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შესავალი

1.  შესავალი

წი ნამ დე ბა რე ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი არის ავ ტორ თა მცდე ლო ბა, ერ თი მხრივ და ი ნა ხონ ჯან-
დაც ვის კა ნონ მ დებ ლო ბა, რო გორც ჯან დაც ვის სის ტე მა ში წეს რი გის არ სე ბო ბის სა ფუძ ვე ლი და, 
იმავ დ რო უ ლად, სა კო მუ ნი კა ციო შრე მო ქა ლა ქე ებ სა და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მას შო რის, 
მე ო რე მხრივ კი გას ცენ პა სუ ხი შე კითხ ვებს: რა ტექ ნი კუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი და ში ნა არ სობ რი ვი 
ხარ ვე ზე ბი აქვს არ სე ბულ კა ნონ მ დებ ლო ბას? რამ დე ნად თან ხ ვედ რა შია კა ნონ მ დებ ლო ბის ცალ კე უ-
ლი ნა წი ლე ბი ერ თ მა ნეთ თან? შე ე სა ბა მე ბა თუ არა  ის  ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სფე რო ში  არ სე ბულ 
ძი რი თად სა ერ თა შო რი სო სა კა ნონ მ დებ ლო სტან დარ ტებს?  კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, ავ ტო რე ბი ასე ვე 
წარ მო ა ჩე ნენ ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მებს, რო მე ლიც თვალ სა ჩი ნოა 
კა ნონ მ დებ ლო ბის ანა ლი ზი სას, მაგ რამ კომ პ ლექ სუ რია და სცდე ბა სა კა ნონ მ დებ ლო სივ რ ცეს.

ანა ლი ზის ფარ გ ლებ ში ავ ტო რე ბი მუ შა ობ დ ნენ სხვა დას ხ ვა კა ნო ნებ ზე და კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე ნორ მა-
ტი ულ აქ ტებ ზე.

 კა ნო ნებ ზე: 

•	 პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ; 
•	 სის ხ ლის და მი სი კომ პო ნენ ტე ბის დო ნო რო ბის შე სა ხებ; 
•	 ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ; 
•	 სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ; 
•	 სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ხებ; 
•	 ადა მი ა ნის ორ გა ნო თა გა და ნერ გ ვის შე სა ხებ;
•	 სა მე დი ცი ნო–სო ცი ა ლუ რი ექ ს პერ ტი ზის შე სა ხებ;
•	 სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ზე ჯან დაც ვის კუთხით;
•	 სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ზე ჯან დაც ვის კუთხით;
•	 ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ ს ზე ჯან დაც ვის კუთხით;

სა კა ნონ მ დებ ლო ანა ლი ზის თ ვის   ავ ტორ თა ჯგუფ მა აირ ჩია IRAC მე თო დო ლო გია (Issue, Rule, 
Analysis, Conclusion). აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დო ლო გია სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მოხ დეს პრობ ლე მე ბის 
/ სა კითხე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სხვა დას ხ ვა წყა რო ე ბი დან (ექსპერტები, სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი-
კა, კვლე ვე ბი, სა ჩივ რე ბი და სხვა), და ნა ხულ იქ ნას ამ პრობ ლე მის / სა კითხის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ნორ მე ბი, შე ფას დეს ამ რე გუ ლი რე ბის ადეკ ვა ტუ რო ბა, სა მარ თ ლი ა ნო ბა და ეფექ ტუ რო ბა  და 
მომზადდეს რო გორც დას კ ვ ნე ბი, ასე ვე რე კო მენ და ცი ე ბი იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად სა ჭი როა 
სხვა დას ხ ვა სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მის მო დი ფი ცი რე ბა შემ დ გომ ში პრობ ლე მის / სა კითხის უკეთ 
რე გუ ლი რე ბის თ ვის. 
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შესავალი

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში შედ გა სა მი სა მუ შაო შეხ ვედ რა, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ ჯან დაც ვის კა-
ნონ მ დებ ლო ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პო ლი ტი კის, ბი ო ე თი კის, მე დი ის და სა მე დი ცი ნო 
დაზღ ვე ვის სფე როს ექ ს პერ ტე ბი. სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბის ფარ გ ლებ ში მკვლე ვარ თა ჯგუ ფი წა რად-
გენ და და ექ ს პერ ტებ თან ერ თად გა ნი ხი ლავ და შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ოს, ხო ლო შე ნიშ ვ ნე ბის, შე-
კითხ ვე ბის და კო მენ ტა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ხდე ბო და სა მუ შაო პრო ცე სის შემ დ გომ ეტა პებ ზე. 

დო კუ მენ ტის ავ ტორ თა სურ ვი ლია წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი ზი  აკ მა ყო ფი ლებ დეს სამ ძი რი თად 
მოთხოვ ნას: 

1 იყოს მი უ კერ ძო ე ბე ლი, ნე იტ რა ლუ რი და ობი ექ ტუ რი (არ აფა სებ დეს ჯან დაც ვის სფე რო ში გა-
ტა რე ბულ და მიმ დი ნა რე რე ფორ მებს სო ცი ო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით);

2 იყოს ფარ თო მოხ მა რე ბის თ ვის (როგორც ექ ს პერ ტ თა წრი სა და კა ნონ მ დე ბელ თათ ვის, ასე ვე 
სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის თ ვის);

3 იძ ლე ო დეს ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სფე რო ში არსებულ სხვა ანა ლი ტი კურ დო კუ მენ ტებ თან და
კავ ში რე ბის სა შუ ა ლე ბას (არ იკითხე ბო დეს პრე ტენ ზი ა, რომ კვლე ვა ამომ წუ რა ვი ა);

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტის ავ ტო რებს მი აჩ ნი ათ, რომ კა ნონ მ დებ ლო ბა ცალ კე აღე ბუ ლი ვერ უზ-
რუნ ველ ყოფს ჯან დაც ვის სის ტე მის ეფექ ტი ან ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას, თუმ ცა ჯან დაც ვის სის ტე მა გა უ-
მარ თა ვი კა ნონ მ დებ ლო ბით  შე უძ ლე ბე ლია იყოს ეფექ ტი ა ნი.

ჯან დაც ვის კა ნონ მ დებ ლო ბის მი მო ხილ ვამ და სა მარ თ ლებ რივ მა ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ: 

•	 მთე ლი რი გი სა კითხე ბი გა ნე კუთ ვ ნე ბა იური დი უ ლი ტექ ნი კის ხარ ვე ზებს და მა თი გა მოს წო რე-
ბა არ სა ჭი რო ებს ჯან დაც ვის სა ჯა რო პო ლი კი ტის სფე რო ში და მა ტე ბით გან ხილ ვებს; შე მო თა-
ვა ზე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი საკ მა რი სი ა, რომ გან ხორ ცი ელ დეს ცვლი ლე ბე ბი შე სა ბა მის სა კა-
ნონ მ დებ ლო აქ ტებ ში. ამ სა კითხებს და ეთ მო დო კუ მენ ტის სა მარ თ ლებ რი ვი ანა ლი ზის პირ ვე ლი 
დო ნე – „მზადაა სა მოქ მე დოდ.”

•	 არ სე ბობს სა კითხ თა საკ მა ოდ დი დი ჯფუ ფი, რო მელ თა თა ო ბა ზე აუცი ლე ლე ბე ლია ჯერ 
არჩევანი გაკეთდეს ჯან დაც ვის სა ჯა რო პო ლი ტი კის სივ რ ცე ში არ ჩე ვა ნი გა კეთ დეს და მხო ლოდ 
ამის შემ დეგ მოხ დეს სა კა ნონ მ დებ ლო სივ რ ცე ში პო ლი ტი კის სფე რო ში მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის სა თა ნა დოდ ასახ ვა. შე სა მა ბი სად, სა მარ თ ლებ რი ვი ანა ლი ზის რე კო მენ და ცი ე ბი არ არის 
საკ მა რი სი, პირ და პირ გან ხორ ცი ელ დეს სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, თუმ ცა მკა ფი ოდ მი უ-
თე თე ბენ ამა თუ იმ პო ლიტი კის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ რო მე ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
ნორ მის ცვლი ლე ბა გახ დე ბა სა ჭი რო (ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ში ნა არ სის შე სა მა ბი სად). სა კითხ თა 
ეს ჯგუ ფი გან ხი ლუ ლია მე ო რე დო ნე ზე – „სჭირდება გა დაწყ ვე ტა, მე რე მოქ მე დე ბა.”

•	 კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ასე ვე გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე თე მა, რომ ლის შე სა ხე ბაც ჯან დაც ვის სა ჯა-
რო პო ლი ტი კის სივ რ ცე ში არ არის ერ თაზ რო ვა ნი მიდ გო მა. ეს სა კითხე ბი სა ჭი რო ე ბენ კონ ცეპ-
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შესავალი

ტუ ა ლურ გა აზ რე ბას, მიდ გო მე ბის შე ჯე რე ბას და ამის შემ დ გომ პო ლი ტი კის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას, რო მე ლიც მკა ფი ოდ გა მო ავ ლენს ჯან დაც ვის სის ტე მის შე სა მა ბი სი კომ პო ნენ ტის კონ-
ფი გუ რა ცი ას. მხო ლოდ ამის შემ დეგ გახ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი სა მარ თ ლებ რი ვი სივ რ ცის შე სა მა ბი-
სო ბა ში მოყ ვა ნა ჯან დაც ვის სის ტე მის სა ჭი რო ე ბებ თან. ამ დე ნად, ამ სა კითხებ ზე შე მო თა ვა ზე-
ბუ ლი მსჯე ლო ბა, ანა ლი ზი და რე კო მენ და ცი ე ბი ემ სა ხუ რე ბა თე მე ბის აქ ტუ ა ლი ზა ცი ას სა ჯა რო 
პო ლი ტი კის სივ რ ცე ში და ავ ტო რებს მი აჩ ნი ათ, რომ სა კა ნონ მ დებ ლო სივ რ ცე ში ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე უფ რო გძრე ლი გზა არის გა სავ ლე ლი წი ნა თავ ში გან ხი ლულ სა კითხებ თან 
შე და რე ბით. ამ თე მებს და ეთ მო ან გა რი შის მე სა მე დო ნე – „სჭირდება და ფიქ რე ბა, მე რე და ნარ-
ჩე ნი.”     
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ნორმატიულიაქტებისაღწერა

2.  ნორმატიულიაქტებისაღწერა

ჯან დაც ვის სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი 2011 წლის 1 ივ ლი სის მდგო მა რე ო ბით 
შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა:

სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი: 

1 „ჯანმრთელობის დაც ვის შე სა ხებ”– სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; 
2 „საზოგადოებრივი ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; 
3 „პაციენტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; 
4 „საექიმო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი;
5 „სამედიცინო–სო ცი ა ლუ რი ექ ს პერ ტი ზის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; 
6 „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს 

კა ნო ნი; 
7 „სისხლისა და მი სი კომ პო ნენ ტე ბის დო ნო რო ბის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი;
8 „ადამიანის ორ გა ნო თა გა და ნერ გ ვის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი;
9 „აივ ინ ფექ ცი ა/ შიდ სის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
10 „ ლი ცენ ზი ე ბი სა და ნე ბარ თ ვე ბის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; 
11 „წამლისა და ფარ მა ცევ ტუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ”  – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; 
12 „ნარკოტიკული სა შუ ა ლე ბე ბის, ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის, პრე კურ სო რე ბი სა და ნარ კო-

ლო გი უ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; 
13 „სალიცენზიო და სა ნე ბარ თ ვო მო საკ რებ ლე ბის შე სა ხებ” – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი. 

კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი: 

1. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ, 1997 წლის 10 დე კემ ბე რი

Ø	შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2003 წლის 22 მა-
ი სის #119/ნ ბრძა ნე ბა  −  “სამედიცინო და ფარ მა ცევ ტუ ლი და წე სე ბუ ლე ბის პას პორ ტის დამ ტ-
კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2007 წლის 25 სექ-
ტემ ბე რი #281/ნ ბრძა ნე ბა  −  “დროებითი შრო მი სუ უ ნა რო ბის ექ ს პერ ტი ზის ჩა ტა რე ბის და სა ა-
ვად მ ყო ფო ფურ ც ლის გა ცე მის წე სის შე სა ხებ”;
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 19 ივ ნი-
სი #142/ნ ბრძა ნე ბა  −  “სასამართლო-ფსიქიატრიული ექ ს პერ ტი ზის ჩა ტა რე ბის წე სის შე სა ხებ”;

•	 სა სა მარ თ ლო- სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ ტი ზის ჩა ტა რე ბის წე სი და სა სა მარ თ ლო- სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ-
ტი ზის სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის საქ მი ა ნო ბის წე სი – არ არის მი ღე ბუ ლი (დაევალა სა ქარ თ ვე-
ლოს შრო მის, ჯან რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს კა ნო ნის ამოქ მე დე ბი დან 
6 თვის ვა და ში აღ ნიშ ნუ ლი წე სე ბის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტ კი ცე ბა ანუ 1998 წლის 10 ივ ნი სამ დე);

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2010 წლის 7 დე-
კემ ბ რის №398/ნ ბრძა ნე ბა – “ამბულატორიულად/დღის სტა ცი ო ნა რის პი რო ბებ ში გან სა ხორ-
ცი ე ლე ბე ლი, მა ღა ლი რის კის შემ ც ვე ლი სა მე დი ცი ნო საქ მი ა ნო ბის / მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ-
თათ ვის სა ვალ დე ბუ ლო შეტყო ბი ნე ბის ფორ მი სა და წე სის და რე ეს ტ რის წარ მო ე ბის წე სის დამ-
ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2010 წლის 22 ნო ემ ბ რის დად გე ნი ლე ბა #359 −   “მაღალი რის კის შემ-
ც ვე ლი სა მე დი ცი ნო საქ მი ა ნო ბის ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 10 ივ-
ლი სის ბრძა ნე ბა #157/ნ – “ქრონიკული ინ კუ რა ბე ლუ რი და ა ვა დე ბით შეპყ რო ბი ლი პი რე ბის პა-
ლი ა ტი უ რი მზრუნ ვე ლო ბით უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”. 

2.  სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ხებ, 2007 წლის 27 ივ ნი სი

Ø	შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი: 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2008 წლის 21 მარ ტის #69 დად გე ნი ლე ბა – “საგანგებო სი ტუ ა ცი ე ბის 
მარ თ ვის სამ თავ რო ბო კო მი სი ის დე ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”; 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რი სა და სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის მი ნის ტ რის 2008 წლის 16 თე ბერ ვ ლის N42/ნ-N2-22 ერ თობ ლი ვი ბრძა ნე ბა  −  
“ზოონოზური და ა ვა დე ბე ბი სა გან მო სახ ლე ო ბის დაც ვის  მიზ ნით სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან-
მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო სა და სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სა მი ნის ტ როს შო რის და ა ვა დე ბის გა მოვ ლე ნის შემ თხ ვე ვის შე სა ხებ ურ თი ერ თინ ფორ მი რე ბის 
წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე” −  გა უქ მე ბუ ლია 2010 წლის 23 თე ბერ ვ ლის სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-
რო ბის #57 დად გე ბი ლე ბით;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რი სა და სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის მი ნის ტ რის 2010 წლის 16 თე ბერ ვ ლის # 41/ნ-N2-23 ერ თობ ლი ვი ბრძა ნე ბა – “სურსათით 
გა მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის კონ ტ რო ლის  მიზ ნით სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო სა და სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს შო-
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რის და ა ვა დე ბის გა მოვ ლე ნის შემ თხ ვე ვის შე სა ხებ ურ თი ერ თინ ფორ მი რე ბი სა და ეპი დე მი უ რი 
აფეთ ქე ბის სა ლიკ ვი და ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის კო ორ დი ნა ცი ის  წე სე ბი დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ”; 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2007 წლის 15 ნო ემ ბ რის #252 დად გე ნი ლე ბა – “განსაკუთრებით სა-
ში ში ინ ფექ ცი ე ბის გა მომ წ ვევ თა აღ მო ჩე ნის, ეპიდ ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და რე ა გი რე ბის ერ თი ა ნი 
ლა ბო რა ტო რი უ ლი სის ტე მის სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭოს დე ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 გან სა კუთ რე ბით სა ში ში ინ ფექ ცი ე ბის გა მომ წ ვე ვე ბის იმ პორ ტი სა და ექ ს პორ ტის წე სე ბი – არ 
არის მი ღე ბუ ლი (აღნიშნულის მი ღე ბა და ე ვა ლა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას კა ნო ნის ამოქ მე დე-
ბი დან ერ თი თვის ვა და ში ანუ 2007 წლის 27 ივ ლი სამ დე);

•	 კა ნო ნი წყლის სა ა უ ზო მარ თ ვის შე სახებ – არ არის მი ღე ბუ ლი (დაევალა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-
რო ბას 2008 წლის 1 იან ვ რამ დე მო ემ ზა დე ბი ნა და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი სათ ვის წა რედ გი-
ნა აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტი);

3. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, 2000 წლის 5 მა ი სი

Ø	შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი: 

•	 კა ნო ნი არ ით ვა ლის წი ნებს და მა ტე ბით არ ცერ თი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის მი ღე ბას. 

4. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ, 2001 წლის 8 ივ ნი სი

Ø	შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი: 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 16 მა ი-
სის ბრძა ნე ბა #122/ნ – “საქართველოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი-
ნის ტ როს თან პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის საბ ჭოს შექ მ ნი სა და მი სი დე ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ”;

•	 უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის ცალ კე უ ლი ფორ მე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
წე სე ბი, აგ რეთ ვე  აკ რე დი ტა ცი ის წე სი და კრი ტე რი უ მე ბი – არ არის მი ღე ბუ ლი (დაევალა სა ქარ-
თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს  აღ ნიშ ნუ ლი წე სე ბის 
მი ღე ბა 2009 წლის 1 მარ ტამ დე);

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2009 წლის 8 
აპ რი ლის ბრძა ნე ბა #135/ნ – “რეზიდენტურის ალ ტერ ნა ტი ულ დიპ ლო მის შემ დ გომ გა ნათ ლე-
ბა ში (პროფესიულ მზა დე ბა ში) მო ნა წი ლე ო ბის, მი სი წარ მარ თ ვის და შე ფა სე ბის წე სი სა და იმ 
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სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ან / და სას წავ ლებ ლე ბის აკ რე დი ტა ცი ის კრი ტე რი უ მე ბის და 
წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ, რომ ლებ შიც შე საძ ლე ბე ლია  დიპ ლო მის შემ დ გო მი გა ნათ ლე ბის 
(პროფესიული მზა დე ბის) კურ სის გავ ლა”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის  მი ნის ტ რის 2008 წლის 31 დე-
კემ ბ რის ბრძა ნე ბა #311/ნ – “დიპლომისშემდგომი გა ნათ ლე ბის (პროფესიული მზა დე ბის) კურ-
სის გავ ლის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო მოწ მო ბის ფორ მის, ერ თი ა ნი რე ზი დენ ტუ რის და 
რე ზი დენ ტუ რის ალ ტერ ნა ტი უ ლი დიპ ლო მის შემ დ გო მი გა ნათ ლე ბი სათ ვის (პროფესიული მზა-
დე ბი სათ ვის) დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის  მი ნის ტ რის 2008 წლის 31 
დე კემ ბ რის ბრძა ნე ბა #312/ნ – “სუბსპეციალობაში და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის უფ-
ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თის −  სუბ ს პე ცი ა ლო ბის მოწ მო ბის ფორ მის დამ ტ კი ცე ბის შე-
სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2006 წლის 3 ნო-
ემ რ ბის ბრძა ნე ბა #295/ნ −  “ერთიანი დიპ ლო მის შემ დ გო მი საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ტა რე-
ბის წე სი სა და პი რო ბე ბის და რე ზი დენ ტუ რა ში ჩა რიცხ ვის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 დიპ ლო მის შემ დ გო მი გა ნათ ლე ბის (პროფესიული მზა დე ბის) პროგ რა მე ბის აკ რე დი ტა ცი ის წე სი 
და კრი ტე რი უ მე ბი – არ არის მი ღე ბუ ლი (დაევალა სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რ სა და სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის მი ნისტრს ერ-
თობ ლი ვი ბრძა ნე ბით მი ღე ბა 2009 წლის 1 მარ ტამ დე);

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2010 წლის 17 დე კემ ბ რის #385 დად გე ნი ლე ბა სა მე დი ცი ნო საქ მი ა ნო-
ბის ლი ცენ ზი ი სა და სტა ცი ო ნა რუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ნე ბარ თ ვის გა ცე მის წე სი სა და პი რო ბე-
ბის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2009 წლის 16 ივ-
ლი სის ბრძა ნე ბა #244/ნ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში და საქ მე ბის უფ ლე ბი სა და შე სა ბა მი სი 
გა ნათ ლე ბის მქო ნე სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის ნუს ხის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ.

 
5. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა მე დი ცი ნო- სო ცი ა ლუ რი ექ ს პერ ტი ზის შე სა ხებ, 2001 წლის 7 დე კემ ბე რი

Ø	შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი:

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2003 წლის ბრძა-
ნე ბა #1/ნ – “შესაძლებლობის შეზღუდ ვის სტა ტუ სის გან საზღ ვ რის წე სის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის 
დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”;
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2003 წლის 17 
მარ ტის ბრძა ნე ბა #62/ნ −  “შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის სტა ტუ სის მქო ნე ბავ შ ვი” დად გე ნის 
წე სის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი  დაც ვის მი ნის ტ რის 2007 წლის 2 აპ-
რი ლის ბრძა ნე ბა #108/ნ −  „დაავადებების, ანა ტო მი უ რი და გო ნებ რი ვი დე ფექ ტე ბის ნუს ხის 
დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე, რო მელ თა არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში და საშ ვე ბია შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სპე ცი ა ლურ ან ინ დი ვი დუ ა ლურ პი რო ბებ ში შრო მა”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2007 წლის 27 თე-
ბერ ვ ლის ბრძა ნე ბა #64/ნ – “სამედიცინო-სოციალური ექ ს პერ ტი ზი სათ ვის სა ჭი რო ფორ მე ბის 
დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”. 

6. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა-
ხებ

Ø	შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი:

 კა ნო ნი არ ით ვა ლის წი ნებს და მა ტე ბით არ ცერ თი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის მი ღე ბას, გარ და მთავ რო ბის 
და ვალ დე ბუ ლე ბი სა ყვე ლა კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტ ში სიტყ ვა „ინვალიდის” სიტყ ვე ბით „შეზღუდული 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რით” შეც ვ ლის შე სა ხებ. 

7.  სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სის ხ ლი სა და მი სი კომ პო ნენ ტე ბის დო ნო რო ბის შე სა ხებ, 1995 წლის 21 
მარ ტი 

Ø	შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი:

•	 დო ნო რო ბის სტი მუ ლი რე ბის ღო ნის ძი ე ბა თა შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის ბრძა ნე ბუ-
ლე ბა – არ არის მი ღე ბუ ლი (კანონით გან საზღ ვ რუ ლია მი ღე ბის ვა დად არა უგ ვი ა ნეს 2007 წლის 
1 ივ ნი სია);

•	 სის ხ ლის კომ პო ნენ ტე ბის, პრე პა რა ტე ბის, სის ხ ლ შემ ც ვ ლე ლე ბი სა და სა კონ სერ ვა ციო ხსნა რე-
ბის ხა რის ხის სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა– არ არის მი ღე ბუ ლი (კანონით 
გან საზღ ვ რუ ლია მი ღე ბის ვა და არა უგ ვი ა ნეს 2007 წლის 1 ივ ნი სი სა);

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის  მი ნის ტ რის 2007 წლის 27 
სექ ტემ ბ რის #282/ნ ბძა ნე ბა – “სისხლის გა დას ხ მის და წე სე ბუ ლე ბე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის 
სა ვალ დე ბუ ლო ნორ მა ტი ვე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს  შრო მის,  ჯან მ რ თე ლო ბი სა და  სო ცი ა ლუ რი დაც ვის  მი ნის ტ რის  2000  წლის  5 
დე კემ ბ რის  #241/ნ  ბრძა ნე ბა  „სისხლის და  მი სი  კომ პო ნენ ტე ბის   დო ნო რო ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ჩვე ნე ბე ბის გან საზღ ვ რის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს  შრო მის,  ჯან მ რ თე ლო ბი სა და   სო ცი ა ლუ რი დაც ვის  მი ნის ტ რის 2002 წლის 14 
იან ვ რის  #14/ნ ბრძა ნე ბა  „სისხლისა და სის ხ ლის კომ პო ნენ ტე ბის დამ ზა დე ბის, შე ნახ ვი სა და 
გა მო ყე ნე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს  შრო მის,  ჯან მ რ თე ლო ბი სა  და   სო ცი ა ლუ რი  დაც ვის  მი ნის ტ რის  2000 წლის 5 
დე კემ ბ რის #242/ნ  ბრძა ნე ბა  სა ქარ თ ვე ლო ში პა თო ლო გი უ რა ნა ტო მი უ რი სამ სა ხუ რის შემ დ გო-
მი გა უმ ჯო ბე სე ბის შე სა ხებ

8.  სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ადა მი ა ნის ორ გა ნო თა გა და ნერ გ ვის შე სა ხებ, 2000 წლის 23 თე ბერ ვა ლი

Ø	შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი:

•	 სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2001 წლის 15 მარ ტის ბრძა ნე ბუ ლე ბა #100 – “ადამიანის თა ვის 
ტვი ნის სიკ ვ დი ლის კრი ტე რი უ მე ბის და თა ვის ტვი ნის სიკ ვ დი ლის კლი ნი კუ რი დი აგ ნო ზი სა და 
პა რაკ ლი ნი კუ რი გა მოკ ვ ლე ვის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2001 წლის 23 მარ ტის ბრძა ნე ბუ ლე ბა #108 – “ადამიანის ორ გა ნო-
თა ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2001 წლის 29 
ნო ემ ბ რის ბრძა ნე ბა #419/ნ – “ადამიანის ორ გა ნოს კა რან ტინ ში მო თავ სე ბის აუცი ლებ ლო ბი სა 
და ხან გ რ ძ ლი ვო ბის, დო ნორ თა შო რის სა ში ში ინ ფექ ცი ე ბის რის კის ჯგუ ფის გან მ საზღ ვ რე ლი 
კრი ტე რი უ მე ბის, დო ნო რე ბი სა და რე ცი პი ენ ტე ბის შერ ჩე ვი სა და ტეს ტი რე ბის კრი ტე რი უ მე ბის, 
ადა მი ა ნის ორ გა ნო თა მო ძი ე ბის, აღე ბის, შე ნახ ვი სა და გა და ნერ გ ვის სტან დარ ტე ბის, ადა მი ა ნის 
ორ გა ნო ე ბის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სტან დარ ტე ბის და ადა მი ა ნის ორ გა ნო თა გა ნად გუ რე ბის 
წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”; 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და  და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2000 წლის 
25 დე კემ ბ რის #277/ნ ბრძა ნე ბა – “ტრანსპლანტაციის საბ ჭოს შექ მ ნის და ტრან ს პ ლან ტა ცი ის 
საბ ჭოს, ტრან ს პ ლან ტა ცი ის ბან კის, ტრან ს პ ლან ტა ცი ის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის, პლა ცენ ტი-
სა და ჭიპ ლა რის სის ხ ლის ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბის ბან კის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბე ბის დამ ტ კი ცე ბის 
თა ო ბა ზე”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რი სა და სა ქარ თ ვე-
ლოს იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის 2001 წლის 30-29 ნო ემ ბ რის ერ თობ ლი ვი ბრძა ნე ბა #463–N420/ნ 
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−  „სიცოცხლეში ან სიკ ვ დი ლის შემ დეგ ორ გა ნო თა გა და ნერ გ ვის თა ო ბა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
გა ფორ მე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2003 წლის 8 მა ი-
სის #110/ნ ბრძა ნე ბა – “ჯვარედინი დო ნო რო ბის პრინ ცი პით ორ გა ნო ე ბის აღე ბი სა და გა და ნერ-
გ ვის წე სის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და  სო ცი ა ლუ რი დაც ვის  მი ნის ტ რის   2000  წლის  25 
დე კემ ბ რის  #276/ნ  ბრძა ნე ბა „ბიოეთიკის  ეროვ ნუ ლი  საბ ჭოს დე ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა-
ხებ. 

ჰოს პი ტა ლუ რი სექ ტო რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი:

•	 სა ქარ თ ვე ლოს  მთავ რო ბის 2010 წლის 2 თე ბერ ვ ლის #29 დად გე ნი ლე ბა „სახელმწიფო  სა დაზღ-
ვე ვო  პროგ რა მებ ში  მო ნა წი ლე  სა მე დი ცი ნო  მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ თათ ვის  მომ სა ხუ რე-
ბის  მი ნი მა ლუ რი  სტან დარ ტე ბის  დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”; 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს  მთავ რო ბის 2009  წლის  9  დე კემ ბ რის #218  დად გე ნი ლე ბა  „სახელმწიფო  პროგ-
რა მე ბის  ფარ გ ლებ ში  მო სახ ლე ო ბის  ჯან მ რ თე ლო ბის  დაზღ ვე ვის მიზ ნით გა სა ტა რე ბე ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი სა და სა დაზღ ვე ვო ვა უ ჩე რის პი რო ბე ბის გან სა- ზღ ვ რის შე სა ხებ”. 

დიპ ლო მის შემ დ გო მი გა ნათ ლე ბის (პროფესიული მზა დე ბის) და უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე-
ბის, სერ ტი ფი ცი რე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი:

სა ქარ თ ვე ლოს  შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2007 წლის 18 აპ რი-
ლის №136/ნ ბრძა ნე ბა „საექიმო სპე ცი ა ლო ბა თა, მო მიჯ ნა ვე სა ე ქი მო სპე ცი ა ლო ბა თა და სუბ ს პე ცი-
ა ლო ბე ბის შე სა ბა მი სი  სპე ცი ა ლო ბე ბის  ნუს ხის  გან საზღ ვ რის  შე სა ხებ”;  

•	 სა ქარ თ ვე ლოს  შრო მის,  ჯან მ რ თე ლო ბი სა  და  სო ცი ა ლუ რი  დაც ვის  მი ნის ტ რის  2006 წლის 3 
ნო ემ ბ რის #295/ნ ბრძა ნე ბა „ერთიანი  დიპ ლო მის შემ დ გო მი  საკ ვა ლი ფი კა ციო  გა მოც დის  ჩა ტა-
რე ბის  წე სი სა  და პი რო ბე ბის  და  რე ზი დენ ტუ რა ში  ჩა რიცხ ვის  წე სის  დამ ტ კი ცე ბის  შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს  შრო მის,  ჯან მ რ თე ლო ბი სა  და  სო ცი ა ლუ რი  დაც ვის  მი ნის ტ რის  2009 წლის 8 
აპ რი ლის #135/ნ ბრძა ნე ბა „რეზიდენტურის  ალ ტერ ნა ტი ულ  დიპ ლო მის შემ დ გომ  გა ნათ ლე ბა ში  
(პროფესიულ  მზა დე ბა ში)  მო ნა წი ლე ო ბის,  მი სი  წარ მარ თ ვი სა  და  შე ფა სე ბის  წე სი სა  და  იმ 
სა მე დი ცი ნო  და წე სე ბუ ლე ბე ბის  ან / და  სას წავ ლებ ლე ბის  აკ რე დი ტა ცი ის კრი ტე რი უ მე ბის  და  
წე სის  დამ ტ კი ცე ბის  შე სა ხებ,  რომ ლებ შიც  შე საძ ლე ბე ლია დიპ ლო მის შემ დ გო მი  გა ნათ ლე ბის  
(პროფესიული  მზა დე ბის)  კურ სის  გავ ლა”;
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2003 წლის 14 აპ-
რი ლის №92/ნ ბრძა ნე ბა „უმცროსი  ექი მის  სა ხელ მ წი ფო  სა სერ ტი ფი კა ციო  გა მოც და ზე  დაშ-
ვე ბის  წე სის შე სა ხებ”; 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 15 მა-
ი სის №122/ნ ბრძა ნე ბა „საქართველოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი-
ნის ტ როს თან პრო ფე სი უ ლი  გან ვი თა რე ბის  საბ ჭოს  შექ მ ნი სა  და  მი სი  დე ბუ ლე ბის  დამ ტ კი-
ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს  შრო მის,  ჯან მ რ თე ლო ბი სა  და  სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2004 წლის 23 
იან ვ რის №25/ნ ბრძა ნე ბა „სახელმწიფო სერ ტი ფი კა ტის  ახა ლი  ვა დით გა საგ რ ძე ლებ ლად უწყ-
ვე ტი  სა მე დიც ნო გა ნათ ლე ბის  სის ტე მა ში  ექი მე ბის  მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის  
სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის  შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2005 წლის 1 ნო-
ემ ბ რის №274/ნ ბრძა ნე ბა „უწყვეტი  პრო ფე სი უ ლი  გან ვი თა რე ბის  ცალ კე უ ლი  კომ პო ნენ ტის  
მი ხედ ვით სა სერ ტი ფი კა ციო  გა მოც დის  ჩა ბა რე ბის  გა რე შე  სა ხელ მ წი ფო  სერ ტი ფი კა ტის მოქ-
მე დე ბის  ახა ლი  ვა დით  გაგ რ ძე ლე ბი სათ ვის  სა ჭი რო  უწყ ვე ტი  პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის  
ქუ ლე ბის  რა ო დე ნო ბი სა  და  სა მე დი ცი ნო  გა ნათ ლე ბის  სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბის შე სა ბა მი სი 
უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ქუ ლე ბის რა ო დე ნო ბი სა და  სა მე დი ცი ნო  გა ნათ ლე ბის  
სხვა დას ხ ვა  ფორ მე ბის  შე სა ბა მი სი  უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი  გან ვი თა რე ბის  ქუ ლე ბის  მი ნი ჭე-
ბის  კრი ტე რი უ მე ბის  დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა  და  სო ცი ა ლუ რი  დაც ვის  მი ნის ტ რის  2008  წლის  
31  დე კემ ბ რის №310/ნ ბრძა ნე ბა „სახელმწიფო სერ ტი ფი კა ტის ფორ მის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 31 დე-
კემ ბ რის №312/ნ ბრძა ნე ბა „სუბსპეციალობაში  და მო უ კი დე ბე ლი  სა ე ქი მო  საქ მი ა ნო ბის  უფ-
ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი  სა ბუ თის  −   სუბ ს პე ცი ა ლო ბის  მოწ მო ბის  ფორ მის  დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ”

ფარ მა ცევ ტულ სფე რო ში არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცია 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2005 წლის 14 ოქ ტომ ბ რის N 176 დად გე ნი ლე ბა 

„ფარმაკოლოგიურ სა შუ ა ლე ბა თა კლი ნი კუ რი კვლე ვის, ფარ მა ცევ ტუ ლი წარ მო ე ბის, ავ ტო რი-
ზე ბუ ლი აფ თი ა ქის, სპე ცი ა ლურ კონ ტ როლს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბა თა 
იმ პორ ტის ან ექ ს პორ ტის ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მის წე სი სა და პი რო ბე ბის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბის დამ-
ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე” 
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2005 წლის 1 სექ ტემ ბ რის N 153 დად გე ნი ლე ბა − 
„სამედიცინო საქ მი ა ნო ბის ლი ცენ ზი ის გა ცე მის წე სი სა და პი რო ბე ბის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბის დამ
ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2009 წლის 22 ოქ ტომ ბე რი N 188 დად გე ნი ლე ბა − 
„სხვა ქვეყ ნე ბის ან სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის სი ის გან საზღ ვ რის შე სა ხებ”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2009 წლის 13 
ოქ ტომ ბ რის N 331/ნ ბრძა ნე ბა −  “რეკლამისა და სა ცა ლო რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით პირ ვე ლი და 
მე სა მე ჯგუ ფი სათ ვის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის ნუს ხის გან საზღ ვ რის შე
სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2009 წლის 20 ოქ
ტომ ბ რის N 338/ნ ბრძა ნე ბა −  „ფარმაცევტული პრო დუქ ტის რე ა ლი ზა ტო რის მი ერ სა მე დი ცი ნო 
საქ მი ა ნო ბის სა ხელ მ წი ფო რე გუ ლი რე ბის სა ა გენ ტოს თ ვის სა ბი თუ მო და სა ცა ლო რე ა ლი ზა ცი ის 
დაწყე ბი სა და დას რუ ლე ბის შე სა ხებ შეტყო ბი ნე ბის ფორ მი სა და წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2009 წლის 23 ოქ
ტომ ბე რი N 344/ნ ბრძა ნე ბა − „საქართველოს ბა ზარ ზე ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტის სა ხელ მ წი
ფო რე გის ტ რა ცი ის აღი ა რე ბი თი რე ჟი მით დაშ ვე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტის შე სა ბა მი სი 
სხვა ქვეყ ნის ან სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა
ხელ მ წი ფო ორ გა ნოს მი ერ მის კონ ტ როლს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ბაზ რებ ზე დაშ ვე ბის ნამ დ ვი ლო
ბის ფაქ ტის გა და მოწ მე ბის წე სი სა და პი რო ბე ბის დად გე ნის შე სა ხებ”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N 53/ნ 
2010 წლის 26 თე ბერ ვა ლი ქ. თბი ლი სი −  „ჯანმრთელობის დაზღ ვე ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე
ბის ფარ გ ლებ ში სა დაზღ ვე ვო ვა უ ჩე რის პი რო ბე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სამ კურ ნა ლო სა შუ ა
ლე ბე ბის ნუს ხი სა და ამ სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბის ექი მის და ნიშ ნუ ლე ბით ბე ნე ფი ცი ა რი სათ
ვის მი წო დე ბის ფორ მა ტის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N 325/ნ  
– 2009 წლის 13 ოქ ტომ ბე რი −   „საქართველოს ბა ზარ ზე ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტის სა ხელ მ
წი ფო რე გის ტ რა ცი ის აღი ა რე ბი თი და ეროვ ნუ ლი რე ჟი მე ბით, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე უკ
ვე დაშ ვე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ფუთ ვა მარ კი რე ბით პირ ვე ლად 
შე მო ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში ინ ს ტ რუქ ცი ის წარ მოდ გე ნის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N 326/ნ 
2009 წლის 13 ოქ ტომ ბე რი −  „საქართველოს ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის უფ ლე ბის არ მ ქო ნე, ფალ სი ფი
ცი რე ბუ ლი, წუნ დე ბუ ლი, გა უ ვარ გი სე ბუ ლი, ვა და გა სუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტის ამო ღე
ბის / გა ნად გუ რე ბის წე სე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ „
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N 326/ნ  
– 2009 წლის 13 ოქ ტომ ბე რი ქ. თბი ლი სი −  „საქართველოს ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის უფ ლე ბის არ მ
ქო ნე, ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი, წუნ დე ბუ ლი, გა უ ვარ გი სე ბუ ლი, ვა და გა სუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო
დუქ ტის ამო ღე ბის / გა ნად გუ რე ბის წე სე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N32/ნ 
2006 წლის 3 თე ბერ ვა ლი ქ. თბი ლი სი −  „სამედიცინო საქ მი ა ნო ბის სა ლი ცენ ზიო მოწ მო ბის 
ფორ მის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”

Ø	სპე ცი ა ლურ კონ ტ როლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბის ბრუნ ვის წე სე ბი: 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N465/ო 1999 წლის 29 ნო ემ ბე რი −  
„სპეციალურ კონ ტ როლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის, ამ ნივ თი ე რე ბა თა წამ ლის ფორ
მე ბის, მა თი შემ ც ვე ლი კომ ბი ნი რე ბუ ლი პრე პა რა ტე ბის გა მო სა წე რი რე ცეპ ტის ბლან კის ფორ მე
ბის დამ ტ კი ცე ბის, მა თი და ნიშ ვ ნი სა და გა მო წე რის დრო ე ბი თი წე სე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2000 წლის 13 მარ ტი სა და 
სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რის 2000 წლის 15 მარ ტის ერ თობ ლი ვი ბრძა ნე ბა N 32/ო 
−  N 102 −  „ნარკოტიკული ანალ გე ტი კე ბით სიმ ტო მურ მკურ ნა ლო ბა ზე მყო ფი კონ ტი გენ ტის 
სა ჭი რო ე ბი სათ ვის ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის შე ნახ ვის, აღ რიცხ ვის, და ნიშ ვ ნის, გა მო წე რის, 
გა ცე მი სა და გა მო ყე ნე ბის დრო ე ბი თი წე სე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N 157/ნ 
2008 წლის 10 ივ ლი სი −  „ქრონიკული ინ კუ რა ბე ლუ რი და ა ვა დე ბით შეპყ რო ბი ლი პი რე ბის პა
ლი ა ტი უ რი მზრუნ ვე ლო ბით უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე”

•	 დიპ ლო მის შემ დ გო მი გა ნათ ლე ბა (პროფესიული მზა დე ბა) და უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა
რე ბა, სერ ტი ფი ცი რე ბა −  „საექიმო სპე ცი ა ლო ბა თა, მო მიჯ ნა ვე სა ე ქი მო სპე ცი ა ლო ბა თა და სუბ
ს პე ცი ა ლო ბე ბის შე სა ბა მი სი სპე ცი ა ლო ბე ბის ნუს ხის გან საზღ ვ რის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2007 წლის 18 აპ
რი ლის №136/ნ ბრძა ნე ბა; −  „ერთიანი დიპ ლო მის შემ დ გო მი საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ტა
რე ბის წე სი სა და პი რო ბე ბის და რე ზი დენ ტუ რა ში ჩა რიცხ ვის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2006 წლის 3 ნო
ემ ბ რის №295/ნ ბრძა ნე ბა; −  „რეზიდენტურის ალ ტერ ნა ტი ულ დიპ ლო მის შემ დ გომ გა ნათ ლე
ბა ში (პროფესიულ მზა დე ბა ში) მო ნა წი ლე ო ბის, მი სი წარ მარ თ ვი სა და შე ფა სე ბის წე სი სა და იმ 
სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ან / და სას წავ ლებ ლე ბის აკ რე დი ტა ცი ის კრი ტე რი უ მე ბის და 
წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ, რომ ლებ შიც შე საძ ლე ბე ლია დიპ ლო მის შემ დ გო მი გა ნათ ლე ბის 
(პროფესიული მზა დე ბის) კურ სის გავ ლა”
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2009 წლის 8 აპ
რი ლის №135/ნ ბრძა ნე ბა; −  „უმცროსი ექი მის სა ხელ მ წი ფო სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც და ზე დაშ
ვე ბის წე სის შე სა ხებ”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2003 წლის 14 აპ
რი ლის №92/ნ ბრძა ნე ბა −  „საქართველოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტ როს თან პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის საბ ჭოს შექ მ ნი სა და მი სი დე ბუ ლე ბის დამ ტ კი
ცე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 15 მა ი
სის №122/ნ ბრძა ნე ბა −  „სახელმწიფო სერ ტი ფი კა ტის ახა ლი ვა დით გა საგ რ ძე ლებ ლად უწყ ვე ტი 
სა მე დიც ნო გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ექი მე ბის მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის სა ჭი რო 
ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2004 წლის 23 
იან ვ რის №25/ნ ბრძა ნე ბა; −  „უწყვეტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ცალ კე უ ლი კომ პო ნენ ტის 
მი ხედ ვით სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბის გა რე შე სა ხელ მ წი ფო სერ ტი ფი კა ტის მოქ
მე დე ბის ახა ლი ვა დით გაგ რ ძე ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ქუ
ლე ბის რა ო დე ნო ბი სა და სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბის შე სა ბა მი სი უწყ ვე ტი 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ქუ ლე ბის რა ო დე ნო ბი სა და სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის სხვა დას ხ ვა 
ფორ მე ბის შე სა ბა მი სი უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ქუ ლე ბის მი ნი ჭე ბის კრი ტე რი უ მე
ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2005 წლის 1 ნო
ემ ბ რის №274/ნ ბრძა ნე ბა; −  „სახელმწიფო სერ ტი ფი კა ტის ფორ მის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”

 
•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 31 დე

კემ ბ რის №310/ნ ბრძა ნე ბა −  „სუბსპეციალობაში და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის უფ
ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თის −  სუბ ს პე ცი ა ლო ბის მოწ მო ბის ფორ მის დამ ტ კი ცე ბის შე
სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 31 დე
კემ ბ რის №312/ნ ბრძა ნე ბა. 

ნორმატიულიაქტებისაღწერა
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პერ სო ნა ლის რე გუ ლი რე ბა 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2009 წლის 16 ივ
ლი სის №244/ნ ბრძა ნე ბა −  „სამედიცინო და წე სე ბუ ლე ბა ში და საქ მე ბის უფ ლე ბი სა და შე სა ბა მი
სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის ნუს ხის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”

Ø	სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის და სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის წარ მო ე ბის წე სე ბი:
 
•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 
ბრძა ნე ბა N 224/ნ 2006 წლის 22 აგ ვის ტო −  „პირველადი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის და წე სე ბუ ლე
ბებ ში პირ ვე ლა დი სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის ფორ მე ბის, მა თი წარ მო ე ბი სა და შევ სე ბის წე სის 
დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 
ბრძა ნე ბა N 108/ნ 2009 წლის 19 მარ ტი −  „სამედიცინო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სტა ცი ო ნა რუ ლი სა მე დი
ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მო ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 
ბრძა ნე ბა N 338/ნ 2007 წლის 9 აგ ვის ტო −  „ჯანმრთელობის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ცნო ბის შევ
სე ბის წე სი სა და ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ცნო ბის ფორ მის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 
ბრძა ნე ბა N 54/ნ 2003 წლის 10 მარ ტი  −  „პიროვნების და ბა დე ბის თა ო ბა ზე გა სა ცე მი − დაბადების 
სა მე დი ცი ნო ცნო ბის, გარ დაც ვა ლე ბის თა ო ბა ზე – სიკ ვ დი ლის შე სა ხებ სა მე დი ცი ნო მოწ მო ბის ფორ
მე ბის, მა თი შევ სე ბი სა და გა ცე მის ინ ს ტ რუქ ცი ე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ” 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N198/ნ 
2002 წლის 17 ივ ლი სი −  „სამედიცინო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რე ბის შე ნახ ვის 
წე სის შე სა ხებ”

•	 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 
ბრძა ნე ბა N101/ნ 2005 წლის 5 აპ რი ლი  −  „სამედიცინო სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის წარ მო ე ბის 
და მი წო დე ბის წე სის შე სა ხებ”
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პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბი, ტრან ს პ ლან ტა ცი ის, აივ ინ ფექ ცი ა/ შიდ სის, ბი ო ე თი კის , 
პა თო ლო გი უ რა ნა ტო მი უ რი სამ სა ხუ რის, სის ხ ლი სა და სის ხ ლის კომ პო ნენ ტე ბის, 
სის ხ ლის გა დას ხ მის და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა კითხე ბი

საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს დებულება საბჭოს დებულება დამტკიცებულია 2000 წელს 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ამავე წლის 25 
დეკემბრის #276/ნ ბრძანებით და განახლებულია 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 20 ნოემბრის 
#326/ნ ბრძანებით 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2005 წლის 29 აგვისტოს N224/ნ ბრძანება

„ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს დებულების 
დამტკიცების შესახებ” 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2000 წლის 25 დეკემბრის N276/ნ 
ბრძანებაში ცვლილებების შეტანისა და ბიოეთიკის 
ეროვნული საბჭოს შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ”

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2002 წლის 20 ნოემბრის N326/ნ 
ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2007 წლის     
 25 აპრილის ბრძანება N140/ნ

„ტრანსპლანტაციის საბჭოს შექმნის და 
ტრანსპლანტაციის საბჭოს, ტრანსპლანტაციის ბანკის, 
ტრანსპლანტაციის საინფორმაციო ცენტრის შესახებ 
დებულებების დამტკიცების თაობაზე” 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2000 წლის 25 დეკემბრის N 277/ნ 
ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2000 წლის 5 დეკემბრის N 242/ნ ბრძანება 

„საქართველოში პათოლოგიურანატომიური სამსახურის 
შემდგომი გაუმჯობესების შესახებ”

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 სექტემბრის N 282/ნ 
ბრძანება 

„სისხლის გადასხმის დაწესებულებების 
ფუნქციონირებისათვის სავალდებულო ნორმატივების 
დამტკიცების შესახებ”

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2002 წლის 14 იანვრის N 14/ნ ბრძანება

„სისხლისა და სისხლის კომპონენტების დამზადების, 
შენახვისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ”

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2000 წლის 5 დეკემბრის N 241/ნ ბრძანება

„სისხლის და მისი კომპონენტების დონორობის 
წინააგმდეგ ჩვენებების განსაზღვრის შესახებ”
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3. მზადაასამოქმედოდ
3.1.  ტერ მი ნო ლო გი უ რი კა ზუ სე ბი, შე უ სატყ ვი სო ბე ბი და სხვა   

ტექ ნი კუ რი ხარ ვე ზე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის, სა ე ქი მო 
საქ მი ა ნო ბის და პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სმარ თ ლებ რი ვი ანა ლი ზის შე დე გად გა მო იკ ვე თა 
სხვა დას ხ ვა სა ხის შემ დე გი ტერ მი ნო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი:

•	 ტერ მი ნო ლო გი უ რი კო ლი ზი ე ბი;
•	 ტერ მი ნო ლო გი უ რი დუბ ლი რე ბე ბი;
•	 ტერ მი ნო ლო გი უ რი გა უ მარ თა ო ბა იური დი უ ლი ტექ ნი კის თვალ საზ რი სით.

ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბა

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ხარ ვე ზე ბის პირ ვე ლი ჯგუ ფის მა გა ლითს წარ მო ად გენს ტერ მი ნი 
“ინფორმირებული თან ხ მო ბა”. კა ნო ნით „ჯანმრთელობის დაც ვის შე სა ხებ”, ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან-
ხ მო ბა გან მარ ტე ბუ ლი ა, რო გორც პა ცი ენ ტის ან მი სი ნა თე სა ვის, ან კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის 
თან ხ მო ბა პა ცი ენ ტი სათ ვის სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვის ჩა ტა რე ბა ზე, მი სი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
სი ცოცხ ლი სათ ვის ამ ჩა რე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კის გან მარ ტე ბის შემ დეგ.1

თუმ ცა კა ნო ნი პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბულ თან ხ მო ბად მი იჩ ნევს პა ცი ენ ტის 
თან ხ მო ბას იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მას მი ე წო და ინ ფორ მა ცია შემ დეგ ზე:2

ბ.ა) სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის არ სი სა და სა ჭი რო ე ბის შე სა ხებ;

ბ.ბ)  სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის შე სა ხებ;

ბ.გ) პა ცი ენ ტის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სი ცოცხ ლი სათ ვის ამ მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის-
კის შე სა ხებ;

ბ.დ) გან ზ რა ხუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის სხვა, ალ ტერ ნა ტი უ ლი ვა რი ან ტე ბი სა და ამ უკა ნას კ-
ნელ თა თან მ ხ ლე ბი რის კი სა და შე საძ ლო ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ხებ;

1 მუხლი 3, პუნქტი კ), საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, 1997. 

