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1. პროტოკოლის დასახელება: ბრონქული ასთმის გამწვავების მართვა 

ამბულატორიასა და ჰოსპიტალში 

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები 

ცხრილი #1:  პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობების (ICD10, ICPC2) კოდები  

 დასახელება კოდი 

1 ბრონქული ასთმის გამწვავება და ასთმური 

სტატუსი 

კოდი - ICD10 - J45, J46 

კოდი ICPC2 - R96 

3. პროტოკოლის მოქმედების არეალი 

პროტოკოლი მოიცავს ბრონქული ასთმის გამწვავებისა და ასთმური სტატუსის მართვას ბინაზე 

(მკურნალობის დაწყებას), ამბულატორიასა და ჰოსპიტალში (იხილეთ ცხრილი #2). 

ცხრილი #2:  პროტოკოლით მოცული ესენციური ღონისძიებები ასთმის გამწვავებების 

მართვის ძირითადი ფაზების მიხედვით  

ასთმის გამწვავებისა და 

ასთმური სტატუსის 

მართვის ძირითადი 

ფაზები 

პროტოკოლით მოცული ღონისძიებები 
სხვა დაკავშირებული ღონისძიებები -  

სხვა პროტოკოლების პრეროგატივა 

ასთმის შეტევის საწყისი 

მკურნალობა ბინაზე 

 ასთმის გამწვავების სიმპტომების 

დროული ამოცნობა და სიმძიმიდან 

გამომდინარე საწყისი ღონისძიებების 

განხორციელება 

 სტაბილური ბრონქული ასთმის 

ხანგრძლივი მართვა და მონიტორინგი 

ასთმის გამწვავების 

მკურნალობა 

ამბულატორიასა და 

პრეჰოსპიტალურ 

ეტაპზე (სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების 

მანქანასა და 

გადაუდებელი 

დახმარების 

განყოფილებაში) 

 პრეჰოსპიტალური ტრიაჟი: 

 ასთმის სიმძიმის სტატუსის 

კლასიფიკაცია სტანდარტული 

კრიტერიუმების მიხედვით; 

 საწყისი მკურნალობის 

ღონისძიებების დაწყება; 

 გადაწყვეტილება პაციენტის 

ჰოსპიტალიზაციის შესახებ. 

 სტაბილური ბრონქული ასთმის 

ხანგრძლივი მართვა და 

მონიტორინგი 

ასთმის გამწვავებისა და ასთმური სტატუსის მართვა სამედიცინო დახმარების ჰოსპიტალურ ფაზაში 

საწყისი შეფასება 

 ჰოსპიტალური ტრიაჟი: 

 სიმძიმის სტატუსის კლასიფიკაცია 

განსაზღვრული კრიტერიუმების 

მიხედვით 

 

საწყისი მკურნალობა 

 ასთმის დიაგნოსტირება 

სტანდარტული სადიაგნოზო 

კრიტერიუმების საფუძველზე 

(გარეგანი სუნთქვის ფუნქციების 

შეფასება, ვალიდური კითხვარი - 

დანართი #2 და #3) 

 ასთმის გამწვავების გამო 

ჰოსპიტალიზირებული ყველა 

პაციენტის საწყისი მკურნალობა: 

 ჟანგბადი  

 ბრონქოდილატატორი 

ნებულაიზერის ან 

 მართვითი სუნთქვის ღონისძიებები: 

 ინვაზიური და არა-ინვაზიური 

ვენტილაცია 
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დოზირებული ინჰალატორის 

საშუალებით 

 სტეროიდი (პერორალური ან 

ინტრავენური)  

მიმდინარე კლინიკური 

შეფასებები და 

მონიტორირება 

 გართულებების დეტექცია;  

 სტაბილიზაციის განსაზღვრა; 

 პნევმოთორაქსი/პნევმომედიასტინუმი 

 პნევმონია 

 

მიმდინარე 

ჰოსპიტალური 

მკურნალობა 

 სასიცოცხლო ნიშნების BP, RR, HR, 

ტემპერატურისა და 

პულსოქსიმეტრიის რეგულარული 

მონიტორინგი 

 რეგულარული სტეროიდი  

 ბრონქოდილატატორი 

 ჟანგბადით თერაპია  

 პაციენტის ყოველდღიური შეფასება 

კვალიფიციური ექიმის მიერ 

 პნევმოთორაქსი/პნევმომედიასტინუმი

ს მკურნალობა 

 პნევმონიის მკურნალობა 

 მართვითი სუნთქვის სისტემების 

გამოყენება 

გაწერის დაგეგმვა 

 რისკ-ფაქტორების შეფასება; 

 ხანგრძლივი მონიტორირების 

მიზნების (კლინიკური/ 

მედიკამენტური მკურნალობის) 

შეფასება; 

 რეაბილიტაციის ღონისძიებები 

გაწერა 

 ძლიერი ზემოქმედების 

მედიკამენტური ნაკრები; 

 ბრონქოდილატატორი; 

 საინჰალაციო სტეროიდი; 

 სისტემური სტეროიდი 

 კონსულტირება რისკ-ფაქტორების 

კონტროლისთვის 

 

4. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებული იქნა USAID-ის ჯანდაცვის 

გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში პროექტის გუნდისა და საქართველოს რესპირაციული 

საზოგადოების მიერ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 

სამინისტორ მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად (იხ. დანართი #5). კერძოდ, 

ადაპტირებული პროტოკოლის რეკომენდაციების განხილვა  და ძირითადი კლინიკური 

შეკითხვების ჩამოყალიბება/გადახედვა, უფროსი ტექნიკური მრჩეველის კომპეტენციის 

ფარგლებში, განხორციელდა შესაბამისი დარგობრივი ასოციაციის ექსპერტის მიერ.  USAID-ის 

ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტის შესაბამისმა კლინიკურმა ექსპერტმა კი განახორციელა 

მტკიცებითი სამედიცინო ინფორმაციის ძიება და ანალიზი, სისტემური მიმომხილველის 

კომპეტენციის ფარგლებში. პროტოკოლის შემუშავების პროცესის ორგანიზება, ფასილიტაცია 

და ლოგისტიკური დახმარება ასევე განხორციელდა USAID-ის ჯანდაცვის გაუმჯობესების 

პროექტის მიერ. 

ძირითადი წყარო, რომელსაც ეყრდნობა აღნიშნული პროტოკოლი, არის ასთმის გლობალური 

ინიციატივის (GINA) 2011 წლისა და ამერიკის გულის, ფილტვისა და სისხლის ნაციონალური 

ინსტიტუტის ასთმის გამწვავების მართვის 2007 წლის გაიდლაინი. 

პროტოკოლი შემუშავებულია არსებული ეროვნული და თანამედროვე საერთაშორისო 

რეკომენდაციების საფუძველზე. გამოყენებული წყაროები მითითებულია ქვემოთ: 
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2. Expert panel report 3: guidelines for the diagnosis and management of asthma. Bethesda (MD): 

National Heart, Lung, and Blood Institute; 2007Aug.p.373-417. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7228/ 

3. ბრონქული ასთმის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში, ეროვნული გაიდლაინი, 2010 წელი. 

http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/75.1.pdf 

პროექტის მიერ რეკომენდებული დამატებითი წყაროები: 

4. British guideline on the management of asthma. A national clinical guideline. 2003 Jan (revised 2011 

May). NGC:008535 British Thoracic Society - Medical Specialty Society; Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network. http://guideline.gov/content.aspx?id=33562&search=asthma+exacerbation 

5. Evidence-based care guideline for management of acute exacerbation of asthma in children aged 0 to 

18 years. 1998 Jul 20 (revised 2010 Sep 16). NGC: 008165 Cincinnati Children's Hospital Medical 

Center - Hospital/Medical Center. 

http://guideline.gov/content.aspx?id=24528&search=asthma+exacerbation 

პროტოკოლის ავტორთა ჯგუფს მნიშვნელოვანი ცვლილებები ორიგინალური გაიდლაინის 

რეკომენდაციებში არ შეუტანია. ცვლილებები, საქართველოში მიმოქცევაში მყოფი და 

რეგისტრირებული მედიკამენტების გათვალისწინებით, დასაბუთებულია მე-13 თავში.  

5. პროტოკოლის მიზანი 

პროტოკოლის მიზანია ბრონქული ასთმის გამწვავებისა და ასთმური სტატუსის მართვის 

ხარისხის გაუმჯობესება სამედიცინო მომსახურების ამბულატორიულ და სტაციონარულ 

დონეზე. 

6. სამიზნე ჯგუფი 

პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება: 

ბავშვებს, მოზარდებსა და მოზრდილებს, რომელთაც მიმართეს ამბულატორიულ სამედიცინო 

დაწესებულებას ან საავადმყოფოს ასთმის გამწვავების გამო.  

7. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია ამბულატორიულ, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

დაწესებულებებსა და  სტაციონარში დასაქმებული: 

 თერაპევტებისთვის; 

 პედიატრებისთვის; 

 ოჯახის ექიმებისთვის; 

 პულმონოლოგებისთვის; 

 ალერგოლოგებისთვის; 

 რეანიმატოლოგებისთვის; 

 ექთნებისთვის; 

 უმცროსი ექიმებისა და რეზიდენტებისთვის. 

http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report2011_May4.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7228/
http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/75.1.pdf


6 

8. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 

პროტოკოლის გამოყენება ნაჩვენებია ამბულატორიულ დაწესებულებაში, სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების დაწესებულებაში, სტაციონარის მიმღებში, თერაპიულ პალატასა და 

ინტენსიური დახმარების განყოფილებაში. 

9. რეკომენდაციები 

ასთმის გამწვავებები (ასთმის შეტევები) არის ეპიზოდები, რომლებიც ხასიათდება 

პროგრესირებადი სულხუთვით, ხველით, მშრალი მსტვინავი ხიხინით ან გულმკერდის 

შებოჭილობით, ან მათი ამა თუ იმ კომბინაციით. შეტევებს თან ახლავს ამოსუნთქული ჰაერის 

ნაკადის შემცირება, რაც რაოდენობრივად შეიძლება შეფასდეს ფილტვების ფუნქციის 

განსაზღვრით (PEF-ის ან FEV1-ის საშუალებით); 

მკურნალობის მიზნებია:  ჰაერის ნაკადის შეზღუდვისა და ჰიპოქსემიის რაც შეიძლება სწრაფად 

მოხსნა  და მომავალში გამწვავებათა პროფილაქტიკის დაგეგმვა; 

ასთმის გამწვავების მართვის პირველი ეტაპია გამწვავების სიმძიმის შეფასება. გამწვავების 

სიმძიმის ძირითადი კრიტერიუმები შეჯამებულია  ცხრილი # 3-ში  

ცხრილი #3: ასთმის გამწვავების სიმძიმის შეფასება  ბავშვებსა და მოზრდილებში 

ასთმის გამწვავების სიმძიმის შეფასება  ბავშვებსა და მოზრდილებში  
     

 

 მსუბუქი საშუალო სიმძიმის მძიმე სუნთქვის გაჩერების 

საფრთხე 
 

სიმპტომები     
 

სუნთქვის გაძნელება სიარულის დროს 

მოსვენებულ 
მდგომარეობაში 
(ჩვილებში 

მოსვენებულ 
მდგომარეობაში 
(ჩვილი - წყვეტს 
საკვების მიღებას)) 

 
 

  უფრო სუსტი ხმით, 

ხანმოკლე ტირილი, 

საკვების მიღების 

გაძნელება) 
ურჩევნია ჯდომა 

 
 

  

ზის ვერტიკალური 
პოზიციაში 

 
 

 შეუძლია დაწოლა  
 

საუბარი წინადადებებით ფრაზებით სიტყვებით  
 

აქტიურობა შესაძლოა იყოს 
აჟიტირებული 

ჩვეულებრივ, 
აჟიტირებული 

ჩვეულებრივ, 
აჟიტირებული 

მივარდნილი ან 
ცნობიერება დაბინდული 

 

ნიშნები     
 

სუნთქვის სიხშირე მომატებული მომატებული ხშირად>30/წუთში  
 

  სუნთქვის სიხშირე მღვიძარე ბავშვებში:   
  ასაკი ნორმა  

 

  <2 თვეზე <60/წუთში  
 

  2–12 თვე <50/წუთში  
 

  1–5 წელი <40/წუთში  
 

  6–8 წელი <30/წუთში  
 

დამატებითი სასუნთქი 
კუნთების ჩართვა; 
სუპრასტერნალური 
რეტრაქცია  
 

ჩვეულებრივ არ 
აღინიშნება 

ხშირია დამახასიათებელია პარადოქსული თორაკო-
აბდომინალური 
მოძრაობა 

 

  

 

 

მსტვინავი ხიხინი საშუალო 
ინტენსივობის, 
ხშირად მხოლოდ 
ჩასუნთქვის 
ბოლოს  
 

ხმამაღალი; 

ამოსუნთქვის ფაზაში 

როგორც წესი, 

ხმამაღალი, როგორც 

ჩასუნთქვის ისე 

ამოსუნთქვის ფაზებში 
 

მსტვინავი ხიხინის 
არარსებობა 

 

 
 

  
 

პულსი/წთ <100 100–120 >120 ბრადიკარდია 
 

  პულსის ნორმალური მაჩვენებლები ბავშვებში:   
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  ასაკი ნორმა  
 

  2–12 თვე <160/წუთში  
 

  1–2 წელი <120/წუთში  
 

  2–8 წელი <110/წუთში  
 

პარადოქსული პულსი არ არის <10 mmHg 
შესაძლებელია 
აღინიშნებოდეს 

ხშირად ვლინდება 
>25 mmHg (მოზრდილი) 
20–40 mmHg (ბავშვი) 

არასებობა მიუთიუთებს 
სასუნთქი კუნთების 
გამოფიტვაზე  
 

 

  10–25 mmHg 
 

   
 

ფუნქციური შეფასება     
 

PEF 
სავარუდოს ან 

ინდივიდუალური 

საუკეთესო მაჩვნებელის 

% 

≥80 % დაახლოებით  60-80% 

ან მკურნალობაზე 

პასუხის 

ხანგრძლივობა  <2 სთ 

<60 %  
 

 

 

 

 
 

PaO2  (ოთახის ჰაერზე) 

ნორმა(ჩვეულებრი

ვ, გამოკვლევა 

საჭირო არ არის) 

≥60 mmHg 
(ჩვეულებრივ, 
გამოკვლევა საჭირო არ 
არის) 

<60 mmHg:  

შესაძლებელია 

ციანოზის არსებობა 

 
 

 
 

 
 

და/ან 

PCO2 

   
 

  
 

<45 mmHg 

(ჩვეულებრივ, 

გამოკვლევა 

საჭირო არ არის) 

<45 mmHg 

(ჩვეულებრივ, 

გამოკვლევა საჭირო არ 

არის) 

≥45 mmHg:  

შესაძლებელია 

სუნთქვის უკმარისობის 

განვითარება 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

SaO2  პროცენტი (ოთახის 
ჰაერზე) ზღვის დონეზე 

>95 % 

(ჩვეულებრივ, 

გამოკვლევა 

საჭირო არ არის) 

91–95 % (ჩვეულებრივ, 

გამოკვლევა საჭირო არ 

არის) 

<90 %  
 

 

 

ჰიპერკაპნია (ჰიპოვენტილაცია) უფრო ხშირად ვითარდება მცირეწლოვან ბავშვებში, ვიდრე მოზრდილებსა და მოზარდებში. 
 

 

შენიშვნა: გამწვავების ზოგადი კლასიფიკაციისთვის საკმარისია რამდენიმე და არა ყველა პარამეტრის არსებობა. 

 

ცხრილი #4:  ასთმის გამწვავების სიმძიმის შეფასება მართვის სტრატეგიის შერჩევის მიზნით 

ასთმის გამწვავების სიმძიმის შეფასება საავადმყოფოს მიმღებში 
შენიშვნა:  ამბულატორიულ დონეზე პაციენტებს უნდა მიეცეთ მითითება იმის შესახებ, რომ სიმპტომების 

აღმოცენების ან  PEF-ის საუკეთესო მაჩვენებლის 80%-ზე დაბლა დაცემის  შემთხვევაში მიიღონ სწრაფად მოქმედი 

ბრონქოდილატატორი. თუ PEF 50-79%-ია, პაციენტმა ყურადღებით უნდა ადევნოს თვალი სწრაფად მოქმედ 

ბრონქოდილატატორზე პასუხს და გაითვალისწინოს ექიმთან კონტაქტის საჭიროება. თუ PEF 50%-ზე დაბალია, 

ჩვეულებრივ საჭიროა დაუყოვენებლი სამედიცინო დახმარება. საავადმყოფოს მიმღებ განყოფილებაში, პაციენტის 

შეფასებისას გამწვავების სიმძიმესა და მის მოსალოდნელ მიმდინარეობას შემდეგი პარამეტრები განაპირობებენ 

 სიმპტომები და ნიშნები საწყისი PEF (ან FEV1) კლინიკური მიმდინარეობა 

მსუბუქი ქოშინი მხოლოდ 

ფიზიკური 

აქტიურობის დროს 

(მცირეწლოვან 

ბავშვებში უნდა 

შეფასდეს ტაქიპნოე)  

 

PEF ≥ სავარაუდო ან 

საუკეთესო 

ინდივიდუალრი 

მაჩვენებლის 70 %-ზე 

ჩვეულებრივ, მკურნალობა შესაძლებელია 

ბინაზე 

მდგომარეობა სწრაფად უმჯობესდება 

საინჰალაციო SABA-ს გამოყენებით 

შესაძლებელია საჭირო გახდეს 

პერორალური სტეროიდის ხანმოკლე 

კურსი 

საშუალო  ქოშინი მოქმედებს ან 

ზღუდავს ჩვეულ 

ფიზიკურ აქტიურობას 

 PEF საუკეთესო 

ინდივიდუალური  

მაჩვენებლის ან 

სავარაუდოს 40-69%-ია 

 ჩვეულებრივ, საჭიროებს ვიზიტს 

მკურნალ ექიმთან ან საავადმყოფოს 

ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების 

განყოფილებაში. 

 მდგომარეობა უმჯობესდება საინჰალაციო 

SABA-ს ხშირი მოხმარების ფონზე 

 პერორალური სისტემური სტეროიდი; 

 ზოგიერთი სიმპტომი შესაძლებელია 

გაგრძელდეს მკურნალობის დაწყებიდან 

1-2 დღის განამვლობაში 

მძიმე  ქოშინი გამოხატულია 

მოსვენებულ 

 PEF საუკეთესო 

ინდივიდუალური  

 ჩვეულებრივ, საჭიროებს ვიზიტს 

საავადმყოფოს ფუნქციურად 
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მდომარეობაში; 

 ხელს უშლის საუბარს. 

მაჩვენებლის ან 

სავარაუდოს 40%-ზე 

ნაკლებია 

გადაუდებელი დახმარების 

განყოფილებაში და სავარაუდოდ 

ჰოსპიტალიზაციას; 

 მდგომარეობა ნაწილობრივ უმჯობესდება 

საინჰალაციო SABA-ს სიხშირის გაზრდის 

ფონზე; 

 პერორალური სისტემური სტეროიდი; 

 ზოგიერთი სიმპტომი შესაძლებელია 

გაგრძელდეს >3 დღეზე განამვლობაში; 

 დამატებით თერაპიას შეუძლია 

დახმარების გაწევა 

სიცოცხლისათვის 

საშიში გამწვავება 

 არ შეუძლია საუბარი 

ქოშინის გამო; 

 დაფარულია ოფლით 

 PEF სავარაუდო ან 

ინდივიდუალური 

საუკეთესო მაჩვენებლის 

25%-ზე ნაკლებია 

 მოითხოვს გადაუდებელ 

ჰოსპიტალიზაციას; 

 შესაძლებელია ჰოსპიტალიზაცია 

ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში; 

 მდგომარეობის გაუმჯობესება 

საინჰალაციო SABA-ს სიხშირის გაზრდის 

ფონზე მინიმალურია ან თითქმის არ 

აღინიშნება 

 ინტრავენური სისტემური სტეროიდის 

საჭიროება; 

 დამატებითი თერაპიის საჭიროება. 

9.1. მკურნალობა ბინაზე 

 ბინაზე მკურნალობა შესაძლებელია საშუალო სიმძიმის გამწვავების შემთხვევაში, როდესაც 

აღინიშნება პიკ-ფლოუმეტრიის მაჩვენებლის 20%-ით შემცირება, ღამით გამოღვიძება და 

ხანმოკლე მოქმედების β2-აგონისტების გახშირებული გამოყენება. 

