
ვის აქვს უფ   ლე  ბა ჩა  ერ   თოს  მკურ   ნა  ლო  ბის 
პირ   ვე  ლი ეტა  პის სა  ხელ   მ   წი  ფო პროგ   რა  მა  ში?

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  ქა  ლა  ქეს, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  ქა  ლა  ქე  ო  ბის 
და  მა  დას   ტუ  რე  ბე  ლი დო  კუ  მენ   ტის მქო  ნე პი  რებს, ან იმ 
მო  ქა  ლა  ქე  ებს, ვი  საც აქვთ ორ   მა  გი მო  ქა  ლა  ქე  ო  ბის და  მა -
დას   ტუ  რე  ბე  ლი დო  კუ  მენ   ტე  ბი. 

პროგ   რა  მა  ში ჩარ   თ   ვის კრი  ტე  რი  უ  მე  ბი : 

 პა  ცი  ენ   ტე  ბი ღვიძ   ლის კომ   პენ   სი  რე  ბუ  ლი ცი  რო  ზით ( F 4 ) 

 პა  ცი  ენ   ტე  ბი ღვიძ   ლის შორ   ს   წა  სუ  ლი ფიბ   რო  ზით ( F 3 )

 პა  ცი  ენ   ტე  ბი ღვიძ   ლის დე  კომ   პენ   სი  რე  ბუ  ლი ცი  რო  ზით 
 ( ღვიძ   ლის ტრან   ს   პ   ლან   ტა  ცი  ის კან   დი  და  ტე  ბი) 

 პა  ცი  ენ   ტე  ბი ღვიძ   ლის ტრან   ს   პ   ლან   ტა  ცი  ით და 
 C ჰე  პა  ტი  ტის რე  ინ   ფექ   ცი  ით

 პა  ცი  ენ   ტე  ბი C ჰე  პა  ტი  ტის ინ   ფექ   ცი  ის კლი  ნი  კუ  რად  
 მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ექ   ს   ტ   რა  ჰე  პა  ტუ  რი (ღვიძლის გა  რე  შე)  
 გა  მოვ   ლი  ნე  ბე  ბით, პა  ცი  ენ   ტე  ბი აივ ვი  რუ  სის კო  -ინ    
 ფექ   ცი  ით 

სად გა  ვი  ა  როთ დი  აგ   ნოს   ტი  რე  ბა 
და მკურ   ნა  ლო  ბა? 

თბი  ლი  სი :
კლი  ნი  კა „ნეოლაბი” - ნუ  ცუ  ბი  ძის ქუ  ჩა 8. ტელ : 2 39 28 03
კლი  ნი  კა „ჰეპა” - ლუბ   ლი  ა  ნას ქუ  ჩა 18/20. ტელ: 2 43 11 11 
ინ   ფექ   ცი  უ  რი სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო - ალ. ყაზ   ბე  გის გამ   ზი  რი 16. 
ტელ: 2 39 56 59
„მრჩეველი”,ლიმბახის დი  აგ   ნოს   ტი  კის ევ   რო  პუ  ლი ჯგუ  ფი 
-  ალ   .   ყაზ   ბე  გის გამ   ზი  რი 9. 2 93 10 00 

ქუ  თა  ი  სი: 
შპს „მედიკალ სი  ტი”- ფო  თის ქუ  ჩა 40. ტელ: 431 24 39 04
სა  მე  დი  ცი  ნო ცენ   ტ   რი „ლივერმედი” - თა  მარ მე  ფის ქუ  ჩა 26.
„იმერეთის გან   ვი  თა  რე  ბის ცენ   ტ   რი” - რუს   თა  ვე  ლის გამ   ზი -
რი 27. 

ბა  თუ  მი:
ბა  თუ  მის ინ   ფექ   ცი  უ  რი სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო - ქა  თა  მა  ძის 11. 
ტელ: 577 10 76 76 

მკურ   ნა  ლო  ბა  ში ჩარ   თ   ვის   თ   ვის აუცი  ლე  ბე  ლია სწრა  ფი/   მარ   ტი  ვი 
ტეს   ტით ან იმუ  ნო  ფერ   მენ   ტუ  ლი ანა  ლი  ზის ( იფას) მე  თო  დით  C ჰე -
პა  ტი  ტის ვი  რუ  სის გან   საზღ   ვ   რა სის   ხ   ლ   ში. სწრა  ფი/   მარ   ტი  ვი ტეს   ტის 
ჩა  ტა  რე  ბა უფა  სოდ შე  საძ   ლე  ბე  ლია ეროვ   ნულ სკრი  ნინგ ცენ   ტ   რებ   ში 
თბი  ლის   ში - ვარ   კე  თი  ლის ან დი  დუ  ბის ფი  ლი  ალ   ში. ტელ: 2 20 35 35 

პროგ   რა  მის 
მო  სარ   გებ   ლე  ე  ბის   თ   ვის 
მკურ   ნა  ლო  ბა უფა  სო  ა!

