სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი

უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი

აფხაზეთის ა/რ ჯანდაცვის შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს 1993-2010 წლების
მუდმივად შესანახი დოკუმენტების ანაწერი №1

თბილისი
2015

2

1

2

3

4

5

კიდური

ფურც.

შენიშვნა

თარიღები

რ-ობა

08.11.20.12.1993

19

1993

5

1993

3

1993

5

1994

5

1994

6

1994

6

31.01.28.11.1995

79

1995

4

1993 წელი
კანცელარია
საქმის

საქმის (ტომის, ნაწილის) სათაური

№№

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის
შესახებ №№2/2,4/2-12/2
ბუღალტერია
სამინისტროს ბალანსი
აფხაზეთიდან დროებით გაადაგილებულ პირთა
პოლიკლინიკის ბალანსი
კადრების განყოფილება
აფხაზეთის ა/რ ქ. სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ.
სამედიცინო სასწავლებლის საშტატო განრიგი
1994 წელი
ბუღალტერია
სამინისტროს ბალანსი
აფხაზეთიდან დროებით გაადაგილებულ პირთა
პოლიკლინიკის, ქ. სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ.
სამედიცინო სასწავლებლის ბალანსი
კადრების განყოფილება
სამინისტროს საშტატო განრიგი
1995 წელი
კანცელარია
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის
შესახებ №№125/1-168/1

ბუღალტერია
სამინისტროს ბალანსი

3
1

10.
11.

12.

2

3

4

1995

4

1995

9

1995

2

07.02.11.11.1996

83

1996

8

1996

1

1996

10

1996

14

1997 წელი
საორგანიზაციო განყოფილება
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის
შესახებ №№1/2-68/2
საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება
სამინისტროს ბალანსი

14.01.16.12.1997

95

1997

5

წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის, ქ. სოხუმის
პ. ჯაფარიძის სახ. სამედიცინო სასწავლებლის, აჭარის
რეგიონალური ცენტრის ბალანსები

1997

9

კადრების განყოფილება
სამინისტროს საშტატო განრიგი
იმერეთის მხარეში აფხაზეთიდან იძულებით
გაადგილებულთა სამედიცინო ცენტრის, ქუთაისის
პოლიკლინიკის, ბაღდათის საექიმო ამბულატორიის,
წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის საშტატო
განრიგები
სოფ. აჟარის საუბნო საავადმყოფოს საშტატო განრიგი

14.

1996 წელი
კანცელარია
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის
შესახებ №№169/1,170/1,175/1-219/1
ბუღალტერია
სამინისტროს ბალანსი

15.

კადრების განყოფილება
სამინისტროს საშტატო განრიგი

13.

16.

17.

18.

19.
20.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, ქ. სოხუმის პ.
ჯაფარიძის სახ. სამედიცინო სასწავლებლის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
იმერეთის მხარეში აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულთა რეგიონალური სამედიცინო
ცენტრის, ზესტაფონის საექიმო ამბულატორიის,
წყალტუბოს პოლიკლინიკის, ქუთაისის პოლიკლინიკის
საშტატო განრიგები

კადრების განყოფილება

5

4
1

21.

2

3

4

1997

19

1997

5

22.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, გლდანის რეგიონალური
პოლიკლინიკის სტატისტიკური ანგარიშები
ფ.15,16,12
იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში

23.

სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში

1997

28

24.

აჭარის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში

1997

11

25.

სამინისტროს საშტატო განრიგი

1997

1

26.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, ქ.
სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ. სამედიცინო
სასწავლებლის, გლდანის რეგიონალური
პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
იმერეთის რეგიონალური სამედიცინო ცენტრის,
იმერეთის რეგიონალური ცენტრის ამბულატორიების
და საფერშლო პუნქტების, წყალტუბოს
პოლიკლინიკის, ქუთაისის პოლიკლინიკის საშტატო
განრიგები
სამეგრელოს რეგიონალური ცენტრის, ზუგდიდის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, ხობის
პოლიკლინიკის, სენაკის პოლიკლინიკის, სოფ.
დარჩელის ზონალური საავადმყოფოს, სოფ.
ნაბაკევის საექიმო ამბულატორიის საშტატო
განრიგები
აჭარის რეგიონში იძულებით გადაადგილებულ
პირთა აჭარის რეგიონალური ცენტრის საშტატო
განრიგი
დოკუმენტები აფხაზეთის ა/რ გულრიფშის რაიონის
კოდორის ხეობის მოსახლეობის დაცვისა და
სოციალური ეკონომიკური განვითარების
დამატებითი ღონისძიებების შესახებ პრეზიდენტის
განკარგულების პროექტის შესახებ
1998 წელი
საორგანიზციო განყოფილება
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის შესახებ №№15,7-12,14,16-23,25,29-85
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს
მინისტრის საბჭოს ოქმები №№1,2
პერსპექტიული გეგმა

1997

13

1997

12

1997

10

1997

2

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

06.08.1997
334
07.06.2005

05.01.25.12.1998

116

04.02.25.02.1998

10

1998

5

5

5
1

34.
35.

2

3

4

საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება
სამინისტროს ბალანსი

1998

17

1998

26

1998

16

1998

36

1998

22

1998

17

1998

9

1998

47

1998

17

1998

25

1998

30

39.

წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის, ქ.სოხუმის
პ. ჯაფარიძის სახ. სამედიცინო სასწავლებლის,
უსაფრთხო დედობის და ბავშვთა ცენტრის
ბალანსები
იმერეთის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის (9 თვე),
სამინისტროს დევნილთა სამედიცინო მომსახურების
აჭარის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის ბალანსები
კადრების განყოფილება
კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, წყნეთის რეგიონალური
პოლიკლინიკის სტატისტიკური ანგარიშები ფ.1
სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ.16,10/10,11/11,12,1
აფხაზეთის სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

40.

სამინისტროს საშტატო განრიგი

41.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, ქ.
სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ. სამედიცინო
სასწავლებლის, გლდანის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, უსაფრთხო ბავშვთა და დედობის
ცენტრის, სოხუმის ფილიალის საშტატო განრიგები
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის, კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერის, ცხვარიჭამიას
დევნილთა საექიმო ამბულატორიის, სანატორიუმ
„ბორჯომის“ საშტატო განრიგები
იმერეთის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის
იმერეთის საექიმო ამბულატორიების და საფერშლო
პუნქტის, წყალტუბოს პოლიკლინიკის, ქუთაისის
პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
სამეგრელოს რეგიონალური ცენტრის, ზუგდიდის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, გულრიფშის
რაიონის კოდორის ხეობის დაწესებულებების, გალის
რაიონის გამგეობის ჯანდაცვის რეგიონალური
სამედიცინო ცენტრის, თბილისის ი. ჯავახიშვილის
სახ. უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის საექიმო
ამბულატორიის, ხობის ლტოლვილთა
პოლიკლინიკის, სენაკის დევნილთა პოლიკლინიკის
საშტატო განრიგები

36.