2 მუხლი 4, პუნქტი ბ), საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 2000.
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ბ.ე) სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე უარის თქმის მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის შე სა ხებ;

ბ.ვ) „ბ.ა”–ბ.ე” ქვე პუნ ქ ტებ ში ჩა მოთ ვ ლილ თან და კავ ში რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი და სო ცი ა ლუ რი სა-
კითხე ბის შე სა ხებ;

ამ ორი სხვა დას ხ ვა დე ფი ნი ცი ის მი ხედ ვით ირ კ ვე ვა, რომ კა ნო ნით “ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე-
სა ხებ” ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბა შე სა ბა მი სო ბა ში მო დის კა ნო ნით “პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე-
სა ხებ” მე-4 მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი  ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბის დე ფი ნი ცი ის მხო ლოდ მცი რე 
ნა წილ თან და ში ნა არ სობ რი ვად მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა. 

ამ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში სა ხე ზეა რო გორც ტერ მი ნო ლო გი უ რი კო ლი ზი ა, ასე ვე ტერ მი ნო ლო გი-
უ რი დუბ ლი რე ბა, რად გან ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ კა ნონ ში გან მარ ტე ბუ ლი ინ ფორ მი რე ბუ-
ლი თან ხ მო ბა წარ მო ად გენს კა ნო ნით “პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ” მე-4 მუხ ლით გან საზღ ვ რუ-
ლი  ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბის მხო ლოდ ნა წილს. 

პა ლი ა ტი უ რი მკურ ნა ლო ბა

ტერ მი ნო ლო გი უ რი დუბ ლი რე ბის ნა თე ლი მა გა ლი თია ტერ მი ნი “პალიატიური მკურ ნა ლო ბა”,3 რო-
მე ლიც ამ შემ თხ ვე ვა ში მარ თა ლია იდენ ტუ რა დაა გან მარ ტე ბუ ლი, თუმ ცა  მე ორ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნებ ში პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ. ორი ვე კა ნონ ში 
„პალიატიური მკურ ნა ლო ბა” გან მარ ტე ბუ ლი ა, რო გორც  – სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა, რომ ლი თაც 
რა დი კა ლუ რად არ უმ ჯო ბეს დე ბა პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბა, არ იც ვ ლე ბა არა კე თილ სა ი მე დო პროგ-
ნო ზი და რომ ლის მი ზა ნია პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბის დრო ე ბი თი შემ სუ ბუ ქე ბა.

ტავტოლოგიის გა მოს წო რე ბა შე საძ ლე ბე ლია ორი გზით: პირ ვე ლის მი ხედ ვით ერ თ -ერთ კა ნონ ში 
ხდე ბა მი თი თე ბი თი ნორ მით მე ო რე კა ნონ ში არ სე ბულ დე ფი ნი ცი ა ზე ბმა; მე ო რე, გა ცი ლე ბით უკე-
თე სი გზა იქ ნე ბა ჯან დაც ვის კა ნონ მ დებ ლო ბის უნი ფი კა ცი ა/ კო დი ფი კა ცია ერთ სა მარ თ ლებ რივ აქ-
ტ ში −  კო დექ ს ში, რა ზეც ამ ან გა რიშ ში უფ რო ვრცლად არის ნათ ქ ვა მი.

პა ცი ენ ტი

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნებ ში „პაციენტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ” და „ჯანმრთელობის დაც ვის შე სა ხებ” სხვა-
დას ხ ვა სა მარ თ ლებ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ტერ მი ნის “პაციენტის” დე ფი ნი ცი ებს. მა გა ლი თი სათ ვის, 
კა ნონ ში პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, პა ცი ენ ტი გან მარ ტე ბუ ლი ა, რო გორც ნე ბის მი ე რი პი რი, რო-
მე ლიც, მი უ ხე და ვად მი სი ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბი სა, სარ გებ ლობს, სა ჭი რო ებს ან აპი რებს ისარ-
გებ ლოს ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მის მომ სა ხუ რე ბით. ხო ლო კა ნო ნი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე-

3 მუხლი 3, ტ5) პუნქტი, საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, 1997; მუხლი 4, გ) პუნქტი, საქართველოს 
კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 2000. 
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სა ხებ კი პა ცი ენ ტად მი იჩ ნევს არა ნე მის მი ერ პირს არა მედ, მხო ლოდ იმ პირს, რო მე ლიც მი სი ჯან მ რ თე-
ლო ბის მდგო მა რე ო ბის მი უ ხე და ვად, სარ გებ ლობს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით.

ამ შემ თხ ვე ვა ში პრობ ლე მაა ის, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ორი კა ნო ნი სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბულ სა მარ თ ლებ-
რივ რე გუ ლი რე ბას ახ დენს პა ცი ენ ტის სა მარ თ ლებ რივ ინ ს ტი ტუტ ზე, რაც რა თქმა უნ და აუცი ლებ-
ლად გა მო სას წო რე ბე ლი ა. 

რე კო მენ და ცი ა: მოხ დეს აღ ნიშ ნი ლი ტერ მი ნის დახ ვე წა, რად გან ერ თი მხრივ პა ცი ენ ტი არ შე-
იძ ლე ბა იყოს ნე ბის მი ე რი პი რი, არა მედ პა ცი ენ ტი კონ კ რე ტუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ურ თი ერ თო-
ბე ბის სუ ბი ქეტს წარ მო ად გენს, ხო ლო მე ო რე მხრივ აუცი ლე ბე ლია სა მარ თ ლებ რი ვი ტექ ნი კის 
გა მარ თუ ლო ბის თვალ საზ რი სით მოხ დეს დე ფი ნი ცი ის და ზუს ტე ბა და შე სა ბა მი სად სა მე დი ცი-
ნო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ თან სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ში შეს ვ ლის ასახ ვა.

გე ნო მი

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ გა მო ყე ნე ბუ ლია ტერ მი ნი “გენომი”4 თუმ ცა არ 
არის მი სი დე ფი ნი ცი ა. “გენომის” დე ფი ნი ცია გვხვდე ბა კა ნონ ში პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ”,5 მაგ რამ 
აქ წარ მო იქ მ ნე ბა პრობ ლე მა – რამ დე ნად ადეკ ვა ტუ რი და მი სა ღე ბია “პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ კა-
ნო ნით “გენომის” გან მარ ტე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ კა ნო ნის კონ ტექ ს ტი სათ ვის?!  აღ ნიშ ნუ-
ლი ხარ ვე ზი  გა მო სას წო რე ბე ლი ა, კერ ძოდ: “ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ” კა ნონ ში სა ჭი როა გაჩ ნ დეს 
“გენომის” გან მარ ტე ბა, რო მე ლიც შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და იყოს სხვა კა ნო ნებ ში ამ ტერ მი ნის გან მარ ტე ბებ-
თან, ან / და აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას გა მო ას წო რებს ჯან დაც ვის კა ნონ მ დებ ლო ბის კო დი ფი კა ცი ა /უ ნი ფი კა ცი ა. 

პა ცი ენ ტის ნა თე სა ვი

ტერ მი ნო ლო გი უ რი დუბ ლი რე ბის მო რი გი მა გა ლი თია ტერ მი ნი “პაციენტის ნა თე სა ვი”, რო მე ლიც გან-
მარ ტე ბუ ლია რო გორც – პი რი, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი რი გი თო ბის 
მი ხედ ვით აქვს უპი რა ტე სი უფ ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს პა ცი ენ ტი სათ ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე-
ბის აღ მო ჩე ნას თან ან მის სიკ ვ დილ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტა ში. აღ ნიშ ნუ ლი დე-
ფი ნი ცია სიტყ ვა- სიტყ ვით მე ორ დე ბა კა ნო ნებ ში: „პაციენტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ” და „ჯანმთელობის 
დაც ვის შე სა ხებ”. 

ზე მოთ მო ცე მულ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში და მა ტე ბით პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ში ნა არ სობ რი ვი გა უ-
მარ თა ო ბა და ბუნ დო ვა ნე ბა, რად გან კა ნონ მ დებ ლო ბით არ არის დად გე ნი ლი რი გი თო ბა, რომ ლის მი ხედ-
ვით იქ ნე ბო და გან მარ ტე ბუ ლი თუ რო მელ პირს აქვს უპი რა ტე სი უფ ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს პა ცი ენ-
ტი სათ ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის აღ მო ჩე ნას თან ან მის სიკ ვ დილ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 
გა დაწყ ვე ტა ში. ამ დე ნად, ტერ მინ “პაციენტის ნა თე სა ვის” დე ფი ნი ცი ი სას აუცი ლე ბე ლია მოხ დეს მი თი თე-

4 მუხლი 52, დ) პუნქტი, საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, 1997. 

5 მუხლი 4, პუნქტი ა), საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 2000.
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ბი თი ნორ მის იმ პ ლე მენ ტი რე ბა, კერ ძოდ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 1336-ე მუხ ლით გან საზღ-
ვ რუ ლი პირ და პი რი აღ მა ვა ლი და დაღ მა ვა ლი ხა ზის ნა თე სა ვე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი რი გი თო ბა.

კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გე ნე ლი   

ტერ მი ნი “კანონიერი წარ მო მად გე ნე ლი” გან საზღ ვ რუ ლია მხო ლოდ კა ნონ ში პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე-
ბის შე სა ხებ,6 თუმ ცა გა მო ყე ნე ბუ ლია კა ნო ნებ შიც” „ჯანმრთელობის დაც ვის შე სა ხებ”  და „საექიმო 
საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ”. ამ შემ თხ ვე ვა ში ტერ მი ნის ში ნა არ სობ რი ვი გა მარ თუ ლო ბის პრობ ლე მა არ 
დგას, თუმ ცა იმის გა მო, რომ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნე ბი სა მარ თ ლებ რი ვად უნი ფი ცი რე ბუ ლი არ 
არის და და მო უ კი დე ბე ლი ტერ მი ნო ლო გია გა აჩ ნი ა, და ნარ ჩე ნი ორი კა ნო ნი სათ ვის აღ ნიშ ნუ ლი ტერ-
მი ნი უც ნო ბია და დე ფი ნი რე ბას სა ჭი რო ებს. 

იდენ ტუ რი სუ რა თია ტერ მინ “პაციენტის ნა თე სავ თან” და კაშ ვი რე ბით: „საექიმო საქ მი ა ნო ბის შე სა-
ხებ” კა ნონ ში  ეს ტერ მი ნი კა ნო ნის ტექ ს ტ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია გან მარ ტე ბის გა რე შე. 

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი /გამწევი

მო რი გი ტერ მი ნო ლო გი უ რი კო ლი ზიაა ტერ მი ნებს “სამედიცინო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ-

სა”7 და “სამედიცინო მომ სა ხუ რე ბის გამ წევს”8 შო რის. პირ ვე ლი გვხვდე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა-
ნონ ში „საზოგადოებრივი ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ხებ”, ხო ლო მე ო რე – სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში 
„პაციენტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ”. მარ თა ლია ამ ორ ტერ მინს გა აჩ ნია ეტი მო ლო გი უ რი გან ს ხ-
ვა ვე ბა სიტყ ვე ბით – “მიმწოდებელი”/„გამწევი”, თუმ ცა ში ნა არ სობ რი ვად იგი ვე დატ ვირ თ ვი სა ა, 
მა შინ რო დე საც კა ნო ნებ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მუ ლი რე ბა აქვთ. პირ ვე ლის შემ თხ ვე ვა ში სა მე-
დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი გან მარ ტე ბუ ლი ა, რო გორც −  სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ წო დე ბე ლი ფი ზი კუ რი ან იური დი უ ლი პი რი, რო მელ საც აქვს და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ-
მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა ხელ მ წი ფო სერ ტი ფი კა ტი ან შე სა ბა მი სი სა მე დი ცი ნო საქ მი ა ნო-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ლი ცენ ზი ა; ხო ლო მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე-
ვი არის  −  პი რი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით ახორ ცი ე ლებს 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას. 

აღ ნიშ ნუ ლი გან მარ ტე ბე ბი არ მო ი ცავს და თა მაშ გა რე მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს ექ თ ნებს და პა რა მე-
დი კო სებს, რომ ლე ბიც სერ ვი სე ბის მი წო დე ბას და მო უ კი დებ ლად შე ეც დე ბი ან.

მე ო რე მხრივ ორი იდენ ტუ რი დატ ვირ თ ვის ტერ მი ნის არ სე ბო ბა გა უ მარ თ ლე ბე ლი ა. უპ რი ა ნი იქ ნე ბა 
ერთ ტერ მინ ზე შე ჯე რე ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დეგ ნა ი რად: “სამედიცინო მომ სა-

6 მუხლი 4, ვ) პუნქტი, საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 2000. 

7 მუხლი 3, დ) პუნქტი, საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ, 2007. 

8 მუხლი 4, ზ) პუნქტი, საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 2000.
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ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი არის პი რი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით 
ახორ ცი ე ლებს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას”

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა

ტერ მი ნი „სამედიცინო მომ სა ხუ რე ბის” გან მარ ტე ბა მო ცე მუ ლია მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ-
ში „პაციენტის უფ ლე ბე ბის” შე სა ხებ,9 მაგ რამ და ნარ ჩენ სხვა კა ნო ნებ ში,  რო გო რი ცაა კა ნო ნე ბი 
„საზოგადოებრივი ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ხებ”, „ჯანმრთელობის დაც ვის შე სა ხებ” და „საექიმო საქ მი ა ნო-
ბის შე სა ხებ” აღ ნიშ ნუ ლი ტერ მი ნი არ არის განმარტებული,  მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს ტერ მი ნი მო ცე-
მულ კა ნო ნებ ში მრა ვალ გ ზის10 არის გა მო ყე ნე ბუ ლი; ასე ვე, ზე მოთ აღ ნიშ ნულ სამ კა ნონ ში მი თი თე ბით 
ნორ მა საც ვერ ვხვდე ბით, რო მე ლიც მი უ თი თებ და ამ სა მი კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის “პაციენტის შე სა ხებ” 
კა ნონ ში ტერ მი ნი „სამედიცინო მომ სა ხუ რე ბის”  დე ფი ნი ცი ის გა მო ყე ნე ბის სა ვალ დე ბუ ლო ბა ზე. 

სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რე ბი

კა ნონ ში „პაციენტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ” გან მარ ტე ბუ ლია ტერ მი ნი “სამედიცინო ჩა ნა წე რე ბი”,11 
რო გორც სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის მი ერ ქა ღალ დ ზე, აგ რეთ ვე ინ ფორ მა ცი ის სხვა დას-
ხ ვა მა ტა რებ ლებ ზე, მათ შო რის, კომ პი უ ტერ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია პა ცი ენ ტი სათ ვის სა-
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას თან და კავ ში რე ბით. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში (კერძოდ, 
კა ნო ნი „ელექ ტ რო ნუ ლი ხელ მო წე რი სა და ელექ ტ რო ნუ ლი დო კუ მენ ტის შე სა ხებ”11), ვხვდე ბით 
„ელექტრონული” და „მატერიალური” დო კუ მენ ტის გან მარ ტე ბებს. სა ჭი როა „პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე-
ბის შე სა ხებ”12 სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში არ სე ბუ ლი გან მარ ტე ბე ბის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა ზე მოთ 
აღ ნიშ ნულ კა ნონ თან. შე საძ ლე ბე ლია გა კეთ დეს მი თი თე ბი თი ნორ მა და გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას ტერ მი-
ნე ბი “ელექტრონული დო კუ მენ ტი” და “მატერიალური დო კუ მენ ტი.” 

მე ო რე სა კითხი ა, თუ რამ დე ნად სრულ ყო ფი ლა დაა გან მარ ტე ბუ ლი ტერ მი ნი “სამედიცინო ჩა ნა წე-
რე ბი”, ანუ რამ დე ნად ამომ წუ რა ვია ამ დე ფი ნი ცი ის თ ვის ჩა ნა წე რი “პაციენტის სა მე დი ცი ნო მომ სა-
ხუ რე ბის გა წე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა” და კონ კ რე ტუ ლად რა სა ხის მო ნა ცე მებს უნ და 
მო ი ცავ დეს ეს ინ ფორ მა ცი ა? ამ დე ნად, აღ ნიშ ნუ ლი ტერ მი ნი სა ჭი რო ებს სა მარ თ ლებ რივ დახ ვე წას. 

იგი ვე ტერ მი ნი გა მო ყე ნე ბუ ლია „კანონში სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ”, თუმ ცა ამ კა ნო ნით 
განმარტებული არ არის. წინამდებარე ხარ ვე ზი გა მო სას წო რე ბე ლი ა. 

9 მუხლი 4, თ) პუნქტი, საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 1997. 

10 მაგალითისათვის - მუხლი 11, პუნქტი 4, საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ; მუხლი 14, 
საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ; მუხლი 19, საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ.

11 მუხლი 4, ი) პუნქტი, საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 1997.

12 მუხლი 2, ქვეპუნქტები ა.ა), ა.ბ), საქართველოს კანონი ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის 
შესახებ, 2008. 
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ნა გუ ლის ხ მე ბი თან ხ მო ბა

იური დი უ ლი ტექ ნი კის თვალ საზ რი სით ნორ მის გა უ მარ თა ო ბის ნა თე ლი მა გა ლი თია ტერ მი ნი 
“ნაგულისხმები თან ხ მო ბა”,13 რო მე ლიც გან მარ ტე ბუ ლი ა, რო გორც −  სი ტუ ა ცი ა, რო დე საც პა ცი-
ენ ტ მა მი მარ თა ექიმს სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად, ხო ლო ეს უკა ნას კ ნე ლი, მი უ ხე და ვად 
წე რი ლო ბი თი ან სიტყ ვი ე რი შე თან ხ მე ბის არარ სე ბო ბი სა გა ე სა უბ რა მას, გა სინ ჯა და ა.შ.

რო დე საც პა ცი ენ ტის თან ხ მო ბის არ სე ბო ბის დე ფი ნი ცი ა ზეა სა უ ბა რი დაუშვებელია არ ხდე ბო დეს მი სი 
ამომ წუ რა ვი  და ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან მარ ტე ბა და გვხვდე ბო დეს ისე თი ფრა ზე ბი, რო გო რი ცა ა: „და 
ასე შემ დეგ”. 

კა ნონ შე მოქ მე დე ბი თო ბის თვალ საზ რი სით მი უ ღე ბე ლია ისე თი სიტყ ვის გა მო ყე ნე ბა, რო გო რი ცაა 
“სიტუაცია”. მის მა გივ რად შე საძ ლე ბე ლია სიტყ ვა “მდგომარეობის” გა მო ყე ნე ბა, ან თუნ დაც სიტყ ვათ-
წყო ბა “სამართლებრივი ურ თი ერ თო ბის” ხმა რე ბა. ასე ვე აუცი ლე ბე ლია დე ფი ნი ცი ა ში სრულ ყო ფი ლად 
იქ ნას აღ წე რი ლი ექი მის მი ერ პა ცი ენ ტის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი ან გა მო ყე ნე ბულ იქ-
ნას ამ ქმე დე ბე ბის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ზო გა დი ტერ მი ნი, მა გა ლი თი სათ ვის – სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა. 

ამ გ ვა რად, ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოქმედ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ზე მოთ აღ ნიშ-
ნუ ლი ტერ მი ნო ლო გი უ რი კო ლი ზი ე ბი, შე უ სატყ ვი სო ბე ბი და სხვა ხარ ვე ზე ბი აუცი ლებ ლად შე საც-
ვ ლე ლი და გა მო სას წო რე ბე ლი ა. 

ტერმინი კოლიზია დუბლირება ტექნიკური 
გაუმართაობა

შენიშვნა  
დაზუსტება

ინფორმირებული თანხმობა ü ü

პაციენტი ü ü ü

გენომი ü

პაციენტის ნათესავი ü ü

კანონიერი წარმომადგენელი ü

სამედინო მომსახურების 
მიმწოდებელი

ü ü ü

სამედიცინო მომსახურება ü

სამედიცინო ჩანაწერები ü

ნაგულისხმევი თანხმობა ü

პალიატიური მკურნალობა ü

13 მუხლი 4, პუნქტი ლ), საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 2000.

მზადაასამოქმედოდ
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4.  სჭირდებაგადაწყვეტა,   
შემდეგმოქმედება

4.1.  მცდა რი სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბა 

კა ნო ნით „ჯანმრთელობის დაც ვის შე სა ხებ” მცდა რი სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბა14 არის  −  ექი მის მი ერ უნებ
ლი ედ პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბი სათ ვის შე უ სა ბა მო სა დი აგ ნო ზო და /ან სამ კურ ნა ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის 
ჩა ტა რე ბა, რაც მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის უშუ ა ლო მი ზე ზი გახ და. ამ სა მარ თ ლებ რივ ინ ს ტი ტუტ თან და კავ-
ში რე ბით რა მო დე ნი მე ხარ ვე ზი იკ ვე თე ბა. პირ ველ რიგ ში აუცი ლე ბე ლია სა მარ თ ლებ რი ვი ენის დახ ვე წა. 
კერ ძოდ, დე ფი ნი ცი ი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი სიტყ ვა “ქმედება” თა ვის თავ ში მო ი ცავს  რო გორც მოქ მე დე-
ბას, ასე ვე უმოქ მე დო ბას – რაც ტერ მი ნის გან მარ ტე ბა ში არ ჩანს. ასე ვე იური დი უ ლი ტექ ნი კის თვალ
საზ რი სით გა უ მარ თა ვია და შეც ვ ლას სა ჭი რო ებს სიტყ ვა “უნებლიედ” ის უნდა ჩანაცვლდეს შე სა ბა მი სი 
სა მარ თ ლებ რი ვი ტერ მი ნით, მაგალითად რო გო რი ცაა “გაუფრთხილებლობა”. ასე ვე არ ჩანს, რა სა ხის 
ზი ან ზეა სა უ ბა რი, ანუ უნ და გა ნი საზღ ვ როს, რას შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ მობ დეს ზი ა ნი. 

იური დი უ ლი ტექ ნი კის გა მარ თუ ლო ბი სა და სა მარ თ ლებ რი ვი სის წო რის გარ და ზე მოთ აღ ნიშ ნულ 
სა მარ თ ლებ რი ვი ინ ს ტი ტუ ტის ში ნა არ სობ რი ვი პრობ ლე მა გა ცი ლე ბით დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა. 
აუცი ლე ბე ლია მი სი არ სობ რო ვი ცვლი ლე ბა. კერ ძოდ:

„ჯანმრთელობის დაც ვის შე სა ხებ” კა ნონ ში მო ცე მუ ლი დე ფი ნი ცი ის მი ხედ ვით გა მო დის,  რომ მცდა-
რი სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბის თ ვის ერ თა დერ თი პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი ექი მია და მცდა რი სა მე დი ცი ნო 
ქმე დე ბა პრაქ ტი კუ ლად გა თა ნაბ რე ბუ ლია მცდარ სა ე ქი მო შემ თხ ვე ვას თან, რაც არას წო რი ა. სა მე-
დი ცი ნო შეც დო მის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა იყოს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ნე ბის-
მი ე რი პრო ფე სი ო ნა ლი (ექიმი, ექ თა ნი, ტექ ნი კუ რი პერ სო ნა ლი და სხვ) და /ან სა მე დი ცი ნო და წე სე-
ბუ ლე ბა. აშ შ - ში, სა დაც გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია ეს პრობ ლე მა და მთე ლი რი გი სა მარ თ ლებ-
რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი არ სე ბობს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მე დი ცი ნო და სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის შე დე გად, 
აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ მცდა რი სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბის დი დი წი ლი სწო რედ და წე სე ბუ ლე ბა ზე მო დის და 
არა ექიმ ზე და სხვა პრო ფე სი ო ნა ლე ბის შეც დო მებ ზე. ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლო ში რა ი მე სტა ტის ტი-
კის მო ძი ე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ სა მე დი ცი ნო დარ გის ექ ს პერ ტ თა აზ რით, სა ვა რა უ დო სუ რა თი 
და ახ ლო ე ბით იგი ვე უნ და იყოს. ამი ტომ, აღ ნიშ ნუ ლი ში ნა არ სობ რი ვი სა მარ თ ლებ რი ვი პრობ ლე მის 
გა და საწყ ვე ტად აუცი ლე ბე ლია ტერ მი ნის დე ფი ნი ცი ი სას სიტყ ვა “ექიმის” ნაც ვ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნას ტერ მი ნი “სამედიცინო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი”, რო მე ლიც მო ი ცავს რო გორც სა მე დი-
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ში ჩარ თულ პრო ფე სი ო ნა ლებს, ასე ვე და წე სე ბუ ლე ბას. და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის 
გა მოც დი ლე ბაც ამა ზე მი უ თი თებს. სადაც აქტიურად გამოიყენება ტერმინი - Health Care Provider. 

14 მუხლი 3, პუნქტი პ), საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, 1997.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ასე ვე ცვლი ლე ბას სა ჭი რო ებს ტერ მინ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სიტყ ვე ბი “პაციენტის მდგო მა რე ო ბი სათ-
ვის შე უ სა ბა მო სა დი აგ ნო ზო და /ან სამ კურ ნა ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა” – რაც ბუნ დო ვა ნი და 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ინ ტერ პ რე ტა ცი ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 

სიტყ ვა “ზიანთან” და კავ ში რე ბით აუცი ლე ბე ლია მი სი დე ტა ლი ზე ბა. უნ და გა მო ი ვე თოს პა ცი ენტს რა 
სა ხის ზი ა ნი მი ად გა, რაც შე იძ ლე ბა იყოს მა ტე რი ა ლუ რი სა ხის – პა ცი ენ ტის სი ცოცხ ლეს ან ჯან მ რ-
თე ლო ბა, ასე ვე მო რა ლუ რი სა ხის, რო მელ მაც მარ თა ლია პა ცი ენ ტის სი ცოცხ ლე სა და ჯან მ რ თე ლო ბას 
ზი ა ნი არ მი ა ყე ნა, მაგ რამ ზე გავ ლე ნა იქო ნია პი რის ემო ცი ურ მხა რე ზე და გა მო იწ ვია მო რა ლუ რი ზი ა ნი.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ტერ მი ნი  −  მცდა რი სა მე დი ცი ნო ქმე დე
ბა – შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დეგ ნა ი რად:

“მცდარი სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბა არის  სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლის არა მარ
თ ლ ზო მი ე რი მოქ მე დე ბა ან უმოქ მე დო ბა, რა მაც გა მო იწ ვია პა ცი ენ ტის სიკ ვ დი ლი, ან  პა
ცი ენ ტის ჯან მ რ თე ლო ბის მოშ ლა, ან პა ცი ენტს მი ა ყე ნა მო რა ლუ რი და /ან მა ტე რი ა ლუ რი 
ზი ა ნი.”

4.2. ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი უ რო ბა

პა ცი ენ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი უ რო ბა ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს 
წარ მო ად გენს. სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის მი ხედ ვით პა ცი ენ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია წარ მო ად-
გენს პი რად სა ი დუმ ლო ე ბას და მი სი ნახ ვის უფ ლე ბა არა ვის არ აქვს პა ცი ენ ტის ნე ბარ თ ვის გა რე შე  
მკაც რად გან საზღ ვ რულ გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვე ბის გარ და.

სა ქარ თ ვე ლოს სა მარ თ ლებ რივ რე ა ლო ბა ში პა ცი ენ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლურო-
ბა გამ ყა რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით აღი ა რე ბუ ლი პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ-
ლო ბის მუხ ლით,15 კერ ძოდ: – ყო ვე ლი ადა მი ა ნის პი რა დი ცხოვ რე ბა, პი რა დი საქ მი ა ნო ბის ად გი ლი, 
პი რა დი ჩა ნა წე რი, მი მო წე რა, სა უ ბა რი სა ტე ლე ფო ნო და სხვა სა ხის ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბით, აგ
რეთ ვე ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბით მი ღე ბუ ლი შეტყო ბი ნე ბა ნი ხელ შე უ ხე ბე ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვა და იშ ვე ბა სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ან მის გა რე შეც კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბი სას. 

სა ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ის სტა ტუ სი აქვს პი რად სა ი დუმ ლო ე ბას, ანუ პი რის შე სა ხებ არ სე ბულ ინ-
ფორ მა ცი ას სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის მი ხედ ვით,16 კერ ძოდ სა ჯა რო 
და წე სე ბუ ლე ბა ში და ცუ ლი, აგ რეთ ვე სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ან მო სამ სა ხუ რის მი ერ სამ სა ხუ რებ-
რივ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი, და მუ შა ვე ბუ ლი, შექ მ ნი ლი ან გაგ ზავ ნი ლი ინ ფორ-
მა ცი ა, რო მე ლიც შე ი ცავს სა ხელ მ წი ფო, კო მერ ცი ულ ან პი რად სა ი დუმ ლო ე ბას. 

15 მუხლი 3, ო) პუნქტი, საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის შესახებ, 1997. 

16 მუხლი 20, პუნქტი 1, საქართველოს კონსტიტუცია, 1995.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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უფ რო მე ტიც, პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის პი რად სა ი დუმ ლო ე ბად მიჩ ნე ვის სა კითხს წყვეტს პი რი, 
რომ ლის შე სა ხე ბაც არ სე ბობს ეს ინ ფორ მა ცი ა.17

სა ქარ თ ვე ლოს ჯან დაც ვის კა ნონ მ დებ ლო ბა ამ სა კითხის მი მარ თაც არ არის ერ თ გ ვა რო ვა ნი. რა ო-
დენ პა რა დოქ სუ ლა დაც არ უნ და ჟღერ დეს, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნე ბი: “ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე-
სა ხებ,” “პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ” და “სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ” პა ცი ენ ტის ინ ფორ მა-
ცი ის დაც ვი სა თუ და უც ვე ლო ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ ინ ტერ პ რე ტა ცი ებს გვთა ვა ზობს.

„კანონი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ” ვერ უზ რუნ ველ ყოფს პა ცი ენ ტის კონ ფი დენ ცი უ რო ბის 
უფ ლე ბის დაც ვას, უფ რო მე ტიც, არ ღ ვევს პა ცი ენ ტის კონ ფი დენ ცი უ რო ბის უფ ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი 
კა ნო ნის მი ხედ ვით  −  “მედიცინის მუ შა კი და სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის ყვე ლა თა ნამ შ რო მე ლი 
მო ვა ლე ა, და იც ვას სა მე დი ცი ნო (საექიმო) სა ი დუმ ლო, გარ და იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა რო ცა კონ ფი დენ
ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბას მო ითხოვს გარ დაც ვ ლი ლის ნა თე სა ვი ან კა ნო ნი ე რი წარ მო
მად გე ნე ლი, სა სა მარ თ ლო, სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბი, ან ეს აუცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ
რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სხვა თა უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად.”18

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე , თუ რო მე ლი მე  გა მომ ძი ე ბელ მა სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა-
რე შე პა ცი ენ ტის ექიმს ან სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბას მოთხო ვა პა ცი ენ ტის ჯან მ თე ლო ბის ის ტო-
რი ა, მას ასე თი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბა აქვს ამ მუხლის აქ ტის მი ხედ ვით.

„კანონი პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ” შე ი ცავს და მო უ კი დე ბელ თავს პი რა დი ცხოვ რე ბის კონ-
ფი დენ ცი უ რო ბი სა და ხელ შე უ ხებ ლო ბის სა ხელ წო დე ბით. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ წო დე ბის მი უ-
ხე და ვად, პა ცი ენ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის მე ქა ნიზ მი არ იკითხე ბა. პი რი ქით, სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის მი ერ კონ ფი დენ ცი უ რი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბა და საშ ვე ბი ა, თუ19

2. ინ ფორ მა ცი ის გა უმ ჟ ღავ ნებ ლო ბა საფ რ თხეს უქ მ ნის მე სა მე პი რის (რომლის ვი ნა ო ბაც ცნო ბი-
ლი ა) სი ცოცხ ლეს ან / და ჯან მ რ თე ლო ბას;

აღნიშნულს უკეთესად არეგულირებს კა ნონ ი „საექიმო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ”, სა დაც მო ცე მუ ლია 
იმ კონ კ რე ტუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რო ცა და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის სუ ბი-
ექტს უფ ლე ბა აქვს გა ამ ჟ ღავ ნოს პა ცი ენ ტის ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბი სა და პი რა დი ცხოვ რე-
ბის შე სა ხებ კონ ფი დენ ცი უ რი ინ ფორ მა ცი ა, კერ ძოდ თუ:20

ა) პა ცი ენ ტი აძ ლევს ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბის უფ ლე ბას;

ბ) ინ ფორ მა ცი ის გა უმ ჟ ღავ ნებ ლო ბა საფ რ თხეს უქ მ ნის მე სა მე პი რის (რომლის ვი ნა ო ბაც ცნო ბი
ლი ა) ჯან მ რ თე ლო ბას ან / და სი ცოცხ ლეს;

17 მუხლი 2, პუნქტი ნ), საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 1999.

18 მუხლი 271, საქართველოოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 1999. 

19 მუხლი 42, საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, 1997.

20 მუხლი 28, პუნქტი 1, საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, 2000.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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გ) თუ არ სე ბობს და სა ბუ თე ბუ ლი ეჭ ვი სა ვალ დე ბუ ლო აღ რიცხ ვას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ და ა ვა დე ბა ზე;

დ) ინ ფორ მა ცია მი ე წო დე ბა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მო ნა წი ლე სხვა სა მე დი ცი ნო პერ სო ნალს;

ე) ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბა აუცი ლე ბე ლია სა სა მარ თ ლო სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ ტი ზი სათ ვის;

ვ) ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბას, სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად, მო ითხო ვენ სა მარ
თალ დამ ც ვე ლი ორ გა ნო ე ბი;

ზ) ინ ფორ მა ცია მი ე წო დე ბა სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს პა ცი ენ ტი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი შე ღა ვა თე ბის და
წე სე ბის მიზ ნით. ამ შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლია ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბა ზე პა ცი ენ ტის თან ხ მო ბა;

თ) სას წავ ლო სა მეც ნი ე რო მიზ ნით ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბი სას მო ნა ცე მე ბი ისეა წარ მოდ გენ ლი, 
რომ შე უძ ლე ბე ლია პი როვ ნე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ა.

1 ეს მუხ ლიც არ უზ რუნ ველ ყოფს პა ცი ენ ტის კონ ფი დენ ცი უ რო ბის უფ ლე ბის დაც ვას, კერ ძოდ გ), 
დ), ე) ქვე პუნ ქ ტე ბი სა ჭი რო ებს გა და ხედ ვას.

2 აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის გ) პუნ ქ ტ ში და სა ბუ თე ბუ ლი ეჭ ვი არ არის გან მარ ტე ბუ ლი და, შე სა ბა მი სად, 
წარ მო ად გენს ფარ თო ინ ტერ პ რე ტა ცი ის სა განს, რი თაც შე საძ ლოა შე ი ლა ხოს პი რა დი სა ი დუმ-
ლო ე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბა.

3 დ) პუნ ქ ტ შია უცი ლებ ლად უნ და და კონ კ რეტ დეს ის, რომ ინ ფორ მა ცია მი ე წო დე ბა ამ პა ცი ენ-
ტის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბაში მო ნა წი ლე პერ სო ნალს. ასე ვე სამართლებრივ რეგულირებას 
საჭიროებს პაციენტის თანხმობის საკითხი სხვა სამედიცინო დაწესებულებიდან მოწვეული 
სამედიცინო პერსონალისათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით. შე იძ ლე ბა გათ-
ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს ისე თი შემ თხ ვე ვა, რო ცა ხდე ბა პერ სო ნა ლის სხვა სა მე დი ცი ნო და წე სე-
ბუ ლე ბი დან მოწ ვე ვა კონ სი ლი უ მის და/ ან მე ო რე აზ რის გა გე ბის მიზ ნით, თუმ ცა პა ცი ენ ტის 
თან ხ მო ბა აუცი ლე ბე ლი უნ და იყოს. 

4 ე) პუნ ქ ტ ში არ ჩანს თუ რა არ გუ მენ ტით არის გა მარ თ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბის აუცი-
ლებ ლო ბა სა სა მარ თ ლო- სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ ტი ზი სათ ვის? − ამ შემთხვევაში დაკონკრეტებული 
უნდა იყოს სასამართლო გადაწყვეტილების არსებობა ან პა ცი ენ ტის ან მი სი კა ნო ნი ე რი წარ მო-
მად გენ ლის თან ხ მო ბა.

რე კო მენ და ცი ა: ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თ ვე ლოს ჯან დაც-
ვის კა ნონ მ დებ ლო ბა ვერ უზ რუნ ველ ყოფს პა ცი ენ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ-
ცი უ რო ბის დაც ვას. სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სი არ 
აწე სებს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას პა ცი ენ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დარ-
ღ ვე ვი სათ ვის. შე სა მა ბი სად, სა ჭი რო ა, მოხ დეს შემ დე გი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა: 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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კა ნონ ში ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ უნ და შე ვი დეს ცვლი ლე ბე ბი, რი თაც გა რე შე პირ
თათ ვის, მათ შო რის სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბი სათ ვის პა ცი ენ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მო პო ვე ბა გახ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი მხო ლოდ სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე;

კა ნონ ში პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ აუცი ლე ბე ლია მკა ფიო ფორ მუ ლი რე ბა მი ე ცეს 
შემ დეგ დე ბუ ლე ბას −  “სამედიცინო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის მი ერ კონ ფი დენ ცი უ რი ინ-
ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბა და საშ ვე ბი ა, თუ ინ ფორ მა ცი ის გა უმ ჟ ღავ ნებ ლო ბა საფ რ თხეს 
უქ მ ნის მე სა მე პი რის (რომლის ვი ნა ო ბაც ცნო ბი ლი ა) სი ცოცხ ლეს ან / და ჯან მ რ თე ლო ბას”. 
აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნია და შე იძ ლე ბა გახ დეს პა ცი ენ ტის კონ ფი დენ-
ცი ა ლო ბის უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის სა ფუძ ვე ლი. 

კა ნონ ში სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ უნ და გან ხორ ცი ელ დეს შემ დე გი ცვლი ლე ბე ბი, 
რომ ლი თაც მოხ დე ბა:

5.1  მუხ ლის გ) პუნ ქ ტ ში და სა ბუ თე ბუ ლი ეჭ ვის გან მარ ტე ბა, რად გან მოქ მე დი რე დაქ ცი ით 
აღ ნიშ ნუ ლი ტერ მი ნი წარ მო ად გენს ფარ თო ინ ტერ პ რე ტა ცი ის სა განს, რი თაც შე საძ ლოა 
შე ი ლა ხოს პი რა დი სა ი დუმ ლო ე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბა;

5.2  დ) პუნ ქ ტ ში აუცილებლად უნ და და კონ კ რეტ დეს ის, რომ ინ ფორ მა ცია მი ე წო დე ბა ამ პა ცი ენ-
ტის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მო ნა წი ლე სხვა სა მე დი ცი ნო პერ სო ნალს და არა ზო გა დად სა მე-
დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მო ნა წი ლე პერ სო ნალს. ასე ვე შე იძ ლე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს ისე თი 
შემ თხ ვე ვა, რო ცა ხდე ბა პერ სო ნა ლის სხვა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბი დან მოწ ვე ვა კონ სი ლი უ-
მის და/ ან მე ო რე აზ რის გა გე ბის მიზ ნით, თუმ ცა პა ცი ენ ტის თან ხ მო ბა აუცი ლე ბე ლი უნ და იყოს;

5.3 ე) პუნ ქ ტ ში არ ჩანს, თუ რა არ გუ მენ ტით არის გა მარ თ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ-
ღავ ნე ბის აუცი ლებ ლო ბა სა სა მარ თ ლო- სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ ტი ზი სათ ვის? −  ინ ფორ მა ცი-
ის გა ცე მის თ ვის აუცი ლე ბე ლი უნ და იყოს სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ან პა ცი ენ ტის 
ან მი სი კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის თან ხ მო ბა.

4.2.1. სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სია

სა ქარ თ ვე ლო ში სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი ის შექ მ ნის და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სა სა კითხი რე გუ ლირ-
დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბით,21 

რომ ლი თაც დამ ტ კიცებულია სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი ის დე ბუ ლე ბა. 

სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი ის შექ მ ნის მიზ ანს წარმოადგენდა პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის, მა თი ღირ-
სე ბი სა და პი როვ ნუ ლი ავ ტო ნო მი ის დაც ვის ხელ შეწყო ბა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის პერ სო ნა-
ლის გა ნათ ლე ბის, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის პრო ცეს ში წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბის ეთი კუ რი ას-
პექ ტე ბის წარ მო ჩე ნის, ანა ლი ზის და სა თა ნა დო რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბის გზით.

21 მუხლი 28, პუნქტი 2, საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ, 2001.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ბრძა ნე ბის მი ხედ ვით, სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სია იქ მ ნე ბა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ თან, მათ შო-
რის სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით ინ ს ტი ტუ ტებ თან, უმაღ ლეს სა მე დი ცი ნო სას წავ ლებ ლებ თან, რო გორც სა მე-
დი ცი ნო პერ სო ნა ლის სა კონ სულ ტა ციო ორ გა ნო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ეთი კურ სა კითხებ ში.

ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით თი თო ე უ ლი კო მი სია ქმნის სა კუ თარ წეს დე ბას და სა მუ შაო პრო ცე დუ რე ბის 
დე ტა ლურ აღ წე რი ლო ბას წი ნამ დე ბა რე რე კო მენ და ცი ე ბის მი ხედ ვით და თა ვის საქ მი ა ნო ბას წარ-
მარ თავს სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და ხსე ნე ბუ ლი წეს დე ბის ფარ გ ლებ ში.

ბრძა ნე ბა ში შემ დ გომ ვხვდე ბით ჩა ნა წე რებს, რო მე ლე ბიც ერ თის მხრივ იური დი უ ლი ტექ ნი კის 
თვალ საზ რი სით გა უ მარ თა ვი ა, ხო ლო მე ო რეს მხრივ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბის, რო-
გორც ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის სა მარ თ ლებ რივ დატ ვირ თ ვას. კერ ძოდ, მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბის მი ხედ ვით 
სა ა ვად მ ყო ფოს ეთი კის კო მი სი ე ბის შექ მ ნა რე კო მენ დე ბუ ლია ნე ბის მი ერ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე-
ბა ში, სა დაც ამის შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობს.22 სხვა სიტყ ვე ბით, მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა რე კო მენ და ცი-
უ ლი ხა სი ა თი საა და მას ში შე მა ვა ლი დე ბუ ლე ბე ბი შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო არ არის. 

მე ო რე მხრივ, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ხებ პირ და პირ მი უ თი თებს იმის თა ო ბა-
ზე, რომ  ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი არის უფ ლე ბა მო სი ლი სა ხელ მ წი ფო ან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნოს (თანამდებობის პი რის) მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით მი ღე ბუ ლი 
(გამოცემული) სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი, რო მე ლიც შე ი ცავს მი სი მუდ მი ვი ან დრო ე ბი თი და მრა ვალ ჯე რა-
დი გა მო ყე ნე ბის ქცე ვის ზო გად წესს და რო მე ლიც შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო ა.23 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი ნის ტ რის ბრა ნე ბა სა მარ თ ლებ რი ვი თვალ საზ რი სით ეწი ნა აღ მ დე გე ბა თვით 
იმ აქ ტის ში ნა არ სობ რივ და სა კა ნონ მ დებ ლო დატ ვირ თ ვას, რის თ ვი საც იქ ნა გა მო ცე მუ ლი. ქარ თულ 
სა მარ თ ლებ რივ სივ რ ცე ში არ სე ბობს ე.წ. კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბის არ სე ბო ბის პრაქ ტი კა, 
რო მე ლიც სა რე კო მენ და ციო ხა სი ათს ატა რებს და შე იძ ლე ბა იქ ცეს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბად 
ამა თუ იმ და წე სე ბუ ლე ბი სათ ვის, მაგ რამ, რო დე საც სა უ ბა რია მი ნის ტ რის ბრზა ნე ბა ზე, რო მე ლიც 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტია – ის აუცი ლებ ლად შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო ა. 

აღ ნიშ ნულ ბრძა ნე ბას არა მხო ლოდ ნორ მა ტი უ ლო ბის პრობ ლე მა აქვს, არა მედ იუირი დუ ლი ტექ ნი-
კის თვალ საზ რი სით, ისე ვე რო გორც სა მარ თ ლებ რი ვი ტერ მი ნო ლო გი ის კუთხით გა უ მარ თა ვია და 
შე ი ცავს ანა ლი ტი კურ - თხ რო ბი თი ხა სი ა თის ჩა ნა წე რებს, რო მე ლიც ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის თ ვის სრუ-
ლი ად გა უ მარ თ ლე ბე ლი და მი უ ღე ბე ლი ა.24

ზე მოთ აღ ნიშ ნულ თან ერ თად ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი ის დე ბუ ლე ბა 
გა და ხედ ვას სა ჭი რო ებს ში ნა არ სობ რი ვი თვალ საზ რი სი თაც სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის 
კუთხით. 

22 მუხლი 1, საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ, 2001. 

23 მუხლი 3, პუნქტი ჩ1), საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, 1997.

24 ჰელსინკის დეკლარაცია, მსოფლიო სამედიცინო ასოციაცია, 2001. 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება



ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი 33

კერ ძოდ, გა და ხედ ვას სა ჭი რო ებს სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი ი სი შე მად გენ ლო ბა, რომ ლის მი ხედ ვით კო-
მი სი ის შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან: ეთი კო სი (ბიოეთიკოსი), ღვთის მ სა ხუ რი, იურის ტი, სა ზო გა დო ე ბის 
წარ მო მად გე ნე ლი და ცალ სა ხა დათ ქ მაა იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ კო მი სი ის აუცი ლე ბე ლი წევ რი და 
თავ მ ჯ დო მა რე არის სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის სა მე დი ცი ნო დი რექ ტო რი (მთავარი ექი მი). უფ რო მე-
ტიც, მი თი თე ბულ კო მენ ტა რის მი ხედ ვით  −  “სამედიცინო ეთი კის კო მი სი ის “მაღალ დო ნე ზე” შექ მ ნას 
და მის დაქ ვემ დე ბა რე ბას სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის მთა ვა რი ექი მი სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ-
ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი აუცი ლე ბე ლია თვით სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი ის და მის მი ერ შე მუ-
შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის ხაზ გა სას მე ლად. აბ სო ლუ ტუ რად და მო უ კი დე ბე ლი ორ გა-
ნოს სა ხით სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა (რომლებიც არ არი ან ან გა რიშ ვალ დე ბულ ნი 
ად მი ნის ტ რა ცი ის წი ნა შე) მათ მნიშ ვ ნე ლო ბას სა ეჭ ვოს გახ დის. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ასე თია ამ დარ გ ში 
საკ მა რი სი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის (ჰოლანდია, ინ გ ლი სი, აშშ) ექ ს პერ ტ თა აზ რი.” 

აშშ-ს, ევ რო პი სა და ავ ს ტ რა ლი ის გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სხვა დას ხ ვა ას პექ ტე ბი იკ ვე-
თე ბა. აშშ-ს პრაქ ტი კის მი ხედ ვით ე.წ. ქცე ვი სა და ეთი კის საბ ჭო ე ბი უნ და შედ გე ბო დეს 5 ან მე ტი 
წევ რის გან, მათ შო რის ასეთ საბ ჭო ში უნ და შე დი ო დეს სულ მცი რე ერ თი მეც ნი ე რი მე დი კო სი, ერ თი 
არა მეც ნი ე რი მე დი კო სი, რო მე ლიც აფი ლი რე ბუ ლი არ არის იმ კონ კ რე ტულ ორ გა ნი ზა ცი ას თან, სა-
დაც იქ მ ნე ბა სა მე დი ცი ნო ეთი კის საბ ჭო. ასე ვე, აღ ნიშ ნულ საბ ჭო ში უნ და შე დი ოდ ნენ  იურის პ რუ-
დენ ცი ა ში და პრო ფე სი უ ლი ეთი კი სა და ქცე ვის სტან დარ ტებ სა და წე სებ ში გან ს წავ ლუ ლი პი რე ბი, 
ასე ვე სპე ცი ა ლუ რი წევ რო ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირ თა 
უფ ლე ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის დამ ც ვე ლი სათ ვის. 

წარ მა ტე ბუ ლი კლი ნი კუ რი პრაქ ტი კის ევ რო პუ ლი ფო რუ მის მი ხედ ვით, სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სია 
უნ და შედ გე ბო დეს ორი პრაქ ტი კო სი ექი მის გან, რომ ლებ საც აქვთ გა მოც დი ლე ბა ბი ო მე დი ცი ნა ში და 
არ არი ან და კავ ში რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბას თან. ასე ვე ერ თი იურის ტი,  ერ თი თა ვი სუ ფა ლი 
პრო ფე სი ის ადა მი ა ნი (საზოგადოების წარ მო მად გე ნე ლი) და ერ თი ექ თა ნი ან ფარ მა ცევ ტი. 

რე კო მენ და ცი ე ბის მი ხედ ვით სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი ა ში მეტ ნაკ ლე ბად და ცუ ლი უნ და იქ ნას 
გენ დე რუ ლი და ასა კობ რი ვი ბა ლან სი და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რუ ლი თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბი.

ავ ს ტ რა ლი ის ჯან დაც ვის ეთი კის კო მი ტე ტის 1996 წლის რე კო მენ და ცი ე ბის მი ხედ ვით სა მე დი ცი ნო 
ეთი კის კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რე არ უნ და იყოს და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შ რო მე ლი ან სხვაგ ვა რად და-
კავ ში რე ბუ ლი პი რი. წევ რე ბად წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყ ვ ნენ პრო ფე სი ო ნა ლი ექი მი, რე ლი გი ის წარ-
მო მად გე ნე ლი, ად გი ლობ რი ვი თე მის ლი დე რი და ექ თა ნი. 

ამ გ ვა რად, მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა შე სა ბა მი სო ბა შია მო საყ ვა ნი სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა სა და 
სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი ე ბის წარ მა ტე ბულ პრაქ ტი კას თან. 

სამ წუ ხა როდ ეთი კის კო მი სი ის დე ბუ ლე ბის თა ნახ მად, რო მე ლიც დამ ტ კი ცე ბუ ლია ბრძა ნე ბით, არ 
არის გან საზღ ვ რუ ლი კო მი სი ის შექ მ ნის მე ქა ნიზ მი, ნათ ლად არ არის წარ მო ჩე ნი ლი და გა მიჯ ნუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბი. 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ასე ვე აუცი ლე ბე ლია ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მე ქა ნიზ მის არ სე ბო ბა, რომ ლი თაც სა მე დი ცი ნო და წე სე-
ბუ ლე ბე ბი ვალ დე ბულ ნი იქ ნე ბი ან რე ა ლუ რად შექ მ ნან და აამოქ მე დონ სა მე დი ცი ნო ეთი კის კო მი სი-
ე ბი, რაც თა ვის მხრივ პა ცი ენ ტ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის და ჯან დაც ვის სექ ტორ ში სერ ვი სე ბის დახ-
ვე წი სა და გან ვი თა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ფუძ ვე ლი ა. პირ და პი რი გზა ამ მი მარ თუ ლე ბით სა მე-
დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა ლი ცენ ზიო სტან დარ ტე ბის გა და ხედ ვის აუცი ლებ ლო ბა ა, რო მე ლიც 
ამ კუთხით და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას აიძუ ლებს შექ მ ნას და ხე ლი შე უწყოს სა მე დი ცი ნო 
ეთი კის კო მი სი ის გა მარ თულ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას.

