
EHR სისტემის მომხმარებლის (ექიმის) სახელმძღვანელო 

 

ჯანმრთელობის შესახებ ელექტრონული ჩანაწერების სისტემა (შემდომში - EHR სისტემა) განკუთვნილია 
პაციენტის ჯანმრთელობის შესახებ ელექტრონული ჩანაწერების შესაქმნელად. მას აქვს შესაძლებლობა   

შეაგროვოს, შეინახოს, გაზიარებადი გახადოს და დაამუშაოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
შესახებ ჩანაწერები, ხელი შეუწყოს უწყვეტი, ეფექტური, პაციენტზე ორიენტირებული, ხარისხიანი, 
ინტეგრირებული ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარებას. 

სისტემაში რეგისტრაცია და შესვლა 

EHR სისტემაში შესასვლელად საჭიროა ვებ-ბრაუზერში აიკრიფოს მისამართი ehr.moh.gov.ge (იხ. სურათი1), 
რომლის შედეგადაც გამოდის რეგისტრაციის ფანჯარა მომხმარებლის ორი როლით. 

სურათი 1 

 

მათგან წინამდებარე სახელმძღვანელოში განვიხილავთ „ექიმის“ როლს. 

ახალი მომხმარებლის რეგისტრაციის მიზნით, საჭიროა რეგისტრაციის ფანჯარაში დააკლიკოთ 
„რეგისტრაციას“ (იხ. სურათი 2, წითლად მონიშნული). 

სურათი 2 

 



შედეგად გამოდის ფანჯარა, სადაც უნდა შეავსოთ ექიმის პირადი ნომერი, საექიმო საქმიანობის უფლების 
დამადასტურებელი ერთ-ერთი სერთიფიკატის ნომერი (მხოლოდ რიცხვითი ნაწილი), ექიმის დაბადების 
წელი, თვე და რიცხვი.  

სურათი 3 

 

თქვენს მიერ შეტანილი მონაცემები გადამოწმდება იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს (შემდგომში სსგს) მონაცემთა ბაზაში, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო 
პერსონალის სერტიფიცირების მონაცემთა ბაზაში. თუ თქვენი მონაცემები ვერ გაივლიან აღნიშნულ 
ვალიდაციებს, სისტემა მოგცემთ სათანადო შეტყობინებას.  

მაგალითად, თუ თქვენი მონაცემები არ აღმოჩნდა სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების მონაცემთა 
ბაზაში, გამოგიჩნდებათ შესაბამისი შეტყობინება (იხ. სურათი 4). მონაცემების ჩასასწორებლად უნდა 
მიმართოთ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს შესაბამის სამსახურს.   

სურათი 4 

 

თუ შეტანილი პერსონალური მონაცემები სწორია, სისტემა გადაგიყვანთ შემდეგ ფანჯარაზე, სადაც უნდა 
შეიტანოთ თქვენი პროფაილის მონაცემები, ანუ თქვენს მიერ შერჩეული პაროლი, ელექტრონული ფოსტის 



მისამართი და მობილური ტელეფონის ნომერი. ამასთან, წითელი ვარსკვლავებით მონიშნული ველების 
შევსება სავალდებულოა.  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენი მობილური ტელეფონის ნომრის სწორად მითითება, რადგან ის 
გამოიყენება ორდონიანი ავტორიზაციისთვის საჭირო საკონტროლო SMS კოდის მისაღებად (ნომრის 
შეტანისას გამოიყენეთ მხოლოდ ციფრები, არ შეიტანოთ პრეფიქსი +995, არ გამოიყენოთ რაიმე გამყოფი 
ნიშნები).   

პროცედურის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში თქვენ რეგისტრირებული ხართ სისტემაში 
მომხმარებლის სახელით, რომელიც ემთხვევა თქვენს პირად ნომერს და პაროლით, რომელიც თქვენვე 
მიუთითეთ ზემოთ აღნიშნულ პროფაილში. 

თუ თქვენ უკვე ხართ რეგისტრირებული სისტემაში, მაგრამ დაგავიწყდათ პაროლი, შეგიძლიათ 
ისარგებლოთ რეგისტრაციის ფორმაში არსებული კლავიშით „დაგავიწყდათ პაროლი“ (იხ. სურათი 5, 
წითლად მონიშნული) 

სურათი 5 

 

აღნიშნულ კლავიშზე დაკლიკვის შემდეგ გამოდის ფანჯარა, სადაც სისტემა გთავაზობთ პირადი ნომრის 
შეტანას და საკონტროლო კოდის მისაღებად ელექტრონული ფოსტის ან SMS -ის გამოყენებას. სურათ 6-ზე 
მაგალითისთვის მონიშნულია „მობილური“. 

სურათი 6 

 



შემდეგ გამოდის ფანჯარა, სადაც უნდა შეიტანოთ არჩეული მეთოდით მიღებული კოდი. ასევე ახალი 
პაროლი და დასადასტურებლად დააჭიროთ „შეცვლას“. პროცესის შესაწყვეტად შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
ფორმის მარჯვენა ზედა კუთხეში განთავსებული „X“ კლავიშა (იხ. სურათი 7). 

სურათი 7 

 

რადგან გაქვთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი, შეგიძლიათ შეიტანოთ ეს მონაცემები შესაბამის 
ველებში: პირადი ნომერი (იგივე მომხმარებლის სახელი) ველში „პირადი ნომერი, ხოლო პაროლი - ველში 
პაროლი (იხ. სურათი 8, წითლად მონიშნული). 

სურათი 8 

 

 „ავტორიზაციაზე“ (იხ. სურათი 8, წითლად მონიშნული) დაკლიკვის შემდეგ, სისტემა თქვენს პროფაილში 
მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერზე, SMS შეტყობინების სახით, გიგზავნით საკონტროლო კოდს, 
რომელიც უნდა შეიტანოთ შემდეგ გამოსულ ფანჯარაში (იხ. სურათი 9, წითლად მონიშნული). თუ 
დააკლიკავთ ამ ფორმის მარჯვენა ზედა კუთხეში არსებულ სიმბოლოს „X”, თქვენ შეწყვეტთ ავტორიზაციის 
პროცესს. ხოლო თუ შეიტანთ მიღებულ საკონტროლ კოდს და დაადასტურებთ კლავიშით „დადასტურება“, 
ამით წარმატებით დასრულდება ავტორიზაციის პროცესი. 



სურათი 9 

 

ამის შემდეგ შესაძლებელია გამოვიდეს საინფორმაციო ფანჯარა, რომელიც გატყობინებთ სისტემაში 
განხორციელებული სიახლის შესახებ. ამ ფანჯრის დახურვის შემდეგ კი გამოდის სამედიცინო 
დაწესებულების არჩევის ფანჯარა (იხ. სურათი 9.1, წითლად მონიშნული). 

სურათი 9.1 

 

ამ ფანჯარაში ჩანს ყველა დაწესებულება, რომლის მენეჯმენტმაც თქვენ მოგნიშნათ, როგორც 
თანამშრომელი. თუ ასეთი დაწესებულებები ერთზე მეტია, თქვენ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ირჩევთ 
იმ დაწესებულებას, რომლის ფარგლებშიც ახორციელებთ ქმედებას. თუ არ ხართ მიმაგრებული არც ერთ 
დაწესებულებაზე, ან საჭირო სამედიცინო დაწესებულებას აღნიშნულ ჩამონათვალში ვერ აღმოაჩენთ, უნდა 
მიმართოთ დაწესებულების მენეჯმენტს (იხ. სახელმძღვანელო სამედიცინო დაწესებულების 
მენეჯერებისთვის). 

 



მონაცემების ნახვა EHR სისტემაში 

 

ძირითადი მენიუ  

მე-9 სურათზე მონიშნული დადასტურების კლავიშით შედიხართ სისტემის მთავარ მენიუში, რომელიც 
ბრაუზერის ფანჯარაში ჩანს როგორც „EHR მთავარი“ (იხ. სურათი 10, წითლად მონიშნული). 

სურათი 10 

 

ამავე ფანჯარაში, მენიუს ქვეშ, ჩანს იმ არჩეული დაწესებულების დასახელება და მისამართი, რომლის 
სახელითაც ამჟამად აპირებთ მუშაობას. ამავე სტრიქონის მარჯვნივ განთავსებული კლავიშით „შეცვლა“ 
შეგიძლიათ შეცვალოთ არჩეული დაწესებულება ისე, რომ აღარ დაგჭირდებათ სისტემიდან გამოსვლა და 
ხელახალი ავტორიზაცია (იხ. სურათი 10, წითლად მონიშნული). აღნიშნულ კლავიშას თავიდან გამოაქვს 
9.1 სურათზე წარმოდგენილი ფორმა, სადაც ირჩევთ სასურველ დაწესებულებას. 

