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თარგმანი ინგლისურიდან

საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ

მიმართულ ღონისძიებათა ქვეყნის ერთიანი საკოორდინაციო საბჭო

საანგარიშო პერიოდი: 2016 წლის სექტემბერი - ნოემბერი

ანგარიშში ასახულია ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 2016 წლის სექტემბერ - ნოემბრის

პერიოდში განხორციელებული საქმიანობის ძირითადი ასპექტები

საფუძვლები

საქართველოს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო (ქსს) წარმოადგენს გლობალური ფონდის

მიერ დაფინანსებული ტუბერკულოზისა და აივ/შიდსის პროგრამების განცორციელების

ცენტრალურ მექანიზმს. ქსს წარმოადგენს მრავალსექტორულ პლატფორმას ქვეყნის მიერ

პროგრამებზე პასუხისმგებლობისათვის, აივ-ის და ტუბერკულოზის პოლიტიკისა და

პროგრამული საკითხების გარშემო ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღებისათვის.

ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო თავის შემადგენლობაში აერთიანებს როგორც საჯარო,

ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, მათ შორისაა სამთავრობო ორგანიზაციები,

არასამთავრობო ორგანიზაციები, მულტი- და ბილატერალური პარტნიორები,

საგანმანათლებლო დაწესებულებები, კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები, დაავადებით

დაზარალებული პორები და პაციენტები. ქსს-ს საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს

მთავრობის 2012 წლის 18 ივნისის დადგენილებთ და 2015 წლის 1 ივნისის ქსს-ს

სახელმძღვანელო დოკუმენტით.

საზედამხედველო საქმიანობა/ ქსს-ს სხდომები

ქვეყნის საკოორდინაცი საბჭოს სხდომები

საანგარიშო პერიოდში გაიმართა ქსს-ს ერთი სხდომა (2016 წლის 11 ნოემბერი). სხდომაზე
წარდგენილ იქნა საზედამხედველო კომიტეტის საქმიანობა, დეშბორდები, გრანტების
განხორციელების სტატუსი. მოხდა ქსს-ს ინფორმირულობა, გრანტების განხორციელების
გაუმოჯებესებისკენ მიმართულ, საზედამხედველო კომიტეტის დასკვნებსა და
რეკომენდაციებზე. სხდომის ერთ-ერთი ფოკუსი იყო გარდამავალი პერიოდის გეგმის
სამუშაო ვერსიის წარდგენა და მსჯელობა. გარდა ამისა, მოხდა Euro Health Group-ის მიერ
ჩატარებული ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს ინტეგრაციის კვლევის შედეგების წარდგენა.
შეთანხმდა დამატებითი ტექნიკური დახმარების მიღების საჭიროება; მოხდა
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა საერთაშორისო კავშირის 47-ე მსოფლიო
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კონფერენციის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონულ კონსულტაციის
(Expanding Access to Affordable and Quality Assured Antiretroviral and Antituberculosis medicines)
მიმოხილვა და აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ტუბერკულოზის
ჯანმრთელობის სისტემების გაძლიერების (TB-REP/HSS) რეგიონული პროექტის შესახებ
ინფორმაციის წარდგენა.

საზედამხედველო კომიტეტის შეხვედრები/საზედამხედველო ვიზიტები. საანგარიშო
პერიოდში გაიმართა საზედამხედველო კომიტეტის ერთი შეხვედრა (2016 წლის 26
სექტემბერი), რომელიც მიეძღვნა აივ-ის გრანტის მე-2 პერიოდის დეშბორდის და ტბ
გრანტის მე-9 პერიოდის დეშბორდის განხილვას და ორი საზედამხედველო ვიზიტი ( 2016
წლის 12 ოქტომბერს - ლგბტ რესურს ცენტრში, 2016 წლის 1 ნოემბერს - „ახალ ვექტორში“).

საბჭოს წევრებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიეწოდათ 2016 წლის იანვარი - ივნისის
პერიოდის შიდსის გრანტის განხორციელების ანგარიშის და გადარიცხვის მოთხოვნის
დოკუმენტები (PUDR).

