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სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

470.130.000.11.119.006.185 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის ბრძანება №282/ნ 

2003 წლის 12 ნოემბერი 

ქ. თბილისი 

აფთიაქების მოწყობისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული წესების დამტკიცების 

შესახებ 

 აფთიაქების გამართვისა და ექსპლუატაციის, აგრეთვე, მომსახურე პერსონალის შრომის 

პირობების უზრუნველყოფის სანიტარიული წესების დადგენის მიზნით, „ჯანმრთელობის 

დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ: 

1. დამტკიცდეს თანდართული “აფთიაქების მოწყობისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული 

წესები”; 

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

ა. გამყრელიძე 

ჰიგიენური მოთხოვნები აფთიაქის მოწყობისა და ექსპლუატაციისადმი 

სანიტარიული წესები და ნორმები 

სანწდან 2.1.3.006-03 

 მუხლი 1. გამოყენების სფერო 
1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები შემუშავებულია “ჯანმრთელობის 

დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

2. ეს სანიტარიული წესები და ნორმები განკუთვნილია საქართველოს ტერიტორიაზე 

მოქმედი ყველა ტიპის აფთიაქისათვის საკუთრების ფორმისა და უწყებრივი 

დაქვემდებარების მიუხედავად.  

3. ამ სანიტარიული წესებისა და ნორმების მოთხოვნათა დაცვაზე სახელმწიფო 

ზედამხედველობას ახორციელებს სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური 

საქართველოს კანონის “საქართველოს სანიტარიული კოდექსი" შესაბამისად. 

 მუხლი 2. ზოგადი დებულებები 
წინამდებარე სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში მოცემულია ჰიგიენური მოთხოვნები 

აფთიაქის განთავსების, აღჭურვის, ასეპტიკური ბლოკის გამართვის, ინვენტარის, შენობის 

სანიტარიული მოვლის, საინექციო და გაწმენდილი წყლების მიღების, შენახვისა და 

ტრანსპორტირების, ასეპტიკურ პირობებში სამკურნალწამლო საშუალებების, აგრეთვე 

არასტერილური პრეპარატების დამზადებისა და მომსახურე პერსონალის პირადი 

ჰიგიენისადმი. 
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 მუხლი 3. ტერმინები და განსაზღვრებები 
1. სანიტარიული რეჟიმი – სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდემიასაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების კომპლექსი (დღის განრიგი, მოქმედება, პირობები, ინსტრუქტაჟი და ა.შ.) 

მიმართული ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო პირობების უზრუნველსაყოფად. 

2. პერსონალი – აფთიაქის ან კონკრეტული (ცალკეული) ქვეგანყოფილების პროფესიული 

ან სამსახურებრივი ნიშნის მიხედვით შედგენილი პირადი შემადგენლობა. 

3. სანიტარიული ტანსაცმელი – სამედიცინო ხალათი, ქუდი და სხვა დამცავი ტანსაცმელი, 

რომელიც განკუთვნილია მედიკამენტების, მასალებისა და მზა პროდუქციის 

დაბინძურებისაგან დასაცავად.  

4. ასეპტიკური ბლოკის ტექნოლოგიური ტანსაცმლის კომპლექტი – განკუთვნილია 

მედიკამენტების, დამხმარე ნივთიერებებისა და მასალების, მზა პროდუქციისა და ჰაერის 

დასაცავად პერსონალის მიერ გამოყოფილი მიკროორგანიზმებითა და მექანიკური 

ნაწილაკებით მეორადი კონტამინაციისაგან. 

5. მიკროორგანიზმებით კონტამინაცია: პირველადი დაბინძურება – ჰაერის ნაკადით 

შემოტანილი; მეორადი დაბინძურება – განვითარებული ასეპტიკის მოთხოვნების 

დაუცველობის შედეგად. 

6. ასეპტიკა – პირობები და ღონისძიებათა კომპლექსი მიმართული მიკრობული და სხვა 

სახის დაბინძურების წინააღმდეგ, ტექნოლოგიური პროცესის ყველა ეტაპზე სტერილური 

პროდუქციის მიღებისას. ასეპტიკური ბლოკი – სპეციალურად გამოყოფილი აფთიაქის 

ტერიტორია, აღჭურვილი და გამოყენებული იმგვარად, რომ შეამციროს მასში 

მიკრობიოლოგიური, ასევე სხვა სახის დაბინძურების მოხვედრა, წარმოქმნა და შეკავება. 

7. საჰაერო რაბი – მექანიკური ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების შეღწევადობის 

ხელშემშლელი სპექციალური მოწყობილობა, ან ჩაკეტილი სივრცე სხვადასხვა სისუფთავის 

მქონე სათავსებს შორის. 

8. სტერილიზაციისწინა დამუშავება – ცილოვანი, ცხიმოვანი, მექანიკური, 

სამკურნალწამლო საშუალებების ნარჩენი რაოდენობების მოცილება.  

 მუხლი 4. ჰიგიენური მოთხოვნები აფთიაქის შენობისა და აღჭურვილობისადმი 
1. მოსახლეობაზე მომსახურე ანუ ღია ტიპის აფთიაქები თავიანთი შედგენილობისა და 

ფართობის მიხედვით (რეკომენდებული ნორმები მოცემულია დანართი 1-ის ცხრილ 1-ში) 

იყოფა 3 ძირითად ჯგუფად.  

2. აფთიაქის შენობა ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ შესაძლებელ იქნეს სანიტარიული 

რეჟიმის სრულყოფილი დაცვა. შესასვლელში უნდა იყოს ფეხსაცმლის საწმენდი, რომლის 

გასუფთავება ხდება საჭიროების მიხედვით, მაგრამ არა ნაკლებ დღეში ერთხელ. 

3. აფთიაქის მომუშავე პერსონალის სამუშაო ადგილები მომსახურების დარბაზში 

აღჭურვილ უნდა იქნეს წვეთოვანი ინფექციისგან დამცავი მოწყობილობით. 

4. შენობის ფანჯრის ფრამუგები ან სარკმელები უნდა იყოს დაცული მოსახსნელი მეტალის 

ან პლასტმასის ბადეებით მწერების შემოღწევისაგან. მზის მხარეზე განლაგებულ ფანჯრებსა 

და ვიტრინებს უნდა ჰქონდეთ მზისგან დამცავი მოწყობილობები. 

5. აფთიაქების მშენებლობისთვის გამოყენებული მასალები უნდა უზრუნველყოფდეს 

მღრღნელების და მწერების შეუღწევადობას. არ დაიშვება თაბაშირმუყაოს ღრუიანი 

ტიხარები. 

6. საწარმოო შენობის ჭერისა და კედლების ზედაპირები უნდა იყოს გლუვი, საფარის 

მთლიანობის დარღვევის გარეშე, რათა შესაძლებელ იქნეს დეზსაშუალებების გამოყენებით 

მათი გარეცხვა. შენობაში გამოყენებული მოსაპირკეთებელი მასალები უნდა იყოს 
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ანტისტატიკური და მედეგი დამუშავებისადმი (წყალგამძლე საღებავები, ემალი, ღია ფერის 

მომინანქრული ფილები). იატაკები უნდა დაიფაროს კერამიკული ფილებით ან 

ლინოლიუმით, რომელსაც ნაკერებში შედუღებული ექნება კიდეები. 

7. აფთიაქის შენობას უნდა ჰქონდეს როგორც ბუნებრივი, ასევე ხელოვნური განათება. 

საერთო ბუნებრივი განათება უნდა იყოს გათვალისწინებული მთელი შენობისთვის. გარდა 

ამისა, ცალკეული სამუშაო ადგილისათვის უნდა მოეწყოს ადგილობრივი განათება. 

ხელოვნური განათება ხორციელდება ლუმინესცენტური და ვარვარების ნათურებით 

დანართი 1-ის ცხრილი 2-ის შესაბამისად. 

8. გათბობისა და ვენტილაციის სისტემები უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედი ნორმატიული 

დოკუმენტების მოთხოვნებს. შენობაში უნდა წარმოებდეს კონტროლი მიკროკლიმატის 

პარამეტრებზე, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

2002 წლის 17 სექტემბრის №256/ნ ბრძანების “საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი 

წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” და დანართი 2-ის შესაბამისად.  

9. აღჭურვილობა უნდა განთავსდეს კედლიდან ისეთი დაშორებით, რომ შესაძლებელი 

იყოს მისი დასუფათვება, დეზინფექცია და შეკეთება. აღჭურვილობამ არ უნდა შეაფერხოს 

ბუნებრივი განათების შეღწევადობა და არ ჩახერგოს გასასვლელები. კონკრეტულ საწარმო 

სათავსებში არ დაიშვება იმ მანქანების, აპარატებისა და სხვათა განთავსება, რომლებიც არ 

არიან დაკავშირებული მოცემული საწარმო სათავსის ტექნოლოგიურ პროცესთან. 

10. საწარმო სათავსებში არ დაიშვება ფარდების დაკიდება, ხალიჩების დაფენა, ყვავილების 

გაშენება, კედლის გაზეთის, პლაკატებისა და სხვათა გაკვრა. ამისთვის გამოიყენება 

დერეფნები, მომუშავე პერსონალის დასასვენებელი ოთახები და კაბინეტები. 

11.  საწარმოო სათავსებში მუშაობისთვის საჭირო საინფორმაციო სტენდები და ცხრილები 

უნდა დამზადდეს ისეთი მასალისგან, რომელიც მდგრადია სველ დასუფავებისა და 

დეზინფექციის მიმართ. 

12.  არასაწარმოო სათავსების დეკორატიული გაფორმება, მათ შორის გამწვანება, დაიშვება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უზრუნველყოფილ იქნება მისი სათანადო მოვლა (დასუფავება 

მტვრისაგან, გარეცხვა და სხვა), საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ არანაკლებ კვირაში 

ერთხელ. 

13. სამრეცხაო სათავსში უნდა იყოს გამოყოფილი მარკირებული ნიჟარები (აბაზანები) 

სხვადასხვა დანიშნულების ჭურჭლის გასარეცხად: კერძოდ, საინექციო წყლების, თვალის 

წვეთების, შინაგანი და გარეგანი სამკურნალწამლო ფორმების მოსამზადებელი 

ჭურჭლისთვის. ამ ნიჟარებში ხელების დაბანა აკრძალულია. 

14.  მომუშავე პერსონალის ხელის დასაბანად ასეპტიკურ ბლოკში, საასისტენტოში, 

სააბაზანოებსა, ტუალეტებსა და ა.შ. უნდა იქნეს დაყენებული ნიჟარები (ხელსაბანები), 

რომლებიც მიზანშეწონილია აღიჭურვოს პედალიანი ან ფოტოელემენტებიანი ონკანებით, 

ხელის სადეზინფექციო ხსნარებიანი ჭურჭლით და ელექტროსაშრობებით.  

 მუხლი 5. ჰიგიენური მოთხოვნები ასეპტიკური ბლოკის სათავსებისა და 
აღჭურვილობისადმი 

1. ასეპტიკური ბლოკის სათავსები უნდა იყოს განთავსებული იზოლირებულ მონაკვეთში 

და უნდა გამორიცხავდეს “სუფთა” და “ჭუჭყიანი” დინებების ურთიერთგადაკვეთას. 

ასეპტიკურ ბლოკს უნდა ჰქონდეს განცალკევებული შესასვლელი ან გამოიყოს სხვა საწარმოო 

სათავსებისაგან რაბებით. 

