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Tavi I. wameba 
 

wamebis ganmarteba (gaeros wamebis sawinaaRmdego konvencia muxli1). 
aRniSnuli konvenciis Tanaxmad wamebis definicia Semdegia: 
 
nawili I 
 
muxli 1. 
 
“am konvenciis miznebisaTvis gansazRvreba “wameba” niSnavs nebismier 
moqmedebas, romliTac romelime pirs ganzrax ayeneben tkivils an tanjvas, 
fizikurs an zneobrivs, raTa misgan an mesame pirisgan miiRon cnobebi an 
aRiareba, dasajon qmedebisaTvis, romelic man an mesame pirma Caidina an 
romlis CadenaSic igi eWvmitanilia, agreTve daaSinon an aiZulon igi an 
mesame piri an nebismieri mizeziT, romelsac safuZvlad udevs nebismieri 
xasiaTis diskriminacia, roca aseT tkivilsa da tanjvas ayenebs, 
saxelmwifos Tanamdebobis piri an sxva oficialuri piri, an maTi waqezebiT, 
nebarTviT da mdumare TanxmobiT.” 
 

wameba warmoadgens arahumanuri, adamianuri Rirsebis Semlaxavi 
mopyrobisa da dasjis ukidures formas.  
 
wamebis mizani 
 

jalaTebis mier mowodebuli axsna–ganmartebebis Tanaxmad, xSir 
SemTxvevaSi, isini Tavs imarTleben, rom wameba emsaxureba informaciis 
mopovebas, gansakuTrebiT ki isini amarTleben wamebis gamoyenebas im 
SemTxvevebSi, roca saqme exeba teroristebis dakavebas da 
sazogadoebisaTvis saSiS damnaSaveebs, sazogadoebis usafrTxoebisaTvis 
saWiro informaciis mopovebas; Tumca unda aRiniSnos, rom aseTi 
formulireba ar asaxavs wamebis WeSmarit mizans da mxolod Tavis 
marTlebis formaluri xasiaTis matarebelia. 

rogorc aCvena msoflioSi Catarebulma kvlevebma da aseve Cvens mier 
wlebis manZilze Seswavlili wamebis SemTxvevebis statistikurma Tu fsiqo–
socialurma analizma, wamebis umTavres mizans Seadgens: 
 
 pirovnebis saboloo gatexva–ganadgureba, misi momavlis sruli 

ganadgureba; misi fsiqo – socialuri funqcionirebis sruli moSla. 
 zogadad sazogadoebis daSineba–terorizireba,  
 xSir SemTxvevaSi, iseTi danaSaulis aRiareba, romelic aRniSnul 

pirovnebas ar Caudenia; 
 iZuleba, gaxdes informatori, an miawodos informacia sxva 

adamianebze, xSirad ki imgvar faqtebze, romelic am sxva adamianebs ar 
CaudeniaT; 

 xSir SemTxvevaSi wameba da sastiki mopyroba emsaxureba EeTnikuri 
niSniT Seuracxyofisa da daTrgunvis moTxovnilebas; aseve 
aRmsareblobisa da ideologiis gamo pirovnebis damcirebasa da 
ganadgurebas; 



 6

 xSir SemTxvevaSi, wameba rogorc Tavis Tavad arasamarTlebrivi 
qmedeba, xdeba saSualeba “kriminaluri samarTlis” damkvidrebisa, 
rogoric aris fulis gamoZalvis mizniT adamianTa dapatimreba, xSir 
SemTxvevaSi ukanono, Zalovani struqturebis mxridan reketireba da 
terorizireba; 

 Zalze xSirad amgvari qmedeba dakavSirebulia jalaTTa sadistur 
tendenciebTan.  

 da bolos, wamebis praqtika uryevi safuZveli xdeba avtoritaruli 
saxelmwifos urTierTobebisa da globalurad emsaxureba 
sazogadoebis ukidures daSinebasa da daTrgunvas, raTa maT ar 
mimarTon raime saxis protests da ver gabedon arsebuli reJimis 
winaaRmdeg galaSqreba.  

 
amgvarad, wameba ara marto pirovnebis fizikur da fsiqologiur 

ganadgurebas emsaxureba, aramed mas ufro farTo da zogadi daniSnuleba 
gaaCnia, iseTi rogoric aris socialuri da politikuri Sedegebi, rogorc 
calkeuli qveynebisaTvis, aseve mTeli kacobriobisaTvis. igi mTels 
kacobriobaSi Tesavs SemaZrwunebeli SiSis, umweobisa da morCilebis 
gancdebs, romelic gadaecema mTel rig Taobebs da xSir SemTxvevaSi, 
aracnobierad ayalibebs qcevis stereotipebs, rogorc potenciur jalaTTa 
Soris (saxelmwifo manqanis warmomadgenelni), aseve potenciur msxverplTa 
Sorisac da xdeba safuZveli mTel rig saxelmwifoebSi stabiluri da 
Znelad transformirebadi, myari avtokratuli mmarTvelobis stereotipis 
Camoyalibebisa. 

socialur-politikuri TvalsazrisiT, mTeli rigi avtorebi wamebas 

ganixilaven Semdegnairad: 

Lira (1995): “ufro farTod rom ganvixiloT, wamebis mizania daaSinos mesame 

mxareebi da sazogadoebaSi gamowvios SiSi, daTrgunva, paralizeba, 

uunaroba da morCileba. adamianis uflebebis darRveva ar unda ganvixiloT 

gancalkevebulad mxolod erTi pirovnebis uflebebis darRvevis 

gadmosaxedidan. maTi Sedegebi mravlismomcvelia, radgan isini asaxaven ara 

marto konfliqtis mimarT sistemis reagirebas, aramed zogadad politikuri 

daSinebis garemos. es qmnis qronikuli SiSis atmosferos. aqedan 

gamomdinare, wameba warmoadgens sazogadoebisaTvis ara marto politikuri, 

aramed socialuri, zneobrivi, fsiqo-socialuri da fsiqikuri jamrTelobis 

problemas. wamebis faqtis gamoZieba niSnavs wamebis, rogorc movlenis 

ganxilvas, romelic gavlenas axdens mosaxleobaze da adamianebze, rogorc 

sazogadoebis socialur arsebebze.” 

Summerfield (1995): “sisastike xSirad miznad isaxavs msxveplis ekonomiuri, 

socialuri da kulturuli samyaros gamiznulad ganadgurebas. “ 

    

“am TvalsazrisiT, wamebam SeiZleba gamoiwvios Temis travmireba, 
romelmac Tavis mxriv SesaZloa gamoiwvios sxvadasxva formis   
sazogadoebrivi disfunqciis Camoyalibeba. wamebas SeuZlia terorSi 
amyofos mosaxleoba da Seqmnas iseTi wesrigi, romelic efuZneba 
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moaxloebul, masStabur SiSs, muqaras, terors da daTrgunvas da ara 
damoukideblobasa da Tavisuflebas. mas SeuZlia Seqmnas represiuli 
garemo. es aris daucveli, teroris, undoblobis da socialuri cxovrebis 
gaxleCvis garemo. wamebis mimarT koleqtiuri SiSi xangrZlivi droiT 
axdens gavlenas koleqtiur qcevaze. ufro metic, kvlevam gvaCvena, rom 
wamebis Sedegebi SeiZleba gadaeces Taobebs, warmoqmnas istoriuli 
travma.”(Lira, 2002). 
 
 

Tavi II. wamebis meTodebi 
 

wameba aris dinamiuri procesi, romelic iwyeba dakavebiT an 

Tavisuflebis SezRudviT da romelic moicavs aRniSnulis Sedegad 

miyenebul erT an ramdenime travmas, romelic SeiZleba moxdes sxvadasxva 

drosa da sxvadasxva adgilas da dasruldes msxveplis gaTavisuflebiT an 

gardacvalebiT (Somnier, 1992). movlenebis es kaskadi SeiZleba isev daiwyos 

mokle droSi ise, rom ar dautovos pirovnebas gamojanmrTelobis dro.   

xSir SemTxvevaSi gamoiyeneba rogorc wamebis fizikuri meTodebi, 
aseve fsiqologiuri; Tumca unda aRiniSnos, rom amgvari dayofa pirobiTia: 
nebismier SemTxvevaSi wameba moicavs orive komponents: rogorc fizikurs, 
aseve fsiqikursac.  

wamebis meTodebi, romlebic ganimarteba rogorc fizikuri wameba _ 
moicavs meTodebs, romlebic gulisxmobs msxverplis mimarT  jalaTebis 
mier ganxorcielebul fizikur Zaladobas  da tkivils an sxva piris mier 
ganxorcielebul nebismier sxva fizikur (sxeulis) travmirebas, da  aqve 
gvinda SevitanoT  fizikuri wamebis meTodebi, romlebic ar tovebs raime 
fizikur kvals (magaliTad gaziT mogudva-SeniRbva); ra Tqma unda, isev 
gavimeorebT, rom wamebis dayofa fizikur da fsiqologiur meTodebad 
Zalian Znelia da pirobiTia, radgan yvela fsiqologiur meTods aqvs 
fizikuri-somaturi Sedegebic (magaliTad, sicive, SimSiloba da sxva) da, 
raRa Tqma unda, fizikur meTodebs aqvT Semdgomi fsiqologiuri Sedegebic. 
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, fsiqologiur meTodebad ganixileba 
pirobiTad iseTi meTodebi, romlebic upirveles yovlisa zians ayeneben 
msxverplis moralur da fsiqologiur mdgomareobas da ar moicavs sxva 
piris mxridan raime saxis fizikur Zaladobas.  

aRiarebulia, rom wamebis meTodebi, romelnic seriozul safrTxes 
uqmnian adamianis sicocxles an mis fizikur Tu fsiqikur funqcionirebas, 
iwveven SemaZrwunebeli SiSis gancdas, rac pirovnebisaTvis Rrma da 
xangrZlivi travmatizaciis mizezi xdeba. 

unda aRiniSnos, rom mexsiereba, Tavdacva, arsebuli sazogadoebis aRqma 
da biologiuri meTodebi mWidro urTierTkavSirSia.  fsiqologiur 
(`TeTri”) da fizikur (`wiTeli”) wamebas Soris adre arsebuli gansxvaveba 
DdRes xelovnurad gamoiyureba, magram orive aspeqti unda ganvixiloT 
Semowmebis dros, rogorc aucilebeli nawili (Thomas Wenzel, WPA, 2004).  
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wameba SeiZleba daigegmos eqspertebis an `Cveulebrivi” jalaTebis mier, 
is SeiZleba gamoyenebuli iyos sistematurad an drodadro. Sedegebi xSirad 
`asaxavs” am ganzraxvebs. wamebis miznebi SeiZleba gansxvavdebodes, magram 
xSirad maTi mizania: xanmokle SedegisaTvis: msxverplis an sxva pirebis 
`gatexva” informaciis miRebis an sxva mizniT. xolo xangrZlivi 
SedegisaTvis: sakuTari Tavisadmis rwmenisa da socialuri funqcionirebis 
daqveiTeba, qronikuli tanjva, ndobis dakargva (wameba aris `demokratiis 
winaaaRmdeg mimarTuli yvelaze efeqturi iaraRi” (Inge Genefke). 

 
rogorc ukve iqna aRniSnuli, sakuTriv wamebas win uswrebs 

dapatimrebisa da egreT wodebuli « lomkis » (gatexvis) periodi, romelic 
xasiaTdeba Semdegi zogadi Tu konkretuli fizikuri Tu fsiqologiuri 
sisastikiT, rogoric aris: 
 zogadad sazogadoebaSi gavrcelebuli azri da sazogadoebis 

gamocdileba wamebasTan dakavSirebiT, rom nebismier dakavebas 
aucileblad mohyveba wameba; 

 aseve wamebis wina periodi, romelic xasiaTdeba sxvadasxva saxis 
muqariT, rogorc pirovnebis, aseve misi ojaxis mimarT; 

 aSkara TvalTvaliTa da devniT, aseve pirovnebis Tavisuflebis sxva 
saxis SezRudviT; 

 xSiri dakiTxvebiT Tu dabarebebiT samarTaldamcav organoebSi; 
 saxlSi SevardnebiTa da ojaxis dawiokebiT; 
 dezinformacia da safrTxe tramvis Semdgomi SesaZlo Sedegebis 

Sesaxeb. 
 

yovelive aRniSnuli iwvevs adamianis ukidures gadaRlasa da 
daZabulobas, pirovnebis kompensatoruli funqciebis amowurvasa da fsiqo– 
emociur asTenizacias, uZilobas, gamouvali situaciis Seqmnas ; aRniSnuli 
viTarebiT xdeba « wamebisaTvis pirovnebis Semzadeba », pirovnebis 
winaswari erTgvari gatexva da daSineba. amgvar qmedebebs mosdevs 
dapatimrebis aqti, romelic Tavisi formebiT aseve damTrgunveli da 
sastikia : SeiaraRebuli niRbianebis Secvena ojaxSi an quCaSi Tavdasxma, 
TvalSisacemi sisastike, yvelafris damsxvreva – dalewva da pirovnebis 
sastiki cema dapatimrebis momentSive, rac SeiZleba ganxorcieldes CeqmebiT, 
muStebiT, iaraRis tarebiT Tu sxva blagvi sagnebiT, xelborkilebis dadeba 
da damamcirebeli mouxerxebeli poziT Setenva manqanaSi. amgvari wamebis 
wina periodi xels uwyobs pirovnebis Semzadebas gardauvali pirovnuli 
ganadgurebisaTvis da ukiduresi uimedobis gancdis Camoyalibebas.   

 
dapatimrebis periodi Tavdeba Tavisuflebis aRkveTiT policiis 

izolatorSi an cixeSi, sadac yvelaze xSirad adgili aqvs adamianis wamebas. 
dakavebis adgilze miyvanisTanave iwyeba autaneli tanjvisa da 

sistematuri cemis periodi, rac gamoixateba xangrZliv, momqancvel, 
damamcirebel dakiTxvebSi, pirovnebis bunebrivi moTxovnilebebis 
SezRudvaSi, kerZod ki wylisa da sakvebis ar micemaSi, sapirfareSoSi ar 
gaSvebaSi; aseve adgili aqvs cemas, sxvadasxva mxridan moulodnel 
dartymebs fexebiT, xelebiT, xelketebiT an sxva sagnebiT, rasac uwodeben 
msxverplis egreTwodebul « boqsirebas »; arcTu iSviaTad dakavebuls 
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aiZuleben dakiTxvisa da wamebis molodinSi mdgomare pozaSi dahyos 
ramdenime dRis ganmavlobaSi (egreTwodebuli « planton » is poza). 
 
yvelaze xSirad gavrcelebuli fizikuri wamebis meTodebi Semdegia : 
 
 cema, sistematizirebuli da ara sistematizirebuli ; 
 “stomatologiuri” wameba; 
 Camokideba; 
 ara fiziologiuri mdebareoba; 
 eleqtro deniT wameba; 
 mogudva – moxrCoba; 
 seqsualuri wameba; 
 farmakologiuri wameba; 
 daRdasma; 
 damwvroba; 

 
cema 

rogorc ukve iqna aRniSnuli, dakavebis adgilas miyvanisTanave, iwyeba 
dakavebulis usistemo cema sxvadasxva mxridan da sxvadasxva saSualebebiT, 
rogorc wesi, amgvar qmedebaSi monawileobs ramdenime jalaTi 
erTdroulad.  

sistematizirebuli cemis magaliTad SeiZleba gamoyenebul iqnas iseTi 
meTodebi, rogoric aris “falanga” an “telefoni”. “falanga” farTod aris 
gavrcelebuli axlo aRmosavleTSi, Tumca Ceveni kvlevebis Tanaxmad, igi 
farTod aris gavrcelebuli saqarTveloSic. am dros msxverpls urtyamen 
monotonurad an SiSvel terfebze an fexsacmlian terfze, ufro xSirad 
rezinis xelketiT, an xis magari sagniT an sxva myari blagvi sagniT, amave 
dros msxverplis fexebi aweulia da fiqsirebulia an skamis zurgze an sxva 
saSualebebiT aris Sekruli. amgvar mdgomareobaSi adamians ara aqvs 
Tavdacvis saSualeba, rac fsiqologiurad aZlierebs amgvari cemis efeqts 
da iwvevs panikuri SiSis mdgomareobas. xSirad, amis Semdeg msxverpls 
aiZuleben iaros SiSveli fexiT damsxvreul minebze an qvebze, idges yinulze 
da a.S., rac metismetad mtkivneulia da am dros saxis gamometyveleba 
auwerel tanjvas gamoxatavs. 

“falangis” uSualo Sedegebia – wvivebisa da terfis midamos 
tkivilebi, hematomebi da SeSupeba, siarulis SeuZlebloba, rac msxverpls 
aiZulebs gadaadgildes daCoqil mdgomareobaSi (skliuvi, 1992). 

“telefonis” gamoyenebisas erTdroulad xdeba dartymis miyeneba 
orive yuris midamoSi, Cvens mier aRweril SemTxvevebSi, es xorcieldeboda 
gaSilili xelis SemortymiT erTdroulad orive mxridan, ris Sedegadac 
xSir SemTxvevaSi adgili aqvs dafis apkis gaxeTqvas an dazianebas. amgvari 
dazianeba SemdegSi iwvevs smenis mxriv seriozul problemebs, xSirad 
garTulebas Cirqovani otitis saxiT da atarebs qronikul xasiaTs. 

xSir SemTxvevaSi blagvi mkvrivi sagniT xorcieldeba cema 
motexilobis adgilebSi an dazianebul midamoSi; xSiria dartymebi muclis 
areSi, gansakuTrebiT sayuradReboa cema Tavis midamoSi, rac Cvens mier 
sakmaod xSirad iqna aRwerili da rasac TiTqmis yovelTvis Tan axlavs 
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Tavis tvinis daxuruli travma, gonebis dakargva da xSirad Tavis tvinis 
seriozuli travma  _ tvinis Seryevis an daJeJilobis saxiT. 
 
“stomatologiuri” wameba 
 

amgvar SemTxvevebSi msxverpls ugdeben kbilebs, es xdeba cemisas an 
xSirad xdeba janmrTeli kbilebis amoReba stomatologiuri 
instrumentebiT, an sxva arasteriluri iaraRebiT, aseve xSiria kbilebis 
areSi eleqtro denis gatarebis SemTxvevebi. 
 
Camokideba 
 

xSir SemTxvevaSi am dros saubaria egreTwodebul “palestinur 
Camokidebaze”, rodesac msxverpls kideben ukan Sekruli xelebiT; ufro 
xSirad ki post – sabWour qveynebSi gamoiyeneba egreTwodebuli “lastoCka” 
da misi modificirebuli variantebi, rodesac adamians, romelsac xelebi da 
fexebi ukan aaqvs Sekruli da am mdgomareobaSi mas Camokideben. aseve 
Camokidebis saxea “marao”, rodesac msxverpls hkideben fexebiT da 
atrialeben vertikalurad;  

wamebis amgvari meTodi xSirad Serwymulia sxva meTodebTan, 
rogoric aris eleqtro deniT wameba da arafiziologiuri mdebareoba (mag. 
“lastoCka” , rodesac msxverplis mdgomareoba arafiziologiuria da amave 
dros mas hkideben); eleqtro deniT wamebisas Camokidebul mdgomareobaSi 
myof msxverpls sxeulis mgrZnobiare adgilebze: yuris bibiloebze, 
genitalur midamoSi, enaze, kbilebze an TiTebis boloebze an dvrilebze _ 
uerTeben eleqtrodebs da atareben eleqtro dens.  

amgvari meTodebi, saerTod naklebad toveben fizikur kvals, Tumca 
xangrZlivi droiT da xSirad qronikulad iwveven moZraobaTa darRvevas, 
sxeulis sxvadasxva midamoSi tkivilebs da xSirad tkivils mTeli sxeulis 
areSi, gansakuTrebiT ki Tavis, kisrisa da zurgis midamoSi.  
 
arafiziologiuri mdgomareoba 
 

aseTi mdgomareobis magaliTad SeiZleba moyvanil iqnas 
egreTwodebuli “ku”,  adamians agdeben mcire zomis galiaSi, sadac mas ar 
SeuZlia gaimarTos, amave dros ar aZleven sakvebsa da wyals da igi am 
mdgomareobaSi imyofeba dReebis ganmavlobaSi; aseve SeiZleba Caagdon 
mcire zomis ormoSi an sardafSi, sadac igi iZulebulia dReebis 
ganmavlobaSi imyofebodes sibneleSi, sakvebisa da wylis gareSe, mdgomare 
poziciaSi; amave dros Cvens mier iqna aRwerili SemTxvevebi, rodesac Tavze 
asxamen eqskrementebs, an ormoSi amave dros aris Casxmuli didi 
raodenobiT wyali; amgvari wameba xSir SemTxvevaSi iwvevs organoTa 
seriozul qronikul dazianebas; gansakuTrebiT ki (magaliTad wylian 
ormoSi siciveSi Cagdeba) iwvevs reproduqciis funqciebisa da organoebis 
seriozul problemebs, uro – genitaluri sistemis dazianebas; rac jalaTTa 
mizniTa CanafiqriT, swored rom reproduqciis unaris dakargvas emsaxureba 
da am meTodebs xSirad mimarTaven eTno – konfliqtebis SemTxvevaSi. 
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eleqtrodeniT wameba 
 

wamebis es saxe iwvevs gansakuTrebiT mtkivneul krunCxvebs, msxverpli 
am dros ikvnets enas, tuCebs an loyas. igi xSir SemTxvevaSi tardeba 
sxeulis mgrZnobiare areebSi eleqtrodebis dadebiTa da denis gatarebiT. 
wamebis aparatebi sxvadasxvagvaria, magaliTad eleqtrodenis joxi an 
maxvili fanqriseburi sagani; Cvens SemTxvevaSi xSirad iqna aRwerili 
“telefonis aparatiT” denis gatarebis meTodi, aseve eleqtrodebis dadeba 
dasvelebuli Rrublis SemoxveviT majebsa da wvivebze, rac xSir SemTxvevaSi 
krunCxviTi gantvirTvebis mizezi xdeba; am dros adamiani TiTqmis 
yovelTvis hkargavs gonebas, Semdeg mas asuliereben wlis dasxmiT da kvlav 
ganagrZoben amgvar wamebas; amgvari meTodi iwvevs Sokur mdgomareobas 
rogorc tkiviliT, aseve stresiT ganpirobebuls, Tumca kvalis datovebis 
TvalsazrisiT, SesaZloa datovos mcire damwvrobis kvali, romelic Znelad 
SesamCnevia. 
 
gagudva – moxrCoba 
 

wamebis am meTodis erT – erT saxeobas ganekuTneba “submarino”, rac 
gamoixateba SemdegSi: adamians TaviT uSveben wyalSi da ase aCereben iqamde, 
sanam ar daiwyeba moxrCobis simptomebi, rac Sesabamisad iwvevs sikvdilis 
saSinel SiSs. amave dros, CarTuli aris televizori an radio, imis gamo, 
rom SemdgomSi mudmivad am nivTebis xilvis an xmebis gagebisas msxverpls 
mudmivad hqondes wamebasTan dakavSirebuli asociaciebi da mogonebani.  
 
seqsualuri wameba 
 

seqsualuri wamebis msxverplni SesaZloa gaxdnen rogorc qalebi, 
aseve mamakacebi, an  bavSvebi. igi gamoixateba uSveri sityvebiT lanZRvasa da 
Seuracxyofis miyenebaSi; aseve iZulebiT  an Zaladobriv gaSiSvlebaSi; 
damamcirebeli pozis miRebaSi; masturbaciasa da erTmaneTis gaupatiurebaSi 
monawileobaSi; gaupatiureba xdeba jalaTebis mxridanac da upiratesad 
atarebs jgufur xasiaTs. amgvari wameba xSirad mimdinareobs sxva 
patimrebis an tyveebis TandaswrebiT, xSir SemTxvevaSi ki – ojaxis wevrTa 
TandaswrebiT. amgvari saSineli mopyroba upirveles yovlisa emsaxureba 
adamianis damcirebasa da pirovnul ganadgurebas da iwvevs xangrZliv da 
dauviwyar sulier travmas.  

aseve seqsuluri wamebis dros xSirad xdeba sxvadasxva mWreli da 
mCxvletavi sagnebiT an eleqtro deniT sqesobrivi organoebis dazianeba, 
rac xSir SemTxvevaSi reproduqcuiis unaris mospobas emsaxureba. imave 
mizniT yinvaSi mamakacebsa da qalebs xSirad ayeneben dReebis ganmavlobaSi 
civ yinulian wyalSi. amgvari meTodebi, Cveni dakvirvebiT, ufro xSirad 
ixmareba eTnikuri wmendis zonebSi da safuZvlad eTnikuri an religiuri 
zizRi udevs. 
 
 
 
 



 12

farmakologiuri wameba 
 

jalaTebi iZulebiT asmeven patimars tabletebs  an ukeTeben ineqcias; 
xSir SemTxvevaSi am mizniT gamoiyeneba fsiqotropuli preparatebi, 
romelTa didi dozebiTa da arasaWiroebisamebr gamoyeneba iwvevs mZafr 
gverdiT movlenebs. xSir SemTxvevaSi ki iZulebiT ukeTeben narkotikul 
saSulebebs, rac iwvevs miCvevas da msxverpli xdeba damokidebuli jalaTze, 
narkotikuli preparatisTvis akeTebs yvelafers, xdeba informatori da a.S.  

sabWoTa periodis egreT wodebul “КГБ”  - Si, farTod gamoiyeneboda 
farmakologiuri preparatebi informaciis misaRebad da dakiTxvis dros.  
 
daRis dasma, dasaxiCreba 
 

am mizniT gamoiyeneba mravali meTodi, rogoric aris frCxilebis 
daZroba, Tmebis amogleja, warziduli nawilebis mokveTa – magaliTad 
yuris, Tvalis amoTxra, TiTis moWra, enisa an gare sasqeso organoebis 
amputireba.  
 
damwvroba 
 

am mizniT xSirad gamoiyeneba anTebuli sigaretis miwva, 
gansakuTrebiT ki sxeulis mgrZnobiare nawilebze; iyeneben aseve 
egreTwodebul “dauTovebis meTods” , roca cxel uTos adeben sxeulis 
sxvadasxva nawilebze; aseve akraven gisosebze, romelsac nel – nela 
acxeleben; iyeneben gavarvarebuli SanTiT dadaRvis meTodsac.  
 

wamebis upiratesad fsiqikur/fsiqologiuri meTodebi 
 

wamebis fsiqikuri meTodebi metad farTod gamoiyeneba da iwvevs 
adamianis seriozul travmirebas, romlis Sedegebic SesaZloa qronikulad 
mimdinareobdes.  amgvari meTodebi gamoirCeva didi mravalferovnebiTa da 
daxvewilobiT, da droTa ganmavlobaSi isini ufro da ufro daxvewili 
xdeba, rac utyuarad miuTiTebs imaze, rom amgavari meTodebis, iseve 
rogorc fizikuri meTodebis, SemuSavebaSi monawileoben specialistebi. Cven 
aq moviyvanT ramdenime maTgans, raTa naTeli warmodgena Seiqmnas amgvari 
meTodebis sisastikesa da pirovnebisaTvis damangrevel rolze.  
 
deprivacia 
 

xSir SemTxvevaSi patimars dapatimrebisTanave aTavseben 
izolirebulad marto da mas ara aqvs saSuleba hqondes kontaqti an sxva 
patimrebTan an ojaxis wevrebTan, aseve ar aZleven advokatTan dakavSirebis 
saSulebas. patimari am dros Tavs grZnobs gare samyarosagan mTlianad 
mowyvetilad, absoluturad daucvelad da umweod, igi mTlianad aris 
damokidebuli jalaTebis neba–survilze. mas ara aqvs informacia icis Tu 
ara vinmem misi dapatimrebis Sesaxeb, grZnobs, rom igi SesaZloa moklan, 
daikargos ugzo-ukvlod, ise, rom mis Sesaxeb veravin ver gaigos veraferi. 
mas am dros ara aqvs aranairi moraluri Tu iuridiuli daxmarebis 
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saSualeba, arc imis saSualeba, rom sxva patimarTagan mainc miiRos 
Tanadgoma an raime saxis informacia. xSir SemTxvevaSi es meTodi 
Serwymulia sxva saxis tanjvasTanac, rogoric aris  sibnele: sakanSi ar 
aris naTura, ar Semodis dRis sinaTle, ara aqvs saaTi an sxva piradi 
moxmarebis sagnebi; es, rogorc wesi, iwvevs dezorientacias drosa da 
garemoSi, xSirad ki dRe-Ramis riTmis myar darRvevas, rac SemdgomSi iRebs 
qronikul xasiaTs; amave dros, SesaZloa, amgvar viTarebaSi damatebuli 
iqnas sxvadasxva saxis stereotipuli ritmuli komponentebi, iseTi rogoric 
aris, magaliTad: gafuWebuli onkani kameraSi, romlidanac wyali 
monotonurad wveTavs da romelic ar iketeba, aseve naTura, romelic 
periodulad Tanabari intervalebiT inTeba da qreba, amgvari moqmedebebi 
iwvevs sakmaod mZime fsiqikur aSlilobebsa da aseve pirobiTi refleqsis 
gamomuSavevas ama Tu im moqmedebaze, an pirovnebis STagonebadobis gazrdas, 
rac SemdgomSi dakiTxvebisas gamoiyeneba “efeqtis” misaRwevad, vinaidan 
qveiTdeba TviTkontrolisa da yuradRebis koncentraciis unari.  

xSirad es meTodi Serwymulia Zilis deprivaciasTan: adamians ar 
aZleven Zilis saSualebas sxvadasxva saxis xmauris meSveobiT. xSirad mas 
esmis sxva patimrebis wamebis xmebi an SemaZrwunebeli xmauri, an gahyavT 
RameSi ramdenjerme dakiTxvaze; Zilis deprivacia iwvevs seriozul 
fsiqikur aSlilobebs da rogorc wesi Zilis funqciis myar darRvevas 
xSirad mTeli sicocxlis manZilze.  

xangrZilivi izolacia xSirad iwvevs halucinaciuri gancdebis 
Camoyalibebas, Zlierdeba “gagiJebis SiSi”, sxvadasxva saxis fobiebi da 
panikuri SfoTvis Setevebi. 
 
bunebrivi moTxovnilebebis dakmayofilebis SezRudva 
 

patimars ar aZleven saaTobiT an mTeli dRis ganmavlobaSi saSulebas 
daikmayofilos bunebrivi moTxovnilebebi, ar uSveben sapirfareSoSi, ara 
aqvs saSualeba daicvas piradi higiena, ar aZleven sakvebsa da sasmel wyals, 
amgvari qmedebebi mimdinareobs xSirad permanentuli dakiTxvis fonze da 
instruqciiT, Tu miiReben saWiro informacias an aRiarebas, mas micemen 
amgvari moTxovnilebebis dakmayofilebi saSualebas.  
 
agenti sakanSi 
 

amgvari meTodebi xSirad gamoiyeneboda sabWoTa cixeebsa da 
izolatorebSi, da xSirad dResac gamoiyeneba post - sabWoTa qveynebSi. 
meTodis arsi imaSi mdgomareobs, rom yvelam icis, rom erT-erTi sakanSi 
aris Sekruli agenti. es garemoeba iwvevs mudmivi daZabulobisa da eWvis 
safuZvels, urTierT agresias, TviTkontrolisa da moWarbebuli sifxizlis, 
mudmivi SiSis mdgomareobas, rom zedmeti araferi wamoscdes. amgvar 
situaciaSi xangrZlivi periodiT yofna  umetes SemTxvevaSi iwvevs 
pirovnebis paranoialur ganviTarebas da literaturaSi farTod aRwerili 
“cixis paranoiis”, calkeul SemTxvevebSi, ki paranoiduli reaqtiuli 
fsiqozis, Camoyalibebas, rac praqtikulad sakmaod xSirad ganTavisuflebis 
Semdeg iRebs qronikul xasiaTs.  
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wamebaze daswreba 
 

Cvens mier aRweril SemTxvevaTa umravlesobaSi patimars 
miyvanisTanave aswrebdnen “wamebisaTvis gankuTvnil OoTaxSi”, sadac aseve 
igi uyurebs ganTavsebul specialur instrumentebs, sxvis wamebas, rac 
gamanadgurebel STabeWdilebas axdens pirovnebaze; xdeba identifikaciis 
gancdis Camoyalibeba da amiTi  xSirad swrafad miiRweva “Sedegi”, adamiani 
tydeba da yvelaferze Tanaxmaa; xSirad ki amgvari meTodis sisastike 
matulobs, da pirovnebas ayurebineben ojaxis wevris an axlo megobris 
wamebas. aseve Seqmnilia specialuri filmebi wamebaze, romelTac 
ayurebineben patimrebs da ucxadeben, rom mas igive moelis; xSirad ki 
saxelmwifoSi gavrcelebuli wameba da amgvari meTodebis Sesaxeb 
informacia iwvevs mTeli mosaxleobis daSinebasa da wamebas; potenciurad 
yvela patimari ganixileba ukve rogorc wamebis msxverpli, vinaidan 
dakavebulma adamianma winaswarve icis, Tu ra elis da igi Tavidanve 
moralurad gatexilia; amgvari sazogadoebis “informirebuloba” iwvevs 
mTeli Taobebisa da momdevno Taobebis travmirebas, daTrgunvas, 
damoukideblobisa da Tavisuflebis moTxovnilebis daqveiTebasa da SiSs, 
uazro da gaucnobierebel morCilebas totalitaruli reJimebisadmi.  
 
molodini 
 

patimarma xSir SemTxvevaSi ar icis Tu rodis gaiyvanen dakiTxvaze da 
rodis awameben; dakiTxvebs Soris intervali specialurad yovelTvis 
varirebs, raTa adamianma ar gansazRvros sworad _ Tu rodis miyavT 
dakiTxvaze da ver moaswros moralurad Semzadeba; amgvari permanentuli 
wamebis molodini iwvevs mudmivi SiSisa da daZabulobis gancdas, da msgavsi 
gancda SesaZloa mudmivad Tan sdevdes wamebis msxverpls.  
 
ararealuri arCevani 
 

am meTods Zalian xSirad mimarTaven jalaTebi. am dros saSineli 
muqaris qveS, magaliTad col – Svilis gaupatiureba an ojaxis daxocva, 
patimars eZleva winadadeba gasces informacia, anu igi dgeba saSineli 
“arCevanis” winaSe, xSir SemTxvevaSi _ gasces megobrebi an gawiros ojaxi; 
es meTodi kidev ufro daixvewa sabWoTa periodSi da amgvar situaciaSi 
patimars aiZulebdnen gamxdariyo “Sekruli agenti – informatori”, daewera 
ararealuri saCivari an dasmenis werili mTavrobisaTvis arasasurvel 
pirovnebaze, damdgariyo cru mowmed da a.S. amgvari meTodebi 
gansakuTrebiT gamoiyeneboda stalinis reJimis periodSi da asaxva post-
sabWoTa periodSic hpova – cru mowmeebis gavrcelebuli instituti 
sasamarTloebze, saqmis Ziebisas da sxva. amgvari situacia iwvevs 
qronikulad mimdinare TviTdanaSaulis gancdis Camoyalibebas.  
 
muqara da “cru sikvdili” 
 

wamebisas farTod gamoiyeneba muqaris saxvadasxva da sastiki formebi. 
muqara ojaxis wevrebze; gaupatiurebis muqara, Cveni dakvirvebiT, amgvari 
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muqara farTod da “efeqturad” gamoiyeneba kaci patimrebis mimarT; aseve 
arsebobs sikvdilis muqara, samudamo patimrobis muqara, ojaxis wevrebis 
wamebisa da Tvalwin gaupatiurebis muqara. 

gamoiyeneba “cru sikvdiliT dasjis” meTodic, dakavebuls ucxadeben, 
rom mas xval gamTeniisas daxvreten da sTavzoben daweros anderZi, an 
ramdenjerme safeTqelTan adeben iaraRs tyviebis gareSe (patimarma ar icis, 
rom iaraRSi tyviebi ar aris), da Caxmaxs gamokraven xels. amgvari qmedeba 
iwvevs gadaulaxavi SiSis  gancdas, anadgurebs adamians pirovnulad, xSiria 
am dros uneblie Sardvisa da defekaciis movlenebi, rac SemdgomSi 
damatebiT iwvevs sircxvilis gancdasac. 

aseve unda aRiniSnos, rom xSirad mimarTaven iseTi wamebis 
situaciebis fotografirebas an video – audio Caweras, romelic iwvevs 
mZafr sircxvilis gancdas, magaliTad gaupatiureba da seqsualuri wamebis 
sxva saxeebi da amis gamJRavnebiT aSineben wamebis msxverpls da aiZuleben 
mudmivad iyos maT daqvemdebarebaSi, asrulos maTi gankargulebebi; amgvari 
situaciisas gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba EeTnokulturul faqtors; 
calkeul eTnikur jgufebSi gaupatiureba aRiqmeba saSinel codvad da 
amgvari situaciis Semdeg adamianma Tavi unda moiklas an Suri iZios da a.S. 
xSirad aseT situaciebSi pirovneba yvelaferze Tanaxmaa. erTis mxriv isini 
xdebian TviTon saxelmwifos mier inspirirebuli teroristuli dajgufebis 
wevrebi da awyoben teroristul aqtebs, romelic emsaxureba calkeuli 
saxelmwifoebis politikur zraxvebs, rogoricaa – qveynis dapyroba, 
genocidi da a.S., an meores mxriv, amgvari qalebi xdebian “Saxidebi”,  
sruliad brmad emorCilebian teroristTa moTxovnebs, maT amoZravebT 
mZafri SurisZiebisa da sircxvilis daZlevis gancda.  
 
seqsualuri wameba 
 

konkretuli fizikuri aqspetebi wamebis Semdeg iwveven xangrZliv 
fsiqologiur tanjvas qalebSi. gaupatiurebis Sesaxeb Worebma an eWvebma 
SesaZloa gamoiwvios socialuri Sedegebi. amgvari fizikur/fsiqologiuri 
komponentis momcveli wamebis meTodebi mravalgvaria, magaliTad:  

 qalwulobis dakargva, 

 dafexmZimeba, 

 `socialuri statusisaTvis” zianis miyeneba- ojaxis mimarT 
pativiscemis dakargva, 

 daojaxebis perspeqtivisaTvis zianis miyeneba (mniSvnelovania aseve 
ekonomikuri TvalsazrisiT, Tu tradiciul sazogadoebaSi 
arsebobisaTvis qalebi damokidebuli arian qorwinebaze) , 

 fizikuri Sedegebi `mudam” gvaxsenebs gancdil sircxvilsa da 
gamaRizianebel mogonebebs.  

 
fsiqologiuri wamebis sxva magaliTebs ganekuTvneba: 

 sxvebis wamebaze daswreba, 
 msxverplis dadanaSauleba, 

 wamalze an mkurnalobaze uaris Tqma, im dros roca pacientisaTvis 
cnobilia janmrTelobis Semdgomi gauaresebis Sesaxeb, 

 urTierTgamomricxavi (`damabneveli”) brZanebebis gacema. 
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aRsaniSnavia, rom movlenebma wamebamde an mis Semdeg, rogoricaa 
magaliTad devnis faqtebi an megobrebisa da ojaxis wevrebis  
gardacvaleba, SesaZloa gamoiwvios damatebiTi travmuli steresi.   
 
aRsaniSnavia, rom farmakologiuri wamebis meTodebi moicavs xSir 
SemTxvevaSi fsiqikuri zegavlenis komponents, amitom unda iqnas 
ganxiluli kompleqsurad fizikur/fsiqologiuri meTodebis 
TvalsazrisiT. preparatebs xSirad iyeneben sxvadasxva qveynebSi 
fsiqologiuri wamebis an patimrebisa da sxva msxverplTa damorCilebis 
mizniT*, agreTve rogorc fsiqikuri aSlilobis mkurnalobis  `kanonier” 
saSualebad. biologiyuri gavlena Cveulebriv droSia SezRuduli, Tumca 
zogierT preparatSi SeimCneva moqmedebis xangrZlivi Sedegebi** 
preparatebis umravlesobis kvalis dadgena Zneldeba, roca maTi 
gamoyeneba xdeba xangrZlivi intervalebiT..  

 benzodiazepinebi  
 nevroleptikebi  
 halucinogenebi 
 specialuri farmakologiuri jgufebi, Sxamebi  
 aRsaniSnavia, rom xSirad mimarTaven egreTwodebuli dezinformaciis 

strategiebis gamoyenebas, msxverplis fsiqologiuri daTrgunvis mizniT, 
amis magaliTebia:  

 gancxadeba, rom mezobeli oTaxidan gamosuli yvirili gamowveulia 
megobris wamebiT. 

 gancxadeba, rom is moaTavses cixeSi  wamebagamovlili pirTan, 
dezinformacia an informacia nawameb pirTa ojaxis wevrebTan an 

megobrebTan dakavSirebiT da sxva. 
wamebis biofsiqologiuri strategiebs ganekuTneba:  

 zegaRizianeba: xangrZlivi xmauri  an Suqi, 
gadaWedva (Zalian bevri xalxi erT oTaxSi) 

 gamRizianeblebis SezRudva, an dezorientacia, drois/sivrcis areva, 
izolacia, 

 preparatebis miReba, romlebic iwvevs ususurobis, tkivilis da 
dezoriantaciis SegrZnebas, 

 sakvebis an wylis miRebis SezRudva,  
 Zilis deprivacia. 
gansazRvruli  kulturuli TvasazrisiT `miuRebel” meTodebs 

ganekuTvneba:  
 msxveplis iZuleba Seasrulos kulturuli/moraluri TvalsazrisiT 
miuRebeli qmedebebi (`tabus” darveva), 

 patimroba antisanitarul pirobebSi,  
 kulturuli `tabus” darRveva, 
 sakuTar sazogadoebaSi msxverplis Sercxvena. (Thomas Wenzel, WPA, 

2004). 
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Tavi III. wamebis Sedegebi 
 
fsiqikuri da fizikuri Sedegebi 
 

unda aRiniSnos, rom wamebis Sedegebi gamoirCeva polimorfulobiT 
da waruSlel kvals tovebs rogorc adamianis fsiqikaze aseve mis fizikur 
janmrTelobaze. Zalzed Znelia moaxdino wamebiT gamowveul SedegTa 
diferencireba fsiqikur da fizikur simptomebad, vinaidan es simptomebi 
mWidrod arian gadajaWvuli erTmaneTze da axdenen urTierTzegavlenas, 
rac metwilad ganapirobebs darRvevaTa mravalferovnebasa da qronikuli 
mimdinareobis tendenciebs.  

aRniSnul naSromSi Cven, diagnostikis gaadvilebis mizniT, calke 
ganvixilavT wamebis fsiqikur da fizikur Sedegebs, Tumca mowodebuli 
masalidan naTelia maTi mWidro da rTuli urTierTkavSiri.  
 

wamebis fsiqikuri Sedegebi 
 

rogorc cnobilia, wameba da gansakuTrebuli stresuli movlenebi, 
romelic seriozul saSiSroebas warmoadgens adamianis sicocxlisaTvis, 
iwveven seriozul stresul darRvevebs, romelTa simptomebic gamoirCeva 
polimorfulobiTa da mravalferovnebiT. amgvar travmul stresul 
movlenaTa Soris wamebas gansakuTrebuli roli eniWeba, vinaidan igi 
warmoadgens erTi admianis an jalaTTa jgufis mier meore adamianis an 
adamianebis jgufis mizandasaxul da gegmazomier, winaswarganzraxul 
tanjvas, rac mniSvnelovan stress warmoadgens ara marto adamianis 
fizikuri arsebobisaTvis, rac upirates faqtors warmoadgens bunebrivi 
katastrofebis an omis dros, aramed fundamentur safrTxes uqmnis mis 
sulier arsebobasa da normalur fsiqikur funqcionirebas, Seicavs ra 
upiratesad moralurad gamanadgurebeli travmis faqtors, rac 
dakavSirebulia Seuracxyofisa da ususurobis, damokidebulebisa da 
momavlis mxriv sruli gaurkvevlobis gancdebTan. 

adamianis fsiqikur janmrTelobaze gansakuTrebiT mZime stresuli 
faqtorebis, maT Soris wamebisa da araadamianuri mopyrobis zegavlenis 
Seswavlas didi istoria aqvs. Tumca unda aRiniSnos, rom amgvari samecniero 
kvlevebi upiratesad warmoebulia omisa da bunebrivi katastrofebis dros 
dazaralebulTa Soris, an wamebis msxverplTa Soris cixeebidan 
ganTavisuflebis Semdeg da ar aris farTod Catarebuli kvlevebi wamebis 
mwvave SedegebTan dakavSirebiT, kvlevebi cixeebSi arsebul wamebis 
msxverplTa Soris da aseve specsamsaxurebis mier sabWoTa periodSi 
wamebagamovlil pirTa Soris, vinaidan amgvari kvlevebis Catareba sabWoTa 
periodSi iyo SeuZlebeli da amJamadac sirTules warmoadgens im qveynebSi, 
sadac dRemde farTod aris gavrcelebuli wamebis praqtika. ase rom wamebis 
fsiqikuri Sedegebis kvleva jerac ar aris srulyofili da saWiroebs 
mkvlevarTa seriozul Zalisxmevas misi gafarToebis mizniT.   
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travmuli stresis faqtoris istoriuli mimoxilva 

1871 wlidan moyolebuli, franko - prusiis omidan dawyebuli, yvela 
gamokvleva miuTiTebda rom fsiqikuri aSlilobebis ricxvi omis dros 
sagrZnoblad matulobs. pirveli msoflio omis monacemebiT, ruseTis 
armiidan evakuirebuli iyo 35000 fsiqikuri problemebis mqone piri, maT 
Soris yvela fsiqiatriuli organizaciis statistikuri monacemebi 
miuTiTebda, rom fsiqozebis ricxvi ZiriTadad fsiqogeniebis, reaqtiuli 
formebis xarjze matulobs, maSasadame daavadebebis, romelnic 
dakavSirebulia omis viTarebasTan (60% yvela evakuirebulidan). 
gamokvlevebis safuZvelze, romelic pirveli msoflio omis dros iyo 
Catarebuli, eWvs aRar iwvevda is garemoeba, rom: 1. omis dros fsiqikuri 
aSlilobebiT avadobis maCvenebeli mniSvnelovnad izrdeba; 2. sruliad 
cxadi gaxda, rom avadobis maCvenebeli izrdeba ara ZiriTadi fsiqozebis, 
aramed fsiqogenuri daavadebebis, e. i. nevrozebisa da reaqtiuli fsiqozebis 
xarjze. aseve, davas aRar iwvevda is garemoeba, rom araviTari specifiuri 
omis fsiqozi ar arsebobs, omis pirobebi iyeneben Cveulebriv paTologiur 
meqanizmebs. amaze miuTiTebda mSvidobian periodSi, miwisZvrebis dros, 
SemaZrwunebeli situaciebis Sedegad, ganviTarebuli fsiqogenuri reaqciebis  
Sesaxeb uamravi sailustaracio masala: miwisZvrebi SansiSi (1556w.), 
kalkutaSi (1667w.), mesinSi (1908w.), aseve _ 1916 wlis monacemebi Provence 11-26 
Tebervals gemis CaZirvisas ganviTarebuli fsiqogenuri reaqciebis Sesaxeb, 
romelsac akvirdeboda Clunet, aqve unda aRiniSnos, rom reaqciebi, 
romelnic man ixila, isteriuls ar ganekuTvnebodnen.  
      ase rom, 20-iani wlebisaTvis eWvs aRar iwvevda Zlieri 
matravmirebeli situaciebiT gamowveul fsiqikur aSlilobaTa mikuTvnebis 
sakiTxi fsiqogeniebisadmi. rogorc cnobilia, termini "fsiqogenia" 
mowodebul iqna jer kidev gasuli saukunis miwurulSi Somer mier, 
romelic misi Sinaarsis Sesaxeb werda Semdegs: "fsiqogeniis" saxelwodebis 
miRma me vgulisxmob daavadebaTa did jgufs, romelic aRniSnulia krebiTi 
saxelwodebiT "isteria"". aqve unda aRiniSnos, rom TviTon Somer uSvebda 
eTiogenur faqtorTa kombinirebas fsiqogeniis warmoSobaSi, rac ukve 
miuTiTebda im garemoebaze, rom axali cneba moicavda ara marto isterias, 
aramed mdgomareobebs mis farglebs miRmac. fsiqogenur faqtors cnobili 
germaneli fsiqiatri Grisinger (1881w.) gadamwyvet rols aniWebda da 
miiCnevda rogorc "yvelaze mTavar da mdidar wyaros SeSlilobisa". magram 
am periodisaTvis jer kidev sadavo iyo fsiqogeniaTa klasifikaciisa da 
nozologiis sakiTxebi. rogorc ukve iqna aRniSnuli, mravali mkvlevari 
maT ganixilavda rogorc isteriis gamovlinebebs, Tumca ukve cxadi iyo 
araisteriuli, wminda emociuri aSlilobebis arsebobac, razedac 
TvalnaTliv miuTiTebs Clovis Vincent monacemebi, romelic omis wina xazze 
awarmoebda dakvirvebebs. igi wers: "iq, sadac didi raodenobiT ecema 
naRmebi, rac iwvevs sikvdilianobasa da Wrilobebs, arasodes minaxavs 
isteriuli gamovlinebebi krunCxvebis, kontraqturisa da erTi an 
ramodenime kiduris paraliCis saxiT, me iq vxvdebodi mxolod emociuri 
rigis gamovlinebebs, yvelaze xSirad: cremlebs; kankals; gaSeSebis Setevebs 
(Un etat d'hebetude), romlis drosac avadmyofi gaunZrevelia, kiTxvebze ar 
pasuxobs; taqikardias; sunTqvis gaxSirebas; abnevas."           
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 20-ian wlebSi klinikur fsiqiatriaSi aRiniSna mniSvnelovani etapi 
fsiqogeniaTa im jgufis Seswavlisa, romelic cnobilia reaqtiuli 
fsiqozebis saxelwodebiT, rac dakavSirebulia Karl Jaspers-is saxelTan. misi 
koncefciis Tanaxmad, reaqtiuli fsiqozebi viTardeba pirovnebasa da  
misTvis gausaZlis realobas Soris konfliqtis safuZvelze da, amave dros, 
es realoba aucileblad aisaxeba daavadebis klinikur suraTSi. Jaspers 
mixedviT, gausaZlisi realoba SeiZleba iyos patimroba, ubeduri 
SemTxvevebi, miwisZvrebi da saerTod katastrofani, dardi samSobloze, 
seqsualuri Zaladoba, Zlieri SiSi, SeZrwuneba, samxedro samsaxuri, 
enobrivi izolacia da sxv. mizezis mixedviT, igi Sesabamisad ganasxvavebda 
situaciis mixedviT provocirebul fsiqozebs: cixis fsiqozi; nostalgiuri 
fsiqozi; "guvernantis" paranoia; miwisZvriT gamowveuli fsiqozi da a.S. igi, 
mizezTa garda, ganasxvavebda agreTve reaqciaTa struqturas: isteriuli, 
paranoiduli, depresiuli, cnobierebis Secvla, primitiuli da sxva. 
"WeSmariti reaqtiuli fsiqozebisgan, albaT, Cven unda ganvasxvavoT, garda 
spontanuri da inspirirebuli fsiqozebisa, aseve mxolod sulieri 
SeZrwunebiT kauzalurad ganpirobebuli normidan gadaxris mdgomareobani, 
yovelgvari gasagebi kavSiris gareSe, rogoric aris mag. vazomotoruli, 
nevrasTeniuri sindromi, Tanmxlebi SiSis gancdiT da a.S. katastrofis 
Semdeg." _ wers Jaspers naSromSi "swavleba reaqtiuli fsiqozebis Sesaxeb". 
mis mier mowodebuli reaqtiul mdgomareobaTa kliniko - diagnostikuri 
kriteriumebi: paTologiuri reaqciis kavSiri fsiqikur travmasTan misi 
warmoSobis drois, Sinaarsisa da mimdinareobis mixedviT, dRemde 
klinikuri fsiqiatriisaTvis Zalze mniSvnelovania.    
      Tumca unda aRiniSnos, rom 60 -iani wlebisaTvis aRwerili iqna 
reaqtiul mdgomareobaTa mogvianebuli formebi, anu travmuli momentidan 
Zalze daSorebuli formebi, romelTa drosac irRveva Jaspers "drois 
kavSiris" kriteriumi, Tumca travmuli movlena sruliad aisaxeba klinikur 
suraTSi. mogvianebul reaqciaTa SemTxvevaSi "latenturi" dro fsiqikur 
travmasa da paTologiur reaqcias Soris Zalze gaxangrZlivebulia da 
SesaZloa ramodenime welsac ki aRwevdes. (Шувалов, Гиляровский, WiTava). 
amis mizezad ZiriTadad travmis intrafsiqikuri gadamuSavebisa da saboloo 
gacnobierebis gaxangrZlivebuli procesi miiCneva, "aseve misi Sedegis asaxva 
pirovnebis sayofacxovrebo situaciaSi, rodesac pirovneba yoveli fexis 
nabijze grZnobs ukve momxdari usiamovnebis, an ubedurebis Sedegs." (WiTava).  
      Semdgomi mniSvnelovani etapi globaluri travmebiT gamowveuli 
fsiqogeniebis Seswavlisa dakavSirebulia meore msoflio omTan (1939 _ 1945 
ww.) amerikeli da ingliseli avtorebis mier 1941-1945 ww. nervul -
fsiqiatriuli aSlilobebi warmodgenilia umTavresad fsiqonevrozebis 
jgufiT, romelSic Sedis fsiqogeniebis rogorc nevrozuli, aseve fsiqozuri 
formebi. farTod aris warmodgenili omis periodis kvlevebi rusi 
avtorebis mier. fsiqogenuri aSlilobani maT mier ZiriTadad 
warmodgenilia mwvave reaqtiuli fsiqozebiT: afeqtogenuri stuporiTa da 
fugiformuli reaqciiT. ufro xSirad, vidre mwvave reaqciebi, gamovlenil 
iqna gaxangrZlivebuli reaqtiuli fsiqozebi. 1941 - 1945 ww. - Si maTi ricxvi 
ruseTSi samxedro mosamsaxureTa Soris Seadgenda yvela reaqtiul 
fsiqozTa 93%. aRweril iqna Semdegi formebi: a) fsiqogenuri cnobierebis 
bindiseburi aSla (cnobierebis afeqturi Seviwroeba), Ф.И. Иванов 
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monacemebiT, am jgufma Seadgina 16 - dan 27% - mde yvela reaqtiuli 
fsiqozisa. b) reaqtiuli depresia, romelic ganisazRvra rogorc omis 
drois wamyvani fsiqogenuri reaqcia (Е.О. Левикова, Е.Б. Мягкина, Н.И. 
Фелинская, Е.А. Попов, И.И. Веденский.). amave dros aRniSnavdnen, rom 
fsiqogenurad ganpirobebuli depresia xSirad gvxvdeboda rTuli 
sindromebis struqturaSi, mag. SiSis nevrozis dros, sadac adgili hqonda 
SfoTvis afeqts (А.Н. Молохов); gamoxatuli asTeniebisas, rac uflebas 
aZlevdaT gamoekveTaT asTeno - depresiuli mdgomareobani (Г.Е. Суханова, 
В.А. Гиляровский). reaqtiulma depresiebma Seadgina reaqtiul 
mdgomareobaTa 40% meore msoflio omis dros ruseTis armiaSi. g) aseve 
farTod iqna aRwerili da ganisazRvra rogorc wamyvani aSliloba 
reaqtiuli paranoidi, romelmac Seadgina 12% reaqtiuli mdgomareobebisa 
ruseTis armiaSi. igi gamoirCeoda mwvave dasawyisiT, simptomTa gamoxatuli 
fsiqoturobiTa da keTilsaimedo gamosavliT. С.Г. Жислин reaqtiuli 
paranoidis ganviTarebaSi gadamwyvet mniSvnelobas miakuTvnebda "droebiT 
Secvlil niadags", rac ganpirobebuli iyo egzogenuri da somatogenuri 
faqtorebiT,. С.Г. Жислин naSromSi "mwvave paranoidebis Sesaxeb" 
gamoTqvamda Semdeg mosazrebebs: 1. ekzogenuri zegavlena (gadaRla, 
xangrZlivi uZiloba, araregularuli kveba, msubuqi gaciveba), rac droebiT 
cvlis pirovnebas adre misTvis araniSandoblivi mgrZnobiarobis 
mimarTulebiT, ganapirobebs situaciis diferencirebuli Sefasebis 
garTulebasa da rTuli konfliqtebis warmoqmnas. travmuli situaciis 
adgilas, romelic SesaZloa arc arsebobdes, Caenacvleba garegani viTareba, 
"gareSe gancdaTa mozRvaveba". 2. aseT pirobebSi ganviTarebuli mwvave 
paranoiduli reaqciebi _ garegani viTarebis paranoidi _ xasiaTdeba devnis 
bodviTi ideebiT, gamoxatuli SiSis afeqtiT, daavadebis mwvervalze 
cnobierebis SecvliT, mwvave movlenaTa gavlis Semdgomi amneziiT. 
      meore msoflio omis SemaZrwunebel movlenaTa mravalferovnebam, 
rac dakavSirebuli iyo kolosalur msxverplTan da faSistur banakTa 
gamocdilebasTan, deportirebulTa did raodenobasTan, gamoiwvia 
fsiqopaTologiur aSlilobaTa iseTi saxeebi, romlebic warmoadgendnen 
gadatanili fsiqikuri travmatizaciis Soreul Sedegebs.  
      gadatanili fsiqikuri travmis Soreuli nervul - fsiqikuri Sedegebi 
yofil deportirebulTa Soris pirvelad, frangi eqimebis mier iqna 
Seswavlili. 1948 w. Dreifus da 1957w. Fishes miuTiTebdnen Seqcevad da 
Seuqcevad asTeniebze aRniSnul kontingentSi. daavadebis ZiriTad niSnebs 
warmoadgenda: wonaSi dakleba, naadrevi da swrafi dabereba, 
vazomotoruli aSlilobebi da darRvevebi saWmlis momnelebel sistemaSi. 
1950 w. frangma fsiqiatrma Targowla aRwera asTeniis mZime forma 
paroqsizmuli, emociuri ekmneziis SetevebiT yofil deportirebulebSi. 
Setevebi xasiaTdeboda miwaze uecari dacemiTa da cnobierebis dakargviT: 
avadmyofi borgavda an iwva umoZraod, sxva SemTxvevebSi gamoxatuli iyo 
zomieri motoruli agzneba, saxviTi moZraobebiTa da garkveul wilad 
SezRuduli metyvelebiT. Setevebis Semdeg viTardeboda sruli amnezia.  
      frangi eqimebi, danieli eqimebisagan gansxvavebiT, xazs usvamen 
upiratesad fsiqogenuri faqtoris rols msgavsi aSlilobebis 
ganviTarebaSi (Misere Morale). fiziologiur danaklisTa Serwyma moralur 
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tanjvasTan aRweril iqna rogorc deportirebulTa asTeniuri sindromi, 
romelic iyo kvalificirebuli rogorc fsiqikuri travmis Soreuli Sedegi. 
      Targowla mixedviT, yofil frang deportirebulTa Soris asTeniis 
sindromi aRiniSneboda 65-70% - Si. Fishes miuTiTebda deportirebulTa 
Soris sikvdilianobis maRal procentze mosaxleobis ukiduresad 
gaWirvebul  fenebTan SedarebiTac ki. 38000 frang deportirebulTagan 
16000, TiTqmis 50%, gardaicvala repatriaciis Semdeg (Desual 1957 w.). 
ungreTSi ganTavisuflebis Semdeg gardaicvala yofil deportirebulTa 
20% - ze meti (В.М. Морозов 1958w.). Michel (1957w.) Tvlida, rom "postbanakuri 
asTenia" SesaZloa ganixilebodes rogorc garkveuli nozologiuri 
erTeuli. 
      1952 - 1954 ww. danielma eqimebma P. Helweg-Larsen et al., (1952w.) da K. 
Herman, P. Thygesen (1954 w.) aRweres nevrasTeniuli mdgomareobani yofil 
deportirebul danielTa Soris, rac aReniSneboda eqspatimarTa 75%.         
      travmuli stresisa da misgan gamowveuli fsiqikuri darRvevebis 
Seswavlis sakiTxTan dakavSirebiT SeuZlebelia ar aRiniSnos im fsiqiatrTa 
da fsiqoTerapevtTa Rvawli, romelnic TviTve aRmoCndnen sakoncentracio 
banakTa tyveebi da sakuTar Tavze gamoscades faSizmis mTeli rigi 
ubedurebani meore msoflio omis dros. gansakuTrebul yuradRebas 
imsaxurebs Viktor Frankl, Adler, Cohen da Kolle dakvirvebebi. naSromSi 
"fsiqologi sakoncentracio banakSi", V. Frankl sakuTari gancdebisa da 
gamocdilebis safuZvelze tyveobisas osvencimis, dahaus da terezienStadtis 
sakoncentracio banakebSi, aRniSnavs rom tyveTa reaqciebi SesaZloa daiyos 
sam fazad: 1. sakoncentracio banakSi moxvedris Soki; 2. banakSi xangrZlivad 
yofnisas xasiaTis tipiuri cvlilebebi; 3. ganTavisufleba. Cohen mixedviT 
gamoyofilia Semdegi stadiebi: 1. pirveladi reaqciis faza; 2. adaptaciis 
faza; 3. apaTiis faza.  
      Sokis fazas Cohen aRwers Semdegnairad: "me mqonda SegrZneba, rom me 
araviTari kavSiri ar maqvs am yovelivesTan, ToTqos yvelaferi erTad 
aRebuli me ar mexeba. Cemi reaqcia mJRavndeboda subieqtisa da obieqtis 
disociaciaSi. Tumca, bolosdabolos, mdgomareoba midioda uZlieres 
fsiqikur travmamde, roca axalmosuli igebda gazis kamerebis Sesaxeb, rac 
iwvevda SeZrwunebis mwvave reaqcias." V. Frankl Sokis fazas miakuTvnebs 
anomalur gancdaTa reaqciebs, Tumca iqve dasZens: "amave dros ar unda 
daviviwyoT, rom iseT anomalur situaciaSi, romelsac warmoadgens 
sakoncentracio banaki amgvar gancdaTa anomaluri reaqciebi aris raRac 
normaluri." meore, xasiaTobrivi cvlilebebisa da adaptaciis faza 
xasiaTdeboda apaTiiTa da agresiiT; fsiqoanalitikosTa SefasebiT, 
fsiqologiuri regresiT; pirovnebis Sizoiduri tipiT xasiaTobrivi 
cvlilebiT; xolo sakoncentracio banakSi yofnis uvadobis gancda iwvevda 
"momavlis dakargvis" SegrZnebas (Frankl, Cohen). Tumca Adler amis Sesaxeb 
werda: "ar SeiZleba ganvixiloT xasiaTis cvlileba rogorc pirovnebis 
azrebis saxecvlileba an moraluri dacema. Cveulebriv, uecrad ikargeboda, 
TiTqos arc yofiliyos, mxolod garegnuli aRzrdiloba". Frankl exeba 
suicidebis problemasac sakoncentracio banakebSi, romelic, jer kidev 
pirveli msoflio omis droidan, cnobilia rogorc "mCxvletavi mavTulis 
(mavTulxlarTis) sindromi" (Vischer 1918w.). ganTavisuflebis fazis Sesaxeb 
Frankl werda: "banakidan ganTavisuflebuli jer isev ar aris gamosuli 
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depersonalizaciis SegrZnebidan. mas jer kidev ar SeuZlia datkbes 
sicocxliT _ man jer unda iswavlos es, is amas gadaeCvia". aseve igi 
Hoffmeyer da Hertel-Wulff monacemebis gaTvaliswinebiT, aRniSnavs, rom 
ganTavisuflebis Semdeg damaxasiaTebeli simptomebi iyo: mousvenroba, 
daRlilobis SegrZneba, koncentraciis gauareseba, agznebadoba, erT 
adgilze yofnis garTuleba, mexsierebis daqveiTeba, gamRizianebloba, 
vegetatiuri simptomebi, depresiebi da Tavis tkivilebi. amgvari simptomebi 
aReniSneboda 78%; aqedan 47% uCioda "Ramis koSmarebs sakonctracio banakis 
saxiT". Kolle monacemebiT, farTod iyo warmodgenili aRniSnul kontingentSi 
qronikuli depresia. igi werda 1958 w.: "bevrs dResac ar SeuZlia daiviwyos 
TavianTi axloblebis dapatimrebasa da daxocvasTan dakavSirebuli 
gancdebi; es gancdebi sdevnian maT dRisiT da RamiT, sizmrebSic ki." jer 
kidev maSin igi eWvis qveS ayenebda am kontingentSi depresiis qronikuli 
formisa da sxva fsiqoreaqtiul darRvevaTa mikuTvnebis sakiTxs "nevrozis" 
zogad krebiT mcnebasTan, vinaidan saxeze iyo am adamianTa cxovrebis sruli 
kraxi. maT depresiaze, Cveulebriv, naklebad moqmedebda ganTavisuflebis 
faqtic ki.     
      posttravmul stresul aSlilobaTa warmoSobis preistoriaSi 
aRsaniSnavia  E. Lindemann (1944w.) gamokvlevebi. igi miuTiTebda ra 
gaxangrZlivebuli stresis Semdgomi aSlilobebis garkveul 
Taviseburebebze, Semoitana "paTologiuri mwuxarebis" (Pathological Grief) 
cneba. misi azriT, am sindroms SesaZloa mivakuTvnoT subieqtis anomaluri 
reaqcia ubedurebaze, romlis Sedegadac viTardeba sxvadasxva fsiqikuri da 
fsiqosomaturi aSlilobani, maT Soris "sufTa nevrozebi". "paTologiuri 
mwuxarebis" sindromi, mkvlevaris azriT, SesaZloa ganviTardes uSualod 
ubedurebis Semdeg, an garkveuli drois  gavlis Semdeg, SeiZleba mkafiod 
iyos gamoxatuli, an piriqiT Zalze sustad. avtorma es aSlilobebi 
daajgufa Semdegnairad: 1. fsiqogenurad ganpirobebuli somaturi 
aSlilobebi (yelSi moWeris SegrZneba, qoSini, amooxvra, mucelSi 
sicarielis SegrZneba, kunTovani sisuste, tanSi texvis SegrZneba, Tanmxlebi 
Tavis tkiviliT, gemovnebis moSla); 2. danaklisis mudmivi warmodgeniT 
Sewuxebuloba (micvalebulis da a.S.); 3. mwuxarebis grZnoba; 4. mtruli 
damokidebulebisa da gamRizianeblobis reaqciebi; 5. adre damaxasiaTebeli 
qcevis stereotipebis darRveva. 

SemdgomSi W. Niderland naSromSi "gadarCenilTa sindromis klinikuri 
mimoxilva" da R. Lifton statiaSi "gadarCenilni hirosimaSi", gakeTebulia 
daskvna imis Sesaxeb, rom stresuli movlenebi da katastrofani iwveven 
xangrZliv fsiqikur aSlilobebs. aseTi mdgomareobani maT mier iqna 
kvalificirebuli rogorc "gadarCenilTa sindromi" (Survivor Syndrome).  
      ufro mogvianebiT, A. Burgess da L. Holmstrom Semoitanes 
"gaupatiurebulTa sindromis" (Rape-trauma Syndrome) cneba. am sindroms  
gansazRvravdnen rogorc specifiur fsiqosomatur sindroms, romelic 
uviTardeba gaupatiurebulTa daaxloebiT mesameds mogvianebiT periodSi 
da xasiaTdeba Cveuli emociurobis dakargviTa da "travmatofobiiT", 
momatebuli agznebadobiTa da gamRizianeblobiT, ganmeorebadi Ramis 
koSmarebiT.  

gasuli saukunis 70 - ian wlebSi klinicistTa gansakuTrebuli 
yuradReba kvlav miipyro adamianis fsiqikaze omis periodis stresebis 
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gavlenis sakiTxma, rac dakavSirebuli iyo vietnamis omis masalebTan, 
romelTa safuZvelzec, C. Figley mier mowodebuli iqna termini 
"postvietnamis sindromi" (Post-Vietnam Syndrome), romelic Soreul 
periodSi xasiaTdeba upiratesad ganmeorebadi akviatebuli mogonebebiT, 
xSirad mkveTri warmosaxvebiT (Flashbacks), Tanmxlebi daTrgunulobisa da 
SiSis gancdiT, somaturi aSlilobebiT; gaucxoebisa da indiferentulobis 
mdgomareobiT, Cveuli interesebis dakargviTa da danaSaulis gancdiT; 
SemaSinebeli sizmrebiT, rac dakavSirebulia omis gamocdilebasTan; 
momatebuli agznebadobiT, gamRizianeblobiT, feTqebadobiT.  
      amgvarad, 70 - iani wlebis bolosaTvis dagrovili masala miuTiTebda 
im garemoebaze, rom gansakuTrebuli travmuli stresiT gamowveuli 
fsiqikuri aSlilobani, matravmirebel faqtorTa sxvadasxvaobis miuxedavad, 
xasiaTdebian erTgvarovnebiTa da specifiurobiT da ar Tavsdebian 
fsiqikur aSlilobaTa arcerT sayovelTaod miRebul nozologiaSi. swored 
amitom, M. Horowitz da Tanaavtorebis mier es aSlilobebi gamoyofil iqna 
damoukidebel sindromad, saxelwodebiT "posttravmuli stresuli 
aSliloba" (Posttraumatic Stress Disorder - PTSD) da pirvelad 1980w. Setanil 
iqna amerikul diagnostikur klasifikaciaSi DSM - III - Si rogorc calke 
klinikuri forma; SemdgomSi, imave avtorTa mier, SemuSavebuli iqna am 
aSlilobis kliniko - diagnostikuri kriteriumebi, romlebic 1987w. Setanil 
iqna DSM - III - R - Si. amJamad es kriteriumebi farTod aris warmodgenili 
DSM - IV - Si (rubrikaSi "SfoTviTi aSlilobani") da 1991w. - dan Setanilia 
rogorc calke klinikuri forma msoflio jandacvis organizaciis 
daavadebaTa saerTaSoriso klasifikaciis me - 10 gadasinjvaSi (ICD - 10), 
rubrikaSi "reaqcia mZime stresze da adaptaciis darRvevebi" da Seesabameba 
Semdegi kodi: F - 43.1.     

rogorc ukve iqna aRiniSnuli wamebis fsiqikuri Sedegebi ara 
sakmarisad aris Seswavlili, maT Soris aRsaniSnavia, rom kvlavac 
daudgenelia korelacia wamebis calkeul meTodebsa da maT mier gamowveul 
fsiqikur aSlilobebs Soris (Basoglu, 1992). aseve arsebobs azri  da unda 
aRiniSnos, rom es azri figurirebs yvela gansakuTrebuli stresuli 
situaciiT gamowveuli aSlilobebis genezis analizSic, rom wamebiT 
gamowveuli fsiqikuri garTulebebi damokidebulia asakze, sqesze, 
eTnokulturul Taviseburebebsa da politikur Tu religiur Sexedulebebze 
(Somnier da sxva, 1992).  

samecniero literaturaze dayrdnobiTa da Cveni gamokvlvebis 
analizis Sedegad cxadi gaxda, rom yvelaze metad gavrcelebul fsiqikur 
aSlilobas wamebis SemTxvevaSi warmoadgens posttravmuli stresuli 
aSliloba da aseve xSiria misi qronikuli da garTulebuli an 
kombinirebuli variantebi, romlis Sesaxebac SemdgomSi iqneba saubari.  

 

posttravmuli stresuli aSlilobis epidemiologiis sakiTxebi 

       PTSD-is cnebis klinikuri Sinaarsis dadgenisa da dazustebis Semdeg 
Seswavil iqna misi gavrcelebis xarisxi. dReisaTvis gamoqveynebulia 
mravali epidemiologiuri kvlevis monacemi, romelic PTSD-is gavrcelebis 
saorientacio suraTs gvaZlevs. Tumca aqve unda aRiniSnos, rom amgvari 
epidemiologiuri kvlevebi mwiria wamebis SemTxvevaSi.  
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 H.C. Archibald, R.D. Tuddenham (1965) mier Seswavlili iqna asakobrivi 
procesebis gavlena stresul reaqciaTa gamovlinebebze. meore msoflio 
omis dros travmirebulTa Soris gamokvlevebisas omidan 20 wlis Semdeg 
maT ivaraudes, rom posttravmuli stresuli darRvevebis simptomebi 
asakTan erTad ufro ikveTeba. meore msoflio omis damTavrebis 40 wlis 
Semdeg yofil samxedro tyveebSi PTSD aRiniSneboda 67% - Si (Kluznik J.C., 
1986).  
      PTSD-is gansakuTrebiT maRali xarisxi aRwerilia yofil 
deportirebulTa da sakoncentracio banakebis yofil tyveTa Soris, 90%-dan 
100%-mde. aRniSnuli kvlevebi Catarebuli iqna koreis omis yofil 
patimarTa Soris (P.B. Sutker, Daniel K. et al., 1988 - 1990), meore msoflio omis 
yofil patimarTa Soris (Z. Solomon, Y. Neria, O. Abraham et al., 1992-1993), 
aseve sparseTis yuris samxedro konfliqtis dros holokavis msxverplTa 
Soris (Z. Solomon, E. Prager, 1991-1992). xolo amerikis samSvidobo misiis 
jarebSi sparseTis yuris konfliqtis dros PTSD aRweril iqna 8% - Si. 
(What Is PTSD?  The American Jurnal of Psychiatry, Editorial, 1997) 

damwvrobiT hospitalizirebul pacientTa Soris Catarebuli 
gamokvlevebis Sedegad 2, 6 da 12 Tvis Semdeg, 1990 - 91 ww, Sesabamisad PTSD 
aRmoCenil iqna 35,2%, 40%, 45,2%. mniSvneloba eniWeboda damwvrobis 
farTobs, saxis dazianebasa da subieqtur prediqtorebs. (S. Perry, et al., 1992).  
      seqsualuri Zaladobis msxverplTa Soris PTSD varirebs 46% - 66% 
farglebSi. (Becker I.V. et al., 1984, Browne A., Finkelhor D. 1986, Nadelson C.C. 
1989, Bowners I.T. et al., 1991). 
      gansakuTrebiT maRalia PTSD-is gavrcelebis xarisxi ltolvilTa 
Soris. genocidis msxverpl kambojel ltolvilTa Soris PTSD aRmoCenil 
iqna 86%. (Carlson E.B., Rosser - Hogan R., 1991). indo-CineTis ltolvilTa 
Soris 322 pacientidan 226 aRweril iqna mimdinare PTSD, xolo kidev 15 
aSliloba ganuviTarda mogvianebiT (Kinril, Frederikson, Rath, Fleck, Karls., 
1984). ltolvilTa Soris PTSD-is yvelaze maRali procenti, 93%, aRwerilia 
laosel mTis xalxSi (Main), xolo yvelaze dabali vietnamis ltolvilebSi 
_ 54% (R.C. McKelvey, J.A. Webb, 1996). "eTnikuri wmendis" msxverpl bosniel 
ltolvilTa Soris PTSD aRwerilia 65%, xolo SemTxvevaTa 35% _ depresia 
(S.M. Weine, D.F. Becker, et al., 1995). 
      PTSD -is gavrcelebis xarisxi amerikelTa monacemebiT (C.S. North, 
E.M. Smith et al., 1994) saSualod varirebs 19%-dan _ 80%-mde.        

amgvarad, epidemiologiuri monacemebi SesamCnevad varirebs 3,5% dan 
67% procentamde saSualod sxvadasxva faqtorebis gaTvaliswinebiT 
(travmis xasiaTi, asaki, sqesi, socio-kulturuli da eTno-kulturuli 
gansxvavebani da sxva). rig avtorTa azriT, aseTi sxvaobis mizezad erTiani 
zusti kriteriumebis ararseboba gvevlineba. mTeli rigi avtorebi miiCneven, 
rom gansakuTrebiT sastiki wamebis SemTxvevaSi posttravmul stresul 
aSlilobaTa simptomebi gvxvdeba praqtikulad 100 % SemTxvevaSi.  

Tumca unda aRiniSnos, rom wamebis Sedegebis gamovlenis sixSire 
sxvadasxvagvaria:  

yvela adamianSi ar aisaxeba Sedegebi nebismier garemoebebSi gadatanili 
wamebis Semdeg.  
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 wamebamdeli cxovreba, Tavdacva, wamebisas gancdili SegrZnebebi da 
iseTi Semdgomi pozitiuri da negatiuri faqtorebi, rogoricaa, 
usafrTxoeba, marTlmsajuleba an socialuri mxardaWeris sxva 
formebi SeiZleba zegavlenas axdendes im SemTxvevaSi, Tu simptomebi 
vlindeba an qronikuli xdeba. 

 gamokvlevebma aCvena, rom gansakuTrebul garemoebebSi da intensiuri 
wamebis an devnis aqtebis Semdeg gamovlenili Sedegebis gavrcelebis 
maCvenebeli 100%-s aRwevs – yvela aris seriozulad travmirebuli. 
aSlilobis yvelaze gavrecelebul saxeobas warmoadgens depresia da 
posttravmuli stresuli aSliloba.. 

 daavadebaTa SeTanawyobis maCvenebeli sakmaod maRalia 
gansakuTrebiT iseT daavadebebs Soris, rogoricaa posttravmuli 
stresuli aSliloba da depresia -  romelTa SeTavsebis maCvenebeli 
90%-s aRwevs.   

viqtor franklma, sakoncentracio banakSi gadarCenilma adamianma da 
fsiqoTerapevtma, gaakeTa Semdegi komentari: mas, visac aq `goneba ar 
daukargavs~ aRar aqvs `dasakargi goneba~. (Thomas Wenzel, WPA, 2004).  

 
 

posttravmuli stresuli aSlilobis etiologiisa da 
paTogenezis sakiTxebi 

 
gansakuTrebuli stresuli situaciiT ganpirobebuli fsiqikuri 

darRvevebis, reaqtiul mdgomareobaTa etiologiisa da paTogenezis sakiTxi 
pirveli msoflio omidan moyolebuli, farTo ganxilvis sagans 
warmoadgenda. am sakiTxebTan dakavSirebiT mdidari masala mogvca pirveli 
da meore msoflio omis gamocdilebam, romlis drosac safuZvlianad iqna 
Seswavlili travmuli da omis periodis nevrozebi, aseve sxva 
fsiqoreaqtiuli darRvevebi.  
 pirveli msoflio omis droidan moyolebuli im sakiTxis Sesaxeb, Tu 
ra roli eniWeba travmuli fsiqo-nevrozebis ganviTarebaSi fsiqikur 
travmas, aqvs Tu ara mas paTogenezuri mniSvneloba, Tu mxolod 
provokaciuli, arsebobda didi uTanxmoeba, romelic daiyvaneboda imaze, Tu 
romeli momenti _ egzogenuri Tu endogenuri _ aris gadamwyveti 
gansakuTrebuli stresiT gamowveul fsiqikur darRvevaTa warmoqmnaSi. 

1950 w. W. Sargant, E. Slater aRniSnavdnen travmuli nevrozis 
ganviTarebaSi garegani agresiis gadamwyvet mniSvnelobas da amtkicebdnen, 
rom garkveul viTarebaSi, roca adamianebi Zalzed travmirebulni arian, 
"aravis gaaCnia imuniteti". 
 PTSD etiologiisa da paTogenezis Tanamedrove koncefciebi 
metnaklebad asaxaven travmul nevrozTan dakavSirebiT warsulSi arsebul 
koncefciaTa Soris konfliqts.  
     mTel rig avtorTa mixedviT (Brett E.A., Spitzer R.L., Williams J.B.; Green 
B.L., Lindy J.D.; Horowitz M.J.; Millier T.W.), PTSD–is safuZvels warmoadgens 
fsiqikuri travma, romelic aRiniSneba rogorc gansakuTrebuli movlena 
(Life Stress Event) da romelic iwvevs mZime fsiqikur stress. aseTi "movlena" 
yvela SemTxvevaSi uCveuloa pirovnebisaTvis da Tan axlavs SiSi, 
SeZrwuneba da umweobis gancda. 
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      fsiqikuri travma _ "movlena" _ SesaZloa iyos rogorc piradi, 
individualuri: gaupatiureba, axlobeli adamianis daRupva, wameba, 
Zaladoba, aseve _ masobrivi, saerTo: omi, bunebrivi katastrofani da sxva. 
zogierTi travmuli movlena, mag. wameba, yovelTvis iwvevs PTSD, xolo 
sxva, mag. satransporto katastrofa, mxolod zogierT SemTxvevaSi. rac 
ufro xangrZlivia fsiqikuri travmis "movlenis" moqmedeba, miT ufro didia 
PTSD ganviTarebis albaToba (П.В. Каменченко).  

Tanamedrove midgomebiT (Thomas Wenzel, WPA, 2004)  stresisa da 
gadarCenis fsiqologiis arsi ganisazRvreba Semdegi modulebiT:  

 safrTxeSi moxvedra aaqtiurebs reaqciebs, romelnic Cveulebriv 
sasargebloa gadarCenisaTvis da SeiZleba miviCnioT aranormaluri 
movlenebis mimarT normalur reaqciebad 

 ukidures safrTxesTan brZola aaqtiurebs organizmis yvela 
`sistemas” da warmoadgens fizikur da fsiqologiur process_ 
adaptacias. 

 xangrZlivi stresis dros viTardeba  fizikuri da fsiqologiuri 
`gadawva” (gamofitva) reaqciis saxeebi icvleba, raTa SenarCunebuli 
iqnas gadarCenisaTvis saWiro ZiriTadi energia 

 mogvianebiT gamovlenili mravali simptomi asaxavs am, orgvari tipis, 
adaptaciis reaqciebs. 

 PTSD warmoSobis erT-erT yvelaze ufro mniSvnelovan da seriozul 
mizezad iTvleba admianis ZiriTad uflebaTa darRveva, rac Cveulebriv 
organizebuli Zaladobis saxiT vlindeba. (Inge Genefke; Lone Jacobsen, Knud 
Smidt-Nielsen, Rachel Yehuda, boasz Kahana, James Schmeidler, Steven M. 
Southwick, Skye Wilson, Earl l. Giller; Zahava Solomon, Yuval Neria, Abraham Ohry 
et al.; Edward Prager) es koncefcia farTod aris aRiarebuli msoflio 
jandacvis organizaciis mier. damkvidrebulia Semdegi gansazRvreba: 
"adamianTaSorisi miyeneba gamoxatuli tkivilisa da tanjvis, romelic ar 
warmoadgens aucileblobas, organizebuli jgufis mier deklarirebuli an 
nagulisxmebi strategiis Sesabamisad da/anu ideaTa da damokidebulebis 
sistemiT. es TavisTavSi moicavs yovelgvar Zaladobriv qmedebas, romelic 
miuRebelia zogadsakacobrio standartebis poziciidan da aqvs kavSiri 
msxverplis SegrZnebebTan." organizebuli Zaladoba, gaeros adamianis 
uflebaTa sayovelTao deklaraciis Sesabamisad, aseve moicavs "wamebas, 
sastik, arahumanur an damamcirebel mopyrobas an dasjas". sasamarTlos 
gareSe patimroba, cru ekzekuciebi, mZevalTa ayvana an sxva nebismieri forma 
Tavisuflebis Zaladobrivi warTmevisa agreTve ganxilulia organizebuli 
Zaladobis gansazRvrebaSi (Э. Хофф).  
      faqtorTa mTeli rigi aZlierebs fsiqikur travmas. maT Soris 
upiratesad mniSvnelovania _ sikvdilis uSualo albaToba, msxverplTan 
identifikacia, socialuri kavSirebis dakargva, Soreuli Sedegebis mxriv 
gaurkvevloba, dagvianebuli mkurnaloba, an mkurnalobis ar arseboba, 
umweobis gancda, gancdebiT urTierTinducireba (Durham T.W., Horowitz M.J., 
Wilner N., Kaltreider N., McDeniel E.G., Ковалев В.В., Асанова Н.К.). 
      iyo mcdeloba ganesazRvraT travmis fizikuri da emociuri 
Semadgenloba, Tumca aRmoCnda, rom xSir SemTxvevaSi PTSD uviTardebodaT 
pirebs, romelTac ar miuRiaT sxeulis dazianeba, magram romelnic 
intensiurad ganicdidnen fizikuri ganadgurebis potenciur risks. mravali 
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mkvlevari fizikur da emociur travmas Soris amgvar dayofas miiCnevs 
xelovnurad da Tvlis, rom am or komponents Soris yovelTvis arsebobs 
mWidro urTierTkavSiri. (Padovoni L., 1950, Fenichel O., 1953; Kardiner A., 
Karonyi E.K., 1977; Weil F., 1985).  
      15 wlis, 1980 - 1995, ganmavlobaSi, warsulSi travmul nevrozTan 
dakavSirebiT Bonhoffer - Oppenheim davis msgavsad, arsebobda didi 
konfliqti PTSD eTiopaTogenezTan dakavSirebiT travmul da 
konstituciur koncefciebs Soris.  
      mkvlevarTa erTi jgufi askvnis, rom PTSD ganviTarebaSi gadamwyveti 
roli ganekuTvneba konstitucias, ganviTarebis fiqsacias, an genetikur 
predispozicias. kerZod ki pirovnebebs isteriuli pirovnuli 
organizaciiTa da warsulSi ganumuxtavi emociuri stresebiT, disociaciuri 
tendenciebiT ufro xSirad uviTardebaT PTSD, amitom isini PTSD 
ganixilaven, rogorc naklovani pirovnebis reaqcias (Ch.R. Marmar, D.S. 
Weiss, W.E. Schlenger, J.A. Fairbank, K. Jordan, R.A. Kulka, R.L. Hough). xolo 
Breslau N., Davis G.C., Andresski P., Peterson E. Tvlian, rom PTSD upiratesad 
uviTardebaT mamakacebs bavSvobaSi deviaciuri darRvevebiT da 
ganviTarebis dabali doniT, romelTa naTesavebSi gamovlenilia fsiqikuri 
paTologiisa da alkoholizmis SemTxvevebi.             
      Andreasen N.C., Horowitz M.J., Figley C.R., Green B.L., Lindy J.D., Rahel 
Yehuda, Alexander C. McFarlane paTogenezur rols PTSD ganviTarebaSi 
eqstremalur travmul movlenas aniWeben (Extremely Traumatic Event) da 
miiCneven, rom PTSD warmoadgens adaptaciis bunebriv proces 
eqstraordinarul situaciaSi da misi simptomTa paterni ar aris 
damokidebuli konstituciur midrekilebaze. maTi azriT, PTSD warmoadgens 
normaluri pirovnebis reaqcias aranormalur, araordinarul cxovrebis 
pirobebze.  
      Resnick H.S., Kilpatric D.G., Kramer T.L., Best C.L.; Yehuda R., Pitman R.K., 
Foy D.W. miiCneven, rom PTSD ganviTarebis riski ufro metia ganmeorebiTi 
travmatizaciis SemTxvevaSi, vidre pirveladi travmis SemTxvevaSi.  
      aseve PTSD ganviTarebis riski metia premorbidulad alkoholizmiTa 
da narkotikuli nivTierebebiT datvirTul pirovnebebSi, rasac adasturebs 
rogorc vietnamis, aseve avRaneTis omis veteranTa Soris Catarebuli 
gamokvlevebi. (Tom Williams, Jelinek J.M., James Newman, П.И. Сидоров, М.Ф. 
Лукманов.) 
      V. Charlot et al, aseve Краснянский А.Н., romelsac didi wvlili miuZRvis 
avRaneTis omis veteranTa kvlevaSi, did mniSvnelobas PTSD ganviTarebaSi 
stresis momentSi pirovnebis fiziologiur mdgomareobas aniWebs. 
"gansakuTrebiT mniSvnelovania fizikuri gamofitva, arasakmarisi Zili, 
sakvebisa da wylis ukmaroba (deficiti), anu yovelive, rac iwvevs 
daRlilobas brZolaSi" _ wers igi.  
       Atkinson B., Henderson J.M., Sparr B.W., Deal R., vietnamis omis 
veteranebze dakvirvebis Sedegad miiCneven, rom erT-erTi wamyvani faqtori 
PTSD etiologiaSi aris travmirebulis araswori Sefaseba da 
arakeTilganwyobili damokidebuleba.  
      mniSvnelovani roli PTSD etiopaTogenezSi eniWeba moralur da 
msoflmxedvelobriv faqtors, vinaidan axlad miRebuli eqstraordinaruli 
gamocdileba ar Tavsdeba pirovnebis adre arsebul sqemebSi da iwvevs 
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faseulobaTa sistemis msxvrevas, iseTi bazisuri fenomenebis xelhyofas, 
romlis safuZvelzec pirovneba qmnis warmodgenebs sakuTar Tavze,  
samyaroze da am samyaroSi Tavis adgilze. (Weil F., Jonathan Shay). 
      mkvlevarTa nawili PTSD etiologiaSi mniSvnelovan rols aniWebs 
eTno-kulturul Taviseburebebs, Tumca es sakiTxebi dReisaTvis 
arasakmarisadaa Seswavlili (J. Marsella, Matthew J. Friedman).  
     D msoflio jandacvis organizaciis gadawyvetilebiT, PTSD 
gansakuTrebuli riskis jgufebs miekuTvneba:  
1. bavSvebi da mozardebi, romelTa mSoblebic iqnen moklulni, an oblebi, 

an bavSvebi da mozardebi, romelTa mSoblebic gaSorebulni arian, 
dangreuli ojaxebidan da romelnic cxovroben saomar zonaSi, an 
ltolvilni da iZulebiT gadaadgilebulni. 

2. martoxela moxucebi, mcxovrebni omis zonaSi, ltolvilni, an iZulebiT 
adgilnacvalni, romelTac esaWiroebaT socialuri daxmareba. 

3. qalebi, romelTac ganicades pirveladi travmatizacia (gaupatiureba, 
wameba), an meoradi travmatizacia (bavSvebis an qmris mokvla, ojaxis 
struqturis darRveva da cxovrebis socio-ekonomiuri pirobebis mkveTri 
gauareseba). 

4. mamakacebi, romelTac ganicades omis fsiqologiuri Tu fizikuri 
travmebi (moicavs sakoncentracio banakebSi yofnas, wamebas; agreTve 
ltolvilni da iZulebiT adgilnacvalni). 

5. pirovnebebi Sereuli eTnikuri warmoSobiT, an mcxovrebni Sereul 
ojaxebSi, Sereuli qorwinebebiT, eTnikuri wmendis msxverplni. 

      aseve unda aRiniSnos, rom dazaralebulni SesaZloa iyos aramarto 
"movlenis" uSualo monawileni. msgavs gancdebSi erTvebian ojaxis wevrebi, 
mezoblebi, maSvelni da sxv. (K. Cormie, J. Howell), aseve D. Jones azriT _ 
savadmyofoebisa da prozeqturebis TanamSromelnic. 
      amgvarad, PTSD eTiologiaSi dReisaTvis kauzaluri mniSvneloba 
eniWeba araordinarul travmas da es aSliloba ganixileba, rogorc 
kanonzomieri reaqcia aranormalur situaciaze da SeiZleba ganuviTardes 
nebismier individs. mniSvnelovan rols PTSD ganviTarebaSi TamaSobs: 
pirovnebis istoria, fsiqikuri Tu somaturi mdgomareoba travmatizaciis 
momentSi, msoflmxedveloba, faseulobebi da moraluri dayenebebi 
travmamde. aseve mniSvnelovani roli eniWeba "movlenis" Serwymas 
socialur-fsiqologiur problemebTan: uZiloba, SimSili, wylis nakleboba, 
sicive, energetikuli problemebi da sxv., rac iwvevs pirovnebis damcavi 
meqanizmebis ganlevadobasa da qmnis paTologiurad Secvlil niadags. eTno-
kulturaluri Taviseburebani, tradiciuli, religiuri Sexedulebani, 
romelTa msxvrevac ganskuTrebiT mniSvnelovania ama Tu im eTnikuri 
jgufisa Tu pirovnebisaTvis, aseve garSemomyofi sociumis damokidebuleba, 
sazogadoebis reaqcia, socialuri pirobebi, meoradi travmebi "movlenis" 
damTavrebis Semdgom gansakuTrebiT moqmedeben PTSD mimdinareobasa da 
simptomTa simyareze.      
 did sirTules warmoadgens PTSD paTogenezuri meqanizmebis 
gansazRvra, vinaidan dReisaTvis arsebobs sxvadasxva Sexedulebani am 
sakiTxisadmi da ramdenime principulad gansxvavebuli midgoma 
Seswavlisadmi. (П.В. Каменченко). aqedan gamomdinare E. Brett ganasxvavebs 
paTogenezis fsiqologiur, biologiur da kompleqsur modelebs. 
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      paTogenezis fsiqologiur modelebs Soris gansakuTrebiT 
sayuradRebo da dReisaTvis aRiarebulia M. Horowitz modeli, igi eyrdnoba 
Z. Freud ideebs, aseve sakuTar klinikur Tu eqsperimentul gamocdilebas.  

