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საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის განვითარების საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის განვითარების 

მთავარი ეტაპი სწორედ ახლა იწყება.მთავარი ეტაპი სწორედ ახლა იწყება.

საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის განვითარების 

მთავარი ეტაპი სწორედ ახლა იწყება.

– ძალიან საინტერესო გრძნობა იყო; ბოლო ერთი 

თვე იმდენად გადავიღალე, რომ მეგონა, ემოცია საერ-

თოდ აღარ მქონდა, თუმცა ემოციური ტალღა მაინც ძა-

ლიან ძლიერი იყო. 
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კესომ გაიარა...
უნიკალური ოპერაცია 

„კარაპს მედლაინში“

სამედიცინო რჩევა სამედიცინო რჩევა 
  
სამედიცინო რჩევა 
 მარია ლიპკასგანმარია ლიპკასგანმარია ლიპკასგან

„საცივი ჩემი რეცეპტით ყველაზე გემრიელია“

 

დავით ფიფია

რომანტიკა 

თამარ დაუსის კერძებში

ანჟელა ორჯონიკიძე 
პორტრეტი არასაქმიან ინტერიერში 

„ევექსელები“ – IPO ჩვენია! 

როგორ 
შევხვდეთ 
მაიმუნს?

ალკოჰოლის აუცილებელი დოზა

სოფო წიქარიშვილის გულითადი რჩევები

გილოცავთ ახალ წელს!
ჰოროსკოპი
2016

დეკემბერი, 2015 
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“სამედიცინო კორპორაცია ევექსში”

დიპლომისშემდგომი 

მზადება 



ძვირფასო კოლეგებო! ძვირფასო კოლეგებო! ძვირფასო კოლეგებო! 

დეა ჩხაიძე
პერსონალის მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი

2015 წელი დატვირთული იყო სიახლეებით: 

დეკემბერში თანამშრომლების რაოდენობამ 9382-ს მიაღწია;

მთელი წლის მანძილზე დავასაქმეთ 2991 თანამშრომელი;

 

       შემოგვიერთდა ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, 

კატასტროფის მედიცინის პედიატრიული ცენტრი და “დეკა.”

        საფუძველი ჩავუყარეთ საექთნო კოლეჯს ტვილდიანის სახელობის უნივერსი-

ტეტთან ერთად; დავიწყეთ “ევექსის” რეზიდენტურის პროექტებზე მუშაობა და მო-

ვიპოვეთ რვა პროგრამის აკრედიტაცია. გადავარჩინეთ უამრავი სიცოცხლე და 

გავაუმჯობესეთ უამრავი ადამიანის ცხოვრება.

        2016 წელს კიდევ უფრო ბევრი გამოწვევა გველოდება. უნდა დავიწყოთ საერ-

თაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 350-საწოლიანი ჰოსპიტლის მშენებლობა 

თბილისში, განვაახლოთ თბილისში „სანსთოუნ“ ჰოსპიტალი, რომელიც ვანიკო 

ბოკერიას სახელობის იქნება, გავხსნათ რამდენიმე ამბულატორიულ-დიაგნოსტი-

კური კლინიკა თბილისში და საქართველოს რეგიონებში და საფუძველი ჩავუყა-

როთ სხვადასხვა მნიშვნელოვან და საქართველოსთვის დეფიციტურ დარგს.

       კომპანია სწრაფად იზრდება, მენეჯმენტის ყურადღება უმსხვილესი პროექტე-

ბისკენაა მიმართული, დრო ისე ცოტა და ძვირფასია, როგორც არასდროს და 

ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს ვესაუბროთ და ერთმანეთის მიმართ 

ნდობა გავაძლიეროთ. 

        იაქტიურეთ, მიიღეთ მონაწილეობა გაზეთის გაუმჯობესებაში, გაგვიზიარეთ 

თქვენი აზრი. ამ გაზეთის მიზანი თანამშრომლების ერთმანეთთან საუბარია.

        2016 წელი “ევექსის” დიდი ოჯახისთვის აუცილებლად წარმატებული იქნება. 

წარმატებას ვუსურვებ “ევექსის” თითოეულ თანამშრომელსა და მათ ოჯახებს! 

დეა ჩხაიძე

       “ევექსის” სასწავლო ცენტრში ტრენინგი გაიარა 3761-მა თანამშრომელმა,წარ-

მატებით გავაკეთეთ ღვიძლის ოპერაციები, გავხსენით ონკოლოგიური ცენტრი 

ქუთაისსა და ბავშვთა კარდიოქირურგიული ცენტრი მ. იაშვილის სახელობის 

კლინიკაში. თბილისში 2 ამბულატორიულ-დიანგოსტიკური კლინიკა დავაფუძნეთ 

– გლდანსა და ვარკეთილში. 

    „ევექს ნიუსის“ იდეა 2014 წლის აპრილში გაჩნდა, როდესაც “ალდაგიდან” 

“ევექსში” გადმოსასვლელად ვემზადებოდი. მე და გიორგი მინდიაშვილი კვირაში 

ერთხელ ვხვდებოდით ერთმანეთს და კომპანიის პრობლემებსა და განვითარებ-

ის გეგმებზე ვსაუბროდბით, პრობლემების გადაჭრის გზებზე ვფიქრობდით. მათ 

შორის ვსაუბრობდით იმაზე, თუ როგორ უნდა შეძლოს ისეთმა დიდმა კომპანიამ, 

როგორიც “ევექსია,” მიაწვდინოს ხმა თანამშრომლებს მთელ საქართველოში.

        სწორედ მაშინ გაჩნდა გაზეთის იდეა, რომლის ფურცლებზეც ჩვენი მენეჯერე-

ბი და თანამშრომლები თბილად, იუმორით, პოზიტიურად და უშუალო ენით გაუზ-

იარებენ ერთმანეთს კომპანიის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, გაეცნობიან ერთმა-

ნეთს არა მხოლოდ სამსახურში, არამედ "ჰალსტუხისა და თეთრი ხალათის გა-

რეშე", ცხოვრებისეულ გარემოში.

     იდეა განხორციელდა, თანაც ძალიან მნიშვნელოვან  და სიმბოლურ დროს.

 დღეს “ევექსი” ყველაზე წარმატებული კომპანიაა საქართველოში. ჩვენ შევძე-

ლით მაღალი სტანდარტების მქონე ევროპელი აქციონერების დაინტერესება და 

ჩვენი აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გავიტანეთ, თანაც ყველაზე მაღალ-

ხარისხიან სეგმენტში. ამასთან, გვჯერა, რომ უფრო მეტი წარმატების მისაღწევად, 

მეტი დრო უნდა დავუთმოთ ერთმანეთის მოსმენას და მოსაზრებების გაზიარებას. 

2016 წელს კიდევ უფრო ბევრი 2016 წელს კიდევ უფრო ბევრი 

გამოწვევა გველოდება.გამოწვევა გველოდება.

2016 წელს კიდევ უფრო ბევრი 

გამოწვევა გველოდება.
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პროექტის ხელმძღვანელი მთავარი რედაქტორი გამომშვები რედაქტორი

კომპანიაში მიმდინარე ვაკანსიები შეგიძლიათ კომპანიაში მიმდინარე ვაკანსიები შეგიძლიათ 

იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე 

კომპანიაში მიმდინარე ვაკანსიები შეგიძლიათ 

იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე www.evex.ge   
დადადა  intranet.evex.ge     -ზე-ზე-ზე



მიიღეთ ევექსის გრანტი ან 

შეღავათიანი სტუდენტური სესხი

და გახდი თანამედროვე ექთანი! 

საით 

მივდივართ . . .

        სტატიის სათაურად - საით მივდივართ -ავირჩიე. ვფიქრობ, 2015 წელს ყველაზე 

მეტად ეს ფრაზა უხდება. წელი, რომელიც გამორჩეული იყო “საქართველოს ჯანდაც-

ვის ჯგუფისა” და ამ ჯგუფის ყველა თანამშრომლისთვის, თავისთავად ბადებს კითხ-

ვას, რა უნდა იყოს ამის შემდეგ, რა არის მომდევნო ეტაპი. თუმცა სამომავლო პრო-

ექტებსა და ახალ წარმატებებზე საუბარს პირველი წარმატების გახსენებით ვიწყებთ, 

რომელიც “სამედიცინო კორპორაცია ევექსის” სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომა-

რისა და “საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის” გენერალური დირექტორის – ნიკოლოზ 

გამყრელიძის ცხოვრებაში მოვიდა.

ბატონო ნიკოლოზ, როდის მოვიდა თქვენს ცხოვრებაში პირველი ბატონო ნიკოლოზ, როდის მოვიდა თქვენს ცხოვრებაში პირველი 

წარმატება?წარმატება?

ბატონო ნიკოლოზ, როდის მოვიდა თქვენს ცხოვრებაში პირველი 

წარმატება?

       – ძალიან რთული კითხვაა, ვინაიდან ამას იოლად ვერ გამოთვლი; წარმატება ყო-

ველ ჯერზე დგება, როცა მიზანს მიაღწევ, როცა რაღაც ახალს გააკეთებ, როცა შენი 

ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადადიხარ. პირველი წარმატება სკოლის, შემდეგ კი მაგის-

ტრატურის საზღვარგარეთ დამთავრება იყო, მომდევნო წარმატება ახალი პროექტი 

იყო, რომლითაც დაიწყო ჯანდაცვაში ინვესტიციის ჩადება. ძალიან დიდ წარმატებად 

მიმაჩნია პირველი კლინიკის გახსნაც. ახლა, როცა ამ პროექტს ვუყურებ, რთული თით-

ქოს არაფერი იყო. ყველა მიზანი, რომელთა შედეგსაც ხედავ და ხელშესახებია, წარ-

მატებულად შეიძლება ჩაითვალოს. 

რომელი პროექტის დასრულების შემდეგ მიხვდით, რომ უკვე რომელი პროექტის დასრულების შემდეგ მიხვდით, რომ უკვე 

წარმატებული მენეჯერი ხართ?წარმატებული მენეჯერი ხართ?

რომელი პროექტის დასრულების შემდეგ მიხვდით, რომ უკვე 

წარმატებული მენეჯერი ხართ?

      – უკვე 10 წელია, რაც მენეჯერულ პოზიციაზე ვმუშაობ. დიდი წარმატება იყო, როცა 

საქართველოში პირველი სადაზღვევო კომპანიის გენერალური დირექტორი გავხდი. 

პირველობას ბევრი წლის განმავლობაში ვინარჩუნებდით; დიდი გამოცდილებაა, 

როდესაც ჩაბმული ხარ M&A Activity-ში, რაც სხვა ბიზნესის შესყიდვას, ან მასთან გაერ-

თიანებას ნიშნავს. ჩვენ ვიყიდეთ და შევიერთეთ რამდენიმე სადაზღვევო კომპანია, 

რაც საკმაოდ რთული პროცესი იყო; ასევე ვიყიდეთ და შევიერთეთ ჯანდაცვის 15-მდე 

კომპანია. ყველა ეს ეტაპი ძალიან დიდი გამოწვევა იყო პირადად ჩემთვის და გუნ-

დისთვისაც, მენეჯმენტის თვალსაზრისითაც, რადგან ძალიან ბევრი რამ უნდა მართო 

ამ დროს. გარდა ფინანსურად კომპანიის შეერთებისა, უნდა მართო ხალხი, რომე-

ლიც იმ კომპანიაში მუშაობს, უნდა მართო მათი მოლოდინი. გიწევს საკმაოდ მძიმე 

გადაწყვეტილებების მიღება და ეს ეტაპები კარგად გწვრთნის. ბოლო 7-8 წლის გან-

მავლობაში ეს ეტაპები ძალიან ბევრჯერ გამოვიარე. 

თანამშრომლებზე რომ ვისაუბროთ, მათზე როგორ აისახება თანამშრომლებზე რომ ვისაუბროთ, მათზე როგორ აისახება 

ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმლისტინგში გასვლა? ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმლისტინგში გასვლა? 

თანამშრომლებზე რომ ვისაუბროთ, მათზე როგორ აისახება 

ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმლისტინგში გასვლა? 

       ჩვენი ჯგუფის მთავარი ფილოსოფიაა – უფრო დიდი მნიშვნელობა მივანიჭოთ 

წარმატებაზე დაფუძნებულ ანაზღაურებას და არა ფიქსირებულ ხელფასს. ჩვენი მიზა-

ნია, რომ თანამშრომელმა ხელფასი მიიღოს არა მარტო 10-დან 6-მდე მუშაობის გამო, 

არამედ, იმ შედეგზე დაყრდნობით, რომლებსაც  კომპანიას მოუტანს. ჩვენ ვაკეთებთ 

ერთ საქმეს იმისათვის, რომ შევქმნათ მეტი ღირებულება როგორც ქვეყნისა და ჯან-

დაცვის სექტორისთვის, ისე ჩვენი აქციონერებისთვის. აქციების შეძენის შესაძლებ-

ლობა კი ყველას ექნება, ზოგი შეიძლება პატარა აქციონერი იყოს, ზოგი – დიდი. კომ-

პანიის წარმატება კი აისახება მის კეთილდღეობაზე, როგორც აქციონერისა და რო-

გორც თანამშრომლის. 