37.

38.

42.

43.

44.

5

6
1

45.

46.
47.

2

აჭარის რეგიონში იძულებით გადაადგილებულ
პირთა აჭარის რეგიონალური ცენტრის, აჭარის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, აჭარის დროებითი
სამხარეო სამედიცინო სამსახურის, სოფ. აჟარის
საფერშლო პუნქტის საშტატო განრიგი
1999 წელი
საორგანიზაციო განყოფილება
სამინისტროს დებულება

50.

ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის შესახებ №№
1/2-3/2,5/3-11/2,13/2-38/2,40/2-44/2,46/2-64/2,66/269/2,71/2-93/2,95/2-104/2,107/2-115/2,117/2-125/2
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
საბჭოს ოქმები №3-6
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
თათბირის ოქმები №№1-10
პერსპექტიული გეგმა

51.

საგეგმო-საფინანსო განყოფილება
სამინისტროს ბალანსი

48.
49.

52.

53.
54.
55.

56.
57.

აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
გლდანის პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულთა პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან
იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის ბალანსები
იმერეთის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის
ბალანსი
ზუგდიდის რეგიონალური პოლიკლინიკის, სენაკის
პოლიკლინიკის ბალანსები
აჭარის დროებით სამხარეო სამედიცინო სამსახურის
ბალანსი
კადრების განყოფილება
სამინისტროს სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

3

4

1998

17

04.06.1999

8

04.01.30.12.1999

216

21.05.26.08.1999

37

04.10.27.12.1999
1999

16
6

1999

19

1999

72

1999

15

1999

13

1999

10

1999

13

1999

12

1999

16

58.

წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის
სტატისტიკური ანგარიში ფ.1
იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

59.

სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

1999

24

60.

აფხაზეთის სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

1999

18

5

7
1

2

61.

სამინისტროს საშტატო განრიგი

62.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, ქ.
სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ. სამედიცინო
სასწავლებლის, გლდანის პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის, კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერის, ცხვარიჭამიას
დევნილთა საექიმო ამბულატორიის საშტატო
განრიგები
იმერეთის დროებით სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის, წყალტუბოს პოლიკლინიკის, ქუთაისის
პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
სამეგრელოს სამხარეო დევნილთა დროებითი
სამედიცინო სამსახურის, ზუგდიდის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, ხობის პოლიკლინიკის, სენაკის
პოლიკლინიკის, ფოთის პოლიკლინიკის, სოფ. აჟარის
საუბნო საავდმყოფოს საშტატო განრიგები
აჭარის რეგიონალური პოლიკლინიკის, აჭარის
დროებითი სამხარეო სამედიცინო სამსახურის, სოფ.
აჟარის საფერშლო პუნქტის საშტატო განრიგი
პროგრამა სამეგრელოს მხარეში განსახლებულ
დევნილთა 1999 წლის დამატებითი სამედიცინო
დახმარების შესახებ
2000 წელი
საორგანიზაციო მუშაობის განყოფილება
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის შესახებ №№
1/2-97/2
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
საბჭოს ოქმები №№1,2
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
თათბირის ოქმები №№1-12
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
მინისტრის პირველი მოადგილის ჩატარებული
თათბირის ოქმები №№1-3
სამინისტროს დაქვემდებარებული სამედიცინო
დაწესებულებებში საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ გამოყოფილი და ჰუმანიტარული
დახმარების გზით მიღებული ვადაგასული და
გაუფასურებული სამკურნალო საშუალებების
ჩამოწერის და განადგურების მუდმივმოქმედი

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.
70.
71.

72.

3

4

1999

6

1999

39

1999

9

1999

17

1999

24

1999

6

1999

16

05.01.24.12.2000

153

16.02.12.10.2000

64

10.01.11.12.2000

19

25.05.14.06.2000

8

27.12.1999
21
19.04.2000

5

8
1

2

3

4

73.

კომისიის ოქმები №№1-9
პერსპექტიული გეგმა

2000

8

74.

საგეგმო-საფინანსო განყოფილება
სამინისტროს ბალანსი

2000

10

2000

51

2000

10

2000

15

2000

4

2000

10

2000

73

2000

23

2000

70

2000

6

2000

25

2000

3

2000

41

2000

10

75.

76.
77.
78.
79.

აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
გლდანის პოლიკლინიკის, წყნეთის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის
ბალანსები
კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერის ბალანსი
იმერეთის დევნილთა სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის ბალანსი
სენაკის დევნილთა პოლიკლინიკის ბალანსები

81.

აჭარის დევნილთა დროებით სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის ბალანსი
კადრების განყოფილება
დაბა წყნეთის პოლიკლინიკის, გლდანის
პოლიკლინიკის, ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის
სტატისტიკური ანგარიშები ფ.1,15
იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

82.

სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

83.
84.

სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ.8/9,4
აფხაზეთის სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

85.

სამინისტროს საშტატო განრიგი

86.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, ქ.
სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ. სამედიცინო
სასწავლებლის, გლდანის პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან
დევნილ ქალთა კონსულტაციის, კოდორის ხეობის
სოფ. აჟარის საუბნო საავდმყოფოს საშტატო
განრიგები
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის, კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერის, ცხვარიჭამიას საექიმო
ამბულატორიის, სანატორიუმ „ბორჯომის“
სამედიცნო პუნქტის საშტატო განრიგები

80.

87.

5

9
1

88.

89.

90.

91.
92.

93.
94.
95.

96.
97.

98.
99.

2

იმერეთის დროებით სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის, წყალტუბოს პოლიკლინიკის, ქუთაისის
პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
აჭარის რეგიონალური პოლიკლინიკის, აჭარის
დროებითი სამხარეო სამედიცინო სამსახურის,
სამეგრელოს სამხარეო სამსახურის, ფოთის
პოლიკლინიკის, სენაკის პოლიკლინიკის, ზუგდიდის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, ხობის
პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
სამედიცინო დახმარების კოორდინაციის
განყოფილება
ხელშეკრულება წითელი ჯვრის საერთაშორისო
კომიტეტსა და საქართველოს ჯანმრთელობის,
შრომისა და სოციალურის უზრუნველყოფის
სამინისტროს შორის ზუგდიდის პოლიკლინიკის
თაობაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის
2001 წელი
კანცელარია
სამინისტროს დებულება
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის
შესახებ №№1/2-114/2
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
საბჭოს ოქმები №№1-5
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
ჩატარებული თათბირის ოქმები №№1-36
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს
აფხაზეთში საომარი მოქმედებების პერიოდში
მუშაობის დამამტკიცებელი ცნობების გაცემის
კომისიის სხდომის ოქმები №№1-11
საფინანსო-ეკონომიკური განყოფილება
სამინისტროს ბალანსი
აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
გლდანის პოლიკლინიკის, წყნეთის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, ქ. სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ.
სამედიცინო სასწავლებლის ბალანსები
იმერეთის დევნილთა სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის ბალანსი
სამეგრელოს რეგიონალური ცენტრის, ზუგდიდის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, სენაკის

3

4

2000

17

2000

26

17.04.2000

29

11.12.2001

37

03.01.25.12.2001

159

09.03.30.10.2001

125

08.01.24.12.2001

40

10.04.13.12.2001

60

2001

4

2001

65

2001

10

2001

39

5

10
1

2

3

4

2001

10

2001

66

2001

31

2001

28

104.

