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1. Бацæуæн   

Ног коронавирус (SARS-CoV-2) æмæ уымæй расайгæ низфæзынд (COVID-19) гоймагдзинады стыр 

проблемæйы раз æрлæууын кодта, уый тыххæй æмæ, пандеми адæймæгты мæлæтимæ иумæ 

æнæпрецендентон экономикон хæрдзтæ дæр расайдта. COVID-19-имæ тох кæнын алы бæстæйы хицауады 

сæйраг приоритет сси.   

Гуырдзыстон эпидемийы æруромыны тыххæй цæттæ кæнын байдыдта рагэтапыл. Бæстæйы 

хицауады рдыгæй 2020 азы уалдзæджы ауагъдгод æруромыны мадзæлттæ æмæ кризисыл фæуæлахизæн 

авæргæ къахдзæфтæ фæрогдæр кодта COVID-19-имæ ассоциргонд æвæрццаг фæстиуæгты, кæцы фадат 

радта, майы мæйæ арæнæвæрдты этапонæй фæрогдæр кæнын. Æндæр æмæ æндæр факторты ахадынæй, 

афтæ-ма регионы уæвæг тенденцимæ гæсгæ, Гуырдзыстоны ног коронавирусæй инфицирады æмæ ног 

цауты рæзын интенссивонæй райдыдта сентябры периодæй, кæцы æнæхъæн бæстæйы территорийыл 

эпидемийы массивон апырхкæнынад расайдта. Инцидентдзинады рæзтимæ иумæ, эпид-контролæн 

нысаниуæгджын параметрты (се хсæн, репродукцийы индекс, мæлæтдзинады æвдисæг цæрджытыл 

нымадæй, тестирады æвæрццагад) æмæ госпиталон ресурсты спайдайæ Гуырдзыстоны бахæццæ фæдисы 

сырх æмвæзадмæ, цæй фæстиуæгæн дæр, бæстæйы хицауад фæззæджы фæстаг превенцийы æмæ 

стабилизацийы тыххæй фæстæмæ алкæмæн æнæнмæнг æххæсткæнинаг скодта бæрæг тобæгæнæг 

мадзæлттæ æмæ рауæрæх кодта нысанон арæнæвæрдтæ. Пандемийы фæтк дæттынæн нысангонд ахаст, 

ацы рæстæгæн, æппæтæй эффектон у, фæлæ уаргъæн лæууы бæстæйы экономикæйы, къуылымпы кæны 

рухсады секторы ахуыр режимы функционир кæнынæн æмæ хъыг дары бæстæйы дарддæры райрæзтæн. 

Декабры мæйы уавæрмæ гæсгæ, Гуырдзыстоны сбæлвырдгонд цауты æвдисæг 5 834/100 000 цæрджытыл 

у, фæлæ инфициргонд цæрджыты аргъæвдисæг та - 15%-ы у. Сдзæбæхуæвджыты нымæц - 89%-ы у, фæлæ 

амæлджыты - 1%.  COVID-19 фæззæджы периоды сси бæстæйы мæлæтдзинады кæнæг аххосаг, фæлæ 

æнæхъæн 2020 азæн уый уыдзæнис мæлæтдзинады цыппæрæм кæнæг аххосаг.  

 Уæвæг уавæры стабилизацийы æмæ фылдæр цæрæнбоны фервæзын кæнынæн, цалынмæ 

бакуыстгонд уыдзæни COVID-19-ы ныхмæ этиотропон хосгæнæн препарат, уæдмæ оптималон амал 

COVID-19-ы ныхмæ æдас æмæ эффектон вакцинæты сфидар кæнын æмæ администриргонд уыдзæн, кæцы 

æппын  фæстагмæ эпидемийы æруромыны нысаниуæгджындæр разуавæр уыдзæн.1  

 Гуырдзыстоны COVID-19 вакцинацийы политикæйы бæрæггæнæны æмæ фидаркæнынады 

къухарæзты нысанæй, арæзт æрцыд Гуырдзыстоны COVID-19-ы вакцинацийы фидаркæнынады  

уагдæтыхсæн координацион къамис Гуырдзыстоны оккупацигонд территоритæй лигъдæтты, фæллойады, 

æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды министры сæрдарадæй.2 Вакцинацийы фидаркæнынады 

пъланы бацæттæ кæнынæн координацийæн хъæуы низфæзындты конторлы æмæ æхсæнадон 

æнæниздзинады национ центр (НКÆÆНЦ). Азийы тынгады банкы æххуысæй процессы хайад исы 

экспертты къорд. Ахуыргæнæн чиныгæн пайдагонд æрцыд Æнæниздзинады дунеон организацийы (ÆДО) 

рдыгæй бацæттæгонд методикон документ.3  Арæзт æрцыд аст техникон кусæн къорд æндæр æмæ æндæр 

тематикон æрдæмадæй. Къордты сконды сты зонадон хайады эксперттæ, æнæниздзинад хъахъхъæды 

секторы æндæр æмæ æндæр структурæйы минæвæрттæ, сервисы бадæтджытæ. Алыварсон консультациты 

æмæ æркаты фæстиуæгæн, сцæттæ ис ацы документ, кæцы æххæст кæны фæндагамонæг роль COVID-19 

вакцинацийы фидаркæнынады процессы. 

Вакцинацийы  фидаркæнынады пълан равдисдзæн бæстæйы процессы эффектон сыххæст кæнынæн 

хъæугæ архæйдтытæ, дзуаппдæттæг фæрсты æмæ финансон хъæугæдзинæдты. Æдзухон ивгæ ситуацимæ 

гæсгæйæ, цыдæриддæр дунейы мидæг вакцинæты фæлварæн-регистрацийы æмæ рауадзын-адих кæнын-

æввонг кæнын баст у Гуырдзыстоны COVID-19 вакцинæйы фидаркæнынады национ пъланы ног 

информацимæ гæсгæ æрцæудзæн периодикон ивддзинæдты бахæссын æмæ пъланы адаптир кæнын.  

____________ 
1 Leung, K., Wu, J.T., Liu, D., & Leung, G.M. First -wave COVID-19 transmissibility and severity in China outside Hubei 

after control measures, and second-wave scenario planning: a modeling impact assessment. Lancet 395, 1382 -1393 (2020). 
2 «Гуырдзыстоны COVID-19-ы вакцинацийы фидаркæнынады уагдæтыхсæн координацион къамисы сконды тыххæй» 

Гуырдзыстоны хицауады 2020 азы 15 декабры  N 2459 бардзырд.   
3 Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines. Geneva: World Health Organization; 2020 

(WHO/2019-nCoV/NDVP/2020.1). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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2. Иммунизацийы паддзахадон программæ Гуырдзыстоны 
Гуырдзыстоны иммунизацийы паддзахадон программæйы сифтонг кæндзæни лæвар вакцинæйы 

иммунизацийы къæлиндарæй æмæ эпидæвдыстæй бæрæггонд вакцинæтæй. Вакцинаци регулиргонд 

цæуы «Æхсæнадон æнæниздзинады тыххæй» Гуырдзыстоны закъонæй4 æмæ закъондæлбариуæг 

нрмативон акттæй5. Программæйæн, традиционæй, хорз арæзт уазал рæхысы хызæг, мониторингы 

æмæ цæстдарды системæ ис. Æфтауынадæй цæрджыты уæвды æмвæзад вакцинæты  фылдæрæн 

бæрзонд у, фæлæ иуæй-иу антигæнæн фæстæзад у куыд регионалон, афтæ, бæстæйы афæдзон 

нысæнттæн (95%). Амæн йæ аххосæгтæ сты: сæрмагонд уагдæтты къаддæр цымыдисдзинад  

вакцинацимæ; персоналы ныллæг мотиваци, тынггонд куысты график; æнæмбæлон бастдзинад 

фыццаг æнæниздзинад хъахъхъæды уагдæтты æмæ æхсæнадон æнæниздзинады куыстуæтты хсæн; 

ныййарджыты рдыгæй вакцинацийы рдæм резистентон ахастдзинад (сæйрагæй стыр горæтты) æмæ 

æндæр фактортæ.  

2013 азæй, паддзахадон программæйы фæлгæтты, рагацау равзæрст риск-къордты æмæ 

Æнæниздзинады дунеон организацийы (ÆДО) рекомендацитæм гæстæ, уагъд цæуы сезонон гриппы 

ныхмæ вакцинаци. Азæй-азмæ, æххæст цæуы æлхæд вакцинæйы нымæцы фылдæркæнынад æмæ 

уæрæх кæны вакцинацийы дæлбариуæг приоритетон риск-къордты номхыгъд. 2020/21 азты сезонæн, 

программæйы фæлгæтты, бæстæмæ хаст æрцыд 235 000 дозæ гриппы ныхмæ вакцинæ æмæ ацы азы 

6-æм январæн, æфтауынадæй уæвды æвдисæг у 75%-ы.          

 Иммунизацийы национ программæйы гæнæнтæ æмæ ресурстæ æвдыст сты COVID-19-ы ныхмæ 

вакцинацийы фидаркæнынады ацы пъланы æмæ уыдзæн оптималонæй спайдагонд вакцинацийы 

къампанийы бæстæйы æмвæзадыл райтынг кæнынæн, фæлæ иммунизацийы программæйы уæвæг 

цухдзинæдтæ æмæ рутиналон вакцинæты рдæм цæрджыты ахастдзинад та æркастгонд у ацы 

фидаркæнынады пъланы сервисты бадæттыны æмæ коммуникацийы стратегийы хæйтты.  

 

3. COVID-19-ы кандидат æмæ авторизацигонд вакцинæтæ   
Уымæ гæсгæйæ, цæмæй æнхъæлмæкæсинаг COVID-19-ы вакцинæты тыххæй информаци 

æдзухæй ивгæ у æмæ æрвылбон ноггæнгæ, фæлæ вакцинæты райсты æмгъуыдтæ дæр афтæ сты, ивгæ, 

уæвæг пълан бындурæвæрд у (фылдæрхайы) уыцы реалондзинадæн, кæцы уæвыди 2021 азы 19-æм 

мартъийы æмæ дзы æркастгонд уыдзæн иннæ вакцинæты фидаркæнынады гæнæнтæ:       

 

 

 

 
4 «Æхсæнадон æнæниздзинады тыххæй» Гуырдзыстоны закъон (райсты бон: 27/06/ 2007).   
5«Профилактикон æфтауынты национ къæлиндары, уыцы инфекцион низты номхыгъды, кæцыйæн 

æнæмæнгхъæугæ у провилактикон æфтауæнтæ æмæ профилактикон æфтауæнты ауагъды карон 

æвдисæнты, æмгъуыдты æмæ  иммунизацийы уагæвæрдты бæлвырд кæныны тыххæй» Гуырдзыстоны 

оккупацигонд территоритæй лигъдæтты, фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды 

министры 2019 азы 16-æм декабры №01-60/н бардзырд.  
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Таблицæ 1. Кандидат-вакцинæты афæлгæст 2021 азы 19 мартъийы уавæрмæ гæсгæ6 

 
 

Уадзæг  

компани 

Вакцинæйы 

тип 

Хъæугæ 

дозæтæ 

æмæ 

интервал    

Дозæ/гуырахст   
Райрæзт

ы стади  

 
Æнхъæлмæкæсинаг 

кæнæ райст 

авторизаци   

BioN-Tech/  

Pfizer  
mRNA  

2 доза, 0-

21 бон 

1 доза = 0.3 ml 

IM 

Барлæвæрд у 

пайдакæнын: 

Швейцари, 

Бахрейн, 

Бразили, Ног 

Зеланди, 

Саудон Арави,    

Æнæаргъæвгæ 

авторизаци: 

Иугонд 

Паддзахад, 

АИШ, Канада, 

Евроиугонд, 

Израиль, 

Норвеги, 

Исланди æмæ 

æндæр 

бæстæтæ     

 

2020 азы декабры   

Moderna/  

Lonza  
mRNA 

2 доза, 0-

28 бон 

1 доза =0.5ml 

IM 

Барлæвæрд у: 

Швейцарийы.    

Æнæаргъæвгæ 

авторизаци: 

АИШ, 

Евроиугонд, 

Иугонд 

Паддзахад, 

Норвеги, 

Исланди, 

Израиль æмæ 

æндæр 

бæстæтæ   

 

2020 азы декабры   

Oxford/  

Astra-

Zeneca  

Нæ-

репликацион 

вирусы 

вектор    

(1-) 2 

доза  

0, 28 бон 

1 доза =0.5ml 

IM 

Æнæаргъæвгæ 

авторизаци: 

Евроиугонд, 

Иугонд 

Паддзахад, 

АИШ, 

Австрали, 

Норвеги, 

Исланди, 

Аргентина, 

Чили, 

Бразили, Инди 

æмæ æндæр 

бæстæтæ    

 

 

 

2021 азы январы   

Sinopharm 
Инактивирон 

вирус   

2 доза, 0-

14 бон 

1 доза =0.5ml 

IM 

Барлæвæрд у: 

Китайы   

Æнæаргъæвгæ 

авторизаци: 

Перу, 

 

2020 азы декабры 

райста регистраци 

Иугонд Эмиратты   
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Аргентина, 

Бахрейн,   

Иугонд 

Эмиратты   

Иордани, 

Египет   

J&J/Jansse

n  

Нæ-

репликацион 

вирусы 

вектор    

(1-)2 доза  

0, 56 бон  

1 доза =0.5ml 

IM 

Æнæаргъæвгæ 

авторизаци: 

АИШ, Иугонд 

Паддзахад, 

Бахрейн, 

Аргентина, 

Бразили, 

Белги, 

Колумби æмæ 

æндæр   

 

2021 аз  

SP/GSK  Рекомбинат   
2 доза, 0-

28 бон 

1 доза =0.5ml 

IM 

3-аг фаза:  

АИШ   

 
2021 аз  

Sinovac 

Biotech 

Co., Ltd 

Инактивирон 

вирус   

2 доза, 0-

14 бон 

1 доза =0.5ml 

IM 

Барлæвæрд у: 

Китай, 

æнæаргъæвгæ 

авторизаци: 

Чили, Турци, 

индонези, 

Бразили æмæ 

æндæр 

бæстæтæ   

 

2021 аз 

Novavax 

Вирусы 

урсæгон 

компонент     

2 доза, 0-

21 бон 

1 доза =0.5ml 

IM 

3-аг фаза:   

Иугонд 

Паддзахад, 

АИШ, 

Мексика, 

Пуэрто-Рико     

 

2021 аз 

Serum 

Institute of 

India 

Вирусы 

урсæгон 

компонент      

2 доза, 0-

28 бон 

1 доза =0.5ml 

IM 

½ фаза:  

Австрали  

 

2021 аз 

Bharat 

Biotech 

Инактивирон 

вирус   

2 доза, 0-

28 бон 
 

3-аг фаза. 

Æнæаргъæвгæ 

авторизаци: 

Инди, Иран, 

Зимбабве   

 

Bharat Biotech 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 
6
 https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ информаци ист у 2021 азы 19 мартъийы. 
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Бавдыст вакцинæтæй:  Pfizer/BionTech, Moderna AztraZeneca æмæ Johnson&Johnson ныридæгæн 

авторизацигонд сты АИШ-ы æмæ Евроиугонды (æмæ æндæр æуункджын регилиргæнджыты) рдыгæй 

æмæ уагъд сты Æнæниздзинады дунеон организацийы (ÆДО) рдыгæй æнæрагъæвгæ пайдакæныны 

номхыгъды.7 Нысангонд вакцинæтæ иу хай бæстæты барвæндонæй у спайда кæнынæн, фæлæ иннæ 

хай бæстæты сын ис æрмæст æнæаргъæвгæ пайда кæныны8 авторизаци.  

Афтæ-ма фæнысангæнинаг у, цæмæй таблицæйы лæвæрдгонд вакцинæты фылдæры æвæрыны 

режим 2-80C-у, Pfizer/BionTech æмæ Moderna-йы йеддæмæ, кæцытæ -700C æмæ – 200C æвæрд 

цæуынц. Амæ гæсгæйæ, нысангонд пълан арæзт у иртасæны фæстиуæгæн бæрзонд эффектондзинады 

уæвæг Кандидат-вакцинæты потенционæн æртæ температурон режимы уæвæг вакцинæйы спайда 

кæныныл. Ултра-уазал рæхысы бахъуыдмæ гæсгæйæ, æмæ аккаг логистикон зындзинæдты тыххæй, 

Pfizer/BionTech-ы вакцинæйы спайда кæнын, афтæ куыд  Moderna-йы сæйрагæй лимитирон бæрцæй,  

приоритетон къордтæн организацигондæй спайда кæныны къуымæй у æркастгонд. Дыууæ вакцинæ 

дæр гæнæнуæвæг максималон дозæты нымæц райста æрмæст цæрджыты фыццаг 3%-ы, ома 

приоритетон къордтæм хауджытæ.  2021 азы фыццаг кварталæй гæнæн уыдзæни 2-80C-ы вакцинæты 

райсын, кæцытæм Гуырдзыстоны уазалгæнæн, уазал рæхысы æмæ æндæр логистикон системæтæ 

æххæстæй сты адаптиргонд.  

Кандидат-вакцинæты æвзаргæйæ, бæстæ разамынд кæны ахæм критеритæй: (а) вакцинæйы 

бакуысты/лицензийы райсты стади æмæ базарыл ауадзыны æнхъæлмæкæсинаг æмгъуыдтæ; (б) 

вакцинæйæн хъæугæ температурон режим æмæ домынæдтæ (комплексонад-зындзинад) уазал 

рæхысы рдæм; (в) конкретон вакцинæйы гæнæнуæвæг регистрацийы æмгъуыдтæ карз регулиргæнæг 

органты рдыгæй; (г) вакцинæйы уæвынад COVAX-ы платформæйы9 æмæ (д) конкретон вакцинæмæ 

цæрджыты гæнæнуæвæг негативон ахастдзинады риск уадзæг æмæ аразæг бæстæйы, æндæр 

бæстæтæм уæрæх масштабон вакцинацийы программæты фиксиргонд вакцинæйы æдасдзинады/-

фæрссаг эффекты арæхы, ахæлиуы æмæ низфæзынды карздзинадыл ахадыны фæдыл ног 

бæлвырдгæнæнты æртымбыл кæнынмæ гæсгæ.    

 

 

 

4. Регулиргæнæг æхсæнад  
Уæвæг реалондзинад вакцинæты цырд фидаркæнынады цæстæнгасæй хъæугæ у бæстæйы 

регулиргæнæг æхсæнады æмæ Гуырдзыстоны оккупацигонд территоритæй лигъдæтты, 

фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды министрады (фæстæдæр - министрад) 

æндæр аккаг 

____________ 

 
7 Æнæаргъæвгæ пайдагæнæн номхыгъдмæ бахæссыны процедурæ у Æнæниздзинады дунеон организацийы 

рдыгæй бæрæггонд процедура ног кæнæ æнæ лицæнзиронгонд продуктты (вакцинæты, хосгæнæн-

терапион æмæ диагностикон фæрæзты) спайда кæнынæн æхсæнадон æнæниздзинады æнæаргъæвгæ 

уавæры рæстæджы.  Emergency use listing procedure (who.int) . 
8 Æнæаргъæвгæ пайдакæныны авторизаци у уыцы механизм, кæцыйы пайда кæнынц бæстæйы регулиргæнæг органтæ 

æнæаргъæвгæ цауты, зæгъæм,  пандемийы уавæрты, цæмæй къух саразой нырма æнæрегистрацигонд вакцинæйы æмæ 

æндæр хосгæнæн фæрæзы æнцонамалдзинадæн, кæцы æнæмæнгхъæугæ у низдзинады хоскæнынæн кæнæ йæ 

апырхкæныны æруромынæн. Ай хуызæн авторизаци лæвæрд цæуы æрмæст уæд, кæд æмæ нæ уыдзæни æндæр 

алтернативæ æмæ конкретон продкут ифтонг кæны регулиргæнæгы стандартон домæнты æдасдзинады æмæ 

эффектондзинады. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained. 
9 https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard информаци ист у 2021 азы 19 мартъийы уавæрмæ 

гæсгæ.   

 

 

 

https://www.who.int/publications/m/item/emergency-use-listing-procedure#:~:text=Emergency%20Use%20Listing%20(EUL)%20procedure,Ebola%20outbreak%20of%202014%2D2016.
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
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структурæты æххæст цæттæдзинады – æрбахæссыны процессы æнæкъуылымпыйæ сæххæст 

кæнынæн. 

Гуырдзыстоны закъондæттæгæй фармацевтон продукты Гуырдзыстоны базарыл уадзыны 

паддзахадон регистрацийы дыууæ амал уæвы.10 Хъуыстгонд режимы спайда кæныны бындур у 

æндæр бæстæйы кæнæ паддзахæдты хсæн фармацевтон продуктты регулиргæнæг паддзахадон 

органы диференцирад æууæнкдзинады, сæрмагонд базæрттыл æрмæст бæрзонд гъæды фармацевтон 

продукты уагъды хъæппæрисмæ гæсгæ. Сæрмагондæй, æндæр бæстæйы кæнæ паддзахæдтыхсæн 

фармацевтон продуктты регулиргæнæг паддзахадон органы рдыгæй фармацевтон продуктмæ уый 

контролмæ хауæг базæрттыл уагъдæн æдасдзинады, эффктдзинады æмæ гъæды домынæдты 

иуварсонæй раргом кæндзæн Гуырдзыстон æмæ не ххæст кæны уый хуызæн кæнæ æнгæс 

домынæдтæм фармацевтон продукты æдасдзинады, гъæды æмæ терапион эффектдзинады сбæлвырд 

кæныны нысанæй, фæлхатгæ экспертизæйы.  

Æууæнкджын регулиргæнæг органтæ (Европæйы хосты агентад æмæ 37 бæстæйы 

регулиргæнæг),11 процедурæйæн хъæугæ рæстæг (15 куысты бон), регистрацийы фæтк æмæ 

уавæртæ12 бæрæггонд сты закъонмæ хауæг акттæй.       

Фармацевтон продукты паддзахадон регистрацийы национ режимæй регистрацийы фæтк  

æмæ уавæртæ нысан кæны фармацевтон  продукты регистрацион документты администрацион æмæ 

зонадон-техникон экспертизæйы.13 Иммунологион препаратты (се хсæн, вакцинæты) регистрацион 

процедурæтæн бæлвырдгонд у æртæмæйон æмгъуыд. Иунæг режимы уавæртæ дæр нæ нысан кæны 

æнæаргъæвгæ хъæугæдзинады цаутæ æмæ уымæн уагæвæрд уæлбартæ.  

Гуырдзыстоны закъондæттæг æмгъуыд дæтты фармацевтон продукты Гуырдзыстоны базарыл 

ауагъды режимты рацухгонд цаутæн,14 а.х. фармацевтон продуктæн лæвæрд куы цæуы иухаттон 

регистраци хицæнгонд уавæрты (æрдзытыхон азар, цæрджытæн массивон зиандзинад, эпидеми, 

стæмхаттон низфæзынд) гуманитарон нысанæй, афтæ-ма æндæр сæрмагонд паддзахадон интересы 

уæвынады, министрадимæ баныхасгæнгæ. Нысангонд амалæй фармацевтон продукты æрбахæссыны 

фæтк бæрæггонд у нормативон бардзырдæй.15 Нысангонд амалæй фармацевтон продукты 

æрбахæссыны рæстæг (æрдомгæ документты уæвгæйæ), фæткмæ гæсгæ, цалдæр боны уыдзæнис.  

