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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,

 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს, 

ბატონ ზურაბ აზარაშვილს

ბატონო ზურაბ,

2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საპარლამენტო განხილვების პროცესში 
მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, სახელმწიფოს დაეფინანსებინა 
ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების CGM სისტემებით 
უზრუნველყოფა. ეს საკითხი ასევე დააყენა ფრაქციამ „ლელო-პარტნიორობა 
საქართველოსთვის“ ბიუჯეტის პროექტის ფრაქციის წინაშე წარდგენისას, ამდენად 
მისასალმებელია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით თანხების გამოყოფა.

როგორც ჩემთვის ცნობილია, ამჟამად მიმდინარეობს CGM სისტემის შერჩევის 
პროცესი, რადგან  მსოფლიო ბაზარზე  ამ პროფილის სამი წამყვანი კომპანიაა.

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით:

1. სამინისტროს მიერ ჩატარებული ბაზრის კვლევის შედეგად, რომელი კომპანიის 
მიერ წარმოებული ხელსაწყოა ყველაზე ზუსტი და ხარისხიანი?

2. რომელი კომპანიისგან გეგმავს სამინისტრო CGM სისტემის აპარატების 
შესყიდვას?

3. რა ასაკიდან აქვს დაშვება შერჩეულ ხელსაწყოს FDA და EMA-ს რეკომენდაციებით?
4. რამდენად ზუსტია შერჩეული სენსორი? გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია, 

მინიმუმ, სენსორის MARD-ის შესახებ. 
5. სამინისტროს მიერ არჩეული CGM სენსორი რამდენად უსაფრთხო და სანდოა 

სამკურნალო გადაწყვეტილებების მიღებისას? FDA და EMA-ს თანახმად, 
დასაშვებია თუ არა, მხოლოდ ამ ხელსაწყოს მონაცემების საფუძველზე, ბავშვს 
გაუკეთდეს ინსულინის თერაპიული დოზა, თუ  მაინც რჩება თითზე ჩხვლეტით 
მდგომარეობის გადამოწმების საჭიროება?

6. რამდენად ხარჯთეფექტურია ხელსაწყო, რომლის ყიდვაც დაგეგმილია? სისტემის 
ხარისხობრივი მაჩვენებლების გათვალისწინებით, იგი თავსებადი იქნება 



მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ინსულინის ტუმბოსთან თუ სხვადასხვა ტუმბოსთან 
ერთადაც შესაძლებელია მისი გამოყენება?

7. დღე-ღამეში რამდენჯერ საჭიროებს შერჩეული ხელსაწყო კალიბრაციას? 
8. რამდენ დღეში უნდა შეიცვალოს სენსორი? ტრანსმიტერი? ნორმალური 

ფუნქციონირებისათვის ხელსაწყოს თითოეული დეტალის  რა რაოდენობაა 
საჭირო თვეში?

9. შერჩეული კომპანიის მოდელი აღჭურვილი იქნება თუ არა წამკითხველით (ე.წ. 
„რიდერით“), რაც ინსულინდამოკიდებული ბავშვების მშობელთათვის 
უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია? თუ ხელსაწყოს არ აქვს წამკითხველი, რომელ 
მობილურ ტელეფონებთანაა იგი თავსებადი? (გთხოვთ, მიუთითოთ 
კონკრეტული მოდელები)

10. არსებობის შემთხვევაში, წამკითხველი, შესაბამისი მობილური აპლიკაცია და 
თავად ხელსაწყოს ინსტრუქცია ნათარგმნია თუ არა ქართულ ენაზე?

11. აქვს თუ არა აპლიკაციას აქვს ე.წ.  „Follower” ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფის 
ბავშვის სისხლში შაქრის დონის კონტროლს მაშინაც, როცა იგი ფიზიკურად არ 
იმყოფება მშობელთან.

12. იყვნენ თუ არა კომპანიები, რომლებმაც უარი განაცხადეს CGM სისტემის 
შესაძენად გამოცხადებულ ტენდერში და რა მიზეზით?

13. ჰქონდა თუ არა ტენდერში მონაწილე ყველა კომპანიას თანაბარი პირობები? 
სატენდერო მოთხოვნებში შედიოდა თუ არა ე.წ. „Flash Monitoring“ სისტემა?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი


