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ტესტირებისთვის 
შესაფერისი

სისხლის სინჯი აიღეს

გამოკვლევის 
განხორციელება

განმახორციელებელი 
სააგენტო:
საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური

შერჩევის ჩარჩო:
მოსახლეობის 2014 წლის 
საყოველთაო აღწერა

წინასწარი შემოვლა:
მაისი- ივლისი 2018

ინტერვიუერების ტრენინგი:
აგვისტო- სექტემბერი 2018

საველე სამუშაო:
სექტემბერი-დეკემბერი 2018

კითხვარები:
შინამეურნეობის
15-49 წლის ასაკის ქალების
15-49 წლის ასაკის მამაკაცების
5 წლამდე  ასაკის ბავშვების
5-17 წლის ასაკის ბავშვების
სასმელი წყლის ხარისხის
სისხლში ტყვიის შემცველობის



მოსახლეობის მახასიათებლები

შინამეურნეობის მოსახლეობის 
განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით

შინამეურნეობის შემადგენლობა და შინამეურნეობის უფროსის მახასიათებლები
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მოსახლეობის განაწილება რეგიონების მიხედვით (პროცენტი)

რეგიონი
შინამეურ-
ნეობები

ქალები მამაკაცები
5 წლამდე 
ასაკის 

ბავშვები

5-17 წლის 
ასაკის 

ბავშვები

სულ 100 100 100 100 100

თბილისი 34 38 37 35 36

აჭარის ა.რ. 8 11 10 11 10

გურია 3 2 2 2 2

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და 
ქვემო სვანეთი 15 12 13 13 13

კახეთი 8 6 7 7 7

მცხეთა-მთიანეთი 2 2 2 2 2

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 9 7 8 6 7

სამცხე-ჯავახეთი 4 3 3 3 4

ქვემო ქართლი 10 11 11 13 11

შიდა ქართლი 7 6 7 7 7

• შინამეურნეობის, 5-17  წლის და 5 
წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის 
განკუთვნილ კითხვარებზე 
გამოპასუხების დონეები 89%-ს ან 
მეტს შეადგენს. 

• ბავშვების სისხლის 1578 სინჯი 
შემოწმდა სისხლში ტყვიის 
შემცველობაზე, რაც ტესტირებისთვის 
შესაფერისი ბავშვების რაოდენობის 
თითქმის 60 პროცენტს წარმოადგენს.

• 17 წლამდე ასაკის ბავშვების 3% არ 
ცხოვრობს არც ერთ ბიოლოგიურ 
მშობელთან.

• შინამეურნეობების რაოდენობის 
თითქმის ერთი მესამედის (32%) 
უფროსი ქალია.

• შინამეურნეობის საშუალო ზომა  3.4-ს 
შეადგენს. მოსახლეობის ერთი 
მესამედი  (34%) თბილისში 
ცხოვრობს.

• 17 წლამდე ასაკის ბავშვების 96%-ს 
აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა.

• 15-49 წლის ასაკის მოსახლეობის 93%-
ზე მეტს აქვს ჯანმრთელობის 
დაზღვევა.

საკვანძო გზავნილები

მრავალინდიკატორული კლასტერული 
კვლევა, მიქსი საქართველო 2018, 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა 
სამსახურმა გლობალური მიქსის 
პროგრამის ფარგლებში ჩაატარა 2018 
წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) 
ტექნიკური და UNICEF-ის, NCDC-ის, 
USAID-ის, WB-ის, UNFPA-ს, SIDA-ს, 
AFD-ის, SCD-ის, ISS-ის, UNDP-ისა და 
WHO-ს ფინანსური მხარდაჭერით.

წინამდებარე მოკლე აღწერილობის
ამოცანაა მიქსი საქართველოს 2018 წლის 
კვლევით დადგენილი ცალკეული 
ფაქტების გავრცელება, რომელიც 
დაკავშირებულია შერჩევასა და კვლევის 
მახასიათებლებთან. ამ მოკლე 
აღწერილობის დეტალური მონაცემები 
წარმოდგენილია შემდეგ ცხრილებში: SR. 
1.1, SR.  5.1W, SR.5.1M, SR.5.2, და SR.5.3.

დამატებითი სტატისტიკური მოკლე 
აღწერილობები და „კვლევის შედეგების 
ანგარიში“ ამ და სხვა კვლევებისათვის 
განთავსებულია შემდეგ ვებგვერდზე: 
mics.unicef.org/surveys.