 

____________ 
10«Хосы æмæ фармацевтон куысты тыххæй» Гуырдзыстоны закъон.   
11«Æндæр бæстæты кæнæ паддзахæдтыхсæн фармацевтон продуктты регулиргæнæг паддзахадон органты 

номхыгъды сбæлвырдкæныны фæдыл» Гуырдзыстоны хицауады 2009 азы 22 октябры №188 скъуыддзаг.   
12«Гуырдзыстоны базарыл фармацевтон продукты хъуыстгонд режимæй падзахадон регистрацигæнгæ, 

афтæ-ма, Гуырдзыстоны фармацевтон базарыл ныридæгæн регистрацигонд фармацевтон продукты 

хицæнхуыз тыхт – маркировкæйæ бауагъды аккаг æндæр бæстæйы  кæнæ паддзахæдтыхсæн фармацевтон 

продуктты регулиргæнæг паддзахадон органы рдыгæй йæ контролы дæлбаргонд базарыл уагъды 

æцæгдзинады факты рабæрæг кæныны фæткы æмæ уавæрты сбæлвырд кæнын фæдыл» Гуырдзыстоны 

фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды министры 2009 азы 23 октябры №344/н 

бардзырд.  
13«Хосы æмæ фармацевтон куысты тыххæй» Гуырдзыстоны закъон, (11 11 пункт).   
14 «Хосы æмæ фармацевтон куысты тыххæй» Гуырдзыстоны закъон, (11 13 пункт).      
15«Хицæнгонд уавæрты (æрдзытыхон азар, цæрджытæн массивон зиандзинад, эпидеми, стæмхаттон 

низфæзынд) гуманитарон нысанæй, афтæ-ма æндæр сæрмагонд паддзахадон интересты уæвынады, 

Гуырдзыстоны оккупацигонд территоритæй лигъдæтты, фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон 

хъахъхъæды министрады разыдзинадæй Гуырдзыстоны базарыл ауаг ъды бары нæ уæвæг фармацевтон 

продукты ауагъды режимты фæрсты ахыстæй, æнæкомерцион нысанæй æрбахасты фæткы сфидаркæныны  

тыххæй» Гуырдзыстоны фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды министры 2009 азы 13 

октябры №327/н бардзырд.          
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Уымæ гæсгæйæ, Гуырдзыстоны COVID-19 вакцинæйы спайда кæнынæн фармацевтон 

продукты Гуырдзыстоны базарыл иухаттон регистрацийы уагæй уагъд æрцæудзæн, уый 

фæстæ, вакцинæ куы райсдзæн кæнæ æууæнкджын регулиргæнæгы авторизацийы кæнæ хаст 

æрцæудзæн Æнæниздзинады дунеон организацийы æнæаргъæвгæ æххуысы номхыгъдмæ.   

Иухаттон регистрацæйæн æмæ импортир кæныны-таможнæйы уадзынæн хъæугæ документаци 

рагацау уыдзæни бавдыст æмбæлон уагдæттæм, кæцы минималонæй къаддæр кæны фармацевтон 

продукты къуылымпыдзинад таможнæйыл.    

Вакцинæйы æлхæнæг бæстон кæны таможнæимæ баст формалон фарс (документацийы 

бавдисын, таможнæйы оформиткæнын, сæвæрын, логистикæ нысангонд бынаты онг) уаргъты 

æрбаласты агъоммæ регистрацийыл кæнæ рацухгонд фæткæй æрбаласыны тыххæй. Разыдзинады 

фæстæ документаци æвæрд цæуы æфтиæгты куыстуаты порталыл, документацимæ æркаст цæуы 

фидарæй æмæ товар бæстæмæ æрбацыдæй иууылфæстæдæр 24 сахаты æвæрд æрцæудзæн НКÆÆНЦ-ы 

централон æфтауцдоны.    

Фæнысан кæнын хъæуы уый дæр, æмæ кæй нæй универсалон бадзырд вакцинæты флаконты 

æмæ тыхтыл иууон форматы  æмæ мидисы тыххæй, фæлæ Æнæниздзинады дунеон организацийы 

(ÆДО) рдыгæй ныридæгæн бакуыстгонд у вакцинæты маркировкæйы нысанæй дыккагхатт батыхты 

унификацийы модель, кæцы пайдагонд уыдзæни COVAX-ы рдыгæй.16 Продуктдæджыты рдыгæй нæ 

уыдзæн æркастгонд бæстæйы домынæдтæ батухыны æмæ маркировкæйы тыххæй. Гуырдзыстоны 

закъондæттæг нæ арæн кæны фармацевтон продукты уагъды, кæцыйы тыхт нæу бавдыст гуырдзиаг 

æвзагыл, фæлæ домы документацийы (аннотацийы) тæлмац кæнын гуырдзиаг æвзагыл. 

Æнæаргъæвгæ ситуацимæ гæсгæ, аннотацийы гуырдзиаг æвзагмæ тæлмацыл бæрндзинад йæхимæ 

исы Гуырдзыстоны фарс.  

Уымæ гæсгæйæ, æмæ продуктдæтджытæн нæ уыдзæни æнцонвадат фæдзæхстад, кæцы 

бахъахъхъæндзæн продукдæттæгы вакцинæйы спайда кæнынæй расайгæ гæнæнуæвæг зианæн 

бæрндзинады рисктæй, продуктдæтджытæ домынц, цæмæй алкæцы бæстæ дæр уа йæхæдæг 

дзуаппдæттæг æмæ амæй фæдзæхсты раттой продуктдæттæг.  

Уæлдæр фæнысангонд домынады ифтонгады нысанæй Гуырдзыстоны парламент 2021 азы 28 

январы бахаста ивынад Гуырдзыстоны закъоны «Æхсæнадон æнæниздзинад хъахъхъæды фæдыл».17 

Закъондæттæн ивддзинæдтæм гæсгæ Гуырдзыстоны COVID-19 вакцинæйы спайда кæныны 

фæстиуæгæн æрлæугæ гæнæнуæвæг зианыл дзуаппдæттæг у паддзахад, уыцы цауты йеддæмæ, зиан 

расайгæ куы уа: а) импортирады рдыгæй æруагъд рæдыдæй, б) медицинон персоналы кæнæ 

медицинон уагдоны рдыгæй æруагъд рæдыдæй æмæ в) фармацевтон продуктуадзæджы рдыгæй, 

продукдæттæгимæ оформитгонд куы уа бадзырд, уæд уымæ гæсгæ уый у дзуаппдæттæг.         

 

 

 

 

 

 

 

 
16 https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19/covid-19-model-packaging. 
17«Æхсæнадон æнæниздзинады тыххæй» Гуырдзыстоны закъон. Гуырдзыстоны закъондæттæн 

хъусынгæнæг,   №26, 11.07.2007, пункт 244. 
 

 

 

 

https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19/covid-19-model-packaging


 

 

  10 

 

Таблицæ 1. Вакцинæйы бæстæмæ æрбахæссынæн регулиргæнæг æхсæнады æмæ уыимæ баст 

хъæугæдзинæдты аргъ   

Сферæ Ивддзинад / архайд  Статус 

Регулиргæнæг æхсæнад продукдæттæгы 

бæрндзинадæй ссæрибар кæныны тыххæй   

Хъæуы  Закъондæттæн ивынад 

æххæст æрцыд 2021 азы 

январы  

Вакцинæйы аннотацийы тæлмац гуырдзиаг æвзагыл   Хъæуы  Вакцинæйы сывзæрсты 

фæстæ æххæст кæны 

æлхæнæг   

Тренингтæ  Нæ хъæуы   

Электронон системæтæ Нæ хъæуы    

Стандартон операцион процедурæтæ/методикон 

рекомендацитæ    

Нæ хъæуы  

 

 

 

 

5. Вакцинацийы программæйы организацион структурæ 

æмæ координаци   
COVID-19 вакцинацийы фидаркæнынады эффектондзинад баст уыдзæн спълангонд активты 

сæххæст кæныны фæтклæвæрд-координацийыл уынаффæйы райсджыты алы æмвæзадыл. Уæлдæр 

куыд фæнысан кодтам, уымæ гæсгæ, бæстæйы арæзт ис Гуырдзыстоны COVID-19-ы вакцинацийы 

фидаркæнынады уагдæттыхсæны координацион къамис, кæцы пъланы бакуыстдзинады, йæ сæххæст 

кæныны координацийы æмæ мониторингы æххæст кæны (Таблицæ 2). 

 

Таблицæ 1. Вакцинæйы бæстæмæ æрбахæссынæн регулиргæнæг æхсæнады æмæ уыимæ баст 

хъæугæдзинæдты аргъ   

Сферæ Ивддзинад / архайд  Статус 

Регулиргæнæг æхсæнад продукдæттæгы 

бæрндзинадæй ссæрибар кæныны тыххæй   

Хъæуы  Закъондæттæн ивынад 

æххæст æрцыд 2021 азы 

январы  

Вакцинæйы аннотацийы тæлмац гуырдзиаг æвзагыл   Хъæуы  Вакцинæйы сывзæрсты 

фæстæ æххæст кæны 

æлхæнæг   

Тренингтæ  Нæ хъæуы   

Электронон системæтæ Нæ хъæуы    

Стандартон операцион процедурæтæ/методикон 

рекомендацитæ    

Нæ хъæуы  
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Таблицæ 3 æмæ ныв Ныв 1 æвдисынц вакцинацийы фидаркæнынады компонентты, 

вакцинацийыл дзуаппдæттæг фæрстæн, уынаффæйы райсты æмæ сæххæст кæныны æмвæзадтыл.  

 

Таблицæ 3. Вакцинацийы фидаркæнынады компоненттæ æмæ дзуаппдæттæг фæрстæ    

Компонент  Дзуаппдæттæг фарс 

Вакцинацийы фидаркæнынады национ пъланы сæххæст кæныны 

координаци æмæ мониторинг     

Уагдæттыхсæны координацион къамис   

Вакцинацийы фидаркæнынады национ пъланы бацæттæ кæныны 

процессы ифтонгад   

НКÆÆНЦ, донорты фарсхæцынæй   

Вакцинацийы фидаркæнынады национ пъланы бацæттæ кæнын Техникон кусæг къорд    

Приоритетон къордтыл рекомендациты æркаст    Иммунизацийы национ экспертты техникон къамитет 

(NITAG) 

Вакцинацийы фидаркæнынады национ пъланы сфидар кæнын  Хицауад  

Вакцинæты балхæнын    Гуырдзыстоны оккупацигонд территоритæй лигъдæтты, 

фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды 

министрад   

Хардзгæнæн æрмæджыты балхæнын    НКÆÆНЦ 

Вакцинæты базарыл уадзын Медицинон æмæ фармацевтон куысты регулир кæныны 

агентад / министрады аккаг къамис18  

Иммунизацийы сервисы балхæд медицинон уагдæттæй   НКÆÆНЦ 

Тренинг æмæ супервизи централонæй   НКÆÆНЦ 

Супервизи бынатыл   Муниципалон æхсæнадон центртæ 

Вакцинæты бафснайын, логистика централонæй   НКÆÆНЦ 

Вакцинæты бафснайын, логистика регионалон æмвæзадыл   НКÆÆНЦ-ы уагдæттæ æмæ регионалон хайæдтæ   

Вакцинæты логистика муниципалон æмвæзадыл   Муниципалон æхсæнадон центртæ  

Æфтауинаг (низы ныхмæ) контингенты мобилизацийы 

координаци   

Бынæттон хицауад; медицинон сервисы бадæттæг; 

сæрмагонд ситуациты координацийы æмæ æнæаргъæвгæ 

æххуысы центры районон куыстуæттæ     

Сервисы сорганизаци кæнынын æххуыс  Бынæттон хицауад  

Æфтауинаг (низы ныхмæ) контингенты æфтауын мобилон 

бригадæтæй  

Муниципалон æхсæнадон центртæ æмæ сервисты 

бадæтджытæ иумæ   

Æфтауинаг (низы ныхмæ) контингенты æфтауын Сервисы бадæтджытæ   

Коммуникацийы стратегийы сæххæст кæнын   Алы æмвæзад 

Вакцинæйы фæрссаг эффектты мониторинг   Медицинон æмæ фармацевтон куысты регулир кæныны 

агентад   НКÆÆНЦ, сервисы бадæттæг 

Мониторинг æмæ аргълæвæрд   НКÆÆНЦ 

Æхсæнадæмон координаци æмæ коопераци   Хицауад, донортæ, партнертæ   

 

 

Бынæттыл æфтауинаг (низы ныхмæ) контингенты спълан кæныны, мобилизацийы æмæ сервисы 

бадæттыны сорганизаци кæныны фарстыты уæлдай нысаниуæг лæвæрд цæуы бынæттон хицауады 

хайадистæн. Сæрмагондæй, бынæттон хицауад йæхи территорийыл хъуамæ баххуыс кæна COVID-19  

вакцинацийы скæнынæн. Вакцинацийы скæныны æмæ ацы нысанæй, хъуамæ бакуыстгонд æрцæуа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Гуырдзыстоны фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды министры 2009 азы 13 октябры  №327/н 

бардзырдæй.    
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æмæ уагдæттыхсæнкъамисы регионалон штабимæ баныхас кæнынæй сфидар кæна вакцинацийы 

фидаркæнынады бынæттон пълан, кæцы хъуамæ хауа минимум ахæм комоненттæ:  

 Сервисы æххæст кæныны æрдæмадæй:   

o Уæлæмхас æфтауинаг (низы ныхмæ) тыгъдæтты рахицæн кæнын массивон 

вакцинацийы центры саразынæн (цыран уый хъæугæ уыдзæни);   

o Равзæрст  æфтауæг объектты хорзгъæдджын интернет-бастдзинадæй сифтонг кæнын;    

o Бархионты мобилизаци æфтауæн бигадæты тыххæй (цыран уый уыдзæни хъæугæ);   

 Æфтауинаг контингенты мобилизацийы æрдæмадæй:   

o Цæрджыты бæрæг къордтæн вакцинаци райсынæн транспортирад сифтонг кæныны 

географион æнцонвадатдзинады сырæзыны нысанæй;     

o Бынатаивды арæнгонды уæвæг гоймæгтæн вакцинацийы лæггæдты райсыны 

фарсхæцыны ацы гоймæгты номхыгъдты рагацау формиркæнынæй;    

o Бархионты мобилизаци кæныны цæрджыты информиркæнынæн;   

o Коммуникацийы алы гæнæнуæвæг амалы спайда кæныны цæрджыты мобилизацийы 

нысанæй.   
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Ныв 1. Уынаффæйы райсты æмæ сæххæст кæныны æмвæзæдтæ   
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6. Ресурстæ æмæ финанс кæнын   
Гуырдзыстоны эпидемийы периоды COVID-19 вакцинаци æнæфидгæ уыдзæни Гуырдзыстоны 

æмбæстæгтæн. Таблицæ 4-ы æвдыст ис COVID-19 вакцинацийы фидаркæнынадæн хъæугæ 

программæйы компоненттæ, финанскæнынады равзæрæнтæ æмæ цæугæ статус финансон ифтонгады 

къуымæй.     

 

Таблицæ 2. Вакцинацийæн хъæугæ ресурстæ æмæ сæ цæугæ статус   

Компонент  
Финансон хъæугæдзинад 

нымад у 

Финансады 

равзæрæнтæ   

Ифтонгад абоны 

уавæрмæ гæсгæ   

Вакцинæтæ æмæ 

хардзгæнинаг æрмæг   

დიახ Паддзахадон 

бюджет 

Хайгай  

Уазал рæхыс   Ойы (уæлæмхас ресурстæ нæ 

хъæуы)   

_ _ 

Логистика  Ойы  Паддзахадон 

бюджет 

Хайгай  

Сервис  Ойы  Паддзахадон 

бюджет 

Суммæ 

рахицæнкæнинаг у   

Тренингтæ, цæстдарддзинад   Ойы  Донорон   Хайгай ссардгонд 

Информацион системæ   Ойы   Паддзахадон 

бюджет кæнæ 

донорон   

Суммæ 

рахицæнкæнинаг у   

Домынады сконд æмæ 

коммуникаци    

Ойы  Донорон æмæ  

паддзахадон 

бюджет 

Хайгай ссардгонд 

Компенсацитæ 

иммунизацийы фæдыл зианы 

цауы   

Нæ  Паддзахадон 

бюджет, 

закъондæттæнæй 

сфидаргонд 

фæткæй    

 

COVID-19 вакцинацийы 

цæттæйы фарсхæцынад   

Ойы  Донорон фарсхæцынад  (Азийы тынгады 

банк, дунеон банк, ÆДО)    

 

 

Хъæугæ финансон ресурстæ     
COVID-19 вакцинæйы фидаркæнынадæн хъæугæ финансон ресурстæм хауы, куыд вакцинæты 

æмæ хардзгæнинаг æрмæджы æлхæныны хардзтæ, афтæ, операцион хæрдзтæ дæр. Нымад æрцыд, 

куыд æрмæст  COVAX платформæйæ гарантигонд 1,484,400 доза вакцинæйы фидаркæнынадæн 

хъæугæ финансон ресурс, афтæ-ма алы приоритетон къорды (фыст ис документы бынæй) æххæстæй 

хаудæн æнæмæнгхъæугæ финансон домæнтæ æмæ æнæхъæнæй уыцы финансон ресурстæ дæр, кæцы 

хъомылгонд цæрджыты (>18 азы карæй уæлæмæ) 60%-æн у хъæугæ. Финансон хъæугæдзинæдтæ 

иммунизацийы программæйы компоненттæм гæсгæ, лæвæрд цæуынц бынæй. (Таблицæ 5). 
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Таблицæ 3: COVID-19 вакцинæйы фидаркæнынадæн хъæугæ финансон ресурс компоненттæм 

гæсгæ   

Компоненты ном   

Æрмæст  COVAX-æй 

гарантигонд дозæтæй 

бахъахъхъæды хъæугæ финансон 

ресурс   

Алы приоритетон къорды 

бахъахъхъæдæн хъæугæ 

финансон ресурс    

Æнæхъæнæй хъомылгонд 

цæрджыты 60%-æй 

бахъахъхъæдæн хъæугæ 

финансон ресурс  * 

Миним. аргъ 

(лари) 

Макс. аргъ   

(лари) 

Миним. аргъ 

(лари) 

Макс. аргъ   

(лари) 

Миним. аргъ 

(лари) 

Макс. аргъ   

(лари) 

Вакцинатæ 18,075,539 44,767,084 23,794,534 80,906,555 48,456,260 141,985,429 

Шприцтæ æмæ  æндæр 

хардзты æрмæг   

1,847,586 

 

1,847,586 

 

2,439,291 

 

2,566,744 

 

4,960,082 

 

5,087,534 

 

Сервисты бадæттын   3,208,259 3,280,891 4,457,048 4,555,951 8,834,300 9,034,300 

Тренингтæ 24,927 24,927 24,927 24,927 34,900 34,900 

Вакцинæты 

лоджистика/ 

дистрибуци   

82,040 82,040 113,975 113,975 164,085 164,085 

Информацион системæ   

** 

60,900 60,900 84,605 84,605 167,695 167,695 

Вакцинацийы 

процессыл супервизи 

æмæ мониторинг   

26,746 26,746 37,156 37,156 53,500 53,500 

Домынады скæнын 

æмæ коммуникаци   

1,662,800 

 

1,662,800 

 

1,662,800 

 

1,662,800 

 

1,662,800 

 

1,662,800 

 

Æдæппæт бюджет 24,988,797 51,752,974 32,614,336 89,952,713 64,333,622 158,190,243 

* Ацы этапыл финансон хыгъдтæ нæ сты массивон вакцинацийы центрты скæнынæн æмæ операцион хæрдзтæн 

æркастгонд, афтæ-ма, æркастгонд иммунизацийы ифтонг кæнынæн специалон интерсекторалон къорды скæнын æмæ 

операцион хæрдзтæ. Ацы хыгъдтæ фæстæдæр арæзт æрцæудзæн.    

** Информацион системæйы финансон ресурстæ  сты æркастгонд æрмæст уæлæмхас персоналы (тæвд хаххы 

æнæкъуылымпыйæ куыстæн) хъæугæ хæрдзтæн æмæ йæм нæ хауы электоронон модулы ног программæты бакуыст  

кæнæ сног кæнынæн хъæугæ техникон æххуыс  

Куыд таблицæйæ зыны, афтæ æнæхъæн финансон хъæугæдзинады 72%-æй – 89%-ы онг 

вакцинæты балхæныныл хардз цæуы. Сервисты бадæттын радæй дыккаг æппæтæй стырдæр 

финансон компонент у, кæцыйы хай æнæхъæн бюджеты 6%-æй – 13%-ы у.   

COVID-19 вакцинæйы фидаркæнынадæн хъæугæ финансон ресурсы банымайынæн бакуыст 

æрцыд цыппар сценары, кæцы æндæр æмæ æндæр типы вакцинæйы æрбахæссын бæстæмæ раг хыгъд 

кæны. Ацы сценаритæ схематиконæй лæвæрд сты таблицæ 6-ы.   

Хъомылгонд цæрджыты 60%-ы хаудмæ æмæ вакцинæйы сæфтмæ гæсгæйæ, æдæппæт хъæугæ у  

3,979,327 доза. Абоны уавæрæй, Гуырдзыстоны COVAX-ы платформæйæ 2021 азæн гарантигонд ис 

1,484,400 вакцинæйы доза, уымæ нæгæсгæйæ, финансон ресурс нымад у 3,979,327 доза вакцинæйæн, 

уыцы уагъдæй, æмæ бæстæйæн йæ бон уыдзæн уæлæмхас 2,494,927 дозæйы æрбахæссын 

алтернативон равзæрæнтæй.    

 

Таблицæ 4: Сценаритæ 
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- Сценари 1:  Бæстæмæ хъуамæ æрбацæуа Pfizer/BioNTech вакцинæйы 200,000 доза, COVAX 

платформæйæ AstraZeneca-йы вакцинæйы 1,484,400 доза æмæ уæлæмхасæй бæстæ ноджы 

хъуамæ æрбахæсса вакцинæйы дозæты уыцы нымæц, кæцы >18 азы карæй уæлæмæ 

цæрджыты 60%-æн æнæмæнгхъæугæ у; ома, æдæппæт бæстæмæ æрбацæудзæн 3,979,327 доза 

вакцина. 

 

- Сценари 2: Бæстæ æрбахæсдзæн  Moderna-йы вакцинæйы 200,000 доза, COVAX 

платформæйæ AstraZeneca-йы 1,484,400 доза æмæ уæлæмхасæй вакцинæйы дозæты уыцы 

нымæц, кæцы цæрджыты фылдæрæн 60%-æн у æнæмæнгхъæугæ (æдæппæт 3,979,327 доза 

вакцина). 

- Сценари 3: Бæстæмæ хъуамæ æрбацæуа кæцыфæнды 2-80 температурон режимы вакцинæйы 

200,000 доза19, COVAX платформæйæ AstraZeneca-йы 1,484,400 доза æмæ уæлæмхасæй 

æндæр равзæрæнтæй ноджы AstraZeneca-йы вакцина (æдæппæт 3,979,327 доза вакцина).   

- Сценари 4: Бæстæмæ хъуамæ æрбацæуа AstraZeneca-йы вакцина æнæхъæнæй алы 

приоритетон къорды æмæ цæрджыты уæлæмхас къордтæм хауæг (æдæппæт 3,979,327 доза 

вакцина).   

Иммунизацийы программæйы алы компоненты финансон домæнты банымады методологи, афтæ-

ма деталон банымæдты  сценаритæм гæсгæ, лæвæрд у №1 æфтуаны.    

