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infeqciuri kontroli samedicino dawesebulebebSi 

“sufTa xelebi amcirebs daavadebis tvirTs” 
 
 
msoflioSi drois nebismier monakveTSi daaxloebiT 1,4 milionze meti 
adamiani daavadebulia nozokomiuri (saavadmyofosSiga) infeqciebiT. 
ganviTarebul qveynebSi Tanamedrove tipis saavdmyofoebSi moTavsebuli 
pacientebis 5-dan 10%-mde avaddeba erTi an meti infeqciiT. sxvadasxva 
monacemebiT, ganviTarebad qveynebSi es ricxvi 2-20 - jer ufro maRalia. 
aSS-Si yoveli 136 hospitalizebuli pacientidan 1 mZimed avaddeba 
saavadmyofosSiga infeqciis gamo, rac wlis ganmavlobaSi Seesabameba 2 
milion SemTxvevasa da daaxloebiT 80000 sikvdils. 
yovelwliurad, inglisSi nozokomiuri infeqciebis 100000 SemTxvevidan 
5000 letalurad mTavrdeba. 2005 wlis 13 oqtombers janmrTelobis 
msoflio organizaciis pacientTa usafrTxoebis msoflio aliansma 
wamoiwyo saerTaSoriso moZraoba deviziT “sufTa mkurnaloba _ 
usafrTxo mkurnaloba”, romlis moqmedebis 5 ZiriTad 
ared ganisazRvra: sufTa xelebi, sufTa praqtika, sufTa produqtebi, 
sufTa garemo, sufTa aRWurviloba. 2006 wlis 5 maiss pacientTa 
usafrTxoebis saqarTvelos aliansma miiRo infeqciuri kontrolis 
mdgomareobis gaumjobesebis xelSewyobis 
gadawyvetileba deviziT - “saqarTvelo male SeiZleba antibiotikis 
gareSe darCes!” gansakuTrebuli yuradReba daeTmo Semdeg sakiTxebs: 
perioperaciuli antibiotikuri profilaqtika, racionaluri 
antibiotikuri Terapia, xelebis higienis gaumjobeseba da infeqciuri 
kontrolis erovnuli rekomendaciebis Seqmna. 
2006 wlis 3 ivliss saqarTvelo SeuerTda saerTaSoriso moZraobas 
“sufTa mkurnaloba _ usafrTxo mkurnaloba” da aRebul iqna qveyanaSi 
nozokomiuri infeqciebis daZlevis xelSewyobis valdebuleba. 
winamdebare naSromi “infeqciuri kontroli samedicino dawesebulebebSi” 
zemoT aRniSnuli moZraobebis farglebSi Seqmnili gaidlainia. 
gaidlaini gankuTvnilia eqimebis, epidemiologebis, eqTnebis da 
samedicino dawesebulebebis xelmZRvanelebisaTvis. 
yvela samedicino dawesebuleba Taviseburad unikaluria (profilis, 
samedicino personalis da pacientebis mixedviT), amitom infeqciuri 
kontrolis programa yovel konkretul SemTxvevaSi unda iyos 
adaptirebuli mocemuli dawesebulebis TaviseburebebTan da 
moTxovnebTan. amasTan, arsebobs ramdenime ZiriTadi struqturul-
funqciuri komponenti, romlebic aucilebelia nebismier samedicino 
dawesebulebaSi infeqciuri kontrolis sistemis warmatebiT 
funqcionirebisaTvis. 
 

• aqtiuri epidzedamxedveloba saavadmyofosSiga infeqciebze 
epidzedamxedvelobis sistemis ganuyofeli nawilia epidemiologiuri 



analizi. 

 
retrospeqtuli epidemiologiuri analizi 
– nozokomiuri infeqciebis sxvadasxva nozologiuri formis avadobis 
struqturis, intensivobis da dinamikis Seswavla; 
– risk-faqtorebis hipoTezebis formulireba da Sefaseba; 
– samedicino dawesebulebis yvela ganyofilebis mikroekologiuri 
Taviseburebebis Seswavla; 
– prioritetul - profilaqtikur RonisZiebaTa gansazRvra; 
– miznobrivi profilaqtikuri RonisZiebebis SemuSaveba da Sefaseba. 
operatiuli epidemiologiuri analizi 
– meTvalyureoba hospitaluri Stamebis formirebaze; 
– epidemiologiuri situaciis prognozi; 
– epidafeTqebebis drouli diagnostika da Seswavla; 
– klinikaSi Semotanili infeqciebis diagnostika da profilaqtika. 
epidemiologis monacemTa baza unda Seicavdes Semdeg informacias: 
– pacientTa sxvadasxva jgufisaTvis damaxasiTebeli risk-faqtorebi; 
– samkurnalo-diagnistikuri procesis daxasiaTeba: monacemebi 
qirurgiuli da sxva agresiuli da invaziuri manipulaciebis, aseve 
antimikrobuli Terapiis Sesaxeb; 
– nozokomiuri infeqciebis gamovlenisa da registraciis monacemebi, 
romlebic efuZneba klinikur da laboratoriul gamokvlevebs; 
– mikrobiologiuri gamokvlevebis monacemebi _ pacientebidan, garemo 
obieqtebidan da personalidan (epidsituaciidan gamomdinare) 
gamoyofili saavadmyofosSiga infeqciebis gamomwvevTa saxeobrivi 
identifikacia da mgrZnobeloba antimikrobuli saSualebebis mimarT; 
– sanitariul-epidsawinaaRmdego reJimis mdgomareoba: izolaciur- 
SemzRudveli RonisZiebebi, samedicino personalis xelebis higiena, 
sterilizaciisa da dezinfeqciis xarisxi. 
• infeqciuri kontrolis mikrobiologiuri uzrunvelyofa 
infeqciuri kontrolis efeqturad ganxorcieleba mniSvnelovnadaa 
damokidebuli programis yvela komponentSi mikrobiologiuri 
laboratoriis monawileobaze. sasurvelia, yvela stacionarSi 
arsebobdes 
mikrobiologiuri laboratoria, romelic uzruvelyofs operatiul 
sammxriv kavSirs: klinicisti-epidemiologi-mikrobiologi. 
informaciis Sekreba efeqturi operatiuli epidemiologiuri analizis 
uzrunvelsayofad, nozokomiuri infeqciebis gamomwvevTa da maTi 
antibiotikuri mgrZnobelobis Sesaxeb da monacemebis analizi unda 
ganxorcieldes kompiuteruli programebis saSualebiT. 
• konkretuli profilaqtikuri da epidsawinaaRmdego RonisZiebebis 
danergva 
infeqciuri kontrolis RonisZiebebis SemuSavebas safuZvlad udevs 
retrospeqtuli epidemiologiuri analizi, xolo maT mudmiv 
koreqtirebas 



_ operatiuli epidemiologiuri analizis monacemebi. 
• administraciis mxardaWera 
infeqciuri kontrolis programis warmateba damokidebulia klinikis 
administraciis, eqimebis, eqimi-epidemiologis, eqTnebisa da sxva 
personalis 
urTierTgagebaze da TanamSromlobaze. gansakuTrebiT mniSvnelovania, 
rom 
klinikis mTavari eqimi Riad uWerdes mxars infeqciuri kontrolis 
programas da kargad iyos garkveuli mis miznebsa da amocanebSi. 
saavadmyofosSiga infeqciebis gansazRvra 

ZiriTadi principebi 
1. saavadmyofosSiga infeqciebis gansazRvras da klasifikacias 
safuZvlad 
udevs klinikuri monacemebi, laboratoriuli da sxva diagnozuri 
meTodebiT gamokvlevis Sedegebi. klinikur monacemebs iReben avadmyofis 
mdgomareobaze uSualo dakvirvebiT an pacientis avadmyofobis istoriis 
da sxva dokumentaciis SeswavliT. saavadmyofosSiga infeqciebis 
laboratoriuli dadastureba moicavs masalis daTesvas, antigenebis an 
antisxeulebis gamosavlen testebs, mikroskopiuli gamokvlevebis 
Sedegebs da polimerazul jaWvur reaqcias. damatebiTi monacemebiT 
uzrunvelyofa xdeba Semdegi diagnozuri meTodebiT: rentgenologiuri 
gamokvleva, ultrasonografia, kompiuteruli tomografia, 
birTvulmagnitur 
rezonansuli gamosaxva, radioizotopuri skanireba, endoskopia, 
biofsia da punqciuri biofsia; 
2. eqimis mier dasmuli saavadmyofosSiga infeqciis diagnozi, romelic 
emyareba qirurgiuli Carevis, endoskopiuri gamokvlevis an sxva 
diagnozuri procedurebis dros uSualo dakvirvebas an klinikur 
monacemebs; 
3. infeqciis nozokomiurad misaCnevad ar unda moipovebodes aranairi 
niSani imisa, rom hospitalizaciamde infeqcia arsebobda rogorc 
manifesturi formiT, aseve inkubaciur periodSi. infeqcia iTvleba 
nozokomiurad Semdeg gansakuTrebul SemTxvevebSi: 
– Tu infeqcia SeZenilia saavadmyofoSi da gamovlinda 
saavadmyofodan gaweris Semdeg; 
– Tu axalSobilis mier SeZenili infeqcia dakavSirebulia nayofis 
samSobiaro gzebSi gavlasTan. 
4. nozokomiur infeqciebs ar miekuTvneba: 
– infeqcia, romelic pacients aReniSneboda hospitalizaciis momentSi; 
– axalSobilebSi dabadebisTanave gamovlenili infeqcia, Tu cnobilia 
an dadasturebulia, rom dainficireba moxda transplacentulad 
(mag., toqsoplazmozi, wiTura, citomegalovirusuli infeqcia da 
aTaSangi). 
5. infeqcia ar SeiZleba mivakuTnoT nozokomiurs, Tu ar aris cnobili 
stacionarSi yofnisas da gaweris Semdeg saavadmyofosSiga infeqciis 



ganmsazRvreli vadebi (garda ramdenime gansakuTrebuli SemTxvevisa). 
yovel konkretul SemTxvevaSi saavadmyofosSiga infeqcia ganisazRvreba 
mxolod im monacemebiT, romlebic adastureben stacionarSi inficirebis 
faqts. 

 
qirurgiuli Carevis midamos infeqciebi _ qiCmi 

qirurgiuli Carevis midamos infeqciebis standartuli gansazRvrebebi 
qirurgiuli Carevis midamos infeqciebi (qiCmi) lokalizaciis mixedviT 
sami saxisaa: 
• zedapiruli 
• Rrma 
• organos/Rrus infeqciebi 
zedapiruli qiCmi viTardeba operaciidan araugvianes 30 dReSi da 
moicavs 
kanis da kanqveSa qsovilebis ganakveTis ares. CamoTvlili niSnebidan 
pacients aReniSneba erT-erTi: 
1. Cirqovani gamonadeni (laboratoriuli dadasturebiT an mis gareSe) 
ganakveTis zedapiridan; 
2. mikroorganizmebis gamoyofa ganakveTis zedapiridan, aseptikurad 
aRebuli siTxidan an qsovilebidan; 
3. qirurgis mier Wrilobis mizandasaxuli gaxsna an infeqciis 
CamoTvlili niSnebidan, simptomebidan erT-erTis arseboba: 
• tkivili 
• SeSupeba 
• siwiTle 
• adgilobrivad temperaturis momateba. 
gamonakliss warmoadgens is SemTxvevebi, rodesac Wrilobidan 
aRebuli nacxi iZleva uaryofiT pasuxs. 
4. zedapiruli qiCmi _ es diagnozi dasmulia qirurgis an sxva 
mkurnali eqimis mier. 
Rrma qiCmi viTardeba operaciidan araugvianes 30 dRisa implantantis 
ararsebobisas an araugvianes erTi wlisa implantantis arsebobisas. 
arsebobs safuZveli, imisa, rom infeqcia dakavSirebulia aRniSnul 
operaciasTan, inficirebulia ganakveTis midamoSi arsebuli Rrmad 
mdebare 
rbili qsovilebi (mag., fasciuri da kunTovani Sre) da pacients 
aReniSneba 
qvemoT CamoTvlili erT-erTi niSani: 
1. Cirqovani gamonadeni ganakveTis siRrmidan da ara qirurgiuli 
Carevis adgilas organodan an Rrudan; 
2. Wrilobis kideebis spontanuri dacileba an qirurgis mier Wrilobis 
Segnebuli gaxsna, Tu pacients aReniSneba qvemoT CamoTvlili erTierTi 
niSani an simptomi: 
• cxeleba (38°C -ze meti) 
• lokaluri tkivili an mtkivneuloba im SemTxvevebis gamoklebiT, 



roca Wrilobidan aRebuli masalis naTesi iZleva uaryofiT 
pasuxs. 

