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2 აბრევიატურები 
 

ABI  - Ankle- brachial index - მხარ-გოჯის ინდექსი  

AUD - Alcohol Use Disorder - ალკოჰოლის პათოლოგიური მოხმარება 

AUDIT-C-The alcohol use disorder identification test-consumption - ალკოჰოლის მოხმარების 

დარღვევის საიდენტიფიკაციო ტესტი 

CIN _ cervical intraepithelial neoplasm – ცერვიქსული ინტრაეპითელიური ნეოპლაზია 

CRP  - C reactive protein - C-რეაქტიული ცილა  

eGFR – estimated glomerular filtration rate - გლომერულური ფილტრაციის სიხშირე 

HCV – Hepatitis C virus  - C ჰეპატიტის ვირუსი 

HDL – high density lipoproteins - მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები 

HPV – Human Papilloma virus - ადამიანის პაპილომა ვირუსი 

HSIL _ High grade cervical intraepithelial neoplasm - მაღალი ხარისხის ბრტყელუჯრედოვანი 

ინტრაეპითელიური დაზიანება 

IFG  - Impaired fasting glucose - უზმოდ გლიკემიის დარღვევა 

IGRAs - Interferon-Gamma Release Assays  - ინტერფერონ-გამას სისხლის ტესტი 

IGT – Impaired glucose tolerance - გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დარღვევა 

LDL - low-density lipoproteins - დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები 

LSIL _ Low grade cervical intraepithelial neoplasm - დაბალი ხარისხის ბრტყელუჯრედოვანი 

ინტრაეპითელიური დაზიანება 

MDR-TB – Multidrug resistant tuberculosis - მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი 

NIAAA - National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism - ალკოჰოლიზმის ამერიკის 

ეროვნული ინსტიტუტი  

non-HDL – non high density lipoproteins - არა-მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები 

PSA – Prostate specific antigen - პროსტატ-სპეციფიკური ანტიგენი 

RR-TB – Riphampicin resistant tuberculosis - რიფამპიცინისადმი რეზისტენტული 

ტუბერკულოზი 

TC – total cholesterol - საერთო ქოლესტეროლი 

TG – triglycerides - ტრიგლიცერიდები 

TIA – Transient ischemic attack - გარდამავალი იშემიური შეტევა 

UACR – Urine albumin/creatinine ratio - ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდება შარდში 

გსდ - გულ სისხლძარღვთა დაავადება 

დაწ - დიასტოლური არტერიული წნევა 

მრტ - მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია 

საწ - სისტოლური არტერიული წნევა 

სმი - სხეულის მასის ინდექსი 

 

3 პროტოკოლის სათაური:  
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4 პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები 

 

1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება ICD10 კოდი 

იმ პირების ზოგადი გასინჯვა და გამოკვლევა, რომლებსაც არა აქვთ 

ჩივილები ან დადგენილი დიაგნოზი 
Z00 

იმ პირების სპეციალური გასინჯვა და გამოკვლევა, რომლებსაც არა აქვთ 

ჩივილები ან დადგენილი დიაგნოზი 
Z01 

გამოკვლევა და მიმართვა ადმინისტრაციული მიზნებით Z02 

სამედიცინო მეთვალყურეობა და შეფასება ავადმყოფებისა და 

პათოლოგიური მდგომარეობების არსებობაზე ეჭვის დროს 
Z03 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა სიმსივნეების გამოსავლენად Z12 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა სხვა დაავადებებისა და 

დარღვევების გამოსავლენად 
Z13 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა შაქრიანი დიაბეტის 

გამოსავლენად 
Z13.1 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა გულ-სისხლძარღვთა სისტემის 

დარღვევების გამოსავლენად 
Z13.6 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა კვების დარღვევების 

გამოსავლენად 

Z13.2 

თამბაქოს გამოყენება Z72.0 

ალკოჰოლის გამოყენება Z72.1 

ნარკოტიკების გამოყენება Z72.2 

ფიზიკური აქტივობის ნაკლებობა Z72.3 

მიუღებელი საკვები რაციონი და მავნე ჩვევები საკვების მიღებისას Z72.4 

სექსუალური ქცევები მაღალი რისკის ხარისხით? Z72.5 

სხვა პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ცხოვრების წესთან Z72.8 

სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე  C50 

კოლინჯის ავთვისებიანი სიმსივნე  C18  

პროსტატის ავთვისებიანი სიმსივნე C61 

საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე C53.9 

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი C B18.2 

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი დაუზუსტებელი  B18.9 

მწვავე ჰეპატიტი C  B17.1 

აივ/შიდსი  B22.7 

ტუბერკულოზი სავარაუდო  Z 03.0 
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5 პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 
 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებულია „პირველადი 

ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში,“ რომელიც 

ხორციელდება საქართველოში ჩეხეთის კარიტასის (CCR Georgia) მიერ, ჩეხეთის 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით.  

პროტოკოლის შემუშავებისას გამოყენებული იქნა აშშ-ს პრევენციული სერვისების 

სამუშაო ჯგუფის 2019 წლის რეკომენდაციები1, მასაჩუსეტსის სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხი პარტნიორების (MHQP) მოზრდილთა პრევენციული 

სამედიცინო მომსახურების 2020 წლის გაიდლაინი2, კანადის ოჯახის ექიმთა 

კოლეჯის პრევენციული ვიზიტების 2016 წლის გზამკვლევი3, ავსტრალიის 

ზოგადი პრაქტიკის ექიმთა სამეფო კოლეჯის პირველად ჯანდაცვაში 

პრევენციული აქტივობების კლინიკური გაიდლაინი4, ჯანმრთელ პირთა (15-65) 

და ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული გაიდლაინი5 და მსგავს თემატიკაზე სხვა ავტორიტეტული 

საერთაშორისო წყაროები. ლიტერატურის სრული ნუსხა პროტოკოლს თან 

ერთვის.  

6 პროტოკოლის შემუშავების საფუძველი 
 

მას შემდეგ, რაც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2010 წლის 16 აგვისტოს №254/ო ბრძანებით დამტკიცდა  ჯანმრთელ 

პირთა (15-65) და ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების 

ეროვნული გაიდლაინი, გავიდა 10 წელი. ამ დროის განმავლობაში დაგროვდა 

ახალი მტიცებულებები პირველად ჯანდაცვაში პრევენციული სერვისების 

შესახებ, რომელთა ასახვაც აუცილებელი გახდა ზოგადი პრაქტიკის ექიმებისა და 

ექთნებისთვის. ეს განახლებული რეკომენდაციები ეხება სხვადასხვა აქტივობებს, 

მაგალითად, დაბალი დოზით ასპირინის გამოყენებას 50-59 წლის ასაკობრივ 

ჯგუფში, რომელთა გსდ 10-წლიანი რისკი >10%, როგორც გულ-სისხლძარღვთა 

გართულებების, ისე კოლო-რექტალური კიბოს პრევენციის მიზნით, მუცლის 

აორტის ანევრიზმაზე სკრინინგს 65-75 წლის მამაკაცებში, სიცოცხლის მანძილზე 

ერთხელ მაინც მწეველობის ნებისმიერი ანამნეზის შემთხვევაში, განახლებულ 

მტკიცებულებებს დიაბეტის სკრინინგთან დაკავშირებით და ა. შ. შესაბამისად, 

მოცემულ პროტოკოლში ასახულია განახლებული რეკომენდაციები, რომლებიც 

აქტუალური და მნიშვნელოვანია პირველად ჯანდაცვაში დასაქმებული 

პროფესიონალებისთვის. 

7 პროტოკოლის მიზანი და ამოცანები 

პროტოკოლის მიზანს  წარმოადგენს პირველად ჯანდაცვაში დასაქმებული 

ჯანდაცვის პერსონალისთვის და პაციენტებისთვის მტკიცებულებებზე 
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დაფუძნებული ეფექტური რეკომენდაციების მომზადება მოზრდილი ახალი და 

ჯანმრთელი პაციენტების პრევენციული მომსახურების პრაქტიკის 

გაუმჯობესების მიზნით. 

 

ამოცანები:  

 პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის 18-65 წლის ჯანმრთელი და 

ახალი პაციენტების პრევენციული სამედიცინო მომსახურების მიზნით, 

ადაპტირებული რეკომენდაციების შემუშავება, ქვეყანაში არსებული 

რეალობის გათვალისწინებით. 

 სამედიცინო პერსონალსა და პაციენტებს შორის კომუნიკაციის სრულყოფა - 

პრევენციის სარგებელის, სკრინინგის საუკეთესო პრაქტიკის, რისკებისა და 

ზიანის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის გზით.  

 პირველად ჯანდაცვაში პრევენციული სერვისების პროცესის 

სტანდარტიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

შესაფასებელი მონაცემების შეკრებას, ანალიზს და გაუმჯობესების პროცესის 

დაგეგმვას.  

8 ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 
 

 პროტოკოლი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში დასაქმებული 

სამედიცინო პერსონალისათვის - ოჯახის ექიმებისთვის, შინაგანი მედიცინის 

სპეციალისტებისთვის,  პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მომუშავე ნებისმიერი 

პროფესიონალისთვის, ასევე, საშუალო სამედიცინო პერსონალისთვის და 

რეზიდენტებისთვის.    

 პროტოკოლის რეკომენდაციები განკუთვნილია, ასევე, მოზრდილი 

პაციენტებისთვის, რომლებიც მიმართავენ პირველად ჯანდაცვას ჩივილების ან 

დადგენილი დიაგნოზის გარეშე, და/ან ახალი პაციენტებისთვის, რომელთაც 

სამედიცინო დახმარებას მიმართეს სხვადასხვა მიზეზების გამო. 

9 სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 
 

პროტოკოლის გამოყენება ნაჩვენებია ამბულატორიულ დაწესებულებაში. მისი 

გამოყენება იწყება სამედიცინო დაწესებულებაში 18-65 წლის, ახალი ან 

ჯანმრთელი პაციენტის მიმართვის შემთხვევაში. 
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10   განმარტება 
 

ახალი და ჯანმრთელი პაციენტის შემოწმება რუტინული პრევენციული 

სამედიცინო სერვისია, რომელიც მოიცავს ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობას, 

სკრინინგს და პაციენტის კონსულტირებას დაავადებათა პრევენციის მიზნით. 

არაგადამდები დაავადებები, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები,     

ინსულტი, დიაბეტი ავთვისებიანი სიმსივნეები და ფილტვების ქრონიკული 

დაავადებები, მსოფლიოში სიკვდილობის დაახლოებით 70%-ის მიზეზია6. მათთან 

დაკავშირებული სიკვდილობის თითქმის სამი მეოთხედი და ნაადრევად (70 წლის 

ასაკამდე) განვითარებული სიკვდილის 16 მილიონი შემთხვევის 82% დაბალი და 

საშუალო შემოსავლების ქვეყნებზე მოდის.  

ცხოვრების არაჯანსაღი წესი არაგადამდები დაავადებების განვითარების ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. შესაბამისად, ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება (რაც ნიშნავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღ კვებას,  

თამბაქოს აკრძალვას, ალკოჰოლის ზომიერად მიღებას, მედიკამენტების ბოროტად 

გამოყენების პრევენციას, სუფრის მარილის და შაქრის ჭარბად მოხმარების 

შემცირებას) -  ჯანმრთელობის ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  

რეგულარული პრევენციული ვიზიტების მიზანია დაავადებათა რისკ-

ფაქტორების დროული დადგენა, მოდიფიცირება და დაავადებების გამოვლენა 

ადრეულ სტადიაზე, როდესაც სამედიცინო ჩარევა გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე 

შორსწასული დაავადების შემთხვევაში. პრობლემების ჩამონათვალი, რომელთა 

დადგენა და მოდიფიცირება რეკომენდებულია პრევენციული ვიზიტების დროს, 

მოცემულია ცხრილი N1-ში. 

 

ცხრილი №1 - პრობლემების ჩამონათვალი, რომელთა დადგენა და მოდიფიცირება 

რეკომენდებულია ჯანმრთელი და ახალი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

რეგულარული შემოწმებისას 

 

 

პრობლემა 

 

განმარტება 

 

      

      ჭარბი წონა/სიმსუქნე 

ჭარბი წონა/სიმსუქნე განისაზღვრება სხეულის მასის ინდექსის 

(სმი-ს) მიხედვით, რომელიც გამოითვლება წონის შეფარდებით 

(კგ-ში) სიმაღლის კვადრატთან (მეტრებში). სმი-ს მაჩვენებლის 

საფუძველზე გამოყოფენ ჭარბი წონის/სიმსუქნის შემდეგ 

კატეგორიებს: ჭარბი წონა 25.0–29.9კგ/მ2, სიმსუქნე ≥30.0კგ/მ2. I 

ხარისხის სიმსუქნე 30.0–34.9კგ/მ2; II ხარისხის სიმსუქნე 35.0–

39.9კგ/მ2; III ხარისხის სიმსუქნე ≥40.0კგ/მ2. 

სმი-ს გარდა, ჭარბ წონასთან დაკავშირებული რისკის შეფასების 

მიზნით მნიშვნელოვანია წელის გარშემოწერილობის 
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განსაზღვრა, რის საფუძველზეც შესაძლებელია დადგინდეს ე.წ. 

აბდომინალური (ვისცერული) სიმსუქნის არსებობა, რომელიც 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და მეტაბოლური 

სინდრომის ერთ-ერთი წამყვანი რისკფაქტორია. 

როგორც 2016 წლის STEPS კვლევამ აჩვენა, საქართველოში 

მოსახლეობის 33,2% მსუქანია (სმი≥ 30 კგ/მ2), ხოლო 64,6% (სმი≥ 

25 კგ/მ2)- ჭარბი წონის7. 

ჭარბი წონა  და სიმსუქნე ასოცირებულია არაგადამდები 

დაავადებებით (მაგალითად, შაქრიანი დიაბეტი, გსდ, 

თირკმლის ქრონიკული დაავადება) ავადობისა და 

სიკვდილობის მომატებულ რისკთან.  

ჭარბი წონის/სიმსუქნის და მასთან დაკავშირებული 

ჯანმრთელობის პრობლემების პრევენციის მიზნით, 

რეკომენდებულია, ჯანმრთელ და ახალ პაციენტებში სმი-ს 

გამოთვლა და ≥25კგ/მ2 შემთხვევაში, განსაკუთრებით, დიაბეტის 

მაღალი რისკის დროს, თანმიმდევრული ქცევითი ჩარევების 

შეთავაზება, რომელთა მიზანიც წონის დაკლებაა.  

         ჰიპო/ადინამია  რეგულარული ფიზიკური აქტივობა ამცირებს 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მრავალი არასასურველი 

გამოსვლის რისკს8.  

ნებისმიერი ფიზიკური აქტიურობა უკეთესია, ვიდრე სრული 

ჰიპო/ადინამია. 

ფიზიკური აქტიურობის ინტენსივობის, სიხშირის და/ან 

ხანგრძლივობის მატებასთან ერთად მატულობს მასთან 

დაკავშირებული სარგებელი ჯანმრთელობისთვის, როგორიცაა 

კარდიორესპირაციული და ძვალ-კუნთოვანი ფუნქციების 

გაუმჯობესება, არაგადამდები დაავადებების  და დეპრესიის 

რისკის შემცირება.  

სარგებელი თვალსაჩინოა კვირაში სულ მცირე, 150 წუთი (2,5 

საათი) საშუალო ინტენსივობის ფიზიკური აქტივობისას, 

როგორიცაა მაგალთად, სწრაფი სიარული.  ფიზიკური 

აქტიურობის მატების პროპორციულად მასთან 

დაკავშირებული სარგებელიც მატულობს.  

- სასარგებლოა როგორც აერობული ვარჯიშები, ისე ფიტნეს 

დატვირთვები;  

- ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სარგებელი ვლინდება 

ნებისმიერ ასაკობრივ, რასობრივ და ეთნიკურ ჯგუფში.  

- ვარჯიშის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სარგებელი 

ვლინდება უნარშეზღუდულ პირებშიც.  

- ფიზიკური აქტივობის სარგებელი მნიშვნელვნად აღემატება 

მის შესაძლო რისკს. 

 

   

      არაჯანსაღი კვება  

არაჯანსაღი კვება და ჰიპოდინამია ჭარბი წონისა და სიმსუქნის 

ხელშემწყობი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.  ჭარბი 

წონის არარსებობის პირობებშიც კი, არაჯანსაღი კვება 

ასოცირებულია ავადობისა და სიკვდილობის წამყვან 

მიზეზებთან, როგორიცაა: მე-2 ტიპის დიაბეტი, გულ-
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სისხლძარღვთა დაავადება, ჰიპერტენზია, ოსტეოპოროზი და 

სიმსივნეების გარკვეული სახეობები9. 

ჯანსაღი კვების გეგმა მოიცავს: 

- ხილით, ბოსტნეულით, უხეში დაფქვის მარცვლეულით, 

უცხიმო ან დაბალცხიმიანი რძითა და რძის პროდუქტებით 

მდიდარ საკვებს; 

- უცხიმო საქონლისა და ფრინველის ხორცს, თევზს, 

პარკოსნებს, კვერცხსა და თხილეულს;  

- ნაჯერი ცხიმებით, ტრანს ცხიმებით, ქოლესტეროლით, 

მარილით და შაქრით ღარიბ საკვებს;  

- კალორაჟს, რომელიც შეესაბამება დღიურ ენერგეტიკულ 

მოთხოვნილებას. 

 

    

    თამბაქოს მოხმარება 

თამბაქოს მოხმარება მსოფლიოში ავადობის, სიკვდილობისა და 

უნარშეზღუდულობის ძირითადი თავიდან აცილებადი რისკ-

ფაქტორია. ყოველი 5 სიკვდილიდან ერთი უკავშირდება 

თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეულ დაავადებას10. 

არაგადამდები დაავადებების 2016 STEPS კვლევის მიხედვით 

საქართველოში მოსახლეობის მესამედი (31%) ამჟამინდელი 

მწეველია;  მამაკაცების 57% (ყოველი 10-დან 6 მამაკაცი) 

ამჟამინდელი მწეველია, მათ შორის 90.5% - ყოველდღიური 

მწეველი. ამჟამინდელი თამბაქოს მომხმარებელია ქალების 7%, 

მათ შორის 88.8% - ყოველდღიური მწვეველია. 

ორსულობის დროს თამბაქოს მოხმარება ზრდის 

თანდაყოლილი ანომალიების, პერინატალური გართულებების, 

ნაადრევი მშობიარობის, ნაყოფის საშვილოსნოსშიდა ზრდის 

შეფერხების, პლაცენტის ნაადრევი აცლის, სპონტანური 

აბორტის, მკვდრადშობადობის, ახალშობილის უეცარი 

სიკვდილისა და ადრეული ბავშვობის ასაკში ფილტვის 

ფუნქციის გაუარესების რისკს.  

 

       ალკოჰოლი  

ალკოჰოლის მოხმარებასთან შესაძლოა დაკავშირებული იყოს 

როგორც სასარგებლო, ისე საზიანო ეფექტები, რაც 

დამოკიდებულია მიღებული ალკოჰოლის რაოდენობაზე, ასაკსა 

და პიროვნების სხვა ინდივიდუალურ თავისებურებებზე.  

ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება ნაადრევი სიკვდილობის ერთ-

ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზია.  

ალკოჰოლის არაჯანსაღი მოხმარება ასახავს ქცევითი 

დარღვევების სპექტრს, დაწყებული სარისკო დალევიდან, 

ალკოჰოლის პათოლოგიური მოხმარებით დამთავრებული 

(მაგალითად, ალკოჰოლის ბოროტად მოხმარება; ალკოჰოლზე 

დამოკიდებულება და სხვა). 

ალკოჰოლის „სარისკო“ ან „საფრთხის შემცველი“ მოხმარება 

ისეთი მდგომარეობაა, როცა მიღებული ალკოჰოლის 

რაოდენობა აღემატება დღეში, კვირაში ან თითო ჯერზე 

რეკომენდებულ სიდიდეს, რაც ზრდის ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული პრობლემების რისკს, მაგრამ არ აკმაყოფილებს 

ალკოჰოლის პათოლოგიური მოხმარების (AUD-ის) 
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კრიტერიუმებს11.   ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენებისა და 

ალკოჰოლიზმის ამერიკის ეროვნული ინსტიტუტი  (NIAAA) 

„სარისკო მოხმარებას“ განმარტავს, როგორც ალკოჰოლის 

რაოდენობას, რომელიც აღემატება დღეში 4 სასმისს (56გ/დღეში) 

ან 14 სასმისს კვირაში (196 გ/კვირაში) 21-64 წლის ჯანმრთელი 

მამაკაცებისთვის, ხოლო ნებისმიერი მოზრდილი ქალისთვის ან 

65 წელზე უფროსი ასაკის მამაკაცებისთვის >3 სასმისზე დღეში ან 

7 სასმისზე კვირაში (42გ/დღეში ან 98გ/კვირაში).  

სტანდარტული სასმისი ექვივალენტურია 340 გრამი ლუდის 

(5% ალკოჰოლი), 140 გრამი ღვინის (12% ალკოჰოლი) ან 42 

გრამი არყის (40% ალკოჰოლი). 

ალკოჰოლის ნებისმიერი ოდენობით გამოყენება ორსულობის 

და მოზარდობის პერიოდში ითვლება არაჯანსაღად. 

ორსულობის პერიოდში ალკოჰოლის მოხმარების პრევენცია 

წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ჩარევას 

ნაყოფის თანდაყოლილი დეფექტებისა და განვითარების 

პათოლოგიის თავიდან აცილების მიზნით. 

 

        

      დისლიპიდემია 

არსებობს თვალსაჩინო მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ 

დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების (LDL)  და საერთო 

ქოლესტეროლის მაღალი დონე, ხოლო მაღალი სიმკვრივის 

ლიპოპროტეინების (HDL) ქოლესტეროლის დაბალი დონე 

გულის იშემიური დაავადების (გიდ-ის) მნიშვნელოვანი 

რისკფაქტორებია. გიდ-ის რისკი მატულობს რისკფაქტორების 

რაოდენობის პროპორციულად. მაგალითად, გიდ-ის 10 წლიანი 

რისკი ყველაზე დაბალია ახალგაზრდა მამაკაცებსა და ქალებში, 

რომელთაც არ აღენიშნებათ სხვა რისკფაქტორები, ლიპიდების 

მაჩვენებლების ნორმიდან გადახრის ფონზეც კი12. 

ლიპიდური სპექტის განსაზღვრით შესაძლებელია 

ასიმპტომური პაციენტების გამოვლენა, რომელთათვისაც 

რეკომენდებულია პრევენციული მკურნალობა. არსებული 

მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ლიპიდდამაქვეითებელი 

მედიკამენტური თერაპია მნიშვნელოვნად აქვეითებს გიდ-ის 

სიხშირეს პაციენტებში დისლიპიდემიით. 

ლიპიდდამაქვეითებელი მკურნალობის აბსოლუტური 

სარგებელი დამოკიდებულია კონკრეტული პაციენტის გსდ 

რისკზე. მკურნალობის მნიშვნელოვანი სარგებელი ვლინდება 35 

წელზე უფროს მამაკაცებსა და 45 წელზე უფროს ქალებში, 

რომელთაც გსდ მომატებული რისკი აღენიშნებათ. 

უფრო ახალგაზრდა პაციენტებში გსდ მრავლობითი 

რისკფაქტორებით, მათ შორის, დისლიპიდემიით, 

მკურნალობის სარგებელი ზომიერია, ხოლო რისკფაქტორების 

არარსებობისას აღნიშნული სარგებელი, რომელიც გამოიხატება 

გსდ 10-წლიანი რისკის შემცირებით, უმნიშვნელოა. 

 

   არტერიული ჰიპერტენზია 

მაღალი არტერიული წნევა გავრცელებული მდგომარეობაა, 

რომელიც მოზრდილი მოსახლეობის დაახლოებით 30%-ში 
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გვხვდება13. ამბულატორიულ ვიზიტებზე ჰიპერტენზია 

ყველაზე ხშირად დიაგნოსტირებადი მდგომარეობაა.  

მაღალი არტერიული წნევა გულის უკმარისობის, 

მიოკრდიუმის ინფარქტის, ინსულტის და თირკმლის 

ქრონიკული დაავადების წამყვანი რისკფაქტორია. 

ჰიპერტენზიის სკრინინგის სარგებელზე მრავალი მაღალი 

დონის მტკიცებულება არსებობს. მაღალი არტერიული წნევის 

სკრინინგი და შესაბამისი მკურნალობა რეკომენდებულია 18 

წელს ზევით მოსახლეობაში, რითაც შესაძლებელია გულ-

სისხლძარღთა ფატალური შემთხვევების სიშირის 

მნიშვნელოვანი შემცირება.  

 

 

   ინსულინდამოუკიდებელი    

შაქრიანი დიაბეტი 

მე-2 ტიპის შაქრიანი დიაბეტი მეტაბოლური დარღვევაა, 

რომელიც ხასიათდება ინსულინორეზისტენტობით და 

ინსულინის შედარებითი დეფიციტით, რის შედეგადაც 

ვითარდება ჰიპერგლიკემია. დიაბეტის სადიაგნოსტიკო 

კრიტერიუმებია: გლიკოზირებული ჰემოგლობინი A1C≥6.5%, 

უზმოდ პლაზმის გლუკოზა≥7მმოლ/ლ (126მგ/დლ), ან ორალური 

გლუკოზატოლერანტობის ტესტიდან 2 საათში პლაზმის 

გლუკოზა≥11,1მმოლ/ლ (200მგ/დლ).   

უზმოდ გლიკემიის დარღვევა (IFG) და გლუკოზისადმი 

ტოლერანტობის დარღვევა (IGT) გლუკოზის მეტაბოლიზმის 

ნორმიდან გადახრაა, რომელიც არ აკმაყოფილებს დიაბეტის 

სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმებს, მაგრამ წარმოადგენს გსდ 

რისკფაქტორს და გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია 

განიცადოს პროგრესირება დიაბეტის ჩამოყალიბებამდე 

(იხილეთ შაქრიანი დიაბეტის მართვის ეროვნული 

პროტოკოლი).  

გლუკოზის მეტაბოლიზმის დარღვევის მოდიფიცირებად რისკ-

ფაქტორებს მიეკუთვნება ჭარბი წონა ან სიმსუქნე, ჰიპოდინამია 

და თამბაქოს წევა. გლუკოზის მეტაბოლიზმის დარღვევა ასევე 

ხშირად ასოცირებულია სხვა გსდ რისკფაქტორებთან, 

როგორიცაა ჰიპერლიპიდემია და ჰიპერტენზია. 

სხვადასხვა კვლევის მონაცემზე დაყრდნობით, IFG ან IGT-ს 

მქონე პაციენტებში ცხოვრების სტილის მოდიფიცირება, ავლენს 

ზომიერ სარგებელს მდგომარეობის პროგრესირების შენელების 

თვალსაზრისით დიაბეტის დროს. ამასთან, ცხოვრების სტილის 

ცვლილებასთან დაკავშირებული ჩარევის სარგებელი 

აღემატებოდა მეტფორმინით ან სხვა მედიკამენტებით 

მკურნალობის სარგებელს14.  

 

     გულ-სისხლძარღვთა   

დაავადება 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადება (გსდ) სიკვდილობისა და 

უნარშეზღუდულობის წამყვანი მიზეზია მსოფლიოში. 

კლინიკური კვლევები აჩვენებს, რომ მოდიფიცირებადი რისკ-

ფაქტორების დადგენითა და მკურნალობით შესაძლებელია გსდ 

რისკის შემცირება. 

გსდ რისკის შეფასება გულისხმობს ინდივიდისთვის დროის 

გარკვეულ პერიოდში (ჩვეულებრივ, 10 წელიწადში) გსდ 
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ფატალური შემთხვევის (მაგალითად, მიოკარდიუმის 

ინფარქტის ან ინსულტის) განვითარების ალბათობის 

გამოთვლას რისკ-ფაქტორების კომბინირებული შეფასების 

საფუძველზე. 

გსდ რისკის გამოთვლა რეკომენდებულია 40-79 წლის 

პაციენტებისთვის, რომელთაც არ აქვთ დიაგნოსტირებული გსდ 

ან არ მიეკუთვნებიან მაღალი რისკის კატეგორიას (მაგალითად, 

გულის უკმარისობა, ან თირკმლის ქრონიკული დაავადება), 

სულ მცირე, 5 წელიწადში ერთხელ. ეს კალკულაცია ემყარება 

ინფორმაციას პაციენტის ასაკზე, სქესზე, მწეველობის 

სტატუსზე, ტოტალური და მაღალი სიმკვრივის 

ქოლესტეროლის მაჩვენებელზე, სისტოლურ წნევასა და 

დიაბეტის არსებობაზე15. 

 

 

    

   სარძევე ჯირკვლის კიბო 

სარძევე ჯირკვლის კიბო ქალებში კიბოთი გამოწვეული 

სიკვდილობის წამყვანი მიზეზია მსოფლიოში. საქართველოს 

კიბოს რეგისტრის მონაცემებით, სარძევე ჯირკვლის კიბო 

ყველაზე გავრცელებული ლოკალიზაციის კიბოა. 2017 წლის 

მონაცემებით მისი ინციდენტობის მაჩვენებელი 100 000 ქალზე 

79.6-ია16. ამასთან, ძუძუს კიბოს ახალი შემთხვევების 

დაახლოებით 50%  გამოვლენილია დაავადების I და II 

სტადიაზე.  ყველაზე ხშირად სარძევე ჯირკვლის კიბოს 

დიაგნოსტირება ხდება 55-64 წლის ასაკობრივ ჯგუფში, ხოლო 

ძუძუს კიბოთი სიკვდილობის საშუალო ასაკი 68 წელია17.  

არსებობს მყარი მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ 

მამოგრაფიული სკრინინგი 40-74 წლის ქალებში ამცირებს 

სარძევე ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეულ სიკვდილობას, ამასთან 

სკრინინგთან დაკავშირებული სარგებელი მატულობს ასაკის 

მატებასთან ერთად. კერძოდ, 40-49 წლის ასაკში ეს სარგებელი 

მინიმალურია, ხოლო 60-69 წლის ასაკში - მაქსიმალური.   

ასაკი სარძევე ჯირკვლის კიბოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკ-

ფაქტორია. 75 წელს ზევით ასაკში მამოგრაფიული სკრინინგის 

სარგებელის შესახებ პირდაპირი მტკიცებულებები არ 

მოიპოვება.  

 

 

   საშვილოსნოს ყელის კიბო 

საშვილოსნოს ყელის კიბო არის ქალებში ერთ-ერთი ყველაზე 

გავრცელებული დაავადება მსოფლიოში და იკავებს მეორე 

ადგილს ძუძუს კიბოს შემდეგ, როგორც ავადობის, ისე 

სიკვდილობის მაჩვენებლებით. ყოველწლიურად მსოფლიოში 

450 000 ქალი ავადდება საშვილოსნოს ყელის კიბოთი და მათი 

80% განვითარებადი ქვეყნების მაცხოვრებელია.  

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი რეკომენდებულია 25 ან 

30 წლის ასაკიდან 60 ან 65 წლის ასაკამდე ((Advisory Committee 

on Cancer prevention, 2000; Coleman et al 1993); საბჭოს 

რეკომენდაციით, სკრინინგი დაწყებული უნდა იყოს  არაუადრეს 

20 წლის და არაუგვიანეს 30 წლის ასაკისა. აღნიშნულ 

რეკომენდაციებში არ არსებობს კონკრეტული მითითება 

სკრინინგის შეწყვეტის ასაკის თაობაზე. პროგრამის 
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“ევროპა კიბოს წინააღმდეგ” საკონსულტაციო კომიტეტის 

(Advisory Committee) რეკომენდაციებით, ზედა ასაკობრივი 

საზღვარი არ უნდა ჩამოუვარდებოდეს 60 წელს18. 

 

 

   მსხვილი ნაწლავის კიბო 

მსხვილი ნაწლავის კიბოს (კოლრექტალური კიბო) სიხშირე და 

მასთან დაკავშირებული სიკვდილობა მნიშვნელოვნად 

მერყეობს მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოში 2017 წელს 

ქალებში რეგისტრირებული ყველა ლოკალიზაციის კიბოს ახალ 

შემთხვევებში კოლორექტული კიბო მე-3 ადგილზეა. 2015 – 

2016 წლებში კაცებში რეგისტრირებული ყველა ლოკალიზაციის 

კიბოს ახალ შემთხვევებში კოლორექტული კიბო მე-4 

ადგილზეა, რეგისტრის 2017 წლის მონაცემების მიხედვით 

კოლორექტული კიბო მე-3 ადგილზე დაფიქსირდა15. 

გლობალურად კოლორექტული კიბო სიხშირით მესამე 

ადგილზეა მამაკაცებში და მეორე ადგილზე ქალებში, რამაც 

2018 წელს ჯანმო-ს GLOBOCAN-ის ბაზის მონაცემებით 1.8 

მილიონი ახალი შემთხვევა და 861 000 სიკვდილის შემთხვევა 

შეადგინა მსოფლიოს მასშტაბით. სიხშირე გაცილებით მაღალია 

მამაკაცებში ქალებთან შედარებით19. კოლორექტული კიბოს 

ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკ-ფაქტორი ასაკია. მსხვილი 

ნაწლავის კიბო იშვიათია 40 წლამდე ასაკში. სიხშირის მატება 

იწყება 40-დან 50 წლამდე და ყოველ შემდგომ დეკადაში 

განაგრძობს მატებას.  

კოლორექტული კიბოს სკრინინგის რეკომენდებული  

მეთოდები ეფექტურია დაავადების ადრეულ სტადიაზე. 

არსებობს მყარი მეცნიერული მტკიცებულებები, რომ სკრინინგი 

50-75 წლის ასაკობრივ ჯგუფში ამცირებს მსხვილი ნაწლავის 

კიბოთი სიკვდილობას, ამასთან სკრინინგის მიზნით 

გამოყენებული ტესტები თითქმის თანაბრად ეფექტურია 

დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მიზნით, თუმცა, 

რა თქმა უნდა, ცალკეული მათგანი განსხვავებული 

უპირატესობითა და ნაკლით ხასიათდება.  

     

      პროსტატის კიბო 

პროსტატის კიბო კიბოს მეორე უხშირესი მიზეზია მამაკაცებში 

ფილტვის კიბოს შემდეგ20. განვითარებულ ქვეყნებში 

პროსტატის კიბოს დიაგნოზი ძირითადად იმ სტადიაზე ისმება, 

როცა დაავადება ჯერ კიდევ წინამდებარე ჯირკვლით 

შემოიფარგლება, რაც ნაწილობრივ პროსტატ-სპეციფიკური 

ანტიგენის (PSA) სკრინინგს უკავშირდება.  

PSA არ წარმოადგენს სპეციფიკურ ტესტს კიბოსთვის;  მისი 

მნიშვნელობა შესაძლოა ნორმიდან გადახრილი იყოს როგორც 

კიბოს არარსებობისას, ასევე იყოს ნორმის ფარგლებში -  კიბოს 

არსებობის დროს. შესაბამისად, ავტორიტეტული 

საერთაშორისო ორგანიზაციები რეკომენდაციას არ უწევენ 

პროსტატის კიბოს რუტინულ სკრინინგს PSA-ტესტით, 

რადგანაც 55 წლამდე ასაკის მამაკაცებში დაავადების სიხშირე 

და მასთან დაკავშირებული სიკვდილობა დაბალია, ხოლო 

სკრინინგის სარგებელი ბუნდოვანია და არსებობს ზიანის 
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თვალსაჩინო მტკიცებულებები. თუმცა, მეორეს მხრივ, PSA 

სკრინინგმა სიმპტომურ პაციენტებში შესაძლოა, ხელი შეუწყოს 

პროსტატის კიბოს ადრეულ გამოვლენას, შესაბამისად, PSA 

ტესტის შეთავაზება პაციენტისთვის, რეკომენდებულია 

ინდივიდუალურ რისკის გათვალისწინებით და პაციენტის 

ინფორმირებულ თანხმობის მიღების მიზნით. 

 

 

       აივ/შიდსი 

აივ-ინფექცია დაავადებაა, რომელსაც იწვევს ადამიანის 

იმუნოდეფიციტის ვირუსი და ტიპიურად გადაეცემა 

სქესობრივი კონტაქტის, ინტრავენური მედიკამენტების 

საზიარო მოხმარების და დედიდან ნაყოფზე ტრანსმისიის 

გზით, რომელსაც ადგილი აქვს მშობიარობის ან ძუძუთი კვების 

პროცესში. შიდსი აბრევიატურაა და იშიფრება, როგორც 

შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი, რომელიც აივ-

ინფექციის შედეგად ვითარდება. აივ-ინფიცირებულმა 

პაციენტმა სამედიცინო დახმარებას შესაძლოა დაავადების 

ნებისმიერ სტადიაზე მიმართოს. არ არსებობს დაავადების 

სპეციფიკური ფიზიკური ნიშნები და შესაძლოა გამოვლინდეს 

ნებისმიერი ინფექციური დაავადების სახით.   

საქართველოში 2020 წლის მონაცემებით რეგისტრირებულია 

აივ-ინფიცირების 8074 შემთხვევა21. 

არსებობს მყარი მეცნიერული მტკიცებულებები იმასთან 

დაკავშირებით, რომ აივ-ინფექციის ადრეულ სტადიაზე 

გამოვლენა და ადრეული მკურნალობა ეფექტურია მასთან 

დაკავშირებული გამოსავლების ან სიკვდილობის რისკის 

შემცირების თვალსაზრისით; ამასთანავე, 

ანტირეტროვირუსული თერაპია მნიშვნელოვნად ამცირებს 

არაინფიცირებულ სქესობრივ პარტნიორზე აივ-ტრანსმისიის 

რისკს, ხოლო აივ-ინფიცირებული ორსულის 

ანტირეტროვირუსული მკურნალობა - დედიდან ნაყოფზე 

ინფექციის გადაცემის რისკს22.  

პირველადი ჯანდაცვის დონეზე C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და 

ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლის 

თანახმად23, ამჟამად საქართველოში აივ ინფექციაზე ტესტირების 

შეთავაზება რეკომენდებულია რუტინულად, ყველა 

პაციენტისთვის (18 – 65 წლის ასაკის) ვინც სამედიცინო 

დაწესებულებას ნებისმიერი მიზეზის გამო მომართვას. 

 

 

 

        C ჰეპატიტი 

ჰეპატიტი C ვირუსული (HCV) ინფექცია ღვიძლის ერთ-ერთი 

უხშირესი ქრონიკული დაავადებაა;  

C ვირუსით (HCV) ინფიცირების შედეგად, ვითარდება 

ქრონიკული ინფექცია, რომელიც შემთხვევათა 50 - 85%-ში 

ქრონიკული ჰეპატიტის ჩამოყალიბებას იწვევს. თუმცა,  

ქრონიკული HCV ინფექცია, ჩვეულებრივ, ნელა 

პროგრესირებადია და შესაძლოა არც კი გამოიწვიოს ღვიძლის 

კლინიკურად გამოვლენილი დაავადება. ქრონიკული 

ინფექციის მქონე პაციენტთა დაახლოებით 5-30%-ს 
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ინფიცირებიდან 20-30 წელიწადში უვითარდება ღვიძლის 

ციროზი.  

იმის გამო, რომ ქრონიკული ვირუსული C (HCV) ჰეპატიტი 

ხშირად ასიმპტომურია, სკრინინგი აუცილებელია 

დაავადებული პაციენტების ადრეულ სტადიაზე 

გამოსავლენად. ინფიცირებული პაციენტების 

დაიგნოსტიკისათვის ქრონიკული C ჰეპატიტის პირველადი 

დიაგნოსტიკისათვის რეკომენდებულია სეროლოგიური 

მეთოდის შეთავაზება 18-65 წლის ზემოთ ნებისმიერი პირისთვის 

პჯდ-ში22. 

 

 

       ტუბერკულოზი 

ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც იწვევს 

ტუბერკულოზის მიკობაქტერია. იგი, ჩვეულებრივ, აზიანებს 

ფილტვებს, რის შედეგადაც ვითარდება ფილტვის 

ტუბერკულოზი, თუმცა პათოლოგიური პროცესი შესაძლოა 

ლოკალიზებული იყოს ნებისმიერ სხვა ქსოვილსა თუ 

ორგანოში, რის შედეგადაც ვითარდება ფილტვგარეშე 

ტუბერკულოზი. 

საქართველოში ტუბერკულოზი კვლავ რჩება საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მნიშვნელოვან ტვირთად. ჯანმოს მონაცემებით, 

2017 წელს ქვეყანაში ტუბერკულოზის 2 927 შემთხვევაა (100 000 

მოსახლეზე 86 შემთხვევა) დარეგისტრირებული, მათგან 597- 

ახალი და რელაფსის შემთხვევა იყო. რიფამპიცინისადმი 

რეზისტენტული (RR-TB) და მულტირეზისტენტული 

ტუბერკულოზი (MDR-TB) აღირიცხა ახალი შემთხვევების 11%-

სა და წარსულში ნამკურნალევ შემთხვევათა 30%-ში. 

არსებობს მყარი მეცნიერული მტკიცებულებები, რომ 

ტუბერკულოზის სკრინინგი მაღალი რისკის ჯგუფებში 

(აქტიური ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტები, 

პატიმრები, აივ-ინფიცირებულები, C-ჰეპატიტით 

დაავადებულები, იმუნოკომპრომეტირებულები და სხვა) 

ეფექტურია ლატენტური დაავადების ან დაავადების ადრეულ 

სტადიაზე გამოვლენის მიზნით. სკრინინგულ ტესტებს 

მიეკუთვნება, მაგალითად, მანტუს ტუბერკულინის კანის სინჯი 

ან ინტერფერონ-გამა (IGRAs) სისხლის ტესტი, რომლებიც 

ზომიერი მგრძნობელობით და მაღალი სპეციფიკურობით 

გამოირჩევიან. 

პჯდ-ში აქტიური ტუბერკულოზის სკრინინგისთვის 

რეკომენდებულია პაციენტების გამოკითხვა დამახასიათებელი 

სიმპტომების გამოსავლენად. ფილტვის ტუბერკულოზის 

დიაგნოზი დასტურდება მხოლოდ ნახველის ანალიზით. 

კლინიკური შეფასება და რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 

შესაძლოა ფილტვის პათოლოგიაზე მიუთითებდეს, მაგრამ 

დიაგნოზის დასადასტურებლად საკმარისი არ არის (იხ. 2019 

წლის ჯანმრთელობს დაცვის სახელმწიფო პროგრამები)24 
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11 რეკომენდაციები - სკრინინგის პერიოდულობა და მეთვალყურეობის 

სქემა 

ჭარბი წონა/სიმსუქნე - რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

 

ჭარბ 

წონასთან/სიმსუქნესთან 

დაკავშირებული რისკი 

ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

ზომიერი რისკი: 

ნებისმიერი პირი >18 

წელზე  

 ყველა პაციენტს 18 წლის ზევით უნდა 

განესაზღვროს სხეულის მასის ინდექსი (სმი) და 

გაეზომოს წელის გარშემოწერილობა(სმი-ს და 

წელის გარშემოწერილობის კლასიფიკაცია 

იხილეთ ცხრილი 2 და ცხრილი 3-ში) 

 კონსულტირება ჯანსაღი კვებისა და ფიზიკური 

აქტივობის შესახებ 

3 წელიწადში 

ერთხელ 

მომატებული რისკი: 

პაციენტები დიაბეტით, 

გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებით, ინსულტით, 

ღვიძლის დაავადებებით, 

პოდაგრით 

- სხეულის მასის ინდექსის (სმი) და  წელის 

გარშემოწერილობის განსაზღვრა 

- ინდივიდუალური ან ჯგუფური კონსულტირება 

ჯანსაღი კვებისა და ფიზიკური აქტივობის 

შესახებ 

 12 თვეში 

ერთხელ 

დადგენილი რისკი 

პაციენტები, რომელთაც 

აღენიშნებათ ჭარბი წონა 

ან სიმსუქნე და 

ესაჭიროებათ წონაში 

დაკლება 

- წონისა და წელის გარშემოწერილობის 

განსაზღვრა; 

- წონის კორექციის გეგმის შემუშავება; 

- ქცევითი კონსულტირება, რომლის მიზანიცაა 

წონის დაკლება; 

- გაითვალისწინეთ რეფერალი 

დიეტოლოგ/ენდოკრინოლოგ/რეაბილიტოლოგთ

ან: 

- წონის კორექციის ხელშეწყობისთვის; 

- ინდივიდუალური ან ჯგუფური დიეტური 

რეკომენდაციებისთვის; 

- ფიზიკური აქტივობის პროგრამის შესარჩევად. 

6 თვეში ერთხელ* 

* ქცევითი ცვლილების ეფექტი უნდა შეფასდეს 2 კვირაში 

 

ცხრილი N2. წონის კლასიფიკაცია სმი-ს მაჩვენებლების საფუძველზე 

კლასიფიკაცია სმი კატეგორია (კგ.მ2) ჯანმრთელობის პრობლემების 

განვითარების რისკი 

ნორმაზე დაბალი <18.5 მომატებული 

ნორმალური წონა 18.5–24.9 მცირე 

ჭარბი წონა 25.0–29.9 მომატებული 



17 
 
 

 

სიმსუქნე ≥30.0   

    I ხარისხი 30.0–34.9 მაღალი 

    II ხარისხი 35.0–39.9 ძალიან მაღალი  

    III ხარისხი ≥40.0 უკიდურესად მაღალი 

 

ცხრილი N3. ეთნიკურობისთვის სპეციფიკური წელის გარშემოწერილობა 

ეთნიკური ჯგუფი ცენტრალური/აბდომინალური სიმსუქნე  

  მამაკაცი ქალი 

ევროპული ≥94 სმ ≥80 სმ 

სამხრეთ აზია, ჩინეთი, იაპონია ≥90 სმ ≥80 სმ 

 

ჰიპო/ადინამია - რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

 

ასაკობრივი ჯგუფი ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

18-65 წლის მოზრდილები  - რეკომენდებულია გამოკითხვა ფიზიკური 

აქტივობის  ხარისხისა და მჯდომარე 

ცხოვრების წესის შესახებ და შეფასება 

(ფიზიკური აქტივობის კლასიფიკაცია იხილეთ 

ქვემოთ)  

- რეკომენდებულია კვირის უმეტესი დღეებში 

გარკვეული ტიპის აქტივობა, მაგალითად, 

კვირაში 2,5-5 საათი ზომიერი ფიზიკური 

დატვირთვა, ან 1,25-2,5 სთ ინტენსიური 

ფიზიკური დატვირთვა ან ორივეს კომბინაცია1.   

- რეკომენდებულია ფიტნეს-ვარჯიშები სულ 

მცირე, კვირაში ორი დღის მანძილზე; 

- რეკომენდებულია ხანგრძლივი მჯდომარე 

პერიოდების შემცირება 

3 წელიწადში 

ერთხელ 

≥ 65 წელზე ასაკის პირები - რეკომენდებულია გამოკითხვა ფიზიკური 

აქტივობის  ხარისხისა და მჯდომარე 

2 წელიწადში 

ერთხელ 

                                                           
1 ზომიერი ფიზიკური აქტივობა (დატვირთვა, რომლის დროსაც შესაძლებელია საუბარი, მაგრამ არა 

სიმღერა) - სწრაფი სიარული (არა უმეტეს 4კმ/სთ სიჩქარით), აქვა აერობიკა, ველოსიპედით 

სიარული სწორ ზედაპირზე 16კმ/სთ-მდე სიჩქარით, ტენისი, სამეჯლისო ცეკვა, სამუშაო ბაღში. 

ინტენსიური ფიზიკური აქტივობა (დატვირთვა, როცა შეუძლებელია გადაბმულად რამდენიმე 

სიტყვაზე მეტის თქმა სუნთქვის გახშირების გამო) - ხტუნვა, სირბილი, სპორტული ცურვა, 

აერობული ცეკვა, ველოსიპედით სიარული 16კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, მათ შორის 

უსწორმასწორო ზედაპირზე, მძიმე სამუშაო ბაღში (მაგალითად, ბარვა ან თოხნა), ალპინისტური 

სპორტი და ა. შ. 
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ცხოვრების წესის შესახებ და შეფასება 

შესაბამისი კლასიფიკაციის საფუძველზე 

(იხილეთ ქვემოთ);  

- რეკომენდებულია ყოველდღიური რაიმე ტიპის 

ფიზიკური აქტივობა, რომლის მიზანიცაა 

ზოგადი ფიზიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება;  

- რეკომენდებულია ფიზიკური აქტივობის 

სიხშირისა და ინტენსივობის თანდათანობით 

გაზრდა; 

- მიზანშეწონილია კვირის უმეტესი დღეების 

მანძილზე 30 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური 

აქტივობა. 

 

არაჯანსაღი კვება - რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

 

არაჯანსაღ კვებასთან 

დაკავშირებული რისკი 

ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

ზომიერი რისკი 

18-65 წლის მოზრდილები  

- რეკომენდებულია დღის განმავლობაში 

მოხმარებული ხილისა და ბოსტნეულის 

ულუფების  (იხილეთ სურათი 1), ასევე შაქრის, 

მარილის, ალკოჰოლისა და ნაჯერი ცხიმების 

რაოდენობის გამოკითხვა. 

- ყველა პაციენტს უნდა ერჩიოს დღის მანძილზე 

მინიმუმ 5 ულუფა ბოსტნეულის და 2 ულუფა 

ხილის მიღება. 

3 წელიწადში 

ერთხელ 

მაღალი რისკი 

 ჭარბი წონა ან სიმსუქნე 

 გსდ მაღალი 10 წლიანი 

რისკი (>15%) 

 გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებები, მათ 

შორის ინსულტი 

ანამნეზში ან პირველი 

რიგის ნათესავებში 60 

წლამდე ასაკში. პირადი 

ანამნეზის შემთხვევაში 

ასაკს მნიშვნელობა არ 

აქვს. 

 მე-2 ტიპის დიაბეტი ან 

დიაბეტის მომატებული 

რისკი 

- რეკომენდებულია რჩევა ნაჯერი ცხიმის, 

სუფრის მარილის, შაქრის (შაქრის შემცველი 

სასმელების ჩათვლით) და ალკოჰოლის 

შემცირებასა და ხილის და ბოსტნეულის 

ულუფების გაზრდის შესახებ. 

-  პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს კონსულტირება 

ჭარბ წონასთან/სიმსუქნესთან დაკავშირებულ 

რისკზე და ერჩიოს დღიური კალორაჟის 

შემცირება (დაახლოებით 600კკალ-ით დღეში) 

და ფიზიკური აქტივობის ინტენსივობის 

გაზრდა დღეში 60 წუთი ზომიერი ფიზიკური 

დატვირთვა კვირაში ხუთი დღე. 

- პაციენტს უნდა მიეცეს საგანმანათლებლო 

მასალა ჯანსაღ კვებაზე და საჭიროების 

შემთხვევაში გაიგზავნოს დიეტოლოგთან 

ინდივიდუალური კვებითი გეგმის შესარჩევად. 

6 თვეში ერთხელ 
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ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები შემდეგია: 

- ყოველდღიურად ბოსტნეულის 5 ულუფა (სხვადასხვა ტიპის და ფერის) და სულ 

მცირე, ხილის 2 ულუფა.  

- მარცვლეული ან ბურღულეული (უფრო მეტად უხეში დაფქვის და/ან ბოჭკოთი 

მდიდარი, მაგალითად, შვრია, ქერი, ჭვავი, ბრინჯი, კუსკუსი, მაკარონი და სხვა). 

- უცხიმო ხორცი, თევზი, ფრინველი, კვერცხი, თხილეული და მზესუმზირა. 

რეკომენდებულია: 

- ნაჯერი ცხიმისა და მარილის შეზღუდვა; 

- ალკოჰოლის შეზღუდვა; 

- ტკბილი სასმელების მორიდება და ხილის წვენების შეზღუდვა; 

- შაქრის შემცველი საკვების მორიდება; 

- წითელი ხორცის  (არა უმეტეს 3-4 ჯერ კვირაში) და  დამუშავებული ხორცის (მაგ. 

ძეხვეული) შეზღუდვა. 

- საკვების მომზადების და შენახვის უსაფრთხოების წესების დაცვა. 

 

სურათი 1-ზე წარმოდგენილია ხილისა და ბოსტნეულის ულუფების რეკომენდებული 

რაოდენობა 2000კკალ კვებითი გეგმის შემთხვევაში. რაც შეეხება, საკვების სხვა ჯგუფებს, 

მათი მიახლოებითი რეკომენდებული რაოდენობა/ულუფები მითითებულია ცხრილი 4-

ში. 

 

სურათი 1. ხილისა და ბოსტნეულის რეკომენდებული ულუფების რაოდენობა 2000კკლ 

კვებითი გეგმის შემთხვევაში. 

 

ცხრილი N4. ჯანსაღი კვების 

დროს რეკომენდებული 

საკვების სახეობები და 

ულუფების რაოდენობა25 

 

 

პროდუქტის სახეობა ულუფების 

რეკომენდებული 

რაოდენობა დღეში 

მაგალითები (1 ულუფა) 

ბურღულეული 

საიდანაც სულ მცირე, ნახევარი 

მაინც უნდა იყოს ბოჭკოთი 

მდიდარი უხეში დაფქვის 

მარცვლეული. 

6 ულუფა დღეში 1 ნაჭერი პური - 30 გრ; 

1 მცირე ზომის თხელი 

ლავაში; 

1 ფინჯანი მზა ფანტელები; 

30გ (⅛ ფინჯანი) უმი 

მაკარონი ან ბრინჯი; 

1/2 ფინჯანი მომზადებული 

ბრინჯი, მაკარონი ან 
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ბურღული;  

1/2 ფინჯანი პოპკორნი 

რძე და რძის ნაწარმი 

დაბალცხიმიანი ან უცხიმო 

 

3 ულუფა დღეში 1 ფინჯანი რძე 

1 ფინჯანი იოგურტი 

45 გრამი ყველი 

 

 

 

 

ფრინველის და საქონლის 

ხორცი, კვერცხი 

მჭლე, კან- და ცხიმგაცლილი 

 

 

 

 

8-9 ულუფა კვირაში 

 

 

 

85 გრამი მომზადებული 

საქონლის ან ფრინველის 

ხორცი;  

1 კვერცხი ან 2 კვერცხის 

ცილა 

თევზი და ზღვის პროდუქტები 

უმჯობესია ცხიმიანი თევზი, 

რომელიც შეიცავს ω-3 ცხიმოვან 

მჟავებს 

 

2-3 ულუფა კვირაში 85 გრამი თევზი ან ზღვის 

პროდუქტი 

 

თხილეული, მზესუმზირა და 

პარკოსნები 

 

5 ულუფა კვირაში 1 სუფრის კოვზი არაქისის 

კარაქი; 

2 სუფრის კოვზი ან 15 გრამი 

თხილეული ან 

მზესუმზირა; 

¼ ფინჯანი მომზადებული 

ლობიო ან ბარდა 

ცხიმი და ზეთი 

უმჯობესია უჯერი 

 

3 ულუფა დღეში 1 სუფრის კოვზი 

მცენარეული ზეთი 

(კანოლას, სიმინდის, 

ზეითუნის, სოიოს, 

მზესუმზირის); 

1 სუფრის კოვზი რბილი 

მარგარინი; 

1 სუფრის კოვზი 

დაბალცხიმიანი მაიონეზი; 

1 სუფრის კოვზი სასალათე 

სოუსი. 

 

 

თამბაქოს მოხმარება - რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

 

არაჯანსაღ კვებასთან 

დაკავშირებული რისკი 

ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 



21 
 
 

 

ზომიერი რისკი 

≥18 წელზე ყველა 

მოზრდილი 

- რეკომენდებულია პაციენტს ჰკითხოთ 

რამდენს და რა სიხშირით ეწევა; 

- რეკომენდებულია პაციენტს მიეცეს რჩევა 

მოწევის მიტოვებაზე, დაისახოს მიზნები, 

საჭიროებისამებრ ერჩიოს ფარმაკოთერაპია?, 

რეფერალი და მეთვალყურეობა. 

ოპორტუნისტულად 

გართულებების მაღალი 

რისკი 

 პაციენტები მოწევასთან 

დაკავშირებული 

დაავადებებით 

- რეკომენდებულია პაციენტს ერჩიოს მოწევის 

მიტოვება, შეთანხმდეს თამბაქოსთვის თავის 

დანებების სამიზნეები, ერჩიოს 

ფარმაკოთერაპია და საჭიროებისამებრ 

რეფერალი და მხარდაჭერა.  

- ნიკოტინჩანაცვლებითი მედიკამენტური 

თერაპიის დოზის შერჩევისათვის 

რეკომენდებულია მოხდეს პაციენტის 

დამოკიდებულების განსაზღვრა (იხილეთ 

დანართი №1 - ნიკოტინდამოკიდებულების 

განსაზღვრის ფაგერსტრომის ტესტი). 

ოპორტუნისტულად, 

იდეალში ყოველ 

ვიზიტზე 

პაციენტები რომელთაც ესაჭიროებათ განსხვავებული მიდგომა ზომიერი რისკისას 

- პაციენტები მენტალური 

პრობლემებით; 

- პაციენტები სხვა 

წამალდამოკიდებულებ

ით 

- რეკომენდებულია ფარმაკოთერაპიის 

სიფრთხილით გამოყენება, რადგანაც 

ნიკოტინი და ნიკოტინის მოხსნა 

მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს 

მედიკამენტების მეტაბოლიზმზე.  

- პაციენტებში მიმდინარე ან ანამნეზში 

დეპრესიით, ქცევით მხარდაჭერასთან 

ერთად რეკომენდებულია ხასიათობრივი 

პრობლემების მართვა. 

ოპორტუნისტულად, 

იდეალში ყოველ 

ვიზიტზე 

ორსულები - რეკომენდებულია რჩევა მოწევის 

მიტოვებაზე, თავის დანებების მიზნების 

შეთანხმება, რეფერალი თავის დანებების 

ხელშემწყობ პროგრამაში.  

ყოველ 

ანტენატალურ 

ვიზიტზე 

მცირეწლოვანი ბავშვების 

მშობლები 
- რეკომენდებულია რჩევა მოწევის 

მიტოვებაზე. თუ მშობელი ვერ ანებებს თავს 

მოწევას, ურჩიეთ: 

- მოწიოს ბავშვებისგან მოშორებით; 

- არ მოწიოს ბავშვებთან საზიარო სივრცეში 

(მაგალითად, მანქანით ერთად 

მგზავრობისას). 

 

  ყოველ ვიზიტზე 

ოპორტუნისტულად 

 

თამბაქოს გადაგდების ხანმოკლე ინტერვენციების ერთ-ერთი მოდელის მაგალითია 5A-ს 

მოდელი (იხილეთ დანართი №2). 
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ალკოჰოლის მოხმარება - რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

 

ალკოჰოლის მოხმარებასთან 

დაკავშირებული რისკი 

ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

დაბალი რისკი 

≥18 წელზე ყველა მოზრდილი 

- რეკომენდებულია გამოკითხვა 

ალკოჰოლის მოხმარებული 

რაოდენობისა და სიხშირის შესახებ; 

- სტატუსის შეფასების მიზნით 

რეკომენდებულია ალკოჰოლის 

მოხმარების დარღვევის 

საიდენტიფიკაციო ტესტის, AUDIT-C-ს 

(The alcohol use disorder identification test-

consumption ) ან CAGE-კითხვარის 

გამოყენება (იხილეთ დანართი №3).  

- ინფორმაციის მიწოდება ალკოჰოლის 

ზომიერი მოხმარების შესახებ: არა 

უმეტეს ორი სტანდარტული სასმისისა 

დღეში და არაუმეტეს ოთხი 

სტანდარტული სასმისისა კვირის 

რომელიმე ერთ დღეს (იხილეთ დანართი 

№4).  

სამ წელიწადში 

ერთხელ 

     მომატებული რისკი 

- ხანდაზმულები; 

- ახალგაზრდა მოზრდილები, 

რომელთაც 

ავტოკატასტროფისა და 

უბედური შემთხვევების 

უფრო მაღალი რისკი აქვთ; 

- პაციენტები ალკოჰოლზე 

დამოკიდებულების 

ოჯახური ანამნეზით;  

- რჩევა ალკოჰოლის მოხმარებასთან 

დაკავშირებული ზიანის მომატებული 

რისკის შესახებ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ოპორტუნისტულად 

- სარისკო აქტივობებში 

მონაწილე პირები 

(მაგალითად, ავტორბოლა, 

ნაოსნობა, ყვინთვა, 

ექსტრემალური სპორტი, 

ნარკომომხმარებლები) 

- რჩევა იმის შესახებ, რომ დალევაზე უარი 

ყველაზე უსაფრთხო ალტერნატივაა 

ოპორტუნისტულად 

- ქალები, რომლებიც გეგმავენ 

ორსულობას ან არიან 

ორსულად 

- რჩევა იმის შესახებ, რომ დალევაზე უარი 

ყველაზე უსაფრთხო ალტერნატივაა 

ყველა 

ანტენატალურ 

ვიზიტზე 
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- პაციენტები ფიზიკური 

პრობლემით, რომელიც 

უარესდება ალკოჰოლის 

ფონზე: 

 პანკრეატიტი; 

 დიაბეტი; 

 ჰეპატიტი/ღვიძლის 

ქრონიკული დაავადება; 

 ჰიპერტენზია; 

 ძილის დარღვევები; 

 სქესობრივი დისფუნქცია; 

- რჩევა იმის შესახებ, რომ დალევაზე უარი 

ყველაზე უსაფრთხო ალტერნატივაა 

- პაციეტებს ჰიპერტენზიით ან 

ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტურ 

მკურნალობაზე, უნდა ერჩიოთ 

ალკოჰოლის მოხმარების შეზღუდვა 

დღეში არა უმეტეს ორი სტანდარტული 

სასამისისა  მამაკაცებისთვის, და არა 

უმეტეს ერთი სტანდარტული სასმისისა 

ქალებისთვის.  

ოპორტუნისტულად 

- მენტალური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე პირები, 

რომელთა მდგომარეობაც 

უარესდება ალკოჰოლის 

ფონზე (მაგალითად, 

დეპრესია და შფოთვა) 

- პაციენტები, რომლებიც 

იღებენ მრავლობით 

მედიკამენტებს. 

- რეკომენდებულია შეფასდეს 

წამალთაშორისი ურთიერთქმედება 

მათთვის დანიშნულ მედიკამენტებსა და 

ალკოჰოლს შორის.  

ოპორტუნისტულად 

 

დისლიპიდემია - რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

 

დისლიპიდემიასთან 

დაკავშირებული რისკი 

ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

დაბალი რისკი 

- ყველა პაციენტი 45 წლის შემდეგ 

- გულ-სისხლძარღვთა დაავადების 

10 წლიანი აბსოლუტური რისკი 

<10% (იხილეთ დანართი №5) 

- უზმოდ ლიპიდური პროფილის 

განსაზღვრა 

 

- ალტერნატივის სახით სკრინინგისთვის 

შესაძლებელია განისაზღვროს მხოლოდ 

საერთო ქოლესტეროლი და HDL. 

ლიპიდური პროფილის შემდგომი 

გამოკვლევა რეკომენდებულია, თუ 

საერთო ქოლესტეროლი >200 მგ/დლ 

(5,2მმოლ/ლ) ან HDL <40 მგ/დლ 

(1მმოლ/ლ).  

- რეკომენდებულია რჩევა-დარიგება 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ 

ლიპიდური 

პროფილი 5 

წელიწადში 

ერთხელ* 
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საშუალო რისკი 

- გსდ 10 წლიანი რისკი 10 - 15%  

- რეკომენდებულია ინტენსიური რჩევა-

დარიგება ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

შესახებ; 

- რეკომენდებულია მედიკამენტური 

თერაპია, თუ თერაპიული სამიზნეების 

მიღწევა ვერ ხერხდება 6 თვის შემდეგ, 

პაციენტს ოჯახურ ანამნეზში 

აღენიშნება ნაადრევი გსდ, ან 

მიეკუთვნება გარკვეულ ეთნიკურ 

ჯგუფს (მაგალითად, სამხრეთ აზიის, ან 

შუა აღმოსავლეთის მკვიდრი). 

ლიპიდური 

პროფილი 2 

წელიწადში ერთხელ 

მაღალი რისკი 

- გსდ აბსოლუტური 10 წლიანი 

რისკი >15% 

- პაციენტები კლინიკურად 

დადგენილი შემდეგი მაღალი 

რისკის ფაქტორებით: 

 > 60 წელზე ასაკის პაციენტები 

დიაბეტით; 

 დიაბეტი 

მიკროალბუმინურიით (>20 

μg/წთ ან 

ალბუმინ/კრეატინინის 

შეფარდება [UACR]) >2.5 

მგ/მმოლ მამაკაცებში, >3.5 

მგ/მმოლ ქალებში); 

 თირკმლის ქრონიკული 

დაავადება (თქდ); 

პერსისტიული 

მიკროალბუმინურია ან მე-4 

სტადიის თირკმლის 

უკმარისობა (eGFR <30 

მლ/წთ/1.73 მ2) ან მე-3ა 

სტადიის თირკმლის 

უკმარისობა (eGFR <45 

მლ/წთ/1.73 მ2); 

 დიაგნოსტირებული ოჯახური 

ჰიპერქოლესტეროლემია; 

 სისტოლური წნევა ≥180 მმ ვწყ 

სვ ან დიასტოლური წნევა ≥110 

მმ ვწყ სვ 

 საერთო ქოლესტეროლი 

სისხლის შრატში >7.5 მმოლ/ლ 

** 

- გულ-სისხლძარღვთა დაავადების 

 

- ინტენსიური რჩევა-დარიგება 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ; 

- ლიპიდდამაქვეითებელი 

მედიკამენტური თერაპია 

ანტიჰიპერტენზიულ მკურნალობასთან 

ერთად, უკუჩვენების არარსებობის 

შემთხვევაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- რეკომენდებულია კონსულტირება 

 

ლიპიდური 

პროფილი 12 თვეში 

ერთხელ 
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არსებობისას (ანამნეზში, ან 

სიმპტომური გსდ). 

ქცევით რისკფაქტორებთან 

დაკავშირებით და მედიკამენტური 

თერაპია რისკის შემცირების მიზნით  

 

12 თვეში ერთხელ 

* პაციენტებს დიაბეტით, ინსულტით, გულის დაავადებით, ჰიპერტენზიით ან თირკმლის ქრონიკული 

დაავადებით ლიპიდური სპექტრი უნდა განესაზღვროს ყოველწლიურად. 

** პაციენტებში დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლით (LDL-C) >4.0 მმოლ/ლ ან საერთო 

ქოლესტეროლით >7.5მმოლ/ლ, რეკომენდებულია ოჯახური ანამნეზის გამოკითხვა და ოჯახური 

ჰიპერქოლესტეროლემიის  კლინიკური ნიშნების შეფასება. 

 

 

რეკომენდაციები ქცევითი რისკფაქტორების მოდიფიცირებასა და ლიპიდდამაქვეითებელ 

მედიკამენტურ თერაპიასთან დაკავშირებით 

 

- ქცევითი რისკფაქტორების მოდიფიცირება რეკომენდებულია რისკის 

ნებისმიერი მნიშვნელობის შემთხვევაში; 

- ყველა პაციენტს მათი გსდ აბსოლუტური რისკის მნიშვნელობის მიუხედავად, 

უნდა მიეცეს რეკომენდაციები ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებით. 

- რეკომენდებულია შემდეგი სამიზნეების დასახვა: 

- ნებისმიერი ფიზიკური აქტივობის წახალისება და სამიზნე 30 წთ ზომიერი 

ინტენსივობის ფიზიკური დატვირთვა კვირის უმეტეს, და უმჯობესია, 

კვირის ყველა დღის განმავლობაში;  

- სიგარეტის მოწევის მიტოვება; 

- წელის გარშემოწერილობის შემცირება <94 სმ მამაკაცებისთვის და <80 სმ 

ქალებისთვის, ხოლო სხეულის მასის ინდექსის (სმი) -  <25 კგ/მ2; 

- რეკომენდებულია სუფრის მარილის შემცირება დღეში ≤4 გ-ზე;  

- ალკოჰოლის მოხმარების შეზღუდვვა ≤2 სტანდარტულ სასმისზე დღეში 

მამაკაცებისთვის და ≤1 სტანდარტულ სასმისზე დღეში ქალებისთვის. 

- ფარმაკოთერაპიასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები: 

- ლიპიდდამაქვეითებელი მედიკამენტური თერაპიის სამიზნეები პირველადი 

პრევენციის მიზნით (რისკისა და სარგებელის ბალანსის შეფასების შემდეგ) 

შემდეგია: 

 საერთო ქოლესტეროლი <4.0 მმოლ/ლ 

 HDL-C ≥1.0 მმოლ/ლ 

 LDL-C <2.0 მმოლ/ლ 
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 non-HDL-C <2.6 მმოლ/ლ 

 TG <2.0 მმოლ/ლ 

 

არტერიული ჰიპერტენზია - რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

 

ჰიპერტენზიასთან დაკავშირებული 

რისკი 

ინტერვენცია/რეკომენდაცია* პერიოდულობა 

დაბალი რისკი 

გსდ 10-წლიანი რისკი<10% 

1. ≥18 წელზე ჯანმრთელo პირები, 

რომელთაც აქვთ ოპტიმალური 

ოფისის წნევა (<120/80 მმ.ვწ.სვ) 

2. ≥18 წელზე პაციენტები ნორმალური 

არტერიული წნევით (120-129/80-84 

მმ.ვწ.სვ.) 

 

 

 

- არტერიული წნევის გაზომვა 

კლინიკაში 

- რჩევა-დარიგება ცხოვრების ჯანსაღი 

წესის შესახებ 

 

1. 5 წელიწადში 

ერთხელ, ხოლო 

თუ 

შესაძლებლობაა, 

უფრო ხშირად. 

2. სულ მცირე, 3 

წელიწადში 

ერთხელ 

საშუალო რისკი 

გსდ 10-წლიანი რისკი 10-15% 

- პაციენტები მაღალი ნორმალური 

წნევით (130-139/85-89 მმ.ვწ.სვ) 

- < 60 წელზე პაციენტები შაქრიანი 

დიაბეტით, რომელთაც არ აქვთ 

დიაგონსტირებული არტერიული 

ჰიპერტენზია ან თირკმლის 

დაავადება 

- არტერიული წნევის გაზომვა 

კლინიკაში 

- ინტენსიური კონსულტირება 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ 

წელიწადში 

ერთხელ 

მაღალი რისკი 

გსდ 10-წლიანი რისკი >15% 

- კლინიკურად განსაზღვრული 

მაღალი რისკი: 

 პაციენტი >60 წელზე და 

დიაბეტით; 

 დიაბეტი მიკროალბუმინურიით 

(>20 μგ/წთ ან შარდის 

ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდება 

[UACR] >2.5 მგ/მმოლ მამაკაცებში, 

>3.5 მგ/მმოლ ქალებში); 

 საშუალო ან მძიმე თირკმლის 

ქრონიკული დაავადება (თქდ) 

(პერსისტიული პროტეინურია ან 

eGFR <45 მლ/წთ/1.73 მ2); 

 ანამნეზში ოჯახური 

ჰიპერქოლესტეროლემია; 

 საწ ≥180 მმ ვწყ სვ ან დაწ ≥110 მმ 

 

- არტერიული წნევის გაზომვა 

 

- ინტენსიური კონსულტირება 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ; 

- მედიკამენტური მკურნალობა 

ლიპიდდამაქვეითებელ თერაპიასთან 

ერთად უკუჩვენების არარსებობისას; 

- სამიზნე წნევა <140/90 მმ.ვწ.სვ.-მდე 

ყველა პაციენტში, ხოლო იმ 

შემთხვევაში, თუ მკურნალობის 

მიმართ ტოლერანტობა 

დამაკმაყოფილებელია, წნევის 

მაჩვენებლები უნდა იქნეს 

დაქვეითებული 130/80 მმ.ვწ.სვ.-მდე ან 

უფრო დაბლა, პაციენტთა 

უმრავლესობაში.  

- სამიზნე წნევა <130/80 მმ ვწყ სვ-მდე 

 

6-12 კვირაში 

ერთხელ 
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ვწყ სვ; 

 საერთო ქოლესტეროლი შრატში 

>7.5მმოლ/ლ. 

 

 

 

- დიაგნოსტირებული გსდ (ანამნეზში 

ან სიმპტომური გსდ), ინსულტი ან 

გარდამავალი იშემიური შეტევები 

(TIAs) ან თქდ. 

პაციენტებში დიაბეტით, მიკრო- ან 

მაკროალბუმინურიით, როცა 

ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდება 

შარდში UACR >2.5 მგ/მმოლ 

მამაკაცებში, >3.5 მგ/მმოლ ქალებში. 

 

- არტერიული წნევის გაზომვა; 

- კონსულტირება ქცევითი 

რისკფაქტორების მოდიფიცირებაზე 

და მედიკამენტური თერაპიის დაწყება 

რისკის შემცირების მიზნით. 

- სამიზნე საწ <120 მმ ვწყ სვ პირებში, 

რომელთაც აღენიშნებათ 

დამაკმაყოფილებელი ტოლერანტობა 

ინტენსიური თერაპიის მიმართ; 

- მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების 

მონიტორინგი (დაწვრილებით 

იხილეთ ჰიპერტენზიის მართვის 

ეროვნულ პროტოკოლში). 

 

 

 

 

6 თვეში ერთხელ 

 

*  არტერიული წნევის ციფრების ინტერპრეტაცია უნდა განხორციელდეს პაციენტის გსდ 10-წლიანი რისკის 

შეფასების კონტექსტში 

 

 

ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი - რისკის შეფასება და 

მეთვალყურეობის გეგმა 

 

მე-2 ტიპის შაქრიან დიაბეტთან 

დაკავშირებული რისკი 

ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

მომატებული რისკი 

 

 

- ყველა პაციენტი 45 წლის ზემოთ 

 

- უზმოდ პლაზმის გლუკოზის 

განსაზღვრა; ან 

- გლიკოზირებული ჰემოგლობინის A1C 

განსაზღვრა. 

 

3 წელიწადში 

ერთხელ 

მაღალი რისკი 

- ასაკი ≥40 წელზე და ჭარბი წონა ან 

სიმსუქნე; 

- ჩამოთვლილი პირებს დიაბეტის 

მაღალი რისკი შესაძლოა ქონდეს 

შედარებით ახალგაზრდა ასაკში ან 

უფრო დაბალი სმი-ს პირობებში:     

 დიაბეტი პირველი რიგის 

ნათესავებში; 

 მაღალი რისკის 

 

- უზმოდ პლაზმის გლუკოზის 

განსაზღვრა; ან 

- გლიკოზირებული ჰემოგლობინის A1C 

განსაზღვრა. 

 

 

 

 

 

 

1-2 წელიწადში 

ერთხელ 
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რასობრივი/ეთნიკური 

კუთვნილება (მაგალითად, აფრო-

ამერიკელი, ძირეული 

ამერიკელი, აზიელი ამერიკელი, 

წყნარი ოკეანის კუნძლების 

მცხოვრები); 

 გულ-სისხლძარღვთა დაავადება 

ანამნეზში (მაგალითად, 

მიოკარდიუმის ინფარქტი ან 

ინსულტი); 

 ჰიპერტენზია (≥140/90 მმ ვწყ სვ ან 

ანტიჰიპერტენზიულ 

მკურნალობაზე);  

 HDL ქოლესტეროლი <35 მგ/დლ 

(0.90 მმოლ/ლ) და/ან 

ტრიგლიცერიდები >250 მგ/დლ 

(2.82 მმოლ/ლ);  

 ქალები ანამნეზში გესტაციური 

დიაბეტით; 

 ქალები საკვერცხეების 

პოლიკისტოზის სინდრომით; 

 პაციენტები ანტიფსიქოზურ 

მედიკამენტურ მკურნალობაზე. 

 სხვა კლინიკური მდგომარეობა, 

რომელიც ასოცირებულია 

ინსულინრეზისტენტობასთან 

(მაგ.:Acanthosis nigricans). 

 

 

- პაციენტები გლუკოზისადმი 

ტოლერანტობის დარღვევით ან 

უზმოდ გლიკემიის დარღვევით 

(ასაკის მიუხედავად)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- უზმოდ პლაზმის გლუკოზის 

განსაზღვრა; ან 

- გლიკოზირებული ჰემოგლობინის A1C 

განსაზღვრა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წელიწადში 

ერთხელ 

*  უზმოდ გლიკემიის დარღვევა = უზმოდ პლაზმის გლუკოზა 100 –125 მგ/დლ და 75გ გლუკოზატოლერანტობის 

ტესტიდან  2-სთ შემდეგ <140 მგ/დლ; 

გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დარღვევა - პლაზმის გლუკოზის მომატებული დონე (≥140 და <200 მგ/დლ) 75გ 

სტანდარტული გლუკოზის მიღებიდან 2 სთ-ში, უზმოდ პლაზმაში გლუკოზის <126 მგ/დლ კოცნეტრაციის ფონზე. 

დიაბეტის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები: უზმოდ პლაზმის გლუკოზა ≥126 მგ/დლ (7.0 მმოლ/ლ), ან 

გლიკოზირებული ჰემოგლობინი A1C≥6.5%, ან ორალური გლუკოზა ტოლერანტობის ტესტიდან 2 სთ-ში ≥200 მგ/დლ 

(11.1 მმოლ/ლ), ან შემთხვევითი პლაზმის გლუკოზა≥200 მგ/დლ (11.1 მმოლ/ლ). 

 

პრედიაბეტის, უზმოდ დარღვეული გლიკემიის და დიაბეტის განვითარების 

მაღალი რისკის მქონე პირთა პრევენციულ ჩარევებთან დაკავშირებით 

დეტალურად იხილეთ შაქრიანი დიაბეტის მართვის ეროვნული პროტოკოლი. 
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გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები - რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის 

გეგმა 

 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების  

რისკი 

ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

დაბალი რისკი 

 

 

- 20-39 წლის პაციენტები  

 

 

 

 

- >40 წელზე პაციენტები, თუ ისინი 

ავტომატურად არ მიეკუთვნებიან 

მაღალი რისკის კატეგორიას 

(დოკუმენტირებული გსდ, 

შაქრიანი დიაბეტი >60 წელზე 

ასაკში, თირკმლის ქრონიკული 

დაავადება ან ძლიერ მომატებული 

ერთ-ერთი რისკფაქტორი, 

მაგალითად, საერთო 

ქოლესტეროლი)  

 

- გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 

10-წლიანი რისკი SCORE-ით <1% 

 

- გსდ რისკ-ფაქტორების შეფასება, 

როგორიცაა მოწევა, დისლიპიდემია, 

გსდ ოჯახური ანამნეზი, 

ჰიპერტენზია, მე-2 ტიპის დიაბეტი  

 

- რეკომენდებულია გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებების 

აბსოლუტური 10 წლიანი რისკის 

შეფასება რისკის ისეთი სქემების 

გამოყენებით, როგორიცაა SCORE* 

(იხილეთ დანართი №5) 

 

 

- გსდ 10 წლიანი რისკის შეფასება 

SCORE სისტემით 

 

 

 

გსდ აბსოლუტური 

რისკის შეფასება 4-

6 წელიწადში26 

ერთხელ 

 

 

 

5 წელიწადში 

ერთხელ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 წელიწადში 

ერთხელ 

ზომიერი რისკი 

 

 

- გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 

10-წლიანი რისკი SCORE-ით >1% 

და <5% 

 

- რეკომენდებულია გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებების 

აბსოლუტური 10 წლიანი რისკის 

შეფასება რისკის ისეთი სქემების 

გამოყენებით, როგორიცაა SCORE 

 

 

 

უფრო ხშირად 

ვიდრე 4 

წელიწადში 

ერთხელ 

(შეფასების 

სიხშირე 

დამოკიდებულია 

რისკის 

მოდიფიცირების 

ხარისხზე) 

მაღალი რისკი 

- შაქრიანი დიაბეტი და >60 წლის 

ასაკი 

- დიაბეტი მიკროალბუმინურიით 

 

- არ ესაჭიროებათ გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებების აბსოლუტური 10 

წლიანი რისკის შეფასება რისკის 

 

მეთვალყურეობის 

სიხშირე 

განისაზღვრება 
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(>20 μგ/წთ ან ალბუმინ/კრეატინინის 

შეფარდება შარდში UACR >2.5 

მგ/მმოლ მამაკაცებში, >3.5 მგ/მმოლ 

ქალებში) 

- საშუალო ან მძიმე თქდ 

(პერსისტიული პროტეინურია ან 

eGFR <45 მლ/წთ/1.73 მ2) 

- ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის 

ანამნეზი 

- საწ ≥180 მმ ვწყ სვ ან დაწ ≥110 მმ ვწყ 

სვ 

- საერთო ქოლესტეროლი სისხლის 

შრატში >7.5 მმოლ/ლ 

ისეთი სქემების გამოყენებით, 

როგორიცაა SCORE, რადგანაც ისინი 

ავტომატურად მიეკუთვნებიან 

მაღალი რისკის კატეგორიას. 

- კონსულტირება რისკფაქტორების 

მოდიფიცირების შესახებ და 

მედიკამენტური თერაპია 

ცალკეული 

დაავადების 

მიხედვით 

*  SCORE რისკის შეფასების სქემის გარდა, არსებობს გსდ რისკის შეფასების სხვა სისტემებიც, როგორიცაა 

ფრემინგემის, Q-Risk-ის, ჯანმო-ს EUROPE-B რისკის შესაფასებელი ინსტრუმენტები. გსდ აბსოლუტური რისკის 

შეფასების მიზნით შესაძლებელია ნებისმიერის გამოყენება, იმის გათვალისწინებით, რომ რისკების 

კლასიფიკაცია განსხვავებულია ცალკეული ინსტუმენტის მიხედვით. 

ტრადიციულ რისკ-ფაქტორებთან ერთად, რომლებსაც ეფუძნება SCORE-სქემა, არსებობს დამატებითი 

ფაქტორები, რომელთაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინონ პაციენტის გსდ რისკზე. ეს 

ფაქტორებია:  

- ნაადრევი ათეროსკლეროზული გულ-სისხლძარღვთა დაავადების ოჯახური ანამნეზი (მამაკაცებში <55 წელზე, 

ქალებში <65 წელზე); 

- პირველადი (ოჯახური) ჰიპერქოლესტეროლემია; 

- მეტაბოლური სინდრომი; 

- თირკმლის ქრონიკული დაავადება  eGFR 15-დან 59 მლ/წთ/1.73 მ2; 

- ქრონიკული ანთებითი დაავადებები (მაგალითად, რევმატიული დაავადებები, აივ-ინფექცია და სხვა); 

- ნაადრევი მენოპაუზა 40 წლის ასაკამდე ან ორსულობასთან დაკავშირებული პათოლოგიები (მაგ.: 

პრეეკლამფსია); 

- მაღალი რისკის რასობრივი/ეთნიკური კუთვნილება (მაგალითად, სამხრეთ აზიელები); 

- ლიპიდური ცვლის დარღვევა, მათ შორის ლიპოპროტეინი a ≥50 მგ/დლ (≥125 ნმოლ/ლ) ან მომატებული აპოB 

≥130 მგ/დლ; 

- -მომატებული ბიომარკერერები, მათ შორის C-რეაქტიული ცილა (CRP) ≥2 მგ/ლ და მხარ-გოჯის ინდექსი (ABI) 

<0.9. 

 

ფატალური გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის კატეგორიები იხილეთ ცხრილი №5-ში 

ცხრილი №5. ფატალური გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკის კატეგორიები 

 

ძალიან მაღალი 

რისკი 

პაციენტები ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთით: 

- დოკუმენტირებული გულ-სისხლძარღთა დაავადება 

(კლინიკურად ან გამოსხავითი კვლევით); კლინიკური გსდ 

მოიცავს ანამნეზში მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტს, მწვავე 

კორონარულ სინდრომს, კორონარულ რევასკულარიზაციას, ან 

სხვა არტერიების რევასკულარიზაციას, ინსულტს ან 

გარდამავალ იშემიურ შეტევას, აორტის ანევრიზმას ან 

პერიფერიული არტერიების დაავადებას. 
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გამოსახვითი კვლევით დადგენილი გსდ მოიცავს 

მნიშვნელოვან ათეროსკლეროზულ ფოლაქს, გამოვლენილს 

კორონაროგრაფიით ან საძილე არტერიების 

ულტრასონოგრაფიით.  

- შაქრიანი დიაბეტი სამიზნე ორგანოების დაზიანების, 

მაგალითად, პროტეინურიის, ან მნიშვნელოვანი 

რისკფაქტორის, მაგალითად მწეველობის, გამოხატული 

ჰიპერქოლესტეროლემიის, გამოხატული ჰიპერტენზიის 

არსებობისას. 

- მძიმე თქდ (eGFR<30მლ/წთ/1.73მ2). 

- გამოთვლილი გსდ რისკი SCORE სისტემით ≥10% 

მაღალი რისკი პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ: 

- მნიშვნელოვნად მომატებული ერთი რისკფაქტორი, 

მაგალითად, ქოლესტეროლი >7,5მმოლ/ლ (ოჯახური 

ჰიპერქოლესტეროლემია) ან არტერიული წნევა (≥180/110მმ ვწყ 

სვ); 

- შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული დანარჩენი პაციენტების 

უმრავლესობა (გარდა პაციენტებისა 1-ლი ტიპის დიაბეტით 

და რისკ-ფაქტორების გარეშე, რომლებიც შესაძლოა 

მიეკუთვნებოდენ დაბალი ან საშუალო რისკის კატეგორიას); 

- საშუალო სიმძიმის თქდ (eGFR 30 – 59 მლ/წთ/1.73მ2); 

- გამოთვლილი გსდ რისკი SCORE სისტემით≥5% და <10%. 

საშუალო 

რისკი 

- გამოთვლილი გსდ რისკი SCORE სისტემით≥1% და <5%. 

საშუალო ასაკის პირთა უმრავლესობა მიეკუთვნება რისკის ამ 

კატეგორიას. 

დაბალი რისკი - SCORE < 1% 

 

 

გულ-სისხლძარღვთა დავადების ფატალური შემთხვევის 10-წლიანი რისკის 

შემცირების მიზნით რეკომენდებული ჩარევები და მათი სამიზნეები მოცემულია 

ცხრილი №6-ში. 

 

ცხრილი №6 - გსდ რისკფაქტორების სამიზნეები და მათი მნიშვნელობა27 

 

მოწევა თამბაქოს ნებისმიერი ფორმის მოხმარების თავიდან 

არიდება 

დიეტა ნაჯერი ცხიმებით ღარიბი საკვები, ფოკუსით უხეში 

დაფქვის მარცვლეულზე, ბოსტნეულზე, ხილზე და 

თევზზე 

ფიზიკური აქტივობა სულ მცირე, 150 წუთი ზომიერი აერობული ფიზიკური 

დატვირთვა კვირაში (30 წუთი დღეში კვირის 5 დღის 

განმავლობაში), ან 75 წთ ინტენსიური ფიზიკური 



32 
 
 

 

დატვირთვა კვირაში (15 წუთი დღეში კვირის 5 დღე), ან 

მათი კომბინაცია. 

სხეულის წონა სმი - 20-25 კგ/მ2, წელის გარშემოწერილობა <94სმ 

მამაკაცებში და <80სმ ქალებში 

არტერიული წნევა <140/90მმ ვწყ სვ (დეტალურად იხილეთ არტერიული 

ჰიპერტენზიის მართვის პროტოკოლი) 

ლიპიდები: 

- LDL-ქოლესტეროლი 

(პირველადი სამიზნე)* 

 

ძალიან მაღალი რისკი: <1.8მმოლ/ლ (70მგ/დლ), ან 

საწყისიდან 50%-ით შემცირება თუ საწყისი დონე 

1,8მმოლ/ლ-სა და 3,5მმოლ/ლ-ს შორისაა 

მაღალი რისკი: <2.6მმოლ/ლ (100მგ/დლ), ან საწყისიდან 

50%-ით შემცირება თუ საწყისი დონე 2,6 მმოლ/ლ-სა და 5,2 

მმოლ/ლ-ს შორისაა 

დაბალი-ზომიერი რისკი: <3.0მმოლ/ლ (115მგ/დლ) 

 

- Non-HDL -ქოლესტეროლი 

(ალტერნატიული 

სამიზნე)** 

<2.6მმოლ/ლ, <3.3მმოლ/ლ და <3.8მმოლ/ლ (<100მგ/დლ, 

<130მგ/დლ და <145მგ/დლ ) ძალიან მაღალი, მაღალი და 

დაბალი რისკისთვის შესაბამისად 

- HDL- ქოლესტეროლი ზოგადად სამიზნე არ განიხილება, მაგრამ >1მმოლ/ლ 

(40მგ/დლ) მამაკაცებში და >1,5 მმოლ/ლ (45მგ/დლ) 

ქალებში მიუთითებს დაბალ რისკზე 

 

- ტრიგლიცერიდები 

 

ზოგადად სამიზნე არ განიხილება, მაგრამ <1.7 მმოლ/ლ 

(<150 მგ/დლ) მიუთითებს დაბალ რისკზე, ხოლო უფრო 

მაღალი მაჩვენებელი სხვა რისკფაქტორების დადგენის 

საჭიროებაზე მიგვანიშნებს. 

- შაქრიანი დიაბეტი გლიკოზირებული ჰემოგლობინი A1C < 7% (53 მმოლ/მოლ) 

 

* პირველად ჯანდაცვაში შესაძლებელია ერთი ზოგადი სამიზნის გამოყენება <2მმოლ/ლ 

(80მგ/დლ), ამასთან, თქდ-ს შემთხვევაში სამიზნე შეიძლება იყოს ნაკლებად მკაცრი. 

** Non-HDL-ქოლესტეროლი პრაქტიკულად მისაღები ალტერნატიული სამიზნეა, რადგანაც 

არ მოითხოვს უზმოდ გასინჯვას. 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შეფასების, დოკუმენტირების, 

მოდიფიცირებისა და მეთვალყურეობის მიზნით რეკომენდებულია ე.წ. 

მეთვალყურეობის ფურცლის (ფლოუშიტის) გამოყენება, რომელიც უნდა იყოს 

პაციენტის სამედიცინო რუქის განუყოფელი ნაწილი და დაეხმარება ექიმს გსდ 

პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვასა და წარმართვაში (იხილეთ დანართი 

№6). 
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სარძევე ჯირკვლის კიბოს სკრინინგის პერიოდულობა და მეთვალყურეობის 

გეგმა 

 

სარძევე ჯირკვლის კიბოს  რისკი ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

ზომიერი ან ოდნავ მომატებული რისკია 

თუ: (ქალების 95%) 

 

 

- სარძევე ჯირკვლის კიბოს ოჯახური 

ანამნეზი არ დასტურდება; 

- პირველი რიგის ნათესავი სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს დიაგნოზით ≥50 

წლის ასაკში; 

-  მეორე რიგის ნათესავი სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს დიაგნოზით 

ნებისმიერ ასაკში; 

- ორი მეორე რიგის ნათესავი ოჯახის 

ერთიდაიგივე შტოდან სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს დიაგნოზით ≥50 

წლის ასაკში; 

- ორი პირველი რიგის ან მეორე რიგის 

ნათესავი სარძევე ჯირკვლის კიბოს 

დიაგნოზით  ≥50 წლის ასაკში 

ოჯახის სხვადასხვა შტოებიდან. 

 

ამ ჯგუფში 75 წლამდე ასაკში სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს განვითარების 

შეფარდებითი რისკი მერყეობს  1:11-სა 

და 1:8-ს შორის. 

 

 

- პაციენტის განათლება და 

თვითგასინჯვის წესების განმარტება 

 

 

- მამოგრაფია 

 

 

 

 

ოპორტუნისტულად 

 

 

 

50-დან 74 წლის 

ასაკამდე 2 

წელიწადში 

ერთხელ2 

 

40-70 წლის ასაკში 

საქართველოში28 

ზომიერად მომატებული რისკი 

(დაახლოებით <4% ქალთა 

პოპულაციისა) 

 

-  პირველი რიგის ნათესავი სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს დიაგნოზით <50 

წლის ასაკში (პოტენციურად მაღალი 

რისკის ჯგუფის დამატებითი 

ნიშნების გარეშე) 

- ორი პირველი რიგის ნათესავი 

ოჯახის ერთიდაიგივე შტოდან 

სარძევე ჯირკვლის კიბოს 

 

 

- პაციენტის განათლება და 

თვითგასინჯვის წესების განმარტება 

- მამოგრაფია 

 

- გაითვალისწინეთ რეფერალი 

სპეციალიზებულ კლინიკაში 

 

 

 

 

50-დან 74 წლის 

ასაკამდე სულ 

მცირე, 2 

წელიწადში 

ერთხელ 

                                                           
2 საქართველოში ძუძუს კიბოს სკრინინგის პროგრამა მოქმედებს 40-70 წლის ქალთა ასაკობრივ 

ჯგუფში 
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დიაგნოზით (პოტენციურად მაღალი 

რისკის ჯგუფის დამატებითი 

ნიშნების გარეშე)  

- ორი მეორე რიგის ნათესავი ოჯახის 

ერთიდაიგივე შტოდან სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს დიაგნოზით, 

რომელთაგან ერთი მაინც იყო <50 

წელზე (პოტენციურად მაღალი 

რისკის ჯგუფის დამატებითი 

ნიშნების გარეშე) 

 

ამ ჯგუფში 75 წლამდე ასაკში სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს განვითარების 

შეფარდებითი რისკი მერყეობს  1:8-სა 

და 1:4-ს შორის. 

შემდგომი შეფასებისა და მართვის 

გეგმის შემუშავებისთვის. 

პოტენციურად მაღალი რისკი ან 

გენეტიკური მუტაციის მატარებელი 

(ქალთა პოპულაციის 1%-ზე ნაკლები) 

 

- ქალები საკვერცხის კიბოს 

პოტენციური რისკით; 

- ორი პირველი ან მეორე რიგის 

ნათესავი ოჯახის ერთიდაიგივე 

შტოდან, რომელთაც დაუსვეს 

სარძევე ჯირკვლის ან საკვერცხის 

კიბოს დიაგნოზი და დამატებით 

ოჯახის იმავე შტოში სახეზეა 

ჩამოთვლილიდან ერთი ან მეტი 

ნიშანი:  

 სხვა ნათესავი სარძევე ჯირკვლის 

ან საკვერცხის კიბოთი; 

 სარძევე ჯირკვლის კიბოს 

დიაგნოზი 40 წლამდე ასაკში; 

 სარძევე ჯირკვლის 

ბილატერალური კიბო; 

 სარძევე ჯირკვლისა და 

საკვერცხის კიბოს ერთდროული 

არსებობა ერთსადაიმავე ქალში; 

 ებრაული აშკენაზის 

წარმომავლობა; 

 სარძევე ჯირკვლის კიბო ნათესავ 

მამაკაცთან. 

- პირველი რიგის ან მეორე რიგის 

ნათესავს სარძევე ჯირკვლის 

დიაგნოზი დაუდასტურდა  <45 

წლის ასაკში და დამატებით სხვა 

 

 

- რეკომენდებულია რეფერალი 

სპეციალიზებულ კლინიკაში რისკის 

შეფასების, შესაძლო გენეტიკური 

ტესტირების და მართვის გეგმის 

შემუშავების მიზნით, რაც შეიძლება 

მოიცავდეს: 

  ქიმიოპროფილაქტიკას ესტროგენ-

რეცეპტორების მოდულატორებით 

(მაგ.: ტამოქსიფენით); 

 მიმდინარე მეთვალყურეობის 

სტრატეგიას (სარძევე ჯირკვლების 

რეგულარული კლინიკური 

გასინჯვა, მამოგრაფია, მაგნიტურ-

რეზონანსული გამოსახვა, 

ულტრაბგერითი კვლევა და 

საკვერცხის კიბოს რისკის შეფასება).  

 

 

 

ინდივიდუალური 

მეთვალყურეობის 

პროგრამა 

 

სარძევე 

ჯირკვლების 

გამოსახვითი 

კვლევა (მაგ.: 

მამოგრაფია, მრტ, ან 

ულტრაბგერა) 

ყოველწლიურად 
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პირველი ან მეორე რიგის ნათესავს 

ოჯახის იმავე შტოდან დაესვა ძვლის 

ან რბილი ქსოვილის სარკომის 

დიაგნოზი 45 წლის ასაკამდე;  

- ოჯახის წევრი, რომელსაც 

დაუდასტურდა სარძევე ჯირკვლის 

მაღალი რისკის განმაპირობებელი 

გენის მუტაცია.  

 

ამ ჯგუფში 75 წლამდე ასაკში სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს განვითარების  რისკი 

მერყეობს  1:2-სა და 1:4-ს შორის. 

 

 

საშვილოსნოს ყელის კიბოზე სკრინინგის პერიოდულობა და 

მეთვალყურეობის გეგმა* 

 

საშვილოსნოს ყელის კიბოს  რისკი ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

დაბალი რისკი 

- 21 წლამდე ასაკის ქალები; 

- ქალები რომელთაც ჩაუტარდათ 

ჰისტერექტომია, საშვილოსნოს ყელის 

ამოკვეთასთან ერთად და აღნიშნული 

არ უკავშირდებოდა მაღალი ხარისხის 

პრეკანცერულ დაზიანებას (კერძოდ,  

II ან III ხარისხის ცერვიკალური 

ინტრაეპითელური ნეოპლაზიას  - 

CIN2 ან 3) ან საშვილოსნოს ყელის 

კიბოს. 

- 65 წელს ზევით ქალები, რომელთა 

ბოლო სკრინინგის შედეგი 

ადეკვატურია და სხვა მხრივ არ 

აღენიშნებათ საშვილოსნოს ყელის 

კიბოს მაღალი რისკი.  

 

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს 

რუტინული სკრინინგი 

რეკომენდებული არ არის 

 

N/A 

ზომიერი რისკი 

- 21-65 წლის ქალები, რომელთაც 

შენარჩუნებული აქვთ საშვილოსნოს 

ყელი (საქართველოში 25-60 წლის 

ასაკის ქალებში); 

- 30-65 წლის ქალები, რომელთაც 

შენარჩუნებული აქვთ საშვილოსნოს 

ყელი 

 

- პაპანიკოლაუს ტესტი (პაპ-ტესტი) 

 

 

- ტესტირება მაღალი რისკის 

ადამიანის პაპილომა ვირუსზე 

(hrHPV)  

 

3 წელიწადში 

ერთხელ 

 

5 წელიწადში 

ერთხელ 

მომატებული რისკი   
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- მაღალი რისკის ადამიანის პაპილომა 

ვირუსით (HPV) ინფიცირება 

საშვილოსნოს ყელის კიბოს 

განვითარების წინაპირობაა, სხვა 

რისკფაქტორებს მიეკუთვნება:  

 იმუნოსუპრესია; 

 მწეველობა; 

 კომბინირებული ორალური 

კონტრაცეპციის გამოყენება 5 წელზე 

მეტი დროის მანძილზე 

- პაპანიკოლაუს ტესტი (პაპ-ტესტი) 

 

 

 

2 წელიწადში 

ერთხელ 

მომატებული რისკი 

- ქალები,რომელთა პაპ-ტესტის 

შედეგად ვლინდება დაბალი 

ხარისხის ინტრაეპითელური 

დაზიანება  (LSIL); 

- თუ განმეორებითი პაპ-ტესტის 

შედეგით 12 თვის შემდეგ კვლავ 

ვლინდება LSIL; 

  

- ≥30 წლის ქალები, რომელთა პაპ-

ტესტით ვლინდება LSIL და გასული 

2-3 წლის მანძილზე პაპ-ტესტი არ 

ჩაუტარებიათ.  

 

- განმეორებითი პაპ-ტესტი 

 

 

 

- ონკოლოგის/გინეკოლოგის 

კონსულტაცია 

- კოლპოსკოპიური გამოკვლევა 

 

- ონკოლოგის/გინეკოლოგის 

კონსულტაცია 

- განმეორებითი პაპ-ტესტი ან 

კოლპოსკოპიური გამოკვლევა 

 

12 თვეში 

 
 

პაპ-ტესტის შედეგის 

მიღებისთანავე 

6 თვეში 

 

მაღალი რისკი 

- მაღალი ხარისხის ინტრაეპითელური 

დაზიანება (HSIL) 

 

 

 

- ჯირკვლოვანი პათოლოგია ან 

ადენოკარცინომა 

 

 

- თუ ქალს აღენიშნება სიმპტომები, ან 

ყელის კლინიკურად გამოხატული 

პათოლოგია 

 

- ონკოლოგის/გინეკოლოგის 

კონსულტაცია 

- კოლპოსკოპიური შეფასება და 

დამიზნებითი ბიოფსია 

საჭიროებისამებრ 

- რეფერალი 

ონკოლოგ/გინეკოლოგთან 

კოლპოსკოპიური გამოკვლევის 

მიზნით 

- რეფერალი კოლპოსკოპიის მიზნით 

 

 

შედეგის 

მიღებისთანავე 

* დეტალურად იხილეთ პაპ-ტესტზე დაფუძნებული საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ეროვნული 

პროტოკოლი: https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/ 

 

 

 

რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა მიეცეს ქალს პაპ-ტესტისთვის მომზადებასთან 

დაკავშირებით: 

 

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგისთვის მომზადებისას გახსოვდეთ:  

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/
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- დაუშვებელია პაპ-ტესტის ჩატარება მენსტრუაციის დროს. სკრინინგისთვის 

საუკეთესოა ციკლის შუა პერიოდი; 

- თუ სქესობრივი კონტაქტის დროს დაცვის ბარიერული საშუალება, 

სპერმიციდი ან ლუბრიკანტი გამოიყენეთ, უახლოესი 24 საათის 

განმავლობაში პაპ-ტესტის ჩატარება რეკომენდებული არ არის - 

კონტრაცეპტივებში შემავალი ქიმიური ნივთიერებები ტესტის შედეგზე 

გავლენას ახდენს. 

- პაპ-ტესტის ჩატარებამდე 2 დღით ადრე მოერიდეთ სქესობრივ კავშირს, 

ვაგინალური სანთლების, სპერმიციდების,  კრემებისა და გელის გამოყენებას, 

რადგანაც ამ საშუალებების ფონზე შესაძლებელია ატიპიური უჯრედების 

გამორეცხვა ან შენიღბვა.   

 

მსხვილი ნაწლავის (კოლორექტულ) კიბოზე სკრინინგის პერიოდულობა და 

მეთვალყურეობის გეგმა 

 

კოლორექტული კიბოს  რისკი ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

დაბალი ან ოდნაც მომატებული 

რისკი 

- ასიმპტომური პირები, რომელთაც: 

- არ აღენიშნებათ ნაწლავის კიბოს, 

კოლორექტული ადენომის, 

ნაწლავის ანთებითი დაავადების 

პირადი ანამნეზი ან 

კოლორექტული კიბოს ოჯახური 

ანამნეზი; 

- ან 

-  პირველი ან მეორე რიგის ნათესავს 

კოლორექტული კიბოს დიაგნოზი 

დაესვა ≥55 წლის ასაკში 

 

 

- განავლის ტესტი ფარულ 

სისხლდენაზე 

 

 

2 წელიწადში 

ერთხელ, 

დაწყებული 50 

წლიდან, 75 წლის 

ასაკამდე 

(საქართველოში 50-

70 წლის ასაკში) 

ზომიერად მომატებული რისკი 

(მოსახლეობის 1-2%) 

- ასიმპტომური პირები: 

-  პირველი რიგის ნათესავით, 

რომელსაც კოლორექტული კიბოს 

დიაგნოზი დაესვა <55 წელზე 

ასაკში 

- ან 

- ორი პირველი რიგის ან ერთი 

პირველი და ერთი მეორე რიგის 

ნათესავით ოჯახის ერთიდაიგივე 

შტოდან, რომელთაც 

კოლორექტული კიბოს დიაგნოზი 

 

 

ონკოლოგის კონსულტაციით: 

- კოლონოსკოპია; 

- სიგმოიდოსკოპია პლუს 

კონტრასტული ბარიუმით კვლევა 

ან კომპიუტერული ტომოგრაფია 

(კოლონოგრაფია მისაღებია 

კოლონოსკოპიის უკუჩვენების 

შემთხვევაში)  

 

 

 

5 წელიწადში 

ერთხელ, 50 -  75 

წლის ასაკამდე, ან 

ოჯახურ ანამნეზში  

კიბოს დიაგნოზის 

ასაკიდან 10 წლით 

ადრე (უპირატესობა 

ენიჭება უფრო 

ადრეულ ასაკს)  
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დაესვათ ნებისმიერ ასაკში (მაღალი 

რისკის ნიშნების გარეშე)  

 

- განავლის ტესტირება ფარულ 

სისხლდენაზე 

იგივე 

პერიოდულობით 

მაღალი რისკი (მოსახლეობის 1%-ზე 

ნაკლები)1 

 

- ასიმპტომური პირები: 

- სამი ან მეტი პირველი ან მეორე 

რიგის ნათესავით ერთიდაიგივე 

ოჯახური შტოდან, რომელთაც 

დაესვათ კოლორექტული კიბოს 

დიაგნოზი (საეჭვო ლინჩის 

სინდრომი, ასევე ცნობილი 

მემკვიდრული არაპოლიპოზური 

კოლორექტული კიბოს სახელით)2 

- ან 

- ორი ან მეტი პირველი ან მეორე 

რიგის ნათესავით ერთიდაიგივე 

ოჯახური შტოდან, რომელთაც 

დაესვათ კოლორექტული კიბოს 

დიაგნოზი და სახეზეა 

ჩამოთვლილიდან რომელიმე 

მაღალი რისკის ნიშანი: 

 მრავლობითი კოლორექტული 

კიბო ერთ პიროვნებასთან; 

 კოლორექტული კიბო <50 

წელზე ასაკში; 

 ოჯახის წევრი, რომელსაც 

ანამნეზში ან ამჟამად 

აღენიშნება ლინჩის 

სინდრომთან დაკავშირებული 

კიბო. 

- ან 

- მინიმუმ ერთი პირველი ან მეორე 

რიგის ნათესავი კოლორექტული 

კიბოს დიაგნოზით, როდესაც 

სახეზეა მსხვილ ნაწლავში 

მრავლობითი ადენომების 

არსებობა (საეჭვო ოჯახური 

ადენომატოზური პოლიპოზი) 

- ან 

- რომელიმე ოჯახის წევრი 

გენეტიკურად განპირობებული 

კოლინჯის ადენომატოზური 

პოლიპოზით;  

 

 

 

 

- რეკომენდებულია რეფერალი 

გენეტიკური სკრინინგისთვის; 

- რეკომენდებულია რეფერალი 

ონკოლოგთან შესაბამისი 

მეთვალყურეობის დაგეგმვის მიზნით; 

- ონკოლოგის დანიშნულებით 

კოლონოსკოპია ან სიგმოიდოსკოპია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პერიოდულობა 

განისაზღვრება 

სპეციალისტის 

გადაწყვეტილების 

შესაბამისად. 

ზოგადი 

რეკომენდაციები 

შემდეგია: 

 

- ოჯახური 

ადენომატოზური 

პოლიპოზი 

(გენეტიკური 

მუტაციის 

გარეშე): 12 თვეში 

ერთხელ 

დაწყებული 12–15 

წლიდან, 30–35-

წლმადე და 3 

წელიწადში 

ერთხელ 35 წლის 

შემდეგ 3 

- ლინჩის 

სინდრომი: 1-2 

წელიწადში 

ერთხელ, 

დაწყებული 25 

წლის ასაკიდან  ან 

ოჯახის 

წევრისთვის 

დიაგნოზის 

დასმის უმცირეს 

ასაკამდე 5 წლით 

ადრე (რომელიც 

უფრო ადრე 

მოუწევს); 

- ასპირინი 100 

მგ/დღეში 

პროფილაქტიკის 

მიზნით 50-59 
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- დადასტურებული ოჯახური 

ადენომატოზური პოლიპოზის და 

ლინჩის სინდრომის ოჯახის 

წევრები, რომლებიც არ ატარებენ 

გენეტიკურ მუტაციას, აღარ 

იმყოფებიან მაღალი რისკის ქვეშ 

და გადაინაცვლებენ ზომიერი 

რისკის ჯგუფში, სადაც ტარდება 

რეგულარული პოპულაციური 

სკრინინგი.   

 

 

განავლის ტესტირება ფარულ 

სისხლდენაზე  

წლის ასაკში 4 

 

2 წელიწადში 

ერთხელ 

1-მაღალი რისკის ჯგუფში სკრინინგის დაწყების ასაკი განსხვავებულია: ლინჩის სინდრომის დროს 25 წლიდან, ან 

ოჯახში დიაგნოსტირებული დაავადების უადრეს ასაკამდე 5 წლით ადრე.  

2-ლინჩის სინდრომთან დაკავშირებული კიბო მოიცვს კოლორექტულ, წვრილი ნაწლავის, ენდომეტრიუმის, 

საკვერცხის, კუჭის, თავის ტვინისა და საშარდე გზების კიბოს. 

3-სიგმოიდოსკოპია 6 თვეში ან წელიწადში ერთხელ ადენომატოზური პოლიპოზის გენის მტარებელებში ოჯახური 

ადენომატოზური პოლიპოზის დროს; 

4-მცირე დოზით ასპირინი (100მგ/დღეში) რეკომენდებულია კოლორექტული კიბოს პირველადი პრევენციის მიზნით 

50-59 წლის პირებში, რომელთა 10-წლიანი გსდ რისკი >10%, არ აღენიშნებათ სისხლდენის მომატებული რისკი, 

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა სულ მცირე, 10 წელია და თანახმა არიან ასპირინის მიღებაზე 

ყოველდღიურად სულ მცირე, 10 წლის მანძილზე29 . 

პროსტატის კიბოზე სკრინინგის პერიოდულობა და მეთვალყურეობის 

გეგმა* 

 

პროსტატის კიბოს  რისკი ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

ზომიერი რისკი 

- პროსტატის კიბოს განვითარების 

რისკი მატულობს ასაკთან და 

ოჯახურ ანამნეზთან ერთად. იმის 

გამო, რომ პროსტატის კიბო ნელა 

პროგრესირებს, >75 წელზე ასაკში <10 

წელზე სიცოცხლის მოსალოდნელი 

ხანგრძლივობისას პროსტატის 

კიბოთი სიკვდილობის ალბათობა 

ძალიან დაბალია.  

- ქვედა საშარდე გზების 

გაურთულებელი სიმპტომების მქონე 

მამაკაცებს არ აღენიშნებათ 

პროსტატის კიბოს მომატებული 

რისკი, რადგანაც ამ მდგომარეობის 

უხშირესი მიზეზი პროსტატის 

კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზიაა. 

პროსტატის კიბოს ადრეულ 

 
- პროსტატის კიბოს რუტინული 

სკრინინგი PSA ტესტის მეშვეობით 

რეკომენდებული არ არის. პაციენტის 

მხრიდან სკრინინგის მოთხოვნისას 

რეკომენდებულია მას აეხსნას 

სკრინინგის რისკი და სარგებელი 

გაზიარებული გადაწყვეტილების 

მიღების მიზნით. 

  

- სკრინინგი PSA ტესტის მეშვეობით არ 

არის რეკომენდებული <10 წელზე 

სიცოცხლის მოსალოდნელი 

ხანგრძლივობისას.  

 

 

პაციენტის 

მოთხოვნით 

 

 

მამაკაცებისთვის, 

რომლებიც ირჩევენ 

PSA სკრინინგს, 

რეკომენდებულია 

სკრინინგი 2 

წელიწადში ერთხელ 
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სტადიაზე სიმპტომები ხშირად არ 

ვლინდება. 

მაღალი რისკი 

- მამაკაცები ერთი ან მეტი პირველი 

რიგის ნათესავით, რომელთაც 

პროსტატის კიბოს დიაგნოზი 

დაესვათ <65 წლამდე ასაკში 

- მამაკაცები პირველი რიგის 

ნათესავით, რომელსაც აღენიშნება 

სარძევე ჯირკვლის კიბოს ოჯახური 

ანამნეზი 

 
- პროსტატის კიბოზე რუტინული 

სკრინინგი PSA ტესტის მეშვეობით 

რეკომენდებული არ არის. პაციენტის 

მხრიდან სკრინინგის მოთხოვნისას 

რეკომენდებულია მას აეხსნას 

სკრინინგის რისკი და სარგებელი 

გაზიარებული გადაწყვეტილების 

მიღების მიზნით. 

  

- სკრინინგი PSA ტესტის მეშვეობით არ 

არის რეკომენდებული <10 წელზე 

სიცოცხლის მოსალოდნელი 

ხანგრძლივობისას.  

 

 

პაციენტის 

მოთხოვნით 

 

 

მამაკაცებისთვის, 

რომლებიც ირჩევენ 

PSA სკრინინგს, 

რეკომენდებულია 

სკრინინგი 2 

წელიწადში ერთხელ 
 

 

პროსტატის კიბოს მართვის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში 

50-70 წლის ასაკის ჩათვლით 

მამაკაცებში, ოჯახის ექიმის ან 

შესაბამისი სპეციალისტის 

მიმართვით, 

- სისხლში საერთო პროსტატის კიბოს 

სპეციფიკური ანტიგენის (PSA) 

განსაზღვრა; 

- საერთო პროსტატის კიბოს 

სპეციფიკური ანტიგენის მაჩვენებლის 

ე.წ. რუხ ზონაში დაფიქსირების 

შემთხვევაში შრატში თავისუფალი 

PSA-სა და მათი თანაფარდობის 

განსაზღვრა. 

ინდივიდუალური 

რისკის შეფასების 

საფუძველზე 

* ასიმპტომური (დაბალი რისკის) მამაკაცების სკრინინგი პროსტატ-სპეციფიკური ანტიგენით (PSA) არ არის 

რეკომენდებული, რადაგანაც არ არსებობს მისი სარგებელის თვალსაჩინო უპირატესობა პოტენციურ ზიანთან 

შედარებით (რაც შეიძლება მოყვეს სკრინინგის ცრუ დადებით შედეგებს). შესაბამისად, არ არის რეკომენდებული 

ოჯახის ექიმმა შესთავაზოს პროსტატის კიბოს რუტინული სკრინინგი ასიმპტომურ მამაკაცს.  

ზოგ მამაკაცს გააჩნია პირადი შეხედულება პროსტატის კიბოსთან დაკავშირებით და შესაძლოა გადამეტებულად 

აფასებდენ PSA-თი სკრინინგის მნიშვნელობას. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია სკრინინგთან დაკავშირებული 

რისკისა (ჰიპერდიაგნოსტიკისა და არასაჭირო მკურნალობის გამო) და სარგებელის საგულდაგულო განხილვა 

პაციენტთან ერთად.   

თუ ამგვარი განხილვის შემდეგ პაციენტი კვლავ ამჟღავნებს ტესტის ჩატარების სურვილს, სისხლში PSA განსაზღვრა 

მისაღები კვლევაა. თითით რექტალური გასინჯვა აღარ არის რეკომენდებული, რადგანაც აღნიშნული პროცედურა 

არასკმარისად მგრძნობიარეა პროსტატის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის თვალსაზრისით. 

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამა 

მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგს და 

პროსტატის კიბოს მართვას, დაწვრილებით პროგრამის მოცულობა და 

პერიოდულობა იხილეთ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში 2019 წლის 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ30. 
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 აივ-ინფექციაზე სკრინინგის რეკომენდაციები* 

 
აივ-ინფექციის  რისკი ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

დაბალი რისკი 

- ჰეტეროსექსუალური პაციენტები 18 

წელს ზევით, რომელთაც არ 

აღენიშნებათ სიმპტომები და 

სამედიცინო დაწესებულებას 

ნებისმიერი მიზეზის გამო მიმართავს  

 

სეროლოგიური ტესტი ექსპრეს 

დიაგნოსტიკისთვის 

 

ოპორტუნისტულად 

(სკრინინგის 

ინტერვალის შესახებ 

სარწმუნო 

კრიტერიუმები არ 

მოიპოვება) 

მაღალი რისკი 

- საინექციო ნარკოტიკების 

მომხმარებლები და მათი სქესობრივი 

პარტნიორები;  

- კომერციული სექსის მუშაკები; 

- აივ-ინფიცირებული პირების 

სქესობრივი პარტნიორები  

- მამაკაცები, რომელთაც აქვთ სქესობრივი 

კავშირი მამაკაცებთან, მათ შორის რისკი 

ყველაზე მაღალია: 

- დაუცველი ანალური სექსის დროს; 

- გასული 6 თვის მანძილზე >10 

სქესობრივი პარტნიორის 

შემთხვევაში; 

- ჯგუფურ სქესობრივ კავშირში 

მონაწილეობისას; 

- ფსიქოსტიმულატორების 

გამოყენებისას სქესობრივი 

კონტაქტის დროს. 

- ჰეტეროსექსუალები, რომელთაც თავად 

ან მათ სქესობრივ პარტნიორებს 

ჰყავდათ ერთზე მეტი სქესობრივი 

პარტნიორი მათი ბოლო აივ-

ტესტირების შემდეგ.  

 

სეროლოგიური ტესტი ექსპრეს 

დიაგნოსტიკისთვის 

 

წელიწადში ერთხელ 

და 3-6 თვეში 

ერთხელ უფრო 

მაღალი რისკის 

მამაკაცების 

შემთხვევაში. 

* დეტალურად იხილეთ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე 

ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლი (23). 

C-ჰეპატიტზე სკრინინგის რეკომენდაციები* 

 
C-ჰეპატიტის რისკი ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

დაბალი რისკი 

- 18 წელს ზევით ნებისმიერი პირი, 

რომელიც მიმართავს პირველად 

ჯანდაცვას  

 

- C ჰეპატიტის ვირუსის მიმართ 

მარტივი მეთოდით ანტისხეულების 

(Anti-HCV) განსაზღვრის ტესტი 

 

ერთჯერადი 

ტესტირება 

ოპორტუნისტულად 
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მაღალი რისკი 

- საინექციო ნარკოტიკების 

მომხმარებლები; 

- სისხლის გადასხმის, ორგანოთა 

ტრანსპლანტატების რეციპიენტები; 

- ხანგრძლივ დიალიზზე მყოფი 

პირები;  

- აივ-ინფიცირებულები; 

- C-ჰეპატიტით ინფიცირებული 

დედის ახალშობილები; 

- პირები, რომელთაც გაკეთებული 

აქვთ ტატუ ან პირსინგი 

არასტერილური ნემსით;  

- ინტრანაზალური ნარკოტიკების 

მომხმარებლები; 

- პატიმრები 

 

- C ჰეპატიტის ვირუსის მიმართ 

მარტივი მეთოდით ანტისხეულების 

(Anti-HCV) განსაზღვრის ტესტი 

 

სკრინინგის 

ინტერვალზე 

მტკიცებულებები 

შეზღუდულია 

 

პერიოდულად, 

რისკის შეფასების 

საფუძველზე 

* დეტალურად იხილეთ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე 

ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლი(23). 

 

 

 ტუბერკულოზზე სკრინინგის რეკომენდაციები* 

 
ტუბერკულოზის რისკი ინტერვენცია/რეკომენდაცია პერიოდულობა 

დაბალი რისკი 

- 18 წელს ზევით ნებისმიერი პირი, 

რომელიც მიმართავს პირველად 

ჯანდაცვას 2 კვირამდე 

გახანგრძლივებული ხველით 

 

პაციენტების გამოკითხვა შემდეგი 

სიმპტომების გამოსავლენად: 

- სისხლიანი ხველა 

-  ტკივილი გულმკერდის არეში 

-  სუნთქვის გაძნელება 

- ზოგადი სიმპტომები: საერთო 

სისუსტე, ტემპერატურული რეაქცია, 

ღამის ოფლიანობა, უმადობა, წონაში 

კლება 

 

თუ პაციენტი შეფასდა როგორც 

ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევა, 

რეფერალი ფტიზიატრთან შემდგომი 

გამოკვლევის მიზნით 

 

ოპორტუნისტულად 

მაღალი რისკი 

- პაციენტები დადასტურებული C 

ჰეპატიტით და აივ/შიდსით,  

- ტუბერკულოზით დაავადებულ 

პაციენტთან კონტაქტში მყოფი 

პირები; 

 

ტუბერკულოზის აქტიური გამოვლენა 

შემდეგი სიმპტომების გამოკითხვით: 

- 2 კვირაზე მეტად გახანგრძლივებული 

პროდუქტიული ან  

არაპროდუქტიული ხველა 

 

ოპორტუნისტულად 
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-  დიაბეტით დაავადებულები;, 

- ხანგრძლივ სტეროიდულ 

მკურნალობაზე მყოფ პირები; 

- დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური 

კლასის წარმომადგენლები 

- პატიმრები და ა. შ. 

-  სისხლიანი ხველა 

-  ტკივილი გულმკერდის არეში 

-  სუნთქვის გაძნელება 

- ზოგადი სიმპტომები: საერთო 

სისუსტე, ტემპერატურული რეაქცია, 

ღამის ოფლიანობა, უმადობა, წონაში 

კლება 

 

- თუ პაციენტი შეფასდა როგორც 

ტუბერკულოზზე სავარაუდო 

შემთხვევა, რეფერალი ფტიზიატრთან 

შემდგომი გამოკვლევის მიზნით 

* დეტალურად იხილეთ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე 

ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლი (23). 

 

12 აუდიტის კრიტერიუმები  

 

სტრუქტურის აუდიტი 

 

1. აქვს თუ არა დაწესებულებას „ჯანმრთელი და ახალი პაციენტების 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების პროტოკოლი“. 

2. ჩატარებული აქვს თუ არა ოჯახის ექიმებსა და ექთნებს სწავლება პროტოკოლის 

პრაქტიკული გამოყენების შესახებ. 

3. გააჩნია თუ არა დაწესებულებას ჯანმრთელი და ახალი პაციენტების 

ჯანმრთელობის შემოწმების  ხარისხის შესაფასებელი მონაცემების მოგროვების 

ინსტრუმენტი (ელექტრონული სამედიცინო ისტორია, ფლოუშიტი, 

დაავადების რეესტრი)’. 

 

პროცესის აუდიტი 

 

1. 18 წელზე უფროსი პაციენტთა წილი, რომელთა სამედიცინო ბარათში 

დოკუმენტირებულია არტერიულ წნევა ბოლო ვიზიტზე. 

2. 18 წელზე უფროსი პაციენტებთა წილი, რომელთა სამედიცინო ბარათში 

დოკუმენტირებულია სმი (სხეულის მასის ინდექსი) ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში. 

3. 18 წელს ზევით პირები დიაბეტით, ჰიპერტენზიით, გსდ-ით, სადაც სმი 

დოკუმენტირებულია წელიწადში ერთხელ. 
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4. 18 წელს ზევით პირები ჭარბი წონით ან სიმსუქნით (სმი>25კგ/მ2), რომელთაც 

შეუმუშავდათ წონის კორექციის გეგმა: 

a. ამ პირებში სმი დოკუმენტირებულია 6 თვეში ერთხელ 

5. 18 წელზე უფროსი პაციენტთა წილი, რომელთა სამედიცინო ბარათში ბოლო 

ვიზიტზე დოკუმენტირებულია თამბაქოს მოხმარების სტატუსი. 

6. 18 წელზე უფროს პაციენტთა სამედიცინო ბარათების წილი, სადაც ბოლო 12 

თვის მანძილზე დოკუმენტირებულია ალკოჰოლის მოხმარების სტატუსი. 

7. 18 წელზე უფროს პაციენტთა სამედიცინო ბარათების წილი, სადაც ბოლო 12 

თვის მანძილზე დოკუმენტირებულია კვებითი სტატუსის შეფასება. 

8. 40 წელს ზევით პაციენტთა წილი, სადაც ბოლო 5 წლის მანძილზე 

დოკუმენტირებულია გსდ 10 წლიანი რისკის შეფასება SCORE - სქემით. 

9. 45 წელს ზევით პაციენტთა წილი, სადაც ბოლო 3 წლის მანძილზე 

დოკუმენტირებულია გლუკოზის სკრინინგი. 

10. 45 წელს ზევით პაციენტთა წილი, სადაც ბოლო 5 წლის მანძილზე 

დოკუმენტირებულია ლიპიდური სპექტრის სკრინინგი. 

11. 25-60 წლის ქალების წილი, რომლებიც ბოლო 3 წლის მანძილზე გაიგზავნენ 

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგზე; 

12. 40-70 წლის ქალების წილი, რომლებიც ბოლო 2 წლის მანძილზე გაიგზავნენ 

სარძევე ჯირკვლის კიბოს მამოგრაფიულ სკრინინგზე. 

13. 50-74 წლის პაციენტთა წილი, რომელთაც ბოლო 2 წლის მანძილზე ჩაუტარდათ 

კოლორექტული კიბოს სკრინინგი განავლის ტესტირებით ფარულ 

სისხლდენაზე. 

14. 18 წელს ზევით პაციენტთა წილი, რომელთაც ბოლო წლის მანძილზე 

ჩაუტარდათ აივ/C ჰეპატიტი/ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგი. 

15. 18 წელს ზევით პაციენტთა წილი, სადაც დოკუმენტირებულია კონსულტირება 

ქცევითი რისკფაქტორების მოდიფიცირების შესახებ. 

 

გამოსავლის აუდიტი 

 

1. რამდენ შემთხვევაში გამოვლინდა დიაბეტის მაღალი რისკი. 

2. რამდენ შემთხვევაში გამოვლინდა გსდ მაღალი რისკი. 

3. რამდენ შემთხვევაში დაისვა არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოზი. 

4. რამდენ შემთხვევაში გამოვლინდა: 

a.  ჭარბი წონა/სიმსუქნე 

b. მწეველობა 

c. დაბალი ფიზიკური აქტივობა 

d. ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება 



45 
 
 

 

e. არაჯანსაღი კვება 

5. გამოვლენილი შემთხვევებიდან რამდენს ჩაუტარდა შესაბამისი ჩარევა და 

დოკუმენტირებულია: 

a. წონის დაკლება 

b. სიგარეტის მიტოვება 

c. ფიზკური აქტივობის გაზრდა 

d. ალკოჰოლის მოხმარების შემცირება 

e. არაჯანსაღი კვების მოდიფიცირება 

6. C ჰეპატიტის სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი დადებითი შემთხვევების 

რაოდენობა. 

7. აივ/შიდსის სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი დადებითი შემთხვევების 

რაოდენობა. 

8. ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების რაოდენობა. 

9. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგით გამოვლენილი შემთხვევების 

რაოდენობა. 

10. კოლორექტული კიბოს სკრინინგით გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობა. 

11. სარძევე ჯირკვლის კიბოს სკრინინგით გამოვლენილი შემთხვევების 

რაოდენობა. 

 

13 პროტოკოლის გადახედვის ვადები 
 

სასურველია პროტოკოლი გადაიხედოს და შეივსოს გამოყენებული წყაროების 

განახლების შემთხვევაში, ახალი მტკიცებულებების გათვალისწინებით.    

14 პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 
 

პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი იხილეთ ცხრილში. 

 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური    
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ოჯახის ექიმი 
პაციენტის შეფასება, პრევენციული 

ღონისძიებების შერჩევა, სკრინინგის 

ფონზე გამოვლენილი პრობლემების 

საფუძვლიანი შეფასება; დიფერენციული 

დიაგნოსტიკა; საჭიროების შემთხვევაში 

სპეციალისტთან ვიზიტის ორგანიზება. 

მიმდინარე მეთვალყურეობა, 

დოკუმენტაციის წარმოება 

სავალდებულო 

ექთანი პაციენტთა რეგისტრების წარმოება, 

სკრინინგულ ღონისძიებებზე პაციენტების 

მოწვევა, პაციენტის ანთროპომეტრიული 

პარამეტრების გაზომვა/დოკუმენტირება. 

პაციენტის განათლება ქცევითი რისკ-

ფაქტორების, მედიკამენტური 

მკურნალობის რეჟიმის, გვერდითი 

ეფექტების, გართულებების რისკის 

შესახებ, საექთნო დოკუმენტაციის 

წარმოება 

სავალდებულო 

რეგისტრატორი პაციენტის გამოძახება, ჩაწერის სისტემის 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

სავალდებულო 

მენეჯერი/ადმინისტრა

ტორი 

დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

აუდიტის ჩატარება და შედეგების 

ანალიზი 

სავალდებულო 

გინეკოლოგი/ტრენირებ

ული ექთანი 

პაპ-ტესტის ჩატარება ადგილზე ან 

კონტრაქტი შესაბამის 

ლაბორატორიასთან 

ონკოლოგი ონკოსკრინინგის შედეგად გამოვლენილ 

მაღალი რისკის პაციენტებზე 

ინდივიდუალური მეთვალყურეობის 

გეგმის შედგენა 

ადგილზე ან 

რეფერალი შესაბამის 

დაწესებულებაში 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები 

სასწორი  კვებითი სტატუსის შეფასება 
სავალდებულო 

სიმაღლის მზომი  კვებითი სტატუსის შეფასება 
სავალდებულო 

სფიგმომანომეტრი  არტერიული წნევის გაზომვა 
სავალდებულო 



47 
 
 

 

სანტიმეტრი წელის გარშემოწერილობის გაზომვა 
სავალდებულო 

SCORE სქემები  გულ-სისხლძარღვთა ავადობის 

აბსოლუტური რისკის განსაზღვრა 
სავალდებულო 

ლაბორატორიული კვლევების უზრუნველყოფა 

განავლის ანალიზი 

ფარულ სისხლდენაზე, 

HbA1c, გლუკოზა 

სისხლში, შარდის 

საერთო ანალიზი, 

მიკროალბუმინურია, 

კრეატინინი, ლიპიდური 

სპექტრი, პროსტატ-

სპეციფიკური ანტიგენის 

(PSA) განსაზღვრა 

პროტოკოლით მოცული 

ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული 

კვლევების განხორციელება პაციენტის 

შეფასებისა და მეთვალყურეობის მიზნით 

სავალდებულო 

პაციენტის 

საგანმანათლებლო 

მასალები 

პაციენტის ინფორმირება ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე, ქცევითი რისკფაქტორების 

მოდიფიცირებისა და სკრინინგული 

ღონისძიებების მნიშვნელობის შესახებ  

სასურველი 

15 სამუშაო ჯგუფი: 
 

პროტოკოლი შემუშავებულია მულტიდისციპლინური სამუშაო ჯგუფის მიერ: 

მარინა შიხაშვილი - პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტი 

საქართველოში, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, პროექტის წამყვანი 

კლინიკური ექსპერტი 

ნატო შენგელია - პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტი 

საქართველოში, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, პროექტის  კლინიკური 

ექსპერტი. 

ირინა ქაროსანიძე - საქართველოს საოჯახო მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი. 

გივი ჯავაშვილი - საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 

ლელა წოწორია - ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის სამმართველო, პოლიტიკის 

დეპარტამენტი. 

ეკატერინე ადამია - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების 

სამმართველოს უფროსი. 
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დანართი №1 - ნიკოტინზე დამოკიდებულების შეფასების ფაგერსტრომის ტესტი 

 

ნიკოტინზე დამოკიდებულების შეფასების ფაგერსტრომის ტესტი 

1. გაღვიძებიდან რამდენად მალე ეწევით პირველ 

სიგარეტს? 

5 წუთის 

განმავლობაში 

3 

6-30 წუთი 2 

31-60 წუთი 1 

60 წუთის შემდეგ 0 

2. გიჭირთ სიგარეტის  მოწევისგან თავის შეკავება 

ისეთ ადგილებში სადაც აკრძალულია მოწევა, მაგ.: 

ეკლესია, ბიბლიოთეკა, კინო, ა.შ.? 

დიახ 1 

არა 0 

3. ყველაზე მეტად რომელ სიგარეტს ვერ 

დათმობდით? 

პირველ 

სიგარეტს 

დილით 

1 

სხვა ყველას 0 

4. დღეში რამდენ სიგარეტს ეწევით? 10 ან ნაკლებს 0 

11-20 1 

21-30 2 

30 ან მეტს 3 

5. უფრო ხშირად გაღვიძებიდან პირველ საათებში 

ეწევით ვიდრე დანარჩენი დღის განმავლობაში? 

დიახ 1 

არა 0 

6. მაშინაც ეწევით როდესაც ავად ხართ ან ლოგინში 

ხართ დღის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში? 

დიახ 1 

არა 0 

 

ქულების ინტერპრეტაცია 

 0-2 ძალიან დაბალი დამოკიდებულება 

 3-4 დაბალი დამოკიდებულება 

 5 საშუალო დამოკიდებულება 

 6-7 მაღალი დამოკიდებულება 

 8-10 ძალიან მაღალი დამოკიდებულება 

 

შედეგი: თუ დამოკიდებულების დონე არის  მაღალი ან ძალიან მაღალი,  მაშინ 

რეკომენდებულია ნიკოტინის ჩანაცვლებითი თერაპიის გამოყენება.  
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დანართი №2.  თამბაქოს გადაგდების 5A-ს ინტერვენციების მოდელები 

 

5As [Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange] შეეკითხე, ურჩიე, შეაფასე, დაეხმარე, მოაგვარე 

(პაციენტების  შემთხვევაში, ვინც მზად არიან გააგდონ სიგარეტი).  

შეეკითხე (Ask) - სისტემატიურად გამოავლინე თამბაქოს ყველა მომხმარებელი ყოველ 

ვიზიტზე. 

რჩევა მიეცი (Advice) - მიეცი რჩევა თამბაქოს ყველა მომხმარებელს მწეველობისთვის 

თავის დანებების შესახებ. 

