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მცდარი სამედიცინო ქმედების გამო
სამედიცინო დაწესებულებას ზიანის
ანაზღაურება დაეკისრა
გარდაცვლილი პაციენტის მშობელმა სამედიცინო დაწესებულებას სასამართლო დავა
მოუგო. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის სააპელაციო
სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც სამედიცინო დაწესებულებას პაციენტის
მშობლის სასარგებლოდ მორალური ზიანის სახით 5000 ლარის, ხოლო მატერიალური
ზიანისათვის 10 000 ლარის (დაკრძალვის ხარჯები) გადახდა დაეკისრა. მოსარჩელის
ინტერესებს სასამართლოში საია იცავდა.
პაციენტი 2014 წლის 5 დეკემბერს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ახმეტის რაიონული
სამსახურის ექიმის არასათანადო მკურნალობის შედეგად გარდაიცვალა. პაციენტის
მშობელი დავობდა, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმის მხრიდან ადგილი
ჰქონდა მცდარ სამედიცინო ქმედებას, რაც გამოიხატა ექიმის მიერ საჭირო სამედიცინო
მოქმედებების

აღიარებული

სამედიცინო

სტანდარტების

შეუსრულებლობაში,

რამაც

პაციენტის გარდაცვალება გამოიწვია. გარდა მცდარი სამედიცინო ქმედებისა, სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების მანქანა არ იყო აღჭურვილი შესაბამისი სამედიცინო ინვენტარით.
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სასამართლომ პაციენტის გარდაცვალებაში მოპასუხე მხარის ბრალეულობის საკითხის
გამორკვევის მიზნით ყურადღება გაამახვილა იმ უდავო გარემოებაზე, რომ მიუხედავად
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
დახმარების

ცენტრისთვის

მიწოდებისა,

გამოძახებაზე

გამოძახების

პაციენტის

სავარაუდო

დროს

სასწრაფო სამედიცინო

ჩივილების

მისულ სამედიცინო პერსონალს

შესახებ

ინფორმაციის

ელექტროკარდიოგრამის

აპარატი არ ჰქონდა. სასამართლომ ასევე მიუთითა იმ ფაქტობრივ გარემოებაზეც, რომ
პაციენტის ჩივილების (ძლიერი ტკივილი გულ-მკერდის არეში) მიუხედავად (რომლის
შესახებაც სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადისთვის გამოძახების ეტაპზევე იყო ცნობილი)
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამედიცინო პერსონალს

შესაბამისი

მოწყობილობის

არქონის გამო მისთვის ელექტროკარდიოგრამა არ გადაუღია და არც ამ ჩივილებისთვის
გათვალისწინებული სტანდარტული მკურნალობა ჩაუტარებია.
დადგენილი

ფაქტობრივი

გარემოებების

მხედველობაში

მიღებით

სასამართლომ

დაასკვნა, რომ განსახილველ შემთხვევაში ზიანის დადგომა (მოსარჩელეთა შვილის
გარდაცვალება) სამედიცინო პერსონალის მხრიდან მკურნალობის პროცესში დაშვებულმა
ხარვეზებმა გამოიწვია.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ცალსახად არ ადგენს პირის ახლო
ნათესავი გარდაცვალების გამო სამედიცინო დაწესებულებისათვის მორალური ზიანის
ანაზღაურების
ადამიანის

შესაძლებლობას.

უფლებათა

საქართველოს

თუმცა,

ევროპული სასამართლოს

წინააღმდეგ

გამოტანილი

ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ
მიიჩნია, რომ

საქართველოს

ᰀ⤀

მიერ

უზენაესი
2018

გადაწყვეტილების

სასამართლომ,

წლის

(საქმეზე

19

ივლისს
Ḑ퀐�픐���-

შემდგომ შეცვლილი პრაქტიკის შესაბამისად,

არსებობდა ზიანის ანაზღაურების საფუძველი. სასამართლომ უდავოდ

დადგენილად ჩათვალა, რომ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით გამოწვეული შვილის
მოულოდნელი გარდაცვალებით მშობელმა ძლიერი სულიერი სტრესი განიცადა, რაც
იძლეოდა

პრეზუმფციის

დაშვების

შესაძლებლობას,

რომ

შვილის

გარდაცვალებით

განცდილი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამომდინარე, მშობლის ჯანმრთელობას მიადგა
იმგვარი ზიანი, რასაც შედეგად სულიერი ტანჯვა, ძლიერი ემოციური სტრესი და
საბოლოოდ ჯანმრთელობის გაურესება მოჰყვა, აღნიშნული კი სასამართლომ მორალური
ზიანის ანაზღაურების წინაპირობად შეაფასა.
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