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Abstract 

This study discusses the infectious oral diseases among the people with disabilities in 

Georgia.           

 Full material and studies on this topic are not presented, this is the main obstacle in the 

process of studying the issue. 

For more information, so that the public can properly analyze and discuss the document, 

we used for theoretical and practical researches on the subject, on the example of Georgia and 

abroad. 

 The study discusses a number of issues relating to the dental services for the people with 

disabilities.As far as the state is involved in the improvement of programs and services. The 

focus of the study is onpersons with disabilities. On the social, economic or physical factor of a 

person, [The focus of the study is the social and economical factors of the persons with 

disabilities ,] which is perceived as one of the important problems.The implemented results 

show that due and important attention should be paid to individual needsin order for the state 

to create services aimed at people with disabilities. 

Practical researches show that working with people with disabilities is associated with 

certain types of barriers in dental clinics. The purpose of the study is to determine how 

professionally the services and treatment of a disabled person with individual needs are 

provided in case of referral. 

It is important that the state, and in particular the healthcare system, understand the 

importance and urgency of the problem, this will allow us to change the practice so that the 

beneficiary does not receive funding solely on the basis of diagnosis, observe, examine and take 

into account the individual needs of people with disabilities. 

The purpose of the study is to draw the attention of the public and the state to the 

importance of the dental problem of people with disabilities. As part of the study, it is necessary 

to undergo training on the basis of the appropriate program, doctors working in dental clinics in 
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order to be able to provide appropriate services to individuals with individual needs. For this, it 

is important that the state develops certain services and methods. 

Key terms: diseases of the oral cavity,/ oral diseasesthe state of the program, the state 

programs.Individual needs, dental services and problems./challenges. 
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მადლობა 

მადლობას ვუხდი საკვლევი თემის ხელმძღვანელს, - ქალბატონ შორენა 

საძაგლიშვილს, რომელმაც სამაგისტრო ნაშრომის წერის პროცესში მნიშვნელოვანი და 

საჭირო რჩევები მომცა, აქტიურად ადევნებდა თვალს სამაგისტრო ნაშრომს და 

მაძლევდა კონკრეტულ მითითებებს კვლევის სწორად წარსამართად. 

ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე- 

პრეზიდენტს ბატონ ზურაბ ალხანიშვილს,რომელმაც გამიწია მნიშვნელოვანი 

დახმარება. 

განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ, მარიამ კორკოტაძეს  

გაწეული დახმარებისთვის.  ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და მათ 

მშობლებს და მზრუნველებს, ასევე სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში პრაქტიკოს 

სპეციალისტებს, კვლევის პროცესისათვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო 

ინფორმაციის მოწოდებისთვის. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


