
N დაავადება

მედიკამენტის 

საერთაშორისო 

არაპატენტური 

დასახელება

სავაჭრო 

დასახელება
ქვეყანა მწარმოებელი

ინფორმაცია 

მარაგების 

თაობაზე
შენიშვნა!

ენალაპრილი 10მგ ენალაპრილი 10მგ საქართველო ჯი ემ პი

მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე. 

ჩანაცვლდება ენაპით

ენალაპრილი 10მგ ენაპი10მგ სლოვენია კრკა
მარაგშია

ენალაპრილი 20მგ ენაპი 20მგ სლოვენია კრკა მარაგშია

2 გული ლოსარტანი 100მგ ლოსარ–დენკი 100 გერმანია
Denk Pharma 

GmbH&Co.KG მარაგშია

3 გული
ლოსარტან/ჰიდროქლო

რთიაზიდი 50/12.5მგ

ლორისტა H 

50მგ/12.5მგ
სლოვენია კრკა

მარაგშია, 

შეზღუდვა 

გაცემაზე აღარ 

არსებობს სსიპ 

წამლის სააგენტოს 

უფროსის 2019 

წლის 5 აპრილის 

N15-485/ო 

ბრძანების 

შესაბამისად

პერინდოპრილ 

/ამლოდიპინი 4მგ/5მგ 
ამრადიპინი 4მგ/5მგ საქართველო ჯი ემ პი

მარაგშია

პერინდოპრილ 

/ამლოდიპინი 8მგ/10მგ  
ამრადიპინი 8მგ/10მგ საქართველო ჯი ემ პი

მარაგშია

5 გული
პერინდოპრილ/ინდაპამ

იდი 4მგ/1.25მგ

მიმდინარეობს 

შესყიდვის 

მოსამზადებელი 

პროცედურები

6 გული
ჰიდროქლორთიაზიდი 

25მგ
გიპოთიაზიდი 25მგ უნგრეთი

ხინონ 

ფარმ.ქემიკ.ვორკს.

პრაივ

მარაგშია

7 გული
მეტოპროლოლი 100მგ ეგილოკი 100მგ უნგრეთი ეგისი მარაგშია

ნებივოლოლი 5მგ
ნებივოლოლი შტადა 

5მგ
გერმანია შტადა

მარაგშია

ნებივოლოლი 5მგ დანები 5მგ პოლონეთი LAB PREPARARY მარაგშია

9 გული ბისოპროლოლი 5მგ ემკორი 5მგ საქართველო ჯი ემ პი მარაგშია

10 გული
ამიოდარონი 200მგ კორდარონი 200მგ უნგრეთი სანოფი ავენტისი მარაგშია

11 გული
ვარფარინი 2.5მგ

ვარფარინ–ნიკომედი 

2.5მგ
პოლონეთი ტაკედა ფარმა მარაგშია

12 გული
დიგოქსინი 0.25მგ

დიგოქსინი–გრინდექს

ი 0.25მგ
ლატვია გრინდექსი მარაგშია

13 გული
სპირონოლაქტონი 25მგ ვეროშპირონი 25მგ უნგრეთი გედეონ რიხტერი

მარაგშია

ატორვასტატინი 10მგ ატორვასტატინი 10მგ დიდი ბრიტანეთი
CP Pharmaceuticals 

Ltd მარაგშია

8 გული

 ერთ 

საერთაშორის

ო 

არაპატენტუ

რ 

დასახელებზე 

აფთიაქში 

შესაძლებელი

ა არსებობდეს 

რამოდენიმე 

სავაჭრო 

დასახელების 

მედიკამენტი 

(მაგალითად, 

იხილეთ 

ლოსარტანი). 

პაციენტის 

აფთიაქში 

მიმართვის 

მომენტში, 

შესაძლებელი

ა  

რამოდენიმე

დან   ერთი 

სავაჭრო 

დასახელების 

მედიკამენტი 

იყოს 

ამოწურული, 

ამიტომ 

სავალდენულ

ოა რეცეპტში 

მედიკამენტი 

გამოიწეროს 

გენერიული 

დასახელები

თ

1 გული

4 გული

14 გული



ატორვასტატინი 20მგ ტორვიტინი 20მგ საქართველო ჯი ემ პი

მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე. 

