
1

თარგმანი ინგლისურიდან

საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ

მიმართულღონისძიებათა ქვეყნის ერთიანი საკოორდინაციო საბჭო

საანგარიშო პერიოდი: 2017 წლის დეკემბერი - 2018 წლის თებერვალი

ანგარიშში ასახულია ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 2017 წლის დეკემბერი -

2018 წლის თებერვლის პერიოდში განხორციელებული საქმიანობის ძირითადი

ასპექტები

საფუძვლები

საქართველოს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო (ქსს) წარმოადგენს გლობალური

ფონდის მიერ დაფინანსებული ტუბერკულოზისა და აივ/შიდსის პროგრამების

განხორციელების ცენტრალურ მექანიზმს. ქსს წარმოადგენს მრავალსექტორულ

პლატფორმას ქვეყნის მიერ პროგრამებზე პასუხისმგებლობისთვის, 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 პირები და პაციენტები. ქსს-ს საქმიანობა რეგულირდება

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივნისის დადგენილებით და 2015 წლის 1

ივნისის ქსს-ს სახელმძღვანელო დოკუმენტით.

საზედამხედველო საქმიანობა/ ქსს-ს სხდომები

საზედამხედველო კომიტეტის ვიზიტი ტუბერკულოზისა და ფილტვის

დაავადებათა ეროვნული ცენტრში გაიმართა 2018 წლის წლის 16 იანვარს. ვიზიტის

ამოცანები: გლობალური ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარე „რეზისტენტული
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ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების მხარდაჭერა მკურნალობაზე

დამყოლობის გაუმჯობესების ღონისძიებების უზრუნველყოფა“ მიმდინარეობის

მიმოხილვა; მკურნალობაზე დამყოლობის მხარდამჭერი მიდგომებთან

ჰარმონიზაციის შესახებ ინფორმაციის შეკრება; პროგრამის განხორციელების

პროცესში წარმოქმნილი შესაძლო გამოწვევების იდენტიფიცირება და მათი

გადაჭრის გზების დასახვა.

საზედამხედველო კომიტეტმა განახორციელა საველე ვიზიტი ბათუმში, აჭარაში 2018
წლის 25-26 იანვარს. ვიზიტის ამოცანები იყო: პროგრამის ქვე და ქვე-ქვე-
კონტრაქტორებისგან ინფორმაციის შეგროვება გლობალური ფონდის მიერ
დაფინანსებული პროგრამების განხორციელებისა და აქტივობების შესახებ; გრანტის
განხორციელების პროცესში წარმოშობილი გამოწვევებისა და მათი გადაჭრის გზების
განხილვა. ვიზიტი განხორციელდა: ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და
ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი; ბათუმის ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და
ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, მეტადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა;
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი - ორგანიზაცია „იმედი“; საინფორმაციო
სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა”, ბათუმის ფილიალი; შიდსით
დაავადებულ პაციენტთა დახმარების ფონდი, ბათუმის ფილიალი; ბათუმის რესურს
ცენტრი, ორგანიზაცია „იდენტობა“.

2018 წლის 1 თებერვალს გაიმართა საზედამხედველო კომიტეტის შეხვედრა.
შეხვედრის მსვლელობისას განხილულ იქნა 2018 წლის მე-3 კვარტალის აივ და ტბ
პროგრამების დეშბორდები.

საზედამხედველო კომიტეტს საქმიანობის ანგარიში წარდგენილ იქნა 2018 წლის 9
თებერვალს გამართულ ქსს-ს 89-ე სხდომაზე. ანგარიშები მიეწოდა ქსს-ს წევრებს
ელექტრონულად.

საზედამხედველო კომიტეტმა განახორციელა ვიზიტი გორში (2018 წლის 23
თებერვალი) შიდსისა და ტუბერკულოზის პროექტების მიმდინარეობის სტატუსის
შეფასების და მათ განხორციელების პროცესში გამოწვევების იდენტიფიცირების
მიზნით. ვიზიტი განხორციელდა: გორის ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და
ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, მეტადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა;
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი - ორგანიზაცია „ნაბიჯი მომავლისაკენ“;
ტუბერკულოზის ცენტრი.

ქსს-ს სხდომები
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ანგარიშგების პერიოდში გაიმართა ქსს-ს ერთი სხდომა (89-ე სხდომა, 2018 წლის 9
თებერვალი). სხდომის ძირითადი საკითხები: აივ და ტბ პროგრამების
განხორციელების სტატუსი; გლობალურ ფონდში წარსადგენი განაცხადების
მზადების პროცესი; მიმდინარე პროგრამის დანაზოგი/რეპროგრამირების
წინადადებები; საზედამხედველო კომიტეტის ანგარიში.

ქსს-ს სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი

2018 წლის 20 თებერვალს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა
სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი. ფორუმის კონცეფცია შემუშავდა სამოქალაქო
სექტორის წარმომადგენლების მიერ. ფორუმი წარმომადგენლობითი ხასიათის იყო.
მას 100-ზე მეტი მონაწილე დაესწრო, მათ შორის სათემო ორგანიზაციის ფართო
წარმომადგენლობა, დაზარალებული ჯგუფების წარმომადგენლები, ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ფორუმი გაშუქდა მას-მედიის მიერ. წარდგენის
და განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: სახელმწიფოს მხრიდან გარდამავალი
პერიოდის მხარდაჭერა/სახელმწიფო დაფინანსების ზრდის ტენდენციები;
გლობალური ფონდის დაფინანსებით მიმდინარე აივ-ის და ტუბერკულოზის
გრანტები, გლობალურ ფონდში წარსადგენი განაცხადების მზადების პროცესი;
აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის კონტროლის მიმდინარე ინიციატივები და მათ
განხორციელებაში სამოქალაქო საზოგადოების როლი.

ტუბერკულოზის სფეროში კლინიკური კვლევების კოორდინაციის ჯგუფი

2018 წლის 16 იანვარს გაიმართა ჯგუფის მე-7 შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა

კვლევების მიმდინარე სტატუსი.

აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ტუბერკულოზის რეგიონული

პროექტის ჯანმრთელობის სისტემების გაძლიერების (TB-REP/HSS) ეროვნული

სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის მე-2 შეხვედრა გაიმართა 2018 წლის 19 თებერვალს. განხილულ იქნა

შემდეგი საკითხები: ტუბერკულოზის ამბულატორიულ სერვისებზე

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესება; კერძო პროვაიდერების როლი და

ტუბერკულოზის კონტროლისთვის ადამიანური რესურსის მომზადება. შეხვედრა

გაიმართა TB-REP / HSS პროექტთან კოორდინაციაში.

გლობალური ფონდის გრანტები
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გლობალური ფონდის გრანტების აქტივობები ძირითადად მიმდინარეობს

დასახული გეგმის თანახმად. მიმდინარე პროგრამის დანაზოგი/რეპროგრამირების

წინადადებები წარდგენილ იქნა ქსს-ს 89-ე სხდომაზე.

2018 წლის 12 მარტი

ანგარიში მოამზადა ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნომ

ანგარიში თარგმნა ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნომ


