
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2022 წლის 10 იანვარი 

საქართველოს სოლიდარობის ფონდის წლიური შემაჯამებელი ანგარიში 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ქალბატონებო და ბატონებო, 

 

წარმოგიდგენთ საქართველოს სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის წლიურ შემაჯამებელ ანგარიშს. დოკუმენტი მოიცავს   2014 წლის 1 მაისიდან 2021 

წლის 31 დეკემბრის  ჩათვლით  მობილიზებულ ფინანსურ რესურსებს, ასევე დეტალურ ინფორმაციას აღნიშნულ პერიოდში სიმსივნით დაავადებული 

ბავშვებისა და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის დამტკიცებული დაფინანსების შესახებ. 

 

სოლიდარობის ფონდის ამოქმედებიდან  2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით საერთო ჯამში  22 046 619 ლარი იქნა მობილიზებული. ეს  

ქვეყნის მასშტაბით 400-ზე მეტი საჯარო უწყებაში დასაქმებულ თანამშრომლებსა და 100-მდე ორგანიზაციასთან პარტნიორობის შედეგია. 

თქვენი მხარდაჭერით  ფონდმა   სიმსივნით დაავადებული 874 ბავშვისა და ახალგაზრდის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის დაფინანსება 

შესძლო. 
 

391 ბავშვსა და ახალგაზრდას  სამედიცინო დიაგნოსტიკა და მკურნალობა  დაუფინანსდა საქართველოში. 483 შემთხვევაში  სამედიცინო მომსახურების   

დაფინანსება დამტკიცდა  როგორც საქართველოს,  ასევე გერმანიის, ესპანეთის, თურქეთის, იაპონიის, ავსტრიის, ისრაელის, იტალიის, საფრანგეთისა და 

ამერიკის შეერთებული  შტატების კლინიკებში. 

 

სოლიდარობის ფონდის ამოქმედებიდან, საქართველოში უსახსრობის გამო სიმსივნით დაავადებული არც ერთი ბავშვი და ახალგაზრდა არ დაღუპულა,                     

რაც კერძო, საჯარო, არასამთავრობო სექტორის  და ათიათასობით მოქალაქის  ჩართულობის შედეგია,  თუმცა ეს საკმარისი არ არის! 

 

ფონდში მომართვიანობის მზარდი მაჩვენებლიდან გამომდინარე, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო მეტი მხარდამჭერისა და ორგანიზაციის 

ჩართულობა, რადგან უწყვეტად შევძლოთ სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის საჭირო მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის 

სტაბილური დაფინანსების უზრუნველყოფა. 

 

 

 

ერთად მიღწეული შედეგები 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაფინანსებული სამედიცინო სერვისების ქვეყნები 

სოლიდარობის ფონდის დაარსებიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მონაცემები 
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 დაფინანსებული სამედიცინო სერვისების რაოდენობა  ქვეყნების მიხედვით   
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პირველადი განმეორებითი

579
66%

254
29%

24
3% 17

2%

სოლიდური სიმსივნე

ლეიკემია/ლიმფომა

სისხლმბადი სისტემის დაავადებები

დასაზუსტებელი დიაგნოზი

 სამედიცინო ჩარევის დაფინანსებაზე 

მომართვა (პირველადი vs. 

განმეორებითი)  

  

დიაგნოზის ტიპები  



 

 

 

 

 

  

 

 2021 წლის დეკემბრის თვის მონაცემებით სოლიდარობის ფონდის მუდმივმოქმედმა კომისიამ განიხილა და დაამტკიცა 31 

განაცხადი, სამედიცინო სერვისის დაფინასებაზე, რითაც დახმარება გაუწია  30 ბენეფიციარს, მათ შორის 0 - 18 წლის ასაკის  

ჩათვლით 29 ბავშვსა და 19-21 წლის ასაკის ჩათვლით 1 ახალგაზრდას. 
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17
57%

ლეიკემია/ლიმფომა

სოლიდური სიმსივნე

სოლიდარობის ფონდის საქველმოქმედო საქმიანობის  2021 წლის დეკემბრის თვის  მონაცემები 

 დიაგნოზის ტიპი  დამტკიცებული განაცხადები სამედიცინო  

სერვისის დაფინანსებაზე 
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პირველადი განმეორებითი



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 სოლიდარობის ფონდში 2021 წლის 1-ელი  დეკემბრიდან 31 დეკემბრის  ჩათვლით შემოვიდა 153 285 ლარი 

შემოწირულობის სახით. შემოსული თანხა სრულად მოხმარდა ფონდის ბენეფიციარების წინა პერიოდისა და 

მიმდინარე ვალდებულებების  სამედიცინო სერვისების დაფინანსებას. 

 

 დამტკიცებული სამედიცინო სერვისის დაფინანსება 

ბენეფიციართა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით  

29
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0-18 წელი

19-21



 

 

 დიაგნოზის ტიპი  

 

 

 2021 წლის განმავლობაში სოლიდარობის ფონდის მუდმივმოქმედმა კომისიამ სულ 15 შეხვედრა გამართა, რომლის 

ფარგლებში განიხილა და დაამტკიცა 443 განაცხადი სამედიცინო სერვისის დაფინასებაზე, რითაც დახმარება გაუწია  0 

- 18 წლის ასაკის  ჩათვლით 162 ბავშვსა და 19-21 წლის ასაკის ჩათვლით 24 ახალგაზრდას. 

 

 

 

 

 

 

 

სოლიდარობის ფონდის საქველმოქმედო საქმიანობის  2021 წლის შემაჯამებელი  მონაცემები 
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პირველადი

განმეორებითი

დამტკიცებული განაცხადები სამედიცინო  

სერვისის დაფინანსებაზე 
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70%

ლეიკემია/ლიმფომა

სოლიდური სიმსივნე



 

 

 
 

დამტკიცებული სამედიცინო სერვისის დაფინანსება ბენეფიციართა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

სოლიდარობის ფონდში 2021 წლის 1-ელი  იანვრიდან 31 დეკემბრის  ჩათვლით შემოვიდა 2 414 620 ლარი 

შემოწირულობის სახით. შემოსული თანხა სრულად მოხმარდა ფონდის ბენეფიციარების წინა პერიოდისა და 

მიმდინარე ვალდებულებების  სამედიცინო სერვისების დაფინანსებას. 
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24
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0-18 წელი

19-21



 

 

 

ორგანიზაციები, რომლებიც თანამშრობლობითი მემორანდუმის ფარგლებში უკვე შემოუერთდნენ საქართველოს 

სოლიდარობის ფონდს 
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საქართველოს სოლიდარობის ფო 

 



 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 წლის განმავლობაში განხორციელებული აქტივობები 
 

 

ლიბერთი ბანკსა და სოლიდარობის ფონდს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 

ლიბერთი ბანკი და სოლიდარობის ფონდი 2014 წლიდან წარმატებით თანამშრომლობენ. 

„თითოეული ბენეფიციარის და მათი ოჯახების სახელით, მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო „ლიბერთი 

ბანკს” უწყვეტი და უანგარო სიკეთისთვის“ - ია მაქაცარია,  

სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი.  

 

#სიკეთეგადამდებია/16 იანვარი 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 თებერვალი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა  

მადლობა Liberty • ლიბერთი-ს მუდმივი მხარდაჭერისთვის! 

 

ერთობლივი ვიდეო-რგოლი  

 

#სიკეთეგადამდებია /15 თებერვალი 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საქველმოქმედო ტელე-მარათონის შესახებ სიუჟეტი „იმედზე“ 

 

7 მარტს, 22:30 საათზე, ტელეკომპანია TV Imedi-ს პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდით და ერთად 

გადავარჩინოთ ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვების სიცოცხლე! 

 

#სიკეთეგადამდებია/25 თებერვალი 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"სოლიდარობის ფონდსა" და ევროპის უნივერსიტეტი / European University-ს შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.  

მემორანდუმს ხელი "სოლიდარობის ფონდის" ხელმძღვანელმა ია მაქაცარიამ და "ევროპის 

უნივერსიტეტის“ ვიცე-რექტორმა თამარ ზარგინავამ მოაწერეს.  

მხარეებმა ასევე განიხილეს თანამშრომლობის დეტალები და შეთანხმდნენ, რომ 7 მარტს "ევროპის 

უნივერსიტეტის მხარდაჭერით ტელემარათონი გაიმართება, რომლის მთავარი მიზანი ონკოლოგიური 

დიაგნოზის მქონე ბავშვების და ახალგაზრდების დახმარებაა. 

დაინტერესებულ ბიზნესს და მაყურებელს ქველმოქმედებაში ჩართვის რამდენიმე საშუალება ექნებათ: 

მარათონის მსველობისას მოქალაქეებს "სოლიდარობის ფონდში" თანხის ჩარიცხვა როგორც ფასიანი 

სატელეფონო ნომერზე - 0901121212 დარეკვით (ზარის ღორებულება 1 ლარია), ასევე ფონდის ანგარიშზე 

სასურველი თანხის გადარიცხვით შეეძლებათ. 

#სიკეთეგადამდებია/26 თებერვალი 

 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საქველმოქმედო ტელე-მარათონი - 7 მარტი, 22:30 სთ 

 

» ერთად დავეხმაროთ სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს -   ავტოგრაფი / Autograph-ისა და სოლიდარობის 

ფონდი / Solidarity Fund-ის გაერთიანება 

 

სიუჟეტი გადაცემაში „იმედის დღე“ 

 

#სიკეთეგადამადებია/4 მარტი 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

სოლიდარობის ფონდი ბავშვების გადასარჩენად ოლგა ბაბლუანის საავტორო გადაცემა "რა დროს ძილია?! 

სტუმრად სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ია მაქაცარია 

 

#სიკეთეგადამდებია #გავერთიანდეთ 

 

#სიკეთეგადამადებია/7 მარტი 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
საქველმოქმედო ტელე-მარათონი შედგა! 

 

დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს, კომპანიას, რომელიც სოლიდარობის ფონდის მარათონს შემოუერთდა და საკუთარი 

წვლილი შეიტანა ქველმოქმედებაში! 

 

მადლობა ტელეკომპანია “იმედს”, გადაცემა ავტოგრაფს, მის შემოქმედებით ჯგუფს, საღამოს  წამყვანებს და თითოეულ 

მონაწილეს! 

#სიკეთეგადამადებია/7 მარტი 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
სოლიდარობის ფონდის, ჩენი ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების სახელით, გვსურს განსაკუთრებული მადლობა 

გადავუხადოთ თითოეულ ადამიანს, რომელმაც ტელემარათონის განმავლობაში დაგვირეკა ფასიან საქველმოქმედო 

ნომერზე - 09 01 12 12 12 და საკუთარი წვლილი შეიტანა ქველმოქმედებაში. 

ჩვენი ბავშებისა და 22 წლამდე ახალგაზრდებისთვის ყოველი თქვენგანის ზარი არის იმედი და სიცოცხლისთვის 

ბრძოლის ახალი შესაძლებლობა! ამ მნიშვნელოვან ბრძოლაში თითოეული ლარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. 

 

#სიკეთეგადამადებია/7 მარტი 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მადლობა კერძო სექტორს, უანგარო ქველმოქმედებისა და გვერდში დგომისთვის! 

Kakhetian Traditional Winemaking / კახური ტრადიციული მეღვინეობა,ევროპის უნივერსიტეტი / European University, სამშენებლო 

კომპანია ანაგი • Anagi Construction Company, SOCAR, Liberty • ლიბერთი, არქი - Archi, Benefits • ბენეფიტსი, არდი • ARDI Wissol - ვისოლი, 

ოპიზარი • Opizari, Sarajishvili, Askaneli · ასკანელი, Microfinance Organization Bermeli მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი, Bolero & Co, 

More Beauty • მეტი სილამაზე, @საქართელოს მედიატორთა ასოციაცია,@შპს საჭაშნიკე, @ევროფარმაცია, @Maza development, @smart 

capital group, @კლინიკა ლიდერმედი, @საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისთვის, @გრინ ვეი, 

Nino Surguladze ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili Ketevan Bakaradze@ნანული დუმბაძე 

@მოსიძე ალექსი@ნანული ცინცაძე,@გივი ნიშნიანიძე@ანა მამუკაშვილი,@ნინო წერეთელი,@ცირა ამაშუკელი,@მედეა 

ჯიბუტი,@ლეილა აბაშიძე,@დალი პავლიაშვილი,@ნანა ვასოლიანი,@ირაკლი ანდრიაძე,@თინა ქერელაშვილი@მედეა დევიძე 

@ნიკოლოზ გორგოძე, @ლიზი გორგოძე, @არჩილ მამაცაშვილი, @ლოლიტა მაღრაძე, @ვახტანგ კოკილაშვილი @ლაშა 

ხიზანიშვილი,@ცისანა არევაძე@მინერი ევგენიძე@მიხეილ კახიძე@ლიზი კურტანიძე @მზია წიკლაური@დათო გარდავა, @ლამზირა 

ტყემალაძე @მარიკა კვალიაშვილი@ახობაძე ხათუნა,@მაკა ბახია,@თამარ მაისურაძე@მარინე მირიანაშვილი 

@ლიანა ინასარიძ@მანანა კირჩხელი@დალი დოლიძე@შორენა თახიშვილი@ზიბური თაკიძე 

@ნუნუ მამფორია@სანდრო ტიგოევი 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

იმედის კვირა სოლიდარობის ფონდის საქველმოქმედო ტელე-მარათონის შესახებ 

 

#სიკეთეგადამადებია/7 მარტი 

 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
სოლიდარობის ფონდსა და საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი გაფორმდა.  

 

#სიკეთეგადამადებია/24 მარტი 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,,მადლობა ყველას, ვინც ამ ეკრანს უყურებთ''  

სოლიდარობის ფონდი გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს! 

გვახსოვდეს, #სიკეთეგადამდებია 

 

„სოლიდარობის ფონდის“ სამადლობელო ვიდეო-რგოლი მხარდამჭერებისთვის. 

/1-ელი მაისი 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW6S5Xty8p9cpqklwhvJfGHmJHTlQN3RHixZvVzyyze5EbxVNQvHcdN-yPiZKRbU7rS8TwNHmx8Leo0Sfm9cQALOTblIMRBhrw606f5ysmihwUoM84U-D2sHphynCtmuSLAmrhpZEbj59rf9sBs1OTyhOh3hiYPXy1hBlIb-6KE86yStc0Bw_d6CcwKlrYP_g&__tn__=*NK-R


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. 

დღე, რომელიც სიმბოლურად შეგვახსენებს ბავშვებზე ზრუნვის აუცილებლობას.  

არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ამისთვის დღეები და თარიღები არ სჭირდებათ. ადამიანები, რომელთა დახმარებითაც 

სოლიდარობის ფონდმა 827 ბენეფიციარის მკურნალობის დაფინანსება შეძლო.  

დღეს ერთ მათგანზე მოგიყვებით. ერთი გოგოს სიკეთის ამბავზე, რომელიც მუდმივად ცდილობს იმ ბავშვებს დაეხმაროს, 

რომელთაც ეს განსაკუთრებით სჭირდებათ. 

მადლობა მას და ყველა ადამიანს, რომელიც ფონდის უანგარო შემომწირველია. 

უნდა გვახსოვდეს, რომ თქვენს მიერ გაღებული ყოველი ლარი ერთ  გადარჩენილ სიცოცხლეს ნიშნავს.  

#სიკეთეგადამდებია/1-ელი მაისი 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დღევანდელი დღე ჩემთვის განსაკუთრებულია. 7 წლის წინ, 2014 წლის 9 ივნისს ჩემი ინიციატივითა და მთავრობის სრული 

მხარდაჭერით “საქართველოს სოლიდარობის ფონდი” დავაარსეთ. 

ჰუმანურობისა და სოლიდარობის ფასეულობებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია 7 წელია წარმატებით ემსახურება კეთილშობილურ 

მიზანს - ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის და დიაგნოსტირების დაფინანსებას. 

ათასობით საჯარო მოხელის, კერძო მეწარმისა და მოქალაქის ძალისხმევით შეგროვილი დაახლოებით 21 მილიონი ლარი, 832 

ბენეფიციარი, 4000-ზე მეტი სამედიცინო სერვისი - არცთუ ისე დიდი დროისთვის, ვფიქრობ საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრებია. ამ 

ციფრების უკან მრავალი გადარჩენილი სიცოცხლე და ბედნიერი ოჯახი დგას. 

დღეს კიდევ ერთხელ ვუხდი განსაკუთრებულ მადლობას “სოლიდარობის ფონდის” თითოეულ შემომწირველს. ეს დღე ჩვენი 

ერთიანობის დღეა, სიმბოლო იმისა, რომ სიკეთის კეთებისთვის გაერთიანებულ საზოგადოებას დიდი მიზნების მიღწევა შეუძლია. 

მჯერა, რომ საერთო ძალისხმევით ჩვენ კვლავ არაერთ სიცოცხლეს გადავარჩენთ, ბევრ ოჯახს მოვუტანთ სიმშვიდესა და სიხარულს. 

 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი 

ღარიბაშვილის მიმართვა ფონდის დაფუძნების დღეს 

 

#სიკეთეგადამდებია/ 9 ივნისი 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სოლიდარობის ფონდი 7 წლისაა 

მადლობა ფონდის თითოეულ შემომწირველს! 

 

სიუჟეტი გადაცემაში „ქრონიკა“ 

#სიკეთეგადამდებია/9 ივნისი 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სოლიდარობის ფონდის საახალწლო ვიდეო-რგოლი 

მადლობა თქვენ - უანგარო მხარდაჭერისა და სიცოცხლისთვის ბრძოლის შესაძლებლობისთვის ✨  

სოლიდარობის ფონდი გილოცავთ შობა-ახალ წელს! 🎄 

TV Imedi პირველი არხი Rustavi 2 • რუსთავი 2 Gulf Georgia Sarajishvili  Liberty • ლიბერთი  TBC - თიბისი საქართველოს ბანკი • Bank of 

Georgia Kakhetian Traditional Winemaking / კახური ტრადიციული მეღვინეობა ანაგი დეველოპმენტი • Anagi Development არქი - Archi 

Bolero&company Askaneli · ასკანელი Borjomi ნენა • NENA More Beauty • მეტი სილამაზე სუპერმარკეტი მადაგონი / Supermarket Madagoni 

Wissol - ვისოლი ავერსი ფარმა - Aversi Pharma SOCAR გურიელი - Gurieli Adjara Group • აჭარა ჯგუფი ევროპის უნივერსიტეტი / European 

University TKT.GE Benefits • ბენეფიტსი არდი • ARDI ევექსი კლინიკები • Evex Clinics საქართველოს რკინიგზა / Georgian Railway Vinotel 

BetterFly DDB საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია • Georgian Football Federation Nina Zarqua Collection Lako Bukia Papanaki / ფაფანაკი 

Muzaradi მუზარადი Ingorokva Avtandil-73 0711 DALOOD - დალოოდი Keburia ANOUKI Gvasalia Aka Nanita Fashion House Lasha Jokhadze 

სამოსელი პირველი 

#სიკეთეგამადებია/25 დეკემბერი 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

არც ერთი ბავშვი და  22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა, რომელიც ონკოლოგიური დაავადების წინაშე აღმოჩნდება არ რჩება ჩვენი დახმარების 

გარეშე. 

 

 სოლიდარობის ფონდის დაარსებიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მუდმივმოქმედმა კომისიამ 164 სხდომა  გამართა  და   

დახმარება  0-18  წლის ასაკის  ჩათვლით 754 ბავშვისა და 19-21 წლის ასაკის 120 ახალგაზრდისათვის დაამტკიცა. 

 

 თქვენი დახმარებით ფონდმა 391 ბავშვისა და ახალგაზრდის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საქართველოში დააფინანსა,  მათ  შორის  

ქიმიო-თერაპია, ონკო-ქირურგია, მაღალ-ტექნოლოგიური კვლევები და სხივური თერაპია, რომელთა ღირებულებაც სცილდება 

ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსების ლიმიტებს. 

 

 483  ბავშვის და ახალგაზრდის სამედიცინო მოსახურება  კი დაფინანსდა როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ (გერმანიის, 

ესპანეთის, თურქეთის, იაპონიის, ისრაელის, ავსტრიის,  იტალიის, საფრანგეთისა და აშშ-ს კლინიკებში) ისეთი სამედიცინო 

მომსახურების მისაღებად, რომელთა საზღვარგარეთ ჩატარების  აუცილებლობისთვის დარგობრივი ექსპერტული არგუმენტაცია 

არსებობს (ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, განსაკუთრებული სირთულის ქირურგიული ოპერაციები  და ა.შ). 

 

 ეს  ქვეყნის მასშტაბით 400-ზე მეტი საჯარო უწყებაში დასაქმებულ თანამშრომლებსა და 100-მდე ორგანიზაციასთან პარტნიორობის 

შედეგია. 

 

 

ცხრილის სახით წარმოგიდგენთ ფონდის მიერ დამტკიცებული 874 ბენეფიციარის მონაცემებს   თანხების დეტალურ ანგარიშთან ერთად. 

 

 

შემოგვიერთდით, რათა კიდევ უფრო მეტი შევძლოთ 

 
 



 

 

 

ფონდის დაარსებიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით განხილული და 

დაფინანსებული განცხადებები 
 

 

 

 

 

 

 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მიზნით დაფინანსებული აპლიკაციები 

 

 

 პაციენტის 

მონაცემები 

დიაგნოზი ფორმა #100-ის მიხედვით მკურნალობის საერთო ღირებულება ფონდიდან მოთხოვნილი და დამტკიცებული  

დაფინანსება 

  

# ასაკი სქესი  

1 1 თვის მამრ. 

უცნობი  ქცევის სიმსივნე - დაფინანსდა მასალის 
ტრანსპორტირება საზრვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის 
50 აშშ დოლარი; 50 აშშ დოლარი (გერმანია) 

2 1 თვის მამრ. 

ეჭვი რეტროპერიტონიუმის ორგანოსგარეშე 
წარმონაქმნის არსებობაზე - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 
დიაგნოსტირებისთვის 

45 ევრო 45 ევრო 

3 2 თვის მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე- დაფიანანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტიკისთვის 

104  აშშ დოლარი 104  აშშ დოლარი (გერმანია) 

4 2 თვის მამრ. 
რეტინობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 
101 457 ევრო 10  000 ევრო 

5 3 თვის მდედ. 
ტერატომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიაში 
46 ევრო 46 ევრო 



 

 

6 3 თვის მამრ. 

დაუზუსტებელი დიაგნოზი -ონკოლოგიური 

პროცესების გამოსარიცხად  დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა. 

7 000 აშშ დოლარი 7 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

7 3 თვის მდედ. 
ლიმფანგიომა - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია 
15 000 აშშ დოლარი 7 500 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

8 5 თვის მდედ. 

ანემია დაუზუსტებელი - ონკოჰემატოლოგიური 

პროცესების გამოსარიცხად დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა 

15 000 აშშ დოლარი 4 381 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

9 6 თვის მამრ. 

თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტიკის მიზნით 

49 აშშ დოლარი 49 აშშ დოლარი (გერმანია) 

10 7 თვის მდედ. 
კავერნოზული ჰემანგიომა - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
33 260 აშშ დოლარი 6  440 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

11 7 თვის მამრ. 
აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია და დიაგნოსტიკა საზღვარგარეთ 
95000 აშშ დოლარი 25917 აშშ დოლარი 

12 8 თვის მამრ. 

თანდაყოლილი კომბინირებული 

იმუნოდეფიციტი - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

ტრანსპლანტაცია, მაგრამ ტრანსპლანტაციის 

ჩატარებამდე გარდაიცვალა ბავშვი 

4000 აშშ დოლარი 4000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

13 9 თვის მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
64 500 აშშ დოლარი 15 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

14 
10 

თვის 
მამრ. 

სასუნთქი გზების და გულმკერდის ღრუს 

ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე -  

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული მედიკამენტები,  

რადიოლოგიური კვლევები ქირურგიული 

ოპერაცია საზღვარგარეთ, ამბულტარიული 

კვლევები, მ.რ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით და 

ზოგადი ანესთეზიით, რადიკალური 

რადიოთერაპია ანესთეზიით საქართველოში 

17 000 აშშ დოლარი; 71 687 ლარი 12 017 აშშ დოლარი; 31 863 ლარი 

15 
10 

თვის 
მდედ. 

ჰემანგიომა  პროგრესირებადი, რბილ ქსოვილებში 

ინვაზიით - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

ქირურგიული ოპერაცია საზღვარგარეთ 

150 521 დოლარი, 24 499 ევრო 16544 ევრო და 12058 აშშ დოლარი (გერმანია) 



 

 

16 
11 

თვის 
მამრ. 

სათესლე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
137 775 ევრო 10 000 ევრო 

17 
11 

თვის 
მდედ. 

ც.ნ.ს-ის დაუზუსტებელი ნაწილის ავთვისებიანი 

სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა 

საზღვარგარეთ 

98 500 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

18 1 მდედ. 

ქვედა ქუთუთოს ჰემანგიომა - საქართველოში 

ქირურგიული ოპერაციის  ჩატარებაზე პაციენტს 

უარი ეთქვა და გადაყვანილ იქნა საზღვარგარეთ, 

სადაც ჩატარდა ოპერაცია. 

13 440 ევრო 8 440 ევრო 

19 1 მამრ. 

ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა - მარჯვენა 

მხრის მიდამოს რბილქსოვილოვანი სარკომა. 

საზღვარგარეთ დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 

ლოკალური თერაპიის შემდგომი განსაზღვრის 

მიზნით. პაციენტისათვის ასევე დაფინანსებულია 

ქიმიოთერაპიის რამოდენიმე კურსი 

საქართველოში. 

5 926 ევრო, 7 000 აშშ დოლარი და 15 497 

ლარი 
5 926 ევრო და 5000 აშშ დოლარი; 11872  ლარი 

20 1 მდედ. 
ჰეპატობლასტომა -  დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, 

როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოში 
103 745 ევრო;  13 200 ლარი 10 000 ევრო; 2 215 ლარი 

21 1 მდედ. 

მეორადი თრომბოციტოპენია, დაუზუსტებელი 

გენეზის - დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკური კომპონენტი 

საზღვარგარეთ. 

34 600 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

22 1 მდედ. 

იუნგის სარკომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა და ქიმიოთერაპია საქართველოში, 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტიკის მიზნით. 

26 549  ლარი, 47 ევრო (გერმანია) 10 540 ლარი, 47 ევრო (გერმანია) 

23 1 მამრ. 
იუნგის სარკომა-დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

მედიკამენტური მკურნალობა 
34902 ლარი 29065 ლარი 



 

 

24 1 მამრ. 

ჰემოლიზური ანემია არასპეციფიური- 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკის კომპონენტი 

საზღვარგარეთ 

4 000 ევრო 4 000 ევრო (გერმანია) 

25 1 მდედ. 

თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ და 

ქიმიოთერაპია, რადიოთერაპია და 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში. 

15 059 ლარი 6 168 ლარი 

26 1 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლატური ლეიკემია- დაფინანსდა 

მედიკამენტოზური მკურნალობა საზღვარგარეთ. 
10 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

27 1 მდედ. 
მელანოციტური ნეიროქტოდერმული სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
165 000 ევრო 17 600 ევრო (გერმანია) 

28 1 მამრ. 
თირკმლის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის 

სიმსივნე - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია/ თურქეთში 
103 500 აშშ დოლარი 10000 დოლარი 

29 1 მამრ. 

სისხლმბადი სისტემის სიმსივნე დაუზუსტებელი 

დიაგნოზი - პირველ ეტაპზე პაციენტს 

დაუფინანსდა დიაგნოსტიკა და გენეტიკური 

კვლევა საზღვარგარეთ -თურქეთში. თუმცა 

დღემდე საბოლოო დიაგნოზი გაურკვეველია. 

დაიგნოზის საბოლოო ვერიფიცირებისთვის   

ფონდმა დაამტკიცა დამატებითი დაფინანსება 

მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ ცენტრში  - 

გერმანიის კლინიკაში. 

46 000 აშშ დოლარი; 20 000 ევრო 
36 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 18881 ევრო 

(გერმანია) 

30 1 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია თურქეთში 
75 000 აშშ დოლარი 30 000 აშშ დოლარი 

31 1 მამრ. 
რეტინობლასტომა - დაფინანსდა კვლევები/ 

თურქეთი 
8 800 დოლარი 1 000 დოლარი 

32 1 მამრ. 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე- 

დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა და 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 

77 120 აშშ დოლარი 15 000 აშშ დოლარი 



 

 

33 1 მდედ. 
რეტინობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 
65 000 ევრო 10 000 ევრო 

34 1 მდედ. 

თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვანი შრის 

სიმსივნე -  დაავადების მძიმე მიმდინარეობიდან 

გამომდინარე, მკურნალობის ტაქტიკის 

განსაზღვრის მიზნით დაფინანსდა გენეტიკური 

კვლევა. კვლევების მიმდინარეობისას ასევე 

საჭირო გახდა მედიკამენტური მკურნალობის 

ჩატარება ადგილზე, დაფინანსდა მედიკამენტური 

მკურნალობა საქართველოში.საკონტროლო 

კვლევები საზღვარგარეთ, რაც საქართველოში არ 

ტარდება 

60 251 ევრო; 37 516 ლარი 25 181  ევრო (გერმანია); 29 386 ლარი (საქართველო) 

35 1 მამრ. 
მედულობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 
78 000 ევრო 10 000 ევრო 

36 1 მამრ. 

თირკმელზედა ჯირკვლის  სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, დიაგნოსტიკა 

საქართველოში, ქირურგიული ოპერაცია 

საზღვარგარეთ. 

41773 ლარი;            15 000 ევრო 28 649 ლარი (საქართველო); 15 000 ევრო (გერმანია) 

37 1 მამრ. მწვავე მიელოიდური ლეიკემია 950 აშშ დოლარი 950 აშშ დოლარი 

38 1 მდედ. 

კისრის მიდამოს კეთილთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია;დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზრვარგარეთ 

დიაგნოსტიკისთვის. 

10500 ლარი; 50 აშშ დოლარი 7168 ლარი; 50 აშშ დოლარი (გერმანაია) 



 

 

39 1 მდედ. 

სახის ძვლების ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა, სხივური 

თერაპია საზღვარგარეთ, ქიმიოთერაპია 

საქართველოში 

28 760 დოლარი, 29 594 ლარი 10 000 დოლარი; 8585 ლარი 

40 1 მდედ. 

თირკმელზედა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე 

- დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკისთვის. 

53 აშშ დოლარი 53 აშშ დოლარი (გერმანია) 

41 1 მდედ. 

საჭმლის მომნელებელი სხვა ორგანოების უცნობი 

ქცევის სიმსივნე -დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიაში 

46 ევრო 46 ევრო 

42 1 მამრ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია- საქართველოში 

ვერ იქნა მიღწეული რემისია, ამიტომ რემისიის 

მისაღწევად  საჭირო გახდა   მაღალდოზირებული 

ქიმიოთერპიის ჩატარება და შემდგომ 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ. დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის ორი კურსი; 

განხორციელდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციია, 

შემდგომი საკონტროლო, ლაბორატორიული, 

რადიოლოგიური კვლევები და ტრანსპლანტაციის 

შემდგომი ვაქცინაცია. 

199 510 აშშ დოლარი; 23 422 ლარი 
63 960  აშშ დოლარი, 7000 ევრო  (თურქეთი); 9 796 

ლარი (საქართველო) 

43 1 მამრ. 

ასტროციტომა- დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის და რადიოლოგიური 

კვლევები საქართველოში 

49.72 აშშ დოალრი; 2510 ლარი 49.72 აშშ დოლარი; 2010 ლარი (გერმანია) 

44 1 მამრ. 

თირკმელზედა ჯირკვლის ავთვისებიანი 

სიმსივნე, ნეირობლასტომა - მაღალდოზირებული 

ქიმიოთერაპია, რაც ვერ ჩატარდა საქართველოში 

და ქიმიოთერაპია საქართველოში 

105 500 აშშ დოლარი, 10 130 ლარი 20 000 აშშ დოლარი (თურქეთი), 279 ლარი 

45 1 მამრ. 
ღვიძლის რაბდოიდული სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
64 000 აშშ დოლარი; 2310 ლარი 10 000 აშშ დოლარი; 1 469 ლარი 

46 1 მდედ. 

ბადურის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის 

49.83 აშშ დოლარი 49.83 აშშ დოლარი (გერმანია) 



 

 

47 2 მამრ. 

მხედველობის ნერვის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ 

134.98 ლარი 134.98 ლარი 

48 2 მდედ. 

ტერატომა - საზღვარგარეთ დაფინანსდა   

დიაგნოსტიკური კომპონენტი და ქირურგიული 

ოპერაცია, ოპერაციის შემდგომი დიაგნოსტიკა. 

126 454  აშშ დოლარი 60 670 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

49 2 მდედ. 

ავთვისებიანი ჰისტიოციტოზი - პირველ ეტაპზე 

დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკის კომპონენტი და ადგილზე 

გადაუდებელი ქიმიოთერაპია იმ მედიკამენტით, 

რომელიც საქართველოში არ არის 

რეგისტრირებული. განიხილებოდა ბავშვისათვის 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება 

ქალაქ თბილისის მერიასთან ერთად, თუმცა 

ტრანსპლანტაციის ჩატარება გადავადდა ბავშვის 

მდგომარეობის გაუმჯობესების გამო. დაფინანსდა 

ძვირადღირებული მედიკამენტი. 

39 065 აშშ დოლარი; 1029  ევრო 26 065 აშშ დოლარი; 1029 ევრო (თურქეთი) 

50 2 მამრ. 

აპლაზიური ანემია, დაუზუსტებელი გენეზის - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და ტრანსპლანტაციის 

წინა პერიოდში ჩასატარებელი 

იმუნოსუპრესიული თერაპია, რომელიც 

საქართველოში ვერ ხორციელდება. ასევე 

ანტიმიკრობული მედიკამენტური თერაპია 

მრავალგზის. დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია ქალაქ თბილისის მერიისთან 

ერთად.   პაციენტს დაუფინანსდა მედიკამენტი და 

აკომოდაცია ასევე ტრანსპლანტაციის შემდგომი 

საკონტროლო კვლევები. 

256 975 აშშ დოლარი; 3 777ლარი 154 475 აშშ დოლარი  (თურქეთი) , 2569 ლარი 

51 2 მამრ. 

ქრონიკული მიელიოდური ლეიკემია; დაავადების 

არატიპიური მიმდინარეობის და მკურნალობის 

ტაქტიკის განსაზღვრის გამო საჭირო გახდა 

დამატებითი კვლევების ჩატარება - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა. 

7000 აშშ  დოლარი 5 500 აშშ დოლარი  (თურქეთი) 

52 2 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
227 500 ლარი 26 700 ლარი 



 

 

53 2 მამრ. 

წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე, 

ტერატომა - დაფინანსდა  საზღვარგარეთ 

ქირურგიული ოპერაცია.  ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოსტიკა დაფინანსდა საქართველოში. 

22 100 ევრო და 41 441 ლარი 
12 100  ევრო (თურქეთი) და 33 806 ლარი 

(საქართველო) 

54 2 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია- დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
131 630 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

55 2 მდედ. 

გავა - კუდუსუნის მიდამოს ავთვისებიანი 

ტერატომა, ყვითრის პარკის სიმსივნე  - 

დაფინანსდა რეზიდუალური სიმსივნური მასის 

ქირურგიული ამოკვეთა საზღვარგარეთ. 

ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა - საქართველოში. 

22 000 აშშ დოლარი და 27 895 ლარი 
22 000 აშშ დოლარი  (თურქეთი) 22 652 ლარი 

(საქართველო) 

56 2 მამრ. 

ჰემანგიომა მედიასტინუმის სივრცეში 

გავრცელებით - დაფინანსდა დიაგნოსტიკური 

კომპონენტი და ქირურგიული ოპერაცია. 

35 000 აშშ დოლარი 35 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

57 2 მდედ. 

ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით, რადიოლოგიური 

კვლევა და ქიმიოთერაპია საქართველოში 

50 ევრო (გერმანია); 42 195 ლარი 50 ევრო (გერმანია); 20 264 ლარი 

58 2 მამრ. 

მწვავე მეგაკარიობლასტური ლეიკემია - 

დამტკიცდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია 

თუმცა ბავშვს აღარ დასჭირდა. 

85 000 ევრო 75 000 ევრო (იტალია) 

59 2 მამრ. 

მწიფე ტერატომა. ინტრასპინალური, 

ექსტრადურული, რეტროპერიტონეალური 

გავრცელებით - სიმსივნური დაზიანებით 

გამოწვეული ნევროლოგიური პრობელემების გამო  

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და სარეაბილიტაციო 

მასალა საზღვარგარეთ; სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი რეაბილიტაცია  დაფინანსდა 

საქართველოში. 

15245  აშშ დოლარი;556 ევრო   3608 

ლარი; 

10 755 აშშ დოლარი (თურქეთი); 100 ევრო 2900 ლარი 

(საქართველო) 

60 2 მამრ. 

ჰისტიოციტურლიმფომა - დაფინასდა 

ძვირადღირებული მედიკამენტი რომლის შეძენა 

მოხდა საზღვარგარეთ. 

8 000 აშშ დოლარი 5 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 



 

 

61 2 მამრ. 

ეპიდერმოიდული კისტა ატიპიური, აგრესიული 

და მორეციდივე მიმდინარეობის - პაციენტმა 

თურქეთის კლინიკაში  ჩაიტარა სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი ოპერაცია,  დააფინანსა პაციენტის 

ავიაბილეთის თანხა. 

552 552 ლარი (თურქეთი) 

62 2 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
11 500 ევრო 5 000 ევრო (თურქეთი) 

63 2 მდედ. 
მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია -დაფინანსდა  

ციტოსტატიკური თერაპია 
309 000 ევრო 20 000 აშშ დოლარი (გერმანია) 

64 2 მდედ. 

ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია, რისი ჩატარებაც ვერ მოხერხდა 

საქართველოში; დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოსტიკა საქართველოში 

28 736 აშშ დოლარი; 9613 ლარი 14 368 აშშ დოლარი; (თურქთი); 4766 (საქართველო) 

65 2 მამრ. 
მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
92 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

66 2 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და მაღალდოზირებული 

ქიმიოთერაპია და ანტინეოპლაზური 

ძვირადღირებული მედიკამენტი საზღვარგარეთ; 

ქიმიოთერაპია საქართველოში. 

64 237 ევრო; 45 766 ლარი 39 237  ევრო;  41 216 ლარი 

67 2 მდედ. 
ექსტრამედულარული სიმსივნე ზურგის ტვინზე 

ზეწოლით - დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
36 490 აშშ დოლარი 13 500 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

68 2 მდედ. 
მუცლის ღრუს უცნობი ქცევის სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
11 349 აშშ დოლარი 4 049 აშშ დოლარი (თურქეთი) 



 

 

69 2 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 

100 000 ევრო 8837 ევრო (გერმანია) 

70 2 მდედ. 

ემბრიონული რაბდომიოსარკომა- დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია, ძვირადღირებული მედიკამენტი, 

ქირურგიული ოპერაცია და რადიოლოგიური 

კვლევები საქართველოში;  მასალის 

ტრასპორტირება საზღვარგარეთ 

69969 ლარი 50 აშშ დოლარი 
33440 ლარი (საქართველო); 50 აშშ დოლარი 

(გერმანია) 

71 2 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე- დაფინანსდა ურგენტული 

ნეიროქირურგიული ოპერაცია; საჰაერო 

ტრანსპორტით პაციენტის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ 

30 000 აშშ დოლარი; 15 000 ევრო 15 000 აშშ დოლარი; 15 000 ევრო (თურქეთი) 

72 2 მდედ. 
გლიომა - დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია 
120 357 აშშ დოლარი 110 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

73 2 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე- დაფინანსდა  

ქირურგიული ოპერაცია საზღვარგარეთ 
100 000 აშშ დოლარი 11 850 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

74 3 მამრ. 

თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი შრის 

ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია თურქეთში,რადიოლოგიური 

კვლევა საქართველოში 

15 000 დოლარი ;6 340ლარი 2 232 დოლარი; 5 740 ლარი 

75 2 მამრ. 

ძვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია; მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ. 

1314 ლარი;  49.39 აშშ დოლარი 1314 ლარი; 49.39 აშშ დოლარი(გერმანია) 



 

 

76 3 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
160 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

77 3 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ნეიროქირურგიული ოპერაცია, დიაგნოსტიკა და 

პოსტ-ოპერაციული სხივური თერაპია 

საზღვარგარეთ. ასევე დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

და დიაგნოსტიკა საქართველოში. 

40165 ევრო, 39 280 აშშ დოლარი; 10325 

ლარი 

36163 ევრო, 29280 აშშ დოლარი (თურქეთი) 7782 

ლარი (საქართველო) 

78 3 მამრ. 

გულმკერდის კეთილთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

გერმანიაში, და ქირურგიული ოპერაცია 

თურქეთში 

46 ევრო; 37500 აშშ დოლარი 46 ევრო;  15 500 აშშ დოალრი 

79 3 მდედ. 

ქორიოიდალური გარსის (თვალის გარსის) 

ავთვისებიანი სიმსივნე (რეტინობლასტომა ან 

ჰამარტრომა) ბადურის მეორადი ჩამოშლით. 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და ქირურგიული 

ჩარევა, რომელიც საქართველოში ვერ ჩატარდა. 

ეგზოპროთეზის შეცვლა საქართველოში 

27,250 აშშ დოლარი; 2500 ლარი; 
17250 აშშ დოლარი (თურქეთი); 2500 ლარი 

(საქართველო) 

80 3 მდედ. 
ნათხემის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა/ თურქეთი (YEDITEPE) 
35 000 დოლარი 10 000 დოლარი 

81 3 მდედ. 

ვილმსის სიმსივნე პულმონური მეტასტაზებით - 

დამტკიცდა ქირურგიული ოპერაციის 

დაფინანსება საზღვარგარეთ (19200 ევროს 

მოცულობით), რომელიც საქართველოში ვერ 

ტარდებოდა, თუმცა ოპერაციის-წინა 

დიაგნოსტიკის შემდეგ ქირურგიული და 

რადიოთერაპიული ჩარევა გადაიდო. ასევე 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა 

საქართველოში. 

4 000 აშშ დოლარი და 29 942   ლარი 
4 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) და 15 922 ლარი 

(საქართველო) 



 

 

82 3 მდედ. 
უკანა შუასაყრის სიმსივნე -  დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია თურქეთში 
25070 აშშ დოლარი; 15070 აშშ დოლარი; 

83 3 მდედ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

რეზისტენტული ფორმის ლეიკემიის 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია ძვლის 

ტვინის ტრანსპლანტაციის წინ, ასევე დონორის 

თანხა;  დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია. 

206 638 აშშ დოლარი 102 638  აშშ დოლარი (თურქეთი) 

84 3 მამრ. 

ტვინის ღეროს ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა, რადიკალური 

რადიოთერაპია ანესთეზიით და რადიოლოგიური 

კვლევები საქართველოში, მასალის 

ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით, 

ქირურგიული ჩარევა საზღვარგარეთ 

26 025 ევრო; 37 842  ლარი, 8 527 ევრო; 15 472 ლარი, 

85 3 მამრ. 

რეტროპერიტონიული და მედიასტინური 

გავრცელების სიმსივნე - დაფინანსდა სიმსივნური 

მასის რეზექცია - ქირურგიული ოპერაცია 

საბოლოო დიაგნოსტიკის მიზნით. დაფინანსება 

დამტკიცებულია, პირველ ეტაპზე თურქეთის 

კლინიკაში ოპერაცია ვერ ჩატარდა. ოჯახის 

თხოვნით მოხდა  გადამისამართება რუსეთის 

კლინიკაში, სადაც სპეციალისტებთნ შეთანხმებით 

დაგეგმილია ქირურგიული მკურნალობა, ასევე 

რადოლოგიური კვლევები საქართველოში 

25 000 აშშ დოლარი; 250 ევრო; 2420 

ლარი 

15 000 აშშ დოლარი; 250 ევრო (თურქეთი, რუსეთი), 

2420 ლარი 

86 3 მამრ. 

უცნობი ქცევის სიმსივნე - პირველ ეტაპზე 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება გერმანიის 

კლინიკაში; ხოლო შემდეგ დაფინანსდა 

დიაგნოსტირება რისთვისაც ბავშვი გაემგზავრა 

გერმანიის კლინიკაში. 

107 ლარი; 15 000 ევრო 107 ლარი (გერმანია); 7 500 ევრო 

87 3 მამრ. 

რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპიული პროცედურის გართულება 

თურქეთში 

120 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 



 

 

88 3 მდედ. 
აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია 
10 000 აშშ დოლარი 5924 აშშ დოლარი 

89 3 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქირურგიული მკურნალობა და დიაგნოსტიკა 

საზღვარგარეთ 

18 200 აშშ დოლარი 11 900 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

90 3 მდედ. 

კრანიალური  მიდამოს სიმსივნე, 

რაბდომიოსარკომა -საქართველოში დიაგნოზი 

ვერ დადგინდა, საზღვარგარეთ  დაფინანსდა  

დიაგნოსტიკის კომპონენტი, თუმცა სიმსივნური 

დაზიანების მდებარეობის გამო საჭირო გახდა 

გადაუდებელი ოპერაცია, შუნტის რევიზია,  

სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია. 

54 855 აშშ დოლარი; 19 824 ლარი 45 520 აშშ დოლარი (თურქეთი); 5 693 ლარი 

91 3 მამრ. 

ბადურის ავთვისებიანი სიმსივნე, 

რეტნობლასტომა- დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 

საზღვარგარეთ, ქიმიოთერაპია, თვალის 

პროთეზირების რამდენიმე პროცედურა  

საქართველოში 

5 335 აშშ დოლარი; 15 641 ლარი 2335 აშშ დოლარი (თურქეთი) ;10 610 ლარი 

92 3 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაციები და ძვირადღირებული 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 

11 180 აშშ დოლარი 11 180 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

93 3 მდედ. 
მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია- დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
163 800 ევრო 8958 ევრო (გერმანია) 

94 3 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - 

ექსპერტული რეკომენდაციის საფუძველზე 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპიის კურსი 

საზღვარგარეთ. 

120 000 ევრო 40 000 აშშ დოლარი (ავსტრია) 



 

 

95 3 მამრ. 

ნეირობლასტომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით 

საზღვარგარეთ; დაფინანდა ქიმიოთერაპია და 

მასთან დაკავშირებული კვლევები საქართველოში 

49.39 აშშ დოლარი, 80 994 ლარი 49.39 აშშ დოლარი, 36 350 ლარი 

96 3 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია- დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
93 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

97 4 მამრ. 

მიელოდისპლაზიური სინდრომი - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია და 

მისი შემდგომი კვლევები საზღვარგარეთ, 

ტრანსპლანტაციის შემდგომი კვლევები / 

თურქეთი (MEDICALPARK) 

106 190 აშშ დოლარი 91 546 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

98 4 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე (ეპენდიმომა II) - 

დაფინანსდა პოსტ-ოპერაციული სხივური 

თერაპია. 

17 930 ევრო; 1070 ლარი 9 930 ევრო (თურქეთი); 1070 ლარი (საქართველო) 

99 4 მდედ. 

იუნგის სარკომა (ძვლის ავთვისებიანი სიმსივნე) - 

თავდაპირველად მკურნალობა ჩატარებული იყო 

თურქეთში, დინამიკის შესაფასებლად 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკური ინტერვენცია 

საზღვარგარეთ, ხოლო შემდგომ ქიმიოთერაპია 

საქართველოში. 

1 635 ევრო; 18913 ლარი 1 635 ევრო (თურქეთი); 11 391 ლარი (საქართველო) 

100 4 მამრ. 

თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე, თირკმლის 

მენჯის გარდა- დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა 

საზღვარგარეთ 

25 000 ევრო 10 000 ევრო 

101 4 მდედ. 

თავის ტვინის დაუზუსტებელი, გაურკვეველი ან 

უცნობი ქცევის სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია / თურქეთი (MEDIPOL MEGA) 

13550 აშშ დოლარი 4753.83 აშშ დოლარი 



 

 

102 4 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა / საქართველო (ივ. 

ბოკერიას სახელობის რეფერალური ჰოსპიტალი) 

677 ლარი 677 ლარი 

103 4 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ვენის კათეტერის ჩადგმა და მედიკამენტი 

საზღვარგარეთ, რადიკალური რადიოთერაპია 

საქართველო 

1110 აშშ დოლარი, 8 570 ლარი 1110 აშშ დოლარი (თურქეთი), 450 ლარი 

104 4 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა სხივური 

თერაპია საზღვარგარეთ; დიაგნოსტიკა და 

მედიკამენტური მკურნალობა დაფინანსდა 

საქართველოში. 

32 685 აშშ დოლარი; 1320 ლარი 
28 500 აშშ დოლარი  (თურქეთი); 1320 ლარი 

(საქართველო) 

105 4 მდედ. 

წითელუჯრედული აპლაზია - დაფინანსდა ძვლის 

ტვინის ტრანსპლანტაცია და მედიკამენტი 

საზღვარგარეთ 

221 183 აშშ დოლარი 106 106 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

106 4 მამრ. 

მარცხენამხრივი ნეფრობლასტომა მე-4 სტადია - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა 

საქართველოში, ხოლო  ქირურგიული ოპერაცია 

საზღვარგარეთ. 

25 000 აშშ დოლარი და 34 394  ლარი 
21 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) და 21 323  ლარი 

(საქართველო) 

107 4 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა. 
6300 აშშ დოლარი 6300 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

108 4 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ, მედიკამენტური 

მკურნალობა და დიაგნოსტიკა საქართველოში. 

37 710 ევრო; 2675 ლარი 27 710  ევრო  (თურქეთი); 1475 ლარი (საქართველო) 

109 4 მამრ. 

ნეირობლასტომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა, 

აუტოლოგიური ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია 

და რადიოთერაპია. 

82 700 აშშ დოლარი 56 700  აშშ დოლარი (თურქეთი) 

110 4 მამრ. 

თალასემია - დაფინანსდა მასალის 

ტრასპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტიკისთვის და HlA ტიპირება თურქეთში 

10056.02 აშშ დოლარი 20560.02 აშშ დოლარი ( აშშ) 

111 4 მდედ. 
ზურგის ტვინის გაურკვეველი ან უცნობი ქცების 

სიმსივნე - დაფინანსდა კონსულტაცია. 
300 ევრო 300 ევრო (გერმანია) 

112 4 მამრ. 
ბურკიტის ლიმფომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 
130 000 ევრო 10 000 ევრო 



 

 

113 4 მამრ. 

