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აბრევიატურები 

ASQ - ასაკისა და საფეხურების კითხვარი 

PEDS - Parents' Evaluation of Developmental Status - განვითარების სტატუსის   

შეფასება მშობლების მიერ  

GMSD – Child Development Milestones Questions - ბავშვის განვითარების 

ნიშანსვეტების კითხვარი 

MCHAT - Modified Checklist for Autism in Toddlers - აუტიზმის მოდიფიცირებული 

კითხვარი 

SIDS - Sudden infant death syndrome - უეცარი სიკვდილის სინდრომი ჩვილებში 

1 პროტოკოლის სათაური:  

0 - 6 წლის ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე ზედამხედველობის 

ძირითადი პრინციპები პირველად ჯანდაცვაში. 

2 პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები 
 

1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება ICD10 კოდი 

კლინიკური მდგომარეობა ICD-10 

ზოგადი სამედიცინო გასინჯვა Z00.0 

ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის რუტინული გამოკვლევა Z00.1 

ბავშვის შემოწმება სწრაფი ზრდის პერიოდში Z00.2 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა ნორმალური 

განვითარებიდან გადახრის გამოვლენის მიზნით 

Z13.4 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა თვალისა და ყურის 

ავადმყოფობების/დარღვევების გამოსავლენად 

Z13.5 

თვალისა და მხედველობის შემოწმება Z01.0 

ყურებისა და სმენის შემოწმება Z01.1 

სისხლის წნევის განსაზღვრა  Z01.3 

განვითარების ეტაპების დაყოვნება R62.8 

 

 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sudden-infant-death-syndrome/symptoms-causes/syc-20352800
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3 პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 
 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებული იქნა საქართველოში 

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის „პირველადი ჯანდაცვის 

გაძლიერების ხელშეწყობა“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს საოჯახო 

მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის, ოჯახის ექიმთა ასოციაციის და დარგის 

პედიატრ-ექსპერტების მიერ ამერიკის პედიატრთა ასოციაციის, ამერიკის ოჯახის 

ექიმთა ასოციაციის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და სხვა 

ავტორიტეტული საერთაშორისო წყაროების რეკომენდაციების საფუძველზე. 

პროტოკოლში ასევე გამოყენებულია მსგავს თემებზე შემუშავებული ეროვნული 

გაიდლაინებიც1. 

4 პროტოკოლის მიზანი და ამოცანები 
 

პროტოკოლის მიზანია  პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ბავშვის ჯანმრთელობასა  

და განვითარებაზე ზედამხედველობის ხარისხის გაუმჯობესება სამედიცინო 

პერსონალისთვის თანამედროვე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული  

რეკომენდაციების  მიწოდების გზით.   

ამოცანები:  

 0-6  წლის ბავშვთა ჯანმთელობასა და განვითარებაზე ზედამხედველობა;  

 0-6 წლის ბავშვთა  ჯანმრთელობისა და განვითარების ხელშეწყობა; 

 0-6 წლის ბავშვებში დაავადებების და განვითარების დარღვევების 

პრევენცია; 

 0-6 წლის  ბავშვებში განვითარების დარღვევების ადრეული  გამოვლენა ; 

 0-6 წლის  ბავშვთა დროული იმუნიზაციის უზრუნველყოფა; 

 0-6 წლის ბავშვთა კვებითი სტატუსის შეფასება და ჯანსაღი კვების 

ხელშეწყობა; 

 0-6 წლის  ბავშვთა ოჯახური გარემოს შეფასება,  ძალადობის და 

უგულებელყოფის რისკების გამოვლენა და მშობლის კონსულტირება 

(ძირითადი საკონსულტაციო თემატიკა); 

5 სამიზნე ჯგუფი 
 

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ 0-დან 6 წლის ასაკის  ბავშვები.   

ამასთან, დღენაკლულობის, გენეტიკური დაავადებების, მძიმე პროგრესირებადი 

ნევროლოგიური დარღვევების შემთხვევაში ვიზიტების რაოდენობა და შინაარსი, 

ისევე როგორც განვითარების შეფასებისთვის გამოყენებული ნიშანსვეტები 
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განსხვავებულია, ამიტომ მოცემულ ჯგუფში პროტოკოლი მხოლოდ ძირითადი 

ჩარჩოს სახით შეიძლება იყოს გამოყენებული.  

6 ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის ქსელის სამედიცინო 

პერსონალისათვის - ოჯახის ექიმი, პედიატრი,  საშუალო სამედიცინო პერსონალი. 

პროტოკოლით ხელმძღვანელობა  მიზანშეწონილია ნებისმიერი პედიატრისთვის, 

რომელიც ახორციელებს ბავშვზე ზედამხედველობას.  

7 სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 
 

პროტოკოლი გამოიყენება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში    0-6 წლის 

ასაკის ბავშვის ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე ზედამხედველობის 

ვიზიტებისას.   

8 განსაზღვრება  

8.1 ბავშვთა ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე ზედამხედველობა 

ბავშვთა ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე ზედამხედველობა სამედიცინო 

სერვისების ერთობლიობაა, რომლის მიზანია ბავშვის ჯანმრთელობის, 

განვითარებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობა ბავშვის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობისა და განვითარების შეფასების, არსებული პრობლემების 

გამოვლენის და მართვის, დროული რეფერალისა და ეფექტური ინტერვენციის 

გზით. 

ზედამხედველობა ასევე მოიცავს განსაკუთრებული საჭიროებების 

ბავშვებისათვის  ინდივიდუალური მეთვალყურეობის გეგმასა და ღონისძიებებს 

(არ არის განხილული მოცემულ პროტოკოლში).  

ჯანმრთელობისა და განვითარების სკრინინგი წარმოადგენს ფორმალურ 

პროცედურას სტანდარტული მეთოდიკის/ტესტების გამოყენებით, კონკრეტული 

პრობლემის გამოვლენის მიზნით. სკრინინგი შესაძლებელია ჩაუტარდეს როგორც 

ყველა პაციენტს, ე.წ. უნივერსალური სკრინინგი, ისე მხოლოდ გარკვეულ 

მიზნობრივ ჯგუფებს ე.წ. „სელექციური სკრინინგი“. უნივერსალური სკრინინგი 

უტარდება ყველა პაციენტს გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებში. სელექციური 

სკრინინგი ტარდება იმ პაციენტებში, სადაც რისკის შეფასება ქმნის პათოლოგიაზე 

ეჭვის საფუძველს.  
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მოცემული პროტოკოლი წარმოადგენს ჩარჩოს პედიატრიული ამბულატორიული 

სერვისის ნებისმიერი მიმწოდებლისათვის. აღნიშნული ჩარჩო მოიცავს ყველა 

ღონისძიებას და საკონსულტაციო თემატიკას, რომელზეც პედიატრი/ოჯახის 

ექიმის ჯანმრთელი ბავშვის ვიზიტის დროს უნდა ამახვილებდეს ყურადღებას.  

პროტოკოლში აღწერილია თითოეული ასაკობრივი ვიზიტის დროს 

განსახორციელებელი ქმედება: ვიზიტის პრიორიტეტები თითოეული 

ასაკისათვის, ასაკისათვის სპეციფიური გასინჯვის, შეფასების, კვლევის და 

პრევენციული ღონისძიებების ჩამონათვალი, ასაკისათვის სპეციფიკური 

სკრინინგული რეკომენდაციები, მშობლის  საკონსულტაციო  თემატიკა. 

9   ახალი ტექნოლოგიებისა და მეცნიერული მიღწევების გამოყენება 

ბავშვთა ჯანმრთელობის ზედამხედველობის  პროგრამაში 

 

თანამედროვე ეპოქაში ციფრული ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა მოხდეს 

ადეკვატური რეაგირება ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევებზე, რაც თავის მხრივ 

ხელს შეუწყობს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის და სერვისებით მოცვის 

გაუმჯობესებას. 

COVID-19 თუ სხვა პანდემია/ეპიდემიების პირობებში თვალსაჩინო გახდა, 

რამდენად მნიშვნელოვანი დახმარება შეუძლია გაუწიოს სამედიცინო პერსონალს 

დისტანციურმა სერვისებმა. 

ბავშვთა ჯანმრთელობის ზედამხედველობის პროგრამაში ტელემედიცინის 

გამოყენება შესაძლებელია როგორც საგანმანათლებლო, ისე საკონსულტაციო 

მიზნებისთვის. დისტანციური სერვისების პოტენციალის გაძლიერება საშუალებას 

იძლევა, მშობელს დროულად მიეწოდოს ინფორმაცია და მითითებები, 

ჩაუტარდეს ექიმის ონლაინ კონსულტაცია და ონლაინ-კლინიკის მომსახურება, 

რაც მინიმუმამდე დაიყვანს სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობასთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს. 

10  რეკომენდაციები 
 

სხვადასხვა ქვეყანაში ჯანმრთელ ბავშვზე ზედამხედველობის სიხშირე და 

შინაარსი განსხვავებულია. არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები ჯანმრთელ 

ბავშვზე მეთვალყურეობის ვიზიტების ზუსტი ციფრის შესახებ. 

2  წლამდე ჯანმრთელ ბავშვზე მეთვალყურეობის მაღალი სიხშირე განისაზღვრება 

ამ ასაკისთვის დამახასიათებელი ფიზიოლოგიური თავისებურებებით: 

ახალშობილთა ადაპტაცია, ბავშვის ზრდა-განვითარების შედარებით სწრაფი 
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ტემპი, კვების თავისებურება, ბავშვის განვითარების ხელშეწყობის აუცილებლობა, 

იმუნიზაცია და სხვ. 

სხვადასხვა საერთაშორისო წყაროები თანხმდებიან, რომ არსებობს გარკვეული 

პერიოდები 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა მეთვალყურეობისას, როდესაც 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია განვითარებისა და ქცევითი პრობლემების 

სკრინინგისა და დაავადებათა პრევენციისთვის. ეს ვიზიტებია:  2 კვირამდე, 1 თვე,  

2 თვე, 4 თვე, 6 თვე, 9 და 12 თვე პირველ წელს, 18, 24  და 30 თვე.  

 

. 
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ცხრილი N1. ბავშვთა ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე ზედამხედველობის ვიზიტების პერიოდულობა 0-6 წლის ასაკში2[1] 

(ამერიკის პედიატრიული ასოციაციის რეკომენდაციების მიხედვით) 

 ასაკი 

რეკომენდებული 

აქტივობა 

პირველი 

ვიზიტი 2 

კვირამდე 

(3-5 დღის 

ასაკში) 

1 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

2 თვის 

ასაკში 

3 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

4 თვის 

ასაკში 

6 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

9 თვის 

ასაკში 

12 

თვის 

ასაკში 

18 თვის 

ასაკში 

2 წლის 

ასაკში 

(24 

თვის) 

ექთანი 

2 წელი 

და 6 

თვე (30 

თვე) 

ექიმი 

3 

წლის 

ასაკში 

4 

წლის 

ასაკში 

5 -6 

წლის 

ასაკი 

6 

წელი 

ექიმი 

ანამნეზი X X X X X X X X X X X X X X X 

გაზომვა      

სიგრძე ან სიმაღლე და 

წონა 

X X X X X X X X X X X X X X X 

თავის 

გარშემოწერილობა 

X X X X X X X X X X X     

წონის სიგრძესთან 

შეფარდება 

X X X X X X X X X       

სხეულის მასის 

ინდექსი (სმი) 

         X X X X X X 

სისხლის წნევა [3] რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა X X X X 

სენსორული სკრინინგი  (ინსტრუმენტული სკრინინგი) 

მხედველობა [4] 

 

რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა X[m] X X X 

სმენა  [5] X  X რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა X X X 

განვითარება და ქცევა 

განვითარებაზე 

ზედამხედველობა[6] 

X X X X X X  X  X  X X X X 
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 ასაკი 

რეკომენდებული 

აქტივობა 

პირველი 

ვიზიტი 2 

კვირამდე 

(3-5 დღის 

ასაკში) 

1 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

2 თვის 

ასაკში 

3 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

4 თვის 

ასაკში 

6 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

9 თვის 

ასაკში 

12 

თვის 

ასაკში 

18 თვის 

ასაკში 

2 წლის 

ასაკში 

(24 

თვის) 

ექთანი 

2 წელი 

და 6 

თვე (30 

თვე) 

ექიმი 

3 

წლის 

ასაკში 

4 

წლის 

ასაკში 

5 -6 

წლის 

ასაკი 

6 

წელი 

ექიმი 

განვითარების 

სკრინინგი[7] 
      X  X  X     

ფსიქო-სოციალური 

და ქცევითი შეფასება 

 

X X X X X X X X X X X X X X X 

აუტიზმის 

სკრინინგი[8] 
        X X      

დედის დეპრესიის 

შეფასება [9] 

 X X  X X          

ფიზიკური გასინჯვა X X X X X X X X X X X X X X X 

პროცედურები      

ნეონატალური 

მეტაბოლური  

სკრინინგი[10] 

--------------------------------X---------

--------- 

            

ანემიის სკრინინგი 

[11] 

    რ/ა   X რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა 

ტყვიის სკრინინგი [12]      რ/ა რ/ა X ან 

რ/ა 

 X ან 

რ/ა 
რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა რ/ა 

იმუნიზაცია[13]   X X X   X X     X   

დისლიპიდემიის 

სკრინინგი[14] 

         რ/ა   რ/ა    რ/ა 
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 ასაკი 

რეკომენდებული 

აქტივობა 

პირველი 

ვიზიტი 2 

კვირამდე 

(3-5 დღის 

ასაკში) 

1 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

2 თვის 

ასაკში 

3 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

4 თვის 

ასაკში 

6 თვის 

ასაკში 

ექთანი 

9 თვის 

ასაკში 

12 

თვის 

ასაკში 

18 თვის 

ასაკში 

2 წლის 

ასაკში 

(24 

თვის) 

ექთანი 

2 წელი 

და 6 

თვე (30 

თვე) 

ექიმი 

3 

წლის 

ასაკში 

4 

წლის 

ასაკში 

5 -6 

წლის 

ასაკი 

6 

წელი 

ექიმი 

სხვა      

                

პირის ღრუს 

ჯანმრთელობა [15] 

     რ/ა რ/ა X ან 

რ/ა 

X ან რ/ა X ან 

რ/ა 

X ან 

რ/ა 

X  X  X  X  

ფთორის დამატება[15]      რ/ა რ/ა --------------------------       -  რ/ა-                                 ----------------------------- 

გამაფრთხილებელი 

რეკომენდაციები  

(მშობლის 

კონსულტირება)  

X X X X X X X X X X X X X X X 

 

[1] ეს რეკომენდაციები ადაპტირებულია AAP's და Bright Futures' 2020 რეკომენდაციებიდან „პრევენციული პედიატრიული სამედიცინო მომსახურების 

შესახებ“. 

{2} სარეკომენდაციო სქემა უნდა გამოვიყენოთ იმ შემთხვევაშიც თუ  ბავშვი ერთვება სერვისში  6 წლამდე ნებისმიერ ასაკში, შესაძლებელია სქემაში ცვლილების 

შეტანა  ბავშვის სერვისში  ჩართვის დროისა და მისი საჭიროების საფუძველზე.  

[3] სპეციფიკური რისკის შემთხვევაში  სისხლის წნევა უნდა გაიზომოს ყველა ვიზიტზე 3 წლამდე ასაკში. რისკის ფაქტორებია: დღენაკლი, ძალიან მცირე წონა 

დაბადებისას ან სხვა ნეონატალური გართულება, რომელსაც დასჭირდა ინტენსიური თერაპია; გულის თანდაყოლილი დაავადება; საშარდე ტრაქტის 

მორეციდივე დაავადება, ჰემატურია, პროტეინურია; თირკმლის დადგენილი დაავადება ან უროლოგიური მალფორმაცია; თირკმლის დაავადების ოჯახური 

ანამნეზი; ორგანოების ტრანსპლანტაცია; ავთვისებიანი სიმსივნე ან ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია; წნევის ამწევი მედიკამენტებით მკურნალობა, 

ჰიპერტენზიასთან ასოცირებული სისტემური დაავადება (მაგ. ნეიროფიბრომატოზი, ტუბეროზული სკლეროზი); მომატებული ინტრაკრანიული წნევა. 

წნევის გაზომვისთვის საჭირო იქნება სპეციალური ზომის მანჟეტის გამოყენება. 

[4] უკიდურესად დღენაკლი ახალშობილი, თანდაყოლილი კატარაქტის, რეტინობლასტომის, მეტაბოლური ან გენეტიკური დაავადების ოჯახური ანამნეზი, 

განვითარების მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა ან ნევროლოგიური დეფიციტი, თვალის პათოლოგიასთან დაკავშირებული სისტემური დაავადებები. ასეთ 

შემთხვევაში ბავშვი იგზავნება ოფთალმოლოგთან 
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[5] სმენის შესაძლო პრობლემების რისკ ფაქტორებია: ჭაღარა თმის კონა შუბლზე, რომელიც ასოცირებულია პროგრესირებად სმენაჩლუნგობასთან, 

ნეიროფიბრომატოზი, ოსტეოპეტროზი და სმენის დაქვეითებასთან დაკავშირებული სხვა დაავადებები, ნეიროდეგენერაციული დაავადებები, ანამნეზში 

ბაქტერიული ან ვირუსული მენინგიტი, ქალა-ტვინის ტრავმა, ქიმიოთერაპია, რეკომენდებულია რეფერალი აუდიოლოგიური დიაგნოსტიკური შეფასების 

მიზნით. 

[6] განვითარებაზე მეთვალყურეობა უწყვეტი პროცესია. ის მოიცავს მშობლების საკუთარი ბავშვის განვითარების შესახებ, და  ბავშვზე  დაკვირვებას, რისკისა 

და დამცავი ფაქტორების დადგენას, მონაცემების დაფიქსირებას ბავშვის ჯანმრთლობისა და განვითარების ისტორიაში.  

[7]განვითარების სკრინინგი მოიცავს სტანდარტულ ტესტებს და რუტინულად ტარდება 9, 18 და 30 თვის ასაკში. თუმცა, სკრინინგი ასევე ტარდება რისკ-

ფაქტორების დადგენისას ან განვითარებაზე ზედამხედველობისას პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში. ასეთ დროს სკრინინგი ფოკუსირებულია 

პრობლემურ სფეროზე. საქართველოში სკრინინგი ტარდება 12, 18 24 და 36 თვის ასაკში ქართულ პოპულაციაზე ადაპტირებული და ნორმირებული 

„ასაკებისა და ეტაპების კითხვარით - ASQ-3“3,4. 

[8]  სკრინინგი ტარდება აუტიზმის სპეციფიკური კითხვარის საშუალებით (მაგალითად, აუტიზმის მოდიფიცირებული კითხვარი ბავშვებისთვის [M-CHAT-

R/F]) 18 თვის ასაკში და შემდეგ განმეორებით 24 თვის ასაკში,  

[9] დედის დეპრესიის შესაფასებლად შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ედინბურგის დეპრესიის შკალა  

[10] მეტაბოლური სკრინინგის შემთხვევაში სავალდებულოა სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული რეკომენდაციების დაცვა. ტესტის შედეგები უნდა 

გადამოწმდეს ვიზიტზე და განისაზღვროს შესაბამისად განმეორებითი ტესტირების ან რეფერალის საჭიროება. 

[11] ანემიის რისკ ფაქტორებია - დღენაკლი ან მცირე წონის ახალშობილი, ან ხელოვნურ კვებაზე მყოფი ჩვილი, თუ საკვები არ არის გამდიდრებული რკინით 

[12]  ტყვიის ზემოქმედების რისკის არსებობის შემთხვევაში სკრინინგი უნდა ჩატარდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის და რეკომენდაციების შესაბამისად.  

[13] იმუნიზაცია უნდა განხორციელდეს აცრების ეროვნული კალენდრის მიხედვით 

[14] AAP რეკომენდაციას უწევს ბავშვების სკრინინგს 1-დან 8 წლამდე პერიოდში მხოლოდ ჰიპერქოლესტეროლემიის, კორონარული არტერიების დაავადების  

რისკ-ფაქტორების არსებობის შემთხვევაში (მაგ.: დიაბეტი, სიმსუქნე, ჰიპერტენზია).  

 [15] თუ შესაძლებელია ბავშვი უნდა გაიგზავნოს სტომატოლოგთან. სხვა შემთხვევაში კლინიცისტმა უნდა შეაფასოს პირის ღრუს ჯანმრთელობა. თუ  სასმელი 

წყალი ღარიბია ფტორით, რეკომენდებულია პერორალური ფთორის დამატება ან ფთორის შემცველი კბილის პასტის გამოყენება შესაბამის ასაკში. 

 

AAP = ამერიკის პედიატრიის აკადემია; CDC = დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი; რ/ა = ასაკი, როდესაც უნდა განხორციელდეს რისკის 

შეფასება და დადებითი შედეგის შემთხვევაში ამას მოყვეს შესაბამისი გასინჯვა ან ტესტირება. X = ასაკი როდესაც შეფასება უნდა ჩატარდეს; ←X→ = 

ასაკობრივი ფარგლები, როდესაც შეფასება შესაძლებელია ჩატარდეს და სადაც X მიუთითებს სასურველ ასაკს. 
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ცხრილი N2. რეკომენდაციები ბავშვთა მეთვალყურეობის ვიზიტების სიხშირესთან 

დაკავშირებით საქართველოში (0-6 წლამდე) 

 

ასაკი პირველი წელი 2 წლის 3 წლის 4 წლის 5 წლის 

თვე 2 კვირის 1 თვის 2 თვის 3 თვის 4 თვის 
6-9 

თვის 
9-12 თვის 

18-24 თვის 
30-36 

თვის   

ექიმთან 

პირისპირ 

ვიზიტი 
  

1 
 

1  1 1 2 1 1 

ექთანთან 

პირისპირ 

ვიზიტი 
  

1  1 1  1 1 
  

1 

ოჯახის ექიმის 

დისტანციური 

კონსულტაცია 
  

   2 1 1 
   

ექთნის 

დისტანციური 

კონსულტაცია 

              1 1   

ექიმის ბინაზე 

ვიზიტი 
1 

  
  

 
  

    

ექთნის ბინაზე 

ვიზიტი 
1 1 

 
  

 
  1 1 1 

 

 

0-6 წლამდე ასაკის ბავშვთა პრევენციულ სერვისებთან დაკავშირებული 

რეკომენდაციები  

 

R1 განახორციელეთ ახალშობილებისა და ბავშვების ჯანმრთელობის, ზრდის, 

ფიზიკური და მენტალური განვითარების სისტემური მეთვალყურეობა, მათ 

შორის, საჭიროებისამებრ სმენის, მხედველობის, ბარძაყის დისპლაზიის, 

განვითარების შეფერხების და აუტისტური სპექტრის დარღვევების, აგრეთვე, 

დედის პოსტნატალური დეპრესიის სკრინინგი. 

R2 რეკომენდებულია სმენასთან დაკავშირებული პრობლემების სკრინინგი, სულ 

მცირე, ერთხელ მაინც, სიცოცხლის პირველი წლის მანძილზე 

განხორციელებული მეთვალყურეობის ვიზიტების დროს (იხილეთ დანართი 

№2).  

R3 18 თვის და 24 თვის  ასაკში რეკომენდებულია აუტისტური სპექტრის 

დარღვევების სკრინინგი MCHAT5 ტესტის საშუალებით.   

R4 რეკომენდებულია განვითარების რუტინული სკრინინგი  (9  ან 12, 18 ან 24 და 

30 ან 36 თვის ასაკში) შერჩეული ინსტრუმენტების საშუალებით (როგორიცაა 

ASQ6 ან PEDS ან GMSD კითხვარები). 

R5 რეკომენდებულია ბინაზე პატრონაჟის ვიზიტის განხორციელება 

სამშობიაროდან გამოწერის შემდეგ 14 დღის ვადაში, სანიტარულ-ჰიგიენური 
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და სოციალურ-ეკონომიკური, უსაფრთხოების, დედის მხრივ საშიშროების 

ნიშნების, დედის დეპრესიის, ბოროტად მოპყრობისა და უგულებელყოფის 

ნიშნების და ახალშობილის ჯანმრთელობის მგომარეობის შეფასების მიზნით.  

R6 ხელი შეუწყეთ იმუნიზაციის განხორციელებას პროფილაქტიკური აცრების 

ეროვნული კალენდრის მიხედვით და იმუნიზაციის წახალისებას 

მშობლებისთვის ინფორმაციის მიწოდების გზით. ჩაატარეთ ბავშვის გასინჯვა 

აცრამდე (სისტემური მეთვალყურეობის რეკომენდაციების შესაბამისად), 

დროულად დაადგინეთ და მართეთ ვაქცინაციის გვერდითი ეფექტები.  

R7 მიაწოდეთ მშობლებს გამაფრთხილებელი ინფორმაცია ბავშვის კვების, 

ფიზიკური აქტივობის, განვითარების ხელშეწყობის, უსაფრთხოების, თამაშის 

მნიშვნელობის, საშიშროების ნიშნების ამოცნობის შესახებ და ა. შ.  

 კონსულტირება ბავშვის კვებასა და ძუძუთი კვებაზე, დამატებით საკვებზე, 

ვიტამინი D-ს დამატებაზე, იოდის, D ვიტამინის, A ვიტამინის დეფიციტის 

განვითარების რისკის შესახებ;   

 კონსულტირება ბავშვის უსაფრთხოების საკითხებზე (უეცარი სიკვდილის 

სინდრომი - SIDS), ავტომობილით მგზავრობის, ბინაში უსაფრთხოების 

პირობებზე და ა. შ.  

 კონსულტირება განვითარების ხელშეწყობისა და ტიპიური ქცევის, 

დისციპლინის, ფიზიკურ დასჯასა და ემოციურ ძალადობასთან 

დაკავშირებული რისკის და პრობლემების, შენჯღრეული ბავშვის სინდრომის 

(SHAKEN baby syndrome) შესახებ. 

R8 მშობლებსა და მომვლელებს მიაწოდეთ ინფორმაცია ბავშვის ზრდის, 

ფიზიკური, მენტალური და ემოციური განვითარების საჭიროებების შესახებ და 

უზრუნველყავით მხარდაჭერა. კერძოდ, განვითარებითი პრობლემის 

არსებობაზე საეჭვო ყველა შემთხვევა უნდა რეფერირდეს ბავშვის ადრეული 

ინტერვენციის პროგრამაში (ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშემწყობი 

ქვეპროგრამა)7. 

R9 დროულად გამოავლინეთ ზრდისა და განვითარების სპეციალური 

საჭიროებების მქონე ბავშვები და გააგზავნეთ შესაბამისი პროფილის 

სპეციალისტთან. განვითარების დარღვევის არსებობაზე დადებითი 

სკრინინგული პასუხის შემთხვევაში, ბავშვის განვითარებისა და სამედიცინო 

შეფასება უნდა მოხდეს კოორდინირებულად. განვითარების დარღვევის ყველა 

იდენტიფიცირებული შემთხვევა უნდა ჩაერთოს ბავშვთა ადრეული 

ინტერვენციის პროგრამაში. 
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R10 რეკომენდებულია მონაწილეობა მიიღოთ ბავშვთა ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებულ ყველა ოფიციალურ პრევენციულ-პრომოციულ პროგრამაში, 

რათა შეამციროთ იმ რისკ-ფაქტორების ზემოქმედება, რომელთაც შეიძლება 

უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინონ ბავშვის ჯანმრთელობაზე.  

  

 

ცხრილი N3.    0-6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ძირითადი პრევენციული სერვისები 

 

მომსახურება ეროვნული სტანდარტი   სიხშირე 

წონა/სიგრძე/სიმაღლის და 

თავის გარშემოწერილობის 

გაზომვა  და შეფასება ჯანმო-

ს ზრდის მრუდების 

მეშევეობით 

ბავშვის წონა/სიგრძე/სიმაღლე და 

თავის გარშემოწერილობა გაიზომა 

გასული წლის მანძილზე 

 

სულ მცირე 6 X  

სიცოცხლის პირველ 

წელს, შემდეგ 

წელიწადში ერთხელ  

სმენის პრობლემების 

სკრინინგი  

3 თვის ასაკამდე სმენის სკრინინგის 

განხორციელება (იხილეთ დანართი 

№2) 

1 X სიცოცხლის 

პირველ წელს  

მხედველობის პრობლემების 

სკრინინგი 

მხედველობის სკრინინგი 

განხორციელდეს მეთვალყურეობის 

ყოველ ვიზიტზე (იხილეთ დანართი 

№1)  

2X წელიწადში 

სიცოცხლის პირველ 

წელს, შემდეგ 

წელიწადში ერთხელ  

  

ბარძაყის დისპლაზიის 

სკრინინგი  

ბარძაყის დისპლაზიის სკრინინგი 

მეთვალყურეობის ყოველ ვიზიტზე 

იხილეთ დანართი №3)  

4X სიცოცხლის 

პირველი წლის 

მანძილზე   

 განვითარების და ქცევის 

სკრინინგი  

ბავშვის განვითარების შეფასება 

რეკომენდებული კრიტერიუმების 

მიხედვით  

9, 18 და 30 თვის 

ასაკში  

დტყ ვაქცინით მოცვა  12 თვის ასაკის ბავშვთა რაოდენობა, 

რომელთაც ჩატარებული აქვთ დტყ 

სამჯერადი ვაქცინა  

2,3,4 თვის ასაკში  

წწყ ვაქცინით მოცვა  5-6 წლის ასაკის ბავშვთა რაოდენობა, 

რომელთაც ჩატარებული აქვთ 

კომბინირებული ვაქცინის 

რეკომენდებული დოზა  

1 წლის, 5 წლის 

ასაკში  

ძუძუთი კვების კონტროლი   მეთვალყურეობის ვიზიტებზე რჩევა 

ძუძუთი კვების  შესახებ და კვების 

მონიტორინგი 

სულ მცირე 4 X 

წელიწადში 

სიცოცხლის პირველი 

წლის მანძილზე   

სანიტარულ-ჰიგიენური სანიტარული და ჰიგიენური ბინაზე პირველი 
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პირობების შეფასება 

 

პირობების შეფასება და მშობლების 

კონსულტირება აღნიშნულზე 

ვიზიტის დროს და 

შემდეგ 

პერიოდულად 

ექთნის მიერ 

სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის შეფასება   

სოციალურ-ეკონომიკური პირობების 

შეფასება და მშობლების 

კონსულტირება აღნიშნულზე 

ბინაზე პირველი 

ვიზიტის დროს და 

შემდეგ 

პერიოდულად 

ექთნის მიერ 

ბინის პირობების 

უსაფრთხოების შეფასება   

ბინის პირობების უსაფრთხოების 

შეფასება და მშობლების 

კონსულტირება აღნიშნულზე  

ბინაზე პირველი 

ვიზიტის დროს და 

შემდეგ 

პერიოდულად 

ექთნის მიერ 

სკრინინგი აუტიზმის 

კონტროლის ტესტით 18 თვის 

ასაკში  

ბავშვის ზედამხედველობის 

რეგულარული ვიზიტების დროს 18 

და 24 თვის ასაკში აუტისტური 

სპექტრის დარღვევების (ასდ) 

შეფასება 

დამატებითი სკრინინგის საჭიროება 

შესაძლოა დადგეს, თუ ბავშვს ასდ-ს 

მაღალი რისკი აღენიშნება (მაგ.: და, 

ძმა, ან ოჯახის სხვა წევრი ასდ-თი) 

ან თუ სახეზეა ასდ-სთან 

ასოცირებული სიმპტომები  

18 თვის ასაკში  

კონსულტირება კვების, 

D ვიტამინის დამატების 

შესახებ 

D ვიტამინის დეფიციტის რისკის 

შეფასება:            

 ანტიკონვულსანტებით თერაპია;  

 ცხიმის მალაბსორბციასთან 

დაკავშირებული ქრონიკული 

დაავადება;  

 კანის მუქი პიგმენტაცია; 

 ექსკლუზიური ძუძუთი კვება D 

ვიტამინის დამატების გარეშე;  

 მზის სხივებით არასაკმარისი 

ინსოლაცია; 

 დედის D ვიტამინის დაბალი დონე 

(რისკის ფაქტორი 

ახალშობილისთვის)   

მეთვალყურეობის 

ყველა ვიზიტზე  
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ფიზიკური განვითარების შეფასებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 

 

R11 სიგრძე/სიმაღლის, წონისა და თავის გარშემოწერილობის განსაზღვრა უნდა 

ხდებოდეს ჯანმრთელ ბავშვზე მეთვალყურეობის და იმუნიზაციის ვიზიტების 

დროს. წონის და სიგრძის შეფასება მიზანშეწონილია ავადმყოფობის ვიზიტის 

დროსაც  

R12 ბავშვის ზრდის ადეკვატური შეფასებისათვის საჭიროა დინამიური 

მეთვალყურეობა. ერთჯერადი შეფასება შეიძლება გახდეს ანთროპომეტრული 

მახასიათებლების არასწორი ინტერპრეტაციის მიზეზი. ამავე დროს ფიზიკური 

განვითარების შეფასება დინამიკაში საშულებას  იძლევა შეფასდეს ზრდის ტემპი 

ანუ კონკრეტული ანთროპომეტრული პარამეტრის ცვლილებები დროის 

მონაკვეთში.  

R13 წონის მონიტორინგი: 

 პირველი თვის განმავლობაში ბავშვი მიზანშეწონილია აიწონოს 2 კვირაში 

ერთხელ;   

 ახალშობილობის პერიოდის შემდეგ მიზანშეწონილია ბავშვის აწონვა თვეში 

ერთხელ (6 თვემდე მაინც), თუ ბავშვს უვლინდება წონის დარღვევა 

შესაძლებელია აწონვა წარმოებდეს უფრო ხშირად (საშუალოდ 2 კვირაში 

ერთხელ);   

 1-იდან 3 წლამდე ასაკში წონის კონტროლი საჭიროა  3-6 თვეში ერთხელ, 3-6 

წლამდე 6 თვის ინტერვალით, ხოლო 6 წლის შემდეგ ყოველწლიურად 

R14 სიგრძე/სიმაღლე, თავის გარშემოწერილობის მონიტორინგი -  

 თავის გარშემოწერილობის განსაზღვრა მიზანშეწონილია 3 წლამდე ასაკში 1-3 

თვის ინტერვალით. დარღვევის შემთხვევაში საჭიროა ყოველთვიური 

კონტროლი.  

 სიგრძის შეფასება 1 წლამდე ასაკში მიზანშეწონილია კვარტალში ერთხელ მაინც; 

თუ ბავშვს აღენიშნება ზრდის დარღვევა მონიტორინგი უფრო ხშირად უნდა 

წარმოებდეს. თუ მშობელს არ მიყავს ბავშვი მეთვალყურეობის დაგეგმილ 

ვიზიტებზე, ფიზიკური განვითარების შეფასება უნდა მოხდეს ავადმყოფობის 

ვიზიტების დროს. 

R15 ბავშვის ფიზიკური განვითარების შეფასებისთვის თავდაპირველად უნდა 

ავწონოთ, გავზომოთ  სიგრძე / სიმაღლე და თავის გარშემოწერილობა;  

 სხეულის მასის, სიგრძე/სიმაღლის, თავის გარშემოწერილობის მონაცემების 

საფუძველზე იგება ფიზიკური განვითარების ინდივიდუალური მრუდები. 

 ამისთვის გამოიყენება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 

შექმნილი  სტანდარტული გადახრის ანუ Z ქულოვანი ზრდის დიაგრამები.  

 პოპულაციის უმრავლესობის მაჩვენებელი ხვდება -2 და +2 Z ქულას შორის. 

საშუალო მაჩვენებლიდან 2 Z ქულაზე მეტი გადახრა ითვლება ატიპიურად და 

საჭიროებს დამატებით კვლევას.  

 

ბავშვის გასინჯვასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები  

 

R16 ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობის ვიზიტების დროს რეკომენდებულია 

ფიზიკური გასინჯვის ჩატარება სპეციფიკური კომპონენტების 
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გათვალისწინებით, რომლებიც მნიშვნელოვანია კონკრეტული ასაკისთვის. 

R17 მხედევლობის, სმენის, ბარძაყის დისპლაზიის და სათესლეების 

ჩამოუსვლელობის სკრინინგის პროცედურების ჩატარების დეტალები იხილეთ 

დანართებში №№1-4. 

       

    ბავშვის განვითარებაზე მეთვალყურეობასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 

 

R18 განვითარების შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია დეტალური ანამნეზის 

შეგროვება, რომლის დროსაც ხდება მშობლის ჩივილის გამოვლენა, 

განვითარების ანამნეზის შეკრება და განვითარებაზე მოქმედი რისკის და 

ხელშემწყობი ფაქტორების დადგენა.  

R19 ბავშვის ასაკის გათვალისწინებით, რეკომენდებულია მშობელს  ჰკითხოთ, ხომ 

არ აქვს რაიმე ჩივილი ბავშვის ქცევის, მეტყველებისა, თუ მოძრაობის მიმართ, 

ხომ არ აქვს ბავშვს სწავლის პრობლემები, ხომ არ უჭირს ერთ დავალებაზე 

კონცენტრირება და სხვ. 

R20 მშობლის ჩივილის გათვალისწინება შესაძლებლობას იძლევა გამოვლინდეს 

ისეთი პრობლემა, რომელიც მეთვალყურეობის პროცესში ძნელი შესამჩნევია. 

ამავე დროს, თუ მშობელს არ აქვს ჩივილი, ეს არ გამორიცხავს განვითარების 

შეფერხების არსებობას. დადგენილია, რომ განვითარების 

შეფერხების/დარღვევის მქონე ბავშვთა მშობლების 20-25%-ს არ აქვს ჩივილი. 

R21 ანამნეზის შეგროვების შემდეგ რეკომენდებულია ჩატარდეს ბავშვზე უშუალო 

დაკვირვება, რომლის დროსაც ფასდება განვითარების ცალკეული სფეროს 

(მოტორული, კოგნიტური, სოციალურ-ემოციური) ასაკის შესაბამისი 

ნიშანსვეტები, ამავე დროს უნდა შეფასდეს საშიშროების ნიშნები მეტყველების 

და ქცევის სფეროში.  

R22 მნიშვნელოვანია მაჩვენებლების როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი 

შეფასება.  არა მარტო ის ფაქტი, აკეთებს თუ არა ბავშვი რომელიმე კონკრეტულ 

დავალებას, არამედ თუ როგორ აკეთება მას. 

R23 განვითარების ნიშანსვეტი ასახავს ასაკის შესაბამის მიღწევებს, იმ უნარ-ჩვევებს, 

რომელსაც ასრულებს მოცემულ ასაკის ბავშვთა პოპულაციის ნახევარი. 

ნიშანსვეტების შეფასებისას ხდება განსაზღვრა, ასრულებს თუ არა ბავშვი ამ 

უნარს. მაგ.: დამოუკიდებლად გადატრიალება, წამოჯდომა, ღუღუნი, პირველი 

ღიმილი, სიტყვის წარმოთქმა.  

განვითარება შეიძლება ჩაითვალოს ნორმის შესაბამისად, თუ ბავშვი სათანადო 

ასაკში აღწევს შესაბამის ნიშანსვეტს განვითარების ყველა სფეროში (იხილეთ 

ცხილი 4). 

R24 რეკომენდებულია გაითვალისწინოთ, რომ ბავშვმა შესაძლებელია გამოტოვოს 

რომელიმე ეტაპი, მაგ: დადგეს და გაიაროს ცოცვის გარეშე. ბავშვის განვითარება 

ინდივიდუალური პროცესია და ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება რამდენადმე 

ჩამორჩეს ან წინ გაუსწროს ასაკს, რაც დამოკიდებულია ბავშვის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე, სოციალურ გარემოზე, აღზრდისა და მოვლის პირობებზე და 

სხვ.  

ის ფაქტი, რომ ბავშვი ვერ ასრულებს ასაკის შესაბამის ნიშანსვეტს, ყოველთვის 

არ მიუთითებს განვითარების პრობლემაზე, შესაძლებელია იგი გამოწვეული 

იყოს აღმზრდელობითი ხასიათის მიზეზებით.  
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R25 ბავშვზე უშუალო დაკვირვების დროს პირველ რიგში ფასდება ასაკობრივი 

ნიშანსვეტები ანუ ბავშვის ასაკის შესაბამისი მიღწევები. იმის მიხედვით თუ 

როგორ ასრულებს ბავშვი ასაკობრივ ნიშანსვეტებს, განსხვავებულია შემდგომი 

ქმედება. 

R26 თუ ბავშვი ასრულებს ასაკობრივ ნიშანსვეტებს, მისი განვითარება შეესაბამება 

ასაკს და ის  არ საჭიროებს დამატებით კვლევას. ამ დროს  გრძელდება გეგმიური 

მეთვალყურეობა. 

ექიმმა უნდა მისცეს დედას რეკომენდაციები როგორ შეუწყოს ხელი 

განვითარებას. 

R27 თუ ბავშვი ვერ ასრულებს ასაკობრივ ნიშანსვეტს და/ან აქვს 2 და მეტი რისკ-

ფაქტორი და/ან  გამოვლინდა მშობლის  ჩივილი - რეკომენდებულია რიგგარეშე 

სკრინინგის ჩატარება,  რათა გამოვლინდეს   განვითარების   გადახრის  რისკის 

მქონე ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ ღრმა გამოკვლევას. 

 

R28 დღენაკლულობის შემთხვევაში განვითარების შეფასება ტარდება 

კორეგირებული ასაკის მიხედვით. 

R29 უკვე მიღწეული ნიშანსვეტების გაქრობა (დაკარგვა) ნებიმიერი სფეროში, 

წარმოადგენს ძალიან სერიოზულ საშიშროების ნიშანს და საჭიროებს 

დაუყოვნებელ რეფერალს. 

R30  განვითარებაზე მეთვალყურეობის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება 

ექცევა მეტყველების შეფერხებისა და ქცევითი დარღვევების (აუტისტური 

სპექტრის დარღვევა) საშიშროების ნიშნებს.   

განვითარების შეფერხების საშიშროების ნიშნები - მეტყველება (ექსპრესიული და 

რეცეფციული) 

R31 გაითვალისწინეთ მეტყველების განვითარების შეფერხების საშიშროება შემდეგ 

შემთხვევებში, თუ: 

 2 თვის -არ იღიმება; 

 3 თვის - არ რეაგირებს დედის გამოჩენაზე, არ იჩენს მისადმი ინტერესს; 

 9 თვის - არ ამბობს მარცვლებს “ბა“, ან „მა”; 

 15 თვის - არ ამბობს პირველ სიტყვას;  

 18 თვის - გაცნობიერებულად არ იყენებს სიტყვებს. 

 20 თვე - არ ასრულებს მარტივ დავალებას 

 2 წლის - არ  იყენებს სიტყვების კომბინაციას; 

 2 წლის - მშობლებისათვის რთულია ბავშვის საუბრის შინაარსის გაგება; 

 3 წლის - უცხოსთვის რთულია ბავშვის საუბრის შინაარსის გაგება; 

 3 წლის - ვერ აჯგუფებს საგნებს ფერისა და ფორმის მიხედვით; 

 5 წლის - ვერ იყენებს მარტივ გრამატიკულ წესებს (აწყმო და წარსული დრო და 

ა.შ). 

 

აუტისტური სპექტრის დარღვევების საშიშროების ნიშნები (ქცევითი საშიშროების 

ნიშნები)  

R32 აუტისტური სპექტრის დარღევევის საშიშროების ნიშნებს მიეკუთვნება, 

შემდეგი ნიშნები:  
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 არ არის თვალი-თვალთან კონტაქტი; 

 არ რეაგირებს სახელზე 9-12 თვის ასაკში; 

 არ ტიტინებს 12 თვის ასაკისთვის;  

 არ არის ჟესტიკულაცია 14 თვის ასაკისთვის (მაგ. თითით მინიშნება, ხელის 

დაქნევა დასამშვიდობებლად); 

 არ არის არც ერთი სიტყვა  15 თვის ასაკისთვის;  

 24 თვის ასაკისთვის არ თამაშობს წარმოსახვით თამაშებს (ვითომ აჭმევს ან 

აძინებს თოჯინას); 

 არ არის 2 სიტყვის კომბინაცია 2 წლის ასაკისთვის (ექოლალია - გაგონილი 

სიტყვებისა და ფრაზების გამეორება -  არ მიიღება მხედველობაში); 

 მბრუნავ  და მოტრიალე საგანზე მხედველობის დიდი ხნით ფოკუსირება; 

 ინტერესები ძალიან შეზღუდული; 

 უჩვეულოდ რეაგირებს ხმაზე, სუნზე, გემოზე ან სხვა შეგრძნებაზე; 

 მეტყველების ან სოციალური უნარის დაკარგვა ნებისმიერ ასაკში. 

R33 საშიშროების ნიშნების აღმოჩენისთანავე რეკომენდებულია დაუყოვნებელი 

რეფერალი ინტერვენციულ სერვისში ჩასართავად და პარალელურად 

განვითარების ღრმა შეფასება მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ.   
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ცხრილი N4. განვითარების ნიშანსვეტები საშუალო ასაკის მიხედვით   

 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე  6 თვე  

უხეში 

მოტორიკა 

 მუცელზე 

წოლისას ზემოთ 

წევს თავს  

რამდენიმე წამით 

 ზურგზე წოლისას 

ორივე 

მიმართულებით 

ატრიალებს თავს 

 მუცელზე 

წოლისას ზემოთ 

წევს თავს და 

მცირედ 

გულმკერდს  

 ხელში 

ვერტიკალურად  

დაჭერისას მცირე  

დროით იჭერს 

თავს 

 მუცელზე 

წოლისას 

ეყრდნობა 

წინამხარს და 

კარგად იჭერს 

თავს 

 მუცელზე წოლისას 

ეყრდნობა მტევნებს, 

წევს გულმკერდს 

 იწყებს მუცლიდან 

ზურგზე 

გადაბრუნებას 

 ხელის მოკიდების და 

წამოჯდომის 

მცდელობისას თავი არ 

უვარდება უკან 

 ზის საყრდენის 

დახმარებით 

 ბრუნდება 

ზურგიდან 

მუცელზე 

 მცირე ხნით  ჩერდება 

დამჯდარ 

მდგომარეობაში 

ხელებზე ყრდნობით 

 მუცელზე წოლისას 

ზედაპირს ეხება 

მხოლოდ მუცლით, 

კიდურები მცირე ხნით 

სცილდება მყარ 

ზედაპირს 

ნატიფი 

მოტორიკა 

 აფიქსირებს 

მზერას სახეზე და  

ცდილობს   

თვალის 

გაყოლებას  

 აფიქსირებს 

მზერას სახეზე და 

აყოლებს თვალს 

 აფიქსირებს 

მზერას საგანზე 

და აყოლებს 

თვალს დიდ 

კაშკაშა ფერის  

საგანს 

 

 თვალს აყოლებს 

საგანს  

 ზოგჯერ შლის 

მუშტებს  და 

ათვალიერებს 

თითებს 

 იწყებს ხელების  

პირში ჩადებას 

 თვალს აყოლებს 

ადამიანს, 

რომელიც 

მოძრაობს 

ოთახში 

 ცდილობს მიწვდეს 

სათამაშოს ორივე 

ხელით 

 ხელთან მიტანილ 

სათამაშოს სტაცებს და 

მიაქვს პირთან 

 ხელისგულები 

უპირატესად 

გაშლილია  

 თამაშობს  

საჟღარუნოთი 

 კვების დროს მცირე 

ხნით კიდებს  ხელს 

ძუძუს ან ბოთლს 

 ხელს სტაცებს 

სათამაშოს -

მთლიანი 

ხელისგულით 

 იდებს 

სათამაშოს  

პირში  

 ხელები მიაქვს 

ერთმანეთთან 

შუა ხაზზე 

 ერთი ხელით იღებს 

სათამაშოს და გადააქვს 

ხელიდან ხელში 

 კვებისას ორივე ხელს 

ათავსებს ძუძუზე  ან 

ბოთლზე 
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 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე  6 თვე  

სოციალურ/ 

ემოციური 

 აქვს სპონტანური 

ღიმილი 

 გამოარჩევს 

დედის ხმას 

 

 ვლინდება  

სოციალური, 

საპასუხო ღიმილი 

უფროსის ხმაზე 

 სახის 

გამომეტყველები

თ გამოხატავს   

უკმაყოფილებას 

 ხმამაღლა იცინის 

თამაშის დროს,  

 წყვეტს ტირილს 

მშობლის ხმაზე 

 ცნობს მშობელს 

და ავლენს 

მიჯაჭვულობას 

 იწყებს 

უცხოობას  

 უცხოობს -  გამოარჩევს 

უცხო ადამიანს 

ნაცნობისგან 

 გამოხატავს სიხარულს 

თამაშის დროს 

კოგნიტური/ 

მეტყველება 

 კრთება ძლიერ 

ხმაურზე  

 

 გამოსცემს 

ტირილისგან 

განსხვავებულ 

ხმას 

 რეაგირებს ხმებსა 

და  ხმაურზე 

  ღუღუნებს 

 ეპოტინება 

მშობლის სახეს 

  ზურგზე 

წოლისას 

აყოლებს თვლას 

წრიულად 

მოძრავ საგანს 

 წარმოთქვამს 

ბგერებს  

 რეაგირებს 

მუსიკაზე 

 რეაგირებს 

საუბარზე 

 ათვალიერებს გარემოს 

 იწყებს ნაცნობი 

ადამიანების 

განსხვავებას 

უცხოებისგან 

 აბრუნებს თავს 

ბგერების 

მიმართულებით  

 

 აკვირდება 

მცირე საგნებს 

 თავს აბრუნებს 

ხმის 

მიმართულები

თ  

 იწყებს 

რეაგირებას 

სახელის 

დაძახებაზე 

 აგებინებს 

მშობელს 

სიხარულს თუ 

გაბრაზებას 

 ხმით გამოხატავს 

სიხარულს ან 

უკმაყოფილებას  

 ურტყავს სათამაშოს და 

ანჯღრევს მას 

 უყურებს მოსაუბრეს 

 უღიმის და ესაუბრება 

სარკეში თავის 

გამოსახულებას 

 იწყებს თანხმოვნების 

გამეორებას   

 

 

 

 

 



