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შესავალი 

მშობიარობის შემდგომი ინფექციები მოიცავს სხვადასხვა ნოზოლოგიებს, 

რომლებიც, შესაძლებელია განვითარდეს ვაგინალური ან ოპერაციული 

მშობიარობის შემდეგ. 

ორსულობის პროცესში განვითარებული ფიზიოლოგიური ცვლილებები და 

მშობიარობით განპირობებული ტრავმა ხელს უწყობს მშობიარობის შემდგომი 

ინფექციის განვითარებას. მშობიარობის შემდგომი ცხელების არსებობა 

განიხილება, როგორც ინფექციის ნიშანი, რომელიც მოითხოვს მიზეზის 

დადგენას და ადეკვატურ მართვას. პროტოკოლის „მშობიარობის შემდგომი 

ცხელების მართვა“ მიზანს წარმოადგენს უახლეს სამეცნიერო მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება მეან-გინეკოლოგების, შინაგანი 

მედიცინის სპეციალისტების, ოჯახის ექიმების, გადაუდებელი მედიცინის 

ექიმების, ჯანდაცვის მენეჯერების, მეან-გინეკოლოგიის რეზიდენტებისა და 

ექთნებისთვის. წინამდებარე პროტოკოლი განიხილავს მშობიარობის შემდგომი 

ცხელების დიაგნოსტიკის, მონიტორინგის, მართვისა და პრევენციულ 

ღონისძიებებს. 

გამოყენებული გაიდლაინები: 

WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections. 
World Health Organization 2015 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186171/9789241549363_eng.pdf;jsessionid=

9CF6380550B956FC33D637E15F144415?sequence=1 

Sepsis following Pregnancy, Bacterial (Green-top Guideline No. 64b, April 2012),  

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_64b.pdf 

Cochrane Database of Systematic Reviews 

Antibiotic regimens for postpartum endometritis, 02 February 2015  

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001067.pub3/full 

Prophylactic antibiotics in obstetrics and gynaecology, RANZCOG: July 2016 

https://www.ranzcog.edu.au/RANZCOG_SITE/media/RANZCOG-

MEDIA/Women%27s%20Health/Statement%20and%20guidelines/Clinical%20-

%20General/Prophylactic-antibiotics-in-obstetrics-and-gynaecology-(C-Gen-17)-Review-

July-2016.pdf?ext=.pdf 

 

შეჯამება 

 მშობიარობის შემდგომი ცხელება მშობიარობის შემდგომი ინფექციის ერთ-

ერთ დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმს წარმოადგენს;  

 მშობიარობის შემდგომ პერიოდში მელოგინეთა შეფასებისას ყურადღება 

უნდა მიექცეს ანამნეზურ მონაცემებსა და მშობიარობის მიმდინარეობას; 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186171/9789241549363_eng.pdf;jsessionid=9CF6380550B956FC33D637E15F144415?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186171/9789241549363_eng.pdf;jsessionid=9CF6380550B956FC33D637E15F144415?sequence=1
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_64b.pdf
https://www.cochranelibrary.com/
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001067.pub3/full
https://www.ranzcog.edu.au/RANZCOG_SITE/media/RANZCOG-MEDIA/Women%27s%20Health/Statement%20and%20guidelines/Clinical%20-%20General/Prophylactic-antibiotics-in-obstetrics-and-gynaecology-(C-Gen-17)-Review-July-2016.pdf?ext=.pdf
https://www.ranzcog.edu.au/RANZCOG_SITE/media/RANZCOG-MEDIA/Women%27s%20Health/Statement%20and%20guidelines/Clinical%20-%20General/Prophylactic-antibiotics-in-obstetrics-and-gynaecology-(C-Gen-17)-Review-July-2016.pdf?ext=.pdf
https://www.ranzcog.edu.au/RANZCOG_SITE/media/RANZCOG-MEDIA/Women%27s%20Health/Statement%20and%20guidelines/Clinical%20-%20General/Prophylactic-antibiotics-in-obstetrics-and-gynaecology-(C-Gen-17)-Review-July-2016.pdf?ext=.pdf
https://www.ranzcog.edu.au/RANZCOG_SITE/media/RANZCOG-MEDIA/Women%27s%20Health/Statement%20and%20guidelines/Clinical%20-%20General/Prophylactic-antibiotics-in-obstetrics-and-gynaecology-(C-Gen-17)-Review-July-2016.pdf?ext=.pdf
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 ლოგინობის ხანის ყველაზე ხშირი ინფექციაა ენდომეტრიტი, რომელიც 

