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ქვემო ქართლი, მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა
ამბულატორიებია. სოფელ ალგეთში იყო აბულატორია და ახლა აღარ არის

რადიო „მარნეულის“ ეთერში ქამრან მამედოვმა განაცხადა: „ერთ-ერთი ყველაზე დიდი
პრობლემა მუნიციპალიტეტისთვის ამბულატორიებია, მაგალითად ალგეთში იყო და აღარ
არის, გაყიდეს. არ ვამბობ, რომ ეს კორუფციული სქემით მოხდა, სახელმწიფო აუქციონით
გაიყიდა, თუმცა, ფაქტია, რომ ახლა მის ადგილზე სახლია აშენებული“.
ფაქტ-მეტრი ამ განცხადების სიზუსტით დაინტერესდა.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ ფაქტმეტრისთვის მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, ალგეთის ამბულატორია 2010
წელს შპს „მარნეულის რაიონის პოლიკნილიკურ-ამბულატორიული გაერთიანების“
შემადგენლობაში შედიოდა (100%-იანი სახელმწიფო წილით). 2011 წლის ბოლოს
„მარნეულის რაიონის პოლიკლინიკურ-ამბულატორიული გაერთიანება“ მარნეულის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადავიდა. 2012 წლის დასაწყისში მუნიციპალიტეტმა
ალბულატორია (სამი შენობა, 2 600 კვ.მ მიწის ფართობზე) პირდაპირი შესყიდვის გზით
საკუთრებაში კერძო პირს გადასცა, რომელმაც ამავე წელს აღნიშნული ამბულატორია
სოფელ ალგეთში მცხოვრებ მოქალაქეზე გაყიდა.
ჩვენ ასევე დავინტერესდით, შეუძლიათ თუა არა დღეს ალგეთელებს ამბულატორიული
მომსახურებით სარგებლობა. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროდან გვაცნობეს, სახელმწიფო
პროგრამის – „სოფლის ექიმის“ ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტის ალგეთის
ტერიტორიული ორგანოს სოფლების (ალგეთი, აზიზკენდი, გაჯისაკენდი, თაზაკენდი,
საბირკენდი) მოსახლეობას 5 ექიმი და 5 ექთანი ემსახურება. სოფელ ალგეთის
მოსახლეობისთვის, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ამბულატორიული სამედიცინო
მომსახურების მიმწოდებლები (ექიმები და ექთნები) სოფლის ადმინისტრაციული შენობის
პირველ სართულზე მდებარე ფართში და არა ამბულატორიის შენობაში არიან
განთავსებულნი.
ქამრან მამედოვმა ასევე აღნიშნა, რომ “ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა
მუნიციპალიტეტისთვის ამბულატორიებია”. ჩვენ ამ თემაზე მარნეულის დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენელს ვესაუბრეთ.
როგორც ეთერ ლაფერაძემ აღნიშნა, მარნეულში ამბულატორიები არ არსებობს, თუმცა
ამბულატორიულ მომსახურებას სოფლის ექიმები ახორციელებენ. მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით კი, 78 სოფელში, სულ 42 სოფლის ექიმი და 43 ექთანია.

დასკვნა
როგორც ფაქტ-მეტრმა გაარკვია, სოფელ ალგეთში ამბულატორია ნამდვილად
არსებობდა, თუმცა, შენობა, სადაც ის იყო განთავსებული, 2012 წელს კერძო პირმა შეისყიდა.
ამ ეტაპზე სოფელ ალგეთში ამბულატორია არ არსებობს. მარნეულის დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, მარნეულის
მუნიციპალიტეტში ამბულატორიების შენობები საერთოდ აღარ ფუნქციონირებს. თუმცა,
მარნეულის მუნიციპალიტეტის, მათ შორის სოფელ ალგეთის მოსახლეობა,
ამბულატორიულ მომსახურებას „სოფლის ექიმის“ პროგრამის ფარგლებში იღებს.
შესაბამისად, ფაქტ-მეტრის დასკვნით, ქამრან მამედოვის განცხადება არის სიმართლე.
ავტორი: ნანა სისვაძე
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Квемо-Картли, Марнеули
Для Марнеулского муниципалитета одно из самих больших проблем это амбулатория. В
деревне Алгети било амбулатория а в настоящее время уже нету.

