
„დანართი 1.4 

 

 შეტყობინება ორგანოს ტრანსპლანტაციის შესახებ 

 

(იგზავნება ელექტრონულად დონორ-რეციპიენტის გაწერისას მისამართზე: info@moh.gov.ge და    

info@transplantation.ge. ივსება იმ შემთხვევაშიც თუ ოპერაცია დონორზე ან რეციპიენტზე გაკეთდა, 

მაგრამ გადანერგვა არ/ვერ განხორციელდა)  

კლინიკის დასახელება  

 

  

 

გადანერგვის თარიღი 

 
ნებართვის გამცემია:   სამინისტრო    სასამართლო 

რეციპიენტის გვარი, სახელი. ასაკი    

რეციპიენტის მუდმივი საცხოვრებელი 

მისამართი    

დონორის გვარი, სახელი, ასაკი    

დონორის მუდმივი საცხოვრებელი მისამართი   

დონორ-რეციპიენტის ურთიერთობა: დონორი არის რეციპიენტის .......... 

რა ორგანო გადაინერგა   

დიაგნოზი   

ოპერატორის გვარი, სახელი, მობილურის N   

მკურნალი ექიმის გვარი, სახელი,  

მობილ.N; ელექტრონული ფოსტა   

პოსტოპერაციული პერიოდი (კლინიკიდან გაწერამდე)  

მონაცემები დონორის შესახებ   

გართულება (მიუთითეთ სახე და კორექციის მეთოდი) 

ინტრაოპერაციული:   არა    კი (მიუთითეთ):   

 პოსტოპერაციული:    არა    კი (მიუთითეთ):   
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ტექნიკური ხასიათის:  არა   კი (მიუთითეთ):   

ინფექციური ხასიათის: არა კი (მიუთითეთ):   

კლინიკიდან გაწერამდე საჭირო გახდა  

განმეორებითი ქირურგიული ჩარევა: არა   კი 

(მიუთითეთ მიზეზი და ჩარევის სახე)   

დონორის მდგომარეობა კლინიკიდან გაწერისას. 

მიუთითეთ თუ აქვს რაიმე პრობლემა. არა   კი 

(მიუთითეთ):   

დონორის საწოლდღეების რაოდენობა   

მონაცემები  რეციპიენტის შესახებ:    

გართულება (მიუთითეთ სახე და კორექციის მეთოდი) 

ინტრაოპერაციული   

პოსტოპერაციული   

ტექნიკური ხასიათის   

ინფექციური   

იმუნოლოგიური   

კლინიკიდან გაწერამდე საჭირო გახდა  

განმეორებითი ქირურგიული ჩარევა   

რეციპიენტის მდგომარეობა კლინიკიდან 

გაწერისას. მიუთითეთ თუ აქვს რაიმე პრობლემა   

რეციპიენტის საწოლდღეების რაოდენობა  

 

 

  

 

ექიმი, რომელმაც შეავსო შეტყობინება: 

შეტყობინების შევსების თარიღი: 

 

დაწესებულების ხელმძღვანელის ხელმოწერა და ბეჭედი. 



 

 დანართი 1.5 
 

 

შეტყობინება ქსოვილის/უჯრედის ტრანსპლანტაციის შესახებ 

 

(იგზავნება ელექტრონულად რეციპიენტის გაწერისას მისამართზე: info@moh.gov.ge და 

info@transplantation.ge )  

კლინიკის დასახელება, სადაც განხორციელდა 

გადანერგვა, მისამართი 

 

გადანერგვის თარიღი  

რა ქსოვილი/უჯრედი გადაინერგა  

რეციპიენტის გვარი, სახელი, ასაკი  

რეციპიენტის მუდმივი საცხოვრებელი 

მისამართი 

 

რომელი ქვეყნიდან არის ქსოვილი/უჯრედი 

იმპორტირებული (ივსება გვამური დონაციის 

შემთხვევაში) 

 

ქსოვილის/უჯრედის /მომპოვებელი ბანკის 

დასახელება 

 

დონორის ნომერი (ივსება გვამური დონაციის 

შემთხვევაში) 

 

რეციპიენტის დიაგნოზი  

გართულება (ინტრაოპერაციული, 

პოსტოპერაციული, ტექნიკური, იმუნური, 

ინფექციური, სხვა). მიეთითოს სახე 

 

კლინიკიდან გაწერამდე საჭირო გახდა 

განმეორებით ჩარევა (მიეთითოს სახე) 

 

რეციპიენტის მდგომარეობა კლინიკიდან 

გაწერისას 

 

გატარებული საწოლდღეების რაოდენობა  

დონორის გვარი, სახელი, ასაკი 

(ივსება ცოცხალი დონაციის შემთხვევაში)   

დონორის მუდმივი საცხოვრებელი მისამართი 

(ივსება ცოცხალი დონაციის შემთხვევაში)    

დონორ-რეციპიენტის ურთიერთობა 

(ივსება ცოცხალი დონაციის შემთხვევაში) დონორი არის რეციპიენტის .......... 

გართულება (ინტრაოპერაციული, 

პოსტოპერაციული, ტექნიკური, იმუნური, 

ინფექციური, სხვა). მიეთითოს სახე 
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კლინიკიდან გაწერამდე დონორზე საჭირო 

გახდა განმეორებით ჩარევა (მიეთითოს სახე) 

 

  

ოპერატორის გვარი, სახელი  

შეტრობინება შეავსო (გვარი, სახელი, 

მობილურის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი) 

 

შეტყობინების შევსების თარიღი  

 

დაწესებულების ხელმძღვანელის გვარი, ხელმოწერა და ბეჭედი.“. 

 