      – გარდა იმისა, რომ ძალიან პრესტიჟულია საჯარო კომპანიაში მუშაობა, თა-

ნამშრომლებს უყვართ ხელშესახებ საკითხებზე საუბარი; ამ კომპანიაში მუშაობა 

ნიშნავს სტაბილურობას; ციფრებში რომ გადავიდეთ: “საქართველოს ჯანდაცვის 

ჯგუფის” კაპიტალი დღეს არის დაახლოებით ნახევარი მილიარდი ლარი. ამხელა 

კაპიტალის კომპანია, ჩვენ გარდა, საქართველოში არის კიდევ ორი, პირველი და 

მეორე მსხვილი ბანკი. დღევანდელ დღეს, მით უმეტეს, ჯანდაცვის სფეროში სტა-

ბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა თანამშრომელმა იცის, რომ თუ იმუ-

შავებს, მიიღებს შესაბამის ანაზღაურებას, ხოლო თუ კარგად იმუშავებს, მიიღებს 

ბონუსს. ყველა თანამშრომელი არის ამ პროცესის უშუალო მონაწილე, შეუძლია 

.  
ნახოს, როგორ რეაგირებენ ბაზრები მათ შექმნილზე. ამ ყველაფრის ნახვა მათ 

ყოველდღიურად “ბლუმბერგის” ეკრანზე შეუძლიათ. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ, 

რომ გახდნენ აქციონერები, ვინაიდან ეს აღარ არის ჩაკეტილი კომპანია, რომელ-

საც მხოლოდ “საქართველოს ბანკის ჯგუფი” ფლობს. ამ კომპანიას დღეს 170-მდე 

ფიზიკური თუ იურიდიული პირი და საერთაშორისო ფონდი ფლობს. ეს რაოდენ-

ობა კი ფართოვდება და ხშირად ეს გაფართოება სწორედ თანამშრომლების 

ხარჯზე ხდება.

როდესაც ეკრანზე დაიწერა, რომ მოლაპარაკება შედგა და როდესაც ეკრანზე დაიწერა, რომ მოლაპარაკება შედგა და 

“საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი” ლონდონის საფონდო ბირჟაზე “საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი” ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 

აქციების განთავსებას შეძლებდა, რა გძნობა დაგეუფლათ?აქციების განთავსებას შეძლებდა, რა გძნობა დაგეუფლათ?

როდესაც ეკრანზე დაიწერა, რომ მოლაპარაკება შედგა და 

“საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი” ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 

აქციების განთავსებას შეძლებდა, რა გძნობა დაგეუფლათ?

           – ძალიან საინტერესო გრძნობა იყო; ბოლო ერთი თვე იმდენად გადავიღალე, 

რომ მეგონა, ემოცია საერთოდ აღარ მქონდა, თუმცა ემოციური ტალღა მაინც ძა-

ლიან ძლიერი იყო. მით უმეტეს, გონგის დროს, როცა ბაზარი იხსნებოდა. მუსიკაც 

ისეთი ემოციური იყო, მაგრამ რატომღაც სრული სიცარიელის შეგრძნება მქონდა; 

ამ დღემდე, სანამ ეს ყველაფერი მომზადდებოდა, რამდენიმე ძალიან მძიმე კვირა 

გავიარეთ, ამიტომ აღარანაირი ემოცია აღარ შემრჩა.

ნიკოლოზ გამყრელიძე
“სამედიცინო კორპორაცია ევექსის” სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 

“საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის” გენერალური დირექტორი

საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის განვითარების საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის განვითარების 

მთავარი ეტაპი სწორედ ახლა იწყება.მთავარი ეტაპი სწორედ ახლა იწყება.

საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის განვითარების 

მთავარი ეტაპი სწორედ ახლა იწყება.

როგორი იყო მოსამზადებელი პერიოდი, რა სამუშაოები გაწიეთ? როგორი იყო მოსამზადებელი პერიოდი, რა სამუშაოები გაწიეთ? როგორი იყო მოსამზადებელი პერიოდი, რა სამუშაოები გაწიეთ? 

           – მოსამზადებელი პერიოდი წელიწად-ნახევრის წინ დავიწყეთ, ყველაზე  კრი-

ტიკული იყო ბოლო ერთი თვე. ეს არის პერიოდი, როცა ოფიციალურად აცხადებ 

IPO-ზე გასვლას. გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ უკან დახევა უკვე ძალიან რთუ-

ლია. ამიტომ, სანამ ამ განცხადებას გააკეთებ, კარგად უნდა დაფიქრდე. გადაწყვე-

ტილების მიღებაში მონაწილეობს ბრიტანელი  რეგულატორი, რომელთანაც მიმო-

წერაში ხარ, რათა მან დაადასტუროს შენი დოკუმენტაცია. მან უნდა აღიაროს, რომ 

ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ღირსი ხარ. ბრიტანელ რეგულატორთან 

საკმაოდ დიდი მუშაობა დაგვჭირდა. დღეს საქართველოში არცერთი კომპანია არ 

არის მზად, რომ ეს ბეჭედი მიიღოს, რადგან ძალიან რთული მოსაპოვებელია. ამას 

მიღებული გამოცდილება მალაპარაკებს. მეორე ფაქტორია შენი შედეგები, რომ-

ლებიც უნდა ასახავდეს იმას, რასაც გეგმავდი და აცნობდი ინვესტორს. მესამე ფაქ-

ტორია ბაზრების განწყობა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებე-

ლია. უნდა იცოდე, როგორია საერთაშორისო ბაზრების განწყობა შენი ქვეყნისა და 

შენი კომპანიის მიმართ. საერთაშორისო ბაზრების განწყობას ვერაფერს მოუხერ-

ხებ, უბრალოდ უნდა ეცადო, ძალიან მაღალი ტურბულენციის დროს არ მოხვდე; 

მაგალითად, აგვისტოში ძალიან მაღალი ტურბულენცია იყო ჩინეთის ბაზრებზე, 

რომლებიც ისე მერყეობდა, რომ ფაქტობრივად ჩამოიშალა. ახლაც ძალიან მაღა-

ლი ტურბულენციაა, რადგან  რუსეთსა და თურქეთს შორის დაძაბულობაა, ასეთ 

დროს, უნებურად, შეიძლება საქმე გააფუჭო და დახურული ფანჯრის მტვრევა დაიწ-

ყო. როდესაც გადავწყვიტეთ წასვლა, დავიწყე ინვესტორებთან უშუალო კომუნიკა-

ცია; ორი კვირის განმავლობაში ფაქტობრივად შეუჩერებლად ვხვდებოდი პოტენ-
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რას მოხმარდება მოზიდული ინვესტიცია? 

       – მოზიდული თანხების გადანაწილება უკვე კონკრეტულად არის განსაზღვრუ-

ლი. IPO-ს შემადგენელი ნაწილია პროსპექტუსი, რომელშიც კომპანიაზე დეტალუ-

რად წერ ყველაფერს. ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, რომელიც კომპანიამ უნდა 

გაასაჯაროვოს. დოკუმენტში აღწერილია ინფორმაცია კომპანიის შესახებ და ასევე 

გასაჯაროვებულია ყველა პოტენციური რისკი. პრაქტიკულად, ამ დოკუმენტით ყიდი 

კომპანიას; აქ თუ რამე დამალე შეგნებულად, ან შეუგნებლად, ეს შეიძლება მძიმე 

შედეგის მომტანი გახდეს და სასამართლო დავაშიც კი გადაიზარდოს, თუკი ინვეს-

ტორს შენი გაუფრთხილებლობის გამო რაიმე ზარალი მიადგა. პროსპექტუსში ასევე 

ეწერა, რომ გვინდა 100 მილიონი დოლარის კაპიტალის მოზიდვა. კონკრეტულად 

გვქონდა განსაზღვრული ყველა პროექტი, რომლებსაც ეს თანხა მოხმარდება. ერთ-

ერთია ჰოსპიტალური განვითარების პროექტი; გვაქვს ორი ჰოსპიტალი, რომლებიც 

უნდა განვაახლოთ: ქავთარაძის ე.წ. “ლეჩკომბინატი” და ყოფილი 31-ე ქარხნის საა-

ვადმყოფო, რომლის რეაბილიტაციასაც უკვე ვიწყებთ. ჰოსპიტალი გაიშლება 300-მდე 

საწოლზე და დასაქმდება 1000-ზე მეტი ადამიანი, რაც ქვეყნისთვისაც და სექტორისთ-

ვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.მეორე ნაწილი მოხმარდება პირველადი ჯანდაცვის 

ქსელის განვითარებას, ქვეყნისთვის ესეც უმნიშვნელოვანესია. ჰოსპიტალური ქსელი 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში წინ წავიდა, პირველადი ჯანდაცვის სექტორი კი ჩა-

მორჩენილია; ჩვენ, როგორც ლიდერი კომპანია ამ დარგში, ჩვენს წილ პასუხისმგებ-

ლობას ვგრძნობთ, ამიტომაც ვდებთ ჯანდაცვის სექტორის ამ ნაწილში ძალიან დიდ 

ინვესტიციას, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამბულატორიული ქსელის გაფართო-

 

ბევრს ჰგონია, რომ ამ მიღწევით რაღაც დამ-ბევრს ჰგონია, რომ ამ მიღწევით რაღაც დამ-

თავრდა, ჩემი ძირითადი გზავნილი არის, რომ - თავრდა, ჩემი ძირითადი გზავნილი არის, რომ - 

არა, ამით იწყება ყველაზე რთული პერიოდი. არა, ამით იწყება ყველაზე რთული პერიოდი. 

როცა ასეთ დიდ ნაბიჯს გადადგამ, მომდევნო როცა ასეთ დიდ ნაბიჯს გადადგამ, მომდევნო 

კიდევ უფრო შთამბეჭდავი უნდა იყოს.კიდევ უფრო შთამბეჭდავი უნდა იყოს.

ბევრს ჰგონია, რომ ამ მიღწევით რაღაც დამ-

თავრდა, ჩემი ძირითადი გზავნილი არის, რომ - 

არა, ამით იწყება ყველაზე რთული პერიოდი. 

როცა ასეთ დიდ ნაბიჯს გადადგამ, მომდევნო 

კიდევ უფრო შთამბეჭდავი უნდა იყოს.
გასული წელი რომ შევაჯამოთ, რით იყო გამორჩეული თქვენთვის 

და რა სურვილები გაქვთ 2016 წელს?

           - გასული წელი ძალიან მძიმე და, ამავდროულად, დიდი ბედნიერების მომტანი 

იყო პირადად ჩემთვის. გავხდი მესამე გოგონას მამა; დიდი შანსი იყო, რომ ამ ამბავს 

ჰაერში შევხვედროდი, მაგრამ, საბედნიეროდ, ჩემი შვილი ლონდონში წასვლამდე 

ორი დღით ადრე დაიბადა. რაც შეეხება კომპანიას, 2015 წელს ამ ჯგუფმა და თანამ-

შრომლებმა ძალიან რთული ეტაპები გაიარეს; ამ პროცესში აქტიურად ჩართულებმა 

კარგად იციან, რომ ასეთი დიდი ტურბულენციის პირობებში, როცა ჩვენი ყველა მე-

ზობელი ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ძალიან დაძაბულ ვითარებაშია, ქვეყანა-

ში ფულის შემოტანა კიდევ უფრო რთულდება და, ამის მიუხედავად, მაინც ძალიან 

დიდი ინვესტიცია შემოვიტანეთ ჩვენი ქვეყნისა და ეკონომიკისთვის. ეს არის კაპიტა-

ლის მოზიდვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული გზა, ამ პროცესის ბენეფიტი ისაა, რომ 

ბევრი მყიდველი გყავს, რაც გამყიდველისთვის ძალიან ხელსაყრელია, ვინაიდან 

მოთხოვნის მხარეს არსებული კონკურენციით შესაძლოა მაქსიმალური ფასის მიღე-

ბა. 
     საქართველო პატარა ქვეყანაა, სამწუხაროდ, ბევრი მსხვილი გარიგება არ 

ხდება. მსხვილ გარიგებებში ვგულისხმობ 20-დან 50 მილიონამდე ინვესტიციას. ეს 

არის პირველი კომპანია IPO-ზე არასაბანკო სექტორიდან. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი 

ფეხი წარმატებული იქნება და სხვა კომპანიებიც შეძლებენ საკუთარი აქციების გან-

თავსებას ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. რაც უფრო მეტი კომპანიაა IPO-ზე, ინვეს-

ტორებისთვის მით უფრო იოლია გადაწყვეტილების მიღება, რადგან მათ უკვე 

უღირთ ქვეყნის შესწავლა და ინვესტირების საშუალება რამდენიმე კომპანიაში აქვთ. 

ებით გამოიხატება. 

 

2015 წელი საკმაოდ წარმატებული იყო კომპანიისთვის, რა არის 

წინ, საით მივდივართ?

           – ბევრს ჰგონია, რომ ამ მიღწევით რაღაც დამთავრდა, ჩემი ძირითადი გზავ-

ნილი არის, რომ არა, ამით იწყება ყველაზე რთული პერიოდი. როცა ასეთ დიდ ნა-

ბიჯს გადადგამ, მომდევნო კიდევ უფრო შთამბეჭდავი უნდა იყოს; აქედან იწყება 

ჩვენი, როგორც საჯარო კომპანიის, ცხოვრება. ესაა ჩვენი მესიჯი ყველასთვის; სა-

ჯარო კომპანიას აქვს ძალიან დიდი უპირატესობა, რომელსაც თან ახლავს ძალიან 

დიდი პასუხისმგებლობაც: ახლა პასუხისმგებელნი ვართ არა მარტო ერთ აქციონე-

რთან, არამედ 170-მდე საერთაშორისო ინვესტორთან, ჩვენი მუშაობით მათ უნდა 

მოვუტანოთ სარგებელი. საქმე მხოლოდ კომპანიის რეპუტაციის დაცვაში არაა, ეს 

 

ზე. მათ იცოდნენ ჩვენი კომპანიის და ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრების 

შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, ქვეყნისთვის, ვინაიდან ჯერ 

ქვეყანაში დებენ ფულს და შემდეგ უკვე კონკრეტულ კომპანიაში. მართლაც მძიმე 

ბაზრებში მოვყევით, მაღალი ტურბულენციის პერიოდში. საბედნიეროდ, წარმატე-

ბით გავიარეთ და შევძელით იმ მიზნის მიღწევა, რასაც ვგეგმავდით. ამ მძიმე პრო-

ექტის დროს, დანარჩენი გუნდი თავჩაუხრელად მუშაობდა, იქიდან გამომდინარე, 

რომ ჩემი და კიდევ რამდენიმე ადამიანის დროის 80% ბოლო რამდენიმე თვის გან-

მავლობაში ამ პროექტზე მიდიოდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს კომპა-

ნიის მართვა და ყოველდიური საქმიანობა არ შეფერხდეს. მთელმა გუნდმა მართ-

ლაც შეუდარებლად იმუშავა, რომ კომპანიას ამ მძიმე დროსაც კარგი შედეგები ეჩ-
ვენებინა, რაც მართლაც საამაყოა!  