2. ასეპტიკური ბლოკის შესასვლელთან უნდა იყოს დაფენილი სადეზინფექციო ხსნარში 

დასველებული რეზინის ან ფორიანი მასალით დამზადებული ნოხები. 
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3. რაბში გათვალისწინებული უნდა იყოს: სკამები – ფეხსაცმლის გამოსაცვლელად, 

სათავსები – სპეცფეხსაცმლისთვის; კარადა – ხალათისა და სტერილური ტანსაცმლის 

კომპლექტის ბიქსებისთვის; ასევე ნიჟარა (პედალიანი ონკანით), საჰაერო ელექტროსაშრობი 

და სარკე, ხელის დასამუშავებელი ჰიგიენური საშუალებების ნაკრები, ინსტრუქციები 

ტანსაცმლის გამოცვლისა და ხელების დამუშავების წესების შესახებ, ასეპტიკურ ბლოკში 

ქცევის წესები (დანართი 3, 4). 

4. ასეპტიკურ საასისტენტოში არ დაიშვება წყლისა და კანალიზაციის სისტემის შეფერხება-

გაუმართავობა. წყალგაყვანილობის ქსელის მონტაჟის ტიპი უნდა იძლეოდეს დასუფთავების 

შესაძლებლობას.  

5. ასპეტიკურ ბლოკში დერეფნებიდან და სხვა საწარმოო სათავსებიდან ჰაერის შეღწევის 

გამოსარიცხად აუცილებელია შემწოვ-გამწოვი ვენტილაციის გათვალისწინება, რომლის 

დროსაც ჰაერის ნაკადი მიმართული უნდა იყოს ასეპტიკური ბლოკიდან მიმდებარე 

სათავსებისაკენ. 

6. რეკომენდებულია სპეციალური მოწყობილობების საშუალებით ჰორიზონტალური ან 

ვერტიკალური სუფთა ჰაერის ლამინარული ნაკადების მოწყობა მთელ შენობაში ან 

განსაკუთრებულად საპასუხისმგებლო დანიშნულების ოპერაციებისთვის განკუთვნილ 

ცალკეულ ლოკალურ ზონებში (სუფთა კამერები). სუფთა კამერებს ან მაგიდებს 

ლამინარული ჰაერის ნაკადით – უნდა ჰქონდეთ სამუშაო ზედაპირები და კალპაკი 

დამზადებული გლუვი, მდგრადი მასალისგან. ლამინარული ჰაერის ნაკადის სიჩქარე უნდა 

იყოს 0,3–0,6 მ/წმ (–1 ხარისხში) ფარგლებში ჰაერის სტერილობის რეგულარული 

კონტროლით – არანაკლებ თვეში ერთხელ. 

7. ასეპტიკურ სათავსებში ჰაერისა და სხვადასხვა ზედაპირების დეზინფექციისთვის 

აყენებენ ბაქტერიოციდულ ნათურებს (სტაციონარულ და გადასაადგილებელ 

დამასხივებლებს) ღია ან ეკრანირებული ნათურებით. ბაქტერიოციდული ნათურების 

რაოდენობა და სიმძლავრე უნდა შეირჩეს შემდეგი ანგარიშით: არანაკლებ 2–2,5 ვტ-ის 

სიმძლავრის არაეკრანირებული გამომსხივებელი – სათავსის 1მ3 მოცულობაზე; 

ეკრანირებული ბაქტერიოციდული ნათურების შემთხვევაში 1 ვტ-ის 1 მ3-ზე; კედლის 

ბაქტერიოციდულ დამსხივებლებს აყენებენ ანგარიშით – 1 დამსხივებელი სათავსის 30 მ3-ზე; 

ჭერის - 1 ცალი სათავსის 60 მ3-ზე; გადასაადგილებელ ღია ნათურებს იყენებენ ჰაერის 

სწრაფი გაუვნებლებისთვის 100 მ3 მოცულობის სათავსებში. ოპტიმალური ეფექტი 

შეინიშნება 5 მ-ის დაშორებით დასასხივებელი ობიექტებიდან. ბაქტერიოციდული 

ნათურების ექსპლუატაციის წესები მოცემულია მე-5 დანართში. 

 მუხლი 6. ჰიგიენური მოთხოვნები შენობის, აღჭურვილობისა და ინვენტარის სანიტარიულ 
მოვლა-პატრონობაზე. 

1. სამუშაოს დაწყებამდე აუცილებელია შენობის სველი წესით დასუფთავება (იატაკისა და 

აღჭურვილობის). დეზსაშუალებების გამოყენებით შენობის მხოლოდ მშრალი წესით 

დასუფთავება დაუშვებელია. 

2. საწარმოო სათავსების გენერალური დასუფთავება უნდა ჩატარდეს არანაკლებ კვირაში 

ერთხელ. უნდა გაირეცხოს კედლები, კარები, იატაკი, აღჭურვილობა. ჭერი მტვრისგან უნდა 

გაიწმინდოს სველი ჩვრით თვეში ერთხელ. ფანჯრის მინები, რაფები და მათ შორის 

სივრცეები უნდა გაირეცხოს საპნიანი ან სხვა სარეცხის საშუალებიანი ცხელი წყლით, 

არანაკლებ თვეში ერთხელ. 

3. საწარმოო სათავსებისა და სავაჭრო დარბაზების აღჭურვილობა ექვემდებარება 

ყოველდღიურ დასუფთავებას. სამკურნალწამლო საშუალებების კარადები შესანახ-სამარაგო 
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სათავსებში უნდა დასუფთავდეს საჭიროების მიხედვით, მაგრამ არანაკლებ კვირაში 

ერთხელ. 

4. დასუფთავებისთვის საჭირო ინვენტარი უნდა იყოს მარკირებული და გამოყენებული 

მკაცრად დანიშნულების მიხედვით. ისინი უნდა ინახებოდეს სპეციალურად მიჩენილ 

ადგილას (ოთახში, კარადაში), განცალკევებით. საწარმოო აღჭურვილობის 

დასასუფთავებელი ჩვრები დეზინფექციისა და გაშრობის შემდეგ უნდა ინახებოდეს 

მარკირებულ, მჭიდროდ თავდახურულ ჭურჭელში (ქილა, ქვაბი და სხვა). ასეპტიკური 

ბლოკის დასასუფთავებელი ინვენტარი უნდა ინახებოდეს ცალკე. 

5. ასეპტიკური ბლოკის სათავსის დასუფთავება (იატაკებისა და აღჭურვილობის) უნდა 

ხდებოდეს ცვლაში არანაკლებ ერთხელ, სამუშაოს ბოლოს, სადეზინფექციო ხსნარების 

გამოყენებით (დანართი 6, 9), კვირაში ერთხელ უნდა ჩატარდეს გენერალური დალაგება-

დასუფთავება აღჭურვილობის შეძლებისდაგვარად გატანით. ასეპტიკური ბლოკის 

დასუფთავებისას მკაცრად უნდა იქნეს დაცული სტადიების თანამიმდევრობა. დასუფთავება 

იწყება ასეპტიკურით. პირველად უნდა გაირეცხოს კედლები და კარები ჭერიდან იატაკამდე 

ზემოდან ქვემოთ. შემდეგ უნდა გაირეცხოს და დეზინფექცია ჩაუტარდეს სტაციონარულ 

აღჭურვილობას, ხოლო ბოლოს იატაკს. ასეპტიკურ ბლოკში შეტანილ აღჭურვილობასა და 

ავეჯს წინასწარ ამუშავებენ სადეზინფექციო ხსნარით. ზედაპირების დასუფთავებისა და 

დეზინფექციისთვის რეკომენდებულია პარალონის ღრუბლები და შემოკეცილ კიდეებიანი 

არაბოჭკოვანი ქსოვილით დამზადებული ხელსაწმენდები. იატაკის საწმენდი ჩვრები უნდა 

იყოს შემოკეცილ კიდეებიანი უხეში ნაჭრები. 

6. სადეზინფექციო ხსნარების მომზადება უნდა ხორციელდებოდეს სპეციალურად 

განსწავლული პერსონალის მიერ, მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად.  

7. საწარმოო ნარჩენები და ნაგავი უნდა შეგროვდეს სპეციალურ კონტეინერებში მოძრავი 

სახურავით და უნდა გატანილ იქნეს არანაკლებ ცვლაში ერთხელ. 

8. ხელის დასაბანი ნიჟარები, სანიტარიული კვანძები და ნაგვის კონტეინერები უნდა 

გაიწმინდოს, გაირეცხოს და ჩაუტარდეს დეზინფექცია ყოველდღე. 

9. აფთიაქებში სანიტარიული დღე უნდა მოეწყოს თვეში ერთხელ (ერთდროულად, 

ზედმიწევნით დასუფთავებასთან ერთად, შეიძლება ჩაუტარდეს მცირე მიმდინარე რემონტი). 

 მუხლი 7. სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნები აფთიაქის პერსონალის მიმართ 
1. აფთიაქის მუშაკებმა, რომლებიც დაკავებულნი არიან სამკურნალწამლო საშუალებების 

მომზადებით, გაკონტროლებით, დაფასოებითა და სააფთიაქო ჭურჭლის დამუშავებით, 

აგრეთვე ეხებიან მზა პროდუქციასაც – სამუშაოზე მიღებამდე უნდა გაიარონ სამედიცინო 

გამოკვლევა, ხოლო შემდგომ პროფილაქტიკური შემოწმება. შემოწმების შედეგები შეტანილ 

უნდა იქნეს სანიტარიულ წიგნაკში. 

2. თანამშრომლები ინფექციური დაავადებებითა და კანის დაზიანებით, სამუშაოზე არ 

დაიშვებიან. გამოვლენილი ავადმყოფები იგზავნებიან მკურნალობისა და სანაციისთვის. 

სამუშაოზე დაშვება ხდება მხოლოდ სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებებიდან 

მოტანილი ცნობის საფუძველზე გამოჯანმრთელების შესახებ. 

3. პერსონალი ვალდებულია დაიცვას პირადი ჰიგიენისა და საწარმოო სანიტარიის წესები, 

ატაროს შესასრულებელი ოპერაციების შესაბამისი სპეციალური ტანსაცმელი. 

4. აფთიაქში შესვლისას პერსონალი ვალდებულია გაიხადოს გარეთა ტანსაცმელი და 

ფეხსაცმელი საგარდერობოში, დაიბანოს და დეზინფექცია ჩაუტაროს ხელებს, ჩაიცვას 

სანიტარიული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. საპირფარეშოში შესვლისას გაიხადოს ხალათი. 
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5. აკრძაულია აფთიაქის ტერიტორიიდან სანიტარიული ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით 

გამოსვლა. მწვავე რესპირატორული დაავადებების გავრცელების პერიოდში აფთიაქის 

თანამშრომლები უნდა ატარებდნენ სპეციალურ ნიღაბს. 

6. სანიტარიული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი აფთიაქის თანამშრომლებს ეძლევათ 

მოქმედი ნორმების შესაბამისად შესასრულებელი საწარმოო ოპერაციების გათვალისწინებით. 

სანიტარიული ტანსაცმლის გარეცხვა უნდა მოხდეს არანაკლებ კვირაში ორჯერ, ხოლო 

ფეხსაცმლის – ყოველდღიურად. სპეციალური ტანსაცმლის კომპლექტი ასეპტიკურ ბლოკში 

მომუშავე პერსონალისთვის სამუშაოს დაწყების წინ უნდა იყოს სტერილური. 

მიზანშეწონილია ამ ტანსაცმელს ჰქონდეს განმასხვავებელი ნიშნები, მაგალითად, თეთრის 

გარდა იყოს სხვა ფერის ან ჰქონდეს დამატებითი დეტალი, რაც საშუალებას მოგვცემს 

ადვილად შევამჩნიოთ წესრიგის დარღვევა და პერსონალის გადაადგილება ასეპტიკურ 

ზონაში, სათავსებს შორის ან ასეპტიკური ბლოკის გარეთ, სხვა საწარმოო ზონებში. 