Z. Freud ikvlevda ra pirveli msoflio omis monawile jariskacebs, 
romelTac aReniSnebodaT  Ramis koSmarebiT, ivarauda, rom es sizmrebi 
gamoxataven "travmul xatebs" pirvelad lokalizacias, xolo maTi 
ganmeorebadoba _ dacvis infantilur formas, roca ubedurebis mudmivi 
aracnobieri aRdgena mexsierebaSi iwvevs damcavi gamocdilebis formirebas. 
sqematurad es gamoiyureba Semdegnairad: garegani zemoqmedeba _ mogonebebi 
_ avadmyofuri efeqti _ dacva. xolo am SemTxvevebSi gamovlenili 
darRvevebi mis mier kvalificirebul iqna rogorc nevrozuli _ "travmuli 
nevrozi". ufro mogvianebiT 1939 w., naSromSi "mose da monoTeizmi", Z. Freud 
aRniSnavs, rom travmuli nevrozis dros adgili aqvs negatiur da pozitiur 
reaqciebs. pirvelni, TiTqosda gandevnian travmas daTrgunviT, gaqceviTa da 
fobiebiT, xolo meoreni _ piriqiT, axseneben mas mogonebebis, xatebisa da 
fiqsaciebis saxiT. M. Horowitz reaqciaTa am jgufebs Seesabameba "uaryofisa" 
da "ganmeorebadi gancdis" simptomTa jgufebi. garegani zemoqmedebis 
faqtori M. Horowitz gansazRvra, rogorc "absoluturad axali informaciis 
Semcveli "travmuli stresuli movlena", romelis integraciac unda 
moaxdinos pirovnebam winamorbed cxovrebiseul gamocdilebaSi." 
mTlianobaSi M. Horowitz sqema gamoiyureba Semdegnairad: travmuli stresi 
_ uaryofa _ ganmeorebiTi gancda _ SeTviseba. klinikuri dakvirvebebisa da 
specialurad SemuSavebuli kiTxvaris safuZvelze M. Horowitz daaskvna, rom 
simptomurad "uaryofa" vlindeba amneziiT, yuradRebis darRveviT, zogadi 
fsiqikuri SeboWilobiT, SenelebiT, travmis momagonebeli nebismieri 
movlenidan, an masTan dakavSirebuli asociaciebidan gaqcevis tendenciiT. 
"ganmeorebadi gancdis" simptomebi xasiaTdeba ganmeorebadi akviatebuli 
azrebiT, Zilis darRveviT, Ramis koSmarebiT, "Flashbacks" disociaciuri 
epizodebiT, SfoTvis SegrZnebiT. 
      Z. Freud, M. Horowitz Sexedulebebma ganviTareba hpova E. Brett, R. Ostroff  
SromebSi, romelTac PTSD paTogenezuri meqanizmi warmoadgines, rogorc 
"gandevnisa" da "ganmeorebiTi gancdis" fsiqologiur movlenaTa 
urTierTobis Sedegi. stambolis protokolis specialuri treningebisaTvis 
momzadebuli msoflio fsiqiatrTa asociaciis seqciis « wamebis 
fsiqologiuri Sedegebi da aRkveTa » masalebSi aRwerilia wamebis Sedegad 
ganviTarebuli stresuli darRvevebis Semdegi meqanizmebi :  
 

I etapi: safrTxe: uSualo safrTxis damuSaveba, rac  Semdegi 
meqanizmiT ganisazRvreba:  
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1) safrTxe      2) SiSi (ra xdeba?)   3) aqtivacia : reaqcia: sxeulis safrTxis 
mravalmxrivi `sistemebi“ aqtivirebulia ; 4) Sefaseba (ra SeiZleba moxdes) ; 
5) brZola„ reagirebis tipebi : Tavis momkvdaruneba“, gaSeSeba , disociacia,  
(„fantaziebSi gansvla“) ; 6) gadafaseba . 
 
II etapi: reaqcia Semdgom kontaqtze 
 
1) msgavis signali  (SeiZleba ar iyos vefxvi); 2) SiSi, orientirebuli 
reagireba, 3) aqtivacia - vefxvis bolo Setevis, travmebis Sesaxeb mogoneba 4) 
brZola, Tavidan acilebis mcdeloba, „Tavis momkvdaruneba“, gaSeSeba, 
disociacia. 5) Zlieri reaqcia, panika. 
 
III etapi: Semdgom cxovrebaSi gaxsenebadi reaqcia 
 
1) vefxvis Tavidan acileba, gaxseneba (msgavsi situacia): ar arsebobs 
safrTxe, aramed msgavsi situacia; 2) aqtivacia-oflianoba, swrafi majiscema, 
daZabva, gaZnelebuli sunTqva; 3) akviatebuli mogonebebi:  vefxvis bolo 
Setevis travmebi, tkivilebi, ZilSi koSmarebi; Zlieri reaqcia, panika - 
„Tavis momkvdaruneba“, gaSeSeba , disociacia, SemdgomSi Tavis arideba , 
gamofitva; 4) qronikuli mdgomareoba warmoqmnis `posttravmul stresul 
aSlilobas” an `sxva aSliobebs” –ar aris adaptacia 
 

amgvarad wamebis gadatana da momdevno fsiqologiuri 
meqanizmebi Semdegi sqemebiT SeiZleba gamoisaxos:  
 

 
 

SiSi/orinetirebuli reagireba 
 
aqtivacia 
reaqcia: sxeulis safrTxis `sistemebi“ aqtivirebulia 
Sefaseba: 
adrindeli wamebis gaxseneba, 
molodini 
garduvaloba 
brZola 
„mkvdris rolis TamaSi“, gaSeSeba , disociacia,.  
umweobis qronikuli mdgomareoba 
gamofitva 
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©©:Thomas Wenzel/ WPA, 2004:Thomas Wenzel/ WPA, 2004

wamebiswamebis gadatanagadatana: : disociaciadisociacia

wameba

garduvaloba

adaptacia-magaliTi:

disociacia

disociacia aris tipuri
reagirebis nimuSi, Tu
realobidan gaqceva SeuZlebelia:

• fantaziebSi gansvla

• arsebul realobisgan mowyveta

Semdgomi cxovreba

disocirebuli
simptomebi:

• xanmokle amnezia

• wamebis garemoebebis
daviwyeba,

• mexsierebis
`amovardnebi”

adaptaciuri reaqcia xdeba `avtomaturi”

gamaxsenebeli:

mogonebebi, msgavsi
situaciebi, mrgvali
TariRi

 
 
 
 Tavdacvis formebs ganekuTvneba:  
aqtiuri Tavdacva 
 

 winaaRmdegobis gaweva (es SesaZloa saxifaTo iyos) 
 mniSvnelobis micema, pirad religiur da politikur rwmenaSi 
integrireba, 

 jgufuri mxardaWera patimrebs Soris 
 wamebis iseTi fsiqologiuri Sedegebis aRmofxvra, rogoricaa 
msxverplis `dadanaSauleba” an Sercxvena 

 gamocdilebis aqtiuri asaxva da integracia 
 TviT gansazRvra, rogorc wamebagamovlilis da ara msxverplis 

 
Tavdacvis sxva formebi 
 

 uaryofa _ (`es ar momxdara. es mxolod Cemi fantaziaa. es male 
dasruldeba da me Tavisufali viqnebi”) 

 
 agresorTan gaigivebis dawyeba an misi gancxadebebi an qceva xSirad 
warmoadgens arapirdapir reaqcias mZevlis mdgomareobaSi da Zalian 
iSviaTad SeiZleba gadaizardos wamebaSi* , gansakuTrebuli formaa 
`tramvuli kavSiri” (jalaTTan emociuri urTierTobis damyareba).   
isini xSirad ganmartebulia rogorc Tavdacvis (dacva) strategia, 
romelmac SeiZleba eqstremalur garemoebebSi uzrunvelyos 
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gadarCena. riskebi SesaZloa gamovlindes Semdgom fsiqologiur 
mdgomareobaSi, roca konfliqti dasruldeba.   

 
aRsaniSnavia, rom Tu Tavdacva Sewydeba travmireba gaxdeba SesaZlo Sedegi 
(Thomas Wenzel, WPA, 2004).  
 
      ukanaskneli wlebis neirofiziologiuri da bioqimiuri gamokvlevebis 
Sedegebi daedo safuZvlad PTSD biologiuri modelis Seqmnas (Davidson J., 
Walker J.I., Kilts C., Mendelson G.), romelTa mixedviT PTSD paTogenezuri 
meqanizmi ganpirobebulia endokrinuli sistemis funqciis darRveviT, rac 
gamowveulia zezRurblovani stresuli zemoqmedebiT. 
      dReisaTvis ufro metad perspeqtiulad iTvleba paTogenezis 
Teoriuli modelebi, romelnic iTvaliswineben PTSD ganviTarebis rogorc 
fsiqologiur, aseve biologiur aspeqtebs. am pirobebs yvelaze metad 
Seesatyviseba L. Kolb, B. Green, J. Lindy, T. Miller neirofsiqologiuri 
hipoTezebi. kerZod, vietnamis omis veteranebze Catarebuli 
fsiqofiziologiuri da bioqimiuri kvlevebis Sedegebis ganzogadebiT, 
miuTiTeben, rom intensivobiTa da xangrZlivobiT gansakuTrebuli 
mastimulirebeli zemoqmedebis Sedegad warmoiqmneba Tavis tvinis qerqis 
neironebSi cvlilebebi, sinafsur gadacemaTa blokireba da neironTa 
daRupvac ki. am dros, upirveles yovlisa, ziandeba tvinis zonebi, romlebic 
pasuxismgebelia agresiulobasa da Zilis ciklze. avtorTa klinikuri 
dakvirvebebi dadasturebuli iyo laboratoruli diagnostikis SedegebiT. 
 amgvarad, travmis gansazRvreba wamebis konteqstidan gamomdinare 
Semdegia :   

 travmireba aris procesi, roca gansakuTrebul garemoebebSi 
warmoqmnili stresuli faqtorebi (stresorebi) ufro Zlieria, vidre 
pirovnebis adekvaturi damuSavebis an Tavdacvis resursebi da 
sakuTari gancdis msoflmxedvelobaSi integracia, rasac Sedegad 
mohyveba pirovnebis keTildReobis sistemuri ngreva.   

travmireba ar iwvevs mxolod ptsa (posttravmuli stresuli aSliloba)-
s, aramed, SeiZleba gamoxatuli iyos mraval sxva simptomSi an aSlilobaSi, 
rac damokidebulia pirovnebis istoriaze, stresuli reaqciis nimuSebze da 
daucvelobaze, gadatanili travmis tipze, da kulturaze 
yvelaze xSirad, ptsa, depresia, somatoformuli,  disociaciuri da kvebiTi 
aSlilobebi dakavSirebulia adre gadatanil `travmasTan”. 
travmis tipebi Semdegi SeiZleba iyos:  

 tipi I (a): erTeuli SemTxveva 
 tipi II (b): ganmeorebiTi SemTxveva 

tipi III: ganmeorebiTi SemTxvevebi. xangrZlivi muqara an bavSvobidan 
gamoyolili SiSi, pozitiuri (damcavi) faqtorebis ararseboba. (Thomas 
Wenzel, WPA, 2004).  
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wamebis fsiqikuri Sedegebis upiratesad gamovlenili 
klinikuri formebi 

  
calkeul literaturaSi gamoyofen « wamebis sindroms », 

Tumca`wamebis sindromi~ ganisazRvra SedegebTan dakavSirebuli 
ganxilvebis adreul etapze, da moicavs iseT simtomebs, romelTa didi 
nawili Setanilia posttravmuli stresuli aSlilobisa (ptsa) da 
kompleqsuri posttravmuli stresuli aSlilobis gansazRvrebebSi. es  
sindromi ZiriTadad amoRebulia da Secvlilia standartuli 
diagnostikuri terminebiT (Thomas Wenzel, WPA, 2004).  
 miuxedavad imisa, rom gamokvleva iwyeba gamovlenili da aRmoCenili 
fsiqologiuri reaqciisa da simptomebis doneze, sasamarTlo-samedicino 
eqspertizis miznebisaTvis,zusti kriteriumebis safuZvelze dasmuli diagnozi 
SeiZleba gansakuTrebiT mniSvnelovani aRmoCndes.  

zogierTi atipiuri an gansakuTrebuli kulturisaTvis 
damaxasiaTebeli simptomebis aseve, wamebaze aSkara reaqciebis an jer kidev 
gaurkveveli simptomebis gamo, aseve gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba 
aRwerilobas simtomebis doneze an ubralo aRwerilobas diagnostikuri 
kategoriis gansazRvris gareSe.  

stambolis protokoli : wamebis efeqturi gamoZiebisa da dokumentirebis 
saxelmZRvanelo,  emyareba klasifikaciis or diagnostikur sistemas, 
romlebic msgavsia magram ar aris erTnairi. saWiroa gadawyvetilebis 
miReba imis Sesaxeb, Tu romeli sistema unda iqnas gamoyenebuli.    
 

 ICD 10: daavadebaTa saerTaSoriso klasifikacia, me-10-e gadasinjva. 
jandacvis msoflio organizacia. V (F) Tavi exeba fsiqikuri da 
qceviTi aSlilobebis diagnostikas.  

 DSM IV: diagnostikuri da statistikuri saxelmZRvanelo, gamocema IV 
(axali: IV TR). amerikis fsiqiatrTa asociacia.  
SeniSvna: DSM IV exeba mxolod fsiqikuri diagnostirebas.  

 

oriori sistemasistema: ICD 10, DSM IV (TR): ICD 10, DSM IV (TR)

ICD 10 ICD 10 TaviTavi VV
++

 integrirebuliaintegrirebulia somaturisomaturi

diagnostikisdiagnostikis kodebSikodebSi,,

 gamoiyenebagamoiyeneba mravalimravali qveynisqveynis
klinikurklinikur praqtikaSipraqtikaSi, , jandacvisjandacvis
msofliomsoflio organizaciisorganizaciis
oficialurioficialuri dokumentidokumenti, , 

 iTvaliswinebsiTvaliswinebs SedegebisSedegebis
sasargeblosasargeblo kategoriebskategoriebs (F 62.0, (F 62.0, 
pirovnebispirovnebis qronikuliqronikuli cvlilebacvlileba
wamebiswamebis SemdegSemdeg), ), 

 gansazRvravsgansazRvravs ptsaptsa--ss kategoriebskategoriebs, , 
saxelmZRvanelossaxelmZRvanelos klinikurklinikur
versiaSiversiaSi*. *. 

DSM IVDSM IV
++

 mravalferovanimravalferovani gamokvlevisgamokvlevis
monacemebimonacemebi ptsaptsa--is is SesaxebSesaxeb am am 
sistemaSisistemaSi, , 

 garkveviTgarkveviT operacionalizebulioperacionalizebuli
((aseveaseve, , SezRudvaSezRudva –– TavdapirveladTavdapirvelad
kvlevisaTviskvlevisaTvis saWirosaWiro kriteriumikriteriumi ––
SesaZloaSesaZloa ZalianZalian mkacrimkacri iyosiyos), ), 

 mravalimravali kvleviTikvleviTi dada
diagnostikuridiagnostikuri dokumentebidokumentebi
sxvadasxvasxvadasxva enebzeenebze, , 

 ptsaptsa DESNOES DESNOES kategoriakategoria ganxilvisganxilvis
procesSiaprocesSia..

 



 34

 
ICD 10 sistema – Tavi V 
 
yvelaze mniSvnelovani kategoriebi, romelic SeiZleba iyos asocirebuli 
wamebasTan  mocemulia Semdeg sqemaze:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Z 65.4: danaSaulis an terorizmis, maT Soris wamebis msxverpli,  
 Z 65. 3: Tavisuflebis aRkveTa,  
 Z 65.5 katastrofis an omis zemoqmedeba,  
 X 85- Y09:  sastiki mopyrobis, maT Soris wamebis sxva Sedegebi,  
 S 06-iT gaTvaliswinebuli sxva kodebi.  

 
yvelaze farTod gavrcelebuli reaqciebi eqstremalur cxovrebiseul 
movlenebze: ICD 10  - is mixedviT Semdegia:  
(aucilebeli ar aris, rom yvela gamovlindes TiToeul SemTxvevaSi)  
 
mwvave stresuli reaqcia/aSliloba ICD 10:  43.0, ramdeni saaTi an dRe 
movlenis Semdeg 

xanmokle 
reaqtiuli 
fsiqozi 
Zaladobis 
Semdgomi 
sindromi  
 

pirovnebis 
Secvla 

somatofor
muli 

aSliloba 

disociaciu
ri 

aSliloba 

aSliloba 
SfoTvis  

komponenti
T 

guneba-
ganwyobile

bis 
aSliloba 

reqaciebi  
Zlier 
stresze 

ptsa 

`Sinagani~ 
SfoTva 
guneba-

ganwyobile
bis fonis



 35

posttravmuli stresuli aSliloba (ptsa): ICD 10: F 43.1, ramdenime dRis an 
wlis gavlis Semdeg. 
 
pirovnebis Secvla katastrofis gadatanis Semdeg ICD 10: 62.0. 2 weli da meti 
 

wamebis mwvave periodis Sedegebis Seswavla, rogorc ukve aRvniSneT 
Zalzed limitirebulia da am gancdaTa Sefaseba Tu analizi upiratesad 
eyrdnoba anamnezur da postfaqtum monacemebs.  

Cvens mier Catarebuli kvlevebis Sedegad fsiqo – reabilitaciis 
centri « empaTia »s monacemebiT, yvelaze xSirad mwvave periodSi gvxvdeba 
emociur – Sokuri reaqciebi (saerTo ricxvidan #255 amgvari reaqcia 
aReniSneboda 245 – 96 %), romelsac xSir SemTxvevaSi Tan sdevda suiciduri 
azrebi, an para – suiciduri qmedebani an TviT–dazianebis faqtebi (56 
SemTxvevaSi – 21,9 %), aqve unda aRiniSnos, rom fsiqikuri movlenebs Tan 
sdevda xSir SemTxvevaSi somaturi darRvevebi, romelic gamoixateboda: 
Tavis tvinis travmiT, gonebis dakargviT (146 SemTxveva – 57,30 % saerTo 
ricxvidan 255), sxvadasxva saxis hemoragiuli sindromi cemis an sxva saxis 
wamebis Sedegad ganviTarebuli (87 SemTxveva – 34,10 %) da tkiviliT 
gamowveuli travmuli Sokis sindromi (128 SemTxvevaSi – 50, 2 %). 

Cvens mier warmoebuli kvlevebis Sedegad cxadi gaxda, rom wamebis 
mwvave periodSi vxvdebiT afeqtur – Sokuri reaqciebis rogorc 
stuporozul variants, aseve eqsploziur – agznebiT reaqciebs. 
stuporozuli variantis dros upiratesad warmodgenili iqna iseTi 
simptomebi rogoric aris : « fsiqikis gayinva » - gaSeSeba, rogorc 
fsiqikuri funqciebis, aseve fizikuri, rasac xSir SemTxvevaSi Tan axlda 
ukiduresi gamofitvisa da gadaRlis gancda, xSirad Tanmxlebi insomniiT; 
yovelive aRniSnuls xSirad Tan sdevda cnobierebis Seviwroebisa da 
dezorientaciis, depersonalizaciis gancdebi. amgvar situaciaSi wamebis 
msxverplni veRar aRiqvamen Seqmnil situacias, ver wvdebian kargad 
SekiTxvis an saubris Sinaars, SezRudulia moqmedebebi da TviTkontrolis 
meqanizmebis funqcionireba, am dros igi meqanikurad advilad awers xels 
yovelgvar SemoTavazebas, ar swevs winaaRmdegobas araviTar qmedebaze ; 
ukiduresad Senelebulia, SezRuduli an ararsebulia reqciebi. amgvar 
mdgomareobas xSirad win uswrebs zezRurblovani fizikuri Tu fsiqikuri 
zemoqmedebis momenti, aseve ukiduresi umweobisa da situaciaze 
damokidebulebis gancda. amgvari aSlilobebi upiratesad vlindeba qalebSi, 
igi aseve farTod warmodgenilia mozardebSi, Tumca sakmaod xSirad 
gvxvdeba mamakacebSic.  

msxverplis amgvari « gayinuli » mdgomareoba umeteswilad 
arasworad aRiqmeba jalaTebis mier da ganixileba « mdumare protestisa da 
winaaRmdegobis reaqciad», rac iwvevs maT kidev ufro gaRizianebasa da 
sisastikes. 

reaqciis agznebadi tipi xasiaTdeba eqsploziuri–brutaluri 
reaqciebiT, agzneba atarebs qaosur xasiaTs. xSiria am SemTxvevaSi suicidis 
mcdeloba an suicidi, Tan sdevs cnobierebis Seviwroeba, ar xdeba situaciis 
swori aRqma, daqveiTebulia TviTkontroli, mosalodnelia TviTdazianebis 
SemTxvevebi ; fsiqlogiuri meqmizmi am dros upiratesad Semdegia: autaneli 
tanjva, iwvevs fsiqikis zezRurblovan gaRizianebas,  am yvelafridan Tavis 
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daRwevis cnobier Tu aracnobier survilsa da xSirad situaciis Sewyvetis 
motiviT gauazrebel ukontrolo qmedebas, rasac mohyveba suicidi an 
TviTdazianeba; Tumca aqve unda aRiniSnos, rom xSirad amgvari qmedeba 
sruliad gacnobierebulia da mizanmimarTulia situaciis Sewyvetaze: wamebis 
msxverpli amjobinebs sikvdils amgvari tanjvis gagrZelebas, vinaidan 
misTvis situacia, fizikuri Tu moraluri tkivili gausaZlisi xdeba. amgvari 
reaqcia Cvens mier upiratesad aRweril iqna mamakacebs Soris. raRa Tqma 
unda, igi iseve, rogorc stuporozuli varianti jalaTebis kidev ufro 
gasastikebas iwvevs. 

unda aRiniSnos, rom amgvari reaqciebi warmoadgens normaluri 
adamianis normalur reaqcias aranormalur da sastik movlenaze da mis 
ganviTarebaSi wamebas unda mieniWos gadamwyveti mniSvneloba. 

M 
mwvave stresuli reaqcia (mwvave stresuli aSliloba DSM IV 

sistemaSi) xSiria stresis fonze, da ar SeiZleba ganxilul iqnas, rogorc 
ZiriTadi samedicino problema, radgan is Cveulebriv ixsneba mkurnalobis 
gareSe. DSM IV: 308.3 mwvave stresuli aSliloba.  

 
     msr-is dokumentireba SeiZleba mniSvnelovani iyos kvlevis 

procesSi, arsebuli simtomebisa da Tavisuflebis aRkveTis, wamebis an sxva 
faqtorebis Sedegad warmoqmnili dazianebis ganmartebis mizniT, radgan is 
pirdapir kavSirSia stresis gamomwvev SemTxvevasTan.  

 
Tavisuflebis aRkveTisa da wamebis dros an cota xnis Semdeg, reaqciebi 
vlindeba xSirad, da TandaTan SeiZleba ganviTardes ptsa an sxva qronikuli 
mdgomareoba. ptsa SeiZleba ufro xSiri iyos adrindeli Zlieri stresuli 
reaqciis Semdeg.     

 
« stresze mwvave reaqciis » diagnostikuri kriteriumebi mocemulia 

daavadebaTa saerTaSoriso klasifikaciis me – 10 gadasinjvis (ICD – 10) 
TavSi  F (fsiqiatria), kerZod ki F 43 – reaqcia MmZime stresze da adaptaciis 
darRveva.  
aRniSnuli darRvevis kodia F 43.0.   
 
mwvave reaqcia stresze – klinikuri gamovlinebebi 
 
« es aris mniSvnelovani simZimis tranzitoruli aSliloba, romelic 
uviTardebaT pirebs, romelTac ara aqvT gamoxatuli fsiqikuri aSliloba, 
pasuxad gansakuTrebul fsiqikur an fsiqologiur stresze da romelic, 
Cveulebriv, amoiwureba ramodenime saaTis an dRis ganmavlobaSi. amgvar 
stresul faqtorad SesaZloa gvevlinebodes Zlieri matravmirebeli 
garemoeba, romelic emuqreba adamianis an misTvis Zvirfasi adamianis 
usafrTxoebas, sicocxles, fizikur mTlianobas (mag. bunebrivi katastrofa, 
ubeduri SemTxveva, brZola, danaSaulebrivi qmedeba, gaupatiureba) an 
uCveulod mkveTri da SemaSinebeli socialuri mdgomareobis / an 
garemocvis cvlileba, magaliTad uamravi axloblis dakargva an saxlSi 
xanZari. aSlilobis ganviTarebis riski izrdeba fizikuri gamofitvisa da 
organuli faqtorebis arsebobisas »   
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komentari : rogorc vxedavT, naklebad aris asaxuli wamebis faqtori da 
misi roli am daavadebis ganviTarebaSi, rac metyvelebs kvlevaTa 
naklebobaze. 
 
diagnostikuri kriteriumebi 
 
unda iyos gansazRvruli da mkafio kavSiri droSi uCveulo stresoris 
zegavlenasa da simptomTa gamovlinebas Soris;  dasawyisi Cveulebriv ar 
aris TandaTanobiTi an iwyeba ramdenime wuTSi. amasTanave simptomebs: 
 
a) aqvT Sereuli xasiaTi da suraTi aris cvalebadi ; inicirebis stadiaze  
gabruebis simptomebTan erTad vlindeba depresia, SfoTva, sibraze, 
umweobis gancda, hiperaqtiuloba da gariyuloba, magram arcerTi maTgani 
ar prevalirebs xangrZlivad. 
b) amoiwureba swrafad (yvelaze didi ramodenime saaTSi) in SemTxvevebSi, 
sadac SesaZlebelia stresuli faqtoris moSoreba. im SemTxvevebSi, roca 
stresi xangrZlivdeba an Tavisi bunebidan gamomdinare ar SeiZleba Sewydes, 
simptomebi lagdeba 24 – 48 saaTidan sami dRis ganmavlobaSi TandaTanobiT.  
 
moicavs : 
 

 krizisul mdgomareobas ; 
 mwvave krizisul mdgomareobas ; 
 sabrZolo gadaRlas ; 
 fsiqikur Soks  

  
 (ICD – 10 1999) 
 
rogorc ukve iqna aRniSnuli, fsiqikuri aSliloba, romelic upiratesad 
xSirad gvxvdeba wamebis msxverplTa Soris aris posttravmuli stresuli 
aSliloba,  misi mwvave Tu qronikuli variantebi.  
 

posttravmuli stresuli aSlilobis klinika da diagnostika 

      rogorc cnobilia, PTSD pirvelad, mTeli rigi gamokvlevebis 
safuZvelze, M. Horowitz mier 1980 w. iqna SemoRebuli da amave wels igi iqna 
Setanili, rogorc calke klinikuri forma amerikul diagnostikur 
klasifikaciaSi _ DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders _ 
fsiqikur aSlilobaTa diagnostikuri da statistikuri saxelmZRvanelo). 
DSM-II gamoxatuli stresiT gamowveuli fsiqikuri aSlilobebi, gamoxatuli 
stresuli reaqciebi da tranzitoruli situaciuri darRvevebi 
miekuTvneboda mwvave simptomatur distress, xolo gaxangrZlivebuli 
formebi SfoTvisa da depresiul nevrozebs. xolo wamyvani roli am 
darRvevaTa ganviTarebaSi ganekuTvneboda fiqsaciis movlenasa da 
genetikur predispozicias, ekzogenur stresi ki miCneuli iyo, rogorc 
araspecifiuri faqtori, romelic avlenda, gamoaaSkaravebda da 
axangrZlivebda fsiqiatriul simptomTa mimarT diaTezs. filosofiuri, 
socialuri, fsiqologiuri da klinikuri mosazrebebisa da koncefciebis 
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gaTvaliswinebiT, SemoRebuli iqna PTSD diagnozi, romlis ganviTarebaSic 
kauzaluri mniSvneloba eniWeba eqstraordinarul travmas, romelic 
ganisazRvreba rogorc travmuli stresuli movalena (Life Stress Event) da 
SesaZloa ganuviTardes nebismier normalur adamians. PTSD warmoadgens 
bunebriv process adptaciisa eqstraordinarul stresul situaciaSi da 
missi simptomTa paterni ar aris damokidebuli premorbidul 
konstituciaze. (M. Horowitz, Rachel Yehuda, Alexander McFarlane). James 
Neuman, Tomas Williams et al. aRniSnaven, rom PTSD aris bunebrivi, Seqcevadi 
procesi, normaluri reaqcia aranormalur SemTxvevaze 6 Tvis ganmavlobaSi 
da am periodSi igi ganixileba, rogorc mwvave aSliloba, xolo PTSD 
gadazrdisas qronikul procesSi monawileobs faqtorTa kompleqsi da maT 
Soris premorbiduli fsiqopaTologiuri ganwyoba. travmuli stresis 
Semswavleli sauniversiteto centris mier es faqtorebi identificirebuli 
iqna "sam WrilSi _ travmuli stresorebi, pirovnebis Taviseburebani da 
socialuri da garemomcveli faqtorebi _ romelTa mudmivi kompleqsuri 
urTierToba TamaSobs gadamwyvet rols aSlilobis gaxangrZlivebaSi." 
(Lindy, Grace, Green, 1984). amerikis fsiqiatrTa asociaciis mier 1980 wlidan 
PTSD gaxangrZlivebuli da qronikuli formebi ganixileba, rogorc 
"nevrotizaciis procesi". pirovnebebSi, romelTac ar aReniSnebodaT 
premorbidulad fsiqikuri aSlilobebi da gamoxatuli stresis Sedegad 
ganuviTardaT PTSD, igi ganixileba, rogorc "reaqtiuli nevrozi". im pirTa 
Siris, romelTac premorbiduli pirovnuli organizacia aris normaluri 
an mcired nevrotuli PTSD ganixileba, rogorc ZiriTadi diagnozi. James 
Newman "ZiriTad diagnozSi" gulisxmobs fsiqikur aSlilobas, romelzedac 
unda iqnas ZiriTadad fokusirebuli mkurnalobis strategia, aseT 
SemTxvevebSi PTSD ZiriTad simptomebad miCneulia travmuli movlenis 
mtkivneuli mogonebebi. xolo im pirTa Soris, romelTac premorbidulad 
aReniSnebodaT gamoxatuli nevrotuli organizacia PTSD ZiriTad 
simptomebTan erTad aReniSnebaT "fiqrebi travmamdel konfliqtebze. PTSD 
yovelTvis iwvevs amgvari intrapersonaluri konfliqtebis egzacerbacias, 
rac aqtualuri rCeba PTSD simptomTa reducirebis Semdegac. iTvleba, rom 
PTSD upiratesad uviTardebaT pirovnebebs Sesustebuli adaptaciis unariT.  
      im pirTa Soris, romelTac aReniSnebaT ZiriTadi diagnozi PTSD, 
gamoyofen, am aSlilobis or umTavres faqtors: travmis pirovnebisaTvis 
aqtualuri movlenebis akviatebuli mtkivneuli mogonebani da xasiaTobrivi 
cvlilebebi, romelic uviTardeba pirovnebas am mogonebaTa gavleniT. 
mogonebani klinikurad gamoxatulia sxvadasxva formiT; romelTagan 
upiratesad gavrcelebulia: 1. akviatebuli fiqrebi, romelTa drosac 
uneblied kvlav ganicdeba travmuli movlena, an fiqrebi dakavSirebuli 
trvmul movlenasTan. 2. Ramis koSmarebi, romlis drosac travmuli movlena 
xelaxla ganicdeba mkafiod da detalurad. Ramis koSmarebi epizodebis 
saxiT gansakuTrebiT vlindeba stresul situaciebSi, an rodesac axlovdeba 
travmuli movlenis saiubileo TariRebi. Zilis darRveva TiTqmis 
yovelTvis PTSD damaxasiaTebeli paternia, im SemTxvevebSic ki, roca ar 
vlindeba Ramis koSmarebi da igi gamoixateba CaZinebis gaZnelebasa da 
gamoRviZebisas gamouZinarobis SegrZnebaSi. es xSirad warmoadgens 
alkoholisa da narkotikebis gamoyenebis mizezs, "TviTmkurnalobis" mizniT, 
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rac iwvevs "ukukavSiris efeqts", romlis gamoc Ramis koSmarebi vlindeba 
ufro intensiurad.  
      akviatebuli mogonebebi vlindeba ufro iSviaTad, vidre Ramis 
koSmarebi da ZiriTadad realurad, naTeli cnobierebis fonze, Tumca 
SesaZlebelia gaxangrZlivebuli disociaciuri mdgomareobis ganviTarebac, 
romelic cnobilia "Flashbacks" epizodebis saxelwodebiT (disociaciuri 
epizodi, rodesac travmuli movlena an masTan dakavSirebuli situaciebi 
TiTqos kvlav meordeba). amgvari disociaciuri epizodebi damaxasiaTebelia 
metad Zlieri travmatizaciis SemTxvevaSi, rodesac travmul movlenas 
warmoadgens mZime fizikuri travma, wameba, incesti da sxva. "Flashbacks" 
epizodebi upiratesad uviTardebaT narkotizaciis, an alkoholizaciis, an 
sxva saxis intoqsikaciis fonze. disociaciis epizodebis arseboba miuTiTebs 
PTSD mkveTrad gamoxatul, mZime formaze. 
      akviatebulobaTa simptomebi aseve vlindeba qcevaSic. travmis 
msxveplT aqvT mZime, usiamovno emociebi, rodesac isini fiqroben an 
gaixseneben travmul movlenas, rac iwvevs SfoTvis momatebas da amitom 
damaxasiaTebelia im situaciebisgan gaqceva, Tavisarideba, romelnic 
axseneben travmis Sesaxeb. qcevis es paterni amerikis fsiqiatrTa asociaciis 
mier ganixileba, rogorc "kontr-fobiuri" (Counter Phobic) qceva, romelic 
xSir SemTxvevaSi iwvevs pirovnebis ganmartoebisaken tendenciebis, 
garemosagan izolirebasa da  TavisTavSi Caketvas, urTierTobebis 
problemebs. 
    zemoT moyvanili simptomebi damaxasiaTebelia M. Horowitz mier 
mowodebuli ganmeorebis fazisaTvis (Intrusive/Repetive Phase).  
      upiratesad PTSD qronikuli da rTuli formebisTvis 
damaxasiaTebelia M. Horowitz mixedviT gandevnis/uaryofis (Avoidance/Denial 
Phase) fazis simptomTa arseboba, romelic xasiaTdeba travmasTan 
dakavSirebuli, Tu mimdinare problemebis gandevniT, rac vlindeba 
depresiul an piriqiT agresiul reaqciaSi, gansakuTrebiT im situaciebSi, 
romelnic stimulacias uweven travmuli movlenis gaxsenebas. am SemTxvevaSi 
pacientebi Tavs arideben mkurnalobas, im motiviT, rom amaze saubari, ver 
Secvlis verafers, da acxadeben, rom maT ar gaaCniaT raime emocia.  
      gandevnis, uaryofisa da emociuri "gayinvis" (Psychic Numbing) 
simptomebi mniSvnelovani da damaxasiaTebelia PTSD klinikuri 
suraTisaTvis. am simptomTa arsebobisas klinicistTa varaudiT saqme gvaqvs 
xasiaTobriv cvlilebebTan, risTvisac damaxasiaTebelia adaptaciis unaris 
daqveiTeba. aseTi xasiaTobrivi cvlilebebi premorbidulad arsebuli 
pirovnuli, xasiaTobrivi darRvevebisagan gansxvavebiT, gamoirCeva 
TviTkritikis maRali maCvenebliTa da danaSaulis, TviTgvemis gancdiT. 
      PTSD erTerT centralur simptomad miCneulia TviTbraldebis 
gancda, rac gulisxmobs travmul situaciaSi pirovnebis sakuTari qceviT, 
moqmedebiT ukmayofilebas. "me rom ase movqceuliyavi da a.S." amgvari 
TvTbraldebis "laqa" aReniSnebaT im pirT, romelTac ganicades Zalze mZime 
travma, romelnic gaxdnen adamianebis sikvdilis an damaxinjebis 
TviTmxilvelni. amgvari gancdebi farTod aris aRwerili masalebSi 
vietnamis omis veteranebis Sesaxeb, aseve holokavis msxverplTa Soris da 
sxva masobrivi travmatizaciis SemTxvevebisas. TviTbraldebis, danaSaulis 
gancada upiratesad vlindeba Semdegi postulirebiT _ "me ratom gadavrCi, 
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roca sxva daiRupa". amgvari gancdis arseboba miuTiTebs depresiul 
simptomatikaze. depresia warmoadgens PTSD Tanmxleb Taviseburebas. (T. 
Williams). 
      Semdgomi simptomi, romelic gvexmareba diferencialuri 
diagnostikisas, aris TviTkontrolis dakargvis SiSi, rac vlindeba 
momatebuli gamRizianeblobisa da agznebadobis simptomebSi, impulsur 
emociebsa da qcevaSi da iwvevs adaptaciis darRvevebs, urTierTobebis 
problemebs, rac ukidures SemTxvevaSi vlindeba eqsploziur xasiaTobriv 
cvlilebebSi, rac SesaZloa atarebdes gamudmebuli "feTqebadobis", an 
iSviaTi feTqebadobis xasiaTs.  
      mravali avtoris azriT, PTSD ar warmoiqmneba "vakuumSi", yvela 
adamians axasiaTebs garkveuli premorbiduli pirovnuli Taviseburebani, 
magram iTvleba, rom janmrTelni avaddebian ufro iSviaTad, vidre 
premorbidulad fsiqikuri problemebis mqone pirebi, iseTi anamneziT, 
rogoric aris alkoholizmi da narkotikebis an sxva nivTierebebis 
gamoyeneba, Tavis qalas travmebi, pirovnuli aSlilobani da sxva. aqedan 
gamomdinare xSir SemTxvevaSi PTSD Serwymulia sxva darRvevebTan, 
alkoholizmi da narkomania, pirovnuli aSlilobani, da sxva fsiqikuri 
aSlilobani. aseT SemTxvevebSi iTvleba, rom PTSD ufro mZime xasiaTisaa. 
(Card J.J., Domash M.D., Sparr L.F., Figley C.R., Hedlin H. et al., Horowitz M.J., 
Symonds M., Van Der Kolk et al.). 
      unda aRiniSnos, rom rigi avtorebi PTSD klinikaSi upiratesobas 
aniWeben ara "akviatebul mogonebaTa", aramed "gandevnisa da uaryofis, 
emociuri gayinvis" simptomebs da maT miiCneven am aSlilobisaTvis 
paTognomurad, centralur fenomenad. (Edna B. Foa, Davis S. Riggs, Beth S. 
Gershuny, 1995). 
     P PTSD diagnostikuri kriteriumebi pirvelad 1987 w. iqna Setanili 
DSM-III damatebaSi DSM-III-R, xolo amJamad srulyofilad aris mocemuli 
DSM-IV, rubrikaSi "SfoTviTi aSlilobani, sadac Seesabameba kodi _ 309.81. 
       
DSM-IV mixedviT es kriteriumebi Semdegia: 
A. pirovneba ganicdis stresis zemoqmedebas, roca erTdroulad arsebobs 

Semdegi ori garemoeba: 1. pirovneba uSualod ganicdis an mxilveli da 
monawilea gansakuTrebuli stresuli movlenisa, es "movlena" SesaZloa 
iyos: sikvdili, sicocxlis safrTxe, seriozuli dazianeba, Seurachyofa, 
fizikuri ganadgurebis muqara. 2. pirovnebis sapasuxo reaqcia moicavs: 
intensiur SiSs, umweobisa da saSinelebis gancdas. SeniSvna: bavSvebSi 
SeiZleba gamovlindes dezorganizebuli da aJitirebuli qceva. 

B. matravmirebeli movlena mudmivad, persistentulad ganicdeba Semdegi 
gzebiT: 1. momxdaris xelmeore da daJinebuli ganmeoreba, warmodgenebis, 
azrebisa da SegrZnebebis saxiT. SeniSvna: bavSvebSi ganmeorebad 
TamaSebSi vlindeba travmis Tema da aspeqtebi. 2. akviatebuli 
damTrgunveli sizmrebi travmis Sesaxeb. Senisvna: bavSvebSi SesaZloa 
iyos gaucnobierebeli koSmaruli sizmrebi. 3. SegrZneba da qveva, TiTqos 
pirovneba kvlav imyofeba matravmirebel situaciaSi (gacocxlebuli 
warmodgenebi, iluziebi, halucinaciebi, "Flashbacks" epizodebi). SeniSvna: 
bavSvebi TamaSSi aRadgenen matravmirebel situacias. 4. intensiuri 
fsiqologiuri gancda im Sinagan an garegan mizezebze, romlebic 
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axseneben, an simbolurad gamoxataven travmas. 5. intensiuri 
fsiqologiuri reaqcia im Sinagan an garegan gamRizianeblebze, romlebic 
axseneben, an simbolurad gamoxataven travmas. 

C. travmasTan asocirebul stimulTagan mudmivi gaqceva da ganurCevloba 
garSemo momdinare movlenebisadmi, rac pirovnebas travmamde ar 
aReniSneboda. es SesaZloa gamovlindes Semdegi sami /an meti/ saxiT: 1. 
travmasTan dakavSirebuli azrebis, gancdebisa an saubrisagan gaqcevis 
mcdeloba. 2. im saqmianobisagan, adgilebisa da adamianebisgan Tavis 
arideba, romelnic iwvevs mogonebebs travmis Sesaxeb. 3. travmis 
umniSvnelovanesi aspeqtebis aRdgenis SeuZlebloba. 4. mniSvnelovan 
saqmianobaSi monawileobis, an interesTa gamoxatuli Sesusteba. 5. 
gaucxoebisa da sxvebisagan ganmartoebis SegrZneba. 6. afeqtebis SezRudva 
(siyvarulis grZnobis gancdis SeuZlebloba). 7. momavlis 
uperspeqtivobis gancda (fiqrebi, rom ar eyoleba ojaxi, Svilebi, ar 
eqneba kariera an normaluri adamianuri cxovreba). 

D. gamoRviZebis persistentuli simptomebi, romelic ar aRiniSneboda 
travmamde, rac vlindeba Semdegi ori an meti niSniT: 1. CaZinebis 
gaZneleba an Zilis daRveva. 2. gamRizianebloba an ganrisxeba. 3. 
koncentraciis gaZneleba. 4. sifxizlis momateba. 5. momatebuli SiSis 
grZnoba.  

E. B, C, D kriteriumTa simptomebis xangrZlivoba unda aRematebodes 1 Tves. 
F. aRelveba iwvevs klinikurad mniSvnelovan mdgomareobas an socialuri 

da adaptaciuri meqanizmebis moSlas, an funqcionirebis sxva 
mniSvnelovani mxareebis moSlas. 

      DSM-IV mixedviT, PTSD mimdinareobis mixedviT, gamoyofilia mwvave, 
qronikuli da dagvianebuli formebi. mwvave _ diagnostirdeba, Tu 
simptomebi aRiniSneba araumetes 3 Tvisa. qronikuli _ Tu simptomebi 
grZeldeba 3 Tveze metxans. dagvianebuli: Tu stresul movlenasa da 
simptomatikis gamovlenas Soris gasulia ara nakleb 6 Tvisa.  
      1991 wlidan PTSD diagnozi Setanil iqna msoflio jandacvis 
organizaciis daavadebaTa saerTaSoriso klasifikaciis me-10 gadasinjvaSi 
(ICD-10 /International Classification of diseasis - 10 Revision/), rubrikaSi reaqcia 
gamoxatul stresze da adaptaciuri aSlilobani da Seesabameba kodi _ F 
43.1., moicavs travmul nevrozs.      
      ICD-10 mixedviT PTSD warmoadgens dagvianebul, gaxangrZlivebul 
reaqcias, gamowveuls mxolod da mxolod sicocxlisaTvis saSiSi stresuli 
movlenebiTa da situaciebiT, romelTac SesaZloa gamoiwvion zogadi 
distresi nebismier adamianSi. 
      ICD-10 mixedviT tipiur, paTognomur simptomebad miCneulia travmis 
ganmeorebadi gancdis simptomebi, xolo "gandevnis" simptomebi ar aris 
miCneuli diagnostikisaTvis aucileblad, aseve vegetatiuri darRvevebi, 
emociuri aSlilobani da qcevis darRvevebi SesaZloa arsebobdes, magram ar 
iTvleba pirvelxarisxovnad diagnostirebisas. latenturi periodi 
SesaZloa arsebobdes ramdenime kviridan 6 Tvemde, Tumca SesaZlebelia 
PTSD diagnostireba mogvianebiTac, Tu saqme gavaqvs tipiur niSnebTan. 
winaswarganwyobis faqtorebad miCneulia pirovnuli Taviseburebani, 
kerZod ki kompulsuri da asTeniuri, aseve nevrologiuri darRvevebi, 
Tumca ar iTvleba diagnozis ganviTarebis aucilebel pirobad. 
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ICD 10: F43.1 -  PTSD 
 

 vlindeba, rogorc mogvianebiTi da/an gaxangrZlivebuli reaqcia 
stresis gamomwvev, gansakuTrebiT saSiS an katastroful movlenaze an 
situaciaze (mokle an xangrZlivi), romelmac SeiZleba gamoiwvios  
sulieri tanjva TiTqmis yvela adamianSi (mag. stiqiuri an 
antropogenuri katastrofa, brZola, seriozuli avaria, sxvebis 
Zaladobrivi sikvdilis mowmed yofna, an wamebis, terorizmis, 
gaupatiurebis an sxva dros msxvrplad yofna).  

 winaswar gansazRvrulma faqtorebma, rogoricaa pirovnebis xasiaTis 
Tvisebebi (mag. avadmyofuri midrekilebis mqone, susti adamiani) an 
fsiqo-nervuli avadmyofobis pre-istoria, SeiZleba Seamciron 
sindromis ganviTarebis SesaZlebloba an gaarTulon misi 
mimdinareoba, magram es faqtorebi arc aucilebelia da arc sakmarisi 
aRniSnuli sindormis warmoqmnis mizezis asaxsnelad.  

 tipiuri simptomebi moicavs akviatebul mogonenebSi (`warsulis 
gaxseneba~) an sizmrebSi travmis ganmeorebiT gacocxlebis epizodebs, 
romlebic vlindeba, rogorc: `gaSeSebis~ grZnoba da emociuri 
daClungeba, sxva adamianebisagan gariyva, garemoSi reagirebis arqona, 
anhedonia, da travmis gamaxsenebeli moqmedebebisa da situaciebisgan 
Tavis arideba. Cveulebriv arsebobs SiSi da xdeba Tavis arideba 
iseTi faqtorebisgan, romlebic wamebis msxverpls Tavdapirvel 
travmas agonebs. iSviTad, SeiZleba Zlierad ifeTqos SiSma, panikam an 
agresiam, romelic inicirebulia travmis an masze Tavdapirveli 
reaqciis uecari mogonebis da/an ganmeorebis gamomwvevi stimuliT.  

 Cveulebriv arsebobs hiperagznebadobis mdgomareoba, romelic 
gamoxatulia zedmeti sifxizliT, SiSis reaqciis momatebuli doniT da 
uZilobiT. SfoTva da depresia Cveulebriv dakavSirebulia 
zemoaRniSnul simptomebTan da niSnebTan, da msxverpli xSirad 
fiqrobs TviTmkvlelobaze. alkoholis an narkotikebis didi 
raodenobiT moxmareba SeiZleba sakmaod rTuli faqtori iyos.  
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posttravmuli stresuli aSlilobis  ZiriTadi  
simptomo kompleqsebi 
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©©:Thomas Wenzel/ WPA, 2004:Thomas Wenzel/ WPA, 2004

posttravmuliposttravmuli stresulistresuli aSlilobaaSliloba

DSM IV 309.81DSM IV 309.81

ZlieriZlieri. . simptomebisimptomebi aRiniSnebaaRiniSneba 3 3 
TvezeTveze naklebinaklebi periodisperiodis
ganmavlobaSiganmavlobaSi.  .  

qronikuliqronikuli. . simtomebisimtomebi aRiniSnebaaRiniSneba 3 3 
TvisTvis an an metimeti periodisperiodis
ganmavlobaSiganmavlobaSi..

miuTiTeTmiuTiTeT, , TuTu::

simptomebisimptomebi vlindebavlindeba mogvianebiTmogvianebiT. . 
simptomebisimptomebi arar gamovlenilagamovlenila
SemTxvevisSemTxvevis dRidandRidan minimum 6 minimum 6 TvisTvis
SemdegSemdeg..

ICD 10 F 43. 1ICD 10 F 43. 1

simptomebissimptomebis mogvianebiTmogvianebiT

gamovlenagamovlena..

A

 
 

aRsaniSnavia, rom posttravmuli stresuli aSlilobis arsebobisas, 
travmis gaxseneba SeiZleba moxdes fragmentulad an fotografiuli 
sizustiT.  mexsierebis mxriv problemebi SeiZleba dakavSirebul iqnas 
disociaciuri simptomebis arsebobasTan: amnezia, rasac mohyveba 
fragmentuli mexsiereba, koncentraciasTan dakavSirebuli sirTuleebi da 
sxva.  

travmis srulyofili gaxsenebisas upiratesad warmodgenilia: 
akviatebuli mogonebebi, warsulis gaxseneba, Ramis koSmarebi, akviatebuli 
fiqrebi, fizikur travmasTan asocirebuli tkivili da sxva.  

 

ptsa-s damaxasiaTebeli simptomebi ufro detalurad 
Semdegia: 

 
 akviateba (akviatebuli mogonebebi), ganmeorebiTi gancda, 
mogonebebi brundeba Zalauneburad, an fiqrebi trialebs mexsierebaSi. 
akviatebuli mogonebebi SeiZleba inicirebuli iyos aSkara stimuliT, 
an SeiZleba warmoiqmnas  damaxasiaTebeli mizezebis gareSe. Zlier 
(arasasurveli) akviatebul mogonebebs ewodeba `warsulSi dabruneba~. 
es SeiZleba iyos SemTxvevis iseTi elementebis gaxseneba - rogoricaa: 
xmebi, gamosaxulebebi – an is SeiZleba iseTi Zlieri iyos, rom 
pacienti `CamorCes dros~ da droSi an sivrceSi dezorinetirebuli 
iyos.  
 
 aRniSnul simptomebs xSirad SeiZleba Tan sdevdes SfoTvis 

Zlieri fizikuri niSnebi, maT Soris gaSeSeba, taqikardia, sunTqvis 
gaxSireba, gaxSirebuli guliscema, da isini SeiZleba gamovlindes 
fsiqofiziologiur ganzomilebebSi (SPEC,  energetikul-spetraluri ECG). 
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ruminescencia an SemTxvevis Sesaxeb zedmeti fiqri SeiZleba ganxilul iqnas, 
rogorc akviateba. 

 Aaseve Ramis koSmarebi, rac sakmaod xSiria, SeiZleba ganxilul 
iqnas, rogorc akviatebis forma. isini SeiZleba moicavdes konkretul 
mogonebebs momxdaris Sesaxeb da stresis, SiSis an  - xSirad – devnis zogad 
warmodgenebs.   

 akviatebulobaTa inicirebas SeiZleba hqondes sxvadasxva forma, 
rogoricaa xmauri, xmis toni, vizualuri dakvirveba (joxebi, skamebi), an 
situacia (lodini, kiTxvis dasma =  dakiTxva), sityvebi (mokluli megobris 
saxeli).  

 

 Tavis arideba 
 

xSirad xdeba Tavis arideba mogonebebis, cixeSi gatarebuli drois 
Sesaxeb saubris, wamebis an devnis sxva aqtebis momagonebeli sagnebis, 
situaciebis an adgilebisagan. gadarCenili adamianebi cdiloben Tavi 
gairTon saqmianobiT da muSaobiT, Tumca koncentracia SeiZleba dairRves 
disociaciiT an akviatebuli mogonebebis gafantvis mcdelobiT.  
gariyuloba, rac aseve niSandoblivia msxverplisaTvis, SeiZleba 
gamovlindes  momavlis uperspeqtivobisa da socialuri izolaciis 
grZnobiT.  

 

sakuTari Tavis rwmenis dakargva, daqveiTebuli 
TviTSefaseba da sakuTari Tavis pativiscema 

 
 wamebagadatanil da gadarCenil adamianebs, xSirad awuxebT 
umomavlobis SegrZneba, isini aRar awyoben gegmebs, ar aqvT 
pozitiuri movlenebisa da piradi warmatebis imedi.  

 wamebagamovlili da gadarCenili adamianis qmedebani 
TviTdajerebulobas moklebulia, misi politikuri saqmianoba 
SezRudulia, sakuTari Tavis pativiscemis daqveiTeba aisaxeba mis 
grZnobebsa da qcevaSi, zogierT SemTxvevaSi es `gulisxmobs~ 
TavdacviTi an agresiuli saxis urTierTqmedebas. is Tavs aridebs 
daxmarebas, mas SesaZlioa hqondes iseTi grZnoba, rom mas ar 
exmarebian an yuradRebas ar aqceven.  

 SeniSnva: sakuTari Tavis pativiscemis daqveiTeba da gariyuloba 
SeiZleba aisaxebodes mravali faqtorebiT, rogoricaa: sircxvili, 
wamebagamovlili da gadarCenili adamianis danaSaulis grZnoba, 
depresia, da es faqtorebi xSirad wamebis mizans warmoadgens. Tu 
aRniSnuli simptomebi mudmiv xasiaTs atarebs (da mkurnalobas ar 
eqvemdebareba?) SeiZleba daisvas F 62.0 diagnozi.    
 
 

 Zilis darRveva 
 Zilis darRveva xSiria wamebagamovlil da gadarCenil 

adamianebSi. aseve xSiria Ramis koSmarebi, romlebic wamebis SemTxvevebs an 
zogadad safrTxes exeba.  

 



 46

 darRveuli III da IV REM fazebi, Zilis Seferxeba da darRveuli 
Zilis `struqturis~ da xarisxis sxva aspeqtebi tipiuria. cvlilebebi 
SeiZleba mudmivi iyos.  

 Zilis darRveva aZlierebs an iwvevs gadaRlilobis SegrZnebas 
mTeli dRis ganmavlobaSi, umweobis grZnobas, mexsierebis daqveiTebas da 
sxva simptomebs.  

      
Zilis darRvevis gamomwvevi faqtorebi: 

• daavadebis Tanmxlebi depresia, 
• nevrologiuri (fizikuri) cvlilebebi qronikul ptsa-Si,  
• SeZenili reagireba (`Zili saxifaToa~),  
• warsulSi dabrunebis, Ramis koSmarebisa da Zilis dros kontrolis 

dakargvis SiSi.  
• mogonebebidan raime saqmianobaze yuradRebis gadatanis unaris 

dakargva, rac SeiZleba daexmaros dRis ganmavlobaSi.  
 

 zedmeti sifxizle 
 
 zedmeti sifxizle da hiperagznebadoba warmoadgens mudmiv 

`SfoTvas safrTxis gamo~, romelic miuTiTebs uSualo safrTxeSi yofnisas 
gamovlenil mudmivi gangaSis reaqciaze. aman SeiZleba gamoiwvios Zilis 
darRveva, SfoTvis qronikuli fizikuri simtomebis gamovlena, gadametebuli 
SiSis da SfoTvis reaqcia iseT stimulebze, rogoricaa xmauri, da 
gaRizianebadoba, rac warmoqmnis ojaxur konfliqtebs an sxva socialur 
Sedegebs.   

  
agznebadoba 
 

 Sekavebadi mrisxaneba da SiSi, romelic guldasmiT aris dafaruli 
wamebisgan gadarCenis mizniT. 
 

 SesaZlo Tavis tvinis travmis maCvenebeli, 
 gaRizianebadoba, rogorc gadametebuli agznebadobis nawili ptsa-is 
arsebobisas. 
 

wamebagamovlili da gadarCenili adamianis danaSaulis 
grZnoba 

 
 danaSaulisa da sircxvilis grZnoba warmoadgens sastiki mopyrobis 
an wamebis xSir da paradoqsul Sedegs. maSin, roca jalaTs unda 
hqondes danaSaulis grZnoba, amgvari grZnoba `eufleba~ msxverpls.  
 

 im SemTxvevaSic ki, Tu mocemul situaciaSi mas SeeZlo  safrTxeSi 
Caegdo Tavi an Tu ar SeeZlo emoqmeda sakuTari survilisamebr, 
danaSaulis grZnoba gadaWarbebuli xdeba imasTan SedarebiT, rac 
realurad moxda da qronikul saxes iRebs, da es iwvevs depresias, 
simptomebis momatebas da warsulSi dabrunebas, sakuTar Tavze 
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warmodgenis dakargvas, sakuTari Tavis rwmenis dakargvas da 
daxmarebisa da mkurnalobisagan Tavis aridebas.  

 gamokiTxvis procesSi wamebagamovlili adamianis mier mowodebuli 
informacia SeiZleba arasruli an urTierTsawinaaRmdego iyos, xolo 
misi qceva SeiZleba gulCaTxrobili, cvalebadi an TavdacviTi iyos. 
 

rigi avtorebis azriT, PTSD diagnostikur kriteriumebSi ar aris 
warmoCenili fsiqosomaturi komponentebi, rac iTvleba erT-erT 
damaxasiaTebel fenomenad gansakuTrebuli travmiT gamowveuli 
darRvevebisaTvis, iseTebi rogoric aris asTma, kuW-nawlavis da gul-
sisxlZarRvTa sistemis  paTologia da sxva. (Jacob D. LIndy, Bonnie L. Green, 
Mary Grace). 
      PTSD eTno-kulturaluri aspeqtebi arasrulyofilad aris 
Seswavlili, Tumca arsebuli eTno-kulturaluri kvlevebis safuZvelze 
gamovlenil iqna travmis ganmeorebadoba, magaliTad mravaljeradi 
seqsualuri Zaladoba bavSvebze, evro-amerikul kulturaSic ki, cema 
koreel diasaxlisebSi da sxva, ris safuZvelzec SemoRebul iqna "Complex 
PTSD" cneba. (Antony J. Marsella, Matthew J. Friedman). 
      eTnikur wmenda gadatanil bosniel ltolvilebze Catarebuli 
gamokvlevebis Sedegad, avtorTa nawilis azriT, omis dros adgili aqvs 
mravaljerad travmatizacias, rac xSirad xdeba mizezi mravalferovani 
aSlilobebisa, romelic scildeba PTSD sazRvrebs, ris gamoc SemoRebuli 
iqna cneba "travmuli stresuli aSliloba" (TSD /Traumatic Stress Disorder/), 
rasac ganekuTvneba 1. medikamentebis, narkotikebisa da alkoholis 
gamoyeneba. alkoholizmis, narkomaniisa da toqsikomaniis ganviTareba. 2. 
eqsploziur reaqciebi travmis msgavs, an situaciis simbolurad 
gamaxsenebel umniSvnelo stimulze, romelic amnezirdeba pirovnebis mier. 3. 
eqsploziuri reaqciebi kombinirebuli alkoholis, an narkotikebis 
xmarebasTan, rac iwvevs suicidur an asocialur qmedebebs an kriminalur 
Zaladobas ojaxis an sazogadoebis wevrebze. 4. sxva SemTxvevaSi TSD iwvevs 
qr. invalidizacias fsiqikuri aSlilobebiT. 5. fsiqo-somaturi simptomebi da 
daavadebani. 6. reaqtiuli fsiqozuri qmedeba. 7. travmis transmisia TaobebSi. 
TSD dros PTSD simptomebi xSirad Tan erwymis iseT aSlilobebs, 
rogoricaa depresia, disociaciuri fenomeni, pirovnebis Secvla, 
destruqciuli qmedebani, sxvadasxva usiamovno SegrZnebebi, agznebadoba da 
disforiuloba agresiul fantaziebTan kombinaciaSi. (Steven M. Weine, Daniel 
F. Becker et al.) 
      Александровский miwiZvrebis Sedegebisa da Cernobilis avariis 
Sedegebze dakvirvebis safuZvelze aRwers socialur-stresul darRvevebs da 
PTSD atipiur formebs, romelTaTvisac ar aris niSandoblivi TvalsaCino 
"ganmeorebadi gancdis" simptomTa arseboba.  
      somxeTis miwisZvris (1988 w.) da baSkireTSi gazsadenze avariis (1989w.) 
Sedegad dazaralebulTa dakvirvebebis Sedegad В.В. Ковалев da Н.К. Асанова 
mier post-stresuli darRvevebi kvalificirebul iyo, rogorc "panikur-
depresiuli aSlilobani".  
      avRaneTis omis veteranebze Catarebuli dakvirvebebis Sedegad П.И. 
Сидоров., М.Ф. Лукманов askvnian, rom omis veteranTa Soris upiratesad 
damaxasiaTebelia pirovnuli aSlilobani.  
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      amgvarad, dReisaTvis PTSD klinikasTan da diagnostikis sakiTxebTan 
dakavSirebiT ar arsebobas erTiani midgoma. H. Glover azriT, PTSD 
klinikasTan dakavSirebuli farTo speqtris problemebis analizi 
miuTiTebs imaze, rom PTSD an warmoadgens aSlilobas polimorfuli 
klinikuri gamovlinebebiT, an unda vivaraudoT, rom arsebobs am 
aSlilobis sxvadasxva tipebi.       

unda aRiniSnos, rom wamebis SemTxvevebSi, xSirad posttravmuli 
stresuli daavadebis simptomebi Serwymulia sxva aSlilobebTan, iseTi 
rogoric aris fobikuri sindromi Tavisi sxvadasxva formiTa da 
gamovlinebebiT, gansakuTrebiT amgvari fobiebi asocirebuli wamebis 
situaciebTan, magaliTad viTardeba klaustrofobia, sibnelis SiSi, marto 
yofnis SiSi da a. S.;  

amgvarad diagnostikisaTvis mniSvnelovania Semdeg sakiTxebze 
yuradRebis gamaxvileba :  - 

 daavadebaTa SeTanawyoba – gansakuTrebiT maRalia depresiuli 
aSlilobisa da SfoTvis komponentiT gamoxatuli aSlilobis 
SeTavsebis maCvenebeli.     

 aseve xSiria simptomebis nawilobrivi damTxveva (gansakuTrebiT, ptsa, 
SfoTvis komponentiT gamoxatuli aSlilobebi – depresia – 
Zaladobis Semdgomi sindromi (ZSs)). 

 ormagi diagnozi depresias, ptsa-sa da ZSs-s Soris adekvaturia im 
SemTxvevaSi, Tu kriteriumebi dakmayofilebulia.  

 zogierTi ptsa simptomi SeiZleba xSirad specifikurad 
ukavSirdebodes wamebis konkretul SemTxvevebs an Zaladobis sxva 
aqtebs. 

 magaliTi: iaraRis srolis zemoqmedebis qveS yofna iwvevs warsulis 
gaxsenebisa da intensiur fsiqofiziologiur reaqcias. gadarCenil 
pirovnebas esroles fexSi, rodesac is gaqcevas cdilobda da amis 
Semdeg sastikad awames.  

 SesaZlebelia, rom zogierTi ptsa simptomi SeiZleba ufro xSiri iyos 
wamebis specifikuri formebis Semdeg, magram am etapze sakmarisi 
monacemebi ar arsebobs. *1.     
ptsa-s diagnozis ararseboba ar niSnavs imas, rom pacienti ar aris 

travmirebuli.  
 

kompleqsuri ptsa/PTSD  
 
kompleqsuri ptsa / PTSD S (Zlieri stresuli aSlilobebi, romlebic 

sxvagvarad ar aris klasificirebuli) warmoadgens iseT koncefciebs, 
romlebic SemoRebul iqna Zlier stresgamovlil adamianebSi xSirad 
gamovlenili im simptomebis ukeTesad asaxvis mizniT, romlebic adekvaturad 
ar aris Setanili ICD10 da ptsa-s koncefciebSi.  

 
isini moixsenieba, rogorc Tanmxlebi simptomebi srul DSM IV 
saxelmZRvaneloSi; zogierTi simptomi Sedis ICD 10 F 62.0 kategoriaSi.  
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 orive kategoria msgavsia, magram detalebi gansxvavebulia. 
yvelaze gavrcelebuli simptomebia:  
  

 sircxvilis grZnoba 
 danaSaulis grZnoba 
 somatizaciis tendenciebi 
 
sxva gamovlenili simptomebi da qcevis cvlilebebi 
 

 momatebuli riskis Zebna (iSviaTad), 
 qceva, romelic potenciurad sazianoa wamebagamovlili da sxva 
adamianebisaTvis,  

 sazogadoebisaTvis damaxasiaTebeli reaqciebi an `simptomebi~.  
 

 maSinac ki Tu aRniSnuli simptomebi ar warmoadgens specifikuri 
ICD 10/DSM IV kategoriis nawils, isini SeiZleba iyos kvlevis Sedegebis  
nawili, Tu isini aRiniSneba wamebis Semdeg.     

DSM-IV gansxvavebiT, ICD-10 mixedviT iTvleba, rom sxva simptomebTan 
erTad yovelTvis gvxvdeba SfoTva da depresia, mosalodnelia 
suicidaluri ideaciebis arseboba, gamoyofilia vegetatiuri komponentic, 
Tumca ar aris moCneuli paTognomurad. am or klasifikacias Soris 
gansxvaveba aris aseve mimdinareobis sakiTxebSi. ar aris gamoyofili mwvave 
da dagvianebuli formebi, xolo qronikuli forma aris droSi 
Semofargluli da Semotanilia Soreuli Sedegebis cneba. kerZod 
"pirovnebis damacarielebeli stresis Soreuli qronikuli Sedegebi, anu 
isini, romelnic manifestirdebian stresuli zemoqmedebidan aTwleulebis 
Semdeg, unda ganisazRvros F 62.0. 
      F 62.0. warmoadgens axal diagnozs, romelic ganisazRvreba, rogorc 
"pirovnebis qronikuli cvlilebebi katastrofis gadatanis Semdeg". es 
darRveva viTardeba im SemTxvevebSi, roca stresi imdenad Rrma aris, rom 
ar saWiroebs pirovnuli Taviseburebebis gaTvaliswinebas. amgvar stresebs 
miekuTvneba sakoncentracio banakSi yofna, wameba, stiqiuri ubedureba, 
sicocxlisaTvis saSiS garemoebaSi xangrZlivad yofna (mag. mZevali, 
tyveoba). da iTvleba, rom es aSliloba SesaZloa ganviTardes PTSD 
manifestirebuli, Sualeduri fazis gareSe. misTvis paTognomurad aris 
miCneuli Semdegi kriteriumebi, romlebic pirovnebas manamde ar 
aReniSneboda: 1. samyarosadmi mtruli damokidebuleba, undobloba. 2. 
socialuri gamijvna. 3. uimedobisa da sicarielis SegrZneba. 4. gamudmebuli 
mRelvarebis, ToTqosda gamudmebuli safrTxis , "ufskrulis piras 
arsebobis" qronikuli gancda. 5. gaucxoebis gancda.  
 
ICD 10: F 62.0. pirovnebis qronikuli cvlileba katastrofis gadatanis 
Semdeg  
 
`pirovnebis amgvar cvlilebas, rasac minimum ori weli Wirdeba, SeiZleba 
mohyves katastroful stress. stresi imdenad Zlieri unda iyos, rom saWiro 
aRar gaxdes pirovnebis daculobis donis gansazRvra, pirovnebaze misi 
Zlieri zemoqmedebis Sedegis ganmartebis mizniT. amgvari aSlilobisaTvis 
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damaxasiaTebelia mtruli an undobeli damokidebuleba samyaros mimarT, 
socialuri TviTizolacia, sicarielis an uimedobis grZnoba,  
`gaRizianebulad yofnis~ qronikuli SegrZneba, TiTqos mudmivad 
safrTxeSia an izolirebulia..  
 
posttravmuli stresuli aSliloba (F43.1) SeiZleba win uswrebdes 
pirovnebis Secvlis am tips.  . .  
 gamonaklisi: posttravmuli stresuli aSliloba (F43.1)”   
 

adaptaciasTan dakavSirebuli problemebi: 
 
ICD 10: diagnostikuri kriteriumebi: F43.2 SeguebasTan dakavSirebuli  
problemebi 
 

 simptomebi Cveulebriv vlindeba stresuli SemTxvevis an cxovrebis 
Secvlis dRidan 1 Tvis ganmavlobaSi,  da simptomebis xangrZlivoba 
Cveulebriv 6 Tves ar aRemateba, Tu ar CavTvliT xangrZlivi 
depresiuli reaqciis SemTxvevas. Tu simptomebis xangZlivoba 
aRniSnul periods aRemateba, diagnozi unda Seicvalos arsebuli 
klinikuri suraTis Sesabamisad, da nebismieri xangZlivi stresi 
SeiZleba kodirebul iqnas ICD-10–is XXI TavSi warmodgenili erTi-
erTi Z kodis meSveobiT.  
 

 samedicino da fsiqiatriul samsaxurebTan kontaqti Zlieri 
danaklisis normaluri reaqciebis gamo, romelic Seesabameba 
gansaxilveli pirovnebis kulturas da, romlis xangrZlivobac 
Cveulebriv 6 Tves ar aRemateba, ar unda aRiniSnos am wignSi 
warmodgenili kodebis meSveobiT, aramed ICD-10 –is XXI TavSi 
warmodgenili kodebis gamoyenebiT unda ganisazRvros, rogorc Z63.4 
(ojaxis wevris gauCinaureba an gardacvaleba) da, rogorc magaliTad 
Z71.9 (konsultireba) an Z73.3 (stresi sxvagan ar aris 
klasificirebuli). nebismieri glovis gaxangrZlivebuli reaqciebi, 
romlebic maTi formis an Sinaarsis gamo anomalurad miiCneva, 
kodirebul unda iqnas, rogorc F43.22, F43.23, F43.24 an F43.25, xolo is 
reaqciebi, romlebic jer isev intensiuria da, romelTa 
xangrZlivobac 6 Tves aRemateba, kodirebul unda iqnas, rogorc F43.21  
(xangrZlivi depresiuli reaqcia).  
 
diagnostikuri saxelmZRvanelo principebi: 
 

 diagnozi damokidebulia Semdeg faqtorebs Soris arsebuli kavSiris 
yuradRebiT Sefasebaze: 
 

 (a) simptomebis forma, Sinaarsi da simwvave; 
 (b) wina istoria da individualoba; da   
 (g) stresuli SemTxveva, situacia, an krizisi cxovrebaSi   
 



 51

 am mesame faqtoris arseboba yuradRebiT unda dadgindes da 
unda arsebobdes Zlieri - Tumca SesaZloa uaryofili - mtkicebuleba imisa, 
rom problema ar warmoiqmneboda mis gareSe. Tu, stres-faqtori SedarebiT 
msubuqia, an Tu droebiTi kavSiri (3 Tveze nakleb periodSi) ver vlindeba, 
problema klasificirebul unda iqnas sxva adgilas, misi warmodgenili 
maxasiaTeblebis Sesabamisad.       

 
 moicavs Semdegs:  
 * kulturaluri Soki  
 * glovis reaqcia  
 * hospitalizmi bavSvebSi  

 
ICD 10: diagnostikuri kriteriumebi: F43.2 SeguebasTan dakavSirebuli 

problemebi 
 

 mwuxarebis subieqturi mdgomareoba da emociuri aSliloba, rac 
Cveulebriv xels uSlis sazogadoebriv funqcionirebasa da 
saqmianobas, da, romelic warmoiqmneba mniSvnelovan cxovrebiseul 
cvlilebasTan an stresuli cxovrebiseuli SemTxvevis SedegebTan 
Seguebis periodSi  (maT Soris seriozuli fizikuri avadmyofobis 
arseboba an SesaZlebloba). stres-faqtorma SesaZloa zemoqmedeba 
moaxdinos socialur garemoSi (mZime danaklisis an izolirebis gamo) 
an sazogadoebis mxardaWerisa da faseulobebis ufro farTo 
sistemaSi (migracia an ltolvilis statusi) pirovnebis integrirebis 
unarze. stres-faqtori SeiZleba Seexos mxolod pirovneba an aseve 
mis jgufs an sazogadoebas.  
 

 pirovnebis ganwyobileba an daucveloba ufro did rols TamaSobs 
riskis warmoqmnaSi da SeguebasTan dakavSirebuli aSlilobis 
gamovlinebebis formirebaSi, vidre F43–Si gansazRvrul sxva 
pirobebSi, magram mainc ar ivaraudeba, rom amgvari piroba ar 
warmoiqmneboda stres-faqtoris gareSe. gamovlinebebi gansxvavdeba, 
da gulisxmobs daTrgunil ganwyobas, wuxils (an maT narevs), 
arsebuli situaciis mogvarebis, winaswar dagegmvis an aqtivitetebis 
gagrZelebis uunarobis grZnobas, da yoveldRiuri saqmianobis 
warmarTvis garkveul uunarobas. pirovneba SeiZleba grZnobdes 
pasuxismgeblobas arabunebriv qcevaze an Zaladobis Sedegebis 
gamovlenaze, magram es iSviaTad xdeba. magram,  agresiuli an 
qcevasTan dakavSirebuli aSlilobebi (agresiuli an aramegobruli 
qceva) SeiZleba iyos Tanxmlebi maxasiaTebeli, gansakuTrebiT 
axalgazrdebSi. arcerTi simptomi ar aris sakmarisi simwvavis an 
mniSvnelobis imisaTvis, rom dadasturdes ufro specifikuri 
diagnozi. bavSvebSi, iseTi regresuli fenomeni, rogoricaa: RamiT 
Sardis Seukavebloba, bavSvuri metyveleba (puerelizmi), an cera 
TiTis wova, xSirad am simptomis  nimuSis nawils warmoadgens.  
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adaptaciasTan dakavSirebuli problemebi: DSM IV: 
diagnostikuri kriteriumebi:    F 309 
 

 emociuri an qceviTi aSlilobis simptomebis ganviTareba cnobili 
stres-faqtoris (stres-faqtorebis) sapasuxod, romelic vlindeba 
stres-faqtoris (stres-faqtorebis) zemoqmedebidan 3 Tvis 
ganmavlobaSi.  

 amgvari simptomebi an qceva klinikurad mniSvnelovania, radgan 
dasturdeba erT-erTi Semdegi aSlilobiT: 
 

 aSkara mwuxareba, romelic imaze metia, rac mosalodneli iqneboda 
stres-faqtoris arsebobisas  

 socialuri an profesiuli (akademiuri) funqcionirebis mniSvnelovani 
darRveva 
 

 stresTan dakavSirebuli darRveva ar akmayofilebs I RerZze 
mocemuli sxva darRvevebis (klinikuri aSliloba) kriteriumebs da 
ubralod ar warmoadgens manamde arsebuli  I da II RerZze mocemuli 
aSlilobis gamwvavebul (xasiaTis anomalia an oligofrenia) formas.  
 

 simptomebi ar moicavs mZime danaklisis simptoms  
 stres-faqtoris (an misi Sedegebis) Sewyvetis Semdeg, simptomebi ar 
grZeldeba Semdgom 6 Tveze meti periodis ganmavlobaSi.  
 
DSM IV: F 309  qvetipebi 
 

miuTiTeT Tu:  
 

 mwvave; Tu darRveva 6 Tveze met xans ar grZeldeba  
 qronikuli: Tu darRveva 6 Tve an met xans grZeldeba  
 
SeguebasTan dakavSirebuli problemebis qvetipebi SeirCeva 
predominantuli simptomebis Sesabamisad: 
 

 daTrgunuli ganwyoba  
 SfoTva  
 Sereuli SfoTva da daTrgunuli ganwyoba 
 qcevis Secvla  
 emociebisa da qcevis Sereuli darRveva  
 daudgeneli simptomebi ar grZeldeba Semdgom 6 Tveze meti periodis 
ganmavlobaSi. 

 
ICD 10: reaqciebi Zlier stresze da adaptaciasTan dakavSirebuli 
problemebi 

Tu ar arsebobs `tipiuri~ ptsa, Zlieri stresuli aSliloba an 
pirovnuli cvlileba, wamebis an sxva Zaladobis aSkara Sedegebi SeiZleba 
kodirebul iqnas Semdegnairad: 
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 F43.8 sxva reaqciebi Zlier stresze   
 F43.9 sxva reaqciebi Zlier stresze, romelic ar aris miTiTebuli.   

 
xSiria wamebagamovlilTa Soris konversiuli simptomebisa da 

aSlilobaTa gamovlenis albaToba.  
 
termini disociacia gamoiyeneba diagnozis doneze ICD 10-Si, rogorc 

disociaciuri (`konversiuli~) aSliloba, romelic miuTiTebs `warsul 
mogonebebs Soris integraciis, pirovnebis Semecnebis unaris, swrafi 
SegrZnebebisa da sxeulis moZraobis kontrolis nawilobriv an srul 
dakargvaze~. KeTnoulturuli fenomeni mniSvnelovan rols TamaSobs 
disociaciuri simptomebis ganviTarebisa da interpretirebisas.  

 
Sedegobrivi simptomebi Cveulebriv `nevrologiuri~ darRvevebis formas 
iRebs, rogoricaa: hemiplegia, anesTezia, amnezia, fuga, an orientaciis 
dakargva.  

 
 disociaciuri simptomebi SeiZleba ganxilul iqnas, rogorc magaliTi 
imisa, Tu rogor SeiZleba adaptaciuri reaqciebi gaxdes qronikuli 
da `avtonomiuri~ da warmoqmnas darRvevebi momaval cxovrebaSi, Tu 
isini ganagrZoben arsebobas. miuxedavad imisa, rom disociaciam 
SeiZleba xeli Seuwyos ukiduresi fsiqologiuri da fizikuri 
stresisagan Tavis daRwevas, is SesaZloa Semdgomi posttravmuli 
stresuli aSlilobis ganviTarebaze winaswarmetyvelebdes.    

 mniSvnelovania disociaciis aRmoCena gamokiTxvis procesSi.  
maCveneblebi: yuradRebis gadatana, defokusireba, sunTqvis sistemis 
Secvla.   

 disociacia SeiZleba iniciirebuli iyos wamebis msgavsi signalebiT an 
stresuli mogonebebiT gadatvirTvis gamo.  

 Semdgom yoveldRiur cxovrebaSi gamovlenili disociaciuri 
simptomebi gulisxmobs iseT gamoTqmebs, rogoricaa: 
 `ver vixseneb rogor mivedi . . .~, `uecrad gavige . . ~, `xSirad 

ver vixseneb, ra gavakeTe guSin . .~ 
 

disociaciuri aSlilobebi ICD 10: F44  disociaciuri 
[konversiuli] aSlilobebi 
 
F  44.0 disociaciuri amnezia  
F 44.1 fuga 
F 44.3 transi da Sepyrobilobis mdgomareobebi 
F 44.4   motorikis disociaciuri aSlilobebi 
F 44.5 disociaciuri konvulsiebi  
F 44.6  disociaciuri anesTezia da mgrZnobelobis dakargva 
F 44.7  Sereuli disociaciuri aSlilobebi  
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disociaciuri aSlilobebi DSM IV 
 

 depersonalizaciuri aSliloba   300.6  
 disociaciuri amnezia     300.12 
 disociaciuri aSliloba NOS          300.15 
 disociaciuri fuga    300.13 
 (disociaciuri pirovnuli aSliloba  300.14) 
 gansxvaveba: zogadi somaturi mdgomareobiT gamowveuli 

amnestiuri aSliloba  294.0 
 

somatoformuli aSlilobebi 
 
ICD 10: `”fizikuri simptomebis ganmeorebiT warmodgena samedicino 

gamokvlevebze mudmiv moTxovnebTan erTad, miuxedavad ganmeorebiTi 
negatiuri Sedegebisa da eqimebis gancxadebebisa, rom simptomebs ar aqvT 
fizikuri safuZveli.  

Tu arsebobs raime saxis fizikuri dazianebebi, isini ar xsnian am 
simptomebis xasiaTsa da moculobas an pacientis mwuxarebisa da 
Sefiqrianebis mizezs.~    
 

wamebis Semdeg fizikuri xelSeuxeblobis Sesaxeb wuxili bunebrivia, 
radgan ziani xSirad Zalian mniSvnelovania da moicavs sxeulis mraval 
sistemas. ziani fsiqologiurad SeiZleba daukavSirdes sxvebSi SesamCnev 
Zlier travmebs, da jalaTebis muqaras mudmivi zianis miyenebis Sesaxeb 
(`Tqven verasdros gaivliT~).  sxeulis, xelebis an fexebis moZraobam an 
dazianebul adgilebze Sexebam SeiZleba gamoiwvios im droSi da situaciaSi 
dabruneba, rodesac travma warmoiSva an axali iyo. 

somatoformuli aSlilobebis yvelaze mniSvnelovan aspeqts 
aucileblad fizikuri Sedegebis ararseboba ki ar warmoadgens, aramed is, 
rom SesaZlo fizikuri Sedegebi srulad ar xsnis tanjvis an simptomebis 
xarisxs. masze SeiZleba zegavlenas axdendes kulturisaTvis 
damaxasiaTebeli mwuxarebis gamoxatvis manera.  

 `somatoformuli~ simptomebi yuradRebiT unda iqnas 
gamokvleuli imisaTvis, rom SeumCneveli ar darCes fizikuri Sedegebi. 
fizikuri Sedegebi SeiZleba `dafaros~ `somatoformulma~ simptomebma 
ramdenime iseTi faqtoris gamo, rogoricaa: wamebis uCveulo meTodebis 
gamoyenebis Sedegad miyenebuli atipiuri travmebis arseboba, kulturuli 
faqtorebi, saTanado mkurnalobis ararseboba, an gamoyenebuli 
diagnostikuri saSualebebis SezRudva.  

 
 es faqtorebi yuradRebiT unda iqnas ganxiluli 

wamebagamovlil da gadarCenil adamianebSi, somatoformuli  dazianebis 
diagnozis dasmamde. somatoformuli dazianebebi xSirad vlindeba 
travmagadatanil adamianTa jgufebis umravlesobaSi, ase rom es SeiZleba 
mniSvnelovani diagnozi iyos. DSM IV–Si somatizacia aseve ganxilulia, 
rogorc Tanmxlebi simptomi.  
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`somatoformuli~ aSlilobebi  
wamebis Semdeg savaraudod `somatofrmuli~ aSlilobebi SeiZleba  

gamowveuli iyos SemdegiT: 
 

 travma, romelic pacientma damala wina gamokvlevebisas  

 aradiagnostirebuli atipiuri travma 

 kulturisaTvis damaxasiaTebeli emociebis gamoxatva 

 ptsa: warsulis mogonebebi, rac dakavSirebulia sxeulis 
dazianebul adgilebTan (sxeulis mexsierevba) 

 wamebis Sedegad miyenebuli gaurkveveli dazianeba (Thomas 
Wenzel, WPA, 2004). 

 
somatoformuli aSlilobebi  DSM IV -Si 
 

 sxeulis dismorfuli dazianeba    300.7  
 konversiuli aSliloba    300.11  
 ipoqondria      300.7  
 fsiqologiur faqtorebTan da saerTo samedicino mdgomareobasTan 
asocirebuli tkivilTan dakavSirebuli aSliloba     
    307.89  

 fsiqologiur faqtorebTan asocirebuli tkivilTan dakavSirebuli 
aSliloba     307.80  

 somatizaciuri aSliloba     300.81  
 somatoformuli aSliloba NOS   300.81  
 aradiferencirebuli somatoformuli aSliloba 300.81 
 

somatoformuli aSlilobebi  ICD 10-Si 
 

F 45 somatoformuli aSlilobebi: 
F45.0 somatizaciuri aSliloba arsebobs mravali ZiriTadi 

maxasiaTebeli, recidivuli da xSirad cvalebadi simptomebi, romelTa 
xangZlivoba minimum ori welia.  

F45.1 aradiferencirebuli somatoformuli aSliloba rodesac 
somatoformuli Civilebi mravalgvari, cvalebadi da mudmivia, magram 
somatizaciuri dazianebis sruli da tipiuri klinikuri suraTi jer ar aris 
dasrulebuli, ganxilul unda iqnas es kategoria.  

F45.2 ipoqondruli aSliloba  ZiriTad maxasiaTebels warmoadgens 
mudmivi CaZiruloba erTi an meti seriozuli da progresuli fizikuri 
daaavadebis SesaZleblobiT, romelic vlindeba mudmivi somaturi 
CivilebiT an pirovnebis garegnobasTan dakavSirebuli mudmivi zrunviT.  

F45.3 somatoformuli vegetatiuri disfunqcia 
simptomebs pacienti warmoadgens ise, TiTqos isini gamowveuli iyos im 
sistemis an organos fizikuri dazianebiT, romelic umeteswilad an 
mTlianad avtonomiuri inervaciisa da kontrolis qveSaa (e..i 
gulsisZarRvTa, kuW-nawlavis, sasunTqi da saSarde-sasqeso sistemebi).  
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F45.4 mudmivi somatoformuli tkivilTan dakavSirebuli aSliloba  
predominantuli Civili dakavSirebulia mudmiv, Zlier da Semawuxebel 
tkivilTan, romelic ar SeiZleba srulad aixsnas fsiqologiuri procesiT 
an fizikuri dazianebiT da, romelic warmoiqmneba emociur konfliqtTan an 
fsiqosocialur problemebTan erTad, rac sakmarisia, raTa gakeTdes 
daskvna imis Taobaze, rom isini warmoadgenen mTavar mizezobriv faqtorebs.  

 
 
xSiria wamebis msxverplTa Soris SfoTviT – panikuri aSlilobani, 

gansakuTrebiT ki situaciebSi, romelic agonebs wamebis faqtebs, magaliTad 
policiis danaxvisas, samedicino instrumentebis danaxvisas da a. S. 

SfoTvasTan dakavSirebuli aSlilobebi 
 SfoTvasTan dakavSirebuli sxva iseTi aSlilobebi, rogoricaa 
fobiebi da SfoTvasTan dakavSirebuli zogadi aSliloba, ptsa-is 
garda, rogorc Cans, xSiria devnis Semdeg, Tumca kvlevebis 
umravlesoba fokusirebulia ptsa-sa da depresiaze.  
 

 simptomebi, romlebic ptsa-is nawils warmoadgens, calke unda iqnas 
kodirebuli.  
(magaliTi: SfoTvis mwvave mdgomareoba panikis reaqciiT xSiria  

     ptsa-s dros, panikuri tipis aSlilobis damatebiTi diagnozi    
     SeiZleba ar iyos saWiro) 

 
SfoTvasTan dakavSirebuli aSlilobebi DSM IV 
 

 Zlieri stresuli aSliloba     308.3  
 agorafobia panikuri tipis aSlilobis istoriis  
gareSe             300.22  

 saerTo samedicino mdgomareobiT gamowveuli SfoTvasTan 
dakavSirebuli aSliloba    293.89  

 SfoTvasTan dakavSirebuli aSliloba NOS  300.00  
 SfoTvisgeneralizebuli aSliloba                         300.02  
 obsesur-kompulsiuri aSliloba    300.3  
 panikuri tipis aSliloba agorafobiiT  300.21  
 panikuri tipis aSliloba agorafobiis gareSe 300.01  
 posttravmuli stresuli aSliloba    309.81  
 sociofobia      300.23  
 specifikuri fobia     300.29 

 
SfoTvasTan dakavSirebuli aSliloba ICD 10 
 

 F40.0 agorafobia    
 F40.1  sociofobia       
 F40.2  specifikuri (izolirebuli) fobiebi      
 F41.0  panikuri tipis aSliloba [epizoduri    
 paroqsizmuli SfoTva]        

 F41.1  SfoTvis generalizebuli aSliloba       
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 F41.2  Sereuli SfoTvisa da depresiuli aSliloba     
 F41.3  SfoTvasTan dakavSirebuli sxva Sereuli aSlilobebi 
(SfoTvasTan dakavSirebul aSlilobebTan Sereuli SfoTvis 

simptomebi)          
 F42  obsesur-kompulsuri aSliloba      
   

wamebis Sedegad xSirad viTardeba depresiuli mdgomareoba 
 

DSM – IV is mixedviT imisaTvis, rom Rrma depresiis diagnozi daisvas, 
aucilebelia ori kviris ganmavlobaSi yuradReba mieqces Tundac xuT 
qvemoTCamoTvlil faqtors : 
1) daTrgunuli ganwyoba; 2) interesis sagrZnobi daqveiTeba da interesis 
dakargva an TiTqmis dakargva cxovrebiseul siamovnebebze ; 3) wonis 
dakargva an madis Secvla ; 4) uZiloba an gadametebuli Zili ; 5) 
fsiqomotoruli agzneba an daqveiTeba ; 6) daRliloba an Zalis gamocla ; 7) 
usargeblobis SegrZneba da zedmetad an usafuZvlod Tavis dadanaSauleba; 
8) fiqris an azris mokrebis daqveiTebuli unari ; 9) akviatebuli fiqri 
sikvdilze an TviTmkvlelobaze. 

simZimis mixedviT depresiuli mdgomareoba SeiZleba iyos msubuqi, 
saSualo simZimisa da mZime, fsiqozuri simptomebis gareSe, Tumca aseve 
diagnostirdeba mZime depresia fsiqozuri simptomebiT. wamebis SemTxvevaSi 
SesaZloa ganviTardes sxvadasxva simZimis depresia.  diagnostikuri 
kriteriumebi, romelTa mixedviTac SeiZleba vixelmZRvaneloT depresiis 
simZimisa da tipis gansazRvrisaTvis mocemulia ICD – 10 – Si, TavSi afeqturi 
aSlilobebi ; msubuq depresias Seesabameba Semdegi kodi: F 32.0  msubuqi 
depresiuli epizodi.  saSualo depresiul epizods Seesabameba kodi  F 32.1; 
mZime depresiul epizods fsiqozuri simptomebis gareSe F 32.2 ; xolo MmZime 
depresiul epizods fsiqozuri simptomebiT, iseTi rogoric aris bodva, 
halucinaciebi, stuporis mdgomareoba, Seesabameba kodi F 32.2;  simZimis 
gansazRvra Semdegi sami depresiisaTvis damaxasiaTebeli kriteriumis 
gamoxatvis xarisxiT xdeba: 1) guneba – ganwyobis daqveiTeba; 2) fsiqikuri 
funqciebis Seneleba; 3) motoruli funqciebis Seneleba; amave dros depresia 
SesaZloa mimdinareobdes somaturi komponentis TanxlebiT, an Tanxlebis 
gareSe;  aseve SesaZlebelia ganviTardes Sereuli – depresiuli sindromebi 
SfoTviT - depresiuli; disforiuli komponentiT, aseve aJitirebuli 
depresia motoruli Senelebis komponentis gareSe, maskirebuli depresia 
somatoformuli da hipoqondriuli gamovlinebebiT da sxva;  

 
guneba-ganwyobilebis aSlilobebi (afeqturi aSlilobebi) 

DSM IV 
 depresiuli aSlilobaNOS   311  
 disTimiuri aSliloba   300.4  
 Rrma depresiuli aSliloba, recidivuli  296.3x  
 Rrma depresiuli aSliloba, erTi epizodi  296.2x  
 saerTo samedicino mdgomareobiT gamowveuli guneba-ganwyobilebis 
aSliloba    293.83  
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 guneba-ganwyobilebis aSliloba NOS  296.90 
 
 
SeniSvna: aseve ixileT adaptaciuri aSlilobis depresiuli qvetipi  

guneba-ganwyobilebis aSlilobebi (afeqturi aSlilobebi) 
ICD 10 

ICD 10 F32: depresiuli epizodi 
 `qvemoT mocemul tipiur msubuq, zomier an mwvave epizodebSi, subieqti 
ganicdis guneba-ganwyobilebis daqveiTebas, energiis Semcirebas da 
aqtivobis vardnas.      
 
siamovnebis, interesisa da koncentraciis unari daqveiTebulia, da 
odnavi Zalisxmevis Semdegac ki Zlieri moTenTiloba Cveulebrivi 
movlenaa. Zili Cveulebriv darRveulia, xolo mada - daqveiTebuli. 
sakuTari Tavis pativiscema da sakuTar ZalebSi rwmena TiTqmis 
yovelTvis daqveiTebulia, da msubuq formaSic ki, xSirad 
warmoiqmneba danaSaulis an uvargisobis grZnoba. daqveiTebuli 
guneba-ganwyobileba odnav icvleba dRidan dRemde, ar reagirebs 
garemoebebze da mas SeiZleba Tan axldes e.w `somaturi~ simptomebi, 
rogoricaa: interesisa da siamovnebis grZnobis dakargva, diliT 
Cveul droze ramdenime saaTiT adre gaRviZeba; depresiis gauareseba 
diliT, SesamCnevi fsiqomotoruli Sekaveba, aJitacia, madis dakargva, 
wonaSi dakleba da libidos dakargva. simptomebis raodenobisa da 
simwvavis gaTvaliswinebiT, depresiuli epizodi SeiZleba 
ganisazRvros, rogorc msubuqi, zomieri an Rrma.~  
 
moicavs Semdegs: depresiiuli reaqciis calkeuli epizodebi, 

fsiqogenuri depresiis calkeuli epizodebi, reaqtiuli depresiis 
calkeuli epizodebi.    

 F32.0 msubuqi depresiuli epizodi    
 F32.1 zomieri depresiuli epizodi 
 F32.2 Rrma depresiuli epizodi fsiqozuri simptomebis gareSe    
 
(aJitirebuli depresiis calkeuli epizodi fsiqozuri simptomebis 
gareSe. Zlieri depresiis calkeuli epizodi fsiqoturi simptomebis 
gareSe. vitaluri depresiis calkeuli epizodi fsiqozuri simptomebis 
gareSe) 

 F32.3 Rrma depresiuli epizodi fsiqozuri simptomebiT.  

 
guneba-ganwyobilebis aSlilobebi (afeqturi aSlilobebi) ICD 10 

F34 guneba-ganwyobilebis [afeqturi] aSlilobebi 
   xangrZlivi da Cveulebriv cvalebadi guneba-ganwyobilebis aSlilobebi, 
rodesac individualuri epizodebis umravlesoba sakmarisad mwvave ar aris 
imisaTvis, rom ganxilul iqnas, rogorc hipomaniakaluri an msubuqi 
depresiuli epizodi. imis gamo, rom ramdenime wlis da, zogjer ki subieqtis 
cxovrebis didi nawilis ganmavlobaSi grZeldeba, isini dakavSirebulia 
mniSvnelovan sulier tanjvasTan da uunarobasTan. zogierT SemTxvevaSi, 
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recidivuli an erTjeradi maniakaluri an depresiuli epizodebi SeiZleba 
Tan daerTos xangrZliv afeqtur aSlilobas.  

 
formebi:  
F34.1 disTimia   
F34.0 ciklofrenia  

 
unda aRiniSnos, rom wamebis SemTxvevaSi ganviTarebuli depresia 

umetes SemTxvevaSi ganekuTvneba reaqtiul mdgomareobebs da igi Tavisi 
registriT SesaZloa iyos rogorc nevrozuli, aseve fsiqozuri.  

 
Ffsiqozi 

 
fsiqozi wamebis dros an Semdeg SeiZleba gamovlindes, rogorc: 
 

 reaqtiuli fsiqozi, romelic gamowveulia Zlieri stresis gamo 
(rogoric fsiqologiuri wamebis an xangrZlivi patimrobis dros), 
SeiZleba miiRos kulturul-specifiuri formebi.  

 adre arsebuli fsiqozis `inicireba~ (egzacerbacia), rogoricaa 
Sizofrenia an Sizoafeqturi aSliloba,  

 fizikuri faqtorebiT gamowveuli organuli fsiqozi. 
 
 
wamebis msxverplTa SemTxvevaSi aseve mosalodnelia mwvave 

reaqtiuli paranoidis ganviTareba, romelic xasiaTdeba mwvave afeqturi 
gancdebiTa da bodviTi aRqmiT; qronikuli travmatizaciis Sedegad an 
wamebis qronikul Sedegebs SesaZloa mivakuTvnoT qronikuli 
paranoialuri sindromis ganviTareba; aseve wamebis SemTxvevaSi 
niSandoblivia qronikuli depresiuli aSlilobis ganviTarebac.  

unda aRiniSnos, rom reaqtiuli mdgomareobebis ganviTarebisas 
travma aisaxeba gancdebSi, mas wamyvani roli mieniWeba darRvevaTa 
ganviTarebaSi da bodviTi azrebi an sxva gancdebi da gamonaTqvamebi ar 
scildeba matravmirebeli situaciis farglebs. 

aseve unda aRiniSnos, rom wamebis Sedegad ganviTarebuli fsiqikuri 
aSlilobebi gamoirCeva mravalferovnebiT da isini SesaZloa iyos rogorc 
nevrozuli aseve fsiqozuri registris. 

wameba xSir SemTxvevaSi xels uwyobs endogenuri fsiqozebis 
manifestaciasac, iseTi rogoric SeiZleba iyos Sizofreniuli fsiqozebi an 
depresiul – maniakaluri mdgomareoba, aseve am daavadebaTa gamwvavebas;  

xSir SemTxvevaSi ki igi xdeba qronikuli pirovnuli cvlilebebis an 
pirovnul aSlilobaTa ganviTarebis mizezi, gansakuTrebiT ki im 
SemTxvevebSi, roca fsiqikuri travma Serwymulia Tavis tvinis organul 
dazianebasTan; igi SeiZleba gaxdes aseve travmuli epilefsiis mizezi, 
fsiqikuri da nevrologiuri komponentebis mkafio gamoxatulebiT.  

fsiqikur aSlilobaTa xasiaTi Tu mimdinareoba da xangrZlivoba 
damokidebulia wamebis simZimesa da xangrZlivobaze, aseve garemo socialur 
situaciaze da mTel rig damatebiT stresul faqtorebze, romelsac 
gansakuTrebuli travma iwvevs adamianis cxovrebaSi; 
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fsiqozi DSM IV 
 
Sesabamisi kategoriebi  

 xanmokle fsiqozuri aSliloba   298.8  
 bodviTi aSliloba    297.1  
 fsiqozuri aSliloba, gamowveuli [miuTiTeT saerTo samedicino 
mdgomareoba], bodviTi ideebiT 293.81  

 fsiqozuri aSliloba, gamowveuli [miuTiTeT saerTo samedicino 
mdgomareoba], halucinaciebiT  293.82 

 fsiqozuri aSliloba NOS    298.9    
 
xanmokle fsiqozuri aSliloba 298.8  
diagnostikuri kriteriumebi 
 

 erTi (an meti) Semdegi simptomis arseboba: 
 bodviTi ideebi, halucinaciebi, areuli metyveleba (mag. xSiri 

gadaxveva an araTanmimdevruloba), sakmaod araorganizebuli an 
katatoniuri qceva.  

 
 SeniSvna: ar moicavs simptoms Tu is kulturulad nebadarTuli 

reagirebis nimuSia.  
 

 aSlilobisas epizodis xangrZlivoba minimum 1 dRe da maqsimum 1 Tvea, 
ris Semdegac sabolood xdeba funqcionirebis avadmyofobamdel 
mdgomareobaSi dabruneba. amgvari aSliloba ar aixsneba mxolod 
fsiqozuri maxasiaTeblebiT gamoxatuli guneba-ganwyobilebis 
aSlilobiT, Sizoafeqturi aSlilobiT an SizofreniiT da ar aris 
gamowveuli  alkoholisa da narkotikebis borotad gamoyenebis 
fiziologiuri SedegebiT (mag. narkotikebis, medikamentebis borotad 
moxmareba) an saerTo samedicino mdgomareobiT.  
 
miuTiTeT, Tu: 

 gamowveulia mniSvnelovani stres-faqtoriT (stres-faqtorebiT) 
(xanmokle reaqtiuli fsiqozi): Tu simptomebi warmoiqmneba male im 
SemTxvevebis Semdeg da sapasuxod, romlebic, calke an erTad, aSkarad 
stresuli iqneboda TiTqmis yvelasaTvis msgavs situaciebSi, 
pirovnebis sazogadoebaSi.  

 

Ffsiqozi ICD 10 
 
Sesabamisi kategoriebi  
 
F23.9 mwvave da tranzitoruli fsiqozuri aSlilobebi 
(ixileT momdevno slaidi)   
 
F22.0 bodviTi aSliloba 
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 adreul literaturaSi xSirad ganxiluli devnis Semdgomi 
aSlilobebi SeiZleba F 62.0 –is nawili iyos (pirovnebis qronikuli 
cvlilebebi katastrofis gadatanis Semdeg).  
 

F23.9 mwvave da gardamavali fsiqozuri aSliloba 
 

 “(a) mwvave simptomebis gamovlena (2 kviris ganmavlobaSi) ;  
 (b) tipiuri sindromebis arseboba;   
 (g) Tanmxlebi Zlieri stresis arseboba.  
 

 mwvave simptomebis gamovlena ganisazRvreba, rogorc normaluri 
mdgomareobidan aSkarad aranormalur fsiqozur mdgomareobaSi 
gadasvla (fsiqozuri maxasiaTeblebis gareSe) 2 kviris an naklebi 
periodis ganmavlobaSi. dadasturebulia, rom mwvave simptomebis 
gamovlena dakavSirebulia keTilsaimedo gamosavalTan, da SeiZleba 
iTqvas, rom rac ufro uecrad vlindeba simptomebi miT ufro kargia 
gamosavali. amitom, rekomendebulia, rom saWiroebis SemTxvevaSi (48 
saaTis an naklebi periodis ganmavlobaSi) ganisazRvros simptomebis 
uecari gamovlena.  
 

 SerCeuli tipiuri sindromebi, niSnavs pirvel rigSi, swrafad 
cvalebad da aramdgrad mdgomareobas, romelsac aq ewodeba 
`polimorfuli~ da, romelic ramdenime qveyanaSi cnobili gaxda 
mwvave fsiqozur mdgomareobasTan dakavSirebiT, da meore rigSi, 
tipiuri Sizofreniuli simptomebis arsebobas.  
 

 Tanmxlebi Zlieri stresi aseve SeiZleba ganisazRvros mexuTe 
maxasiaTebliT (Tu saWiroa) . . . Tanmxlebi Zlieri stresi imas niSnavs, 
rom pirveladi fsiqozuri simptomebi warmoiqmneba iseTi erTi an 
meti movlenis dRidan daaxloebiT 2 kviris ganmavlobaSi, romelsac 
gansaxilveli pirovnebis sazogadoebis warmomadgenel adamianTa 
umravlesoba stresul SemTxvevad miiCnevda msgavs garemoebebSi. 
tipiur movlenad miiCneva mZime danaklisi, partnioris an samsaxuris 
moulodneli dakargva, ganqorwineba, an omis, terorizmis an wamebis 
Sedegad miyenebuli fsiqologiuri travma. gaxangrZlivebuli 
cxovrebiseuli problemebi am konteqstSi ar unda iqnas ganxiluli, 
rogorc stresis wyaro~.  

 
kvebasTan dakavSirebuli aSlilobebi 

mimoxilva 
 

 nervuli anoreqsia da kvebasTan dakavSirebuli sxva tipiuri 
aSlilobebi, maT Soris bulimiiT da loTobiT gamoxatuli kvebasTan 
dakavSirebuli aSlilobebi Cveulebriv viTardeba bavSvobaSi an 
axalgazrdobaSi, da xSirad dakavSirebulia travmasTan.   

 garda amisa, amgvari aSlilobebi vlindeba mozrdilebSi, wamebis an 
devnis Semdeg, Tumca cnobili SemTxvevebi kvebasTan dakavSirebuli 
`atipiuri~ aSlilobebia.  
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 kulturuli faqtorebi da seqsualuri wameba SeiZleba pirdapir 
ukavSirdebodes kvebasTan dakavSirebuli aSlilobebis warmoqmnas.  
 

kvebasTan dakavSirebuli aSlilobebi  
DSM IV, ICD 10 

 
DSM IV 

 nervuli anoreqsia     307.1  
 nervuli bulemia                             307.51 
 kvebasTan dakavSirebuli aSliloba NOS  307.50 

ICD 10 
 nervuli anoreqsia     F 30.0 
 nervuli bulemia                      F 50.2 
 madis dakargva ( R63.0 ), anoreqsia NOS ( R63.0 ), atipiuri nervuli 
anoreqsia F 50.1, kvebasTan dakavSirebuli sxva aSlilobebi ( F50.8 ), 
sxva fsiqologiur aSlilobebTan dakavSirebuli pirRebineba (F 50.2). 
(Thomas Wenzel, WPA, 2004). 
 
 
fsiqikur aSlilobebs wamebis dros Tan sdevs xSirad 

wamaldamokidebulebisa da alkoholizmis movlenebi, romelTa miRebasac 
xSirad safuZvlad udevs akviatebul gancdaTa da mogonebebisagan Tavis 
daRwevis survili an myari uZilobis problema; narkotikebis an alkoholis 
borotad moxmareba SeiZleba wamebis Sedegebis garTulebul formas 
warmoadgendes. wamebagamovlili adamianebi Zilis darRvevebs, ptsa-s 
(warsulSi dabruneba) an depresias SeiZleba `mkurnalobdnen~ maT 
sazogadoebaSi xelmisawvdomi narkotikebis aseve, alkoholis, nikotinis, an 
farmakologiuri preparatebis meSveobiT, rac warmoqmnis maTze 
damokidebulebis risks (ZiriTadad benzodiazepinebiT, romelsac uniSnavs 
eqimi).  

Tavis tvinis travmis an dazianebis SesaZlo faqtorebi 
(Thomas Wenzel, WPA, 2004). 

 
• blagvi sagniT miyenebuli travma (daxuruli) 
• cemis Sedegad miRebuli Ria travma  
• seriozuli da xangrZlivi SimSiloba 
•   daxrCobasTan da cerebralur (Tavis tvinis) hipoqsiasTan (Jangbadis 

ukmarisoba, ixileT momdevno magaliTebi) dakavSirebuli specifikuri 
simptomebi  

•   mtkivneuli da xangrZlivi njRreva 
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©©:Thomas Wenzel/ WPA, 2004:Thomas Wenzel/ WPA, 2004

`̀submarinosubmarino~ ~ 

`̀svelisveli submarinosubmarino~:~:

saxesxvaobasaxesxvaoba: : 
`̀wyalSiwyalSi CaSvebaCaSveba~~

`̀mSralimSrali submarinosubmarino~~

magaliTimagaliTi: : 
polieTilenispolieTilenis
paketipaketi

 
 
 

©©:Thomas Wenzel/ WPA, 2004:Thomas Wenzel/ WPA, 2004

`̀submarinosubmarino~~

fizikurifizikuri SedegiSedegi::

moxrCoba/hipoqsiamoxrCoba/hipoqsia, , SesaZloaSesaZloa mavnemavne
nivTirebebisnivTirebebis miRebamiReba

xangrZlivixangrZlivi zemoqmedebazemoqmedeba TavisTavis tvinzetvinze, , 
romelicromelic arar arisaris kargadkargad
gamokvleuligamokvleuli

fsiqologiurifsiqologiuri SedegiSedegi::

xanmoklexanmokle: : ZlieriZlieri SiSiSiSi, , umweobaumweoba, , 
dezorientaciadezorientacia

gaxangrZlivebuligaxangrZlivebuli: : ptsaptsa, , panikuripanikuri
SetevebiSetevebi

 
 

Tavis tvinis travmis aspeqtebidan unda aRiniSnos: 
 

 fokaluri Tavis tvinis travma: lokalizebuli dazianeba,  
 
difuzuri Tavis tvinis travma. 

 damatebiTi difuzuri Tavis tvinis travma Cveulebriv arsebobs Tavis 
tvinis travmis  yvela formaSi.  
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 postkomociuri sindromi (PCS) xSiria, simptomebi nawilobriv hgavs 
depresiisa da ptsa-is zogierT simptoms. 
 

DSM IV SemoTavazebuli diagnostikuri kriteriumebi 
postkomociuri sindromisaTvis (PCS) 

 
 Tavis travmis istoria, romelmac gamoiwvia tvinis seriozuli 
Seryeva (mag. gonebis dakarvva, posttravmuli amnezia, an krunCxviTi 
gantvirTvebi).  
 

 yuradRebasTan an mexsierebasTan dakavSirebuli problemebis 
neirofsiqologiuri niSani.  
 

 sami an meti simptomi, romlis xangrZlivoba 3 Tveze metia da, 
romelic Tavis travmis miyenebidan Zalian male warmoiqmneba an, 
romelic adre arsebuli simptomebis mniSvnelovan gauaresebaze 
miuTiTebs.  

– moTenTiloba 
– mouwesrigebeli Zili 
– Tavis tkivili 
– Tavbrusxveva 
– gaRizianebadoba  
– SfoTva, depresia an afeqturi labiluroba 
– pirovnebis cvlileba 
– apaTia an spontanurobis dakargva  

 
ICD-10 SemoTavazebuli diagnostikuri kriteriumebi 

postkomociuri sindomisaTvis (PCS) 
 
ICD 10: F 07.2 
 

 anamnezSi Tavis travma, romelsac Tan axlda gonebis dakargva 
miuTiTebs imaze, rom simptomebi warmoiqmneba maqsimum 4 kviris 
ganmavlobaSi. 

 
sami an meti simptomi: 

 Tavis tkivili, Tavbrusxveva, SeuZlod yofna, moTenTiloba, xmauris 
autanloba 

 gaRizianebadoba, depresia, SfoTva, emociuri labiluroba 
 koncentraciis gaZneleba, mexsierebis an gonebrivi SesaZleblobebis 
daqveiTeba, mniSvnelovani darRvevis neirofsiqologiuri niSnebis 
gareSe 

 uZiloba 
 daqveiTebuli tolerantuloba alkoholisadmi  
 zemoaRniSnul simptomebze fiqri da Tavis tvinis dazianebis 
ipoqondriuli SiSi da avadmyofis rolis TamaSi.  
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Tavis tvinis travmis an dazianebis SesaZlo `ZiriTadi~ 
maCveneblebi 

 
klinikuri simptomebi:  

 koncentracia unaris darRveva da/an xanmokle mexsierebis darRveva, 
gaRizianebadoba, guneba-ganwyobilebis cvalebadoba, amnezia, energiis 
arqona.  

 Tavis tkivili 
 

arasakmarisi kveba da SimSiloba (Thomas Wenzel, WPA, 2004). 
 
arasakmarisi kvebis an SiSmilobis zemoqmedeba xSirad 

ugulebelyofilia diagnostikis dros da ar eqceva yuradReba amgvari 
zemoqmdebis Sedegebs.  

 
 xanmokle zemoqmedeba uaryofiT zegavlenas axdens fsiqologiur 
parametrebze, maT Soris mexsierebaze, yuradRebaze, aqtivaciasa da 
guneba-ganwyobilebaze, rac aisaxeba laboratoriuli gamokvlevis 
monacemebiT (eleqtrolitebi da sxva parametrebi); cvlilebebi 
Cveulebriv Seqcevadia.  
 
xangrZlivma zemoqmedebam SeiZleba gamoiwvios centraluri da 
periferiuli nervuli sistemis dazianeba. 
  

 orive faqtoriT gamowveulma darRvevam SeiZleba xeli SeuSalos 
srul da saboloo gamokiTxvas; SesaZloa mkurnaloba aucilebeli 
aRmoCndes.   
 
 
wamebis Sedegebi aisaxeba ara marto fsiqikur funqciebze, aramed 

xSirad mas Tan sdevs seqsualuri disfunqciis komponenti, rac SeiZleba 
gamowveuli iyos rogorc fizikuri, aseve fsiqikuri zemoqmedebiT da 
TiTqmis yovelTvis, uviTardebaT seqsualuri wamebis msxverplebs.  

unda aRiniSnos, rom fsiqikuri problemebi, romelic wamebis 
msxverpls uviTardeba, aisaxeba mis ojaxsa da garemocvaze; socialuri 
TvalsazrisiT vlindeba konfliqtebi ojaxSi, zogadi xasiaTis sirTuleebi 
interpersonaluri urTierTobebis mxriv, Sromis unaris daqveiTeba da 
sxva, rac kompleqsSi warmoadgens fsiqo–socialur problemaTa 
erTobliobas, romelic safrTxes uqmnis rogorc wamebis msxverplis, aseve 
misi ojaxisa da sazogadoebis normalur funqcionirebas. aqedan 
gamomdinare, es problema ara marto samedicino–fsiqologiuri xasiaTis, 
aramed socialuri Tu politikuri da zogadsakacobrio xasiaTisaa.  
 
centri « empaTia »s mier Catarebuli kvlevebis Sedegad gamovlenil iqna 
calkeul riskis jgufebSi klinikuri Taviseburebani da damatebiTi 
stresorebi, romelic safuZveli xdeba kompleqsuri polimorfuli da 
qronikul darRvevaTa ganviTarebisaTvis.   
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samedicino daxmarebis nakleboba, umetes SemTxvevaSi wamebis 
msxverplTa mimarT arahumanuri mopyroba da damokidebuleba iwvevs mwvave 
fizikur da fsiqikur darRvevebs. aRniSnul darRvevebs kidev ufro 
aRrmavebs Tanmxlebi araadamianuri cxovrebis pirobebi, rasac adgili aqvs 
rogor winaswari dakavebis saknebsa da sapyrobileebSi, aseve ltolvilTa 
da iZulebiT adgilnacval pirTa Sorisac. yovelive amgvari situacia, 
warsulis matravmirebel stresul SemTxvevebTan erTad iwvevs kompleqsuri 
travmuli stresuli sindromis qronizacias, Tanmxlebi somaturi da fsiqo – 
somaturi darRvevebiT, rac vlindeba pirovnebis qronikuli 
cvlilebebisadmi tendenciebis CamoyalibebaSi.  

 yovelive aRniSnuli iwvevs socialur sferoSi adaptaciis darRvevebs, 
xSir konfliqtebs da aZlierebs agresiul reaqciebs. araswori 
damokidebuleba da Seusabamo samedicino daxmareba, cixeebSi reabilitaciis 
sistemis ar arseboba da specifikuri daxmarebis ar arseboba wamebis 
msxverplTaTvis aris mizezi Semdegi fsiqikuri da fsiqologiuri 
darRvevebisa : 

wamebis mimdinare da qronikuli Sedegebi 

wamebis fsiqikuri (fsiqologiuri)  Sedegebi (ICD - 10-is Sesabamisad) da 
gamoyenebul fsiqologiur testebze dayrdnobiT. 

 

zrdasrulebisaTvis (sul raodenoba 204) 

 

diagnozi 

kodi 

(ICD –
10) 

F - 
Code 

patimrebi

yofili 
patimrebi

N109/ 
sixSire F

ltolvilebi 
CeCneTidan 

24 /FsixSire 

iZulebiT 
adgalinacvali pirebi

afxazeTidan da 
samxreT oseTidan 

N 29 /FsixSire 

galis 
regioni 

 

N 42 F 

Nnomeri./ /
sixSire

204-s 
Soris 

Mmwvave stresuli 
reaqcia 

F 43.0. 6 / 0, 05 0 - 1 / 0, 02 7 / 0, 03 

PTSD F 43.1. 17 / 0, 15 8 / 0, 33 10 / 0, 34 12 / 0, 28 47 / 0, 23

PTSD 
depresiiT 

F43.1 ; 
F43.22. 

15 / 0, 14 8 / 0, 33 10 / 0, 34 11 / 0, 26 44 / 0, 21

PTSD somaturi 
aSlilobiT 

F43.1 

F45. 
11 / 0, 10 2 / 0, 08 2 / 0, 07 10 / 0, 24 25 / 0, 12

PTSD post komociuri S
sindromiT 

F43.1. 
F07.2. 

23 / 0, 21 3 / 0, 12 2 / 0, 07 - 28 / 0, 14

qronikuli pirovnuli 
cvlilebebi 

(wamebis Semdeg) 

F62.0. 13 / 0, 12 3 / 0, 12 4 / 0, 14 4 / 0, 09 24 / 0, 12

emociuri pirovnuli 
aSlilobebi PTSD-Tan 

erTad 

F60.3. 
F43.1. 

7 / 0, 06 - - 1 / 0, 02 8 / 0, 04 

pirovnuli organuli 
aSliloba 

(epilefsia PTSD-sTan 
erTad) 

F07.0. 
F43.1. 

3 / 0, 03 - - 1 / 0, 02 4 / 0, 02 

PTSD fsiqozuri 
sindromiT 

F43.1 ? 8 / 0, 07 - - 1 / 0, 02 9 / 0, 04 

konversiul- F 44 2 / 0, 02 - - - 2 / 0, 009
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disociaciuri 
aSliloba PTSD-Tan 

erTad 

F 43.1 

demencia (Tavis tvinis 
travmiT gamowveuli 

(wamebis dros miRebuli
travmis Sedegad) 

F03. 0 - 1 / 0, 03 1 / 0, 02 2 / 0, 009

Sizofrenia 
F 

20.0x0 
3 / 0, 03 - - - - 

disocialuri 
pirovnuli aSliloba 

F60.2 1 / 0, 009 - - - - 

 
rogorc cxrilebidan Cans, yvelaze gavrcelebuli diagnozi iyo  

posttravmuli stresuli aSliloba, romelic vlindeboda “ganmeorebiTobis 
fazis” simptomebSi: (travmuli stresuli movlenis – wamebis - Sesaxeb 
akviatebuli gancdebis, mogonebebis, Ramis koSmarebisa da Zilis darRvevaSi) 
da “gaqcevis fazisaTvis” damaxasiaTebel simptomebSi depresiiTa da fsiqo – 
somaturi, vegetatiuri reaqciebiT. unda aRiniSnos, rom umetes SemTxvevaSi 
gamovlinda sxvadasxva fsiqo-somaturi sindromi, rogoric aris: qronikuli 
tkivilis sindromi (Tavis, zurgis, kisris areSi): 204 SemTxveva _ 82,93%; 
centraluri nervuli sistemis fuqnciuri darRvevebi: 142 SemTxveva _ 56,34%; 
arteriuli wnevis cvalebadoba (88-34,92%)  da tkivili gulis areSi (139-
55,16%); rogorc specifikuri darRveva qal patimrebSi – dismenorea, 
mozardebSi ki  _ enurezi.  

zogierTi Taviseburebani, romelic gamovlinda mozard wamebis 
msxverplTa Soris (2004 – 2005 ww. kvlevebi): 
mozardebisaTvis (sul N 43) 

Ddiagnozi  kodi F TavSi 
 

pirebi (sul N 35 ) Ppatimari  
/ sixsire 
 
sul N43/ s 
 

patimrebi 
N35 / s 

galis 
raioni N 
8 / s 

araorganuli enurezi PTSD – isTan 
erTad 

F 98.0. F 43.1. 2 / 0, 06 2 / 0, 25 4 / 0, 09 

socialurad integrirebuli qceviTi 
aSliloba PTSD - sTan erTad 

F 91.2. F 43.1. 8 / 0, 23 - 8 / 0, 19 

socialurad dezintegrirebuli 
aSliloba PTSD - sTan erTad 

F 91.1. F 43.1. 9 / 0, 26 - 9 / 0, 21 

PTSD depresiasTan erTad F 43.1. F 43.22. 12 / 0, 34 - 12 / 0, 28 

epilefsia PTSD -sTan erTad, enureziT  F 07.0. F 43.1. 3 / 0, 08 - 3 / 0, 07 

qcevis depresiuli aSliloba F 92.0 -  3 / 0, 37 3 / 0, 07 

PTSD F 43.1 1 / 0, 03 3 / 0, 37 4 / 0, 09 

 

toqsikomania – arasrulwlovan patimrebSi - 20 SemTxveva. 

unda aRiniSnos, rom mozardebSi gamovlenili patimrobamde arsebuli 
problemebi: ojaxSi da quCaSi Zaladobis  maRali done, hipokontroli, 
ganaTlebisa da elementaruli socialuri unar-Cvevebis  nakleboba, 
toqsokomaniis maRali done da narkotikebis moxmareba an alkoholis 
gamoyeneba, cixeSi cud damokidebulebasTan erTad xSir SemTxvevaSi iwvevs 
gamoxatul pirovnul cvlilebebs, rac umetes SemTxvevebSi vlindeba 
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stabiluri saxis socialur qceviT aSlilobaSi da adaptaciis 
SesaZleblobebis SesustebaSi.       

mozardebSi zemoT moyvanil sindromebs aReniSneba zogierTi 
mniSvnelovani Tavisebureba, romelsac Cven vuwodeT “BbavSvi – didis 
fenomeni”, rac gulisxmobs konfliqts bavSvis fsiqo-fizikur 
SesaZleblobebsa da bavSvebis garSemo arsebuli sastiki realobis 
obieqtur moTxovnebs  Soris.  socialuri dacvis sistemis ararseboba da 
adeqvaturi  sasamarTlo sistemis deficiti Sans ar utovebs 
arasrulwlovan “damnaSaveebs” ganviTardnen da daiwyon axali cxovreba 
gaTavisuflebis Semdeg. 

patimrebs Soris Catarebulma kvlevebma aCvena, rom cixeebisaTvis 
damaxasiaTebeli bunebrivi Taviseburebani: Tavisuflebis SezRudva, ojaxis 
wevrebisagan izolacia, arCevanisa da interesTa sferos SezRudva, 
sasamarTlos gadawyvetilebis molodini winaswari patimrobis 
izolatorSi yofnis dros _ mudmivi faqtorebia, romlebic amZafrebs 
pirovnebis daZabulobas da iwvevs pirovnebis kompensatoruli meqanizmebis 
Sesustebas. post-sabWoTa, cixeebSi cixeTa bunebriv negatiur faqtorebs 
emateba “post – sabWoTa cixis specifiuri negatiuri faqtorebi”, rogoric 
aris banakis sistema, cixeebis gadavsebuloba, kriminaluri garemo, 
pirovnuli SesaZleblobebis realizaciis nakleboba, operatiuli-saagento 
sistema da patimrebis mimarT aradamianuri damokidebuleba, xSirad 
arakvalificirebuli samedicino daxmareba da samedicino eTikis normebis 
uxeSi darRveva, rac kidev ufro Rrma matravmirebeli faqtori xdeba 
pirovnebisaTvis.   

es faqtorebi uaryofiT gavlenas axdenen pirovnebis adaptaciis 
SesaZleblobebze da, wamebasa da araadamianur an Rirsebis Semlaxav 
mopyrobasa da dasjasTan erTad, umetes SemTxvevaSi, iwveven pirovnebis 
qronikul cvlilebebs, rac upiratesad vlindeba pirovnebis izolaciaSi, 
fsiqologiur autizaciaSi, undoblobasa da samyarosadmi ukiduresad 
mtrul damokidebulebaSi. yovelive zemoT moyvanili xSir SemTxvevaSi 
mizezi xdeba myari “mtris xatis” fenomenis Camoyalibebisa, rac xdeba mizezi 
reabilitaciis garTulebisa. 
  Cveni dakvirvebis Sesabamisad, ltolvilebis SemTxvevaSi mZime fsiqo-
fizikuri aSlilobebis warmoqmnaze mniSvnelovan gavlenas axdens 
damatebiTi (travmis Semdgomi) stresuli faqtorebi, romlebic ganviTarebad 
da Ratak qveynebSi metad TvalsaCino xdeba, rogoric aris:  

 arsebuli saomari mdgomareobani; 

 msoflio sazogadoebis mxridan ltolvilebis tragediis mimarT 
yuradRebis nakleboba; 

 sazogadoebis am nawilisaTvis dacvis meqnizmebis ararseboba;  

 sikvdilis an gaurkvevlobis mudmivi SiSi, saSineli informaciis 
molodini (ojaxis wevris an axlo naTesavis gardacvaleba; maTi 
dapatimreba; vinmes gaupatiureba da wameba);  

 daucvelobis, usargeblobisa da uZlurebis SegrZneba, eTnikuri 
devna – Seviwroeba, samyarosagan da sazogadoebisagan gariyul 
mdomarebaSi yofna.  

 adamianis gatacebisa da dakargvis SemTxvevebi. 

 socialuri moTxovnebisa da pirovnuli motivaciebis SezRudva 
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 ukiduresad SezRuduli humanitaruli daxmareba, romelic 
ganxiluli unda iyos, rogorc araadamianuri cxovrebis 
pirobebi.  

 
unda aRiniSnos, rom aseTi dramatuli situacia iwvevs pirovnebis 

qronikul sulier da fizikur travmirebas, rac vlindeba qronikul 
posttravmul stresul aSlilobaSi an somatur daavadebebSi, qronikul 
depresiasa da SiSSi, romelsac Tan axlavs sxva samyaros da garemos mimarT 
undobloba da mtruli ganwyoba, interpersonaluri da intrapersonaluri  
konfliqtebi da sirTuleebi. ukiduresad krizisuli mdgomareoba qmnis 
adaptaciasa da reabilitaciasTan dakavSirebul sirTuleebs. 

garda amisa, umetes SemTxvevebSi ltolvilebs gaaCniaT Zlieri 
undobloba da autoizolaciis an TavianT TemSi izolaciis tendenciebi. 
Cveni azriT, es aris Sedegi  Zlieri da xangrZlivi distresisa da momavlis 
gaurkevlobisa.  aseve unda aRiniSnos, rom mimdinare konfliqtis zonebSi 
wamebis msxverplTa Soris wamebis Sedegebs Tan erTvis farTod 
gamovlenili permanentuli SfoTviT – fobikuri sindromi, romelsac Tan 
sdevs relaqsaciis mizniT alkoholisa da narkotikebisadmi ltolva.  Cveni 
azriT, amis mizezi aris mudmivi saSiSroebis molodinis mdgomareoba da 
usafrTxoebis garantiebis ararseboba.    
 

wamebis fizikuri Sedegebi 

wamebis mwvave fizikuri Sedegebi 

rogorc ukve wina TavSi mokled iqna aRniSnuli, metad xSiria 
sxvadasxva saxis hemoragiuli sindromis arseboba, aseve Tavis tvinis mwvave 
travma gonebis dakargviT, aseve xSiria sxvadasxva lokalizaciis 
motexilobani da amovardnilobani, tkiviliT gamowveuli an sisxldeniT 
gamowveuli travmuli Soki; sxvadasxva saxis mwvave sqesobrivi gziT 
gadamdebi infeqciebi. 

centri « empaTia »s mier 2004 – 2005 wlebSi Catarebuli kvlevebis 
Sedegad dadgenil iqna, rom wamebis mwvave Sedegebs Soris upiratesad 
gvxvdeba Semdegi darRvevebi Semdegi TanafardobiT :   

 
wamebis mwvave fizikuri Sedegebi 
fizikuri travma sul # 535 sixSire F 
kranialuri travma gonebis 
dakargviT 

318 0.594 

Wriloba 185 0.346 
damwvroba 54 0.101 
mwvave sisxldena, hemoragia 169 0.316 
motexilobani da 
amovardnilobani 

80 0.149 

gul – sisxlZarRvTa mwvave 
ukmarisoba 

242 0.452 

travmuli Soki 107 0..2 
sasunTqi sistemis mxriv 
darRvevebi 

166 0.31 

infeqciuri daavadebebi : TB, 40 0.075 
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faRaraTi, mwave prostatiti 
da sxva. 
uro – genitaluri sistemis 
mwvave dazianeba 

93 0.174 

Tirkmlis dazianeba 92 0.172 
daJeJiloba, hematoma 242 0.452 
nevrologiouri darRvevebi 
parezi, paraliCi, krunCxviTi 
movlenebi da sxva 

115 0..215 

okularuli sistemis mwvave 
dazianeba 

68 0.127 

oto – laringologiuri 
sistemis mwvave dazianeba 

105 0.196 

 
rogorc mocemuli cxrilidan Cans, xSiria sxvadasxva organos mxriv 

sxvadasxva darRvevebi, rac upiratesad ukavSirdeba wamebis gamoyenebul 
meTodebs, ase magaliTad : yel – yur – cxviris sistemis dazianebaTagan 
yvelaze xSiria dafis apkis dazianeba – gaxeTqva « telefonis » meTodis 
gamoyenebisas. amgvari dazianebani upiratesad aRwerili iqna patimrebSi. 
damwvroba Tavisi lokalizaciisa da formis mixedviT miuTiTebs 
gamoyenebul wamebis meTodze; magaliTad sigaretiT damwvrobis kvali an 
uToTi damwvrobis kvali da a.S. okularuli sitemis mxriv xSiria cemis 
Sedegad mxedvelobis mwvave moSla an baduris CamoSlis Sedegad erT an 
orive TvalSi mxedvelobis dakargva; Tirkmelebis saproeqcio areSi cemis 
Sedegad xSiria pasternackis dadebiTi sindromis arseboba, hematuriiT, 
Sardvis gaZneleba an SexuTva. fizikuri cemis Sedegad sxvadasxva blagvi 
sagnebiT TiTqmis yovelTvis gvxvdeba sxeulis sxvadasxva nawilis 
daJeJiloba da sisxlnaJRenTebi, xSiria sxeulis universaluri daJeJilobac. 
mWreli an mCxvletavi sagniT dazianebisas xSiria sxvadasxva areSi 
Wrilobebi; Zalzed xSirad, rogorc ukve iqna aRniSnuli, gvxvdeba 
hemoraguli sindromi da travmuli Soki, rac dakavSirebulia cemasTan an 
sxva saxis wamebis meTodebis gamoyenebasTan : motexilobebi, 
amovardnilobani an sxva Zlieri tkiviliT gamowveuli Soki;  aRweril iqna 
SemTxvevebi kombinirebulad TavSi cemisa da eleqtro–Sokis meTodebis 
gamoyenebisas krunCxviTi movlenebisa da gulyris ganviTarebisaTvis, rac 
SemdgomSi Camoyalibebul iqna travmuli epilefsiis diagnozad; agreTve 
aRsaniSnavia, rom xSiria eleqtrodenze SeerTebiT da airwinaRiT mogudva-
moxrCobis kombinirebuli wamebis SemTxvevebi.  
 

wamebis mogvianebiTi da qronikuli fizikuri Sedegebi 
 

wamebis gamoyenebuli meTodebis mravalferovnebidan gamomdinare, 
fizikuri Sedegebic gamoirCeva mravalferovnebiT da xSirad erTsa da imave 
wamebis msxverpls aReniSneba sxvadasxva organoTa sistemis mxriv 
darRvevebi. aqedan gamomdinare, xSirad ismeba kombinirebuli diagnozi 
(ramodenime erTdroulad) da diagnostiksaTvis gamoiyeneba sxvadasxva 
meTodi.  

amave dros, unda aRiniSnos, rom iseTi zogadi xasiaTis arahumanuri 
da araadamianuri mopyrobis meTodebi, romelnic farTod aris danergili 
im qveynebis sapatimroebSi, sadac intensiurad gamoiyeneba wamebis praqtika, 
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aqveiTebs organizmis reaqtiulobas an TviTonve xdeba calkeul qronikul 
daavadebaTa mizezi. amgvar pirobebs SesaZloa mivakuTvnoT : sanitarul–
higienuri pirobebis arqona da moTxovnilebaTa dakmayofilebis xSiri 
SezRudva, rac sxvadasxva saxis infeqciuri daavadebebisa Tu kanis 
daavadebebis safuZveli xdeba; ase magaliTad Cvens mier farTod iqna 
gamovlenili munis SemTxvevebi, aseve xSiria tuberkulozis am gziT 
gavrcelebis SemTxvevebi, romelsac xels uwyobs sakanTa gadavsebuloba, 
rodesac erT 20 adgilian sakanSi morigeobiT sZinavs 60 patimars; raRa 
Tqma unda, amgvari situaciebi iwvevs agresiulobis zrdasa da Zaladobas 
TviTon patimrebs Sorisac ;  sakanSi xSirad ar aRwevs dRis sinaTle, 
patimrebi ver xedaven mzes, aris gadaWarbebuli sineste da a.S amgvar 
pirobebSi xangrZlivad moxvedrili pirovneba arc erT SemTxvevaSi ar 
rCeba janmrTeli da miuxedavad imisa, rom SesaZloa raime daavadeba 
mwvaved ar iqnas gamovlenili, amgvar pirobebSi moxvedrili adamiani 
cixidan gamosvlis Semdeg qronikulad xdeba daavadebuli, SeiZleba iTqvas, 
rom misi TiTqmis yvela organo da organoTa sistema met – naklebad 
gamosulia mwyobridan, iseve rogorc misi fsiqika.  
 

sxvadasxva sistemis mxriv gamovlenili dazianebebi : 
 
mxedvelobis sistema 
 

okularuli sistemis mxriv, rogorc aRvniSneT, xSiria dazianebebi 
mwvave periodSi, Tumca es dazianebani ukuganviTarebas ganicdis; qronikul 
formebSi upiratesad gvxvdeba koniunqtivitebi, aseve SesaZloa mxedvelobis 
gauareseba. Tumca xSirad pacientebi uCivian TvalebSi gaorebas da 
akomodaciis darRvevas, okulistis konsultaciisa da gamokvlevis Semdeg 
naTeli xdeba, rom aq organul dazianebas ara aqvs adgili. aseT SemTxvevaSi 
unda vivaraudoT, rom saqme gvaqvs egreT wodebul « Soltis sindromTan », 
romelic SemdegSi iqneba aRwerili. 
 
yel – yur – cxviris sistema 
 

yvelaze xSiria am SemTxvevaSi dafis apkis gaxeTqva – dazianeba, rac 
mizezi xdeba Cirqovani otitebisa da smenis qronikuli dazianebisa. otiti 
atarebs qronikul xasiaTs da mimdinareobs xSiri gamwvavebebiT. xSiria 
Zgidis gamrudebis SemTxvevebi, rac xdeba cxviriT sunTqvis gaZnelebis, 
Zilis problemebis warmoqmnis mizezi. aRsaniSnavia aseve Tavbrusxvevis 
movlenebi. yovelive aRniSnuli dazianeba dgindeba otolaringologis 
konsultaciis Sedegad. aucilebelia smenadobis gansazRvrisaTvis 
timpanitometriuli da audiometriuli gamokvlevebis Catareba, aseve 
srulfasovani surdologiuri gamokvleva. im SemTxvevaSi Tuki adgili ara 
aqvs raime organul dazianebas, an nevrologiuri xasiaTis dazianebas 
SesaZloa vivaraudoT « Soltis sindromis » arseboba.  
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Kkbilebi 
 

vinaidan Zalzed xSirad gamoiyeneba cema saxis midamoSi, xSiria 
kbilebis dazianebis SemTxvevebi, rac gamoixateba kbilebis amogdebaSi, 
CalewvaSi; aseve unda aRiniSnos, rom aRwerilia wamebis meTodebi, rodesac 
gautkivarebis gareSe ara stomatologiuri da ara steriluri 
instrumentebiT, magaliTad « ploskogufcis»(brtyeltuCas) an « gazis » 
meSveobiT, xdeba kbilebis amoReba ; rac xSir SemTxvevaSi xdeba qronikuli 
infeqciis mizezi, viTardeba RrZilebis qronikuli anTeba, kariesi, rasac 
xels uwyobs sanitarul – higienuri pirobebis ar qona da normebis 
darRveva. amgvarad, TiTqmis yvela wamebis msxverpls aReniSneba 
stomatologiuri problemebi, rac saWiroebs stomatologiur 
meTvalyureobas mudmivad, da xSirad amgvari problema xdeba dispefsiur 
darRvevaTa mizezic.  
 
sasunTqi sistema 
 

respiratoruli daavadebebis mxriv zogadi reaqtiulobis daqveiTebis 
fonze xSiria respiratoruli infeqciebi, adamiani xSirad civdeba, xSirad 
emarTeba surdo, filtvebis anTeba. aseve am TvalsazrisiT xSirad vxvdebiT 
tuberkulozis SemTxvevebsac, ris gavrcelebasac ganapirobebs is 
araadamianuri pirobebi, romelSic wamebis msxverpli an zogagad patimari 
xvdeba, gansakuTrebiT ki iseT cixeTa sistemaSi, romelic gavrcelebulia 
post–sabWoTa qveynebSi.  
 
gul – sisxlZarRvTa sistema 
 

wamebis msxverplTa Soris TiTqmis yoveli gadarCenili warmoadgens 
Civilebs gul – sisxlZarRvTa sistemis mxriv, rac metwilad fsiqo – 
somaturi xasiaTisaa da Sedegia gadatanili mZime stresisa an SesaZloa 
ganvixiloT maskirebuli depresiis sindromSi, rac gansakuTrebiT 
niSandoblivia mamakacebSi.  

Tumca aucilebelia Catarebul iqnas srulfasovani kardiologiuri 
gamokvleva organuli dazianebis gamoricxvis mizniT.  

gulsisxlZarRvTa paTologiis mxriv sakmaod gavrcelebulia iseTi 
daavadebebis SemTxvevebi, rogoric aris hipertonuli daavadeba, aseve 
gulis qronikuli iSemiuri daavadeba, miokardiodistrofia. amgvari 
daavadebebis ganviTarebaSi mravali faqtori monawileobs da igi erT–erTi 
wamyvania xangrZlivad araadamianur pirobebSi, yovelgvari ukmarisobis 
pirobebSi adamianis yofnisas ganviTarebul  sxvadasxva organoTa mxriv 
ganviTarebul qronikul disfunqciaTa Soris.  Tumca arsebobs 
gavrcelebuli azric, rom gamokvleulTa 72 % - Si 0% aRmoaCnda organuli 
cvlilebebi gul – sisxlZarRvTa sistemis mxriv (Juler, Shmidt-Nielsen, 1995). 
amis gamo xSirad amgvar Civilebs miakuTvneben « Soltis sindroms ». 

 
kuW – nawlavis sistema 

literaturul monacemebze dayrdnobiT, gamokvleulTa 70% 
warmoadgens Civilebs kuW – nawlavis sistemis mxriv, Tumca amgvari 
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darRvevebi obieturi kvlevis Sedegad ar dasturdeba, mxolod 
gamokvleulTa 30% aReniSneba obieqturad dadasturebuli darRvevebi 
(Juler, Shmidt-Nielsen, 1995).  

 
upiratesad warmodgenilia wylulovani daavadebisaTvis 

damaxasiaTebeli Civilebi: tkivili epigastriumis midamoSi, mSieri tkivilis 
simptomi, boyini, gulisrevis SegrZneba, Tumca statistikurad 
gastroskopiuli gamokvleva mxolod 2 % - Si avlens darRvevebs.  

centri « empaTia »s monacemebiT, farTod aris warmodgenili 
gastritebi, dispepsiuri movlenebi, kolitebi, xSirad dgindeba 
disbaqteriozis diagnozic. infeqciur daavadebaTa Soris vlindeba 
qronikuli hepatitebi (gadatanili A hepatitis Sedegad) aris SemTxvevebi B 
da C hepatitebis diagnostirebisa. 

kuW – nawlavis sistemis mxriv darRvevaTa ganviTarebis mniSvnelovan 
safuZvels rogorc gaxangrZlivebuli stresuli situacia, aseve 
araadmianuri yofiTi pirobebi, ara kondiciuri kveba, usufTaoba da sxva 
faqtorebi warmoadgens.  
Sard – sasqeso sistema 

gamokvleulTa umravlesoba warmoadens am sistemaTa mxriv Civilebs. 
upiratesad amgvari darRvevebis mizezi xdeba cema Tirkmelebisa da muclis 
an welis areSi, seqsualuri Zaladoba, eleqtro – Sokis gamoyeneba 
genitalur midamoSi.  

centri “empaTia”s monacemebiT xSiria Tirkmelebis saproeqcio areSi 
tkivilebi, dadebiTi pasternackis sindromiT. Sardis laboratoruli 
gamokvlevisas dgindeba mikrohematuriis sindromi; eqoskopiuri 
gamokvlevisas aRmoCenil iqna Tirkmlis dawevis sindromic, rac 
dakavSirebulia aseve cemasTan.  

devnilTa SemTxvevaSi metad xSirad iqna gamovlenili qronikuli 
prostatitebi mamakacebSi, seqsualuri da reproduqciuli unaris 
daqveiTebiT; aseve qalebSi qronikuli anTebiTi movlenebi Sard – sasqeso 
sistemis mxriv; aRmoCenil iqna saSvilosnos fibromiomis SemTxvevebi, 
romelic metad xSiria patimar  qalTa  Soris, Tumca aRniSnuli 
daavadebebis pirdapiri kavSiris dadgena wamebasTan metad rTulia. xSiria 
sakvercxeebis qronikuli anTebis klinikuri gamovlineba; metad xSirad 
patimar qalTa Soris gamovlenil iqna dismenoreis SemTxvevebi; naadrevi 
klimaqsi; amgvari darRvevebi upiratesad SeiZleba mivakuTvnoT fsiqo – 
somatur daRvevaTa ricxvs.  

seqsualuri Zaladoba Tavis fsiqikuri Tu fizikuri komponentebiT, 
usaTuod iwvevs libidos daqveiTebas, seqsualur disfunqciasa da 
urTierTobebis darRvevas.  

mamakacebSi gaupatiurebis Sedegad xSirad viTardeba swori nawlavis 
midamoSi sxvadasxva saxis darRvevebi: naxeTqebi, Wrilobebi; aseve xSiria 
yabzoba, nawlavuri disfunqciis movlenebi.  

zogadi monacemebiT am sistemaTa disfunqciaze Civilebi Seadgens 10 % , 
Tumca monacemebi ar SeiZleba CaiTavlos zustad, vinaidan xSir SemTxvevaSi 
eTnokulturuli Taviseburebebidan gamomdinare, xdeba gaupatiurebisa da 
seqsualuri Zaladobis Sesaxeb informaciis damalva wamebis msxverplis 
mxridan, es upiratesad gamovlenilia aRmosavleTis kulturebSi, musulman 
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qalebSi. centri “empaTia”-s monacemebiT amgvari informaciis damalva 
gansakuTrebiT xdeba mamakacebSi;  aseve es informacia imaleba 
arasrulwlovan wamebis msxverpl mamarobiTi sqesis mamakacebSi, da xSirad 
amis Sesaxeb varaudiT xvdeba eqimi klinikuri da paraklinikuri 
gamokvlevebis Sedegad; sakiTxis dazusteba pacientTan moiTxovs Zalze 
delikatur midgomas, Tavisufali arCevanis uflebisa da konfidencialobis 
aucilebel dacvas. 
 
simsivnuri daavadebani 
 

centri “empaTia”s mier gansakuTrebiT qal patimrebSi aRweril iqna 
simsivnuri daavadebebis ganviTarebis SemTxvevebi, gansakuTrebiT ki 
saSvilosnosa da mkerdis sxvadasxva saxis simsivnis saxiT. anamnezuri 
monacemebiT adgili hqonda cemas muclisa da mkerdis areSi; Tumca 
pirdapiri kavSirisa da kanonzomierebis dadgena, ra Tqma unda, amgvari 
mwiri gamokvleveiT ar xerxdeba. unda aRiniSnos, rom mniSvnelovani iqneba 
am mimarTulebiT kvlevebis gaxSireba da gafarToeba. 
 
centraluri da periferiuli nervuli sistema 
 

samecniero literaturidan da Cvens mier Catarebuli kvlevebis 
Sedegad naTeli gaxda, rom wamebis Sedegad Zalian xSirad vlindeba 
nevrologiuri darRvevebi, rac SeiZleba Sedegi iyos wamebis sxvadasxva 
meTodebis gamoyenebisa, gansakuTrebiT ki iseTi meTodebisa, rogoric aris 
TavSi cema, eleqtrodeniT wameba da a.S. 

zogierTi mkvlevaris azriT 85 % SemTxvevaSi wamebis msxverplebs 
aReniSnebaT centraluri nervuli sistemis mxriv darRvevebi, aqedan 
TiTqmis naxevarSi es darRvevebi obieqturadac dasturdeba;  

centri “empaTia”s monacemebiT, 2004 – 2005 ww. gamokvleul 535 wamebis 
msxverplTa Soris 347 pirovnebas – 65 % aRmoaCnda klinikur – 
paraklinikuri kvlevis Sedegad dadasturebuli c.n.s. darRveva.  xolo c.n.s. 
funqciuri darRvevis niSnebi: Tavbrusxvevis, Tavis tkivilebis, Zilis 
darRvevis saxiT, gamovlinda praqtikulad yvela SemTxvevaSi; aseve 
praqtikulad yvela SemTxvevaSi iqna gamovlenili periferiuli funqciuri 
moSlilobani vegetatiuri disregulaciisa da tremoris saxiT.  

yvelaze xSiria Civlebi gaRizianebadobisa da agznebadobis momatebaze, 
Tavis tkivilebze, Zilis darRvevaze, aseve yuradRebis koncentraciis 
unarisa da mexsierebis daqveiTebaze, ganlevadobasa da advilad daRlaze.  
diagnostikuri TvalsazrisiT yvelaze xSirad gavrcelebuli diagnozi  qala 
– tvinis travmis myari narCeni movlenebia.  paraklinikuri gamokvlevebis 
safuZvelze (Tvalis fskeris gamokvleva, CT, Ro – grafia) gvxvdeba 
intrakranialuri hipertenziisaTvis damaxasiaTebeli gamovlinebani, aseve 
atrofiuli kerebi; rogorc ukve iqna aRniSnuli eleqtroSokisa da TavSi 
cemis an mZime, rkinis sagnis Cartymis (magaliTad oTxkuTxedi formis 
boqlomi) Sedegad rig SemTxvevebSi adgili aqvs konvulsiur sindroms, 
diagnostiredeba travmuli epilefsiis sindromi, romelic dasturdeba e.e.g. 
gamokvleviTac.  
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 fizikuri wameba xSir SemTxvevaSi   iwvevs periferiuli tipis 
darRvevebsac, rac iwvevs senso – motorul disfunqcias. xSirad igi vlindeba 
mWreli an mCxvletavi sagniT miyenebuli Wrilobebisas, “Camokidebisas”, 
mizanmimarTuli travmebis Sedegad. ZiriTadad pacienetebi uCivian nawilobriv 
paresTezias, romelic mgrZnobelobis daqveiTebaSi gamoixateba (Rasmussen, 
1990).   
 xSiria neirogenuli tkivilebis ganviTarebis SemTxvevebic. 
gansakuTrebiT ki samwvera nervis midamoSi, aseve adgili aqvs xSir SemTxvevaSi 
sajdomi nervis qronikuli anTebis ganviTarebasa da sxvadasxva saxis 
nevralgiebs, rasac ganapirobebs ara marto gegmazomieri dartymebi, aramed 
araadamianur pirobebSi yofna, sicive, sineste da a.S.  Zalian xSiria 
radikulopaTiebi. yovelive aRniSnuli atarebs qronikul xasiaTs da saWiroebs 
periodul mkurnalobas, SesaZloa mTeli sicocxlis manZilezec; aseve 
sayuradReboa, rom aRniSnuli mdgomareobani SesaZloa periodulad 
gaumjobesdes mkurnalobis fonze; xSiria sezonuri gamwvavebebic.  
 
sayrden – mamoZravebeli sistema 
 

rogorc cnobilia, sayrden – mamoZravebeli sistema wamebis Sedegad 
mniSvnelovnad ziandeba.  daniis wamebis msxverplTa reabilitaciis 
saerTaSoriso sabWos monacemebis Tanaxmad, gamokvleul pacientTa 90 % - Si 
aRiniSneba am sistemis mxriv Civilebi, romlebic (86 % - dan 74 % - Si) mtkicdeba 
obieqturadac (Juler, Shmidt-Nielsen, 1995); centri “empaTia”s monacemebiT, 2004 – 
2005 wlebSi gamokvleul 535 wamebis msxverplTa Soris 20 % aRmoaCnda 
obieqturad dadasturebuli Zval – saxsrovani sistemis mxriv dazianeba, xolo 
Civilebs kunTebisa da saxsrebis qronikuli tkivilebis Sesaxeb warmoadgenda 
89 %. aseve unda aRiniSnos, rom Cvens mier Catarebuli kvlevebis Sedegad 
upiratesad gamovlinda xerxemlis malebis motexilobebi da diskozebi an 
mankieri Sexorcebis Sedegad ganviTarebuli tkivilisa da moZraobis SezRudvis 
mdgonmareobani, rac xSir SemTxvevaSi gamowveuli iyo xerxemlis, 
gansakuTrebiT ki welis midamoSi gegmazomieri dartymebiT. gamovlenili iqna 
aseve muxlis saxsris dazianebebi, rac klinikurad tkivilSi, muxlis saxsris 
Sesivebasa da SewiTlebaSi, moZraobis SezRudvaSi vlindeboda.  
 unda aRiniSnos, rom xSirad Zvalsaxsrovani sistemis mxriv darRvevebi 
Serwymulia nevralgiebTan, radikulopaTiasa da sxva nevrologiur 
darRvevebTan.  
 aseve aRsaniSnavia is garemoeba, rom TiTqmis yvela SemTxvevaSi pacients 
aReniSneba fizikuri wamebis Sedegad qronikulad mimdinare tkivilis, 
daZabulobisa da daRlilobis sindromi, gansakuTrebiT kisris, Tavisa da zeda 
kidurebis midamoSi, Tumca xSirad igi vrceldeba mTels sxeulSi. amave dros, 
obieqturi dazianebis niSnebi wamebidan mogvianebiT periodSi ar vlindeba. 
amgvari sindromi cnobilia “Soltis sindromis” saxelwodebiT da 
warmoiqmneba gansakuTrebiT avtokatastrofebis dros horizontaluri 
daWimvis Sedegad. amgvari sindromi xSirad warmoiqmneba uknidan TavSi cemis 
Sedegad da misi qronikuli Sedegebi vlindeba sakmaod gamoxatul 
simptomokompleqsSi, vinaidan ziandeba ara marto xerxemlis kisris midamo 
diskebiTa da myesebiT, aramed aseve Tavis tvinisaken mimavali nervebi, 
sisxlZarRvebi da rbili qsovilebi. aqedan gamomdinare, kisris midamos 
tkivilebis garda, romelic xSiradD iradirdeba zemo kidurebSi, pacients 
aReniSneba mxedvelobis daqveiTeba, Tavbrusxveva, yurebSi Suilis SegrZneba, 
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Sakikis magvari Tavis tkivilebi,  saxis nervTa paresTezia, kbilis tkivili, 
tkivili gulmkerdis areSi, gansakuTrebiT gulis areSi, kuW – nawlavis 
sistemis mxriv darRevevebi da sxva. Tuki aRniSnul simptomebs obieqturad 
dadasturebuli sxva safuZveli ar gaaCniaT, isini metyveleben “Soltis 
sindromis” Camoyalibebaze.  
 
kani 

xSirad Ria Wrilobebis Sedegad rCeba nawiburebi da Sramebi, aseve 
xSiria nawiburebi miyenebuli damwvrobis Sedegad. magram unda aRiniSnos, rom 
xSirad araadamianur pirobebSi moxvedris Sedegad, viTardeba kanis 
qronikuli infeqciebi, romelnic xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, iseTebi 
rogoric aris piodermia; xSiria stresul niadagze da Secvlili reaqtiulobis 
fonze alergiuli dermatitebisa da neirodermitis ganviTarebis SemTxevebic. 
Cvens mier Seswavlil pacientTa Soris, gansakuTrebiT ki arasrulwlovan 
patimrebSi,, aRmoCenil iqna qronikuli piodermitebi, romelic ganviTarda 
xangrZlivad muniT daavadebis SemTxvevebSi.  
 
endokrinuli sistema 
 

unda aRiniSnos, rom Cvens mier Catarebul kvlevebSi 535 wamebis 
msxverplidan 42 adamians (7 %) aRmoaCnda endokrinuli darRvevebi. isini 
aRniSnavdnen, rom msgavsi darRvevebi maT adre ar aReniSnebodaT; Cveni 
dakvirvebebiT Zalzed xSiria wamebis Sedegad an wamebis procesSive sisxlSi 
glukozis donis momateba, rac SemdgomSi rig SemTxvevebSi yalibdeba Saqriani 
diabetis saxiT; aseve gamovlenil iqna Tireotoqsikozis an farisebri 
jirkvlis funqcionirebis sxva darRvevebi, endokrinopaTiuli simsuqne da sxva. 
Tumca Zalze Znelia zustad gansazRvro am darRvevaTa zusti mizez – 
Sedegobrivi kavSiri wamebasTan, SesaZloa vivaraudioT faruli formebis an 
midrekilebebis manifestireba wamebis Sedegad.  
 

fsiqo – somaturi darRvevebi 
 

unda aRiniSnos, rom xSir SemTxvevebSi wamebis Sedegebi fsiqo – 
somaturi warmoSobisaa da miuTiTebs mZime da qronikuli stresuli situaciis 
Sedegad ganviTarebul somatizaciaze.  centri “empaTias” mier Catarebuli 
kvlevebis Sedegad fsiqosomatur simptomTa Soris upiratesad farTod iqna 
gamovlenili somato–vegetatiuri disregulaciis movlenebi: simptomuri 
hipertenziis, pulsis aCqrebis, oflianobis, hipersalivaciis, libidos 
cvlilebis, madis moSlisa da sxva gamovlinebaTa saxiT, rac Serwymuli iyo 
xSirad c.n.s. funqciur darRvevebTan – Tavbrusxvevis, koordinaciis moSlis, 
Zilis darRvevis, Tavis tkivilebis saxiT. wamebis msxverpl qalTa Soris 
specifiurad gamovlinda dismenorea da naadrevi klimaqsi, xolo bavSvebsa da 
mozardebSi – funqciuri enurezis SemTxvevebi. xSirad amave tipis aSlilobebs 
SesaZloa mivakuTvnoT kuW – nawlavis sistemis mxriv gamovlenili darRvevebi, 
romelnic upiratesad yabzobis, an piriqiT, xSiri diareebis saxiT iqna 
gamovlenili.  
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Tavi IV. diagnostika  da  eqspertiza 
 

rogorc ukve iqna aRwerili, wamebis fizikuri Tu fsiqikuri Sedegebi 
SesaZloa gamoirCeodes mravalferovnebiT, rac safuZveli xdeba 
diagnostikisaTvis mravali meTodis gamoyenebisa.  
 
pirveladi interviu 
 

metad sayuradReboa wamebis msxverplTan intervius dros Semdegi 
principebis dacva, raTa SeZlebisdagvarad wamebis msxverpls SeuqmnaT 
usafrTxo garemo da movipovoT misi ndoba: 
 

 konfidencialobis principis sruli dacva 
 moTxovnis SemTxvevaSi anonimurobis sruli dacva 
 profesiuli damoukidebloba da miukerZoebloba 
 informirebuli Tanxmoba 
 

piveladi intervius Catarebisas, mTavari mizania urTierTndobaze 
dafuZnebuli kontaqtis damyareba. amisaTvis aucilebelia wamebis msxverpls 
zedmiwevniT aexsnas gamokvlevis gegma, meTodebi, momsaxurebis saxeebi da 
mosalodneli SesaZlo Sedegebi. wamyvani sakiTxi wamebis msxverplis 
gamokvlevisas da gansakuTrebiT ki pirveladi intervius Catarebisas aris 
SeZlebisdagvarad usafrTxo garemos Seqmna; am mizniT aucilebelia, rom 
interviu Tu samedicino gamokvleva mimdinareobdes konfidencialurad,  
mxedvelobisa da smeniTi distanciis aris miRma, yovelgvari 
samarTaldamcavi struqturebis warmomadgenelTa Tu ucxo pirTa gareSe. 
usafrTxo garemos Seqmna im qveynebSi, sadac wamebis praqtikas aqvs adgili, 
met–naklebad Znelia. raRa Tqma unda, amgvari garemos Seqmna policiis 
izolatorSi, sadac wamebas hqonda adgili, Zalzed Znelia.  amitom 
samedicino intervius dros eqimma unda moiTxovos sruli konfidenciuroba, 
da Tuki ar arsebobs patimris Tanxmoba an situaciis Sefasebisas  
usafrTxoebis garantiebi ver moiZebneba, Tavi unda Seikavos yovelgvari 
komentarisagan da sagamomZieblo organoebs unda ganucxados, rom isini 
werilobiT daskvnas miiReben mxolod oficialuri momarTvis Semdeg da, 
patimris Tanxmobis SemTxvevaSi, igi mogvianebiT gaegzavnebaT.  

samedicino gamokvlevebi da eqspertiza unda mimdinareobdes 
samedicino dawesebulebaSi, sadac pacienti met-naklebad usafrTxod 
igrZnobs Tavs, Tumca totalitaruli reJimebis pirobebSi wamebis msxverpli 
wamebis praqtikis mqone qveyanaSi yovelTvis  daucvelad grZnobs Tavs.  
 aseve sayuradReboa, rom wamebis Sesaxeb detaluri informaciis 
misaRebad erTi viziti SesaZloa sakmarisi ar iyos, unda iqnas 
gaTvaliswinebuli wamebis saxe da eTnokulturuli Taviseburebanic, ase 
magaliTad gaupatiurebis SemTxvevaSi, xSirad wamebis msxverplebs ar surT 
am Temaze saubari da gaxmaureba, isini moiTxoven am faqtis damalvas ojaxis 
wevrebisganac. amisaTvis Terapevts, romelic uSualo kontaqtSi imyofeba 
wamebis msxverplTan, unda hqondes mosmenis unari da moTmineba, raTa 
pacientma SeZlos bolomde gaxsna da, amave dros, ar iqnas ganmeorebiT 
travmirebuli. 
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 Zalze mniSvnelovania wamebis msxverplisaTvis mxardamWeri garemos 
Seqmna. Aam TvalsazrisiT aucilebelia gamomkiTxvelis sworad SerCeva, 
genderuli faqtorebis, asakis, eTnikuri faqtorebis, piradi istoriisa da 
sxva faqtorebis gaTvaliswinebiT. ase magaliTad seqsualuri wamebis 
SemTxvevaSi Tiki msxverplia qalia, umjobesia gamomkiTxveli iyos qali.  
Aseve unda aRiniSnos, rom mxardamWeri garemos SeqmnaSi SeasaZloa didi 
roli Seasrulos ojaxis wevrma, advokatma, uflebaTa damcvelma, 
me4gobarma an Tarjimanma. Didi mniSvnelopba eniWeba TarjimnebTan 
muSaobas: 

 gamokiTxvis dros Tarjimnebi SesaZloa kritikuli monawileebi 
iyvnen, isini ar arian `carieli kedeli”.  

 Tarjimnebma SesaZloa gamomkiTxvels daxmareba gauwion rogorc 
kulturis sakiTxebis `mrCevlebma” 

 Tarjimnebi  wamebagadatanilTaTvis unda iyvnen ndobis aRmZvrelebi, 
ar iwvevdnen sircxvils, akmayofilebnen gamomkiTxvelTan 
dakavSirebuli kriteriumebis msgavs kriteriumebs. 

 Tarjimnebs SesaZlo hqondeT gamomkiTxvelebis msgavsi reaqciebi, maT 
Soris kontr-transferensi  da iribad gadacemadi travmatizacia..  

 isini - Tu SesaZlebelia - uzrunvelyofil unda iyvnen treningiT, 
daxmareba-zrunviTa da meTvalyureobiT. ukidures SemTxvevaSi 
Tarjimans unda Cautardes instruqtaJi gamokiTxvebamde, xolo 
gamokiTxvis  Semdeg  Cautardes `gamokiTxva”.    

damxmareTa mimarT undobloba, rac xSirad niSandoblivia wamebis 
msxverplisaTvis SesaZloa gamowveuli iyos Semdegi mizezebiT:  

  wamebaSi monawile eqimebi an daxmarebis sferos sxva eqspertebi 
 damxmaris gaurkveveli funqcia 
 gaurkvevelia konfidencialobis sakiTxi 
 devnis Semdgomi reaqtiuli paranoia  
 fsiqiatriuli/fsiqologiuri stigmatizacia  
 gansxvavebuli/ igive eTnikuri/politikuri/genderuli jgufi 

warmatebuli gamokiTxvisaTvis Zalze mniSvnelovania SeZlebisdagvarad 
pozitiuri garemos Seqmna, romelic ar iqneba msgavsi dakiTxvisa an 
sasamarTlo procesisa da Tavisi konstruqciiTa da maneriT ar moagonebs 
msxverpls amgvar procedurebs. Aamgvarad, gamokiTxvisas aucilebelia 
megobruli garemos Semna, romlis mokle sakontrolo CamonaTvali 
Semdegia:  
 

 garkveuli da saimedo informaciis micema, kiTxvebis dasmisa da 
eWvebis gamoTqmisaTvis drois micema, 

 aSlilobis mauwyebel signalebis (disociacia, daZabuloba, 
oflianoba, mousvenroba) amocnoba da `usityvo enis” (araverbaluri 
komunikacia) codna, 

 ususurobis SegrZnebis gamwvavebis Tavis arideba 
wamebagadatanilebSi, 

 kontrolirebadoba: wamebagamovlili unda imyofebodes adeqvaturi 
kontrolis qveS kritikul momentebSi, 

 manZilis uzrunvelyofis mizniT Sesaferisi zomis oTaxi, 
 droisa da usafrTxoebis signalebis mniSvneloba.  
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 gamoavlineT iseTi situaciebi da obieqtebi, romlebic iwveven Zalian 
intensiur mogonebebs, 

 gaecaniT fsiqologiur faqtorebs urTierTqmedebis dros, maT Soris 
kontr-transfersis reaqciebs,  

 uzrunvelyaviT sakmarisi dro yvela saxis gamokiTxvisaTvis, Tu 
saWiroa, dayaviT ufro mokle gamokiTxvebad, 

 daasruleT gamokiTxva misaRebi an pozitiuri saxis gancxadebiT, 
 SeqmeniT pozitiuri garemo gamomkiTxvelisaTvis. aRiareT Tqveni 
sakuTari daZabuloba an arakomfortulobis SegrZneba. miendeT 
Tqvens sxeuls. Tavi aarideT gadawvas. 

U 
unda aRiniSnos, rom `umtkivneulo” samedicino procedurebma 

SesaZloa warmoqmnas wamebis Sesaxeb mogonebebi. 
 
magaliTebi: 
eleqtrokardiologiurma eleqtrodebma SesaZloa gamoiwvios deniT 
wamebis mogonebebi, 
 Semowmebis mizniT fexebis gaweva warmoqmnis gaupatiurebasTan 
dakavSirebul mogonebebs, 
gastroskopia an kbilebis mkurnaloba iwvevs oraluri gaupatiurebis 
mogonebebs.  
 
Semowmebis an fizioTerapiis dros mklavis moZraobam SesaZloa 
gamoiwvios  warsulSi gadatana (arasasurveli mogonebebi). 
 
Uunda aRiniSnos, rom Tu intervius Catareba ganxorcielda kargad da 
saTanado pirobebSi, Semowmebam an gamokiTxvam SesaZlebelia 
gaaumjobesos fsiqiologiuri mdgomareoba da iqonios Terapiuli 
efeqti (Tumca ver Secvlis SemdgomSi aucilebel mkurnalobas), rac 
SeiZleba SemdegSi gamoixatos: 

 mogonebebTan da situaciebTan marTvadi (xSirad TandaTanobiTi) 
brZoliT, fsiqologiuri wamebis an wamebagadatanilis 
TviTdanaSaulis grZonobebis Sedegad warmoqmnili damaxinjebuli 
faqtebis garkveva da dabneulobis daZleva, 

 damnaSavis winaaRmdeg Cvenebis micemiTa da fragmentuli 
mogonebebis srulad aRdgeniT warmodgenis Seqmna.  amis Sedegad 
wamebagadatanili xelaxla rwmundeba Tavis socialur statussa da 
RirebulebebSi.  

 
faqtorebi, romlebic gavlenas axdens gamomkiTxvelisa da 

wamebagamovlilis urTierTobaze, SeiZleba sruliad SemTxveviT gaxdes 
SesamCnevi an saerTod gamorCenili iqnas mxedvelobidan.  magram 
gamocdili gamomkiTxveli gulmodgined unda daakvirdes aseT 
faqtorebs, rom maTi daxmarebiT miiRos damatebiTi informacia..   
 es faqtorebi gavlenas axdenen gamokiTxvaze gaucnobiereblad da 
umarTavad, aman SeiZleba ganapirobos gamokiTxvis dabali xarisxi, 
mniSvnelovani informaciis dakargva, brZola, da gadawva. 
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magaliTiebi: 
 

 transferi 
 kontr-transferi 
 proeqciuli identifikacia 
 saidumloze dafuZnebuli urTierTobani 

 
 
gamokiTxvis fsiqo – dinamiuri faqtorebidan aRsaniSnavia:  
 
kontr-transferis reaqcia.  amJamad arsebuli gagebiT eqimSi/ 

gamomkiTxvelSi gamowveuli yvela emociuri reaqcia, asaxavs rogorc 
wamebagadatanilis/klientis, aseve eqimi/gamomkiTxvelis (an sxva 
damswreebis, magaliTad Tarjimnebis) personalur fsiqologiur istorias 
(maT Soris `mexsierebidan amovardnili momentebi”). grZnobebis marTva 
aseT SemTxvevaSi umniSvnelovanesia: gaerkvieT Tqvens grZnobebSi, magram 
naCqarevad nu moaxdenT reagirebas, Tqvenma  grZnobam SesaZloa gagaxsenoT 
wamebis mTeli procesi - msxverplis damokidebuleba, wamebaze 
damkvirvebeli, an jalaTi da sxva.  

gadatanis reaqcia: 
 pacientSi arsebuli yvela emociuri reagirebisa da qcevis 

saxeebi, maT Soris adre gancdili momentiebidan (magaliTad 
wamebidan) awmyo droSi `gadmotanili” emociebi da reaqciebi.  

 SemTxvevis magaliTebi: msxverplis dakiTxvisas jalaTis mimarT 
gamovlenili risxva an uaryofiTi damokidebuleba axla 
mimarTulia gamomkiTxvelis mimarT. gamomkiTxveli Riziandeba, 
mas xom daxmareba surs.. 

saidumloze dafuZnebuli urTierTobani 
utyvi da xSirad gaucnobierebeli `SeTanxmeba” msxverplsa da 

gamomkiTxvels/eqims Soris arasasaimovno an safrTxilo momentebis 
Tavidan acilebis Sesaxeb. es amcirebs gansaxilveli saWirboroto 
sakiTxebis ricxvs, magram icavs msxverpls xelaxali travmirebisagan, an 
sxva pirs travmirebisagan. 

magaliTebi:  
gamomkiTxvelma Tavad gadaitana omis travma da SeiZleba moeridos am 
sakiTxis wamoWras gamokiTxvis dros, Tavis omisdroindeli mogonebebis 
SiSiT. am dros ikargeba mniSvnelovani informacia.  

marTva:  
eZie daxmareba, gaerkvie sakuTari SiSis grZnobaSi da gadatanil mtkivneul 
warsulSi (“mexsirebidan amovardnili momentebi”). 

 
mniSvnelovan informacias wamebagadatanilTaTvis warmoadgens 

Semdegi axsna – ganmartebani, rom  zogierTi simptomis aRmoceneba 
normaluri reaqciaa. zogierTi simptomi aRiniSneba wamebagadatanilTa 
umravlesobis SemTxvevaSi.  

 simptomebi, xSirad asaxaven wamebis gadatanis strategiebs, da aseT 
SemTxvevaSi xdebian `megobrebi”   

 simptomebi aseve SesaZloa asaxavdes damnaSavis ganzraxvas. 
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 araadeqvaturi an Zalian Zlieri sircxvilis an danaSaulis grZnoba 
Cveulebrivi movlenaa da unda iqnes daZleuli  

 megobrebisagan yuradRebasa da mxardaWeras da saubars Sesaferis 
pirobebSi SeuZlia daxmareba, bevri simptomi SeiZleba daZleuli 
iqnas.  

gamokiTxvisas da zogadad dagnostkis dros yuradReba unda daeTmos 
egreT wodebuli “arapirdapiri travmirebis” movlenebs.  zegavlena maTze, 
romlebic kavSirSi arian wamegadatanilebTan. maT gamocdilebasTan an 
wamebis damswreebTan moicavs:    

 damxmareebs, da maT vinc awarmoebs gamokiTxvas: 
 ojaxis wevrebs da naTesavebs,  maT Soris sayuradReboa,  meore da 
mesame Taobis fenomeni (travma) _ uxeSi Zaladobis gavlena SesaZloa 
iseTi mwvave iyos, rom bavSvebs _ da SviliSvilebsac ki –SesaZloa 
ganuviTardeT travmis gansakuTrebuli saxis simptomebi. 
 

raSi SeiZleba gamovlindes es problemebi da ra unda iqnas gakeTebuli:  
 damxmareebi, gamomkiTxvelebi: 
stresis gavlena, kontr-tranferis reaqcia, `daqanculoba” (gadawva 
xangrZlivi kontaqtis Sedegad: gadaRlilobis SegrZneba, 
gaRizianebadoba, cinikuroba, partnioruli problemebis warmoqmna), 
sxvadasxva simptomebis gamovlena.    
ra unda gakeTdes: SemuSavdes stresis marTvis strategiebi, 
gamoyenebuli iqnas supervizia an  jgufis mxardaWera  
 
Tqven da Tqveni ojaxis janmrTeloba –da gamokiTxvis xarisxi 
damokidebulia imaze, Tu rogor daZlevT am problemebs.  

 ojaxi: 
 SesaZloa saWiro gaxdes daxmareba imisaTvis, rom gagebuli da 

daZleuli iqnas wamebagadatanilis problemebi. (Thomas Wenzel, WPA, 2004).  
 
 zemoT moyvanilidan gamomdinare, aucilebelia aRiniSnos, rom wamebis 
msxverplis samedicino – fsiqologiuri eqspertizis SemTxvevaSi, sakiTxi 
unda dadges reabilitaciis Sesaxebac, vinaidan pacientma miiRos pozitiuri 
stimuli da daxmareba, aucilebelia saeqsperto daskvna moicavdes 
rekomendaciebsac da pacients mieces informacia, Tu sad SeuZlia daxmarebis 
miReba, amave dros, unda iqnas ganmartebuli, rom saeqsperto daskvna mas 
moexmareba sasamarTlo davis gadawyvetasa da wamebis mtkicebulebebis 
dokumentirebaSi.  
 Zalze mniSvnelovania wamebis msxverplis zusti diagnostireba. amas 
mniSvneloba aqvs rogorc swori mkurnalobisa da reabilitaciis gegmis 
Sedgenisa da CatarebisaTvis, aseve eqspertizisa da sasamarTlosTvisac. 
rogorc zemoT araerTxel iqna moyvanili, wamebis Sedegebi gamoirCeva 
mravalferovnebiT da moicavs rogorc fizikur, aseve fsiqikur 
komponentsac, amis gaTvaliswinebiT eqspertiza, iseve rogorc samedicino 
diagnostika, Catarebul unda iqnas specialistTa multidisciplinuri 
jgufis mier; aucilebelia masSi monawileobdes rogorc zogadi profilis 
Terapevti, aseve fsiqiatri, nevrologi, travmatologi, fsiqologi, da 
klinikur simptomTa analizis gaTvaliswinebiT  _ sxva calkeuli dargis 
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specialistebi: kardiologi, stomatologi, otolaringologi, ginekologi 
da sxva; sasamarTlo samedicino eqspertizis Catarebisas igive jgufs unda 
daematos sasamarTlo eqspertebic. Sesabamisad, paraklinikuri gamokvlevebi 
aseve gamoirCeva mravalprofilurobiT da amgvari gamokvlevebis gegmas 
erTad adgens SemTxevis mmarTvelis TaosnobiT specialistTa 
multidisciplinuri jgufi.  

 
amgvarad, diagnostika moicavs: 
  

 pirvelad intervius 
 klinikur gamokvlevas, romelsac, rogorc ukve iqna 

aRwerili, atarebs specialistTa multidisciplinuri 
jgufi. igi moicavs garegnul daTvalierebas, klinikur 
gasinjvas sxvadasxva specialistTa mier, pacientis 
komentarebis Sesabamisad cal–calke unda iqnas 
ganxiluli adrindeli dazianebebis mdebareoba da 
gamomwvevi mizezebi da is dazianebebi, romelic pacientis 
mier aRiwereba, rogorc wamebis Sedegebi; klinikuri 
gamokvleva Terapiuli da sxva specialistTa 
konsultaciebis garda unda moicavdes pacientis fsiqikur 
statuss da aseve nevrologiur statuss; 

 fsiqikuri statusis aRwerisas sayuradReboa 
fsiqologiuri gamokvlevis Sedegebis CarTvac; 

 kiTxvarebisa da Sefasebis Skalebis gamoyeneba: klinikur 
diagnozTa umravlesoba, gansakuTrebiT afeqturi 
aSlilobebisa da ptsa-s diagnozi, SeiZleba daisvas 
klinikuri gamokiTxvebisa da gamokvlevis safuZvelze, 
magram SesaZloa sasargeblo aRmoCndes saTanado 
TviTSefaseba an Semfaseblis mier Catarebuli 
gamokiTxvebi an aucileblobis SemTxvevaSi, Tu 
gamoyenebul unda iqnas obieqturi an damatebiTi 
saSualebebi, mosalodnelia skriningis Catareba, an unda 
Sefasdes xangrZlivi kursi. gamoyenebulma saSualebebma 
unda asaxos Zlieri travmis gamomwvev stresgadatanili 
adamianebis enisa da wera-kiTxvis codna, kultura da 
maTSi gamovlenili somaturi da fsiqiatriuli 
aSlilobebisa da reaqciebis SeTavsebadoba.  

 struqturuli klinikuri gamokiTxvebi:  fsiqiatriul 
aSlilobebTan dakavSirebuli struqturuli da naxevrad 
struqturuli gamokiTxvebi SeiZleba daexmaros 
gamomkiTxvels gaecnos diagnostikur kategoriebs da 
warmoadginos kvlavwarmoebiTi standarti ganmeorebiTi 
testirebis Sedegebis saTanado mdgradobiT. CamoTvlili 
saSualebebi damtkicebulia mraval enaze da ganixileba, 
rogorc `oqros standartebi~. yvela exeba posttravmul 
stresul aSlilobas.   

 SezRudvebi: zogierTi aSliloba ar aris ganxiluli; 
orientacia kvlevazea; kvlevis saSualebebi ar unda iyos 
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sazogadoebisaTvis miuRebeli; saWiroa treningi. 
aRniSnuli saSualebebi aseve sicocxlisndeli diagnozis 
dasmis SesaZleblobas iZleva! (xangrZlivi 
retrospeqtuli Sefaseba). yuradReba gamaxvilebulia 
aSlilobebze; sxva Sedegebi ar aris ganxiluli; aranairi 
kompleqsuri ptsa.  

 SCID (struqturuli klinikuri gamokiTxva DSM-IV–Tan 
dakavSirebiT): DSM IV, gamocdili SemfaseblebisaTvis. 

 CIDI (kompozituri saerTaSoriso diagnostikuri 
gamokiTxva): ICD 10, DSM IV, naklebad gamocdili 
Semfaseblebisa da epidemiologiuri kvlevebisaTvis.  

 SCAN (klinikuri Sefasebis Skalebi neirofsiqiatriaSi): 
ICD 10, DSM IV. PSE 10 dayrdnobiT, gamocdili 
SemfaseblebisaTvis.  

 CAPS (klinicistis mier gamosayenebeli ptsa Skala) 
saTanadod damtkicebuli ptsa-s Sesafasebeli saSualeba 
(aseve, mravali travmis an patimrobis Semdeg, da 
xangrZlivi kursisaTvis) moicavs `kompleqsur~ ptsa-Tan 
dakavSirebul nawils (`Tanmxlebi simptomebi~). SeniSvna: 
DSM IV-is safuZvelze. 

 travmis Sefasebis harvardis kiTxvari (HTQ): zogierTi 
nawili, maT Soris movlenebisagan, Tavis tvinis 
travmisagan, zogadi ptsa-s Tanmxlebi simptomebisagan . 

 sayuradReboa aseve sxva Skalebis arsebobac., romlebic 
farTYos gamoiyeneba kvlevebisaTvis: ptsa Sefasebis 
vatsonis kiTxvari, misisipis ptsa Sefasebis kiTxvarebi da 
sxva.  

 fsiqologiuri gamokvleva SesaZloa mimdinareobdes 
sxvadsaxva subieqturi da obieqturi kiTxvarebis 
gamoyenebiT; amisaTvis xSirad gamoiyeneba posttravmuli 
stresuli aSlilobis simptomTa Sefasebis sxvadasxva 
kiTxvari, romelnic zeviT iqna moyvanili. aseve 
depresiisa da SfoTvis Skalebi, agresiisa da pirovnuli 
profilis Semswavleli testebi, mniSvnelovania 
proeqciuli testebis gamoyenebac, magaliTad, bavSvebSi 
xelis testis; rezidualuri da klinikurad Znelad 
gamosavleni Tavis qalas travmebis narCeni movlenebis 
gamosavlenad xSirad gamoiyeneba neirofsiqologiuri 
testebi. 

 ptsa diagnostikis sxva specialuri meTodebi Cveulebriv 
ar arsebobs an ar aris aucilebeli, da SeiZleba saWiro 
gaxdes mxolod gansakuTrebul SemTxvevebSi. magaliTebi: 
qcevaze orientirebuli fsiqofiziologiuri da 
vizualizaciis meTodebi. 
Cveulebriv ar aris aucilebeli, SeiZleba gamoyenebul 
iqnas gansakuTrebul SemTxvevebSi (mtrulad ganwyobili 
sasamarTlo, Sedegebi sakamaToa); xSirad dafinanseba 
rTulia; moarideT pacients stresi; mkurnaloba unda 
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Catardes da integrirebul iqnas diagnostikaSi. SPECT, 
PET, energetikul speqtraluri ECG, pupilometria. kanis 
galvanuri reagireba, sxva periferiuli maCveneblebi. 

 sruli anamnezuri monacemebis Segroveba, rogorc 
wamebamde periodze, aseve wamebis faqtebTan dakavSirebiT 
da wamebis Semdgom periodTan dakavSirebiT; 

 anamnezi unda moicavdes informacias yvela gadatanili 
daavadebis Sesaxeb wamebamde, aseve im daavadebebisa Tu 
dazianebebis Sesaxeb, rac wamebis  Sedegad ganviTarda; 

 wamebis istoria SeZlebisdagvarad detalurad unda 
moicavdes informacias Tu sad, vis mier, rodis da ra 
meTodebiT iqna nawamebi adamiani, aucilebelia misive 
frazebi iqnas moyvanili am istoriis aRwerisas. 

 laboratoriuli da instrumentuli kvlevebi, iseTi, 
rogoric aris Tavis qalas encefalografia, 
gansakuTeebiT ki gulyriTi movlenebis SemTxvevaSi; 
komputeruli tomografia, rodesac pacienti acxadebs, 
rom adgili hqonda TavSi cemas, gonebis dakargviT, 
rentgenologiuri gamokvleva, sxvadasxva organoTa 
eqoskenireba, kardiografia da sxva kardiologiuri 
sfecifikuri gamokvlevebi, ginekologiuri gamokvlevebis 
Catareba mniSvnelovani xdeba gaupatiurebis da sxva 
sasqeso organoebis dazianebis dros.  

 gansakuTrebuli mniSvnmeloba unda mieniWos Tavis tvinis 
travmis diagnostikas, rac moicavs Semdeg komponentebs:  
klinikuri gamokiTxva, SeiZleba monawileoba miiRon 
naTesavebma an megobrebma, radgan wamebagadatanilma 
adamianma SeiZleba ver SeamCnios garkveuli cvlilebebi 
qcevaSi an funqcionirebaSi, wamebis Semdeg. 
neirofsiqologiuri testirebas, eleqtro 
encefalografias (EEG), radio vizualizaciis meTodebis 
gamoyenebas: : 
- rentgeni, otoskanireba 
- CAT (tomograma) 
- NMR (vizualizacia birTvul-magnituri rezonansis 
meTodiT) 

 neirofsiqologiuri testireba 
miuxedavad imisa, rom mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli 
stambolis protokolSi xsenebuli SezRudvebi, 
neirofsiqologiuri testireba warmoadgens 
saerTaSorisod aRiarebul standartul proceduras 
Tavis tvinis travmis mravali formis diagnostikaSi, 
romlis ganxorcielebac SesaZloa rTuli iyos umetes 
situaciebSi (rogoricaa cixe).  
aseve gaTvaliswinebul unda iqnas, rom wamebis dros 
miyenebuli Tavis tvinis travma SeiZleba atipiuri iyos 
da, rom standartuli diagnostikuri procedurebis 
gamoyenebiT SeiZleba ar gamovlindes iseTi meTodebiT 
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miyenebuli dazianeba, rogoricaa `submarino~ (gudva). 
dazianebis nebismieri forma SeiZleba gamovlindes 
gansakuTrebiT difuzuri Tavis tvinis travmis Semdeg, 
romelic aseve arsebobs fokaluri travmebis dros. 
testireba SeiZleba iyos stresuli (wamebis gaxseneba) an 
SezRuduli enisa da kulturuli faqtorebis gamo.  

 mini fsiqikuri statusi: mini fsiqikuri statusi 
warmoadgens kognitiuri funqciis, Sefasebis 
gavrcelebul, araspecifikur da SezRudul saSualebas.  
zogierTi SekiTxva SeiZleba ar Seesabamebodes 
kulturul an socialur fons.  
SeiZleba gamoyenebul iqnas ufro Zlieri darRvevis 
miaxloebiTi diagnozis misaRebad. Zlieri darRvevis 
SemTxvevaSi, adekvaturi gamokiTxva SeiZleba rTuli 
aRmoCndes da aseT dros, Tavis tvinis travma yvelaze 
Cveulebriv ganmartebas iZleva.  

 glasgos komis Skala (GCS) 
 GCS Sefaseba xdeba 3-15 qulebiT, romelTagan 3 aris yvelaze cudi 
Sefaseba, xolo 15 – yvelaze kargi. is sami parametrisagan Sedgeba:    

 
saukeTeso mxedvelobiTi reaqcia, saukeTeso verbaluri 
reaqcia, saukTeso motoruli reaqcia, rogorc es mocemulia 
qvemoT:  

– saukeTeso mxedvelobiTi reaqcia (4)  
– Tvalis saerTod ar gaxela.  
– Tvalis gaxela tkivilis dros.  
– Tvalis gaxela verbalur brZanebaze.  
– Tvalis gaxela spontanurad. 

– saukeTeso verbaluri reaqcia (5)  
– aranairi verbaluri reaqcia  
– gaurkveveli xmebi.  
– uadgilo sityvebi.  
– areuli.  
– orientirebuli. 

– saukeTeso motoruli reaqcia (6)  
– aranairi motoruli reaqcia.  
– reagireba tkivilze.  
– moZraoba tkivilze.  
– tkivilisaTvis Tavis arideba.  
– tkivilis lokalizeba.  
– emorCileba brZanebebs.  

 
 Sefaseba xdeba, rogorc – magaliTad - E4V4M6 = GCS 14.  
 komis 13 quliani an ufro maRali Sefaseba Seesabameba Tavis tvinis 
msubuq travmas, 9-12 – saSualos, xolo 8 da naklebi – Tavis tvinis 
Zlier travmul dazianebas.  

 uaryofiTi Sedegi SesaZloa ar gamoricxavdes Tavis tvinis difuzur 
travmas, radgan mikro-dazianebebi zogjer SeiZleba rTuli 
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aRmosaCeni iyos NMR vizualizaciis drosac ki (vizualizacia 
birTvul-magnituri rezonansis safuZvelze).  

 subduraluri hematoma 
gaiTvaliswineT SesaZlo mniSvnelovani dazianebis Sedegebi, gansakuTrebiT 
subduraluri hematoma, ramac SeiZleba ara mxolod zemoqmedeba moaxdinos 
gamokiTxvaze, aramed moiTxovos gadaudebeli daxmareba.  (Thomas Wenzel, 
WPA, 2004).  
 
dokumentacia 
 

wamebis mtkicebulebebis miRebisaTvis da misi Sedegebis 
aRmofxvrisaTvis mniSvnelovani roli eniWeba samedicino dokumentaciis 
srulad da sworad Sedgenasa da momzadebas. 
 
gansakuTrebiT mniSvnelovania wamebis msxverplis pirveladi samedicino 
Semowmebis monacemebi. amgvarad, im eqimTa pirveladi Semowmebis daskvnas, 
romelTac pirveladi Sexeba aqvT wamebis riskis jgufebTan, 
gansakuTrebuli roli eniWeba. eqimTa amgvar kategorias pivel rigSi 
ganekuTvnebian cixis eqimebi, vinaidan maT aqvT pirveladi Sexeba 
policiidan Semosul patimrebTan.  
 
CPT rekomendaciis Tanaxmad, yoveli patimari cixeSi SesvlisTanave da 
SemdgomSi yovelTvis, adgilis cvlilebisas, unda iqnas gasinjuli eqimis 
mier, unda Cautardes piveladi samedicino gamokvleva. rekomendaciebis 
Sesabamisad amgvari gamokvleva unda tardebodes mkacrad konfidecialurad 
da sxva pirebisaTvis smeniTi distanciis miRma, aseve mxedvelobiTi 
distanciis miRma im SemTxvevebis garda, Tuki meTvalyureobas ar iTxovs 
eqimi.  aseve unda aRiniSnos, rom pirveladi samedicino SemowmebisaTvis 
saxelmZRvanelo principebad SesaZloa gamoyenebul iqnas stambolis 
protokolis principebi, romelic warmoadgens saxelmZRvanelo principebs 
wamebis msxverplis eqspertizisaTvis.  
 

ras unda moicavdes pirveladi samedicino dakvna? 
 

 daskvnaSi unda iqnas miTiTebuli gamosakvlevi piris 
monacemebi; 

 unda iqnas miTiTebuli Tu vis mier da sad tardeba 
pirveladi samedicino Semowmeba; 

 SeZlebisdagvarad unda iqnas aRwerili oTaxi, ganaTeba 
da sxva sayuradRebo detalebi, sadac tardeba gamokvleva; 

 aucileblad unda iqnas miTiTebuli Tu vin eswreba 
gamokvlevas; 

 arsebobs Tu ara raime saxis zewola an SezRudva 
pirveladi samedicino Semowmebis Catarebisas; 

 dakvna unda moicavdes fizikuri da fsiqikuri klinikuri 
gasinjvis monacemebs ; 

 detalurad unda iqnas aRwerili yoveli dazianeba, rac 
sxeulis garegnuli daTavlierebiT vlindeba, maTi feri, 
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formebi, zomebi, aseve palpatoruli gasinjvis monacemebi, 
mtkivneuloba da a.S. 

 aseve detalurad klinikuri gasinjvisas unda iqnas 
aRwerili Sinagani organoebis mdgomareoba; 

 unda aRiweros fsiqikuri statusi; 
 aseve  nevrologiuri statusi; 
 aucilebelia aRiweros gamosakvlevi piris Civilebi misi 

janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb da detaluri 
komentarebi yovelgvar xilul Tu uxilav darRvevasTan 
dakavSirebiT; 

 aucilebelia gakeTebul iqnas  samedicino daskvna 
savaraudo an sindromuli diagnozis miTiTebiT; 

 da Sesabamisi rekomendaciebiT: Tu ra saxis specialistTa 
konsultaciebia saWiro, ra saxis gamokvlevebia saWiro da 
ra saxis  pirveladi daxmareba an Semdgomi daxmareba 
aris mizanSewonili; 

 amgvari daskvna unda moicavdes specialur 
rekomendaciebsac, magaliTad gansakuTrebuli yuradRebis 
Sesaxeb suicidaluri tendenciebis gamovlenis 
SemTxvevaSi; 

 daskvna aseve unda moicavdes pirveladi daxmarebis 
RonisZiebebsac, Tuki amgvari Cautarda gamosakvlev pirs; 

 aucielebelia amgvari daskvna gaecnos TviTon 
gamosakvlev pirs an mis warmomadgenels da 
dafiqsirebul iqnas maTi komentarebic; 

 daskvnas aucileblad xels unda awerdes gamokvlevis 
Camtarebeli eqimi da unda iqnas dafiqsirebuli 
gamokvlevis TariRi da dro; 

 aucileblobisa da saWiroebis SemTxvevaSi cixis eqims 
unda hqondes saSuleba gamoiZaxos sxva specialobis eqimi 
– konsultanti an moiTxovos saswrafod raime saxis 
gamokvleva, an gamosakvlevi pirisaTvis stacionaruli 
mkurnaloba, an sxva saxis gadaudebeli daxmareba;  

 aseve, gamosakvlevi piris Tanxmobis SemTxvevaSi, 
samedicino eqspertizis Catareba qveynis kanonmdeblobis 
gaTvaliswinebiT.  

 aseve aucilebelia moxdes yovelgvari dazianebis 
fotografireba da SesaZloa diqtofonze  gakeTdes audio 
Canaweri (gamosakvlevi piris Tanxmobis SemTxvevaSi). 

 

aqve unda aRiniSnos, rom specialurad samedicino eqspertizisaTvis 
mowodebulia “stambolis protokolis” principebi, romlis mixedviTac 
standartuli gamokvlevis sqema Semdegia: 
 

 

 

 



 88

“ danarTi IV” 

 

wamebisa da sastiki mopyrobis mimarT samedicino eqspertizis Catarebis 

saxelmZRvanelo principebi 

 

qvemoT moyvanili saxelmZRvanelo principebi wamebisa da sastiki, araadamianuri 

an adamianis Rirsebis Semlaxavi mopyrobisa da dasjis efeqtiani gamokvlevisa da 

dokumentirebis principebis saxelmZRvanelos efuZneba (stambulis oqmi). es 

principebi uryev miTiTebas ar niSnavs da maTi gamoyeneba, eqspertizis miznebidan 

gamomdinare, arsebuli saSualebebis Sefasebis Semdegaa SesaZlebeli. wamebisa da 

sastiki mopyrobis fizikuri da fsiqologiuri mkicebulebebis eqspertiza SeiZleba 

Caataros, maTi kvalifikaciidan gamomdinare, erTma an ramdenime eqimma.  

 

I. informacia gamosakvlev SemTxvevaze 

 

gamokvlevis TariRi: ________ Catarebulia moTxovniT (gvari/Tanamdeboba): _________ 

avadmyofobis istoria/angariSi #: ______ gamokvlevis xangrZlivoba ____ sT. __ wT.__ 

gamosakvlevis saxeli: _________ dabadebis TariRi: _______ dabadebis adgili: ______ 

gamosakvlevis gvari: ________________________________-_______ sqesi: mamr./mdedr.  

gamokvlevis Catarebis mizani: ________________________________________________ 

gamosakvlevis saidentifikacio # (ИН): ________________________________________ 

eqimis gvari: ___________________ Tarjimnis monawileobiT (diax/ara), gvari: ______ 

warmodgenili informaciis safuZvelze Tanxmoba miRebulia: diax/ara _______________ 

Tu ar aris miRebuli, ra mizeziT? _____________________________________________ 

gamosakvlevs Tan axlavs (gvari/Tanamdeboba): ___________________________________ 

eqspertizaze damswre pirebi (gvari/Tanamdeboba): ________________________________ 

gamokvlevis dros dasakiTxi piri imobilizebuli iyo: diax/ara; Tu “diax”, maSin ra 

saxiT/ra mizeziT? ___________________________________________________________ 

samedicino daskvna gagzavnilia (gvari/Tanamdeboba/ ИН): __________________________ 

gagzavnis TariRi: ___________________ gagzavnis dro: __________________________ 

samedicino eqspertiza/gamokvleva SezRudvebis gareSea Catarebuli (patimrebis mimarT): 

diax/ara __________________________________________________________________ 

aRwereT dawvrilebiT nebismieri SezRudva: _____________________________________ 

 

II. eqimis kvalifikacia (sasamarTloze CvenebisaTvis) 

 

samedicino ganaTleba da klinikuri momzadeba 

fsiqologiuri/fsiqiatriuli momzadeba 

wamebisa da sastiki mopyrobis mtkicebulebebis dokumentirebis gamocdileba 

regionSi adamianis uflebebis dacvis sferoSi mocemul gamokvlevasTan 

dakavSirebuli specialobis codna da gamocdileba 

publikaciis kvlevasTan dakavSirebuli sajaro gamosvlebi da profesiuli 

momzadebis kursebi 

mokle biografia 

III. gancxadeba Cvenebebis utyuarobis Sesaxeb (sasamarTloze CvenebisaTvis) 
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magaliTad: “piradad CemTvis qvemoT moyvanili faqtebi nacnobia, da vTvli 

sarwmunod im informaciis garda, romlis sisworis Sesaxebac aq varaudi 

gamoiTqva. CemTvis nacnobi da sarwmuno informaciidan gamomdinare, mzad var 

davamowmo zemoT naTqvami”. 

IV. sawyisi informacia 

 

saerTo monacemebi (asaki, saqmianobis saxe, ganaTleba, ojaxis Semadgenloba da a.S.) 

wamZRvarebuli samedicino anamnezi 

wamebisa da sastiki mopyrobis winasamedicino eqspertizis ganxilva 

fsiqosocialuri anamnezi dapatimrebamde 

 

(i)  gancxadeba wamebisa da sastiki mopyrobis Sesaxeb 

 

1. dakavebisa da sastiki mopyrobis mokle aRwera 

2. dakavebisa da dapatimrebis garemoebebi  

3. patimrobis Tavdapirveli da momdevno adgilebi (TariRebi, 

transportirebisa da cxovrebis pirobebi) 

4. sastiki mopyrobisa da wamebis Sesaxeb Tavisufali Txroba (cixeSi yofnis 

yvela adgilze) 

5. wamebis meTodebis ganxilva 

 

(ii)  fizikuri simptomebi da Sromisunarianobis moSla 

 

aRwereT mwvave da qronikuli simptomebisa da Sromisunarianobis moSlis 

ganviTarebisa da gamojanmrTelebis momdevno procesebi. 

 

1. mwvave simptomebi da Sromisunarianobis moSla 

2. qronikuli simptomebi da Sromisunarianobis moSla 

 

(iii)  fizikuri gamokvleva 

1. saerTo garegnuli ieri 

2. kanis safari 

3. saxe da Tavi 

4. Tvalebi, yurebi, cxviri da yeli 

5. piris Rru da kbilebi 

6. gulmkerdi da muceli (sasicocxlo mniSvnelobis funqciebis maCveneblebis 

CaTvliT) 

7. Sard-sasqeso sistema 

8. Zvlovan-kunTovani sistema 

9. centraluri da periferiuli nervuli sistemebi 

 

(iv)  fsiqologiuri anamnezi/gamokvleva 

 

1. Sefasebis meTodebi 
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2. fsiqologiuri xasiaTis Civilebi gamokvlevis dros 

3. anamnezi wamebis Semdeg 

4. anamnezi wamebamde 

5. Tavdapirveli fsiqologiuri/fsiqiatriuli anamnezi 

6. alkoholisa da narkotikebis xmarebisa da maTi borotad gamoyenebis 

anamnezi 

7. fsiqikuri mdgomareobis gamokvlevis Sedegebi 

8. socialuri funqcionirebis Sefaseba 

9. fsiqologiuri testireba (Cvenebebi da SezRudvebi ix. nawili VI. C 1) 

10. neirofsiqologiuri testireba (Cvenebebi da SezRudvebi ix. nawili VI. C 4) 

 

(v)  fotosuraTebi 

 

(vi)  diagnostikuri gamokvlevis Sedegebi (Cvenebebi da SezRudvebi ix. danarTi 

II) 

 

(vii)  konsultaciebi 

 

(viii)  mocemuli gamokvlevis intergretacia 

 

1. fizikuri monacemebi 

a) daadgineT mwvave da qronikuli simptomebisa da Sromisunarianobis 

moSlisa da sastiki mopyrobis Sesaxeb gancxadebebis Sesabamisobis 

xarisxi. 

b) daadgineT fizikuri gamokvlevebis monacemebisa da sastiki 

mopyrobis Sesaxeb gancxadebebis Sesabamisobis xarisxi (SeniSvna: 

fizikuri monacemebis ararseboba ar gamoricxavs wamebasa da sastik 

mopyrobas). 

c) daadgineT pacientis gamokvlevis Sedegebisa da konkretul regionSi 

wamebis meTodebsa da maT momdevno Sedegebs Soris Sesabamisobis 

xarisxi. 

 

   @2. fsiqologiuri monacemebi  

a) daadgineT fsiqologiuri gamokvlevis Sedegebisa da viTomda wamebis 

Sesaxeb cnobis Sesabamisobis xarisxi. 

b)  SeafaseT, eqstremaluri stresis dros tipur an mosalodnel 

reaqciad miRebuli fsiqologiuri monacemebi aris Tu ara 

gamosakvlevi piris kulturuli da socialuri wris konteqstSi. 

c) miuTiTeT gamosakvlevi piris faqtobrivi mdgomareoba fsiqikuri 

moSlilobis dinamikis mimarT, romelic dakavSirebulia travmasTan, 

anu gamokvlevis momenti drois mixedviT ra TanafardobaSia wamebis 

momentTan da gamojansaRebis ra etapze imyofeba gamosakvlevi. 

d) daadgineT paralelurad arsebuli stresis faqtorebis zemoqmedeba 

gamosakvlev pirze (magaliTad, gaxangrZlivebuli devna, iZulebiTi 
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migracia, gasaxleba, ojaxis dakargva, socialuri rolis dakargva da 

a.S.). 

e) miuTiTeT fizikuri mdgomareobis aspeqtebze, romelic SesaZlebelia 

aisaxos klinikur suraTze da romelic gansakuTrebulad aris 

dakavSirebuli wamebis an patimrobis periodSi miRebuli Tavis 

travmis SesaZlebel monacemebTan. 

 

(ix)  daskvnebi da rekomendaciebi 

 

1. mogveciT daskvna yvela zemoT dasaxelebuli wyaroebis monacemebis 

Sesabamisobis Sesaxeb. 

2. daamowmeT simptomebi da Sromisunarianobis moSla, romelic savaraudo, 

sastiki mopyrobis Sedegad, gamosakvlev pirTan kvlav SeiniSneba. 

3. rekomendaciebSi CarTeT gamosakvlevi piris Semdgomi eqspertiza da 

mkurnaloba. 

 

(x)  gancxadeba simarTlis Cvenebis Sesaxeb (sasamarTloze CvenebisaTvis) 

 

magaliTad: “vici ra, crumowmeobis pasuxismgeblobis Sesaxeb kanonis Tanaxmad 

______ (qveyana) vacxadeb, rom zemoT naTqvami simarTles Seesabameba da zustia da 

rom warmodgenili Cveneba ficis qveS iyo micemuli ____ (TariRi) ____ (qalaqi) 

_____ (Stati an olqi)”. 

 

(xi)  gancxadeba samedicino eqspertiza/gamokvlevis Catarebis dros arsebuli 

SezRudvebis Sesaxeb (patimrobaSi myof pirTaTvis) 

 

magaliTad: “qvemore xelis momweri eqimebi amowmeben, rom hqondaT Tavisufali da 

damoukidebeli moqmedebis saSualeba, SeeZloT esaubraT (gamosakvlevTan) da 

gaesinjaT yovelgvari SezRudvebis gareSe daxurul kars miRma da sapatimro 

dawesebulebis Tanamdebobis pirTa mxridan araviTari formis iZuleba ar 

hqondaT”, an “qvemore xelis momweri eqimi iZulebuli var eqspertiza Cavataro 

Semdegi SezRudvebiT”. 

(xii)  eqimis xelis mowera, TariRi, adgili 

 

(xiii)  Sesabamisi danarTi 

 

eqimis namsaxurobis nusxis asli, anatomiuri ilustraciebi wamebisa da sastiki 

mopyrobis dokumentirebisaTis, fotosuraTebi, konsultaciisa da diagnostikuri 

gamokvlevebis Sedegebi da a.S. « (stambolis protololi, 2001) «  

 

damatebiTi informaciis miReba SesaZlebelia adamianis uflebaTa dacvis gaerTianebuli erebis 

organizaciis umaRlesi komisris sammarTvelodan, erebis sasaxle, 1211 Jeneva 10, Sveicaria 

tel.: (+41-22) 917 90 00                                                     faqsi: ((+41-22) 917 02 12 

E-mail: webadmin.hchr@unog.ch                                                                interneti: www.unhchr.ch 
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Tavi V. mkurnaloba  da  reabilitacia 
 

rogorc zemoT iqna moyvanili da aRniSnuli, wamebis Sedegebi 
gamoirCeva polimorfulobiTa da mravalferovnebiT da moicavs, rogorc 
fsiqikur/fsiqologiur, aseve somatur-nevrologiur komponentebsac. aqedan 
gamomdinare iseve rogorc diagnostika, mkurnaloba da reabilitaciac unda 
emyarebodes multidisciplinarul midgomas da gadamwyveti mniSvneloba 
unda eniWebodes wamebis msxverplis kompleqsur mkurnalobasa da 
reabilitacias.  

metad mniSvnelovania multidisciplinaruli reabilitaciisaTvis 
calkeuli SemTxvevis marTva – menejmenti. swori menejmentis warmoebas 
gadamwyveti mniSvneloba eniWeba xarjTefeqturi da zogadad efeqturi 
mkurnalobisa da reabilitaciisaTvis. SemTxvevis menejmenti gulisxmobs 
calkeuli klientis saWiroebebze orientirebuli RonisZiebebis dagegmvasa 
da ganxorcielebas specialistTa multidisciplinaruli gundis mier.  
 

SemTxvevis marTva warmoadgens process an meTods, romlis 
saSualebiTac uzrunvelyofilia klientisaTvis saWiro servisebis 
koordinirebuli, efeqturi da racionaluri gziT miwodeba. 
 

SemTxvevis marTva xorcieldeba sistemuri midgomis safuZvelze, 
klientis moTxovnilebebze orientirebuli servisebis integraciis 
(urTierTdakavSirebuli servisebis) miwodebiT 
sistemur operaciebs axasiaTebs: 1) Senatani (Semavali) monacemebi (Input); 2) 
gamtanunarianoba – gamoyenebis koeficienti (throughtput) 3) gamomavali 
monacemebi an/da produqti (output) 4) ukukavSiri (feed back) 
   

pirobiTad SeiZleba gamoiyos SemTxvevis marTvis, rogorc  sistemis 
Semdegi ZiriTad funqciebi:  
 
 Sefaseba – klientis saWiroebebis, moTxovnilebebis da 

individualuri resursebis Sefaseba. 
 dagegmva _ momsaxurebis srulyofili, kompleqsuri gegmis SemuSaveba. 
 miwodeba – gegmiT gaTvaliswinebuli servisebis miwodeba. 
 monitoringi – miwodebuli servisebis monitoringi da Sefaseba. 
 evaluacia – momsaxurebis efeqturobis Sefaseba. 

 
wamebis msxverplTa reabilitaciisas gamoiyeneba klientze centrirebuli 

midgoma. egzistencialuri TvalTaxedvis gaTvaliswinebiT, upriania 
TviToeul SemTxvevaSi individualuri midgoma da individualuri 
reabilitaciisa da mkurnalobis gegmis Sedgena da ganxorcieleba. 

multiprofiluri diagnostikis Semdeg reabilitaciis gegmas SemTxvevis 
marTvaSi monawile specialistebis gundi adgens jgufuri konsultaciebis 
Sedegad. aRniSnuli gegmis SedgenaSi monawileobs klientic. aucilebelia 
miRebul iqnas misi informirebuli Tanxmoba gansaxorcielebel 
RonisZiebebze. 
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wameba ara marto pirovnebaze aisaxeba, aramed aisaxeba fsiqo – 
socialur da samedicino problemebze mTlianad ojaxSi; amitomac  
aucilebelia, ra Tqma unda maTi TanxmobiT, reabilitaciis procesSi ojaxis 
wevrebis CarTva. 
 
reabilitacia gulisxmobs kompleqsur RonisZiebebs, romelnic Semdegia: 
(Tumca gansakuTrebiT SevniSnavT rom, klinentis saWiroebebis da 
moTxovnilebebis prioritetulobis mixedviT, ar eqvemdebareba 
limitirebas da SezRudvebs) 
 
 samedicino momsaxureba, sxvadasxva saxis samedicino manipulaciebisa 

da medikamentozuri mkurnalobis gaTvaliswinebiT: samedicino 
momsaxurebis saxeebi da medikamentozuri mkurnaloba ganisazRvreba 
im paTologiiT an paTologiaTa jgufiT, romelic gamovlenil iqna 
calkeul SemTxvevaSi; wamebis SemTxvevaSi xSiria Zval – saxsrovani 
paTologiebi, aseve nevrologiuri, stomatologiuri, ginekologiuri 
problemebi, aseve Sardsasqeso sistemis; gulsisxvlZarRvTa sistemisa 
da saWmlis momnelebeli sistemis mxriv paTologiebi; xSirad amgvari 
paTologiebi urTierTSerwymulia, aseT SemTxvevaSi mkurnalobisa da 
reabilitaciis gegmis SedgenaSi aucilebelia calkeuli 
specialistebis erToblivi monawileoba. 

 metad mniSvnelovani da xSirad reabilitaciis aucilebeli meTodia 
fizioTerapia da masaJi, romelic gansakuTrebiT Zval – saxsrovani 
da nevrologiuri paTologiebis dros aris aqtulauri. 

 fsiqikuri/fsiqologiuri reabilitacia da mkurnaloba 
 
travmuli stresis sxvadasxva klinikuri gamovlinebebis dros 

mkurnalobaSi mniSvnelovan rols TamaSobs farmakoTerapia. rigi 
avtorebis azriT (F. Weil et al.), PTSD qronizaciis Tavidan acilebis mizniT, 
aucilebelia fsiqo-travmis Semdeg dauyovnebeli mkurnaloba. yvelaze 
efeqtur saSualebebad, gansakuTrebiT SfoTvis maRali xarisxis dros, 
miCneulia benzodiazepinis rigis preparatebi, rogoricaa 
qlordiazepoqsidi (libriumi), diazepami (valiumi), flurazepami (dalmani) 
da oqsazepami (seraqsi). es preparatebi iTvleba naklebad toqsiurad da ar 
iwveven damokidebulebis warmoqmnas. (Swonger A., Constantine L., BassuckE., 
Shchoonover S., Shader R.). Tumca Tanamedrove midgomebidan gamomdinare 
aRniSnuli preparatebis xangrZlivi droiT daniSvna mizanSewonili ar 
aris, aseve benzodiazepinis jgufis preparatebis daniSvna mizanSewonili ar 
aris Tuki adgli aqvs midrekilebas wamaldamokidebulebis 
problemebisadmi.  zogierTi avtori mizanSewonilad miiCnevs beta - 
adrenoblokatorebis gamoyenebas (propranoli, inderali, anaprilini), 
gansakuTrebiT im SemTxvevebSi, rodesac SfoTva da fsiqo-fiziologiuri 
stresuli aSlilobebi vlindeba pirvel rigSi periferiuli avtonomiuri 
simptomatikiT. (Kolb, Burris, et al). PTSD mkurnalobaSi warmatebiT 
gamoiyeneba tricikliuri antidepresantebi, gansakuTrebiT SfoTvisa da 
depresiuli komponentis mosaxsnelad. (amitriptilini, melipramini). umetesi 
mkvlevarebis azriT, tricikliuri antidepresantebi efeqturia momatebuli 
agznebadobis, akviatebuli gancdebisa da koSmarebis, disociaciuri 
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epizodebis mosaxsneladac. preparatis saSualo dozaa 140 mg. dReSi, xolo 
mkurnalobis saSualo xangrZlivoba _ 8 kviridan 6 Tvemde. sxva monacemebiT 
upiratesoba eniWebaT maos inhibitorTa jgufis antidepresantebs, kerZod 
fenelzins. preparatis doza 75 mg. dan 45 mg. mde. meryeobs. Tumca amJamad 
upiratesoba posttravmuli stresuli aSlilobis mkurnalobaSi eniWeba 
seotoninis ukumitace3bis inhibitorebs – axali Taobis antidepresantebs, 
romelTa moqmedebas gverdiTi movlenebi nakleb axasiaTebs. Axali Taobis 
antidepresantebi miCneulni arian rogorc pirveli arCevis preparatebi 
ptsa – s mkurnalobisaTvis. Aamgvar preparatebs miekuTvneba (egreT 
wodebuli SSRI – s jgufis preparatebi : sertralini, paroqsetini, 
fluoqsetini, fluoqsamini, citaloprami. Axali Taobis antidepresantebs, 
romelic aseve warmatebulad gamoiyeneba ptsa – s mkurnalobisaTvis 
ganekuTvneba aseve nefazodoni da venlafaqsini. (eqspertTa SeTanxmebuli  
gaidlaini, posttravmuli stresuli aSlilobis mkurnaloba, 1999, Jurnali 
klinikuri fsiqiatria, tomi 60). Zlieri agznebis mosaxsnelad gamoiyeneba 
fenoTiazinis jgufis preparatebi qlorpromazini (aminazini, Torazini) da 
Tioridazini (melerili) mcire dozebiT. M. Wolf et al. did mniSvnelobas 
aniWeben antikonvulsant karbamazepins. 

 
      PTSD mkurnalobis ZiriTad meTods warmoadgens fsiqoTerapia. 
gamoiyeneba individualuri, ojaxuri da jgufuri fsiqoTerapiis sxvadasxva 
meTodi.  
 
      mwvave mdgomareobebis da PTSD qronizaciis profilaqtikis mizniT, 
umniSvnelovanesia sami klasikuri principi (Coleman, Butcher, Carson, 
Kentsmith). es principebia: gadaudebloba, daaxloeba da imedi. gadaudebloba 
gulisxmobs adreul diagnostikasa da mkurnalobas. daaxloeba moicavs 
Terapiis Catarebas saomari moqmedebebisa da masiuri katastrofebis 
zonasTan axlos; da bolos, imedi gulisxmobs « gamamxnevebel 
damokidebulebas », roca dazaralebuls STaegoneba momavlis rwmena.  
      R. Grincer omisSemdgomi reaqciebis samkurnalod SemogvTavaza 
individualuri fsiqoTerapiis dros natriumis pentonalis gamoyeneba, rac 
xels uwyobs pirovnebis gaxsnas da ganapirobebs emociuri ganmuxtvisa da 
kaTarzisis swrafad miRwevas.  
 
      eqstremalur situaciebSi, individualuri da jgufuri fsiqoTerapiis 
saxiT, warmatebiT gamoiyeneba travmaze orientirebuli neirolingvisturi 
programirebis meTodi, aseve HhipnoTerapia, msubuqi transis mdgomareoba 
da STagoneba. farTo gavrceleba hpova Mitchel meTodma, rac gulisxmobs 
travmirebulTagan homogenuri urTierTTanadgomis jgufebis Seqmnas 
emociuri ganmuxtvis mizniT.  mocemul etapze mniSvnelovania 
dazaralebulTan srul ndobaze damyarebuli kontaqtis damyareba, romlis 
mizania stresTan dakavSirebuli emociebisagan gantvirTvisa da stresidan 
disociaciis miRweva, rac metad mniSvnelovania "ganmeorebadi gancdis" 
simptomTa mosaxsnelad da PTSD qronizaciis profilaqtikisaTvis. mocemul 
etapze aseve mnivnelovania socialuri Tanadgoma da daxmareba. // 
 



 95

      PTSD qronikuli mimdinareobisas individualuri fsiqoTerapiis 
saxeoba ZiriTadad damokidebulia fsiqoTerapevtis orientaciaze. farTod 
gamoiyeneba bihevioristuli (qceviTi) da kognitiuri (SemecnebiTi) Terapiis 
meTodebi. iseTi meTodebi, rogoricaa sistematiuri desensibilizacia da 
rekurentuli matravmirebeli mogonebebisaTvis azrovnebis damuxruWeba 
(Miller T. 1981).  
 
      rigi avtorebis azriT, PTSD dros umTavresia, matravmirebeli 
movlenebis Sedegad aRmocenebuli intrafsiqikuri, Sinagani konfliqti, rac 
xSirad iwvevs faseulobaTa sistemis msxvrevasa da cxovrebiseuli krizisis 
SegrZnebas; ris gamoc aucileblad miiCneven, rom dazaralebulma 
gaacnobieros misi problemis Sinaarsi da genezi. am midgomis safuZvelze 
SemuSavebulia Terapiuli midgoma (Meichenbaum, Novaco, Everly, Girdano et 
al.), romelic 6 safexurisagan Sedgeba: 1. stresuli reaqciebis Sesaxeb 
yvelaze xSirad gavrcelebuli warmodgenebis koreqcia; 2. stresuli 
reaqciebis Sesaxeb, mis bunebaze pacientisaTvis informaciis miwodeba; 3. 
aSlilobis ganviTarebaSi gansakuTrebuli stresis rolze fokusireba; 4. 
pacientis miyvana stresuli reaqciebisa da misi simptomebis gamovlinebis 
damoukidebel Secnobamde; 5. pacientSi TviTanalizis unaris ganviTareba, 
misTvis niSandoblivi stresorebis identifikaciis mizniT; 6. klinicistis 
mier pacientisaTvis im mniSvnelovani rolis gansazRvra, romelsac es 
ukanaskneli asrulebs mniSvnelovani stresis TerapiaSi.  
 
      rogorc cnobilia, PTSD qronikuli formebisaTvis erTerTi 
umTavresi komponentia adaptaciis darRveva, realobis sworad Sefasebis 
unaris daqveiTeba, aseve interpersonaluri urTierTobebis daRveva, rig 
SemTxvevaSi arakontrolirebadi agresiuloba da mrisxaneba, gaucxoeba, 
emociuri gamijnva. am darRvevaTa koreqciisaTvis aucilebelia 
interpersonalur urTierTobebze orientirebuli jgufuri fsiqoTerapiis 
gamoyeneba. jgufuri fsiqoTerapiis meTodi dReisaTvis iTvleba PTSD 
mkurnalobis wamyvan meTodad (William, Brende, Walker, Nash). 
 
      jer kidev 70-iani wlebis dasawyisSi samecniero literaturaSi 
gamoCnda calkeuli rekomendaciebi jgufuri fsiqoTerapiis Casatareblad 
erTgvarovani jgufebis Seqmnis Sesaxeb (Archibald, Lomg, Miller), magram 
vietnamis omamde am meTodma ver hpova farTo gamoyeneba. 70-ian wlebSi 
Lifton, muSaobda ra vietnamis omis veteranebTan, Camoayaliba 
"urTierTgagebis jgufebi". maTi saqmianobis gaanalizebiT igi mivida 
daskvnamde, rom jgufSi swrafad xdeba urTierTndobisa da 
SekavSirebulobis Camoyalibeba, ris Sedegadac viTardeba erTianoba 
cnebebisa "is, rasac vgrZnob me" da "is, rasac vgrZnobT Cven", magram 
amasTanave gamoxatulad ikveTeba mtruli ganwyoba maT mimarT, visac ar 
gaaCnia identuri travmuli gamocdileba, ris gamoc TvalsaCinoa jgufSi 
Caketvis tendencia. am faqtis gaTvaliswinebiT Parson mier SemuSavebul iqna 
PTSD jgufuri fsiqoTerapiis samfaziani modeli. pirvel fazaSi iqmneba 
"urTierTgagebis jgufebi" mxolod erTnairi darRvevebis mqone, identur 
mdgomareobaSi myofi pacientebisgan (veteranebi, ltolvilebi, Zaladobis 
msxverplni da a.S.). meore fazaSi jgufSi emateba  aranakleb ori axali 
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wevri araidenturi travmuli gamocdilebiTa da ramdenadme gansxvavebuli 
problemebiT. warmoqmnil jgufs ewodeba "fsiqoTerapiuli jgufi". axali 
wevrebis Seyvana xels uwyobs travmirebuli "me"-Ti yvelaze ufro metad 
dezorganizebul pacientebSi emociur afeTqebas, ris Sedegadac iwyeba 
jgufis wevrebSi gamaRizianebeli qcevebi, « Cven vgrZnobT' cnebis Sesustebas 
da gaRizianebas da mrisxanebas "realobasTan" Sejaxebis gamo. Terapevtis 
xelmZRvanelobiT jgufis wevrebi swavloben TavianTi emociebis marTvasa 
da gancdaTa analizs ». amis Semdeg iwyeba mesame faza, anu "fsiqoanalizurad 
orientirebuli jgufi". 
 
      Lindy, Green, Grace azriT, somatizaciisa da fsiqo-somatur simptomTa 
samkurnalod aucilebelia "pirovnebaze orientirebuli fokusuri fsiqo-
analizis gamoyeneba. fokusuri fsiqoanalizi zogadad moicavs Semdeg fazebs: 
"gaxsnis fazas", romelic moicavs pacientsa da Terapevts Soris ndobis 
kontaqtis da Terapevtis mimarT rwmenis Camoyalibebas, travmis im 
detalebis gacnobas TerapevtisaTvis, rac wamyvan rols TamaSobs da 
mniSvnelovania da gantvirTvis miRwevas. meore, "Sualedur" fazaSi, 
Terapevti exmareba pacients identficireba moaxdinos da gamokveTos 
travmuli movlenis specifiuri konfiguraciis konturebi: « movlenis 
romeli sakvanZo detalebi agondeba mimdinared da romeli arsebobs 
gamudmebiT, myarad ». mesame, bolo fazaSi, Seqmnili wyvili muSaobs travmis 
gaazrebasa da pirovnebis mier sakuTari pirovnuli organizaciis 
gacnobierebaze da momavalisaTvis gamosadegi jansaRi azris SemuSavebaze.  
 
      iugoslaviis omis Sedegad ltolvilTa Soris warmatebiT iyenebdnen 
"realobiT Terapiis" models, romelic SemuSavebulia Glasser mier. es 
meTodi mniSvnelobas aniWebs adamianis qcevas mimdinare momentSi da misi 
qcevis efeqturobas sasurveli miznebis misaRwevad. aqcenti keTdeba 
"arCevanze". Glasser mixedviT, Cveni qcevebi, gansakuTrebiT ki Cveni 
moRvaweobis saxeebi da fiqrebi xasiaTdeba arCeviTobiT. es meTodi 
SesaZloa gamoyenebul iqnas rogorc individualurad, aseve jgufurad da 
moicavs ramdenime etaps. pirveli etapi moicavs jgufis Serwymas, 
koncentrirebas jgufSi urTierTndobisa da megobruli atmosferos 
Sesaqmnelad. meore stadia warmoadgens individis mier sakuTari Sinagani 
samyaros gamokvlevas. mesame stadiaSi aqcenti keTdeba qcevaze mTlianobaSi. 
meoTxe stadiaSi fsiqoTerapevti exmareba pacients dagegmos da SeimuSaos 
qcevis efeqturi formebi.  
 
      gansakuTrebiT mniSvnelovania PTSD dazaralebulTa Soris ojaxuri 
fsiqoTerapiis gamoyeneba, radgan Zalian xSiria ojaxis wevrTa Soris 
urTierTobebSi cvlilebebi travmis Sedegad, aseve damaxasiaTebelia 
ojaxis wevrTa Soris gancdebiT urTierTinducireba, ris Sedegadac pirvel 
rigSi zaraldebian bavSvebi. ojaxuri fsiqoTerapia gulisxmobs 
fsiqoTerapiul muSaobas mTel ojaxTan, rogorc jgufTan. fsiqoTerapevti 
exmareba mis wevrebs aRmoaCinon Tavisi funqcionirebis axali 
SesaZleblobebi, rac mimarTulia ojaxis SigniT urTierTobebis 
gaumjobesebaze. mniSvnelovania, rom ojaxis yvela wevrma miaRwios emociur 
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gantvirTvas. igi orientirebulia ojaxis Sida urTierTobebsa da ojaxis 
urTierTobebze garemomcvel adamianebTan, samyarosTan.  
 
      xSirad PTSD ganapirobebs urTierTobebis darRvevebs meuRleebsa da 
wyvilebs Soris, rac ganpirobebulia travmis SinaarsiT. aqedan gamomdinare 
mkurnalobisas didi yuradReba eTmoba wyvilebis Terapias, rac ZiriTadad 
fokusirebulia aratravmirebuli meuRlis mier damxmaris rolis sakuTar 
Tavze aRebaze, Tumca dazaralebulis gamojansaRebis Semdeg mosalodnelia 
damxmaris rolis dakargvasTan dakavSirebiT frustraciisa da depresiis 
gancdebi, ris gamoc fsiqoTerapevti exmareba wyvilebs axali rolebis 
gansazRvraSi, axali gegmebis SemoSavebasa da miRwevaSi.  
 
      ojaxuri da wyvilebis fsiqoTerapiis dros farTod gamoiyeneba 
"rolebiT Terapiis" meTodi.  
 
      SeuZlebelia ar aRiniSnos travmuli stresis mkurnalobaSi 
egzistencialuri analizis roli, romelsac Viktor Frankl warmatebiT 
mimarTavda TviT sakoncentracio banakSic ki. es meTodi gansakuTrebiT 
efeqturia, vinaidan travmuli stresis dros xSirad vlindeba depresiuli 
simptomatika, adgili aqvs msoflmxedvelobis msxvrevasa da xSir 
SemTxvevaSi suicidur tendenciebs. egzistencialuri analizis meTodi 
damyarebulia faseulobaTa sami ZiriTadi sistemis: 1. SemoqmedebiTi 
faseulobani; 2. gancdis faseulobani; 3. damokidebulebis faseulobani, 
mixedviT cxovrebis sazrisis aRmoCenaze da am faseulobaTa sistemebis 
realizaciaze. aseve unda aRiniSnos, rom Viktor Frankl akviatebulobaTa 
mosaxsnelad warmatebiT iyenebda logoTerapiis paradoqsuli intenciis 
meTods. 
 
      mniSvnelovania aRiniSnos, rom dReisaTvis ar arsebobs erTiani 
midgoma PTSD mkurnalobis sakiTxisadmi, an raime specifiuri mkurnaloba, 
ris gamoc PTSD mkurnaloba atarebs simptomur xasiaTs. fsiqoTerapiis 
meTodis da mkurnalobis taqtikis arCevisas aucilebelia pirovnebis 
individualuri Taviseburebebis, misi msoflmxedvelobis, faseulobaTa 
sistemis, ganviTarebis donis, aseve eTno-kulturuli Tu socio-kulturuli 
maxasiaTeblebis, asakis, sqesisa da fsiqotravmis xasiaTis gaTvaliswineba.    
 fsiqologiur reabilitaciaSi mniSvnelovani roli eniWeba art-

Terapias – rac sayuradReboa ori mimarTulebiT: 1) igi mniSvnelovan 
warmodgenas gvaZlevs pirovnebis SigniT arsebul, dafarul 
konfliqtebsa da tendenciebze, aseve fsiqo–travmis pirovnebiseul 
warmodgenaze, 2) amave dros, dinamikaSi warmodgenas gvaZlevs Tu 
rogor viTardeba zogadad reabilitacia, ra iqna miRweuli da ra 
rCeba sayuradRebod. amave dros art-Terapiis meTodi 
umniSvnelovanesia travmuli stresisagan emociuri ganmuxtvisaTvis; 
igi mniSvnelovan rols TamaSobs akviatebuli mogonebebisa da 
gancdebisagan Tavis daRwevis procesSi.  

 
 socialuri reabilitacia  da garemoSi daxmareba, iuridili 

konsultacia:                
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wamebis msxverplTa reabilitaciis sakiTxebi moicavs mravalferovan 
kompleqsur RonisZiebebs, romelTa Sorisac erTerTi mniSvnelovani 
adgili uWiravs socialur reabilitacias, rac pirvel rigSi 
gulisxmobs socialur Tanadgomas. socialuri Tanadgoma moicavs 
Semdeg komponentebs: 1. TviTdaxmarebis jgufebis organizacia 
dazaralebulTa Soris, bunebrivi lideris gamovleniT. aseTi 
jgufebis UumTavresi amocanaa TanagrZnobisa da Tanadgomis 
atmosferos miRweva, emociuri urTierTkeTilsaimedo ganwyoba, rac 
mniSvnelovania emociuri ganmuxtvisa da Seqmnili rTuli 
mdgomareobidan Tavis daRwevisaTvis _ momavlis dagegmva arsebuli 
realobis swori SefasebiT. 2. materialuri daxmarebis organizeba 
yvelaze ufro metad gaubedurebuli adamianebisaTvis. 3. dasaqmebisa 
da funqciebis ganawilebis organizeba. 4. sainformacio samsaxuris 
organizacia da urTierTobebis damyareba sxvadasxva organizaciebTan 
da struqturebTan, raTa moxdes dazaralebulTa informireba 
sakuTari uflebebisa da Tavisuflebebis Sesaxeb, aseve movaleobebis 
Sesaxeb, adgilobriv da saerTaSoriso sakanonmdeblo aqtebs, rac 
warmoadgens pirovnebis dacvis erT-erT umTavres pirobas. 5. 
bavSvebisa da mozardebis reabilitaciis sakiTxSi travmuli stresiT 
gamowveuli iseTi specifiuri problemebidan gamomdinare, rogoric 
aris yuradRebis koncentraciis unaris daqveiTeba, swavlaSi 
CamorCena, interpersonaluri urTierTobebis problemebi, 
mniSvnelovania specialuri programebis SemuSaveba, romlebic 
moicaven unarebis ganviTarebisa da aRmzrdelobiT-saganmanaTleblo 
jgufebis formirebas, kulturul-sportuli da samkurnalo-
profilaqtikuri, Tu gamajansaRebeli RonisZiebebis SemuSavebas. 
gamomdinare wamebis situaciebis specifikidan aucilebelia garemoSi 
socialuri daxmarebis organizeba, raTa SeZlebisdagvarad daculi 
iqnas wamebis msxverplisa da misi ojaxis wevrTa usafrTxoeba, 
amgvari qmedebebi gulsixmobs fasilitatorul aqtivobas calkeul 
saxelmwifoebriv organoebTan, maT Soris Zalovani struqturebis 
warmomadgenlebTan; 
reabilitaciis aucilebel komponents warmoadgens wamebis 
msxverplis iuridiuli konsultireba, daxmareba sasamarTloebSi 
saqmis msvlelobisas; amave daxmarebis umniSvnelovanes samedicino – 
iuridiul komponents Seadgens wamebis msxverplisaTvis samedicino 
daskvnis momzadeba da gacema; amgvari daskvnis gadacema 
sasamarTloebisa Tu prokuraturisaTvis, aseve wamebis msxverplis 
advokatisaTvis.  
 

      amgvarad, reabilitaciisaTvis aucilebelia kompleqsuri midgoma, rac 
gulisxmobs janmrTelobis dacvisa da socialuri uzrunvelyofis 
organizaciebis, ganaTlebis sistemis, adgilobrivi Tu saerTaSoriso 
samarTaldamcavi da sakanonmdeblo institutebis, samTavrobo da 
arasamTavrobo saerTaSoriso Tu adgilobrivi struqturebis aqtiur 
koordinirebul Cabmas reabilitaciis procesSi.  
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      samkurnalo-profilaqtikuri da reabilitaciuri RonisZiebebis 
efeqturad ganxorcielebisaTvis aucilebelia kvalificiuri daxmarebis 
samsaxuris organizacia. 
      aseTi samsaxuris umTavres rgols warmoadgens eqstremaluri 
daxmarebis jgufebis Seqmna, romelic yalibdeba Semdegi specialistebisagan: 
zogadi profilis eqimebi, fsiqiatrebi, fsiqologebi, samedicino debi, 
socialuri muSakebi. isini gadaudebel daxmarebas aRmouCenen 
dazaralebulebs krizisul situaciebSi (magaliTad cixeebSi). aseTi jgufebis 
mTavari amocanaa: swori da swrafi diagnostireba, gadaudebeli daxmarebis 
aRmoCena da dazaralebulTa Semdgomi ganawileba klinikur-dinamiuri 
gamovlinebebis gaTvaliswinebiT. 
      Semdgom rgols warmoadgens specialuri programebis SemuSaveba 
kvalificiuri samedicino da fsiqo–socialuri reabilitaciis aRmosaCenad 
da moicavs ambulatorul da stacionarul daxmarebasa da mkurnalobas.  

amgvari programebis gansaxorcieleblad aucilebelia specialstebis 
momzadeba, vinaidan wamebis dros xSirad adgili aqvs fsiqikuri da fizikuri 
travmebis Serwymas, aseve fsiqo-somatur darRvevebs, mniSvnelovania 
sxvadasxva profilis specialistTa gaTviTcnobiereba travmuli stressa da 
mis mier gamowveul darRvevebis sakiTxebSi. 
      xSir SemTxvevaSi wamebiT gamomwveuli ubedurebebis polimorfuli 
xasiaTidan gamomdinare mniSvnelovania araspecifiuri daxmarebis 
aRmosaCenad moxaliseTa CarTva reabilitaciur RonisZiebebSi; amisaTvis 
aucilebelia maTi gaTviTcnobiereba travmuli stresisa da masTan 
dakavSirebuli fsiqikuri Tu fizikuri problemebis Sesaxeb.  
      kompleqsuri midgomis aucilebelobis gaTvaliswinebiT, 
mniSvnelovania specialistebis mier im organizaciebisa da struqturebis 
informireba, romelnic imyofebian mWidro kavSirSi dazaralebulebTan. 
eseni SesaZloa iyvnen: pedagogebi, aRmzrdelebi, masobrivi sainformacio 
saSualebebis warmomadgenelni, sazogadoebisa da oficialuri 
struqturebis warmomadgenelni da sxvani; yovelive es aucilebelia, raTa 
SemuSavdes swori midgoma dazaralebulTa problemebisadmi, mimdinare 
stresuli situaciebis Semcirebis mizniT.  

wamebis msxverplTa reabilitaciaSi mniSvnelovani roli eniWeba 
wamebis prevenciuli RonisZiebebis SemuSavebasac, vinaidan zogadad 
qveyanaSi wamebis prevenciaze yuradRebis gamaxvileba da saTanado klimatis 
Seqmna aadvilebs wamebis msxverplTaTvis usafrTxo garemos Seqmnas da 
aseve aadvilebs samarTlebrivi Sefasebebis miRwevas, rac Tavis mxriv  
mniSvnelovani komponentia wamebis msxverplis sruli reabilitaciisaTvis.  
 
multtidisciplinaruli jgufi, romelic aris aucilebeli  reabilitaciis 
gansaxorcieleblad : 
 
 zogadi profilis eqimi (Terapevti) 
 eqimi-fsiqiatri 
 nevrologi 
 travmatolgi  
 fizioTerapevti 
 fsiqoTerapevti 
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 art Terapevti 
 fsiqologi 
 socialuri muSaki 
 eqTani 
 sxadasxva konsultantebi (ginekologi, narkologi, kardiologi, 

dermato–venerologi, otolaringologi, oftalmologi, qirurgi, 
pulmonologi da sxva saWiroebisda mixedviT). 

 iuristi 
 
bavSvebTan muSaobisaTvis aucilebelia reabilitaciaSi CarTuli iqnan : 
 
 bavSvTa fsiqiatri 
 bavSvTa fsiqoTerapevti da fsiqologi 
 pediatri 
 pedagogebi 

 
 

danarTi 1 : posttravmuli  stresuli  aSlilobis 
mkurnalbis eqspertTa  SeTanxmebuli  

gaidlainebis zogierTi  sqema   
 
(Expert Consensus Guideline Series, Treatment of Posttraumatic Stress 
Disorder: The Journal of Clinical Psychiatry, V. 60, Supplement 16, 1999; 
Editors for the guidelines: Edna B. Foa, Jonathan R.T. Davidson, and Allen 
Frances.)  
 
gaidlaini I : rogor SevicnoT posttravmuli stresuli 
aSliloba :  
 
1 A: eqstremaluri stresisi tipebi, romelnic iwveven posttravmul stresul 
aSlilobas:   
 
stresoris tipebi magaliTebi 
seriozuli SemTxveva  sagzao, sahaero, sazRvao an 

industriuli avaria. 
Bbunebrivi katastrofa qarborbala, qariSxali, wyaldidoba, 

miwisZvra 
Kkriminaluri SemTxveva Ffizikuri Setevis msxverpli, daWra, 

cema da a.S.   
samxedro  saomar moqmedebaTa TeatrSi 

monawileoba 
seqsualuri Zaladoba  Ggaupatiureba an mcdeloba 
bavSvobisdroindeli seqsualuri 
Zaladoba 

incesti, gaupatiureba, seqsualuri 
kontaqti didTan an gacilebiT did 
mozardTan. 
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bavSvobisdroindeli Zaladoba an 
seiozuli ugulvebelyofa 
(uyuradReboba, mitovebuloba) 

cema, damwvroba, SimSiloba, 
SezRudvebi 

tyveoba, patimroba, wameba  gataceba an tyved ayvana, 
teroristuli Seteva, wameba, 
dapatimreba rogorc samxedro tyve 
an sakoncentracio banakSi yofna, 
devniloba 

travmuli movlenebis Sesaxeb gageba 
an amgvari movlenis xilva 

daxvretaTa xilva, msxverplad 
SewirvaTa xilva, moulodneli 
ucabedi sikvdili sayvareli 
adamianis 

 
 
 
I B stresoris gavlena  
 
stresori unda iyos eqstremaluri 
da ara mxolod Zlieri 

SemTxveva, romelic moicavs 
sikvdilis movlenas an sikvdilis 
muqaras, Zlieri dazianeba, 
gaupatiureba an bavSvobisdroindeli 
seqsualuri Zaladoba. Aar moicavs 
xSirad gavrcelebul stresorebs, 
romelic SeiZleba iyos Zlieri, 
magram ara eqstremaluri 
(magaliTad: samsaxuris dakargva, 
ganqorwineba, skolaSi 
warumatebloba, sayvareli adamianis 
mosalodneli sikvdili).  

stresori iwvevs Zlier subieqtur 
pasuxs 

Ppirovneba ganicdis Zlier SiSs, 
umweobisa (UuZlurebis) da 
saSinelebis gancdas.  

 
I C: ptsa ZiriTadi simptomebi  
 
ZiriTadi simptomebi magaliTebi  
travmuli movlenis ganmeorebiTi 
gancda  

 Aakviatebuli, distresis 
gamomwvevi mogonebebi 
travmuli movlenis Sesaxeb  

 fleSbeqis (Flashbacks) 
epizodebi – gancda, rom 
travmuli movlena kvlavac 
meordeba  

 Ramis koSmarebi, rodesac 
movlena an sxva saSinelebani 
xSirad sizrebSi meordeba.  

 Ggamoxatuli fizikuri da 
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emociuri reaqciebi trigerTa 
mimarT, romelnic pirovnebas 
gadatanil movlenas 
moagoneben  

Ggandevnis simptomebi   Ggaqceva im moqmedebebisagan, 
adgilebis, fiqrebis, gancdebis, 
Sexvedrebisagan, romelnic 
dakavSirebulni arian 
travmasTan  

Eemociuri gayinva  interesebis dakargva 

 sxvebze damokidebulebis 
gancda 

 emociaTa SezRudva (emociuri 
rezonansis daqveiTeba) 

moWarbebuli sifxizlis gancda  Zilis mxriv sirTuleebi  

 gaRizianebadoba an sibrazis 
afeTqebebi 

 koncentraciis gaZneleba 

 moWarbebuli sifxizle 

 gazviadebuli myisieri pasuxi 
 
 
I D: simptomTa xangrZlivoba 
 
Tuki simptomTa 
xangrZlivobaa  

Ddiagnozia aris  Kkomentari  

erT Tveze naklebi Mwvave stresuli 
aSliloba (ara ptsa)  

Ees aris simptomebi, 
romelnic viTardeba 
dauyovnebliv stresoris 
ganviTarebisas an mis Semdeg 
da SeiZleba iyos 
tranzitoruli an 
TavisTavad amowurvadi, 
Tumca jerjerobiT ar 
SeiZleba diagnostirdes 
rogorc ptsa, magram 
gamoxatuli simptomebi am 
periodis ganmavlobaSi 
warmoadgens risk faqtors 
ptsa – s ganviTarebisaTvis.  

1 – 3 Tve  Mmwvave ptsa Aaqtiuri mkurnaloba am 
fazaSi, SeiZleba 
dagvexmaros Tavidan 
aviciloT ptsa – s 
qronizacia 

3 Tve an/ da meti  qronikuli ptsa  xangrZlivi simptomebi 
SeiZleba iTxovdes ufro 
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xangrZliv da Semtev 
mkurnalobas da midrekilia 
asocirebul iyos sxva 
Tanmxleb daavadebebTan  

 
1 E: upiratesad gavrcelebuli Tanmxlebi aSlilobani ptsa –s mqone 
pacientebSi:  
 
vinaidan xSir SemTxvevaSi ptsa –s Tan axlavs sxva qvemoT moyvanili 
aSlilobani, saWiroa CavataroT skriningi maTi gamovlenisaTvis ptsa – Ti 
daavadebul yvela pacientSi da gaviTvaliswinoT es aSlilobani 
mkurnalobis dagegmvisas.  
 
Tanmxlebi mdgomareobani 

 Ddamokidebulebisa da wamaldamokidebulebis problemebi  

 Ddidi depresiuli aSliloba 

 Ppanikuri aSliloba/agorafobia 

 Ggeneralizebuli SfoTviTi aSliloba   

 Oobsesiur – kompulsuri aSliloba  

 socialuri fobia 

 bipolaruli aSliloba 
 
II. mkurnalobis sawyisi strategiebis SerCeva  
 
gaidlaini 2: ZiriTadi mkurnalobis strategiis SerCeva  
 
2 A: mkurnalobis Tanmimdevroba: daviwyoT fsiqoTerapiiT, 
medikamentozuri TerapiiT Tu orives kombinirebiT  
 
es gaidlaini moicavs informacias fsiqoTerapiisa da medikamentebiT 
mkurnalobis Tanmimdevrobis Sesaxeb ptsa –s mqone pacientebSi. Ggidlainis 
momzadebisas erTidaigive SekiTxva daesva fsiqoTerapiisa da medikamentebis 
gamoyenebis eqspertebs. Oorive jgufis eqspertebma rekomendacia gauwies 
fsiqoTerapias, rogorc ptsa – s mkurnalobis pirvelad meTods, magram 
eqspertebi, romelnic medikamentozur mkurnalobas ewevian arian momxre 
orive mkurnalobis meTodis erTdrouli gamoyenebisa dasawyisSive, 
gansakuTrebiT im pacientebSi, romelTac aqvT ufro gamoxatuli ptsa – s 
simptomebi an qronikuli ptsa.  
 
 
asaki simZime Mmwvave ptsa qronikuli ptsa 
bavSvebSi da 
ufro axalgazrda 
mozardebSi 

saSualo  pirvelad 
fsiqoTerapia 

pirvelad 
fsiqoTerapia 

ufro mZime fsiqoTerapia 
pirvelad an 
medikamentozuri 
Terapiisa da 

fsiqoTerapia 
pirvelad an 
medikamentozuri 
Terapiisa da 
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fsiqoTerapiis 
kombinireba 

fsiqoTerapiis 
kombinireba 

Uufrosi asakis 
mozardebSi da 
didebSi  

saSualo pirvelad 
fsiqoTerapia 

fsiqoTerapia 
pirvelad an 
medikamentozuri 
Terapiisa da 
fsiqoTerapiis 
kombinireba 

ufro mZime fsiqoTerapia 
pirvelad an 
medikamentozuri 
Terapiisa da 
fsiqoTerapiis 
kombinireba 

fsiqoTerapia 
pirvelad an 
medikamentozuri 
Terapiisa da 
fsiqoTerapiis 
kombinireba 

Ggeriatriul 
pacientebSi   

saSualo pirvelad 
fsiqoTerapia 

pirvelad 
fsiqoTerapia 

ufro mZime fsiqoTerapia 
pirvelad an 
medikamentozuri 
Terapiisa da 
fsiqoTerapiis 
kombinireba 

fsiqoTerapia 
pirvelad an 
medikamentozuri 
Terapiisa da 
fsiqoTerapiis 
kombinireba 

 
 
2. B: mkurnalobis Tanmimdevroba, rodesac ptsa Serwymulia saxva 
fsiqiatriul aSlilobebTan 
 
rodesac ptsa – s Tan axlavs sxva fsiqikuri aSlilobebi, eqspertebi 
rekomendacias uweven medikamentozuri mkurnalobisa da fsiqoTerapiis 
kombinirebas. amasTanave Zalian mniSvnelvania, rom ptsa diagniostikisas 
aucileblad unda iqnas gaTvaliswinebuli sxva Tanmxlebi fsiqikuri 
aSlilobebisa da wamaldamokidebulebis problembis Sefaseba.  
 
Tanmxlebi mdgomareoba rekomendirebuli strategia 
Ddepresiuli aSliloba Ddasawyisidanve medikamentozuri 

Terapiisa da fsiqoTerapiis 
kombinireba 

bipolaruli aSliloba Ddasawyisidanve medikamentozuri 
Terapiisa da fsiqoTerapiis 
kombinireba 

sxva SfoTviTi aSlilobani (mag., 
panikuri aSliloba, generalizebuli 
SfoTviTi aSliloba 

Ddasawyisidanve medikamentozuri 
Terapiisa da fsiqoTerapiis 
kombinireba 

wamaldamokidebuleba an sxva 
damokidebulebis problemebi  
1)saSualod gamoxatuli problemebi 
2) ufro mZimed gamoxatuli 
problemebi 

M1) mkurnaloba orive aSlilobis 
erTdeoulad 
wamaldamokidebulebisa da ptsa – s, 
2) wamaldamokidebulebis pirvel 
rigSi  an orivesi erTdroulad 
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2 C: daxmarebis done mkurnalobis inicialur fazaSi (pirveli sami Tve an 
stabilizaciis miRwevamde) 
 
Mmkurnalobis sawyis etapze eqspertebis rekomendaciiT fsiqoTerapia unda 
tardebodes yovelkvireulad 60 wuTis xangrZlivobiT individualuri 
seansebis saxiT; pirveli Tvis ganmavlobaSi aseve rekomendirebulia 
medikamentozuri mkurnalobis mizniT yovelkvireuli vizitebi da SemdgomSi 
yovel or  kviraSi.  
 
 rekomendirebulia Aaseve ganixileba 
fsiqoTerapiuli 
seansebis sixSire 

yovelkvireuli Oorjer kviraSi 

fsiqoTerapiuli 
seansebis xangrZlivoba 

60 wuTi (ufro 
xangrZlivi seansebi 
SesaZloa saWiro iyos 
eqspoziciuri 
TerapiisaTvis) 

> 60 wuTze an 45 wuTi 

fsiqoTerapiuli 
seansebis formati 

individualuri individualuri, 
jgufuri an ojaxuri 
Terapiis kombinireba 

Mmedikamentozuri 
mkurnalobis vizitebis 
sixSire 

Yyovelkvireuli 
pirveli Tvis 
ganmavlobaSi da Semdeg 
yovel or kviraSi 

Yyovelkvireuli 3 Tvis 
ganmavlobaSi an yovel 
or kviraSi 3 Tvis 
ganmavlobaSi 

 
gaidlaini 4: sawyisi medikamentis SerCeva  

4 A:  medikamentebis upiratesi klasebi sxvadasxva samizne simptomebisaTvis 
 
TiTqmis yvela SemTxvevaSi eqspertebi upiratesobas aniWeben axali Taobis 
antidepresantebs, iseTi rogoric aris seleqtiuri serotoninis 
ukumitacebis inhibitorebi (SSRI).  Ggunebganwyobis stabilizatorebi aseve 
SeiZleba iyos gamoyenebuli gaRizianebadobisa da agresiis problemebis 
mosaxsnelad. Baseve benzodiazepinebi SeiZleba iyos efeqturi xanmokle 
droiT gamoyenebisas, magram unda iqnas daniSnuli sifrTxiliT 
wamaldamokidebulebis problemebis riskis gaTvaliswinebiT.  
 
 
upiratesad gamoxatuli 

simptomi 

rekomendirebuli 

medikamenti 

Aaseve ganixileba 

akviatebuli fiqrebi  SSRI 

 Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

tricikluri 

antidepresantebi 



 106

“fleSbeqis” epizodebi  SSRI 

 Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

tricikluri 

antidepresantebi 

travmasTan dakavSirebuli SiSi, 

panika da gandevnis simptomebi 

 SSRI 

 Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

 tricikluri 

antidepresant

ebi 

 benzodiazepine

bi (mag., 

klonazepami) 

zogadi SfoTva (moWarbebuli 

sifxizle, SekrToma, gafaciceba)   

 SSRI 

 Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

tricikluri 

antidepresantebi 

benzodiazepinebi 

antiadrenerguli 

buSpironi 

“gayinva”/sxvebze 

damokidebuleba/interesebis 

dakargva 

 SSRI 

 Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

tricikluri 

antidepresantebi 

Ddisociaciuri simptomebi   SSRI 

 Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

 Tricikluri 

antidepresantebi 

Zilis darRveva trazodoni  zolpidemi 

 Bbenadrili 

 tricikluri 

antidepresant

ebi 

 benzodiazepine

bi 

gaRizianebadoba/agznebadoba/sib  SSRI Gunebganwyobis 
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brazis afeTqebebi  Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

stabilizatorebi 

(mag., divalproeqsi) 

tricikluri  

antidepresantebi 

antiadrenerguli  

koncentraciis gaZneleba  SSRI 

 Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

tricikluri 

antidepresantebi 

danaSaulisa da sircxvilis 

gancda 

 SSRI 

 Nnefazodoni 

 venlafaqsini 

tricikluri 

antidepresantebi 

 

4. C: adeqvaturi sawyisi medikamentozuri kursis gansazRvra 

 
iqamde vidre ganvsazRvravdeT medikamentozuri mkurnalobis rezistentobis 
mizezebs, unda vicodeT darwmunebiT, rom medikamentis doza da kursis 
xangrZlivoba sworad iyo gansazRvruli. xSir SemTxvevaSi pacienti 
Rebulobs sxadasxva medikaments, magram arasistematurad adeqvaturi kursis 
mixedviT, rac ar aZlevs klinicists imis saSulebas sworad gansazRvros, 
micemuli medikamenti moqmedebs Tu ara miznobrivad. Eeqspertebi 
rekomendacias uweven, rom im pacientebs, romelTac aqvT nawilobrivi 
pasuxi mkurnaloibaze, daeTmos meti dro mkurnalobisaTvis, vidre maT vis 
SemTxvevaSic pasuxi ar iqna miRebuli.  
 
 Ddrois xangrZlivoba vidre SevcvlideT 

medikaments an davamatebdeT sxva medikaments 
 
 
Aar aris efeqturi 

 
Nnawilobriv 
efeqturia 

antidepresanti 6 kvira 8 kvira 

antifsiqotiki 3 kvira 4 kvira 

benzodiazepini 2 kvira 3 kvira 

buSpironi 4 kvira 5 kvira 
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Gguneb ganwyobis 
stabilizatorebi 

4 kvira 6 kvira 

antiadrenerguli 2 kvira 3 kvira 

 

gaidlaini 9:  medikamentebis dozireba 

warmodgenil cxrilSi Sejamebulia eqspertebis mier rekomendirebuli 

dozebi. es aris zogadi saxelmZRvanelo da rekomendirebulia ufro meti 

informaciisaTvis Sesabamisi farmakologiuri teqstebisa da 

saxelmZRvaneloebis gacnoba. klinikuri gadawyvetileba aris aucilebeli, 

raTa ganvsazRvroT dozireba specifikur pacientebSi, gansakuTrebiT 

bavSvebSi,. moxucebSi, pacientebSi Tanmxlebi aSlilobebiTa da aseve 

kombinirebul mkurnalobaze myof pacientebSi. 

medikamenti Mmwvave faza * 

 

 

sawyisi dozebi 

mozrdilebSi 

(mg. dRe) 

saSualo samizne doza (mg. dRe)  
 

Yyvelaze 

maRali 

dozebi 

(mg. dRe) † 

 

mozrdili 

 

bavSvebi 

 
xanSiSesuli 

SSRIs      

Citalopram 
(Celexa) 

20 20–40 
 

20 
 

20 
 

60 
 

fluoxetine 
(Prozac) 

10 - 20 20–50 
 

10–20 
 

20 
 

80 
 

fluvoxamine 
(Luvox) 

50 100–250 
 

50 
 

100 
 

300 
 

paroxetine 
(Paxil) 

10 - 20 20–50 
 

20 
 

20 
 

50 
 

sertraline 
(Zoloft) 

25 - 50 50–150 
 

50 
 

75 
 

200 

Other 
antidepressant
s 

     

nefazodone 
(Serzone) 

100 300–500 
 

200 
 

250 
 

600 
 

venlafaxine 
(Effexor XR) 

75 75–225 50 150 225 
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Mood 
stabilizers 

     

divalproex 
(Depakote) 

500 500–1500 
 

750 
 

750 
 

2000 

Antipsychotics      

haloperidol 
(Haldol) 

2 2–10 
 

1.5 
 

3 
 

20 
 

risperidone 
(Risperdal) 

1 2–6 
 

1.5 
 

2.5 
 

8 
 

olanzapine 
(Zyprexa) 

5 5–15 
 

5 
 

7.5 
 

20 
 

quetiapine 
(Seroquel) 

50 100–400 
 

—‡ 
 

150 
 

800 

Anti-anxiety 
medications 

     

buspirone 
(BuSpar) 

15 20–60 
 

20 
 

30 
 

60 
 

alprazolam 
(Xanax)§ 

1 1–4 
 

1 
 

1.5 
 

4 
 

clonazepam 

(Klonopin)§ § 

1 1–4 1.5 1.5 4 

 
§ pacientebSi wamaldamokidebulebis problemebiT, an/da amgvari problemebis 
istoriiT rekomendirebulia sifrTxiliT gamoyeneba.   
† (gamoSvebis formis gaTvaliswinebiT) 

‡eqspertTa rekomendaciiT ar gamoiyeneba 

*rekomendirebuli SemanarCunebeli dozebi, romelic rogorc wesi eqvivalenturia 

mwvave fazis dozebis 

† (gamoSvebis formis gaTvaliswinebiT) 

 

gaidlaini 10: damyolobis gazrda  

 

pacientis sruli TanamSromloba mkurnalobis procesSi xSirad gadamwyveti 

mniSvnelobisaa. mocemuli cxrili warmoadgens eqspertTa rekomendacias 

Terapiuli urTierTobebis gaumjobesebis Sesaxeb da pacientis rolis 

gaZlierebaze mkurnalobis procesSi.  
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strategiis tipi rekomendacia 

zogadi  fsiqoganaTleba 

 pacientTan samkurnalo 

intervenciis racionalobis 

xSiri ganxilva 

 mkurnalobis SerCevisas 

mxedvelobaSi unda iqnas 

miRebuli, Tu ras aniWebs 

pacienti upiratesobas 

 unda iqnas CarTuli naTesavi 

an mniSvnelovani pirovneba 

mkurnalobis adreul stadiaze 

 

programuli  wamaldamokidebulebis 
problemis Seswavla da 
mkurnaloba 

 swarafi da advilad 
xelmisawvdomi mkurnalobis 
uzrunvelyofa 

medikamentozur mkurnalobaze myofi 

pacientebisaTvis 

 medikamentis SerCeva gverdiTi 

movlenebisadmi tolerantobis 

gaTvaliswinebiT 

 daviwyoT dabali dozidan da 

nela avwioT doza, raTa 

tavidan aviciloT gverdiTi 

efeqti 

 

 

gaidlaini 11: ptsa – s prevencia da qronizaciis Tavidan acileba 

prevenciis wveTi (uncia) xSirad udris mkurnalobis zRvas (funts). 

adamianebis daxmarebam, eqstremalur stresorze TavianT myisier reaqciebs 

efeqturad miudgnen, SeuZlia kargad aicilos Tavidan ptsa mTlianad an 

rogorc minimum Seamoklos simptomTa xangrZlivoba.  yvalas visac 

uviTardeba eqstemalur stresorze simptomebi, eqspertebi rekomendacias 
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uweven, uzrunvelyofil iqnan fsoqo – ganaTlebiT, normalizebis 

pirobebiT, danaSaulis gancdidan ganTavisuflebiTa da emociuri 

kaTarzisiT.  Tu simptomebi 1 Tveze met xans grZeldeba, eqspertebi iZlevian 

rekomendacias damatebiT gamoyenebul iqnas specifikuri fsiqoTerapiuli 

teqnikebi da mowodebuli medikamentozuri Terapia, raTa Tavidan iqnas 

acilebuli qronizaciis problema.  

 

 Pptsa – s prevencia 

pacientebSi mwvave 

stresuli aSlilobiT 

Qqronikuli simptomebis 

prevencia pacientebSi mwvave 

ptsa - Ti 

rekonediacia  Ffsiqo- ganaTlebis 

uzrunvelyofa 

 Mmovlenaze 

reaqciis 

normalizeba 

 iracionaluri 

TviTdanaSaulis 

gancdis Semsubuqeba 

 movlenis emociuri 

gacocxlebisa da 

xelaxali 

gadmocemis 

xelSewyoba 

 

 Ffsiqo- ganaTlebis 

uzrunvelyofa 

 Mmovlenaze reaqciis 

normalizeba 

 iracionaluri 

TviTdanaSaulis 

gancdis Semsubuqeba 

 movlenis emociuri 

gacocxlebisa da 

xelaxali gadmocemis 

xelSewyoba 

 kognitiuri Terapia 

 eqspoziciuri Terapia 

 SfoTvis marTvis 

teqnikebi 

 

Aaseve ganixileba  SfoTvis marTvis 

teqnikebi 

 jgufuri krizisuli 

intervencia 

 kognitiuri 

Terapia 

 mkurnalobis dawyeba 

antidepresantiT 
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danarTi # 2:  

warmodgenilia gamokvlevisa da reabilitaciis anketa, romelic 

SemuSavebulia centri « empaTia »s mier da asaxavs identifikaciis, 

monitoringisa da reabilitaciis yvela komponents:  

 

 

 

 

 

 

danarTi #2 

wamebis msxverplTa  monitoringisa  da  reabilitaciis 
samedicino da  fsiqo - socialuri  programa 

 
 

I. anketuri monacemebi 
1. saxeli, gvari ____________________________________ 

anonimurobis SemTxvevaSi gadadiT 2 punqtze. 
2. kodi _____________________________ G  - XX - 000N 
3. gamokvlevis TariRi __________________________________ 
4. sqesi ______________mdedr. / mamr. 
5. asaki _____________________________________________ 
6. erovneba: ______________________________________________ 
7. moqalaqeoba ____________________________________________ 
8. amJamindeli adgilsamyofeli ________________________________ 
9. mudmivi sacxovrebeli adgili _______________________________ 
10. amJamindeli statusi ____10.1. devnili. 10.2. patimari. 10.3. yofili 

patimari. 10.4. sxva (miuTiTeT) ________________________________ 
 

II. wamebis istoria 
1. wamebis msxvepli / 1.1. aris. 1.2. ara. 1.3. eswreboda naTesavebis an ojaxis 

wevrebis wamebas. 1.4. eswreboda sxvis wamebas. 
2. wamebis adgili / 2.1. policiis izolatori. 2..2. cixis izolatori. 2.3. 

uSiSroebis izolatori. 2.4. jaris izolatori. 2.5. samxedro konfliqtis 
zonaSi yofnisas. 2.6. sxa (miuTiTeT) __________________________ 

3. wamebis TariRi da xangrZlivoba _______________________________ 
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4. wamebis intensivoba / 4.1. sistematiuri. 4.2. erTjeradi. 
5. vis mier iqna ganxorcielebuli / 5.1. policiis mxridan. 5.2. Zalovani sxva 

struqturis mxridan (romeli miuTiTeT) _____________ 5.3. erTi 
adamianis mier. 5.4. jgufis mier (jalaTebis jgufi Tu sxva miuTiTeT). __ 

6. saxelmwifo moxelis davalebiT _______________________________ 
7. sxva (miuTiTeT vis mier da ra viTarebaSi) ________________________ 
8. eswreboda Tu ara eqimi an sxva samedicino personali _______________ 
9. iRebda Tu ara monawileobas samedicino personali ________________  
10. wamebis mizani / 10.1. informaciis miReba. 10.2. danaSaulis aRiareba. 10.3. 

damatebiTi danaSaulis (an romelic ar Caudenia) aRiareba. 10.4. fulis 
gamoZalva. 10.5. pirovnuli damcireba. 10.6. pirovnebis damorCileba, 
daTrgunva. 10.7. ideologiuri Sexedulebebi. 10.8. aRmsarebloba. 10.9 
eTnikuri kuTvnileba 10.10. mwamebelTa sadisturi tendenciebi. 10.11.  sxva 
(aRwereT) _____________ 
damatebiTi informacia aRwereT  
 
 

III. gamoyenebuli meTodebi 
 
1. fizikuri meTodebi 
 
1.1. cema ("dubinkebiT", CeqmebiT, iaraRis tariT, sxva blagvi 

sagniT, xeliT sxva) - gaxazeT romeli. 
ki Ara 

a) sistematizirebuli   
b) arasistematizirebuli   

1.2. eleqtrodeniT wameba   

a) piris Rrudan   
b) sasqeso organoebidan (an mkerdi)   
g) kidurebidan (falangebi)   

d) sxva (miuTiTeT) --------------------------------------   
1.3. Camokideba   
1.4. arafiziologiuri mdebareoba   
1.5. seqsualuri wameba   

a) gaupatiureba   
b) gaSiSvleba   
g) iZulebiTi ananizmi   

d) iZulebiT monawileoba sxvis gaupatiurebaSi   
e) damamcirebeli pozis miReba   

v) sasqeso organoebis dazianeba   
z) sxva (miuTiTeT) --------------------------------------------------------   

1.6. samedicino - stomatologiuri wameba (kbilebis daZroba 
da a.S.) 

  

1.7. moxrCoba (airwinaRi an wyalSi Cayuryumalaveba TaviT - 
aRniSneT romeli) 
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1.8. farmakologiuri wameba (narkotikiT an sxva preparatiT 
- SeZlebisdagvarad miuTiTeT, an ar icis riTi) 
_______________________________________________ 

  

1.9. daRis dasma (frCxilebis daZroba, falangis moWra, 
yuris moWra, Tvalis amoTxra, xorcebis aTla, sxva 
(miuTiTeT romeli an aRwereT sxva) 
_______________________________________________ 

  

1.10. damwvroba (sigaretiT, cxeli SanTiT, gavarvarebul 
"reSotkaze" dakvra, sxva - miuTiTeT romeli an aRwereT 
sxva ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

1.11. cxovelebiT wameba (ZaRlebis miseva da a.S.)   
1.12. sxva (aRwereT) ------------------------------------------------------------------   
1.13.  miuTiTeT damatebiTi informacia   

1.14.  
 

miuTiTeT, iqna Tu ara gamoyenebuli iseTi meTodebi, 
romelnic ar toveben fizikur kvals, romeli aRwereT 

  

 
 
2. fsiqologiuri meTodebi 
 
2.1. deprivacia, izolacia ki ara 
2.2. sibnele, Jangbadis nakleboba, sicive   
2.3. cxovelebi (mRrRnelebi), mwerebi izolatorSi.   
2.4. sanitaruli pirobebis uqonloba   
2.5. sakanSi agentis arseboba   
2.6. sxva wamebis msxverplebTan yofna   
2.7. sxvisi wamebis xmebis gageba   
2.8. sxvis wamebaze daswreba   
2.9. megobris an ojaxis wevris wameba   
2.10. Zilisi deprivacia   
2.11. wamebis gaurkveveli molodini   
2.12. muqara: 1. gaupatiurebis. 2. ojaxis darbevis. 3. ojaxis 

wevris wamebis. (aRniSneT romeli an daamateT da 
aRwereT sxva ----------------------------------------------------------------- 

  

2.13. sityvieri Seurachyofa, daSineba, damcireba   
2.14. cru sikvdiliT dasja   
2.15. sasmeli wylisa da sakvebis ar micema   
2.16. bunebrivi moTxovnilebebis dakmayofilebis SezRudva   
2.17. ararealuri arCevani (aRiareba, gacema, Sekvra muqaris 

qveS - miuTiTeT romeli an daamateT) ------------------------------ 
  

2.18. samedicino daxmarebis uqonloba   
2.19. sxva (aRwereT) ------------------------------------------------------------------   
2.20. damatebiTi informacia aRwereT  
 

IV. mwvave Sedegebi 
1. fizikuri Sedegebi 
1.1. Tavis tvinis mwvave travma gonebis dakargviT ki ara 
1.2. Wriloba (Tavis areSi, saxisa da kisris areSi, mkerdis   
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areSi, zurgis areSi, kidurebze sxva - miuTiTeT) ------------- 
1.3. damwvroba (Tvais areSi, saxisa da kisris midamoSi, 

mkerdis areSi, zurgis areSi, kidurebze, falangebze, 
kanze Tu lorwovan garsze an sxva areSi miuTiTeT) -------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------  

  

1.4. mwvave sisxldena (miuTiTeT saidan) ---------------------------------   
1.5. motexiloba (saxis Zvlebis, kidurebis, falangebis, sxva - 

miuTiTeT) ------------------------------------------------------------------------- 
  

1.6. tkiviliT gamowveuli Soki   
1.7. gul - sisxlZarRvTa mwvave ukmarisoba (infarqti, 

stenokardia) 
  

1.8. sunTqvis ukmarisoba   
1.9. Tirkmlis mwvave ukmarisoba   
1.10. infeqciuri daavadeba   
1.11. sasqeso organoebis dazianeba   
1.12. nerv - kunTovani dazianeba (parezi, krunCxva, myesebis 

dazianeba) -------------------------------------------------------------------------- 
  

1.13. daJeJiloba (miuTiTeT midamo) ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

1.14. mxedvelobis dazianeba   
1.15. smenis aparatis dazianeba   
1.16. sxva (aRwereT) ------------------------------------------------------------------   
 
1.17. miuTiTeT mwvave fazis xangrZlivoba  
 
2. fsiqikuri reaqciebi 
 
2.1. afeqtur - Sokuri reaqcia 

a) stuporozuli varianti (Sekaveba, garindebuli yofna 
erT pozaSi, umweobisa da sicarielis SegrZneba, 
Zilis darRveva - miuTiTeT da aRwereT ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

ki ara 

b) mwvave agzneba (aJitaciiT, suiciduri aqtivobiT, 
parasuicidi, TviTdazianeba - mcdeloba Tu survili, 
Zilis darRveva, fsiqo - motoruli agzneba - aRwereT 
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

 

  

g)  cnobierebis Secvla (gabrueba, Seviwroeba, Secvla    
    sxva - aRwereT ------------------------------------------------------------- 
    ------------------------------------------------------------------------------------- 
    ------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. gamyaviT calke _ suicidis mcdeloba, suicidaluri 
azrebi, TviTdazianebis mcdeloba, TviTdazianebis faqti, 
TviTdazianebis azrebi - (aRniSneT romeli da aRwereT) -
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2.3. sxva (aRwereT gancdebi) ----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

  

 
2.4. miuTiTeT mwvave fazis xangrZlivoba --------------------------------------------------------- 
 

V. samedicino daxmareba mwvave periodSi 
 
1.1. samedicino daxmareba aRmoeCina wamebisTanave 
1.2. samedicino daxmareba aRmoeCina kvalis dafarvis mizniT 
1.3. samedicino daxmareba aRmoeCina im mizniT, rom SeeSindaT ar 

momkvdariyo 
1.4. samedicino daxmareba ar aRmoCenia 
1.5. arakvalificirebuli daxmareba aRmouCines sxva patimrebma an sxva 

adamianebma 
1.6. iqna Tu ara gaformebuli samedicino dokumentaciaSi misi 

mdgomareobis Sesaxeb da Tu ris Sedegad ganviTarda aRniSnuli 
dazianeba 

1.7. patimrebis SemTxvevaSi: cixeze gadmoyvanis Semdeg inaxula Tu ara 
samedicino komisism da aRiwera Tu ara maTi mdgomareoba samedicino 
dokumentaciaSi 

1.8. visgan Sedgeboda samedicino komisia, eswreboda Tu ara fsiqiatri 
1.9. ganacxada Tu ara vinmesTan, rom igi wamebis msxverplia 
1.10. Tu ganacxada visTan da ra reagireba mohyva Tu ar ganacxada, ra 

mizeziT ra saxis gamokvlevebi an mkurnaloba iqna Catarebuli da ra 
periodSi  

 
VI. wamebis qronikuli Sedegebi 

1. fizikuri Sedegebi 
1.1. aReniSneba Tu ara pacients Srami an nawiburi an sisxlnaJRenTi 
1.2. Tu aReniSneba, ra midamoSi  
saxe  
Tavis are  
kisris midamo  
mkerdi  
zurgi  
sasqeso organoebi  
piris Rru   
muceli  
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kidurebi  
falangebi  
sxva  
1.3. aReniSneba Tu ara pacients motexilobis kvali (moZraobis SezRudva 

da a.S) 
1.4. Tu aReniSneba ra midamoSi 
saxis Zvlebi  
xerxemlis malebi  
kidurebi  
falangebi  
sxva  
1.5. aReniSneba Tu ara amputaciis kvali 
1.6. Tu aReniSneba ra midamoSi 
cxviri  
yuri  
TiTebi  
kidurebi  
kbilebi  
frCxilebi  
sasqeso organoebi  
sxva  
1.7. aReniSneba Tu ara pacients nevrologiuri darRvevebi 
1.8. Tu aReniSneba ra saxis 
Tavis tkivili  
moZraobis SezRudva  
nevralgia  
parezi  
paresTezia, mgrZnobelobis daqveiTeba  
paTologiuri refleqsebi  
miuTiTeT ra midamoSi  
1.9. aReniSneba Tu ara qronikuli tkivilis sindromi 
1.10. Tu aReniSneba ra midamoSi 
saxis areSi  
kisris, zurgisa da Tavis midamo  
mkerdis areSi  
muclis areSi  
Tirkmelebis saproeqcio areSi  
sasqeso organoebis midamoSi  
mTels sxeulSi  
sxva  
1.11. tkivili mwvavdeba amindis cvlilebisas 
1.12. tkivili mwvavdeba sezonurad 
1.13. tkivili mwvavdeba travmasTan asocirebulad (travmis mogoneba, 

travmasTan dakavSirebuli TariRebi da a.S.) 
1.14. miuTiTeT sxva somaturi darRvevebi ganviTarebuli wamebis Semdeg 
gul - sisxlZarRvTa sistema  
sasunTqi sistema  
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alergiuli daavadebebi  
infeqciuri daavadebebi  
simsivneebi  
saWmlis momnelebeli sistema  
Sard - sasqeso sistema  
mxedvelobis sistema  
yel - yur - cxviri  
endokrinuli sistema  
sxva  
1.15. mimarTa Tu ara samedicino daxmarebisaTvis vinmes 
1.16. Tu mimarTa an mimarTvis gareSe Cautarda Tu ara samedicino 

daxmareba 
1.17. ra saxis samedicino daxmareba Cautarda (operacia, konservatoruli 

mkurnaloba Tu sxva) 
1.18. aris Tu ara asaxuli samedicino dokumentaciaSi sadme misis 

mdgomareoba 
1.19. Cautarda Tu ara obieqturi gamokvlevebi 
1.20. Tu Cautarda sad, rodis da ra saxis saWiroebs Tu ara damatebiT 

gamokvlevasa da mkurnalobas (operacias an sxva)  
 
 
2. fsiqo - somaturi darRvevebi 
 
2.1. arteriuli wnevis labiloba (hipertenzia, hipotonia)  
2.2. tkivilebi gulis areSi 
2.3. haeris ukmarisoba periodulad 
2.4. menstrualuri ciklis darRveva  
2.5. naadrevi klimaqsi 
2.6. libidos daqveiTeba an sxva cvlileba  
2.7. wonaSi dakleba an momateba  
2.8. oflianoba  
2.9. hipersalivacia an piriqiT hiposalivacia (piris gaSroba)  
2.10. Zilis darRveva  
2.11. Tavbrusxveva, koordinaciis darRveva 
2.12. kunTovani daZabulobis SegrZneba  
2.13. smenis daqveiTeba, yurebSi Suili  
2.14. mxedvelobis daqveiTeba  
2.15. advilad daRla  
2.16. zogadi saerTo sisuste  
2.17. kankali  
2.18. cieb - cxeleba  
2.19. hiperhidrozi  
2.20. Sardis gamoyofis gaZliereba an Semcireba  
2.21. diarea an yabzoba  
2.22. sxva  
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3. fsiqikuri simptomebi 
 
3.1. uZiloba da Ramis koSmarebi 
3.2. depresia 
3.3. agresia 
3.4. disforia 
3.5. emociuri labiloba 
3.6. SiSebi 
3.7. SfoTva 
3.8. daZabuloba 
3.9. moWarbebuli sifxizle 
3.10. yuradRebis koncentraciis unaris daqveiTeba 
3.11. mexsierebis daqveiTeba 
3.12. akviatebuli mogonebebi, warmodgenebi 
3.13. afeqturi reaqciebi travmasTan asocirebuli situaciebisa da 
mogonebebis dros  
 
3.14. pirovnuli cvlilebebi (samyarosadmi mtruli ganwyoba, undobloba, 
kontaqtebis garTuleba, xmauris autanloba, martoobis survili, 
Caketiloba, TviTdazianebisaken midrekileba, suiciduri azrebi an qmedebebi, 
sircxvilis an sakuTari pirovnebisadmi pativiscemis dakargva, umweobis 
gancda, sxva) miuTiTeT da aRwereT  
3.15. gamoRviZebisas gancda, rom kvlev meordeba matravmirebeli movlena 
3.16. halucinaciuri gancdebi matravmirebeli movlenis asaxviT 
3.17.sxva 
 

VII. damatebiTi travmebis istoria (es Tavi ivseba wamebis ar 
arsebobis SemTxvevaSic, an ojaxis wevris SemTxvevaSic) 

damatebiTi travmebi aRniSvna, komentari sad da rodis 
Oomis travmebi   
Aaxloblebis daRupva    
Oojaxis wevrebis 
daRupva 

  

saxlis 
mitoveba/dakargva 

  

Dojaxis 
devna/Seviwroeba 

  

Aaxloblis an ojaxis 
wevris gauCinareba 

  

mZime socialuri 
pirobebi migraciis 
Sedegad 

  

ucxo garemoSi 
moxvedra/migracia 

  

samsxuris 
dakargva/socialuri 
rolis dakargva 

  

ojaxis wevrebTan   
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deprivacia 
daqvriveba, daobleba, 
Svilis daRupva 

  

Ppatimroba, tyveoba   
izolacia, kontaqtebis 
SezRudva 

  

xSiri konfliqtebi 
ojaxSi 

  

samedicino daxmarebis 
nakleboba 

  

Ggadavsebul kameraSi 
yofna 

  

Kkonfliqtebi 
cixeSi/kameraSi 

  

socialuri samsaxurebis 
uyuradReboba 

  

sxva   

 
 

VIII. Civilebi 
8.1 fizikuri/somaturi  
8.2. fsiqikuri  
8.3. socialuri/iuridiuli problemebi 

 
IX. anamnezi 

 
(yvela daavadebis miTiTebiT, rac warsulSi hqonda gadatanili, miuTiTeT 

daavadebis an travmis dro, saxeoba da sxva detalebi; aseve unda 
miTiTebuli iyos vis mier aris mowodebuli anamnezi) 

 

X. obieqturi statusi pirveladi gasinjvisas 
 
10.1. somaturi statusi: P _________T/A __________T______________ 
10.2. fsiqikuri statusi:  
10.3. aris Tu ara misi mdgomareoba asaxuli warsulSi arsebul samedicino 
dokumentaciaSi sakmarisad (miuTiTeT dokumentebi da sakmarisi iyo Tu ara 
Catarebuli gamokvlevebi da mkurnaloba) 

 
XI. fsiqologiuri kvlevis Sedegebi 

 mozrdilTaTvis 
1. harvardis travmis Sefasebis kiTxvari  
2. PTSD kiTxvarebi (Watson; Mississipi Civilian PTSD)  
3. hamiltonis depresiis kiTxvari 
4. bekis depresiis kiTxvari 
5. Sixanis SfoTvis Skala   
6. baas - darkis agresiis kiTxvari  
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7. MMPI  
8. saWiroebis SemTxvevaSi sxva kiTxvarebi 
 
bavSvebSi 
1. PTSD 
2. xelis testi 
3. luSeris testi 
4. saWiroebis SemTxvevaSi sxva  
 
 

XII. Ppirveladi gamokvlevis daskvna da 
winaswari diagnozi 

 
daskvna:  
 
winaswari diagnozi: 
somaturi: 

 
fsiqologiuri/fsiqikuri 

 
 
 

XIII. rekomendaciebi 
 
1. fsiqoTerapia (individualuri, jgufuri, ojaxuri) 
2. arT Terapia 
3. socialuri Terapia 
4. specialistTa konsultaciebi (miuTiTeT romeli)  
5. laboratoriuli da paraklinikuri gamokvlevebi (miuTiTeT romeli)  
6. damatebiT konsultaciaTa da gamokvlevaTa winaswari ganfaseba 

(lari/dolari) 
7. winaswari diagnostirebisa da konsultaciebis Catarebisas 

ganxoecielebuli vizitebis raodenoba: 
 
7.1. SemTxvevis marTveli (fsiqiatri/TerapevTi) 
7.2. Terapevti an fsiqiatri 
7.3. nevrologi 
7.4. travmatologi 
7.5. sxva miuTiTeT romeli 
7.6. socialuri muSaki 
7.7. eqTani 
 
xelmowera: SemTxvevis marTveli                     /                         / 
 
centris xelmZRvanelebi:                                 
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XIV. Catarebul konsultaciaTa da gamokvlevaTa Sedegebi 
 

1. konsultaciaTa Sedegebi: (CaakariT damatebiTi furceli) 
 
2. laboratoriul da paraklinikur gamokvlevaTa Sedegebi (CaakariT 

daskvnebi) 
 

3. SemTxvevis marTvelis ganmeorebiTi konsultacia da SemTxvevaze 
momuSave jgufis daskvna (vin iRebda monawileobas da ra iqna wamyvani 
simptomebidan gamovlenili) 

 
 

XV. daskvna fsiqo - fizikuri mdgomareobis Sesaxeb 
 

XVI. saboloo diagnozi 
somaturi/nevrologiuri  
fsiqikur/fsiqologiuri 
 

XVII. daniSnuleba (saWiroebis SemTxvevaSi CaakariT damatebiTi 

furceli) 

 
1. farmakoTerapiuli mkurnaloba (CaakariT daniSnulebis /dinamikaSi) 
furceli 

 
2. ganmeorebiTi konsultaciebi (specialistTa miTiTebiT) 
 
3. fsiqoTerapia (individualuri, jgufuri, ojaxuri) 
 
4. art Terapia  
 
5. socialuri Terapia 
 
6. gansazRvreT mkurnalobisa da reabilitaciis kursis xangrZlivoba 
 
TariRi:                                                  ____________________ 
 
xelmowera: SemTxvevis marTveli                     /                         / 
 
centris xelmZRvanelebi:                                 
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XVIII.  mkurnaloba da reabilitacia 
 
1. SemTxvevis wamyvanis Canawerebi (saWiroebis SemTxvevaSi CaakariT 

damatebiTi furceli), aseve saWiroebis SemTxvevaSi CaakariT 
damatebiToi kvlevebisa da konsultaciebis Sedegebi) 
 
1 viziti  
2 viziti 
3 viziti 

   4 viziti 
5 viziti 
6 viziti 
7 viziti 

   8 viziti da a.S.  

 
2. fsiqoTerapiis sessiebis raodenoba da Canawerebi (CaakariT damatebiTi 

furceli) 
3. art Terapiis sesiebis raodenoba da Canawerebi (CaakariT damatebiTi 

furceli) 
4. socialuri Terapiis RonisZiebebi da Canawerebi (CaakariT damatebiTi 

furceli) 
5. fsiqologis konsultaciebi (raodenoba, CaakariT Canawerebi) 
6. iuridiuli konsultaciebi (raodenoba, CaakariT Canaweri) 
 

XIX. evaluacia (Sefaseba) 

 

XIX.1 ganmeorebiTi fsiqologiuri konsultacia 
 
mozrdilebSi 

1. PTSD  (Watson)  
2. Beck Depression Inventory  
3. Mississipi Civilian PTSD:  
4. Baas – Durky Aggressive Test  
5. Shikhan Anxiety Test  
6. Hamilton Depression Questionnaire  
7. MMPI  
8. Other -- 
 
bavSvebSi 
1. PTSD  
2. Lusher Test  
3. Hand Test  
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XIX.2. pacientis subieqturi Sefasebis kiTxvari (gTxovT CaakraT) 
 
XIX.3. SemTxvevis marTvelisa da SemTxvevaSi monawile jgufis 
wevrTa daskvna pacientis fsiqo – fizikur mdgomareobaze 
mkurnalobis Semdeg 
 

XX. Semdgomi rekomendaciebi 
Terapiuli  
fsiqologiuri  
socialuri/iuridiuli  
sxva (miuTiTeT ra saxis)  
 
TariRi:                                                  ____________________ 
 
xelmowera: SemTxvevis marTveli                     /                         / 
 
centris xelmZRvanelebi:                                 /                        / 

 
 
                                   

XXI. Catarebuli mkurnaloba da reabilitacia (epikrizi) 
SemTxveva:  
klientis kodi:  
Semosvlisa da gaweris TariRi: 
(sqesi, asaki, erovneba/moqalaqeoba, statusi) 
 
1. msxverplis personaluri istoria 
_ ra konteqstSi iyo nawamebi 
- vin uyo Cabmuli am wamebaSi 
- ra meTodebi iqna gamoyenebuli (fizikuri, fsiqologiuri) 
- wamebis Sedegebi (fizikuri, fsiqikuri/fsiqologiuri) 
2. organizaciis mier gaweuli daxmareba 
 
- rogor moxvda am organizaciaSi 
- ra saxis daxmareba gaewia 
fsiqiatris konsultacia (ramdeni) 
fsiqologis konsultacia (ramdeni) 
fsiqoTerapia (saxeoba, ramdeni sessia) 
socialuri Terapia (saxeoba – ra gaukeTda, sesiaTa raodenoba) 
Terapevtis konsultacia (ramdeni) 
travmatologis konsultacia 
nevrologis konsultacia 
farmakoTerapia 
Catarebuli gamokvlevebi  
damatebiTi sxva saxis konsultaciebi 
- SemTxvevis marTvis wevrebis (Tanamdebobebi) 
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- sad Cautarda mkurnaloba (miuTiTeT dawesebulebebic sadac damatebiTi 
gamokvlevebi da konsultaciebis iqna Catarebuli) 
- Catarebuli RonisZiebebis saboloo ganfaseba (xelfasiani Statebis garda) 
lari/dolari/evro 
 
3. Sedegebi 
- ra Sedegebi iqna miRweuli 
 
4. momavali daxmarebis gegma 
- apirebs Tu ara Semdgomi daxmarebis gagreZelebas organizacia 
- ra saxis daxmareba aris rekomendirebuli da igegmeba 
- ra xangrZlivobis daxmarebaa rekomendirebuli 
- ra Sedegebia mosalodneli 

 
TariRi:                                                  ____________________ 
 
xelmowera: SemTxvevis marTveli :                     /                         / 
 
centris xelmZRvanelebi:                                   /                        / 

 
komentarebis furceli 
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nawili II 
fizikuri sakiTxebi 

 
 
levan labauri  - medicinis mecnierebaTa kandidati, 
Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis operaciuli 
qirurgiis asistent profesori, saqarTvelos eqimTa 
asociaciis generaluri mdivani, gaerTianebuli erebis 
ganviTarebis programis (UNDP) samedicino eqserti,  wamebis 
msxverplTa reabilitaciis centr “empaTia” – s konsultanti 
qirurgi 
 
Address: 7 Asatiani Str. Tbilisi, 0177, Georgia 
Phone: + (995 32 ) 398083 
Fax: + (995 32 ) 398686 
E – mail : levan@tsmu.edu   /  levanlabauri@ombudsman.ge  
URL: www.gma.ge  

 
 
 
 

rusudan beriaSvili - medicinis mecnierebaTa kandidati, 
Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis sasamarTlo 
medicinis asocirebuli profesori, saqarTvelos 
sasamarTlo eqimTa asociaciis generaluri mdivani  
 
Address: 33 Vazha-Pshavela Avenue. Tbilisi, 0177, Georgia 
Phone: + (995 32 ) 395122 
E – mail : rusudan29@yahoo.com 
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თავი 1 
sasamarTlo samedicino eqspertiza 

saqarTveloSi 
 

asist. profesori - levan labauri 
gaerTianebuli erebis ganviTarebis programis (UNDP) 
proeqtis – “saxalxo damcvelis aparatis gaZliereba”  
samedicino eqsperti, medicinis mecnierebaTa kandidati 
 

 
sasamarTlo medicina - aris mecniereba, romelic ixilavs, 

amuSavebs da wyvets yvela im samedicino-biologiur sakiTxs, romelic 
aRiZvreba iuridiuli organoebis winaSe gamoZiebis an sasamarTlos 
mimdinareobis procesSi sisxlis samarTlis an samoqalaqo saqmeebis 
ganxilvis dros.  

sasamarTlo samedicino eqspertiza - aris kanoniT gansazRvruli 
da eqimis mier Catarebuli gamokvlevebi Cadenili danaSaulis irgvliv 
warmoSobili konkretuli samedicino sakiTxebis gadasawyvetad, e.i. 
sasamarTlo samedicino eqspertiza sasamarTlo medicinis praqtikuli 
nawilia. im pirs, romelic awarmoebs sasamarTlo saeqsperto 
gamokvlevas da iZleva daskvnas, eqsperti ewodeba. saqarTvelos kanoni 
“janmrTelobis dacvis” Sesaxeb ganmartavs, rom “sasamarTlo 
samedicino eqspertiza” es aris “saproceso moqmedebis warmoebisas 
wamoWrili samedicino biologiuri sakiTxebis dadgenis procesi”. imave 
kanonis mixedviT, sasamarTlo samedicino da sasamarTlo 
fsiqiatriuli eqspertizis Catareba saTanado licenziis mqone 
samedicino dawesebulebaSi SeuZlia mxolod Sesabamisi specialobis 
mqone eqims. 
 

sasamarTlo medicinis ganviTareba saqarTveloSi: 
• daiwyo sasamarTlo reformis (1864) SemoRebis Semdeg; 
• mis umaRles organos 1917 wlamde warmoadgenda mefisnacvalis 

kancelariasTan arsebuli samoqalaqo medicinis sammarTvelo; 
• 1920 wels centraluri klinikuri saavadmyofos prozeqturis 

bazaze daarsda saxelmwifo universitetis samedicino 
fakultetis paTanatomiis kaTedra, 1922 wlidan ki - sasamarTlo 
medicinis kaTedra. 