“საქართველოს ბანკში” მუშაობისას გაცილებით რთული იყო ინვესტორების დარწ-

მუნება, რადგან იმ დროს ეს იყო ქვეყნიდან ერთადერთი კომპანია ლონდონის სა-

ფონდო ბირჟაზე, შესაბამისად, პოტენციურ ინვესტორს უწევდა ერთი კომპანიის გა-

მო ქვეყნის შესწავლა. ამ ნაბიჯზე ინვესტორი იმ შემთხვევაში წავა, თუ კომპანია ძა-

ლიან მოსწონს, “საქართველოს ბანკმა” ეს წარმატებით შეძლო და, შესაბამისად, 

სხვა კომპანიებს გზა გაგვიკვლია. რაც უფრო მეტი კომპანია იქნება IPO-ზე წარმოდ-

გენილი, ქვეყანა საინვესტიციო რუკაზე კიდევ უფრო მეტად გაანათებს, რაც ძალიან 

მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. 

უკვე ქვეყნის რეპუტაციაცაა; თუ კომპანიის არასწორი მუშაობის შედეგად ინვესტო-

რებმა ამ ქვეყანაში ფული დაკარგეს, ეს, პირველ რიგში, ქვეყანას აზარალებს. მივ-

დივართ იქით, რომ შევქმნათ კიდევ ერთი მძლავრი ინსტიტუტი. ინსტიტუციონა-

ლიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ძალიან სწრაფად და დინამიკურად 

ვიზრდებით. “საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში” 9000-ზე მეტი თანამშრომელი 

მუშაობს, ამიტომ მათი ხელით მართვა დროთა განმავლობაში გართულდება. 

ინსტიტუციონალიზაცია კი დაგვეხმარება, რომ კიდევ უფრო მეტი სარგებელი მო-

ვუტანოთ ჩვენს თანამშრომლებს, აქციონერებს, დარგსა და ქვეყანას. სტრატეგია 

საკმაოდ მარტივი და ნათელია: ჰოსპიტალურ ბიზნესში ისედაც ყველაზე მსხვილი 

მოთამაშეები ვართ, ახლა კი სურვილი გვაქვს, რომ ბაზრის 1/3 ვმართოთ, არც ამ 

მიზნიდან ვართ შორს; ინსტიტუციონალიაზაციის ხარჯზე საკმაოდ აგრესიულად 

უნდა შევიდეთ პირველადი ჯანდაცვის სექტორში, სადაც 1/3-ის აღება პირველ 

ეტაპზე გაგვიჭირდება. ცოტა შორეულ პერსპექტივაში გვაქვს იმის ამბიცია, რომ 

ბაზრის 1/6 ვმართოთ, რასაც დარწმუნებული ვარ, რომ მივაღწევთ.

          ასე რომ, “საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის” განვითარების მთავარი ეტაპი 

სწორედ ახლა იწყება. ყველას გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს, გისურვებთ 

ჯანმრთელობას და ბევრ წარმატებას ოჯახსა და სამსახურში! დიდი მადლობა კი-

დევ ერთხელ ყველა თქვენგანს ჩვენს საერთო წარმატებაში შეტანილი წვლილის-

თვის.

საჯარო კომპანიას აქვს ძალიან დიდი უპირა-საჯარო კომპანიას აქვს ძალიან დიდი უპირა-

ტესობა, რომელსაც თან ახლავს ძალიან დიდი ტესობა, რომელსაც თან ახლავს ძალიან დიდი 

პასუხისმგებლობაც:  ახლა პასუხისმგებელნი პასუხისმგებლობაც:  ახლა პასუხისმგებელნი 

ვართ არა მარტო ერთ აქციონერთან, არამედ ვართ არა მარტო ერთ აქციონერთან, არამედ 

170-მდე საერთაშორისო ინვესტორთან.170-მდე საერთაშორისო ინვესტორთან.

საჯარო კომპანიას აქვს ძალიან დიდი უპირა-

ტესობა, რომელსაც თან ახლავს ძალიან დიდი 

პასუხისმგებლობაც:  ახლა პასუხისმგებელნი 

ვართ არა მარტო ერთ აქციონერთან, არამედ 

170-მდე საერთაშორისო ინვესტორთან.

ციურ აქციონერებს. დღეში 9-10 შეხვედრა მქონდა სხვადასხვა ქვეყანაში. ვაცნობდი, 

რა საფასო დიაპაზონით მივდიოდით, ვაცნობდი ქვეყანას, მენეჯმენტს. ჩვენ განვაც-

ხადეთ, რომ გვსურდა პირველადი კაპიტალის მოზიდვა, რომელიც შეადგენს 100 

მილიონ დოლარს. თუმცა არ მინდა ვინმემ ჩათვალოს, რომ ეს მხოლოდ ორკვი-

რიანი სამუშაო იყო; ამ წლის განმავლობაში 6-ჯერ ვიყავი შეერთებულ შტატებში, 

დღენახევრით მივდიოდი ინვესტორებთან მოსალაპარაკებლად. იმ ინვესტორებს, 

რომელთაც ვხვდებოდი, უმრავლესობასთან უკვე ნამყოფი ვიყავი მოლაპარაკებებ-
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მსოფლიო სამედიცინო მსოფლიო სამედიცინო 

სიახლე 2015 წელსსიახლე 2015 წელს

მსოფლიო სამედიცინო 

სიახლე 2015 წელს

           სამედიცინო მიღწევები წლიდან წლამდე ისეთი ტემპით ვითარდება, რომ 

ბევრი რამ, რაც არარეალურად გვეჩვენებოდა, დღეს აღარ გვიკვირს. რა იქნება 

5, 10, ან 20 წლის შემდეგ, ჩვენთვის რთულად განსასაზღვრია. 2015 წელს სამედი-

ცინო სფეროს ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ხელოვნური კიდურებია, რომლებიც 

უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიების გამოყენებით შეიქმნა. ხელოვნური კიდუ-

რები, ფუნქციური ჩანაცვლების გარდა, პაციენტს გარკვეულ შეგრძნებებსაც დაუბ-

რუნებს. კიდურების ახალი პროთეზები აღჭურვილია სენსორებით, რომლებიც უკავ-

შირდება კიდურზე შენარჩუნებულ ჯანსაღ ნერვულ დაბოლოებებს,,რომელთა სტი-

მულაცია და თავის ტვინისკენ სიგნალების გადაცემა ადამიანს რეალური შეხების 

შეგრძნებას უბრუნებს. ასეთი ტიპის პროთეზები აუმჯობესებს ბალანსისა და უსა-

ფრთხოების შეგრძნებას, პაციენტს კი მოძრაობისას მეტი კონტროლის შესაძლებ-

ლობას აძლევს. ხელოვნური კიდურები ამცირებს ფანტომური ტკივილების სიხში-

რესაც. ფანტომური ტკივილების წარმოშობა კი თავისთავად დაკავშირებულია ტვი-

ნის სენსიტიურობასთან, რაც თავისთავად, არარსებული კიდურის გამო, კიდევ 

უფრო გაზრდილია. 

აღდგენილი შეგრძნებებიაღდგენილი შეგრძნებებიაღდგენილი შეგრძნებები

კესოს ახალი ცხოვრება
        გოგოტიშვილების ოჯახში 2 თვის წინ დატრიალებულმა ტრაგედიამ მთელი თბი-

ლისი შეძრა და იმ დღის შემდეგ ყველა 6 წლის კესო გოგოტიშვილის გულშემატკივ-

რად იქცა. სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გოგონა მ. იაშვილის სახელობის ბავშვ-

თა ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ტრავმატოლოგები არჩევანის წინაშე 

იდგნენ – ან ამპუტაცია, ან ოპერაცია. კესოს მარცხენა ფეხის წვივის ძვალი ორ ადგი-

ლას ჰქონდა მოტეხილი, დაკარგული იყო რბილი ქსოვილი, დაზიანებული ჰქონდა 

ბარძაყი და ფეხის კუნთი. ეს კესოს მდგომარეობაა ოპერაციამდე; იმ დროს, ალბათ, 

ძნელად დასაჯერებელი იყო, რომ კესო ძალიან მალე ჩვეულებრივ ცხოვრებას და-

უბრუნდებოდა. დაძლევდა ყველა სირთულეს, ადვილად გადაიტანდა ყველა ოპე-

რაციას და ახალი მომავლისთვის ბრძოლას, პირველ რიგში, თვითონ დაიწყებდა. 

ასეც მოხდა, რთული სამედიცინო შემთხვევის მთავარი გმირები კესო გოგოტიშვილი 

და მისი მკურნალი ექიმები არიან; ის ადამიანები, რომლებმაც კესოს ფეხი გადაურ-

ჩინეს. 

        ამ ისტორიას განსხვავებულად ყვებიან კესოს მშობლები და ექიმები. მშობლე-

ბისთვის ეს ურთულესი ოპერაცია, პირველ რიგში, უნიკალურია, იმიტომ რომ მათ 

შვილს ურთულესი დიაგნოზის მიუხედვად, ფეხი გადაურჩა. საშა კალანტაროვის 

გუნდს 13-საათიანი ოპერაციის “უნიკალურად” შეფასება უჭირს. მაშ ასე, ისტორიის 

ორი მხარე ერთი – ბედნიერი დასასრულით, რომელმაც 6 წლის კესოს ახალ მომა-

ვალს დაუდო საფუძველი. 

ალექსანდრე კალანტაროვი, პროფესორი, “კარაპს მედლაინის” 

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის განყოფილების 

ხელმძღვანელი

        კოლეგებმა დამიძახეს ბავშვთა საავადმყოფოდან, როდესაც კესოსთან მკურ-

ნალობის ტრავმატოლოგიური ნაწილი დასრულდა; პაციენტს სჭირდებოდა ჩვენი 

დახმარება. მივედი, ვნახე პაციენტი და ერთად გადავწყვიტეთ, რომ კესო “კარაპს 

მედლაინში” გადმოგვეყვანა და გაგვეკეთებინა რეკონსტრუქციული ოპერაცია. 

      პაციენტი იყო ურთულეს მდგომარეობაში, ძვალს აკლდა რბილქსოვილოვა-

ნი საფარი, მარტივად რომ ვთქვათ, ჰაერში იყო წვივის ძირითადი ძვალი, რომე-

ლიც ფეხის საყრდენი ძვალია. კესოს გაუკეთდა რბილქსოვილოვანი საფარი და 

ორ კვირაში შევძელით ბავშვის გაწერა. ახლა ტრავმატოლოგები თანდათანობით 

მისცემენ უფლებას, რომ დააბიჯოს და დატვირთოს ფეხი. 

   ოპერაცია გაგვიგრძელდა 12 საათზე მეტხანს. ეს არ იყო უნიკალური შემთხვე-

ვა ჩვენი გუნდისთვის. უნიკალური იყო ამ პაციენტისთვის და საერთოდ “სამედიცინო 

კორპორაცია ევექსისთვის” ეს არის ტრადიციული რეკონსტრუქციული ქირურგია, 

რომელსაც ჩვენ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ვაკეთებთ, საქართველოში ასეთი 

რთული ოპერაციები პრაქტიკულად არსად კეთდება.      ყველა პაციენტი თავიდანვე ვერ ერკვევა, რა სირთულის ოპერაციას ვუკეთებთ, 

მერე როცა აცნობიერებენ და ხედავენ შედეგს, შეუძლებელია, რომ არ გაჩნდეს 

ჩვენ შორის მეგობრობა. ცხადია, კესოსაც დავუმეგობრდით. ჩვენი პაციენტები წლე-

ბის შემდეგ მოდიან და გვკითხულობენ, ჩვენც გვიხარია მათი დანახვა. საბედნიე-

როდ, საქართველოში ადამიანებს კეთილი საქმე მუდამ ახსოვთ. 

გიორგი გოგოტიშვილი, კესოს მამა

    ავარიის შემდეგ ფეხის გადარჩენა კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. მ. იაშვილის სახე-

ლობის ბავშვთა საავადმყოფო კლინიკაში კესოს პირველი ოპერაცია ჩაუტარდა, 

ტრავმატოლოგმა ზურა ბერუაშვილმა და მისმა გუნდმა ბავშვს პირველი დახმარება 

აღმოუჩინეს და ფეხი გადაურჩინეს. შემდეგ მოვხვდით ბატონ საშასთან. მან კესოს 

უნიკალური ოპერაცია ჩაუტარა – რბილი ქსოვილები გადაუნერგა და დაუფარა წვი-

ვის ძვალი. ოპერაცია საკმაოდ დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული, ტელეკომპა-

ნია “მაესტროს” გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე დაუკავშირდა 

“სამედიცინო კორპორაცია ევექსს” და შეძლო ჩვენთვის დაფინანსების მოპოვება, 

რისთვისაც ბაიას და “სამედიცინო კორპორაცია ევექსს” ძალიან დიდ მადლობას 

ვუხდი. დღეს, როცა კესო გამოჯანმრთელდა და დაუბრუნდა ჩვეულ რეჟიმს, მინდა, 

რომ ყველას, მის ექიმებს, დიდი მადლობა გადავუხადო. ახლა კესოს დაზიანებულ 

ადგილას გარე ფიქსაციის აპარატი აქვს დამაგრებული,  თებერვლის დასაწყისში 

კიდევ ორი ოპერაცია გველის, საფიქსაციო აპარატის ამოღებისა და ცერა თითის 

ფუნქციის აღდგენის მიზნით. თუმცა გამოვლილი ოპერაციების ფონზე ეს უკვე რთუ-

ლად აღარ გვეჩვენება. 

თამარ გრძელიშვილი, კესოს დედა

     კესომ პირველივე დღიდან ყველაფერი იცოდა, თვითონვე კითხულობდა, რა იყო 

საჭირო, რა უკეთდებოდა. ერთადერთი, რაც არ იცოდა, რბილი ქსოვილების გადა-

ნერგვა იყო; როცა გააცნობიერა, რომ კიდევ ერთი ჭრილობა დაემატა, გააპროტეს-

ტა და დაბადების დღემდე არავის ელაპარაკებოდა. “კარაპს მედლაინში” ყველა 

მის გამხიარულებას ცდილობდა, ყველას დაუმეგობრდა და საშა კალანტაროვის 

მთელი გუნდი ძალიან შეუყვარდა. 

