
 დანართი 1  

 
ამოცანა 

 
   ეკას აქვს ალერგია. სეზონურმა ცვლილებამ ალერგიის გამწვავება გამოიწვია. 
ამიტომ ექიმთან წავიდა. გამოკვლევის შემდეგ ექიმმა დიაგნოზი დასვა და ეკას 
ერთთვიანი მკურნალობის კურსი დაუნიშნა.  
    წამლების შესაძენი თანხა 50$ ეკას დედამ გამოუგზავნა, უცხოეთიდან. მან ეს თანხა 
უნდა აიღოს  N1 ბანკში. 
     ეყოფა თუ არა ეკას მკურნალობისათვის დედის მიერ გამოგზავნილი თანხა? 
 
ამოცანას ერთვის  
  ექიმის დანიშნულება. 

 
 

 
დანართი2 

 
ჯანმრთელობის სახლი ############## 
მისამართი: #### 
ექიმი: ###### 
ტელ: #### 
პაციენტი: ეკა #### 
დიადნოზი: ალერგოდერმატოზი ერტიკარიული ელემენტებით, კვინკეს შეშუპება. 
 
 
                       დ ა ნ ი შ ნ უ ლ ე ბ ა  
1.რანიტიდინი - 150 მგ. 1აბი 1-ჯერ დღეში დილით უზმოდ. 20 დღე 
2.ფექსოფენი-180მგ.1 აბი 1-ჯერ დღეში  ჭამის შემდეგ  დილით. 30 დღე 
3.ვანსეარდუო-10მგ.1აბი 1-ჯერ დღეში საღამოს  ძილის წინ . 1 თვე 
4.მედროლი- 16 მგ. ჭამის შემდეგ 
      1აბი  3-ჯერ დღეში  - 1 დღე 
      1აბი 2-ჯერ დღეში -1დღე 
      1აბი 1-ჯერ დღეში - 1დღე 
      ½აბი 1-ჯერ დღეში -1 დღე 
      ¼ აბი 1-ჯერ დღეში - 1 დღე 
5.უნიდოქსი 10მგ.თითო აბი 1-ჯერ ჭამის დროს. ორი კვირა 



6.რიფლუზოლი 150 მგ. მხოლოდ ერთი კაფსულა ჭამის შემდეგ. მკურნალობის 
დაწყებიდან  მეშვიდე დღეს. 
7.როტაბიოტიკი 1 კაფსულა 1-ჯერ დღეში ჭამის წინ. 20 დღე 
 
 

 
დანართი 3 

 
ვალუტის კურსი  
ბანკი #1 
 

Currency  
 

unit Buy sell 

USD 1 
 

2.3800 2.4200 

EUR 1 
 

2.4800 2.5990 

GBP 1 
 

3.5300 3.7100 

RUR 1 
 

0.0330 0.0395 

AZN 1 
 

2.0060 2.3900 

AMD 1000 
 

0.0038 0.0054 

TRY 1 
 

0.7810 0.8410 

 
 
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი 

 ყიდვა გაყიდვა  
USD 2.400 2.407 
EUR 2.537 2.550 

 
 



მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 
 

 ყიდვა გაყიდვა  
 
 

USD 2.395 2.404 
EUR 2.530 2.540 

 

 

 

დანართი  4  

აფთიაქი N1 
 
პრეპარატის 
დასახელება 

დოზა რაოდენობა ფასი 

რანიტიდინი 150მგ. 30 3.5ლ. 
ფექსოფენი 180მგ. 1 1.89ლ. 
ვანსეარდუო 10მგ. 30 60.00ლ. 
მედროლი 16მგ. 1 0.49ლ. 
უნიდოქსი 10მგ. 1 0.95ლ. 
რეფლუზოლი 150მგ. 1 17.91ლ. 
როტაბიოტიკი 150მგ. 1 1.38ლ. 