მთვარი მენიუს უკიდურეს მარჯვენა კუთხეში დაინახავთ საკუთარ მონაცემებს (იხ. სურათი 11, წითლად 
მონიშნული). 

სურათი 11 

 

მენიუს ამ პუნქტის საშუალებით, ვერტიკალურ ისარზე დაკლიკვით, გამოდის მენიუს კომპონენტები, 
რომლებითც შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პროფაილის მონაცემები, პაროლი, ან გამოხვიდეთ სისტემიდან 
(იხ. სურათი 12, წითლად მონიშნული).  

სურათი 12 

 

„პროფაილის რედაქტირებას“ გამოაქვს ფორმა, სადაც შეგიძლიათ შეიტანოთ/შეცვალოთ თქვენი 
საკონტაქტო მონაცემები - მობილური ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ამ 
მონაცემების სისწორე (როგორც რეგისტრაციის პროცესის აღწერისას იყო ნათქვამი), გადამწყვეტია 
სისტემაში თქვენი მუშაობისთვის (იხ. სურათი 13, წითლად მონიშნული). 



სურათი 13 

 

კლავიშა „პაროლის შეცვლას“ გამოაქვს პაროლის შეცვლის ფორმა, სადაც უნდა შეიტანოთ ძველი პაროლი, 
შემდეგ - ახალი, და კიდევ ერთხელ გაიმეოროთ ახალი პაროლი (იხ. სურათი 14, წითლად მონიშნული).  

სურათი 14 

 

მთავარი მენიუს შემდეგომი პუნქტები (იხ. სურათი 15, წითელი ისრებით მონიშნული) განკუთვნილია 
დახმარების სახელმძღვანელოებისა და სტანდარტული სამედიცინო კლასიფიკატორების 
დასათვალიერებლად. 

სურათი 15 

 

მათგან „დახმარება“-ზე დაკლიკვით გამოდის ფორმა, სადაც ჩამოთვლილია ამ სისტემის ფუნქციონირების 
გასაცნობად საჭირო სახელმძღვანელოები. თუ სახელმძღვამელოს მარჯვნივ აქვს ვერტიკალური ისრის 
სიმბოლო, მაშინ ის აქტიურია და შეიძლება მისი გახსნა (იხ. სურათი 16, წითლად მონიშნული). 

 



სურათი 16 

 

აღნიშნულ სიმბოლოზე დაკლიკვით ინტერნეტ ბრაუზერში იხსნება ახალი გვერდი სახელმძღვანელოს 
ფაილის სახელით; მაგალითად, ehr_manual_doctor.pdf (როგორც ეს წარმოდგენილია სურათზე 16.1, 
წითლად მოხაზული). ამ გვერდზე გამოდის არჩეული სახელმძღვანელო, რომლის დათვალიერება აქვეა 
შესაძლებელი; ასევე შეიძლება მისი ჩამოტვირთვა და ბეჭდვა მარჯვენა კუთხეში განთავსებული 
სიმბოლოების გამოყენებით (იხ. სურათი 16.1, წითლად მოხაზული). 

სურათი 16.1 

 

 

სამედიცინო კლასიფიკატორები წარმოდგენილია ACD-10, NCSP, ICPC2, ლაბორატორიის 
კლასიფიკატორებით (იხ. სურათი 17, წითლად მონიშნული). 

სურათი 17 

 



ქვემოთ წარმოდგენილია აღნიშნული კლასიფიკატორების ეკრანზე გამოტანის მაგალითები. წითლად 
მონიშნულია კლავიშა „ძებნა“, რომლის საშუალებითაც სამი ან მეტი სიმბოლოს გამოყენებით შეგიძლიათ 
განახორციელოთ ინფორმაციის ძებნა (იხ. სურათი 18, 19, 20). 

სურათი 18 

 

სურათი 19 

 



სურათი 20 

 

მენიუს პუნქტი „წამლის საძიებელი“ (იხ. სურათი 21, წითელი ისრით მონიშნული) განკუთვნილია 
სამკურნალო საშუალებების ბაზის დასათვალიერებლად. 

სურათი 21 

 

შესაბამისი მაგალითი მოცემულია მე-21.1 სურათზე. 

სურათი 21.1 

 



მთავარი მენიუს ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტია „პაციენტის EHR“ (იხ. სურათი 22, წითელი ისრით 
მონიშნული).  

სურათი 22 

 

მენიუს ამ პუნქტზე დაკლიკვით (პაციენტის იდენტიფიცირების შემდეგ) გამოდის პაციენტის ანამნეზისა და 
ეპიზოდების მონაცემები. 

ამრიგად, პირველ რიგში საჭიროა სასურველი პაციენტის მონაცემების შეტანა, რომ მოხდეს მისი 
იდენტიფიცირება. ამისთვის უნდა შეიტანოთ პაციენტის პირადი ნომერი და დაბადების წელი (იხ. სურათი 
23, წითელი მართკუთხედით მონიშნული). თუ სისტემა გატყობინებთ, რომ მონაცემები არასწორია, ეს 
ნიშნავს, რომ პიროვნება ასეთი პირადი ნომრით და დაბადების წელით არ იძებნება. თუ ორივე მონაცემი 
სწორია, კლავიშა „ძებნაზე“ (იხ. სურათი 23, წითლად მონიშნული) დაჭერით საინფორმაციო ველები 
შეივსება შესაბამისი მონაცემებით (დაბადების თარიღი და სახელი-გვარი).  

სურათი 23 

 

კლავიშა „ძებნაზე“ დაჭერის შედეგად (რა თქმა უნდა, იდენტიფიცირებულ პაციენტზე) გამოდის ამ 
პაციენტის ცხოვრების ანამნეზისა და ეპიზოდების სიის ნახვის მენიუ (იხ. სურათი 24, წითლად 
მონიშნული). ამასთან, თავიდან ავტომატურად გააქტიურებულია მენიუს პუნქტი „ცხოვრების ანამნეზი“.  

სურათი 24 

 



პაციენტის ირგვლივ სამედიცინო ინფორმაცია გროვდება ე.წ. მკურნალობის ეპიზოდების სახით. 
მკურნალობის ეპიზოდის განმარტება მოცემულია სახელმძღვანელოებში სათაურით „EHR სისტემაში 
შესატანი ინფორმაცია .....“. ეპიზოდის სტატუსების განმარტება კი ასეთია: 

ეპიზოდი შეიძლება იყოს „ხილული“, რაც ნიშნავს რომ პაციენტის ნებართვით ამ ეპიზოდის მონაცემები 
გაზიარებული ყველა ავტორიზებულ ექიმთან, შესაბამისად ეს ეპიზოდი უჩანს ყველა ავტორიზებულ ექიმს.  

ეპიზოდს ასევე შეიძლება ჰქონდეს „დაფარულის“ სტატუსი, რომელიც ასევე მინიჭებულია პაციენტის 
მოთხოვნით, ასეთ შემთხვევაში ეპიზოდი უჩანს მხოლოდ იმ ექიმ(ებ)ს, რომელთა ავტორიზებითაც შეიქმნა 
ეპიზოდის მონაცემები. 

ორივე სტატუსის მქონე ეპიზოდები პაციენტისთვის ხელმისაწვდომია „პაციენტის გვერდზე“, სადაც 
პაციენტს შეუძლია ეპიზოდის დეტალების ნახვა, ეპიზოდის სტატუსის შეცვლა და ა.შ.   

სტატუსი „სრულიად დაფარული“ ენიჭება ეპიზოდს, როცა ის თვით პაციენტისთვისაც კი დროებით 
იფარება (მაგალითად პაციენტს დროებით, გარკვეული ობიექტური მოსაზრებების გამო, არ ეცნობება 
დიაგნოზი); ეს ნიშნავს, რომ ასეთი სტატუსის მქონე ეპიზოდი „პაციენტის გვერდზეც“ კი არ ჩანს. 
ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ეს სტატუსი დროებითია და ის გონივრულ ვადებში უნდა შეიცვალოს 
პაციენტთან შეთანხმებით, მას შემდეგ, რაც გაქრება ობიექტური მიზეზი და პაციენტს ეცნობება მისი 
დიაგნოზი.  

