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1. პროტოკოლის დასახელება    

ბავშვთა ასაკის ზედა სასუნთქი გზების ინფექციების მართვა პირველადი 

ჯანდაცვის რგოლში 

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები  
 

დასახელება კოდი  

1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება ICD10 

მწვავე ნაზოფარინგიტი J00 

მწვავე სინუსიტი   J01 

მწვავე სინუსიტი,  დაუზუსტებელი J01.9 

მწვავე ფარინგიტი   J02 

მწვავე სტრეპტოკოკული ფარინგიტი,\ J02.0 

მწვავე ფარინგიტი, დაუზეტებელი J02.9 

მწვავე ტონზილიტი J03 

მწვავე სტრეპტოკოკული ტონზილიტი J03.0 

მწვავე ტონზილიტი, დაუზუსტებელი  J03.9 

მწვავე ლარინგოტრაქეიტი J04.2 

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი) J05.0 

ზედა სასუნთქი გზების სხვადასვხა და 

დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ინფექცია 

J06.9 

შუა ყურის ანთება დაუზუსტებელი H66.9 

ვირუსული ინფექცია დაუზუსტებელი B34.9 

2. ჩარევის დასახელება  NСSP 

სასუნთქი სისტემის კლინიკური გამოკვლევა  GXFX90  

სხეულის ტემპერატურის დინამიკა   WNFB00  

სუნთქვითი ხმიანობის შეფასება  GXF400  
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პარანაზალური სინუსების/ წიაღების 

რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე 

DMDA1A 

პულსის დათვლა                                          FXF110  

ტიმპანოსკოპია DCE010 

3. ლაბორატორიული მომსახურების დასახელება    

კანქვეშა ოქსიმეტრია CO2 -ის გაზომვით ან მის 

გარეშე  

GXF460  

სისხლის საერთო ანალიზი  BL.6  

ლეიკოციტების განსაზღვრა სისხლში  BL.4  

ლეიკოციტების მორფოლოგიური დახასიათება 

პერიფერიულ სისხლში (ლეიკოციტარული 

ფორმულა, ლეიკოციტების ავტომატიზირებული 

დიფერენციული დათვლა)  

BL.4.2  

მწვავე ფაზის ცილების განსაზღვრა სისხლის შრატში   BL.7.9  

SARS-Cov-2 (COVID-19) იდენტიფიცირების 

მოლეკულურ-ბიოლოგიური კვლევის მეთოდები -  

MB.10.1 

ცხვირ-ხახის ნაცხში SARS-CoV-2-ის რნმ-ის 

განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის 

მეთოდით  

MB.10 

ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება   MB.2  

3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 
 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებულია „დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის კომპონენტის გაძლიერება პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში 

ბავშვის განვითარების ასპექტების გაერთიანებით, მათ შორის COVID-19 

გაკვეთილების გათვალისწინებით“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება 

საქართველოში ჩეხეთის კარიტასის (CCR Georgia) მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის 

(UNICEF) დაფინანსებით. პროტოკოლი ძირითადად ეყრდნობა ამერიკის ოჯახის 

ექიმთა საზოგადოების, ამერიკის პედიატრიის აკადემიის, კანადის ოჯახის ექიმთა 

საზოგადოების, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნულ რეკომენდაციებს და Uptodate-ის 

მონაცემებს. ასევე გამოყენებულია სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო წყაროების 
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თანამედროვე მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები და 

გაიდლაინები. ლიტერატურის სრული ნუსხა პროტოკოლს თან ერთვის.   

 

4. პროტოკოლის მიზანი 

პროტოკოლის მიზანია პირველადი ჯანდაცვის რგოლში ზედა სასუნთქი სისტემის 

უხშირესი დაავადებების მართვის ხარისხის გაუმჯობესება, თანამედროვე, 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების დანერგვის გზით. 

 

5. სამიზნე ჯგუფი 

0-18 წლამდე ასაკის პაციენტები ზემო სასუნთქი გზების მწვავე დაავადებებით -

ჩვეული გაციება, მწვავე ფარინგიტი/ტონზილიტი, ვირუსული კრუპის სინდრომი, 

მწვავე სინუსიტი, შუა ყურის მწვავე ანთება.  

 

6. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის რგოლში/ამბულატორიულ 

დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალისთვის: 

 ოჯახის ექიმები; 

 სოფლის ექიმები;  

 პედიატრები; 

 ექთნები; 

 საპატრონაჟო მედდები; 

 უმცროსი ექიმები და რეზიდენტები. 

 

7. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 

პროტოკოლის გამოყენება იწყება შესაბამისი სერვისის მიმწოდებელ 

დაწესებულებაში - პირველადი ჯანდაცვის რგოლში - პაციენტის მიმართვისთანავე.  

8. რეკომენდაცია 

შესავალი  

სასუნთქი სისტემის დაავადებები ბავშვთა ასაკის უხშირეს პრობლემას და  

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის დაწესებულებებში მიმართვიანობის ძირითად 

მიზეზს წარმოადგენენ.  
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მოცემული პროტოკოლი მოიცავს ზემო სასუნთქი გზების უხშირესი დაავადებების 

დიაგნოსტიკისა და მართვის ძირითად პრინციპებს ჯანდაცვის პირველად რგოლში, 

სტაციონარში რეფერალის კრიტერიუმებს, ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყების 

ჩვენებებსა და ანტიბიოტიკის შერჩევის  პრინციპებს. თითოეულ ნოზოლოგიაზე 

წარმოდგენილია დამოუკიდებელი რეკომენდაციები. გაიდლაინების და 

რეკომენდაციების ნუსხა, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა აღნიშნული 

პროტოკოლი,  წარმოდგენილია ერთიანი სახით.   

8.1. რეკომენდაცია - ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის (გაციება) მართვა ბავშვებში 

პირველადი ჯანდაცვის რგოლში  

     8.1.1. 

განმარტებ

ა  
გაციება 

(Common 

cold) ზედა 

სასუნთქი 

გზების 

მწვავე, 

თვითგანკურნებადი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება რინორეით, ცხვირის 

ობსტრუქციით, ყელის ტკივილით, ხველით, სისუსტითა და  ტემპერატურის 

მატებით.  

     8.1.2 ეპიდემიოლოგია / ეტიოლოგია  

გაციება ბავშვთა ასაკის ერთ-ერთ უხშირეს პრობლემას წარმოადგენს. ზედა 

სასუნთქი გზების ინფექცია შესაძლებელია განვითარდეს მთელი წლის 

განმავლობაში, თუმცა პიკი ვლინდება შემოდგომა-ზამთრის თვეებში. ვრცელდება 

ჰაერწვეთოვანი და კონტაქტური გზით. მცირე ასაკის ბავშვებში (6 წლამდე ასაკი)  

წლის განმავლობაში აღინიშნება გაციების 6-8 ეპიზოდი. განსაკუთრებით მაღალი 

სიხშირეა საბავშვო ბაღის და დაწყებითი კლასების ბავშვებში. ასაკის მატებასთან 

ერთად ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის სიხშირე თანდათან მცირდება 1-2 

ეპიზოდამდე წელიწადში.   

 

გაციება განპირობებულია ვირუსული ინფექციით, უხშირეს გამომწვევს 

წარმოადგენს რინოვირუსის 100-მდე სეროტიპი. გაციების უხშირესი გამომწვევები 

მოცემულია ცხრილში N1.  

 

არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე პირველადი 

ჯანდაცვის დაწესებულებაში 0-დან 18 წლამდე ასაკის პაციენტს, 

რომელსაც აღენიშნება ნებისმიერი მწვავე რესპირაციული სიმპტომი 

(ხველა, ცხვირიდან გამონადენი, ყელის ტკივილი და სხვ.) ცხელებით ან 

მის გარეშე,  რეკომენდებულია ჩაუტარდეს ტესტირება ახალ 

კორონავირუსულ ინფექციაზე. ახალი კორონავირუსული ინფექციის 

დადასტურების შემთხვევაში პაციენტის მართვა ეფუძნება შესაბამის 

პროტოკოლს. 
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ცხრილი N1 - გაციების უხშირესი გამომწვევები 

 

ვირუსი შემთხვევათა 

პროცენტულობა 

ვირუსის ცირკულაციის 

ძირითადი თვეები  

რინოვირუსი (100-ზე მეტი 

სეროტიპი) 

30-50% მთელი წლის განმავლობაში, 

პიკით სექტემბერში, შედარებით 

მცირე პიკით მარტსა და აპრილში 

რსვ  5% ნოემბრიდან-მარტის ჩათვლით 

გრიპის ვირუსი 5-15% ზამთრის თვეები, პიკით 

თებერვალში 

პარაგრიპის ვირუსი 5 % სექტემბერი-იანვარი, პიკით 

ოქტომბერ-ნოემბერში 

ადენოვირუსი < 5% სექტემბრიდან მაისამდე 

ენტეროვირუსები 

(ექოვირუსი, კოკსაკის 

ვირუსი) 

<5% მთელი წელი, პიკით ზაფხულში 

კორონავირუსი 10-15% ნოემბერი-თებერვალი 

ადამიანის 

მეტაპნევმოვირუსი 

უცნობი გვიანი ზამთარი და ადრეული 

გაზაფხული  

 

    8.1.3 კლინიკური გამოვლინებები /გართულებები/ დიფერენციული დიაგნოზი 

დაავადების ინკუბაციური პერიოდი უმეტეს შემთხვევაში 24-72 საათია. დაავადებას 

ახასიათებს სწრაფი დასაწყისი, შემდეგი სიმპტომებით:  

 ცხვირიდან გამონადენი - პირველად გამჭვირვალეა, უფერო, შემდეგ დღეებში 

შეფერილი, რაც განპირობებულია პოლიმორფულ-ნუკლეური უჯრედების 

რაოდენობის გაზრდით და არ მიუთითებს ბაქტერიულ სუპერინფექციაზე ან 

სინუსიტზე.  ხშირად ცხვირიდან გამონადენთან ერთად ვლინდება ცემინება. 

 ყელის ტკივილი - ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია (უხშირესად 

დაავადების საწყის ეტაპზე), ამასთან ერთად შეიძლება გამოიხატოს ხმის 

ჩახლეჩა. 

 ხველა - უხშირესად მშრალი ხასიათის, შეიძლება იყოს შემაწუხებელი და 

გავლენა იქონიოს აქტივობაზე, სასკოლო მოსწრებასა და ძილზე. ხველამ 

შეიძლება შეიცვალოს ხასიათი და გახდეს პროდუქტიული, შემთხვევათა 

ნაწილში იგი გრძელდება სხვა სიმპტომების გაქრობის შემდეგ 1 ან 2 კვირა, 

თუმცა კლებადი ინტენსივობით. 

 ცხელება -  მაღალი ცხელება ძირითადად ვლინდება ჩვილებში და მცირე 

ასაკის ბავშვებში.  

 სხვა სიმპტომები - ვლინდება შედარებით იშვიათად და მოიცავს მადის 

დაქვეითებას, კონიუქტივიტს, გაღიზიანებადობას, ძილის პრობლემებს,  

ჰალიტოზს, მიალგიას. მცირე ასაკის ბავშვებში შესაძლოა დაერთოს ყურის 

ტკივილი.  
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კლინიკური სურათი განსხვავებულია ასაკის მიხედვით. ჩვილებში, როგორც წესი, 

ვლინდება რინორეა და  ცხვირის გაჭედვა ცხელებასთან ერთად, რასაც ხშირად თან 

სდევს კვების გაძნელება, უძილობა, აღგზნება. წინა სასკოლო და სასკოლო ასაკის 

ბავშვებში ძირითადი სიმპტომებია ცხვირიდან გამონადენი, ცხვირის გაჭედვა და 

ხველა. შესაძლებელია აღინიშნებოდეს სისუსტე, თავის ტკივილი და ცემინება.  

დაავადების ხანგრძლივობა არ აღემატება 1-2 კვირას. თუ ნაზალური გამონადენი 

გრძელდება 10 დღე და მეტი უნდა გამოირიცხოს სინუსიტი და ალერგიული 

რინიტის არსებობა.  

გასინჯვა -  ჩვეულებრივ ვლინდება ცხვირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ჰიპერემია 

და  შეშუპება, გამოხატულია ხახის უკანა კედლის და სასის რკალების ჰიპერემია, 

შესაძლებელია გამოვლინდეს ხახის მარცვლოვანება და პოსტნაზალური წვეთი. 

გულმკერდის პერკუსიითა და აუსკულტაციით ცვლილებები არ არის გამოხატული. 

 

გაციების დიფერენციული დიაგნოსტიკა  

 

ცხრილი N 2 გაციების დიფერენციული დიაგნოსტიკა 

პათოლოგია კლინიკა ლაბორატორიული 

ტესტები 

SARS-CoV-2   ახალი კორონავირუსული 

ინფექციის კლინიკური 

გამოვლინებები ისეთივეა,  როგორც  

გაციების კლინიკური სურათი. 

ძირითადი და ყველაზე ხშირი 

სიმპტომებია ცხელება და ხველა, 

შედარებით იშვიათად ვლინდება 

სუნთქვის გაძნელება, თავის და 

მუცლის ტკივილი, დიარეა და 

ღებინება, მიალგია. 

მოზრდილებისთვის დამახა-

სიათებელი სუნის და გემოს 

დაკარგვა ძალიან იშვიათია და 

გვხდება ძირითადად მოზარდებში.  

კორონავირუსული 

ინფექციის მაღალი 

გავრცელების პირობებში 

მიზანშეწონილია 

ანტიგენის სწრაფი 

ტესტის ან PCR ტესტის 

ჩატარება 

A და B ტიპის 

გრიპის ვირუსი 

მაღალი ცხელება, შემცივნება თავის 

ტკივილი, მიალგია, ძლიერი 

სისუსტე,  გართულებების მაღალი 

რისკი  

გრიპის ვირუსის 

დეტექციის სწრაფი 

ტესტები, 

იმუნოფლორესცენცია  

ინფექციური 

მონონუკლეოზი 

სისუსტე, მაღალი ცხელება, 

ლიმფური კვანძების გადიდება, 

ჰეპატოსპლენომეგალია, ცხვირის 

მკვეთრი ობსტრუქცია, ხშირად 

სისხლის საერთო 

ანალიზით -

ლიმფოციტოზი, 

მონოციტოზით. ატიპური 
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მაკულოპაპულური გამონაყარი. 

მცირე ასაკის ბავშვებში 

შესაძლებელია სუბკლინიკური 

მიმდინარეობა 

 

 

მონოციტები. 

ებშტეინ-ბარის 

საწინააღმდეგო 

ანტისხეულების ტიტრი, 

მათ შორის EBV 

ანტისხეულები, რომელიც 

იძლევა მწვავე და 

ქრონიკული ფორმების 

განსხვავების საშულებას  

ალერგიული 

რინიტი 

ვლინდება ალერგენებთან 

კონტაქტის დროს, ქრონიკული 

პროცესი გამწვავებებით, ხშირად 

სეზონურად.  ძირითადად რინორეა, 

ცხვირის ობსტრუქცია და 

კონიუქტივიტი, ალერგიული 

სალუტი. არ ახასიათებს ყელის 

ტკივილი. ხშირია ატოპია ანამნეზში 

კანის ტესტები და 

სპეციფიკური IgE-ს 

განსაზღვრა 

მწვავე 

სინუსიტი 

ცხვირის გაჭედვა, ხველა, სახის 

მიდამოს ტკივილი, ცხვირის 

ლორწოვანი გარსის ფერის 

ცვლილება. ტკივილის შეგრძნება 

ფრონტალურ და ჰაიმორის ღრუზე 

პერკუსიისას. შეიძლება გამოიხატოს 

კბილების ტკივილი და 

დეკონგესტანტზე უარყოფითი 

პასუხი. 

უხშირესად კლინიკური 

დიაგნოზი. 

რადიოლოგიურად 

ახასიათებს სინუსის 

დაჩრდილვა 

ყივანახველა  თავდაპირველად ზედა სასუნთქი 

გზების სიმპტომები, რომლის 

შემდეგაც ვლინდება მკვეთრი 

პაროქსიზმული ხველა, რეპრიზით, 

მზარდი ინტენსიობის, შეიძლება 

იყოს ჩასუნთქვისას ყივილი და 

ხველის შემდგომი ღებინება.    

Bordetella pertussis  

გამოვლენა 

ნაზოფარინგულ ნაცხში ან  

ასპირატში  

მენინგოკოკური 

ინფექცია 

შეიძლება დაიწყოს 

არასპეციფიკური  რესპირაციული 

სიმპტომებით, თუმცა შემდეგ 

ვლინდება სიმპტომების ტრიადა: 

ტაქიკარდია, დაბალი არტერიული 

წნევა და მაღალი ცხელება. 

შესაძლებელია გამოვლინდეს 

რესპირაციული დისტრესი, 

პეტექიები, ცნობიერების დაბინდვა, 

Neisseria meningitidis 

გამოყოფა სისხლიდან, 

თავ-ზურგ-ტვინის 

სითხიდან  
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კისრის რიგიდობა, გულყრა. 

კერნინგის და ბრუძინსკის ნიშანი 

ყველა პაციენტთან შეიძლება არ 

იყოს დადებითი. მცირე ასაკის 

ბავშვებში ვლინდება ყიფლიბანდის 

ამობურცვა და პულსაცია.   

 

გართულებები. გაციება შეიძლება გართულდეს ოტიტით, სინუსიტითა და ქვედა 

სასუნთქი გზების ინფექციით. რინოვირუსული ინფექცია წარმოადგენს ასთმის ერთ-

ერთ ტრიგერს.  

8.1.4 დიაგნოზის დამადასტურებელი კრიტერიუმები  

დიაგნოზი ეფუძნება კლინიკურ გამოვლინებებს, კონტაქტს ვირუსულ ინფექციასთან 

და გასინჯვისას არსებულ ცვლილებებს - კერძოდ,  ცხვირის და ხახის ლორწოვანი 

გარსის ჰიპერემიას და  ხახის მარცვლოვნებას.   

როგორც წესი, რუტინულად ლაბორატორიული კვლევა არ არის საჭირო. 

ლაბორატორიული კვლევა საჭიროა, თუ ვლინდება მაღალი ფებრილიტეტი და 

სავარაუდოა სხვა, შედარებით მძიმე პათოლოგია.  

 სისხლის საერთო ანალიზში ზედა სასუნთქი გზების ვირუსული 

ინფექციისთვის დამახასიათებელია ლეიკოპენია ლიმფოციტოზით.  

 თუ სახეზეა ფარინგიტის კლინიკა და მოდიფიცირებული ცენტორის 

კრიტერიუმებით შეფასება  2-3 ქულაა, მიზანშეწონილია სტრეპტოკოკის 

სწრაფი ტესტი ან ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა.  

 სინუსების რადიოლოგიური კვლევა ნაჩვენებია ქრონიკული სინუსიტის 

შემთხვევაში. 

8.1.5 ჰოსპიტალიზაცია 

პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია საჭიროა, თუ სახეზეა საშიშროების ზოგადი ნიშნები და 

მძიმე რესპირაციული დაავადების სიმპტომოკომპლექსი:  

 ცნობიერების დაბინდვა/ლეთარგია; გამოხატული ძილიანობა და აქტივობის 

მკვეთრი დაქვეითება; 

 საკვების (1 წლამდე) და სითხის მიღების შეუძლებლობა;  

 შეუპოვარი ღებინება;  

 დეჰიდრატაციის კლინიკური სურათი; შემცირებული შარდის გამოყოფა (1 

წლამდე არ არის შარდვა 6-8 საათი, 1 წლის შემდეგ - 12 სთ); 

 ტაქიპნოე; 

 გულმკერდის რეტრაქცია/დამხმარე კუნთების მონაწილეობა; 

 სტრიდორი/ მსტვინავი სუნთქვა  მოსვენებულ მდგომარეობაში; 

 ციანოზი;  
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 გადაცდენის ეპიზოდი; 

 გამოხატული ნეწყვდენა და მკვეთრი დისფაგია.  

8.1.6 მართვა / განმეორებითი შეფასება  

დაავადების მართვის პირველ  და აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს მშობლის 

განათლება, რომ გაციება უპირატესად მსუბუქი და თვითლიმიტირებადი ვირუსული 

დაავადებაა. მშობელს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია საშიშროების ნიშნებზე, 

რომელთა გამოვლენის შემთხვევაში საჭიროა განმეორებითი ვიზიტი.  