 ჩვეულებრივ, მსუბუქი/საშუალო სიმძიმის შეტევის დროს ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის 

სწრაფად მოსახსნელად საუკეთესო საშუალებაა ხანმოკლე მოქმედების β2-სტიმულატორების 

განმეორებითი მიღება (2-4 დოზა ყოველ 20 წუთში პირველი საათის განმავლობაში). 

პირველი საათის შემდეგ β2-სტიმულატორების საჭიროება გამწვავების სიმძიმის მიხედვით 

განისაზღვრება. ყოველ 3-4 საათში ერთხელ 2-4 დოზა რეკომენდებულია საშუალო სიმძიმის 

გამწვავების დროს. უფრო მძიმე შეტევების დროს შესაძლოა საჭირო გახდეს ხანმოკლე 

მოქმედების β2-სტიმულატორების ჩვეულებრივზე უფრო მაღალი დოზების მიცემა 

(მაგალითად 6-10 დოზა ყოველ 1-2 საათში ერთხელ). მკურნალობის შერჩევა ხდება 

ინდივიდუალურად, მკურნალობა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ პაციენტზე, იმაზე, თუ 

როგორ ექვემდებარება მისი მდგომარეობა აღნიშნულ მკურნალობას; 

 სტეროიდების გამოყენება ადექვატური დოზით აუცილებელია ასთმის გამწვავების ყველა 

შემთხვევაში; 

   სტეროიდის ტაბლეტები ისეთივე ეფექტურია როგორც სტეროიდის ინექციები, იმ 

შემთხვევაში, თუ პაციენტს აქვს ყლაპვის უნარი და არ აღენიშნება სტეროიდული 

ტაბლეტების მიღების უკუჩვენება. პრედნიზოლონი 40-50 მგ დღეში ან ჰიდროკორტიზონი 

400 მგ დღეში (100 მგ ყოველ 6 საათში) ისეთივე ეფექტურია, როგორც უფრო მაღალი 

დოზები. უფრო მოსახერხებელია სტეროიდების მაღალდოზიანი ტაბლეტების გამოყენება; 

 პრედნიზოლონი დოზით 40-50 მგ დღეში უნდა გაგრძელდეს სულ მცირე ხუთი დღის 

მანძილზე ან გამოჯანმრთელებამდე.   

ასთმის შეტევის მკურნალობა ბინაზე სქემატური სახით წარმოდგენილია სურათზე #1. 
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სურათი #1: ასთმის შეტევის ბინაზე მკურნალობის ალგორითმი1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ასთმით გამოწვეული სიკვდილის მაღლი რისკის მქონე პაციენტებმა მკურნალობის დაწყებისთანავე 

უნდა მიმართონ მედიცინის მუშაკს. შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი მკურნალობა (ასთმით 

სიკვდილობის მაღალი რისკის კრიტერიუმები იხილეთ თავი 9.4.3-ში). 

 

 

დაუკავშირდეს ექიმს 

შემდგომი რჩევისათვის 

ნაწილობრივი ეფექტი 

საშუალო სიმძიმის შეტევა 

პიკ–ფლოუ მოსალოდნელის ან 

საუკეთესი ინდივიდუალური 

მაჩვენებლის 60–80%–ია 

 დაუმატოს პერორალური 

კორტიკოსტეროიდი 

 განაგრძოს β2–სტიმულატორის 

მიღება 

 სასწრაფოდ დაუკავშირდეს ექიმს 

რჩევისათვის 

კარგი ეფექტი 

მსუბუქი შეტევა 

პიკ–ფლოუ მოსალოდნელის ან 

საუკეთესო ინდივიდუალური 

მაჩვენებლის 80%–ზე მეტია 

β2–სტიმულატორით მკურნალობის 

შედეგი შენარჩუნებულია 4 საათის 

განმავლობაში მაინც 

 შეუძლია განაგრძოს β2–

სტიმულატორის მიღება 3–4 

საათში ერთხელ 1–2 დღის 

განმავლობაში 

სიმძიმის შეფასება 

პიკ–ფლოუ – მოსალოდნელის ან საუკეთესო 

ინდივიდუალური მაჩვენებლის 80%–ზე ნაკლები 

ხველა, სულხუთვა, მსტვინავი ხიხინი, შებოჭილობა 

გულმკერდში, დამატებითი სასუნთქი კუნთების 

გამოყენება, სუპრასტერნალური „ჩადრეკა“, ძილის 

დარღვევა 

საწყისი მკურნალობა* 

 ხანმოკლე მოქმედების  β2–სტიმულატორი 1 საათში 

მაქსიმუმ სამჯერ 

სუსტი ეფექტი 

მძიმე შეტევა 

პიკ–ფლოუ მოსალოდნელის ან 

საუკეთესო ინდივიდუალური 

მაჩვენებლის 60%–ზე ნაკლებია 

 დაუმატოს პერორლური 

კორტიკოსტეროიდი 

 დაუყოვნებლივ გაიმეოროს β2–

სტიმულატორის  დოზა 

 საჭიროა პაციენტის დაუყოვნებელი 

გადაყვანა საავადმყოფოს 

გადაუდებელი დახმარების 

განყოფილებაში, სასურველია 

სასწრაფო დახმარების მანქანით 

 

მიმართოს საავადმყოფოს 

გადაუდებელი დახმარების 

განყოფილებას 

გადაუდებლად, იმავე დღეს 

დაუკავშირდეს ექიმს რჩევისათვის; 

რეფერალი ალერგოლოგთან. 
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9.2. ასთმის გამწვავების პრეჰოსპიტალური მართვა 

ასთმის გამწვავების სიმპტომების მქონე ყველა პაციენტისთვის რეკომენდებულია სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების სერვისების მიერ დამატებით ჟანგბადით თერაპიისა და ხანმოკლე 

მოქმედების ბეტა-აგონისტების (SABA) მიწოდება (რეკომენდაციის ხარისხი A) 

(რეკომენდაციების ხარისხის განმარტება იხილეთ დანართ #4-ში). 

პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე SABA-ს დანიშვნა ამცირებს სასუნთქი გზების ობსტრუქციას  და 

ამსუბუქებს სიმპტომებს. გადაუდებელი ამბულატორიული თუ ჰოსპიტალური სამედიცინო 

მომსახურების გამწევ ყველა დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს ალბუტეროლის (ან რომელიმე სხვა 

ხანმოკლე მოქმედების ბეტა-აგონისტის) მარაგის შევსების შესაძლებლობა, რაც 

უზრუნველყოფს მათ მიერ ასთმის გამწვავების მქონე პაციენტებისთვის ამ პრეპარატის 

დაუბრკოლებელ მიწოდებას. ამგვარი პროცედურა უნდა ეთანხმებოდეს პრაქტიკის სხვა 

საკანონმდებლო რეგულაციებსა და ადგილობრივ ადმინისტრაციულ დირექტივებს. 

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

ნებულაიზერი და/ან ინჰალატორი სპეისერით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას SABA-თი 

თერაპია. თუ აღნიშნული ხელმისაწვდომი არ არის, მძიმე გამწვავების შემთხვევაში 

შესაძლებელია კანქვეშ ეპინეფრინის ან ტერბუტალინის გამოყენება. 

ბრონქოდილატაციური თერაპიის დაწყებისთანავე უნდა მოხდეს პაციენტის გადაყვანა 

შესაბამისი შესაძლებლობების მქონე სამედიცინო დაწესებულებაში სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების პერსონალის მიერ.  პაციენტის ტრანსპორტირების პერიოდში შესაძლებელია 

მკურნალობის გამეორება, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ტრანსპორტირება ხანგრძლივდება (მაგ.: 

მოშორებული რაიონის ან ქუჩაში საცობების შემთხვევაში), საავადმყოფოში მიყვანამდე 

შესაძლებელია საჭირო გახდეს პაციენტისთვის SABA-ს რამდენიმე დოზის მიწოდება იმგვარად 

რომ უზრუნველყოფილ იქნას  ერთი საათის განმავლობაში SABA-ს მაქსიმუმ სამი ინჰალაციის 

მიღება, ხოლო მას შემდეგ - ერთი ინჰალაცია საათში. თითოეული ინჰალაციის შემდეგ 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პერსონალმა ხელახლა უნდა შეაფასოს და ჩაწეროს 

პაციენტის სასიცოცხლო ნიშნები და ფილტვების ხმიანობა. 

გახანგრძლივებული ტრანსპორტირების (1 საათზე მეტი) შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების მანქანაში შესაძლებელია იპრატროპიუმ ბრომიდისა და სისტემური სტეროიდის 

გამოყენება. 

9.3. ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმები  

 პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია საჭიროა, თუკი მას აღენიშნება სიცოცხლისათვის საშიში 

ასთმის ან თითქმის ფატალური შეტევის რომელიმე სიმპტომი (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

 ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელია მძიმე შეტევის ნებისმიერი ნიშნის შემთხვევაში, რომელიც 

გრძელდება საწყისი მკურნალობის შემდეგ (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

პაციენტები, რომელთა PEF საწყისი მკურნალობიდან ერთი საათის შემდეგ აღემატება ან 

ტოლია საუკეთესო ან სავარაუდო მაჩვენებლის 75%-ისა, შეიძლება გაიწერონ 

სავადმყოფოს მიმღებიდან ან გადაუდებელი დახმარების განყოფილებიდან, თუ მათ არ 

აღენიშნებათ რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმ(ებ)ი, რომლის დროსაც 

ჰოსპიტალიზაციის გაგრძელება შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს  (რეკომენდაციის 

ხარისხი C):  
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- ისევ აქვს საშუალო ან მძიმე გამწვავებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები 

(იხილეთ ცხრილი #4);  

- არის ეჭვები მკურნალობაზე დამყოლობასთან დაკავშირებით (პაციენტის, ან მისი 

თავმდგმურის ქცევიდან ან წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ექიმს 

უჩნდება ეჭვი დანიშნულების შესრულებასთან დაკავშირებით);  

- ცხოვრობს მარტო/სოციალურად იზოლირებულია; 

- ფსიქოლოგიური პრობლემები (მაგალითად დეპრესია, შფოთვა, ფსიქიური 

დაავადება და სხვა);  

- ფიზიკური უნარშეზღუდულობა ან ათვისების სიძნელეები;  

- წარსულში აღენიშნებოდა თითქმის ფატალური ან არასტაბილური ასთმა;  

- სტეროიდული ტაბლეტების ადექვატური დოზის მიუხედავად გამწვავებების 

არსებობა მომართვამდე;   

- მომართვა ღამის საათებში;  

- ორსულობა. 

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში, ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება უნდა შეფასდეს 

პაციენტის ზოგადი მდგომარეობისა და ექიმის კლინიკური გადაწყვეტილების 

საფუძველზე, 

9.4. ბრონქული ასთმის გამწვავებების მართვა ჰოსპიტალში 

ბრონქული ასთმის გამწვავების ჰოსპიტალური მართვის ძირითადი კომპონენტები (საწყისი 

შეფასება და მკურნალობა, მიმდინარე მკურნალობა და გაწერა)სქემატურად შეჯამებულია 

სურათი #2-ზე. 
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სურათი #2: ბრონქული ასთმის გამწვავების მართვა ჰოსპიტალში - ალგორითმი 

 

 

 

  

1.  

2.  

3.  

 

  

 

 

 

 

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუნთქვის გაჩერების საფრთხე ან სუნთქვის 
გაჩერების განვითარება 
 
 ინტუბაცია და მექანიკური ვენტილაცია 

100%-იანი ჟანგბადით 

 SABA და იპრატროპიუმი ნებულაიზერით 

 კორტიკოსტეროიდები ინტრავენურად  

 გაითვალისწინეთ დამატებითი თერაპიის 

შესაძლებლობა 

 

FEV1 ან PEF <40% (მძიმე) 
 ჟანგბადი რათა მივაღწიოთ SaO2 

≥90% 

 მაღალი დოზით საინჰალაციო 

SABA პლუს იპრატროპიუმი 

ნებუალიზერის ან MDI-ის 

საშუალებით ყოველ 20წუთში 

ერთხელ ან უწყვეტად 1 სთ-ის 

განმავლობაში  

 პერორალური სტეროიდი 

FEV1 ან PEF ≥40% (მსუბუქი-საშუალო 

სიმძიმის) 
 ჟანგბადი, რათა მივაღწიოთ SaO2  ≥90% 

 საინჰალაციო SABA ნებულაიზერის ან 
MDI-ის საშუალებით, სამი დოზა 
პირველი საათის მანძილზე 

 პერორალური სისტემური სტეროიდი, 
თუ არ აღინიშნება დაუყოვნებელი 
გაუმჯობესება ან თუ მანამდე პაციენტი 
იღებდა პერორალურ სტეროიდებს 

ჰოსპიტალიზაცია ინტენსიური 

თერაპიის განყოფილებაში (იხ. 

ქვემოთ) 

განმეორებითი შეფასება      
       

სიმპტომები, ობიექტური გასინჯვა, PEF, O2  სატურაცია, სხვა დიაგნოსტიკური ტესტები საჭიროების 
მიხედვით   

მძიმე გამწვავება FEV1 or PEF < სავარაუდოს ან საუკეთესო ინდივიდუალურის  40% 

-ობიექტური გასინჯვა:  მკვეთრად გამოხატული სიმპტომები მოსვენებულ 

მდგომარეობაში, დამატებითი სასუნთქი კუნთების ჩართვა, გულმკერდის 

რეტრაქცია 

-ანამნეზში: მაღალი რისკის ჯგუფის პაციენტი 

-გაუმჯობესების არარსებობა საწყისი მკურნალობის შემდეგ 

 ჟანგბადი 

 SABA + იპრატროპიუმი ნებულაიზერის საშუალებით, საათში ერთხელ ან 

უწყვეტად 

 პერორალური სისტემური სტეროიდი 

 გაითვალისწინეთ დამატებითი თერაპიის შესაძლებლობა 

 

საშუალო სიმძიმის გამწვავება FEV1 ან PEF 

სავარაუდოს/პირადი საუკეთესო 

მაჩვენებლის 40–69%  

ობიექტური გასინჯვით: საშუალო სიმძიმის 

სიმპტომები 

 საინჰალაციო  SABA 60 წუთში ერთხელ 

 პერორალური სისტემური სტეროიდი 

 მკურნალობის გაგრძელება 1-3 სთ-ის 

განმავლობაში 

 ჰოსპიტალიზაციის გადაწყვეტილება<4სთ დროის 

მანძილზე  

ცუდი პასუხი მკურნალობაზე 
FEV1 ან PEF <40% PCO2 ≥42 mm Hg  
ობიექტური გასინჯვით:   
მკვეთრად გამოხატული სიმპტომები, 

მივარდნილობა, ცნობიერების დაბინდვა  

 

არასრული პასუხი მკურნალობაზე 
FEV1 ა ნ  PEF 40–69%  
მსუბუქი ან საშუალო 

ინტენსივობის სიმპტომები 
 

მკურნალობაზე კარგი პასუხი 
FEV1 ა ნ  PEF ≥70%  
პასუხი შენარჩუნებულია ბოლო 
სამკურნალო ჩარევიდან 60 წუთის 
განმავლობაში 
არ ვლინდება დისტრესი 
ობიექტური გასინჯვა: ნორმა 

 
ხელახალი გადაწყვეტილება  

ჰოსპიტალიზაციის შესახებ ემყარება 

ინდივიდუალურ მიდგომას:  ჰოსპიტალიზაცია ინტენსიური 

თერაპიის განყოფილებაში 
 ჟანგბადი 
 საინჰალაციო SABA საათში 

ერთხელ ან უწყვეტად 
 ინტრავენური სტეროიდი 
 გასათვალისწინებელია 

დამატებითი თერაპიის 
შესაძლებლობა 

 შესაძლოა საჭირო გახდეს 
ინტუბაცია და მექანიკური 
ვენტილაცია 

 

ჰოსპიტალიზაცია თერაპიულ 

განყოფილებაში 
 ჟანგბადი 
 საინჰალაციო SABA 
 სისტემური (პერორალური ან 

ინტრავენური სტეროიდი) 
 დამატებითი თერაპიის 

შესაძლებლობის გათვალისწინება 
 ვიტალური ნიშნების, FEV1  ან 

PEF, SaO2-ის მონიტორინგი 

 

ბინაზე გაწერა 
 მკურნალობის გაგრძელება 

საინჰალაციო SABA-თი. 
 პერორალური სტეროიდის სამკურნალო 

კურსის გაგრძელება. 
 გასათვალისწინებელია ICS-ის 

დანიშვნა. 
პაციენტის განათლება 
− მედიკამენტური მკურნალობის, მათ 
შორის, საინჰალაციო საშუალებების 
მოხმარების ტექნიკის შემოწმება. 
− სამოქმედო გეგმის გადახედვა/შედგენა. 

− რჩევა  მკაცრი სამედიცინო 
მეთვალყურეობის შესახებ. 

 

გაუმჯობესება 

გაუმჯობესება 

ბინაზე გაწერა; მკურნალობის გაგრძელება საინჰალაციო SABA-თი;პერორალური სისტემური სტეროიდის სამკურნალო კურსის 

გაგრძელება; ICS-ის გაგრძელება. იმ პირთათვის რომლებიც არ იმყოფებიან გრძელვადიან მაკონტროლებელ თერაპიაზე, გაითვალისწინეთ  

ICS-ით მკურნალობის დაწყება;პაციენტის განათლება (მაგ.: მედიკამენტების გადახედვა, მათ შორის საინჰალაციო ტექნიკის შემოწმება, 

სადაც შესაძლებელია რჩევა გარემოს კონტროლის ღონისძიებების შესახებ; სამოქმედო გეგმის გადახედვა/შედგენა; რჩევა მკაცრი 

სამედიცინო მეთვალყურეობის აუცილებლობის  შესახებ); გაწერამდე ვიზიტის დაგეგმვა პჯდ ექიმთან და/ან ალერგოლოგთან 1-4 კვირის 

განმავლობაში.  

 

საწყისი შეფასება  ჰოსპიტლის მიმღებ განყოფილებაში (იხილე  ცხრილი 4) 
მოკლე ანამნეზი, ობიექტური გასინჯვა (აუსკულტაცია, სუნთქვაში დამატებითი კუნთების 
მონაწილეობაles, heart rate, respiratory rate), 
PEF ან FEV1, ჟანგბადის სატურაცია და სხვა დიაგნოსტიკური ტესტები ჩვენების მიხედვით. 
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9.4.1. საწყისი შეფასების და მკურნალობის  ძირითადი ღონისძიებები საავადმყოფოში 

ადექვატური მკურნალობის მიუხედვად, ასთმის გამწვავების მქონე პაციენტების დაახლოებით 

10-25%-ს მაინც ესაჭიროებათ ჰოსპიტალიზაცია. ასთმის მძიმე გამწვავება პოტენციურად 

სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობას წარმოადგენს. ამიტომ სამედიცინო დახმარება 

სასწრაფოდ უნდა განხორციელდეს როგორს პრეჰოსპიტალურ, ასევე ჰოსპიტალურ დონეზე.  

სურათი # 3: დაუყოვნებელი ტრიაჟის, საწყისი შეფასებისა და მკურნალობის ღონისძიებები 

საავადმყოფოში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

საწყის ეტაპზე, პაციენტის დისპოზიციის და მკურნალობის შემდგომი სტრატეგიის 

განსაზღვრის მიზნით აუცილებელია ასთმის გამწვავების სიმძიმის შეფასება.  ცხრილი #4 

აღწერს ასთმის გამწვავების სიმძიმის  შეფასებას, სიმპტომების, ფილტვის ფუნქციის 

ობიექტური გამოკვლევის შედეგებისა და კლინიკური მიმდინარეობის მიხედვით. 

პაციენტის შეფასება 

პაციენტის საწყისი შეფასება უნდა მოიცავდეს მოკლე ანამნეზს, სწრაფ გასინჯვას და 

შემთხვევათა უმრავლესობაში, ფილტვის ფუნქციების ობიექტურ გაზომვას. საწყისი 

ლაბორატორიული კვლევები შესაძლებელია სასარგებლო იყოს, მაგრამ როგორც წესი, 

პაციენტთა უმეტესობას ისინი არ ესაჭიროება და მათ გამო არ უნდა დაგვიანდეს გამწვავების 

მკურნალობის დაწყება. 