რეტროპერიტონეალური სივრცის სიმსივნე; 

ნეირობლასტომა -დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია, ქიმიოთერაპია საქართველოში,  ასევე 

დიაგნოსტიკა და ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 

52 275 ლარი;53 901 ევრო 45 508 ლარი (საქართველო); 34 475 ევრო (ესპანეთი) 

114 4 მამრ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია -  დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 
75 000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

115 4 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია -  დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 
150 000 ევრო 30 000 ევრო 

116 4 მდედ. 

ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია, ქიმიომედიკამენტი, რადიკალური 

რადიოთერაპია, რადიოლოგიური კვლევები 

საქართველოში, მასალის ტრანსპორტირება და 

მედიკამენტი გერმანიაში 

46 ევრო; 20 000 დოლარი; 103 692  ლარი 4 268 ევრო; 10 000 დოლარი; 61 632  ლარი 

117 4 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა- დაფინანსდა რადიოთერაპია,  

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის. 

17 000 ევრო; 101 აშშ დოლარი 17 000 ევრო; 101 აშშ დოლარი(გერმანია) 

118 4 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა- დაფინანსდა დიაგნოსტიკის 

კომპონენტი, ქიმიოთერაპია და ტრანსპლანტაცია 

საზღვარგარეთ 

127 000 ევრო 53 000 ევრო; 50.67 აშშ დოლარი (გერმანია) 

119 4 მამრ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 

70 000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

120 4 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია -დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
45 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

121 4 მამრ. 

მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ, ქიმიოთერაპია/ 

გერმანია (GEMEINSCHAFTSKRANKENHAUS 

HERDECKE) 

267 940 ევრო 14 100 ევრო (გერმანია) 

122 4 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტები საზღვარგარეთ 
9267 ევრო 2705 ევრო 



 

 

123 4 მდედ. 
თავის ტვინის დაუზუსტებელი სიმსივნე - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა საზღვარგარეთ 
9500 აშშ დოლარი 4000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

124 4 მამრ. 
პაპილარული მიკროკარცინომა - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა საზღვარგარეთ 
2365 ევრო 2365 ევრო (გერმანია) 

125 4 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
640 აშშ დოლარი 641 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

126 4 მდედ. 
პარავერტებრული ნეირობლასტომა - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია საზღვარგარეთ 
38535.95 ევრო 14408.08 ევრო (გერმანია) 

127 4 მდედ. 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევები და 

ქიმიოთერაპია საქართველოში;  მასალის 

ტრანსპორტირება დიაგნოზის გადამოწმების 

მიზნით საზღვარგარეთ 

27 766 ლარი; 49 აშშ დოლარი 12 410 ლარი; 49 აშშ დოლარი (გერმანია) 

128 4 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 

93000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

129 4 მდედ. 

რეტროპერიტონეული სივრცის სიმსივნე, 

ნეირობლასტომა - დაფინანსდა  მასალის  

ტრანსპორტირება დიაგნოზის გადამოწმების 

მიზნით,  დიაგნოსტიკური კვლევები და 

ქირურგიული ოპერაცია საზღვარგარეთ 

137 ლარი; 20 000 ევრო 137 ლარი; 20 000 ევრო (გერმანია) 

130 4 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ ჯანდაცვის 

სამინისტროს ექსტერტის დასკვნის საფუძველზე 

40 000 ევრო 20 000 ევრო (გერმანია) 

131 4 მამრ. 

ზურგის ტვინის ავთვისებაინი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

დიაგნოზის გადამოწმების მიზნით, 

რადიოლოგიური კვლევები 

50 აშშ დოლარი; 2135 ლარი 50 აშშ დოლარი (გერმანია); 2135 ლარი 



 

 

132 4 მდედ. 

ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების 

კეთილთვისებიანი სიმსივნე- დაფინანსდა 

სიმსივნის ამოკვეთა, ძვლობანი ქსოვილის 

ალოპლასტიკა 

17 500 აშშ დოლარი; 12 516 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

133 4 მამრ. 

თავის, სახის და კისრის ავთვისებიანი სიმსივნე, 

ლომფოფიბრომატოზი - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება / DHL /გერმანია (ფრაიბურგი) 

49 ევრო 49 ევრო 

134 4 მამრ. 

ჰეპატობლასტომა - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია და  ღვიძლის ტრანსპლანტაცია; ასევე 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკური და 

ამბულატორიული კვლევები, ქიმიოთერაპია  

საქართველოში. 

107 622 აშშ დოლარი; 43 674 ლარი 78 622 აშშ დოლარი; 26 393 ლარი 

135 4 მამრ. 

ეპიფიზის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება გერმანიაში, 

ქირურგიული ჩარევა თურქეთში. 

46 ევრო; 10 000 აშშ დოლარი 46 ევრო; 10 000 აშშ დოლარი 

136 4 მამრ. 
თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ნეიროქირურგიული ოპერაცია 
26 000 აშშ დოლარი; 15 506 ლარი 

20 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 3756 ლარი 

(საქართველო) 

137 5 მამრ. 

ვილმსის სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია საზღვარგარეთ ორჯერ;  

მედიკამენტური მკურნალობა და დიაგნოსტიკა 

საქართველოში. 

21 550 ევრო; 16 073  ლარი 26 550 ევრო (თურქეთი)  10 628 ლარი (საქართველო) 

138 5 მდედ. 

თვალბუდის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა საზღვარგარეთ; 

ქირურგიული ოპერაცია და ქიმიოთერაპია 

საქართველოში. 

3 300 ევრო და 14016 ლარი 3 300 ევრო (თურქეთი); 5819 ლარი (საქართველო) 

139 5 მამრ. 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე, 

მედულობლასტომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით, 

სხივური თერაპია საზღვარგარეთ;  ქიმიოთერაპია 

და დიაგნოსტიკა - საქართველოში. 

25 000 ევრო;   13 305 ლარი 25 000 ევრო (თურქეთი); 10 841 ლარი (საქართველო) 



 

 

140 5 მამრ. 

თავის ტვინის ინტრაცერებრული წარმონაქმნი - 

დაფინანსდა სტერეოტაქსიული ბიოფსია, მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიაში 

46 ევრო; 6900 ლარი 46 ევრო; 2900 ლარი 

141 5 მდედ. 

ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა - პაციენტი 

დავალიანების გამო ვეღარ იგრძელებდა 

მკურნალობას თურქეთის კლინიკაში, სადაც მას 

ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ჩაუტარდა. 

დაფინანსდა  სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 

ტრანსპლანტაციის შემდგომი მკურნალობა და 

დინამიკაში საკონტროლო კვლევები. 

15 000 აშშ დოლარი 15 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

142 5 მამრ. 

ანაპლასტიური ეპენდიმომა- დაფინანსდა 

კვლევები და სტაციონარული მკურნალობა 

საქართველოში, ხოლო ქირურგიული 

მკურნალობა საზღვარგარეთ. რეზექციის შემდეგ 

დაფინანსდა შუნტირება. 

5 485 ლარი; 33 000 აშშ დოლარი; 5 485 ლარი; 27 000 აშშ დოლარი  (თურქეთი) 

143 5 მამრ. 

IV პარკუჭის ეპენდიმომა - დაფინანსდა 

საზღვარგარეთ  გამოსაკვლევად მასალის 

ტრანსპორტირება. ქიმიოთერაპია, დიაგნოსტიკა 

საქართველოში; დაფინანსდა რადიოქირურგიული 

ჩარევა  და ქირურგიული ოპერაცია 

საზღვარგარეთ. 

59 001 ლარი; 78 600 აშშ დოლარი 
38 531 ლარი (საქართველო; გერმანია); 32 700  აშშ 

დოლარი (თურქეთი) 

144 5 მამრ. 

აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა მასალის 

საზღვარგარეთ ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის 

მიზნით 

56 აშშ დოლარი 56 აშშ დოლარი (აშშ) 

145 5 მამრ. 

ჰემანგიოეპითელიომა - დაფინანსდა მასალის 

საზღვარგარეთ ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის 

მიზნით 

49 ევრო 49 ევრო (გერმანია) 

146 5 მამრ. 

აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა მასალის  

ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით 

საზღვარგარეთ, ასევე ტრანსპლანტაციის 

შემდგომი კვლევები 

11 796 აშშ დოლარი; 7 243ლარი 6 096 აშშ დოლარი (აშშ; ისრაელი); 5 171 ლარი 

147 5 მამრ. 

თხემის წილის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკის მიზნით 

49 ევრო 49 ევრო (გერმანია) 



 

 

148 5 მამრ. 

დიფუზურ უჯრედოვანი B ლიმფომა - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და ქირურგიული 

ჩარევა თურქეთში 

208 970 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

149 5 მამრ. 

წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე, 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა, რადიოლოგიური 

კვლევა და ქირურგიული ოპერაცია 

70889 ლარი; 48 417 აშშ დოლარი 58848 ლარი; 8 000 აშშ დოლარი 

150 5 მდედ. 

თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტიკის მიზნით, ქიმიოთერაპია  და 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 

48 ევრო; 31 212  ლარი 48 ევრო; 17 959 ლარი 

151 5 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი თურქეთში 
1 170  აშშ დოლარი 1 170 აშშ დოლარი 

152 5 მდედ. 

უცნობი ქცევის სიმსივნე - დაფინანსდა ბიოფსია 

და  მასალის საზღვარგარეთ ტრანსპორტირება 

დიაგნოსტიკის მიზნით 

37 180  ლარი; 49 აშშ დოლარი 
29 419  ლარი (საქართველო); 49 აშშ დოლარი 

(გერმანია). 

153 5 მდედ. 

ავთვისებიანი ჰისტიოციტოზი - დაფინანსდა 

მასალის საზღვარგარეთ ტრანსპორტირება 

დიაგნოსტიკის მიზნით. 

49 ევრო (გერმანია) 49 ევრო (გერმანია) 

154 5 მამრ. 

ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

მასთან დაკავშირებული კვლევები, მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით, ქიმიოთერაპია/  

საქართველო (მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა 

ცენტრალური საავადმყოფო) 

6930  ლარი 3684.81 ლარი 

155 5 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ და მედიკამენტი 

საქართველოში 

948 დოლარი; 16 250 ლარი 948 დოლარი (თურქეთი); 5 250 ლარი 

156 5 მამრ. 

თანდაყოლილი ნეიტროპენია, აგრანულოციტოზი 

- დაფინანსდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, 

დიაგნოსტიკა  და საკონტროლო კვლევები 

საზღვარგარეთ. 

208 370 აშშ დოლარი; 2580 ევრო 172 430  აშშ დოლარი; 2580 ევრო (თურქეთი) 



 

 

157 5 მდედ. 

გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე - 

რადიოლოგიური კვლევა, ქიმიოთერაპია 

საქართველოში 

80 000 ევრ; 54 805 ლარი 10 000 ევრო; 37 800 ლარი 

158 5 მდედ. 

თავის ტვინის დაუზუსტებელი, გაურკვეველი ან 

უცნობი ქცევის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა თურქეთში; რადიოთერაპია 

70 500 აშშ დოლარი; 10 435 ლარი 27 877აშშ დოლარი; 2 885 ლარი 

159 5 მდედ. 

ნეფრობლასტომა- დაფინანსდა მასალის  

ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით და 

აუტოლოგიური ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია  

საზღვარგარეთ; ქიმიოთერაპია დაფინანსდა 

საქართველოში; 

30 478 ლარი; 57 051 აშშ დოლარი 
10 845 ლარი; 52 051 აშშ დოლარი ( გერმანია; 

თურქეთ) 

160 5 მდედ. 
უკანა ფოსოს სიმსივნე, მედულობლასტომა- 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია. 
50 000 დოლარი 15 000 დოლარი 

161 5 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

სხივური თერაპია და ქიმიოთერაპია რაც 

საქართველოში ვერ ტარდება 

103 000 აშშ დოლარი, 23 000 ევრო 15 000 აშშ დოლარი (თურქეთი), 9 148 ევრო 

162 5 მდედ. 

მულტიფოკალური და მულტისიტემური 

ლანგერჰანსის უჯრედების ჰისტიოციტოზი - 

დაფინანსდა ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 

90 000 აშშ დოლარი 30 000 აშშ დოლარი 

163 5 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია / თურქეთი (Memorial) 
6770 აშშ დოლარი 6770 აშშ დოლარი 

164 5 მდედ. 
ლიმფანგიომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკის 

კომპონენტი  საზღვარგარეთ 
6500 ევრო 1442 ევრო (გერმანია) 

165 5 მამრ. 

მედულობლასტომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის; საქართველოში 

რადიოლოგიური კვლევები,სხივური თერაპია და 

ქიმიოთერაპია 

50 აშშ დოლარი;32 500 ლარი 50 აშშ დოლარი (გერმანია); 18 961ლარი 



 

 

166 6 მამრ. 
იუნგის სარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 
66 000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

167 6 მამრ. 

კრანიოფარინგული სადინრის კეთილთვისებიანი 

სიმსივნე -  დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ; 

რადიოლოგიური  და ლაბორატორიული 

კვლევები, რადიოთერაპია, საქართველოში. 

12 499 ლარი 10 629 ლარი 

168 6 მამრ. 

ალვეოლარული რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა 

სხივური თერაპია საზღვარგარეთ;  ქიმიოთერაპია,  

დიაგნოსტიკა და რადიოლოგიური კვლევები 

საქართველოში. 

17 500 აშშ დოლარი; 13 912 ლარი 
17 500 აშშ დოლარი (თურქეთი); 9296 ლარი  

(საქართველო) 

169 6 მდედ. 

მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ და მედიკამენტი საქართველოში. 

80 000 დოლარი; 15 500 ლარი 7 475 დოლარი (თურქეთი); 12 400 ლარი 

170 6 მამრ. 

მედულობლასტომა - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია, 

მასთან დაკავშირებული ამბულატორიული და 

რადიოლოგიური კვლევები, დიაგნოსტიკა, 

ნეიროქირურგიული ოპერაცია და სიმპტომური 

თერაპია საქართველოში და დამტკიცდა 

დაფინანსება დიაგნოსტიკის, სხივური თერაპიისა 

და ნეიროქირურგიული ოპერაციისათვის 

საზღვარგარეთ. დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტიკისთვის. 

40 851 აშშ დოლარი; 300 ევრო; 110 041 

ლარი 

40 851 აშშ დოლარი (თურქეთი); 300 ევრო (გერმანია); 

63 085 ლარი (საქართველო) 



 

 

171 6 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა  

დიაგნოსტიკა საქართველოში. სხივური თერაპია 

და მასთან დაკავშირებული ქიმიოთერაპია,  

რადიოლოგიური კვლევები საზღვარგარეთ, 

ქიმიოთერაპია/საქართველო (მ. იაშვილის 

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო) 

31 000 ევრო;  44 770 აშშ დოლარი; 39 238 

ლარი 
23 500 ევრო; 9 922 აშშ დოლარი  და 23 522 ლარი 

172 6 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
2370 აშშ დოლარი 2370 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

173 6 მდედ. 

მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაციის შემდგომი დიაგნოსტიკა და 

მკურნალობა. 

2500 ევრო 2500 ევრო (იტალია) 

174 6 მდედ. 

ძვლის გიგანტურუჯრედოვანი სიმსივნე- 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 

საზღვარგარეთ 

12500 აშშ დოლარი 7500 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

175 6 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - პაციენტმა 

გერმანიის კლინიკაში  ქიმიოთერაპიის კურსი 

ჩაიტარა ოჯახის დაფინანსებით.  დაფინანსდა 

რადიოთერაპია და  უკიდურესი ფინანსური 

პრობლემის გამო ოჯახის თხოვნით დაფინანსდა  

აკომოდაციის ხარჯები. 

13 813 ევრო; 13 813 ევრო (გერმანია) 

176 6 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
1270 აშშ დოლარი; 4210 ლარი 1270 აშშ დოლარი (თურქეთი); 4210 ლარი 

177 6 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე, ანაპალაზური 

ასტროციტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოსტიკა საქართველოში; რადიოთერაპია 

საზღვარგარეთ. 

7 522 ლარი; 15 000 აშშ დოლარი 5 138 ლარი; 15 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

178 6 მამრ. 

ნეირობლასტომა -  დაფინანსდა დიაგნოსტიკა, 

მედიკამენტური მკურნალობა და 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში. 

ქირურგიული ოპერაცია საზღვარგარეთ 

47 063  ლარი; 25 302.43 აშშ დოლარი 33 343  ლარი; 5 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

179 6 მდედ. 
მუცლის ღრუს ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 
46 500 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 



 

 

180 6 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე- დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზრვარგარეთ 

დიაგნოსტიკისთვის. 

23 831 აშშ დოლარი 7 050 აშშ დოლარი (გერმანია და თურქეთი) 

181 6 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე,  - დაფინანსდა  მასალის 

საზღვარგარეთ ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის 

მიზნით 

49.83 აშშ დოლარი 49.83 აშშ დოლარი (გერმანია) 

182 6 მდედ. 
ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საქართველოში 
100 000 ევრო; 17 895 ლარი 30 000 ევრო; 4 527 ლარი 

183 6 მამრ. 

სათესლის ავთვისებიანი სიმსივნე, 

დაუზუსტებელი - დაფინანსდა პროტონოთერაპია 

საზღვარგარეთ 

90 000 ევრო 10 000 ევრო 

184 6 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვირადღირებული ანტიფუნგალური 

მედიკამენტი როგორც საზღვარგარეთ ისე 

საქართველოში 

1672 აშშ დოლარი და 306 ლარი; 
1672 აშშ დოლარი (თურქეთი) და 306 ლარი 

(საქართველო) 

185 6 მდედ. 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკისთვის. 

126 ლარი 126 ლარი (გერმანია) 

186 7 მამრ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და  ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 

350 000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

187 7 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - პაციენტის 

კრიტიკული მდგომარეობის გამო დაფინანსდა  

პაციენტის რეანიმობილით გადაყვანა 

საზღვარგარეთ,  ასევე დიაგნოსტიკა, 

ნეიროქირურგიული ოპერაცია და ოპერაციის 

შემდგომი ინტენსიური თერაპია. ინტენსიური 

ჰოსპიტალური მკურნალობა და ანტიმიკოზური 

ძვირადღირებული მედიკამენტები დაფინანსდა 

საქართველოში. 

398 055 აშშ დოლარი; 42413 ლარი; 
203 855 აშშ დოლარი (თურქეთი); 22824 ლარი 

(საქართველო) 

188 7 მამრ. 

ამილობლასტური კარცინომა - დაფინანსდა 

კისრის გაკვეთის ოპერაცია,რადიოთერაპია 

თურქეთში 

59 800 აშშ დოლარი; 6 220 ლარი 
20 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 2 880 ლარი 

(საქართველო) 



 

 

189 7 მამრ. 
პინეალური მიდამოს სიმსივნე - დაფინანსდა 

gamma knife-ით სიმსივნის ამოკვეთა. 
6 500 ევრო 6500 ევრო (თურქეთი) 

190 7 მამრ. 

პილოცისტური ასტროციტომა - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა, საკონტროლო კვლევები, 

რადიოთერაპია (CyberKnife) საზღვარგარეთ, 

ქიმიოთერაპია და რადიოლოგიური კვლევა 

საქართველოში. რადიოლოგის კონსულტაცია. 

11 407  ევრო, 5739 აშშ  დოლარი და 5 

204 ლარი 

9 607 ევრო, 5662 აშშ დოლარი (თურქეთი); 4 534  

ლარი (საქართველო) 

191 7 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოთერაპია 

საზღვარგარეთ; რადიოლოგიური კვლევები 

დაფინანსდა საქართველოში. 

15 000 აშშ დოლარი; 1 763 ლარი 
15 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 1 763 ლარი 

(საქართველო) 

192 7 მდედ. 

მარჯვენა ბარძაყის ძვლის ოსტეოგენური სარკომა 

- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია / ისრაელი (Hadassah 

University Medical Center) 

479 927 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

193 7 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე -  დაფინანსდა 

ნეიროქირურგიული ოპერაცია, რადიოლოგიური 

კვლევა და რადიოთერაპია საზღვარგარეთ. 

საზღვარგარეთ  გამოკვლევისათვის დაფინანსდა 

მასალის ტრასნპორტირება 

35 500 აშშ დოლარი; 221 160 ლარი 
30 500 აშშ დოლარი (თურქეთი); 10 858  ლარი 

(საქართველო) 

194 7 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - პაციენტმა ოჯახის 

სახსრებით ჩაიტარა ქირურგიული ოპერაცია 

საზრვარგარეთ, ფონდის მიერ დაფინანსდა 

რადიოთერაპია საზღვარგარეთ 

19 000 ევრო;  5747 ლარი 19 000 ევრო;   (თურქეთი); 2500 ლარი (საქართველო) 

195 7 მამრ. 
ღვიძლის სიმსივნე დაუზუსტებელი - დაფინანსდა 

ღვიძლის ტრანსპლანტაცია. 
80 000 აშშ დოლარი 60 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

196 7 მდედ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაციის წინა ქიმიოთერპია ასევე  

ანტიფუნგალური მედიკამენტი საზღვარგარეთ. 

საქართველოში  დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა და ბიოფსია. 

34 550 აშშ დოლარი 5 410 ლარი 
34 550 აშშ დოლარი (თურქეთი); 5210 ლარი 

(საქართველო) 

197 7 მამრ. 
უცნობი ქცევის სიმსივნე - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიის კლინიკაში 
50 აშშ დოლარი 50 აშშ დოლარი (გერმანია) 

198 7 მამრ. 

საფეთქლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა და მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიაში 

46 ევრო; 5950 ლარი 46 ევრო; 1960 ლარი 



 

 

199 7 მამრ. 

ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა მარცხენა 

ყბაყურა ჯირკვლის პროექციაზე - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია საზღვარგარეთ; ქიმიოთერაპია, 

დიაგნოსტიკა, ქირურგიული ოპერაცია და 

ამბულატორიული კვლევები საქართველოში 

136 264  ლარი და 15 820 ევრო 87 719 ლარი (საქართველო); 15 820 ევრო (თურქეთი) 

200 7 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
20 657 ევრო 10 657 ევრო (გერმანია) 

201 7 მამრ. 

ასტროციტომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიაში, რადიოლოგიური 

კვლევები საქართველოში 

45 ევრო; 1965 ლარი 45 ევრო; 1965 ლარი 

202 7 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია -  ბავშვს 

მშობლის გადაწყვეტილებით არ ჩაუტარდა 

საქართველოში ქიმიოთერაპია, ვინაიდან 

დაგვიანებული მკურნალობის გამო ბავშვის 

სიცოცოცხლე საფრთხეში იყო ფონდმა დააფინანსა 

ქიმიოთერაპიის კურსი საზღვარგარეთ, 

ამბულატორიული კვლევები საქართველოში 

70 000 აშშ დოლარი; 1 171 ლარი 
22 136 აშშ დოლარი ( თურქეთი); 542 ლარი 

(საქართველო) 

203 7 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - 

რადიოთერაპია, ტრანსპლანტაცია / თურქეთი 

(MEDICALPARK) 

170 000 აშშ დოლარი, 10 435 ლარი 19 500 აშშ დოლარი, 2 885 ლარი 

204 7 მდედ. 
მწვავე მიელობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 
110 000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

205 7 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა; დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკისთვის 

საზღვარგარეთ; ინსტრუმენტული კვლევები  და 

მედიკამენტური მკურნლობა საქართველოში 

50 აშშ დოლარი; 2 520 ლარი 
50 აშშ დოლარი (გერმანია); 3 440 ლარი 

(საქართველო) 

206 7 მდედ. 

მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისთვის დონორის 

მოძიების თანხები და მაღალდოზირებული 

ქიმიოთერაპია 

27  000 აშშ დოლარი 12 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

207 7 მამრ. 

უცნობი ქცევის სიმსივნე- დაფინანსდა 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტირებისთვის მასალის 

ტრანსპორტირება 

51 აშშ დოლარი 51 აშშ დოლარი (გერმანია) 



 

 

208 7 მამრ. 

ნეირობლასტომა- დაფინანსდა  რადიოლოგიური 

კვლევები;დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკისთვის. 

1 975 ლარი;50 აშშ დოლარი 915 ლარი; 50 აშშ დოლარი (გერმანია) 

209 7 მდედ. 

მედულობლასტომა - დაფინანსდა სხივური 

თერაპია და ქიმიოთერაპია ერთდროულად 

საზღვარგარეთ 

56 350 აშშ დოლარი 24 635  აშშ დოლარი (თურქეთი) 

210 7 მამრ. 

რაბდომიოსარკომა-დაფინანსდა 

ლაბორატორიული და რადიოლოგიური  

კვლევები, ქიმიოთერაპია როგორც 

საქართველოში, ასევე   საზღვარგარეთ 

71 504 ლარი, 19 000 დოლარი 10 000 აშშ დოლარი; 41 424 ლარი 

211 7 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია-დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიომიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 

148 370 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

212 8 მდედ. 

ლიმფობლასტური არაჰოჯკინის ლიმფომა - 

მკურნალობა რესპირაციული მედიცინის 

დეპარტამენტში 

46 ევრო; 6480 ლარი 46 ევრო ; 1991 ლარი 

213 8 მამრ. 

თავის ტვინის პარკუჭების ავთვისებიანი სიმსივნე 

- დაფინანსდა სხივური თერაპია საზღვარგარეთ 

და ქიმიოთერაპია საქართველოში. დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზრვარგარეთ 

დიაგნოსტიკისთვის. 

11 030 ევრო და 11 507 ლარი 11 030 ევრო (თურქეთი); 6 377 ლარი (საქართველო) 

214 8 მამრ. 
მიელოდისპლაზიური სინდრომი - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია. 
175 000 ევრო 67 130 ევრო (გერმანია) 

215 8 მამრ. 