• 1921 wlidan sasamarTlo samedicino eqspertiza Sedis 
janmrTelobis dacvis sistemaSi, kerZod yalibdeba jandacvis 
komisariatis sasamarTlo samedicino ganyofileba; 

• 1941 wels Seiqmna Tbilisis saxelmwifo samedicino institutis 
damoukidebeli sasamarTlo medicinis kaTedra. 

• 1951 wels saqarTvelos ssr jandacvis ministris brZanebiT 
Camoyalibda saqarTvelos sasamarTlo samedicino eqspertizis 
biuro; 

• 2004 wlis dekembridan sasamarTlo samedicino eqspertizs 
samsaxuri  gadaeca saqarTvelos iusticiis saministros. 
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sasamarTlo medicinis samsaxuris struqturisa da regulirebis 

Sesaxeb saqarTvelos prezidentis da saqarTvelos iusticiis ministris 
mier gamocemulia araerTi normatiuli aqti. maT Soris aRsaniSnavia 
Semdegi brZanebulebebi da brZanebebi: 

 saqarTvelos prezidentis brZanebuleba #136, 2000 wlis 8 aprili. 
saqarTvelos janmrTelobisa da socialuri dacvis sistemaSi sajaro 
samarTlis iuridiuli pirebis Camoyalibebis Sesaxeb (Zaladakargulia - 
iusticiis ministris 12/08/2004 N 1549 brZanebiT) 

 saqarTvelos iusticiis saministros eqspertizisa da specialur gamokvlevaTa 
centris debuleba (Zaladakargulia biuros debulebis damtkicebis Sesaxeb 
saqarTvelos  iusticiis ministris brZanebis ZalaSi SesvlisTanave) saq. 
prezidentis 11/04/2004 N 482 brZanebulebiT 

 saqarTvelos prezidentis brZanebuleba #378 2004 wlis 9 seqtemberi    
q.Tbilisi - „saqarTvelos janmrTelobisa da socialuri dacvis sistemaSi 
sajaro samarTlis iuridiuli pirebis Camoyalibebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
prezidentis 2000 wlis 8 aprilis N136 brZanebulebaSi cvlilebis Setanisa da 
sajaro samarTlis iuridiuli piris - sasamarTlo-samedicino eqspertizis 
centris debulebis damtkicebis Sesaxeb 

 saqarTvelos iusticiis ministris brZaneba N1549 2004 wlis 8 dekemberi q. 
Tbilisi - sajaro samarTlis iuridiuli piris - sasamarTlo eqspertizis 
erovnuli biuros debulebis damtkicebis Sesaxeb 

 sajaro samarTlis iuridiuli piris - sasamarTlo eqspertizis erovnuli 
biuros debuleba (Zaladakargulia iusticiis ministris 09/04/2006 N 705 
brZanebiT biuros debulebis damtkicebis Sesaxeb) 

 saqarTvelos  iusticiis ministris brZaneba N 705, 2006 wlis 4 seqtemberi q. 
Tbilisi - sajaro samarTlis iuridiuli piris – levan  samxaraulis 
saxelobis sasamarTlo eqspertizis  erovnuli biuros debulebis damtkicebis 
Sesaxeb (Setanilia cvlilebebi). 

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრის 2007 წლის 21 
აგვისტოს ბრძანება N245/ნ - „სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების და 
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის სამედიცინო პერსონალის საქმიანობის  წესების  
შესახებ“ 

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2008 წლის 19 

ივნისის ბრძანება N 142/ნ სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარების წესის 

შესახებ 
 საქართველოს კანონი « საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შექმნის შესახებ » (2008 წლის 31 
ოქტომბერი.) 

 საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 31 დეკმბრის N 267 დადგენილება - საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების  შესახებ 

 
 
saqarTveloSi sasamarTlo medicinis ganviTarebaze saubrisas 

aucilebelia aRiniSnos Tbilisis saxelmwifo samedicino 
universitetis sasamarTlo medicinis kaTedra (2006 wlidan ewodeba 
“sasamarTlo medicinis departamenti”). amJamad departamentis 
xelmZRvanelia - profesori besarion kilasonia. saqarTveloSi aseve 
moqmedebs saqarTvelos sasamarTlo eqimTa asociacia. asociaciis 
ZiriTadi mizania saqarTveloSi sasamarTlo samedicino eqspertizis 
ganviTarebisaTvis xelSewyoba, mosaxleobis uzrunvel-yofa maRali 
xarisxis obieqturi eqspertizebiT. 
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saqarTvelos umaRles sakanonmdeblo organos qveynis 
damoukideblobis mopovebis Semdgom periodSi jerjerobiT ar miuRia 
raime sakanonmdeblo aqti, romelic daaregulirebs qveyanaSi 
sasamarTlo samedicino eqspertizis Catarebis wessa da pirobebs. 
sabWoTa mmarTvelobis wlebSi, saqarTveloSi moqmedebebda ssrk 
janmrTelobis dacvis ministris b.v. petrovskis, 1978 wlis 21 ivnisis 
#@694 brZanebiT damtkicebuli instruqcia - sasamarTlo samedicino 
eqspertizis warmoebis, sasamarTlo samedicino eqspertizis biuros da 
sasamarTlo samedicino eqspertizis sxva normatiuli aqtebis Sesaxeb. 
aRniSnuli brZanebis mixedviT, sasamarTlo samedicino eqspertizis  
organizaciisa da Semdgomi srulyofili warmoebis mizniT, aseve, 
eqspertizis xarisxis gaumjobesebis interesebidan gamomdinare, 
mtkicdeba instruqciebi sasamarTlo samedicino eqspertizis warmoebis, 
sasamarTlo samedicino eqspertizis biuros da sasamarTlo samedicino 
eqspertizis sxva normatiuli aqtebis Sesaxeb (sul 9 danarTi). 
brZanebis ZalaSi Sesvlis paralelurad Zaladakargulad cxaddeba 
winamdebare 1952 wlis 13 dekembris ssrk jandacvis ministris brZaneba 
qveyanaSi sasamarTlo samedicino eqspertizis Catarebis Sesaxeb da 1962 
wlis 10 aprilis #166 brZaneba sasamarTlo samedicino eqspertizis 
biuros Sesaxeb. 1978 wlis 21 ivnisis #694 brZanebiT damtkicebuli 
instruqcia SeTanxmebulia ssrk prokuraturasTan, umaRles 
sasamarTlosTan, iusticiis saministrosTan, Sinagan saqmeTa 
saministrosTan da ssrk ministrTa sabWosTan arsebul saxelmwifo 
uSiSroebis komitetTan. 

instruqcia - ssrk-Si sasamarTlo samedicino eqspertizis 
Catarebis Sesaxeb moicavs 3 Tavs. I Tavi – zogadi debulebebi 
gansazRvravs sasamarTlo samedicino eqspertizis miznebsa da 
amocanebs. instruqciis II Tavi aregulirebs sisxlis samarTlis 
saproceso kanonmdeblobis ZiriTadi mdgomareobebis Sesabamisobas 
eqspertizis Catarebis wesTan da organizaciasTan. rogorc zemoT 
moyvanili faqtobrivi masalidan Cans qveynis kanonmdebloba 
sasamarTlo samedicino eqspertizis dargSi Zireul cvlilebebs 
saWiroebs. am mimarTebiT ukve arsebobs kanonis proeqti sasamarTlo 
samedicino eqspertizis Sesaxeb, Tumca qveyanaSi ukanasknel wlebSi 
ganviTarebulma movlenebma, politikurma da socialur-ekonomikurma 
fonma ganapiroba rom umaRlesma sakanonmdeblo organom - parlamentma 
jer-jerobiT ver daiwyo kanonproeqtis ganxilva. garda warmodgenili 
instruqciisa, sasamarTlo samedicino eqspertizis dargSi arsebul 
sakanonmdeblo vakuums SeiZleba iTqvas rom nawilobriv avsebs 

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, და 2007 წელს 

გამოცემული საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 21 აგვისტოს ბრძანება N245/ნ - „სასამართლო სამედიცინო 

ექსპერტიზის ჩატარების და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის სამედიცინო 

პერსონალის საქმიანობის  წესების  შესახებ“. 
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თავი 2 
sxeulis dazianebis sasamarTlo samedicino 

eqspertizis sakiTxebi 
 

პროფესორი ბესარიონ კილასონია 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 
სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; 
saqarTvelos sasamarTlo eqimTa asociaciis prezidenti 
          

 
sasamarTlo medicinaSi dazianebis qveS igulisxmeba gareSe 

faqtorebis zemoqmedebiT organos (qsovilis) anatomiuri mTlianobis 
darRveva an misi fiziologiuri funqciis moSla, ris gamoc viTardeba 
janmrTelobis moSla an sikvdili. 
        yvela saSualeba, romliTac SesaZlebelia ganviTardes 
dazianeba, iyofa: iaraRebad (saSualebebi, romlebsac specialurad 
dazianebis an Tavdacvis daniSnuleba aqvs) da sagnebad. 
         sagnis xasiaTis, misi zedapirisa da dazianebis 
Taviseburebebis mixedviT ansxvaveben: mkvrivi sagnis moqmedebiT, 
maxvili sagnis da cecxlsasroli iaraRiT miyenebul dazianebebs. 
  blagvi sagnebi Tavisi zomiT, formiTa da masalis 
SemadgenlobiT mravalgvaria da farTod aris gavrcelebuli rogorc 
bunebaSi, ise warmoebasa da yofacxovrebaSi. amitom sasamarTlo 
samedicino praqtikaSi aRniSnuli sagnebiT miyenebuli dazianebebi 
sakmaod xSiria. travma ZiriTadad viTardeba an moZravi blagvi sagnis 
moqmedebiT mosvenebul mdgomareobaSi myof adamianze an blagv saganze 
mijaxebiT.         

mkvrivi-blagvi sagnebis arsebul klasifikaciaTa Soris 
SedarebiT misaRebad vTvliT popovis mier mowodebul klasifikacias:  
      I. adamianis ,,naturaluri” iaraRi: TiTebi, muSti, xelisguli, 
fexi, kbilebi, xseulis sxva nawilebi. 
      II. xeliT saxmari blagvi iaraRi: 
          1. brtyelzedapiriani blagvi sagnebi: a. farTomoqmedi 
zedapiriT, b. mciremoqmedi zedapiriT, g.Sereuli moqmedi zedapiriT. 
          2. mrgvalzedapiriani sagnebi: a. cilindruli zedapiriT, b. 
sferuli zedapiriT. 
          3. kuTxovanzedapiriani sagnebi: prizmuli, piramiduli, 
konisisebri. 
          4. uswormasworo zedapiris mqone sagnebi. 
     III. metad didi sagnebi: manqanaTa nawilebi, cxovelebi da sxv.  
     IV. simaRlidan vardna. 
         maxvili ewodeba sagans, romelsac aqvs maxvili wveri an/da 
mWreli piri. maxvili sagnebi iyofa: 

1. mCxvletavi 
2. mWreli 
3. mCxvletav-mWreli -  a. calmxrivlesili; b. ormxrivlesili 
4. mCexavi 
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5. mxerxavi.  
       klinikur-morfologiuri Tvisebebis mixedviT arsebobs 
meqanikuri dazianebis Semdegi saxeebi: naWdevi, sisxlnaJRenTi, 
Wriloba, RrZoba, amovardniloba, motexiloba, organoebis mowyveta, 
gaskdoma, gasresa da sxeulis danawevreba.                                      

 
naWdevi 

 
kanis zerele Sris epidermisis dazianebas naWdevi ewodeba; Tu 

naWdevi aRwevs kanis dvrilovan Sres, maSin mas Rrma naWdevs uwodeben. 
misi zedapiri namiani, kriala, mowiTalo-movardisfro ferisaa, kanis 
zedapiridan ase Tu ise amoweulia. xazovani formis naWdevebs 
ganakawri ewodeba. naWdevidan Cveulebriv sisxldena ar viTardeba, 
magram Rrma naWdevis SemTxvevaSi limfasTan erTad sisxlic 
gamoJonavs. naWdevi tramvidan ramdenime saaTis gavlis Semdeg ifareba 
fufxiT. erTi-ori dRis Semdeg naWdevi TandaTanobiT kanis zedapirs 
uswordeba da fufxis warmoSobis Semdeg kanis zedapiris zemoTaa 
amoweuli. naWdevis epiTelizacia fufxis TandaTanobiTi mocilebiT 
iwyeba periferiidan centrisaken. naWdevis alageba damokidebulia 
sqesze, asakze, mis lokalizaciasa da sxva faqtorze. Tavisa da kisris 
midamoSi arsebuli naWdevebis Sexorcebas sWirdeba daaxloebiT 12, 
sxeulis wina zedapirisa da kidurebze - 14-15, qveda kidurebze - 17 da 
zurgze 18-20 dRe. 

 lorwovan garsze arsebuli naWdevebi fufxiT ar ifareba. am 
midamoSi lorwovani garsis nawili scildeba qvemdebare qsovilis 
moTeTro feris garsis saxiT da mis adgilas viTardeba zerele 
wyluli, romelic Zalian male 2-5 dReSi xorcdeba. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
    

        
1. naWdevi, romlis forma damazianebeli sagnis zedapiris negatiuri 

gamoxatulebaa 
2. Rrma naWdevi                                

                                                                             

naWdevis forma da odenoba sxvadasxvanairia. umetes SemTxvevaSi 
usworo formisaa, zogjel sworxazovani, iSviaTad varskvlavisebri. 
zogjer naWdevis forma damazianebeli sagnis zedapiris negatiuri 
gamoxatulebaa. naWdevis xasiaTis da misi formis mixedviT eqspertma 
SeiZleba imsjelos naWdevis xandazmulobaze, damzianebeli sagnis 
Taviseburebebsa da sxv. 
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sisxlnaJRenTi 
 

     sxeulze mkvrivi, blagvi sagnis moqmedebisas kansa da mis qveS 
mdebare rbil qsovilebSi skdeba sisxlZarRvebi, sisxliT iJRinTeba 
qsovilebi, grovdeba kanqveS da vlindeba sisxlnaJRenTis saxiT.  
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sisxlnaJRenTebi 

 
pirvel saaTebSi sisxlnaJRenTi mowiTalo ferisaa, xolo Semdgom 

- mowiTalo-molurjo, mogvianebiT ki - mwvane ferisaa, me-5-6 dRes 
sisxlnaJRenTi moyviTalo-mwvane fers Rebulobs, me-6-8 dRes 
sisxlnaJRenTi sami ferisaa: periferiaze - moyavisfro, SuaSi - mwvane 
elferisa da centrSi - mowiTalo-molurjo. mcire zomis 
sisxlnaJRenTi or kviraSi mTlianad qreba. sisxlnaJRenTis feris 
intesivoba damokidebulia mis zomaze, lokalizaciaze, dazaralebulis 
asakze da a.S. Rrmad mdebare sisxlnaJRenTebi SedarebiT ufro gvian 
gamovlindeba. sisxlnaJRenTis forma xSirad dazianebuli sagnis 
negatiuri gamosaxulebaa. 

 
Wriloba 

 
kanis safaris mTlianobis darRvevas, romelsac Tan sdevs 

qvemdebare rbili qsovilebis, nervuli boWkoebis, sisxlis ZarRvebis 
dazianeba, Wriloba ewodeba.  

RruSi Semavali Wrilobis dros ziandeba, agreTve, Sinagani 
organoebi. moqmedi iaraRis saxis da agreTve tramvis ganviTarebis 
meqanizmis mixedviT arCeven: mkvrivi-blagvi sagniT miyenebul 
Wrilobebs - daJeJil (agreTve nafleTovani da nakbeni Wrilobebi); 
maxvili  iaraRebiT - nakveT, naCxvlet, naCxvlet-nakveT, naCex; 
cecxlsasroli iaraRiT - tyviiT, safantiTa da namsxvrevebiT 
miyenebul Wrilobebs. 

eqspertizisaTvis didi mniSvneloba aqvs Wrilobis detalur 
daTvalierebas. yuradReba eqceva lokalizacias, mimarTulebas, 
kideebis xasiaTs, mis irgvliv arsebul cvlilebebsa da WrilobaSi 
arsebul ucxo sxeulebis aRweras, xolo Semdeg formis, sigrZisa da 
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qsovilebis defeqtis dasadgenad Wrilobis kideebi unda mivuaxlovoT 
erTmaneTs sawyisi mdgomareobis aRsadgenad.  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wrilobebi 

 
Wrilobis siRrmis gasinjva zondiT ar SeiZleba, erTi mxriv - 

cocxalze infeqciis SeWris saSiSroebis gamo, meore mxriv 
(gansakuTrebiT gvamze), qsovilebis SesaZlebeli damatebiTi dazianebis 
gamo. zondiT SeiZleba moxdes agreTve WrilobaSi arsebuli ucxo 
sxeulis gadanacvleba, Wrilobis kideebi damatebiTi dazianeba, mis 
irgvliv arsebuli damatebiTi faqtorebis waSla da sxv. 

Wrilobebis Sexorceba damokidebulia qsovilebis 
vaskularizaciasa da mis inervaciaze. vinaidan is yvela qsovilSi 
erTnairi intesivobiT ar aris gamoxatuli, amitom sxvadasxva qsovilSi 
Wrilobebis Sexorceba erTnairi siswrafiT ar mimdinareobs. ase 
magaliTad, Tavis areSi Wrilobebis Sexorcebas sWirdeba  saSualod 7 
dRe, zurgisas - 8, mucelze arsebul Wrilobebs - 10, kidurebisas - 11-12 
dRe da a.S. inficirebuli Wrilobebis Sexorcebas ki gacilebiT meti 
dro sWirdeba. 

qirurgiuli damuSavebis Semdeg mcire zomis Wrilobebi xorcdeba 
5-9 dRis ganmavlobaSi (pirveladi daWimviT), didi zomis da 
inficirebul Wrilobebs ki - ramodenime kvira an Tveebi (meoradi 
daWimviT). 1-1,5 Tvis nawiburovani qsovili vardisferi an mowiTalo 
ferisaa, konsistencia rbilia. am periodSi saorientaciod 
nawiburovani qsovilis SeswavliT SesaZlebelia dazianebis 
xandazmulobis dadgena. 8-12 Tvis gavlis Semdeg nawiburovani 
qsovilis meSveobiT dazianebis xandazmulobis dadgena SeuZlebelia.   

 
dazianebis simZimis xarisxis gansazRvra 

 
sxeulis dazianebis gansazRvrisas jer unda davadginoT 

dazianebis simZimis xarisxi, xolo Semdeg ganvsazRvroT dazianebis 
miyenebis meqanizmi da saSualebebi. 

sisxlis samarTlis danaSauls janmrTelobis winaaRmdeg eZRvneba 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis XX Tavi. am kodeqsis 
mixedviT, janmrTelobis ganzrax dazianeba SesaZlebelia iyos mZime, 
naklebad mZime da msubuqi.  
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saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis Sesabamisad, sxeulis 
dazianebani iyofa sam xarisxad: mZime, naklebad mZime da msubuq 
dazianebebad. sxeulis dazianebis simZimis xarisxis gansazRvra xdeba 
dadgenili samedicino kriteriumebiT, romelTagan erT-erTis 
arsebobac sakmarisia simZimis xarisxis gansazRvrisaTvis. 

sxeulis mZime xarisxis dazianebis (saqarTvelos ssk, muxli 117) 
kriteriumebia: 

1. dazianebis miyenebis momentSi sicocxlisaTvis saxifaTo 
dazianebebi, dazaralebulisaTvis aRmoCenili samedicino 
daxmarebis da kargi gamosavlis miuxedavad; 

2. mxedvelobis, smenis, metyvelebis an romelime sxva organos an 
misi funqciis dakargva; 

3. travmasTan dakavSirebuli fsiqikuri avadmyofoba; 
4. travmasTan dakavSirebuli orsulobis Sewyveta; 
5. saerTo Sromisunarianobis myari, aranakleb erTi mesamediT 

dakargva;  
6. saxis waruSleli damaxinjeba.  
sicocxlisaTvis saxifaTo dazianebebi ganisazRvreba 

zemoaRniSnul wesebSi arsebuli CamonaTvlis mixedviT.  
sxeulis naklebad mZime xarisxis dazianebis (saqarTvelos ssk, 

muxli 118) kriteriumebia: 
sicocxlisaTvis arasaxifaTo dazianebebi, romlebic iwvevs: 
1. janmrTelobis xangrZliv moSlas (21 dReze met xans); 
2. saerTo Sromisunarianobis myar dakargvas 10%-dan 33%-mde. 
sxeulis msubuqi xarisxis dazianebis (saqarTvelos ssk, muxli 120) 

kriteriumebia: 
1. dazianebebi, romlebic iwvevs janmrTelobis xanmokle moSlas 

21 dRemde; 
2. dazianebebi, romlebic iwvevs saerTo Sromisunarianobis 

umniSvnelo myar dakargvas 10%-mde.  
sxeulis dazianebis miyenebis Semdeg manamde arsebuli 

daavadebebis gamwvaveba an sxeulis dazianebis sxva Sedegebi, romlebic 
warmoiSoba SemTxveviTi garemoebebis gavleniT organizmis individuri 
Taviseburebebis an samedicino daxmarebis arasrulfasovnebis gamo da 
a.S., sxeulis dazianebis simZimis kvalifikaciis Secvlis safuZvels ar 
warmoadgens.  aseT SemTxvevaSi sasamarTlo samedicino eqsperti 
valdebulia daskvnaSi aRniSnos gauaresebis an garTulebis xasiaTi da 
ganmartos, ra mizezobriv kavSirSi imyofeba igi mocemul 
dazianebasTan.  

Semowmeba iwyeba sxeulis detaluri daTvalierebiT. sxeulze 
arsebuli dazianebebis daTvalierebis da aRweris dros sasamarTlo 
samedicino eqsperti yuradRebas aqcevs dazianebis Semdeg 
maxasiaTeblebs: 
1. dazianebis xasiaTs; 
2. lokalizacias; 
3. formas; 
4. zomas; 
5. mimarTulebas; 
6. fers; 
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7. reliefs; 
8. siRrmes; 
9. ucxo sxeulebis arsebobas; 
10. dazianebis irgvliv arsebul Taviseburebebs; 
11. sisxldenis xasiaTs; 
12. Sexorcebis niSnebs da sxv. 

eqspertma unda gamoiyenos sxeulis sqematuri gamosaxva (sxeulis 
konturuli rukebi) yvela dazianebis lokalizaciisa da xasiaTis 
registraciisaTvis. gamokvlevas, Cveulebriv, Tan unda axldes 
fotografia; saWiroebis SemTxvevaSi, sasurvelia, rentgenografiuli, 
tomografiuli da sxva instrumentuli gamokvlevis monacemebis 
Tanxlebac.  

sxeulis dazianebis eqspertizis Sedegad “eqspertis daskvnaSi” 
gaSuqebuli unda iyos: 
1. dazianebis xasiaTi samedicino TvalsazrisiT (naWdevi, 
sisxlnaJRenTi, Wriloba, Zvlis motexiloba da sxv.), maTi 
lokalizacia da Taviseburebani; 
2. iaraRis an sagnis tipi, romliTac miyenebuli unda iyos 
dazianebebi; 
3. dazianebis ganviTarebis meqanizmi; 
4. dazianebis xandazmuloba; 
5. sxeulis dazianebis simZimis xarisxi, kriteriumis aRniSvniT – 
sicocxlisaTvis saxifaTo, janmrTelobis moSla, Sromis unaris myari 
dakargva da a.S.  

sasamarTlo samedicino eqsperti Tavs ikavebs sxeulis dazianebis 
simZimis xarisxis gansazRvrisagan Semdeg SemTxvevebSi:  
1. bundovani klinikuri suraTis an dazaralebulis arasakmarisi 
klinikuri da laboratoriuli gamokvlevis dros; 
2. sicocxlisaTvis arasaxifaTo dazianebis gamosavlis bundovanobis 
dros; 
3. damatebiTi gamokvlevebis Catarebaze Sesamowmeblis uaris an 
ganmeorebiT Semowmebaze misi gamoucxadeblobis dros, Tu uamisod 
sasamarTlo samedicino eqsperts ar aqvs SesaZlebloba sworad 
Seafasos dazianebis xasiaTi, misi klinikuri mimdinareoba da 
gamosavali; 
4. samedicino sabuTebis, maT Soris, damatebiTi gamokvlevebis 
Sedegebis ararsebobis dros, romelTa gareSe SeuZlebelia sxeulis 
dazianebis xasiaTze da simZimis xarisxze msjeloba.  

msgavs SemTxvevebSi sasamarTlo samedicino eqsperti Tavis 
daskvnebSi aRniSnavs im mizezebs, romelTa gamoc SeuZlebeli gaxda 
sxeulis dazianebis simZimis xarisxis gansazRvra.  
 

sasamarTlo medicina sxeulis dazianebis SemTxvevaSi ganixilavs 
agreTve simulacias, disimulacias, agravacias, dezagravacias, 
asoTmavneblobas da TviTdazianebas.  

asoTmavnebloba an TviTdazianeba miekuTvneba Tavis Tavze 
miyenebul dazianebebs mkvrivi blagvi, maxvili, cecxlsasroli 
iaraRebiT da sxv. aseve SesaZlebelia TviTdazianeba miyenebuli iyos 
ubeduri SemTxvevisas an fsiqikuri avadmyofobis dros.  
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zemoTqmulis gaTvaliswinebiT eqims ufleba ara aqvs daweros, rom 

pirovneba asoTmavnebelia an simulanti. eqimma mxolod umda daadginos 
dazianebis xasiaTi da warmoSobis meqanizmi, an gansazRvros 
janmrTelobis mdgomareoba.  

asoTmavneblobisa da TviTdazianebis dros sasamarTlo samedicino 
eqspertizam unda gaiTvaliswinos: 
1. Seswavlili iqnas dazianebis xasiaTi, dadgindes ra pirobebSi, 
rogori meqanizmiT da rodis ganviTarda dazianeba; 
2. ganisazRvros aRmoCenili dazianebis ganviTarebis  SesaZlebloba da 
SeuZlebloba im pirobebSi, romelsac warmoadgens, xolo zogjer 
gvaCvenebs, eWvmitanili Sesamowmebeli. 
 

თავი 3 

წამების ფიზიკური მტკიცებულებები 
 

rusudan beriaSvili - sasamarTlo medicinis asocirebuli profesori; 
Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis sasamarTlo medicinis 
departamenti; saqarTvelos sasamarTlo eqimTa asociaciis generaluri 
mdivani; sasamarTlo medicinis saerTaSoriso akademiis (IALM) wevri; 
sasamarTlo eqspertizis dawesebulebaTa evropuli qselis dnm jgufis (ENFSI 
DNAWG) wevri; sasamarTlo mecnierebaTa saerTaSoriso sazogadoebis (FSS) 
wevri 

 
wameba warmoadgens arahumanuri, adamianuri Rirsebis Semlaxavi 

mopyrobisa da dasjis ukidures formas. gaeros wamebis sawinaaRmdego 
konvenciis muxli #1-is Tanaxmad wamebis definiciaa: 
 
“gansazRvreba “wameba” niSnavs nebismier moqmedebas, romliTac 
romelime pirs ganzrax ayeneben tkivils an tanjvas, fizikurs an 
zneobrivs, raTa misgan an mesame pirisgan miiRon cnobebi an aRiareba, 
dasajon qmedebisaTvis, romelic man an mesame pirma Caidina an romlis 

TviTdazianeba
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CadenaSic igi eWvmitanilia, agreTve daaSinon an aiZulon igi an mesame 
piri an nebismieri mizeziT, romelsac safuZvlad udevs nebismieri 
xasiaTis diskriminacia, roca aseT tkivilsa da tanjvas ayenebs, 
saxelmwifos Tanamdebobis piri an sxva oficialuri piri, an maTi 
waqezebiT, nebarTviT da mdumare TanxmobiT.” 
 

fizikuri wamebis yvelaze gavrcelebuli meTodebia: 
► cema; 
► “stomatologiuri” wameba; 
► Camokideba; 
► arafiziologiuri mdebareoba; 
► eleqtrodeniT wameba; 
► mogudva – moxrCoba; 
► seqsualuri wameba; 
► farmakologiuri wameba; 
► daRdasma; 
► damwvroba da sxv. 

 
saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT wamebis SemTxvevaTa 

sasamarTlo samedicino eqspertizas gaaCnia garkveuli SezRudebi, razec 
qvemoT mogaxsenebT.  

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis mixedviT, 
“eqspertis winaSe dasmuli sakiTxebi da misi daskvna ar unda 
scildebodes eqspertis specialuri codnis farglebs” (saqarTvelos 
sssk, Tavi 44, muxli 365).  

 
      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Camokideba                    “falanga”              cema, tkivilebis miyeneba 

 
sasamarTlo samedicino eqspertis, rogorc umaRlesi samedicino 

ganaTlebis mqone piris, kompetencia moicavs mxolod samedicino-
biologiur sakiTxebs, romlebic aRiZvreba iuridiuli organoebis winaSe 
gamoZiebis an sasamarTlos mimdinareobis procesSi sisxlis samarTlis an 
samoqalaqo saqmeebis ganxilvis dros.  

saqarTvelos sssk 358-e muxlis Tanaxmad, sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba savaldebuloa sikvdilis mizezis, sxeulis 
dazianebis xasiaTisa da simZimis xarisxis dasadgenad.  
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saqarTveloSi moqmedi “sxeulis dazianebis simZimis xarisxis 
sasamarTlo samedicino gansazRvris wesebis” (Tavi IV, $24) mixedviT, 
sasamarTlo samedicino eqsperti ar axdens dazianebis wamebad 
kvalifikacias. am sakiTxis gadawyveta Sedis mokvlevis, winaswari 
gamoZiebis, prokuraturis da sasamarTlo organoebis kompetenciaSi. 
sasamarTlo samedicino eqspertma unda gadawyvitos mxolod: 
1. dazianebis arsebobis faqti da misi xasiaTi; 
2. dazianebis miyenebis xandazmuloba; 
3. dazianebis mimyenebeli iaraRi da dazianebis miyenebis xerxi 

(samedicino monacemebiT); 
4. dazianebis simZimis xarisxi. 
 

dazianebis miyenebis xerxis qveS igulisxmeba: 
1. moqmedeba, romelic ayenebs tanjvas sakvebis, sasmelis an siTbos 
xangrZlivi Sewyvetis gziT, an msxverplis janmrTelobisaTvis mavne 
pirobebSi moTavsebiT an datovebiT da sxva msgavsi moqmedebebi (gvema); 
2. moqmedeba, romlis drosac msxverpls miyendeba tkivilebi 
mravaljeradi an xangrZlivi zemoqmedebiT – Cqmeta, garozgva, 
mravlobiTi, magram mcire zerele dazianebebis miyeneba blagvi an maxvili 
iaraRiT, Termuli faqtorebiT zemoqmedeba da sxva analogiuri moqmedeba 
(wameba).  

aseT SemTxvevaSi sxeulis dazianebis simZimis xarisxis sakiTxis 
gadawyvetisas sasamarTlo samedicino eqsperti xelmZRvanelobs 
zemoxsenebuli wesebis Sesabamisi debulebebiT. 

samedicino TvalsazrisiT, sxeulis dazianebad iTvleba organoebis 
da qsovilebis anatomiuri mTlianobis an maTi fiziologiuri funqciis 
darRveva, rac ganviTarda gare samyaros faqtorebis zemoqmedebis Sedegad.  
 

cema dazianebis gansakuTrebuli saxe ar aris da saqarTvelos ssk 
125-e muxliT ganisazRvreba, rogorc Zaladoba (dartymebis 
araerTjeradad miyeneba), romelic iwvevs fizikur tkivils, magram ar 
tovebs dazianebis raime kvals, kerZod, naWdevebs, sisxlCaqcevebs da sxv. 
Tu cemis Sedegad dazaralebulis sxeulze rCeba dazianebis kvali, igi 
Sefasdeba dazianebis Sesabamisi xarisxiT, xolo Tu cemis Sedegad 
sxeulze dazianebis raime obieqturi niSani ar rCeba, maSin sasamarTlo 
samedicino eqsperti Tavis daskvnaSi aRniSnavs Sesamowmeblis Civilebs da 
miuTiTebs, rom dazianebis obieqturi niSnebi aRmoCenili ar aris. aseT 
SemTxvevebSi cemis faqtis dadgena miekuTvneba momkvlevi, sagamoZiebo da 
sasamarTlo organoebis kompetencias.   

“gartyma” gulisxmobs saxeSi xelis Semokvras, rasac mosdevs am 
midamos anemia da SemdegSi hiperemia, romelic male ukvalod qreba. Tu 
Sesamowmebeli gartymidan mcire drois gasvlis Semdeg, araumetes erTi 
saaTisa, mivida Sesamowmeblad, SeiZleba nanaxi iqnas kanis hiperemia 
paralelurad ganlagebuli zolebis saxiT, rac warmoadgens gaSlili 
TiTebis moqmedebis kvals. zogjer SesaZlebelia loyis lorwovani 
garsis qveS inaxos sisxlCaqcevebi, gansakuTrebiT kbilTa mwkrivebs Soris 
darCenili napralis Sesabamisad.  

savaraudo wamebis Sedegad sxeulis dazianebis xasiaTisa da simZimis 
xarisxis dasadgenad sasamarTlo samedicino eqsperti atarebs kompleqsur 
samedicino gamokvlevas, romelic moicavs klinikur, morfologiur, 
funqciur, instrumentul da mravali sxva saxis gamokvlevebs, ris 
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safuZvelzec igi adgens mecnierulad dasabuTebul saeqsperto dakvnas. 
aseTi eqspertizis warmoeba marto samedicino sabuTebis (avadmyofobis 
istoria, ambulatoriuli avadmyofis individualuri baraTi da sxv.) 
mixedviT dasaSvebia mxolod gamonaklis SemTxvevebSi, da isic 
srulfasovani sabuTebis arsebobisas, romlebic Seicavs amomwurav 
monacemebs dazianebis xasiaTze, mis klinikur mimdinareobaze da 
eqspertizisaTvis saWiro sxva monacemebs.  

dazaralebulis Semowmebisas eqsperti arkvevs dazianebis miyenebis 
garemoebebs, Civilebs da, saWiroebis SemTxvevaSi, sxva cnobebs; ecnoba 
arsebul saqmis masalebs da samedicino sabuTebs. saqmis ZiriTadi 
garemoebebis dasazusteblad man unda gaarkvios: 
1. sad da rodis miiRo dazianeba Sesamowmebelma; 
2. vin miayena dazianeba (gvari, saxeli, sqesi, asaki, fizikuri 

ganviTareba, garegnoba); 
3. ra sagniT da ra meqanizmiT miayenes dazianeba (muStiT, maxvili an 

blagvi sagniT, damwvrobiT da sxv.); 
4. sxeulSi ra nawilSi ayenebdnen dazianebas; 
5. dazianebis miyenebis Semdeg pirvel periodSi rogori iyo 

dazaralebulis mdgomareoba (gonebis dakargva, gulisreva, 
pirRebineba, Tavbrusxveva, sisxldena); 

6. mimarTa Tu ara samedicino daxmarebas, romel samedicino 
dawesebulebas da sxv. 
samkurnalo dawesebulebis xelmZRvanelebi da eqimebi valdebulni 

arian sasamarTlo samedicino eqspertizis dros sasamarTlo samedicino 
eqsperts gauwion daxmareba klinikuri gamokvlevis, konsultaciebis, 
laboratoriuli analizebis CatarebaSi.  

gamokvlevisas mniSvnelovania miTiTebuli iqnas yoveli simptomis 
intensivoba, sixSire da xangrZlivoba. gamokiTxvisas Seamowmebels ar 
unda mieces misaxvedri kiTxvebi, radgan SesaZlebelia adgili hqondes 
winaswar ganzraxul agravacias da simulacias.  

sasamarTlo samedicino eqsperti dazianebasTan dakavSirebuli 
daavadebis an funqciis darRvevis xasiaTis da xangrZlivobis Sefasebis 
dros unda daeyrdnos eqspertizis Catarebis procesSi dadgenil 
obieqtur samedicino monacemebs da dazianebis simZimis xarisxi 
gansazRvros faqtiurad arsebuli monacemebis Sesabamisad.  

savaraudo wamebis Sedegad sxeulis dazianeba SeiZleba sxvadasxva 
simZimis iyos, rac gansxvavebul samarTlebriv pasuxismgeblobas 
iTvaliswinebs, amitom sasamarTlo samedicino eqsperti, pirvel rigSi, 
dazianebis simZimis xarisxs gansazRvravs.  

Semowmeba iwyeba sxeulis detaluri daTvalierebiT. sxeulze 
arsebuli dazianebebis daTvalierebis da aRweris dros sasamarTlo 
samedicino eqsperti yuradRebas aqcevs dazianebis Semdeg maxasiaTeblebs: 

 dazianebis xasiaTs; 

 lokalizacias; 

 formas; 

 zomas; 

 mimarTulebas; 

 fers; 

 reliefs; 

 siRrmes; 
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 ucxo sxeulebis arsebobas; 

 dazianebis irgvliv arsebul Taviseburebebs; 

 sisxldenis xasiaTs; 

 Sexorcebis niSnebs da sxv. 
eqspertma unda gamoiyenos sxeulis sqematuri gamosaxva (sxeulis 

konturuli rukebi) yvela dazianebis lokalizaciisa da xasiaTis 
registraciisaTvis. gamokvlevas, Cveulebriv, Tan unda axldes 
fotografia; saWiroebis SemTxvevaSi, sasurvelia, rentgenografiuli, 
tomografiuli da sxva instrumentuli gamokvlevis monacemebis 
Tanxlebac.  

sxeulis dazianebis eqspertizis Sedegad “eqspertis daskvnaSi” 
gaSuqebuli unda iyos: 

 dazianebis xasiaTi samedicino TvalsazrisiT (naWdevi, 
sisxlnaJRenTi, Wriloba, Zvlis motexiloba da sxv.), maTi 
lokalizacia da Taviseburebani; 

 iaraRis an sagnis tipi, romliTac miyenebuli unda iyos 
dazianebebi; 

 dazianebis ganviTarebis meqanizmi; 

 dazianebis xandazmuloba; 

 sxeulis dazianebis simZimis xarisxi, kriteriumis aRniSvniT – 
sicocxlisaTvis saxifaTo, janmrTelobis moSla, Sromis unaris 
myari dakargva da a.S.  

daskvnaSi eqspertma Tavisi azri unda gamoxatos dazianebis 
warmoSobis Sesaxeb: miyenebulia Tu ara sxva piris mier, an TviT 
gamokiTxulis mier, SemTxveviT Tu paTologiuri procesis Sedegad da 
sxv. dazianebis gamomwvevi sagnis xasiaTs sasamarTlo samedicino eqsperti 
adgens travmis morfologiuri Taviseburebebis mixedviT.  

Tu eqsperti naxulobs gansakuTrebuli tkivilis miyenebis niSnebs, 
rogoricaa mravlobiTi naCqmeti, naCxvleti dazianebebi, mowvis kvali da 
sxv., igi miuTiTebs daskvnaSi am faqts.  

Tu Semowmebisas aRmoCndeba sxvadasxva xandazmulobis dazianebebi 
(naWdevebi, sisxlnaJRenTebi, nawiburebi da a.S.), sasamarTlo samedicino 
eqsperti daskvnaSi aRniSnavs maTi miyenebis araerTdroulobas. dazianebis 
xandazmulobas eqsperti adgens qsovilTa regeneraciuli procesebis 
(sisxlnaJRenTis feris cvlilebis, naWdevis da Wrilobis Sexorcebis) 
maxasiaTeblebis mixedviT. Tumca am procesebis dinamika TiToeuli 
organizmisaTvis individualuria da uamrav gare Tu Sida faqtorzea 
damokidebuli, rogoricaa, magaliTad, temperatura, radiacia, 
damazianebeli faqtori, dazianebis lokalizacia da sxv., rac garkveul 
sirTuleebs qmnis dazianebis xandazmulobis dadgenisas da moiTxovs 
sasamarTlo samedicino eqspertis maRal kvalifikacias da 
ganswavlulobas. swored dazianebis xandazmulobis dadgena warmoadgens 
Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis sasamarTlo medicinis 
kaTedris samecniero muSaobis erT-erT Tematikas, razedac sul cota xnis 
win kaTedraze damuSavda sakvalifikacio samecniero naSromi – 
sakandidato disertacia: “naCxvleti Wrilobis xandazmulobis dadgena”, 
romlis Sedegebic, vfiqrobT, garkveul wvlils Seitans am saxis 
dazianebebiT wamebisa da sxva Zaladobis kvlevis umniSvnelovanes saqmeSi. 
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თავი 4 
wameba da misi prevencia stambolis protokolis 

mixedviT 
 
asist. profesori - levan labauri 
gaerTianebuli erebis ganviTarebis programis (UNDP); proeqtis – 
“saxalxo damcvelis aparatis gaZliereba”  სამედიცინო ექსპერტი, 
medicinis mecnierebaTa kandidati; IPIP– is  (stambolis protokolis 
ganxorcielebis programa) samedicino koordinatori saqarTveloSi 

 
wameba - es aris erTerTi yvelaze arahumanuri qmedeba, rac ki 

SeiZleba erTma individma meores miayenos. miuxedavad imisa, rom 
saerTaSoriso samarTliT wameba akrZalulia, igi jer kidev mwvave 
problemad rCeba msoflios bevr qveyanaSi. 2004 wels gamoqveynebulia 
saerTaSoriso saxelmZRvanelo –“wamebis samedicino-fizikuri 
mtkicebulebebi, stambolis protokolis gamoyeneba samedicino-
fizikuri gamokvlevisaTvis”. aRniSnuli gamocemis avtorebi arian: ole 
vedel rasmuseni, stain amrisi, margret blaauvi da liz danielseni. 
saxelmZRvanelo dawerilia wamebis msxverplTa reabilitaciis 
saerTaSoriso sabWos mier (IRCT), rogorc stambolis protokolis 
ganxorcielebis proeqtis nawili, romlis iniciatorebi arian: eqimebi 
adamianis uflebebisaTvis – aSS (PHR USA), TurqeTis adamianis 
uflebebis dacvis fondi, msoflios eqimTa asociacia (WMA), da 
wamebis msxverplTa reabilitaciis saerTaSoriso sabWo (IRCT). 
miuxedavad stambolis protokolis saerTaSoriso statusisa, 
iuridiul, jandacvis da adamianis uflebebis dacvis eqspertebs Soris 
is jer kidev SezRudulad aris miRebuli. umetes SemTxvevebSi 
samedicino da iuridiuli sauniversiteto saswavlo programebi ar 
iTvaliswinebs instruqciebs wamebis msxverplTa gamokvlevisa da 
eqspertizis Sesaxeb. amis gamo jandacvis da sisxlis samarTlis bevr 
specialists an sul ar aqvs, an aqvs mxolod mwiri ganaTleba wamebis 
kvlevaSi da mis dokumentur gaformebaSi, rac moiTxovs gansazRvruli 
teqnikuri Cvevebs da codnas samedicino da iuridiuli procedurebis 
efeqturi gamoyenebisaTvis. 

• pirveli saerTaSoriso gaidlaini wamebis gamoZiebisa da 
dokumentirebisaTvis; 

• misi Seqmnis iniciatorebi iyvnen amerikuli organizacia – eqimebi 
adamianis uflebebisaTvis da TurqeTis adamianis uflebaTa 
fondi 

• muSavdeboda 3 wlis ganmavlobaSi; am procesSi monawileobda 15 
qveynis 40 dawesebulebis 75 sasamarTlo eqsperti 

• dokumenti warmoadgens srulyofil praqtikul gaidlains 
samedicino da iuridiul specialistTaTvis; 

• mis farglebSi aucilebelia samedicno da iuridiuli sferos 
eqspertTa erToblivi Tanamonawileoba 

stambolis protokolis istoria moicavs ramdenime etaps: proeqts 
safuZveli Caeyara 1996 wlis maisSi saerTaSoriso simpoziumze, 
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romelic TurqeTis eqimTa asociaciis organizebiT iqna Catarebuli 
adanaSi, Cukurova -is universitetis samedicino fakultetze. pirveli 
proeqti momzadebul iqna Vincent Iacopino-is mier (Physicians For Human Rights 
– USA). proeqtma kulminacias miaRwia 1999 wels, rodesac stambolSi, 
martSi Catarebul sxdomaze dasrulebuli saxiT iqna wardgenili; 
UNHCHR (Palais Wilson)-is SenobaSi Catarebuli erTdRiani Sexvedris 
Semdeg, stambolis protokoli waredgina gaeros adamianis uflebaTa 
dacvis umaRles komisars Mary Robinson–s, 1999 wlis 9 agvistos. 
stambolis protokoli waredgina gaeros adamianis uflebaTa dacvis 
umaRles komisars Mary Robinson–s, (1999 wlis 9 agvisto). gaeros wamebis 
sakiTxTa sagangebo momxsenebelma,  Sir Nigel Rodley-m, CarTo stambolis 
protokoli mis yovelwliur moxsenebaSi, romelic waredgina gaeros 
generalur asambleas 1999 wlis 4 noembers. gaeros adamianis uflebaTa 
komisiam, 2000 wlis 20 aprils daamtkica da miiRo stambolis 
protokoli da misi principebi, rac aisaxa UNCHR–is rezoluciaSi 
wamebis Sesaxeb (2000/43) da UNGA–is rezoluciaSi (55/89); gaeros 
adamianis uflebaTa umaRlesi komisris mier gamoqveynda profesiul 
treningTa seriaSi gaeros eqvsive oficialur enaze (2001 weli); gaeros 
wamebis sagangebo momxsenebelma stambolis protokoli oficialurad 
daafiqsira mis rekomendaciebSi wamebasTan brZolisa da aRkveTis 
sakiTxebSi (2002 wlis dekemberi); stambolis protokols daefuZna 
UNCHR –is 2003 wlis rezolucia” adamianis uflebebi da sasamaarTlo 
eqspertiza da wameba”. 

stambolis protokoli warmoadgens saerTaSoriso gaidlains raTa: 
Seswavlil iyos is pirebi, romlebic gaxdnen wamebis da sxva sastiki 
araadamianuri mopyrobisa da dasjis msxverplni, gamoZiebul iyos 
wamebis SemTxvevebi da Sedegebi waredginos samarTaldamcav an sxva 
saxelmwifo organoebs. saxelmZRvaneloSi mocemuli gamoZiebis 
meTodebi aseve gamoyenebul unda iyos Semdegi miznebiT. maT Soris: 
adamianis uflebaTa Seswavla da monitoringi, politikuri 
TavSesafaris maZiebel individuumTa saqmeebis ganxilva, im 
individuumTa dasacavad, romlebic wamebis gziT aRiareben danaSauls, 
wamebis msxverplTa Semdgomi mkurnalobisa da reabilitaciis 
saWiroebaTa Sesafaseblad. im SemTxvevaSi Tu janmrTelobis dacvis 
muSaki iZulebulia an gaufrTxileblobiT eswreba amgvar saqmianobas 
an ayalbebs wamebis mtkicebulebebs, saxelmZRvanelo aseve iZleva im 
saerTaSoriso RonisZiebaTa ganmartebas ra Sedegic unda mohyves 
amgvar qmedebas jandacvis sferos an sasamarTlo organoebis mxridan.  

saxelmZRvanelos mizania, gauadvilos jandacvis da iuridiul 
sferoSi moRvawe specialistebs muSaoba stambolis protokolis 
danergvis gziT. wamebis savaraudo msxverplTa gamokvlevis yvela 
aspeqti jer kidev ar aris sabolood SemuSavebuli. saxelmZRvanelo 
ver cvlis TviT stambolis protokols, - misi gamoyeneba unda moxdes 
mxolod aRniSnul dokumentTan erTad. stambolis protokolis 
msgavsad, saxelmZRvaneloSi wameba gansazRvrulia “wamebis winaaRmdeg 
gaeros konvenciis” (UNCAT) #1 muxlis mixedviT: “termini “wameba” 
niSnavs nebismier qmedebas, romliTac adamians winaswarganzraxulad 
adgeba Zlieri tkivili an fizikuri an gonebrivi tanjva, Semdegi 
mizniT: informaciis mopoveba an aRiarebis miReba misgan an mesame 
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pirisagan; adamianis dasja im qmedebisaTvis, rac man an mesame pirma 
Caidina, an eWvia, rom Caidines; misi an mesame piris daSineba, an maTi 
iZuleba; an kidev sxva nebismieri mizezi, rac efuZneba diskriminaciis 
nebismier saxes, rodesac aseTi tkivili da tanjva miyenebulia 
sazogadoebrivi moxelis mier an  misi monawileobiT an sxva adamianis 
mier, romelic moqmedebs oficialuri statusis farglebSi. 
definiciaSi ar igulisxmeba tkivili an tanjva, romelic  
gaTvaliswinebulia kanonier sanqciebSi an am ukanasknelisTvisaa 
damaxasiaTebeli”. saxelmZRvanelos gamoyeneba     wamebasTan da 
adamianur uflebebis sxva darRvevebTan dakavSirebiT Catarebul 
fizikur gamokvlevebs SeiZleba qondes ori mizani: 

• wamebis dokumenturi dadastureba; 
• Selaxuli janmrTelobis mkurnaloba. 

  saxelmZRvanelo yuradRebas amaxvilebs pirvel mizanze. masSi wamebis 
mwvave da qronikuli somaturi Sedegebi aRwerilia organoTa 
sistemebis mixedviT. janmrTelobis dazianebasTan dakavSirebuli 
samedicino somaturi gamokvleva ar SeiZleba calke iqnas ganxiluli; 
igi kombinirebuli unda iyos fsiqologiur da fsiqiatriul 
gamokvlevebTan da, agreTve, socialuri aqtivobis SefasebasTan.  
 saqarTvelos kanonmdebloba janmrTelobis dacvis sferoSi, 
garkveulwilad Seicavs zogoerT prevenciul meqanizms samedicino 
wamebis aRkveTasTan dakavSirebiT. saqarTvelos kanonSi saeqimo 
saqmianobis Sesaxeb (muxli 54. akrZalvebi) gaTvaliswinebulia, rom:  
damoukidebeli saeqimo saqmianobis subieqts ekrZaleba: a) pirdapiri an 
arapirdapiri kavSiri iseT qmedebebTan, romlebic dakavSirebulia 
wamebaSi an sxva sastik, araadamianur, Rirsebis Semlaxav mopyrobaSi 
an/da sasjelSi monawileobasTan, TanamonawileobasTan, waqezebasTan an 
waqezebis mcdelobasTan, agreTve, amgvar moqmedebebze daswreba; b) 
patimarTan, dakavebulTan an datyvevebulTan profesiuli urTierToba, 
Tu amis erTaderTi mizani ar aris misi fizikuri da fsiqikuri 
janmrTelobis Sefaseba, dacva an gaumjobeseba da es urTierToba 
ewinaaRmdegeba samedicino eTikis principebs; g) profesiuli codnisa 
da unar-Cvevebis gamoyeneba patimris, dakavebulis an datyvevebulis 
dakiTxvis xelSewyobisaTvis iseTi meTodebiT, romlebic uaryofiTad 
imoqmedeben mis fizikur an fsiqikur janmrTelobaze an mdgomareobaze; 
d) profesiuli codnisa da unar-Cvevebis gamoyeneba, instrumentis an 
nivTierebis gacema patimris, dakavebulis an datyvevebulis wamebis an 
sxva sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi mopyrobis 
xelSewyobis mizniT, an amgvari moqmedebebis mimarT misi 
winaaRmdegobis Sesasusteblad. 
 amgvarad, sasamarTlo samedicino eqspertiza, miuxedavad 
erovnuli sakanonmdeblo instrumentebis arasrulyofilebisa, mainc 
unda gamoyenebul iqnas, rogorc wamebis da sxva sastiki araadamianuri 
mopyrobisa da dasjis aRkveTis erT-erT qmediT berketad. 
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თავი 5 

საკანონმდებლო საკითხები წამების, მისი პრევენციის და 

სასამართლო ექსპერტიზის საკითხებთან დაკავშირებით 
 

 

 
 

 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსი 
 
მუხლი 12. პიროვნების ხელშეუხებლობა, მისი პატივისა და ღირსების დაცვა 

3. …პირის დაპატიმრება ან ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსება 

შეიძლება მხოლოდ მოსამართლის ბრძანებით ან სასამართლოს განჩინებით 

(დადგენილებით)…  

მუხლი 13. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა 

3. შემოწმების, ექსპერტიზის, სხვა საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას არ უნდა 

გამჟღავნდეს ცნობები პირადი ცხოვრების შესახებ, ასევე პირადი ხასიათის ცნობები, 

რომელთა საიდუმლოდ დაცვაც პირს საჭიროდ მიაჩნია. გამომძიებელი, პროკურორი, 

მოსამართლე, სასამართლო ამ კოდექსით გათვალისწინებული საპროცესო მოქმედების 

მონაწილეს ხელწერილის ჩამორთმევით აფრთხილებს, არ გაამჟღავნოს აღნიშნული 

ცნობები. (25.03.2005 N1204) 

მუხლი 20. სისხლის სამართლის პროცესის უშუალობა და ზეპირობა (25.03.2005 N1204) 
1. ორგანო ან თანამდებობის პირი, რომელიც პროცესს აწარმოებს, ვალდებულია 

დაკითხოს დაზარალებული და მოწმე, შეისწავლოს და მოისმინოს ექსპერტის დასკვნა, 

შეამოწმოს ნივთიერი მტკიცებულებები. ამ წესისაგან გადახვევა დასაშვებია მხოლოდ ამ 

კოდექსით გათვალისწინებულ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. (28.04.2006. N936) 

მუხლი 29. სისხლისსამართლებრივი დევნის შეჩერების საფუძვლები და ვადები 

(25.03.2005 N1204) 

1. სისხლისსამართლებრივი დევნა ჩერდება: 

გ) თუ ბრალდებული მძიმე ავადმყოფობით დაავადდა, რაც დადასტურებულია 

სახელმწიფო სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით – დაუყოვნებლივ ამ 

ფაქტის დადგენიდან ბრალდებულის გამოჯანმრთელებამდე, ხოლო თუ ბრალდებული 

ფსიქიკურად დაავადდა, რაც დადასტურებულია სახელმწიფო სასამართლო-
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ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნით, და მის მიმართ სამედიცინო ხასიათის 

იძულებითი ღონისძიების სახით გამოყენებულია იძულებითი მკურნალობა – 

ბრალდებულის გამოჯანმრთელებამდე;  

მუხლი 46. სასამართლოს უფლებამოსილება 

8. სასამართლოს კომპეტენციას განეკუთვნება: …სამედიცინო დაწესებულებაში 

ექსპერტიზისათვის პირის მოთავსება… 
მუხლი 70. დაზარალებულისა და მისი უფლებამონაცვლის მოვალეობები 

4. დაზარალებულის შემოწმება, ექსპერტიზა, დაკავშირებული გაშიშვლებასთან, აგრეთვე 

სირცხვილის გრძნობის გამომწვევი სხვა მოქმედება შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ 

დაზარალებულის თანხმობით. (საქართველოს 1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი, 
„საქართველოს რესპუბლიკა“ N130 18.05.99წ. საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის N287-IIს 
კანონი, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ N 18 2000 წ.) 
მუხლი 73. ეჭვმიტანილის უფლებები 

1. ეჭვმიტანილს უფლება აქვს: 

ვ) დაკავებისთანავე ან ეჭვმიტანილად ცნობის შესახებ დადგენილების გამოტანისთანავე 

მოითხოვოს უფასო სამედიცინო შემოწმება და შესაბამისი წერილობითი დასკვნა, აგრეთვე 

სამედიცინო ექსპერტიზის დანიშვნა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შესამოწმებლად, რაც დაუყოვნებლივ უნდა დაკმაყოფილდეს. ექსპერტიზის დანიშვნაზე 

უარი შეიძლება ერთჯერადად გასაჩივრდეს გამოძიების ადგილის მიხედვით რაიონულ 

(საქალაქო) სასამართლოში, სადაც საჩივარი განიხილება მისი მიღებიდან 24 საათში; 

(13.08.2004 N 398) 
მუხლი 74. ეჭვმიტანილის მოვალეობები 

1. ეჭვმიტანილი ვალდებულია: 

გ) ხელი არ შეუშალოს პროცესის მწარმოებელ ორგანოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული 

შემოწმების, ექსპერტიზის, საექსპერტო გამოკვლევისათვის ნიმუშების აღების, 

ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსების, პირადი ჩხრეკისა და სხვა 

საპროცესო მოქმედებების ჩატარების შესახებ გამოტანილ კანონიერ დადგენილებათა 

შესრულებას. 

მუხლი 76. ბრალდებულის უფლებები 

3. ბრალდებულს უფლება აქვს აგრეთვე: …გაეცნოს დადგენილებას ექსპერტიზის 

დანიშვნის შესახებ და ექსპერტის დასკვნას; განახორციელოს ექსპერტიზის ჩატარებასთან 

დაკავშირებით კანონით დადგენილი უფლებები; სისხლის სამართლის პროცესის 

ნებისმიერ სტადიაზე გაეცნოს საქმეში არსებულ ყველა მტკიცებულებას და საკუთარი 

ხარჯით გადაიღოს საქმის მასალის ასლები (გარდა იმ მასალისა, რომელიც 

დაკავშირებულია სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეციალური 

ღონისძიების გამოყენებასთან); …დამოუკიდებლად ან დამცველთან ერთად გაეცნოს 

საქმის მთელ მასალას, ამოიწეროს საქმიდან ყველა საჭირო ცნობა, გადაიღოს ასლები, 

გამოძიების შევსების თაობაზე განაცხადოს შუამდგომლობა, რომლის განხილვაც 

სავალდებულოა; საქმის საბრალდებო დასკვნით  სასამართლოში გადაგზავნის შემდეგ 

დამოუკიდებლად ან დამცველთან ერთად გაეცნოს საქმის მთელი მასალის ასლს და 

ნივთიერ მტკიცებულებებს; … 
მუხლი 84. დამცველის უფლება-მოვალეობანი 

3. დამცველს უფლება აქვს: 

ლ) გაეცნოს დადგენილებებსა და ოქმებს დაკავებისა და დაპატიმრების შესახებ, ყველა იმ 

საგამოძიებო მოქმედების ოქმს, რომელთა ჩატარებაშიც მონაწილეობდა  ის ან მისი 

დასაცავი პირი, საქმის მასალებს, რომლებიც ადასტურებს დაკავებისა და დაპატიმრების 

საჭიროებას, დადგენილებას ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ და ექსპერტიზის დასკვნას; 

მუხლი 94. მოწმის უფლება-მოვალეობანი 
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4. მოწმეს უფლება აქვს: …ამ კოდექსის 368-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული 

იძულებითი ექსპერტიზისას ისარგებლოს 366-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“, „ბ“ და „ზ“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებებით;… 
მუხლი 96. ექსპერტი 

1. ექსპერტი არის პირი, რომელსაც აქვს სპეციალური ცოდნა მეცნიერების, ტექნიკის, 

ხელოვნების ან ხელობის დარგში და რომელიც გამომძიებელმა, პროკურორმა ან 

სასამართლომ, ბრალდებულმა, დამცველმა, დაზარალებულმა დანიშნა სპეციალური 

გამოკვლევის ჩასატარებლად და სისხლის სამართლის საქმეზე საჭირო გარემოებათა 

შესახებ დასკვნის შესადგენად. (25.03.2005 N1204) 

2. ექსპერტად შეიძლება დაინიშნოს ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს სპეციალური 

ცოდნა, მუშაობს საექსპერტო დაწესებულებაში ან აქვს ლიცენზია. 

3. ექსპერტის გამოძახება, დანიშვნა და ექსპერტიზის ჩატარება ხდება 356-374-ე მუხლებით 

დადგენილი წესით. 

6. ექსპერტის დასკვნის მოპოვების უფლება აქვს მხარესაც. ამ შემთხვევაში მხარე 

ექსპერტის დასკვნას წარუდგენს გამომძიებელს, პროკურორს ან სასამართლოს და 

მოითხოვს მის მონაწილეობას საქმის შემდგომ წარმოებაში. დაცვის მიერ ჩატარებულ 

ექსპერტიზას სახელმწიფო არ ანაზღაურებს. ორგანომ, რომელიც პროცესს აწარმოებს, 

მხარეს უნდა წარუდგინოს ნივთიერი მტკიცებულებანი და საექსპერტო გამოკვლევის სხვა 

ობიექტები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ისინი უნდა გადაეცეს გამომძიებლის, 

პროკურორის ან სასამართლოს მიერ დანიშნულ ექსპერტს. მხარეს უფლება აქვს 

მოითხოვოს საექსპერტო კომისიის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც შეიძლება შევიდეს 

მის მიერ შეთავაზებული ექსპერტი. (25.03.2005 N1204). (საქართველოს 1998 წლის 26 
ივნისის N1506-IIს კანონი, „საქართველოს რესპუბლიკა“ N183 21.07.98წ. საქართველოს 
1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი, „საქართველოს რესპუბლიკა“ N130 18.05.99წ.) 
მუხლი 97. ექსპერტის უფლება-მოვალეობანი 

1. ექსპერტი ვალდებულია: 

ა) გამოცხადდეს გამომძიებლის, პროკურორის, სასამართლოს გამოძახებით; (25.03.2005 

N1204) 

ბ) მისცეს ჩვენება ჩატარებულ ექსპერტიზასთან დაკავშირებით წინასწარი გამოძიებისას ან 

სასამართლო განხილვის დროს; 

გ) მისცეს დასაბუთებული და ობიექტური წერილობითი დასკვნა დასმულ საკითხებზე; 

დ) კანონით დადგენილი წესით დაიცვას და დააბრუნოს კვლევის ობიექტები; 

ე) პროცესის მწარმოებელი ორგანოს ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს წინასწარი 

გამოძიების მასალები და ცნობები მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების შესახებ, რომლებიც 

მისთვის ცნობილი გახდა; 

ვ) განაცხადოს თვითაცილება, თუ არსებობს 106-ე მუხლში მითითებული საფუძველი; 

2. ყალბი დასკვნისათვის ექსპერტი პასუხს აგებს საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 370-ე მუხლით. 

3. ექსპერტს უფლება აქვს: 

ა) გაეცნოს ექსპერტიზისათვის საჭირო საქმის მასალებს და ამოიწეროს საჭირო ცნობები 

და გადაიღოს ასლები; 

ბ) მოითხოვოს დამატებითი მასალების წარდგენა; 

გ) უარი თქვას დასკვნის მიცემაზე და ექსპერტიზის შემდგომ გაგრძელებაზე, თუ 

დასმული საკითხები სცილდება მისი სპეციალური ცოდნის ფარგლებს ან თუ მისთვის 

წარდგენილი მასალები საკმარისი არ არის დასკვნის მისაცემად; 

დ) გამომძიებლის, პროკურორის, სასამართლოს (მოსამართლის) ნებართვით დაესწროს 

საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას და დასაკითხ პირებს დაუსვას შეკითხვები, 

რომლებიც ექსპერტიზის საგანს განეკუთვნება; (25.03.2005 N1204) 
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ე) სასამართლო სხდომაზე მონაწილეობა მიიღოს ექსპერტიზის საგანს მიკუთვნებულ 

მტკიცებულებათა კვლევაში და სასამართლოს ნებართვით შეკითხვები დაუსვას დასაკითხ 

პირებს; 

ვ) ჩამოაყალიბოს დასკვნა არა მარტო დასმულ საკითხებზე, არამედ ექსპერტიზის საგანს 

მიკუთვნებულ სხვა საკითხებზედაც, რომელთა გამოც მისთვის არ დაუსვამთ კითხვები; 

ზ) შეადგინოს დასკვნა და მისცეს ჩვენება მშობლიურ ენაზე, თუ მან არ იცის 

სამართალწარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; 

თ) გამომძიებლის მოქმედებები და დადგენილებები გაასაჩივროს პროკურორთან, ხოლო 

პროკურორის მოქმედება – ზემდგომ პროკურორთან; (25.03.2005 N1204) 

ი) გაეცნოს სასამართლო სხდომის ოქმის იმ ნაწილს, რომელიც მის მიერ ჩატარებულ 

ექსპერტიზას ეხება, და მოითხოვოს მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა; 

კ) გააკეთოს განცხადება მისი დასკვნის არასწორი ინტერპრეტაციის შესახებ. 

(საქართველოს 1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი, „საქართველოს რესპუბლიკა“ N130 
18.05.99წ. საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის N287-IIს კანონი, „საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“ N 18 2000 წ.) 
მუხლი 104. პროცესის მონაწილისათვის გაწეული ხარჯების ანაზღაურება 

2. სპეციალური საექსპერტო დაწესებულება (ექსპერტი), სპეციალისტი (შესაბამისი 

დაწესებულება, სადაც სპეციალისტი მუშაობს) და თარჯიმანი იღებენ გასამრჯელოს 

თავიანთი მოვალეობების შესრულებისათვის და კომპენსაციას იმ დანახარჯებისათვის, 

რომლებიც მათ გასწიეს ამ მოვალეობათა შესასრულებლად. (25.11.2004 N 596) 
3. გამოძახებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ხორციელდება სახელმწიფო 

სახსრებიდან კანონით დადგენილი წესითა და ოდენობით. სახელმწიფო სპეციალური 

საექსპერტო დაწესებულებისათვის  (ექსპერტიზისათვის) სასამართლო-საექსპერტო 

მომსახურების (სპეციალისტის, თარჯიმნის) ანაზღაურებას ახორციელებს ექსპერტიზის 

დამნიშვნელი ორგანო (თანამდებობის პირი), საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი 

ნორმებისა და ტარიფების შესაბამისად, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც აღნიშნული 

მომსახურების გაწევა წარმოებს სახელმწიფო  სახსრებიდან  გამოყოფილი პროგრამული 

დაფინანსების ფარგლებში. კერძო სპეციალური საექსპერტო დაწესებულებისათვის 

(დამოუკიდებელი ექსპერტისათვის) სასამართლო-საექსპერტო მომსახურების 

ანაზღაურება წარმოებს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე გაწეული 

მომსახურებისათვის.  (25.11.2004 N 596), (საქართველოს 1999 წლის 13 მაისის N1958 
კანონი, „საქართველოს რესპუბლიკა“ N130 18.05.99წ.) 
მუხლი 105. საქმეში მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლისა და სასამართლო 

სხდომის მდივნის მონაწილეობის გამომრიცხავი გარემოებანი (25.03.2005 N1204) 

1. მოსამართლე, პროკურორი, გამომძიებელი ან სასამართლო სხდომის მდივანი 

მონაწილეობას ვერ მიიღებს სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში, თუ: გ) იგი 

მონაწილეობს ან წინათ მონაწილეობდა იმავე საქმეში, როგორც ეჭვმიტანილი, 

ბრალდებული, დამცველი, დაზარალებული, სამოქალაქო მოსარჩელე, სამოქალაქო 

მოპასუხე, ექსპერტი, სპეციალისტი, თარჯიმანი, დამსწრე, მოწმე, ანდა ბრალდებულის, 

ეჭვმიტანილის, დაზარალებულის, სამოქალაქო მოსარჩელის ან სამოქალაქო მოპასუხის 

კანონიერი წარმომადგენელი; 

მუხლი 106. საქმეში ექსპერტის, სპეციალისტის ან თარჯიმნის მონაწილეობის 

გამომრიცხველი გარემოებები (25.03.2005 N1204) 

1. ექსპერტს (გარდა ამ კოდექსის 361-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 

შემთხვევისა) ან სპეციალისტს უფლება არა აქვს მონაწილეობა მიიღოს სისხლის 

სამართლის საქმის წარმოებაში, როცა სამსახურებრივად ან სხვაგვარად დამოკიდებულია 

საქმეში მონაწილე ამა თუ იმ პირზე ან/და ნათესაური ურთიერთობა აქვს მასთან. 
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2. ექსპერტი, სპეციალისტი, თარჯიმანი აცილებული უნდა იქნენ იმ შემთხვევაშიც, თუ 

გამოვლინდება მათი პროფესიული არაკომპეტენტურობა. 

მუხლი 107. საქმეში დამცველის, აგრეთვე დაზარალებულის, სამოქალაქო მოსარჩელისა 

და სამოქალაქო მოპასუხის წარმომადგენლების მონაწილეობის გამომრიცხავი 

გარემოებანი 

დამცველი, დაზარალებულის, სამოქალაქო მოსარჩელის ან სამოქალაქო მოპასუხის 

წარმომადგენელი მონაწილეობას ვერ მიიღებს სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში, 

თუ: 

ა) იგი წინათ მონაწილეობდა იმავე საქმეში, როგორც მოსამართლე, პროკურორი, 

გამომძიებელი, სასამართლო სხდომის მდივანი, მოწმე, ექსპერტი, სპეციალისტი, 

თარჯიმანი ან დამსწრე; 

მუხლი 108. აცილებისა და თვითაცილების განცხადებისა და გადაწყვეტის წესი 

1. თუ არსებობს ამ კოდექსის 105-ე–107-ე მუხლებში აღნიშნული გარემოებები, 

მოსამართლე, პროკურორი, გამომძიებელი, სასამართლო სხდომის მდივანი, დამცველი, 

დაზარალებულის, სამოქალაქო მოსარჩელის, სამოქალაქო მოპასუხის წარმომადგენლები, 

ექსპერტი, სპეციალისტი ან თარჯიმანი ვალდებულნი არიან განაცხადონ თვითაცილება. 

თუ მათ ეს არ განუცხადებიათ, მათ აცილება შეიძლება მისცენ ეჭვმიტანილმა, 

ბრალდებულმა, დამცველმა, აგრეთვე დაზარალებულმა, სამოქალაქო მოსარჩელემ, 

სამოქალაქო მოპასუხემ და მათმა წარმომადგენლებმა, ხოლო სასამართლო სხდომაზე – 

სახელმწიფო ბრალმდებელმაც. პირებს, რომლებიც პროცესს აწარმოებენ, უფლება აქვთ 

აცილება მისცენ ერთმანეთს. (25.03.2005 N1204) 

7. ექსპერტის, სპეციალისტის, თარჯიმნის, დამცველის, აგრეთვე დაზარალებულის, 

სამოქალაქო მოსარჩელის, სამოქალაქო მოპასუხის წარმომადგენლებისათვის მიცემული 

აცილების საკითხს წყვეტს პროკურორი, ხოლო სასამართლო სხდომაზე მიცემული 

აცილებისა – სასამართლო, რომელიც საქმეს განიხილავს. (25.03.2005 N1204) 

მუხლი 110. მტკიცებულების ცნება 

2. მტკიცებულებად სისხლის სამართლის პროცესში დასაშვებია: 

ვ) ექსპერტის დასკვნა; 

მუხლი 117. მოწმის ჩვენება (25.03.2005 N1204) 

3. თუ არსებობს არსებითი წინააღმდეგობა ექსპერტის მიერ შედგენილ წერილობით 

დასკვნასა და მის მიერ სასამართლო განხილვის დროს მიცემულ ჩვენებას შორის, მხარეს 

უფლება აქვს მოსამართლის წინაშე დააყენოს შუამდგომლობა მოცემული ჩვენების ამ 

კოდექსის 111-ე მუხლით გათვალისწინებულ დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობის 

შესახებ. ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება ამ კოდექსის 111-ე მუხლის  მე-5 ნაწილი. 

(28.04.2006. N2936) 

მუხლი 120. ექსპერტის დასკვნა 

1. ექსპერტის დასკვნა არის მცოდნე პირის წერილობითი ინფორმაცია მის მიერ 

ჩატარებული გამოკვლევის მიმდინარეობისა და დადგენილი ფაქტობრივი მონაცემების 

შესახებ, რომელთაც სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების მნიშვნელობა აქვს. 

2. ექსპერტის დასკვნაში მტკიცებულების მნიშვნელობა აქვს როგორც გამოკვლევით 

დადგენილ, ისე ექსპერტის წინაშე დასმულ საკითხზე მიღებულ დასკვნას. 

3. გამოკვლევის დროს ექსპერტის მიერ შესრულებული ფოტო და სხვა სურათი, გრაფიკა, 

ცხრილი, ნახაზი ექსპერტის დასკვნის შემადგენელი ნაწილია. 

4. შედარებითი გამოკვლევის დროს ექსპერტის მიერ გაკეთებული ექსპერიმენტული 

ტყვიები, მასრები და სხვა ნიმუშები უნდა დაერთოს საქმეს, როგორც ნივთიერი 

მტკიცებულებანი. 



 153

5. ექსპერტის დასკვნა დგება იმ შემთხვევაშიც, როცა ექსპერტმა გამოკვლევა დაიწყო, 

მაგრამ ვერ დაასრულა კვლევის ობიექტების არასაკმარისობის ან საკუთარი 

არაკომპეტენტურობის გამო. 

6. თუ გამოკვლევის დაწყებამდე ექსპერტი დარწმუნდება კვლევის ობიექტების 

არასაკმარისობაში ან საკუთარ არაკომპეტენტურობაში, იგი ადგენს აქტს, რომ 

შეუძლებელია ექსპერტიზის ჩატარება, და ამ აქტს  

ექსპერტიზისათვის გაგზავნილ საგნებთან ერთად უგზავნის ორგანოს, რომელმაც 

ექსპერტიზა დანიშნა. თუ მეცნიერებისა და ტექნიკის თანამედროვე დონე ექსპერტის 

წინაშე დასმულ საკითხზე პასუხის გაცემის შესაძლებლობას იძლევა, მაგრამ ექსპერტს არა 

აქვს ამისათვის საჭირო ცოდნა, ხელსაწყოები და რეაქტივები, მას უფლება აქვს 

მიუთითოს, რომელ სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში შეიძლება ჩატარდეს ასეთი 

ექსპერტიზა. 

7. თუ საჭირო არ არის დამატებითი და ახალი გამოკვლევის ჩატარება, ექსპერტის ჩვენება 

განმარტავს და ავსებს მის დასკვნას. 

მუხლი 122. ნივთიერი მტკიცებულების შენახვა 

1. ნივთიერ მტკიცებულებას ინახავს პროცესის მწარმოებელი ორგანო ისეთ პირობებში, 

რომლებიც გამორიცხავს მის დაკარგვასა და მისი თვისებების შეცვლას. 

2. ნივთიერი მტკიცებულება, რომელიც არ ნადგურდება ან მესაკუთრესა თუ მფლობელს 

არ უბრუნდება, ინახება სისხლის სამართლის საქმის შენახვის ვადით. 

5. დიდგაბარიტიანი საგანი შეიძლება დარჩეს მის მფლობელთან ანდა ადგილობრივი 

მმართველობის ან თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელთან, რომელიც 

პასუხისმგებელი იქნება ამ საგნის დაცვაზე. 

6. ექსპერტიზისათვის გასაგზავნი საგნები უნდა იყოს დალუქული, რაც დადასტურებული 

უნდა იქნეს გამომძიებლისა და ამ კოდექსის 121-ე მუხლის 41 ნაწილით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში დამსწრის ხელმოწერით. ექსპერტისაგან მიღებული 

საგნები უნდა იყოს დალუქული ექსპერტის მიერ ამ კოდექსით დადგენილი წესით. იგივე 

წესები უნდა იქნეს დაცული ნივთიერ მტკიცებულებათა ფოსტით გაგზავნისა და მიღების 

დროს. (25.03.2005 N1204) 

მუხლი 123. გადაწყვეტილება ნივთიერი მტკიცებულების შესახებ საქმის წარმოების 

დამთავრებამდე 

1. საქმის წარმოების დამთავრებამდე გამოძიების ორგანო მესაკუთრეს ან მფლობელს 

უბრუნებს: მალფუჭებად საგნებს, ყოველდღიურ ყოფა-ცხოვრებაში აუცილებელ საგნებს, 

შინაურ პირუტყვს, ფრინველს, სხვა შინაურ ცხოველებს, თუ მათ ყადაღა არა აქვთ 

დადებული. საქმის წარმოების დამთავრებამდე გამოძიების ორგანომ მესაკუთრეს ან 

მფლობელს შეიძლება დაუბრუნოს სატრანსპორტო საშუალებები, თუ მათ ყადაღა არა 

აქვთ დადებული. (29.12.2006. N4212) 

მუხლი 130. მტკიცებულებათა საპროცესო დამაგრება 

1. მტკიცებულების მნიშვნელობის მქონე ცნობა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სისხლის 

სამართლის პროცესში, თუ ის საპროცესო წესით არის დამაგრებული, ესე იგი შეტანილია 

საგამოძიებო მოქმედების ან სასამართლო განხილვის ოქმში, რომელიც შედგენილია ამ 

კოდექსის მოთხოვნათა შესაბამისად. ნივთიერი მტკიცებულება უნდა აღიწეროს ოქმში და 

დაერთოს საქმეს სპეციალური განჩინებით (დადგენილებით). ექსპერტის მიერ 

დადგენილი ცნობის საპროცესო წესით დამაგრება ხდება ექსპერტის მიერ სათანადოდ 

შედგენილი დასკვნით. სასამართლო მოქმედების ოქმი და დოკუმენტი საქმეს უნდა 

დაერთოს სპეციალურად გამოტანილი დადგენილების გარეშე. 

11. მხარეთა შუამდგომლობით, ექსპერტი უნდა დაკითხონ მხარეებმა სასამართლოში მის 

მიერ მიცემული წერილობითი დასკვნის თაობაზე. ამ შემთხვევაში წერილობითი დასკვნა 
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მტკიცებულებით ძალას იძენს მხოლოდ ექსპერტის მიერ თავისი წერილობითი დასკვნის 

სასამართლოში მიცემული ჩვენებით დადასტურების შემთხვევაში, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც ექსპერტი გარდაიცვალა, იმყოფება საქართველოს ფარგლებს გარეთ ან მისი 

ადგილსამყოფელი უცნობია, ან თუ ამოწურულია მისი სასამართლოში წარმოდგენის 

ყველა შესაძლებლობა. მხოლოდ აღნიშნული დასკვნა არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს 

განსასჯელის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას. (28.04.2006. N2936)  

მუხლი 134. სისხლის საპროცესო სამართლებრივი იძულების სახეები 

სისხლის საპროცესო სამართლებრივი იძულების სახეებია: 

ა) მტკიცებულებათა შეკრების უზრუნველყოფა, თუ ამას ვინმე ეწინააღმდეგება 

დათვალიერების, შემოწმების, ექსპერტიზის, ჩხრეკის, ამოღების, საგამოძიებო 

ექსპერიმენტის, გვამის ექსჰუმაციის ჩატარებისას; 

მუხლი 136. მოპყრობა პირისადმი, რომლის მიმართაც გამოყენებულია სისხლის 

საპროცესო სამართლებრივი იძულების ღონისძიება 

2. შეზღუდვები, რომლებიც დაკავშირებულია დაკავებული, დაპატიმრებული ან 

სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის მოთავსებული პირის ყოფნის 

რეჟიმთან, დგინდება მხოლოდ კანონით. 

3. დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის 

მოთავსებულ პირს აქვს უფლება შეძლებისდაგვარი შრომისა, რომელიც ანაზღაურდება 

მისი რაოდენობისა და ხარისხის მიხედვით, აგრეთვე უფლება ნორმალური დასვენებისა, 

რომელიც საკმარისია ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. აღნიშნულ პირს განაჩენის 

კანონიერ ძალაში შესვლამდე, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 

უნარჩუნდება: შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა საწარმოსთან, ორგანიზაციასთან ან 

დაწესებულებასთან, სადაც ის მუშაობდა დაკავების, დაპატიმრების ან სამედიცინო 

დაწესებულებაში მოთავსების წინ; საცხოვრებელი ბინის უფლება; საკუთრების უფლება 

მესაკუთრის ცალკეული უფლებამოსილების დროებით შეზღუდვით; ქონების ანდერძით 

და მემკვიდრეობით გადაცემის უფლება; დაქორწინების უფლება; შემოქმედებითი 

საქმიანობის უფლება; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა 

საერთომოქალაქეობრივი უფლებები; პოლიტიკურ ცხოვრებაში – არჩევნებში, 

რეფერენდუმში, პლებისციტში, საყოველთაო-სახალხო განხილვაში მონაწილეობის 

უფლება. დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებულ 

არასრულწლოვანს აგრეთვე საშუალება უნდა ჰქონდეს მიიღოს ზოგადი განათლება 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პროგრამით. (20.06.2003 N2454) 
4. დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის 

მოთავსებულ პირს აქვს ჰუმანური მოპყრობის უფლება. მის მიმართ გამოყენებული 

შეზღუდვა არ უნდა იყოს იმაზე უფრო მკაცრი, რაც საჭიროა მისი გაქცევის ან სისხლის 

სამართლის საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენისათვის ხელის შეშლის მცდელობის თავიდან 

ასაცილებლად. 

6. დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის 

მოთავსებულ პირს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს პირისპირ _ შეხვედრის რაოდენობისა 

და ხანგრძლივობის შეუზღუდავად _ შეხვდეს თავის დამცველს, თუ ამ კოდექსით სხვა 

რამ არ არის დადგენილი, ისარგებლოს საკანონმდებლო მასალებითა და იურიდიული 

ლიტერატურით, იქონიოს ქაღალდი და საკანცელარიო საგნები საჩივრების, 

შუამდგომლობებისა და სხვა დოკუმენტების შესადგენად. 

7. ბრალდებულთან, ეჭვმიტანილთან ან სამედიცინო დაწესებულებაში 

ექსპერტიზისათვის მოთავსებულ პირთან დამცველის საუბრის მიყურადება, ფონოჩაწერა, 

ვიზუალური მეთვალყურეობა, აგრეთვე დამცველთან ამ პირის მიმოწერის შემოწმება 

დაუშვებელია. ამ მოთხოვნის დარღვევით მიღებული მონაცემი საქმეზე მტკიცებულებად 

არ დაიშვება. 
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8. ექსპერტიზის, შემოწმების, შედარებითი კვლევისათვის ნიმუშის აღებისა თუ სხვა 

საპროცესო მოქმედებების დროს დაუშვებელია ისეთი მეთოდის გამოყენება, რომელიც 

საშიშია ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის ან შეურაცხყოფს მის ღირსებას. 

უხლი 138. შეტყობინება საპროცესო იძულების ღონისძიების გამოყენების შესახებ 

1. გამომძიებელი და პროკურორი, მას შემდეგ, რაც გამოიყენებენ საპროცესო იძულების 

ღონისძიებას დაკავების სახით, აგრეთვე შეასრულებენ სასამართლო ბრძანებას პირის 

დაპატიმრების ან ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსების შესახებ, 

ვალდებულნი არიან არა უგვიანეს 5 საათისა, ხოლო არასრულწლოვნის მიმართ – არა 

უგვიანეს 3 საათისა, შეატყობინონ ეს მათი ოჯახის რომელიმე წევრს, ხოლო თუ ასეთები 

არ არსებობენ, – რომელიმე ნათესავს ან ახლობელს, დაპატიმრების ან სამედიცინო 

დაწესებულებაში მოთავსების შემთხვევაში კი შეატყობინონ სამუშაო ან სწავლის 

ადგილას. შეტყობინების ასლი ან მისი დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი საქმეს თან 

ერთვის. (25.03.2005 N1204) 

2. ასეთივე მოვალეობა ეკისრება სასამართლოს, თუ მან აღკვეთის ღონისძიებად აირჩია 

დაპატიმრება ან პირის მოთავსება სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის. 

3. თუ დაკავებული, დაპატიმრებული ან სამედიცინო დაწესებულებაში 

ექსპერტიზისათვის მოთავსებული პირი სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეა, ამ მუხლის 

პირველ ნაწილში აღნიშნულ ვადებში ეს უნდა შეატყობინონ შესაბამის საელჩოს ან 

საკონსულოს. 

4. დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის 

მოთავსებულ პირს უფლება აქვს პროცესის მწარმოებელი ორგანოს მეშვეობით 

შეატყობინოს თავისი მდგომარეობა კრედიტორებს, სხვა მოქალაქეებსა და იურიდიულ 

პირებს, რომელთა მიმართაც მას სამართლებრივი ვალდებულებები ეკისრება. 

მუხლი 140. სისხლის საპროცესო სამართლებრივი იძულების ღონისძიების გამოყენების 

სასამართლო წესი 

1. პროკურორის ან პროკურორის თანხმობით გამომძიებლის შუამდგომლობით 

მაგისტრატი მოსამართლე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში შესაბამისი რაიონული 

(საქალაქო) სასამართლო, წინასწარი გამოძიების ადგილის მიხედვით გასცემს ბრძანებას 

აღკვეთის ღონისძიების, ბრალდებულის თანამდებობიდან გადაყენების, ქონებაზე 

ყადაღის დადების, ბრალდებულის ან სხვა პირის სამედიცინო დაწესებულებაში 

ექსპერტიზისათვის მოთავსებისა და ამ კოდექსით გათვალისწინებული სხვა საპროცესო 

სამართლებრივი იძულების გამოყენების, აღკვეთის ღონისძიებათა შეცვლის შესახებ, 

აგრეთვე დადგენილებას აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებასთან, შეცვლასთან ან ვადის 

გაგრძელებასთან  დაკავშირებით გაცემული ბრძანების გაუქმების შესახებ.  (20.12.2005 N 
2359) 
6. მოსამართლე შუამდგომლობას განიხილავს ერთპიროვნულად პროკურორის 

მონაწილეობით. განხილვას აგრეთვე ესწრება ის გამომძიებელი, რომელმაც პროკურორის 

თანხმობით  შუამდგომლობით მიმართა მოსამართლეს. სასამართლო სხდომაში 

მონაწილეობის უფლება აქვს ბრალდებულს, იმ პირს, რომლის მიმართაც სასამართლოში 

შეტანილია შუამდგომლობა სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის 

მოთავსების (თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამის საშუალებას იძლევა), 

თანამდებობიდან გადაყენების, ქონებაზე ყადაღის დადების, სისხლის საპროცესო 

იძულების სხვა ღონისძიების გამოყენების შესახებ, აგრეთვე მათ დამცველებსა და 

კანონიერ წარმომადგენლებს. (25.03.2005 N1204) 

7. მოსამართლე შუამდგომლობას პირის დაპატიმრების, სამედიცინო დაწესებულებაში 

ექსპერტიზისათვის მოთავსების ან მის მიმართ აღკვეთის სხვა ღონისძიების, აგრეთვე ამ 

კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საპროცესო იძულების ღონისძიების 

გამოყენების შესახებ განიხილავს შუამდგომლობისა და საქმის მასალების წარდგენიდან 
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არა უგვიანეს 24 საათისა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც დაკავებულთა 

მოთავსების ან პატიმრობის ადგილიდან ბრალდებულის სასამართლოში მიყვანა 

შეუძლებელია მისი ავადმყოფობის, სტიქიური უბედურების ან სხვა ობიექტური მიზეზის 

გამო, მოსამართლეს შეუძლია აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ 

შუამდგომლობის განსახილველად სასამართლო სხდომა ჩაატაროს დაკავებულთა 

მოთავსების ან პატიმრობის ადგილას.  (16.12.2005 N 2265) 
16. პირის დაპატიმრების, პატიმრობის ვადის გაგრძელების, აღკვეთის სხვა ღონისძიების 

გამოყენებისა და შეცვლის, სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის მოთავსების 

სასამართლო ბრძანებები, აგრეთვე მოსამართლის დადგენილება აღკვეთის ღონისძიების 

გაუქმების შესახებ დგება 5 ეგზემპლარად, რომელთაგან ორი გადაეცემა შუამდგომლობის 

წარმომდგენ ორგანოს (ერთი უნდა დაერთოს სისხლის სამართლის საქმეს), მესამე 

იგზავნება დაპატიმრებულთა განთავსების ადგილას ან აღკვეთის სხვა სახის ღონისძიების 

შესრულებაზე პასუხისმგებელ პირებთან, იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც უნდა 

ჩატარდეს ექსპერტიზა, მეოთხე გადაეცემა პროკურორს, ხოლო მეხუთე ეგზემპლარი 

რჩება სასამართლოში. 

თავი XXII - პირის მოთავსება სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზის ჩასატარებლად 

(16.12.2005 N 2265) 
მუხლი 177. სამედიცინო დაწესებულებაში მოსათავსებელი პირი 

1. თუ სასამართლო-სამედიცინო ან სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის 

დანიშვნის ან ჩატარების დროს დადგება სტაციონარული მეთვალყურეობის საჭიროება, 

გამომძიებელს, პროკურორს სასამართლო ბრძანების ან განჩინების (დადგენილების) 

საფუძველზე უფლება აქვთ ბრალდებული, განსასჯელი მოათავსონ შესაბამის 

სამედიცინო დაწესებულებაში. 

2. ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის შეიძლება აგრეთვე მოათავსონ 

პირი, რომლის ფსიქიკური მდგომარეობაც გამორიცხავს ბრალდებულად პასუხისგებაში 

მიცემასა და ბრალდების წაყენებას, თუმცა არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ მან 

ჩაიდინა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება. 

3. თუ პირი ბრალდების წაყენებამდე მოთავსებულია სამედიცინო დაწესებულებაში, 

ექსპერტიზის შედეგების საფუძველზე მას უნდა წაეყენოს ბრალდება, ან ის ცნობილ უნდა 

იქნეს პირად, რომლის მიმართაც გამოიყენება სამედიცინო ხასიათის იძულებითი 

ღონისძიება. (საქართველოს 1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი, „საქართველოს 
რესპუბლიკა“ N130 18.05.99წ.) 
მუხლი 178. მოსამართლის ბრძანება და სასამართლო განჩინება (დადგენილება) 

სამედიცინო დაწესებულებაში პირის მოთავსების შესახებ 

1. სამედიცინო დაწესებულებაში სტაციონარული ექსპერტიზისათვის პირი თავსდება 

მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც მან გასცა პროკურორის ან პროკურორის 

თანხმობით გამომძიებლის შუამდგომლობით, ანდა საქმის განმხილველი პირველი 

ინსტანციის სასამართლოს დასაბუთებული განჩინების (დადგენილების) საფუძველზე. 