7. წარმოების პერსონალი რეგულარულად უნდა ღებულობდეს შხაპს, ზედმიწევნით უნდა 

იცავდეს ხელების სისუფთავეს, უნდა ჰქონდეს მოკლედ მოჭრილი, ლაქით დაუფარავი 

ფრჩხილები. 

8. წარმოების პერსონალს ეკრძალება საკვების მიღება, თამბაქოს მოწევა, აგრეთვე საკვების, 

თამბაქოსა და პირადი სამკურნალწამლო საშუალებების შენახვა აფთიაქის საწარმოო და მზა 

პროდუქციის სათავსებში. ხალათის ჯიბეებში არ უნდა ჰქონდეს პირადი მოხმარების საგნები, 

გარდა აუცილებელი გამონაკლისისა (ცხვირსახოცი, სათვალეები და სხვა). 

9. ასეპტიკური ბლოკის პერსონალი, სპეციალური ცოდნისა და სამუშაოს პრაქტიკული 

გამოცდილების გარდა უნდა ფლობდეს ჰიგიენისა და მიკრობიოლოგიის საფუძვლებს, რათა 

შეგნებულად შეასრულოს სანიტარიული წესები და ნორმები, მზად უნდა იყოს სამუშაოს 

დროს შესაძლებელი ისეთი უხერხულობებისადმი, როგორიცაა ხელების სისტემატური 

დამუშავება, მკაცრად დაცული თანმიმდევრობით ტანსაცმლის გამოცვლა, ნიღბისა და 

რეზინის ხელთათმანების ტარება და სხვა (დანართი 3 და 4). 

10. არსებული დოკუმენტების საფუძველზე წარმოების პერსონალისთვის უნდა იქნეს 

შემუშავებული და განმტკიცებული პირადი ჰიგიენის, შენობაში შესვლისა და გამოსვლის, 

დასუფთავების რეგლამენტის, ნაკეთობებისა და მასალების ტრანსპორტირების 

(ტექნოლოგიური პროცესის მსვლელობის შესაბამისად) წესები, მოცემული სააფთიაქო 

წარმოების თავისებურებების გათვალისწინებით. პირადი ჰიგიენის წესებისა და 

ღონისძიებების დაცვა, სანიტარიული ტანსაცმლის გამოყენებაზე მოთხოვნების ჩათვლით, 

ევალება ყველა საწარმოო შენობაში შემსვლელს, დროებით და მუდმივ მუშაკებს და სხვა 

პირებს (სტუმრები, ინსპექცია, ხელმძღვანელობა და სხვა). 

11.  აფთიაქის თანამშრომლები აფთიაქში მუშაობის დროს ვალდებული არიან დაიცვან 

ტექნიკური უსაფრთხოებისა და საწარმოო სანიტარიის წესები. 

12. აფთიაქში პერსონალისთვის გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სანიტარიულ-

საყოფაცხოვრებო სათავსთა შედგენილობა: 

ა) საგარდერობო – ინდივიდუალური კარადებით სიითი შემადგენლობის 100%-ზე 

გარეთა, სახლისა და სანიტარიული ტანსაცმლის განცალკევებულად შესანახად. სახლისა და 

სანიტარიული ტანსაცმლის საგარდერობოების ფართობი უნდა გაანგარიშდეს ორმაგ 

კარადაზე – 0,55 მ2 და დამატებით გასასვლელების ფართობი; 

ბ) გარეთა ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გარდერობი – 0,08 მ2 თითო საკიდისთვის (60% 

მომუშავეზე) ორცვლიანი სამუშაოს დროს, ხოლო 100%-ერთცვლიანის დროს; 

გ) საშხაპეები – აფთიაქზე ერთი შხაპჯიხური (კაბინა); 
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დ) სანიტარიული კვანძები (სანიტარიული ხელსაწყოების რაოდენობა – გამომდინარე 

მომუშავეთა რიცხვიდან); 

ე) სათავსები საკვების მისაღებად და დასასვენებლად (უნდა იყოს იზოლირებული სხვა 

სათავსებისგან). 

 მუხლი 8. ჰიგიენური მოთხოვნები გაწმენდილი და საინექციო წყლის მიღების, 
ტრანსპორტირებისა და შენახვისადმი 

1. არასაინექციო სტერილური და არასტერილური სამკურნალწამლო საშუალებების 

დასამზადებლად იყენებენ გაწმენდილ წყალს, რომელიც მიიღება დისტილაციით, 

უკუოსმოსით, იონთაცვლითა და სხვა ნებადართული ხერხით. გაწმენდილი წყლის 

მიკრობიოლოგიური სისუფთავე უნდა შეესაბამებოდეს სასმელ წყლებზე წაყენებულ 

მოთხოვნებს, მასში დაიშვება 1 მლ-ზე არა უმეტეს 100 მიკროორგანიზმისა – 

Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, S. aeruses-ის არარსებობით. ასეპტიკურად დასამზადებელი 

სტერილური არასაინექციო სამკურნალწამლო საშუალებების დამზადებისთვის 

აუცილებელია წყლის სტერილიზაცია. 

2. საინექციო ხსნარების დასამზადებლად იყენებენ საინექციო წყალს, რომელიც უნდა 

უძლებდეს გაწმენდლ წყალზე გამოცდას და აგრეთვე უნდა იყოს აპიროგენული. 

3. გაწმენდილი წყლის მიღება და შენახვა უნდა ხდებოდეს ამ მიზნისთვის სპეციალურად 

აღჭურვილ ოთახში. 

4. საინექციო წყლის მიღება უნდა ხდებოდეს ასეპტიკური ბლოკის სადისტილაციო 

სათავსში, სადაც კატეგორიულად იკრძალება ყველანაირი სამუშაოს ჩატარება, რომელიც არ 

არის დაკავშირებული წყლის გადადენასთან. 

5. გაწმენდილ წყალს იყენებენ ახალგამზადებულს ან ინახავენ დახურულ ჭურჭელში, 

რომელიც დამზადებულია ისეთი მასალისგან, რომელიც არ ცვლის წყლის თვისებებს და 

იცავს მას სხვაგვარი ნაწილაკებისგან, მიკრობიოლოგიური დაბინძურებისგან, არა უმეტეს 3 

დღე-ღამისა. 

6. საინექციო წყალს გამოიყენებენ ახალგამზადებულს ან ინახავენ 5-100c ან 80-950c 

ტემპერატურაზე, დახურულ ჭურჭელში, რომელიც დამზადებულია ისეთი მასალისგან, 

რომელიც არ შეცვლის წყლის თვისებებს, დაიცავს მას მექანიკური ჩანართების მოხვედრისგან 

და მიკრობიოლოგიური დაბინძურებისგან 24 სთ-ის მანძილზე. 

7. გაწმენდილი და საინექციო წყლის მიღება ხდება აკვადისტილატორების ან ამ 

მიზნისთის სხვა ნებადართული ხელსაწყოების საშუალებით.  

8. აკვადისტილატორის საშუალებით წყლის მისაღებად ყოველდღიურად მუშაობის 

დაწყებამდე აუცილებელია 10-15 წთ-ის განმავლობაში აორთქლების წარმოება დახურული 

ვენტილით აკვადისტილატორსა და მაცივარში წყლის მიწოდებით 15-20 წუთის 

განმავლობაში. მიღებული პირველი წყლის ულუფა უნდა გადაიღვაროს. ამის შემდეგ უნდა 

მოხდეს წყლის შეგროვება. 

9. მიღებულ გაწმენდილ ან საინექციო წყალს აგროვებენ გასტერილებულ ან ორთქლით 

დამუშავებულ სამრეწველო წარმოების შემგროვებლებში (გამონაკლის შემთხვევაშ მინის 

ბალონებში), რომელთაც უნდა ჰქონდეს წარწერა – “გაწმენდილი წყალი”, “საინექციო წყალი”. 

თუ ერთდროულად მოხდა რამდენიმე შემგროვებლის გამოყენება, მათ ნომრავენ. საინექციო 

წყლის შესაგროვებელი და შესანახი ჭურჭლის ეტიკეტზე უნდა იყოს აღნიშნული, რომ მისი 

შემცველობა არ არის გასტერილებული. მინის შემგროვებლები მჭიდროდ უნდა დაიხუროს 

ორნახვრეტიანი საცობებით: ერთი ჩამდინარე წყალის მილისათვის, მეორე მინის მილისთვის, 

რომელშიც ათავსებენ სტერილური ბამბის ტამპონს (ყოველდღე უნდა გამოიცვლოს). 
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შემგროვებლებს აკვადისტილატორთან აერთებენ მინის მილებით, სილიკონის რეზინით ან 

სხვა გაწმენდილი წყალისადმი ინდიფერენტული მასალის შლანგებით, რომელიც 

დაშვებულია გამოსაყენებლად მედიცინაში და უძლებს ორთქლით დამუშავებას. 

10. სამუშაო ადგილებზე წყლის მიწოდებას ახორციელებენ მილგაყვანილობით ან 

ბალონებით. მილგაყვანილობა უნდა დამზადდეს მედიცინაში გამოსაყენებლად დაშვებული 

მასალებისგან, რომლებიც არ უცვლის წყალს თვისებებს. მილგაყვანილობის მნიშვნელოვანი 

სიგრძის შემთხვევაში, რეცხვის, დეზინფექციისა და მიკრობიოლოგიური ანალიზისთვის 

გაწმენდილი წყლის სინჯების მოხერხებულად ასაღებად ყოველ 5-7მ-ში უნდა იქნეს 

გათვალისწინებულ გამანაწილებლები გარეთა გამომყვანითა და ონკანებით. 

11. მილგაყვანილობის გარეცხვასა და დეზინფექციას აწარმოებენ შეგროვების წინ, 

ექსპლოატაციის პროცესში, არანაკლებ 14 დღეში ერთხელ, აგრეთვე მიკრობიოლოგიური 

ანალიზების არადამაკმაყოფილებელი შედეგების შემთხვევაში. 

12.  მილგაყვანილობის გაუსნებოვნებისთვის თბოგამძლე მასალების შემთხვევაში, მასში 

ატარებენ მწვავე ორთქლს ორთქლგენერატორიდან ან ავტოკლავიდან. დროის ათვლას 

აწარმოებენ მილსადენის უკანასკნელი ნაწილიდან ორთქლის გამოსვლის მომენტიდან. 

დამუშავებას აწარმოებენ 30 წთ-ის განმავლობაში. 

13.  პოლიმერული მასალებისგან და მინისაგან დამზადებულ მილგაყვანილობას შეიძლება 

სტერილიზაცია ჩაუტარდეს 6% წყალბადის ზეჟანგის ხსნარით 6 სთ-ის განმავლობაში, 

შემდგომ გაწმენდილი წყლის ზედმიწევნით გამოვლებით. ამის შემდეგ ახორციელებენ 

გასინჯვას აღმდგენელი ნივთიერებების არსებობაზე. მილსადენის დამუშავების შესახებ 

რეგისტრაციას ახდენენ სპეციალურ ჟურნალში. 

14.  პიროგენული ნივთიერებებისგან გასაწმენდ მინის მილებსა და ჭურჭელს ამუშავებენ 

კალიუმის პერმანგანატის შემჟავებული ხსნარით 25-30 წთ-ის განმავლობაში. ხსნარის 

მოსამზადებლად 10 წილ 1% კალიუმის პერმანგანატს უმატებენ 6 წილ 1,5% გოგირდმჟავას 

ხსნარს. მილებისა და ჭურჭლის დამუშავების შემდეგ მათ ზედმიწევნით გამორეცხავენ 

ახალდამზადებული საინექციო წყლით. 

15.  აფთიაქის ხელმძღვანელობის მიერ ინიშნება პირი, რომელიც პასუხისმგებელია 

გაწმენდილი წყლის მიღებაზე. 

