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1. შესავალი

წინამდებარე ანგარიში ასახავს პენიტენციურ დაწესებულებებში, არანებაყოფლობითი და 
იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის დაწესებულებასა და დროებითი მოთავსების 
იზოლატორებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობის შესახებ 
სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში1 მოცემული რეკომენდაციების შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას. რეკომენდაციების შესრულების პროცესის შეფასების 
მიზნით, ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით, 2014 წლის 4-
12 დეკემბერს განხორციელდა განმეორებითი (საკონტროლო) ვიზიტი სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის N2 და N3 დაწესებულებებში, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებასა და აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრი“). აღნიშნული დაწესებულებები შერჩეული იქნა შემდეგი პრინციპით:

1. 2013 წლის ნოემბერში განხორციელებული ვიზიტის დროს სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის N2 დაწესებულებაში სხვა დაწესებულებებთან შედარებით, ყველაზე 
მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იყო;

2. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N3 დაწესებულება ახლად გარემონტებული 
დაწესებულებაა, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში გაიხსნა, ამდენად საინტერესო 
იყო რამდენად იქნა გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთა საჭიროებები;

3. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში შექმნილია 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ხანგრძლივი მოვლისა და 
რეაბილიტაციის განყოფილება. ასევე, ამ დაწესებულებაში ფუნქციონირებს 
ფსიქიატრიული განყოფილება. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ამ 
დაწესებულების გახსნას მიიჩნევდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა 
პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ ძირითად საშუალებად; 

4. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი წარმოადგენს არანებაყოფლობითი 
და იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის დაწესებულებას 
მსჯავრდებულთათვის.

რეკომენდაციების შესრულების შემოწმების მიზნით, შესაბამისი ინფორმაცია გამოთხოვილ 
იქნა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროდან და საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან.

1 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობა პენიტენციურ დაწესებულებებში, 
დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის 
დაწესებულებაში, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 
http://www.ombudsman.ge/ge/projects/angarishebi/ssnp-mdgomareoba-fsiqiatriul-dacesebulebebshi.page 

http://www.ombudsman.ge/ge/projects/angarishebi/ssnp-mdgomareoba-fsiqiatriul-dacesebulebebshi.page
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2. რეკომენდაციების შესრულების მიმდინარეობა - სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

2.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სტატისტიკის 
წარმოება 

შემოწმების შედეგად გაირკვა, რომ სასჯელაღსრულების დაწესებულებების სოციალური 
სამსახურები აწარმოებენ ყოველთვიურ ანგარიშებს, რომელიც წარედგინება 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტს. აღნიშნული ანგარიში შეიცავს ინფორმაციას 
დაწესებულებაში მყოფი პატიმრების შესახებ, სადაც ერთ-ერთ მონაცემად მითითებულია, 
არის თუ არა პატიმარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. აღსანიშნავია, რომ ასეთი 
ფორმით ინფორმაციის დამუშავება იძლევა მხოლოდ დაწესებულებაში შშმ პატიმართა 
რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას.

ნიშანდობლივია, რომ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში არ არის დადგენილი შშმ 
პატიმრების იდენტიფიცირების კრიტერიუმები, რის გამოც დაწესებულების პერსონალი ვერ 
ახდენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტთა სრულფასოვანი სტატისტიკის 
წარმოებას და უფრო მეტიც, ეჭვქვეშ აყენებს წარმოებული სტატისტიკის სიზუსტეს.

2014 წლის ივლისში ერთჯერადად მხოლოდ N2 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში 
მოხდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა აღრიცხვა გარკვეული 
იდენტიფიცირების კრიტერიუმებით. ამისთვის სამედიცინო პერსონალმა შეავსო 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის მიერ 
მიწოდებული სპეციალური ბლანკი, სადაც შეფასდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პატიმართა ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

სამწუხაროა, რომ შშმ პატიმრების ასეთი შეფასება და აღრიცხვა მხოლოდ ერთჯერადად 
განხორციელდა და მას არ აქვს პერმანენტული ხასიათი.

2.2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 
იდენტიფიცირებისა და საჭიროების შეფასების მექანიზმის შემუშავება

სასჯელაღსრულების სისტემაში არ არის შემუშავებული პატიმრის პირველადი ფსიქო-
ფიზიკური ჯანმრთელობის შეფასების და გამოვლენილი პრობლემების მართვის 
სტანდარტები; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში პატიმრის პირველად სამედიცინო 
შემოწმებას პირველადი ჯანდაცვის ექიმი ახდენს.

დაწესებულებაში მიღებისას პატიმრის ფსიქო-ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
შეფასება ფორმალურ ხასიათს ატარებს და არ ხდება პატიმრის მდგომარეობის 
მულტიდისციპლინური შეფასება, სომატური, ფსიქოლოგიური/ფსიქიატრიული, 
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სოციალური, სამართლებრივი საჭიროებების განსაზღვრა, შესაბამისად არ წარმოებს 
გამოვლენილი პრობლემების დაძლევაზე ორიენტირებული ინტერვენციების დაგეგმვა და 
განხორციელება.

პატიმრის პირველადი ფსიქიატრიული შეფასება საერთოდ არ ხდება, იშვიათად შეიძლება 
მოიძებნოს, მხოლოდ არასრული, ნაკლებად ინფორმაციული ანკეტური ჩანაწერი და ამ 
ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაშიც კი, პირველადი ჯანდაცვის სისტემის სამედიცინო 
პერსონალი, ოჯახის ექიმი, შესაბამისი კვალიფიკაციის არქონის გამო, პატიმრის მიღებისას 
მისი ფსიქიკური მდგომარეობის შეფასებას არ აწარმოებს; ფსიქიატრის კონსულტაციის 
რეკომენდირება დაგვიანებით, ძირითადად მწვავე ფსიქოზური სიმპტომების და აშკარად 
გამოხატულ არაადეკვატური ქცევის გამოვლინების შემთხვევაში ხდება. დაპატიმრებასთან 
დაკავშირებული ფსიქიკური პრობლემები და შედარებით მსუბუქი ფსიქიკური დარღვევები 
შეუმჩნეველი რჩება.

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N2 დაწესებულების მთავარი ექიმის განმარტებით, 
პატიმართა შეზღუდული შესაძლებლობის დადგენა/შეფასება ხდება პირველადი ჯანდაცვის 
ექიმების მიერ. თუ აღნიშნული პატიმარი სავარაუდო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირია, ხდება შესაბამისი სპეციალური ფორმის შევსება. აღნიშნული ფორმა დაწესებულების 
მთავარ ექიმს მიაწოდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო 
დეპარტამენტმა. ფორმაში მითითებულია კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც დგინდება, 
რომ კონკრეტული პატიმარი არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ N2 დაწესებულების მთავარი ექიმის განმარტებით, აღნიშნული ფორმის 
შევსებას ჰქონდა ერთჯერადი ხასიათი. მონიტორინგის ჩატარების დღემდე, 2014 წელს 
გაგზავნილი იქნა მხოლოდ 10 პატიმრის თაობაზე ინფორმაცია; რაც შეეხება ფსიქიკური 
პრობლემების მქონე პატიმართა სტატუსის დადგენას, აღნიშნული ხორციელდება 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში პატიმრის გადაყვანის 
შემდგომ. 
 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებას ჯერაც არ გააჩნია 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირების ფორმალური 
კრიტერიუმები. დაწესებულების ადმინისტრაციის განცხადებით, სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სამინისტრო დაახლოებით 6 თვეა აწარმოებს კონსულტაციებს კრიტერიუმების 
შესამუშავებლად. N3 დაწესებულებას არ გააჩნია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
იდენტიფიცირებისა და მათი საჭიროებების შეფასების რაიმე ინსტრუმენტი.

ჯერ კიდევ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება სასჯელაღსრულების სისტემაში შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთათვის შეზღუდული 
შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა, რაც შეუძლებელს ხდის იმ პირების საჭიროებებისა და 
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შესაბამისი სპეციალური სერვისებით უზრუნველყოფას, რომლებმაც შეზღუდული 
შესაძლებლობა შეიძინეს სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში ყოფნისას.

დაწესებულებები არც იმ პატიმრების შესახებ ფლობენ სტრუქტურირებულ ინფორმაციას, 
რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი განსაზღვრული ჰქონდათ 
დაპატიმრებამდე. 

