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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორმა ახალი ტიპის პირბადე - 

„კოვიდდამცავი სამედიცინო პირბადის მრავალფუნქციური ელექტრო მექანიკური მრავალჯერადი 

სამარჯვი „ფარი-1“ - გამოიგონა 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უფროსის, სტუ-ს საპატიო დოქტორის, პოლკოვნიკ 

გრიგორი (გოგი) კვარაცხელიას მორიგი გამოგონება - „კოვიდდამცავი სამედიცინო პირბადის 

მრავალფუნქციური ელექტრო მექანიკური მრავალჯერადი სამარჯვი „ფარი-1“ -  საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის, 

საქართველოს ქირურგთა ასოციაციისა და ასევე, საქართველოს ექთნების ასოციაციის მიერ, 

აღიარებულ იქნა, როგორც გამოსაყენებლად მარტივი პირბადე, რომელიც პრობლემებს ეფექტურად 

უმკლავდება და „მუშაობს შეცვლად ერთჯერად სამედიცინო პირბადეებთან კომბინაციაში“.  

  კოვიდდამცავი სამედიცინო პირბადის 

მრავალფუნქციური ელექტრო მექანიკური 

მრავალჯერადი სამარჯვი „ფარი-1“ 
 

დღეისათვის ვირუსული ინფექციებისაგან ერთ-

ერთ ეფექტურ დამცავ საშუალებას წარმოადგენს სამედიცინო ნიღაბი. სამედიცინო ნიღბებს 

დღემდე აქტიურად იყენებენ მედიცინის მუშაკები, კერძოდ ქირურგები ოპერაციების 

მიმდინარეობის პროცესში, რათა თავიდან იქნას აცილებული ქირურგიული ჩარევის 

ადგილების ან ჭრილობების დაბინძურება ცხვირის ან პირის ღრუს ბაქტერიებით. 

ქირურგიული ნიღბები იმავდროულად გამოიყენება ექიმის ცხვირის და პირის ღრუს ან 

ლორწოვან გარსის დასაცავად პაციენტის სისხლის ან სხვა სითხის შხეფებისაგან. სამედიცინო 

ნიღბები ცხადია აქტიურად იქნება მომავალშიც გამოყენებული მედიცინის მუშაკების მიერ, 

თუმცა COVID-19 პანდემიის გავრცელების პირობებში შეიძლება ითქვას, რომ სამედიცინო 

ნიღბების გამოყენებამ  მიიღო მასობრივი ხასიათი.   

ადენოვირუსული ინფექციების გავრცელების ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებმა 

წარმოაჩინა სამედიცინო ნიღბების კონსტრუქციულად დახვეწის საჭიროება. მიუხედავად 

ბევრი მცდელობისა, რომელიც დაკავშირებულია სასუნთქი გზების დამცავ ახალ ტექნიკურ 

გადაწყვეტილებებთან  მასობრივი მოხმარების ხასიათი შეინარჩუნა ტიპიურმა ერჯერადმა 

სამედიცინო ნიღბებმა. ერთჯერადი სამედიცინო ნიღბების ფართო გამოყენების ხასიათი 

განაპირობა მისმა ხელმისწვდომობამ არამარტო ფასის, არამედ  დამზადების ტექნოლოგიისა 
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თუ კონსტრუქციის სიმარტივის თვალსაზრისითაც. გარდა ამისა, ასეთი ნიღბები მარტივი, 

მოხერხებული და  გარკვეული თვალსაზრისით კომფორტულია მათი გამოყენების პროცესში. 

ტიპიური ერჯერადი სამედიცინო ნიღაბი შეიცავს უქსოვადი მასალის ან ქსოვილის 

რამოდენიმე ფენიან კორპუსს და კორპუსის კიდეებში განლაგებულ მარყუჟის ფორმის 

თასმებს მომხმარებლის ყურზე დასამაგრებლად. ერთჯერადი ნიღბები მომხმარებლის სახეზე 

უკეთესად დასამაგრებლად და  მისაბჯენად  კორპუსის ზედა ნაწილში შეიცავს ლითონის 

გრძივ ელემენტს, რომლის დეფორმირებაც ხდება ნიღაბის სახეზე მორგების შემდგომ.    