ეპიზოდი სტატუსით „რედაქტირებადი“ უჩანს მხოლოდ ავტორიზებულ ექიმ(ებ)ს, რადგან მისი შესაბამისი 
მონაცემების შეტანა/რედაქტირება ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ სისტემა თვლის, რომ ამ ეპიზოდის 
მონაცემები ჯერ  კიდევ დამუშავების პროცესშია და არ არის მზად, გაზიარებულ იქნას სხვა ექიმებისთვის 
ან პაციენტისთვის. 

თუ პაციენტს აქვს თუნდაც ერთი “ხილული“ სტატუსის მქონე ეპიზოდი, მაშინ ცხოვრების ანამნეზის 
მენიუში ჩანს ინფორმაცია ამ პაციენტის შესახებ, ასევე ჩანს მისი ცხოვრების ანამნეზი (გადატანილი 
დაავადებები, ქირურგიული ჩარევები და ა.შ.), რომელიც შეიცავს მონაცემებს მხოლოდ „ხილული“ 
სტატუსის მქონე ეპიზოდებიდან (იხ. სურათი 24, წითლად მონიშნული).   

ეკრანზე გამოსული პაციენტის ცხოვრების ანამნეზი შეგიძლიათ დაბეჭდოთ კლავიშით „ანამნეზის ბეჭდვა“ 
ბეჭდვაში იგულისხმება PDF ფაილის შექმნა (იხ. სურათი 25, წითლად მონიშნული). 

სურათი 25 

 



„ანამნეზის ბეჭდვაზე“ დაკლიკვით იხსნება ახალი ფანჯარა „ანამნეზი (საბეჭდი ვერსია)“, სადაც შეგიძლიათ 
დაათვალიეროთ, ჩამოტვირთოთ ან დაბეჭდოთ მიღებული ფაილი (იხ. სურათი 26, წითლად მონიშნული). 

სურათი 26 

 

კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ პაციენტის ცხოვრების ანამნეზში ჩანს მის შესახებ ისეთი სამედიცინო 
ინფორმაცია, რომელიც ატარებს სტატუსს „ხილული“. „დაფარული“ სტატუსის მქონე ეპიზოდის 
მონაცემები ცხოვრების ანამნეზში არ ჩანს.  

ექიმის გადაწყვეტილებით და მისი პასუხისმგებლობით შესაძლებელია დაფარული ეპიზოდების 
მონაცემების ნახვაც. რისთვისაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ კლავიშა „EMERGENCY” (იხ. სურათი 27, წითლად 
მონიშნული). 

სურათი 27 

 

ამ დროს გამოდის სპეციალური ფანჯარა, სადაც განმარტებულია შესაბამისი პასუხისმგებლობა. თუ 
მონიშნავთ „დაფარული ეპიზოდების გამოჩენას“ და დაადასტურებთ (იხ. სურათი 28, წითლად 
მონიშნული), ცხოვრების ანამნეზის ხილულ მონაცემებს დაემატება “დაფარული“ ეპიზოდების 
მონაცემებიც. 

სურათი 28 

 

29-ე სურათზე ჩანს ცხოვრების ანამნეზის რამდენიმე, ყვითლად შეფერილი მონაცემი. სწორედ ისინი 
წარმოადგენენ „დაფარული“ ეპიზოდებიდან გადმოტანილ მონაცემებს.  



ამავდროულად კლავიშა “EMERGENCY” ფორმაში აღარ ჩანს, ხოლო ასეთ რეჟიმში მონაცემების ნახვა 
შესაძლებელია სესიის დასრულებამდე. ახალ სესიაში მონაცემების ნახვის რეჟიმი სტანდარტულია. 

სურათი 29 

 

ამავე ფორმაში არის კიდევ ერთი საყურადღებო კლავიშა „პაციენტის პროფაილი“, რომელიც 
უზრუნველყოფს პაციენტის მონაცემების შეტანა/რედაქტირებას. ამავე კლავიშითაა შესაძლებელი 
პაციენტის სამახსოვროს გენერირება და პაციენტისთვის მიწოდება (იხ. სურათი 30, წითლად მონიშნული). 

სურათი 30 

 

აღნიშნულ კლავიშაზე დაკლიკვით გამოდის პაციენტის პროფაილი, სადაც შეგიძლიათ 
შეიტანოთ/ჩაასწოროთ პაციენტის საკონტაქტო ინფორმაცია. კლავიშა „დამახსოვრება“ ინახავს მონაცემებს, 
ხოლო კლავიშა „X” უგულვებელყოფს ჩასწორებებს (იხ. სურათი 31, წითლად მონიშნული). 

სურათი 31 

 



ამავე ფორმიდან შეგიძლიათ პაციენტს მიაწოდოთ მისთვის განკუთვნილი სამსახსოვრო, სადაც მოცემულია 
პაციენტის პაროლი, რომლითაც მას შეუძლია შევიდეს ამ სისტემის პაციენტის გვერდზე (იხ. სურათი 32, 
წითლად მონიშნული). 

სურათი 32 

 

„პაციენტის სამახსოვრო“-ზე დაკლიკვის შემდეგ გამოსულ ფანჯარაში შესაძლებლობა გაქვთ პაციენტთან 
შეთანხმებით აირჩიოთ „სამახსოვროს“ გადაცემის მეთოდი - ბეჭდვა, ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნა, 
მობილურზე SMS-ის სახით გაგზავნა (იხ. სურათი 33). 

თუ პაციენტს არა აქვს მითითებული მონაცემი, მაშინ შესაბამისი მეთოდის არჩევა შეუძლებელია, როგორც 
ეს მოცემულია 33-ე სურათზე. პროცედურის შეწყვეტისათვის შეგიძლიათ დააკლიკოთ „X“ სიმბოლოს (იხ. 
ამავე სურათზე მონიშნული). 

სურათი 33 

 

 

„პაციენტის EHR“ მენიუს მეორე პუნქტია „ეპიზოდების სია“, რომლის ქვეშ გამოდის პაციენტის 
ეპიზოდების ჩამონათვალი.  

ეპიზოდების სიაში ეპიზოდები ჩანს ზემოთ განხილული სტატუსების მიხედვით (იხ. სურათი 34, წითლად 
მონიშნული). 



სურათი 34 

 

ეპიზოდების სიიდან შესაძლებელია არჩეულ ეპიზოდზე მაუსის მარჯვენა კლავიშით გამოიტანოთ მცირე 
მენიუ, სადაც მოცემულია ეპიზოდის დეტალების ნახვის, სტატუსის ცვლილების და ეპიზოდის 
რედაქტირების, ეპიზოდის წაშლის, ეპიზოდში შაბლონის დამატების პუნქტები (იხ. სურათი 35, წითლად 
მონიშნული). ამასთან, შესაძლებელია მხოლოდ რედაქტირებადი სტატუსის მქონე ეპიზოდის წაშლა.  

სურათი 35 

 

სტატუსის ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს პაციენტის მოთხოვნით ან მასთან შეთანხმებით, 
რისთვისაც მცირე მენიუს შესაბამისი პუნქტის არჩევის შემდეგ გამოდის სტატუსის ცვლილების ფანჯარა, 
სადაც ირჩევთ ახლად მისანიჭებელ სტატუსს (იხ. სურათი 36, 37 წითლად მონიშნული) 

სურათი 36 

 



სურათი 37 

 

სტატუსის არჩევის შემდეგ გამოდის ფანჯარა, სადაც ასევე უნდა აირჩიოთ, თუ რა მეთოდით ათანხმებთ 
სტატუსის ცვლილებას პაციენტთან (იხ. სურათი 38, წითლად მონიშნული). 

სურათი 38 

 

პუნქტი „ინფორმირებული თანხმობა“ უნდა აირჩიოთ პაციენტის მიერ ხელმოწერილი შესაბამისი 
დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში (იხ. სურათი 39 წითლად მონიშნული). 

სურათი 39 

 

პაციენტისგან თანხმობის მიღება შესაძლებელია საკონტროლო SMS კოდის საშუალებითაც, რისთვისაც 
პაციენტს (თუ მას აქვს მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერი) სისტემისგან ეგზავნება 
საკონტროლო კოდი, რომელიც სურვილისამებრ შეუძლია გაუზიაროს ექიმს. გაზიარებული საკონტროლო 
კოდი ექიმს შეაქვს შესაბამის ველში და ადასტურებს ქმედებას. სწორი მონაცემების პირობებში ეპიზოდის 
სტატუსი შეიცვლება (იხ. სურათი 40, წითლად მონიშნული). 

