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რა უნდა იცოდეს დევნილმა საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს (შემდგომში ჯანდაცვის სამინისტროს) 2015 წლის ძირითადი
პროგრამები და პრიორიტეტების შესახებ
საქართველოს მოსახლეობის, მათ შორის
დევნილთა საჭიროებებიდან გამომდინარე,
2015 წელს ჯან–დაცვის სამინისტროს მიერ
გაგრძელდება შემდეგი სახელმწიფო
პროგრამების განხორციელება:
· "სოციალური დაცვა და საპენსიო
უზრუნველყოფა"
· "ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა"
· "სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა
და კონტროლი"
· "სამკურნალო საშუალებების ხარისხის
სახელმწიფო კონტროლი"
· "სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა"
· "შრომისა და დასაქმების სისტემის
რეფორმების პროგრამა"
აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში
განსახორციელებელ ღონისძიებათა
ანგარიშსწორების პრინციპებს, რაც შეიძლება
გამოიხატოს როგორც ნაწილობრივ, ასევე
სრულ
დაფინანსებაში, განსაზღვრავს
საქართველოს მთავრობა.
"საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამის "
ფარგლებში გაცემული პენსიის ოდენობა 2015
წლის 1 სექტემბრამდე განისაზღვრება 150
ლარის ოდენობით, ხოლო 2015 წლის 1
სექტემბრიდან –160 ლარით; ამავე პროგრამის
ფარგლებში გაგრძელდება სახელმწიფო
კომპენსაციის გაცემაც;
"სოციალური დახმარებების პროგრამის "
ფარგლებში დაფინანსდება:
· საყოფაცხოვრებო სუბსიდია
"სოციალური შეღავათების

მონეტიზაციის შესახებ"
· ანაზღაურდება საარსებო შემწეობა და
რეინტეგრაციის შემწეობა, საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული
წესითა და პირობებით
· გაიცემა დევნილთა, ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე
პირთა შემწეობები. ერთ დევნილზე,
ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი
ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვრება 45 ლარით
· გაგრძელდება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე
ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და
დროებითი შრომისუუნარობის გამო
დახმარებების გაცემა ჯან-დაცვის
მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა
და პირობებით
· დაფინანსდება დახმარება შრომითი
მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურე-ბისათვის,
დაზიანების ხარისხის მიხედვით.
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 2014 წელს
გაცემული ვაუჩერები და "რეფერალური
მომსახურების" სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები,
რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2014 წელს,

დაფინანსდება 2015 წლის შესაბამისი
სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტიდან.
2015 წელს
ვაქცინებისა და შპრიცების
შესყიდვა განხორციელდება გაეროს ბავშვთა
ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული
შესყიდვის პრინციპით, ხოლო ვაქცინებისა
და შპრიცების დარჩენილი ნაწილის
შესყიდვა კი მოხდება
- "სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის
შესაბამისად.
2015 წელს ტუბერკულოზით დაავადებულთა
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის,
აგრეთვე აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მკურნალობისა და მოვლის
ღონისძიებებისათვის ფარმაცევტული და სხვა
სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვა
განხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის,
ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ
ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ
განსაზღვრული, გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების საშუალებით.
ხოლო გლობალური ფონდის შესყიდვების
მიღმა დარჩენილი ფარმაცეპტული და სხვა
სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვა მოხდება
- "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის შესაბამისად.
გაგრძელდება სასწრაფო დახმარების
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება.
აქ მოყვანილი მასალა ეფუძნება
საქართველოს კანონს 2015 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ!