დაუყოვნებელი მოქმედება 

საავადმყოფოში მიმართვისას 

(დაუყოვნებელი ტრიაჟის 

პროცესი) 

 სწრაფი შეფასება კვალიფიცირებული ექთნის ან 

ექიმის მიერ, რაც მოიცავს ვიტალური ნიშნების 

(არტერიული წნევის, გულისცემის სიხშირის, 

სუნთქვის სიხშირის, ტემპერატურისა და 

პულსოქსიმეტრიის) გასინჯვას  

 გაძნელებული სუნთქვის, რესპირაციული 

დისტრესის ან ვიტალური ნიშნების ნორმიდან 

გადახრის შემთხვევაში კვალიფიცირებული ექიმის 

მიერ სწრაფი შეფასება, რასაც მოყვება  ქვემოთ 

მოყვანილი სამკურნალო ღონისძიებების დაწყება 

ან რეფერალი შესაბამის სპეციალისტსა თუ 

სამკურნალო განყოფილებაში. 

საწყისი შეფასება და 

მკურნალობა 

(ტრიაჟი/გადაუდებელი/სას

წრაფო დახმარება) 
 

 ბრონქოდილატატორი ნებულაიზერის ან 

დოზირებული ინჰალატორის გამოყენებით 

სპეისერის საშუალებით.  

 ჟანგბადის მიწოდება თუკი პულსოქსიმეტრიის 

მაჩვენებელი <95%  

 სტეროიდი პერორალურად ან პარენტერალურად  

 გულმკერდის რენტგენოგრაფია, თუკი არსებობს 

სერიოზული ეჭვი პნევმონიაზე ან ფილტვის სხვა 

კეროვან პროცესზე. 
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საავადმყოფოს მიმღებ განყოფილებაში ასთმის გამწვავების მქონე ყველა პაციენტის 

დაუყოვნებელი შეფასება და ტრიაჟი  უნდა განხორციელდეს სულ მცირე, სასიცოცხლო 

ნიშნებისა (BP, RR, HR, ტემპერატურისა და პულსოქსიმეტრიის) და ზოგადი გასინჯვის 

(მაგალითად, სუნთქვის გაძნელების ფონზე საუბრის შესაძლებლობის შეფასების) საფუძველზე. 

მკურნალობა უნდა დაიწყოს დაუყოვნებლივ სიმპტომებისა და ნიშნების, ხოლო სადაც 

შესაძლებელია, ფილტვის ფუნქციების შეფასების საფუძველზე განსაზღვრული გამწვავების 

სიმძიმის მიხედვით (საშუალო, მძიმე თუ სიცოცხლისათვის საშიში გამწვავება). 

მკურნალობის დაწყების პარალელურად  საჭიროა მოკლე, ფოკუსირებული ანამნეზის შეკრება 

და გამწვავების სიმძიმისთვის შესაბამისი ობიექტური გასინჯვის განხორციელება. უფრო 

დეტალური ანამნეზი და ობიექტური გამოკვლევა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ საწყისი 

მკურნალობის დასრულების შემდეგ (რეკომენდაციის ხარისხი D). 

ფუნქციური შეფასების ამოცანა (გაზომვის სიხშირე და რაოდენობა) დამოკიდებულია 

გამწვავების სიმძიმესა და პასუხზე მკურნალობის მიმართ. 

ფილტვის ფუნქციების ობიექტური შეფასება 

 FEV1-ის ან PEF-ის მაჩვენებელი  მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის სასუნთქი გზების 

ობსტრუქციის ხარისხის შესახებ როგორც საწყისი შეფასებისას, ისე მკურნალობაზე საპასუხო 

შედეგის დროს. იმის გამო, რომ PEF-ის დაბალი მაჩვენებლის საფუძველზე შეუძლებელია 

ერთმანეთისგან განვასხვავოთ ამოსუნთქვის არასაკმარისი ძალისხმევა, სუნთქვის 

რესტრიქციული პათოლოგიები (მაგალითად, ნერვ-კუნთოვანი დაავადებები ან პნევმონია) და 

ობსტრუქციული პათოლოგია (მაგალითად, ასთმა), ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში 

უმჯობესია FEV1-ის გაზომვა (რეკომენდაციის ხარისხი D). 

 სიცოცხლისათვის საშიში ასთმის გამწვავების შემთხვევაში საწყისი შეფასების დროს FEV1-ის 

და PEF-ის გაზომვა რეკომენდებული არ არის (რეკომენდაციის ხარისხი D). 

 ძალიან მძიმე გამწვავების შემთხვევაში მაქსიმალური ექსპირატორული მანევრის 

განხორციელება შესაძლებელია ვერ მოხერხდეს და ამიტომ ამ დროს კლინიკური შეფასებისა 

და მურნალობის სწრაფი დაწყების მიზნით საკმარისი იქნება მხოლოდ კლინიკური 

პრეზენტაცია (რეკომენდაციის ხარისხი D). 

 ნაკლებად მძიმე გამწვავების შემთხვევაში საავადმყოფოს მიმღებ განყოფილებაში უნდა 

განხორციელდეს FEV1-ის და PEF-ის გაზომვა პაციენტის მოყვანის მომენტში და 

მკურნალობის დაწყებიდან 15-20  წუთის შემდეგ მწვავე ფაზის განმავლობაში და შემდეგ სულ 

მცირე, ყოველდღიურად საავადმყოფოდან გაწერამდე (რეკომენდაციის ხარისხი C). 

 თუ FEV1-ის და PEF-ის მნიშვნელობა < მოსალოდნელის 25%-ზე და მკურნალობის შემდეგ 

10%-ზე ნაკლებად უმჯობესდება, ან მათი მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მერყეობს, ეს 

წარმოადგენს პაციენტის ინტენსიურ თერაპიულ განყოფილებაში გადაყვანისა და სუნთქვის 

უკმარისობის განვითარების მკაცრი მონიტორინგის პოტენციურ ჩვენებას (რეკომენდაციის 

ხარისხი C). 

 ნაკად-მოცულობითი მრუდების ჩაწერა საჭიროა ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების 

ობსტრუქციის დიფერენცირებისთვის იმ პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ ასთმისთვის 

არატიპიური სიმპტომები (მაგალითად, დისფონია), ობიექტური ნიშნები (მაგალითად, 

სტრიდორი) ან პასუხი თერაპიაზე არაადექვატურია (რეკომენდაციის ხარისხი D). 
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ჟანგბადის სატურაციის მონიტორირება 

 პულსოქსიმეტრია ნაჩვენებია არტერიულ სისხლში ჟანგბადის სატურაციის (SaO2) 

შესაფასებლად  ბავშვებისთვის, რომელთაც არ შეუძლიათ  FEV1-ის და PEF-ის გაზომვის 

განხორციელება, ან ნებისმიერი პაციენტისთვის, რომელსაც აღენიშნება მძიმე რესპირაციული 

დისტრესი ან FEV1-ის და PEF-ის მნიშვნელობა  ნაკლებია მოსალოდნელის 40%-ზე 

(რეკომენდაციის ხარისხი C). 

 სერიული პულსოქსიმეტრია შესაძლოა სასარგებლო იყოს როგორც გამწვავების სიმძიმის,  ისე 

მკურნალობის შედეგად გაუმჯობესების შესაფასებლად (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

აღნიშნულისგან განსხვავებით, ერთჯერად პულსოქსიმეტრიას საავადმყოფოს მიმღებში 

შედარებით ნაკლები სავარაუდო ღირებულება გააჩნია ჰოსპიტალიზაციის პროგნოზირების 

თვალსაზრისით. 

მოკლე ანამნეზის ამოცანებია 

 განისაზღვროს გამწვავების დაწყების დრო და მისი პოტენციური მიზეზი; 

 დადგინდეს სიმპტომების სიმძიმე, განსაკუთრებით წინა გამწვავებებთან შედარებით და 

საავადმყოფოში მოხვედრამდე  ჩატარებული მკურნალობის ეფექტი; 

 გავარკვიოთ მიმდინარე მედიკამენტური მკურნალობა და ბოლო პრეპარატის მიღების დრო, 

რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასთმის სამკურნალო მედიკამენტებთან მიმართებაში. 

 დადგინდეს წარსულში, განასაკუთრებით კი გასული წლის განმავლობაში, პირად ექიმთან 

ასთმის გამო გადაუდებელი მიმართვების, სასწრაფო დახმარების გამოძახებისა და 

ჰოსპიტალიზაციის სიხშირე. 

 განისაზღვროს წარსულში ასთმის გამო განვითარებული სუნთქვის უკმარისობის ნებისმიერი 

შემთხვევა (ცნობიერების დაკარგვა ან ინტუბაციისა და მექანიკური ვენტილაციის საჭიროება). 

 დადგინდეს სხვა პოტენციურად დამამძიმებელი პათოლოგიური მდგომარეობების, 

განსაკუთრებით ფილტვის, გულის ან  სხვა დაავადებების თანაარსებობა, რომელთა 

დამძიმებაც შესაძლებელია სისტემური სტეროიდული თერაპიის ფონზე (მაგ.: შაქრიანი 

დიაბეტი, პეპტიური წყლული, ჰიპერტენზია ან ფსიქოზი). 

საწყისი მოკლე ობიექტური გამოკვლევის ამოცანები 

 შეფასდეს გამწვავების სიმძიმე მე-3 ცხრილში ჩამოთვლილი სიმპტომების მიხედვით; 

 შეფასდეს პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა, მათ შორის, ცნობიერების დონე, 

დეჰიდრატაციის ხარისხი, ციანოზის, რესპირაციული დისტრესის და მსტვინავი სუნთქვის 

არსებობა. მსტვინავი სუნთქვა შესაძლებელია ბრონქოობსტრუქციის არასანდო მაჩვენებელი 

იყოს; იშვიათ შემთხვევებში ძალიან მძიმე ობსტრუქცია შეიძლება ე.წ. „მუნჯი ფილტვით“ 

გამოვლინდეს. 

 დადგინდეს შესაძლო გართულებები (მაგ.: პნევმონია, პნევმოთორაქსი ან 

პნევმომედიასტინუმი); მიუხედავად იმისა, რომ ეს გართულებები იშვიათია, მათმა 

თანაარსებობამ შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს ასთმის გამწვავების მართვაზე; 

 გამოირიცხოს ზედა სასუნთქი გზების ობსტრუქცია, ცენტრალური სასუნთქი გზების როგორც 

ინტრათორაკალურმა, ისე ექსტრათორაკალურმა ობსტრუქციამ შესაძლოა სუნთქვის მძიმე 

დარღვევა  და ასთმის ჰიპერდიაგნოსტიკა გამოიწვიოს . 
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 დადგინდეს ობსტრუქციის მიზეზები (გამოირიცხოს შესაძლო უცხო სხეული ზედა სასუნთქ 

გზებში, ეპიგლოტიტი, ხორხსარქველის ორგანული დაზიანება, სახმო იოგის დისფუნქცია, 

ტრაქეის გარეგანი და შინაგანი შევიწროება და ა.შ.). ქოშინისა და სუნთქვის გაძნელების 

ალტერნატიულ მიზეზებზე მიუთითებს დისფონია, ინსპირაციული სტრიდორი, 

მონოფონური მსტვინავი ხიხინი, რომელიც ყველაზე ძლიერად ისმის ცენტრალური ბრონქის 

საპროექციო არეზე, PO2-ის ნორმალური დონე და სასუნთქი გზების ობსტრუქციის 

მოულოდნელი სრული მოხსნა ინტუბაციის შემდეგ. 

 ზედა სასუნთქი გზების ობსტრუქციაზე ეჭვის შემთხვევაში, ნაჩვენებია შემდგომი შეფასება 

ნაკად-მოცულობითი მრუდების საშუალებით და პაციენტის  ლარინგოსკოპიაზე გაგზავნა. 

ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები 

ასთმის გამწვავების მქონე პაციენტთა უმრავლესობას არ ესაჭიროებათ რაიმე სახის საწყისი 

ლაბორატორიული კვლევები. თუ კვლევა ტარდება, ამის გამო არ უნდა დაგვიანდეს ასთმის 

მკურნალობის დაწყება. ლაბორატორიული კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი 

მოსალოდნელი ან არსებული სუნთქვის უკმარისობის საფრთხის დადგენაა. სხვა ამოცანებს 

მიეკუთვნება თეოფილინის ტოქსიკურობის განსაზღვრა ან იმ მდგომარეობების გამოვლენა, 

რომელთაც შესაძლოა გაართულონ ასთმის გამწვავების მკურნალობა (მაგალითად, 

კარდიოვასკულური დაავადება, პნევმონია ან დიაბეტი).  კერძოდ: 

 პაციენტებში, რომელთა შემთხვევაშიც საეჭვოა ჰიპოვენტილაცია, მძიმე დისტრესი, ან 

საწყისი მკურნალობის შემდეგ FEV1-ის და PEF-ის მნიშვნელობა ≤ მოსალოდნელის 25%-ზე, 

საჭიროა არტერიული სისხლის აირების გაზომვა (ABG) ნახშიროჟანგის არტერიული წნევის 

(PCO2) შეფასების მიზნით (გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ასთმის გამწვავების დროს 

რესპირაციული ძალისხმევა ტიპიურ შემთხვევებში გაზრდილია. შესაბამისად,  PCO2-ის 

„ნორმალური“ მნიშვნელობა,  40 მმ ვწყ სვ, სასუნთქი გზების მძიმე ობსტრუქციასა და 

სუნთქვის უკმარისობის მომატებულ რისკზე მიუთითებს). 

 PCO2-ის ვენური მნიშვნელობის გაზომვა ხდება არტერიულის ალტერნატივის სახით და ასეთ 

შემთხვევაში  >45მმ ვწყ სვ მნიშვნელობა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას, როგორც 

სკრინინგ-ტესტი, მაგრამ ამით ვერ ჩანაცვლდება რესპირაციული ფუნქციის შეფასება ABG-ს 

მეშვეობით. 

 სისხლის საერთო ანალიზის რუტინულად ჩატარება საჭირო არ არის, მაგრამ შესაძლოა 

ინფორმატიული იყოს იმ პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ ცხელება ან ჩირქოვანი 

ნახველი. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ზომიერი ლეიკოციტოზი საკმაოდ 

გავრცელებულია ასთმის გამწვავების შემთხვევაში და  სტეროიდული თერაპიის 

დანიშვნიდან 1-2 საათში ადგილი აქვს პოლიმორფულბირთვული ლეიკოციტების 

რაოდენობის შემდგომ მატებას. 

პაციენტებში, რომლებიც გამწვავებამდე იღებდნენ თეოფილინს, ასევე უნდა გაიზომოს 

თეოფილინის პლაზმური კონცენტრაცია. მისი ტოქსიკურობის პრევენციის მიზნით. 

საქართველოში ჯერჯერობით ეს გამოკვლევა არ კეთდება და ამიტომ 

თეოფილინის/ამინოფილინის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას ექიმი 

განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს და დამატებით შეფასდეს წამლის 

გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკისა და  სარგებლის ბალანსი. 
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 გამართლებულია ელექტროლიტების გამოკვლევა იმ პაციენტებში, რომლებიც 

რეგულარულად იღებენ დიურეტიკებს ან რომელთაც თანმხლები კარდიოვასკულური 

დაავადება აღენიშნებათ, რადგანაც SABA-მ შეიძლება პლაზმაში კალიუმის, მაგნიუმისა და 

ფოსფატის გარდამავალი შემცირება გამოიწვიოს. 

 გულმკერდის რენტგენოგრაფია არ არის რეკომენდებული პაციენტის რუტინული 

შეფასებისთვის, მაგრამ აუცილებელია  ისეთი დამამძიმებელი კარდიო-პულმონური 

პროცესის საეჭვო შემთხვევაში, როგორიცაა მაგალითად, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, ან 

სხვა ფილტვისმიერი პათოლოგია (მაგ.: პნევმოთორაქსი, პნევმომედიასტინუმი ან წილოვანი 

ათელექტაზი). 

 ელექტროკარდიოგრამის რუტინული გადაღება რეკომენდებული არ არის, მაგრამ 50 წელს 

ზევით ასაკში და იმ პაციენტებში, რომელთაც თანმხლები გულის  ან ფილტვის ქრონიკული 

ობსტრუქციული დაავადება აღენიშნებათ,  გამართლებულია საწყისი ეკგ და გულის რითმის 

შემდგომი მონიტორინგი. კარდიოგრამაზე შესაძლოა გამოჩნდეს მარჯვენა პარკუჭის 

გადაძაბვის ნიშნები, რაც სწრაფად ქრება სასუნთქი გზების ობსტრუქციის მკურნალობის 

ფონზე. 

ბავშვებში 5 წლამდე და  5 წლის შემდეგ ასთმის გამწვავების სიმძიმის განსაზღვრის 

თავისებურებები  

ხშირად ექიმისა და მშობლებისთვის საკმაოდ რთულია ასთმით დაავადებული ბავშვის  

სასუნთქი გზების ობსტრუქციის სიმძიმის დადგენა. მიუხედავად იმისა, რომ მე-4 ცხრილში 

მითითებული ობიექტური და სუბიექტური პარამეტრების კომბინაციის გამოყენება ზუსტი 

შეფასების საშუალებას იძლევა, ამ პარამეტრების სისტემური შესწავლა არ განხორციელებულა 

და  ამდენად, მათ მხოლოდ  ზოგადი ორიენტირის სახით იყენებენ. 

5 წლამდე ასაკის ბავშვების ფილტვების ანატომიური და ფიზოლოგიური თავისებურებებიდან 

გამომდინარე, მათ სუნთქვის უკმარისობის მომატებული რისკი აღენიშნებათ. ამ 

თავისებურებებს მიეკუთვნება პერიფერიული სასუნთქი გზების მომატებული რეზისტენტობა, 

ვენტილაციის კოლატერალური არხების სიმცირე, პერიფერიული სასუნთქი გზების გლუვი 

კუნთების გადაჭიმვა, არასაკმარისი ელასტიურობა და დიაფრაგმის მექანიკური უკმარისობა. 5 

წლამდე ასაკის ბავშვებში მწვავე მსტვინავი სუნთქვის უხშირესი მიზეზი ვირუსული ინფექცია, 

კერძოდ, რესპირაციულ სინციტიური ვირუსია (RSV). სასუნთქი გზების შეშუპებითი ანთებითი 

პასუხი ინფექციაზე იწვევს ჰაერის შეკავებას და ამის შედეგად ჰიპერინფლაციას, ათელექტაზს, 

სუნთქვის სიხშირის გაზრდას და მსტვინავ სუნთქვას. ცვლილებათა აღნიშნული კასკადი 

შესაძლოა სწრაფად პროგრესირდეს  სუნთქვის უკმარისობამდე. ამდენად,  მდგომარეობის 

საგულდაგულო მონიტორინგი 5 წლამდე ასაკის ბავშვებშიკრიტიკულად მნიშვნელოვანია. 

პულსოქსიმეტრიის მეშვეობით SaO2-ის მონიტორირება ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

5 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რადგანაც ვენტილაციურ/პერფუზიული მახასიათებლების გამო 

მათ მოზრდილებთან შედარებით უფრო ადვილად უვითარდებათ ჰიპოქსია. სატურაცია უნდა 

შენარჩუნდეს ნორმის ფარგლებში (>95%-ზე ზღვის დონეზე). SaO2-ის შემცირება ხშირად 

სასუნთქი გზების მძიმე ობსტრუქციის ადრეული ნიშანია, ხოლო SaO2<92% ოთახის ჰაერზე 

საწყისი მკურნალობიდან 1 საათის შემდეგ 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჰოსპიტალიზაციის 

საჭიროების პროგნოზულ მაჩვენებელად შეიძლება ჩაითვალოს. 
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კაპილარული ან არტერიული სისხლის აირების გაზომვა უნდა განხორციელდეს იმ 5 წლამდე 

ასაკის ბავშვებში, რომელთა შემთხვევაშიც საეჭვოა სუნთქვის უკმარისობის განვითარება. 5 

წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა PCO2  ნორმის ფარგლებშია, მაგრამ თვალსაჩინო 

რესპირაციული დისტრესის ნიშნები აქვთ გამოხატული, სუნთქვის უკმარისობის განვითარების 

მომატებული რისკი აღენიშნებათ. PCO2 ვენტილაციის საუკეთესო საზომია როგორც 

მოზრდილებში, ასევე 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში. 