მიუხედავად ზემოთ ნახსენები უპირატესობებისა ასეთ მასიური მოხმარების ერთჯერად 

სამედიცინო ნიღბებს გააჩნიათ მთელი რიგი ნაკლოვანებანი, კერძოდ: 

ა) არასაკმარისი ფიქსაცია, რადგან ასეთი კონსტრუქციის ნიღბები იმდენად 

თავისუფლადაა განლაგებული, რომ თავის მოძრაობისას ან საუბრის დროს შეუძლიათ 

გადანაცვლება  ზევით ან ქვევით ან მარცხნივ ან მარჯვნივ, რაც მოითხოვს მომხმარებლისაგან 

მის პერიოდულად რეგულირებას ხელით. უფრო მეტიც ნიღაბზე ხელის ხშირი შეხება 

არამარტო არაჰიგიენურია, არამედ ზრდის ვირუსების ან ბაქტერიების სხეულში მოხვედრის 

ალბათობას, განსაკუთრებით სახიფათოა ხელით რეგულირება ქირურგიული ოპერაციების 

დროს, ვინაიდან ხელთათმანიანი ხელით ნიღაბის რეგულირება პროტოკილითაც 

დაუშვებელია, რადგან „არასტერილურმა“ ნიღაბმა შესაძლოა დააბინძუროს სტერილური 

ხელთათმანი და ა.შ    

ბ) არაკომფორტულობა და პრობლემატურობა, ვინაიდან მათი გამოყენება მომხმარებელთა 

იმ ჯგუფისათვის (სამედიცინო პერსონალის ჩათვლით), რომლებიც ატარებს სათვალეს 

საკმაოდ მოუხერხებელია და ზოგიერთ შემთხვევაში საფრთხის შემცველიც, რადგან ცხვირსა 

და ყვრიმალს შორის სივრცეში ნიღაბსა და სახის კანს შორის მაინც რჩება ღრეჩო, საიდანაც 

გამოსული ამოსუნთქული ცხელი ჰაერი ახდენს სათვალის ლინზების დაორთქვლას და 

შესაბამისად მხედველობის არის შეზღუდვას რაც, კვლავ მოითხოვს მომხმარებლისაგან ასეთი 

პრობლემის პერიოდულად  ხელით აღმოფხვრას. ასეთი მანიპულაციების მიუღებლობაზე 

ზემოთ უკვე იყო საუბარი.  

გ) ალერგიული რეაქციები, ვინაიდან ასეთი ნიღბების გამოყენება მოსახლეობის 

კონკრეტული მოწყვლადი ჯგუფების მიერ ხშირ შემთხვევებში იწვევს სახის კანის დაზიანებას 

გამოხატულს გაღიზიანების კონტაქტური დერმატიტის სახით და ა.შ.  

დ) ვირუსის ან ბაქტერიების გავრცელების მაღალი ალბათობა, რადგან ჩასუნთქვისას 

სახის კანსა და ნიღაბს შორის არსებული ხსენებული ღრეჩოდან  ხდება გარემოდან ჰაერის 

შესვლა, ხოლო ამოსუნთქვისას კი ცხელი ჰაერის გამოსვლა, რომელიც  ვრცელდება ნიღაბის 

წინა არეში, ეს კი შესაძლოა გახდეს ჰაერ-წვეთოვანი გზით გადამდები ვირუსების 

გავრცელების საფუძველი, მაგალითად, ექიმისა და პაციენტის პირისპირ კონტაქტის დროს და 

ა.შ    

მოყვანილი უარყოფითი მხარეები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები დღესაც 

წარმოადგენს ნიღბების კონსტრუქციულად დახვეწის თუ ახალი კონსტრუქციული ფორმის 

დამცავი ელემენტების შექმნის საფუძველს, თუმცა ვერცერთმა მცდელობამ ჯერჯერობით ვერ 

ჰპოვა პრაქტიკული გამოყენება, უპირველეს ყოვლისა დამზადების ტექნოლოგიის თუ 
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რთული კონსტრუქციული ფორმების გამო, ასევე დამზადებაზე საკმაოდ გაზრდილი 

დანახარჯებით   მასზე დაბალი ხელმისაწვდომობის გამო და ა.შ. 

გ. კვარაცხელიას მიერ შექმნილი სამარჯვი სამედიცინო ნიღაბისათვის მოკლებულია 

ზემოთ ჩამოთვლილი ნაკლოვანებები თავისი ტექნოლოგიური თავისებურებისა თუ 

კონსტრუქციული შესრულების გამო.     

