დანართი N18

პერინატალური სერვისები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის
(COVID-19) გავრცელების დროს

დღეისათვის არ არის ცნობილი, იმყოფებიან, თუ არა ორსული ქალები COVID-19-ით
დაინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ, თუმცა, რამდენადაც ორსულობის დროს ორგანიზმი
განიცდის მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომლებაც შეიძლება გაზარდოს ზოგიერთი
ინფექციის რისკი, მნიშვნელოვანია მათი დაცვა კორონავირუსული ინფექციისაგანაც.
შესაბამისად, ეპიდემიური სიტუაციის პირობებში ყველა ანტე- და პერინატალური სერვისის
მიმწოდებელმა დაწესებულებამ გაითვალისწინოს შემდეგი რეკომენდაციები:
ა) ანტენატალური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება თავის დაწესებულებაში
აღრიცხვაზე მყოფ ყველა ორსულთან ამყარებს კომუნიკაციას (ტელეფონით, ინტერნეტით
და სხვა ნებისმიერი ხელმისაწვდომი დისტანციური საშუალებით) და აწვდის
რეკომენდაციებს COVID-19 პანდემიის პირობებში უსაფრთხოებისა და სამედიცინო
დაწესებულებასთან ურთიერთობის წესების შესახებ;
ბ) ორსულობის პერიოდში მწვავე რესპირატორული სიმპტომების (ყელის სიმშრალე,
მშრალი ხველა, ტემპერატურა, ფაღარათი) გამოვლენისას პირველადი კომუნიკაცია ოჯახის
ექიმთან/მეან-გინეკოლოგთან ხორციელდება სატელეფონო კონსულტაციის საშუალებით,
რომლის დროსაც ხდება დეტალური ანამნეზის შეკრება, როგორც პაციენტის ჩივილების, ისე
COVID-19-ით დაინფიცირებისათვის სარისკო კონტაქტების (მათ შორის მოგზაურობის
ისტორიის) არსებობის გამოვლენის მიზნით;
გ) იმ შემთხვევაში, როდესაც, ანამნეზით COVID-19-ით დაინფიცირების სარისკო კონტაქტი
გამოირიცხება, ორსულის მართვა (საჭიროების შემთხვევაში ბინაზე) ხორციელდება
პაციენტის მდგომარეობისა და ორსულობის ვადის გათვალისწინებით ოჯახის ექიმის მიერ
შესაბამისი
ანტენატალური
სერვისის
მიმწოდებელ
ექიმ-მეან
გინეკოლოგთან
კომუნიკაციით;
დ) სამედიცინო დაწესებულებაში ორსულის ვიზიტის განხორციელებასთან დაკავშირებით
გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი რეკომენდაციები:




მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული სატელეფონო და ინტერნეტ-რესურსები
ორსულის ექიმთან კონსულტაციისთვის;
დაწესებულებაში ვიზიტი ჩანიშნულ იქნეს დროის ისეთ პერიოდში, როდესაც
მაქსიმალურად გამოირიცხება სხვა პაციენტებთან ორსულის კონტაქტი;
მაქსიმალურად იქნეს შეზღუდული ორსულების დამატებითი ვიზიტები;







ორსულების
ამბულატორიული
მიღებისა
და
კონსულტირებისთვის
გამოყენებული იქნეს ისეთი კაბინეტები, რომელთა მოსაცდელი გამიჯნულია
დაწესებულების საერთო მოსაცდელი სივრცისგან;
დაწესებულებაში ორსულის ვიზიტის დროს მას უნდა ეკეთოს ქირურგიული
ნიღაბი
და
შესვლის
წინ
დაიმუშავოს
ხელები
ხელის
ანტისეპტიკით/სანიტაიზერით;
სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელი ყველა პირი აღჭურვილი უნდა იყოს
ქირურგიული ნიღბით და მკაცრად იცავდეს უსაფრთხოების სათანადო ზომებს.

ე) ყველა ორსული, რომლებიც წარმოადგენენ COVID-19-ის დადასტურებულ ან სავარაუდო
შემთხვევას (მიუხედავად დაავადების სიმძიმისა და ორსულობის ვადისა), ექვემდებარება
მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით განსაზღვრულ პერინატალური სერვისის მიმწოდებელ
სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებაში ჰოსპიტალიზაციას;
ვ) COVID-19 ტესტის უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ორსულის სტაციონარში
ჰოსპიტალიზაციაზე გადაწყვეტილება მიიღება ოჯახის ექიმისა და ანტენატალური
სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების მეან გინეკოლოგის მიერ დაავადების სიმძიმისა
და ორსულობის ვადის გათვალისწინებით;
ზ) ორსულები, რომლებიც იმყოფებიან კარანტინში/თვითიზოლაციაში, რესპირატორული
ინფექციის ნიშნების (სიცხე, ხველა, ქოშინი და ა.შ) გამოვლენისთანავე ექვემდებარებიან
მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით განსაზღვრულ პერინატალური სერვისის მიმწოდებელ
სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებაში ჰოსპიტალიზაციას მიუხედავად დაავადების
სიმძიმისა და ორსულობის ვადისა.
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება
KA030137921694420
25 / მარტი / 2020 წ.