(25.03.2005 N1204) 

2. პირის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსების თაობაზე სასამართლო ბრძანება და 

განჩინება (დადგენილება) დგება ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ განჩინებისაგან 

(დადგენილებისაგან) დამოუკიდებლად. მასში უნდა აღინიშნოს: სამედიცინო 

დაწესებულებაში მოსათავსებელი პირის სახელი, გვარი და საპროცესო მდგომარეობა; 

სამედიცინო დაწესებულების დასახელება, რომელშიც პირი თავსდება; გადაწყვეტილება 

აღკვეთის ღონისძიების შესახებ, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში _ განკარგულება 

სამედიცინო დაწესებულებაში პირის ეტაპირების შესახებ. 

მუხლი 179. პირი, რომელიც არ შეიძლება იძულებით მოთავსებულ იქნეს სამედიცინო 

დაწესებულებაში 
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დაზარალებული და მოწმე არ შეიძლება იძულებით მოათავსონ სამედიცინო 

დაწესებულებაში, გარდა 368-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 

მუხლი 180. აღკვეთის ღონისძიებები, რომლებიც გამოიყენება სამედიცინო 

დაწესებულებაში პირის მოთავსების დროს 

1. დაუშვებელია სამედიცინო დაწესებულებაში ბრალდებულის, განსასჯელის ან იმ პირის 

მოთავსება, რომლის მიმართაც გამოიყენება სამედიცინო ხასიათის იძულებითი 

ღონისძიება, თუ ეს დაწესებულება მოუწყობელია დაპატიმრებულთა მოსათავსებლად. 

მუხლი 181. ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში პირის ყოფნის ვადა 

(28.04.2006. N2936) 

1. ბრალდებული, განსასჯელი ან პირი, რომლის მიმართაც გამოიყენება სამედიცინო 

ხასიათის იძულებითი ღონისძიება, შეიძლება სამედიცინო დაწესებულებაში 

ექსპერტიზისათვის მოთავსდეს არა უმეტეს 20 დღის ვადით. 

2. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ექიმთა დასკვნის საფუძველზე, რომლებიც 

სტაციონარულ ექსპერტიზას ატარებენ, ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ 10 დღით იმ 

მოსამართლის ბრძანების ან იმ სასამართლოს განჩინების (დადგენილების) საფუძველზე, 

რომლის წარმოებაშიცაა საქმე. ვადის შემდგომი გაგრძელება დაუშვებელია, თუნდაც 

სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული პირი ამაზე თანახმა იყოს. 

3. თუ ბრალდებული ან მისი დამცველი საკუთარი ინიციატივით შუამდგომლობს 

სტაციონარულ ექსპერტიზაზე მოთავსებას, მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე 

ექსპერტიზაზე ყოფნის ვადის გაგრძელებისას არ გამოიყენება ამ კოდექსის 162-ე მუხლის 

მე-3 ნაწილით დადგენილი ვადები. სტაციონარულ ექსპერტიზაზე ამგვარი ყოფნის დრო 

არ უნდა აღემატებოდეს 2 თვეს. პროკურორის შუამდგომლობით სტაციონარულ 

ექსპერტიზაზე ბრალდებულის მოთავსების შემთხვევაში ექსპერტიზაზე ყოფნის დრო 

ჩაითვლება პატიმრობის ვადაში. (29.12.2006. N4212)  (საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის 
N287-IIს კანონი, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ N 18 2000 წ.) 
მუხლი 182. სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული პირის უფლება 

სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებულ პირს აქვს დაცვის მოთხოვნის უფლება. მას 

შეუძლია ისარგებლოს დამცველის მომსახურებით, შეხვდეს მას მარტო, ყოველგვარი 

შეზღუდვის გარეშე. 

მუხლი 203. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა პასუხისმგებლობა 

გამოცხადებასა და თავიანთ მოვალეობათა შესრულებაზე უარის თქმისათვის 

2. თუ ექსპერტი, სპეციალისტი, თარჯიმანი ან დამსწრე უარს იტყვის გამოცხადებაზე ან ამ 

კოდექსით გათვალისწინებული მოვალეობის შესრულებაზე, მას დაეკისრება ფულადი 

ჯარიმა 500 ლარამდე ოდენობით. (16.09.2005 N1904) 
მუხლი 204. პასუხისმგებლობა ცრუ ცნობების მიწოდებისათვის 

 1. ცრუ დასმენას, დაზარალებულის ან მოწმის ცრუ ჩვენებას, ექსპერტის ყალბ დასკვნას, 

წინასწარი გამოძიების დროს და სასამართლოში თარჯიმნის არასწორ თარგმანს, 

დაზარალებულის ან მოწმის მიერ ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებების მიცემას მოსდევს 

ამ პირთა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე, 3711, 373-ე მუხლებით 

გათვალისწინებული სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. (16.09.2005 N1904) 
მუხლი 205. პასუხისმგებლობა სხვა საპროცესო მოვალეობათა შეუსრულებლობისათვის 

(16.09.2005 N1904) 
ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საპროცესო მოვალეობათა 

შეუსრულებლობისათვის მოსამართლე (სასამართლო) ფულად ჯარიმას  500 ლარამდე 

ოდენობით დააკისრებს: 
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ა) დაზარალებულსა და მოწმეს, რომლებიც უარს იტყვიან შემოწმების, ექსპერტიზის 

ჩატარების,  შედარებითი კვლევისათვის ნიმუშების მიღების შესახებ გამომძიებლის, 

პროკურორის, სასამართლოს კანონიერი მოთხოვნების შესრულებაზე; 

გ) იურიდიულ პირთა ან ადმინისტრაციულ ორგანოთა ხელმძღვანელებს, რომლებიც 

ხელს შეუშლიან გამომძიებლის, პროკურორის ან სასამართლოს გამოძახებით იმ პირთა 

გამოცხადებას, რომლებიც არიან: ბრალდებული, ეჭვმიტანილი, დაზარალებული, მოწმე, 

სპეციალისტი, ექსპერტი, თარჯიმანი, სამოქალაქო მოსარჩელე, სამოქალაქო მოპასუხე, 

მათი წარმომადგენლები; აგრეთვე იმისთვის, თუ განუხილველი დარჩა ან/და  დროულად 

არ გაეცა პასუხი კერძო  განჩინებას (დადგენილებას) ან წარდგინებას კანონის დარღვევისა 

და დანაშაულის ჩადენის ხელშემწყობი მიზეზებისა და პირობების შესახებ. 

მუხლი 210. წინასწარი გამოძიების დროს ჩადენილი სამართალდარღვევისათვის 

პასუხისმგებლობის  დაკისრების წესი (25.03.2005 N1204) 

4. პირი, რომელსაც ბრალად ედება სამართალდარღვევის ჩადენა, სასამართლოს აძლევს 

ჩვენებას. სასამართლოს შეუძლია გამოიძახოს და დაკითხოს მოწმეები, გამოითხოვოს 

დოკუმენტები და ნივთიერი მტკიცებულებები, დანიშნოს ექსპერტიზა. 

მუხლი 217. სასამართლო ხარჯების სახეები 

2. სასამართლო ხარჯები შედგება: 

ა) დაზარალებულის, მოწმის, სპეცილისტის, ექსპერტისათვის გადახდილი თანხებისაგან – 

გამოცხადების ხარჯებისა და დღიური თანხის ანაზღაურების წესით; (25.03.2005 N1204) 

გ) საპროცესო მოვალეობათა შესასრულებლად კერძო სპეციალური საექსპერტო 

დაწესებულებისათვის (დამოუკიდებელი ექსპერტისათვის), საფინანსო-საბუღალტრო 

ექსპერტისათვის, სპეციალისტისა და თარჯიმნისათვის დადებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე გადახდილი თანხებისაგან;  (27.12.2005 N 2543) 
თ) სახელმწიფო სპეციალურ საექსპერტო დაწესებულებაში სასამართლო ექსპერტიზის 

ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯებისაგან; (25.11.2004 N 596) 
მუხლი 218. სასამართლო ხარჯების გადახდევინება 

3. 217-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“, ,,გ“, ,,დ“, ,,ე“, ,,ვ“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული 

სასამართლო ხარჯები სასამართლომ შეიძლება დააკისროს მსჯავრდებულს და მიღებული 

თანხები ჩარიცხოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ანდა გადაუხადოს ფიზიკურ ან იურიდიულ 

პირს მის მიერ გაწეული ხარჯების კომპენსაციის სახით, ხოლო 217-ე მუხლის მე-2 

ნაწილის ,,თ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული სასამართლო ხარჯები სახელმწიფო სპეციალურ 

საექსპერტო დაწესებულებას აუნაზღაურდება ექსპერტიზის დამნიშვნელი ორგანოს 

(თანამდებობის პირის) მიერ ამ კოდექსის 104-ე მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი 

წესით.  (25.11.2004 N 596) 
მუხლი 221. სისხლის სამართლის პროცესის ორგანოების უკანონო ან დაუსაბუთებელი 

მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საფუძვლები (25.03.2005 N1204) 

უნდა ანაზღაურდეს, საქმის შედეგის მიუხედავად, ზიანი, რომელიც პირს მიადგა 

უკანონოდ ან დაუსაბუთებლად დაკავების, დაპატიმრების ანდა სამედიცინო 

დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის მოთავსების შედეგად, აგრეთვე თანამდებობიდან 

გადაყენების, ჩხრეკის, ამოღების, ქონებაზე ყადაღის დადების, საგამოძიებო 

ექსპერიმენტის, შემოწმების, სამართალწარმოების ორგანოების სხვა უკანონო ან 

დაუსაბუთებელ მოქმედებათა შედეგად, რომლებმაც ბრალდებულსა თუ სხვა პირს 

ქონებრივი, ფიზიკური ან მორალური ზიანი მიაყენა. 

მუხლი 224. უკანონო ან დაუსაბუთებელი საპროცესო მოქმედების შედეგად 

რეაბილიტირებულისა და დაზარალებულისათვის მიყენებული ფიზიკური ზიანის 

ანაზღაურება 

1. თუ დადგინდება, რომ პირს ჯანმრთელობა დაუზიანდა დაკავების, დაპატიმრების, 

სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსების, თავისუფლების შეზღუდვის ან 
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თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში მსჯავრდებულის ყოფნის წესების დარღვევის ან 

სამედიცინო დახმარების დროულად გაუწევლობის, ასევე კანონით დადგენილი 

სასამართლო ექსპერტიზისა და სხვა საპროცესო მოქმედების ჩატარების წესის დარღვევის 

შედეგად, სახელმწიფო კისრულობს ვალდებულებას მთლიანად აანაზღაუროს ეს ზიანი, 

რისთვისაც: 

ა) მიყენებული ზიანისათვის იძლევა ერთდროულ გადასახდელს, რომლის ოდენობასაც 

სასამართლო განსაზღვრავს დაავადების სიმძიმისა და პროგნოზის გათვალისწინებით, 

მაგრამ შრომის ანაზღაურების ას მინიმალურ ოდენობამდე; 

ბ) ანაზღაურებს მკურნალობის ხარჯებს; 

გ) იძლევა ორმაგი ოდენობის პენსიას ინვალიდობის დადგენის შემთხვევაში. 

2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნები შეიძლება 

წაყენებულ იქნეს სისხლის სამართლის საქმის წარმოებისას, სასჯელის მოხდის პროცესში 

და მისი მოხდის შემდეგ 6 თვის განმავლობაში. 

3. ჯანმრთელობის შერყევის მიზეზის დასადგენად აუცილებელია სამედიცინო 

ექსპერტიზა. 

მუხლი 242. გამომძიებლის ან პროკურორის მოქმედებისა და გადაწყვეტილების 

გასაჩივრება სასამართლოში (25.03.2005 N1204) 

1. ამ კოდექსით დადგენილი წესით სასამართლოში შეიძლება გასაჩივრდეს გამომძიებლის 

ან პროკურორის მოქმედება და გადაწყვეტილება, რომლებიც, მომჩივნის აზრით, უკანონო 

და დაუსაბუთებელია, კერძოდ: 

ბ) ექსპერტიზის დანიშვნაზე უარის თქმის შესახებ გამომძიებლის ან პროკურორის 

დადგენილება (73-ე მუხლი). (17.06.2005. N1681) 
უხლი 250. უცხო სახელმწიფოს მოქალაქის გამოძახება სისხლის სამართლის საქმეში 

მონაწილეობისათვის 

1. უცხო სახელმწიფოს მოქალაქე შეიძლება მოიწვიონ სისხლის სამართლის საქმეში 

მონაწილეობისათვის, როგორც მოწმე, დაზარალებული, ექსპერტი, სამოქალაქო 

მოსარჩელე ან სამოქალაქო მოპასუხე, ხოლო ბრალდებულის შუამდგომლობით – როგორც 

დამცველი ან კანონიერი წარმომადგენელი. (28.04.2006. N2936) 

2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული პირების (გარდა ადვოკატისა, რომელთანაც 

დადებულია შეთანხმება) საქართველოში ჩამოსვლისა და ყოფნის ხარჯები ანაზღაურდება 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თუ შუამდგომლობა ამ პირების გამოძახების შესახებ 

უარყოფილია, მათი გამოძახების ხარჯები ეკისრება იმ მხარეს, რომელმაც შეიტანა 

შუამდგომლობა. 

დათვალიერება 

მუხლი 333. დათვალიერების მიზანი და სახეები 

2. ადამიანის სხეულის დათვალიერება ხდება შემოწმების ან ექსპერტიზის ჩატარებისას, 

ხოლო საფოსტო-სატელეგრაფო გზავნილისა _ მისი დაყადაღებისა და ამოღების დროს. 

ზოგადი დებულებები დათვალიერების წესის შესახებ 

1. დათვალიერებაში მონაწილეობისათვის შეიძლება მოწვეულ იქნენ სპეციალისტი და 

ექსპერტი, აგრეთვე ეჭვმიტანილი, ბრალდებული, დამცველი, სისხლის სამართლის 

პროცესის სხვა მონაწილეები. (17.06.2005. N1681) 

მუხლი 336. გვამის დათვალიერება 

1. გვამის გარეგნულ დათვალიერებას ატარებს გამომძიებელი ან პროკურორი სასამართლო 

ექსპერტის მონაწილეობით, ხოლო თუ სასამართლო ექსპერტის მონაწილეობა 

შეუძლებელია – სხვა ექიმის მონაწილეობით. საჭიროების შემთხვევაში, გვამის 

დასათვალიერებლად შეიძლება მოწვეულ იქნეს სხვა სპეციალისტიც. (25.03.2005 N1204) 
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2. ამოუცნობი გვამის დაქტილოსკოპირება სავალდებულოა. გვამის დათვალიერებისას 

შეიძლება საექსპერტო კვლევისათვის ნიმუშის აღება 375-384-ე მუხლების მოთხოვნათა 

დაცვით. 

3. ამოუცნობი გვამის დამარხვა ან კრემაცია პროკურორის ნებართვის გარეშე 

დაუშვებელია. 

მუხლი 342. საგამოძიებო ექსპერიმენტის წესი  

1. საგამოძიებო ექსპერიმენტში მონაწილეობისათვის შეიძლება მოიწვიონ სპეციალისტი 

(სპეციალისტები) და ექსპერტი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში, საცდელ 

მოქმედებათა ჩატარებაში შეიძლება ჩააბან სხვა პირები. (25.03.2005 N1204) 

მუხლი 345. ჩვენების ადგილზე შემოწმების წესი 

2. ჩვენების ადგილზე შემოწმებას ატარებს გამომძიებელი ან პროკურორი. შემოწმებაში 

მონაწილეობისათვის შეიძლება მოიწვიონ სპეციალისტი და ექსპერტი, აგრეთვე 

ეჭვმიტანილი, ბრალდებული და დამცველი, თუ ეს მოქმედება ტარდება მათი 

შუამდგომლობით. (25.03.2005 N1204) 

შემოწმება 

მუხლი 350. შემოწმების საფუძველი და მიზანი 

შემოწმება ტარდება იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა: 

ა) აღმოაჩინონ ადამიანის სხეულზე საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ნიშანი ან 

თავისებურება, რისთვისაც ექსპერტიზა საჭირო არ არის; 

ბ) ინსტრუმენტული კვლევის მეთოდებით გამოავლინონ ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, 

ტოქსიკური სიმთვრალის ან სხვა ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, თუ ამისათვის 

ექსპერტიზა საჭირო არ არის. 

თავი XLIV - ექსპერტიზა 

მუხლი 356. ექსპერტიზის დანიშვნის საფუძველი (27.12.2005 N 2543) 
1. ექსპერტიზა ტარდება გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილებით, ასევე 

სასამართლოს დადგენილებით დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე, თუ 

საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ფაქტობრივ გარემოებათა დასადგენად საჭიროა 

მეცნიერების, ტექნიკის, ხელოვნების სათანადო დარგის ან ამა თუ იმ ხელობის 

სპეციალისტთა დასკვნა. თუ გამომძიებელს, პროკურორს ან სპეციალისტს აქვთ 

სპეციალური ცოდნა, ეს არ გამორიცხავს ექსპერტიზის დანიშვნის აუცილებლობას. 

2. საფინანსო-საბუღალტრო ექსპერტიზა ტარდება მხარის დავალებით, თუ საქმისათვის 

მნიშვნელობის მქონე ფაქტობრივ გარემოებათა დასადგენად საჭიროა შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტთა დასკვნა. 

მუხლი 357. სასამართლო ექსპერტიზის საპროცესო ფორმა 

1. ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს მხოლოდ კანონით დადგენილი საპროცესო ფორმით. 

2. ექსპერტიზის ჩატარების წინაპირობა არ შეიძლება იყოს რევიზია.  (16.12.2005 N 2265) 
მუხლი 359. ექსპერტად დანიშნული პირი 

1. ექსპერტიზას ატარებს საექსპერტო ან სხვა დაწესებულების, საწარმოს, ორგანიზაციის 

სპეციალისტი ან სხვა მცოდნე პირი, რომელსაც ნიშნავს გამომძიებელი ან პროკურორი, 

ანდა ანაზღაურებით იწვევენ მხარეები. (25.03.2005 N1204) 

2. სასამართლო-სამედიცინო და კრიმინალისტიკურ ექსპერტიზას ატარებს საექსპერტო 

დაწესებულების, განსაკუთრებულ შემთხვევებში კი _ სხვა დაწესებულების სპეციალისტი 

ან კერძო პირი. 

3. სასამართლოს, გამომძიებლის ან პროკურორის მოთხოვნა ექსპერტად დანიშნული 

პირის გამოძახებისა და მის მიერ ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ სავალდებულოა 

შესასრულებლად სპეციალური ცოდნის მქონე პირისათვის, აგრეთვე იმ დაწესებულების, 

საწარმოსა თუ ორგანიზაციის ხელმძღვანელისათვის, სადაც ეს პირი მუშაობს. (25.03.2005 

N1204) 
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4. მხარის მოთხოვნით, ექსპერტიზა ტარდება სპეციალური ცოდნის მქონე პირთან და იმ 

დაწესებულებასთან შეთანხმებით, სადაც იგი მუშაობს. 

მუხლი 360. ექსპერტიზის ობიექტი 

1. ექსპერტის გამოკვლევის ობიექტი შეიძლება იყოს ნივთიერი მტკიცებულება, ცოცხალი 

ადამიანის სხეული, ფსიქიკური მდგომარეობა, გვამი, დოკუმენტი. 

2. საექსპერტო გამოკვლევის ობიექტი, თუ მისი მოცულობა და თვისება ამის საშუალებას 

იძლევა, ექსპერტს უნდა გადაეცეს შეფუთული და დალუქული სახით. 

3. ექსპერტიზის ობიექტი შეიძლება დაიხარჯოს იმ ოდენობით, რამდენიც საჭიროა 

საექსპერტო გამოკვლევისათვის. 

4. ექსპერტიზის დამთავრებისთანავე გამოკვლევის დაუხარჯავი ობიექტი უნდა 

დაუბრუნდეს ექსპერტიზის დამნიშვნელ პირს ან ორგანოს შეფუთული და დალუქული 

სახით. 

5. ექსპერტიზის ობიექტი ინახება საექსპერტო დაწესებულებაში, საგამოძიებო ორგანოში 

ან პროკურატურაში ნივთიერი მტკიცებულების შენახვის წესის დაცვით. 

6. საექსპერტო გამოკვლევის ობიექტი შეიძლება იყოს აგრეთვე ექსპერტიზის საგანთან 

დაკავშირებული მონაცემი, რომელიც ასახულია სისხლის სამართლის საქმის მასალებში. 

საქმის მასალების მიხედვით ექსპერტიზის ჩატარებისას ექსპერტიზის დამნიშვნელმა 

უნდა მიუთითოს, რომელი მონაცემი მიაჩნია სარწმუნოდ, ან დაავალოს ექსპერტს გასცეს 

რამდენიმე ვარიანტით პასუხი დასმულ შეკითხვაზე იმისდა მიხედვით, თუ საქმის 

ურთიერთსაწინააღმდეგო მასალიდან რომელი დაედო საფუძვლად საექსპერტო დასკვნას. 

მუხლი 361. დამატებითი და განმეორებითი ექსპერტიზა 

1. დამატებით ექსპერტიზას ატარებს იგივე ან სხვა ექსპერტი ჩატარებული გამოკვლევის ან 

დასკვნის შესავსებად. 

2. განმეორებითი ექსპერტიზა ტარდება მაშინ, როცა ექსპერტის დასკვნა 

დაუსაბუთებელია, მისი სისწორე საეჭვოა, ან არასარწმუნოა მტკიცებულება, რომელსაც 

იგი ემყარება, ანდა მოხდა ექსპერტიზის ჩატარების საპროცესო წესის არსებითი დარღვევა. 

განმეორებითი ექსპერტიზა ევალება სხვა ექსპერტს. განმეორებითი ექსპერტიზის 

დანიშვნის დადგენილებაში უნდა აღინიშნოს მოტივი, რატომ არის საეჭვო წინა 

ექსპერტიზის დასკვნა. წინა ექსპერტიზის ჩამტარებელი ექსპერტი შეიძლება დაესწროს 

განმეორებით ექსპერტიზას და მისცეს განმარტება, მაგრამ გამოკვლევასა და დასკვნის 

შედგენაში ის არ მონაწილეობს. 

3. თუ გამოკვლევა დაიწყო ერთმა ექსპერტმა და დაასრულა მეორემ, მისი განმეორება არ 

არის საჭირო, თუ გამოყენებული მეთოდები მეორე ექსპერტის ეჭვს არ იწვევს. 

მუხლი 362. საკომისიო ექსპერტიზა 

1. რთული ექსპერტიზა შეიძლება ჩაატარონ ერთი სპეციალობის მქონე ექსპერტთა 

კომისიებმა. მხარეთა მოთხოვნით, საექსპერტო კომისიის შემადგენლობაში შეიძლება 

შევიდნენ მათ მიერ მოწვეული ექსპერტები. ისინი თათბირობენ და, თუ საერთო აზრს 

გამოიტანენ, ხელს აწერენ დასკვნას. ექსპერტთა შორის უთანხმოების შემთხვევაში 

თითოეული იძლევა ცალკე დასკვნას უთანხმოების გამომწვევ ყველა ან ზოგიერთ 

საკითხზე. 

2. გამომძიებლის ან პროკურორის მოთხოვნა საკომისიო ექსპერტიზის ჩასატარებლად 

სავალდებულოა შეასრულოს საექსპერტო დაწესებულებამ. თუ ექსპერტიზა დაევალა 

საექსპერტო დაწესებულებას, მის ხელმძღვანელს უფლება აქვს ორგანიზაცია გაუწიოს 

საკომისიო ექსპერტიზის ჩატარებას. (25.03.2005 N1204) 

3. დაუშვებელია საექსპერტო გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღონ იმ პირებმა, რომლებიც 

არ არიან ექსპერტთა კომისიის წევრები. (საქართველოს 1999 წლის 13 მაისის N1958 
კანონი, „საქართველოს რესპუბლიკა“ N130 18.05.99წ.) 
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მუხლი 363. კომპლექსური ექსპერტიზა 

1. თუ სისხლის სამართლის საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე რაიმე გარემოების დადგენა 

შესაძლებელია მხოლოდ ცოდნის ერთი ან სხვადასხვა დარგისა თუ სხვადასხვა 

სამეცნიერო დისციპლინის ფარგლებში რამდენიმე გამოკვლევის ჩატარებით, უნდა 

დაინიშნოს კომპლექსური ექსპერტიზა. 

2. კომპლექსური ექსპერტიზის მონაწილე ექსპერტები თავიანთი მეცნიერული 

კომპეტენციის ფარგლებში აყალიბებენ დასკვნებს იმ გარემოებათა შესახებ, რომელთა 

დასადგენადაც დაინიშნა ექსპერტიზა. 

3. კომპლექსურ ექსპერტიზაში მონაწილე ყველა სპეციალისტს აქვს ამ სისხლის 

სამართლის საქმის ექსპერტის სტატუსი. თითოეული მათგანი გამოკვლევას ატარებს 

დამოუკიდებლად, აკისრია პასუხისმგებლობა მის გამო და იძლევა დასკვნას მხოლოდ 

თავისი სამეცნიერო კომპეტენციის ფარგლებში. ექსპერტს უფლება არა აქვს ხელი 

მოაწეროს კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნის იმ ნაწილს, რომელიც სცილდება მისი 

მეცნიერული კომპეტენციის ფარგლებს. 

4. თუ ექსპერტიზა დავალებული აქვს საექსპერტო დაწესებულებას, კომპლექსური 

გამოკვლევის ორგანიზაცია ეკისრება მის ხელმძღვანელს. 

მუხლი 364. ალტერნატიული ექსპერტიზა (16.12.2005 N 2265) 
1. მხარეს უფლება აქვს საკუთარი ინიციატივითა და თავის ხარჯზე ჩაატაროს ექსპერტიზა 

იმ გარემოების დასადგენად, რომელსაც, მისი აზრით, შეუძლია ხელი შეუწყოს მისივე 

ინტერესების დაცვას. საექსპერტო დაწესებულება ვალდებულია ჩაატაროს მხარის მიერ 

დანიშნული და ანაზღაურებული ექსპერტიზა. მხარის მოთხოვნით, ექსპერტის დასკვნა 

სავალდებულო წესით დაერთვის სისხლის სამართლის საქმეს და შეფასდება სხვა 

მტკიცებულებებთან ერთად. 

2. თუ ბრალდებული ან განსასჯელი არასმქონეა, მას უფლება აქვს სახელმწიფოს ხარჯზე, 

სისხლის სამართლის საქმესთან უშუალოდ დაკავშირებული ალტერნატიული 

ექსპერტიზის ჩასატარებლად მიმართოს სასამართლოს ან სისხლის სამართლის პროცესის 

მწარმოებელ ორგანოს. (1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი, „საქართველოს რესპუბლიკა“ 
N130 18.05.99წ.) 
მუხლი 365. ექსპერტის კომპეტენციის ფარგლები 

ექსპერტის წინაშე დასმული საკითხები და მისი დასკვნა არ უნდა სცილდებოდეს 

ექსპერტის სპეციალური ცოდნის ფარგლებს. 

მუხლი 366. ეჭვმიტანილისა, ბრალდებულისა და დაზარალებულის უფლებები 

ექსპერტიზის დანიშვნისა და ჩატარების დროს 

1. ექსპერტიზის დანიშვნისა და ჩატარების დროს ეჭვმიტანილს, ბრალდებულს ან 

დაზარალებულს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს: 

ა) ექსპერტიზის ჩატარებამდე გაეცნოს გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილებას 

ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ; 

ბ) აცილება მისცეს ექსპერტს; 

გ) მოითხოვოს, რომ ექსპერტი დანიშნონ მის მიერ მითითებულ პირთაგან; 

დ) ჩაატაროს ალტერნატიული ექსპერტიზა თავისი ინიციატივითა და საკუთარი 

ხარჯებით, მოითხოვოს ექსპერტიზის დასკვნის სისხლის სამართლის საქმეზე დართვა; 

ე) დამატებითი კითხვები დაუსვას გამომძიებლის ან პროკურორის მიერ დანიშნულ 

ექსპერტს; 

ვ) გამომძიებლის ან პროკურორის ნებართვით დაესწროს ექსპერტიზას, მისცეს ექსპერტს 

ახსნა-განმარტება, ექსპერტის დასკვნის მიღების შემდეგ მოსთხოვოს მას განმარტება 

გამოყენებული კვლევის მეთოდების არსისა და მიღებული შედეგების თაობაზე; 

ზ) გაეცნოს ექსპერტის დასკვნას. მისი მიღებიდან არა უგვიანეს 10 დღის შემდეგ აღძრას 

შუამდგომლობა დამატებითი ან განმეორებითი ექსპერტიზის ჩატარების თაობაზე; 
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თ) მონაწილეობა მიიღოს ექსპერტის დაკითხვაში, როცა ექსპერტიზა მისი 

შუამდგომლობით იყო დანიშნული. (25.03.2005 N1204) 

2. ზემოთჩამოთვლილი უფლებები აქვს აგრეთვე პირს, რომლის მიმართაც გამოიყენება 

სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიება, თუ ამის საშუალებას იძლევა მისი 

ფსიქიკური მდგომარეობა. (საქართველოს 1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი, 
„საქართველოს რესპუბლიკა“ N130 18.05.99წ. საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის N287-IIს 
კანონი, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ N 18 2000 წ.) 
 

მუხლი 367. დადგენილება ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ 

1. გამომძიებელს ან პროკურორს ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ გამოაქვს დადგენილება, 

რომელშიც უნდა აღინიშნოს ექსპერტიზის დანიშვნის საფუძველი, ნივთიერი 

მტკიცებულებები და ექსპერტიზისათვის გაგზავნილი სხვა ობიექტები იმის მითითებით, 

თუ სად, როდის და რა ვითარებაში აღმოაჩინეს ცნობები, რომლებსაც უნდა დაემყაროს 

ექსპერტის დასკვნები, ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები, საექსპერტო 

დაწესებულების დასახელება ან იმ პირის გვარი, რომელსაც დაევალა ექსპერტიზის 

ჩატარება. (25.03.2005 N1204) 

2. დადგენილება ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ სავალდებულოა იმ პირთათვის, 

რომელთაც იგი ეხებათ. 

მუხლი 368. იძულების ფარგლები ექსპერტიზის ჩატარებისას 

1. ქირურგიული ან სამედიცინო გამოკვლევის სხვა მეთოდების გამოყენება, რომლებიც 

იწვევს ძლიერი ტკივილის შეგრძნებას, დასაშვებია მხოლოდ იმ პირის თანხმობით, 

რომელსაც ექსპერტიზა უნდა ჩაუტარდეს, ხოლო თუ მას 16 წლის ასაკისათვის არ 

მიუღწევია ან ფსიქიკურად არის დაავადებული, _ მშობლების, მეურვეების ან 

მზრუნველების თანხმობით. 

2. დაზარალებულისა და მოწმის იძულებითი ექსპერტიზა დაუშვებელია, გარდა 

ვენერიული თუ სხვა ინფექციური დაავადებების დადგენისა და აგრეთვე იმ 

შემთხვევებისა, როცა ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული მოითხოვს იმ დაზარალებულის 

ჩვენების შემოწმებას, რომელიც ამხელს მას დანაშაულის ჩადენაში. დაზარალებულისა და 

მოწმის იძულებითი ექსპერტიზა დასაშვებია მხოლოდ მოსამართლის ბრძანების 

საფუძველზე. 

მუხლი 369. ექსპერტიზის ჩატარება საექსპერტო დაწესებულებაში 

1. გამომძიებელი ან პროკურორი დადგენილებას ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ, 

გამოსაკვლევ ობიექტებს, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში – სისხლის სამართლის 

საქმის ასლსაც, უგზავნის საექსპერტო დაწესებულების ხელმძღვანელს, რომელმაც 

განკარგულება უნდა გასცეს იმის თაობაზე, თუ ამ დაწესებულების თანამშრომელთაგან 

რომელი ჩაატარებს ექსპერტიზას, რასაც აცნობებს ექსპერტიზის დამნიშვნელ პირს. 

(25.03.2005 N1204)   

2. საექსპერტო დაწესებულების ხელმძღვანელი ორგანიზაციას უწევს ექსპერტიზის 

ჩატარებას, უზრუნველყოფს გამოკვლევის ობიექტების დაცვა-შენახვას, განსაზღვრავს 

ექსპერტიზის დამთავრების ვადებს. საექსპერტო დაწესებულების ხელმძღვანელს უფლება 

არა აქვს მიიწვიოს ექსპერტიზის ჩატარებისას პირი, რომელიც არ მუშაობს საექსპერტო 

დაწესებულებაში, აგრეთვე ექსპერტიზის დამნიშვნელი პირის დადგენილების გარეშე 

მოითხოვოს სხვა დაწესებულებიდან ექსპერტიზის ჩასატარებლად საჭირო დოკუმენტი, 

ნივთიერი და სხვა მტკიცებულება. 

მუხლი 370. ექსპერტიზის ჩატარება არასაექსპერტო დაწესებულებაში 

1. თუ ექსპერტიზა ტარდება არასაექსპერტო დაწესებულებაში,  გამომძიებელი ან 

პროკურორი ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ დადგენილების გამოტანის შემდეგ 

გამოიძახებს პირს, რომელსაც ევალება ექსპერტიზა, რწმუნდება ამ პიროვნების 
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კომპეტენტურობაში, ადგენს ექსპერტის დამოკიდებულებას ეჭვმიტანილთან, 

ბრალდებულთან თუ დაზარალებულთან, პროცესის სხვა მონაწილეებთან და ამოწმებს, 

ხომ არ არსებობს ექსპერტის აცილების საფუძველი. (25.03.2005 N1204) 

2. ექსპერტიზის დამნიშვნელი პირი ექსპერტს გადასცემს დადგენილებას ექსპერტიზის 

დანიშვნის შესახებ, განუმარტავს 97-ე მუხლით გათვალისწინებულ მის უფლება-

მოვალეობებს და აფრთხილებს ყალბი დასკვნისათვის სისხლის სამართლის 

პასუხისმგებლობის შესახებ. ამ გაფრთხილებას ექსპერტი ადასტურებს ხელმოწერით. 

ამგვარადვე ფიქსირდება ექსპერტის განცხადება და შუამდგომლობა. ექსპერტის 

შუამდგომლობის უარყოფის შესახებ ექსპერტიზის დამნიშვნელ პირს გამოაქვს 

მოტივირებული დადგენილება. 

3. ექსპერტიზის დამნიშვნელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს ეჭვმიტანილის, 

ბრალდებულის, დაზარალებულისა და მოწმის ექსპერტთან მიყვანა, თუ აუცილებელი 

გახდა მათი სხეულის ან ფსიქიკის გამოკვლევა, ან თუ შესაძლებლადაა მიჩნეული 

ექსპერტიზაზე აღნიშნულ პირთა (მოწმის გარდა) დასწრება. (საქართველოს 2000 წლის 5 
მაისის N287-IIს კანონი, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ N 18 2000 წ.) 
მუხლი 371. ექსპერტის დასკვნა 

1. საჭირო გამოკვლევების შემდეგ ექსპერტი ადგენს წერილობით დასკვნას, რომელსაც 

ადასტურებს თავისი ხელმოწერით. 

2. ექსპერტის დასკვნაში უნდა აღინიშნოს ექსპერტის ვინაობა (სახელი, გვარი, განათლება, 

სპეციალობა, სპეციალობით მუშაობის სტაჟი, სამეცნიერო ხარისხი და სამეცნიერო 

წოდება, თანამდებობა), ექსპერტის გაფრთხილება განზრახ არასწორი დასკვნის 

მიცემისათვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის შესახებ, ექსპერტიზის ჩატარების 

საფუძველი, ვინ ესწრებოდა მას, სისხლის სამართლის საქმის რა მასალები გამოიყენა 

ექსპერტმა, რა ნივთიერი მტკიცებულებები, ნიმუშები ან სხვა ობიექტები გამოიკვლია, რა 

გამოკვლევა ჩაატარა და რა მეთოდები გამოიყენა, საკმარისად საიმედოა თუ არა ისინი, 

დასაბუთებული პასუხები დასმულ კითხვებზე, ექსპერტის ინიციატივით დადგენილი და 

საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებანი. 

3. ექსპერტის დასკვნაში შეიძლება მიეთითოს დანაშაულის ჩადენის ხელშემწყობი 

გარემოებები და მათი აცილების ორგანიზაციულ-ტექნიკური რეკომენდაციები. 

4. ექსპერტის დასკვნას უნდა დაერთოს გამოკვლევის შემდეგ დარჩენილი ნივთიერი 

მტკიცებულებები, ნიმუშები, ფოტოსურათები, სქემები და გრაფიკები, სხვა მასალები, 

რომლებიც ადასტურებენ ექსპერტის დასკვნებს. 

5. ექსპერტის დასკვნა უნდა შეიცავდეს ყველა ან ზოგიერთ დასმულ კითხვაზე პასუხის 

გაუცემლობის მიზეზის დასაბუთებას, თუ გამოკვლევის დროს აღმოჩნდა, რომ მისთვის 

წარდგენილი მასალები არ არის საკმარისი, ან ექსპერტი არაკომპეტენტურია. 

6. გამოსაკვლევ გარემოებათა შესახებ ექსპერტის საალბათო დასკვნებს მტკიცებულების 

მნიშვნელობა არა აქვს, მაგრამ ისინი მაინც უნდა აისახოს ექსპერტის დასკვნაში. 

მუხლი 372. აქტი დასკვნის შედგენის შეუძლებლობის შესახებ 

თუ გამოკვლევის დაწყებამდე ექსპერტი აღმოაჩენს, რომ მის წინაშე დასმული საკითხების 

გადასაწყვეტად მისი ცოდნა არ არის საკმარისი, ან მისთვის წარდგენილი ობიექტები არ 

კმარა ექსპერტიზის ჩასატარებლად, იგი ადგენს მოტივირებულ აქტს დასკვნის შედგენის 

შეუძლებლობის შესახებ და უგზავნის ექსპერტიზის დამნიშვნელ პირს. 

მუხლი 373. ექსპერტის დაკითხვა 

1. თუ ექსპერტის დასკვნა გაუგებარია, ან აქვს ხარვეზი, მაგრამ მის შესავსებად საჭირო არ 

არის დამატებითი გამოკვლევის ჩატარება, ანდა აუცილებელია ექსპერტის მიერ 

გამოყენებული მეთოდისა და ტერმინების დაზუსტება, გამომძიებელს ან პროკურორს 

უფლება აქვს დაკითხოს ექსპერტი ამ კოდექსის 305-ე მუხლში ჩამოყალიბებული წესების 

დაცვით. (25.03.2005 N1204) 
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2. დასკვნის წარმოდგენამდე ექსპერტის დაკითხვა დაუშვებელია. 

3. ექსპერტის მიერ დაკითხვისას მიცემული ჩვენება წარმოადგენს მტკიცებულებას. 

4. თუ მხარე შუამდგომლობს ექსპერტის დაკითხვას საქმის არსებითი განხილვის დროს, 

ექსპერტი უნდა დაკითხონ მხარეებმა სასამართლო სხდომაზე. ამ შემთხვევაში ექსპერტის 

დასკვნა დაუშვებელ მტკიცებულებას წარმოადგენს, თუ ის არ დადასტურდება ექსპერტის 

ზეპირი ჩვენებით სასამართლოში. (28.04.2006. N936) 

მუხლი 374. ექსპერტის დასკვნის შეფასება 

1. ექსპერტის დასკვნას აფასებს გამომძიებელი ან პროკურორი იმ თვალსაზრისით, თუ 

როგორ არის იგი დასაბუთებული, შეესაბამება თუ არა სისხლის სამართლის საქმეზე 

არსებულ მტკიცებულებებს და არის თუ არა დაცული ექსპერტიზის ჩასატარებლად 

დადგენილი საპროცესო წესები. (25.03.2005 N1204) 

2. ექსპერტის დასკვნა სავალდებულო არ არის ექსპერტიზის დამნიშვნელი პირისათვის, 

მაგრამ, თუ იგი არ ეთანხმება დასკვნას, ეს მოტივირებული უნდა იყოს. 

3. თუ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდა რამდენიმე ექსპერტიზა და ექსპერტებს 

შორის აზრთა სხვადასხვაობაა, მე-10 მუხლის მე-4 ნაწილის მიხედვით, ეჭვი უნდა 

გადაწყდეს ეჭვმიტანილის ან ბრალდებულის სასარგებლოდ. 

თავი XLV - ნიმუშის აღება საექსპერტო კვლევისათვის 

მუხლი 375. ნიმუშის აღების საფუძველი, სახე და ხერხი 

1. გამომძიებელს ან პროკურორს უფლება აქვს აიღოს ადამიანის, გვამის, ცხოველის, 

ნივთიერების, საგნის თვისებების ამსახველი ნიმუში, თუ მისი გამოკვლევა საჭიროა 

ექსპერტის წინაშე დასმული საკითხის გადასაწყვეტად. (25.03.2005 N1204) 

2. ცოცხალი ადამიანისაგან შეიძლება აიღონ ნიმუში, რომელიც ასახავს შემდეგ 

თავისებურებებს: ბიოლოგიურს _ სისხლი, თმა, ნერწყვი, გამონაყოფი; ფსიქოფიზიკურს _ 

ხელწერა; ანატომიურს _ კანის ნახჭის ანაბეჭდები, კბილების ტვიფრი; ხმის თავისებურება 

და პროფესიული ჩვევა. 

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული გამოკვლევისათვის აღებული ნიმუში (გარდა 

ხელწერისა და ხმის თავისებურებისა) შეიძლება აიღონ გვამის დათვალიერებისას, ხოლო 

ნიმუშები ბიოლოგიური ობიექტების სახით _ ცხოველისაგან. 

4. ნიმუშად შეიძლება აიღონ ნედლეულის, პროდუქციისა და მასალების სინჯები, 

რომლებიც გამოხატავს ნივთიერებათა გვარეობით ან ინდივიდუალურ, ფიზიკურ ან 

ქიმიურ თავისებურებებს. 

5. გამოკვლევის პროცესში ექსპერტს უფლება აქვს აიღოს მასრის, ტყვიისა და სხვა 

ობიექტების საცდელი ნიმუშები მათი იდენტურობის ან სხვაობის დასადგენად. 

მუხლი 376. პირი, რომელსაც უფლება აქვს აიღოს ნიმუში (25.03.2005 N1204) 

1. გამომძიებელს ან პროკურორს უფლება აქვს სპეციალისტისა და ექსპერტის 

მონაწილეობით პირისაგან აიღოს ნიმუში საექსპერტო გამოკვლევისათვის, თუ ეს არ არის 

დაკავშირებული მის გაშიშვლებასთან და არ მოითხოვს განსაკუთრებულ პროფესიულ 

ჩვევებს. 

2. თუ ნიმუშის აღება დაკავშირებულია ადამიანის სხეულის გაშიშვლებასთან, 

გამომძიებლის ან პროკურორის დავალებით, საექსპერტო გამოკვლევისათვის ნიმუშს 

იღებს ექიმი.“. 

მუხლი 377. პირი, რომლისგანაც შეიძლება ნიმუშის აღება 

1. საექსპერტო გამოკვლევისათვის ნიმუში შეიძლება აიღონ ეჭვმიტანილისა და 

ბრალდებულისაგან, აგრეთვე პირისაგან, რომლის მიმართაც გამოიყენება სამედიცინო 

ხასიათის იძულებითი ღონისძიება. 

2. თუ არსებობს მონაცემები, რომ შემთხვევის ადგილას კვალი ან ნივთიერი 

მტკიცებულება შეიძლება სხვა პირის დატოვებული იყოს, საექსპერტო გამოკვლევისათვის 
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ნიმუში შეიძლება ამ პირისაგან აიღონ მას შემდეგ, რაც დაკითხავენ როგორც 

დაზარალებულს ან მოწმეს ამ ნიმუშთან დაკავშირებულ გარემოებათა გამო. 

მუხლი 378. დადგენილება ნიმუშის აღების შესახებ (25.03.2005 N1204) 

ნიმუშის აღების შესახებ გამომძიებელს ან პროკურორს გამოაქვს მოტივირებული 

დადგენილება, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს ნიმუშის ამღები პირი, ის პირი, 

რომლისგანაც უნდა აიღონ ნიმუში, როგორი ნიმუშებია ასაღები და რა რაოდენობით, 

როდის და ვისთან უნდა მივიდეს პირი ნიმუშების ასაღებად, როდის და ვის უნდა 

გადაეცეს ნიმუშები მათი აღების შემდეგ.“. 

მუხლი 379. ნიმუშის აღების შესახებ დადგენილების სავალდებულოობა 

1. ბრალდებული და ეჭვმიტანილი, რომლებიც თავს არიდებენ ნიმუშის აღებას, შეიძლება 

იძულებით მოიყვანონ და ნიმუშიც იძულებით აიღონ, თუ საამისოდ გამოყენებული 

მეთოდები საფრთხეს არ უქმნის მათს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, არ იწვევს ძლიერი 

ტკივილის შეგრძნებას. 

2. დაზარალებულისა და მოწმისაგან ნიმუშების იძულებით აღება დაუშვებელია, გარდა 

368-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

მუხლი 380. გამომძიებლისა და პროკურორის მიერ ნიმუშის აღების საპროცესო წესი 

(25.03.2005 N1204) 

1. გამომძიებელი ან პროკურორი იძახებს პირს ან თავად მიდის მასთან და ხელმოწერით 

აცნობს დადგენილებას ნიმუშის აღების შესახებ, განუმარტავს მას, აგრეთვე სპეციალისტს 

მათ უფლება-მოვალეობებს. 

2. გამომძიებელი ან პროკურორი საჭიროების მიხედვით მოქმედებს და იღებს ნიმუშს 

საექსპერტო გამოკვლევისათვის; ამასთან, შეიძლება გამოიყენოს სამეცნიერო-ტექნიკური 

მეთოდები, რომლებიც არ იწვევს ძლიერი ტკივილის შეგრძნებას და არ არის საშიში 

ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის. ნიმუშად მიღებული ბიოლოგიური 

ობიექტები იფუთება და ილუქება. 

3. ნედლეულის, პროდუქციის, ნივთიერებისა და სხვა მასალების სინჯების ნიმუშების 

აღება ხდება ამოღების ან ჩხრეკის გზით. 

4. გამომძიებელს ან პროკურორს გამოაქვს დადგენილება, რომ სისხლის სამართლის საქმეს 

ნივთიერ მტკიცებულებად დაურთონ ნიმუში, და დადგენილებასა და ნიმუშის აღების 

ოქმთან ერთად უგზავნის შესაბამის ექსპერტს.“. 

მუხლი 381. ექიმის ან სხვა სპეციალისტის მიერ ნიმუშის აღების საპროცესო წესი 

(25.03.2005 N1204) 

1. გამომძიებელი ან პროკურორი ექიმს ან სხვა სპეციალისტს წარუდგენს შესაბამის პირს, 

აგრეთვე დადგენილებას მისგან ნიმუშის აღების შესახებ. დადგენილებაში მითითებული 

უნდა იყოს ამ საგამოძიებო მოქმედების ყველა მონაწილის უფლება-მოვალეობები. ექიმის, 

სხვა სპეციალისტის აცილების საკითხს წყვეტს დადგენილების გამომტანი გამომძიებელი 

ან პროკურორი. 

2. ექიმი ან სხვა სპეციალისტი ატარებს საჭირო მოქმედებას და იღებს ნიმუშს საექსპერტო 

გამოკვლევისათვის, რისთვისაც შეიძლება გამოიყენოს მეცნიერულ-ტექნიკური მეთოდები 

და საშუალებები, თუ ეს არ იწვევს ძლიერი ტკივილის შეგრძნებას და არ არის საშიში 

სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის. ნიმუშს ათვალიერებენ, ფუთავენ, ლუქავენ, ხელს 

აწერენ და ნიმუშის აღების ოქმთან ერთად გადასცემენ გამომძიებელს ან პროკურორს. 

3. გამომძიებელი ან პროკურორი ცხოველებისაგან ნიმუშების აღებას ავალებს ექიმ-

ვეტერინარს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში – სხვა სპეციალისტს.“. 

მუხლი 382. ნიმუშის აღების ოქმი 

1. გამომძიებელი ან პროკურორი ამ კოდექსის 287-ე–289-ე მუხლების მოთხოვნათა 

დაცვით ადგენს ოქმს, რომელშიც აღწერს თვით ნიმუშს, მის ასაღებად განხორციელებულ 

ყველა მოქმედებას, აგრეთვე გამოყენებულ მეცნიერულ-ტექნიკურ მეთოდებსა და 
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საშუალებებს იმ თანამიმდევრობით, როგორითაც სრულდებოდა ეს მოქმედებები. 

(25.03.2005 N1204) 

2. 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ნიმუშის აღების ოქმს ადგენს ექიმი ან 

სხვა სპეციალისტი. 

მუხლი 383. პიროვნების უფლებათა დაცვა ნიმუშის აღებისას 

1. საექსპერტო გამოკვლევისათვის ნიმუშის აღების მეცნიერულ-ტექნიკური მეთოდები და 

საშუალებები უსაფრთხო უნდა იყოს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის. ძლიერი 

ტკივილის შეგრძნების გამომწვევი სამედიცინო მეთოდებისა და საშუალებების 

გამოყენება დასაშვებია იმ პირის თანხმობით, რომლისგანაც უნდა აიღონ ნიმუში, ხოლო 

თუ იგი 16 წლამდე ასაკისაა ან ფსიქიკურად ავადმყოფი ან ჭკუასუსტია, _ მისი კანონიერი 

წარმომადგენლის, მეურვის ან მზრუნველის თანხმობით. 

2. ნიმუშის აღებისას დაუშვებელია ადამიანის პიროვნების პატივისა და ღირსების 

შეურაცხმყოფელი მოქმედებები. 

3. თუ ნიმუშის აღება დაკავშირებულია პირის გაშიშვლებასთან, სპეციალისტი იმავე 

სქესის უნდა იყოს, რაც ის პირი, რომლისგანაც იღებენ ნიმუშს. (25.03.2005 N1204) 

მუხლი 384. ექსპერტის მიერ ნიმუშის აღება 

1. გამოკვლევის პროცესში საცდელი ნიმუში შეიძლება აიღოს ექსპერტმა. 

2. მომკვლევს, გამომძიებელს ან პროკურორს უფლება აქვს დაესწროს საცდელი ნიმუშის 

აღებას, რაც აისახება მის მიერ შედგენილ ოქმში. (25.03.2005 N1204) 

3. გამოკვლევის შემდეგ ექსპერტი დალუქულ ნიმუშს ურთავს თავის დასკვნას. 

4. გამომძიებელი ან პროკურორი ექსპერტისაგან მიღებულ ნიმუშსა და დასკვნას ურთავს 

სისხლის სამართლის საქმეს. (25.03.2005 N1204) 

მუხლი 387. გვამის ექსჰუმაციის წესი 

1. გამომძიებელი ან პროკურორი ატარებს გვამის ექსჰუმაციას დასაფლავების ადგილის 

ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მონაწილეობით. გვამის ექსჰუმაციის ჩატარებაში 

მონაწილეობს სასამართლო ექსპერტი, ხოლო თუ ეს საჭიროა – სხვა სპეციალისტიც. 

(25.03.2005 N1204) 

მუხლი 388. გვამის ექსჰუმაციასთან დაკავშირებული საპროცესო მოქმედებანი 

1. თუ გვამის ექსჰუმაცია ტარდება მისი შემდგომი გაკვეთის მიზნით, საჭიროა 

დადგენილების გამოტანა ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ. ამასთან, გვამი იგზავნება 

საექსპერტო დაწესებულებაში ან ექსპერტიზა ტარდება სხვა ადგილას. 

2. გვამის დათვალიერება, ამოცნობა და შედარებითი გამოკვლევისათვის ნიმუშის აღება 

ხდება 336-ე, 348-ე, 375-384-ე მუხლებით გათვალისწინებული წესებით. 

მუხლი 4162. ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე საქმის სასამართლოში   გაგზავნა (16.12.2005 
N 2265) 
1. თუ გამოძიების დამთავრებამდე რომელიმე მხარის მიერ დანიშნული ექსპერტიზის 

დასკვნის მიღება ჭიანურდება და ამასთანავე, არსებობს საბრალდებო დასკვნის 

შესადგენად საკმარისი მტკიცებულებები, პროკურორი უფლებამოსილია საქმე 

საბრალდებო დასკვნით გაგზავნოს სასამართლოში ექსპერტიზის დასკვნის დართვის 

გარეშე. ამ შემთხვევაში, ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენა შესაძლებელია საქმის 

სასამართლოში არსებითი განხილვის დროს. 

2. მხარეები ვალდებული არიან საბრალდებო დასკვნის შედგენამდე ერთმანეთს აცნობონ 

ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ. თუ მხარეს არ ეცნობა ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ, 

ექსპერტიზის დასკვნა საქმის არსებითი განხილვის დროს წარმოადგენს დაუშვებელ 

მტკიცებულებას. 

მუხლი 451. სასამართლო განხილვის შეჩერება და განახლება (28.04.2006. N2936) 

1. განსასჯელის ფსიქიკური ან სხვა მძიმე ავადმყოფობით დაავადების შემთხვევაში, რაც 

დადასტურებული იქნება სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულების ექსპერტის 
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(ექსპერტების) მიერ, მოსამართლე (სასამართლო) გამოიტანს დადგენილებას (განჩინებას) 

განსასჯელის გამოჯანმრთელებამდე სასამართლო განხილვის შეჩერების შესახებ. 

მუხლი 466.  ექსპერტისა და სპეციალისტის აცილების საკითხის გადაწყვეტა 

1. თავმჯდომარე აცხადებს, თუ ვინ არის ექსპერტი, სპეციალისტი, და წყვეტს ექსპერტისა 

და სპეციალისტის აცილების საკითხს 106-ე მუხლის საფუძველზე. 

2. თუ ექსპერტის აცილება დაკმაყოფილებულია, სასამართლო, მხარეთა აზრის 

გათვალისწინებით, იღებს გადაწყვეტილებას მეორე ექსპერტის დანიშვნის შესახებ. ახალი 

ექსპერტის მოსაწვევად მხარეს ეძლევა დრო, თუ აცილებული ექსპერტი მის მიერ იყო 

მოწვეული. 

მუხლი 468. შუამდგომლობის განცხადება და გადაწყვეტა 

1. თავმჯდომარე პროცესის მონაწილე ბრალდებისა და დაცვის მხარეთა 

წარმომადგენლებს ეკითხება, აქვთ თუ არა შუამდგომლობა აცილების, ახალი არსებითი 

გარემოების გამო აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის ან გაუქმების, აგრეთვე ახალი 

მტკიცებულებების ან დოკუმენტების გამოთხოვის ან საქმისთვის დართვის, მოწმეების, 

ექსპერტების მოწვევის, ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ. ერთგვაროვანი სახის 

შუამდგომლობები სასამართლოს წარედგინება ერთად. პირი, რომელიც აღძრავს 

შუამდგომლობას, ვალდებულია მიუთითოს, რა გარემოებათა დასადგენად არის 

განცხადებული შუამდგომლობა.  

მუხლი 469. საკითხის გადაწყვეტა დაზარალებულის, მოწმის, ექსპერტისა და 

სპეციალისტის გარეშე საქმის განხილვის შესახებ 

1. თუ დაზარალებული, მოწმე, ექსპერტი, სპეციალისტი არ გამოცხადდა, სასამართლოს 

მხარეთა აზრის მოსმენის შემდეგ გამოაქვს განჩინება (დადგენილება) სასამართლო 

განხილვის გაგრძელებისა და გამოუცხადებელ პირთა მიმართ ზომების მიღების ან 

სასამართლო განხილვის გადადების შესახებ. სასამართლო განხილვა გრძელდება, თუ 

აღნიშნულ პირთა გამოუცხადებლობა ხელს არ უშლის საქმის გარემოებათა ყოველმხრივ, 

სრულ და ობიექტურ გამოკვლევას. (28.04.2006. N2936) 

მუხლი 4821. ექსპერტის დაკითხვა მოწმის სახით (28.04.2006. N2936) 

თუ მხარე შუამდგომლობს საქმეში მონაწილე ექსპერტის დაკითხვას, ექსპერტს 

სასამართლოში გამოიძახებენ და დაკითხავენ მოწმის სახით, წერილობით დასკვნაში 

მოყვანილი საკითხების თაობაზე.“. 

მუხლი 483. ექსპერტიზა სასამართლოში 

1. სასამართლოში შეიძლება გამოიძახონ ექსპერტები, რომლებმაც ჩაატარეს ექსპერტიზა 

წინასწარი გამოძიებისას, ახალი ექსპერტები, ან ერთნიც და მეორენიც. 

2. სასამართლოს უფლება არა აქვს უარი უთხრას მხარეს იმ ექსპერტის გამოძახებაზე, 

რომელიც ექსპერტიზას ატარებდა მისი დავალებით, თუ არ არსებობს საფუძველი 

აცილებისათვის. მხარეთა შეთანხმებით, სასამართლოს შეუძლია ექსპერტიზის ჩატარება 

დაავალოს იმ ექსპერტთა კომისიას, რომელთაგან ერთნი მოწვეულნი არიან ბრალდების, 

ხოლო მეორენი _ დაცვის მხრიდან. 

3. სასამართლოში ექსპერტიზა ტარდება 356-374-ე მუხლებით დადგენილი და ქვემოთ 

მოყვანილი წესებით. 

4. მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით სასამართლოს გამოაქვს და 

სხდომაზე საჯაროდ კითხულობს განჩინებას (დადგენილებას) ექსპერტიზის დანიშვნის 

შესახებ. განჩინებაში (დადგენილებაში) მითითებული უნდა იყოს პირი ან საექსპერტო 

დაწესებულება, რომელსაც ევალება ექსპერტიზის ჩატარება. ამასთან, მხარეს უფლება აქვს 

აცილება მისცეს ექსპერტს, იშუამდგომლოს, რომ ექსპერტად შეიყვანონ მის მიერ 

მითითებული პირი, ექსპერტს დაუსვას დამატებითი კითხვა, თავად დაესწროს 

ექსპერტიზას. ექსპერტის აცილების შესახებ შუამდგომლობასა და განცხადებას 

სასამართლო განიხილავს 106-ე მუხლის წესების დაცვით. 
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5. ექსპერტი მონაწილეობს სასამართლო გამოძიებაში. მას უფლება აქვს ექსპერტიზის 

საგანთან დაკავშირებით კითხვა დაუსვას განსასჯელს, დაზარალებულს, მოწმეს, სხვა 

ექსპერტებს, მონაწილეობა მიიღოს დათვალიერებაში, ექსპერიმენტსა და სხვა საპროცესო 

მოქმედებაში დასკვნის შესადგენად საჭირო ინფორმაციის მისაღებად. 

6. სასამართლო გამოძიების დროს სასამართლოსა და მხარეებს უფლება აქვთ დამატებითი 

კითხვები დაუსვან ექსპერტს. 

7. ექსპერტიზის საგანთან დაკავშირებულ მტკიცებულებათა გამოკვლევის დამთავრების 

შემდეგ სასამართლო ექსპერტს გადასცემს თავის განჩინებას (დადგენილებას), რომელშიც 

საბოლოოდ არის ჩამოყალიბებული სასამართლოსა და მხარეების მიერ ექსპერტის წინაშე 

დასმულ საკითხთა ნუსხა. თუ საჭიროა ლაბორატორიული გამოკვლევა, სასამართლო 

სათანადო ობიექტს გადასცემს ექსპერტს (ექსპერტებს) და აძლევს მათ გამოკვლევის 

ჩასატარებლად და დასკვნის შესადგენად საჭირო დროს. 

8. თუ სასამართლო გამოძიების მონაცემებმა ეჭვქვეშ ვერ დააყენეს წინასწარი გამოძიების 

დროს ექსპერტის მიერ შედგენილი დასკვნა, ექსპერტს უფლება აქვს დაიმოწმოს ადრე 

ჩატარებული გამოკვლევა და აღარ გაიმეოროს იგი. ამასთან, ის ვალდებულია თავის 

დასკვნაში პასუხი გასცეს მის წინაშე დასმულ ყველა საკითხს. 

9. სასამართლო სხდომაზე ექსპერტი საჯაროდ კითხულობს თავის დასკვნას, რის 

შემდეგაც იგი შეიძლება დაკითხონ მხარეებმა და სასამართლომ ამ დასკვნის 

განსამარტავად და დასაზუსტებლად. (1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი,.) 
მუხლი 485. დათვალიერება 

1. დათვალიერება ტარდება 333-339-ე მუხლებით დადგენილი და ქვემოთ მოყვანილი 

წესებით. 

2. წინასწარი გამოძიების დროს საქმისთვის დართულ ნივთიერ მტკიცებულებებს, 

აგრეთვე უშუალოდ სასამართლო განხილვისას მხარეთა ან სხვა პირთა მიერ 

წარმოდგენილ საგანს სასამართლო ათვალიერებს სასამართლო სხდომის დარბაზში 

მხარეთა მონაწილეობით. დათვალიერებაში მონაწილეობის მისაღებად სასამართლოს 

შეუძლია მოიწვიოს ექსპერტი, სპეციალისტი და მოწმე. (25.03.2005 N1204) 

3. ადგილმდებარეობის, შენობის, ნაგებობის, სათავსოს, აგრეთვე ტრანსპორტისა და სხვა 

იმ ობიექტის დათვალიერებას, რომლის მოტანაც სასამართლო სხდომის დარბაზში 

შეუძლებელია, სასამართლო ატარებს ამ ობიექტის მდებარეობის ადგილზე ამ მუხლის მე-

2 ნაწილში მითითებულ პირთა მონაწილეობით. (1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი.) 
მუხლი 486. შემოწმება 

1. შემოწმებას სასამართლო ატარებს 350-355-ე მუხლებით დადგენილი და ქვემოთ 

მოყვანილი წესებით. 

2. შემოწმება, რომელიც საჭიროებს პირის გაშიშვლებას, ტარდება ცალკე ოთახში ექიმის ან 

სხვა სპეციალისტის მიერ. შემოწმების დამთავრების შემდეგ პროცესის მონაწილენი 

ადგენენ ოქმს, ხელს აწერენ მას, ბრუნდებიან სასამართლო სხდომის დარბაზში და ექიმი 

ან სხვა სპეციალისტი მხარეების, შესამოწმებელი პირისა და სასამართლო სხდომის 

დამსწრეთა წინაშე საჯაროდ კითხულობს ოქმს, რომელიც დაერთვის საქმეს. (25.03.2005 

N1204)  (საქართველოს 1999 წლის 13 მაისის N1958 კანონი, „საქართველოს რესპუბლიკა“ 
N130 18.05.99წ.) 
მუხლი 487. ამოსაცნობად წარდგენა, ექსპერიმენტის ჩატარება და ნიმუშის აღება 

საექსპერტო კვლევისათვის 

1. საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარება, ამოსაცნობად წარდგენა და ნიმუშის აღება 

საექსპერტო კვლევისათვის ხდება 340-343-ე, 347-349-ე და 375-384-ე მუხლებით 

დადგენილი წესებით. მხარეებს უფლება აქვთ აღნიშნულ სასამართლო მოქმედებებთან 

დაკავშირებით აღძრან შუამდგომლობა და გამოთქვან შენიშვნები. 
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2. სასამართლოს უფლება აქვს გამომძიებელს ან პროკურორს მოსთხოვოს ხელშეწყობა ამ 

მოქმედებათა შესრულებისათვის. (25.03.2005 N1204) 

3. ამოსაცნობად წარდგენის, ექსპერიმენტის ჩატარებისა და ნიმუშის აღების მიმდინარეობა 

და შედეგები, აგრეთვე ამ სასამართლო მოქმედებათა ჩატარებასთან დაკავშირებით 

აღძრული შუამდგომლობა, გამოთქმული შენიშვნები და განმარტებები უნდა 

დაფიქსირდეს სასამართლო სხდომის ოქმში. (1999 წ 13 მაისის N1958 კანონი, 
„საქართველოს რესპუბლიკა“ N130 18.05.99წ.) 
მუხლი 503. გამამტყუნებელი განაჩენი 

4. …პირის დაკავებისა და წინასწარ პატიმრობაში, აგრეთვე სამედიცინო დაწესებულებაში 

სტაციონარულ ექსპერტიზაზე ყოფნის დრო ითვლება სასამართლოს მიერ დანიშნული 

სასჯელის ვადაში...  (16.12.2005 N 2265) 
მუხლი 509. გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი 

1. გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება: 

ვ) გადაწყვეტილება სასჯელის ვადაში დაკავების, დაპატიმრების, აგრეთვე სამედიცინო 

დაწესებულებაში სტაციონარულ ექსპერტიზაზე ყოფნის დროის ჩათვლის შესახებ;   

მუხლი 538. წინასწარი გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის არასრულობა და 

ცალმხრივობა 

2. წინასწარი გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის უსრულობა და ცალმხრივობა 

ყველა შემთხვევაში ნიშნავს, რომ არ დაუკითხავთ ან არასრულად დაკითხეს ის პირები, 

რომელთა ჩვენებებსაც მნიშვნელობა აქვს ჭეშმარიტების დასადგენად; არ ჩატარებულა 

ექსპერტიზა, თუმცა მისი ჩატარება კანონის თანახმად სავალდებულო იყო; არ 

შესრულებულა სხვა საპროცესო მოქმედებები, რომლებიც საჭირო იყო საქმის ფაქტობრივ 

გარემოებათა დასადგენად; არ გამოუთხოვიათ დოკუმენტები და არ აღმოუჩენიათ 

ნივთიერი მტკიცებულებები, რომელთა გარეშეც განაჩენი ვერ ჩაითვლება 

დასაბუთებულად; არ შემოწმებულა განსასჯელისა და დამცველის მიერ ბრალდების 

გასაბათილებლად გამოთქმული მოსაზრებები; არ გამოკვლეულა გარემოებები, 

რომლებიც აღნიშნულია სასამართლო განჩინებაში (დადგენილებაში) ახალი სასამართლო 

განხილვისათვის საქმის დაბრუნების შესახებ. (25.03.2005 N1204) 

მუხლი 593. ახლად აღმოჩენილ და ახლად გამოვლენილ გარემოებათა სახეები 

2. ახლად აღმოჩენილია ფაქტობრივი გარემოებანი, რომლებითაც შეპირობებულია 

უკანონო ან დაუსაბუთებელი სასამართლო გადაწყვეტილების გადასინჯვა. ასეთ 

გარემოებებს მიეკუთვნება: 

ა) როცა სასამართლოს კანონიერ ძალაში განაჩენით დადგენილია, რომ ყალბია მოწმის 

ჩვენება ან ექსპერტის დასკვნა, აგრეთვე ყალბია სხვა მტკიცებულება, რომლებიც 

საფუძვლად დაედო განაჩენს ან განჩინებას; 

მუხლი 607. განაჩენის აღსრულების გადავადება 

1. თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულის მიმართ განაჩენის აღსრულება 

სასამართლომ შეიძლება გადაავადოს სასამართლო-სამედიცინო ან სასამართლო-

ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, იმავე განაჩენით, ხოლო მისი 

გამოტანის შემდეგ – განჩინებით (დადგენილებით), შემდეგი საფუძვლების არსებობისას: 

(16.12.2005 N 2265) 

მუხლი 6804.  პატიმრობის დროებითი ვადები (16.12.2005 N 2265) 
5. ბრალდებულის პატიმრობის ვადაში ითვლება სამედიცინო დაწესებულებაში 

სტაციონარულ ექსპერტიზაზე ყოფნის დრო.  (16.12.2005 N 2265) 
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საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 
 

მუხლი 335. განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის იძულება (25.07.2006 N 3530) 

 

1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ მუქარით, მოტყუებით, 

შანტაჟით ან სხვა უკანონო ქმედებით პირის იძულება განმარტების ან ჩვენების 

მიცემისათვის ანდა ექსპერტისა – დასკვნის მიცემისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით; 

ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 365. მუქარა ან ძალადობა სამართალწარმოების  განხორციელებასთან ან 

წინასწარ გამოძიებასთან  დაკავშირებით (25.07.2006 N 3530) 

 

1. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის ან მისი ახლო 

ნათესავის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა 

ქონების განადგურების ან დაზიანების მუქარა სასამართლოში საქმის ან მასალის 

განხილვასთან დაკავშირებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი პროკურორის, გამომძიებლის, დამცველის, 

ექსპერტის, აღმასრულებლის, სამართალწარმოების სხვა მონაწილის ან მისი ახლო 

ნათესავის მიმართ, წინასწარ გამოძიებასთან, სასამართლოში საქმის ან მასალის 

განხილვასთან ანდა განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების 

აღსრულებასთან დაკავშირებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

3.  ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან 

ჯანმრთელობისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ძალადობით, რომელიც საშიშია სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

5. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 
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მუხლი 370. ცრუ ჩვენება, ყალბი დასკვნა ან არასწორი  თარგმანი(28.04.2006. N2937) 

 

1. მოწმის ან დაზარალებულის მიერ ცრუ ჩვენების მიცემა ან ექსპერტის მიერ 

ყალბი დასკვნის ან ჩვენების მიცემა ანდა თარჯიმნის მიერ განზრახ არასწორად 

თარგმნა გამოძიების დროს ან სასამართლოში,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ 

წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, თუ მას ერთვის ბრალდება მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 

დანაშაულში,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

შენიშვნა: მოწმე, დაზარალებული, ექსპერტი ან თარჯიმანი თავისუფლდება 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ იგი წინასწარი გამოძიების 

პროცესში ანდა განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე 

ნებაყოფლობით განაცხადებს მის მიერ ცრუ ჩვენების ან ყალბი დასკვნის მიცემის 

ანდა განზრახ არასწორად თარგმნის შესახებ.   

  

მუხლი 372. მოწმის, დაზარალებულის, ექსპერტის ან თარჯიმნის   მოსყიდვა ან 

იძულება (25.07.2006 N 3530) 

 

1. მოწმის, დაზარალებულის, ექსპერტის ან თარჯიმნის მოსყიდვა ცრუ ჩვენების ან 

ყალბი დასკვნის მიცემისათვის ანდა არასწორად   თარგმნისათვის, –  

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ორ წლამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

2. მოწმის, დაზარალებულის, ექსპერტის ან თარჯიმნის იძულება ცრუ ჩვენების, 

ყალბი დასკვნის ან განზრახ არასწორად თარგმნისათვის ანდა ჩვენების მიცემაზე 

უარის თქმისათვის, თუ ამას თან ერთვის მისი ან მისი ახლო ნათესავის მოკვლის, 

მათ მიმართ ძალადობის ანდა მათი ქონების დაზიანების ან განადგურების მუქარა, 

– 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ძალადობით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

4. იგივე ქმედება, რომელიც საშიშია სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 
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saqarTvelos kanoni “janmrTelobis dacvis 
Sesaxeb” 

 
Ý4) ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÄØÓÐÄÒÔÉÆÀ – ÓÀÐÒÏÝÄÓÏ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÉÓÀÓ 
ßÀÌÏàÒÉËÉ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ-ÁÉÏËÏÂÉÖÒÉ ÓÀÊÉÈáÄÁÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉ; (22.11.2002 
N1768) 
2. ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÉÓ ×ÖÍØÝÉÀÀ:  
Å) ÂÅÀÌÉÓ ÐÀÈÏËÏÂÉÖÒ-ÀÍÀÔÏÌÉÖÒÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ, ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ 
ÄØÓÐÄÒÔÉÆÀ.  (20.06.2001 N974) 

ÈÀÅÉ XXIV1 ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÄØÓÐÄÒÔÉÆÀ 

ÌÖáËÉ 1532. 
1. ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÃÀ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-×ÓÉØÉÀÔÒÉÖËÉ ÄØÓÐÄÒÔÉÆÉÓ ÜÀÔÀÒÄÁÀ 
ÓÀÈÀÍÀÃÏ ËÉÝÄÍÆÉÉÓ ÌØÏÍÄ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÀÛÉ ÛÄÖÞËÉÀ ÌáÏËÏÃ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ 
ÓÐÄÝÉÀËÏÁÉÓ ÌØÏÍÄ ÄØÉÌÓ. 
2. ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÃÀ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-×ÓÉØÉÀÔÒÉÖËÉ ÄØÓÐÄÒÔÉÆÉÓ ÜÀÔÀÒÄÁÉÓÀ 
ÃÀ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÄØÓÐÄÒÔÉÆÉÓ ÝÄÍÔÒÉÓ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÐÄÒÓÏÍÀËÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ßÄÓÓ 
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀÅÓ ÛÒÏÌÉÓ, ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÉÓÀ ÃÀ ÓÏÝÉÀËÖÒÉ ÃÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ. (22.11.2002 
N1768). 
ÈÀÅÉ XXV ÂÀÒÃÀÌÀÅÀËÉ ÃÄÁÖËÄÁÀÍÉ 
 ÌÖáËÉ 154.  
5. ÛÒÏÌÉÓ, ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÉÓÀ ÃÀ ÓÏÝÉÀËÖÒÉ ÃÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÌ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ 
ÀÌÏØÌÄÃÄÁÉÃÀÍ 6 ÈÅÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÖÍÃÀ ÛÄÉÌÖÛÀÏÓ ÃÀ ÃÀÀÌÔÊÉÝÏÓ ÛÄÌÃÄÂÉ 
ÍÏÒÌÀÔÉÖËÉ ÀØÔÄÁÉ: 
È) ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÃÀ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-×ÓÉØÉÀÔÒÉÖËÉ ÄØÓÐÄÒ-ÔÉÆÉÓ ÜÀÔÀÒÄÁÉÓ 
ßÄÓÉ;  
É) ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÄØÓÐÄÒÔÉÆÉÓ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÐÄÒÓÏÍÀËÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ßÄÓÉ; 
Ê) ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ ÍÀÊÄÈÏÁÄÁÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÉÓ ßÄÓÉ.(22.11.2002 
N1768) 
 
 

saqarTvelos kanoni “saeqimo saqmianobis Sesaxeb” 
 
ÌÖáËÉ 48. ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÊÏÍ×ÉÃÄÍÝÉÀËÏÁÀ 
2. ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÓÀÄØÉÌÏ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÓÖÁÉÄØÔÓ Ö×ËÄÁÀ ÀØÅÓ ÂÀÀÌÑÙÀÅÍÏÓ ÐÀÝÉÄÍÔÉÓ 
ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÉÓ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÉÓÀ ÃÀ ÐÉÒÀÃÉ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÊÏÍ×ÉÃÄÍÝÉÀËÖÒÉ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ, ÈÖ: Ä) ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÌÑÙÀÅÍÄÁÀ ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ-ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ 
ÄØÓÐÄÒÔÉÆÉÓÀÈÅÉÓ; 
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საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის  მინისტრის 

ბრძანება N 245/ნ 

2007 წლის 21 აგვისტო ქ. თბილისი 
 

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების და 

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის სამედიცინო 

პერსონალის საქმიანობის  წესების  შესახებ 
 

   “ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის  154-ე მუხლის მე-5 

პუნქტის “თ” და “ი” ქვეპუნქტების შესრულების მიზნით  ვბრძანებ: 

1. დამტკიცდეს: 

ა) სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების წესი (დანართი 1);    

ბ) სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის სამედიცინო პერსონალის 

საქმიანობის წესი (დანართი 2).    

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

                                                                                        დანართი 1 
                                                         

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების წესი 

       

           მუხლი 1.  

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა მოიცავს: 

 ა) გვამების ექსპერტიზას ნაძალადევი სიკვდილის შემთხვევებში. 

 ბ) გვამის ექსპერტიზას ძალადობაზე ეჭვის ან სხვა გარემოებების 

არსებობისას, რომლებიც განაპირობებენ სასამართლო სამედიცინო წესით 

გამოკვლევის აუცილებლობას. 

გ) დაზარალებულის, ბრალდებულის ან სხვა პირთა ექსპერტიზებს, ასევე 

მოქალაქეთა სასამართლო სამედიცინო შემოწმებას, სხეულის დაზიანების ხასიათს 

და სიმძიმს, ასაკს, სქესობრივ მდგომარეობას და სხვა საკითხებს.  

დ) ექსპერტიზას სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმის მასალებთან 

დაკავშირებით. 

ე) ექსპერტიზას სამედიცინო დოკუმენტაციით. 

      მუხლი 2. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს, როგორც სასამართლო 

მედიცინის სპეციალისტს, სამართალდამცავი ორგანოები იწვევენ საგამოძიებო 

(სასამართლო) მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად (გვამის დათვალიერება 

შემთხვევის ადგილზე, ექსჰუმაცია, ნიმუშის აღება გამოკვლევისათვის, 

საგამოძიებო ექსპერიმენტში მონაწილეობა და სხვა).  
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მუხლი 3. 

      სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის სახეებია 

ა) პირველადი.  

ბ) დამატებითი.  

გ) განმეორებითი.  

დ) საკომისიო.  

ე) კომპლექსური. 

ვ) ალტერნატიული. 

 

       მუხლი 4. დამატებით სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზას ატარებს იგივე 

ან სხვა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ჩატარებული გამოკვლევის ან 

დასკვნის შესავსებად. 

 

       მუხლი 5. განმეორებითი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა ტარდება 

მაშინ, როცა ექსპერტის დასკვნა დაუსაბუთებელია, მისი სისწორე საეჭვოა ან 

არასარწმუნოა მტკიცებულება, რომელსაც იგი ემყარება, ანდა მოხდა ექსპერტიზის 

ჩატარების საპროცესო წესის არსებითი დარღვევა. განმეორებითი სასამართლო 

სამედიცინო ექსპერტიზა ევალება სხვა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს. 

განმეორებითი ექსპერტიზის დანიშვნის დადგენილებაში უნდა აღინიშნოს 

მოტივი, რატომ არის საეჭვო წინა ექსპერტიზის დასკვნა. 

 

       მუხლი 6. საკომისიო ექსპერტიზა შეიძლება ჩაატარონ ერთი სპეციალობის 

მქონე ექსპერტებმა. საკომისიო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზებში 

მონაწილეობა შეიძლება მიიღოს თავის სპეციალობაში სერტიფიცირებულმა 

ნებისმიერმა ექიმმა, როგორც ექიმ-ექსპერტმა. საკომისიო ექსპერტიზის 

ჩატარებაში რამდენიმე ექსპერტის მონაწილეობის აუცილებლობას განაპირობებს 

კონკრეტული საქმის სირთულის ხარისხი და შემთხვევის ხასიათი.  

 

       მუხლი 7. რამდენიმე ექსპერტის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა 

სპეციალობის ექიმი-ექსპერტების, ერთობლივი მონაწილეობა აუცილებელია 

შემდეგი ექსპერტიზის ჩატარებისას: 

ა) საექიმო საქმიანობასთან  და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან 

დაკავშირებული ექსპერტიზები;  

ბ) პროფესიული შრომისუნარიანობის დაკარგვის ხარისხს განსაზღვრის 

ექსპერტიზები. 
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       მუხლი 8. კომპლექსური სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა შეიძლება 

ჩაატაროს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებმა. პროფესიული 

შრომისუნარიანობის დაკარგვის ხარისხის განმსაზღვრელი ექსპერტიზები 

ტარდება კომპლექსური ან კომპლექსური-კომისიური წესით. 

 

       მუხლი 9. მხარეს უფლება აქვს საკუთარი ინიციატივითა და თავის ხარჯებით 

ჩაატაროს ალტერნატიული ექსპერტიზა იმ გარემოებების დასადგენად, რომელსაც, 

მისი აზრით, შეუძლია ხელი შეუწყოს მისივე ინტერესების დაცვას. 

 

       მუხლი 10. ექსპერტიზის სირთულის და სპეციალური საკითხების 

გადაწყვეტისას აუცილებლობის შემთხვევაში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი 

უფლებამოსილია დააყენოს შუამდგომლობა სათანადო სპეციალისტების მოწვევის 

შესახებ იმ ორგანოების წინაშე, რომლებმაც დანიშნეს კონკრეტული ექსპერტიზა. 

არასაექსპერტო სამედიცინო დაწესებულებებში ექსპერტიზის წარმოებისას 

დაწესებულებების ხელმძღვანელებმა უნდა უზრუნველყონ სასამართლო 

სამედიცინო ექსპერტი სათანადო პირობებით (მორგი, საექიმო კაბინეტი) და 

აღმოუჩინონ სხვა აუცილებელი დახმარება. 

 

       მუხლი 11. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზისა და შემოწმების შედეგად  

მიღებული დოკუმენტების ფორმებია:  

ა) აქტი.  

ბ) ოქმი. 

გ) ექსპერტის დასკვნა. 

 

მუხლი 12. აქტი (ფორმა 1) ფორმდება გვამის, ცოცხალი პირის, 

ნივთმტკიცების გამოკვლევისა და საქმის მასალის მიხედვით ჩატარებული 

ექსპერტიზის შემთხვევებში. შესაბამისად არსებობს: 

ა) გვამის სასამართლო სამედიცინო გამოკვლევის აქტი; 

ბ) გვამის გარეგნული დათვალიერების აქტი; 

     გ) ცოცხალი პირის სასამართლო სამედიცინო შემოწმების აქტი; 

     დ) ნივთმტკიცებების სასამართლო სამედიცინო გამოკვლევის აქტი; 

     ე) სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის აქტი საქმის მასალების 

მიხედვით. 

 

მუხლი 13. გამომძიებლის, პროკურორის, სასამართლოს წერილობითი 

მომართვის საფუძველზე ტარდება სასამართლო სამედიცინო გამოკვლევა (ან 
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შემოწმება) და დგება “სასამართლო სამედიცინო გამოკვლევის აქტი” (ან 

“სასამართლო სამედიცინო შემოწმების აქტი”).  

 

       მუხლი 14. თუ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის წინაშე დასმული 

საკითხს გადასაწყვეტად წამოიჭრება ლაბორატორიული გამოკვლევის 

აუცილებლობა, ექსპერტი გამოსაკვლევ ობიექტს  მიმართვით აგზავნის 

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შესაბამის ლაბორატორიაში. მიმართვაში 

მოკლედ უნდა აისახოს საქმის გარემოება და ექსპერტიზისას გამოვლენილი 

ობიექტური მონაცემები. ექსპერტის დასკვნა შემდგომში ფორმდება 

ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგების გათვალისწინებით.    

 

       მუხლი 15. გამოსაკვლევი ობიექტები, მათ შორის ნივთმტკიცებები 

ექვემდებარება აღრიცხვას და შენახვას. სასამართლო სამედიცინო 

გამოკვლევისათვის გვამიდან შეიძლება აღებულ იქნეს სხეულის რომელიმე 

ნაწილი, შინაგანი ორგანო, ქსოვილი, სისხლი, შარდი და ა.შ.  

 

       მუხლი 16. სასამართლო სამედიცინო შემოწმება ტარდება იმ შემთხვევაში, თუ 

საჭიროა აღმოაჩინონ ადამიანის სხეულზე საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე 

ნიშანი ან თავისებურება, რისთვისაც ექსპერტიზა საჭირო არ არის, და 

ინსტრუმენტული კვლევის მეთოდებით გამოავლინონ ალკოჰოლური, 

ნარკოტიკული, ტოქსიკური სიმთვრალის ან სხვა ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, 

თუ ამისთვის ექსპერტიზა საჭირო არ არის. შემოწმება ტარდება სამართალდამცავი 

ოგანოს დადგენილებით. თუ შემოწმებას ატარებს ექიმი, იგი ადგენს და ხელს 

აწერს ოქმს, რომელსაც ასევე ხელმოწერით ადასტურებს შემოწმებული, რის 

შემდეგაც იგი გადაეცემა გამომძიებელს ან პროკურორს.  შესამოწმებელმა პირმა 

უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი.  

არაიდენტიფიცირებული პირის შემთხვევაში  უნდა დადგინდეს ამ პირის 

ფსიქიკური მდგომარეობა, სისხლის ჯგუფი და განხორციელდეს  

დაქტილოსკოპიური რეგისტრაცია.  

 

მუხლი 17. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგები მოქმედი 

სისხლის სამართლის და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის საფუძველზე 

ფორმდება “ექსპერტის დასკვნის” (ფორმა 2) სახით, რომელსაც ექსპერტი 

ადასტურებს თავისი ხელმოწერით.   

 

მუხლი 18.  

1. “ექსპერტის დასკვნა” შედგება სამი ნაწილისაგან: 

ა) შესავალი. 

ბ) აღწერილობითი ნაწილი. 
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გ) დასკვნითი ნაწილი.  

 

მუხლი 19. შესავალ ნაწილში მითითებული უნდა იყოს:  

   ა) ექსპერტიზის ჩატარების ადგილი, თარიღი და დრო (წელი, თვე, რიცხვი და 

საათი); ექსპერტიზის ჩატარების პირობები, რაც მნიშვნელოვანია საექსპერტო 

გამოკვლევისათვის; 

   ბ) ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი, ვისი დადგენილებით ტარდება 

ექსპერტიზა; 

   გ) ექსპერტის სახელი, გვარი, განათლება. სპეციალობა სახელმწიფო 

სერტიფიკატის ნომრის მითითებით, სპეციალობით მუშაობის სტაჟი, (თუ 

ექსპერტიზა კომისიურია, ჩამოთვლილი უნდა იყოს თითოეული ექსპერტის 

მონაცემები); 

 დ) გვამების ექსპერტიზისას _ გარდაცვლილის სახელი, გვარი, ასაკი;  

ე) ცოცხალი პირების ექსპერტიზისას _ სახელი, გვარი, ასაკი, პროფესია, 

საცხოვრებელი ადგილი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

მონაცემები;  

ვ) საქმის მასალებით ან ნივთმტკიცებების ექსპერტიზების ჩატარებისას _ 

სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის საქმის დასახელება და ნომერი, ტომების 

რაოდენობის და საქმის ფურცლების რაოდენობის ჩვენებით, ექსპერტიზაზე 

წარმოდგენილი ობიექტების ჩამონათვალი. სამედიცინო დაწესებულების 

დასახელება, დოკუმენტების დასახელება და რიგითი ნომერი ფურცლების 

რაოდენობა.  

   ზ) დამსწრე პირების გვარი, სახელი, თანამდებობა; 

   თ) ექსპერტის ხელისმოწერა, რომელიც გაფრთხილებულია განზრახ 

არასწორი დასკვნის მიცემისათვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის 

შესახებ; 

   ი) წინასწარი ცნობები (საქმის გარემოებანი, მოკლედ); 

   კ) ექსპერტიზის წინაშე დასმული შეკითხვები. 

 

მუხლი 20. აღწერილობითი (გამოკვლევითი) ნაწილში  მოცემული უნდა 

იყოს: 

ა) გამოსაკვლევი ობიექტის სრული და დეტალური აღწერა მიმდინარე 

გამოკვლევის თანმიმდევრობის მიხედვით, ქართულ ენაზე უცხო სიტყვებისა 

და სამედიცინო ტერმინების გარეშე, უნდა აღინიშნოს კვლევისათვის 

გამოყენებული ყველა მეთოდი, დაწვრილებით უნდა აისახოს საექსპერტო 

კვლევის პროცესი და ამ დროს ნანახი ყველა ფაქტიური მონაცემი, მოხდეს 

ნანახი ობიექტური მონაცემების ასახვა სქემატური გამოსახულებებით და 

ფოტოსურათებით.  
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    ბ) გვამის ექსპერტიზისას აღწერილობითი ნაწილი უნდა მოიცავდეს გვამის 

გარეგან და შინაგან გამოკვლევას შემდეგი თანმიმდევრობით:  ტანსაცმლის აღწერა 

და გვამის გარეგანი გამოკვლევის მონაცემები; სხეულის ღრუების, ორგანოებისა 

და ქსოვილების გამოკვლევა გვამის გამოკვლევის წესებით დადგენილი 

თანმიმდევრობით; სხეულიდან ამოღებული ობიექტების აღწერა, რომლებიც 

გადასაცემია გამოძიებისათვის სხვა სახის ექსპერტიზების ჩასატარებლად; 

ლაბორატორიული გამოკვლევისათვის გასაგზავნი ობიექტების ჩამონათვალი. 

      გ) ცოცხალი პირების ექსპერტიზებისას აღწერილობით ნაწილში უნდა აისახოს 

საექსპერტო გამოკვლევებით მიღებული ყველა ობიექტური მონაცემი, აღიწეროს 

ლაბორატორიულ გამოკვლევაზე გასაგზავნი ობიექტები (ნაცხი და სხვ.), 

დაფიქსირდეს  დამატებითი გამოკვლევის შედეგების მონაცემები, აღინიშნოს 

დამატებითი გამოკვლევის ჩატარებისა და შედეგების მიღების თარიღი. აისახოს 

ექიმ-სპეციალისტთა მიერ ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები.  

     დ) ნივთმტკიცებების ექსპერტიზებისას აღწერილობით ნაწილში უნდა მოხდეს 

ობიექტის დეტალური აღწერა, დაფიქსირდეს თითოეული გამოკვლევისათვის 

გამოყენებული მეთოდები, გამოყენებული რეაგენტები, აპარატურა და 

მოწყობილობა, შედარებისათვის გამოყენებული რეაგენტები, აპარატურა, 

შესადარებლად გამოყენებული ნიმუშების აღწერილობა. 

    ე) სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებით ექსპერტიზების 

ჩატარებისას აღწერილობით ნაწილში უნდა მოხდეს ფაქტიური მონაცემების 

დეტალური აღწერა, რაც აუცილებელია შემდგომი საექსპერტო დასკვნებისათვის; 

საექიმო საქმიანობასთან დაკავშირებული ექსპერტიზებისას მონაცემები 

მოყვანილი უნდა იყოს სამედიცინო და სხვა ხასიათის დოკუმენტების 

დედნებიდან.  

მუხლი 21. შესავალი და აღწერილობითი ნაწილი იწერება უშუალოდ 

ექსპერტიზის ჩატარების პროცესში და ხელს აწერენ სასამართლო სამედიცინო 

ექსპერტი (ან ექსპერტები).  

მუხლი 22. დასკვნით ნაწილში კონკრეტულად უნდა იყოს მოცემული 

პასუხები იმ კითხვებზე, რომლებიც დასმული იყო ექსპერტიზის წინაშე. 

დასკვნა იწერება ყველა გამოკვლევის დასრულების შემდეგ და ემყარება 

ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგებს. ექსპერტის დასკვნა არ უნდა 

სცილდებოდეს ექსპერტის სპეციალური ცოდნის ფარგლებს.  

მუხლი 23. დასკვნითი ნაწილი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ძირითად 

მოთხოვნებს: 

   ა) უნდა იყოს დადასტურებული ექსპერტიზის ობიექტური მონაცემებით. 

   ბ) უნდა შეესაბამებოდეს სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა 

თანამედროვე წარმოდგენებს. 

   დ) არ უნდა იწვევდეს არაერთგვაროვან ინტერპრეტაციას. 

მუხლი 24. დასკვნითი ნაწილი მთლიანად ან მისი რომელიმე ნაწილი 

შესაძლებელია იყოს: კატეგორიული (მტკიცებითი,  დადებითი ან უარყოფითი) 



 180

ან საალბათო (არაკატეგორიული). დასკვნითი ნაწილი შესაძლებელია 

შეიცავდეს ექსპერტის ინიციატივით დადგენილ და საქმისათვის 

მნიშვნელობის მქონე გარემოებებს. 

მუხლი 25. კატეგორიული დასკვნების გამოტანა შესაძლებელია მაშინ, 

როდესაც ისინი ერთმნიშვნელოვნად დასტურდება ექსპერტიზის 

პათოგნომური მონაცემებით. 

მუხლი 26. გამოსაკვლევ გარემოებათა შესახებ ექსპერტის საალბათო 

(არაკატეგორიული) დასკვნებს მტკიცებულების მნიშვნელობა არა აქვს, მაგრამ 

მაინც უნდა აისახოს ექსპერტის დასკვნაში. ექსპერტის დასკვნა უნდა 

შეიცავდეს ყველა ან ზოგიერთ დასმულ კითხვაზე პასუხის გაუცემლობის 

მიზეზის დასაბუთებას, თუ გამოკვლევის დროს აღმოჩნდა, რომ წარდგენილი 

მასალები არ არის საკმარისი, ან ექსპერტი არაკომპეტენტურია. 

მუხლი 27. დასკვნას ხელს აწერს ექსპერტი (შედგენის თარიღის 

მითითებით) საკომისიო ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში, თუ 

საექსპერტო კომისიის წევრები საერთო აზრს გამოიტანენ, ხელს აწერენ საერთო 

დასკვნას, ხოლო ექსპერტთა შორის უთანხმოების შემთხვევაში, თითოეული 

იძლევა ცალკე დასკვნას უთანხმოების გამომწვევ ყველა ან ზოგიერთ 

საკითხზე.  