 



სურათი 40 

 

„სრულიად დაფარული“ სტატუსის მინიჭებისას სისტემა გატყობინებთ, რომ საჭიროა სამედიცინო 
დოკუმენტაციაში გაკეთდეს შესაბამისი ჩანაწერი ამ სტატუსის მინიჭების არგუმენტაციით (იხ. სურათი 
40_1). 

სურათი 40_1 

 

ეპიზოდზე მაუსის მარჯვენა კლავიშით დაკლიკვის საშუალებით გამოსულ მცირე მენიუში პუნქტის 
„დეტალურად“ არჩევა საშუალებას გაძლევთ დაათვალიეროთ არჩეული ეპიზოდის ყველა მონაცემი (იხ. 
სურათი 41, წითლად მონიშნული).  

სურათი 41 

 



იგივე შედეგი მიიღწევა შემდეგი ქმედებით: თუ პაციენტის ცხოვრების ანამნეზში ექიმი დაინტერესდება 
რომელიმე მონაცემით და მოისურვებს მისი შესაბამისი ეპიზოდის დეტალურ განხილვას, მას შეუძლია 
მონიშნოს ეს მონაცემი და მაუსის მარჯვენა კლავიშით აირჩიოს პუნქტი „დეტალურად“ (იხ. სურათი 42, 
წითლად მონიშნული). 

სურათი 42 

 

ორივე შემთხვევაში პუნქტის „დეტალურად“ არჩევის შედეგად გამოდის ახალი გვერდი სახელწოდებით 
„EHR ეპიზოდი“. ამ გვერდზე გამოსული მენიუ შედგება შემდეგი პუნქტებისგან: „ცხოვრების ანამნეზი 
(ეპიზოდი)“, „ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდი“, „გაწერა“ (იხ. სურათი 43, წითლად მონიშნული). 

სურათი 43 

 



აქვეა შესაძლებელი პაციენტის ცხოვრების სრული ანამნეზის ნახვაც პუნქტში - „ცხოვრების ანამნეზი 
(სრული)“. ამასთან, მწვანედ მონიშნულია ცხოვრების ანამნეზის ის მონაცემები, რომლებიც ეკუთვნის 
არჩეულ ეპიზოდს (იხ. სურათი 44, წითლად მონიშნული).  

სურათი 44 

 

ეკრანზე გამოსული მენიუს პუნქტები - „ცხოვრების ანამნეზი (ეპიზოდი)“, „ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდი“, 
„გაწერა“ - შეიცავს ზემოთ აღწერილი ხერხით არჩეული ეპიზოდის მიხედვით დაფილტრულ მონაცემებს 
(იხ. სურათი 45, წითლად მონიშნული).  

სურათი 45 

 



პაციენტის ეპიზოდის მიხედვით დაფილტრული მონაცემები შესაძლებელია დამატებით დაიფილტროს იმ 
ავტორიზებული ექიმის მიხედვითაც, რომელიც ფიგურირებს ეპიზოდზე პასუხისმგებელი პირების სიაში. 
აღნიშნული სია შედგენილია იმ ექიმ(ებ)ისგან, რომლებმაც შეიტანეს სისტემაში აღნიშნული ეპიზოდის 
მონაცემები (იხ. სურათი 46, წითლად მონიშნული). სიაში ექიმის დამატება შეუძლია ამ სიაში უკვე 
არსებულ (ე.ი. ეპიზოდზე პასუხისმგებელ) ექიმს, ხოლო პირველ პასუხისმგებელ პირად ფიქსირდება 
ახალი ეპიზოდის შეტანის პროცედურის დამწყები ექიმი. 

სურათი 46 

 

EHR ეპიზოდის გვერდის მთავარ მენიუში, ყოველი პუნქტის დასახელებაში ფიგურირებს ამ პუნქტში 
შეტანილი მონაცემების რაოდენობა (იხ. სურათი 47, წითლად მონიშნული). 

სურათი 47 

 



არჩეული ეპიზოდის ფარგლებში შეტანილი ცხოვრების ანამნეზის მონაცემების სანახავად საჭიროა 
შეხვიდეთ „ცხოვრების ანამნეზი (ეპიზოდი)“ დასახელების პუნქტში. მაგალითისთვის, 48-ე სურათზე 
მოცემულია პუნქტი „გადატანილი დაავადებები/ტრავმები/პათ.მდგომარეობები“-ის ქვეპუნქტი 
„გადატანილი დაავადებები“.  

სურათი 48 

 

აღნიშნულ პუნქტზე დაკლიკვით გამოდის „გადატანილი დაავადებების“ ცხრილი (იხ. სურათი 49, წითლად 
მონიშნული). 

სურათი 49 

 

 

პაციენტის მონაცემების ქვემოთ ჩანს მენიუს სრული მისამართი, რომელიც მიგანიშნებთ თუ მენიუს რომელ 
დონეზე იმყოფებით. (იხ. სურათი 50, წითლად მონიშნული). აღნიშნული მისამართის გამოყენება შეიძლება 
მასზე დაკლიკვით მენიუში შესაბამის დონეზე გადასასვლელად. 

სურათი 50 

 

 



იგივე შედეგი შეიძლება მივიღოთ თვით მენიუს რომელიმე დონის არჩევით (იხ. სურათი 51, წითლად 
მონიშნული).   

სურათი 51 

 

თუ ეს დონე შეიცავს ქვეპუნქტებს, მაშინ ეკრანზე გამოდის ყველა ქვეპუნქტის მონაცემები (იხ. სურათი 52, 
წითლად მონიშნული). 

სურათი 52 

 

 

მენიუს შემდეგი პუნქტი „ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდი“ ასევე შეიცავს ქვეპუნქტებს, მაგალითად, 
„ეპიზოდის მონაცემები“, რომელზე დაკლიკვითაც გამოდის შესაბამისი ცხრილი (იხ. სურათი 53, წითლად 
მონიშნული). 

 

 



სურათი 53 

 

მენიუს ამავე პუნქტში შეიძლება ნახოთ პასუხისმგებელი პირების მონაცემები (იხ. სურათი 54, წითლად 
მონიშნული). 

სურათი 54 

 

ასევე „ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის“ ქვეპუნქტია „დაავადების ანამნეზი“ (იხ. სურათი 55, წითლად 
მონიშნული), „წინასწარი დიაგნოზი“ (იხ. სურათი 56, წითლად მონიშნული). „მკურნალობის პროცესი“ 
ყველა თავისი ქვეპუნქტით (იხ. სურათი 57, წითლად მონიშნული). 

 

 



სურათი 55 

 

 

სურათი 56 

 

 



სურათი 57 

 

„გაწერის“ მენიუში ასევე მოცემულია „დასკვნითი დიაგნოზის“ პუნქტი, რომელიც შეიცავს ძირითადი 
დიაგნოზის, დაავადების გართულებისა და თანმხლები დაავადების შესახებ მონაცემებს (იხ. სურათი 58, 
წითლად მონიშნული). 

სურათი 58 

 

საყურადღებოა, რომ ძირითად დაავადებას აქვს კიდევ ერთი ველი - „დაავადება დაზუსტებული“ (იხ. 
სურათი 59, ძირითადი დიაგნოზის ფორმაში წითლად მონიშნული), რომელიც ივსება საჭიროების 
შემთხვევაში, მორფოლოგიური დასკვნის საფუძველზე. ამასთან, შესაძლებელია იმავე მიზეზით საჭირო 
გახდეს ძირითადი დიაგნოზის დამატებაც, რის საშუალებაც სისტემას გააჩნია.  

 



სურათი 59 

 

ასევე „გაწერის“ მენიუს პუნქტების „ჰოსპიტალიზაციის გამოსავალი“ (იხ. სურათი 60, წითლად 
მონიშნული). და „გაწერის შემდგომი რეკომენდაციები“ (იხ. სურათი 61, წითლად მონიშნული). 

სურათი 60 

 

სურათი 61 

 

 



EHR სისტემაში მონაცემების შეტანა 

 

EHR სისტემაში ახალი ეპიზოდის გასახსნელად და მასში მონაცემების შესატანად საჭიროა დააკლიკოთ 
„პაციენტის EHR“ მენიუში არსებულ „ახალი ეპიზოდის დამატების“ კლავიშას (იხ. სურათი 62, წითლად 
მონიშნული).  

სურათი 62 

 

 

უპირველესად ირჩევთ სამედიცინო მომსახურების ტიპს (იხ. სურათი 63, წითლად მონიშნული). ამ 
ფორმაში არჩეული ტიპი სამომავლოდ განსაზღვრავს შესატანი ინფორმაციის მოცულობას. 

