სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლის სისტემების ფუნქციონირების
მონიტორინგის შედეგები
2016-2017 წ.წ.

სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის გამართული
სისტემის ფუნქციონირება პაციენტის უსაფრთხოებისა და, შესაბამისად, სამედიცინო
მომსახურების

ხარისხის

ჯანმრთელობის

ერთერთი

შესახებ“

მომსახურების

მნიშვნელოვანი

საქართველოს

მიმწოდებელი

კანონის

ვალდებულია

პირობაა.

„საზოგადოებრივი

შესაბამისად,

„სამედიცინო

უზრუნველყოს

ნოზოკომიური

ინფექციების პრევენცია და კონტროლი“ (მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი).
ინფექციების კონტროლი არის ღონისძიებათა

სისტემა,

რომელიც

მიმართულია

სამედიცინო დაწესებულებაში ინფექციურ დაავადებათა აღმოცენებისა და გავრცელების
პრევენციისაკენ.
სამედიცინო

დაწესებულებაში

ფუნქციონირებისათვის

საჭირო

ინფექციური

კონტროლის

ძირითადი

პრინციპები,

სისტემის

წარმატებით

ორგანიზაციული

და

პროცედურული საკითხები გაწერილია შესაბამის მოთხოვნებში, მეთოდოლოგიასა და
ადმინისტრირების წესებში, რომლებიც მომზადებული და გამოცემულია, როგორც
საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

მინისტრის

ნორმატიული ბრძანებების, ისე საქართველოს მთავრობის დადგენილების სახით. ამ
დოკუმენტების

შესახებ

მუდმივად

განახლებული

ინფორმაცია

განთავსებულია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ოფიციალური ვებ-გვერდის შესაბამის ბმულზე ,,ინფექციური კონტროლი სამედიცინო
დაწესებულებებში.
სამედიცინო დაწესებულებაში ინფექციების კონტროლის მარეგულირებელი ძირითადი
სახელმძღვანელო დოკუმენტებია:
1. „ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის, პრევენციისა და კონტროლის
წესების დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 7 სექტემბრის №01-38/ნ ბრძანება;
2. „სამედიცინო,

საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობისა

და

საზოგადოებრივი

მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24
აპრილის №185 დადგენილება;

3. „ტექნიკური რეგლამენტის – „სამედიცინო ნარჩენების მართვა“ დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 ივნისის №294 დადგენილება;
4. კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) - „ინფექციური
კონტროლი

სამედიცინო

დაწესებულებებში"

(საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 14 აპრილის №148/ო
ბრძანება).
სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლის სისტემის
ფუნქციონირების შეფასების მიზნით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის №01-9/ო, №01-222/ო, №01-227/ო, №01-45/ო, №01-173/ო
ბრძანებების შესაბამისად, 2016-2017 წლების განმავლობაში განხორციელდა
მონიტორინგი ქ. თბილისის (51) ქ. ბათუმისა (6) და ქ. ქუთაისის (9) 66 სტაციონარულ
სამედიცინო დაწესებულებაში.
მონიტორინგი ჯგუფები დაკომპლექტებული იყო სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის
დეპარტამენტისა და სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ წარმომადგენლებისგან.
მონიტორინგი განხორციელდა 2 ეტაპად მხარდამჭერი ზედამხედველობის პრინციპით
თითოეულ სამედიცინო დაწესებულებაში აღმოცენილი შეუსაბამობები არ გამხდარა
საჯარო და რაიმე ტიპის დასჯის საფუძველი.
მონიტორინგისთვის გამოყენებულ იქნა სტანდარტული კითხვარი, რომელიც მოიცავს,
როგორც სტაციონარული დაწესებულების გარემოს, ისევე, ინფექციების კონტროლის
სისტემის ფუნქციონირების მახასიათებელ კრიტერიუმებს. კითხვარის შესავსებად
გამოყენებულ იქნა შეფასების ინსტრუმენტის სახელმძღვანელო.

I.სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულების გარემოს შეფასება
სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულების გარემოს შეფასების კითხვარი დაყოფილი
იყო 5 ძირითად ბლოკად:






დაწესებულების შენობის მდგომარეობა
დაწესებულების ეზო და სამედიცინო ნარჩენების მენეჯმენტი
წყალმომარაგება
დაწესებულების სათავსების სისუფთავე
თეთრეულისა და საწოლის აღჭურვილობის რეცხვა

მონიტორინგის პირველ ეტაპზე ამ ბლოკის ყველა კრიტერიუმი სრულად მხოლოდ 2-მა
დაწესებულებამ (3 %) დააკმაყოფილა. მონიტორინგის მეორე ეტაპზე კი სრულად
დააკმაყოფილა 26-მა (39 %) დაწესებულებამ.

