
 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-30/ნ
2018 წლის 11 ივლისი

ქ. თბილისი

 
„ამბულატორიული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ”

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 15 აგვისტოს
№01-41/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
უხლი 1
ამბულატორიული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს
რომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 15 აგვისტოს №01-41/ნ ბრძანებაში
www.matsne.gov.ge; 110816001, 16/08/2011; 470010000.22.035.016088) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით

ამტკიცებული ამბულატორიული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის:
. მე-7 მუხლს:
) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს 11 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:
11. პაციენტის გასინჯვის ფურცელთან ერთად, პაციენტისათვის დანიშნულების მიცემის შემთხვევაში, ექიმი
ალდებულია, აღნიშნული ასახოს დანიშნულებაში (ქაღალდის მატარებელზე ან სპეციალური
ლექტრონული სისტემის დანიშნულების ველში). მატერიალური ფორმით (ქაღალდის მატარებელზე)
იცემული დანიშნულება    უნდა მოიცავდეს შემდეგ სავალდებულო ინფორმაციას:

) სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი  პირის/დაწესებულების დასახელებას;

) სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდს;

) სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი  პირის/დაწესებულების მისამართს;

) სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი პირის/დაწესებულების ელექტრონულ მისამართს (ასეთის
რსებობის შემთხვევაში);

) პაციენტის სახელს, გვარს, პირად ნომერს, დაბადების თარიღს;

) პაციენტის დანიშნულების სრულ ჩამონათვალს (მათ შორის, ურეცეპტოდ გასაცემი) – დასახელებას,
ორმას, დოზას, რაოდენობას და მიღების წესს (რომელშიც აღნიშნულია პროდუქტის მიღების სიხშირე და
ანგრძლივობა, შეყვანის გზები და პაციენტისათვის საჭირო სხვა ინფორმაცია), ჩამონათვალი უნდა იყოს
ადანომრილი;

) ექიმის სახელს, გვარს, დანიშნულების გაცემის თარიღს; დანიშნულება უნდა იქნეს დამოწმებული ექიმის
ელმოწერით.“;
) დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:
3. სხვადასხვა სახის ტრავმის, ასევე, დამწვრობისა და ჭრილობის არსებობის შემთხვევაში, ექიმის მიერ
აციენტის, ხოლო მისი თანხმობის ან მცირეწლოვანების ან გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების
ნარის არქონის ან ქმედუუნარობის შემთხვევაში, ნათესავის ან კანონიერი წარმომადგენელს გამოკითხვის
ედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ხდება შესაბამისი უჯრის მონიშვნა.“.
. მე-7 მუხლით განსაზღვრული „პაციენტის გასინჯვის ფურცელი“ – ფორმა №IV-200–5/ა (დანართი №6)
ამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.
უხლი 2
რძანების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2018 წლის 16 ივლისიდან, ხოლო
ირველი მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი და მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დავით სერგეენკო
დაცვის მინისტრი
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