 

7. Приоритетон къордтæ æмæ вакцинацийы стратегитæ  
Æхсæнадæмон рекомендациты æмæ бæстæйы эпидемиологон спецификæмæ гæсгæ, 

Гуырдзыстоны 2021 азы æвзæрст æрцыд нысанон популяцион къордтæ, кæцытæ этапгай æххæст 

æрцæудзысты (кæс таблицæ 7). Къордты равзæрст бындуриуæг кодта ETAGE20-йы рекомендацитæн 

æмæ здæхт уыди фыццаджыдæр цæрыны-æнæниздзинадхъахъхъæдон сервисты бахъахъхъæныныл 

æмæ бæрзонд рискы къодты низдзинады æмæ мæлæтдзинады фæкъаддæр кæныныл. Æвзæрст 

къордтæм æркаст æмæ рекомендаци скодта Гуырдзыстоны иммунизацийы национ экспертты 

техникон къамитет 2020 азы 12 декабры.21 Вакцинæты æнцонамалдзинады рæзтимæ иумæ рауæрæх 

уыдзæнис вакцинацимæ хауæг цæрджыты къордтæ хъомыл цæрджыты 60%-ы æвдысты нысаноны 

райсынæн.22 

Сæвзæрсты фæстæ, нысанон къорды этапгаймæ хауæг пълан фидаргонд цæуы вакцинæты 

райсыны ориентацион къалиндарон график æмæ дозæты бæрцытæ. Æрбахаст вакцинæйы æмæ 

гуырахстытæм гæсгæ æнхъæлмæкæсинаг у банысангонд нысанон къордты, сæ бæрцы æмæ фæд-

фæдылы модифицирад, йæ этапты къалиндарон ивынадæй æппæтæй бæрзонддæр рискы уæвæг 

къордтæн вакцинацийы райсын æнæкъуылымпыйæ. Гуырдзыстоны COVID-19-ы фидаркæнынады 

уагдæттыхсæн координацион къамисы рекомендацимæ гæсгæ, Гуырдзыстоны оккупацигонд 

территоритæй лигъдæтты, фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды министры 

индивидуалон административон-барадон актæй.   

 

 

 
19Дзырдæн ист у стыр аргъы уæвæг вакцина уæлæмхас финансон ресурсты иллюстрацийæн, фæлæ гæнæн 

ис кæцыфæнды æндæр аргъы уæвæг 2-80C вакцина æрбахæссой, кæцы райсдзæн WHO авторизацийы.  
20European Technical Advisory Group of Experts on Immunization – Европæйы иммунизацийы экспертты 

техникон амонджыты къорд.     
21Гуырдзыстоны иммунизацийы национ экспертты техникон камитеты фембæлды акт, 12 12 2020.   
22 Гуырдзыстоны хъомыл цæрджытæ (>18 аз æмæ уæлдæр)  сты 2,834,600. Равзæрæн Гуырдзыстоны 

статистикæйы национ куыстуат.  
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Таблицæ 5: Цæрджыты нысанон къордтæ, сæ бæрц æмæ гуырахсты этапондзинад   

Этаптæ Приоритетон къордтæ æмæ рад  
Нысанон 

цæрджытæ* 

Къордмæ 

хауæг 

нысанон 

(%) 

Æдæппæт 

æфтауинаг (низы 

ныхмæ) контингенты 

бæрц* 

Ia 
Æнæниздзинадхъахъхъæды секторы 

кусджытæ   
64,051 65% 41,633 

Ia 
Дæргъвæтин зылды уагдæтты 

бенефициартæ æмæ персонал   
2,600 60% 1,560 

Ia >75  226,800 60% 136,080 

Ib 65-74 329,183 60% 197,510 

IIa 
Сæйраг сервисты бадæттæг æмæ 

æндæр рискы къордтæ**  
210,700 60% 126,420 

IIa 55-64 478,400 60% 287,040 

IIb 18-54 хрон. низты уæвæг гоймæгтæ   89,400 60% 53,640 

Æмткæй (бæрзонд рискы æмæ эсенцион 

къордтæ)     
843,883 

III  Цæрджыты иннæ  къордтæ  1,410,452 60% 846,271 

 Дипломатон корпус*** 1,060 100% 1,060 

Æдæппæт   1,691,214 

Хъомыл цæрджыты % 60% 

 

Фиппаинаг: *7-æм таблицæйы лæвæрд æфтауинаг контингентмæ хауæг нымад у æвдисæгыл. Фыццаг этапыл 

æркастгонд у æппæтæй бæрзонддæр рискы хъомыл цæрджыты райдианмæ хауæг, фæлæ уый фæстæ та, бæрзонд рискы 

хъомыл цæрджыты æмæ сæйрагæйдæр сервисты бадæттæг (а.х. эссенцион) къордтæм хауæг программæйы этапгай 

апарахат кæнынæй.  

**Æндæр рискы къордтæм хауы цыбыр фадæтты уæвæг гоймæгтæ; спротсментæ, кæцыты хайадисын пълангонд 

у æхсæнадæмон турнирты.    

***Дипломатон корпусы æмæ сæ бинонты уæнгты минæвæртты æфтауын уагъд æрцæудзæн Гуырдзыстоны 

цæрджыты приоритетизацимæ гæсгæйæ.    

Æртыккаг этапыл бæрæггонд у æндæр хъомыл цæрджыты 60%-мæ хауæг.   

 

2021 азы æххæстгæнинаг барфыст нысанон къордты вакцинацийы гуырахст домы бæстæйы 

иммунизацийы уæвæг системæйы æххæст кæнын цыппар хаттмæ ввахс, кæцы системæйы раз 

нысаниуæгджын проблемæтæ æвæры. Уымæ гæсгæйæ, равзæрст къорды адекватонæй бæрæггонд 

æрцыд вакцинацийы рауæрæхы æртæ-этапон стратеги, кæцы, иуæрдыгæй, бындурæвæрд у: (а) 

æвзæрст нысанон къордты æмæ сæ бæрцы, иннæрдыгæй (б), цæрджыты цæрæнуаты æнгомдзинады 

æмæ, æртыккаг та, (в) системæйы уагъды этапгай рæзты, ома аккаг уагдæтты потенциалы этапгай 

рæзынады, кадры бацæттæ кæнын æмæ иммунизацийы программæйы этапгай хайад райсыны.   
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Ныв 2. Вакцинацийы рауæрæхады æртæ-этапон стратеги    

 
 

COVID-19 вакцинацийы этапгай райрæзт, афтæ-ма, рагхыгъд кæны вакцинæты лæвæрды  фыццаг этапыл 

фылдæр комплексон вакцинæты, кæцытæн вазыгджын уазал рæхысы домæнтæ ис (-70 – 200C) спайда кæныны 

гæнæндзинады, кæд бæстæ ахæм æвзарæны раз æрдæудзæн. Спълан кæныны нысанæй, бæрæг цæуы, цæмæй ахæм 

вакцинæйы йасдзинад нæ уыдзæнис фылдæр дозæты уыцы бæрцæй, кæцы хъомыл цæрджыты 3%-ы хауынæн у 

хъæугæ, ома, ≈200,000 дозæйы. Уый тыххæй, фыццаг этапыл, æрцæудзæн æрмæст приоритетон къордты 

(æнæниздзинады хъахъхъæды секторы кусæг гоймæгтæ, дæргъвæтин зылды уагдæтты цæрæг æмæ кусæг персонал 

æмæ 75 азæй уæлæмæ карджын къорды) æфтауын (низы ныхмæ). 

Pfizer-ы вакцинæйы цауы, вакцина уæрст æрцæудзæн æртæ æфтауцдонæй (Тбилис, Кутаис, Батум) 

æрвылкъуырийы23 æмæ лæвæрд æрцæудзæн районон центыртæм æвзæрст иу (рацухгонд цауты максимум дыууæ) 

госпиталон уагдонæн. Ацы уынаффæйы бындур у: (а) вакцинæйы батыхты специфика, ома къоппы ис 5-дозæйон 195 

флаконы, ома æдæппæт 975 дозæ, кæцыйы (б) -800C-йæ стæфсты фæстæ йæ спайдакæнынмаксимум 5 боны дæргъы 

гæнæн ис.24 Уый тыххæй, æфтауæг пункттæ ифтонггонд æрцæудзысты æрвылкъуырийæ æмæ хицæнгонд 

пункттæн лæвæрд æрцæудзæн 975 дозæйы хаттон гуырахстытæ (кæнæ йæ батухдзысты къаддæр дозæтимæ), 

кæцы уагдоны раз æвæры хæслæвæрд цæмæй боны мидæг райст дозæты аккаг бæрцады адæймаджы бафтауа 

(низы ныхмæ). Æххæст тыхтоны райсты цауы, уагдон минимум 230-240 адæймаг хъуамæ бафтауа (низы 

ныхмæ) æмæ уый тыххæй хъæугæ уыдзæни хицæн уагдæтты 6-7 æфтауæг бригадæйы куыстдзинад. Ацы 

æфтауæг пункттыл æрцæудзæн æфтауинаг контингентты пълан-ромыл мобилизаци-æрбакæнын муниципалитеты 

къухдариуæгады, æхсæнадон æнæниздзинад хъахъхъæды къухдариуæггæнæджы æмæ муниципалитеты уæвæг 

медицинон уагдæтты активон хайадистæй. Хицæн муниципалитет бакусдзæн æфтауинаг контингенты бафтауыны 

къалиндарон график æмæ контингенты æрбакæнынæн хъæугæ мадзæлтты. Нысангонд вакцинæйы тыххæй логистикон 

хирдыгондзинадмæ гæсгæ, медицинон персоналы æмæ дæргъвæтин баззады уагдæтты цæрджыты æмæ персоналы 

бафтауыны (низы ныхмæ) фæстæ/параллелонæй, гæнæн ис, пълангонд æрцæуа конкретон эссенцион сервисы 

минæвæртты æфтауын (низы ныхмæ). 

------------------ 
23Æрвылкъуыри уымæн æмæ вакцинæйы стæфсты фæстæ 2-80C-ыл йæ максималон æвæрыны æмгъуыд у 5 

бон.  
24Ацы 5 бонæй иу бон æфтауæн пункты онг вакцинæйы дистрибуцийы бахъæудзæн, уый фæстæ-ма æфтауын  

скæнынæн æрмæст 4 боны зайы.    
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Moderna-йы вакцинæйы цауы, Тбилисы æмæ регионалон æфтауцдæттæй вакцина лæвæрд 

æрцæудзæн муниципалон æх. æнæниздзинад хъахъхъæды центртæн, цыран гæнæн уыдзæни ацы 

вакцнæты – 200C-ыл æвæрын (дарын). Æмæ адонæй, мæйы мидæг иу хатт, алкæцы уагдон дæр, 

лæвæрд цæудзæн 4 къуырион æфтауинаг фæстауæрц, уымæн æмæ батайыны фæстæ вакцина 2-80C-ыл 

30 бонмæ лæууы. Ацы цауы, фыццаг нысанон уыдзæн медицинон уагдæттæ æмæ уыдоны персонал, 

уый фæстæ дæргъвæтин зылды уагдæтты цæрджытæ æмæ персонал æмæ 75+ цæрджытæ. Æфтауыны 

организаци кæнынæн дзуаппдæттæг уыдзæн районы æвзæрст уагдæттæ, фæлæ æфтауинаг 

контингенты пълан-бæрцон мобилизаци кæнын-æрбакæнын бахæсгонд æрцæудзæн муниципалитеты 

къухдариуæгадæн, æх. æнæниздзинад хъахъхъæды къухдариуæггæнæгæн  муниципалитеты уæвæг 

медицинон  уагдæтты активон хайадист. Хицæнæй муниципалитет бакусдзæн æмæ сæххæст 

кæндзæни æфтауинаг контингенты æфтауыны къалиндарон графикы æмæ контингенты бацæттæ 

кæнынæн хъæугæ мадзæлтты.  

 Уыйхыгъд, фыццаг этапыл æмæ вакцинæйы типмæ гæсгæ, æфтауын уагъд æрцæудзæн нырма 

æнæниздзинад хъахъхъæды секторæн æмæ æрмæст уый фæстæ æрцæудзæн æндæр приоритетон 

къордтæм хауæг. 

  

 Вакцинацийы рауæрæхкæнынады дыккаг этапыл – муниципалитетты æмвæзадыл программæйы 

хайад райсдзæн куыд иммунизацийы хайадисæг, афтæ æнæхайадисæг уагдæттæ (кæд ацы уагдæттæ 

хайадисыныл сразы уыдзысты), фæлæ 3-аг этап нысан кæны нысанон цæрджыты æфтауын ноджы 

фылдæр уæрæхгонд хызæгæй æмæ стыр горæтты массивон вакцинацийы организгондæй.  

  

Дæргъвæтин баззайыны уагдæтты цæрджыты æмæ уымы персоналы æмæ ноджы арæнгонд 

мобилондзинады уæвæг адæймæгты æфтауынæн æппæт районы æмвæзадыл медицинон 

организацийы æмæ æхсæнадон æнæниздзинад хъахъхъæды центрты координацигонд куыстæй арæзт 

æрцæудзæн æмæ ифтонггонд æрцæудзæн мобилон бригадæтæ. Муниципалитеты къухдариуæгадæн 

та, бахæсгонд æрцæудзæн ацы контингенты номхыгъдты бацæттæ кæнын, кæцы хъуамæ рæстæгыл 

лæвæрд æрцæуа мобилон бригадæтæм.  

 

 

 

 

 

 

 

  

8. COVID-19 вакцинацийы куыстмæ расидты организаци 

кæнын  
2021 азы бæстæйы хъомыл цæрджыты 60%-ы æфтауын æнæмæнгхъæугæ уыдзæн иммунизацийы 

сервисты бадæттæг хызæджы потенциалы цыппар хатты сырæзт. Кæд абоны боны системæ 

астæуккагæй 12 мæйы милуаны онг æфтауын-визит уадзы, COVID-19-ы иммунизацийæн, æрмæст 

2021 азы 7-8 мæймæ ввахс уадзинаг уыдзæн уæлæмхасæй (уымæн æмæ рутинон иммунизаци дарддæр 

кæны) 3. 4 милуан æфтауын-визит. Абоны уавæрæй, иммунизацийы программæйы хайад исы 351 

юридикон гоймаг æмæ 929 физикон гоймаг, сæйрагæйдæр хъæуты дохтыртæ (кæс Ныв. 3). Уымæ 

гæсгæ,  уæвæг хъомысады рауæрæх кæнынæн æмæ æмрæстæджы эффективонæй спайдакæныны 

нысанæй, пълангонд цæуы:     
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Ныв 3. Иммунизацийы хызы рауæрæхкæнынады пълан   

 
(а) Иммунизацийы фыццаг этапыл медицинон персоналы вакцинацийæн иугонд уыдзæн алкæцы медицинон 

уагдон, æнæгæсгæйæ уымæ, хийадисæг у æви нæ иммунизацийы программæйы, (уый йеддæмæ Pfizer-ы вакцинæйы 

æрбахасты цауы, кæд вакцинаци æрмæст уыдонæн специалонæй æвзæрст госпиталон уагдæтты уагъд æрцæудзæн 

муниципалон æмвæзадыл æмæ иуæй фылдæр уагдæтты стыр горæтты). Уагдæттæ, кæцытæ хайад нæ исынц 

иммунизацийы программæйы регистраци скæндзысты иммунизацийы сервисы бадæттæгæй.       

(б) Ацы этапыл-ма, æхсæнадон æнæниздзинады хъахъхъæды центрты æмæ æвзæрст медицинон уагдоны æумæ 

æппæт тыхтæй арæзт æрцæудзæн мобилон бригадæтæ, кæцыты хæслæвæрд уыдзæни дæргъвæтин зылды уагдæтты 

цæрджыты æмæ персоналы æфтауын (фыццаг этапыл) æмæ программæйы рауæрæхы параллелонæй хæдзæрты уæвæг 

æмæ рауæрæхы этапæн аккаг æнæмобилон-хæдзары уæвæг контингенты æфтауын. Æдæппæт пълангонд у 70 

бригадæйы саразын (алкæцы муниципалитетæн æмæ 5 горæты Тбилисæн). Мобилон бригадæ комплектгонд 

æрцæудзæн дохтырæй, санитарæй æмæ скъæрæгæй æмæ ифтонггонд æрцæудзæн аккаг медикон ифтонгарзæй (деталтæ 

кæсут ресурсты хайы).  

(в) COVID-19 иммунизацийы программæйы рауæрæхы фæстæдæр этапыл, цæрджытæ æмæ æндæр нысанон 

къордты æфтауынæн, сæйраг куыст райсдзысты муниципалон центрты уæвæг  æмæ рутинон иммунизацийы 

хайадисæг медицинон уагдæттæ (хъæуты дохтырты хайадисты æдде). Хъомыл гуырахстыл фæтыхкæнынæн æмæ 

организацийы фæндоны цауы, ацы уагдæтты арæзт æрцæудзæни уæлæмхас æфтауæг бригадæтæ æмæ æфтауыны 

кабинеттæ æмæ-ма ноджы æфтыд æрцæудзæн уыцы сæрмагонд æмæ фæдзæхстон компаниты ПРР хызæг, кæцы абон 

иммунизацийы программæйы нæ исы хайад. Æппæты фæстагмæ, стыр горæтты, бæрзонд уагъды ифтонгадæн арæзт 

æрцæудзæн, массивон вакцинацийы центртæ, кæцытæ рæвдзгонд уыдзысты АИШ-ы низфæзындты контролы центры 

гаидлайнтæм гæсгæ.25 

 Вакцинаци, се хсæн, медицинон персоналæн, уыдзæнис барвæндонæй. Æфтауыны (низы ныхмæ) размæ, 

гоймагæн хъуамæ бадæттой æххæст информаци вакцинациимæ баст рискты æмæ пайдайы тыххæй æмæ гоймаг 

йæхæдæг хъуамæ радта информиргонд разыдзинад.     

Программæйы хайадисæг уагдæттæй сервисы æлхæнæг уыдзæн НКÆÆНЦ. Æфтауын-визиты компенсацийы 

гуырахст бæрæггонд цæуы хицæнтæй куыд медицинон уагдонæн, афтæ мобилон бригадæйæн æмæ разынд бюджетон 

банымæдты. Лæггад кæныны компенсацийы бафидыны принцип нысан кæны иу адæймаджы æфтауынæн хъæугæ 2 

æфтауын визитæн, цæмæй райсæм адекватон иммунон цъар цæрджыты хсæн  уымæ æгсгæйæ, 2 визиты æмткæй 

суммæйы 30%-ы фыст æрцæудзæн фыццаг æфтауын визиты фæстæ, фæлæ 70%-ы дыккаг æфтауын визиты ауадзыны 

фæстæ. Ацы принципы æххæсткæнынæн æмæ адекватон мониторингæн уæвæг иммунизацийы информацион системæ 

æххæстæй адаптиргонд у.   

Вакцинациимæ баст медицинон баззайæггæгтæ хауынц рискон баззайæггæгтæм æмæ уыдонæн 

уаг дæттынрегулиргонд цæуы акаг техникон регламентæй.26 Вакцинацийы фылдæргонд 

уаргъæвæрдæй фæзынгæ баззайæггæгты уаг дæттынимæ баст финансон хæрдзтæ банымадгонд сты 

æмæ зынынц бахыгъдгонд компенсацийы гуырахсты.  

_____________ 
25 https://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/statelocal/settingupclinics.htm 
26 «Техникон регламенты – «медицинон баззайæггæты уагдæттын» сфидар кæныны тыххæй» 

Гуырдзыстоны хицауады 2017 азы 16 январы №294 бардзырд. 

 

 

 
Иммунизацийы абон 

хайадисæг ПРР 

центртæ 

 

 

Мобилон бригадæ 

Госпиталон æмæ 

æндæр медицинон 

уагдæттæ (сæрмагонд 

персоналы 

æфтауынæн) 

 

Хицæн æмæ фæдзæхстон 

компаниты хызæг 

+ 

Массивон вакцинацийы 

центртæ 
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Таблицæ 6. Цæрджыты æфтауынæн сервисы организаци кæнынæн техникон домæнты аргъ   

Сферæ  Ивынад/архайд Дзуаппдæттæг   Статус  

Регулиргæнæг 

æхсæнад  

Вакцинæйы фидаркæнынады национ пъланы 

сфидар кæнын   

  

Гуырдзыстоны 

хицауад   

Бæлвырдгонд у   

Медицинон  

æввонггæнджыты 

программæйы  

хайадист æмæ  

саразгæ куысты 

компенсаци  

Ивынад паддзахадон программæйы (ног 

коронавирусæй  (SARS-COV-2) рауагъд 

инфекцийы (COVID-19) фæстиуæгæн ратгæ 

зианы фæрогдæр кæныны нысаны паддзахадон 

программæ)  

Хицауад/министрад  Бакуыстгонл у27 

Тренингтæ  Бынæттон хицауадтæн (деталтæ сæрæй) 

«Адæймагон ресурстæ æмæ тренингтæ») 

НКÆÆНЦ Уагъд у 

 Сервисы бадæттыныл (деталтæ сæрæй) 

«Адæймагон ресурстæ æмæ тренингтæ») 

НКÆÆНЦ Ауадзинаг у 

Электронон  Системæйы адаптаци COVID-19 вакцинацийы 

спецификон домæнтимæ 

НКÆÆНЦ 

министрад   

Модификацигонд у 

Стандартон 

операцион 

процедурæтæ/метод

икон 

рекомендацитæ/инст

рументтæ          

Вакцинацийы сæххæст кæныны операцион 

пълан (генералон пълан æмæ муниципалон 

пълантæ)  

НКÆÆНЦ 

муниципалон æхс. 

центртæ   

Бакуыстгонд у 

Аргъкæнынад  Сервисы æмæ баззайæггæгты фæтк дæттыны 

аргъкæнынад    

Куысты къорд Фæудгонд у 

 Массивон вакцинацийы центрты срæвдз 

кæнынæн хъæугæ организацион æмæ финансон 

фарстæты æрбæстон кæнын   

Куысты къорд Бакусинаг у 

 

 

9. Уазал рæхыс   
Уазал рæхыс æмæ логистикæйы къорд бакуыста вакцинæты импортирады æмæ байуæрсты 

æндæр æмæ æндæр сценарийы æмæ ацы сценаритæм гæсгæйæ техникон ахастдзинæдтæ. 

 Сценарты деталонæй афыст æвдыст у ацы документы æмбæлон сæргондты. 

Конкретон сценары сæвзарын æмæ сæххæст кæнын баст уыдзæн вакцинæты 

æнцонамалдзинадыл æмæ импорты организаци кæныныл.  

 Алы бавдыст сценары техникон ахастдзинæдтæм хауæг ахæм информацийы: 

- Иммунизацийæн спайдагонд вакцина;   

- Нысанон къордтæ, къордты ахастдзинад, нымæц æмæ къорды процентон хай бæстæйы цæрджыты 

фæдыл;    

- Уазал рæхысы системæйы цæттæдзинад вакцинæйы райсыны, æфтауцдæтты æмæ байуæрсты 

системæйы æндæр æмæ æндæр æмвæзадыл;    

- Вакцинацийы фæстиуæгæн æрымбырдгонд медицинон баззайæггæгты гуырахст æмæ уæз.   

 

---------- 
27«2021 азы Æнæниздзинады хъахъхъæды паддзахадон программæйы сфидаргонды тыххæй» 

Гуырдзыстоны хицауады 2020 азы 31 декабры N828 бардзырды ивынады бахасты фæдыл Гуырдзыстоны 

2021 азы 2 февралы N43 бардзырд  
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Сценари I 

Спайдагонд вакцина:                  -700C ტემპ. режим (Pfizer) æмæ +2+80C темп. режимы (AstraZeneca)  

Сценары ахастад:     Æнæниздзинад хъахъхъæды кусджыты, организацион къордты иммунизацийы 

 

 Pfizer  вакцинæйæ, фæлæ бæрзонд рискы бын уæвæг иннæ нысанон цæрджыты  

 вакцинацийы  – AstraZeneca вакцинæйæ. 

 

Вакцинæты логистика:   

Pfizer - вакцинæйы спайдакæныны цауы пайдагонд уыдзæни æдæппæт æртæ æфтуцдоны, цыран 

ифтонггонд у  Pfizer-ы вакцинæйæн хъæугæ температурон режим:   

- Тбилисы централон æфтауцдон, кæцы сæххæст кæндзæн куыд националон централон 

æфтауцдоны, афтæ регионалон æфтауцдоны функциты æмæ  балæггад кæндзæн Скæсæн 

Гуырдзыстонæн;     

- Кутаисы регионалон æфтауцдон, кæцы балæггад кæндзæн Ныгуылæн Гуырдзыстонæн;     

-  Батумы регионалон æфтауцдон, кæцы балæггад кæндзæн Ачъарайы цæрджытæн.  

