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1. პროტოკოლის დასახელება
დისლიპიდემიის გამოვლენა, შეფასება და მართვა

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და
ჩარევები
პროტოკოლის მოქმედების ფარგლები
პროტოკოლი ეხება დისლიპიდემიის მართვას. ამასთან, პროტოკოლში ასახული არ არის
სპეციფიკური

რეკომენდაციები

გენეტიკური

დისლიპიდემიების

ცალკეული

ფორმების

მართვისათვის.
დისლიპიდემიის განმარტებანი

ათეროგენული დისლიპიდემია: მოიცავს ლიპიდური ცვლის შემდეგი 3 ტიპის დარღვევას:
ტრიგლიცერიდების მატებას, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლის (LDL,
დსლპ) შემცველობის მატებას და მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლის
(HDL, მსლპ) შემცველობის დაქვეითებას.

სპეციფიკური დისლიპედემიები:
–

ძალიან მაღალი LDL;

–

ტრიგლიცერიდების მატება;

–

დაბალი HDL (ტრიგლიცერიდების მატების გარეშე);

–

დიაბეტური დისლიპიდემია;

–

სხვა მეორეული დისლიპიდემია:
o ჰიპოთირეოზი;
o

ნეფროზული სინდრომი;

o

თირკმლის სხვა დაავადება;

o

ღვიძლის ობსტრუქციული დაავადება;

o

პროტეაზას ინჰიბიტორით გამოწვეული დისლიპიდემია.

პროტოკოლში გამოყენებული ტერმინები

ლიპიდური პროფილი: საერთო ქოლესტეროლის, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების
ქოლესტეროლის,

მაღალი

სიმკვრივის

ლიპოპროტეინების

ქოლესტეროლისა

და

ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა სისხლში (პლაზმაში ან შრატში).

ცხრილი №1: პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები
დასახელება

კოდი

ძირითადი დაავადება / პათოლოგია რომელსაც ეხება პროტოკოლი (ICD-10, ICPC-2)
დისლიპიდემია
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ICD 10:

ICPC2:

„ლიპოპროტეინების მეტაბოლიზმის დარღვევები და სხვა ლიპიდემიები“

E78

„ჭეშმარიტი ჰიპერქოლესტეროლემია”

E78.0

„ჭეშმარიტი ჰიპერგლიცერიდემია”

E78.1

„შერეული ჰიპერლიპიდემია”

E78.2

„ჰიპერქილომიკრონემია”

E78.3

„სხვა ჰიპერლიპიდემიები”

E78.4

„ჰიპერლიპიდემია, დაუზუსტებელი”

E78.5

„ლიპიდური ცვლის მოშლა”

T93

სიმპტომები / ჩივილები (ICPC-2; კომპონენტი 1)
კანის ფერის შეცვლა

პროცესი (ICPC-2; კომპონენტები 2–6)

ინსტრუმენტული კვლევა (NCSP)
-ეკგ
ჩარევა/პროცედურა (NCSP)

ლაბორატორიული გამოკვლევა (არსებული კლასიფიკატორი)
„ლიპიდების განსაზღვრა სისხლის შრატში“

BL.13

„საერთო ქოლესტეროლის განსაზღვრა სისხლის შრატში“ – TC

BL.13.2.1

„ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლის განსაზღვრა სისხლში“ (მაღალი, დაბალი,
ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი) – HDL, LDL, VLDL

BL.13.7.2

„ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა სისხლში“

BL.13.6

გლუკოზა სისხლში
თირეოტროპული ჰორმონი
ღვიძლის ფუნქციური სინჯები
შარდოვანა
კრეატინინი
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კრეატინკანაზა
შარდის ანალიზი

3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია
წარმოდგენილი

ფორმატით

პროტოკოლი

შემუშავებული

იქნა

USAID-ის

ჯანდაცვის

გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში, პროექტის გუნდის, საქართველოს ოჯახის ექიმთა
ასოციაციისა და საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მიერ 2010 წელს
მიღებული კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის):
ჰიპერქოლესტეროლემიის

მართვა

პირველად

ჯანდაცვაში

და

კლინიკური

პრაქტიკის

და

პროტოკოლში

შესაბამისი ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) ბაზაზე.
წინამდებარე

პროტოკოლში,

ზემოხსენებულ

გაიდლაინსა

ასახული

რეკომენდაციების გარდა, დამატებითი რეკომენდაციები შესული არ არის.
წყარო:
1.

ჰიპერქოლესტეროლემიის მართვა პირველად ჯანდაცვაში (გაიდლაინი და პროტოკოლი);

http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=68&info_id=32

4. პროტოკოლის მიზანი
პროტოკოლის

მიზანია

დისლიპიდემიის

სკრინინგის,

შეფასებისა

და

მოდიფიცირების

გაუმჯობესება სამედიცინო მომსახურების ყველა შესაბამის დონეზე. ამასთან, პროტოკოლის
ძირითადი სამიზნე პირველადი
მომსახურების გაუმჯობესებაა.

ჯანდაცვის

დონეზე

განხორციელებული

პროტოკოლით გათვალისწინებული სამედიცინო დახმარების ღონისძიებები

სამედიცინო

ეფუძნება

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამედიცინო პრაქტიკის და პაციენტთა უსაფრთხოების
პრინციპებს. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება

საჭიროებს

მტკიცებულებებზე

დაფუძნებული მარეგულირებელი მექანიზმების, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების,
სტანდარტული მეთოდოლოგიების, პროცედურებისა და შესაბამისი ცოდნისა და კლინიკური
უნარჩვევების მქონე პერსონალის გამოყენებას. აღნიშნული ფაქტორები უზრუნველყოფს
დაავადების მართვის პროცესის სტანდარტიზებას, ვარიაბელობის შემცირებას და შედეგად,
გულის იშემიური დაავადებების ავადობისა და სიკვდილობის შემცირებას ლიპიდური
დარღვევების ადრეული გამოვლენისა და მოდიფიცირების ხარჯზე.

5. სამიზნე პაციენტთა ჯგუფები
პროტოკოლში ასახული რეკომენდაციები შეეხება ყველა პაციენტს, რომლებიც საჭიროებენ
გიდ–ის რისკფაქტორების შეფასებას და მართვას.
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6. სამიზნე სპეციალისტები
პროტოკოლი განკუთვნილია ოჯახის ექიმებისა და პირველადი ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე
თერაპევტებისთვის. ამასთან, პროტოკოლით შეიძლება იხელმძღვანელონ სხვა სპეციალობის
ექიმებმაც, რომლებიც დისლიპიდემიას მართავენ (მაგ. კარდიოლოგები, ენდოკრინოლოგები).

7. პროტოკოლის გამოყენების სფერო
გამოყენების ადგილი:
პროტოკოლი გამიზნულია პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში, ამბულატორიულ
კლინიკებში გამოსაყენებლად. ამასთან, მისი გამოყენება შესაძლებელია ჯანდაცვის მეორეულ
და მესამეულ დონეზეც.
გამოყენების დრო:
პროტოკოლის გამოყენება დაიწყება შესაბამისი ჩივილებით პაციენტის მომართვისთანავე და
გაგრძელდება დაავადების მართვისას პირველადი ჯანდაცვის ფარგლებში.

8. რეკომენდაციები
რეკომენდაციების ზოგადი საფუძვლები
 დისლიპიდემია წარმოადგენს გულის იშემიური დაავადების (გიდ) ერთ–ერთ ძირითად
რისკ–ფაქტორს.
 გიდ–ის რისკი იზრდება რამდენიმე რისკ–ფაქტორის ერთდროულად არსებობისას.
 გიდ–ის რისკ–ფაქტორების მოდიფიკაცია, მათ შორის ლიპიდების სამიზნე დონეზე
მოწესრიგება, დადებითად აისახება როგორც გიდ–ის მქონე პაციენტებსა და გიდ–ის რისკის
ეკვივალენტური დაავადების მქონე პაციენტებზე (სხვა ათეროსკლეროზული პათოლოგია და
შაქრიანი დიაბეტი), ასევე ასიმპტომურ პაციენტებზე. იგულისხმება ათეროსკლეროზის
განვითარების/პროგრესირების შეფერხება და ავადობისა და სიკვდილობის შემცირება.

დისლიპიდემიის მართვის ზოგადი პრინციპები
 დისლიპიდემიის შეფასება უნდა მოხდეს გიდ–ის სხვა რისკფაქტორების შეფასებასთან
ერთად, რის საფუძველზეც დადგინდება გიდ–ის რისკის კატეგორია.
 გადაწყვეტილების მიღება დისლიპიდემიის მკურნალობის შესახებ (როდის უნდა დაიწყოს
მკურნალობა, რა სახის მკურნალობა უნდა ჩატარდეს, როგორია ლიპიდების სამიზნე დონე)
მიიღება გიდ–ის რისკის კატეგორიის საფუძველზე.
 დისლიპიდემიის

მკურნალობა,

რომელიც

მოიცავს

ცხოვრების

წესის

შეცვლას

და

მედიკამენტურ მკურნალობას, გრძელვადიანია და საჭიროებს მკურნალობის შედეგებისა და
გვერდითი მოვლენების რეგულარულ შეფასებას და, საჭიროებისას, მკურნალობის
კორექციას.
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დისლიპიდემიის მართვის ეტაპები
 დისლიპიდემიის მართვის პრინციპებიდან გამომდინარე, დისლიპიდემიის მართვა მოიცავს
შემდეგ ეტაპებს:
1. დისლიპიდემიის, გიდ–ის სხვა რისკფაქტორების, აგრეთვე გიდ–ის და/ან გიდ–ის რისკის
ეკვივალენტური დაავადებების არსებობის გამოვლენა–დადგენა;
2. გიდ–ის რისკფაქტორების და გიდ–ის ან გიდ–ის რისკის ეკვივალენტური დაავადებების
საფუძველზე გიდ–ის რისკის კატეგორიის დადგენა;
3. გიდ–ის რისკის კატეგორიის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება მკურნალობის
საჭიროების, მისი მიზნებისა და მეთოდების შესახებ;
4. მკურნალობა და/ან ხანგრძლივი მეთვალყურეობა.