რეკომენდაცია: 

გაიცემა 10მგ 

ფორმა 

ატორვასტატინი 40მგ ატორისი 40მგ სლოვენია კრკა მარაგშია

კლოპიდოგრელი 75მგ ზილტი 75მგ სლოვენია კრკა

მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე, 

ჩანაცვლდება 

კლოპიდოგრელით

კლოპიდოგრელი 75მგ კლოპიდოგრელი 75მგ დიდი ბრიტანეთი
Accord Healthcare 

Limited მარაგშია

კლოპიდოგრელი 75მგ პეგორელი 75მგ პოლონეთი S-Lab
მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე, 

ჩანაცვლდება 

კლოპიდოგრელით

16 გული იზოსორბიდის 

მონონიტრატი 40მგ
მონოსანი 40მგ ჩეხეთი

პრომედ .ცს პრაჰა 

ა.ს მარაგშია

17 გული ფუროსემიდი 40მგ ფუროსემიდი 40მგ ბულგარეთი სოფარმა მარაგშია

18 გული ამლოდიპინი 5მგ ამლოდიპინი 5მგ გერმანია დექსელ ფარმა მარაგშია

აცეტილსალიცილის 

მჟავა+მაგნიუმის 

ჰიდროქსიდი 75მგ

კარდიომაგნილი 75მგ გერმანია ტაკედა ფარმა

მარაგშია

აცეტილსალიცილის 

მჟავა+მაგნიუმის 

ჰიდროქსიდი 150მგ

კარდიომაგნილი 

150მგ
გერმანია ტაკედა ფარმა

მარაგშია

20 დიაბეტი მეტფორმინი 1000მგ სიოფორი 1000მგ გერმანია ბერლინ ხემი მარაგშია

გლიმეპირიდი 2მგ ამარილი 2მგ იტალია სანოფი ავენტისი

მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე, 

ჩანაცვლდება 

გლიმეპირიდით

გლიმეპირიდი 2მგ გლიმეპირიდი 2მგ ავსტრია Lek S.A. მარაგშია

გლიკლაზიდი 60მგ დიაბეტონი  MR 60მგ საფრანგეთი

ლეს 

ლაბორატორიეს 

სერვიერ 

ინდუსტრიე

მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე, 

ჩანაცვლდება აპო 

გლიკლაზიდით

გლიკლაზიდი 60მგ
აპო გლიკლაზიდი MR 

60მგ
კანადა Apotex Inc. მარაგშია

23 ფარისებრი
თიამაზოლი 5მგ თიროზოლი 5მგ გერმანია მერკ კ.გ.ა.ა მარაგშია

L – თიროქსინი 50მკგ გერმანია ბერლინ ხემი

მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე. 

ჩანაცვლდება 

ეუთიროქსით

ეუთიროქსი 50მკგ გერმანია Merck KgaA

მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე, 

მიმდინარეობს 

შესყიდვის 

პროცედურები

ბუდესონიდი 0.5მგ/2მლ პულმიკორტი 2მლ შვედეთი ასტრა ზენეკა
მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე

ბუდესონიდი 0.5მგ/2მლ ბენოდილი 0.5მგ/2მლ იტალია Genetic S.P.A მარაგშია

გული15

დიაბეტი21

25 ფილტვი

 ერთ 

საერთაშორის

ო 

არაპატენტუ

რ 

დასახელებზე 

აფთიაქში 

შესაძლებელი

ა არსებობდეს 

რამოდენიმე 

სავაჭრო 

დასახელების 

მედიკამენტი 

(მაგალითად, 

იხილეთ 

ლოსარტანი). 