 
3. Wrilobis reviziiT, ganmeorebiTi operaciiT, histopaTologiuri 
an rentgenologiuri gamokvlevebiT aRmoCenili abscesi an Rrma 
qirurgiuli infeqciis sxva niSani; 
4. qirurgis an sxva mkurnali eqimis mier dasmuli Rrma qiCmi-is 
diagnozi. 
SeniSvna 
• qiCmi, romelic moicavs rogorc ganakveTis zedapirul Sres, aseve 
fasciur da kunTovan Sreebsac ganixileba rogorc Rrma qiCmi. 
organos/Rrus qiCmi viTardeba operaciidan araugvianes 30 dRisa 
implantantis ararsebobisas an ara ugvianes erTi wlisa implantantis 
arsebobisas da gvaqvs safuZveli vifiqroT, rom infeqcia am qirurgiul 
operaciasTan aris dakavSirebuli. 
organos/Rrus qiCmi SeiZleba iyos nebismieri lokalizaciisa, e.i. 
SesaZlebelia daazianos nebismieri organo an Rru qirurgiuli 
ganakveTis 
midamodan moSorebiT. 
organos/Rrus qiCmi diagnostirdeba, rodesac qvemoT CamoTvlili 
niSnebidan pacients aReniSneba Tundac erTi: 
1. Cirqovani gamonadeni organoSi an RruSi Cadgmuli drenaJidan; 
2. mikroorganizmebis gamoyofa organos/Rrus aseptikurad aRebuli 
siTxidan an qsovilebidan; 
3. Wrilobis reviziiT, ganmeorebiTi operaciiT, histopaTologiuri an 
rentgenologiuri monacemebiT aRmoCenili abscesi an organos/Rrus 
infeqciis sxva niSnebi; 
4. qirurgis an sxva mkurnali eqimis mier dasmuli diagnozi _ “organos 
an Rrus qiCmi”. 
profilaqtikuri da epidsawinaaRmdego RonisZiebebi qirurgiuli 
profilis 
ganyofilebebSi 
I. winasaoperacio periodi 
a) avadmyofis momzadeba 
• gegmuri operaciis win sxva lokalizaciis infeqciebis gamovlena 
da mkurnaloba; 
• saoperacio aridan Tmis mocileba saWiro ar aris, Tu igi xels ar 
uSlis operaciis Catarebas; 
• saWiroebis SemTxvevaSi Tmis mocileba aucilebelia operaciis win; 
• Saqriani diabetiT daavadebis SemTxvevaSi hiperglikemiis 
profilaqtikis mizniT, perioperaciul periodSi sisxlis SratSi 
glukozis donis kontroli; 
• sasurvelia Tambaqos mwevelma pacientebma 30 dRiT adre gegmur 
operaciamde uari Tqvan mowevaze; 

 



• qiCmi-is profilaqtikis mizniT qirurgiuli pacientebisaTvis 
sisxlis preparatebis gadasxmisagan Tavis Sekaveba 
gaumarTlebelia; 
• gegmuri operaciis wina dRes pacientisaTvis aucilebelia Sxapis 
an antiseptikuri abazanis miReba; 
• saoperacio velis antiseptikuri saSualebebiT damuSavebis win 
saWiroa kanze xiluli dabinZurebis mocileba; 
• saoperacio velis dasamuSaveblad gamoyenebuli unda iqnes 
Sesabamisi antiseptikuri saSualeba; 
• antiseptikuri saSualebebi kans ecxeba wreebis saxiT centridan 
periferiisaken. saoperacio are unda iyos sakmaod didi, raTa 
aucileblobis SemTxvevaSi SesaZlebeli gaxdes saoperacio 
ganakveTis gadideba an drenaJebis dasayeneblad axali ganakveTis 
gakeTeba; 
• avadmyofi gegmuri operaciis win stacionarSi xanmokle droiT 
unda dayovndes. 
b) xelebis antiseptika saoperacio brigadis wevrebisaTvis 
• saoperacio brigadis wevrebs ekrZalebaT grZeli da xelovnuri 
frCxilebis tareba; 
• xelebis qirurgiuli antiseptika unda warmoebdes 2-5 wuTis 
ganmavlobaSi Sesabamisi antiseptikuri saSualebebis gamoyenebiT. 
unda damuSavdes mtevnebi da winamxrebi; 
• xelebi qirurgiuli antiseptikuri damuSavebis Semdeg unda iyos 
sxeulidan daSorebuli, idayvebSi moxrili, mimarTuli mtevnebiT 
zeviT, raTa SesaZlebeli iyos wylis wveTebis TiTis wverebidan 
idayvebisaken Camodena; 
• xelebi unda gamSraldes steriluri pirsaxociT, ris Semdegac 
saWiroa steriluri xalaTis da xelTaTmanebis TanmimdevrobiT 
Cacma; 
• dRis ganmavlobaSi, xelebis pirveli damuSavebis dros, 
aucilebelia frCxilqveSa areebis gasufTaveba; 
• saoperacio brigadis wevrebs ekrZalebaT xelebze samkaulis 
tareba. 
g) inficirebul an kolonizebul personalTan damokidebuleba 
• gadamdebi infeqciuri daavadebis simptomebis da niSnebis 
gamovlenisas qirurgiulma personalma dauyovnebliv unda 
acnobos xelmZRvanelobas; 
• stacionarSi arsebuli infeqciuri kontrolis komisia 
ganusazRvravs infeqciuri daavadebis niSnebis mqone personals 
avadmyofis movlis SesaZleblobas – SezRudvas an akrZalvas; 
• dazianebuli kanidan gamonadenis mqone qirurgiuli personali 
samuSaoze ar daiSveba manam, vidre ar gamoiricxeba gamonadenis 
infeqciuri etiologia; 

 
• S.aureus-iT an jgufis streptokokebiT kolonizebuli personali 



samuSaodan ar Tavisufldeba, Tu ar aris dadgenili kavSiri 
samedicino dawesebulebaSi am mikroorganizmebis gavrcelebasTan. 
d) antimikrobuli profilaqtika 
• profilaqtikis mizniT antimikrobuli preparatebi iniSneba 
garkveuli CvenebiT; 
• antibiotikis SerCeva xdeba konkretuli operaciisas qiCmi-is ufro 
gavrcelebul gamomwvevebze zemoqmedebis efeqturobis 
gaTvaliswinebiT; 
• profilaqtikuri antimikrobuli preparatis sawyisi doza 
Seyvanili unda iqnes intravenurad; 
• Seyvanis dro ise unda SeirCes, rom kanis gakveTisas Sratsa da 
qsovilebSi damyardes preparatis baqtericiduli koncentracia; 
• preparatis Terapiuli koncentracia unda SenarCundes operaciis 
damTavrebamde, saoperacio Wrilobis daxurvidan ramdenime saaTis 
ganmavlobaSi; 
• gegmuri koloreqtuli operaciebis win antibiotikur 
profilaqtikas emateba msxvili nawlavis meqanikuri momzadeba 
oyniT an safaRaraTo saSualebebiT; 
• maRali riskis sakeisro kveTis dros antimikrobuli preparatebi 
Seyvanili unda iqnes dauyovnebliv, Wiplaris gadakvanZvisTanave; 
• antimikrobuli profilaqtikis mizniT vankomicinis rutinuli 
wesiT daniSvna araa rekomendebuli. 
II. intraoperaciuli periodi 
a) ventilacia 
• saoperacioSi SenarCunebuli unda iyos dadebiTi wneva; 
• unda warmoebdes araumcires 15 haercvla saaTSi, romelTagan 3- 
jer mainc unda moxdes sufTa haeriT Canacvleba; 
• rogorc recirkulirebuli, aseve sufTa haeri unda gaifiltros 
Sesabamis filtrebSi; 
• haeris Sewova unda ganxorcieldes Weris doneze, gawova – iatakis 
doneze; 
• saoperacioSi qiCmi-is profilaqtikisaTvis ultraiisferi 
dasxiveba ar aris rekomendebuli; 
• saoperacios karebi aucileblad unda iyos daxuruli. 
gamonaklisia SemTxvevebi, roca saWiroa xelsawyoebis, personalis 
da pacientis gadaadgileba; 
• orTopediuli implantaciisas gansakuTrebiT sufTa haeris 
gamoyenebaa aucilebeli. 

 
b) zedapirebis gasufTaveba da dezinfeqcia 
• sisxliT an organizmis sxva biologiuri siTxeebiT dabinZurebuli 
mowyobilobebi da zedapirebi yoveli momdevno operaciis win 
sadezinfeqcio saSualebebiT gasufTavebas eqvemdebareba; 
• kontaminirebuli an WuWyiani operaciebis Semdeg specialuri 
dalageba an saoperacios daxurva ar aris saWiro. 



g) mikrobiologiuri gamokvlevebi 
• saoperacio garemos obieqtebis rutinuli mikrobiologiuri 
kvlevebis Catareba saWiro ar aris. saoperacioSi haeris, 
sxvadasxva zedapiris sanitariul-mikrobiologiuri kvlevebi 
mxolod epidemiologiuri CvenebiT warmoebs. 
d) qirurgiuli instrumentebis sterilizacia 
• qirurgiuli instrumentebis sterilizacia unda ganxorcieldes 
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis 
ministris Sesabamisi brZanebis da mwarmoeblis instruqciis 
mixedviT. 
e) qirurgiuli personalis momzadeba saoperaciod da saoperacio 
velis izolacia 
• saoperacioSi Sesvlisas aucilebelia samedicino niRbis 
gamoyeneba. niRabi mTlianad unda faravdes pirs da cxvirs. niRbis 
tareba savaldebuloa sterilur iaraRebTan eqspoziciis dros da 
operaciis damTavrebamde; 
• saoperacioSi Sesvlis win saWiroa samedicino CaCis (qudis) 
daxurva, romelic Tmas mTlianad unda faravdes; 
• baxilebis gamoyeneba araa savaldebulo; 
• qirurgiuli brigadis wevrebma xelebis qirurgiuli antiseptikis 
Semdeg Tanmimdevrulad unda Caicvan steriluri xalaTi da 
xelTaTmanebi; 
• efeqturi barieris Sesaqmnelad qirurgiuli xalaTebi da 
saoperacio velis safarvlebi damzadebuli unda iyos tenisaTvis 
Znelad SeRwevadi masalisagan; 
• saoperacio velis izolacia unda moxdes steriluri zewrebiT, 
pirsaxocebiT an safeniT; 
• xiluli dabinZurebis an kontaminaciisas qirurgiuli xalaTi 
dauyovnebliv unda Seicvalos. 
v) aseptika da qirurgiuli teqnika 
• sisxlZarRvSiga mowyobilobebis (mag., centraluri venis kaTeteri), 
spinuri an epiduruli anesTeziis kaTeterebis gamoyenebisas, aseve 
venuri gadasxmebisas mkacrad unda iyos daculi aseptikis wesebi; 

