
EHR სისტემის მომხმარებლის (ექიმის) სახელმძღვანელო 

(პირველადი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებლებისთვის) 

სისტემაში რეგისტრაცია და შესვლა 

EHR სისტემაში შესასვლელად საჭიროა ვებ-ბრაუზერში აიკრიფოს მისამართი ehr.moh.gov.ge (იხ. 
სურათი 1), რომლის შედეგადაც გამოდის რეგისტრაციის ფანჯარა მომხმარებლის ორი როლით. 

სურათი 1 

 

მათგან წინამდებარე სახელმძღვანელოში განვიხილავთ „ექიმის“ როლს. 

ახალი მომხმარებლის რეგისტრაციის მიზნით,  საჭიროა რეგისტრაციის ფანჯარაში დააკლიკოთ 
„რეგისტრაციას“ (იხ. სურათი 2, წითლად მონიშნული). 

სურათი 2 

 

შედეგად გამოდის ფანჯარა, სადაც უნდა შეავსოთ ექიმის პირადი ნომერი, საექიმო საქმიანობის 
უფლების დამადასტურებელი ერთ-ერთი სერთიფიკატის ნომერი (მხოლოდ რიცხვითი ნაწილი), ექიმის 
დაბადების წელი, თვე და რიცხვი.  



სურათი 3 

 

თქვენს მიერ შეტანილი მონაცემები გადამოწმდება იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს (შემდგომში სსგს) მონაცემთა ბაზაში, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს 
სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების მონაცემთა ბაზაში. თუ თქვენი მონაცემები ვერ გაივლიან 
აღნიშნულ ვალიდაციებს, სისტემა მოგცემთ სათანადო შეტყობინებას.  

მაგალითად, თუ თქვენი მონაცემები არ აღმოჩნდა სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების 
მონაცემთა ბაზაში, გამოგიჩნდებათ შესაბამისი შეტყობინება (იხ. სურათი 4). მონაცემების 
ჩასასწორებლად უნდა მიმართოთ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 
შესაბამის სამსახურს.   

სურათი 4 

 

თუ შეტანილი პერსონალური მონაცემები სწორია, სისტემა გადაგიყვანთ შემდეგ ფანჯარაზე, სადაც 
უნდა შეიტანოთ თქვენს მიერ შერჩეული პაროლი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და მობილური 
ტელეფონის ნომერი, ამასთან, წითელი ვარსკვლავებით მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა.  

პროცედურის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში თქვენ რეგისტრირებული ხართ სისტემაში 
მომხმარებლის სახელით, რომელიც ემთხვევა თქვენს პირად ნომერს და პაროლით, რომელიც თქვენვე 
მიუთითეთ. 



თუ თქვენ უკვე ხართ რეგისტრირებული სისტემაში, მაგრამ დაგავიწყდათ პაროლი, შეგიძლიათ 
ისარგებლოთ რეგისტრაციის ფორმაში არსებული კლავიშით „დაგავიწყდათ პაროლი“ (იხ. სურათი 5, 
წითლად მონიშნული) 

სურათი 5 

 

აღნიშნულ კლავიშზე დაკლიკვის შემდეგ გამოდის ფანჯარა, სადაც სისტემა გთავაზობთ პირადი 
ნომრის შეტანას და საკონტროლო კოდის მისაღებად ელექტრონული ფოსტის ან SMS -ის გამოყენებას. 
სურათ 6-ზე მაგალითისთვის მონიშნულია „მობილური“. 

სურათი 6 

 

არჩეული მეთოდით მიღებული კოდის შესატანად გამოდის ფანჯარა, სადაც ასევე შეგიძლიათ 
შეიტანოთ ახალი პაროლი და დასადასტურებლად დააჭიროთ „შეცვლას“. პროცესის შესაწყვეტად 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფორმის მარჯვენა ზედა კუთხეში განთავსებული X კლავიშა (იხ. სურათი 7). 

 

 

 



სურათი 7 

 

სისტემაში შესასვლელად ექიმი ირჩევს შესაბამის როლს - ექიმი (იხ. სურათი 8, წითლად მონიშნული), 
შესვლა ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროცედურებით მიღებული მომხმარებლის სახელით და 
პაროლით. 

სურათი 8 

 

„ავტორიზაციაზე“ (იხ. სურათი 8, წითლად მონიშნული) დაკლიკვის შემდეგ შესაძლებელია გამოვიდეს 
შემდეგი ფანჯარა: 

სურათი 9 

 



აღნიშნული ფორმაში გამოდის თქვენი საკონტაქტო მონაცემების (მობილური ტელეფონის ნომერი და 
ელექტრონული ფოსტა), თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ ან ჩაასწორით ეს ინფორმაცია. ამასთან, 
მონაცემების დასადასტურებლად, „დადასტურების“ კლავიშაზე დაჭერის შემდეგ, გამოდის ფანჯარა, 
სადაც უნდა შეიტანოთ მოღებული საკონტროლო კოდი (იხ. სურათი - 10). საკონტროლო კოდს მიიღებთ 
მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერზე. თუ ტელეფონი არ არის მითითებული, მაშინ - 
მითითებული ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. აუცილებელია ორიდან ერთი მაინც მონაცემის 
არსებობა.  