ცხელების ძირითად მიზეზს წარმოადგენს; 

 მშობიარობის შემდგომი ცხელების მიზეზი შესაძლებელია იყოს ლოგინობის 

ხანის სხვა ინფექციებიც: ოპერაციის შემდგომი ჭრილობის ინფექცია, 

შორისის ცელულიტი, მასტიტი, საშარდე გზების ინფექცია, მენჯის ვენების 

სეპტიური ფლებიტი, ანესთეზიის შემდგომი რესპირატორული 

გართულებები, პლაცენტის ნაწილების ჩარჩენა; 

 ინფექცია, როგორც წესი, პოლიმიკრობულია, რომელიც მოიცავს 2-3 აერობის 

და ანაერობის კომბინაციას სასქესო ორგანოებიდან; 

 მშობიარობის შემდგომი ინფექციის მნიშვნელოვან რისკ-ფაქტორებს 

წარმოადგენს საკეისრო კვეთა, გახანგრძლივებული მშობიარობა, სანაყოფო 

წყლის მცირე ულუფებად დაღვრა და ხანგრძლივი უწყლო პერიოდი, ხშირი 

საშოსმხრივი გასინჯვა, საშვილოსნოს შიდა ჩარევები, შაქრიანი დიაბეტი და 

სხვა; 

 მშობიარობის შემდგომი ცხელებისა და ინფექციის მიზეზის დადგენის 

მიზნით უნდა ჩატარდეს სრულყოფილი ფიზიკალური გამოკვლევა, 

რომელიც მოიცავს მენჯის ღრუს ორგანოებისა და მკერდის გამოკვლევასაც; 

 ლაბორატორიული კვლევები ტარდება დაავადების სიმწვავისა და 

ინფექციის გამომწვევის დადგენის მიზნით; 

 რადიოლოგიური კვლევები (ექოსკოპია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, 

მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა და სხვ.) ძირითადად ტარდება 

მშობიარობის შემდგომი პირველადი ცხელების (მაგ. პნევმონია, ღრმა 

ვენების თრომბოზი, ან ფილტვის ემბოლია), ან პერსისტირებადი ცხელების 

(მაგ. აბსცესი, მენჯის ვენების სეპტიური თრომბოფლებიტი, საკვერცხის 

ვენის თრომბოზი) მიზეზის დასადგენად იმ პაციენტებში, რომლებშიც 

ადეკვატური ანტიბიოტიკოთერაპიის 48-72 – საათიანი კურსით ეფექტი არ 

მიიღწევა; 

 ენდომეტრიუმის კულტურის განსაზღვრას არ გააჩნია დიაგნოსტიკური 

ღირებულება და, ამდენად, არ არის რეკომენდებული; 

 მნიშვნელოვანია, სისხლის კულტურალური გამოკვლევა ჩატარდეს 

ემპირიული ანტიბიოტიკოთერაპიის ჩატარებამდე. მკურნალობის 

არაეფექტურობის შემთხვევაში ანტიბიოტიკოთერაპია გრძელდება 

კულტურალური კვლევის შედეგების საფუძველზე; 

 ტესტირება გონორეაზე, ან ქლამიდიაზე ტარდება იმ შემთხვევაში, თუ 

მანამდე არ იყო ჩატარებული, ან პაციენტი მიეკუთვნება სქესობრივი გზით 

გადამდები ინფექციების მტარებლობის მაღალი რისკის ჯგუფს; 

 აღსანიშნავია, რომ კულტურალური კვლევის შედეგად შეიძლება 

იდენტიფიცირდეს მხოლოდ ერთი გამომწვევი, მაშინ როცა 

ენდომეტრიალური ინფექცია ძირითადად პოლიმიკრობულია; 

 მშობიარობის შემდგომი ცხელების მკურნალობის მიზანია შეამსუბუქოს 

სიმპტომები და მოახდინოს შემდგომი გართულებების პრევენცია; 
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 ადეკვატური ანტიმიკრობული თერაპია უნდა დაიწყოს ცხელების მიზეზის 

დადგენამდე და, ამავდროულად, განხილულ იქნას რეფერალის საკითხი; 

 მოსალოდნელი მშობიარობის შემდგომი ინფექციის მართვის მნიშვნელოვანი 

ასპექტია უზრუნველვყოთ ადეკვატური სითხის მოცულობა (აგრესიული 

სითხის გადასხმა) და განვახორციელოთ სეფსისისა და შოკის პრევენცია 

(კარდიო-მონიტორინგი და ჟანგბადის მიწოდება); 

 მშობიარობის შემდგომი ენდომეტრიტის მკურნალობის მიზნით (ამ 

ინფექციის მიკრობიოლოგიის გათვალისწინებით) მოწოდებულია ფართო 

სპექტრის ანტიბიოტიკები, ბეტა-ლაქტამაზის მაპროდუცირებელი 

ანაერობების გადაფარვით, კლინდამიცინი და ამინოგლიკოზიდები (A); 

 საშოს და საშვილოსნოს ღრუს ირიგაცია არ არის რეკომენდებული, რადგანაც 

ის ნაკლებეფექტურია ინტრავენურ თერაპიასთან შედარებით და გააჩნია 

სერიოზული გვერდითი ეფექტები; 

 მკურნალობა გრძელდება პაციენტის მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე, 

სანამ აფებრილური პერიოდი არ მიაღწევს 24-48 საათს; 

 ანტიბიოტიკებით წარმატებული პარენტერალური მკურნალობის შემდეგ,  

ბაქტერიემიის არარსებობის შემთხვევაში, ორალური 

ანტიბიოტიკოთერაპიის გაგრძელება არ არის რეკომენდებული (A); 

 თუ სისხლის კულტურალური გამოკვლევით დადგენილ იქნა ბაქტერიემია, 

მიზანშეწონილია პარენტერალური ანტიბიოტიკოთერაპია გაგრძელდეს 

ორალური ანტიბიოტიკოთერაპიით, შვიდდღიანი კურსის დამთავრების 

მიზნით; 

 თუ ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყებიდან 48-72 საათის შემდეგ პაციენტის 

მდგომარეობა არ გამოსწორდა და ცხელება გრძელდება, საჭიროა 

მდგომარეობის მეორადი შეფასება; 

 მშობიარობის შემდგომი ენდომეტრიტის რისკის შემცირების მიზნით, 

საკეისრო კვეთის წარმოების დროს, რეკომენდებულია პროფილაქტიკური 

ანტიბიოტიკოთერაპია და მომყოლის სპონტანური (და არა ხელით) 

მოცილება (A). 

1. დეფინიცია 

მშობიარობის შემდგომი ცხელება ეწოდება ცხელებას, რომელიც ვითარდება 

მშობიარობიდან 10 დღის განმავლობაში, პირველი 24 საათის გამოკლებით, 

გაგრძელდება მოცემული პერიოდის ნებისმიერ 2 დღეს და სხეულის 

ტემპერატურა≥ 38.0°C. 

2. აქტუალობა 

ლოგინობის ხანის სეფსისი, როგორც ნოზოლოგია, სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ 

გვხვდება. მსოფლიოში წელიწადში 75,000 ქალი იღუპება ამ პათოლოგიით. 

ამდენად,  ჯანდაცვის პერსონალი კარგად უნდა იცნობდეს მის სიმპტომებს და 
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მზად იყოს იმ მელოგინეთა მკურნალობისა და რეფერალისთვის, რომელთაც 

აღენიშნებათ ცხელება და/ან ინტენსიური გამონადენი საშოდან. 

3. რისკ–ფაქტორები 

მშობიარობის შემდგომი ცხელების რისკ-ფაქტორებია: 

 საკეისრო კვეთა; 

 გახანგრძლივებული მშობიარობა; 

 ხანგრძლივი უწყლო პერიოდი; 

 ხშირი საშოსმხრივი გასინჯვა; 

 საშვილოსნოს შიდა მანიპულაციები; 

 შაქრიანი დიაბეტი; 

 მძიმე ფორმის ანემია; 

 ბაქტერიული ვაგინოზი; 

 ოპერაციული მშობიარობა (მაშა, ვაკუუმი) 

 აივ ინფექცია 

 B ჯგუფის ჰემოლიზური სტრეპტოკოკის კოლონიზაცია; 

 ცხელება მშობიარობის დროს; 

 მშობიარობა სტაციონარის გარეთ; 

 სიმსუქნე; 

 პლაცენტის ხელით მოცილება; 

 კვების დეფიციტი. 

4. პრევენციული ღონისძიებები ( იხ. ცხრილი №1) 

მშობიარობის შემდგომი ინფექციების პრევენციისთვის რეკომენდებულია: 

 ხელების დაბანის ტექნიკის დაცვა; 

 შორისის ჰიგიენა სათანადო წესების დაცვით; 

 ერთჯერადი ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკა პირველი თაობის 

ცეფალოსპორინებით, ან ამპიცილინით საკეისრო კვეთის დროს; 

 ბეტა ლაქტამური ანტიბიოტიკების მიმართ ალერგიის დროს, შესაძლებელია, 

გამოყენებულ იქნას კლინდამიცინი და გენტამიცინი; 

 პლაცენტის სპონტანური (და არა მანუალური) მოცილება საკეისრო კვეთის 

წარმოებისას; 

 პროფილაქტიკური ანტიბიოტიკოთერაპია ამპიცილინით 18 საათიანი 

უწყლო პერიოდის შემდეგ. 

ცხრილი №1 მშობიარობის შემდგომი ინფექციების პრევენცია  

ჯანმოს რეკომენდაციები: 
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რეკომენდაცია მტკიცებულების 

ხარისხი 

1.რუტინულად ფიზიოლოგიურ მშობიარობამდე 

ბოქვენის გაპარსვა რეკომენდებული არ არის. 

პირობითი 

რეკომენდაცია 

2.მშობიარობის პირველი პერიოდის შეფასების 

მიზნით გასინჯვა 4 საათიანი შუალედებით. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

3.მშობიარობის შემდგომი ინფექციის პრევენციის 

მიზნით მშობიარობის დროს საშოს დამუშავება 

ქლორჰექსიდინით არ არის რეკომენდებული. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

4.ადრეული ნეონატალური ინფექციის პრევენციის 

მიზნით B ჯგუფის სტრეპტოკოკის კოლონიზაციის 

მქონე ქალებში მშობიარობის დროს საშოს 

დამუშავება ქლორჰექსიდინით არ არის 

რეკომენდებული. 

პირობითი 

რეკომენდაცია 

5. ადრეული ნეონატალური GBS  ინფექციის 

პრევენციის მიზნით B ჯგუფის სტრეპტოკოკის 

კოლონიზაციის მქონე ქალებში მშობიარობის დროს 

რეკომენდებულია ანტიბიოტიკების გამოყენება. 

პირობითი 

რეკომენდაცია 

6.ორსულობის მეორე და მესამე ტრიმესტრში 

ინფექციური დაავადებების განვითარების რისკის 

შემცირების მიზნით ანტიბიოტიკო პროფილაქტიკის 

ჩატარება არ არის რეკომენდებული. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

7.ნაადრევი მშობიარობის დროს ინტაქტური 

სანაყოფე გარსების პირობებში ანტიბიოტიკების 

გამოყენება რუტინულად რეკომენდებული არ არის 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

8.ანტიბიოტიკების გამოყენება რეკომენდებულია 

ქალებში ნაადრევი მშობიარობის დროს სანაყოფო 

წლის ნაადრევი დაღვრის შემთხვევაში. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

9.დროული მშობიარობის დროს სანაყოფო წლის 

ნაადრევი დაღვრის შემთხვევაში ანტიბიოტიკების 

გამოყენება რეკომენდებული არ არის. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

10.მეკონიუმით დაბინძურებული სანაყოფო წყლის 

შემთხვევაში რუტინულად ანტიბიოტიკოთერაპიის 

ჩატარება არ არის რეკომენდებული. 

პირობითი 

რეკომენდაცია 
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11.პლაცენტის ხელით მოცილების დროს 

რეკომენდებულია რუტინული 

ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკის ჩატარება. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

12.ოპერაციული საშოსმხრივი მშობიარობის დროს 

რეკომენდებული რუტინული 

ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკის ჩატარება. 