პოლიკლინიკის, ფოთის პოლიკლინიკის ბალანსები
& დროებით სამხარეო სამედიცინო სამსახურის
აჭარის
ბალანსი
კადრების განყოფილება
წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის, გლდანის
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა
კონსულტაციის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის
სტატისტიკური ანგარიშები ფ.IV-01
&
ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერის, კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერის სტატისტიკური
ანგარიშები ფ.IV-01
&
იმერეთის
რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ.IV-01
&
სამეგრელოს
რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში ფ.1

105.

&
სამინისტროს
სტატისტიკური ანგარიში ფ.IV-01

2001

106.

&
სამინისტროს
საშტატო განრიგი

2001

107.

&
აფხაზეთიდან
დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა პოლიკლინიკის, გლდანის
პოლიკლინიკის, წყნეთის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, ქ. სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ.
სამედიცინო სასწავლებლის საშტატო განრიგები
&
ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერი, კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერის საშტატო განრიგები
&
იმერეთის
სამხარეო სამედიცინო სამსახურის,
იმერეთის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის საექიმო
ამბულატორიის, ქუთაისის პოლიკლინიკის,
წყალტუბოს პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
სამეგრელოს სამხარეო სამედიცინო სამსახურის,
ზუგდიდის პოლიკლინიკის, სენაკის პოლიკლინიკის,
ხობის პოლიკლინიკის, ფოთის პოლიკლინიკის
საშტატო განრიგი
აჭარის დევნილთა დროებით სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის, აჭარის რეგიონალური პოლიკლინიკის
საშტატო განრიგი

100.

101.

102.

103.

108.
109.

110.

111.

2002 წელი
კანცელარია

2001

2001

2001

69
13
4

28

7

2001

13

2001

24

6
2001

5

11
1

112.

113.
114.
115.
116.

117.

118.

119.

120.

121.
122.
123.
124.

2

ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის შესახებ №№
1/2-13/2,16/2,18/2-20/2,23/2-39/2,41/2,43/2-52/2,54/256/2,58/2,60/2-67/2,69/2,71/2,73/2-80/2,82/2-92/2,95/2100/2,103/2-106/2
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
საბჭოს ოქმი №1
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
საბჭოს ოქმები №№2-6
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
თათბირის ოქმები №№1-38
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს
აფხაზეთში საომარი მოქმედებების პერიოდში
მუშაობის დამამტკიცებელი ცნობების გაცემის
კომისიის სხდომის ოქმები №№1-15,17,18
საფინანსო-ეკონომიკური განყოფილება
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა
პოლიკლინიკის, ქ. სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ.
სამედიცინო სასწავლებლის, აფხაზეთიდან
იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, წყნეთის პოლიკლინიკის ბალანსები
იმერეთის დევნილთა სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის, აჭარის რეგიონალური პოლიკლინიკის,
ფოთის პოლიკლინიკის ბალანსები
სამეგრელოს რეგიონალური ცენტრის, ზუგდიდის
პოლიკლინიკის, სენაკის პოლიკლინიკის, ხობის
პოლიკლინიკის ბალანსები
კადრების განყოფილება
&
აფხაზეთიდან
იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, კანისა და ვენსნეულებათა
დისპანსერის, ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის,
წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის,
აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, გლდანის პოლიკლინიკის
სტატისტიკური ანგარიშები ფ. IV-01
იმერეთის რეგიონის სატატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01
&
სამეგრელოს
რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01
& რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
აჭარის
ფ. IV-01
&
აფხაზეთის
სტატისტიკური ანგარიში ფ. IV-01

3

4

03.01.22.12.2002

142

23.01.2002

33

12.04.26.12.2002

108

08.01.23.12.2002

38

11.01.09.12.2002

52

2002

33

2002

36

2002

42

2002

132

2002

63

2002

75

2002

33

2002

13

5

12
1

125.

126.

127.

128.

129.
130.
131.

132.

133.

2

&
აფხაზეთიდან
დავენილ ქალთა კონსულტაციის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, სანატორიუმ “ბორჯომი”, გლდანის
პოლიკლინიკის, იმერეთის სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის, კანისა და ვენსნელებათა დისპანსერის,
ცხვარიჭამიას სანატორიუმის, ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერის, წყნეთის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, პ. ჯაფარიძის სახ. სამედიცინო
სასწავლებლის საშტატო განრიგები
& რეგიონალური პოლიკლინიკის, აჭარის
აჭარის
დროებით სამხარეო სამედიცინო სამსახურის,
იმერეთის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის საექიმო
ამბულატორიის, ქუთაისის პოლიკლინიკის,
წყალტუბოს პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
& საუბნო საავადმყოფოს სამედიცინო
აჟარის
პუნქტების, გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობის
საუბნო საავადმყოფოს, კოდორის ხეობის
სამედიცინო პუნქტების, ზუგდიდის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, სამეგრელოს სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის, სენაკის პოლიკლინიკის, ფოთის
პოლიკლინიკის, ხობის პოლიკლინიკის, ჯვარის
საექიმო ამბულატორიის საშტატო განრიგები
2003 წელი
კანცელარია
&
ბრძანებები
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის
სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის
შესახებ №№1/2,3/2-43/2,46/2-51/2,53/2,55/2-74/2,76/291/2,93/2,96/2,98/2-102/2
&
აფხაზეთის
ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
საბჭოს სხდომის ოქმები №№1-6
&
აფხაზეთის
ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრთან
ჩატარებული თათბირის ოქმები №№1-23
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის
პირველ მოადგილესთან ჩატარებული თათბირის
ოქმი
&
აფხაზეთის
ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრის
აფხაზეთში საომარი მოქმედებების პერიოდში
მუშაობის დამამტკიცებელი ცნობების გაცემის
კომისიის სხდომის ოქმები №№1-15

საფინანსო-ეკონომიკური განყოფილება
სამინისტროს ბალანსი

3

4

2002

49

2002

30

2002

42

04.01.29.12.2003

169

10.01.23.12.2003

145

06.01.21.07.2003

31

26.02.2003

8

16.01.16.12.2003

49

2003

3

5

13
1

134.

135.

136.

137.

2

&
გლდანის
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის ბალანსები
იმერეთის დევნილთა სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის, აჭარის რეგიონალური პოლიკლინიკის
ბალანსები
&
სამეგრელოს
რეგიონალური ცენტრის, ზუგდიდის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, სენაკის
პოლიკლინიკის, ხობის პოლიკლინიკის, ფოთის
პოლიკლინიკის, ქ. სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ.
სამედიცინო სასწავლებლის ბალანსები
& საექიმო ამბულატორიის ბალანსი
ჯვარის

142.

კადრების განყოფილება
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა
კონსულტაციის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, გლდანის
პოლიკლინიკის სტატისტიკური ანგარიშები ფ. IV-01
კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერის,
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის სტატისტიკური
ანგარიშები ფ. IV-01
იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01
სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01
;
აფხაზეთის
სტატისტიკური ანგარიში ფ. IV-01

143.

სამინისტროს საშტატო განრიგი

144.

აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, გლდანის პოლიკლინიკის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა
პოლიკლინიკის, ქ. სოხუმის პ. ჯაფარიძის სახ.
სამედიცინო სასწავლებლის საშტატო განრიგები
კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერის,
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის, ცხვარიჭამიას
საექიმო ამბულატორიის, ბორჯომის საექიმო
ამბულატორიის, ბორჯომის სამედიცინო პუნქტის
საშტატო განრიგები
&
იმერეთის
სამხარეო სამედიცინო სამსახურის, ჯვარის
საექიმო ამბულატორიის, იმერეთის სამხარეო
სამედიცინო სამსახურის საექიმო ამბულატორიის,
ქუთაისის პოლიკლინიკის, წყალტუბოს

138.

139.

140
141

145.

146.

3

4

2003

30

2003

20

2003

57

2003

8

2003

97

2003

25

2003
2003
2003

70
139
16

2003

4

2003

34

2003

12

2003

16

5

14
1

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.
154.

155.

2

3

4

პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
სამეგრელოს სამხარეო სამედიცინო სამსახურის,
ზუგდიდის პოლიკლინიკის, სენაკის პოლიკლინიკის,
ფოთის პოლიკლინიკის, ხობის პოლიკლონიკის,
კოდორის ხეობის აჟარის საუბნო საავდამყოფოს
საშტატო განრიგები
აჭარის დევნილთა პოლიკლინიკის საშტატო განრიგი

2003

26

2003

4

20.01.27.12.2004

89

26.01.23.08.2004

21

20.01.24.02.2004

9

2004

94

2004

10

2004

29

2004

164

2004 წელი
კანცელარია
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№1/2-16/2,18/2-23/2,30/244/2,46/2,47/2,19/2-73/2,75/2,76/2
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრთან ჩატარებული
თათბირის ოქმები №№1-17
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს აფხაზეთში
საომარი მოქმედებების პერიოდში მუშაობის
დამამტკიცებელი ცნობების გაცემის კომისიის
სხდომის ოქმები №№1-5
საფინანსო-ეკონომიკური განყოფილება
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის,
აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
გლდანის პოლიკლინიკის, წყნეთის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, აჭარის რეგიონალური სამედიცინო
ცენტრის, ჯვრის საექიმო ამბულატორიის ბალანსები
იმერეთის დევნილთა სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის ბალანსი
ზუგდიდის რეგიონალური პოლიკლინიკის (9 თვე),
ხობის პოლიკლინიკის, სენაკის პოლიკლინიკის
ბალანსები
კადრების განყოფილება
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს, აფხაზეთიდან
იძულებით გადაადგილებულთა პოლიკლინიკის,
აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, გლდანის პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, კანისა და

5

15
1

156.
157.
158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.
165.

2

ვენსნეულებათა დისპანსერის, ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერის სტატისტიკური ანგარიშები ფ. IV-01
იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01
სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01
იმერეთის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის საექიმო
ამბულატორიის , ქუთაისის პოლიკლინიკის,
წყალტუბოს პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
გულრიფშის კოდორის ხეობის აჟარის საუბნო
საავადმყოფოს, კოდორის ხეობის სამედიცინო
პუნქტის, ზუგდიდის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, სამეგრელოს სამხარეო სამედიცინო
სამსახურის, სენაკის პოლიკლინიკის, ფოთის
პოლიკლინიკის, ხობის პოლიკლინიკის, ჯვარის
საექიმო ამბულატორიის საშტატო განრიგები
აჭარის დევნილთა პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან
იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა პოლიკლინიკის, ბორჯომის
საექიმო ამბულატორიის, სანატორიულ „ბორჯომის“
სამედიცინო პუნქტის, კანისა და ვენსნეულებათა
დისპანსერის, ცხვარიჭამიას საექიმო ამბულატორიის
წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის საშტატო
განრიგები
2005 წელი
კანცელარია
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№1/2-3/2,5/2-14/2,20/2163/2,166/2-168/2,170/2-181/2,183/2-229/2,234/2,235/2
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის თათბირის ოქმები
№№1-14
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო
დაწესებულებათა მთავარ ექიმებთან ჩატარებული
თათბირის ოქმები №№15-32
საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველო
სამინისტროს წლიური ბალანსი
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა
პოლიკლინიკის (9 თვე), აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის,
აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,

3

4

2004

90

2004

126

2004

13

2004

34

2004

49

07.01.28.12.2005

309

14.01.07.06.2005

59

07.06.27.12.2005

95

2005

33

2005

12

5

16
1

2

3

4

2005

113

2005

75

2005

134

2005

13

2005

66

2005

12

2005

24

2005

47

2005

8

03.01.14.08.2006

142

გლდანის პოლიკლინიკის, წყნეთის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, სენაკის პოლიკლინიკის (9 თვე)
ბალანსები

166.

167.
168.

169.
170.

171.

172.

173.

174.

175.