დისლიპიდემიის გამოვლენა: ლიპიდური პროფილის განსაზღვრა და მისი პერიოდულობა
 განსაზღვრეთ ლიპიდური პროფილი, სულ მცირე, ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ 20 წლისა
და მეტი ასაკის პირებში;
 უფრო ხშირი შეფასება საჭიროა (იხ. ცხრილი 9):
o რამდენიმე რისკ–ფაქტორის მქონე პირებში;
o 0–1 რისკ–ფაქტორის მქონე პირებში, რომელთა დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების
ქოლესტეროლის დონე მხოლოდ ოდნავ არის დაბალი სამიზნე დონეზე (ახლოს არის
ზღვრულთან).
 ლიპიდური პროფილის შეფასება ბავშვთა ასაკში რეკომენდებულია ლიპიდური ცვლის
დარღვევის პირველადი ანუ ოჯახური ანამნეზის შემთხვევაში;
 ლიპიდური პროფილის განსაზღვრის სხვა ჩვენებები მოცემულია დანართში №2.
 დისლიპიდემიის შესაფასებლად სისხლში განსაზღვრეთ შემდეგი ლიპიდების შემცველობა:
1. საერთო ქოლესტეროლი (სქ; ლათინურად TC);
2. დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი

(დსლპ

ქოლესტეროლი;

ლათინურად LDL);
3. მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი

(მსლპ ქოლესტეროლი;

ლათინურად HDL);
4. ტრიგლიცერიდები (ტგ; ლათინურად TG).
 გამოკვლევა ტარდება, ბოლო საკვების მიღებიდან 12 სთ შემდეგ. სასურველი არ არის
ფიზიკური დატვირთვა გამოკვლევამდე 12 სთ განმავლობაში. სისხლის აღებამდე,
სასურველია

პაციენტი,

სულ

ცოტა,
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წუთის

განმავლობაში

იჯდეს

მოსვენებულ

მდგომარეობაში. გამოსაკვლევად ხდება ვენური სისხლის აღება.
 გაითვალისწინეთ, რომ, ჩვეულებრივ, დსლპ ქოლესტეროლის პირდაპირი განსაზღვრა
ლაბორატორიაში არ ხდება და ის ფორმულით გამოითვლება. ამისათვის მნიშვნელოვანია
სისხლში ტრიგლიცერდიების დონის გათვალისწინება. დსლპ ქოლესტეროლის გამოთვლის
შესახებ ინფორმაცია მოცემულია დანართში №3
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დისლიპიდემიის გამოვლენა: დისლიპიდემიის დადგენა
 დისლიპიდემიის დიაგნოზი ისმება სისხლში ზემოხსენებული ლიპიდების
მიხედვით, რისთვისაც ის დარდება №2 ცხრილში მითითებულ კრიტერიუმებს:

დონის

ცხრილი №2. სისხლში ლიპიდების შემცველობის შეფასების კრიტერიუმები
დსლპ ქოლესტეროლი
<100 (2.58)

ოპტიმალური

100-129 (2.58-3.33)

ოპტიმალურთან მიახლოებული

130-159 (3.36-4.11)

მაღალთან მიახლოებული

160-189 (4.13-4.88)

მაღალი

≥190 (4.91)

ძალიან მაღალი

საერთო ქოლესტეროლი
<200 (5.17)

სასურველი

200-239 (5.17-6.18)

მაღალთან მიახლოებული

≥240 (6.2)

მაღალი

მსლპ ქოლესტეროლი
<40 (1.03)

დაბალი (ზრდის რისკს)

≥60 (1.55)

მაღალი (ამცირებს რისკს)

ტრიგილიცერიდები
<150 mg/dl

ნორმული

150-199 mg/dl

მაღალთან მიახლოებული

200-499 mg/dl

მაღალი

≥500 mg/dl

ძალიან მაღალი

გიდ–ის სხვა რისკ–ფაქტორების გამოვლენა/დადგენა
 დისლიპიდემიასთან ერთად შეაფასეთ გიდ–ის რისკ–ფაქტორები;
 გიდ–ის რისკ–ფაქტორები მოცემულია ცხრილში №3

ცხრილი № 3. ძირითადი გიდ–ის რისკ–ფაქტორები
 თამბაქოს მოხმარება* (ბოლო ერთი თვის განმავლობაში);
 არტერიული ჰიპერტენზია* (არტერიული წნევა ≥140/90 მმ ვწყ სვ ან ანტიჰიპერტენზული
მედიკამენტების მიღება);
 მსლპ-ის ქოლესტეროლის დაბალი შემცველობა*, ** < 40 მგ/დლ
 გიდ-ის ადრეული ოჯახური ანამნეზი (მიოკარდიუმის ინფარქტი ან უეცარი სიკვდილი
პირველი რიგის ნათესავებში: 55 წლამდე მამაკაცებში; 65 წლამდე ქალებში);
 ასაკი: კაცი ≥ 55 წელი; ქალი ≥ 65 წელი;
 დიაბეტი*, ***
* მოდიფიცირებადი რისკ–ფაქტორები
** თუ მსლპ–ის შემცველობა ≥ 60 მგ/დლ, რისკფაქტორების ჯამურ რაოდენობას ერთი აკლდება;
*** დიაბეტი განიხილება როგორც გიდ–ის რისკის ეკვივალენტური დაავადება (იხ. გიდ–ის და
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გიდ–ის

რისკის

ეკვივალენტების

დადგენა);

ამიტომ

თუ

პაციენტი

დიაბეტით

არის

დაავადებული, ითვლება, რომ მას აქვს გიდ–ის რისკის ეკვივალენტი.

გიდ–ის და გიდ–ის რისკის ეკვივალენტების გამოვლენა დადგენა
 გიდ–ის არსებობა დადგენილად ითვლება თუ სახეზეა შემდეგი:
o მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი (მმი) ანამნეზში;
o ჩუმი (ასიმპტომური) მმი–ის ან მიოკარდიუმის იშემიის არსებობის მტკიცებულებები;
o არასტაბილური სტენოკარდია ანამნეზში;
o სტაბილური სტენოკარიდა ანამნეზში;
o კორონარული ანგიოპლასტიკა ან აორტოკორონარული შუნტირება ანამნეზში.
 გიდ–ის რისკის ეკვივალენტებად ითვლება:
o ათეროსკლეროზის სხვა კლინიკური გამოვლინება:
 პერიფერიული არტერიების დაავადება;
 მუცლის აორტის ანევრიზმა;
 კაროტიდული არტერიის დაავადება:
 სიმპტომური (გარდამავალი იშემიური შეტევა
ათეროსკლეროზით გამოწვეული ინსულტი); ან

ან

საძილე

არტერიის

 საძილე არტერიის სტენოზი >50%, გამოვლენილი სტენოზიანგიოგრაფიით ან
ექოსკოპიით;
 ათეროსკლეროზის სხვა ფორმები (მაგ., თირკმლის არტერიის სტენოზი).
o შაქრიანი დიაბეტი.

გიდ რისკის კატეგორიის დადგენა
 გიდ რისკ–ფაქტორების, გიდ–ისა და გიდ რისკის ეკვივალენტების არსებობის/არარსებობის
საფუძველზე განსაზღვრეთ, ქვემოთ ჩამოთვლიი რისკის 3 კატეგორიიდან რომელს ეკუთვნის
პაციენტი:
o გიდ ან გიდ–ის ეკვივალენტი;
o მრავლობითი (ორი და მეტი) რისკ–ფაქტორი;
o 0–1 რისკ–ფაქტორი
 მრავლობითი (≥2) რისკფაქტორის არსებობისას შეაფასეთ გიდ–ის 10–წლიანი რისკი (იხ.
ქვემოთ).

გიდ–ის 10–წლიანი რისკის დადგენა მრავლობითი რისკ–ფაქტორების მქონე პირებში
 გიდ–ის 10–წლიანი რისკი გამოთვალეთ ფრემინგემის რისკის ქულების მიხედვით.
 მრავლობითი რისკის მქონე პირებისთვის 10–წლიანი რისკის მიხედვით გამოიყოფა სამი
კატეგორია: რისკი >20%, 10–20%, <10% (იხ. ცხრილი 4)

ცხრილი №4. 10–წლიანი რისკის კატეგორიები მრავლობითი რისკის მქონე პირთათვის
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რისკის კატეგორია

10–წლიანი რისკის კატეგორიები

რისკის მაღალი კატეგორია

>20%

რისკის საშუალო კატეგორია

10-20%

რისკის დაბალი კატეგორია

<10%

* 20%–ზე მაღალი რისკის მქონე პირები უთანაბრდებიან გიდ–ის ეკვივალენტის მქონე პირებს.

