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ცვლილება შევიდა დოკუმენტის - „EHR-ში შესატანი ინფორმაციის აღწერა“, შემდეგ ნაწილებში: 

1. ზოგადი ნაწილი - ამ ეტაპზე, EHR სისტემაში ისეთ შემთხვევებზე ინფორმაციის შეტანა სავალდებულო არაა, 
რომლებიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამებით;  

2. ზოგადი ნაწილი - ხანგრძლივი, ჰოსპისური და პალიატიური სერვისის მიწოდების შემთხვევებზე არ 
ვრცელდება სისტემაში ინფორმაციის შეტანის ვალდებულება, თუ ასეთი სერვისის მიმწოდებელ 
დაწესებულებას არ აქვს სტაციონარული დაწესებულების ნებართვა. 

3. ინტენსიური მოვლის სექციაში, მოვლის დონეს დაემატა რუბრიკა „პოსტოპერაციული“. 
4. გეგმიური ჩარევების ან სასწრაფო დაყოვნებული შემთხვევების დროს  წინასწარი და კლინიკური დიაგნოზის, 

კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევების, სხვა აქტივობის, ლაბორატორიული გამოკვლევების და 
კონსულტაციების თარიღებში შესაძლებელია მიეთითოს ჰოსპიტალური მომსახურების (ეპიზოდის) 
დაწყებამდე წინმსწრები თარიღიც, რისთვისაც აუცილებელია, რომ ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის დაავადების 
ანამნეზის ჰოსპიტალიზაციის ტიპში მიეთითოს „გეგმიური“ ან „სასწრაფო დაყოვნებული“. 

5. თუ პაციენტი დაწესებულებაში ყოვნდება 24 საათზე ნაკლებ ხანს, ყურადღება მიაქციეთ, რომ „გაწერის“ 
გრაფის „ჰოსპიტალიზაციის გამოსავლის“ სექციის „ჰოსპიტალიზაციის შედეგის“ ველში მითითებული უნდა 
იყოს ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი: შეწყვეტილი მკურნალობა, გადაყვანილია სხვა სტაციონარში, 
გარდაიცვალა; წინააღმდეგ შემთხვევაში სისტემა არ მოგცემთ საშუალებას ეპიზოდი დაასრულოთ პაციენტის 
დაწესებულებაში 24 საათზე ნაკლები ვადით დაყოვნების მითითებით. 

6. ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდში შესატან აუცილებელ ველებს დაემატა ახალი ველები. 

ცვლილებები შევიდა დოკუმენტის „ხშირად დასმულ კითხვებში“, კერძოდ, დაემატა ახალი კითხვები, ხოლო 
ზოგიერთ უკვე არსებულ კითხვათა პასუხებში შევიდა ცვლილებები. 

 

ელექტრონულ სისტემას დაემატა შემდეგი ფუნქციონალი: 

1. EHR სისტემაში ავტორიზაციის შემდეგ, სისტემა ითხოვს ექიმის საკონტაქტო მონაცემების განახლებას, 
რისთვისაც დამატებულია ელექტრონული ფოსტისა და მობილური ტელეფონის ნომრების მითითებისა და 
გადამოწმების ინსტრუმენტები. პროცესი დეტალურადაა აღწერილი ექიმის სახელმძღვანელოში.  
ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ თუ გსურთ პროცესის მხოლოდ ერთხელ გავლა, საჭიროა მონიშნოთ „აღარ 
მაჩვენო“ -ით განმარტებული არე, ასეთ შემთხვევაში მონაცემთა განახლების პროცესი შემდეგი ავტორიზაციისას 
აღარ გამოვა. 

2. საყოველთაო ჯანდაცვის ელექტრონული სისტემის შემთხვევების რეგისტრაციის მოდულში სტაციონარულ 
შემთხვევაზე მინიჭებული უნიკალური ნომერი (ქეისის ნომერი) EHR სისტემაში შედის ეპიზოდის 
დასრულებისას, ეპიზოდის სტატუსის მინიჭების ფორმაში ამ მიზნით დამატებული ველის (სახელით „ქეისის 
ნომერი“)  საშუალებით. შესაბამისად ეპიზოდის მონაცემების ფორმის სათანადო ველს (სახელით ქეისის ნომერი) 
მხოლოდ ინფორმაციული ხასიათი აქვს. 

3. განახლდა ლაბორატორიის კლასიფიკატორის მონაცემები, ასევე განახლდა სპეციალობებისა და დაავადების 
გამოსავლის ჩამონათვალები. 