სამედიცინო სოციალური სტატისტიკის განყოფილება
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა
კონსულტაციის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერის, ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერის სტატისტიკური ანგარიშები ფ. IV-01
იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01
სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01
კადრების განყოფილება
სამინისტროს საშტატო განრიგი
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა
კონსულტაციის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, გლდანის
პოლიკლინიკის, კანისა და ვენსნეულებათა
დისპანსერის, ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის
საშტატო განრიგები
წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის, ბორჯომის
საექიმო ამბულატორიის, სანატორიუმ „ბორჯომის“
სამედიცინო პუნქტის საშტატო განრიგები
იმერეთის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის,
ქუთაისის პოლიკლინიკის, წყალტუბოს
პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
სამეგრელოს სამხარეო სამედიცინო სამსახურის,
ზუგდიდის პოლიკლინიკის, სენაკის პოლიკლინიკის,
ხობის პოლიკლინიკის, ფოთის პოლიკლინიკის,
ჯვარის საექიმო ამბულატორიის საშტატო განრიგი
აჭარის რეგიონალური პოლიკლინიკის საშტატო
განრიგი

2006 წელი
კანცელარია
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№3/2,11/2-13/2,22/2,23/2,25/2,

5

17
1

2

181.

27/2-34/2,37/2-39/2,41/2,43/2-49/2,51/2,51/2-56/2,58/2,
59/2,62/2-66/2,68/2-70/2,72/2,74/2-76/2,83/2-84/2,87/293/2,95/2,97/2-99/2,109/2,113/2,118/2-120/2,122/2-125/2
წ.1
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№126/2,127/2,137/2,139/2,
145/2,145/2-150/2, 153/2,155/2-158/2,161/2,162/2,169/2173/2,175/2-177/2,178/2,180/2-206/2,208/2-217/2
წ.2
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს თათბირის ოქმები
№№1-5,7-11
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს თათბირის ოქმები
№№56-76
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს დამატებითი
სამედიცინო დახმარების საფინანსო კომისიის
სხდომის ოქმები №№2-10
სამეგრელოს რეგიონალური სამსახურის ოქმები
№№1-5
სამუშაო გეგმა

182.

ბიუჯეტი

183.

საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველო
სამინისტროს წლიური ბალანსი

176.

177.

178.

179.

180.

184.

185.

186.

187.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, გლდანის პოლიკლინიკის, კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერის (6 თვე) ბალანსები
ქუთაისის პოლიკლინიკის, წყალტუბოს
პოლიკლინიკის, ფოთის პოლიკლინიკის (6 თვე)
ბალანსები
აჭარის რეგიონალური პოლიკლინიკის ბალანსი
სამედიცინო სოციალური სტატისტიკის განყოფილება
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა
პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა
კონსულტაციის, აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ ბავშვთა პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, გლდანის
პოლიკლინიკის, კანისა და ვენსნეულებათა
დისპანსერის, ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის
სტატისტიკური ანგარიშები ფ. IV-01, IV-15

3

4

14.08.28.12.2006

03.01.01.02.2006

51

21.11.26.12.2006

136

31.07.26.12.2006

27

05.07.02.11.2006

6

2006

18

2006

4

2006

8

2006

24

2006

19

2006

10

2006

150

5

18
1

188.
189.

190.
191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

2

ქუთაისის, წყალტუბოს, ბათუმის სტატისტიკური
ანგარიში ფ. IV-01
სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01

კადრების განყოფილება
სამინისტროს საშტატო განრიგი
აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, გლდანის პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერის, ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერის საშტატო განრიგები
იმერეთის სამხარეო სამედიცინო სამსახურის,
ქუთაისის პოლიკლინიკის, წყალტუბოს
პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
გალის სამედიცინო სამხარეო საექიმო
ამბულატორიების, სამეგრელოს სამხარეო
სამედიცინო სამსახურის, აჭარის საუბნო
საავადმყოფოს, ზუგდიდის პოლიკლინიკის, სენაკის
პოლიკლინიკის, ხობის პოლიკლინიკის, ფოთის
პოლიკლინიკის, ჯვარის საექიმო ამბულატორიის
საშტატო განრიგი
აჭარის რეგიონალური პოლიკლინიკის საშტატო
განრიგი
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების სამმართველო
დოკუმენტები ნაღმზე აფეთქების შედეგად
დაზარალებული და დაინვალიდებული ბავშვთა
საზღვარგარეთ გაგზავნის პროგრამის შესრულების
შესახებ (მიმოწერა, აქტები, მოხსენებითი ბარათები
და სხვა)
დოკუმენტები „კოდორის ხეობაში სამკურნალო
ფიტო მრეწველობის განვითარების“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (დადგენილება, ინფორმაცია,
მიმოწერა და სხვა)

2007 წელი
კანცელარია
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№1/2-55/2,57/2-62/2
წ.1

3

4

2006

63

2006

122

2006

36

2006

37

2006

17

2006

70

2006

15

06.08.15.09.2006

118

25.07.2006
287
08.05.2007

26.01.31.05.2007

139

5

19
1

2

3

4

01.06.27.09.2007

119

01.10.31.12.2007

140

27.03.18.05.2007
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2007

20

2007

212

2007

173

2007

58

2007
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198.

ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№62/2-151/2
წ.2
199. ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№152/2-210/2,212/2,213/2
წ.3
200. სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის
განვითარების 2007 წლის გასატარებელი
ღონისძიებათა მომზადების და
განხორციელებისთვის აფხაზეთის მთავრობის მიერ
შექმნილი კომისიის სხდომის ოქმები №№5-8,10
საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველო
201. სამინისტროს წლიური ბალანსი

202.

203.
204.
205.

206.

207.

208.

სამედიცინო სოციალური სტატისტიკის განყოფილება
აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, წყნეთის რეგიონალური
პოლიკლინიკის, გლდანის პოლიკლინიკის, ჯვარის
პოლიკლინიკის სტატისტიკური ანგარიშები
ფ. IV-01
სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01, ფ. IV-08, ფ. IV-12, ფ. IV-15, ფ. IV-16
იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01,ფ. IV-15,ფ. IV-16
აჭარის საავადმოყოფოს, ზემო აფხაზეთის, სენაკის
პოლიკლინიკის საშტატო განრიგები
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების სამმართველო
დოკუმენტები „აფხაზეთიდან იძულებით
გადააადგილებულ სოციალური დახმარების მიმღებ
პენსიონერთა მონიტორინგის“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (ბრძანება, მოხსენებითი
ბარათები, ხელშეკრულება)
2008 წელი
კანცელარია
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№1/2-44/2,46/2,47/2,49/2-60/2
წ.1
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№61/2-139/2
წ.2