თუ სავარაუდოა გრიპის ვირუსით განპირობებული ინფექცია (დადასტურებული ან 

გრიპის აფეთქების/სეზონური მატების პერიოდში კლინიკური ნიშნები: მაღალი 

ფებრილიტეტი, შემცივნება მიალგია, თავის ტკივილი, ხველა), მკურნალობაში 

შესაძლებელია ჩაირთოს ოსელტამივირი ან ზანამივირი. ანტივირუსული 

პრეპარატების გამოყენება რეკომენდებულია ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებთან; 

პაციენტებთან დადასტურებული ან საეჭვო გრიპით, რომელთაც უვლინდება მძიმე, 

პროგრესირებადი დაავადება;  გართულებების მაღალი რისკის მქონე ბავშვებთან. 

მაღალი რისკი მოიცავს 5 წლამდე (განსაკუთრებით 2 წლამდე ასაკის) პაციენტებს, 

ასევე ბავშვებს ქრონიკული პათოლოგიით (ბრონქული ასთმა, დიაბეტი, 

ნევროლოგიური დარღვევები, გულის თანდაყოლილი მანკი და სხვ.). 

ოსელტამივირის დოზირება იხილეთ სეზონური გრიპის მართვის პროტოკოლში.  

ჩვეული გაციების მართვა ბინაზე გულისხმობს სიმპტომურ/დამხმარე თერაპიას;  

 ადეკვატური ჰიდრატაცია - სითხის სათანადო რაოდენობით მიწოდება  ხელს 

უწყობს სეკრეტის გათხელებას და სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსის 

ბარიერიული ფუნქციის აღდგენას. რეკომენდებულია თბილი სითხეების 

მიღება (მაგ: ჩაი, მცენარეული ჩაი, ქათმის ბულიონი), რაც იწვევს ლორწოვანი 

გარსის ანთების შემცირებას, სეკრეტის გათხელებას და მის იოლ ევაკუაციას. 

თბილი სითხეების არჩევანი და მიწოდება უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის ასაკს.  

 ინტრანაზალური ფიზიოლოგიური ხსნარი - ხელს უწყობს ცხვირის 

სეკრეტისგან განთავისუფლებას, აღადგენს მუკოცილიურ კლირენსს და იწვევს 

მსუბუქ ვაზოკონსტრიქციას, რაც ამცირებს ცხვირის გაჭედვას. ჩვილებში 

ფიზიოლოგიური ხსნარი ინიშნება ცხვირის წვეთების სახით ან შპრიცით 

ჩასაწვეთებლად, მოზრდილ ბავშვებში გამოიყენება ფიზიოლოგიური/ზღვის 

მარილის ხსნარის ნაზალური სპრეი ან ცხვირის გამორეცხვა. მცირე ასაკში 

ეფექტის გასაძლიერებლად შესაძლებელია ფიზიოლოგიური ხსნარის 

ჩაწვეთებიდან რამდენიმე წუთში ჩატარდეს ცხვირის ტუალეტი (გამოტუმბვა).  

 ჰაერის დატენიანება -  ამცირებს სეკრეციას, ამ მიზნით შესაძლებელია 

გამოყენებული იყოს გრილი ორთქლით დატენიანება, ფიზიოლოგიური 

ხსნარით ინჰალაცია.   
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 ანალგეტიკების და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები: 

ცხელებით გამოწვეული დისკომფორტის შესამცირებლად მიზანშეწონილია 

აცეტამინოფენის (10-15 მგ/კგ-ზე) ან იბუპროფენის (5-10 მგ/კგ-ზე) გამოყენება, 

ძირითადად  მაღალი ფებრილიტეტის შემთხვევაში. 

 ყელის დამარბილებელი საშუალებები/ხველის დამამამშვიდებელი  საწუწნი 

პასტილები და ტაბლეტები - ასაკის შესაბამისად (ასპირაციის რისკი!). მათი 

გამოყენება ამცირებს ხველასა და ყელის ტკივილს. ამერიკის პედიატრიის 

აკადემია რეკომენდაციას უწევს მათ გამოყენებას 6 წლის ასაკის შემდეგ.  

 თაფლი - კვლევები ადასტურებს, რომ თაფლის მიღება ამცირებს ხველის 

სიხშირეს და აუმჯობესებს ძილს. მისი მიღება რეკომენდებულია 

შემაწუხებელი ხველის შემთხვევაში 1 წლის  ასაკის შემდეგ, თუ ბავშვი არ არის 

ალერგიული. რეკომენდებული დოზა: 2 დან 5 წლამდე 2,5 მლ; 6-11 წელი - 5 

მლ; 12 წლის შემდეგ 10 მლ - 1 ჯერ დღეში. ხველის შემცირებას ასევე იწვევს 

სითხის დამატებითი მიწოდება და თბილი სითხეების მიღება.  

 შესაძლებელია მენთოლის, ქაფურის ან ევკალიპტის ზეთის შემცველი 

დასაზელი საშუალებების გამოყენება, რომლებიც რამდენადმე ამცირებს 

ხველას, ცხვირის გაჭედვას და აუმჯობესებს ძილს. გამოიყენება 1- ჯერ დღეში  

2-5 წლის ასაკში 5 მლ, 5 წლის შემდეგ 10 მლ-ს ოდენობით (ან ინსტრუქციის 

შესაბამისად).  

 ანტიბიოტიკები ზედა სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციის სამკურნალოდ  

არ გამოიყენება;  

 მოზრდილებში გამოყენებული გაციებისა და ხველის საწინააღმდეგო 

მედიკამენტები არ არის რეკომენდებული 4 წლამდე ასაკის ბავშვებში, 

გვერდითი ეფექტის მაღალი რისკიდან გამომდინარე. 

 

პირველი რიგის თერაპიას ნაზალური სიმტომების მოსახსნელად წარმოადგენს 

ფიზიოლოგიური ხნარის წვეთები ან სპრეი, ცხვირის ტუალეტი, ცხვირის ღრუდან 

სეკრეტის ასპირაცია, ადეკვატური ჰიდრატაცია და დატენიანება. თუ აღნიშნული 

მკურნალობა არ არის ეფექტური, შესაძლებელია შემდეგი სტრატეგიის გამოყენება: 

 6 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვებში - ფიზიოლოგიური ხსნარის წვეთების, 

ირიგაციის ან ნაზალური სპრეის გამოყენების სიხშირის გაზრდა და ცხვირის 

ტუალეტი. 5 წლის ასაკის შემდეგ შესაძლებელია 0,06% იპრატროპიუმ 

ბრომიდის შემცველი ნაზალური სპრეი (2 შესხურება 2-3 ჯერ დღეში 3-4 დღე) 

გამოყენება (არა რუტინულად);  

 6-12 წლის ასაკში - ფიზიოლოგიური ხსნარის სპრეის შესხურების გაზრდა, 

იპრატროპიუმ ბრომიდის შემცველი სპრეის გამოყენება ინდივიდუალურ 

პაციენტთან. ამ ასაკში არ არის დადგენილი ნაზალური დეკონგესტანტების და 
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დეკონგენსტანტებისა და ანტიჰისტამინების კომბინირებული პრეპარატების 

გამოყენების ეფექტურობა, გვერდითი მოვლენები მოცემული თერაპიისას 

საკმაოდ მაღალია, ამიტომ პრეპარატის შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა 

იყოს რისკი და სარგებელი.  

 12 წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში შესაძლებელია გამოყენებული იყოს, როგორც 

იპრატროპიუმ ბრომიდის შემცველი სპრეი, ისე ნაზალური ან ორალური 

დეკონგესტანტები. ტოპიკური ნაზალური დეკონგესტანტების გამოყენება 

რეკომენდებულია 2-3 დღე, მაქიმუმი 5-7 დღე.  

 

გაციებისთვის გამოყენებული ზოგიერთი მედიკამენტის ეფექტურობა და გვერდითი 

მოვლენები მოცემულია  ცხრილში N 3 

 

ცხრილი N3 გაციებისთვის გამოყენებული მედიკამენტების უპირატესობა და 

პოტენციური რისკი 

მედიკამენტები  მოქმედების 

მექანიზმი  

პოტენციური 

უპირატესობა 

პოტენციური რისკი 

არანარკოტიული 

ხველის 

დამთრგუნეველები 

დექსტრომეტორფანი 

თრგუნავს 

ხველის 

ცენტრს  

არ აქვს 

ეფექტურობის 

მტკიცებულება 

ცნს-ის დათრგუნვა 

სუნთქვის დეპრესია 

ჰალუცინაციები 

 

ორალური 

დეკონგესტანტები 

 ფენილეფრინი,  

 ფსევდოეფედრინი 

ვაზოკონსტრი

ქცია 

არ აქვს 

ეფექტურობის 

მტკიცებულება 

ტაქიკარდია, გულის 

ფრიალის შეგრძნება 

აგზნება,  

უძილობა 

ჰიპერტენზია 

ანორექსია 

ღებინება 

ტოპიკური ნაზალური 

დეკონგესტანტები 

 ოქსიმეტაზოლინი 

 ქსილომეტაზოლი

ნი 

 ფენილეფრინი 

ვაზოკონსტრი

ქცია 

არ აქვს 

ეფექტურობის 

მტკიცებულება 12 

წელზე ნაკლები 

ასაკის ბავშვებში  

ცხვირის ლორწოვანის 

სიმშრალე 

ცხვირიდან სისხლდენა 

მოხსნის ეფექტი, ცხვირის 

ობტრუქციის განმეორება 

ამოსახველებელი: 

გვაიფენეზინი 

ზრდის 

ლორწოს და 

აადვილებს  

ევაკუაციას  

არ არის 

ეფექტურობის 

დამადასტურებელ

ი კვლევები 

ბავშვებში  

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 

მსუბუქი გაღიზიანება  

მუკოლიტიკები 

 აცეტილცისტეინი 

ათხელებს 

ნახველს და 

არსებობს 

გარკვეული 

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 

მსუბუქი გაღიზიანება  
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 ბრომჰექსინი 

 

აადვილებს 

ამოხველებისა

ს მის 

ევაკუაციას 

ეფექტურობა 

პლაცებოსთან 

შედარებით 

ბროქნოსპაზმი 

ტოპიკური 

არომატული 

საშუალებები 

 მენთოლის, 

ევკალიპტის ან 

ქაფურის ზეთი 

გაგრილების 

ეფექტი, 

ცხვირით 

სუნთქვის 

გაუმჯობესება 

სუბიექტურად 

აუმჯობესებს 

სუნთქვას, ობიექ 

ტურად ცხვირში 

ჰაერის ნაკადის 

გაზრდის გარეშე 

მშობლების 

შეფასებით ძილის 

და ხველის გაუმ-

ჯობესება ღამის 

პერიოდში  

შემთხვევითი 

გადაყლაპვის დროს კუჭ-

ნაწლავის ტრაქტის 

მსუბუქი გაღიზიანება და 

ცნს-ის გაღიზიანება   

 

იპრატროპიუმ 

ბრომიდი (ნაზალური) 

(5 წლის ასაკის 

შემდეგ) 

ანტიქოლინერ

გული 

აქტივობა - 

რინორეის 

შემცირება 

ამცირებს 

ცხვირიდან 

გამონადენს, 

მაგრამ არა 

ცხვირის გაჭედვას 

ცხვირის ლორწოვანის 

სიმშრალე 

თავის ტკივილი 

ცხვირიდან სისხლდენა  

 

განმეორებითი შეფასება/ მონიტორინგი 

პაციენტის განმეორებითი კონსულტაცია ტარდება, თუ ვლინდება სიმპტომების 

გაუარესება (სუნთქვის გაძნელება, ხმაურიანი სუნთქვა ან დისფაგია, ან მაღალი 

ცხელება) ან  სიმპტომების  მოსალოდნელზე მეტად პერსისტირება.  

8.1.7 პრევენცია 

 ჰიგიენური ღონისძიებები - ხელის დაბანა, ხელის დამუშავება ალკოჰოლის 

შემცველი ხსნარით, ნიღბის გამოყენება - დაავადების პრევენციის ყველაზე 

ეფექტური გზაა. მიზანშეწონილია ავადმყოფი ბავშვის იზოლაცია სახლის 

პირობებში.  

 იმუნიზაცია - არ არსებობს იმუნიზაცია გაციების ყველა ვირუსის 

საწინააღმდეგოდ. მიზანშწონილია გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის 

ჩატარება 6 თვეზე მეტი ასაკის ბავშვებში.   
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8. 2 რეკომენდაცია - მწვავე ფარინგიტი/ტონზილიტის მართვა ბავშვებში პირველადი 

ჯანდაცვის რგოლში  

 

არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე  პირველადი ჯანდაცვის 

დაწესებულებაში 0-დან 18 წლამდე ასაკის პაციენტს, რომელსაც აღენიშნება 

ნებისმიერი მწვავე რესპირაციული სიმპტომი (ხველა, ცხვირიდან გამონადენი, ყელის 

ტკივილი და სხვ.) ცხელებით ან მის გარეშე,  რეკომენდებულია ჩაუტარდეს ტესტირება 

ახალ კორონავირუსულ ინფექციაზე. ახალი კორონავირუსული ინფექციის 

დადასტურების შემთხვევაში პაციენტის მართვა ეფუძნება შესაბამის პროტოკოლს.   

 

8.2.1 დეფინიცია 

მწვავე ფარინგიტი ოროფარინგული მიდამოს მწვავე ანთებითი დაზიანებაა. მას ხშირ 

შემთხვევაში თან ახლავს ნუშურების (ტონზილების) ანთება და მოიხსენიება, 

როგორც ტონზილოფარინგიტი. დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა და მისი 

ადეკვატური მკურნალობა მნიშვნელოვანია A ჯგუფის ბეტა ჰემოლიზური 

სტრეპტოკოკით განპირობებული მძიმე გართულებების პრევენციისთვის,  

როგორიცაა: არაჩირქოვანი გართულებები (მწვავე რევმატული ცხელება, 

სტრეპტოკოკულ ინფექციასთან ასოცირებული პედიატრიული აუტოიმუნური 

ნეიროფსიქიატრული დარღვევა და სხვ.) და ჩირქოვანი გართულებები 

(პარატონზილური და რეტროფარინგული აბსცესი, ბაქტერიემია,  სინუსიტი, ოტიტი 

და სხვ. ). 

 8.2.2 ეპიდემიოლოგია /  ეტიოლოგია:   

პირველადი ჯანდაცვის რგოლში პედიატრიული პაციენტების ვიზიტების 

დაახლოებით 2-5% განპირობებულია მწვავე ტონზილოფარინგიტით. დაავადების 

პიკი ვლინდება ზამთრისა და ადრეული გაზაფხულის პერიოდში. 

ტონზილოფარინგიტი ძირითადად ინფექციური გენეზისაა, უხშირესი მიზეზია 

ვირუსული ინფექცია. ბაქტერიულ გამომწვევებს შორის ყველაზე ხშირია 

სტრეპტოკოკული ფარინგირტი (შემთხვევათა 15-30%), სხვა ბაქტერიებით 

განპირობებული ფარინგიტი გვხვდება ძალიან იშვიათად.  ინფექციური ფარინგიტის 

ეტიოლოგია მოცემულია ცხრილში N 4. 

შედარებით იშვიათად ფარინგიტის მიზეზია ოროფარინგული მიდამოს 

გაღიზიანება: 

 ოროფარინგული მიდამოს გამოშრობა, ზამთრის თვეებში სახლის გათბობის 

მაღალი ტემპერატურის  გამოყენებისას;  

 მექანიკური გაღიზიანება (ნაკაწრი, უცხო სხეული, ნაჩხაპნი); 

 ალერგია; 
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 ქიმიური გაღიზიანება (პასიური მწეველობა); 

 პოსტნაზალური წვეთი.  

 

ცხრილი N 4. ინფექციური ფარინგიტის გამომწვევი ძირითადი აგენტები 

ვირუსული ფარინგიტი ბაქტერიული ფარინგიტი სოკოთი 

განპირობებული 

 რინოვირუსი 

 ადენოვირუსი 

 კოქსაკის ვირუსი (ხელის, 

ფეხის და პირის 

დაავადება)  

 კორონავირუსი, მათ 

შორის SARS-CoV-2 

 რესპირაციულ 

სინციტიური ვირუსი 

 პარაგრიპის ვირუსი 

 გრიპის ვირუსი 

 ებშტეინ-ბარის ვირუსი 

(ინფექციური 

მონონუკლეოზი) 

 ჰერპესვირუსი  

 A ჯგუფის ბეტა ჰემლიზური 

სტრეპტოკოკი (Streptococcus 

pyogenes) 

 Fusobacterium necrophorum და სხვა 

ანაერობული ბაქტერია (ლემიერის 

სინდრომი) 

 სხვა ბაქტერიები, იშვიათ 

შემთხვევაში: Arcanobacterium 

hemolyticum, Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae, Francisella tularensis, 

 Corynebacterium diphtheriae, 

Neisseria gonorrhoeae 

Candida albicans 

 8.2.3 კლინიკური გამოვლინებები 

 ანამნეზი - ჩივილები - ტონზილიტისა და ფარინგიტის ძირითადი 

გამოვლინებებია: ცხელება, ყელის ტკივილი, ტკივილი ყლაპვის დროს 

(ოდინოფაგია), ყლაპვის გაძნელება (დისფაგია), თავის, მუცლის  ტკივილი. 

ვირუსული ფარინგიტის, მათ შორის SARS-CoV-2 განპირებებული ფარინგიტის, 

შემთხვევაში  ხშირად აღინიშნება ვირუსული ინფექციისთვის დამახასიათებელი 

ნიშნები: რინორეა, ხმის ჩახლეჩა, ხველა, კონიუქტივიტი, დიარეა  და სხვ.  

 ობიექტური გასინჯვა - ყურადღება ექცევა სასის და ნუშურა ჯირკვლების, ხახის 

უკან  კედლის დათვალიერებას, რეგიონული ლიმფური კვანძების შეფასებას. 

- ვირუსული ფარინგიტის შემთხვევაში - ვლინდება ხახის, ნუშურა 

ჯირკვლების, სასის რკალების ჰიპერემია და შეშუპება, ნუშურა 
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ჯირკვლების ჰიპერტროფია.  ებშტეინ-ბარის ვირუსული ინფექციის 

შემთხვევაში  აგრეთვე გამოხატულია ნადები ტონზილებზე. 

- ბაქტერიული ინფექციის დროს აღინიშნება ტონზილების ჰიპერემია, 

ჰიპერტროფია, პეტექიები რბილ სასაზე, ყბისქვეშა და კისრის წინა 

ლიმფური კვანძების გადიდება,  უმეტეს შემთხვევაში ვლინდება  ნადები 

ნუშურა ჯირკვლებზე. ამავე დროს ნადების არარსებობა არ გამორიცხავს 

ბაქტერიულ ინფექციას    

არც ერთი სიმტომი არ არის პათოგნომური ნიშანი სტრეპტოკოკული ფარინგიტისთვის 

და არ ადასტურებს მის დიაგნოზს. ვირუსული და სტრეპტოკოკული 

ფარინგიტისთვის დამახასიათებელი კლინიკური გამოვლინებები წარმოდგენილია 

ცხრილში N5.   

 

ცხრილი N5. ვირუსული და სტრეპტოკოკული ფარინგიტის კლინიკური 

მახასიათებლები 

  პათოგენი    კლინიკური სიმპტომები  

ვირუსული ინფექცია   ხველა 

 რინორეა 

 ყელის ტკივილი 

 კონიუქტივიტი 

 დიარეა 

 სისუსტე 

 სასის რკალების, ხახის, ნუშურების ჰიპერტროფია, 

მარცვლოვნება  და შეშუპება, იშვიათად ნადები 

ბაქტერიული 

ინფექცია  

 მაღალი ფებრილიტეტი 

 ოდინოფაგია და დისფაგია 

 გულისრევა და ღებინება 

 თავის ტკივილი 

 მუცლის ტკივილი 

 ნუშურების ჰიპერტროფია 

 A ჯგუფის ბეტა 

ჰემოლიზური 

სტრეპტოკოკული  

ინფექცია  

 უეცარი დასაწყისი 

 მაღალი ფებრილიტეტი 

 ოდინოფაგია და დისფაგია 

 თავის და მუცლის ტკივილი 

 მიალგია და ართრალგია 

 ქუნთრუშას ტრიპის გამონაყარი კანზე 

 ნუშურების ჰიპერტროფია და ექსუდატი 
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 ყბისქვეშა და კისრის ლიმფური კვანძების გადიდება 

 რბილი სასის პეტექიები 

სოკოვანი  ინფექცია   გემოს გაქრობა 

 პირის ღრუს დაბუჟება 

 პირის ღრუს და სასის თეთრი ნადები ან თეთრი და 

წითელი ფერის აფთები 

 ანულარული ხეილიტი 

 

ზოგიერთი  ვირუსული და ბაქტერიული გამომწვევისთვის დამხასიათებელი 

კლინიკური გამოვლინებები წარმოდგენილია ცხრილში N6.  