რაბდომიოსარკომა-  დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია და რადიოთერაპია საზღვარგარეთ. 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული 

კვლევები საქართველოში 

37 300 აშშ დოლარი და 4274 ლარი: 
34 550 აშშ დოლარი (თურქეთი) და 1632 ლარი 

(საქართველო) 

216 8 მდედ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
25 170 ევრო 12 810  ევრო (გერმანია) 

217 8 მამრ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია 
75 000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 



 

 

218 8 მამრ. 

თავის ტვინის უცნობი ქცევის სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაციები და 

რადიოთერაპია საზღვარგარეთ; ქიმიოთერაპია და 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში 

45 685 აშშ დოლარი; 32 017 ლარი 
23 000 აშშ დოლარი ( თურქეთი); 17 803 ლარი 

(საქართველო) 

219 8 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე- დაფიანანსდა 

რადიოქირურგიული ჩარევა საზღვარგარეთ 
18000 ევრო 5168 ევრო (თურქეთი) 

220 8 მდედ. 

თავის ტვინის უცნობი ქცევის სიმსივნე - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

გერმანიაში 

46 ევრო 46 ევრო 

221 8 მდედ. 

უცნობი ქცევის სიმსივნე - დაფინანსდა მასალის 

საზღვარგარეთ ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის 

მიზნით; რადიოლოგიური კვლევა დაფინანსდა 

საქართველოში 

101.9 აშშ დოლარი; 1245 ლარი 
101.9 აშშ დოლარი (გერმანია); 1 245 ლარი 

(საქართველო) 

222 8 მდედ. 
გიგანტური ჰემანგიომა - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
4 600 ევრო 1 400 ევრო (გერმანია) 

223 8 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
910 აშშ დოლარი 910 აშშ დოლარი 

224 8 მდედ. 
ბერკიტის სიმსივნე - მასალის ტრანსპორტირება 

გერმანიაში 
937.00 ლარი 937.00 ლარი 

225 8 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
40 085 ევრო 11 000 ევრო (თურქეთი) 



 

 

226 8 მდედ. 

დიფუზური არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება გერმანიაში, 

ოპერაციული მკურნალობა და რადიოლოგიური 

კვლევა საქართველოში 

46 ევრო; 8 373 ლარი 46 ევრო, 5 987 ლარი 

227 8 მდედ. 

თავის ტვინის გარსების უცნობი ქცევის სიმსივნე - 

დაფინანსდა სტერეოტაქსიული ბიოფსია 

საზღვარგარეთ; მედიკამენტი,ტრანსპლანტაცია და 

ქიმიოთერაპია საქართველოში 

15 000 ევრო; 99 967 ლარი 5 000 ევრო; 30 428 ლარი 

228 8 მდედ. 
რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 
169 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

229 8 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და მაღალდოზირებული 

ქიმიოთერაპია, რაც საქართველოში არ ტარდება 

340 000 აშშ დოლარი 30 000 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

230 8 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე უცნობი მორფოლოგიის- 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

დიაგნოსტირებისთვის და მკურნალობა 

მულტიდისციპლინური მიდგომით საზღარგარეთ 

57 703  აშშ დოლარი 12 903 აშშ დოლარი (გერმანია და ისრაელი) 

231 8 მდედ. 
თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა 
1 551 აშშ დოლარი, 25730 ლარი 1 551 აშშ დოლარი, 11 200 ლარი 

232 8 მამრ. 

ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა -დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული 

კვლევები, სიმსივნის ნავიგირებული კვეთა და 

ძვლების რეკონსტრუქცია 

15 096 ევრო; 98 139 ლარი 8199 ევრო; 75 626 ლარი 

233 8 მდედ. 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე,  - 

დაფინანსდა  მასალის საზღვარგარეთ 

ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით 

49.72 აშშ დოლარი 49.72 აშშ დოლარი (გერმანია) 

234 9 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 
170 000 ევრო 25 837 (გერმანია) 

235 9 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა- დაფინანსდა მასალის 

საზღვარგარეთ ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის 

მიზნით 

152 აშშ დოლარი 152 აშშ დოლარი (გერმანია) 



 

 

236 9 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის, რადიოლოგიური, პეტ 

კვლევა და ქიმიოთერაპია საქართველოში 

47 ევრო; 9 825  ლარი 47 ევრო ; 8 389  ლარი 

237 9 მამრ. 

მიასთენია გრავის, თიმომა დაუზუსტებელი - 

დაფინანსდა მკერდუკანა ჯირკვლის 

ქირურგიული დიაგნოსტიკური ოპერაცია 

(თიმექტომია) მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკის 

განსაზღვრის მიზნით. თავდაპირველად ბავშვის 

დიაგნოსტიკა დაფინანსდა თურქეთში, მაგრამ 

ანტისხეულების მაღალი ტიტრის გამო მოხდა 

დამატებითი დიაგნოსტიკური სერვისის მოძიება 

ისრაელში. პაციენტს დაუფინანსდა ასევე 

მგზავრობის საფასური. 

35 490 აშშ დოლარი და 970 ლარი 
28 072 აშშ დოლარი; 1000 ევრო (თურქეთი და 

ისრაელი); 970 ლარი (საქართველო) 

238 9 მდედ. 

ზურგის ტვინის სიმსივნე. დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია, რისი გაკეთებაც 

საქართველოში ვერ მოხერხდა 

15 000 ევრო 9 827 ევრო (გერმანია) 

239 9 მამრ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
1910 აშშ დოლარი 1910 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

240 9 მამრ. 
ჰისტიოციტოზი - დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 
50000 ევრო 10 000 ევრო 

241 9 მდედ. 
გასტროინტესტინური სიმსივნე დაუზუსტებელი - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა საზრღვარგარეთ 
4460 აშშ დოლარი 3 460 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

242 9 მდედ. 
ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა ძვლის 

ტვინის ტრანსპლანტაცია 
75000 აშშ დოლარი 60 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

243 9 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე- დაფიანანსდა 

რადიოქირურგიული ჩარევა, იმპლანტაცია 

სხივური თერაპიისთვის საზღვარგარეთ; 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა 

საქართველოში 

18 000 აშშ დოლარი; 96 610 ევრო;  1270 

ლარი 

3000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 44 295 ევრო; 910 

ლარი (საქართველო) 

244 9 მდედ. 
ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია-დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 
75 000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

245 9 მამრ. 
აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია 
210 000 აშშ დოლარი 107 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 



 

 

246 9 მამრ. 

ცხვირხახის კარცინომა -დაფინანსდა სხივური 

თერაპია საზღვარგარეთ; რადიოლოგიური 

კვლევები, პორტის იმპლანტაცია და 

ქიმიოთერაპია და ქიმიომედიკამენტები 

საქართველოში. 

7 950 აშშ დოლარი;59 993 ლარი 7 950 აშშ დოლარი (თურქეთი); 39 903 ლარი 

247 9 მდედ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
60 020 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

248 9 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - 

საზღვარგარეთ დაფინანსდა მაღალდოზირებული 

ქიმიოთრაპია 

54 000 აშშ დოლარი 40 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

249 9 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკის კომპონენტი 
3028 აშშ დოლარი 3028 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

250 9 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლატური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლნტაცია 
65 000 აშშ დოლარი 55 430 აშშ დოლარი 

251 10 მამრ. 
არაჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიაში 
138 ლარი 138 ლარი 

252 10 მამრ. 

მწვავე პრომიელოციტური ლეიკემია - პაციენტი 

იმყოფება იტალიაში ქალაქ ვერონის კლინიკაში, 

2014 წელს საქართველოს მთავრობის 

დაფინანსებით ემზადებოდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაციისათვის, სოლიდარობის ფონდის 

მიერ დაფინანსდა დონორის მოსაძიებლად 

დამატებითი თანხა. 

105 000 ევრო; 30 000 ევრო (იტალია) 



 

 

253 10 მამრ. 
მწვავე მიელომონოციტური ლეიკემია - 

დაფინანსდა ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 
138 000 აშშ დოლარი 30 000 აშშ დოლარი 

254 10 მამრ. 

აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაციის წინა კვლევები და 

ტრანსფუზიები, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, 

ტრანსპლანტაციის შემდგომი საკონტროლო 

კვლევები და მედიკამენტები. 

101 172 აშშ დოლარი 16 172 აშშ დოლარი 

255 10 მამრ. 

ჰემოფაგოციტური ლიმფოფაგოციტოზი (HLH) - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია/თურქეთი (YEDITEPE 

UNIVERSITESI HASTANESI) 

100 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

256 10 მდედ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია, დაუზუსტებელი 

დიაგნოზი  - პაციენტის მდგომარეობის სიმძიმის 

გამო, დაავადების ზუსტი მორფოლოგიური ტიპის 

განსაზღვრის და მკურნალობის ტაქტიკის 

შერჩევის მიზნით, ექსპერტების რეკომენდაციით 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა თურქეთში, თუმცა 

კვლავ ვერ 8დადგინდა დიაგნოზი და პაციენტის 

დიაგნოსტიკა შსს სამინისტროს თანა-

დაფინანსებით გაგრძელდა გერმანიაში. 

გერმანიაში შექმნილი კრიტიკული მდგომარეობის 

გამო, საგანგებო რეჟიმში დაფინანსდა ბავშვის 

ინტენსიური მკურნალობის ეტაპი. 

55 000 აშშ დოლარი და 135 000 ევრო 
30 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 81 422 ევრო 

(გერმანია) 

257 10 მდედ. 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე, 

დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა / ისრაელი (TEL AVIV 

SOURASKY MEDICAL CENTER) 

40 488.41 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 



 

 

258 10 მდედ. 

ზედა ყბის წიაღის მოცულობითი წარმონაქმნი - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია, რომელიც 

ვერ ჩატარდა საქართველოში 

25 846 ევრო; 12 000 აშშ დოლარი 10 807 ევრო; 9085 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

259 10 მდედ. 

დესმოიდური ფიბრომატოზი - დაფინანსდა 

დამატებითი დიაგნოსტიკა მკურნალობის 

შემდგომი ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით 

7 000 ევრო 5 000 ევრო (გერმანია) 

260 10 მდედ. 
რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა სხივური 

თერაპია. 
9 080 აშშ  დოლარი; 9 080 აშშ  დოლარი (თურქეთი) 

261 10 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია და დიაგნოსტიკა  საზღვარგარეთ. 

ქიმიოთერაპია და რადიოლოგიური კვლევები 

საქართველოში 

30 950 ევრო; 5261 აშშ დოლარი; 19995 

ლარი 

14 950 ევრო; 2 761 აშშ დოლარი (თურქეთი); 10 655 

ლარი (საქართველო) 

262 10 მდედ. 

ეჭვი ონკოლოგიურ პათოლოგიაზე - დაფინანსდა 

ლაბორატორიული და რადიოლოგიური კვლევები 

საზღვარგარეთ 

41 500 აშშ დოლარი 17 600 აშშ დოლარი 

263 10 მამრ. 

ალვეოლარული სარკომა - საზღვარგარეთ 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია, რისი 

გაკეთებაც საქართველოში ვერ მოხერხდა, 

საქართველოში დაფინანსდა ქიმიოთერპია 

20 000 ევრო; 3 912 ლარი 16 848 ევრო (გერმანია); 3 078 (საქართველო) 

264 10 მდედ. 

მარცხენა ბოქვენისა და საჯდომი ძვლების 

პათოლოგიური კერა - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია და ბიოფსია საზღვარგარეთ 

10 602 ევრო 4000 ევრო 

265 10 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია. დაფინანსდა 

ძვირადღირებული მედიკამენტი საქართველოში; 

4 800 ლარი; 50 000 აშშ დოლარი 
4 800 ლარი (საქართველო); 30 000 აშშ დოლარი 

(თურქეთი) 



 

 

266 10 მდედ. 
ავთვისებიანი ჰისტიოციტოზი - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება გერმანიაში 
46 ევრო; 46 ევრო (გერმანია) 

267 10 მდედ. 
ქრონიკული ერითრემია - დაფინანსდა 

დიაგნოსრიკა  საზღვარგარეთ 
11500 ევრო 11500 ევრო (გერმანია) 

268 10 მამრ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ და რადიოლოგიური 

კვლევა საქართველოში 

1120 აშშ დოლარი; 2 675  ლარი 1120 აშშ დოლარი; 2 675 ლარი 

269 10 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია. 
112 500 აშშ დოლარი; 1662 ლარი 2 500 აშშ დოლარი (თურქეთი); 1662 ლარი 

270 10 მდედ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საქართველოში, თუმცა ოჯახის 

თხოვნით მოხდა თანხის გადამისამართება 

საზღვარაგრეთ კლინიკაში, სადაც პაცინტს 

გაუგრძელდა მკურნალობა;  დაფიანანსდა ძვლის 

ტვინის ტრანსპლატაცია 

22 328 ლარი; 147 900 აშშ დოლარი 12 328 ლარი; 30 000 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

271 10 მამრ. 

გიგანტურ უჯრედოვანი სარკომა - დაფინანსდა  

ქირურგიული ოპერაცია და რადიოლოგიური 

კვლევა საქართველოში, მასალის 

ტრანსპორტირება და საკონტროლო კვლევები 

საზღვარგარეთ 

6450 ევრო, 1550 აშშ დოლარი და 15 210 

ლარი 

6450 ევრო; 248 აშშ დოლარი (გერმანია, თურქეთი); 5 

310 ლარი 

272 10 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია 
85 000 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

273 10 მამრ. 
დაუზუსტებელი სიმსივნე - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპრტირება დიაგნოსტიკის მიზნით 
49.72 აშშ დოლარი და 7110 ლარი; 

49.72 აშშ დოლარი (გერმანია) და 1212 ლარი 

(საქართველო) 



 

 

274 10 მდედ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის 

124 ლარი 124 ლარი (გერმანია) 

275 10 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის 

133 ლარი 133 ლარი (გერმანია) 

276 11 მდედ. 

მარჯვენა ბარძაყის ძვლის ლოკალიზაციის იუნგის 

სარკომა - დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაციები 

საზღვარგარეთ - რეზიდუალური სიმსივნური 

მასის რეზექცია შემდგომი პროთეზირებით. ასევე 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპიის რამოდენიმე კურსი 

საქართველოში 

40 000 ევრო;  30 558  ლარი 
18 800 ევრო (საფრანგეთი);  23 052  ლარი 

(საქართველო) 

277 11 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა სხივური 

თერაპია და მასთან დაკავშირებული  

ქიმიოთერაპია 

101 170 ევრო 50 870 ევრო (თურქეთი) 

278 
11 

მამრ. 
 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ლაბორატორიული და  

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში, 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 

70 000 აშშ დოლარი; 2 860 ლარი 10 000 აშშ დოლარი; 2 060 ლარი 

279 11 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოქირურგია; ძვირადღირებული 

ანტინეოპლაზური მედიკამენტი; 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში; PET 

კვლევა და  რადიოთერაპია საზღვარგარეთ. 

33 240 ევრო;19 875 აშშ დოლარი;  2 241 

ლარი 

28 240 ევრო; 10 320 აშშ დოლარი (თურქეთი);  1 804 

ლარი (საქართველო) 

280 11 მამრ. 
ანგიოფიბრომა -დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია. 
16 830 აშშ დოლარი 6 830 აშშ დოლარი (თურქეთი) 



 

 

281 11 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვირადღირებული მედიკამენტი, ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია და მის შემტგომი კვლევები 

საზღვარგარეთ 

97 270 აშშ დოლარი 10 590 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

282 11 მდედ. 

მწვავე მიელომონოციტური ლეიკემია - 

დაფინანსდა HLA ტიპირება და ძვლის ტვინის 

ალოგენური ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 

83 000 დოლარი 51 109 დოლარი 

283 11 მამრ. 

თავის ტვინის დუზუსტებელი, გაურკვეველი ან 

უცნობი ქცევის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა/გერმანია (Charite) 

40 500 აშშ დოლარი 20 000 აშშ დოლარი 

284 11 მამრ. 

გიგანტურუჯერდოვანი სარკომა - დაფინანსდა 

ძვირადრირებული ანტინეოპლაზური 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ და მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიაში 

976 აშშ დოლარი; 136.22 ლარი 976 აშშ დოლარი (თურქეთი); 136.22 ლარი (გერმანია) 

285 11 მდედ. 

თავის კანქვეშა ქსოვილის მრავლობითი 

მოცულობითი წარმონაქმნი - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა და კვლევები თურქეთში 

21 620 აშშ დოლარი 9 708 აშშ დოლარი 

286 11 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკის 

კომპონენტი 
1390 ევრო 1390 ევრო (თურქეთი) 

287 11 მდედ. 

დაუდგენელი გენეზის სიმსივნე- დაფინანსდა 

მასალის ტარნსპორტირება საზღვარგარეთ; 

ქიმიოთერაპია საქართველოში 

51 აშშ დოლარი და 63 673 ლარი 
50 აშშ დოლარი (გერმანია) და 25 448 ლარი 

(საქართველო) 

288 11 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ანტიფუნგალური მედიკამენტები 
6560 აშშ დოლარი 6560 აშშ დოლარი 

289 11 მამრ. 

ბადურის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

PET CT, ლაბორატორიული კვლევები და 

კონსულტაცია საზღვარგარეთ 

5 000 აშშ დოლარი 5 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

290 11 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა  

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში,  

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია, 

67 600 აშშ დოლარი; 2152 ლარი 
15 600 აშშ დოლარი (თურქეთი); 1 552 ლარი 

(საქართველო) 



 

 

ტრანსპლანტაციის შემდგომი საკონტროლო 

კვლევები და ძვირადღირებული მედიკამენტი 

საზღვარგარეთ 

291 11 მდედ. 
მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
42 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

292 11 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია, ქირურგიული ოპერაცია,  

დიაგნოსტიკური კვლევები და რადიოლოგიური 

კვლევა საქართველოში. რადიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 

15 000 აშშ დოლარი და  32 863 ლარი; 15 000 აშშ დოლარი; 19 750 ლარი 

293 11 მდედ. 

რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით. 

49 ევრო (გერმანია) 49 ევრო (გერმანია) 

294 11 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

დიაგნოზის გადამოწმება საზღვარგარეთ 
7 000 აშშ დოლარი 4 000  აშშ დოლარი (თურქეთი) 

295 12 მამრ. 

ფოლიკულური არაჰოჯკინის ლიმფომა - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

გერმანიაში 

45 ევრო 45 ევრო (გერმანია) 

296 12 მდედ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია; დაფინანსდა 

ძვირადღირებული ანტიფუნგალური 

მედიკამენტი 

5750 აშშ დოლარი; 4800 ლარი 
5750 აშშ დოლარი (თურქეთი); 4800 ლარი 

(საქართველო) 

297 12 მამრ. 

მწვავე ლეიკემია დაუზუსტებელი უჯრედული 

ტიპით - დაფინანსდა ტრანსპლანტაცია 

საზღვარგარეთ 

177 750 აშშ დოლარი 30 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

298 12 მდედ. 

ნათხემის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით. 

49 ევრო (გერმანია) 49 ევრო (გერმანია) 



 

 

299 12 მამრ 
რეტროპერიტონეუმის ავთვისებიანი სიმსივნე -  

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევები 
1 595 ლარი 1 595 ლარი 

300 12 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
25 000 აშშ დოლარი 23 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

301 12 მამრ. 

ჰოჯკინის ავადმყოფობა ლიმფოციტური 

სიჭარბით - დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა 

საქართველოში 

1200  ლარი 1200 ლარი 

302 12 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 

და რადიოთერაპია საზღვარგარეთ  და 

ქიმიოთერაპია საქართველოში 

4 800 აშშ დოლარი; 10 729  ევრო;  32 793 

ლარი 

4 800 აშშ დოლარი (თურქეთი); 10 729  ევრო 

(გერმანია) და 30 793 ლარი (საქართველო) 

303 12 მდედ. 

ის შემაერთებელი და რბილის ქსოვილების 

ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები და  ქიმიოთერაპია 

როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ 

68 000 აშშ დოლარი; 62 669 ლარი 10 000 აშშ დოლარი; 42 710 ლარი 



 

 

304 12 მდედ. 

ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა ბიოფსიური 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით. დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 

27 885 ლარი; 25 000 ევრო 
22 885  ლარი (საქართველო); 15 000 ევრო 

(საფრანგეთი) 

305 12 მდედ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია 
24 197 ევრო 14 197 ევრო (გერმანია) 

306 12 მდედ. 

მწვავე B უჯრედოვანი ლიმფობლასტური 

ლეიკემია - დაფინანსდა ქიმიოთერაპიის ორი 

კურსი საქრთველოში; მორფოლოგიური ტიპის და 

დაავადების მიმდინარეობის მიხედვით 

ექსპერტების მიერ ჩაითვალა მაღალი რისკის 

ჯგუფის პაციენტად  და დაფინანსდა  

მაღალდოზირებული ქიმიოთერპიის კურსი, 

კვლევები საზღვარგარეთ. დაფინანსდა ძვლის 

ტვინის ტრანსპლანტაცია და მასთან 

დაკავშირებული საკონტროლო კვლევები. 

დაფინანსდა ტრანსპლატაციის შემდგომი აცრები. 

161 724 აშშ დოლარი; 17 257 ლარი 
42 885  აშშ დოლარი (თურქეთი); 16 307 

ლარი(საქართველო) 

307 12 მდედ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
87 000 აშშ  დოლარი 14 000 აშშ დოლარი 

308 12 მამრ. 

მედულობლასტომა - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია,ქიმიოთერაპია  თურქეთში, 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში 

18 700 აშშ დოლარი; 6 550  ლარი 5666.64 აშშ დოლარი; 3 990 ლარი 

309 12 მამრ. 

მიელოდისპლაზიური სინდრომი - დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 

ჯანდაცვის სახ. პროგრამების თანადაფინანსების 

და ტრანსპლანტაციის სტანდარტული 

ღირებულების გათვალისწინებით. 

350000 აშშ დოლარი 12000 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

310 12 მამრ. 

რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია საზღვარგარეთ და ქიმიოთერაპია 

საქართველოში 

25 000 აშშ დოლარი და 32199 ლარი 
10 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 16131 ლარი  

(საქართველო) 



 

 

311 13 მამრ. 

მწვავე T უჯრედოვანი ლიმფობლასტური 

ლეიკემია - მორფოლოგიური ტიპის და 

დაავადების მიმდინარეობის მიხედვით 

ექსპერტების მიერ ჩაითვალა მაღალი რისკის 

ჯგუფის პაციენტად და მიეცა რეკომენდაცია 

ქიმიოთერპიის მიმდინარე კურსის საზღვარგარეთ 

ჩატარების თაობზე. დაფინანსდა ქიმიოთერაპიის 

ორი კურსი. 

45 000 აშშ დოლარი; 1848 ევრო 41 000 აშშ დოლარი; 1848 ევრო (თურქეთი) 

312 13 მამრ. 

ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია, სიმსივნის 

რეზექცია ენდოპროთეზირებით საზღვარგარეთ 

228 439 ევრო 38 106 ევრო 

313 13 მამრ. 

ზედა ყბის წიაღის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მორფოლოგიური კვლევა, 

ქირურგიული ჩარევა საზღვარგარეთ, 

ქიმიოთერაპია საქართველოში 

42 800 ევრო; 18 600 ლარი 10 000 ევრო; 4 653 ლარი 

314 13 მდედ. 

ნათხემის მარჯვენა ჰემისფეროს სიმსივნე - 

დაფინანსდა ნეიროქირურგიული ოპერაცია. 

პაციენტს რამოდენიმე ნეიროქირურგიული 

ოპერაცია ჩაუტარდა თურქეთში. დაავადების 

რეციდივის გამო რეკომენდირებული იყო იმავე 

კლინიკაში ოპერირება და მკურნალობის 

შემდგომი ტაქტიკის განსაზღვრა. საქართველოში 

დაფინანსდა სხივური თერაპია 

39 350 აშშ დოლარი; 7600 ლარი 
31 350 აშშ დოლარი (თურქეთი);  1 470 ლარი 

(საქართველო) 

315 13 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე, გლიომა -  დაფინანსდა 

სხივური თერაპია საზღვარგარეთ, 

რადიოლოგიური კვლევები და ქირურგიული 

ოპერაცია საქართველოში 

13937 ევრო; 7760 ლარი 1710 ევრო (თურქეთი); 5360 ლარი 

316 13 მდედ. 
ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია - დაფინასდა 

მოლეკულური კვლევა 
1454 1 454 ლარი (გერმანია) 

317 13 მამრ. 

ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია და პროთეზირება საზღვარგარეთ.  

ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა დაფინანსდა 

საქართველოში 

40 000 ევრო; 5 000 აშშ დოლარი და 41 

535 ლარი 

33 288 ევრო; 5 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) და  28 

378 ლარი (საქართველო) 

318 15 მამრ. 
მედულობლასტომა - დაფინანსდა 2 ეტაპად 

ჩასატარებელი სხივური თერაპია საზღვარგარეთ;  
23 895 აშშ დოლარი; 124 996 ლარი 

23 295 აშშ დოლარი (თურქეთი); 66 462 ლარი 

(საქართველო) 



 

 

ქიმიოთერაპიის რამოდენიმე კურსი და 

დიაგნოსტიკა საქართველოში 

319 13 მდედ. 

თავის ტვინის ანაპლასტური ეპენდიმომა; 

დაფინანსდა რადიოთერაპია საზღვარგარეთ და 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში 

15880 აშშ დოლარი, 465 ლარი 5000 აშშ დოლარი (თურქეთი), 465 ლარი 

320 13 მამრ. 