სურათი 10 

 

 

დაკლიკვის შემდეგ გამოდის სამედიცინო დაწესებულების არჩევის ფანჯარა (იხ. სურათი 11, წითლად 
მონიშნული). 

აღწერილი პროცესი შეიძლება ერთჯერადი შესრულდეს. ამისთვის უნდა მონიშნოთ „აღარ მაჩვენო“ ისე, 
როგორც ეს ზევით, მე-9 სურათზეა ნაჩვენები. შემდეგი ავტორიზაციისას აღნიშნული პროცედურა აღარ 
გამეორდება.  

სურათი 11 

 

ამ ფანჯარაში ჩანს ყველა დაწესებულება, რომლის მენეჯმენტმაც თქვენ მოგნიშნათ როგორც 
თანამშრომელი. თუ ასეთი დაწესებულებები ერთზე მეტია, თქვენ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში 
ირჩევთ იმ დაწესებულებას, რომლის ფარგლებშიც ახორციელებთ ქმედებას. თუ არ ხართ მიმაგრებული 
არც ერთ დაწესებულებაზე, ან საჭირო სამედიცინო დაწესებულებას აღნიშნულ ჩამონათვალში ვერ 
აღმოაჩენთ, უნდა მიმართოთ დაწესებულების მენეჯმენტს (იხ.სახელმძღვანელო სახელმწიფო 
დაწესებულების მენეჯერთათვის, რომლის მოკლე ამონარიდი განთავსებულია წინამდებარე 
სახელმძღვანელოს ბოლოს) 



მონაცემების ნახვა EHR სისტემაში 

იხილეთ EHR სისტემასთან მუშაობის დეტალური ინსტრუქცია ექიმებისთვის (შესაბამისი ნაწილი  - 
სურათები 10-61) 

 

EHR სისტემაში მონაცემების შეტანა 

(პირველადი ჯანდაცვა) 

თავდაპირველად განვიხილავთ ინფორმაციის შეტანის რამდენიმე სტანდარტულ მეთოდს: 

სანიმუშო სურათზე გამოსახული ფორმის მაგალითზე შეგვიძლია განვიხილოთ ის სტანდარტული 
აღნიშვნები, რომლებიც ყველა ფორმაში გვხვდება (იხ. სურათი 12 „ნიმუში“, წითლად მონიშნული). 
ასეთებია: 

ყველა წითელი ვარსკვლავით მონიშნული ველი აუცილებლად შესატანია და თუ მას ცარიელს 
დატოვებთ, ფორმა ამის შესახემ გაცნობებთ „ეს ველი არ უნდა იყოს ცარიელი“. 

მწვანე წრეში ჩასმულ კითხვის ნიშანზე მაუსის მიტანით გამოდის ველის მნიშვნელობის განმარტება, 
მაგალითი მოხაზულია წითლად. 

ფორმის მარჯვენა ზედა კუთხეში ჩასმულ „X“ ნიშანზე დაკლიკვით თქვენ დახურავთ ფორმას 
მონაცემების დამახსოვრების გარეშე. 

ნაცრისფერი ფონით წარმოდგენილ ველებში ინფორმაცია არ შედის. 

თარიღი შედის კალენდრის საშუალებით. 

ფორმის ბოლოს არსებული კლავიშა „შემდეგი“ ან „დადასტურება“ დახურავს ფორმას მონაცემების 
შენახვით. 

სურათი 12 „ნიმუში“ 

 

 



EHR სისტემაში ახალი ეპიზოდის გასახსნელად (ახალი ვიზიტის დასაფიქსირებლად) და მასში 
მონაცემების შესატანად საჭიროა დააკლიკოთ „პაციენტის EHR“ მენიუში არსებულ „ახალი ეპიზოდის 
დამატების“ კლავიშას (იხ. სურათი 13, წითლად მონიშნული).  

სურათი 13 

 

უპირველესად ირჩევთ სამედიცინო მომსახურების ტიპს (იხ. სურათი 14, წითლად მონიშნული). ამ 
ფორმაში უნდა აირჩიოთ „პირველადი ჯანდაცვა“. 

სურათი 14 

 

მონაცემების შეტანა იწყება პაციენტის მონაცემების შეტანის ფორმით, სადაც გარკვეული ინფორმაცია 
შეიძლება უკვე შევსებული დაგხვდეთ, თუ ეს პაციენტი უკვე აღრიცხულია სისტემაში (იხ. სურათი 15, 
წითლად მონიშნული). ამ ფორმისთვის აუცილებელი ველია სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის შეტანა 
(თუ ის დაზუსტებული არაა, მაშინ აირჩიეთ „უცნობი“), დარეკომენდაციოდ შესავსები ველების 
პაციენტის მონაცემები. მათ შორის განსაკუთრებით საყურადღებოა პაციენტის საკონტაქტო მონაცემები 
(ელექტრონული ფოსტა და მობილური ტელეფონის ნომერი), რომელთა არსებობა პაციენტთან 
შემდგომი კომუნიკაციისთვის გამოგადგებათ და საშუალება გექნებათ სრულფასოვნად გამოიყენოთ 
სისტემაში რეალიზებული შესაძლებლობები. 