 

ცხრილი N6. ზოგიერთი გამომწვევისთვის დამახასიათებელი კლინიკური სურათი 

 

პათოგენი  კლინიკური ნირშნები 

ბაქტეიული გამომწვეები ( ანტიბიოტიკოთერაპიის საჭიროება)  

A ჯგუფის სტრეპტოკოკი 

 

 

უხშირესი ბაქტერიული გამომწვევი. მაღალი ცხელება, 

ოდინოფაგია, დისფაგია, თავის, მუცლის ტკივილი, 

ნადები ტონზილებზე, კისრის ლიმფური ჯიკვლების 

გადიდება, ქუნთრუშას მსგავსი გამონაყარი, 

განსაკუთრებით მოზარდებში  

C და G ჯგუფის 

სტრეპტოკოკი 

იშვიათი გამომწვევია. A ჯგუფის სტრეპტოკოკის 

მსგავსი კლინიკა, ინფექციის გადაცემა ხდება წყლის ან 

საკვების საშუალებით.  

Fusobacterium necrophoruhm ძალიან იშვიათი გამომწვევი, ვლინდება. ლემიერის 

სინდრომით - მორეციდივე ან პერსისტიულ 

ფარინგიტთან ასოცირებული საუღლე ვენის 

სეპტიური თრომბოფლებიტი. 

Neisseria gonorrheae ძალიან იშვიათი გამომწვევი, გვხვდება სექსუალუად 

აქტიურ მოზადებში, ახასიათებს  არასპეციფიკური 

სიმპტომები: ყელის ტკივილი, დისფაგია, ცხელება.  

Corynebacterium diptheriae  ძალიან იშვიათი გამომწვევი იმუნიზაციიდან 

გამომდინარე. მკვრივი მონაცრისფერო ფერის ნადები 

ტონზილებზე, კისრის ლიმფური კვანძების გადიდება, 

მკვეთრი დისფაგია, ზოგჯერ აფონია (ხმის გაქრეობა). 

ხახაში ენის დეპრესორი (შპადელი) ნადების 

მოშორებისას ვლინდება   სისხლდენა. გვხვდება 

არასული იმუნიზაციის შემთხვევაში.  

Tularemia  ძალიან იშვიათი გამომწვევი, წყლულოვან 

ექსუდაციური ფარინგიტი, ლიმფადენოპათიით. 

დაინფიცირებული წყლის ან გარეული ცხოველის 



20 

 

თერმულად დაუმუშავებელი ხორცის მიღებისას.  

ატიპიური გამომწვევები 

მიკოპლაზმური და 

ქლამიდიური ინფექცია 

წამყვანია ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციის 

კლინიკური სიმტომები, რომელთანაც ასოცირებული 

შეიძლება იყოს ფარინგიტი. 

ვირუსული ინფექცია 

ადენოვირუსი ფარინგიტის, ცხელების და კონიუქტივიტის ტრიადა 

ე.წ. ფარინგოკონიუქტივური ცხელება 

SARS-CoV-2  შემთხვევათა ნახევარში ვლინდება სასის და ხახის 

უკანა კედლის ჰიპერემია, რასაც თან სდევს ცხელება 

და ხველა. ამასთან ერთად შესაძლებელია 

გამოხატული იყოს ცხვირის გაჭედვა, სისუსტე, 

დიარეა და ღებინება. მოზრდილებისთვის 

დამახასიათებელი სუნის და გემოს დაკარგვა ძალიან  

იშვიათია მცირე ასაკში და  ვლიდნება მოზარდებში. 

გრიპის A და B ტიპის 

ვირუსი 

მაღალი ცხელება, შემცივნება, მიალგია,  თავის 

ტკივილი, ფარინგიტი 

მარტივი ჰერპესის ვირუსი 

ტიპი 1 და 2   

ფარინგიტთან ერთად სტომატიტის არსებობა, აფთები 

პირის ღრუში.  

ენტეროვირუსები (Cocxakie) 

პირის, ხელისა და ფეხის 

დაავადება.    

იშვიათია, ცხელებასა და ფარინგიტთან ერთად 

ვლინდება ვეზიკულური გამონაყარი  პირის ირგვლივ, 

ზოგჯერ პირის ღრუშიც, მტევნზე, ხელის გულსა და 

ტერფზე, როდესაც სხეული თავისუფალია 

გამონაყარისგან.  

ებშტეინ-ბარის ინფექცია ინფექციური მონონულეოზი. სქელი ნადები ნუშურა 

ჯირკლებზე, რეგიონული, მათ შორის კისრის უკანა 

ლიმფური კვანძების გადიდება, სპლენომეგალია, 

შედარებით იშვიათად ჰეპატომეგალია, შემთხვევათა 

ნაწილში ზედა ტუჩის მცირედი შეშუპება, ცხვირის 

მკვეთრი  გაჭედვა და  პოლიმორფული გამონაყარი. 

ციტომეგალოვირუსული 

ინფექცია 

იშიათია, დამახასიათებელია ინფექციური 

მონონუკლეოზის კლინიკა - ცხელება, მსუბუქი 

ფარინგიტი, რეგიონული, მათ შორის კისრის უკანა 

ლიმფური კვანძების გადიდება.     

 

3 წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში სტრეპტოკოკული ფარინგიტის მიმდინარეობა 

ტიპიურია: სწრაფი დასაწყისი, მაღალი ცხელება > 38,5°C -ზე, ყელის ტკივილი, 

უმადობა, თავის და მუცლის ტკივილი, ზოგჯერ გულისრევის და ღებინების 

შეგრძნება. სასის და ხახის უკანა კედლის შეშუპება, ტონზილების ჰიპერტროფია და 

ნადები, პეტექიები რბილ სასაზე, ნაქის შეშუპება და ჰიპერემია, რეგიონული 

ლიმფური კვანძების გადიდება.   
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3 წლამდე ასაკის ბავშვებში შემთხვევათა უდიდესი წილი განპირობებულია 

ვირუსული ფარინგიტით, სტრეპტოკოკული ფარინგიტი მოცემულ ასაკში ძალიან 

იშვიათია. სტრეპტოკოკული ფარინგიტის დროს ამ ასაკში არ არის გამოხატული 

დაავადების ტიპიური სურათი, ცხელების, მადის დაქვეითების, კისრის ლიმფური 

კვანძების გადიდების, პარალელურად შესაძლებელია გამოხატული იყოს ცხვირის 

გაჭედვა და  რინორეა.    

8.2.4 დიაგნოზის დამადასტურებელი კრიტერიუმები/ ლაბორატორიული კვლევა   

დიაგნოსტიკა ეფუძნება კლინიკურ გამოვლინებას - ცხელება, ყელის ტკივილი,  

დისფაგია, თავის და მუცლის ტკივილი, ვირუსული სიმპტომების (ცხვირიდან 

გამონადენი, ხველა, კონიუქტივიტი და სხვ.) არსებობა ან არარსებობა, 

დამახასიათებელი ობიექტური მონაცემებია - ნუშურა ჯირკვლების ჰიპერტროფია, 

ჰიპერემია, მარცვლოვნება, ნადები. რეგიონული ლიმფური კვანძების გადიდება. 

დიაგნოსტიკისა და ანტიბიოტიკოთერაპიის გადაწყვეტილების მისაღებად 

შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ცენტორის მოდიფიცირებული კრიტერიუმები. 

დიაგნოსტიკისა და მართვის ალგორითმი მოცემულია სქემაზე (იხ. სქემა 1). 

 

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა რუტინულად არ ტარდება.  

სტრეპტოკოკული ინფექციის გამოვლენისთვის საჭირო გამოკვლევები ტარდება  

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვლინდება ბაქტერიული ტონზილოფარინგიტისთვის 

დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები (ტონზილების ჰიპერტროფია ექსუდატით, 

ლიმფადენიტი, ქუნთრუშას მსგავსი გამონაყარი) ვირუსული ინფექციის 

გამოვლინებების (სურდო, ხველა, კონიუქტივიტი, ხმის ჩახლეჩა) გარეშე. 

ლაბორატორიული კვლევის ჩატარების ჩვენებებია: 

 მოდიფიცირებული ცენტორის კრიტერიუმის ჯამი  2-3 ქულა; 

 ვლინდება კონტაქტი დადასტურებულ სტრეპტოკოკულ ინფექციასთან სახლში 

ან სკოლაში, შემდეგ კლინიკურ ნიშნებთან ერთად - 3 წლამდე ბავშვებში - 

გახანგრძლივებეული  ცხელება > 38,30 C და ცხვირიდან გამონადენი ლიმფური 

ჯირკვლების გადიდებასთან ერთად, 3 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებში 

სტრეპტოკოკული ფარინგიტის კლინიკა. 

დიაგნოსტიკის მიზნით გამოიყენება: 

 ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგია -  ბაქტერიული ფარინგიტის სადიაგნოსტიკო 

ოქროს სტანდარტს წარმოადგენს. ჩატარება მიზანშეწონილია, თუ საეჭვოა 

ბაქტერიული ფარინგიტის არსებობა. 

 ანტიგენის დეტექციის სწრაფი ტესტი - A ჯგუფის სტრეპტოკოკის სწრაფი 

დეტექციის საშუალებას იძლევა. ანტიგენის განსაზღვრის ტესტის 
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უპირატესობაა მისი სისწრაფე და მაღალი სპეციფიკურობა (95-100%). მისი 

გამოყენებით შესაძლებელია შეიზღუდოს ანტიბიოტიკების გაუმართლებელი 

გამოყენება.   

სისხლის საერთო ანალიზი და ანთებითი მარკერების შეფასება რუტინულად არ 

ტარდება.  იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი ცენტორის კრიტერიუმებით  ფასდება 2-3 

ქულით და არ არის სწრაფი ტესტის/ხახის ნაცხის ჩატარების შესაძლებლობა, 

შეიძლება სისხლის საერთო ანალიზის და C რეაქტიული ცილის  განსაზღვრა. 

მაღალი ლეიკოციტოზის > 15 000მმ3, ნეიტროფილოზით და/ან ედსის და C 

რეაქტიული ცილის მატების შემთხვევაში (>50მგ/ლ) მიზანშეწონილია დაიწყოს 

ემპირიული ანტიბიოტიკოთერაპია. 

 

სეროლოგიური დიაგნოსტიკა - ანტისტრეპტოლიზინის ან სხვა 

ანტისტრეპტოკოკული ანტისხეულების განსაზღვრა მწვავე სტრეპტოკოკული 

ინფექციის დასადგენად არ გამოიყენება, ვინაიდან ანტისხეულების ტიტრი 

მაქსიმუმს აღწევს დაავადების მე-2-3 კვირას. ეს ტესტები ტარდება 

პოსტსტრეპტოკოკული გართულებების შემთხვევაში, ინფექციის არსებობაზე 

მიუთითებს ანტისხეულების ტიტრის 4-ჯერ მომატება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

სქემა 1. ფარინგიტის დიაგნოსტიკისა და მართვის ალგორითმი ცენტორის 

მოდიფიცირებული კრიტერიუმების გამოყენებით.  
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8.2.5 რეფერალი/ ჰოსპიტალიზაცია: 

რეფერალი უნდა განხორციელდეს სხვა მძიმე დაავადებაზე ეჭვის შემთხვევაში:  

 სტრიდორი მოსვენებულ მდგომარეობაში, ან მსტვინავი სუნთქვის მძიმე 

შეტევა, ან რესპირაციული დისტრესის ნიშნები - დამხმარე კუნთების 

მონაწილეობა სუნთქვაში, გულმკერდის რეტრაქცია, ციანოზი; - საფიქრებელია  

ზედა ან ქვედა სასუნთქი გზების ობსტრუქცია, პნევმონია. 

 ინტოქსიკაციის ნიშნები, მაღალი ცხელება და ნერწყვდენა; ტრიზმი, ხმის 

ჩახლეჩა, ლუღლუღით საუბარი - ეპიგლოტიტი, რეტროფარინგული, 

პარატონზილური აბსცესი, ბაქტერიული ტრაქეიტი. 

 მწვავედ განვითარებული ტორტიკოლისი (მკერდ-ლავიწ-დვირილისებური ან 

ტრაპეციული კუნთის დაზიანება/ანთება) - ცხელებასთან  ერთად ხშირად 

ასოცირდება პარატონზილურ ან რეტროფარინგულ აბსცესთან, ცნს-ის 

ინფექციებთან და სხვ; 

 ნუშურების ასიმეტრიული შეშუპება ნაქის დევიაციით - ხშირია 

პარატონზილური აბსცესის დროს; 

 მონაცრისფერო თეთრი ფერის მემბრანა ტონზილებზე - დიფთერია; 

 სისხლჩაქცევები, პეტექიური გამონაყარი კანზე - ფარინგიტის კლინიკასთან 

ერთად საჭიროებს  სისხლმბადი სისტემის დაავადებების (მაგ: ლეიკოზი) 

გამორიცხვას; 

 კანის სიმშრალე, ჩაცვენილი თვალები, ლეთარგია ან პირიქით ძლიერი 

აგზნება, შარდვის შემცირება, გაძლიერებული წყურვილი ან სითხის მიღების 

შეუძლებლობა მიუთითებს დეჰიდრატაციაზე; 

 ტოქსიკური გამომეტყველება, მდგრადი მაღალი ცხელება >38,5С რომელიც 

გრძელდება >48 სთ-ზე და  არ ექვემდებარება  სიცხის დამწევ მედიკამენტებს 

შესაძლოა მიუთითებდეს მძიმე ბაქტერიულ ინფექციაზე.  

8.2.6 მწვავე ფარინგიტის მართვა/მორეციდივე ტონზილოფარინგიტი და 

ტონზილექტომიის ჩვენებები 
მწვავე ფარინგიტის მართვა მოიცავს შემდეგს:  

 მშობლის განათლება - მშობლისთვის ინფორმაციის მიწოდებას დაავადების 

მიმდინარეობის, განმეორებითი ვიზიტის, ანტიბიოტიკოთერაპიის და 

გაუმართლებელად ანტიბიოტიკების გამოყენების პოტენციური ზიანის 

შესახებ.  
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 ეტიოლოგიურ მკურნალობას, სადაც შესაძლებელია. ანტიბიოტიკოთერაპია 

რეკომენდებულია მხოლოდ ბაქტერიული ინფექციის შემთხვევაში. თუ 

ფარინგიტი გამოწვეულია გრიპის ვირუსით, ჰერპეს ვირუსით შესაძლებელია 

გამოყენებული იყოს შესაბამისი ანტივირუსული მედიკამენტები; 

 დამხმარე თერაპია - მოსვენებითი რეჟიმი, რბილი, თხევადი საკვების 

გამოყენება, მჟავე სასმელის და საკვების შეზღუდვა (განსაკუთრებით  პირის 

ღრუს წყლულების შემთხვევაში), სასუნთქი გზების გამღიზიანებლებისგან 

(პასიური მწეველობა) თავის არიდება, სითხის ადეკვატური რაოდენობით 

მიღება;   

 საშუალებები ადგილობრივი ანალგეზიისთვის - ყელის დამარბილებელი და 

სავლები საშუალებები ამცირებს დისფაგიას და ყელის ტკივილს. მათი 

შერჩევისას მნიშვნელოვანია ბავშვის ასაკის, ალერგიული ანამნეზის 

გათვალისწინება. 4 წლამდე არ გამოიყენება ადგილობრივი მოქმედების 

საწუწნი საშუალებები ასპირაციის მაღალი რისკის გამო. ბენზოკაინის და 

ლიდოკაინის შემცველი სპრეის და საწუწნი საშუალებების გამოყენებისას 

შესაძლებელია განვითარდეს ალერგიული რეაქცია ან  მეტჰემოგლობინემია, 

რის გამოც მათი გამოყენება წინააღმდეგ ნაჩვენებია 2 წლამდე ასაკის 

ბავშვებში. მედიკამენტების გარდა ადგილობრივ ტკივილის შემამსუბუქებელ 

საშუალებებს მიეკუთვნება თბილი ან გრილი სითხეების ყლუპ-ყლუპად 

დალევა (მაგ: თაფლიანი ან ლიმნიანი ჩაი), ცივი დესერტის მიღება, 6 წელზე 

მეტი ასაკის ბავშვებში თბილი მარილიანი ხსნარის გამოვლება (240 მლ თბილი 

წყალზე -1/4 ან ½ ჩაის კოვზი მარილი). თაფლის მიღება არ არის 

რეკომენდებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში.  

 პრეპარატები სისტემური ანალგეზიისთვის - ამ მიზნით რეკომენდებულია:   

 აცეტამინოფენი (10-15 მგ/კგ), თუ საჭიროება მოითხოვს 4-6 საათში 

ერთხელ, მაქსიმალური ერთჯერადი დოზა 1გ, მაქსიმალური დღიური 

დოზა 75მგ/კგ-ზე დღეში, მაქსიმუმ 5 დოზა დღეში.   

 არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება - იბუპროფენი (10 

მგ/კგ) საჭიროების მიხედვით შესაძლებელია ყოველ 6 საათში, 

მაქსიმალური ერთჯერადი დოზა 600 მგ, მაქსიმალური დღიური დოზა 

2.4გ.   

 ანტიპირეტული მიზნით გამოიყენება აცეტამინოფენი/იბუპროფენი. ასპირინი 

ბავშვთა ასაკში არ არის რეკომენდებული რეის სინდრომის განვითარების 

მაღალი რისკის გამო.   
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ბაქტერიული ფარინგიტის მართვა - სტრეპტოკოკული ფარინგიტის მართვა 

მოითხოვს ანტიბიოტიკოთერაპიას. რეკომენდებული ანტიბიოტიკების დოზირება 

და რეჟიმი მოცემულია ცხრილში N7. 
 

ცხრილი N 7. სტრეპტოკოკული ფარინგიტის ანტიბიოტიკოთრაპია პირველად რგოლში 

მედიკამენტი დოზა ხანგრძლივ

ობა 

უპირატესობა ნაკლი 

პირველი რიგის პრეპარატები  - პენიცილინის რიგი 

ორალური 

პენიცილინი V   

25 მგ/კგ დღეში 2 

მიღებაზე , მაქსიმუმ 

1000მგ.  თუ < 27 კგ-

ზე 250მგ  2 ან 3-ჯერ 

დღეში, თუ > 27 კგ-ზე 

500 მგ 2-3 ჯერ დღეში  

 10 დღე ვიწრო სპექტრი 

არ არის 

დადასტურებული 

რეზისტენტობა 

დაბალი ფასი 

3-ჯერადი მიღება, 

თუმცა 2-ჯერ 

მიღებაც ისეთივე 

ეფექტურია 

ორალური 

ამოქსიცილინი 

50 მგ/კგ-ზე დღეში 2  

ან 3 მიღებაზე, 

მაქსიმუმ 1000მგ 

 

10 დღე სასიამოვნო გემო 

პენიცილინთან 

შედარებით 

 

პენილიცინ G 

ბენზათინი 

(ბიცილინი) 

ინტრამუსკულა

რული 

< 27 კგ - 600 000 

ინტრამუსკულურად 

>27 კგ -1,2 მლნ. 