რა კვლე  ვე  ბი უნ   და ჩა  ვი  ტა  როთ ეტა  პობ   რი  ვად 
მკურ   ნა  ლო  ბა  ში ჩა  სარ   თა  ვად? 

 ექიმ   თან ვი  ზი  ტი

 სის   ხ   ლ   ში HCV (C ჰე  პა  ტი  ტის ვი  რუ  სი) რნმ-ის 
 რა  ო  დე  ნობ   რი  ვი გან   საზღ   ვ   რა PCR მე  თო  დით

 HCV რნმ და  დე  ბი  თი შე  დე  გის მქო  ნე პა  ცი  ენ   ტებს 
 უტარ   დე  ბათ სის   ხ   ლის სა  ერ   თო ანა  ლი  ზი, ღვიძ   ლის  
 ფუნ   ქ   ცი  უ  რი სინ   ჯე  ბი (ALT, AST კვლე  ვე  ბი) და ღვიძ   ლის  
 ფიბ   რო  ზის ხა  რის   ხის გან   საზღ   ვ   რა FIB – 4 ქუ  ლის 
 გა  მოთ   ვ   ლით.

 იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში თუ FIB – 4 ქუ  ლა არის 1.45 – 3.25 
 მაჩ   ვე  ნე  ბელს შო  რის პა  ცი  ენ   ტებს და  მა   ტე  ბით 
 უტარ   დე  ბათ ღვიძ   ლის ელას   ტოგ   რა  ფი  ა. 

 თუ ღვიძ   ლის ფიბ   რო  ზის მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი არის F3- ზე  
 და  ბა  ლი, კვლე  ვა წყდე  ბა. 

 თუ ღვიძ   ლის ფიბ   რო  ზის მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლია F3, F3-F4, F4 – 
 პა  ცი  ენ   ტებს უტარ   დე  ბათ HCV გე  ნე  ტი  კუ  რი ტი  პის  
 (გენოტიპის) გან   საზღ   ვ   რა PCR მე  თო  დით.

 მკურ   ნა  ლო  ბა  ში ჩა  სარ   თა  ვად ასე  ვე სა  ჭი  როა HBsAg, 
 Anti-HBs, G-GT ტუ  ტე ფოს   ფა  ტა  ზა, ბი  ლუ  რი  ბი  ნი, 
 (პირ   და  პი  რი და სა  ერ   თო), კრე  ა  ტი  ნი  ნი, გლუ  კო  ზა, 
 ალ   ბუ  მი  ნი, INR, ANA, TSH, მუც   ლის ღრუს 
 ელას   ტოგ   რა  ფი  თი გა  მოკ   ვ   ლე  ვა. 

რა ღირს პროგ   რა  მა  ში ჩა  სარ   თა  ვი ანა  ლი  ზე  ბი 
და რა უჯ   დე  ბა ის პა  ცი  ენტს თა  ნა  და  ფი  ნან   სე  ბის 
პი  რო  ბებ   ში? 

გა  მომ   დი  ნა  რე იქი  დან, რომ ქვეყ   ნის სხვა  დას   ხ   ვა რე  გი  ონ   ში დი -
აგ   ნოს   ტი  კის კომ   პო  ნენ   ტი სხვა  დას   ხ   ვა წყა  რო  დან ფი  ნან   ს   დე  ბა, 
გთა  ვა  ზობთ დი  აგ   ნოს   ტი  კის ფა  სის დე  ტა  ლურ ცხრილს და  ფი  ნან  -
სე  ბის სხვა  დას   ხ   ვა მო  დე  ლით. ცხრილ   ში მო  ცე  მუ  ლია დი  აგ   ნოს  -
ტი  კის თი  თო  ე  უ  ლი ეტა  პის ფა  სე  ბი. 

ეტაპი მომ სა ხუ რე ბა 
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1.  C ჰე პა ტი-
ტის დად გე ნა

1.ექიმის კონ სულ-
ტა ცია და ფორ მა 
100/ა, NIV.