გ. კვარაცხელიას მიერ შემუშავებული დამცავი მოწყობილობა მთლიანობაში   

წარმოადგენს ერთჯერადი სამედიცინო ნიღაბისა და მრავალჯერადი გამოყენების სამარჯვის 

კომბინირებულ კონსტრუქციული შესრულების ფორმას.  

სამარჯვი სამედიცინო ნიღაბისათვის შეიცავს მრუდე ჩარჩოს, რომლის ცენტრალურ 

ნაწილში განლაგებულია საცხვირე. საცხვირეს ორივე მხარეს განლაგებულია დამცავი ფარები. 

ჩარჩო კიდურა ნაწილებში აღჭურვილია ერთჯერად სამედიცინო პირბადესთან 

მისაერთებელი ელემენტებით, რომელთაგან ერთი უძრავია, ხოლო მეორეს გააჩნია ბრუნვის 

შესაძლებლობა, ჩარჩო საცხვირეს ნაწილში ასევე აღჭურვილი მაფიქსირებელი შვერილით, 

რომელიც მდებარეობს სამაგრი ელემენტების სიბრტყეში. თითოეული დამცავი ფარი 

საცხვირესთან აღჭურვილია საბჯენი ბალიშებით. სამარჯვზე ერთჯერადი სამედიცინო 

ნიღაბის დამაგრება ხდება შემდეგი თანმიმდევრობით, ნიღაბის ზედა ნაწილის ერთი კიდე 

მაგრდება უძრავ სამაგრ ელმენტზე, შემდგომ ნიღაბის ჩარჩოს გასწვრივ გაჭიმვისას ნიღაბი 

ფიქსირდება საცხვირეზე არსებული შვერილით და ბოლოს ნიღაბის მიერთება სამარჯვის 

ჩარჩოსთან ხდება მოძრავი სამაგრი ელემენტის მეშვეობით. სამაგრი ელემენტების აქ 

მოყვანილი კონსტრუქცია არ გამორიცხავს მის სხვაგვარად შესრულებას, და მათი მეშვეობით 

ნიღაბის ჩარჩოსთან მიერთებისათვის ქმედებათა განსხვავებულ თანმიმდევრობას, თუმცა 

დაცული უნდა იყოს ნიღაბის ზედა ნაწილისა და ჩარჩოს შორის მჭიდრო მიბჯენა ღრეჩოს 

(ების) ან მათი წარმოქმნის გარეშე.  

გ. კვარაცხელიას მიერ შექმნილი სამარჯვითა და ერთჯერადი სამედიცინო პირბადის 

კომბინირებით შექმნილი დამცავი მოწყობილობა აღმოფხვრის ამოსუნთქული ცხელი ჰაერის 

ცხვირსა და ყვრიმალს შორის არეში  გამოდინების შესაძლებლობას და შესაბამისად ყველა იმ 

უარყოფით მხარეებს რაზეც საუბარი იყო ზემოთ. უფრო მეტიც, ამგვარი კონსტრუქციის 

კომბინირებული მოწყობილობა ფაქტიურად წარმოადგენს ბარიერული ტიპის 

მოწყობილობას, ანუ მოწყობილობას რომელსაც ამოსუნთქული ცხელი ჰაერი გამოყავს 

გვერდიდან უკუ მიმართულებით და მინიმუმამდე დაჰყავს ამოსუნთქული ჰაერის ნიღაბის 

წინა არეში მოხვედრის ალბათობა.   

გ. კვარაცხელიას სამარჯვის აქ განხილული კონსტრუქცია ფაქტიურად წარმოადგენს 

საბაზო კვანძს, რადგან იძლევა  მისი მრავალმხრივ მოდიფიცერების შესაძლებლობას 

ერთჯერადი სამედიცინო პირბადის კონსტრუქციული შესრულების ფორმაში ჩარევის გარეშე, 

ასე მაგალითად: 

 დამცავი ფარების გარშემო და საცხვირეს გასწვრივ შესაძლოა ფორმირებული იყოს 

მაჰერმეტიზებელი საშუალებები, ფორმირებული ელასტომერული მასალისაგან,  

რომლებიც მოქნილობის საფუძველზე იმეორებენ სახის კონტურს ან რელიეფს მასთან 
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მჭიდროდ მიბჯენის გამო რითაც  გააუმჯობესებენ არამარტო ჰერმეტიზაციის ხარისხს, 

არამედ ზრდიან კომფორტულობასაც.  

