
კლინიკის შინაგანაწესი 

  

- კლინიკაში, ამბულატორილი და სტაციონარული პაციენტების დავადებათა 

პროფილაქტიკა, გამოკვლევები, მკურნალობა და რეაბილიტაცია წარიმართოს 

საქართველოს კანონმდებლობისა და კლინიკის სამედიცინო საქმიანობის არსებული 

ლიცენზიის ფარგლებში, 

- სამუშაო საათების ზუსტი დაცვა როგორც ყოვედღიური ასევე მორიგე პერსონალის 

მიერ, 

-პაციენტებთან მნახველების დაშვება დადგენილ დროსა და საათებში. 

- კლინიკის ტერიტორიაზე თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების მოხმარების 

აკრძალვა და მისი შესრულება გამონაკლისის გარეშე. 

- კლინიკაში მოსული პაციენტების-მოქალაქეების  თავაზიანი, ადექვატური და 

კვალიფიციური მომსახურეობა. 

- რეგისტრაციის, სამედიცინო, ფინანსური და ტექნიკური დოკუმენტაციის 

რეგურალური წარმოება საქართველოს კანონმდებლობის, მეწარმეთა შესახებ კანონის, 

კლინიკის წესდებისა და დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებისა და მიღებული 

რეგულაციების შესაბამისად. 

- სამედიცინო ფორმის სავალდებულო ტარება კლინიკაში ყოფნის 

პერიოდში,აღნიშნული ეხება სტაციონარში და ამბულატორიაში მომუშავე პერსონალს 

( სამედიცინო ხალათი, ჩაჩი ნიღაბი და ა.შ.) 

ასევე საოპერაციო ბლოკში შესულ და იქ მოფ ყველა პირს, ყველასათვის, 

გამონაკლისის გარეშე სავალდებულოა საოპერაციო ბლოკში შესასვლელი კარებიდან 

ეცვათ სპეციალური საოპერაციო ჩასაცმელი ( ზედა და ქვედა სპეციალური 

საოპერაციო ჩასაცმელი და ფეხსაცმელი და ასევე ჩაჩი,ნიღაბი და ბახილი), 

- დილის კონფერენციების, სტაციონარულ პაციენტებთან ვიზიტების, საოპერაციო 

პაცინტების წინასწარი განხილვისა და საოპერაციო პაციენტთა სიის შედგენის, 

საინტერესო შემთვევევის განხილვისა და ლეტალური კონფერენციების მუდმივი და 

რეგულარული ჩატარება. 

- სამედიცინო, ტექნიკურ სამეურნეო და ფინასური  დოკუმენტაციის (დანიშნულების, 

ხარჯვის, გადაბარების, სტერილიზაციის და სხვა ფორმები.) დროული და 

ადექვატური შევსება. 



- ყველა პაციენტის, როგორც სტაციონარული ასევე ამბულატორიული სათანადო 

ჟურნალებში აღრიცხვა მათ შორის  შესახვევებში . 

- დანიშნულების დროული და ადექვატური შესრულება და მისი აღნიშვნა სათანადო 

დოკუმეტაციაში. 

- დრენაჟებიდან და ზონდებიდან გამონაყოფი სითხის დანიშნულების მიხედვით 

დროული და ადექვატური აღრიცხვა და მათი დროული დაცლა. 

- პაციენტების სუფთა და  ჰიგიენურ მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა  ( 

თეთრეულისა და ამოსაფენი საშუალებების დროული გამოცვლა,პაციენტების დაბანა 

დასუფთავება და ა.შ.) 

კლინიკის  შინაგანა წესის დაცვაზე  პასუხიმგებლობების განაწილება: 

-კლინიკის შინაგანა წესის დაცვაზე განუხრელად პასუხისმგებელია კლინიკის ყველა 

პერსონალი, კერძოდ: ადმინისტრაცია, კონტრაქტით მომუშავე სამედიცინო და 

დამხმარე პერსონალი (ექიმები, ექთნები, ტექნიკური, სამეურნეო, საფინანსო და 

დამხმარე პერსონალი),ასევე მოწვეული პერსონალი მათთან ინდივიდუალურად 

გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. 

-კლინიკის შინაგანა წესის შესრულებაზე კონტროლი, მონიტორინგი და რეაგირება 

ევალებათ კლინიკის უფროს ექთანს, ქირურგიული სამსახურის ხელმძღვანელს 

ადმინისტრაციულ მენეჯერს,კლინიკურ მენეჯერს და კლინიკის დირექტორს. 

-უფროსი ექთანი კლინიკის შინაგანა წესის შესრულებაზე აკონტროლებს ექთნებსა და 

სანიტრებს, მათ მიერ ყოველი დარღვევის შემთხვევაში რეაგირებს გამოვლენის 

დადასტურებითა და დარღვევის შესახებ წერილობით აცნობებს ქირუგიული 

სამსახურის ხელმძღვანელს და ადმინისტრაციულ მენეჯერს. 

-კლინიკის ქირურგიული სამსახურის ხელმძღვანელი და კლინიკური მენეჯერი 

ექიმების მიერ კლინიკის შინაგანა წესის დარღვევის შემთხვევაში ასევ წერილობით 

ატყობინებენ კლინიკის დირექტორს კონკრეტული დარღვევის შესახებ. 

-კლინიკის საფინანსო, ტექნიკურ-სამეურნეო პერსონალის მიერ კლინიკის შინაგანა 

წესის დარღვევაზე ასევე რეაგირებს კლინიკის ადმინისტრაციული მენეჯერი. 

კლინიკის შინაგანა წესის შესაძლო დარღვევის შემთხვევაში პერსონალზე 

გასავრცელებელი საქნციები: 

-პირველ და მეორე  დარღვევაზე შენიშვნა წერილობით, მესამე დარღვევაზე 

ბრძანებით საყვედური , მეოთხე დარღვევაზე დადგება საკითხი შრომითი 



ხელშეკრულების შეწყვეტაზე საქართველოს კანონმდებლობისა და არსებული 

ხელშეკრულების შესაბამისად.(აღნიშნული დარღვევების რაოდენობა ეხება ერთი 

სამუშაო ხელშეკრულების ვადას). 

 