გიდ რისკის დეტალური კატეგორიზაცია 10–წლიანი რისკის გათვალისწინებით
 ამრიგად, გიდ–ის, მისი ეკვივალენტების, აგრეთვე რისკფაქტორების ტიპისა და რაოდენობის
მიხედვით, აგრეთვე 10–წლიანი გლობალური რისკის საფუძელზე გამოყოფენ შემდეგ
ქვეჯგუფებს:
რისკის მაღალი კატეგორია:
 კად ან კად ეკვივალენტი;
 10 წლიანი რისკი >20%;
რისკის საშუალო კატეგორია:
 რამდენიმე (2+) რისკ-ფაქტორი, 10 წლიანი რისკი 10-20%;
 რამდენიმე (2+) რისკ-ფაქტორი, 10 წლიანი რისკი <10%;
რისკის დაბალი კატეგორია:
 0-1 რისკ-ფაქტორი.
 შეაფასეთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ქვეკატეგორიებიდან, რომელშია თქვენი პაციენტი.

მკურნალობა: მკურნალობის ზოგადი პრინციპები
 ცხოვრების ჯანსაღი წესის ზოგადი რეკომენდაციების გათვალისწინება ნებისმიერ პაციენტს
უნდა ურჩიოთ (იხ. კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინი და შესაბამისი პროტოკოლი
„ჯანმრთელ პირთა (15-65) და ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის

მდგომარეობის

შემოწმება“).
 გიდ–ის რისკის კატეგორიის განსაზღვრის შემდეგ დაადგინეთ დსლპ ქოლესტეროლის
სამიზნე მაჩვენებელი (იხ. ცხრილი №5);
 გადაწყვეტილება ცხოვრების წესის შეცვლის და მედიკამენტური მკურნალობის შესახებ
მიიღეთ მოცემული რისკის კატეგორიისთვის დსლპ ქოლესტეროლის საწყისი და სამიზნე
მაჩვენებელის შედარების საფუძველზე (იხ. ცხრილი №6);
 დსლპ ქოლესტეროლის დაქვეითების ჩვენების შემთხვევაში მკურნალობა დაიწყეთ ან
მხოლოდ

ცხოვრების

წესის

ცვლილებით

ან

ცხვორების

წესის

ცვლილებითა

და

მედიკამენტური მკურნალობით (მედიკამენტური მკურნალობა ყოველთვის ცხოვრების
წესის ცვლილების ფონზე ტარდება №5);
 თუ მედიკამენტური მკურნალობის თავიდანვე დაწყება ნაჩვენები არ არის (იხ. ცხრილი №6),
მკურნალობა დაიწყეთ მხოლოდ ცხოვრების წესის ცვლილებით; განმეორებით შეფასება,
დსლპ

ქოლესტეროლის

მაჩვენებლების

ჩათვლით

განახორციელეთ

6–კვირიანი

ინტერვალებით (იხ. სქემა №1);
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 თუ მხოლოდ ცხოვრების წესის შეცვლა არ აღოჩნდა საკმარისი დსლპ ქოლესტეროლის
სამიზნე მაჩვენებლის მისაღწევად, მიიღეთ გადაწყვეტილება მედიკამენტური მკურნალობის
დაწების შესახებ (იხ. სქემა №1).

ცხრილი №5 დსლპ ქოლესტეროლის სამიზნე მაჩვენებელი 3 რისკის კატეგორიისთვის
რისკის კატეგორია

დსლპ ქოლესტეროლის სამიზნე დონე

მაღალი რისკი:
 გიდ, ან
 გიდ–ის რისკის ეკვივალენტი (მათ შორის,

< 100 მგ/დლ (2.58 მმოლ/ლ);

10–წლიანი რისკი >20%)
საშუალო რისკი :

<130 მგ/დლ (3.36 მმოლ/ლ)

 რამდე იმე (2+) რისკ-ფაქტორი
დაბალი რისკი:

<160 მგ/დლ (4.13 მმოლ/ლ)

 0-1 რისკ-ფაქტორი

მკურნალობა:

გადაწყვეტილება

ცხოვრების

წესის

ცვლილებისა

და

მედიკამენტური

მკურნალობის დაწყების შესახებ
 ცალკეული რისკის კატეგორიისათვის დსლპ ქოლესტეროლის სამიზნე მაჩვენებლები და
ცხოვრების წესის ცვლილებისა (ცწც) და მედიკამენტური მკურნალობის (მმ) შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების შესახებ რჩევები ასახულია ცხრილში №5

ცხრილი №6. გადაწყვეტილება ცწც–ისა და მმ–ის შესახებ
ქვეკატეგორიები

დსლპ
მაჩვენებელი

სამიზნე ცხოვრების

წესის მედიკამენტური

ცვლილება (ცწც)

მკურნალობა (მმ)

მაღალი რისკი: გიდ ან გიდ–ის რისკის ეკვივალენტი (მათ შორის, 10–წლიანი რისკი >20%)
 დსლპ ≥ 130 მგ/დლ

< 100 მგ/დლ (2.58 ≥100
მმოლ/ლ);

მგ/დლ

(2.58  დაიწყე მმ

მმოლ/ლ)

ცწც–

სთან ერთად.
 დაიწყე
დსლპ–ის

მმ,

სამიზნე

დონე ვერ
მიღწეული
 დსლპ

100–129 < 100 მგ/დლ (2.58 ≥100

მგ/დლ

მმოლ/ლ);

მგ/დლ

მმოლ/ლ)

(2.58

მხოლოდ

თუ
იქნა

ცწც–ით,

ან
 შეარჩიე ნიკოტინის
მჟავა ან ფიბრატი,
ან
 ნუ დაიწყებ მმ–ს.

 დსლპ < 100 მგ/დლ

< 100 მგ/დლ (2.58 აქცენტი

სხეულის  მმ არ არის საჭირო.
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მმოლ/ლ);

მასის

კონტროლსა

და

ფიზიკურ

ქტივობაზე
საშუალო რისკი: რამდენიმე (2+) რისკ-ფაქტორი და 10 წლიანი რისკი < 20%
 10–წლიანი

რისკი < 130 მგ/დლ (3.36 ≥130

10-20%

მმოლ/ლ)

(3.36 ≥130

მმოლ/ლ)

 10 წლიანი რისკი < 130 მგ/დლ (3.36 ≥130
<10%

მგ/დლ

მ ოლ/ლ)

მგ/დლ

მგ/დლ

(3.36

მმოლ/ლ);
(3.36 ≥160

მმოლ/ლ)

მგ/დლ

(4.13

მმოლ/ლ);

დაბალი რისკი: 0-1 რისკ-ფაქტორი
≥190

მგ/დლ

(4.91

მმოლ/ლ);
დაბალი რისკი:
0-1 რისკ-ფაქტორი*

თუ
<160 მგ/დლ
მმოლ/ლ)

(4.13 ≥160 მგ/დლ
მმოლ/ლ)

ცწც–ის

(4.13 მიუხედავად დსლპ =
160-189 მგ/დლ (4.134.88

მმოლ/ლ)

-

შესაძლებელია მმ–ის
გადაწყვეტა.
* 0–1 რისკ–ფაქტორის მქონე პაციენტების უმრავლესობას 10–წლიანი რისკი 10%–ზე ნაკლები
აქვთ.

მკურნალობა: რეკომენდაციები ცხოვრების წესის შეცვლის შესახებ
 ცხორვების წესის მოდიფიკაცია მოიცავს:
o დიეტას;
o სხეულის მასის კონტროლს;
o ფიზიკური აქტიურობის გაზრდას.

მკურნალობა: ცხოვრების წესის ცვლილება: დიეტა
 აუცილებელია საკვებში ნაჯერი ცხიმების, ტრანს–ცხიმებისა და ქოლესტეროლის შეზღუდვა.
 კვების რაციონის საერთო კალორაჟის 50% ნახშირწყლებზე და 20% ცილებზე უნდა
მოდიოდეს. ცხიმები არ უნდა აღემატებოდეს 30%-ს.

ცხრილი №7. რეკომენდაციები დიეტის შესახებ
 ცხიმები საერთო კალორაჟის 25-30%
 ნაჯერი ცხიმები (და ტრანს ცხიმები) საერთო კალორაჟის 7%-ზე ნაკლები
 პოლიუჯერი ცხიმები საერთო კალორაჟის 10%-მდე
 მონოუჯერი ცხიმები საერთო კალორაჟის 20%-მდე
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 ნახშირწყლები* საერთო კალორაჟის 50-60%
 ხსნადი ბოჭკო (უჯრედისი)** 20-30 გ/დღეში
 ცილები საერთო კალორაჟის ≈15 %
 ქოლესტეროლი 200 მგ-მდე დღეში
 სტანოლები/სტეროლები*** - 2 გ/დღეში
* ნახშირწყლების ძირითადად წყაროს რთული ნახშირწყლები უნდა წარმოადგენდეს, მათ
შორის მარცვლოვანი პროდუქტები, განსკუთრებით გაუცრელი მარცვლოვანი პროდუქტები,
ხილი და ბოსტნეული;
** ორგანული ნივთიერებები (უჯრედისი) რომლებიც მცენარეული პროდუქტების ჩონჩხს
ქმნიან. არსებობს ხსნადი და უხსნადი ბოჭკო. ხსნადი ბოჭკო ხელს უწყობს სისხლში
ქოლესტეროლის

დონის

დაქვეითებას.