№ 01-123/ო

ა ხ ა ლ ი კ ო რ ო ნ ა ვ ი რ უ ს ი თ ( S A R S - C o V- 2 ) გ ა მ ო წ ვ ე უ ლ ი ი ნ ფ ე ქ ც ი ი ს ( C O V I D - 1 9 )
გავრცელ ების პრევენციისა და მართვის უზრუნველ ყოფ ის მიზნით გასატარებელ
ღონისძიებათა შესახებ
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის,
„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“
ქვეპუნქტის, 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, 70-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 74-ე მუხლის, 75-ე
მუხლის, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-5 პუნქტის „ზ“
ქვეპუნქტის, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14
სექტემბრის N473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების, მე-3
მუხლის „ა“ და „ნ“ ქვეპუნქტების, მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ და „ო“ ქვეპუნქტების გათვალისწინებით,
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვისთვის საჭირო ღონისძიებების
გატარების უზრუნველყოფის მიზნით,
ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს:
ა) ,,ახალი
კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული
ინფექციის
(COVID-19) შემთხვევასთან
კონტაქტირებულთა მართვის დროს გასატარებელი დროებითი მეთოდური რეკომენდაციები“ N1 დანართის
შესაბამისად;
ბ) ,,ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის დროებითი რეკომენდაცია (გაიდლაინი) სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების მიმწოდებლებისათვის“ N2 დანართის შესაბამისად;
გ) „მგზავრების თვითგამოკითხვის კითხვარი“ N3 დანართის შესაბამისად;
დ) ,,COVID-19 შემთხვევის განსაზღვრება (დროებითი)“ N4 დანართის შესაბამისად;
ე) ,,ახალი კორონავირუსის (SARS-CoV-2) ქვეყანაში შემოტანისა და გავრცელების რისკების შემცირების
მიზნით, კონტაქტირებულ პირთა დროებითი იზოლაციის პერიოდში სამედიცინო ზედამხედველობისა და
საყოფაცხოვრებო მომსახურების განხორციელების პროტოკოლი (დროებითი)“ N5 დანართის შესაბამისად;
ვ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისადმი (COVID-19) ექსპოზირებული
არასამედიცინო ობიექტების დასუფთავების დროებითი რეკომენდაციები“ N6 დანართის შესაბამისად;
ზ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების ქვეყნებიდან
საერთაშორისო მოგზაურთათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები“ N7 დანართის შესაბამისად;
თ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)
რეკომენდაციები
საერთაშორისო მოგზაურთათვის/ტურისტული
კომპანიებისათვის“
შესაბამისად;

დაკავშირებული
N8 დანართის

ი) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)
რეკომენდაციები იზოლაციაში მყოფი პირებისათვის“ N9 დანართის შესაბამისად;

დაკავშირებული
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კ) ,,ახალი

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)
რეკომენდაციები თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის“ N10 დანართის შესაბამისად;

დაკავშირებული

ლ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
რეკომენდაციები თვითმფრინავის ბორტის ეკიპაჟის წევრებისათვის“ N11 დანართის შესაბამისად;
მ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
რეკომენდაციები მედია-ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტებისათვის“ N12 დანართის შესაბამისად;
ნ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისადმი (COVID-19)
სავარაუდოდ
ექსპოზირებული შშმ პირთა განთავსების ობიექტებში დასუფთავება- დეზინფექციისა და იზოლირებულ პირთა
ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო მომსახურების (დასუფთავება, საკვების/პროდუქტის დარიგება-მიწოდება)
განმახორციელებელი პერსონალისთვის“ N13 დანართის შესაბამისად;
ო) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დადასტურებული ან საეჭვო
დიალიზზე მყოფი შემთხვევებისთვის“ N14 დანართის შესაბამისად;
პ) ,,რეკომენდაციები სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2)
გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების შემთხვევაში“ N15 დანართის შესაბამისად;
ჟ) ,,ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით
(COVID-19) დაინფიცირებული პაციენტის გარდაცვალების დროს“ N16 დანართის შესაბამისად;
რ) ,,გეგმური იმუნიზაციის რეკომენდაციები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის
(COVID-19) გავრცელების დროს“ N17 დანართის შესაბამისად;
ს) ,,პერინატალური სერვისები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)
გავრცელების დროს“ N18დანართის შესაბამისად.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და
მართვის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 21
თებერვლის N01-62/ო ბრძანება.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მინისტრი
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