 
• operaciis msvlelobisas saWiroa qsovilebisadmi damzogveli 
midgoma, efeqturi hemostazi, mkvdari qsovilebisa da ucxo 
sxeulebis minimumamde dayvana, swrafi operaciuli teqnika; 
• Wriloba, romelsac qirurgi miiCnevs Zlier kontaminirebulad 
(Wrilobis III da IV klasi), unda Sexorcdes meoradad; 
• Wrilobis drenirebis, saWiroebisas gamoyenebuli unda iqnes 
daxuruli sadrenaJo sistemebi. drenaJi idgmeba ara ZiriTad, 
aramed misgan daSorebul axal ganakveTSi; 
• drenaJi, SeZlebisdagvarad, swrafad unda iqnes amoRebuli. 
III. Wrilobis movla operaciis Semdgom periodSi 
a) Wriloba, romelic xorcdeba pirveladad, operaciis Semdgom 24-28 



saaTis ganmavlobaSi daculi unda iyos steriluri safeniT; 
b) naxvevis moxsnis win da Semdeg, aseve naoperaciev midamosTan 
nebismieri kontaqtisas aucilebelia xelebis dabana; 
g) qirurgiuli naxvevis Secvla aucilebelia misi dasvelebis an 
infeqciaze saeWvo simptomebis gamovlenisTanave. Wrilobidan 
nebismieri gamonadeni gamokvleuli unda iqnes baqterioskopulad da 
baqteriologiurad. 
IV. epidemiologiuri meTvalyureoba 
a) hospitalizebul da ambulatoriul qirurgiul avadmyofebSi qiCmi-is 
gamosavlenad gamoyenebuli unda iqnes qiCmi-is standartuli 
gansazRvrebebi modifikaciis gareSe; 
b) hospitalizebul avadmyofebSi qiCmi-is SemTxvevebis moZieba unda 
xdebodes pirdapiri prospeqtuli meTvalyureobiT, arapirdapiri 
prospeqtuli gamovleniT an arapirdapiri da pirdapiri meTodebis 
kombinaciiT - hospitalizaciis mTel periodSi; 
g) qirurgiuli Wrilobis klasebis dadgena unda moxdes saoperacio 
brigadis wevris mier operaciis damTavrebisTanave; 
d) yvela naoperaciebi pacientisaTvis, romelic epidmeTvalyureobis 
qveSaa, gaTvaliswinebuli unda iqnes is monacemebi, romlebic 
asocirdebian qiCmi-is maRal riskTan (mag., Wrilobis klasi /cxrili 
#1/, ASA-s mixedviT fizikuri mdgomareoba /cxrili #2/ da operaciis 
xangrZlivoba); 
e) gansazRvruli periodulobiT unda gamoiTvalos konkretuli 
operaciisaTvis qiCmi-is sixSiris maCveneblebi (NNIS-is riskindeqsebis 
gaTvaliswinebiT); 
v) qiCmi-is sixSiris stratificirebuli maCveneblebi unda ecnobos 
qirurgiuli brigadis wevrebs. 

 
samedicino personalis xelebis higiena 
 
infeqciuri kontrolis erT-erTi mniSvnelovani RonisZiebaa xelebis 
higiena. jer kidev 1199 wels eqimi da filosofosi mose maimondi 
miuTiTebda infeqciur avadmyofTan kontaqtis Semdeg xelebis dabanis 
aucileblobaze. 1843 wels oliver uendel holmsma gamoTqva mosazreba, 
rom samedicino personali daubaneli xelebis saSualebiT ainficirebs 
pacientebs „mSobiarobis Semdgomi cxelebiT“. 1847 wels ignac 
zemelvaisma 
analitikuri epidemiologiuri kvlevis Sedegad daadgina, rom samedicino 
personalis xelebis dekontaminacia mniSvnelovnad amcirebs nozokomiuri 
infeqciebis ganviTarebis risks. samedicino personalis xelebis higienis 
Sesaxeb arsebuli praqtikuli gamocdilebisa da msoflios wamyvani 
specialistebis mier gamocemuli mravali samedicino publikaciis 
miuxedavad, aRniSnuli problema dResac aqtualuria. 
kanis mikroflora 



epidermisis zedapiruli fena (stratum comeum) agebulia gamkvrivebuli 
mkvdari ujredebisagan (korneocitebi). es rqovana Sre Sedgeba 
keratinisagan da kanis sxvadasxva lipidisagan, romlebic mniSvnelovan 
rols asruleben kanis fiziologiaSi. adamianis intaqturi 
(dauzianebeli) 
kanis zedapiri, Tundac saguldagulod dabanili, kolonizebulia 
sxvadasxva mikroorganizmiT. xelebis kanis zedapirze arsebuli 
mikroorganizmebi amerikeli qirurgis, praisis mixedviT pirobiTad iyofa  
jgufad: rezidenturi da tranzitoruli. 
rezidenturi mikroflora 
rezidenturi mikroorganizmebi mudmivad cxovelmyofeloben da 
mravldebian kanze. maTi raodenoba erT kvadratul santimetrze 
daaxloebiT 102-103-ia. rezidenturi mikroorganizmebis daaxloebiT 10-20% 
SeiZleba imyofebodes kanis Rrma fenebSi, m. S. Tmis folikulebSi, 
saofle 
da cximovan jirkvlebSi. xelebze rezidenturi mikroorganizmebi yvelaze 
didi raodenobiTaa frCxilebis garSemo, maT qveS da TiTebs Soris. 
rezidenturi flora ZiriTadad warmodgenilia koagulazanegatiuri 
kokebiT (upiratesad Staphylococcus epidermidis) da difteroidebiT 
(Corynebacterium spp.). gramuaryofiTi baqteriebi (garda Acinetobacter gvaris 
warmomadgenlebisa) iSviaTad arian rezidenturi. amasTan, zogierTi 
enterobaqteria, kerZod klebsielebi kanze cxovelmyofeloben da 
SeuZliaT 
gamravlebac ki ramodenime dRis ganmavlobaSi. aRniSnul SemTxvevebSi 
maT 
"droebiT rezidenturi" mikroorganizmebi ewodebaT. rezidenturi 
floris 
saboloo ganadgureba xelebis dabaniT da antiseptikuri saSualebebis 
gamoyenebiT praqtikulad SeuZlebelia, Tumca aRniSnuli procedurebi 
mkveTrad amcirebs maT raodenobas. 
tranzitoruli mikroflora 
tranzitorul (arakolonirebad) mikrofloras gansakuTrebuli 
epidemiologiuri mniSvneloba aqvs da mas samedicino personali iZens 
inficirebul (kolonizebul) pacientebTan an kontaminirebul garemo 
obieqtebTan kontaqtis Sedegad. 
tranzitoruli flora SesaZlebelia warmodgenili iyos 
epidemiologiuri 
TvalsazrisiT saSiSi mikroorganizmebiT Escherchia. coli, Klebsiella spp., 
Pseudomonas spp., Salmonella spp., da sxva gramuaryofiTi baqteriebi, S. aures, C. 
albicans, rotavirusebi da sxv.), maT Soris saavadmyofosSiga infeqciebis 
gamomwvevi hospitaluri StamebiT. 
tranzitoruli mikroorganizmebi xelebis kanze cxovelmyofelobas 
inarCuneben mcire drois ganmavlobaSi (iSviaTad 24sT-ze meti). maTi 
mniSvnelovani raodenobis mocileba SesaZlebelia xelebis dabaniT, 
xolo 



ganadgureba _ antiseptikuri saSualebebiT. 
Tu kani dazianebulia (m. S. xelebis dabanis da antiseptikuri 
damuSavebis 
araadekvaturi meTodebis gamoyenebis Sedegad) tranzitorul 
mikroorganizmebs xangrZlivi drois ganmavlobaSi SeuZliaT kanis 
kolonizacia da inficireba. am dros formirdeba axali da ufro saSiSi 
rezidenturi flora. aRniSnuli garemoebebis dros samedicino 
personalis 
xelebi warmoadgens rogorc infeqciis gadacemis faqtors, aseve 
infeqciis 
rezervuarsac. 
xelebis “infeqciuri” mikroflora 
riCard vencelma calke gamoyo e. w. xelebis “infeqciuri” mikroflora, 
romelsac miakuTvna kanis infeqciebis gamomwvevi mikroorganizmebi. 
aRniSnuli mikroorganizmebi (upiratesad S. aureus da beta-hemolizuri 
streptokokebi) inarCuneben cxovelmyofelobas maT mier gamowveuli 
infeqciebis gankurnebamde. 
frCxilebis laqi da samkaulebi 
mokled da akuratulad daWril frCxilebze wasmuli laqi ar zrdis 
xelebis mikroorganizmebiT kontaminacias. amasTan, naxevrad gadaclili 
laqi aZnelebs mikroorganizmebis mocilebas. frCxilebis laqma 
SesaZlebelia gamoiwvios arasasurveli dermatologiuri reaqciebi, ris 
Sedegadac SeiZleba ganviTardes Pseudomonas-iT da Candida-Ti gamowveuli 
meoradi infeqciebi. upiratesoba eniWeba gamWvirvale laqs, radgan muqi 
feris laqi faravs frCxilqveSa ares da vizualurad naklebad 
gamosavlenia frCxilebis qveS arsebuli dabinZureba. manikiuris 
gakeTebasTan dakavSirebulma zogierTma manipulaciam SesaZlebelia 
gamoiwvios mikrotravmebi, romlebic potenciurad warmoadgenen infeqciis 
SeWris adgils. samedicino personalisaTvis kategoriulad akrZalulia 
xelovnuri frCxilebis gamoyeneba da ar aris mizanSewonili beWdebisa 
da sxva samkaulis tareba, radgan isini aZneleben xelebis srulfasovan 
damuSavebas. xelebis higiena 
arsebobs xelebis dekontaminaciis sami done: 
1. xelebis Cveulebrivi dabana _ pacientebTan an/da kontaminirebul 
garemo 
obieqtebTan kontaqtisas samedicino personalis xelebis kanidan WuWyis 
da tranzitoruli floris mocileba 
2. higienuri antiseptika _ tranzitoruli mikrofloris mocileba an 
ganadgureba 
3. qirurgiuli antiseptika _ tranzitoruli mikrofloris mocileba an 
ganadgureba da rezidentuli floris Semcireba. 
rekomendaciebi 
xelebis dabana savaldebuloa: 
• invaziuri procedurebis Catarebis win; 
• axalSobilebTan da imunodeficitis mqone pacientebTan kontaqtis win 



da Semdeg ; 
• nebismieri saxis WrilobasTan kontaqtis win da Semdeg; 
• im manipulaciebis Catarebis win da Semdeg, romelTa drosac 
samedicino personals kontaqti aqvs pacientis lorwovanTan, 
sisxlTan, sxva biologiur siTxeebTan da gamonayofebTan (xelebis 
mikroorganizmebiT kontaminaciis riskis sagrZnoblad matebis gamo); 
• im sagnebTan kontaqtis Semdeg, romlebic SesaZlebelia dabinZurebuli 
iyos paTogenuri mikroorganizmebiT da hospitaluri infeqciebis 
gamomwvevebiT (sadrenaJo sistemebi, Sardis Sesagrovebeli WurWeli); 
• infeqciur an multirezestentuli/saSiSi mikroorganizmebis matarebel 
pacientebTan kontaqtis Semdeg ; 
• inficirebis maRali riskis ganyofilebebSi (intensiuri Terapia da 
sxv.) samedicino personalis erTi pacientidan meoreze gadasvlis win 
da Semdeg. 
xelebis dabanis ZiriTadi moTxovnebi 
xelebis Cveulebrivi dabana sapnis gamoyenebiT savaldebuloa: 
• pacientTan fizikuri kontaqtis win da Semdeg; 
• sakvebis momzadebis da gacemis win; 
• fiziologiuri moTxovnilebebis (piradi tualeti) dakmayofilebis 
Semdeg; 
• yvela SemTxvevaSi, rodesac xelebi vizualurad binZuria. 
xelebis higienuri antiseptika savaldebuloa: 
• invaziuri procedurebis Catarebis win; 
• axalSobilebTan da imunodeficitis mqone pacientebTan kontaqtis win 
da Semdeg; 
• WrilobasTan da kaTeterebTan muSaobis win da Semdeg; 
• xelTaTmanebis gamoyenebis win da Semdeg; 
• dabinZurebul sagnebTan da pacientis gamonayofebTan kontaqtis win da 
Semdeg. 
xelebis qirurgiuli antiseptika savaldebuloa: 
• nebismieri qirurgiuli Carevis win da Semdeg. 
xelebis Cveulebrivi dabanis teqnika 
• xelebis dabanis win aucilebelia beWdebis da sxva samkaulebis moxsna, 
radgan isini aZneleben mikroorganizmebis efeqtur mocilebas; 
• saWiroa xelebis energiulad gasapvna (minimum 10 wm-is ganmavlobaSi) 
da Tbili wyliT Camobana; 
• xelebi mSraldeba xelsaxociT, romliTac unda daiketos onkani. 
xelebis gasamSraleblad saerTo moxmarebis xelsaxocis gamoyeneba 
dauSvebelia. sasurvelia erTjeradi qaRaldis xelsaxocis xmareba, 
xolo misi arqonis SemTxvevaSi _ individualuri sufTa naWrebis 
(30X30sm-s zomis); 
• yoveli gamoyenebis Semdeg naWris xelsaxoci Tavsdeba specialurad 
gamoyofil konteinerSi samrecxaoSi gasagzavnad. eleqtrosaSrobis 
gamoyeneba xelebis gasamSraleblad arasasurvelia. 
sapnis arCeva 



