
პერინატალური მოვლის რეგიონალიზაცია

ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი

2018წელი

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა



სტრუქტურული ინდიკატორები
• დაწესებულების დონის შესაბამისი კადრებით უზრუნველყოფა

• დაწესებულების დონის შესაბამისი აღჭურვილობით უზრუნველყოფა

• განსაზღვრული პერიოდულობითდონის გადამოწმება

პროცესის ინდიკატორები (1-2 წელი)
• დონის შესაბამისი მიმართვიანობა ყველა დონეზე

• მშობიარობების/საკეისრო კვეთების საერთორაოდენობა ყველადონეზე

• ნაადრევი მშობიარობა ( 22 0/7-33 6/7 კვირა) ყველადონეზე

• დედათადა ახალშობილთარეფერალის საერთორაოდენობა

• ნეონატალური ტრანსპორტრების ინდექსი (ტრანსპორტირებულ ახალშობილთარაოდენობა/100 
ცოცხალშობილზე

• რეფერირებულ ახალშობილთარაოდენობა ( შიდადა გარერეფერალი)

შედეგის ინდიკატორი (3-5 წელი)
• მკვდრადშობადობა

• ადრეული ნეონატალური სიკვდილობა

• დედათა სიკვდილობა

ეფექტურობის საზომი ინდიკატორები



სტრუქტურული ინდიკატორი

• პერინატალური რეგიონალიზაციის პროგრამის
ფარგლებში 106 დაწესებულებიდან დონე მიენიჭა 82 
დაწესებულებას;

• დაწესებულებების 100%-მა გააძლიერა ადამიანური
რესურსი;

• დაწესებულებებში გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა, 
აღჭურვილობა, ლაბორატორიულიდა რადიოლოგიური
კვლევის სიმძლავრეები და შესაბამისობაში მოვიდა
პერინატალური მოვლის დონის მოთხოვნებთან;

• მინისტრის ბრძანების შესაბამისად შემუშავებული
განრიგით მიმდინარეობს დონის გადამოწმება.



სტრუქტურული ინდიკატორი

პერინატალური სერვისის დონეები

• I (საბაზისო) დონის 23 დაწესებულება - დაწესებულება
უზრუნველყოფს ფიზიოლოგიურად მიმდინარე
ორსულობა/მშობიარობის და ჯანმრთელი დროული
ახალშობილის (37 0/7 – 41 0/7 კვირის) მართვას

• II (სპეციალიზებული) დონის 46 დაწესებულება - უზრუნველყოფს
მაღალი დონის სამეანო მოვლას როგორც ფიზიოლოგიური, 
ასევე რისკის მქონე ორსულობისა და მშობიარობის შემთხვევაში
და ნეონატალურ მომსახურებას ჯანმრთელი, დღენაკლი (≥34 0/7 
კვირის გესტაციური ასაკის) და საშუალო სიმძიმის
ახალშობილებისათვის, რომელთა პრობლემები სწრაფად
მოგვარებადია.

• II/III დონის 6 დაწესებულება

• III (სუბსპეციალიზებული) დონის 7 დაწესებულება -
უზრუნველყოფს მაღალსპეციალიზირებულ სამშობიარო
მომსახურებას, განსაზღვრულია ორსულობისა და მშობიარობის
მძიმე გართულებებისათვის, III დონის ნეონატოლოგიური
დაწესებულება უზრუნველყოფს ინტენსიურ ნეონატალურ
მოვლას მძიმე პათოლოგიების მქონე და/ან ძალზე მცირე მასის
(<1500 გ) და დაბალი გესტაციური ასაკის (<34 კვირა) 
ახალშობილებისთვის.



პროცესის ინდიკატორები

1-2 წელი



პროცესის ინდიკატორი

ცოცხალშობილთა რაოდენობა 2016/2017 წელი

NCDC



პროცესის ინდიკატორი

მშობიარობები/საკეისრო კვეთები ყველა დონეზე გესტაციური ვადის მიხედვით
(ნაადრევი მშობიარობა)

NCDC



184 ქვეყნის მონაცემებით
ნაადრევი მშობიარობის
მაჩვენებლი მერყეობს

5%-18%

პროცესის ინდიკატორი

მშობიარობები/საკესირო კვეთები გესტაციური ვადის მიხედვით
(ნაადრევი მშობიარობა)



წყარო: Births by caesarean section Data by country –WHO 2012-2016

საკეისრო კვეთების ტენდენცია მსოფლიოში



წყარო: დაბადების რეგისტრი

პროცესის ინდიკატორი

საკეისრო კვეთის ტენდენციები



პროცესის ინდიკატორი

ნეონატალური ტრანსპორტირების ინდექსი:



NCDC

პროცესის ინდიკატორი

რეფერალი



NCDC

პროცესის ინდიკატორი

რეფერალი



პროცესის ინდიკატორი

რეფერალი



NCDC

პროცესის ინდიკატორი

რეფერალი



პროცესის ინდიკატორი

რეფერალი

NCDC



პროცესის ინდიკატორი

რეფერალი



შედეგის ინდიკატორები

3-5 წელი



შედეგის ინდიკატორები

• მკვდრადშობადობა

• ადრეული ნეონატალური სიკვდილობა

• დედათა სიკვდილობა



შედეგის ინდიკატორი



შედეგის ინდიკატორი

NCDC



შედეგის ინდიკატორი

მკვდრადშობადობა



შედეგის ინდიკატორი

მკვდრადშობადობა

2017 წელს მკვდრადშობადობის 506 შემთხვევა



შედეგის ინდიკატორი

1 გარდაცვალება ინფორმაციის გარეშე



შედეგის ინდიკატორი

მკვდრადშობადობა



შედეგის ინდიკატორი

NCDC



შედეგის ინდიკატორი

ადრეული ნეონატალური სიკვდილობა



შედეგის ინდიკატორი

ადრეული ნეონატალური სიკვდილობა



ნეონატალური სიკვიდლობის ტენდენცია მსოფლიოში

წყარო:UNICEF GLOBAL DATABASES-Child Mortality Estimates



შედეგის ინდიკატორი

NCDC



მადლობა ყურადღებისათვის!


