
სამედიცინო დაწესებულების მენეჯერის მიერ ელექტრონული რეცეპტის სისტემის  

მოხმარების ინსტრუქცია 

სამედიცინო დაწესებულების მენეჯმენტის ელექტრონული რეცეპტების სისტემაში ჩართვის მიზანია სამედიცინო 
დაწესებულების მიერ იმ მოთხოვნათა შესრულება, რასაც მას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ 2016 წ. 26 ივლისის N01-29/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „მეორე 
ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) ფორმა №3 
ელექტრონული რეცეპტის ბრუნვის წესი“ ავალდებულებს. 

სამედიცინო დაწესებულების მენეჯერის გვერდზე შესასვლელად საჭიროა შეხვიდეთ მისამართზე 
eprescription.moh.gov.ge და დააკლიკოთ შესაბამის გამოსახულებას (იხ სურათ 1) 

 

 

სურათი 1 

სისტემაში შესასვლელად უნდა გამოიყენოთ ის მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომლითც მუშაობთ 
საყოველთო ჯანდაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მოდულებთან (იხ. სურათი 2).  

 

სურათი 2 

ვალიდური მომხმარებლის სახელისა და პაროლის შეტანის შემდეგ გადავდივართ მემეჯერის გვერდზე, სადაც 
„მთვარ“ გვერდზე მითითებულია ელრეცეპტების სისტემასა და სამედიცინო დაწესებულების შიდა ლოკალური 
სისტემას შორის ინტეგრაციისათვის საჭირო მონაცემი - სამედიცინო დაწესებულებისთვის მინიჭებული 



უნიკალური ნომერი, რომლითაც ელექტრონული რეცეპტების სისტემაში იდენტიფიცირდება ყოველი სამედიცინო 
დაწესებულება (სურათი 3). 

 

 

სურათი 3 

 

თუ სისტემაში დაფიქსირებული გარკვეული მონაცემები არასწორია (იხ. ქვემოთ „განაცხადის ფორმა“), მაშინ იგივე 
გვერდზე რამდენიმე წამით გამოდის სათანადო შეტყობინება (იხ. სურათი 4) 

 

 

სურათი 4 

 

 

 



 

მონაცემების შესატანად საჭიროა მარცხენა მენიუდან გადავიდეთ „განაცხადის ფორმაში“ (იხ. სურათი 5) 

 

სურათი 5 

განაცხადის ფორმაში მოცემული „მიმდინარე თვის მონაცემთა საკონტროლო თარიღების“ ცხრილი განსაზღვრავს 
მიმდინარე თვის (ამ მაგალითში თებერვალი) შემდეგ თარიღებს:  

ყოველი მიმდინარე თვის „რედაქტირების საწყისი თარიღიდან“ (ამ მაგალითში 5 თებერვალი), „რედაქტირების 
საბოლოო თარიღამდე (ჩათვლით)“ (ამ მაგალითში 4 მარტი) შეგიძლიათ  შეიტანოთ/დაარედაქტიროთ თქვენი 
დაწესებულების ელექტრონული რეცეპტის სისტემაში ჩართული ექიმების რაოდენობა „მონაცემთა საკონტროლო 
თარიღის“  მდგომარეობით (ამ მაგალითში 25 თებერვალი). შეტანა ხდება   სურათი 5-ზე  წითლით შემოხაზულ 
ველში სახელწოდებით „მითითებული რაოდენობა მონაცემთა საკონტროლო თრიღით“. კლავიშა „დამახსოვრება“ 
უზრუნველყოფს შეტანილი მონაცემის შენახვას. აღნიშნული ცხრილი ითვალისწინებს უქმე და დასვენების 
დღეებს და ამიტომ სხვადასხვა თვეებში თარიღები შეიძლება შეიცვალოს. 

აქვე გრაფაში „დათვლილი რაოდენობა მონაცემთა საკონტროლო თარიღით“ (სურათი 6) ჩანს თქვენს მიერ არჩეულ 
(თქვენს დაწესებულებაზე დამატებულ)  ექიმთა საერთო რაოდენობა მონაცემთა საკონტროლო თარიღის 
მდგომარეობით (ამ მაგალითში რაოდენობა არის 3). აქვეა „დათვლილი რაოდენობა მიმდინარე“, ანუ არჩეულ 
ექიმთა რაოდენობა ამ მომენტისთვის (ამ მაგალითში რაოდენობა არის 4), ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი ექიმი 
დაემატა საკონტროლო თრიღის შემდგომი თარიღით (მაგ. 26 თებერვლით ან მეტით), ამიტომ ის ვერ იმოქმედებს 
საკონტროლო თარიღში ექიმთა რაოდენობაზე (ამ მაგალითში 3). ექიმთა არჩევის ინსტრუმენტებს ქვემოთ 
განვიხილავთ. თუ მითითებული და არჩეული რაოდენობები ერთმანეთისგან განსხვავდება, სტატუსის გრაფაში 
ჩნდება გამაფრთხილებელი ნიშანი, ხოლო „მთავარში“ კი - შესაბამისი შეტყობინება (იხ. სურათი 4) 