ერთეული კუნთში 

საინექციოდ  

ერთჯერად

ი ინექცია 

ერთჯერადი დოზა 

რევმატიული 

გართულების 

პრევენცია 

გარანტირებული 

მიღება 

ხელმისაწვდომობ

ის პრობლემა 

მაღალი ფასი 

ინექციის მიდამოს 

ტკივილი 

ცეფალოსპორინები  პოტენციური ალტერნატივა პენიცილინის რიგის პრეპარატებზე მსუბუქი 

ალერგიული რეაქციის  შემთხვევაში  

ცეფალექსინი 

ორალური 

(პირველი 

თაობა) 

ორალური 

40 მგ/კგ/დღეში, 2 

მიღებაზე, მაქისმუმ 

500 მგ დოზა 

10 დღე მაღალი 

ეფექტურობა 

სხვა მომდენვო 

თაობის 

ცეფალოსპორინებ

თან შედარებით 

ვიწრო სპექტრი 

პენიცილინებთან 

შედარებით 

ფართო სფექტრი, 

მეტი პოტენციალი 

ანტიბიოტიკრეზი

სტენტობის 

განვითარება 

ცეფუროქიმი  

(მეორე თაობა) 

10 მგ/კგ-ზე/ დოზა - 2 

ჯერ დღეში, მაქსიმუმ 

250 მგ/დოზა 

10 დღე მაღალი 

ეფექტურობა 

სხვა მომდენვო 

თაობის 

ცეფალოსპორინებ

თან შედარებით 

ვიწრო სპექტრი 

პენიცილინებთან 

და პირველი 

თაობის 

ცეფალოსპორინებ

თან  შედარებით 

ფართო სპექტრი, 

მეტი 

რეზისტენტობის 

განვითარების 

მაღალი ალბათობა  

 

ცეფპოდოქსიმი 

(მესამე თაობა) 

5მგ/კგ/დოზა  - 12 

საათში ერთხელ, 

მაქიმუმ 100 მგ/დოზა   

 

5 ან 10 დღე 

მაღალი 

ეფექტურობა 

ამერიკის საკვების 

და წამლის 

სააგენტომ 
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დაამტკიცა 5 

დღიანი კურსი 

პრეპარატის 2 ჯერ 

მიღებისას  

ცეფდინირი 

(მესამე თაობა) 

7 მგ/კგ-ზე დოზა    12 

სთ-ში ერთხელ,  

ან  

 

14 მგ/კგ-ზე 24 საათში 

ერთხელ (მაქსიმუმ 

600მგ/ დღეში) 

5-10 დღე 

 

 

 

10 დღე 

მაღალი 

ეფექტურობა 

ამერიკის საკვების 

და წამლის 

სააგენტომ  

დაამტკიცა 5 

დღიანი კურსი 

პრეპარატის 2 ჯერ 

მიღებისას  

 

მაკროლიდები პენიცილინზე ანაფილაქსიის ან სხვა IgE გაშუალებული ან  მძიმე დაყოვნებული 

ალერგიული რეაქციის შემთხვევაში (ანაფილაქსია, ბრონქოსპაზმი, ანგიოედემა) 

აზითრომიცინი 

ორალური 

12 მგ/კგ  პირველ 

დღეს, მეორე მეხუთე 

დღეს  6მგ/კგ 24 სთ-

ში ერთხელ. 

მაქსიმალური დოზა   

500 მგ- პირველ დღეს 

და 250მგ მე-2-5 დღეს 

5 დღე 5 დღიანი კურსი, 

გახანგრძლივებუ

ლი 

ნახევარდაშლის 

პერიოდი 

 

მზარდი 

რეზისტენტობა, 

იშვიათად ეკგ-ზე 

QT ინტერვალის 

გახანგრძლივება   

 

კლარითრომიც

ინი ორალური 

7,5 მგ/კგ/დოზა   12 

სთ-ში ერთხელ  

მაქსიმალური 

ერთჯერადი დოზა  

250მგ  

10 დღე საშუალო მზარდი 

რეზისტენტობა, 

მეტი 

გასტრონიტესტინ

ური მოვლენები, 

ვიდრე 

აზითრომიცინს   

იშვიათად ეკგ-ზე 

QT ინტერვალის 

გახანგრძლივება   

 

ლინკოზამიდები - თუ ალერგიის გამო ვერ ინიშნება პენიცილინი და ცეფალოსპორინი და 

მაღალია რეზისტენტობა მაკროლიდის მიმართ 

კლინდამიცინი- 

ორალური 

7 მგ/კგ/დოზა, 3 ჯერ 

დღეში  8 სთ-ში 

ერთელ, 

მაქსიმუმალური 

ერთჯერადი  დოზა 

300 მგ 

10 დღე  მზარდი 

რეზისტენტობა 

ხშირი გვერდითი 

მოვლენები (მაგ: 

გასტრონიტესტინ

ალური)   

 

ჩვეულებრივ ტემპერატურა და ყელის ტკივილი გაივლის ანტიბიოტიკების 

დაწყებიდან 1-3 დღეში. პაციენტი შეიძლება დაუბრუნდეს სკოლას 
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ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყებიდან 24 საათის შემდეგ, თუ მას აღარ აქვს ცხელება 

და თავს გრძნობს კარგად. თუ პაციენტის მდგომარეობა უმჯობესდება, მისი 

განმეორებითი შეფასება და ანტიბიოტიკოთერაპიის შემდეგ ლაბორატორიული 

კვლევის ჩატარება არ არის საჭირო. თუ პაციენტის მდგომარეობა არ უმჯობესდება 

ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყებიდან 72 საათის შემდეგ რეკომენდებულია 

განმეორებითი შეფასება და საჭიროებისას რეფერალი. პაციენტები, რომელთაც 

ანტიბიოტიკოთერაპიის 10 დღიანი კურსის შემდეგ კვლავ უგრძელდებათ 

სიმპტომები ან უვლინდებათ რეციდივი, საჭიროებენ მიკრობიოლოგიური 

ტესტირების განმეორებას და რეფერალს.  

მორეციდივე ტონზილოფარინგიტი და ტონზილექტომიის ჩვენებები: 

რეკომენდაცია - მორეციდივე ფარინგიტის შემთხვევაში კლინიცისტებმა უნდა 

აირჩიონ  დაკვირვებისა და მოცდის ტაქტიკა.  

ტონზილექტომია რეკომენდებულია, თუ ვლინდება:  

 სასუნთქი გზების ობსტრუქცია - დადასტურებული ობსტრუქციული ძილის აპნოე.  

 დადასტურებული სტრეპტოკოკული ტონზილიტი:  

 ≥7 ეპიზოდზე ბოლო წლის განმავლობაში,  

 ≥5 ეპიზოდზე წელიწადში ბოლო 2 წლის განმავლობაში,  

 ≥3 ეპიზოდზე წელიწადში ბოლო 3 წლის განმავლობაში. 

დადასტურებული სტრეპტოკოკული ტონზილიტის კრიტერიუმები:  ტემპერატურა > 

38,3°C, კისრის ლიმფური კვანძების გადიდება (>2სმ), ნუშურა ჯირკვლის ნადები და 

პოზიტიური კულტურა A ჯგუფის ბეტა ჰემოლიზურ სტრეპტოკოკზე. ასევე 

ჩატარებული ანტიბიოტიკოთერაპიის სრული კურსი . 

 იშვიათად ან საშუალო სიხშირით მოავადე ბავშვი სხვა სპეციფიკური ჩვენებებით:  

 აუტანლობა/ალერგია მრავლობით ანტიბიოტიკზე;  

 პერიტონზილური აბსცესი ანამნეზში;  

 PFAPA სინდრომი (პერიოდული ცხელება, აფთოზური სტომატიტი; 

ფარინგიტი და ადენიტი - ლიმფური კვანძების გადიდება);  

 გულის რევმატული დაავადების ისტორია ან მჭიდრო კონტაქტი გულის 

რევმატული დაავადების მქონე პირთან. 

ამავე დროს ტონზილექტომია შესაძლებელია განიხილებოდეს შემდეგ შემთხვევებში:  

 ჰიპერტროფული ტონზილების გამო ყლაპვის გაძნელება; 

 ჰიპერტროფული ტონზილების ზეწოლის გამო ხმის ტემბრის ცვლილება; 

 ნუშურების დადასტურებული ან საეჭვო ავთვისებიანი სიმსივნე; 

 უკონტროლო ჰემორაგია ტონზილების სისხლძარღვებიდან; 

 სხვა ზომებისადმი რეზისტეტნული ჰალიტოზი; 
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 ქრონიკული ტონზილიტი, რომლიც არ პასუხობს ანტიბიოტიკოთერაპიას. 

ტონზილების მკვეთრი ჰიპერტროფიის შემთხვევაში უნდა გამოიკითხოს ისეთი 

თანარსებული პრობლემების არსებობა (ზრდის შეფერხება, დაბალი მოსწრება 

სკოლაში, ქცევითი დარღვევები), რომლებიც შეიძლება გაუმჯობესდეს 

ტონზილექტომიით.   

 

8.3 რეკომენდაციები - ვირუსული კრუპის მართვა ბავშვებში პირველადი ჯანდაცვის  

რგოლში 

8.3.1 განმარტება  
კრუპი კლინიკური სინდრომია, რომელსაც ახასიათებს ტრიადა: ხმის ტემბრის 

ცვლილება, მყეფავი ხასიათის ხველა და ინსპირაციული სტრიდორი. მისი უხშირესი 

გამომწვევი ვირუსული ინფექციაა, რომელიც იწვევს ხორხის და ტრაქეის 

ლორწოვანი გარსის ანთებით ცვლილებას და აქედან გამომდინარე აძნელებს ჰაერის 

გამავლობას ზედა სასუნთქ გზებში. სინონიმები – მწვავე ობსტრუქციული 

ლარინგიტი, მასტენოზებელი ლარინგიტი/ლარინგოტრაქეიტი.  

8.3.2 ვირუსული კრუპის ეპიდემიოლოგია/ეტიოლოგია  
კრუპის სინდრომი მცირე ასაკის ბავშვთა საკმაოდ ხშირი პათოლოგიაა, რომელიც 

უპირატესად ვითარდება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში, პიკით 6 თვიდან 3 წლამდე, 

თუმცა შეიძლება შეგვხვდეს უფრო მოზრდილ ასაკშიც. დაავადების სიხშირე მეტია 

ვაჟებში, ვიდრე გოგონებში (1,4:1). ხასიათდება სეზონურობით, პიკით შემოდგომის 

და ადრეული ზამთრის პერიოდში.  კრუპის რისკ-ფაქტორებია - ოჯახური ანამნეზი 

და მშობლის მწეველობა. ინფექციის გადადების გზა - ჰაერ-წვეთოვანი. დაახლოებით 

5%-ში შეიძლება განმეორებითი ეპიზოდების განვითარება. კრუპის მქონე პაციენტთა 

მხოლოდ 3-5% -ის ჰოსპიტალიზაცია ხდება, მათგან მხოლოდ 1-3%-ს ესაჭიროება 

ინტუბაცია.   

კრუპის უხშირესი გამომწვევია პარაგრიპის ვირუსი - ტიპი 1, 2 ან 3 (50-75%), თუმცა 

გამომწვევი შეიძლება იყოს ადენოვირუსი, რესპირაციულ-სინციტიური ვირუსი, 

ენტეროვირუსი, ბოკავირუსი, კორონავირუსი, რინოვირუსი, ექოვირუსი,  

მეტაპნევმოვირუსი, გრიპის ვირუსი, იშვიათად წითელას, მარტივი ჰერპესის და 

ჩუტყვავილას ვირუსი.  

კრუპის სინდრომი იშვიათად შეიძლება გამოწვეული იყოს ბაქტერიული ინფექციით 

- Mycoplasma pneumoniae და Corynebacterium Diptheriae-თი (ძალიან იშვიათია 

ვაქცინაციის გამო).   
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8.3.3 ვირუსული კრუპის კლინიკური მახასიათებლები / სიმძიმის შეფასება 
კრუპისთვის დამახასიათებელია ტრიადა - სტრიდორი, ხმის ჩახლეჩა და მყეფავი 

ხასიათის ხველა. სტრიდორი უხშირესად ინსპირაციული ხასიათისაა, თუმცა 

შესაძლებელია იყოს ბიფაზურიც. კრუპის სინდრომის დროს ვლინდება სხვადასხვა 

ხარისხის რესპირაციული დისტრესი (ტაქიპნოე, ციანოზი, გულმკერდის ქვედა 

ნაწილის რეტრაქცია, დამხმარე კუნთების მონაწილეობა სუნთქვაში).  

დაავადება ჩვეულებრივ იწყება რესპირაციული ვირუსული ინფექციისთვის 

დამახასიათებელი ნიშნებით: ერთეული ხველით, რინორეით და დაბალი ცხელებით 

(<380C), რომელსაც 12-48 სთ-ის შემდეგ მოსდევს კრუპისთვის დამახასიათებელი 

სიმპტომები. კრუპის შეტევა უხშირესად ვითარდება ან ძლიერდება ღამით. კრუპის 

სიმპტომატიკა შესაძლებელია, გამოვლინდეს უეცრად ღამის საათებში მწვავე 

რესპირაციული ინფექციის ნიშნების გარეშე.   

ჩვეულებრივ, კრუპი თავისთავად გაივლის 48 საათიდან 1 კვირის განმავლობაში. 

პაციენტის გასინჯვის დროს უნდა შეფასდეს:   

 პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა - ცნობიერების დონე კორელირებს კრუპის 

სიმძიმესთან. მკვეთრად გამოხატული აგზნება, მოუსვენრობა, ისევე როგორც 

ძლიერი დათრგუნვა შეიძლება მიუთითებდეს ჰიპოქსემიის არსებობაზე, 

რომელიც დაუყოვნებელ მართვას საჭიროებს;   

 რესპირაციული დისტრესის ხარისხი - დისტრესის ნიშნები მიზანშეწონილია, 

შეფასდეს ბავშვის სიმშვიდის დროს. სტრიდორი, გულმკერდის ქვედა 

ნაწილის მკვეთრი რეტრაქცია, სუნთქვაში დამხმარე კუნთების მონაწილეობა, 

აგრეთვე ციანოზის ან მკვეთრი სიფერმკრთალის არსებობა მოსვენებულ 

მდგომარეობაში მიუთითებს, რომ პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა და 

საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას. სუნთქვის სიხშირე უნდა შეფასდეს 

ბავშვის მშვიდ მდგომარეობაში, 1 წუთის განმავლობაში;    

 გულისცემის სიხშირე - ტაქიკარდიის არსებობა კრუპის დროს მიუთითებს 

ჰიპოქსემიასა და აციდოზზე;   

 ხახის დათვალიერება - რუტინულად არ არის საჭირო. თუ საეჭვოა 

ეპიგლოტიტის არსებობა, ხახის ვიზუალიზაცია უნდა განხორციელდეს 

მხოლოდ სტაციონარის პირობებში რეანიმატოლოგთან ერთად, რადგან 

მაღალია აპნოეს განვითარების რისკი;  

 ყლაპვის გაძნელება და ნერწყვდენა - გამორიცხავს ვირუსულ კრუპს; 

 კრუპისთვის არ არის დამახასიათებელი პერკუტორული და აუსკულტაციური 

მონაცემების ცვლილება. თუმცა მძიმე კრუპის დროს აუსკულტაციით 

შესაძლებელია გამოვლინდეს სუნთქვითი ხმიანობის შესუსტება.  

კრუპის სიმძიმის შეფასება და სიმძიმის მიხედვით მართვა მოცემულია N8 ცხრილში.   
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8.3.4 ვირუსული კრუპის დამადასტურებელი კრიტერიუმები  
კლინიკური ტრიადა – მწვავედ განვითარებული ხმის ტემბრის ცვლილება, მყეფავი 

ხასიათის ხველა და ინსპირაციული სტრიდორი. დამატებით შესაძლებელია, რომ 

გამოხატული იყოს სხვადასხვა ხარისხის რესპირაციული დისტრესი. ფილტვის 

პერკუტორული და აუსკულტაციური მონაცემები უცვლელია.  

ვირუსული კრუპის სინდრომი გამორიცხულია, თუ პაციენტს არ აღენიშნება 

სტრიდორი; სახეზეა ინტოქსიკაციის ნიშნები ან ჰექტიური ტემპერატურა, 

ნერწყვდენა, დისფაგია, ე.წ. „ყნოსვის პოზიცია“, მსტვინავი სუნთქვა (wheezing), ენისა 

და სახის შეშუპება და ურტიკარული გამონაყარი, გახანგრძლივებული ან 

მორეციდივე სტრიდორი, დტყ ვაქცინაციის არასრული კურსი, „ხარის კისერი“ და 

ნუშურებზე მონაცრისფრო ნადები, 3 თვეზე ნაკლები ასაკი და კრუპის 

მკურნალობაზე პასუხის არარსებობა. კრუპის სინდრომის დიფერენციული 

დიაგნოსტიკა მოცემულია ცხრილში N 9. 
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დიაგნოსტიკურ-ლაბორატორიული ტესტები  

ვირუსული კრუპის დროს დიაგნოზი ისმება ანამნეზის და ობიექტური მონაცემების 

საფუძველზე, რუტინულად გამოკვლევების ჩატარება არ არის რეკომენდებული. 

კრუპის სადიაგნოსტიკოდ რუტინულად არ გამოიყენება რადიოლოგიური კვლევა, 

თუმცა კისრის პირდაპირ რენტგენოგრამაზე ვლინდება ტიპიური „სოლის ნიშანი“.   

რადიოლოგიური კვლევის რუტინული გამოყენება აგრეთვე არ არის საჭირო კრუპის 

და ეპიგლოტიტის დიფერენციული დიაგნოსტიკისთვის. კისრის პირდაპირი და 

გვერდითი რენტგენოგრამა, შესაძლებელია, ჩატარდეს თუ პაციენტთან კრუპის 

სათანადო მკურნალობაზე არ არის ადეკვატური პასუხი და/ან სტრიდორის მქონე 

პაციენტთან არ არის დადგენილი დიაგნოზი. რუტინულად არ არის საჭირო 

ცხრილი N 9    კრუპის დიფერენციული დიაგნოსტიკა 

დაავადება 

ტიპური 

ასაკი 

კლინიკური 

გამოვლინება სადიაგნოსტიკო ტესტები 

ბაქტერიული 

ტრაქეიტი 

< 6 

წელზე 

მაღალი ცხელება, 

მყეფავი ხველა, 

რესპირაციული 

დისტრესი და 

მდგომარეობის სწრაფი 

გაუარესება 

კისრის გვერდითი 

რენტგენოგრამა და 

სისხლის საერთო ანალიზი 

(სსა) 

ეპიგლოტიტი 3 - 12 

წელი 

მწვავე დასაწყისი, 

დისფაგია, ნერწყვდენა, 

მაღალი ცხელება, 

აგზნება, „მოგუდული“ 

ხმა 

კისრის გვერდითი 

რენტგენოგრამა (ცერის 

სიმპტომი) და სსა 

უცხო სხეულის 

ასპირაცია 

< 3 

წელზე 

მწვავე დასაწყისი 

გადაცდენის ეპიზოდის 

შემდეგ და/ან 

ნერწყვდენა 

კისრის რენტგენოგრამა, 

კისრის კტ და ენდოსკოპია 

პერიტონზილური 

აბსცესი 

6 თვე- 3.5 

წელი 

ყელის ტკივილი, 

ცხელება 

კისრის რენტგენოგრამა, 

კისრის კტ და სსა 

რეტროფარინგული 

აბსცესი 

2 - 4 

წელი 

ცხელება, ნერწყვდენა, 

დისფაგია, ყლაპვის 

გაძნელება, კისრის 

ტკივილი 

კისრის გვერდითი 

რენტგენოგრამა (ხახის 

უკანა სივრცის 

გაფართოება), კისრის კტ 

და სსა 
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ჰემოგრამის ჩატარება. რეტროფარინგულ აბსცესზე ეჭვის დროს შესაძლოა საჭირო 

გახდეს კომპიუტერული ტომოგრაფია.  

 

8.3.5 გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში რეფერალის / ჰოსპიტალიზაციის  

ჩვენებები  

• საშუალო სიმძიმის/მძიმე კრუპი;  

• სავარაუდო ეპიგლოტიტი, ბაქტერიული ტრაქეიტი ან რეტროფარინგული 

აბსცესი;  

• ასაკი < 6 თვეზე;  

• მძიმე ობსტრუქციის ეპიზოდის არსებობა ანამნეზში;   

• დაუნის სინდრომი;  

• გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში განმეორებითი ვიზიტი 24 საათის 

განმავლობაში;  

• ნებისმიერი ხარისხის კრუპის სინდრომი, თუ მას თან ერთვის:   

 თანმხლები დაავადებები (გულის თანდაყოლილი ანომალია, ფილტვის 

ქრონიკული პათოლოგია, მძიმე ნევროლოგიური დარღვევები და სხვ.) ან 

ზედა სასუნთქი გზების ანომალიის მქონე პაციენტები;  

 სოციალური პრობლემები - ოჯახში მოვლის და მეთვალყურეობის 

დეფიციტი, ოჯახი შორს ცხოვრობს საავადმყოფოდან და არ აქვს 

ტრანსპორტირების საშუალება.  