 დამცავი ფარები შესაძლოა აღჭურვილი იყოს ულტრაიისფერი შუქდიოდებით  და 

მინიატურული კვების წყაროთი პირბადის შიდა არეში ჰაერის ბაქტერიციდული 

დამუშავებისათვის, რაც გააუმჯობესებს არამარტო შესასუნთქიი არამედ ამოსუნთქული 

ჰაერის ხარისხსაც 

 დამცავი ფარები შესაძლოა შესრულებული იყოს მემბრანული უკუსარქველების სახით, 

რომლებსაც ექნებათ მხოლოდ შესასუნთქი ჰაერის გატარების შესაძლებლობა, ხოლო 

მემბრანები კი გაჟღენთილი იყოს ანტისეპტიკური ან მაარომატიზებელი რეაგენტებით 

და ა.შ 

 დამცავი ფარები შესაძლოა შესრულებული იყოს  უკუსარქველების სახით, რომლებიც 

აღჭურვული იქნება მფილტრავი ელემენტებით, მაგალითად  HEPA ფილტრით და ა.შ. 

 დამცავი ფარები შესაძლოა შესრულებული იყოს  თერმოელექტრული მოდულის სახით, 

სადაც სახურებელი ნაწილი მიმართული იქნება ნიღაბის შიდა სივრცისკენ, ხოლო 

საცივებელი ნაწილი  კონტაქტში იქნება ატმოსფეროულ ჰაერთან. ამგვარი 

თერმოელექტრული ელემენტებით გამომუშავებული ენერგია შესაძლოა გამოყენებუყლი 

იყოს სხვადასხვა მიკროელექტრომაგნიტური საშუალებების, ან ჰაერის იონიზატორის 

ასამუშავებლად და ა.შ 

ამგვარად, გ. კვარაცხელიას მიერ შექმნილი სამარჯვი სამედიცინო პირბადისათვის, 

წარმოადგენს უნივერსალურ მრავალჯერადი გამოყენების საშუალებას და ფართო 

მასებისათვის არ ზღუდავს ერთჯერად სამედიცინო პირბადეებზე ხელმისაწვდომობას. რა 

თქმა უნდა სამედიცინო სამარჯვით პირველ რიგში უნდა სარგებლობდეს ის პირები, 

რომლებსაც ხშირად უწევთ შეხვედრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების 

წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტები, პრემიერმინისტრები, საგარეო საქმეთა მინისტრები, 

ელჩები, პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, რომლებსაც ახლო მანძილზე უწევთ ინტერვიუს 

აღება და განსაკუთრებით ვინც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობს. ზაფხულის 

ცხელ დღეებში, როდესაც გადატვირთულია სატრანსპორტო საშუალებები, მეტრო, 

ავტობუსები, სამარშუტო ტაქსები და გნებავთ საჰაერო საშუალებები. არ არის სავალდებულო 

COVID-19. სხვადასხვა სახის ვირუსები იყო მუდამ, არის და იქნება. აგრეთვე პირბადე 

აუცილებელია სანიტარებისათვის საომარი მოქმედებების დროს ბრძოლის ველიდან 

დაჭრილთა და დაღუპულთა ევაკუაციის დროს. ამრიგად, მოქალაქეები სამარჯვითა და 

პირბადით ყოველთვის მზად უნდა იყვნენ შემთხვევით თუ შეთანხმებული 

შეხვედრებისათვის. სამარჯვი, როგორც საბაზო ასევე მოდიფიცირებულ კონსტრუქციულ 

შესრულებაში ხელმისაწვდომი იქნება ფართო მასებისათვისაც, რადგან სამედიცინო 

პირბადეებისაგან განსხვავებით მისი ცვლა არ არის საჭირო, საჭიროა მხოლოდ მისი 

ერთჯერადად შეძენა, რომელიც შემდგომ მუშაობს შეცვლად ერთჯერად სამედიცინო 

პირბადეებთან კომბინაციაში.       

იხილეთ დასკვნები.  
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