2.3. პატიმრობის პირობებთან ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე 
ზრუნვის სტანდარტების შემუშავება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა სტატისტიკის წარმოებისა და მათი 
საჭიროების იდენტიფიცირების პრობლემების, სპეციალიზირებული სერვისების სიმცირის 
ფონზე, დაწესებულებებს მათ შორის ახლად გახსნილ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებას არ გააჩნია პატიმრობის პირობებთან ადაპტირებული 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ზრუნვის სტანდარტები. შესაბამისად, ეს 
რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 

2.4. შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული სპეციალიზებული მომსახურებების 
დანერგვა (ხანგრძლივი მოვლა, რეაბილიტაცია, პერსონალური დამხმარე)

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრებს აღენიშნებათ სპეციფიური ჯანმრთელობის 
საჭიროებები, რაც დაკავშირებულია მათ სტატუსთან. ამ საჭიროებების დაკმაყოფილების 
გარეშე შესაძლოა მათი ფუნქციონალური სტატუსი მოკლე ხანში მკვეთრად გაუარესდეს, 
შედეგად კი უფრო მეტად შეეზღუდოთ საკუთარი თავის მოვლის, სივრცეში 
გადაადგილებისა თუ სხვა მნიშნელოვანი შესაძლებლობა. ამ საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად, სტანდარტულ სამედიცინო მომსახურებებთან ერთად, მათ 
ესაჭიროებათ რეგულარული ფიზიკური თერაპია, სმენისა და მხედველობის შემოწმება, 
ოკუპაციური თერაპია და ა.შ. მათთვის აუცილებელია იყოს ხელმისაწვდომი ის დამხმარე 
საშუალებები, რომელთა გარეშეც ისინი ვერ განახორციელებენ თავიანთ ფუნდამენტურ 
უფლებებს. მათ შორის: სავარძელ-ეტლი, სმენის აპარატი, ხელჯოხი, ორთეზი, პროთეზი და 
სხვა.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შესაძლოა აღენიშნოთ ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის სერვისების მაღალი საჭიროება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, ეს 
უკანასკნელი ხშირია სენსორული შეზღუდვის მქონე პირებთან (უსინათლო, ყრუ, 
სმენადაქვეითებული და სხვ.) ან კომუნიკაციის პრობლემის მქონე პატიმრებთან მათი 
იზოლირების ან მათდამი ძალადობისა და ბულინგის შემთხვევებში. სამედიცინო 
მომსახურებების საჭიროება ასევე მძაფრდება ფსიქოლოგის საკონსულტაციო მომსახურების 
არქონის შემთხვევებში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრებისათვის ჯანდაცვის 
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სერვისების განსაკუთრებულად ადვილი ხელმისაწვდომობა, წარმოადგენს გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ერთ-ერთ რეკომენდაციას საპატიმრო ადგილებში2.

განმეორებითი მონიტორინგისას შემოწმებულ არცერთ დაწესებულებაში არ არის 
დანერგილი სპეციალიზირებული მომსახურებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებისათვის. მიმდინარე წლის ივლისიდან ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებაში მიმდინარეობს ,,ხანგრძლივი ზრუნვის/მოვლის სერვისი“, 
რომელიც ასევე ითვალისწინებს პერსონალური დამხმარის მომსახურებას და მათ 
მოვალეობას ე.წ. სანიტრები - მომვლელები ასრულებენ. ეს სერვისი განკუთვნილია 52 
ბენეფიციარზე და ითვალისწინებს პაციენტების როგორც სოციალურ, ისე სამედიცინო 
რეაბილიტაციით უზრუნველყოფას. მიუხედავად ამისა, რეაბილიტაციის ოთახი დაკეტილია 
და ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრებისათვის. 
აღსანიშნავია, რომ არც ერთ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში არსებულ 
სარეაბილიტაციო პროგრამაში არ იყო ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფიზიკური მდგომარეობის და ფუნქციონალური 
სტატუსის დაქვეითების პრევენციის მიზნით რეკომენდირებულია სპორტი და 
სარეაბილიტაციო აქტივობები, რომელიც მიმართული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პატიმართა ფიზიკური და ფსიქო-სოციალური ფუნქციონირების 
შენარჩუნებისკენ/აღდგენისკენ. ასევე, რეკომენდირებულია ოკუპაციური თერაპია, რაც 
საკუთარი თავის მოვლის უნარ-ჩვევების შენარჩუნებას/გამომუშავებას უწყობს ხელს. ასეთი 
სარეაბილიტაციო პროგრამები მონიტორინგის დროს არცერთ სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებაში არ იყო დანერგილი, გარდა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ერთეულ პატიმრებთან 
ჩატარებულ ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციისა. 

მართალია, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებას ჰყავს ერთი 
მორიგე დამხმარე, მაგრამ იგი ვერ ასწრებს  გადაადგილების შეზღუდვის მქონე ყველა 
პაციენტის მომსახურებას. ამის გამო მის ფუნქციებს ხშირად ასრულებენ სართულის მორიგე 
ოფიცრები. პაციენტი გ.მ. სისტემაში მიღებული ცენტრალური ნერვული სისტემის 
დაზიანების გამო დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება და ამას გარდა აქვს მცირე მენჯის 
ღრუს ორგანოთა ფუნქციის სტაბილური მოშლა. იგი ხშირად ვერ ასწრებს ტუალეტში 
გასვლას და პერსონალური დამხმარის მაგივრად დახმარებისათვის ეძახის სართულის 
მორიგეებს. მას ასევე, ხშირად ესაჭიროება სველი ხელსახოცები პირადი ჰიგიენის დასაცავად, 
რაც მას არ მიეწოდება. 

2 United Nations Office of Drugs and Crime (2009). Criminal Justice Handbook Series, Handbook on Prisoners 
with disabilities. ISBN 978-92-1-130272-1
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სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის საშტატო განრიგი 
საერთოდ არ ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრებისათვის 
პერსონალური დამხმარის შტატს. N2 დაწესებულების მთავარი ექიმის განმარტებით, 
დაწესებულებაში არის მხოლოდ ერთი სავარძელ-ეტლი, რომლითაც ერთ-ერთი პატიმარი 
სარგებლობს, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დაწესებულებაში შეყვანის 
დროს, ეტლის საჭიროების შემთხვევაში მიმართავენ სამედიცინო დეპარტამენტს, რომელიც 
უზრუნველყოფს მათ დამატებითი დამხმარე საშუალებით, რაც დროში საკმაოდ გაწელილი 
პროცედურაა. 

2.5. ფიზიკური ხელმისაწვდომობის, ასევე სერვისებისა და ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის თანახმად, ხელმისაწვდომობა, 
გულისხმობს არა მხოლოდ ფიზიკური გარემოს, არამედ ინფორმაციის, სოციალური 
პროგრამებისა და სხვა სახის ხელმისაწვდომობას. იმისათვის, რომ შშმ პატიმარმა, სხვა 
პატიმრების თანასწორად მოახდინოს თავისი უფლებებისა და თავისუფლებების 
რეალიზაცია, აუცილებელია, მისთვის უზრუნველყოფილი იყოს ხელმისაწვდომობა, ამ 
სიტყვის ფართო გაგებით. ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია 
გონივრული მისადაგების პრინციპის განხორციელება, ანუ გარემოს, პროგრამის, 
კონკრეტული საქმიანობის ადაპტაცია.

ვიზიტის მიმდინარეობისას მონიტორინგის ჯგუფის მიერ შემოწმდა, თუ რამდენად 
შესრულდა გაცემული რეკომენდაციები შშმ პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომობის 
სათანადოდ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო იმ 
გარემოებას, თუ რამდენად იქნა გათვალისწინებული აღნიშნული რეკომენდაციები და 
მოხდა თუ არა მათი იმპლემენტაცია სასჯელაღსრულების N3 და ბრალდებულთა და 
მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის განახლებისას. 

2.5.1. ფიზიკური ხელმისაწვდომობა

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების მესამე სართულზე 
მოეწყო ხანგრძლივი მოვლის განყოფილება, რომელიც დაწესებულების ადმინისტრაციის 
განმარტებით, განკუთვნილია სასჯელაღსრულების სისტემაში მყოფი შშმ პატიმრებისთვის, 
თუმცა როგორც ჩატარებულმა მონიტორინგმა გამოავლინა, ამ დაწესებულებაში 
მნიშვნელოვანი პრობლემებია შშმ პატიმრებისთვის როგორც სხვა უფლებების, ასევე 
ფიზიკური გარემოს ხელმისაწვდომობის მხრივ.