სხნადი

უჯრედისით

მდიდარი

მცენარეული

პროდუქტებია: მარცვლოვნები (შვრია, შვრიის ბურღული და ქატო - ანაცერი, ქერი)
პარკოსნები (ცერცვი, მუხუდო, ბრინჯის ქატო, ციტრუსები, ჭოტოსნები - წიწაკა), ხილი
(მარწყვი და ვაშლის რბილობი);
*** მცენარეული სტეროლები\სტანოლები – მცენარეული ზეთების შემადგენელი
ნივთიერებები, რომლებიც თრგუნავენ ნაწლავში ქოლესტეროლის შეწოვას. ამცირებენ
სისხლში საერთო ქოლესტეროლისა და დსლპ-ის ქოლესტეროლის შემცველობას 7-დან 14%მდე. მცირე რაოდენობით გვხვდება მცენარეულ პროდუქტებში: ხილი, ბოსტნეული, თხილი,
მარცვლოვნები და ბურღულეული პროდუქტები, პარკოსნები. არ ახდენენ გავლენას სისხლში
მსლპ-ის ქოლესტეროლსა და ტრიგლიცერიდების კონცენტრაციაზე;
ინფორმაცია ნაჯერი ცხიმებით, ქოლესტეროლით, მონო– და პოლიუჯერი ცხიმებით
მდიდარი საკვების შესახებ მოცემულია დანართებში:
 დანართი №4: ნაჯერი ცხიმით მდიდარი ცხოველური და მცენარეული წარმოშობის
საკვები პროდუქტები;
 დანართი №5 ქოლესტეროლით მდიდარი ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები;
 დანართი №6 მონო და პოლიუჯერი ცხიმით მდიდარი მცენარეული წარმოშობის საკვები
პროდუქტები.

მკურნალობა: ცხოვრების წესის შეცვლა: სხეულის მასის კონტროლი
 სხეულის მასის კონტროლის შესახებ რეკომენდაციები ასახულია კლინიკური პრაქტიკის
ეროვნულ გაიდლაინსა და შესაბამის პროტოკოლში – „სიმსუქნის მართვა პირველად
ჯანდაცვაში“.

მკურნალობა: ცხოვრების წესის შეცვლა: ფიზიკური აქტიურობა
 ურჩიეთ პაციენტს ისეთი ვარჯიშის შესრულება, რომელშიც მრავალი კუნთი არის ჩართული,
ზომიერი ინტენსიურობისაა, ხანგრძლივობა არა ნაკლებ 30 წთ-ია და კვირაში 5 დღე ან მეტი
სიხშირით სრულდება.
 მსგავსი სასარგებლო ეფექტის მომტანია უფრო ხანმოკლე, მგრამ მეტად ინტენსიური
სავარჯიშოების შესრულება (20 წუთის განმავლობაში ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვა 3
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დღე კვირაში).
 ასევე

რეკომენდებულია

დამატებით

სხვა

მსუბუქი

ინტენსიურობის

ფიზიკური

აქტიურობები (მაგ. სახლში, ეზოში ან ბაღში საქმიანობა).

მკურნალობა: მედიკამენტური (ანტილიპიდური) მკურნალობა
 მედიკამენტური მკურნალობის დაწყების ჩვენებები შეჯამებულია ცხრილში №5 და
დამოკიდებულია

გიდ–ის

რისკის

კატეგორიასა

და

დსლპ–ის

საწყის

და

სამიზნე

მაჩვენებლებზე.
 მედიკამენტური მკურნალობის აბსოლუტური ჩვენებაა გიდ–ის რისკის მაღალ კატეგორიაში
(მათ შორის შაქრიანი დიაბეტი) დსლპ–ის მაღალი საწყისი დონე; აგრეთვე, ლიპიდური
ცვლის გენეტიკური დარღვევები.
 ანტილიპიდური სამკურნალო საშუალებების ჯგუფებია:
o HMG CoA რედუქტაზას ინჰიბიტორები – სტატინები;
o ნაღვლის მჟავების სეკვესტრანტები (ნაღვლის მჟავების შემბოჭავი ფისები);
o ნიკოტინის მჟავა (ნიაცინი);
o ფიბრინის მჟავას დერივატები – ფიბრატები
 ანტილიპიდური სამკურნალო საშუალებების შერჩევის საფუძველია მათი მოქმედების
მექანიზმი, სისხლში ლიპიდების შემცველობის დაქვეითების
ლიპოპროტეინებზე მოქმედება და გვერდითი ეფექტების სპექტრი.

უნარი,

სხვადასხვა

 თითოეული ჯგუფის ანტილიპიდური საშუალებების წარმომადგენლები, მათი დოზირება,
მიღების წესი და მოსალოდნელი გვერდითი მოვლენები შეჯამებულია ცხრილში №8.
 მედიკამენტური მკურნალობის დაწყების შემდეგ აუცილებელია პაციენტის მდგომარეობის
პერიოდული შემოწმება: დასაწყისში 6–კვირიანი ინტერვალებით, დსლპ–ის სამიზნე
ციფრების მიღწევის შემდეგ 4–6 თვიანი ინტერვალებით.
 დსლპ–ის მაჩვენებლებთან ერთად მედიკამენტური მკურნალობის პროცესში ექიმთან
ვიზიტების დროს ფასდება ანტილიპიდური საშუალებების გვერდითი ეფექტები.
 მედიკამენტური მკურნალობის საფეხურები მოცემულია სქემაზე №2.
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ცხრილი №8. ანტილიპიდური საშუალებების წარმომადგენლები, მათი დოზირება, მიღების წესი და მოსალოდნელი გვერდითი მოვლენები
სამკურნალო საშუალება

დოზა

ხშირი გვერდითი ეფექტები და სხვა წამლებთან

მიღების წესი

ურთიერთობა

სტატინები(HMG CoA რედუქტაზას ინჰიბიტორები)
20-80 mg/დღეში;
 ლოვასტატინი

მიიღება
ვახშმის
დროს.
საწყისი ორჯერადად მისაღებად ინიშნება
თავის ტკივილი; გულისრევა; ძილის დარღვევა;
(mg/დღ თუ დღიური დოზა >20 mg
ღვიძლის ფერმენტების და ტუტე ფოსფატაზას
აქტივობის მატება; მიოზიტი და

რეკომენდებული
დოზა

20

ერთჯერადად)
10-80 mg/დღეში;
 პრავასტატინი

რეკომენდებული
დოზა

 სიმვასტატინი*

რაბდომიოლიზი, როდესაც მიიღება
საწყისი მიიღება ძილის წინ
(mg/დღ

40

გემფიბროზილსა ან ციკოსპორინთან ერთად;
მიოზიტი აღინიშნება თირკმლების მძიმე

ერთჯერადად)

უკმარისობასთან ერთად (კრეატინინის

5-40 mg/დღეში;

კლირენსი <30 მლ/წთ). ლოვასტატინი,
ატროვასტატინი, როსუვასტატინი და

რეკომენდებული
დოზა 20 ან
ერთჯერადად)

40

საწყისი

სიმვასტატინი იწვევენ ვარფარინის ეფექტის

(mg/დღ

პოტენცირებას და ყველა მათგანი
(განსაკუთრებით როსუვასტატინი) ზრდის
დიგოქსინის დონეს; აღნიშნული ეფექტები არ

20-80 mg/დღეში;
 ფლუვასტატინი

საწყისი დღეში ორჯერ
დოზა 20, 40 ან 80 (mg/დღ დოზა >40 mg
რეკომენდებული

ვლინდება პრავასტატინის ან ფლუვასტატინის
თუ

დღიური მიღებისას.

ერთჯერადად)
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80

mg

შენელებული

მოქმედების სუბსტანცია
10-80 mg/დღეში;
 ატორვასტატინი

რეკომენდებული

საწყისი

დოზა 10, 20 ან 40 (mg/დღ
ერთჯერადად)
 როსუვასტატინი

5-40 mg/დღეში

ფიბრინის მჟავას დერივატები – ფიბრატები

 გემფიბროზილი

600 mg ორჯერ დღეში

კვებამდე 30-60 წთ ადრე

ახდენს ვარფარინის მოქმედების პოტენცირებას.
გემფიბროზილის აბსორბცია მცირდება ნაღვლის
მჟავას სეკვესტრანტებთან ერთად მიღებისას.

ნანოკრისტალური

–

მიკრონიზებული

მგ/დღეში
 ფენოფიბრატი

მიკრონიზებული
მგ/დღეში

გამონაყარი, გასტროინტესტინური მოვლენები

145

160-200

მიიღება (გულისრევა,

საკვებთან ერთად. თირკმლების მუცლის

მუცლის
არეში),

უკმარისობის დროს გამოიყენება ციკლოსპორინის
მცირე დოზებით

პოტენციურად

შებერვა,

ტკივილი

მიალგია;
დონის

სისხლში
დაქვეითება;

ნეფროტოქსიურია

ციკლოსპორინით მკურნალობის დროს
ნიკოტინის მჟავა
პროსტაგლანდინით
 ნიკოტინის მჟავა

1-12 გ/დღეში

სიწითლე,
შეგრძნება,

გამოწვეული

კანის

თავის ტკივილი, სიმხურვალის
ქავილი;
ჰიპერპიგმენტაცია

(განსაკუთრებით კანის ნაოჭების არეში); შავი
აკანტოზი;

კანის

სიმშრალე;

გულისრევა;
16

ღებინება; დიარეა; მიოზიტი
ნაღვლის მჟავების სეკვესტრანტები
 ქოლესტირამინი

 კოლესტიპოლი

4-24 12 გ/დღეში

5-30 12 გ/დღეში

ინიშნება ფხვნილების (გრანულების)

გულისრევა,

სახით წყალში ან წვენში წინასწარი

კონსტირპაცია; ღვიძლის ტრანსამინაზების და ტუტე

გახსნის შემდეგ, ან აბების სახით

ფოსფატაზას

წყალთან ერთად. მიიღება დღეში 1-

ვიტამინების, დიგოქსინის, ვარფარინის, თიაზიდების

2-ჯერ საკვებთან ერთად კვებიდან 30

ბეტა ბლოკერების, თიროქსინის და ფენობარბიტალის

წთ განმავლობაში. ორმაგი დოზის

აბსორბციის დაქვეითება

მიღება
აქვეითებს

ისეთივე

მუცლის
აქტივობის

შებერვა
მატება.