სურათი 62.1 

 

 

მონაცემების შეტანა იწყება პაციენტის მონაცემების შეტანის ფორმით, სადაც გარკვეული ინფორმაცია 
შეიძლება უკვე შევსებული დაგხვდეთ, თუ ეს პაციენტი უკვე აღრიცხულია სისტემაში (იხ. სურათი 63, 
წითლად მონიშნული). 

 



სურათი 63 

 

შემდეგი ფორმა, რომელიც ავტომატურად გამოდის, გამოიყენება ეპიზოდის მონაცემების შესატანად, 
კერძოდ, პაციენტის ისტორიის ნომრის, მისი სტაციონარში შემოსვლის თარიღის, ასევე გაწერის თარიღის  
შესატანად. აქვე გამოჩნდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ერთ-ერთი მოდულის - შემთხვევათა 
რეგისტრაციის მოდულის - მიერ ამ შემთხვევაზე მინიჭებული უნიკალური ნომერი (ქეისის ნომერი), 
რომელიც შედის ეპიზოდის დასრულებისას (იხ. სურათი 64, წითლად მონიშნული).  

სურათი 64 

 

დღის სტაციონარისა და ამბულატორიული შემთხვევებისას ეპიზოდის მონაცემების ფორმას რამდენადმე 
განსხვავებული დატვირთვა აქვს. კერძოდ, პაციენტის გაწერის თარიღი და დრო შეცვლილია მონაცემით 
„პირველი ვიზიტის დასრულების თარიღი და დრო“. ის ემთხვევა პაციენტის გაწერის თარიღს და დროს იმ 



შემთხვევაში, თუ ეპიზოდი შეიცავს მხოლოდ ერთ ვიზიტს და მისი შევსება ეპიზოდის დასრულებისას 
შეიძლება. თუ ეპიზოდი მრავალვიზიტიანია, მაშინ აღნიშნულ ველში უნდა ჩაიწეროს პირველი ვიზიტის 
დასრულების თარიღი და დრო, ხოლო „ეპიზოდის დასრულების“ ველი წარმოადგენს არააქტიურ ველს, 
სადაც ავტომატურად აისახება ბოლო ვიზიტის დასრულების თარიღი და დრო, რომელიც 
დაფიქსირებულია „განხორციელებული ვიზიტების“ სექციაში. ველი „პირველი ვიზიტის დასრულების 
თარიღი და დრო“ აუცილებლად უნდა შეივსოს თუ საჭიროა ახალი ვიზიტის დამატება. ეს აუცილებელი 
პირობაა. ახალი ვიზიტის დამატებას განვიხილავთ ქვემოთ.  

სურათი 64.1 

 

ფორმის მარჯვენა ზედა კუთხეში განთავსებულ X ნიშანზე დაკლიკვა იწვევს ფორმის დახურვას 
მონაცემების დამახსოვრების გარეშე, რაც ასევე ნიშნავს ახალი ეპიზოდის შექმნის პროცედურის გაუქმებას, 
ანუ ახალი ეპიზოდი არ შეიქმნება. კლავიშა „შემდეგი“ ინახავს მონაცემებს, რაც ნიშნავს, რომ ახალი 
ეპიზოდი შექმნილია და გთავაზობთ პაციენტის ანამნეზის შევსების დაწყებას (იხ. ქვემოთ სურათი 67, 
წითლად მონიშნული). 

ზემოღნიშნულიდან გამომდინარე, ამ ფორმის შევსების წარმატებით დასრულების შემდეგ (კლავიშით 
„შემდეგი“) იქმნება ახალი ეპიზოდი, რომელსაც ენიჭება უნიკალური კოდი. თქვენ შეგიძლიათ 
გააგრძელოთ ამ ეპიზოდში ცხოვრების ანამნეზის მონაცემების შეტანა, ან შემდეგისთვის გადადოთ 
დარჩენილი მონაცემების შეტანა. ასეთი სახით გახსნილ ეპიზოდში მონაცემების დამატება შესაძლებელია 
ეპიზოდების სიაში შესაბამისი ეპიზოდის მოძებნით (იხ, ქვემოთ 71-ე სურათი).  

64-ე სურათზე გამოსახული ფორმის მაგალითზე შეგვიძლია განვიხილოთ ის სტანდარტული აღნიშვნები, 
რომლებიც ყველა ფორმაში გვხვდება (იხ. სურათი 65, წითლად მონიშნული). ასეთებია: 

ყველა წითელი ვარსკვლავით მონიშნული ველი აუცილებლად შესატანია და თუ მას ცარიელს დატოვებთ, 
ფორმა ამის შესახემ გაცნობებთ „ეს ველი არ უნდა იყოს ცარიელი“. 

მწვანე წრეში ჩასმულ კითხვის ნიშანზე მაუსის მიტანით გამოდის ველის მნიშვნელობის განმარტება, 
მაგალითი მოხაზულია წითლად. 

ფორმის მარჯვენა ზედა კუთხეში ჩასმულ „X“ ნიშანზე დაკლიკვით თქვენ დახურავთ ფორმას მონაცემების 
დამახსოვრების გარეშე. 



ნაცრისფერი ფონით წარმოდგენილ ველებში ინფორმაცია არ შედის. 

ფორმის ბოლოს არსებული კლავიშა „შემდეგი“ ან „დადასტურება“ დახურავს ფორმას მონაცემების 
შენახვით. 

სურათი 65 

 

ამავე ფორმაში მოთხოვნილი „პაციენტის შემოსვლის თარიღი და დრო“ შედის კალენდრის საშუალებით 
(იხ. სურათი 66, წითლად მონიშნული). ასეთივე მეთოდით შედის თარიღები ყველა ფორმაში, სადაც ამის 
საჭიროებაა. 

სურათი 66 

 

 

 



პაციენტის ანამნეზის შევსების ფორმები 

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, სისტემა გთავაზობთ პაციენტის ანამნეზის შევსების პროცესის დაწყებას. 
ანამნეზის შევსების პირველი ფორმაა „გადატანილი დაავადებები“, სადაც ჩანს ამ პაციენტზე ადრე 
მოკვლეული ინფორმაცია (იხ. სურათი 67, წითლად მონიშნული ICD-10 კოდების ცხრილი).  

თუ აღნიშნულ სიაზე ახალი ჩანაწერის დამატების საჭიროება არ არის, შეგიძლიათ მონიშნოთ „არ აღნიშნა 
პაციენტმა“, რაც მონაცემების შეტანის გარეშე შემდეგ ფორმაზე გადასვლის უფლებას გაძლევთ. 

სურათი 67 

 

მონაცემის დამატების საჭიროების შემთხვევაში უნდა დააკლიკოთ კლავიშას „დამატება“, რის შემდეგაც 
გაიხსნება მონაცემის დამატების ფორმა, სადაც ირჩევს გადატანილი დაავადების თარიღს (წელს, თუ ასეთი 
ცნობილია, ან ამ ველს ვტოვებთ ცარიელს), ასევე ირჩევთ შესაბამის ICD-10-ს, საჭიროების მიხედვით 
ავსებთ კლინიკურ დიაგნოზს და ადასტურებთ მონაცემების შეტანას (იხ. სურათი 68, წითლად მონიშნული) 

სურათი 68 

 

დამატებულ ჩანაწერს დაინახავთ უკვე არსებული ჩანაწერების ცხრილის თავში, ხოლო რედაქტირებისა და 
წაშლის სიმბოლოები მიანიშნებენ, რომ ეს მონაცემები თქვენი შეტანილია და შეგიძლიათ მისი 
რედაქტირება ან წაშლა (იხ. სურათი 69, წითლად მონიშნული). 

სურათი 69 

 



ანამნეზის შეტანის პროცესი გრძელდება კლავიშა „შემდეგზე“ დაკლიკვით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ 
გადახვიდეთ ცხოვრების ანამნეზის შეტანის შემდეგ ფორმაზე და ა.შ. სანამ არ დასრულდება ანამნეზის 
ფარგლებში მონაცემების შეტანა, კერძოდ, ანამნეზის მონაცემების ნაწილია: გადატანილი ქირურგიული 
ჩარევები, ქრონიკული დაავადებები, სისხლის გადასხმის პროცედურები, იმუნიზაციის მონაცემები, 
სკრინინგის მონაცემები, ორსულობისა და მშობიარობის შესახებ მონაცემები (ქალბატონებისთვის). 
თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი შეტანის ფორმა, რომლებიც  უკვე განხილული გადატანილი 
დაავადების ფორმის ანალოგიურია.  