პირობითი 

რეკომენდაცია 

13.შორისის მესამე და მეოთხე ხარისხის ჩახევის 

დროს რეკომენდებული რუტინული 

ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკის ჩატარება. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

14.ეპიზიოტომიის დროს რუტინულად ანტიბიოტიკო 

პროფილაქტიკის ჩატარება არ არის რეკომენდებული. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

15.გაურთულებელი ვაგინალური მშობიარობის 

დროს რუტინულად ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკის 

ჩატარება არ არის რეკომენდებული. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

16.საკეისრო კვეთის წარმოების დაწყებამდე 

რეკომენდებულია საშოს დამუშავება ბეტადინის 

ხსნარით. 

პირობითი 

რეკომენდაცია 

17.საკეისრო კვეთის წინ კანის დამუშავების მიზნით 

ანტისეპტიკური საშუალების შერჩევა უნდა მოხდეს 

პრაქტიკოსი ექიმის შეხედულებისამებრ, მის პირად 

პრაქტიკაზე დაყრდნობით და ანტისეპტიკური 

საშუალების ხელმისაწვდომობისა და ფასის 

გათვალიწინებით. 

პირობითი 

რეკომენდაცია 

18. რუტინული ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკა 

რეკომენდებულია როგორც გეგმიური, ასევე,  

გადაუდებელი საკეისრო კვეთის დროს. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

18.1 .საკეისრო კვეთის დროს პროფილაქტიკური 

ანტიბიოტიკების შეყვანა უნდა მოხდეს კანის 

გაკვეთამდე, და არა ოპერაციის მსვლელობისას 

ჭიპლარის გადაჭრის შემდეგ. 

ძლიერი 

რეკომენდაცია 

18.2. საკეისრო კვეთის დროს რეკომენდებულია 

პირველი თაობის ცეფალოსპორინების ან 

ამპიცილინის ერთჯერადი დოზა. 

პირობითი 

რეკომენდაცია 
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5. ლოგინობის ხანის ცხელების მიზეზები ( იხ. ცხრილი №2) 

1. ენდომეტრიტი (95%); 

2. ჭრილობის დაინფიცირება (პოსტოპერაციული ან შორისის); 

3. მასტიტი; 

4. საშარდე გზების ინფექცია; 

5. ღრმა ვენების თრომბოზი და ფილტვების ემბოლიზმი; 

6. ანესთეზიოლოგიური გართულებანი (ასპირაციული პნევმონია); 

7. წამლისმიერი ცხელება; 

8. ორსულობასთან კავშირში არმყოფი მიზეზები (აპენდიციტი, ვირუსული 

ინფექცია). 

ცხრილი №2, სეპტიურ შოკთან დაკავშირებული ხშირი ბაქტერიული ინფექციები და 
პათოგენები 

ინფექციები და გამომწვევი პათოგენები პათოგენები 

პიელონეფრიტი (1,4) 

პნევმონია (6,7) 

ქორიო ამნიონიტი (1,2,8-12) 

ენდომიომეტრიტი (საკეისრო კვეთის 

შემდეგ) (1,2,5,9,12) 

აბორტის შემდგომი სეფსისი (1,3) 

საკეისრო კვეთის შემდგომი ჭრილობის 

დაინფიცირება (1,2,6,7) 

მასტიტი (7) 

მანეკროზირებელი ფასციიტი (2,3,6,9) 

1. Escherichia coli 

2. Bacteroids 

3. Clostridium 

4. Klebsiella 

5. Pseudomonas aeruginosa 

6. Streptococcus species 

7. Staphylococcus aureus 

8. GBS 

9. Peptostreptococcus 

10. Enterococcus 

11. Listeria monocytogenes 

12. Enterobacter 

6. ლოგინობის ხანის ცხელების მართვა 

6.1. პირველადი შეფასება: 

1. ანამნეზი; 

2. ფიზიკალური გასინჯვა; ( იხ პაციენტის შეფასების რუქა, დანართი 1) 

 პულსი; 

 არტერიული წნევა; 

 სუნთქვის სიხშირე; 

 ტემპერატურა (4 საათში ერთხელ); 
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 კანი, პირის ღრუ, ფილტვები, სარძევე ჯირკვლები, მუცელი, 

ჭრილობა, საშვილოსნო, შორისი, საშო, საშვილოსნოს ყელი 

სარკეებში, ქვედა და ზედა კიდურები, თირკმელები 

3. ულტრაბგერითი კვლევა; 