 მუხლი 9. სანიტარიული მოთხოვნები ასეპტიკურ პირობებში წამლის მომზადებისადმი 
1. ასეპტიკურ პირობებში წამლის მოსამზადებელი სათავსი უნდა განცალკევდეს, 

აღიჭურვოს და დამუშავდეს წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების შესაბამისად. 

2. პერსონალი ასეპტიკურ პირობებში სამუშაოდ უნდა მომზადდეს სანიტარიული 

მოთხოვნებისა და მითითებების შესაბამისად (დანართები 3,4). 

3. ასეპტიკურ პირობებში წამლის მოსამზადებლად საჭირო სამკურნალწამლო 

ნივთიერებები დაბინძურებისგან დასაცავად უნდა ინახებოდეს შტანგლასებში და მჭიდროდ 

დახურულ კარადებში. ყოველი შევსების წინ შტანგლასები უნდა ირეცხებოდეს და 

სტერილდებოდეს. 

4. დამხმარე მასალა უნდა მომზადდეს, გასტერილდეს და შეინახოს დახურულ 

მდგომარეობაში არა უმეტეს 3 დღე-ღამის განმავლობაში (დანართი 7). გახსნილი მასალები 

გამოიყენება 24 საათის მანძილზე. მასალის ყოველი აღების შემდეგ ბიქსი ან ქილა მჭიდროდ 

უნდა დაიხუროს, ამოღებას აწარმოებენ სტერილური პინცეტით. 

5. სააფთიაქო ჭურჭელი შესაბამისი დამუშავების შემდეგ (დანართი 8) უნდა გამოიყენონ 

დანიშნულებისამებრ ან დაიხუფოს და შეინახოს მჭიდროდ დახურულ კარადებში. 
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6. წამლის მოსამზადებელი და დასაფასოებელი სტერილური ჭურჭლის შენახვის ვადაა არა 

უმეტეს 24 სთ. 

7. დიდი მოცულობის ბალონების გაუსნებოვნება დასაშვებია გარეცხვის შემდეგ ბასრი 

ორთქლით 30 წთ განმავლობაში. დამუშავების შემდეგ ჭურჭელი უნდა დაიხუროს 

სტერილური საცობით ან შემოეკრას სტერილური პერგამენტი და შეინახოს ასეთ პირობებში 

არა უმეტეს 24 სთ-ის განმავლობაში. 

8. დასაცობი მასალები (საცობი, ხუფი და სხვა) უნდა დამუშავდეს და შეინახოს ისეთ 

პირობებში, რომელიც დაიცავს მათ დაბინძურებისაგან (დანართი 7). 

9. ტექნიკური აღჭურვილობის მოსახსნელი ნაწილები (რეზინისა და მინის მილები, 

ფილტრები, მემბრანული მიკროფილტრები, შუასადები და სხვა) უნდა დამუშავდეს, 

გასტერილდეს და შეინახოს იმ რეჟიმში, რომელიც აღწერილია დოკუმენტში შესაბამისი 

აღჭურვილობის გამოყენებისას. 

10. კონცენტრირებული ხსნარები, ნახევარფაბრიკატები, შიდასააფთიაქო პროდუქტები 

უნდა დამზადდეს ასეპტიკურ პირობებში და შეინახოს მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა 

და შენახვის დადგენილი ვადების შესაბამისად ისეთ პირობებში, რომელიც გამორიცხავს მათ 

დაბინძურებას. 

 მუხლი 10. სანიტარიული მოთხოვნები არასტერილური სამკურნალწამლო ფორმების 
მომზადებისადმი 

1. არასტერილური წამლის ფორმების დასამზადებლად გამოსაყენებელი სამკურნალწამლო 

საშუალებები უნდა ინახებოდეს მჭიდროდ დახურულ შტანგლასებში ისეთ პირობებში, 

რომელიც გამორიცხავს მათ დაბინძურებას. სამკურნალწამლო საშუალებების შესანახად 

გამოყენებული შტანგლასები შევსების წინ უნდა გაირეცხოს და გასტერილდეს. 

2. წამლის მომზადებისა და დასაფასოებისთვის საჭირო დამხმარე მასალები და შესაფუთი 

საშუალებები უნდა მომზადდეს, გასტერილდეს და შეინახოს წინამდებარე ინსტრუქციის მე-7 

დანართის შესაბამისად. 

3. სააფთიაქო ჭურჭელი გამოყენების წინ უნდა გაირეცხოს, გაშრეს და გასტერილდეს 

(დანართი 8). სტერილური ჭურჭლის შენახვის ვადაა არა უმეტეს 3 დღე-ღამე. 

4. წამლის მომზადებისა და დაფასოებისთვის გამოყენებული მცირე მექანიზაციის 

საშუალებები უნდა გაირეცხოს, ჩაუტარდეს დეზინფექცია თანდართული ინსტრუქციის 

მიხედვით. ინსტრუქციის არ არსებობის შემთხვევაში სამუშაოს დამთავრების შემდეგ ისინი 

უნდა დაიშალოს და მოსცილდეს სამკურნალწამლო საშუალებების ნარჩენები, გაირეცხოს 

ცხელი წყლით (500c-600c), შემდეგ კი ჩაუტარდეს დეზინფექცია ან გასტერილდეს (დანართი 

4, 7) იმ მასალის თვისებების გათვალისწინებით, რისგანაცაა დამზადებული, დეზინფექციის 

შემდეგ ნაკეთობები უნდა გამოირეცხოს ცხელი წყლით, გამოევლოს გაწმენდილი წყალი და 

შეინახოს ისეთ პირობებში, რომელიც გამორიცხავს დაბინძურებას. 

5. ყოველი ცვლის დაწყებისას და დამთავრებისას სასწორები, შპადელები, მაკრატლები და 

სხვა წვრილი სააფთიაქო ინვენტარი უნდა გაიწმინდოს წყალბადის ზეჟანგის 3%-იანი 

ხსნარით ან სპირტ-ეთერიანი ნარევით (1:1). 

6. ბიურეტები და პიპეტები არანაკლებ 10 დღეში ერთხელ უნდა დაიცალოს 

კონცენტრატებისგან და გაირეცხოს ცხელი წყლისა (500c-600c) და მდოგვის ფხვნილის 

ნარევით ან წყალბადის ზეჟანგის 3%-იანი ხსნარში 0,5% სარეცხ საშუალებასთან ერთად, 

შემდგომ გამოირეცხოს გაწმენდილი წყლით და ნარეცხი წყლები აუცილებლად 

გაკონტროლდეს სარეცხი საშუალების ნარჩენ რაოდენობაზე. ბიურეტის ონკანები მუშაობის 
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დაწყების წინ უნდა გაიწმინდოს მარილოვანი ხსნარების ნალექებისაგან, ექსტრაქტებისა და 

ნაყენებისაგან და გასუფთავდეს სპირტ-ეთერის (1:1) ნარევით.  

7. სამკურნალწამლო ნივთიერების ყოველი გაზომვისა და აწონვის შემდეგ შტანგლასის 

ყელი და საცობი, აგრეთვე ხელის სასწორი, უნდა გაიწმინდოს ერთჯერადი გამოყენების 

დოლბანდის ხელსახოცით. 

8. ძაბრებს თხევადი სამკურნალწამლო საშუალებების ფილტრაციისას ან გაწურვისას, 

აგრეთვე როდინებს ფხვნილიანი ან საცხიანი მასის აწონვამდე და ტარაში მოთავსებამდე 

უნდა დაეხუროს პლასტმასის ან მეტალის ფირფიტები, რომლებიც წინასწარ 

დეზინფიცირდება. როდინიდან საცხებისა და ფხვინლების ამოსაღებად გამოიყენება 

პლასტმასის ფირფიტები, მუყაოს გამოყენება დაუშვებელია. საცხის დამზადების შემდეგ 

ცხიმის ნარჩენების მოცილება ხდება მუყაოს, ქაღალდის, ლინგინის დახმარებით, რის 

შემდეგაც როდინი უნდა გაირეცხოს და გასტერილდეს. 

9. მუშაობისას გამოყენებული ქაღალდისა და გაცვილული კაფსულები, შპადსელები, 

მოსაკრავი ძაფები და რეზინები და ა.შ. უნდა ინახებოდეს საასისტენტო (დასაფასოებელი) 

მაგიდის უჯრაში (უჯრები ყოველდღე უნდა გაირეცხოს). დამხმარე მასალები 

დაბინძურებისგან დასაცავად უნდა ინახებოდეს დახურულ კარადებში. 

 მუხლი 11. აფთიაქებში მიკრობიოლოგიურ კონტროლს დაქვემდებარებული ობიექტები 
აფთიაქებში მიკრობიოლოგიურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტებს მიეკუთვნება 

საწყისი, შუალედური და საბოლოო პროდუქტები, დამხმარე ნივთიერებები და მასალები, 

პერსონალის სანიტარიული ტანსაცმელი, ასევე ხელები, სათავსისა და მოწყობილობების 

ზედაპირი და ჰაერი. საკონტროლო სააფთიაქო პროდუქციის ნუსხა და მათი 

მიკრობიოლოგიური სისუფთავის შეფასების ნორმატივები მოცემულია დანართში 10. 

დანართი 1. 

მოსახლეობისთვის მომსახურე აფთიაქების სარეკომენდაციო შემადგენლობა, ფართი 

და ჯგუფები 

1. აფთიაქები მოსახლეობის სიმჭიდროვის, სამუშაოს სპეციფიკურობის, მოცულობისა, და 

აქედან გამომდინარე, საჭირო ფართის მიხედვით იყოფა 3 ჯგუფად. 

2. I ჯგუფის აფთიაქები წამლის მომზადების უფლებით ახორციელებენ რეცეპტით და 

ურეცეპტოდ გასაცემი სამკურნალო საშუალებების, ჰიგიენური და სამედიცინო 

დანიშნულების საგნების რეალიზაციას, იგი შეიძლება გაიხსნას არანაკლებ 200 მ2 ფართის 

სათავსში. 

3. II ჯგუფის აფთიაქები ახორციელებენ რეცეპტითა და ურეცეპტოდ გასაცემი მზა 

სამკურნალწამლო ფორმების, ჰიგიენური საშუალებებისა და სამედიცინო დანიშნულების 

საგნების რეალიზაციას, იგი შეიძლება გაიხსნას არანაკლებ 110 მ2 ფართის სათავსში. 

4. III ჯგუფის აფთიაქები ახორციელებენ წამლის ფორმების (“ა” სიის მედიკამენტების 

გარდა), ჰიგიენური საშუალებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების რეალიზაციას. 

იგი შეიძლება გაიხსნას არანაკლებ 40 მ2 ფართის სათავსში. აფთიაქის განყოფილებების 

ჩამონათვალი და მათი ფართი კვადრატულ მეტრებში ჯგუფების მიხედვით მოცემულია 1-ლ 

ცხრილში. 

5. I და II ჯგუფის აფთიაქებს, ტერიტორიული პრინციპის გათვალისწინებით, უფლება 

აქვთ გახსნან აფთიაქის ფილიალები სათანადოდ მოწყობილ კაპიტალურ სათავსში, 
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არანაკლებ 20 მ2 ფართობისა – სოფლად, სამედიცინო დაწესებულებებში, საავტომობილო, 

სარკინიგზო, მეტროს, საჰაერო და საზღვაო სადგურებში, სასტუმროებში. 

6. სამკურნალო დაწესებულებების აფთიაქი, წამლის მომზადების უფლებით იხსნება 

სტაციონარში საწოლთა რაოდენობის შესაბამისად: 

ა) 100 საწოლამდე – ფართი არანაკლებ 50 მ2; 

ბ) 300 საწოლამდე – ფართი არანაკლებ 100 მ2; 

გ) 500 საწოლამდე – ფართი არანაკლებ 150 მ2; 

დ) 500 და მეტ საწოლზე – ფართი არანაკლებ 200 მ2. 