 

Сценари æххæстгонд æрцæудзæн дыууæ этапæй:   

Этап 1 – температурон режим -700C вакцинæйæ иммунизаци (Pfizer)  

Этап 2 – температурон режим +2+80C вакцинæйæ иммунизаци (AstraZeneca) 

Æмткæй сценари I-мæ гæсгæйæ æххæст æрцæудзæн 717,982 адæймаджы иммунизаци.   

  

 

Сценари II 

Спайдагонд вакцина:                  -200C ტემპ. режим (Moderna) æмæ +2+80C темп. режимы (AstraZeneca)  

Сценары ахастад:             Æнæниздзинад хъахъхъæды кусджыты, организацион къордты 

иммунизацийы 

 MODERNA вакцинæйæ, фæлæ иннæ бæрзонд рискы бын уæвæг нысанон цæрджыты вакцинацийы  – 

AstraZeneca вакцинæйæ. 

Сценари æххæстгонд æрцæудзæн дыууæ этапæй:   

Этап 1 – температурон режим -200C вакцинæйæ иммунизаци (MODERNA)    

Этап 2 – температурон режим +2+80C иммунизаци вакцинæйæ (AstraZeneca) 

Æмткæй сценари II -мæ гæсгæйæ æххæст æрцæудзæн 717,982 адæймаджы иммунизаци. 

Хатдзæг сценары I 

 Уæвæг уазал рæхысы гуырахст фаг у AstraZeneca вакцинæйы райстæн æмæ нæ домы уæлæмхас инвестициты;  

 Уæвæг уазал рæхысы системæ нæ домы уæлæмхас инвестицийы Pfizer вакцинæйы уæвæг фæткмæ гæсгæ (-700C 

температурон режимы хъахъхъæдæй) æвæрын байуæрсты ифтонгадæн, уыцы цауы кæд вакцинæйы æвæрын 

бахъæудзæн æрмæст регионалон æфтауцдæтты, уæд вакцинаци æххæстгонд цæуы къуындæг графикæй 

(вакцинæйы æфтауцдонæй рахастæй 4-5 боны дæргъы);  

 Pfaizer-ы вакцинæйы гуырахст у 1,384 литр, уæд уæвæг гуырахст æмиас уыдзæн 3,205 литры. Деталон 

информаци æрхаст у таблицæйы хицæн документæй.   

Хатдзæг сценары II 

 Уæвæг уазал рæхысы гуырахст фаг у AstraZeneca вакцинæйы райстæн æмæ нæ домы уæлæмхас инвестициты. 

 Уæвæг уазал рæхысы системæйы гуырахст аккаг у æмæ нæ домы уæлæмхас инвестицийы MODERNA 
вакцинæйы уæвæг фæткмæ гæсгæ (-200C температурон режимы хъахъхъæдæй) æвæрын байуæрсты 

ифтонгадæн.    
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Сценари III æмæ Сценари IV 

Спайдагонд вакцинæ:  +2+80C темп. режим (AstraZeneca æххæстæй кæнæ хайгай æмæ æндæр  

уыцы  температурон режимы вакцина) 

Сценары ахастад:  бæрзонд  рискы къорды вакцинаци +2+8 0C вакцинæйæ. 

Сценари æххæстгонд æрцæудзæн дыууæ этапæй:   

Сæххæст кæнын –  иммунизаци +2+80C температурон режимы вакцинæ(тæй)йæ 

Нысанон къорд (нымæц): 717,982 адæймаг; 

Нысанон къорды (ахастад): алы къорд 

Хъомыл цæрджыты 60% æфтауыны цауы (+2+8 0C вакцинæйы уæлæмхас дозæтæй), вакцинæйы 

бадæттыны рæстæджы райхалдзæн æмæ адекватон пайдакæныны уавæрты уазал рæхысы системæйы 

гуырахст нæ домы уæлæмхас инвестицийы.    

 

10. Вакцинæты байуæрст 
Транспортирад региналон æмвæзадыл æххæст æрцæудзæн специалон автомобилты, 

«Вакцинхæсджыты» æххуысæй. Банысангонд машинæтæ вакцинæты транспортирады фадат дæттынц 

+2+80C æмæ -200C температурон режимы ифтонгадæй. 

   Уæвæг практикæмæ гæсгæ, «Вакцинхæсджытæ» пайдагонд цæуынц æнæхъæн бæстæйы 

масштабæй муниципалон æмвæзадыл рутинон вакцинæты æртæмæйон  фæстауæрцы баххæст 

кæнынæн. Фæстауæрцы баххæст кæнын уагъд цæуы регуляронæй – 2 мæйы мидæг иу хатт. 

   Банысангæнинаг у, цæмæй -700C температурон режиммæ гæсгæ вакцинæйы транспортирады 

цауы, уыцы транспортæй не рцæудзæн æндæр хардзгæнæн æрмæджы æмæ дилуенты (схæццæ кæнæн 

тæнгъæды) транспортирад. 

 Вакцинæты байуæрсты деталтæ, сæрмагондæй, уагдæтты алкæцы æмвæзадыл транспортон 

ифтонггарзы, сæрмагондæй, уазал рæхысы транспортон къоппыты æмæ аккаг бæрцы ихы элементты, 

афтæ-ма «Вакцинхæсджыты» домæнты аргъ æмæ банымад деталонæй æххæст æрцæудзæн фæстæдæр 

фазæйыл, вакцинæйы ахастæвдисæгмæ гæсгæйæ.   

+2+80C температурæйы вакцинæйы байуæрст/транспортирад, гæнæн ис, æрцæуа рутинон 

вакцинæты уæрсты практикæмæ гæсгæ, фæлæ маршрутты хицæнхуыз графикæй. 

 Цыдæриддæр хауы æндæр температурон режимтæм гæсгæ вакцинæты байуæрсты, маршрут, 

маршрутты  бæрц æмæ централон æмвæзадæй муниципалон æмвæзадыл вакцинæты байуарыны 

æндæр деталтæ пълангонд æрцæудзæни, афтæ-ма, вакцинæйы ахастæвдисæгмæ гæсгæйæ, оператвон 

пъланы бакуысты процессы.    

 Вакцинациы спълангæнгæйæ, ифтонггонд уыдзæн COVID-19-ы ныхмæ иммунизацийы 

хайадист, уазал рæхысыл дзуаппдæттæг спецификон персоналы цырд æмæ хæрзхъæд бацæттæдзинад 

логистикæйы уазал рæхысы фарстæты (кæс сæргонд 13. Адæймагон ресурсты ифтонгад æмæ 

тренингтæ ф.23).   

 

11. Баззайæггæгты ифтонгдзинад   
COVID-19-ы вакцинацийы къампанийы фæлгæтты равзæргæ баззайæггæгты ифтонгдзинад 

æххæст æрцæудзæн бæстæйы уæвæг регуляциты æмæ механизмтæм гæсгæйæ, кæцыты уагдæттæ 

пайда кæнынц æндæр пъланон кæнæ æнæпъланон вакцинацийы рæстæджы. Аимæ, уазал рæхысы 

системæйы алкæцы æмвæзадыл бæрæггонд æрцæудзæн баззайæггæгты утилизацийы уæлæмхас 

Сценари III æмæ IV- хатдзæг 

 Уæвæг уазал рæхысы системæйы нæ домы уæлæмхас инвестицийы вакцинæйы уæвæг фæткмæ гæсгæ  

(+2+80C температурон режимы хъахъхъæдæй) æвæрын байуæрсты ифтонгадæн кæс. уæлæмхас 

документы.   
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домæнтæ, кæцы баст уыдзæн вакцинæйы спецификæйыл æмæ уæлæмхас æххуысгæнæг æмæ 

хардзгæнæн æрмæджы домæнтыл.     

 

12. Резервты ифтонгдзинады электронон модуль  
Æвзæрст вакцинæйы спецификæмæ гæсгæ, вакцинæйы ифтонгад æххæст æрцæудзæн 

ныридæгæн уæвæг резервты ифтонгдзинады электронон модулы, цыран фæстауæрцы æмæ 

транспортирады фæдыл, алы стандартон хыгъды генерирад æрцæудзæн централон, регионалон, 

муниципалон кæнæ уагдоны æмвæзадыл.   

  Резервты ифтонгдзинады модул интегриргонд у иммунизацийы электронон модулимæ æмæ 

уæлдай зады хынцынад цæуы  автоматиконæй вакцинацийы регистрацийы моменты. Резервты 

модулы вакцинæты регистраци æххæст цæуы базæйон кæнæ/та серийон номыртæм гæсгæйæ, кæцы 

æвæрд æрцæудзæн дыккагхаттон тыхтоныл.    

 ÆДО-йы рдыгæй ныридæгæн бакуыстгонд у вакцинæты маркирады нысанæй, даккагхатт 

тыхтоны унифицирады модел (кæс. 4. Регулиргæнæг æхсæнад, ф.7). ÆДО-йы рдыгæй ма афтæ ноджы 

кусæн версийæ æркастгонд уыдзæн дывæрбарæн технологийы штрих-кодты спайда кæнын дыккаг 

хаттон тыхтоныл – спайда кæныны процессы электронон фæдылдзыды нысанæй – фыццаг хаттон 

æмæ дыккаг хаттон тыхтоныл уæвгæйæ, фæлæ ай нæу æнæмæнгхъæугæ æмæ национ домынæдты 

сæххæст кæныны æнæмæнгдзинады нæ фæивдзæн.  

 Дывæрбарæн штрих код амоны конкретон лоты уагъды серион номыры. Серион номырæй 

вакцинæты хыгъд арæзт цæуы резервты ифтонгдзинады электронон модулы, уымæ гæсгæйæ, 

уæлæмхас баркодирады системæйы райсыны домынад нæ уæвы.  

  Резервты ифтонгдзинады электронон модулы вакцинæйы регистрацийы æмæ хардзы хыгъд 

арæзты параллелонæй цæуы реалон рæстæджы резервтыл информацийы кондад национ, регионалон 

æмæ муниципалон æмвæзадтыл.  

 

Таблицæ 7. Уазал рæхысимæ бастгонд домæнты аргъ    

Сферæ  Ивынад/архайд Дзуаппдæттæг  Статус  

Регулиргæнæг 

æхсæнад  

Нæ домы   

Тренингтæ  Уазал рæхысыл æмæ логистикæйыл (кæс. секци 

адæймагон ресурсты ифтонгад æмæ тренинг)   

НКÆÆНЦ Хайадисæг у 

 Резервты ифтонгдзинады электронон модулы 
спайда кæныныл (кæс. секци адæймагон 

ресурсты ифтонгад æмæ тренинг)   

НКÆÆНЦ Хайадисæг у 

Электронон 

системæтæ  

Хыгъдты домынады сбæлвырд кæнын  НКÆÆНЦ      Бакуыстгонд у 

Аргъкæнынад  Уазал рæхысæн уæлæмхас домæнтæ нæй     

 Логистикæйæн домæнты сбæрæг кæнын   

процессы у æмæбæрæггонд цæуы финансон 

домæнтæ дæр    

     Кусæг  къорд       Бæрæггонд у 
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13. Адæймагон ресурсты ифтонгдзинад æмæ тренинг   
COVID-19 ныхмæ вакцинæйы фидаркæнынадæн уæвæг нысаниуæг лæвæрд цæуы адæймагон 

ресурсты æмæ сæ бæрцады бæрæг кæнын æмæ уый фæстæ аккаг стандартты зонынадæй æмæ 

хъæппæристæй сифтонг кæныны.  

 Адæймагон ресурсты бацæттæ кæныны нысанæй, бакуыстгонд æрцыд специализацион 

тренингы пълан, дизайн æмæ методологи; бæрæггонд æрцыд нысанон аудитори; ÆДО-йы æмæ 

æндæр глобалон иммунизацийы партнерон организациты рдыгæй бакуыстгонд ахуыры æрмæджытыл 

æнцойæ хъуамæ тæлмац æрцæуа æмæ адаптирад райса агуыргæнæн модултæ, стыхджын уæд а.х 

æххуысгæнæг мониторинг. 

 Гуырдзыстоны COVID-19 ныхмæ вакцинæйы фидаркæнынады процессы специализацион 

тренингты фæлгæттæм хауы:    

 Тренингы пълан, дизайн, методологи, ахуыры модултæ – НКÆÆНЦ / хæцгæ æмæ æнæхæцгæ 

низфæзындты департамент, информацион технологиты техникон ифтонгады уагдон, æндæр 

бацымыдисгæнæг гоймæгтæ 

 Нысанон аудитори – бæстæйы масштабæй сервисы æввонггæнæг цæг (провайдер клиникæты 

дохтыртæ, санитартæ, менеджертæ); уазал рæхысы æмæ логистикæйы цæг (регионалон æмæ 

муниципалон æх. центрты уазал рæхысыл æмæ логистикайыл дзуаппдæттæг гоймæгтæ); 

дзыллон информаци (медиа), спикертæ      

 Æхуысгæнæг мониторинг – НКÆÆНЦ аккаг департаменттæ  

 

Тренингы дизайн:    

 Онлайн формат; 

 Æмхæццæ формат, домæны цауы;   

Тренингы ахуыры тематикæ:   

 Практикон иммунизаци; 

 Уазал рæхыс æмæ логистика;   

 Иммунизацийы фæстæ райрæзт æбæллиццаг фæзындтæ æмæ уыдоныл цæстдард;   

 Коммуникаци;   

 Сервисы организаци кæнын;   

 Хыгъдарæзт. 

 

 

Модултæ  Тематикæ  Хъусджытæ (б-ц) 

Модулы 

дæргъвæтиндзин

ад   

Модул 1: 

Практикон  

иммунизаци 

 

Æфтауыны ауагъды æгъдау   Æх. центрты   

иммунизацийыл  

дзуаппдæттæг  гоймæгтæ  

сервисы  

æввонггæнæг дохтыртæ, 

санитартæ    

4-6 сах. 

Вакцинæйы ахастытæ   

Фæрссаг фæзындтæ    

Æвæрыны уавæртæ 

Бæрæггæнæты бахæссын модулмæ   

Препаратимæ баст рекцитæ  

Вакцинæйы хъæрзхъæды дефектимæ баст 

реакцитæ   

 Иммунизацийы рæдыдтытимæ баст (а.х. 

программон) рекцитæ 

 Иммунизацийы æнкъарынадимæ баст реакцитæ 

Æмрæстæгон фæзынд 

Æх. центрты   

иммунизацийыл  

дзуаппдæттæг  

гоймæгтæ,   провайдер 

клиникæйы менеджертæ   

Сервисы   

æввонггæнæг дохтыртæ, 
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Фехъусын кæныны, регистрацийы æмæ иртасæны 

æгъдæуттæ  

  

санитартæ    

 Вакцинæты æнæрастæй пайдакæнынады 

превенци   

  

Модул 2:  

Уазал рæхыс 

æмæ логистика     

 

Вакцинæйы транспортирад æмæ æвæрæнтæ   Регионалон æмæ 

муниципалон æх. 

центрты уазал рæхысыл 

æмæ лигистикæйыл 

дзуаппдæттæг гоймæгтæ    

2-3 сах.  

Резервты ифтонгдзинады эл. модул   

Медицинон баззайæггæты ифтонгад   

Модул 3: 

Коммуникаци 

æмæ кризисы 

коммуникаци   

 

Вакцинæйы райстдзинады интеревенциты 

арæнгæнæг ахастон зонадон кусджыты бындуртæ    

Æх. центрты   

иммунизацийыл  

дзуаппдæттæг  

гоймæгтæ,    

Сервисы   

æввонггæнæг дохтыртæ, 

санитартæ (дырыс 

нымæц)  

Æх. центрты 

разамонджытæ    

Сервисы æввонггæнæг 

Уагдоны разамонджытæ 

Бынæттон хицауады 

минæвæрттæ   

 

4-6 сах. 

 

Интерперсоналон коммуникаци   

Вакцинæйы нысаниуæджы тыххæй адвокатирад  

æмæ ахасты ивынадырдæм здæхт æрвыстыты 

бакусын кæнæ рапарахат кæнын      

Вакцинæйы ныхмæ активон къордтимæ тох   

Инфодеми æмæ дезинформаци   

Социалон медийы хайад исын æмæ интеракци   

Æхсæнадон æнæниздзинады кризисон ситуациты 

ифтонгады принциптæ æмæ рискты коммуникаци    

Вакцинæйы нысаниуæгы тыххæй адвокатирад 

æмæ ахасты ивынæдтырдæм здæхт æрвыстыты 

бакусын æмæ рапарахат кæнын   

Дзыллон информациимæ (медиимæ) 

æмахастдзинад    

Социалон дзыллон информацийы хайадист æмæ 

интеракци    

Инфодеми æмæ дезинформаци   

Вакцинæйы ныхмæ активон къордтимæ тох   

Медиа тренинг  Медиайы минæвæрттæ  4 сах. 

Модул 4: 

Сервисы 

организаци 

кæнын  

Спълан кæнын 

Контингенты мобилизаци   

Мобилон къордты кусын   

Мониторинг æмæ аргъкæнынад   

 

Æх. центрты  

разамонджытæ   

Сервисы 

æввонггæнджытæ  

Уагдоны разамонджытæ   

Бынæттон хицауады   

минæвæрттæ   

4 -6 сах. 

Модул 6: 

Иммунизацийы 

ИФРÆФ-ы фарстытæ Иммунизацийы 

æдасдзинады экспертты 

национ къамитеты 

2 сах. 
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æдасдзинады 

фарстытæ    

уæнгтæ      

 

Таблицæ 8. Тренингты тыххæй домæнты аргъкæнынад   

Сферæ  Ивынад/архайд Дзуаппдæттæг Статус 

Регулиргæнæг 

æхсæнад   

Нæ домы   

Тренингтæ  Уæлдæр койгонд у модулы НКÆÆНЦ Хайадисæг у 

Модултæ   Бакусинаг у НКÆÆНЦ Бакуыстгонд у 

Электронон 

системæтæ  

Веб-порталы рахицæн кæнын 

тренингты виртуалонæй 

æввонгкæныны     

НКÆÆНЦ Рахицæнгонд у 

Аргъкæнынад  Саргъкæнинаг  Кусæг къорд Фæудгонд у  
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14. Домынады саразын æмæ коммуникаци   
Ног вакцинæты фидаркæнынады бирæазон фæлтæрддзинад æмæ бæлвырдгæнæнтæ бæлвырд 

кæны, цæмæй дырыс æмæ эффективон коммуникаци æнæмæнгхъæугæ у COVID-19 вакцинацийы 

программæйы æнтыстджын фидаркæнынадæн, кæцыйы иницирад вакцинæты æнцонвадатагъоммæ 

хъуамæ байдайа.    

Æхсæнады информиркæнынады йеддæмæ, вакцинæйы райсыныл архайы æртæ фактор, кæцытæ 

æркастгонд хъуамæ уой проблемæйы стратегиты идентифицирады нысанæй: къухаразæг æхсæнад, 

социалон æндæвд æмæ мотиваци.28   

Вакцинæйырдæм æууæнкдзинады рæзт иумæйаг популяцийы æмæ сæрмагондæй фыццаг нысанон 

къордты, афтæ куыд вакцинацийы алфæмблайы уæвæг дезинформацийы скуынæг кæнын, 

нысаниуæгджын у вакцинæты бæрзонд райсынады ифтонгадæн. COVID-19 вакцинацийы æнтыстджын 

программæ, йæхирдыгæй, нысаниуæгджын æндæвдад равдисдзæн бæстæйы иммунизацийы  

программæйыл æмæ рутинон вакцинацимæ хауæг æвдисæгтыл фидæн азты дæргъы.   

 

Нысан   
COVID-19 вакцинæйырдæм æууæнкдзинады сбæрзонд кæнын, райсынады рæзт æмæ домынады 

сарæзт  

Нысаны сæххæст кæнынæн спайдагонд уыдзæнис ахæм ахастытæ: адвокатирад, 

коммуникацийы, социалон мобилизацийы, рискы æмæ æдасдзинады фарстæты коммуникаци, 

æхсæнады хайадист, тренингтæ, кризисы коммуникаци.     

  

Хæслæвæрдтæ:  
 Сæйраг партнерты æмæ æхсæнады мобилизаци æмæ хайадист;   

 COVID-19-ы вакцинæты программæйы сæххæст кæныны тыххæй мидæгон æмæ æддагон 

партнертимæ диалог сæ сæйраг цæстæнгасты æмæ домæнты бамбарынæн;   

 Медиайы информиркæнынад, мобилизаци æмæ медиа-адвокатирад;   

 Кризисы коммуникацийы архайдон пъланы бакусын æмæ сæххæст кæнын;   

 Æрвылбонон/æрвылкъуырион дешбордты бацæттæ кæнын/стандартон формæйы бакусын;   

 COVID-19-ы ныхмæ вакцинацийы техникон хуызы æмæ эффективон коммуникацийы тыххæй 

деталон ахуыргæнæны бакусын æмæ тренингы ауадзæн бынæттон провайдер медицинон 

уагдæтты менеджерты, медперсоналы æмæ æндæр бацымыдисгæнæг фæрстæн;    

 Æхсæнадæн æдзухон раноггæнд информацийы бадæттын COVID-19 вакцинæты бакуысты, 

авторизацийы, фидаркæнынады, байуæрсты æмæ спайда кæныны тыххæй;    

 Æхсæнады æууæнкдзинады ифтонгад COVID-19 вакцинæйы æдасдзинады, 

эффективондзинады æмæ фидаркæнынады процессырдæм;   

 Æхсæнады консолидацийы, æнхъæлмæгасты ифтонгдзинады, æхсæнадон æнæниздзинады, 

æдасдзинады фарстæтыл активон, рæстæгон, æнцонвадат æмæ эффективон информацийы 

ахæлиу кæнын; 

 COVID-19 вакцинæйы нысанон популяцийы мобилизаци, куыд фыццаг хатт, афтæ дыккаг 

дозæйæ вакцинацимæ æрбахоныны эффективон коммуникаци;    

 Информацийы ифтонгдзинад æмæ дезинформацийы куынæг кæнын;   

 Коммуникацион нысæнттæн вакцинæты спайда кæныны амалдзинад æхсæнадæн зындгонд 

адæймæгты æфтауыны нысанæй;   

 Стратегийы сæххæст кæныны процессы мониторинг, цæстдарддзинадæй фарсхæцынад æмæ 

æндæвдады аргъкæнынад.   

--------------- 
28 Behavioural considerations for acceptance and uptake of COVID-19 vaccines: WHO technical advisory group on 

behavioural insights and sciences for health, meeting report, 15 October 2020 https://apps.who.int/iris/handle/10665/337335 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337335
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Нысанон аудитори  
1. Ковид-19-ы вакцинæйы фидаркæнынады хайадисæг фæрстæ:    

 Координацион Совет;   

 NITAG-ы уæнгтæ;  

 Министрад æмæ НКÆÆНЦ; 

 Муниципалон æхсæнадон æнæниздзинад хъахъхъæды центртæ;   

 Бынæттон хицауад; 

 Бынæттон æмæ æхсæнадæмон партнертæ;   

2. Медицинон сервисты æввонггæнæг æмæ персонал (æнæниздзинад хъахъхъæды сектор 

æххæстæй).   

3. Бæрзонд риск-къордты минæвæрттæ: 

 Дæргъвæтин зылды уагдоны бенефициартæ æмæ персонал;   

 Æмбæлон кары гоймæгтæ; 

 Иуæй-иу хроникон низты уæвæг гоймаг (18-49);   

 Эссенцион сервисты æввонггæнæг æмæ æнд.   

4. Цæрджыты иу хай, кæцы нæ хауы фыццаг этапæн арæнгонд къордтæм (æнхъæлмæгасты 

ифтонгдзинад).   