4. ლაბორატორიული კვლევა; 

 სისხლის საერთო ანალიზი (Leu>20, 000 მარცხნივ გადახრით); 

 სისხლის კულტურალური გამოკვლევა; 

 შარდის საერთო ანალიზი; 

 შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევა; 

 ჭრილობის ნაცხის ბაქტერიოლოგია (ექსპერტთა ჯგუფის 

რეკომენდაციის საფუძველზე); 

 CRP 

  შრატის ლაქტატი 

 კოაგულოგრამა (ექსპერტთა ჯგუფის რეკომენდაციის საფუძველზე); 

6.2 პირველადი მკურნალობა (ცხელების მიზეზის დადგენამდე) 

6.2.1. ვაგინალური მშობიარობის შემდეგ: 

რისკ-ფაქტორების გარეშე: რისკ-ფაქტორებით: 

• პირველი თაობის 

ცეფალოსპორინები - 

ცეფალექსინი 500მგ 6სთ-ში 

ერთხელ პერორალურად; 

• თუ პაციენტი 

ალერგიულია 

ცეფალოსპორინებზე, 

მიეცით ერითრომიცინი 

500მგ 6სთ-ში ერთხელ; 

• ჰიდრატაცია; 

• ვიწყებთ ამპიცილინით 4გ/დღეში ი/ვ + 

გენტამიცინი 240 მგ/დღეში ივ/იმ; 

• მკურნალობა გრძელდება პაციენტის 

მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე, სანამ 

აფებრილური პერიოდი არ მიაღწევს 24-

48საათს; 

• ანტიბიოტიკებით წარმატებული 

პარენტერალური მკურნალობის შემდეგ 

ბაქტერიემიის არარსებობის შემთხვევაში 

ორალური ანტიბიოტიკოთერაპიის 

გაგრძელება  არ არის რეკომენდებული (A); 

•  თუ სისხლის კულტურალური გამოკვლევით 

დადგენილ იქნა ბაქტერიემია, 

მიზანშეწონილია პარენტერალური 

ანტიბიოტიკოთერაპია გაგრძელდეს 

ორალურით შვიდდღიანი კურსის 

დამთავრების მიზნით; 

 არამეძუძური დედებისთვის 

მეტრონიდაზოლი 500მგ/8 სთ-ში 

ერთხელ, ან ოფლოქსაცინი 400მგ/დღეში; 

 მეძუძური დედებისთვის, ან 
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პენიცილინის ჯგუფის პრეპარატებზე 

ალერგიის შემთხვევაში -კლინდამიცინი 

900მგ 8სთ-ში ერთხელ პერორალურად და 

გენტამიცინი 240მგ/დღეში კუნთებში; 

• ჰიდრატაცია. 

6.2.2. საკეისრო კვეთის შემდეგ: 

 თუ ცხელება იწყება ოპერაციამდე, ან გრძელდება ოპერაციიდან 24 საათი - 

ამოქსაცილინი 500მგ/8სთ-ში ერთხელ ი/ვ; 

 პენიცილინის მიმართ მგრძნობიარე, ან არამეძუძურ დედებში - 

ოფლოქსაცინი 400 მგ/დღეში + მეტრონიდაზოლი 1,500 მგ/დღეში; 

 პენიცილინის მიმართ მგრძნობიარე მეძუძურ დედებში კლინდამიცინი 600მგ 

/ 8 სთ-ში ერთხელ ი/ვ + გენტამიცინი 240 მგ / დღეში ი/ვ. 

6.3. მეორადი შეფასება 

თუ ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყებიდან 48-72 საათის შემდეგ ცხელება 

გრძელდება და კლინიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება, საჭიროა პაციენტის 

განმეორებით შეფასება და მიზეზის დადგენა, რაც გულისხმობს: 

 სრული ფიზიკალური გამოკვლევა; 

 სისხლის კულტურალური გამოკვლევა ხელმეორედ; 

 სისხლის საერთო ანალიზი; 

 ღვიძლის და თირკმელების ფუნქციის შეფასება; 

 გულმკერდის რენტგენოგრაფია; 

 ულტრაბგერითი კვლევა; 

 კომპიუტერული ტომოგრაფია; 

 კონსილიუმი წამყვანი სპეციალისტის, ინფექციონისტის  და თერაპევტის 

მონაწილეობით; 

6.4. მეორადი მკურნალობა (ცხელების მიზეზის დადგენის შემდეგ1).  