• saponi SesaZlebelia iyos Txevadi, granulebis, fxvnilis an mcire 
naWrebis saxiT; 
• xelebis dasabanad umjobesia Txevadi sapnis gamoyeneba. upiratesoba 
eniWeba erTjeradi gamoyenebis dozatorebs, radgan mravaljeradi 
gamoyenebis dozatorebi droTa ganmavlobaSi kontaminirdeba 
mikroorganizmebiT. mravaljeradi dozatorebis gamoyenebis 
SemTxvevaSi aucilebelia maTi gamorecxva, gamoSroba da Semdeg 
Sevseba Txevadi sapniT; 
• sapnis mcire naWrebis xmarebisas saWiroa iseTi sasapnis gamoyeneba, 
romelic swrafad Sreba; 
• sapnis SerCevisas gaTvaliswinebuli unda iqnes Semdegi kriteriumebi: 
SefuTvis saxe, xelebis kanis alergiuli reaqcia, dermatitebis 
gamowvevis sixSire, fasi da sxv. 
xelebis higienuri dezinfeqcia (antiseptika) 
• xelebis higienuri dezinfeqciisas gamoiyeneba iseTi antiseptikuri 
preparatebi, romlebsac gaaCniaT antimikrobuli aqtivoba da ar iwveven 
kanisa da lorwovanis gaRizianebas; 
• xelebis dasamuSaveblad gamoiyeneba 3-5 mililitri 70%-iani eTilis 
spirti an 45-60%-iani izopropanolis spirtiani antiseptikuri xsnari, 
romelic Seicavs 0,5%-ian qlorheqsidins an 1%-ian povidon-iods. 
antiseptikur saSualebebs Seizelen xelebze da ayovneben 15 wamiT 
(gaSrobamde). Semdgom xelebis gawmenda ar aris rekomendebuli. 
xelebis xiluli dabinZurebisas saWiroa winaswar maTi wyliT da 
sapniT dabana. 
xelebis qirurgiuli dezinfeqcia (antiseptika) 
• xelebis qirurgiuli dezinfeqciisas gamoyenebuli meTodebis dros 
gasaTvaliswinebelia maTi uaryofiTi mxareebi (magaliTad, zogierTi 
meTodi xangrZlivi procesia, rac zrdis xelebis travmuli 
dazianebebis risks); 
• qirurgiuli da higienuri antiseptikisas gamoiyeneba erTi da igive 
preparati. qirurgiuli dezinfeqciis xangrZlivoba 2-3 wuTia da 
moicavs winamxaris damuSavebasac; 
• qirurgiuli dezinfeqciisas gamoiyeneba mxolod kargad gamoxatuli 
antiseptikuri moqmedebis mqone preparatebi. 
qirurgiuli antiseptikis teqnika 
• xelebis dabana warmoebs sapniT da Tbili wyliT. rekomendebulia 
iseTi sanitariul-teqnikuri mowyobilobebis, dozatorebis, sapnis da 
antiseptikuri saSualebebis gamoyeneba, romelTa marTvaSic xelis 
mtevani ar monawileobs. am etapze antiseptikuri sapnis gamoyeneba ar 
aris aucilebeli; 
• jagrisis gamoyeneba ar aris rekomendebuli, saWiroebisas ki 
umjobesia rbili, erTjeradi da steriluri (romelic gauZlebs 
avtoklavirebas) jagrisis xmareba. jagrisi mxolod frCxilebis 
irgvliv gamoiyeneba; 
• xelebi dabanis Semdeg unda gamSraldes steriluri xelsaxociT. svel 



xelebze antiseptikuri saSualebebis gamoyeneba amcirebs mis 
koncentracias da axangrZlivebs gaSrobis dros. svel xelebze 
xelTaTmanebis Cacma xels uwyobs masSi siTxis warmoqmnas da zrdis 
mikroorganizmebis gamravlebis risks; 
• xelebis gaSrobis Semdeg aucilebelia antiseptikuri saSualebis 5mlis 
orjeradad/samjeradad (eqspoziciis droa 2_2,5wT) gamoyeneba. 
steriluri xelTaTmanebis Cacma xdeba xelebze antiseptikuri 
saSualebebis gaSrobis Semdeg. 
xelis dasamuSavebeli antiseptikuri saSualebebi 
antiseptikuri saSualebebis SerCeva damokidebulia samedicino Carevis 
saxeze, mikrofloris saxeobriv Semadgenlobaze, xelebis Sualeduri 
damuSavebis droze, antiseptikuri saSualebebis Rirebulebaze da sxv. 
antiseptikuri saSualebebis Semadgeneli aqtiuri komponentebia: spirti, 
iodi da iodis prepatebi, qlorheqsidini, triklozani da qlorqsileni 
(qlorqsilenoli). antiseptikuri preparatebis daxasiaTeba da maTi 
moqmedebis efeqturobis Sefaseba mocemulia #12 cxrilSi. 
klinikuri kvlevebiT damtkicebulia, rom 60-95% spirtis an 50-95% 
spirtisa da amoniumis, agreTve heqsaqlorofenisa da qlorheqsidin-
glukonatis mcire koncentraciis danamatebis Semcveli saSualebebi 
gamoyenebisTanve gamoxatul efeqts avlenen xelebis mikrofloris 
raodenobis SemcirebaSi. SedarebiT nakleb aqtiurobas avlenen 
qlorheqsidin-glukonati, iodifori, triklozani da Cveulebrivi saponi. 
aucilebelia TiToeuli pacientis sawolTan da yvela palatis 
SesasvlelTan ganTavsebul iqnes spirtis Semcveli antiseptikuri 
saSualebebi. TiToeuli eqimi uzrunvelyofili unda iyos individualuri 
(“jibis”) antiseptikuri dozatorebiT. 
antiseptikuri saSualebebis xSir gamoyenebasTan dakavSirebuli 
dermatitebi samedicino personalis mier antiseptikuri saSualebebis 
araadekvaturma gamoyenebam SesaZlebelia gamoiwvios kanis simSrale, mis 
zedapirze naxeTqebis da anTebiTi kerebis warmoqmna. xelebis dabana ver 
uzrunvelyofs kanidan kolonizebuli mikroorganizmebis mocilebas. 
yvela xelmisawvdom antiseptikur saSualebas Soris usafrTxoa spirtebi, 
gansakuTrebiT ki eTilis spirti, romelic xelebis zedapiris nakleb 
gaRiazianebas iwvevs. kontaqturi dermatitis ganviTarebis erT-erTi 
mniSvnelovani faqtoria xelebis cxeli wyliT xSiri dabana, damcavi 
saSualebebis iSviaTi gamoyeneba, qaRaldis xelsaxocebis uxarisxoba da 
lateqsze reaqcia. samedicino personalis kontaqturi alergiis xSiri 
mizezia xelebis higienisas aromatizeblebiT da konservantebiT 
gajerebuli saSualebebis gamoyeneba. 

RonisZiebebi, romlebic amcireben dermatitebis ganviTarebis risks 
• xelebis srulfasovani dabana da gaSroba; 
• amoniumis Semcveli saSualebebis iSviaTi gamoyeneba; 
• antiseptikuri saSualebebis zomieri gamoyeneba; 
• malamoebis gamoyeneba; 
• antiseptikuri saSualebebis cvla, gansakuTrebiT Tu romelimeze 



aRiniSneba xSirad gamoxatuli alergiuli reaqciebi; 
• samedicino personalis ganswavla. 
xelebis dasabani mowyobilobebi 
• xelebis dasabani mowyobilobebi saavadmyofos mTel teritoriaze 
moxerxebulad unda iyos ganlagebuli; 
• aucilebelia, yvela palataSi an palatidan gamosasvlelSi xelis 
dasabani mowyobilobebis ganTavseba; 
• aucilebelia xelebis dasabani mowyobilobebis ganTavseba 
gansakuTrebiT im ganyofilebebSi, sadac intensiurad tardeba 
sadiagnozo da invaziuri procedurebi (mag.: gulis kaTeterizacia, 
bronqoskopia, reqtosigmoidoskopia da sxv.); 
• niJarebis raodenoba ganisazRvreba pacientebis raodenobis da palatis 
farTobis gaTvaliswinebiT (gansakuTrebiT reanimaciuli da intensiuri 
TerapiisaTvis gankuTvnil darbazebSi); 
• kontaminaciis Tavidan acilebis mizniT, mizanSewonili ar aris 
aeratorebis (wylis gamafrqveveli) dayeneba onkanebze. 
xelTaTmanebis gamoyeneba 
xelTaTmanebis gamoyenebis upiratesoba 
• xelTaTmanebi amcirebs inficirebul pacientTan da maT gamonayofebTan 
kontaqtisas samedicino personalis dasnebovnebis risks; 
• xelTaTmanebi amcirebs pacientebis rezidentuli floris 
mikroorganizmebiT dasnebovnebis risks. misi gamoyeneba aucilebelia 
qirurgiuli operaciebis Catarebisas, damwvrobiTi Wrilobebis 
Sexvevisas da sxva samedicino manipulaciebis Catarebis dros; 
• xelTaTmanebi amcirebs samedicino personalis xelebis tranzitoruli 
mikroorganizmebiT kontaminaciis risks. 
xelTaTmanebis gamoyeneba xelebis dabanis da antiseptikuri 
saSualebebiT 
damuSavebis alternativas ar warmoadgens Semdegi mizezebis gamo: 
• xelTaTmanebi ver iZleva mikroorganizmebis SeuRwevadobis 100%-ian 
garantias; 
• qirurgiuli xelTaTmanebis 20-30% ziandeba operaciebis da samedicino 
manipulaciebis Catarebis dros; 
• erTjeradi xelTaTmanebis meored gamoyeneba dauSvebelia, radgan misi 
mravaljeradi damuSavebis procesi amcirebs dacviT Tvisebebs. 
xelTaTmanebis gamoyenebis rekomendaciebi 
steriluri xelTaTmanebis gamoyeneba aucilebelia: 
• didi da mcire qirurgiuli operaciebis dros; 
• qsovilebSi, kanqveS da lorwovan garsebSi sxvadasxva manipulaciis 
dros; 
• sterilur qsovilSi an organizmis siTxeebSi (sisxli, Tavzurgtvinis 
siTxe) samedicino mowyobilobebis Seyvanis dros; 
• organizmis siTxeebSi an Rrma qsovilebSi steriluri nemsiT 
medikamentebis Seyvanisas (masalis/sinjebis aReba gamokvlevisTvis); 
• centraluri kaTeteris Cadgmisas; 



• im manipulaciebis dros, rodesac samedicino xelsawyoebi SexebaSia 
pacientis lorwovan garsebTan (mag.: cistoskopia, Sardis buStis 
kaTeterizacia da sxv.); 
• bronqoskopiis, endoskopiis, kuW-nawlavis traqtis da traqeis sanaciis 
dros; 
• steriluri xelTaTmanebis gamoyeneba sasurvelia periferiul, venur 
da arteriul sisxlZarRvebSi manipulaciebis dros. 
arasteriluri xelTaTmanebis gamoyeneba aucilebelia klinikur-
diagnozur 
da mikrobiologiur laboratoriebSi pacientebidan masalis (liqvori, 
eqsudati, ganavali, Sardi, Cirqi da a.S.) aRebisas, aseve prozeqturaSi, 
sadezinfeqcio saSualebebTan, citostatikur da sxva qimiur 
preparatebTan 
kontaqtis dros. 
erTjeradi xelTaTmanebis gamoyenebis Semdeg saWiroa maTi dezinfeqcia 
da 
ganadgureba. mravaljeradi xmarebis xelTaTmanebis gamoyenebis Semdeg ki 
maTi dezinfeqcia, winasasterilizacio damuSaveba da avtoklavSi 
orTqliT 
sterilizacia. 
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დეფინიცია: პროტოკოლი განმარტავს თუ ვინ, რატომ, როგორ და როდის უნდა დაიცვას 

ხელის ჰიგიენა. 