საწყისი მკურნალობის დაწყების შემდეგ  როგორც მოზრდილებში, ასევე 5 წლამდე ასაკის 

ბავშვებში მნიშვნელოვანია ასევე შესაძლო თანმხლები პათოლოგიების გათვალისწინება. 5 

წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში გასათვალისწინებელია რესპირაციულ-სინციტიური 

ვირუსული ინფექცია, უცხო სხეულის ასპირაცია, ანამნეზში ბრონქოპულმონური დისპლაზია  

(დღენაკლებში) ან ცისტური ფიბროზი. 

საწყისი მკურნალობა 

ეფექტური საწყისი მკურნალობის მედიკამენტები და მათი მიწოდების საშუალებები (მაგ: SABA 

და ჟანგბადი) ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საავადმყოფოს მიმღებ განყოფილებაში. 

საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების განყოფილებასა და ჰოსპიტალში 

მკურნალობის ინტენსიურობა და პაციენტის მდგომარეობაზე მეთვალყურეობა უნდა 

შეესაბამებოდეს გამწვავების სიმძიმეს. პირველადი მკურნალობა - ჟანგბადი, SABA და 

სისტემური სტეროიდი - აუცილებელი ელემენტებია, მაგრამ მათი დოზა და შეყვანის სიხშირე, 

ისევე როგორც მკურნალობაზე პასუხის შეფასების სიხშირე შესაძლებელია ვარირებდეს. 

საწყისი მკურნალობის მიზნით რეკომენდებულია:  

ჟანგბადი 

ჟანგბადი რეკომენდებულია ასთმის გამწვავების მქონე პაციენტთა უმრავლესობისთვის. 

დამატებით საჭიროა პაციენტისათვის ჟანგბადის მიწოდება (ნაზალური კანულის ან ნიღბის 

საშუალებით იმის მიხედვით, რომელს უკეთ იტანს პაციენტი) SaO2-ის >90%-ზე შენარჩუნების 

მიზნით (>95% ორსულ ქალებსა და პაციენტებში თანმხლები გულის დაავადებით). SaO2-ის 

მონიტორირება რეკომენდებულია მანამ სანამ ბრონქოდილატაციურ თერაპიაზე არ  მიიღება 

თვალსაჩინო ეფექტი. 

იმ შემთხვევაში, თუკი შეუძლებელია  SaO2-ის მონიტორინგი,  ჟანგბადი უნდა მიეწოდოს ყველა 

იმ პაციენტს, რომელთაც გამოხატული აქვთ მნიშვნელოვანი ჰიპოქსია და ვისი FEV1 ან PEF < 

სავარაუდოს 40%-ზე. 

SABA2 

SABA-თი მკურნალობა რეკომენდებულია ყველა პაციენტისთვის (რეკომენდაციის ხარისხი A) 

 SABA-ს განმეორებითი ან უწყვეტი მიწოდება წარმოადგენს სასუნთქი გზების ობსტრუქციის 

უკუგანვითარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას. 

                                                           
2
 დაწვრილებითი ინფორმაცია ასთმის სამკურნალო მედიკამენტების შესახებ იხილეთ ეროვნულ 

გაიდლაინში: „ბრონქული ასთმის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში“, 2010 წელი - 
http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/75.1.pdf 

http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/75.1.pdf
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 მსუბუქი გამწვავების შემთხვევაში საჭიროა მკურნალობის SABA-თი დაწყება  და 

დამატებითი თერაპიის გადაწყვეტილების მიღებამდე პაციენტის  მკურნალობაზე პასუხის 

შეფასება.  

 პაციენტებს, რომელთაც აღენიშნებათ მძიმე გამწვავება, უნდა ჩაუტარდეთ მკურნალობა 

SABA-ს მაღალი დოზისა და იპრატროპიუმ ბრომიდის კომბინაციით განმეორებითი 

დოზირების რეჟიმით (სამი დოზა პირველი 1 საათის განმავლობაში) ან უწყვეტად 

ნებულაიზერის საშუალებით (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

 საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში ან მიმღებში საწყისი 

თერაპიის სახით პაციენტს შეიძლება მიეცეს SABA-ს სამი დოზა 20-30 წუთიანი 

ინტერვალებით. ამის შემდეგ პრეპარატის მიწოდების სიხშირე დამოკიდებულია სასუნთქი 

გზების ობსტრუქციის გაუმჯობესების ხარისხზე, თანმხლებ სიმპტომებსა და გვერდით 

ეფექტებზე. მძიმე ობსტრუქციის მქონე პაციენტებში SABA-ს უწყვეტი მიწოდება შესაძლოა 

უფრო ეფექტური იყოს. 

 კარდიოტოქსიკურობის რისკის გამო რეკომენდებულია მხოლოდ სელექტიური SABA-ს 

(ალბუტეროლის, ლევალბუტეროლის, პირბუტეროლის3) გამოყენება მაღალი დოზით. 

 მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის გამწვავების შემთხვევაში 5 წლამდე და 5 წლის შემდეგ ასაკის 

ბავშვებსა და მოზრდილებში ერთნაირი ბრონქოდილატაციური ეფექტის მიღება  

შესაძლებელია როგორც ტრენირებული სამედიცინო პერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ 

SABA-ს მაღალი დოზის (4-12 შესუნთქვა) მიწოდებით სპეისერიანი დოზირებული 

ინჰალატორით (MDI), ისე ნებულაიზეროთერაპიის საშუალებითაც. თუმცა, 

ნებულაიზეროთერაპია შესაძლოა უმჯობესი იყოს იმ პაციენტებში, რომელთაც არ შეუძლიათ 

MDI-ს ეფექტური გამოყენება მათი ასაკის, აგზნების, ან მძიმე გამწვავების გამო. 

 SABA-ს მოქმედება იწყება 5 წუთზე ნაკლებ პერიოდში; განმეორებითი დოზირება ხელს 

უწყობს დამატებით ბრონქოდილატაციას. პაციენტთა დაახლოებით 60-70%-ში საწყისი სამი 

დოზა საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების გამყოფილებაში ან მიმღებში 

როგორც წესი, საკმარისია მათი ბინაზე გაწერისათვის, ხოლო პაციენტთა დიდ ნაწილში 

მნიშვნელოვანი ეფექტი აღინიშნება უკვე პირველი დოზის შემდეგ. 

 SABA-ს ბრონქოდილატაციური ეფექტის ხანგრძლივობა ასთმის მძიმე გამწვავების 

შემთხვევაში ზუსტად ცნობილი არ არის, მაგრამ ის შეიძლება გაცილებით ნაკლები იყოს, 

ვიდრე სტაბილური ასთმის დროს. 

 ცოტა ხნის წინ განხორციელებულმა ექვსი კვლევის მეტა-ანალიზმა (Blitz et al. 2005) აჩვენა, 

რომ ნებულაიზერის საშუალებით მაგნეზიის სულფატისა და SABA-ს კომბინირებულმა 

გამოყენებამ შეიძლება ფილტვის ფუნქციის შემდგომი გაუმჯობესება გამოიწვიოს, თუმცა 

აღნიშნულის დასადასტურებლად კვლევები არასაკმარისია. 

სისტემური სტეროიდი 

 ყველა პაციენტს, რომელიც ჰოსპიტალიზებულია ასთმის გამწვავების გამო, უნდა მიეცეს 

სისტემური სტეროიდი (რეკომენდაციის ხარისხი A), რადგანაც პერორალური სისტემური 

სტეროიდები აჩქარებენ ასთმის გამწვავების ალაგებას. 

                                                           
3
 საქართველოში რეგისტრირებულია მხოლოდ ალბუტეროლის საინჰალაციო ხსნარი. ლევალბუტეროლი 

და პირბუტეროლი რეგისტრირებული არ არის. ალტენატივის სახით შესაძლებელია სალბუტამოლის 

გამოყენება, როგორც სანებულაიზერო ხსნარის, ისე MDI ინჰალატორის სახითაც. 
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 სისტემური სტეროიდები რეკომენდებულია პაციენტთა უმრავლესობისთვის. იგი უნდა  

მიეცეს დაუყოვნებლივ და განხორციელდეს სასუნთქი გზების ობსტრუქციის გაუარესების ან 

სასუნთქი კუნთების გამოფიტვის საგულდაგულო მონიტორინგი. 

 საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში ან მიმღებში: 

სისტემური სტეროიდი უნდა მიეცეს ყველა პაციენტს ასთმის საშუალო ან მძიმე გამწვავებით 

და მათ, ვისი პასუხიც SABA-თი საწყის მკურნალობაზე არადამაკმაყოფილებელია 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). ეს მედიკამენტები აჩქარებენ ბრონქოობსტრუქციის 

უკუგანვითარებას, ამცირებენ რეციდივების სიხშირეს და შესაძლოა შეამცირონ 

ჰოსპიტალიზაციის ალბათობაც. 

 პრედნიზოლონის პერორალური შეყვანა იმდენადვე ეფექტურია, რამდენადაც 

ინტრავენურად მეთილპრედნიზოლონი (რეკომენდაციის ხარისხი A) და ამდენად მას 

უპირატესობა ენიჭება ნაკლები ინვაზიურობის გამო. 

 მიმღები განყოფილებიდან გაწერის შემთხვევაში პაციენტს უნდა დაენიშნოს 

პრედნიზოლონის 5-10 დღიანი კურსი ადრეული რეციდივის თავიდან აცილების მიზნით. 

 იმ პაციენტებში, რომლებიც დამყოლობის არარსებობის მაღალი რისკის ჯგუფს 

მიეკუთვნებიან, პერორალური სტეროიდის ალტერნატივის სახით შესაძლებელია 

ინტრამუსკულარული დეპო-ინექციის განხილვა (რეკომენდაციის ხარისხი D).  კუნთშიდა 

დეპო-ინექცია შესაძლებელია იმდენადვე ეფექტური იყოს მიმღებიდან გაწერის შემდეგ 

გამწვავების რეციდივის პრევენციის მიზნით, რამდენადაც პერორალური 

კორტიკოსტეროდების კურსი. 

 იმ პაციენტებს, რომლებიც იმყოფებიან რეგულარულ პერორალურ სტეროიდულ თერაპიაზე, 

სტეროიდის დოზა უნდა გაეზარდოთ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გამწვავება 

მსუბუქია(რეკომენდაციის ხარისხი D). 

 საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების გამყოფილებაში ან მიმღებში 

შესაძლებელია გავითვალისწინოთ საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდის (ICS) მაღალი დოზა, 

თუმცა არსებული მტკიცებულებები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ გაკეთდეს დასკვნა 

პერორალურ სტეროიდებთან შედარებით ICS-ის გამოყენების უპირატესობის შესახებ 

(რეკომენდაციის ხარისხი B). იმის მიუხედავად, რომ ასთმის გამწვავების დასაწყისში დოზის 

უბრალო გაორმაგება იმ საინჰალაციო სტეროიდისა, რომელსაც პაციენტი ხანგრძლივი 

თერაპიის სახით მოიხმარდა, როგორც ჩანს არაეფექტურია, არსებობს მზარდი 

მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდის მაღალი დოზით 

მრავალჯერადი მიწოდება (ბუდესონიდი: დოზა დამხმარე მკურნალობისას 6 თვის და 

უფროსი ასაკის ბავშვები: 0,25 – 2 მგ დღეში. მოზრდილები: 0,5 – 4 მგ დღეში. მძიმე 

გამწვავებების შემთხვევაში დოზა შეიძლება გაიზარდოს. 3 მგ ფლუტიკაზონი/საათში 3 

საათის განამვლობაში) სასარგებლოა გადაუდებელი დახმარების გამყოფილებაში 

გამწვავების ადრეულ ეტაპზე მოზრდილ პაციენტებში. მონაცემები ბავშვებში ICS-ის 

გამოყენების შესახებ არაერთგვაროვანია. ეს შეიძლება დოზირების არათანმიმდევრულობის 

შედეგი იყოს. 

 მძიმე გამწვავების შემთხვევაში, რომელიც არ ემორჩილება ზემოთ მითითებულ საწყის 

მკურნალობას პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე ან საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი 

დახმარების განყოფილებაში, ინტუბირების ალბათობის შემცირების მიზნით შესაძლებელია 
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გათვალისწინებული იქნას დამატებითი თერაპია: ინტრავენურად მაგნეზიის სულფატი ან 

ჰელიოქსი4 (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

o მაგნეზიის სულფატი ინტრავენურად. გასათვალისწინებელია ინტრავენურად 

მაგნეზიის სულფატის დამატება იმ პაციენტებში, რომელთაც სიცოცხლისათვის 

საშიში გამწვავება აღენიშნებათ ან რომელთა გამწვავებაც მძიმე რჩება 1-საათიანი 

ინტენსიური ტრადიციული თერაპიის შემდეგ (რეკომენდაციის ხარისხი B). ი/ვ 

მაგნეზიის სულფატი (1,2-2გ წვეთოვანი ინფუზია ვენაში 20 წუთის 

განმავლობაში) გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ გამოცდილ ექსპერტთან 

კონსულტაციის შემდეგ. როგორც ბავშვებში, ისე მოზრდილებში ჩატარებული 

კვლევების მეტა-ანალიზი აჩვენებს, რომ ტრადიციულ თერაპიაზე 

ინტრავენურად მაგნეზიის სულფატის დამატება (2 გრამი მოზრდილებში და 25-

75მგ/კგ-დან 2გ-მდე ბავშვებში) ამცირებს გადაუდებელი დახმარების 

განყოფილებაში ასთმის მძიმე გამწვავების გამო (PEF <40%)  მოხვედრილი 

პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის სიხშირეს, თუმცა, ცალკე აღებული 

კვლევებიდან ამ მკურნალობის დადებითი შედეგი ყველა შემთხვევაში არ 

დადასტურებულა. თერაპიას არ ჰქონდა თვალსაჩინო ღირებულება იმ 

პაციენტებში, რომელთაც ასთმის ნაკლებად მძიმე გამწვავება აღენიშნებოდათ.  

o ჰელიოქსი5. იმ პაციენტებში, რომელთაც სიცოცხლისთვის საშიში ასთმის 

გამწვავება აღენიშნებათ, ან რომელთა გამწვავებაც რჩება მძიმე კატეგორიაში 1-

საათიანი ტრადიციული თერაპიის შემდეგ, შესაძლებელია ალბუტეროლით 

ნებულაიზეროთერაპია ჰელიოქსის  ფონზე (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

o ჰელიუმის დაბალი სიმკვრივის გამო ჰელიუმისა და ჟანგბადის ნარევმა 

(ჰელიოქსმა) შესაძლოა გააუმჯობესოს აირთა ცვლა პაციენტებში, რომელთაც 

აღენიშნებათ სასუნთქი გზების ობსტრუქცია. თუმცა, 1996 წლიდან 2002 წლამდე 

ჩატარებული ექვსი კვლევის მეტა-ანალიზმა (ოთხი ჩატარდა მოზრდილებში, 

ხოლო ორი - პედიატრიულ პაციენტებში) ჟანგბადთან ან ჰაერთან შედარებით 

ვერ აჩვენა ფილტვის ფუნქციების ან სხვა საზომი გამოსავლების მნიშვნელოვანი 

გაუმჯობესება პაციენტებში, რომლებიც ღებულობდნენ ჰელიოქსს, მაგრამ 

არსებობს სხვა კვლევებიც, სადაც მძიმე გამწვავების მქონე მოზრდილ 

პაციენტებში საწყისი თერაპიის სახით გამოიყენებოდა ალბუტეროლით 

ნებულიზაცია ჰელიოქსით და ამ ფონზე ადგილი ჰქონდა პიკ-ფლოუს 

მაჩვენებლისა და ქოშინის შკალის უფრო სწრაფ და მნიშვნელოვან 

გაუმჯობესებას, ვიდრე ჟანგბადის გამოყენების  შემთხვევაში. კვლევათა შორის 

ასეთი განსხვავება შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ამონარჩევი ნიმუშის 

სიმცირით. 

 ინტრავენურად ლეიკოტრიენების რეცეპტორთა ანტაგონისტების გამოყენება შესაძლოა 

მკურნალობის ალტერნატივას წარმოადგენდეს სწრაფი ბრონქოდილატაციის მისაღწევად 

მოსალოდნელი სუნთქვის უკმარისობის დროს. რანდომიზებულმა კვლევამ ინტრავენური 

მონტელუკასტის გამოყენების შესახებ ასთმის საშუალო და მძიმე გამწვავების დროს, აჩვენა 

ფილტვის ფუნქციების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება დანიშვნიდან 10 წუთში. პერორალური 

                                                           
4
 საქართველოში ჰელიოქსი რეგისტრირებული არ არის და ამდენად, დამხმარე თერაპიის სახით ამჟამად 

სტაციონარებში არ გამოიყენება. 
5
 ეს პრეპარატი ამჟამად საქართველოში რეგისტრირებული არ არის. 
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ლეიკოტრიენების ანტაგონისტების თერაპიული ეფექტისთვის სულ მცირე, 90 წუთია 

საჭირო. 

 ასთმის მძიმე გამწავვების შედეგად განვითარებული სუნთქვის უკმარისობის მკურნალობის 

განსხვავებულ ექსპერიმენტულ მიდგომას მიეკუთვნება არაინვაზიური ვენტილაცია, მაგრამ 

მტკიცებულებები ამ ჩარევის შესახებ შეზღუდულია. 

საინჰალაციო იპრატროპიუმ ბრომიდი 

 საინჰალაციო იპრატროპიუმ ბრომიდი რეკომენდებულია ჰოსპიტლის ფუნქციურად 

გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში  (რეკომენდაციის ხარისხი A). იპრატროპიუმ 

ბრომიდის მაღალი დოზის მრავალჯერადი დამატება (0,5მგ ხსნარი ნებულაიზერისთვის ან 8 

შესუნთქვა MDI-ს საშუალებით მოზრდილებში; 0,25-0,5მგ ხსნარი ნებულაიზერისთვის ან 4-8 

შესუნთქვა MDI-ს საშუალებით ბავშვებში) სელექტიურ SABA-ზე აძლიერებს 

ბრონქოდილატაციურ ეფექტს, რასაც თან სდევს ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის შემცირება 

განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, რომელთაც მძიმე ბრონქოობსტრუქცია აღენიშნებათ. 

ამდენად იპრატროპიუმ ბრომიდის რამდენიმე დოზის დამატება რეკომენდებულია მძიმე 

გამწვავების მქონე პაციენტებში საავადმყოფოს მიმღებში, მაგრამ არ არის რეკომენდებული 

უკვე ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში (რეკომენდაციის ხარისხი A). ორ კონტროლირებულ 

კლინიკურ კვლევაში ვერ გამოვლინდა მნიშვნელოვანი სარგებელი მკურნალობაში 

იპრატროპიუმის დამატებით პაციენტებში ასთმის მძიმე გამწვავებით ჰოსპიტალიზაციის 

შემდეგ. 

ასთმის გამწვავების მკურნალობის მიზნით რეკომენდებული არ არის: 

 მეთილქსანტინები (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

 გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში ან მიმღებში: თეოფილინი/ამინოფილინი არ 

არის რეკომენდებული, რადგანაც როგორც ჩანს, ეს მედიკამენტები არ იძლევიან დამატებით 

სარგებელს SABA-თი ოპტიმალურ თერაპიასთან შედარებით და ზრდიან გვერდითი 

ეფექტების სიხშირეს. 

 თუ პაციენტი იღებს თეოფილინის შემცველ პრეპარატს, აუცილებელია თეოფილინის 

პლაზმური კონცენტრაციის განსაზღვრა მისი ტოქსიკურობის პრევენციის მიზნით. 

 ჰოსპიტალში: ჰოსპიტალიზირებულ მოზრდილ პაციენტებში პერორალური ან ინტრავენური 

მეთილქსანტინებით მკურნალობა არ აუმჯობესებს ფილტვის ფუნქციებს ან სხვა 

გამოსავლებს. კვლევათა უმრავლესობაში არ ვლინდება რაიმე სახის სარგებელი. უფრო 

მეტიც,  თვალსაჩინოა თეოფილინის მომატებული ტოქსიკურობა ბავშვებში, რომლებიც 

ჰოსპიტალიზირებული არიან მძიმე ასთმის გამო. 