იხ ანტიბიოტიკების დაფარვის ტაბულა, (დანართი №2) 

მიზეზი მკურნალობა 

ენდომეტრიტი კლინდამიცინი (900მგ ყოველ 8სთ–ში ერთხელ 

ივ/იმ) + გენტამიცინი (1.5მგ/კგ ყოველ 8სთ–ში, ან  

5მგ/კგ ყოველ 24 სთ-ში თირკმლის ნორმალური 

ფუნქციის შემთხვევაში), ან ამპიცილინ-

სულბაქტამი 1,5გ ყოველ 6 სთ-ში ერთხელ 

(კლინდამიცინისადმი რეზისტენტობის 

                                                 

1თუ სისხლის კულტურალური გამოკვლევით დადგინდა გამომწვევის მგრძნობელობა, მეორადი მკურნალობა 

უნდა განხორციელდეს მგრძნობელობის შესაბამისად. 
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შემთხვევაში, ან B ჯგუფის სტრეპტოკოკით 

კოლონიზირებულ პაციენტებში. 

ჭრილობის დაინფიცირება 

(პოსტ-ოპერაციული, ან 

შორისის) 

ჭრილობის დრენირება, ფართო სპექტრის 

ანტიბიოტიკები 

მასტიტი ძუძუთი კვება, ცეფალექსინი-500მგ 6 სთ-ში 

ერთხელ 10-14 დღე, კლინდამიცინი 600მგ 

ყოველ 6სთ–ში 

ღრმა ვენების თრომბოზი და 

ფილტვების ემბოლიზმი 

იხ. სათანადო პროტოკოლი 

თუ ცხელება გრძელდება 7 დღე და მეტი, მიზანშეწონილია, პაციენტის 

რეფერალი. 

7. რეკომენდაციები პრაქტიკაში ადაპტაციისთვის 

1. პროტოკოლის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე (www.moh.gov.ge). 

2. პროტოკოლის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის 

შემუშავება და ჯანდაცვის პერსონალისთვის (როგორც პირველადი ჯანდაცვის 

რგოლში, ასევე, სტაციონარებში მომუშავეთათვის) ტრენინგების ორგანიზება. 

3. პროტოკოლის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტის 

საშუალებით.  

8. აუდიტის კრიტერიუმები 

 რამდენ დაწესებულებას (%) აქვს აღნიშნული პროტოკოლი? 

 საავადმყოფოს რამდენმა ექიმმა (%) გაიარა სწავლება მოცემული 

პროტოკოლის პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით? 

 არის თუ არა ხელის საბანი ადგილები აღჭურვილი:  

• თხევადი საპნით; 

• ერთჯერადი პირსახოცებით; 

• ანტისეპტიკური საშუალებებით; 

• გამოყენებული პირსახოცების შესაგროვებელი კონტეინერი; 

 კლინიკის რამდენი თანამშრომელი (%) ფლობს და იცავს ხელების სწორი 

დაბანის ტექნიკას? 
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 საკეისრო კვეთის წარმოების რამდენ (%) შემთხვევაში ტარდება ადეკვატური 

ანტიბიოტიკო-პროფილაქტიკა?  

 რამდენი (%) მელოგინე იქნა გადაყვანილი რეფერალური სისტემით? 

 რამდენ (%) მშობიარეს უტარდება ადეკვატური ანტიბიოტიკო-თერაპია 

სანაყოფო წყლების ნაადრევი დაღვრის დროს? 

 რამდენ (%) მელოგინეს უტარდება ანტიბიოტიკო-თერაპია ლოგინობის ხანაში 

მომყოლის ხელით მოცილების შემდეგ? 

 რამდენ (%) ნაწარმოებია  სისხლის  კულტურალური გამოკვლევა? 

9.  პროტოკოლის გადასინჯვის და განახლების ვადები 

სასურველია პროტოკოლი გადაისინჯოს და შეივსოს ახალი ინფორმაციის 

საფუძველზე 3 წლის შემდეგ. 