ათასობით ადამიანი იღუპება ყოველდღიურად მთელს მსოფლიოში ნოზოკომური 

(საავადმყოფოს შიდა) 

ინფექციებისგან. ხელები წარმოადგენს ინფექციის გამომწვევი აგენტების გადაცემის 

უმთავრეს წყაროს 

სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისას 

პასუხისმგებლობა:  

ეკისრება ნებისმიერ მედიცინის მუშაკს, სამედიცინო დაწესებულების სხვა 

პერსონალს.  პაციენტის მომსახურებაში პირდაპირ ან ირიბად ჩართულ პირს მოეთხოვება 

იზრუნოს 

ხელის ჰიგიენაზე და გააჩნდეს სათანადო უნარი შეასრულოს იგი სწორად და დროულად 

ხელების „ინფექციური“ მიკროფლორა: ხელების კანის ზედაპირზე არსებული 

მიკროორგანიზმები 



პირობითად იყოფიან 2 ჯგუფად: 1) რეზიდენტული და 2) ტრანზიტორული 

1) რეზიდენტური მიკროფლორა 

რეზიდენტური მიკროორგანიზმები მუდმივად ცხოველმყოფელობენ და მრავლდებიან 

კანზე. ყველაზე 

დიდი რაოდენობითაა ფრჩხილების გარშემო, მათ ქვეშ და თითებს შორის. რეზიდენტური 

ფლორის 

საბოლოო განადგურება ხელების დაბანით და ანტისეპტიკური საშუალებების გამოყენებით 

პრაქტიკულად შეუძლებელია, თუმცა აღნიშნული პროცედურები მკვეთრად ამცირებს მათ 

რაოდენობას 

2) ტრანზიტორული მიკროფლორა: 

ტრანზიტორულ (არაკოლონირებად) მიკროფლორას განსაკუთრებული ეპიდემიოლოგიური 

მნიშვნელობა აქვს და მას სამედიცინო პერსონალი იძენს ინფიცირებულ (კოლონიზირებულ) 

პაციენტებთან ან კონტამინირებულ გარემო ობიექტებთან კონტაქტის შედეგად. 

ტრანზიტორული 

ფლორა შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით საშიში 

მიკროორგანიზმებით (Escherchia. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., და 

სხვა 

გრამუარყოფითი ბაქტერიებით, S. aures, C. albicans, როტავირუსები და სხვა) მათ შორის 

საავადმყოფოსშიდა ინფექციების გამომწვევი ჰოსპიტალური შტამებით. ტრანზიტორული 

მიკროორგანიზმები ხელების კანზე ცხოველმყოფელობას ინარჩუნებენ მცირე დროის 

განმავლობაში 

(იშვიათად 24სთ-ზე მეტი). მათი მნიშვნელოვანი რაოდენობის მოცილება შესაძლებელია 

ხელების 

დაბანით, ხოლო განადგურება - ანტისეპტიკური საშუალებებით 

თუ კანი დაზიანებულია (მ. შ. ხელების დაბანის და ანტისეპტიკური დამუშავების 

არაადექვატური 

მეთოდების გამოყენების შედეგად) ტრანზიტორული მიკროორგანიზმებს ხანგრძლივი 

დროის 

განმავლობაში შეუძლიათ კანზე კოლონიზაცია და მისი ინფიცირება. ამ დროს ფორმირდება 

ახალი და 

უფრო საშიში რეზიდენტული ფლორა. აღნიშნული გარემოებების დროს სამედიცინო 

პერსონალის 

ხელები წარმოადგენს როგორც ინფექციის გადაცემის ფაქტორს, ასევე ინფექციის 

რეზერვუარსაც 

ფრჩხილების ლაქი და სამკაულები: 

• სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელსაც პირდაპირი კონტაქტი აქვს პაციენტთან, 

კატეგორიულად აკრძალულია ხელოვნური ფრჩხილებისა და მათი დამაგრძელებლების 

გამოყენება 

• ბუნებრივი ფრჩხილები უნდა იყოს მოკლედ დაჭრილი 

• მანიკიურის გაკეთებასთან დაკავშირებულმა ზოგიერთმა მანიპულაციამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს 

მიკროტრავმები, რომლებიც პოტენციურად წარმოადგენენ ინფექციის შეჭრის ადგილს 

• ფრჩხილების ლაქმა შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი დერმატოლოგიური რეაქციები, 

რის 



შედეგადაც შესაძლოა განვითარდეს fseudomonas-ით და Candida-თი გამოწვეული მეორადი 

ინფექციები. ამასთან, ნახევრად გადაცლილი ლაქი აძნელებს მიკროორგანიზმების 

მოცილებას. 

უპირატესობა ენიჭება მოკლედ და აკურატულად დაჭრილ ფრჩხილებზე წასმულ 

გამჭვირვალე 

ლაქს, რადგან მუქი ფერის ლაქი ვიზუალურად ფარავს ფრჩხილქვეშა არეებში არსებულ 

დაბინძურებას 

• არ არის მიზანშეწონილი ბეჭდებისა და სხვა სამკაულის ტარება, რადგან ისინი აძნელებენ 

ხელების სრულფასოვან დამუშავებას 

ხელების ჰიგიენისათვის აუცილებელი აღჭურვილობა: 

• თბილი წყალი 

• დასაბანი საშუალება (ბაქტერიოციდული და საყოფაცხოვრებო საპონი) 

• გასამშრალებელი საშუალება 

• სადეზინფექციო საშუალება (ანტისეპტიკი) 

• დამატენიანებელი საშუალება 

• სპეციალური კონტეინერი ნარჩენებისთვის 

არსებობს ხელების დეკონტამინაციის სამი დონე: 

• ხელების ჩვეულებრივი დაბანა - პაციენტებთან ან/და კონტამინირებულ გარემო 

ობიექტებთან 

კონტაქტისას სამედიცინო პერსონალის/ნებისმიერი ინდივიდის ხელების კანიდან ჭუჭყისა 

და 

ტრანზიტორული ფლორის მოცილება 

• ჰიგიენური ანტისეპტიკა - ტრანზიტორული მიკროფლორის მოცილება ან განადგურება 

• ქირურგიული ანტისეპტიკა - ტრანზიტორული მიკროფლორის მოცილება ან განადგურება 

და 

რეზიდენტული ფლორის შემცირება 

რეკომენდაცია: 

ხელების ჩვეულებრივი დაბანა საპნის გამოყენებით სავალდებულოა: 

• პაციენტთან ფიზიკური კონტაქტის წინ და შემდეგ 

• საკვების მომზადების და გაცემის წინ 

• ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების (პირადი ტუალეტი) დაკმაყოფილების შემდეგ 

• ყველა შემთხვევაში, როდესაც ხელები ვიზუალურად ბინძურია 

ხელების ჰიგიენური ანტისეპტიკა სავალდებულოა: 

• ინვაზიური პროცედურის ჩატარების წინ და შემდეგ 

• პაციენტთან კონტაქტის წინ და შემდეგ 

• ნებისმიერი სახის ჭრილობასთან კონტაქტის წინ და შემდეგ 

• იმ მანიპულაციების წინ და შემდეგ, რომელთა დროსაც სამედიცინო პერსონალს კონტაქტი 

აქვს 

პაციენტის ლორწოვანთან, სისხლთან, სხვა ბიოლოგიურ სითხეებთან და გამონაყოფებთან 

(ხელების მიკროორგანიზმებით კონტამინაციის რისკის საგრძნობლად მატების გამო) 

• იმ საგნებთან კონტაქტის შემდეგ, რომლებიც შესაძლებელია დაბინძურებული იყოს 

პათოგენური 

მიკროორგანიზმებით და ჰოსპიტალური ინფექციების გამომწვევებით (სადრენაჟო 

სისტემები, 



შარდის შესაგროვებელი ჭურჭელი) 

• ინფექციურ ან მულტირეზისტენტული/საშიში მიკრორგანიზმების მატარებელ 

პაციენტებთან 

კონტაქტის წინ და შემდეგ 

• ინფიცირების მაღალი რისკის განყოფილებებში (ინტენსიური თერაპია და სხვა) 

სამედიცინო 

პერსონალის ერთი პაციენტიდან მეორეზე გადასვლის წინ და შემდეგ 

ხელის დამუშავების პროცედურა 
ხელების ჰიგიენური ანტისეპტიკის ტექნიკა: 

• ხელების დაბანის წინ აუცილებელია ბეჭდების და სხვა სამკაულების მოხსნა. რადგან ისინი 

აძნელებენ მიკროორგანიზმების ეფექტურ მოცილებას 

• საჭიროა ხელების ენერგიულად გასაპვნა (მინიმუმ 10 წმ-ის განმავლობაში) და თბილი 

წყლით 

ჩამობანა 

• ხელები მშრალდება ხელსახოცით, რომლითაც უნდა დაიკეტოს ონკანი. ხელების 

გასამშრალებლად საერთო მოხმარების ხელსახოცის გამოყენება დაუშვებელია. სასურველია 

ერთჯერადი ქაღალდის ხელსახოცის გამოყენება, ხოლო მისი არქონის შემთხვევაში - 

ინდივიდუალური სუფთა ნაჭრების (30X30სმ-ს ) 

• ყოველი გამოყენების შემდეგ ნაჭრის ხელსახოცი თავსდება სპეციალურად გამოყოფილ 

კონტეინერში (იხილეთ სამედიცინო ნარჩენების და თეთრეულის სანიტარული რეჟიმის 

პროტოკოლი) სამრეცხაოში გასაგზავნად. ელექტროსაშრობის გამოყენება ხელების 

გასამშრალებლად არასასურველია 

ხელების დაბანის პრაქტიკის სიმწირე: 

• ხელების ზედაპირის 89% დაუბანელი რჩება 

• ხელების დაბანისას ხშირად გამოტოვებული უბნები: 

• თითების დაბოლოებების 

• თითებშუა მიდამო 

• ხელისგულები 

• ცერა თითები 

 

ხელის დაბანის პროცედურა: 
 

დაიბანე ხელები ხილული დაბინძურებისას! სხვა შემთხვევაში კი, დაიმუშავე ხელები 

შესაბამისი 

ანტისეპტიკით 

ხელების ჰიგიენური დაბანის საერთო ხანგრძლივობაა: 40-60 წმ და სავალდებულოა 

დაიცვათ შემდეგი 

თანმიმდევრობა: 

 

0. დაისველეთ ხელები წყლით; 

1. ჩამოასხით მუჭაში საკმარისი საპონი ხელის ზედაპირების სრულად დასაფარად; 

2. გადაანაწილეთ და შეიზილეთ თანაბრად ხელისგულებით; 

3. მარჯვენა ხელისგულით მარცხენა ხელის ზურგზე შეზელვით, თითების გადაჭდობით და 

პირიქით; 



4. ხელისგულების შეტყუპებითა და თითების გადაჭდობით; 

5. თითის ზურგების დამუშავებით მეორე ხელის მუჭაში მოქცევით; 

6. მარცხენა ცერა თითის დამუშავება წრიული მოძრაობით მარჯვენა მუჭაში მოქცევით და 

პირიქით; 

7. მარჯვენა ხელის შეტყუპებული თითების წინ და უკან წრიული მოძრაობით მარცხენა 

ხელისგულზე და პირიქით; 

8. დაიბანეთ ხელები წყლით 

9. გაიმშრალე ხელები ერთჯერადი ხელსახოცით; 

10. ონკანის დასაკეტად გამოიყენეთ ერთჯერადი ხელსახოცი; 

11. თქვენი ხელები ახლა უკვე უსაფრთხოა 

12. ხელების ჰიგიენური ანტისეპტიკის განსახორციელებლად საბოლოო ეტაპზე 

აუცილებელია 

სპირტის შემცველი, კანის დამუშავებისთვის განკუთვნილი ანტისეპტიკის გამოყენება. 