იუნგის სარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, 

მედიკამენტი და რადიოლოგიური კვლევა 

საქართველოში, მასალის ტრანსპორტირება,  

დიაგნოსტირების მიზნით, საზღვარგარეთ 

93 ევრო; 76 145  ლარი 93 ევრო; 51 036 ლარი 

321 13 მდედ. 
პანკრეასის ფსევდოპაპილარული სიმსივნე- 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია გერმანიაში 
31 790 ევრო 10 000 ევრო 

322 13 მდედ. 

სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანდსა მასალის ტრანსპორტირება 

გერმანიაში 

46 ევრო 46 ევრო 

323 13 მდედ. 
ამელობლასტომა- დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია საზღვარგარეთ 
20,300 ლარი 344 ევრო (ესპნეთი) 

324 13 მდედ. 

კუჭის ათვისებიანი სიმსივნე (GIST)- დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება  დიაგნოსტირების 

მიზნით საზღვარგარეთ, რადიოლოგიური და 

ამბულატორიული კვლევები, ქირურგიული 

ჩარევა საქართველოში 

8773 ლარი და 16 379 აშშ დოლარი 5323 ლარი; 11 379 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

325 13 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაციები 
32500 აშშ დოლარი 21150 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

326 13 მამრ. 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე -  

დაფინანსდა  მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტირების მიზნით 

124 ლარი 124 ლარი (გერმანია) 

327 13 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

სხივური თერაპია, ალოგენური ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია, მედიკამენტი და მკურნალობა 

107 500  აშშ დოლარი, 29 624 ევრო 35 578 აშშ დოლარი, 15 000 ევრო (თურქეთი) 



 

 

328 14 მამრ. 

იუნგის სარკომა  - დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ; ქიმიოთერაპია 

და დიაგნოსტიკა დაფინანსდა  საქართველოში; 

75 000 აშშ; 2118 ლარი 
54 743 აშშ დოლარი (თურქეთი);  2 118 ლარი 

(საქართველო), 

329 14 მამრ. 

ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნური წარმონაქმნი 

გაურკვეველი გენეზის - მკურნალობის ტაქტიკის 

განსაზღვრის მიზნით დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 

საზღვარგარეთ. 

10 000 ევრო 10 000 ევრო (გერმანია) 

330 14 მამრ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ და რადიოლოგიური 

კვლევა საქართველოში 

1060  აშშ დოლარი;2 780 ლარი 1060 აშშ დოლარი; 2 780 ლარი 

331 14 მდედ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა სხივური 

თერაპია და რადიოლოგიური კვლევა 
6 540 ევრო; 835 ლარი 3 800 ევრო (თურქეთი); 835 ლარი (საქართველო) 

332 14 მდედ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია- მაღალი რისკის 

ჯგუფის პაციენტი. დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ,საქართველოში  სათანადო 

გამოცდილების არქონის გამო. 

45 000 აშშ დოლარი 40 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

333 14 მამრ. 
თიმომა (მკერდუკანა ჯირკვლის სიმსივნე) - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 
4 245 ევრო 4 245 ევრო (გერმანია) 

334 14 მამრ. 

იუნგის სარკომა - დაფინანსდა გერმანიაში 

დიაგნოსტიკისათვის მასალის ტრანსპორტირება; 

ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა საქართველოში. 

50552.58 23 743  ლარი (გერმანია; საქართველო) 



 

 

335 14 მამრ 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 
106 500 აშშ დოლარი 30 000 აშშ დოლარი 

336 14 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
1450 აშშ დოლარი 1450 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

337 14 მდედ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია და მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით 

78 783 ლარი 40 357 ლარი 

338 14 მდედ. 

პირხახის შვანომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით 

49 აშშ დოლარი 49 აშშ დოლარი (გერმანია) 

339 14 მდედ. 
მწვავე პრომიელოციტური ლეიკემია - პაციენტს 

დაფინანსდა მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
10 420 აშშ დოლარი 10 420 აშშ დოლარი 

340 14 მამრ. 

დიფუზური B მსხვილუჯრედული არაჰოჯკინის 

ლიმფომა  - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 

80 000 ევრო 10 000 ევრო 

341 14 მდედ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 

და მედიკამენტური მკურნალობა საქართველოში, 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოტიკა საზღვარგარეთ 

3319 ლარი; 80 800 აშშ დოლარი 
3319 ლარი (საქართველო); 71 350 აშშ დოლარი 

(თურქეთი) 

342 14 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე- 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
3800 ლარი 1800 ლარი 

343 14 მდედ. 

ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა ქირურგიული 

მკურნალობა,  შემდგომში პროთეზის რევიზია  

საზღვარგარეთ; ქიმიოთერაპია, რადიოლოგიური 

და ამბულატორიული კვლევები, ოპერაცია 

საქართველოში. 

30 000 ევრო; 41 497ლარი 
14 000 ევრო (საფრანგეთი);  30 987ლარი 

(საქართველო) 



 

 

344 14 მდედ. 
ძვლის სიმსივნე, ძვლის ანევრიზმული კისტები - 

ქირურგიული ოპერაცია 
12500 აშშ დოლარი 1500 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

345 14 მამრ. 
მწვავე პრომიელოციტური ლეიკემია - 

დაფინანსდა მედიკამენტი საზრვარგარეთ. 
660 აშშ დოლარი 660 აშშ დოლარი 

346 14 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია- დაფინანსდა 

ძვირადღირებული მედიკამენტი საზღვარგარეთ. 
7000 აშშ  დოლარი 4000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

347 14 მდედ. 

ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა HLA 

ტიპირერება, დონორის მოძიება, 

ძვირადღირებული მედიკამენტი და ძვლის 

ტვინის ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 

6930 ლარი; 162 635 აშშ დოლარი 
4210 ლარი (გერმანია); 149 720 აშშ დოლარი 

(თურქეთი) 

348 14 მდედ. 

იუნგის სარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, 

რადიოლოგიური კვლევები და სხივური თერაპია 

საქართველოში და მასალის ტრანსპორტირება და 

დიაგნოსტიკური კველვები  საზღვარგარეთ, 

სხივური თერაპია და რადიოლოგიური კვლევები 

44 240  ლარი; 48.84 აშშ დოლარი; 2548 

ევრო 

34 510 ლარი; 49 აშშ დოლარი (გერმანია); 2548 ევრო 

(თურქეთი) 

349 15 მამრ. 
მკერდუკანა ჯირკვლის სიმსივნე- დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
33 500 აშშ დოლარი 18 000 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

350 15 მამრ. 

თავის ტვინის უცნობი ქცევის სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა და სხივური 

თერაპია საზღვარგარეთ 

57 775 ევრო 14 856 ევრო (ესპანეთი) 

351 15 მამრ. 

უცნობი გენეზის დაავადება, ონკოლოგიურ 

დაავადებაზე ეჭვის გამო დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა 

9700 აშშ დოლარი 9 700 აშშ დოლარი (გერმანია) 

352 15 მამრ. 

დიფუზური მსხვილუჯრედული B-უჯრედული 

ლიმფომა -  დაფინანსდა ტრანსპლანტაცია 

საზღვარგარეთ 

75 000 აშშ დოლარი 30 000 აშშ დოლარი 



 

 

353 15 მდედ/ 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - მედიკამენტი 

საზღვარგარეთ, ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები საქართველოში 

1 640 აშშ დოლარი; 34 587 დოლარი 1 640 აშშ დოლარი; 9320 ლარი 

354 15 მამრ. 

ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიში, რადიოლოგიური და 

ამბულატორიული კვლევები  საქართველოში 

7 417 ლარი 7 011 ლარი 

355 15 მდედ. 

მუცლის შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების 

ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკის 

მიზნით 

48 ევრო (გერმანია) 48 ევრო (გერმანია) 

356 15 მდედ. ძვლის სიმსივნე - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 5 771 ევრო 2 771 ევრო (გერმანია) 

357 15 მამრ. 

უკანა შუასაყრის ავთვისებიანი სიმსივნე -

დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა საზღვარგარეთ,  

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 

30 000 აშშ დოლარი; 16 457 ლარი 10 000 აშშ დოლარი; 16 307 ლარი 

358 15 მამრ. 
იუნგის სარკომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა და ქიმიოთერაპია   საქართველოში 
67 578 აშშ დოლარი; 103 061 ლარი 30 000 აშშ დოლარი; 75 205 ლარი 

359 15 მამრ. 
აპლაზიური ანემია-დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია და მას შემდგომ გართულებები 
150 000 აშშ დოლარი 29 500 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

360 15 მდედ. 

ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება, ქიმიოთერაპია/  საქართველო 

(მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო) 

58 803 ლარი, 25 046 ევრო 57 982 ლარი, 24 046 ევრო 



 

 

361 15 მდედ. 

თავისა და ზურგის ტვინის მოცულობითი 

წარმონაქმნი - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები საქართველოში და მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკის 

მიზნით 

4790 ლარი, 48 ევრო (გერმანია) 4790 ლარი, 48 ევრო (გერმანია) 

362 15 მდედ. 
ქონდრობლასტომა - დაფინანსდა ქირუგრიული 

ჩარევა 
11 100 ევრო 11 100 ევრო (გერმანია) 

363 15 მდედ. 

პირის ღრუს მაგარის სასის კარცინომა- 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია; 

ოპერაციული მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ, ასევე იმპლანტის ამოღება და 

რადიოლოგიური კვლევები დიაგნოსტირების 

მიზნით საქართველოში 

46 265 ლარი; 50 აშშ დოლარი 32 575 ლარი; 50 აშშ დოლარი (გერმანია) 

364 15 მამრ. 

კიდურების ძვალი და სასახსრე ხრტილი, 

დაუზუსტებელი - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება / DHL /გერმანია (ფრაიბურგი) 

49 ევრო 49 ევრო 

365 15 მამრ. 
ნეიობლასტომა - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია 
64 963.9 ევრო 29 000 ევრო (ავსტრია) 

366 15 მდედ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით  და რადიოლოგიური 

კვლევა საქართველოში 

49 ევრო (გერმანია); 9 119 ლარი 49 ევრო (გერმანია); 4 919 ლარი 

367 15 მამრ. 

მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია - პაციენტს 

თავდაპირველად საქართველოში დაესვა თიმომის 

დიაგნოზი. მდგომარეობის გაუარესების  გამო  

მშობლების მიერ ბავშვი გადაყვანილი იქნა 

თურქეთის კლინიკაში, სადაც დაისვა დიაგნოზი 

ლიმფომა ლეიკემიით. იმავე კლინიკაში 

ურგენტულად იქნა დაწყებული ანტილეიკემიური 

მკურნალობა, რომელიც დღემდე გრძელდება.   

65 000 აშშ დოლარი 58 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 



 

 

ჯანდაცვის ექსპერტის მიერ რეკომენდებული იყო 

იმავე კლინიკაში მკურნალობის გაგრძელება 

უწყვეტად რემისიის მიღწევამდე. დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 

368 15 მდედ. 

პანციტოპენია უცნობი ეტიოლოგიის 

ონკოლოგიური დაავადების გამოსარიცხად 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტირების მიზნით 

49 აშშ დოლარი 49 აშშ დოლარი (გერმანია) 

369 15 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია / თურქეთი (Medical Park ) 
170 00.0 აშშ დოლარი 25 000 დოლარი 

370 15 მდედ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 
138.05 ლარი 138.05 ლარი 

371 15 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

სხივური თერაპია საზღვარგარეთ, 

რადიოლოგიური კვლევები და ქირურგიული 

ჩარევა საქართველოში 

5 000 აშშ დოლარი და 21 775 ლარი 
5 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 21 500 ლარი 

(საქართველო) 

372 15 მამრ. 

ავთვისებიანი ჰისტიოციტოზი -დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის 

49.28 აშშ დოლარი 49.28 აშშ დოლარი (გერმანია) 

373 16 მამრ. 

ქალასშიდა მოცულობითი წარმონაქმნი - gamma-

knife ოპერაცია უტარდება საზღვარგარეთ,  

ფონდის მიერ დაფინანსდა  ავიაბილეთის 

ღირებულება პაციენტისათვის და მრტ კვლევა 

საქართველოში 

1,051 ლარი 1051 ლარი (თურქეთი) 

374 16 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინასდა 

ქირურგიული ოპერაცია და ძვირადღირებული 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ და საქართველოში 

44 500  ევრო; 1126 აშშ დოლარი; 2338 

ლარი 

25 500 ევრო (გერმანია); 1126 აშშ დოლარი 

(თურქეთი); 2338 ლარი (საქართველო) 

375 16 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკის 

მიზნით 

49 ევრო (გერმანია) 49 ევრო (გერმანია) 



 

 

376 16 მდედ. 

მარჯვენა ბარძაყის ძვლის ოსტეოსარკომა - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა 

საქართველოში და ქირურგიული ოპერაცია 

რეზექცია პროთეზირებით, საზღვარგარეთ 

63 959  ევრო და 69 465  ლარი 
46 415  ევრო (საფრანგეთი, თურქეთი);  54 537  ლარი 

(საქართველო) 

377 16 მდედ. 

იდიოპათური აპლაზიური ანემია -დაფინანსდა 

საზღვარგარეთ დიაგნოტიკა და  

მედიკამენტოზური მკურნალობის კურსი რისი 

გამოცდილებაც საქართველოში არ არის. 

დაფინანსდა ტრანსპლანტაციის წინა  

შეთავსებადობის კვლევა. საკონტროლო კვლევები 

, ასევე ძვირადღირებული 

მედიკამენტი,დამტკიცდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაციის დაფინანსება ქ. თბილისის 

მერიის პროგრამის თანადაფინანსების 

გათვალისწინებით 

168 312 აშშ დოლარი;  21 774 ლარი 
34 512 აშშ დოლარი (თურქეთი); 6537 ლარი 

(საქართველო) 

378 16 მამრ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 
6 235 ლარი 6 235 ლარი 

379 16 მამრ. 

ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების სიმსივნე - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტირების მიზნით, 

ქიმიოთერაპია საქართველოში 

49 ევრო (გერმანია); 13 917 ლარი 49 ევრო (გერმანია); 6 172 ლარი 

380 16 მდედ. 
მწვავე პრომიელოციტუი ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტები საზღვარგარეთ 
1550 აშშ დოლარი 1550 აშშ დოლარი (თურქეთი) 



 

 

381 16 მამრ. 
ხერხემლის სვეტის სიმსივნე- დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია და სხივური თერაპია 
30 000 აშშ დოლარი; 8490 აშშ დოლარი 

10 000 ევრო(თურქეთი); 8490 აშშ დოლარი 

(თურქეთი) 

382 16 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია- დაავადების 

რთული მიმდინარეობის  გამო  მკურნალობის 

ტაქტიკის შერჩევის მიზნით საზღვარგარეთ 

დაფინანსდა გენეტიკური კვლევა, 

ამბულატორიული მომსახურება , PET კვლევა,  

ქიმიოთერაპია და ქირურგიული ჩარევა 

საქართველოში 

3 800 აშშ დოლარი; 12 825 ლარი 2 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) ; 7414 ლარი 

383 16 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია-დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ, ქიმიოთერაპია და 

ამბულატორიული კვლევები საქართველოში 

1150 აშშ დოლარი; 1116 ლარი 1150 აშშ დოლარი (თურქეთი); 446 ლარი 

384 16 მდედ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება გერმანიაში. 
136 ლარი 136 ლარი 

385 16 მდედ. 

ყბაყურა ჯირკვლის სიმსივნე- დაფიანანსდა 

საზღვარაგრეთ მასალის ტრანსპორტირება 

დაიგნოსტიკისთვის 

50 აშშ დოლარი 50 აშშ დოლარი (გერმანია) 

386 16 მამრ. 

ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტიკისთვის  ბიოფსიური მასალის 

ტრანსპორტირება. დაავადების პროგრესირების 

და რთული ლოკალიზაციის გამო დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია და   სხივური 

15 099 აშშ დოლარი და 32 500 ევრო; 45 

913 ლარი 

7 650  აშშ დოლარი და 27 500 ევრო (გერმანია); 23 003  

ლარი (საქართველო) 



 

 

თერაპია საზღვარგარეთ. ქიმიოთერაპია 

დაფინანსდა  ასევე საქართველოში 

387 16 მამრ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

დიაგნოსტირებისათვის მასალის 

ტრანსპორტირება და სხივური თერაპია 

საზღვარგარეთ.  ქიმიოთერაპია, 

ქიმიომედიკამენტები და მასთან დაკავშირებული 

კვლევები საქართველოში, 

8799 აშშ დოლარი; 27 329 ლარი 4704 აშშ დოლარი; 15 523 ლარი 

388 16 მდედ. 

იუნგის  სარკომა- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, 

დიაგნოსტიკა და რადიოლოგიური კვლევები 

საქართველოში;  მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ ასევე ქირურგიული ოპერაცია 

ორჯერ და სახსრის პროთეზირება საზღვარგარეთ. 

87 928 ევრო; 70 988 ლარი; 30 087 ევრო; 46 675  ლარი 

389 16 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია -დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
120 600 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

390 16 მდედ. 
ქალა ფუძის მიდამოს  სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
34 500 აშშ დოლარი 11 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

391 16 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა -დაფინანსდა რადიოთერაპია, 

PET კვლევა  საზღვარგარეთ, ასევე 

რადიოლოგიური კვლევები და ქიმიოთერაპია 

საქართველოში. მასალის ტრანსპოტირება 

დიაგნისტირებისთვის საზღვარგარეთ. 

1307 აშშ დოლარი; 7000 ევრო; 20 730    

ლარი; 
1307 აშშ დოლარი ; 7000 ევრო; 19 454 ლარი 

392 16 მამრ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
1450 აშშ დოლარი 1450 აშშ დოლარი 

393 16 მდედ, 
მწვავე მონობლასტური ლეიკემია- დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
24 010 აშშ დოლარი 8510 აშშ დოლარი 



 

 

394 16 მდედ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა -  დაფიანანსდა 

საზღვარაგრეთ მასალის ტრანსპორტირება 

დაიგნოსტიკისთვის ასევე რადიოლოგიური 

კვლევები საქართველოში 

99 აშშ დოლარი; 8 905  ლარი 99 აშშ დოლარი; 8 405 ლარი 

395 16 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვლის  ტრანსპლანტაცია,  დონორის კვლევა და 

მასთან დაკავშირებული ხარჯები, 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია  

საზღვარგარეთ. ტრანსპლანტაციის შემდგომი 

საკონტროლო კვლევები, ვაქცინაცია, 

ამბულატორიული კვლევები და გამოკვლევები. 

2209 ევრო; 120 000 აშშ დოლარი; 27 147 

ლარი 
1069 ევრო; 25 865 აშშ დოლარი ; 23 217 ლარი 

396 16 მამრ. 

თავის ტვინის ღეროს მოცულობითი წარმონაქმნი - 

დაფინანსდა ქალასშიდა დაზიანების 

ნაწილობრივი ამოკვეთა, იმუნოჰისტოქიმიური 

კვლევა საქართველოში და მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით. 

14 839 ლარი, 49 ევრო (გერმანია) 1174 ლარი, 49 ევრო (გერმანია) 

397 16 მდედ. 
ჰემანგიომა - დაფინანსდა ჰემანგიომის რეზექცია 

გერმანიაში 
34579 ევრო 5000 ევრო (გერმანია) 

398 16 მდედ. 

ურახუსის სიმსივნე -  დაფინანსდა  მასალის 

ტრანსპორტირება დაიგნოსტიკის მიზნით 

საზღვარგარეთ; დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები და ქირურგიული ოპერაცია 

საქართველოში 

49.39 აშშ დოლარი და 6231 ლარი; 
49.39 აშშ დოლარი (გერმანია) და 4665 ლარი 

(საქართველო) 

399 16 მამრ. 
სათესლე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

მასალის ტრანსპორტირება გერმანიაში 
45 ევრო 45 ევრო (გერმანია) 

400 16 მამრ. 

ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა  მასალის 

ტრანსპორტირება დაიგნოსტიკის მიზნით 

საზღვარგარეთ, ქირურგიული ოპერაცია 

საზღვარგარეთ და რეანომობილით მომსახურება 

28 000 აშშ დოლარი; 5 587 ლარი 
23 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 4 909 ლარი 

(გერმანია); 

401 17 მდედ. 

დაუზუსტებელი დიაგნოზი-  ონკოლოგიუური 

დაავადების გამორიცხვის მიზნით დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკის კომპონენტი საზღვარგარეთ 

10000 ევრო 5 000 ევრო(გერმანია) 

402 17 მდედ. 

იუნგის სარკომა - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია, და 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში, 

პროტონოთერაპია საზღვარგარეთ 

25000 ევრო; 31 662 ლარი; 5 000 ევრო; 20 668 ლარი 



 

 

403 17 მამრ. 

თავის ტვინის პრიმიტიული 

ნეიროექტოდერმული სიმსივნე - დაფინანსდა 

სხივური თერაპია 

5 000 ევრო 5 000 ევრო (თურქეთი) 

404 17 მამრ. 

მარჯვენა ბარძაყის ძვლის ოსტეოგენური სარკომა, 

ფილტვის მეტასტაზით - დაფინანსდა ინვაზიური 

დიაგნოსტიკური პროცედურა და მოლეკულური 

დიაგნოსტიკა საზღვარგარეთ; დიაგნოსტიკა  და 

ქიმიოთერაპია საქართველოში 

9525 ევრო, 54763 აშშ დოლარი და 29577  

ლარი 

7525 ევრო (თურქეთი); 54763 აშშ დოლარი (იაპონია); 

15209 ლარი (საქართველო) 

405 17 მამრ. 

მარჯვენა თეძოს ძვლის იუნგის სარკომა - 

დაფინანსდა აუტოლოგიური ღეროვანი 

უჯრედების ტრანსპლანტაცია; დიაგნოსტიკა და 

ქირურგიული ოპერაცია საზღვარგარეთ;  

ქიმიოთერაპია დაფინანსდა საქართველოში; 

5 005 ევრო, 110 850 აშშ დოლარი;  8 003 

ლარი 

5 005 ევრო; 102 850 აშშ დოლარი (თურქეთი);  40 27 

ლარი (საქართველო) 

406 17 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია 
15000 აშშ დოლარი 15000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

407 17 მამრ. 

ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების 

ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა საქართველოში 

51 662 ლარი 10 000 ლარი 

408 17 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა მასალის ტრანსპორტირება 

საზღვარგარეთ და იოდოთერაპია საქართველოში 

4,531 ლარი 4,400 ლარი 

409 17 მდედ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა, რადიოთერაპია; 

დაფინასდა  ძვლის ტვინის ტრანსპლატაციის 

დარჩენილი თანხა. 

2370 ლარი; 31 940  ევრო 18 940 ევრო (გერმანია) და 1578 ლარი (საქართველო) 

410 17 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საზღვარგარეთ 
1,350 ლარი 1,350 ლარი 



 

 

411 17 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი / თურქეთი (Ozge Eczanesi) 
2070 აშშ დოლარი 660 დოლარი 

412 17 მამრ. 

ძვლის და ხრტილის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია  და დიაგნოსტიკა საქართველოში;  

ქირურგიული მკურნალობა შემდგომში 

პროტეზირებით (ორჯერ) დაფინანსდა 

საზღვარგარეთ; 

80 000 ევრო და 126 870 ლარი 
30 000 ევრო (საფრანგთი);  83 841 ლარი 

(საქართველო) 

413  მდედ. 
ლიმფოეპითელიუმის მსგავსი კარცინომა - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
20 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

414 17 მდედ. 

არადიფერენცირებული სიმსივნე ღვიძლში - 

დაფინანსდა იმუნოჰისტოქიმიური გამოკვლევები, 

ქირურგიული ჩარევა საზღვარგარეთ 

10 500 ლარი, 15 303 ევრო 10 500 ლარი, 8 133 ევრო (იტალია) 

415 17 მდედ. 

თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება გერმანიაში და 

ქირურგიული ოპერაცია, რადიოლოგიური 

კვლევები და ქიმიოთერაპია საქართველოში 

79 777 ლარი 56 259 ლარი 

416 17 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა პეტ კვლევა და 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში, მასალის 

ტრანსპირტირება საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკის 

მიზნით. 

4700 ლარი, 49 ევრო (გერმანია) 3700 ლარი, 49 ევრო (გერმანია) 

417 17 მდედ. 

ძვლის სიმსივნე-დაფინანსდა 

დიაგნოსტირებისათვის მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

53 აშშ დოლარი 53 აშშ დოლარი (გერმანია) 

418 17 მამრ. 

რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა  

დიაგნოსტირებისათვის მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ  ასევე 

რადიოლოგიური კვლევები და ქიმიოთერაპია 

საქართველოში 

49.72 აშშ დოლარი და 11 923 ლარი 
49.72 აშშ დოლარი (გერმანია); 7 509 ლარი 

(საქართველო) 



 

 

419 17 მამრ. 

უცნობი გენეზის სიმსივნე -დაფინანსდა 

საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკისთვის  ბიოფსიური 

მასალის ტრანსპორტირება; 

51 აშშ დოლარი 51 აშშ დოლარი (გერმანია) 

420 17 მდედ. 

მწვავე მონოციტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და ტრანსპლანტაცია 

საზღვარგარეთ 

125 000 აშშ დოლარი 125 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

421 17 მამრ. 

რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნე, 

ნათელუჯრედოვანი სარკომა - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია, მაღალდოზირებული 

ქიმიოთერაპია, მედიკამენტები საზღვარგარეთ და 

ტრანსპორტირება საჰაერო სასწრაფო სამედიცინო 

მომსახურებით 

45 000 აშშ დოლარი; 13 500 ევრო; 5100 

ლარი 

32 675 აშშ დოლარი; 13 500 ევრო (თურქეთი); 5100 

ლარი 

422 18 მამრ. 
ხერხემლის სვეტის გიგანტურუჯრედოვანი 

სიმსივნე- დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
27 356 ევრო 14356  ევრო (თურქეთი) 

423 18 მამრ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპიული პროცედურის საქართველოში 

და ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 

110 000 აშშ დოლარი; 8826 ლარი 20 000 აშშ დოლარი; 5 226 ლარი 

424 18 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - III B სტადია  - დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის წინა 

დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 

135 000 აშშ 35 000 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

425 18 მამრ. 

თავის ტვინის ინტრატექტორული ნაწილის 

უცნობი ქცევის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საქართველოში და სხივური 

თერაპია საზღვარგარეთ 

17 542 აშშ დოლარი; 13584  ლარი 
17 542 აშშ დოლარი (თურქეთი);  7413 ლარი 

(საქართველო) 

426 18 მამრ. 

ჰისტიოციტოზური სარკომა - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტიკის მიზნით, პეტ კვლევა და 

ქიმიოთერაპია საქართველოში 

49 ევრო (გერმანია); 7 028 ლარი 49 ევრო (გერმანია); 2 023 ლარი 



 

 

427 18 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოთერაპია 

საზღვარგარეთ და ქიმიოთერაპია საქართველოში 
8699 ევრო და 8203 ლარი 8699 ევრო (გერმანია); 3883 ლარი (საქართველო) 

428 18 მამრ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საქართველოში და მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ 

დიაგნოსტირების მიზნით. 

15 450 ლარი, 49 ევრო (გერმანია) 15 450 ლარი, 49 ევრო (გერმანია) 

429 18 მამრ. 

ღვიძლის სიმსივნე დაუზუსტებელი - 

მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევის მიზნით  

დაფინანსდა დიაგნოსტიკური კომპონენტი 

3170  აშშ დოლარი 1120  აშშ დოლარი (თურქეთი) 

430 18 მდედ. 

აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა  

დიაგნოსტიკური კომპონენტი საზღვარგარეთ; ა 

დიაგნოსტიკა და მედიკამენტური მკურნალობა 

საქართველოში 

1000 ევრო; 4 109 ლარი 1000 ევრო (იტალია); 4 109 ლარი (საქართველო 

431 18 მამრ. 
ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები და ოპერაცია პროტეზის გამოცვლა 

9460 აშშ დოლარი; 240 ლარი და 20 000 

ევრო 

4000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 240 ლარი 

(საქართველო) და და 11 000 ევრო (საფრანგეთი) 

432 18 მამრ. 
ჰემანგიობლასტომა -  დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია 
45 000 ევრო 20 000 ევრო (გერმანია) 

433 18 მამრ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ 
35 000 დოლარი 10 000 დოლარი 

434 18 მამრ. 

ბრონქის კარცინოიდი - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია და გართულება 

საზღვარგარეთ 

32 900 აშშ დოლარი 21 439 აშშ დოლარი 

435 18 მდედ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვირადღირებული მედიკამენტი, ქიმიოთერაპია 

და ამბულატორიული კვლევები 

2720 აშშ დოლარი; 37 916 ლარი 2720 აშშ დოლარი; 35 281 ლარი 



 

 

436 18 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - 

დაუფინანსდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია 

ორჯერ და შემდგომი კვლევები საზღვარგარეთ, 

ქიმიოთერაპია საქართველოში.  მედიკამენტები, 

როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს 

გარეთ. 

232 410 აშშ დოლარი; 30 166 ლარი 130 839 აშშ დოლარი; 13 235  ლარი 

437 19 მამრ. 
ჰოჯკინის ლომფომა - ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 
10 030 ევრო 10 000 დოლარი 

438 19 მამრ. 
აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ალოგენური ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 
76 000 დოლარი 11 000 დოლარი 

439 19 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ; დიაგნოსტიკა, 

ქიმიოთერაპია და ძვირადღირებული 

ანტინეოპლაზიური მედიკამენტი საქართველოში 

81800 აშშ დოლარი; 76354 ლარი 81 800 აშშ დოლარი; 41298 ლარი 

440 19 მამრ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა- დაფინანსდა 

ანტინეოპლაზიური მედიკამენტი საქართველოში. 

მასალის ტარნსპორტირება, და  PET კვლევები 

საზღვარგარეთ. რადიოთერაპია საქართველოში 

11 867 ლარი; 1600 აშშ დოლარი 
5 827 ლარი (საქართველო); 1600 აშშ დოლარი 

(თურქეთი) 

441 19 მამრ. 

ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია -  ფონდის 

მიერ დაფინანსდა 1-ელ ეტაპზე ტრანსპლანტაციის 

წინა პერიოდში ჩასატარებელი დიაგნოსტიკა. 

დაფინანსდა  ასევე  ძვლის ტვინის ალოგენური 

არანათესაური ტრანსპლანტაცია 16 000 აშშ 

დოლარით, თუმცა ვერ მოხერხდა პციენტის 

გადაყვანა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუარესების გამო.   საქართველოში დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია. 

240 000 აშშ დოლარი; 1199 ლარი 
16000  აშშ დოლარი (ისრაელი);  399 ლარი 

(საქართველო) 

442 19 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია 
80 000 აშშ დოლარი 30 000 აშშ დოლარი 

443 19 მდედ. 
ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია და პროთეზირება საზღვარგარეთ. 
30 000 ევრო; 63 888  ლარი 

30 000 ევრო (საფრანგეთი); 52 242 ლარი 

(საქართველო) 



 

 

ქიმიოთერაპია და რადიოლოგიური კვლევა 

დაფინანსდა საქართველოში 

444 19 მამრ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა  

მრტ კვლევა და ქირურგიული ოპერაცია 

საზღვარგარეთ 

20 000 ევრო და 640 ლარი 13 000 ევრო (გერმანია); 640 ლარი (საქართველო) 

445 19 მდედ. 

იდიოპათიური მიელოფიბროზი - დაფინანსდა 

ანტინეოპლაზიური მედიკამენტი საქართველოში, 

ხოლო მოლეკულური კვლევები საზღვარგარეთ. 

1600 ლარი; 6000 აშშ დოლარი 
1600 ლარი (საქართველო); 3000 აშშ დოლარი 

(თურქეთი) 

446 19 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა მასალის 

ტრანსპორტირება და რადიოთერაპია 

საზღვარგარეთ; ქირურგიული ოპერაცია და 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 

26 482.79 ლარი; 15000 ევრო და 49 აშშ 

დოლარი 

11341.99 ლარი (საქართველო); 15 000 ევრო და 49 აშშ 

დოლარი(გერმანია) 

447 19 მამრ. 

თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საქართველოში და რადიოთერაპია 

საზღვარგარეთ 

11 000 ევრო; 2867ლარი 11 000 ევრო(თურქეთი); 1906 ლარი (საქართველო) 

448 19 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - ოჯახის უკიდურესი 

გაჭირვების გამო დაფინანსდა მგზავრობის 

ხარჯები, პაციენტი გაემგზავრა  ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაციის ჩასატარებლად. დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანპლანტაცია საზღვარგარეთ 

2 199 ლარი; 140 000 აშშ დოლარი 2 199 ლარი; 10 000 აშშ დოლარი (ისრაელი) 

449 19 მდედ. 

კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ოპერაციული მასალის ტრანსპორტირება  

საზღვარგარეთ დიაგნოსტირების მიზნით 

50 აშშ დოლარი 50 აშშ დოლარი (გერმანია) 

450 19 მამრ. 
დაუდგენელი გენეზის სიმსივნე- დაფინანსდა 

მასალის ტარნსპორტირება საზღვარგარეთ 
51 აშშ დოლარი 51 აშშ დოლარი (გერმანია) 

451 19 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია და მასალის 

ტრანსპორტირება საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკის 

მიზნით 

2,549 ლარი 1,103 ლარი 



 

 

452 19 მამრ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა- დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკის კომპონენტი, ძვლის  ტვინის 

ბიოფსია, რადიოლოგიური და ტრანსპლანტაციის 

შემდგომი კვლევები საზღვარგარეთ; 

საქართველოში დაფინანსდა ძვირადღირებული 

მედიკამენტი 

24925 აშშ დოლარი; 33 403 ლარი 
16 175 აშშ დოლარი (თურქეთი); 13 545 ლარი 

(საქართველო) 

453 19 მდედ. 

ჰეპატობლასტომა - დაფიანანსდა სიმსივნის 

რადიოემბოლიზაციით მკურნალობა 

საზღვარგარეთ და ქირურგიული ოპერაცია, 

შემდგომ მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია და  

საკონტროლო კვლევები როგორც საქართველოში, 

ასევე საზღვარგარეთ. 

18 660 აშშ დოლარი, 55 000 ევრო, 22 100 

ლარი 

18 860 აშშ დოლარი; 40 000 ევრო (თურქეთი), 18 612 

ლარი 

454 19 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლატური ლეიკემია- დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 

და  ქიმიოთერაპია, რეაბილიტაციის კურსი და 

ამბულატორიული კვლევები საქართველოში 

130 000 აშშ დოლარი; 19531ევრო; 12 928 

ლარი 

10 000 აშშ დოლარი, 64 274 ევრო (იტალია);   4 

038ლარი (საქართველო) 

455 19 მდედ. 
ძვლის გიგანტურ უჯრედოვანი სიმსივნე- 

დაფინანდა ქირურგიული ოპერაცია 
6700 ევრო 4190 ევრო 

456 19 მამრ. 
ლიმფობლასტური ლეიკემია -  დაფინანსდა 

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ 
95 000 აშშ დოლარი; 85 000 აშშ დოლარი; 

457 19 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 
75000 ევრო 20 000 აშშ დოლარი 

458 19 მდედ. 

მენჯის ძვლის, გავა და კუდუსუნის ავთვისებიანი 

სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია, 

ქიმიოთერაპია, ქიმიოპრეპარატები და 

მედიკამენტი, pet კვლევა, რადიოლოგიური 

კვლევა; სტაციონარული მკურნალობა; 

630 აშშ დოლარი; 126 003 ლარი 18 630 აშშ დოლარი ; 72 391 ლარი 



 

 

459 20 მდედ. 
მენჯის ავთვისებიანნი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა საზღვარგარეთ 
17 000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 

460 20 მდედ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა 

საზღვარგარეთ; ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა 

საქართველოში. ასევე დამტკიცდა 10 000 ევროს 

დაფინანსება გერმანიაში დიაგნოსტიკის კუთხით, 

მაგრამ პაციენტის გადაყვანა ვერ მოხერხდა. 

190 000 აშშ  დოლარი; 10 000 ევრო;  30 

178 ლარი 

166 000 აშშ დოლარი; 500 ევრო (თურქეთი, გერმანია); 

25618 ლარი (საქართველო) 

461 20 მამრ. 

სმენის ნერვის ნევრინომა - დაფინანსდა 

რადიოქირურგია საზღვარგარეთ. 

რადიოლოგიური კვლევა დაფინანსდა 

საქართველოში. 

6 650 აშშ დოლარი; 1536  ლარი 
4 650 აშშ დოლარი (თურქეთი); 1008 ლარი 

(საქართველო) 

462 20 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა,  ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული მედიკამენტი, ტრანსპლანტაცია 

და ტრანსპლანტაციის შემდგომი კვლევები, 

რადიოთერაპია საზღვარგარეთ 

119 840 აშშ დოლარი;17 042 ლარი 19 075 აშშ დოლარი, 5 457 ლარი 

463 20 მამრ. 

ჰიპოფიზის მიკროადენომა,  კუშინგის დაავადება,  

- დაფინანსდა ნეიროქირურგიული ოპერაცია 

საზღვარგარეთ 

21 820 ევრო 3546 ევრო (გერმანია) 

464 20 მამრ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაციის წინა ქიმიოთერპიის ორი 

კურსი 

70 000 აშშ დოლარი 25 460 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

465 20 მამრ. 

პანკრეასის სიმსივნე -დაფინანსდა PET CT კვლევა 

საზღვარგარეთ და რადიოლოგიური კვლევები 

საქართველოში 

800 აშშ დოლარი, 745 ლარი 
800 აშშ დოლარი (თურქეთი), 745 ლარი 

(საქართველო) 

466 20 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია საზღვარგარეთ ჯანდაცვის 

სამინისტროს ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე 

20000 აშშ დოლარი 10 000 აშშ დოლარი 



 

 

467 20 მდედ. 
მწვავე მონობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

PET CT კვლევა საზღვარგარეთ 
750 აშშ დოლარი 750 აშშ დოალრი 

468 20 მდედ. 

ჰოჯკინის დაავადება- ქირურგიული ჩარევა, 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული 

ამბულატორიული კვლევები, ქიმიოპრეპარატები, 

წინა სატრანსპკანტაციო კვლევები, ავტოლოგიური 

ტრანსპლანტაცია, PET-CT და ლაბორატორიული 

კვლევები საზღვარგარეთ 

35 260 აშშ დოლარი; 18 957 ლარი 25 260 აშშ დოლარი; 9 098 ლარი 

469 20 მდედ. 

ძვლის გიგანტური ენქოდრომა და 

ქონდროსარკომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები და ქირურგიული ოპერაცია 

საქართველოში; PET კვლევა საზღვარგარეთ 

6872 ლარი, 800 აშშ დოლარი 5452 ლარი, 800 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

470 20 მდედ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა -  დაფინანსდა PET კვლევა 

საზღვარგარეთ 
950 აშშ დოლარი 951 აშშ დოლარი 

471 20 მამრ. 

B მსხვილუჯრედოვანი ლიმფომა - დაფინანსდა 

PET-CT კვლევა საზღვარგარეთ და ქიმიოთერაპია 

და მედიკამენტები საქართველოში 

6034 ლარი; 800 აშშ დოლარი; 1100ლარი და 800 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

472 20 მდედ. 

ჰიპოაპლაზიური ანემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი, წინა სატრანსპლანტაციო კვლევები 

და ტრანსფუზია, ტრანსპლანტაციის შემდგომი 

ამბულატორიული კვლევები საზღვარგარეთ 

10 116 ლარი; 96 110 აშშ დოლარი 9 404 ლარი; 70 510 აშშ დოლარი 

473 21 მდედ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საქართველოში და ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია საზღვარგარეთ (45 000 აშშ 

დოლარი), თუმცა ინტერვენცია ვერ ჩატარდა და 

დაფინანსდა მხოლოდ დიაგნოსტიკური 

კომპონენტი 

55 000 აშშ დოლარი და 915 ლარი 
6 500 აშშ დოლარი (თურქეთი), 247 ლარი 

(საქართველო) 

474 21 მდედ. 
აპლაზიური ანემია - დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ტრანსპლანტაცია და დიაგნოსტიკა საზღვარგარეთ 
50 400 აშშ დოლარი, 4864 ევრო 40 400 აშშ დოლარი, 4864 ევრო (თურქეთი) 

475 21 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია და იოდოთერაპია, 

კვლევები უცხოეთში 

5480 ლარი: 1160 დოლარი (თურქეთი) 3 648  ლარი, 1160 დოლარი (თურქეთი) 

476 21 მდედ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა PET-CT კვლევა 

და  რადიოთერაპია საზღვარგარეთ. 
11 700 ევრო 11 700 ევრო (თურქეთი) 



 

 

477 21 მდედ. 

ცხვირ-ხახის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 

საზღვარგარეთ. 

45 000 ევრო 38 885 ევრო (გერმანია) 

478 21 მდედ. 

ძვლის გიგანტურუჯრედოვანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია და  სახსრის 

პროთეზირება.  თვითმფრინავის ბილეთი; 

საქართველოში დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა და ძვირადღირებული  

ანტინეოპლაზიური მედიკამენტი 

43 776 აშშ დოლარი; 7152 ლარი 
25 011 აშშ დოლარი (თურქეთი); 4563  ლარი 

(საქართველო) 

479 21 მდედ. 

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული 

დიაგნოსტიკა საქართველოში და 

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია 

საზღვარგარეთ ასევე დონორის მოძიების თანხა 

11 798 ლარი; 50 000 აშშ დოლარი 5265 ლარი; 26 537 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

480 21 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია; ორმხრივი 

ბარძაყის თავის ავასკულური ნეკროზი - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 

ენდოპროტეზირებით საზღვარგარეთ. 

44166 ევრო 24 166 ევრო (ავსტრია) 

481 21 მდედ.  
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ტრანსპლანტაცია/თურქეთი (ACHIBADEM) 
100 000 დოლარი 50 000 დოლარი 

482 21 მამრ. 

პანკრეასის თავის სიმსივნე -დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაციები, მედიკამენტები და 

დიაგნოსტიკური კვლევები. 

28 000 აშშ დოლარი, 14 632 ლარი 
10 000 აშშ დოლარი (თურქეთი); 6629 ლარი 

(საქართველო) 

483 21 მდედ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა PET-CT კვლევა 

დიაგნოსტიკის მიზნით  საზღვარგარეთ. 
800 აშშ დოლარი 800 აშშ დოლარი (თურქეთი) 

 

 

მკურნალობა საქართველოში 

(ქიმიოთერაპიის, ონკო-ქირურგიის, მაღალტექნოლოგიური კვლევებისა და სხივური თერაპიის თანადაფინანსება 

საყოველთაო ჯანდაცვის ლიმიტის ფარგლებს ზემოთ) 
 

 პაციენტის 

მონაცემები 

დიაგნოზი ფორმა #100-ის მიხედვით მკურნალობის საერთო 

ღირებულება 

ფონდიდან მოთხოვნილი და 

დამტკიცებული  დაფინანსება 

# სქესი  



 

 

ასაკ

ი 

484 3 თვის მდედ. 

ძვლის და სასახსრე ხრტილის გაურკვეველი ან უცნობი 

ქცევის სიმსვინე - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საქართველოში 

24 146 ლარი 6000 ლარი 

485 4 თვის მდედ. 

ზემო კიდურის, მხრის ჩათვლით, შემაერთებელი და 

რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში 

1 035 ლარი 1 035 ლარი 

486 5 თვის მდედ. 
ჰემანგიომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკის კომპონენტი; 

ქირურგიული ოპერაცია 
2,240 ლარი 816 ლარი 

487 5 თვის მამრ. 
ტვინის ღეროს ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 
2 550 ლარი 1 653 ლარი 

488 6 თვის მდედ. ჰემანგიომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა 945 ლარი 756 ლარი 

489 6 თვის მდედ. 

თირკმელზედა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მედიკამენტები, ქიმიოთერაპია, ქირურგიული 

ჩარევა და მთელი სხეულის მ.რ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით 

და ზოგადი ანესთეზიით 

55 458 ლარი 38 365 ლარი 

490 6 თვის მდედ. რეტინობლასტომა- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 11 875 ლარი 5 703 ლარი 

491 7 თვის მდედ. 
ნეირობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები 
49,884 ლარი 17,807 ლარი 

492 8 თვის მამრ. ნეირობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 15 294 ლარი 1 053 ლარი 

493 7 თვის მამრ. 
თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საქართველოში  
4 203 ლარი 4 203 ლარი 

494 8 თვის მდედ. 
მარცხენამხრივი ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული კვლევები 
13,872 ლარი 6,440 ლარი 

495 8 თვის მდედ. 

ნეირობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია მასთან 

დაკავშირებული ამბულატორიული კვლევები და 

დიაგნოსტიკა 

39 756 ლარი 16 545 ლარი 



 

 

496 8 თვის მამრ. 
ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული კვლევები 
61,865 ლარი 19,335 ლარი 

497 9 თვის მდედ. 
თირკმელზედა ჯირკვლის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის 

სიმსივნე - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 
12 717 ლარი 1158 ლარი 

498 
10 

თვის 
მდედ. 

რეტროპერიტონეუმის ავთვისებიანი სიმსივნე, 

ყვითრისპარკის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში 

40 795 ლარი 15 537 ლარი 

499 1 მდედ. 
ნეირობლასტომა, რეტროპერიტონეალური - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია, დიაგნოსტიკა და  მრტ კვლევა 
8,628 ლარი 4,653 ლარი 

500 1 მდედ. ნეირობლასტომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური  კვლევა 1,705 ლარი 1,705 ლარი 

501 1 მამრ. 
შუასაყარის დაუზუსტებელი ნაწილის ავთვისებიანი 

სიმსივნეები - ამბულტარიული კვლევები 
180 ლარი 180 ლარი 

502 1 მამრ. 
დაუზუსტებელი გენეზის პანკრეასის სიმსივნე-  

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია და ქიმიოთერაპია 
10,755 ლარი 2 149 ლარი 

503 1 მამრ. 
ნეირობლასტომა -  დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია,  

დიაგნოსტიკა და რადიოლოგიური კვლევები 
50 344 ლარი 37 545 ლარი 

504 1 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია, დიაგნოსტიკა და მედიკამენტური მკურნალობა 
27,035 ლარი 19,038 ლარი 

505 1 მდედ. 
ნეფრობლასტომა -  დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 

და ქიმიოთერაპია საქართველოში 
20,775 ლარი 13,240 ლარი 

506 1 მამრ. 
იუნგის სარკომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

მედიკამენტური მკურნალობა;  
4,145 ლარი 3,461 ლარი 

507 1 მამრ. 

ბადურის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია/საქართველო (მ. იაშვილის სახელობის 

ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო) 

16 617 ლარი 6 034 ლარი 



 

 

508 1 მამრ. 
თირკმელზედა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევები 
1300 ლარი 1300 ლარი 

509 1 მამრ. ნეირობლასტომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა  500 ლარი 500 ლარი 

510 1 მდედ. 
რეტროპერიტონეალური სივრცის უმწიფარი ტერატომა - 

დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა 
10,083 ლარი 7,415 ლარი 

511 1 მამრ. 

ნეირობლასტომა -დაფინანსდა დიაგნოსტიკა, 

ლაბორატორიული კვლევა და მედიკამენტური 

მკურნალობა. 

1890 ლარი 1056 ლარი 

512 1 მამრ. 
ორმხრივი რეტინობლასტომა -დაფინანსდა დიაგნოსტიკრი 

კვლევები და მედიკამენტური მკურნალობა  
6,728 ლარი 2,753 ლარი 

513 1 მამრ.  ჰემანგიომა - დაფინანსდა ვენის ოკლუზია 13,000 ლარი 13,000 ლარი 

514 1 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები, ქიმიოთერაპია და რადიოთერაპია 
59 469 ლარი 45 677 ლარი 

515 1 მამრ. 
ჰეპატობლასტომა- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 
2,895 ლარი 1,489 ლარი 

516 1 მდედ. 
ანემია დაუზუსტებელი-ონკოჰემატოლოგიური პროცსების 

გამოსარიცხად  დაფინანსდა დიაგნოსტიკის კომპონენტი 
456 ლარი 456 ლარი 

517 1 მდედ. 
მარცხენამხრივი ნეფრობლასტომა -დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და ქიმიოთერაპია 
3,662 ლარი 670 ლარი 

518 1 მამრ. 
ჰეპატობლასტომა -დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

ქიმიოთერაპია, დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
38 573 ლარი 20 920 ლარი 



 

 

519 1 მდედ. ჰემანგიომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევები 410 ლარი 410 ლარი 

520 1 მდედ. 
ტერატობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები, ამბულატორიული კვლევები 
75 469 ლარი 39 336 ლარი 

521 1 მამრ. 
ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული დიაგნოსტიკა 
60 459 ლარი 26 425 ლარი 

522 2 მამრ. 
მრგვალუჯრედიანი სარკომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 

და  ქიმიოთერაპია 
17,459 ლარი 12,119 ლარი 

523 2 მამრ. 
მედულობლასტომა -  დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოსტიკა 
65,772 ლარი 43,145 ლარი 

524 2 მამრ. 
ზურგის ტვინის სიმსივნე- დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია 
6,250 ლარი 2,368 ლარი 

525 2 მდედ. 
ძვლის სიმსივნე კეთილთვისებიანი- დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
2,420 ლარი 1,162.00 ლარი 

526 2 მამრ. 
ნეირობლასტომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და  

ქიმიოთერაპია 
52,574 ლარი 38 010 ლარი 

527 2 მდედ. 
ნეირობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საქართველოში 
77 792 ლარი 44 103 ლარი 

528 2 მამრ. მედულობლასტომა-დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 21383 ლარი 12332 ლარი 

529 2 მდედ. 
მარცხენამხრივი რეტინობლასტომა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
3300 ლარი 867 ლარი 

530 2 მდედ. 

ნეირობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები და მედიკამენტები, 

ქიმიოთერაპია/  საქართველო (მ. იაშვილის სახელობის 

ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო) 

38 497 ლარი 24 874 ლარი 

531 2 მამრ.  

ავთვისებიანი სოლიდური სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია, ქიმითერაპია და 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 

62 891 ლარი 31 590 ლარი 



 

 

532 2 მდედ. 
 ლიმფობლასტური ლიმფომა - დაფინანსდა პეტ  კვლევა 

საქართველოში 
2910 ლარი 2910 ლარი 

533 2 მამრ. 

რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა, ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული 

ლაბორატორიული კვლევები საქართველოში 

60 348 ლარი 36 181 ლარი 

534 2 მდედ. 

საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია, მასთან დაკავშირებული კვლევები, 

ქირურგიული ოპერაცია, სტაციონარული მომსახურება და 

ამბულატორიული კვლევები  

107 640 ლარი 42 474 ლარი  

535 2 მამრ. 
ლანჰერჰანსის უჯრედების ჰისტიოციტოზი - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები 
1930 ლარი 1230 ლარი 

536 2 მდედ. 
ტვინის პარკუჭების ავთვისებიანი სიმსივნე -  დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და რადიოთერაპია საქართველოში 
47 011  ლარი 35 496 ლარი 

537 2 მდედ.  
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი / საქართველო (პსპ-ფარმა); რადიოთერაპია; 
26 685 ლარი 14 135 ლარი 

538 3 მამრ. 
თავის ტვინის ღეროს გლიომა - დაფინანსდა 

ვენტრიკოპერიტონეალური შუნტირება და ქიმიოთერაპია 
22,050 ლარი 5,905 ლარი 

539 3 მდედ. 
გერმინაციული უჯრედების შერეული სიმსივნე - 

დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია 
23,709 ლარი 16,559 ლარი 

540 3 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ამბულატორიული კვლევები 
425 ლარი 425 ლარი 

541 3 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და მედიკამენტური მკურნალობა 
4,906 ლარი 4,906 ლარი 



 

 

542 3 მდედ. 
ტვინის ღეროს ავთვისებიანი სიმისვნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა   
9837 ლარი 4111 ლარი 

543 3 მდედ.  

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია საქართველოში, ტრანსპლანტაცია და 

ფოტოფორეზი საზღვარგარეთ 

110 200 აშშ დოლარი; 10 435 ლარი 33 000 აშშ დოლარი; 2 885 ლარი 

544 3 მდედ. 
ოსტეოსარკომა - დიაგნოსტიკა, მედიკამენტური 

მკურნალობა 
67,085 ლარი 42,519 ლარი 

545 3 მამრ. 

თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვანი შრის ავთვისებიანი 

სიმსივნე - დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა 

საქართველოში 

1200 ლარი 1200ლარი 

546 3 მამრ.  
მარცხენა საფეთქლის წილის სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია  
8,793 ლარი 3,854 ლარი 

547 3 მამრ. 
ჰოჯკინის კლასიკური ლიმფომა - დაფინანსდა პეტ კვლევა 

საქართველოში 
5 580 ლარი 4 080 ლარი 

548 3 მდედ. 
ნეირობლასტომა- დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოსტიკა 
60,896 ლარი 35,406 ლარი 

549 3 მდედ. 
თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე- დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა, მედიკამენტური მკურნალობა  
43,358 ლარი 28,717 ლარი 

550 3 მდედ. 
თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები 
2 120 ლარი 1 158  ლარი 

551 3 მამრ. 
ნეირობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები, ამბულატოირული კვლევები 
40 771 ლარი 27 343 ლარი 

552 3 მამრ. 

ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული კვლევები, 

ამბულატორია 

77 251  ლარი 44 283 ლარი 

553 3 მამრ. ნეფრობლასტომა -დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 28 118 ლარი 27 325 ლარი 

554 3 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და ამბულატორიული კვლევები 
87 721 ლარი 44 490 ლარი 



 

 

555 3 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე, ნეიროფიბრომატოზი - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევები 
1,665 ლარი 1,665 ლარი 

556 3 მდედრ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია- დაფინანსდა 

რადიკალური რადიოთერაპია ანესთეზიით 
10 435 ლარი 1885 ლარი 

557 3 მამრ. 
მარცხენამხრივი რეტინობლასტომა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული კვლევები 
2,950 ლარი 561 ლარი 

558 3 მდედ. 
იუნგის სარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები, რადიოლოგიური კვლევა. 
45 063 ლარი 29 272 ლარი 

559 4 მდედ. 

შუასაყარის განგლიონეირობლასტომა - დაფინანსდა  

ქიმიოთერაპია და გადაუდებელი სტაციონარული 

მომსახურება 

34,719 ლარი 21,217 ლარი 

560 4 მამრ. 
რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები, ამულატორიული კვლევები 
65 417 ლარი 35 793 ლარი 

561 4 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მაღალტექნოლოგიური კვლევა 
180 ლარი 180 ლარი 

562 4 მამრ. 
მარჯვენამხრივი ვილმსის სიმსივნე - დაფინანსდა  

ქიმიოთერაპია 
2,720 ლარი 1,502 ლარი 

563 4 მამრ. 
 მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

სხივური თერაპია  
7,600 ლარი 1,470 ლარი 

564 4 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია -  დაფინანსდა 

ძვირადღირებული ანტინეოპლაზური მედიკამენტი 
12,183 ლარი 12,183 ლარი 

565 4 მამრ. 
ძვლის და სასახსრე ხრტილლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა 
3865 ლარი 3 715  ლარი 

566 4 მდედ. 
ზურგის ტვინის კეთილთვისებიანი სიმსივნე  - 

დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა 
7,800 ლარი 3,917 ლარი 

567 4 მამრ. 
მწვავე B ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და ძვირადღირებული მედიკამენტი 
13,230 ლარი 13,230 ლარი 

568 4 მამრ. 

მწვავე B ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური და კლინიკური კვლევები, 

სპეციალისტებთან კონსულტაცია. 

951 ლარი 951 ლარი 



 

 

569 4 მდედ. ჰეპატობლატომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 5 550 ლარი 3 881 ლარი 

570 4 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ამბულატორიული კვლევები 
1 427 ლარი 1 207 ლარი 

571 4 მდედ. ნეირობლასტომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 430 ლარი 430 ლარი 

572 4 მდედ. 
მხედველობის ნერვის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა 
1190 ლარი 1 190 ლარი 

573 4 მამრ. 
ოსტეოსარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები, რადიოლოგიური კვლევა 
18 497 ლარი 10 846 ლარი 

574 4 მამრ. 
ნეირობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

საქართველოში 
56 207 ლარი 46 054 ლარი 

575 4 მამრ. 
თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - რადიოლოგიური 

კვლევა / საქართველო (ევექსი); ქიმიოთერაპია 
15 285 ლარი 3 491 ლარი 

576 4 მდედ. ნეირობლასტომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური  კვლევა 485 ლარი 485 ლარი 

577 4 მამრ. 
ანაპლაზიური ეპენდიმომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა და კვლევები 
1 965 ლარი 1 665 ლარი 

578 4 მდედ. 
ნეირობლასტომა- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები, ამბულატორიული კვლევები 
74 088 ლარი 35 239 ლარი 

579 5 მდედ. 

ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და რადიოლოგიური კვლევები 

საქართველოში და  მასალის საზღვარგარეთ 

ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით 

32 632 ლარი 24 050 ლარი 



 

 

580 5 მამრ. 

ჰოჯკინის დაავადება დაუზუსტებელი - დაფინანსდა 

მასალის ტრანსპორტირება საზრვარგარეთ 

დიაგნოსტირებისთვის  

1,213 ლარი 1,213 ლარი 

581 5 მამრ. 

თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა, მედიკამენტური მკურნალობა, 

ამბულატორიული  და რადიოლოგიური კვლევები 

33 641 ლარი 19 736 ლარი 

582 5 მამრ. 
თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოთერაპია.  
30 782 ლარი 17 402 ლარი 

583 5 მამრ. 
ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოსტიკა 
46 604  ლარი 33 729   ლარი 

584 5 მამრ.  

თავის ტვინის, წილების და პარკუჭების გარდა, 

ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

რადიოლოგიური კვლევები 

39 272 ლარი 25 570  ლარი 

585 5 მამრ. 
ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა  

ქიმიოთერაპია, დიაგნოსტიკა და ქირურგიული ოპერაცია 
23 502 ლარი 14 906 ლარი 

586 5 მამრ. 
ინტრაკრანიალური მოცულობითი წარმონაქმნი - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
6,500 ლარი 2,799 ლარი 

587 5 მდედ. ნეიროფიბრომატოზი - დაფინანსდა გენეტიკური კვლევა  4848 ლარი 4848 ლარი 

588 5 მდედ. 
ნეირობლასტომა - ქიმიოთერაპია, რადიოლოგიური და 

ამბულატორიული კვლევები საქართველოში 
83 273 ლარი 52 347  ლარი 

589 5 მამრ. 

ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, 

მედიკამენტი, ამბულატორიული მომსახურება, 

ქირურგიული ჩარევა და კვლევები 

15 1262 ლარი 14 262 ლარი 

590 5 მდედ. 
რეტინობლასტომა - დაფინანსდა პალიატიური 

რადიოთერაპია 
16 103 ლარი 16 103 ლარი 

591 5 მამრ. 
ყბის მიდამოს სიმსივნური წარმონაქმნი  - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკური კომპონენტი  
1,313 ლარი 1,313 ლარი 

592 5 მამრ. 
რეტროპერიტონეუმის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

რადიოლოგიური კვლევა / საქართველო (ევექსი) 
625 ლარი 625 ლარი 



 

 

593 5 მამრ. 

იუნგის სარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები, ამბულატორიული და 

რადიოლოგიური კვლევები 

136 721 ლარი 62 915 ლარი 

594 6 მამრ. 
ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 

და  ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა 
35,868 ლარი 15,816 ლარი 

595 6 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე- 

დაფინანსედა ლაბორატორიული და რადიოლოგიური 

კვლევები. 

1,500 ლარი 500 ლარი 

596 6 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია. დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და მედიკამენტური მკურნალობა.  
7,600 ლარი 1,470 ლარი 

597 6 მამრ. 

დაბალდიფერენცირებული ნეირობლასტომა - დაფინანსდა 

რადილოგიური კვლევა , ქიმიოთერაპია, განმეორებით 

ქიმიოთერაპია/  საქართველო (მ. იაშვილის სახელობის 

ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო) 

33 575 ლარი 24 980 ლარი 

598 6 მდედ. იუნგის სარკომა - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია 4 530 ლარი 2 853 ლარი 

599 6 მამრ. 
რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოსტიკა 
22,631 ლარი 12,775 ლარი 

600 6 მამრ. 
ძვლის ფიბროზული დისპლაზია - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
2,500 ლარი 1,057 ლარი 

601 6 მამრ.  

თავის ტვინის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევები და ქირურგიული 

ჩარევა 

6 166 ლარი 1 510 ლარი 

602 6 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია.  
7,200 ლარი 3,968 ლარი 

603 6 მდედ. 
ნეირობლასტომა -დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

მედიკამენტური მკურნალობა. 
6,097 ლარი 4,897 ლარი 

604 6 მამრ. 
ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა ძვლის ტვინის 

ანტინეოპლაზური მედიკამენტი 
6,050 ლარი 6,050 ლარი 

605 6 მამრ. 
უკანა შუასაყრის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

რადიოლოგიური კვლევა და ქიმიოთერაპია 
80 955 ლარი 52 550 ლარი 

606 6 მდედ. რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა   1155 ლარი 1155 ლარი 



 

 

607 6 მდედ. 
მწვავე პრომიელოციტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული კვლევები 
57094 ლარი 32 995 ლარი 

608 7 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ამბულატორიული კვლევები 
308 ლარი 308 ლარი 

609 7 მდედ. მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 221 ლარი 221 ლარი 

610 7 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა სხივური 

თერაპია  
7,600 ლარი 1,470 ლარი 

611 7 მამრ. მედულობლასტომა - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია 1,125 ლარი 457 ლარი 

612 7 მამრ. 
მედულობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

რადიოლოგიური კვლევები 
8011 ლარი 5598 ლარი 

613 7 მამრ. 

სახის, კისრის, კანისა და კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის 

კეთილთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა  ქირურგიული 

ოპერაცია 

2,871 ლარი 2,871 ლარი 

614 7 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურუგიული 

ოპერაცია და რადიოთერაპია.  
20,454 ლარი 9,149 ლარი 

615 7 მდედ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა და რადიოთერაპია 
8,450 ლარი 1,905 ლარი 

616 7 მდედ. 
რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა, 

მედიკამენტური მკურნალობა 
25,463 ლარი 17,955 ლარი 

617 7 მამრ. 
მედულობლასტომა - რადიკალური რადიოთერაპია, 

ქიმიოთერაპია 
29839 ლარი 21529 ლარი 

618 7 მამრ. 
ორმხრივი რეტინობლასტომა -დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები 
2,899 ლარი 2,899 ლარი 

619 7 მდედ. 

მარცხენამხრივი ნეფრობლასტომა-დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა, რადიოლოგიური კვლევები და 

ქიმიოთერაპია 

24 924 ლარი 19 113 ლარი 

620 7 მდედ. 
ლულოვანი ძველბის კეთილთვისებიანი სიმსივნე -

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
5,000 ლარი 5,000 ლარი 

621 7 მდედ. 
კრანიოფარინგული სადინრის სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები. 
2 512 ლარი 2 512 ლარი 

622 7 მდედ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა ლიმფოციტური სიჭარბით - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში 
2 230  ლარი 2 230 ლარი 



 

 

623 7 მამრ. 

თავის ტვინის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე - 

დაფინანსდა იმუნოჰისტოქიმიური და რადიოლოგიური 

კვლევები 

10 737 ლარი 6 086 ლარი 

624 7 მამრ. 
აბდომინალური ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
2260 ლარი 2260 ლარი 

625 7 მდედ. 
რეტროპერიტონეუმის სივრცის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

ქირურგიული ოპერაცია 
5,715 ლარი 1,040 ლარი 

626 7 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა- დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა; 
7 835 ლარი 3 595 ლარი 

627 7 მდედ. 
თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე- დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მედიკამენტები 
22 814 ლარი 12 117 ლარი 

628 7 მამრ. 
ქვედა კისური ძვლების ავთვისებაინი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
5,000 ლარი 3,150 ლარი 

629 8 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
6,130 ლარი 1,470 ლარი 

630 8 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა 
8 695  ლარი 4 717 ლარი 

631 8 მდედ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა -დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა 
610 ლარი 610 ლარი 

632 8 მდედ. 
იდიოპათური თრომბოციტოპენიური პურპურა - 

დაფინანსდა მედიკამენტი / საქართველო (გეფა) 
2 442 ლარი 85 ლარი 

633 8 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგირი 

კვლევები საქართველოში 
3 965 ლარი 2 015 ლარი 

634 8 მამრ. 
საფეთქლის წილს ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
11 762 ლარი 1 996 ლარი 

635 8 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და  სპეციალისთთან კონსულტაცია 
214 ლარი 214 ლარი 

636 8 მამრ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა -დაფინანსდა  დიაგნოსტიკა, 

რადიოლოგიური და ამბულატორიული კვლევები  
4504 ლარი 2691 ლარი 

637 8 მამრ. 
რეტროპერიტონეუმის  ნეირობლასტომა - დაფინანსდა 

ლაბორატორიული კვლევა 
695 ლარი 695 ლარი 

638 8 მდედ. 
ვილმსის სიმსივნე-  დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და მასთან 

დაკავშირებული კვლევები 
51 057 ლარი 20 459  ლარი 



 

 

639 8 მამრ. 
ჰემანგიომა - ორჯერ დაფინანსდა ენდოვასკულარული 

ემბოლიზაცია 
20,600 ლარი 5,600 ლარი 

640 9 მდედ. 
თირკმელზედა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა რადიოლოგიურგი კვლევები 
1150 ლარი 1150 ლარი 

641 9 მამრ. 

რეტროპერიტონეუმის სივრცის პერიფერიული ნერვის 

გარსის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა  

ქიმიოთერაპია 

1,125 ლარი 457 ლარი 

642 9 მდედ. 
რეტინობლასტომა - დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 

(ენუკლეაცია პროტეზირებით) 
12 013 ლარი 7 294  ლარი 

643 9 მდედ. მედულობლასტომა -დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 6594 ლარი 3570 ლარი 

644 9 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
2505 ლარი 2505 ლარი 

645 9 მდედრ. ჰემანგიომა- დაფინანსდა ვენის ოკლუზია 13 000 ლარი 13,000 ლარი 

646 9 მდედ. 

რეტროპერიტონეუმის ავთვისებიანი სიმსივნე -  

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და  რადიოლოგიური 

კვლევები 

13 705 ლარი 10 695  ლარი 

647 9 მდედ. 
მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი გენეზის სიმსივნე - 

დაფინანსდა პოსტოპერაციულად საჭირო მედიკამენტი   
55 ლარი 55 ლარი 

648 9 მამრ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია -დაფინანსდა სხივური 

თერაპია  
6,000 ლარი 1,470 ლარი 

649 10 მდედ. 
იუნგის სარკომა მარჯვენა მხრის ძვალზე - დაფინანსდა 

ბიოფსია 
1,316 ლარი 1,316 ლარი 

650 10 მამრ. 
პიგმენტური ნევუსი, არ არის გამორიცხული მელანომა, 

რეციდივი - დაფინანსდა  ოპერაციული დიაგნოსტიკა 
2,794 ლარი 2,299 ლარი 

651 10 მამრ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა ლაბორატორიული  

და რადიოლოგიური კვლევები 
5 331 ლარი 4 796 ლარი 

652 10 მამრ. 
მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა ანტიმიკოზური 

მედიკამენტი 
9,500 ლარი 9,500 ლარი 



 

 

653 10 მდედ. ნეფრობლასტომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 7,138 ლარი 4,270 ლარი 

654 10 მდედ. თავის ტვინის სიმსივნე- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 3,312 ლარი 2,629 ლარი 

655 10 მამრ. 

კრანიოფარინგიომა -დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაციები, რადიოლოგიური კვლევები და 

ამბულატორიული კვლევები 

16,501 ლარი 9,869 ლარი 

656 10 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
93 851  ლარი 66 258  ლარი 

657 10 მამრ. 
ეპიფიზის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა 
9,036 ლარი 5,281 ლარი 

658 10 მდედ. 
ლიმფანგიომა - დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 

საქართველოში 
2,736 ლარი 1,727 ლარი 

659 10 მამრ. 
თვის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე, დაუზუსტებელი 

ლოკალიზაციის - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 
2 585 ლარი 1 150 ლარი 

660 10 მამრ.  

მარჯვენა თხემის წილის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ოპერაცია/საქართველო 

(თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო) 

7050 ლარი 2224 ლარი 

661 10 მამრ. 
ტვინის ღეროს ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
2 620 ლარი 900 ლარი 

662 10 მამრ. 

არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 

მასთან დაკავშირებული კვლევები, ამბულატორიული 

კვლევები, რადიოლოგიური კვლევა 

43 382 ლარი 21 821 ლარი 

663 11 მამრ.  
გულმკერდის კედლის ქონდროსარკომა - დაფინანსდა  

ქიმიოთერაპია 
7,571 ლარი 5,452 ლარი 

664 11 მდედ. 

შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების დაუზუსტებელი 

ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ტრასპორტირება 

24 133 ლარი 21 705 ლარი 

665 11 მამრ.  
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა  რადიოლოგიური 

კვლევები და ქიმიოთერაპია 
4,610 ლარი 3,552 ლარი 



 

 

666 11 მდედ. 
ლიმფანგიომა - რადიოლოგიური კვლევა / საქართველო 

(ევექსი) 
770 ლარი 770 ლარი 

667 11 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
5 390 ლარი 5 390 ლარი 

668 11 მდედ. 
ზედა ყბის კისტა მარცხენა ჰაიმორის ღრუში გავრცელებით 

- დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
2,530 ლარი 1,690 ლარი 

669 11 მდედ. 
მედულობლასტომა - დაფინანსდა რადიკალური 

რადიოთერაპია. 
10,435 ლარი 2,885 ლარი 

670 11 მდედ. 

კიდურების ძვლის და სასახსრე ხრტილის ავთვისებიანი 

სიმსივნე - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, რადიოლოგიური 

კვლევა და ქირურგლიული ჩარევა 

53 122  ლარი 52 672  ლარი 

671 11 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და მედიკამენტური მკურნალობა 
970 ლარი 970 ლარი 

672 11 მამრ.  ლიმფანგიომა- დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 9,750 ლარი 2,030 ლარი 

673 11 მდედ. ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა Pet კვლევა 3,158 ლარი 1,158 ლარი 

674 12 მამრ. მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა მედიკამენტი 2,218 ლარი 2,218 ლარი 

675 12 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი 
3,856 ლარი 3,856 ლარი 

676 12 მამრ. 
ფარისებური ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
3800 ლარი 2550 ლარი 

677 12 მამრ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა, კონსულტაცია. 
4,278 ლარი 3,318 ლარი 

678 12 მდედ. ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოთერაპია 7 600 ლარი 2 696 ლარი  



 

 

679 12 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
3,400 ლარი 2,400 ლარი 

680 12 მამრ. 
ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია- დაფინანსდა 

ლაბორატორიული კვლევის კომპონენტი საზღვარგარეთ 
4 572 ლარი 3 573 ლარი 

681 12 მდედ. 
ტვინის პარკუჭების ავთვისებიანი სიმსივნე -  დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა და რადიოთერაპია 
13 030 ლარი 7 700 ლარი 

682 12 მამრ. 
თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

ბიოლოგიური მასალის კვლევა 
4 090 ლარი 2000 ლარი 

683 12 მდედ. 
იუნგის სარკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 
68 287  ლარი 53 023 ლარი 

684 12 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

ფარისებრი ჯირკვლ;ის იზოტოპური გამოკვლევა 
3 400 ლარი 3 400 ლარი 

685 12 მდედ. 

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე, მედულობლასტომა 

- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, მასთან დაკავშირებული 

კვლევები და რადიოლოგიური  კვლევები. 

11 331 ლარი 8 322 ლარი 

686 13 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ამბულტარიული კვლევები 
529 ლარი 529 ლარი 

687 13 მამრ. 

კრანიოფარინგიომა -დაფინანსდა ამბულატორიული და 

რადიოლოგიური კვლევები და ქალასშიდა დაზიანების 

ექსტირპაცია 

9 446 ლარი 4 389 ლარი 

688 13 მდედ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა ამბულატორიული 

და რადიოლოგიური კვლევები 
5 051 ლარი 4 222 ლარი 

689 13 მამრ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა. 
1890 ლარი 1890 ლარი 

690 13 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ამბულატორიული კვლევები 
1 198 ლარი 700 ლარი  



 

 

691 13 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ფარისებრი ჯირკვლის იზოტოპური 

გამოკვლევა 

3400 ლარი 3400 ლარი 

692 13 მამრ. 

იუნგის სარკომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა, 

მედიკამენტური მკურნალობა, ქიმიოთერაპია და 

ამბულატორიული კვლევები 

66 802 ლარი 36 578 ლარი 

693 13 მდედ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
7 230 ლარი 5 230 ლარი 

694 13 მამრ. 
მარჯვენა შუბლ-საფეთქლის მიდამოს სიმსივნე -  

დაფინანსდა სარეაბილიტაციო პროცედურები 
1,034 ლარი 1,034 ლარი 

695 13 მდედ. 
ცერებრული კისტები - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა 
660 ლარი 660 ლარი 

696 13 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
2 160ლარი 2 160 ლარი 

697 13 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა - დაფინანსდა 

იოდოთერაპია 
2,200 ლარი 1,100 ლარი 

698 13 მდედ 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

იოდოთერაპია და ფარისებრი ჯირკვლის იზოტოპური 

გამოკვლევა 

4,400 ლარი 3,400 ლარი 

699 13 მდედ. 
მიომეტრიუმის ავთვისებიანი სიმსივნე -  დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა 
5 180 ლარი 4 330  ლარი 

700 13 მამრ. 

იუნგის სარკომა - დაფინანსდა სახსრის პროთეზირება და 

რევიზია საფრანგეთში, ქირურგიული ჩარევა 

საქართველოში 

60 000 ევრო; 9375 ლარი 
33 987 ევრო (საფრანგეთი); 4555 ლარი 

(საქართველო) 

701 13 მდედ. 
შემაერთებელი და რბილი ქსოვლების უცნობი ქცევის 

სიმსივნე 
2,613 ლარი 745 ლარი 

702 13 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
11 250 ლარი 3 750 ლარი  

703 13 მდედ. 
თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები 
540 ლარი 540 ლარი 

704 13 მამრ. 
მენჯის ძვლების, გავას და კუდუსუნის ავთვისებიანი 

სიმსივნე -  დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 
39 687 ლარი 29 235 ლარი 

705 13 მამრ. 
ემბრიონალური რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა  

რადიოლოგიური კვლევები 
465 ლარი 465 ლარი 



 

 

706 14 მამრ.  
ჰოჯკინის ავადმყოფობის შერეული უჯრედოვანი 

ვარიანტი - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია 
2,391 ლარი 2,391 ლარი 

707 14 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
3 650 ლარი 473 ლარი 

708 14 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსინე- დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა 
460 ლარი 460 ლარი 

709 14 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ადენომა- დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა; ოპერაცია 
2680 ლარი 1 250 ლარი 

710 14 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე, გლიომა - პალიატიური 

მკურნალობა 
22,181 7,181 ლარი 

711 14 მდედ. 
მარჯვენა მხრის ძვლის ქონდროსარკომა - დაფინანსდა 

ტრეპანბიოფსია და კვლევა 
4 380 ლარი 80 ლარი 

712 14 მდედ. 
ქვედა კიდურის ლოლოვანი ძვლების ავთვისებიანი 

სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა 
54 085 ლარი 5 052 ლარი 

713 14 მამრ. 
იუნგის სარკომა -დაფინანსდა მენჯ-ბარძაყის სახსრის 

იმპლანტაცია 
11 547ლარი 8 797 ლარი 

714 14 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე- დაფინანსდა ქირურგიული 

ოპერაცია 
7 200 ლარი 2 583 ლარი 

715 14 მამრ. 
 ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა PET-CT, 

რადიოლოგიური კვლევები 
4 930 ლარი 1 880  ლარი 

716 14 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა- დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია და იოდოთერაპია 
8,050 ლარი 3,573 ლარი 



 

 

717 14 მამრ. 

