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აბსტრაქტი 

კვლევა „ინფექციების კონტროლის ღონისძიებები სტომატოლოგიურ კლინიკებში“ შედგება 

ოთხი თავისა და თორმეტი ქვეთავისგან. კვლევა მიზნად ისახავდა სტომატოლოგიურ 

კლინიკებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სისტემის შესწავლასა და ანალიზს. 

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია ინფექციების კონტროლი და მასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები, რაც მოიცავს სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში ინფექციურ დაავადებებს. ასევე, 

განხილულია სტერილიზაციისა და დეზინფექციის მეთოდები, აღნიშნული მეთოდები 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საკითხის სრულფასოვნად გააზრებაში. პირველი თავი, 

ასევე, მოიცავს ხარისხის მოთხოვნებთან დაკავშირებულ საკითხებს, დამცავ საშუელებებსა 

და პროცედურებს, ასევე, სამედიცინო ნარჩენების მართვის საკითხს. ნაშრომის მეორე თავი 

შეეხება სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში სანიტარულ და ეპიდეიოლოგიურ რეჟიმებს. 

მესამე თავში გნხილულია კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები და მითითებები, რაც 

გათვალისწინებული უნდა იყოს სტომატოლოგიური დაწესებულებების მხრიდან. ნაშრომის 

მეოთხე თავი შეეხება კვლევის პროცესში ჩატარებულ გამოკითხვას, რომელიც ჩატარდა 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებზე დაყრდნობით, საქართველოში მოქმედ 

სტომატოლოგიურ კლინიკებში. ინფექციურ დაავადებებთან დაკავშირებით, პაციენტთა 

წინასწარი მოკვლევის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები მთელ რიგ სტომატოლოგიურ 

დაწესებულებებში პრობლემურ საკითხად უნდა მივიჩნიოთ. კვლევა აქტუალური და 

საინტერესოა საკითხით დაინტერესებული ფართო წრისათვის. 
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Abstract 

The study "Infectious Disease Control in Dental Clinics" consists of four chapters and twelve 

subsections. The aim of the study was to study and analyze the system of prevention and control of 

infections in dental clinics. The first chapter of the paper discusses infection control and related 

measures, including infectious diseases in dental practice, as well as sterilization and disinfection 

methods. 

These methods play an important role in fully understanding the issue. Waste management. 

The second chapter of the paper deals with the sanitary and epidemiological regimes in dental 

institutions, the third chapter deals with the shortcomings and indications in the legislation, which 

should be taken into account by dental institutions. The fourth chapter of the paper deals with the 

survey conducted during the research process, based on quantitative research methods, in dental 

clinics operating in Georgia. Deficiencies identified in the study, which are result of the preliminary 

study of patients about infectious diseases, should be considered a problematic issue in a number of 

dental institutions. 

The research is relevant and interesting for a wide range of people interested in the issue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