და

ტკივილი,

ცხიმში

ხსნადი

ეფექტურად

ლიპიდებს,

როგორც

დღეში ორჯერ მიღება;

 კოლესეველამი

3.75 12 გ/დღეში

მიიღება საკვებთან ერთად ოთხჯერ
ან ორჯერ დღეში

იგივე

ქოლესტეროლის აბსორბციის ინჰიბიტორები
 ეზეტიმიბი
 ნეომიცინი

10 12 მგ/დღეში

1 გ2-ჯერ დღეში

შეიძლება
მიღება
ერთად ან მის გარეშე

საკვებთან სტატინებთან
კომბინაციის
ტრანსამინაზების აქტივობის მატება
ოტოტოქსიკურობა, ნეფროტოქსიკურობა
თხიერი

 პრობუკოლი

500 მგ 2-ჯერ დღეში

დროს

განავალი;

ეოზინოფილია;

ინტერვალის

QT

გახანგრძლივება;

ანგიონევროზული შეშუპება

* სიმვასტატინი 80მგ დოზით აღარ არის რეკომენდებული. სიმვასტატინის დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 20 მგ-ს, როდესაც გამოიყენება
ამლოდიპინთან ან რანოლაზინთან ერთად.
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სქემა #1. ცხოვრების წესის მოდიფიკაციის საფეხურები

I ვიზიტი

II ვიზიტი

III ვიზიტი

შემდგომი ვიზიტი
ყოველ 4–6

ცხოვრების წესში
შეტანილი
ცვლილებები –
ცხოვრების წესის
მოდიფიკაცია

6 კვირა

დსლპ–ის

6 კვირა

დსლპ–ის

თვეში

ცხოვრების წესის

ქოლესტეროლის

ქოლესტეროლის

თერაპიული

შეფასება

შეფასება

ცვლილების

თუ დსლპ–ის სამიზნე დონე

თუ დსლპ–ის სამიზნე დონე

მიღწეული არ არის, დიეტო–

მიღწეული არ არის, მედიკა–

თერაპიის ინტენსიფიკაცია.

მენტური მკურნალობა.

 ნაჯერი ცხიმებისა და
ქოლესტეროლის
შემცირება

 ნაჯერი ცხიმებისა და
ქოლესტეროლის მეტად
შემცირება

 ზომიერი ფიზიკური
აქტიურობა

 სტანოლების/სტეროლების
დამატება
 უჯრედისის მეტი
ოდენობით მიღება

მონიტორინგი

 მეტაბოლური სინდრომის
მკურნალობა
 სხეულის მასის და ფიზიკური
აქტიურობის მართვა
 რეფერალი

 რეფერალი დიეტოლოგთან
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სქემა #2. მედიკამენტური მკურნალობის საფეხურები

medikamenturi
mkurnaloba
dslp-ს
Semcirebis
mizniT

 mkurnaloba
statinebiT an
naRvlis mJavebis
seqvestrantebiT an
nikotinis mJavas
preparatebiT

Tu samizne dslp-ს
6 kvira

miRweuli araa –

mkurnalobis
intensifikacia

 mkurnaloba statinebiT
an naRvlis mJavebis
seqvestrantebis an
nikotinis mJavis
preparatebis ufro
maRali dozebiT

6 kvira

Tu samizne dslp-ს
miRweuli araa mkurnalobis
intensifikacia

yovel 4-6
TveSi

mkurnalobis
efeqturobis da
daniSnulebis
Sesrulebis
monitoringi

an referali
specialistTan

 Tu samizne dslp-ს
მaCvenebeli miRweulia –
sxva lipiduri risკfaqtorebis marTva
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 თითოეული ჯგუფის ანტილიპიდური საშუალებების ეფექტები მოცემულია ცხრილში №9

ცხრილი №9. სხვადასხვა ჯგუფის ანტილიპიდური საშუალებების ეფექტები
სამკურნალო

დსლპ

მსლპ

საშუალების კლასი

ქოლესტეროლი

ქოლესტეროლი

ნაღვლის მჟავას
სეკვესტრანტები

15-30%

0 ან მცირედ მატება

ცვლილება არ
ვლინდება ან მატება*

ნიკოტინის მჟავა

10-25%

15-35%

25-30%

20-60%

5-10%

10-33%

15-25%

35-50%

 6-20%

18-33%

41-53%

 17%

ცვლილება

არ ცვლილება არ

ვლინდება

ვლინდება

 20-25%

ცვლილება
ვლინდება

არ ცვლილება არ
ვლინდება

ტრიგლიცერიდები

სტატინები (HMG
CoA რედუქტაზას
ინჰიბიტორები)
10-15%

გემფიბროზილი
ფენოფიბრატი
ქოლესტეროლის
აბსორბციის
ინჰიბიტორები
ნეომიცინი

 – მატება;  – დაქვეითება;
*

შრატის

ტრიგლიცერიდებმა

შეიძლება

მოიმატოს

მკურნალობამდე

არსებული

ჰიპერტრიგლიცერიდემიის შემთხვევაში.
ლიპოპროტეინების ხანგრძლივი მეთვალყურეობა, როცა დსლპ–ის დონე სამიზნე მაჩვენებელზე
დაბალია
 ლიპოპროტეინების ხანგრძლივი მეთვალყურეობის პერიოდულობა, როცა დსლპ–ის დონე
სამიზნე მაჩვენებელზე დაბალია, მოცემულია ცხრილში #10

ცხრილი №10. ლიპოპროტეინების ხანგრძლივი მეთვალყურეობა დსლპ–ის სამიზნე დონეზე
დაბალი მაჩვენებლების დროს
ლიპიდური
დსლპ–ის

რისკის დონე

მაჩვენებელი

სამიზნე დსლპ–ის არსებული პროფილის
დონე

განსაზღვრის
პერიოდულობა

კად

ან

კად

< 100

< 100

< 1 წელი

< 130

< 130

 2 წელი

0-1 რისკ-ფაქტორი

< 160

< 130–159

 2 წელი

0-1 რისკ-ფაქტორი

< 160

< 130

 5 წელი

ეკვივალენტი
რამდენიმე (2+) რისკფაქტორი
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9. მოსალოდნელი შედეგები
პროტოკოლის დანერგვისა და მასში ასახული რეკომენდაციების განუხრელად შესრულების
შემთხვევაში მოსალოდნელია გულს–სისხლძარღვთა დაავადებებით გამოწვეული ავადობისა
და სიკვდილობის შემცირება.

10. აუდიტის კრიტერიუმები
დისლიპიდემიის გამოვლენის, შეფასებისა და მართვისათვის საჭირო პირველადი ინფორმაციის
მოძიებისა და სამედიცინო აუდიტის ხელშესაწყობად რეკომენდებულია ამბულატორიული
სამედიცინო

ბარათის ჩანართი ფორმების დანერგვა ამბულატორიულ დაწესებულებებში.

ესენია:
–

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკფაქტორთა სკრინინგისა და მოდიფიცირების
ფურცელი (იხილეთ დანართი №7);

–

ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობის ფორმა (იხილეთ დანართი №8) ;

აღნიშნული ფორმები წარმოადგენს მოზრდილთა ამბულატორიული ბარათის განუყოფელ
ნაწილს და მათში გაკეთებული ჩანაწერი ამბულატორიული ბარათის ჩანაწერის
ეკვივალენტურია.
დისლიპიდემიის გამოვლენისა და მართვის

პროცესისა და გამოსავლების შესაფასებლად

მოწოდებულია აუდიტის შემდეგი კრიტერიუმები:
სტრუქტურასთან დაკავშირებული კრიტერიუმები და ინდიკატორები
–

საჭირო აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია პაციენტის მომსახურების ადგილას (იხ.
დანართი 1. ადამიანიური და მატერიალურ–ტექნიკური რესურსი);

–

სამედიცინო

ბარათებში

გამოყოფილია

სტანდარტული

ადგილი

ქრონიკული

დაავადებების დოკუმენტირებისთვის (რამდენი %);
–

სამედიცინო ბარათებში გამოყოფილია სტანდარტული ადგილი ქრონიკულად მისაღები
მედიკამენტების დოკუმენტირებისთვის (რამდენი %);

–

სამედიცინო

ბარათებში

გამოყოფილია

სტანდარტული

ადგილი

გსდ

ქცევითი

რისკფაქტორების დოკუმენტირებისთვის (რამდენი %);
–

სამედიცინო ბარათებში გამოყოფილი სტანდარტული ადგილი გსდ ფიზიოლოგიური
რისკფაქტორების დოკუმენტირებისთვის (რამდენი %).