20 14 6.00 2  0

2. HCV რნმ -ის 
რა ო დე ნობ რი ვი 
PCR. 

110 77 33 11 0

2. ღვიძ ლის 
ფიბ რო ზის 
დად გე ნა

სისხლის
საერთო 
ანალიზი, ALT, 
AST, FIB4

24 16.8 7.20 2.4 0

ელას ტოგ რა ფია 80 56 24 8 0

3. ღვიძ   ლის 
ფიბ   რო  ზის F3, 
F3-F4 და F4 ხა -
რის   ხის მქო  ნე 
პა  ცი  ენ   ტე  ბის 
შედ   გო  მი გა-
მოკ ვ ლე ვე ბი

HCV 
გე ნო ტი პი რე ბა 140 98 42 14 0

HBs-Ag, Anti-HBs, 
BILL (პირდაპირი 
და სა  ერ   თო), G-GT, 
ტუ  ტე ფოს   ფა -
ტა  ზა, კრე  ა  ტი -
ნი  ნი, გლუ  კო  ზა, 
ალ   ბუ  მი  ნი, INR, 
ANA, TSH, მუც   ლის 
ღრუს ექოს   კო  პია  

106 74.2 31.8 10.6 0

სრული 
ღირებულება 480 336 144 48 0

დამატებითი ინფორმაციისთვის 
დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე.
032 2181221



პროგ   რა  მის დი  აგ   ნოს   ტი  კუ  რი კომ   პო  ნენ   ტის 
თა  ნა  და  ფი  ნან   სე  ბა თბი  ლის   ში და რე  გი  ო  ნებ   ში 

თბილ   სი : 
სა  ხელ   მ   წი  ფო - 30 % • თბი  ლი  სის მე  რია - 60%  • პა  ცი  ენ   ტი - 
10% • სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ვე  ლე  ბი - 100%

აჭა  რა
ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტრო:
სა  ხელ   მ   წი  ფო - 30 % • სამინისტრო - 60% • პა  ცი  ენ   ტი - 10% • 
სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ვე  ლე  ბი - 100%

ბა  თუ  მის მე  რი  ა:
სა  ხელ   მ   წი  ფო 30% • მე  რია 42% (სახელმწიფო და  ფი  ნან   სე  ბის 
შე  მდეგ დარ   ჩე  ნი  ლი გა  და  სა  ხა  დის 60%)
პა  ცი  ენ   ტი 28% • სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ვე  ლე  ბი 100%

ში  და ქარ   თ   ლი / გო  რი 
სა  ხელ   მ   წი  ფო - 30 % • გო  რის მე  რია - 50% • პა  ცი  ენ   ტი - 20%
სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ვე  ლე  ბი - 100%,  აქე  დან  სა  ხელ   მ   წი  ფო 
70%  და  30% გო  რის მე  რი  ა.

სა  მეგ   რე  ლო-   ზე  მო სვა  ნე  თი / ზუგ   დი  დი 
სოციალურად 
დაუცველი  მოქალაქე
სახელმწიფო - 70 % • ზუგდიდის მერია /ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობა  30% • პაციენტი - 0%;

სხვა  მოქალაქე
სახელმწიფო - 30 % • ზუგდიდის მერია /ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობა    - 70% • პაციენტი - 0%

იმე  რე  თი/ ქუ  თა  ი  სი 
სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ვე  ლი ქუ  თა  ის   ში მცხოვ   რე  ბი მო  ქა  ლა  ქე 
სა  ხელ   მ   წი  ფო 70%, ქუ  თა  ი  სის მე  რია 30%, პა  ცი  ენ   ტი - 0 

ყვე  ლა სხვა რე  გი  ონ   ში და ქა  ლაქ   ში პა  ცი  ენ   ტი იხ   დის 
დი  აგ   ნოს   ტი  რე  ბის 70%, სა  ხელ   მ   წი  ფო 30% • სო  ცი  ა  ლუ  რად და -
უც   ვე  ლე  ბი: სა  ხელ   მ   წი  ფო 70%, პა  ცი  ენ   ტი - 30%. 

მკურ   ნა  ლო  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გი და პროგ   რა  მით გათ  -
ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი გა  მოკ   ვ   ლე  ვე  ბი 

 მკურ   ნა  ლო  ბის რე  ჟი  მი და ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვო  ბა 
 და  მო  კი  დე  ბუ  ლია გე  ნო  ტიპ   ზე. 

 მკურ   ნა  ლო  ბის  მი  ნი  მა  ლუ  რი ვა  დაა 12 კვი  რა, 
 მაქ   სი  მა  ლუ  რი - 48 კვი  რა. 

 მკურ   ნა  ლო  ბის პე  რი  ოდ   ში გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლია 
 გა  მოკ   ვ   ლე  ვე  ბი, რომ   ლე  ბიც აუცი  ლებ   ლად უნ   და 
 ჩა  ტარ   დეს მკურ   ნა  ლო  ბის პე  რი  ოდ   ში. 