 

სურათი 6 



ყოველი თვის რედაქტირების საბოლოო თარიღის დადგომისას მიმდინარე თვის მონაცემები, კერძოდ კი 
მიმდინარე თვის საკონტროლო თარიღის მდგომარეობით (მაგ. 25 თებერვალი) „მითითებული“ და „დათვლილი“ 
რაოდენობები ფიქსირდება და გადადის განაცხადების ისტორიაში; ეს მონაცემები რედაქტირებას აღარ 
ექვემდებარება. ცხრილის მონაცემები შეიძლება გამოიტანოთ წლების მიხედვით (იხ. სურათი 7) 

 

სურათი 7 

 მარცხენა მენიუში კლავიშა „თანამშრომელთა მართვას“ გადავყავართ გვერდზე, რომლის საშუალებით შეგიძლიათ 
ცხრილში იხილოთ თქვენი დაწესებულების მიერ თანამშორომლად არჩეული ექიმები (იხ. სურათი 7), ამასთან აქვე 
შეგიძლიათ დაამატოთ (აირჩიოთ) ახალი ექიმები ან გააპასიუროთ (უარყოთ) უკვე არჩეული ექიმები. 

ექიმების დამატების აუცილებელი პირობაა ის, რომ ექიმი უკვე უნდა იყოს დარეგისტრირებული მომხმარებლად 
ელექტრონული რეცეპტების სისტემაში (რეგისტრაციას ექიმი თვითონ ახორციელებს). 

ექიმის დასამატებლად უნდა დააკლიკოთ კლავიშას „დამატება“ (იხ. სურათი 8) 

 

სურათი 8 

იხსნება ექიმის პირადი ნომრისა და გააქტიურების/არჩევის  თარიღის შესატანი ფანჯარა, რომელთა შევსების 
შემდეგ შეგიძლიათ თქვენს დაწესებულებას დაამატოთ არჩეული ექიმი (იხ.სურათი 9). 



 

სურათი 9 

 

უკვე არჩეული ექიმის გასაპასიურებლად, ცხრილში მოძებნეთ ექიმი, დააკლიკეთ მარჯვენა კლავიშით და 
მონიშნეთ „ექიმის გაპასიურება“ (იხ. სურთი 10). შეიტანეთ სათანადო ველში გაპასიურების თრიღი და დაეთნხმეთ. 
გაპასიურებული ექიმი გაქრება ექიმების ჩამონათვალიდან.  

ექიმების სრული სიის სანახავად გააუქმეთ მონიშვნა „მხოლოდ აქტიური“ (იხ. სურთი 10). 

 

 

სურათი 10 

ცალკე განვიხილოთ ექიმის დამატების ან გაპასიურების თარიღების საზღვრები და მნიშვნელობა: 

ორივე შემთხვევაში თარიღი აუცილებლად უნდა  იყოს მეტი მიმდინარე თვის წინა თვის „მონაცემთა 
საკონტროლო თარიღზე“, ასევე თარიღი არ უნდა იყოს მეტი „დღევანდელ“ თარიღზე. გარდა ამისა, თუ ამატებთ 
ექიმს, რომელიც აქამდე გაპასიურებული გყავდათ, ამ შემთხვევაში დამატების/გააქტიურების  თარიღი ვერ იქნება 
ბოლო გაპასიურების თარიღზე ნაკლები. ამ პირობების შეუსრულებლოისას გამოდის შეტყობინება „არასწორი 
თარიღი“. 

ამასთან, თუ დამატების ან გაპასიურების თარიღი არის მიმდინარე თვის საკონტროლო თარიღზე ნაკლები ან 
ტოლი, მაშინ გაკეთებული ცვლილება აისახება მონაცემებზე მიმდინარე თვის საკონტროლო თრიღის 
მდგომარეობით, ხოლო თუ ის მეტია მიმდინარე თვის საკონტროლო თარიღზე, ცვლილება აისახება მონაცემებზე 
მომდევნო თვის საკონტროლო თარიღის მდგომარეობით.  



