
ქვეპროგრამის დასახელება:  სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისთვის 

მედიკამენტების დაფინანსება 

 

რა არის ქვეპროგრამის არსი? 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის 

პირებისთვის მედიკამენტების დაფინანსება. 

 

ვინ არიან ქვეპროგრამის ბენეფიციარები? 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით თბილისში 

რეგისტრირებული საპენსიო ასაკის პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  200 000-ს; 

 

რას მოიცავს ქვეპროგრამა? 

 

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული არამატერიალური სახის ვაუჩერის წლიური ლიმიტი შეადგენს 

500 ლარს, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მრავალჯერადად, ლიმიტის ამოწურვამდე, 

კალენდარული წლის განმავლობაში. 

 

როგორ უნდა მიიღოს  პირმა მომსახურება ? 

კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ქვეპროგრამაში პირის ჩართვა ხდება    

ავტომატურად. 

მედიკამენტის მისაღებად პირმა ან მისმა წარმომადგენელმა უნდა მიმართოს: 

➢ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ექიმის მიერ ელექტრონულ მოდულში ფორმა №IV-

100/ა-ის ატვირთვის შემდგომ, მოსარგებლე პირი ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი 

მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ავტომატურად მიიღებს მოთხოვნის უნიკალურ 

კოდს და მოთხოვნის ფორმის ბეჭდურ ვარიანტს; 

➢ პროგრამის მოსარგებლე ან მისი წარმომადგენელი, მიმართავს აფთიაქს და პირადობის 

მოწმობასთან ერთად წარუდგენს უნიკალურ კოდს და მოთხოვნის  ფორმას; 

➢ აფთიაქი გასცემს პროგრამის მოსარგებლისთვის ელექტრონულ მოდულში ექიმის მიერ 

რეგისტრირებულ მედიკამენტებს; 

➢ უნიკალური კოდის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიღებიდან არაუგვიანეს 30 დღისა. 

N სამედიცინო დაწესებულება  

1 თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო 

2 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 

საუნივერსიტეტო კლინიკა 

3 ისრაელი-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი 

4 ღია გული - 5 კლინიკური საავადმყოფო 

5 ჯერარსი 

6 მედი ქლაბ ჯორჯია 

7 ავერსის კლინიკა - ცენტრალური ფილიალი 



8 ავერსის კლინიკა - ბოგდან ხმელნიცკის ფილიალი  

9 ავერსის კლინიკა - ისნის ფილიალი 

10 ევექსის ჰოსპიტლები- ივ. ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალი 

11 ევექსის ჰოსპიტლები - კავკასიის მედიცინის ცენტრი 

12 ევექსის ჰოსპიტლები - ივ. ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი 

13 ევექსის ჰოსპიტლები - ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი 

14 ევექსის კლინიკები - საბურთალოს პოლიკლინიკა 

15 ევექსის კლინიკები - მთაწმინდის პოლიკლინიკა 

16 ევექსის კლინიკები - დიდუბის პოლიკლინიკა 

17 ევექსის კლინიკები - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა 

18 ევექსის კლინიკები - ისნის პოლიკლინიკა 

19 ევექსის კლინიკები - ვარკეთილის პოლიკლინიკა 

20 ევექსის კლინიკები - გლდანის პოლიკლინიკა 

21 აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი 

22 ინოვა 

23 თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი 

24 ქართულ - ჰოლანდიური ჰოსპიტალი 

25 ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი 

26 გიდმედი 

27 სხივური მედიცინის ცენტრი  

28 ნიუ ჰოსპიტალსი 

29 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა 

30 ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა ორდენის (კამილიელების) ფილიალი საქართველოში 

31 დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი - ვაკის ფილიალი 

32 დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი - ისნის ფილიალი 

33 დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი - სანდრო უელის  ფილიალი 

34 ახალი მზერა 

35 თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი 

36 აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა 

37 ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი 

38 თბილისის  სისხლძარღვთა და  გულისა კლინიკა 

39 სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი სამგორი მედი 

40 ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი 

41 მედისონ ჰოლდინგი 

42 ინიციო 

43 აკადემიკოს ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი 

44 დიაკორი 

45 გერმანული კლინიკა 

46 მედკაპიტალი 

47 მედკაპიტალი - საოჯახო მედიცინის ცენტრი 

48 მედკაპიტალი  გლდანი 

49 მედკაპიტალი სამგორი 

50  აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა 

 

 


