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სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სამედიცინო საქმიანობის 
სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 

www.rama.moh.gov.ge   

 

გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები 

 

 

 

 

 

 

1,92%

98,08%

ოფიციალური ვებ-გვერდის საინფორმაციო გამჭვირვალობა IDFI 
პარამეტრების მიხედვით

www.rama.moh.gov.ge 
გამჭვირვალობის
ხარისხი

http://www.rama.moh.gov.ge/�
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9. საჯაროდაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 

8. საჯაროდაწესებულების საკადროუზრუნველყოფა

7. ს-დ საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო
შესყიდვების, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, 
ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები

6.  საჯაროდაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც
მიზნად ისახავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა
უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი

ინტერესების უზრუნველყოფას

5. სამართლებრივი აქტები და საჯაროდაწესებულების
ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

3. მონაცემები საჯაროდაწესებულების საინფორმაციო
რესურსების შესახებ

2. საჯაროდაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯაროდაწესებულების შესახებ

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი



4 
 

შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 

 

 

 

14,02%

85,98%

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობადა არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

www.rama.moh.gov.ge ელ-
მმართველობის ხარისხი
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13. დამატებითი მნიშვნელოვანი
პარამეტრები

12. უსაფრთხოება

11. უნარშეზღუდული
მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობა

10. ელექტრონული სერვისები

9. ელექტრონული ჩართულობა

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან

7. სინტაქსურად გამართული
პროგრამული კოდი

6. ადაპტაცია მობილურ
კავშირგაბმულობასთან WAP

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

2. ძიება

1. ნავიგაცია
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ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი
ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებ-გვერდზე
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სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ოფიციალური ვებ-გვერდი 
გაუმართავია, როგორც ინფორმაციული შიგთავსის, ასევე ტექნიკური პარამეტრების მხრივ, რის 
გამოც შეუძლებელია ვებ-გევრდის საინფორმაციო გამჭვირვალობისა და ტექნიკური 
პარამეტრების შეფასება. 

 

სააგენტოს ვებ-გვერდზე არ მოიძება შემდეგი სახის თითქმის არანაირი ინფორმაცია: 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ; 

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა; 

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ; 

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები;  

 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა; 

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 
უზრუნველყოფას; 
 

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვების, 
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები; 
 
 

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა; 

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი). 

ამასთან, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო მოქმედი დებულების 
თანახმად ასრულებს მნიშვნელოვან საქმიანობას, კერძოდ, მისი კომპეტენცია და საქმიანობის 
სფერო სხვა მნიშვნელოვან საქმიანობასთან ერთად მოიცავს, აგრეთვე, შემდეგს: 

• სააგენტო გასცემს შემდეგი სახის ლიცენზიებს: 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლიცენზია; 
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სასამართლო სამედიცინო-ექსპერტიზის ლიცენზია; 
სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ლიცენზია; 
პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზია; 
განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებზე საქმიანობის ლიცენზიას, საწარმოო 
ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია; 
 

• სააგენტო გასცემს შემდეგი სახის ნებართვებს: 
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ან 
ექსპორტის ნებართვა; 
ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვას; 
ფარმაცევტული წარმოების სამკურნალო საშუალებების ნებართვა; 
ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა. 
 

• სააგენტო აწარმოებს შემდეგი სახის რეესტრებს: 
ფარმაცევტული პროდუქტის უწყებრივი რეესტრი; 
ფარმაცევტული პროდუქტების რეალიზატორების რეესტრი; 
სანებართვო უწყებრივი რეესტრი; 
 

• სააგენტო ახორციელებს შემდეგი სახის კონტროლს: 
იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო 
დახმარების ხარისხის კონტროლი; 
სამკურნალო საშუალებების მიმოქცევისა და ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლი; 
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ლეგალურ 
ბრუნვაზე კონტროლი; 

სასურველია, ვებ-გვერდზე მოიძიებოდეს ზემოხსენებული ინფორმაციის შესახებ ცნობები. 

 

 

 

 

 

 