22 
 

 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე  12თვე  

უხეში 

მოტორიკა 

 ზის მყარად, 

ეყრდნობა განზე 

დადებულ 

ხელებს 

 ბუქნაობს 

ვერტიკალურად 

დაჭერისას 

 ჯდება 

დამოუკიდებლად 

 მთელი სხულით 

ეხება იატაკს, 

მუცელზე ხოხავს 

 იწყებს  ხოხავს 

კიდურებზე 

ყრდნობით, 

მუცელს აშორებს 

იატაკს 

 ეჭიდება საგანს და 

ცდილობს 

ადგომას 

 დგას საყრდენზე 

ერთი ხელის 

მოკიდებით 

 ცდილობს 

სიარულს ორივე 

ხელმოკიდებული 

 დახოხავს კარგად 

კიდურებზე 

ყრდნობით 

 იწყებს სიარულს 

ავეჯის გარშემო 

ორივე ხელის 

მოკიდებით  

 დადის ერთი 

ხელის 

მოკიდებით  

 იწყებს სიარულს 

ავეჯის გარშემო 

ერთი ხელის 

მოკიდებით 

 დამოუკიდებლად 

დგას რამდენიმე  

წამით  

 

 დგას კარგად, ხელები და 

ფეხები განზე აქვს  

 იწყებს ნაბიჯების 

გადადგმას 

ნატიფი 

მოტორიკა 

 ათვალიერებს და 

ხელიდან ხელში 

გადააქვს საგანი 

  ურტყამს სათამაშოს  

საგნის ზედაპირს 

ჩვენების შემდეგ  

 ამოქვს კუბი ჭიქიდან 

 შეუძლია საგნის 

მაკრატელისებურად 

დაჭერა 4 თითით და 

ცერით 

 ამოაქვს სათამაშო 

ყუთიდან 

 ურტყავს 2 

სათამაშოს (კუბს) 

ერთმანეთს 

 უჭირავს სათამაშო 

2 თითით და 

ცერით   

 იღებს  მცირე 

ზომის (ლობიოს, 

ბალის ზომის) 

სათამაშოს  

მარწუხისებურად 

ორი თითით - 

საჩვენებელითა და 

ცერით 

 შეუძლია 

საჩვენებელი 

თითით შეეხოს 

საგანს 

  ისვრის 

სათამაშოს 

 ურევს კოვზით 

 უჭირავს ფანქარი  

 შეუძლია მცირე საგნის 

დახვეწილი მარწუხისებრი 

დაჭერა   

 ჯღაბნის ჩვენების შემდეგ 

 ცდილობს 2 კუბისგან 

კოშკის აშენებას 

 

სოციალურ/ 

ემოციური 

 ხმით გამოხატავს 

სიხარულს ან 

უკმაყოფილებას, 

 უცხოობს, 

 გამოხატავს 

სიხარულს 

თამაშის დროს 

 გამოხატავს და 

აგრძნობინებს 

მშობელს თავის 

ემოციებს  

 თვალს აყოლებს 

მშობლის მზერას 

 ცნობს ნაცნობ 

ადამიანებს 

 აქვს განშორების 

შფოთვა  

 ცდილობს ხმით 

ყურადღების 

მიპყრობას 

 გამოხატავს 

ემოციებს - 

გაბრაზებას, 

სიხარულს და შიშს  

 რეაგირებს 

სახელზე  

 უზიარებს 

უფროსს საგანს 

დახმარების 

მიზნით 

 ჟესტიკულაციით 

მიუთითებს საგანზე, 

რომელიც უნდა   

 მშობელს აჩვენებს 

სათამაშოს, უბრალო 

გაზიარების მიზნით და არა 

დასახმარებლად 
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 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე  12თვე  

კოგნიტური/ 

მეტყველება 

 პოულობს 

ნაწილობრივ 

დამალულ საგანს 

 უყურებს 

მოსაუბრეს 

 უყურებს 

დასახელებულ 

ნაცნობს საგანს 

 წარმოთქვამს 

მარცვლებს 

 

 ეძებს  იატაკზე 

უხმაუროდ 

დავარდნილ საგანს 

 მზერით შეხედავს 

ოჯახის წევრს, 

როდესაც ეკითხებიან 

„სად არის დედა, მამა? 

 ამბობს 2 ერთნაირ 

მარცვალს ერთად 

„და-და, მა-მა“ 

არასპეციფიურად  

 ბაძავს ხმებს  

 ქაჩავს ზონარს, 

რომელზეც 

მიბმულია 

სათამაშო, რათა 

მიწვდეს მას  

 კარგად რეაგირებს 

სახელზე 

 ამბობს 

გადაბმულად ორ 

მარცვალს: „მა-მა“, 

„ბა-ბა“ 

 

 

 

 პოულობს 

ქსოვილის ქვეშ 

დამალულ 

სათამაშოს 

 თხოვნაზე უქნევს 

ხელს, უკრავს ტაშს 

 რეაგირებს 

თამაშზე „ჭიტა“ 

 

 

 უყურებს წიგნში 

ნახატებს  

 პოულობს ჭიქის 

ქვეშ დამალულ 

სათამაშოს  

 რეაგირებს 

აკრძალვაზე 

(ჩერდება 

სიტყვაზე „არა“) 

 ბუქნაობს 

მუსიკაზე 

 ხმას აყოლებს 

მუსიკას  

 ამბობს პირველ 

სიტყვას 

 

 ხდის ყუთს თავს და ეძებს 

სათამაშოს 

 ასრულებს ერთ საფეხურიან  

დავალებას 

 მოდის, რეაგირებს 

დაძახებაზე 

 ცდილობს გაიმეოროს 

მშობლების ბგერები 

 იცის 2 საგნის დასახელება 

მაინც და ცნობს და უყურებს 

მათ მოთხოვნისას 

 იცის 1-2 სიტყვა 

 

 

 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 18 თვე 20  თვე 22  თვე 24  თვე 

უხეში 

მოტორიკა 

 დადის, 

ხელები განზე 

და მაღლა 

აქვს 

 

 დგება 

დახმარების 

გარეშე 

 მოწყვეტით 

ეცემა 

 დადის 

კარგად 

 იხრება 

სათამაშოს 

ასაღებად 

 მიხოხავს 

კიბეზე 

ზემოთ 

 სიარულის 

დროს ხელში 

უკავია 

სათამაშო 

 ძვრება 

ავეჯზე  

 დგას ერთ 

ფეხზე 

მცირედი 

დახმარებით 

 დადის 

უკანსვლით 

 

 ჯდება 

პატარა 

სკამზე 

დამოუკიდე

ბლად 

 დარბის 

კარგად 

 დამდგარი 

ისვრის 

ბურთს 

 თამაშის 

დროს 

შეუძლია 

ჩაკუზვა 

 სიარულის 

დროს 

დააქვს 

დიდი 

ნივთი 

 ადის კიბეზე 

ცალი 

ხელით 

 ადის კიბეზე, 

ეჭიდება  

მოაჯირს და 

თითოეულ 

საფეხურზე 

დგამს ორივე 

ფეხს 

 ჩვენების 

შემდეგ  

ბურთს 

ურტყამს 

ფეხს  

 ჩადის კიბეზე, 

ეჭიდება მოაჯირს და 

საფეხურზე დგამს 

ორივე ფეხს 

 ბურთს ურტყამს 

ფეხს ჩვენების გარეშე 

 თავს ზემოდან 

ისვრის ბურთს 
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 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 18 თვე 20  თვე 22  თვე 24  თვე 

მოკიდებულ

ი 

 

ნატიფი 

მოტორიკა 

 ცდილობს 

მარცვლის 

ზომის საგნის 

ბოთლში 

ჩაგდებას  

 

 იმიტირებს 

ჯღაბნას 

ზემოთ - 

ქვემოთ 

მიმართულებ

ით  

 2 კუბიან 

კოშკს მესამე 

კუბს უმატებს  

 

 აშენებს 3-4 

კუბიან კოშკს 

 ჭიქაში 

ათავსებს 10 

კუბს 

 მარცვლის 

ზომის საგანს 

აგდებს 

ბოთლში 

 

 ჩხაპნის 

სპონტანურა

დ 

(არამიზანმიმ

ართულად) 

 

 აშენებს 4 

კუბიან 

კოშკს 

 იმეორებს 

არაზუსტად 

ვერტიკალუ

რ დახტულ 

ხაზს 

 

 აშენებს 5-6 

კუბიან 

კოშკს 

 

 ახურავს 

ყუთს 

თავსახურს 

 იმეორებს  

ვერტიკალურ 

ხაზს  

 ცდილობს 

წრის 

დახატვას 

 კუბებს ალაგებს 

მატარებელივით 

ერთ ხაზაში 

 ხატავს წრეს 

(იმეორებს) 

 ავლებს 

ჰორიზონტალურ 

ხაზს 

სოციალურ/ 

ემოციური 

 ცდილობს 

ასიამოვნოს 

მომვლელს 

(მშობლებს) 

 შეუძლია 

მარტო თამაში 

 

 უთითებს  

მშობელს    

მისთვის 

საინტერესო 

საგანზე  

 

 გამოხატავს 

ემპათიას - 

ესმის სხვისი 

გრძნობები 

 ეხუტება 

უფროსს 

საპასუხოდ 

 ხვდება, რომ 

სათამაშოს 

ესაჭიროება 

ჩართვა და 

აწვდის 

მშობელს 

დახმარების  

მიღების 

მიზნით, თუ 

თვითონ ვერ 

რთავს მას 

 კოცნის კანზე 

ტუჩების 

შეხებით 

 პერიოდულა

დ მზერით 

ეძებს 

მშობელს 

 იმორცხვებს, 

როდესაც 

ხვდება, რომ 

უყურებენ 

 

 გაიარა M-

CHAT  R 

ტესტი 

 ერთვება 

წარმოსახვი

თ თამაშში 

სხვებთან 

ერთად 

 იმორცხვებს

, როდესაც 

ცუდად 

იქცევა,  

 ავლენს 

მესაკუთრე

ობის 

შეგრძნებას 

 რბილ 

სათამაშოებ

ით 

თამაშობს 

წარმოსახვი

თ თამაშებს 

 კოცნის 

ტუჩების 

შესაბამისი 

მოძრაობით 

 თვალს 

ადევნებს 

სხვა ბავშვებს 

 ავლენს 

სიჯიუტის 

ნიშნებს 

 შეუძლია უღილებო 

ტანსაცმლის გახდა 

და შარვლის ჩაწევა 

კოგნიტური/ 

მეტყველება 

 ხსნის 

შეფუთულ 

სათამაშოს 

 ჩვენების 

შემდეგ ყრის 

მარცვლებს 

 ფურცლავს 

გვერდებს 

წიგნში 

 შეუძლია 

მარცვლის 

ამოღება 

 აწყვილებს 

ერთნაირ 

საგნებს 

 ეძებს 

დამალულ 

საგანს, მას 

 

 როდესაც 

ეკითხებიან, 

 ახარისხებს საგნებს 

 უსაბამებს საგნებს 

ნახატებს 
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 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 18 თვე 20  თვე 22  თვე 24  თვე 

 შეუძლია 

გამჭვირვალე 

ყუთიდან 

სათამაშოს 

ამოღება/ 

მოძიება 

 იყურება იმ 

მიმართულებ

ით და იმ 

საგნისაკენ, 

რომელზეც 

ეკითხებიან 

(მგ.: სად არის 

ბურთი?). 

 იყენებს 3 

სიტყვას  

 მეტყველებს 

ინტონაციურა

დ (იმიტირებს 

ფრაზებს 

რეალური 

სიტყვების 

გამოყენების 

გარეშე) 

ბოთლიდან  

 ასრულებს 

ერთ 

საფეხურიან  

დავალებას 

(მაგ.: მომეცი 

ბურთი) 

 ასახელებს 

ერთ საგანს 

 

 მიუთითებს 

სხეულის 

ერთ 

ნაწილზე  

 უთითებს 

სამი 

საგნიდან 

ერთ-ერთზე  

 მოთხოვნისა

ს სხვა 

ოთახიდან 

მოაქვს 

საგანი  

 იყენებს 3-5 

სიტყვას 

 შეუძლია 

ინტონაციურ

ი 

მეტყველება 

სიტყვების 

გამოყენებით 

ბოთლიდან 

ჩვენების 

გარეშე 

 პოულობს 

სათამაშოს, 

რომელსაც 

მალავენ 

ქსოვილის 

ქვეშ მისი 

თანდასწრებ

თ 

 ესმის 

მარტივი 

დავალება 

(მაგ. 

მიუტანე 

დედას) 

 მოთხოვნისა

ს, უთითებს 

ერთ ნახატზე 

(მაგ.: მაჩვენე 

წიგნში 

ფისო) 

 იყენებს 5-10 

სიტყვას 

 უთითებს 2-

3 საგანზე, 

როდესაც 

თხოვენ 

 უთითებს 

თავის 

თავზე  

 ესმის 

“ჩემი“-ს 

მნიშვნელობ

ა 

 უთითებს 

ნაცნობს 

ადამიანებზ

ე, მათი 

დასახელები

სას 

 იყენებს 10-

25 სიტყვას 

 ბაძავს 

გარემოს 

ხმებს - მაგ.: 

ძაღლის 

ყეფა 

 ასახელებს 

წიგნში 

მითითებუ

ლ ერთ 

ნახატს (მაგ.: 

რა ქვია 

ამას? ან ეს 

ვინაა) 

მერე რაც 

ვერ 

მიაგნებს 

უფროსის 

მუშტად 

შეკრულ 

ხელში 

 უთითებს 3 

ნახატს  

 იწყებს 

გაგებას  

„ჩემი/შენი/მ

ისი“ 

 ასოციაციურ

ი 

მეტყველება 

- უთითებს 

დედის 

გასაღებზე 

და ამბობს 

„დედა“ 

 იყენებს 2 

სიტყვის 

კომბინაციას 

 მოთხოვნაზ

ე შეუძლია 

პასუხი „არა“ 

უთითებს 4-5 

ნახატზე 

 შეუძლია 5-6 

სხეულის 

ნაწილის 

ჩვენება  

 შეუძლია 4 

სხვადასხვა 

სახეობის 

ტანსაცმლის  

ჩვენება, 

როდესაც 

ეკითხებიან 

 იყენებს 25-50 

სიტვას 

 ყოველ 

კვირაში 1-2 

ახალ 

სიტყვას 

სწავლობს 

 

 იცის ნაცნობი 

საგნების გამოყენება 

(მაგ.: კოვზი, 

ფანქარი, კბილის 

ჯაგრისი) 

 ასრულებს 2 

საფეხურიან  

დავალებას (მაგ.: 

აიღე წიგნი და 

მიუტანე მამას) 

 ესმის „ მე“, „შენ“ 

 უთითებს 5-10 

ნახატზე 

 იყენებს 2 სიტყვიან 

წინადადებს (ზმნა და 

არსებითი სახელი - 

მაგ. მინდა ბურთი) 

 ტელეგრაფიული  

ანუ წყვეტილი 

მეტყველება მაგ.: 

დედა მოდი. თინას  

ჭამა უნდა. 

 იცის 50-ზე სიტყვა 

 მეტყველების 50% 

გასაგებია 

 თავს მიმართვას 

სახელით. მაგ. ნიტას 

უნდა, გიო კარგია. 