აღნიშნული პირობები შეიძლება განვიხილოთ შემდეგ კონკრეტულ მაგალითზე: 

დავუშვათ მარტის თვისთვის გვაქვს შემდეგი მონაცემები:  

წინა თვის მონაცემთა საკონტროლო თარიღი     25 თებერვალი 

საანგარიშო თვის მონაცემთა საკონტროლო თარიღი 26 მარტი (25-ის შემდეგი 
პირველი არასამუშაო 
დღე) 

საანგარიშო თვის მონაცემთა რედაქტირების საწყისი თარიღი   5 მარტი 

საანგარიშო თვის მონაცემთა რედაქტირების საბოლოო თარიღი(ჩათვლით) 5 აპრილი 

შემდეგი თვის მონაცემთა საკონტროლო თარიღი     25 აპრილი 

არჩეული ექიმების რაოდენობა 26 მარტის მდგომარეობით შეადგენს    45-ს. 

ქმედების განხორციელების (დღევანდელი) თარიღი    2 აპრილი 

 

ამ მონაცემების გათვალისწინებით ექიმთა დამატების/გაპასიურების თარიღების დაფიქსირებისას ეს თარიღები 
აუცილებლად უნდა იყოს მეტი 25 თებერვალზე და არ უნდა აჭარბებდეს 2 აპრილს. 

გარდა ამისა, თუ დამატების/გაპასიურების თარიღად ავირჩევთ ნებისმიერ თარიღს 26 თებერვლიდან 26 მარტის 
ჩათვლით, მაშინ სათანადოდ შეიცვლება რიცხვი 45 (არჩეული ექიმების რაოდენობა 26 მარტის მდგომარეობით), 
ხოლო თუ დამატება/გაპასიურების თარიღი იქნება 27 მარტისა და 2 აპრილის შუალედში, მაშინ რიცხვი 45 არ 
შეიცვლება და ქმედება აისახება სამომავლოდ, 25 აპრილის მდგომარეობით დასაფიქსირებელ მონაცემებზე. 

გაითვალისწინეთ, რომ 25 მარტის ნაცვლად აღებულია 26 მარტი იმ მიზეზით, რომ 25 მარტი აღმოჩნდა კვირა. 

ამავე გვერდზე ექიმების დასამატებლად შესაძლებელია გამოვიყენოთ „იმპორტის“ კლავიშაც (იხ. სურათი 11), 
რომელიც ამატებს ექიმებს სათანადო ფორმატის ფაილიდან. 

 

სურათი 11 

ფაილის შექმნისას აუცილებელია შემდეგი პირობების შესრულება: 

ფაილის ფორმატი - Excel; “Sheet”-ის სახელი - Personal; ველების სახელები და ფორმატები იხ. სურათ 12-ზე: 



 

სურათი 12 

ფაილის იმპორტისას სისტემა გთხოვთ გახსნათ სათანადო ფაილი “Choose File” კლავიშით, ფაილის არჩევის 
შემდეგ ხორციელდება იმპორტი და შედეგები შენიშვნების სახით გამოდის „იმპორტის“ ფანჯარაში (იხ. სურათი 
13). ამავე ფანჯარაში ჩანს დაგენერირებული შნიშვნების ცხრილის ექსპორტის ინსტრუმენტები. 

 

სურათი 13 

მარცხენა მენიუში კლავიშით „ანალიტიკა“ შედიხართ ანალიტიკის გვერდზე, სადაც შესაძლებელია ნახოთ 
მითითებული თარიღების შუალედში თქვენი ექიმების მიერ გამოწერილი დანიშნულებების/რეცეპტების 
რაოდენობა. აქვეა კონკრეტული ექიმის ძებნის ველი (იხ. სურათი 14). 

 

სურათი 14 



 

მარცხენა მენიუში კლავიშა „დახმარება“ საშუალებას გაძლევთ გახსნათ დახმარების სახელმძღვანელო, 
დაათვალიეროთ, დაბეჭდოთ ან ჩამოტვირთოთ ის (იხ. სურათი 15) 

 

სურათი 15 

 

მარცხენა მენიუში კლავიშა „გასვლა“ გამოიყენება სეანსის დასასრულებლად, სისტემა ბრუნდება ელექტრონული 
რეცეპტების სისტემის ავტორიზაციის გვერდზე (იხ. სურათი 16) 

 

სურათი 16 