11.10.2007
143
25.01.2009

03.01.04.03.2008

153

04.03.27.06.2008

135

5

20
1

2

209. ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№140/2-207/2
წ.3
210. ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№208/2-271/2
წ.4
211. სამედიცინო აპარატურის შესაძენად ჩატარებული
ფასთა კოტირებასთან დაკავშირებული კომისიის
სხდომის ოქმები №№1-5
212. ბავშვთა სარეაბილიტაციო ბანკთან დაკავშირებით
შექმნილი კომისიის სხდომის ოქმი №1
213. სტაციონალური დახმარების კომისიის სხდომის
ოქმები №№1-11
214. დევნილთა მოსახლეობის აღრიცხვიანობის, მათი
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლის
და განხორციელების ღონისძიებათა შემუშავების
მიზნით შექმნილი აფხაზეთის მთავრობის
სათათბირო-ორგანოების სხდომის ოქმი
215. შეზღუდული შესაძლებლობების მატერიალური
დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი კომისიის
სხდომის ოქმები №№1-3
216. მოქმედი სპეციალიზებული პროგრამების ხარისხის
მიმდინარე და ეფექურობის მონიტორინგის მიზნით
შექმნის კომიის ოქმები №№1-10
217. მედიკამენტებით უზრუნვეყოფის კომისიის სხდომის
ოქმები №№1-18
218. დამატებითი სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების
(სპეციალიზებული კვლევის) პროგრამის
უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი კომისიის
სხდომის ოქმები №№1-14
საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველო
219. სამინისტროს წლიური ბალანსი

3

4

02.07.10.09.2008

113

12.09.28.12.2008

116

23.06.24.10.2008

16

15.07.2008

7

15.09.15.12.2008
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15.09.2008

4

29.09.17.10.2008.

16

17.11.04.12.2008

44

12.09.24.12.2008

59

15.09.12.12.2008

64

2008

128

2008

42

2008

80

სამედიცინო სოციალური სტატისტიკის განყოფილება
220. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,

221.
222.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, წყნეთის რეგიონალური პოლიკლინიკის,
გლდანის პოლიკლინიკის, ჯვარის პოლიკლინიკის,
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის სტატისტიკური
ანგარიშები ფ. IV-01
იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01,ფ. IV-12,ფ. IV-16
სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში ფ. IV01,ფ. IV-08
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21
1

223.

2

კადრების განყოფილება
ზემო აფხაზეთის საავადმყოფოს და სამედიცინო პუნქტის
საშტატო განრიგი

3

4

2008

17

05.06.31.12.2008

237

05.03.31.12.2008

213

20.03.30.04.2008

134

05.05.24.07.2008

225

24.10.11.12.2008

149

02.05.29.08.2008

136

15.02.20.02.2008

84

22.09.29.09.2008

70

13.05.19.05.2008

80

04.03.18.11.2008

179

10.07.21.07.2008

80

28.02.10.12.2008

19

რეგიონალური მართვის დეპარტამენტი
224. დოკუმენტები „ანემიის პრევენციის პროგრამის

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

შესრულების შესახებ (მიმოწერა, პროგრამა,
ხელშეკრულება) წ.1
დოკუმენტები „ანემიის პრევენციის პროგრამის
შესრულების შესახებ (მიმოწერა, ინფორმაცია, ანგარიშფაქტურები) წ.2
დოკუმენტები „მოსახლეობის ამბულატორიული
დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამის შესრულების
შესახებ (მიმოწერა, ანაზღაურების უწყისი, ანგარიშფაქტურები) წ.1
დოკუმენტები „მოსახლეობის ამბულატორიული
დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამის შესრულების
შესახებ (მიმოწერა, ანაზღაურების უწყისი, ანგარიშფაქტურები) წ.2
დოკუმენტები „მოსახლეობის ამბულატორიული
დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამის შესრულების
შესახებ (მიმოწერა, ანაზღაურების უწყისი, ანგარიშფაქტურები) წ.3
დოკუმენტები სამედიცინო პროფილაქტიკური
გასინჯვების პროგრამის „ჯანმრთელობა 21“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (ბრძანება, აქტი, ინფორმაცია)
დოკუმენტები სამედიცინო პროფილაქტიკური
გასინჯვების პროგრამის „ჯანმრთელობა 21“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (ბათუმი, ქობულეთი)
(ბრძანება,ინფორმაცია, ხელშეკრულება)
დოკუმენტები სამედიცინო პროფილაქტიკური
გასინჯვების პროგრამის „ჯანმრთელობა 21“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (სენაკი) (აქტი, ინფორმაცია, დისკი)
დოკუმენტები სამედიცინო პროფილაქტიკური
გასინჯვების პროგრამის „ჯანმრთელობა 21“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (დაბა-ჯვარი) (ბრძანება,ინფორმაცია,
ხელშეკრულება)

დოკუმენტები დამატებითი ამბულატორიული
დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
(ბრძანება,მიმოწერა, კალკულაცია)
დოკუმენტები „ბავშვთა სარეაბილიტაციო ბანკის“
პროგრამის შესრულების შესახებ (ბრძანება,
პროგრამა, აქტი)
დოკუმენტები „ქალებში სქესობირივი გზით
გადამდებ დაავადებების, აგრეთვე ტოქსიპლაზმიის,
ციტომეგალოვირუსსა და ჰერპესის ვირუსზე
გამოკვლევის“ პროგრამის შესრულების შესახებ
დოკუმენტები „ზემო აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა დამატებითი

26.08.2008
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238.

239.

240.
241.
242.

243.

244.

245.

246.

247.
248.

249.

2

3

სადიაგნოსტიკო უზრუნველყოფის“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (ბრძანება, მოხსენებითი
ბარათი, ხელშეკრულება)
2009 წელი
კანცელარია
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№1/2-104/2 წ.1
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№105/2-136/2,138/2-164/2 წ.2
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№165/2-181/2,183/2-236/2 წ.3
მედიკამენტების მიზნობრივად განაწილების მიზნით
შექმინილი კომისიის სხდომის ოქმები №№1-4
ჰუმანიტარული ტვირთის განაწილების შექმნილი
კომისიის ოქმები №№24-29
„შაქრიანი დიაბეტით და მეტაბოლური სინდრომით
დაავადებული პირების მულტიფაქტორალური
ინტერვენციის“ პროგრამის განხორციელების მიზნით
შექმნილი კომისიის სხდომის ოქმები №№1-13
ბავშვთა და მოზარდთა ტონზილექტომიის
პროგრამის განხორციელების მიზნით შექმნილი
კომისიის სხდომის ოქმები №№1,4-10
ზემო აფხაზეთის დევნილ ომის ვეტერანების
კიდურების პროტეზირების მიზნით შექმნილი
კომისიის სხდომის ოქმები №№1-13
შპს „ბონ-ბონ“-ის მიერ უსასყიდლოდ გადმოცემული
ჰუმანიტარული ტვირთის განაწილების შექმნილი
კომისიის სხდომის ოქმები №№1-14
„ქალებში კიბოსწინარე დაავადებების
დიაგნოსტიკის“ პროგრამის განხორციელების
მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის ოქმები
№№1-34
მიმოწერა სამინისტროსთან სამედიცინო ტექნიკის
შეძენის შესახებ
აქტი 2007 წლის 1ოქტომბრიდან 2009 წლის 1
იანვრამდე პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური
საქმიანობის კომპლექსური შემოწმების შესახებ
საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველო
სამინისტროს წლიური ბალანსი

