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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030149922203920

             № 01-455/ო 14 / სექტემბერი / 2020 წ.             

ინფექციის  კონტროლი  სამედიცინო  დაწესებულებებში  -  ეროვნული
რეკომენდაციების  (გაიდლაინების )  დამტკიცების  თაობაზე  

,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „ჩ“ ქვეპუნქტის და 31-ე
მუხლის  პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ"
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-6
მუხლის მე-2 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

  
ვბრძანებ:

  
1. დამტკიცდეს „ინფექციის კონტროლის სამედიცინო დაწესებულოებებში“- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული რეკომენდაციები (გაიდლაინები) დანართების შესაბამისად:

  
ა) დანართი № 1 - ტერმინოლოგია;

 ბ) დანართი № 2 - სტანდარტული უსაფრთხოების ზომები;

 გ) დანართი № 3 -გადაცემის გზებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომები;

 დ) დანართი № 4 - ხელის ჰიგიენა;

 ე) დანართი № 5- ინდივიდუალური  დაცვის საშუალებები;

 ვ) დანართი №  6 - ინსტრუმენტების/სამედიცინო დანიშნულების საგნების დეზინფექცია-სტერილიზაცია

სამედიცინო დაწესებულებაში;

 ზ) დანართი № 7 - უსაფრთხო ინექციების პრაქტიკა და მასთან დაკავშირებული პროცედურები;

 თ) დანართი № 8- ბასრი  სამედიცინო ხელსაწყოებით დაზიანების პრევენცია;

 ი) დანართი № 9 - ინფექციის კონტროლის საკითხები ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში;

 კ) დანართი №  10 - ინფექციის პრევენცია და კონტროლი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების

დაწესებულებებში;

 ლ) დანართი № 11 -სისხლის ბანკი და ტრანსფუზია;

 მ) დანართი № 12 - კვების ბლოკი და  სამზარეულო (კვების ჰიგიენის რეკომენდაციები);
 ნ) დანართი № 13 - სამედიცინო  დაწესებულების დასუფთავება;

 ო) დანართი № 14 - ნარჩენების მართვა სამედიცინო დაწესებულებაში;

 პ) დანართი № 15 - ბიოუსაფრთხოება კლინიკური ლაბორატორიებისათვის;

 ჟ) დანართი № 16 - პროფესიული დაავადებები და უსაფრთხოების მართვა;

 რ) დანართი № 17 - რესპირატორული ჰიგიენა-ხველის ეტიკეტი;

 ს) დანართი № 18 - თეთრეულის შიდაჰოსპიტალური ბრუნვა;

 ტ) დანართი № 19 - უსაფრთხოების რისკების მართვა მორგში.

  

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანვე.

 
 

მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე
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10. დანართი №18. თეთრეულის შიდაჰოსპიტალური ბრუნვა.doc
 hash: faf639f7b16a143b095a7bb1864bc84e8f0a8cd5cf687768280930c71cfefcc0 , hash type: SHA3_256 , size: 306688

11. დანართი №19. უსაფრთხოების რისკების მართვა მორგში.doc
 hash: 7167d4b10067576613d23f76876325d8dad7b48a2e909966ac7e0e09ae65cae5 , hash type: SHA3_256 , size: 399360

12. დანართი №2. სტანდარტული უსაფრთხოების ზომები.docx
 hash: 1ce6db61f09fd8a56a171773689247bd251f940b97eb35cb887f24f17a153f6f , hash type: SHA3_256 , size: 198574

13. დანართი №3. გადაცემის გზებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომები.docx
 hash: 90dc6c6d712fbdb859c7085678090e3ebe06529947cae13bd0fbd032fce3fb0d , hash type: SHA3_256 , size: 380340

14. დანართი №4.. ხელის ჰიგიენა.docx
 hash: 829146c78adac54764f204903620812c75fb6ed05001d0a908669cf13e15b829 , hash type: SHA3_256 , size: 1431710

15. დანართი №6.ინსტრუმენტებისსამედიცინო დანიშნულების საგნების დზინფექცია-სტერილიზაცია სამედიცინო დაწესებულებაში.docx
 hash: 05f484d39152f973eb4debad4b3bd9496a55f29202178f50147a4642df8033ed , hash type: SHA3_256 , size: 1587347

16. დანართი №7. უსაფრთხო ინიექციების პრაქტიკა და მასთან დაკავშირებული პროცედურები.docx
 hash: 55f69c969c2e59614db9baae73fd9655bb69d6b8da8dd71aa4607dca027dbf3d , hash type: SHA3_256 , size: 494546

17. დანართი №8. ბასრი  სამედიცინო ხელსაწყოებით დაზიანების პრევენცია.docx
 hash: bd6c5bd0ee0d2122fcc33eb053bb3a2bb3ecc96dbf865a5f1bf364810410c75f , hash type: SHA3_256 , size: 137831

18. დანართი №9.  ინფექციის კონტროლის საკითხები ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში.doc
 hash: 0bd0d02cf76223adeaf1b55c0bc321ac89d1501cbeed119f0a95ba34565d5426 , hash type: SHA3_256 , size: 265728

19. სანართი №5. ინდივიდუალური  დაცვის საშუალებები.docx
 hash: 3e2674daf0624ad1af732b972008d27a8807b7a662cbb9b68ce2fd7a35f72086 , hash type: SHA3_256 , size: 2387700
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