სურათი 15 

 



შემდეგი ფორმა, რომელიც ავტომატურად გამოდის, გამოიყენება ეპიზოდის დასაფიქსირებლად. ამ 
ფორმაში მონაცემების შეტანაზე უარის თქმა ვიზიტის გაუქმების ტოლფასია (იხ. სურათი 16, წითლად 
მონიშნული).  

სურათი 16 

 

ველში „ვიზიტის ტიპი“ ჩამოსაშლელი სიიდან აირჩიეთ სასურველი მონაცემი (იხ. სურათი 17, წითლად 
მონიშნული). ასევე ვიზიტის თარიღი (იხ. სურათი 18, წითლად მონიშნული). ექიმის პირადი ნომერი 
ავტომატურად ფიქსირდება სისტემაში, იმის მიხედვით თუ რომელი ექიმია შესული სისტემაში. 

სურათი 17 

 

სურათი 18 

 



კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ფორმაში ინფორმაციის შეტანაზე უარი ნიშნავს ვიზიტის 
შეტანაზე უარს. კლავიშა „შემდეგი“ იმახსოვრებს მონაცემებს და ამით სრულდება „ცარიელი“ (ანუ 
დეტალური მონაცემების არმქონე) ვიზიტის შექმნის პროცესი.  

ასეთი გზით შექმნილი ვიზიტი გამოჩნდება ეპიზოდების სიაში სტატუსით „რედაქტირებადი“ (იხ. 
სურათი 19, წითლად მონიშნული).  

საჭირო ეპიზოდზე მაუსის მარჯვენა კლავიშის დაკლიკვით გამოდის მენიუ, სადაც პირველი პუნქტია 
„დეტალურად“.  

სურათი 19 

 

პუნქტი „დეტალურის“ მონიშვნით გადადიხართ „EHR ეპიზოდის“ გვერდზე, სადაც გამოდის ამ 
ეპიზოდის მონაცემების შესატანად საჭირო მენიუ (იხ. სურათი 20, წითლად მონიშნული), სადაც  
ვაგრძელებთ უკვე გახსნილ ვიზიტში ახალი მონაცემების დამატებას. ამასთან, თქვენ შეგიძლიათ ამ 
ეტაპზე შეწყვიტოთ მონაცემების შეტანა და გააგრძელოთ ის თქვენი შეხედულებისამებრ. ეს 
შესაძლებელია მანამ, სანამ ეპიზოდი რედაქტირებად რეჟიმშია (სტატუსი „რედაქტირებადი“). 

ამ სურათზე ჩანს, რომ „პაციენტის მონაცემები“ და „ვიზიტის ტიპი და თარიღი“ შედგება თითო 
ჩანაწერისგან, ხოლო ვიზიტის მონაცემებს აქვს სამი ქვემენიუ. თითოეულ მათგანზე დაკლიკვით 
გამოდის შესაბამისი ცხრილი, სადაც შეიტანება საჭირო მონაცემები, ასევე შესაძლებელია სამივე 
ცხრილის გამოტანა „ვიზიტის მონაცემები“-ს არჩევით (იხ. სურათი 20, წითლად მონიშნული).  

სურათი 20 

 

წარმოდგენილ ცხრილებში მონაცემთა შეტანა ხდება კლავიშა „დამატების“ საშუალებით. მონაცემთ 
შეტანას განვიხილავთ ლაბორატორიული გამოკვლევის ცხრილის მაგალითზე (სხვა ცხრილებში 
მონაცემთა შეტანა/დამატება/წაშლა ანალოგიურად ხორციელდება). „დამატება“ ხსნის შეტანის ფორმას, 



რომელშიც ჩამოსაშლელ სიაში ერთდროულად შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთი ან რამდენიმე მონაცემი (იხ 
სურათი 21). 

სურათი 21 

 

თითოეულ სექციაში არჩევანი შესაძლებელია გაკეთდეს როგორც ერთი მონაცემის, ისე რამდენიმესი 
ერთდროულად. ერთი მონაცემის არჩევა ხდება მაუსის დაკლიკვით სასურველ მონაცემზე, ამის შემდეგ 
მაუსის მარცხენა ღილაკისა და  “CTRL” ღილაკების კომბინაციით შეგიძლიათ მონიშნოთ შემდეგი 
სასურველი მონაცემი ისე, რომ მონიშნული დარჩება წინაც, ხოლო მაუსის მარცხენა ღილაკისა და  
“SHIFT” ღილაკის კომბინაციით მონიშნავთ ყველას ადრე მონიშნულიდან არჩეულამდე. როცა ყველა 
სასურველი მონაცემი მონიშნულია, მონიშვნის დადასტურება ხდება ღილაკით „დადასტურება“, რის 
შედეგადაც ყველა მონიშნული აისახება ცხრილში.  

21-ე სურათზე წითელი მართკუთხედით მონიშნულია მონაცემები, რომლებიც მაუსის მარცხენა 
ღილაკისა და  “SHIFT” ღილაკის კომბინაციითა შესრულებული; ხოლო ბოლო ორი მონაცემი უკვე 
მონიშნულზე დამატებულია მაუსის მარცხენა ღილაკისა და  “CTRL” ღილაკების კომბინაციით. 

შემდეგი დამატებისას მოსანიშნ ჩამონათვალში აღარ დაგხვდებათ უკვე არჩეული მონაცემები.  