          ამპუტაციას თან ახლავს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ტრავმული მოვლენები. 

სენსორული შეგრძნებების დაბრუნება პაციენტებს ეხმარება ადაპტირებაში, რაც 

მკვეთრად აუმჯობესებს მათი ცხოვრების რიტმს, ხდებიან ისევ აქტიურები და ახალ 

რეალობაში აგრძელებენ სიცოცხლეს. 

რთული სამედიცინო რთული სამედიცინო 
შემთხვევაშემთხვევა
რთული სამედიცინო 
შემთხვევა

    დღეისათვის სენსორული პროთეზის ფასი საშუალოდ €10,000-დან 

€30,000-მდე მერყეობს. თუმცა ასეთი პროთეზების სერიული წარმოების შემთხვე-

ვაში მოსალოდნელია ფასის მკვეთრი შემცირება. სერიულ წარმოებამდე კი აუცი-

ლებელია, გაუმჯობესდეს ამ პროთეზების დიზაინი და შესაძლებლობები; კერძოდ,  

საჭიროა, რომ კავშირი სენსორსა და ნერვულ დაბოლოებებს შორის არა ფიზიკუ-

რი, არამედ სიხშირული იყოს.

           დახვეწილი, სიხშირული კავშირების გარდა, პროექტში ჩართული ინჟინრები და 

მეცნიერები პროთეზის ახალ შესაძლებლობაზე მუშაობენ; კონკრეტულად კი, მათ 

უნარზე აღიქვან ადამიანის ფიქრები და შესაბამისად მოახდინონ რეჟიმის ცვლილე-

ბები, რაც მაქსიმალურად მიაახლოვებს ხელოვნურ პროთეზებს მათ ბიოლოგიურ 

ანალოგს – ნამდვილ კიდურებს. ტექნიკა წინ, ამჯერად გრძნობებით მიიწევს.

ეკა აბჟანდაძე
სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ სამედიცინო ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 

“

7 8



სამედიცინო რჩევა სამედიცინო რჩევა 
  
სამედიცინო რჩევა 
 მარია მარია 
ლიპკასგანლიპკასგან
მარია 
ლიპკასგან

რამდენად დაცულია ორგანიზმი ვაქცინაციის შემგომ? 

        – ვაქცინაცია არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ორგანიზმი 100%-ით დაცულია და გრი-

პი არ შეგვხვდება. ვაქცინა გვიცავს გრიპის ისეთი გართულებებისგან, როგორიცაა 

გულის კუნთის ანთება, ფილტვების ანთება, ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზია-

ნება და სხვა. ამ აცრის შემდეგ ორგანიზმს უვითარდება ჯვარედინი იმუნიტეტი სხვა 

ვირუსების მიმართაც, როგორებიცაა: პარაგრიპი, ადენოვირუსები და რინოვირუსები; 

გრიპის ვაქცინაციისთვის დამახასიათებელი ჯვარედინი იმუნიტეტის გამო ჩვენი ორ-

განიზმი მდგრადი ხდება არა მხოლოდ გრიპის ვირუსის, არამედ სხვა მაღალი ვირუ-

ლენტობის ვირუსების მიმართაც.

როგორ ხდება იმუნიტეტის გაძლირება? 

        – ზოგადად, არსებობს იმუნიტეტის რამდენიმე ტიპი; ერთი გახლავთ ანტისხეულე-

ბი, მეორე სისხლის უჯრედები – ლეიკოციტები და სხვა უჯრედები, რომლებიც ებრძვი-

ან ბაქტერიებსა და ვირუსებს, რომლებსაც ყველ-გან ვხვდებით. ჩვენ არ ვცხოვრობთ 

სტერილურ გარემოში სწორედ ამიტომ, ხშირია ისეთი გადამდები დაავადებით ავა-

დობა, როგორიც გრიპია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოხუცებში. თუ ბავშვს წელი-

წადში აქვს რამდენიმე ბრონქიტი, სურდო, ან ხველება, ეს არ ნიშნავს, რომ დაბალი 

იმუნიტეტი აქვს. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი მიდრეკლია სასუნთქი ინფექციების მიმართ, 

მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არსებობს არანაირი წამალი და საშუალება, რომლებიც 

იმუნიტეტს გააძლიერებს. ვიტამინები, წამლები, სიროფები არ მოქმედებს იმუნიტეტზე, 

ამის სამედიცინო დადასტურება არ არსებობს. როდესაც ბავშვი იკვებება სწორად, 

იღებს საკმარისი რაოდენობით ხილ-ბოსტნეულს საჭირო აღარ არის დამატებითი ვი-

ტამინების მიღება.

        ყველამ ვიცით, რომ დასვენება, სწორი  კვება და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ როდესაც ამის საშუალება არ არის, აუ-

ცილებელია ყოველდღე მინიმუმ 2 საათი სუფთა ჰაერზე გაისეირნოთ. თუ სახლი-

დან, ან სამსახურიდან გასვლას ვერ ახერხებთ, აუცილებელია ოთახების განიავება 

2 საათში ერთხელ. ასევე მნიშვნელოვანია სწორი კვება, უნდა მივიღოთ ხილ-

ბოსტნეული საკმარისი რაოდენობითი, ყოველდღიურ მენიუში საშუალოდ მინიმუმ 

5 პორცია ხილი, ან ბოსტნეული შევიტანოთ.

        მივაქციოთ ყურადღება, რომ ნატურალური  ხილ-ბოსტნეული მივირთვათ, ქი-

მიური პრეპარატებისა და დანამატების გარეშე. მნიშვნელოვანია, რით ვათბობთ 

ოთახს ზამთრის პერიოდში. კონდიციონერები და გაზის გამათბობლები აშრობენ 

ჰაერს, რაც ძალიან ცუდია, ამ დროს ორგანიზმი მიდრეკილია დაავადებისადმი. 

აუცილებელია კონდიციონერების ფილტრების გაწმენდა, რომლებშიც გროვდება 

ბაქტერიები. ოთახის ტემპერატურა 20-22 გრადუსი უნდა იყოს, ძილის დროს კი 

18-20 გრადუსი. ასევე ყოველ 2-3 საათში ერთხელ გავანიავოთ ოთახი, განსაკუთ-

რებით მაშინ, როდესაც სახლში ვირუსული დაავადების მატარებელია; დაცემინე-

ბისას და ხველებისას ბაქტერიები იოლად ვრცელდება, ამიტომ ოთახის სველი 

წესით დასუფთავებაც არ დაგვავიწყდეს.  

საქართველოში ბავშვებს ძირითადად ზედმეტად თბილად აცვიათ,  

როგორია ამ შემთხვევაში თქვენი რეკომენდაცია? 

        ბავშვის თბილად ჩაცმა მოზრდილთან შედარებით არაა სწორი, რადგან ბავ-

შვი უფრო მოძრავია, რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება ჩვილ ბავშვებს, რომლებსაც აქ-

ტიური მოძრაობა არ შეუძლიათ, თუმცა მათ შემთხვევაში სუფთა ჰაერზე სეირნო-

ბა და ძილი აუცილებელია. თუ ბავშვს ხელები და ფეხები გრილი აქვს, ეს არ ნიშ-

ნავს რომ მას სცივა, ამის გასაგებად ბავშვის კისერი უნდა შემოწმდეს.   

       აუცილებელია, რომ ბავშვს ეცვას ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც არ შეზღუდავს  

მის მოძრაობებს, მისი ტანსაცმელი უნდა იყოს ბუნებრივი ქსოვილებისგან დამზა-

დებული, რომელიც სხეულს სუნთქვის საშუალებას აძლევს. გამონაკლისია სპორ-

ტით დაკავებული ბავშვების ტანსაცმელი, რომელიც ადვილად შრება და ინარჩუ-

ნებს საჭირო ტემპერატურას. მსგავსი ტანსაცმელი კონკრეტულად სპორტულ მა-

ღაზიებში უნდა შევიძინოთ. ქუდებისა და კაშნეების გამოყენებასაც თავისი დატ-

ვირთვა აქვს, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია ტემპერატურაზე, თუმცა თუ ბავშ-

ვი მათ გარეშეც კომფორტულად გრძნობს თავს, არ არის აუცილებელი ძალდატა-

    

ხშირად მშობლები თვითონ წყვეტენ, რა მედიკამენტი, მათ შორის 

ანტიბიოტიკი, მისცენ ბავშვებს, რას ურჩევდით ასეთ მშობლებს?      

     საბედნიეროდ, ბოლო პერიოდში დამკვიდრდა რეცეპტების პრაქტიკა. მშობ-

ლები მინდა დავაიმედო, რომ ვირუსული დაავადების დროს არაა საგანგაშო, თუ 

სიცხე გრძელდება 2 დღის განმავლობაში 38.5 გრადუსამდე, ასევე თუ არის ცხვი-

რიდან გამონადენი, ხველა, ყელის ტკივილი; ეს სიმპტომები მიუთითებს ვირუსულ 

ინფექციაზე, რომელიც პაციენტს გაუვლის წამლებისა და ანტიბიოტიკების გარეშეც. 

როდესაც ბავშვს ტემპერატურა უწევს, როგორ უნდა 

მოიქცეს მშობელი და ძირითადად რა შეცდომებს უშვებენ 

ამ დროს? 

        ტემპერატურა, ადამიანის ორგანიზმის ბუნებრივი რეაქციაა ინფექციურ აგენტ-

ზე, ამიტომ მისი შემცირება ყოველთვის არაა რეკომენდებული. მედიკამენტებით 

სხეულის ტემპერატურის კორექტირება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ტემპე-

რატურა 38.5-ს ასცდა, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებში, რომლებთანაც საშიშია 

მაღალი ტემპერატურით გამოწვეული გულყრის განვითარება. ამ დროს უკვე უნდა 

მივცეთ ბავშვს პრეპარატი, თუ არ რეაგირებს წამალზე, მაშინ შეგვიძლია მივმარ-

თოთ დაზელის მეთოდს. არ არის რეკომენდებული ძმრით, ან სპირტით დაზელა, 

რადგან აზიანებს კანს, თუ ბავშვი მიდრეკილია ბრონქოსპაზმისადმი, მძაფრი სუნის 

გამო შესაძლოა გართულებებიც კი განვითარდეს. არანაირი დადასტურება არ არ-

სებობს, რომ ძმირიანი და სპირტიანი დაზელა სიცხის დაწევაში გვეხმარება. შესაძ-

ლებელია სველი პირსახოცის დადება თავზე, იღლიებსა და საზარდულების ზონაში, 

სადაც არის დიდი სისხლძარღვოვანი წნულები. თუ მაღალი ტემპერატურა გრძელ-

დება 48 საათზე მეტხანს და ადგილი აქვს ისეთ გართულებებს, როგორიცაა: შეტევი-

თი ხველა, გამონაყარი, ყელისა, ან ყურის ძლიერი ტკივილი და სხვა დამატებითი 

სიმპტომები, მაშინ აუცილებელად დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ექიმს. იმ შემთხ-

ვევაში, თუ ბავშვს მხოლოდ მცირედით აეწია ტემპერატურა და აქვს სურდო, შეგიძ-

ლიათ სახლში დაელოდეთ ვირუსის ორგანიზმიდან გასვლას და დატვირთოთ იგი 

სითხეებით. თუ მას სხვა არაფერი აწუხებს, წამლის მიღებას უნდა მოვერიდოთ. 

ვაქცინაცია არ ნიშნავს იმას, 

რომ ჩვენი ორგანიზმი 100%-ით 

დაცულია და გრიპი არ 

შეგვხვდება. ვაქცინა გვიცავს 

გრიპის გართულებებისგან.
მარია ლიპკა

    გაციებისა და ვირუსული ინფექციების რაოდენობა განსაკუთრებით ზამთარში 

მატულობს, მაშინ, როცა ტემპერატურა იკლებს. ალბათ, ბევრი ფიქრობს, რომ გრი-

პისგან თავის დაცვა ძალიან რთულია, თუმცა პროფილაქტიკური ზომების მიღება 

შესაძლებელია. გრიპის ვაქცინაცია კი ვირუსის გართულებისგან დაგვიცავს. პედიატ-

რი და ბავშვთა ნეფროლოგი – მარია ლიპკა, გვირჩევს, თუ როგორ დავხვდეთ მომ-

ზადებულები სეზონურ ვირუსებს და როდის გავიკეთოთ გრიპის ვაქცინაცია. 

        ვაქცინები, რომლებიც საქართველოში შემოდის, ძალიან მაღალი ხარისხისაა, 

ამიტომ არ უნდა ვთქვათ უარი აცრაზე. მით უმეტეს, რომ ეს ვაქცინები შემოწმებუ-

ლია საქართველოსა და მსოფლიოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრების მიერ. 

ზოგად პოპულაციასთან ერთად, გრიპის ვაქცინაცია სასურველია ჩატარდეს რისკ-

ჯგუფებში; ეს გახლავთ მცირე ასაკის ბავშვები 6 თვიდან, ასევე ის ბავშვები, რომ-

ლებიც დადიან ბაღებსა და სკოლებში. გრიპის ვაქცინა რეკომენდებულია ორსუ-

ლებსა და ხანდაზმულებშიც; ზოგადად, მცდარია შეხედულება, თითქოს გრიპის 

ვაქციანცია შესაძლოა საშიში იყოს ორსული ქალისთვის. გრიპის ვაქცინა არ შეი-

ცავს ცოცხალ ვირუსს, ეს გახლავთ მკვდარი, ან დაუძლურებული ვირუსი და შესა-

ბამისად მისთვის ნაკლებად არის დამახასიათებელი გართულებები. ქალი, რომე-

ლიც გეგმავს ორსულობას, ან ორსულია, სასურველია, ჩაიტაროს გრიპის აცრა. 