თუ რაიმე მიზეზით საჭირო გახდა ანამნეზის მონაცემების შეტანის პროცედურის შეწყვეტა, რომელიც 
შესაძლებელია ზემოთ აღნიშნულ ფორმათაგან ერთ-ერთში „X“ სიმბოლოზე დაკლიკვით, სისტემა გაძლევთ 
შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ შეწყვეტილია ანამნეზის შეტანის პროცესი და თქვენ გრჩებათ 
შესაძლებლობა მონაცემების შეტანა გააგრძელოთ „EHR ეპიზოდის“ გვერდზე, შესაბამისი მენიუს 
გამოყენებით, რომელიც ნაჩვენებია 71-ე სურათზე. ამასთან, შეტყობინებაში გამოდის უკვე 
დაფიქსირებული ახალი ეპიზოდის უნიკალური კოდი (იხ. სურათი 70, წითლად მონიშნული). 

სურათი 70 

 

აღნიშნული კოდის საშუალებით შეგიძლიათ ეს ეპიზოდი მოძებნოთ „პაციენტის EHR“ გვერდზე 
განთავსებულ ეპიზოდების სიაში (იხ. სურათი 71, წითლად მონიშნული კოდი, ამ მაგალითში 950).  

არჩეულ ეპიზოდზე მაუსის მარჯვენა კლავიშით დაკლიკვისას გამოდის მცირე მენიუ, სადაც უნდა 
აირჩიოთ პუნქტი „დეტალურად“ (იხ. სურათი 71, წითლად მონიშნული). 

სურათი 71 

 



პუნქტი „დეტალურის“ მონიშვნით გადადიხართ „EHR ეპიზოდის“ გვერდზე, სადაც გამოდის ამ ეპიზოდის 
მონაცემების შესატანად საჭირო მენიუ (იხ. სურათი 72, წითლად მონიშნული). ე.ი. ამ წესით ვაგრძელებთ 
უკვე გახსნილ ეპიზოდში ახალი მონაცემების დამატებას. 

წინამდებარე მაგალითში მონაცემების შეტანას ვაგრძელებთ „გადატანილი 
დაავადებები/ტრავმები/პათ.მდგომარეობების“ პუნქტიდან. ყველა მონაცემი წამოდგენილია ცხრილების 
სახით, რომელთაც აქვთ დამატების კლავიშა ახალი მონაცემის დასამატებლად, ასევე, მონაცემებს მარჯვენა 
კუთხეში აქვთ სიმბოლოები ამ მონაცემის წაშლის ან რედაქტირებისთვის (იხ. სურათი 72, წითლად 
მონიშნული). ამავე სურათზე ჩანს, რომ მონიშნული პუნქტის საშუალებით შესაძლებელია შევიტანოთ 
მონაცემები ცხოვრების ანამნეზში გადატანილი დაავადებების, გადატანილი ქირურგიული ჩარევების, 
ქრონიკული დაავადებების და ა.შ. პუნქტებში. 

სურათი 72 

 

73-ე სურათზე მოცემულია მაგალითი, როცა გადატანილი ქირურგიული ჩარევების შესატანად შეგიძლიათ 
დაკლიკოთ კლავიშა „დამატება“ ცხრილში „გადატანილი ქირურგიული ჩარევები“, რომლის შედეგად 
გამოდის მონაცემის დამატების ფორმა, სადაც ირჩევთ შესაბამის NCSP კოდს, ჩარევის წელს (თუ ეს 
შესაძლებელია) და ექიმის კომენტარს (საჭიროების შემთხვევაში). კლავიშა „დადასტურებით“ მონაცემები 
შეინახება. 

სურათი 73 

 



ასეთივე მეთოდით შეიტანება მონაცემები „ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის“ მენიუს შესაბამის პუნქტებში. 
მაგალითად, 74-ე სურათზე განმეორებით ნაჩვენებია ეპიზოდის მონაცემების შეტანის/რედაქტირების 
მაგალითი (ამ შემთხვევაში აღებულია დღის სტაციონარის ფორმა). სტაციონარისა და სხვა ტიპების 
ფორმებში დამატება/რედაქტირება იმავე პრინციპებს ეყრდნობა. 

სურათი 74 

 

დღის სტაციონარისა და ამბულატორიული შემთხვევებისთვის მენიუში ჩნდება დამატებითი ქვემენიუ 
დასახელებით „განხორციელებული ვიზიტები“ (იხ.სურათი 74.1 წითლად მონიშნული) 

სურათი 74.1 

 

მასზე დაკლიკვით შედიხართ ვიზიტების დამატების/ნახვის ცხრილში. სადაც შეგიძლიათ დაამატოთ 
ახალი ვიზიტი (იხ. სურათი 74.2) 



სურათი 74.2 

 

ამ სურათზე სამაგალითოდ მოცემულია რამდენიმე ვიზიტიანი შემთხვევა, რომლებიც სათითაოდ დაემატა 
კლავიშა „დამატების“ საშუალებით. ამასთან, პირველი ვიზიტის (რომელიც აღიწერა ეპიზოდის 
მონაცემებში 74-ე სურათზე) კომენტში წერია „ძირითადი“. მისი წაშლა შეუძლებელია, რადგან მისი 
გაუქმება გამოიწვევს მთლიანად ეპიზოდის გაუქმებას. ეს ეპიზოდების სიიდან შეგიძლიათ 
განახორციელოთ ეპიზოდის წაშლის შედეგად. სხვა ეპიზოდებს მარჯვნივ აქვთ რედაქტირებისა და წაშლის 
ნიშნულები (იხ.სურათი  74.2 - წითლად მონიშნული). 

თუ ეპიზოდი ერთვიზიტიანია, პაციენტის დაყოვნების დრო, ანუ დროის სხვაობა პირველი ვიზიტის 
დასრულების თარიღსა და პაციენტის შემოსვლის თარიღს შორის, რომელიც მოცემულია ეპიზოდის 
მონაცემების ფორმაში, არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს, პირველი ვიზიტის დასრულება გაიგივდება 
ეპიზოდის დასრულებასთან.  

თუ ეპიზოდი მრავალვიზიტიანია, მაშინ ეპიზოდზე აღარ ვრცელდება 24 საათიანი შეზღუდვის პირობა და 
ეს პირობა გადადის ვიზიტებზე, ანუ თითოეული ვიზიტის ფარგლებში დაყოვნების დრო არ უნდა 
აღემატებოდეს 24 საათს. ასევე, ყოველი ვიზიტის დაწყებისა და დასრულების თარიღებს (დროის 
სიზუსტით) არ უნდა ჰქონდეთ თანაკვეთა ამ ეპიზოდის სხვა ვიზიტების თარიღებთან (დროის სიზუსტით). 

აღნიშნული პირობების გათვალისწინებით, ვიზიტის დამატებისათვის უნდა დააკლიკოთ დამატების 
კლავიშას (იხ.სურათი  74.2 - წითლად მონიშნული), რომლის შედეგადაც გამოდის დამატების ფორმა 
((იხ.სურათი  74.3 - წითლად მონიშნული). 

სურათი 74.3 

 



ვიზიტის დაწყებისა და დასრულების თარიღების ველები აუცილებლად შესავსებია და ისინი უნდა 
აკმაყოფილებდნენ ზემთ აღნიშნულ პირობრბს (შეცდომის შემთხვევაში გამოდის სათანადი შეტყობინება), 
ხოლო კომენტარის ველი არა აუცილებელი ველია. 

აღნიშნული მენიუს შემდეგ პუნქტში „პასუხისმგებელი პირები“ შეიძლება ნახოთ პასუხისმგებელი პირების 
მონაცემები, რომელსაც შესაძლებელია დაამატოთ თქვენი დაწესებულების ექიმი ან ექიმები. აღნიშნულ 
სიაში არსებული ყველა ექიმი სარგებლობს თანაბარი უფლებებით ამ ეპიზოდის მონაცემების შეცვლის, 
წაშლის, განახლების თვალსაზრისით (იხ. სურათი 75, წითლად მონიშნული). 

სურათი 75 

 

„ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის“ მენიუს (დღის სტაციონარისთვის და ამბულატორიისთვის მენიუს 
შესაბამისი დასახელებები აქვს) შესაბამის პუნქტებში ასევე შეგიძლიათ შეიტანოთ დაავადების ანამნეზის, 
წინასწარი დიაგნოზის პუნქტებისა და მკურნალობის პროცესის ყველა ქვეპუნქტის მონაცემები (იხ. სურათი 
76,77,78 წითლად მონიშნული). 