რე კო მენ და ცი ა: ამ გ ვა რად, აუცი ლე ბე ლია ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბის ხე ლა ხა ლი 
ფორ მუ ლი რე ბა, რა თა მკა ფი ოდ გა ნი საზღ ვ როს: ბრძა ნე ბით და რე გუ ლი რე ბუ ლი სა მე დი-
ცი ნო ეთი კის კო მი სი ის შექ მ ნის მე ქა ნიზ მი, კო მი სი ის შე მად გენ ლო ბა, უფ ლე ბა მო სი ლე ბე-
ბის გა მიჯ ვ ნა.

კო მი სი ის მუშაობის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მე ქა ნიზ მი საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნი ა, არ არის საკ მა-
რი სი და ვერ პა სუ ხობს სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კას. 

4.3. უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა

4.3.1. პრობ ლე მის არ სი და მოკ ლე აღ წე რა: 

უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა (უპგ) უმაღ ლე სი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი სა და დიპ ლო მის-
შემ დ გო მი გა ნათ ლე ბის (პროფესიული მზა დე ბის) მომ დევ ნო პრო ცე სი ა, რო მე ლიც გრძელ დე ბა და-
მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის სუ ბი ექ ტის მთე ლი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის გან მავ ლო ბა ში. 

უპგ მო ი ცავს ყვე ლა იმ აქ ტი ვო ბას, რომ ლებ საც ექი მე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ, ფორ მა ლუ რად და არა-
ფორ მა ლუ რად, პა ცი ენ ტე ბის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, სა კუ თა რი ცოდ ნის, გა მოც დი ლე ბი სა 
და უნარ–ჩვე ვე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის, გა ნახ ლე ბის, გან ვი თა რე ბი სა და გაღ რ მა ვე ბის მიზ ნით. 

ექი მის საქ მი ა ნო ბა ემ ყა რე ბა ავ ტო ნო მი უ რო ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბის პრინ ციპს, რაც გუ ლის ხ-
მობს, რომ ექი მი უნ და მოქ მე დებ დეს პა ცი ენ ტის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, და ამ 
პრო ცეს ში თა ვი სუ ფა ლი უნ და იყოს ყო ველ გ ვა რი გა რე შე არა მარ თე ბუ ლი ჩა რე ვი სა გან. 

უწყ ვეტ პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა ერ თ დ რო უ ლად ექი მის პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბა და 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის წი ნა პი რო ბა ა. უპგ–ს მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე-
ლი ფაქ ტო რი არის ექი მის ნე ბა–სურ ვი ლი შე ი ნარ ჩუ ნოს პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მა ღა ლი დო ნე.
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4.3.2. კა ნო ნი
ა. გ ლო ბა ლუ რი სტან დარ ტე ბი

მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში სა მე დი ცი ნო სფე რო ში არ სე ბუ ლი უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან-
ვი თა რე ბის სის ტე მე ბის ანა ლი ზი სას შე უძ ლე ბე ლია გა კეთ დეს პირ და პი რი მი თი თე ბა კონ კ რე ტულ 
და წე სე ბუ ლე ბებ ზე, რომ ლებ საც წამ ყ ვა ნი რო ლი ეკის რე ბათ ექიმ თა უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან-
ვი თა რე ბის პრო ცეს ში. აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი არი ან სხვა დას ხ ვა მო თა მა შე ე ბი, ექი მე ბის 
და მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი უპგ მიმ წო დებ ლე ბის ჩათ ვ ლით. მა თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მო ცუ ლო ბა და 
ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბა ძა ლი ან ცვლა დი ხა სი ა თი საა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა კუთხე ში და მა თი 
რო ლი და კომ პე ტენ ცია უმე ტეს წი ლად არ არის ნათ ლად გან საზღ ვ რუ ლი.

უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, მთა ვა რი რო ლი ეკის რე ბა სა მე დი ცი ნო პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ-
ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ უპგ–ს ღო ნის ძი ე ბე ბის ზო გად და გეგ მ ვა სა და კო ორ დი ნა ცი ას, აღ ნიშ ნუ ლი 
ღო ნი ძი ე ბე ბის რე გის ტ რა ცი ი სა და დო კუ მენ ტა ცი ის ჩათ ვ ლით. სა მე დი ცი ნო პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი არი ან უპგ–ს მთა ვა რი ინი ცი ა ტო რე ბი, მიმ წო დებ ლე ბი და მხარ დამ ჭე რე ბი. უპგ პრო ცეს ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი როლს თა მა შო ბენ თა ვად ექი მე ბიც. 

კა ნო ნი მრა ვალ ქვე ყა ნა ში არე გუ ლი რებს უპგ–ს, თუმ ცა ასე თი რე გუ ლი რე ბა უმე ტეს წი ლად მოქ-
ნი ლი  და თა ვი სუ ფა ლი ა, თვით ისეთ ქვეყ ნებ შიც კი, სა დაც დად გე ნი ლია ექიმ თა გან მე ო რე ბი თი 
სერ ტი ფი ცი რე ბა.

ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას თან არ სე ბულ მა სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის მსოფ ლიო ფე დე-
რა ცი ამ 2003 წელს შე ი მუ შა ვა ექიმ თა უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის გლო ბა ლუ რი სტან-
დარ ტე ბი,25 რომ ლე ბიც თი თო ე უ ლი ქვეყ ნი სათ ვის სა მოქ მე დო მო დელს წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი 
სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით: 

1 სა მე დი ცი ნო პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებ თან 
(ცენტრალურ და ად გი ლობ რივ) და დამ ქი რა ვებ ლებ თან კონ სულ ტა ცი ით უნ და სა ჯა როდ გან-
საზღ ვ რონ უპგ–ს მი სია და სა სურ ვე ლი შე დე გე ბი. მი სი ი სა და სა სურ ვე ლი შე დე გე ბის გა ნაცხა დი 
უნ და მო ი ცავ დეს აღ ნიშ ნულ სფე რო ში ნა ცი ო ნა ლუ რი და რე გი ო ნა ლუ რი პო ლი ტი კის ზო გად და 
სპე ცი ფი კურ სა კითხებს და აღ წერ დეს რა მო ლო დი ნე ბი არ სე ბობს ექი მე ბი სად მი, მა თი კომ პე-
ტენ ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და გან ვი თა რე ბის თვა საზ რი სით.

2 უპგ უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს ექი მე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის ამაღ ლე ბას და შე საძ ლებ ლო ბას აძ-
ლევ დეს მათ იმოქ მე დონ ავ ტო ნო მი უ რად მა თი პა ცი ენ ტე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის სა უ კე თე სო 
ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

3 უპგ უნ და იყოს აღი ა რე ბუ ლი რო გორც სა მე დი ცი ნო პრაქ ტი კის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი და ჰპო-
ვოს შე სა ბა მი სი ასახ ვა ბი უ ჯე ტებ ში, რე სურ სე ბის მარ თ ვი სა და დრო ის და გეგ მა რე ბი სას. იგი 

25 გაეროს სამედიცინო ეთიკის პრინციპები “ჯანდაცვის პერსონალის როლი პიროვნების დაცვის საქმეში წამებისა და სხვა 
არაადამიანური, მადეგრადირებელი ქმედების ან საჯელის წინააღმდეგ” , 1982.
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უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი, რომ სა მე დი ცი ნო სფე რო ში არ სე ბუ ლი გა უმ ჯო ბე სე ბა და სა მეც ნი-
ე რო მიღ წე ვე ბი და ნერ გილ იქ ნას პრაქ ტი კა ში.

4 უპგ მე ნეჯ მენ ტი – ექი მებს უნ და ჰქონ დეთ სა ბო ლოო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა კუ თა რი, ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რი უპგ აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მ ვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. სა მე დი ცი ნო პრო ფე სი უ ლი ორ-
გა ნი ზა ცი ებ მა უნ და და გეგ მონ უპგ აქ ტი ვო ბე ბი და და ა ფი ნან სონ და შე ი ნარ ჩუ ნონ ისი ნი მა თი 
წევ რე ბის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად.

5 უპგ მიმ წო დებ ლე ბი უნ და იყ ვ ნენ პრო ფე სი უ ლი ასო ცი ა ცი ე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ეროვ ნუ ლი 
და სა ერ თა შო რი სო სა მე დი ცი ნო სა მეც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბე ბი, სა მე დი ცი ნო სკო ლე ბი /უ ნი ვერ-
სი ტე ტე ბი, დიპ ლო მის შემ დ გო მი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მიმ წო დე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბი, დამ-
ქი რა ვებ ლე ბი და სხვა პრო ვა ი დე რე ბი, რო გო რი ცაა ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მ წი ფო და წე-
სე ბუ ლე ბე ბი.

6 უპგ აღი ა რე ბა – უნ და არ სე ბობ დეს სის ტე მა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს უპგ მიმ წო დებ ლე ბის 
ან ინ დი ვი დუ ა ლურ უპგ აქ ტი ვო ბე ბის აღი ა რე ბას. უპგ მიმ წო დებ ლე ბი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დ ნენ 
კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ სა გან მა ნათ ლებ ლო ხა რის ხი სა და სხვა კრი ტე რი უ მებს. მათ უნ და მო-
ახ დი ნონ დე მონ ს ტ რი რე ბა, რომ იყე ნე ბენ მი სა ღებ სა გან მა ნათ ლებ ლო მე თო დი კას და ტექ ნო ლი-
გი ას. ინ ტე რეს ტ თა კონ ფ ლიქ ტის შე საძ ლებ ლო ბა მაქ სი მა ლუ რად უნ და გა მო ი რიცხოს. სა სურ-
ვე ლია სა მე დი ცი ნო სკო ლე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა უპგ–ს მი წო დე ბის პრო ცეს ში.

7 უპგ–ს ოფი ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რა უნ და იქ ნას შე მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო 
პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მის ორ გა ნო ებ თან კონ სულ ტა ცი-
ით და ეფუძ ნე ბო დეს აღი ა რე ბულ მე თო დებ სა და კრი ტე რი უ მებს.

8 უპგ–ს და ფი ნან სე ბა უნ და იყოს ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი. და-
ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბი ისე უნ და იყოს შერ ჩე უ ლი, რომ უზ რუნ ველ ყოფ დეს ექიმ თა მაქ სი მა ლურ 
და მო უ კი დებ ლო ბას უპგ აქ ტი ვო ბე ბის შერ ჩე ვის დროს. იკ რ ძა ლე ბა ფარ მა ცევ ტუ ლი და სა მე დი-
ცი ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის ფი ნან სუ რი ჩარ თუ ლო ბა უპგ აქ ტი ვო ბებ ში, 
რად გან მათ აქვთ ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი. ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ შე იძ ლე ბა იყოს უპგ–ს 
არც მიმ წო დე ბე ლი და არც დამ ფი ნან სე ბე ლი.

ბ. უპგ სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლი რე ბის თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ე ბი

ამ ჟა მად მსოფ ლი ო ში სა მე დი ცი ნო სფე რო ში უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სად მი ძი რი თა დად 
ორ გ ვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ა. უპგ ან ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ა, ან  – სა ვალ დე ბუ ლო. ისეთ ქვეყ ნებ ში, სა დაც 
იგი სა ვალ დე ბუ ლო ა, უპგ და კავ ში რე ბუ ლია ექი მე ბის რე სერ ტი ფი ცი რე ბას თან ან რე ლი ცენ ზი რე ბას თან. 

ევ რო პის ქვეყ ნებ ში არ სე ბობს უპგ აკ რე დი ტა ცი ის ნა ცი ო ნა ლუ რი ორ გა ნო ე ბი, რომ ლე ბიც უპგ მიმ-
წო დებ ლე ბი სა და უპგ აქ ტი ვო ბე ბის აკ რე დი ტა ცი ი სას ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ ევ რო პუ ლი კონ სე სუ სით, 
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რო მე ლიც ჩა მო ყა ლი ბე ბულ იქ ნა სა მე დი ცი ნო სპე ცი ა ლის ტე ბის ევ რო პის კავ ში რის (სსეკ) წეს დე ბა-
ში „უწყვეტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ” და მის და ნარ თებ ში, ასე ვე კავ ში რის მი ერ შე მუ შა-
ვე ბულ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პებ ში (გაიდლაინებში). აკ რე დი ტა ცი ის ნა ცი ო ნა ლუ რი ორ გა ნო ე-
ბი ანი ჭე ბენ ასე ვე კრე დი ტებს, რო მელ თა დაგ რო ვე ბაც აუცი ლე ბე ლია იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც უპგ 
რე სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და რე ლი ცენ ზი რე ბის სა ვალ დე ბუ ლო პი რო ბა ა. გარ და ამი სა, სა ერ თა შო რი სო 
უპგ აქ ტი ვო ბე ბის მიმ წო დებ ლე ბის აკ რე დი ტა ცი ას ევ რო პის დო ნე ზე ახორ ცი ე ლებს სსეკ–თან არ სე-
ბუ ლი უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის ევ რო პის აკ რე დი ტა ცი ის საბ ჭო, რო მე ლიც არ სე ბობს 2000 
წლი დან. თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი საბ ჭო სა ბო ლოო დას ტუ რის მი სა ღე ბად მა ინც შე სა ბა მი სი ქვეყ ნის (იმ 
ქვეყ ნის, სა დაც კონ კ რე ტუ ლი უპგ აქ ტი ვო ბა ტარ დე ბა) აკ რე დი ტა ცი ის ნა ცი ო ნა ლურ ორ გა ნოს მი-
მარ თავს.

სსეკ ახორ ცი ე ლებს არა სა ვალ დე ბუ ლო უპგ–ს პო ლი ტი კას, მაგ რამ ევ რო პის მრა ვალ ქვე ყა ნა ში უპგ 
სა ვალ დე ბუ ლოა და და კავ ში რე ბუ ლია ექიმ თა რე სერ ტი ფი ცი რე ბას თან და რე ლი ცენ ზი რე ბას თან ან 
მათ თან შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან. ზო გა დად, ევ რო პის ქვეყ ნებ ში ტენ დენ-
ციაა რომ უპგ გახ დეს სა ვალ დე ბუ ლო. უპგ სა ვალ დე ბუ ლია აშშ–ს შტა ტე ბის უმე ტე სო ბა სა და კა ნა-
და შიც.

გ. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა

„ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა 
გან მარ ტე ბუ ლი ა, რო გორც უმაღ ლე სი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი სა და უმაღ ლე სის შემ დ გო მი პრო ფე-
სი უ ლი მზა დე ბის მომ დევ ნო პე რი ო დი, რო მე ლიც გრძელ დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო-
ბის სუ ბი ექ ტის მთე ლი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის გან მავ ლო ბა ში და არის სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის 
გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი. 

იმა ვე კა ნო ნის 97–ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად, უმაღ ლე სი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ 
ექი მის პრო ფე სი უ ლი მზა დე ბა- და ხე ლოვ ნე ბა მო ი ცავს უმაღ ლე სის შემ დ გომ პრო ფე სი ულ მზა დე-
ბას და უწყ ვეტ პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას. უმაღ ლე სის შემ დ გო მი პრო ფე სი უ ლი მზა დე ბის მი ზა ნია 
რო მე ლი მე სა ე ქი მო სპე ცი ა ლო ბის და უფ ლე ბა, ხო ლო უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მი ზა-
ნი – ექი მის პრო ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა მის სა ე ქი მო სპე ცი ა ლო ბა ში, ისე, რომ მი სი 
თე ო რი უ ლი ცოდ ნა და პრაქ ტი კუ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბი შე ე სა ბა მე ბო დეს თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნის მიღ-
წე ვებ სა და ტექ ნო ლო გი ებს.

„ჯანმრთელობის დაც ვის შე სა ხებ” კა ნო ნის მე–100 მუხ ლის თა ნახ მად, ექი მის უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ-
ლი გან ვი თა რე ბის კომ პო ნენ ტე ბი, შე სა ბა მი სი ფორ მე ბი და მათ ში ექი მის მო ნა წი ლე ო ბის შე ფა სე ბის 
კრი ტე რი უ მე ბი და წე სი უნ და გა ნი საზღ ვ რე ბო დეს „საექიმო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნი თა  და სხვა სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბით. 

„საექიმო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი, უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის დე-
ფი ნი ცი ას თან ერ თად, რო მე ლიც მცი რედ გან ს ხ ვავ დე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის კა ნონ ში მო ცე მუ-
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ლი დე ფი ნი ცი ი სა გან (უწყვეტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა – უმაღ ლე სი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი-
სა და დიპ ლო მის შემ დ გო მი გა ნათ ლე ბის (პროფესიული მზა დე ბის) მომ დევ ნო პე რი ო დი, რო მე ლიც 
გრძელ დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის სუ ბი ექ ტის მთე ლი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის 
გან მავ ლო ბა ში და არის სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი. მი სი მი ზა ნია თა ნა მედ რო ვე 
მე დი ცი ნის მიღ წე ვებ თან და ტექ ნო ლო გი ებ თან და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის სუ ბი ექ ტის 
თე ო რი უ ლი ცოდ ნი სა და პრაქ ტი კუ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა) მარ თ ლაც 
გან საზღ ვ რავს უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კომ პო ნენ ტებს. 

კა ნო ნის 291 მუხ ლის შე სა ბა მი სად, უპგ–ს კომ პო ნენ ტე ბი ა: ა) უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა; ბ) 
უწყ ვე ტი პრაქ ტი კუ ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბა; გ) პრო ფე სი უ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ა; და დ) სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის უწყ ვე ტი გა უმ ჯო ბე სე ბა. იმა ვე კა ნონ ში გან მარ ტე ბუ ლია თი თო ე უ ლი ზე-
მო აღ ნიშ ნუ ლი კომ პო ნენ ტი. კერ ძოდ, კა ნო ნის გან მარ ტე ბის თა ნახ მად:

უწყვეტი სამედიცინო განათლება უწყვეტი პროფესიული განვითარების კომპონენტი, რომელიც 
მოიცავს როგორც თვითგანათლებას, ისე ფორმალიზებული 
სწავლების/მზადების პროგრამებში მონაწილეობას, აგრეთვე 
სხვადასხვა საქმიანობებს, რომლებიც ექიმის პროფესიული ცოდნის 
და უნარჩვევების განმტკიცებას და გაუმჯობესებას უწყობს 
ხელს (კონგრესებში, კონფერენციებში მონაწილეობა, ნაშრომების 
გამოქვეყნება, სწავლება და სხვა);

უწყვეტი პრაქტიკული საექიმო საქმიანობა უწყვეტი პროფესიული განვითარების კომპონენტი, რომელიც 
გულისხმობს კონკრეტულ სპეციალობაში უწყვეტ პრაქტიკულ 
კლინიკურ საქმიანობას და ფასდება სათანადო მახასიათებლებით 
(პაციენტების რაოდენობა, ჩასატარებელი მანიპულაციების 
რაოდენობა, პრაქტიკული საქმიანობის ხანგრძლივობა და სხვა)

პროფესიული რეაბილიტაცია უწყვეტი პროფესიული განვითარების კომპონენტი, რომელიც 
გულისხმობს შედარებით ხანგრძლივი (1–5თვიანი) სწავლების/
მზადების კურსის გავლას და რომლის მიზანია ექიმის პროფესიული 
კომპეტენციის აღდგენა კონკრეტულ საექიმო სპეციალობაში;

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

უწყვეტი გაუმჯობესება

უწყვეტი პროფესიული განვითარების კომპონენტი, რომელიც 
გულისხმობს ექიმის კლინიკური საქმიანობის ხარისხისა და 
გამოსავლის/შედეგების პერიოდულ შეფასებას და შესაბამისი 
ინდიკატორების ეტაპობრივ გაუმჯობესებას.

სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ კა ნო ნის იმა ვე  291–ე მუხ ლის თა ნახ მად, უპგ–ს პირ ვე ლი კომ პო ნენ-
ტის – უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის ცალ კე ულ ფორ მებს, ისე ვე რო გორც მე ო რე კომ პო ნენ ტის 
– პრო ფე სი უ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის წე სებს, აგ რეთ ვე, აკ რე დი ტა ცი ის წეს სა და კრი ტე რი უ მებს შე ი მუ-
შა ვებს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან არ სე ბუ ლი პრო ფე სი უ
ლი გან ვი თა რე ბის საბ ჭო და ამ ტ კი ცებს სა მი ნის ტ რო. იმა ვე კა ნო ნის 20.7(ე)–ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად, 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის საბ ჭო უზ რუნ ველ ყოფს, აგ რეთ ვე, უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი-
სა და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სე ბის ორ გა ნი ზე ბის, მარ თ ვი სა და მო ნი ტო რინ გის ღო ნის-

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას.

უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის საბ ჭოს უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბას და ფუნ ქ ცი ებს უფ რო აკონ კ რე ტებს სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა-
ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2008 წლის 16 მა ი სის #122/ნ ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი საბ ჭოს დე ბუ-
ლე ბა, რომ ლის მე–2 მუხ ლის შე სა ბა მი სად, საბ ჭო ახორ ცი ლე ბეს შემ დეგ საქ მი ა ნო ბებს:

•	 უზ რუნ ველ ყოფს უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცე-
სე ბის ორ გა ნი ზე ბას, მარ თ ვა სა და მო ნი ტო რინგს; 

•	 გა ნი ხი ლავს უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სა კითხებს, 
ამ ზა დებს სა თა ნა დო რე კო მენ და ცი ებს და მო ნა წი ლე ობს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა ში; 

•	 შე ი მუ შა ვებს უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის (მათ შო რის, მო მიჯ ნა ვე სა ე ქი მო 
სპე ცი ა ლო ბებ სა და სუბ ს პე ცი ა ლო ბებ ში) აკ რე დი ტა ცი ის კრი ტე რი უ მებს და წესს, ასე ვე უწყ-
ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის ცალ კე უ ლი ფორ მე ბის და პრო ფე სი უ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის წესს, 
აკ რე დი ტა ცი ის წეს სა და კრი ტე რი უ მებს; ახ დენს ამ პროგ რა მე ბის აკ რე დი ტა ცი ას და კა ნონ მ-
დებ ლო ბის მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად, წა რუდ გენს მი ნისტრს და სამ ტ კი ცებ ლად; 

•	 ახორ ცი ე ლებს სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბებს და იღებს შე სა ბა მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს უწყ ვე ტი სა-
მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, თუ კა-
ნონ მ დებ ლო ბით სხვა რამ არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

ამ რი გად, პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის საბ ჭოს ეკის რე ბა უპგ სფე რო ში ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი და სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქ ცი ა, თუმ ცა მას, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ და 
სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ კა ნო ნე ბის მოთხოვ ნე ბის მი უ ხე და ვად, რომ 2009 წლის 1 მარ ტამ დე 
შე ე მუ შა ვე ბი ნა უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის ცალ კე უ ლი ფორ მე ბი და პრო ფე სი უ ლი რე ა ბი ლი-
ტა ცი ის წე სე ბი, აგ რეთ ვე აკ რე დი ტა ცი ის წე სე ბი და კრი ტე ტი უ მე ბი, დღემ დე რა ი მე ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტი არ გა მო უ ცია და არც რა ი მე კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბა გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბი ა.

ამა ვე დროს, უწყ ვეტ პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში მი ღე ბუ ლია 
და ჯერ კი დევ მოქ მე დებს ორი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი: (ა) სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა 
და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2004 წლის 23 იან ვ რის #25/ნ ბრძა ნე ბა „სახელმწიფო სერ ტი-
ფი კა ტის ახა ლი ვა დით გა საგ რ ძე ლებ ლად უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ექი მე ბის 
მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ” და (ბ) 2005 წლის 1 ნო ემ-
ბ რის #274/ნ ბრძა ნე ბა „უწყვეტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ცალ კე უ ლი კომ პო ნენ ტის მი ხედ ვით 
სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბის გა რე შე სა ხელ მ წი ფო სერ ტი ფი კა ცის მოქ მე დე ბის ახა ლი ვა-
დით გაგ რ ძე ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ქუ ლე ბის რა ო დე ნო ბი სა და 
სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბის შე სა ბა მი სი უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
ქუ ლე ბის მი ნი ჭე ბის კრი ტე რი უ მე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”. 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტე ბი უკ ვე სა თა უ რი დან გა მომ დი ნა რე, ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ 
კა ნო ნის 25–ე მუხლს, რო მე ლიც  და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი სუ ბი ექ-
ტე ბის რე სერ ტი ფი ცი რე ბას არ ით ვა ლის წი ნებს. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის თა ნახ მად, სა ხელ მ წი ფო სერ ტი ფი-
კა ტი, მას შემ დეგ, რაც ის მი ნი ჭე ბუ ლი იქ ნე ბა, მოქ მე დებს გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით. შე სა ბა მი სად, უპგ–ს 
მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა რე სერ ტი ფი ცი რე ბის გან მ საზღ ვ რე ლი კრი ტე რი უ მი არ არის. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტე ბი კა ნონ მ დე ბელს არ გა უ უქ მე ბი ა, რაც ქმნის ერ თ გ ვარ 
სირ თუ ლეს უპგ–ს რო გორც პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბის თ ვის.  

ერ თის მხრივ, კა ნონ მ დე ბე ლი უპგ–ს სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად და ექი მე ბის 
პრო ფე სი უ ლი და ხე ლოვ ნე ბის აუცი ლე ბელ კომ პო ნენ ტად აღი ა რებს და მას სა ხელ მ წი ფო რე-
გუ ლი რე ბის სფე რო ში აქ ცევს (სახლმწიფო ორ გა ნოს – პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის საბ ჭოს 
აკის რებს უპგ ორ გა ნი ზე ბის, მარ თ ვის, მო ნი ტო რინ გის, უპგ პროგ რა მე ბის აკ რე დი ტა ცი ის კრი-
ტე რი უ მე ბი სა და წე სის გან საზღ ვ რი სა და ამ პროგ რა მე ბის აკ რე დი ტა ცი ის ფუნ ქ ცი ას), რა საც 
თით ქოს უპგ–ს სა ვალ დე ბუ ლოდ აღი ა რე ბამ დე მივ ყა ვართ; მე ო რე მხრივ კი აცხა დებს, რომ უპგ 
ექი მის მხო ლოდ უფ ლე ბაა და არა ვალ დე ბუ ლე ბა. სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ კა ნო ნის 291–ე 
მუხ ლის მი ხედ ვით და მო უ კი დე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის სუ ბი ექტს შე უძ ლია (ე.ი. ვალ დე ბუ ლი არ არის) 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს უწყ ვე ტის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სის ტე მა ში, თა ვი სი პრაქ ტი კუ ლი 
სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბა მი უ სა და გოს თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნის მიღ წე ვებს და გა ა უმ ჯო ბე სოს ამ 
საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა ას პექ ტი.

ამ რი გად, სა ქარ თ ვე ლო ში ექი მი, რო მე ლიც სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე იღებს და მო უ კი დე ბე ლი სა ე ქი მო 
საქ მი ა ნო ბის სერ ტი ფი კატს, მხო ლოდ ნე ბა ყოფ ლო ბით მო ნა წი ლე ობს უპგ აქ ტი ვო ბებ ში. აღ ნიშ ნულ 
აქ ტი ვო ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა კი, მარ თა ლი ა, კა ნონ მ დე ბელს მი სი საქ მი ა ნო ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად 
მი აჩ ნი ა, სა ბო ლო ოდ არა ნა ირ კონ კ რე ტულ სა მარ თ ლებ რივ შე დეგ თან არ არის და კავ ში რე ბუ ლი.

რე კო მენ და ცი ე ბი: უპგ-ს სა ვალ დე ბუ ლო ბა – ნე ბის მი ე რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უპგ სის ტე მის 
სა ვალ დე ბუ ლო ო ბას თან და კავ ში რე ბით სა ჭი რო ებს არ გუ მენ ტებს და მტკი ცე ბუ ლე ბებს. 
უპგ-ს სა ვალ დე ბუ ლოდ მიჩ ნე ვის შემ თხ ვე ვა ში, უპგ ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა და შე-
სა ბა მი სი ქუ ლე ბის (კრედიტების) დაგ რო ვე ბა ექი მი სათ ვის გარ კ ვე უ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი 
შე დე გე ბის დად გო მას უნ და უკავ შირ დე ბო დეს (დამოუკიდებელი სა ე ქი მო საქ მი ა ნო ბის 
სერ ტი ფი კა ცის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რე სერ ტი ფი ცი რე ბა, შრო მი თი კონ ტ რაქ ტის გაგ რ ძე ლე ბა და 
სხვ.). მხო ლოდ ამის შემ დ გომ სა ჭი როა კა ნონ მ დებ ლო ბის მოყ ვა ნა შე სა ბა მი სო ბა ში პო ლი-
ტი კის გან საზღ ვ რულ მი მარ თუ ლე ბას თან.

უპგ-ს შემ დ გო მი რე გუ ლი რე ბა – სა მი ნის ტ როს / საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბულ იქ ნას ნორ მა ტი უ-
ლი აქ ტე ბი, რომ ლე ბი თაც გა ნი საზღ ვ რე ბა უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის ცალ კე უ ლი 
ფორ მე ბი და პრო ფე სი უ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის წე სე ბი, აგ რეთ ვე აკ რე დი ტა ცი ის წე სე ბი და 
კრი ტე ტი უ მე ბი. სა სურ ვე ლია სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან შე მუ შავ დეს გარ კ ვე უ ლი მოთხოვ ნე-
ბი უპგ–ს მიმ წო დე ბელ თა მი მარ თაც. გა ნი საზღ ვ როს უპგ პრო ცეს ში ვის ენი ჭე ბა წამ ყ ვა ნი 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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რო ლი: სა მე დი ცი ნო პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, სა მე დი ცი ნო სკო ლებს და უნი ვერ სი-
ტე ტებს, დამ ქი რა ვებ ლებს თუ სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბებს. უნ და გა ნი საზღ ვ როს მიმ-
წო დე ბელ თა აკ რე დი ტა ცი ის კონ კ რე ტუ ლი პრო ცე დუ რა. თუ კა ნონ მ დებ ლის მი ზა ნი უპგ–ს 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თო ბა ა, მა შინ მთა ვა რი აქ ცენ ტი რე გუ ლი რე ბი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლია გა და-
ტა ნილ იქ ნას პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, რა თა მათ შე ი მუ შა ვონ უპგ–ს ძი რი თა დი სის-
ტე მა და სტან დარ ტე ბი. ამ პრო ცეს ში სა სურ ვე ლია გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას გლო ბა ლურ 
სტან დარ ტებ ში მო ცე მუ ლი მოთხოვ ნე ბი, აგ რეთ ვე, ევ რო პის ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა.

ტერ მი ნის დე ფი ნი ცია – სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის უწყ ვე ტი გა უმ ჯო ბე სე ბა

კა ნო ნი:

„საექიმო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ” კა ნო ნი იძ ლე ვა ტერ მი ნის −  „სამედიცინო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის 
უწყ ვე ტი გა უმ ჯო ბე სე ბა” შემ დეგ დე ფი ნი ცი ას: უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კომ პო ნენ ტი, 
რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს ექი მის კლი ნი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი სა და გა მო სავ ლის / შე დე გე ბის პე-
რი ო დულ შე ფა სე ბას და შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რე ბის ეტა პობ რივ გა უმ ჯო ბე სე ბას.

ანა ლი ზი: აღ ნიშ ნუ ლი გან მარ ტე ბა არა მარ თე ბუ ლი ა. ტერ მი ნი სა მე ცი დი ნო მომ სა ხუ რე ბა უფ რო მო-
ცუ ლო ბი თი ა, ვიდ რე ექი მის საქ მი ა ნო ბა. და არც სა მე ცი დი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის უწყ ვე ტი გა-
უმ ჯო ბე სე ბაა უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კომ პო ნენ ტი. პი რი ქით, იგი თა ვის თავ ში მო ი-
ცავს უწყ ვეტ პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბას, რად გან, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო-
ბე სე ბა გუ ლის ხ მობს არა მხო ლოდ ექი მის უწყ ვეტ პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას, არა მედ სა მე ცი დი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის პრო ცე სის ყვე ლა კომ პო ნენ ტის უწყ ვეტ გან ვი თა რე ბას, ისე, რომ მაქ სი მა ლუ რად 
უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და შე ნარ ჩუ ნე ბა. ეს არის ინ ტერ დის-
ციპ ლი ნუ რი პრო ცე სი, რომ ლის მი ზა ნია პრე ვენ ცი უ ლი, დი აგ ნოს ტი კუ რი, თე რა პი უ ლი და სა რე ა ბი-
ლი ტა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის სტან დარ ტე ბის ამაღ ლე ბით ინ დი ვი დი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე-
ლო ბის დაც ვის ეფექ ტუ რი სის ტე მის შექ მ ნა, შე ნარ ჩუ ნე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

4.4. პა ცი ენ ტ თა ინ ფორ მი რე ბა მა თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ

პა ცი ენ ტ თა ინ ფორ მი რე ბა მა თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ერ თ -ერ თი აუცი ლე ბე ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
უფ ლე ბა თა გა ნია პა ცი ენ ტის უფ ლე ბებს შო რის. ამ დე ნად, ამ უფ ლე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი გან მ ტ კი ცე-
ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი აუცი ლე ბე ლი ა. 

სა ქარ თ ვე ლოს ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედი კა ნონ მ დებ ლო ბით აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის რე გუ-
ლი რე ბა სა ჭი რო ებს სა მარ თ ლებ რივ დახ ვე წას და ახა ლი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მ ნას. კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნო ნი პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ მარ თა ლია შე ი ცავს და მო უ კი დე ბელ თავს ინ ფორ მა ცი-
ის მი ღე ბის უფ ლე ბის შე სა ხებ,26 თუმ ცა შე ი ნიშ ნე ბა მთე ლი რი გი ხარ ვე ზე ბი. 

26 სამედიცინო ეთიკის კოდექსი, ამერიკის სამედიცინო ასოციაცია, 1957 (ბოლოს შესწორებულია 2001 წელს).

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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კა ნონ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ პა ცი ენტს, ხო ლო მი სი თან ხ მო ბის ან ქმე დუ უ ნა რო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ნა-
თე სავს ან კა ნო ნი ერ წარ მო მად გე ნელს უფ ლე ბა აქვთ:27

•	 გა ეც ნონ სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რებს და მო ითხო ვონ პა ცი ენ ტის შე სა ხებ არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ში 
შეს წო რე ბე ბის შე ტა ნა. სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რებ ში ინა ხე ბა რო გორც შეს წო რე ბამ დე არ სე ბუ ლი, 
ისე პა ცი ენ ტის, მი სი ნა თე სა ვის ან კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის მი ერ ახ ლად მი წო დე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ა;

•	 მო ითხო ვონ სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რე ბის ნე ბის მი ე რი ნა წი ლის ას ლი.

მი  ი  ღოს ინ   ფორ   მა  ცი  ა: 

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის არ   სე  ბუ  ლი რე  სურ   სე  ბი  სა და მა  თი მი  ღე  ბის სა  ხე  ე  ბის, სა  ფა  სუ  რი  სა 
და ანაზღა  უ  რე  ბის ფორ   მე  ბის შე  სა  ხებ;

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბი  თა და სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბის ში  ნა  გა  ნა  წე  სით გან   საზღ   ვ  -
რუ  ლი პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბე  ბი  სა და მო  ვა  ლე  ო  ბე  ბის შე  სა  ხებ;

•	 გან   ზ   რა  ხუ  ლი პრო  ფი  ლაქ   ტი  კუ  რი, დი  აგ   ნოს   ტი  კუ  რი, სამ   კურ   ნა  ლო და სა  რე  ა  ბი  ლი  ტა  ციო მომ   სა -
ხუ  რე  ბის, მა  თი თან   მ   ხ   ლე  ბი რის   კი  სა და შე  საძ   ლო ეფექ   ტი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ;

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო გა  მოკ   ვ   ლე  ვე  ბის შე  დე  გე  ბის შე  სა  ხებ;

•	 გან   ზ   რა  ხუ  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის სხვა,  ალ   ტერ   ნა  ტი  უ  ლი  ვა  რი  ან   ტე  ბის, მა  თი თან   მ   ხ   ლე -
ბი რის   კი  სა და შე  საძ   ლო ეფექ   ტი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ;

•	 გან   ზ   რა  ხულ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბა  ზე გან   ცხა  დე  ბუ  ლი უარის მო  სა  ლოდ   ნე  ლი შე  დე  გე  ბის შე -
სა  ხებ; 

•	 დი  აგ   ნო  ზი  სა და სა  ვა  რა  უ  დო პროგ   ნო  ზის, აგ   რეთ   ვე  მკურ   ნა  ლო  ბის მიმ   დი  ნა  რე  ო  ბის შე  სა  ხებ;

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის გამ   წე  ვის ვი  ნა  ო  ბი  სა და პრო  ფე  სი  უ  ლი გა  მოც   დი  ლე  ბის შე  სა  ხებ.

აღ   ნიშ   ნუ  ლი ჩა  ნა  წე  რით ჩა  მოთ   ვ   ლილ მთელ რიგ სა  კითხებ   ზე პა  ცი  ენ   ტი  სათ   ვის ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე -
ბის უფ   ლე  ბის არ   სე  ბო  ბა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, თუმ   ცა აქ შე  ი  ნიშ   ნე  ბა რა  მო  დე  ნი  მე პრობ   ლე  მა:

პირ   ვე  ლი: – სა  კითხ   თა ჩა  მო  ნათ   ვა  ლი რა  ზეც პა  ცი  ენტს აქვს ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე  ბის უფ   ლე  ბა, ამომ  -
წუ  რა  ვად არის მო  ცე  მუ  ლი, რაც ვფიქ   რობთ, რომ პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბის შეზღუდ   ვას წარ   მო  ად   გენს, 
რად   გან აუცი  ლებ   ლად უნ   და გაჩ   ნ   დეს ჩა  ნა  წე  რი იმის თა  ო  ბა  ზე, რომ პა  ცი  ენტს მი  სი სა  მე  დი  ცი  ნო ის  -

27 ჩამონათვალი კიდევ 35-მდე პუნქტია.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ტო  რი  ის, მკურ   ნა  ლო  ბის პრო  ცე  დუ  რე  ბის და  პი  როვ   ნე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი სხვა  სა  მე  დი  ცი  ნო 
ხა  სი  ა  თის ნე  ბის   მი  ე  რი ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე  ბის უფ   ლე  ბა უნ   და ქონ   დეს. 

მე  ო  რე: – მარ   თა  ლი  ა, ერ   თი მხრივ კა  ნო  ნი ანი  ჭებს უფ   ლე  ბას პა  ცი  ენტს ან მის კა  ნო  ნი  ერ წარ   მო  მად  -
გე  ნელს ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე  ბის თა  ო  ბა  ზე, მაგ   რამ, მე  ო  რე მხრივ არ   სა  დაა და  ფიქ   სი  რე  ბუ  ლი ვალ   დე -
ბუ  ლე  ბა სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბის ან სა  მე  დი  ცი  ნო პერ   სო  ნა  ლის მხრი  დან ასე  თი ინ   ფორ   მა  ცი  ის 
გა  ცე  მის თა  ო  ბა  ზე.

პრობ   ლე  მურ სა  კითხს წარ   მო  ად   გენს პა  ცი  ენ   ტი  სათ   ვის მი  სი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბის ან პა  ცი 
ენ   ტ   თან სხვაგ   ვა  რად და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო ხა  სი  ა  თის ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  წო  დე  ბის შეზღუდ   ვის 
სა  კითხი. კა  ნო  ნის „პაციენტის უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ” მი  ხედ   ვით  −  “პაციენტს შე  იძ   ლე  ბა არ მი  ე  წო -
დოს ინ   ფორ   მა  ცია მი  სი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბის შე  სა  ხებ ან ამ ინ   ფორ   მა  ცი  ის მო  ცუ  ლო  ბა შე -
იზღუ  დოს, თუ არ   სე  ბობს და  სა  ბუ  თე  ბუ  ლი ვა  რა  უ  დი, რომ სრუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე  ბა პა  ცი  ენ   ტის 
ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას სე  რი  ო  ზულ ზი  ანს მი  ა  ყე  ნებს. პა  ცი  ენტს მი  სი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბის შე  სა -
ხებ სრუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცია მი  ე  წო  დე  ბა მხო  ლოდ მა  შინ, თუ იგი ამას და  ჟი  ნე  ბით მო  ითხოვს. ინ   ფორ   მა -
ცი  ის მი  უ  წო  დებ   ლო  ბის ან მი  სი მო  ცუ  ლო  ბის შეზღუდ   ვის გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბას ადას   ტუ  რებს სა  მე  დი  ცი -
ნო ეთი  კის კო  მი  სი  ა, ხო  ლო სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა  ში ამ უკა  ნას   კ   ნე  ლის არარ   სე  ბო  ბი  სას – სხვა 
ექი  მი.”28 

ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნულ ჩა  ნა  წერ   ში იკ   ვე  თე  ბა სა  მი პრობ   ლე  მა:

1. და  სა  ბუ  თე  ბუ  ლი ეჭ   ვი აუცი  ლებ   ლად სა  ჭი  რო  ებს გან   მარ   ტე  ბას. შე  საძ   ლე  ბე  ლია კა  ნონ   ში აღ   ნიშ   ნუ -
ლი ტერ   მი  ნის გან   მარ   ტე  ბა არ მოხ   დეს, მაგ   რამ აუცი  ლებ   ლად უნ   და არ   სე  ბობ   დეს ე.წ. სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე -
ლო პრინ   ცი  პე  ბი (გაიდლაინები), რო  მე  ლიც მი  ნის   ტ   რის ბრძა  ნე  ბით უნ   და დამ   ტ   კიც   დეს.

2. და  ჟი  ნე  ბუ  ლი მოთხოვ   ნა  −  კა  ნონ   შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი და იური  დი  უ  ლი ტექ   ნი  კის გა  მარ   თუ  ლო  ბის 
თვალ   საზ   რი  სით აღ   ნიშ   ნუ  ლი ტერ   მი  ნი მი  უ  ღე  ბე  ლი  ა. სრუ  ლი  ად საკ   მა  რი  სია მოთხოვ   ნის არ   სე  ბო  ბა 
მი  სი ვა  რი  ა  ცი  ე  ბის გა  რე  შე.

3. ევ   რო  პუ  ლი გა  მოც   დი  ლე  ბით (მაგ. ფი  ნე  თის პა  ცი  ენ   ტ   თა უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ აქ   ტი), სა  მე  დი  ცი  ნო 
და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბულ   ნი არი  ან და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა  ში ჰქონ   დეთ სა  მე  დი  ცი  ნო ომ   ბუდ   ს   მე  ნის 
თა  ნამ   დე  ბო  ბა, რო  მე  ლიც უზუნ   ველ   ყოფს პა  ცი  ენ   ტ   თა ინ   ფორ   მი  რე  ბას მა  თი უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ და 
ასე  ვე მო  ნი  ტო  რინგს უწევს პა  ცი  ენ   ტ   თათ   ვის ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  წო  დე  ბის პრო  ცესს. პა  ცი  ენ   ტებს აქვთ 
შე  საძ   ლებ   ლო  ბა მი  მარ   თონ ზე  პი  რი თუ წე  რი  ლო  ბი  თი სა  ჩივ   რე  ბით სა  მე  დი  ცი  ნო ომ   ბუდ   ს   მენს თუ ისი -
ნი უკ   მა  ყო  ფი  ლო  ნი არი  ან სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბით ან გა  აჩ   ნი  ათ გარ   კ   ვე  უ  ლი პრე  ტენ   ზი  ე  ბი ამა 
თუ იმ ექი  მის მი  მართ. 

28 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის #128/ნ ბრძანება სამედიცინო ეთიკის კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ, 2000. 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ამ   გ   ვა  რად, ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნუ  ლი მთე  ლი რი  გი სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი სა  კითხე  ბის კო  რექ   ტი  რე  ბის პა  რა  ლე -
ლუ  რად აუცი  ლე  ბე  ლია სა  მე  დი  ცი  ნო ომ   ბუდ   ს   მე  ნის ინ   ს   ტი  ტუ  ტის ჩა  მო  სა  ყა  ლი  ბებ   ლად სა  მარ   თ   ლებ  -
რი  ვი ჩარ   ჩოს შექ   მ   ნა, რაც იქ   ნე  ბა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი მე  ქა  ნიზ   მი მა  თი უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ პა  ცი  ენ   ტ   თა 
ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლო  ბი  სა და  უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვის თვალ   საზ   რი  სით. 

4.5. სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა

4.5.1. კა  ნო  ნი:

არ   სე  ბუ  ლი ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ   ტე  ბი:

საქართველოს კანონი „პროდუქციის და მომსახურების სერტიფიკაციის შესახებ”;

საქართველოს კანონი „სტანდარტიზაციის შესახებ”

საქართველოს კანონი „გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის შესახებ”

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის #249 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 10 დეკემბრის #318/ნ 
ბრძანებით დამტკიცებული „სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების რეგისტრაციის წესი”

საქართველოს ჯანმრთელობის მინისტრის 
1999 წლის 6 იანვრის #1/ო ბრძანება

„ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში სამედიცინო ტექნიკური 
ნაკეთობების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების, აგრეთვე მათი 
შესყიდვის სამუშაოების დადგენილ წესებთან შესაბამისობაში 
მოყვანის გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ”

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 4 
მარტის #41/ნ ბრძანება

„სამედიცინო რენტგენურ–რადიოლოგიური დიაგნოსტიკური 
პროცედურებისა და მკურნალობის დროს რადიაციული დაცვის 
უზრუნველყოფის სანიტარული ნორმების დამტკიცების შესახებ”;

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 
სექტემბრის #282/ნ ბრძანება

„სისხლის გადასხმის დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის 
სავალდებულო ნორმატივების დამტკიცების შესახებ”;

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 2 
თებერვლის #29 დადგენილება

„სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამებში მონაწილე სამედიცინო 
მომსახურების მიმწოდებელთათვის მომსახურების მინიმალური 
სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე”;

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 
ნოემბრის   N 359   დადგენილება

„მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური 
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”; 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 
აგვისტოს განკარგულება #1140

„სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, 
ტექნიკური რეგლამენტირებისა და მეტროლოგიის სფეროში 
საკანონმდებლო რეფორმის და ტექნიკური რეგლამენტის მიღების 
სამთავრობო პროგრამის დამტკიცების შესახებ”

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ბ. დე  ფი  ნი  ცია

ტერ   მი  ნის „სამედიცინო მოწყო  ბი  ლე  ბე  ბი” (ინგლისურად: „Medical Devices”) გან   მარ   ტე  ბას დი  დი 
ყუ  რადღე  ბა ექ   ცე  ვა მსოფ   ლი  ოს გან   ვი  თა  რე  ბულ ქვეყ   ნებ   ში, რო  მელ   თა  გან უმე  ტე  სო  ბას აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
ტერ   მი  ნი გან   მარ   ტე  ბუ  ლი აქვს ში  და კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში. ერ   თი–ერ   თი ყვე  ლა  ზე სრულ   ყო  ფი  ლი და 
ამომ   წუ  რა  ვია ევ   რო  პის კავ   შირ   ში გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი ტერ   მი  ნის გან   მარ   ტე  ბა, რო  მე  ლიც მო  ცე  მუ  ლია ევ  -
რო  კავ   ში  რის  2007/47 EC დი  რექ   ტი  ვა  ში. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის აღ   სა  ნიშ   ნა  ვად გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა 
ტერ   მი  ნი „სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბა”, რო  მე  ლიც გან   მარ   ტე  ბუ  ლია სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო -
მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის 2003 წლის 10 დე  კემ   ბ   რის #318/ნ 
ბრძა  ნე  ბით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი „სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის რე  გის   ტ   რა  ცი  ის წე  სის” მე–2 
მუხ   ლ   ში. აღ   ნიშ   ნუ  ლი გან   მარ   ტე  ბის მი  ხედ   ვით, სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბა არის სა  ქარ   თ  -
ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის ბრძა  ნე  ბით სა  ხელ   მ   წი  ფო 
რე  გის   ტ   რა  ცი  ას დაქ   ვემ   დე  ბა  რე  ბუ  ლი და  ა  ვა  დე  ბის პრო  ფი  ლაქ   ტი  კის, დი  აგ   ნოს   ტი  კის, მკურ   ნა  ლო -
ბი  სა და ავად   მ   ყო  ფის მოვ   ლის და  /ან ამ პრო  ცე  სე  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  სათ   ვის გან   კუთ   ვ   ნი  ლი სა -
მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  წარ   მი (სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი სა  ქო  ნე  ლი): მათ შო  რის  სა  მე  დი  ცი  ნო 
ტექ   ნი  კა, აპა  რა  ტე  ბი, ხელ   საწყო  ე  ბი, მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი, და  ნად   გა  რე  ბი, კომ   პ   ლექ   სე  ბი, ინ   ს   ტ   რუ  მენ  -
ტე  ბი, სა  მე  დი  ცი  ნო ოპ   ტი  კუ  რი და საპ   რო  თე  ზო–ორ   თო  პე  დი  უ  ლი ნა  წარ   მი, სახ   რ   ჯი–დამ   ხ   მა  რე მა -
სა  ლა, სა  მე  დი  ცი  ნო ავე  ჯი, სა  მე  დი  ცი  ნო ტან   საც   მე  ლი, სა  მე  დი  ცი  ნო ჭურ   ჭე  ლი და ავად   მ   ყო  ფის 
მოვ   ლის საგ   ნე  ბი და სხვ.

რო  გორც ვხე  დავთ, აღ   ნიშ   ნუ  ლი გან   მარ   ტე  ბის მი  ხედ   ვით, სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბა არის 
კრე  ბი  თი ტერ   მი  ნი და თა  ვის თავ   ში მო  ი  ცავს სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის აღ   მ   ნიშ   ნავ სხვა ისეთ 
ტერ   მი  ნებს, რო  გო  რი  ცა  ა: −  „სამედიცინო ტექ   ნი  კა”, „სამედიცინო აპა  რა  ტე  ბი და ხელ   საწყო  ე -
ბი”, „სამედიცინო მოწყო  ბი  ლო  ბა”, „სამედიცინო კომ   პ   ლექ   სე  ბი”, „სამედიცინო ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტე  ბი”, 
„სამედიცინო ოპ   ტი  კა”, „საპროთეზო–ორ   თო  პე  დი  უ  ლი ნა  წარ   მი”, „სახარჯი–დამ   ხ   მა  რე მა  სა  ლე  ბი”, 
„სამედიცინო ავე  ჯი”, „სამედიცინო ტან   საც   მე  ლი”, „სამედიცინო ჭურ   ჭე  ლი”, და „მოვლის საგ   ნე  ბი”. 