მუხლი 28. კომპლექსურ ექსპერტიზაში მონაწილე ყველა სპეციალისტი 

გამოკვლევას ატარებს დამოუკიდებლად და იძლევა დასკვნას მხოლოდ თავისი  

კომპეტენციის ფარგლებში. ექსპერტს უფლება არა აქვს ხელი მოაწეროს 

კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნის იმ ნაწილს, რომელიც სცილდება მისი  

კომპეტენციის ფარგლებს.  

მუხლი 29.  „ექსპერტის დასკვნა“ ფორმდება  ორ ეგზემპლარად, ერთი 

ეგზავნება ექსპერტიზის დამნიშვნელ პირს. ექსპერტის დასკვნას უნდა დაერთოს 

გამოკვლევის შემდეგ დარჩენილი ნივთიერი მტკიცებულებები (ნიმუშები, 

ფოტოსურათები, სქემები და გრაფიკები, სხვა მასალები, რომლებიც ადასტურებენ 

ექსპერტის დასკვნებს), ხოლო მეორე ეკზემპლარი რჩება სასამართლო სამედიცინო 

ექსპერტიზის ჩამტარებელი დაწესებულებაში.  

მუხლი 30. თუ გამოკვლევის დაწყებამდე ექსპერტი აღმოაჩენს, რომ მის 

წინაშე დასმული საკითხების გადასაწყვეტად მისი ცოდნა არ არის საკმარისი, 

ან მისთვის წარდგენილი ობიექტები არ არის საკმარისი ექსპერტიზის 

ჩასატარებლად, იგი ადგენს მოტივირებულ აქტს დასკვნის შედგენის 

შეუძლებლობის შესახებ და უგზავნის ექსპერტიზის დამნიშვნელ ორგანოს. 

 მუხლი 31. ექსპერტიზის შესრულების ვადების შესაძლო გაზრდის 

შემთხვევაში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა დროულად უნდა აცნობოს 

ექსპერტიზის დამნიშნვნელ ორგანოს. 
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  დანართი 2 

                                        

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის სამედიცინო პერსონალის  

    საქმიანობის  წესი      

                                                                                             

მუხლი 1. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი შეიძლება იყოს უმაღლესი 

სამედიცინო განათლებისა და შესაბამისი დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის 

უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის (“სასამართლო 

მედიცინაში)  მქონე პირი.  

 

მუხლი 2. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს უფლება აქვს: 

1. გაეცნოს ექსპერტიზისათვის საჭირო საქმის მასალებს და ამოიწეროს 

საჭირო ცნობები ან გადაიღოს ასლები. 

2. მოითხოვოს დამატებითი მასალების წარმოდგენა. 

3. უარი თქვას დასკვნის მიცემაზე ან ექსპერტიზის შემდგომ გაგრძელებაზე 

თუ დასმული საკითხები სცილდება მისი სპეციალური ცოდნის ფარგლებს ან თუ 

მისთვის წარდგენილი მასალები საკმარისი არ არის დასკვნის მისაცემად. 

4. გამომძიებლის, პროკურორის, სასამართლოს (მოსამართლის) ნებართვით 

დაესწროს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას და დასაკითხ პირებს დაუსვას 

შეკითხვები, რომლებიც ექსპერტიზის საგანს განეკუთვნება. 

5. სასამართლოს სხდომაზე მონაწილეობა მიიღოს ექსპერტიზის საგანს 

მიკუთვნებულ მტკიცებულებათა კვლევაში და სასამართლოს ნებართვით 

შეკითხვები დაუსვას დასაკითხ პირებს. 

6. ჩამოაყალიბოს დასკვნა არამარტო დასმულ საკითხებზე, არამედ 

ექსპერტიზის საგანს მიკუთვნებულ სხვა საკითხებზედაც, რომელთა გამოც 

მისთვის არ დაუსვამთ კითხვები. 

7. შეადგინოს დასკვნა და მისცეს ჩვენება მშობლიურ ენაზე: თუ მან არ იცის 

სამართალწარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით. 

8. გამომძიებლის მოქმედებები და დადგენილებები გაასაჩივროს 

პროკურორთან, ხოლო პროკურორის მოქმედება – ზემდგომ პროკურორთან. 

9. გაეცნოს სასამართლოს სხდომის ოქმის იმ ნაწილს, რომელიც მის მიერ 

ჩატარებულ ექსპერტიზას ეხება და მოითხოვოს მასში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანა. 

10. გააკეთოს განცხადება მისი დასკვნის არასწორი ინტერპრეტაციის 

შესახებ. 

 

მუხლი 3. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ვალდებულია: 

1. გამოცხადდეს გამომძიებლის, პროკურორის, სასამართლოს გამოძახებით. 

2. მისცეს ჩვენება ჩატარებულ ექსპერტიზასთან დაკავშირებით წინასწარი 

გამოძიებისას ან სასამართლო განხილვის დროს. 

3. მისცეს დასაბუთებული და ობიექტური წერილობითი დასკვნა დასმულ 

საკითხებზე. 
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4. კანონით დადგენილი წესით დაიცვას და დააბრუნოს კვლევის 

ობიექტები. 

5. პროცესის მწარმოებელი ორგანოს ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს 

წინასწარი გამოძიების მასალები და ცნობები მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების 

შესახებ, რომლებიც მისთვის ცნობილი გახდა. 

6. განაცხადოს თვითაცილება, თუ ის სამსახურებრივად ან სხვაგვარად 

დამოკიდებულია საქმეში მონაწილე ამა თუ იმ პირზე ან/და ნათესაური 

ურთიერთობა აქვს მასთან ან თუ პროფესიულად არაკომპეტენტურად თვლის 

თავს. 

7. ჩაატაროს ექსპერტიზები, გამოკვლევები და სხვა სახის საექსპერტო 

სამუშაოები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და დროულ ვადებში. 

8. დაეუფლოს რეკომენდირებულ გამოკვლევის ახალ მეთოდებს და 

გამოიყენოს ისინი პრაქტიკაში. 

9. დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია შესაბამის გამოძიების და 

სასამართლო ორგანოებს ექსპერტიზების დროს გამოვლენილ მონაცემებზე, 

რომლებიც არ იყო საქმეში ასახული, ასევე პირადი ინიციატივით ექსპერტიზის 

დამნიშნავ პირს ყურადღება გაამახვილებინოს იმ საქმის გარემოებაზე და 

ფაქტებზე, რომლებსაც აქვს არსებითი მნიშვნელობა საგამოძიებო და სასამართლო 

საქმიანობისათვის. 

10. განუცხადოს სასამართლო სამედიცინო საექსპერტო დაწესებულების 

ხელმძღვანელს დიაგნოსტიკური ან სამედიცინო დახმარებისას გამოვლენილი 

ყველა ნაკლოვანების შესახებ.  

11. სისტემურად იზრუნოს თავისი თეორიული მომზადებისა და 

პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის როგორც ინდივიდურად, ასევე 

სასამართლო სამედიცინო თათბირებში, კონფერენციებში, სასამართლო ექიმთა 

ასოციაციის კრებებში და სხვა ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობით. 

12. დროულად შეადგინოს სამუშაო გეგმები და ანგარიშები. 

13. ჩაატაროს საკუთარი სამუშაოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ანალიზი. 

14. დაიცვას სათანადო სანიტარიულ_ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო 

რეჟიმის, ასევე უსაფრთხოების ტექნიკისა და შიდა სამუშაო განრიგის წესების 

დაცვა. 

15. გაუწიოს კონსულტაციული დახმარება სამართალდამცავ ორგანოებს. 

16. შვებულებაში გასვლის ან ხანგრძლივი მივლინების შემთხვევაში 

გადასცეს სასამართლო სამედიცინო საექსპერტო დაწესებულების ხელმძღვანელს 

მასზედ რიცხული ყველა საბუთი, მათ შორის დაუმთავრებელი ექსპერტიზები, 

გამოკვლევები და ასევე გამოკვლევისათვის განკუთვნილი ობიექტები.  

 

მუხლი 4. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი პასუხისმგებელია: 
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1. მედიცინის მეცნიერებისა და ტექნიკის თანამედროვე მიღწევების 

შესაბამისად სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზების, გამოკვლევების და სხვა 

საექსპერტო სამუშაოების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

2. სასამართლო სამედიცინო დოკუმენტაციის დროულ და ხარისხიან 

შედგენაზე. 

3. ექსპერტიზაზე (გამოკვლევაზე) შემოსული ნივთმტკიცებისა და სხვა 

მასალის შენახვაზე. 

4. ექსპერტიზის დამნიშნავი ორგანოსთვის დასკვნების დროულ 

გადაცემაზე, ასევე იმ სამედიცინო დოკუმენტაციის, ნივთმტკიცების და სხვა 

მასალის დაბრუნებაზე, რომლებიც ექვემდებარება დაბრუნებას. 

 

მუხლი 5. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს პასუხისმგებლობა ეკისრება: 

1. ყალბი დასკვნის ან ჩვენების მიცემისათვის. 

2. გამოცხადებაზე და მოვალეობის შესრულებაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში.  

                                                

ფორმა 1 

 

სასამართლო სამედიცინო გამოკვლევის (შემოწმების) აქტი N _____                                          

თანახმად _________________________________________________________ 

______ ________________ 200  წ. თარიღით N _________________________ 

_________________________________________________________ შენობაში 

_______________________________________________ განათების პირობებში 

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა (ებმა) ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ჩავატარე(თ) _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

სასამართლო სამედიცინო  გამოკვლევა (შემოწმება) 

                 

გამოკვლევას (შემოწმებას) ესწრებოდნენ _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

გამოკვლევა (შემოწმება) დაიწყო ____________________________ (თარიღი, საათი) 

                        დამთავრდა _________________________ (თარიღი) 

აქტი მოცემულია შემდეგ ______ ფურცელზე. 
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ფორმა 2 

 

                                                                                           

        ექსპერტის დასკვნა  N ________ 

 

თანახმად _________________________________________________________ 

______ ________________ 200  წ. თარიღით N _________________________ 

_________________________________________________________ შენობაში 

_______________________________________________ განათების პირობებში 

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა (ებმა) ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

ჩავატარე(თ) სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა _______________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

გაცნობილი ვარ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტის უფლება-მოვალეობას, 

გათვალისწინებულს საქართველოს სსსკ 97-ე მუხლით, გაფრთხილებული ვარ 

დასკვნის გაცემაზე უარის თქმისთვის ან თავის არიდებისთვის, ან წინასწარი 

შეცნებით ყალბი დასკვნის გაცემისათვის საქართველოს სსკ 370-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობაზე. 

 

(ხელმოწერები) 

ექსპერტიზას ესწრებოდნენ ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ექსპერტიზა დაიწყო             ___________________________ (თარიღი, საათი) 

ექსპერტიზა დამთავრდა          ___________________________ (თარიღი)   

ექსპერტიზის დასკვნა მოცემულია შემდეგ ___________________ ფურცელზე. 
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საქართველოს კანონი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან  

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის  

ეროვნული ბიუროს შექმნის შესახებ 
 

მუხლი 1 

1. შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (შემდგომში – ბიურო). 

2. ბიუროს ძირითადი ამოცანაა სისხლის სამართლის, სამოქალაქო 

სამართლის ან ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლოს, პროკურორის, 

გამომძიებლის, საქმეში მონაწილე მხარის ან უფლებამოსილი პირის მიერ 

კანონით დადგენილი წესით, აგრეთვე საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკური 

და იურიდიული პირების, ადმინისტრაციული ორგანოების მოთხოვნის 

საფუძველზე მეცნიერების, ტექნიკის ან ხელოვნების დარგში საჭირო 

გარემოებების დასადგენად სპეციალური გამოკვლევების ჩატარება და შესაბამისი 

დასკვნების ან ცნობების მომზადება. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ამოცანის 

შესასრულებლად ბიურო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

უზრუნველყოფს სასამართლო ექსპერტიზის ორგანიზებასა და წარმოებას 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 

4. სასამართლო-საექსპერტო მომსახურების ტარიფები განისაზღვრება 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.  

5. ბიუროს დაფინანსება ხორციელდება „საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.  

 

მუხლი 2 

 1. ბიუროს ხელმძღვანელობს ბიუროს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი. 

 2. ბიუროს უფროსის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს ბიუროს უფროსი. 

 3. ბიუროს დებულებას ბიუროს უფროსის წარდგინებით ამტკიცებს 

საქართველოს მთავრობა. 

 

მუხლი 3 

1. რეორგანიზებულ იქნეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

და ჩამოყალიბდეს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროდ. 

2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო არის საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 
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სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფლებამონაცვლე. 

3. საქართველოს მთავრობამ:  

ა) უზრუნველყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 

დებულების დამტკიცება; 

ბ) 2009 წლის 1 იანვრისათვის უზრუნველყოს საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საბიუჯეტო ასიგნებათა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის.  

4. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ 2009 წლის 1 

იანვრისათვის უზრუნველყოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი (მათ 

შორის, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ბალანსზე რიცხული) 

ქონების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის. 

5. საქართველოს პრეზიდენტმა ამ კანონის ამოქმედებიდან 1 თვის ვადაში 

უზრუნველყოს ბიუროს უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნა. 

6. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით 

გათვალისწინებული ქმედების განხორციელებამდე ბიუროს უფროსის 

მოვალეობას ასრულებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 

უფროსი.  

 

მუხლი 4  

1. ეს კანონი, გარდა მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-4 

პუნქტისა და მე-4 მუხლისა, ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან. 

2. ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი და მე-4 პუნქტი და 

მე-4 მუხლი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                         მიხეილ სააკაშვილი 
 

თბილისი, 

2008 წლის 31 ოქტომბერი. 

N 436 – რს 
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საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება 

    N 267    2008 წლის 31 დეკმბერი    ქ. თბილისი 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან  

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების 

 შესახებ 
 

 1. “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შექმნის შესახებ” 

საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტისა და მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის 

“ა” ქვეპუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

– ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 

თანდართული დებულება. 

 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან. 

 

 

           პირველი ვიცე-პრემიერი                                  ნიკა გილაური   

 

 

    დამტკიცებულია 

       საქართველოს მთავრობის 

    2008 წლის  31  დეკემბრის 

                                    N  267  დადგენილებით 
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 

დებულება 

 

თავი I. ზოგადი დებულებანი 

 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (შემდგომში – ბიურო) 

არის “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შექმნის შესახებ” საქართველოს 

კანონისა და “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს 

კანონის შესაბამისად, სახელმწიფო ქონების საფუძველზე შექმნილი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი.  
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 2. ბიუროს სრული სახელწოდებაა  “საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

– ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”.  

 3. ბიურო თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების, საქართველოს სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსის, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, 

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის, საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის, “საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს შექმნის შესახებ” საქართველოს კანონის, “საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონის, ამ დებულებისა და სხვა 

ნორმატიული აქტების საფუძველზე.  

 4. ბიურო, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს 

კანონმდებლობით და ამ დებულებით დადგენილი მიზნებისა და ამოცანების 

განსახორციელებლად საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, 

დებს გარიგებებს და უფლებამოსილია გამოვიდეს სასამართლოში მოსარჩელედ 

და მოპასუხედ. 

 5. ბიუროს საქმიანობა ემყარება კანონიერების, ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების, აგრეთვე იურიდიული პირის უფლებათა დაცვის, ექსპერტის 

დამოუკიდებლობის, ობიექტურობის, მეცნიერებისა და ტექნიკის თანამედროვე 

მიღწევების გამოყენებით წარმოებული ყოველმხრივი და სრული კვლევის 

პრინციპებს. 

 6. ბიუროს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო და სახაზინო 

ანგარიშები, ბეჭედი და იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები.  

 7. ბიუროს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი N84.  

 

თავი II. ბიუროს ამოცანები, ფუნქციები და 

უფლებამოსილება 

 

მუხლი 2. ბიუროს ამოცანები 

 1. ბიუროს ძირითადი ამოცანაა სისხლის სამართლის, სამოქალაქო ან 

ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლოს, პროკურორის, გამომძიებლის, 

საქმეში მონაწილე მხარის ან უფლებამოსილი პირის მიერ კანონით დადგენილი 

წესით, აგრეთვე საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული 

პირების, ადმინისტრაციული ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე მეცნიერების, 

ტექნიკის ან ხელოვნების დარგში საჭირო გარემოებების დასადგენად სპეციალური 

გამოკვლევების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების ან ცნობების მომზადება. 

 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ამოცანების 

შესასრულებლად ბიურო კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს 

სასამართლო ექსპერტიზის ორგანიზებასა და წარმოებას საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე. 

 

 მუხლი 3. ბიუროს ფუნქციები 

 საკუთარი ამოცანების განხორციელების უზრუნველსაყოფად ბიურო 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს: 
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 ა) სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეზე 

სასამართლო ექსპერტიზის ორგანიზებასა და წარმოებას; 

 ბ) რევიზიას, ინვენტარიზაციასა და საუწყებო შემოწმებას; 

 გ) ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის ხელშეკრულების 

საფუძველზე საექსპერტო მომსახურებას; 

 დ) სამეცნიერო და მეთოდურ მუშაობას, გამოკვლევათა მეთოდიკის 

სრულყოფას და ახალი მეთოდების დანერგვას; 

 ე) კადრების შერჩევას, მომზადებასა და გადამზადებას; 

 ვ) სასამართლო-საექსპერტო პრაქტიკის მეცნიერულ განზოგადებას და 

აქტუალური პრობლემატიკის გამოყოფას; 

 ზ) თანამშრომლობს საქართველოსა და უცხო სახელმწიფოების 

სასამართლო-საექსპერტო დაწესებულებებთან და საერთაშორისო საექსპერტო 

ორგანიზაციებთან, მონაწილეობს ერთობლივი კონფერენციების, სემინარების, 

სიმპოზიუმების მუშაობაში; 

 თ) სასამართლო ექსპერტიზის საკითხებზე გამოსცემს ბეჭდვით 

პროდუქციას; 

 ი) აწარმოებს დაქტილოსკოპიურ (თითის ანაბეჭდების), ცეცხლსასროლი 

იარაღისა და ნარკოლოგიური აღრიცხვის მონაცემთა საინფორმაციო ბაზას; 

 კ) ახორციელებს საინფორმაციო-ანალიტიკურ მუშაობას; 

 ლ) ახორციელებს ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა საქმიანობას. 

 

 მუხლი 4. ბიუროს უფლებამოსილება 

 ბიურო უფლებამოსილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს: 

 ა) დოკუმენტების ტექნიკური ექსპერტიზა; 

 ბ) ხელნაწერებისა და ხელმოწერების ექსპერტიზა; 

 გ) ბალისტიკური ექსპერტიზა; 

 დ) ტრასოლოგიური ექსპერტიზა; 

 ე) ავტო-ტექნიკური, სატრანსპორტო-ტრასოლოგიური და ავტო-სასაქონლო 

ექსპერტიზა; 

 ვ) კომპიუტერული, აუდიო-ვიდეო, ჰომეოსკოპიური და ფონოსკოპიური 

ექსპერტიზა; 

 ზ) დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა; 

 თ) ფინანსური და ბუღალტრული ექსპერტიზა; 

 ი) ნივთიერებების, მასალებისა და ნაკეთობების ექსპერტიზა; 

 კ) მცენარეული ობიექტების ექსპერტიზა; 

 ლ) ნავთობპროდუქტების ხარისხის ექსპერტიზა; 

 მ) კვების პროდუქტების, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების, 

აგრეთვე თამბაქოს ნაწარმის ექსპერტიზა; 

 ნ) საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზა; 

 ო) სასაქონლო ექსპერტიზა; 

 პ) სამედიცინო ექსპერტიზა; 

 ჟ) ბიოლოგიური და ციტოლოგიური ექსპერტიზა; 

 რ) ჰისტოლოგიური ექსპერტიზა; 

 ს) ფიზიო-ტექნიკური ექსპერტიზა; 
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 ტ) სამედიცინო-ქიმიური ექსპერტიზა; 

 უ) ფსიქიატრიული შემოწმება და ექსპერტიზა; 

 ფ) ნარკოლოგიური შემოწმება და ექსპერტიზა. 

 

თავი III. ბიუროს სტრუქტურა და მართვა 

 

მუხლი 5. ბიუროს სტრუქტურა  

1. ბიურო შედგება ძირითადი სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან.  

2. ბიუროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:  

ა) ფინანსური, მატერიალური და საკადრო უზრუნველყოფის სამსახური; 

ბ) იურიდიული განყოფილება;  

გ) კანცელარია;  

დ) ბიუროს სამდივნო;  

ე) დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზის განყოფილება; 

ვ) ბალისტიკური, ტრასოლოგიური და დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის, 

საიდენტიფიკაციო კვალთა ანალიტიკური განყოფილება;  

ზ) ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილება; 

თ) კომპიუტერული, აუდიო-ვიდეო და ფონოსკოპიური ექსპერტიზის 

განყოფილება; 

ი) ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილება; 

კ) საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის განყოფილება; 

ლ) სასაქონლო ექსპერტიზის განყოფილება; 

მ) ნარკოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილება; 

ნ) ქიმიური ექსპერტიზის სამსახური; 

ო) სამედიცინო ექსპერტიზის სამსახური; 

პ) ფსიქიატრიული ექსპერტიზის სამსახური; 

ჟ) დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ექსპერტიზის სამსახური; 

რ) აჭარის რეგიონალური ექსპერტიზის სამსახური. 

 

მუხლი 6. ბიუროს ხელმძღვანელობა და  

          წარმომადგენლობა 

 1. ბიუროს ხელმძღვანელობს ბიუროს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი. 

 2. ბიუროს უფროსი წარმართავს ბიუროს საქმიანობას, წარმოადგენს 

ბიუროს სხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობაში, მოქმედებს 

ბიუროს სახელით. 

 3. ბიუროს უფროსს ჰყავს მოადგილე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს 

და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ბიუროს უფროსი. 

 4. ბიუროს უფროსის არყოფნის შემთხვევაში ბიუროს ხელმძღვანელობს და 

მის საქმიანობას წარმართავს ბიუროს უფროსის მოადგილე. 

 5. ბიუროს უფროსის ბრძანებით ან მინდობილობის საფუძველზე ბიუროს 

სპეციალური წარმომადგენლობის უფლება შეიძლება მიენიჭოთ ბიუროს 

თანამშრომლებს, აგრეთვე გარეშე პირებს. 
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      მუხლი 7. ბიუროს უფროსისა და მისი მოადგილის  

               უფლებამოსილებანი 

 1.  ბიუროს უფროსი უფლებამოსილია: 

 ა) გამოსცეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, 

რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა ბიუროს ყველა თანამშრომლისათვის; 

 ბ) ბიუროს სახელით დადოს ხელშეკრულებები და შეთანხმებები 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

 გ) ბიუროს სახელით გახსნას და დახუროს ანგარიშები ბანკში; 

 დ) დაამტკიცოს ბიუროს საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი; 

 ე) დაამტკიცოს ბიუროს შინაგანაწესი და განსაზღვროს თანამშრომელთა 

თანამდებობრივი ფუნქციები; 

 ვ) წარმართოს საკადრო პოლიტიკა; 

 ზ) დანიშნოს და გაათავისუფლოს ბიუროს თანამშრომლები; 

 თ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოიყენოს წახალისებისა და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიებები; 

 ი) მოიწვიოს სპეციალისტები ხელშეკრულების საფუძველზე კანონით 

განსაზღვრული წესით; 

 კ) განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა 

უფლებამოსილებანი. 

 2. ბიუროს უფროსი ვალდებულია: 

 ა) დაიცვას დებულება და მოქმედი კანონმდებლობა; 

 ბ) გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში ჩააბაროს საქართველოს 

პრეზიდენტს და საქართველოს მთავრობას; 

 გ) უზრუნველყოს ბიუროს თანამშრომელთა უფლებებისა და ინტერესების 

დაცვა; 

 დ) უზრუნველყოს სასამართლო-საექსპერტო საქმიანობის ხარისხის 

კონტროლი და მეთოდური ხელმძღვანელობა; 

 ე) განახორციელოს მოქალაქეთა მიღება; 

 ვ) ორგანიზება გაუწიოს სამეცნიერო, კვლევით, მეთოდურ მუშაობას და 

გააკონტროლოს მისი შესრულება, აგრეთვე განახორციელოს ექსპერტიზის 

წარმოებაში ახალი მეთოდების დანერგვა; 

 ზ) ორგანიზება გაუწიოს ექსპერტიზის, გამოკვლევის, შემოწმების, 

რევიზიის ჩატარებას, უზრუნველყოს გამოსაკვლევი ობიექტების დაცვა, 

გააკონტროლოს ექსპერტიზის ან რევიზიის ჩატარების ვადები;  

 თ) უზრუნველყოს ბიუროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების კონტროლი. 

 3. ბიუროს უფროსის მოადგილე: 

 ა) ახორციელებს ბიუროს უფროსის მიერ განსაზღვრულ ფუნქციებს და 

უზრუნველყოფს კანონმდებლობითა და დებულებით განსაზღვრული ამოცანების 

შესრულებას; 

 ბ) ბიუროს უფროსის მითითებით ხელმძღვანელობს და ზედამხედველობას 

(კურატორობას) უწევს ბიუროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობას; 

 გ) აკონტროლებს ბიუროს უფროსის დავალებებისა და ბრძანებების 

შესრულების მიმდინარეობას. 
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თავი IV. ბიუროს სტრუქტურული ქვედანაყოფები 

 

მუხლი 8. ბიუროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების  

         კომპეტენცია და მართვა   

1. ბიუროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების კომპეტენცია განისაზღვრება 

ამ დებულებით, ხოლო ფუნქციები და სტრუქტურა _ შესაბამისი სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს ბიუროს უფროსი.  

2. ბიუროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფს (სამსახურს, განყოფილებას, 

ლაბორატორიას და ჯგუფს) ხელმძღვანელობს სამსახურის (განყოფილების) 

უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

ბიუროს უფროსი.    

3. სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი უშუალოდ 

ექვემდებარება ბიუროს უფროსს.  

4. ბიუროს სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი:  

ა) ანაწილებს მოვალეობებს დაქვემდებარებული სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის თანამშრომლებს შორის;   

ბ) აკონტროლებს მისდამი დაქვემდებარებული სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების 

შესრულებას;  

გ) ადგენს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სტატისტიკურ 

ანგარიშს; 

დ) მონაწილეობს ექსპერტიზის ჩატარებაში; 

ე) უზრუნველყოფს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში ჩატარებული 

ექსპერტიზის ვადისა და ხარისხის კონტროლს; 

ვ) ბიუროს უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის მუშაობის ორგანიზაციის, თანამშრომელთა წახალისების ან 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიების დაკისრების შესახებ; 

ზ)  ხელმძღვანელობს მისდამი დაქვემდებარებული სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის კადრების მომზადებას.  

  

მუხლი 9. ფინანსური, მატერიალური და საკადრო  

          უზრუნველყოფის სამსახური  

ფინანსური, მატერიალური და საკადრო უზრუნველყოფის სამსახურის 

ძირითადი ამოცანაა კომპეტენციის ფარგლებში ბიუროს თანამშრომელთა 

დანიშვნა-გათავისუფლების შესახებ ბრძანებების მომზადება, მათი პირადი 

საქმეებისა და შრომის წიგნაკების აღრიცხვა-წარმოება, თანამშრომელთა პროფე-

სიული მომზადების, გადამზადებისა და ვაკანტური თანამდებობების 

დასაკავებლად კონკურსებისა და ატესტაციების ორგანიზება, შრომის 

დისციპლინის დაცვის კონტროლი, ბიუროს საშტატო ნუსხის ფორმირება და 

წარდგენა, ბალანსის შედგენა, თანამშრომელთა მატერიალური სტიმულირების სა-

კითხებზე წინადადებების შემუშავება, გადასახადების გამოანგარიშება და 

გადახდა, ბიუროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამართული ექსპლუატაცია და 

ფუნქციონირება, მისი გაუმჯობესება და სრულყოფა, ბიუროს კომპიუტერული 

ქსელის მუშაობის უზრუნველყოფა, სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების 
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დაგეგმვა, ორგანიზება და შესრულების კონტროლი, წლის განმავლობაში 

განსახორციელებელი შესყიდვების გეგმის შედგენა, ბიუროში მომზადებული 

სამეცნიერო კვლევითი მასალების გამოცემის უზრუნველყოფა. 

 

მუხლი 10. იურიდიული განყოფილება  

იურიდიული განყოფილების ძირითადი ამოცანაა ბიუროს საქმიანობის 

სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების, 

ხელშეკრულებებისა და სხვა სამართლებრივი დოკუმენტების პროექტების 

მომზადება, ბიუროს უფლებებისა და ინტერესების დაცვა სასამართლოში.   

 

მუხლი 11. კანცელარია  

კანცელარიის ძირითადი ამოცანაა ბიუროში საქმის წარმოების ორგანიზება, 

შემოსული ნივთიერი მტკიცებულებებისა და ექსპერტიზის ობიექტების 

სპეციალურ საცავში შენახვის, მათი შემოტანა-გატანისა და ბრუნვის აღრიცხვა და 

კონტროლი, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა.  

  

მუხლი 12. ბიუროს სამდივნო  

ბიუროს სამდივნო უზრუნველყოფს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში 

შემუშავებული დოკუმენტაციის ტექნიკურად მომზადებას (დაბეჭდვას).  

 

მუხლი 13. დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწერის  

          ექსპერტიზის განყოფილება  

დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზის განყოფილების 

ძირითადი ამოცანაა ხელნაწერი და ნაბეჭდი დოკუმენტების, ქაღალდის, საწერი 

საშუალებების, ბლანკების და ფულადი ნიშნების ექსპერტიზის, აგრეთვე 

ხელმოწერების, ხელნაწერი ტექსტებისა და ციფრობრივი ჩანაწერების ექსპერ-

ტიზის ორგანიზება და წარმოება.    

 

მუხლი 14. ბალისტიკური, ტრასოლოგიური და დაქტილო- 

           სკოპიური ექსპერტიზის, საიდენტიფიკაციო  

           კვალთა ანალიტიკური განყოფილება   

ბალისტიკური, ტრასოლოგიური და დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის, 

საიდენტიფიკაციო კვალთა ანალიტიკური განყოფილების ძირითადი ამოცანაა 

ცეცხლსასროლი იარაღისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების, აგრეთვე 

ცეცხლსასროლ იარაღთან და ასაფეთქებელ მოწყობილობებთან დაკავშირებულ 

შემთხვევებზე გარკვეული გარემოებების დასადგენად ბალისტიკური 

ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება, ცეცხლსასროლი იარაღის მონაცემთა 

საინფორმაციო ბაზის შექმნა და წარმოება, ყველა სახის ტრასოლოგიური 

ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება, ობიექტების დამუშავება კვალის აღების 

მიზნით, პიროვნებისა და გვამის დაქტილოსკოპირება, კვალის ვარგისიანობის 

დადგენა, დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება, 

დაქტილოსკოპიურ მონაცემთა საინფორმაციო ბაზის შექმნა და წარმოება.  
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მუხლი 15. ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური  

           ექსპერტიზის განყოფილება  

ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილების 

ძირითადი ამოცანაა სატრანსპორტო-ტრასოლოგიური, ავტო-ტექნიკური და ავტო-

სასაქონლო ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება.  

 

მუხლი 16. კომპიუტერული, აუდიო-ვიდეო და  

           ფონოსკოპიური ექსპერტიზის განყოფილება  

კომპიუტერული, აუდიო-ვიდეო და ფონოსკოპიური ექსპერტიზის 

განყოფილების ძირითადი ამოცანაა ხმის იდენტიფიკაციის, კომპიუტერული, 

აუდიო-ვიდეო და ფონოსკოპიური ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება.  

 

მუხლი 17. ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილება  

ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ძირითადი ამოცანაა ფინანსური 

და საბუღალტრო ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება. 

 

მუხლი 18. საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის  

          განყოფილება  

საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის განყოფილების ძირითადი ამოცანაა 

შენობა-ნაგებობების შეფასება, სამშენებლო-ტექნიკური, ელექტრო-ტექნიკური, 

სამშენებლო-ეკონომიკური ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება. 

 

მუხლი 19. სასაქონლო ექსპერტიზის განყოფილება  

სასაქონლო ექსპერტიზის განყოფილების ძირითადი ამოცანაა მოძრავი და 

უძრავი ქონების შეფასება, საქონლის გამოკვლევა, სასაქონლო ექსპერტიზის 

ორგანიზება და წარმოება.   

  

მუხლი 20. ნარკოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილება   

ნარკოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილების ძირითადი ამოცანაა 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების (ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების, ალკოჰოლის) მიღების ფაქტის დადგენა კლინიკური 

გამოკვლევით და ექსპრეს-ტესტებით, სტაციონარული და ამბულატორიული 

ნარკოლოგიური შემოწმება, აგრეთვე სასამართლო-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის 

ორგანიზება და წარმოება, ნარკოლოგიური აღრიცხვის მონაცემთა საინფორმაციო 

ბაზის შექმნა და წარმოება.   

 

მუხლი 21. ქიმიური ექსპერტიზის სამსახური  

ქიმიური ექსპერტიზის სამსახურის ძირითადი ამოცანაა საქართველოს 

საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინის, კერამიკის, სილიკატური 

სამშენებლო მასალების, ლითონების, შენადნობებისა და მათი ნაკეთობების გამო-

კვლევა, ნავთობპროდუქტების, საწვავ-საცხები მასალების, დაუდგენელი (უცხო) 

ობიექტებისა და ნივთიერებების, ნიადაგის, სპირტშემცველი ნივთიერებების, 

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების, თამბაქოს ნაწარმის, კვების 

პროდუქტების, ლაქსაღებავებისა და მათი საფარის, ბოჭკოვანი ობიექტებისა და 
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მათი ნაწარმის, პოლიმერული ობიექტებისა და მათი ნაკეთობების, 

საყოფაცხოვრებო ქიმიური ობიექტების, აგრეთვე სხვადასხვა ობიექტში 

ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული და სხვა მომწამლავი ნივთიერებების აღმოჩენა 

(ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევა), ნარკოტიკული და ფეთქებადი ნივთიე-

რებების, ფარმპრეპარატების, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის 

ობიექტების, სახანძრო (ქიმიური და ფიზიკური მეთოდებით) ექსპერტიზის 

ორგანიზება და წარმოება.      

 

მუხლი 22. სამედიცინო ექსპერტიზის სამსახური  

სამედიცინო ექსპერტიზის სამსახურის ძირითადი ამოცანაა ცოცხალ პირთა 

და გვამების გამოკვლევა, სამედიცინო-კრიმინალისტიკური, სასამართლო-

ქიმიური, სასამართლო-ბიოლოგიური, ციტოლოგიური, სასამართლო-

ჰისტოლოგიური, სასამართლო-ბიოქიმიური ექსპერტიზის ორგანიზება და წარ-

მოება, აგრეთვე სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის წარმოება სამედიცინო 

დოკუმენტაციითა და საქმის მასალებით.  

 

მუხლი 23. ფსიქიატრიული ექსპერტიზის სამსახური  

ფსიქიატრიული ექსპერტიზის სამსახურის ძირითადი ამოცანაა მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად შერაცხადობის განსაზღვრა, ქმედუნარიანობის 

განსაზღვრა, სტაციონარული და ამბულატორიული ფსიქიატრიული გამოკვლევა 

და ფსიქოლოგიური გამოკვლევა.   

 

მუხლი 24. დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური  

          ექსპერტიზის სამსახური  

დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ექსპერტიზის სამსახურის 

ძირითადი ამოცანაა სამოქმედო ტერიტორიაზე (იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის, ზემო აფხაზეთისა და გურიის მხარეებში) 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დებულებით გათვალისწინებული 

ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება. 

 

     მუხლი 25. აჭარის რეგიონალური ექსპერტიზის სამსახური  

აჭარის რეგიონალური ექსპერტიზის სამსახურის ძირითადი ამოცანაა 

სამოქმედო ტერიტორიაზე სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 

დებულებით გათვალისწინებული ექსპერტიზის ორგანიზება და წარმოება.   

  

თავი V. ბიუროს ქონება და ფინანსები 

 

 მუხლი 26. ბიუროს ქონება  

 1. ბიუროს ქონება შედგება დასახული მიზნებისა და დაკისრებული 

ფუნქციების განსახორციელებლად ბიუროსათვის უსასყიდლოდ გადაცემული 

სახელმწიფო ქონებისა და ბიუროს მიერ შეძენილი სხვა ქონებისაგან. 

 2. ბიუროს მიერ ქონების შეძენა და გასხვისება ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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მუხლი 27. ბიუროს დაფინანსება   

 1. ბიუროს დაფინანსების წყაროებია: 

 ა) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები; 

 ბ) სახელმწიფო შეკვეთის შესრულებიდან მიღებული შემოსავლები; 

 გ) ხელშეკრულების საფუძველზე გაწეული მომსახურებიდან მიღებული 

შემოსავლები; 

 დ) გრანტები; 

 ე) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები. 

 2. ბიურო უფლებამოსილია თავისი მიზნების განსახორციელებლად 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით განახორციელოს  ეკონომიკური  

საქმიანობა.  ეკონომიკური  საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების განაწილების 

წესს ადგენს ბიუროს უფროსი.    

 

თავი VI. დასკვნითი დებულებანი 

 

 მუხლი 28. ბიუროს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია  

 ბიუროს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

 

 

 

თავი 6 
stambolis protokolis gamoyeneba  

samedicino-fizikuri gamokvlevisaTvis 

 

preambula 

wameba - es aris erTerTi yvelaze arahumanuri qmedeba, rac ki 
SeiZleba erTma individma meores miayenos. miuxedavad imisa, rom 
saerTaSoriso samarTliT wameba akrZalulia, igi jer kidev mwvave 
problemad rCeba msoflios bevr qveyanaSi. 

stambolis protokoli, romelic muSavdeboda 3 wlis 
ganmavlobaSi sasamarTlo medicinis da adamianis uflebebis dacvis 40-
mde eqspertis mier, moicavs dazianebaTa Sefasebis zogad praqtikul 
saxelmZRvanelo principebs, romlebic miuTiTebs adamianTa wamebas da 
sxva saxis sisastikes, wamebis savaraudo SemTxvevebis gamosakvlevad da 
miRebuli Sedegebis Sesabamis organizaciebSi mosaxseneblad. 

1999 wlis 9 agvistos stambolis protokoli waredgina gaeros 
adamianis uflebebis dacvis umaRles komisars. SemdgomSi stambolis 
protokolis principebi aisaxa adamianis uflebebis dacvis komisiis da 
gaeros generaluri asambleis gadawyvetilebebSi da gamoqveynebuli 
iqna profesiuli swavlebis seriebSi adamianis uflebebis dacvis 
umaRlesi rangis specialistebis samsaxuris mier. 
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miuxedavad stambolis protokolis saerTaSoriso statusisa, 
iuridiul, jandacvis da adamianis uflebebis dacvis eqspertebs Soris 
is jer kidev SezRudulad aris miRebuli. umetes SemTxvevebSi 
samedicino da iuridiuli sauniversiteto saswavlo programebi ar 
iTvaliswinebs instruqciebs wamebis msxverplTa gamokvlevisa da 
eqspertizis Sesaxeb. amis gamo jandacvis da sisxlis samarTlis bevr 
specialists an sul ar aqvs, an aqvs mxolod mwiri ganaTleba wamebis 
kvlevaSi da mis dokumentur gaformebaSi, rac moiTxovs gansazRvruli 
teqnikuri Cvevebs da codnas samedicino da iuridiuli procedurebis 
efeqturi gamoyenebisaTvis. 

 
saxelmZRvanelos mizani da Sinaarsi 
 
am saxelmZRvanelos mizania, gauadvilos jandacvis da iuridiul 

sferoSi moRvawe specialistebs muSaoba stambolis protokolis 
danergvis gziT. wamebis savaraudo msxverplTa gamokvlevis yvela 
aspeqti jer kidev ar aris sabolood SemuSavebuli. saxelmZRvanelo 
ver cvlis TviT stambolis protokols, - misi gamoyeneba unda moxdes 
mxolod aRniSnul dokumentTan erTad.  

stambolis protokolis msgavsad, saxelmZRvaneloSi wameba 
gansazRvrulia “wamebis winaaRmdeg gaeros konvenciis” (UNCAT) #1 
muxlis mixedviT:   

“zemoT xsenebuli konvenciis mixedviT, termini “wameba” niSnavs 
nebismier qmedebas, romliTac adamians winaswarganzraxulad adgeba 
Zlieri tkivili an fizikuri an gonebrivi tanjva, Semdegi mizniT: 
informaciis mopoveba an aRiarebis miReba misgan an mesame pirisagan; 
adamianis dasja im qmedebisaTvis, rac man an mesame pirma Caidina, an 
eWvia, rom Caidines; misi an mesame piris daSineba, an maTi iZuleba; an 
kidev sxva nebismieri mizezi, rac efuZneba diskriminaciis nebismier 
saxes, rodesac aseTi tkivili da tanjva miyenebulia sazogadoebrivi 
moxelis mier an  misi monawileobiT an sxva adamianis mier, romelic 
moqmedebs oficialuri statusis farglebSi. definiciaSi ar 
igulisxmeba tkivili an tanjva, romelic  gaTvaliswinebulia kanonier 
sanqciebSi an am ukanasknelisTvisaa damaxasiaTebeli”.  

saxelmZRvaneloSi aRwerilia wamebasTan dakavSirebuli 
samedicino Semowmebis (eqspertizis) fizikuri maxasiaTeblebi, rac 
xazs usvams am tipis SemTxvevebis dros samedicino dokumentaciis did 
mniSvnelobas.  

saxelmZRvanelo dayofilia ramdenime nawilad. TiToeuli nawili 
exeba stambolis protokolis Sesabamis paragrafs an Tavs. am nawilSi 
gansakuTrebiT detaluradaa SemuSavebuli sayrden-mamoZravebel 
sistemasTan dakavSirebuli, aseve dermatologiuri monacemebis da 
simptomebis Sesabamisi qveTavebi. wamebis dermatologiuri monacemebis 
teqsti damxmare suraTebiTa da sqemebiT, aseve, SesaZlebelia inaxos 
CD-ROM-ze. sayrden-mamoZravebel sistemasTan dakavSirebuli simptomebi 
yvelaze xSirad moxseniebeuli fizikuri Civilebia.  

miuxedvad imisa, rom sayrden-mamoZravebeli sistemis dazianebis 
simptomebi da monacemebi miekuTvneba ufro mogvianebiT zogad 
araspecifikur simptomebs, isini mainc mniSvnelovania wamebis anamnezis 
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gansamtkiceblad. unda aRiniSnos, rom “fizikuri da fsiqologiuri 
wamebis meTodebs Soris gansxvaveba xelovnuria. magaliTad, sqesobriv 
sferosTan dakavSirebuli wameba tovebs rogorc fizikur, ise 
fsiqologiur simptomebs maSinac ki, roca fizikur Zaladobas adgili 
ar aqvs” (stambolis protokoli, $144). 

es saxelmZRvanelo gamoyenebuli unda iqnas or sxva 
saxelmZRvanelosTan erTad, romelTagan erTi Seexeba wamebis 
fsiqologiur mtkicebulebebs, xolo  meore gankuTvnilia 
iuristebisaTvis.  

CD-ROM-i warmoadgens am saxelmZRvanelos damatebas. CD-ROM-Si 
moyvanilia wamebis meTodebis, iaraRebis, makroskopuli da 
mikroskopuli mtkicebulebebis fotosuraTebi.  

 

Sesavali 

wamebasTan da adamianur uflebebis sxva darRvevebTan 
dakavSirebiT Catarebul fizikur gamokvlevebs SeiZleba qondes ori 
mizani: 

1. wamebis dokumenturi dadastureba; 
2. Selaxuli janmrTelobis mkurnaloba. 

es saxelmZRvanelo yuradRebas amaxvilebs pirvel mizanze.  
am TavSi wamebis mwvave da qronikuli somaturi Sedegebi 

aRwerilia organoTa sistemebis mixedviT. 
janmrTelobis dazianebasTan dakavSirebuli samedicino somaturi 

gamokvleva ar SeiZleba calke iqnas ganxiluli; igi kombinirebuli 
unda iyos fsiqologiur da fsiqiatriul gamokvlevebTan da, agreTve, 
socialuri aqtivobis SefasebasTan.  

 

samedicino mowmoba 

 

rodesac pirovnebis wamebis savaraudo faqtis SemTxvevaSi 
samedicino gamokvlevis Semdeg eqimi adgens sertifikats (mowmobas), 
gansakuTrebiT mniSvnelovania, wamebis Sedegebidan gamomdinare, man 
zustad gansazRros sxeulis dazianebis simZimis xarisxi.  

daskvna, romelic miuTiTebs wamebis savaraudo faqtis sandoobis 
xarisxs, unda efuZnebodes SesaZlo diferenciuli diagnozebis 
(wamebasTan kavSirSi ar myofi dazianebebis, TviTdazianebebis CaTvliT), 
da TviT daavadebebis ganxilvas. sandoobis xarisxebi ganisazRvreba 
Semdegnairad: 
1. sandoobis maRali xarisxi; 
2. sandoobis saSualo xarisxi, romelic Seesabameba wamebis SesaZlo 

faqts; 
3. sandoobis dabali xarisxi, romelic Seesabameba wamebis SesaZlo 

faqts;  
4. cvlilebebi ver adasturebs wamebis anamnezs. 

fizikuri wamebis sxvadasxva meTodi sxvadasxva somatur 
garTulebas tovebs. amitom, samedicino somaturi gamokvlevis Zalian 
mniSvnelovan nawils warmoadgens detaluri angariSis miReba wamebis 
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im meTodebze, romelic gamoyenebuli iqna gamosakvlevi subieqtis 
mimarT. umetes SemTxvevaSi nawamebi pirebi Znelad ixseneben maTi 
wamebis zust detalebs da zogjer, ganmeorebiTi gamokiTxvis dros 
iZlevian urTierTsawinaaRmdego Cvenebebs.   

Zalzed mniSvnelovania, agreTve, mxedvelobaSi iqnas miRebuli, 
rom fsiqiur problemebs SeiZleba hqondes seriozuli somaturi 
gamovlinebebi. gamokvlevebma aCvena, rom gaxangrZlivebul stresul 
mdgomareobas xSirad Tan axlavs somaturi garTulebebi neiro-
humoruli da sxva meqanizmebis CarTvis gamo. (ix.$160-161, $167-168 $186-7) 

 

SesaZlo Secdomebi 

rogorc ukve aRvniSneT, savaraudod nawameb pirTa da ltolvilTa 
anamnezis Sedgena warmoadgens samedicino Semowmebis umniSvnelovanes 
elements. amasTan dakavSirebiT, arsebobs sami tipis Secdomis daSvebis  
albaToba:  
1. msxverpli yovelTvis ver acnobierebs gancdils; 
2. msxverplis monayoli yovelTvis SeiZleba ar Seesabamebodes 

simarTles;  
3. SesaZloa maT ar icodnen wamebasTan kavSirSi ar myofi daavadebis 

dawyebis zusti dro da, Sesabamisad, arasworad ukavSirebdnen mas 
wamebis faqts.  
qvemoT moyvanili Jakobson-is (1991) SemTxvevis istoria warmoadgens 

pirveli zemoaRniSnuli Secdomis naTel ilustracias: 
“20 wlis qali Sua aRmosavleTis erT-erTi qveynidan quCaSi 

midioda Cadris gareSe, esva pomada da SeRebili hqonda 
frCxilebi. is ayvanili iqna “moralis dacvis policiis” mier. 
policies ganyofilebaSi miyvanis Semdeg is gaaupatiures 
policielebma da mas xeli Caatanes xorcis sakep manqanaSi. 
garkveuli drois Semdgom mas aRmouCines qirurgiuli daxmareba. 
SemTxvevis Sedegad qalma dakarga sami TiTi. mogvianebiT igi 
gaemgzavra SvedeTSi. qveyanaSi Casvlisas mas marjvena xeli 
saxeloSi hqonda damaluli da ar aCvenebda dazianebul kidurs 
arc policias da arc advokats. mas uari uTxres TavSesafarze. 
damamtkicebeli sabuTis warmodgenis Semdeg, mimarTvidan mokle 
droSi mas misces TavSesafari.  
es SemTxveva adasturebs faqts, rom zogjer wamebis msxverplis 

sruli seriozulobiT Sefaseba awydeba garkveul sirTuleebs, radgan 
igi ar amxels miRebul dazianebebs da ar saubrobs maTze”. 
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nawili I: wamebis dermatologiuri monacemebi 
makroskopuli cvlilebebi 

kanis dazianebebis aRweras udidesi mniSvneloba aqvs wamebis 
dokumentaciisaTvis. mwvave dazianebebma SesaZloa gamoiwvion janmrTelobis 
mdgomareobis iseTi moSla, rogoricaa tkivili da meoradi infeqciebi, 
SexorcebasTan dakavSirebuli garTulebebis CaTvliT, gansakuTrebiT maSin, 
rodesac es dazianebebi mdebareobs venuri an arteriuli ukmarisobis 
midamoSi. 

saxsarTan axlos mdebare nawiburebi SeiZleba iwvevvdes kontraqturas, 
saxsris mobilurobis daqveiTebas da tkivils moZraobisas.  

garda amisa, zogjer nawiburebi pacientisaTvis Semawuxebelia, 
radgan maT aqvT kosmetikuri datvirTva da msxverpls mudmivad 
axsenebs wamebis faqts da masTan dakavSirebul Rirsebis Selaxvas.  

wamebis detalur anamnezs da wamebis Sedegad gamowveul  
simptomebs didi mniSvneloba aqvs kanze aRmoCenili dazianebebis  
SefasebisaTvis. 

gansakuTrebiT mniSvnelovania informacia wamebis procesSi msxverplis 
da moZaladis mdgomareobis da, aseve, kanze moqmedi sagnebis formis 
Sesaxeb. dazianebebis ararsebobis an aratipiuri dazianebebis 
SemTxvevaSi, specifikuri anamnezi SeiZleba wamebis erTaderTi 
mtkicebuleba aRmoCndes, magaliTad, eleqtruli deniT wamebis 
zogierT SemTxvevaSi. 

aseve Zalian mniSvnelovania kanis daavadebebisa da wamebasTan 
kavSirSi ar myofi dazianebebis anamnezi. 

gamokvleva unda moicavdes sxeulis mTel zedapirs, raTa 
aRmovaCinoT iseTi niSnebi rogoricaa: 
1. kanis daavadebebi; 
2. wamebasTan kavSirSi ar myofi dazianebebi; 
3. wamebasTan dakavSirebuli dazianebebi. 

wamebiT gamowveuli dermatologiuri garTulebebi SeiZleba iyos: 
pirdapiri moqmedebiT gamowveuli dazianebebi, kanis axali, an ukve 

arsebulis agravaciiT gamowveuli, daavadebebi fizikuri an 
fsiqologiuri travmis Sedegad. 

rodesac pirovnebis wamebis savaraudo faqtis SemTxvevaSi 
samedicino gamokvlevis Semdeg eqimi adgens sertifikats (mowmobas), 
gansakuTrebiT mniSvnelovania, wamebis Sedegebidan gamomdinare, man 
zustad gansazRros sxeulis dazianebis simZimis xarisxi (Allden et al. 
2001). daskvna, romelic miuTiTebs wamebis savaraudo faqtis sandoobis 
xarisxs, unda efuZnebodes SesaZlo diferenciuli diagnozebis 
(wamebasTan kavSirSi ar myofi dazianebebis, TviTdazianebebi, da kanis 
daavadebebi) ganxilvas.  

sandoobis xarisxebi ganisazRvreba Semdegnairad: 
1. sandoobis maRali xarisxi; 
2. sandoobis saSualo xarisxi, romelic Seesabameba wamebis SesaZlo 

faqts; 
3. sandoobis dabali xarisxi, romelic Seesabameba wamebis SesaZlo 

faqts;  
4. cvlilebebi ver adasturebs wamebis anamnezs. 



 201

mwvave dazianebebi xSirad damaxasiaTebeli dazianebebia, radgan 
isini gviCvenebs pirdapiri (garedan miyenebuli) dazianebebis 
damaxasiaTebel suraTs, gansxvavebuls sxva, arapirdapiri (aragaredan 
miyenebuli) dazianebebisagan, magaliTad, maTi formisa da sxeulze 
ganlagebis mixedviT. vinaidan mwvave dazianebebis umetesoba xorcdeba 
swrafad da tovebs Zalian umniSvnelo nawiburs an sul ar tovebs mas, 
amitom did mniSvnelobas iZens maTi damaxasiaTebeli anamnezis da 
Sexorcebis procesis suraTis aRwera. 

 

kanis dazianebaTa aRwera 

kanis dazianebebis aRwera unda moicavdes Semdeg punqtebs: 
1. lokalizacia (sxeulis diagramis gamoyenebiT): simetriuli, 

asimetriuli; 
2. forma: mrgvali, ovaluri, xazobrivi da a.S.; 
3. zoma (saxazavis gamoyenebiT);  
4. feri; 
5. zedapiri: qerclovani, uxeSi qerqovani, wylulovani, 

buStukovani,  nekrozuli; 
6. periferia (napirebi): swori an araswori, demarkaciuli zona; 
7. demarkacia: mkveTri, aramkveTri; 
8. done kanis mimdebare ubanTan SedarebiT: atrofiuli, 

hipertrofiuli, Tanabari. 
pirdapir (garedan miyenebul) dazianebebze miuTiTebs Semdegi 

monacemebi: 
1. simetriis ararseboba - asimetriuloba (SeiZleba iyos kanis 

raime daavadebis SemTxvevaSic); 
2. xazovani dazianebebi araswori an jvaredini ganlagebiT; 
3. xazovani demarkaciuli zona, romelic vrceldeba wriulad 

kiduris garSemo; 
4. Tanabari, viwro, hiperpigmenturi an hipertrofiuli zona 

nawiburis garSemo (nekrozuli qsovilis garSemo anTebiTi 
procesis Semdgom), (SeiZleba, aseve, iyos kanis daavadebis 
SemTxveva nekrozuli zoniT, magaliTad, nekrozuli vaskuliti).  

 

mkvrivi blagvi sagniT miyenebuli dazianeba 

 
mkvrivi blagvi sagnis zemoqmedebiT SeiZleba ganviTardes naWdevebi, 
ekqimozebi, sxva saxis sisxlnaJRenTebi, qsovilis nafleTi Wrilobebi 
sisxlCaqcevebiT kanSi da kanqveSa qsovilSi, romlebic zogjer 
imeorebs gamoyenebuli sagnis formas, magaliTad, joxiT cemis Sedegad 
ganviTarebuli dazianebebi (Rasmussen, 1990).  

ori paraleluri xazovani dazianeba (mogrZo ovaluri 
sisxlnaJRenTebi), rac viTardeba joxiT an xelketiT cemis Sedegad 
(Knight, 1991a).  xSir SemTxvevaSi hemoragiuli zonebi momdevno dReebSi 
gadaadgildeba sxeulis ufro qveda ubanSi. qsovilis Rrma 
sisxlnaJRenTebi zedapirze SeiZleba SeumCneveli iyos. es dazianebebi 
icvlis fers muqi wiTlidan muq moiisfro, moyavisfro, momwvano, 
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moyviTalo da hiperpigmentur moyavisfro ferebamde, vidre mTlianad 
ar gaqreba. 

fexisgulebze Zlieri cemis, e.w. “falangas” Sedegad 
dazaralebuls SeiZleba ganuviTardes sisxlnaJRenTebi terfis rkalis 
midamoSi, terfis Sesieba, upiratesad terfis rkalis da koWis 
medialur mxares (Bro-Rasmussen and Rasmussen, 1978). 

xSirad raime mkvrivi blagvi sagniT miyenebuli travma tovebs 
aradamaxasiaTebel nawiburebs an  sul ar tovebs kvals (Cohn et al., 
1978). Tumca maTraxiT cemam an “gawkeplvam” SeiZleba datovos 
damaxasiaTebeli nawiburebi asimetriuli, xazovani, swori, moxrili an 
mogrZo ovaluri formis, romlebic gviCvenebs damazianebeli sagnis 
formas (Danielsen, 1992; Petersen & Rasmussen, 1992; Forrest 1999). nawiburebi 
SeiZleba iyos hipertrofiuli -periferiaze viwro, regularuli, 
hiperpigmenturi zoniT, “isrismagvari” sisxlCaqcevebis saxiT, an 
anTebiTi zonis saxiT, romelic Cndeba nekrozuli qsovilis garSemo 
mwvave fazaSi (sur. 1) (Danielsen, 1992).  
 diferenciuli diagnozi SeiZleba gatardes uxSiresad, mcenareul 

dermatitTan, Tumca am ukanasknels axasiaTeds ufro mokle 
nawiburebi, periferiaze hiperpigmentaciis viwro zoniT.  
erT-erT SemTxvevaSi wamebis faqti moicavda cemas da siTxiT 

damwvrobas (damduRrvas) zurgis midamoSi. zurgisa da orive 
aqsilarul midamoSi (sur. 2) (Danielsen, 1992) aRmoCenili iqna farTo 
striebisaTvis damaxasiaTebeli simetriuli, atrofiuli, depigmenturi, 
xazovani formis cvlilebebi. kanze arsebulma cvlilebebma ver 
daadastura wamebis anamnezi. Tumca, pacients SeiZleba ar scodnoda 
mis zurgze aRniSnuli cvlilebebis wamebis faqtamde arsebobis 
Sesaxeb.  

xangrZlivi droiT mWidro ligaturis dadebam SeiZleba datovos 
xazovani dazianebis kvali, romelic vrceldeba wriulad mklavis an 
fexis garSemo, rac erT-erT SemTxvevaSi xasiTdeboda Tmis 
ararsebobiT nawiburovani alopeciis Sedegad (Danielsen and Berger, 1981). 
 nawiburis mdebareobidan gamomdinare, ar arsebobs aranairi 

diferenciuli diagnosis gatarebis saSualeba kanis spontanuri 
daavadebis raime formasTan. 

 

maxvili iaraRiT miyenebuli dazianeba 

maxvili iaraRiT, magaliTad, samarTebliT, daniT da sxv.,  
miyenebul dazianebas aqvs damaxasiaTebel suraTi da Cveulebriv 
tovebs iolad amosacnob nawiburebs. zogierT SemTxvevaSi ar unda 
gamoiricxos TviTdazianebac, gansakuTrebiT maSin, rodesac dazianeba 
mdebareobs majaze (Danielsen, 1992, Petersen & Rasmussen, 1992). Tu pirRia 
Wrilobaze imoqmedes wiwakiT, SesaZloa nawiburi hipertrofulic iyos 
(Danielsen, 1992). 
 diferenciuli diagnozi SesaZloa gatardes tradiciul (xalxuri 

meTodebiT) mkurnalobasTan, afrikul ritualur mosviringebasTan 
an sxeulis moxatvasTan (Nancke-Krogh, 1985).  
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erT-erT SemTxvevaSi, savaraudod, xmliT miyenebuli dazianebis 
dasadastureblad, nawiburis siRrme Seswavlili iqna maRali sixSiris 
ultrabgeriT, ramac gamoavlina qsovilis mniSvnerlovnad Rrma 
dazianeba (Gniadecka & Danielsen, 1995). amis Sedegad pacients mieca 
Sesabamisi daskvana rac ltolvilobis statusis miRebis safuZveli 
gaxda. 

 

Termuli dazianebebi 

 
sigaretiT, cxeli sagnebiT an cxeli siTxeebiT miyenebul dazianebas 
aqvs sxvadasxva xarisxis mwvave damwvrobis saxe. damwvroba 
warmoadgens wamebis formas, romelic yvelaze ufro xSirad tovebs 
sadiagnozo mniSvnelobis mqone nawiburebs.  

sigaretiT damwroba xSirad tovebs 5-10 mm zomis did wriul da 
laqovan nawiburs depigmentaciuri centriT da umniSvnelod 
hiperpigmentaciuri periferiiT (Kjærsgård and Genefke, 1977). 
 diferencialuri diagnozi SesaZlebelia gatardes zogierT 

dermatologiur paTologiasTan, magaliTad, pustulebTan.   

kanze sigaretiT zemoqmedebis energiaze ufro didi energiiT 
gamowveuli damwvroba xSirad tovebs SesamCnevad atrofiul 
nawiburebs. maTTvis damaxasiaTebelia viwro, Tanabari, hiperpigmenturi 
an hipertrofuli periferiuli ubani, romelic viTardeba mwvave 
fazaSi nekrozuli qsovilis garSemo arsebuli anTebiTi demarkaciuli 
zonidan (Danielsen, 1982). maTi forma Seesabameba damazianebeli sagnis 
formas, xolo zoma damokidebulia kanze moqmedi energiis sidideze.  

sigaretis zomis, mrgvali, cxeli liTonis mavTuliT kanis 
sxvadasxva midamoSi damwvrobiT wamebis Semdgom nanaxi iqna, umetesad,  
mrgvali nawiburebi atrofiuli cantriT da Tanabari, viwro, 
hiperpigmenturi an hipertrofiuli periferiuli zoniT, romelTa 
diametrebi varirebda 1 cm-ze ufro mcire zomidan TiTqmis 2 cm-mde. 
pacients aReniSneboda 35 nawiburi, romlebic mdebareobda kanis 
sxvadasxva midamoSi (Danielsen and Berger, 1981).  
 diferenciuli diagnozi SeiZleba gatardes abscesebis Semdgom 

warmoqmnil nawiburebTan, Tumca maT periferiaze tipiuri viwro 
demarkaciuli zona ar axasiaTebs (Petersen & Rasmussen, 1992). 
cecxlwakidebuli saburavis damdnarma masalam, romelic qalis 

Tavze saburavis moTavsebis Semdeg CamoiRvenTa mis Tavsa da sxeulze, 
datova keloiduri nawiburi misi gulmkerdis centralur midamoSi (ar 
moicavda mkerdis Sua Rars). nawiburis periferiuli ubani iyo 
araregularuli formis da SemosazRvruli viwro, kargad SesamCnevi 
hiperpigmentaciis demarkaciuli zoniT. misi forma Seesabameboda 
damdnari masalis sxeulze CamodinebiT gamowveul dazianebas 
(Rasmussen, 1990).  

wvivis farTo ubanze moTavsebuli aalebuli metalis wneliT 
wamebis Sedegad ganviTarebuli nawiburi Tavdapirvelad miiCnies 
venuri ukmarisobiT gamowveul cvlilebad. nawiburs hqonda navis 
forma, atrofuli centriT da periferiaze hiperpigmentaciis 
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regularuli, viwro zoniT  (sur. 3) (Danielsen, 1995). nawiburis forma 
Seesabameba wvivis rbil nawilze gaxurebuli wnelis moTavsebiT 
gamowveul dazianebas, xolo misi xasiaTi - mesame xarisxis damwvrobas.  

 sapirispirod amisa, venuri ukmarisobis Sedegad viTardeba 
aramkafio hiperpigmentacia da wylulebis SexorcebiT 
ganviTarebuli nawiburebi mdebareobs fexis distalur nawilSi 
(sur. 4) (Danielsen, 1995). 

Sedegad, pacients mieca ltolvilis statusi.   
rodesac damwvaria frCxilis bude, misi Semdgomi zrdis Sedegad 

warmoiqmneba zoliani, Txeli, deformuli frCxili, zogierT 
SemTxvevaSi, gaxleCili sigrZiv segmentebad. frCxilis moZrobis 
SemTxvevaSi SesaZlebelia moxdes qsovilis Warbi amozrda frCxilis 
proqsimuli nakecidan (Danielsen, 1992). 
 diferenciuli diagnozi SesaZlebelia gatardes brtyel liqenTan, 

Tumca am infeqcias axasiaTebs gasqelebuli, moyviTalo, fSvnadi 
frCxilebi, gansxvavebiT zemoxsenebulisgan.  

 

koroziuli dazianebebi 

mJavas dasxmiT gamowveuli koroziuli dazianebebis Sedegad 
ganviTarda ramodenime santimetri siganis xazovani formis nawiburebi, 
depigmenturi centriT da regularuli, viwro hiperpigmenturi zoniT 
periferiaze, lokalizebuli TeZoebsa da dundulebze (Gordon and Mant, 
1984). dazianeba mdebareobda asimetriulad da, ZiriTadad, mimarTuli 
iyo iribad qveviT fexebisaken, hqonda sxeulze siTxis CamoRvris 
Sesabamisi forma da Seesabameboda koroziuli nivTierebis 
zemoqmedebis Sedegad ganviTarebul nekrozs.  

eleqtruli dazianebebi 
 

organizmSi eleqtruli deni gadis or eleqtrods Soris umoklesi 
gziT yvelaze mcire winaRobis qsovilebis, anu sisxlZarRvebis, 
nervebis da kunTebis gavliT (Danielsen, 2002). Tumca roca sxeulze 
moqmedebs maRali Zabvis mqone sagani, denis nakadis gza ar 
Semoifargleba eleqtrodebs Soris umoklesi manZiliT (Amnesty 
International, 1999).  

kanze eleqtruli denis moqmedebiT gamowveuli dazianebis 
niSnebis, gansakuTrebiT, histologiuri niSnebis, aRmoCenis 
SesaZlebloba damokidebulia moqmedi eleqtrodenis tipze, radgan 
eleqtruli moqmedeba ufro vlindeba mudmivi denis  moqmedebisas da 
ar vlindeba maRali sixSiris cvladi denis moqmedebis SemTxvevaSi, 
rodesac wamyvani damazianebeli faqtori warmoqmnili siTboa (Danielsen, 
2002). garda amisa, damwvrobiTi dazianebebis siWarbe damokidebulia 
gamoyenebuli energiis raodenobaze, gansakuTrebiT, dabali sixSiris 
cvladi denis moqmedebisas. 

zogierT SemTxvevaSi eleqtrodeniT wameba kanze tovebs mwvave 
dazianebebs.  damwvrobebisagan gansxvavebiT, es dazianebebi ar imeorebs 
gamoyenebuli iaraRis (sagnis) formas, magram Cndeba uSualod denis 
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moqmedebis adgilze, radgan eleqtrodeni “irCevs” naklebi winaRobis 
mqone ubnebs (Dyhre-Poulsen et al., 1977, Danielsen et al., 1978, Danielsen et al., 1978).  

wameba saqsovi Cxirebis msgavsi formis eleqtrodebiT, e.w. “Picana”,  
tovebs klasterebs da 1-5 mm siganis xazovani ganlagebis dazianebebs, 
romlebic dafarulia mowiTalo-moyavisfro fufxiT, romelsac 
zogjer gars akravs 1-2 mm siganis eriTemuli zona uswormasworo da 
aramkveTri kideebiT (Rasmussen, 1990). SesaZlebelia, agreTve, nanaxi 
iqnas xazovani dazianebebi eleqtrodebis xazebad dadebis gamo. 
savaraudod, fufxi Seesabameba eleqtruli dazianebis adgils da igi 
SeiZleba Seicavdes eleqtrodebis liTonur narCenebs (Thomsen, 1984; 
Jacobsen, 1997). Tanmxlebi maRali temperaturis warmoqmna, rogorc wesi, 
ar aris sakmarisi periferiaze banaluri anTebis ganviTarebisaTvis.  

 diferenciuli diagnozi SeiZleba gatardes mweris nakbenTan an 
nakawrTan.  
akumulatoriani eleqtroxelsawyos gamoyenebisas (TAT-jgufi 

wamebis winaaRmdeg, 2001). nanaxi iqna didi raodenobiT, ramodenime 
milimetri zomis wiTeli feris dazianebebi.    

 diferencialuri diagnozi SesaZlebelia gatardes kontaqtur 
dermatitTan.  
eleqtruli dazianebidan mcire drois Semdeg gulmkerdis 

marcxena mxares da marcxena mklavze nanaxi iqna mkveTrad 
SemosazRvruli, klaknili dazianebebi,  1-2 cm siganis, uswormasworo, 
viwro, zedapiridan wamoweuli periferiuli zoniT da ramdenime 1-2 
mm-iani Savi laqis Semcveli centraluri ubniT (Danielsen et al., 1991). 
aRniSnuli dazianebebis zomebi da Tanmxlebi sisxlZarRvebis dazianeba 
miuTiTebs eleqtrodenis moqmedebaze.  

 diferenciuli diagnozi unda gatardes vaskulitTan an hemoragiul 
herpes zosterTan. diagnozis dasmisas damxmare niSania dazianebis 
adgilmdebareoba, radgan vaskuliti, ZiriTadad, viTardeba qveda 
kidurebze, simetriulia da, araiSviaTad difuzuri, xolo herpes 
zosteri viTardeba erTi nervuli gangliis Sesabamisi inervaciis 
farglebSi da calmxrivia.  
daaxloebiT, 1 mm diametris mrgvali, wiTeli laqovani 

nawiburebis klasterebi nanaxi iqna “Picana”–dan 4 kviris Semdeg 
(Kjærsgaard da Genefke, 1977). 8 kviris Semdeg nawiburebis umetesoba gaqra. 
darCenili nawiburebi warmodgenili iyo patara, TeTri an mowiTalo-
moyavisfro laqebis saxiT.  

 kanis pigmenturi nawiburebis warmomqmnel daavadebebs Soris erT-
erTia brtyeli liqeni, romelic tovebs, daaxloebiT, 2 mm zomis 
nawiburebs.  
eleqtrodeniT wamebis erT-erT SemTxvevaSi orive yuris niJaris 

Wavlze aRiniSneboda 6-8 mm zomis didi, uswormasworo, mowiTalo-
moyavisfro, keloiduri nawiburebi (Bork & Nagel, 1997).  
 diferenciuli diagnozi SesaZlebelia gatardes yuris niJaris 

Wavlis qondrodermatitTan, magram es ukanaskneli, Cveulebriv, 
dafarulia qercliT, mkrTalia da mtkivneuli.  
45 cm sigrZis, 150 000 V warmomqmneli, 4 mm diametriani WanWikiT 

boloSi da qveda mxareze 12 patara eleqtrowertiliT, 
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“damaretianebeli iaraRis” gamoyenebidan 6 Tvis Semdeg nanaxi iqna 
mkveTrad gamoxatuli 1 mm siganis molurjo xazi, romelic qmnida 5 
mm diametris srul wres, da igive tipis meore dazianeba, romelic 
qmnida wris mxolod 2/3 rkals (European Committee for the Prevention of Torture, 
1998).  

 msgavsi patara wiTeli rgolis rkalebi nanaxi iqna 2736 V 
defibrilatoris gamoyenebis Semdeg eleqtrodebis firfitebis 
kidis gaswvriv (Danielsen et al., 2003). aRmoCnda rom, isini Cndeba 
maRali sixSiris denis gamoyenebisas eleqtrodebis perimetris 
qveS.   

 
kanis daavadebebi 

wamebis fsiqologiuri efeqtiT gamowveuli kanis daavadebis 
magaliTi SeiZleba iyos WinWris ciebis gamonayari, fizikuri 
zemoqmedebis Sedegad ki travmis midamoSi SeiZleba ganviTardes 
fsoriazi an brtyeli liqeni, rogorc “Koebner-is reaqcia” (Danielsen, 
1992). Tumca, kanis aseT daavadebebs wamebasTan dakavSirebiT naklebi 
sadiagnozo mniSvneloba aqvs.  

 
mikroskopuli cvlilebebi 

 
dazaralebulis Tanxmobis SemTxvevaSi, adgilobrivi anesTeziis 
pirobebSi 3-4 mm-iani dermatomiT biofsia Zalian informaciuli da 
sadiagnozo mniSvnelobis iqneba eleqtruli deniT wamebis dasadgenad  
(Danielsen et al., 1978; Danielsen et al., 1978, Thomsen et al., 1983; Karlsmark et al., 1984, 
Karlsmark et al., 1988; Danielsen et al., 2003; Thomsen, 1984; Karlsmark, 1990).  

arsebuli monacemebiT, histologiurad Seswavlili iqna 
eleqtrodeniT wamebis mxolod ramdenime SemTxveva (Danielsen et al., 1991; 
Öztop, Lök, Baykal da Tunca, 1994; Danielsen, Karlsmark da Thomsen, 1997; TAT-jgufi 
wamebis winaaRmdeg, 2001).  

mxolod erT SemTxvevaSi, roca eleqtroniSebi amokveTili iqna 
dazianebidan 7 dRis Semdeg, kanSi arsebuli cvlilebebi sadiagnozo 
mniSvnelobisa aRmoCnda eleqtrodeniT dazianebis dasadgenad 
(kalciumis marilebis gamoleqva dermis zedapirul boWkoebze 
nekrozuli qsovilis garSemo arsebul aranekrozul ubanSi da 
kolagenis boWkoebze dermis Rrma SreebSi).  

eleqtrodeniT wamebidan ramdenime dRis Semdeg amokveTil 
eleqtroniSebSi nanaxi iqna segmenturi cvlilebebi da ujredul 
struqturebze kalciumis marilebis gamoleqva, rac eleqtrodeniT 
gamowveul dazianebas mxolod sandoobis saSualo xarisxiT 
adasturebs.  

eleqtrodeniT wamebidan erTi Tvis Semdeg gakeTebuli biofsiis 
Sedegad gamovlinda 1-2 mm siganis konusuri nawiburi, didi 
raodenobiT fibroblastebiTa da zedapirisadmi paralelurad da 
mWidrod ganlagebuli kolagenis Txeli boWkoebiT, rac eleqtrodeniT 
gamowveul dazianebas mxolod sandoobis dabali xarisxiT 
adasturebs.  
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savaraudod, maRali sixSiris cvladi denis akumulatoris mqone, 
Tanmxlebi maRali temperaturis Warbi moqmedebiT, eleqtroiaraRiT 
wamebidan xuTi dRis Semdeg gakeTebuli biofsiis Sedegad gamovlinda 
araspecifikuri dazianebebi subepidermuli buStukebis saxiT, rac 
Termul dazianebebs axasiaTebs.  

 diferenciuli diagnozi SesaZloa gatardes toqsikur kontaqtur 
dermatitTan, wamebis anamnezs mxolod sandoobis dabali xarisxiT 
adasturebs. 

gamokvlevis Sedegad paTologiis niSnebi romc ar gamovlindes, 
eleqtrodeniT wamebis SesaZlo faqti mainc ar SeiZleba gamoiricxos.  

maRali sixSiris ultrabgeriT gamokvleva SesaZloa gamoyenebuli 
iqnas kalciumis depozitebis lokalizaciis gamosavlenad 
biofsiisaTvis midamos sworad SerCevis mizniT (Danielsen, 2002). 

(detaluri informaciisaTvis ix. stambolis protokoli, Tavi V, 
qveTavebi C.1, D.1 da D.5). 

 
nawili 2 : sayrden-mamoZravebeli sistema 

 
rogorc wamebis dros, aseve mis Semdgom mogvianebiT stadiebze 

yvelaze xSiri fizikuri Civilebi ukavSirdeba sayrden-mamoZravebel 
sistemas. mwvave fazaSi es simptomebi da niSnebi msgavsia sxva tipis 
mwvave travmebisaTvis damaxasiaTebeli rbili qsovilebis (kunTebis, 
sasaxsre CanTebis, myesebis, iogebis, nervebis da sisxlZarRvebis) 
dazianebebisa, saxsrebis RrZoba/amovardnilobisa da motexilobebisa 
(Rasmussen, 1990; Forrest, 1999, 2002). 

tkivili sayrden-mamoZravebel sistemasTan dakavSirebuli 
dominanturi simptomia dazianebis qronikul fazaSi. misi klinikuri 
suraTia: lokalizebuli an difuziuri tkivili kunTebSi, saxsrebis 
tkivili, xerxemlisa da menjis tkivili da iseTi nevrologiuri 
Civilebi, rogoricaa sensoruli darRvevebi da iradiaciuli tkivili 
(Rasmussen, 1990; Edston, 1999; Moreno & Grodin, 2002).  

qronikul fazaSi sayrden-mamoZravebel sistemasTan dakavSirebuli 
tipiuri niSnebia:  

 kunTTa tonusis momateba; 

 kisris, mxris sartylis, zurgis qveda, TeZos sartylis, qveda 
kidurebis kunTebis sisuste da momatebuli mgrZnobeloba; mxris, 
idayvis, muxlis da koW-wvivis saxsrebis tendiniti; 

 momatebuli mgrZnobeloba da moZraobis SezRudva periferiul 
saxsrebSi, xerxemlis kisris da welis midamoebSi; 

 fexisgulebis mgrZnobelobis momateba da kompensaciuri 
Secvlili siarulis manera (Rasmussen, 1990; Skylv, 1992; Forrest 2002). 

sayrden-mamoZravebeli sistemis klinikuri gamokvleva SeiZleba 
Catardes:   

1. raTa moxdes wamebis damadasturebeli monacemebis dokumenturi 
gaformeba,  da/an  

2. reabilitaciis mizniT. 
wamebis dokumenturi gaformebisas yuradReba gamaxvilebuli unda 

iqnas wamebis damadasturebeli niSnebis aRweraze, xolo 



 208

reabilitaciis mizniT SemTxvevis Sefasebisas yuradReba unda mieqces 
intervenciebis funqciasa da SesaZleblobebs funqciis gazrdis mizniT. 
orive SemTxvevaSi sayrden-mamoZravebeli sistemis gamokvleva did 
dros moiTxovs. umetes SemTxvevaSi nawameb pirebSi vlindeba 
simptomebis farTo gama, romelic moiTxovs detalur, srulyofil 
gamokvlevas samedicino anamnezis mixedviT; xolo wamebis meTodebis da 
TviT wamebis codna kvlevis xelSemwyobi faqtorebia. 

sayrden-mamoZravebeli sistemis Sefaseba, zogadad, unda moicavdes: 

 kunTebisa da myesebis gamokvlevas: daTvalierebas, palpacias 
(tonusi, gaWimvis diapazoni, mgrZnobeloba, qsovilis struqturis 
cvlilebebi) da funqciis Sefasebas (Zala, amtanoba);  

 periferiuli saxsrebis da Zvlebis gamokvlevas: daTvalierebas, 
palpacias da saxsris funqciis Sefasebas (moZraobis diapazoni 
da stabiluroba); 

 xerxemlisa da menjis sartylis gamokvlevas: daTvalierebas, 
palpacias da moZraobis diapazons xerxemlis kisris, gulmkerdis 
da welis midamoebSi; 

 nevrologiur gamokvlevas: kunTebis Zalis, myesebis refleqsebis  
da mgrZnobelobis Sefasebas. 

zogierTi simptomis erToblivi arseboba (konstelacia) SeiZleba 
ukavSirdebodes wamebis specifikuri meTodebis gamoyenebas, magaliTad, 
tkivili terfsa da fexebis qveda nawilSi, da siarulis gaZneleba 
“falangas” Semdeg (Rasmussen 1990), magram sayrden-mamoZravebel 
sistemasTan dakavSirebuli simptomebi da monacemebi mogvianebiT 
stadiebze, rogorc wesi, araspecifikuria da TavisTavad ver 
adasturebs wamebis faqts. 

(ix. stambolis protokoli, §183) 
 

sayrden-mamoZravebeli sistemis SesaZlo dazianebebi  
fizikuri wamebis Sedegad 

 
rbili qsovilebis dazianebebi 

 
kunTis Zlierma mwvave daWimvam SesaZloa gamoiwvios kunT-myesovani 

aparatis nawilobrivi an sruli gagleja. Cveulebriv, am dazianebebs 
gansazRvraven, rogorc gaWimviT gamowveul dazianebebs an kunTis 
gaWimvas. kunTis dazianebis kidev erT gavrcelebul meqanizms muclis 
kunTze pirdapiri dartyma warmoadgens. kunTis aseTma travmam SeiZleba 
gamoiwvios misi struqturis da funqciis mniSvnelovani dazianeba. 

 gaWimvisa da dartymis Sedegad qsovilSi ganviTarebuli 
paTologiuri cvlilebebi msgavsia: 

 dazianebisTanave xdeba kunTis qsovilis struqturis rRveva 
boWkoebis gaglejis gamo, SemaerTebelqsovilovani xarixebis 
dazianeba da hematomis warmoqmna; 

 or-sam dReSi viTardeba intensiuri anTebiTi procesi.  tkivili 
da funqciis daqveiTeba mwvave fazaSi, nawilobriv mainc, anTebis 
Sedegia. biomeqanikurad, asset dros yvelaze metad kunTi 
ziandeba; 
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 pirveli kviris bolos SeiZleba nanaxi iqnas kunTis regeneraciis 
niSnebi. dazianebis ubanSi SeiniSneba moregeneracie kunTis 
ujredebi da nawiburis warmomqmneli fibroblastebi. 
regeneraciisa da nawiburis warmoqmnis kombinacias mosdevs 
Wrilobis Sexorceba da kunTis aRdgena, romelic xasiaTdeba 
dazianebis ubanSi kunTovani boWkoebis zomisa da raodenobis 
SemcirebiT da kolagenuri boWkoebis raodenobis gazrdiT.   

eqsperimentul modelSi cxovelis kunTis Sexorceba, ZiriTadad, 
sruldeba ori kviraSi. arsebiTad gansxvavebulia Tu ara adamianis 
kunTis Sexorceba, cnobili ar aris. SesaZlebelia, rom adamianis 
kunTis Sexorcebis procesi saWiroebdes met dros, gamomdinare 
klinikuri simptomebidan, romlebic xSirad grZeldeba ramodenime 
kviris manZilze (Almekinders, 1999).  

umetes SemTxvevaSi kunTis Sexorceba ar tovebs specifikur 
niSnebs, nawamebi pirebi qronikul fazaSi aRniSnaven mxolod kunTovan 
disfunqcias. damaxasiaTebeli, magram araspecifikuri, niSnebia: kunTis 
tonusis gazrda, moZraobis SezRuduli daWimviTi diapazoni, 
mgrZnobiare da gansakuTrebiT mgrZnobiare adgilebi da kunT-myesis 
anTeba (Skylv, 1992). 

 
kunTovani tonusi 
 
kunTze TiTiT zewolisas vlindeba qsovilis rezistentoba 

deformaciis mimarT.  am rezistentobas uwodeben kunTis tonuss anu 
kunTis daWimvas, romlis Tanmimdevruli variaciebi icvleba Zlieridan 
(hipertonusi) sustisaken (hipotonusi). mizezebi, romlebmac SeiZleba 
gamoiwvios gadaxrebi (deviaciebi) kunTis tonusSi, tradiciulad, 
iyofa sam ZiriTad kategoriad:  

 organuli, magaliTad, nevrologiuri dazianeba; 

 meqanikuri, magaliTad, gadaZabva (gadatvirTva); 

 fsiqologiuri, magaliTad, xangrZlivi stresuli mdgomareoba. 
 
moZraobis daWimviTi diapazoni  
 
normaluri kunTi SeiZleba daiWimos mTel mis sigrZeze, 

diapazonis bolos aRmocenebuli Tanmxlebi elastiuri rezistentobiT. 
mokle, gamkvrivebuli kunTis daWimva iwvevs tkivils da, 
damokidebulia ra monawile kunTebze, Sesabamis saxsarSi moZraobis 
diapazonis Semcirebas. 

moZraobis diapazonis SezRudva kunTebSi SeiZleba gamowveuli 
iyos: 

1. kunTovani boWkoebis kumSviTi meqanizmebis Tanmimdevruli 
aqtivaciiT, magaliTad, mtkivneul mgrZnobiare adgilebSi, an  

2. qsovilis pasiuri komponentebis Semcirebuli elastiurobiT, 
magaliTad, fibroziT gamowveuli damoklebis gamo (kunTebis 
kontraqtura).  
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mgrZnobiare da gansakuTrebiT mgrZnobiare adgilebi 

 
mgrZnobiare adgili aris hiperiritaciuli ubani kunTSi, romelic 

mtkivneulia kompresiis dros. mgrZnobiare adgilebi unda ganvasxvaoT 
gansakuTrebiT mgrZnobiare adgilebisagan, romlebic kunTis 
hiperiritaciuli adgilebia, mtkivneulia kompresiis dros da qmnis 
tkivilisTvis damaxasiaTebel da kargad SesamCnev suraTs. 
A  

kunT-myesis anTeba 
 
anTeba warmoadgens organizmis reaqcias qsovilis dazianebaze, 

romelic gamowveulia zewoliT, xaxuniT, ganmeorebadi datvirTviT an 
gadatvirTviT da garegani travmiT. gamomwvevi mizezis Tvisebis 
miuxedavad, anTebiTi reaqcia iwvevs dazianebuli nawilis SezRudul da 
mtkivneul mobilurobas. sayrden-mamoZravebel sistemaSi anTebiTi 
reaqciebi SeiZleba ganviTardes saxsrebSi, myesebSi, myesisa da kunTis 
mimagrebis adgilas, sinoviur CanTebsa da ZvlisazrdelaSi.  

Zvalze kunT-myesis mimagrebis adgilas ganviTarebul anTebas (tendo-
periostits) klinikurad axasiaTebs adgilobrivi mgrZnobelobis momateba 
mimagrebis dazianebuli adgilis midamoSi zewoliisas da mtkivneuloba 
Sesabamisi kunTebis SekumSvisas rezistentobis sapirispirod (izometruli 
cda).  

myesebis (tendiniti) da sinoviuri CanTis (bursiti) anTebas 
klinikurad axasiaTebs momatebuli mgrZnobeloba, xolo mwvave fazaSi 
SeiZleba SeiniSnebodes Sesiveba da krepitacia. 
 

iogebis dazianeba 
 

saxsarSi moZraobis normuli diapazonis gadaWarbebisas an saxsris 
gadaWimvisas, magaliTad, "dakidebis" da sxva tipis poziciuri wamebis 
dros, SeiZleba moxdes iogebis gadaWimva. anTebiTi reaqciis mwvave fazas 
axasiaTebs Sesiveba, tkivili da saxsris disfunqcia.   

1. pirveli xarisxis RrZobas axasiaTebs iogebis gadaWimva 
makroskopiuli gaglejis gareSe da ar axasiaTebs saxsris 
meqanikuri aramdgradoba. 

2. meore xarisxis RrZobas axasiaTebs iogebis nawilobrivi 
makroskopuli gagleja, saxsris msubuqi meqanikuri aramdgradobiT. 

3. mesame xarisxis RrZobas axasiaTebs iogebis sruli gagleja da 
saxsris meqanikuri aramdgradoba. 

iogebisa da myesebis Sexorcebis procesi mniSvnelovnad ufro nela 
mimdinareobs kunTebTan SedarebiT. srul gamojanmrTelebas simtkicisa da 
funqciis normalizaciiT SeiZleba Tveebi dasWirdes.  

tkivili da saxsris disfunqcia warmoadgens xSir Civilebs qronikul 
fazaSi. klinikuri gamokvlviT, yvelaze ufro damaxasiaTebeli niSnebia 
moZraobis Semcirebuli diapazoni periferiul saxsrebSi da xerxemalSi, 
Tumca SeiZleba nanaxi iqnas saxsris sxvadsxva xarisxis 
moduneba/aramdgradoba (Rasmussen, 1990; Skylv, 1992; Forrest, 2002). saxsris 
aramdgradobis  da am aramdgradobis mimarTulebis diagnostikisaTvis 
SeiZleba specifiuri klinikuri testebis gamoyeneba.  
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Zvlis dazianebebi 

 
motexiloba iwvevs Zvlis mTlianobis darRvevas da viTardeba 

Zvalze sxvadasxva mimarTulebiT blagvi meqanikuri zemoqmedebis 
Sedegad. uSualod Zalis moqmedebis adgilas viTardeba pirdapiri 
motexiloba. motexilobis  mdebareoba, konturi da sxva 
maxasiaTeblebi asaxavs moqmedi Zalis bunebasa da mimarTulebas. 

klinikuri gamokvleviT, damaxasiaTebelia: mwvave fazaSi - 
adgilobrivi Sesiveba, Zvlis deformacia, mtkivneuloba da funqciis 
dakargva;  qronikul fazaSi - Zvlis deformaciis sxvadasxva xarisxi, 
tkivili moZraobisas da funqciis dakargva. 

wamebasTan dakavSirebuli motexilobebis sixSirea: 13% - Rasmussen-
is (1990), 27% - Allodi-is (1985) da 4% - Randall, Lutz da Quiroga-s (1985) 
kvlevebis mixedviT, sadac Warbobs neknebis da kidurebis 
motexilobebi. aseve, arsebobs monacemebi xerxemlis sxvadasxva tipis 
motexilobebisa da sxva dazianebebis Sesaxeb, malTaSua diskebis 
dazianebebis da diskis Tiaqrebis CaTvliT, Tumca jerjerobiT ar 
arsebobs maTi sistemuri radiodiagnostikuri kvlevis monacemebi 
(Aytaçlar & Lök, 2002). 

(ix. stambolis protokoli, §183 da §205-210) 

 

wamebis specifikuri formebis Sedegad sayrden-
mamoZravebeli sistemis SesaZlo dazianebebi da maTi 

Sefaseba 

moyvanili magaliTebi ar aris, ubralod, fizikuri wamebis im 
mravali specifikuri meTodis dawvrilebiTi aRwera, rasac Tan sdevs 
sayrden-mamoZravebeli sistemis dazianebis riski. magaliTisaTvis 
SerCeuli iqna “xelebiT dakideba” da “falanga”, rogorc wamebis 
farTod gamoyenebuli meTodebi, romlebic iwveven qronikul 
qmeduunarobas, da rogorc sxvadasxva SesaZlo dazianebis magaliTebi, 
romlebic moiTxovs gansakuTrebul yuradRebas klinikuri Semowmebis 
dros.  

xelebiT dakideba 
 

arsebobs poziciuri wamebis bevri tipi da yvela maTgani azianebs 
sayrden-mamoZravebel sistemas. aseTebia, magaliTad: kidurebiT 
dakideba, xangrZlivi iZulebiTi jdoma an dgoma, poziciebi xerxemlis 
xangrZlivi datvirTviT (xerxemali gadaWimuli an maqsimalurad 
moxrili), moZraobis SezRudva galiaSi an patara satusaRoSi 
moTavsebisas. wamebis am tipebisaTvis damaxasiaTebelia mcire 
raodenobiT araspecifikuri niSnebi, miuxedavad Semdgomi qronikuli, 
xSirad, mZime, fizikuri qmeduunarobisa.  

xelebiT dakideba wamebis xSiri meTodia da gamoiyeneba an calke, 
an kombinaciaSi wamebis iseT formebTan, rogoricaa cema da 
eleqtrodeniT wameba. uxSiresad, wamebis msxverpls ukraven xelebs 
majebis midamoSi da toveben dakidebuls xangrZlivi drois 
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ganmavlobaSi. SesaZlebelia erTi an orive xeliT dakideba. wamebis es 
forma gansakuTrebiT mtkivneulia da iwvevs mxris saxsris da mis 
irgvliv arsebuli rbili qsovilebis Warb gadatvirTvas.  

mxari warmoadgens saxsrebis kompleqss, romelic Sedgeba oTxi 
saxsrisagan: mxris, mkerd-laviwis, laviw-akromionis da "beW-
gulmkerdis" saxsrebisagan. mxris normaluri funqcioba moiTxovs am 
oTxive saxsris optimur koordinacias. mxris saxsris Zvlovani 
anatomia iZleva sxeulis saxsrebs Soris yvelaze didi SesaZlo 
diapazonis moZraobis saSualebas, Tumca saxsris mobilurobisaTvis 
swiravs mis stabilurobas (sur. 5).  

Laqedan gamomdinare, damatebiTi stabilurobis uzrunvelyofa 
xdeba: 

1. statikuri stabilizatorebiT: sasaxsre bage, sasaxsre CanTa 
da iogebi (sur. 6); 

2. dinamikuri stabilizatorebiT: kunTebi, kerZod, rotaciuli 
jgufis – deltisebri kunTi da mxris orTava kunTis grZeli Tavi; 
"beW-gulmkerdis” saxsari; da nervul-kunTovani kontroli, romelic 
uzrunvelyofs saxsris poziciisa da moZraobis mudmiv koordinacias 
(propriocepcia). 

wina mimarTulebiT moxrili mklavebiT dakidebis dros mxris 
saxsari maqsimalurad aris moxrili, rotaciiT odnav gareT. es 
"Caketili Sekruli" pozicia uzrunvelyifs maqsimalur Zvlovan 
kontaqts sasaxsre Tavsa da fosos Soris, rac xels uwyobs saxsris 
stabilurobas. 

e.w. "palestinuri dakidebisas" mxris saxsari maqsimalurad 
gaSlilia, rotaciiT SigniTa mxares da sxeulis mTeli wona winidan 
awveba mxris saxsris sust monakveTs, ris gamoc ziandeba mxris wnuli. 
Tu gaWimvis Zala sakmaod Zlieria, ziandeba mxris wnulis qveda da 
Semdeg Sua da zeda nawilis boWkoebi. 