ცხრილი 1. 

აფთიაქის ჯგუფები, მათი განყოფილებები და ფართი მ2-ში. 

 

№ განყოფილების დასახელება I ჯგუფი II ჯგუფი III ჯგუფი 

1 სავაჭრო დარბაზი (მოსაცდელი) 30 25 10 

2 სარეცეპტურო 10  

 

 

 

3 მზა სამკურნალწამლო ფორმების 12 12 12 

4 ხელზე გასაყიდი 8 8  

 

5 საასისტენტო 30  

 

 

 

6 ასეპტიკური ბლოკი 8  

 

 

 

7 ოპტიკა* 8* 8* 6* 

8 სასტერილიზაციო 6  

 

 

 

9 ქიმიკოს-ანალიტიკოსი 6  

 

 

 

10 გამოხდილი წყლის მისაღები 6  

 

 

 

11 სამრეცხაო 6 6  

 

12 საფასოო-საექსპედიციო* 8* 8*  

 

13 ოთახები: ა) სადეფექტო-სამარაგო; ბ) მზა წამლის ფორმების; 

გ) შესახვევი მასალების სამარაგო. 

40 30 10 

14 მმართველის ოთახი 8 8 6* 

15 საფინანსო განყოფილება 6* 6*  

 

16 ღამის მორიგის (დასასვენებელი) ოთახი 10* 10*  

 

17 სანიტარიული კვანძი 6 6 3 

18 თერმოლაბილური პრეპარატების შესანახი ოთახი 6 6 2* 

19 სადეზინფექციო საშუალებათა და მჟავების სამარაგო* 6* 6*  

 

20 ტარისა და მინის შესანახი 10* 9 3 

21 გასახდელი და საშხაპე* 4 და 2* 4 და 2* 2 

22 თეთრეულის გასარეცხი 6* 6*  

 

23 ცეცხლსაშიში და ფეთქებადი ნივთიერებების სამარაგო 8 6*  
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სულ: 250 166 54 

სავალდებულო ფართი არანაკლებ 200 110 40 

შენიშვნა: * განყოფილება და ფართი სავალდებულო არ არის 

 

ცხრილი 2. 

აფთიაქებში სამუშაო სათავსების განათება, განათების წყაროები, ნათურების ტიპები 

№ სამუშაო სათავსი სამუშაო 

ზედაპირ-

ის 

განათება 

განათე-

ბის 

წყარო 

დისკომფორ

-ტის 

დასაშვები 

მაჩვენებე-

ლი 

ციმციმის 

დასაშვები 

კოეფიციენტი 

სათავსის გარემო 

პირობების დახასიათება 

1 მომსახურების დარბაზში 

მომხმარებელთათვის 

განკუთვნილი ფართობი 

150 ლნ 40 20 ნორმ. 

2 სარეცეპტურო, მზა წამლების, 

ხელზე გასაყიდი წამლების, 

ოპტიკის განყოფილებები. 

300 ლნ 40 20 “–––” 

3 საასისტენტო, ასეპტიკური, 

ანალიტიკური, საფასო. 

500 ლნ 40 10 “–––” 

4 სადისციპლინო, 

სადისტილაციო, 

სასტერილიზაციო, სამრეცხაო. 

150 ლნ 60 - ტენიანი 

5 სამკურნალო ნივთიერებების, 

ჭურჭლის, ჰიგიენური 

საგნების, პარაფარმაცევტული 

პროდუქციის შესანახი სათავსი. 

150 ლნ 60 - II-IIა კლასი 

6 ადვილადაალებადი 

სითხეების, მჟავას და საწვავის 

შესანახი სათავსი 

75 ლნ - - ქიმ. აქტ.  

II-IIა 

7 ტარის შესანახი სათავსი 10 ვნ - - II-IIა კლასი 

შენიშვნა: ქვეგანყოფილებების გაერთიანების შემთხვევაში განათება უნდა იყოს უმაღლესი მოთხოვნის შესაბამისად. 

 

დანართი 2. 

 
სააფთიაქო ორგანიზაციებში (აფთიაქებში) ჰაერცვლის ჯერადობა და გაანგარიშებული ტემპერატურები 

ჰაერის T0 

არანაკლებ 

ქვეგანყოფილების დასახელება ჰაერცვლის ჯერადობა. 

მექანიკური ვენტილაცია 

ბუნებრივი  

ჰაერცვლის  

გაწოვის 

ჯერადობა 
შეწოვა გაწოვა 

160C მოსახლეობის მომსახურების დარბაზი 3 4 3 

180C შეკვეთების გასაფორმებელი და მისაღები, სარეცეპტურო 2 1 1 

180C საასისტენტო, ასეპტიკური, სადეფეკატორო, დასამზადებელი, 

საფასოო, სასტერილიზაციო-საავტოკლავო, სადისტილაციო 

4 2 1 

180C საკონტროლო-ანალიტიკური, ხსნარების სასტერილიზაციო, 

განსაფუთი 

2 3 1 

180C ასეპტიკურ პირობებში წამლების მოსამზადებელი სათავსი 4 2 არ დაიშვება 

საწყობი  

180C ა) სამკურნალწამლო ნივთიერებების, თერმოლაბილური 

პრეპარატებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების 

2 3 1 

180C ბ) სამკურნალწამლო მცენარეული ნედლეულის 3 4 3 

180C გ) შხამიანი პრეპარატებისა და ნარკოტიკების - 3 3 



 13 

180C დ) ადვილადაალებადი და საწვავი ხსნარების - 10 5 

180C ე) სადეზინფექციო საშუალებების, მჟავების  - 5 3 

დანართი 3. 

ასეპტიკურ ბლოკში პერსონალის სამუშაოდ მომზადება და ქცევის წესები 

1. ასეპტიკურ ბლოკში სამუშაოდ მომზადებულ პერსონალს უნდა ჰქონდეს სანიტარიულ-

ტექნოლოგიური ტანსაცმლის სპეციალური კომპლექტი: ხალათი ან კომბინიზონი 

(ოპტიმალურად: მომდგარი საყელო, წელზე შემოჭერილი, სამაჯეები მჭიდროდ 

მორგებული), სპეცფეხსაცმელი ან ბახილები, ქუდი, კაპიუშონი ან შლემი, აუცილებლობის 

შემთხვევაში – რეზინის ხელთათმანები ტალკის გარეშე. კომპლექტი უნდა იყოს 

დამზადებული ნაკლებხაოიანი მასალის ან შერეული ქსოვილისგან და შეესაბამებოდეს 

ჰიგიენურ მოთხოვნებს. 

2. ტანსაცმლის კომპლექტს ასტერილებენ ბიქსებში 1200C-ზე ორთქლის 

სტერილიზატორებში 45 წთ-ს ან 1320C 20 წთ-ს და ინახავენ დახურულ ბიქსებში არა უმეტეს 3 

დღე-ღამის განმავლობაში შესაძლებლობისამებრ იყენებენ ერთჯერადი სტერილური 

ტანსაცმლის კომპლექტს. 

3. პერსონალის ფეხსაცმელი მუშაობამდე და მუშაობის შემდეგ დეზინფიცირდება და 

ინახება დახურულ კარადაში ან ყუთებიან რაბში. დეზინფექციას ატარებენ ორჯერადი 

გარეგანი გაწმენდით 1% ქლორამინის ხსნარით ან 0,075% ხსნარით 0,5% სარეცხ 

საშუალებასთან ერთად. გარდა ამისა, ფეხსაცმლის დეზინფექციას ატარებენ პაკეტში 

ჩადებული ნიშადურის სპირტით ან მჟავით განეიტრალებული 40% ფორმალდეჰიდის ან 40% 

ძმარმჟავას ხსნარში დასველებული ბამბით. 

4. ასეპტიკურ ბლოკში შესვლა-გამოსვლა, აუცილებელი საგნებისა და მასალების გადატანა 

უნდა მოხდეს მხოლოდ საჰაერო რაბის გავლით. ასეპტიკურ სათავსში ყოველი შესვლისას 

უნდა მოხდეს სტერილური ტანსაცმლის კომპლექტის შეცვლა. 

5. რაბში შესვლისას იცვამენ ფეხსაცმელს; მიზანშეწონილია გაკეთდეს ორმხრივი სკამი 

ქვედა ნაწილში ფეხსაცმლის შესანახი უჯრებით, სკამზე მჯდომი მოსამსახურე იხდის 

ჩუსტებს და ინახავს ინდივიდუალურ უჯრაში, შემდეგ შემობრუნდება 1800C-ით, ფეხებს 

გადადებს სკამის მეორე მხარეს და იღებს ინდივიდუალური თაროდან ან სტელაჟიდან 

პაკეტში ან ბიქსში მოთავსებულ სტერილურ ტექნოლოგიურ ტანსაცმელს. სკამები 

განკუთვნილია მომზადების ტაპების პირობითი განაწილებისთვის. ხელების დაბანისა და 

გაშრობის შემდეგ იცვამენ სტერილური ტანსაცმლის კომპლექტს ხელთათმანების გარეშე, 

შემდეგ დაიმუშავებენ ხელებს და, საჭიროების შემთხვევაში იცვამენ სტერილურ 

ხელთათმანებს. 

6. ასეპტიკურ ბლოკში მუშაობისას უნდა იმყოფებოდეს მოსამსახურეების მინიმალურად 

აუცილებელი რიცხვი. პერსონალის მოძრაობა უნდა იყოს ნელი, რაციონალური, ისინი უნდა 

მოერიდონ მკვეთრ, ნერვულ ან უსიამოვნო შეგრძნებისგან შემამსუბუქებელ მოძრაობებს, 

შეიზღუდოს ლაპარაკი და გადაადგილება აუცილებლობის შემთხვევაში ასეპტიკური 

ბლოკის გარეთ მყოფ თანამშრომელთან სიტყვიერი მიმართვისთვის უნდა გამოიყენონ 

ტელეფონი ან სხვა სალაპარაკო მოწყობილობა. 

7. ჩანაწერებისთვის უნდა გამოიყენონ პერგამენტის ფურცლები და ეთილის სპირტში 

დასველებული არახაოიანი ხელსახოცით გაწმენდილი ბურთულიანი კალმები ან 

ფლომასტერები. 
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8. ასეპტიკურ ბლოკში მუშაობისას იკრძალება: 

ა) ასეპტიკურ ოთახში არასტერილური ტანსაცმლით შესვლა და ასეპტიკური ბლოკიდან 

სტერილური ტანსაცმლით გამოსვლა; 

ბ) სტერილური სანიტარიული ტანსაცმლის ქვეშ ხაოიანი ტანსაცმლის ან ქუჩაში 

ჩასაცმელი ტანსაცმლის ტარება; 

გ) კოსმეტიკისა და აეროზოლიანი დეზოდორანტების ხმარება; 

დ) საათებისა და სამკაულების ტარება; 

ე) პირადი ნივთების (გასაღები, სავარცხელი, ცხვირსახოცი და ა.შ.) შეტანა; 

ვ) ცხვირის მოწმენდა. ამისთვის თანამშრომელი უნდა გამოვიდეს რაბში, გამოიყენოს 

სტერილური ცხვირსახოცი ან ხელსახოცი, შემდეგ დაიბანოს ხელები და ჩაიტაროს 

დეზინფექცია; 

ზ) მუშაობისას ძირს დაგდებული საგნების აღება და ხელმეორედ გამოყენება; 

თ) ფანქრების, საშლელის, კალმიანი საწერი საშუალების ხმარება. 

დანართი 4. 

პერსონალის ხელების დამუშავება 

1. ხელების დამუშავება ხდება სპეციალურად განკუთვნილ ადგილებზე, იკრძალება 

ხელების დაბანა სააფთიაქო ჭურჭლის გასარეცხ ნიჟარაში. 