 ანტიბიოტიკები ზოგადად არ არის რეკომენდებული ასთმის გამწვავების მკურნალობის 

მიზნით იმ შემთხვევების გარდა, როცა მათი გამოყენება საჭიროა თანმხლები პათოლოგიის 

გამო (რეკომენდაციის ხარისხი B). ასთმის გამწვავებას ხშირად ხელს უწყობს ბაქტერიული, 

ქლამიდიური ან მიკოპლაზმური ინფექცია; ამიტომ ანტიბიოტიკების გამოყენება 

ძირითადად რეკომენდებულია იმ პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ ცხელება და 

ჩირქოვანი ნახველი, აგრეთვე იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ პნევმონია. 

თუ არსებობს მყარი ეჭვი ბაქტერიული სინუსიტის შესახებ, უნდა ჩატარდეს 

ანტიბიოტიკოთერაპია. 
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  აგრესიული ჰიდრატაცია არ არის რეკომენდებული უფროსი ასაკის ბავშვებისა და 

მოზრდილებისთვის, მაგრამ შეიძლება ნაჩვენები იყოს ზოგიერთ 5 წლამდე ასაკის ბავშვში 

(რეკომენდაციის ხარისხი D). ინტრავენური ან პერორალური სითხეების დიდი მოცულობით 

მიწოდება არ ასრულებს რაიმე როლს ასთმის მძიმე გამწვავების მართვაში. თუმცა, გარკვეულ 

შემთხვევებში გაზრდილი სუნთქვის სიხშირისა და სითხის პერორალური მიღების 

შემცირების ფონზე ზოგიერთ 5 წლამდე ასაკის ბავშვს შესაძლოა დეჰიდრატაცია 

განუვითარდეს. ასეთ პაციენტებში კლინიცისტმა უნდა ჩაატაროს სითხეების სტატუსის 

შეფასება (შარდის გამოყოფა, შარდის კუთრი წონა, ლორწოვანი გარსების სიმშრალე, 

ელექტროლიტები) და შესაბამისად განახორციელოს კორექცია. ინტრავენური კათეტერის 

ჩადგმა გართულებებთან არის დაკავშირებული და ამ პროცედურის ემოციურმა ზეგავლენამ 

შესაძლოა უკურეაქცია გამოიწვიოს. ამიტომ ჰიდრატაციის პერორალურ მეთოდს 

უპირატესობა ენიჭება იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც საქმე გვაქვს ძალიან მძიმე 

გამწვავებასთან ენდოტრაქეული ინტუბაციის მომატებული ალბათობით. 

 გულმკერდის მასაჟი ზოგადად რეკომენდებული არ არის (რეკომენდაციის ხარისხი D). 

გამწვავებათა უმრავლესობის შემთხვევაში გულმკერდის მასაჟი არასასარგებლოა და 

ზედმეტად სტრესულია ისედაც სუნთქვის გაძნელების მქონე პაციენტისთვის. იმის გამო, 

რომ ფატალური ასთმის უმთავრესი ხელშემწყობი ფაქტორი ბრონქებში ლორწოვანი 

საცობების გაჩენაა, ფატალურთან მიახლოებული გამწვავების დროს სასუნთქი გზების 

გაწმენდის როლის შესახებ   შემდგომი კვლევებია საჭირო. 

 მუკოლიზური საშუალებები რეკომენდებული არ არის (რეკომენდაციის ხარისხი C). 

მოერიდეთ მუკოლიზური სშუალებების (მაგალითად, აცეტილცისტეინის ან კალიუმის 

იოდიდის) ხმარებას, რადგანაც მათ შესაძლოა გააუარესონ ხველა და ბრონქოობსტრუქცია. 

 სედაცია ზოგადად რეკომენდებული არ არის (რეკომენდაციის ხარისხი D). ანქსიოლიტიკები 

და ჰიპნოზური საშუალებები უკუნაჩვენებია პაციენტებისთვის მძიმე ასთმით სუნთქვის 

ცენტრზე მათი დეპრესორული ზემოქმედების გამო. ასთმით დაავადებულ პაციენტებში, 

რომელთაც გამოხატული აქვთ მძიმე ემოციური რეაქცია ან შესაძლო თანმხლები შფოთვითი 

აშლილობა, მკურნალობა ფოკუსირებული უნდა დარჩეს ასთმის გამწვავებაზე; ხანმოკლე 

მოქმედების სედატიური საშუალებების სარგებელი უცნობია. 

განმეორებითი შეფასება 

 იმ პაციენტების განმეორებითი შეფასება, რომელთაც ასთმის მძიმე გამწვავება აღენიშნებათ, 

უნდა განხორციელდეს SABA-ს საწყისი დოზის შემდეგ, ხოლო ყველა პაციენტის 

განმეორებითი შეფასება კი - SABA-ს სამჯერადი დოზის შემდეგ (მკურნალობის დაწყებიდან 

60-90 წუთში) (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

 საწყის მკურნალობაზე პასუხი საავადმყოფოს მიმღებში ან ფუნქციურად გადაუდებელი 

დახმარების გამყოფილებაში წარმოადგენს ჰოსპიტალიზაციის საჭიროების უკეთეს 

პროგნოზულ მაჩვენებელს, ვიდრე გამწვავების სიმძიმე საწყისი პრეზენტაციის დროს. 

შეფასებას ექვემდებარება შემდეგი პარამეტრები: პაციენტის სუბიექტური პასუხი, 

ობიექტური ნიშნები, FEV1 ან PEF და პულსოქსიმეტრიის ან ABG-ს შედეგები (თუ პაციენტი 

აკმაყოფილებს ლაბორატორიული კვლევების განხილვის ნაწილში ზემოთ აღწერილ 

კრიტერიუმებს). 
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ჰოსპიტალიზაცია 

პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება უნდა განხორციელდეს 

სიმპტომების ხანგრძლივობისა და სიმძიმის, ბრონქოობსტრუქცის ხარისხის, საწყის 

მკურნალობაზე პასუხის, წარსულში არსებული გამწვავებების მიმდინარეობისა და სიმძიმის, 

სამედიცინო დახმარებისა და მედიკამენტების  ხელმისაწვდომობის, გამწვავების მომენტისთვის 

მედიკამენტური თერაპიის ინტენსივობის, ადექვატური მხარდაჭერისა და ოჯახური 

მდგომარეობის, აგრეთვე ფსიქიატრიული დაავადების არსებობის გათვალისწინებით. 

სუნთქვის უკმარისობის საფრთხე 

ინტუბირების საჭიროების შემთხვევაში მისი დაყოვნება რეკომენდებული არ არის; ზუსტი 

გადაწყვეტილების მიღება ინტუბირების შესახებ დამოკიდებულია კლინიკურ შეფასებაზე 

(რეკომენდაციის ხარისხი D).  პაციენტთა უმრავლესობა მკურნალობას კარგად ემორჩილება. 

თუმცა, მათ შედარებით მცირერიცხოვან ნაწილს შესაძლებელია გამოუვლინდეს ვენტილაციის 

გაუარესება, სასუნთქი გზების ობსტრუქციის პროგრესირების, რესპირაციული კუნთების 

გამოფიტვის ან ამ ორივეს ერთდროული არსებობის გამო. მოსალოდნელ სუნთქვის 

უკმარისობაზე მიუთითებს შემდეგი ნიშნები: საუბრის შეუძლებლობა, ცნობიერების დარღვევა, 

ნეკნთაშუა კუნთების ჩადრეკა, პროგრესული გადაღლა და PCO2≥42 მმ ვწყ სვ. იმის გამო, რომ 

სუნთქვის უკმარისობამ შესაძლებელია სწრაფი პროგრესირება განიცადოს და მისი 

უკუგანვითარება გართულდეს, ამ მდგომარეობის ადრეული ამოცნობა და მკურნალობა 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. 

ინტუბაციასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 

 ინტუბირების თავიდან აცილების მიზნით შესაძლებელია ისეთი დამატებითი სამკურნალო 

საშუალებების გათვალისწინება, როგორიცაა მაგნეზიის სულფატი ან ჰელიოქსი 

(სპეციფიკური რეკომენდაციები დოზებთან და ჩვენებებთან დაკავშირებით იხ ზემოთ), 

მაგრამ ინტუბაციის საჭიროების შემთხვევაში, მისი დაყოვნება დაუშვებელია 

(რეკომენდაციის ხარისხი B). იმის გამო, რომ მძიმე ასთმით დაავადებულ პაციენტებში 

ინტუბირება საკმაოდ რთულად განსახორციელებლია და დაკავშირებულია 

გართულებებთან, ზოგჯერ ადგილი აქვს მკურნალობის დამატებითი საშუალებების 

მოსინჯვას. 

 პაციენტებს, რომელთაც აღენიშნებათ აპნოე ან კომა, დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუტარდეთ 

ინტუბაცია. ენდოტრაქეული ინტუბაციის სხვა აბსოლუტური ჩვენება არ არსებობს, მაგრამ 

პერსისტიული ან მზარდი ჰიპერკაპნია, გამოფიტვა და ცნობიერების დათრგუნვა მკაფიოდ 

მიუთითებს ვენტილაციური მხარდაჭერის საჭიროებაზე (რეკომენდაციის ხარისხი D). 

 ინტუბირება უნდა განხორციელდეს შერჩევითად, სუნთქვის გაჩერებამდე, რადგანაც ასთმით 

დაავადებულ პაციენტებში ინტუბაცია ტექნიკურად რთულად განსახორციელებელია. 

 ინტუბაცია უნდა განხორციელდეს ექიმის მიერ, რომელსაც ინტუბირებისა და სასუნთქი 

გზების დაავადებათა მართვის ფართო გამოცდილება გააჩნია. 

 იმის გამო, რომ დაუშვებელია ინტუბირების დაყოვნება, თუკი არსებობს მისი საჭიროება, ამ 

პროცედურას ხშირად ახორციელებენ ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების 

განყოფილებაში, მიმღებში ან საავადმყოფოს პალატაში, რის შემდეგაც პაციენტი გადაყავთ 

ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში.  
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 ბავშვები, რომელთაც ჩაუტარდათ ინტუბირება ასთმის გამო, უნდა გადაიყვანონ 

პედიატრიულ ინტენსიურ განყოფილებაში ან ისეთ დაწესებულებაში, რომელსაც გააჩნია 

ამგვარი განყოფილება. 

 ინტუბირების გარეშეც კი, პაციენტებისთვის, რომელთაც ასთმის მძიმე გამწვავება 

აღენიშნებათ და თერაპიის ეფექტი შენელებულია, შესაძლოა უფრო სასარგებლო იყოს 

ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მოთავსება, სადაც მათზე მკაცრი მონიტორინგი 

განხორციელდება და ჩვენების შემთხვევაში მოხდება ინტუბირება. 

 მიუხედავად იმისა, რომ ინტუბირების დროს მრავალი საკითხია გასათვალისწინებელი, 

კლინიცისტმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს სისხლძარღვშიდა მოცულობის 

შევსებას, რადგანაც პოზიტიური წნევით ვენტილაციას ხშირად თან სდევს ჰიპოტენზია. 

 სუნთქვითი მხარდაჭერის რეკომენდებული სტრატეგიაა „დასაშვები ჰიპერკაპნია“ ან 

„კონტოლირებული ჰიპოვენტილაცია“ (რეკომენდაციის ხარისხი C). დასაშვები ჰიპერკაპნია 

უზრუნველყოფს ადექვატურ ოქსიგენაციას და ვენტილაციას, თანაც ამავდროულად 

ამცირებს სასუნთქ გზებში წნევის მატებას და ბაროტრავმას. იგი მოიცავს ჩასუნთქვისას 

ჟანგბადის იმ რაოდენობით მიწოდებას, რომელიც აუცილებელია ადექვატური არტერიული 

ოქსიგენაციისთვის, მისაღებ ჰიპერკაპნიას და რესპირაციული აციდოზის მკურნალობას 

ნატრიუმის ბიკარბონატის ინტრავენური შეყვანით. სასუნთქ გზებში წნევის 

მინიმალიზაციის მიზნით უნდა დარეგულირდეს ნაკადის მოცულობა, ვენტილაციის 

სიხშირე და ჩასუნთქვა/ამოსუნთქვის შეფარდება. რეკომენდებულია სპეციალისტის 

კონსულტაცია, რომელსაც გააჩნია გამოცდილება ვენტილაციურ თერაპიაში, რადგანაც მძიმე 

რეფრაქტერული ასთმით დაავადებული პაციენტების მექანიკური ვენტილაცია 

გართულებულია და დაკავშირებულია რისკთან. სუნთქვით მხარდაჭერაზე მყოფი 

პაციენტებისთვის რეკომენდებულია SABA-ს გაგრძელება, თუმცა რანდომიზებული 

კონტროლირებული კვლევები ამ პრაქტიკის სასარგებლოდ ან მის საწინააღმდეგოდ არ 

მოიპოვება. 

9.4.2 ასთმის გამწვავების მიმდინარე ჰოსპიტალური მკურნალობა და მონიტორინგი  

ზოგადად ჰოსპიტალში ასთმის გამწვავების მკურნალობის პრინციპები და რეკომენდაციები 

მსგავსია ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების გამყოფილებაში მკურნალობის 

პრინციპებისა და მოიცავს როგორც თერაპიას (ჟანგბადი, SABA აეროზოლის სახით, სისტემური 

სტეროიდი და შესაძლოა დამხმარე თერაპია), ისე ხშირ შეფასებას, მათ შორის, რესპირაციული 

დისტრესისა და გამოფიტვის კლინიკურ შეფასებას, ისევე როგორც გარეგანის სუნთქვის 

ფუნქციებისა (PEF ან FEV1) და ჟანგბადის სატურაციის ობიექტურ გაზომვას. ასთმის 

გამწვავების მიმდინარე მკურნალობა და მონიტორინგი საავადმყოფოში შეჯამებულია 

სურათზე #4. 
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სურათი #4:  ასთმის გამწვავების მიმდინარე მკურნალობა და მონიტორინგი საავადმყოფოში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3 ასთმის გამწვავებით ჰოსპიტალიზებული პაციენტის გაწერა 

ცალკე აღებული არცერთი ფიზიოლოგიური პარამეტრი არ განსაზღვრავს ასთმის გამწვავების 

გამო ჰოსპიტალიზირებული პაციენტის ბინაზე გაწერის ზუსტ დროს. პაციენტს უნდა 

აღენიშნებოდეს კლინიკური ნიშნები, რომელთა მართვაც შესაძლებელი იქნება ბინაზე, 

იმყოფებოდეს  საინჰალაციო β2-აგონისტის კლებად დოზაზე (სასურველია არა უხშირეს 4სთ-ში 

ერთხელ) და უტარდებოდეს მედიკამენტური თერაპია, რომლის გაგრძელებაც უსაფრთხოდ 

იქნება შესაძლებელი ბინაზე. მიუხედავად იმისა, რომ PEF-ის დღიური ვარიაბელობა 

გამწვავების დროს ყოველთვის არ არის სახეზე, არსებული მტკიცებულებები იმაზე 

მეტყველებს, რომ პაციენტებს, რომელთაც ბინაზე გაწერისათვის PEF სავარაუდო ან 

ინდივიდუალური საუკეთესო მაჩვენებლის 70%-ზე ნაკლები აქვთ, ხოლო მისი დღიური 

მერყეობა >25%, ადრეული რეციდივისა და რეჰოსპიტალიზაციის მომატებული რისკი 

აღენიშნებათ. 

საავადმყოფოს მიმღებიდან, ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების განყოფილებიდან ან 

ჰოსპიტალიდან პაციენტის ბინაზე გაწერამდე კლინიცისტმა ის უნდა უზრუნველყოს საჭირო 

მედიკამენტური დანიშნულებითა და მათი მოხმარების დეტალური ინსტრუქციით,  

რეფერალით შემდგომი მეთვალყურეობისთვის და წერილობითი ახსნა-განმარტებით გაწერის 

გეგმაში, როგორ ამოიცნოს პაციენტმა გამწვავების რეციდივი ან სასუნთქი გზების 

მიმდინარე მკურნალობა 

და მონიტორინგი 

საავადმყოფოში 
 

 ვიტალური ნიშნების (არტერიული წნევის, გულისცემის 

სიხშირის, სუნთქვის სიხშირის, ტემპერატურისა და 

პულსოქსიმეტრიის) დოკუმენტირება სულ მცირე, 

დღეში ორჯერ  

 სტეროდი ყოველდღიურად (საინჰალაციო თუ 

სისტემური) 

 ნებულაიზერით მიწოდებულ სამკურნალო ჩარევებს 

შორის დროის ინტერვალის თანდათანობითი გაზრდა   

 ჟანგბადი საჭიროებისამებრ პულსოქსიმეტრიის >95% 

შესანარჩუნებლად 

 ექიმის ყოველდღიური შეფასება და გეგმის 

დოკუმენტირება სამედიცინო ბარათში  

 ასთმის ანამნეზის/მართვისა და სიმძიმის რისკის 

შეფასება და  დოკუმენტირება  (დიაგნოზის დასმის 

დრო, ბოლო გამწვავება/ჰოსპიტალიზაციები წარსულში; 

მხსნელი ბრონქოდილატატორები გამოყენების სიხშირე; 

მიმდინარე მედიკამენტური მკურნალობა, დამყოლობა 

მკურნალობაზე და მისი გვერდითი ეფექტები) 

 ასთმის რისკ-ფაქტორებისა და ტრიგერების შეფასება: 

თამბაქო, ცხოველის ბეწვი, ზედა სასუნთქი გზების 

ინფექციები, გარემო ალერგენები (მაგ.: მტვერი, ხავსი), 

გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი და სხვ. 

 სპირომეტრიის დოკუმენტირება (თუკი 

ხელმისაწვდომია საავადმყოფოში)  - სასურველია 

ბრონქოდილატატორის გამოყენებამდე და მის შემდეგ)  
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ობსტრუქციის განმეორება (რეკომენდაციის ხარისხი B). საავადმყოფოდან გაწერის ძირითადი 

ელემენტები შეჯამებულია სურათზე #5. 

სურათი #5. საავადმყოფოდან გაწერის ძირითადი ელემენტები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

პაციენტის მიმღებიდან ან საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების 

განყოფილებიდან პაციენტის გაწერა მდამოკიდებულია მკურნალობაზე პასუხზე: 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, პაციენტი შესაძლებელია გაიწეროს, თუ FEV1 ან PEF≥ 

მოსალოდნელის ან ინდივიდუალური საუკეთესო მაჩენებლის 70%-ზე, ხოლო სიმპტომები 

მინიმალურია ან არ ვლინდება. პაციენტები თერაპიაზე არასრული პასუხით (FEV1 ან PEF 

სავარაუდოს ან პირადი საუკეთესო მაჩვნებლის 50-69%) და მსუბუქი სიმპტომებით ბინაზე 

გაწერის შესაძლებლობის მიზნით ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს ქვემოთ 

ჩამოთვლილი ფაქტორების გათვალისწინებით (რეკომენდაციის ხარისხი C): 

ასთმის გამო სიკვდილობის რისკ-ფაქტორები 

ანამნეზი 

 მძიმე გამწვავება წარსულში (მაგალითად, ასთმის გამო ინტუბაცია ან ინტენსიური თერაპიის 

განყოფილებაში მოთავსება) 

 გაწერის მედიკამენტები (ყველა პაციენტში უკუჩვენებების 

არარსებობის შემთხვევაში): 

 -ბრონქოდილატატორი შესაბამისი მიწოდების 

მექანიზმით (სპეისერით)  

 -პერორალური სტეროიდი დოზის თანდათანობითი 

შემცირებით       (მდგომარეობის მიხედვით) 

- საინჰალაციო სტეროიდი (დაავადების სიმძიმის 

შესაბამისი დოზითl) (+/- ლეიკოტრიენების ანტაგონისტი 

ან გახანგრძლივებული მოქმედების ბეტა-აგონისტი) 

 კონსულტირება თამბაქოსთვის თავის დანებების შესახებ, 

მკურნალობა და გეგმა (თუკი პაციენტი მწეველია) 

 კონსულტირება გაწერამდე - ყველა პაციენტის 

ინფორმირება: ასთმის დიაგნოზის; რისკ-ფაქტორებისა და 

ტრიგერების; თვით-კონტროლის პრიორიტეტების (მათ 

შორის ცხოვრების სტილის ცვლილების); ყოველდღიური 

მედიკამენტებისა და მეთვალყურეობის შესახებ.  