მენჯის ძვლები, გავა, კუდუსუნის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა,ქიმიოთერაპია  და 

შემდგომი სტაციონარული მკურნალობა 

41 521  ლარი 26 738  ლარი 

718 14 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია და ფარისებრი ჯირკვლის 

იზოტოპური გამოკვლევა 

4400 ლარი 2900 ლარი  

719 14 მდედ. 

ნეიროექტოდერმული სიმსივნე - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა , მედიკამენტები, ქიმიომედიკამენტი, 

ქიმიოთერაპია და რადიოლოგიური კვლევები 

27 546 ლარი 21 062 ლარი 

720 14 მდედ. 

ჰიპოპიტუიტარიზმი დაუზუსტებელი, ინტრაკარნიული 

მოცულობითი წარმონაქმნი დაუზუსტებელი - დაფინანსდა 

სადიაგნოსტიკოო რადიოლოგიური კვლევები 

2 991 ლარი 2 991 ლარი 

721 14 მამრ. 
ავთვისებიანი ჰისტიოციტოზი - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა 
615 ლარი 615 ლარი 

722 14 მამრ. 

ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების კეთილთვისებიანი 

სიმსივნე - დაფინანსდა მენჯ-ბარძაყის სახსრის ჩანაცვლება 

პროთეზით 

9,451 ლარი 8,651 ლარი 

723 15 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა;  იოდო თერაპია;  
3,450 ლარი 2,650 ლარი 

724 15 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია და კვლევები 
3 400 ლარი 977 ლარი 

725 15 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე- 

დაფინანსდა  ფარისებრი ჯირკვლის იზოტოპური 

გამოკვლევა საქართველოში  

4 814 ლარი 4 060 ლარი 

726 15 მამრ. 
ჰეპატოცელულური კიბო -  დაფინანსდა ოპერაციული 

მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით, ქიმიოთერაპია 
8 675 ლარი 433 ლარი 

727 15 მამრ.  
მარჯვენა ბარძაყის ძვლის ოსტეოგენური სარკომა 

მეტასტაზებით ფილტვებში - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია 
4,309 ლარი 2,975 ლარი 

728 15 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია/საქართველო 

(სხივური მედიცინის ცენტრი) 

3,800 ლარი 3800 ლარი 

729 15 მამრ.  
თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა  

ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა 
23,548 ლარი 16,020 ლარი 



 

 

730 15 მდედ.  

თავის, სახის და კისრის შემაერთებელი და რბილი 

ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები და ქიმიოთერაპია 

16 295 ლარი 8 977 ლარი 

731 15 მამრ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
2,340 ლარი 2,340 ლარი 

732 15 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
1080 ლარი 1080 ლარი 

733 15 მამრ. 
ძვლის ავთვისებიანი სიმსივნე დაუზუსტებელი - 

დაფინანსდა ბიოფსია 
1,388 ლარი 1,388 ლარი 

734 15 მამრ. 
სავარაუდო პოლიციტემია - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა. 

მასალის მოლეკულური კვლევის კომპონენტი. 
1568 1 568 ლარი  

735 15 მდედ. 
რეტინობლასტომა - დაფინანსდა თვალის პროთეზირება 

ოთხჯერ 
8188 ლარი 6944 ლარი 

736 15 მდედ. 
თირკმლის მენჯის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები 
10 438 ლარი 10 288 ლარი 

737 15 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

მედიკამენტი საქართველოში 
19200 ლარი 19200 ლარი 

738 15 მამრ. 
სათესლე ჯირკვლის უმწიფარი ტერატობა - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
3,866 ლარი 2,329 ლარი 

739 15 მამრ. 
ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების ავთვისებიანი - 

დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა 
4 796 ლარი 2 803 ლარი 

740 15 მამრ. 

ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების კეთილთვისებიანი 

სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა და 

რადიოლოგიური კვლევა 

4060 ლარი 2539 ლარი 

741 15 მამრ. 

იუნგის სარკომა-დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევები, 

ქიმიოთერაპია, ქიმიოპრეპარატები და ქირურგიული 

ოპერაცია, ქიმიოთერაპია/  საქართველო (მ. იაშვილის 

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო) 

84 820 ლარი 64 209 ლარი 

742 15 მდედ. 
ცხვირხახის კარცინომა - დაფინანსდა სხივური თერაპია, 

ქიმიოთერაპიასთან კომბინაციაში 
9,800 ლარი 2,250 ლარი 



 

 

743 15 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

ქიმიოთერაპია 
5,604 ლარი 5,604 ლარი 

744 15 მდედ. 

ფარისებური ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია / საქართველო (სხივური 

მედიცინის ცენტრი) 

3800 ლარი 3 800 ლარი 

745 16 მამრ ცხვირ-ხახის ანგიოფიბრომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა 17,482 ლარი 90 ლარი 

746 16 მამრ. 
T ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
4,130 ლარი 4,130 ლარი 

747 16 მდედ. თირკმლის სიმსივნე - დაფინანსდა პათოლოგიური კვლევა 300 ლარი 300 ლარი 

748 16 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია და კვლევები 
3 400 ლარი 2 150 ლარი 

749 16 მდედ. 

თავის ტვინის მე-4 პარკუჭის სიმსისვნე - დაფინანსდა 

ინტენსიური მკურნალობის კურსი, მედიკამენტები, 

რადიოლოგიური კვლევა 

92,445 ლარი 61,940 ლარი 

750 16 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე- 

დაფინანსდა იოდოთერაპია საქართველოში 
3600 ლარი 3600 ლარი 

751 16 მდედ. 
ძვლის და სასახსრე ხრტილის სიმსივნე, დაუზუსტებელი -

დაფინანსდა  ბიოფსია, ქირურგიული ჩარევა   
7,170 ლარი 7,170 ლარი 

752 16 მამრ. სათესლე ჯირკვლის სიმსივნე -  ქიმიოთერაპია 51 725 ლარი 48 016 ლარი 

753 16 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია საქართველოში 
2 830 ლარი 2 830 ლარი 

754 16 მამრ. იუნგის სარკომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური კვლევა 2 700 ლარი 2 700  ლარი 

755 16 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა დიაგნოტიკა და 

ქიმიოთერაპია 
36,637 ლარი 22,359 ლარი 



 

 

756 16 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე-  

დაფინანსდა იზოტოპური გამოკვლევა 
3,400 ლარი 2,400 ლარი 

757 16 მამრ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა -  დაფინანსდა ლაბორატორიული 

და რადილოგიური კვლევები 
182 ლარი 182 ლარი 

758 16 მამრ. 
ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების კეთილთვისებიანი 

სიმსივნე- დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა 
5,000 ლარი 2,000 ლარი 

759 16 მდედ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა / საქართველო (კავკასიის მედიცინის ცენტრი)  
1550 ლარი 1550 ლარი 

760 16 მდედ. 
პაპილარული კარცინომა- დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა 
480 ლარი 480 ლარი 

761 16 მამრ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
415 ლარი 415 ლარი 

762 17 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა  

ქიმიოთერაპია 
6,987 ლარი 5,397 ლარი 

763 17 მამრ. 
ანაპლაზიური ეპენდიმომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

რადიოლოგიური კვლევები საქართველოში 
38 075 ლარი 22 174 ლარი 

764 17 მამრ. 

ლეიკემია,  მარკვენამხრივი კოქსართროზი - დაფინანსდა 

ქირურგიული ჩარევა, ამბულატორიული კვლევები 

საქართველოში 

12 445 ლარი 8258 ლარი 

765 17 მდედ. 
თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევები 
940 ლარი 940 ლარი 

766 17 მდედ. 
იუნგის სარკომა-  დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა და 

რადიოლოგიური კვლევა საქართველოში 
6 534 ლარი 2 909 ლარი 



 

 

767 17 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე- 

დაფინანსდა ქირურგიული ჩარევა და იოდოთერაპია 

საქართველოში 

9 600 ლარი 5858ლარი 

768 17 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური და 

პეტ. კვლევები, მედიკამენტი , ქიმიომედიკამენტები და 

ქიმიოთერაპია 

98 846 ლარი 49 949 ლარი 

769 17 მდედ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
8 437 ლარი 8 437 ლარი 

770 17 მდედ.  

ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია / საქართველო  

(ავერსის კლინიკა) 

3 100 ლარი 860 ლარი 

771 17 მამრ. 
სათესლე ჯირკვლის სიმსივნე -  ამბულატორიული 

მომსახურება 
399 ლარი 399 ლარი 

772 17 მდედ. 

ფარისებური ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია/საქართველო 

(სხივური მედიცინის ცენტრი) 

3800 ლარი 3 100 ლარი 

773 17 მამრ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
9 425 ლარი 9 425 ლარი 

774 17 მამრ. 

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა  

ძვირადღირებული ანტინეოპლაზური მედიკამენტი, 

რადიოლოგიური კვლევები, ქიმიოთერაპია, ზომეტას და 

მედიკამენტის ინფუზია 

11 829 ლარი 10 621 ლარი 

775 17 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
3,200 ლარი 2,000 ლარი 

776 17 მდედ. ჰოჯკინის ლიმფომა-დაფინანსდა PET კვლევა 3,306 ლარი 3,306 ლარი 

777 18 მდედ. ორბიტის რაბდომიოსრკომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია. 1,125 ლარი 591 ლარი 



 

 

778 18 მდედრ. 
ფარისებრი ჯირვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია საქართველოში 
4,000 ლარი 2,500 ლარი 

779 18 მდედრ. 

ბეჭის და ზედა კიდურის ლულოვანი ძვლების 

ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული 

ჩარევა/ საქართველო (შპს მედიქლაბჯორჯია) 

30486.50 ლარი 10000 ლარი 

780 18 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
4,400 ლარი 3,400 ლარი 

781 18 მამრ.  
ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა სხივური 

თერაპია და ქიმიოთერაპია  
27,151 ლარი 22,329 ლარი 

782 18 მდედ. 

რაბდომიოსარკომა- დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

ქიმიოთერაპია, პალიატიური სხივური თერაპია 

საქართველოში 

49 165 ლარი 24 803 ლარი 

783 18 მამრ.  
მარჯვენა სათესლე ჯირკვლის ემბრიონალური კარცინომა - 

დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია 
6,450 ლარი 3,138 ლარი 

784 18 მამრ.  

მარჯვენა ცენტრალური წილაკის ინტრაცერებრული 

მოცულობითი წარმონაქმნი - დაფინანსდა ბიოფსია 

საქართველოში 

13 285 ლარი 5 478  ლარი 

785 18 მამრ.  

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია, გამოკვლევები და მედიკამენტური 

მკურნალობა 

34,782 ლარი 19 702  ლარი 

786 18 მამრ.  

ხერხემლის გულმკერდის მიდამოს სიმსივნური დაზიანება 

- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, დიაგნოსტიკა და 

ქირურგიული ოპერაცია 

8,198 ლარი 5,771 ლარი 

787 18 მამრ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა საქართველოში 
19 220 ლარი 14 035 ლარი 

788 18 მდედ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა ანტინეოპლაზიური 

მედიკამენტი 
19,250 ლარი 19,250 ლარი 

789 18 მამრ.  
ოსტეოსარკომა- დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

მედიკამენტური მკურნალობა 
13,494 ლარი 6,069 ლარი 



 

 

790 18 მდედ. 

ხერხემლის კისრის სეგმენტის მალის რკალებისა და 

სხეულის დაუზუსტებელი ქცევის  სიმსივნე- დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა 

1,049 ლარი 1,049 ლარი 

791 18 მამრ.  
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა და 

მედიკამენტური მკურნალობა. 
13 567  ლარი 10 296  ლარი 

792 18 მამრ. 
იუნგის სარკომა - ტრეპანობიოფსია მორფოლოგიითა და 

იმუნოჰისტოქიმიური კვლევით, რადიოლოგიური კვლევა 
6,710 ლარი 5,412 ლარი 

793 18 მდედ. 

შუბლის ინტრაცერებრული მოცულობითი წარმონაქმნი - 

დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია  და რადიოლოგიური 

კვლევები საქართველოში 

9 315  ლარი 2 815 ლარი 

794 18 მდედ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული 

ჩარევა.  
6 850 ლარი 1 650 ლარი 

795 18 მამრ.  
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები  
3995 ლარი 3 670 ლარი 

796 18 მამრ. ჰოჯკინის ლიმფომა - სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია 14,775 ლარი 14,775 ლარი 

797 18 მდედ. 
ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია -დიაგნოსტიკური 

კვლევები, BCR-ABL გენის რაოდენობრივი კვლევა. 
6 350 ლარი 4 820 ლარი 

798 18 მამრ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია და იზოტოპური გამოკვლევა 

საქართველოში 

4,400 ლარი 2,800 ლარი 

799 18 მამრ. 

სათესლე ჯირკვლის ემბრიონული კარცინომა - 

დაფინანსდა ქიმიოთერაპია ქირურგიული ჩარევა და 

ამბულატორიული კვევები 

77 189 ლარი 38 861 ლარი 

800 18 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
3,200 ლარი 3,200 ლარი 

801 18 მდედ. ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოთერაპია 9,800 ლარი 3,360 ლარი 

802 18 მამრ. 

ძვლის ნეიროექტოდერმული სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და მასთან დაკავშირებული 

ამბულატორიული კვლევები, ქიმიომედიკამენტები 

87 668 ლარი 60 967 ლარი 



 

 

803 18 მამრ. 
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია და დიაგნოსტიკა 
11 373 ლარი 6 385 ლარი 

804 18 მამრ.  
სათესლე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე-დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და  ქიმიოთერაპია 
25 216 ლარი 13 416 ლარი 

805 19 მამრ.  

თავის ტვინის სიმსივნე, მეორადი ეპილეფსიური 

სინდრომით - დაფინანსდა სასწრაფო ქირურგიული 

ოპერაცია 

6,000 ლარი 2,574 ლარი 

806 19 მამრ. რაბდომიოსარკომა - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია 6,208 ლარი 4,206 ლარი 

807 19 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაიპა და იზოტოპური გამოკვლევა 
4 400 ლარი 3 400 ლარი 

808 19 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
4,530 ლარი 1,996 ლარი 

809 19 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
3 800 ლარი 3 800 ლარი 

810 19 მამრ.  

ცხვირ-ხახის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

მედიკამენტები/საქართველო 

(შპს ავერსი-ფარმა), კვლევები 

4 441 ლარი 3 036 ლარი 

811 19 მამრ.  
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა ჩატარებული 

დიაგნოსტიკა და მედიკამენტური მკურნალობა 
25,853 ლარი 17,180 ლარი 

812 19 მდედ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია 
52237 ლარი 50 260 ლარი 

813 19 მდედ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა სხივური თერაპია და 

დიაგნოსტიკა 
7,870 ლარი 5,821 ლარი 

814 19 მდედ. 

მუცლის შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების 

ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა ამბულატორიული 

კვლევები 

1007 ლარი 1007 ლარი 

815 19 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე -  

დაფინანსდა იოდოთერაპია და ქირურგიული ჩარევა 

საქართველოში 

7900 ლარი 5131 ლარი 



 

 

816 19 მდედ. ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა PET კვლევა 2 800 ლარი 2 800 ლარი 

817 19 მამრ.  

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია -დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა, მედიკამენტური მკურნალობა და 

რადიოლოგიური კვლევები ჰოჯკინის ავადმყოფობა-

დაფინანსდა მედიკამენტები, ქიმიოთერაპია, 

თორაკოსკოპია და PET კვლევა 

1,284 ლარი 679 ლარი 

818  მდედ. 
ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, პეტ 

კვლევა და მედიკამენტი 
181 3 159 ლარი  38 909  ლარი 

819 19 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა;  იოდო თერაპია;  
2,650 ლარი 2,650 ლარი 

820 19 მამრ. 
ბარძაყის რბილქსოვილოვანი პათოლოგიური კერა - 

ბიოფსია და ქირურგიული ოპერაცია 
4040 ლარი 2141 ლარი 

821 19 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა,  იოდო თერაპია და 

რადიოაქტიური იოდის გამოყენებით ლაბორატორიული 

კვლევები 

3,800 ლარი 2,000 ლარი 

822 20 მამრ.  
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა  

ქიმიოთერაპია 
2 500 ლარი 1 250 ლარი 

823 20 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივმნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია საქართველოში 
3 800 ლარი 800 ლარი 

824 20 მამრ. 

მარჯვენა სათესლე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა ლაბორატორიული კვლევები,  მედიკამენტები 

და ქიმიოთერაპია საქართველოში 

11 841 ლარი  5 750 ლარი 

825 20 მამრ.  

ცხვირხახის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

პალიატიური რადიოთერაპია და რადიოლოგიური კვლევა 

საქართველოში 

(სხივური მედიცინის ცენტრი) 

9 150 ლარი 5 738 ლარი 

826 20 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე  - 

დაფინანსდა რადიოთერაპია 
3 800 ლარი 2 800 ლარი 

827 20 მდედ. ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოთერაპია 7,600 ლარი 2,694 ლარი 



 

 

828 20 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა - დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკის კომპონენეტი და იოდოთერაპია 
2,510 ლარი 1,710 ლარი 

829 20 მდედ. 
ლიმფომა - დაფინანსდა მედიკამენტი, მოლეკულური 

კვლევა და პეტ/კტ კვლევა 
14 143 ლარი 10 333 ლარი 

830 20 მამრ.  ბურკიტის ლიმფომა -დაფინანსდა დიაგნოსტიკა  750 ლარი 750 ლარი 

831 20 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იზოტოპური გამოკვლევა  
1,000 ლარი 100 ლარი 

832 20 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იზოტოპური გამოკვლევა  
3,400 ლარი 2,400 ლარი 

833 20 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია; დაფინანსდა 

დიაგნოსტიკა და  მედიკამენტიური მკურნალობა 
6,461 ლარი 3,502 ლარი 

834 20 მამრ. 

ნეიროექტოდერმული სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქიმიოთერაპია, ქირურგიული ოპერაცია, 

ანტინეოპლაზიური მედიკამენტები 

36,696 ლარი 15,141 ლარი 

835 20 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია  
3 800 ლარი 3 800 ლარი 

836 20 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარულიკარცინომა - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
3,200 ლარი 1,400 ლარი 

837 20 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია 
4 000 ლარი 4 000 ლარი 

838 20 მდედ. 
ქვედა კიდურების ლულოვანი ძვლების კეთილთვისებიანი 

სიმსივნე - დაფინანსდა ქირურგიული ოპერაცია 
5,000 ლარი 5,000 ლარი 

839 20 მამრ. 
ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

დიაგნოსტიკა 
32,808 ლარი 12,473 ლარი 

840 20 მდედ. 
თავის ტვინის მოცულობითი წარმონაქმნი - დაფინანსდა 

ქალასშიდა დაზიანების ექსტირპაცია 
8 145 ლარი 4 371 ლარი 

841 20 მდედ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

მასთან დაკავშირებული კვლევები 
6,019 ლარი 2,404 ლარი 

842 20 მდედ. 

მწვავე ლეიკემია დაუზუსტებელი უჯრედული ტიპით - 

დაფინანსდა იმუნოფენოტიპირება და მოლეკულურ 

გენეტიკური კვლევა 

1900 ლარი 1900 ლარი 



 

 

843 20 მდედ 

ფარისებური ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია / საქართველო (სხივური 

მედიცინის ცენტრი) 

3 400 ლარი 400 ლარი 

844 20 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის  ავთვისებიანი სიმსივნე - 

რადიოთერაპია 
3800 ლარი 2 800 ლარი 

845 20 მამრ. 
სათესლის ავთვისებიანი სიმსივნე-დაფინანსდა ძვლის 

ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია 
148,000 ლარი 148,000 ლარი 

846 20 მდედ. 

ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების კეთილთვისებიანი 

სიმსივნე- დაფინანსდა მედიკამენტი და რადიოლოგიური 

კვლევა 

9 300 ლარი  4 820 ლარი 

847 21 მდედ. 
მარცხენა თხემის წილის ექსტრააქსიალური სიმსივნე - 

დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია 
619 ლარი 123 ლარი 

848 21 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია და გეგმიური კვლევები 
3 400 ლარი 191 ლარი 

849 21 მამრ.  ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა  ქიმიოთერაპია 7,932 ლარი 6,731 ლარი 

850 21 მამრ. ლიმფომა - დაფინანსდა მედიკამენტი. 1 835 ლარი 385 ლარი 

851 21 მდედ. 

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია/საქართველო 

(სხივური მედიცინის ცენტრი) 

4000 ლარი 2500 ლარი 

852 21 მდედ. 
თავის ტვინის სიმსივნე - დაფინანსდა  რადიოლოგიური  

კვლევა და ქირურგიული ოპერაცია 
6,329 ლარი 3,418 ლარი 

853 21 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის ფოლიკულური კარცინომა - 

დაფინანსდა  რადიოაქტიური იოდით სკენირება 
800 ლარი 173 ლარი 



 

 

854 21 მდედ. 
გლიობლასტომა - დაფინანსდა დიაგნოსტიკა,  სხივური 

თერაპია და ძვირდღირებული მედიკამენტი 
42,027 ლარი 37,562 ლარი 

855 21 მდედ. ჰოჯკინის ავადმყოფობა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია  2,720 ლარი 1,844 ლარი 

856 21 მამრ.  
ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა - 

დაფინანსდა დიაგნოსტიკა;  იოდოთერაპია;  
2,200 ლარი 1,400 ლარი 

857 21 მამრ. 
ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
9,640 ლარი 4,950 ლარი 

858 21 მამრ. 
არაჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევა, კონსულტაცია. 
470 ლარი 470 

859 21 მამრ. 
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - დაფინანსდა 

ძვირადღირებული მედიკამენტი 
4,204 ლარი 4,204 ლარი 

860 21 მამრ. შარდის ბუშტის სიმსივნე- დაფინანსდა  მედიკამენტი 1,770 ლარი 1,180 ლარი 

861 21 მდედ.  
ჰოჯკინის ლიმფომა- დაფინანსდა რადიოლოგიური 

კვლევები 
7,236 ლარი 1,618 ლარი 

862 21 მამრ. 
ფარისებრი ჯირვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

იოდოთერაპია 
3,400 ლარი 2,400 ლარი 



 

 

863 21 მამრ. 

მესამე პარკუჭის მოცულობითი წარმონაქმნი - 

ოკლუზიური ჰიდროცეფალია - დაფინანსდა ქალასშიდა 

დაზიანების ექსტირპაცია 

7200 ლარი 3799 ლარი 

864 21 მდედ. 
ფარიებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

იოდოთერაპია 
3 800 ლარი 3 800 ლარი 

865 21 მამრ.  
სათესლე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - დაფინანსდა 

რადიოლოგიური კვლევა 
11 344  ლარი 5674 ლარი 

866 21 მდედ. 
ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე - დაფინანსდა 

იოდოთერაპია 
2 200 ლარი 2,034 ლარი 

867 21 მდედ. 
ქიაზმალურ სელარული მიდამოს სიმსივნე - დაფინანსდა 

ქირურგიული ოპერაცია 
7,200 ლარი 4,500 ლარი 

868 21 მამრ.  
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია - ღეროვანი 

უჯრედების ალოგენური ტრანსპლანტაცია/საქართველო 
199 650 ლარი 49 650 ლარი 

869 21 მამრ. 

ძვლის და სასახსრე ხრტილის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მედიკამენტები/საქართველო 

(ს.ს. გეფა) 

5 092 ლარი 5 092 ლარი 

870 21 მდედ. 

ფარისებური ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია / საქართველო (სხივური 

მედიცინის ცენტრი) 

1 014 ლარი 1 014 ლარი 

869 21 მამრ. 

ძვლის და სასახსრე ხრტილის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა მედიკამენტები/საქართველო 

(ს.ს. გეფა) 

5 092 ლარი 5 092 ლარი 



 

 

870 21 მდედ. 

ფარისებური ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა იოდოთერაპია / საქართველო (სხივური 

მედიცინის ცენტრი) 

1 014 ლარი 1 014 ლარი 

871 21 მამრ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია და 

მასთან დაკავშირებული კვლევები, ასევე 

ლაბორატორიული კვლევები და მედიკამენტები. 

21 563 ლარი 12 563 ლარი 

872 21 მდედ. 
ფილტვის სიმსივნე - დაფინანსდა ქიმიოთერაპია, 

მედიკამენტები და რადიოლოგიური კვლევა. 
127 130 ლარი 8 393 ლარი 

873 21 მდედ. 

ჰოჯკინის ლიმფომა- დაფინანსდა ქიმიოთერაპია მასთან 

დაკავშირებული ამბულატორიული კვლევები და 

რადიოლოგიური კვლევები 

6 927 ლარი 3 622 ლარი  

874 21 მამრ 
ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე - 

დაფინანსდა  იოდოთერაპია 
3800 ლარი 3800 ლარი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თქვენი ჩართულობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია! 

#შემოგვიერთდით! 

 



 

 

 

საქართველოს  სოლიდარობის  ფონდის ადმინისტრაცია 

 

საქართველო, თბილისი, ინგოროყვას ქ. 7 ტელ.: + 995 322 990900 (23 89), solidaroba.ge; solidarity@gov.ge 

 

სიკეთის კეთება უფრო მარტივი გახდა ! 
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2022 წლის 10 იანვარი 

საქართველოს სოლიდარობის ფონდის წლიური შემაჯამებელი ანგარიში 

 