თი  თო  ე  უ  ლი ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი ტერ   მი  ნი გან   მარ   ტე  ბუ  ლია ამა  ვე ბრძა  ნე  ბით.

#318/ნ ბრძა  ნე  ბა გან   სახ   ვა  ვებს სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის ორ ჯგუფს: ერ   თ   ჯე  რა  დი გა -
მო  ყე  ნე  ბის სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბებ   სა და მრა  ვალ   ჯე  რა  დი გა  მო  ყე  ნე  ბის სა  მე  დი  ცი  ნო 
ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბებს.

გ. კლა  სი  ფი  კა  ცია

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა არ შე  ი  ცავს მოთხოვ   ნას სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის კლა  სი  ფი -
ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ და არ   ცერთ კა  ნონ   სა და კა  ნონ   ქ   ვემ   დე  ბა  რე აქ   ტ   ში ამ   გ   ვა  რი კლა  სი  ფი  კა  ცია მო  ცე -
მუ  ლი არ არის. მა  შინ, რო  ცა სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის მიზ  -

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ნით, მსოფ   ლი  ო  ში აუცი  ლებ   ლად იქ   ნა მიჩ   ნე  უ  ლი მა  თი კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბა ადა  მი  ა  ნის სი  ცოცხ   ლე  სა და 
ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა  ზე აღ   ნიშ   ნუ  ლი მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის გავ   ლე  ნის ხა  რის   ხის მი  ხედ   ვით. 

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბის კარ   გი მა  გა  ლი  თია კა  ნა  დის, ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბუ -
ლი შტა  ტე  ბი  სა და ევ   რო  პის კავ   ში  რის მი  ერ შე  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი კლა  სი  ფი  კა  ცი  ა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი კლა  სი  ფი  კა -
ცი  ით კა  ნა  და  ში სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი 4 ჯგუ  ფად იყო  ფა, აშშ–ში 3 ჯგუ  ფად, ხო  ლო ევ   რო  პის 
კავ   შირს აქვს კა  ტე  გო  რი  ე  ბი: Class I (Is & Im), Class IIa, Class IIb, Class III.

ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბის მა  გა  ლი  თით თუ ვი  სარ   გებ   ლებთ, პირ   ველ კლასს მი  ე  კუთ   ვ   ნე  ბა 
ისე  თი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი, რომ   ლე  ბიც არ არის გან   კუთ   ვ   ნი  ლი ადა  მი  ა  ნის სა  სი  ცოცხ   ლო 
ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის ხელ   შეწყო  ბი  სა და შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბი  სათ   ვის და არ თა  მა  შობს არ   სე  ბით როლს ჯან   მ   რ   თე  ლო -
ბის დარ   ღ   ვე  ვის თა  ვი  დან აცი  ლე  ბის პრო  ცეს   ში. შე  სა  ბა  მი  სად, არ ქმნის ავად   მ   ყო  ფო  ბის ან სხვაგ   ვა  რი 
და  ზი  ა  ნე  ბის პო  ტენ   ცი  უ  რად მა  ღალ საფ   რ   თხეს (მაგ., ელას   ტი  უ  რი ბან   და  ჟი, გა  მო  საკ   ვ   ლე  ვი ხელ   თათ  -
მა  ნე  ბი, ეტ   ლი და სხვ.). ასე  თი მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა მხო  ლოდ ხა  რის   ხის ზო  გად კონ   ტ  -
როლს და ხში  რად გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბუ  ლია უფ   რო მკაც   რი რე  გუ  ლი  რე  ბი  სა  გან.

მე  ო  რე კლასს მი  ე  კუთ   ვ   ნე  ბა მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი, რომ   ლე  ბიც პა  ცი  ენ   ტის სი  ცოცხ   ლი  სა და ჯან   მ   რ   თე -
ლო  ბი  სათ   ვის სა  შუ  ა  ლო ხა  რის   ხის რისკს ქმნის. ასე  თი მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი ზო  გა  დი კონ   ტ   რო  ლის გარ  -
და სპე  ცი  ა  ლურ კონ   ტ   როლს ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა (მაგ., ამ   ძ   რა  ვი  ა  ნი ეტ   ლე  ბი, გა  დას   ხ   მის ტუმ   ბო  ე  ბი). მათ 
უმე  ტე  სო  ბას წა  ე  ყე  ნე  ბა ისე  თი მოთხოვ   ნე  ბი, რო  გო  რი  ცა  ა: ბა  ზარ   ზე გა  მოს   ვ   ლის ნე  ბარ   თ   ვის მო  პო -
ვე  ბა, სპე  ცი  ა  ლუ  რი ეტი  კე  ტის არ   სე  ბო  ბა, სპე  ცი  ა  ლურ სტან   დარ   ტებ   თან შე  სა  ბა  მი  სო  ბა და ბა  ზარ   ზე 
გა  მოს   ვ   ლის   შემ   დ   გო  მი დაკ   ვირ   ვე  ბის ობი  ექ   ტად ყოფ   ნა.  

მე  სა  მე კლასს მი  ე  კუთ   ვ   ნე  ბა ადა  მი  ა  ნის სი  ცოცხ   ლი  სა და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სათ   ვის მა  ღა  ლი რის   კის შემ  -
ც   ვე  ლი მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი. ისი  ნი ბა  ზარ   ზე გა  მოს   ვ   ლამ   დე სა  ჭი  რო  ებს ნე  ბარ   თ   ვის მო  პო  ვე  ბას და, რო -
გორც წე  სი, ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა წი  ნას   წარ სა  მეც   ნი  ე  რო გა  მოკ   ვ   ლე  ვებს მა  თი უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა და ეფექ  -
ტი  ა  ნო  ბის დად   გე  ნის მიზ   ნით. ამ კლასს უმე  ტე  სად ის მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი მი  ე  კუთ   ვ   ნე  ბა, რომ   ლე  ბიც 
გან   კუთ   ვ   ნი  ლია ადა  მი  ა  ნის სა  სი  ცოცხ   ლო ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის ხელ   შეწყო  ბი  სა და შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბი  სათ   ვის ან 
თა  მა  შობს არ   სე  ბით როლს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დარ   ღ   ვე  ვის თა  ვი  დან აცი  ლე  ბის პრო  ცეს   ში (მაგ: გა  და  სა -
ნერ   გი პე  ის   მე  ი  კე  რე  ბი, პულ   სის გე  ნე  რა  ტო  რე  ბი, აივ სა  დი  აგ   ნოს   ტი  კო ტეს   ტე  ბი, აუტო  მა  ტუ  რი გა  რე 
დე  ფიბ   რი  ლა  ტო  რე  ბი, სხვა  დას   ხ   ვა იმ   პ   ლან   ტა  ტე  ბი).

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში პრო  დუქ   ცი  ის (პროდუქციაში მო  ი  აზ   რე  ბა სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბიც) კლა  სი  ფი -
ცი  რე  ბის ერ   თ   გ   ვარ მცდე  ლო  ბად შე  იძ   ლე  ბა მიჩ   ნე  ულ იქ   ნას პრო  დუქ   ცი  ის და მომ   სა  ხუ  რე  ბის სერ   ტი -
ფი  კა  ცი  ის შე  სა  ხებ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნის ტერ   მინ   თა გან   მარ   ტე  ბის მუხ   ლ   ში მო  ცე  მუ  ლი „უსაფრთხო 
პრო  დუქ   ცი  ი  სა” და „სახიფათო პრო  დუქ   ცი  ის” გან   მარ   ტე  ბე  ბი. ამ კა  ნო  ნის მე–3 მუხ   ლის თა  ნახ   მად, 
უსაფ   რ   თხო პრო  დუქ   ცია გან   მარ   ტე  ბუ  ლი  ა, რო  გორც სა  ქო  ნე  ლი ან მომ   სა  ხუ  რე  ბა, რო  მე  ლიც ნორ   მა -
ლუ  რად და გო  ნივ   რუ  ლად გა  მო  ყე  ნე  ბი  სას არ შე  ი  ცავს რისკს ან შე  ი  ცავს მხო  ლოდ ადა  მი  ან   თა უსაფ  -
რ   თხო  ე  ბი  სა და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის მა  ღა  ლი დო  ნის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით და  საშ   ვე  ბად მიჩ   ნე  ულ, 
მი  ნი  მა  ლურ რისკს; ხო  ლო სა  ხი  ფა  თო პრო  დუქ   ცია გან   მარ   ტე  ბუ  ლი  ა, რო  გორც სა  ქო  ნე  ლი ან მომ   სა -
ხუ  რე  ბა, რო  მე  ლიც არ შე  ე  სა  ბა  მე  ბა ამ მუხ   ლ   ში მო  ცე  მულ „უსაფრთხო პრო  დუქ   ცი  ის” გან   მა  ტე  ბას.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება



ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი 47

ამა  ვე კა  ნო  ნის მე–6 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, პრო  დუქ   ცი  ის უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც  -
ვის მა  ღა  ლი დო  ნის გან   საზღ   ვ   რი  სას გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი უნ   და იქ   ნას:

ა) პრო  დუქ   ცი  ის მა  ხა  სი  ა  თებ   ლე  ბი, მათ შო  რის, მი  სი შე  მად   გენ   ლო  ბის, შე  ფუთ   ვის, აწყო  ბი  სა და დაც  -
ვის შე  სა  ხებ ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბი;

ბ) გავ   ლე  ნა სხვა პრო  დუქ   ცი  ა  ზე, რო  დე  საც სა  ვა  რა  უ  დოა მი  სი გა  მო  ყე  ნე  ბა მათ   თან ერ   თად;

გ) პრო  დუქ   ცი  ის წარ   დ   გე  ნა, ეტი  კე  ტი  რე  ბა, ინ   ს   ტ   რუქ   ცია პრო  დუქ   ცი  ის გა  მო  ყე  ნე  ბი  სა და გა  ყიდ   ვის 
შე  სა  ხებ, ნე  ბის   მი  ე  რი სხვა ინ   ფორ   მა  ცია ან მი  თი  თე  ბა, რო  მელ   საც უზ   რუნ   ველ   ყოფს მწარ   მო  ე  ბე  ლი;

დ) მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა ის კა  ტე  გო  რი  ა, რო  მელ   საც ემუქ   რე  ბა საფ   რ   თხე პრო  დუქ   ცი  ის გა  მო  ყე  ნე  ბის 
დროს, გან   სა  კუთ   რე  ბით – ბავ   შ   ვე  ბი.

ამა  ვე კა  ნო  ნის პირ   ვე  ლი მუხ   ლის მე–2 პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, კონ   კ   რე  ტუ  ლი პრო  დუქ   ცი  ის უსაფ   რ   თხო  ე -
ბის გარ   კ   ვე  უ  ლი ას   პექ   ტე  ბი ან პრო  დუქ   ცი  ას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი რის   კის ცალ   კე  უ  ლი კა  ტე  გო  რი  ე  ბი რე -
გუ  ლირ   დე  ბა ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბით, რო  მელ   საც შე  ი  მუ  შა  ვებს შე  სა  ბა  მი  სი დარ   გობ   რი  ვი სა  მი  ნის   ტ  -
რო ან სხვა სა  ხელ   მ   წი  ფო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა. ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბი  სას მათ სა  ფუძ   ვ   ლად 
უნ   და გა  მო  ი  ყე  ნონ ევ   რო  კავ   ში  რის სა  თა  ნა  დო დი  რექ   ტი  ვე  ბი და სხვა ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ   ტე  ბი. 

მი  უ  ხე  და  ვად კა  ნო  ნის მოთხოვ   ნი  სა, ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი სა  მე  დი  ცი  ნო 
მოწყო  ბი  ლო  ბებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით ამ   ჟა  მად შე  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი არ არის. ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის 
გა  რე  შე კი, უსაფ   რ   თხო და სა  ხი  ფა  თო პრო  დუქ   ცი  ის გან   მარ   ტე  ბე  ბი საკ   მა  ოდ ზო  გა  დი და არას   რუ  ლია 
და შე  უძ   ლე  ბე  ლია გა  მო  ყე  ნე  ბულ იქ   ნას სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბი  სათ   ვის.  

დ. სტან   დარ   ტი  ზა  ცი  ა, და  კა  ლიბ   რე  ბა, შე  სა  ბა  მი  სო  ბის დად   გე  ნა (სერტიფიცირება)

სა  ერ   თა  შო  რი  სო მოთხოვ   ნე  ბი

ევ   რო  პის კავ   შირ   ში მოქ   მე  დებს 1993 წლის დი  რექ   ტი  ვა 93/42/EEC სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის შე -
სა  ხებ, 1998 წლის დი  რექ   ტი  ვა 98/79/EC ინ   -   ვიტ   რო დი  აგ   ნოს   ტი  კუ  რი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის 
შე  სა  ხებ; 1990 წლის დი  რექ   ტი  ვა 90/385/EEC  აქ   ტი  უ  რად იმ   პ       ლან   ტი  რე  ბა  დი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი -
ლო  ბე  ბის შე  სა  ხებ, და სხვა მო  ნა  თე  სა  ვე დი  რექ   ტი  ვე  ბი, რო  მელ   თა მი  ზა  ნია ევ   რო  პის ქვეყ   ნებ   ში სა  მე -
დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბებ   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი კა  ნო  ნე  ბის ჰარ   მო  ნი  ზა  ცი  ა. იმი  სათ   ვის, რომ მწარ   მო -
ე  ბელ   მა კა  ნო  ნი  ე  რად გა  ნა  თავ   სოს თა  ვი  სი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბა ევ   რო  პის ბა  ზარ   ზე, მან უნ   და 
შე  ას   რუ  ლოს ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი დი  რექ   ტი  ვე  ბის მოთხოვ   ნე  ბი. 

93/42/EEC დი  რექ   ტი  ვის თა  ნახ   მად, ევ   რო  პის კავ   ში  რის ქვეყ   ნებ   ში სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბის გა -
მო  ყე  ნე  ბი  სათ   ვის სა  ჭი  როა მას ჰქონ   დეს შე  სა  ბა  მი  სო  ბის სერ   ტი  ფი  კა  ტი. აღ   ნიშ   ნუ  ლი სერ   ტი  ფი  კა  ტი 
გა  ი  ცე  მა სა  თა  ნა  დო აკ   რე  დი  ტა  ცი  ის მქო  ნე სა  ჯა  რო ან კერ   ძო სა  მარ   თ   ლის იური  დი  უ  ლი პი  რის მი  ერ. 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ნაკ   ლე  ბი სა  შიშ   რო  ე  ბის შემ   ც   ვე  ლი მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი, რომ   ლე  ბიც პირ   ველ კლასს მი  ე  კუთ   ვ   ნე  ბა, შე  საძ  -
ლე  ბე  ლია თა  ვად მწარ   მო  ებ   ლის მი  ერ იყოს სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი. ევ   რო  კავ   შირ   ში სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი 
სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი ატა  რებს ნი  შანს CE შე  ფუთ   ვა  ზე. მათ აუცი  ლებ   ლად უნ   და ახ   ლ   დეს 
თან ჰარ   მო  ნი  ზი  რე  ბუ  ლი პიქ   ტოგ   რა  მე  ბი და სტან   და  ტი  ზე  ბუ  ლი ლო  გო  ე  ბი, გა  მო  ყე  ნე  ბის ინ   ს   ტ   რუქ   ცი-
 ა, მოქ   მე  დე  ბის ვა  და, მწარ   მო  ებ   ლის რეკ   ვი  ზი  ტე  ბი, მი  თი  თე  ბა, მოწყო  ბი  ლო  ბა სტე  რი  ლუ  რია თუ არა, 
შე  საძ   ლე  ბე  ლია თუ არა მი  სი მე  ო  რა  დი გა  მო  ყე  ნე  ბა და ა.შ.

ევ   რო  პის კავ   ში  რის დი  რექ   ტი  ვე  ბის გარ   და, მსოფ   ლი  ო  ში ფარ   თოდ გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა სტან   დარ   ტი  ზა  ცი  ის 
სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ი  სა (ISO) და ევ   რო  პის სტან   დარ   ტი  ზა  ცი  ის კო  მი  ტე  ტის (CEN) მი  ერ მი -
ღე  ბუ  ლი სტან   დარ   ტე  ბი. ISO სტან   დარ   ტე  ბი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი  სათ   ვის მო  ცე  მუ  ლია ICS 
11.100.20 და ICS 11.040 ჯგუ  ფის სტან   დარ   ტებ   ში. სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სფე  რო  ში ხა  რის  -
ხი  სა და რის   კე  ბის მე  ნეჯ   მენ   ტის სის   ტე  მის რე  გუ  ლი  რე  ბის მიზ   ნე  ბი  სათ   ვის გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა ISO 13485 და 
ISO 14971. გარ   და ამი  სა, არ   სე  ბობს სტან   და  ტე  ბი ელექ   ტ   რო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი  სათ   ვის IEC 60601-1 და 
IEC 62304, და სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის შე  ფუთ   ვის სტან   დარ   ტე  ბი.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სტან   დარ   ტე  ბად მიჩ   ნე  უ  ლი სა  ერ   თა  შო  რი  სო სტან   დარ   ტე  ბის ნუს   ხა იხი  ლეთ ქვე  მოთ.

სა  ქარ   თ   ვე  ლო

1. სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სა  ხელ   მ   წი  ფო რე  გის   ტ   რა  ცია

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის 2003 წლის 10 დე  კემ  -
ბ   რის #318/ნ ბრძა  ნე  ბით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი „სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის რე  გის   ტ   რა  ცი  ის წე -
სის” მე–3 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ად   მი  ა  ნის ორ   გა  ნიზ   მ   ზე შე  საძ   ლო მავ   ნე ზე  მოქ   მე  დე -
ბის მქო  ნე სა  მა  მუ  ლო და უცხო  უ  რი წარ   მო  ე  ბის, ახა  ლი და მო  დერ   ნი  ზე  ბუ  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი 
ნა  კე  თო  ბე  ბი ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა სა  ხელ   მიწ   ფო რე  გის   ტ   რა  ცი  ას. 

სა  ხელ   მ   წი  ფო რე  გის   ტ   რა  ცი  ას ახორ   ცი  ე  ლებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ -
რი დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ   რო ტექ   ნი  კი  სა და ტე  ნო  ლო  გი  ე  ბის დე  პარ   ტა  მენ   ტის მეშ   ვე  ო  ბით. დე  პარ   ტა  მენ   ტი 
გას   ცემს სა  რე  გის   ტ   რა  ციო მოწ   მო  ბას. რე  გის   ტ   რა  ცი  ის შემ   დეგ სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბა შე  დის 
„სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის სა  ხელ   მ   წი  ფო რე  ეს   ტ   რ   ში” რო  მელ   საც აწარ   მო  ებს დე  პარ   ტა  მენ   ტი.

რე  გის   ტ   რა  ცი  ას დაქ   ვემ   დე  ბა  რე  ბუ  ლი ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის ნუს   ხას ამ   ტ   კი  ცებს შრო  მის, ჯან   მ   რ  -
თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რი, ტექ   ნი  კი  სა და ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის დე  პარ   ტა  მენ   ტის წარ  -
დ   გი  ნე  ბით.

#318/ნ ბრძა  ნე  ბით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი, სა  მე  დი  ცი  ნო ტე  ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის რე  გის   ტ   რა  ცი  ის პრო -
ცე  დუ  რე  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში რე  ა  ლუ  რად არ ხორ   ცი  ელ   დე  ბა. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის 2005 წლის 31 
დე  კემ   ბ   რის #249 დად   გე  ნი  ლე  ბით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო -
ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ   როს დე  ბუ  ლე  ბის მი  ხედ   ვით, სა  მი  ნიტ   როს სის   ტე  მა  ში ტექ   ნი  კი  სა და ტექ  -

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ნო  ლო  გი  ე  ბის დე  პარ   ტა  მენ   ტი სა  ერ   თოდ არ არ   სე  ბობს და არც სა  მი  ნის   ტ   როს კომ   პე  ტენ   ცი  ა  ში შე  დის 
სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის რე  გის   ტ   რა  ცი  ა. არ არ   სე  ბობს არც რე  გის   ტ   რა  ცი  ას დაქ   ვემ   დე -
ბა  რე  ბუ  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის ნუს   ხა და არც რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო 
ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის სა  ხელ   მ   წი  ფო რე  ეს   ტ   რი.

უფ   რო მე  ტიც, #318/ნ ბრძა  ნე  ბით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი „სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის რე  გის   ტ  -
რა  ცი  ის წე  სი” წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა  ში მო  დის „პროდუქციის და მომ   სა  ხუ  რე  ბის სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის შე  სა  ხებ” 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   თან, რო  მე  ლიც შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ  -
როს მი  ერ სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის რე  გის   ტ   რა  ცი  ის ნაც   ვ   ლად, აკ   რე  დი  ტე  ბუ  ლი ორ   გა  ნო  ე  ბის 
მი  ერ ასე  თი მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბას (ანუ ტექ   ნი  კურ რეგ   ლა  მენ   ტებ   თან შე  სა  ბა  მი  სო  ბის 
შე  ფა  სე  ბას) ით   ვა  ლის   წი  ნებს. 

2. ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის შე  სა  ხებ

პრო  დუქ   ცი  ის და მომ   სა  ხუ  რე  ბის სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის შე  სა  ხებ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნის მე–3 მუხ   ლის 
შე  სა  ბა  მი  სად, პრო  დუქ   ცია არის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ბრუნ   ვა  ში არ   სე  ბუ  ლი სა  ქო  ნე  ლი ან მომ   სა  ხუ  რე  ბა, 
მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, გან   კუთ   ვ   ნი  ლია თუ არა იგი უშუ  ა  ლოდ მომ   ხ   მა  რებ   ლი  სათ   ვის, რო  მე  ლიც მი  წო -
დე  ბუ  ლია ან სხვაგ   ვა  რად არის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი კო  მერ   ცი  უ  ლი ან არა  კო  მერ   ცი  უ  ლი მიზ   ნე  ბი  სათ   ვის. 
აღ   ნიშ   ნუ  ლი გან   მარ   ტე  ბის თა  ნახ   მად, პრო  დუ  ცი  ის დე  ფი  ნი  ცი  ა  ში, და შე  სა  ბა  მი  სად, ამ კა  ნო  ნის რე  გუ -
ლი  რე  ბის სფე  რო  ში სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბიც მო  ი  აზ   რე  ბა. 

ამა  ვე კა  ნო  ნის მე–7 მუხ   ლის მი  ხედ   ვით, მწარ   მო  ე  ბე  ლი ვალ   დე  ბუ  ლია ბა  ზარ   ზე გა  ი  ტა  ნოს მხო  ლოდ 
უსაფ   რ   თხო პრო  დუქ   ცია ანუ უსაფ   რ   თხო სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი.

კა  ნო  ნის პირ   ვე  ლი მუხ   ლის მე–2 პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, კონ   კ   რე  ტუ  ლი პრო  დუქ   ცი  ის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 
გარ   კ   ვე  უ  ლი ას   პექ   ტე  ბი ან პრო  დუქ   ცი  ას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი რის   კის ცალ   კე  უ  ლი კა  ტე  გო  რი  ე  ბი რე -
გუ  ლირ   დე  ბა ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბით. 

ამა  ვე კა  ნო  ნის მე–3 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტი არის  დო  კუ  მენ   ტი, რო  მე  ლიც 
გან   საზღ   ვ   რავს პრო  დუქ   ცი  ის მა  ხა  სი  ა  თებ   ლებს ან მას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ პრო  ცე  სებს და წარ   მო  ე  ბის 
მე  თო  დებს შე  სა  ბა  მი  სი ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  უ  ლი დე  ბუ  ლე  ბე  ბის ჩათ   ვ   ლით, რო  მელ   თა დაც   ვაც სა  ვალ   დე -
ბუ  ლო  ა. იგი ასე  ვე შე  იძ   ლე  ბა მო  ი  ცავ   დეს ან უშუ  ა  ლოდ ეხე  ბო  დეს ტერ   მი  ნო  ლო  გი  ის, სიმ   ბო  ლო  ე  ბის, 
შე  ფუთ   ვის, ნი  შან   დე  ბის, ეტი  კე  ტი  რე  ბის, პრო  დუქ   ცი  ას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი პრო  ცე  სის ან წარ   მო  ე  ბის 
მე  თო  დის მი  მართ არ   სე  ბულ მოთხოვ   ნებს. 

ამა  ვე კა  ნო  ნის მე–4 და მე–5 მუხ   ლე  ბის მი  ხედ   ვით, ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტი მი  ი  ღე  ბა უსაფ   რ   თხო  ე -
ბის, ადა  მი  ან   თა და ცხო  ველ   თა სი  ცოცხ   ლი  სა და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის, მცე  ნა  რე  თა, გა  რე  მოს და სა  კუთ  -
რე  ბის დაც   ვის მიზ   ნით, კონ   კ   რე  ტუ  ლი პრო  დუქ   ცი  ის   /   სა  ქონ   ლის პარ   ტი  ის მი  მართ და მას შე  ი  მუ  შა  ვებს 
შე  სა  ბა  მი  სი სა  მი  ნის   ტ   რო, სხვა სა  ხელ   მ   წი  ფო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა ან და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი 
ორ   გა  ნო „ნორმატიული აქ   ტე  ბის შე  სა  ხებ” სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნით დად   გე  ნი  ლი წე  სით. 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება



ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი50  

ამა  ვე კა  ნო  ნის 30–ე მუხ   ლის მი  ხედ   ვით, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მი  სა  ღე  ბი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის ნუს  -
ხას შე  ი  მუ  შა  ვებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეკო  ნო  მი  კი  სა და მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის სა  მი  ნის   ტ   რო და  ინ   ტე  რე -
სე  ბულ უწყე  ბებ   თან შე  თან   ხ   მე  ბით. 

კა  ნო  ნის მე–5 მუხ   ლის მე–3 პუნ   ქ   ტის თა  ნახ   მად, შე  საძ   ლე  ბე  ლი  ა, სა  ერ   თა  შო  რი  სო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბით, 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო აქ   ტე  ბით ან სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბით აღი  ა  რე -
ბულ იქ   ნას    (ექ   ვი  ვა  ლენ   ტად მი  ღე  ბულ იქ   ნას) სხვა ქვეყ   ნის ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი და გა  მო  ყე  ნე -
ბუ  ლი იქნას სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. 

ამ   ჟა  მად სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მი  სა  ღე  ბი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის ნუს   ხა ეკო  ნო  მი  კი  სა და მდგრა -
დი გან   ვი  თა  რე  ბის სა  მი  ნის   ტ   როს მი  ერ შე  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი არ არის. არ არ   სე  ბობს, აგ   რეთ   ვე, სა  ქარ  -
თ   ვე  ლოს მი  ერ შე  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი ან ეკ   ვი  ვა  ლენ   ტად აღი  ა  რე  ბუ  ლი რა  ი  მე ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტი 
სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის შე  სა  ხებ, გარ   და „მაღალი რის   კის შემ   ც   ვე  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო საქ   მი  ა -
ნო  ბის ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტის დამ   ტ   კი  ცე  ბის თა  ო  ბა  ზე” სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის 2010 წლის 
22 ნო  ემ   ბ   რის   N 359   დად   გე  ნი  ლე  ბი  სა, რო  მე  ლიც მხო  ლოდ მა  ღა  ლი რის   კის შემ   ც   ვე  ლი სა  მე  დი -
ცი  ნო საქ   მი  ა  ნო  ბის გამ   წევ და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში გან   სა  თავ   სე  ბე  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო აპა  რა  ტუ  რის ჩა  მო -
ნათ   ვალს შე  ი  ცავს.

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბა

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნის მე–8 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, თუ რო  მე  ლი  მე პრო  დუქ   ცი  ის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა რე -
გუ  ლირ   დე  ბა ტექ   ნი  კუ  რი ნორ   მე  ბით, მწარ   მო  ე  ბე  ლი ვალ   დე  ბუ  ლია ბა  ზარ   ზე გა  ი  ტა  ნოს ისე  თი პრო -
დუქ   ცი  ა, რო  მე  ლიც შე  ე  სა  ბა  მე  ბა მი  სი მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოქ   მე  დი ან აღი  ა  რე  ბუ  ლი 
ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის მოთხოვ   ნებს და სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოქ   მედ სხვა წე  სებ   სა და ნორ   მებს, 
რომ   ლე  ბიც ად   გენს სა  ვალ   დე  ბუ  ლო მოთხოვ   ნებს პრო  დუქ   ცი  ის მი  მართ.

კა  ნო  ნის მე–13 მუხ   ლის მი  ხედ   ვით, პრო  დუქ   ცი  ის   /   სა  ქონ   ლის პარ   ტი  ის ტექ   ნი  კურ რეგ   ლა  მენ   ტ   თან შე -
სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბის პრო  ცე  დუ  რე  ბი დგინ   დე  ბა თვით ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტით. 

შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბა ძი  რი  თა  დად ხორ   ცი  ელ   დე  ბა ორ   გ   ვა  რად:

1 მწარ   მო  ებ   ლის მი  ერ ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტის მოთხოვ   ნებ   თან პრო  დუქ   ცი  ის შე  სა  ბა  მი  სო  ბის 
დეკ   ლა  რა  ცი  ის მი  ღე  ბით;

2 მწარ   მო  ებ   ლის მი  ერ ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტის მოთხოვ   ნებ   თან კონ   კ   რე  ტუ  ლი პრო  დუქ   ცი  ის შე  სა  ბა -
მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბის მიზ   ნით მი  სი აკ   რე  დი  ტე  ბუ  ლი სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის ორ   გა  ნო  სათ   ვის წარ   დ   გე  ნით.

სა  ქონ   ლის პარ   ტი  ის თა  ვი  სე  ბუ  რე  ბე  ბი  დან, მი  სი ტექ   ნი  კუ  რი სირ   თუ  ლი  სა და საფ   რ   თხის სი  დი  დი  დან 
გა  მომ   დი  ნა  რე, ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტი უნ   და ით   ვა  ლის   წი  ნებ   დეს პრო  დუქ   ცი  ის ბა  ზარ   ზე გა  ტა  ნამ   დე 
ჩა  სა  ტა  რე  ბელ შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბის პრო  ცე  დუ  რა  თა შე  საძ   ლე  ბელ ვა  რი  ან   ტებს. 
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კა  ნო  ნის მე–7 მუხ   ლის თა  ნახ   მად, აღი  ა  რე  ბუ  ლი ან ეკ   ვი  ვა  ლენ   ტად მი  ღე  ბუ  ლი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ  -
ტის შე  სა  ბა  მი  სი პრო  დუქ   ცი  ის ბა  ზარ   ზე გან   თავ   სე  ბა შე  საძ   ლე  ბე  ლია პრო  დუქ   ცი  ის წარ   მო  ე  ბის ქვე  ყა -
ნა  ში მი  ღე  ბუ  ლი შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბის პრო  ცე  დუ  რით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი შე  სა  ბა  მი  სო  ბის და -
მა  დას   ტუ  რე  ბე  ლი დო  კუ  მენ   ტის წარ   მოდ   გე  ნის სა  ფუძ   ველ   ზეც. 

შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბა ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბი  თი  ა, გარ   და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით გათ   ვა  ლის   წი -
ნე  ბუ  ლი შემ   თხ   ვე  ვე  ბი  სა. ასე  თი შემ   თხ   ვე  ვე  ბი, ისევ და ისევ, უნ   და გა  ნი  საზღ   ვ   რე  ბო  დეს ტექ   ნი  კუ  რი 
რეგ   ლა  მენ   ტე  ბით.

შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბას (სერტიფიცირებას) ახ   დენს და შე  სა  ბა  მი  სო  ბის სერ   ტი  ფი  კატს გას   ცემს 
მხო  ლოდ აკ   რე  დი  ტე  ბუ  ლი ორ   გა  ნო – ფი  ზი  კუ  რი ან იური  დი  უ  ლი პი  რი, რო  მე  ლიც აკ   რე  დი  ტე  ბუ -
ლია აკ   რე  დი  ტა  ცი  ის ცენ   ტ   რის მი  ერ. აკ   რე  დი  ტა  ცი  ის ცენ   ტ   რი არის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეკო  ნო  მი  კი  სა და 
მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის სა  მი  ნის   ტ   როს კონ   ტ   როლს დაქ   ვემ   დე  ბა  რე  ბუ  ლი სა  ჯა  რო სა  მარ   თ   ლის იური -
დი  უ  ლი პი  რი. ამა  ვე კა  ნო  ნის 21–ე მუხ   ლის მი  ხედ   ვით, ცენ   ტ   რი აწარ   მო  ებს აკ   რე  დი  ტე  ბუ  ლი ორ   გა  ნო -
ე  ბის რე  ესტრს.

ამ   ჟა  მად აკ   რე  დი  ტე  ბუ  ლი ორ   გა  ნო  ე  ბის რე  ეს   ტ   რ   ში რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი არ   ცერ   თი ფი  ზი  კუ  რი ან 
იური  დი  უ  ლი პი  რი არ აწარ   მო  ებს სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის ტექ   ნი  კურ რეგ   ლა  მენ   ტებ   თან 
შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბას, სა  ვა  რა  უ  დოდ,  შე  სა  ბა  მი  სი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის არარ   სე  ბო -
ბის გა  მო. ამ   რი  გად, პრო  დუქ   ცი  ის და მომ   სა  ხუ  რე  ბის სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის შე  სა  ხებ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა -
ნო  ნის მოთხოვ   ნის მი  უ  ხე  და  ვად სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბა 
არ ხორ   ცი  ელ   დე  ბა.

3.  სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ბა  ზარ   ზე გა  ტა  ნი  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბა   
და კონ   ტ   რო  ლი

პრო  დუქ   ცი  ის და მომ   სა  ხუ  რე  ბის სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის შე  სა  ხებ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნის 25–ე მუხ   ლის თა -
ნახ   მად, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ბა  ზარ   ზე გა  ტა  ნილ პრო  დუქ   ცი  ა  ზე ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბას და კონ   ტ   როლს ახორ  -
ცი  ე  ლებს კომ   პე  ტენ   ტუ  რი ორ   გა  ნო.

კომ   პე  ტენ   ტუ  რი ორ   გა  ნო  ე  ბი გა  ნი  საზღ   ვ   რე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით ან ტექ   ნი  კუ  რი რეგ  -
ლა  მენ   ტე  ბით. 

ამ   ჟა  მად სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ბა  ზარ   ზე გა  ტა  ნი  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბა და 
კონ   ტ   რო  ლი არ ხორ   ცი  ლე  დე  ბა, რად   გან შე  სა  ბა  მი  სი კომ   პე  ტენ   ტუ  რი ორ   გა  ნო რო  მე  ლი  მე კა  ნო  ნით ან 
ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტით გან   საზღ   ვ   რუ  ლი არ არის.
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4. სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის შე  სა  ხებ სტან   დარ   ტე  ბი და მა  თი გა  მო  ყე  ნე  ბა

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის, რო  გორც პრო  დუქ   ცი  ის, დად   გე  ნილ სტან   დარ   ტებ   თან შე  სა  ბა  მი  სო -
ბის სა  კითხს არე  გუ  ლი  რებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნი სტან   დარ   ტი  ზა  ცი  ის შე  სა  ხებ.

აღ   ნიშ   ნუ  ლი კა  ნო  ნის მე–2 მუხ   ლის თა  ნახ   მად, სტან   დარ   ტი არის უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლი ორ   გა  ნოს მი  ერ 
რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი სა  ყო  ველ   თაო და მრა  ვალ   ჯე  რა  დი გა  მო  ყე  ნე  ბი  სათ   ვის გან   კუთ   ვ   ნი  ლი დო  კუ  მენ  -
ტი, რო  მე  ლიც პრო  დუქ   ცი  ი  სათ   ვის და მას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი წარ   მო  ე  ბის მე  თო  დე  ბი  სათ   ვის ად   გენს 
წე  სებს, ზო  გად პრინ   ცი  პებს და მა  ხა  სი  ა  თებ   ლებს. სტან   დარ   ტი ასე  ვე შე  იძ   ლე  ბა მო  ი  ცავ   დეს ტერ   მი -
ნო  ლო  გი  ის, სიმ   ბო  ლო  ე  ბის, შე  ფუთ   ვის, ნი  შან   დე  ბის, ეტი  კე  ტი  რე  ბი  სად   მი, პრო  ცე  სის ან წარ   მო  ე  ბის 
მე  თო  დე  ბი  სად   მი არ   სე  ბულ მოთხოვ   ნებს. 

ამა  ვე კა  ნო  ნის მე–10 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, სტან   დარ   ტის გა  მო  ყე  ნე  ბა სა  ვალ   დე  ბუ  ლოა მხო  ლოდ მა 
შინ, თუ იგი გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლია ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტით. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სტან   დარ   ტის რე  გის   ტ   რა  ცი  ას ახორ   ცი  ე  ლებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სტან   დარ   ტე  ბის, ტე  ნი -
კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი  სა და მეტ   რო  ლო  გი  ის ეროვ   ნუ  ლი სა  ა  გენ   ტო – სა  ჯა  რო სა  მარ   თ   ლის იური  დი  უ  ლი 
პი  რი, რომ   ლის საქ   მი  ა  ნო  ბა  ზე სა  ხელ   მ   წი  ფო კონ   ტ   როლს ახორ   ცი  ე  ლებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს  ეკო  ნო  მი  კი  სა 
და მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის სა  მი  ნის   ტ   რო.

სა  ა  გენ   ტოს მი  ერ რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი სტან   დარ   ტი ით   ვ   ლე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სტან   დარ   ტად. 

სა  ა  გენ   ტო აწარ   მო  ებს სტან   დარ   ტე  ბი  სა და ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის რე  ესტრს, აგ   რეთ   ვე, გა  ზომ  -
ვის სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის ტი  პე  ბის რე  ესტრს.

სტან   დარ   ტე  ბი  სა და ტე  ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის რე  ეს   ტ   რ   ში მო  ცე  მუ  ლია ეროვ   ნუ  ლი სტან   დარ   ტე  ბი 
და სა  ერ   თა  შო  რი  სო, სა  ხელ   მ   წი  ფო  თა  შო  რი  სო სტან   დარ   ტე  ბი, რომ   ლე  ბიც მიჩ   ნე  უ  ლია სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
სტან   დარ   ტე  ბად.

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სფე  რო  ში ეროვ   ნულ სტან   დარ   ტებს შო  რის მი  თი  თე  ბუ  ლია 2006 წელს 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სტან   დარ   ტე  ბის, ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი  სა და მეტ   რო  ლო  გი  ის ეროვ   ნუ  ლი სა  ა  გენ  -
ტოს მეტ   რო  ლო  გი  ის ინ   ს   ტი  ტუ  ტი  სა და სტან   დარ   ტე  ბი  სა და ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის დე  პარ   ტა -
მენ   ტის მი  ერ რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი სტან   დარ   ტი სსტ 59:2006 „აპარატები სა  მე  დი  ცი  ნო დი  აგ   ნოს   ტი  კუ -
რი ულ   ტ   რაბ   გე  რი  თი სკა  ნე  რე  ბი. და  მოწ   მე  ბის მე  თო  დი  კა”.

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სფე  რო  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სტან   დ   რ   ტე  ბად მიჩ   ნე  უ  ლი სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
სტან   დარ   ტე  ბის ნუს   ხა  ში მი  თი  თე  ბუ  ლი  ა:

ISO 15193:2006, ISO 15193:2007, ISO 15194:2006, ISO 15194:2007, ISO 17511:2007, ISO 18153:2007 
in vitro დი  აგ   ნოს   ტი  კუ  რი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი  სათ   ვის , ISO 13485:2006, ISO/TR 14969:2008, 
ISO 10079-1:2008, ISO 10993-3:2008, ISO 10993-4:2008, ISO 10993-5:2008, ISO 10993-7:2008, ISO 
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10993-9:2008, ISO 10993-10:2008; ISO 10993-11:2008, ISO 10993-12:2008, ISO 10993-15:2008, ISO 
10993-16:2008, ISO 15223:2008, 

EN 445-1:2010, EN 556-1:2010, EN 1422:2010+A1, EN 1707:2010, EN 12286:2010, EN 12287:2010, 
EN 12322:2010, EN 12470-1:2010, EN 12470-2:2010, EN 12470-3:2010, EN 12470-4:2010, EN 20594-
1:2010, EN 27740:2010, 

EN ISO 5359:2010, EN ISO 8185:2010, EN ISO 14 160:2010, EN ISO 14602:2010, EN ISO 14937:2010, 
EN ISO 15002:2010

თუმ   ცა, არ   ცერ   თი ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი სტან   დარ   ტის გა  მო  ყე  ნე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სა  ვალ   დე  ბუ  ლო არ 
არის, რად   გან არ არ   სე  ბობს ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი, რომ   ლე  ბიც ამ სტან   დარ   ტე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბას 
ით   ვა  ლის   წი  ნებს.

5. სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის და  კა  ლიბ   რე  ბა

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი გა  ზომ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის და  კა  ლიბ   რე  ბის სა  კითხს არე  გუ  ლი -
რებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნი „გაზომვათა ერ   თი  ა  ნო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის შე  სა  ხებ”, თუმ   ცა აღ  -
ნიშ   ნუ  ლი კა  ნო  ნით დგინ   დე  ბა მხო  ლოდ ის და  კა  ნო  ნე  ბუ  ლი გა  ზომ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი, რომ   ლე  ბიც 
გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  უ  ლი და  ჯა  რი  მე  ბის, სა  გა  და  სა  ხა  დო და სა  სა  მარ   თ   ლო ექ   ს   პერ   ტი  ზის 
მიზ   ნე  ბი  სათ   ვის.

კა  ნო  ნის მე–10 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, და  კა  ნო  ნე  ბუ  ლი გა  ზომ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა ტი  პის 
დამ   ტ   კი  ცე  ბას, პირ   ვე  ლად და პე  რი  ო  დულ და  მოწ   მე  ბას, რა  საც ახორ   ცი  ე  ლებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სტან  -
დარ   ტე  ბის, ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი  სა და მეტ   რო  ლო  გი  ის ეროვ   ნუ  ლი სა  ა  გენ   ტო ან სა  ა  გენ   ტოს 
მი  ერ აკ   რე  დი  ტე  ბუ  ლი პი  რი. და  მოწ   მე  ბა ხორ   ცი  ელ   დე  ბა ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტის სა  ფუძ   ველ   ზე, რო -
მე  ლიც უნ   და მო  ი  ცავ   დეს შე  სა  ბა  მი  სი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის, შეც   ვ   ლის და გა  უქ   მე  ბის მე  ქა  ნიზ  -
მებს. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ერ   თა  შო  რი  სო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე სა  ა  გენ   ტო ასე  ვე, ვალ   დე  ბუ  ლია 
აღი  ა  როს საზღ   ვარ   გა  რეთ დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი ტი  პი და პირ   ვე  ლა  დი და  მოწ   მე  ბა და გას   ცეს შე  სა  ბა  მი  სი 
სერ   ტი  ფი  კა  ტი.

აღ   ნიშ   ნუ  ლი კა  ნო  ნის რე  გუ  ლი  რე  ბის სფე  რო  ში სა  მე  დი  ცი  ნო და  ნიშ   ნუ  ლე  ბის გა  ზომ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბა  თა 
და  მოწ   მე  ბის სა  კითხი სა  ერ   თოდ არ შე  დის. შე  სა  ბა  მი  სად, არ ხორ   ცილ   დე  ბა არც სა  მე  დი  ცი  ნო გა  ზომ  -
ვის სა  შუ  ა  ლე  ბა  თა ტი  პის და  მოწ   მე  ბა და პირ   ვე  ლა  დი და პე  რი  ო  დუ  ლი და  მოწ   მე  ბე  ბი.

ამა  ვე კა  ნო  ნის მე–16 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, სა  ხელ   მ   წი  ფო მეტ   რო  ლო  გი  ურ ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბა  სა და 
კონ   ტ   როლს უნ   და ახორ   ცი  ე  ლებ   დეს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის მი  ერ გან   საზღ   ვ   რუ  ლი ორ   გა  ნო. ასეთ 
ორ   გა  ნოს, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პრე  დი  ზენ   ტის 2003 წლის 31 ივ   ლი  სის #375 ბრძა  ნე  ბუ  ლე  ბის შე  სა  ბა  მი  სად, 
წარ   მო  ად   გენ   და სტან   დარ   ტი  ზა  ცი  ის, მეტ   რო  ლო  გი  ი  სა და სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის სა  ხელ   მ   წი  ფო დე  პარ   ტა -
მენ   ტის გამ   გებ   ლო  ბა  ში არ   სე  ბუ  ლი საქ   ვე  უწყე  ბო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბის პო  დუქ   ცი  ი  სა და მომ   სა  ხუ  რე  ო  ბის 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სა  ხელ   მ   წი  ფო ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბის ინ   ს   პექ   ცი  ა, რო  მე  ლიც გა  უქ   მე  ბუ  ლია სა  ქარ   თ   ვე -
ლოს პრე  ზი  დენ   ტის 2004 წლის 4 ნო  ემ   ბ   რის #483 ბრძა  ნე  ბუ  ლე  ბით.

ამ   რი  გად, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში თან   მიმ   დევ   რუ  ლად არც სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის მეტ   რო  ლო  გი  უ  რი 
ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბა და კონ   ტ   რო  ლი ხორ   ცი  ელ   დე  ბა.

6. ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში არ   სე  ბუ  ლი სხვა კა  ნო  ნე  ბი

არ   სე  ბობს რამ   დე  ნი  მე ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ   ტი, რო  მე  ლიც შე  ი  ცავს სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბებ   თან და -
კავ   ში  რე  ბულ გარ   კ   ვე  ულ მოთხოვ   ნებს.

ა) ერთ–ერ   თი მათ   გა  ნია სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის 2010 წლის 2 თე  ბერ   ვ   ლის #29 დად   გე  ნი  ლე  ბა 
„სახელმწიფო სა  დაზღ   ვე  ვო პროგ   რა  მებ   ში მო  ნა  წი  ლე სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თათ  -
ვის მომ   სა  ხუ  რე  ბის მი  ნი  მა  ლუ  რი სტან   დარ   ტე  ბის დამ   ტ   კი  ცე  ბის თა  ო  ბა  ზე”.

აღ   ნიშ   ნუ  ლი დად   გე  ნი  ლე  ბით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი მი  ნი  მა  ლუ  რი სტან   დარ   ტე  ბის 24–ე პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი -
სად, ჰოს   პი  ტა  ლი უნ   და იყოს აღ   ჭურ   ვი  ლი აპა  რა  ტუ  რით, რო    მე    ლ   საც გა  აჩ   ნია სა  ერ   თა  შო  რი  სო სერ   ტი -
ფი  კა  ტი ან   /   და შე  სა    ბა  მი  სი აკ   რე  დი  ტა  ცი  ის მქო  ნე ორ   გა  ნოს მი  ერ გა  ცე  მუ  ლი აპა    რა  ტის და  კა  ლიბ   რე  ბის 
სერ   ტი  ფი  კა  ტი; აპა  რა  ტი არ უნ   და იყოს გა  მოშ   ვე  ბუ  ლი 1998 წელ   ზე ად   რე. 

გა  უ  გე  ბა  რი  ა, ვინ ამოწ   მებს და გა  აჩ   ნია თუ არა აპა  რა  ტუ  რას სა  ერ   თა  შო  რი  სო სერ   ტი  ფი  კა  ტი და და  კა -
ლიბ   რე  ბის სერ   ტი  ფი  კა  ტი, ან არის თუ არა გა  მოშ   ვე  ბუ  ლი 1998 წლამ   დე და ა.შ.

ამა  ვე სტან   დარ   ტე  ბის და  ნარ   თი #2 შე  ი  ცავს და  მა  ტე  ბით მოთხოვ   ნებს იმ აპა  რა  ტუ  რის   თ   ვის, რო  მე -
ლიც გან   თავ   სე  ბუ  ლი უნ   და იყოს 50 და მეტ სა  წო  ლი  ან ჰოს   პიტ   ლებ   ში.

არ   სე  ბობს ასე  ვე, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის 2010 წლის 22 ნო  ემ   ბ   რის N359   დად   გე  ნი  ლე  ბა „მაღალი 
რის   კის შემ   ც   ვე  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო საქ   მი  ა  ნო  ბის ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტის დამ   ტ   კი  ცე  ბის თა  ო  ბა  ზე”.

რეგ   ლა  მენ   ტის მე–2 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, რეგ   ლა  მენ   ტის მოთხოვ   ნე  ბის შეს   რუ  ლე  ბის ზე  დამ   ხედ   ვე -
ლო  ბას ახორ   ცი  ე  ლებს სა  მე  დი  ცი  ნო საქ   მი  ა  ნო  ბის სა  ხელ   მ   წი  ფო რე  გუ  ლი  რე  ბის სა  ა  გენ   ტო.

იმა  ვე რეგ   ლა  მენ   ტის მე–13 მუხ   ლით დად   გე  ნი  ლია რა ტი  პის აპა  რა  ტუ  რა უნ   და იყოს გან   თავ   სე  ბუ  ლი 
მა  ღა  ლი რის   კის შემ   ც   ვე  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო საქ   მი  ა  ნო  ბის გამ   წევ და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში, თუმ   ცა სა  მე  დი  ცი -
ნო აპა  რა  ტუ  რის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის მი  მართ კონ   კ   რე  ტუ  ლი მოთხოვ   ნე  ბი გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი არ არის.

