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გარემოს ჯანმრთელობის მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობდა 
2016 წლის სამუშაო გეგმის  და EU AA ხელშეკრულების მოთხოვნების 
შესაბამისად 
მიმდინარე  სამუშაო 
 1. საქართველოს გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვის მეორე ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა“ NEHAP –ის  შემუშავება. 
 
2. გარემოსთან ასოცირებულ დაავადებათა-ინდიკატორთა  შემუშავება გარემოს 
ერთიანი საინფორმაციო სისტემისათვის  (SEIS - Shared Environmental Information 
System) , შემუშავებულია 5 ინდიკატორი:მათ შორის: 
 
 ---წყლისმიერი დაავადებებით გამოწვეული  აფეთქებები. 
 
3. ურთიერთობის ჩარჩოს ჩამოყალიბება და თანამშრომლობა  გარემოს და 
ჯანმრთელობას შორის ინტეგრირებული პოლიტიკის განხორციელებისათვის 
საქართველოს  გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის  სამინისტროსთან.  
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მიმდინარე  სამუშაო 

4. ევროკავშირის  ტვინინგის პროექტი EC -Twining Project მუშაობის გაგრძელება ევროკავშირთან ყველა 

წარსადგენ დოკუმენტაციაზე “გარემოს ჯანმრთელობის სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში“. 

 

5. გარემოს ჯანმრთელობის შესახებ საერთაშორისოდ შეთანხმებული ინდიკატორების საფუძველზე 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და სხვა რელევანტური ორგანიზაციებისათვის მონაცემთა 

ანგარიშების წარდგენა   GLAAS , JMP. 

 

6. გარემოს ჯანმრთელობაზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების 

განახლება, ევროკავშირის კანონმდებლობისადმი ჰარმონიზებული პროექტების პაკეტების მომზადება 

და ეტაპობრივად მათი წარდგენა საქართველოს მთავრობაში 

 

7. კანონპროექტები “წყლის შესახებ”,  “გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი”  

და სხვა... 
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გარემოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების  
             შეფასების  სისტემა 2007 წლამდე 

 
 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

სახელმწიფო 
სანიტარიული 

ზედამხედველობის 
ცენტრალური 

ინსპექცია 

საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის 

დაცვის 
დეპარტამენტი 

დაავადებათა 
კონტროლის 
ეროვნული 

ცენტრი 

67 საქალაქო და 
რაიონული 
ინსპექცია 

ლაბორატორიული 
ბაზით 

საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის 66 

საქალაქო და 
რაიონული ცენტრი 



           დღეს არსებული გარემოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედების  შეფასების სისტემა 

  

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

 

 

 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 
 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რეგიონალური 
მართვის დეპარტამენტი 

 
არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი  

გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო 
 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 66 საქალაქო 
და რაიონული ცენტრი 
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საზოგადოებრივი დანიშნულების 
შენობებსა და საცხოვრებელ 

გარემოში გარემოს ხარისხობრივი 
ნორმების შეფასება და 

მონიტორინგი 

SEIS - Shared Environmental 
Information System 

 ჯანმრთელობის რისკის შეფასება, 
გარემოსთან ასოცირებული 

დაავადებების  ზედამხედველობა, 
კონტროლი და  პრევენცია 

(სრულად) 
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მიმდინარე  პროექტები 
 
მიმდინარეობს GLAAS ანგარიშის მომზადება, 

რომელიც დასრულდება 2017 წლის იანვარში 
 
მონაწილეობს 5 სამინისტრო,  

არასამთავრობო სექტორი  

gwp-თბილისის წყალი. 

 
ანგარიში გადაიგზავნება ჯანმო-ს ევროპის 

რეგიონულ ოფისში 

 
ვგეგმავთ აღნიშნული GLAAS შეფასების შედეგების 

და წყლის პროექტის შედეგების შესახებ სამუშაო 

შეხვედრის მოწყობას საქართველოს პარლამენტში, 

ოთხივე კომიტეტში 



 

 

 

EU assistance tool Twinning   “Strengthening Environmental 
Health System in Georgia” 

ევროკომისიის ტვინინგის პროექტი „გარემოს და ჯანმრთელობის არსებული 
სისტემის გაძლიერება საქართველოში 

 1.  ეტაპი: მიღებულია თანხმობა EC-დან; 

 

2. შერჩეულია იტალიის, პოლონეთის და დიდი ბრიტანეთის კონსორციუმი პროექტის 
განსახორციელებლად. 

 

3. შეთანხმებულია სამუშაო გეგმა ყველა მონაწილეს შორის (დკსჯეც, ევროკავშირის დელეგაცია 
საქართველოში, სახელმწიფო კანცელარია ევროკავშირთან ასოცირების აპარატი, 
კონსორციუმი). 

 

4. პროექტის განხორციელება დაიწყო 2017 წლის აპრილის თვიდან. 
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     ოქმი „წყალი და ჯანმრთელობა“  2014-2016 წლის სამუშაო გეგმის ფარგლებში მომზადებული  

გამოცემები 

WHO Euro, უნგრეთი და საქართველოს ერობლივი სამუშაო ჯგუფის პუბლიკაცია  

  1.  Peter van Maanen, Enkhtsetseg Shinee, Valentina Grossi, Márta Vargha, Nana Gabriadze and Oliver Schmoll 

“Prioritizing pupils’ education, health and well-being. Water, sanitation and hygiene in schools in the pan-European 

region (2016)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/321838/Prioritizing-pupils-education-health-

well-being-en.pdf?ua=1  

2. Peter van Maanen, Enkhtsetseg Shinee, Valentina Grossi, Márta Vargha, Nana Gabriadze and Oliver Schmoll  

“Повышение приоритетности образования, здоровья и благополучия школьников” 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/321839/Prioritizing-pupils-education-health-well-being-

ru.pdf?ua=1 

3. 3.  “The situation of water, sanitation and hygiene in schools in the pan-European region (2016) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/322454/Situation-water-sanitation-hygiene-

schools.pdf?ua=1 

4. WHO Euro თანამშრომლობა მე-6 მინისტერიალის მზადების პროცესში 
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შემუშავებულ იქნა საქართველოს  „გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა (NEHAP-2)-ის აღსრულებისათვის გრძელვადიანი ამოცანები, რაც ხელ შეუწყობს 
საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 
გარემოსა და ჯანმრთელობის სფეროში:  
  
1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო წყალსა და  სანიტარიაზე 
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით, თითოეული ბავშვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
უსაფრთხო წყლითა და სანიტარიით 2021წწ.  
 