დაწესებულების შესასვლელის კიბეზე არის პანდუსი დახრილობით – 26.4% (სტანდარტი - 
6%, ≤ 6%)3. სასეირნო ეზოებამდე მისვლა შესაძლებელია დერეფნის გავლით, რომელშიც 
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დამონტაჟებულია პანდუსით აღჭურვილი კიბეები, პანდუსის დახრილობა – 15%. 
ხანგრძლივი მოვლის განყოფილებაში მყოფ შშმ პატიმრებს შხაპის მიღება შეუძლიათ მესამე 
სართულზე არსებულ საერთო სააბაზანოში, რომელიც შედგება ოთხი ნახევრად 
იზოლირებული საშხაპისგან. ერთ-ერთ საშხაპეში დგას სკამი და აღჭურვილია მოძრავი 
ონკანით. აღნიშნული სააბაზანოს კარზე ასასვლელის სიმაღლეა 30 სმ, ხოლო კარის სიგანე 66 
სმ. ასასვლელში მოწყობილია ხის მასალისგან დამზადებული პანდუსი მოაჯირის გარეშე, 
რომლის სიგანეა 66 სმ (სტანდარტი – 120 სმ) და სიმაღლე – 30 სმ, ხოლო პანდუსის 
დახრილობა შეადგენს 44.8%.

ხანგრძლივი მოვლის განყოფილებაში არის სამი პალატა, რომელიც აღჭურვილია 
ადაპტირებული ტუალეტებით შშმ პატიმრებისთვის. აღნიშნული პალატების ტუალეტში 
შესასვლელ კარს არ აქვს ზღურბლი, უნიტაზთან დამონტაჟებულია სახელურები და 
უნიტაზის გვერდით არის საკმარისი ფართი.

ვიზიტის მიმდინარეობისას გაირკვა, რომ განყოფილებაში არიან ეტლით მოსარგებლე შშმ 
პატიმრები, რომლებიც ცხოვრობენ სრულიად არაადაპტირებულ პალატებში. ერთ-ერთ 
პალატაში, სადაც იმყოფებოდა ეტლით მოსარგებლე პატიმარი, ტუალეტში და პირსაბანთან 
არ იყო დამონტაჟებული სახელურები. ტუალეტის კარის სიგანე შეადგენდა 66 სმ, ხოლო 
ასასვლელის სიმაღლე – 11 სმ, პანდუსის გარეშე. უნიტაზის მარჯვნივ გათვალისწინებული 
ფართის სიგანეა 42 სმ (სტანდარტი – 90 სმ). დერეფნის სიგანე პალატის შესასვლელში 
შეადგენდა 88 სმ, ხოლო ტუალეტში – 66 სმ (სტანდარტი – 120 სმ). სამოძრაო გზის სიგანე 
საწოლის სიგრძივ იყო 112 სმ (სტანდარტი – 150 სმ). აღნიშნულ პალატაში მცხოვრებმა 
პატიმარმა განმარტა, რომ მისთვის შეუძლებელი იყო ტუალეტში ეტლით შესვლა და მას 
ეტლის გარეშე უწევდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, სხვადასხვა საგნებზე 
დაყრდნობით ტუალეტამდე გადაადგილება, რაც აუტანელ ტკივილთან იყო 
დაკავშირებული. მას არ შეეძლო პალატაში განათების დამოუკიდებლად ჩართვა/გამორთვა, 
რისთვისაც უწევდა დაწესებულების თანამშრომლისთვის დაძახება. ასევე, ძალისხმევა 
სჭირდებოდა ფანჯრის გაღების მიზნით სახელურამდე მიწვდომისთვის.

ერთ-ერთ პალატაში იმყოფებოდა უსინათლო პატიმარი, რომელიც არ იყო ადაპტირებული 
უსინათლო პირებისთვის. პატიმრის განმარტებით, იგი ცდილობდა დამოუკიდებლად 
ცხოვრებას, რის გამოც მაქსიმალურად თავს იკავებდა დახმარების თხოვნისგან. 
ესაჭიროებოდა წვერის გაპარსვა, რაზეც ადმინისტრაციამ უთხრა, რომ N8 დაწესებულებიდან 
მოუყვანდნენ პარიკმახერს. ასევე, განმარტა, რომ ფრჩხილები დააჭრეს თხოვნიდან სამი 
დღის შემდეგ. მისი თქმით, სააბაზანომდე მისვლაში და წყალის მოშვებაში, ასევე, 

3 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის N41 დადგენილება „შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების 
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“. 
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ტელეფონთან მისვლაში და ნომრის აკრეფაში ეხმარებიან ადმინისტრაციის თანამშრომლები, 
თუმცა მათ მოვალეობაში ეს არ შედის.

შემოწმების შედეგად ასევე გაირკვა, რომ სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულებაშიც 
სერიოზული პრობლემებია შშმ პატიმრების მიერ უფლებების რეალიზებაზე 
ხელმისაწვდომობის მხრივ. შემოწმებისას, დაწესებულებაში იმყოფებოდა ერთი ეტლით 
მოსარგებლე შშმ პატიმარი, რომელიც ცხოვრობდა სამედიცინო ნაწილის ერთ-ერთ 
პალატაში. აღნიშნული პალატა არ იყო ადაპტირებული შშმ პირებისთვის. ტუალეტის 
შესასვლელის სიმაღლე იყო 25 სმ და არ იყო დამონტაჟებული პანდუსი. პატიმრის 
განმარტებით, მას არ შეეძლო დამოუკიდებლად ესარგებლა ტუალეტით და მას დახმარებას 
უწევდა სამეურნეო სამსახურში დასაქმებული პატიმარი.

სასჯელაღსრულების N2 დაწესებულებაში შშმ პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფის მხრივ ფაქტობრივად არაფერი შეცვლილა. მონიტორინგის დროს 
დაწესებულების სამედიცინო ნაწილში იმყოფებოდნენ შშმ პატიმრები, რომელთაგან ერთი 
სარგებლობდა ეტლით, ხოლო მეორეს ეტლი არ ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი 
დაავადებული იყო პოლინეიროპათიით და დამოუკიდებლად სიარული არ შეეძლო. 
აღნიშნულმა პატიმარმა განაცხადა, რომ ეტლი არ მოუთხოვია, ვინაიდან საკანში არ იყო 
საკმარისი ფართი ეტლით სამოძრაოდ. გაზომვის შედეგად გაირკვა, რომ საკანში სამოძრაო 
ფართი მართლაც ვერ უზრუნველყოფდა ეტლით სათანადოდ სარგებლობას. საწოლებს 
შორის სამოძრაო ფართის სიგანე არ აღემატებოდა 45 სმ (სტანდარტი 150 სმ), ხოლო 
ტუალეტის ასასვლელის სიმაღლე იყო 37 სმ და არ იყო დამონტაჟებული პანდუსი. პატიმრის 
გადმოცემით, მან ადმინისტრაციას სთხოვა ტუალეტის ასასვლელში საფეხურების 
დამონტაჟება, თუმცა უშედეგოდ. ამავე სამედიცინო ნაწილში მყოფი ეტლით მოსარგებლე 
შშმ პატიმრის საცხოვრებელი პალატაც არ იყო ადაპტირებული. სამოძრაო ფართის 
გათვალისწინებით, შესაძლებელი იყო ეტლით მოძრაობა, თუმცა ტუალეტის ასასვლელის 
სიმაღლე 36 სმ და არ იყო დამონტაჟებული პანდუსი. ონკანი დამონტაჟებული იყო 
იატაკიდან 86 სმ სიმაღლეზე, რის გამოც პატიმრის თქმით, მას უწევდა ეტლიდან წამოდგომა 
და ერთ ფეხზე დაყრდნობილს პირსაბანით სარგებლობა, თუმცა ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა 
მას ძლიერ ტკივილს აყენებდა და პირსაბანით საკმარისი დროით ვერ სარგებლობდა.

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N2 დაწესებულებაში არც ერთი საკანი არ არის 
ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავსებისთვის (ისევე 
როგორც N3 დაწესებულებაში). მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტის დროს დაწესებულებაში 
იმყოფებოდა 3 მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პატიმარი. ეტლით მოსარგებლე პატიმარი მოთავსებული იყო საკანში, რომელიც არ არის 
ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავსებისთვის. 
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ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ხანგრძლივი მოვლის 
განყოფილების პალატებში არ არის გამოძახების ღილაკი, რომლის მეშვეობითაც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მიმართავს სამედიცინო პერსონალს ან 
დაწესებულების თანამშრომელს. 

მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულება ახლად გარემონტებულია, 
იგი სრულიად არაადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა 
ელემენტარული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 

2.5.2. სერვისების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სასეირნო ეზოები 
განლაგებული იყო ძირითადი შენობის გარეთ, 35-40 მეტრის მოშორებით არსებულ 
სპეციალურ შენობაში. დერეფანი და სასეირნო ეზოები გადახურული იყო მხოლოდ მეტალის 
ბადით. ვიზიტის მიმდინარეობისას გამოკითხულმა ყველა შშმ პატიმარმა განაცხადა, რომ 
ზამთარში სიცივის გამო, ისინი თავს იკავებენ სასეირნოდ გასვლისგან, თუმცა სატელეფონო 
ზარის უფლებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ აღნიშნულ ეზოებში კედელზე 
დამონტაჟებული ტელეფონის აპარატებით. აღსანიშნავია, რომ ტელეფონების 
(ციფერბლატების) სიმაღლე იატაკიდან იყო 150 სმ და ეტლით მოსარგებლე პატიმრების 
გადმოცემით, აღნიშნულის გამო ისინი ნომრების აკრეფას სთხოვდნენ ადმინისტრაციის 
თანამშრომლებს.