პაციენტის 

აფთიაქში 

მიმართვის 

მომენტში, 

შესაძლებელი

ა  

რამოდენიმე

დან   ერთი 

სავაჭრო 

დასახელების 

მედიკამენტი 

იყოს 

ამოწურული, 

ამიტომ 

სავალდენულ

ოა რეცეპტში 

მედიკამენტი 

გამოიწეროს 

გენერიული 

დასახელები

თ

24 ფარისებრი ლევოთიროქსინი  50მკგ

14 გული

19 გული

22 დიაბეტი



სალმეტეროლი/ფლუტი

კაზონი   50მკგ/250მკგ 

საინჰალაციო ფხვნილი                   

ეარფლუსალი 

50მკგ/250მკგ
გერმანია აეროფარმ  გმბჰ

მარაგშია

სალმეტეროლი/ფლუტი

კაზონი   50მკგ/250მკგ 

საინჰალაციო ფხვნილი                   

საფლუტინი 50მკგ/250 

მკგ
პოლონეთი Celon Pharma S.A

მარაგშია, მარაგის 

ამოწურვამდე, 

ჩანაცვლდება 

ეარფლუსალით

სალმეტეროლი/ფლუტი

კაზონი   50მკგ/500მკგ 

საინჰალაციო ფხვნილი                   

საფლუტინი 

50მკგ/500მკგ
პოლონეთი Celon Pharma S.A

მარაგშია

27 ფილტვი
სალბუტამოლი 100მკგ 

დოზა საინჰალაციო 

აეროზოლი

სალბუტამოლი. 200 

დოზა
საფრანგეთი

გლაქსოველკომპრ

ოდუკტიონ

ტენდერი შედგა, 

ველოდებით 

საქონლის 

მოწოდებას

28 ფილტვი მეთილპრედნიზოლონი 

16მგ
მედროლი 16მგ იტალია ფაიზერი მარაგშია

29 ფილტვი
აკლიდინიუმის 

ბრომიდი საინჰალაციო 

ფხვნილი (კაფსულა) 

ინჰალატორთან 

ერთად/322მკგ/დოზა 

ბრეტარისი ჯენუეირი 

322მგკ 60 დოზა
ესპანეთი

ინდასტრიას 

ფარმაც.ალმირალ 

ს.ა

მარაგშია

30 პარკინსონი
ლევოდოპა,კარბიდოპა 

250მგ/25მგ
ნაკომი 250მგ/25მგ სლოვენია ლეკი მარაგშია

31 პარკინსონი

ლევოდოპა,ბენსერაზიდ

ის ჰიდროქლორიდი 

100მგ/25მგ

მადოპარი 100მგ/25მგ იტალია როშე სპა

მარაგშია

32 ეპილეფსია ლევეტირაცეტამი 500მგ
ლევეტირაცეტამი 

აკორდი 500მგ

დიდი 

ბრიტანეთი

Accord Healthcare 

Limited მარაგშია

33 ეპილეფსია კარბამაზეპინი 200მგ ნეიროლეფსინი 200მგ საქართველო ჯი ემ პი მარაგშია

ნატრიუმის ვალპროატი 

300მგ
დეპაკინი ქრონო საფრანგეთი

სანოფი 

ავენტისი მარაგშია

ნატრიუმის ვალპროატი 

500მგ დეპაკინი ქრონო საფრანგეთი

სანოფი 

ავენტისი მარაგშია

ლამოტრიჯინი 100მგ
ლამოტრიქსი კვიპროსი MEDOCHEMIE LTD მარაგშია

ლამოტრიჯინი 25მგ

ლამიქტალი 25მგ პოლონეთი

გლაქსოსმიტკლ

აინ 

ფარმაცეუტიკა

ლს ს.ა მარაგშია

 ერთ 

საერთაშორის

ო 

არაპატენტუ

რ 

დასახელებზე 

აფთიაქში 

შესაძლებელი

ა არსებობდეს 

რამოდენიმე 

სავაჭრო 

დასახელების 

მედიკამენტი 

(მაგალითად, 

იხილეთ 

ლოსარტანი). 

პაციენტის 

აფთიაქში 

მიმართვის 

მომენტში, 

შესაძლებელი

ა  

რამოდენიმე

დან   ერთი 

სავაჭრო 

დასახელების 

მედიკამენტი 

იყოს 

ამოწურული, 

ამიტომ 

სავალდენულ

ოა რეცეპტში 

მედიკამენტი 

გამოიწეროს 

გენერიული 

დასახელები

თ

ფილტვი26

ეპილეფსია34

ეპილეფსია35