5. Бацымыдисгæнæг / уæлæндæвды уæвæг фæрстæ:  

 Политикæйы бæрæггæнджытæ æмæ политиктæ;   

 Æмбæстагон æхсæнад;   

 Медицинон æхсæнад, академи;   

 Æнæхицауадон организацитæ;   

 Критикон æмæ æппæрццаг ахасты къордтæ;   

 Бизнес сектор.   

6. Масмеди æмæ социалон меди:  

 Централон æмæ регионалон телевизи (этникон къаддæр хæйтты æвзагыл медиа 

къаналтæ);   

 Радио;  

 Мыхуырон медиа;   

 Социалон медийы къордтæ æмæ «Инфлунсертæ»; 

o STOPCOV.ge;  

o MOH.gov.ge; 

o NCDC.ge;  

o Facebook, Instagram фæрстæ. 

 
 
 
 
 

Стратегион æрдæмадтæ  
Æхсæнадæмон фæлтæрддзинад æмæ иртасæнтæ бæлвырд кæнынц, цæмæй æрмæст информирад 

кæнæ хицæнгонд интервенцитæ æнæэффективон у вакцинацийы барьертыл фæуæлахиз кæнынæн 

æмæ хъæугæ у æндæр æмæ æндæр стратегиты æмæ ахастыты интегрирад æмæ комбинаци.29 Зæгъæм,  

_____________ 
29Brewer NT, Chapman GB, Rothman AJ, Leask J, Kempe A. Increasing vaccination: putting psychological science into 

action. Psychol Sci Public Interest. 2017;18(3):149–207. doi:10.1177/1529100618760521. 
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цахæм у æрымысæнтæ30 æмæ амындты спълан кæнын,31 æнæнздзинады хъахъхъæды куыджыты 

тренингтæ æмæ уыдоны рдæм æууæнкдзинады фæбæрзонд кæнынырдæм здæхт интервенцитæ.32,33 

Афтæ-ма ноджы, гæнæн ис бархионты (зæгъ., студентты, æхсæнадон гæсты) хайадист нысанон 

контингенты социалон мобилизацийы æмæ вакцинацийы физикон мобилизацийы (æбакæныны) 

нысанæй.  

Коммуникацийы архайдон пълан æнцой кæны вакцинæты æрдомынады скæныны интегриргонд 

ахасты цыппар æмбастдзинадон стратегион элементыл:   

Социалон байхъуыст, медиайы хайадист æмæ дезинформацийы ифтонгад:   

 Нысанон популяциты байхъусын æмæ бамбарын, кæнæг фактортыл ахасты æмæ 

социалон бæрæггæнæнты æмбырд кæнынæй коммуникацийы нысанон стратегиты 

бакусын;       

 Æххуысгæнæг æмæ рухсдзыд информацион æхсæнад саразын æмæ дезинформацийы 

æнæзианхъом скæнын социалон байхъуыст æмæ аргъкæнынады амалæй, стæй 

интервенциты спълан кæныны нысанæй.    

1. Рискы коммуникаци æмæ æхсæнады хайадист   

 Вакцинæтырдæм æууæнкдзинад æмæ райстдзинады сырæзт æмбæстагон æхсæнады 

хайадистæй.   

2. Æнæниздзинад хъахъхъæды специалистты бацæттæ кæнын 

 COVID-19-ы ныхмæ вакцинацийы тыххæй медицинон персоналы, куыд вакцинæйы 

фыццаг нысанон къорды, æууæнкджын информацийы равзæрæн, æндæвды уæвæг 

гоймæгты æмæ вакцинаторы информиргонды æмæ зонынады рæзын; хъуамæ сфидар уа 

медицинон персоналы нысанон цæрджыты æмæ темтимæ интерперсоналон 

коммуникацийы хъæппæристæ.       

3. Кризисы коммуникаци   

 Бæстæйы цæттæдзинад кризисон ситуациты ифтонг кæнынæн, иммунизацийы фæстæдæр 

гæнæнуæвæг зындзинæдты цауы цырд æмæ координацион реагирадæн алы æмвæзадыл.   

 

Фидаркæнынады фазæтæ æмæ приоритетон мадзæлттæ:   
COVID-19 вакцинацийы программæйы цæугæ фазæйæн рæстæгон фехъусынгæнæнты спайда 

кæнын. 

 Вакцинацийы райдыдмæ  

 Вакцина æнцон райсæн у арæнгонд бæрцæй цæрджыты бæрæггонд къордтæн 

 Вакцинæйыл æнцонвадатдзинад рæзы  цæрджыты критикон/ приоритетон къордтæн æмæ 

иумæйаг популяцийæн   

 Вакцина уæрæхæй  у æнцон райсæн хъомыл цæрджытæн 

 

Ныртæккæ цæуы фарстæты ресурсты бацагуырд приоритеттæм гæсгæ   

_____________ 
30Harvey H, Reissland N, Mason J. Parental reminder, recall and educational interventions to improve early childhood 

immunisation uptake: a systematic review and meta-analysis. Vaccine. 

2015;33(25):2862–80. doi:10.1016/j.vaccine.2015.04.085. 
31Milkman KL, Beshears J, Choi JJ, Laibson D, Madrian BC. Using implementation intentions prompts to enhance influenza 

vaccination rates. Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(26):10415–20. doi:10.1073/pnas.1103170108. 
32Brewer NT, Hall ME, Malo TL, Gilkey MB, Quinn B, Lathren C. Announcements versus conversations to 

improve HPV vaccination coverage: a randomized trial. Pediatrics. 017;139(1): e20161764. 

doi:10.1542/peds.2016-1764. 
33Gagneur A. Motivational interviewing: a powerful tool to address vaccine esitancy. Can Commun Dis Rep. 

2020;45(4):93-97. doi:10.14745/ccdr. v46i04a06. 
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Таблицæ 9. Домынады сарæзты æмæ коммуникацийы домæнты аргъкæнынад   

Сферæ  Ивынад/архайд Дзуаппдæттæг Статус 

Регулиргæнæг æхсæнад   Нæ домы   

Тренингтæ   Æнæниздзинад хъахъхъæды 

персоналæн    (æх. æнæниздзинад 

хъахъхъæды нымадæй), 

бынæттон хицауадæн     

НКÆÆНЦ Хайадисæг у 

 Медийæн  НКÆÆНЦ Процессы у 

Модултæ   Бакусинаг у НКÆÆНЦ Бакуыстгонд у 

Электронон системæтæ Веб-порталы рахицæн кæнын 

тренингты виртуалонæй 

æввонгкæныны     

НКÆÆНЦ Рахицæнгонд у 

Аргъкæнынад  Саргъкæнинаг Кусæг къорд Фæудгонд у 

 

 

15. Вакцинæйы æдасдзинады мониторинг, ИФРÆФ-ы 

ифтонгдзинад, вакцинæйы æдасдзинад   
Æфтауыны (низы ныхмæ) фæстæ райрæзт æбæллиццаг фæзындтыл цæстдарддзинад 

иммунизацийы национ программæйы æнæфæхицæнгæнгæ хай у æмæ уый эффектон функционирад 

фидар кæны алы вакцинæйы спайда кæныны æдасдзинад бæстæйы æмæ, æмрæстæджы, æххуыс кæны 

иммунизацийы программæйæн цæрджыты æууæнкдзинады бахъахъхъæнынæн дæргъвæтин 

перспективæйы.     

ИФРÆБФ-тыл цæстдарддзинад иммунизацийы паддзахадон программæйы фæлгæтты дыууын 

азæй фылдæр уæвы, фæстагхатт ноггонд æрцыд 2019 азы.34 Архайгæ  цæстдарды системæ æххæстæй 

æххæст кæны æнæниздзинады дунеон организацийы (ÆДО) рекомендациты. Гуырдзыстоны 

вакцинæты æдасдзинады системæмæ хауы вакцинæтыл фармако-цæстдарддзинады  кондад, кæцыйы 

æххæст кæны æмбæлон барлæвæрды уæвæг структурæйы персонал. Уый цæттæ системæ у æмæ 

ковид-вакцинæйы фидаркæнгæйæ йæ фæрссаг фæзындтыл цæстдардзинад нæ домы кардиналон 

ивддзинæдтæ кæнæ ахастытæм æркæсын. Информацийы лæсæнтæ змæлдзысты  спълангонд фæткæй.  

 Фæлæ, COVID-19 вакцинæйы скæныны спайдагонд ног технологитæ æмæ вакцинæйы 

æнæаргъæвгæ домæнтæй спайда кæнынæн уагъд системæйæн аразы бæрæггонд быцæусидтытæ. Ацы 

быцæусидтытæ эффектон аскъуыддзаг кæныны нысанæй, уæвæг регуляцитимæ иумæ, , бакуыстгонд 

хъуамæ æрцæуа ковид-вакцинæйы фидаркæнынады уавæрты архайгæ уæлæмхас регуляци, цыран 

æркастгонд уыдзæни вакцинæйы фидаркæнынады æнæаргъæвгæдзинады уавæртæм гæсгæйæ, 

коррективтæ. Сырæзт ситуацийы  программон цæттæдзинад куыд вакцинæйы фидаркæнынады 

агъоммæ, афтæ, вакцинацийы æввонг кæныны процессы дæр, тынг ахсджиаг у. Цæстдарддзинады 

уæвæг системæйы ноджы фылдæр хъуамæ фæтыхджын уа тыхархайд ИФРÆФ-ты фондз аххос-

спецификон æрдæмадæй дæр (деталты тыххæй кæс. æфтуан 3.3).   

1. Вакцинон препаратты фæдыл реакцитæ   

2. Вакцинæйы хæрзхъæды деффекттимæ баст реакцитæ   

3. Иммунизацийы рæдытытимæ баст (а.х. программон) реакцитæ   

4. Иммунизацийы æкъарæндзинадимæ баст реакцитæ  

5.  Æмцауон фæзынд 

 

_____________ 
34Гуырдзыстоны оккупацигонд территоритæй лигъдæтты, фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды 

министры бардзырд № 01-193/о 
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16. Иммунизацийы æдасдзинады экспертты национ къамитет   
Иммунизацийы æдасдзинады экспертты национ къамитет арæзт æрцыд 2014 азы35 æмæ 

бындурæвæрд у æнæниздзинады дунеон организацийы рекомендацитæй (ÆДО). Уый хæдбар орган у 

æмæ йе сконды ис 14 æндæр æмæ æндæр эксперты. Къамитет арæзт æрцыд рутинон вакцинацийы 

уавæрты æмæ сæйрагæйдæр комплектгонд у дохтыр-педиатртæй. Ковид-æфтыдтыты уæлдæр кары 

нысанон популяцийы къампанигонд кондады, вакцинæйы ногдзинадæй æмæ ИФРÆФ-ты теоретикон 

æнхъæлмæгæсинаг бæрцмæ (7-8 мæйы – 14000 цау, боны мидæг 60 цаумæ ввахс)36 гæсгæйæ ивд 

цæуы пациентты специфика æмæ рæзы къамитеты уаргъæвæрд. Къамитеты эффектон æмæ 

рæстæджы рæвдзгонд куысты сифтонгады нысанæй рауæрæх ис къамитеты сконд специалисттæй 

(бинонты дохтыр, терапевт-кардиолог, пулмонолог, невролог, аллерголог) æмæ фидаргонд æрцыд 

раноггонд бардзырд.37        

 

Таблицæ 10. Вакцинацийы æдасдзинадимæ ассоциргонд техникон домæнты аргъкæнынад   

Сферæ  Ивынад / архайд  Дзуаппдæттæг  Статус  

Регулиргæнæг 

æхсæнад  

Вакцинæйы æдасдзинады мониторингы, ИФРÆФ-ы 

фарстытæ министры бардзырды COVID-19 

вакцинацийы фæдыл    

Министрад, დკსჯეც 

(бакусын æмæ 

сфидар кæнын) 

Фидаргонд æрцыд 

 Иммунизацийы  æдасдзинады экспертты национ 

къамитеты раног кæнын   

Министрад  Фидаргонд æрцыд 

Тренингтæ  Медицинон персоналæн вакцинæйы æдасдзинады 

мониторингыл, ИФРÆФ-ы фарстæтыл, ковид-19-ы 

вакцинаци æмæ ковид-19-ы эпид-цæстдарддзинад   

НКÆÆНЦ Уагъд æрцыд 

 Иммунизацийы æдасдзинады экспертты къамитеты 

(ИÆЭКЪ) ног скондæн аххосаг-фæстиуæгады 

сбæлвырд кæныны фарстæйыл    

НКÆÆНЦ Уагъд æрцыд 

Электронон 

системæтæ  

Низфæзындтыл цæстдарды электронон 

интегриргонд онлайн архайгæ системæйы 

адаптирад ковид-вакцинæйы ИФРÆФ-ты 

регистрацийы нысанæй 

НКÆÆНЦ Адаптиргонд 

æрцыд  

 Иммунизацийы æмæ фæстауæрцты ифтонгдзинады 

онлайн электронон модулы адаптирад ковид-

вакцинæты ИФРÆФ-ты регистрацийы нысанæй 

НКÆÆНЦ Адаптиргонд 

æрцыд 

Стандартон 

операцион 

процедурæтæ/ 

ахуыргæнæн   

Ковид-вакцинæйы фæрссаг фæзынды æмæ хи 

бахизыны уавæрты (рагацау) специалон интересы 

ИФРÆФ-тыл цæстдарддзинады æрфидар кæнын   

Цæстдарддзинады дæлбаргонд уæвæг уавæрты æмæ 

специалон интересы нозологиты  национ, 

суберовнулон фонур æвдисæгтæ 

Æрвылмæйон хыгъдлæвæрдты æрбайсын ИФРÆФ-

ыл тагъд фехъусын кæныны формæйы специалон 

интересы фæзындты равдисын    

ИФРÆФ-ы эпид-иртасæны формæйы ковид-

вакцинацийы æмæ специалон интересы нозологиты 

равдисын   

НКÆÆНЦ Бакуыстгонд у 

____________ 
35Гуырдзыстоны фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды министры 2014 азы 30 июлы бардзырд № 

01-185/о. 
36Банымæдты бындур у Moderna æмæ AstroZeneca вакцинæты æвæлтæрд зындзинæдты æнхъæлон арæхады диапазоны 

уæллаг кæроны 1/100. 
37Гуырдзыстоны оккупацигонд территоритæй лигъдæтты, фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды 

министры 2021 азы 1-аг февралы  01-35/о 1 бардзырд. 
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17. Информацион системæ, мониторинг, эпид-

цæстдарддзинад   
COVID-19-ы вакцинацийы райдыды моментæй процессыл цæстдарддзинад, мониторинг æмæ 

аргъкæнынад критикон у вакцинацийы процессы ифтонгдзинадæн æмæ стратегийы адаптацийæн. 

Стандартизацигонд инструменттæ фадат ратдзысты бæстæйы процесстæ уагъд æрцæуой рухсдзыдæй, 

æнцонвадатæй, сифтонг кæна æрывæрд нысаны сæххæст кæнын æхсæйнагон хыгъдлæвæрд æмæ 

проблемæты идентификацийы амалæй.    

 

Хыгъдлæвæрд  
Хыгъдлæвæрды модул нысан кæны бæстæйы фидаргонд практикæйы æмæ йæм хауы: 

иммунизацийы/вакцинацийы, вакцинæты хæрдзтæ, æфтауыны фæстæ райрæзт æвæлтæрд реакцитæ 

æмæ  карздзинæдты (ИФРÆФ), COVID-19-ы цауты æфтауыны статусы хыгъдлæвæрд.    

Вакцинацийы регистраци æмæ хыгълæвæрд:   

Æрцæудзæн ныридæгæн уæвæг иммунизацийы ифтонгдзинады электронон модулы 

æххуысæй.   

Иммунизацийы ифтонгдзинады электронон модул бакуыстгонд æрцыд æмæ пайдакæнынады ис 

2013 азæй, кæцы бындуронæй раног 2020 азы, куыд иммунизацийы программæйы æмæ вакцинæты 

лоджистикайы административонады фæхуыздæр кæныны инструмент. Модул у æнæниздзинады 

хъахъхъæныны информацион системæйы (HMIS) хай, кæцы, йæхирдыгæй, интегриргонд у 

райгуырды модулимæ, фæстауæрцты ифтонгдзинады системæимæ, æхсæнадон регистримæ æмæ 

бындурæвæрд у æмбæстаджы идентификацийыл уый уникалон сæрмагонд номыры æххуысæй.         

Абоны бонæн уæвæг информацийы, ковиды ныхмæ вакцинаци рекомендацигонд у рутинон 

вакцинацийы нысанон контингентæй хицæнхуыз популяцийы (кæс. 7. Приоритетон къордтæ æмæ 

вакцинацийы стратегитæ).     

Иммунизацийы ифтонгдзинады электронон модул нысан кæны æндæр уæлæмхас вакцинацийы 

регистрацийы, уымæ гæсгæйæ, ковиды ныхмæ вакцинаци регистриргонд æрцæудзæн иммунизацийы 

модулы ныридæгæн апробиргонд фæткæй.     

Вакцинацийы ауадзæг алы юридикон æмæ физикон гоймагæн рагацау бæрæггонд уыдзæн аккаг 

æнцонвадатдзинад иммунизацийы модулы тыххæй (дзырд цæуы алы уыцы уагдон, кæцы 

иммунизацийы процессы ныры онг хайад нæ иста) æмæ ма хъуамæ рцæуа вакцинæйы балæвæрд 

уыцы куыстуæтты æввонггæнджытæн, кæцытæн нæй ахæм уадзæн (пропуск). Уадзæнты уæвынады 

сбæлвырд кæнын æмæ бауырнын кæнын модулы æфтауынты (низы ныхмæ) регистрацийæн 

цæттæдзинадыл ис бынæттон  (муниципалон) æхсæнадон æнæниздзинады центрты прерогативæ. 

Процессты спълан кæныны æмæ сæххæст кæныны фазæйы, æфтауыны бынæтты бафтаугæйæ, 

рагацау хъуамæ бæрæггонд уа æфтауæг пункты/бынаты/мобилон бригадæйы персоналы тренинг 

модулы спайдакæныны, уыимæ иумæ уымæ æххæссын æмæ техникон ифтонгады фарстытæ.  

Гуырдзыстоны спайдагонд иммунизацийы ифтонгдзинады электронон модулы, 

фæстауæрцты модулимæ интеграцийы амалæй, цæуы вакцинæйы серион кодты регистраци æмæ 

фæдылдзыд сбæлвырдгонд фæткмæ гæсгæйæ  (кæс. 12. Резервты ифтонгдзинад тыхтоныл 

штрихкодты спайда кæнынæн).      

Вакцинацийы æмæ уазал рæхысы регистрацион системæйы интегрирадимæ иумæ раног ис 

иммунизацийы организацион системæ, кæцы реалон рæстæджы, ратдзæн амалдзинад национ, 

регионалон æмæ муниципалон æмвæзадтыл райса хыгъд: а) æфтыдты (низы ныхмæ) индивидуалон 

ранымад дæзæгай; б) агрегиргондæн - æфтыдты (низы ныхмæ) бæрцы тыххæй – карон къорды, 

приоритетон категорийы, афтæ-ма æмрæстæджы приоритетон æмæ карон къордтæ лæвæрд суб-

регионы – муниципалитетгай, регионгай, национ æмвæзадыл.   

Ацы модулы фæстуæрцты ифтонгкæнынады хай, йæхирдыгæй, сифтонг кæндзæн стандартон 

хыгъдты генерирады æхсæнадон æнæниздзинады центрты æмвæзады онг фæстауæрцты фæдыл.     
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Æндæр уæлæмхас оперативон æнæстандартон хыгъдты кондады нысанæй, кæцы уыдзæн 

агрегиргонд, приоритетон къордты, карон къордты æмæ географион иуæгтæм (муниципалитет, 

регион, национ) гæсгæ, бакуыстгонд у стандартон формат. Муниципалон æмвæзадыл деноминаторы 

бæрæг кæнын национ æмвæзады рдыгæй, кæцы сырæзт муниципалон/регионалон æхсæнадон 

æнæниздзинады центрты. Муниципалон/регионалон æхсæнадон æнæниздзинады центрты рдыгæй 

æркастгонд уыдзæн нысанон деноминаторы æмæ раноггонд информаци кæнæ разыдзинад стырдæрты 

реалондзинадыл раздæхдзæн национ æмвæзадмæ. Вакцинацитæм хауæг бæрæггæнæнты бакусын 

муниципалон æмвæзадыл æхсæнадон æнæниздзинады центрты хæсдзинад у. Бакуыстгонд стандартон 

формæты хыгъдты арæхдзинад æмæ фомат æркасты процессы у.  

 Регистраци-хыгъдты сфысты хай разынд архайгæ системæты 2021 азы февралæй. 

 Вакцинацийы 2-аг дозæйы бафæдзæхсыны ифтонгдзинадæн, вакцинацийы гæнæнуæвæг датæ 

бæрæггонд цæуы фыццаг дозæйы райсты рæстæджы æмæ йæ бафæдзæхсдзысты æнæмæнгæй фыццаг 

дозæйы манифестацийы рæстæджы. Нысангонды амалдзинады дæтты иммунизацийы уæвæг модул 

(адаптиргонд у конкретон вакцинæимæ). Модул дæтты амалдзинад бенефициарæн арвита цыбыр 

текстон хъусинаг (sms), иннæ вакцинацийы сарæзты тыххæй. Ахæм нысангонд уыдзæн 

иммунизацийы веб-апликацийы дæр. Мобилон апликаци æппæты фыццаг арæзт у ныййарджытæн, 

куыд информацийы равзæрæн ауагъд æмæ спълангонд вакцинациты тыххæй. Апликаци дæтты 

фадатдзинады пайдагæнæг райса информаци Гуырдзыстоны вакцинæты æмæ уыцы низфæзындты 

фæдыл, кæцытæй йæ хъахъхъæны вакцина (вакцинæйæ дзæбæхгæнæн низтæ). 

 Вакцинацийы райдиан этапыл скусдзæн радты ифтонгдзинады электронон система  

(https://booking.moh.gov.ge). Уый иуæрдыгæй, медицинон уагдæттæн баххуыс кæндзæн ифтонг кæна 

æмбæстæгты рады, афтæ-ма, æмбæстæгтæ, рагацау сæхи ныффыссой вакцинацийы тыххæй уыдонæн 

территорионæй æввахсдæр медицинон уагдоны рагацау бæрæггонд рæстæгмæ гæсгæйæ.  

Æмбæстæгтæн рады ифтонгадæн электронон системæйæ вакцинацимæ рады слæууынæн баххуыс 

кæныны тыххæй скусдзæн тæвд хахх.    

Бенефициары вакцинацийы бæлвырдгæнæн гæххæтты генерирад цæуы иммунизацийы 

ифтонгдзинады электронон системæйы рдыгæй. Документ дзуапп дæтты æхсæнадæмон нымадмæ ист 

домынæдтæн æмæ йын ис фалсификацийæ хъахъхъæды механизмтæ.       

ИФРÆФ-ты æхсæнадæмон хыгъдлæвæрд æххæст æрцæудзæн æнæниздзинады дунеон 

организацийы (WHO), Европæйы низфæзындты контролы æмæ превенцийы центры (ECDC) кæнæ/та 

Евроцæдисы (EU) домынæдтæм гæсгæйæ.   

 

Мониторинг  
Мониторингы процессы спълан кæнын баст у вакцинæты хуызтыл (уæлдæр койгонд сценартæм 

гæсгæ) æмæ йæм хауы:   

- Вакцинæты логистикæйы мониторинг; 

- Иммунизацийы лæггæдты процессы мониторинг;   

- Сконды æвдисæгты кумулацион рæзты мониторинг;   

- Сконды æвдисæг абарын спълангонд æвдисæгимæ;   

- Вакцинацимæ хаугæ национ æвдисæгтæ æвдыст æрцыдысты центры веб-фарсы æххуысæй 

æмæ раног уыдзæн æрвылкъуырийæн. Раногкæнынæн дзуаппдæттæг у центр.   