 მკურ   ნა  ლო  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გის თან   ხე  ბი ფი  ნან   ს   დე  ბა  
 შემ   დეგ   ნა  ი  რად: სა  ხელ   მ   წი  ფო იხ   დის თან   ხის 30% , 
 პა  ცი  ენ   ტი კი 70%. სი  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ველ   თა 
 შემ   თხ   ვე  ვა  ში კი პა  ცი  ენ   ტი იხ   დის მხო  ლოდ 30%. 

 მკურ   ნა  ლო  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გის გა  მოკ   ვ   ლე  ვე  ბის ფა  სი 48  
 კვი  რი  ა  ნი რე  ჟი  მის პი  რო  ბებ   ში არის - 585 ლა  რი 20 თეთ   რი.

  ხო  ლო 12 კვი  რი  ა  ნი რე  ჟი  მის პი  რო  ბებ   ში - 360.50.

მკურ   ნა  ლო  ბის პე  რი  ოდ   ში გა  მოვ   ლე  ნი  ლი და  მა  ტე  ბი  თი 
გა  მოკ   ვ   ლე  ვე  ბის სა  ჭი  რო  ე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში პა  ცი  ენ   ტი თვი -
თონ იხ   დის ანა  ლი  ზე  ბის მთლი  ან თან   ხას. 

რო  გორ ჩა  ვერ   თოთ პროგ   რა  მა  ში?

პა  ცი  ენ   ტი უნ   და და  რე  გის   ტ   რირ   დეს სო  ცი  ა  ლუ  რი მომ   სა  ხუ -
რე  ბის სა  ა  გენ   ტო  ში,  ( თბი  ლის   ში: სა  მი  ნის   ტ   როს მი  სა  ღებ  -
ში ან სო  ცი  ა  ლუ  რი მომ   სა  ხუ  რე  ბის სა  ა  გენ   ტოს რა  ი  ო  ნულ 
ცენ   ტ   რებ   ში. რე  გი  ო  ნებ   ში - რე  გი  ო  ნა  ლურ ცენ   ტ   რებ   ში), 
სა  დაც პა  ცი  ენ   ტ   მა ან მის   მა კა  ნო  ნი  ერ   მა წარ   მო  მად   გე  ნელ  -
მა უნ   და წა  რად   გი  ნოს: 

 ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის ცნო  ბა - ფორ   მა NIV- 100ა, ( დე  და  ნი)

 მკურ   ნა  ლო  ბა  ში ჩარ   თ   ვის წინ ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი 
 კვლე  ვე  ბის დო  კუ  მენ   ტე  ბი

 პი  რა  დო  ბის მოწ   მო  ბის ას   ლი

 ჩა  ბა  რე  ბის დრო ავ   სებს შე  სა  ბა  მის გა  ნაცხადს

 პა  ცი  ენ   ტი აქ   ვე ირ   ჩევს სერ   ვი  სის მიმ   წო  დე  ბელ 
 და  წე  სე  ბუ  ლე  ბას   ,   სა  დაც სურს მომ   სა  ხუ  რე  ბის მი  ღე  ბა. 

და  რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი პა  ცი  ენ   ტის დო  კუ  მენ   ტა  ცია გა  ნი  ხი -
ლე  ბა კო  მი  სი  ის მი  ერ, რო  მე  ლიც იკ   რი  ბე  ბა რე  გუ  ლა  რუ  ლად. 
ნე  ბის   მი  ე  რი  გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში, 7 დღის გან   მავ  -
ლო  ბა  ში სა  ა  გენ   ტო და  უ  კავ   შირ   დე  ბა პა  ცი  ენტს და აც   ნო  ბებს 
მი  ღე  ბულ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბას. 
და  დე  ბი  თი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში გა  ი  ცე  მა თან   ხ   მო -
ბის წე  რი  ლი
პა  ცი  ენ   ტ   მა მკურ   ნა  ლო  ბა  ში და  საწყე  ბად თან   ხ   მო  ბის წე  რი  ლის 
მი  ღე  ბი  დან 10 კა  ლენ   და  რუ  ლი დღის გან   მავ   ლო  ბა  ში უნ   და 
მი  მარ   თოს შე  სა  ბა  მის და  წე  სე  ბუ  ლე  ბას. წი  ნა  აღ   მ   დეგ შემ   თხ   ვე -
ვა  ში, თან   ხ   მო  ბის წე  რი  ლი ჩა  ით   ვ   ლე  ბა გა  უქ   მე  ბუ  ლად.  