არჩეულის წაშლა შესაძლებელია ცხრილიდან შესამაბის აღნიშვნაზე (სტრიქონის მარჯვნივ) დაკლიკვით 
(იხ. სურათი 22, წითლად მონიშნული). 

სურათი 22 

 

 



შემდეგი მენიუ „დასკვნითი დიაგნოზი“ შედგება სამი ქვემენიუსგან (იხ. სურათი 23, წითლად 
მონიშნული).  

სურათი 23 

 

ძირითადი დიაგნოზის ფორმაში მონაცემების შეტანა აუცილებელია, კერძოდ, ძირითდი დიაგნოზის 
დასაფიქსირებლად უნდა აირჩეს შესაბამისი ICD-10, ასევე აუცილებელი ხდება ავადმყოფობის 
მიმდინარეობის მითითებაც (იხ. სურათი 24, წითლად მონიშნული) 

სურათი 24 

 

შესაძლებელია არსებობდეს რამდენიმე ძირითადი დიაგნოზი. თუ თქვენს ხელთ არსებული 
ინფორმაცია არ იძლევა დიაგნოზის დასმის საშუალებას ამ კონკრეტულ ვიზიტზე, შესაძლებელია 
აღნიშნული სექცია დარჩეს ცარიელი.  

ანალოგიურად ივსება დაავადების გართულებისა და თანმხლები დაავადებების სექციები. 

იმის შემდეგ, რაც ყველა საჭირო მონაცემი შეტანილია და დარწმუნდით მათ სიზუსტეში, ეპიზოდში 

მონაცემების შეტანის დასასრულებლად უნდა დააჭიროთ „ეპიზოდის დასრულებას“. 
სისტემა გადაამოწმებს ყველა აუცილებელ მონაცემს და მათი სრულყოფილად შეტანის შემთხვევაში 
გამოიტანს ფორმას (იხ. სურათი 25). 



სურათი 25 

 

 
დასრულების პროცესის კიდევ ერთხელ დასადასტურებლად ამავე ფორმაში მონიშნეთ „ეპიზოდის 

დასრულება (იხ. სურათი 25, წითლად მონიშნული). 

ამის შემდეგ გამოდის დასრულების ფორმა (იხ. სურთი 26, წითლად მონიშნული).  
 

სურათი 26 

 
ამ ფორმაში ექიმს შეუძლია კიდევ ერთხელ უნდა გადაამოწმოს, რომ მას სწორად აქვს არჩეული 
სამედიცინო დაწესებულება (წითლად მონიშნული).  

ამავე ფანჯარაში ექიმი უთითებს პაციენტთან შეთანხმებულ ეპიზოდის სტატუსს, ამისთვის თქვენ 
უნდა აირჩიოთ ეპიზოდის მონაცემთა გაზიარების/დაფარვის სტატუსი. აღნიშნულ სტატუსზეა 
დამოკიდებული, გახდება თუ არა ხილვადი ამ ეპიზოდის მონაცემები სხვა ექიმებისთვის. სტატუსის 
მინიჭება უნდა მოხდეს ინფორმირებული თანხმობის დოკუმენტის შესაბამისად.  

ამავდროულად, პირველადი ჯანდაცვის შემთხვევაში ინფორმირებული თანხმობის დოკუმენტის 

მოქმედება გრძელდება ყველა ვიზიტზე, მანამ, სანამ პაციენტი არ მოითხოვს დოკუმენტში არსებული 

სტატუსის შეცვლას. ამასთან, ვიზიტიდან ვიზიტამდე ხანგრძლივი პერიოდის არსებობისას, ექიმი 

ვალდებულია პაციენტს შეახსენოს მის მიერ ეპიზოდებზე მინიჭებული სტატუსი. 

დასრულებულ ეპოზოდს ენიჭება სათანადო სტატუსი და მისი წაშლა ან დარედაქტირება აღარ 

შეიძლება.  



შესაძლებელია არარედაქტირებადი ეპიზოდის გარკვეული მონაცემების (მათ შორის სტატუსების) 

ცვლილება. ამისთვის ეპიზოდების სიიდან უნდა აირჩიოთ საჭირო ეპიზოდი და მასზე მაუსის მარჯვენა 

კლავიშით გამოიტანოთ მცირე მენიუ, სადაც მოცემულია ეპიზოდის დეტალების ნახვის, სტატუსის ცვლილების 

და ეპიზოდის რედაქტირების, ეპიზოდის წაშლის, ეპიზოდში შაბლონის დამატების პუნქტები (იხ. სურათი 27, 

წითლად მონიშნული). ამასთან, შესაძლებელია მხოლოდ რედაქტირებადი სტატუსის მქონე ეპიზოდის წაშლა.  

 

სურათი 27 

 

სტატუსის ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს პაციენტის მოთხოვნით ან მასთან შეთანხმებით, 
რისთვისაც მცირე მენიუს შესაბამისი პუნქტის არჩევის შემდეგ გამოდის სტატუსის ცვლილების 
ფანჯარა, სადაც ირჩევთ ახლად მისანიჭებელ სტატუსს (იხ. სურათი 28, 29 წითლად მონიშნული) 

სურათი 28 

 

სურათი 29 

 

სტატუსის არჩევის შემდეგ გამოდის ფანჯარა, სადაც ასევე უნდა აირჩიოთ, თუ რა მეთოდით ათანხმებთ 
სტატუსის ცვლილებას პაციენტთან (იხ. სურათი 30, წითლად მონიშნული). 