ხელების მოვლა: 

• ხელების სრულფასოვანი დაბანა და გაშრობა 

• საპნის ზომიერი გამოყენება 

• საპნის ცვლა, განსაკუთრებით თუ რომელიმეზე აღინიშნა ხშირად გამოხატული 

ალერგიული 

რეაქციები 

• ნუ გამოიყენებთ ცხელ წყალს ხელებზე გადასავლებად 

• იზრუნეთ თქვენი ხელების ჯანმრთელობაზე დამცავი კრემის ან ლოსიონის რეგულარული 

გამოყენებით, არანაკლებ ყოველდღიურად 

ხელების დაბანის მოწყობილობები: 

• ხელების დასაბანი მოწყობილობები საავადმყოფოს მთელ ტერიტორიაზე მოხერხებულად 

უნდა 

იყოს განლაგებული 

• აუცილებელია, ყველა პალატაში ან პალატიდან გამოსასვლელში ხელის დასაბანი 

მოწყობილობების განთავსება 

• აუცილებელია ხელის დასაბანი მოწყობილობების განთავსება განსაკუთრებით იმ 

განყოფილებებში, სადაც ინტენსიურად ტარდება სადიაგნოსტიკო და ინვაზიური 

პროცედურები 

(მაგ: გულის კათეტერიზაცია, ბრონქოსკოპია, რექტოსიმოიდოსკოპია და სხა) 

• ნიჟარების რაოდენობა განისაზღვრება პაციენტების რაოდენობის და პალატების ფართობის 

გათვალისწინებით (განსაკუთრებით რეანიმაციული და ინტენსიური თერაპიისათვის 

განკუთვნილ დარბაზში) 

• კონტამინაციის თავიდან აცილების მიზნით, მიზანშეწონილი არ არის აერატორიების 

(წყლის 

გამაფრქვეველი) დაყენება ონკანზე. 
 

 

საპნის არჩევა: 

 

• საპონი შესაძლებელია იყოს თხევადი, გრანულების, ფხვნილის ან მცირე ნაჭრების სახით 



• ხელების დასაბანად უმჯობესია თხევადი საპნის გამოყენება. უპირატესობა ენიჭება 

ერთჯერადი 

გამოყენების დოზატორებს, რადგან მრავალჯერადი გამოყენების დოზატორები დროთა 

განმავლობაში კონტამინირდება მიკროორგანიზმებით. მრავალჯერადი დოზატორების 

გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია მათი გამორეცხვა, გაშრობა და შემდეგ შევსება 

თხევადი 

საპნით. 

• საპნის მცირე ნაჭრების გამოყენებისას საჭიროა ისეთი სასაპნის გამოყენება, რომელიც 

სწრაფად 

შრება 

• საპნის შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი კრიტერიუმები: შეფუთვის 

სახე, 

ხელების კანის ალერგიული რეაქცია, დერმატიტების გამოწვევის სიხშირე, ფასი და სხვა. 

ხელის ჰიგიენის ხუთი მომენტი 

 

მომენტი 1 - პაციენტთან შეხებამდე 

რატომ? თქვენს ხელებზე არსებული ინფექციის გამომწვევებით პაციენტის 

კოლონიზაციისაგან, 

ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში ეგზოგენური ინფექციებისაგან დასაცავად 

როდის? გაისუფთავეთ ხელები პაციენტთან შეხებამდე ვიდრე მიუახლოვდებით 

სიტუაციები, როდესაც უნდა იქნეს გამოყენებული მომენტი 1: 
ა) ხელის ჩამორთმევამდე, სანამ ბავშვს თავზე ხელს გადაუსვამთ ან შუბლს გაუსინჯავთ; 

ბ) სანამ გაუწევთ პაციენტს დახმარებას საკუთარი თავის მოვლაში: გადაადგილება, აბაზანის 

მიღება, 

ჩაცმა, საკვების მიღება და ა.შ. 

გ) პაციენტის მომსახურებისა და არაინვაზიური ხასიათის პროცედურების ჩატარებამდე: 

ჟანგბადის 

ნიღაბის მორგება, მასაჟის გაკეთება 

დ) ფიზიკალური მონაცემების არაინვაზიურ შემოწმებამდე: პულსის გასინჯვა, სისხლის 

წნევის 

გაზომვა, ფილტვების მოსმენა, ეკგ გადაღება 

 

მომენტი 2 - სუფთა/ასეპტიკური პროცედურის ჩატარებამდე 

 

რატომ? ინფექციის გამომწვევი პათოგენების, მათ შორის მისივე პათოგენების, ორგანიზმში 

შეღწევისაგან პაციენტის დასაცავად 

როდის? გაისუფთავეთ ხელები პაციენტისათვის ინფიცირების რისკის კრიტიკულ ზონასთან 

უშუალო შეხებამდე (მაგალითად, ლორწოვანი გარსები, დაზიანებული კანი, ინვაზიური 

სამედიცინო იარაღები) 
 

სიტუაციები, როდესაც უნდა იქნეს გამოყენებული მომენტი 2: 
 
ა) პაციენტის პირის ღრუს, ცხვირის, ყურის დათვალიერებამდე ინსტრუმენტის გამოყენებით, 

ან მის 

გარეშე, კბილების გახეხვამდე, თვალის წვეთების ჩაწვეთებამდე, ვაგინალურ ან რექტალურ 



გასინჯვამდე, სუპოზიტორის (სანთლის) ჩადგმამდე, ლორწოს ასპირაციამდე 

ბ) ჭრილობის დამუშავებამდე ინსტრუმენტის გამოყენებით, ან მის გარეშე, ვეზიკულაზე 

მაზის წასმამდე, 

კანქვეშა ინექციამდე/პუნქციამდე 

გ) ინვაზიური სამედიცინო მოწყობილობის შეყვანამდე (ნაზალური კანულა, 

ნაზოგასტრალური ზონდი, 

ენდოტრაქეალური ზონდი, საშარდე ზონდი, კანქვეშა კათეტერი, დრენაჟი), ინვაზიური 

სამედიცინო 

მოწყობილობის გამოყენებით ნებისმიერი სახის (საკვები, მედიკამენტი, დრენირება, 

ასპირაცია, 

მონიტორირება) საინფუზიო სისტემის შეწყვეტამდე/გახსნამდე 

დ) საკვების, მედიკამენტის, ფარმაცევტული პროდუქტების, სტერილური მასალების 

მომზადებამდე 

მომენტი 3 - ბიოლოგიური სითხეებით ექსპონირების რისკის შემცველი კონტაქტის შემდეგ 

რატომ? თქვენს დასაცავად კოლონიზაციისა და ინფიცირებისაგან პაციენტის ორგანიზმში 

არსებული პათოგენებით, და ასევე, სამედიცინო დაწესებულების გარემოს დასაცავად 

პათოგენების გავრცელებისაგან 

როდის? გაისუფთავეთ ხელები ბიოლოგიური სითხეებით ექსპონირების რისკის შემცველი 

კონტაქტის დასრულებისთანავე (და ხელთათმანის გახდის შემდეგ) 

სიტუაციები, როდესაც უნდა იქნეს გამოყენებული მომენტი 3: 
ა) ლორწოვან გარსებთან და დაზიანებულ კანთან კონტაქტის დასრულებისთანავე 

ბ) კანქვეშ ინქციის ან პუნქციის გაკეთების შემდეგ; ინვაზიური სამედიცინო მოწყობილობის 

ჩადგმის 

შემდეგ (სისხლძარღვშიგა მოწყობილობა, კათეტერი, ზონდი, დრენაჟი და სხვ.); ინვაზიური 

საინფუზიო 

სისტემის შეწყვეტის/გახსნის შემდეგ 

გ) ინვაზიური სამედიცინო მოწყობილობის ამოღების შემდეგ 

დ) ნებისმიერი სახის დამცავი მასალის მოცილების შემდეგ (ხელსახოცი, შესახვევი მასალა, 

დოლბანდი, 

სანიტარიული პაკეტი და სხვ) 

ე) ორგანული წარმოშობის მასალებისათვის განკუთვნილი სინჯის კონტეინერებთან შეხების 

შემდეგ, 

ექსკრემენტებისა და ბიოლოგიური სითხეებისაგან გაწმენდის შემდეგ, კონტამინირებული 

ზედაპირებისა და დაბინძურებული მასალების მოცილება/გაწმენდის შემდეგ 

(დაბინძურებული 

თეთრეული, პროთეზები, ინსტრუმენტები, შარდისა და ფეკალიების კონტეინერი, 

ტუალეტები და სხვ.) 
 

მომენტი 4 - პაციენტთან შეხების შემდეგ 

 

რატომ? თქვენს დასაცავად პაციენტის პათოგენებით კოლონიზაციისაგან და სამედიცინო 

დაწესებულების გარემოს დასაცავად პათოგენების გავრცელებისაგან 

როდის? გაისუფთავეთ ხელები, როდესაც ტოვებთ ადგილს, სადაც პაციენტი იმყოფება, მას 

შემდეგ, რაც შეეხეთ პაციენტს 



სიტუაციები, როდესაც უნდა იქნეს გამოყენებული მომენტი 4, ვიდრე დატოვებთ პაციენტს 

და მასთან 

კონტაქტის ადგილს : 
ა) ხელის ჩამორთმევის, ბავშვისათვის თავზე ხელს გადასმის ან შუბლის გასინჯვის შემდე; 

ბ) მას შემდეგ, რაც გაუწიეთ პაციენტს დახმარება საკუთარი თავის მოვლაში: გადაადგილება, 

აბაზანის 

მიღება, ჩაცმა, საკვების მიღება და ა.შ. 