სურათი 76 

 

 



 

სურათი 77 

 

სურათი 78 

 

„გაწერის“ მენიუს პუნქტებში შეიტანება მონაცემები, დასკვნითი ძირითადი დიაგნოზის, დაავადების 
გართულებისა და თანმხლები დაავადებების შესახებ. ეპიზოდში მონაცემების შეტანის  დასრულების 
შემდგომ შესაძლებლობა გექნებათ უკვე შეტანილ ძირითად დიაგნოზზე შეიტანოთ დაზუსტებული 
(მაგალითად, პათომორფოლოგიის დასკვნით) ძირითადი დიაგნოზი, ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ ახალი 
ძირითადი დიაგნოზი, თუ ასეთი გამოვლინდა ზემოთ აღნიშნული ჰისტომორფოლოგიური კვლევის 
შედეგად (იხ. სურათი 79 წითლად მონიშნული). 



სურათი 79 

 

„გაწერის“ მენიუს დანარჩენ პუნქტებში შედის მონაცემები ჰოსპიტალიზაციის გამოსავლისა (იხ. სურათი 
79.1) და გაწერის შემდგომი რეკომენდაციების თაობაზე (იხ სურათი 79.2). 

სურათი 79.1 

 

მრავალვიზიტიანი ეპიზოდებისათვის (დღის სტაციონარი და ამბულატორიული შემთხვევები) დაავადების 
გამოსავალში დაემატა „დაუსრულებელი“ (იხ. სურათი 79.1.1 წითლად მონიშნული), რომლის შესახებ 
დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ  დოკუმენტში „EHR სისტემაში შესატანი ინფორმაცია დღის 
სტაციონარის, გადაუდებელი ამბულატორიული და ამბულატორიული შემთხვევებისთვის“. 



სურათი 79.1.1 

 

 

სურათი 79.2 

 

გაწერის შემდგომი რეკომენდაციების შესაბამის სექციებში სარეკომენდაციო თარიღში ფიქსირდება ექიმის 
შეხედულებით აქტივობის ჩატარების სასურველი თარიღი (დროის გარეშე). 

დანიშნულების ორი სექცია (დანიშნულებები ელ.რეცეპტიდან და სხვა დანიშნულებები) შეიცავენ გაწერის 
შემდგომ პერიოდში რეკომენდებულ დანიშნულებებს იმ განსხვავებით, რომ პირველ სექციაში 
დანიშნულებების შევსება ხდება ელექტრონული რეცეპტების სისტემაში უკვე გამოწერილი 
მედიკამენტების გადმოტანის გზით, ხოლო მეორე სექციაში ხდება სათანადო მედიკამენტების შეტანა 
ყველა საჭირო მახასიათებლით. 

სექციაში „დანიშნულებები ელ.რეცეპტიდან“ დანიშნულებების ასახვა ხდება შემდეგნაირად: 

აღნიშნულ სექციაზე დაკლიკვით გამოდის შესაბამისი ცხრილი ( იხ სურათი 79.3.). 

 

 



სურათ 79.3 

 

ამ სურათზე მონიშნული კლავიშით „დამატება“ გადადიხართ ახალ ფორმაზე (იხ. სურათი 79.4)  

სურათი 79.4  

  

სურათ 79.4-ზე კლავიშა „არჩევა“ იძლევა ელ.რეცეპტში დაფიქსირებული იმ დანიშნულებების 
ჩამონათვალს, რომელთა გამოწერის თარიღი მოთავსებულია პაციენტის გაწერის თარიღსა და  პაციენტის 
გაწერის თარიღს დამატებული 5 დღის დიაპაზონში. მიღებული დანიშნულებების ჩამონათვალიდან 
თითოეულზე დაკლიკვა იწვევს მის მონიშვნას (ან თუ მონიშნულია - მონიშვნის გაუქმებას) (იხ.სურათი 
79.5). ამავე ფორმაში შესაძლებლობა გაქვთ „კონტენტით ძებნის“ კლავიშით მოძებნოთ საჭირო 
მედიკამენტი. 

სურათი 79.5 

 



ასეთი სახით მონიშნული დანიშნულებები კლავიშა „დადასტურებით“ გადავლენ შესაბამისი სექციის 
ცხრილში და დაემატებიან იქ არსებულს. ამავე ცხრილის მარჯვნივ განთავსებული კლავიშით შეგიძლიათ 
წაშალოთ არასასურველი დანიშნულება (იხ. სურათი 79.6).  

სურათი 79.6 

 

შესაძლებელია დანიშნულების დამატების პროცედურის გამეორებაც, რისთვისაც კიდევ ერთხელ უნდა 
დააკლიკოთ კლავიშას „დამატება“ (იხ. სურათი 79.6), რაც გადაგიყვანთ სურათ 79.5-ში წარმოდგენილ 
ფორმაზე. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ ფორმაში ხელმეორედ შესვლისას და მედიკამენტების არჩევისას 
აღარ გამოჩნდება წინა პროცედურით უკვე არჩეული დანიშნულებები. 

სექცია სხვა დანიშნულებები განკუთვნილია იმ დანიშნულებების შესატანად, რომლებიც თავის დროზე არ 
იყო დაფიქსირებული ელექტრონული რეცეპტების სისტემაში (იხ. სურათი 79.7). 

 

სურათი 79.7 

 

ამ ფორმაში კლავიშა „დამატებას“ გამოაქვს დასამატებელი დანიშნულების შეტანის ფორმა (იხ. სურათი 
79.8).  

 

 

 



სურათი 79.8 

 

დანიშნულების დამატების ფორმაში მედიკამენტის ჩასაწერად კლავიშით „არჩევა“ შედიხართ წამლის 
საძიებელში (იხ. ქვემოთ სურათი 79.9), ირჩევთ სასურველ მედიკამენტს და „დადასტურების“ კლავიშით 
გადაგაქვთ არჩეული მედიკამენტი სურათ 79.8-ში ასახულ ფორმაში (ამ მაგალითზე არჩეულია ორციპოლი) 
და აგრძელებთ დანიშნულების სხვა მახასიათებლების შევსებას (მაგ. გამოწერის ფორმა, რაოდენობა, 
მიღების წესი და ა.შ.) 

სურათი 79.9 

 

 



იმის შემდეგ, რაც ყველა საჭირო მონაცემი შეტანილია და დარწმუნდით მათ სიზუსტეში, ეპიზოდში 
მონაცემების შეტანის დასასრულებლად უნდა დააჭიროთ „ეპიზოდის დასრულებას“ (იხ. სურათი 80 
წითლად მონიშნული). 

სურათი 80 

 

 

სისტემა გადაამოწმებს ყველა აუცილებელ მონაცემს და მათი არასრულყოფილად შეტანის შემთხვევაში 
გამოიტანს ფორმას (იხ სურათი 81 წითლად მონიშნული) 

სურათი 81 

 

აღნიშნულ ფორმაში წარმოდგენილია ის ველები, რომელთა შევსება აუცილებელია და ის ცხრილები, 
რომლებშიც მინიმუმ ერთი ჩანაწერი უნდა არსებობდეს. ლურჯი ტონალობის ტექსტი აქტიური ბმულია, 
ამიტომ მასზე დაკლიკვა იწვევს სათანადო ფორმაში გადასვლას, სადაც შეგიძლიათ შეიტანოთ შესაბამისი 
მონაცემი. 

აუცილებელი მონაცემების კონტროლისთვის ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მენიუს პუნქტებზე მიწერილი 
რაოდენობები, კერძოდ, მენიუს ყველა პუნქტს ფრჩხილებში მიწერილი აქვს  ამ პუნქტში შეტანილი 
მონაცემების რაოდენობა. წითელი ფერით კი მონიშნულია ის პუნქტები, რომელთა შევსება აუცილებელია, 
ანუ აუცილებელია ერთი მაინც მონაცემის არსებობა (მაგალითისთვის იხ. სურათი 81.1 წითლად 
მონიშნული).  

ცალკე კონტროლდება ისეთი მონაცემების არსებობა, როგორიცაა გაწერის თარიღი და დრო, აქტივობების 
თარიღების არსებობა და სხვა. 

 

 

 



სურათი 81.1 

 

თუ ყველა აუცილებელი მონაცემი შევსებულია. გამოდის ფანჯარა, სადაც სისტემა ითხოვს ეპიზოდის 
დასრულების კიდევ ერთხელ დადასტურებას (იხ. სურათი 81.2, წითლად მონიშნული „ეპიზოდის 
დასრულება). 