 

 

 



სურათი 30 

 

პუნქტი „ინფორმირებული თანხმობა“ უნდა აირჩიოთ პაციენტის მიერ ხელმოწერილი შესაბამისი 
დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში (იხ. სურათი 31 წითლად მონიშნული). 

სურათი 31 

 

პაციენტისგან თანხმობის მიღება შესაძლებელია საკონტროლო SMS კოდის საშუალებითაც, რისთვისაც 
პაციენტს (თუ მას აქვს მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერი) სისტემისგან ეგზავნება 
საკონტროლო კოდი, რომელიც სურვილისამებრ შეუძლია გაუზიაროს ექიმს. გაზიარებული 
საკონტროლო კოდი ექიმს შეაქვს შესაბამის ველში და ადასტურებს ქმედებას. სწორი მონაცემების 
პირობებში ეპიზოდის სტატუსი შეიცვლება (იხ. სურათი 32, წითლად მონიშნული). 

სურათი 32 

 



სრულიად დაფარული სტატუსის მინიჭებისას სისტემა გატყობინებთ, რომ საჭიროა სამედიცინო 
დოკუმენტაციაში გაკეთდეს შესაბამისი ჩანაწერი ამ სტატუსის მინიჭების არგუმენტაციით (იხ. სურათი 
33). 

სურათი 33 

 

 

 

ეპიზოდში შესატანი აუცილებელი ველები 
 
არსებობს რამდენიმე აუცილებელი მონაცემი, რომელთა შევსების გარეშეც შეუძლებელია ეპიზოდის 
დასრულება. ასეთი მონაცემებია: 

 
1) ვიზიტის ტიპი 

2) ვიზიტის თარიღი 

 
ამ აუცილებელი მონაცემების გარდა, სხვა სექციების შევსების საჭიროება განპირობებულია თითოეული 

ვიზიტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების/კონსულტაციების და არსებული ინფორმაციის 

შესაბამისად. 

 

ეპიზოდის სტატუსები 

ეპიზოდის სტატუსი განსაზღვრავს დასრულებული ეპიზოდის მონაცემების ცხოვრების ანამნეზში 

ასახვისა და სხვა ექიმისთვის გაზიარების დაშვება/აკრძალვის საკითხს. ქვემოთ განხილულია, თუ ვის 

აქვს მონაცემებთან წვდომა ამა თუ იმ სტატუსის პირობებში: 

 

1) სტატუსი რედაქტირებადი - ხედავენ: მხოლოდ ავტორი ექიმ(ებ)ი, რომელიც სისტემაში 

აღიარებულია ამ ეპიზოდის ავტორად/თანაავტორად; 

2) სტატუსი ხილული - ხედავენ: ავტორი ექიმ(ებ)ი, რომელიც სისტემაში აღიარებულია ამ 

ეპიზოდის ავტორად/თანაავტორად; ამ პაციენტის სხვა ექიმები, რომლებსაც მონაწილეობა არ 

მიუღიათ აღნიშნული ეპიზოდის შექმნაში, მაგრამ მართავენ ამ პაციენტის მკურნალობის სხვა 

ეპიზოდს; თავად პაციენტი პაციენტის გვერდის საშუალებით. 

3) სტატუსი დაფარული - ხედავენ: ავტორი ექიმ(ებ)ი, რომელიც სისტემაში აღიარებულია ამ 

ეპიზოდის ავტორად/თანაავტორად; თავად პაციენტი. 

4) სტატუსი სრულიად დაფარული - ხედავენ: მხოლოდ ავტორი ექიმ(ებ)ი, რომელიც სისტემაში 



აღიარებულია ამ ეპიზოდის ავტორად/თანაავტორად; ამასთან, აღნიშნული სტატუსი არის 

დროებითი, რადგან მისი სტატუსი უნდა შეიცვალოს ხილულით ან დაფარულით (პაციენტის 

სურვილით), მას შემდეგ რაც ექიმი პაციენტს გააცნობს მისი ჯანმრთელობის მდგომაროებას. 

აღნიშნული სტატუსი შესაძლოა გამოყენებული იქნას განსაკუთრებულ შემთხვევებში და მისი 

გამოყენებისას ექიმმა სამედიცინო დოკუმენტაციაში უნდა მიუთითოს ამ სტატუსის გამოყენების 

აუცილებლობის არგუმენტები. 

 

 

სამედიცინო დაწესებულების მენეჯერის  

მიერ ელექტრონული რეცეპტის და EHR სისტემების მოხმარების ინსტრუქცია 

(მოკლე ვერსია) 

 

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 ან EHR.moh.gov.ge და დააკლიკოთ შესაბამის გამოსახულებას (იხ სურათი 34) 

სურათი 34 

 

სისტემაში შესასვლელად უნდა გამოიყენოთ ის მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომლითც მუშაობთ 
საყოველთო ჯანდაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მოდულებთან (იხ. სურათი 35).  

 

 



სურათი 35 

 

ვალიდური მომხმარებლის სახელისა და პაროლის შეტანის შემდეგ გადავდივართ მენეჯერის გვერდზე, სადაც 
„მთავარ“ 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 36). 