 ასახელებს 3 სურათს 
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უხეში 

მოტორიკა 

 დადის, 

ხელები განზე 

და მაღლა 

აქვს 

 

 დგება 

დახმარების 

გარეშე 

 მოწყვეტით 

ეცემა 

 დადის 

კარგად 

 იხრება 

სათამაშოს 

ასაღებად 

 მიხოხავს 

კიბეზე ზემოთ 

 სიარულის 

დროს ხელში 

უკავია 

სათამაშო 

 ძვრება ავეჯზე  

 დგას ერთ 

ფეხზე 

მცირედი 

დახმარებით 

 დადის 

უკანსვლით 

 

 ჯდება 

პატარა 

სკამზე 

დამოუკიდ

ებლად 

 დარბის 

კარგად 

 დამდგარი 

ისვრის 

ბურთს 

 თამაშის 

დროს 

შეუძლია 

ჩაკუზვა 

 სიარულის 

დროს დააქვს 

დიდი ნივთი 

 ადის კიბეზე 

ცალი ხელით 

მოკიდებული 

 ადის კიბეზე, 

ეჭიდება  

მოაჯირს და 

თითოეულ 

საფეხურზე 

დგამს ორივე 

ფეხს 

 ჩვენების 

შემდეგ  

ბურთს 

ურტყამს ფეხს 

 

 ჩადის კიბეზე, 

ეჭიდება მოაჯირს 

და საფეხურზე 

დგამს ორივე ფეხს 

 ბურთს ურტყამს 

ფეხს ჩვენების 

გარეშე 

 თავს ზემოდან 

ისვრის ბურთს 

ნატიფი 

მოტორიკა 

 ცდილობს 

მარცვლის 

ზომის საგნის 

ბოთლში 

ჩაგდებას  

 

 იმიტირებს 

ჯღაბნას 

ზემოთ - 

ქვემოთ 

მიმართულე

ბით  

 2 კუბიან 

კოშკს 

მესამე კუბს 

უმატებს  

 

 აშენებს 3-4 

კუბიან კოშკს 

 ჭიქაში 

ათავსებს 10 

კუბს 

 მარცვლის 

ზომის საგანს 

აგდებს 

ბოთლში 

 

 ჩხაპნის 

სპონტანურა

დ 

(არამიზანმიმ

ართულად) 

 

 აშენებს 4 

კუბიან 

კოშკს 

 იმეორებს 

არაზუსტა

დ 

ვერტიკალ

ურ 

დახტულ 

ხაზს 

 

 აშენებს 5-6 

კუბიან კოშკს 

 

 ახურავს ყუთს 

თავსახურს 

 იმეორებს  

ვერტიკალურ 

ხაზს  

 ცდილობს 

წრის 

დახატვას 

 კუბებს ალაგებს 

მატარებელივით 

ერთ ხაზაში 

 ხატავს წრეს 

(იმეორებს) 

 ავლებს 

ჰორიზონტალურ 

ხაზს 

სოციალურ/ 

ემოციური 

 ცდილობს 

ასიამოვნოს 

მომვლელს 

(მშობლებს) 

 შეუძლია 

მარტო თამაში 

 

 უთითებს  

მშობელს    

მისთვის 

საინტერესო 

საგანზე  

 

 გამოხატავს 

ემპათიას - 

ესმის სხვისი 

გრძნობები 

 ეხუტება 

უფროსს 

საპასუხოდ 

 ხვდება, რომ 

სათამაშოს 

ესაჭიროება 

 კოცნის კანზე 

ტუჩების 

შეხებით 

 პერიოდულა

დ მზერით 

ეძებს 

მშობელს 

 იმორცხვებს, 

როდესაც 

ხვდება, რომ 

 გაიარა M-

CHAT  R 

ტესტი 

 ერთვება 

წარმოსახვ

ით 

თამაშში 

სხვებთან 

ერთად 

 იმორცხვებ

 რბილ 

სათამაშოებით 

თამაშობს 

წარმოსახვით 

თამაშებს 

 კოცნის 

ტუჩების 

შესაბამისი 

მოძრაობით 

 თვალს 

ადევნებს სხვა 

ბავშვებს 

 ავლენს 

სიჯიუტის 

ნიშნებს 

 შეუძლია 

უღილებო 

ტანსაცმლის გახდა 

და შარვლის ჩაწევა 
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ჩართვა და 

აწვდის 

მშობელს 

დახმარების  

მიღების 

მიზნით, თუ 

თვითონ ვერ 

რთავს მას 

უყურებენ 

 

ს, როდესაც 

ცუდად 

იქცევა,  

 ავლენს 

მესაკუთრე

ობის 

შეგრძნებას 

კოგნიტური/ 

მეტყველება 

 ხსნის 

შეფუთულ 

სათამაშოს 

 შეუძლია 

გამჭვირვალე 

ყუთიდან 

სათამაშოს 

ამოღება/ 

მოძიება 

 იყურება იმ 

მიმართულებ

ით და იმ 

საგნისაკენ, 

რომელზეც 

ეკითხებიან 

(მგ.: სად არის 

ბურთი?). 

 იყენებს 3 

სიტყვას  

 მეტყველებს 

ინტონაციურა

დ (იმიტირებს 

ფრაზებს 

რეალური 

სიტყვების 

 ჩვენების 

შემდეგ 

ყრის 

მარცვლებს 

ბოთლიდან  

 ასრულებს 

ერთ 

საფეხურიან  

დავალებას 

(მაგ.: 

მომეცი 

ბურთი) 

 ასახელებს 

ერთ საგანს 

 

 ფურცლავს 

გვერდებს 

წიგნში 

 მიუთითებს 

სხეულის ერთ 

ნაწილზე  

 უთითებს სამი 

საგნიდან ერთ-

ერთზე  

 მოთხოვნისას 

სხვა ოთახიდან 

მოაქვს საგანი  

 იყენებს 3-5 

სიტყვას 

 შეუძლია 

ინტონაციური 

მეტყველება 

სიტყვების 

გამოყენებით 

 შეუძლია 

მარცვლის 

ამოღება 

ბოთლიდან 

ჩვენების 

გარეშე 

 პოულობს 

სათამაშოს, 

რომელსაც 

მალავენ 

ქსოვილის 

ქვეშ მისი 

თანდასწრებ

თ 

 ესმის 

მარტივი 

დავალება 

(მაგ. 

მიუტანე 

დედას) 

 მოთხოვნისა

ს, უთითებს 

ერთ ნახატზე 

(მაგ.: მაჩვენე 

წიგნში 

 აწყვილებს 

ერთნაირ 

საგნებს 

 უთითებს 

2-3 

საგანზე, 

როდესაც 

თხოვენ 

 უთითებს 

თავის 

თავზე  

 ესმის 

“ჩემი“-ს 

მნიშვნელო

ბა 

 უთითებს 

ნაცნობს 

ადამიანებ

ზე, მათი 

დასახელებ

ისას 

 იყენებს 10-

25 სიტყვას 

 ბაძავს 

გარემოს 

 ეძებს 

დამალულ 

საგანს, მას 

მერე რაც ვერ 

მიაგნებს 

უფროსის 

მუშტად 

შეკრულ 

ხელში 

 უთითებს 3 

ნახატს  

 იწყებს გაგებას  

„ჩემი/შენი/მის

ი“ 

 ასოციაციური 

მეტყველება - 

უთითებს 

დედის 

გასაღებზე და 

ამბობს 

„დედა“ 

 იყენებს 2 

სიტყვის 

კომბინაციას 

 მოთხოვნაზე 

 

 როდესაც 

ეკითხებიან, 

უთითებს 4-5 

ნახატზე 

 შეუძლია 5-6 

სხეულის 

ნაწილის 

ჩვენება  

 შეუძლია 4 

სხვადასხვა 

სახეობის 

ტანსაცმლის  

ჩვენება, 

როდესაც 

ეკითხებიან 

 იყენებს 25-50 

სიტვას 

 ყოველ 

კვირაში 1-2 

ახალ სიტყვას 

სწავლობს 

 

 ახარისხებს საგნებს 

 უსაბამებს საგნებს 

ნახატებს 

 იცის ნაცნობი 

საგნების 

გამოყენება (მაგ.: 

კოვზი, ფანქარი, 

კბილის ჯაგრისი) 

 ასრულებს 2 

საფეხურიან  

დავალებას (მაგ.: 

აიღე წიგნი და 

მიუტანე მამას) 

 ესმის „ მე“, „შენ“ 

 უთითებს 5-10 

ნახატზე 

 იყენებს 2 სიტყვიან 

წინადადებს (ზმნა 

და არსებითი 

სახელი - მაგ. 

მინდა ბურთი) 

 ტელეგრაფიული  

ანუ წყვეტილი 

მეტყველება მაგ.: 

დედა მოდი. თინას  
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გამოყენების 

გარეშე) 

ფისო) 

 იყენებს 5-10 

სიტყვას 

ხმებს - 

მაგ.: 

ძაღლის 

ყეფა 

 ასახელებს 

წიგნში 

მითითებუ

ლ ერთ 

ნახატს 

(მაგ.: რა 

ქვია ამას? 

ან ეს ვინაა) 

შეუძლია 

პასუხი „არა“ 

ჭამა უნდა. 

 იცის 50-ზე სიტყვა 

 მეტყველების 50% 

გასაგებია 

 თავს მიმართვას 

სახელით. მაგ. 

ნიტას უნდა, გიო 

კარგია. 

 ასახელებს 3 

სურათს 

 

 2 წელი 4 თვე 2 წელი 6 თვე 2 წელი 9 თვე 3 წლიდან - 3 წელი,  6 თვემდე 

უხეში 

მოტორიკა 
 ხტება ბოლო საფეხურიდან 

ერთი ფეხის წინსწრებით 

 დადის ფეხისწვერებზე 

ჩვენების შემდეგ 

 უკანსვლით დგამს 10 ნაბიჯს 

 ადის კიბეზე  მოაჯირზე 

ყრდნობით და  ფეხების 

მონაცვლეობით 

 ხტის ადგილზე 

 

 სიარულის დროს ხელებს 

იქნევს ფეხების მიმართულების 

საწინააღმდეგოდ 

(სინქრონული სიარული) 

 წონასწორობას იკავებს 1 ფეხზე 3 წმ-

ით 

 ადის კიბეზე ფეხის მონაცვლეობით 

მოაჯირზე ხელის მოკიდების გარეშე 

 მართავს სამთვლიან ველოსიპედს 

 ფეხს დგამს სიარულის დროს 

სწორად, ქუსლი-თითები 

 იჭერს ნასროლ ბურთს გაჭიმული 

ხელებით 

ნატიფი 

მოტორიკა 
 თოკზე მოუხერხებლად 

აცვამს დიდი ზომის მძივებს 

 შეუძლია ქილის თავსახურის 

ხრახნისებური მოძრობებით 

მოხსნა 

 ფურცლავს წიგნს (ხშირად 

რამდენიმე გვერდს ერთად) 

 

 აშენებს კოშკს 8 კუბისაგან 

 აშენებს მატარებელს 

კუბებებისგან და აერთებს მათ  

 აშენებს კოშკს 9-10 კუბით 

 იმიტირებს ჯვარს (ფანქრით 

ფურცელზე) 

 იხატავს წრეს 

 ჭრის საბავშვო მაკრატლით ფურცელს 

მოუხერხებლად 

 ძაფზე აცვამს მცირე ზომის მძივებს 
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 2 წელი 4 თვე 2 წელი 6 თვე 2 წელი 9 თვე 3 წლიდან - 3 წელი,  6 თვემდე 

სოციალურ/ 

ემოციური 
 ნაკლებია განშორების 

შფოთვა  

 

 ბაძავს მოზრდილთა 

მოქმედებებს (ვითომ 

ტელეფონზე ლაპარაკობს, 

ვითომ ალაგებს) 

 

 იწყებს რიგითობის დაცვას 

 ცდილობს საშინაო (სახლის) 

საქმეებში დახმარებას 

 იწყებს გაზიარებას 

მითითებით/მითითების გარეშე 

 აქვს წარმოსახვითი მოვლენების შიში 

 თამაშობს წარმოსახვით თამაშებს 

 

 

 

 

კოგნიტური/ 

მეტყველება 
 აჯგუფებს საგნებს ფერისა და 

ფორმის მიხედვით 

 ესმის გამოთქმის“ მარტი 

ერთი“ მნიშვნელობა (მაგ.: 

აქვს 2 კუბი, და თხოვნაზე 

მომეცი 1 გაძლევთ მხოლოდ 

ერთს) 

 იმეორებს 2 წინადადებას 

 იწყებს ნაცვალსახელების 

გამოყენებას 

 ასახელებს 10-15 სურათს 

 უთითებს სურათის მცირე 

დეტალებზე. მაგ.: აჩვენებს 

ძაღლის თვალებს, მანქანის 

საჭეს  

 ასრულებს 2 თანდებულიან 

დავალებას. მაგ.: ჩადევი 

სათამაშო ყუთში, ყუთზე, 

მაგიდაზე, მაგიდის ქვეშ.  

 უთითებს საგანზე მისი 

დანიშნულების მიხედვით. 

მაგ.:  მაჩვენე ფეხზე  რას 

ვიცვამთ და უთითებს 

ფეხსაცმელზე 

 ექოლალია (გამეორებები) და 

ინტონაციური მეტყველება 

გამქრალია 

 ასახელებს საგნების 

დანიშნულებას ფუნქციების 

მიხედვით 

 საკუთარ თავს მიმართავს 

სწორი ნაცვალსახელით 

 ყვებამისთვის ნაცნობ 

ამბავს/მოთხრობის ნაწილს 

(გადმოცემს შინაარს)  

 ფოტოებზე ცნობს და უთითებს 

საკუთარ გამოსახულებას 

 უთითებს სახეულის 

ნაწილებზე ფუნქციის 

მიხედვით: მაგ უთითებს 

ყურზე, როდესაც ეკითხებიან 

რითი გესმის? 

 ესმის 3  თანდებულის 

მნიშვნელობა 

 ესმის რას ნიშნავს 

სველი/მშრალი 

 იცის საკუთარი სახელი და 

გვარი 

 ითვლის 3-მდე 

 იწყებს წარსული დროის 

გამოყენებას  

 სიამოვნებს,  როდესაც 

უკითხავენ 

 ხატავს 2-3 ნაწილიან ადამიანს  

 ესმის დიდი/პატარა და 

მეტი/ნაკლების მნიშვნელობა 

 იცის საკუთარი სქესი 

 იცის საკუთარი ასაკი 

 აჯგუფებს ციფრებს/ასოებს 

 უთითებს ნახატის დეტალებზე. მაგ.: 

ძროხის  რქა, მანქანის კარი 

 ესმის მოქმედების აღმნიშვნელი 

სიტყვები - სირბილი, თამაში, რეცხვა 

 ესმის უარყოფა 

 აჯგუფებს საგნებს (მაგ.: სათამაშოები, 

საკვები) 

 ესმის რას ნიშნავს გრძელი/მოკლე 

 იყენებს 200-ზე მეტ სიტყვას 

 იყენებს 3 სიტყვიან წინადადებას 

 სწორად იყენებს ნაცვალსახელებს  

 მეტყველების 75% გასაგებია 

 იყენებს მრავლობით რიცხვს 

 ასახელებს სხეულის ნაწილებს 

ფუნქციის მიხედვით 

 ითხოვს წიგნის წაკითხვას 
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 4-5 წელი 5-6 წელი 

უხეში მოტორიკა  დგას და წონსაწორობას ინარჩუნებს ცალ ფეხზე 4 -8 წმ 

 ხტის ცალ ფეხზე 2-3 ჯერ 

 ადგილიდან ხტება 30-60 სმ-ზე 

 ისვრის ბურთს თავსზემოთ  3 მ -მდე 

 იჭერს გადმოგდებულ ბურთს 

 

 ჩადის კიბეზე საყრდენის გარეშე ფეხის მონაცვლეობით 

 დგას და წონასწორობას ინარჩნებს ცალ ფეხზე  8 წმ-მზე მეტი 

 შეუძლია ცალ ფეხზე ხტუნვით გაიაროს დაახლოებით 4 მეტრი  

 ხტის უკან 

ნატიფი მოტორიკა  იხატავს ოთხკუთხედს 

 შეუძლია თასმით 1 კვანძის შეკვრა 

 შეუძლია პატარა წრის გამოჭრა ქაღალდისგან 

 წერს სახელის ნაწილს 

 ქაღალდზე მუშაობს (ხატვისას ან წერისას) ზემოდან ქვემოთ 

და მარცხნიდან მარჯვნივ 

 იხატავს სამკუთხედს 

 ჭრის მაკრატლით 

 წერს სახელს 

სოციალურ-ემოციური  ყავს საუკეთესო მეგობარი 

 ჯგუფურ თამაშში ჩართულია 

 შეუძლია საკუთარი გრძნობების შეფასება - მოწყენილია, 

მხიარულია და სხვ. 

 ყავს მეგობართა ჯგუფი 

 შეუძლია ბოდიშის მოხდა შეცდომის გამო 

 სიტყვიერად გამოხატავს კმაყოფილებას სხვისი წარმატების გამო 

კოგნიტური/მეტყველება  ხატავს ადამიანს 4-6 ნაწილით 

 სწორად იძლევა 5-ამდე საგანს თხოვნისას (მაგ.: მომეცი 3 

ფანქარი) 

 იცის მარტივი ანალოგიები: მამა-ბიჭი, დედა- გოგო. 

 უთითებს 5-6 ფერზე 

 უთითებს ასოებსა და რიცხვებს, რომელსაც ასახელებენ  

 მიყოლებით ითვლის 4-მდე 

 ასრულებს 3 საფეხურიან დავალებას 

 ასახელებს საგანს, როდესაც ეკითხებიან ამ საგნის აღწერას: 

ის ცურავს წყალში (თევზი), შენ ამით შეგიძლია გაჭრა  

(მაკრატელი) და სხვ. 

 იმეორებს 4-6 სიტყვიან წინადადებას 

 ყვება  ამბავს 

 იცის 300-1000 სიტყვა 

 ხატავს ადამიანს 8-10 ნაწილით 

 სწორად იძლევა 10 მდე საგანს თხოვნისას (მაგ.: მომეცი 8 

ფანქარი) 

 ცნობს ხურდა ფულს  

 ითვლის 10-მდე  

 ასახელებს 10 ფერს 

 იცის მარჯვენა და მარცხენა საკუთარ სხეულზე 

 შეუძლია მიუთითოს ერთგვაროვან საგნებს შორის 

განსხვავებულზე  

 იცის ზედასართავები: წვრილი, გრძელი  და სხვ.  

 სწორად უთითებს: კუთხე, გვერდი, შუა 

 იმეორებს 6-8 სიტყვიან წინადადებას 

 განმარტავს მარტივ სიტყვებს  

 იცის 2000 მდე სიტყვა 



31 
 

 4-5 წელი 5-6 წელი 

 იყენებს გრძნობების გამომხატველ სიტყვებს 

 მეტყველება სრულად გასაგებია მცირედი არტიკულაციური 

შეცდომებით 

 იყენებს დროის აღმნიშვნელ სიტყვებს  

 პასუხობს კითხვაზე - რატომ? 

 ყვება შინაარს მოსმენილის დასაწყისით, შუა ნაწილით და  

დასასრულით. 
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აუტისტური სპექტრის დარღვევების ადრეულ იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული 

რეკომენდაციები 

 

R34 აუტიზმის ადრეული იდენტიფიკაცია მოითხოვს  

 განვითარებაზე ზედამხედველობის დროს მეტყველების და კომუნიკაციის 

უნარ-ჩვევების შეფასებას; 

  აუტიზმის სკრინინგს. 

R35 აუტიზმზე სკრინინგი რეკომენდებულია ჩაუტარდეს:  

 ყველა ბავშვს 18 ან/და  24 თვის ასაკში; 

 ნებისმიერი ასაკის ბავშვს იმ შემთხვევაში თუ ვლინდება აუტიზმისთვის 

დამახასიათებელი კლინიკური და ე.წ “საშიშროების ნიშნები” და/ან მშობლის 

ჩივილი.  

 სკრინინგი ტარდება სპეციალური კითხვარით (MCHAT)2. მოცემული ტესტის 

სენსიტიურობა 95 %, ხოლო სპეციფიკურობა 99% შეადგენს (იხილეთ დანართი 

№5 და №6). 

R36 აუტიზმისთვის დამახასიათებელი საშიშროების ნიშნების არსებობისას, 

მიზანშეწონილია სკრინინგის და/ან რეფერალის ჩატარება. 

 

 

იმუნიზაციასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 

 

R37 ყველა ბავშვს უნდა ჩაუტარდეს პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული 

კალენდრით სავალდებულო ვაქცინაცია (იხილეთ ცხრილი №5). 

R38 აცრის წინ ექიმი ვალდებულია შეამოწმოს ბავშვის აცრის სტატუსი, შეაფასოს 

ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა და გასცეს ნებართვა აცრის ჩატარების 

თაობაზე. 
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ცხრილი №5. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი 

ასაკი / 

ვაქცინა 
0-12 საათი 0-5 დღე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 12 თვე 18 თვე 5 წელი 14 წელი 

B ჰეპატიტი (ჰეპB /Hep B) 

  
  X 

                

ბცჟ (BCG) 

  

  
 X               

დყატ+ B ჰეპ +ჰიb+იპვ 

(ჰექსა/DPaT+HepB+Hib+IPV) 

  

  X X X         

პნევმო/PCV) 
  

  
  

X 

  

  

  

X X       

როტა/Rota 
  

  
  

X 

  

X           

წითელა, წითურა, ყბაყურა (წწყ/MMR) 
  

        X   X   

დიფთერია, ყივანახველა, ტეტანუსი, იპვ 

(დყატპ/DPaT/P)* 

  
          X X    

ტეტანუსი-დიფთერია (Td)* 
  

              X 

ადამიანის პაპილომავირუსი (აპვ /HPV) 

  

გოგონების ასაკი  აცრის ჯერადობა 
აცრებს შორის მინიმალური 

ინტერვალი 

10 -11 - 12 წელი 2 6 თვე 
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11 პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო ადამიანური და 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური    

ოჯახის ექიმი/პედიატრი ბავშვის ჯანმრთელობაზე 

ზედამხედველობის განხორციელება, 

განვითარების სკრინინგი, იმუნიზაციის 

მართვა, პათოლოგიის პრევენცია და 

დროული გამოვლენა, საჭიროებისას 

ბავშვის დროული რეფერალი შესაბამისი 

ჩარევისთვის. 

 

ექთანი ბავშვის პრევენციული ვიზიტების 

ორგანიზება, შეხსენებების 

უზრუნველყოფა შესაბამის ვიზიტებზე 

ბავშვის გამოცხადებისთვის, ექიმის 

მითითებით ბინაზე ვიზიტების 

განხორციელება, პათოლოგიის 

გამოვლენისას ბავშვის რეფერალი ოჯახის 

ექიმთან ან პედიატრთან, მშობლის 

განათლება კონკრეტული ასაკისთვის 

პრიორიტეტულ თემებზე 

 

რეგისტრატორი პაციენტების სატელეფონო ზარების 

მართვა, ბინაზე და კლინიკაში ვიზიტების 

ორგანიზება 

 

მენეჯერი/ადმინისტრატო

რი 

პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა; 

დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

აუდიტის ჩატარება და შედეგების 

ანალიზი 

 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები  

ბავშვის სასწორი წონის შეფასება  
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სანტიმეტრი 2 წლამდე ასაკის ბავშვის სიგრძის, თავის 

და გულმკერდის გარშემოწერილობის 

შეფასება 

 

სიმაღლმზომი 2 წლის შემდეგ ბავშვის სიმაღლის 

განსაზღვრა 

 

განვითარების და 

აუტიზმის სკრინინგის 

კითხვარები (ASQ, M-

CHAT) 

განვითარების და აუტიზმის სკრინინგი 

შესაბამის პრევენციულ ვიზიტებზე 

 

დისტანციურად ვიზიტის 

განხორციელებისთვის 

შესაბამისი მოწყობილობა 

(კომპიუტერი, პლანშეტი 

ან სმარტფონი) 

დისტანციური პრევენციული 

კონსულტაციის განხორციელება 

შესაბამის ასაკში 

 

პაციენტის 

საგანმანათლებლო 

მასალა 

ბავშვის მშობლების განათლება  

 

12 აუდიტის კრიტერიუმები  

 

სტრუქტურის აუდიტი 

1. დაწესებულებას გააჩნია 0-6 წლამდე ბავშვთა ჯანმრთელობაზე 

მეთვალყურეობის პროტოკოლი. 

2. ოჯახის ექიმებს და ექთნებს ჩატარებული აქვთ ტრენინგი აღნიშნული 

პროტოკოლის გამოყენების შესახებ. 

3. დაწესებულებას გააჩნია სათანადო ინფრასტრუქტურა მეთვალყურეობის 

განხორციელებისთვის (ოთახი, სასწორი, სანტიმეტრი, განვითარების შეფასების 

კითხვარები). 

 

პროცესის აუდიტი 

1. 0-1 წლამდე ასაკიც ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ სულ მცირე, 5 

პრევენციული ვიზიტი. 

2. 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ განვითარების 

სკრინინგი სპეციალური კითხვარით 9 ან 12, 18 და 30 ან 36 თვის ასაკში. 
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3. 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ აუტიზმის 

სკრინინგი 18 და 24 თვის ასაკში. 

4. 12 თვის ასაკის ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც წლის მანძილზე ჩაუტარდათ 

აცრა DTP ვაქცინის სამი დოზით. 

5. 1 წლიდან 1,5 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც წლის მანძილზე 

ჩაუტარდათ აცრა წითელა-წითურა-ყბაყურას კომბინირებული ვაქცინის 

რეკომენდებული დოზით. 

6. იმ ბავშვების მშობელთა %, რომელთაც ჩაუტარდათ საგანმანათლებლო 

კონსულტირება ბავშვის ასაკისთვის პრიორიტეტულ თემებზე. 

 

გამოსავლის აუდიტი 

1. ბავშვების რაოდენობა, რომლებსაც გამოუვლინდათ განვითარების შეფერხება 

და გაიგზავნენ შესაბამისი ჩარევისთვის. 

2. ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც გაიგზავნენ აუტიზმის სპეციალიზებულ 

სამსახურში. 

3. ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც გამოუვლინდათ ჯანმრთელობის 

სოციალური რისკფაქტორები და გაიგზავნენ შესაბამის სოციალურ სამსახურში. 

13  პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

 

სასურველია პროტოკოლი გადაიხედოს და შეივსოს გამოყენებული წყაროების 

განახლების შემთხვევაში, ახალი მტკიცებულებების გათვალისწინებით.    

14  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; 

მაია ხერხეულიძე -  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის და საერთაშორისო მედიცინის და სტომატოლოგიის 

ფაკულტეტის პედიატრიული დეპარტამენტი, მედიცინის დოქტორი. 
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ეკა კანდელაკი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის და საერთაშორისო მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის 

პედიატრიული დეპარტამენტი, მედიცინის დოქტორი. 

ნანა ყავლაშვილი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის და საერთაშორისო მედიცინის და სტომატოლოგიის 

ფაკულტეტის პედიატრიული დეპარტამენტი, მედიცინის დოქტორი. 

ლელა წოწორია - პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის 

პოლიტიკის სამმართველო; 

ეკატერინე ადამია - პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის 

პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი. 
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დანართი №1. მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემების სკრინინგი 

1)    ახალშობილები 

a) ყველა ახალშობილს   ჩაუტარეთ   სკრინინგი 

b) ჩაატარეთ თვალის გარეგანი დათვალიერება კალამი-ფარნის მეშვეობით _ პოზიციის, 

სიმეტრიულობის, სიელმის, ასევე, თვალის გარშემო ქსოვილების ცვლილებების 

დასადგენად (თვალები უნდა შემოწმდეს თანდაყოლილ ანომალიაზე (მაგ.: 

კოლობომა, ფტოზი,  მიკროფთალმია) 

c) ოფთალმოსკოპით შეამოწმეთ წითელი რეფლექსი. თეთრი რეფლექსი პათოლოგიის 

ნიშანია, ისევე როგორც თეთრი გუგა. ეს მიგვანიშნებს თვალის სერიოზულ 

დაავადებაზე, (მაგ.: კატარაქტა, რეტინობლასტომა) გამოვლენისთანავე გაგზავნეთ 

სპეციალისტთან. შეამოწმეთ ქუთუთოების ხამხამის რეფლექსი კაშკაშა სინათლეზე. 

d) თუ სახეზეა თანდაყოლილი  კატარაქტას ოჯახური ანამნეზი, გაიგზავნოს 

სპეციალისტთან. 
 

2)  გასინჯვა  6 კვირის ასაკში 

a) განმეორებით შეამოწმეთ წითელი რეფლექსი 

b) შეამოწმეთ მზერის ფიქსაციის უნარი და სინათლისთვის ან დიდი ზომის 

ობიექტისთვის მცირე დიაპაზონში (45-90˚) თვალის გაყოლების უნარი. დააკვირდით   

ხომ არ შეიმჩნევა თვალების   პათოლოგიური მოძრაობები 

c) ჰკითხეთ დედას ხომ არ ეჭვობს ბავშვის მხედველობის პათოლოგიაზე 

 

3) გასინჯვა 3 თვის ასაკში 

a) შეამოწმეთ მზერის ფიქსაციისა და ფართო დიაპაზონში (90-180˚) საგნებისთვის ან 

სინათლისთვის თვალის გაყოლების უნარი 

b) გასინჯეთ გუგა (ფორმა, რეაქცია სინათლეზე) 

c) ოფთალმოსკოპით შეამოწმეთ წითელი რეფლექსი 

 

4) გასინჯვა 6-8 თვის ასაკში 

a) კითხეთ დედას ხომ არ უჩივის ბავშვის მხედველობის პრობლემებს 

b) დააკვირდით ინტერესდება   თუ არა ბავშვი  ახლო და შორი საგნებით 

c) დააკვირდით ხომ არ აღინიშნება  პათოლოგიური მხედველობითი ქცევა? 

d) დააკვირდით ხომ არ აღინიშნება სიელმე და თავის პათოლოგიური დაჭერა. თუ 

სიელმეზე დაეჭვდებით, დააკვირდით  გუგის სინათლის რეფლექსს და ჩაატარეთ 

დაფარვის ტესტი  

 

5)  გასინჯვა  18 თვის ასაკში  

a) შეამოწმეთ სინათლის რეფლექსი დასიელმეზე ეჭვის დროს ჩაატარეთ დაფარვის 

ტესტი 

b) შეამოწმეთ მზერის ფიქსაცია და კონვერგენცია ახლომდებარე საგანზე 

c) დააკვირდით ხომ არ აღინიშნება თავის პათოლოგიური დაჭერა  
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6) გასინჯვა  3 -3,5 წლის ასაკში      

a) განსაზღვრეთ მხედველობის სიმახვილე ნახატების გამოყენებით  

b) დაათვალიერეთ თვალი და მიმდებარე ქსოვილები კალამი-ფარნის საშუალებით 

c) გასინჯეთ გუგა 

d) შეამოწმეთ თვალის მოძრაობები და რქოვანას რეფლექსები, ჩაატარეთ დაფარვის 

ტესტი  

e) ოფთალმოსკოპით შეამოწმეთ წითელი რეფლექსი, დაათვალიერეთ ბადურა 

(ფუნდოსკოპია) 

 

7) გასინჯვა  5-6 წლის ასაკში 

a) შეამოწმეთ მხედველობის სიმახვილე სინცევის ტაბულით 

b) დაათვალიერეთ თვალი და მიმდებარე ქსოვილები პასტა-ფარნის მეშვეობით 

c) შეამოწმეთ გუგის რეაქცია სინათლეზე 

d) დააკვირდით თვალების მოძრაობებს, ჩაატარეთ დაფარვის ტესტი და გასინჯეთ 

რქოვანას რეფლექსები (სიელმის დასადგენად) 

e) ოფთალმოსკოპია წითელი რეფლექსის შესამოწმებლად და ფუნდოსკოპია 
 

მხედველობის სიმახვილე 

მხედველობის სკრინინგი იწყება მხედველობის სიმახვილის შეფასებით. შემოწმების 

მეთოდი ასაკის მიხედვით სხვადასხვაა: 

ახალშობლებში მოწმდება გუგის რეაქციია სინათლეზე და კაშკაშა სინათლეზე 

ქუთუთოების ხამხამის რეფლექსი  

6-8 კვირის ასაკში ჩვილი თვალს უნდა ადევნებდეს სინათლეს ან დიდი ზომის საგნებს 

მცირე დიაპაზონში (45 - 90˚). ამ ტესტის ჩასატარებლად გამომცდელი კაშკაშა ფერის 

საგანს ან საკუთარ სახეს ამოძრავებს ბავშვის მხედველობის ველში დაახლოებით 30-40 სმ-

ის დაშორებით. ბავშვი უნდა იყოს წყნარად, მაგრამ ყურადღებით 
3 თვის შემდეგ ბავშვს უნდა შეეძლოს სახეებზე ან საინტერესო საგნებზე მზერის მყარად 

დაფიქსირება და თვალის გაყოლება ფართო დიაპაზონში (90-180) 

2-5 წლამდე ასაკის ბავშვებთან, რომლებსაც გარკვეული სამეტყველო უნარ-ჩვევები აქვთ, 

შეგვიძლია გამოვიყენოთ მარტივი და მკაფიო ნახატებიანი წიგნები. სთხოვეთ ბავშვს, 

მიუთითოს წიგნში ნაცნობი საგნები: ძაღლი, ბავშვი, ყვავილი 

სკოლამდელი ასაკის ბავშვები (5 წლის შემდეგ) – მხედველობის სიმახვილის შემოწმება 

ხდება სინცევის ტაბულით (ცალ მხარეს გახსნილი რგოლების საშუალებით) ან 

ნახატებით, ან “E” თამაში 

სასკოლო ასაკის ბავშვები _ ამ ასაკის ბავშვებისთვის სივცევის ასოებისა და ციფრების 

ცხრილი მხედველობის სიმახვილის შეფასების ოქროს სტანდარტს წარმოადგენს 

მხედველობის სიმახვილე თითოეულ თვალში ფასდება ცალ-ცალკე, ამ დროს მეორე 

თვალი დაფარულია და დაუფარავი თვალის შემოწმებას ასაკისთვის შესაფერისი 

ტექნიკით ვატარებთ 
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სიელმე 

სკრინინგის შემდეგი ეტაპი სიელმეზე შემოწმება, ანუ ბინოკულარული თანასწორობის 

დადგენაა. მცირე ასაკის ბავშვებში სიელმე (სტრაბიზმი) უნდა განვასხვავოთ საკმაოდ 

ხშირი ფსევდოსტრაბიზმისგან, რომლის დროსაც შიგნითა დევიაცია ანუ ეზოტროპია 

გამოწვეულია თვალის შიგნითა კუთხესთან ქუთუთების დიდი ნაკეცითა და ცხვირის 

განიერი უნაგირით (იხ. სურათი 1). 

 

 

სურათი 1 – ფსევდოსტრაბიზმი 

 

 

სიელმის დადგენის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი რქოვანას სინათლის რეფლექსის 

ტესტირებაა. ტესტი ასე ტარდება: პაციენტს 1 მ-ის მანძილიდან თვალებში ანათებენ 

სინათლეს და ორივე თვალის რქოვანადან სინათლის სხივის არეკვლის ადგილს 

აფიქსირებენ. ეს ადგილი ორივე თვალში სიმეტრიულად უნდა იყოს განლაგებული, 

მაშინაც კი, თუ თვალები მოძრაობს. ასიმეტრიის შემთხვევაში სავარაუდოა სიელმე. 
 