1. დაწესებულების შენობის მდგომარეობა - მონიტორინგის მეორე ეტაპზე
დაწესებულების შენობის მდგომარეობის ქვებლოკის კრიტერიუმები სრულად
დააკმაყოფილა 43-მა (65 %) ნაცვლად 23-სა (35 %). ხოლო განსაკუთრებით უნდა
აღინიშნოს
ვენტილაციის
სისტემის
გამართულად
ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული კრიტერიუმების შესრულების მდგომარეობა:


მაღალი და ძალიან მაღალი რისკის ზონებში ვენტილაცია უზრუნველყოფს
ინფექციების გადაცემის რისკების შემცირებას - ამ კრიტერიუმს მეორე ეტაპზე
აკმაყოფილებდა დაწესებულებათა 76 % (50 დაწესებულება) ნაცვლად 58 %-სა
(38 დაწესებულება);



სავენტილაციო და კონდიცირების ფილტრები რეგულარულად მოწმდება
მტვრით დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით - ამ კრიტერიუმს
აკმაყოფილებდა დაწესებულებათა 82 % (54 დაწესებულება), ნაცვლად 52% ისა (34 დაწესებულება).

2. დაწესებულების ეზოსა და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ კრიტერიუმებს
მეორე ეტაპზე სრულად აკმაყოფილებდა დაწესებულებათა 82 % (54 დაწესებულება),

ნაცვლად 18 %-ისა (12 დაწესებულება). ამ ქვებლოკიდან უნდა გამოიყოს შემდეგი
კრიტერიუმების შესრულების მდგომარეობა:

3.



დაწესებულებას აქვს მოწესრიგებული და ნარჩენებისაგან თავისუფალი ეზო- ამ
კრიტერიუმს მეორე ეტაპის შემდეგ დაწესებულებათა 97 % (64
დაწესებულება), ნაცვლად 80%-ისა (53 დაწესებულება);



დაწესებულებაში არსებობს მყარი, ერთჯერადი გამოყენების ტარის საკმარისი
რაოდენობა ბასრი ინსტრუმენტების განცალკევებით შესაგროვებლად - ამ
კრიტერიუმს მეორე ეტაპის მონიტორინგზე აკმაყოფილებს დაწესებულებათა
97 % (64 დაწესებულება), ნაცვლად 79% -ისა (52 დაწესებულება);



დაწესებულების ეზოში შენობასთან მისასვლელი გზები არის მოხერხებული
და დაფარული მყარი საფარით - ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდა
დაწესებულებათა 91 % (60 დაწესებულება), ნაცვლად 85% (56 დაწესებულება).

წყალმომარაგებასთან

დაკავშირებული

კრიტერიუმების

შესრულების

მხრივ

შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, კერძოდ, ამ კრიტერიუმებს მეორე ეტაპის
მონიტორინგის

შემდეგ

სრულად

აკმაყოფილებდა

დაწესებულებათა

80%

(53

დაწესებულება), ნაცვლად 76 %-ისა (50 დაწესებულება). ამ კრიტერიუმებიდან სასმელი
წყალმომარაგების არსებობის კრიტერიუმი (3.1. დაწესებულება უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლის მუდმივი წყალმომარაგებით) პირველივე ეტაპზე დააკმაყოფილა ყველა
დაწესებულებამ.
3.2. კრიტერიუმი - „დაწესებულებაში პაციენტებისა და პერსონალისათვის
ხელმისაწვდომია სათანადოდ აღჭურვილი, გამართულად მოფუნქციონირე სასმელი
წყლის წერტილები (ონკანი, დისპენსერი და სხვ.)“- მონიტორინგის პირველივე ეტაპზე
დააკმაყოფილა 61-მა (92 %), ხოლო მეორე ეტაპზე კი -65-მა დაწესებულებამ (98 %).
ამ ბლოკის კრიტერიუმებიდან ძირითადად ვერ სრულდება შემდეგი:


სამედიცინო სერვისების სათავსები აღჭურვილია გამართულად მოფუნქციონირე
ხელის დასაბანი
წერტილებით - ეს კრიტერიუმი სრულდება მხოლოდ
დაწესებულებათა 92 %-ის (61 დაწესებულება) მიერ, ნაცვლად პირველი ეტაპის
დროს გამოვლენილი 88 %-ისა (58 დაწესებულება);

4. დაწესებულების სისუფთავის კრიტერიუმებიდან ყველა კრიტერიუმს მონიტორინგის
პირველ

ეტაპზე

აკმაყოფილებდა

შესწავლილ

დაწესებულებათა

დაწესებულება). ხოლო მეორე ეტაპის დროს კი - 74 % (49 დაწესებულება)

41

%

(27

აღნიშნულთან დაკავშირებით უნდა გამოიყოს შემდეგი კრიტერიუმების შესრულების
მდგომარეობა:
4.1. დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია გენერალური დასუფთავების გეგმა - ამ
კრიტერიუმს პირველ ეტაპზე აკმაყოფილებდა მხოლოდ დაწესებულებათა 68% (45
დაწესებულება); მეორე ეტაპზე კი - 91 % (60 დაწესებულება).
4.3. დაწესებულებაში არის დასუფთავებისთვის საჭირო ადეკვატური რაოდენობის
შესაბამისად

მარკირებული

ინვენტარი

-

ამ

კრიტერიუმს

პირველ

ეტაპზე

აკმაყოფილებდა მხოლოდ დაწესებულებათა 59% (39 დაწესებულება); მეორე ეტაპზე კი 91 % (60 დაწესებულება).

5. ამ ბლოკის კრიტერიუმებიდან ყველაზე არასახარბიელო სიტუაცია დაფიქსირდა
თეთრეულისა და საწოლის აღჭურვილობის რეცხვასთან დაკავშირებული
მოთხოვნების შესრულებაში, ამ ქვებლოკის ყველა კრიტერიუმს მონიტორინგის
პირველ ეტაპზე აკმაყოფილებდა მხოლოდ 17 % (11 დაწესებულება 66-დან). მეორე
ეტაპზე კი 64 % (42 დაწესებულება).
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ორი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი:
5.3. რეცხვისას უზრუნველყოფილია სუფთა და ჭუჭყიანი თეთრეულის ნაკადების
გადაკვეთის

პრევენცია

-

ამ

კრიტერიუმს

მონიტორინგის

პირველ

ეტაპზე

აკმაყოფილებდა მხოლოდ დაწესებულებათა 20% (13 დაწესებულება); მეორე ეტაპზე კი 72 % (49 დაწესებულება)
5.4. ჭუჭყიანი თეთრეულის მიღება და სუფთას გაცემა სამრეცხაოში ხორციელდება
სხვადასხვა ადგილიდან ან სუფთა თეთრეულის გასაცემად გამოიყენება ჰერმეტული
შეფუთვა - მონიტორინგის პირველ ეტაპზე ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდა მხოლოდ
დაწესებულებათა 20% (13 დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი - 77 % (51 დაწესებულება).

II. სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლის
ღონისძიებების შეფასება
მონიტორინგის ამ ნაწილის კითხვარი დაიყო 7 ძირითად ბლოკად:




ინფექციების კონტროლის სისტემის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის შეფასება
სტერილიზაცია/დეზინფექცია
ხელების ჰიგიენა






პერსონალის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
უსაფრთხო ინექციების პრაქტიკა
ნოზოკომიური ინფექციების საინჟირო კონტროლი
ანტიბიოტიკების გამოყენების პოლიტიკა

მონიტორინგის პირველ ეტაპზე ამ ბლოკის ყველა კრიტერიუმი სრულად ვერცერთმა
დაწესებულებამ ვერ დააკმაყოფილა. მონიტორინგის მეორე ეტაპზე კი სრულად
დააკმაყოფილა 12-მა (39 %) დაწესებულებამ.

