
ქვეპროგრამის დასახელება:  „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა 

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი? 

1. შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა - თბილისი, ლუბლიანას N18/20 

2. შპს ნეოლაბი - თბილისი, ტაშკენტის ქ. N47 

3. შპს ავერსის კლინიკა - თბილისი, ნავთლუღის ქ. N11-13 

4. სს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი - თბილისი, ალ.ყაზბეგის N16 

5. შპს მრჩეველი - თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N9 

6. შპს აკად. ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა - თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N9 

7. შპს აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი- თბილისი, 

თ. მღვდლის ქ. №13 

8. შპს სამედიცინო ცენტრი „ციტო“ - თბილისი, ფალიაშვილის ქ. N39 

9. ვ.ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიც“-ი - თბილისი, წინანდლის ქ. №9 

10. შპს „ნიუ ჰოსპიტალსი“ - თბილისი, კრწანისის ქ. №12/გორგასლის ქ. №71  

11. შპს „ მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა“ - თბილისი, წინანდლის ქ. №9 

12. შპს გლობალმედი - თბილისი, ყიფშიძის ქ. N3ბ 

13. შპს პირველი საავადმყოფო, სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი - თბილისი, იყალთოს ქ. N57 

14. შპს დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა - თბილისი, ფალიაშვილის ქ. N39ა 

15. შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“ - თბილისი, ქავთარაძის 21 

16. შპს გერმანული კლინიკა - თბილისი, გორგასლის ქ. 51/53 

რას მოიცავს ქვეპროგრამა?  

ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:  

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „C ჰეპატიტის მართვის 

სახელმწიფო პროგრამის“ ბენეფიციარებისათვის რომლებსაც ჩატარებული აქვთ კვლევა C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების 

განსაზღვრის მიზნით სწრაფი/მარტივი ან/და იმუნოფერმენტული ანალიზის (იფა) მეთოდით და მიღებული აქვთ დადებითი პასუხი (წარმოდგენილი 

კვლევის შედეგის საფუძველზე), მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგის კვლევების თანადაფინანსებას, 

არაუმეტეს ამ წესის დადგენილი ტარიფების 30%-ით. 

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა? 

გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს 

მოქალაქეები (მ.შ.იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის მიხედვით რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი თბილისი), რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს 

ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამაში. 



როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში? 

მომსახურების მისაღებად მოსარგებლემ უნდა მიმართოს მიმწოდებელ დაწესებულებებს. 

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურებები? 

მოსარგებლეებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და რომელთა 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯისა და სსიპ “სოციალური მომსახურების სააგენტოს” მიერ 

ანაზღაურებული თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებების 30%-ით. 

  

დანართი N1 

დიაგნოსტიკური კვლევების ღირებულება (2016 წლის 10 ივნისიდან დაწყებული კვლევების შემთხვევაში) 

დიაგნოსტიკური ჯგუფი ღირებულება (ლარი) 

C ჰეპატიტის დადგენა (HCV RNA) 110 

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები, ელასტოგრაფიით 390 

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები, ელასტოგრაფიის 

გარეშე 
310 

მკურნალობის მონიტორინგი (12 კვირიანი მკურნალობის კურსი 

ინტერფერონით) 
400 

მკურნალობის მონიტორინგი (12 კვირიანი მკურნალობის კურსი 

ინტერფერონის გარეშე) 
391 

მკურნალობის მონიტორინგი (24 კვირიანი მკურნალობის კურსი 

ინტერფერონით) 
502 

მკურნალობის მონიტორინგი (24 კვირიანი მკურნალობის კურსი 

ინტერფერონის  გარეშე) 
493 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 დანართი N2 

დიაგნოსტიკური კვლევების ღირებულება (2017 წლის 1 აპრილიდან დაწყებული კვლევები)  

 



№  დიაგნოსტიკური ჯგუფი  
ღირებულება  

(ლარი)  

1  C ჰეპატიტის დადგენა (HCV RNA) 1 დეკემბრამდე 110  

2  
მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო  კვლევები (სრული პაკეტი 

ელასტოგრაფიით) 1 დეკემბრამდე 
378 

3 
მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო  კვლევები (სრული პაკეტი 

ელასტოგრაფიით) 1 სექტემბრამდე 
369 

4 
მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო  კვლევები (სრული პაკეტი 

ელასტოგრაფიით) 1 სექტემბრიდან 
229 

5 
მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები (სრული პაკეტი 

ელასტოგრაფიის გარეშე) 1 სექტემბრამდე 
289 

6 
მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები (სრული პაკეტი 

ელასტოგრაფიის გარეშე) 1 სექტემბრიდან 
149 

7 
მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები – TSH კვლევა 

(ინტერფერონის შემცველი მკურნალობის რეჟიმის შემთხვევაში)  
9  

8 
მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინისა და 

ინტერფერონის შემცველი რეჟიმით) 
236 

9 
მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინით 

ინტერფერონის გარეშე) 
227 

10 მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინის გარეშე) 218 

11 
მკურნალობის მონიტორინგი (24-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინისა და 