„ჯანმრთელობის დაც   ვის შე  სა  ხებ” კა  ნო  ნის შე  სა  ბა  მი  სად მი  ღე  ბუ  ლი უნ   და ყო  ფი  ლი  ყო,   „სამედიცინო 
და ფარ   მა  ცევ   ტუ  ლი და  წე  სე  ბუ  ლე  ბის პას   პორ   ტი” – კად   რე  ბის, ტექ   ნი  კუ  რი აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბი  სა და ჩა -
სა  ტა  რე  ბუ  ლი სა  მუ  შა  ოს მო  ცუ  ლო  ბის ამ   სახ   ვე  ლი დო  კუ  მენ   ტი, რო  მე  ლიც ჩვენს მი  ერ მო  ძი  ე  ბულ ვერ 
იქ   ნა. 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ბ) ყვე  ლა  ზე უფ   რო სრულ   ყო  ფი  ლად გარ   კ   ვე  უ  ლი ტი  პის სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე -
ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ სა  კითხებს არე  გუ  ლი  რებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო -
ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის 2003 წლის 4 მარ   ტის #41/ნ ბრძა  ნე  ბა „სამედიცინო რენ   ტ   გე  ნურ–რა  დი -
ო  ლო  გი  უ  რი დი  აგ   ნოს   ტი  კუ  რი პრო  ცე  დუ  რე  ბი  სა და მკურ   ნა  ლო  ბის დროს რა  დი  ა  ცი  უ  ლი დაც   ვის უზ  -
რუნ   ველ   ყო  ფის სა  ნი  ტა  რუ  ლი ნორ   მე  ბის დამ   ტ   კი  ცე  ბის შე  სა  ხებ”. აღ   ნიშ   ნუ  ლი ბრძა  ნე  ბით, რო  მე  ლიც 
100–გვერ   დი  ა  ნი მო  ცუ  ლო  ბი  თი დო  კუ  მენ   ტი  ა, დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი  ა: (ა) ჰი  გი  ე  ნუ  რი მოთხოვ   ნე  ბი რენ   ტ  -
გე  ნის კა  ბი  ნე  ტე  ბის, აპა  რა  ტე  ბის მოწყო  ბის, ექ   პ   ლუ  ა  ტა  ცი  ი  სა და რენ   ტ   გე  ნო  ლო  გი  უ  რი გა  მოკ   ვ   ლე  ვე -
ბის ჩა  ტა  რე  ბი  სად   მი (სანიტარული წე  სე  ბი და ნორ   მე  ბი); (ბ) სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა  თა რა  დი  ო -
ლო  გი  უ  რი გან   ყო  ფი  ლე  ბე  ბის რა  დი  ა  ცი  უ  ლი დი  ზო  მეტ   რუ  ლი კონ   ტ   რო  ლის ორ   გა  ნი  ზა  ცია და ჩა  ტა  რე  ბა 
(მეთოდური მი  თი  თე  ბე  ბი); და (გ) რა  დი  ო  ლო  გი  უ  რი გა  მოკ   ვ   ლე  ვე  ბის დროს პა  ცი  ენ   ტის დას   ხი  ვე  ბის 
ეფექ   ტუ  რი ეკ   ვი  ვა  ლენ   ტუ  რი დო  ზე  ბის დად   გე  ნა და მა  თი სა  კონ   ტ   რო  ლო დო  ნე  ე  ბი (მეთოდური მი  თი -
თე  ბე  ბი).

გ) გარ   კ   ვე  უ  ლი ტი  პის სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ სა  კითხე -
ბის დე  ტა  ლუ  რად რე  გუ  ლი  რე  ბის მცდე  ლო  ბას შე  ი  ცავს ასე  ვე სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო -
ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის 2007 წლის 27 სექ   ტემ   ბ   რის #282/ნ ბრძა  ნე  ბა „სისხლის გა -
დას   ხ   მის და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბი  სათ   ვის სა  ვალ   დე  ბუ  ლო ნორ   მა  ტი  ვე  ბის დამ   ტ   კი  ცე  ბის 
შე  სა  ხებ”.

7.  სამ   კურ   ნა  ლო–პრო  ფი  ლაქ   ტი  კუ  რი და სა  მეც   ნი  ე  რო–კვლე  ვი  თი და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის მი  ერ   
სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის შე  ძე  ნა, ექ   ს   პ   ლუ  ა  ტა  ცია და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის    
უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა

სამ   კურ   ნა  ლო–პრო  ფი  ლაქ   ტი  კუ  რი და სა  მეც   ნი  ე  რო–კვლე  ვი  თი და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის მი  ერ სა  მე  დი  ცი -
ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის შე  ძე  ნის, ექ   ს   პ   ლუ  ა  ტა  ცი  ი  სა და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის სა -
კითხს არე  გუ  ლი  რებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მი  ნის   ტ   რის 1999 წლის 6 იან   ვ   რის #1/ო ბრძა -
ნე  ბა „ჯანმრთელობის დაც   ვის სის   ტე  მა  ში სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის ექ   ს   პ   ლუ  ა  ტა  ცი  ი  სა 
და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის, აგ   რეთ   ვე მა  თი შეს   ყიდ   ვის სა  მუ  შა  ო  ე  ბის დად   გე  ნილ წე  სებ   თან შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  ში 
მოყ   ვა  ნის გა  და  უ  დე  ბელ ღო  ნის   ძი  ე  ბა  თა შე  სა  ხებ”.

აღ   ნიშ   ნუ  ლი ბრძა  ნე  ბის თა  ნახ   მად, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში არ   სე  ბუ  ლი ყვე  ლა სამ   კურ   ნა  ლო–პრო  ფი  ლაქ  -
ტი  უ  რი და სა  მეც   ნი  ე  რო–კვლე  ვი  თი და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლებს ევა  ლე  ბათ, გა  ნა  ხორ   ცი  ე -
ლონ სა  მე  დი  ცი  ნო ტე  ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის შე  ძე  ნა მხო  ლოდ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც  -
ვის სა  მი  ნის   ტ   როს მი  ერ დად   გე  ნი  ლი წე  სით ლი  ცენ   ზი  რე  ბუ  ლი იური  დი  უ  ლი პი  რე  ბი  სა  გან (ლიცენზია 
„სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის სა  ბი  თუ  მო რე  ა  ლი  ზა  ცი  ა  ზე”). „სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე -
თო  ბე  ბის სა  ბი  თუ  მო რე  ა  ლი  ზა  ცი  ა  ზე” ლი  ცენ   ზი  ის გა  ცე  მის წე  სი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ  -
როს მი  ერ დად   გე  ნი  ლი არ არის. აღ   ნიშ   ნუ  ლი ლი  ცენ   ზი  ის გა  ცე  მის სა  კითხი არც „ლიცენზიებისა და 
ნე  ბარ   თ   ვე  ბის შე  სა  ხებ” სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნით რე  გუ  ლირ   დე  ბა.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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ამა  ვე ბრძა  ნე  ბის შე  სა  ბა  მი  სად, სა  მე  დი  ცი  ნო და  ნიშ   ნუ  ლე  ბის გა  ზომ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის გამ   ყიდ   ველ 
იური  დი  ულ პირს ზე  მო  აღ   ნიშ   ნულ ლი  ცენ   ზი  ას   თან ერ   თად, და  მა  ტე  ბით უნ   და გა  აჩ   ნ   დეს სტან   დარ   ტი -
ზა  ცი  ის, მეტ   რო  ლო  გი  ი  სა და სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის სა  ხელ   მ   წი  ფო დე  პარ   ტა  მენ   ტის მი  ერ გა  ცე  მუ  ლი სა  თა -
ნა  დო ნე  ბარ   თ   ვა. სტან   დარ   ტი  ზა  ცი  ის, მეტ   რო  ლო  გი  ი  სა და სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის სა  ხელ   მ   წი  ფო დე  პარ   ტა -
მენ   ტი აღარ არ   სე  ბობს, ხო  ლო სსიპ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სტან   დარ   ტე  ბის, ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი  სა და 
მეტ   რო  ლო  გი  ის ეროვ   ნუ  ლი სა  ა  გენ   ტო ასეთ ნე  ბარ   თ   ვებს არ გას   ცემს.

აღ   ნიშ   ნუ  ლი ბრძა  ნე  ბის შეს   რუ  ლე  ბის კონ   ტ   რო  ლი ევა  ლე  ბა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ   როს 
კონ   ტ   რო  ლის ინ   ს   პექ   ცი  ას და სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კი  სა და ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის დე  პარ   ტა  მენტს. აღ   ნიშ   ნუ -
ლი უწყე  ბე  ბი ამ   ჟა  მად სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ  -
როს სის   ტე  მა  ში არ ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რებს.

ამ   რი  გად, ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი ბრძა  ნე  ბის არ   ცერ   თი პუნ   ქ   ტი რე  ა  ლო  ბას   თან შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  ში არ არის. 

8. პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა

სა  მო  ქა  ლა  ქო კო  დექ   სის 1009–1016 მუხ   ლე  ბი არე  გუ  ლი  რებს უხა  რის   ხო პრო  დუქ   ტით გა  მოწ   ვე  უ  ლი 
ზი  ა  ნი  სათ   ვის პრო  დუქ   ტის მწარ   მო  ებ   ლის პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბას.

ამ კო  დექ   სის მი  ხედ   ვით პრო  დუქ   ტად მი  იჩ   ნე  ვა ყვე  ლა მოძ   რა  ვი ნივ   თი, −  მა  ში  ნაც, რო  ცა იგი სხვა 
მოძ   რა  ვი ან უძ   რა  ვი ნივ   თის ნა  წილს შე  ად   გენს, ასე  ვე −  ელექ   ტ   რო  დე  ნი. მწარ   მო  ებ   ლად კი მი  იჩ   ნე  ვა 
პი  რი, ვინც აწარ   მოა სა  ბო  ლოო პრო  დუქ   ტი, ძი  რი  თა  დი ელე  მენ   ტი ან პრო  დუქ   ტის ნა  წი  ლი. მწარ   მო  ებ  -
ლად ით   ვ   ლე  ბა ასე  ვე ყვე  ლა, ვინც სა  კუ  თა  რი სა  ხე  ლით, სა  სა  ქონ   ლო ან სხვაგ   ვა  რი გან   მას   ხ   ვა  ვე  ბე  ლი 
ნიშ   ნით გა  მო  დის, რო  გორც მწარ   მო  ე  ბე  ლი. 

მწარ   მო  ებ   ლად ით   ვ   ლე  ბა აგ   რეთ   ვე, პი  რი, რო  მელ   საც სა  მე  ურ   ნეო მიზ   ნე  ბით, თა  ვი  სი საქ   მი  ა  ნი მოღ  -
ვა  წე  ო  ბის სფე  რო  ში, სა  მო  ქა  ლა  ქო კო  დექ   სით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი პი  რო  ბე  ბის დაც   ვით პრო  დუქ   ტი 
გა  მო  აქვს გა  ყიდ   ვის, გა  ქი  რა  ვე  ბის, ლი  ზინ   გის ან სხვა ფორ   მით. 

სა  მო  ქა  ლა  ქო კო  დექ   სის თა  ნახ   მად, პრო  დუქ   ტი ით   ვ   ლე  ბა უხა  რის   ხოდ, თუ იგი არ უზ   რუნ   ველ   ყოფს იმ 
სა  ი  მე  დო  ო  ბას, რო  მე  ლიც ყვე  ლა გა  რე  მო  ე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით მო  სა  ლოდ   ნე  ლი იყო ამ პრო  დუქ   ტი -
სა  გან. 

უხა  რის   ხო პრო  დუქ   ტით მი  ყე  ნე  ბუ  ლი ზი  ა  ნი  სათ   ვის პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბი  სას მტკი  ცე  ბის ტვირ   თი ეკის  -
რე  ბა და  ზა  რა  ლე  ბულს. 

ზი  ა  ნის ანაზღა  უ  რე  ბის ვალ   დე  ბუ  ლე  ბა ვრცელ   დე  ბა ზი  ან   ზე, რო  მე  ლიც წარ   მო  იშ   ვა სიკ   ვ   დი  ლით, ან 
სხე  უ  ლის ან   და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის და  ზი  ა  ნე  ბით. 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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მოთხოვ   ნის ხან   დაზ   მუ  ლო  ბის ვა  და არის სა  მი წე  ლი იმ მო  მენ   ტი  დან, რო  ცა ზი  ა  ნის ანაზღა  უ  რე  ბის 
უფ   ლე  ბის მქო  ნემ გა  ი  გო ან უნ   და გა  ე  გო ზი  ა  ნის, ნაკ   ლის ან   და ზი  ა  ნის ანაზღა  უ  რე  ბა  ზე ვალ   დე  ბუ  ლი 
პი  რის შე  სა  ხებ. მოთხოვ   ნა ქარ   წყ   ლ   დე  ბა ათი წლის შემ   დეგ იმ მო  მენ   ტი  დან, რო  ცა მწარ   მო  ე  ბელ   მა ზი -
ა  ნის გა  მომ   წ   ვე  ვი პრო  დუქ   ტი სა  რე  ა  ლი  ზა  ცი  ოდ გა  ი  ტა  ნა.  

სა  მო  ქა  ლა  ქო კო  დექ   სის აღ   ნიშ   ნულ მუხ   ლებ   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის მი  ერ 2010 წლის 25 აგ  -
ვის   ტოს მი  ღე  ბუ  ლი #1140 გან   კარ   გუ  ლე  ბით გათ   ვ   ლის   წი  ნე  ბუ  ლია ცვლი  ლე  ბე  ბის შე  ტა  ნა, რომ   ლე  ბიც 
ძი  რი  თა  დად ეხე  ბა და აკონ   კ   რე  ტებს მწარ   მო  ებ   ლის პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის გა  მომ   რიცხავ გა  რე  მო  ე  ბებს.

9.  სტან   დარ   ტი  ზა  ცი  ის, აკ   რე  დი  ტა  ცი  ის, შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბის, ტექ   ნი  კუ  რი     
რეგ   ლა  მენ   ტი  რე  ბი  სა და მეტ   რო  ლო  გი  ის სფე  რო  ში სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო რე  ფორ   მის და ტექ   ნი  კუ  რი  
რეგ   ლა  მენ   ტის მი  ღე  ბის სამ   თავ   რო  ბო პროგ   რა  მით და  გეგ   მი  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი

2010 წლის 25 აგ   ვის   ტოს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის მი  ერ მი  ღე  ბულ იქ   ნა გან   კარ   გუ  ლე  ბა #1140 
„სტანდარტიზაციის, აკ   რე  დი  ტა  ცი  ის, შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბის, ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტი  რე  ბი  სა 
და მეტ   რო  ლო  გი  ის სფე  რო  ში სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო რე  ფორ   მის და ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტის მი  ღე  ბის 
სამ   თავ   რო  ბო პროგ   რა  მის დამ   ტ   კი  ცე  ბის შე  სა  ხებ”. აღ   ნიშ   ნუ  ლი პროგ   რა  მის თა  ნახ   მად, სა  ხელ   მ   წი  ფოს 
მი  ერ პრო  დუქ   ცი  ის უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა და თა  ვი  სუ  ფა  ლი მი  მოქ   ცე  ვის სფე  რო  ში არ   სე  ბუ  ლი კა  ნონ   მ   დებ  -
ლო  ბის ანა  ლი  ზის სა  ფუძ   ველ   ზე (პროდუქციაში იგუ  ლის   ხ   მე  ბა სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბიც) მი -
ზან   შე  წო  ნი  ლად იქ   ნა მიჩ   ნე  უ  ლი ერ   თი  ა  ნი „პროდუქციის უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა და თა  ვი  სუ  ფა  ლი მი  მოქ   ცე -
ვის კო  დექ   სის” მი  ღე  ბა. 

გან   კარ   გუ  ლე  ბის ტექ   ს   ტის თა  ნახ   მად, აღ   ნიშ   ნულ კო  დექ   ს   ზე მუ  შა  ო  ბა უნ   და დას   რუ  ლე  ბუ  ლი  ყო ჯერ 
კი  დევ 2010 წლის ოქ   ტომ   ბერ   ში.

კო  დექ   სი უნ   და მო  ი  ცავ   დეს ყვე  ლა სა  მარ   თ   ლებ   რივ სა  კითხს პრო  დუქ   ცი  ის უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა და ხა -
რის   ხის ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რის შე  სა  ხებ. იმა  ვე გან   კარ   გუ  ლე  ბის მი  ხედ   ვით, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სურ   ვი  ლი 
აქვს, გა  და  სინ   ჯოს და შეც   ვა  ლოს მოქ   მე  დი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა იმ   გ   ვა  რად, რომ შექ   მ   ნას ერ   თი  ა  ნი და 
ეფექ   ტუ  რი ბა  ზა ხა  რის   ხის ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რის ადეკ   ვა  ტუ  რი დო  ნის უზ   რუნ   ველ   სა  ყო  ფად.

ზო  გა  დი პრინ   ცი  პე  ბი და დე  ბუ  ლე  ბე  ბი, რომ   ლე  ბიც უნ   და შე  დი  ო  დეს პრო  დუქ   ცი  ის უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა 
და თა  ვი  სუ  ფა  ლი მი  მოქ   ცე  ვის კო  დექ   ს   ში, მო  ცე  მუ  ლია თა  ვად პროგ   რა  მა  ში.

ამა  ვე პროგ   რა  მით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლია სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სფე  რო  ში არ   სე  ბულ ევ   რო -
პის კავ   ში  რის დი  რექ   ტი  ვებ   თან, კერ   ძოდ: სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი 93/42/EEC, ინ   -   ვიტ   რო დი -
აგ   ნოს   ტი  კუ  რი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი 98/79/EC, აქ   ტი  უ  რად იმ   პ       ლან   ტი  რე  ბა  დი სა  მე  დი  ცი  ნო 
მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი 90/385/EEC და სხვა მო  ნა  თე  სა  ვე დი  რექ   ტი  ვე  ბი, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის 
შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  ში მოყ   ვა  ნა, რო  მე  ლიც უნ   და გან   ხორ   ცი  ელ   დეს ეტა  პობ   რი  ვად. აღ   ნიშ   ნუ  ლი დი  რექ   ტი -
ვე  ბი მო  ცე  მუ  ლია „ახალი და გლო  ბა  ლუ  რი მიდ   გო  მე  ბის დი  რექ   ტი  ვე  ბის შე  მო  ღე  ბის ქვეპ   როგ   რა  მის” 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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მე  სა  მე ჯგუფ   ში, რაც ით   ვა  ლის   წი  ნებს მათ მი  ღე  ბას მხო  ლო პირ   ველ ჯგუფ   ში მო  ცე  მუ  ლი დი  რექ   ტი -
ვე  ბის სრუ  ლად ინ   კორ   პო  რი  რე  ბა/   მი  ღე  ბის შემ   დეგ. პირ   ვე  ლი ჯგუ  ფის დი  რექ   ტი  ვე  ბის ინ   კორ   პო  რი  რე -
ბა/   მი  ღე  ბა კი გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლია სტრა  ტე  გი  ი  სა და სამ   თავ   რო  ბო პროგ   რა  მის მი  ღე  ბი  დან 36 თვე  ში.

რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი: დე  ფი  ნი  ცია – სა  სურ   ვე  ლია მრა  ვა  ლი ტერ   მი  ნის გან   მარ   ტე  ბის ნაც   ვ   ლად 
შე  მო  ღე  ბულ იქ   ნას ერ   თი ტერ   მი  ნი, რო  მე  ლიც თა  ვი  სი ში  ნა  არ   სით იქ   ნე  ბა ევ   რო  პის კავ   ში -
რის დი  რექ   ტი  ვებ   ში გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი ტერ   მი  ნის „სამედიცინო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი” გან   მარ  -
ტე  ბის ანა  ლო  გი  უ  რი. ამას   თან, სა  სურ   ვე  ლია ტერ   მი  ნის „სამედიცინო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი” 
ან „სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბი” გან   მარ   ტე  ბა მო  ცე  მუ  ლი იყოს კა  ნონ   ში და არა 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის 2003 წლის 
10 დე  კემ   ბ   რის #318/ნ ბრძა  ნე  ბით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი „სამედიცინო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის 
რე  გის   ტ   რა  ცი  ის წეს   ში”, რო  მე  ლიც, გარ   და ტერ   მინ   თა გან   მარ   ტე  ბე  ბი  სა, უმოქ   მე  დო დო  კუ -
მენ   ტი  ა, წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა  ში მო  დის აღ   ნიშ   ნუ  ლი სფე  როს მა  რე  გუ  ლი  რე  ბელ სხვა სა  კა  ნონ   მ  -
დებ   ლო და ნორ   მა  ტი  ულ აქ   ტებ   თან და გა  უქ   მე  ბას ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა.

კლა  სი  ფი  კა  ცია – სა  სურ   ვე  ლია მოხ   დეს სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბა 
ევ   რო  პის კავ   შირ   ში არ   სე  ბუ  ლი კლა  სი  ფი  კა  ცი  ის შე  სა  ბა  მი  სად. სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ე -
ბე  ბის კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბა აუცი  ლე  ბე  ლია პრო  დუქ   ცი  ი  სა და მომ   სა  ხუ  რე  ბის სერ   ტი  ფი  კა  ცი  ის 
შე  სა  ხებ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნით გან   საზღ   ვ   რუ  ლი წე  სით სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის 
სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბი  სათ   ვის. იმის მი  ხედ   ვით, რო  მელ კა  ტე  გო  რი  ა  ში აღ   მოჩ   ნ   დე  ბა კონ   კ   რე  ტუ  ლი 
სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბა, მას   ზე გავ   რ   ცელ   დე  ბა კა  ნო  ნით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი სერ   ტი -
ფი  ცი  რე  ბის სხვა  დას   ხ   ვა წე  სი. ნაკ   ლე  ბად სა  ხი  ფა  თო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი  სათ   ვის საკ   მა  რი  სი იქ  -
ნე  ბა მხო  ლოდ მწარ   მო  ებ   ლის მი  ერ სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბა. ამ   ჟა  მად, იგუ  ლის   ხ   მე  ბა, რომ სა  მე  დი -
ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბა უნ   და მოხ   დეს კონ   კ   რე  ტუ  ლი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა -
მენ   ტე  ბით. თუმ   ცა, რამ   დე  ნა  დაც სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბა უფ   რო 
ფარ   თო მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბის სა  კითხი  ა, სა  სურ   ვე  ლი  ა, იგი მოხ   დეს ერ   თი ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ   ტით, 
იქ   ნე  ბა ეს კა  ნო  ნი, რო  მე  ლიც ასე  ვე შე  ი  ცავს სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის გან   მარ   ტე  ბას, 
თუ ერ   თი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტი.

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სა  ხელ   მ   წი  ფო რე  გის   ტ   რა  ცია – სა  სურ   ვე  ლია გა  უქ   მ   დეს სა -
ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის 2003 წლის 10 
დე  კემ   ბ   რის #318/ნ ბრძა  ნე  ბით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო ტექ   ნი  კუ  რი ნა  კე  თო  ბე  ბის რე -
გის   ტ   რა  ცი  ის წე  სი, რო  მე  ლიც უმოქ   მე  დოა და წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა  ში მო  დის აღ   ნიშ   ნუ  ლი სფე -
როს მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი სხვა სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო და კა  ნონ   ქ   ვემ   დე  ბა  რე ნორ   მა  ტი  ულ აქ   ტე  ბით 
გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბულ პრო  ცე  დუ  რებ   თან.

ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბი სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის შე  სა  ხებ – სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეკო -
ნო  მი  კი  სა და მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის სა  მი  ნის   ტ   რომ და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ უწყე  ბებ   თან შე  თან   ხ  -
მე  ბით შე  ი  მუ  შა  ვოს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მი  სა  ღე  ბი (მათ შო  რის სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბებ   თან 
და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი) ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის  ნუს   ხა.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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მი  ღე  ბულ იქ   ნას სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბებ   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ  -
ტე  ბი. 

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბა  – სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბებ   თან და -
კავ   ში  რე  ბუ  ლი ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა  მენ   ტე  ბის მი  ღე  ბა სა  ფუძ   ველს მის   ცემს შე  სა  ბა  მი  სი აკ   რე -
დი  ტე  ბუ  ლი ორ   გა  ნო  ე  ბის გა  ჩე  ნას, რომ   ლე  ბიც მო  ახ   დე  ნენ სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის 
ტექ   ნი  კურ რეგ   ლა  მენ   ტებ   თან შე  სა  ბა  მი  სო  ბის შე  ფა  სე  ბას და სა  თა  ნა  დო სერ   ტი  ფი  კა  ტის გა -
ცე  მას.

ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბა და კონ   ტ   რო  ლი  – სა  სურ   ვე  ლი  ა, კა  ნო  ნით გა  ნი  საზღ   ვ   როს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ბა  ზარ   ზე გა  ტა  ნილ სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლობ   ზე ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბი  სა და კონ   ტ   რო  ლის გან  -
მა  ხორ   ცი  ე  ლე  ბე  ლი კომ   პე  ტენ   ტუ  რი ორ   გა  ნო.

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის შე  სა  ხებ სტან   დარ   ტე  ბი – სა  სურ   ვე  ლი  ა, ტექ   ნი  კუ  რი რეგ   ლა -
მენ   ტე  ბით გა  ნი  საზღ   ვ   როს სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
სტან   დარ   ტე  ბად აღი  ა  რე  ბუ  ლი სა  ერ   თა  შო  რი  სო სტან   დარ   ტე  ბის სა  ვალ   დე  ბუ  ლო გა  მო  ყე  ნე  ბა.

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის და  კა  ლიბ   რე  ბა – სა  სურ   ვე  ლი  ა, გა  ზომ   ვა  თა ერ   თი  ა  ნო  ბის შე -
სა  ხებ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნის რე  გუ  ლი  რე  ბის სფე  რო  ში მო  ექ   ცეს სა  მე  დი  ცი  ნო და  ნიშ   ნუ  ლე -
ბის გა  ზომ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი, გა  ნი  საზღ   ვ   როს სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბებ   ზე სა  ხელ   მ   წი  ფო 
მეტ   რო  ლო  გი  უ  რი ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბი  სა და კონ   ტ   რო  ლის გან   მარ   ხორ   ცი  ე  ლე  ბე  ლი და  წე  სე  ბუ -
ლე  ბა და შე  სა  ბა  მი  სი ცვლი  ლე  ბე  ბი შე  ვი  დეს ზე  მო  აღ   ნიშ   ნულ კა  ნონ   ში.

სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბის შე  ძე  ნა, ექ   პ   ლუ  ა  ტა  ცია – სა  სურ   ვე  ლი  ა, გა  უქ   მ   დეს სა  ქარ   თ  -
ვე  ლოს ჯან   მ   რ   თ   ლო  ბის დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის 1999 წლის 6 იან   ვ   რის #1/ო ბრძა  ნე  ბა, რო  მე  ლიც 
უმოქ   მე  დო  ა.

პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა – სა  სურ   ვე  ლია შე  ვი  დეს ისე  თი ცვლი  ლე  ბე  ბი სა  მო  ქა  ლა  ქო კო  დექ   ს   ში, 
რომ   ლე  ბიც სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბით მი  ყე  ნე  ბუ  ლი ზი  ა  ნი  სათ   ვის პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბას 
უფ   რო დე  ტა  ლუ  რად და  ა  რე  გუ  ლი  რებს.

სამ   თავ   რო  ბო პროგ   რა  მა – სა  სურ   ვე  ლია სამ   თავ   რო  ბო პროგ   რა  მით გა  ნი  საზღ   ვ   როს სა  მე  დი -
ცი  ნი მოწყო  ბი  ლო  ბებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის გან   ხორ   ცი -
ე  ლე  ბის კონ   კ   რე  ტუ  ლი ვა  დე  ბი და რაც შე  იძ   ლე  ბა, სწრა  ფად გან   ხორ   ცი  ელ   დეს პროგ   რა  მით 
გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო ცვლი  ლე  ბე  ბი.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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4.6. შე  საძ   ლებ   ლო  ბის  შეზღუდ   ვა, შე  ფა  სე  ბა,  სტა  ტუ  სის  გან   საზღ   ვ   რა.

4.6.1. სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო რე  გუ  ლა  ცი  ა, არ   სე  ბუ  ლი მო  დე  ლი და მე  თო  დო  ლო  გია

ცნო  ბი  ლი  ა, რომ თა  ვი  სი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბით შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბის სტა  ტუ  სის (შშს) დად   გე  ნას 
და შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პირ   თა (შშმპ) სა  ჭი  რო  ე  ბის გან   საზღ   ვ   რას  ცენ   ტ   რა  ლუ  რი 
ად   გი  ლი უკა  ვია ამ სფე  რო  ში სა  ხელ   მ   წი  ფო პო  ლი  ტი  კის შე  მუ  შა  ვე  ბი  სა  და სტრა  ტე  გი  ის  არ   ჩე  ვის საქ  -
მე  ში. 

დღე  ი  სათ   ვის შშს-ს გან   საზღ   ვ   რის წე  სი, სტა  ტუ  სის და სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბის შე  ფა  სე  ბა სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო დო -
ნე  ზე რე  გუ  ლი  რებ   და 2001 წელს მი  ღე  ბუ  ლი კა  ნო  ნით  სა  მე  დი  ცი  ნო-   სო  ცი  ა  ლუ  რი ექ   ს   პერ   ტი  ზის შე -
სა  ხებ და 2003-2007 წლებ   ში მი  ღე  ბუ  ლი ოთხი ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ   ტით. კა  ნო  ნი, რო  მე  ლიც  გან   საზღ  -
ვ   რავს სა  მე  დი  ცი  ნო–სო  ცი  ა  ლუ  რი ექ   ს   პერ   ტი  ზის სა  მარ   თ   ლებ   რივ, ეკო  ნო  მი  კურ და ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ულ 
სა  ფუძ   ვ   ლებს და შშს-ის მი  ნი  ჭე  ბის ინ   ს   ტ   რუქ   ცია თა  ვი  სი ში  ნა  არ   სით გა  ნე  კუთ   ვ   ნე  ბა შეზღუ  დუ  ლი შე -
საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის შე  ფა  სე  ბის ე.წ. სა  მე  დი  ცი  ნო მო  დელს, რო  მე  ლიც შეზღუდ   ვას,  ან ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის 
მდგო  მა  რე  ო  ბის დრო  ე  ბით და  კარ   გ   ვას გა  ნი  ხი  ლავს, რო  გორც პრობ   ლე  მას, რო  მე  ლიც გა  მოწ   ვე  უ  ლია 
ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მოშ   ლით და ძი  რი  თა  დად უნ   და მოგ   ვარ   დეს მკურ   ნა  ლო  ბის გზით, რაც კარ   გად ჩანს 
კა  ნო  ნით გან   საზღ   ვ   რუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბის შეზღუდ   ვის დე  ფი  ნი  ა  შიც. 

კა  ნო  ნის თანახმად −  შე  საძ   ლებ   ლო  ბის  შეზღუდ   ვა არის და  ა  ვა  დე  ბის, ტრავ   მის, ანა  ტო  მი  უ  რი ან გო 
ნებ   რი  ვი დე  ფექ   ტის შე  დე  გად გა  მოწ   ვე  უ  ლი ადა  მი  ა  ნის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მოშ   ლა ორ   გა  ნიზ   მის ფუნ   ქ   ცი 
ის მყა  რი დარ   ღ   ვე  ვით, რაც გა  ნა  პი  რო  ბებს ქმე  დო  ბა  უ  ნა  რი  ა  ნო  ბის დრო  ე  ბით ან მუდ   მივ შეზღუდ   ვას, 
რის გა  მოც სა  ჭი  რო ხდე  ბა მი  სი სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვა. 

დე  ფი  ნი  ცი  ა  ში  იკ   ვე  თე  ბა  ორი მთა  ვა  რი ნა  წი  ლი: შე  საძ   ლებ   ლო  ბის შეზღუდ   ვა, რო  მე  ლიც  გან   ხი  ლუ -
ლია რო  გორც  ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მოშ   ლა და მი  სი შე  დე  გი-  ქმე  დუ  ნაo   რი  ა  ნო  ბის და  კარ   გ   ვა. ამა  ვე დროს 
ყუ  რადღე  ბა   არ ექ   ცე  ვა  იმ რე  ა  ლო  ბას,  რომ  ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბა და შე  საძ   ლებ   ლო  ბის შეზღუდ   ვა  
წარ   მო  ად   გენს  კომ   პ   ლექ   სურ ურ   თი  ერ   თ   ქ   მე  დე  ბას პი  როვ   ნე  ბის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბა  სა და 
გა  რე  მოს კონ   ტექ   ს   ტუ  ა  ლურ და პი  რად ფაქ   ტო  რებს შო  რის.  შე  დე  გად, თუ პრობ   ლე  მის გა  მოს   წო  რე  ბა 
მკურ   ნა  ლო  ბით ვერ ხერ   ხ   დე  ბა, სა  მე  დი  ცი  ნო მო  დე  ლის დროს სის   ტე  მა ან სა  ერ   თოდ ვე  ღარ ხე  დავს 
შემ   თხ   ვე  ვას, ან მას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ ყვე  ლა წარ   მოქ   მ   ნილ პრობ   ლე  მას მი  ა  წერს არ   სე  ბულ სტა  ტი -
კურ სინ   დ   რომს. 

კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით დად   გე  ნი  ლი  შშს-ს დად   გე  ნის ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ის მი  ხედ   ვით, სა  მე  დი  ცი  ნო საქ   მი  ა  ნო  ბის 
რე  გუ  ლი  რე  ბის სა  ა  გენ   ტო არ   ჩევს იმ  სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებს, რო  მელ   თაც გარ   კ   ვე  უ  ლი ვა  დით 
(2 წლით) ეძ   ლე  ვათ უფ   ლე  ბა ჩა  ა  ტა  რონ შე  ფა  სე  ბა, ექ   ს   პერ   ტი  ზა და სხვა  დას   ხ   ვა ვა  დით და  ად   გი  ნონ  
შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბის პი  რის  სტა  ტუ  სი. სამ   წუ  ხა  როდ ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ა  ში არ არის მი  თი  თე  ბუ -
ლი რა სტან   დარ   ტებ   ზე ან პრინ   ცი  პებ   ზე დაყ   რ   დ   ნო  ბით ახ   დენს სა  ა  გენ   ტოს უფ   რო  სის ინ   დი  ვი  ა  დუ  ლი 
ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  ულ   -   სა  მარ   თ   ლებ   ლი  ვი აქ   ტით შექ   მ   ნი  ლი კო  მი  სია ამ   გ   ვა  რი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის შერ   ჩე  ვას. 
ამა  ვე ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ის მი  ხედ   ვით გან   საზღ   ვ   რუ  ლია ქმე  დო  ბა  უ  ნა  რი  ა  ნო  ბის შეზღუდ   ვის ხა  რის   ხი და და -
კა  ტე  გო  რი  ე  ბი, ასე  ვე იმ და  ა  ვა  დე  ბე  ბის, ანა  ტო  მი  უ  რი და გო  ნებ   რი  ვი დე  ფექ   ტე  ბის ნუს   ხა, რიმ   ლე  ბიც 

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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შე  იძ   ლე  ბა გახ   დეს შე  საძ   ლებ   ლო  ბის  შეზღუდ   ვის სტა  ტუ  სის მი  ნი  ჭე  ბის  სა  ფუძ   ვე  ლი, თუმ   ცა არ უთი -
თებს შე  ფა  სე  ბის რო  მელ მე  თო  დებს,  პრინ   ცი  პებს და  ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტებს იყე  ნებს შე  ფა  სე  ბი  სას, ასე  ვე 
პრაქ   ტი  კუ  ლად არ არის გან   საზღ   ვ   რუ  ლი პრო  ცეს   ში ჩარ   თუ  ლი ადა  მი  ა  ნუ  რი რე  სურ   სის კომ   პე  ტენ   ცი -
ე  ბი, მა  შინ რო  ცა დე  ტა  ლუ  რად არის გან   საზღ   ვ   რუ  ლი და  ა  ვა  დე  ბა  თა კო  დე  ბი და სა  ე  ქი  მო  სპე  ცი  ა  ლის  -
ტ   თა ნუს   ხა, რომ   ლე  ბიც უფ   ლე  ბა  მო  სილ   ნი არი  ან მო  ახ   დი  ნონ შე  ფა  სე  ბა სხვა  დას   ხ   ვა ნო  ზო  ლო  გი  ე  ბის 
მი  ხედ   ვით. 

რო  გორც უკ   ვე ავ   ღ   ნიშ   ნეთ,  სტა  ტუ  სის გან   საზღ   ვ   რის   მომ   ქ   მე  დი წე  სი ძი  რი  თა  დად და  ფუძ   ნე  ბუ  ლია 
მსოფ   ლი  ოს ჯან   დაც   ვის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მი  ერ მი  ღე  ბუ  ლი და  ა  ვა  დე  ბე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო კლა  სი  ფი  კა -
ცი  ა  ზე (ICD-10),  რო  მე  ლიც თა  ვის   თა  ვად არ არის ფუნ   ქ   ცი  ო  ნა  ლუ  რი სტა  ტუ  სის ინ   ფორ   მა  ცი  ის მა  ტა -
რე  ბე  ლი. იგი გან   საზღ   ვ   რავს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბას, მი  სი დარ   ღ   ვე  ვის სა  ხეს და არა  ფერს 
ამ   ბობს ფუნ   ქ   ცი  ო  ნა  ლუ  რი აქ   ტი  ვო  ბის შეზღუდ   ვა  სა და მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის მი  ღე  ბის (სოციალიზაციის) 
პრობ   ლე  მებ   ზე. მარ   თა  ლია გან   საზღ   ვ   რის წეს   ში გა  მო  ყო  ფი  ლია ორ   გა  ნიზ   მის ძი  რი  თა  დი ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის 
დარ   ღ   ვე  ვის კა  ტე  გო  რი  ე  ბიც, მაგ   რამ მა  თი ნუს   ხა ძალ   ზედ მწი  რი  ა, შე  ფა  სე  ბის ხა  რის   ხი კი მის სტრუქ  -
ტუ  რა  სა  და პრო  ცეს   ში არ   სე  ბუ  ლი მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი პრობ   ლე  მე  ბის გა  მო ძალ   ზე და  ბა  ლი  ა.  სწო  რედ 
ამ   გ   ვა  რი მე  თო  დო  ლო  გი  უ  რი არ   ჩე  ვა  ნი გა  ნა  პი  რო  ბებს იმ ფაქტს, რომ  შე  ფა  სე  ბის არ   სე  ბუ  ლი სის   ტე  მა 
შეზღუ  დულ შე  საძ   ლებ   ლო  ბის  იდენ   ტი  ფი  ცი  რე  ბას ახ   დენს სხე  უ  ლის ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის და  /ან სტრუქ   ტუ -
რის დარ   ღ   ვე  ვე  ბის დროს, უფ   რო ნაკ   ლე  ბად  ქმე  დე  ბის დარ   ღ   ვე  ვე  ბი  სას და პრაქ   ტი  კუ  ლად „ბრმაა” 
პი  რის სო  ცი  უმ   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის შეზღუდ   ვის შე  ფა  სე  ბი  სას. 

ზე  მოთ აღ   წე  რი  ლი  პრობ   ლე  მე  ბის გა  მო, შე  ფა  სე  ბის სა  მე  დი  ცი  ნო მო  დე  ლი არა  ა  დეკ   ვა  ტუ  რია ადა  მი -
ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვის თვალ   საზ   რი  სით და არა  ხარ   ჯ   თე  ფექ   ტუ  რია  ძი  რი  თა  დად სო  ცი  ა  ლურ დახ  -
მა  რე  ბებ   ზე და სო  ცი  ა  ლუ  რი პროგ   რა  მებ   ზე ორი  ენ   ტი  რე  ბის გა  მო. შშს-ის აღ   წე  რი  სას სა  მე  დი  ცი  ნო მო -
დე  ლი და ნო  ზო  ლო  გი  ა  ზე და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი მე  თო  დო  ლო  გია სტან   დარ   ტუ  ლი სტრუქ   ტუ  რის, პრო  ცე  სის 
და ენის არარ   სე  ბო  ბის გა  მო  ვერ იძ   ლე  ვა იმ ხა  რის   ხი  სა და სან   დო  ო  ბის ინ   ფორ   მა  ცი  ას, რო  მე  ლიც 
სა  შუ  ა  ლე  ბას  მის   ცემ   და ამ დარ   გის სპე  ცი  ა  ლის   ტებს, მკვლე  ვა  რებს, პო  ლი  ტი  კო  სებს  და  შშმპ-ს გა  ა -
ნა  ლი  ზონ რე  ა  ლუ  რი მდგო  მა  რე  ო  ბა,  და  გეგ   მონ აუცი  ლე  ბე  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბი, გა  ზო  მონ და შე  ა  და  რონ 
მი  ღე  ბუ  ლი შე  დე  გე  ბი. 

4.6.2. რე  კო  მენ   და  ცი  ა:

შშს-ის შე  ფა  სე  ბის სა  მე  დი  ცი  ნო მო  დე  ლის ალ   ტერ   ნა  ტი  ვად მიჩ   ნე  უ  ლია ე.წ. სო  ცი  ა  ლუ  რი მო  დე  ლი, 
რო  მე  ლიც შე  იქ   მ   ნა შშმპ-თა  მი  ერ, ხო  ლო სხვა  დას   ხ   ვა ხა  რის   ხი  თა და ინ   ტენ   სი  ვო  ბით მი  სი და  ნერ   გ  -
ვა აშ   შ   -   ში და ევ   რო  პა  ში და  იწყო ათე  უ  ლი წლის წინ. მთა  ვა  რი ბიძ   გი ამ   გ   ვა  რი მო  დე  ლის შექ   მ   ნის   თ   ვის 
ითა  მა  შა მთელს მსოფ   ლი  ო  ში შშმპ-თა უფ   ლებ   რი  ვი სა  კითხე  ბის აქ   ტუ  ა  ლი  ზა  ცი  ამ და სა  მე  დი  ცი  ნო მო -
დე  ლის პი  რო  ბებ   ში დაგ   რო  ვილ   მა არა  სა  ხარ   ბი  ე  ლო გა  მოც   დი  ლე  ბამ. 

სო  ცი  ა  ლუ  რი მო  დე  ლის ყვე  ლა  ზე რა  დი  კა  ლუ  რი ვა  რი  ან   ტის მი  ხედ   ვით:  შე  საძ   ლებ   ლო  ბის შეზღუდ   ვა 
წარ   მო  ად   გენს სო  ცი  ა  ლუ  რად გან   პი  რო  ბე  ბულ მდგო  მა  რე  ო  ბას და არა ადა  მი  ა  ნე  ბი  სათ   ვის და  მა  ხა  სი -
ა  თე  ბელ შე  საძ   ლე  ბელ ზო  გად ნი  შანს.  იგი სა  ჭი  რო  ებს პო  ლი  ტი  კურ პა  სუ  ხებს,  რად   გან პრობ   ლე  მა 
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შექ   მ   ნი  ლია გა  რე  მომ   ც   ველ გა  რე  მო  ში  სა  ჭი  რო პი  რო  ბე  ბის ნაკ   ლე  ბო  ბით, რაც თა  ვის მხრივ გა  მოწ   ვე -
უ  ლია ადეკ   ვა  ტუ  რი და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის, ნე  ბის და სხვა ას   პექ   ტე  ბის არ   ქო  ნით. 

უნ   და აღი  ნიშ   ნოს, რომ სო  ცი  ა  ლუ  რი მო  დე  ლის   თ   ვის და  მა  ხა  სი  ა  თებ   ლი ამ   გ   ვა  რი რა  დი  კა  ლუ  რი მიდ   გო -
მა, არა  ნაკ   ლე  ბი რის   კის შემ   ც   ვე  ლი  ა. რე  ა  ლუ  რად არაქ   მე  დუ  ნა  რი  ა  ნო  ბა ორი  ვე მო  დე  ლი  სათ   ვის და  მა -
ხა  სი  ა  თე  ბე  ლი ფორ   მე  ბის და ნიშ   ნე  ბის მა  ტა  რე  ბე  ლია და ცვლი  ლე  ბე  ბის სტრა  ტე  გი  ის არ   ჩე  ვი  სას გა -
დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მიმ   ღებ   მა პი  რებ   მა ეს რე  ა  ლო  ბა აუცი  ლებ   ლად უნ   და გა  ით   ვა  ლის   წი  ნონ. მი  უ  ხე  და  ვათ 
იმი  სა, რომ ქვეყ   ნის მი  ერ აღე  ბუ  ლი სა  ერ   თა  შო  რი  სო ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე  ბი და მწვა  ვე რე  ა  ლო  ბე  ბი აშ   კა -
რად უჩ   ვე  ნებს ცვლი  ლე  ბე  ბის აუცი  ლებ   ლო  ბას, რის შე  დე  გა  დაც  სა  მე  დი  ცი  ნო მო  დე  ლი აუცი  ლებ   ლად 
და  კარ   გავს დო  მი  ნანტ მდგო  მა  რე  ო  ბას, მი  სი კომ   პო  ნენ   ტე  ბის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბა სრუ  ლი  ად აუცი  ლე  ბე  ლი  ა. 

ჩვე  ნი აზ   რით, შე  ფა  სე  ბის სო  ცი  ა  ლუ  რი მო  დელ   ზე გა  დას   ვ   ლა, შშს-ის გან   საზღ   ვ   რის თა  ნა  მედ   რო  ვე მე -
თო  დო  ლო  გი  ის და  ნერ   გ   ვა, ბუ  ნებ   რი  ვად მო  ითხოვს  არ   სე  ბუ  ლი სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო რე  გუ  ლა  ცი  ის ძირ  -
ფეს   ვი  ან ცვლი  ლე  ბებს.  სა  ჭი  რო გახ   დე  ბა ახა  ლი მო  დე  ლის   თ   ვის შე  სა  ბა  მი  სი სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო ბა  ზის 
შექ   მ   ნა. ამა  ვე დროს რე  ფორ   მი  რე  ბა შე  უძ   ლე  ბე  ლი იქ   ნე  ბა სე  რი  ო  ზუ  ლი ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  უ  ლი და ფი  ნან  -
სუ  რი და  ნა  ხარ   ჯე  ბის გა  რე  შე, რაც შეზღუ  დუ  ლი ფი  ნან   სუ  რი რე  სურ   სე  ბის პი  რო  ბებ   ში საკ   მა  ოდ დიდ 
პრობ   ლე  მას წარ   მო  ად   გენს. ამი  ტომ მი  ზან   შე  წო  ნი  ლად მიგ   ვაჩ   ნია ცვლი  ლე  ბე  ბი და  ი  გეგ   მოს და გან  -
ხორ   ცი  ელ   დეს ეტა  პობ   რი  ვად მიზ   ნე  ბი  სა და პრი  ო  რი  ტე  ტე  ბის და მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბის სკურ   პუ  ლო  ზუ  რი 
ანა  ლი  ზის შე  დე  გად.

ახა  ლი, ადეკ   ვა  ტუ  რი სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო ბა  ზის მომ   ზა  დე  ბამ   დე გან   სა  ხორ   ცი  ე  ლე  ბე  ლი პირ   ვე  ლი რი  გის 
ამო  ცა  ნად მიგ   ვაჩ   ნია შშს-ის დად   გე  ნის ახა  ლი მე  თო  დო  ლო  გი  ის და  ნერ   გ   ვა, კერ   ძოდ, შშს-ის შე  ფა -
სე  ბის პრო  ცეს   ში ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო კლა  სი  ფი  კა  ცი  ის (ICF)-ის შე  მო  ტა  ნა, რო  მე  ლიც 
ით   ვ   ლე  ბა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბი  სა და უნარ   შეზღუ -
დუ  ლო  ბის ყვე  ლა  ზე ეფექ   ტურ სა  ზო  მად და ეფუძ   ნე  ბა რო  გორც  სო  ცი  ა  ლურ, ასე  ვე სა  მე  დი  ცი  ნო 
მო  დელს. თა  ვის   თა  ვად  ICF არ არის უნარ   შეზღუ  დუ  ლო  ბის სა  ზო  მი სა  შუ  ა  ლე  ბა, ის შე  საძ   ლებ   ლო -
ბის შეზღუდ   ვას გან   საზღ   ვ   რავს, რო  გორც ცხოვ   რე  ბის სხვა  დას   ხ   ვა სფე  რო  ში ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბას და 
ICD-10-გან გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბით შე  ფა  სე  ბი  სას ით   ვა  ლის   წი  ნებს გა  რე  მო და პი  როვ   ნულ ფაქ   ტო  რებს.  რაც 
ძალ   ზედ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია ის ნე  იტ   რა  ლუ  რია ეტი  ო  ლო  გი  ის თვალ   საზ   რი  სით, რაც და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ 
ინ   ს   ტი  ტუ  ცი  ებს და პრო  ფე  სი  ო  ნა  ლებს აძ   ლევს სა  შუ  ა  ლე  ბას გა  ა  კე  თონ არა  კა  უ  ზა  ლუ  რი დას   კ   ვ   ნე  ბი,  
მი  ი  ღონ და გას   ცენ ინ   ფორ   მა  ცია გა  სა  გებ, სტან   დარ   ტულ სა  ერ   თა  შო  რი  სო ენა  ზე. 

შე  ფა  სე  ბის ახალ მე  თო  დო  ლო  გი  ა  ზე გა  დას   ვ   ლა და ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა მო  ითხოვს 
შე  ფა  სე  ბის არ   სე  ბუ  ლი სის   ტე  მის სტრუქ   ტუ  რი  სა და პრო  ცე  სის ძი  რე  ულ ცვლი  ლე  ბებს, კერ   ძოდ ახა -
ლის პრო  ფე  სი  უ  ლი სტან   დარ   ტე  ბის, შე  ფა  სე  ბის თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის და ცოდ   ნის და  ნერ   გ  -
ვას. რო  გორც ზე  მოთ უკ   ვე ავ   ღ   ნიშ   ნეთ გა  სა  ტა  რე  ბე  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბი ეხე  ბა ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბა  დი სის  -
ტე  მის პრაქ   ტი  კუ  ლად ყვე  ლა შრეს. ახალ მე  თო  დო  ლო  გი  ა  ზე გა  დას   ვ   ლა კი მო  ითხოვს რა  დი  კა  ლურ 
ცვლი  ლე  ბებს. ამი  ტომ მე  ტად მა  ღა  ლია მო  სა  ლოდ   ნე  ლი და  ნა  კარ   გე  ბი  სა და  გარ   თუ  ლე  ბე  ბის რის   კი, 
რო  მელ   თა თა  ვი  დან აცი  ლე  ბის მიზ   ნით სა  სურ   ვე  ლია სის   ტე  მის რე  ფორ   მი  რე  ბის დაწყე  ბამ   დე  ახა  ლი 
სტრა  ტე  გი  ის და დე  ტა  ლუ  რი სა  მოქ   მე  დო გეგ   მის შექ   მ   ნა და და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ მხა  რე  ებ   თან კონ   სულ  -
ტა  ცი  ე  ბის გავ   ლა.
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სა  ბო  ლოო ჯამ   ში, მიგ   ვაჩ   ნი  ა, რომ სა  ჭი  რო  ა:

1) შშსის შე  ფა  სე  ბის ახალ მო  დელ   ში ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო კლა  სი  ფი  კა 
ცი  ის (ICF)ის და  ნიშ   ნუ  ლე  ბის და მო  ცუ  ლო  ბის გან   საზღ   ვ   რა, პრი  ო  რი  ტე  ტე  ბის დად  
გე  ნა.

2) შე  ფა  სე  ბის სო  ცი  ა  ლუ  რი მო  დე  ლის და ICFის და  ნერ   გ   ვის   თ   ვის აუცი  ლე  ბე  ლი 
სტრუქ   ტუ  რუ  ლი და მე  თო  დო  ლო  გი  უ  რი ცვლი  ლე  ბე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა,  სპე  ცი  ა 
ლის   ტე  ბის მომ   ზა  დე  ბა 

3) შშს–ს შე  ფა  სე  ბის ახა  ლი მო  დე  ლის   თ   ვის ადეკ   ვა  ტუ  რი ახა  ლი სა  კა  ნონ   მ   დ   ებ   ლო და 
ბა  ზის მომ   ზა  დე  ბა.