8.3.6  ვირუსული კრუპის მკურნალობა /მონიტორინგი 

კრუპის სინდრომის ნებისმიერი სიმძიმის დროს რეკომენდებულია 

კორტიკოსტეროიდების გამოყენება. არჩევის პრეპარატს წარმოადგენს 

დექსამეტაზონი, თუმცა შესაძლებელია მისი ჩანაცვლება ბუდეზონიდის 

აეროზოლით ან პრედნიზოლონით. დექსამეტაზონის გამოყენების დროს ნაკლებია 

განმეორებით მომართვის სიხშირე.   

უპირატესობა ენიჭება კორტიკოსტეროიდის პერორული მიღების გზას, რადგან 

ნაკლებად სტრესულია ბავშვისთვის, თუმცა პარენტერული შეყვანა ასევე 

ეფექტურია, მით უმეტეს იმ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ღებინება ან ვერ იღებენ 

წამალს პერორულად სხვა მიზეზის გამო.  

საშუალო და მძიმე კრუპის დროს გამოიყენება  ეპინეფრინის აეროზოლი. კრუპის 

მართვის რეკომენდაციები სიმძმის მიხედვით მოცემულია ცხრილში N8. 

 

მსუბუქი კრუპი   

• მინიმალური ჩარევა - ბავშვმა თავად უნდა შეარჩიოს მისთვის ყველაზე მეტად 

მისაღები და კომფორტული პოზიცია, შეიძლება მშობლის კალთაში.  
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• დექსამეტაზონი per-os. ალტერნატივას წარმოადგენს ბუდეზონიდის 

აეროზოლი.  

• მშობლების კონსულტაცია საშიშროების ნიშნების და სტაციონარში 

დაუყოვნებელი მიმართვის ჩვენების შესახებ (სტრიდორი მოსვენებულ 

მდგომარეობაში, აგზნება ან ძილიანობა, საკვების და სითხის მიღების 

შეუძლებლობა, კანის ფერის ცვლილება - ციანოზი, სიფერმკრთალე, 

ნერწყვდენა, ყლაპვის გაძნელება, მჯდომარე პოზიციის არჩევა, 

ჰიპერპირექსია).  

  
საშუალო სიმძიმის/მძიმე კრუპი   

• მინიმალური ჩარევა - ბავშვი უნდა იჯდეს კომფორტულად, შეიძლება 

მშობლის კალთაში.  

• დექსამეტაზონი per-os ან პარენტერულად. ალტერნატივას წარმოადგენს 

აეროზოლი ბუდეზონიდით ან პრედნიზოლონი.  

• რეფერალი გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში/სტაციონარში. 

 გამოყენებული მედიკამენტების დოზირება და შეყვანის წესი:  

 დექსამეტაზონის დოზაა  

 მსუბუქ შემთხვევაში 0.15-0,6 მგ/კგ (მაქს. 16 მგ) ეძლევა per-os, დასალევად 

შესაძლებელია ინტრავენური დექსამეტაზონის 4 მგ/მლ გამოყენება, უნდა 

დაემატოს სიროფი. 

 საშუალო/მძიმე შემთხვევაში  0,6 მგ/კგ (მაქს. 16 მგ) per-os, IM, IV. 

 აეროზოლი ბუდეზონიდით - წარმოადგენს ინტრამუსკულური/ინტრავენური 

დექსამეტაზონის ალტერნატივას ბავშვებში. რეკომენდებული დოზაა 2 მგ 

ბუდეზონიდი ბავშვის ასაკის მიუხედავად. 

 ამბულატორიული მკურნალობის შემთხვევაში ორალური დექსამეტაზონის 

ალტერნატივას წარმოადგენს პრედნიზოლინი - 2მგ/კგ დღეში 3 დღე. 

სხვა მკურნალობა:  

ცხელების დროს შეიძლება საჭირო გახდეს ანტიპირეტული საშუალების გამოყენება – 

აცეტამინოფენი ან იბუპროფენი.  

ჰიდრატაციის ხარისხის გათვალისწინებით შეიძლება საჭირო გახდეს ორალური 

რეჰიდრატაცია.  

ვირუსული კრუპის დროს არ გამოიყენება ანტიჰისტამინური, ხველის 

დამთრგუნველი და სედაციური პრეპარატები.   

 

 

 



35 

 

მონიტორინგი  

მსუბუქი კრუპი – მონიტორინგი არ არის საჭირო, შესაძლებელია მისი მართვა 

ამბულატორიულად, თუ მშობლებს ესმით დაავადების არსი და საშიშროების 

ნიშნები, რომელთა არსებობის შემთხვევაში უნდა დაბრუნდნენ დაუყოვნებლივ და 

პაციენტს არ აღენიშნება ჰოსპიტალიზაციის სხვა კრიტერიუმი. თუმცა საჭიროა 

პაციენტის შეფასება 24 საათის განმავლობაში - შესაძლებელია ჩატარდეს 

სატელეფონო/ონლაინ კონსულტაცია. 

 

ცხრილი N8.  ვირუსული კრუპის შეფასება და მართვა ბავშვებში პირველადი ჯანდაცვის 

რგოლში 

ნიშნები  მსუბუქი საშუალო მძიმე  

ზოგადი 

 დგომარეობა  

 ნორმალური ცნობიერება,  

აქტიურია, 

 შეუძლია საუბარი და/ან 

საკვების მიღება 

 პაციენტი  

შეშინებული 

ან მცირედ 

აგზნებული 

 საუბარი და/ან 

საკვების/სითხ

ის მიღება 

მცირედ 

შეზღუდულია 

 აგზნება ან პერიოდული 

ადინამია/ძილიანობა/ლე- 

თარგია, 

 ვერ საუბრობს 

(წარმოთქვამს ერთეულ 

სიტყვებს) და/ან ვერ 

იღებს საკვებს/სითხეს, 

 შეიძლება იყოს მკვეთრი 

სიფერმკრთალე ან გენე-

რალიზებული ციანოზი 

სტრიდორი მხოლოდ დატვირთვისას მშვიდ 

მდგომარეობაში 

მშვიდ მდგომარეობაში, 

ზოგჯერ ექსპირაციულიც 

გულმკერდის 

ქვედა 

ნაწილის 

რეტრაქცია 

არ ვლინდება/ან 

მინიმალურია 

ზომიერადაა 

გამოხატული 

მკვეთრად გამოხატული 

გულმკერდის რეტრაქცია ან 

დამხმარე კუნთების 

მონაწილეობა. 

გულისცემის 

სიხშირე 

ნორმის ფარგლებში ტაქიკარდია მკვეთრი ტაქიკარდია ან 

ბრადიკარდია 

ჟანგბადის 

სატურაცია 

> 95% 92-95% <92%, შეიძლება იყოს 

მკვეთრი სიფერმკრთალე ან 

გენერალიზებული 

ციანოზი. 

მკურნალობა  მინიმალური ჩარევა 

(ბავშვი უნდა იჯდეს 

კომფორტულად, 

შეიძლება მშობლის 

კალთაში) 

 დექსამეტაზონი 0,15-

 მინიმალური ჩარევა (ბავშვი უნდა იჯდეს 

კომფორტულად, შეიძლება მშობლის 

კალთაში) 

 დექსამეტაზონი 0,6მგ/კგ (მაქს. 16მგ) პერ-ოს 

ან კუნთში ან ვენაში 

 რეფერალი -  სტაციონარში/გადაუდებელი 
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0,6მგ/კგ (მაქს. 16 მგ) პერ-

ოს 

 ბინაზე გაშვება, თუ 

სითხეს იღებს პერ-ოს 

კარგად და არ აქვს 

ჰოსპიტალიზაციის სხვა 

ჩვენება 

 მშობლების 

კონსულტაცია 

საშიშროების ნიშნებზე 

 24 საათში შეფასება 

დახმარების განყოფილებაში 

 

 

გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში რეფერალის/ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებები: 

 საშუალო სიმძიმის/მძიმე კრუპი; 

 სავარაუდო ეპიგლოტიტი, ბაქტერიული ტრაქეიტი ან რეტროფარინგული აბსცესი; 

 ასაკი < 6 თვეზე; 

 მძიმე ობსტრუქციის ეპიზოდის არსებობა ანამნეზში;  

 დაუნის სინდრომი; 

 გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში განმეორებითი ვიზიტი 24 საათის 

განმავლობაში; 

 ნებისმიერი ხარისხის კრუპის სინდრომი, თუ მას თან ერთვის:  

 თანმხლები დაავადებები (გულის თანდაყოლილი ანომალია, ფილტვის ქრონიკული 

პათოლოგია, მძიმე ნევროლოგიური დარღვევები და სხვ.). 

 სოციალური პრობლემები - ოჯახში მოვლის და მეთვალყურეობის დეფიციტი, ოჯახი 

შორს ცხოვრობს საავადმყოფოდან და არ აქვს ტრანსპორტირების საშუალება. 

 

 

 

8.4  რეკომენდაცია - მწვავე  სინუსიტის მართვა ბავშვებში პირველადი ჯანდაცვის  

რგოლში  

8.4.1 განმარტება 
მწვავე სინუსიტი ერთი ან მეტი პარანაზალური სინუსის ლორწოვანი გარსის 

ანთებითი დაზიანებაა. ტერმინები სინუსიტი და რინოსინუსიტი სინონიმებია, 

ვინაიდან პარანაზალური სინუსის ანთება თითქმის ყოველთვის მიმდინარეობს 

ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთებით. ჰაიმორის და  ეთმოიდური სინუსი არსებობს 

დაბადებისთანავე, სწრაფად იზრდება და ყალიბდება 3-4  წლისთვის. ძირითადი 

ძვლის (სფენოიდური) სინუსი განვითარებას იწყებს 2-3 წლის,  ფრონტალური კი 6-7 
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წლის ასაკისთვის და  სრულყოფილად ყალიბდება გვიანი მოზარდობის პერიოდში.  

სინუსების ლორწოვანი გარსის ანთება ხშირად ვითარდება ზედა სასუნთქი გზების 

ვირუსული ინფექციის დროს, თუმცა თავისთავად გაივლის. ბაქტერიული სინუსიტი 

ვლინდება მეორადად დახშულ ღრუში ბაქტერიების ზრდით. ბაქტერიული 

სინუსიტი შესაძლებელია იყოს:  

 მწვავე - სიმპტომები გრძელდება მაქსიმუმ 30 დღე; 

 ქვემწვავე - სიმპტომები პერსისტირებს 30-90 დღე; 

 მორეციდივე - 6 თვის განმავლობაში მინიმუმ 3 ან 12 თვის განმავლობაში 

მინიმუმ 4 ეპიზოდი, ხანგრძლივობა მაქიმუმ 30 დღემდე. ეპიზოდებს შორის  

არის აბსოლუტურად უსიმპტომო პერიოდი, რომელიც 10 დღე და მეტი 

გრძელდება;  

 ქრონიკული სინუსიტი პარანაზალური არის ანთებაა, რომელიც 90 დღეზე მეტ 

ხანს გრძელდება. ქრონიკული სინუსიტი შესაძლებელია თან სდევდეს 

ალერგიას, ცისტურ ფიბროზს, გასტროეზოფაგურ რეფლუქსს, ცილიურ 

დისკინეზიასა და გარემოს დაბინძურებას.   

8.4.2. ეტიოლოგია/ ეპიდემიოლოგია/რისკ-ფაქტორები 

 

მწვავე რინოსინუსტი ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის ერთ-ერთი ხშირი 

გართულებაა. დადგენილია, რომ ვირუსული ინფექციის დაახლოებით 6-9 % 

შემთხვევა რთულდება მწვავე ბატერიული სინუსიტით. ჩვეულებრივ, დაავადება 

ვითარდება 4-7 წლის ასაკში, ძალიან იშვიათია 2 წელზე მცირე ასაკის ბავშვებში. 

თუმცა გამონაკლისის სახით შეიძლება შეგვხვდეს ჩვილებშიც - ეთმოიდური 

სინუსიტი.  

სინუსიტი უხშესად ვირუსული გენეზისაა, მის ძირითად გამომწვევებს მიეკუთვნება  

გაციების ვირუსები, მათ შორის აღსანიშნავია რინოვირუსი, გრიპის, პარიგრიპის 

ვირუსი, ადენოვირუსი. სინუსებში სეკრეტის დაგროვების დროს შეიძლება  მოხდეს 

ბაქტერიების ზრდა და შესაბამისად მეორადად ბაქტერიული სინუსიტის 

განვითარება. ბაქტერიული სინუსიტის ძირითადი გამომწვევებია:  

 Haemophilus influenzae, Streptococus pneumonie; Moraxella catarrhalis. ამ 

გამომწვევებზე მოდის ბაქტერიული სინუსიტის დაახლოებით 50%.  

 Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes გამოწვეული ინფექცია ბავშვებში 

შედარებით იშიათია. 

 ძალიან იშვიათად (<5%) სინუსიტის გამომწვევი შეიძლება იყოს აერობული 

გრამუარყოფითი ბაქტერიები: Pseudomona, Klebsiella, E.coli. 
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 მძიმე გართულებული რინოსინუსიტის მიზეზი შესაძლებელია იყოს მიქსტ 

ინფექცია.  

სინუსიტის განვითარების რისკ-ფაქტორებია: ზედა სასუნთქი გზების ინფექცია, 

ალერგიული რინიტი, სინუსის ანატომიური ობსტრუქცია  (მაგ: ცხვირის ძგიდის 

გამრუდება, ადენოიდების ჰიპერტროფია და სხვ.), ცხვირის ღრუს პოლიპები, 

ცხვირის ლორწოვანის გამღიზიანებლები (მაგ: მშრალი ჰაერი, თამბაქოს 

გამონაბოლქვი და სხვ.). 

8.4.3 კლინიკური გამოვლინებები/სიმძიმის შეფასება  

ვირუსული და ბაქტერული სინუსტის კლინიკური სურათი ზედა სასუნთქი გზების 

ინფექციის კლინიკური სურათის მსგავსია. ძირითადი ნიშნებია: 

 ცხვირის ღრუს სიმპტომები - ცხვირიდან გამონადენი, უკანა ჩანადენი და 

ნაზალური ობსტრუქცია. ნაზალური გამონადენი შეიძლება იყოს ნებისმიერი 

ტიპის: წყლისებური, სეროზული, შეფერილი ან ჩირქოვანი. უკანა ჩანადენი 

ზოგჯერ იწვევს გულისრევას და ღებინებას.  

 ხველა - მშრალი ან პროდუქტიული ხასიათის. ხველა, როგორც წესი, 

პროგრესირებს დაავადების მიმდინარეობასთან ერთად, ვლინდება დღის 

განმავლობაშიც, თუმცა ძლიერდება ღამით.  

 ცხელება - სინუსიტის ვარიაბელური სიმპტომია. ვირუსული ინფექციის დროს 

ცხელება პირველივე დღეებიდან ვლინდება და სწრაფად გაივლის, თუმცა სხვა 

სიმპტომები შეიძლება 7-10 დღემდე გაგრძელდეს. ბაქტერიული სინუსიტის 

შემთხვევაში სიმპტომები, როგორც წესი, ხანგრძლივდება. მაღალი ცხელება  

≥39°C 3 დღე და მეტი მიუთითებს ბაქტერიული სინუსიტის მძიმე 

მიმდინარეობაზე.  

სხვა სიმპტომები - თავის ტკივილი, სახის, ძირითადი ძვლის, კბილის ტკივილი, 

სინუსის პერკუსიის დროს ტკივილი/მგრძნობელობა, სიმძიმის შეგრძნება 

დამახასიათებელია სასკოლო ასაკის ბავშვებსა და მოზარდებისთვის, თუმცა მცირე 

ასაკის ბავშვებში აღნიშნული  ცვლილებები ნაკლებად ვლინდება. ზოგიერთ 

შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიხატოს ჰალიტოზი, მიალგია.   

ტკივილის ლოკალიზაცია  შეიძლება განსხვავდებოდეს:  

 ჰაიმორიტის დროს უხშირესად ვლინდება ტკივილი ზედა  ძირითადი კბილის 

არეში, სახის ან თვალის მიდამოში; 

 ეთმოიდური სინუსიტის დროს უხშირესდ ტივილი ვლინდება თვალების შუა 

მიდამოში ან თვალის უკან, ასევე აღინიშნება სიმძიმის და ზეწოლის შეგრძნება 

ცხვირის ძგიდეზე;  

 ფრონტიტის დროს ტკივილი უპირატესად წარბებს ზედა მიდამოში ვლინდება; 
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 ძირითადი ძვლის (სფეოიდური) სინუსის დროს ტკივილი შეიძლება 

ლოკალიზდეს თავის ნებისმიერ ნაწილში, გამოვლინდეს ყურის ან კისრის 

მიდამოს ტკივილი. უხშრესად ეთმოიდური და სფენოიდური სინუსიტი 

ვლინდება კომბინაციაში.  

სინუსიტის არც ერთი კლინიკური ნიშანი დამოუკიდებლად არ არის მგრძნობიარე 

და სპეციფიკური დიაგნოზის დასასმელად.  

ბაქტერიული  სინუსიტის  კლინიკური გამოვლინებები მოცემულია ცხრილში N10:  

 

ცხრილი N 10 . ბაქტერიული სინუსიტის კლინიკური მიმდინარეობა  

კლინიკური 

მიმდინარეობა 

აღწერა 

პერსისტული 

მიმდინარეობა  

ნაზალური სიმპტომები (ცხვირიდან გამონადენი, უკანა 

ჩანადენი, ცხვირის გაჭედვა) ან ხველა ან ორივე სიმპტომი 

ერთად  10 დღეზე მეტი ხანგრძლივობით  გაუმჯობესების 

ტენდენციის გარეშე  

მძიმე მიმდინარეობა მწვავე დასაწყისი,  მაღალი ცხელება ტემპერატურა ≥39° C  და 

ჩირქოვანი  გამონადენი ცხვირიდან მინიმუმ 3 დღე 

მიყოლებით, ავადმყოფური (შეწუხებული) შესახედაობა  

მდგომარეობის 

გაუარესება  

ცხვირიდან გამონადენი ან ხველა ან ორივე სიმპტომი ერთად 

უარესდება საწყისი გაუმჯობესების შემდეგ  (5-6 დღის მერე) 

ან თავიდან ვლინდება ცხელება და ძლიერი თავის ტკივილი  

 

ობიექტურად შეიძლება გამოვლინდეს: 

 შესიება ან ერითემა სახის  არეში;  პერიორბიტული შესიება;  

  ცხვირის ლორწოვანი გარსის ერითემა და/ან შეშუპება ლორწოვან-ჩირქოვანი 

გამონადენით.;   

 ძირითადი კბილების მგრძნობელობა (კბილზე პერკუსიისას);  თანმხლები შუა 

ყურის ანთება ბავშვებში,  

 მგრძნობელობა სინუსის (შუბლის ან ჰაიმორის პალპაციის ან პერკუსიის დროს). 

ზედა ყბის ძვლისა და შუბლის ძვლის პერკუსიის ან ზეწოლის დროს 

გამოხატული ცალმხრივი ტკივილი  

 უკანა ჩანადენი შეიძლება გამოვლინდეს ჩირქოვანი სითხის სახით ხახის უკანა 

კედელზე.  