1. სტაციონარულ
სამედიცინო
დაწესებულებებში
ინფექციების
კონტროლის
ღონისძიებების შეფასების პირველ ბლოკში („ინფექციების კონტროლის სისტემის
ორგანიზაციული უზრუნველყოფა“) აღსანიშნავია ისეთი კრიტერიუმები, როგორიცაა
ინფექციების კონტროლის კომიტეტის ფუნქციონირებისა და ინფექციების
კონტროლის პროგრამის განხორციელების შეფასება სამედიცინო დაწესებულებაში.
ინფექციების კონტროლის სისტემის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის შეფასების
ბლოკის ყველა კრიტერიუმს პირველი მონიტორინგის დროს აკმაყოფილებდა
მხოლოდ დაწესებულებათა 8 % (5 დაწესებულება), მეორე ეტაპის დროს კი 48 % ( 32
დაწესებულება). ამასთან:

1.5. ნოზოკომიური ინფექციების აღრიცხვისა და შეტყობინების უზრუნველყოფის
კრიტერიუმის დაკმაყოფილება პირველივე ეტაპზე შეძლო დაწესებულებათა 20%-მა (13

დაწესებულება), ეს ნიშნავს, რომ 53 დაწესებულების მიერ საერთოდ არ
განხორციელებულა ერთი წლის განმავლობაში არცერთი შემთხვევის გამოვლენა და
შეტყობინება.
თუმცა
იმ
დაწესებულებებიდან,
რომლებმაც
შეტყობინება
განახორციელეს, გადაცემული იქნა შემთხვევების მინიმალური (2-5) რაოდენობა, რაც
სავარაუდოდ ვერ უნდა ასახავდეს ნოზოკომიური ინფექციების გავრცელების რეალურ
სურათს. მონიტორინგის მეორე ეტაპზე კი ამ კრიტერიუმის შესრულება უზრუნველყო
56 % -მა (38 დაწესებულება).

1.2. ინფექციის კონტროლის კომიტეტების რეალურად არსებობის

მოთხოვნა
მონიტორინგის პირველ ეტაპზე დააკმაყოფილა 72 %-მა (23 დაწესებულება), ხოლო
მეორე ეტაპზე კი - 95 %-მა ( 63 დაწესებულება);
1.4. ინფექციის კონტროლის პროგრამის არსებობის კრიტერიუმის მოთხოვნას
მონიტორინგის პირველ ეტაპზე აკმაყოფილებდა მხოლოდ 61% (40 დაწესებულება),
ხოლო მეორე ეტაპზე კი 86 % (57 დაწესებულება);
1.9. ინფექციების კონტროლის საკითხებზე პერსონალის მზადების სპეციალური
პროგრამის არსებობის კრიტერიუმს მონიტორინგის პირველ ეტაპზე აკმაყოფილებდა
დაწესებულებათა 72 % (49 დაწესებულება).
2. სტერილიზაცია/დეზინფექციიის ბლოკის კრიტერიუმებს მონიტორინგის პირველ
ეტაპზე სრულად აკმაყოფილებდა დაწესებულებათა მხოლოდ 14 % (9
დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი - 58 % (38 დაწესებულება).


სასტერილიზაციოში სუფთა და ჭუჭყიანი ზონების სივრცობრივი გამიჯვნის
მოთხოვნა პირველ ეტაპზე დააკმაყოფილა მხოლოდ დაწესებულებათა 44%-მა (29
დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი - 73 %-მა (48 დაწესებულება).



სტერილიზაციის
ბაქტერიოლოგიური
კონტროლი
პირველ
ეტაპზე
ხორციელდებოდა მხოლოდ დაწესებულებათა 59 %-ში (39 დაწესებულება),
მონიტორინგის მეორე ეტაპზე კი 94 %-ში (62 დაწესებულება).

3. ხელების ჰიგიენის ბლოკის კრიტერიუმების სრულად დაკმაყოფილების მაჩვენებელი
მონიტორინგის პირველი ეტაპის დროს საკმაოდ მაღალი იყო და შეადგენდა 56%-ს
(37 დაწესებულება); მონიტორინგის მეორე ეტაპზე კი ეს კრიტერიუმები სრულად
დააკმაყოფილა დაწესებულებათა 76 %-მა (50 დაწესებულება). ამ ბლოკიდან
შედარებით პრობლემატური იყო შემდეგი კრიტერიუმების დაკმაყოფილება:


ტრენინგი ხელების ჰიგიენის საკითხებზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მონიტორინგის პირველ ეტაპზე ჩატარებული ჰქონდა დაწესებულებათა 79 % (52
დაწესებულება); მეორე ეტაპზე კი 98 %-ს (65 დაწესებულება).



ხელების დაბანის 5 პრინციპის ამსახველი სქემის ხელმისაწვდომობის კრიტერიუმს
პირველ ეტაპზე აკმაყოფილებდა დაწესებულებათა 72% (48 დაწესებულება),
მეორე ეტაპზე კი - 91 % (60 დაწესებულება).