 მეთვალყურეობის ვიზიტის ადგილი და დრო (და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში კომუნიკაცია პირველადი 

ჯანდაცვის ექიმთან) 

 მოკლე სტანდარტული გაწერის ფორმა (გაწერის 

დიაგნოზის, მედიკამენტურ დანიშნულების, 

მეთვალყურეობის გეგმის მითითებით), რომლის ერთი 

ასლიც მიკრულია სამედიცინო ბარათზე, ხოლო მეორე 

ეძლევა პაციენტს სამეთვალყურეო ვიზიტზე მოტანის 

მიზნით 

საავადმყოფოდან გაწერისა 

და მეთვალყურეობის 

დაგეგმვა 
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 გასული წლის განმავლობაში ასთმის გამო ორი ან მეტი ჰოსპიტალიზაცია   

 გასული წლის განმავლობაში ასთმის გამო გადაუდებელი დახმარების დაწესებულებისთვის 

სამჯერ ან მეტჯერ მიმართვა 

 ასთმის გამო ჰოსპიტალიზაცია ან ვიზიტი გადაუდებელი დახმარების დაწესებულებაში  

გასულ თვეში 

 თვის განმავლობაში SABA-ს 2 ზე მეტი კოლოფის ხმარება 

 ასთმის სიმპტომების ან გამწვავების სიმძიმის აღქმის სირთულე. 

 სხვა რისკ-ფაქტორები: ასთმის წერილობითი სამოქმედო გეგმის არარსებობა, მომატებული 

მგრძნობელობა Alternaria-ს მიმართ. 

სოციალური ანამნეზი 

 დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი ან ცხოვრება ქალაქის ღარიბ რაიონში; 

 აკრძალული მედიკამენტების გამოყენება; 

 დიდი ფსიქოსოციალური პრობლემები. 

თანმხლები დაავადებები 

 გულსისხლძარღვთა დაავადება; 

 ფილტვის სხვა ქრონიკული დაავადება; 

 ქრონიკული ფსიქიური დაავადება 

პაციენტებს, რომელთა მდგომარეობაც სწრაფად უმჯობესდება მიმღებ განყოფილებაში 

მკურნალობის საპასუხოდ, ბრონქოდილატატორის ბოლო დოზის შემდეგ უნდა ჩაუტარდეთ 

ობსერვაცია 30-60 წუთის განმავლობაში, რათა ბინაზე გაწერამდე  დავრწმუნდეთ მათი 

მდგომარეობის სტაბილურობაში. 

ჰოსპიტალიზაციის საჭიროებაზე გადაწყვეტილების განსაზღვრის მიზნით შესაძლოა უფრო 

ადექვატური იყოს გაფართოებული მკურნალობა და დაკვირვება საავადმყოფოს მიმღებში ან 

ობსერვაციულ განყოფილებაში, თუ ადგილზე არის საკმარისი რესურსი პაციენტის 

მონიტორირებისა და მოვლისთვის. 

საავადმყოფოდან გაწერილ პაციენტს უნდა მიეცეს გაწერის წერილობითი შეჯამება, რომელშიც 

მითითებული იქნება დაავადების დიაგნოზი, ჩატარებული მკურნალობა, გაწერისას 

დანიშნული მედიკამენტები და შემდგომი მეთვალყურეობის ადგილი და დრო. შეჯამების 

ასლი იდება პაციენტის სამედიცინო ბარათში. 

გაწერის შემდეგ მკურნალობის გასაგრძელებლად საჭირო მედიკამენტების დანიშვნა: 

 პაციენტებმა, რომელთაც მიეცათ სისტემური სტეროიდები, უნდა გააგრძელონ მათი 

პერორალური მიღება 3-10 დღის განმავლობაში (რეკომენდაციის ხარისხი A). შემდგომი 

კორტიკოსტეროიდული თერაპიის საჭიროება უნდა შეფასდეს მომდევნო ვიზიტზე. 1 

კვირაზე ხანმოკლე სტეროიდული კურსისთვის არ არის აუცილებელი დოზის 

თანდათანობითი შემცირება. 10 დღიანი კურსისთვისაც ამის საჭიროება არ არის, თუ 

პაციენტი პარალელურად ღებულობს საინჰალაციო სტეროიდს (ICS). 

 პაციენტის გაწერის დროს პერორალურ სისტემურ სტეროიდებთან ერთად 

გასათვალისწინებელია ICS-ის დაწყება, ხოლო იმ პაციენტებში, რომლებიც უკვე იღებენ ICS-

ს, საჭიროა მისი გაგრძელება (რეკომენდაციის ხარისხი B). პაციენტთა მონაცემთა ბაზის 
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რეტროსპექტულმა მიმოხილვამ აჩვენა, რომ იმ პაციენტებს შორის, რომლებიც გადაუდებელი 

დახმარების განყოფილებიდან გაწერის შემდეგ მოიხმარენ ICS-ს, მნიშვნელოვნად მცირდება 

განმეორებითი მიმართვების რიცხვი. თუ ჰოსპიტალიზირებულ პაციენტს ენიშნება ICS, 

რეკომენდებულია მისი დაწყება საავადმყოფოდან გაწერამდე, სანამ პაციენტი იღებს 

პერორალურ სტეროიდებს, რადგანაც ინჰალაციური კორტიკოსტეროიდების მოქმედება 

თანდათანობით იწყება, ამასთან ერთად, მათი დანიშვნა გაწერამდე საშუალებას მოგვცემს 

შევამოწმოთ პაციენტის მიერ საინჰალაციო ტექნიკის მოხმარების სისწორე. 

 საავადმყოფოდან გაწერამდე პაციენტი უნდა გადავიდეს ამბულატორიულ მედიკამენტურ 

რეჟიმზე. ამ რეჟიმზე გადასვლიდან პირველი 24 საათის განმავლობაში აუცილებელია 

დაკვირვება პაციენტზე მდგომარეობის გაუარესების დროული ამოცნობის მიზნით. 

 გაწერის მედიკამენტები უნდა მოიცვდეს  SABA-ს და პერორალური სტეროიდს თერაპიის 

კურსის დასასრულებლად (რეკომენდაციის ხარისხი A), ასევე ინსტრუქციას გრძელვადიანი 

მაკონტროლებელი თერაპიის გაგრძელების შესახებ მომდევნო ვიზიტამდე (რეკომენდაციის 

ხარისხი რეკომენდაციის ხარისხი B) 

 გაწერის დროს აუცილებელია ასთმაზე ამბულატორიული უწყვეტი რეგულარული 

მეთვალყურეობის მნიშვნელობისთვის ხაზგასმა და პაციენტის გაგზავნა მომდევნო 

ვიზიტისთვის პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერთან ან ასთმის სპეციალისტთან 

(ალერგოლოგთან ან პულმონოლოგთან) გაწერიდან 1-4 კვირის 

განმავლობაში(რეკომენდაციის ხარისხი B). გადაუდებელი დახმარებისთვის მიმართვა 

ხშირად ასთმის გრძელვადიანი მკურნალობის, ან გამწვავებების მართვის გეგმის 

არაადექვატურობის შედეგია. ზოგად საექიმო პრაქტიკასთან კონტაქტების ნაკლები რიცხვი 

გასული წლის განმავლობაში დამოუკიდებლად წარმოადგენს ფატალური ასთმის რისკ-

ფაქტორს, ხოლო ერთ-ერთ ობსერვაციულ კვლევაში აღმოჩნდა, რომ საავადმყოფოდან 

გაწერის შემდეგ 30 დღეში ექიმთან ვიზიტი დაკავშირებულია 90-დღიანი განმეორებითი 

ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის მნიშვნელოვან შემცირებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ 

ოპტიმალურ რეფერალურ პრაქტიკასთან დაკავშირებული მტკიცებულებები 

რანდომიზებული კვლევებიდან არასაკმარისია, საავადმყოფოს მედპერსონალმა უნდა 

შეატყობინოს პაციენტის პირად ექიმს (ან გააგზავნოს ასეთთან თუ პაციენტი ვერ ასახელებს 

ექიმს) და წაახალისოს პაციენტი მიმართოს პირად ექიმს (მაგალითად ტელეფონის 

საშუალებით) ასთმასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო საავადმყოფოდან გაწერის 

შემდეგ პირველი 3-5 დღის განმავლობაში. 

პაციენტის განათლება 

 პაციენტთან ერთად აუცილებელია ასთმის გამწვავების მიზეზების, მკურნალობის მიზნისა 

და  მედიკამენტების (მათ შორის საინჰალაციო ტექნიკის) სწორი გამოყენების განხილვა.   

საჭიროა ასევე პაციენტს განემარტოს ის ღონისძიებები, რომელსაც  მან უნდა მიმართოს  

სიმპტომების ან პიკ-ფლოუმეტრიის მაჩვენებლების (სადაც ეს შესაძლებელია) გაუარესების 

შემთხვევაში (რეკომენდაციის ხარისხი B).  გამწვავება, რომელიც იმდენად მძიმეა, რომ 

ჰოსპიტალიზაციას მოითხოვს, შესაძლოა პაციენტის მიერ საკუთარი მდგომარეობის 

მართვის წარუმატებლობის შედეგი იყოს, განსაკუთრებით იმ პირებში, რომლებიც 

ჯანმრთელობის საკითხებში ნაკლებად განათლებული არიან. ზოგიერთი კვლევა აჩვენებს, 

რომ ასთმის გამწვავების გამო გადაუდებელი დახმარების დაწესებულებებში მოხვედრილი 

მოზრდილი პაციენტების დაახლოებით  35% მწეველია. ამდენად, რეკომენდებულია ასთმის 
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გამწვავებით ჰოსპიტალიზირებული პაციენტის გამოკითხვა თამბაქოს სტატუსის შესახებ და 

მისი წახალისება მოწევისთვის თავის დანებებაში. ჰოსპიტალიზირებული პაციენტები 

შესაძლოა განსაკუთრებით მგრძნობიარენი იყვნენ საკუთარ დაავადებასთან 

დაკავშირებული რჩევების მიმართ. 

 პაციენტის მიერ ასთმის კონტროლის თვითშეფასების მიზნით რეკომენდებულია 

ვალიდური კითხვარების (ასთმის შეფასების ტესტი - ACT) გამოყენება ბავშვებსა და 

მოზრდილებში (იხილეთ დანართი #2 და დანართი #3). 

 აუცილებელია პაციენტის ინფორმირება გაწერის დროს დანიშნული მედიკამენტების, 

დანიშნულებისამებრ მათი მიღებისა  და მომდევნო მეთვალყურეობის ვიზიტის 

აუცილებლობის შესახებ (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

 პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებოდათ სიცოცხლისათვის საშიში გამწვავება ან 

მრავალჯერადი ჰოსპიტალიზაცია, უნდა გაიგზავნონ შესაბამის სპეციალისტთან 

(ალერგოლოგი ან პუმონოლოგი)(რეკომენდაციის ხარისხი B). 

 სრულყოფილი გრძელვადიანი მართვისთვის  პაციენტის რეგულარული პირადი ექიმის 

მიერ,  მეთვალყურეობის ვიზიტზე მყოფ პაციენტთან ერთად საჭიროა შემუშავდეს   

წერილობითი გეგმა გამწვავების რეციდივის, განმეორებითი სიმპტომების ან ახალი 

გამწვავების მართვის შესახებ (რეკომენდაციის ხარისხი B). გეგმა უნდა აღწერდეს 

სიმპტომებს, ნიშნებს და/ან პიკ-ფლოუს მაჩვენებლებს (სადაც ეს შესაძლებელია), რის 

საფუძველზეც უნდა მოხდეს მედიკამენტური თერაპიის სასწრაფო ინტენსიფიკაცია, 

კონტაქტი სამედიცინო პერსონალთან ან დაბრუნება გადაუდებელი დახმარებისთვის. 

სამოქმედო გეგმა შესაძლებელია იყოს სრულიად მარტივი (მაგალითად, ინსტრუქცია 

გაწერის დროს დანიშნული მედიკამენტებისა და ასთმის გაუარესების შემთხვევაში 

დაბრუნების შესახებ).  

 პიკ-ფლოუმეტრიის შესახებ ინფორმირება რეკომენდებულია  იმ პაციენტებში, რომელთა 

ასაკიც ≥5 წელზე და ანამნეზში აღენიშნებათ ასთმის მძიმე გამწვავება, ვისაც საშუალო ან 

მძიმე პერსისტიული ასთმა აქვს (რეკომენდაციის ხარისხი B) და მათთვის ვინც ვერ აღიქვამს 

სასუნთქი გზების ობსტრუქციის ნიშნებს ან ასთმის სიმპტომების 

დამძიმებას(რეკომენდაციის ხარისხი D). 

საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი დახმარების განყოფილებიდან ასთმის 

გამწვავების მქონე პაციენტის გაწერის გეგმა  

ცხრილი #5:  საავადმყოფოს ფუნქციურად გადაუდებელი განყოფილებიდან ასთმის 

გამწვავების მქონე პაციენტის გაწერის გეგმა 

სახელი, გვარი__________________ ექიმი_____________________________ თარიღი__________________ 

 დანიშნული მედიკამენტები მიიღეთ ინსტრუქციის მიხედვით, არ გადადოთ 

 ასთმის ანალოგიური გამწვავების თავიდან აცილება შესაძლებელია გრძელვადიანი სამკურნალო გეგმის საშუალებით 
 იმ შემთხვევაშიც კი თუ თავს კარგად გრძნობთ, თქვენ გესაჭიროებათ მედიკამენტების ყოველდღიური მიღება ასთმის 

კონტროლის შენარჩუნებისა და შეტევის თავიდან აცილების მიზნით 
 მიმართეთ პირად ექიმს მაშინვე, როგორც კი შეძლებთ, რათა განიხილოთ საკუთარი დაავადების კონტროლი და 

შეიმუშავოთ მოქმედების საკუთარი გეგმა 

მომდევნო მეთვალყურეობის ვიზიტზე_______    _____თან      დაბარებული ხართ __/_/___ ტელეფონი_____________ 

ასთმის ამ შეტევისთვის განკუთვნილი მედიკამენტებია:  

  მედიკამენტის დასახელება რაოდენობა დოზირება დღეში, # დღის განმავლობაში 
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პრედნიზოლონი (პერორალური 

კორტიკოსტეროიდი) 

 ____________დღეში_______________დღის 

განმავლობაში 

საინჰალაციო ალბუტეროლი  ____შესუნთქვა 4-6 საათში ერთხელ, თუ 

გექნება სიმპტომები______დღის 

განმავლობაში 

ასთმის შეტევის თავიდან აცილებისა და მდგომარეობის კონტროლისთვის განკუთვნილი ყოველდღიური 

მედიკამენტებია: 

 მედიკამენტის დასახელება რაოდენობა დოზირება დღეში  

საინჰალაციო 

კორტიკოსტეროიდი 

   

მედიკამენტები, რომელიც უნდა გამოიყენოთ ასთმის სიმპტომების სწრაფი შემსუბუქების მიზნით: 

 მედიკამენტის დასახელება რაოდენობა დოზირება დღეში  

საინჰალაციო ალბუტეროლი   

საკუთარ თავს ყოველდღიურად 2-3ჯერ შეეკითხეთ სულ მცირე, 1 კვირის განმავლობაში: 

„რამდენად გაუმჯობესდა ჩემი ასთმის მდგომარეობა იმასთან შედარებით, როგორიც იყო საავადმყოფოდან 

გამოწერის მომენტში?“ 

 

 

თუ თავს გაცილებით 

უკეთ გრძნობთ: 

 მიიღეთ თქვენი 

ყოველდღიური 

გრძელვადიანი 

კონტროლისთვის 

განკუთვნილი 

პრეპარატი 

 

თუ თავს  უკეთ გრძნობ, 

მაგრამ ისევ გჭირდება 

სწრაფად მოქმედი 

ინჰალატორი: 

 მიიღეთ თქვენი 

ყოველდღიური 

გრძელვადიანი 

კონტროლისთვის 

განკუთვნილი 

პრეპარატი; 

 შეძლებისდაგვარად 

სწრაფად მიმართეთ 

თქვენს ექიმს 

 

თუ შენი მდგომარეობა 

უცვლელია: 

 იხმარეთ სწრაფად 

მოქმედი 

შემამსუბუქებელი 

ინჰალატორი; 

 მიიღეთ თქვენი 

ყოველდღიური 

გრძელვადიანი 

კონტროლისთვის 

განკუთვნილი 

პრეპარატი; 

 შეძლებისდაგვარად 

სწრაფად მიმართეთ 

თქვენს ექიმს 

 

თუ შენი მდგომარეობა 

გაუარესდა: 

 იხმარეთ სწრაფად 

მოქმედი 

შემამსუბუქებელი 

ინჰალატორი; 

 მიიღეთ თქვენი 

ყოველდღიური 

გრძელვადიანი 

კონტროლისთვის 

განკუთვნილი 

პრეპარატი; 

 სასწრაფოდ 

მიმართეთ 

გადაუდებელი 

დახმარების 

დაწესებულებას. 

 

 

თქვენი ასთმა გაკონტროლებულია, თუ: 

 

 

1) შეგიძლიათ იყოთ 

აქტიური დღის 

განმავლობაში და 

მშვიდად გეძინოთ 

ღამით. 

2) გესაჭიროებათ 

სწრაფად მოქმედი 

შემამსუბუქებელი 

პრეპარატის 4 დოზაზე 

ნაკლები კვირაში 

3) არ გაწუხებთ 

სუნთქვის გაძნელება, 

მსტვინავი ხიხინი ან 

ხველა 

4) თქვენი პიკ-ფლოუს 

მაჩვენებელი 

მისაღებია 

(განიხილეთ პირად 

ექიმთან ერთად) 
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ასთმის გამწვავებით ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების გაწერის საკონტროლო სია 

ცხრილი #6: ასთმის გამწვავებით ჰოსპიტალიზებული  პაციენტის გაწერის საკონტროლო სია 

ჩარევა დოზირება/დრო განათლება/რჩევა ექიმი 

საინჰალაციო პრეპარატი 

(მაგ.: MDI სპეისერით; 

ნებულაიზერი) 

შეარჩიეთ მედიკამენტი (მაგ.: 

ალბუტეროლი), დოზირება 

და სიხშირე 

დანიშნულების ახსნა 

ტექნიკის ახსნა და შემოწმება 

MDI-ს შემთხვევაში სპეისერის 

მნიშვნელობის ახსნა 

 

SABA 2-6 შესუნთქვა 3-4 საათში 

ერთხელ საჭიროებისამებრ 

  

კორტიკოსტეროიდი საშუალო დოზით   

პერორალური 

მედიკამენტები 

შეარჩიეთ პრეპარატი, დოზა 

და სიხშირე (მაგ.: 

პრედნიზოლონი 20მგ დღეში 

5 დღის განმავლობაში  

დანიშნულების ახსნა 

გვერდითი ეფექტების ახსნა 

 

პიკ-ფლოუმეტრია შერჩეულ პაციენტებში 

გაზომეთ დილის და საღამოს 

PEF და თითოეულ ჯერზე 

ჩაწერეთ სამი მცდელობიდან 

საუკეთესო მაჩვენებელი 

დანიშნულების ახსნა 

ტექნიკის ახსნა 

პიკ-ფლოუმეტრიის დღიურის 

მიწოდება 

 

მომდევნო ვიზიტი მომდევნო ვიზიტის დანიშვნა 

მეთვალყურეობისთვის 

პირველადი ჯანდაცვის 

ექიმთან ან ალერგოლოგთან  

 

პაციენტისთვის (ან 

მომვლელისთვის) მომდევნო 

ვიზიტის თარიღის, დროისა და 

ადგილის შესახებ ინფრომაციის 

მიწოდება, იდეალში 

საავადმყოფოდან გაწერიდან 7 

დღის განმავლობაში  

 

სამოქმედო გეგმა გაწერამდე ან გაწერის 

მომენტში 

პაციენტის (ან მომვლელის) 

ინსტრუქტაჟი იმ მარტივი 

ქმედებების შესახებ, რომელიც 

უნდა განხორციელდეს, 

როდესაც სიმპტომები, ნიშნები 

ან PEF-ის მნიშვნელობა 

სასუნთქი გზების 

ობსტრუქციაზე მიუთითებს.  

 

შემოკლებები:  MDI- დოზირებული ინჰალატორი; PEF-ამოსუნთქვის მაქსიმალური სიჩქარის პიკი; SABA-ხანმოკლე 

მოქმედების ბეტა2-აგონისტი. 