В эфире радио “Марнеули” Камран Мамедов заявил что: “ Для Марнеулского
муниципалитета одно из самих больших проблем это амбулатория, например в деревне
Алгети било а сейчас уже нету, продали. Я не говорю, что это произошло с помощью
коррупционной схемы, он бил продан на государственном аукционе, но факт то что сейчас
на его месте построен дом”.
Факт-метр заинтересовался точностью этой заявлении.
Согласно публичной информации представленной от министерство труда,
здравоохранении и социальных дел, в 2010 году амбулатория Алгети принадлежало у
ШПС “поликлиника- амбулаторная союз Марнеулского муниципалитета”. В конце 2011
года, ШПС стал собственностью Марнеулского муниципалитета. В начале 2012 года,
муниципалитет через прямой покупки передал амбулаторию частному лицу, которой в
этом же году продал амбулаторию на граждане деревни Алгети.
Ми также заинтересовались, могут или нет сегодня жители Алгети получат амбулаторное
обслуживание. Как нам сообщили из министерство здравоохранении, в рамках
государственной программы “сельский врач” жителей деревни Алгети обслуживают 5
врачей и 5 медсестры. Представители медицинской услуги для жителей деревни
Алгети, в место здание амбулатории, расположены на первом этаже в административном
здание деревни.
Камран Мамедов также отметил что, одно из самих больших проблем для муниципалитета
это амбулатории. об этой теме ми побеседовали с представителям центра, по контролю
заболеваний и общественного здоровья. Как отметил Етер Лаферадзе , в Марнеули нету
амбулатории но медицинскую услугу акаживают сельские врачи. во всём муниципалитете,
в 78 деревне, в общей эст 42 сельских врачей и 43 медсестеры.
Вывод

Как выяснил факт-метр, в деревне Алгети амбулатория и вправду било, но здание, в
котором он находился, в 2012 году, был приобретен частным лицом. На данном этапе в
Алгети нету Амбулатории. По информации Марнеулского центра по контролю
заболеваний и общественного здоровья, в муниципалитете здании амбулатории больше не
функционируют. Но жители Марнеулского муниципалитета и деревни Алгети,
медицинскую услугу получают в рамках программы “сельского врача”.
Соответственно, по выводу факт-метра, заявления Камран Мамедова является правдой.
Автор: Нана Сисвадзе
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Kvemo- Kartli, Marneuli
Marneuli bələdiyyəsi üçün ən böyük problem, ambulatoriyadı. Algeti kəndində ambulatoriya var
idi, indi isə yoxdu.
Radio “Marneuli” yayınında Kamran Məmmədov bəyan etdi ki: “Marneuli bələdiyyəsi üçün ən
böyük problem, ambulatoriyadı. Məsəl üçün, Algeti kəndində ambulatoriya var idi, indi isə yoxdu,
satdılar. Mən demirəm ki, bu rüşvətxorluqla əlagədər idi, o dövlət auksiyonunda satıldı, amma
fakttı kı, həmin yerdən indi ev tikilib.”
Fakt-metr bu bəyanətin nə gədər həqiqətə uyğun olduğunu yoxladı.
Səhiyyə nazirliyinin məlumatına görə 2010-cu ildə, Algeti kəndinin ambulatoriyası, PNS
“Marneuli bələdiyyəsinin ambulatoriya və poliklinika ittifaqı”, 2011-cu ilin sonunda, PNS,
Marneuli bələdiyyəsinin mülküyyəti oldu. 2012-cu ilin əvvəlində, bələdiyyə ambulatoriyayı özəl
şəxsə satdı, hansı ki, həmin il çərçivəsində mülküyyəti, Algeti kəndinin sakininə birdə satdı.

Biz, Algeti kəndinin sakinlərinin, ambulator xidməttən istifadə edə biləcəklərini maraqlandıq.
Səhiyyə nazirliyindən bizə verilən məlumatlara görə, dövlətin “Kənd həkimi” proqramı
çərçivəsində, Algeti kəndinin sakinlərinə 5 həkim və 5 tib bacısı xidmət edir. Ambulatoriya
binasının əvəzinə, tibi xidmətlər, kənd bələdiyyəsinin binasının 1-ci mərtəbəsində göstərilir.
Kamran Məmmədovun, qeyd ettiyinə görə, bələdiyyənin ən böyük problemləri, ambulatoryalarla
bağlıdı. Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Səhiyyə mərkəzi nümayəndələri ilə biz bu mövzu ilə bağlı
söhbət ettik. Eter Laferadze qeyd ettiyi kimi, Marneulidə ambulatoriyalar olmasada, kənd
həkimləri, hər tibi xidmət göstərirlər. Bütün bələdiyyədə, 78 kənddə, cəmi 42 həkim və 43 tib
bacısı xidmət göstərir.
Nəticə
Fakt-metrin araştirdığı kimi, Algfeti kəndində ambulatoriya binası olub, ancaq 2012 ildə, şəxsi
mülküyəttçi tərəfindən qanuni şəkildə əldə edilib. Bu mərhələdə Algeti kəndində ambulatoriya