შეაფასე (Assess) - განსაზღვრე მზაობა გადaგდების მცდელობისთვის 

დახმარება გაუწიე (Assist) - დაეხმარე პაციენტს გადაგდების გეგმის შედგენით ან მიაწოდე 

ინფორმაცია სპეციალური მხარდაჭერის სერვისის შესახებ. 

მოაგვარე (Arrange) - განუსაზღვრე შემდგომი სატელეფონო ზარების გრაფიკი ან დაუგეგმე 

სპეციალისტთან რეფერალი.  

შეეკითხე: ჩვენ უნდა შევეკითხoთ ყველა ჩვენს პაციენტს მოიხმარენ თუ არა ისინი 

თამბაქოს და ეს კითხვა ჩვენი რუტინის ნაწილად უნდა გავხადოთ. მხოლოდ ამის შემდეგ 

შეგვეძლება ჩვენს გარშემო არსებული თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებლების რეალური 

ცვლილება დავიწყოთ. თამბაქოს მოხმარების შესახებ კითხვა მეგობრული ტონით უნდა 

დაისვას - ეს არ არის ბრალდება!  

რჩევა მიეცი: თქვენი რჩევა უნდა იყოს მკაფიო და პოზიტიური. ის ასევე მორგებული უნდა 

იყოს კონკრეტულ პაციენტის მახასიათებლებსა და გარემოებაზე.  

შეაფასე: ეს განსაზღვრული იქნება იმის მიხედვით, უნდა თუ არა პაციენტს რომ იყოს 

არამწეველი და თვლის თუ არა ის, რომ მას აქვს თავის დანებების რაიმე შანსი. 

დაეხმარე: თუ პაციენტი მზადაა მოწევის გადაგდებისთვის, მას დასჭირდება ჩვენი 

დახმარება. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ პაციენტებს გადაგდების გეგმის შემუშავებაში ან 

გადავამისამართოთ ისინი სპეციალისტებთან თუ ასეთი მხარდაჭერის სერვისი 

ხელმისაწვდომია. მხარდაჭერა აღწერილი უნდა იყოს პოზიტიურად, მაგრამ 

ამავდროულად რეალისტურად.  

მოაგვარე: პაციენტს სურს განახორციელოს მოწევის მიტოვების მცდელობა, ჩვენ უნდა 

უზრუნველყოთ განმეორებითი სატელეფონო ზარი ან ვიზიტი მცდელობიდან ერთ 

კვირაში ან მოვაგვაროთ პაციენტის რეფერირება სპეციალისტთან მხარდაჭერის 

აღმოსაჩენად.  

 

დანართი №3. ალკოჰოლის მოხმარების შეფასების AUDIT-C ინსტრუმენტი და CAGE 

კითხვარი31 

 

AUDIT-C  ინსტრუმენტი შეიძლება გამოვიყენოთ იმის შესაფასებლად, რამდენად ხშირად 

და რა რაოდენობით მოიხმარს პაციენტი ალკოჰოლს.  AUDIT-C წარმოადგენს უფრო 

ყოვლისმომცველი AUDIT-ის კითხვარის პირველ სამ სკრინინგულ კითხვას, რომლის 
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შედეგების საფუძველზეც სამედიცინო პერსონალი იღებს გადაწყვეტილებას საჭიროა თუ 

არა პაციენტის შემდგომი შეფასება ალკოჰოლის ბოროტად მოხმარებაზე.  

 

შეკითხვა 

 

0 1 2 3 4 ქულა 

1. რამდენად ხშირად 

სვამთ ალკოჰოლურ 

სასმელებს? 

არასოდეს თვეში 

ერთხელ 

ან უფრო 

იშვიათად 

თვეში 2-4 

ჯერ 

კვირაში 

2-3 ჯერ 

კვირაში 4-

ჯერ ან 

უფრო 

ხშირად 

 

2. რამდენ ალკოჰოლურ 

სასმელს მიირთმევთ 

ტიპიურ დღეს, 

როდესაც გიწევთ 

დალევა? 

1 ან 2 3 ან 4 5 ან 6 7-დან 9-

მდე 

10 და მეტი  

3. რამდენად ხშირად 

სვამთ 6 ან მეტ 

ერთეულ ალკოჰოლს 

ერთ რომელიმე 

დღეს*? 

არასოდეს უფრო 

იშვიათად 

ვიდრე 

თვეში 

ერთხელ 

თვეში 

ერთხელ 

კვირაში 

ერთელ 

ყოველდღე 

ან 

თითქმის 

ყოველდღე 

 

     ჯამი  

* ალკოჰოლის ერთეულებზე კითხვის დასმისას რეკომენდებულია პაციენტს განემარტოს, რას 

ნიშნავს ალკოჰოლის სტანდარტული ერთეული (სასმისი). 

 

AUDIT-C -ს ქულათა ინტერპრეტაცია 

- თუ ქულათა ჯამი ≥5, სკრინინგი დადებითია 

- 0-4 ქულა მიუთითებს ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების დაბალ რისკზე 

- 5-7 ქულა მიუთითებს გაზრდილ რისკზე 

- 8-10 ქულა მიუთითებს მაღალ რისკზე 

- 11 -12 ქულა მიუთითებს შესაძლო ალკოჰოლ-დამოკიდებულებაზე 

თუ პაციენტის ქულათა ჯამი ≥5, რეკომენდებულია მან შეავსოს უფრო ყოვლის მომცველი 

AUDIT-ის კითხვარი და გაიგზავნოს შესაბამის ტრენირებულ სპეციალისტთან 

(ექიმი/ექთანი) ალკოჰოლის ბოროტად მოხმარების დადგენის მიზნით. 

 

ალკოჰოლზე/ნარკოტიკზე დამოკიდებულების შეფასების CAGE კითხვარი 
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კითხვები 

 

ქულები 

C: ოდესმე თუ გიფიქრიათ, რომ თქვენ უნდა 

შეამციროთ დალევა/ნარკოტიკების მოხმარება? 
 

დიახ  1 ქულა 

არა     0 ქულა 

 

A: გაუღიზიანებიხართ ხალხის კრიტიკას თქვენი 

სმის/ნარკოტიკების მიღების 

შესახებ? 

დიახ  1 ქულა 

არა     0 ქულა 

 

G: თავი გიგრძნიათ ცუდად ან დამნაშავედ თქვენი 

სმის/ნარკოტიკების მიღების 

გამო? 

დიახ  1 ქულა 

არა     0 ქულა 

 

E: ყოფილა დალევა/ნარკოტიკების 

მიღება პირველი რამ, რაც გაგიკეთებიათ დილით, 

გამოზარხოშებისგან თავის დასაღწევად ან ტონუსის 

ასაწევად? 

დიახ  1 ქულა 

არა     0 ქულა 

 

ჯამი 

 

 

 

 

ინტერპრეტაცია: 

<2  ქულაზე - დაბალი დამოკიდებულება 

≥2 ქულაზე - პოზიტიური სკრინინგი 

 

დადებითი პასუხი რომელიმე 2 შეკითხვაზე არის პოზიტიური სკრინინგი და სასურველია 

დასაზუსტებლად შემდგომი შეკითხვების დასმა მოხმარებული ალკოჰოლის 

რაოდენობისა და ამ მოხმარების ხანგრძლივობის შესახებ და თანმხლები უარყოფითი 

შედეგების თაობაზე 

 

 

 

 

 

 

დანართი №4. ალკოჰოლის სტანდარტული ერთეულები32 

 

სტანდარტული სასმისი ექვივალენტურია 14 გრამი სუფთა სპირტის; ზოგადად, 

ალკოჰოლის ამ რაოდენობას შეიცავს:  

- 340მლ ლუდი (5% ალკოჰოლის შემცველი). 

- 225მლ ალაოს ლიქიორი (7% ალკოჰოლის შემცველი). 

- 140 გრამი ღვინო (12% ალკოჰოლის შემცველი). 
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- 40 გრამი, ანუ არყის ჭიქა მაგარი სასმელი (40% ალკოჰოლის შემცველი, მაგალითად: 

ჯინი, რომი, არაყი, ვისკი). 

 

დანართი №5 - გულ-სისხლძარღვთა 10 წლიანი რისკის შეფასება SCORE-სქემის 

გამოყენებით33 

 

SCORE გამოყენების ინსტრუქცია ასიმპტომურ პირებში გსდ რისკის შესაფასებლად 
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1. მაღალი რისკის სქემების გამოყენება რეკომენდებულია შემდეგი ქვეყნებისთვის: 

ალბანეთი, ალჟირი. სასომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, ეგვიპტე, 

საქართველო. ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, მაკედონია, მოლდოვა, რუსეთი, სირია, 

ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა და უზბეკეთი. ამ ქვეყნებიდან ზოგიერთი 

მიეკუთვნება ძალიან მაღალ რისკს და SCORE-ით შესაძლებელია რისკი სათანადოდ 

ვერ შეფასდეს. 

 

2. მონახეთ პაციენტის ასაკის, ქოლესტეროლისა და სისტოლური წნევის შესაბამისი უჯრა 

ცხრილში.  

 

3. გადაამოწმეთ რისკის კვალიფიკატორები 

 

4. დაადგინეთ გსდ ფატალური შემთხვევის 10 წლიანი აბსოლუტური  რისკი. 

 

შეფარდებითი რისკის სქემები 

 

ახალგაზრდა პირებში დაბალი აბსოლუტური გსდ რისკი შესაძლოა მაღალი 

შეფარდებითი რისკის მატარებელი იყოს; პაციენტისთვის აღნიშნულის ახსნა 

შესაძლებელია შეფარდებითი რისკის სქემის გამოყენებით. იმ პირებში, რომელთაც მათი 

ასკისთვის მაღალი შეფარდებითი რისკი აღენიშნებათ, რეკომენდებულია უფრო 

ინტენსიური რჩევა ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან დაკავშირებით.  

მაგალითად, პაციენტს მარჯვენა ცხრილის ზედა მარჯვენა უჯრაში 12-ჯერ მაღალი გსდ 

რისკი აღენიშნება, ვიდრე იმავე ასაკის პაციენტს მარცხენა ცხრილის ქვედა მარცხენა 

უჯრაში. 

მეორე მეთოდია პაციენტის ინფორიმირება გსდ რისკის ასაკის შესახებ. მაგალითად, 

მაღალი რისკის ცხრილში 40 წლის მწეველს აქვს 4% 10 წლიანი რისკი, რაც ანალოგიურია 

65 წლის რისკისა რისკფაქტორების გარეშე, შესაბამისად, მისი რისკის ასაკი არის 65 წელი. 

აღნიშნულის შემცირება შესაძლებელია რისკფაქტორების მოდიფიცირებით. 
 

 

                                         

რისკის დადგენა SCORE-ით: კვალიფიკატორები 

არამწეველი    მწეველი 

სი
სტ

ო
ლ

უ
რ

ი
 წ

ნე
ვა

 

(მ
მ 

ვწ
ყ 

სვ
) 

180 3 3 4 5 6    6 7 8 10 12 

160 2 3 3 4 4    4 5 6 7 8 

140 1 2 2 2 3    3 3 4 5 6 

120 1 1 1 2 2    2 2 3 3 4 

  
4 5 6 7 8 

   
4 5 6 7 8 

  ქოლესტეროლი (მმოლ/ლ) 
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 ცხრილის გამოყენება რეკომენდებულია კლინიცისტის კლინიკური განსჯის 

საფუძველზე. 

 ამ სქემების გამოყენებით რისკი შესაძლებელია გადამეტებულად მაღალი იყოს იმ 

ქვეყნებში, სადაც გსდ გავრცელება კლებულობს, და სათანადოდ ვერ შეფასდეს 

ქვეყნებში, სადაც გსდ გავრცელება მაღალია. 

 ნებისმიერ ასაკში მამაკაცების გსდ რისკი აღემატება ქალებისას. მათი რისკის ასაკს 

შორის სხვაობა დაახლოებით 10 წელია. ანუ 60 წლის ქალის რისკი დაახლოებით 50 

წლის მამაკაცის რისკის ექვივალენტურია.  

 რისკი შესაძლოა ცხრილში მითითებულზე უფრო მაღალი იყოს: 

- მჯდომარე ცხოვრების წესის, სიმსუქნის, განსაკუთრებით აბდომინალური 

სიმსუქნის დროს; 

- ნაადრევი გსდ ოჯახური ანამნეზის შემთხვევაში; 

- დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებში; 

- დიაბეტის დროს - SCORE უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ 1-ლი ტიპის დიაბეტისას 

სამიზნე ორგანოების დაზიანების გარეშე. სხვა დიაბეტიანი პაციენტები უკვე 

იმყოფებიან მაღალი ან ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ.  

- დაბალი HDL ქოლესტეროლის, მომატებული ტრიგლიცერიდების, ფიბრინოგენის,  

apoB-ს, მაღალსენსიტიური C-რეაქტიული ცილის ფონზე. 

- ასიმპტომურ პირებში პრეკლინიკური ათეროსკლეროზის ნიშნებით, მაგალითად, 

ულტრასანოგრაფიულად გამოვლენილი ფოლაქის არსებობისას არტერიის 

კედელზე. 

- საშუალო ან მძიმე თირკმლის ქრონიკული დაავადებისას (GFR <60 მლ/წთ/1.73 მ2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფატალური გსდ 10 წლიანი რისკი 

მაღალი რისკის პოპულაციაში  
 

>10% - ძალიან მაღალი რისკი  
 

>10% - ძალიან მაღალი რისკი  
 

5%-10% - მაღალი რისკი  
 

>1% და <5% - საშუალო რისკი  

  
 

 >1% და <5% - საშუალო რისკი  
    
 

< 1% - დაბალი რისკი  
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დანართი №6. გსდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგისა და მოდიფიცირების ფურცელი 

 

გვარი, სახელი________________________________________   დაბადების თარიღი _____/_____/_____  პაციენტის 

ID_______________________ 
 

გახსნის თარიღი: _____/_____/_____          ექიმი: ___________________________________       

ექთანი______________________________________ 
 

 
 

 თამბაქოს სტატუსი  

 
 

 
        მწეველი 

 სტაჟი: ______________ 
 

 

თარიღი____________________ ღერი დღეში: 

____________ 
 

 

დანებების მცდელობა: 

____-ჯერ  

 

მაქს. არამწეველობის 

პერიოდი: 

 

 

 

         ყოფილი მწეველი  

სტაჟი: 

______________________ 

 

ღერი დღეში: 

_____________ 

 

თავი დაანება _________ 

(თვე, წელი) 

 

        არასოდეს მოუწევია  

         ჩაუტარდა კონსულტირება თამბაქოს    თავის დანებების 

შესახებ 
 

ფიზიკური აქტიურობა 

თარიღი ___/___/___ 

სტატუსი 

ფიზიკური აქტივობა 

მსუბუქი_____წთ/კვირაში       

ზომიერი_____წთ/კვირაში     

ინტენსიური_____წთ/კვირაში 

ჰიპოდინამია: კი   არა  

კონსულტირება       
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შეფასდა  

და ჩაუტარდა კონსულტირება 

- მსუბუქი - 75-150 წთ კვირაში ფეხით სიარული 

- ზომიერი - 150-300 წთ კვირაში ფეხით სიარული   

- ინტენსიური - ფიზიკური დატვირთვა, 

რომელიც იწვევს გულისცემის მაქსიმალურ 

აჩქარებას და ძლიერი დაღლის სუბიექტურ 

შეგრძნებას      

 

კვებითი ჩვევები 

თარიღი ___/___/___ 

სტატუსი 

მოზრდილი ადამიანის საშუალო დღიური ენერგეტიკული 

მოთხოვნილება 2000კკალ, საიდანაც: 

ნახშირწყლები - 50 - 60% (შაქარი<10%); 

ცხიმი - <30% (ნაჯერი ცხიმი <10%); 

ცილა - 12-20%. 

 

წონის დაკლების დროს რეკომენდებულია დღიური 

კალორაჟის შემცირება საშუალოდ 500კკალ-ით. 

ხილი  ______ ულუფა 

ბოსტნ _____ _ულუფა 

ცომეული: _______ულუფა 

ცხოვ. ცხიმი: ________რაოდენობა 

მარილი: _________ რაოდენობა 

ალკოჰოლი ______სასმისი დღ                  

- ცხიმის რეკომენდებული დღიური დოზა: 50-დან 80გ-

მდე 

- ნახშირწყლების რეკომენდებული დღიური დოზა - 

225-დან 325გ-მდე 

- ცილის რეკომენდებული დღიური დოზა - 60-დან 

80გ-მდე 

- ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარება: ქალები<14 ერთ, 

მამაკაცები<21 ერთ კვირაში 

- მარილი <5გ/დღეში 

- ცომეულის 1 ულუფა: 1 ნაჭერი პური; 

ბუტერბროდისათვის განკუთვნილი ფუნთუშას 

ნახევარი; 4 კრეკერი 

შეფასდა  

და ჩაუტარდა კონსულტირება 

 

 

სხეულის მასის ინდექსის ადვილად გაანგარიშებისათვის ჩაწერეთ სიმაღლე _______ მ         

გამოთვალეთ  სიმაღლე კვადრატში ________მ2 

თარიღი __/__/__ 

წონა  

სმი  

წელის გარშემოწერილობა 

(მამაკაცი (სმ): ევროპული - ≤94 

აზიური - ≤90 

ქალი (სმ): ევროპული - ≤80;  აზიური - ≤80) 

□____________(სმ)             

□   ნორმა 

□   ვისცერული სიმსუქნე 

 

სტატუსი 

□მცირე (<18,5კგ/მ2) 

□ნორმ. (18,5კგ/მ2<სმი<25კგ/მ2) 

□ჭარბი (25კგ/მ2< სმი<30კგ/მ2) 

□სიმსუქნე ___ხარის. (≥30კგ/მ2) 

კონსულტირება  

 

არტერიული წნევა 
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თარიღი __/__/__ 

წნევა სისტოლ. (სამიზნე <140ვწყ.სვ)  

წნევა დიასტოლ. (სამიზნე <90ვწყ.სვ)  

შემდგომი ვიზიტი 
__/__/__ 

 

 

ლიპიდური პროფილი 

თარიღი __/__/__ 

TCHOL (სამიზნე <5.18 mmol/L)  

LDL (სამიზნე <3.37 mmol/L)  

HDL (სამიზნე >1.0 mmol/L)  

TG (სამიზნე <1.70 mmol/L)  

Non-HDL (სამიზნე <3.37 mmol/L)  

შემდგომი ვიზიტი __/__/__ 

 

 

გსდ 10-წლიანი რისკი არ გამოითვლება თუ პაცინტს აქვს შემდეგი: გიდ     მიოკარდიუმის 

ინფარქტი     არასტაბილური სტენოკარდია      PCI       CABG      გულის უკმარისობა      

დიაბეტი       

გამოთვალეთ გსდ 10 წლიანი რისკი 2 ან მეტი რისკ-ფაქტორის არსებობისას: ასაკი>40 წელზე, 

არტერიული ჰიპერტენზია, მწეველობა, ჰიპერლიპიდემია, ჭარბი წონა, ჰიპოდინამია, არაჯანსაღი 

კვება, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ოჯახური ანამნეზი. 

 

 

თარიღი __/__/__ 

10 წლიანი რისკი* 
ქულა 

% 

 -   გამოიყენეთ SCORE -რისკის შეფასების სქემა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 10-წლიანი რისკის 

გამოსათვლელად 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
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