კლინიკური პროცესის ინდიკატორები:
–

30 წელზე უფროსი ნებისმიერი პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც
დოკუმენტირებულია არტერიულ წნევა ბოლო ვიზიტზე;

–

30 წელზე უფროსი ნებისმიერი პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც
დოკუმენტირებულია სმი (სხეულის მასის ინდექსი) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

–

30 წელზე უფროს პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც ბოლო ვიზიტზე
დოკუმენტირებულია თამბაქოს მოხმარების სტატუსი და კონსულტირება;
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–

30 წელზე უფროსი ნებისმიერი პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც
დოკუმენტირებულია ნუტრიციული სტატუსი და შესაბამისი კონსულტირება;

–

30 წელზე უფროსი ნებისმიერი პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც
დოკუმენტირებულია ფიზიკური აქტივობის სტატუსი და შესაბამისი კონსულტირება;

–

სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც ჩატარებულია ან დაგეგმილია საერთო
ქოლესტეროლის გაზომვა, თუ პაციენტის ასაკი
არტერიული წნევა,
ანამნეზი

> 45, ან აღინიშნება მაღალი

ჭარბი წონა (სიმსუქნე), თამბაქოს მოხმარება, გიდ-ის ოჯახური

ახალგაზრდა

ასაკში

ან

დადგენილი

აქვს

დიაბეტის,

კორონარული

არტერიების დაავადების ან ინსულტის დიაგნოზი;
–

2 და მეტი კარდიოვასკულურ რისკფაქტორის (ასაკი>45 წელზე, მაღალი არტერიული
წნევა,

ჭარბი წონა - სიმსუქნე, თამბაქოს მოხმარება, გიდ-ის ოჯახური ანამნეზი

ახალგაზრდა ასაკში, ლიპიდური ცვლის დარღვევა) მქონე პაციენტთა სამედიცინო
ბარათების %, სადაც გამოთვლილია 10 წლიანი კვდ რისკი (გამონაკლისია დიაბეტი,
სტენტირება, შუნტირება, ინსულტი);
–

10 წლიანი კვდ რისკის > 20% და დიაბეტის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %,
სადაც დანიშნულია მულტიმედიკამენტური თერაპია (ასპირინი, ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტები, სტატინი);

–

კორონარული არტერიების დაავადების მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %,
სადაც დანიშულია მედიკამენტები მეორეული პრევენციისთვის (ასპირინი, ბეტაბლოკერი, აგფ ინჰიბიტორი, სტატინი);

–

ინსულტის

მქონე

პაციენტთა

სამედიცინო

ბარათების

%,

სადაც

დანიშულია

მედიკამენტები მეორეული პრევენციისთვის (ასპირინი, დაბალი დოზით თიაზიდი, აგფ
ინჰიბიტორი, სტატინი);
–

დისლიპიდემიის

მქონე

პაციენტების

სამედიცინო

ბარათების

%,

სადაც

ჩამოყალიბებულია მიმდინარე ინდივიდუალური ყოვლისმომცველი მართვის გეგმა,
რომელიც მოიცავს მაღალი ხარისხის საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალებს
დაავადების და მისი მართვის თაობაზე.
–

დილსიპიდემიის

მქონე

პაციენტების

სამედიცინო

რეკომენდებულია
ცხოვრების წესის ცვლილება
მედიკამენტები პროტოკოლის შესაბამისად.
–

დილსიპიდემიის

მქონე

პაციენტების

და

სამედიცინო

ბარათების
დანიშნულია

ბარათების

%,

სადაც

ორალური

%,

სადაც

დოკუმენტირებულია, რომ პაციენტს ჩაუტარდა ყოვლისმომცველი კლინიკური და
ფსიქო–სოციალური შეფასება

უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, რაც მოიცავს

ჩანაწერებს დსლპ სამიზნე მაჩვენებელზე, ცხოვრების წესზე, მედიკამენტური
მკურნალობის და მისი გვერდითი მოვლენების და თანმხლები დაავადებების
არსებობის თაობაზე.
–

დისლიპიდემიის

მქონე

პაციენტების

სამედიცინო

ბარათების

%,

სადაც

დოკუმენტირებულია, რომ პაციენტისთვის რეგულარულად იქნა შეთავაზებული
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მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცხოვრების წესის ცვლილების

მხარდაჭერის

სრული პაკეტი.
–

ანტილიპიდური მედიკამენტებით მკურნალობის აბსოლუტური ჩვენების მქონე
პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც დოკუმენტირებულია, რომ პაციენტს
უტარდება შესაბამისი ანტილიპიდური მკურნალობა.

–

ანტილიპიდური მედიკამენტებით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების სამედიცინო
ბარათების %, სადაც დოკუმენტირებულია, რომ პაციენტს საწყის ეტაპზე შეფასება
ჩაუტარდა მედიკამენტის დაწყებიდან 6 კვირაში.

–

ანტილიპიდური მედიკამენტებით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების სამედიცინო
ბარათების %, სადაც დოკუმენტირებულია, რომ პაციენტს, მიმდინარე შეფასება
უტარდება რეგულარულად, დსლპ–ის სამიზნე ციფრების მიღწევის შემდეგ 4–6 თვიანი
ინტერვალებით.

გამოსავლის ინდიკატორები:
–

ანტილიპიდურ თერაპიაზე მყოფი პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც
ბოლო ვიზიტზე საერთო ქოლესტეროლის მაჩვენებლი <170მგ/დლ;

–

ლიპიდური ცვლის დარღვევის, 20%-ზე მეტი კვდ რისკის მქონე პაციენტთა %,
რომლებიც გათვითცნობიერებული არიან დიაგნოზის, შესაბამისი რისკის
მოდიფიცირების მედიკამენტური და არამედიკამენტური ღონისძიებების შესახებ;

–

და

დიაბეტის, კორონარული არტერიების დაავადების და ინსულტის მქონე პაციენტების %
ვინც

გათვითცნობიერებული

არიან

დიაგნოზის,

დაავადების

ქრონიკული

მიმდინარეობის და ლიპიდური ცვლის კორექციის აუცილებლობის შესახებ.

11. პროტოკოლის გადახედვის ვადები
პროტოკოლის გადახედვა იგეგმება მისი ძალაში შესვლიდან 2 წელიწადში.
თუ ზემოაღნიშნული ვადის გასვლამდე დაგროვდა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები,
შეიძლება უფრო ადრე გახდეს საჭირო პროტოკოლის ზოგიერთი რეკომენდაციის განახლება.

12. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი
პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსები მოცემულია დანართში #1

13. რეკომენდაციები

პროტოკოლის

ადაპტირებისთვის

ადგილობრივ დონეზე
ამ ეტაპზე პროტოკოლის ადგილობრივ დონეზე ადაპტაცია გათვალისწინებული არ არის.
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14. დანართები
დანართი № 1. ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი
რამდენად

ფუნქციები/მნიშვნელობა

რესურსი

სავალდებულოა

ადამიანური
ოჯახის ექიმი

კლინიკური შეფასება

თერაპევტი

დიაგნოზის დადასტურება

ან

პრევენციული ღონისძიებების შერჩევა

პჯდ სფეროში
მომუშავე

სხვა

სპეციალისტი,

რომელიც

მართავს

დისლიპიდემიას

მედიკამენტური მკურნალობის თაობაზე

სავალდებულო

გადაწყვეტილება
ხანგრძლივი მეთვალყურეობა
რისკის პროფილის შეფასება
რისკ-ფაქტორების,

ექთანი ან ექიმის ასისტენტი

მკურნალობის,

არამედიკამენტური
პრევენციისა

და

სავალდებულო

მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების
თაობაზე პაციენტის კონსულტირება;
სასურველი (რესურსების
მიმდინარე
რეგისტრატორი

მეთვალყურეობისთვის

პაციენტების

გამოძახების

უზრუნველყოფა.

ნაკლებობისას,

ეს

ფუნქცია ასისტენტმა ან
ექთანმაც

შეიძლება

იტვირთოს)
პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა:
აუდიტის ჩატარება, შედეგების ანალიზი

მენეჯერი/ადმინისტრატორი

და

გაუმჯობესების

ღონისძიებების

სასურველი

დაგეგმვა–განხორციელება
მატერიალურ-ტექნიკური
ექიმის

ძირითადი

აღჭურვილობა:
ა)დაკალიბრებული
სფიგმომანომეტრი

სხვადასხვა

ზომის მანჟეტით;

რისკ–ფაქტორების

ბ) სასწორი;
დრეკადი

სავალდებულო

დასადგენად

გ) სიმაღლის მზომი;
დ)

ფიზიკური გასინჯვის გზით შეფასების

საზომი

„სანტიმეტრი“)

(ე.წ.
წელის

გარშემოწერილობის გასაზომად.
ბიოქიმიური ლაბორატორია, ზოგიერთ
შემთხვევაში შესაძლებელია

ლაბორატორიული

ანალიზისათვის რეფერალური

აღჭურვილობა

ლაბორატორიის გამოყენება

სავალდებულო ან
სასურველი

რისკის შეფასების სქემა

რისკის პროფილის შეფასება

სავალდებულო

ჩანართები

ქრონიკული

სავალდებულო

სამედიცინო

დაავადებების
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ბარათში:
ა)

მეთვალყურეობის გასაადვილებლად და

ქრონიკული

დაავადებების

დოკუმენტირებისათვის;

მეთვალყურეობის ფორმა;

გსდ რისკ–ფაქტორთა სკრინინგისა და

ბ)

მოდიფიცირების გასაადვილებლად და

გულ-სისხლძარღვთა

დაავადებების

რისკფაქტორთა

სკრინინგისა

დოკუმენტირებისათვის.