 
 
 

დანართი 5 

აფთიაქი N2 
 
პრეპარატის 
დასახელება 

დოზა რაოდენობა ფასი 

რანიტიდინი 150მგ. 20 2ლ. 
ფექსოფენი 180მგ. 1 1.59ლ. 
ვანსეარდუო 10მგ. 30 55.5ლ. 
მედროლი 32მგ. 30 24.3ლ. 
უნიდოქსი 10მგ. 10 7.2ლ. 
რეფლუზოლი 150მგ. 1 17.90ლ. 
როტაბიოტიკი 150მგ. 1 1.15ლ. 

 

 



 

დანართი 6  

 

აფთიაქი N3 
 
პრეპარატის 
დასახელება 

დოზა რაოდენობა ფასი 

რანიტიდინი 150მგ. 30 3.5ლ. 
ფექსოფენი 180მგ. 1 1ლ. 
ვანსეარდუო 10მგ. 30 55.5ლ. 
მედროლი 16მგ. 1 0.49ლ. 
უნიდოქსი 10მგ. 1 0.78ლ. 
რეფლუზოლი 150მგ. 1 17.90ლ. 
როტაბიოტიკი 150მგ. 1 1.10ლ. 

 
 
 

 

 

 
დანართი 7 

 

დამატებითი პირობები  
აფთიაქი #1  
 
ელექტრონული ბარათი 

 
20 ლარიან შენაძენზე 4 ქულა. 
 
 

 



დანართი 8 

დამატებითი პირობები  
აფთიაქი #2 
გათამაშების ბილეთი 

 
1.ერთჯერადად განხორციელებულ მინიმუმ 20 ლარიან შენაძენზე 1 ბილეთი. 
2.ერთჯერადად განხორციელებულ მინიმუმ 50 ლარიან შენაძენზე 5 ბილეთ 
 
ელექტრონული ბარათი 

 
20 ლარზე ირიცხება 10 ქულა 
ფასდაკლება 

 
ორშაბათსა და ოთხშაბათს 20 ლარის ზემოთ შენაძენზე 20%-იანი ფასდაკლება. 
 
 
 

 

დანართი 9 

დამატებითი პირობები  
აფთიაქი #3  
გათამაშების ბილეთი 

 
1.ერთჯერადად განხორციელებულ მინიმუმ 20 ლარიან შენაძენზე 1 ბილეთი. 
2.ერთჯერადად განხორციელებულ მინიმუმ 50 ლარიან შენაძენზე 5 ბილეთი. 
 
ელექტრონული ბარათი 

 
 ბარათზე დარიცხული ქულების რაოდენობა  განისაზღვრება შეძენილი 
მედიკამენტების რაოდენობისა და მწარმოებელი ქვეყნის მიხედვით, რასაც 
განსაზღვრავს კომპიუტერული პროგრამა. 
 
ფასდაკლება 

 
სამშაბათსა და ხუთშაბათს  20 ლარის ზემოთ შენაძენზე 20%-იანი ფასდაკლება. 
 



 

დანართი 10 

ინდიკატორი შედეგები 
ხსნის გამოთვლებთან დაკავშირებულ 
ამოცანებს 

ასრულებს პირად ხარჯთაღრიცხვასთან 
დაკავშირებულ გამოთვლებს, ადარებს, 
აფასებს მოქმედების შედეგს 
(მიახლოებით/ზუსტად); გეგმავს 
მომდევნო ოპტიმალურ მოქმედებებს 

მედიაწიგნიერების უნარები შეუძლია მედიაგზავნილების 
დანაწევრება მნიშვნელობის მქონე 
ელემენტებად, მათი დაჯგუფება და 
შედარება. გზავნილების ზეგავლენის 
შედეგების კვლევა, კრიტიკული 
ანალიზი, შეფასება, ოპტმალური 
გადაწყვეტილების მიღება და დასკვნების 
გაკეთება. 

თანამშროლობითი  სწავლის უნარები თნამშრომლობს ჯგუფს წევრებთან, 
ისმენს და პატივს სცემს სხვის აზრს, 
ინაწილებს სამუშაოს, ეხმარება 
თანაჯგუფელს, აქვს პასუხისმგებლობა 
ჯგუფის წინაშე. 

 

 

 