გრიპის ვაქცინაცია კარგია ისეთი ქრონიკული დაავადებებისთვის, როგორებიცაა 

გულსისხლძარღვთა უკმარისობა და მეტაბოლური დაავადებები. ზოგადად, პრო-

ფილაქტიკის მიზნით გრიპის ვაქცინაცია ყველასთვის სასურველია, მით უმეტეს, 

რომ ვაქცინაციასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენები ძალზედ იშვიათად 

ვლინდება. მე, პირადად, ჩემს პაციენტებს ვურჩევ ამ ვაქცინების გაკეთებას. თუმცა 

აუცილებელია გავითვალისწინოთ ისიც, რომ გრიპის ვაქცინისგან მაქსიმალური 

დაცვის მიზნი, მნიშვნელოვანია მისი დროული გაკეთება, რადგან გრიპის საწი-

ნააღმდეგო ანტისხულების გამომუშავებისთვის მინიმუმ ერთი თვეა საჭირო. სა-

ქართველოში გრიპის სეზონი იწყება იანვარში და სწორედ ამიტომ რეკომენდებუ-

ლია, რომ გრიპის ვაქცინაცია ჩატარდეს ოქტომბრის თვეში, რათა ორგანიზმი სე-

ზონური გრიპის პიკურ პერიოდს უკვე მომზადებული შეხვდეს.  

რა სიხშირით უნდა გაკეთდეს ვაქცინაცია?

        – ვაქცინა მოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში, ამიტომ სასურველია ვაქცინა-

ციის წელიწადში ერთხელ გაკეთება. იმ მცირეწლოვან ბავშვებში, რომლებიც გრი-

პის ვირუსით ავად არ გამხდარან ვაქცინა გაორმაგებული დოზით უნდა შევიყვანოთ, 

რადგან მათი იმუნიტეტი ძალიან სუსტია.

მარია ლიპკა, “სამედიცინო კორპორაცია ევექსის” პედიატრიული 

სამსახურის კოორდინატორი, პედიატრი, ბავშვთა ნეფროლოგი  

ნება, მით უმეტეს თბილისის პირობებში.   

ზოგადად, პროფილაქტიკის 

მიზნით გრიპის ვაქცინაცია 

ყველასთვის სასურველია 

მითუმეტეს რომ ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებული გვერდითი 

მოვლენები ძალზედ იშვიათად 

ვლინდება.

ამ დროს ტკივილგამაყუჩებელი და სიცხის საწინააღმდეგო პრეპარატების გამოყე-

ნებაა შესაძლებელი. 3 თვის ასაკიდან ბავშვებთან ყველაზე უსაფრთხო პრეპარატი 

გახლავთ პარაცეტამოლი და იბუპროფენი, რომლებიც სხვადასხვა დასახელებე-

ბითაა წარმოდგენილი.

9 10



ვარჯიში, ალკოჰოლი და გული . . .

        ვარჯიშის მნიშვნელობაზე კარგა ხანია აღარ დავობენ, ფიზიკური დატვირთვა 

უკვე ბევრი დაავადების მკურნალობის დროს აუცილებელ კომპონენტად განიხი-

ლება; თუმცა როდის უნდა დავიწყოთ, როგორ დავიწყოთ და რამდენად ხშირად 

ვივარჯიშოთ, ეს საკითხები, ბევრი პაციენტის ყურადღების მიღმა რჩება. ალკოჰო-

ლის ირგვლივაც განხილვა არ წყდება, განსაკუთრებით კი მაშინ როცა ადამიანი 

კარდიოლოგიური დაავადებებითაა დაავადებული. “სამედიცინო კორპორაცია 

ევექსის” თბილისის ამბულატორიული ცენტრის მენეჯერის, კარდიოლოგის, 

მედიცინის დოქტორის სოფიო წიქარიშვილის რეკომენდაციები დაგეხმარებათ 

ვარჯიშის სწორად დაწყებასა და ალკოჰოლის მიღების დოზის განსაზღვრაში. 

რამდენად მნიშვნელოვანია ფიზიკური ვარჯიში 

ჯანმრთელობისთვის და რომელი დაავადებების პრევენციას 

ახდენს აქტიური ცხოვრების წესი?

სოფიო წიქარიშვილი
“სამედიცინო კორპორაცია ევექსის” ამბულატორიული ცენტრის 
მენეჯერი, კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი 

        – იმ საუკუნეში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ვარჯიში, განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანია. ჩვენი ცხოვრების სტილი გადასულია საოფისე სამსახურზე და ჯდომით 

რეჟიმზე, ამიტომ ფიზიკური დატვირთვა აუცილებელია, რომ არ მოხდეს საყრდენ-

მამოძრავებელი სისტემისა და კარდიოლოგიური დაავადებების განვითარება. 

დღის განმავლობაში ჩვენ გვიწევს ძალიან მოკლე ტერიტორიაზე მოძრაობა, ამი-

ტომ  დროთა განმავლობაში ჩვენი ადინამიკური ცხოვრების წესი თავს იჩენს და 

შესაძლოა სერიოზული პრობლემების წინაშეც აღმოვჩნდეთ. ადამიანი დაბადებუ-

ლია იმისთვის, რომ იყოს აქტიური, რის გამოც პასიური მდგომარეობა ადამიანის 

ორგანიზმისთვის არაბუნებრივია და მიუღებელია. 

   თუ შევადარებთ სოფლის მოსახლეობას ქალაქის მოსახლეობას, სოფლად 

მცხოვრებნი უფრო ჯანმრთელები არიან, რადგან არ უწევთ ჯდომა და არ აქვთ ის 

დიდი სტრესი დღის განმავლობაში, რაც საოფისე სამუშაოს შესრულებას მოყვება. 

შეიძლება თუ არა კარდიოლოგიური დაავადებების მქონე 

პაციენტების დატვირთვა?

   – ადრე ითვლებოდა, რომ კარდიოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტის 

დატვირთვა არ შეიძლებოდა. გულის ინფარქტის შემდეგ პაციენტებს გარკვეული 

დროის განმავლობაში წოლით რეჟიმს უნიშნავდნენ. არ უნდა ემოძრავათ; თანამედ-

როვე კარდიოლოგია კი ამას აღარ გვირჩევს. ინფარქტის პირველივე საათებიდან, 

როდესაც მოხდება შევიწროებული სისხლძარღვების გახსნა, პაციენტს უკვე ვურჩევთ, 

ფიზიკურ აქტივობას. გულს გააჩნია დიდი რაოდენობით სარეზერვო სისხლძარღვე-

ბი, რომლებიც იხსნება ფიზიკური აქტივობის დროს. საერთოდ ორგანიზმი ძალიან 

კარგად არის მოწყობილი: როდესაც ერთ სისხლძარღვს “უჭირს”, აქტიურ მუშაობას 

იწყებს სხვა სარეზერვო სისხლძარღვი. როდესაც არის მსხვილი, ანუ გულის მკვებავი 

სისხლძარღვების პრობლემა, ამ მსხვილ კორონარებს შორის არსებობს წვრილი 

სისხლძარღვოვანი ქსელი, რომელიც ვარჯიშთან და ფიზიკურ აქტივობასთან ერთად 

იხსნება. ასეთ მდგომარეობას ბუნებრივ შუნტირებასაც უწოდებენ, ვინაიდან იმ შევიწ- 

როვებული და დაავადებული სისხლძარღვის ფუნქციას თავის თავზე იღებს უკვე 

სარეზერვო სისხლძარღვი, რომელიც ფიზიკური აქტივობის შედეგად გაიხსნება.

ალკოჰოლის მიღების უფლებას თუ აძლევს თანამედროვე 

მედიცინა კარდილოგიური დაავადებებით დაავადებულ 

პაციენტებს? 

        – ბოლო კვლევებზე დაყრდნობით, ალკოჰოლი მცირე დოზით დადებით გავლე-

ნას ახდენს გულის მუშაობაზე, რაც აისახება გულის კუმშვად ფუნქციაზე, ასევე გულის 

სისხლძარღვებზე. ღვინო შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ზრდის მაღალი სიმ-

კვრივის ქოლესტერინის დონეს. არსებობს ცუდი და კარგი ქოლესტერინი. ცუდი ქო-

ლესტერინი იწვევს სისხლძარღვების დაზიანებას, კარგი ქოლესტერინი კი ანეიტრა-

ლებს ცუდი ქოლესტერინის მოქმედებას. ამიტომ, როცა სისხლში მაღალია კარგი 

ქოლესტერინის, ანუ მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების დონე, პრაქტიკულად 

სისხლძარღვები დაცულია დაზიანებისგან. სწორედ ამას აკეთებს წითელი ღვინო, 

ზრდის ორგანიზმში მაღალი სიმკვრივის ქოლესტერინის დონეს და, შესაბამისად, 

იცავს სისხლძარღვებს ათეროსკლეროზული დაზიანებისგან. ღვინის ამ თვისებას 

განაპირობებს ნივთიერება რესორატორი, რომელიც დიდი რაოდენობით არის სწო-

რედ წითელ ღვინოში; ზოგადად ალკოჰოლს აქვს დადებითი გავლენა, მაგრამ უპი-

რატესობა, როგორც მოგახსენეთ, წითელ ღვინოს ენიჭება, მაგრამ მისი მიღების დღი-

ური დოზა 150 მილილიტრს არ უნდა აღემატებოდეს 

ყოველდღიურად ძალიან ბევრი ადამიანი იწყებს ვარჯიშს, რას 

ურჩევთ თქვენ, როგორ დაიწყონ პასიური რეჟიმიდან აქტიურ 

რეჟიმზე გადასვლა?

        – მსოფლიო მედიცინის რეკომენდაციაა, რომ ვარჯიში დავიწყოთ ეტაპობრი-

ვად; მნიშვნელოვანია, რომ ფიზიკური აქტივობის დროს სწორად განვსაზღვროთ 

ჩვენი შესაძლებლობები, რომლებიც ითვლება ფორმულით – 220-ს მინუს ასაკი. 

მაგალითად, თუ 30 წლის ადამიანი იწყებს ვარჯიშს, მისი შესაძლებლობების ზედა 

ზღვარია – 190. გამოდის, რომ 30 წლის ადამიანისთვის, დასაშვებია 190 შეკუმშვა 

წუთში, თუმცა სასურველია, რომ აქამდე არ მივიდეს. ადამიანი, რომელიც იწყებს 

ვარჯიშს, რეკომენდაცია უნდა მიიღოს ექიმისგან, რომ გული შეფასდეს სტრუქტუ-

რულად, განისაზღვროს პათოლოგია, ან არითმია, რომელიც შეიძლება დატვირ-

თვის დროს პროვოცირდეს. ამიტომ ვარჯიშის დაწყება მკურნალმა ექიმმა უნდა 

გადაწყვიტოს, ასევე ისიც, თუ რა დოზის ფიზიკური დატვირთვაა შესაძლებელი 

კონკრეტული პიროვნებისათვის.

     და ბოლოს, როგორც ამერიკის გულის ასოციაცია (AHA) გვირჩევს: ყოველ-

დღიურად ფიზიკური აქტივობა, ფეხით სიარული 30 წუთის განმავლობაში, კვირაში 

ხუთი დღე, აუმჯობესებეს თქვენი გულის შესაძლებლობებს და ამცირებს კარდიო-

ლოგიური დაავადებების განვითარების რისკს. იმავე რეკომენდაციის მიხედვით, 

ცხოვრების სტილიდან და რეჟიმიდან გამომდინარე 30 წუთი შესაძლებელია გაი-

ყოს და მოიცავდეს ფიზიკურ აქტივობას დღეში სამჯერ 10 წუთის განმავლობაში.  

ფოტორეპორტაჟი ფოტორეპორტაჟი 
არასაქმიან გარემოშიარასაქმიან გარემოში
ფოტორეპორტაჟი 
არასაქმიან გარემოში

      ამ კორპორაციასთან 12 წელი მაკავშირებს. მომწონს, მიყვარს და ვამაყობ 

ჩემი სამსახურით. ბედნიერებისთვის ზრდასრულ ადამიანსაც სჭირდება გარემო, 

რომელშიც გრძნობს, რომ იზრდება, ვითარდება, საჭიროა და აფასებენ მის 

შრომას; ამ შეგძნებისთვის ღირს დაუღალავად იშრომო და არ მოგბეზრდეს სა-

ქმე, რომელსაც აკეთებ; ჩემი საქმე ჩემი ყველაზე გემრიელი სასუსნავია.

ქუთაისი
        მე ქუთაისელი ვარ სულით-ხორცით და ფიქრებით. ვამაყობ ნებისმიერი ქუთაი-

სელის კარგი კაცობითა და ქალობით; მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღე-

ბისას ყველაზე უკეთ ვფიქრობ, როცა ქუთაისის ქუჩებში დავდივარ;  ნაცნობი სახე-

ები, ნაცნობი შენობები, ხედები მეხმარება დავამშვიდო ჩემი შინაგანი განწყობები. 

ოჯახი

        დღეს თუ შემეკითხება ვინმე, ოჯახი რა არისო შენთვის, ყველა ზემოთ ჩამოთვ-

ლილ ემოციასა და განცდას წინ უსწრებს უპირველესი –  მე ბებია ვარ; ჩემი ელენე 

ჩემი ცხოვრების გვირგვინია, ამაზე დიდ საჩუქარს ღმერთისგან აღარ ველი; თურმე 

ერთ პატარა გოგოს ველოდი მთელი ცხოვრება; მომწონს შეგრძნებები, რომლებ-

საც ელენე მანიჭებს. მორჩა, ესაა სულ.