გ) პაციენტის მომსახურებისა და არაინვაზიური ხასიათის პროცედურების ჩატარების 

შემდეგ: ლოგინის 

თეთრეულის გამოცვლა მწოლიარე პაციენტისათვის, ჟანგბადის ნიღაბის მორგება, მასაჟის 

გაკეთება 

დ) ფიზიკალური მონაცემების არაინვაზიური შემოწმების შემდეგ: პულსის გასინჯვა, 

სისხლის წნევის 

გაზომვა, ფილტვების მოსმენა, ეკგ გადაღება 

მომენტი 5 - პაციენტთან შეხებაში არსებულ საგნებთან კონტაქტის შემდეგ 

რატომ? თქვენს დასაცავად პაციენტის პათოგენებით კოლონიზაციისაგან, რომლებიც 

შეიძლება 

იყოს ზედაპირებზე/ პაციენტის გარშემო არსებულ საგნებზე და სამედიცინო დაწესებულების 

გარემოს დასაცავად პათოგენების გავრცელებისაგან 

როდის? გაისუფთავეთ ხელები პაციენტის გარშემო არსებულ ნებისმიერ საგანთან ან 

ავეჯთან 

შეხების შემდეგ, როდესაც ტოვებთ იმ ადგილს სადაც იმყოფება პაციენტი, იმ შემთხვევაშიც 

კი, 

თუ მას არ შეხებიხართ. 

სიტუაციები, როდესაც უნდა იქნეს გამოყენებული მომენტი 5, ვიდრე დატოვებთ იმ ადგილს 

სადაც 

იმყოფება პაციენტი, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას არ შეხებიხართ. 
ა) იმგვარი აქტივობების შემდეგ, რაც მოიცავს ფიზიკურ კონტაქტს პაციენტის 

ადგილსამყოფელთან: 

ლოგინის თეთრეულის გამოცვლა პაციენტისათვის, რომელსაც არ აქვს წოლითი რეჟიმი, 

საწოლის 

გადაადგილება, საწოლთან მდგარი ტუმბოს გადაწმენდა 

ბ) სამედიცინო მომსახურების სხვადასხვა აქტივობების განხორციელების შემდეგ: 

პერფუზიის სიჩქარის 

რეგულირება, განგაშის მონიტორინგის გადატვირთვა 

გ) ზედაპირებსა ან საგნებთან კონტაქტის შემდეგ (შენიშვნა: საუკეთესო გამოსავალია 

არასაჭირო 

კონტაქტის თავიდან აცილება): საწოლზე დაყრდნობა, მაგიდაზე/ტუმბოზე დაყრდნობა 
 

შედეგი/გამოსავალი: სუფთა ხელები უსაფრთხო მუშაობისათვის; 

აუდიტის კრიტერიუმები : 

• რამდენ დაწესებულებას (%) აქვს აღნიშნული პროტოკოლი? 

• ჰოსპიტალის რამდენმა ექთანმა და ექთნის თანაშემწემ (%) გაიარა სწავლება მოცემული 

პროტოკოლის პრაქტიკაში დანერგვის კუთხით? 



• აღნიშნული პროტოკოლის გამოყენებით ხელების ჰიგიენური ანტისეპტიკის შემდეგ 

რამდენით 

(%) შემცირდა ნოზოკომური ინფექციების რიცხვი? 

• აღნიშნული პროტოკოლის გამოყენებით ხელების ჰიგიენური ანტისეპტიკის შემდეგ 

რამდენით 

(%) შემცირდა პაციენტების ინფიცირება? 

• აღნიშნული პროტოკოლის გამოყენებით ჰიგიენური ანტისეპტიკის დაბანის შემდეგ 

რამდენით 

(%) შემცირდა სამედიცინო დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალის ინფიცირება? 

პროტოკოლის დანერგვისათვის საჭირო რესურსი: 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური: 

ექთანი • ნოზოკომური ინფექციის გავრცელების პრევენცია 

• სამედიცინო პერსონალის ინფიცირების პრევენცია 

• პაციენტის და მისის ოჯახის წევრების 

ინფიცირების პრევენცია 

სავალდებულო 

ექთნის თანაშემწე 

• ნოზოკომური ინფექციის გავრცელების პრევენცია 

• სამედიცინო პერსონალის ინფიცირების პრევენცია 

• პაციენტის და მისის ოჯახის წევრების 

ინფიცირების პრევენცია 

სავალდებულო 

ექიმი • ნოზოკომური ინფექციის გავრცელების პრევენცია 

• სამედიცინო პერსონალის ინფიცირების პრევენცია 

• პაციენტის და მისის ოჯახის წევრების 

ინფიცირების პრევენცია 

სავალდებულო 

სამედიცინო დაწესებულების ყველა 

პერსონალი, რომლებიც უშუალოდ 

შეხებაში არიან პაციენტებთან ან იმ 

საგნებთან, რომელსაც შეიძლება 

შეეხოს პაციენტი, მისი ოჯახის 

წევრი ან სამედიცინო 

დაწესებულებაში მომუშავე 

პერსონალი 

• ნოზოკომური ინფექციის გავრცელების პრევენცია 

• სამედიცინო პერსონალის ინფიცირების პრევენცია 

• პაციენტის და მისის ოჯახის წევრების 

ინფიცირების პრევენცია 

 

ნარჩენების უტილიზაცია სამედიცინო დაწესებულებებში 
 

პროტოკოლის მიზანი: 



• სამედიცინო დაწესებულებაში ნოზოკომური ინფექციების პრევენცია 

• მიკროორგანიზმების გავრცელების მაქსიმალური შეზღუდვა 

• ინფექციის გავრცელების გარემოფაქტორებთან ასოცირებული რისკების კონტროლი 

• პაციენტის უსაფრთხოების დაცვა 

• სამედიცინო პერსონალის ინფიცირების პრევენცია 

სამიზნე ჯგუფი: 

• ჰოსპიტალი 

• ამბულატორია 

• პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება 

ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი: 

• პროცედურას ასრულებს პრაქტიკოსი ექთანი, ექთნის თანაშემწე 

• პროცესის კონტროლს ანხორციელებს სამედიცინო დაწესებულების ექიმი-ეპიდემიოლოგი 

სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები: სამედიცინო 

დაწესებულებაში 

პროტოკოლის გამოყენება უნდა მოხდეს ყველა პროფილის განყოფილებაში რუტინულად და 

დაუყოვნებლივ საჭიროების შემთხვევაში 

დეფინიცია: პროტოკოლი შემუშავებულია ნოზოკომური ინფექციების 

ეპიდზედამხედველობის, 

პრევენციისა და კონტროლის წესების თანახმად. ეს არის ღონისძიებათა სისტემა, რომელიც 

დაფუძნებულია ეპიდემიოლოგიური დიაგნოსტიკის მონაცემებზე და მიმართულია 

სამედიცინო 

დაწესებულებაში ინფექციურ დაავადებათა აღმოცენებისა და გავრცელების პრევენციისაკენ 

ნარჩენების კლასიფიკაცია ეპიდემიოლოგიური, ტოქსიკოლოგიური და რადიაციული 

საშიშროების 

მიხედვით: 

1. „ა“ კლასის სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულების უსაფრთხო ნარჩენები - 

თეთრი 

ფერის კონტეინერი; 

2. „ბ“ კლასის სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების საშიში (სარისკო) ნარჩენების 

- 

წითელი ფერის კონტეინერი 

3. „გ“კლასი სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების განსაკუთრებით საშიში 

ნარჩენები - 

ყვითელი ფერის კონტეინერი 

4. „დ“ კლასი საწაარმოოს მსგავსი ნარჩენები 

5. „ე“ კლასი რადიაქტიული ნარჩენები 

6. „ნემსები, შპრიცები, კალმები“ - ცალკე მყარ კონტეინერში 

„ა“ კლასის ნარჩენები - უსაფრთხო ნარჩენები 

-კომუნალური ნარჩენები 

- საოფისე ნარჩენები 

- ყველანაირი მყარი ნაგავი 

- ნარჩენები ბიოლოგიურ სითხეებთან, ინფექციურ ავადმყოფებთან კონტაქტის გარეშე 



• „ა“ კლასის ნარჩენი გროვდება ერთჯერად პაკეტებსა და მრავალჯერადი გამოყენების 

კონტეინერში 

• პაკეტი უნდა მოთავსდეს კონტეინერში 

• 3/4 - ით შევსების შემდეგ საჭიროა მისი ჰაერისგან დაცლა და ჰერმეტიზება, (რეზინის 

ხელთათმანებით, ნიღბით) 

• შემდეგ თავსდება მრავაჯერადი გამოყენების კონტეინერში, რომელიც შეიძლება 

დაყოვნდეს ამ 

მიზნით გამოყოფილ სპეციალურ სათავსოში 72 სთ-ით 

• ნარჩენების გატანა ხორციელდება დამლაგებლის მიერ დღეში 2-ჯერ 9 სთ და 19:00სთ-ზე 

• დაბრუნებულ კონტეინერს უტარდება დეზინფექცია (იხ. სამედიცინო საგნების 

წინასასტერილიზაციო წმენდის და დეზინფექციი პროტოკოლი) 

„ბ“ კლასის საშიში (სარისკო) ნარჩენები 

- პოტენციურად ინფიცირებული ნარჩენები 

- სხვადასხვა გამონაყოფებით, მათ შორის სისხლით დაბინძურებული მასალები და 

ინსტრუმენტები 

-საოპერაციოს ორგანული ნარჩენები (ორგანოები, ქსოვილები) 

- ინფექციური გამონაყოფების ყველანაირი ნარჩენები 

- პათოგენებით კონტამინირებული ნაგავი 

_ ანატომიური ნარჩენები 

- III-IV ჯგუფის პათოგენურ მიკროორგანიზმებთან მომუშავე ლაბორატორიების 

ნარჩენები 

• ერთჯერადი გამოყენების პარკები ჩაეფინოს კონტეინერებში 

• ნარჩენების შევსების შემდეგ მოვახდინოთ ნარჩენების დეზინფექცია 

• ჩავყაროთ ერჯერად პარკებში 3/4-ით შევსების შემდეგ დავცალოთ ჰაერისგან და 

დაპრესილი 

მოვათავსოთ მრავალჯერადი გამოყენების კონტეინერებში; ეს პროცედურა ტარდება 

არასტერილური ხელთათმანებით და ნიღბით 

„ გ“ კლასის განსაკუთრებით საშიში ნარჩენები 

-მასალა, რომელსაც იყენებენ განსაკუთრებით საშიში ინფექციებით დაავადებულ 

- განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო ინფექციებით დაავადებული პაციენტების 

შეხებაში 

მყოფი ყველანაირი სამედიცინო და არასამედიცინო მასალა 

- I-II პათოგენების ჯგუფის მიკროორგანიზმებთან შეხებაში მყოფი მასალა 

- ფტიზიატრიული და მიკრობიოლოგიური დაინფიცირების მასალა 

• „გ“ კლასის ნარჩენები საჭიროებს აუცილებელ დეზინფექციას უშუალო პირველადი 

შეგროვების 

ადგილზე, სადეზინფექციო ხსნარში და შემდეგ განადგურებას. (სამუშაო ტარდება რეზინის 

ხელთათმანებით და ნიღბით) 

• „გ“კლასის ნარჩენების შესაგროვებლად გამოყენებული ერთჯერადი პაკეტები უნდა 

უზრუნველყოფდეს 15კგ-მდე წონის ნარჩენების უსაფრთხო შეგროვების შესაძლებლობას და 

ჰერმეტიზებას 

• „გ“ კლასის ნარჩენების კონტეინერი აუცილებელია განთავსდეს იზოლირებულ სათავსოში 



• „გ“ კლასის ნარჩენებით ერთჯერადი გამოყენების პარკის 3/4-ით შევსების შემდეგ საჭიროა 

მისი 

ჰაერისაგან დაცლა და ჰერმეტიზება 

• შემდეგ იტვირთება გასატანად გამზადებულ თავსახურიან კონტეინერში 

• საოპერაციოებსა და ლაბორატორიებში წარმოქმნილი ნარჩენები, მიკრობიოლოგიური 

კულტურები და შტამები, ვაქცინები, ვირუსოლოგიური სახიფათო მასალები, დეზინფექციის 

შემდეგ უნდა შეგროვდეს მყარ, ერთჯერადი გამოყენების, ჰერმეტულ კონტეინერში 

• გატანა ხდება ყოველდღე 

• განყოფილებაში დაბრუნებული კონტეინერი მუშავდება სადეზინფექციო ხსნარით (იხ. 