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულების მესამე სართულზე არსებულ 
სააბაზანოს შესასვლელ დერეფანში კედელზე დამონტაჟებულია საჩივრების ყუთი, რომლის 
ზედაპირის სიმაღლე იატაკიდან 170 სმ-ია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეტლით 
მოსარგებლე შშმ პატიმარი დამოუკიდებლად ვერ შეძლებს ყუთში საჩივრის ჩაგდებას, რაც 
გამორიცხავს კონფიდენციალობის დაცვით საჩივრით მიმართვის შესაძლებლობას, ხოლო 
სააბაზანოს შესასვლელში დამონტაჟებული პანდუსის დახრილობა (44.8%) შეუძლებელს 
ხდის ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის დამოუკიდებლად სააბაზანოში შესვლას.

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში მნიშვნელოვან 
პრობლემას წარმოადგენს იქ მყოფი პაციენტების მიერ მაღაზიის ხელმისაწვდომობა. კერძოდ, 
აღნიშნულ დაწესებულებაში მაღაზია არ ფუნქციონირებს და პაციენტებს ადმინისტრაცია 
უფლებას აძლევს N8 დაწესებულების მაღაზიიდან შეიძინონ მხოლოდ სიგარეტი, ასანთი, 
ერთჯერადი საპარსები და სატელეფონო ბარათები, ხოლო სხვა დანარჩენი პროდუქცია 
მათთვის ხელმიუწვდომელია. აღსანიშნავია, რომ მაღაზიის ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებული პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ აისახება ხანგრძლივი მოვლის 
განყოფილებაში მყოფი პაციენტების მდგომარეობაზე, ვინაიდან მათ გაცილებით დიდი ხნით 
უწევთ ამ დაწესებულებაში ყოფნა ვიდრე სხვა განყოფილებებში მცხოვრებ პაციენტებს.
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ამავე დაწესებულებაში ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკა, თუმცა წიგნების ფონდი საკმაოდ 
მოძველებულია და არ აქვთ წიგნების კატალოგი, რომლის მიხედვითაც პატიმრები 
შეძლებდნენ სასურველი წიგნების შერჩევას. გამოკითხული პატიმრების განმარტებით, 
წიგნების შესარჩევად ისინი ბიბლიოთეკაში არ მიყავთ და წიგნების შერჩევა მხოლოდ 
სასურველი ჟანრის მიხედვით არის შესაძლებელი. წიგნების კატალოგი არ აქვთ ასევე 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N2 დაწესებულებაში.

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N3 დაწესებულებაში ტელეფონი დამონტაჟებულია 
იატაკიდან 150 სმ სიმაღლეზე, რის გამოც ეტლით მოსარგებლეს გაუჭირდება 
დამოუკიდებლად ნომრის აკრეფა. საჩივრების ყუთი დამონტაჟებულია სასეირნო ეზოების 
შესასვლელთან, რომლის ზედაპირის სიმაღლე იატაკიდან 155 სმ-ია. სასეირნო ეზოებამდე 
მისასვლელი დერეფანი არაადაპტირებულია ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის, არის სამი 
ზღურბლი სიმაღლით 4 სმ და კიბის სამი საფეხური.

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N2 დაწესებულების სასეირნო ეზოები განლაგებულია 
მე-5 სართულზე და სამედიცინო ნაწილი მე-3 სართულზე, ხოლო კიბეები ადაპტირებული 
არ არის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოკითხული შშმ პატიმრების გადმოცემით, ისინი 
უარს აცხადებენ სასეირნოდ გასვლაზე. პოლინეიროპათიით დაავადებული შშმ პირის 
თქმით, იგი აღნიშნულ დაწესებულებაში იმყოფება 1 წელი და 7 თვეა, რა პერიოდშიც 
მხოლოდ სამჯერ იყო სასეირნოდ გასული.

საინფორმაციო დაფები ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში 
გამოკრული არ არის, ხოლო სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N2 და N3 
დაწესებულებებში გამოკრულია ისეთ სიმაღლეზე, რომ ეტლით მოსარგებლე შშმ პირს 
გაუჭირდება ამ დაფებიდან ინფორმაციის წაკითხვა. ზემოთ ჩამოთვლილ არცერთ 
დაწესებულებაში არ არის ხელმისაწვდომი სურდო თარჯიმანი და არ აქვთ უფლება-
მოვალეობების ნუსხა ბრაილის შრიფტით, რაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს 
შესაბამისი შეზღუდვის შშმ პირების ინფორმირების მხრივ.

2.6. ხარისხიანი და დროული ფსიქიატრიული დახმარების ხელმისაწვდომობა, სასჯელის 
მოხდის დიფერენცირებული რეჟიმის პირობებში პატიმართა ადეკვატური ფსიქიატრიული 
დახმარებითა და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციით უზრუნველყოფა

შედარებით ხარისხიანი ფსიქიატრიული მომსახურება ხელმისაწვდომია ბრალდებულთა და 
მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც მუშაობენ გუნდური პრინციპით 
(ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი). სასჯელაღსრულების N2 დაწესებულებაში 
უზრუნველყოფილია ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის მომსახურება, თუმცა ისინი არ მუშაობენ 
გუნდური პრინციპით. ფსიქოლოგის მომსახურება არ შედის ფსიქიატრიულ სერვისში.
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ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ადმინისტრაციამ არ 
იცის, თუ რა სახის სპეციფიური ტრენინგები უნდა ჩაუტარონ პერსონალს. დაწესებულებაში 
უკვე დანიშნული არის რეაბილიტოლოგი და ფიქრობენ, რომ სწორედ მან უნდა შეიმუშაოს 
განსაკუთრებული საჭიროებების მიწოდების სტრატეგია. სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის N2 და N3 დაწესებულების პერსონალი, მათ შორის, სამედიცინო პერსონალი, 
არ არის ინფორმირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის 
სპეციალურ საჭიროებათა შესახებ.

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N3 დაწესებულებაში არ ხდება აუტოაგრესიულ 
პატიმართა ადეკვატური ფსიქოლოგიური და ფსიქიატრიული მართვა, არ არის დანერგილი 
სუიციდის პრევენციის პროგრამა.

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა სპეციალური/განსაკუთრებული საჭიროებად 
შეიძლება ჩაითვალოს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, რომელსაც ბრალდებულთა და 
მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ერთეულ 
პაციენტებთან ატარებს ფსიქოლოგი, რასაც არ აქვს თანმიმდევრული ხასიათი. სამწუხაროდ, 
პერსონალის ნდობა და მოლოდინი ქცევის პოზიტიური მართვისა და პიროვნების 
განვითარების სტრატეგიების მიმართ დაბალია. 

გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებების კომიტეტის ზოგადი კომენტარის თანახმად4 
პირის განთავსება სამარტოო საკანში გახანგრძლივებული დროით შესაძლებელია 
გაუტოლდეს წამებას ან სასტიკ, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახავ მოპყრობას. 
გაერთიანებული ერების წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის დასკვნის თანახმად, 
გახანგრძლივებული სამარტოო საკნის ღონისძიება შესაძლოა გაუტოლდეს წამებას და იგი არ 
უნდა იყოს გამოყენებული არასრულწლოვნებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე 
პირებთან5. 2007 სტამბოლის განცხადების შესაბამისად, სამარტოო საკნის გამოყენების 
შესახებ6 მისი გამოყენება სრულად უნდა აკრძალულ იქნეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
პრობლემის მქონე პატიმრებთან.

