილობრივი
სამსახურების წარმომადგენელთა ტრენინგი
ჯანსაღი ცხოვრების სტილის პოპულარიზაციის მეთოდოლოგიების შესახებ.

დ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით სოციალური მედია აქტივობები; 4.
დაფინანსების მეთოდოლოგია
კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების ანაზღაურება განხორციელდება გაწეული მომსახურების
მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში.

5. განხორციელების მექანიზმი
ა) კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო
მოთხოვნათა შესაბამისად;

განსახორციელებლად საჭირო საქონლისა და
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის

6. დასახული საბოლოო შედეგები:
ა) გაუმჯობესებული სექტორთშორისი თანამშრომლობა და კოორდინაცია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის
საკითხებში;
ბ) საზოგადოებრივი
საკითხებში.

ჯანდაცვის

ადგილობრივი

რგოლის

გაძლიერება

ჯანმრთელობის

ხელშეწყობის

7. პროგრამის შესრულების ინდიკატორი:
ა) სექტორთაშორისი სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა;
ბ) სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა (დაითვლება ფეისბუქ მთვლელით);
დ) ტრენირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების წარმომადგენელთა რაოდენობა.
მუხლი 11. პროგრამის ბიუჯეტი:
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 200.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

№

კომპონენტის დასახელება

ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)

1

თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება

38.0

2

ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

21.0

3

ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება

21.0

4

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა

26.0

5

C ჰეჰატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა

47.0

6.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და
ნივთიერებადამოკიდებულების პრევენცია

32.0

7.

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება, მ.შ:

15.0
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სულ
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