yoxdu. Xəstəliklərə nəzarət və ictimai səhiyyə mərkəzinin bəyanətinə görə bələdiyyədə,
ambulatoriya binaları, daha xidmət göstərmir. Ancaq Marneuli bələdiyyəsi, Algeti kəndinin
sakinləri, tibi xidməti “kənd həkim”-i proqram çərçivəsində alır.
Beləliklə, fakt-metrin nəticəsiylə, Kamran Məmmədovun bəyanəti doğrudur.
Avtor: Nana Sisvadze

Քամրան Մամեդով
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Ստորին Քարթլի, Մարնեուլի
Մառնեուլի մունիցիպալիտետի համար ամենամեծ հիմնախնդիրներից մեկը
հիվանդանոցն է: Ալգեթի գյուղում հիվանդանոց եղել է, այժմ չկա:
«Մառնեուլի» ռադիոյի եթերում Քամրան Մամեդովը հայտարարել է. «Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի համար ամենամեծ հիմնախնդիրներից մեկը հիվանդանոցն է:
Օրինակ՝ Ալգեթի գյուղում հիվանդանոց եղել է, այժմ չկա, վաճառել են: Ես չեմ ասում, թե
դա տեղի է ունեցել կաշառակերության սխեմայի օգնությամբ, այն վաճառվել է
պետական աճուրդով, բայց փաստն այն է, որ հիմա դրա տեղում տուն է կառուցված:
Փաստ- մետրը հետաքրքրվել է այս հայտարարության ճշտությամբ :
Համաձայն Առողջապահության , աշխատանքի և սոցիալական հարցերով
նախարարությունից ստացված հանրային տեղեկատվության , 2010թ-ին Ալգեթիի
հիվանդանոցը պատկանում էր ՍՊԸ «Մառնեուլի մունիցիպալիտետի պոլիկլինիկա հիվանդանոցային միությանը»: 2011թ-ի տարեվերջին ՍՊԸ-ն դարձել է Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի սեփականությունը : 2012թ-ի սկզբին մունիցիպալիտետն ուղիղ
առուծախի միջոցով բուժկետը տվել է անհատ անձին, ով էլ նույն տարում բուժկետը
վաճառել է Ալգեթի գյուղի բնակչին:
Մենք նաև հետաքրքրվել ենք, կարող են, թե ոչ Ալգեթի բնակիչների ստանալ
հիվանդանոցային սպասարկում : Ինչպես մեզ հայտնել են Առողջապահության
նախարարությունից , «Գյուղի բժիշկ» պետական ծրագրի շրջանակներում Ալգեթի գյուղի
բնակչությանը սպասարկում էին 5 բժիշկ և 5 բուժքույր: Ալգեթի գյուղի բնակչությանը
բժշկական սպասարկման ներկայացուցիչները հիվանդանոցի շենքի փոխարեն
տեղակայված են գյուղի վարչական շենքի առաջին հարկում:
Քամրան Մամեդովը նշել է նաև, որ Մառնեուլի մունիցիպալիտետի համար ամենամեծ
հիմնախնդիրներից մեկը հիվանդանոցն է: Այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք նաև

Հասարակական առողջապահության և հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի
ներկայացուցչի հետ: Ինչպես նշել է Էթեր Լաֆարաձեն , հիվանդանոց չկա, բայց
գյուղական բժիշկները բժշկական օգնություն ցուցաբերում են: Ամբողջ
մունիցիպալիտետում , 78 գյուղերում, ընդհանուր հաշվով կան 42 գյուղական բժիշկ և 43
բուժքույր:
Եզրակացություն .
Ինչպես պարզեց փաստ-մետրը, Ալգեթի գյուղում հիվանդանոց , իրոք, եղել է, սակայն 2012
թ-ին ձեռք է բերվել անհատ անձի կողմից: Այս պահին Ալգեթիիում հիվանդանոց չկա:
Ըստ Մառնեուլիի Հասարակական առողջապահության և հիվանդությունների
վերահսկման կենտրոնի տեղեկատվության , մունիցիպալիտ ետում հիվանդանոցի շենքն
այլևս չի գործում: Սակայն Մառնեուլիի մունիցիպալիտետի և Ալգեթի գյուղի բնակիչները
բժշկական սպասարկում ստանում են «Գյուղի բժիշկ» պետական ծրագրի
շրջանակներում :