სამწუხაროდ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმართა სამარტოო 
საკანში მოთავსების ფაქტი გამოვლინდა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N3 
დაწესებულებაში. სამარტოო საკანში მოთავსებული პატიმრის პირადი საქმის შემოწმების 
შედეგად დადგინდა, რომ პატიმარი მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს შეასახლეს 

4 CCPR, General Comment 20/44, April 3, 1992
5 UN Subcommittee on Prevention of Torture (2010), report on the visit of the subcommittee on prevention of 
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment to the republic of Paraguay (par 184).
6 International Psychological Trauma Symposium (2007), The Istanbul Statement on the use and effects of 
solitary confinement,
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სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N3 დაწესებულებაში. შესახლების დღიდან 3 ჯერ იქნა 
მოთავსებული სამარტოო საკანში (ერთხელ 4 დღით, მეორედ 15 დღით და მესამედ- ვიზიტის 
დროს, ბრძანებაში 10 დღე იყო მითითებული). პატიმრის სამედიცინო დოკუმენტაციის 
შემოწმების შედეგად კი გაირკვა, რომ სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულებაში შესახლების 
შემდგომ პატიმარს ფსიქიატრის კონსულტაცია არ ჩატარებია, მიუხედავად კონსულტაციის 
აშკარა საჭიროებისა. აღსანიშნავია, რომ პატიმარმა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N3 
დაწესებულებაში 4-ჯერ მიიყენა თვითდაზიანება.

აუცილებელია ყველა საჭირო ზომის მიღება, რათა მომავალში თავიდან იქნას აცილებული 
ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრის სამარტოო საკანში მოთავსება და რომ ასეთი 
პატიმარი უზრუნველყოფილი იქნას დროული და ადეკვატური ფსიქიატრიული 
დახმარებით.

დადებითად უნდა შეფასდეს ის გარემოება, რომ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 
დეკემბრის N762 დადგენილებით დამტკიცდა „ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების 
სტრატეგიული დოკუმენტი და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმა“. მითითებული 
დოკუმენტი საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების განვითარებასთან 
ერთად ითვალისწინებს ისეთ სტრატეგიულ მიმართულებას, როგორიც არის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობა პენიტენციურ სისტემაში, რომელიც უზრუნველყოფას სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში ფსიქიატრიული მომსახურების თანაბარი სტანდარტებით მიწოდებას. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ აღნიშნული 
რეკომენდაცია მხოლოდ ნაწილობრივ არის შესრულებული, სამოქმედო გეგმის 
დამტკიცებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 
განსახილველი რეკომენდაციის შესრულებისკენ და საჭიროა ძალისხმევის გაძლიერება რათა 
ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრებს მიეწოდოთ ხარისხიანი და დროული 
ფსიქიატრიული დახმარება. 

2.7. სასჯელაღსრულების სისტემის პერსონალის დამატებითი სწავლება პატიმრობის ყველა 
ეტაპზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გამოვლენის, მათი 
ფსიქოლოგიური/სომატური/სოციალური საჭიროებების შეფასების და შესაბამისი 
დახმარების მიწოდების საკითხებში

ზემოხსენებული რეკომენდაცია მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში და ნაწილობრივ 
შესრულდა. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების 
ფსიქიატრიული განყოფილების სამედიცინო პერსონალის ნაწილს გავლილი აქვს 
ტრენინგები სტრესული რეაქციის, ადაპტაციის დარღვევის, დეპრესიის, აუტო და 
ჰეტეროაგრესიული ქცევის პრევენციის, სიმპტომების და ნიშნების შეცნობის, რისკების 
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შეფასებისა და მართვის საკითხებში, ასევე ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების 
ქრონიკული და მწვავე შედეგების შეცნობისა და მართვის საკითხებში; ასევე გავლილი აქვს 
ტრენინგები სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N2 დაწესებულების ფსიქიატრს.

2.8. ფსიქოაქტიური მედიკამენტების (ნივთიერებების) არასამედიცინო მიზნით ჭარბი 
რაოდენობით მოხმარების პრევენცია

ამ რეკომენდაციის შესრულების მიზნით გარკვეული ზომები უკვე მიღებულია 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის N2 დაწესებულებაში, ნაწილობრივ ასევე სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის N3 დაწესებულებაში. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N2 და N3 
დაწესებულებებში ფსიქოტროპული მედიკამენტებს პატიმარი ექთანის თანდასწრებით 
იღებს, რითაც ცდილობენ მოახდინონ ფსიქოტროპული მედიკამენტების მიწოდების 
კონტროლი. ამასთან, სასჯელაღსრულების N2 დაწესებულების ფსიქიატრი ესაუბრება 
პატიმრებს მედიკამენტების ჭარბი დოზების მიღებით გამოწვეულ გართულებებზე. 
სამწუხაროდ, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N3 დაწესებულებაში ექიმი კვლავაც 
განიცდის გარკვეულ წნეხს ფსიქოტროპული მედიკამენტების გადაჭარბებული მოთხოვნის 
გამო.

2.9. დაწესებულების სტომატოლოგების გადამზადება სპეციალური საჭიროებების 
სტომატოლოგიის საფუძვლებში

თითოეულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, ისარგებლოს კვალიფიციური 
სტომატოლოგის მომსახურებით. (პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული 
წესები, მუხლი 22).

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სტომატოლოგს არ აქვს 
გავლილი რაიმე სახის გადამზადების კურსები სპეციალური საჭიროებების 
სტომატოლოგიის საფუძვლებში. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის N3 დაწესებულებას 
საერთოდ არ ემსახურება სტომატოლოგი ორთოპედი, ხოლო თერაპევტი სტომატოლოგი 
მუშაობს დამხმარე ექთნის გარეშე. რაიმე სპეციალური სწავლების კურსი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა სპეციალური სტომატოლოგიური საჭიროებების თაობაზე მას 
გავლილი არ აქვს. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე ეს რეკომენდაცია შესრულებული არ 
არის. 

3. რეკომენდაციების შესრულების მიმდინარეობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ 
ცენტრში
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ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი არანებაყოფლობითი სტაციონარული 
ფსიქიატრიული დახმარების მიწოდებას აწარმოებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომლის თანახმად, არანებაყოფლობითი 
სტაციონარული მომსახურების მოსარგებლეები არიან როგორც საქართველოს მოქალაქეები, 
ასევე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი სხვა პირები.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ვიზიტის დროს მონიტორინგის ჯგუფის 
წევრებმა დაათვალიერეს IX, X, XI და XII განყოფილებებში არსებული პალატები. 
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ IX, XI და XII განყოფილებებში არსებული პალატები საჭიროებს 
სარემონტო სამუშაოებს. ასევე სავალალოა იქ არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური 
მდგომარეობა (IX, XI და XII განყოფილებები). არც ერთი განყოფილების პალატებში არ არის 
სავენტილაციო სისტემა. საპირფარეშოში არ მუშაობს ჩამრეცხი ავზები, ზოგ შემთხვევაში 
გაფუჭებულია ონკანიც. დაწესებულებაში არსებული სასეირნო ეზოები არ არის სათანადოდ 
აღჭურვილი და გადახურული. წვიმიან ამინდში სრულიად შეუძლებელია გასეირნება. 
სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ მითითებულ განყოფილებებში საცხოვრებელი 
პირობების მდგომარეობა 2013 წლის ნოემბერში ჩატარებული მონიტორინგის შემდეგ არ 
შეცვლილა და კვლავაც მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება.

3.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის ადეკვატური 
ფსიქიატრიული დახმარების მიწოდება

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის 
რაოდენობა არასაკმარისია. პაციენტები უმეტესობა არ არის ჩართული მკურნალობის 
პროცესში, არ არიან ინფორმირებული დაავადების, მკურნალობის და მედიკამენტების 
გვერდითი ეფექტების შესახებ.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტანდარტები 
შემუშავებული არ არის. ცენტრში არ ტარდება პატიმრების ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 
მორგებული სარეაბილიტაციო პროგრამები. დირექტორმა განმარტა, რომ ინდივიდუალურ 
საჭიროებებზე მორგებული ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამების შემუშავება 
და განხორციელება უჭირთ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრების დეფიციტის გამო. 
არსებული რესურსით მხოლოდ ერთეულ პაციენტებთან ატარებენ სარეაბილიტაციო 
აქტივობებს. ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის აქტივობებიდან ტარდება არტთერაპია, 
ერგოთერაპია, სინემათერაპია, ფსიქოთერაპია. მაგრამ სარეაბილიტაციო აქტივობებში 
ერთეული პაციენტები არიან ჩართული, ძირითადად ქალები. ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაციის აქტივობები არ არის სისტემური და სტრუქტურირებული. 
დაწესებულებაში არ მუშაობენ საკმარისი რაოდენობის ფსიქოლოგები, არ მიმდინარეობს 
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სისტემური ფსიქო-თერაპია და ფსიქო-რეაბილიტაცია. დაწესებულებას არ ჰყავს 
ოკუპაციური თერაპევტი, რომელიც იმუშავებდა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის 
პროგრამებზე.

„პატიმრებისადმი მოპყრობის სტანდარტული მინიმალური წესები“, სადაც ჯანდაცვის 
სერვისების საკვანძო საკითხები სრულად არის ასახული, პატიმრის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის მიზნით, ადგენს, რომ აუცილებელი არ არის 
დაწესებულებებში უსაფრთხოების ერთნაირი ზომების მიღება ყველა ჯგუფისთვის. უფრო 
მეტიც სასურველია ამ ზომების სიმკაცრის გრადაცია ჯგუფების მიხედვით (წესი 63).