ინტერფერონის შემცველი რეჟიმით) 
304 

12 
მკურნალობის მონიტორინგი (24-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინით 

ინტერფერონის გარეშე) 
286 

13 მკურნალობის მონიტორინგი (24-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინის გარეშე) 277 

 
 

 

მკურნალობის მონიტორინგის კვლევების ღირებულება (2017 წლის 1 აპრილიდან დაწყებული კვლევები) 

 

№  დიაგნოსტიკური ჯგუფი  
ღირებულება  

(ლარი)  

1  მკურნალობის მონიტორინგის მე-4 კვირის კვლევები 144 

2  
მკურნალობის მონიტორინგის მე-8 კვირის კვლევები (რიბავირინის შემცველი 

რეჟიმი) 
34  

3  
მკურნალობის მონიტორინგის მე-8 კვირის კვლევები (რიბავირინის გარეშე 

რეჟიმი) 
25  



4  
მკურნალობის მონიტორინგის მე-12 კვირის კვლევები (ინტერფერონის 

შემცველი რეჟიმი) 
58  

5  
მკურნალობის მონიტორინგის მე-12 კვირის კვლევები (ინტერფერონის გარეშე 

რეჟიმი) 
49  

6 მკურნალობის მონიტორინგის მე-16 კვირის კვლევები 5 

7 მკურნალობის მონიტორინგის მე-20 კვირის კვლევები 5 

8 
მკურნალობის მონიტორინგის 24-ე კვირის კვლევები (ინტერფერონის 

შემცველი რეჟიმი) 
58 

9 
მკურნალობის მონიტორინგის 24-ე კვირის კვლევები (ინტერფერონის გარეშე 

რეჟიმი) 
49 

 

დიაგნოსტიკური კვლევების ღირებულება დიალიზისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისთვის  

C ჰეპატიტის დადგენა (HCV RNA)–,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 

ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 

70 000–ს 

110 

ექიმთან ვიზიტი+HCV გენეტიკური ტიპის განსაზღვრა  (დიალიზისა და თირკმლის 

ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისთვის ),,სოციალურად 

დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულთათვის, რომელთა 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000–ს 

160 

ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (FIB4 (სისხლის საერთო, ALT, AST))  

(დიალიზისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის 

ბენეფიციარებისთვის) ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში" რეგისტრირებულთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000–ს 

19 

ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (FIB4 (სისხლის საერთო, ALT, AST), 

ელასტოგრაფია) (დიალიზისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო 

პროგრამის ბენეფიციარებისთვის) ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 

ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 

70 000–ს 

99 

მკურნალობის დაწყებამდე საჭირო სხვა კვლევები(   HBsAg, HBs Core total, G-GT, ტუტე 

ფოსფატაზა, ბილირუბინი (პირდაპირი და საერთო),კრეატინინი, გლუკოზა, ალბუმინი, 

INR, მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა;     ექიმთან ვიზიტი მკურნალობის 

რეჟიმის განსაზღვრისა და ფორმა №IV-100/ა-ის გაცემის მიზნით;) (დიალიზისა და 

თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისთვის) 

,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 

რეგისტრირებულთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000–ს 

110 



მკურნალობის დაწყებამდე საჭირო სხვა კვლევები(  სისხლის საერთო ანალიზი 

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALT, AST კვლევები) და ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის 

განსაზღვრა FIB-4 ტესტის დათვლით;  HBsAg, HBs Core total, G-GT, ტუტე ფოსფატაზა, 

ბილირუბინი (პირდაპირი და საერთო),კრეატინინი, გლუკოზა, ალბუმინი, INR, 

მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა;     ექიმთან ვიზიტი მკურნალობის 

რეჟიმის განსაზღვრისა და ფორმა №IV-100/ა-ის გაცემის მიზნით;) (დიალიზისა და 

თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისთვის) 

,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 

რეგისტრირებულთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000–ს 

129 

მკურნალობის დაწყებამდე საჭირო სხვა კვლევები(  სისხლის საერთო ანალიზი 

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALT, AST კვლევები) და ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის 

განსაზღვრა FIB-4 ტესტის დათვლით;   ღვიძლის ელასტოგრაფია, თუ FIB4 ქულა არის 

1.45−3.25 მაჩვენებლებს შორის; HBsAg, HBs Core total, G-GT, ტუტე ფოსფატაზა, 

ბილირუბინი (პირდაპირი და საერთო),კრეატინინი, გლუკოზა, ალბუმინი, INR, 

მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა;     ექიმთან ვიზიტი მკურნალობის 

რეჟიმის განსაზღვრისა და ფორმა №IV-100/ა-ის გაცემის მიზნით;) (დიალიზისა და 

თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისთვის) 

,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 

რეგისტრირებულთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000–ს 

209 

 