გარდამავალი პერიოდის დაგეგმვა

პოლიტიკისა და ადვოკატირების საკონსულტაციო კომიტეტი (პასკ)

კომიტეტის მე-4 შეხვედრა გაიმართა 2016 წლის 7 სექტემბერს. შეხვედრა მიეძღვნა ზიანის
შემცირების აქტივობების პაკეტის განხილვას. პასკი-ის მე-5 შეხვედრა გაიმართა 2016 წლის
22 სექტემბერს. შეხვედრაზე განხილულ იქნა გარდამავალი ეტაპის გეგმის შემუშავების
პროცესის მსვლელობა. 2016 წლის 27 სექტემბერს გაიმართა თემატური შეხვედრა
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, გლობალური ფონდის აივ პროექტის
განმახორციელებლებთან, ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენლებთან,
საერთაშორისო ფონდ კურაციოს ექპერტთა ჯგუფთან. 2016 წლის 7 ნოემბერს, პასკ-ის მე-6
შეხვედრაზე წარდგენილ იქნა გარდამავალი პერიოდის გეგმის სამუშაო ვერსია. გეგმის
სამუშაო ვერსია წარედგინა ქსს-ს 2016 წლის 11 ნოემბერს, საბჭოს 84-ე სხდომაზე. გგმის
სამუშაო ვერსია და მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო გაზიარდა შესაბამის მხარეებს
შორის შემდგომი კომენტარებისათვის. ამის შემდეგ დოკუმენტის სამუშაო ვერსია მიეწოდა
გლობალურ ფონდს.

აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ტუბერკულოზის რეგიონული პროექტის

ჯანმრთელობის სისტემების გაძლიერების (TB-REP/HSS) ეროვნული სამუშაო ჯგუფი

ჯგუფი ჩამოყალიბდა 2016 წლის სექტემბერში. ჯგუფის ძირითადი ფუნქციებია: უმაღლეს
სამთავრობო დონეს შესთავაზოს რეკომენდაციები ტუბერკულოზის მართვის მოდელების
გაუმჯობესების და შესაბამისი დაფინანსების სტრატეგიულ მიმართულებეთან
დაკავშირებით; გაწიოს კონსულტირება ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე
ტუბერკულოზის მოდელების დანერგვისთვის საჭირო პრაქტიკული, ქვეყნისთვის
მიზანშეწონილი მექანიზმების შესახებ; უზრუნველყოს შემდეგი საკითხების ტექნიკური
მხარდაჭერა: ქვეყნის შესაბამისად ადაპტირებული HSS/TB გზამკვლევის, ტუბერკულოზის
ინოვაციური და მდგრადი დაფინანსების მექანიზმის და პაციენტზე ორიენტირებული
მოდელების შემუშავება და შემდგომი დანერგვა; ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა,
ქვეყნის შესაბამისად ადაპტირებული HSS/TB გზამკვლევის, ტუბერკულოზის ინოვაციური
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და მდგრადი დაფინანსების მექანიზმის და პაციენტზე ორიენტირებული მოდელების
შემუშავება და შემდგომი დანერგვა. ჯგუფის პირველი შეხვედრა დაგეგმილია 2016 წლის
დეკემბრისთვის.

ტუბერკულოზის სფეროში კლინიკური კვლევების კოორდინაციის ჯგუფი

2016 წლის 4 ნოემბერს გაიმართა ტუბერკულოზის სფეროში კლინიკური კვლევების

კოორდინაციის ჯგუფის შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა კვლევების მიმდინარე

სტატუსი. 2016 წლის 25 ნოემბერს ჩატარდა STREAM კვლევის თემის ჩართულობის

კოორდინატორის, ბ-ნ ეზიო ტავორას შეხვედრა ჯგუფის წევრებთან, ქსს-ს წევრებათან.

შეხვედრის მსვლელობისას განხილულ იქნა კვლევის ამოცანები და თემის ჩართულობის

გაძლიერების საშუალებები.

გლობალური ფონდის გრანტები

2016 წლის ნოემბერს ხელი მოეწერა დაფინანსების ახალი მოდელის ფარგლებში
ტუბერკულოზის გრანტს (NFM GEO-T-NCDC). პერიოდი: 2017 წლის 1 იანვარი - 2019 წლის 31
დეკემბერი.

2017 წლის 6 იანვარი

ანგარიში მოზადებულია ქსს-ს სამდივნოს მიერ

გადათარგმნილია ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს მიერ