2. მიკროფლორისა და ჭუჭყის მექანიკური მოცილებისთვის ხელებს იბანენ საპნით თბილ 

გამდინარე წყალში 1-2 წთ-ის განმავლობაში. საპინს უნდა ჰქონდეს ქაფის უხვად წარმოქმნის 

უნარი, შემდეგ ხელებზე საპნის მოსაშორებლად გადაივლებენ წყალს და დაიმუშავებენ 

სადეზინფექციო საშუალებით. 

3. ასეპტიკურ ბლოკში (რაბში) ხელებს დაბანის შემდეგ კარგად გაიმშრალებენ იცვამენ 

სტერილურ ტანსაცმელს, ხელებს ჩამოიბანენ წყლით და დაიმუშავებენ სადეზინფექციო 

საშუალებით. დამუშავებას იმეორებენ, თუ მუშაობის ხანგრძლოვაბა 4 სთ-ს აღემატება. 

4. ხელების დეზინფექციისთვის გამოიყენება 70%-იანი ეთილის სპირტი და რომელიმე 

სპირტიანი პრეპარატი (АХД-2000, ოკტორიდერმი, ოკტონისეპტი), 0,5% ქლორჰექსიდინის 

ბიგლუკონატი (70%-იანი ეთილის სპირტში), იოდპირონის ხსნარი და სხვა, 1%-იანი 

იოდოფორებით (იოდონატი, იოდვიდონი), 0,5%-იანი Б ქლორამინის ხსნარი (თუ არ არის 

სხვა პრეპარატები) და სხვა საშუალებები, რომელიც ნებადართულია შრომის, 

ჯანმრთველობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. 

5. სპირტიანი პრეპარატებით დეზინფექციისას ხელებს იწმენდნენ ამ ხსნარში 

დასველებული დოლბანდის ხელსახოცით, ამით დეზინფექციასთან ერთად ხდება კანის 

მოთრიმვლაც. ქლორჰექსიდინის ხსნარის ან იოდოფორის პრეპარატების გამოყენებისას 5-8 

მლს დაისხამენ ხელისგულზე და შეიზელენ კანში, ქლორამინით დამუშავებისას ჩაუშვებენ 

ხსნარში და 2 წთ-ის განმავლობაში იბანენ, შემდეგ კი იშრობენ. 

6. მუშაობის შემდეგ ხელებს გადაიბანენ თბილი წყლით და დაიმუშავებენ 

დამარბილებელი საშულებებით, მაგალითად, გლიცერინის, სპირტის, 10% ამიაკისა და წყლის 

თანაბარი რაოდენობის ნარევით, რომელსაც ხმარების წინ კარგად შეანჯღრევენ. შეიძლება 

სხვა დამარბილებელი საშუალებების, მზა კრემების გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს 

ხელის კანის ელასტიკურობასა და გამძლეობას. 
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დანართი 5 

ბაქტერიციდული ნათურების (გამომსხივებლობის) ექსპლოატაციის წესები 

ბაქტერიციდული გამომსხივებლები წარმოადგენენ დაბალი წნევის აირგანმმუხტველ 

ნათურებს, 254 ნმ. ტალღის სიგრძის მქონე ულტრაიისფერი გამოსხივებით, რომელიც 

შეესაბამება სხივური ენერგიის უდიდესი ბაქტერიციდული მოქმედების არეს. 

გამომსხივებლები ორგვარია:  

1) არაეკრანული ნათურებიანი – ზედაპირისა და ჰაერის სწრაფი დეზინფექციისთვის 

(ადამიანების დაუსწრებლად); 

2) ეკრანული ნათურებით – ჰაერის ზედა ფენების დასხივებისთვის (ადამიანების 

თანდასწრებით), ამ დროს ქვედა ფენების გაუვნებლობა ხდება კონვექციით. 

არაეკრანული ნათურების გამოყენება 

1. არაეკრანული ბაქტერიციდული ნათურები გამოიყენება ადამიანების დაუსწრებლად 

შესვენების პერიოდში, ღამით ან სპეციალურად განკუთვნილ დროს – მუშაობის დაწყებამდე 

1-2 საათით ადრე. 

2. არაეკრანული ნათურების ჩამრთველები უნდა გაიმართოს საწარმოო სათავსის 

შესასვლელში სასიგნალო წარწერით „ჩართულია ბაქტერიციდული ნათურები“. აკრძალულია 

არაეკრანული ნათურების მუშაობისას სათავსში ადამიანების ყოფნა. 

3. სათავსში შესვლა ნებადართულია არაეკრანული ბაქტერიციდული ნათურების 

გამორთვის შემდეგ, მითითებულ სათავსში ხანგრძლივად ყოფნა კი გამორთვიდან მხოლოდ 

15 წთ-ის შემდეგ. 

4. არაეკრანული ნათურების დადგენილი სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს სათავსის 1 

მ3 მოცულობაზე ქსელიდან მოხმარებული სიმძლავრის 2-2,5 ვტ-ს. 

შენიშვნა: სათავსები სადაც აყენებენ ბაქტერიციდულ ნათურებს: სადისტილაციო, 

სამრეცხაო-სასტერილიზაციო, საასისტენო-ასეპტიკური, სამკურნალწამლო ფორმები 

სასტერილიზაციო. 

ეკრანული ნათურების გამოყენება. 

1. ადამიანების თანდასწრებით ჰაერის დეზინფექცია შეიძლება ჩატარდეს იატაკიდან 

არანაკლებ 2 მეტრ სიმაღლეზე დამონტაჟებულ სპეციალურ არმატურაში მოთავსებული 

ბაქტერიციდული ნათურებით. არმატურამ უნდა მიმართოს ნათურის სხივები ზემოთ, 

ჰორიზონტალური ზედაპირის მიმართ 50C-დან 800C-მდე კუთხით. 

2. ეკრანული ბატერიციდული ნათურები შეიძლება მუშაობდეს დღე-ღამეში 8 სთ-მდე. თუ 

არ არის საკმარისი ვენტილაცია, ნათურების 1,5-2 საათის განუწყვეტელი მუშაობის შემდეგ 

ჰაერში შეიგრძნობა ოზონის დამახასიათებელი სუნი, რეკომენდებულია ნათურების 

გამორთვა 30-60 წთ-ით. 

3. რაიმე ზედაპირის სპეციალური დასხივებისთვის შტატივიანი გამომსხივებელი 

დანადგარის გამოყენებისას ის მაქსიმალურად უნდა მივუახლოოთ ზედაპირს დასხივების 

ჩასატარებლად არანაკლებ 15 წთ-ის განმავლობაში. 

4. ეკრანული ნათურების დადგენილი სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს სათავსის 1 მ3 

მოცულობაზე ქსელიდან მოხმარებული სიმძლავრის 1 ვტ-ს. 

5. ბატერიციდული გამომსხივებლების მუშაობის ოპტიმალურ კლიმატურ პარამეტრებად 

ითვლება – გარემოს ჰაერის ტემპერატურა 18-250C და ფარდობითი ტენიანობა არა უმეტეს 

65%. 
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6. ბატერიციდული ნათურების მუშაობის საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 1500 საათს. 

სპეციალურ ჟურნალში აუცილებლად უნდა აღირიცხოს თითოეული გამომსხივებლის 

მუშაობის ხანგრძლივობა, დაფიქსირდეს ნათურის ჩართვისა და გამორთვის დრო. 

ვადაგასული ბაქტერიციდული ნათურების გამოყენება არ შეიძლება. 

7. ბაქტერიციდული გამომსხივებლების გარეთა ნაკეთობა შეიძლება დამუშავდეს სველი 

სანიტარიული წესით. 

 

დანართი 6 

 სადეზინფექციო რეჟიმი სხვადასხვა მასალის საგნებისათვის (თერმული) 

 

ობიექტის დასახელება 

 

მადეზინფი-

ცირებელი  

აგენტი 

თერმული მეთოდით დეზინფექციის რეჟიმი  

დეზინფექციის 

ჩატარების  

პირობები 

t0C დაყოვნების რეჟიმი 

ნომინა- 

ლური 

მნიშვნე-

ლობა 

ზღვრული 

გადახრა 

ნომინა-

ლური 

მნიშვნე-

ლობა 

ზღვრული 

გადახრა 

მინის, მეტალის, 

თბოგამძლე პოლიმერული 

მასალების, რეზინის 

ნაკეთობები (შპადელები, 

მაკრატლები, პინცენტები, 

მილები, ხელის დასაბანი 

ჯაგრისები, ჯაგრისები) 

გაწმენდილი 

წყალი ან 

გაწმენდილი 

წყალი 2% 

ნატრიუმის 

ჰიდროკარ-

ბონატით 

98 + -1 30 

15 

+5 დუღილი ნაკეთობის 

მთლიანად წყალში 

ჩაყურსვით 

სადეზინფექციო 

მადუღარა 

მინის, მეტალის, რეზინის, 

ლატექსისა და თბოგამძლე 

პოლიმერების ნაკეთობები 

წყლის ნაჯერი 

ორთქლჭარბი 

წნევის ქვეშ. 

Р=0б05 მპ 

0,5კმწმ/სმ2 

110 + -2 20 +5 ორთქლის 

სტერილიზატორში, 

სასტერილიზაციო 

ყუთებში შეფუთვით 

ხელის დასაბანი ჯაგრისები  120  20   

მინის და მეტალის 

ნაკეთობები 

მშრალი ცხელი 

ჰაერი 

120 + -4 45 +5 საჰაერო 

სტერილიზატორში 

შეუფუთავად,  

დასასუფთავებელი ჩვრები წყალი 98 + -1 30 +5 გარეცხვის შემდეგ 

გამოხარშვა – წყალში 

მთლიანად 

ჩაყურსვით 

დანართი 7 

შესაფუთი საშუალებებისა და დამხმარე მასალის დამუშავება 

1. რეზინის ახალ საცობებს რეცხავენ ხელით ან სარეცხი მანქანით ცხელ წყალში (50-600C) 

სარეცხი საშუალების 0,5%-იანი ხსნარით 3 წთ-ის განმავლობაში (საცობების წონისა და 

სარეცხი საშუალების ხსნარის შეფარდება 1:5), გარეცხავენ 5-ჯერ ცხელ მილსადენის წყალში, 

ამასთან, ყოველ ჯერზე წყალს ცვლიან ახლით და 1-ჯერ რეცხავენ გამოხდილ წყალში, 

გამოხარშავენ ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის 1%-იან ხსნარში 30 წთ-ის განმავლობაში, 

გარეცხავენ 1-ჯერ გამდინარე წყლით და 2-ჯერ გამოხდილი წყლით. შემდეგ მოათავსებენ 

მინის ან ემალირებულ ჭურჭელში, ასხამენ გამოხდილ წყალს, დახურავენ და აყოვნებენ 
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ორთქლის სტერილიზატორში 1200C-ზე 30 წთ-ის განმავლობაში. ამის შემდეგ წყალს 

გადაღვრიან და საცობებს ერთხელ კიდევ გაავლებენ გამოხდილ წყალში. 

2. დამუშავების შემდეგ საცობებს ასტერილებენ ბიქსებში ორთქლის სტერილიზატორით 

1200C 45 წთ-ის განმავლობაში. გასტერილებულ საცობებს ინახავენ დახურულ ბიქსებში არა 

უმეტეს 3 დღე-ღამე. ბიქსის გახსნის შემდეგ საცობები უნდა გამოიყენონ 24 სთ-ის 

განმავლობაში. მარაგის დამზადების დროს რეზინის საცობებს დამუშავების შემდეგ 

სტერილიზაციის გარეშე აშრობენ საჰაერო სტერილიზატორში არა უმეტეს 500C-ზე 2 სთ-ის 

განმავლობაში და ინახავენ არა უმეტეს 1 წლით დახურულ ბიქსებში ან ქილებში გრილ 

ადგილას. ხმარების წინ რეზინის საცობებს ასტერილებენ ორთქლის სტერილიზატორში 

1200C-ზე 45 წთ-ის განმავლობაში. 