სასჯელაღსრულების სისტემიდან გადმოყვანილი პატიმრების და იძულებით 
მკურნალობაზე მყოფი პაციენტისთვის შემუშავებული მკურნალობისა და ცხოვრების რეჟიმი 
იდენტურია, თუმცა იგი განსხვავდება იმ რეჟიმისაგან, რომელიც მოქმედებს სხვა 
არანებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პირების შემთხვევაში. დაწესებულებას არ აქვს 
შემუშავებული დიფერენცირებული რეჟიმის პირობებში ფსიქიატრიული დახმარების 
მიწოდების სტანდარტები.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიგვაჩნია, რომ ამჟამად ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში სტაციონალური არანებაყოფლობით/იძულებითი 
ფსიქიატრიული მკურნალობის ქვეშ მყოფ მსჯავრდებულებს/ბრალდებულებს არ 
მიეწოდებათ ადეკვატური ფსიქიატრიული დახმარება, თუმცა როგორც ზემოთ აღინიშნა, 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის და 2015-2020 წლის 
სამოქმედო გეგმის დამტკიცებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადაიდგა 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი განსახილველი რეკომენდაციის შესრულებისკენ.

3.2. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის უსაფრთხოების სამსახურის როლის და 
ფუნქციის გადახედვა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2013 წლის 28 
თებერვლის N12 ბრძანებით, განახლებული საშტატო განრიგის შესაბამისად, ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დაცვის სამსახურს შეეცვალა სახელწოდება და 2013 
წლის 1 მარტიდან იწოდება, როგორც საზედამხედველო სამსახური. ამავე დღეს დამტკიცდა 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზედამხედველო სამსახურის ახალი 
დებულება, თუმცა შეიცვალა აღნიშნული სამსახურის მხოლოდ დასახელება და არა 
საქმიანობის სფერო.

ვიზიტის მიმდინარეობისას გამოკითხული პაციენტები კვლავაც უთითებენ, რომ 
პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვა ხდება ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლების 
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მიერ და უფრო მეტიც, ზოგ შემთხვევებში ადგილი აქვს ამ სამსახურის თანამშრომლების 
მხრიდან პაციენტების მიმართ „დაბმის“ მუქარას.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 20 
მარტის N92/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის 
ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ 
ინსტრუქციის მე-8 წესის თანახმად, „ფიზიკურ შეზღუდვას ახორციელებს დაწესებულების 
შინაგანაწესით განსაზღვრული შესაბამისი პერსონალი, რომელსაც გააჩნია საჭირო 
კვალიფიკაცია და გამოცდილება ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების 
საკითხებში.“

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზედამხედველო სამსახურის 
დებულების 3.8 მუხლის თანახმად, „ საზედამხედველო სამსახურის საქმიანობის სფეროს 
წარმოადგენს: პაციენტის გამწვავების […] შემთხვევაში მედ-პერსონალთან ერთად მიიღოს 
კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა საზოგადოებრივი წესრიგის დამრღვევთა მიმართ 
[…]“

ზემოაღნიშნული ნორმების ანალიზის ცხადყოფს, რომ საზედამხედველო სამსახურის 
თანამშრომლებს უფლება აქვთ განახორციელონ პაციენტის ფიზიკური შეზღუდვა, თუმცა 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ გააჩნიათ საჭირო კვალიფიკაცია და გამოცდილება 
ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების საკითხებში. როგორც შემოწმების შედეგად 
გაირკვა, საზედამხედველო სამსახურის თანამშრომლებს სპეციალური მომზადება ან 
ტრენინგი პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვების პროცედურების შესახებ გავლილი არ 
აქვთ, თუმცა მიუხედავად აღნიშნულისა, ისინი მონაწილეობენ პაციენტების ფიზიკურ 
შეზღუდვაში, რაც დაუშვებლად მიგვაჩნია.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით,7 დაგეგმილია ტრენერთა გადამზადება, რომლის 
შემდეგ განხორციელდება კასკადური ტრენინგები ფსიქიატრიული მკურნალობის 
დაწესებულებების პერსონალისთვის (მათ შორის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრის საზედამხედველო სამსახურის თანამშრომლებისთვის).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საქმიანობაში საზედამხედველო სამსახურის როლის 
და ფუნქციების პრაქტიკაში განხორციელება ამჟამადაც პრობლემურ საკითხად რჩება. 

3.3. გასაჩივრების მექანიზმის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის შექმნა

7 2014 წლის 12 დეკემბრის N01/99693 წერილი
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ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრის გენერალური დირექტორის 2008 წლის 23 
დეკემბრის N34 ბრძანებით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში შექმნილია 
პაციენტთა საჩივრებისა და წინადადებების განმხილველი კომისია, რომელიც შედგება 
ცენტრის სხვადასხვა თანამდებობის პირებისგან. აღნიშნულ კომისიას ევალება ცენტრის 
საჩივრების ყუთების პერიოდულად გახსნა და მასში არსებული საჩივრებისა და 
წინადადებების კომისიაზე განხილვა. აღსანიშნავია, რომ დადგენილი არ არის, თუ რა 
პერიოდულობით უნდა გაიხსნას საჩივრის ყუთები. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრის დირექტორის მოადგილის განმარტებით, რომელიც ამ კომისიის წევრია, მისი 
შექმნის დღიდან რაიმე საჩივარი ან წინადადება არ განუხილავთ, ვინაიდან საჩივარი 
საჩივრის ყუთში არასდროს აღმოუჩენიათ.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში IX, X, XI, XII განყოფილებებში საჩივრის 
ყუთები მოთავსებულია დერეფნებში. აღნიშნულ ადგილას სამედიცინო პერსონალს და 
დაცვის თანამშრომლებს მოწყობილი აქვთ მოსასვენებელი ადგილი (მაგიდა-სკამებით), რაც 
მეტყველებს იმაზე, რომ სურვილის შემთხვევაში პაციენტი ვერ მოახერხებს დაწესებულების 
თანამშრომელთა შეუმჩნევლად კონფიდენციალური წერილის საჩივრის ყუთში მოთავსებას.

XI განყოფილების სოციალური სამსახურის თანამშრომლის განმარტებით, საჩივრის ყუთი 
კვირაში ერთხელ მაინც იხსნება, თუმცა აღნიშნულზე არანაირი სახის აქტი არ დგება. 
პაციენტებთან საუბრისას დადგინდა, რომ წერილების დაწერაში აქტიურად მონაწილეობენ 
სოციალური სამსახურის თანამშრომლები. აღნიშნულს ადასტურებს თვით სოციალური 
სამსახურის თანამშრომელიც (XI განყოფილება). პაციენტებთან გასაუბრებისას აღმოჩნდა, 
რომ არც ერთ პაციენტს არ ქონდა პალატაში ფურცლისა და საწერი კალმის ქონის 
შესაძლებლობა.

2014 წლის განმავლობაში საჩივრის ყუთებში არცერთი საჩივარი არ ყოფილა ნაპოვნი, რაც 
ნათლად მიუთითებს, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში არ მოქმედებს 
გასაჩივრების ეფექტიანი მექანიზმი.

როგორც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან8 ირკვევა, ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის 
ერთობლივი პროექტის „ადამიანის უფლებების დაცვა ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა 
დაწესებულებებში“ ფარგლებში დაგეგმილია გასაჩივრების მექანიზმების კვლევა, 
ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ კანონმდებლობის/კანონქვემდებარე აქტების სრული 
რევიზია და შესაბამისი ცვლილებებისათვის რეკომენდაციების მომზადება საერთაშორისო 
სტანდარტების გათვალისწინებით.

8 2014 წლის 12 დეკემბრის N01/99693 წერილი
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3.4. პაციენტების სტაციონარიდან გაწერის სტანდარტების შემუშავება და ინსტიტუციაში 
ხანგრძლივად მყოფი პაციენტების თემში დაბრუნება, მათი ფსიქო-სოციალური სტატუსის 
შესაბამისი ბენეფიტებით უზრუნველყოფა

პაციენტის ინსტიტუციაში ხანგრძლივი დაყოვნება სოციუმიდან იზოლირებულად იწვევს 
დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარ-ჩვევების გაქრობას და აძნელებს მის რესოციალიზაციას. 
პაციენტი ვერ სარგებლობს დაავადებით ან ასაკით განსაზღვრული სოციალური 
ბენეფიტებით და დაკარგული აქვს ოჯახის მხარდაჭერაც.