20.07.2010

სამედიცინო სოციალური სტატისტიკის განყოფილება
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27.05.26.11.2009

38

23.02.25.06.2009

29

06.03.23.03.2009

6

06.07.31.12.2009

79

25.03.21.12.2009

97

17.03.05.05.2009

66

17.08.2009

76

2009

19

5

23
1

2

250. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა კონსულტაციის,
ჯვარის პოლიკლინიკის, ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერის სტატისტიკური ანგარიშები
ფ. IV-01, IV-03, IV-08,IV-15
251. იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01,ფ. IV-12
252. სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
ფ. IV-01,ფ. IV-12
რეგიონული მართვის დეპარტამენტი

3

4

2009

107

2009

42

2009

130

29.01.04.12.2009

120

10.08.16.12.2009

179

02.02.01.05.2009

77

02.02.05.10.2009

134

10.06.03.09.2009

168

01.04.04.09.2009

112

05.10.12.10.2009

183

10.04.21.06.2009

94

253.

დოკუმენტები „შაქრიანი დიაბეტის და მეტაბოლური
სინდრომით დაავადებულ პირების
მულტიფაქტორული ინტერვენციის“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (მიმოწერა, აქტი,
ხელშეკრულება) წ.1
254. დოკუმენტები „შაქრიანი დიაბეტის და მეტაბოლური
სინდრომით დაავადებულ პირების
მულტიფაქტორული ინტერვენციის“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (მიმოწერა, აქტი, მოხსენებითი
ბარათი) წ.2
255. დოკუმენტები „უმწეოთა კატეგორიის მოქალაქეთა
დამატებითი ამბულატორიის დახმარების“
პროგრამის შესრულების შესახებ (მოხსენებითი
ბარათი, ინფორმაცია, აქტი) წ.1
256. დოკუმენტები „უმწეოთა კატეგორიის მოქალაქეთა
დამატებითი ამბულატორიის დახმარების“
პროგრამის შესრულების შესახებ (ბრძანება,
ინფორმაცია, მიმოწერა) წ.2
257. დოკუმენტები „უმწეოთა კატეგორიის მოქალაქეთა
დამატებითი ამბულატორიის დახმარების“
პროგრამის შესრულების შესახებ (მიმოწერა, აქტი,
ზედნადები) წ.3
258. დოკუმენტები „უმწეოთა კატეგორიის მოქალაქეთა
დამატებითი ამბულატორიის დახმარების“
პროგრამის შესრულების შესახებ (ხელშეკრულება,
ინფორმაცია, ანგარიშ-ფაქტურა) წ.4
259. დოკუმენტები „უმწეოთა კატეგორიის მოქალაქეთა
დამატებითი ამბულატორიის დახმარების“
პროგრამის შესრულების შესახებ (მოხსენებითი
ბარათი, მიმოწერა, ანგარიშ-ფაქტურა) წ.5
260. დოკუმენტები „უმწეოთა კატეგორიის მოქალაქეთა
დამატებითი ამბულატორიული დახმარების“
პროგრამის შესრულების შესახებ (მიმოწერა, აქტი,
ანგარიშ-ფაქტურა) წ.6
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დოკუმენტები „მაღალტექნოლოგიური,
მაღალკვალიფიციური და სპეციალიზირებული
სამედიცინო გასინჯვების აქციის“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (ბრძანება, აქტი,
ხელშეკრულება)
სამეგრელოს რაიონის და აჭარის ა/რ მცხოვრებ
იძულებით გადაადგილებული ქალთა პროფილური
მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო გასინჯვების
„მამოგრაფიული სკრინინგისა და გინეკოლოგიური
ონკოპრევენციის“ პროგრამის შესრულების შესახებ
(ბრძანება, ინფორამცია, ხარჯთაღრიცხვა)
დოკუმენტები „იძულებით გადაადგილებული პირთა
სამედიცინო პროფილაქტიკური გასინჯვების“
პროგრამის შესრულების შესახებ (ურეკი, ოზურგეთი,
ლანჩხუთი, ჩოხატაური) (ბრძანება, მიმოწერა, აქტი)
დოკუმენტები „მამოგრაფიული სკრინინგისა და
გინეკოლოგიური ონკოპრევენციის“ პროგრამის
შესრულეის შესახებ (ზუგდიდი, ქობულეთი)
(ბრძანება, მიმოწერა, ხელშეკრულება)
დოკუმენტები „მოსახლეობის ამბულატორიული
დახმარების“ პროგრამის შესრულების შესახებ
(აქტები, მიმოწერა, ანგარიშ-ფაქტურები)
დოკუმენტები „კუბერტატული პერიოდის
დაავადებათა გამოვლენა და პრევენცია გოგონებში“
პროგრამის შესრულების შესახებ (მოხსენებითი
ბარათი, მიმოწერა, ინფორმაცია)
დოკუმენტები „იძულებით გადაადგილებულ პირთა
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (მიმოწერა, აქტი,
ხელშეკრულება)
დოკუმენტები „კატარაქტის ოპერაციული
მკურნალობის“ პროგრამის შესრულების შესახებ
(მიმოწერა, ინფორმაცია, ხელშეკრულება)
დოკუმენტები „ქალებში კიბოსწინარე დაავადებების
დიაგნოსტიკის“ პროგრამის შესრულების შესახებ
(ბრძანება, მოხსენებითი ბარათი, ინფორმაცია)
დოკუმენტები „ბავშვთა და მოზარდთა
ტონზილექტომიის“ პროგრამის შესრულების შესახებ
(მოხსენებითი ბარათი, ანგარიშ-ფაქტურა, დისკი)
დოკუმენტები „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვთა ინტეგრირებული სარეაბილიტაციო ბანაკის“
პროგრამის შესრულების შესახებ (ბრძანება,
მოხსენებითი ბარათი, აქტები)
დოკუმენტები „სტუდქალაქში კორპუსი №4
განსახლებული ხანძრის შედეგად დაზარალებული
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დევნილი მოსახლეობის სამედიცინო
პროფილაქტიკური გასინჯვების“ პროგრამის
შესრულების შესახებ (ბრძანება, მოხსენებითი
ბარათები, ინფორმაცია)
2010 წელი
აპარატში შემავალი იურიდიულ საკითხთა და
საქმისწამოების სამმართველი
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№1/2-6/2,8/2,10/2-17/2,19/235/2,37/2,41/2 წ.1
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№43/2-45/2,47/2,50/252/2,55/2-64/2,68/2-70/2,72/2-75/2,78/2,79/2,83/286/2,91/2-95/2,97/2-99/2,102/2 წ.2
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№104/2,105/2,107/2118/2,134/2-139/2,142/2,144/2-146/2,152/2-155/2,161/2,
164/2,167/2-169/2,181/2,185/2-187/2,191/2,193/2-197/2,
200/2,202/2-205/2,209/2,210/2,213/2,214/2,218/2,229/2,
232/2-233/2 წ.3
ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი
საქმიანობის შესახებ №№237/2-244/2,246/2254/2,256/2-262/2 წ.4
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ბრძანებით
შექმნილი კომისიის სხდომის ოქმები №№1-8
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიმდინარე
თათბირის ოქმები №№1-9 წ.1
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიმდინარე
თათბირის ოქმები №№1-7 წ.2
აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიმდინარე
თათბირის ოქმები №№1-10 წ.3
აფხაზეთის სამინისტროების ერთობლივი ოქმი