4. შემდეგ სექციებში შეიცვალა გარკვეული მონაცემების შეტანის წესი:  
- ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის სექციებში (დაკვირვება-ზედამხედველობა, სისხლის გადასხმა, 

დანიშნულებები) გაუქმდა თარიღის და დროის შეტანის ველები; 
- ჰოსპიტალიზაციის სხვა ეპიზოდებში დარჩა მხოლოდ აქტივობის შედეგის მიღების თარიღი და დრო (ანუ 

დრო, როცა ცნობილი გახდა აქტივობის შედეგი); 
- გაწერის ეპიზოდის ყველა სექციაში საჭიროა მხოლოდ თარიღის (დროის გარეშე) შეტანა; 
- ქირურგიული ჩარევების სექციაში, სადაც შედის როგორც ჩარევის, ისე ანესთეზიის შესაბამისი NCSP კოდები, 

საჭიროა ცალკცალკე მიეთითოს ანესთეზიის და ჩარევის დასრულების დროები. 
5. სისტემაში სტაციონარული (24 საათზე მეტი დაყოვნების) შემთხვევების გარდა ასევე უნდა შევიდეს 

სტაციონარული შემთხვევები, რომელთა დაყოვნება 24 საათზე ნაკლებია, თუ ამის მიზეზია გარდაცვალება, 
შეწყვეტილი მკურნალობა ან სხვა ჰოსპიტალში გადაყვანა. 



6. შესაძლებელი გახდა რამდენიმე ძირითადი დიაგნოზის ჩაწერა. ამასთან, დასრულებულ ეპიზოდზე, 
ჰისტომორფოლოგიური დასკვნის საფუძველზე წარმოშობილი საჭიროებისას, შესაძლებელია თითოეული 
დიაგნოზის დაზუსტება. ასევე შესაძლებელია აღნიშნული საფუძვლით ახალი ძირითადი დიაგნოზის დამატებაც. 

7. გაწერის შემდგომი რეკომენდაციების სექციაში „დანიშნულებები ელ-რეცეპტიდან“ მედიკამენტების გადმოტანა 
შესაძლებელია ჯგუფური მონიშვნით (დეტალურად იხილეთ ექიმის სახელმძღვანელო) 

8. შესაძლებელი გახდა უკვე დასრულებული ეპიზოდის რედაქტირება, რისთვისაც კეთდება ექიმის მოთხოვნა. 
მარტივი პროცედურების გავლის შემდეგ მოთხოვნილი ეპიზოდი ხდება რედაქტირებადი მოთხოვნიდან 5 დღის 
განმავლობაში (დეტალურად იხილეთ ექიმის სახელმძღვანელოში), ყურადღება მიაქციეთ, რომ სისტემა 
აკონტროლებს რედაქტირებისთვის გამოყოფილ ვადებს. 

9. სისტემას დაემატა მონაცემთა შეტანის კიდევ ერთი შესაძლებლობა; კერძოდ, გარკვეული სტანდარტული 
მონაცემების ჯგუფურად შესატანად შესაძლებელია შაბლონის გამოყენება (შაბლონის შექმნის წესი აღწერილია 
შემდეგ პუნქტში). ამისთვის შეგიძლიათ გახსნილ ეპიზოდში დაამატოთ უკვე შექმნილი შაბლონი შემდეგნაირად: 
ეპიზოდების სიაში, არჩეულ რედაქტირებად ეპიზოდზე მარჯვენა დაკლიკვით გამოსულ მცირე მენიუში უნდა 
აირჩიოთ „შაბლონის დამატება“, რის შედეგადაც გამოდის უკვე შექმნილი შაბლონების ჩამონათვალი, საიდანაც 
შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი შაბლონი და კლავიშა „დადასტურებით“ მასში გაწერილი მონაცემები 
ერთიანად დაამატოთ არჩეულ ეპიზოდს (დეტალურად იხილეთ ექიმის სახელმძღვანელო) 

10. მენეჯერის მოდულში, მენეჯერის გვერდზე შესაძლებელია შაბლონური, ხშირად გამეორებადი მონაცემების 
ერთობლიობის შეტანა და დამახსოვრება. შაბლონი შეიცავს ერთი ეპიზოდის ფარგლებში ხშირად გამეორებად 
მონაცემებს, რომელთაგან იქმნება ერთი პაკეტი,  უკვე კონკრეტულ ეპიზოდში მისი ერთიანად დამატების 
შესაძლებლობით (იხილეთ მენეჯერის სახელმძღვანელო). მისი  შემდგომში გამოყენება იმ დაწესებულების 
ექიმების მიერ იქნება შესაძლებელი, რომლის მენეჯერის ავტორიზაციითაც შეიქმნა შაბლონი (შაბლონის 
დამატების წესი აღწერილია ექიმის სახელმძღვანელოში). 