და

მოდიფიცირების ფურცელი
პაციენტის

საგანმანათლებლო

მასალები.
20%-ზე

მაღალი

მქონე,

კვდ

კად-ით,

პაციენტის ინფორმირება

სასურველი

რისკის
შაქრიანი
და

მაღალი

რისკის

დიაბეტით

დაავადებული

ინსულტის

მქონე

პაციენტთა

განვითარების

აღრიცხვისა

და

მიმდინარე

გართულებების

მეთვალყურეობის

სისტემა

პირთა

მეთვალყურეობა

მიმდინარე
დაავადების

ან

მისი

შემდგომი

თავიდან

აცილების

სავალდებულო

მიზნით

(მაგალითად, რეესტრი)

დანართი №2. ლიპიდური პროფილის განსაზღვრის ჩვენებები
 კანსა და კანქვეშა ქსოვილში ლიპიდური დეპოზიტების არსებობა ნებისმიერი შემთხვევაში
(ქსანთომატოზი, ქსანთელაზმები, რქოვანას ლიპიდური რკალი, ერუფციული ქსანთომები
და ა.შ.);
 მეორადი დისლიპიდემიის გამომწვევი დაავადებების არსებობა: შაქრიანი დიაბეტი,
კლინიკური თუ სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზი, ღვიძლის ობსტრუქციული დაავადებები,
თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა, მათ შორის, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ
პაციენტებში, ნეფროზული სინდრომი, პოდაგრა;
 მეორადი დისლიპიდემიის გამომწვევი მედიკამენტების მიღება (HIV ანტირეტროვირუსული
თერაპია, ანდროგენები, პროგესტერონი);
 კად-ის

რისკის-ფაქტორების

არსებობა:

კად-ის

ადრეული

ოჯახური

ანამნეზი

(მიოკარდიუმის ინფარქტი ან უეცარი სიკვდილი პირველი რიგის ნათესავებში: 55 წლამდე
მამაკაცებში; 65 წლამდე ქალებში), არტერიული ჰიპერტენზია, თამბაქოს მოხმარება (ამჟამად
ან ახლო წარსულში);
 კად-ის ან კად-ის ეკვივალენტის არსებობა;
 მეტაბოლური სინდრომის არსებობა;
 მენოპაუზის ასაკის ქალებში (45-65 წლები);
 პაციენტს აღენიშნება ქოშინი, დისპნოე, დისკომფორტი მკერდის არეში;
 ერექციის დისფუნქცია;
 მგლურა;
 ათეროსკლეროზის არსებობა.
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დანართი №3. ლიპიდების გამოთვლის მეთოდოლოგია
 კლინიკურ ლაბორატორიებში, როგორც წესი, ისაზღვრება პლაზმის ტრიგლიცერიდები,
საერთო ქოლესტეროლი და მსლპ-ის ქოლესტეროლი.
 პლაზმაში დსლპ-ის ქოლესტეროლის დონე ნაწარმოები სიდიდეა და ფრიდევალდის
(Friedewald) ფორმულით გამოითვლება:
დსლპ

ქოლესტეროლი

=

საერთო

ქოლესტეროლი

-

(მსლპ

ქოლესტეროლი

+

ტრიგლიცერიდები/5)
 აღნიშნული ფორმულა ემყარება იმ დაშვებას, რომ უზმოდ, 12-14 საათის შიმშილის შემდეგ
სისხლში არსებული ტრიგლიცერიდების უმეტესი ნაწილი ძდსლპ-შია კოცენტრირებული,
ხოლო ამ ლიპოპროტეინებში ტრიგლცერიდების და ქოლესტეროლის შემცველობის
თანაფარდობა ტოლია 5/1.
 ზემოხსენებული ფორმულით გამოთვლა მართებულია, როდესაც ტრიგლიცერიდების დონე
400 მგ/დლ-ს არ აღემატება.
 ტრიგლიცერიდების დონის მატების შემთხვევაში (>400 მგ/დლ) ან როდესაც ძდსლპ
ქოლესტეროლის ტრიგლიცერიდ/ქოლესტეროლის თანაფარდობა ჩვეულებრივისაგან (5:1)
განსხვავებულია, დსლპ ქოლესტეროლის კონცენტრაციის გამოთვლა ამ ფორმულით
მართებული არაა. ასეთ შემთხვევაში დსლპ ქოლესტეროლის კონცენტრაციის განსაზღვრა
პირდაპირი მეთოდით უნდა მოხდეს (პლაზმის ცენტრიფუგირების გზით).

დანართი №4. ნაჯერი ცხიმით მდიდარი ცხოველური და მცენარეული
წარმოშობის საკვები პროდუქტები
ნაჯერი ცხიმით მდიდარი ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები:
 ცხოველური ხორცის პროდუქტები (საქონლის, ხბოს, ცხვრის და ბატკნის, ღორის ხორცი);
 ფრინველის ხორცი, თევზეული და ზღვის ბინადართა პროდუქტები (თუმცა, მათში ნაჯერი
ცხიმების შემცველობა, ცხოველურ ხორცთან შედარებით გაცილებით ნაკლებია);
 ნატურალური რძე და რძისგან დამზადებული პროდუქტები (ყველი, კარაქი, ნაყინი);
ნაჯერი ცხიმებით მდიდარი მცენარეული საკვები პროდუქტები:
 ზოგიერთი ტროპიკული მცენარისაგან მიღებული ზეთები (პალმის და ქოქოსის ზეთი);
 კაკაოს ზეთი (კაკაოს კარაქი).
ჩვეულებრივ, დიდი რაოდენობით ნაჯერ ცხიმებს შეიცავს სხვადასხვა კულინარული
ტექნოლოგიით დამზადებული საკვები პროდუქტები: ძეხვეული, სოსისი, ბეკონი, სალიამი,
ჩიფსები; სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმი – ფუნთუშეული, ნამცხვრეული, ბისკვიტები,
კრეკერი.
ნაჯერი ცხიმებით მდიდარი საკვები პროდუქტები ასევე მდიდარია ქოლესტეროლით.
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დანართი № 5. ქოლესტეროლით მდიდარი ცხოველური წარმოშობის საკვები
პროდუქტები
 ცხოველური ხორცის პროდუქტები (საქონლის, ხბოს, ცხვრის, ბატკნის და ღორის ხორცი);
 ფრინველის ხორცი;
 თევზეული და ზღვის

ბინადარნთა

პროდუქტები

(თუმცა

მათში

ქოლესტეროლის

შემცველობა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ცხოველურ ხორცში);
 ნატურალური რძე და რძისგან დამზადებული პროდუქტები (ყველი, კარაქი და რძის სხვა
პროდუქტები, ნაყინი);
ქოლესტეროლით განსაკუთრებულად მდიდარი საკვები პროდუქტებია კვერცხის ყვითრი და
ორგანოების ხორცი (ღვიძლი, გული, თირკმელი და ტვინი)
ქათმის, ინდაურის ხორცი და თევზეული დაახლოებით იმდენივე რაოდენობით შეიცავს
ქოლესტეროლს, როგორც ძროხის მჭლე ხორცი, ცხვრისა და ღორის ხორცი.

დანართი №6. მონო და პოლიუჯერი ცხიმით მდიდარი მცენარეული წარმოშობის
საკვები პროდუქტები
პოლიუჯერი ცხიმით მდიდარი მცენარეული წარმოშობის საკვები პროდუქტები:
 მზესუმზირას თესლისგან დამზადებული ზეთები;
 სიმინდის, სოიოს, ნიგვზისა და თხილისგან გამოხდილი ზეთები;
 თევზეული

(განსაკუთრებით

ცივი

წყლის

ბინადარი

ცხიმიანი

თევზები

(ომეგა-3

პოლიუჯერი ცხიმების შემცველი თევზები), თევზის ცხიმი და ზღვის ბინადართაგან
მიღებული ზეთები (ხშირად მათ თევზის ზეთის ან ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავებით
მოიხსენიებენ). ომეგა-3 პოლიუჯერი ცხიმებით განსაკუთრებულად მდიდარია ცხიმიანი
თევზები (ქაშაყი, ორაგული, სკუმბრია).
მონოუჯერი ცხიმებით მდიდარი მცენარეული საკვები პროდუქტები:
 ზეითუნი, კანოლი, არაქისი, ავოკადო და მათგან მიღებული ზეთები.
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დანართი №7. გსდ რისკფატორების სკრინინგისა და მოდიფიცირების ფურცელი

28

დანართი №8. ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობის ფორმა
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დანართი №9. პროტოკოლების შემუშავებაში ჩართული მხარეების ძირითადი
ფუნქციები
მხარე/პირი

წარმომადგენელი

ძირითადი ფუნქციები

USAID HCI პროექტი

თამარ ჩიტაშვილი, USAID-

 ახდენს

ის

სათანადო ექსპერტების დასაქირავებლად;

ჯანდაცვის

ხარისხის

რესურსების

გაუმჯობესე–ბის პროექტის

 ორგანიზაციულ

ხელმძღვანელი

დახმარებას

მობილიზებას

და

უწევს

ლოგისტიკურ
პროტოკოლების

შემუშავების პროცესს;


სშჯსდს

კოორდინირებას

უწევს

პროტოკოლების შემუშავების პროცესს
დუბლირების

აღმოფხვრისა

და

სხვადასხვა

პროტოკოლების

ფარგლებში

შემუშავებული

რეკომენდაციების

ჰარმონიზაციის

თვალსაზრისით;