სამედიცინო საგნების წინასასტერილიზაციო წმენდის და დეზინფექციი პროტოკოლი) 

„დ“ კლასის ნარჩენები - სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულების ნარჩენები, 

რომლებიც 

შედგენილობის მიხედვით საწარმოო ნარჩენებს უტოლდება: 

- ლუმინესცენციური ნათურა 

- ვერცხლისწყლისშემცველი ხელსაწყოები 

- ციტოსტატიკური პრეპარატები 

• მოცემული  

• შევსების შემდეგ აუცილებელია ჭურჭლის ჰერმეტიზაცია და შენახვა დამხმარე სათავსოში. 

ამ  სახის ნარჩები უნდა გაიტანონ სპეციალიზებულმა სამსახურებმა ხელშეკრულების 

საფუძველზე 

„ე“ კლასის ნარჩენები - სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულების რადიაქტიული 

ნარჩენები 

• რადიოიზოტოპური ლაბორატორიებისა და რენტგენის კაბინეტების ნარჩენები 

• დიაგნოსტიკური ლაბორატორიების ნარჩენები 

• მოცემული კლასის ნარჩენების შეგროვება, შენახვა და გატანა უნდა შეესაბამებოდეს 

რადიაქტიური ნივთიერებებისა და მაიონიზირებელი გამოსხივების სხვა წყაროებთან 

მუშაობის წესებს 

მათი გატანა ხორციელდება სპეციალიზირებული სამსახურების მიერ ხელშეკრულების 

საფუძველზე 

საჭიერო აღჭურვილობა: 

1. ერთჯერადი პაკეტები და მრავალჯერადი გამოყენების თეთრი ფერის კონტეინერი - „ა“ 

კლასის 

ნარჩენებისთვის 

2. ერთჯერადი, მყარი, ჩხვლეტისადმი რეზისტენტული, არაჟონვადი, ჩამკეტით/მჭიდროდ 

დახურული წითელი ფერის კონტეინერები -„ბ“ კლასის ნარჩენებისათვის 

3. ერთჯერადი, მყარი, ჩხვლეტისადმი რეზისტენტული, არაჟონვადი, ჩამკეტით/მჭიდროდ 

დახურული ყვითელი ფერის კონტეინერები -„გ“ კლასის ნარჩენებისათვის 

4. ერთჯერადი, მყარი, ჩხვლეტისადმი რეზისტენტული, არაჟონვადი, ჩამკეტით/მჭიდროდ 

დახურული კონტეინერები -„დ“ კლასის ნარჩენებისათვის 

5. ერთჯერადი, მყარი, ჩხვლეტისადმი რეზისტენტული, არაჟონვადი, ჩამკეტით/მჭიდროდ 

დახურული წითელი ფერის კონტეინერები -„ე“ კლასის ნარჩენებისათვის 

6. ერთჯერადი, არასტერილური ხელთათმანი 

7. სადეზინფექციო ხსნარები 



 

კატეგორიულად აკრძალულია: 

• „ბ“ და „გ“ კლასის ნარჩენების, ნემსების, შპრიცების გადაყრა ერთი ჭურჭლიდან მეორეში 

• ერთჯერადი და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვების განთავსება 

ელექტროგამათბობელი 

ხელსაწყოების სიახლოვეს 

• ნარჩენების ხელით ჩაწნეხა 

• ნარჩენების შეგროვება ხელთათმანების გარეშე 

• გამოყენებული შპრიცებისა და ნემსების ერთმანეთისგან განცალკევება, ნემსის გაღუნვა, 

გატეხვა 

• გამოყენებული შპრიცების და ნემსების გადაყრა ღია, ადგილად მისაწვდომ ადგილას, სადაც 

შესაძლებელია მათზე ფეხის დადგმა და/ან აღება, გადაყრა საყოფაცხოვრებო ნაგავთან 

ერთად 

• დაზიანებული კანის მქონე პერსონალი სამუშაოზე დაშვება მანამ, სანამ არ მოხდება კანის 

მთლიანობის აღდგენა 

• პრაქტიკოსი ექთანის და ექთნის თანაშემწისთვის ხელოვნური ფრჩხილების გამოყენება, 

ბეჭდებისა და სხვა სამკაულის ტარება მუშაობის პროცესში 

პროცედურა: 

1. დაიბანეთ ხელები ჰიგიენური წესით (იხ. ხელების ჰიგიენური წესით დაბანის 

პროტოკოლი) 

2. ჩაიცვით ერთჯერადი არასტერილური ხელთათმანი (იხ. ინდივიდუალური დამცავი 

საშუალებების 

გამოყენების პროტოკოლი) 

3. სათანადო პროცედურის შემდეგ განსაზღვრეთ რა ტიპის ნარჩენთან გაქვთ საქმე 

4. მოათავსეთ შესაბამის კონტეინერში 

5. კონტეინერს დაახურეთ თავსახური მჭიდროდ 

6. გაიხადეთ ერთჯერადი ხელთათმანი (იხ. ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების 

გამოყენების 

პროტოკოლი) 

7. დაიბანეთ ხელები ჰიგიენური წესით (იხ. ხელების ჰიგიენური წესით დაბანის 

პროტოკოლი) 

8.შეავსეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია და მოაწერეთ ხელი 

9. პროცედურის დროს შექმნილი ნებისმიერი სირთულის შესახებ, მათ შორის საკუთარი 

თავის 

დაზიანების შემთხვევაში, მოახსენეთ ზემდგომ პერსონალს 

რეკომენდაციები: 

• შპრიცი და ნემსი გამოიყენეთ მხოლოდ ერთხელ 

გამოყენების შემდეგ არ დაშალოთ 

• გადაგდების წინ არ შეეცადოთ ნემსის მოღუნვას 

• არ დაახუროთ სახურავი 

• ნარჩენების გატანის შემდეგ ლიფტები მუშავდება სდეზინფექციო ხსნარით 

• აუცილებელია შიდა ტრანსპორტირების გზის დაცვა 

• ნარჩენების შეგროვებასა და გატანაზე პასუხისმგებელი პირი უზრუნველყოფილია სპეც. 



ტანსაცმლით, ხელთათმანებით, ნიღბით, ურიკით და სადეზინფექციო საშუალებებით 

• ნარჩენების შესაგროვებელი ადგილების დეკონტამინაცია და დასუფთავება 

სადეზინფექციო ხსნარების გამოყენებით 

• სამედიცინო დაწესებულებაში ჭუჭყიანი და სუფთა არეები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა 

კვეთდეს ერთმანეთს 

• ნარჩენების შენახვის ხანგრძლივობა მაცივრის გარეშე - 72სთ, მაცივარში - არაუმეტეს 5 

დღისა 

 

სტერილური ხელთათმანის ჩაცმის ტექნიკა: 
 

1. წინასწარ მოიმარაგეთ პროცედურისათვის საჭირო აღჭურვილობა 

2. შეიმოსეთ ქუდითა და პირბადით ისე, რომ პირბადე ფარავდეს ცხვირისა და ნიკაპის არეს, 

ხოლო 

ჩაჩით/ქუდით დაფარული იყოს თმის მთლიანი საფარველი (იხ. ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების გამოყენების პროტოკოლი) 

3. აწარმოეთ ხელის ჰიგიენა (იხ.სამედიცინო პერსონალის ხელის ჰიგიენა - ხელების 

ჰიგიენური 

ანტისეპტიკის პროტოკოლი, იმ შემთხვევაში თუ სტერილურ ხელთათმანს ვიცმევთ 

საოპერაციოში - იხ. სამედიცინო პერსონალის ხელის ჰიგიენა - ხელების ქირურგიული 

ანტისეპტიკის პროტოკოლი) 

4. საჭიროების შემთხვევაში ჩაიცვით სტერილური ხალათი (იხ.სტერილური ხალათის 

ჩაცმა/გახდის პროტოკოლი) 

5. სთხოვეთ თანაშემწეს გახსნას ხეთათმანის გარეთა არასტერილური შეფუთვა ისე, რომ არ 

შეეხოს შიგნითა (სტერილურ) შეფუთვას 

6. დომინანტური ხელით ფრთხილად ამოიღეთ შიგნითა შეფუთვა და მოათავსეთ სუფთა 

ზედაპიზე ისე რომ არ შეეხოთ ზედაპირს 

7. სტერილური ხელთათმანის შეფუთვა გადახსენით (ორივე ხელი ერთდროულად მოკიდე 

შეფუთვის გადაკეცილ კიდეებს) ისე რომ არ დაარღვიოთ შეფუთვის სტერილობა 

8. დომინანტური ხელით აიღეთ საპირისპირო ხელის სტერილური ხელთათმანი ცერა და 

საჩვენებელი თითით 

9. ერთიანი მოძრაობით ჩააცურეთ არადომინანტური ხელი ხელთათმანში - არ გადაკეცოთ 

ხელთათმანის სამკლავური/მანჟეტი 

10. ხელთათმანიანი ხელი ფრთხილად შეაცურეთ მეორე ხელთათმანის 

სამკლაურის/მანჟეტის შიდა 

მხრიდან და ერთიანი მოძრაობით ჩაიცვით ხელთათმანი მეორე ხელზე 

11. მოირგეთ ორივე ხელთათმანი და გადაკეცეთ ხელთათმანის სამკლავური/მანჟეტი (თუ 

ხალათი 

სტერილურია ხალათის სამკლავურები/მანჟეტები სრულად მოაქციეთ ხელთათმანის ქვეშ ) 

დაუშვებელია სტერილური ხელთათმანებით არასტერილურ საგნებთან შეხება და 

სამანიპულაციო 

არედან მოშორებით მოძრაობა! 

გახდის ტექნიკა: 



1. პროცედურის/მანიპულაციის დასრულების შემდეგ გაიხადეთ დაბინძურებული 

ხელთათმანები 

2. დომინანტური ხელით შეეხეთ არადომინანტური ხელის ხელისგულს ან ხელთათმანის 

სამკლავურს/მანჟეტს ხელისგულის მხრიდან და გადმოაბრუნეთ ხელთათმანის 

დაბინძურებული მხარისკენ და მოაქციეთ დომინანტური ხელის მუჭში 

3. იმ ხელის, რომელზეც აღარ გაცვიათ ხელთათმანი, ორი თითი შეაცურეთ ხელთათმანის 

სამკლავურის/მანჟეტის ქვეშ ისე, რომ არ შეეხოთ ხელთათმანის დაბინძურებულ 

(კონტამინირებულ) გარეთა მხარეს 

4. ხელთათმანი გადმოაბრუნეთ ისე, რომ გაკეთდეს ჩანთა, რომელშიც მოაქცევთ პირველად 

გახდილ ხელთათმანს 

5. ხელთათმანების „ჩანთა“ მოათავსეთ შესაბამის კონტეინერში (იხ. სამედიცინო ნარჩენების 

უტილიზაციის პროტოკოლი) 

6. აწარმოეთ ხელის ჰიგიენა (იხ.სამედიცინო პერსონალის ხელის ჰიგიენა - ხელების 

ჰიგიენური 

ანტისეპტიკის პროტოკოლი, იმ შემთხვევაში თუ სტერილური ხელთათმანი გვეცვა 

საოპერაციოში 

 

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები: 

 საქართველოს ექთნების ასოციაციის პროტოკოლები;  

1. სამედიცინო ნარჩენების უტილიზაცია (გაუვნებელყოფა) 

2. სამედიცინო პერსონალის ხელის ჰიგიენა 

3. სტერილური ხელთათმანის ჩაცმის ტექნიკა  

შედგენის თარიღი: 1/12/2012 წელი; გადახედვის თარიღები: 1/12/2014 წელი; 

 

 

დამტკიცებულია კოლეჯის დირექტორის მიერ 

ბრძანება #19; 31,08,2016 წელი 

 