10. პროტოკოლის მიღების ხერხები/წყაროები 

პროტოკოლის ავტორთა ჯგუფმა ჩაატარა ძიება კოკრეინის ბიბლიოთეკაში 

გაიდლაინის თემაზე სისტემური მიმოხილვების, ან რანდომიზებული 

კონტროლირებული კვლევების მოძიების მიზნით.   

ექსპერტთა ჯგუფის კონსენსუსის შედეგად, მოცემულ პროტოკოლს საფუძვლად 

დაედო უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა მშობიარობის შემდგომი ცხელების 

მართვის საკითხებზე.  

11. ფასილიტატორი 

მორდიხაი დოლიცკი – დოცენტი, ისრაელის სამედიცინო კვლევის 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ჯანდაცვის სამსახურების ფონდის 

წარმომადგენელი სამედიცინო ცენტრი „შება“-ს სამეანო-გინეკოლოგიური 

დეპარტამენტის სამშობიარო განყოფილების ხელმძღვანელი; ისრაელის მეან-

გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი; დედათა და ახალშობილთა მედიცინის 

საზოგადოების წევრი; აშშ მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი. 

12. ავტორები  

აკაკი ბაქრაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა იოაკიმესა და ანას სახელობის სამშობიარო სახლის დირექტორი 

სამკურნალო დარგში; საქართველოს მეან–გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი; მეან–
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დანართი №1 

ორსულებში, მშობიარეებსა და მელოგინეებში საყურადღებო სიმპტომების 

ადრეული გამოვლენის გრაფიკი 

სახელი, გვარი                                                     ორსულობა           მშობიარობა           ისტ. №             

 

გადაუდებელი ზომები, თუ რომელიმე პარამეტრი აღწევს ერთჯერადათ 

წითელ ან ორჯერადათ ყვითელ ზოლს 

თარიღი                 

სთ                 

სუნთქვა 

>20                 

                 

                 

<10                 

სატურაცია 

%                 

                 

                 

                 

ტემპერატურა 

39℃                 

38℃                 

37℃                 

36℃                 

35℃                 

                 

პულსი 

170                 

160                 

150                 

140                 

130                 

120                 

110                 

100                 

90                 

80                 

70                 

60                 

50                 

40                 

                 

არტერიული 

წნევა 

200                 

190                 

180                 

170                 

160                 

150                 

140                 

130                 

120                 

110                 
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100                 

90                 

80                 

70                 

60                 

50                 

დისტოლური 

წნევა 

130                 

120                 

110                 

100                 

90                 

80                 

70                 

60                 

50                 

40                 

დიურეზი კი/არა                 

ლოქიები 

ნორმა                 

სუნიანი                 

ჩირქოვანი                 

ცნობიერება 

ნათელი                 

რეაგ. ბგერ                 

არ რეაგირ                 

გულისრევა 
კი                 

არა                 

გამომეტყვ. 
ნორმა                 

შეწუხებული                 

ყვითელი უჯრ.  ჯამი                 

წითელი უჯრ.  ჯამი                 
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დანართი №2 

ანტიბიოტიკების სპექტრი მეან-გინეკოლოგიაში 

ანაერობები 

კლოსტრიდია / 

ბაქტეროიდები/ 

პეპტოსტრეპტო

კოკი 

MRSA 

გრამ დადებითი გრამ უარყოფითი 

ოქროსფერი 

სტაფილოკოკი 

(ფლუკლოქს 

სენსიტიური) 

A ჯგუფის 

სტრეპ / 

B ჯგუფის 

სტრეპ  

კოლიფორმ

ის 

ფსეუდომ

ონა 

      

 გენტამიცინი    

      

  ტრიმეტოპრიმი ტრიმეტოპრიმი  

      

ამპიცილინი   ამპიცილინი   

      
კო-ამოქსიკლავი   კო-ამოქსიკლავი   

      

  ცეფუროქსიმი / ცეფოტაქსიმი  

      

კლინდამიცინი  კლინდამიცინი    

      

  იმიპენემი/მეროპენემი/ტაზოცინი  

      
ვანკომიცინი/ტეიკოპლანინი/ლინეზოლიდი/დაპტომიცინი   

      

ერითრომიცინი  ერითრომიცინი    

      
მეტრონიდაზოლი      

      

 

 

 

 

 

 

 

 