10.  მოსალოდნელი შედეგები 

პროტოკოლის გამოყენება რუტინულ ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ კლინიკურ 

პრაქტიკაში უზრუნველყოფს ასთმის გამწვავების მქონე პაციენტების ძირითადი კლინიკური 

გამოსავლების გაუმჯობესებას: 

 ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის შემცირებას; 

 ჰოსპიტალური სიკვდილობის შემცირებას; 

 ადრეული პოსტ-ჰოსპიტალური (3 თვის განმავლობაში) სიკვდილობის შემცირებას; 

 რე-ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის შემცირებას; 

 ჰოსპიტალური მართვის პროცესის (კლინიკური შეფასება და კონსერვატიული 

მკურნალობა) გაუმჯობესებას სამედიცინო დახმარების შესაბამის ფაზებში მიწოდებული 

ესენციალური სერვისების პროცედურების ოპტიმიზაციის გზით. 
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11.  აუდიტის კრიტერიუმები 

კლინიკური პროცესის წარმართვის ინდიკატორები 

საწყისი და მიმდინარე შეფასება: 

 ასთმისა გამწვავების გამო ჰოსპიტალიზებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების % 

სადაც მიღებისას დოკუმენტირებულია სასიცოცხლო ნიშნები; 

 გასული თვის განმავლობაში ასთმით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების სამედიცინო 

ბარათების %, რომელთა მდგომარეობის სიმძიმე შეფასდა სტანდარტული კრიტერიუმების 

მიხედვით; 

 გასული თვის განმავლობაში ასთმით ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების სამედიცინო 

ბარათების%, რომელთაც მიეცათ ჟანგბადი ჩვენების მიხედვით (SaO2<90% ან <95% 

ბავშვების, ორსულებისა და თანმხლები ქრონიკული დაავადებების შემთხვევაში); 

 გასული თვის განმავლობაში ასთმის გამწვავების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებული 

პაციენტების სამედიცინო ბარათების%, რომელთაც დაეწყოთ თერაპია პერორალური 

სტეროიდით ჰოსპიტალიზაციის  დღეს; 

 ასთმის გამწვავების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების სამედიცინო 

ბარათების%, რომლებშიც დოკუმენტირებულია განმეორებითი ნებულაიზეროთერაპია 

ბრონქოდილატატორით; 

 ასთმის გამწვავების მქონე პაციენტების სამედიცინო ბარათების % სადაც მკურნალობის 

პერიოდში დანიშნულია მტკიცებულების არ მქონე მედიკამენტები; 

 ასთმის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც  

დოკუმენტირებულია სპირომეტრიის შედეგები . 

გაწერა: 

 ასთმის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც 

გაწერის დროს დანიშნულია ბრონქოდილატაციური თერაპია; 

 ასთმის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც 

გაწერის დროს დანიშნულია მაკონტროლებელი (პრევენციული) მკურნალობა; 

 ასთმის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების%, სადაც  

სრულად შეივსო გაწერის სტანდარტული ფორმა (მითითებულია დიაგნოზი, 

საავადმყოფოში ჩატარებული მკურნალობა, გაწერისას დანიშნული მედიკამენტების 

დასახელება, დოზა, ხანგრძლივობა და შემდგომი მეთვალყურეობის დრო და ადგილი). 

პროტოკოლის გამოყენებისა და პროცესის მიმდინარეობის დოკუმენტირების გამარტივების 

მიზნით, შემუშავებულია კლინიკური აუდიტის ფორმა, რომლებიც წარმოადგენს ასთმის მქონე 

პაციენტთა ამბულატორიული სამედიცინო ბარათის განუყოფელ ნაწილს. აღნიშნული ფორმაა: 

 ბრონქული ასთმის გამწვავების ჰოსპიტალური მართვის ფურცელი (იხილეთ დანართი #1). 

გამოსავლის შეფასების ინდიკატორები: 

 იმ პაციენტთა %, რომელთა რეჰოსპიტალიზაცია განხორციელდა 30 დღეში;  

 იმ პაციენტთა %, რომელთა შემთხვევაშიც დაფიქსირდა ასთმის გამო სიკვდილობის ფაქტი 

ჰოსპიტალში; 

 ჰოსპიტალში დაყოვნების დღეების საშუალო რაოდენობა. 
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12.  პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

პროტოკოლის გადახედვა უნდა მოხდეს 2 წლის ვადაში. 

13.  რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ დონეზე 

ცხრილი#7: რეკომენდაციების ადაპტირების აუცილებლობის დასაბუთება 

წყარო გაიდლაინის 

რეკომენდაცია 

ადაპტირებული ვარიანტი განმარტება 

რეკომენდაცია 1 

კარდიოტოქსიკურობის 

რისკის გამო 

რეკომენდებულია 

მხოლოდ სელექტიური 

SABA-ს (ალბუტეროლის, 

ლევალბუტეროლის, 

პირბუტეროლის) 

გამოყენება მაღალი 

დოზით. 

რეკომენდაცია 1 (ა) 

კარდიოტოქსიკურობის რისკის 

გამო რეკომენდებულია მხოლოდ 

სელექტიური SABA-ს 

(ალბუტეროლის, 

ლევალბუტეროლის, 

პირბუტეროლის6) გამოყენება 

მაღალი დოზით, თუმცა, 

ალტერნატივის სახით 

შესაძლებელია გამოვიყენოთ 

სალბუტამოლიც 

რატომ მოხდა რეკომენდაციაში 

ცვლილების შეტანა  

იმის გამო, რომ საქართველოში არ არის 

რეგისტრირებული პირბუტეროლი და 

ლევალბუტეროლი, ამიტომ ამ 

პრეპარატების შეტანა პროტოკოლში 

მიზანშეწონილად არ ჩაითვალა, თუმცა 

სელექტიური SABA-ს საქართველოში 

რეგისტრირების შემთხვევაში, 

სასურველია აღნიშნული რეკომენდაცია 

ძალაში შევიდეს 

პაციენტებში, რომლებიც 

გამწვავებამდე იღებდნენ 

თეოფილინს, ასევე უნდა 

გაიზომოს თეოფილინის 

პლაზმური კონცენტრაცია. 

მისი ტოქსიკურობის 

პრევენციის მიზნით.  

პაციენტებში, რომლებიც 

გამწვავებამდე იღებდნენ 

თეოფილინს, ასევე უნდა 

გაიზომოს თეოფილინის 

პლაზმური კონცენტრაცია. მისი 
ტოქსიკურობის პრევენციის 

მიზნით. რამდენადაც აღნიშნული 

კვლევა სადღეისოდ არ კეთდება 

საქართველოში,  

თეოფილინის/ამინოფილინის 

დანიშვნის  შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებას ექიმი 

განსაკუთრებული სიფრთხილით 

უნდა მოეკიდოს და ეს 

პრეპარატები დაინიშნოს მხოლოდ 

იშვიათ შემთხვევებში, მათ 

გამოყენებასთან დაკავშირებული 

რისკ-სარგებლის ანალიზის 

საფუძველზე 

რამდენადაც თეოფილინის პლაზმური 

კონცენტრაციის განსაზღვრის კვლევა 

სადღეისოდ  საქართველოში არ 

კეთდება, თეოფილინის/ამინოფილინის 

დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილება 

ექიმმა მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში, 

მათი გამოყენების რისკ-სარგებლის 

ანალიზის საფუძველზე უნდა მიიღოს. 

14.  პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 

ცხრილი #8:  ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი (ეხება მხოლოდ სტაციონარს, 

რადგანაც რესურსები ამბულატორიისთვის მითითებულია შესაბამის პროტოკოლში) 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 
ადამიანური რესურსი რესურსის გამოყენების მიზანი  

თერაპევტი 

პულმონოლოგი 

ზოგადი პროფილის ექიმი 

 კლინიკური შეფასება 

 დიაგნოზის დადასტურება 

 საწყისი მკურნალობის ღონისძიებების 

სავალდებულო 
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პედიატრი 

ოჯახის ექიმი 

 

შერჩევა 

 გადაწყვეტილება პაციენტის დისპოზიციის 

შესახებ 

 მიმდინარე მეთვალყურეობა 

 გაწერის პროცედურების დაგეგმვა 

ექიმი რეანიმატოლოგი  ასთმის მძიმე გამწვავების სემთხვევაში 

გადაწყვეტილების მიღება პაციენტის 

ინტუბირების შესახებ და ინტუბაციის 

განხორციელება 

სავალდებულო 

ექთანი  რისკის პროფილის შეფასება რისკ-

ფაქტორებისა და ტრიგერების 

გათვალისწინებით, პაციენტის 

სასიცოცხლო ნიშნების (BP, RR, HR, t°, 

პულსოსიმეტრიის) მონიტორინგი, ექიმის 

მიერ დანიშნული მედიკამენტების 

მიწოდების უზრუნველყოფა, 

აეროზოლოთერაპიის განხორციელება 

ნებულაიზერის საშუალებით, ასთმის 

სამკურნალო საინჰალაციო საშუალებების 

მოხმარების ტექნიკის სწავლება, 

არამედიკამენტური მკურნალობის, 

პრევენციისა და მედიკამენტების 

გვერდითი ეფექტების თაობაზე პაციენტის 

კონსულტირება; პაციენტის მომზადება 

ბინაზე გაწერის პროცედურებისთვის 

სავალდებულო 

რეგისტრატორი  ასთმის გამწვავებით საავადმყოფოს 

მიმღებში შემოსული და 

ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების 

აღრიცხვა და საჭიროების შემთხვევაში 

ინფორმაციის მიწოდება, საავადმყოფოსა და 

პირველად ჯანდაცვას შორის კომუნიკაციის 

უზრუნველყოფა 

სავალდებულო 

მენეჯერი/ადმინისტრატორი  პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა; 

 დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

 აუდიტის ჩატარება და შედეგების ანალიზი 

სასურველი 

მატერიალურ-ტექნიკური   

წნევის საზომი (სფიგმომანომეტრი) 

მოზრდილისა და ბავშვის ზომის 

მანჟეტით 

სასწორი მოზრდილის 

სასწორი ბავშვის 

თერმომეტრი 

გლუკომეტრი 

სიმაღლმზომი 

ნებულაიზერი და სპეისერი 

პულსოქსიმეტრი 

პიკ-ფლოუმეტრი 

 

 

 პაციენტის მდგომარეობის კლინიკური 

შეფასება 

 პაციენტის დისპოზიციის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება 

 საავადმყოფოდან გაწერის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება 

 

სავალდებულო 

ასთმის მედიკამენტები ადვილად 

ხელმისაწვდომია პაციენტთა მოვლის 

განყოფილებებში: 

ბრონქოდილატატორი (მაგ: 

ალბუტეროლი) 

ბრონქოდილატატორები 

ნებულაიზერით თერაპიისთვის 

 

 

 

 პაციენტის საწყისი და მიმდინარე 

მკურნალობა 

 

სავალდებულო 
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ანტიბიოტიკები:  

პენიცილინები (მაგ: ამოქსაცილინი) 

მესამე თაობის ცეფალოსპორინები (მაგ: 

ცეფტრიაქსონი) 

მაკროლიდი (მაგ: აზიტრომიცინი) 

რესპირაციული ფტორქინოლონი  (მაგ: 

მოქსიფლოქსაცინი) 

საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდი (მაგ.: 

ფლუტიკაზონი ან ბუდეზონიდი) 

სტეროიდი (ორალური) 

სტეროიდი (ინტრავენური) 

სტეროიდი ნებულაიზერისთვის (მაგ: 

პულმიკორტი) 

ჟანგბადის ბალონი ან მისი მიწოდების 

ცენტრალიზებული სისტემა 

ასაკისთვის შესაბამისი ნიღაბი 

ჟანგბადის მისაწოდებლად 

სარეანიმაციო აღჭურვილობა 

(დეფიბრილატორი, ლარინგოსკოპი, 

ენდოტრაქეული მილები, 

ტრაქეოსტომის მილები, 

სტიმულატორები და მათი შეყვანის 

საშუალებები) მათ შორის, 

პედიატრიული სარეანიმაციო 

აღჭურვილობა იმ 

საავადმყოფოებისთვის, სადაც 

მკურნალობენ ბავშვებს 

მართვითი სუნთქვის აპარატი 

ლაბორატორიული სიმძლავრე: 

ელექტროლიტები (ნატრიუმი, კალიუმი) 

ჰემოგლობინი და ჰემატოკრიტი 

სისხლის საერთო ანალიზი 

სისხლის ჯგუფი და რეზუსი 

არტერიულ სისხლში აირების 

შემადგენლობა 

გლუკოზა შრატში (სისხლში)  

D-დიმერი 

ნახველის ანალიზის სიმძლავრე ან 

ხელშეკრულება შესაბამის 

დაწესებულებასთან 

 პაციენტის მდგომარეობის კლინიკური 

შეფასება 

 პაციენტის დისპოზიციის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება 

 

სავალდებულო  

სადიაგნოსტიკო აღჭურვილობა  

სპირომეტრი  

EKG 

რენტგენის აპარატი 

კარდიომონიტორი 

 

 დიაგნოზის დადასტურება 

 პაციენტის მდგომარეობის კლინიკური 

შეფასება 

 პაციენტის დისპოზიციის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება 

 პაციენტის საწყისი და მიმდინარე 

მკურნალობა 

 საავადმყოფოდან გაწერის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება 

სავალდებულო  

პაციენტის საგანმანათლებლო მასალები  პაციენტის ინფორმირება სასურველი 
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15. დანართები 

დანართი #1: ბრონქული ასთმის გამწვავების ჰოსპიტალური მართვის ფურცელი 
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დანართი #2:  ასთმის კონტროლის ტესტი - მოზრდილები და ბავშვები 12 წლის ზევით7 

სწრაფი ტესტი, რომლის საშუალებითაც ხდება ასთმის კონტროლის შეფასება ქულის საშუალებით. 

აღიარებულია ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ (NIH) 2007 წლის ასთმის გაიდლაინში. 

კლინიკურად ვალიდურია სპირომეტრიასა და სპეციალისტის შეფასებასთან ერთად. 

ინფორმაცია პაციენტისთვის:  

1. პასუხი გაეცით თითოეულ შეკითხვას და პასუხის შესაბამისი ქულა ჩაწერეთ თითოეული კითხვის 

შესაბამის უჯრაში.  

2. შეკრიბეთ თქვენი ქულები და ჯამი ჩაწერეთ საერთო ქულისთვის განკუთვნილ უჯრაში 

3. შედეგები განიხილეთ თქვენს ექიმთან ერთად 

 

1.  გასული 4 კვირის განმავლობაში დროის რა პერიოდის მანძილზე გიშლიდათ ხელს ჩვეულ 

აქტივობაში ასთმა სამუშაოზე, სკოლაში ან სახლში? 

 

მუდმივად დროის უმეტეს 

პერიოდში 

დროის 

გარკვეულ 

პერიოდში 

დროის მცირე 

პერიოდში 

საერთოდ არ 

მიშლიდა 

1 2 3 4 5 

 

2.  გასული 4 კვირის მანძილზე რამდენად ხშირად გაწუხებდათ სუნთქვის გაძნელება?  

 

უფრო ხშირად, 

ვიდრე დღეში 

ერთხელ 

დღეში ერთხელ კვირაში 3-დან 6 

მდე 

ერთხელ ან 

ორჯერ 

საერთოდ არ 

მაწუხებდა 

 

1 2 3 4 5 

 

3.  
გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენად ხშირად გიწევდათ ღამით გაღვიძება ასთმის 

სიმპტომების გამო (მსტვინავი სუნთქვა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, სულხუთვა ან 

ტკივილი გულმკერდის არეში)?  

 

კვირაში 4 ან მეტი 

ღამე  

კვირაში 2-დან 3 

ღამემდე 

კვირაში ერთი 

ღამე 

ერთხელ ან 

ორჯერ 

საერთოდ არ 

გამიღვიძია 
 

1 2 3 4 5 

 

4.  გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენად ხშირად მოგიწიათ საკუთარი „მხსნელი“ 

ინჰალატორის ან ნებულაიზერისთვის განკუთვნილი მედიკამენტის გამოყენება 

(მაგალითად, სალბუტამოლი, ალბუტეროლი ან ვენტოლინი)? 

 

დღეში 3-ჯერ ან 

მეტად 

დღეში ერთხელ ან 

ორჯერ 

კვირაში 2-ჯერ ან 

3-ჯერ 

კვირაში ერთხელ 

ან ნაკლებად 

საერთოდ არ 

გამომიყენებია 

1 2 3 4 5 
 

 

 

5.  როგორ შეაფასებდით საკუთარი ასთმის კონტროლს გასული 4 კვირის განმავლობაში? 

 

საერთოდ 

არაკონტროლირე

ბადი 

ცუდად 

კონტროლირება

დი 

მეტ-ნაკლებად 

კონტროლირებ

ადი 

კარგად 

კონტროლირება

დი 

სრულად 

კონტროლირებ

ადი 

1 2 3 4 5 
 

თუ თქვენი საერთო ქულა 19 ან ნაკლებია, შესაძლებელია თქვენი ასთმა არ იყოს კონტროლირებადი. 

აუცილებლად გაესაუბრეთ პირად ექიმს საკუთარი შედეგების შესახებ. 

                                                           
7
 http://www.asthma.com/404.html 

საერთო 

ქულა - 

http://www.asthma.com/404.html
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დანართი #3: ასთმის კონტროლის ტესტი ბავშვებისთვის 4-11 წლის ასაკში8 

საფეხური 1. მიეცით თქვენს ბავშვს საშუალება, უპასუხოს პირველ 4 შეკითხვას (1-დან 4-მდე). 

თუ მას სჭირდება დახმარება იმაში, რომ წაიკითხოს და გაიგოს კითხვები, შეგიძლიათ 

დაეხმაროთ, მაგრამ საშუალება მიეცით ბავშვს თავად შეარჩიოს პასუხი. თქვენ თვითონ შეავსეთ 

დარჩენილი 3 კითხვა (მე-5-დან მე-7-მდე) ისე, რომ ბავშვის აზრმა არ იმოქმედოს თქვენს 

პასუხზე. გაითვალისწინეთ, რომ სწორი და მცდარი პასუხები არ არსებობს.   

საფეხური 2: თითოეულ შეკითხვას გაეცით შესაბამისი პასუხი, რომელსაც ენიჭება სათანადო 

ქულა.   

საფეხური 3: როდესაც პასუხს გასცემთ შვიდივე შეკითხვას, შეკრიბეთ ქულები და მათი ჯამი 

ჩაწერეთ ქულათა ჯამისთვის განკუთვნილ უჯრაში. 

საფეხური 4: ტესტის შედეგები განიხილეთ პირად ექიმთან ერთად. 

 

ამ კითხვებს უნდა უპასუხოს  ბავშვმა: 

1. როგორია დღეს შენი ასთმა? 

    

ძალიან ცუდი ცუდი კარგი     ძალიან კარგი 

 

2. რამდენად დიდი პრობლემაა შენთვის ასთმა, როდესაც დარბიხარ, ვარჯიშობ ან დაკავებული 

ხარ სპორტით? 

    

      დიდი პრობლემაა,                                                        

ვერ ვაკეთებ იმას,  

    რისი გაკეთებაც 

მინდა 

         ეს პრობლემაა და 

მე არ მომწონს  

ეს მცირედი    

პრობლემაა, 

მაგრამ არა უშავს 

 ეს არ არის 

 პრობლემა. 

 

3. ახველებ ასთმის გამო? 

    

 დიახ, მუდმივად        დიახ, დროის უმეტეს 

პერიოდში 

დიახ, გარკვეული  

დროის მანძილზე 

   არა, საერთოდ არ 

ვახველებ  

 

 

                                                           
8
 http://www.asthma.com/404.html 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

http://www.asthma.com/404.html
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4. გეღვიძება ღამით ასთმის გამო? 

    

    დიახ, მუდმივად    დიახ, დროის 

     უმეტეს პერიოდში 

  დიახ, გარკვეული        

დროის მანძილზე 

    არა, საერთოდ არ 

მეღვიძება 

შემდეგ  კითხვებს მშობელმა უნდა უპასუხოს თვითონ: 

5. გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენი დღის მანძილზე ჰქონდა თქვენს ბავშვს ასთმასთან 

დაკავშირებული დღის სიმპტომები?  