2. გაზრდილი ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად ყოვედღიურ ცხოვრებაში ბავშვებისთვის და 
ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს მიმართ ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. 
 
3. ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენა ბავშვების ჯანმრთელობაზე 
შეფასებულია და ხორციელდება ღონისძიებები მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად 
 
4. ქიმური ნივთიერებების  ზემოქმედებით გამოწვეული ავადობის პრევენცია. 
 
5. ჯანმრთელობის საკითხების ინტეგრირება კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციისა და შერბილების 
პოლიტიკაში. 
 
6. "გარემოს  ჯანმრთელობის" არსებული მმართველობის სისტემისგაუმჯობესება საქართველოში. 
7. “გარემოსფიზიკურიფაქტორებისზემოქმედებისშემცირება. 
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                                                   სტრატეგიული ინტერვენციები: 
 
1. არსებული კანონმდებლობის რევიზია, წყლის რესურსების, სასმელი წყლის ხარისხისა და 
სანიტარიის შესახებ, რომელიც მოითხოვს ჰარმონიზაციას  საერთაშორისო მოთხოვნებთან. 
 
2. სასმელი წყლის ხარისხისა და სანიტარიის შესახებ ეროვნული პოლიტიკისა და 
მარეგულირებელი ნორმატიულ დოკუმენტებში ცვლილებების განხორციელება ჯანმო-ს  
რეკომენდაციის შესაბამისად. 
 
3. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად ეროვნული კანონმდებლობის 
ჰარმონიზება, წყლის ახალი კანონის მიღება. 
 
4. ოქმის "წყალი და ჯანმრთელობა" რატიფიკაცია. 
 
5. ოქმის"წყალი და ჯანმრთელობა" მოთხოვნების შესაბამისად,  ეროვნული 
პრიორიტეტული მიზნების,  მაჩვენებლების  და განხორციელების ვადების შემუშავება და 
დამტკიცება. 
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                                                   სტრატეგიული ინტერვენციები 
 
6. სასმელი წყლის ხარისხზე ზედამხედველობის არსებული სისტემის სიტუაციური 
ანალიზი და გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 
 
7.წყლითგადამდებიდაავადებებისზედამხედველობისარსებულისისტემისსიტუაციისანალი
ზიდაგასაუმჯობესებლადსაჭიროღონისძიებებისგანხორციელება. 
 
8. სასმელი წყლის ხარისხზე სახელმწიდო რუტინული მონიტორინგის განხორციელება და 
ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა.  
 
9. ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემების ინვენტარიზაცია. 
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სტრატეგიული ინტერვენციები: 
 
10.  განისაზღვროს რეაბილიტაციის, გაუმჯობესებისა და მოდერნიზება საჭიროებებისა  ქალაქებისა და 
სოფლების წყალმომარაგების სისტემების, რომელიც უზრუნველყოფს უვნებელი სასმელი 
წყალმომარაგებას. 
 
11.ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემებში ჯანმო-ს რეკომენდაციის წყლის 
უსაფრთხოების გეგმების WSP-ის მიდგომების ჩართვა/დანერგვის ეტაპობრივი გეგმა. 
 
12.სასწავლო პროგრამების შემუშავება ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემებში 
დასაქმებულთა  პროფესიული განათლება და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. 
 
13.მოსახლეობისათვის ცნობიერებისამაღლებისკამპანიებისგანხორციელება ,მოსახლეობისათვის 
დროული და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ. 
 
14.ქალაქებისა და სოფლების საკანალიზაციო/სანიტარული  სისტემების ინვენტარიზაცია. 
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სტრატეგიული ინტერვენციები: 
 
15. ქალაქებისა და სოფლების საკანალიზაციო/სანიტარული  სისტემების კომპლექსური ღონისძიებების 
შემუშავება და დანერგვა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად,  საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლებით 
წყლის რესურსების დაბინძურებისაგან  დაცვა. 
 
16.პრიორიტეტული ღონისძიებებისდაგემვადაგახორციელებასასწავლო-სააღმზრდელო და 
წესებულებებში სასმელი წყალმომარაგების, სანიტარიისა და ჰიგიენური მდგომარეობის WASH 
გასაუმჯობესებლად.  
  
17.პრიორიტეტული ღონისძიებებისდაგემვადაგახორციელება, არსებული სიტუაციის 
შეფასებალტოლვილთა განსახლების ადგილებშისასმელიწყალმომარაგების, სანიტარიის, ჰიგიენური 
მდგომარეობისგასაუმჯობესებლად. 
 
18.საცურაოაუზებისწყლისხარისხზე მონიტორინგის ჩამოყალიბება.  
 
19.სარეკრეაციო საბანაო ადგილების იდენტიფიკაცია და წყლის ხარისხის მონიტორინგის 
განხორციელება. ცნობიერების დონის ამაღლება  საზოგადოების საბანაო წყლების დაბინძურების 
თავიდან ასაცილებლად. 
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გმადლობთ ყურადღებისთვის ! 
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