 

 

  

შესაძლებელია რამდენიმე ვარიანტი: 

A. ნორმალურ შემთხვევაში – სხივი ორივე თვალის ცენტრში აირეკლება 

 

B. მარცხენა ეზოტროპია (შიგნითა სიელმე) — მარცხენა თვალში არეკვლის ადგილი 

გარეთ არის გადანაცვლებული. 

C. მარცხენა ეგზოტროპია (გარეთა სიელმე) – მარცხენა თვალში არეკვლის ადგილი 

შიგნით არის  გადანაცვლებული 

D. მარცხენა ჰიპერტროპია – მარცხენა თვალში არეკვლის ადგილი ქვემოთ არის 

გადანაცვლებული. 

სიელმის დასადგენი მეორე მეთოდია დაფარვის ტესტი: ბავშვი უყურებს 3 მ-ით 

დაშორებულ მცირე საგანს (სათამაშოს). ექიმი დაუფარავს ერთ თვალს ფირფიტით და 

მეორე თვალის მოძრაობასა და ფიქსაციას აკვირდება. შემდეგ ფირფიტას მოაცილებს და 
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თვალის დევიაციას (ცთომას) აკვირდება. თუ ამ ტესტის შედეგად გამოვლინდება 

რომელიმე თვალის დევიაცია, ნაჩვენებია სპეციალისტთან გაგზავნა. 

 

ოფთალმოსკოპია 

რეტინოსკოპია რეკომენდებულია ინტრაოკულარული პათოლოგიის აღმოსაჩენად.  

1. ექიმი ზის ბავშვის პირისპირ. მარჯვენა თვალით ხდება ბავშვის მარჯვენა თვალის 

გამოკვლევა, მარცხენა თვალით – მარცხენასი 

2. ბავშვი უნდა გავაფრთხილოთ, რომ თვალებში კაშკაშა სინათლეს მივანათებთ, მაგრამ 

ეს მტკივნეული არ იქნება 

3. პირველ რიგში უნდა შემოწმდეს წითელი რეფლექსი. თუ წითელი რეფლექსი არ არის, 

ან არის თეთრი რეფლექსი, ეს ნიშნავს რომ ბროლი გაუმჭვირვალეა _ დაუყოვნებლივ 

მიმართეთ ოფთალმოლოგს  

(შენიშვნა: ახალშობილებში მხოლოდ წითელი რეფლექსი მოწმდება) 

შემდეგ დაათვალიერეთ ბადურა. ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ პათოლოგიებს: ბადურის 

სიფერმკრთალე, მხედველობის დვრილის ბუნდოვანი კონტური, დვრილის შეშუპება 

(პაპილოედემა). ბადურის ვენებისა და არტერიების სიგანე, დაახლოებით, თანაბარი უნდა 

იყოს. შეიძლება ვენების სიგანე ოდნავ სჭარბობდეს. ანომალური დილატაცია ან 

ანომალური პულსაცია პათოლოგიის ნიშანია. 

სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი პათოლოგიების მართვა 

სკრინინგის შედეგად ნებისმიერი პათოლოგიის გამოვლენისას, პაციენტი 

ოფთალმოლოგთან უნდა გაიგზავნოს. ყოველი დარღვევა, რომელიც ხელს უშლის 

ბადურაზე გამოსახულების ნათელ აღბეჭდვას (მაგ. ისეთი თანდაყოლილი პათოლოგიები, 

როგორიც არის თანდაყოლილი კატარაქტა, ან მკვეთრი სიელმე), დაუყოვნებლივ 

მკურნალობას მოითხოვს. რეფრაქტერული დარღვევებიც, დიაგნოზის დადგენისთანავე, 

კორექციას საჭიროებს. 

 

დანართი №2  - სმენასთან დაკავშირებული პრობლემების სკრინინგი 

სკრინინგის პროცესი: 

ბავშვთა ასაკში სმენის სკრინინგი ბავშვთა მეთვალყურეობის პროგრამის ნაწილს 

წარმოადგენს. იგი უნდა ჩატარდეს რეკომენდებული ინტერვალებით: თითო-თითოჯერ 

ნახვა დაბადებიდან 2 კვირამდე, 6-8 კვირის, 3-4 თვის, 6-7 თვის,  9 თვის, 18 თვის, 3 წლის 

და 4-5 წლის ასაკში. 

სკრინინგის პროცედურა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 

ვიზუალური დათვალიერება 
 

 ყურების პოზიცია _ ყურების ზედა კიდე თვალების დონეზე უნდა იყოს (დაბლა 

განლაგებული ყურები შეიძლება ქრომოსომული ან თირკმლის პათოლოგიის ნიშანი 

იყოს) 

 ყურის ნიჟარის ფორმა _ ხილული პათოლოგიის გარეშე უნდა იყოს  

 გარეთა სასმენი მილი _ შეშუპებისა და შეწითლების გარეშე 

 ახალშობილებში დაფის აპკის ვიზუალიზაცია გაძნელებულია გარეთა სასმენ მილში 

ხაჭოსებრი საცხის არსებობის გამო. ამიტომ დაფის აპკს დაბადებიდან 1 კვირის 

შემდეგ ათვალიერებენ. ასევე, ამოწმებენ დაფის აპკის სინათლის რეფლექსს, ფერს 

(ნორმაში_ ღია ნაცრისფერი, სადაფისფერი), გამჭვირვალობას, გამობერილობას 
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სმენის სიმახვილე 

 

ახალშობილი - უეცარ ხმაურზე უნდა ჰქონდეს რეაქცია: შეკრთომა, თვალების ხამხამი 

ან ფართოდ გახელილი თვალები. 

 6-8 კვირის ასაკში ბავშვი უნდა ამჩნევდეს გახანგრძლივებულ ხმებს, უნდა გაირინდოს 

და უსმენდეს ხმას გაგონებისთანავე. 

 3-4 თვის ასაკში დედის ხმაზე ბავშვი უნდა დაწყნარდეს ან გაიღიმოს მაშინაც კი, როცა 

ვერ ხედავს. გვერდიდან ან უკნიდან დალაპარაკებისას უნდა შემოატრიალოს თავი ან 

თვალები. 

 6-7 თვის ასაკში დაუყოვნებლივ ტრიალდება ხმაურზე, ამახვილებს ყურადღებას 

ძალიან დაბალ ხმებზე. 

 9 თვის ასაკში ყურადღებით უსმენს ნაცნობ ბგერებს, აკვირდება ჩუმ ბგერებს. 

სიამოვნებს ხმამაღალი ღუღუნი. 

 12 თვის ასაკში ბავშვს აქვს რეაქცია თავის სახელზე, სიტყვებზე _ ,,არა’’, ნახვამდის’’_ 

მაშინაც კი, როცა თანმხლებ ჟესტს ვერ ხედავს. 
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დანართი №3. ბარძაყის დისპლაზიის სკრინინგი 

 
სკრინინგის პროცედურა 

გასინჯვის პერიოდულობა: გასინჯვა ბარძაყის თავის ამოვარდნილობის დასადგენად 

უნდა ხდებოდეს დაბადებიდან 2-4 დღის ასაკში (პირველი გასინჯვა, უმეტესად, 

სამშობიაროში ტარდება), 1, 2, 4, 6, 9 და 12 თვის ასაკში _ ჯანმრთელი ბავშვის 

მეთვალყურეობის ყველა ვიზიტზე, სადაც ნაჩვენებია ფიზიკალური გასინჯვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ექიმი ატარებს 

ახალშობილის ფიზიკურ 

გასინჯვას 

ტესტი მენჯ-ბარძაყის 

სახსრის დისპლაზიაზე 

დადებითია? 

ტესტის შედეგები 

საეჭვოა? 

ტესტის შედეგი 

უარყოფითია? 

გადადით მე-14 

ბლოკზე 

გააგზავნეთ 

ორთოპედთან 

დიახ 

არა 
არა 

ექიმი ატარებს შემდგომ 

გასინჯვას 2 კვირის შემდეგ 

დიახ 

ტესტის შედეგი 

დადებითია? 

ტესტის შედეგი 

საეჭვოა? 

ტესტის შედეგი 

უარყოფითია? 
გადადით მე-14 

ბლოკზე 

არა არა 

გააგზავნეთ 

ორთოპედთან 

დიახ 

 გააგზავნეთ ორთოპედთან 

 ულტრასონოგრაფია 3-4 
კვირაზე 

 გასნაზღვრეთ რისკ-
ფაქტორები 

დიახ 

1 

2 
3 4 5 

6 

7 

8 9 10 11 

12 

13 
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რისკ-ფატორები რეკომენდებული ქმედება 
გოგონა გაგარძელეთ 

მეთვალყურეობა 
ჩვეულებრივი გეგმით 
 

ოჯახური ანამნეზი და 
ბიჭი 

გაგარძელეთ 
მეთვალყურეობა 
ჩვეულებრივი გეგმით 
 

ოჯახური ანამნეზი და 
გოგონა 

დაგეგმეთ ულტრაბგერითი 
ან რენტგენოლოგიური 
გამოკვლევა 
 

ჯდომითი 
წინამდებარეობა და ბიჭი 

დაგეგმეთ ულტრაბგერითი 
ან რენტგენოლოგიური 
გამოკვლევა 
 

ჯდომითი 
წინამდებარეობა და 
გოგონა 

დაგეგმეთ ულტრაბგერითი 
ან რენტგენოლოგიური 
გამოკვლევა 

 

 

შენიშვნა: რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა 4 თვის ასაკამდე ნაკლებად ღირებულია, რადგან ამ 

პერიოდში ბარძაყის თავები მთლიანად ხრტილოვანია და ვიზუალიზაცია გაძნელებულია.  4-დან 6 

თვის ასაკამდე რენტგენოგრაფია უფრო საიმედოა, ამ პერიოდისთვის ბარძაყის თავში ცენტრის 

გაძვალება ხდება.  რენტგენოგრაფია უფრო იაფი და ხელმისაწვდომია, ვიდრე ულტრასონოგრაფია, 

მაგრამ ულტრასონოგრაფია გაცილებით ინფორმატიულია, თანაც რენტგენოგრაფიისგან 

განსხვავებით, მაიონიზებელი რადიაციისგან თავისუფალია 

 

ბარლოუ-ორთოლანის ტესტების ჩატარებს ტექნიკა 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის განვითარებადი დისპლაზია პროგრესირებადი პროცესია და უნდა 

გვახსოვდეს, რომ მისი ნიშნები შეიძლება იცვლებოდეს. ბარძაყის თავის სტაბილურობის 

შესაფასებლად დამკვიდრებულია ტესტირების 2 მეთოდი _ ბარლოუს და ორთოლანის 

ტესტები. ბარძაყის თავის ამოვარდნილობის პათოგნომური ნიშანი არ არსებობს. 

ტესტის შედეგები 

უარყოფითია 

არის თუ არა რისკ-

ფაქტორები? 

გააგრძელეთ 
შემდგომი 

მეთვალყურეობა 
ჩვეულებრივი სქემით 

შემდგომი 

მეთვალყურეობის 

შედეგი დადებითია? 

გააგრძელეთ 

მეთვალყურეობა 

ჩვეულებრივი 

სქემით 

არა 

 მიმართეთ ორთოპედს 

 ულტრასონოგრაფია 
<5 თვეზე 

 რენტგენი > 4 თვეზე 

დიახ 
დიახ 

14 

15 16 17 18 

19 

20 
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გასინჯვა ხდება მყარ ზედაპირზე, ბავშვი უნდა იწვეს ზურგზე, საფენების გარეშე, ხელები 

უნდა გქონდეთ თბილი, ბავშვი მოდუნებული უნდა იყოს. გასინჯეთ   ფრთხილად და 

ნაზად, საჭიროა ორივე ბარძაყი გაისინჯოს ცალ-ცალკე და ერთდროულად.  

ორთოლანის ტესტის შედეგად ამოვარდნილი ბარძაყის თავი ბრუნდება ფოსოში, ხოლო 

ბარლოუს ტესტის საშუალებით კი  - ბარძაყის არასტაბილური თავი ფოსოდან 

ამოვარდება. ორთოლანის ტესტი შემდეგნაირად ტარდება: ბავშვი წევს ზურგზე, მენჯის 

დასაფიქსირებლად მოვკიდებთ ხელს სიმფიზსა და  გავაზე, მეორე ხელით ვიჭერთ  ფეხს 

ისე რომ ცერი წინა მხარეს არის, ბარძაყის შიგნითა ზედაპირზე სიყოს, აჩვენებელი და შუა 

თითი კი უკანა მხარეს დიდ ციბრუტზე. ბარძაყი უნდა მოიხაროს 90˚-ით და შემდეგ კი 

ნელა ვახდენთ მის განზიდვას (აბდუქციას). თანდაყოლილი ამოვარდნილობის დროს 

იგრძნობა ტკაცუნი და ბარძაყის ძვალი გადაადგილდება ცოტა წინ, რადგან ამოვარდნილი 

ბარძაყის თავი ბრუნდება ტაბუხის ფოსოში. ეს არის დადებითი ორთოლანის ნიშანი. 

ბარლოუს ტესტის დროს ბავშვი წევს ზურგზე და ორივე ბარძაყი მოხრილია 90˚-ით. 

შემდეგ მუხლზე მოვკიდებთ ხელს და ვახდენთ ფრთხილად ბარძაყის მოზიდვას 

(ადდუქციას) და ამავე დროს, ბარძაყს ოდნავ ვაწვებით უკან. თუ პერიოდული 

ამოვარდნილობაა, ვიგრძნობთ რომ ბარძაყის ძვალი გადაადგილდება უკან, ტაბუხის 

ფოსოს კიდეს გადასცდება და  იგრძნობა ტკაცუნი. ეს ნიშნავს, რომ ბარძაყის თავი 

ამოვარდა ტაბუხის ფოსოდან. ეს არის დადებითი ბარლოუს ნიშანი.  

გასინჯვისას 5-10 გრადუზე იგრძნობა მყესების ტკაცუნი, თუ ამ დროს ბარძაყის თავი არ 

ვარდება ტაბუხის ფოსოდან, ამ ნიშანს ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ.  კიდევ ერთხელ 

აღვნიშნავთ,  რომ ტესტი უნდა ჩატარდეს ძალიან ნაზად და მხოლოდ იმ მინიმალური 

რაოდენობით, რაც აუცილებელია გადაწყვეტილების მისაღებად (დიაგნოზის 

დასასმელად). ბარლოუს ტესტი საქართველოში იშვიათად გამოიყენება. იგი კარგად 

მომზადებულმა სამედიცინო პერსონალმა უნდა ჩაატაროს.  

ბარძაყის თავის ამოვარდნილობის სხვა კლასიკური ნიშნები 

ა)ბარძაყების 90˚-ით მოხრისას ფეხები ნორმაში 75˚-ზე იშლება. გაშლა შეზღუდულია 

ამოვარდნილ მხარეს და ეს ამოვარდნილობის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიშანია 

ბ)მუხლის ზევით კიდური ნორმალურ მხარესთან შედარებით დამოკლებულია. ეს 

ნათლად ჩანს, როცა ორივე კიდური მოხრილია და მუხლების დონეებს ერთმანეთს 

ვადარებთ. 

გ)როცა ბავშვი პირქვე წევს, დუნდულო დაზიანებულ მხარეს უფრო ბრტყელია. 

ყველა ამ ნიშანს საერთო ისა აქვს, რომ ჯანმრთელი მხარე გამოიყენება შესადარებლად. 

ამიტომ როცა ამოვარდნილობა ორმხრივია, დაავადების დადგენა რთულდება.  

ახალშობილებში კანის ასიმეტრიული ნაკეცი თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ნიშნად 

აღარ ითვლება. 

სიარული 

სიარული ფასდება 18 თვის ასაკში. ბავშვს დააკვირდით, როდესაც ის დაუხმარებლად 

არასრიალა ზედაპირზე 5 ნაბიჯს გადადგამს. ფეხზე ფეხსაცმელი ან წინდა უნდა ეცვას. 

თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე ბავშვების უმეტესობა დგება და სიარულს იწყებს  

შესაბამის ასაკში, მაგრამ ასეთი ბავშვების 20% ვერ დადის 18 თვის ასაკში და ისინი 

სასწრაფოდ უნდა შემოწმდნენ ბარძაყის თავის თანდაყოლილ ამოვარდნილობაზე. თუ   

ცალმხრივი ამოვარდნილობაა, ბავშვი კოჭლობს და ეცემა დაზიანებულ მხარეს, 

დაზიანებული ფეხი ნაწილობრივ გარეთა როტაციულ მდგომარეობაშია და მოკლე ხანს 

ორმხრივი ამოვარდნილობისას ორივე კიდური როტირებულია გარეთ. 