არანებაყოფლობითი და იძულებითი მკურნალობის სტაციონარული დახმარების ვადებთან 
დაკავშირებით, ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში და სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსში 2014 წლის 26 ივლისის ცვლილების თანახმად, 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმის განმხილველი სასამართლო 
უფლებამოსილია პირის მიმართ გამოიყენოს იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობა. 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, თუ 
დადგინდა, რომ ბრალდებული დანაშაულის ჩადენისას შეურაცხი იყო, სასამართლოს მიერ 
შეწყდება მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა და საქმის განმხილველი 
მოსამართლე ვალდებულია ,,ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 
221 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას 
სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, იმავე განჩინებით 
გადაწყვიტოს ამ პირისთვის იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის ჩატარების 
საკითხი, რომლის ვადა ამავე კოდექსის 191-ე მუხლის 21 ნაწილის შესაბამისად არ უნდა 
აღემატებოდეს 4 წელს. ასევე, მითითებული ცვლილების შესაბამისად, საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 1 ოქტომბრის N69/ნ 
და N70/ნ ბრძანებებით დამტკიცდა იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობაზე მყოფი 
პაციენტების რისკის შეფასების სტანდარტისა და რისკის შემცირების, რესოციალიზაციისა 
და ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისკენ მიმართულ ღონისძიებათა ჩამონათვალი 
და იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობისადმი დაქვემდებარებული პაციენტის 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების მიზნით ფსიქიატრიულ 
დაწესებულებაში მოქმედი სპეციალური კომისიის შემადგენლობა და საქმიანობის წესი.

ამასთან, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,9 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 
დეკემბრის N762 დადგენილებით დამტკიცებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

9 2014 წლის 12 დეკემბრის N01/99693 წერილი



20

განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში, სიტუაციური ანალიზისა და არსებული რეალობის გათვალისწინებით 
(ფინანსური შესაძლებლობები, კადრების მომზადების ხარისხი) უახლოეს მომავალში 
დაიწყება თანამედროვე თემზე დაფუძნებული სერვისების დანერგვის საფეხურებრივი 
პროცესი, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურების გამთლიანებული ჯაჭვის 
შექმნის საწინდარი იქნება.

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ზემოხსენებული ცვლილებებისა,  ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში დღემდე რჩება ათობით პაციენტი, რომელიც 
დაწესებულებაში იმყოფება უკვე 15-20 წელზე მეტი. აღნიშნული გარემოება კანონის 
სათანადო აღსრულებისა და შესაბამისი თემზე დაფუძნებული სერვისების განვითარების 
აუცილებლობაზე მიუთითებს.

3.5. ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების მიმართ ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდის 
ეროვნული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გამოყენება

დაშვებულია ფიზიკური შეზღუდვის შემდეგი ორი მეთოდი: პაციენტის სპეციალიზებულ 
პალატაში იზოლაცია და პაციენტის ფიზიკური შებოჭვა. ამასთან, ფიქსაციის პერიოდში 
პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს განუწყვეტელი სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. 
ფიქსირების ყოველი შემთხვევა უნდა აღინიშნოს სპეციალურ ჟურნალში. შეზღუდვის 
აუცილებლობის ამოწურვისთანავე ფსიქიატრი იღებს გადაწყვეტილებას პროცედურის 
შეწყვეტის, ან გაგრძელების შესახებ და აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს, თუ რა სახის 
მანიპულაცია ჩაუტარდა ავადმყოფს და დროის რა მონაკვეთში. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში პაციენტის ფიზიკური შეზღუდვის შიდა 
სტანდარტი შემუშავებული არ არის. აწარმოებენ ფიქსაციის ჟურნალს, სადაც ხდება 
პაციენტის შებოჭვასთან დაკავშირებული ჩანაწერების გაკეთება. განყოფილებაში არის 
სპეციალური საიზოლაციო ოთახი, სადაც ჩვენებისას ხდება პაციენტთა შებოჭვა. პაციენტის 
შესაბოჭად აქვთ ზეწრები და სპეციალური პერანგები, თუმცა ამ უკანასკნელს არ იყენებენ 
არაპრაქტიკულობის გამო.

2014 წლის მანძილზე ზემოაღნიშნულ ოთხივე განყოფილებაში პაციენტის ფიზიკური 
შეზღუდვის 13 ფაქტი დაფიქსირდა. პაციენტებთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ 
სამედიცინო პერსონალი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
საზედამხედველო სამსახურის დახმარებით პერიოდულად იყენებს გამწვავებული 
პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდებს, შეზღუდვა ხდება სხვა პაციენტების 
თანდასწრებით, განყოფილების დერეფნებში, რაც ეწინააღმდეგება ეროვნულ 
კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებს. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან 
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გამომდინარე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში პაციენტების მიმართ 
ფიზიკური შეზღუდვების გამოყენების პრაქტიკა კვლავ პრობლემად რჩება.

3.6. ფსიქიატრიული სერვისების მუშაობისა და ფსიქიატრიული დახმარების მიწოდების 
სპეციალური ზედამხედველობის სისტემის შემუშავება

2013 წლის 1 თებერვალს შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხარისხის 
კონტროლის სამსახური. გენერალური დირექტორის 2013 წლის 1 აპრილის N15 ბრძანებით 
დამტკიცდა ცენტრის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების და პაციენტთა 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შეფასების შიდა სისტემის ფუნქციონირების წესი.

აღნიშნული წესის თანახმად, ხარისხის მართვის სისტემა უზრუნველყოფს მონიტორინგს, 
კონტროლს, შედეგების ანალიზს და ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებების შემუშავებას. 
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის სისტემა აღრიცხავს და შეისწავლის შემდეგ 
შემთხვევებს, როდესაც სახეზეა ლეტალური გამოსავალი; პაციენტის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება, როგორც ფსიქიკური, ასევე სომატური; სამედიცინო 
შეცდომა/გადაცდომა; პაციენტის/პაციენტის წარმომადგენლის საჩივარი; სტატისტიკურად 
ხშირი გართულება; სტატისტიკურად ხშირი გვერდითი მოვლენების გამოვლენა და მართვა.

მითითებული წესი ასევე ითვალისწინებს კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების შიდა 
სისტემას, რომელიც მოიცავს პერსონალთან პერიოდული ღონისძიებების გამართვას. 
ხარისხის მართვის სისტემის მიმდინარე ღონისძიებები მოიცავს არსებულ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში ექიმის მუშაობის სისტემატიურ მეთვალყურეობას, პაციენტთა 
მდგომარეობის სისტემატიური კომისიური განხილვების გზით. მიმდინარე ღონისძიებები 
ასევე მოიცავს სამედიცინო შემთხვევის დეტალურ კომისიურ განხილვას, როცა ადგილი 
ჰქონდა შეცდომას სამედიცინო საქმიანობის დროს, პაციენტის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის მკვეთრ გაუარესებას და ლეტალურ გამოსავალს.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხარისხის მართვის სამსახურის 
საქმიანობის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს სამედიცინო პერსონალისთვის 
საკვალიფიკაციო უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით ტრენინგების ჩატარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, მითითებული ხარისხის მართვის 
სამსახური ასრულებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის შიდა 
საზედამხედველო სისტემის ფუნქციას, თუმცა მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, გაძლიერდეს 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 
ფსიქიატრიული სერვისების მუშაობისა და ფსიქიატრიული დახმარების მიწოდების 
სპეციალური ზედამხედველობის სისტემა, რომელიც ფსიქიატრიული სერვისების 
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ხარისხთან ერთად, შეაფასებს შიდა კონტროლის სამსახურის საქმიანობის ეფექტურობას, 
დამყარებული იქნება კორპორატიულობის პრინციპზე და არ ექნება რეპრესიული ფუნქცია.

4. დასკვნა

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის N2 და N3 დაწესებულებებში, ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ 
ცენტრში განხორციელებული განმეორებითი (საკონტროლო) ვიზიტების შედეგად 
დადგინდა, რომ მიუხედავად გარკვეული პოზიტიური ცვლილებებისა, სამწუხაროდ, 
რეკომენდაციების შესრულების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პროგრესი არ შეიმჩნევა. 
საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ მთელ რიგ რეკომენდაციებთან მიმართებით არცერთი ღონისძიება 
არ გატარებულა.

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების გახსნას 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მიიჩნევდა შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პატიმართა პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ ძირითად საშუალებად. მართალია, 
აღნიშნულ დაწესებულებაში ხანგრძლივი მოვლის განყოფილების ფუნქციონირება 
ნაწილობრივ დადებითად აისახა სასჯელაღსრულების სისტემაში შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პატიმრების მდგომარეობაზე, თუმცა სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში კვლავ რჩებიან ფიზიკური და მენტალური შეზღუდვის მქონე პატიმრები, 
ხოლო თავის მხრივ, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების 
ხანგრძლივი მოვლის განყოფილებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა 
საჭიროებები სრულად დაკმაყოფილებული არ არის, მათ შორის ადაპტირებული არ არის 
ფიზიკური გარემო.