სურათი 36 

 

თუ სისტემაში დაფიქსირებული გარკვეული მონაცემები არასწორია, მაშინ იგივე გვერდზე რამდენიმე წამით 
გამოდის სათანადო შეტყობინება (იხ. სურათი 37) 

სურათი 37 

 

 

(აღნიშნული არაა აუცილებელი პირველადი ჯანდაცვისათვის, ამიტომ აქ არ განვიხილავთ, დეტალურად იხ. 
მენეჯერის სახელმძღვანელო). 



მარცხენა მენიუში კლავიშა „თანამშრომელთა მართვას“ გადავყავართ გვერდზე, რომლის საშუალებით შეგიძლიათ 
ცხრილში იხილოთ თქვენი დაწესებულების მიერ თანამშორომლად არჩეული ექიმები, 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 ან ჯანმრთელობის შესახებ ელექტრონული ჩანაწერების (EHR) სისტემაში 
(რეგისტრაციას ექიმი თვითონ ახორციელებს). 

ექიმის დასამატებლად უნდა დააკლიკოთ კლავიშას „დამატება“ (იხ. სურათი 38) 

სურათი 38 

 

იხსნება ექიმის პირადი ნომრისა და გააქტიურების/არჩევის  თარიღის შესატანი ფანჯარა, რომელთა შევსების 
შემდეგ შეგიძლიათ თქვენს დაწესებულებას დაამატოთ არჩეული ექიმი (იხ.სურათი 39). 

სურათი 39 

 

უკვე არჩეული ექიმის გასაპასიურებლად, ცხრილში მოძებნეთ ექიმი, დააკლიკეთ მარჯვენა კლავიშით და 
მონიშნეთ „ექიმის გაპასიურება“ (იხ. სურთი 40). შეიტანეთ სათანადო ველში გაპასიურების თარიღი და 
დაეთანხმეთ. გაპასიურებული ექიმი გაქრება ექიმების ჩამონათვალიდან.  

ექიმების სრული სიის სანახავად გააუქმეთ მონიშვნა „მხოლოდ აქტიური“ (იხ. სურთი 40). 

სურათი 40 

 

გასათვალისწინებელია, რომ გაპასიურებულ ექიმს აღარ შეუძლია ამ დაწესებულების სახელით მოქმედება. 



თუ ექიმის დამატებისას შეცდომით მიუთითეთ არასწორი თარიღი და გსურთ ამ ქმედების გაუქმება, თქვენ 
შეგიძლიათ ზუსტად იმავე თარიღით გააპასიუროთ იგივე ექიმი; ეს ორი ქმედება ერთმანეთს გაანეიტრალებს. 

ზუსტად ასევე არასწორი თარიღით გაპასიურებულ ექიმს ანეიტრალებს ამავე თარიღით ექიმის დამატება.   

ამავე გვერდზე ექიმების დასამატებლად შესაძლებელია გამოვიყენოთ „იმპორტის“ კლავიშაც (იხ. სურათი 41), 
რომელიც ამატებს ექიმებს სათანადო ფორმატის ფაილიდან. 

სურათი 41 

 

ფაილის შექმნისას აუცილებელია შემდეგი პირობების შესრულება: 

ფაილის ფორმატი - Excel; “Sheet”-ის სახელი - Personal; ველების სახელები და ფორმატები იხ. სურათ 42-ზე: 

სურათი 42 

 

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

სურათი 43 

 



მარცხენა მენიუში კლავიშა „დახმარება“ საშუალებას გაძლევთ გახსნათ დახმარების სახელმძღვანელო, 
დაათვალიეროთ, დაბეჭდოთ ან ჩამოტვირთოთ ის (იხ. სურათი 44) 

სურათი 44 

 

მარცხენა მენიუში კლავიშა „გასვლა“ გამოიყენება სეანსის დასასრულებლად. 

EHR სისტემაში ატვირთული ეპიზოდებოს მართვისათვის მენეჯერის მოდულის მთავარ მენიუს დაემატა ერთი 
პუნქტი სახელწოდებით „ეპიზოდების მართვა“ (იხ. სურათი 45) 

სურათი 45 

 

აღნიშნული პუნქტის საშუალებით შედიხართ ახალ გვერდზე სახელწოდებით „EHR მთავარი“(იხ სურათი 46). 

სურათი 46 

 

ამ გვერდზე მენეჯერს შეუძლია ნახოს თავისი დაწესებულების სახელით  ატვირთული ეპიზოდები. ამისთვის მან 
უნდა შეარჩიოს სასურველი წლის სასურველი თვე და დააჭიროს ძებნას. პუნქტში „რედაქტირებადი ეპიზოდები“ 
გამოჩნდება ჯერ კიდევ რედაქტირების რეჟიმში არსებული ეპიზოდების სია. დაინტერესების შემთხვევაში ასევე 
შესაძლებელია არჩეული ეპიზოდის დეტალური ნახვა, რისთვისაც სჭიროა ავირჩიოთ ეპიზოდი და მაუსის 
მარჯვენა კლავიშზე დაკლიკვით გავააქტიუროთ მცირე მენიუ (იხ.სურათი 47). 

