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თარგმანი ინგლისურიდან

საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ

მიმართულ ღონისძიებათა ქვეყნის ერთიანი საკოორდინაციო საბჭო

საანგარიშო პერიოდი: 2016 წლის დეკემბერი - 2017 წლის თებერვალი

ანგარიშში ასახულია ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 2016 წლის დეკემბრის - 2017 წლის

თებერვლის 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 საკოორდინაციო საბჭოს სხდომები

ანგარიშგების პერიოდში გაიმართა ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს ერთი სხდომა (85-ე

სხდომა, 2016 წლის 29 დეკემბერი). სხდომის ძირითადი ფოკუსი იყო გარდამავალი

პერიოდის გეგმის წარდგენა. სხდომის გადაწყვეტილების თანახმად გაგრძელდა

კონსულტაციები პოლიტიკისა და ადვოკატირების კომიტეტის წევრებთან და სხვა

შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან. გეგმა ელექტრონული კენჭისყრის მეშვეობით

დამტკიცდა ქსს-ს მიერ 2017 წლის 6 თებერვალს. სხდომაზე გაიმართა გლობალური
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ფონდის თანხების ალოკაციის წერილის დეტალური განხილვა. წარდეგნილ იქნა ქსს-ს

საქმიანობის შემაჯამებელი მიმოხილვა, გრანტების მიმდინარეობის სტატუსი.

აუდიტორიას მიეწოდა განახლებული ინფორმაცია აღმოსავლეთ ევროპისა და

ცენტრალური აზიის ტუბერკულოზის რეგიონული პროექტის ჯანმრთელობის სისტემების

გაძლიერების (TB-REP/HSS) ეროვნული სამუშაო ჯგუფის და TB-REP-ის ფარგლებში

ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიული მოდელის ადვოკაციის სტრატეგიის შესახებ.

წარდგენილ იქნა საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მიერ განხორციელებული კვლევის -

ტუბერკულოზის მკურნალობაზე დამყოლობის ბარიერები და ხელშემწყობი ფაქტორები -

შედეგები. გარდა ამისა, დამსწრე საზოგადოებას მიეწოდა ინფორმაცია ტუბერკულოზის

ეროვნულ პასუხში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის შესახებ საბაზისო შეფასების

შედეგების თაობაზე (ჩატარდა პარტიორობის „შევაჩეროთ ტუბერკულოზი“ პროექტის

ფარგლებში საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მიერ). წარდგენილ იქნა განახლებული

ინფორმაცია ტუბერკულოზის სფეროში მიმდინარე და დაგეგმილი კვლევების შესახებ.

საზედამხედველო კომიტეტის შეხვედრები/საზედამხედველო ვიზიტები.

ანგარიშგების პერიოდში გაიმართა ორი საველე ვიზიტი. (გორი - 2017 წლის 23 იანვარი,
ბათუმი - 2017 წლის 31 იანვარი - 1 თებერვალი). მონახულებულ იქნა პროექტის
განხორციელების 7 საიტი. ტუბერკულოზის და აივ გრანტს 1 პერიოდის (2016 წლის 1
ივლისი - 30 სექტემბერი) დეშბორდები ელექტრონულად გაზიარდა ქსს-ს წევრებს შორის.
საზედამხედველო კომიტეტის მომდევნო შეხვედრა დაიგეგმა 2017 წლის მარტისთვის.

გარდამავალი პერიოდის დაგეგმვა

პოლიტიკისა და ადვოკატირების საკონსულტაციო კომიტეტი (პასკ)

2016 წლის 16 დეკემბერს გაიმართა გარდამავალი პერიოდის ინდიკატორების და
სამიზნეების განსაზღვრისადმი მიძღვნილი კომიტეტის შეხვედრა. საბჭოს 85-ე სხდომის
გადაწყვეტილების თანახმად, კომიტეტის მე-7 შეხვედრა გაიმართა 2017 წლის 17 იანვარს.
შეხვედრის ამოცანები იყო: გარდამავალი გეგმის, მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოს და
ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიის განხილვა; გარდამავალი გეგმისთვის პასკ–ის საბოლოო
რეკომენდაციის გაწევა ქსს–ს დასამტკიცებლად. შეხვედრის პროცეში მიღებული
კომენტარების საბოლოო დოკუმენტში ინტეგრირების პირობით პოლიტიკისა და
ადვოკატირების საკონსულტაციო კომიტეტმა დაამტკიცა გარდამავალი გეგმის საბოლოო
დოკუმენტი და რეკომენდაციას გაუწია ქსს–ს დოკუმენტის დასამტკიცებლად.

აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ტუბერკულოზის რეგიონული პროექტის

ჯანმრთელობის სისტემების გაძლიერების (TB-REP/HSS) ეროვნული სამუშაო ჯგუფი
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ეროვნული სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა გაიმართა 2016 წლის 20 დეკემბერს.
შეხვედრის ამოცანები იყო: ჯგუფის წევრების ინფორმირება TB-REP პროექტის შესახებ;
ეროვნული სამუშაო ჯგუფის ფუნქციების მიმოხილვა; პრიორიტეტული სფეროების და
ტექნიკური დახმარების საჭიროებათა განსაზღვრა საქართველოში ტუბერკულოზის
კონტროლის გაუმჯობესებისათვის მართვის ამბულატორიული მოდელის დანერგვის გზით;
ჯგუფის მუშაობის წესების განსაზღვრა.

ტუბერკულოზის სფეროში კლინიკური კვლევების კოორდინაციის ჯგუფი

2017 წლის 28 თებერვალს გაიმართა ტუბერკულოზის სფეროში კლინიკური კვლევების

კოორდინაციის ჯგუფის შეხვედრა. შეხვედრაზე წარდგენილ და განხილულ იქნა

დაგეგმილი და მიმდინარე კვლევების ამჟამინდელი სტატუსი.

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი

სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციების, ტუბერკულოზითა და აივით ძირითადი

დაზარალებული ჯგუფების და დაავადებულ პირების აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის

ეროვნულ საპასუხო ღონისძიებებში ჩართულობის გაღრმავების მიზნით, 2017 წლის 23

თებერვალს გაიმართა ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ ორგანიზებული სამოქალაქო

საზოგადოების ფორუმი. ფორუმის მიზანი იყო გარდამავალი პერიოდის მდგრადობის

გეგმის ძირითადი ქვაკუთხედების და მათი შესრულებისკენ მიმართული

კოორდინირებული ქმედებების განხილვა. ფორუმის მსვლელობისას გაშუქდა აივ/შიდსისა

და ტუბერკულოზის კონტროლის მიმდინარე ინიციატივები და მათ განხორციელებაში

სამოქალაქო საზოგადოების როლი, გარდამავალი პერიოდის დაგეგმვის პროცესი,

გლობალური ფონდის მიმდინარე გრანტები და დაფინანსების სამომავლო პერსპექტივები.

შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს

საკოორდინაციო საბჭოს სხვა წევრები, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტროს ხელმძღვანელი პირები, სამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო

ორგანიზაციების, გლობალური ფონდის წარმომადგენლები დაესწრნენ.

დაფინანსების ახალი მოთხვნის შემუშავების მზადება

ქსს-ს წამოიწყო დაფინანსების ახალი მოთხოვნის მზადების პროცესის გამჭვირვალე და

წარმომადგენლობითი ხასიათის უზრუნველყოფისკენ მიმართული ქმედებები. ეფექტური

კომუნიკაციის და გაფართოვებული წარმომადგენლობის უზრუნველყოფის მიზნით მოხდა

თანხების ალოკაციის წერილის ფართოთ გავრცელება, დაფინანსების სამომავლო
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პერსპექტივების საკითხი გახდა ფართო განხილვის და მსჯელობის საგანი 2017 წლის 23

თებერვალს ჩატარებული სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმზე.

გლობალური ფონდის გრანტები

დაფინანსების ახალი მოდელის NFM GEO-T-NCDC გრანტის განხორციელება დაიწყო 2017
წლის 1 იანვარს.

2017 წლის 14 მარტი

ანგარიში მომზადებულია ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს მიერ