 

ბაქტერიული სინუსიტის დიფერენციაცია ვირუსული რინოსინუსიტისგან 

მოცემულია ცხრილში N11. 
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ცხრილი N11. ბაქტერიული და ვირუსული რინოსინუსიტის დიფერენცირება 

კლინიკური 

ნიშნები  

ვირუსული რინოსინუსიტი ბაქტერიული რინოსინუსიტი 

ცხელება  შეიძლება არ 

ვლინდებოდეს 

 თუ ვლინდება - ცხელება 

ადრეული სიმპტომია, 

პირველ 24 სთ-ში, არ არის 

ძალიან მაღალი და 

გაივლის 2-3 დღეში 

 

 მძიმე მიმდინარეობა-

ცხელება > 39 -ზე > 3 დღეზე 

 მდგომარეობის გაუარესება -  

დაავადების 6-7 დღეს 

შეიძლება განვითარდეს ან 

საწყისი გაუმჯოებესების 

შემდეგ განმეორებით 

გამოიხატოს  ცხელება  

ცხვირიდან 

გამონადენი 

პიკი ვლინდება მე-3-6 დღეს, 

შემდეგ თანდათან 

უმჯობესდება 

არ ვლინდება არსებითი 

გაუმჯობესება ან უარესედება  

ხველა  პიკი ვლინდება მე-3-6 დღეს, 

შემდეგ თანდათან 

უმჯობესდება 

არ ვლინდება არსებითი 

გაუმჯობესება ან უარსედება 

ავადმყოფური 

შესახედაობა  

არ ვლინდება  შესაძლებელია გამოვლინდეს 

მძიმე მიმდინარეობის დროს 

ძლიერი თავის 

ტკივილი 

არ ვლინდება შეიძლება იყოს დაავადების 

მძიმე მიმდინარეობის  ან 

გართულების ნიშანი 

კლინიკური 

მიმდინარეობა 

სიმპტომების პიკი ვლინდება 

მე-3-6 დღეს, შემდეგ 

სიმპტომები უმჯობესდება 

სიმპტომები ვლინდება 10 დღე 

და მეტი ყოველგვარი 

გაუმჯობესების გარეშე 

 

მწვავე რინოსინუსიტის დიფერენციული დიაგნოსტიკა დაავადებებისგან, რომლებიც 

მსგავსი სიმპტომოკომპლექსით მიმდინარეობს მოცემულია ცხრილში N12 

 

ცხრილი N 12. რინოსინუსიტის დიფერენციული დიაგნოსტიკა 

დაავადებები  კლინიკური ნიშნები 

ალერგიული 

რინიტი 

 რინორეა, ცხვირის ობსტრუქცია, კონიუქტივიტი, 

ალერგიული სალუტი, ატოპია ანამნეზში  

 ალერგიული სახე (ინფრაორბიტალური შეშუპება, დენი-

მორგანის ნაოჭები ქვედა ქუთუთოსთან, ნაზალური 

ჩანაჭდევი ცხვირზე)  

 შესაძლებელია ხახის უკანა კედლის მარცვლოვნება  

ნაზალური უცხო 

სხეული 

 უნილატერალური გამონადენი,  

 უსიამოვნო / მყრალი სუნის გამონადენი 

 შესაძლებელია  გამოვლინდეს დათალიერებისას  

(რეფერალი ოტორინოლარინგოლოგთან)  
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ინფიცირებული 

ადენოიდები 

 პირღია სუნთქვა; 

 ჰალიტოზი; 

 ხვრინვა: 

 დათვალიერებისას რბილი სასის ქვემოთ დაწევა 

(ადენოიდები, ჩვეულებრივ ვიზუალურად არ ვლინდება) 

გასტროეზოფაგური 

რეფლუქსი 

 შესაძლებელია გამოვლინდეს ქრონიკული ხველით, 

უპირატესად ღამით, ჰორიზონტალურ პოზიციაში, 

მსტვინავი სუნთქვით და ცხვირიდან გამონადენით 

ყივანახველა 

(განსაკუთრებით 

კატარული ფაზა) 

 ნაზალური სიმპტომები წინ უსწრებს ჩვეულებრივ ხველის 

დაწყებას 

 პაროქსიზმული ხველა 

 ხველას  (რეპრიზას) თან სდევს ინსპირაციული ყივილი 

 ხველა შესაძლებელია ასოცირებული იყოს ღებინებასთან 

 

რინოსინუსიტის სიმძიმის შესაფასებლად ბავშვებსა და მოზარდებში გამოიყენება 

რინოსინუსიტის სიმძიმის ქულა (იხ. ცხრილი N13). 

 

ცხრილი N 13. რინოსინუსიტის სიმძიმის შეფასება 

სიმპტომი ან ნიშანი  ქულა 

ცხვირიდან გამონადენი ან პოსტანაზალური გამონადენი  

მინიმალური 1 

მძიმე  2 

ცხვირის გაჭედვა  1 

ხველა 2 

სუნთქვისას უსიამოვნო სუნი  1 

სახის მგრძნობელობა/ სიმძიმის შეგრძნება 3 

ცხვირის ლორწოვანის ჰიპერემია 1 

ცხელება 

< 38.5  1 

> 38,5 2 

თავის ტკივილი 

ძლიერი  3 

მსუბუქი 1 

 თუ ქულების ჯამი <8 ვლინდება მსუბუქი/საშუალო სიმძიმის დაავადება  

 თუ ქულების ჯამი > 8 ვლინდება მძიმე  დაავადება 

ამრიგად, დაავადების მძიმე მიმდინარეობაზე მიუთითებს - მაღალი ცხელება 

ტემპერატურა ≥39°C  3 და მეტი დღე ზედიზედ, სხვა სისტემური გამოვლინებები და 

სინუსიტის სიმძიმის ქულების ჯამი > 8 ქულაზე. 

რინოსინუსიტის  გართულებები:   

 პერიორბიტული და ორბიტული ცელულიტი;  
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 შუბლის ძვლის ოსტეომიელიტი; 

 სეპტიური კავერნოზული სინუსის თრომბოზი; 

 მენინგიტი; 

 ეპიდურული და სუბდურული აბსცესი; 

 ტვინის აბსცესი. 

გართულებული მწვავე სინუსიტი საეჭვოა თუ  ვლინდება შემდეგი სიმპტომები:  

 პერიორბიტული/ორბიტული ცელულიტი - მკვეთრი ჰიპერემია, 

მტკივნეულობა  და შეშუპება, ძლიერ პერსისტულ თავის ტკივილთან და 

ღებინებასთან ერთად;  

 ღებინება და თავის ტკივილი, რომელიც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას; 

 ღებინება, რომელიც გრძელდება 24 საათზე მეტი;  

 ცნობიერების დარღვევა; 

 ფოკალური ნევროლოგიური სიმტომატიკა; 

 მენინგიალური გარსების გაღიზიანების ნიშნები (მაგ: კეფის კუნთების 

რიგიდობა)  

 

8.4.4. რინოსინუსიტის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები/ გამოკვლევები 
რინოსინუსიტის დიაგნოსტიკა ძირითადად ეფუძნება დაავადების ანამნეზს, 

კლინიკურ სურათს, სიმპტომების ხანგრძლივობას და ობიექტური გასინჯვის 

შედეგებს.   

ჩვეულებრივ, ზედა სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექცია 5-7 დღე გრძელდება. 

იშვიათად იგი შეიძლება გახანგრძლივდეს 10 დღემდეც, მაგრამ ასეთ დროს ყველა 

შემთხვევაში სახეზეა კლინიკური სიმპტომების გაუმჯობესება. ამიტომ მრი-ს 

სიმპტომთა პერსისტირება 10 დღეზე მეტად, როდესაც არ არის გამოხატული 

კლინიკური გაუმჯობესება, შესაძლებელია მიუთითებდეს მეორადი ბაქტერიული 

ინფექციის თანდართვაზე სინუსიტის სახით.  

ბაქტერიული სინუსიტის  სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმებს მიეკუთვნება:  

 სინუსიტის დამახასიათებელი კლინიკური სიმპტომები და ნიშნები: (ხველა, 

ნაზალური სიმპტომები, ან ორივე)  

და 

 დამახასიათებელი კლინიკური მიმდინარეობა, რომელიც მიუთითებს 

ბაქტერეიულ ინფექციაზე. თუ ვლინდება ქვემოთ მოყვანილი კლინიკური 

მიმდინარეობიდან რომელიმე (თუნდაც 1), სავარაუდოა ბაქტერიული 

სინუსიტის არსებობა:  

 პერსისტული მიმდინარეობა  (სიმპტომები) - 10 დღიდან 30 დღემდე 

გაუმჯობესების გარეშე;  
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 მძიმე მიმდინარეობა (მძიმე სიმპტომები) - ავადმყოფური შესახედაობა, 

მაღალი ფებრილიტეტი ≥39°C და ცხვირიდან ჩირქოვანი გამონადენი  3 

დღე და მეტი ყოველდღიურად; 

 მდგომარეობის და სიმპტომების გაუარესება - რესპირაციული სიმპტომების 

გაძლიერება, ახლად დაწყებული ცხელება და ძლიერი თავის ტკივილი ან 

განეორებით ცხელების გაჩენა საწყისი გაუმჯობესების შემდეგ. 

მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ბაქტერიული სინუსიტის დიაგნოზი კლინიკური 

დიაგნოზია. ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო ლაბორატორიული და რადიოლოგიური 

კვლევების ჩატარება. რადიოლოგიური კვლევა არ იძლევა ბაქტერიული და 

ვირუსული სინუსიტის განსხვავების საშუალებას.  

რადიოლოგიური  კვლევის ჩვენებას წარმოადგენს: 

 მძიმე ბაქტერიული სინუსიტი;   

 ეჭვი სუბპერიოსტულ  ან ორბიტულ  აბსცესზე;  

 ეჭვი ინტრაკრანიულ გართულებებზე;  

 ეჭვი პარაორბიტულ და მენინგიალურ გართულებაზე;  

 მკურნალობის მიუხედავად გაუმჯობესების არარსებობა და დიაგნოზის 

დადასტურების აუცილებლობა. 

გაურთულებელი მწვავე სინუსიტის დროს სისხლის საერთო ანალიზის ან 

ნაზოფარინგული კულტურის რუტინულად ჩატარება არ არის რეკომენდებული. იხ. 

ბაქტერიული სინუსიტის  დიაგნოსტიკის  ალგორითმი (სქემა N2). 

8.4.5. ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებები 
ოტორინოლარინგოლოგთან რეფერალი მიზანშეწონილია, თუ ვლინდება:  

 სინუსიტის მძიმე ფორმა; 

 მორეციდივე ან ქრონიკული სინუსიტი; 

 სინუსიდან  ასპირაციის საჭიროება. 

პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია საჭიროა, თუ ვლინდება:  

 სინუსიტის გართულებები (ორბიტული და პარაორბიტული ცელულიტი, 

ოსტეომიელიტი, მენინგიტი, ეპიდურული და ცერებრული აბსცესი და სხვ.); 

 მორეციდივე დაავადება (3 ეპიზოდზე მეტი წელიწადში); 

 მეორე რიგის პრეპარატებით არაეფექტური მკურნალობა; თუ პირველად 

ჯანდაცვის რგოლში მეორე რიგის ანტიბიოტიკოთერაპიის დანიშვნის შემდეგ 

მდგომარეობა უარესდება ან  72 საათში  არ უმჯობესდება;  

 სინუსიტთან ერთად ზედა სასუნთქი გზების თანდაყოლილი ანომალიების 

არსებობა;  

 დიაგნოსტირებული ან საეჭვო იმუნოდეფიციტი; 
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 საშიშროების ზოგადი ნიშნები: ლეთარგია, შეუპოვარი ღებინება, გულყრა 

მოცემული ინფექციის დროს, ხმაურიანი სუნთქვვა და რესპირაციული 

დისტრესის ნიშნები, მცირე ასაკის ბავშვებში კვების, ხოლო შემდგომ ასაკში 

სითხის მიღების შეუძლებლობა, დეჰიდრატაციის სურათი.  

8.4.6. რინოსინუსიტის მართვის ძირითადი პრინციპები 
რეკომენდაცია 

 ანტიბიოტიკოთერაპია ინიშნება მხოლოდ ბაქტერიული სინუსიტის 

შემთხვევაში, ვირუსული სინუსიტის მკურნალობა მხოლოდ სიმპტომურია;  

 თუ პაციენტთან ბაქტერიული სინუსიტის დიაგნოზი დაისვა შემდეგი 

კრიტერიუმების გათვალისწინებით: მძიმე მიმდინარეობა და მდგომარეობის 

გაუარესება, რეკომენდებულია ანტიბიოტიკოთრაპიის დაუყოვნებლივ 

დაწყება;  

 თუ პაციენტთან ბაქტერიული სინუსიტის დიაგნოზი დაისვა შემდეგი 

კრიტერიუმის გათვალისწინებით: სიმპტომების პერსისტირება >10 დღეზე - 

შესაძლებელია დაიწყოს ანტიბიოტიკოთერაპია ან გამოყენებული იყოს 

მოცდის და ამბულატორიული მეთვალყურეობის სტრატეგია 3 დღე და 

მხოლოდ შემდგომი შეფასებისას გადაწყდეს ანტიბიოტიკის გამოყენების 

საჭიროება;  თუ მდგომარეობა არ უმჯობესდება და ნარჩუნდება სიმპტომები 

ან მდგომარეობა უარესდება,  საჭიროა ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყება;  

 მწვავე ბაქტერიული სინუსიტის ანტიბიოტიკოთერაპიის გადაწყვეტილების 

შემთხვევაში მკურნალობა უნდა დაიწყოს პირველი რიგის პრეპარატით, 

პრეპარატის შერჩევა დამოკიდებულია ერთი მხივ დაავადების მიმდინარეობის 

სიმძიმეზე, ხოლო მეორე მხრივ ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობაზე. 

სინუსიტის სამკურნალო პირველი რიგის პრეპარატებს მიეკუთვნება 

ამოქსიცილინი კლავულანის მჟავით ან მის გარეშე; ამოქსიცილინის დანიშვნა 

მიზანშეწონილია თუ ვლიდნება მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის  სინუსიტი და 

არ არის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის მაღალი რისკი, სხვა 

შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება  ამოქსიცილინს კლავულანის მჟავით.  

 ბაქტერიული სინუსიტის მქონე პაციენტის განმეორებითი შეფასება 

მიზანშეწონილია ჩატარდეს მკურნალობის დაწყებიდან 72 საათში;  

 თუ 72 საათის განმავლობაში პაციენტის მდგომარეობა უარესდება ან 72 სთ-ის 

შემდეგ არ უმჯობესდება, იგი საჭიროებს ანტიბიოტიკის შეცვლას (თუ 

დაწყებული იყო ანტიბიოტიკოთერაპია) ან საჭიროებს ანტიბიოტიკოთერაპიის 

დაწყებას (თუ პაციენტი იყო მოცდის და დაკვირვების რეჟიმში).   

სინუსიტის შემთხვევაში ანტიბიოტიკოთერაპია მიზანშეწონილია დაიწყოს, თუ: 
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 ბაქტერიული სინუსიტის დიაგნოზი დაისვა N10 ცხრილში მოცემული 

შემდეგი ორი კრიტერიუმით: მძიმე მიმდინარეობა ან მდგომარეობის 

გაუარესება; 

 პაციენტს უკანასკნელი 4 კვირის განმავლობაში უტარდებოდა 

ანტიბიოტიკოთერაპია სხვა რაიმე მიზეზის გამო; 

 თანარსებული ბაქტერიული ინფექცია (მაგ.: პნევმონია, ოტიტი, 

სტრეპტოკოკული ფარინგიტი, ჩირქოვანი ლიმფადენიტი);  

 თანმხლები პათოლოგია: ასთმა, კისტური ფიბოზი, იმუნოდეფიციტი, ზედა 

სასუნთქი გზების ანატომიური ანომალია, ანამნეზში წიაღებზე ქირურგიული 

ჩარევა.   

 

ანტიბიოტიკის  შერჩევა და დოზირება  დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმესა და 

რეზისტენტობის რისკზე. მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის სინუსიტის შემთხვევაში 

ანტიბიოტიკოთერაპია იწყება პირველი რიგის პრეპარატებით ამოქსიცილინი 

კლავულანის მჟავით (45მგ/კგ/დღეში) ან ამოქსიცილინით (90მგ/კგ/დღეში) 

ხანგრძლივობა  10 დღე.  უპირატესობა ენიჭება ამოქსიცილინს კლავულანის მჟავით.  

თუ ვლინდება რეზისტენტობის რისკი (იხ. ცხრილი N14, განმარტება 2) ან 

გამოხატულია მძიმე სინუსიტი (სიმძიმის ქულა > 8) უპირატესობა ენიჭება 

ამოქსიცილინ-კლავულანის მჟავით მაღალ დოზით (90მგ/კგ/დღეში) დანიშვნას, 

ხანგრძლივობა  10 დღე 

 

ანტიბიოტიკის დოზირება და თერაპიის რეჟიმი პირველადი ჯანდაცვის რგოლისთვის  

მოცემულია ცხრილში N14:  

 

ცხრილი N 14. ანტიბიოტიკების დოზირება და  რეჟიმი 

ჩვენება საწყისი თერაპია  მეორე რიგის თერაპია1 

 

 

მსუბუქი 

/საშ.სიმძიმის  

ბაქტერიული 

სინუსიტი 

უპირატესია: ამოქსიცილინ 

კლავულანატი ორალურად 

45 მგ/კგ/დღეში 2 მიღებაზე; 

(მაქსიმუმ 1,75 გ/დღეში) 

 

არჩევენ: ან 

 ამოქსიცილინ კლავულანატი 

ორალურად 90 მგ/კგ/ დღეში 2 

მიღებაზე; (მაქსიმუმ  4 გ/დღეში) 

 

ალტერნატივა: 

ამოქსიცილინი ორალურად 

90 მგ/კგ/დღეში 2 მიღებაზე; 

(მაქსიმუმ 4  გ/დღეში) 

 

ან 

ცეფტრიაქსონი 50 მგ/კგ 1ჯერ დღეში 

IM ან  IV (მაქსიმუმ 2გ) 1 - 3 დღე  

შემდეგ გრელდება შესაბამისი 

ორალური ანტიბიოტიკი 

 

 უპირატესია: ამოქსიცილინ რომელიმე ერთი: 
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მძიმე 

ბაქტერიული 

სინუსიტი 

ან მაღალი რისკი 

ანტიბიოტიკ 

რეზისტენტობის2 

კლავულანატი ორალურად 

90 მგ/კგ/დღეში 2 მიღებაზე; 

(მაქსიმუმ 4  გ/დღეში) 

 

 ცეფტრიაქსონი 50 მგ/კგ 1ჯერ დღეში 

IM ან  IV (მაქსიმუმ 2გ) 1 - 3 დღე  

შემდეგ გრელდება ორალური 

ანტიბიოტიკი ან 

 ცეფპოდოქსიმი 10 მგ/კგ/დღეში 

ორალურად გაყოფილი 2 დოზაზე 

(მაქიმუმ 400 მგ/დღეში) ან  

 ცეფდინირი 14 მგ/კგ/დღეში 

ორალურად 1 ან 2 მიღებაზე 

(მაქსიმუმ 600 მგ/დღეში) ან 

 ლევოფლოქსაცინი3 10-20 

მგ/კგ/დღეში ორალურად 1 ან 2 

მიღებაზე (მაქსიმუმ 500მგ/დღეში) 

 

ალტერნატივა 

 ცეფპოდოქსიმი 10 

მგ/კგ/დღეში ორალურად 

გაყოფილი 2 დოზაზე 

(მაქიმუმ 400 მგ/დღეში) ან  

 ცეფდინირი 14 

მგ/კგ/დღეში ორალურად 1 

ან 2 მიღებაზე (მაქსიმუმ 

600 მგ/დღეში) ან 

 

რომელიმე ერთი: 

 ამოქსიცილინ კლავულანატი 

ორალურად 90 მგ/კგ/ დღეში 2 

მიღებაზე; (მაქსიმუმ 4  გ/დღეში) - 

თუ მკურნალობა თავდაპირველად 

დაწყებული იყო ცეფდინირით ან 

ცეფდიპოქსიმით 

 ლევოფლოქსაცინი3 10-20 

მგ/კგ/დღეში ორალურად 1 ან 2 

მიღებაზე (მაქსიმუმ 500მგ/დღეში) 

ან ჰოსპიტალიზაცია 

პენიცილინზე 

მძიმე ალერგია 

(ანაფილაქსია) 

 ლევოფლოქსაცინი3 10-20 

მგ/კგ/დღეში ორალურად 1 

ან 2 მიღებაზე (მაქსიმუმ 

500მგ/დღეში) 

ჰოსპიტალური მკურნალობა 

პენიცილინზე 

მსუბუქი 

ალერგია 

(არა 

ანაფილაქსია) 

 ცეფპოდოქსიმი 10 

მგ/კგ/დღეში ორალურად 

გაყოფილი 2 დოზაზე 

(მაქიმუმ 400 მგ/დღეში) ან  

 ცეფდინირი 14 

მგ/კგ/დღეში ორალურად 1 

ან 2 მიღებაზე (მაქსიმუმ 

600 მგ/დღეში) 

 ლევოფლოქსაცინი3 10-20მგ/კგ/ 

დღეში ორალურად 1 ან 2 მიღებაზე 

(მაქსიმუმ 500მგ/დღეში) ან 

ჰოსპიტალიზაცია  

 

ღებინება   ცეფტრიაქსონი 50 მგ/კგ 

დღეში IM ან  IV (მაქსიმუმ 

1 გ) ერთჯერადად , 24 

საათის შემდეგ ორალურ 

ანტიბიოტიკზე გადასვლა  
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1  მეორე რიგის ანტიბიოტიკის დანიშვნა საჭიროა თუ პირველი რიგის ანტიბიოტიკის 

დანიშვნის 72 სთ-ს განმავლობაში  მდგომარეობა უარესდება ან  72 სთ-ის შემდეგ არ 

უმჯობესდება  
2 რეზისტენტობის მაღალ  რისკზე მიუთითებს: 1) საცხოვრებელ რეგიონში  მაღალია 

პენიცილინ  რეზისტენტული S. pneumoniae სიხშირე; 2) ასაკი < 2 წელზე;  3) საბავშვო 

ბაღში ან დღის ცენტრში ჩართულობა: 4) უკანასკნელი 1 თვის განმავლობაში 

ანტიბიოტიკის გამოყენების საჭიროება; 5) უკანასკნელი 5 დღის განმავლობაში 

ჰოსპიტალიზაცია; 6) პნევმოკუკური კონიუგირებული ვაქცინაციის არარსებობა ან 

არასრული ვაქცინაცია  
3 ლევოფლოქსაცინი უნდა დაინიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს 

ალტერნატიული მედიკამენტის გამოყენების საშუალება. ასეთ დროს უპირატესობა 

შეიძლება მივანიჭოთ პაციენიტის ჰოსპიტალიზაციას. 

 

მონიტორინგი / არაეფექტური ანტიბიოტიკოთერაპია 

პაციენტი სინუსიტის დიაგნოზით საჭირობს მონიტორინგს. პირველი რიგის თერაპია 

არაეფექტურია, თუ პაციენტის მდგომარეობა: 

 უარესდება პირველი 72 სთ-ის განმავლობაში; 

 არ უმჯობესდება  ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყებიდან 72 სთ-ის   შემდეგ.  

არაეფექტური მკურნალობა პაციენტებთან, რომელთაც არ უვლინდებათ სინუსიტის 

გართულებები,  შესაძლებელია განპირობებული იყოს ანტიბიოტიკ რეზისტენტული 

შტამებით, ან სიმპტომების სხვა მიზეზით: (მაგ.: უცხო სხეული, სასუნთქი გზების 

ანომალია), ან იმუნოდეფიციტის ფონზე განვითარებული სინუსიტით.   

თუ პაციენტს აღენიშნება არაეფექტური მკურნალობა პირველი რიგის ანტიბიოტიკზე 

და გამორიცხულია სხვა პრობლემის არსებობა საჭიროა მეორე რიგის ანტიბიოტიკის 

დაწყება. ანტიბიოტიკოთერაპია გრძელდება მიმიმუმ 10 დღე, ან  სიმპტომების 

გაქრობიდან  7 დღე.    

მეორე რიგის ანტიბიოტიკებზე პასუხი - არაეფექტური მეორე რიგის 

ანტიბიოტიკოთერაპია, როდესაც პაციენტის მდგომარეობა უარესდება ან არ 

უმჯობესდება მეორე რიგის ანტიბიოტიკოთერაპიის 3 დღის შემდეგ  საჭიროებს 

სტაციონარში ჰოსპიტალიზაციას.  

სიმპტომური თერაპია ანტიბიოტიკოთერაპიასთან ერთად ხშირ შემთხვევაში  

საჭიროა სიმპტომური თერაპია. ვირუსული რინოსინუსიტის მკურნალობა მხოლოდ 

სიმპტომურია.  
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 ნაზალური ობსტრუქცია და რინორეა უპირატესობა ენიჭება მარილოვანი 

ხსნარების სპრეის ან გამორეცხვას ნაზალურ დეკონგესტანტებთან, 

სტეროიდებთან  და ანტიჰისტამინებთან შედარებით. არ არსებობს კლინიკური 

მტკიცებულებები ნაზალურად ფიზიოლოგიური ხსნარის გამოყენების შესახებ. 

თუმცა შესაძლებელია ფიზიოლოგიური ხსნარის გამოყენებამ ხელი შეუშალოს 

ფუფხების წარმოქმნას და გაათხელოს სეკრეტი, რაც გააიოლებს მის დრენაჟს. 

მოზრდილ ბავშვებსა და მოზარდებში შესაძლებელია ცხვირის გაჭედვის დროს 

ხანმოკლე დროით ნაზალური დეკონგესტანტის გამოყენება. ნაზალური 

სტეროიდები ამცირებს ცხვირის ლორწოვანის შეშუპებას, აუმჯობესებს 

ნაზალურ კლირენსს, თუმცა ბავშვთა ასაკში ჩატარებულმა კვლევებმა არ აჩვენა 

მედიკამენტის დიდი უპირატესობა. ნაზალური სტეროიდის გამოყენება 

რეკომენდებულია 12 წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში გახანგრძლივებული 

სიმპტომებით. ამასთანავე, თუ პაციენტს სინუსიტთან ერთად აღენიშნება 

ალერგიული რინიტი მიზანშეწონილია, დაენიშნოს ანტიჰისტამინური 

პრეპარატი, დეკონგესტანტი ან  ნაზალურ სტეროიდი.  

 ძლიერი თავის ტკივილი და ცხელება: ამ შემთხვევაში შესაძლებელია 

გამოყენებული იყოს ანალგეზიური და ანტიპირეტული საშუალებები 

(აცეტამინოფენი - 10 -15 მგ /კგ ან იბუპროფენი 5-10 მგ/კგ). თუ მიუხედავად 

ზემოაღნიშნულისა პაციენტს უგრძელდება ტკივილი, შესაძლებელია საჭირო 

გახდეს სინუსიდან ასპირაცია, ასეთ შემთხვევაში პაციენტს ესაჭროება რეფერალი 

სპეციალისტთან.   
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სქემა  N 2.  რინოსინუსიტის დიაგნოსტიკა და მართვის სტრატეგია  
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 სქემა №3.  მწვავე ბაქტერიული სინუსიტის ემპირიული ანტიბიოტიკოთერაპია  
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8.5 რეკომენდაცია - შუა ყურის მწვავე ანთების მართვა ბავშვებში პირველადი 

ჯანდაცვის  რგოლში  

8.5.1 განმარტება 

შუა ყურის მწვავე ანთება განისაზღვრება, როგორც უეცარად განვითარებული 

ანთებითი პროცესი დამახასიათებელი სიმპტომებით და გამონაჟონით შუა ყურში.   

შუა ყურის ანთება გამონაჟონით -  სეროზული (არაჩირქოვანი)  შუა ყურის ანთება  

მწვავე სიმპტომების გარეშე. უმეტესად დაკავშირებულია ევსტაქის მილის 

დისფუნქციასთან და თვითგანკურნების ტენდენცია ახასიათებს. ამ მდგომარეობისას 

მოსალოდნელია სმენის პერიოდული დაქვეითება.  შესაძლებელია  ვლინდებოდეს 

ტინიტუსი (ყურში ბზრიალისა და შუილის შეგრძნება), წონასწორობის  პრობლემები, 

ყურის დაგუბება. 

შუა ყურის ანთება გამონაჟონით შესაძლოა წინ უსწრებდეს ან მოსდევდეს  შუა ყურის 

მწვავე ანთებას. 

8.5.2 ეპიდემიოლოგია /ეტიოლოგია /რისკის და დამცველობითი ფაქტორები 

შუა ყურის მწვავე ანთება სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვიანობისა და  

ბავშვებთან ანტიბიოტიკების დანიშვნის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზია. შუა 

ყურის მწვავე  ანთება 6–24 თვის ასაკში უფრო ხშირად გვხება. ასაკის მატებასთან 

ერთად შუა ყურის მწვავე ანთების სიხშირე იკლებს. ვაჟებში გვხდება მეტი 

სიხშირით. ბავშვებს, რომლთაც შუა ყურის ანთების პირველი ეპიზოდი 

აღენიშებოდათ 6 თვემდე ასაკში, აქვთ ყურის განმეორებითი  ანთების მომატებული 

რისკი. პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ბავშვთა 

შუა ყურის მწვავე ანთების სიხშირე.  

შუა ყურის მწვავე ანთებასთან  უხშირესად ასოცირებულია ბაქტერიული 

გამომწვევები: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae და Moraxella 

catarrhalis . 

S. Pneumoniae გამოწვეული  შუა  ყურის მწვავე ანთება უფრო მძიმე 

მიმდინარეობისაა, ხასიათდება მაღალი ცხელებით და ინტენსიური, ძლიერი ყურის 

ტკივილით. ამ გამომწვევისას მოსალოდნელია გართულება მასტოიდიტით და 

ბაქტერიემიით.  

H. Influenzae გამოწვეული შუა ყურის მწვავე ანთება უფრო ხშირად ორმხრივია,    

ასოცირებულია კონიუქტივიტთან  და  არამკვეთრი სიმტომებით ხასიათდება (მაგ. 

უფრო დაბალი ცხელება, ნაკლებად ანთებადი ტიმპანური მემბრანა). H. influenzae-თი 

გამოწვეული შუა ყურის ანთებისას მოსალოდნელია უფრო კომპლექსური 

გამოვლინებები და შესატყვისი ანტიბიოტიკოთერაპიის მიუხედავად მკურნალობა 

შესაძლოა იყოს არაეფექტური, მიმდინარეობა ქრონიკული და ეპიზოდები 

განმეორებადი.  
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M. catarrhalis-ით გამოწვეული  შუა ყურის მწვავე ანთება ნაკლებად მძიმეა. 

გავრცელებულია ქვეყნებში, სადაც ბავშვები აცრილები არიან პნევმოკოკის 

საწინააღმდეგოდ.  

Group A Streptococcus (GAS – A ჯგუფის სტრეპტოკოკი) იშვიათი გამომწვევია და 

მოსალოდნელია უფრო მოზრდილ ბავშვებში. ასოცირებულია ადგილობრივ 

გართულებებთან (ტიმპანური მემბრანის პერფორაცია, მასტოიდიტი), უფრო 

იშვიათია ცხელება და რესპირაციული სიმპტომები, ვიდრე სხვა გამომწვევების 

დროს. 

Staphylococcus Aureus იშვიათი გამომწვევია,  უფრო ხშირია ტიმპანოსტომური მილის 

არსებობისას  ოტორეის მქონე ბავშვებში.  

Mycoplasma pneumoniae იშვიათი გამომწვევია, Chlamydia trachomatis უფრო 

მოსალოდნელია 6 თვემდე ასაკის ბავშვებში. 

შუა ყურის მწვავე ანთებასთან ასოცირებული ვირუსებია რესპირაციულ-

სინციტიური ვირუსი, პიკორნა (რინოვირუსი, ენტეროვირუსი), კორონა, გრიპის  და 

ადენოვირუსები, ასევე ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი.  

შუა ყურის მწვავე ანთების  განვითარების  რისკის  და  დამცველობითი ფაქტორები 

ზედა სასუნთქი გზების ინფექციები ხელს უწყობს შუა ყურის მწვავე ანთების 

განვითარებას. რესპირაციულ-ვირუსული ინფექციების სეზონურობა ემთხვევა 6-12 

თვის ასაკში შუა ყურის მწვავე ანთების შემთხვევების მატებას. მცირე ასაკი, 

ოჯახური ანამნეზი, საბავშო ბაღსა და დღის ცენტრში ჩართულობა, თამბაქოს 

კვამლის ზემოქმედება, მატყუარა საწოვარას გამოყენება ხელს უწყობს შუა ყურის 

მწვავე ანთების ჩამოყალიბებას. ძუძუთი კვება  მიჩნეულია  დამცველობით  

ფაქტორად. 

8.5.3. კლინიკური ნიშნები  

მცირე ასაკში (2 წლამდე)  შუა ყურის მწვავე ანთების სიმპტომები  არასპეციფიკურია:  

ყურის ტკივილი  ვლინდება ძლიერი ჭირვეულობით, წოვის პრობლემებით  და 

ტირილით, ყურზე ხელის ხშირი შეხებით.  დამახასიათებელია ცხელება, მოუსვენარი 

ძილი, მადის დაქვეითება/ანორექსია, ღებინება, დიარეა. ზედა სასუნთქი გზების 

ინფექციის სხვა ნიშნებმა შესაძლებელია გადაფაროს სიმპტომები ან საერთოდ არ 

აღინიშებოდეს. სპეციფიკური სიმპტომების არარსებობა  ართულებს დიაგნოსტიკას 

და   ხაზს უსვამს ოტოსკოპიის მნიშვნელობას. 

შედარებით უფროსი ასაკის ბავშვებში წამყვანი სიმპტომია მწვავედ დაწყებული 

ტკივილი ყურის არეში. 

შუა ყურის ანთება მიმდნარეობს მსუბუქად ან  მძიმედ :  

 მსუბუქი შუა ყურის მწვავე ანთებისათვის დამახასიათებელია:  ყურის მსუბუქი 

ტკივილი, ტკივილის ხანგრძლივობა  < 48 საათზე და ცხელება< 390. 
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 მძიმე შუა ყურის მწვავე ანთებისათვის დამახასიათებელია: საშუალო 

ინტენსივობის ან მძიმე ტკივილი, ტკივილი გრძელდება > 48 საათზე ან  

ცხელება > 390. 

ჩვეულებრივ,  გაურთულებელ   შუა ყურის მწვავე ანთებს  არ  ახლავს ოტორეა 

(გამონადენი ყურიდან) . 

 

8.5.4. დიაგნოზი /დამადასტურებელი კრიტერიუმები /გართულებები 

შუა ყურის მწვავე ანთების დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელია ოტოსკოპიური 

შეფასება. 

ოტოსკოპიით შესაძლებელია ტიმპანური მემბრანის დათვალიერება - 

ამობურცულობის, ფერის, მოძრაობის უნარის  და მთლიანობის შესაფასებლად.  

შუა ყურის მწვავე ანთების დროს ოტოსკოპიური კვლევის  მოსალოდნელი ნიშნებია: 

სითხის არსებობა შუა ყურში და ამობურცული ტიმპანური მემბრანა (გამჭვირვალე, 

ყვითელი ან თეთრი, წითელი), პნევმატური ოტოსკოპიით ტიმპანური მემბრანის 

მოძრაობის შეზღუდვა ან უმოძრაობა. ამ ნიშნების თანაარსებობა ყოველთვის არ 

აღინიშნება. 

შუა ყურის მწვავე ანთების გადამწყვეტი ოტოსკოპიური სიმპტომია ამობურცული 

ტიმპანური მემბრანა. ეს უკანასკნელი მიუთითებს როგორც მწვავე ანთებაზე, ასევე 

გამონაჟონზე შუა ყურის არეში. თუ დათვალიერებისას ტიმპანური მემბრანა 

ნეიტრალურ პოზიციაშია - არ არის ამობურცული ან ჩაზნექილია,  შუა ყურის მწვავე 

ანთება დიდი ალბათობით გამორიცხულია. 

ტიპმანური მემბრანის პერფორაცია და ჩირქოვანი ოტორეა გარეთა სასმენი მილის 

ანთების გამორიცხვის შემთხვევაში, ადასტურებს  შუა ყურის მწვავე ანთებას. 

ტიმპანური მემბრანის მოძრაობის უნარის შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ 

პნევმატური ოტოსკოპით, რომელიც ტარდება ოტორინოლარინგოლოგის მიერ. 

ნორმალური და ამობურცული ტიმპანური მემბრანის სურათები მოცემულია  

დანართზე N 1.  

შუა ყურის მწვავე ანთების დიაგნოზი დგინდება  შემდეგ შემთხვევებში:   

 პაციენტს ოტოსკოპიით აღენიშნება ტიმპანური მემბრანის ზომიერი ან ძლიერი 

ამობრუცვა -  მწვავე ანთების ყველაზე  სპეციფიკური ნიშანი;  

ან  

 პერფორაცია ახლად აღმოცენებული ოტორეით (ჩირქოვანი გამონადენი 

ყურიდან), რომელიც არ არის დაკავშირებული გარეთა სასმენი მილის 

ანთებასთან; 

ტიმპანური მემბრანის მოწითალო შეფერილობა იზოლირებულად,  ამობურცვის 

გარეშე, არ არის შუა ყურის მწვავე ანთების სპეციფიკური ნიშანი. სიწითლე  
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შეიძლება  დაკავშირებული იყოს მანიპულაციის შედეგად ვაზოდილატაციასთან, 

ტირილთან ან ცხელებასთან. 

ანთების არასპეციფიური სიმპტომები (მაგ. ცხელება, ყურის „წვალება“, ყურის 

ტკივილი) თან უნდა ახლდეს ოტოსკოპიურად დადგენილ ტიმპანური მემბრანის 

ამობურცვას, რათა დაისვას შუა ყურის მწვავე ანთების დიაგნოზი. 

ეტიოლოგური დიაგნოსტიკა  შუა ყურის მწვავე ანთების დროს არ არის 

რეკომენდებული, რადგან ანტიბიოტიკოთერაპია ემპირიულად ინიშნება. 

ბაქტერიოლოგიური კვლევა ტიმპანოცენტეზით მიღებული გამონაჟონის 

შემთხვევაში მოწოდებულია,  თუ პაციენტს აქვს  ძლიერი  ინტოქსიკაციის ნიშნები,  

არის იმუნოკომპრომეტირებული ან ანტიბიოტიკოთერაპია უშედეგოა. 

შუა ყურის მწვავე ანთებისა და შუა ყურის ანთება გამონაჟონით განმასხვავებელი 

ნიშნებია: მიმდინარეობის სიმწვავე (მწვავე მიმდინარეობა დამახასიათებელი  შუა 

ყურის მწვავე ანთებისათვის და გამოიხატება ცხელებასა და ყურის ტკივილით) და 

ოტოსკოპიური  მონაცემები (ამობურცული ტიმპანური მემბრანა, სიწითლე - 

ახასიათებს  შუა ყურის მწვავე ანთებას).  

კლინიკური დიაგნოზის სიზუსტეს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადეკვატური 

მართვისთვის, რაც გულისხმობს შუა ყურის მწვავე ანთების დროს 

ანტიბიოტიკოთერაპიის ჩვენებების გათვალისწინებას და შუა ყურის გამონაჟონის 

დროს კი ანტიბიოტიკებისაგან თავის არიდებას. 

სიმპტომები, რომელთა არსებობისას სავარაუდოა მწვავე შუა ყურის ანთების   

გართულებები:  

 ყურის უკან, დვრილისებური მორჩის არეში ჰიპერემია, შეშუპება, 

მტკივნეულობა პალპაციის დროს, ყურის ნიჟარის წინ წამოწევა; 

 თავბრუსხვევა, კოორდინაციის დარღვევა, ტინიტუსი ან ნისტაგმი; 

 კრანიალური ნერვების პარეზი, მენინგეალური ნიშნები, კეროვანი 

ნევროლოგიური სიმტომატიკა. 

შუა ყურის მწვავე  ანთების  გართულებები:   

 სმენის დაქვეითება - მოსალოდნელია როგორც მდგრადი, ასევე გარდამავალი 

სმენის დაქვეითება, განპირობებულია შუა ყურში სითხის არსებობით, რაც  

ანტიბიოტიკოთერაპიის მიუხედავად  შესაძლოა თვეების მანძილზე  

გაგრძელდეს;  

 წონასწორობისა და მოტორიკის პრობლემები - დაკავშირებულია 

ლაბირინთიტთან და ვესტიბულურ დისფუნქციასთან. ამ დროს 

მოსალოდნელია ინფექციის გავრცელება კოხლეარულ და ლაბირინთულ 

აპარატში; 

 ტიმპანური მემბრანის პათოლოგია: 
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- პერფორაცია - შუა ყურის არეში მომატებული წნევა იწვევს  ტიმპანური 

მემბრანის იშემიას, ნეკროზს და პერფორაციას, რასაც თან სდევს  

ოტორეა. პერფორაციის რისკი იზრდება, თუ სწორად არ არის 

შეფასებული  ანტიბიოტიკოთერაპიის ჩვენება.   