მეგობრები

     თუ დამიჯერებთ, გარკვეული ცხოვრებისეული დოკუმენტური ფაქტები მაიძუ-

ლებს ასაკის შეგრძნებას, თორემ გული მართლა არ ბერდება; ამ სიტყვებს რომ 

ვწერ, ბებიაჩემი მახსენდება დაახლოებით ჩემს ასაკში და მერეც, სიკვდილამდე, 

თავის დაქალებზე „ჩემი გოგოებიო“, ასე რომ იტყოდა, თურმე ასე ყოფილა მართ-

ლაც; ჩემს გოგოებთან ასაკი არ იცვლება; ჩვენ გოგოები ვართ, საკმარისია ერთად

 შევიკრიბოთ და ყველა პრობლემა უკან რჩება; ერთად ზუსტად ისე „ვცელქობთ“, 

როგორც, არ დავასახელებ რამდენი წლის წინ, „ვცელქობდით“; შორს ვარ იმ 

აზრისგან, რომ დროის დამარცხება შეიძლება, მაგრამ საყვარელი ადამიანების 

კარგად ყოფნა და მათთვის ბედნიერების მინიჭების სურვილი არის ის მყარი არ-

გუმენტი, რომელიც დროსაც შენს სასარგებლოდ ამუშავებს;

ანჟელა ორჯონიკიძე
“სამედიცინო კორპორაცია ევექსის” იმერთის რეგიონალური კოორდინატორი 
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თეონა სიჭინავა

ნინო ქორთუა

        ეს მოვლენა მთელი ჩვენი ჯგუფისთვის საოცრად დიდი მიღ-

წევაა. თუმცა ამ უდიდეს პოზიტიურ განცდასთან ერთად დიდი 

პასუხისმგებლობაც გავაცნობიერე, რაც ამ მოვლენას უკავშირ-

დება და ეს პასუხიმგებლობა თითეულ ჩვენგანს, თითოეულ თა-

ნამშრომელს გვაკისრია. რეალურად, ჩვენს ხელშია საჭე, რა 

       უფრო მხატვრულად კი, საინტერესო წიგნის ისეთ მთავარ და გარდამტეხ 

თავს ჰგავს, რომელსაც კითხულობ და გგონია, რომ კვანძი აქ გაიხსნა, მაგრამ 

ამ თავის ბოლომდე წაკითხვისას ხვდები, რომ კიდევ უფრო მთავარი და საინტე-

რესო შემდეგ თავებშია მოთხრობილი. ჩვენს შემთხვევაში, ეს თავები ჩვენი და-

საწერია...  

ნათია ნასრაშვილი

    ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასვლის გაგებისთანავე, 

პირველი რეაქცია, რაც მქონდა იყო – ჩვენ ეს შევძელით, მისია 

შესრულებულია. ეს სიახლე ჩემთვის ნიშნავს კომპანიის სანდო-

ობას და მაძლევს მოტივაციას, გრძელვადიან პერიოდში დავ-

გეგმო მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურების მიწო-

დების ყველაზე თანამედროვე გზები.

გიორგი ბერია

        ჩემთვის ეს ნიშნავს უფრო მეტ სასწავლო პროგრამას, უფრო 

მეტ კლინიკას, რომლებიც ჩართული იქნება გადამზადების პრო-

ცესში. 

თამარ მხატვარი ლიკა ბასლანძე

       ძალიან ამაყი და ბედნიერი ვარ; ვიცი, რომ ვმუშაობ მუდმი-

ვად მზარდ, განვითარებად, ყველაზე თანამედროვედ მომუშავე 

კორპორაციაში, იქ, სადაც გასწავლიან, როგორ  მიაღწიო დასა-

ხულ მიზნებს.

თამთა გობრონიძე

    პირველ რიგში, მაქვს შეგრძნება, რომ მზარდ, სტაბილურ, 

პრესტიჟულ კომპანიაში ვმუშაობ, რაც მეამაყება და მომწონს. 

სასიამოვნოა შეგრძნება, როცა იცი, რომ შენი კომპანია ყველაზე 

ინოვაციური და წარმატებულია სამედიცინო სფეროში. 

ნინო ვახანია

     ეს ნიშნავს ყოველწლიურად განახლებულ მაღალტექნოლო-

გიურ დიაგნოსტიკურ შესაძლებლობებს, სამედიცინო პერსონალის 

მაღალხარისხიან განათლებას უცხოეთში, ევროპული სტანდარტე-

ბის შესაბამის ეპიდკონტროლს ახალ კლინიკებში. 

თამარ შუბლაძე

      „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის” ლონდონის საფონდო ბირ-

ჟაზე გასვლა მიგვითითებს, რომ კომპანიამ დიდი სამუშაო გასწია 

და ეს მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ. ეს არის წარმატება არა 

მხოლოდ ჩვენი გუნდისთვის, არამედ ქვეყნისთვისაც.

დავით ციბაძე

     გარდა პრესტიჟისა და ფინანსური მხარდაჭერისა, ჩვენი ქვეყნის 

გაცნობის კიდევ ერთი გზა არის IPO-ზე “სამედიცინო კორპორაცია 

ევექსის”. პრემიუმლისტინგში მოხვედრა. არასამედიცინო კომპანიე-

ბისგან გასხვავებით, რომლებიც IPO-ზე გადიან, კლინიკური სამედი-

 

 

       ეს იქნება ახალი ეტაპი სამედიცინო დარგში, რომელშიც წარ-

მატებული, განვითარებული და ინოვაციების მოყვარული კომპა-

ნია თავის წვლილს შეიტანს. 

        დღეს, 21-ე საუკუნეში, შთაბეჭდილების მოსახდენად მხოლოდ 

ერთი წუთი გაქვს და ამ ერთ წუთში უნდა მოაქციო მაქსიმალური 

ინფორმაცია საკუთარი თავის წარმოსაჩენად. 2015 წლის 20 ნოემ-

ბრის შემდეგ  დასმულ შეკითხვას, თუ სად ვმუშაობ, სიამაყით 

ნათია ნუცუბიძე

        ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასვლის შემდეგ უფრო მეტ 

სოციალურ პროექტში ჩავერთვებით. ჩვენს მომხმარებელს მკურ-

ნალობის კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტს და მაღალტექნოლო-

გიურ დიაგნოსტიკურ სერვისებს შევთავაზებთ. საამაყოა ასეთ 

სალომე აბაშიძე

        სიამაყის შეგრძნება, უპირატესობის ხიბლი – აი, ეს არის IPO 

ჩემთვის. ჩვენ ვიქნებით მისაბაძები და ჩვენ ეს შევძელით.

ნატა გაბინაშვილი

        ლონდონის საფონდო ბირჟა ჩემთვის წარმატებასთან, სანდო-

ობასთან, მასშტაბურობასთან და განვითარებასთან ასოცირდება.  

ჩვენ ეს შევძელით, “ევექსი” და ევექსელები ლონდონში ვართ!

ბლიცინტერვიუ ბლიცინტერვიუ ბლიცინტერვიუ 
           ბლიცინტერვიუში ევექსელებს ერთი კითხვა დავუსვით. კითხვა, რომელიც  ყველაზე კარგად აჯამებს 

2015 წელს – რას ნიშნავს თქვენთვის “საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის” ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 

გასვლა; რა რეაქცია ჰქონდათ და როგორ მიიღეს ეს სიახლე “სამედიცინო კორპორაცია ევექსის” თანამშ-
რომელთა მცირე ნაწილი თავად გვიყვება;  

მიმართულებით, როგორი ხარისხითა და სისწრაფით წავიყვანთ იმ მანქანას, 

რომელსაც საოცრად პრესტიჟულ და საპასუხისმგებლო რბოლაში მონაწილეო-

ბის უფლება მისცეს.  

ცინო დაწესებულების ვალდებულებები უფრო საპასუხისმგებლოა, 

განვითარება კი – მეტად გამჭვირვალე. 

ვპასუხობ: – ვმუშაობ, “სამედიცინო კორპორაცია ევექსში", რომელიც ლონდო-

ნის საფონდო ბირჟის პრემიუმლისტინგშია. 

კომპანიაში მუშაობა.

დიპლომისშემდგომი მზადება 
“სამედიცინო კორპორაცია ევექსში”
       “სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა” 2015 წლის ივლისიდან დაიწყო ქსელში 

შემავალი კლინიკების აკრედიტაცია დიპლომისშემდგომი განათლების (რეზი-

დენტურა, სერტიფიცირებული ექიმების გადამზადება მომიჯნავე სპეციალობებ-

სა და სუბსპეციალობებში) სისტემის დანერგვისა და განვითარების მიზნით. 

   დღევანდელი მონაცემებით, აკრედიტაცია მიენიჭა შემდეგ სარეზიდენტო 

პროგრამებს: ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია, მეანობა და გინეკოლო-

გია, ლაბორატორიული მედიცინა, პედიატრია, ნეონატოლოგია, ბავშვთა გადა-

უდებელი დახმარება, ბავშვთა ნევროლოგია, ბავშვთა კარდიორევმატოლოგია, 

სერტიფიცირებული ექიმების გადამზადების პროგრამა – ბავშვთა გადაუდებელი 

დახმარება. შემდეგი პროგრამები, რომლებიც დაემატება უკვე არსებულს, იქნება 

– ბავშვთა გასტროენტეროლოგია, თერაპია, სერტიფიცირებული ექიმების ოჯახის 

ექიმებად გადამზადების პროგრამა.

       რეზიდენტურის პროგრამა ფასიანია, თუმცა საუკეთესო შედეგების მქონე სტუ-

დენტებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ მიიღონ 100%-იანი, ან 80%-იანი გრანტები, ან 

– შეღავათიანი სტუდენტური სესხი. რეზიდენტი, რომელიც ვერ შეძლებს სწავლის 

დაფინანსებას, შიდა სესხის აღების შესაძლებლობა აქვს, რომლის საფუძველზეც 

გააგრძელებს სწავლას, ხოლო საფასურს მოგვიანებით, მუშაობის სრული დატვი-

რთვისას დაფარავს. თუმცა რეზიდენტები სწავლის პარალელურადაც დასაქმდე-

ბიან “სამედიცინო კორპორაცია ევექსში” უმცროს ექიმებად და მიიღებენ შესაბამის 

ანაზღაურებას. 

    სწავლება შესაძლებელი იქნება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც: 

აჭარაში, იმერეთსა და  სამეგრელოში. 2016 წელს დაიგეგმება ქირურგიული პრო-

ფილის სპეციალობებში აკრედიტაციის მოპოვება და მიღება რეზიდენტურაში. სა-

ბუთების მიღების პროცესი იქნება პერმანენტული, ვინაიდან მიღების დრო კანონ-

მდებლობით განსაზღვრული არ არის. 

      ქსელში შემუშავდა რეზიდენტურაში ჩარიცხვის წესი და კრიტერიუმები, შეიქმ-

ნა სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინ-

გის შიდა სისტემა. კორპორაციის მიერ პროგრამის ხელმძღვანელების პოზიციებ-

ზე შერჩეულ იქნენ კადრები, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზ-

მით, ასევე გათვალისწინებულია სასწავლო პროცესში ჩართული ექიმ-სპეციალის-

ტების ტრეინინგები, რათა უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მათთვის თანამედროვე 

სწავლების მეთოდები. კორპორაციის ბაზაზე იქმნება თანამედროვე, მსოფლიოში 

აღიარებული სამედიცინო ლიტერატურით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა. 

    კორპორაციის მიზანია, მაღალხარისხიანი დიპლომისშემდგომი მზადების 

პროცესის განხორციელება და კვალიფიციური ექიმების მომზადება; პროექტი 

გაზრდის ქვეყანაში დიპლომისშემდგომი მზადების ხარისხს, გაჩნდება დამატები-

თი სასწავლო და სამუშაო ადგილები. 

     საბუთების მიღება 2016 წლის 1-ლ თებერვლამდე გაგრძელდება. სწავლის 

დაწყებისთვის აუცილებელი პირობაა: სამედიცინო განათლება და ერთიანი დიპ-

ლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. რეიტინგის შედგენა კი 

ხდება შიდა ტესტირებისა და გასუბრების საფუძველზე. ტესტირება შეამოწმებს სა-

ბაზისო სამედიცინო ცოდნასა და ლოგიკურ აზროვნებას. შეფასების სისტემის სა-

ერთაშორისო სტანდარტის გამოყენებით გამარტივდება რეზიდენტების ძლიერი 

და სუსტი მხარეების გარკვევა და შემდგომ ამ “სისუსტეების”  აღმოფხვრა და ყვე-

ლაზე მთავარი – “სამედიცინო კორპორაცია ევექსი” რეზიდენტებს, რომლებიც 

წარმატებით დაასრულებენ სწავლას, ქსელში შემავალ კლინიკებში დაასაქმებს. 

ყველა რეზიდენტს გისურვებთ წარმატებას!
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კულინარი კულინარი 
                              
კულინარი 
               

     ბევრჯერ მიფიქრია, როგორ შეიძლებოდა შექმნილიყო ქართული საახალწ-

ლო სუფრის უმთავრესი ატრიბუტი, რომლის წარმოშობაზეც ქართველებს დღემდე 

დიდი დავა აქვთ გამართული. ერთი ფაქტია – საცივი ნამდვილად დასავლეთ სა-

ქართველოს პირმშოა და, მე თუ მკითხავთ, ნიგვზითა და პიკანტური აღმოსავლუ-

რი სანელებლებით გაჯერებული ინდაურის საცივი სამეფო სუფრასაც დაამშვენებ-

და.

      ბევრის მტკიცებით, ამ კერძს ინდური ფესვები აქვს. დიდი ხნის განმავლობაში

ვეძებდი ისტორიულ მასალას, რომელშიც რაღაცას მაინც შევიტყობდი საცივის შე-

სახებ, მაგრამ უშედეგოდ. რატომ ჰგონიათ საცივი ინდური? საცივს ხშირად ადარე-

ბენ ინდურ კერძს, რომელიც კარგი საკმაზით მზადდება. ჩემი აზრით, ეს კერძი სა-

ცივს მხოლოდ მასში შემავალი სანელებლებითა და კონსისტენციით ჰგავს, თორემ 

მომზადების ტექნოლოგია და დანარჩენი ინგრედიენტები განსხვავებულია. ტრადი-

ციულად, მის შემადგენლობაში შედის ქოქოსის რძე, ნაღები, ქათმის ხორცი და სა-

ნელებელთა მთელი ჩამონათვალი – ილი, კურკუმა (ყვითელი კოჭა), ჯანჯაფილი 

(კოჭა), მიხაკი, დარიჩინი.

