
ანგარიში
ა.(ა)ი.პ. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ცენტრი“-ს  მიერ     2020 წლის   გაწეული მუშაობის შესახებ.

ა.(ა)ი.პ. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ 
შეიქმნა 2007 წლის 25 მაისს 10 საშტატო ერთეულით. 2014 წელს დაემატა 1 საშტატო 
ერთული  დამლაგებელი. 2016 წელს დაემატა 1 საშტატო ერთეული ცივ ჯაჭვზე 
პასუხისმგებელი პირი. 2020 დაგვემატა 1 საშტატო ერთეული ექიმ ენტომოლოგი 
ასევე კოვიდ პანდემისსთან დაკავშირებით ლ.საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის 
მიერ საკონკურსო წესით შერჩეული იქნა 1 ეპიდემიოლოგის საშტატო ერთეული, 
რომელსაც აფინანსებს სახემწიფო პროგრამა ანუ სულ 14 საშტატო ერთეულია.
2020 წლის  განმავლობაში ეპიდზედამხედველობით გამოვლინდა  მართვადი 
ინფექციები მათ შორის:    
 ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი ,,B”– 21 შემთხვევა
    ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი ,,C”– 315 შემთხვევა
    საკვებისმიერი მოშხამვის– 554 შემთხვევა.
   სავარაუდო ინფექციების წარმოშობის  დიარიის–143 შემთხვევა
     ჩუტყვავილა–39 შემთხვევა 
   ტუბერკულოზი–  16 შემთხევა
   ქუნთრუშა  4  შემთხვევა
   ყივანახველა-1 შემთხვევა
   ლეპტოსპიროზი-16  შემთხვევა
    ლეიშმანიოზი- 0 შემთხვევა
     მწვავე ვირუსული ჰეპატიტი ,,B”– 1 შემთხვევა
    ბრუცელოზი -2  შემთხვევა
    წითელა -2 შემთხვევა
    ლაიმის დაავადება ბორელიოზი-10 შემთხვევა
      შიგელოზი -3 შემთხვევა
      ყბაყურა-0 შემთხვევა
         ვემსახურებით რაი–საავადმყოფოს ანტირაბიულ კაბინეტს, რომელსაც 
მუდმივად ვაწვდით ანტირაბიულ ვაქცინას. ვაწესებთ კონტროლს ანტირაბიული 
ვაქცინაციაში სრული კურსის ჩასატარებელ პირებზე. ცხოველში ცოფის 
დადასტურების შემთხვევაში ვატარებთ კონტაქტირებულების ეპიდკვლევას და 
ვრთავთ ანტირაბიული მკურნალობის კურსში. 2020 წელში სულ გაკეთდა 2118 
ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა.

2020 წლის კოვიდ პანდემიასთან დაკავშირებით მარტის თვიდან დავაწესეთ 
სასტუმროებში ეპიდ კონტროლი, სიტუაციების მართვა, კოვიდ psr ტესტირება 
რომელიც მიმდინარეობდა 31 დეკემბრის ჩათვლით. დატესტილი იქნა 3465 
ბენეფიციარი. პირად აღჭურვილობის ინვენტარით გვამარაგებდა ქ.თბილის, 
ქ.ქუთაისი და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტ. C ჰეპატიტის ინტეგრირებული 



სკრინინგის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გამოყოფილი 
იქნა 10000 ლარი. დაიტესტა 3675 ბენეფიციარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პირველადი ჯანდაცვის რგოლის 
ოჯახის ექიმებმა. კვლევის შედეგად გამოვლინდა 38  ,, C” ჰეპატიტზე დადებითი, 
შიდსი 0, ტუბერკულოზის კითხვარით 16 საეჭვო შემთხვევა. ,,C“ ჰეპატიტზე 
დადებითი შემთხვევა აღმოჩენილი ბენეფიციარები ჩართულია ,,C“ ჰეპატიტის 
მკურნალობის პროგრამაში, რომელიც სრულიად უფასოა.
         
     იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის რაი–
საავადმყოფოში, იძ. გადადგილებულ პირთა პოლიკლინიკას და სოფლის საექიმო 
ამბულატორიების მომარაგებას ასაცრელი მასალით და ინვენტარით  (შპრიცები, 
ასაცრელი მასალის გასანადგურებული ყუთებით) და  სხვადასხვა დაავადებების 
საწინააღმდეგო შრატებით. ა.(ა)ი.პ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრში კვარტალში ერთჯერ მოაქვთ ქ. თბილისის 
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან ასაცრელი მასალა და 
ინვენტარი.
       ბავშვთა ასაკის მართვადი ინფექციური დაავადებების საწინააღმდეგო 
პროფილაქტიკური აცრები ტარდება 0–14 წლის ასაკში. აცრები მოსახლეობისათვის 
–უფასოა.
      წყალტუბოს რაი–საავადმყოფოს ვამარაგებთ: ასაცრელი მასალით, დაკბენილ 
დაკაწრულ და დადორბლილ პირთათვის ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინით, 
იმუნოგლობულინით და ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატით. ასევე ორსული 
ქალების ანტენატალური კვლევებისთვის –შიდსის, სიფილისის, ,,B“ და ,,C” 
ჰეპატიტის სწრაფი ტესტებით. ასევე ბოტულიზმის საწინააღმდეგო ა, ბ. და ე ტიპის; 
ანტიდიფთერიული და გველის ნაკბენის საწინააღმდეგო შრატებით.
     იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს წყალტუბოსა და 
მისი ზონის საექიმო ამბულატორიების ფიზიკური პირების  (ოჯახის ექიმების 
მიერ) ჩატარებულია შემდეგი სახის პროფილაქტიკური აცრები:
დიფთერია, ყივანახველა, ტეტანუსის ჰემოფილუს–ინფლუენსას,,B“–ჰეპატიტიტის                                  
საწინააღმდეგო–760 აცრა
დიფთერია, ყივანახველა, ტეტანუსის საწინააღმდეგო – 126 აცრა
დიფთერია ტეტანუსის საწინააღმდეგო –179 აცრა
პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო –299 აცრა
წითელა–წითურა–ყბაყურას საწინააღმდეგო –1557 აცრა
ტეტანუსი–დიფტერიის  საწინააღმდეგო –237 აცრა
როტარიქსის საწინააღმდეგო  –444 აცრა
პნევმოკოკური ვაქცინით-713 აცრა
პაპილომა  ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა- 405 აცრა.
2020 ივლისის თვეში შემოვიდა
     იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრიპის საწინააღმდეგო 
ვაქცინა (ვაქსიგრიპი) უფასო პროფილაქტიკური აცრები ჩაუტარდათ წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტის სამედიცინო პერსონალს, დიაბეტით დაავადებულებს, 
აღრიცხვაზე მყოფ ორსულებს და მათი ოჯახის წევრებს ასევე  ბაგა-ბაღების 
თანამშრომლებს, იკლუზიური ცენტრის ბავშვებს და მის პერსონალს, 70 წელს 



ზემოთ მოსახლეობა. სულ გამოყოფილი იყო გეგმით 2050 ვაქცინა აქედან აიცრა 
სრულად 2050.
      პარაზიოტოლოგიურ სამსახურს ახორციელებს ექიმი პარაზიტოლოგი და 
ლაბორანტი. ყოველწლიურად საგაზაფხულო კვლევას ჭიის კვერცხებზე.
  2020 წლის   განმავლობაში    პარაზიტოლოგიური სამსახურის მიერ ჩატარდა 
პარაზიტებზე (ჭიის კვერცხების მტარებლობაზე) გამოკვლევა-საერთო რაოდენობა 
169
მათ შორის ენტერობიოზი აღმოჩნდა 169 პაციენტს,  ასკარიდა -0, უარყოფა იყო -0,
   დასნებოვნებულ ბავშვებს, დაურიგდათ მედიკამენტი-მებენდაზოლი 
უსასყიდლოდ. აღნიშნული მედიკამენტი შემოიტანა მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციამ. 
      2020  წლის  ექიმ- პროფილაქტიკოსის  ანგარიში.    საქართველოს მთავრობის 
2015 წლის 14 სექტემბრის #473 დადგენილების  შესაბამისად მრავალჯერ 
შემოწმებული  იქნა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სილამაზის სალონები, 
გავლილი აქვს კოვიდთან დაკავშირებული ტრენინგი  და 2020 წელს გაკეთებულია 
კოვიდ ტესტირება 3675 ტესტი.

ა.(ა)ი.პ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  
ცენტრის 2020 წლის   საფინანსო მონაცემები შეადგენს.

№ პარაგრაფის დასახელება გეგმა ფაქტიური
1 თანამდებობრივი სარგო 97 853 97 853
2 პრემია 4370 4370
3 დანამატი 922 922
4 მივლინება 293 108
5 საკანცელარიო 725 725
6 პროგრამების განახლება 324 324
7 კატრიჯების შეძენა დამუხ. 105 105
8 ოფისისთვის საჭირო საგნები 300 300
9 კომპიუტერული ტექნიკა 100 100
10 ადგილობრივი ტელეფონი 1164 1069
11 ფიჭური კავშირი 600 550
12 ელ.ენერგია 1445 1046
13 წყალი 400 245
14 საწვავი 4873 3825
15 ავტოსათადარიგო ნაწილები 2149 2149
16 დაცვა 1068 980
17 ელ.დოკუმენტი ედოკი 225 225
18 ნარჩენების გატანა 55 -
19 საოფისე ავეჯი 630 -
20 რეცხვა ქიმწმენდა 500 500
21 ინვენტარის. მოვლა. შენახვის. ხარჯი 100 100



22 შტატგარეშე 5058 5058
23 ნორმატიული აქტი 75 60

სულ: 123.334 120.612

  

ა(ა)ი.პ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის 
 ცენტრის მმართველი                                            მ.ტყეშელაშვილი