დადებითად უნდა შეფასდეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის N762 
დადგენილებით ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის და 
2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება, რაც ცალსახად მიუთითებს სახელმწიფოს 
ნებაზე, პენიტენციურ სისტემაში და სხვა დახურულ დაწესებულებებში პაციენტებს 
მიეწოდოთ ეროვნული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 
ფსიქიატრიული სერვისები. ამდენად, მნიშვნელოვანია აღნიშნულ გეგმაში გაწერილი 
ღონისძიებების ზედმიწევნით შესრულება.

შესაბამისად, მოვუწოდებთ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტროს, ასევე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს, გაატაროს ყველა საჭირო ზომა ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების 
შესრულების უზრუნველსაყოფად. ქვემოთ, ცხრილში მოცემულია რეკომენდაციების 
შესრულების სტატუსი, გატარებული და გასატარებელი ზომების ჩამონათვალი.
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N რეკომენდაცია
შესრულების 

სტატუსი გატარებული ზომები გასატარებელი ზომები

სასჯელაღსრულების სისტემა

1 შშმ პატიმართა სტატისტიკის წარმოება
ნაწილობრივ 
შესრულდა

2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 

იდენტიფიცირებისა და საჭიროების 
შეფასების მექანიზმის შემუშავება

ნაწილობრივ 
შესრულდა 

იდენტიფიცირების 
ნაწილში

მხოლოდ N2 დაწესებულებაში მოხდა 
ერთჯერადად შშმ პატიმართა 
აღრიცხვა, იდენტიფიცირების 
კრიტერიუმებისა და საჭიროებების 
მითითებით.

შშმ პატიმართა იდენტიფიცირებისა და 
საჭიროებათა შეფასების მექანიზმის 
შექმნა და ამ მეთოდით სტატისტიკის 
მუდმივ რეჟიმში წარმოება.

3
პატიმრობის პირობებთან 

ადაპტირებული შშმ პირებზე ზრუნვის 
სტანდარტების შემუშავება.

არ შესრულდა

4

შეზღუდულ შესაძლებლობებთან 
დაკავშირებული სპეციალიზებული 

მომსახურებების დანერგვა 
(ხანგრძლივი მოვლა, რეაბილიტაცია, 

პერსონალური დამხმარე).

ნაწილობრივ 
შესრულდა

მიმდინარე წლის ივლისიდან 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებაში 
მოქმედებს ხანგრძლივი მოვლის 
სერვისი, შშმ პატიმრების 
უზრუნველყოფილი არიან 
პერსონალური დამხმარით.

ყველა შშმპ პატიმრის უზრუნველყოფა 
პერსონალური დამხმარით. შშმ 
პატიმრების სოციალური და 
სამედიცინო რეაბილიტაციით 
უზრუნველყოფა.

5
ფიზიკური ხელმისაწვდომობის, ასევე 

სერვისების და ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ნაწილობრივ 
შესრულდა

ნაწილობრივ მოხდა ახლად 
გახსნილი ბრალდებულთა და 
მსჯავრდებულთა სამკურნალო 
დაწესებულების ფიზიკური გარემოს 
ადაპტირება შშმ პატიმართა 
სპეციალურ საჭიროებებთან.

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებაში 
ფიზიკური ხელმისაწვდომობის 
სრულად უზრუნველყოფა; 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 
დაწესებულებების ფიზიკური გარემოს 
სრული ადაპტირება; ზემოაღნიშნულ 
დაწესებულებებში სერვისების და 
ინფორმაციის სრული 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

6
ხარისხიანი და დროული 

ფსიქიატრიული დახმარების 
ხელმისაწვდომობა, სასჯელის მოხდის 

ნაწილობრივ 
შესრულდა

შედარებით ხარისხიანი 
ფსიქიატრიული დახმარების მიღება 
შესაძლებელია ბრალდებულთა და 

ხარისხიანი და დროული 
ფსიქიატრიული დახმარების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
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დიფერენცირებული რეჟიმის პირობებში 
პატიმართა ადეკვატური 

ფსიქიატრიული დახმარებითა და 
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციით 

უზრუნველყოფა.

მსჯავრდებულთა სამკურნალო 
დაწესებულებაში;

დამტკიცდა სტრატეგიული 
დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, 
რომელიც ითვალისწინებს 
პენიტენციურ სისტემაში 
ფსიქიატრიული სერვისების 
გაუმჯობესებას

სასჯელაღსრულების ყველა 
დაწესებულებაში;

სასჯელის მოხდის 
დიფერენცირებული რეჟიმის 
პირობებში პატიმართა ადეკვატური 
ფსიქიატრიული დახმარებითა და 
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციით 
უზრუნველყოფა.

7

სასჯელაღსრულების სისტემის 
პერსონალის დამატებითი სწავლება 

პატიმრობის ყველა ეტაპზე შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების 

გამოვლენის, მათი 
ფსიქოლოგიური/სომატური/სოციალური 
საჭიროებების შეფასების და შესაბამისი 

დახმარების მიწოდების საკითხებში.

ნაწილობრივ 
შესრულდა

ნაწილობრივ შესრულდა 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებაში, ასევე 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 
N2 დაწესებულებაში.

სასჯელაღსრულების ყველა 
დაწესებულებაში პერსონალის 
განგრძობადი სწავლების 
უზრუნველყოფა.

8

ფსიქოაქტიური მედიკამენტების 
(ნივთიერებების) არასამედიცინო 

მიზნით ჭარბი რაოდენობით მოხმარების 
პრევენცია.

ნაწილობრივ 
შესრულდა

N2 და N3 დაწესებულებაში 
ფსიქოტროპული მედიკამენტების 
მიღება ხდება სამედიცინო 
პერსონალის თანდასწრებით.

სამედიცინო პერსონალზე 
არასასურველი წნეხის თავიდან 
აცილების მიზნით სამედიცინო 
პერსონალის უფრო მეტი დაცულობის 
უზრუნველყოფა; ფსიქოტროპული 
მედიკამენტების მიწოდების მკაცრი 
კონტროლი.

9

დაწესებულების სტომატოლოგების 
გადამზადება სპეციალური 

საჭიროებების სტომატოლოგიის 
საფუძვლებში.

არ შესრულდა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

1

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის 

ადეკვატური ფსიქიატრიული 
დახმარების მიწოდება.

არ შესრულდა



25

2
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის უსაფრთხოების სამსახურის 
როლის და ფუნქციის გადახედვა.

არ შესრულდა

გადაიხედოს ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
საზედამხედველო სამსახურის როლი 
და ფუნქციები; გამოირიცხოს ამ 
სამსახურის თანამშრომლების 
მონაწილეობა პაციენტების ფიზიკურ 
შეზღუდვის პროცესში ან ჩაუტარდეთ 
სათანადო მომზადება ფიზიკური 
შეზღუდვების პროცედურების 
შესახებ.

3
გასაჩივრების მექანიზმის 

მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის 
შექმნა.

არ შესრულდა

4

პაციენტების სტაციონარიდან გაწერის 
სტანდარტების შემუშავება და 

ინსტიტუციაში ხანგრძლივად მყოფი 
პაციენტების თემში დაბრუნება, მათი 

ფსიქო-სოციალური სტატუსის 
შესაბამისი ბენეფიტებით 

უზრუნველყოფა.

არ შესრულდა

5

ფსიქიკური აშლილობის მქონე 
პაციენტების მიმართ ფიზიკური 

შეზღუდვის მეთოდის ეროვნული 
კანონმდებლობისა და საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად გამოყენება

არ შესრულდა

6

ფსიქიატრიული სერვისების მუშაობისა 
და ფსიქიატრიული დახმარების 

მიწოდების სპეციალური 
ზედამხედველობის სისტემის 

შემუშავება.

ნაწილობრივ 
შესრულდა

შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრის ხარისხის 
კონტროლის სამსახური; დამტკიცდა 
ცენტრის სამედიცინო მომსახურების 
ხარისხის გაუმჯობესების და 
პაციენტთა უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის შეფასების შიდა 
სისტემის ფუნქციონირების წესი.

ფსიქიატრიული სერვისების 
მუშაობისა და ფსიქიატრიული 
დახმარების მიწოდების სპეციალური 
ზედამხედველობის გარე სისტემის 
შემუშავება; ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
ხარისხის კონტროლის სამსახურის 
საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება.