გაგზავნა სპეციალისტთან 

დაუყოვნებლივ გაგზავნეთ სპეციალისტთან საკონსულტაციოდ ყველა ბავშვი, რომელსაც 

სკრინინგული ტესტის დროს გამოუვლინდება ბარძაყის პათოლოგია და აგრეთვე ისინიც, 

რომლებიც თქვენს ყურადღებას იქცევენ.  
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დანართი №4. სათესლეების სკრინინგი 

რისკ-ფაქტორები: 

 დაბადებისას დაბალი წონა 

 ნაადრევი მშობიარობა 

 საზარდულის თიაქარი 

 

სკრინინგის პროცედურა: 

სათესლეების სკრინინგი ტარდება დაბადებისას, 6-8 კვირის და 3,5-4 წლის ასაკში. 

 

გასინჯვა 

 

 გასინჯთ თბილი ხელებით 

 ბავშვი უნდა იყოს მოდუნებული, იწვეს ზურგზე 

 თუ სათესლე არ ისინჯება მოზრდილ ბავშვებში, გასინჯეთ ჩაცუცქულ 

მდგომარეობაში, რადგან ამ დროს მოძრავი სათესლეები ჩამოდის სკროტუმის 

(სათესლე პარკის) ფუძესთან 

 მთლიანად ჩამოსული სათესლეები პალპაციით ისინჯება სკროტუმის ფუძეზე 

ბოქვენის ბორცვიდან 4 სმ-ით ქვევით 

 თუ არც ერთი სათესლე არ პალპირდება სათესლე პარკში, ეცადეთ ერთი ხელით 

გამოდევნოთ იგი სათესლე პარკისკენ, საზარდულის არხის გასწვრივ, შიდა 

რგოლიდან გარეთა მიმართულებით, მეორე ხელით შეიძლება მისწვდეთ მას და ნაზად 

ჩამოსწიოთ სათესლე პარკისკენ, სადამდეც საშუალებას მოგცემთ. 

 

სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი პათოლოგიების მართვა 
 

გასინჯვა დაბადებისას                                                                     

 

 

გასინჯვა 6-8 კვირის ასაკში 

                

  

 

 

 

         

 

ორივე სათესლე კარგად არის 

ჩამოსული სათესლე პარკში ან 

საზარდულის არხში 

პალპაციით არ ისინჯება 

მაღლაა 

ძნელია ქვევით ჩამოწევა 

ორივე სათესლე კარგად 

არის ჩამოსული სათესლე 

პარკში ან საზარდულის 

არხში 

პალპაციით არ ისინჯება 

მაღლაა 

ძნელია ქვევით ჩამოწევა 

განმეორებითი გასინჯვა  

3-4 წლის ასაკში 
განმეორებითი გასინჯვა  

8-9 თვის ასაკში 

თუ პალპაციით არ ისინჯება  სათესლე 

პარკში ან  საზარდულის არხში 

მაღლაა 

ძნელია ქვევით ჩამოწევა 

 

გაგზავნეთ ბავშვი 

ქირურგთან 



47 
 

 დანართი №5. აუტისტური სპექტრის დარღვევების სკრინინგის ალგორითმი 

განვითარების მონიტორინგი 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №6. აუტიზმის მოდიფიცირებული, განახლებული კითხვარი ადრეული 

ასაკის ბავშვებისთვის (M-CHAT-R) 

გამოყენების ინსტრუქცია 

M-CHAT-R-ის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ბავშვების რეგულარული სამედიცინო 

შემოწმებისას, ასევე სპეციალისტების მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის რისკის 

შესაფასებლად. M-CHAT-R-ის ძირითადი მიზანია აუტიზმის სპექტრის დარღვევის 

რისკის მქონე ბავშვების აღმოჩენა შემდგომი შეფასებისთვის. აქედან გამომდინარე, 

 მშობლის ჩივილის შეფასება 

 რისკის ჯგუფის გამოვლენა 

 სოციალური კომუნიკაციის ნიშანსვეტების შეფასება 

 საშიშროების ნიშნების შეფასება 

 მშობლის და/ან სხვა მზრუნველის ჩივილი განვითარებზე; 

 და-ძმა აუტიზმით/განვითარების შეფერხებით; 

 ექიმის ეჭვი აუტიზმზე; 

 საშიშროების ნიშნები (არ ტიტინებს 12 თვისთვის, არ არის ჟესტიკულაცია 12 

თვისთვის, არ არის არც ერთი სტყვა 16 თვისთვის, არ არის 2-სიტყვიანი ფრაზა 2 წლის 

ასაკისთვის, მეტყველების ან სოციალური უნარის დაკარგვა ნებისმიერ ასაკში). 

არის ეს 18-24 თვის ასაკი? აუტიზმის სკრინინგი 

სკრინინგი დადებითია ან 

საეჭვოა აუტიზმი 
დაგეგმეთ ზედამხედველობის 

შემდეგი გეგმიური ვიზიტი 

ღრმა შეფასება 

მულტიდისციპლინური გუნდის 

მიერ; ლაბორატორიული 

ტესტები - აუდიოგრამა, პიკას 

შემთხვევაში ტყვიის სკრინინგი 

და სხვა. 

ადრეული ინტერვენციის 

პროგრამა 

არა დიახ 

არა 

დიახ 

არა, მაგრამ საეჭვოა 

განვითარების სხვა 

დარღვევა 

ჩაატარეთ კონსულტაცია; 

დაგეგმეთ შემდეგი ვიზიტი 1 

თვეში 

არა 

დიახ 
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მაღალია ცრუ დადებითი შედეგების რაოდენობა - ყველა ბავშვს, რომელსაც რისკის 

ჯგუფს მივაკუთვნებთ, არ დაესმება აუტიზმის დიაგნოზი. თუმცა, ამ ბავშვებს მაინც აქვთ 

მაღალი რისკი, რომ აღმოაჩნდებათ განვითარების სხვა დარღვევები ან ფსიქიკური 

განვითარების შეფერხება; შესაბამისად, ეს შეფასება გამართლებულია ნებისმიერი ბავშვის 

შემთხვევაში, რომელიც დადებით შედეგს იღებს. M-CHAT-R-ის ქულების დათვლას ორ 

წუთზე ნაკლები დრო სჭირდება.  

ქულების დათვლის ალგორითმი 

მე-2, მე-5 და მე-12 პუნქტების გარდა, პასუხი „არა“ აღნიშნავს აუტიზმის რისკს; მე-2, მე-5 

და მე-12 პუნქტებისათვის პასუხი „დიახ“ აღნიშნავს აუტიზმის რისკს. შემდეგი 

ალგორითმი ხაზს უსვამს M-CHAT-R-ის ფსიქომეტრულ თვისებებს: 

დაბალი რისკი: ქულების საერთო რაოდენობაა 0-2; თუ ბავშვი ჯერ არაა 24 თვის, 

შეამოწმეთ ხელახლა მას შემდეგ, რაც ორი წლის გახდება. საჭირო არაა დამატებითი 

ზომების მიღება, თუ დაკვირვებამ არ აჩვენა აუტიზმის რისკი. 

საშუალო რისკი: ქულების საერთო რაოდენობაა 3-7;  ჩაატარეთ შემდგომი შეკითხვების 

ეტაპი (M-CHAT-R/F-ის მეორე ეტაპი) რისკთან დაკავშირებული პასუხების შესახებ 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. თუ M-CHAT-R/F-ის ქულა 2 ან მეტი იყო, ბავშვს 

აქვს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის რისკი და საჭიროა დიაგნოსტიკური შეფასების 

ჩატარება, ადრეული ინტერვენციის შესაძლებლობის განსაზღვრა. თუ დამატებით 

შეკითხვებში ქულა 0-1-ია, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის რისკი არ დასტურდება. 

შემდგომი ზომების მიღება საჭირო არაა. ბავშვის ხელახალი შემოწმება საჭიროა შემდგომი 

გეგმიური სამედიცინო შემოწმებისას. 

მაღალი რისკი: ქულების საერთო რაოდენობაა 8-20; რეკომენდებულია შემდგომი 

შეკითხვების ეტაპის გარეშე დიაგნოსტიკური შემოწმების ჩატარება და ადრეული 

ინტერვენციის შესაძლებლობის განსაზღვრა.
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აუტიზმის მოდიფიცირებული  განახლებული კითხვარი ადრეული ასაკის ბავშვებისთვის M-
CHAT-RTM 

 

თუ შეიძლება უპასუხეთ კითხვებს თქვენი შვილის შესახებ. გაითვალისწინეთ, ჩვეულებრივ როგორ იქცევა თქვენი ბავშვი. თუ 

ქცევა იშვიათად გინახავთ, ბავშვი ჩვეულებრივ არ იქცევა ასე,  თუ შეიძლება უპასუხეთ „არა“. გთხოვთ, შემოხაზეთ „დიახ“ ან 

„არა“ ყველა კითხვაზე. ძალიან დიდი მადლობა. 

1. ოთახის გასწვრივ (მოშორებით) რაიმე საგანზე მიუთითებისას  შეხედავს თქვენი ბავშვი იმ საგანს? (მაგ. 

თუ თქვენ მიუთითებთ სათამაშოზე ან ცხოველზე, შეხედავს ბავშვი ამ სათამაშოს ან ცხოველს?) 

კი არა 

2. ოდესმე ხომ არ გიეჭვიათ, რომ თქვენი ბავშვი  ყრუა? კი არა 

3. თამაშობს თუ არა თქვენი ბავშვი წარმოსახვით თამაშებს? (მაგ. ვითომ სვამს ცარიელი ჭიქიდან, ვითომ  

ლაპარაკობს ტელეფონზე, ვითომ აჭმევს თოჯინას ან რბილ სათამაშოს?) 

კი არა 

4. უყვარს/მოწონს თქვენს ბავშვს საგნებზე აძრომა? (მაგ.: ავეჯი, სათამაშო მოდნის ნაგებობები ან კიბეები) კი არა 

5. ხომ არ აკეთებს თქვენი ბავშვი თითების უჩვეულო მოძრაობებს თვალების ახლოს? (მაგ.: არხევს თქვენი 

ბავშვი თითებს თვალებთან ახლოს?) 

კი არა 

6. უთითებს თქვენი ბავშვი  ერთი თითით, რათა გთხოვოთ რაიმე საგანი ან მიიღოს დახმარება? (მაგ.: 

უთითებს სათამაშოსა ან საჭმელზე, რომელსაც ვერ წვდება?)  

კი არა 

7. უთითებს თქვენი ბავშვი  ერთი თითით, რათა გაჩვენოთ რაიმე საინტერესო საგანი? (მაგ.: მიუთითებს 

თვითმფრინავზე ცაში ან სატვირთო მანქანაზე გზაზე?) 

კი არა 

8. გამოხატავს თქვენი ბავშვი  ინტერესს სხვა ბავშვების მიმართ? ( მაგ.: ადევნებს თვალს სხვა ბავშვებს, 

უღიმის, მიდის მათთან?) 

კი არა 

9. გიჩვენებთ  თქვენი ბავშვი სხვადასხვა საგანს მოტანით ან თქვენსკენ გამოწვდით, არა დახმარების, 

არამედ უბრალოდ გაზიარების მიზნით? ( მაგ.: გიჩვენებთ ყვავილს, რბილ სათამაშოს ან სათამაშო 

მანქანას) 

კი არა 

10. რეაგირებს თქვენი ბავშვი, როდესაც მას სახელით მიმართავთ? (მაგ.: სახელის დაძახებისას 

შემოგხედავთ, გელაპარაკებათ და გეტიტინებათ, ან შეწყვეტს მოქმედებას) 

კი არა 

11. გიღიმით თქვენი ბავშვი  თქვენი ღიმილის საპასუხოდ? კი არა 

12. ღიზიანდება თქვენი ბავშვი ჩვეულებრივი ყოველდღიური ხმაურზე? (მაგ.: მტვერსასრუტის ხმის ან 

ხმამაღალი მუსიკის გაგონებისას ხომ არ ტირის ან კივის?) 

კი არა 

13. თქვენი ბავშვი დადის? კი არა 

14. გიყურებთ თქვენი ბავშვი თვალებში, როდესაც მას ელაპარაკებით, ეთამაშებით ან აცმევთ? კი არა 

15. ცდილობს თქვენი ბავშვი გაიმეოროს თქვენი მოქმედება? (მაგ.: გიქნევთ ხელს, უკრავს ტაშს, გამოსცემს 

სახალისო ხმებს, როდესაც თქვენ იმავეს აკეთებთ?) 

კი არა 

16. თუ თქვენ თავს მიაბრუნებთ,  რომ რაიმეს შეხედოთ, თქვენი ბავშვი მიმოიხედავს (მზერითმოძებნის), 

რათა დაინახოს საგანი, რომელსაც თქვენ უყურებთ? 

კი არა 

17. ცდილობს თქვენი ბავშვი გაიძულოთ შეხედოთ მას? (მაგ.: გიყურებთ თქვენი შვილი, რათა შეაქოთ, 

გეუბნებათ „ მიყურე“ ან „ შემოხედე“?) 

კი არა 

18. ესმის თქვენს ბავშვს, როდესაც რაიმეს გაკეთებას თხოვთ? (მაგ.: თუ არ მიუთითებთ, მიხვდება დავალების 

მნიშვნელობას „ დადე წიგნი მაგიდაზე“ ან „მომიტანე საბანი“?) 

კი არა 

19. თუ რაიმე ახალი ხდება, შემოგხედავთ თქვენი ბავშვი  სახეში  თქვენი გრძნობების შესაფასებლად? (მაგ.: 

როდესაც ესმის უცნაური ან სახალისო ხმები, ან ხედავს ახალ სათამაშოს, შემოგხედავთ თუ არა სახეში?) 

კი არა 

20. მოწონს თქვენს ბავშვს მოძრაობითი აქტივობები? ( მაგ.: თქვენ მუხლებზე ქანაობა ან რწევა) კი არა 
 

ქულების მინიჭების ალგორითმი: 
სარისკო პასუხს ენიჭება ერთი ქულა. ყველა კითხვაზე მე-2, მე-5 და მე-12 კითხვის გარდა პასუხი „არა“ 
მიუთითებს აუტისტური სპექტრის დარღვევების რისკზე. კითხვებზე 2, 5 და 12 პასუხი „დიახ“ მიუთითებს 
აუტისტური სპექტრის დარღვევების რისკზე.  უნდა დაჯამდეს სარისკო პასუხების რაოდენობა.  

 ქულა 0-2: დაბალი რისკი: შემდეგი ქმედება არ არის საჭირო, განმეორებით შეაფასეთ 24 თვეზე, თუ ბავშვი 2 
წელზე პატარაა. 

 ქულა 3-7: საშუალო რისკი: რეფერალი რათა ჩატარდეს გამოკითხვა შემდგომი შეფასების კითხვარით - M-
CHAT-R-F.  

 ქულა 8-20: მაღალი რისკი: დაუყოვნებელი რეფერალი დიაგნოსტიკური შეფასებისა და ადრეული 
ინტერვენციის აუცილებლობის შეფასების მიზნით 

2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 
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15 გამოყენებული ლიტერატურა 
                                                           
1 ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპები, ეროვნული 
გაიდლაინი, 2009: 
https://www.moh.gov.ge/uploads/guidelines/2017/06/07/ac4696dde7caf0ccc3e4100631925f1a.pdf 
2 AAP Schedule of Well-Child Care Visits American Academy of Pediatrics (Copyright © 2018): 
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/Pages/Well-Child-Care-A-
Check-Up-for-Success.aspx 
3 ასაკისა და ეტაპების კითხვარი, პირველი ნაწილი, ASQ-3: 
https://www.moh.gov.ge/uploads/guidelines/2017/04/26/98d870cbe75812c546cb79ec49264dcf.pd
f 
4  ასაკისა და ეტაპების კითხვარი, მეორე ნაწილი, ASQ-3: 
https://www.moh.gov.ge/uploads/guidelines/2017/04/26/69b01a3f8d62b79820b6a61f66275c56.pd
f 
5აუტიზმის სპექტრის აშლილობების გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მართვა, სახელმწიფო 
პროტოკოლი; აუტიზმის მოდიფიცირებული, განახლებული კითხვარი ადრეული ასაკის 
ბავშვებისთვის (M-CHAT-R), 2018: 
https://www.moh.gov.ge/uploads/guidelines/2018/03/13/c818447a62dfa9a783f07913bac8677a.pdf 
6 ბავშვის ნეიროგანვითარებაზე მეთვალყურეობა და სკრინინგი, კლინიკური მდგომარეობის 
მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი), ასაკისა და ეტაპების კითხვარი, 2017: 
https://www.moh.gov.ge/uploads/guidelines/2017/04/26/92adb7c2c78a1f6cc0de4bf095399417.pdf 
7 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №601; 2017 წლის 29 დეკემბერი: 
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის 
დამტკიცების შესახებ: 
http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Kanon%20Qvemdebare/277.pdf 
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