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   აბსტრაქტი 

 

 

აღნიშნული ნაშრომი ეხება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 

კანონმდებლობის ხარვეზების შესწავლას სამედიცინო პერსონალის 

მონაწილეობასთან მიმართებაში, კვლევა ატარებს აღწერიტ ხასიათს და მისი 

მიზანია აღწეროს, თუ რამდენად გაცნობიერებული აქვს სამედიცინო პერსონალს 

ძალადობის რეფერირების მნიშვნელობა და რამდენად იყენებს მას თავის 

პრაქტიკაში. კვლევის მეთოდოლოგიად არჩეულ იქნა რაოდენობრივი კვლევის 

მეთოდი, კონკრეტულად კი პირიპირ ინტერვიუ. გაანალიზდა სამედიცინო 

პერსონალის კონკრეტულად პედიატრების ცნობიერების დონე თუ რამდენად 

იცნობენ რეფერირების კანონს, რა სუბიექტური და აღქმული ნორმები აქვთ 

სამედიცინო პერსონალს რეფერირების აღსრულებასთან მიმართებაში. ნაშრომში 

განხილულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის სახეები, ასევე თუ რა 

ვალდებულებები აქვთ სამედიცინო პერსონალს ბავშვთა კეთილდღეობის 

გაუმჯობესებაში და რა სამომავლო გეგმები უნდა განხორციელდეს, რომ უფრო 

ეფექტური გახდეს სამედიცინო პერსონალის ჩართულობა ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის იდენტიფიცირების და რეფერირების საკითხში. 
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   Abstract 

 

 The purpose of the present thesis is to study the existing gaps in Child Protection 

Referral Legislation, with regard to the role of medical personnel in Child Referral 

process.  

 The research is descriptive and it shows how the Child Abuse Referral is 

understood by the medical personnel and how they usually use it in practice.  

 Qualitative research, namely the personal interview, was used as a methodology to 

define the awareness level of the medical personnel, namely pediatricians, on the 

Referral Legislation and reveal their subjective and perceived norms in the referral 

process.  

 Types of child abuse and responsibilities of the medical personnel in child welfare 

improvement are also described in the present thesis.  

       Finally, considering the results of the research, the thesis makes recommendations 

for the improved involvement of the medical personnel in child abuse identification 

and referral process.  
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მადლობა 

 

„ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის კანონმდებლობის ხარვეზების კვლევა“ 

სამედიცინო პერსონალის მონაწილეობასთან მიმართებაში ძალზედ 

მნიშვნელოვანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირებისა და 

რეფერირების საკითხში. არსებითი მნიშვნელობისაა სამედიცინო პერსონალის 

ცნობიერების კვლევა, თუ რამდენად იცნობენ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 

(რეფერირების) პროცედურებს და რამდენად იყენებენ საკუთარ პრაქტიკაში. 

მინდა მადლობა გადავუხადო რესპოდენტებს ყვლევაში მონაწილეობისათვის, 

ასევე ჩემს ხელმძღვანელს გაწეული სამსახურითვის. 

 

 

 

 

 

 

 