 

 

 



სურათი 47 

 

გამოსულ ქვეპუნქტზე სახელწოდებით „დეტალურად“ დაკლიკვით იხსნება ახალი ფანჯარა „EHR ეპიზოდი“ (იხ. 
სურათი 48). 

სურათი 48 

 

ამ ფანჯარაში გამოსული მენიუს პუნქტები (სტაციონარისთვის - ცხოვრების ანამნეზი, ჰოსპიტალიზაციის 
ეპიზოდი, გაწერა; სხვა ტიპებისთვის კი - შესაბამისი დასახელებებით) შეიცავენ შერჩეული ეპიზოდის დეტალურ 
მონაცემებს, რომელთა დათვალიერება (არა შესწორება) შეუძლია მენეჯერს (იხ. სურათი 49).  

სურათი 49 

 

თუ დაბრუნდებით ადრე გახსნილ გვერდზე სახელწოდებით „EHR მთავარი“(იხ. სურათი 20), შეგიძლიათ ასევე 
მოიპოვოთ დასრულებული ეპიზოდების სიაც (მათი დეტალური მონაცემების ნახვის უფლების გარეშე). 
შესაბამისი ინფორმაცია გამოსახულია 50-ე სურათზე. 

სურათი 50 

 



მენეჯერის გვერდზე შესაძლებელია შაბლონური, ხშირად გამეორებადისტანდარტული მონაცემების 
ერთობლიობის შეტანა და დამახსოვრება. მისი  შემდგომში გამოყენება თქვენივე დაწესებულების ექიმების მიერ 
იქნება შესაძლებელი (შესაბამისი წესი აღწერილია ექიმის სახელმძღვანელოში). 

შაბლონი შეიცავს ერთი ეპიზოდის ფარგლებში ხშირად გამეორებად მონაცემებს, რომელთაგან იქმნება ერთი 
პაკეტი,  უკვე კონკრეტულ ეპიზოდში მისი ერთიანად დამატების შესაძლებლობით. 

შაბლონი ზოგადია და არ შეიძლება იყოს მიბმული კონკრეტულ პაციენტზე ან ეპიზოდზე, ამიტომ არ შეძლება 
მასში შეტანილ იქნას პაციენტის და მისი ანამნეზის შესახებ მონაცემები, ასევე კონკრეტული ეპიზოდის ისეთი 
მონაცემები, როგორებიცაა დაავადების ანამნეზი, ჰოსპიტალიზაციის გამოსავალი, ისტორიის ნომერი, შემოსვლის 
ან გაწერის თარიღები და ა.შ.; ასევე არ შეიძლება შეიტანოთ სხვა სექციებში მოთხოვნილი აქტივობების თარიღები 
და ექიმის კომენტარები/დასკვნები.  აღნიშნული ინფორმაცია შეიძლება დაფიქსირდეს მხოლოდ კონკრეტულ 
ეპიზოდში. 

ახალი შაბლონის შესაქმნელად უნდა შეხვიდეთ მენიუში „შაბლონები“ (იხ.სურათი 51), სადაც გამოჩნდება უკვე 
არსებული შაბლონების სია; ახალი შაბლონის დასამატებლად უნდა დააჭიროთ კლავიშას „ახალი შაბლონის 
დამატება“ (იხ. სურათი 51) 

სურათი 51 

 

სისტემა მოგთხოვთ შაბლონის სახელს, რომელსაც შემდეგში გამოიყენებს ექიმი ეპიზოდში დასამატებლად 
შაბლონის არჩევისას (იხ. სურათი 52). 

 

სურათი 52 

 

ამის შენდეგ გადავდივართ შაბლონის დეტალების შეტანაზე (იხ. სურათი 53); აქ, ცხრილების დასახელებების 
ჩამონათვალში ვირჩევთ იმ ცხრილს, სადაც უნდა დაემატოს სათანადო მონაცემი. ასარჩევი ცხრილების 
დასახელებები EHR სისტემის იმ მენიუს დასახელებების იდენტურია, რომლებიც ექიმის გვერდზე, ეპიზოდის 
მონაცემების შესატანად არის წარმოდგენილი. შესაბამისად ,არჩეულ ცხრილში მონაცემის შეტანა იგივე შედეგს 
იძლევა, რასაც ექიმის გვერდზე იგივე დასახელების სექციაში მონაცემის შეტანა (რა თქმა უნდა, შაბლონის 
ეპიზოდში დამატების შემთხვევაში).  

 

 

 



სურათი 53 

 

54-ე სურათზე მაგალითისთვის არჩეულია ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის, მკურნალობის პროცესის კლინიკურ-
დიაგნოსტიკური გამოკვლევის ცხრილი (სექცია). აქ დამატებული მონაცემი (ამ მაგალითში საყლაპავის 
რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა) ჩაიწერება ზემოთ აღნიშნულ ცხრილში. ხოლო შაბლონის ეპიზოდში დამატებისას 
ავტომატურად აისახება ამ ეპიზოდის შესაბამის (ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის, მკურნალობის პროცესის 
კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევის) სექციაში.  