Вакцинæты логистикæйы мониторинг кусы центры æмæ æхсæнадон æнæниздзинады центрты 

рдыгæй æдзухон – вакцинæты нысангонд локацитыл æрывæргæйæ, фæлæ æфтауæг районтыл – 

бынæттон  æхсæнадон æнæниздзинады центрты рдыгæй – вакцинæты райсты агъоммæ æмæ йæм 

хъуамæ хауа æфтауæг иуæг рæвдздзинæдты æмæ цæттæдзинады аргъкæнынады) æмæ уый фæстæ, 

вакцинацийы процессы – периодиконæй.  Мониторингы ацы этап баиу кæндзæн вакцинæты 

логистикæ æмæ иммунизацийы лæггæдты процессы мониторинг æмæ æххæст æрцæудзæн 

иууылкъаддæр къуырийы мидæг иу хатт.  

https://booking.moh.gov.ge/Hmis/Hmis.Queue.Web/#/
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Сконды æвдисæг абарын спълангонд æвдисæгимæ æххæст æрцæудзæн перманентонæй, 

вакцинацийы алкæцы раунды фæугæйæ.    

Нысанон популяцийы хицæнгай къордты сконды нысанон бæрæггонд у документы приоритетон 

къордты ранымады. Мониторингы нысанæн спайдагонд индикатор хауы нысаноны райсыны 

загъдгонд æмгъуыдмæ æмæ кусы муниципалон, регионалон, национ æмвæзадыл.     

COVID-19 цауты регистраци уагъд цæуы Низфæзындты цæстдарддзинады иууон электронон 

системæйы (НЦИЭС) æххуысæй, кæцыйы арæзт структурæ дæтты амалдзинад вакцинацийы 

фидаркæныныды фæстæ фæзына гæнæндзинад регистраци скæна цауты æфтауыны статус. 

Нысангонд раноггонд НЦИЭС системæйы æрцæудзæн вакцинæйы бæстæйы фидаркæнынады фæстæ.  

 Ацы системæйы-ма регистриргонд цæуы бæстæйы масштабæй рабæрæггонд кæцыфæнды 

вакцинацийы фæстæ фæзынгæ æбæллиццаг фæзынд (ИФРÆФ), ардæм бацæудзæн ног вакцинæйы 

фæстиуæгæн расайгæ ИФРÆФ (иммунизацийы фæстæ райрæзт æбæллиццаг фæзынд) цаутæ.  

COVID-19- ы цаутæ бæстæйы дæлбариуæг сты иугай цауы регистрацийæн, эпид-иртасæны æмæ 

хыгъдлæвæрды.     

Тренингты хайы æркастгонд уыдзæн ИФРÆФ цауы стандартон арæнгонды, COVID-19 æмæ 

ИФРÆФ хъусинагы хæсдзинады, вакцинацийы регистрацийы, хыгъдлæвæрдты форматы æмæ 

æмгъуыдты фæдыл информацийы раног кæнын-бадæттын лæггæдты æввонггæнæг æмæ æхсæнадон 

æнæниздзинады цæгты тыххæй.     

 

 

Цæстдарддзинад  
Бæстæйы быцæуы базæтæй цæстдарддзинады хай у гриппынгæс низтæ (ILI) æмæ уæззау карз 

респираторон  инфекцитæ (SARI).  

ILI æмæ æндæр респираторон вирустæй расайгæ SARI-æн ис æнгæс симптоматикæ æмæ арæх 

цауы иумæйаг бæрæггæнæн. Гуырдзыстоны, дæр куыд æндæр бæстæты, цæуы COVID-19-ыл 

цæстдарддзинады системæйы гриппынгæс низты (ILI) æмæ  уæззау карз респираторон  инфекцитыл 

(SARI) синдромон, сентинелон цæстдарддзинады системæйы интегриргонд COVID-19-ы ахæлиу 

кæныны мониторингæн, кæцы адарддæр кæндзæн йæ функциониркæнынад пандемийы фæуды фæстæ 

дæр. Интегриргонд системæйы уæлдай нысаниуæг лæвæрд цæуы, пандемийы гриппы сезоны 

æмбæлды фазæйы. Рутинон режимы ILI-ы æмæ SARI-ы быцæу базæтимæ æрæмбырдгонд хуызæгты 

лабораторион иртасæны æххæст кæны Низфæзынды контролы æмæ æхсæнадон æнæниздзинады 

национ центры гриппы лаборатори. COVID-19-ы пандемийæ сырæзгæ уагъдзинады тыххæй 

спълангонд у ацы фнкцийы децентрализаци æмæ гриппы, SARS-CoV-2-ы æмæ æндæр респираторон 

вирусты лабороторион иртасæны (ПРР диагностика) НКÆÆНЦ-ы регионалон лабороториты (Кутаис, 

Батум, Зугдид) фидаркæнынад.    

Сетинелон цæстдарддзинады фæлгæтты, æвзæрст иртасинаг цаутыл рутинонæй æмбырд кæны 

гриппы вакцинацийы тыххæй информаци, фæстаг, цæугæ сезонæн. COVID-19-ы вакцинæйы 

фидаркæнынады рæстæджы райдайдзæн информацийы тымбыл кæнын ацы фæстаг вакцинацийы 

тыххæй дæр.    

Специалон иртасæнтæ COVID-19-æй вакцинацийы фидаркæнынады æмæ æххæст кæныны 

этапыл æххæст æрцæудзæн домæнты æмæ финансдзинады адекватон равзæрæнты уæвгæйæ. Бæстæ 

цæттæ у хайад райса вакцинæйы эффективондзинады иртасæны – приоритетон къордты вакцинæты 

хуызты манифестацийы типмæ гæсгæ, репрезентатон бæрæггæнæнты æрбæстонкæнынад æрцæудзæн 

иртасæны æхсæнадæмон практикæйы, адаптиргонд процедурæты æмæ аккаг материалон-техникон 

базæйы уæвынадмæ гæсгæ.       
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Таблицæ 11. Информацион системæтимæ баст техникон домæнты аргъкæнынад   

Сферæ  Ивынад/архайд Дзуаппдæттæг  Статус  

Регулиргæнæг 

æхсæнад  

Æфтауыны бæлвырдгæнæн 

документы формализаци министры 

бардзырды   COVID-19 вакцинацийы 

тыххæй 

Министрад  

(фидаркæнынад) 

НКÆÆНЦ 

(бакусынад) 

Фидаргонд у 

Электронон 

системæтæ 

Иммунизацийы ифтонгдзинады 

онлайн электронон модулы 

æнцонвадаты ифтонгад алы сервисы 

æввонггæнæгтæн    

НКÆÆНЦ  Ифтонггонд у 

 Иммунизацийы ифтонгдзинады 

онлайн электронон модулы ковид 

спецификон хыгъдлæвæрдты кондады 

ифтонгкæнынад    

НКÆÆНЦ Интегриргонд у  

 Регистраци, хыгъдлæвæрд  НКÆÆНЦ Фæудгонд  у   

 Цыбыр текстон хъусинагы функцийы 

ифтонгкæнынад    

НКÆÆНЦ  

Фæудгонд  у   

 Æфтауыны бæлвырдгæнæн 

документы генерирады ифтонгад 

хъахъхъæды механизмтæй   

НКÆÆНЦ Фæудгонд  у   

 Низфæзындыл цæстдарддзинады 

электронон интегриргонд онлайн 

архайгæ системæйы адаптирад ковид-

вакцинæйы ИФРÆФ-ты  

регистрацийы нысанæй  

НКÆÆНЦ Фæудгонд  у   

 Радты æввæнгкæнын æмæ 

цæрджытæн æфтауынмæ (низы 

ныхмæ) бацæуынæн онлайн 

регистраци   

НКÆÆНЦ Бакуыстгонд у 

Стандартон 

операцион  

процедурæтæ/  

ахуыргæнæн  

Сентинелон системæйы COVID-19-ыл 

цæстдарддзинады интегрирад  

 

НКÆÆНЦ Бакуыстгонд у 

 

 

 

 

 

 

Коррупцийы превенцийы мадзæлттæ   

Вакцинæты глобалон дефициты уавæрты, бæстæйы мидæгæй вакцинæты райсын арæнгонд куы 

у,  фæлæ домынад бæрзонд куы уа, уæд ис потенциалон коррупцион рисктæ, æмæ уый тыххæй 

таблицæйы æвдыст ис ацы рискты превенцийы мадзæлттæ, кæцы бындурæвæрд сты цыппар сæйраг 

инструменты: (а) закъондæттæн регулирады; (б) иммунизацийы процессы дигиталон-информацион 

технологитæй ифтонгады æмæ ацы технологиты спайда кæнынæй; (в) иммунизацийы тыххæй 

информацийы æргом кæнын; (г) тæвд хаххы æххуысæй цæрджыты фæстæмæ бастдзинад. Ацы 

инструментты иумæйагдзинад лæггад кæны куыд гæнæнуæвæг рискы материализацийы рæстæджы 

проблемæйы идентифицирады, афтæ-ма реагирады механизмты.     
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Потенциалон коррупцийы 

рисктæ   
Превенцийы мадзæлттæ   

- Вакцинæты æмæ хардзгæнæн 

æрмæгты, сервисты балхæды 

процессы коррупцион 

фидыдтытæ    

- Вакцинæты глобалон æлхæды уавæрты ирддзинад сифтонг 

кодтаид  ацы рискты превенцийы, фæлæ ацы пъланы 

формиргæнгæйæ, кондадон компаниты домынадмæ гæсгæ, 

æлхæныны уавæрты æргомкæнынад арæнгонд у кондады æмæ 

паддзахады хсæн æрывæрд бадзырды уавæртæй.     

- Хардзгæнæн æрмæгты балхæныны контракттæ рухсдзыд сты.  

- Сервисы балхæныны аргъкæнынад æмæ уавæртæ регулиргонд 

цæуынц Гуырдзыстоны хицауады 2020 азы 31-æм декабры    

N828 скъуыддзагæй æмæ Гуырдзыстоны оккупацигонд 

территоритæй лигъдæтты, фæллойады, æнæниздзинады æмæ 

социалон хъахъхъæды министры 2021 азы 3-æм февралы 

01/11-н бардзырдæй.  

 

- Фалсификацигонд продукты 

ахæлиукæнынад    

- Фалсификацигонд вакцинæты реализаци арæнгонд цæуы 

паддзахадон æлхæды уавæрты.   

- Сæрмагонд æлхæды уавæрты паддзахад регулир кæны 

продукты хæрзхъæды фармацевтон продукты регистрацийы 

æгъдæуттæм гæсгæйæ, кæцы закъондæттынадæй æмæ 

закъоныдæлбар акттæй регулиргонд цæуы (Гуырдзыстоны 

закъон хосты æмæ фармацевтон архайддзинады тыххæй; 

Гуырдзыстоны фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон 

хъахъхъæды министры 2009 азы 13-æм октябры N327/н 

бардзырд).  

- Приоритетон къордты сбæрæг 

кæныны интересты къордты 

хайадисынад    

 

 

- Процессы ифтонгад 

приоритетон къордты 

æвзæрсты æмæ хайадистыл   

 

 

 

 

- Вакцинæты æдзæсгом 

пайдакæнынад   

 

- Приоритетон къордты сбæрæг кæнын бындурæвæрд у WHO/ 

SAGE-ы рекомендациты, бакуыстгонд æрцыд кусæг къорды 

рдыгæй æндæр æмæ æндæр экспертты хайадистæй, 

æркастгонд уыди иммунизацийы экспертты советы æмæ 

мултисекторон советы рдыгæй æмæ мыхуыргонд æрцыд.      

 

- Ацы пълан æнцонвадат у æхсæнадæн æмæ вакцинацийы алы 

этап уыдзæн уæрæх рапарахатгонд 

- Вакцинацийы фæстиуæгтæ æфтыд (низы ныхмæ) гоймæгты 

нымæц, хардзгонд дозæтæ) æрвылбонæй уыдзæнис 

хыгъдлæвæрд æхсæнадæн.    

- Иммунизацийы ифтонгдзинады электронон системæ 

æввонгкæны вакцинæты фæстауæрцты, байуæрсты æмæ 

вакцинацийы ауагъды хъыгъдарæзты гоймæгты æмвæзадыл 

æмæ рæстæджы реалон режимы. Вакцинацийы ауагъд гæнæн 

ис æрмæст приоритетон къордтæй регистриргонд гоймæгтыл, 

æмæ программæйы спайдагонд алгоритм рацух кæндзæн 

вакцинацийы бадæттын уыдонæн, кæцытæм ай нырма нæ 

хауы æфтауын конкретон этапыл.         

- Вакцинæты æфснайыны æдасдзинад карзæй уыдзæн 
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Потенциалон коррупцийы 

рисктæ   
Превенцийы мадзæлттæ   

хъахъхъæдгонд централон, региналон, муниципалон æмæ 

уагдæтты æмвæзадыл. Бакуыстгонд у вакцинæты æдасæй 

æфснайды специалон протокол уагдæттæн æмæ 

рекомендацитæ сервисы æввæнггæнджытæн, кæцыты 

мониторинг æххæст цæуы æхсæнадон æнæниздзинады 

куыстуæтты рдыгæй.       

- Тренингты процессы вакцинæты æдзæсгом пайдакæнынады 

цауы реагирады архæйдтытимæ зонгæ кæнын   

 

Реагирады архæйдтытæ:   

Иммунизацийы процессимæ бастгонд хæлддзинæдты базонын гæнæн уыдзæни архайгæ тæвд 

хаххы æххуысæй, цыран хъуыддагзонæджы анонимондзинад æххæстæй уыдзæнис хъахъхъæдгонд.   

Райст информаци уыдзæни бавдыстгонд уагдæттыхæсæны къамисыл, æмæ аккаг мадзæлттæ  

уагъд æрцæудзæн æдзæсгом архайды скуынæг кæнынæн.    

 

 

 

Пъланы æххæсткæнынады мониторинг   
Вакцинацийы фидаркæнынады национ пъланы æххæсткæнынады мониторингыл 

цæстдарддзинады сæххæст кæндзæн COVID-19-ы вакцинацийы фидаркæнынады уагдæттыхсæн 

координацион къамис æвзæрст индикатортæм гæсгæйæ.    
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Æфтуан 1. COVID-19 вакцинæты фидаркæнынадæн хъæугæ 

финансон ресурсты нымадтыты методологи æмæ аргъдзинад 

сценартæм гæсгæйæ    

 

Методологи  
COVID-19 вакцинæйы фидаркæнынадæн хъæугæ финансон ресурсты нымадтыты методологи 

æмæ ахастытæ бындурæвæрд сты Æнæниздзинады дунеон организаци (ÆДО)-йы рдыгæй 

æрбалæвæрд ног вакцинæйы фидаркæнынады аргъдзинады банымады гайдлайны,38 Бил æмæ 

Мелинда Гейтсы фонды рдыгæй бакуыстгонд иумæйаг ахастыты иммунизацийы программæйы æмæ 

ног вакцинæйы фидаркæнынады аргъдзинады бæрæг кæнынæн39 æмæ Гарварды æхсæнадон 

æнæниздзинады скъолæйы рдыгæй бакуыстгонд методологиæйы иммунизацийы программæты 

саргъкæнынадæн.40     

Банымадты æркастгонд у æрмæст уыцы уæлæмхас финансон хæрдзтæ, кæцы хъæугæ у ног 

COVID-19 вакцинæйы фидаркæнынадæн бæстæйы æмæ нæу æркастгонд ахæм хæрдзтæн, цахæм у 

бæстыхайы капиталон хæрдзтæ, цæугæ хæрдзтæ æмæ а.д.. Уымæ гæсгæйæ, нымад у æрмæст уыцы 

фискалон (капиталон æмæ цæугæ) хæрдзтæ, кæцыйы паддзахад хъуамæ, рахицæн кæна кæнæ та, 

уæлæмхасæй райса донор æмæ партнер организацитæй.  

Финансон нымадтытæ  арæзт æрцыд ахæм компоненттæй:   

COVID-19 моновалентон вакцина  

1. Вакцинæтæ, шприцтæ, уæлæмхас æдасдзинады къоппытæ, персоналон хъахъхъæды фæрæзтæ   

2. Вакцинæты æвæрын уазал рæхыс    

3. Вакцинæты дистрибуци    

4. Уæлæмхас адæймагон ресурсы æмæ уæвæг персоналы уæрæмхас рæстæг   

5. Тренингтæ   

6. Социалон мобилизаци, адвокатирад, социалон медиа кампани   

7. Информацион системæйы (регистраци, хыгъдлæвæрд, резервты (фæстауæрцты) ифтонгкæнынад, 

цæстдарддзинад) бакуыст   

8. Вакцинацийы хайадисæг медицинон уагдæтты мызд паддзахадон æлхæнæджы рдыгæй, се хсæн 

мобилон бригадæты мызд   

 

 

Вакцинæты аргъ нымад æрцыд алкæцы этапæн бæрæггонд нысанон популяцитæм гæсгæ. 

Вакцинæты иумæйаг аргъдзинадмæ хауы вакцинæты сæфты фактор дæр, кæцы хыгъдгонд цæуы 

ахæм формулæйæ 1/(1-w), цыран w у  сæфты æвдисæг процентты. Мах банымады сæфты æвдисæгæн 

райсгæ у 15% алы вакцинæйæн41, уымæ гæсгæйæ, фесæфты фактор у 1.176. Æндæр æмæ æндæр 

вакцинæйы иу дозæйы аргътæ ист ис https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard 

веб-фарсæй 2020 азы 22 декабры уавæрæй. Алкæцы вакцинæйæн банымад арæзт æрцыд æмбæлон 

вакцинæйы куыд минималон, афтæ максималон аргъмæ гæсгæйæ. Вакцинæйы дозæйы аргъмæ ма  

 

_____________ 
38 WHO; Guidelines for estimating costs of introducing new vaccines into the national immunization system; 

2002. 
39 Logan Brenzel, BMGF, Common approach for the costing and financ ing analysis of routine immunization 

and new vaccine introduction; 2014 
40 Immunization economics; Harvard School of public Health; How to cost immunization programs; 2020  
41 Æнхъæлмæгæсинаг у, цæмæй ацы æвдисæг фæстæдæр дырысгонд æрцæудзæн  НКÆÆНЦ-ы рдыгæй, 

куыддæр райдайдзæн вакцинæйы фидаркæнынад æмæ раргом уыдзæн бæстæйæн спецификон æвдисæг.    

 

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
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ноджы бафтыдтам æлхæдты æмæ фæстауæрцты/ Procurement Supply Management (PSM) хардзы, 

кæцы 23%-ы уыдзæн æмæ кæцымæ хауы UN handling fee, freight, insurance.42  

Вакцинацийæн хъæугæ финансон ресурсы банымайынæн нысанон популяци бæргонд æрцыд 2-

йыл (уый тыххæй æмæ вакцинацийы æххæст курсæн абон уæвæг информацийæ хъæугæ у вакцинæйы 

дыууæ доза), афтæ-ма вакцинæйы фесæфты факторыл æмæ вакцинæйы иу дозæйы аргъыл, кæцымæ 

хауы PSM хæрдзтæ.  

Шприцты аргъ банымадта хъæугæ шприцты нымæцы æмæ иуы аргъы бæронæй æмæ йæм хаст 

æрцыд фесæфты фактор 1.05, куыд ай шприцтæн UNICEF sizing tool-æй у лæвæрдгонд.  

Æдасдзинады къоппыты аргъ нымад æрцыд уæлæмхас хъæугæ æдас къоппыты нымæцы æмæ 

иуы аргъы бæронæй. Хъæугæ æдас къоппыты нымæцы банымайынæн арæзт æрцыд бауадзын, цæмæй 

иу къоппы кæй цæуы 80 шприцы. 

Вакцинæты логистика-вакцинæты централон æфтауцдонæй регионалон æмæ районон 

æфтауцдæттæм дистрибуцийæн хъæугæ финансон ресурс банымад æрцыд астæуккаг нымадæй 

километражы æмæ æртагы хардзмæ гæсгæйæ. Вакцинæты дистрибуцийæн хъæугæ финансон 

ресурстæм хауы, афтæ-мæ, машинæйы хардз дæр, кæцы банымд æрцыд куыд æртаджы хардзы 15%, 

куыд ай WHO cMYP costing guideline-æй у бæрæггонд. Вакцинæты логистикæйы хардзмæ-ма ноджы 

хауы персоналы хъуыддагмæ æрвыст хæрдзтæ дæр.   

Супервизи-вакцинацийы процессыл мониторинг/супервизийы хæрдзтæ нымад æрцыд 

спълангонд супервизийы визитты нымæцмæ гæсгæ.  

 Нымад æрцыд ноджыдæр тренингты ауагъдæн хъæугæ финансон ресурс тренингты пъланмæ 

гæсгæйæ æмæ социалон мобилизацийы, адвокатирады, коммуникацийы æмæ медиа кампанийы 

хардз.  

 Долларæй лæвæрд æргъты лармæ ракæнынæн пайдагонд у баивæн курс 1АИШ доллар – 3.3.43 

  

 

Финансон бахыгъдтæ  

Вакцинæтæ  

Вакцинæты типтæм гæсгæйæ вакцинæйы иу дозæйы аргъ æвдыст у N1 графикы. График æвдисы 

вакцинæты куыд минималон, афтæ максимарон æргъты. Цалдæр вакцинæйæн æрмæст иу аргъ ис 

лæвæрд.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
42 Равзæрæн: низфæзындты контролы æмæ æхсæнадон æнæниздзинады национ центр; гл обалон фонды 

проектты иууыл æввахсдæр бæрæггæнæнтæ медикаментты æмæ диагностикон фæрæзты балхæды 

рæстæджы.   
43 Национ банчы баивæн курс 15-æм январы уавæрæй https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=582&lng=geo 

 

 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=582&lng=geo
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График  1. Вакцинæйы иу дозæйы минималон æмæ максималон аргъ   
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AstraZeneca CNBG Pfizer/BioNTech Sinovac Moderna Novavax/NVX-CoV2373 Johnson &
Johnson/Ad26.COV2.S.  

 

Равзæрæн: https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard 

Приоритетон къордтæм гæсгæ хъæугæ вакцинæты дозæты фесæфты факторы тыххæй лæвæрд у 

таблицæ 14-ы.   

 

Таблицæ 12: Вакцинæты хъæугæ дозæты бæрц приоритетон къордтæм гæсгæйæ    

 

 

Куыд уæле документы у фыст, хъомыл цæрджыты 60%-мæ аххæссынæн æмæ вакцинæты 

фесæфтмæ гæсгæ æдæппæт хъæугæ у 3,979,327 доза. Абоны уавæрæй Гуырдзыстоны  COVAX-ы 

платформæйæ 2021 азæн гарантигонд ис 1,484,400 вакцинæйы доза, æнæгæсгæйæ уымæ, финансон 

ресурс банымадта 3,979,327 доза вакцинæйæн, уыцы уагъдæй, цæмæй бæстæйæн йæ бон суыдзæн 

уæлæмхас 2,494,927 дозæйы райсын алтернативон равзæрæнтæй.   

Сценаритæм гæсгæйæ, вакцинæты балхæнынæн хъæугæ финансон ресурс (абоны уавæрæй, 

уæвæг вакцинæйы минималон æмæ максималон аргъмæ гæсгæйæ) лæвæрд у таблицæ 15-ы.   