სჭირდებაგადაწყვეტა,შემდეგმოქმედება
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5.  სჭირდებადაფიქრება,  
მერედანარჩენი

5.1. პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა (Patient Safety)
5.1.1. პრობ   ლე  მის არ   სი და მოკ   ლე აღ   წე  რა:

პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა ნიშ   ნავს პა  ცი  ენ   ტის მი  მართ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბი  დან გა  მომ   დი -
ნა  რე და მას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი შეც   დო  მე  ბი  სა (შემდგომში „სამედიცინო შეც   დო  მა”) და სა  ზი  ა  ნო 
(უარყოფითი) ზე  მოქ   მე  დე  ბის პრე  ვენ   ცი  ას. პა  ცი  ენ   ტის თა  ვი  სუფ   ლე  ბას იმ არა  ა  უ  ცი  ლე  ბე  ლი ან პო -
ცენ   ტი  ცუ  რი ზი  ა  ნი  სა  გან, რო  მე  ლიც სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბას   თან ასო  ცირ   დე  ბა.

პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა ქვეყ   ნის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სის   ტე  მის ხა  რის   ხის უმ   ნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნე  სი 
კომ   პო  ნენ   ტი და ამ ხა  რის   ხის გან   მ   საზღ   ვ   რე  ლი ერთ–ერ   თი მთა  ვა  რი ინ   დი  კა  ტო  რი  ა.

5.1.2. კა  ნო  ნი: 

მი  უ  ხე  და  ვად ასე  თი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბი  სა, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში პა -
ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას, რო  გორც ცალ   კე აღე  ბულს,  თით   ქ   მის არა  ნა  ი  რი ყუ  რადღე  ბა არ ეთ   მო  ბა. 
მე  ტიც, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სფეროში მოქმედ კანონმდებლობაში სა  ერ   თოდ არ მო  იხ   სე  ნე  ბა აღ  -
ნიშ   ნუ  ლი ტერ   მი  ნი. კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით არას   რუ  ლად რე  გუ  ლი  რე  ბუ  ლია პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 
ცალ   კე  უ  ლი კომ   პე  ნენ   ტე  ბი, რო  გო  რი  ცაა სა  მე  დი  ცი  ნო მოწყო  ბი  ლო  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა, მცდა  რი სა  მე -
დი  ცი  ნო ქმე  დე  ბა (რომელის დე  ფი  ნი  ცი  აც მო  ი  ცავს სა  მე  დი  ცი  ნო შეც   დო  მის დე  ფი  ნი  ცი  ის კომ   პო  ნენ  -
ტებს, თუმ   ცა არ არის ნათ   ლად გა  მოკ   ვე  თი  ლი გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბა ამ ორ დე  ფი  ნი  ცი  ას შო  რის), მაგ   რამ არ  -
ცერთ კა  ნონ   ში არ მო  ი  პო  ვე  ბა დე  ბუ  ლე  ბა, რო  მე  ლიც და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ პირს, პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო -
ე  ბის, რო  გორც კონ   ცეპ   ტუ  ა  ლუ  რი სა  კითხის ქარ   თუ  ლი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბი  სე  ულ აღ   ქ   მა  ზე მი  ა  ნიშ   ნებს. 

ამა  ვე დროს, მსოფ   ლი  ო  ში პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას უფ   რო და უფ   რო მე  ტი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა ენი  ჭე  ბა. 
1990 წლი  დან ამ სა  კითხ   ზე არა  ერ   თი კვლე  ვა გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლა და მრა  ვა  ლი რე  კო  მენ   და  ცია შე  ი  მუ  შა -
ვა მსოფ   ლიო ჯან   დაც   ვის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ამ, რომ   ლის მო  ნა  ცე  მე  ბი  თაც სა  მე  დი  ცი  ნო შეც   დო  მის გა  მო 
მსოფ   ლი  ო  ში ყო  ვე  ლი ათი პა  ცი  ენ   ტი  დან ერ   თი ზი  ან   დე  ბა. აღ   ნიშ   ნუ  ლის გა  მო მსოფ   ლიო ჯან   დაც   ვის 
ორ   გა  ნი  ზა  ცია პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას ენ   დე  მურ პრობ   ლე  მას უწო  დებს.  2002 წელს მსოფ   ლიო 
ჯან   დაც   ვის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის წევ   რ   მა სა  ხელ   მ   წი  ფო  ებ   მა მი  ი  ღეს მსოფ   ლიო ჯან   დაც   ვის ასამ   ბ   ლე  ის რე -
ზო  ლუ  ცია პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის შე  სა  ხებ. აღ   ნიშ   ნულ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას   თან იმა  ვე წლი  დან არ   სე -
ბობს პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის მსოფ   ლიო ალი  ან   სიც. ინ   ტენ   სი  უ  რი ღონ   ს   ძი  ე  ბე  ბი ხორ   ცი  ელ   დე  ბა 
ცალ   კე  უ  ლი რე  გი  ო  ნა  ლუ  რი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის დო  ნე  ზეც. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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რე  გი  ო  ნუ  ლი ინი  ცი  ა  ტი  ვე  ბი  დან გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი აღ   ნიშ   ვ   ნის ღირ   სია ევ   რო  პის კავ   ში  რის მი  ერ მი -
ღე  ბუ  ლი რე  გუ  ლა  ცი  ე  ბი, კერ   ძოდ: ევ   რო  კავ   ში  რის მი  ნის   ტ   რ   თა საბ   ჭოს  2009 წლის 9 ივ   ნი  სის რე  კო -
მენ   და  ცია პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის, მათ შო  რის, სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბას   თან ასო  ცი  რე  ბუ  ლი 
ინ   ფექ   ცი  ე  ბის პრე  ვენ   ცი  ი  სა და კონ   ტ   რო  ლის  შე  სა  ხებ. რე  კო  მენ   და  ცი  ა  ში აღ   ნიშ   ნუ  ლი  ა, რომ ევ   რო -
კავ   ში  რის ოფი  ცი  ა  ლუ  რი მო  ნა  ცე  მე  ბით ევ   რო  პის ქვეყ   ნებ   ში სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მი  ღე  ბი  სას 
პა  ცი  ენ   ტე  ბის 8–12% ხდე  ბა პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ნორ   მე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის მსხვერ   პ   ლი. სა  მე  დი -
ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბას   თან ასო  ცი  რე  ბუ  ლი ინ   ფექ   ცი  ის მსხვერ   პ   ლი ყო  ველ   წ   ლი  უ  რად ხდე  ბა 4,1 მი  ლი -
ო  ნი ადა  მი  ა  ნი, რო  მელ   თა  გან 37,000 იღუ  პე  ბა. აღ   ნიშ   ნულ დო  კუ  მენ   ტ   ში მო  ცე  მუ  ლია 7 ზო  გა  დი და 2 
კონ   კ   რე  ტუ  ლი რე  კო  მენ   და  ცია პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში.

5.1.3. ანა  ლი  ზი:

პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის დარ   ღ   ვე  ვა უმ   თავ   რე  სად ასო  ცირ   დე  ბა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სის   ტე -
მის შემ   დეგ ფაქ   ტო  რებ   თან:

1 სა  მე  დი  ცი  ნო აპა  რა  ტუ  რას   თან (განვითარებად ქვეყ   ნებ   ში სა  მე  ცი  დი  ნო აპა  რა  ტუ  რის 50% გა  მო -
უ  ყე  ნე  ბა  დი ან ნა  წი  ლობ   რივ გა  მო  ყე  ნე  ბა  დი  ა. ხში  რად აპა  რა  ტუ  რის სა  თა  ნა  დო გა  მო  ყე  ნე  ბა ვერ 
ხერ   ხ   დე  ბა შე  სა  ბა  მი  სი ცოდ   ნის, გა  მოც   დი  ლე  ბი  სა და პი  რო  ბე  ბის არარ   სე  ბო  ბის გა  მო. შე  დე  გად, 
დი  აგ   ნოს   ტი  კუ  რი პრო  ცე  დუ  რე  ბი და კვლე  ვე  ბი არა  ე  ფექ   ტუ  რი და მცდა  რი  ა, რა  საც მო  აქვს არას  -
წო  რი და სა  ზი  ა  ნო დი  აგ   ნო  ზის დას   მა და მკურ   ნა  ლო  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბა, რო  მე  ლიც საფ   რ   თხეს უქ   მ  -
ნის პა  ცი  ენ   ტის სი  ცოცხ   ლე  სა და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას);

2 ფარ   მა  ცევ   ტუ  ლი პრო  დუქ   ტის და  ნიშ   ვ   ნას   თან, დამ   ზა  დე  ბა  სა და მოხ   მა  რე  ბას   თან; 

3 ქი  რურ   გი  ულ შეც   დო  მას   თან (ქირურგიული შეც   დო  მა სა  მე  დი  ცი  ნო შეც   დო  მის ყვე  ლა  ზე თვალ   სა -
ჩი  ნო და ად   ვი  ლად   გა  მოვ   ლი  ნე  ბა  დი ფორ   მა  ა, რო  მე  ლიც უმე  ტეს შემ   თხ   ვე  ვა  ში იწ   ვევს პა  ცი  ენ   ტის 
სიკ   ვ   დილს ან და  ინ   ვა  ლი  დე  ბას);

4 ანეს   თე  ზი  ას   თან;

5 სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბას   თან ასო  ცი  რე  ბულ ინ   ფექ   ცი  ებ   თან   /   ხე  ლის ჰი  გი  ე  ნას   თან (მსოფლიო 
ჯან   დაც   ვის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მო  ნა  ცე  მე  ბით 1.4 მი  ლი  ო  ნი ადა  მი  ა  ნი მსოფ   ლი  ო  ში არის სა  ა  ვად   მ   ყო -
ფო  ე  ბი  დან მი  ღე  ბუ  ლი ინ   ფექ   ცი  ის მსხვერ   პ   ლი. ხე  ლის ჰი  გი  ე  ნა არის ყვე  ლა  ზე უფ   რო აუცი  ლე -
ბე  ლი ზო  მა სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბას   თან ასო  ცი  რე  ბუ  ლი ინ   ფექ   ცი  ე  ბის შე  სამ   ცი  რებ   ლად და 
ან   ტი  მიკ   რო  ბუ  ლი რე  ზის   ტენ   ტუ  ლო  ბის გა  მო  სა  მუ  შა  ვებ   ლად);

6 არა  უ  საფ   რ   თხო სის   ხ   ლის პრო  დუქ   ტებ   თან (ჯანდაცვის მსოფ   ლიო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მო  ნა  ცე  მე  ბით, 
ყო  ველ   წ   ლი  უ  რად არას   წო  რად გა  კე  თე  ბუ  ლი ინექ   ცი  ით იღუ  პე  ბა 1.3 მი  ლი  ო  ნი ადა  მი  ა  ნი, რაც და -
კავ   ში  რე  ბუ  ლია სის   ხ   ლი  დან ისე  თი და  ა  ვა  დე  ბე  ბის გავ   რ   ცე  ლე  ბით, რო  გო  რი  ცაა „ბ” ჰე  პა  ტი  ტი, „ც” 
ჰე  პა  ტი  ტი და აივ   /   შიდ   სი);

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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7 ორ   სულ ქალ   თა და ახალ   შო  ბილ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ სფე  ცი  ფი  კურ ფაქ   ტო -
რებ   თან.

პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის ძი  რი  თა  დი სა  ხე  ე  ბი  ა:

•	 ან   გა  რიშ   გე  ბა (რეპორტინგი);

•	 ანა  ლი  ზი; 

•	 პრე  ვენ   ცი  ა.

პა  ცი  ენ   ტის უსარ   თხო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის მი  ზა  ნია იმ უარ   ყო  ფი  თი (საზიანო) 
შე  დე  გე  ბის თა  ვი  დან აცი  ლე  ბა და გა  მოს   წო  რე  ბა, რომ   ლე  ბიც გა  მომ   დი  ნა  რე  ობს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ  -
სა  ხუ  რე  ბი  დან. ეს შე  დე  გე  ბი მო  ი  ცავს „შეცდომას” (errors), „სტანდარტიდან გა  დახ   ვე  ვას” (devia-
tions) და „შემთხვევას” (accidents). უსაფ   რ   თხო  ე  ბის მი  საღ   წე  ვად საკ   მა  რი  სი არ არის ჯან   დაც   ვის 
სის   ტე  მა  ში მხო  ლოდ ერ   თი რო  მე  ლი  მე კომ   პო  ნენ   ტის გა  მოს   წო  რე  ბა. ის არ არის გან   პი  რო  ბე  ბუ  ლი 
მხო  ლოდ ადა  მი  ა  ნუ  რი ფაქ   ტო  რით, ან მოწყო  ბი  ლო  ბით ან სის   ტე  მის რო  მე  ლი  მე ერ   თი რგო  ლის 
არას   წო  რი მუ  შა  ო  ბით. პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა გუ  ლის   ხ   მობს პირ   ველ რიგ   ში 
იმის შეს   წავ   ლას, რო  გორ აღ   მო  ცენ   დე  ბა იგი სხვა  დას   ხ   ვა კომ   პო  ნენ   ტე  ბის ურ   თი  ერ   თ   ქ   მე  დე  ბა  თა 
შე  დე  გად. 

5.1.4. ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში

ან   გა  რიშ   გე  ბა და ანა  ლი  ზი

პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბის პრო  ცეს   ში ერ   თი–ერ  -
თი წამ   ყ   ვა  ნი რო  ლი ეკუთ   ვ   ნის ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბულ შტა  ტებს, რო  მელ   მაც აღ   ნიშ   ნულ ღო  ნის   ძი  ე  ბებ  -
ზე, გან   სა  კუთ   რე  ბით ან   გა  რიშ   გე  ბას   თან და ანა  ლიზ   თან და  კავ   ში  რე  ბულ ღო  ნის   ძი  ე  ბებ   ზე მუ  შა  ო  ბი  სას 
პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის კვლე  ვის სფე  რო  ში ეფექ   ტუ  რად ჩათ   ვა  ლა ამე  რი  კის სა  ა  ვი  ა  ციო უსაფ   რ  -
თხო  ე  ბის კვლე  ვის სის   ტე  მის ანა  ლო  გის და  ნერ   გ   ვა. აშშ–ს სა  ა  ვი  ა  ციო სის   ტე  მა  ში ინ   ცი  დენ   ტე  ბის და  ბა -
ლი ხა  რის   ხი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან   წი  ლად გან   პი  რო  ბე  ბუ  ლია ორი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მუ  შა  ო  ბით: ტრან   ს   პორ   ტის 
უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ეროვ   ნუ  ლი საბ   ჭოს – რო  მე  ლიც აწარ   მო  ებს ავი  ა  ცი  ის სფე  რო  ში მომ   ხ   და  რი ინ   ცი  დენ  -
ტე  ბის სა  ვალ   დე  ბუ  ლო გა  მო  ძი  ე  ბას და სა  ა  ვი  ა  ციო უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მის – რო  მე -
ლიც სწავ   ლობს ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბით მი  წო  დე  ბულ ან   გა  რი  შებს, რა  თა გა  მო  ავ   ლი  ნოს ავი  ა  ცი  ა  ში არ   სე  ბუ -
ლი ხარ   ვე  ზე  ბი და და  სა  ხოს მა  თი გა  მოს   წო  რე  ბის გზე  ბი მო  ნა  წი  ლე  თა დას   ჯის გა  რე  შე.

სა  ა  ვი  ა  ციო და სა  მე  დი  ცი  ნო პერ   სო  ნა  ლის საქ   მი  ა  ნო  ბა  ში ბევ   რი მსგავ   სე  ბა იქ   ნა აღ   მო  ჩე  ნი  ლი. ორი  ვე 
პრო  ფე  სი  ის წარ   მო  მად   გენ   ლებს უწევთ საქ   მი  ა  ნო  ბა რთულ გა  რე  მო  ში, ურ   თი  ერ   თო  ბა ტექ   ნო  ლო  გი  ებ  -
თან და არი  ან გა  დაღ   ლი  ლო  ბის, სტრე  სის, საფ   რ   თხის, დაშ   ვე  ბულ შეც   დო  მის შე  დე  გად სი  ცოცხ   ლი  სა 
და პრეს   ტი  ჟის და  კარ   გ   ვის სა  შიშ   რო  ე  ბის წი  ნა  შე. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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თუ მხედ   ვე  ლო  ბა  ში მი  ვი  ღებთ ავი  ა  ცი  ის რე  კორდს ინ   ცი  დენ   ტე  ბის პრე  ვენ   ცი  ა  ში (1 მი  ლი  ო  ნი  დან 1 
შემ   თხ   ვე  ვა  ში ხდე  ბა ადა  მი  ა  ნი სა  ა  ვი  ა  ციო შეც   დო  მის მსხვერ   პ   ლი, მა  შინ რო  ცა 300–დან 1 შემ   თხ   ვე -
ვა  ში ადა  მი  ა  ნი ხდე  ბა სა  მე  დი  ცი  ნო სფე  რო  ში პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის მსხვერ   პ   ლი), 
აშშ–მ მი  იჩ   ნი  ა, რომ მსგავ   სი ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მის და  ნერ   გ   ვა სა  მე  დი  ცი  ნო სფე  რო  შიც ეფექ   ტუ  რი 
იქ   ნე  ბო  და. კერ   ძოდ, სა  ვალ   დე  ბუ  ლო ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მა მძი  მე ინ   ცი  დენ   ტებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით 
და ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბი  თი (არა დას   ჯა  ზე და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი) ან   გა  რიშ   გე  ბა, ტრე  ი  ნინ   გე  ბი და ინ   ს   ტი  ტუ  ცი  უ  რი 
მიდ   გო  მა ან   გა  რი  შე  ბის გა  ა  ნა  ლი  ზე  ბი  სა და მი  ღე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის გან   ზო  გა  დე  ბი  სად   მი სხვა ინ   ცი -
დენ   ტებ   თან მი  მარ   თე  ბა  ში. შე  დე  გად, აშშ–ს ვე  ტე  რან   თა საქ   მე  ე  ბის დე  პარ   ტა  მენ   ტ   მა ნა  ცი  ო  ნა  ლუ  რი 
აერო  ნავ   ტი  კი  სა და სივ   რ   ცის ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  ას   თან (შემდგომში „ნასა”) ერ   თად შე  ი  მუ  შა  ვა პა  ცი  ენ   ტ  -
თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მა (შემდეგში „პუას”), რო  მე  ლიც სა  ა  ვი  ა  ციო უსაფ   რ   თხო  ე -
ბის ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მის მსგავ   სად ახორ   ცი  ე  ლებს  ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბი  თი, კონ   ფი  დენ   ცი  ა  ლუ  რი ან   გა -
რი  შე  ბის გა  ა  ნა  ლი  ზე  ბას.

ამა  ვე დროს აშშ–ში აქ   ტი  უ  რად მიმ   დი  ნა  რე  ობ   და დე  ბა  ტე  ბი ფე  დე  რა  ლურ დო  ნე  ზე პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ  -
რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში სა  ვალ   დე  ბუ  ლო ან   გა  რიშ   გე  ბის არ   სე  ბო  ბა–არარ   სე  ბო  ბის მი  ზან   შე  წო  ნი  ლო  ბის 
თა  ო  ბა  ზე. მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ 2005 წლი  სათ   ვის 23 შტატ   ში შე  მო  ღე  ბულ იქ   ნა სა  ვალ   დე  ბუ  ლო 
ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მა, ფე  დე  რა  ლუ  რი მოთხოვ   ნა სა  ვალ   დე  ბუ  ლო ან   გა  რიშ   გე  ბა  ზე მა  ინც არ არ   სე -
ბობ   და. სა  ბო  ლო  ოდ, 2005 წელს აშშ–ს კონ   გ   რეს   მა მი  ი  ღო „პაციენტთა უსაფ   თხო  ე  ბი  სა და ხა  რის   ხის 
გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის აქ   ტი” – კა  ნო  ნი, რომ   ლი  თაც შე  იქ   მ   ნა ფე  დე  რა  ლუ  რი ან   გა  რიშ   გე  ბის ბა  ზა. აღ   ნიშ   ნუ -
ლი კა  ნო  ნის მი  ხედ   ვით, სა  ვად   მ   ყო  ფო  ე  ბის ან   გა  რი  შე  ბი პა  ცი  ენ   ტე  ბი  სათ   ვის მი  ყე  ნე  ბუ  ლი სე  რი  ო  ზუ  ლი 
ზი  ა  ნის შე  სა  ხებ ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბი  თია და მა  თი მომ   ზა  დე  ბა ხდე  ბა ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბით და  ქი  რა  ვე  ბუ  ლი პა -
ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   თხო  ე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის მი  ერ, რომ   ლე  ბიც აანა  ლი  ზე  ბენ შეც   დო  მებს და შე  ი  მუ  შა -
ვე  ბენ რე  კო  მენ   და  ცი  ებს. ფე  დე  რა  ლუ  რი მთავ   რო  ბის ფუნ   ქ   ციაა მო  ნა  ცემ   თა შეგ   რო  ვე  ბის პრო  ცე  სის 
კო  ორ   დი  ნი  რე  ბა და ეროვ   ნუ  ლი ბა  ზის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბა. ანაგ   რი  შებ   ში მო  ცე  მუ  ლი ფაქ   ტე  ბი კონ   ფი  დენ   ცი -
ა  ლუ  რია და არ შე  იძ   ლე  ბა გა  მო  ყე  ნე  ბულ იქ   ნას პირ   თა პა  სუ  ხის   გე  ბა  ში მი  სა  ცე  მად. ან   გა  რი  შის შე  დე  გე -
ბის კონ   ფიდ   ნე  ცი  ა  ლუ  რი ხა  სი  ა  თი უკ   მა  ყო  ფი  ლე  ბას იწ   ვევს სა  ზო  გა  დო  ე  ბა  ში, თუმ   ცა მა  თი გა  მოქ   ვეყ  -
ნე  ბა დღემ   დე მი  ზან   შე  წო  ნი  ლად არ მი  იჩ   ნე  ვა.

2008 წლი  დან აშშ–ს 35 შტატ   მა მი  ი  ღო კა  ნო  ნი, რო  მე  ლიც სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს ექი  მებს და სა  მე  დი -
ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს, ბო  დი  ში მო  უ  ხა  დონ პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის 
მსხვეპ   ლებს და მათ ოჯა  ხებს და შეს   თა  ვა  ზონ კომ   პენ   სა  ცია სა  სა  მარ   თ   ლო და  ვე  ბის გა  რე  შე, რაც გუ -
ლის   ხ   მობს იმას, რომ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის მი  ერ სა  კუ  თა  რი შეც   დო  მის აღი  ა  რე -
ბის ფაქ   ტი არ უნ   და იქ   ნას გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი მის მი  მართ სა  სა  მარ   თ   ლო  ში საქ   მის დაწყე  ბის სა  ფუძ   ვ   ლად 
და კომ   პენ   სა  ცია შე  საძ   ლე  ბე  ლია დად   გინ   დეს სა  სა  მარ   თ   ლო და  ვის გა  რე  შეც.  აღ   ნიშ   ნუ  ლი პრაქ   ტი  კა 
ფარ   თოდ და  ნერ   გეს ისეთ   მა ცნო  ბილ   მა სა  მე  დი  ცი  ნო ცენ   ტ   რებ   მა, რო  გო  რი  ცაა ჯონ ჰოპ   კინ   სის სა  მე -
დი  ცი  ნო ცენ   ტ   რი, ილი  ნო  ი  სი  სა და სტენ   ფორ   დის უნი  ვერ   სი  ტე  ტე  ბი, ხო  ლო მი  ჩი  გა  ნის უნი  ვერ   სი  ტეტ  -
მა აღ   ნიშ   ნუ  ლი პრაქ   ტი  კის წყა  ლო  ბით მის მი  მართ სა  სა  მარ   თ   ლო და  ვე  ბი 75%–ით შე  ამ   ცი  რა, რი  თაც 
გა  ი  ნა  ხევ   რა აღ   ნიშ   ნულ და  ვებ   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ხარ   ჯე  ბი.

2003 წელს და  ნი  ის პარ   ლა  მენ   ტ   მა მი  ი  ღო პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის აქ   ტი, რომ   ლის შე  სა  ბა  მი  სა  დაც 
2004 წლი  დან და  ნი  ა  ში შე  მო  ღე  ბულ იქ   ნა სა  ვალ   დე  ბუ  ლო ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი სის   ტე -

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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მა ავალ   დე  ბუ  ლებს სა  მე  დი  ცი  ნო პერ   სო  ნალს და  ნი  ის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის ეროვ   ნულ საბ   ჭოს მი  ა  წო  დოს 
ან   გა  რი  ში პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის ყვე  ლა შემ   თხ   ვე  ვის შე  სა  ხებ. სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე -
ბუ  ლე  ბე  ბის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლებს ევა  ლე  ბათ ან   გა  რი  შებ   ში ასა  ხულ ფაქ   ტებ   ზე რე  ა  გი  რე  ბა, ხო  ლო ჯან   მ  -
რ   თე  ლო  ბის ეროვ   ნულ საბ   ჭოს, ან   გა  რი  შე  ბის გან   ზო  გა  დე  ბა და სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ინ   ფორ   მი  რე  ბა. აკ   რ   ძა -
ლუ  ლია ჯან   დაც   ვის მუ  შა  კე  ბის დას   ჯა ან დის   ციპ   ლი  ნურ პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა  ში მი  ცე  მა იმ ფაქ   ტე  ბის 
გა  მო, რო  მელ   თა შე  სა  ხე  ბაც მათ მი  უ  თი  თეს სა  კუ  თარ ან   გა  რი  შებ   ში.

გა  ერ   თი  ა  ნე  ბულ სა  მე  ფო  ში პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ეროვ   ნუ  ლი სა  ა  გენ   ტო აანა  ლი  ზებს სა  მე -
დი  ცი  ნო შეც   დო  მე  ბის შე  სა  ხებ ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბით მი  წო  დე  ბულ ან   გა  რი  შებს. ამა  ვე დროს, გარ   კ   ვე  უ  ლი 
ტი  პის შემ   თხ   ვე  ვებ   ზე ტარ   დე  ბა კონ   ფი  დენ   ცი  ა  ლუ  რი გა  მო  ძი  ე  ბაც. ასე  თი შემ   თხ   ვე  ვე  ბი  ა: დე  და  თა და 
ბავ   შ   ვ   თა სიკ   ვ   დი  ლი  ა  ნო  ბა, 16 წლამ   დე ბავ   შ   ვ   თა სიკ   ვ   დი  ლი  ა  ნო  ბა, სუ  ლით ავად   მ   ყოფ   თა სიკ   ვ   დი  ა  ლი  ა -
ნო  ბა, პე  რი  ო  პე  რა  ცი  უ  ლი (ოპერაციის დროს მომ   ხ   და  რი) და მო  უ  ლოდ   ნე  ლი სიკ   ვ   დი  ლის შემ   თხ   ვე  ვე  ბი.

„ბეწვზე გა  დარ   ჩე  ნის” (Near Miss) შემ   თხ   ვე  ვე  ბის რე  პორ   ტინ   გი

ბეწ   ვ   ზე გა  დარ   ჩე  ნა არის და  უ  გეგ   მა  ვი მოვ   ლე  ნა, რო  მელ   საც არ მოჰ   ყო  ლია ვინ   მეს და  ზი  ა  ნე  ბა, ავად   მ  -
ყო  ფო  ბა, მაგ   რამ შე  საძ   ლოა მოჰ   ყო  ლო  და. ბეწ   ვ   ზე გა  დარ   ჩე  ნის შემ   თხ   ვე  ვე  ბის რე  პორ   ტინ   გიც ავი  ა  ცი -
ა  ში, ისე  ვე რო  გორც ტრას   პორ   ტის სხვა სფე  რო  ში, ასე  ვე სა  ხან   ძ   რო უსაფ   რ   თხო  ე  ბა  ში რე  პორ   ტინ   გის 
გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი სა  ხე  ა, რო  მე  ლიც ეხ   მა  რე  ბა შემ   თხ   ვე  ვე  ბის გა  ა  ნა  ლი  ზე  ბით იმ შეც   დო  მე  ბის წარ   მო  ჩე -
ნას, რო  მე  ლიც საფ   რ   თხეს უქ   მ   ნის ადა  მი  ან   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბას და სხვაგ   ვა  რად ვერ იქ   ნე  ბო  და გა  მოვ  -
ლე  ნი  ლი.

სა  მე  დი  ცი  ნო სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გია

სა  მე  დი  ცი  ნო სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა მიჩ   ნე  უ  ლია ერთ–ერთ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან 
ღო  ნის   ძი  ე  ბად, რო  მელ   საც შე  უძ   ლია ჯან   დაც   ვის სფე  რო  ში არ   სე  ბუ  ლი მრა  ვა  ლი შეც   დო  მი  სა და ამ 
შეც   დო  მე  ბით გა  მოწ   ვე  უ  ლი და  ნა  ხარ   ჯე  ბის არ   სე  ბი  თი შემ   ცი  რე  ბა. სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ის 
ფარ   თოდ და  ნერ   გ   ვას უპირ   ვე  ლეს ყოვ   ლი  სა ხელს უშ   ლის ხარ   ჯე  ბის გა  ღე  ბის აუცი  ლებ   ლო  ბა, მი  უ  ხე -
და  ვად იმი  სა, რომ ამ ხარ   ჯე  ბის შე  დე  გად პა  ცი  ენ   ტე  ბი უკე  თეს მომ   სა  ხუ  რე  ბას იღე  ბენ და ამა  ვე დროს 
მცირ   დე  ბა ამ მომ   სა  ხუ  რე  ბის ღი  რე  ბუ  ლე  ბაც. სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ას ასე  ვე ძა  ლუძს მა  ნამ   დე 
შე  უმ   ჩ   ნე  ვე  ლი შეც   დო  მე  ბის გა  მოვ   ლე  ნა. სა  მე  დი  ცი  ნო სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ის არ   სე  ბო  ბა ასე -
ვე ეფექ   ტუ  რია ფარ   თო მას   შ   ტა  ბის ბუ  ნებ   რი  ვი კა  ტას   ტ   რო  ფე  ბის დრო  საც, რო  ცა იკარ   გე  ბა ქა  ღალ   დ  -
ზე არ   სე  ბუ  ლი დო  კუ  მენ   ტა  ცი  ის უდი  დე  სი ნა  წი  ლი.

პა  ცი  ენ   ტის ხელ   ნა  წე  რი ის   ტო  რი  ე  ბის, არას   ტან   დარ   ტუ  ლი აბ   რე  ვი  ა  ტუ  რე  ბის და სხვ. ნაც   ვ   ლად სა  ინ  -
ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის და  ნერ   გ   ვა გუ  ლის   ხ   მობს პა  ცი  ენ   ტ   თა ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი ის   ტო  რი  ის შექ   მ  -
ნას, წამ   ლე  ბის ელექ   ტ   რო  ნულ გა  მო  წე  რას და სხვა ელექ   ტ   რო  ნულ ღო  ნის   ძი  ე  ბებს.

აშშ–ს მე  დი  ცი  ნის ინ   ს   ტი  ტუ  ტის დას   კ   ვ   ნით წამ   ლე  ბის ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი გა  მო  წე  რა  მიჩ   ნე  უ  ლი  ა, რო -
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გორც წამ   ლე  ბის და  ნიშ   ვ   ნის დროს შეც   დო  მის დაშ   ვე  ბის ალ   ბა  თო  ბის პრე  ვენ   ცი  ის სა  უ  კე  თე  სო სა  შუ -
ა  ლე  ბა.

თუმ   ცა ამა  ვე დროს, საც   დე  ლი კვლე  ვე  ბი აჩ   ვე  ნებს, რომ სა  მე  დი  ცი  ნო სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე -
ბის გა  მო  ყე  ნე  ბა შე  ი  ცავს ახა  ლი ტი  პის საფ   რ   თხე  ებს. კერ   ძოდ, ტექ   ნო  ლო  გი  ის არას   წორ   მა გა  მო  ყე  ნე -
ბამ, ტექ   ნო  ლო  გი  ის მი  ერ მო  წო  დე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის სან   დო  ო  ბის გა  და  უ  მოწ   მებ   ლო  ბამ, ტექ   ნო  ლო -
გი  ის მი  ერ ატე  ხილ   მა ცრუ გან   გაშ   მა და ა.შ. შე  საძ   ლოა მო  ი  ტა  ნოს კა  ტას   ტ   რო  ფუ  ლი შე  დე  გე  ბი. 

გა  იდ   ლა  ი  ნე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბა

გა  იდ   ლა  ი  ნე  ბის სწო  რად შე  მუ  შა  ვე  ბა და გა  მო  ყე  ნე  ბა პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ერთ–ერთ მნიშ   ვ   ნე -
ლო  ვან ღო  ნის   ძი  ე  ბად არის მიჩ   ნე  უ  ლი. თუმ   ცა ამა  საც აქვს თა  ვი  სი უარ   ყო  ფი  თი მხა  რე  ე  ბი. 

პა  ცი  ენ   ტე  ბის ცნო  ბი  ე  რე  ბის დო  ნი  სა და ჩარ   თუ  ლო  ბის ამაღ   ლე  ბა

ევ   რო  კავ   შირ   ში ჩა  ტა  რე  ბულ   მა კვლე  ვებ   მა აჩ   ვე  ნა, რომ პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე -
ბუ  ლი შემ   თხ   ვე  ვე  ბი ხში  რად მარ   ტი  ვად აცი  ლე  ბა  დი  ა, თუ მოხ   დე  ბა მა  თი პრე  ვენ   ცი  ის სწო  რი ღი  ნის   ძი -
ე  ბე  ბის შერ   ჩე  ვა. პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის დაც   ვის პრო  ცეს   ში დი  დი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა ენი  ჭე  ბა თა  ვად 
პა  ცი  ენ   ტე  ბის გა  ნათ   ლე  ბა  საც, რო  გორც პრე  ვენ   ცი  ის სა  შუ  ა  ლე  ბას. დი  დი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა ენი  ჭე  ბა პა -
ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბას იყოს ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი და აქ   ტი  უ  რი მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მი  ი  ღოს გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის 
მი  ღე  ბის პრო  ცეს   ში. ამ   ჟა  მად ევ   რო  კავ   შირ   ში მუ  შავ   დე  ბა გა  იდ   ლა  ი  ნი, რა მი  ნი  მა  ლუ  რი ინ   ფორ   მა  ცია 
უნ   და მი  ე  წო  დოს პა  ცი  ენტს სა  მე  ცი  დი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მუ  შა  კის მი  ერ პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 
სა  კითხებ   ზე.

ჯან   დაც   ვის მსოფ   ლიო ორ   გა  ნი  ზა  ცია გან   სა  კუთ   რე  ბით მი  უ  თი  თებს პა  ცი  ენ   ტის აქ   ტი  უ  რი რო  ლის 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა  ზე ხე  ლის ჰი  გი  ე  ნის წა  ხა  ლი  სე  ბა  სა და სა  მე  ცი  დი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბას   თან ასო  ცი  რე  ბუ  ლი 
ინ   ფექ   ცი  ე  ბის პრე  ვენ   ცი  ის პრო  ცეს   ში. 

პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში ერთ–ერ   თი უახ   ლე  სი დო  კუ  მენ   ტია 2010 წელს ევ   რო  პის ანეს  -
თე  ზი  ო  ლოგ   თა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის მი  ერ მი  ღე  ბუ  ლი „ანასთეზიოლოგიაში პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 
ჰელ   სინ   კის დეკ   ლა  რა  ცი  ა”, რო  მე  ლიც მო  ი  ცავს ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი ღი  ნის   ძი  ე  ბე  ბის უმ   რავ   ლე  სო  ბას.

5.1.5. რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი:

პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლომ სა  სურ   ვე  ლია ჯერ ჩა  მო  ა  ყა  ლი  ბოს სა  ხელ   მ   წი  ფო 
პო  ლი  ტი  კა, ხო  ლო შემ   დ   გომ   ში მოხ   დეს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის მოყ   ვა  ნა შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  ში ასეთ პო  ლი  ტი -
კას   თან. ჩვე  ნის აზ   რით, აღ   ნიშ   ნუ  ლი სა  კითხი  სად   მი მიდ   გო  მა უნ   და მო  ი  ცავ   დეს მი  ნი  მუმ ორ მი  მარ  -
თუ  ლე  ბას: 
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1. რე  გუ  ლი  რე  ბა – რო  მე  ლიც გუ  ლის   ხ   მობს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის სრულ   ყო  ფას პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბებ   თან 
და პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას   თან მი  მარ   თე  ბა  ში, აღ   ნიშ   ნულ სფე  რო  ში უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლი უწყე  ბის 
გან   საზღ   ვ   რას და ეროვ   ნუ  ლი პო  ლი  ტი  კი  სა და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სტან   დარ   ტე  ბის შექ   მ   ნას;

2. იმ   პ   ლე  მენ   ტა  ცია – რო  მე  ლიც გუ  ლის   ხ   მობს ისე  თი პრო  ექ   ტე  ბი  სა და ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის გან   ხორ   ცი -
ე  ლე  ბას, რომ   ლე  ბიც მი  მარ   თუ  ლია პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი კონ   კ   რე  ტუ  ლი 
რის   კე  ბის აღ   მოფხ   ვ   რი  სა  კენ. 

პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის მიზ   ნით გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი, სა  სურ   ვე -
ლი  ა, რომ ით   ვა  ლის   წი  ნებ   დეს:

•	 სა  მე  ცი  დი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის ხა  რის   ხი  სა და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გის სის   ტე  მის შექ   მ   ნას;

•	 მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბებ   ზე და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი მე  დი  ცი  ნის გან   ვი  თა  რე  ბას;

•	 ადეკ   ვა  ტუ  რი ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  წო  დე  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფას;

•	 ან   გა  რიშ   ვალ   დე  ბუ  ლე  ბის გაძ   ლი  ე  რე  ბას;

•	 კულ   ტუ  რის და  ნერ   გ   ვას, რომ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მუ  შა  კებ   მა და პა  ცი  ენ   ტებ   მა თა  ვი  სუფ  -
ლად, უშიშ   რად მო  ახ   დი  ნონ სა  მე  დი  ცი  ნო შეც   დო  მებ   ზე ან   გა  რი  შის მი  წო  დე  ბა;

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო გა  იდ   ლა  ი  ნებ   ში, კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში, პო  ლი  ტი  კის გან   მ   საზღ   ვ   რელ დო  კუ  მენ   ტებ   ში 
პა  ცი  ენ   ტ   თა გა  მოც   დი  ლე  ბი  სა და მო  საზ   რე  ბე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბას;

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში უსაფ   რ   თხო  ე  ბის კულ   ტუ  რის და  ნერ   გ   ვას, რო  მე  ლიც გუ  ლის   ხ  -
მობს:

- მე  დი  ცი  ნის ყვე  ლა მუ  შა  კის (წინა ხაზ   ზე მო  მუ  შა  ვე პერ   სო  ნა  ლის, ექი  მე  ბის, ად   მი  ნიტ   რა  ტო  რე -
ბის) მი  ერ სა  კუ  თარ უსაფ   რ   თხო  ე  ბა  ზე, სა  კუ  თა  რი თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბის, პა  ცი  ენ   ტე  ბი  სა და ვი  ზი  ტო -
რე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა  ზე პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის აღე  ბას;

- ფი  ნან   სურ და სხვა მიზ   ნებ   ზე მაღ   ლა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ინ   ტე  რე  სე  ბის და  ყე  ნე  ბას;

- უსაფ   რ   თხო  ე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის შემ   თხ   ვე  ვე  ბის იდენ   ტი  ფი  ცი  რე  ბის, ან   გა  რიშ   გე  ბი  სა და გა  დაწყ   ვე -
ტის ინი  ცი  ა  ტი  ვე  ბის წა  ხა  ლი  სე  ბას;

- ინ   ცი  დენ   ტე  ბის გან   ზო  გა  დე  ბას და შეც   დო  მებ   ზე სწავ   ლე  ბის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბას;

- შე  სა  ბა  მი  სი რე  სურ   სე  ბის, სტრუქ   ტუ  რის და ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მის შექ   მ   ნას.

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი



ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი 71

პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში ჩვენს მი  ერ ქვე  მოთ შე  მო  თა  ვა  ზე  ბუ  ლი კონ   კ   რე  ტუ  ლი რე  კო -
მენ   და  ცი  ე  ბი ეფუძ   ნე  ბა „პაციენტთა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის, მათ შო  რის, სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბას   თან 
ასო  ცი  რე  ბუ  ლი ინ   ფექ   ცი  ე  ბის პრე  ვენ   ცი  ი  სა და კონ   ტ   რო  ლის  შე  სა  ხებ ევ   რო  კავ   ში  რის მი  ნის   ტ   რ   თა საბ  -
ჭოს  2009 წლის 9 ივ   ნი  სის რე  კო  მენ   და  ცი  ებს”, რომ   ლე  ბიც ყვე  ლა  ზე უფ   რო სრულ   ყო  ფი  ლად ასა  ხავს 
აღ   ნიშ   ნულ სფე  რო  ში სა  ხელ   მ   წი  ფოს მი  ერ გან   სა  ხორ   ცი  ე  ლე  ბელ ღო  ნის   ძი  ე  ბებს. აღ   ნიშ   ნუ  ლი რე  კო  მენ  -
და  ცი  ე  ბის მი  ხედ   ვით, ყვე  ლა სა  ხელ   მ   წი  ფომ, მათ შო  რის, სა  ქარ   თ   ვე  ლომ, სა  სურ   ვე  ლია გა  ნა  ხორ   ცი  ე -
ლოს შემ   დე  გი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი:

1. ეროვ   ნუ  ლი პო  ლი  ტი  კი  სა და პროგ   რა  მე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბა პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში, 
კერ   ძოდ:

ა)  აღ   ნიშ   ნულ სფე  რო  ში უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლი უწყე  ბის გან   საზღ   ვ   რა ან შექ   მ   ნა;

ბ) ეროვ   ნუ  ლი პო  ლი  ტი  კი  სა და პროგ   რა  მუ  ლი დო  კუ  მენ   ტე  ბის შექ   მ   ნა, უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 

    სტან   დარ   ტე  ბის შექ   მ   ნა და მუდ   მი  ვი დახ   ვე  წა;

გ) ყვე  ლა დო  ნე  ზე სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის წა  ხა  ლი  სე  ბა, რა  თა   გა  ა  აქ   ტი  უ  რონ 
სა  კუ  თა  რი რო  ლი პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის შემ   თხ   ვე  ვე  ბის გა  მოვ   ლე  ნი  სა და ან   გა  რიშ   გე  ბის პრო -
ცეს   ში;

2. ზო  გა  დად მო  ქა  ლა  ქე  ბის, და პა  ცი  ენ   ტე  ბის ინ   ფორ   მი  რე  ბა, კერ   ძოდ:

ა) პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბე  ბის დამ   ც   ვე  ლი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი  სა და პა  ცი  ენ   ტე  ბის ჩარ   თუ  ლო  ბის 

    უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის პო  ლი  ტი  კი  სა და პროგ   რა  მე  ბის, პა  ცი  ენ   ტის  

უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სტან   დარ   ტე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბის პრო  ცეს   ში;

ბ) ინ   ფორ   მა  ცი  ის სა  ჯა  როდ გავ   რ   ცე  ლე  ბა იმ რის   კე  ბის შე  სა  ხებ, რომ   ლე  ბიც არ   სე  ბობს  პა  ცი  ენ   ტის 
უსაფ   რ   თხო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბით, პა  ცი  ენ   ტე  ბის ინ   ფორ   მი  რე  ბა მა  თი უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ, ინ   ფორ  -
მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბის შე  სა  ხებ;

გ) სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მი  წო  დე  ბის პრო  ცეს   ში პა  ცი  ენ   ტის აზ   რის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბის კულ   ტუ -
რის და  ნერ   გ   ვა;

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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3. დას   ჯი  სა  გან თა  ვი  სუ  ფა  ლი ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მის შექ   მ   ნა და გაძ   ლი  ე  რე  ბა, კერ   ძოდ:

ა) ისე  თი ან   გა  რიშ   გე  ბის სის   ტე  მის შექ   მ   ნა, რო  მე  ლიც უზ   რუნ   ველ   ყოფს სა  მე  დი  ცი  ნო შეც   დო  მის, მი  სი 
სა  ხე  ე  ბი  სა და მი  ზე  ზე  ბის, უარ   ყო  ფი  თი (საზიანო) ზე  მოქ   მე  დე  ბი  სა და „ბეწვზე გა  დარ   ჩე  ნის” შემ   თხ   ვე -
ვე  ბის შე  სა  ხებ ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  წო  დე  ბას;

ბ) ან   გა  რიშ   გე  ბის პრო  ცე  სის გა  მიჯ   ვ   ნის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა დის   ციპ   ლი  ნუ  რი და სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი პა  სუ -
ხის   მ   გებ   ლო  ბის სის   ტე  მი  სა  გან; დის   ციპ   ლი  ნუ  რი და სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის ფორ   მე  ბის 
დახ   ვე  წა;

4. ყვე  ლა დო  ნე  ზე, მე  დი  ცი  ნის მუ  შა  კე  ბის გა  ნათ   ლე  ბა და ტრე  ნინ   გე  ბი პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 
სა  კითხებ   ზე;

5. პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში სა  ერ   თა  შო  რი  სოდ მი  ღე  ბუ  ლი დე  ფი  ნი  ცი  ე  ბი  სა და ტერ   მი -
ნო  ლო  გი  ის და  ნერ   გ   ვა, კერ   ძოდ:

ა) მსოფ   ლიო ჯან   დაც   ვის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მი  ერ შე  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი პა  ცი  ენ   ტის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სა  ერ   თა -
შო  რი  სო კლა  სი  ფი  კა  ცი  ის და  ნერ   გ   ვა;

6. ცოდ   ნის, გა  მოც   დი  ლე  ბი  სა და სა  უ  კე  თე  სო პრაქ   ტი  კის გა  ზი  ა  რე  ბა;

7. კვლე  ვე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა და ხელ   შეწყო  ბა:

ა) პა  ცი  ენ   ტ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ში წარ   მო  ე  ბუ  ლი კვლე  ვის მე  თო  დო  ლო  გია სა  სურ   ვე  ლია ეფუძ  -
ნე  ბო  დეს შემ   დეგ 5 კომ   პო  ნენტს:

1) ზი  ა  ნის შე  ფა  სე  ბა;
2) მი  ზე  ზის გა  მოვ   ლე  ნა;
3) მი  ზე  ზის აღ   მოფხ   ვ   რის გზე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბა;
4) შე  დე  გის შე  ფა  სე  ბა;
5) გა  მოვ   ლე  ნი  ლი მი  ზე  ზის გა  უვ   ნე  ბელ   ყო  ფა, პა  ცი  ენ   ტი  სათ   ვის უსაფ   რ   თხო გა  რე  მოს შექ   მ   ნა. 

8. სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბას   თან ასო  ცი  რე  ბუ  ლი ინ   ფექ   ცი  ე  ბის პრე  ვენ   ცი  ი  სა და კონ   ტ   რო  ლის 
სტრა  ტე  გი  ის მი  ღე  ბა და გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა, კერ   ძოდ:

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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ა) აღ   ნიშ   ნუ  ლი ინ   ფექ   ცი  ე  ბის პრე  ვენ   ცი  ი  სა და კონ   ტ   რო  ლის მიზ   ნით გა  იდ   ლა  ი  ნე  ბი  სა და რე  კო -
მენ   და  ცი  ე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბა;

ბ) სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის და  ვალ   დე  ბუ  ლე  ბა – ჰქონ   დეთ ინ   ფექ   ცი  ე  ბის 
პრე  ვენ   ცი  ე  ბი  სა და კონ   ტ   რო  ლის პროგ   რა  მა, რო  მე  ლიც მო  ი  ცავს ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ულ და სტრუქ   ტუ -
რულ ღო  ნის   ძი  ე  ბებს, დი  აგ   ნოს   ტი  კურ, თე  რა  პი  ულ, პა  ცი  ენ   ტ   თა გა  ნათ   ლე  ბი  სა და ინ   ფორ   მი  რე -
ბის პრო  ცე  დუ  რებს;

გ) მე  დი  ცი  ნის მუ  შაკ   თა გა  ნათ   ლე  ბა;

დ) სა  ერ   თო და რე  გი  ო  ნა  ლურ დო  ნე  ზე ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბის სის   ტე  მე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბა.

აღ   ნიშ   ნუ  ლი რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბის ნა  წი  ლი გუ  ლის   ხ   მობს ცვლი  ლე  ბე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბას სა  კა  ნონ   მ  -
დებ   ლო სივ   რ   ცე  ში. 

5.2.  მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლებ   რივ–სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი მდგო  მა  რე  ო  ბა   
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის მი  ხედ   ვით

შე  სა  ვა  ლი

წი  ნამ   დე  ბა  რე თა  ვი ეთ   მო  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ -
ფე  ბის უფ   ლებ   რივ–სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი მდგო  მა  რე  ო  ბის ანა  ლიზს. ტერ   მი  ნის „მარგინალური ჯგუ -
ფე  ბი” არა  ერ   თ   გ   ვა  რო  ვა  ნი გა  გე  ბა მო  ითხოვს და  ზუს   ტ   დეს წი  ნამ   დე  ბა  რე ანა  ლი  ზის ფარ   გ   ლებ   ში 
რა მო  ი  აზ   რე  ბა ამ ტერ   მი  ნის ქვეშ.   ტერ   მი  ნი „მარგინალური ჯგუ  ფე  ბი” მო  ცე  მულ შემ   თხ   ვე  ვა -
ში გუ  ლის   ხ   მობს ფსი  ქო–აქ   ტი  უ  რი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის მომ   ხ   მა  რებ   ლებს და წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლი 
პი  რებს, ფი  ზი  კუ  რი და გო  ნებ   რი  ვი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის შეზღუდ   ვის მქო  ნე პი  რებს, პალიატიურ 
პაციენტებს, აივ ინ   ფი  ცი  რე  ბუ  ლებს და შიდ   სის მქო  ნე პი  რებს და პა  ტიმ   რებს, იმ დაშ   ვე  ბით რომ 
ამ ჯგუ  ფე  ბის კავ   ში  რი და ინ   ტე  რაქ   ცი  ის ალ   ბა  თო  ბა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სის   ტე  მას   თან უფ   რო 
მა  ღა  ლი  ა, ვიდ   რე სხვა მარ   გი  ნა  ლი  ზე  ბუ  ლი ჯგუ  ფე  ბი  სა (ეთნიკური უმ   ცი  რე  სო  ბე  ბი, სექ   სუ  ა  ლუ  რი 
უმ   ცი  რე  სო  ბე  ბი, ღა  რი  ბე  ბი და სხვა). 