ამტკიცებს

პროტოკოლის

საბოლოო

ვერსიას
ტექნიკუ

ანალიტიკოსი/სისტ

ნატო

რი

ემური

ექიმი, USAID-ის ჯანდაცვის

გუნდი

მიმომხილველი

ხარისხის

USAID
პროექტი

პროექტის

HCI

შენგელია,

ოჯახის

გაუმჯობესების
ექსპერტი

 სამუშაო

წევრებისთვის

მტკიცებულებების
შეჯამებული სახით წარმოდგენა. კერძოდ,
•

ხარისხის საკითხებში

ჯგუფის

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

შესაბამისი
დარგობრივი
ასოციაციის
წამყვანი ექსპერტი

1) გივი

ჯავაშვილი

საქართველოს
ექიმთა

-

ოჯახის
ასოციაციის

გამგეობის წევრი, თსსუ
საოჯახო

მედიცინის

დეპარტამენტის
ასოცირებული
პროფესორი



ადაპტირებული

პროტოკოლის

რეკომენდაციების განხილვა;


ძირითადი კლინიკური შეკითხვების

ჩამოყალიბება/გადახედვა;


სამუშაო

ჯგუფის

შეხვედრებში

მონაწილეობის მიღება;


შეთანხმებული

წყაროების

და

სხვა

შესაბამისი დოკუმენტების გაცნობა, მათზე
წერილობითი
კომენტარების

და

სიტყვიერი

მოწოდება

სამუშაო

ჯგუფისა და პროექტისათვის;


მტკიცებულებებზე

დაყრდნობით,

რეკომენდაციების შემუშავება ან მისი არ-
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არსებობის/ნაკლებობის
შესაბამისი

შემთხვევაში, _

გადაწყვეტის

წარმოდგენა

სამუშაო ჯგუფში კონსესუსის მისაღწევად;


რჩევების

პრაქტიკის

წარმოდგენა

საუკეთესო

იდენტიფიცირების

თაობაზე

ორაზროვანი, სუსტი მტკიცებულებების ან
მათი არარსებობის შემთხვევებში;


სამუშაო

ჯგუფის

სხვა

წევრებთან

ერთად,რეკომენდაციების იმპლემენტაციის
პრაქტიკული ღონისძიებები და მიდგომები
კარდიოლოგიური
პროფილის

პროტოკოლების

სამუშაო ჯგუფი

ჯგუფის

ხელმძღვანელი:

თამარ

ჩიტაშვილი,

USAID-ის

ხელმძღვანელი:
 განსაზღვრავს

ჯანდაცვის

ხარისხის გაუმჯობესების
პროექტის ხელმძღვანელი

პროტოკოლის

მოცულობას და ჯგუფში განსახილველ
კლინიკურ საკითხებს;
 ახდენს

ჯგუფის

მუშაობის

ფასილიტაციას, კერძოდ:
o

ჯგუფის წევრები:
1) პროფესორი

ბეჟან

წინამძრვრიშვილი

განსაზღვრავს ჯგუფის მუშაობის

წესებს
o

-

საქართველოს

მონაწილეობს

შეხვედრების დაგეგმვაში
o

ჰიპერტენზიის

ცდილობს ჯგუფის წევრებს შორის

საზოგადოების

ნდობისა

პრეზიდენტი

განვითარებას

2) დალი

ჯგუფის

o

ტრაპაიძე-

საქართველოს

და

ურთიერთპატივისცემის

ქმნის პირობებს ჯგუფის ყველა

წევრის თანაბარი მონაწილეობისთვის;
o

ჰიპერტენზიის

საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს

საზოგადოების

ინდივიდუალურ შეხვედრებს ჯგუფის

არტერიული

წევრებთან

ჰიპერტენზიის
კონტროლის

სამუშაო ჯგუფის პროფესიულ წევრები:
სამუშაო



ჯგუფის ხელმძღვანელი
3) პროფესორი

ვახტანგ

ჭუმბურიძე

-

კარდიოლოგთა


პრეზიდენტი
კარდიოლოგი

ფარგლებში,

მტკიცებულებების

ძიებისთვის

ჩამოაყალიბონ

აქტიურად ითანამშრომლონ გუნდის
სხვა წევრებთან

საზოგადოების
4) ნინო

მოცულობის

სპეციფიკური შეკითხვები


საქართველოს

პროტოკოლის

დახმარება გაუწიონ ტექნიკურ გუნდს
სისტემური

შარაშიძე,
-

მიმოხილვებისა

და

ეკონომიკური ანალიზის ჩატარებაში


გაეცნონ

პროტოკოლთან

საქართველოს

დაკავშირებულ

ჰიპერტენზიის

ჯგუფის შეხვედრაზე წარმოადგინონ

შემსწავლელი

კონსტრუქციული წინადადებები და

საზოგაოდება

კომენტარები

5) პროფესორი

გურამ



სამუშაო

დოკუმენტაციას

ჯგუფის

სხვა

და

წევრებთან

კიკნაძე - საქართველოს

ერთად მოძიებული მტკიცებულებების

ოჯახის

საფუძველზე

ჩამოაყალიბონ

რეკომენდაციები

ან,

ექიმთა

ასოციაციის პრეზიდენტი,

თუ
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თსსუ

საოჯახო

მტკიცებულებები

მედიცინის

დაბალი

დეპარტამენტის

სრული

6) პროფესორი

ხარისხისაა,

ან

მივიდნენ

ექსპერტულ შეთანხმებამდე,


პროფესორი

არასაკმარისი

რევაზ

საკმარისი

მეცნიერული

მტკიცებულებების

არარსებობისას,

თათარაძე, საქართველოს

გამოთქვან მოსაზრება იმის თაობაზე,

საზოგადოებების

თუ

კარდიოვასკულური

შეიძლება

პრევენციის

კონკრეტულ

შემთხვევაში

ჩაითვალოს

რა

“საუკეთესო

პრაქტიკად”.


გაერთიანებული

სამუშაო

ჯგუფის

კომიტეტის

ერთად

თავმჯდომარე,

რეკომენდაციები

საქართველოში

გულ-

ჩამოაყალიბონ
პროტოკოლების

სამუშაო

ჯგუფის

დაავადებების

ერთად

გაეცნონ

პრევენციის

ძირითად წყაროებს;

მიმართულების ევროპის

წევრებთან

დანერგვის თაობაზე.


სისხლძარღვთა

სხვა



სამუშაო

ჯგუფის

წევრებთან

პროტოკოლების
სხვა

წევრებთან

კარდიოლოგთა

ერთად

საზოგადოების

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმის

(ESCARDIO)

სისწორე.

ეროვნული

კოორდინატორი

სამუშაო

გაეცნონ

სხვა

და დაადასტურონ

ჯგუფის

წევრებს

არ

მოეთხოვებათ:

ექსპერტი-შემფასებლები

1)

ირინე

ქაროსანიძე

ოჯახის

სხვა
მხარეები

დაინტერესებული

მტკიცებულებების ხარისხის შეფასება



ლიტერატურული ძიების ჩატარება



პროტოკოლის დაწერა

-  პროტოკოლების

ექიმი,

საქართველოს



საოჯახო

ექსპერტული

დამოუკიდებელი
შეფასება

შესაბამისი

დარგობრივი ასოციაციის ექსპერტისა

მედიცინის

და

პროფესიონალთა კავშირის

სამედიცინო დიასპორის ექსპერტ(ებ)ის

თავმჯდომარე

მიერ

აშშ-ში მოღვაწე ქართული
დიასპორის ექიმები:
1) ოლენა

აშშ-ში

მცხოვრები

ქართველი

 კომენტარების მოწოდება პროტოკოლის
სამუშაო ვერსიაზე

ქსოვრელი-

ასისტენტ-პროფესორი
კლინიკურ

მედიცინაში,

სტონი

ბრუკის

სამედიცინო ინსტიტუტი;
2) ირაკლი

გიორგბერიძე-

პროფესორი,

უფროსი

კარდიოლოგიკონსულტანტი,
ჰიუსტონის მაიკლ დებეკის
სამედიცინო ცენტრი,
3) ალექსანდრე
გედევანიშვილიკარდიოლოგი, დასავლეთ
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ჯორჯიის

ლაგრანჟის

სამეიდიცინო ცენტრი,
4) გიორგი
კურდღელაშვილი
ინტერნისტი,

-

ოკლაჰომის

სამედიცინო ცენტრი.
გაიდლაინის

ავტორთა

ჯგუფის წევრები, რომლის
საფუძველზეც

მომზადდა

პროტოკოლი:
ა) მაია სულაქველიძე –მედ.
მედ. დოქტორი
ბ)

თამარ

მელიქიძე

–

ოჯახის ექიმი.

დანართი №10. პროტოკოლების შემუშავების საკვანძო ეტაპები
#

საკვანძო ეტაპები

პასუხისმგებელი შემსრულებელი

1

დარგობრივი პროტოკოლების სამუშაო ჯგუფის USAID HCI პროექტი
შექმნა

2

უფროსი ტექნიკური მრჩევლისა და ექპერტი USAID HCI პროექტი
შემფასებლების

პოზიციაზე

ვაკანსიის

გამოცხადება
3

4-5

სამუშაო

შეხვედრის

ფასილიტაცია

და USAID HCI პროექტი

ორგანიზება
4

პროტოკოლების სამუშაო ვერსის მომზადება

5

პროტოკოლების გადახედვა-სამუშაო ჯგუფთან USAID

6

ტექნიკური გუნდი
HCI

პროექტი/სამუშაო

შეთანხმება

ჯგუფი

პროტოკოლების ექსპერტული შეფასება

ექსპერტი-შემფასებელი
აშშ-ში

მოღვაწე

ქართული

დისპორის ექიმები
7

პროტოკოლების საბოლოო ვერსიის წარდგენა USAID HCI პროექტი
სშჯსდს-სთვის
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