4. პერსონალის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ბლოკის ყველა კრიტერიუმის
სრულად დაკმაყოფილება მონიტორინგის პირველივე ეტაპზე შეძლო მხოლოდ 2-მა
დაწესებულებამ (3 %). მეორე ეტაპზე კი დაწესებულებათა 27 %-მა (18
დაწესებულება) ამ კრიტერიუმებიდან განსაკუთრებით პრობლემატურია შემდეგი:


ძალიან მაღალი და მაღალი რისკის ზონებში დასაქმებული პერსონალის B
ჰეპატიტზე
იმუნიზაციის
უზრუნველყოფის
კრიტერიუმი,
რომელიც
მონიტორინგის პირველ ეტაპზე დააკმაყოფილა დაწესებულებათა 12 %-მა (8
დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი დაწესებულებათა 33 %-მა 92 (დაწესებულება).



„დაწესებულებაში არსებობს გაიდლაინი/ინსტრუქცია პერსონალის ინფიცირების
რისკების
მართვისა და ინფიცირებულ მასალასთან კონტაქტისშემდგომი
(ექსპოზიციისშემდგომი) მართვის შესახებ“ კრიტერიუმი მონიტოინგის პირველ
ეტაპზე შესრულებული ჰქონდა 41 დაწესებულებას (62 %), მეორე ეტაპზე კი 65
დაწესებულებას (98 %); თუმცა, ამავე კრიტერიუმის შესრულებისათვის
მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი - „დაწესებულებაში ხორციელდება პერსონალის

მხარდაჭერა (მაგ. გამოკვლევა, კონსულტირება ან პროფილაქტიკური მკურნალობა)
სისხლსა ან ბიოლოგიურ სითხეებთან მაღალი რისკის კონტაქტის შემდეგ“,
მონიტორინგის პირველ ეტაპზე დააკმაყოფილა მხოლოდ
დაწესებულება) მეორე ეტაპზე კი - 76 %-მა (50 დაწესებულება).
5. უსაფრთხო

ინექციების

პრაქტიკის

ბლოკის

33

კრიტერიუმის

%-მა

(22

შესრულების

ვალდებულება მოქმედი კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული და
ძირითადად

აფასებს

დაკმაყოფილების

პერსონალის

ხარისხს

ძალზე

ტრენირების
დიდი

ხარისხს.

მნიშვნელობა

შესაბამისად,
აქვს

მისი

ინფექციების

კონტროლის სისტემის წარმატებით ფუნქციონირებისათვის. მონიტორინგმა აჩვენა,
რომ

ამ

ბლოკის

ყველა

კრიტერიუმს

პირველ

ეტაპზე

აკმაყოფილებდა

დაწესებულებათა 29% (19 დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი - 61 % (40
დაწესებულება) ამ კრიტერიუმებიდან არსანიშნავია შემდეგი კრიტერიუმები:
•

„უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში დაწესებულების ჯანდაცვის შესაბამის
პერსონალს ჩაუტარდა სულ მცირე ერთი ტრენინგი უსაფრთხო ინექციების
საკითხებზე“ – ამ მოთხოვნას მონიტორინგის პირველ ეტაპზე აკმაყოფილებდა

დაწესებულებათა მხოლოდ 62% (41 დაწესებულება); ხოლო მეორე ეტაპზე კი 95 % (63 დაწესებულება).
6. ნოზოკომიური ინფექციების საინჟინრო კონტროლის ბლოკის კრიტერიუმები
ახასიათებს
სტაციონარულ
სამედიცინო
დაწესებულებაში
ნოზოკომიური
ინფექციების პრევენციის ღონისძიებების მენეჯმენტს, რომელიც უზრუნველყოფს
სამედიცინო დაწესებულებაში ადეკვატურ ვენტილაციას, დაწესებულებების
ჰიგიენური პრინციპით დაგეგმარებასა და ფუნქციური ნაკადების შაბლონის
განსაზღვრას. ამ ბლოკის კრიტერიუმების სრულად დაკმაყოფილება მონიტორინგის
პირველ ეტაპზე შეძლო მხოლოდ დაწესებულებათა 14%-მა (9 დაწესებულება).
მეორე ეტაპის დროს კი- 47 %-მა (31 დაწესებულება). აღნიშნული იმაზე მიუთითებს,
რომ დაწესებულებებისთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ინფექციების
კონტროლის საინჟირო ღონისძიებების, მათ შორის სავენტილაციო სისტემის
გამართულობისა და მოძრაობის ნაკადების ბლოკ-სქემების უზრუნველყოსაყოფად
ხარჯების გაწევა. ეს ბლოკი ითვალისწინებს სამ კრიტერიუმს:


„დაწესებულებაში არსებობს მოძრაობის ნაკადების ამსახველი ბლოკ-სქემები
(მაგალითად, ამბულატორიული
და
ჰოსპიტალური
სერვისების,
ვიზიტორების,
ჯანდაცვის პერსონალის
(ექიმები,
ექთნები და სხვა),
მასალების (სახარჯი, სტერილური, საკვები, თეთრეული და სხვ.) და ა.შ.)“ - ამ
კრიტერიუმს
მონიტორინგის
პირველ
ეტაპზე
აკმაყოფილებდა
დაწესებულებათა მხოლოდ 21% (14 დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი-68 %
(45 დაწესებულება);



დაწესებულებაში არის სულ მცირე ერთი ბოქსირებული პალატა ინფექციური
ავადმყოფების დროებითი იზოლაციისათვის - ამ კრიტერიუმს მონიტორინგის
პირველ ეტაპზე აკმაყოფილებდა დაწესებულებათა მხოლოდ 42% (28
დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი - 59 % (39 დაწესებულება);



„დაწესებულებაში სამეანო სერვისის არსებობის შემთხვევაში, არსებობს სხვა
ერთეულებისაგან დამოუკიდებელი (მათ შორის გინეკოლოგიურისგან)
მიმღები“ - ამ კრიტერიუმს მონიტორინგის პირველ ეტაპზევე აკმაყოფილებდა
ყველა დაწესებულება.

7. ანტიბიოტიკების გამოყენების პოლიტიკის ბლოკში შეტანილ იქნა 3 კრიტერიუმი,
რომლებიც ფასდებოდა შესაბამისი მტკიცებულებების გაცნობით (ანტიბიოტიკების
გამოყენების პროგრამა, დოკუმენტი შეზღუდულად გამოყენებადი (ე.წ. სარეზერვო)
ანტიბიოტიკების ჩამონათვალისა და მათი დანიშვნის თაობაზე), ასევე პერსონალის
(მკურნალი ექიმი, ექიმი-ინფექციონისტი) გამოკითხვითა და ჩანაწერების ნახვით
სამედიცინო დოკუმენტაციაში.

ამ ბლოკის ყველა კრიტერიუმების მონიტორინგის პირველივე ეტაპზე
დაკმაყოფილება შეძლო მხოლოდ 7-მა დაწესებულებამ (11%). მეორე ეტაპზე კი 35-მა
დაწესებულებამ (53 %) ეს კრიტერიუმებია:


„დაწესებულებას აქვს დაავადება-სპეციფიური, ანტიბიოტიკების გამოყენების
პროგრამა
ანტიმიკრობული
პრეპარატებისადმი
მგრძნობელობის
პრევალირებადი მოდელისა (ასეთი შესაძლებლობის შემთხვევაში) და
სარეზერვო ანტიმიკრობული პრეპარატების კონტროლირებადი გამოყენების
შესახებ“ - ამ კრიტერიუმს მონიტორინგის პირველ ეტაპზე აკმაყოფილებდა
დაწესებულებათა მხოლოდ 21% (14 დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი - 73 %
(48 დაწესებულება);



„დაწესებულებაში დანერგილია პრაქტიკა /პროცედურა, რომლის დროსაც
ანტიბიოტიკებით მკურნალობის დაწყებამდე, საჭიროების შემთხვევაში, ხდება
კლინიკური მასალის აღება ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევისათვის“- ამ
კრიტერიუმს
მონიტორინგის
პირველ
ეტაპზე
აკმაყოფილებდა
დაწესებულებათა მხოლოდ 33% (22 დაწესებულება), მეორე ეტაპზე კი - 67%
(44 დაწესებულება);



„დაწესებულებაში არსებობს შეზღუდულად გამოყენებადი (ე.წ. სარეზერვო)
ანტიბიოტიკების ჩამონათვალი და მათი დანიშვნის პოლიტიკა (პროტოკოლი,
ალგორითმი, წესი)“- ამ კრიტერიუმს მონიტორინგის პირველ ეტაპზე
აკმაყოფილებდა დაწესებულებათა მხოლოდ 17% (11 დაწესებულება), მეორე
ეტაპზე კი - 70 % (46 დაწესებულება).