წინამდებარე თავი მკითხ   ველს შეს   თა  ვა  ზოს მო  საზ   რე  ბა თუ რამ   დე  ნად არის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი 
მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის ინ   ტე  რე  სე  ბი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში,  არის თუ არა კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში მო  ცე -
მუ  ლი მა  თი უფ   ლე  ბე  ბის და ინ   ტე  რე  სე  ბის დაც   ვის საკ   მა  რი  სი გა  რან   ტი  ე  ბი და რო  გო  რია სა  ერ   თა  შო -
რი  სო სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი პრაქ   ტი  კა ამ კუთხით.  

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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სა  ერ   თა  შო  რი  სო უფ   ლე  ბა  დაც   ვი  თი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის ან   გა  რი  შე  ბის თა  ნახ   მად, ჯან   დაც   ვის სის   ტე -
მის ფარ   გ   ლებ   ში მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლე  ბე  ბი ხში  რად ირ   ღ   ვე  ვა – სა  მე  დი  ცი  ნო პერ   სო  ნა  ლის 
მხრი  დან ად   გი  ლი აქვს მომ   სა  ხუ  რე  ბა  ზე უკა  ნო  ნოდ უარის თქმას, ინ   ტე  რე  სე  ბის უგუ  ლე  ბელ   ყო  ფას, 
ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  წო  დე  ბის შეზღუდ   ვას, იძუ  ლე  ბით მკურ   ნა  ლო  ბას და სხვა დარ   ღ   ვე  ვებს. დარ   ღ   ვე  ვე -
ბის რის   კი უფ   რო მა  ღა  ლია მა  შინ, რო  დე  საც კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის ინ   ტე  რე  სე -
ბი და უფ   ლე  ბე  ბი დე  რე  გუ  ლი  რე  ბუ  ლია ან არ   სე  ბუ  ლი რე  გუ  ლი  რე  ბა დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  უ  ლი  ა.  

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა

იმი  სათ   ვის, რომ შე  ფას   დეს თუ რამ   დე  ნად ით   ვა  ლის   წი  ნებს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ  -
ლო  ბა  მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის ინ   ტე  რე  სებს და იძ   ლე  ვა მა  თი უფ   ლე  ბა  დაც   ვის გა  რან   ტი  ებს, უპირ  -
ვე  ლე  სად სა  ჭი  როა კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა წარ   მო  ვიდ   გი  ნოთ სქე  მა  ტუ  რად (იხ. სქე  მა 1). სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა -
ნონ   მ   დებ   ლო  ბა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ შედ   გე  ბა სა  ქარ  -
თ   ვე  ლოს კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ერ   თა  შო  რი  სო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბე  ბი  სა და შე  თან   ხ   მე  ბე  ბის,  
„ჯანმრთელობის დაც   ვის შე  სა  ხებ” სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნის, ამ კა  ნო  ნი  სა და სხვა ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ  -
ტე  ბი  სა  გან. ვი  ნა  ი  დან წი  ნამ   დე  ბა  რე ანა  ლიზ   ში კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის და სა  ერ   თა  შო  რი  სო აქ   ტე  ბის ანა  ლი  ზი 
არ იქ   ნე  ბა მო  ცე  მუ  ლი, ქვე  მოთ მო  ცე  მულ სქე  მა  ში აღ   ნიშ   ნუ  ლი დო  კუ  მენ   ტე  ბი არ არის ასა  ხუ  ლი რო -
გორც ანა  ლი  ზის ობი  ექ   ტე  ბი. 

ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის ქუდს ქმნის კა  ნო  ნე  ბი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის შე  სა  ხებ, 
ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის შე  სა  ხებ, სა  ე  ქი  მო საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ და კა  ნო  ნი პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბე  ბის 
შე  სა  ხებ. მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის სხვა  დას   ხ   ვა კა  ტე  გო  რი  ას ეხე  ბა ჯან   დაც   ვის სფე  რო  ში არ   სე  ბუ  ლი 
სპე  ცი  ა  ლუ  რი კა  ნო  ნე  ბი – აივ ინ   ფი  ცი  რე  ბუ  ლე  ბის უფ   ლე  ბებს არე  გუ  ლი  რებს კა  ნო  ნი აივ ინ   ფექ   ცი -
ა/   შიდ   სის შე  სა  ხებ,  ფსი  ქი  კუ  რი აშ   ლი  ლო  ბის მქო  ნე პირ   თა უფ   ლე  ბებს არე  გუ  ლი  რებს კა  ნო  ნი ფსი -
ქი  ატ   რი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის შე  სა  ხებ, პალიატიურ პაციენტთა უფლებებს კანონები: „ჯანმრთელობის 
დაცვის შესახებ” და „პაციენტის უფლებების შესახებ” წა  მალ და  მო  კი  დე  ბულ პირ   თა უფ   ლე  ბებს არე -
გუ  ლი  რებს კა  ნო  ნი ნარ   კო  ტი  კუ  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის, ფსი  ქოტ   რო  პუ  ლი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის, პრე  კურ   სო  რე -
ბი  სა და ნარ   კო  ლო  გი  უ  რი დახ   მა  რე  ბის შე  სა  ხებ, ხო  ლო პა  ტიმ   რე  ბის უფ   ლე  ბებს (მათ შო  რის ჯან   მ   რ   თე -
ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში) არე  გუ  ლი  რებს პა  ტიმ   რო  ბის კო  დექ   სი. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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სქე  მა 1.

ზოგადი კანონები
1. კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ;
2. კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ;
3. საექიმო საქმიანობის შესახებ
4. პაციენტის უფლებების შესახებ. 

სპეციალური კანონები

კანონი აივ ინფექცია / 

შიდსის შესახებ

სპეციალური კანონები

პატიმრობის კოდექსი

სპეციალური კანონები

კანონი ფსიქიატრიული 

დახმარების შესახებ

სპეციალური კანონები

სამედიცინო-სოციალური 

ექსპერტიზის შესახებ

სპეციალური კანონები

კანონი ნარკოტიკული 

საშუალებების შესახებ

ქვე  მო  რე მო  ცე  მუ  ლი ანა  ლი  ზი შე  ე  ხე  ბა ჯან   დაც   ვის ზო  გად კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბას მარ   გი  ნა  ლურ ჯგუ  ფებ  -
თან მი  მარ   თე  ბა  ში. 

კა  ნო  ნი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის შე  სა  ხებ

კა  ნო  ნის მოქ   მე  დე  ბა ვრცელ   დე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე მყოფ ყვე  ლა ფი  ზი  კურ და იური -
დი  ულ პირ   ზე. კა  ნონ   მ   დე  ბე  ლი მე–2 თავ   ში ახ   დენს ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბის დეკ   ლა  რი  რე  ბას სა  ზო  გა -
დო  ებ   რივ ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას   თან მი  მარ   თე  ბა  ში, სა  დაც იკითხე  ბა, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე 
მყო  ფი ყვე  ლა ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბაა სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა  ში და -
ცუ  ლი იყოს გა  დამ   დე  ბი და  ა  ვა  დე  ბე  ბი  სა  გან, ასე  ვე ცხოვ   რობ   დეს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სათ   ვის უვ   ნე  ბელ 
გა  რე  მო  ში. აღ   ნიშ   ნუ  ლი დე  ბუ  ლე  ბე  ბი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია პა  ტიმ   რებ   თან, ფსი  ქი  კუ  რი აშ   ლი  ლო  ბის მქო -
ნე პა  ცი  ენ   ტებ   თან და შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პი  რებ   თან (რომლებიც ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვად 
რჩე  ბი  ან  და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში). აღ   ნიშ   ნუ  ლი დე  ბუ  ლე  ბე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა ხში  რად არა  სა  თა  ნა  დოდ 
ხდე  ბა, რაც არ   ღ   ვევს ზე  მო  თაღ   ნიშ   ნუ  ლი მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლე  ბებს – და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ  -
ში თა  ვი  სუფ   ლე  ბა შეზღუ  დუ  ლი პი  რე  ბი და დე ფაქ   ტო თა  ვი  სუფ   ლე  ბა შეზღუ  დუ  ლი პი  რე  ბი ხში  რად 
სწო  რედ გა  დამ   დე  ბი და  ა  ვა  დე  ბე  ბით ინ   ფი  ცირ   დე  ბი  ან რაც სა  პა  ტიმ   რო, მზრუნ   ვე  ლო  ბის და სამ   კურ  -
ნა  ლო (რეზიდენციული ტი  პის) და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის   თ   ვის და  მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლი  ა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი პრობ   ლე  მა 
არ მი  უ  თი  თებს კა  ნო  ნის ხარ   ვეზ   ზე, თუმ   ცა ამა  ვე კა  ნონ   ში მი  თი  თე  ბუ  ლი ნორ   მა, რომ მოთხოვ   ნა  თა 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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შე  უს   რუ  ლებ   ლო  ბა ის   ჯე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით არ არის სრულ   ყო  ფი  ლი და არ აზუს  -
ტებს თუ რა სან   ქ   ცი  ე  ბი ან სას   ჯე  ლი არის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი ზე  მოთ მო  ცე  მუ  ლი პი  რო  ბე  ბის დარ  -
ღ   ვე  ვი  სათ   ვის. 

კა  ნო  ნი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის შე  სა  ხებ ასე  ვე შე  ე  ხე  ბა სპე  ცი  ფი  კუ  რი ინ   ფექ   ცი  ე  ბის სა -
კითხს და აკე  თებს ზო  გად დათ   ქ   მას, რომ ამ სფე  რო  ში სა  ხელ   მ   წი  ფო შე  ი  მუ  შა  ვებს პრე  ვენ   ცი  ი  სა და 
კონ   ტ   რო  ლის სტრა  ტე  გი  ის შე  მუ  შა  ვე  ბას და გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბას. კა  ნონ   ში ასე  ვე მო  ცე  მუ  ლია ზო  გა  დი 
დე  ბუ  ლე  ბა ნარ   კო  მა  ნი  ი  სა და ალ   კო  ჰო  ლიზ   მის შე  სა  ხებ.

კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ მკაფიოდ განსაზღვრავს საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის პრინციპებს, რისკებს და სახელმწიფოს ვალდებულებებს. მასში მოცემული ზოგადი 
დებულებები ფარავს მარგინალურ ჯგუფებსაც, თუმცა სპეციალური მითითება მარგინალურ ჯგუფებზე 
არ არის გაკეთებული. კანონის რეგულირების სფერო (საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა) არ წარმოშობს 
მარგინალური ჯგუფების შესახებ  სპეციალური დებულებების დამატების აუცილებლობას, რადგან კანონი 
თანაბრად იცავს ყველა მოქალაქის უფლებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში. 

კა  ნო  ნი „ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის შე  სა  ხებ”

კა  ნო  ნი შე  ი  ცავს საკ   მა  ოდ ძლი  ერ, დეკ   ლა  რა  ცი  უ  ლი ხა  სი  ა  თის დე  ბუ  ლე  ბებს მო  სახ   ლე  ო  ბი  სათ   ვის სა -
მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბის სა  ყო  ველ   თაო და თა  ნა  ბა  რი ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის შე  სა  ხებ, ასე  ვე ჯან   მ   რ   თე -
ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბა  თა და თა  ვი  სუფ   ლე  ბა  თა დაც   ვის, პა  ცი  ენ   ტის პა  ტი  ვის, 
ღირ   სე  ბის და მი  სი ავ   ტო  ნო  მი  ის აღი  ა  რე  ბის, პა  ტიმ   რო  ბის ან თა  ვი  სუფ   ლე  ბის აღ   კ   ვე  თის და  წე  სე  ბუ  ლე -
ბა  ში მყოფ პა  ცი  ენ   ტ   თა, აგ   რეთ   ვე ამა თუ იმ დაავადების მქონე პირთა დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ის   გან დაც   ვის 
შე  სა  ხებ.  

მე–2 თა  ვი ეთ   მო  ბა მო  ქა  ლა  ქე  თა უფ   ლე  ბებს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში და კრძა  ლავს ნე -
ბის   მი  ე  რი სა  ხის დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ას, აწე  სებს გა  რან   ტი  ებს ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე  ბის, ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი 
თან   ხ   მო  ბის, სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის გამ   წე  ვის არ   ჩე  ვის უფ   ლე  ბის და სა  მე  დი  ცი  ნო ჩა  რე  ვა  ზე 
უარის თქმის შე  სა  ხებ, ასე  ვე შე  ე  ხე  ბა პა  ტიმ   რო  ბა  ში მყო  ფი პი  რე  ბის და ქმე  დუ  უ  ნა  რო პა  ცი  ენ   ტე  ბის 
სა  კითხებს.

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონი მოიცავს როგორც ჯანდაცვის ორგანიზაციის საკითხებს, ასევე 
ჯანდაცვის ცალკეული მიმართულებების შესახებ ზოგად რეგულაციებს. იგი პრაქტიკულად „მონიშნავს” 
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ყველა აქტუალურ საკითხსა და მიმართულებას, თუმცა მე–2 თავში 
მოცემული უფლებების აღწერის გარდა, მარგინალური ჯგუფების უფლებებზე აღნიშნულ კანონში 
არაფერია მოცემული. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში უპრიანი იქნებოდა მარგინალური ჯგუფების 
შესახებ დეტალური რეგულირების ან უფლებადაცვითი გარანტიების შეტანა, თუმცა საქართველოს 
ჯანდაცვის კანონმდებლობა მოიცავს სპეციალურ კანონებსაც, რომლის ამოცანაც არის ამა თუ იმ სფეროს 
საკანონმდებლო რეგულირება, რაც ანეიტრალებს ზოგად კანონებში მარგინალური ჯგუფების შესახებ 
დეტალური რეგულირების არსებობის აუცილებლობას. 

მეორეს მხრივ, ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში საჭიროა მოცემული იყოს უფლებრივი გარანტიები 
მარგინალური ჯგუფებისთვის, რადგან აღნიშნული ჯგუფების უფლებების დარღვევის რისკები მეტია. 

კა  ნო  ნი სა  ე  ქი  მო საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ

სა  ე  ქი  მო საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ კა  ნო  ნი არა  ვი  თარ რე  გუ  ლი  რე  ბას მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის შე  სა  ხებ 
არ შე  ი  ცავს. კა  ნონ   ში მო  ცე  მუ  ლი ჩა  ნა  წე  რე  ბი იმის შე  სა  ხებ, რომ სა  ე  ქი  მო საქ   მი  ა  ნო  ბის სუ  ბი  ექ   ტი 
უნ   და ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლობ   დეს მხო  ლოდ პრო  ფე  სი  უ  ლი სტან   დარ   ტე  ბით, ჰუ  მა  ნიზ   მის პრინ   ცი  პე  ბით, სა -
ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით და პა  ტივს სცემ   დეს პა  ცი  ენ   ტის ღირ   სე  ბას, აღ   მ   სა  რებ   ლო  ბა  სა და 
ტრა  დი  ცი  ებს – არა  საკ   მა  რი  სია მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლე  ბა  დაც   ვი  თი გა  რან   ტი  ე  ბის უზ   რუნ  -
ველ   სა  ყო  ფად.  

სამ   წუ  ხა  როდ, უნ   და აღი  ნიშ   ნოს, რომ სხვა  დას   ხ   ვა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის ან   გა  რი  შე  ბის მი  ხედ   ვით მარ   გი  ნა -
ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის დარ   ღ   ვე  ვას ხში  რად სწო  რედ სა  მე  დი  ცი  ნო პერ   სო  ნა  ლის მხრი  დან აქვს 
ად   გი  ლი. ამ მხრივ გან   სა  კუთ   რე  ბით მა  ღა  ლი რის   კე  ბი არ   სე  ბობს თა  ვი  სუფ   ლე  ბის შეზღუდ   ვის ად   გი -
ლებ   ში, სა  პა  ტიმ   რო  ებ   სა და ფსი  ქი  ატ   რი  ულ და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში, ასე  ვე ლტოლ   ვილ   თა თავ   შე  საფ   რებ   ში 
და ბავ   შ   ვ   ზე ზრუნ   ვის და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლის სა  პარ   ლა  მენ   ტო და 
სპე  ცი  ა  ლურ ან   გა  რი  შებ   ში  აღ   წე  რი  ლია არა  ერ   თი უფ   ლე  ბა  დარ   ღ   ვე  ვის ფაქ   ტი, რო  მელ   შიც სა  მე  დი  ცი -
ნო პერ   სო  ნა  ლიც მო  ნა  წი  ლე  ობს.  

ვინაიდან საექიმო საქმიანობის შესახებ კანონი არის ძირითადი კანონი, რომელიც საექიმო  სუბიექტის 
საქმიანობის საკითხებს არეგულირებს, უპრიანი იქნება აღნიშნულ კანონში მოხდეს შესაბამისი 
დებულებების დამატება, რომელიც სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობას მარგინალური ჯგუფების 
მიმართ გაუსვამს ხაზს. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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კა  ნო  ნი პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ

პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ კა  ნო  ნი არის მთა  ვა  რი კა  ნო  ნი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის  კა  ნონ   მ   დებ   ლო -
ბა  ში, რომ   ლის უშუ  ა  ლო მი  ზა  ნიც არის  ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში მო  ქა  ლა  ქის უფ   ლე  ბე  ბის დაც  -
ვა, აგ   რეთ   ვე მი  სი პა  ტი  ვი  სა და ღირ   სე  ბის ხელ   შე  უ  ხებ   ლო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა. შე  სა  ბა  მი  სად, აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
კა  ნო  ნი უნ   და იყოს გან   ხი  ლუ  ლი რო  გორც ცენ   ტ   რა  ლუ  რი დო  კუ  მენ   ტი, რო  დე  საც საქ   მე ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის 
დაც   ვის სფე  რო  ში ადა  მი  ა  ნის და მათ შო  რის მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვას ეხე  ბა.

კა  ნო  ნი კრძა  ლავს ყო  ველ   გ   ვარ დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ას და მკა  ფი  ოდ იცავს პა  ცი  ენ   ტის ძი  რი  თად უფ   ლე  ბებს 
ინ   ფორ   მა  ცი  ის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა  ზე, ინ   ფორ   მი  რე  ბულ თან   ხ   მო  ბა  ზე, მკურ   ნა  ლო  ბი  სა და მოვ   ლის სა -
უ  კე  თე  სო ხელ   მი  საწ   ვ   დომ სტან   დარ   ტ   ზე, პი  რა  დი ცხოვ   რე  ბის ხელ   შე  უ  ხებ   ლო  ბა  ზე და პი  რა  დი ინ   ფორ  -
მა  ცი  ის კონ   ფი  დენ   ცი  უ  რო  ბა  ზე. 

ნიშანდობლივია, რომ ზემოთაღნიშნულ უფლებათა შესახებ დებულებების ჩამოყალიბების შემდეგ, 
კანონმდებელი ცალკე უთმობს ყურადღებას მოწყვლად ჯგუფებს – კანონში მოცემულია სპეციალური 
მუხლები თავისუფლებააღკვეთილი პირების, ორსული და მეძუძური დედების, არასრულწლოვნების და 
სამხედრო მოსამსახურეების შესახებ. საინტერესოა გააზრებულ იქნას თუ რა არგუმენტების საფუძველზე 
მოხდა სპეციალური მუხლების შეტანა კანონში ჩამოთვლილი კატეგორიების შესახებ? თუ კანონმდებელი 
ხელმძღვანელობდა სოციალური მოწყვლადობის კრიტერიუმით, მაშინ კანონში ასევე უნდა იყოს მოცემული 
სპეციალური მუხლები ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სხვა კატეგორიების 
შესახებ. ხოლო თუ კანონმდებელი ხელმძღვანელობდა უფლებადარღვევის მაღალი რისკ ჯგუფებით, მაშინ 
კანონში გამორჩენილია ისეთი მარგინალიზებული ჯგუფების ინტერესები როგორიცაა აივ–ინფიცირებული 
პირები, წამალდამოკიდებული პირები და სხვა. 

იმ დაშვებით, რომ „პაციენტის უფლებების შესახებ” კანონი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში პაციენტის 
უფლებების კუთხით ცენტრალური დოკუმენტია, უპრიანი იქნება მისი რევიზია და დამატებების შეტანა 
რათა მოხდეს უფლებრივი გარანტიების შეტანა  სხვა მარგინალური ჯგუფების შესახებაც. შეიძლება 
ითქვას, რომ ამჟამად კანონი არავითარ აქცენტს არ შეიცავს ისეთი მარგინალური ჯგუფების შესახებ 
(წამალდამოკიდებული პირები, აივ–ინფიცირებულები, შესაძლებლობების შეზღუდვის მქონე პირები), 
რომელთა უფლებების დარღვევის რისკიც სხვა ჯგუფებთან შედარებით მაღალია. 

კანონი არ აწესებს არავითარ კონკრეტულ სანქციას და არ აკეთებს არანაირ მითითებას პაციენტის 
უფლებების ისეთ დარღვევებზე, როგორიცაა სამედიცინო მომსახურებაზე უკანონოდ უარის თქმა, 
უგულებელყოფა, იძულებითი მკურნალობა და სხვა. 

მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლებ   რივ–სა  მარ   თ   ლებ   რივ მდგო  მა  რე  ო  ბას ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის 
სფე  რო  ში და  მა  ტე  ბით და გა  ცი  ლე  ბით დე  ტა  ლუ  რად არე  გუ  ლი  რებს სპე  ცი  ა  ლუ  რი კა  ნო  ნე  ბი. 

კა  ნო  ნი აივ ინ   ფექ   ცი  ა/   შიდ   სის შე  სა  ხებ

კა  ნო  ნი აივ ინ   ფექ   ცი  ა/   შიდ   სის შე  სა  ხებ შე  და  რე  ბით ახა  ლი კა  ნო  ნი  ა, იგი 2009 წელს იქ   ნა მი  ღე  ბუ  ლი 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პარ   ლა  მენ   ტის მი  ერ. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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კა  ნო  ნი აწე  სებს ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბა  თა დაც   ვის მა  ღალ სტან   დარტს და აღ   წერს აივ ინ   ფი  ცი  რე  ბულ   თა 
უფ   ლე  ბებს დი  აგ   ნოს   ტი  კას   თან, ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე  ბას   თან, კონ   ფი  დენ   ცი  უ  რო  ბას   თან, არა–დის   კ   რი -
მი  ნა  ცი  ას   თან, მკურ   ნა  ლო  ბას   თან, მოვ   ლას   თან, და  საქ   მე  ბას   თან და სხვა უფ   ლე  ბებ   თან მი  მარ   თე  ბა  ში. 

მე  ო  რეს მხრივ კა  ნონ   ში არ არის მო  ცე  მუ  ლი სან   ქ   ცი  ე  ბი აღ   ნიშ   ნუ  ლი უფ   ლე  ბე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის გა  მო, 
ასე  ვე არ არის მო  ცე  მუ  ლი არა  ნა  ი  რი მი  თი  თე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში სხვა კა  ნო  ნებ   ზე, 
რო  მელ   თა რე  გუ  ლი  რე  ბის სფე  რო  საც შე  იძ   ლე  ბა ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში სან   ქ   ცი  ე  ბი მი  ე  კუთ   ვ   ნე  ბო  დეს. სა  მო -
ქა  ლა  ქო და სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის კო  დექ   სე  ბი არე  გუ  ლი  რებს უფ   ლე  ბა  დარ   ღ   ვე  ვის შემ   თხ   ვე  ვა  ში სა -
მარ   თ   ლებ   რივ პო  ლი  ტი  კას და პრო  ცე  დუ  რებს, თუმ   ცა მკითხ   ვე  ლის   თ   ვის, რო  მე  ლიც იურის   პ   რუ  დენ  -
ცი  ა  ში გარ   კ   ვე  უ  ლი არ არის რთუ  ლია ეს კავ   ში  რე  ბი და  ი  ნა  ხოს. ამას   თა  ნა  ვე ამ   გ   ვა  რი მი  თი  თე  ბა გა  კე -
თე  ბუ  ლია სხვა შემ   თხ   ვე  ვა  ში, რო  დე  საც სა  უ  ბა  რია აივ ინ   ფი  ცი  რე  ბულ   თა სამ   სა  ხუ  რი  დან დათხოვ   ნა  ზე. 
ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში ად   გი  ლი აქვს არა  ერ   თ   გ   ვა  რო  ვან პრაქ   ტი  კას.  კა  ნონ   ში ასე  ვე არ არის მო  ცე  მუ  ლი 
პრო  ცე  დუ  რა რო  მელ   საც მო  ქა  ლა  ქე (მაგ.: მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფის წევ   რი) უფ   ლე  ბე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის 
შემ   თხ   ვე  ვა  ში მი  მარ   თავს. ასე  თი პრო  ცე  დუ  რა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში გან   საზღ   ვ   რუ  ლი  ა, 
თუმ   ცა უპ   რი  ა  ნია კა  ნო  ნი გარ   კ   ვე  ულ მი  თი  თე  ბას შე  ი  ცავ   დეს. 

კა  ნო  ნი ფსი  ქი  ატ   რი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის შე  სა  ხებ

ფსი  ქი  ატ   რი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის შე  სა  ხებ კა  ნო  ნის მი  ზა  ნია უზ   რუნ   ველ   ყოს ფსი  ქი  კუ  რი აშ   ლი  ლო  ბის მქო -
ნე პირ   თათ   ვის ფსი  ქი  ატ   რი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა და აღ   ნიშ   ნულ პირ   თა უფ   ლე  ბე  ბის 
დაც   ვა. ეს კა  ნო  ნი 2006 წელს იქ   ნა მი  ღე  ბუ  ლი და ჩა  ა  ნაც   ვ   ლა მი  სი წი  ნა  მორ   ბე  დი, რო  მე  ლიც ადა  მი  ა -
ნის უფ   ლე  ბა  თა დაც   ვას ფსი  ქი  ატ   რი  ის სფე  რო  ში ვერ უზ   რუნ   ველ   ყოფ   და. 

შე  იძ   ლე  ბა ით   ქ   ვას, რომ აღ   ნიშ   ნუ  ლი კა  ნო  ნი არის ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში ერ   თა  დერ   თი, რო -
მე  ლიც გარ   და იმი  სა, რომ დე  ტა  ლუ  რად აღ   წერს და იცავს ფსი  ქი  ატ   რი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის სფე  რო  ში 
ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბებს, ასე  ვე ყუ  რადღე  ბას ამახ   ვი  ლებს სხვა  დას   ხ   ვა ჯგუ  ფე  ბის ინ   ტე  რე  სებ   სა და უფ  -
ლე  ბებ   ზე (პატიმრობაში მყო  ფი პი  რე  ბი, არა  ი  დენ   ტი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი პი  რე  ბი, წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლი პი -
რე  ბი და სხვა). კა  ნო  ნი მო  ი  ცავს ფსი  ქი  ატ   რი  ულ სტა  ცი  ო  ნარ   ში მო  თავ   სე  ბის (მათ შო  რის არა  ნე  ბა  ყოფ  -
ლო  ბი  თი მო  ტავ   სე  ბის) პრო  ცე  დუ  რის აღ   წე  რას. 

„ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონი შეიძლება იყოს მოდელი, როგორც ჯანდაცვის 
ზოგადი კანონების, ასევე სპეციალური კანონების შესადგენად ან განსაახლებლად, რადგან მასში 
რეგულირების სფერო შედარებით სრულყოფილად არის მოცული და დებულებები შეეხება როგორც უშუალო 
ინტერესთა ჯგუფს (პაციენტს, პოტენციურ პაციენტს), ასევე სამედიცინო პერსონალს და მის ინტერესებს, 
აღწერს პროცედურებს (თუ რა წესებით მოქმედებენ მხარეები) და იძლევა პროცესის (ფსიქიატრიული 
დახმარების გაწევა) ნათელ სურათს. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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პა  ტიმ   რო  ბის კო  დექ   სი

პა  ტიმ   რო  ბი  სა და თა  ვი  სუფ   ლე  ბის აღ   კ   ვე  თის ად   გი  ლებ   ში ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის უფ   ლე  ბას და ამ უფ   ლე  ბის 
გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბას არე  გუ  ლი  რებს პა  ტიმ   რო  ბის კო  დექ   სი. პა  ტიმ   რო  ბის კო  დექ   სი 2010 წელს იქ   ნა მი -
ღე  ბუ  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პარ   ლა  მენ   ტის მი  ერ. 

ბრალ   დე  ბუ  ლის   /   მ   ს   ჯავ   რ   დე  ბუ  ლის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის უფ   ლე  ბა რე  გუ  ლირ   დე  ბა პა  ტიმ   რო -
ბის კო  დექ   სის 24–ე, 119–ე, 120–ე, 121–ე და 122–ე მუხ   ლე  ბით. პა  ტიმ   რო  ბის კო  დექ   სის თა -
ნახ   მად თა  ვი  სუფ   ლე  ბა  აღ   კ   ვე  თილ პირს უფ   ლე  ბა აქვს გა  ი  ა  როს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო -
ბის შე  მოწ   მე  ბა (სავალდებულოა), ისარ   გებ   ლოს სა  ჭი  რო სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბით რო  მე  ლიც 
შე  ე  სა  ბა  მე  ბა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში ქვე  ყა  ნა  ში დად   გე  ნი  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ -
რე  ბის მოთხოვ   ნებს და მოთხოვ   ნის შემ   თხ   ვე  ვა  ში დე  პარ   ტა  მენ   ტის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რის ნე  ბარ   თ   ვით 
სა  კუ  თა  რი სახ   ს   რე  ბით მო  იწ   ვი  ოს პი  რა  დი ექი  მი.  კა  ნონ   ში მო  ცე  მუ  ლია სპე  ცი  ა  ლუ  რი მუხ   ლი, 
რო  მე  ლიც არე  გუ  ლი  რებს  ბრალ   დე  ბუ  ლის   /   მ   ს   ჯავ   რ   დე  ბუ  ლის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბას ფსი  ქი  ატ   რი -
ულ მომ   სა  ხუ  რე  ბა  ზე. 

უფლებადაცვითი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრობის კოდექსი ადგენს 
ხელმისაწვდომობის გარანტიას სამედიცინო მომსახურების ისეთ სტანდარტზე, რომელიც შეესაბამება 
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ქვეყანაში დადგენილი სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნებს. 
რეალურ ცხოვრებაში ამ დებულების რეალიზება რთულდება და ადგილი აქვს ადამიანის უფლებების 
დარღვევებს1 რაც სისტემის მწირი რესურსების, პერსონალის არასაკმარისი კვალიფიკაციის და 
გასაჩივრებისა და რეაგირების მექანიზმების არაეფექტურობას უკავშირდება. კანონიც მეტად მწირ 
რეგულირებას იძლევა ამ მიმართულებებით. 

კა  ნო  ნი  „სა  მე  დი  ცი  ნო   სო  ცი  ა  ლუ  რი ექ   ს   პერ   ტი  ზის შე  სა  ხებ”

შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პირ   თა უფ   ლე  ბე  ბი რე  გუ  ლირ   დე  ბა აღ   ნიშ   ნუ  ლი კა  ნო  ნით. სა -
მე  დი  ცი  ნო–სო  ცი  ა  ლუ  რი ექ   ს   პერ   ტი  ზის შე  სა  ხებ კა  ნო  ნი ამ   კ   ვიდ   რებს სტა  ტუ  სის შე  ფა  სე  ბის სა  მე  დი -
ცი  ნო მო  დელს, რო  მე  ლიც მოძ   ვე  ლე  ბუ  ლია და არა  საკ   მა  რი  სად ით   ვ   ლე  ბა ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბის დაც  -
ვის თვალ   საზ   რი  სით.  

აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში დეტალური ანალიზი და რეკომენდაციები მოცემულია ამავე ანგარიშის 
4.6 თავში – შესაძლებლობის შეზღუდვა, შეფასება, სტატუსის განსაზღვრა, რის გამოც წინამდებარე 
ანალიზში განმეორებითი განხილვა აღარ იქნება წარმოდგენილი. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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კა  ნო  ნი „ნარ   კო  ტი  კუ  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის, ფსი  ქოტ   რო  პუ  ლი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის, პრე  კურ   სო  რე  ბი  სა   
და ნარ   კო  ლო  გი  უ  რი დახ   მა  რე  ბის შე  სა  ხებ”

ან   ტი  ნარ   კო  ტი  კუ  ლი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის მი  ზა  ნია ხე  ლი შე  უწყოს ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე  ბის პირ   ვე -
ლად პრე  ვენ   ცი  ას, უზ   რუნ   ველ   ყოს წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბულ პირ   თათ   ვის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა მკურ   ნა  ლო -
ბა  სა და რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ა  ზე, ასე  ვე მო  ახ   დი  ნოს ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე  ბით გა  მოწ   ვე  უ  ლი ზი  ა  ნის შემ  -
ცი  რე  ბის რე  გუ  ლი  რე  ბა. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ან   ტი  ნარ   კო  ტი  კუ  ლი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა რამ   დე  ნი  მე მი  მარ   თუ  ლე  ბით სა  ჭი  რო  ებს დახ   ვე -
წას: 

ა) კა  ნო  ნი არ არის  შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  ში მოყ   ვა  ნი  ლი გა  ე  როს ან   ტი  ნარ   კო  ტი  კულ კონ   ვენ   ცი  ებ   თან; 
(ფსიქოაქტიური ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის სი  ე  ბის და დო  ზე  ბის მოყ   ვა  ნა შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  ში სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
სტან   დარ   ტებ   თან); 

ბ) სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი რე  გუ  ლი  რე  ბა ნარ   კო  ტი  კუ  ლი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის   თ   ვის 
მკაც   რი  ა, გან   სა  კუთ   რე  ბით მა  შინ, რო  დე  საც ქვე  ყა  ნა  ში მკურ   ნა  ლო  ბი  სა და რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ის სერ   ვი  სე -
ბის უტი  ლი  ზა  ცია და ხა  რის   ხი და  ბა  ლი  ა; 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნი „ნარ   კო  ტი  კუ  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის, ფსი  ქოტ   რო  პუ  ლი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის, პრე  კურ  -
სო  რე  ბი  სა და ნარ   კო  ლო  გი  უ  რი დახ   მა  რე  ბის შე  სა  ხებ” შე  ი  ცავს ზო  გად დე  ბუ  ლე  ბებს ნარ   კო  ლო  გი  უ  რი 
დახ   მა  რე  ბის შე  სა  ხებ. 

მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ნარკომანიას განმარტავს როგორც დაავადებას, რომელიც ხასიათდება 
ნარკოტიკული საშუალებების მიღებისადმი მზარდი, დაუძლეველი სურვილით მათ მიმართ ჩამოყალიბებული 
ფსიქიკური ან/და ფიზიკური დამოკიდებულების გამო და ასევე შემოაქვს ნარკომანიით დაავადებული 
პირის ცნება – კანონი არ შეიცავს დებულებებს ნარკომანიით დაავადებული პირის უფლებების შესახებ. 
კანონის ტექსტის კითხვისას ნათელია, რომ იგი ვერ უზრუნველყოფს ვერანაირ უფლებადაცვით 
გარანტიებს წამალდამოკიდებულ პირთათვის და არ ანიჭებს მათ რაიმე სამართლებრივ სტატუსს, რომლის 
საფუძველზეც წამალდამოკიდებული პირები ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში „გადამისამართდებიან” და 
არა სისხლის სამართლის სისტემაში. ნარკოკანონმდებლობის სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული 
ნაწილი გაცილებით ძლიერი და სრულყოფილია, ვიდრე ჯანდაცვის კანონმდებლობის შესაბამისი ნაწილი, 
რის გამო წამალდამოკიდებულ პირებს ძირითადი და პირველადი შეხება სამართალდამცავ სისტემასთან 
უხდებათ. ასეთი დისბალანსი ბუნებრივია აძლიერებს საზოგადოების უსაფრთხოების პოლიტიკას და 
ასუსტებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკას.

უპრიანია განხორციელდეს  ანტინარკოტიკული კანონმდებლობის კომპლექსური რეფორმა და ამ რეფორმის 
ფარგლებში კანონმდებლობაში გაჩნდეს წამალდამოკიდებულ პირთა უფლებების დაცვის მეტი გარანტია. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი



ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი82  

სა  ერ   თა  შო  რი  სო პრაქ   ტი  კა

ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის ფე  დე  რა  ლუ  რი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა მარ   გი -
ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის შე  სა  ხებ  სპე  ცი  ა  ლურ კა  ნონს არ შე  ი  ცავს. მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლე  ბებს 
იცავს რო  გორც ამე  რი  კის კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ა, ასე  ვე ჯან   დაც   ვის სფე  რო  ში არ   სე  ბუ  ლი ცალ   კე  უ  ლი კა  ნო -
ნე  ბი.

აშშ კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის ანა  ლო  გი  უ  რად არც დი  დი ბრი  ტა  ნე  თის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ  -
ლო  ბა შე  ი  ცავს სპე  ცი  ა  ლურ კა  ნონს მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის შე  სა  ხებ, თუმ   ცა მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ -
ფე  ბის უფ   ლე  ბე  ბი სა  თა  ნა  დოდ არის ასა  ხუ  ლი და და  ცუ  ლი ჯან   დაც   ვის კა  ნო  ნებ   ში.

დას   კ   ვ   ნე  ბი და რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის ანა  ლი  ზით ირ   კ   ვე  ვა, რომ მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის 
უფ   ლე  ბე  ბი ჯან   დაც   ვის ზო  გად კა  ნო  ნებ   ში ცალ   კე არ არის გა  მო  ყო  ფი  ლი. მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის 
უფ   ლე  ბებს და სა  მარ   თ   ლებ   რივ სტა  ტუსს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში სპე  ცი  ა  ლუ  რი კა  ნო  ნე -
ბი არე  გუ  ლი  რებს. სპე  ცი  ა  ლურ კა  ნო  ნებ   ში მო  ცე  მუ  ლი დე  ბუ  ლე  ბე  ბი მეტ   წი  ლად დეკ   ლა  რა  ცი  ულ და 
ზო  გად ხა  სი  ათს ატა  რებს და არა  საკ   მა  რი  სია იმ რის   კე  ბის პრე  ვენ   ცი  ის   თ   ვის, რო  მე  ლიც მარ   გი  ნა  ლუ -
რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის კუთხით არ   სე  ბობს. სპე  ცი  ა  ლუ  რი კა  ნო  ნე  ბი უფ   რო მე  ტად 
ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლია სფე  როს სა  მარ   თ   ლებ   რივ–ორ   გა  ნი  ზა  ცი  უ  ლი ჩარ   ჩოს შექ   მ   ნა  ზე, ვიდ   რე აღ   ნიშ   ნულ 
სფე  რო  ებ   ში  ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვა  ზე.  სპე  ცი  ა  ლურ კა  ნო  ნებ   ში მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის 
დეკ   ლა  რი  რე  ბუ  ლი უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვის მე  ქა  ნიზ   მე  ბი ბუნ   დო  ვა  ნი  ა. 

•	 სა  ჭი  როა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის ზო  გად კა  ნო  ნებ   ში მარ   გი  ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის შე  სა  ხებ დე -
ბუ  ლე  ბე  ბის შე  ტა  ნა (დეკლარაციული ხა  სი  ა  თის დე  ბუ  ლე  ბე  ბი);

•	 სა  ჭი  როა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სპე  ცი  ა  ლურ კა  ნო  ნებ   ში „კანონის წრე  ში” მყო  ფი მარ   გი -
ნა  ლუ  რი ჯგუ  ფე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის უფ   რო მკა  ფიო ასახ   ვა, რე  ა  ლუ  რი მე  ქა  ნიზ   მე  ბის აღ   წე  რა ან 
მი  თი  თე  ბა და პა  სუ  ხის   მ   გე  ბე  ლი ორ   გა  ნოს წარ   მო  ჩე  ნა. 

მარგინალური ჯგუფების მხარდასაჭერად, სასურველია  მოხდეს კანონმდებლობის რევიზია და ცვლილება, 
თუმცა ამგვარი ცვლილებები არ უნდა უწყობდეს ხელს ამ ჯგუფების სტიგმატიზებას ან პოზიტიურ 
დისკრიმინაციას.

 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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5.3.  სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა უფ   ლებ   რივ   -   სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი 
მდგო  მა  რე  ო  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბი  სა და სა  ერ   თა  შო  რი  სო   
გა  მოც   დი  ლე  ბის მი  ხედ   ვით

წი  ნამ   დე  ბა  რე ანა  ლიზ   ში გან   ხი  ლუ  ლია სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა უფ   ლებ   რი  ვი 
მდგო  მა  რე  ო  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის მი  ხედ   ვით. ასე  ვე კეთ   დე  ბა შე  და  რე  ბა ამე  რი  კის შე -
ერ   თე  ბულ შტა  ტებ   ში არ   სე  ბულ სა  მარ   თ   ლებ   რივ ჩარ   ჩო  სა და ევ   რო  გა  ერ   თი  ა  ნე  ბის წევ   რი ქვეყ   ნის, 
ჩე  ხე  თის რეს   პუბ   ლი  კის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის მი  ხედ   ვით სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა 
უფ   ლებ   რი  ვი მდგო  მა  რე  ო  ბის Status Quo-ს შო  რის. ანა  ლი  ზის ბო  ლო  ში დას   კ   ვ   ნის სა  ხით მო  ცე  მუ -
ლია კონ   კ   რე  ტუ  ლი რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი ქარ   თ   ვე  ლი კა  ნონ   მ   დებ   ლე  ბის   თ   ვის შემ   დ   გო  მი სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო 
ცვლი  ლე  ბე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბის მიზ   ნით. 

1. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა პრაქ   ტი  კუ  ლად არ არე  გუ  ლი  რებს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ  -
სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა  უფ   ლებ   რივ მდგო  მა  რე  ო  ბას. კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში მო  ცე  მუ  ლია მხო  ლოდ 
ექიმ   თა უფ   ლებ   რივ მდგო  მა  რე  ო  ბის გან   მ   საზღ   ვ   რე  ლი ძა  ლი  ან მწი  რე ნორ   მე  ბი. გვხვდე  ბა ერ   თი შე  ხედ  -
ვით გარ   კ   ვე  უ  ლი უფ   ლე  ბის შემ   ც   ვე  ლი დე  ბუ  ლე  ბე  ბი, თუმ   ცა მა  თი ში  ნა  არ   სობ   რი  ვი დატ   ვირ   თ   ვა უფ   რო 
ვალ   დე  ბუ  ლე  ბი  თი ხა  სი  ა  თი  სა  ა, ვიდ   რე უფ   ლებ   რი  ვი. მა  გა  ლი  თი  სათ   ვის, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნით ჯან  -
მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის შე  სა  ხებ  −  ექიმს უფ   ლე  ბა აქვს სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბა აღ   მო  უ  ჩი  ნოს პა  ცი -
ენტს, თუ იგი, ხო  ლო მი  სი ქმე  დუ  უ  ნა  რო  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში, ნა  თე  სა  ვი ან კა  ნო  ნი  ე  რი წარ   მო  მად   გე  ნე  ლი, 
მო  ითხოვს ამას ან ნე  ბას რთავს ექიმს გა  უ  წი  ოს სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბა; აგ   რეთ   ვე, ნა  გუ  ლის   ხ   მე  ბი 
თან   ხ   მო  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში, რო  ცა ქმე  დუ  ნა  რი  ა  ნი პა  ცი  ენ   ტი არ გა  მო  ხა  ტავს რა  ი  მე ფორ   მით წი  ნა  აღ   მ  -
დე  გო  ბას სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბის აღ   მო  ჩე  ნი  სას.  

ასე  ვე გვხვდე  ბა სხვა ში  ნა  არ   სის მუხ   ლიც , რო  მე  ლიც ექიმს უფ   ლე  ბას აძ   ლევს უარი თქვას სა  მე  დი  ცი -
ნო დახ   მა  რე  ბა  ზე, მხო  ლოდ გარ   კ   ვე  ულ შემ   თხ   ვე  ვებ   ში −  

 ექიმს უფ   ლე  ბა აქვს უარი თქვას პა  ცი  ენ   ტი  სათ   ვის სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბის აღ   მო  ჩე  ნა  ზე მხო  ლოდ 
იმ შემ   თხ   ვე  ვებ   ში, თუ: 

ა) არ   სე  ბობს პა  ცი  ენ   ტი  სათ   ვის სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბის უწყ   ვე  ტო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის შე  საძ   ლებ  -
ლო  ბა და არ აღი  ნიშ   ნე  ბა სი  ცოცხ   ლი  სათ   ვის სა  ში  ში მდგო  მა  რე  ო  ბა ან პა  ცი  ენ   ტი არ სა  ჭი  რო  ებს გა  და -
უ  დე  ბელ სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბას; 

ბ) სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბის აღ   მო  ჩე  ნი  სას ექი  მის სი  ცოცხ   ლეს რე  ა  ლუ  რი საფ   რ   თხე ემუქ   რე  ბა.   

ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   ში ასე  ვე ვხვდე  ბით ექი  მის უფ   ლე  ბას პა  ცი  ენ   ტის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის ინ   ტე  რე -
სე  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, გა  მო  წე  როს და  /ან და  ნიშ   ნოს ნე  ბის   მი  ე  რი აპ   რო  ბი  რე  ბუ  ლი მე  დი  კა  მენ   ტი და 
მკურ   ნა  ლო  ბის მე  თო  დი.
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სამ   წუ  ხა  როდ ჯან   დაც   ვის სხვა კა  ნო  ნებ   ში ექი  მის უფ   ლებ   რი  ვი მდგო  მა  რე  ო  ბის შე  სა  ხებ არა  ფე  რია 
ნათ   ქ   ვა  მი. 

2. აშშს სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი რე  გუ  ლი  რე  ბის მე  ქა  ნიზ   მე  ბი 

ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბის სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვი  სა და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაზღ   ვე  ვის 
მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა შე  ი  ცავს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის მნიშ   ვ   ნე -
ლო  ვა  ნი დაც   ვის მე  ქა  ნიზ   მებს ჯან   დაც   ვის გეგ   მა  ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის, სა  კონ   ტ   რაქ   ტო ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბის, 
და  ვე  ბის წარ   მო  ე  ბის და ფი  ნან   სუ  რი ან   გა  რიშ   ს   წო  რე  ბის კუთხით ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ  -
გა  ნი  ზა  ცი  ებ   თან(HMO) და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებ   თან ურ   თი  ერ   თო  ბის თვალ   საზ   რი  სით.

ასე  ვე სა  ინ   ტე  რე  სოა სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა უფ   ლებ   რი  ვი მდგო  მა  რე  ო  ბის რე  გუ -
ლი  რე  ბა მათ რწმე  ნას   თან, სინ   დის   თან თუ აღ   მ   სა  რებ   ლო  ბას   თან მი  მარ   თე  ბა  ში. 

2.1. მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა ჯან   დაც   ვის გეგ   მა  ში

აშშ-ს უმ   რავ   ლეს შტატ   ში ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი -
ე  ბი ვალ   დე  ბულ   ნი არი  ან სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს მა  თი მოთხოვ   ნის სა  ფუძ   ველ   ზე 
შე  იყ   ვა  ნონ ისი  ნი ჯან   დაც   ვის გეგ   მა  ში, შე  სა  ბა  მი  სად ჯან   დაც   ვის ნე  ბის   მი  ერ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე -
ბის მიმ   წო  დე  ბელს უფ   ლე  ბა აქვს მო  ითხო  ვოს ჯან   დაც   ვის გეგ   მის ფარ   გ   ლებ   ში მოქ   ცე  ვა.

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი ვალ   დე  ბულ   ნი არი  ან შეს   თა  ვა  ზონ სა  მე  დი  ცი  ნო 
მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს ისე  თი ჯან   დაც   ვის გეგ   მა, რო  მე  ლიც ერ   თის მხრივ უზ   რუნ   ველ   ყოფს 
სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის მაქ   სი  მა  ლურ დაც   ვას და მე  ო  რეს მხრივ 
მოხ   დეს პა  ცი  ენ   თა უფ   ლე  ბე  ბის მაქ   სი  მა  ლურ რე  ა  ლი  ზა  ცი  ას.

სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს მი  ნი  მა  ლუ  რი საკ   ვა  ლი  ფი  კა  ციო მოთხოვ   ნე  ბის დაკ   მა  კო -
ფი  ლე  ბის შენ   დეგ უფ   ლე  ბა აქვთ ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი  სა და სა  დაზღ   ვე -
ვო კომ   პა  ნი  ე  ბის   გან დრო  უ  ლად (მაგრამ არა  უგ   ვი  ა  ნეს 90 დღი  სა) მი  ი  ღონ ჯან   დაც   ვის დამ   ტ   კი  ცე  ბულ 
გეგ   მა  ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი კონ   ტ   რაქ   ტი.

2.2. სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის კონ   ტ   რაქ   ტი

2.2.1. სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის კონ   ტ   რაქ   ტის ძი  რი  თა  დი დე  ბუ  ლე  ბე  ბი

აშშ-ს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი -
ე  ბი ვალ   დე  ბულ   ნი არი  ან შე  ი  ტა  ნონ შემ   დე  გი ძი  რი  თა  დი პუნ   ქ   ტე  ბი სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ  -
წო  დებ   ლის კონ   ტ   რაქ   ტ   ში:
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•	 სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის ფი  ნან   სუ  რი ან   გა  რიშ   ს   წო  რე  ბის მე  თო  დო  ლო  გი  ა, 
მათ შო  რის, ნე  ბის   მი  ე  რი და  გეგ   მი  ლი თუ და  უ  გეგ   მა  ვი ან   გა  რიშ   ს   წო  რე  ბა;

•	  ფი  ნან   სუ  რი კალ   კუ  ლა  ცი  ე  ბის უზ   რუნ   ველ   სა  ყო  ფად გან   საზღ   ვ   რუ  ლი დრო, ან   გა  რიშ   ს   წო  რე  ბის 
თა  რი  ღი და ფი  ნან   სუ  რი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე  ბის კონ   კ   რე  ტუ  ლი მო  ცუ  ლო  ბე  ბი;

•	 ფი  ნან   სუ  რი კალ   კუ  ლა  ცი  ე  ბის სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლი  სათ   ვის გა  სა  გე  ბი სა -
ხით გან   მარ   ტე  ბა და აღ   ნიშ   ნუ  ლი კალ   კუ  ლა  ცი  ე  ბის სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლი -
სათ   ვის  ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა;

•	  ნე  ბის   მი  ე  რი და  ვის მოგ   ვა  რე  ბის, არას   წო  რი ან არას   რუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის გა  მოს   წო  რე  ბის და 
ასე  თი სა  ხით არ   სე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის სა  ფუძ   ველ   ზე გა  კე  თე  ბუ  ლი არას   წო  რი ან არას   რუ  ლი 
კალ   კუ  ლა  ცი  ე  ბის თა  ვი  დან აცი  ლე  ბის   /   რე  გუ  ლი  რე  ბის პრო  ცე  დუ  რე  ბი;

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის უფ   ლე  ბა ნე  ბის   მი  ერ სა  კითხ   თან მი  მარ   თე  ბა  ში 
წარ   მო  შო  ბი  ლი და  ვა გა  დაწყ   ვი  ტოს არ   ბიტ   რა  ჟის მეშ   ვე  ო  ბით;

•	 ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   სა და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებს არ აქვთ უფ  -
ლე  ბა პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა და  ა  კის   რონ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს ჯან   დაც  -
ვის გეგ   მით გა  მოწ   ვე  უ  ლი ნე  ბის   მე  რი ქმე  დე  ბის ან შეც   დო  მი  სათ   ვის.