3. ალუმინის ჩაჩებს დათვალიერებისა და წუნდების შემდეგ 15 წთ-ით აყოვნებენ 70-800C-

მდე გამთბარი სარეცხი საშუალების 1-2%-იან ხსნარში, ჩაჩების მასის სარეცხი ხსნარის 

მოცულობასთან შეფარდებაა 1:5. ხსნარს გადაღვრიან და ჩაჩებს რეცხავენ გამდინარე 

მილსადენის წყლით, შემდეგ გამოხდილი წყლით. გაწმენდილ ჩაჩებს ათავსებენ ბიქსებში და 

აშრობენ საჰაერო სტერილიზატორში 50-600C ტემპერატურაზე, ინახავენ დახურულ 

ჭურჭელში (ბიქსებში, ქილებში, კოლოფებში) ისეთ პირობებში, რომელიც გამორიცხავს მათ 

დაბინძურებას. 

4. ახალ პოლიეთილენის საცობებს რამდენჯერმე რეცხავენ 50-600C ტემპერატურის 

წყალსადენის ცხელ წყალში. შენახვის პროცესის დროს დაბინძურების შემთხვევაში საცობებს 

წინსწარ რეცხავენ სარეცხი საშუალების გამოყენებით, შემდეგ ავლებენ გამოხდილ წყალში და 

ასტერილებენ 6%-იან წყალბადის ზეჟანგის ხსნარში ჩაშვებით 6 სთ-ის განმავლობაში, რის 

შემდეგაც გარეცხავენ გამოხდილი წყლით და აშრობენ საჰაერო სტერილიზატორში 50-600C. 

გამშრალ საცობებს ინახაენ სტერილურ მილესილსაცობიან ქილებში, ბიქსებში 3 დღე-ღამის 

განმავლობაში ისეთ პირობებში, რომელიც გამორიცხავს მათი დაბინძურების 

შესაძლებლობას. 

5. პლასტმასის ახალ მოსახრახნ საცობებს რამდენჯერმე რეცხავენ ცხელი 50-600C 

ტემპერატურის მილსადენის წყლით, ხოლო დაბინძურებულს – სარეცხი საშუალების 

გამოყენებით, შემდეგ აშრობენ საჰაერო სტერილზატორში 50-600C ტემპერატურაზე, გამშრალ 

საცობებს ინახავენ დახურულ კოლოფებში, ყუთებში ისეთ პირობებში, რომელიც 

გამორიცხავს მათ დაბინძურებას. 

6. დამხმარე მასალა სტერილიზაციისთვის თავსდება ბიქსებში (ქილებში) 

გამოყენებისთვის გამზადებული სახით (პერგამენტისა და ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი 

იჭრება საჭირო ზომის ნაჭრებად, ბამბისგან მზადდება ტამპონები და ა.შ.), ასტერილებენ 

ორთქლის სტერილიზატორში 1200C ტემპერატურაზე 45 წთ-ის განმავლობაში, ინახავენ 

დახურულ ბიქსებში ან ქილებში. 

3 დღე-ღამის განმავლობაში, გახსნის შემდეგ მასალა გამოიყენება 24 სთ-ის განმავლობაში. 

დანართი 8 

სააფთიაქო ჭურჭლის დამუშავება 

1. მინის ჭურჭლის დამუშავება მოიცავს შემდეგ ტექნოლოგიურ ოპერაციებს: 

ა) დეზინფექცია; 

ბ) ჩალბობა და გარეცხვა (ან გარეცხვა-დეზინფექციით დამუშავება); 

გ) გავლება; 
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დ) გაშრობა (ან სტერილიზაცია); 

ე) დამუშავების ხარისხის კონტროლი. 

2. ხმარებაში მყოფი ჭურჭლის დეზინფექცია. 
ა) სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების ინფექციური განყოფილებიდან ან 

მოსახლეობიდან შემოსულ ჭურჭელს სავალდებულო წესით უკეთდება დეზინფექცია. 

ბ) დეზინფექციისთვის გამოიყენება აქტივირებული ქლორამინის 1%-იან ხსნარში 30 წთ-

ით ჭურჭლის ჩაშვება (ჩაყურსვა) ან 3%-იან წყალბადის ზეჟანგის ხსნარში 80 წთ-ით ჩაშვება 

(ჩაყურსვა). 

გ) სადეზინფექციო ხსნარებს ამზადებენ მინის, პლასტმასის ან ემალით დაფარულ 

(დაუზიანებელი ემალი) ჭურჭელში იმ რაოდენობით, რომელიც საჭიროა დასამუშავებელი 

ჭურჭლის სრული (ჩაყურსვისთვის) ჩაშვებისთვის. 

დ) აქტივირებული ქლორამინის ხსნარს ამზადებენ ქლორამინის გახსნით წყალსადენის 

წყალში (100გ-10 ლ სამუშაო ხსნარში), შემდგომ მასში უმატებენ თანაბარი რაოდენობის 

აქტივატორს (ამონიუმის ქლორიდი, სულფატი, ან ნიტრატი). 

ე) 10ლ 3%-იან წყალბადის ზეჟანგის დასამზადებლად იღებენ 1200მლ პერჰიდროლს და 

უმატებენ წყლის შესაბამის რაოდენობაში. 

ვ) დამზადებული სადეზინფექციო ხსნარები უნდა შეინახოს არა უმეტეს 24 სთ. 

დაუშვებელია ერთი და იმავე ხსნარის განმეორებით გამოყენება. ჭურჭელს ჩაუშვებენ 

სადეზინფექციოხსნარიან ავზში და დატოვებენ გარკვეული დროით (30-80წთ). 

ზ) დეზინფექციის შემდეგ ჭურჭელს გარეცხავენ გამდინარე წყალსადენის წყლით 

სადეზინფექციო საშუალების სუნის გაქრობამდე და შემდეგ რეცხავენ სარეცხი საშუალებიანი 

ხსნარით. 

3. სააფთიაქო ჭურჭლის გარეცხვა. 
ა) სააფთიაქო ჭურჭელს (ახალს ან დეზინფექციის შემდეგ ნახმარს) ჩაალბობენ შესაბამისი 

კონცენტრაციის სარეცხი საშუალების ხსნარში. სარეცხ საშულებას ხსნიან 50-600c 

ტემპერატურამდე გამთბარ წყალში, ჭურჭელს ალბობენ ხსნარში 25-30 წთ-ის განმავლობაში 

მთლიანი ჩაძირვით. ძალიან ჭუჭყიან ჭურჭელს აყოვნებენ უფრო ხანგრძლივი დროით, ამავე 

ხსნარში რეცხავენ ჭურჭელს ჯაგრისის საშუალებით. ჭურჭლის გარეცხვას მდგოვით 

აწარმოებენ ცხელ წყალში. 

ბ) სინთეტური სარეცხი საშუალების გამოყენებისას რეცხვა და გავლება შეიძლება სარეცხი 

მანქანის დახმარებით. 

4. ჭურჭლის გარეცხვა-დეზინფიცირებით დამუშავება. 
ა) ყველაზე რაციონალურია შემოსული ჭურჭლის დამუშავება ჩატარდეს სარეცხი-

სადეზინფექციო საშუალებით. ამ მიზნით ძლიერ ჭუჭყიანი ჭურჭლისთვის მიზანშეწონილია 

ჭურჭლის დაყოვნება 120 წთ-ით 0,2%-იან ДП-2-ის ან ქლორცინის 1%-იან ხსნარში. დანარჩენი 

ჭურჭლისთვის გამოიყენება ქლორცინის 0,5%-იან ხსნარი, 0,1%-იან ДП-2-ის ხსნარი ან 3%-იან 

წყალბადის ზეჟანგის ხსნარი 0,5%-იან სარეცხ საშუალებასთან ერთად. 

ბ) სამუშაო ხსნარის მოსამზადებლად გამოიყენება დახურული მინის, პლასტმასის ან 

ემალით დაფარული (დაუზიანებელი ემალი) ჭურჭელი. 10ლ სამუშაო ხსნარისთვის საჭიროა 

50,0-მლ ქლორცინი ან 10,0-მლ ДП-2-ის ან 1,2 ლ. პერჰიდროლი 50,0-მგ სარეცხ 

საშუალებასთან ერთად. 

გ) ჭურჭელს მთლიანად ჩაძირავენ 40-500C თბილ წყალში, აყოვნებენ მასში 15 წთ-ს, შემდეგ 

გარეცხავენ ამავე ხსნარში ჯაგრისით, ამის მერე ირეცხება ცხელი გამდინარე წყალსადენის 
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წყლით სადეზინფექციო საშუალების სუნის სრულ გაქრობამდე, მაგრამ არანაკლებ 5-7-ჯერ. 

ჭურჭლის საბოლოო ჩამორეცხვა ხდება გამოხდილი წყლით. 

5. სააფთიაქო ჭურჭლის გავლება. 
ა) მინის ჭურჭლის გავლება ხდება წყალსადენისა და გამოხდილი წყლით. სააფთიაქო 

ჭურჭელს ავლებენ წყალსადენის წყალში 7-ჯერ, შემდეგ გამოხდილ წყალში 1-ჯერ. 

ბ) მდოგვით დამუშავებისას ჭურჭელს წყალსადენის წყალში ავლებენ 5-ჯერ. სტერილური 

ხსნარების დასამზადებლად განკუთვნილ მინის ჭურჭელს ავლებენ წყალსადენის წყალში 5-

ჯერ, ხოლო გამოხდილ წყალში 3-ჯერ. ბოლო გავლება სასურველია ჩატარდეს საინექციო 

წყლით, რომელიც გაფილტრულია 5 მკმ ფილტრში. 

6. ჭურჭლის გაშრობა და სტერილიზაცია 
ა) სუფთა ჭურჭელს აშრობენ და ინახავენ დახურულ კარადებში. საინექციო ხსნარებისა და 

თვალის წვეთებისთვის განკუთვნილ ფლაკონებს ასტერილებენ. სტერილიზაციის რეჟიმი: 

ცხელი ჰაერით – 1800C ტემპერატურაზე 60 წთ. ან გაჯერებული ორთქლით წნევის ქვეშ 1200C 

ტემპერატურაზე 45 წთ. ტემპერატურის 60-700C ტემპერატურამდე დაწევის შემდეგ ჭურჭელს 

გამოიღებენ, დახუფავენ სტერილური საცობით და გამოიყენებენ ხსნარის ჩამოსხმისთვის. 

7. დამუშავების ხარისხის კონტროლი: 
ა) გარეცხილი ჭურჭლის სისუფავის კონტროლი ტარდება ვიზუალურად (ამორჩევით), 

მასში არ უნდა იყოს გარეშე ჩანართები, ლაქები, ცხიმის წვეთები. გამოვლების შემდეგ 

ფლაკონის კედლებიდან წყალი თანაბრად უნდა ჩამოედინოს. ჭურჭლის ზედაპირზე 

ცხიმოვანი დაბინძურების აღმოჩენის კონტროლი ტარდება სუდან III-ის შემცველი 

რეაქტივით. ამისთვის გარეცხილი და გამშრალებული ჭურჭლის შიგნითა ზედაპირს 

ასველებენ 3-5 მლ. შეფერილი ხსნარით, ანაწილებენ მას გამოსაკვლევ ზედაპირზე 10 წმ-ის 

განმავლობაში. ამის შემდეგ სწრაფად ჩამორეცხავენ წყლის ჭავლით, ჭურჭლის შიგნითა 

ზედაპირზე არ უნდა დარჩეს ყვითელი ლაქა და ცხიმის წვეთები. 