სურათი 54 

 

ერთ ცხრილში შეგიძლიათ დაამატოთ რამდენიმე აქტივობა შემდეგი  წესის გათვალისწინებით: 

თუ რომელიმე სექცია ითხოვს მხოლოდ ერთი მონაცემის შეტანას (მაგალითად, ასეთია წინასწარი დიაგნოზი), 
მაშინ ასეთ სექციაში რჩება მხოლოდ ბოლოს შეტანილი მონაცემი; სხვაგან, სადაც შესაძლებელია ერთზე მეტი 
მონაცემის შეტანა (მაგალითად: მკურნალობის პროცესი მთლიანად, დასკვნითი დიაგნოზები, გაწერის შემდგომი 
რეკომენდაციები მთლიანად), შეტანილი მონაცემები ერთმანეთს ემატება და შაბლონის შესაბამის ცხრილში 
(სექციაში) აისახება. 

ცხრილის არჩევის შემდეგ ვირჩევთ ამ ცხრილში დასამატებელ აქტივობას და ვაჭერთ კლავიშას „დამატება“. 
შესაბამისად არჩეული აქტივობა აისახება ამ კლავიშის ქვემოთ მოცემულ ჩამონათვალში. ამავე ცხრილში კიდევ 
ერთი აქტივობის დასამატებლად, უცვლელად ვტოვებთ „ცხრილის“ ველში არჩეულ სექციას (ამ შემთხვევაში 



კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ გამოკვლევას),  ვირჩევთ ახალ აქტივობას კლავიშით „აირჩიეთ“ და „დამატების“ 
კლავიშით ვამატებთ ამ კლავიშის ქვემოთ ასახულ ჩამონათვალს. შესაძლებელია ამ ჩამონათვალიდან რომელიმე 
აქტივობის წაშლაც. 

ასეთივე მეთოდით ვავსებთ მონაცემებს ყველა სექციაში. საბოლოოდ შაბლონის დამახსოვრება ხდება კლავიშით 
„დადასტურება“. 

დამახსოვრებული შაბლონი აისახება შაბლონების სიაში. ამ  ჩამონათვალში არსებული შაბლონები  შეგიძლიათ 
წაშალოთ ან დაარედაქტიროთ სიის მარჯვნივ განთავსემული კლავიშებით (იხ. სურათი 55).   

სურათი 55 

 

ექიმის მიერ ეპიზოდში შაბლონის დამატებისას მოქმედებს შემდეგი წესები:  

ერთი და იგივე შაბლონი ემატება მხოლოდ ერთხელ; ერთმანეთისგან განსხვავებული რამდენიმე 
შაბლონის დამატება კი შესაძლებელია შემდეგი პირობით: თუ რომელიმე სექცია(ფორმა) ითხოვს 
მხოლოდ ერთი მონაცემის შეტანას (მაგალითად, ასეთებია წინასწარი დიაგნოზი, დაავადების ანამნეზი, 
ჰოსპიტალიზაციის გამოსავალი), მაშინ ასეთ სექციებში რჩება მხოლოდ ბოლოს შეტანილი შაბლონის 
მონაცემი; სხვაგან, სადაც შესაძლებელია ერთზე მეტი მონაცემის შეტანა (მაგალითად: მკურნალობის 
პროცესი მთლიანად, დასკვნითი დიაგნოზები, გაწერის შემდგომი რეკომენდაციები მთლიანად), 
შეტანილი შაბლონების შესაბამისი მონაცემები ერთმანეთს ემატება და ეპიზოდში ცხრილების სახით 
აისახება. 

 

პჯდ ეპიზოდის შეტანა მენეჯერის მოდულიდან 

როგორც იცით, ექიმის მოდულში, პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების ტიპის არჩევის შემდეგ ექიმს საშუალება 
ეძლევა შეიტანოს მომსახურების აღნიშნული ტიპით გათვალისწინებული მონაცემები.  

ასეთივე შესაძლებლობა გაუჩნდა დაწესებულების მენეჯერსაც, რომელმაც შეიძლება ზემოთაღნიშნული 
მონაცემები შეიტანოს კონკრეტული ექიმის მაგივრად. ამისთვის პირველ ყოვლისა უნდა აირჩიოთ სასურველი 
ექიმი (შესატანი პჯდ ეპიზოდის ავტორი); ამისთვის უნდა შეხვიდთ „თანამშრომელთ მართვის“ მენიუში, აქტიური 
ექიმების ცხრილიდან აირჩიეთ სასურველი ექიმი, დააკლიკეთ მარჯვენა კლავიშით და მონიშნეთ „პჯდ მართვა“ 
(იხ. სურთი 56). 

სურათი 56 

 



თქვენ აქამდე მუშაობდით გვერდზე, რომელიც ბრაუზერში ჩანს, როგორც „თანამშრომელთა მართვა“; 
„პჯდ მართვა“-ზე დაკლიკვით ბრაუზერში გაიხსნება ახალი ფანჯარა დასახელებით „EHR მთავარი (იხ. 
სურათი 57, წითლად მოხაზული). 

სურათი 57 

 

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გადახვედით EHR სისტემის მთავარ გვერდზე; ამასთან, თუ დააკვირდებით 
მენიუს მარჯვენა ნაწილს(იხ. სურათი 57, წითელი ისრით მონიშნული), აღმოაჩენთ, რომ იქ 
დაფიქსირებული ექიმის მონაცემები ემთხვევა თქვენს მიერ არჩეულს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
თქვენ შეგიძლიათ შეიტანოთ ეპიზოდი აღნიშნული ექიმის მაგივრად.    