2.2.2. სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის კონ   ტ   რაქ   ტის შეწყ   ვე  ტა

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   სა და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებს არ აქვს სა  მე  დი  ცი  ნო 
მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თან და  დე  ბუ  ლი ჯან   დაც   ვის კონ   ტ   რაქ   ტის შეწყ   ვე  ტის უფ   ლე  ბა. კონ   ტ  -
რაქ   ტით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი ჯან   დაც   ვის გეგ   მა აძ   ლევს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელს უფ  -
ლე  ბას მოს   თხო  ვოს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას ან სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ას კონ  -
ტ   რაქ   ტის შეწყ   ვე  ტის სა  ფუძ   ვე  ლი წა  რუდ   გი  ნოს წე  რი  ლო  ბი  თი ფორ   მით, მათ შო  რის და  ვის შე  საძ   ლო 
მოგ   ვა  რე  ბი  სა და გა  სა  ჩივ   რე  ბის მე  ქა  ნიზ   მე  ბის მი  თი  თე  ბით. 

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   მა და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებ   მა კონ   ტ   რაქ   ტის შეწყ  -
ვე  ტის სა  ფუძ   ვ   ლებ   ში აუცი  ლებ   ლად უნ   და მი  უ  თი  თონ:

•	 კონ   ტ   რაქ   ტის შეწყ   ვე  ტის კონ   კ   რე  ტუ  ლი სა  ფუძ   ვ   ლე  ბი;

•	 მი  თი  თე  ბა იმის შე  სა  ხებ, რომ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის    მიმ   წო  დე  ბელს უფ   ლე  ბა აქვს მო -
ითხო  ვოს გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის გა  და  ხედ   ვა სპე  ცი  ა  ლუ  რად მოწ   ვე  უ  ლი, ჯან   დაც   ვის გეგ   მით გან  -
საზღ   ვ   რუ  ლი კო  მი  სი  ის წი  ნა  შე;
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•	 გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის გა  სა  ჩივ   რე  ბი  სა და სა  კითხის სპე  ცი  ა  ლუ  რი კო  მი  სი  ის წი  ნა  შე გან   ხილ   ვის 
მოთხოვ   ნის ვა  დე  ბი.

•	 ასე  ვე გან   საზღ   ვ   რუ  ლია სპე  ცი  ა  ლუ  რი კო  მი  სი  ის შექ   მ   ნის პრო  ცე  დუ  რე  ბი და მოთხოვ   ნე  ბი:

•	 სპე  ცი  ა  ლუ  რი კო  მი  სია უნ   და შედ   გე  ბო  დეს 3  წევ   რის   გან, რო  მე  ლიც წი  ნას   წარ არის გან   საზღ  -
ვ   რუ  ლი ჯან   დაც   ვის გეგ   მით. კო  მი  სი  ის ერ   თი წევ   რი მა  ინც უნ   და იყოს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ -
რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის სპე  ცი  ა  ლო  ბის ან მსგავ   სი სპე  ცი  ა  ლო  ბის მქო  ნე. სპე  ცი  ა  ლუ  რი კო  მი  სი  ის 
შე  მად   გენ   ლო  ბა შე  საძ   ლოა იყოს სამ   ზე მე  ტი, თუმ   ცა 2/3 აუცი  ლებ   ლად უნ   და იყოს სა  მე  დი  ცი -
ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თან გა  თა  ნაბ   რე  ბუ  ლი პრო  ფე  სი  ი  სა და კვა  ლი  ფი  კა  ცი  ის მქო -
ნე;

•	 კო  მი  სი  ამ უნ   და მი  ი  ღოს წე  რი  ლო  ბი  თი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა გო  ნივ   რულ ვა  დებ   ში. გა  დაწყ   ვე  ტი -
ლე  ბა შე  იძ   ლე  ბა მო  ი  ცავ   დეს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის თა  ნამ   დე  ბო  ბა  ზე აღ  -
დ   გე  ნას   /   პირ   ვან   დელ მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში დაბ   რუ  ნე  ბას, პი  რო  ბით აღ   დ   გე  ნას ან მას   თან ხელ   შეკ  -
რუ  ლე  ბის შეწყ   ვე  ტას. 

•	 გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის შეწყ   ვე  ტის შე  სა  ხებ ძა  ლა  ში შე  დის მი  სი ჩა  ბა  რე  ბი  დან 
მხო  ლოდ 60 დღის შემ   დეგ.

2.2.3. სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის კონ   ტ   რაქ   ტის გა  ნუ  ახ   ლებ   ლო  ბა 

სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის   მიმ   წო  დე  ბელს უფ   ლე  ბა აქვს არ გა  ა  ნახ   ლოს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ -
რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას   თან ან სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ას   თან და  დე  ბუ  ლი კონ   ტ   რაქ   ტი, რის შე  სა  ხე  ბაც 
მან 60 დღით ად   რე შეტყო  ბი  ნე  ბა უნ   და გა  უგ   ზავ   ნოს მე  ო  რე მხა  რეს.  

2.3. სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის და  მა  ტე  ბი  თი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბე  ბი

სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელს უფ   ლე  ბა აქვს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი -
ზა  ცი  ას ან სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ას მოს   თხო  ვოს:

•	 ჯან   დაც   ვის გეგ   მით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის საქ   მი  ა -
ნო  ბი  სა და სა  ე  ქი  მო პრაქ   ტი  კის შე  ფა  სე  ბის კრი  ტე  რი  უ  მე  ბის გაც   ნო  ბა;

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  ფა  სე  ბის მე  თო  დო  ლო  გი  ის ჩა  მო -
ყა  ლი  ბე  ბამ   დე ჯან   დაც   ვის სპე  ცი  ა  ლის   ტებ   თან კონ   სულ   ტი  რე  ბა;

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  ფა  სე  ბა დად   გე  ნი  ლი კრი  ტე  რი  უ -
მე  ბი  სა და სხვა სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის შე  ფა  სე  ბის იდენ   ტუ  რი მიდ   გო -
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მე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბით, სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის პა  ცი  ენ   ტ   თა ტი  პობ   რი  ო  ბი -
სა და  რა  ო  დე  ნო  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით;

•	 სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის მი  ერ სა  კუ  თარ პა  ცი  ენ   ტ   თა სპე  ფი  კუ  რო  ბის და 
თა  ვი  სე  ბუ  რე  ბე  ბის გაც   ნო  ბა ჯან   დაც   ვის კონ   ტ   რაქ   ტის გა  და  ხედ   ვა-   გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის კუთხით;

ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნუ  ლი უფ   ლე  ბე  ბის პა  რა  ლე  ლუ  რად ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას ან 
სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ას უფ   ლე  ბა არ აქვს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელს გა  უ  უქ   მოს ან 
უარი უთხ   რას კონ   ტ   რაქ   ტის გაგ   რ   ძე  ლე  ბა  ზე შემ   დე  გი გა  რე  მო  ე  ბე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე:

•	 პა  ცი  ენ   ტის ინ   ტე  რე  სე  ბის დაც   ვის მიზნით;

•	 ჯან   დაც   ვის გეგ   მის გა  სა  ჩივ   რე  ბის მიზნით;

•	 ჯან   დაც   ვის გეგ   მის სა  ფუძ   ველ   ზე მი  ღე  ბუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის გა  მო;

•	 შე  სა  ბა  მის სა  ხელ   მ   წი  ფო უწყე  ბე  ბი  სათ   ვის ჯან   დაც   ვის გეგ   მას   თან და  კავ   ში  რე  ბით ინ   ფორ   მა -
ცი  ის მი  წო  დე  ბის ან მათ   თან სა  ჩივ   რის შე  ტა  ნის გა  მო.

2.4. პა  ცი  ენ   ტის მკურ   ნა  ლო  ბა

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას ან სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ას უფ   ლე  ბა არ აქვს აუკ   რ  -
ძა  ლოს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელს პა  ცი  ენ   ტის ინ   ფორ   მი  რე  ბა მო  ახ   დი  ნოს შემ   დეგ   ზე:

•	 მკურ   ნა  ლო  ბის ყვე  ლა შე  საძ   ლო სა  ხე  ზე, რაც შე  ე  სა  ბა  მე  ბა პა  ცი  ენ   ტის მდგო  მა  რე  ო  ბას, მათ 
შო  რის ისე  თი სა  ხის მკურ   ნა  ლო  ბა  ზე, რო  მე  ლიც არ არის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი ჯან   დაც   ვის 
გეგ   მით;

•	 პა  ცი  ენ   ტის ჯან   დაც   ვის გეგ   მის იმ დე  ბუ  ლე  ბებ   სა და პი  რო  ბებ   ზე, რო  მე  ლიც მის ჯან   მ   რ   თე  ლო -
ბას ეხე  ბა.

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას ან სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ას უფ   ლე  ბა არ აქვს აუკ   რ  -
ძა  ლოს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელს შე  სა  ბა  მის სა  ხელ   მ   წი  ფო სტრუქ   ტუ  რებ   ში სა  ჩივ  -
რის შე  ტა  ნა პო  ლი  ტი  კი  სა და პრო  ცე  დუ  რე  ბის იმ პრინ   ცი  პებ   ზე, რა  მაც სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის 
მიმ   წო  დებ   ლის შე  ხე  დუ  ლე  ბით შე  იძ   ლე  ბა უარ   ყო  ფი  თი გავ   ლე  ნა იქო  ნი  ოს მკურ   ნა  ლო  ბის ხა  რის   ხ   ზე ან 
ჯან   დაც   ვის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა  ზე.

ასე  ვე ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას ან სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ას უფ   ლე  ბა არ აქვს 
აუკ   რ   ძა  ლოს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელს სა  კუ  თა  რი პა  ცი  ენ   ტის ინ   ტე  რე  სე  ბის ლო  ბი -
რე  ბა კონ   კ   რე  ტუ  ლი მკურ   ნა  ლო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის მიზ   ნით, პა  ცი  ენ   ტის დე  ტა  ლუ  რი კონ   სულ   ტი -

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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რე  ბა მის მკურ   ნა  ლო  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ ნე  ბის   მი  ერ სა  კითხ   ზე, მათ შო  რის პა  ცი  ენ   ტის ნე  ბარ   თ  -
ვის სა  ფუძ   ველ   ზე, მი  სი სა  ხე  ლით სა  ჩივ   რის შეტანა პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვის მიზ   ნით.

2.5. ჯან   დაც   ვის და  ვე  ბის გან   ხილ   ვა

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ე  ბი ვალ   დე  ბუ  ლი არი  ან მი -
ი  ღონ და გა  ნი  ხი  ლონ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა მხრი  დან წარ   დ   გე  ნი  ლი ჯან   დაც   ვის 
ნე  ბის   მი  ე  რი სა  ჩი  ვა  რი ამე  რი  კის სა  მე  დი  ცი  ნო ასო  ცი  ა  ცი  ის პრო  ცე  დუ  რე  ბი  სა და სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო 
წე  სე  ბის შე  სა  ბა  მი  სად.

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ე  ბი ასე  ვე იღე  ბენ ვალ   დე -
ბუ  ლე  ბას, საჩივრების სწრაფი და ეფექტური ადმინისტრირებისათვის უზ   რუნ   ველ   ყონ სა  მე  დი  ცი  ნო 
მომ   სა  ხუ  რე  ბის    მიმ   წო  დებ   ლე  ბი. შე  სა  ბა  მი  სი ტექ   ნი  კუ  რი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბით, მათ შო  რის სპე  ცი  ა  ლუ  რი 
კომ   პი  უ  ტე  რუ  ლი პროგ   რა  მით. 

2.6. დრო  უ  ლი ანაზღა  უ  რე  ბა ჯან   დაც   ვის და  ვებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით 

სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს უფ   ლე  ბა აქვთ დრო  უ  ლად მი  ი  ღონ სა  ჩივ   რებ   თან და  კავ  -
ში  რე  ბუ  ლი ანაზღა  უ  რე  ბა.  ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა -
ნი  ე  ბი ვალ   დე  ბუ  ლი არი  ან გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბი  დან არა  უ  მე  ტეს 45 დღის ვა  და  ში აუნაზღა  უ  რონ 
სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს სა  ჩივ   რი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე  ბი.

იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, თუ სა  ჩივ   რი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე ვალ   დე  ბუ  ლე  ბა არ არის ნათ   ლად გა  მო  ხა  ტუ  ლი, სა -
მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ე  ბი მა  ინც არი  ან ვალ   დე  ბულ   ნი 
აუნაზღა  უ  რონ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს სა  ჩივ   რი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე ცალ   სა  ხად 
და  სა  ბუ  თე  ბუ  ლი ხარ   ჯე  ბი და არა  უგ   ვი  ა  ნეს 30 დღი  სა წე  რი  ლო  ბით შე  ატყო  ბი  ნონ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა -
ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელს სა  ჩივ   რის და  უ  სა  ბუ  თე  ბე  ლი ან ნაკ   ლე  ბად და  სა  ბუ  თე  ბუ  ლი ნა  წი  ლის გან   სამ   ტ  -
კი  ცებ   ლად და  მა  ტე  ბი  თი ინ   ფორ   მა  ცი  ის წარ   დ   გე  ნის აუცი  ლებ   ლო  ბის შე  სა  ხებ.

სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის მხრი  დან და  ვას   თან და  კავ   ში  რე  ბით მოთხოვ   ნი  ლი და -
მა  ტე  ბი  თი ინ   ფორ   მა  ცი  ის წარ   დ   გე  ნის შემ   დეგ ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი და 
სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ე  ბი ვალ   დე  ბულ   ნი არი  ან ჯან   დაც   ვის მიმ   წო  დე  ბელს მოთხოვ   ნი  ლი ხარ   ჯე  ბი 
აუნაზღა  უ  რონ 45 დღის ვა  და  ში. 

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის და სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ე  ბის მხრი  დან სა  ჩივ   რე -
ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე მოთხოვ   ნი  ლი ხარ   ჯე  ბის დრო  უ  ლად გა  და  უხ   დე  ლო  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში სა  მე  დი  ცი -
ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლებს უფ   ლე  ბა აქვთ და  მა  ტე  ბით მო  ითხო  ვონ პირ   გა  სამ   ტეხ   ლო წლი  უ  რი 
12%-ის ოდე  ნო  ბით. 

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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2.9  სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის რწმე  ნის, სინ   დი  სის და აღ   მ   სა  რებ   ლო  ბის   
უფ   ლე  ბის რე  ა  ლი  ზა  ცია

აშ   შ   -   ში ბო  ლო 30 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში კონ   გ   რეს   მა მი  ი  ღო რამ   დე  ნი  მე კა  ნო  ნი სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ -
რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა რწმე  ნის, სინ   დი  სი  სა და აღ   მ   სა  რებ   ლო  ბის უფ   ლე  ბის დაც   ვის მიზ   ნით. პირ   ვე  ლი 
მი  ღე  ბულ იქ   ნა 1970-იან წლებ   ში ე.წ. “ეკლესიის შეს   წო  რე  ბე  ბი” და დამ   ტ   კი  ცე  ბულ იქ   ნა სხვა  დას   ხ   ვა 
პე  რი  ოდ   ში სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვის თვალ   საზ   რი  სით, კერ  -
ძოდ მათ უფ   ლე  ბა ჰქონ   დათ სა  კუ  თა  რი რე  ლი  გი  უ  რი, თუ სინ   დი  სი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე მო  საზ   რე  ბე  ბის 
გა  მო უარი ეთ   ქ   ვათ სა  ხელ   მ   წი  ფოს მი  ერ და  ფი  ნან   სე  ბულ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მი  წო  დე  ბა  ზე ან 
სა  მე  დი  ცი  ნო კვლე  ვებ   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა  ზე. 

მე  ო  რე კა  ნო  ნი მი  ი  ღეს 1996 წელს  სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის აქ   ტი, რო  მე -
ლიც უკ   რ   ძა  ლავ   და სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ფი  ნან   სე  ბის მიმ   ღებ ფე  დე  რა  ლურ, შტა  ტის თუ ად   გი  ლობ   რი  ვი 
თვით   მ   მარ   თ   ვე  ლო  ბის ორ   გა  ნო  ებს მო  ეხ   დი  ნათ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა დის   კ   რი -
მი  ნა  ცია იმის სა  ფუძ   ველ   ზე, თუ ისი  ნი უარს იტყოდ   ნენ აბორ   ტ   თან და  კავ   ში  რე  ბულ ტრე  ი  ნინ   გე  ბის 
გავ   ლა  ზე ან ასე  თი ტრე  ი  ნინ   გე  ბის ჩა  ტა  რე  ბა  ზე, ასე  ვე აბორ   ტის ოპე  რა  ცი  ის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა  ზე ან 
მას   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა  ზე. 

მე  სა  მე, ე.წ. 2005 წლის “ველდონის შეს   წო  რე  ბე  ბით” აიკ   რ   ძა  ლა სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ფი  ნან   სე  ბის გა  ცე -
მა იმ ფე  დე  რა  ლუ  რი თუ საშ   ტა  ტო სა  ხელ   მ   წი  ფო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი  სათ   ვის, რომ   ლე  ბიც ახ   დენ   დ   ნენ 
სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ას იმის სა  ფუძ   ველ   ზე, რომ ისი  ნი არ 
აკეთებდნენ აბორ   ტს ან არ უზ   რუნ   ველ   ყოფ   დ   ნენ მის და  ფი  ნან   სე  ბას. 

ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნუ  ლი სა  მი კა  ნო  ნი მხარ   და  ჭე  რი  ლია ბო  ლო პე  რი  ოდ   ში მი  ღე  ბუ  ლი სა  კა  ნონ   დებ   ლო ნორ  -
მით, რომ   ლის მი  ხედ   ვით:

•	 ცალ   სა  ხად არის აღი  ა  რე  ბუ  ლი, რომ დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ის აკ   რ   ძალ   ვა ეხე  ბა, სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ფი -
ნან   სე  ბის მქო  ნე რო  გორც ცალ   კე  ულ ექი  მებს, ასე  ვე სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   საც;

•	 გან   საზღ   ვ   რუ  ლია სპე  ცი  ა  ლუ  რი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვის სა  მო  ქა  ლა  ქო უფ   ლე  ბა  თა ოფი -
სის შექ   მ   ნა, რო  მე  ლიც გა  ნი  ხი  ლავს ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნულ დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ 
სა  ჩივ   რებსაც;

•	 სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვის სა  მო  ქა  ლა  ქო უფ   ლე  ბა  თა ოფი  სი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლია იმუ  შა  ოს 
ფე  დე  რა  ლურ და საშ   ტა  ტო სა  ხელ   მ   წი  ფო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   თან, რომ   ლე  ბიც პო  ტენ   ცი  უ  რად შე -
იძ   ლე  ბა და  არ   ღ   ვი  ონ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა კა  ნო  ნით და  ცულ უფ   ლე -
ბებს, ხო  ლო აღ   ნიშ   ნუ  ლი უფ   ლე  ბე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის შემ   თხ   ვე  ვა  ში მი  მარ   თონ კა  ნო  ნით ნე  ბა -
დარ   თულ სან   ქ   ცი  ებს სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ფი  ნან   სე  ბის შეწყ   ვე  ტის ჩათ   ვ   ლით.

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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3. ჩე  ხე  თის სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ჩარ   ჩო

ჩე  ხეთ   ში მოქ   მე  დებს 1997 წელს მი  ღე  ბუ  ლი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის შე  სა  ხებ აქ   ტი, რომ   ლი  თაც რე  გუ  ლი -
რე  ბუ  ლია სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი მდგო  მა  რე  ო  ბა მა  თი უფ   ლე -
ბე  ბი  სა და მო  ვა  ლე  ო  ბე  ბის თვალ   საზ   რი  სით. წი  ნამ   დე  ბა  რე ანა  ლი  ზის მიზ   ნე  ბის   თ   ვის აქ   ცენ   ტე  ბი გა -
კეთ   დე  ბა სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა მხო  ლოდ უფ   ლებ   რივ მხა  რე  ზე. შრო  მი  სა და 
სა  კონ   ტ   რაქ   ტო უფ   ლე  ბე  ბი რე  გუ  ლირ   დე  ბა არას   პე  ცი  ა  ლი  ზი  რე  ბუ  ლი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით და ექ   ცე  ვა 
ზო  გა  დი შრო  მი  თი, თუ სა  მო  ქა  ლა  ქო სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბის ფარ   გ   ლებ   ში. ამ   დე  ნად, გა -
ა  ნა  ლი  ზე  ბუ  ლი იქ   ნე  ბა მხო  ლოდ სა  მე  დი  ცი  ნო კუთხით არ   სე  ბუ  ლი უფ   ლებ   რივ   -   სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ჩარ  -
ჩო. კერ   ძოდ, ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნუ  ლი 1997 წლის აქ   ტის 129-ე მუხ   ლი არე  გუ  ლი  რებს ექი  მის მხრი  დან 
სა  მე  დი  ცი  ნო გა  მოკ   ვ   ლე  ვი  სა და სა  მე  დი  ცი  ნო თე  რა  პი  ის სხვა  დას   ხ   ვა სა  ხე  ო  ბა  თა არ   ჩე  ვა  ნის უფ   ლე  ბას, 
რომ   ლის მი  ხედ   ვითაც:

სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელს  აქვს უფ   ლე  ბა და  მო  უ  კი  დებ   ლად აირ   ჩი  ოს პა  ცი  ენ   ტის გა -
მოკ   ვ   ლე  ვი  სა და თე  რა  პი  ის სა  მეც   ნი  ე  რო თვალ   საზ   რი  სით მი  ღე  ბუ  ლი ნე  ბის   მი  ე  რი მე  თო  დი. ამა თუ იმ 
მე  თო  დის გა  მო  ყე  ნე  ბის წი  ნა  პი  რო  ბა შე  იძ   ლე  ბა იყოს:

ა) პა  ცი  ენ   ტის თან   ხ   მო  ბა;

ბ) აღ   ნიშ   ნუ  ლი მე  თო  დის გა  მო  ყე  ნე  ბის რის   კის არ   სე  ბო  ბის გა  ცი  ლე  ბით ნაკ   ლე  ბი ალ   ბა  თო  ბა, ვიდ   რე 
მი  სი გა  მო  უ  ყე  ნებ   ლო  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში.

სა  მე  დი  ცი  ნო გა  მოკ   ვ   ლე  ვი  სა თუ თე  რა  პი  ის ჩა  ტა  რე  ბის დროს ექიმს უფ   ლე  ბა აქვს მო  ითხო  ვოს სხვა 
გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი კვა  ლი  ფი  კა  ცი  ის მქო  ნე ექი  მის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა, ასე  ვე სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის 
მიმ   წო  დებ   ლის   გან შე  სა  ბა  მი  სი რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბის მი  ღე  ბა. 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბე  ბით არის აღ   ჭურ   ვი  ლი ექი  მი მკურ   ნა  ლო  ბა  ზე 
უარის თქმის კუთხი  თაც. ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნუ  ლი აქ   ტის 131-ე მუხ   ლის მი  ხედ   ვით პა  ცი  ენ   ტის მკურ   ნალ 
ექიმს უფ   ლე  ბა აქვს უარი თქვას პა  ცი  ენ   ტის მკურ   ნა  ლო  ბა  ზე, თუ:

ა) მის მკურ   ნა  ლო  ბას მო  ითხოვს უფ   რო მძი  მე მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში მყო  ფი პა  ცი  ენ   ტი;

ბ) პა  ცი  ენ   ტ   თან პი  რა  დი ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბის გა  მო. ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში ექიმ   მა პა  ცი  ენ   ტი უნ   და გა  და  ა  მი  სა -
მარ   თოს სხვა ექიმ   თან;

გ) ექი  მის ფი  ზი  კუ  რი მდგო  მა  რე  ო  ბა არ აძ   ლევს მას აღ   ნიშ   ნუ  ლის გა  კე  თე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას;

დ) ექი  მი პა  ცი  ენ   ტის გა  სინ   ჯ   ვის შემ   დეგ მი  იჩ   ნევს, რომ პა  ცი  ენტს არ სჭირ   დე  ბა მკურ   ნა  ლო  ბა;

ე) ექი  მი პა  ცი  ენ   ტის გა  სინ   ჯ   ვის შემ   დეგ მი  იჩ   ნევს, რომ სხვა ექი  მის მი  ერ პა  ცი  ენ   ტი  სათ   ვის და  ნიშ   ნუ -
ლი ან პა  ცი  ენ   ტის მი  ერ მოთხოვ   ნი  ლი მკურ   ნა  ლო  ბა პრო  ფე  სი  უ  ლად გა  უ  მარ   თ   ლე  ბე  ლი  ა;

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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ვ) ექი  მი პა  ცი  ენ   ტის გა  სინ   ჯ   ვის შემ   დეგ მი  იჩ   ნევს, რომ სხვა ექი  მის მი  ერ პა  ცი  ენ   ტი  სათ   ვის და  ნიშ   ნუ -
ლი ან პა  ცი  ენ   ტის მი  ერ მოთხოვ   ნი  ლი მკურ   ნა  ლო  ბა არ შე  ე  სა  ბა  მე  ბა კა  ნო  ნით დად   გე  ნილ მოთხოვ  -
ნებს;

ვ) ექი  მი მი  იჩ   ნევს, რომ შე  სა  ბა  მი  სი კვა  ლი  ფი  კა  ცი  ის არ   ქო  ნის გა  მო ვერ მო  ახ   დენს პა  ცი  ენ   ტი  სათ   ვის 
შე  სა  ბა  მი  სი მკურ   ნა  ლო  ბის ჩა  ტა  რე  ბას;

ზ) პა  ცი  ენ   ტის მდგო  მა  რე  ო  ბა არ მო  ითხოვს და  უ  ყოვ   ნებ   ლივ ჩა  რე  ვას. ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში ექიმს უფ   ლე  ბა 
აქვს პა  ცი  ენ   ტის მი  ღე  ბა  ზე უარი თქვას და სხვა დროს და  ი  ბა  როს გა  მოკ   ვ   ლე  ვი  სათ   ვის.

ჩე  ხე  თის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბით ასე  ვე და  ცუ  ლია ექიმ   თა სინ   დი  სი  სა და რწმე  ნის თა  ვი  სუფ   ლე  ბა, რომ   ლის 
მი  ხედ   ვით ექიმს უფ   ლე  ბა აქვს უარი თქვას პა  ცი  ენ   ტის მკურ   ნა  ლო  ბა  ზე, თუ:

•	 აღ   ნიშ   ნუ  ლი მკურ   ნა  ლო  ბა წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა  შია ექი  მის მო  რა  ლურ, სინ   დი  სის და რე  ლი  გი  ურ 
შე  ხე  დუ  ლე  ბებ   თან.

უფ   რო მე  ტიც, ექიმს უფ   ლე  ბა აქვს უარი უთხ   რას პა  ცი  ენტს მკურ   ნა  ლო  ბა  ზე, თუ 

ა) პა  ცი  ენ   ტი მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად არ   ღ   ვევს მკურ   ნა  ლო  ბი  სას თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის პი  რო  ბას;

ბ) პა  ცი  ენ   ტი იქ   ცე  ვა ამო  რა  ლუ  რად, შე  უ  რაც   ჰ   ყო  ფას აყე  ნებს და ემუქ   რე  ბა ექიმს;

გ) პა  ცი  ენ   ტის ქცე  ვა საფ   რ   თხეს უქ   მ   ნის ექი  მის სი  ცოცხ   ლეს ან ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას.

დასკვნა/რეკომენდაციები:

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე რეკომენდაციის სახით აუცილებელია 
მოხდეს საქართველოს ჯანდაცვის კანონმდებლობაში, კერძოდ „ჯანმრთელობის 
დაცვის შესახებ” კანონში სპეციალური თავის მომზადება, რომელიც დაარეგულირებს 
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა უფლებრივ მდგომარეობას და შექმნის 
შესაბამის გარანტიებს მათი უფლებების დასაცავად. საკანონმდებლო ცვლილებებმა სულ 
მცირე უნდა მოიცვას ისეთი საკითხები, როგორიცაა:

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა უფლებრივი მდგომარეობა ჯანდაცვის გეგმის 
მოთხოვნების მიხედვით;

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის კონტრაქტიდან გამომდინარე უფლებები;

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების დამატებითი უფლებამოსილებები;

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების პაციენტის მკურნალობასთან დაკავშირებული 
უფლებები;

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების რწმენის, სინდისის და აღმსარებლობის 
უფლება.

5.4.  სა  მე  დი  ცი  ნო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის სტუ  დენ   ტე  ბი  სა და რე  ზი  დენ   ტე  ბის   
სწავ   ლე  ბი  სა და პრაქ   ტი  კის იური  დი  უ  ლი ას   პექ   ტე  ბი

სა  მე  დი  ცი  ნო უნი  ვერ   სი  ტე  ტის სტუ  დენ   ტე  ბი  სა და რე  ზი  დენ   ტე  ბის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა -
ხუ  რე  ბის პრო  ცეს   ში

5.4.1. კა  ნო  ნი: 

პა  ცი  ენ   ტის უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ კა  ნო  ნის მე–18.1 მუხ   ლის „თ” ქვე  პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, პა  ცი  ენტს 
უფ   ლე  ბა აქვს სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დებ   ლის   გან მი  ი  ღოს სრუ  ლი, ობი  ექ   ტუ  რი, დრო  უ  ლი 
და გა  სა  გე  ბი ინ   ფორ   მა  ცია სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის გამ   წე  ვის ვი  ნა  ო  ბი  სა და პრო  ფე  სი  უ  ლი გა  მოც  -
დი  ლე  ბის შე  სა  ხებ.  იმა  ვე მუხ   ლის მე–4 პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, პა  ცი  ენ   ტის ქმე  დუ  უ  ნა  რო  ბის ან გაც  -
ნო  ბი  ე  რე  ბუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის უუნა  რო  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში ამ მუხ   ლის პირ   ვე  ლი პუნ   ქ   ტით 
გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბულ ინ   ფორ   მა  ცი  ას სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის გამ   წე  ვი აწ   ვ   დის პა  ცი  ენ   ტის ნა  თე  სავს 
ან კა  ნო  ნი  ერ წარ   მო  მად   გე  ნელს. იმა  ვე კა  ნო  ნის მე–20 მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, პა  ცი  ენტს უფ   ლე  ბა აქვს 
უარი გა  ნაცხა  დოს მე–18 მუხ   ლის პირ   ვე  ლი პუნ   ქ   ტით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე  ბა  ზე, 
გარ   და იმ შემ   თხ   ვე  ვე  ბი  სა, რო  ცა ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  უ  ღებ   ლო  ბამ შე  იძ   ლე  ბა სე  რი  ო  ზუ  ლი ზი  ა  ნი მი  ა  ყე -
ნოს პა  ცი  ენ   ტის ან   /   და მე  სა  მე პი  რის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას ან   /   და სი  ცოცხ   ლეს.

იმა  ვე კა  ნო  ნის 26–ე მუხ   ლის პირ   ვე  ლი პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, პა  ცი  ენ   ტის ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბა 
აუცი  ლე  ბე  ლია მი  სი სწავ   ლე  ბის ობი  ექ   ტად გა  მო  ყე  ნე  ბი  სათ   ვის (რას ნიშ   ნავს სწავ   ლე  ბის ობი  ექ   ტად გა -
მო  ყე  ნე  ბა?). ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბა წინ უძღ   ვის პა  ცი  ენ   ტის სწავ   ლე  ბის ობი  ექ   ტად გა  მო  ყე  ნე  ბას. 
მე–2 პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, ქმე  დუ  უ  ნა  რო პა  ცი  ენ   ტის სწავ   ლე  ბის ობი  ექ   ტად გა  მო  ყე  ნე  ბის სა  კითხებს 
არე  გუ  ლი  რებს „ჯანმრთელობის დაც   ვის შე  სა  ხებ” სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნი. მე–3 პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, 
პა  ცი  ენ   ტის თან   ხ   მო  ბა არ არის აუცი  ლე  ბე  ლი იმ შემ   თხ   ვე  ვებ   ში, თუ სას   წავ   ლო მიზ   ნით გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა: ა) 
პა  ცი  ენ   ტის სა  მე  დი  ცი  ნო დო  კუ  მენ   ტა  ცი  ა  ში არ   სე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ა, რო  მე  ლიც არ იძ   ლე  ვა პა  ცი  ენ   ტის 
იდენ   ტი  ფი  კა  ცი  ის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას; ბ) მკურ   ნა  ლო  ბი  სა და დი  აგ   ნოს   ტი  კის პრო  ცეს   ში მი  ღე  ბუ  ლი მა  სა  ლა 
(შარდი, სის   ხ   ლი, სხვა ქსო  ვი  ლე  ბი), რომ   ლი  თაც უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლია პა  ცი  ენ   ტის ანო  ნი  მუ  რო  ბა.

იმა  ვე კა  ნო  ნის 30–ე მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის გა  წე  ვი  სას და  საშ   ვე  ბია მხო -
ლოდ მას   ში უშუ  ა  ლოდ მო  ნა  წი  ლე პირ   თა დას   წ   რე  ბა, გარ   და იმ შემ   თხ   ვე  ვი  სა, რო  ცა პა  ცი  ენ   ტი თა  ნახ  -
მაა ან მო  ითხოვს სხვა პირ   თა დას   წ   რე  ბას. (ვინ არი  ან მას   ში უშუ  ა  ლოდ მო  ნა  წი  ლე პი  რე  ბი?)

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი



ჯანდაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა და სამართლებრივი ანალიზი 93

იმა  ვე კა  ნო  ნის 42–ე მუხ   ლის შე  სა  ბა  მი  სად, 16 წლამ   დე ასა  კის არას   რულ   წ   ლო  ვა  ნი პა  ცი  ენ   ტის გა  მო -
ყე  ნე  ბა სწავ   ლე  ბის ობი  ექ   ტად და  საშ   ვე  ბია მხო  ლოდ მი  სი მშობ   ლის ან კა  ნო  ნი  ე  რი წარ   მო  მად   გენ   ლის 
ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბით. გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბი  სას აუცი  ლე  ბე  ლია პა  ცი  ენ   ტის მო  ნა  წი  ლე -
ო  ბაც ასა  კი  სა და გო  ნებ   რი  ვი გან   ვი  თა  რე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით. 16 წელ   ზე მე  ტი ასა  კის არას   რულ   წ  -
ლო  ვა  ნი პა  ცი  ენ   ტის გა  მო  ყე  ნე  ბა სწავ   ლე  ბის ობი  ექ   ტად და  საშ   ვე  ბია მხო  ლოდ მი  სი ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი 
თან   ხ   მო  ბით. პა  ცი  ენ   ტის გა  დაწყ   ვე  ი  ტი  ლე  ბის შე  სა  ხებ ეც   ნო  ბე  ბა მის მშო  ბელს ან კა  ნო  ნი  ერ წარ   მო -
მად   გე  ნელს. 

სა  ე  ქი  მო საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ კა  ნო  ნის 47–ე მუხ   ლის პირ   ვე  ლი პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, და  მო  უ  კი  დე -
ბე  ლი სა  ე  ქი  მო საქ   მი  ა  ნო  ბის სუ  ბი  ექ   ტი ვალ   დე  ბუ  ლია პა  ცი  ენ   ტი  სა  გან მი  ი  ღოს სა  მე  დი  ცი  ნო გა  ნათ   ლე -
ბის პრო  ცეს   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა  ზე ზე  პი  რი ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბა, ხო  ლო სა  მე  დი  ცი  ნო-   ბი  ო  ლო  გი -
უ  რი კვლე  ვის პრო  ცეს   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა  ზე −  წე  რი  ლო  ბი  თი ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბა. 

ამა  ვე მუხ   ლის მე–2 პუნ   ქ   ტის შე  სა  ბა  მი  სად, თუ პა  ცი  ენ   ტი არის ქმე  დუ  უ  ნა  რო ან შეზღუ  დუ  ლი ქმე  დუ -
ნა  რი  ა  ნო  ბის მქო  ნე ან   /   და გაც   ნო  ბი  ე  რე  ბუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის უნარს მოკ   ლე  ბუ  ლი  ა, და  მო  უ  კი  დე  ბე -
ლი სა  ე  ქი  მო საქ   მი  ა  ნო  ბის სუ  ბი  ექ   ტი იღებს პა  ცი  ენ   ტის ნა  თე  სა  ვის ან კა  ნო  ნი  ე  რი წარ   მო  მად   გენ   ლის 
წე  რი  ლო  ბით ინ   ფორ   მი  რე  ბულ თან   ხ   მო  ბას სა  მე  დი  ცი  ნო გა  ნათ   ლე  ბის ან სა  მე  დი  ცი  ნო-   ბი  ო  ლო  გი  უ  რი 
კვლე  ვის პრო  ცეს   ში პა  ცი  ენ   ტის ჩარ   თ   ვა  ზე.

კა  ნო  ნი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის შე  სა  ხებ

მუხ   ლი 8.3. სა  მე  დი  ცი  ნო გა  ნათ   ლე  ბის პრო  ცეს   ში პა  ცი  ენ   ტის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის აუცი  ლე  ბე  ლი პი  რო  ბაა 
ზე  პი  რი ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბა. 

მუხ   ლი 11. ქმე  დუ  უ  ნა  რო ან გაც   ნო  ბი  ე  რე  ბუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის უნარს მოკ   ლე  ბუ  ლი პა  ცი  ენ   ტი  სათ  -
ვის სა  მე  დი  ცი  ნო ჩა  რე  ვის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა, მი  სი ჩარ   თ   ვა სა  მე  დი  ცი  ნო გა  ნათ   ლე  ბი  სა და სა  მეც   ნი  ე  რო 
კვლე  ვის პრო  ცეს   ში და  საშ   ვე  ბია მხო  ლოდ მი  სი წი  ნას   წარ გაცხა  დე  ბუ  ლი ნე  ბის (როცა მას ჰქონ   და 
გაც   ნო  ბი  ე  რე  ბუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის უნა  რი) გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით, ხო  ლო ამ უკა  ნას   კ   ნე  ლის 
არარ   სე  ბო  ბი  სას −  მი  სი ნა  თე  სა  ვის ან კა  ნო  ნი  ე  რი წარ   მო  მად   გენ   ლის ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბით. 

5.4.2. ანა  ლი  ზი: 

დო  კუ  მენ   ტი, რო  მე  ლიც აწეს   რი  გებ   ს   /ა  რე  გუ  ლი  რებს სტუ  დენ   ტე  ბის   /   რე  ზი  დენ   ტე  ბის ჩარ   თუ  ლო  ბას 
მკურ   ნა  ლო  ბის პრო  ცეს   ში არ არ   სე  ბობს, თუმ   ცა დად   გე  ნი  ლი კომ   პე  ტენ   ცი  ე  ბი გან   საზღ   ვ   რავს, რომ 
მან უნ   და მი  ი  ღოს კლი  ნი  კუ  რი უნარ-ჩვე  ვე  ბი. ამ უნარ-ჩვე  ვე  ბის მი  ღე  ბა ხდე  ბა რო  გორც სა  ხელ   მ   წი -
ფო, ასე  ვე კერ   ძო კლი  ნი  კებ   ში. ძნე  ლად და  სა  ჯე  რე  ბე  ლია რო  მე  ლი  მე ეს სუ  ბი  ექ   ტი მკაც   რად იცავ   დეს 
პა  ცი  ენ   ტის ინ   ფორ   მა  ცი  ის კონ   ფი  დენ   ცი  უ  რო  ბის პრინ   ცი  პებს ან ჰქონ   დეს პრაქ   ტი  კა  ში წი  ნას   წა  რი ინ  -
ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბის მო  ძი  ე  ბის პრო  ცე  სი.

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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1980-1995 წლებში გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბა არ   სე  ბობ   და კლი  ნი  კა  სა და სა  ა  ვად   მ   ყო  ფოს დე  ფი  ნი  ცი  ებს შო  რის, სა -
დაც კლი  ნი  კა იყო სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სის   ტე  მის კლი  ნი  კუ  რი ბა  ზა, რო  მე  ლიც ეწე  ო  და სა  მე  დი  ცი  ნო 
მომ   სა  ხუ  რე  ბას, სას   წავ   ლო, კვლე  ვით და მეც   ნი  ე  რულ საქ   მი  ა  ნო  ბას, ხო  ლო სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო იყო მხო -
ლოდ სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბე  ლი.  დღე  საც, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს   გან გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბით ბევრ 
ქვეყანაში ეს დე  ფი  ნი  ცი  ე  ბი შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბუ  ლია. რო  დე  საც პა  ცი  ენ   ტი ირ   ჩევს მი  ი  ღოს მკურ   ნა  ლო  ბა 
კლი  ნი  კა  ში, ის წი  ნას   წარ აწერს ხელს თან   ხ   მო  ბა  ზე, ამ   დე  ნად სტუ  დენტს ან რე  ზი  დენტს არ ექ   მ   ნე  ბა 
პრობ   ლე  მა მი  ი  ღოს მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მკურ   ნა  ლო  ბის პრო  ცეს   ში.  

პა  ცი  ენ   ტ   თა მკურ   ნა  ლო  ბის პრო  ცეს   ში სტუ  დენ   ტე  ბის და რე  ზი  დენ   ტე  ბის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას,  გარ   და ინ  -
ფორ   მი  რე  ბუ  ლი თან   ხ   მო  ბის მი  ღე  ბის ვალ   დე  ბუ  ლე  ბი  სა, სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო დო  ნე  ზე  არა  ფე  რი არე  გუ -
ლი  რებს, მათ შო  რის არც კა  ნო  ნი „უმაღლესი გა  ნათ   ლე  ბის შე  სა  ხებ”.  კა  ნო  ნის მი  ხედ   ვით,  სა  ჭი  როა 
ამ   გ   ვა  რი თან   ხ   მო  ბა პა  ცი  ენ   ტის   გან, მაგ   რამ იგი უმე  ტე  სად არ სრულ   დე  ბა, რად   გან საქართველოში 
არ არ   სე  ბობს სა  ა  ვად   მ   ყო  ფოს არც ში  და და არც სა  ერ   თა  შო  რი  სო აკ   რე  დი  ტა  ცი  ის სის   ტე  მა, რო  მე  ლიც 
შე  ა  ფა  სებ   და სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო  ებ   ში ფორ   მა  ლუ  რი და არა  ფორ   მა  ლუ  რი წე  სე  ბის სტან   დარ   ტ   თან შე  სა  ბა  მი -
სო  ბას და მის აუცი  ლე  ბელ შეს   რუ  ლე  ბას.  და  სავ   ლეთ   ში, სა  უ  ნი  ვერ   სი  ტე  ტო და სას   წავ   ლო კლი  ნი  კის 
არ   ჩე  ვი  სას პა  ცი  ენ   ტ   მა იცის (აუხ   ს   ნი  ან მომ   სა  ხუ  რე  ბის გა  წე  ვამ   დე), რომ მი  სი მკურ   ნა  ლო  ბის პრო -
ცეს   ში ჩარ   თულ   ნი იქ   ნე  ბი  ან  რე  ზი  დენ   ტე  ბი, ექი  მი, მო  რი  გე და სხვ.. პა  ცი  ენტს შე  უძ   ლია უარი თქვას 
ამა  ზე და მე  ტიც, მო  ითხო  ვოს მი  სი პი  რა  დი ექი  მი  იყოს არა რე  ზი  დენ   ტი, არა  მედ დიპ   ლო  მი  რე  ბუ  ლი 
სპე  ცი  ა  ლის   ტი, მაგ   რამ უმე  ტე  სად ამ ექ   ს   კ   ლუ  ზივ   ზე  გარ   კ   ვე  უ  ლი და  მა  ტე  ბი  თი თან   ხის გა  დახ   და მო -
უ  წევს. მი  უ  ხე  და  ვად ამ “დისკომფორტისა”, ამ   გ   ვარ კლი  ნი  კებს პა  ცი  ენ   ტი არ აკ   ლი  ათ იქ არ   სე  ბულ 
სპე  ცი  ა  ლის   ტებ   ზე მა  ღა  ლი მოთხოვ   ნის  და სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის მა  ღა  ლი ხა  რის   ხის გა  მო. 

ჩვენს შემ   თხ   ვე  ვა  ში, რო  ცა სას   წავ   ლო და სა  უ  ნი  ვერ   სი  ტე  ტო კლი  ნი  კე  ბის სტა  ტუ  სი არ რე  გუ  ლირ   დე  ბა, 
ჰოს   პი  ტა  ლუ  რი იერარ   ქი  უ  ლი სის   ტე  მა მოშ   ლი  ლია და არც სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის ხა  რის   ხის კონ  -
ტ   რო  ლის ეფექ   ტუ  რი მე  ქა  ნიზ   მე  ბი არ   სე  ბობს,  რა  ი  მე და  მა  ტე  ბით რე  გუ  ლა  ცი  ა  ზე სა  უ  ბა  რი ნა  ად   რე  ვი  ა. 

რე  კო  მენ   და  ცი  ა: სა  ჭი  როა პო  ლი  ტი  კის ფორ   მი  რე  ბის დო  ნე  ზე მოხ   დეს გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი -
ღე  ბა, რო  მე  ლიც კა  ნონ   მ   დებ   ლებს მის   ცემს სა  შუ  ა  ლე  ბას კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში გა  ნი  საზღ   ვ   როს 
სტუ  დენ   ტე  ბის და რე  ზი  დენ   ტე  ბის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის სა  კითხი სა  მე  დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის 
პრო  ცეს   ში, გაჩ   ნ   დეს შე  სა  ბა  მი  სი კა  ნონ   ქ   ვემ   დე  ბა  რე აქ   ტე  ბი და აღ   ნიშ   ნუ  ლი სა  კითხის ასახ   ვა 
მოხ   დეს ლი  ცენ   ზი  რე  ბის და აკ   რე  დი  ტა  ცი  ის პრო  ცეს   ში.  

სჭირდებადაფიქრება,მერედანარჩენი
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6.  დისკუსია
6.1. ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის უნი  ფი  კა  ცი  ა/   კო  დი  ფი  კა  ცია

წი  ნამ   დე  ბა  რე სა  მარ   თ   ლებ   რივ ანა  ლიზ   ში ასა  ხუ  ლი ჯან   დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში არ   სე  ბუ  ლი სა -
მარ   თ   ლებ   რი  ვი კო  ლი  ზი  ე  ბის, ხარ   ვე  ზე  ბის, სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი დუბ   ლი  რე  ბე  ბის, იური  დი  უ  ლი ტექ   ნი  კის 
გა  უ  მარ   თა  ო  ბე  ბი  სა და მთე  ლი რი  გი სხვა ბუდ   ნო  ვა  ნი ნორ   მა  ტი  ვე  ბის თა  ვი  დან ასა  ცი  ლებ   ლად მნიშ  -
ვ   ნე  ლო  ვა  ნია მოხ   დეს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში მთე  ლი რი  გი კა  ნო  ნე  ბის უნი  ფი  კა  ცია და კო -
დი  ფი  ცი  რე  ბა. 

რო  მა  ნულ   -   გერ   მა  ნუ  ლი სა  მარ   თ   ლის სის   ტე  მის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი გავ   ლე  ნის გა  მო ქარ   თუ  ლი სა  მარ   თ   ლის 
სის   ტე  მი  სათ   ვის და  მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლია სა  მარ   თ   ლის ნორ   მე  ბის უნი  ფი  კა  ცია კო  დი  ფი  ცი  რე  ბის გზით. მი -
ზანს წარ   მო  ად   გენს თე  მა  ტუ  რად ურ   თი  ერ   თ   და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ნორ   მე  ბის ერთ კა  ნონ   ში (კოდექსში) 
მოქ   ცე  ვა, რა  თა თა  ვი  დან იქ   ნას აცი  ლე  ბუ  ლი ნორ   მა  თა კო  ლი  ზი  ე  ბი, დუბ   ლი  რე  ბე  ბი, ბუნ   დო  ვა  ნე  ბე  ბი 
და სხვა ხარ   ვე  ზე  ბი. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნონ   ში ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ   ტე  ბის შე  სა  ხებ29 დაშ   ვე  ბუ  ლია ნორ   მა  თა უნი  ფი  ცი  რე  ბა, 
გა  ერ   თი  ა  ნე  ბა კო  დექ   ს   ში და იძ   ლე  ვა კო  დექ   სის დე  ფი  ნი  ცი  ას, რო  მე  ლიც მდგო  მა  რე  ობს შემ   დეგ   ში: 
“კოდექსი არის გან   საზღ   ვ   რუ  ლი (ერთგვაროვანი) სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბის მომ   წეს   რი  გე 
ბელ სა  მარ   თ   ლებ   რივ ნორ   მა  თა სის   ტე  მა  ტი  ზე  ბუ  ლი ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ   ტი.” 

ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნუ  ლი სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი მე  ქა  ნიზ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბით მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია შემ   დე  გი კა  ნო  ნე -
ბის უნი  ფი  კა  ცია და გა  ერ   თი  ა  ნე  ბა ერთ კო  დექ   ს   ში: „საქართველოს კა  ნო  ნი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის დაც   ვის 
შე  სა  ხებ”, კა  ნო  ნი „პაციენტის უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ”, კა  ნო  ნი „საექიმო საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ” და კა -
ნო  ნი „საზოგადოებრივი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის შე  სა  ხებ”. კო  დექსს მა  გა  ლი  თი  სათ   ვის შე  იძ   ლე  ბა ეწო  დოს 
„ჯანმრთელობის დაც   ვის კო  დექ   სი”, რო  მელ   საც ექ   ნე  ბა უნი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი ტერ   მი  ნო  ლო  გია და მოხ  -
დე  ბა თი  თო  ე  უ  ლი სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ინ   ს   ტი  ტუ  ტის მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი ნორ   მე  ბის გა  ერ   თი  ა  ნე  ბა წიგ   ნე -
ბად.30 ამ   გ   ვა  რი გა  დაწყ   ვე  ტა ერ   თის მხრივ თა  ვი  დან აგ   ვა  ცი  ლებს ერ   თი და იგი  ვე ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის გან  -
ს   ხ   ვა  ვე  ბულ  დე  ფი  ნი  ცი  ებს, ასე  ვე მოგ   ვ   ცემს სა  შუ  ა  ლე  ბას გა  მოვ   რიცხოთ იური  დი  უ  ლი ტექ   ნი  კი  სა და 
ში  ნა  არ   სო  ბი  ვი თვალ   საზ   რი  სით არ   სე  ბუ  ლი კო  ლი  ზი  ე  ბი, შე  უ  სა  ბა  მო  ბე  ბი და სხვა სა  ხის ხარ   ვე  ზე  ბი. 

29 თავი 1, პუნქტი 6, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის #128/ნ ბრძანება სამედიცინო ეთიკის 
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