ბ) შეფერილი ხსნარის მომზადება: 600C ტემპერატურამდე გამთბარ 70მლ 90%-იან ეთილის 

სპირტში ხსნიან 0,2 გ. სუდან III-ის ფხვნილსა და მეთილენის ლურჯს, შემდეგ უმატებენ 20-

25%-იანი ამიაკის ხსნარის 10მლ-ს და დისტილირებული წყლის 20 მლ-ს და ანჯღრევენ. 

ხსნარი ვარგისია 6 თვის განმავლობაში. 

გ) სინთეტური სარეცხი და სარეცხ-სადეზინფექციო საშუალების მოშორების სისრულეს 

საზღვრავენ PH სიდიდით პოტენციომეტრული მეთოდით. ჭურჭელში გამოვლებული 

გამოხდილი წყლის PH-ის მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს საკონტროლოდ აღებული 

წყლის PH-ს. 

დ) სარეცხი საშუალების ნაშთის არსებობა საორიენტაციოდ შეიძლება განისაზღვროს 

ფენოლფტალეინის ვარდისფერი შეფერილობის მიხედვით. 

8. უსაფრთხოების წესები სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებებით მუშაობისას და 
პირველადი დახმარების აღმოჩენა: 

ა) სარეცხი-სადეზცინფექციო და სადეზინფექციო ხსნარების დამზადებით დაკავებული 

პერსონალის ტანსაცმელი უნდა შედგებოდეს ხალათის, თავსაფრისა და რეზინის 

ხელთათმანებისგან. პრეპარატის დოზირების მომენტში აუცილებელია გამოიყენონ დამცავი 

სათვალეები და რესპირატორი (ან ოთხფენიანი დოლბანდის სახვევი). პერჰიდროლის კანზე 

მოხვედრისას იგი დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოიბანონ წყლით. ქლორშემცველი ფხვნილის 

კანზე მოხვედრისას კანის ეს ნაწილი უნდა ჩამოიბანონ საპნითა და წყლით და უნდა 

დაიმუშაონ 2%-იანი ნატრიუმის ჰიპოსულფიტის ან ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის ხსნარით. 
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ბ) თვალებში თვალის პრეპარატის ხსნარის მოხვედრისას იგი დაუყოვნებლივ უნდა 

გამოირეცხოს სუფთა წყლის ნაკადით, შემდეგ კი რამდენიმე წუთის განმავლობაში 2%-იანი 

ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის ხსნარით. თვალის ლორწოვანის ანთების ნიშნების 

შემთხვევაში აუცილებელია უნდა ჩაიწვეთონ ნატრიუმის სულფიცილის ხსნარი, ტკივილისას 

კი – 2% ნოვოკაინის ხსნარი. მუშაობის დამთავრების შემდეგ აუცილებელია სახისა და 

ხელების დაბანა საპნით. 
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დანართი 9 

ცალკეული ობიექტების სტერილიზაციის რეჟიმები და მეთოდები 

 I ორთქლის მეთოდი (წყლის ნაჯერი ორთქლით ჭარბი წნევის ქვეშ) 

 

                                       ცხრილი 1. 

 
ობიექტის დასახელება სტერილიზაციის რეჟიმი ორთქლის 

სტერილიზატორში 

სტერილიზაციის 

ჩატარების პირობები 

სტერილობი

ს შენახვის 

ვადა 
სასტერილიზაციო კამერაში МПА 

ორთქლის წნევა კგწმ/სმ2 

სასტერილიზაციო სამუშაო  

ტემპერატურა 0C 

სასტერილიზაციო 

დაყოვნების  

დრო წთ-ში 

ნომინ. მნიშვნ. გადახრის ზღვარი ნომინ. 

მნიშვნ. 

გადახრის 

ზღვარი 

ნომინ. 

მნიშვნ. 

გადახრის 

ზღვარი 

მინის ჭურჭელი, 

სანაყები (როდინი), 

მინის, ტექსტილის 

ნაკეთობები 

(ხალათები, ბამბა, 

მარლა, ფილტრის 

ქაღალდი; 

კოროზიამდგრადი 

მეტალი. 

0,20 (2,0) 

 

 

 

0,11 (0,11) 

+ –0,02 

 

+ – 0,2 

 

+ 0,02 (+0,2) 

132 

 

 

 

120 

+ – 2 

 

 

 

+3 

20 

 

 

 

45 

+2 

 

 

 

+3 

სტერილიზაციას 

ატარებენ შეფუთვის 

გარეშე ან 

სასტერილიზაციო 

ყუთებში ან ა და ბ 

მარკის პერგამენტის 

ნახვევში ან მინის 

ქილებში. 

შეფუთული 

ნაკეთობები

ს სტერილი-

ზაციის  

ვადაა  

3 დღე 

რეზინის, ლატექსისი 

და ზოგიერთი 

პოლიმერული 

მასალის (მაღალი 

სიმკვრივის 

პოლიეთილენის, ПВХ 

პლასტიკატის, 

ფტოროპლასტისა და 

ლავრანის 

პოლიბირთვული 

ფილტრების) 

      სტერილიზაციას 

ატარებენ (ან-ან) 

– შეუფუთავად; 

– სასტერილიზაციო 

ყუთებში; 

– ნარმის ორშრიან 

ნახვევში; 

– ა და ბ ტიპის 

პერგამენტის 

ქაღალდში; 

– მინის ქილებში ან 
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ნაკეთობები. კოლბებში. 

შენიშვნა: ორთქლით სტერილიზაციის დროს ტემპერატურული რეჟიმის კონტროლს ახორციელებენ 1500C სკალის მქონე მაქსიმალური თერმომეტრით ან 

თერმოორთქლით. ქიმიურ თერმოტესტად იყენებენ ბენზოლის მჟავას ნარევს ფუქსინთან (10:1), დნობის ტემპერატურა – 1210. 

ცხრილი 2 

II სტერილიზაციის საჰაერო მეთოდი (მშრალი, ცხელი ჰაერით) 

ობიექტის 

დასახელება 

სტერილიზაციის რეჟიმი საჰაერო 

სტერილიზატორში 

სტერილიზაციის 

ჩატარების პირობები 

სტერილობის შენახვის ვადა 

სასტერილიზაციო სამუშაო  

ტემპერატურა 0C 

სასტერილიზაციო დაყოვნების  

დრო წთ-ში 

ნომინ. მნიშვნ. ზღვრული 

გადახრა 

ნომინ. მნიშვნ. ზღვრული 

გადახრა 

მინის ჭურჭელი, 

სანაყები (როდინი), 

მინის, მეტალისა 

და სილოკონის 

ნაკეთობები 

180 

 

160 

+2 

–10 

+2 

–10 

60 

 

150 

+5 სტერილიზაციას 

ექვემდებარება მშრალი 

საგნები: 

– ქაღალდის შეფუთვაში 

(ტენგამძლე და გაუმტარ 

ტომრებში); 

–შეუფუთავად, ღია 

ჭურჭელში 

–შეფუთულად 

გასტერილებული ინახება 3 

დღე-ღამე; 

 

– შეუფუთავი უნდა 

გამოყენებულ იქნეს 

უშუალოდ სტერილიზაციის 

შემდეგ. 

შენიშვნა: – სააფთიაქო ჭურჭლელს, სტერილიზატორში ტემპერატურის 60-700C-მდე დაწევის შემდეგ, იღებენ და მაშინვე ახურავენ სტერილურ საცობებს; 

–საჰაერო სტერილიზაციის კონტროლს ახორციელებენ ინდიკატორის ქაღალდით (#6 თერმოინდიკატორული საღებავის საფუძველზე), რომელიც 1600C-

ზე იცვლის ფერს, ან იყენებენ ქიმიურ თერმოტესტებს: საქაროზა, თიოშარდოვანა – დნობის ტემპერატურა 1800ჩ, ჰიდროხინონი – დნობის ტემპერატურა 

1700C. 
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ცხრილი 3. 

 

III. სტერილიზაციის ქიმიური მეთოდი (ქიმიური პრეპარატების ხსნარები) 

 
ობიექტის 

დასახელება 

მასტერილე-

ბელი აგენტი 

სტერილიზაციის რეჟიმი სტერილიზაციის 

ჩატარების პირობები 

მასტერილებელი 

ნაკეთობის შენახვის 

ვადა 
სასტერილიზაციო სამუშაო  

ტემპერატურა 0c 

სასტერილიზაციო დაყოვნების  

დრო წთ-ში 

ნომინ. მნიშვნ. ზღვრული 

გადახრა 

ნომინ. მნიშვნ. ზღვრული 

გადახრა 

მინისა და 

კოროზიამდგრა

დი მეტალებისა 

და 

შენადნობების, 

პოლიმერული 

მასალების, 

რეზინის 

ნაკეთობები 

6%-იანი 

წყალბადის 

ზეჟანგის 

ხსნარი  

გოსტ.-177-88 

18 

50 

– 

+ –2 

360 

180 

+ –5 

+ –5 

მინის, პლასტმასის ან 

დაუზიანებელი 

ემალით დაფარულ 

დახურულ ჭურჭელში 

სტერილიზაციას 

ატარებებ ნაკეთობის 

მთლიანად ხსნარში 

ჩაყურსვით, 

სასტერილიზაციო 

დაყოვნების დროის 

განმავლობაში, რის 

შემდეგაც ნაკეთობებს 

რეცხავენ სტერილური 

წყლით, სტერილურ 

ჭურჭელში. 

სტერილურ 

ჭურჭელში 

(სტერილური 

ყუთები ამოკრული 

სტერილური 

საფენით) 

 

– 3დღე-ღამე 
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                                  დანართი 10. 

 
მოთხოვნა სამკურნალწამლო საშუალებების მიკრობიოლოგიური სისუფთავისადმი 

№ საკონტროლო ობიექტის დასახელება მოთხოვნა მიკრობიოლოგიურ 

სისუფთავეზე 

1 გაწმენდილი წყალი არა უმეტეს 50 მიკროორგანიზმებისა 1მ-

ლში Enterobacteriacead, P. aeruginosa, და S. 

aereus-ის არარსებობით 

2 საინექციო წყალი აპიროგენული 

3 საინექციო ხსნარები სტერილიზაციის შემდეგ სტერილური 

4 –თვალის წვეთები, სტერილიზაციის შემდეგ; 

– თვალის წვეთები, მომზადებული ასეპტიკურ პირობებში, 

სტერილურ წყალზე 

სტერილური 

სტერილური 

5 სტერილური პრეპარატების საწარმოო ძირითადი ნედლეული 

(სუბსტანციები) 

არა უმეტეს 50 ბაქტერია და სოკო ჯამში 

1გრ. ან 1 მლ-ში მ-ლში Enterobacteriacead, 

P. aeruginosa, და S. aereus-ის 

არარსებობით. 

6 ახალშობილთათვის განკუთვნილი სამკურნალწამლო 

საშუალებები (ხსნარები შინაგანი და გარეგანი ხმარებისთვის, 

თვალის წვეთები, კანის დასამუშავებელი ზეთები) 

სტერილური 

7 0,1 წლამდე ბავშვებისთვის სამკურნალწამლო საშუალებები არა უმეტეს 50 ბაქტერია და სოკო ჯამში 

1გრ. ან 1 მლ-ში მ-ლში Enterobacteriacead, 

P. aeruginosa, და S. aereus-ის 

არარსებობით. 

შენიშვნა: დროის ინტერვალი ხსნარის დამზადების დაწყებიდან სტერილიზაციამდე არ უნდა აღემატებოდეს   3 

სთ-ს. 

 

 

 

 