282. „ბავშვთა სტაციონალური მკურნალობის და
რეაბილიტაციის“ პროგრამის შესრულების ოქმები
№№1-19
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24

12.01.09.03.2010
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საშტატო
განრიგი
#55/2 ბრძ.
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ჰუმანიტარული ტვირთის განაწილების შექმნილი
კომისიის სხდომის ოქმები №№30-56
დევნილ ქალთა სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების
პროგრამის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის
ოქმები №№1,4-8
ცალკეული დაავადებათა მკურალობის
„მშობიარობის ხელშემწყობი კომპონენტი“ პროგრამის
განცორციელების მიზნით შექმნილი კომისიის
სხდომის ოქმები №№1-6 წ.1
ცალკეული დაავადებათა მკურალობის
„მშობიარობის ხელშემწყობი კომპონენტი“ პროგრამის
განხორციელების მიზნით შექმნილი კომისიის
სხდომის ოქმები №№1-13 წ.2
„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათი
ოჯახის წევრების, აგრეთვე მედიცინის მუშაკების
სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების“ პროგრამის
ფარგლებში დაფინანსების კომისიის სხდომის ოქმები
№№1-17
ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოყვანილი
ავადმყოფების სამედიცინო დახმარების“ პროგრამის
განხორციელების მიზნით შექმნილი კომისიის
სხდომის ოქმები №№1-5
დოკუმენტები „შაქრიანი დიაბეტის და მეტაბოლური
სინდრომით დაავადებულ პირების
მულტიფაქტორული ინტერვენციის“ პროგრამის
განხორციელების მიზნით შექმნილი კომისიის
სხდომის ოქმები №№1-4
შპს „ბონ-ბონ“-ის მიერ უსასყიდლოდ გადმოცემული
ჰუმანიტარული ტვირთის განაწილების შექმნილი
კომისიის სხდომის ოქმები 15-23
ინფორმაცია 2009 წელს სამინისტროში გატარებული
ღონისძიებების შესახებ

08.01.13.09.2010

62

18.02.08.09.2010

13

15.02.22.07.2010

21

29.07.06.10.2010

27

09.02.04.10.2010

44

02.08.09.11.2010

12

07.05.12.07.2010

22

14.01.12.03.2010

89

09.02.2010

6

2010

18

2010

154

საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველო
292. სამინისტროს წლიური ბალანსი

293.

სამედიცინო სოციალური სტატისტიკის განყოფილება
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა
პოლიკლინიკის, გლდანის პოლიკლინიკის,
ვარკეთილის პოლიკლინიკის, წყნეთის
რეგიონალური პოლიკლინიკის, აფხაზეთიდან
დევნილ ქალთა კონსულტაციის, ჯვარის
პოლიკლინიკის, ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის
სტატისტიკური ანგარიშები ფ. IV-01

5

27
1

2

3

4

294. იმერეთის რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
2010
34
ფ. IV-01
295. სამეგრელოს რეგიონის სტატისტიკური ანგარიში
2010
91
ფ. IV-01
რეგიონალური მართვის დეპარტამენტი
296. დოკუმენტები „ბავშვთა და მოზარდთა
02.03.ტონზილექტომიის“ პროგრამის შესრულების შესახებ
108
30.11.2010
(ბრძანება, აქტი, მოხსენებითი ბარათი)
297. დოკუმენტები „ბავშვთა და მოზარდთა (18 წლამდე
15.11.ასაკის) ტონზილექტომიის“ პროგრამის შესრულების
15
24.12.2010
შესახებ (ბრძანება, ინფორმაცია, ხელშეკრულება)
298. დოკუმენტები „დამატებითი ამბულატორიული
11.01.დახმარების“ პროგრამის შესრულების შესახებ
32
28.01.2010
(ბრძანება, ინფორმაცია, აქტი)
299. დოკუმენტები „შაქრიანი დიაბეტის და მეტაბოლური
სინდრომით დაავადებულ პირების
10.03.მულტიფაქტორული ინტერვენციის“ პროგრამის
226
26.07.2010
შესრულების შესახებ (ბრძანება, მოხსენებითი
ბარათი, ანგარიშ-ფაქტურა)
300. დოკუმენტები „ცალკეული დაავადებათა
მკურნალობის პროგრამის ფარგლებში მშობიარობის
08.02.67
ხელშემწყობი კომპონენტის“ პროგრამის შესრულების
15.11.2010
შესახებ (ბრძანება, მოხსენებითი ბარათი, მიმოწერა)
301. დოკუმენტები „ომისა და სამხედრო ძალების
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სამედიცინო
24.12.16
პროფილაქტიკური გასინჯვების“ პროგრამის
29.12.2010
შესრულების შესახებ (ბრძანება, ინფორმაცია, აქტი)
302. დოკუმენტები თბილისში რკინიგზის კოლეჯის
საერთო საცხოვრებელში კომპაქტურად
27.12.განსახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა
40
29.12.2010
სამედიცინო პროფილაქტიკური გასინჯვების შესახებ
(ბრძანება, ინფორმაცია, ხელშეკრულება)
303. დოკუმენტები „აფხაზეთიდან დევნილ ქალებში
დაავადებათა დიაგნოსტიკის“ პროგრამის
08.02.107
შესრულების შესახებ (ბრძანება, მოხსენებითი
15.12.2010
ბარათი, ინფორმაცია და სხვა)
304. დოკუმენტები კომპაქტურად განსახლებულ
იძულებით გადაადგილეულ პირთა
30.08.69
პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების შესახებ
16.09.2010
(ბრძანება, ხელშეკრულება, აქტი)
ანაწერში სულ შეტანილია 304 (სამას ოთხი) საქმე №1-დან
№304-ის ჩათვლით,
რომელსაც ემატება სალიტო ნომრით დამატებული 3 (სამი) საქმე, რაც შეადგენს 307
( სამასშვიდი) შესანახი ერთეულს.
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