"jvarcmis" tipis dakidebis dros mxris saxsrebi ganzidulia, 
gaWimvis Zala upiratesad moqmedebs mxris wnulis Sua nawilis 
boWkoebze da pirvel rigSi maT azianebs (Allden et al., 2001).  

 
mwvave simptomebi da niSnebi 

 
mwvave fazis simptomebia: Zlieri tkivili kisris, mxris sartylisa 

da mxris saxsris midamoebSi da zeda kidurebis funqciis moSla. 
wamebisas zogjer SesaZloa ganviTardes erTi an orive mxris saxsris 
amovardniloba (Forrest, 2002). 

xSiria nevrologiuri Civilebi, romlebic miuTiTebs mxris 
wnulis dazianebas:  iradiaciuli tkivili da Semcirebuli kunTis 
Zala zeda kidurebSi, sensoruli darRvevebi, Cveulebriv, paresTeziis 
da mgrZnobelobis daqveiTebis saxiT. nevrologiuri gamokvleviT 
aRiniSneba: Semcirebuli kunTis Zala, gamoxatuli ufro distalurad, 
myesebis refleqsebis moSla/Semcireba da sensoruli darRvevebi 
mgrZnobiare nervebis sainervacio midamoebSi (Allden et al., 2001). 
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qronikul fazis simptomebi da niSnebi 
 

nawameb pirTa umetesobas, romlebic dakidebuli iyvnen mklavebiT, 
kerZod, "palestinuri dakidebiT", ganuviTardaT qronikuli fizikuri 
qmeduunaroba tkivilebiT, mxris saxsris funqciis daqveiTebiT da 
permanentuli nevrologiuri deficitiT, rac miuTiTebs mxris wnulis 
nawilobriv, uxSiresad sensoruli nawilis, dazianebas. Tumca 
sistematuri gamokvlevebis Catareba, dakidebiT gamowveuli mxris saxsris 
SesaZlo dazianebebis radiodiagnostikuri Sefasebis CaTvliT, ver 
moxerxda da, aqedan gamomdinare,  xangrZlivi simptomebis da mxris 
saxsris disfunqciis paTogenezi gaurkvevelia; SesaZloa, mniSvnelovan 
rols asrulebdes mxris wnulis dazianebiT gamowveuli neirogenuli  
tkivilic (Thomsen, Eriksen & Smidt-Nielsen, 2000; Moreno & Grodin, 2002). 

mogvianebiT etapze damaxasiaTebeli Civilebia: tkivili kisrisa da 
mxris sartylis midamoebSi, Rrma tkivili mxris saxsrebSi moZraobis 
dros, gansakuTrebiT, win (ganzidva, rotacia Sida mimarTulebiT) da 
zeviT moZraobisas, mxris saxsrebSi moZraobis diapazonis Semcireba da 
aramdgradobis SegrZneba, moZraobis SegrZnebebis dakargva.  

xSiria nevrologiuri simptomebi: iradiaciuli tkivili, kunTebis 
sisuste zeda kidurebSi simZimis SegrZnebiT da sxvadasxva sensoruli 
darRveva, vazomotoruli da sudomotoruli cvlilebebis CaTvliT. 

klinikuri gamokvlevebis monacemTa umetesoba araspecifikuria da 
Semoifargleba rbili qsovilebis dazianebiT. damaxasiaTebeli niSnebia 
mgrZnobiare da gansakuTrebiT mgrZnobiare adgilebi kisersa da mxris 
sartyelSi, kunTovani disbalansi kunT-myesis anTebiT; saxsris 
gamokvleviT, damaxasiaTebelia mxris saxsarSi aqtiuri moZraobis 
diapazonis Semcireba; Cveuli amovardnilobis/qveamovardnilobis niSnebi 
iSviaTia, magram specifikurma cdam SeiZleba aramdgradobis sxvadasxva 
xarisxi gamoavlinos. 

nevrologiuri gamokvleviT, mxris wnulis dazianeba vlindeba 
sensoruli da motoruli deficitiT da Seesabameba nervis dazianebis 
simZimes. motoruli darRvevebis niSnebia: Semcirebuli kunTis Zala, 
romelic xSirad asimetriulia da ufro metad gamoxatulia distalurad, 
da myesebis refleqsebis Sesusteba/moSla.  

 
klinikuri gamokvleva 

 
xelebiT dakidebiT wamebis msxverplTa klinikuri gamokvleva unda 

moicavdes:  
1.  mxris saxsris funqciis gamokvlevas:  moZraobis pasiuri 

da aqtiuri diapazoni, saxsris mdgradoba, damatebiTi saxsrebis 
funqcia, beWis Zvlis funqciis CaTvliT;  

2. rbili qsovilebis gamokvlevas: kunTebis reliefi, kunTis 
tonusi da gaWimvis diapazoni, mgrZnobiare da gansakuTrebiT 
mgrZnobiare adgilebi, tendiniti, mxris qsovilebis dazianeba; 

3.  nevrologiuri gamokvleva: kunTis Zala, myesebis 
refleqsebi da mgrZnobelobis safuZvliani gamokvleva, vibraciis da 
poziciis, ori wertilis gansxvavebis da Sexebis, tkivilis da  
Temperaturis mgrZnobelobebis CaTvliT.  

(damatebiTi informaciisaTvis ix. stambolis protokoli, § 205–
207). 
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”falanga” 
mwvave niSnebi da simptomebi 

 
”falangas” (fexisgulebze ganmeorebiTi travmebis miyeneba mkvrivi 

blagvi sagniT) dauyovneblivi efeqtebia: terfis rbil qsovilebSi 
sisxldena, SeSupeba da Zlieri tkivili. klinikuri gamokvlevebiT, 
cvlilebebi Semoifargleba rbili qsovilebiT. sadiagnozo 
mniSvnelobis damaxasiaTebeli niSnebia: terfebis Sesiveba, 
fexisgulebis feris Secvla hematomis warmoqmnis gamo da kanis 
sxvadasxva xarisxis dazianeba (Amris & Prip, 2001a; Allden et al., 2001). 
aRwerilia eqstensiuri dawylulebis da fexis TiTebis iSemiuri 
gangrenis, agreTve, ukana da wina terfis Zvlebisa da TiTebis 
falangebis motexilobis iSviaTi SemTxvevebic (Forrest, 2002).   

mwvave cvlilebebi, rogoricaa SeSupeba da sisxldena, qreba 
spontanurad qreba ramdenime kviraSi, rbili qsovilis sxva dazianebebi 
ki SeiZleba permanentuli iyos. 

 
qronikuli fazis simptomebi da niSnebi 

 
“falangiT” nawameb pirTa umravlesoba uCioda tkivils da 

siarulis gaZnelebas. 
ZiriTadi simptomia terfisa da wvivis tkivili. ZiriTadad, 

gvxvdeba ori tipis tkivili: 

 Rrma, yru spazmuri tkivili terfis midamoSi, romlis intensioba 
imatebs woniT datvirTvasTan da kunTis aqtivobasTan erTad da 
vrceldeba qveda kiduris ufro zeda nawilebisaken; 

 zedapiruli mwveli, mCxvletavi tkivili fexisgulebSi, rasac 
xSirad Tan axlavs sensoruli darRvevebi da sicxisa da sicivis 
SegrZnebebis monacvleoba, rac avtonomiuri nervuli regulaciis  
darRvevas miuiTiTebs. 

tkivilis gamo, “falangas” msxverplTa umetesobas siaruli 
darRveuli aqvs, Semcirebulia siarulis siCqare da manZili. tipiur 
SemTxvevaSi, nawameb pirs siaruli mxolod SezRudul manZilebze 
SeuZlia, romlis drosac tkivili imatebs da kunTebis aqtivobis 
gagrZelebas SeuZlebels xdis. mosvenebisas tkivili mcirdeba da 
msxverpls SeuZlia ganagrZos siaruli.  

 
Teoriebi, romlebic xsnis “falangas” Semdegom persistentul 

tkivilsa da terfis disfunqcias 
 

“falangas” Semdgom persistentuli tkivilis da fizikuri 
qmeduunarobis etiologia da paTogenezi ar aris srulad axsnili. 
SemoTavazebuli iyo ramodenime Teoria (Bro-Rasmussen & Rasmussen, 1978; 
Rasmussen, 1990; Skylv, 1993; Allden et al., 2001; Amris & Prip, 2001b), Tumca yvelaze 
metad misaRebi travmebis meqanizmTa kombinacia unda iyos. 
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dartymis Semcirebuli absorbcia quslis baliSebSi 
 
terfZiris rbili qsovilebisgan warmoqmnili e.w. baliSebi 

moTavsebulia wonisamtani Zvlovani struqturebis qveS, romelTa 
Soris quslis baliSebi dartymis pirveli absorbentebia. quslis 
baliSi warmoadgens magar, elastiur struqturas, romelic faravs 
quslis Zvals. mas rTuli Seneba aqvs da Sedgeba mWidrod Calagebuli 
cximovani ujredebisagan, romlebic garSemortymulia 
SemaerTebelqsovilovani xarixebiT da Seicavs nervebs da 
sisxlZarRvebs. misi struqturidan gamomdinare, quslis baliSi 
imyofeba mudmivi hidravlikuri wnevis qveS da inarCunebs formas 
amarTul poziciaSi woniTi datvirTvis dros.  

“falangas” Semdgom quslis baliSebi brtyeldeba da farTovdeba, 
woniTi datvirTvisas qsovilebis lateraluri gadanacvlebiT. 
aRniSnuli gamovlindeba nawamebi piris amarTul mdgomareobaSi 
uknidan daTvalierebiT. palpaciiT, quslis baliSis elastiuroba 
Semcirebulia da qveSmdebare Zvlovani struqturebi ufro advilad 
SeigrZnoba. quslis baliSis elastiurobis Semcirebis 
paTofiziologia, savaraudod, aris SemaerTebelqsovilovani xarixebis 
gagleja, rac amcirebs sisxlmomaragebas, iwvevs cximovani ujredebis 
meorad atrofias da dartymis absorbciis unaris dakargvas.  

terfis baliSebis dazianeba mxolod “falangas” paTognomuri 
niSani rodia. igi viTardeba wamebasTan kavSirSi ar myof 
SemTxvevebSic, magaliTad, grZel distanciaze morbenal sportsmenebSi, 
quslis Zvlis motexilobis dros. isic unda aRiniSnos, rom klinikuri 
gamokvlevisas normaluri terfis baliSebis naxva ar gamoricxavs 
“falangas” gamoyenebas. 

 

terfისZiris fasciis cvlilebebi 

 
terfZiris fascia iwyeba quslis Zvlidan da miemarTeba 

winaterfisaken. igi gadaWimulia terfze, qmnis sigrZivi TaRebis 
sayrdens da exmareba terfis kunTebs siarulis dros. terfZiris 
fasciis dazianebebi gvxvdeba “falangas” zogierT SemTxvevaSi, rac, 
savaraudod, gamowveulia ganmeorebiTi pirdapiri travmebis miyenebiT. 
“flangas” Semdeg, SesaZlebelia, terfZiris fascia iyos gasqelebuli, 
palpaciiT araTanabari zedapiris mqone da Zlier mgrZnobiare fasciis 
mTel sigrZeze. aRwerilia terfZiris fasciis gaglejis SemTxveva, 
fexis TiTebis terfiszurgismxrivi pasiuri moxriT (dorzifleqsiiT) 
(Skylv, 1992; Forrest, 2002).  

 
daxuruli nakveTuris sidromi 

 
terfZiris kunTebi ganlagebulia mWidro nakveTurebad, romelTa 

anatomiuri organizacia iZleeva daxuruli nakveTuris sidromis 
ganviTarebis SesaZleblobas. daxuruli nakveTuris sidromi 
ganisazRvreba, rogorc mtkivneuli iSemiuri cirkulaciuri dazianeba,  
romelic ukavSirdeba wnevisa da moculobis gazrdas kunTebis 
SemozRuduli nakveTuris SigniT. mwvave stadiaSi swrafad mzardi 
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wnevisas, magaliTad, nakveTurSi sisxldenisas, simptomebi sagangaSoa 
da Sesabamisi mkurnalobis gareSe mosdevs rTuli Sedegebi qsovilebis 
nekroziT. 

qronikuli nakveTuris sidromi SeiZleba ganviTardes kunTebis 
moculobis gazrdis da/an nakveTuris Seviwrovebis Sedegad. 
klinikurad, mas axasiaTebs tkivili, romlis intensivoba imatebs 
datvirTvisas da kunTis Semdgom aqtivobas SeuZlebels xdis.  mcire 
xniT dasvenebis Semdeg tkivili mcirdeba, magram kunTis aqtivobis 
aRdgenisTanave kvlav Cndeba, anu suraTi waagavs “falangas” Semdgom 
siarulis darRvevas.  

magniturrezonansuli gamokvleviT, “falangas” msxverplTa 
Sedarebisas janmrTel moxaliseebTan, yvela nawameb pirs aReniSneboda 
terfZiris fasciis mniSvnelovani gasqeleba. garda amisa, fasciaSi 
aRiniSneboda morfologiuri cvlilebebi, savaraudod, dakavSirebuli 
nawiburovani qsovilis warmoqmnasTan. terfZiris fasciis aSrevebis, 
daxuruli nakveTuris sindromis an quslis baliSis cvlilebebis 
aranairi niSnebi am gamokvleviT ar iqna gamovlenili (Savnik et al., 2000).  

 
neirogenuli tkivili 

 
normalur terfSi terfZiris mfaravi kani sqelia da mWidrod 

aris dakavSirebuli qveSmdebare qsovilebTan. igi Zalian mdidaria 
Sexebisa da zewolis sensoruli nervuli daboloebebiT. “falangas” 
Sedegad SeiZleba daziandes periferiuli nervi, romelic moicavs 
terfZiris nervul daboloebebsac. ase rom, nervis dazianebiT 
gamowveuli neirogenuli tkivili SesaZloa terfis tkivilis erT-erTi 
meqanizmi iyos.  

 
siarulis darRveva 

 
“falangas” Semdeg Zalian xSiria siarulis darRvevis SemTxvevebi. 

wamebis bevr msxverpls uyalibdeba kompensaciuri Secvlili siarulis 
manera lateraluri kidis (terfis supinaciiT) an medialuri kidis 
datvirTviT (terfis pronaciiT), quslis dartymisas tkivilis Tavidan 
asacileblad. uCveuloa terfis gaSlac. fexis awevisas, rogorc wesi, 
zRudaven ceraTiTis maqsimalur gaSlas da woniT datvirTvas.  

nabijis sigrZe da siarulis siCqare Semcirebulia. siarulis 
manera aris farTo, araplastikuri, aramyari da gaubedavi, rogoric 
sxvadasxva etiologiis periferiuli neiropaTiisTvis aris 
damaxasiaTebeli. terfZiris statikuri refleqsebi, romlebic 
aucilebelia wnevis gadanawilebis SegrZnebis, wonasworobisa da 
siarulisaTvis, gamovardnilia, rasac emateba propriocepciis darRveva  
nervis dazianebis gamo.  

qveda kidurebis momcveli wamebis sxvadasxva formiT gamowveuli 
terfis funqciis darRveva, siarulis maneris Secvla da sxva 
dazianebebi iwvevs kunTovani disbalansis jaWvur reaqcias. xSirad 
mtkivneulia fexis qveda nawilis sxvadasxva jgufis kunTebi maTi 
gazrdili tonusis, kunTebisa da fasciebis daWimvis, mgrZnobiare da 
gansakuTrebiT mgrZnobiare adgilebis da kunT-myesis anTebis gamo. 
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klinikuri gamokvleva 

 
“falangiT” nawameb pirTa klinikuri gamokvleva unda moicavdes:  

1. terfis rbili qsovilebis - quslis baliSebis, terfZiris 
fasciis, kanis - daTvalierebas da palpacias; 

2. terfis funqciisa da siarulis maneris Sefasebas;  
3. qveda kidurebis rbili qsovilebisa da saxsrebis gamokvlevas; 
4. nevrologiur gamokvlevas. 

kidev erTxel unda aRiniSnos, rom “falangas” Semdeg mogvianebiT 
stadiaSi klinikuri gamokvlevis arc erTi monacemi ar aris 
paTognomuri da terfebis Cveulebrivi gamokvleva ar gamoricxavs 
wamebis am specifikuri meTodis gamoyenebas.   

(ix. stambolis protokoli, §202-204) 
 

nevrologiuri gamokvleva 
 

centraluri nervebis mwvave nevrologiuri problemebi miuTiTebs 
Zlier cemas Tavis areSi. wamebis 200 msxverplidan 58%-s miyenebuli 
hqonda Zlieri dartymebi Tavis areSi da maTgan 1/4-ma dakarga goneba 
(Rasmussen, 1990). yvelaze xSiri simptomi Tavis tkivili iyo, romelic 
aReniSneboda gamokvleulTa 50%-ze mets. gamovlinda mniSvnelovani 
korelacia Tavis areSi Zlier cemasa da Tavis tkivils Soris. amis 
msgavsad, gamovlinda mniSvnelovani kavSiri Tavbrusxvevis simptomTan, 
romelic warmodgenili iyo nawameb pirTa 20%-Si.  

Zlierma Seryevam SeiZleba gamoiwvios Tavis tvinis dazianebebi, 
msgavsi “bavSvis Seryevis sindromis” damaxasiaTebeli cvlilebebisa: 
Tavis tvinis SeSupeba, subduruli hematoma da sisxlCaqcevebi 
baduraSi. am e.w. "zrdasrulis Seryevis sindromiT" sikvdilis pirveli 
SemTxveva aRweres  Pounder-ma da Path-ma (1997).   

periferiuli nervebis mwvave dazianebis simptomebi 
damaxasiaTebelia majebze borkilebis dadebisa da TokiT mWidrod 
SekvrisaTvis. xelebiT dakidebis Semdeg aRwerilia mxris wnulis, 
gansakuTrebiT, misi qveda fesvebis, dazianebebi, xolo "palestinuri 
dakidebis" Semdeg – gulmkerdis grZeli nervis dazianeba (Forrest, 2002). 

bevri xangZlivi simptomi, rogoricaa koncentraciis moSla, Tavis 
tkivilebi, mexsierebis darRvevebi da Tavbrusxveva, SeiZleba aixsnas 
Tavis tvinis qronikuli organuli dazianebiT (Abildgaard et al., 1984) da 
moiTxovs neirofiziologiur Sefasebas simptomebis specifikurobis 
dasadgenad. Tumca, unda gvaxsovdes, rom am simptomebis umetesoba  
dakavSirebulia PTSD-Tan. Moreno & Grodin–ma (2002) gamoaqveynes 
detaluri mimoxilviTi statia wamebis da misi nevrologiuri 
garTulebebis Sesaxeb.       

 (ix. stambolis protokoli, §185) 
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nawili 3 : gulsisxlZarRvTa da sasunTqi sistemebi 

 

mwvave simptomebia dispnoe, tkivili gulmkerdis areSi, xvela, naxvelis 
amoReba da gaxSirebuli guliscema. 

wamebis gansazRvruli tipebis gamoyeneba, gansakuTrebiT, sasunTqi 
sistemis organoebs azianebs.  

mkerdis areSi cemam SeiZleba gamoiwvios gulmkerdis kedlis 
dazianeba, neknebis motexilobebis CaTvliT, da sunTqvis Zlieri 
gaZneleba. Sedegad xSirad pnevmonia viTardeba.  

"sveli submarino" ("Wet submarino") dakavSirebulia “mwvave filtvis” 
simptomebis warmoqmnis potenciur riskTan, dabinZurebuli wylis 
aspiraciis gamo. cixis sastiki pirobebi nestian, civ da bnel saknebSi 
xSirad xels uwyobs pnevmoniis, bronqitis an filtvis tuberkulozis 
ganviTrebas.  

eleqtrodeniT wamebam mSeiZleba gamoiwvios gulis gaCereba, Tu 
deni gulze gaivlis (Danielsen et al., 1991). 

wamebis 22 berZeni erovnebis msxverplis (Petersen et al., 1985) kvlevam 
gviCvena, rom xangZlivi siptomebidan: taqikardiis Seteva, gaxSirebuli 
guliscema da/an qoSini, Tanmxleb SiSTan erTad, gamovlenili iqna 22-
dan 6 SemTxvevaSi; gulmkerdSi tkivilis SegrZneba, stenokardiis da 
kunTis tkivilis CaTvliT, - 5 SemTxvevaSi; xolo qronikuli bronqiti 
(xveleba, qoSini fizikuri datvirTvisas) – 8 SemTxvevaSi. es monacemebi 
naTlad aCvenebs wamebis msxverplTa Semdgomi gamokvlevebis 
mniSvnelobas. 

mniSvnelovani eleqtrokardiografiuli cvlilebebi gamovlinda 
aSS jariskacebSi, romlebic serbiis banakebSi hyavdaT dapatimrebuli 
(Corovic, Durakovic, Zavalic & Zrinscak, 2000). 
(ix. stambolis protokoli, §182, §200-201, §213). 
 

saWmlis momnelebeli sistema 
 
wamebasTan dakavSirebuli mwvave simptomebi aRwerili iqna ucxo 

sxeulis yiTaSi moTavsebiT wamebis Semdgom. yiTas da swori nawlavis 
dazianebebi miCneuli iqna, rogorc wamebis Sedegi. dazianebebma 
gamoiwvia tkivili da sisxldena. 

 Sekruloba xSirad warmoadgens analuri tkivilis meorad 
simptoms. yuradReba unda mieqces yiTas gamokvlevas da gamovlenili 
cvlilebebis dokumenturad gaformebas (Allden et al., 2001):  

1.  napralebi miCneulia araspecifikur niSnad, radgan maTi 
naxva SeiZleba zogierTi paTologiuri mdgomareobis drosac 
(Sekruloba, piradi higienis cudad dacva). Tumca, rodesac isini 
vlindeba mwvave fazaSi (e.i. 72 saaTis farglebSi), napralebi mainc 
specifikur niSnad SeiZleba CaiTvalos penetraciis dasadastureblad. 

2. SesaZloa nanaxi iqnas swori nawlavis Canaxevebi sixldeniT an 
mis gareSe. 
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3.  yiTas specifikuri forma SeiZleba Secvlili iyos gluvi 
maraosebri nawiburiT. rodesac nawiburebi SeiniSneba Suaxazis gareT 
(e.i. saaTis ciferblatis XII da VI danayofis garda), isini SeiZleba 
penetraciul travmas miuTiTebdes.  

4. kanis defeqtebi SeiZleba dazianebis Sexorcebis Sedegad iyos 
warmoqmnili. 

5. Cirqovani gamonadenisas swori nawlavidan, mikrobiologiuri 
gamokvleva gonoreasa da qlamidiaze unda Catardes reqtuli 
penetracis yvela saeWvo SemTxvevaSi, miuxedavad imisa, gamonadeni 
SeiniSneba Tu ara. 

wamebis gadarCenil msxverplTa mcire nawilSi aRiniSneboda mwvave 
gastroduodenuri sisxldena, rac SeiZleba axsnili iqnas ukiduresi 
stresiT.   

mwvave gastrointestinuri simptomebi, rogoricaa muclis tkivili, 
diskomforti epigastriumis midamoSi, diarea, Rebineba da a.S., SeiZleba 
ukavSirdebodes wamebas an patimrobas. es simptomebi unda ganvixiloT, 
rogorc Sereuli etiologiis mqone, sadac stresuli situaciiT 
gamowveuli meqanizmebi SeiZleba erT-erTi faqtori iyos. uvargisi an 
ugemuri sakvebi, siTxis SezRuduli miReba da umoZraoba, aseve, 
SesaZloa aRniSnuli simptomebis gamomwvevi mizezi iyos.   

samedicino gamokvleviT, gastrointestinuri simptomebis sixSire 
wamebis msxverplTa Soris msgavsi iyo sakontrolo jgufebisa da 
populaciisa mTlianad (Rasmussen, 1990). 

 (ix. stambolis protokoli, §201) 

 
urologiuri niSnebi 

 
Tirkmlis areSi Zlieri dartymebis miyenebam SesaZloa gamoiwvios 

hematomis ganviTareba TviT TirkmelSi da/an Tirkmlis mimdebare 
qsovilebSi. xSirad dazianebas Tan erTvis hematuria. cemiT an 
eleqtrodeniT wamebisas Sardsadenis lorwovanis pirdapirma travmam, 
aseve, SeiZleba hematuria gamoiwvios. saTesle parkze dartymebma 
SeiZleba gamoiwvios saTesle jirkvlebis dazianeba maTi Semdgomi 
atrofiiT (Abildgaard et al., 1984). 

hemoglobinuria SesaZlebelia SecdomiT miCneuli iqnas 
hematuriad. aRwerilia hemoglobinuriis SemTxvevebi morbenal 
sporcmenebSi terfis travmiT gamowveuli hemolizis gamo (Eichner, 1985). 
imave meqanizmiT SeiZleba aixsnas hematuria wamebis zogierT 
SemTxvevaSi. magaliTad, “falangas” (fexisgulebze dartymebis miyeneba) 
Sedegad ganviTarebuli dazianebebi garkveulwilad hgavs morbenal 
sporcmenTa terfis mudmivi travmebiT gamowveul cvlilebebs. qaSmiris 
policiis dakiTxvis centrebSi savaraudo wamebis Semdeg 
saavadmyofoSi Tirkmlis mwvave ukmarisobiT Semosul 34 pirs Soris 
mxolod fexisgulebze nacem pirebSi aRiniSneboda hemoglobinuria 
(Malik, Reshi, Najar, Ahmad & Masood, 1995). imisaTvis, rom hemoglobinuria 
ganvasxvaoT hematuriisagan, saWiroa gakeTdes Sardis dacentrifugeba; 
moxdeba eriTrocitebis precipitacia, rac gamoricxavs 
hemoglobinuriis SemTxvevas.  
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mioglobinuria viTardeba rabdomiolizis, kunTovani qsovilis 
dazianebis Sedegad, rac SeiZleba gamowveuli iyos cemiT an 
eleqtrodeniT wamebiT (Simpson, 1994). Sards aqvs mowiTalo an 
moyavisfro Seferiloba, rac SecdomiT SeiZleba miviCnioT sisxlad.  

mioglobinuria potenciurad saSiSi mdgomareobaa, radgan igi 
azianebs Tirkmelebs da saxifaToa Tirkmlis mwvave ukmarisobis 
ganviTarebis TvalsazrisiT. (Malik et al., 1993). 

wamebis msxverplTa Soris xSiria Civilebi dizuriaze, rac, 
savaraudod, gamowveulia wamebisas gansakuTrebuli iaraRebis 
gamoyenebiT, gaciebiT an arahigienuri pirobebiT. wamebis msxverplTa 
Soris xangrZlivi Civilebi, dakavSirebuli Sardis buStTan an 
TirkmelTan an orivesTan erTad. 

(ix. stambolis protokoli, §184, §201). 
 

oto-rino-laringologiuri niSnebi 

 
cema wamebis iseTi tipia, romelsac Tan axlavs smenis funqciis 

moSlis maRali riski, gansakuTrebiT, e.w. "telefonis" meTodis 
gamoyenebisas, rac gulisxmobs orive yurze xelisgulebis 
erTdroulad Semortymas.  

"telefoni" iwvevs yuris dazianebis rogorc mwvave, aseve 
xangrZliv simptomebs (Rasmussen, 1990). is warmoqmnis dartymiT talRas 
dafis apkis mimarTulebiT, rac Zalian hgavs afeTqebebis Sedegad 
warmoqmnil talRas. moyvanil magaliTSi Kerr-i (1978) aRwers belfastSi 
momxdari afeTqebis Sedegad dazianebuli piris klinikur gamokvlevis 
Sedegebs:  
"Cveulebriv, sensorul-nervul siyrues Tan axlavs yurebSi xmauris 
SegrZneba. msubuq SemTxvevebSi aRniSnuli xmauri da siyrue SeiZleba 
srulad moixsnas ramodenime saaTSi. mZime SemTxvevebSi SesaZloa 
sruli gamojanmrTeleba arasodes ar moxdes. dafis apkis perforacia 
xSiria da xdeba mis daWimul nawilSi, rac apkis qveda 5/6-s 
warmoadgens. perforacias SeiZleba hqondes xazovani naskdomis, mcire 
xvrelis an sabtotaluri defeqtis forma. xandaxan xdeba sasmeni 
Zvlebis jaWvis dazianebac.    

gansakuTrebiT maRali sixSiris sensorul-nervuli siyrues 
axasiaTebs xmis sixSireebze normaluri smenis SenarCuneba. smena 
SeiZleba aRdges afeTqebidan eqvs TveSi".  

 (ix. stambolis protokoli, §178-180). 
 

ofTalmologiuri niSnebi 
 

nawameb pirebSi Tvalis dazianebis mwvave simptomia 
koniunqtivitebi, gamowveuli Tvalebis asaxvevad WuWyiani naWrebis 
gamoyenebiT, romelic xSirad msxverpls mouxsnelad ukeTia dReebis 
da Rameebis ganmalobaSi. xangrZlivi simptomebi iSviaTia. Perron-Buscail-
ma, Lesueur-ma, Chollet-ma, da Arne-m (1995) gamoikvlies rqovanas SemRvrevis 
SemTxveva mxedvelobis darRveviT Tvalebze eleqtrodenis moqmedebiT 
wamebidan 10 wlis Semdeg.  
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 (ix. stambolis protokoli, §177). 
nawili 4 : ginekologiuri gamokvleva 

 
istoriulad, ualuri Zaladoba qalebze warmoadgenda omisa da 

Zalauflebis iaraRs (Axelsen & Sveaas, 1994). bevr qveyanaSi seqsualuri 
Zaladobis aqtebi qalebis wamebisa da araadamianuri sastiki mopyrobis 
gavrcelebuli meTodebia (Amnesty International, 2001). aRmoCnda, rom 
nawamebi qalebis gaupatiurebis SemTxvevebi Warbobs mamakacebis 
gaupatiurebis arc Tu iSviaT SemTxvevebs (Allodi & Stiasny, 1990). 
sqesdamokidebuli da seqsualuri Zaladoba xSir SemTxvevaSi faruli 
problemaa.  

nebismieri asakis qali SeiZleba iqnas gaupatiurebuli, 60 welze 
meti asakis qalebisa da bavSvebis CaTvliT (WHO, 1996). unda aRiniSnos, 
rom sqesdamokidebuli Zaladoba da gaupatiureba mxolod erT-erTia 
im uamrav travmas Soris, romlebsac qalebs ayeneben da fizikur 
dazianebebs xSirad Tan axlavs fsiqologiuri da socialuri 
garTulebebic.   

sqesdamokidebuli Zaladobis gavlena janmrTelobaze SeiZleba 
iyos  swrafi da xangrZlivi. Tumca, Zaladobis msxverpli qalebi 
mwvave travmis SemTxvevaSi iSviaTad mimarTaven samedicino daxmarebas 
(PATH, 2002). samedicino daxmarebis moZiebis barierebis Semcireba 
SesaZlebelia jandacvis sferoSi sakmarisi raodenobis qalebis 
dasaqmebiT da im specialistebis momzadebiT, romlebic imuSaveben 
ltolvilebTan da nawameb pirebTan seqsualuri Zaladobisa da 
gaupatiurebis msxverplTa gamosavlenad. mniSvnelovania, rom 
msxveerpls hqondes sakmarisi dro miRebuli travmebis aRiarebisaTvis 
(Shanks & Schull, 2000). 
ginekologiuri gamokvlevis Catarebamde, naTlad unda iyos 
gaazrebuli kvlevis  mizani: ganesazRvros mkurnalobis aucilebloba 
an dokumenturad dadasturdes savaraudo seqsualuri Zaldoba. 
iuridiuli miznebisaTvis adamianis uflebebis Selaxvis dokumenturi 
gaformebisas aucilebelia detaluri informaciis Segroveba. 
mniSvnelovania savaraudo wamebis msxverplisagan informirebuli 
(gacnobierebuli) Tanxmobis miReba. seqsualuri Zaladobis msxverplTa 
gamokvlevisas yvelanairi zoma unda iqnas miRebuli xelaxali travmis 
miyenebis Tavidan asacileblad. Seqmnili unda iqnas usafrTxo da 
konfidencialuri garemo. gansxvavebam kulturaSi, religiasa da 
tradiciebSi SeiZleba gavlena iqonios gancdebis aRqmaze, gamoxatul 
simptomebze da imaze, Tu rogor umklavdebian adamianebi Zaladobis 
Sedegad miRebul gancdebs (Kane, 1995).  

unda Segrovdes detaluri samedicino, sameano da ginekologiuri 
anamnezi, seqsualuri aqtivobis, menstrualuri ciklis da 
kontracepciis CaTvliT. seqsualuri Zaladobisa da gaupatiurebis 
fizikuri niSnebi bevradaa damokidebuli intervalze Zaladobasa da 
gamokvlevas Soris. spermis aRmoCena SesaZlebelia qalis 
gaupatiurebidan mcire xnis ganmavlobaSi. dazianebebi SeiZleba 
aRiniSnebodes mTel sxeulze: nakbenebi  da sisxlnaJRenTebi SeiZleba 
iyos tuCebze, kiserze, mxrebze, dundulebsa da mkerdze. yuradRebiT 
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unda iqnas gamokvleuli vulva, saSo, yiTa da Sardsadeni, 
gansakuTrebuli yuradReba ki unda mieqces Sorisis gamokvlevas. 
Sorisze garegnulad SeiZleba aRiniSnebodes naxeTqebi, saSos 
Sesavlis an yiTas kidis CaxevebiT. didi zomis dazianebebisas  saSosa 
da swor nawlavs Soris SesaZlebelia fistulac iqnas nanaxi. 
miTiTebuli unda iyos saqalwule apkis arseboba da misi mdgomareoba 
(Knight, 1991b).  

sasqeso organoebis midamoSi eleqtrodeniT wamebis da/an dartymis 
Sedegad Sardsadenisa da Sardis buStis dazianebebis gamo SesaZloa 
hematuria gamovlindes (Lunde & Ortmann, 1992).  

mwvave simptomebis umetesoba qreba droTa ganmavlobaSi da 
SeuZlebeli xdeba Sorisis nawiburebis diferenciacia 
mSobiarobisSemdgomi an veneriuli avadmyofobis Sedegad 
ganviTarebuli nawiburebisagan. 

mogvianebiT, qalebs SesaZloa aReniSnebodeT sisxldena saSodan, 
libidos daqveiTeba, sasqeso organoebis gaRizianeba, tkivili 
seqsualuri aqtis dros da saSarde gzebis infeqciebi (Campbell, 2002). 
seqsualuri Zaladobis Sedegad SesaZloa daziandes sayrden-
mamoZravebeli sistema, ganviTardes struqturuli dazianebebi, 
funqciuri darRvevebi da menjis saxsrebis disfunqcia qalebSi. isini 
xSirad aRniSnaven welisa da sasqeso organoebis tkivils, 
menstrualuri ciklis darRvevebs da seqsualur problemebs (Arcel, 
2002).  

sasqeso organoebis dazianeba gacilebiT ufro mZimea 15 wlamde 
asakis gogonebSi, agreTve, gogonebsa da qalebSi, romelTac adre 
aReniSnebodaT  sasqeso organoebis sxva dazianebebi. isini 
warmoadgenen sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebiT (STDs) da 
adamianis imunodeficitis virusiT (HIV) dainfeqtebis maRali riskis 
jgufs. gaupatiurebis SemTxvevis kvlevisas ar unda gamoiricxos 
sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebis SesaZlo arsebobac.  
jariskacebs Soris mSvidobianobis drosac ki sqesobrivi gziT 
gadamdebi daavadebebis sixSire 2-5-jer ufro maRalia samoqalaqo 
pirebTan SedarebiT. aqedan gamomdinare, dainfeqtebis riski ufro 
metia im qalebSi, romlebic gaupatiurebulni arian jariskacebis mier 
(Machel, 2000). 

mniSvnelovania, agreTve, orsulobis, mSobiarobisa da kriminaluri 
abortis Sedegebis gaTvaliswinebac, romelTa yvelaze xSiri 
garTulebebia arasruli aborti, sefsisi, sisxldena da 
intraabdominuri dazianebebi, rogoricaa, magaliTad, saSvilosnos 
perforacia an gaxeva (WHO 1998). 

 (ix. stambolis protokoli, §184, §214 –227 da  §231) 

 
nawili 5 : bavSvebis gamokvleva 1 

 
bavSvTa wamebis mravali SemTxveva iqna aRwerili dokumenturad 

adamianis uflebebis damcveli organizaciebis mier da arsebobs 
saSiSroeba, rom es SemTxvevebi mxolod aisbergis mwvervals qmnis 
(Amnesty International, 2000). jer kidev Znelia dajereba imisa, rom wameba 
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SeiZleba gamoyenebuli iqnas bavSvebis mimarT. bavSvTa wameba da 
seqsualuri Zaladoba farTodaa gavrcelebuli, gansakuTrebiT 
eTnikuri konfliqtebis zonaSi (Southall & Kamran, 1998). mdedrobiTi 
sqesis bavSvi orjer ufro mgrZnobiarea Zaladobis mimarT misi 
sqesidan da asakdan gamomdinare (Chinkin, 1998).  

bavSvebi SesaZloa aRmoCndnen wamebis meoradi msxverplni, radgan 
Zaladobis da wamebis gamoyeneba SeiZleba xdebodes maTi romelime 
naTesavis mimarT. isini aseve SesaZloa iyvnen pirveladi msxverplni. 
vinaidan, bevri SemTxvevaa aRwerili bavSvebze wamebis igive meTodebis 
gamoyenebisa, romlebic gamoyenebulia mozrdilebis mimarT, unda 
vivaraudoT, rom maT eqnebaT mozrdilebis msgavsi fizikuri 
simptomebi. jer kidev Zalian mcirea cnobebi wamebis fizikuri 
Sedegebis Sesaxeb, rac tipiuria mxolod bavSvebisaTvis. ras 
gulisxmobs wameba (rogoria misi roli) mozardi sxeulisTvis? rogor 
gavlenas axdens wameba bavSvis ganviTarebaze? 

bavSvebis gamokvleva unda Catardes maTi asakisaTvis Sesabamisi 
gziT, asakis gaTvaliswinebiT. Tumca, jandacvis sferos 
warmomadgenlebma unda gaacnobieron, rom msoflios bavSvTa 
umravlesobisaTvis, bavSvoba mTavrdeba didixniT adre sanam isini 
miaRweven 18 wlis asaks, romlis mixedviTac isini xdebian mozrdilebi 
saerTaSoriso standartebiT. Zaladobis SemTxvevebi, romlebic 
gansakuTrebulad aRiqmeba bavSvis mier da tanjva Sefasebul unda 
iqnas seriozulad, maT gancdebs pativi unda vceT, vinaidan maTi 
umravlesoba xSirad siCumes amjobinebs, garbis, imalebia da gulSi 
iklavs gancdils (Protacio-Marcelino, de la Cruz, Balanon, Camacho, & Yacat, 2000).  

bavSvebis reaqcia travmaze SeiZleba moicavdes: depresias, Zilis 
darRvevas, koSmarebs Zilis dros, SfoTvas, SiSs, daswavlasTan 
dakavSirebul problemebs, post-travmul stress da danaSaulis da 
TviT-danaSaulis grZnobas (Pynoos, Kinzie, & Gordon, 2001).  

travmirebis Semdeg, bavSvebs SesaZloa gamouvlindeT enurezi da 
– ufro iSviaTad – enkoprezi (Kaffman & Elizur, 1983; Simpson, 1993). Ramis 
enurezi sakmaod xSiria saskolo asakis bavSvebSi. is ufro xSiria 
biWebSi vidre gogonebSi. arsebobs myari kavSiri "sawolis 
dasvelebasa" da ojaxur anamnezTan. regresuli enurezi (vlindeba 
mogvianebiT anu aRniSnuli problema wina periodSi ar aRiniSneboda) 
SesaZloa dakavSirebuli iyos stresul movlenebTan.  fizikuri 
gamokvleva da urinalizi gamiznulia organul dazianebaTa 
gamosaricxad, Tumca organuli paTologia SemTxvevaTa mcire nawilSi 
mainc SeiZleba gamovlindes.  

diferenciuli diagnozi unda gatardes Sard-sasqeso traqtis 
infeqciebTan (gansakuTrebiT gogonebSi) da Saqrian diabetTan. 
enurezTan SedarebiT, enkoprezi naklebad gavrcelebulia. igi umetes 
SemTxvevaSi viTardeba rogoc xangrZlivi Sekrulobis Sedegi. mas 
SeiZleba Tan axldes emociuri problemebi. enurezis msgavsad, 
organuli defeqtebi enkoprezis drosac iSviaTia, magram msgavsi 
problema am SemTxvevaSic gamoricxuli unda iqnes. 

im SemTxvevaSi, Tu jandacvis psferos warmomadgenlebisaTvis 
winaswar cnobilia SemTxvevasTan kavSirSi ar myofi sxva dazianebebi, 
aRniSnuli gaamartivebs wamebis fizikuri Sedegebis amocnobas.  
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"Seryeuli bavSvis sindromi" aRweris mixedviT gvxvdeba mxolod 
adreuli asakis bavSvebSi,  Zalian iSviaTad 2 welze meti asakis 
bavSvebSi.  Tumca, am sindromis msgavsi simptomebi aRweril iqna aseve 
mozardSic, romelsac dakiTxvis dros miayenes travma, romlis 
meqanizmi “Seryevis” momentebs moicavda (Pounder & Path, 1997). am 
ukanasknel sakiTxTan dakavSirebiT sistemuri Seswavla da kvlevebi ar 
Catarebula. 
 

SeniSvnebi, komentarebi 
gaeTianebuli erebis konvenciaSi bavSvis uflebebis Sesaxeb termin "bavSvi"- 
ganisazRvreba Semdegnairad: "warmodgenili konvenciis mixedviT, '"bavSvi" niSnavs 18 
wlamde asakis adamians, miuxedavad moqmedi kanonmdeblobebisa bavSvTa Sesaxeb, sadac 
mozrdilTa asakis miRweva ufro adre xdeba”; 

 
danarTi #1 - SemTxvevebis aRwera  

SemTxveva # 1 
 
SeniSvna: SemTxveva #1 dawerilia treningis jgufuri muSaobisaTvis. SemTxvevaSi 
aRniSnuli yvela saxeli da adgili gamogonilia. 

 
SemTxvevis aRwera (klientis mdgomareobis dinamika) 

 
 2003 wlis 25 dekembers 6:10 saswrafo daxmarebis eqimTan (Zlivs laparakobs akeTebs 
pauzebs) - ”Tqven vin brZandebiT, miSveleT, momklaven es mxecebi...  amaT fulis 
gulisaTvis mSobeli ded-mama eyolebaT daxvretili da me vin var --- Tumca vin var 
arc ki vici, ubralod vici rom adamiani var, da Tu marTla eqimi xar miSvele rame... 
romeli eqimi xar, amaT ratom SemogiSves, es raRa nemsia – damawynarebs, me 
dawynareba ki ara Svela minda, Svela!!!” 

2003 wlis 25 dekemberi dRis ganmavlobaSi (periodulad kargavs gonebas, aris 
xolme garindebuli, didi gaWirvebiT xerxdeba kontaqtis damyareba) 
”guli mereva, ver vixedebi, bindi maqvs Tvalebze, au, memgoni davbrmavdi da yurebSic 
ar mesmis araferi, damcvelebi - ra damcvelebi momawerines xeli yvelaferze da 
Tqven raRas miSveliT, araferi mesmis da arc gamegeba ras melaparakebiT.” ”ratom 
mxdiT tanze, Tqven is unda miqnaT, rasac is pirutyvebi dampirdnen?”  ”kai gamikeTeT 
es nemsi da wamiyvaneT, sadac saWiroa” 

2003 wlis 26 dekemberi (sapyrobilis samedicino nawili, SemdgomSi – cixis 
saavadmyofo) 
pacienti kontaqtisaTvis miuwvdomelia, pulsi Zafiseburi, T.A. 80/40 mm. Hg, qoSini R-
22-23’, refleqsebi daTrgunuli, mkveTrad gamoxatuli nistagmi.  

2004 wlis 3 ianvari (sasamarTlo darbazi) 
klientis bebia: ”wamodi Svilo saxlSi, me vici exla rogor mogivli, 

yvelaferi kargad iqneba, me da Senma dam viciT racaa saWiro; Cemi biWi, mTeli 
gundis siamayea, Serkinebis pirvel xazSi burjad arakacs vin daayenebs” 

2004 wlis 4 – 27 ianvari (klientis saxli, konsultantebis – nevrologis, 
kombustiologis, otolaringologis vizitebis dros, mkacri woliTi reJimi) 
”bevri laparaki ar SemiZlia, Tavi mtkiva da gulic mixdeba cudad, ise ai im wamlebs 
rom maZlevT ukeTesad var, sul Zili minda da maviwydeba, magram mere es problema 
maqvs: mesizmreba, rom isev iq im jojoxeTSi var, yvelafers vxedav TiTqos cxadSi 
var, isev mirtyamen da pirSi CaCrili maqvs iaraRi da es qiliki, ”aba vnaxoT 
gavardeba, ui ar gavarda, modi kidev vcadoT” .,.,  arc vici sad mTavrdeba Zili da 
rodis meRviZeba ramdenime wuTi isev vxedav im prokuroris kabinets da mere modis, 
azri rom saxlSi Cems loginSi var. mere ver viZineb da da WotiviT var dilamde, Tu 
ki ar davlev wamals, romelic dilisTvis damitoveT.” ”dRis ganmavlobaSi sul 
mefiqreba, rac moxda imaze, sul vekiTxebi RmerTs risTvis, ratom, albaT amasac 
azri aqvs, gamocdaa es cxovrebaSi da mfarvelma angelozma damixsna, Torem 
sxvanairad verc is xalxi momeSveleboda da verc simarTles ver gaigebda veravin”, 
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”aqamde xariviT janrTeli viyavi da ra vici exla, rogor iqneba Cemi ambavi, sul 
TavSi mitrialebs is azri, rom veRar viTamaSo raRa meSveleba, es TamaSi da hobi 
araa, es Cemi cxovrebaa, biWebi Zalian gverdSi midganan da sul modian, magram rame 
invalidoba rom damrCes da SerkinebaSi veRar Cavdge!!! aseT cxovrebas albaT 
sikvdili mirCevnia, Tumca ara ampartavnebaa es yvelaferi, Tqvenc gverdze midgexarT 
da didi madloba, dRiTi dRe ukeTesad var, imedi maqvs rom mkurnalobisa da 
reabilitaciis mere da es sasamarTloebi, rom damTavrdeba isev davbrundebi, 
davbrundebi aba ra yvelafers SevZleb saqmec meqneba wels vamTavreb da inJinrad 
muSaobis gamocdilebac maqvs da Cemi maia, Cemi sicocxle, ara magisTvis Rirs 
ubralod cxovreba” 

2004 wlis 28-29 ianvari (reabilitaciis centris eqTanTan da socialur 
TerapevtTan erTad mravalprofilian samkurnalo diagnostikur centrSi). ”yvelaferi 
gavakeTeT, rac eqimma daminiSna, ise saxlSic modioda laboranti da me mgoni 
rentgenic gadaviReT da sxvac gakeTda – aRar maxsovs ra, sainteresoa ra analizebi 
maqvs, ragbis gundis eqimsac wavuReb ise momenatra TamaSi, rom Tu yvelaferi rigzea 
Semdeg kviras aucileblad unda viTamaSo, naxevarfinali gvaqvs da biWebs Cemi imedi 
aqvT.” ”ise cxviridan, piridan da yuridan sisxli rom mdioda es gamoCndeba? ara ra 
sisuleles vlaparakob, Tumca exla gamaxsenda Cems advokats xom Cemi sisxliani 
tansacmeli aqvs da es saqmeSi unda Caidos rogorc nivTmtkiceba”. 

2004 wlis 1 Tebervali (pirveli viziti wamebis msxverplTa reabilitaciis 
centrSi) 
”cudad var, es ra testia, ra yvela SekiTxvaze unda gaceT pasuxi, saerTod amas 
ratom mekiTxebiT ese dawvrilebiT, ra ar gjeraT rac iyo, Cemma advokatma da 
saxalxo damcvelma xom gamogigzavnaT yvela dokumenti, mTelma qveyanam icis rac 
moxda da garda magisa cudad gamxada am Tqvenma SekiTxvema, Tqven ra gamomZiebeli 
xarT” ”kargiT, ise gamaxsenda advokatma da saxalxo damcvelis aparatSi vinc 
muSaobs gamafrTxila, rom es saWiroa, ki batono gavagrZeloT ara aba ra .... 
sainteresoa Zalian saintereso marTlac momeSva es autotreningi iyo, aba ra?” 
”relaqsaciuri treningi – meditacia vici matCis win vakeTebT, zogjer vxedav xolme 
rogor unda gavitano lelo, xom gjeraT, arsebobs aseTi ram. ise Zalian momixda 
ukeT var – gavagrZeloT interviu” ”ki batono aucileblad moval da me gavige 
risTvisaa es saWiro” 

2004 weli 7 Tebervali (advokatTan da generaluri inspeqciis prokurorTan 
saubari) 
“me bevri naTesavi da axlobeli myavs da erT-erTma maTganma (is Cemi biZaSvilis 
qmaria, biznesmenia – sponsorobas uwevs Cvens gunds) ramdenime Tvis win mTxova 
momewera xeli kontraqtisiTvis, romelic exeboda misi partniorebisaTvis 
specialuri sainJinro kostruqciis damontaJebas. es is qarxanaa, sadac es kaci 
aqciaTa sakontrolo pakets flobs. saWiroeba uecrad Seiqmna da imis gamo, rom 
seqtemberSi mxolod me mqonda standartuli dokumentebis paketi, romelnic 
aucilebeli iyo amgvari kontraqtis xelmosawerad, mec ar davaRalate.” “ramdenime 
TveSi sagadasaxado da Semdeg prokuratura Cveni saqmis garkveuli detalebiT 
dainteresda, maT ratomRac gauCndaT eWvi, rom aRWurviloba ganubaJeblad da 
gadasaxadebis gadauxdelad iqna Semotanili qveyanaSi, aRiZra sisxlis samarTlis 
saqme. (aqve unda aRiniSnos, rom es TACIS-is granti iyo da Cemma axlobelma yvela 
saWiro dokumenti waradgina). Cemi axlobeli iyo prokutraturaSi da gaakeTa 
werilobiTi gancxadeba sadac daafiqsira, rom me formalurad viyavi kontraqtis 
xelismomweri da rom mTeli pasuxismgebloba masze iyo; es man sakuTari advokatis 
TandaswrebiT notarialurad daamowma (Cven gagvaCnia informacia, rom regionis 
mTavari prokuroris axlo naTesavs kerZo interesi aqvs da cdilobs aqciaTa 
sakontrolo paketi xelSi Caigdos).“ 

2004 wlis 11 – 25 Tebervali (wamebis msxverplTa reabilitaciis centrSi 
fsiqiatrTan ganmeorebiTi konsultaciebi); 
”sul Tvalwin midgas rogor Camawves sigareti – Tan icinodnen es ra kargi 
saferfle viSoveT, xom ar davotovoT aqo, exla sul makankalebs gamaxsenda, Cems 
das rogor Caartyes kondaxi da bebias sila xelukuRma gaawnes, warmogidgeniaT 78 
wlis qals, mere ra vici manqanaSi Camagdes borkildadebuli da Tavze tomara 
Camomacves, ise mimaTries prokuraturaSi da daiwyo” ”ara, me Tqven giJi xom ara 
ggonivarT, xmebi arc mqonia, arc azrebi ar mawuxebs da saerTod maTematikuri 
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ganaTleba maqvs da ragbisti var da yvelgan vvargivar ase Tu ise”, ”yvelaze 
moulodneli – ”telefoni” iyo, exlac yurSi wuili maqvs, rom SemekiTxeT, da Tan 
dReis swors ar damapatimres, ki ori Tve gavida da iciT ras getyviT zustad am 
dRes var ese cudad, wina vizitebis dros, progresi xom iyo exla ki gauaresda Cemi 
mdgomareoba” ”gavagrZeloT, ra Tqma unda, Sua gzaze, xom ar mivatovebT, ise es 
tkivili ar momeSva da mexsierebaSic Cavardnebi maqvs, miWirs sagnebis mecadineoba – 
exla, xom sesia gvaqvs da CaTvlebi da gamocdebi unda movilio, rames yuradRebis 
mokrefisa da mexsierebisaTvis xom ver daminiSnavdiT”  

2004 wlis 1 marti (megobrebTan: kurselebTan da TanagundelebTan kafeSi 
erTad kafeSi) 
”ara jari sul sxva ramea, iq mainc vicodi, rom egrea sikvdils unda uyuro 
TvalebSi da ar meSinoda, momzadebac iyo da oficrebic gverdSi medgnen. Tan rac 
mama momikvda im omis dros, deda da ufrosi xom wavidnen me viyavi ojaxSi kaci da 
ar miWirda araferi Tqven me xom micnobT vinca var” ”ise im qveyanaSi marTla egrea, 
mec gamigonia, rom 10-12 wlis bavSvebs aomeben, da sul omia iq, sofeli sofels 
ebrZvis, da ar Tavdeba iq es; kai magasac akeTeben mkerds aWrian meZuZur dedas... iciT 
exla ra gamaxsenda, rom erTi kaci unda menaxa Cemi sasamarTlos saqmesTan 
dakavSirebiT; wavedi da dagikavSirdebiT, ara araferi, wiTeli imitom var rom 
cocxali var, kai aba gaviqeci, fexi momtydes ki ara ... ” 

2004 wlis 6 marti (fsiqoTerapiuli seansis dros) 
”dRemde ar vici ra iyo, magram is vibratori rom CarTes, dRemde yurebSi midgas is 
xma, da zogjer mgonia, rom es meordeba. eqimo amis Tqma mxolod TqvenTvis SemiZlia 
da es aravin ar unda gaigos, Cemma maiam miTumetes. arc ki vici ra moxda, moxda ki 
rame magram maxsovs is rom maSin gamorTes, roca muxl-idayvis poziciaSi myofma 
xeli movawere im aRiarebas, Tan xeli momityapunes ukanalze da – ai Wkviani biWio. 
isic gamaxsenda, revolveri maSin CamCres pirSi, rodesac vikiTxe Cemi advokati sad 
ario, diax, diax maSin daiwyes ”rusuli ruletkis” TamaSi da Tan meubnebodnen 
magrad mouWire da daWerili gyavdes ar gageqces Seni advokatio”. ”mere 
cxvirpiridan sisxli rom wamskda da yuridanac raRac gadmomdioda maxsovs, magram 
isev mRalatobs mexsiereba verafers ver getyviT, Tan maSin ise viyavi, rom ToTqos 
durbindSi viyurebodi da gamWvirvale farda iyo Camofarebuli, ai nislian amindSi, 
rom ver erkvevi ise”. ”es yvelaferi, rom gamaxsenda, civma oflma damasxa da 
makankalebs, jer ver vpatiob, albaT Cemi sulieri damrigebeli damexmareba am 
saqmeSi; sasamarTloze xval mivdivar da ar minda ase boRmiT gavsebuli viyo, 
relaqsaciuri treningi xoma ar gvecada?” daxloebiT erTi saaTis Semdeg ”gmadlobT, 
me darwmunebuli var Cems TavSi da xval yvelaferi kargad iqneba, exla maias 
davurekav da sadme gavisernebT”  

2004 wlis 7 marti (advokatTan erTad sasamarTlodan ukana gzaze) 
”Zalian gTxov am gziT nu wavalT, ratom? ici ra erTi rame unda mogiyve, am bolo 
dros, sadac ki prokuraturis Senoba dgas, im quCaze veRar davdivar, mindeba xolme 
rom mivivarde da davxoco is jalaTebi, Tan mtanjavs is, rom adamianis mokvlaze 
vfiqrob”  

2004 wlis 14 marti (saxalxo damcvelis aparatSi Sexvedraze mxardamWeri 
multiciplinaruli gundis wevrebTan Sexvedris dros) 
 am bolo dros vatyob Cems Tavs rom Sevicvale da ar vici ra davarqva amas. 
adamianebTan urTierToba miWirs da marto yofna minda, maiasTan urTierTobaSic 
meSinia, rom problemebia ar gamiCndes”, ”ki Tqven marTali xarT es 
fsiqoTerapevtTanac erTad unda ganvixilo, Tan ra damemarTa, Tavi momeWra bolo 
matCSi saxifaTo boWva gavakeTe da 10 wuTiT rom mimabrZanes msajs xeli vkari, mere 
kidev daviboRme da Cxubze gamoviwvie erTi axalbeda. ubralod xom ici, rom es me ar 
maxasiaTebs, magram mesamed xdeba, rom Tavs ver vikaveb, (das veCxube da bebiasac 
veuxeSe) da vgrZnob, rom ver vakontroleb Cems Tavs. 

2004 wlis 22 marti (megobar gogonasTan erTad sernobis dros) 
”ar vici, rogor iqneba iqneba saqme sasamarTloSi, mainc TavdebiT var gamoSvebuli 
da Tan, xom ici janmrTeloba rogor damiziand da ginda exla Sen Cemnairi invalidi, 
moica raze tiri kargi ra es ise vTqvi... ra unda miTxra iseTi rac saerTod 
gadamaCvevs aseT laparaks? bavSvi gveyoleba? orsulad erT Tveze metia xar!!!”  
ramdenime wuTis ganmavlobaSi ”ara mipasuxe colad momyvebi Tu ara?” 
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saqmis mokle viTareba – wamebis konteqsti  
1) saidentifikacio informacia 
“Cemi saxeli da gvaria XXX da me 25 wlisa var” 
damatebiTi informacia 
 dabadebis TariRi: 1979 wlis 19 oqtomberi  
 moqalaqeoba: problemuri regionis erT-erTi qveyana 
 erovneba: erovnuli umciresobis warmomadgeneli 
 ojaxuri mdgomareoba: dauojaxebeli 
 dabadebis adgili: maRalmTiani regioni 
 amJamindeli sacxovrebeli adgili: didi qalaqi 
 ganaTleba: daumTavrebeli umaRlesi 
 dasaqmeba: periodulad dakavebulia arakvalificirebuli damatebiTi 
samuSaoTi 
 religia: tradiciuli misi regionisTvis 
 saidentificacio dokumenti: dabadebis mowmoba 
 gamomkvlevi eqimis saxeli, gvari  da licenziis # (N.B. igi msxverplis 
sawinaaRmdego sqesisaa): (unda Seivsos specialistis mier) 
 pirebi, romelnic imyofebian gamokvlevisas oTaxSi da amis mizezi: (unda 
Seivsos gamomkvlevi specialistis mier) 
 sasaubro ena: mSobliuri ena 
 mTargmnelis saxeli da gvari (N.B igi warmoadgens erovnul eTnoss, romelic 
dapirispirebuli iyo gamosakvlevi piris eTnosTan) (unda Seivsos gamomkvlevi 
specialistis mier) 
 SezRudvebis aRniSvna (unda Seivsos gamomkvlevi specialistis mier) 
 dakavebis adgili: (unda Seivsos gamomkvlevi specialistis mier) 
 
2) Anamnesis Vitae et Morbi da fsiqo-socialuri anamnezi dapatimrebamde 
 “dapatimrebamde me janmrTelobis mxriv aranairi problema ar mawuxebda, magram 
bavSvobaSi motexili mqonda fexi (dRemde ragbs vTamaSob sauniversiteto gundSi) 
arasodes gamomiyenebia wamlebi (magaliTad dopingi da steroidebi) narkotikebze 
laparaki zedmetia, magram tradiciisamebr mesame taimSi  biWebTan erTad vsvam xolme. 
ar vewevi da arc momiwevia arasodes. 
 fsiqo-socialuri anamnezi dapatimrebamde 
“arasodes ar mawuxebda fsiqikuri janmrTelobis mxrivproblemebi, magram orjer 
maqvs gadatanili tvinis Seryeva (12 da 17 wlis asakSi). ojaxSi me umcrosi Svili var 
myavs da-Zma. mama daiRupa 1997 wels samxedro konfliqtis dros, mas Semdeg dedam da 
Zmam daiwyes muSaoba sezonur samuSaoebze evrokavSiris erT-erT wevr qveyanaSi (iq 
Cveni biZa cxovrobs, im qveynis moqalaqea) me ZiriTadad dasTan da bebiasTan erTad 
vcxovrob. 2 weli vimsaxure jarSi da dabrunebis Semdeg gavagrZele swavla, minda 
inJineri gamovide. 2002 wels Sevxvdi gogonas, romelTanac vmegobrob”  
wina samedicino Semowmeba 
“saavadmyofoSi wolisas mominaxules damoukidebelma eqimebma, saxelmwifo 
sasamarTlo-samedicino eqspertebma da sxva xalxmac isini dawvrilebiT swavlobdnen 
Cems mdgomareobas, amJamad me reabilitaciur centrSi davdivar 
fsiqoTeraperapevtTan yovelkvireul seansebze. 
3) movlenis istoria  
 SeniSvna: frCxilebSi CaweriliNinformacia mxolod damatebiTi CakiTxvis Semdeg 
aris xelmisawvdomi 

“me bevri naTesavi da axlobeli myavs da erT-erTma maTganma (is Cemi 
biZaSvilis qmaria, biznesmenia – sponsorobas uwevs Cvens gunds) ramdenime Tvis win 
mTxova momewera xeli kontraqtisiTvis, romelic exeboda misi partniorebisaTvis 
specialuri sainJinro kostruqciis damontaJebas. es is qarxanaa, sadac es kaci 
aqciaTa sakontrolo pakets flobs. saWiroeba uecrad Seiqmna da imis gamo, rom 
seqtemberSi mxolod me mqonda standartuli dokumentebis paketi, romelnic 
aucilebeli iyo amgvari kontraqtis xelmosawerad, mec ar davaRalate.” 
“ramdenime TveSi sagadasaxado da Semdeg prokuratura Cveni saqmis garkveuli 
detalebiT dainteresda, maT ratomRac gauCndaT eWvi, rom aRWurviloba 
ganubaJeblad da gadasaxadebis gadauxdelad iqna Semotanili qveyanaSi, aRiZra 
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sisxlis samarTlis saqme. (aqve unda aRiniSnos, rom es TACIS-is granti iyo da Cemma 
axlobelma yvela saWiro dokumenti waradgina). Cemi axlobeli iyo prokutraturaSi 
da gaakeTa werilobiTi gancxadeba sadac daafiqsira, rom me formalurad viyavi 
kontraqtis xelismomweri da rom mTeli pasuxismgebloba masze iyo; es man sakuTari 
advokatis TandaswrebiT notarialurad daamowma (Cven gagvaCnia informacia, rom 
regionis mTavari prokuroris axlo naTesavs kerZo interesi aqvs da cdilobs 
aqciaTa sakontrolo paketi xelSi Caigdos).“ “2003 wlis 24 dekembers Cven saxlSi 
niRbianTa jgufi SemoiWra, maT milew-molewes yvelaferi, cemes moxuci bebiaCemi, da-
Zmac gamilaxes, amomitriales xelebi, damades xelborkilebi da wamiyvanes 
regionaluri prokuraturis ofisSi (momaTavses mTavari prokuroris kabinetSi). 
daiwyo Cemze zewola,  raTa xeli momewera aRiarebiT Cvenebaze zogierTi 
Tanamdebobis pirisaTvis qrTamis gadacemasTan dakavSirebiT. advokati, rom 
moviTxove, mTavarma prokurorma pirSi CamCra revolveri da gamohkra – “barabani” 
carieli iyo. man es procedura ramdenjerme gaimeora im Rames, Tan damcinavad 
meubneboda “ai ra kargad gamogvdis rusuli ruletkis TamaSi, ise 3 tyvia “barabanSi” 
ki devs. Semdeg daiwyo Cemi cema,  ZiriTadad TavSi. maT Semomaxvies Tavze sveli 
raRac tilo da mZime sagani Camartyes, ver vxedavdi ra iyo. TvalT damibnelda, 
ramdenime wuTi verafers vxedavdi. civi wyliT masulierebdnen; mere dampirdnen 
gaupatiurebas. mucelze 4-jer damawves sigareti da “telefoni” gamikeTes.” mere 
gaaSiSvles da vibratori daanaxes “es SenTvis uwyveti siamovnebisTvis mosaniWeblad 
gvWirdebao”. bolos XYXX gatyda da xeli moawera aRiarebiT Cvenebas. amis Semdeg 25 
dekembris dilis 6 saaTze gadayvanil iqna policiis winaswari dakavebis sakanSi, 
sadac policielebis mier dauyovnebliv iqna gamoZaxebuli saswrafo samedicino 
daxmarebis brigada da misma xelmZRvanelma Seatyobina saxalxo damcvelis aparatis 
TanamSromlebs da wamebis msxverplTa reabilitaciis centris TanamSromlebs. 
Semdegi dRis ganmavlobaSi kidev orjer gaxda saWiro saswrafo daxmareba, 
policielebma misces axali tansacmeli da sisxlSi moTxvrili ki axloblebs 
daubrunes. 26 dekembers gamosakvlevi piri gadayvanil iyo centralur sapyrobileSi, 
magram iq igi ar miiRes mas Semdeg rac samedicino nawilis eqimma ganacxada ”es 
trupia, ra unda amas cixeSi”; ris Semdegac igi iusticiis saministros saavadmyofoSi 
gadaiyvanes.  
winaswari sasamarTlo mosmenisas XYXX TavdebiT iqna ganTavisuflebuli da 
dauyovnebliv gagzavnil iqna saxalxo damcvelis mier wamebis msxverplTa 
reabilitaciis centrSi kursis gasavlelad. generaluri prokuraturis mTavarma 
inspeqciam daiwyo wamebis faqtebis gamoZieba am konkretul SemTxvevaSi. 
4) gamoyenebuli wamebis meTodebi 
 cema xelebiT, iaraRis tariT, sxva blagvi sagnebiT, Tavis qalis travmis 
fonze gonebis dakargva (ramdenjerme) 
 iZulebiTi gaSiSvleba da gaupatiurebis muqara da imitacia. 
 damwvrobebis miyeneba (sigaretiT) 
 “telefoni”  
 izolacia bnel, civ oTaxSi uJangbado garemoSi, pirovnebis deprivacia.  
 wamebis gaurkveveli molodini, ojaxis wevrebis wamebis muqara  
 cru sikvdiliT dasja 
 ararealuri arCevani (aRiarebiTi Cvenebis misaRebad) 
 5) simptomatika (mwvave da qronikuli) da uunarobani (invalidoba)  
mwvave simptomatika:  
 Tavis qalis travma gonebis dakargviT  
 marcxena idayvis Wriloba 
 wertilovani Termuli damwvrobebi (4 muclis areSi) 
 mwvave sisxldena cxviridan, pirida da yurebidan 
 tkiviliT gamowveuli Soki  
 stenokardiuli Seteva da sunTqvis ukmarisoba  
 daJeJilobebi mTeli sxeulze 
 smenadobis dakargva marjvena da daqveiTeba marcxena yurSi 
qronikuli Sedegebi: 
 4 naiarevi (Srami) muclis areSi 
 Zil-RviZilis ciklis darRveva. 



 229

 qronikuli tkivilis sindromi mTels sxeulSi, gansakuTrebiT sezonis da 
amindis cvalebadobisas da travmuli movlenebis gaxsenebisas 
 smenadobis dakargva marjvena yurSi 
6) Catarebuli konsultaciebi da gamokvlevebi  
konsultaciebi: eqim-Terapevtis, eqim-nevrologis, eqim-fsiqiatris, eqim-
otolaringologis, eqim travmatologis, eqim-radiologis, eqim-kombustiologis, eqim-
endokrinologis, fsiqolog-fsiqoTerapevtis, advokatis, socialuri Terapevtis, 
eqTnis.  
  
laboratoriuli da instrumentaluri gamokvlevebi: rentgenografia sxvadasxva 
proeqciaSi, muclis Rrus eqoskenireba, sisxlis da Sardis saerTo analizebi, 
sxvadasxva bioqimiuri analizebi. 
7) fsiqologiuri Sefaseba da fsiqikuri statusi 
fsiqikuri mdgomareoba: 
XYXX-s mwvave stadiaSi aReniSneboda afeqtur-Sokuri reaqcia, stuporozuli varianti 
dezorientaciiT, cnobierebis veils SeviwroebiT da mexsierebaSi CavardniT. amJamad 
garegnulad mowesrigebulia. orientirebulia sworad, mofiqreba-mosazrebis 
procesebi sxarti da adeqvaturi (konkretikisken mimarTulebiT) gonebrivi 
ganviTarebis done – saSualo, miRebuli codnisa da gamocdilebis Sesabamisi. igi 
Tavaziani da TanamSromlobaze iyo orientirebuli, saubrobda gasagebad da 
Tavisuflad. gamokvlevis dros ar gamovlenila arc halucinaciebi, arc bodviTi 
azrebi da arc raime sxva fsiqozuri registris simptomatika. yuradRebis 
koncentracia gaZnelebuli, mexsiereba – ZiriTadad Senaxuli. emociuri foni 
gamoirCeva disforiulobiT wamebis faqtebisa da jalaTebze saubrisas, TandarTuli 
afeqtur-vegetatiuri reaqciebiT (moWarbebuli oflianoba, wamowiTleba, kankali) 
amave dros iyo emociurad adeqvaturi, kongruentuli da mizanmimarTuli travmuli 
movlenebis ganxilvisas. suicidaluri ideebi ar gamovlenila, magram man aRniSna, 
rom “mzad var movkla is jalaTebi”, da mogvmarTa daxmarebisaTvis (igi religiuri 
pirovnebaa da ganicdis,rom ver apatia da ver Seundo). 
fsiqologiuri Sedegebi: 
posttravmuli stresuli aSlilobis simptomebi: 
 ganmeorebadi Ramis koSmarebi, romelTa fonze eRviZeba civ oflSi,  “TiTqos 
vcurav”, dezorientirebulia 5-10 wuTis ganmavlobaSi – miaCnia rom kvlavac 
patimrobaSia da ukiduresi daZabulobis fonze uWirs CaZineba. travmul movlenaze 
akviatebuli mogonebebis fonze ganviTarebuli vnebaTaRelvis mwvervalze - Flash back-
is epizodebi.  
 Tavis arideba vlindeba: uunarobaSi Tundac gaiseirnos quCebSi, sadac 
prokuratura, an/da sxva Zalovani saministroebia ganlagebuli. aseve ar SeuZlia 
axlobel adamianebTan da ojaxis wevrebTan travmul movlenebze saubari. erTxel - 
panikuri Setevis epizodi gaqceviT axloblebis wridan, rodesac saubari Camovarda 
ugandaSi Seqmnil situaciaze (diskusia exeboda jariskac-bavSvebs, wamebis praqtikas 
da oms).  
pirovnuli cvlilebebi warmodgenilia: 
 mtrobis mateba, undobloba da eWvianobis mateba, amasTan Serwymuli 
sirTuleebi urTierTobebSi, ganmartoebisa da karCaketilobis tendenciebi, 
sircxvilisa da uimedobis gancda, periodulad gaRizianebadobis da umarTavi 
mrisxanebis (agresiis) epizodebi (gansakuTrebiT problematuria klientisaTvis 
ragbis TamaSis dros)  
8) somato-nevrologiuri mdgomareoba 
mwvave fazaSi Tavis qalis travmis travmuli dazianebis niSnebi: Tavbrusxvevva, 
koordinaciis darRveva, gulisrevisa da pirRebinebis SegrZneba. somaturad 
wertilovani damwvrobebis Sedegad Camoyalibebuli naiarevebi (mesame xarisxis 
damwvroba) marjvena yuris dafis apkis travmuli perforacia. qronikuli Sedegebi:  
marjvena yurSi smenadobis sruli dakargva, qronikuli tkivilis sindromi, 4 
nawiburi muclis areSi. 
 9) gaweuli daxmareba da mxardaWera 
gamosakvlevi piris mdgomareobis amsaxveli yovlismomcveli dokumentacia 
Segrovebuli da fiqsirebulia da amJamad mas utardeba mkurnaloba-reabilitaciis 
kursi damoukidebel, arasamTavrobo, specializirebul centrSi 
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multidisciplinaruli gundis dinamiuri meTvalyureobiT; agreTve damoukidebeli 
saadvokato firma warmoadgens mis interesebs ori mimarTulebiT: 1) klientis 
sisxlis samarTlebrivi devnis Sewyveta da 2) saxelmwifo represiuli sistemis 
warmomadgenlis mxridan wamebis faqtebis dadastureba da adeqvaturi moraluri da 
finansuri kompensaciis miReba 

davaleba gunduri muSaobisaTvis: 
 

1. CamoayalibeT Tqveni moqmedebis gegma.  
2. CamoayalibeT SekiTxvebi, romelic SesaZlebelia daesvas  sasamarTlo 
samedicino eqsperts.  
3. SeadgineT sasamarTlo samedicino eqspertizis Casatareblad saSuamdgomlo 
werili.  

 

 

 

 
SemTxveva # 2 

 
SeniSvna: samagaliTo SemTxveva #2 dawerilia treningis jgufuri muSaobisaTvis. 
SemTxvevaSi aRniSnuli yvela saxeli da adgili gamogonilia. 
 
moqalaqe XXX; dabadebuli 1981 wels, Ag-Si, daamTavra saSualo skola, muSaobs erT-
erT kompaniaSi damlageblad. cxovrobs mSoblebTan da umcros ZmasTan erTad. 
 
SemTxvevis aRwera 
9 ivniss, samsaxuris damTavrebis Semdeg movdiodi quCaSi. mze axali Casuli iyo. 
ucnobma mamakacma damiZaxa Cemi saxeli; imavdroulad, sanam Semovbrundebodi ramdenime 
pirma SemboWa, isini xmamaRla yvirodnen da mlanZRavdnen, pirze amafares xeli da 
iZulebiT Camsves manqanaSi, sanam dayvirebas movaswrebdi. isini ganagrZobdnen muqaras 
da meubnebodnen, rom rogorc iqna sabolood Camigdes xelSi da pasuxs magebinebdnen 
yovelive imisaTvis rac Cavidine, da amjerad dausjeli Tavs veRar davaRwevdi. maT 
damawvines Zirs da fexebi Tavze Semomawyves. me verafers vxedavdi, ukve sunTqvac 
gamiWirda. me ar vicodi vin iyvnen es pirebi, sad da ratom gamitaces da Zalian 
SevSindi. uceb manqana romeliRac adgilas gaCerda da me Tvaleb axveuli 
gadmomiyvanes. me isic ver gavarkvie Tu ramdenni iyvnen isini, Tumca savaraudod isini 
yvela mamakacebi iyvnen. maT xelebi damiWires da winisaken mibiZges. Cven SevediT 
SenobaSi, sadac SevCerdiT liftTan. isini vulgarulad xumrobdnen erTmaneTSi da 
damcinodnen, axsenebdnen seqsualuri xasiaTis sityvebs da icinodnen. 
 
liftidan gamosvlis Semdeg maT mibiZges winisaken da me SevigrZeni rom aRmovCndi 
magidis msgavs saganTan pirispir. Semdgom maT momTxoves piradobis saidentifikacio 
informacia da me gavigone sabeWdi manqanis xma. momxsnes majis saaTi da TiTidan 
beWedi. me gavacnobiere, rom policies ganyofilebaSi unda vyofiliyavi. maT Semagdes 
bnel oTaxSi. erT-erTi piri sikvdiliT damemuqra Tu me Tvalebs avixsnidi, damtoves. 
oTaxSi, romelic sruliad carieli iyo. me mivedi kuTxeSi da davjeqi. sruli siwynare 
sufevda. amgvarad yovelgvari kavSiri Cemsa da garesamyaros Soris Sewyda. aravin 
icoda Tu sad viyavi. veravin gaigebda aseve rom movekaliT kidec. mxolod SemTxveviTi 
sagazeTo statiidan saTauriT – “qalis gvami napovnia sadRac tyeSi” Seityobdnen 
albaT Cems ambavs. me ar maxsovs ramdeni xani gavatare Caketil oTaxSi. TiTqos saaTebi 
da dReebi gasuliyo. lodini sul ufro da ufro mZlavr SiSs badebda CemSi. Cem Tavs 
veubnebodi rom ucnob pirTa mier Cemi dacinva da vulgaruli sityvebiT momarTva 
ufro metad gasaZlisi iyo vidre amJamindeli Cemi yofa. bolos gadavwyvite 
davwoliyavi da dameZina. zustad am dros kari gaiRo, ucnobi mamakaci Semovida 
oTaxSi, fexi wamomartya da damiyvira – “adeqi!”. 

Semdgom Semiyvanes gadaWedil oTaxSi. me Sua oTaxSi videqi. Cems irgvliv myofi 
mamakacebi binZuri da vulgaruli JargonebiT laparakobdnen. isini ironiulad da 
damcinavad moixseniebdnen Cems sxeuls da garegnobas, aseve dasZendnen rom yovelive 
sazizRrobebs gamikeTebdnen. isini aseve cudad moixseniebdnen Cems Zmas da Cems ojaxs. 
rogorc Cans maT garkveuli informacia ukve gaaCndaT Cemze. isini kiTxvebs misvavdnen 
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da laparaks ganagrZobdnen. mas Semdeg rac ganvacxade rom me araferi ar vicodi, 
vigrZeni cema gaurkveveli mimarTulebidan. isini mirtyavdnen TavSi, gulmkerdSi, 
zurgSi, kisers migrexdnen da TmiT maTrevdnen. sabolood erT-erTma maTganma Tqva 
rom gavegdeT iqidan. man ganacxada, rom mas Semdeg rac cotas vifiqrebdi azrzec 
movidodi.  

Semdgom maT Semagdes sakanSi. me vifiqre rom yvelaferi ukve dasrulda, Tumca 
samwuxarod Sevcdi. cota xanSi kari kvalv gaiRo da mamakacis xmam mibrZana 
avmdgariyavi. man axveul Tvalebsa da naWers Soris bambis msgavsi qsovili CamiWeda da 
axla ukve saerTod veRar vxedavdi verafers. ramdenime nabijis gadadgmis Semdeg sxva 
oTaxSi aRmovCndi. am dros iq ukve ramdenime mamakaci imyofeboda. isini mTxovdnen 
meTqva yvelaferi rac vicodi, Tumca ra unda meTqva es meTviTonac ar vicodi. amis 
Tqmis Semdgom isini uceb momvardnen da damiwyes sakuTari SarfiT moxrCoba. me veRar 
vsunTqavdi da ugonod daveci Zirs. maT gamaTries sxva oTaxSi, damixSes piris Rru da 
amxsnes Tvalebze dafarebuli qsovilebi mcire xniT. me vixile Cemi megobari, 
romelsac Tvalebi hqondaT akruli, iyo sruliad SiSveli, sveli da laparakobda 
mcires. me miyvarda igi, vinaidan Cems saukeTeso megobrad mimaCnda. uceb TvalT 
damibnelda da tkivili vigrZeni. maT damiwyes xelaxali dakiTxva. sul ufro da ufro 
meti intensiobiT mimeorebdnen kiTxvebs. me ar vici ras vpasuxobdi. maT ukve icodnen 
yvelaferi. mcire xanSi me kvlav damabrunes Cems sakanSi. 

me ar vici ramdeni xani davyavi iq. wuTebi saaTebad da dReebad meCveneboda. me 
yvelafris gavlenis sferoSi moveqeci, droisac ki. Semdgom gaisma maRal xmaze aweuli 
musika. es autaneli iyo. isini mudmivad ukravdnen erTsa da imave kasetas. isini 
virtualurad ukravdnen Cems TavSi. me ar miyvarda msgavsi xasiaTis musika. me albaT 
verasodes SevZleb es musika xelaxla movismino. es musika CemSi kvlav gaacocxlebs 
yvela am scenas. vfiqrob imasac rom albaT Cemi cnobierebidan verasodes amovSli 
aRniSnul scenebs. me TviTmkvlelobaze vfiqrobdi. me maSinebda umniSvnelo SekrToma 
an xmauric ki, vinaidan vfiqrobdi rom isini kvlav Cems gasayvanad movidodnen. uceb 
maT marTla gamoaRes Cemi saknis kari. rkinis karis xmauri exlac ar amomdis Tavidan 
da eqosaviT gaismis Cems cnobierebaSi.  

maT kidev erTxel amixvies Tvalebi da kvlav gamiyvanes oTaxSi. kidev eTxel 
damisves kiTxvebi, miyvirodnen da xmaurobdnen. maT miTxres rom sadac aris isini Cems 
Zmas moiyvandnen, raTa Cems Tvalwin ewamebinaT. maT isic miTxres, rom ician is 
udanaSauloa, Tumca mainc dasjidnen Cems gamo. isini sul ufro xSirad da xSirad 
imeorebdnen frazas – “Seni gulisTvis”. me Zalian axlo urTierToba mqonda Cems 
ZmasTan. igi 6 wliT aris Cemze umcrosi da me misTvis deda ufro viyavi vidre da. imis 
gafiqrebac ki rom maT SeeZloT Cemi ZmisTvis zianis miyenebda usulo qvasaviT 
maSeSebda. ukanasknel Zalebs vikrefdi raTa maTTvis raime meTqva, Tumca isini 
damxvedr SekiTxvebs misvamdnen, da Cems pasuxsac ki ar elodebodnen. maT ukve icodnen 
yvelaferi da mec yvelaferi vTqvi; miuxedavad amisa aRniSnuli drois ganmavlobaSi 
isini ufro da ufro met zewolas awarmoebdnen Cemze. me ukve aRar gamaCnda mosazreba 
imis Sesaxeb Tu ra unda meTqva kidev. 
 
maT kvlav Semagdes Cems sakanSi. yovelive Zalian autaneli iyo CemTvis. isini kvlav 
dabrundnen da isev gamiyvanes oTaxSi. misvavdnen SekiTxvebs, melaparakebodnen da mec 
vpasuxobdi. me vcdilobdi davfiqrebuliyavi da swori pasuxebi momenaxa. amis Semdeg 
erT-erTma maTganma meores ubrZana gaveSiSvlebine. maT ZaliT gamxades tanze 
yvelaferi, sacvalic ki. uceb sruliad SiSveli aRmovCndi. me ar SemeZlo 
gavSiSvlebuliyavi Tundac sakuTari dedis win da axla pirvelad cxovrebaSi 
sruliad SiSveli aRmovCndi absoluturad ucxo adamianebis winaSe. yvelaferi rac 
Semdgom moxda bundovnad maxsovs. mxolod mcire detalebi SemorCa Cems mexsierebas. 
yvelaferi qaoturad da areulad maxsendeba da Zalian mimZims amis aRwera. 
romeliRacam mWidrod CamWida xeli. me ar SemeZlo gavnZreuliyavi da tkivili 
vigrZeni. xelebi SemomaWdes. Seexnen Cems mkerds, sxeulis yvela nawils. isini 
gansakuTrebiT awvalebdnen Cems mkereds, es Zalian mtkivneuli iyo. sircxvilisa da 
SiSisagan kinaRam movkvdi. usazizRres suns vgrZnobdi, vusmendi xmamaRal sicils, 
Semzarav xmebs, romlebic saSinel rameebs ambobdnen. saSinel tkivils ganvicdidi. 
vcdilobdi rogorme damemTavrebina yvelaferi. me amas ukve veRar gavuZlebdi, ukve 
araviTari grZnobebi aRar gamaCnda, TiTqos sxva romelime planetaze vimyofebodi. 
Tumca rodesac realur situacias vubrundebodi vxvdebodi rom ar gavmqralvar da 
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kvalv am sastiki realobis pirispir vimyofebodi. me ukve aRar mesmoda ras 
mekiTxebodnen, ras vpasuxobdi. uceb vigrZeni, rom civi wylis Wavlis qveS vimyofebodi. 
sruliad vkankalebdi; Zalian civi iyo. uceb maT marto damtoves Zirs dagdebuli, 
gavidnen oTaxidan da mxolod is amazrzeni musika damitoves, romelsac mTeli 
arsebiT ver veguebodi. oTaxSi Zalian cioda, me TiTqmis srulad gaviyine. me ar 
mqonda tirilis Tavic ki. veRar vxvdebodi sad vimyofebodi, vin  an ra viyavi. iyo 
mxolod sicariele da araferi mis garda... isev da isev igive. maT kidev erTxel 
amiyvanes, melaparakebodnen da misvavdnen SekiTxvebs. me vcdilobdi mepasuxa. isini 
arafriT kmayofildebodnen da Cemgan mets moiTxovdnen. Cemi pasuxebi maTTvis 
arasrulyofili da  arasakmarisi iyo da ar vicodi Tu ra unda meTqva meti. me 
absoluturad SiSveli viyavi. uceb erT-erTma Tqva rom dro iyo saqme daewyoT. me 
damawvines da raRacaze mimabes. isini raRacas masxavdnen sxeulze; marjvena fexis 
TiTze gaurkveveli sagani momabes. sxva raRac sagniT exebodnen Cems sasqeso 
organoebs. uceb uZlieresi tkivili vigrZeni, Cemi mTeli sxeuli uecrad SeikumSa, 
TiTqos Cemi marjvena fexi TavisiT amoZravda. amis Semdeg aRaraferi maxsovs, goneba 
davkarge. rodesac goneba damibrunda iatakze viweqi da mTlianad sveli viyavi. Semdeg 
maT igive saknamde mimaTries.   

namdvilad ar vici ramdeni xani davyavi am sakanSi. rogorc ukve avRniSne 
yovelive qaosurad maxsovs. mogvianebiT, kidev ramdenjerme gamiyvanes raTa xeli 
momewera raRac furcelze, Semiyvanes da damatovebines ramdenime oTaxi, Tumca maT me 
aRar gavuSiSvlebivar. isini mxolod mcemdnen da TmiT mimaTrevdnen dro da dro. am 
ori dRis ganmavlobaSi momitanes mxolod ori xorciani sendviCi, aseve yveli da puri. 
isini Seuracxofas mayenebdnen da ar maZlevdnen saSualebas survilis qonisas 
mivsuliyavi tualetSi. isini gamudmebiT mlanZRavdnen da xels mkravdnen gzaSi, 
iZulebiTi gadaadgilebis dros. am xnis ganmavlobaSi me mudmivad mqonda axveuli 
Tvalebi da mxolod tualetSi maZlevdnen saSualebas amexsna isini. tualetSi yofnis 
dros mikrZalavdnen karis daxurvas, ris gamoc udides sircxvils ganvicdidi. amis 
gamo vcdilobdi mimeRo rac SeiZleba mcire raodenobiT wyali, raTa ar gamCenoda 
tualetis moTxovnis survili, aseve imis gamo rom zizRs ganvicdidi tualetidan 
daleuli wylis gamo. 

me kidev erTxel viqeni gayvanili sxva oTaxSi. mamakaci magidas misjdomoda. me 
vifiqre rom axla yvelaferi kvlav Tavidan ganmeordeboda, Tumca naTeli xdeboda, 
rom es ucnobi mamakaci advokati iyo, romelic gamogzavnili iyo advokatTa kolegiis 
mier. man mkiTxa Tu ra moxda. me SesaZlebloba momeca momeTxro misTvis Cemi ambis 
nawili. man mirCia yvelaferi momeyola gasinjvis dros da aRniSnulis Semdeg 
momzaddeboda angariSi. aRniSnulis Semdeg me moyvanili viyavi aq manqaniT. da aqedan 
me unda wavide saxalxo prokurorTan. advokati aseve iq iqneba. magram miuxedavad amisa 
me ar SemiZlia ukve sadme Tavi usafrTxod vigrZno. erTaderTi rac minda. aris 
martod darCena da ar vilaparako araferze. meores mxriv ganmartoebis idea Zalian 
maSinebs.me vgrZnob TiTqos raRac unda moxdes nebismier momentSi. minda miviRo Sxapi, 
davibano da gavsufTavde, daviviwyo, arasodes aRar vigZno is suni da arasodes 
gavigono is xmebi, arasodes ganvicado is Sexeba. magram yvelaferi jer kidev 
cocxlobs CemSi, TiTqos es yvelaferi arasodes dasruldeba. me rom vyofiliyavi 
ganmartoebuli sicarieleSi, sxva planetaze es ambavi vinme sxvas gadaxdeboda. me 
sxvaze veraferze veRar vfiqrob. me daRlili var, Zalian daRlili. meZineba, me minda 
daviZino da aRarasodes gameRviZos. Tumca Zilisac meSinia, raTa es saSineleba, rac 
Tavs gadamxda ZilSic ar ganmeordes. me myavda megobari, Cven vfiqrobdiT daqorwinebas 
Zalian male. magram axla, yvelaferi dasrulda. warmodgenac ar minda imisa, rom vinme 
SeiZleba Semexos, xelebzec ki. aRniSnuli mafiqrebinebs rom Wkuidan gadavdgebi. me 
aRarasodes aRar minda rom kvlav gavixado, magram maSin rogorRa miviReb Sxaps? me 
mgonia rom me ukve aiSe aRar var amis Semdeg.  Cemi momavali absoluturad gamqralia. 
maT Cems Zmaze imdeni ram ilaparakes... me Zalian meSinia maTi muqaris Cemi Zmis mimarT. 
me ar minda Cems gamo vinme dazaraldes; yvelaferi Cems gamoa... me ar SemeZlo iq raime 
meRona. isini darwmundnen Tu ramdenad susti arseba viyavi, amitom dammarTes yovelive 
swored me. me ver gavuZeli da ver SevewinaaRmdege maT. me araferi gaazrebulad ar 
gamikeTebia. me usargeblo, sacodavi araraoba var. da axla neba momeciT davasrulo. 
me ar vici ra vqna. Cemi cxovreba amowurulia. meSinia sicocxlis. 
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XXX, dabadebuli 1981 wels Ag-Si, sqesi-mdedrobiTi; damTavrebuli aqvs 
pirveladi skola, muSaobs damlageblad erT-erT kompaniaSi. cxovrobs umcros ZmasTan 
da mSoblebTan erTad. igi dapatimrebul iqna quCaSi mosiarule 2003 wlis 9 ivniss, 
saRamos 6 saaTze, rodesac modioda samsaxuridan. 
Tvalebis axveva, cema, gaSiSvleba, civi wylis dasxma, eleqtro Soki (dasvelebis 
Semdeg, dawvenil iqna iatakze, marjvena terfis mexuTe TiTze, sasqeso organoebze da 
mis mimdebare midamoebSi miamagres eleqtrodebi), sveli datoveba siciveSi, TmebiT 
Treva, sqesobrivi Zaladoba, muqara (misi Zmis dapatimreba da wameba, aseve 
gaupatiurebiT damuqreba), maRal xmaze musikis zezRurblovani mosmena, Zilis 
akrZalva, SarfiT (TavSaliT) moxrCoba, tualetSi Sesvlis SezRudva, wamebis 
vizualuri danaxvis iZuleba, ganmartoeba da Tavisuflebis aRkveTa. 
fizikuri Civilebi: 
yelis tkivili, ylapvis gaZneleba, marjvena kanWis tkivili, sxeulis zogadi 
daJeJiloba da tkivili, marjvena ZuZus tkivili, orive zeda kiduris tkivili, tkivili 
zurgis midamoSi, Tavis tkivili, Tmis Zirebis tkivili, dizuria, nikapis tkivili. 
fsiqikuri Civilebi da niSnebi: 
gadatanili travmis Semdgom gaCenili Zlieri SiSi, da dauxmareblobis gancda. 
mdgradi da gangrZobiTi fiqri gadatanilis Sesaxeb. gadatanili travmis gacnobiereba, 
TiTqos igi grZeldeba; asocirebuli procesebis mimarT fiziologiuri reaqciebi; 
gauCinarebis mcdeloba, mexsierebis nawilobrivi amovardnebi gadatanil travmasTan 
dakavSirebiT, dakarguli momavlis emociuri gancda, gaRizianebadoba, zereaqtiuloba, 
garemos aRqmis donis derealizacia, daZabuloba, distresi, daRliloba, TviTSefasebis 
daqveiTeba, arasrulfasovnebis da ara saWiroobis, aseve TviTdanaSaulis gancda, 
desperacia (gamouvali mdgomareobis gancda), koncentrirebis prolema, avadmyofuri 
azrebi.  

davaleba gunduri muSaobisaTvis: 
 

4. CamoayalibeT Tqveni moqmedebis gegma.  
5. CamoayalibeT SekiTxvebi, romelic SesaZlebelia daesvas  sasamarTlo 
samedicino eqsperts.  
6. SeadgineT sasamarTlo samedicino eqspertizis Casatareblad saSuamdgomlo 
werili.  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 236

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 237

წამება: შედეგები, დიაგნოსტიკა, ექსპერტიზა და რეაბილიტაცია 

Tbilisi 2008, gv. 236  
 
ISBN 978-9941-0-1146-7 
 
gamocemulia: TbilisSi, Sps “unikolori” 
 
saredaqcio sabWo: Teimuraz bokuCava, giorgi berulava, giorgi cibaZe  
 
sakontaqto misamarTi: 
 
wamebis msxverplTa reabilitaciis centri “empaTia” 
kandelakis q. #23, Tbilisi 0160, saqarTvelo 
tel/faqsi: (+995 32)  38 10 15 
el. fosta: centre@empathy.ge 
www.empathy.ge  
 
 
 

tiraJi 300 