სურათი 81.2 

 

ყურადღებით წაიკითხეთ ამ ფორმაში ასახული ინფორმაცია, სადაც: 

ტექსტის პირველ აბზაცში სისტემა გაფრთხილებთ, რომ ეპიზოდს მოეხსნება რედაქტირების სტატუსი და 
მისი მონაცემების ჩასწორების შესაძლებლობა აღარ გექნებათ (გარდა ლაბორატორიულ კვლევებში 
მონაცემის დამატებისა და საბოლოო დიაგნოზის დასაზუსტებლად ინფორმაციის შეტანისა, რომლის ვადა 
ეპიზოდის დასრულებიდან 3 თვეს შეადგენს);  

ტექსტის მეორე აბზაცი გაფრთხილებთ, რომ იმ შემთხვევებზე, რომლებიც დაფიქსირებულია საყოველთაო 
ჯანდაცვის ელექტრონული სისტემის „შემთხვევათა რეგისტრაციის მოდულში“ და ამ მოდულის მიერ 
მინიჭებული აქვს ე.წ. „ქეისის“ უნიკალური ნომერი, სათანადო ველში აუცილებელად უნდა შეიტანოთ 
აღნიშნული უნიკალური ნომერი. შეგახსენებთ, რომ „შემთხვევათა რეგისტრაციის მოდულში“ აისახება 
ყველა სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებადი შემთხვევა, შესაბამისად, ყველა 
ასეთი შემთხვევისთვის უნდა შეავსოთ სურათ 81.2-ზე წარმოდგენილი ველი დასახელებით „ქეისის 
ნომერი“, ამისთვის სისტემა გთავაზობთ „ქეისის“ ნომრების ჩამონათვალს, რომელთაგან ირჩევთ სათანადო 
ნომერს ან ნომრებს, რადგან  ერთ შემთხვევას შესაძლებელია ჰქონდეს რამდენიმე ნომერი. 



ტექსტის მესამე აბზაცი გატყობინებთ, რომ ეპიზოდის დასრულებისთვის აუცილებელია განსაზღვროთ 
მისი სტატუსი, რომელიც აუცილებლად უნდა შეთანხმდეს პაციენტთან. ჩამოსაშლელი მენიუდან 
შეგიძლიათ აირჩიოთ შესაბამისი სტატუსი (იხ. სურათი 81.3)    

სურათი 81.3 

 

ეპიზოდის დასრულების შემდეგ მისი მონაცემების რედაქტირება შეუძლებელია, გარდა 
„ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის“ მენიუში, „მკურნალობის პროცესის“ პუნქტის „ლაბორატორიული 
გამოკვლევების“ ქვეპუნქტისა, სადაც შეგიძლიათ დამატებით შეიტანოთ ლაბორატოიული კვლევები (იხ. 
სურათი 82 წითლად მონიშნული).  

სურათი 82 

 

ასევე შესაძლებელია „გაწერის“ მენიუს „დასკვნითი დიაგნოზის“ პუნქტის „ძირითადი დიაგნოზის“  
ქვეპუნქტში შეიტანოთ დიაგნოზის დაზუსტება, ხოლო, მაგალითად, ჰისტომორფოლოგიური დასკვნის 
საფუძველზე გამოვლენილი ახალი დიაგნოზის შემთხვევაში დაამატოთ ის აღნიშნულ ქვეპუნქტში 
(იხ.სურათი 83 წითლად მონიშნული) 

სურათი 83 

 



როგორც ზემოთ აღვწერეთ, ეპიზოდის დასრულების შემდეგ წყდება მისი რედაქტირების რეჟიმი. თუმცა, 
საჭიროების შემთხვევაში, გარკვეული პირობებით შესაძლებელია ეპიზოდის რედაქტირებაც. ამისათვის 
ეპიზოდების სიაში, არჩეულ დასრულებულ ეპიზოდზე მარჯვენა კლიკით გამოსულ მცირე მენიუში უნდა 
აირჩიოთ „ეპიზოდის რედაქტირება“ (იხ. სურათი 84 წითლად მონიშნული)  

სურათი 84 

 

არჩევის შემდეგ გამოდის ფანჯარა (იხ.სურათი 85), სადაც სისტემა გთავაზობთ თქვენი მოთხოვნის 
დადასტურებას, რისთვისაც უნდა აირჩიოთ სპეციალური კოდის გაგზავნის ვარიანტი - ელ.ფოსტა ან 
მობილური ტელეფონი, ამის შემდეგ დააჭიროთ კლავიშას “SMS-ის გაგზავნა“ და ჩაწეროთ არჩეულ 
რესურსზე მიღებული კოდი ტექსტურ ველში. კლავიშა დადასტურება გადაიყვანს ეპიზოდს რედაქტირების 
რეჟიმში. რედაქტირების ვადა განისაზღვრება 5 კალენდარული დღით. თქვენ ვალდებული ხართ ამ 
პერიოდში დაასრულოთ ეპიზოდი. ბოლო დღეს, დღის 12 საათზე თქვენ მოგივათ შეტყობინება ეპიზოდის 
დასრულების ვალდებულების შესახებ, სადაც ეწერება, რომ თუ თქვენ არ მოახდენთ ეპიზოდის 
დასრულებას, 14 საათზე ეპიზოდზე რედაქტირების რეჟიმი ავტომატურად დასრულდება, ყველა შეტანილი 
ცვლილება გაუქმდება და ეპიზოდის დამახსოვრება მოხდება რედაქტირებამდე არსებული მდგომარეობით.    

სურათი 85 

 

სისტემას დაემატა მონაცემთა შეტანის კიდევ ერთი შესაძლებლობა, კერძოდ, გარკვეული სტანდარტული 
მონაცემების ჯგუფურად შესატანად შესაძლებელია შაბლონის გამოყენება. ამისთვის შეგიძლიათ გახსნილ 
ეპიზოდში დაამატოთ უკვე შექმნილი შაბლონი შემდეგნაირად: ეპიზოდების სიაში, არჩეულ 



რედაქტირებად ეპიზოდზე მარჯვენა დაკლიკვით გამოსულ მცირე მენიუში უნდა აირჩიოთ „შაბლონის 
დამატება“(იხ. სურათი 84 წითლად მონიშნული). 

გამოდის უკვე შექმნილი შაბლონების ჩამონათვალი, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი შაბლონი 
და კლავიშა „დადასტურებით“ მასში გაწერილი მონაცემები ერთიანად დაამატოთ არჩეულ ეპიზოდს 
(იხ.სურათი 86) 

სურათი 86 

 

ერთი და იგივე შაბლონი ემატება მხოლოდ ერთხელ, ერთმანეთისგან განსხვავებული რამდენიმე შაბლონის 
დამატება კი შესაძლებელია შემდეგი პირობით: თუ რომელიმე სექცია (ფორმა) ითხოვს მხოლოდ ერთი 
მონაცემის შეტანას (მაგალითად, ასეთებია წინასწარი დიაგნოზი, დაავადების ანამნეზი, ჰოსპიტალიზაციის 
გამოსავალი), მაშინ ასეთ სექციებში რჩება მხოლოდ ბოლოს შეტანილი შაბლონის მონაცემი. სხვაგან, სადაც 
შესაძლებელია ერთზე მეტი მონაცემის შეტანა (მაგალითად: მკურნალობის პროცესი მთლიანად, 
დასკვნითი დიაგნოზები, გაწერის შემდგომი რეკომენდაციები მთლიანად), შეტანილი შაბლონების 
შესაბამისი მონაცემები ერთმანეთს ემატება და ეპიზოდში ცხრილების სახით აისახება. 

იმის გამო. რომ შაბლონი ზოგადია და არ შეიძლება იყოს მიბმული კონკრეტულ პაციენტზე ან ეპიზოდზე, 
ამიტომ არ შეძლება მასში შეტანილ იქნას პაციენტის და მისი ანამნეზის შესახებ მონაცემები, ასევე 
კონკრეტული ეპიზოდის ისეთი მონაცემები, როგორებიცაა დაავადების ანამნეზი, ჰოსპიტალიზაციის 
გამოსავალი, ისტორიის ნომერი, შემოსვლის ან გაწერის თარიღები და ა.შ. ასევე არ შეიძლება შეიტანოთ 
სხვა სექციებში მოთხოვნილი აქტივობების თარიღები და ექიმის კომენტარები/დასკვნები. აღნიშნული 
ინფორმაცია შეიძლება დაფიქსირდეს მხოლოდ კონკრეტულ ეპიზოდში. 