        იმერეთი, გურია თუ სამეგრელო? მაინც რომელია საცივის სამშობლო? პრეტენ-

ზიას არაერთი კუთხე აცხადებს; ჩემი აზრით, იგი მთლიანად დასავლეთ საქართვე-

ლოს კულინარიული საკუთრებაა. დამზადების მცირე ნიუანსები განასხვავებს ერთმა-

ნეთისგან გურიაში, სამეგრელოსა და იმერეთში დამზადებულ საცივს. კერძს, გავრცე-

ლების ფართო არეალიდან გამომდინარე, ძნელია მიანიჭო რომელიმე კუთხის სახე-

ლი. იმერელი, გურული თუ მეგრელი დიასახლისები თავგამოდებით ირწმუნებიან, 

რომ რეცეპტი, რომლითაც ისინი ხელმძღვანელობენ, წინაპრებისგან მემკვიდრეო-

ბით ერგოთ და მათ კუთხეს მიეკუთვნება. საცივის ვარიანტები დღეს საქართველოს 

ყველა კუთხეშია გავრცელებული და რა გასაკვირია, რომ ჩვენს წინაპრებს ერთმანე-

თისთვის გაეზიარებინათ გამოცდილება და შემდეგ მასში თავიანთი კორექტივებიც 

შეეტანათ. 

        ტექნიკის განვითარებამ გარკვეული გავლენა იქონია საცივის ტექნოლოგიაზეც. 

კერძოდ, ხანგრძლივი და შრომატევადი ნიგვზის ზელის პროცესი გაამარტივა ჯერ 

ხორცსაკეპი მანქანის, შემდეგ კი “ბლენდერის” გამოჩენამ. თუმცა გამოცდილი დია-

სახლისების დიდი ნაწილი ამტკიცებს, რომ ბლენდერით დამუშავებისას ნიგვზის 

გემოვნური თვისებები მცირდება. აქვე აღსანიშნია, რომ საცივს არა მხოლოდ 

ინდაურისა და ქათმისგან ამზადებენ, არამედ კურდღლისა და თევზისგანაც; ამ 

უკანასკნელის მოსამზადებლად მაღალი ხარისხის ნაკლებად ფხიან თევზს იყენე-

ბენ. ყველაზე გავრცელებული ზუთხის, კობრისა და კამბალის საცივია.

ქართული საახალწლო სუფრის გვირგვინიქართული საახალწლო სუფრის გვირგვინიქართული საახალწლო სუფრის გვირგვინი

ინგრედიენტები:
ინდაური: 1 ცალი, სჯობს ახალგაზრდა, არა უმეტეს 1,5 წლის; თუ უფრო ასაკოვანია, ხარშვა 

ძალიან დიდხანს დასჭირდება და საბოლოოდ შეიძლება მაინც არ ივარგოს; სჯობს მომ-

ზადდეს ნახევარ-ნახევარი დედალ-მამალი ინდაურის საცივი; დედლის ხორცი ცხიმიანია 

და გემრიელი წვენი გამოდის, მაგრამ წვენში ჩასადები ხორცი ცოტა რჩება (ცხიმი დნება 

და ნახარშში გადადის); მამალს ცხიმი ნაკლები აქვს, ხორცი – მეტი; მაგრამ მამლის ნახარ-

ში ისეთი გემრიელი არ არის.

ნიგოზი: – 0,7 კგ

– 5 დიდი კბილინიორი: 

– 5 დიდი თავი (ხახვი უნდა იყოს ქართული, წითელი, მშრალი)ხახვი: 

 – 2 პატარა კონა (მეტიც შეიძლება)ნედლი ქინძი:

 – 6 ჩაის კოვზიდაფქვილი ყვითელი ყვავილი:

– 3 ჩაის კოვზიხმელი, დაფქვილი ქინძის თესლი: 

 – 3 ჩაის კოვზიუცხო სუნელი:

– დანის წვერზედაფქვილი მიხაკი: 

– დაახლოებით 2 ჩაის კოვზი დაფქვილი წითელი მწარე წიწაკა: 

(გემოვნებასა და წიწაკის სიმწარეზეა დამოკიდებული, გასინჯეთ წინასწარ)

– გემოვნებითღვინის ძმარი: 

– გემოვნებითმარილი: 

მომზადების წესი:
1. ინდაურის მომზადება:

ინდაური კარგად უნდა გასუფთავდეს, გაირეცხოს, მოეჭრას კისერი და კანჭები; ყველა-

ფერი ერთად უნდა ჩავაწყოთ ისეთ ქვაბში, რომელშიც ზუსტად ეტევა. დავასხათ წყალი 

ისე, რომ ინდაური დაიფაროს. საშუალო ცეცხლზე დაახლოებით 2 საათის განმავლო-

ბაში მოვხარშოთ. პერიოდულად ქაფქირით ქაფი მოვხსნათ. დროდადრო კი გასინჯეთ 

ხორცი ბარკალზე, რომ არ ჩაიხარშოს. როცა მოიხარშება, გადმოვდგათ ცეცხლიდან და 

ხორცი ნახარშიდან ამოვიღოთ. მარილი ხელით ყველა მხრიდან  წავუსვათ, მათ შორის 

შიგნიდანაც. დავდოთ ტაფაზე და გახურებულ ღუმელში შევდოთ. ოდნავ შევბრაწოთ, 

რომ ძალიან არ გამოშრეს. გამოვაღოთ, გავაგრილოთ და დავჭრათ ზომიერ ნაჭრე-

2. ნიგვზიანი მასის მომზადება:

ნიგოზი ხორცის მანქანაში ორჯერ გავატაროთ, მოვათავსოთ მინანქრის ჯამში. დავამატოთ 

ყვითელი ყვავილი, უცხო სუნელი, ხმელი ქინძი, წიწაკა, მიხაკი და სამი ჩაის კოვზი მარილი. 

კარგად ავურიოთ, ჯამი დაბალ ცეცხლზე ოდნავ შევათბოთ და მალევე გადმოვდგათ. მასა 

ხელით კარგად ავზილოთ, დავყოთ გუნდებად და  ზეთი ხელით  გამოვწუროთ. გამოწურული 

ზეთი ცალკე შევაგროვოთ. ქინძი და ნიორი გავატაროთ ხორცის მანქანაში და დავუმატოთ 

გამოწურულ ნიგვზიან მასას; 

3. ხახვის მომზადება:

ხახვი ძალიან წვრილად დავჭრათ. მოვშუშოთ ინდაურის ბულიონის მოხდილ ცხიმში.  კარგად 

დარბილდეს, მაგრამ არ დაიბრაწოს, მხოლოდ შევარდისფრდეს; გადმოიღეთ ასევე მინანქ-

რის ქვაბში. დაასხით 17 ჭიქა გაგრილებული ბულიონი (თუ ამდენი არ არის, შეივსოს ანადუ-

ღარი წყლით);

4. საცივის წვენის მომზადება:

ნიგვზიან მასას ნელ-ნელა დავასხათ ხახვიანი ბულიონი და ავზილოთ კოვზით, სანამ ერთგვა-

როვანი თხელი ფაფის კონსისტენციის არ გახდება; ეს მასა ჩავასხათ დანარჩენ ბულიონში. 

კარგად ავურიოთ, დავდგათ საშუალო ცეცხლზე. მუდმივი მორევით მივიდეს ადუღებამდე; 

ჩავალაგოთ დაჭრილი ხორცი, დაბალ ცეცხლზე იდუღოს 10-15 წუთი. 3-5 წუთის შემდეგ, როცა 

გაგრილდება, დავამატოთ ძმარი და მარილი გემოვნების მიხედვით, დავასხათ გამოწურული 

ზეთი და გავაგრილოთ. 

ბად. 

გაამოთ!

დავით ფიფია

რომანტიკული ვახშამი თამარ დაუსისგან რომანტიკული ვახშამი თამარ დაუსისგან რომანტიკული ვახშამი თამარ დაუსისგან 
          რომანტიკული ვახშმის მომზადებას თან განსაკუთრებული ღელვა ახლავს; 

ფრთხილად უნდა შეირჩეს გარემო, სუფრის აღჭურვილობა და კერძი. გემრილი 

კერძის მომზადება, პირველ რიგში, დამოკიდებულია განწყობაზე. სასიამოვნოა, 

როდესაც კერძს ამზადებ საყვარელი ადამიანისთვის და პროცესის დროს გამო-

იყენებ არა მარტო საკვებ ინგრედიენტებს, არამედ დადებით ემოციასაც. მაშინ 

გამოდის კერძი გემრიელი და ვახშამიც – სასიამოვნო. რომანტიკული ვახშმის 

ხიბლი, სწორედ რომ განწყობაა.
ვახშმისთვის ბევრი ასპექტი უნდა გაითვალისწინოთ:

სასმელი – ღვინო ყველაზე უკეთ მიესადაგება რომანტიკულ ვახშამს. განსაკუთ-

რებით, იმ შემთხვევაში, თუ კერძს ხორცისგან ამზადებთ. გარდა ალკოჰოლური 

სასმელისა, არ დაგავიწყდეთ ცივი ლიმონიანი წყალი. თქვენ ხომ დახვეწილი და 

ელეგანტური უნდა იყოთ.

  – კერძის შერჩევა დამოკიდებულია სეზონზე. ზამთარში მოამზადეთ ცხელი კერძი

კერძი, რომლის რეცეპტსაც დღეს წარმოგიდგენთ.

  – გადაწყვიტეთ, სად სჯობს სუფრის გაშლა – მყუდრო ოთახში, აივანსა თუ გარემოგარემო  – გადაწყვიტეთ, სად სჯობს სუფრის გაშლა – მყუდრო ოთახში, აივანსა თუ გარემო

ბაღში. მთავარია, ხელისშემშლელი ფაქტორები არ იყოს ირგვლივ, რამაც შეიძ-

ლება დაარღვიოს ვახშმის ინტიმურობა.

დავით ფიფია
“სამედიცინო კორპორაცია ევექსის” სამეგრელოს 
რეგიონალური კოორდინატორი 

ევექსელიევექსელიევექსელი

დაიმახსოვრეთ ვახშამზე მთავარი დაიმახსოვრეთ ვახშამზე მთავარი 

თქვენ ხართ. კერძის მომზადებამ არ თქვენ ხართ. კერძის მომზადებამ არ 

უნდა დაგღალოთ. თქვენ ხომ უნდა უნდა დაგღალოთ. თქვენ ხომ უნდა 

ბრწყინავდეთ. ამიტომ ვამზადებთ ბრწყინავდეთ. ამიტომ ვამზადებთ 

მარტივ კერძს.მარტივ კერძს.

დაიმახსოვრეთ ვახშამზე მთავარი 

თქვენ ხართ. კერძის მომზადებამ არ 

უნდა დაგღალოთ. თქვენ ხომ უნდა 

ბრწყინავდეთ. ამიტომ ვამზადებთ 

მარტივ კერძს.

  – დროა გამოვიყენოთ ის ფაიფური და ბროლი, რომლებიც განსაკუთ-ჭურჭელი

რებული შემთხვევისთვის გაქვთ გადანახული. ეს ხომ სწორედ ის შემთხვევაა! 

დეკორაცია – პატარა დეტალები დაგეხმარებათ ატმოსფერო უფრო სასურველი 

და რომანტიკული გახადოთ: სანთლები, წითელი ვარდები, რბილი და რომანტი-

კული ჯაზი, დაბინდული განათება. გამოიყენეთ ყველაფერი, რაც თქვენთვის სა-

სურველი გარემოს შექმნაში დაგეხმარებათ.

თავად თქვენ – ისე უნდა გამოიყურებდეთ, რომ თქვენვე იყოთ თქვენი თავით 

კმაყოფილი; ლამაზი კაბა, მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი, სუნამო. იყავით იდუმა-

ლი, შარმიანი, თბილი და ქარიზმატული. მერწმუნეთ, თქვენს პარტნიორს გონება-

ში, გულსა და ფიქრში სწორედ ასეთი დაამახსოვრდებით.

ახლა კი წარმოგიდგენთ კერძს. კერძი გახლავთ მექსიკური და მისი სახელწოდე-

ბაა “ჩილი“:

მომზადების წესი:
         ავიღოთ თუჯის ქვაბი და მოვთუშოთ საქონლის ხორცის ფარში, დავუმატოთ 

მრგვლად დაჭრილი ხახვი და ნიორი; მოვთუშოთ დაბალ ცეცხლზე 10 წუთი. 

დავუმატოთ მრგვლად დაჭრილი ბულგარული წიწაკა (სასურველია ფერადი) და 

სოკო; ვთუშოთ 10 წუთის განმავლობაში და თან ვურიოთ, შემდეგ დავუმატოთ 

მოხარშული ლობიო, პომიდორი. პილპილი, მარილი და წიწაკა გემოვნებით; 

დავდგათ დაბალ  ცეცხლზე 40 წუთით. გავაცხელოთ ღუმელი 220 გრადუსზე. 

ჩავასხათ კერძი ცეცხლგამძლე ჭურჭელში და შევდგათ ღუმელში 20 წუთის გან-

მავლობაში. მიირთვით ბრინჯის გარნირთან ერთად! 

–  500გრ.საქონლის ხორცის ფარში  

  –  2ცალი ბულგარული წიწაკა

  –  300 გრსოკო

  –  200 გრლობიო

  –  2 თავიხახვი

  –  2 კბილინიორი

შავი პილპილი

წითელი წიწაკა

–  1 ლიტრი გახეხილი პომიდორი  

ინგრედიენტები:
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        სასიყვარულო თვალსაზრისით – მაიმუნის წელში იქმნება ოჯახები. ეს წელი 

კარგია ბავშვის ჩასახვისთვის. გენიოსების 60% დაბადებულია მაინუმის წელში. 

ამასთანავე, ამ წელს დაბადებული ადამიანები ნაკლებად არიან მანკიერი და 

თანდაყოლილი დაავადებების რისკჯგუფში. 

       ერთი ნიუანსია, 2016 ნაკიანი წელია, ამიტომ ბევრი ერიდება ქორწინებასა და 

ბავშვის ჩასახვას. თუმცა ეს მაინც პირადი გადაწყვეტილებაა. 

რჩევები
    – გოგონებს, რომელთაც გათხოვება გსურთ, ნაძვის ხეზე ჩამოკიდეთ ბეჭედი, 

რომელიც გიყვართ და წინასწარ ჩაუთქვით, რომ დაოჯახება ამ წელს გსურთ და 

12 საათის დადგომისთანავე მარჯვენა ხელის არათითზე გაიკეთეთ. ვისაც ბავშვის 

გაჩენა უნდა, ნაძვის ხეზე ჩამოკიდოს სათამაშოები პატარა ბავშვის გამოსახულებით.

როგორ მოვემზადოთ ახალი წლისთვის?
        – პირველი რეკომენდაციის თანახმად, თქვენ შეგიძლიათ ახალ წელს შეხვდეთ 

იქ, სადაც გსურთ – სახლში მეგობრებთან ერთად, ქუჩაში, მეგობრის სახლში და ა.შ. 

მთავარია, რომ იყოს მხიარულება და ყიჟინა. კარგი იქნება, თუ წინასწარ მოვიფიქ-

რებთ საახალწლო სცენარს. მაიმუნს მოეწონება მინი სპექტაკლები, კარნავალი, 

ყველაფერი, რაც დღესასწაულთან ასოცირდება. 

როგორ მოვრთოთ საახალწლოდ სახლი?
        – მაიმუნს უყვარს ყველაფერი ბრდღვიალა და ბრჭყვიალა. დასუფთავება საახალ-

წლო რიტუალია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დაგროვილი ნეგატივისგან 

გასუფთავებას ნიშნავს. საახალწლო დეკორაციაში წითელი ფერი უნდა დომინირებ-

დეს. სუფრაზე უნდა გვქონდეს წითელი სანთლები, რომლებიც უყურადღებოდ არ 

უნდა დავტოვოთ. კედლებისა და ჭაღის მწვანე წვიმებით მორთვაც შეგიძლიათ; ირგვ-

ლივ ყველაფერი ისე უნდა იყოს, რომ საახალწლო განწყობას გიქმნიდეთ. 

როგორი უნდა იყოს საახალწლო სუფრა? 

     – მაგიდას გადავაფაროთ ფერადი გადასაფარებელი. გამოვიყენოთ ბრჭყვილა 

ხელსახოცები, საახალწლო სუფრაზე დიდი თასით უნდა იყოს მაიმუნისთვის საყვარე-

ლი ნუგბარი და, რაც მთავარია, ციტრუსები:  ბანანი, კივი, ფორთოხალი, ანანასი და 

მანდარინი. მანდარინი არის დოვლათისა და კეთილდღეობის სიმბოლო, მანდარინი 

შეგვიძლია ჩამოვკიდოთ ნაძვის ხესა და ჩიჩილაკზეც.

რა ჩავიცვათ? 
        – წითელ ფერს ემატება ნამდვილი მაიმუნის ფერები – შავი, ყავისფერი, ღია ყავის-

ფერი. გაიკეთეთ ბრჭყვიალა სამკაულები. გახსოვდეთ, რომ თქვენი ჩაცმულობა 

ექსტრავაგანტული უნდა იყოს.

                  ვერძებისთვის მაიმუნის ტემპერამენტი უცხო არაა, ასე რომ, წელი 

ბევრ სასიკეთო შესაძლებლობებს გპირდებათ. კარგი პერიოდი თქვენთვის უკვე 

აპრილიდან იწყება. ეს ძალზე დინამიკური წელი იქნება, რომელიც ზოგიერთი შეხე-

დულებისა და პრიორიტეტის გადახედვას, კორექტირებას მოითხოვს. მთავარია, 

მოთმინებისა და დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანის ჩვევის გამომუშავება, ენერ-

გია კი ისედაც არ გაკლიათ.

                              კუროსთვის ძალზე სასიკეთო პერიოდია, რომელიც შემოდგომამდე 

გასტანს,ამიტომ შეეცადეთ მაქსიმალურად გამოიყენოთ სამყაროსგან თქვენთვის 

მოცემული შანსები. ნუ დაიზარებთ, დასახეთ მიზნები და დაიწყეთ მათი განხორციე-

                              ტყუპები ადვილად აყვებიან მაიმუნის წლის რიტმს. მათთვის უკეთესი 

პერიოდი კი უფრო შემოდგომიდან იწყება, თუმცა, თუ გამოიჩენენ მოთმინებას და 

სიმტკიცეს, იქნებიან თანმიმდევრულნი, სასიკეთო შემოთავაზებები სამყაროდან 

                    კირჩხიბებმა უნდა მოასწრონ თავიანთი გავლენის სფეროს გაფარ-

თოება სექტემბრამდე, რაშიც კოსმოსი აუცილებლად დაეხმარებათ. მხოლოდ ინტუ-

იციაზე დაყრდნობით მიიღეთ გადაწყვეტილებები და წარმატების შანსებიც გაიზრდე-

                              ლომისთვის უკეთესი პერიოდი უფრო შემოდგომიდან იწყება, თუმცა

მანამდეც შეუძლიათ წარმატებების მიღწევა; მათ მრავალი საშუალება მიეცემათ 

თავის გამოსაჩენად, ექნებათ მრავალი პერსპექტიული იდეა და ულევი პოზიტიური 

აღმშენებლური ენერგია.

 

                              ეს თქვენი წელია! მით უფრო 9 სექტემბრამდე პერიოდი. აუცილებ-

ლად დაიწყეთ რაიმე ახალი საქმე, დასახეთ გეგმები და იმოქმედეთ! ახალ ეტაპზე 

გადასვლის და წარმატების ალბათობა საკმაოდ დიდია! მოასწარით ეს ყოველივე 

შემოდგომამდე. შემდეგი წლები სწორედ ამ მიღწევებზე იქნება დამოკიდებული. 

                              სასწორებისთვის უფრო სასიკეთო პერიოდი შემოდგომიდან იწყება. 

შეეცადეთ გამოიყენოთ ეს პერიოდი – გადადით ახალ ეტაპზე, ამისთვის მრავალი 

შესაძლებლობა მოგეცემათ. ამჟამად კი მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინეთ, 

რათა ნეგატივი და შეცდომები აიცილოთ თავიდან. თუ ამას ახერხებთ, მთლიანობა-

ში მშვენიერი წელი გექნებათ.

                 მორიელისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია. დიდი პოტენციალის 

მატარებელი ხართ და ამ წელს მოგეცემათ არაერთი საშუალება ახალი ძალით 

გამოავლინოთ თქვენი შესაძლებლობები. მთავარია, ზაფხულიდან შეცდომებისა და 

ცდუნებების მიმართ ყურადღებით იყოთ; სხვა მხრივ, კარგი პერიოდია. 

                                 მშვილდოსნებს შეუძლიათ ეს წელი კარგი ჰქონდეთ, თუ წარმატებით

ჩააბარებენ სამყაროსეულ გამოცდებს მოთმინებისა და ზრდის უნარში, მიზანსწრა-

ფულობაში. ეს თქვენი ტრანსფორმირების წელია და თქვენზეა დამოკიდებული, 

როგორი მომავალი გექნებათ.

                ძალიან სასიკეთო პერიოდი გექნებათ, მით უფრო სექტემბრის 21 

რიცხვამდე. ნუ უღალატებთ თქვენს ბუნებას – დასახეთ დიადი მიზნები და მეთოდურად, 

როგორც გჩვევიათ, დაიწყეთ მათი განხორციელება. გამოგივათ!

                               2016 წელს მერწყულების ცხოვრებაში იქნება ბევრი შთაბეჭდილება 

და მნიშვნელოვანი მოვლენა. მეტად სასიკეთო პერიოდი დაიწყება შემოდგომიდან და 

მთელი წელი გასტანს. ივნის-ივლისში ნუ გადაიღლებით, ცხოვრების უფრო მშვიდ 

                                   თევზებისთვის მაიმუნის წელი გამოცდილების აღების, ფასეულობე-

ბის სისტემის მოწესრიგების წელია. სამყარო ბევრ რეალურ ამოცანას დააყენებს თქვენ 

წინაშე და ასევე მოითხოვს მათ რეალისტურ გადაწყვეტას. ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს 

კარგად გაანალიზებული, რაციონალური, გამოიყენეთ თქვენი ბრწყინვალე ინტუიცია 

 

      ასტროლოგიასა და მედიცინას შორის დიდი ხანია მჭიდრო კავშირი არსე-

ბობს. იყო დრო, როდესაც მედიცინა ასტროლოგიაზე დაფუძნებით ადგენდა 

პაციენტის დაავადებასა და მკურნალობასაც სამედიცინო ჰოროსკოპის მიხედ-

ვით ნიშნავდა. ზოგადად მზის სისტემა და ზოდიაქოს ნიშნები შეიძლება მნიშვ-

ნელოვან ინდიკატორებად იქცნენ და განსაზღვრონ დაავადება, რომელიც 

შეიძლება დაემართოს, ან გაურთულდეს კონკრეტული ზოდიაქოს ნიშნით და-

ბადებულ ადამიანს. 

      ყველა ნიშანი დაკავშირებულია სხეულის კონკრეტულ ნაწილთან, ორგა-

ნოსთან, ან სისტემასთან. შეიძლება ამ ორგანოებმა ადამიანის ცხოვრების 

წესიც კი განაპირობოს. შესაძლოა, ეს არ იყოს დაავადებასთან დაკავშირე-

ბული, პირიქით, ზოდიაქოს ნიშანმა შეიძლება რომელიმე ორგანოს სიმტკი-

ცე, ან რაიმე დაავადების მიმართ ძლიერი იმუნიტეტიც განაპირობოს. 

       2016 წელი ცეცხლოვანი, წითელი მაიმუნის წელია. დამდეგი წელი, ზო-

დიაქოს ნიშნებისთვის, ცხადია, განსხვავებულია როგორც სამედიცინო ჰო-

როსკოპით, ისე იმ წესებით, რომლებითაც ახალი 2016 წელი ითხოვს დახ-

ვედრას. ასტროლოგი ქეთი ვაწაძე 2016 წლის ჰორსკოპს მიმოიხილავს; 

        წლის ფერი წითელია, გამომდინარე იქიდან, რომ ცეცხლოვანი მაიმუნის 

წელი მოდის. საერთოდ, ცეცხლის სტიქია, ძალიან ძლიერია და ჩვენგანაც 

ითხოვს ენერგიას, შრომისმოყვარეობას, შთაგონებას. ახასიათებს ძალა-

უფლებისკენ სწრაფვა და მიდრეკლია ცვლილებისკენ. ამ ყველაფერს განა-

პირობებს სტიქია და მმართველი წელი. საერთოდ კარგი იქნება, თუ ამ სტი-

ქიასთან გამკლავებას შევძლებთ და ავყვებით. აუცილებლად უნდა ვიყოთ 

წინდახედულები, რადგან ამ ენერგიასთან თამაში არ შეიძლება.  

როგორი იქნება მაიმუნის წელიწადი?

        – ჩინელებს ძალიან უყვართ მაიმუნის წელიწადი – ახალ შესაძლებლო-

ბებთან, ცვლილებებთან არის დაკავშირებული. მაიმუნი ისედაც ძალიან 

აქტიური და ენერგიულია და ამას რომ კიდევ ცეცხლოვანი ენერგია ემატება, 

მოზღვავებულ ენერგიად იქმნება. ამ წელს ადამიანის ცხოვრებაში მოაქვს 

ისეთი მოვლენები, რომლებიც ძალიან დიდხანს გვემახსოვრება. 

    მაიმუნი ძალიან ცნობისმოყვარეა, ყველაფერი აინტერესებს, მაგრამ არ 

ჰყოფნის მიზანსწრაფულობა. ჩვენი ამოცანაა, რომ არჩეული მიზნიდან არ გა-

დავუხვიოთ, ბევრი შესაძლებლობა მოგვეცემა და ზუსტად უნდა მივხვდეთ, 

რომ შანსი არ გავუშვათ ხელიდან. ეს წელი ეხმარება ისეთ ადამიანებს, რომ-

ლებიც თვითონაც აქტიურები არიან. არ შეიძლება მოდუნება, მომლოდინე პო-

ზიციაში ყოფნა. სჯობს ფეხი ავუწყოთ, ვიდრე ამ ენერგიამ გარედან დაგვანგ-

რიოს. 

       ამ წელს შესაძლებელი იქნება ბევრი მნიშვნელოვანი შენაძენის გაკეთება, 

ბევრი ადამიანი დაწინაურდება და ახალი შესაძლებლობები მიეცემა. კონფ-

ლიქტური სიტუაციების განმუხტვა დიპლომატიურად უნდა მოხდეს, ვინაიდან 

ამ ენერგიას როგორც აშენება, ისე ნგრევა შეუძლია. 

      

ჯანმრთელობის ჰოროსკოპი
         ზაფხულამდე პლასტიკური ქირურგიისთვის არ არის სასურველი პერიოდი, თუმცა 

ზუსტი პროგნოზი მხოლოდ პირადი რუკის საფუძველზე დგება და გადაწყვეტილებაც, 

უმჯობესი იქნება, პირად რუკას ეფუძნებოდეს.

       ვინაიდან სატურნი მშვილდოსანშია, მშვილდოსანი კი მართავს ღვიძლს, ნაღვლის 

ბუშტს, თეძოსა და წელის ზონას, ელენთასა და კუჭქვეშა ჯირკვალს, ამიტომ მთელი 

წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ამ ორგანოებსა და ზონებს 

უნდა დავუთმოთ.

       მთელი წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ თირკმელს, 

შარდ-სასქესო სისტემას, ენდოკრინულ და ყელის ზონას. 
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ვერძი 

ტყუპები 

წლის პირველ ნახევარშიც მოსალოდნელია.

კირჩხიბი 

ბა.

კურო

ლება. წარმატების ალბათობა საკმაოდ მაღალია.

ლომი 

სასწორი

მორიელი 

მშვილდოსანი

ქალწული

თხის რქა 

მერწყული 

ტემპზე გადადით.

თევზები

მოგვწერეთ თქვენი მოსაზრებები შემდეგ მისამართზე: 

evex_news@evex.ge

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 40

0177 თბილისი, საქართველო

და… წარმატების შანსებიც მეტად გაიზრდება.
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