 

 

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
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Таблицæ 13: Вакцинæты минималон æмæ максималон аргъ сценаритæм гæсгæ  

Куыд таблицæйæ зыны, вакцинацийæн хъæугæ финансон ресурс æппæтæй стырдæр у дыккаг 

сценарийæн æмæ минималон аргъ 66.3 милуан ларимæ ввахс уыдзæн, кæцы 1.4-хатты фылдæр у 

цыппæрм сценарийæн хъæугæ минималон финансон ресурсæй. Деталон нымад æвдисæг таблицæтæ 

алы сценарийæн хицæнтæй у бынæй таблицæты:   

    

Таблицæ 14: Сценари 1-мæ гæсгæ вакцинæты аргъ   

 

 

Таблицæ 15: Сценари 2-мæ гæсгæ вакцинæты аргъ   

 

 

Таблицæ 16: Сценари 3-мæ гæсгæ вакцинæты аргъ   
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Таблицæ 17: Сценари 4-мæ гæсгæ вакцинæты аргъ   

 
 

Шприцтæ, æдасдзинады къоппытæ, персоналон хъахъхъæды фæрæзтæ æмæ 

æндæр хардзы æрмæг 

Шприцты, æдас къоппыты, персоналон хъахъхъæды фæрæзты (хирургон маскæ, хъахъхъæнæн 

уарт, æрмкъухтæ, иухаттон халат) æмæ æндæр хардзы æрмæджытæн (алкоголон æрытауæн 

(подгузник), лейкопласт æмæ вакцинацийы картæ) хъæугæ финансон ресурстæ, афтæ-ма, банымадта 

сцениритæм гæсгæ, уый тыххæй æмæ куыд уæлдæр банысан кодтам, æндæр æмæ æндæр сценари 

æндæр æмæ æндæр типы вакцинæйы фидаркæнынады нысан кæны.   

Куыд зындгонд у, Pfizer/BioNTech вакцинæйы фидаркæнынады иннæ вакцинæтæй хъауджыдæр 

уæлæмхасæй хъæуы шприц (дилуенты схæццæ кæнынæн), йæхæдæг дилуент, сур ихтæ æмæ сур 

ихтимæ кусæн специалон кæсæнцæстытæ/Safety goggle. Афтæ-ма, Файзеры æмæ Моддернайы 

вакцинæтæн уæлæмхасæй хъæугæ у специалон æрмкъухтæ/Insulated gloves æмæ температурæйы 

монитор/Temperature data logger. Алы сценарийæн хъæугæ у финансон ресурстæ, кæцы лæвæрд у 

таблицæ 20-ы.   

 

Таблицæ 18: Хардзы æрмæджы аргъ цыппар сценаримæ гæсгæ  
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Куыд таблицæйæ зыны, дыккаг сценарийæн хъæугæ хардзгæнæн æрмæгты хардз æппæтæй 

бæрзонддæр у. Æртыккаг æмæ цыппæрæм сценаритæн хъæугæ финансон ресурс æмхуызон у.    

 

Уазал рæхыс  

Уазал рæхысы уæвæг гæнæндзинæдты æргъад (куыд документы бынæй уазал рæхысы секцийы 

фыст) фенын кодта, цыппар сценарийæн дæр бæстæйы уазал рæхысы гæнæндзинæдтæ фаг кæй ис 

æмæ уæлæмхас уазалгæнæнты æмæ ихгæнæты балхæныны домындзинад кæй нæй. Уымæ гæсгæйæ, 

бæстæйæн уæлæмхас капиталæн финансон инвестици ацы æрдæмадæй нæу хъæугæ.  

 

Сервисты бадæттын  

Куыд документы уæле у фыст, сервисы бадæттыны æндæр æмæ æндæр тип/модел æркастгонд 

цæуы. Сервисты бадæттынæн хъæугæ финансон ресурс нымад æрцыд куыд иу вакцинаци иу визитыл, 

афтæ-ма, адæймаджы æххæст (2 дозæйæ) дæр. Ацы нымадтытæ арæзт сты, куыд медицинон 

уагдæттæн (госпиталтæ æмæ клиникæтæ), афтæ мобилон бригадæтæн. Вакцинацийы массивон 

центртæн сервисы бадæттыны аргъ нымад æрцæудзæн фæстæдæр.       

 

Таблицæ 19: Сервисты бадæттыны иуæгон аргъ   

Сервисы бадæттыны тип Сервисы аргъ 1 вакцинаци 

визитыл (лари) 

Сервисы аргъ адæймаджы æххæст 

2 дозæйæ (лари)   

Госпиталтæ æмæ клиникæтæ 2.5 5 

Мобилон бригадæтæ 6.7 13.4 

 

Ацы иуæгон аргъмæ хауы, куыд комкоммæ, афтæ, æнæкомкоммæ хæрдзтæ. Аргъмæ хауы, афтæ-

ма баззайæггæты утилизацийы аргъ. Мобилон бригадæтæн иуæгон аргъмæ уæлæмхасæй бацыд 

антишокирон пакеты аргъ, транспортирады хардз, æмæ уыцы инвестицион хардз, кæцы мобилон 

бригадæты функционир кæнынæн у æнæмæнгхъæугæ: зæгъ.: планшеттæ, 4.4 литры кæм цæуы, ахæм 

уазал къопп, уазал къоппы термометр æмæ интернеты пакет планшетæн.      

Вакцинæты логистика/дистрибуци  

Вакцинæты централон æмвæзадæй регионалон æмæ районон æфтауцдæтты онг вакцинæты 

дистрибуцийы операцион хардз уыдзæн, æртагы хардз, машинæйы æвæрыны хардз æмæ персоналы 

хъуыддагмæ æрвысты хæрдзтæ.    

Вакцинæты дистрибуци-логистикæйы системæйы раст функционир кæнынæн уæлæмхас 

перзоналы (1 адæймаг) баххуырсыны хъæугæдзинад домы. Бæрæггонд æрцыд персоналы куысты 

аргъ дæр æмæ уымæ гæсгæйæ ацы хадз æфтыд æрцыд логистикæйы операцион хардзмæ. 

Æнæхъæнæй ацы компонентæн хъæугæ финансон ресурс лæвæрд у уæлейæ.   

 

Супервизи/ цæстдарддзинад  

Вакцинацийы процессыл супервизийы/цæстдарддзинады æххæст кæнынæн пълангонд æрцыд 

визиттæ центрæй регионтæм æмæ афтæ ноджыдæр, регионалон æмвæзадæй районон æмвæзадыл. 

Супервизийæн хъæугæ финансон ресурсмæ хауы хъуыддагмæ æрвыст (командировкæмæ), æрбынат 

кæнынæн хъæугæ æмæ транспортирады хæрдзтæ. Хъæугæ финансон ресурс лæвæрд у уæлейæ. 

 

Информацион система   

Ацы рæстæгæн информацион системæйы компоненты финансон ресурсмæ хауы æрмæст тæвд 

хаххы раст функционир кæнынæн хъæугæ уæлæмхас персоналы хардз. (кæс).   
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Тренингтæ  

Тренингтæн хъæугæ финансон ресурс банымадта тренингты пъланмæ гæсгæ (куыд документы 

уæле тренингты сæрмæ у фыст). Тренингты бюджетмæ хауы алкæцы модул, се хсæн, кризисы 

коммуникацийы, интерперсоналон коммуниуацийы æмæ медийы минæвæрттæн тренингтæ. (кæс).   

  

Æрдомынады скæнын æмæ коммуникаци  

Æрдомынады скæнын æмæ коммуникацийæн цæттæгонд деталон пъланмæ гæсгæ, нымад æрцыд 

ацы компоненты æххæст кæнынæн хъæугæ финансон ресурс, кæцы æнæхъæнæй у 1,662,800 

лари/503,879 АИШ доллар. Бæстæйы бахъæудзæн активон куыст бакæнын донор æмæ партнерон 

организацитимæ, цæмæй йæ бон суа хъæугæ финансон ресурсты мобилизацикæнын.     
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Æфтуан 2. Приоритетон къордты æвзæрсты принциптæ   
COVID-19 вакцинацийæн приоритетон къордты сбæрæг кæныны сæйраг принципты 

бындурæвæр у WHO/ SAGE æргъадты фæлгæт44  

Хæслæвæрдтæ  

1. Уæззау цауты æмæ мæлæтдзинады фæкъаддæркæнынад   

2. Æнцонрынчынгæнæг къордты инфицирады рискы фæкъаддæркæнынад   

3. Эссенцион сервисты æнæцудгæдзинад 

Къордты приоритетондзинады сбæрæг гæнгæйæ æркастгонд у:  

 Глобалонæй æмæ бæстæйы æмвæзадыл эпидемиологон ныв: уæрæх рапарахтгонд сценари 2020 аз 

декабры уавæрæй   

 Вакцинæты æнцонвадатдзинады æввонгкæнынад этаптæм гæсгæйæ  

  Имплементацийы гæнæндзинад – параллелон/æмрæстæгон вакцинацийы техникон амалдзинад 

  Этикон аспектæ – максималон пайда æмæ минималон зиан, рæстдзинад, æмбарад, рухсдзыд. 

  

Вакцинæйы æввонгкæныны этаптæ   

I этап: Вакцинæтыл хæрзарæнгонд æнцонамалдзинад (хъомыл цæрджыты 1–14%)   

Iа – 1-6%; Iб – 7-14%; 

II этап: Вакцинæты æввонгкæнынад рæзы, фæлæ æнцонамалдзинад арæнгонд у (хъомыл 

цæрджыты 14-26%);  

III этап:  Вакцинæтыл ромыл æнцонамалдзинад (хъомыл цæрджыты 27–60%).   

 

Вакцинæйы этапгай фидаркæнынад хæслæвæрдтимæ контексты   

 Вакцинацийы райдианы вакцинæтæй æввонгкæнынад уыдзæн арæнгонд, уый тыххæй 

приоритетизациæй нысан у æвæрд хæслæвæрды сæххæст кæнын максималон эффектимæ. 

вакцинæты фæстауæрцы рæзтимæ иумæ рауæрæх уыдзæн вакцинацийæ гуырахст къордтæ 

приоритетонады хъахъхъæдæй æмæ уый фæстæ хъомыл цæрджыты рауæрæхгонд къордты 

аххæстæй. Нысаниуæгджын у, нысангонд æрцæуа, цæмæй вакцинæйы æмбырд 

бæлвырдгæнæнты фæдыл цæрджыты æндæр æмæ æндæр къордты рдæм рекомендацитæ 

гæнæн ис ивд æрцæуа, цыдæриддæр баст у алы вакцинæйы уагæвдыстытыл, низфæзынды 

эпидемологийыл æмæ æндæр контекстуалон фактортыл.   

 

Уæззау цауты æмæ мæлæтдзинады фæкъаддæркæнынад   

 COVID-19 инфекцийы трансмиссийы æруромынæн хъæугæ у цæрджыты стыр хайы аххæст 

вакцинацийæ, кæцыйæн ис бæрзонд эффектондзинад инфекцийы апырхкæныны 

превенцийæн.45 Вакцинацийы райдиан этапыл, бæрзонд æмвæзады бæлвырдгæнæнтæ 

вакцинацийы ахадыныл вирусы трансмиссийы фæкъаддæркæнынадыл нæ уæвы, аимæ иумæ 

вакцинæтыл æнцонамалдзинад лимитиргонд у. Уымæ гæсгæйæ, вакцинацийы райдиан этапыл 

низдзинад æмæ мæлæтдзинады фæкъаддæр кæнынæн æппæты хуыздæр стратеги у 

низдзинады æмæ мæлæтдзинады фылдæргонд рискы бын уæвæг гоймæгты комкоммæ 

бахъахъхъæнын инфекцийæ.           

 

_____________ 

 

  44 WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID -19 vaccination,  

  14 September 2020  
45 The Lancet. COVID-19 vaccines: no time for complacency. Lancet. 2020 Nov 21;396(10263):1607.  

doi: 10.1016/S0140-6736(20)32472-7. PMID: 33220729. 
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Æнцонрынчынгæнæг къордты инфицирады рискы фæкъаддæркæнынад   

 Медицинон персонал æркастгонд цæуы инфекцийы райсты къуымæй иуæй-иу æппæты 

бæрзонддæр рискы къордæй æмæ, йæхирдыгæй, æвдисы риск уыцы æнцонрынчынгæнаг 

къордæн, кæцыйæн уыдон медицинон æххуыс кæнынц.46 47 Медицинон персоналы хъахъхъæнын 

инфекцийæ фæкъаддæр кæндзæн инфекцийы фæстæдæр алæвæрды æнцонрынчынгæнæг 

къордтæм æмæ къух сараздзæн æнæниздзинад хъахъхъæды системæйы æнæцудгæдзинадæн 

эпидемийы периоды. Æнæниздзинады дунеон организаци (ÆДО)/SAGE рекомендаци дæтты 

фыццаг этапыл æфтыд (низы ныхмæ) уой инфицирады бæрзонд рискы уæвæг медицинон 

персонал. Фыццаг этапыл вакцинæйы лимитиргонд бæрцæй æнцонамалдзинады цауы (<1.0%) 

растдæр ацы принципæй æрцæудзæн æнæниздзинад хъахъхъæды секторы кусæг гоймæгты 

приоритетизаци (кæс. деталты тыххæй бынæй). Куыддæр вакцина æнцонамал уыдзæн 

популяцийы 3%-æн нысанæмраст у æнæниздзинад хъахъхъæды секторы кусæг алы гоймаджы 

æфтауын вакцинацийы фыццаг этапыл (Iа), аимæ иумæ, иу этапæн æфтауын фенцондæр 

кæндзæн вакцинацийы арæзтимæ баст куысты процестæ (спълан кæнын, контингенты 

æрхонын, вакцинæты логистика, хыгъдарæзт, мониторинг).   

 Цæрæндæтты, дæргъвæтин зылды уагдæтты цæрæг бенефициартæ уæвынц инфицирады 

бæрзонд рискы бын уагдоны инфекцийы цырд апырхмæ гæсгæ, фæлæ ацы уагдоны кусæг 

персонал æвдисы риск инфекцийы алæвæрды къуымæй бенефициартæн. Ацы рисктæм 

гæсгæйæ, ацы контингенты вакцинаци пълангонд у Iа фазæйы. Ацы фазæйы мапълангонд 

цæуы цыбыр фадæтты уæвæг гоймæгты вакцинаци дæр, кæцытæ уæвынц организацигонд 

къордты (темы, бинонты типы организацитæ). 

 Æхсæнадæмон бæлвырдгæнæнтæ æмæ Гуырдзыстоны эпид-ситуацийы анализ амоны, цæмæй 

COVID-19-ы мæлæтдзинады æппæты стырдæр риск у уæлдæр кар æмæ кары рæзтимæ иумæ 

риск экспоненциалонæй рæзы. 2020 азы 2-аг декабры уавæрæй, Гуырдзыстоны æдæппæт 

COVID-19-æй амæлджыты кары структура ахæм у (>75аз – 39.2%, 65-74 аз – 33.2%, 55-64 аз 

– 18.8%, 50-54 аз – 4.1%, 18-49 аз – 4.6%)48. Каримæ баст рискмæ гæсгæ лæвæрд стратегимæ 

хауы кардзыд къордты (уæлдæр карæй къаддæргонд рдæмадмæ) этапгай æфтауын 

æнæвзаргæйæ низты патологимæ гæсгæ. Сæрмагондæй, фыццаг этапыл (Iа – 

æнцонамалдзинад 6.5%), æфтыд æрцæудзæн 75 æмæ фылдæр кары цæрджытæ, уый фæстæ 

этапыл (Iб – вакцинæйы æнцонамалдзинад 7-13.5%), æфтыд æрцæудзæн 65-74 аздзыд 

цæрджытæ. Вакцинацийы II этапыл (вакцинæйы æнцонамалдзинад 14-26%), æфтыд 

æрцæудзæн 55-64 аздзыд цæрджытæ. Куыд нын COVID-19-æй мæлæтдзинады анализ уынын 

кæны, 55 аздзыдæй дæлдæр кардзыд къордты нысаниуæгджынæй къаддæр кæны мæлæты 

риск, уымæ гæсгæйæ, фæстæдæр этапмæ хауы иннæ хъомыл кардзыд къорды (18-54 аз) 

гуырахсты хроникон низтæм гæсгæ.   Кардзыд къордтæй æфтауын арæзт æнцондæр кæны 

вакцинацийыл цæрджыты сразы кæнын, амæ гæсгæйæ, къух аразы процессы цырддæр 

кæнынæн.     

 

_____________ 
46 Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions: scientific brief, 09 July 

2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020. 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/333114,accessed 5 December 2020) . 
47 Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID -19) is suspected or 

confirmed: interim guidance, 29 June 2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020. 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/332879, accessed 5 December 2020.)  
48 Низфæзындты контролы æмæ æхсæнадон æнæниздзинады национ центр.  
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 Бæлвырдгæнæнтæ (æхсæнадæмон, афтæ-ма, бынæттон эпид-анализ) амоны , цæмæй 

бæрæггонд хроникон уавæрты рæзты COVID-19-æй рынчыны уæззау цыды æмæ 

мæлæтдзинады рискы.49 50 Иумæйагæй, фæдылдзыд хроникон низты риск рæзы кардзыдимæ 

иумæ. Уый тыххæй æмæ,  æрбадæттгæ вакцинацийы стратеги ифтонг кæны 55 аздзыдæй 

уæлæмæ цæрджытæн вакцинæйы саразынæн æнæгæсгæйæ фæдылдзыд низтæм, ай 

фæкъаддæр кæндзæнис хроникон низфæзындтæй расайгæ уæззау зындзиады æмæ мæлæты 

рискы æнцонрынчынгæнæгæн популяцийы. Вакцинæйы æнцонамалдзинадмæ гæсгæйæ 18-54 

азмæ цæрджыты хсæн вакцинаци æнцонамал уыдзæнис иннæ фæдылдзыд низфæзынды 

уæвæг гоймæгтæн:  

 Диабет (I æмæ II типы) 

 Кардиоваскуларон низфæзындтæ:  

o Зæрдæйы ишемион низ алы клиникон формæ реваскуларизацийæ æмæ 

реваскуларизацийы æдде    

o Кардиомиопати   

o Тæфойджын патологи, хъомыл кары гуырдзæй рахæсгæ аиппытæ    

o Риуты фибрилаци (перманентон формæ)   

o Идоипатион дæргъвæтиндзинадон QT синдром  (фаталон аритмийы æмæ æваст 

кардион мæлæты бæрзонд риск)    

o Зæрдæйы хроникон цухдзинад B,C,D (ACC/AHA) стадийы æмæ II-IV (NYHA) 

функцион клас   

o Арф тугдадзинты тромбоз  

o Рæуджыты артерийы тромбоэмболи  анамнезы 

Фиппаинаг:  

Артериалон гипертензи æркастгонд у 55 азæй уæлдæр кардзыд къордты   

 Хроникон респираторон низфæзындтæ   

o Рæуджыты хроникон обструкцион низфæзынд   

o Астма  

o Цистурон фиброз 

o Рæуджыты идиопатион фиброз   

 Онкогематологион низфæзындтæ    

 Рак (конкретон вакцинæйы фæрссаг фæзындмæ гæсгæйæ)   

 Уыргты хроникон цухдзинад  

o Диализыл уæвæг гоймæгтæ   

 Игæры хроникон патологи   

o Игæры фиброз 3-аг æмæ 4-æм стади   

 Инсулты бавзæрст  

 Трансплантацийы фæстæйы уавæр   

 Иммуносупресион пациенттæ  

 Экстремалон фырнард (аргъгæнæны æвдисæг BMI> 40 kg/m2)    

 

 

_____________ 
49 European Centre for Disease Prevention and Control. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-

19/latest-evidence/epidemiology 
50 (CDC) USCfDCaP. Evidence used to update the list of underlying medical conditions that increase a person’s 

risk of severe illness from COVID-19 [Internet]. Atlanta: CDC; 2020. Available from: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html 
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Эссенцион сервисты æнæцудгæдзинад  

 

 Эссенцион сервисты функционирад тынг ахсджиаг у цæрджыты æнæниздзинады 

бахъахъхъæнынæн, æдасдзинады æмæ ахуырады процессы аразынæн. Æнæниздзинад 

хъахъхъæды системæйы персоналы низфæзындæй расайд уаргъы сисын гæнæн уыдзæн Iа 

фазæйы ауагъд вакцинацийæ. Æндæр эссенцион сервисты оперирдзинады  хайадисæг 

персоналы ивд æрцæудзæн II æмæ III фазæты. Эссенцион сервистæм хауы:    

o Мидхъуыддæгты министрады раззаг хаххы персонал (сæрмагонд ситуациты 

ифтонгдзинады куыстуат)   

o Хъахъхъæнынады министрады системæ æмæ НАТО-йы миссийы минæвæрттæ 

Гуырдзыстоны    

o Дард фæндагыл ласæг оператортæ (скъæрджытæ, денджызон/уæлдæфон/ 

æфсæнвæндагон ласынты хайадисæг гоймæгтæ)   

o Афтекты раззаг хаххы персонал æмæ фармацевтон сектор æххæстæй   

o Раг скъолæагъоммæ хъомылгæнæнты æмæ ахуырады уагдæтты кусæг  персонал 

(рæвдауæндæттæ) æмæ иумæйагахуырадон уагдоны ахуыргæнджытæ æмæ кусæг 

персонал (хъæугæдзинады цауы приоритетизаци 4-æм къласы онг  æмæ стæй уæлдæр 

къласы персонал)   

o Æхсæнадон транспорты æмкусджытæ (скъæрæг, машинист, кондуктор, контролер)   

o Таксийы æмæ маршрутон таксийы скъæрджытæ   

 III фазæйы уагъд æрцæудзæн æндæр фылдæргонд рискы уæвæг къордты вакцинаци 

(ахæстытæ, уыдон дæр куыд цæрджыты кардзыд кордтæ се хсæн хроникон уавæры уæвæг, 

æмæ уыдонимæ æввахс уæвæг гоймæгтæ; æрзæткъахджытæ).    

 Дипломатон мисситы минæвæртты вакцинаци æххæст æрцæудзæн уыцы приоритетизацийæ 

куыд Гуырдзыстоны цæрджытæн афтæ.   

 Уæлæмхасæй къордæм æмбæлы цыбыр фадæтты уæвæг гоймæгтæ (мобилон сервисæй 

вакцинацийы гæнæндзинад бынативды арæнæвæрды уæвгæйæ) æмæ спортсментæ, кæцытæ 

хайад исынц пълангонд æхсæнадæмон турнирты.   

 Алкæцы приоритетон къордæн рагхыгъд баконд у нысанон æвдисæг (æнæниздзинад 

хъахъхъæды секторы ексæг гоймæгтæ – 65%, цæрджыты кардзыд æмæ эссенцион къордтæ – 

60%). Ацы нысанон æвдисæгтæ фылдæр сты ног вакцинæйы фидаркæнынады фыццаг ацы 

райст æмвæзадыл уæвæг бæлвырдгæнæнтæй. Æниу æркастгонд у, цæмæй COVID-19 

вакцинæйы цауы нын ис æндæр вакцинæтæй хицæнгонд контекст æмæ уый 

нысаниуæгджынæй уыдзæн баст цæрджыты хсæн иумæйаг æмæ конкретон къордты (зæгъ., 

медицинон персонал) райсты рæстæджы вакцинацийы райдайын æмæ цæугæ процессы. 

Абонæн уæвгæ бæлвырдгæнæн амоны, цæмæй COVID-19 вакцинайы тыххæй райстдзинад 

вариргонд у 55% (Уæрæсе) æмæ 99% (Цæцæн) хсæн51 фæлæ  Гуырдзыстоны æнæниздзинады 

дунеон организаци æмæ ИНО-йы сабиты фонды рдыгæй декабры мæйы ауагъд иртасæнмæ 

гæсгæ цæрджыты 56% разы у  вакцинацийыл кæд вакцина уыдзæнис æнцонамал æмæ 

рекомендацигонд.52 

 

 

 

 

_____________ 
51Lazarus, J.V., Ratzan, S.C., Palayew, A. et al. A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine. Nat 

Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1124-9 
52 ÆДО/ИНО-йы сабиты фонд, рагацау бæрæггæнæнтæ,  7-æм декабры, 2020. 
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 Вкцинацийы процессы приоритетон къордтæм хауды æвдисæгыл æдзухон мониторинг уагъд 

æрцæудзæн. Уæлдайгонд домынады цауы, кæд конкретон приоритетон къордмæ хауд  

уæлдай уыдзæн прогнозиргонд уæд æвдисæгæн бахъæудзæн къорды пълан аивын.  