       

საერთოდ არ ჰქონია         1-3 დღე        4-10 დღე       11-18 დღე      19-24 დღე      ყოველდღე   

                 

6. გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენი დღის განმავლობაში ჰქონდა თქვენს ბავშვს 

მსტვინავი სუნთქვა დღის მანძილზე ასთმის გამო? 

 

საერთოდ არ ჰქონია      1-3 დღე        4-10 დღე       11-18 დღე     19-24 დღე     ყოველდღე  

    

7. გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენჯერ გაეღვიძა თქვენს ბავშვს ღამით ასთმის 

სიმპტომების გამო?  

 

 

საერთოდ არ ჰქონია      1-3 დღე        4-10 დღე      11-18 დღე     19-24 დღე     ყოველდღე  

 

ქულათა ჯამი                                                                      

 

თუ თქვენი შვილის ქულათა ჯამი 19 ან ნაკლებია, ეს შეიძლება იმის მაჩვენებელი იყოს, რომ 

მისი ასთმის კონტროლი არ არის იმდენად კარგი, რამდენადაც ეს სასურველია. იმის 

მიუხედავად, რამდენია ასთმის კონტროლის ტესტის ქულათა ჯამი, აუცილებელია მისი 

შედეგების განხილვა პირად ექიმთან. 

0 1 2 3 

5 

4 3 2 1 0 5 

4 3 2 1 0 

5 4

5 

3 2 1 0 
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დანართი #4:  პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების 

ხარისხი  

ცხრილი #9:  პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციის 

ხარისხი 

დონე მტკიცებულების სიძლიერის დონე         

(Muir Gray) 

ხარისხი რეკომენდაციის ხარისხი 

(Cook et al) 

 

I 

ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა 

მინიმუმ ერთ სისტემურ მიმოხილვას, 

რომელიც ეფუძნება სწორი დიზაინის 

მქონე რანდომიზებულ 

კონტროლირებად კვლევას. 

 

A 

ეყრდნობა  I დონის 

მტკიცებულებას და 

შესაბამისად მტკიცედ 

რეკომენდებულია 

 

II 

ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა 

მინიმუმ ერთ სწორი დიზაინის მქონე 

რანდომიზებულ კონტროლირებად 

კვლევას 

 

B 

ეყრდნობა I დონის 

მტკიცებულებას და 

შესაბამისად 

რეკომენდებულია 

III 

კლინიკური კვლევა, რანდომიზაციის 

გარეშე, კოჰორტული და შემთხვევა-

კონტროლის კვლევები. 

 

C 

ეყრდნობა III დონის 

მტკიცებულებას შეიძლება 

ჩაითვალოს შესაბამისად. 

 

IV 

არაექსპერიმენტული მულტიცენტრული 

კვლევები 

 

D 

ეყრდნობა IV და Vდონის 

მტკიცებულებას საჭიროებს 

კონსენსუსს 

დანართი #5:  USAID-ის ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში 

პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია და საკვანძო ეტაპები 

ცხრილი #10:  პროტოკოლების შემუშავებაში ჩართული მხარეების ძირითადი ფუნქციები 

მხარე/პირი 

 

წარმომადგენელი ძირითადი  ფუნქციები 

USAID HCI 

პროექტი 

თამარ ჩიტაშვილი, USAID-ის ჯანდაცვის 

ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ახდენს რესურსების მობილიზებას სათანადო 

ექსპერტების დასაქირავებლად; 

ორგანიზაციულ და ლოგისტიკურ დახმარებას უწევს 

პროტოკოლების შემუშავების პროცესს; 

სშჯსდს  კოორდინირებას უწევს პროტოკოლების შემუშავების 

პროცესს დუბლირების აღმოფხვრისა და სხვადასხვა 

პროტოკოლების ფარგლებში შემუშავებული 

რეკომენდაციების ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით; 

ამტკიცებს პროტოკოლის საბოლოო ვერსიას  

ტექნიკ

ური 

გუნდი 

ანალიტიკ

ოსი/სისტე

მური 

მიმომხილვ

ელი 

USAID HCI 
პროექტი 

ნატო შენგელია, ოჯახის ექიმი, USAID-ის 

ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის 

ექსპერტი ხარისხის საკითხებში 

სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის მტკიცებულებების 

შეჯამებული სახით წარმოდგენა. კერძოდ,  

• სისტემური მიმოხილვისთვის შეკითხვების 

ჩამოყალიბება 

• გამოქვეყნებული აბსტრაქტების შეფასება და 

შერჩევა; 

• სანდო სისტემებით მტკიცებულებების ხარისხის 

კრიტიკული შეფასება; 

• მტკიცებულებების გადატანა ცხრილებში 

• მტკიცებულებების სინთეზი და დებულებების 

ჩამოყალიბება 

•  პროცესის დოკუმენტირება 

უფროსი 

ტექნიკური 

მრჩეველი 

პროფესორი თამაზ მაღლაკელიძე - 

საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის 

პრეზიდენტი, რესპირაციული დაავადებების 

 ადაპტირებული პროტოკოლის რეკომენდაციების 

განხილვა; 

 ძირითადი კლინიკური შეკითხვების 
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შესაბამისი 
დარგობრი
ვი 
ასოციაციი
ს წამყვანი 
ექსპერტი 

გლობალური ალიანსის (GARD) რეგიონული 

კოორდინატორი საქართველოში 

ჩამოყალიბება/გადახედვა; 

 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში მონაწილეობის 

მიღება; 

 შეთანხმებული წყაროების და სხვა შესაბამისი 

დოკუმენტების გაცნობა, მათზე წერილობითი და 

სიტყვიერი კომენტარების მოწოდება სამუშაო 

ჯგუფისა და პროექტისათვის; 

 მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, 

რეკომენდაციების შემუშავება  ან მისი არ-

არსებობის/ნაკლებობის  შემთხვევაში, _ შესაბამისი 

გადაწყვეტის წარმოდგენა სამუშაო ჯგუფში 

კონსესუსის მისაღწევად; 

 რჩევების წარმოდგენა საუკეთესო პრაქტიკის 

იდენტიფიცირების თაობაზე ორაზროვანი, სუსტი 

მტკიცებულებების ან მათი არარსებობის 

შემთხვევებში; 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად , 

რეკომენდაციების იმპლემენტაციის პრაქტიკული 

ღონისძიებები და მიდგომები 

რესპირაციული 

პროფილის 

პროტოკოლების 

სამუშაო ჯგუფი 

ჯგუფის ხელმძღვანელი: თამარ ჩიტაშვილი, 

USAID-ის ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესების 

პროექტის ხელმძღვანელი 

ჯგუფის წევრები: 

1. პროფესორი ივანე ჩხაიძე - საქართველოს 

რესპირაციული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი  

2. გივი ჯავაშვილი - საქართველოს ოჯახის 

ექიმთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, თსსუ 

საოჯახო მედიცინის დეპარტამენტის სრული 

პროფესორი და ხელმძღვანელი 

3. ირინე ქაროსანიძე - ოჯახის ექიმი, 

საქართველოს საოჯახო მედიცინის 

პროფესიონალთა კავშირის თავმჯდომარე 

4. პროფესორი გურამ კიკნაძე - საქართველოს 

ოჯახის ექიმთა ასოციაციის პრეზიდენტი,  

თსსუ საოჯახო მედიცინის დეპარტამენტის 

სრული პროფესორი 

ხელმძღვანელი: 

 განსაზღვრავს პროტოკოლის მოცულობას და 

ჯგუფში განსახილველ კლინიკურ საკითხებს; 

 ახდენს ჯგუფის მუშაობის ფასილიტაციას, 

კერძოდ:  

 განსაზღვრავს ჯგუფის მუშაობის წესებს  

 მონაწილეობს ჯგუფის შეხვედრების დაგეგმვაში 

 ცდილობს ჯგუფის წევრებს შორის ნდობისა და 

ურთიერთპატივისცემის განვითარებას 

 ქმნის პირობებს ჯგუფის ყველა წევრის თანაბარი 

მონაწილეობისთვის; 

 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს ინდივიდუალურ 

შეხვედრებს ჯგუფის წევრებთან 

 

სამუშაო ჯგუფის პროფესიულ წევრები: 

 პროტოკოლის მოცულობის ფარგლებში, 

მტკიცებულებების ძიებისთვის ჩამოაყალიბონ 

სპეციფიკური შეკითხვები 

 აქტიურად ითანამშრომლონ გუნდის სხვა 

წევრებთან 

 დახმარება გაუწიონ ტექნიკურ გუნდს სისტემური 

მიმოხილვებისა და ეკონომიკური ანალიზის 

ჩატარებაში 

 გაეცნონ პროტოკოლთან დაკავშირებულ 

დოკუმენტაციას და ჯგუფის შეხვედრაზე 

წარმოადგინონ კონსტრუქციული წინადადებები 

და კომენტარები 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 

მოძიებული მტკიცებულებების საფუძველზე 

ჩამოაყალიბონ რეკომენდაციები ან, თუ 

მტკიცებულებები არასაკმარისი ან დაბალი 

ხარისხისაა, მივიდნენ ექსპერტულ შეთანხმებამდე, 

საკმარისი მეცნიერული მტკიცებულებების 

არარსებობისას, გამოთქვან მოსაზრება იმის 

თაობაზე, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში რა 

შეიძლება ჩაითვალოს “საუკეთესო პრაქტიკად”. 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 

ჩამოაყალიბონ რეკომენდაციები პროტოკოლების 

დანერგვის თაობაზე. 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად გაეცნონ 

პროტოკოლების ძირითად წყაროებს; 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად გაეცნონ 
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და დაადასტურონ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის 

ოქმის სისწორე. 

 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ მოეთხოვებათ: 

 მტკიცებულებების ხარისხის შეფასება 

 ლიტერატურული ძიების ჩატარება 

 პროტოკოლის დაწერა 

ექსპერტი-

შემფასებლები 

1. მაია გოთუა, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, ალერგიისა და იმუნოლოგიის 

ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველოს 

ალერგოლოგიისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის საზოგადოება 

2. აშშ-ში მოღვაწე ქართული დიასპორის 

ექიმები 

 პროტოკოლების დამოუკიდებელი 

ექსპერტული შეფასება შესაბამისი 

დარგობრივი ასოციაციის ექსპერტისა და  აშშ-

ში მცხოვრები ქართველი სამედიცინო 

დიასპორის ექსპერტ(ებ)ის მიერ  

 

ცხრილი #11: პროტოკოლების შემუშავების საკვანძო ეტაპები 

# საკვანძო ეტაპები პასუხისმგებელი  

1 დარგობრივი პროტოკოლების სამუშაო ჯგუფის 

შექმნა 

USAID HCI პროექტი 

2 უფროსი ტექნიკური მრჩევლისა და ექპერტი 

შემფასებლების პოზიციაზე ვაკანსიის გამოცხადება 

USAID HCI პროექტი 

3 4-5 სამუშაო შეხვედრის ფასილიტაცია და 

ორგანიზება 

USAID HCI პროექტი 

4 პროტოკოლების სამუშაო ვერსის მომზადება ტექნიკური  გუნდი 

5 პროტოკოლების გადახედვა-სამუშაო ჯგუფთან 

შეთანხმება 

USAID HCI პროექტი/სამუშაო ჯგუფი 

6 პროტოკოლების ექსპერტული შეფასება ექსპერტი-შემფასებელი ექსპერტები 

7 პროტოკოლების საბოლოო ვერსიის წარდგენა 

სშჯსდს-სთვის 

USAID HCI პროექტი 
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დანართი #6:   ესენციური ჩარევების პაკეტი ასთმის გამწვავების მართვაში - ბრონქული ასთმის მართვასთან დაკავშირებული ძლიერი ზეგავლენის 

მქონე ინტერვენციები  

ცხრილი #12: ესენციური ინტერვენციები ასთმის გამწვავების შემთხვევაში 

 

ასთმის გამწვავების მკურნალობის 

ეტაპი 

 

 

ინტერვენციები ყველა პაციენტისთვის, რომლებიც მიმართავენ საავადმყოფოს ასთმა/ფქოდ-ის 

გამწვავების სავარაუდო დიაგნოზით (სუნთქვის გაძნელებით, მსტვინავი სუნთქვით, რესპირაციული 

დისტრესითა და სხვა)  

 

 ამბულატორიული მართვა 

 
მისაღებია თუკი:  
-ბრონქოდილატაციური თერაპიის 
დაწყების შემდეგ არ აღინიშნება 
რესპირაციული დისტრესი  ან 
გამწვავება არ არის მძიმე. 
შესაძლებელია ამბულატორიული 
მკურნალობის შესრულება და 
მეთვალყურეობა  

ამბულატორიული მკურნალობა  ასთმის გამწვავებისთვის (ადექვატური მკურნალობის მიუხედავად 

სიმპტომების სიმწვავისა და სიხშირის გაზრდა): 

 პერორალური სტეროიდი x 5 დღის განმავლობაში (პრედნიზოლონი მოზრდილებში 40-60მგ/დღეში, 

ხოლო ბავშვებში 0,5-1მგ/კგ/დღეში) ან საინჰალაციო სტეროიდის დოზის მომატება მჭიდრო 

მეთვალყურეობის ქვეშ  

 ბრონქოდილატატორის გამოყენების ჩვეული სიხშირის გაზრდა კერძოდ, საჭიროების მიხედვით 

დამატებით ხმარება  

 ნებისმიერი დადგენილი ხელშემწყობი მიზეზის მკურნალობა (მაგ.: პნევმონია, სტრეპტოკოკული 

ფარინგიტი და ა.შ.)  

 პაციენტის განათლება (საგანგაშო ნიშნების გაცნობა ) და სპეციფიკური მეთვალყურეობის გეგმა  

გამწვავებები: რომელთაც 

ესაჭიროებათ ჰოსპიტალიზაცია 

 

საავადმყოფოში რეფერალი და სტაბილიზაციისკენ მიმართული ჩარევები  

-რეფერალის სტანდარტული ფორმის შევსება და შესაძლებლობის შემთხვევაში კომუნიკაცია 

საავადმყოფოსთან  

-ტრანსპორტირების გეგმა, რომელიც დგება პაციენტის მდგომარეობის სიმძიმის მიხედვით  

-მეთვალყურეობის გეგმის გაცნობა პაციენტის ოჯახისთვის  

-კონტაქტი პაციენტთან ან მისი ოჯახის წევრებთან 2-3 დღის განმავლობაში (მაგალითად, სატელეფონო 

ზარი ოჯახის წევრებთან ან საავადმყოფოში) 

ასთმის გამწვავების მართვის ეტაპები ჰოსპიტალში 

 

დაუყოვნებელი მოქმედება 

საავადმყოფოში მიმართვისას 

 სწრაფი შეფასება კვალიფიცირებული ექთნის ან ექიმის მიერ, რაც მოიცავს ვიტალური ნიშნების 

(არტერიული წნევის, გულისცემის სიხშირის, სუნთქვის სიხშირის, ტემპერატურისა და 

პულსოქსიმეტრიის) გასინჯვას  



45 

(დაუყოვნებელი ტრიაჟის პროცესი)  გაძნელებული სუნთქვის, რესპირაციული დისტრესის ან ვიტალური ნიშნების ნორმიდან გადახრის 

შემთხვევაში კვალიფიცირებული ექიმის მიერ სწრაფი შეფასება, რასაც მოყვება  ქვემოთ მოყვანილი 

სამკურნალო ღონისძიებების დაწყება ან რეფერალი შესაბამის სპეციალისტსა თუ სამკურნალო 

განყოფილებაში.  

 

საწყისი შეფასება და მკურნალობა 

(ტრიაჟი/გადაუდებელი/სასწრაფო 

დახმარება) 

 

 ბრონქოდილატატორი ნებულაიზერის ან დოზირებული ინჰალატორის გამოყენებით სპეისერის 

საშუალებით.  

 ჟანგბადის მიწოდება თუკი პულსოქსიმეტრიის მაჩვენებელი < 95%  

 სტეროიდი პერორალურად ან პარენტერალურად (მოზრდილები - პრედნიზოლონი 40-60 მგ, ბავშვები 

0,5-1მგ/კგ/დოზით) 

 გულმკერდის რენტგენოგრაფია, თუკი არსებობს სერიოზული ეჭვი პნევმონიაზე ან ფილტვის სხვა 

კეროვან პროცესზე.  

 

 

მიმდინარე მკურნალობა და 

მონიტორინგი საავადმყოფოში  

 

 ვიტალური ნიშნების (არტერიული წნევის, გულისცემის სიხშირის, სუნთქვის სიხშირის, ტემპერატურისა 

და პულსოქსიმეტრიის) დოკუმენტირება სულ მცირე, დღეში ორჯერ  

 სტეროდი ყოველდღიურად (საინჰალაციო თუ სისტემური) 

 ნებულაიზერით მიწოდებულ სამკურნალო ჩარევებს შორის დროის ინტერვალის თანდათანობითი 

გაზრდა   

 ჟანგბადი საჭიროებისამებრ პულსოქსიმეტრიის შესანარჩუნებლად  > 95%  

 ექიმის ყოველდღიური შეფასებისა და გეგმის დოკუმენტირება სამედიცინო ბარათში  

 ჩანაწერი ასთმის ანამნეზის/მართვისა და სიმძიმის რისკის შეფასების შესახებ (დიაგნოზის დასმის დრო, 

ბოლო გამწვავება/ჰოსპიტალიზაციები წარსულში; მხსნელი ბრონქოდილატატორების გამოყენების 

სიხშირე; მიმდინარე მედიკამენტური მკურნალობა, დამყოლობა მკურნალობაზე და მისი გვერდითი 

ეფექტები) 

 ასთმის ტრიგერებისა და რისკფაქტორების შეფასება: თამბაქო, ცხოველის ბეწვი, ზედა სასუნთქი გზების 

ინფექციები, გარემო ალერგენები (მაგ.: მტვერი, ხავსი), გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი და სხვ. 

 სპირომეტრიის დოკუმენტირება (თუკი ხელმისაწვდომია საავადმყოფოში)  - სასურველია 

ბრონქოდილატატორის გამოყენებამდე და მის შემდეგ)  

საავადმყოფოდან გაწერისა და 

მეთვალყურეობის დაგეგმვა 

 გაწერის მედიკამენტები (ყველა პაციენტში უკუჩვენებების არარსებობის შემთხვევაში): 

 -ბრონქოდილატატორი შესაბამისი მიწოდების მექანიზმით (სპეისერით)  

 -პერორალური სტეროიდი დოზის თანდათანობითი შემცირებით       (მდგომარეობის მიხედვით): 

საინჰალაციო სტეროიდი (დაავადების სიმძიმის შესაბამისი დოზით +/- ლეიკოტრიენების ანტაგონისტი) 

 კონსულტირება თამბაქოსთვის თავის დანებების შესახებ, მკურნალობა და გეგმა (თუკი პაციენტი 

მწეველია) 
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 კონსულტირება გაწერამდე - ყველა პაციენტის ინფორმირება: ასთმის დიაგნოზის; რისკ-ფაქტორებისა და 

ტრიგერების; თვით-კონტროლის პრიორიტეტების (მათ შორის ცხოვრების სტილის ცვლილების); 

ყოველდღიური მედიკამენტებისა და მეთვალყურეობის შესახებ.  

 მეთვალყურეობის ვიზიტის ადგილი და დრო (და შესაძლებლობის შემთხვევაში კომუნიკაცია 

პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან) 

 მოკლე სტანდარტული გაწერის ფორმა (გაწერის დიაგნოზის, მედიკამენტურ დანიშნულების, 

მეთვალყურეობის გეგმის მითითებით), რომლის ერთი ასლიც მიკრულია სამედიცინო ბარათზე, ხოლო 

მეორე ეძლევა პაციენტს სამეთვალყურეო ვიზიტზე მოტანის მიზნით  

 

დანართი #7: შემოკლებების განმარტებები 

BP  - არტერიული წნევა 

FEV1 - ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობა 1 წმ-ში 

HR - გულისცემის სიხშირე 

ICS- საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდი 

ICU- ინტენსიური დახმარების განყოფილება 

MDI- დოზირებული ინჰალატორი 

PaO2- ჟანგბადის წნევა არტერიულ სისხლში 

PCO2- ნახშიროჟანგის პარციალური წნევა 

PEF- ამოსუნთქვის მაქსიმალური სიჩქარე 

RR - სუნთქვის სიხშირე  

SABA- ხანმოკლე მოქმედების ბეტა-2 აგონისტი 

SaO2 - ჟანგბადის სატურაცია 