  Абонæн уæвæг бæлвырдгæнæнтæм гæсгæ бавзæрст инфекци нæу вакцинацийы фæрссаг 

фæзынд, ног бæлвырдгæнæнты фæзынгæйæ цæугæ рекомендацитæм  æркæсдзысты.  

  Сывæрджынтæ æмæ сабитæ 16 азы кармæ æдасдзинадимæ баст фидар бæлвырдгæнæнты нæ 

уæвынадмæ гæсгæ хаст не сты COVID-19 æфтауинаг (низы ныхмæ) къордты.  

  Цæрджыты 20%-ы фæстæ вакцинæты бæрцадмæ гæсгæ æрцæудзæн иннæ хъомыл цæрджыты 

вакцинаци. Контингенты сбæрæг кæнын (кардзыд къордтæ, æви æндæр ахаст) бæрæггонд 

æрцæудзæн вакцинæты бæрцмæ гæсгæйæ.  

  Вакцинацийы этапты æмгъуыдты банымайгæйæ рагацау зындгонд хъуамæ уа бадæттинаг 

дозæты бæрцад. Iа этапыл æнæниздзинад хъахъхъæды секторы минæвæртты æфтауыны 

параллелонæй (кæнæ бæрæг периоды фæстæ) гæнæн ис райдайа уæлдæр кардзыд къордты 

æфтауын.  

 

Æфтауинаг контингенты максималон аххæссыны нысанæй æфтауынмæ æрбацæуг гоймагæн, 

кæцыйæн уыцы æмгъуыды не мбæлы вакцинаци нæ ма хъуамæ зæгъæм æфтауыныл, кæд бæстæйы 

уæвæг вакцинæты фæстауæрц ис конкретон контингенты аххæссынæн.  

Дæлдæр æвдыст у алы къордтæ приоритетонадмæ гæсгæ вакцинæйы æнцонамалдзинады тыххæй: 

 Фазæ 1а (хъомыл цæрджыты 1-6.5%). 

o Æнæниздзинад хъахъхъæды секторы кусæг гоймæгтæ приоритетонадмæ гæсгæ дих 

кæны ахæм дæлкъордтыл  

 Тынг бæрзонд æмæ бæрзонд рискы уæвæг:  SARS-Cov-2 аэрозолимæ 

экспозицийы рискы бын уæвæг персонал, хæстæг контакты рынчын кæнæ 

гуырысхойаг рынчын гоймæгтимæ, æвналын вирусæй чъизигонд мигæнæнтæм:    

o Функциониргæнæг ковид-клиникæты кусæг алы гоймаг (медицинон æмæ 

æнæ медицинон).    

o Æндæр (ковид нæ) клиникаты кусæг дохтыртæ (кæстæр дохтыр, резидент), 

санитартæ, медицинон хотæ, зилджытæ, кæцытæ кусынц ахæм къабæзты 

анестези-реанимаци, критикон медицина, æнæаргъæвгæ медицина, тагъд 

æххуыс (скъæрæг), медицинон радиологи (рентгенологи, комп. томографи), 

инфекцийы контроль/эпидемиологи/æхсæнадон æнæниздзинад 

хъахъхъæнын (хайад исы тесты райсыны, контактты ссарын), лабораторийы 

специалисттæ (хайадисæг тесты райсын/анализы), хъахъхъæныны 

æмкусджытæ.  

o Потенцион (ныртæккæ æнæ архайгæ) ковид-клиникæты кусæг алы гоймаг.   

 Астæуккаг рискы уæвæг: персонал контакты уæвы цæрджытимæ, кæцыйæ 

домд нæ цæуы контакт рынчын кæнæ гуырысхойаг рынчын гоймæгтимæ; куыст 

баст у адæмарæх  бынæттимæ, цыран дистанцийы бахъахъхъæнын зын у кæнæ 

домы æввахс æмæ арæх контакт æмкусджытимæ. Алы иннæ медицинон æмæ 

æнæ медицинон гоймаг кæцы кусы æнæниздзинад хъахъхъæды секторы.        

 Ныллæг рискы уæвæг: персонал, кæцыйæ домд нæ цæуы арæх, æввахс контакт 

цæрджытимæ кæнæ гуырысхойаг рынчын гоймæгтимæ. Зæгъ., æрмæст 

телемедицинæйы хайадисæг медицинон гоймæгтæ, дистанцийæ кусæг 

администрацион куыстгæнæг гоймæгтæ.     

o Дæргъвæтин зылды уагдæтты æмæ цыбыр фадæтты уæвæг гоймæгты темы æмæ 

хæдзарон типы организациты бенефициартæ æмæ зилджытæ   

o > 75 аздзыд цæрджытæ  
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 Фазæ 1б (хъомыл цæрджыты 7-13.5%) 

o 65-74 аздзыд цæрджытæ 

o Эссенцион сервистæ (1 къорд) 

 Мидхъуыддæгты министрады раззаг хаххы персонал (сæрмагонд ситуациты 

ифтогдзинады куыстуат) 

  Дард фæндагыл ласæг оператортæ (скъæрджытæ, денджызон/уæлдæфон/ 

æфсæнвæндагон ласынты хайадисæг гоймæгтæ)   

 Хъахъхъæнынады министрады системæ   

 Фазæ II (æппæт цæрджыты 11-20%, хъомыл цæрджыты 14-26%) 

o 55-64 аздзыд цæрджытæ 

o Хроникон низты уæвæг18-54 аз. 

 Фазæ III (æппæт цæрджыты 20% уæлæмæ, хъомыл цæрджыты 26%-60%) 

o Эссенцион сервистæ æмæ æндæр фылдæргонд рискы къордтæ  (II къорд) 

 Фармацевтон сектор афтекы раззаг хаххы персоналы нымадæй   

 Æхсæнадон транспорты æмкусджытæ (скъæрджытæ, машинист, кондуктор, 

контролер)   

 Раг скъолæагъоммæ хъомылгæнæн æмæ ахуырады уагдæтты персонал   

 Иумæйагахуырадоны уагдæтты педагогтæ æмæ æндæр  персонал ( хъæугæдзинады 

цауы приоритетизаци 4-æм къласы онг æмæ уæлдæр къласы персонал фæстæдæр)   

 Ахæстытæ (> 55 аздзыдæй уæлæмæ, 18-54 аз. хр. уавæры уæвæг) æмæ уыдонимæ 

куыстадон контакты уæвæг гоймæгтæ     

 Æрзæткъахджытæ (шахтертæ) 

 Таксийы æмæ маршрутон таксийы скъæрджытæ   

o Цæрджыты æндæр къордтæ.  

 

 

 

Приоритетон къордты æфтауинаг (низы ныхмæ) контингенты арæнгæнгæйæ спайдагонд æрцыд 

ахæм бæрæггæнæнты равзæрæнтæ: Æнæниздзинад хъахъхъæды сектор – Низфæзындты контролы 

æмæ æхсæнадон æнæниздзинады национ центр; Дæргъвæтин зылды уагдæттæ – Гуырдзыстоны 

оккупацигонд территоритæй лигъдæтты, фæллойады, æнæниздзинады æмæ социалон хъахъхъæды 

министрад; цæрджыты къордтæ – Гуырдзыстоны статистикæйы национ куыстуат; эссенцион 

сервистæ – æмбæлон министрадтæ, бынæттон хицауады органтæ, Гуырдзыстоны статистикæйы 

национ куыстуат. Дипломатон корпус – Фæсарæйнаг хъуыддæгты министрад.   
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Æфтуан 3.   COVID-19 вакцинациимæ баст  ИФРÆФ мониторинг, 

хыгъдлæвæрд  
 

Ковид-вакцинæйы фидаркæныныды агъоммæ æмæ иммунизацийы сервисы бадæттгæйæ æркастгонд 

фарстытæ    

Вакцинон препаратимæ баст æмæ вакцинæйы хæрзхъæды дефектимæ баст ИФРÆФ-

тыл цæстдарддзинад   

Архайд  Статус     Дзуаппдæттæг  

Бæстæйы ныридæгæн уæвæг цæстдарддзинады æмæ хыгъдлæвæрды дæлбаргонд 

вакцинацийы фæстæ уавæримæ иумæ специалон интересы уæвын 

æнæниздзинады уавæрты ранымады сбæрæг кæнын æмæ дæлбар бакæнын   

Сбæрæг кæнын 

 

НКÆÆНЦ  

Суберовалон  

Специалон интересы нозологиты национ, суберовалон фонон æвдисæг сбæрæг 

кæнын   

Бæрæггонд æрцыд 

ист у 2019 аз  

Хуыздæркæнинаг 

у   

НКÆÆНЦ 

Суберовалон  

 

Иммунизацийы рæдыдимæ баст реакцитæ   

Иммунизацийы рæдыдимæ баст реакцитæй хи бафæдзæхсын гæнæн ис, æмæ ахæм 

рæдыдтыты рæстæгыл раргом кæнын æмæ рараст кæнын иттæг нысаниуæгджын у. 

Нысангонд къласы ИФРÆФ-ты минимуммæ æркæнын гæнæн ис программон элементты 

фæтыхджындæр кæныны хардзыл, кæцы нысан кæны 

  

Архайд  Статус   Дзуаппдæттæг  

Сервисы æввонггæнджыты ресурсы сбæрæг кæнын   Кæс  секци 

сервисы бадæттын   

Æнæниздзинад 

хъахъхъæды министрад/ 

НКÆÆНЦ 

Сервисы æввонг кæныны методты сбæрæг кæнын   Кæс  секци 

сервисы  

бадæттын   

Æнæниздзинад 

хъахъхъæды министрад/ 

НКÆÆНЦ/муниципалон 

ÆÆЦ куыстуæттæ    

Уазал рæхысы гуырахстты домæнты сбæрæг кæнын, сифтонг кæнын æмæ 

ифтонгдзинад   

Кæс секци  

Уазал рæхыс  

НКÆÆНЦ 

Æдасдзинады иммунизацийы æфтауынæн æрмæджыты (шприцтæ, судзинтæ, 

æдас куынæгкæныны къоппытæ, вакцинæ-ласджытæ) хъæугæдзинады сбæрæг 

кодта æмæ ифтонгдзинад, æввонгкæнынад     

Кæс секци  

Уазал рæхыс 

Æнæниздзинад 

хъахъхъæды министрад/ 

НКÆÆНЦ 

Ковид-вакцинæйы уыцы фæрссаг фæзынды æмæ бафæдзæхсты уавæрты сбæрæг 

кæнын   

Сбæрæг кæндзæн  

фидаркæнинаг  

вакцинæтæм 

гæсгæ 

Æнæниздзинад 

хъахъхъæды министрад/ 

НКÆÆНЦ 

Ахуыры æрмæг æрцæттæ кæнын æмæ сервисы æввонггæнджыты тренир 

кæнын ахæм фарстæты   

1. Ковид-вакцинæйæн уыцы фæстауæрцты нывæрыны уазал рæхысы режим 

æмæ ифтонгдзинад;   

2. Ковид-вакцинæимæ архайын;   

3. Ковид-вакцинæйæ æфтауыны техника;   

4. Ковид-вакцинæйы фæрссаг фæзындтæ æмæ фæдзæхстытæ:   

Кæс секци  

адæймагон 

ресурстæ 

НКÆÆНЦ 
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5. Ковид-вакцинæйæн æнхъæлмæгæсинаг ИФРÆФ-тæ;    

6. Вакцинацийы сервисы бадæттыны процессы ифтонгкæнынад ПРР 

æмвæзадыл   

 

 

Иммунизацийы æнкъарæнтимæ баст реакцитæ   

Архайд  Статус  Дзуаппдæттæг  

Цæрджыты информиркæныад Кæс секци 

коммуникаци   

Национ  

суберовалон  

 

Иммунизацийы сервисы бадæттыны процессы райдыдмæ æмæ цæугæйы 

рæстæджы информацион кампани;   

 

Кæс секци 

коммуникаци   

Национ  

суберовалон  

 

Информацион зæрдылдарæн лифлеты бацæттæ кæнын æмæ æввонгкæнынад Кæс секци 

коммуникаци   

НКÆÆНЦ/муниципалон 

ÆÆЦ 

куыстуæттæ 

Æфтауыны процессы раст сифтонгкæнынады ифтонгад инекцимæ 

æнхъæлмæкæсджыты хсæн стресы минимизацийæ, кæцы быххæсдзæн 

æнхъæлмæгасты рæстæджы фæкъаддæрмæ, хатæны комфортон 

температурæмæ, реципиенты цæсты разæй бааууонгондæй бацæттæгонд æмæ 

процедурæйы рæстæджы конфиденциалондзинады хъахъхъæдæй.  

 Национ муниципалон ÆÆЦ 

куыстуæттæ сервисы 

бадæттынæн æвзæрст 

уагдæтты администраци   

Инекциты тыххæй стыхсты æмвæзады æмæ ахæлиукæнынады фæкъаддæр 

кæнынæн иммунизацийы тыххæй рухсдзыд æмæ уырнынгæнæн æмбарынады 

раттын сервисы æввонггæнæгæй  æмæ æнцойад.   

Кæс секци 

коммуникаци   

Национ вакцинацийы 

æххæстгæнæг медицинон 

персонал   

Кризисы коммуникацийы пъланы уæвынад   Кæс секци 

коммуникаци   

Æнæниздзинад хъахъхъæды 

министрад/ НКÆÆНЦ  

 

Æмрæстæджы фæзындимæ баст ИФРÆФ-тыл цæстдарддзинад    

Вакцинациимæ æмрæстæджы фæзындты фылдæрдзинады æнхъæлцау логикон у бæрзонд кардзыды 

нысанон контингенты кампанигай вакцинацикæнгæйæ. Хроникон фæдылдзыд рынчыны рæстæджы тынг 

уæззау кæны ацы фæзынд æмæ ИФРÆФ-ы хсæн диференциалон диагнозы ауадзын. Æнгæс цауты 

минимумы онг фæкъаддæркæнынад паддзахадон программæйæн фадат ратдзæн бацауæрда ресурсты æмæ 

ноджы фылдæр хъусдард аздаха æндæр аххос/спецификон ИФРÆФ-ты ифтонгдзинады рдæм. 

Нысангонд фæзындты превенцийы нысанæй:    

 

Архайд  Статус  Дзуаппдæттæг  

Хъуамæ æрцæуа ифтонггонд æфтауинаг гоймагы æнæниздзинады уавæры 

аргъкæнынад вакцинацийы раз æрывæрд фæткæй   

  Сервисы бадæттæг 

медперсонал   

Сбæрæг уæд цæстдарддзинады дæлбаргонд уæвæг уавæрты æмæ специалон 

интересы нозологиты национ фонон æвдисæгтæ    

Ист у 2019 аз 

 

НКÆÆНЦ  

 

 

ИФРÆФ-ты æмæ æхсæнадон информацийы ИФРÆФ-ты хыгъдлæвæрд   

Бæстæйы уæвæг ИФРÆФ-тыл цæстдарддзинады системæ рæвдз системæ у æмæ у тагъд адаптиргæнæн, 

уый тыххæй æмæ, ковид-вакцинæйы гæнæнуæвæг ИФРÆФ-ты пассивон цæстдарддзинады принциптæ æмæ 

хыгъдлæвæрдты къаналтæ нæ домынц бындурон ивындзинады æмæ архайдзæн æвæрд фæткмæ гæсгæйæ.       
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ИФРÆФ-тыл информирады уæвæг лæсæнтæ:    

 

 

ИФРÆФ-тыл цæстдарддзинады бæстæйы архайгæ системæ здæхт у   

 ИФРÆФ-ы тагъд рабæрæг кæнын æмæ рæстæгыл дзуапп йæ равзæрдыл;   

 Иммунизацийы рæдыдимæ баст реакциты идентифицирад, рараст кæнын æмæ превенци   

 ИФРÆФ-ты нысан- фæстиуæгдзинады аргъкæнынады æнцонамалдзинад;  

 ИФРÆФ-ты кластеры кæнæ æнаххуыр бæрзонд æвдисæгы базонын;   

 Потенционæй тæссаг сигналты (вакцинæты разæй æнæзонгæ реакциты банымадæй 

идентифицирад æмæ гипотезты саразын, кæцытæн гæнæн ис æмæ бахъæуа ахæм иртасæнтæ;    

Зыгъуыммæ бастдзинад  æмæ 

коррекцион архайдтытæ        
 

 

 

Раиртасын  

 

            Анализ 

Аххос-фæстиуæгдзинады 

аргъкæнынад   
 ИФРÆФ-ты 

цæстдардзинады цикл  

 

Хъусинаг  

ИФРÆФ-ы 
фæзынд 

Хыгъдлæвæрд  
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 Гуырдзыстоны спайдагонд вакцинæты æдасдзинады фæдыл информацийы генерирад, кæцыйы 

æххуысæй гæнæн ис эффективон коммуникаци бацымыдисгонд фæрстимæ.      

ИФРÆФ-ы хыгъдлæвæрд æмæ иртасæны хайадисæг фæрстæ сты:   

Субнационалон æмвæзадæй: æнæниздзинад хъахъхъæды персонал, æхсæнадон æнæниздзинады 

муниципалон куыстуæтты иммунизацийыл дзуаппдæттæг гоймæгтæ, а/республикæйы/регионалон 

æхсæнадон æнæниздзинады куыстуæттæ;      

Национ æмвæзадæй: Гуырдзыстоны иммунизацийы паддзахадон программæ, медицинон æмæ 

фармацевтон куыстады регулирады агентад, иммунизацийы æдасдзинады экспертты национ камитет.   
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ИФРÆФ-ы раргомы цауы хъусинагы тыххæй уæвæг архæйдтытæ, лæсæнтæ æмæ æмгъуыдтæ    

 

 

Æнæниздзинад 

хъахъхъæды провайдер  

(კერძო/სახელმწიფო) 

Районы/горæты æхсæнадон æнæниздзинады центры    

иммунизацийыл дзуаппдæттæг гоймаг    

Ныййарæг/зилæг/ 

пациент 

Иммунизацийы паддзахадон 

программæ НКÆÆНЦ 

Медицинон æмæ фармацевтон 

куыстады  регуляциты агентад 

НКÆÆНЦ-ы 

æркæсинаг экспертты 

национ камитет    

- тагъд хъусинаджы формæйы байдзаг кæнын æмæ арвитын (Æфтуан 1 )    

- районы ÆÆР центрæн районы ÆÆЦ центрæн æххуыс ИФРÆФ-ы цауы 

иртасæны æмæ хъæугæйæ лабораторион æрмæджы   æрымбырд кæныны 

- хъусинаджы формæйы рабæлвырд кæнын æмæ ИФРÆФ-ы цауы иртасæны 

национ æмвæзадæй æххуысы хъæугæдзинад бæрæггонд æрцыд;   

- æмбæлон лабораторион æрмæджы æмбырд кæнын райдайын;   

- ИФРÆФ-ы иртасæны 48 сах-ы дæргъы ауадзын;   

- Фæзындæн аккаг уæлæмхас бæлвырдгæнæны (зæгъ., хыгъдтæ) æмбырд кæнын;   

- Эпид-иртасæны формæйы (æфтуан 3) æмæ бæлвырдгæнæнты (зæгъ., хыгъдтæ) 

бавдыст     

- районы ÆÆЦ-йы æххуысы цауы эпид-иртасæны æмæ,хъæугæйы, 
лабораторион æрмæг райсыны      

-хъусинаг æмæ эпид-иртасæны формæты равзврын уый сбæлвырд кæнынæн, 

цæмæй нæу хыгъдлæвæрд æнгæс цауты æндæр территоритæй      
-ИФРÆФ-ы экспертты национ камитеты бафдисынæн алы уæвæг 

бæлвырдгæнæнты æмбырд кæнын ифтонгад   

-нысан-фæстиуæгон аргъкæнынады фæстиуæгты бадæттын аккаг 
бацымыдисгæнæг фæрстæм   

-ИФРÆФ-ы цауты бындурæвæрд бæрæггæнæты базæйы æфснайд  (æфтуан 2)           

-ИФРÆФ-ы цауты афæдзон хыгъдлæвæрды генерирад/ахæлиукæнынад    

 

24 сахаты дæргъы хъусинаг, 

цахæмфæнды уæвæг амалæй 

сфидаргонд тагъд хъусинагы 

формæйæ    

ÆДО/Уфсалы  мониторингы центр  

-аххос-фæстиуæгон аргъкæнынады кæронмæ фæуын æмæ 

фæстиуæгты хыгъды бавдисын   

-аххос-фæстиуæгон аргъкæнынады  фæстиуæгтыл бындурæвæрд 

рекомендациты    дæттын  

-ИФРÆФ-ы цауты бæрæггæнæнты афæдзон бавдыст VigiBase-ы   

-регуляциты аккаг архæйдтыты сæххæст кæнын   

Тагъд хъусинаджы формæйы арвитын 24 сахаты 

дæргъы. Иртасæны формæйы  7 боны дæргъы  
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Ковид-вакцинæйæн вакцинацийы фидаркæнынад домы хыгъдлæвæрды уæвæг фæткы 

корректирады, цæй тыххæй дæр хъæугæ у:   

 Архайд   Статус  Дзуаппдæттæг   

Уæлæмхасæй æрбайстгонд æрцыд æрвылмæйон хыгъдлæвæрд ИФРÆФ-ыл     Цæттæ у   

 

Министрад/ 

НКÆÆНЦ 

ИФРÆФ-ыл тагъд хъусинаджы формæйы æфтыд æрцæуæд специалон 

интересы фæзындтæ,   

 Цæттæ у   

 

 

Министрад/ 

НКÆÆНЦ 

Бацæуæд ивынад ИФРÆФ-ы эпид-иртасæны формæйы ковид-

вакцинацийы æмæ специалон интересы нозологиты уæлæмхасы хуызæй   

Цæттæ у   

 Кæс секци 

информацион 

системæтæ  

  

Министрад/ 

НКÆÆНЦ 

Æрцæуæд низфæзындтыл цæстдарддзинады электронон интегриргонд онлайн 

архайгæ системæйы адаптирад ковид-вакцинæйы ИФРÆФ-ты регистрацийы 

нысанæй       

Кæс секци 

информацион 

системæтæ 

НКÆÆНЦ 

Æрцæуæд иммунизацийы æмæ фæстауæрцты ифтонгдзинады онлайн электронон 

модулы адаптирад ковид-вакцинæты ИФРÆФ-ты регистрацийы нысанæй   

Кæс секци 

информацион 

системæтæ 

НКÆÆНЦ 

Æхсæнадæмон хъусинæгтæн фидаргонд æрцæуæд ИФРÆФ цауты 

кодирдзинад æмæ бæрæггæнæнты трансформаци    

Дырысгонд у Министрад/ 

НКÆÆНЦ 

ИФРÆФ цауты кодирдзинад НЦИЭС-ы   Кæс секци 

информацион 

системæтæ 

НКÆÆНЦ 

 

Цæттæ уæвды регуляциты уæвынад     

1. Ковид-вакцинацийы кондады райдыдмæ æмæ цыды рæстæджы архайды регуляцитæн 

ИФРÆФ-тыл цæстдарддзинады уагæвæрдты проекты бакусын    

2. Сæйраг фартæты сфыссын, кæцытæ баст сты эпид-цæстдарддзинадимæ фидаркæнынады 

фæстæ, ИФРÆФ-ты рдæм домæнтæ æмæ проблемæйы ифтонгкæнынад    

3. Деталон информаци иммунизацийы æдасдзинады национ камитетыл ИФРÆФ-ы æмæ æх. 

ИФРÆФ-ы аргъкæнынады фарсхæцынæн (медицинон æхсæнадты, регулирады органты æмæ 

иммунизацийы программæйы хайадистæй)   

4. Инфекциты æдасдзинады ифтонгдзинады къахдзæфты сфыссын     

5. Хыгъдлæвæрд, персоналы ролтæ  æмæ дзуаппдæтæгтæ .  

 