-  მირინგოსკლეროზი (ტიმპანოსკლეროზი) - ხშირი, განმეორებითი შუა 

ყურის ანთების შედეგი; იწვევს სმენის დაქვეითებას; 

- ტიმპანური მემბრანის რეტრაქცია - ხშირი, განმეორებითი  შუა ყურის 

ანთების შედეგი; 

 შუა ყურის ქრონიკული ჩირქოვანი ანთება არანამკურნალები ან 

გართულებული   შუა ყურის მწვავე ანთების ეპიზოდების შემდეგ ვითრდება;  

 მასტოიდიტი - ახასიათებს ყურის უკან, დვრილისებური მორჩის არეში  

ჰიპერემია, შეშუპება, მტკივნეულობა პალპაციის დროს,  ყურის ნიჟარის წინ 

წამოწევა;  

 სახის ნერვის პარეზი -   შესაძლოა განვითარდეს მასტოდიტისა და ასევე  შუა 

ყურის ქრონიკული ჩირქოვანი ანთების დროს. 

 ინტრაკრანიული გართულებებიდან მოსალოდნელია:  

- მენინგიტი; 

- ეპიდურული აბსცესი; 

- ტვინის აბსცესი; 

- ლატერალური სინუსის თრომბოზი; 

- კავერნული სინუსის თრომბოზი; 

- კაროტიდული არტერიების თრომბოზი; 

- სუბდურული ემპიემა. 

 

8.5.5 სპეციალისტებთან რეფერალისა და ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებები: 

ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება: 

 2 თვეზე ნაკლები ასაკის ჩვილი შუა ყურის მწვავე ანთებისათვის 

დამახასიათებელი კლინიკური სიმპტომებითა და ნიშნებით;  

 ანტიბიოტიკოთერაპიიდან გასულია 48 - 72 სთ და სიმპტომების გაუმჯობესება 

არ არის/გაუარესებაა;  

 ყურის უკან, დვირილისებური მორჩის არეში ჰიპერემია, შეშუპება და 

მტკივნეულობა პალპაციის დროს, ყურის ნიჟარის წინ წამოწევა - ეჭვი 

მასტოიდიტზე; 

 თავბრუსხვევა, კოორდინაციის დარღვევა, ტინიტუსი ან ნისტაგმი; 

 კრანიალური ნერვების პარეზი, მენინგეალური ნიშნები, კეროვანი 

ნევროლოგიური სიმპტომები; 



56 

 

 ზოგადი საშიშროების ნიშნები - ლეთარგია, დეჰიდრატაცია, გულყრა, 

შეუპოვარი ღებინება. 

 

სპეციალისტებთან რეფერალის საჭიროება: 

 სმენის დაქვეითება - აუდიოლოგიური კვლევა; 

 ყურიდან ჩირქოვანი გამონადენი - ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია; 

 6 თვის მანძილზე შუა ყურის მწვავე ანთების 3 ეპიზოდი ან 12 თვის მანძილზე  

4 ეპიზოდი - ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია; 

 ტიმპანური მემბრანის დათვალიერება ოტოსკოპით შეუძლებელია  გოგირდის 

საცობის და გამონადენის  გამო -  ოტორინოლარინგოლოგის კონსულტაცია. 

 

8.5.6 შუა ყურის მწვავე ანთების მართვა 

სიმპტომური თერაპია 

ტკივილის მართვა 

ტკივილი შუა ყურის მწვავე ანთების ძირითადი ნიშანია. აუცილებელი  მისი მართვა 

როგორც ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს, ასევე მის გარეშე. 

მსუბუქი და საშუალო ინტენსივობის ტკივილის მართვისათვის რეკომენდებულია 

აცეტამინოფენი ან იბუპროფენი. 

 აცეტამინოფენი (პარაცეტამოლი) - 10-15 მგ/კგ ყოველ 4-6 საათში ერთხელ, 

არაუმეტეს 5 დოზისა 24 საათში. მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა 75 

მგ/კგ/დღეში. 

 იბუპროფენი - ჩვილები და ბავშვები <50 კგ-ზე: 5-10 მგ/კგ-ზე ყოველ 6-8 

საათში, მაქსიმალური ერთჯერადი დოზა 400 მგ, მაქსიმალური სადღეღამისო 

დოზა - 40 მგ/კგ/დღეში. 6 თვემდე ასაკის ბავშვებში გამოყენების შესახებ 

მონაცემები არასაკმარისია.   

გარეგანი  ბენზოკაინი, პროკაინი ან ლიდოკაინი შესაძლებელია მხოლოდ  5 წელზე 

უფროსი ასაკის ბავშვებთან, თუ არ არის პერფორაცია და ოტორეა. 

არ არის რეკომენდებული დეკონგესტანტების და/ან ანტიჰისტამინური 

პრეპარატების გამოყენება. ანტიჰისტამინები ახანგრძლივებენ შუა ყურის 

გამონაჟონის არსებობას. 

ხალხური, ადგილობრივი, ჰომეოპათიური საშულებების გამოყენებას არ აქვს 

საკმარისად  დადასტურებული ეფექტურობა.  

 

ანტიბიოტიკოთერაპია 

შუა ყურის მწვავე ანთების ანტიბიოტიკებით მკურნალობას 2 ძირითადი სტარტეგია 

აქვს: 
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1. ანტიბიოტიკებით დაუყოვნებელი თერაპია -  კლინიკური დიაგნოზის დასმის 

მომენტიდან; 

2. დაკვირვება - მდგომარეობის მხოლოდ სიმპტომური მართვა და 

ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყება 48-72 სთ-ის შემდეგ, თუ კლინიკური 

სიმპტომები და ნიშნები უარესდება ან არ უმჯობესდება. დაკვირვების 

სტრატეგიის შერჩევისას ექიმი დარწმუნებული უნდა იყოს მშობლის 

ადეკვატურ უკუკავშირში, ხოლო მშობელს  უნდა ჰქონდეს მომსახურების 

მიღების შესაძლებლობა სიმპტომების გაურესების/გაუმჯობესების 

არარსებობის  შემთხვევაში; 

სტრატეგიის არჩევანი დამოკიდებულია ბავშვის ასაკზე, მიმდინარეობის სიმძიმესა 

და მშობლის თანამონაწილეობაზე: 

 2 წლამდე  ასაკის ბავშვებთან ნებისნიერი სიმძიმის შუა ყურის მწვავე ანთების 

დროს ანტიბიოტიკით მკურნალობა იწყება დაუყოვნებლივ;  

 2 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები, რომელთაც აღენიშნებათ ინტოქსიკაციის 

ნიშნები, 48 საათზე მეტი ხანგრძლივობის ყურის ტკივილი, ცხელება 390-ზე 

მეტი  უკანასკნელი 48 საათის განმავლობაში, გამოხატულია ორმხრივი შუა 

ყურის მწვავე ანთება  ან აღინიშნება ოტორეა, ან გაურკვეველია შემდგომი 

მეთვალყურეობის შესაძლებლობა - საჭიროებენ დაუყოვნებელ 

ანტიბიოტიკოთერაპიაა; 

 2 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებთან, რომლებიც არიან  

იმუნოკომპეტენტურები და  არ აქვთ კრანიოფაციალური ანომალიები და 

აღენიშნებათ მსუბუქი სიმპტომები ოტორეის გარეშე, შესაძლოა გამოყენებული 

იყოს დაკვირვების სტრატეგია.   მშობელი/მომვლელი უნდა  აცნობიერებდეს 

ამ  მიდგომის რისკებსა და დადებით მხარეებს. 

 

პირველი რიგის ანტიბიოტიკოთერაპია 

 ბავშვებში, რომელთაც უკანასკნელ პერიოდში  არ მიუღიათ ბეტალაქტამები, 

არ აქვთ ჩირქოვანი კონიუქტივიტი და განმეორებითი შუა ყურის მწვავე 

ანთება, რეკომენდებულია ამოქსიცილინი.    

 ბავშვებში, რომელთაც უკანასკნელი  30 დღის განმავლობაში  მიღებული  აქვთ 

ბეტალაქტამები, აღენიშნებათ ჩირქოვანი კონიუქტივიტი ან  განმეორებითი 

შუა ყურის მწვავე  ანთება, რომლიც არ რეაგირებდა  ამოქსიცილინზე, 

რეკომენდებულია ამოქსიცილინ-კლავულანატი .  

 

ანტიბიოტიკოთერაპია  შუა ყურის მწვავე ანთების დროს მოცემულია ცხრილში N 15  
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ანტიბიოტიკოთერაპიის ხანგრძლივობა:  

ამოქსიცილინი, ამოქსიცილინ კლავულანატი, ორალური ცეფალოსპორინები, 

კლარითრომიცინი და კლინდამიცინი: 

 2 წლამდე ასაკი ყველა და ნებისმიერი ასაკის ბავშვი ტიმპანური მემბრანის 

პერფორაციით ან განმეორებითი შუა ყურის მწვავე ანთების ანამნეზით - 10 დღე; 

 2 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვი დაუზიანებელი  ტიმპანური მემბრანით და 

განმეორებითი შუა ყურის მწვავე ანთების ანამნეზის გარეშე - 5-7 დღე; 

ცეფტრიაქსონი: 1 დან 3 დოზამდე, სიმპტომების მდგრადობის მიხედვით; 

 აზიტრომიცინი: 5 დღე. 

ცხრილი N 15 . ანტიბიოტიკოთერაპია  შუა ყურის მწვავე ანთების დროს  

ანტიბიოტიკი მიღების წესი დოზირება მაქსიმალური 

სადღეღამისო 

დოზა  

პირველი რიგის  ანტიბიოტიკები 

ამოქსიცილინი ორალური  90 მგ/კგ/დღეში, 2 მიღებაზე 3 გ/დღეში 

ამოქსიცლინი 

კლავულანატი 

ორალური 90 მგ/კგ/დღეში, 2 მიღებაზე 3 გ/დღეში 

(ამოქსიცილინის 

კომპონენტის 

მიხედვით) 

პენიცილინზე მსუბუქი ალერგიის შემთხვევაში (ანაფილაქსიის, ბრონქოსპაზმის ან 

ანგიოედემის გარეშე) 

ცეფდინირი  ორალური 14 მგ/კგ დღეში 1 ან 2 მიღებაზე 600მგ/დღეში 

ცეფპოდოქსიმი ორალური 10მგ/კგ/დღეში 2 მიღებაზე 400 მგ/დღეში 

ცეფუროქსიმის 

სუსპენზია 

ორალური 30მგ/კდ/დღეში 2 მიღებაზე 1გ/დღეში 

ცეფტრიაქსონი კუნთში და/ან 

ვენაში 

50 მგ/დღეში 1გ/დღეში 

ანტიბიოტიკები ბეტალაქტამებზე   (ცეფალოსპორინის ჩათვლით ) მძიმე  რეაქციის დროს 

აზიტრომიცინი ორალური 10 მგ/კგ ერთჯერ დღეში პირველ 

დღეს, შემდეგ 5 მგ/კგ ერთჯერ 

დღეში მეორედან მეხუთე დღის 

ჩათვლით. 

500 მგ/კგ პირველ 

დღეს; 250 მგ/კგ 

მეორედან მეხუთე 

დღის ჩათვლით ; 

კლარითრომიცნი ორალური 15 მგ/კგ /დღეში 2 მიღებაზე 1გ/დღეში 

კლინდამიცნი ორალური 20- 30 მგ/კგ/დღეში, 3 მიღებზე. 1.8გ/დღეში 
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დანართი - ოტოსკოპიის დროს ტიმპანური მემბრანის შეფასება 

 

ნორმალური ტიმპანური მემბრანა 

 

ამობურცული ტიმპანური მემბრანა შუა ყურის მწვავე ანთების დროს: 
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9. მოსალოდნელი შედეგები 

ბავშვთა ასაკში ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის მძიმე მიმდინარეობის და 

თანდართული გართულებების შემცირება, ჰოსპიტალიზციის შემთხვევაბის, 

არარაციონალური ანტიბიოტიკოთრაპიის და პოლიპრაგმაზიის შემცირება.  

10.  აუდიტის კრიტერიუმები 
 

სტრუქტურის აუდიტი: 

 რამდენ  დაწესებულებას (%) გააჩნია სახელმწიფო პროტოკოლი „ბავშვთა 

ასაკის ზედა სასუნთქი გზების ინფექციების მართვა პირველადი ჯანდაცვის 

რგოლში“?  

 პირველადი რგოლის სამედიცინო დაწესებულების პერსონალს (%) აქვს 

გავლილი ტრენინგი მოცემული პროტოკოლის პრაქტიკაში დანერგვის 

თვალსაზრისით?  

 სამედიცინო დაწესებულებას ( %)  აქვს  ყველა სპეციალური აღჭურვილობა, 

რომელიც საჭიროა მოცემული პროტოკოლის ეფეტურად 

განხორციელებისთვის; 

კლინიკური პროცესის ინდიკატორები: 

 პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში ზედა სასუნთქი სისტემის 

დაავადებების მქონე პაციენტთა (%), რომელთა მართვა ტარდებოდა 

პროტოკოლის შესაბამისად?  

 რამდენ შემთხვევაშია (%) ადეკვატურად დოკუმენტირებული პაციენტის 

ანამნეზი და ობიექტური მონაცემები და შესაბამისი გადაწყვეტილება 

სამედიცინო ბარათში?  

 ზედა სასუნთქი სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტთა რამდენ % იყო 

დროულად  ადეკვატურად რეფერირებული ჰოსპიტალიზაციისთვის?  

გამოსავლის შეფასების ინდიკატორები: 

 ზედა სასუნთქი სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტების %, რომელთაც 

ჩაუტარდათ დაავადების, მათ შორის სიმძიმის ადეკვატური შეფასება და  

დიაგნოსტიკა;  

 ზედა სასუნთქი სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტების %, რომელთაც 

ჩაუტარდათ სათანადო მკურნალობა და მართვა;  

 ზედა სასუნთქი სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტების %, რომლებიც 

იყვნენ რეფერირებული სტაციონარში ადეკვატური კრიტერიუმების და 

სიმძიმის გათვალისიწნებით?   

 ზედა სასუნთქი სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტთა %, რომელთაც 

ადეკვატურად დაენიშნათ ანტიბიოტიკი?  

 ზედა სასუნთქი სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტთა %, რომელთაც  

დაენიშნათ პირველი რიგის ანტიბიოტიკი? 
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11.  პროტოკოლის გადახედვის ვადები 
 

პროტოკოლის გადახედვა რეკომენდებულია 3 წლის ვადაში. 

12.  პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 
 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური 

ოჯახის / სოფლის ექიმი / 

პედიატრი  

პაციენტის გასინჯვის ჩატარება 

დაავადების დიაგნოსტიკა და 

მართვა  

სამედიცინო დოკუმენტაციის 

წარმოება 

სავალდებულო 

ექთანი საჭირო მანიპულაციის  ჩატარება 

(ტემპერატურის გაზომვა, აწონვა,  

სამედიცინო დოკუმენტაციის 

შენახვა) 

სავალდებულო 

რეგისტრატორი პაციენტების ჩაწერის და ექიმთან 

ვიზიტების, მათ შორის ბინაზე 

გამოძახები ორგანიზება 

სავალდებულო 

მენეჯერი/ადმინისტრატო

რი 

პროტოკოლის დანერგვის 

ხელშეწყობა; 

დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

აუდიტის ჩატარება და შედეგების 

ანალიზი 

სავალდებულო 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

აღჭურვილობა  ოტოსკოპი,  ლაბორატორიული 

დიაგნოსტიკის საშუალებები, მათ 

შორის ახალი კორონავირუსული 

ინფექციის ტესტ სისტემები, 

ტემპერატურის საზომი, სასწორი, 

სატურომეტრი 

სავალდებულო 

საგანმანათლებლო მასალა პაციენტის და მისი მშობლის 

განათლება 
სასურველი 
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13.  რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ 

დონეზე 
 

პროტოკოლის ადაპტირება ადგილობრივ დონეზე შესაძლებელია განხორციელდეს 

სამედიცინო დაწესებულების შესაძლებლობების მიხედვით. 

არსებული პროტოკოლი ასახავს წყარო გაიდლაინების ძირითად რეკომენდაციებს. 

შეტანილია მხოლოდ ერთი ადაპტირება, დამატების სახით (იხ. ცხრილი). 

 

წყარო გაიდლაინის 

რეკომენდაცია  

ადგილობრივი ვარიანტი განმარტება 

ფარინგიტის და 

ტონზილიტის  

გაიდლაინები 

ლაბორატორიული 

კვლევისთვის 

რეკომენდაციას უწევს 

მხოლოდ სტრეპტოკოკის 

დეტექციის სწრაფ ტესტს 

და ხახის ნაცხის 

ბაქტერიოლოგიას.    

მოცემულ პროტოკოლს 

დაემატა სისხლის 

საერთო ანალიზის და ც 

რეაქტიული ცილის 

განსაზღვრა, როგორც 

პროტოკოლში მოცემული 

კვლევის ალტერნატივა 

ადაპტაციის საჭიროება 

მოითხოვა პირველადი 

ჯანდაცვის 

დაწესებულებაში ხახის 

ნაცხის 

ბაქტერიოლოგიური 

კვლევის და 

სტრეპტოკოკის 

გამოვლენის სწრაფი 

ტესტის არარსებობას.   

 

პროტოკოლის პრაქტიკაში ადაპტაციისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი 

ღონისძიებების განხორციელება:  

 პროტოკოლის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

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

 პროტოკოლის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის 

შემუშავება და ჯანდაცვის პერსონალისათვის ტრენინგების ორგანიზება; 

 პროტოკოლის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტის 

საშუალებით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moh.gov.ge/
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14.  გამოყენებული ლიტერატურა 

1. Up to date -  The common cold in children: Clinical features and diagnosis 20/21 

2. Up to date  - The common cold in children: Management and prevention 20/21 

3. Katharine C. DeGeorge, MD at all - Treatment of the Common Cold - American 

Family Physician: 2019 September Volume 100, Number 5 

4. MSF medical guidelines. Médecins Sans Frontiers. Clinical guidelines - Diagnosis and 

treatment manual. January 2021 

5. BMG Best Practice Common Cold – last updated 2020 

6. G. Michael Allan MD, Bruce Arroll MB ChB PhD - Prevention and treatment of the 

common cold: making sense of the evidence; Canadian Medical Association CMAJ, 

February 18, 2014, 186 

7. Institute for clinical improvement-  Health Care Guideline Diagnosis and Treatment 

of Respiratory Illness in Children and Adultს - 2013 

8. Up to date -   Evaluation of sore throat in children. 20/21 

9. Up to date -   Group A streptococcal tonsillopharyngitis in children and adolescents: 

Clinical features and diagnosis. 20/21 

10. Up to date -   Treatment and prevention of streptococcal pharyngitis in adults and 

children. 20/21 

11. Canadian Family Physician -  Pharyngitis Approach to diagnosis and treatment Vol 

66: APRIL | AVRIL 2020 |- Le Médecin de famille Сanadien 

12. MONICA G. KALRA, DO and all - Common Questions About Streptococcal 

Pharyngitis   American Academy of Family Physicians. 2016 

13. American Academy of Otorinolaringolog – head and neck surgery - Tonsillectomy in 

Children: Update to Guidelines for Treating and Managing Care February 5, 2019  

14. Working Group on The Development of Clinical Practice Guidelines of the Hong 

Kong College of Paediatricians, Hong Kong Practice Recommendation for the 

Management of Acute Pharyngitis HK J Paediatr (new series) 2015;20:156-162 

15.  IDSA Updates Guideline for Managing Group A Streptococcal Pharyngitis   Practice 

Guidelines American Family Physician September 1, 2013 ◆ Volume 88, Number 5 

16. ESCMID Sore throat guideline group – Guideline for management of acute sore 

throat, J clinical microbiology and infection 2012  

17. ვირუსული კრუპის მართვა - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (2015) 

18. Up-to-date - Croup: Approach to management (2020) 

19. Up-to-date - Croup: Clinical features, evaluation, and diagnosis (2020) 

20. Up to date –  Acute bacterial rhinosinusitis in children: Clinical features and 

diagnosis. 20/21 

21.  Up to date -Acute bacterial rhinosinusitis in children: Microbiology and 

management.20/21 

22. Iintermountain healthcare -Diagnosis and management of Acute Sinusitis in Adults 

and Children.  Update 2019;  https://intermountainhealthcare.org  

https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-children-clinical-features-and-diagnosis?csi=3a10e212-e73d-4c4f-a985-d40e188964a9&source=contentShare
https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-children-management-and-prevention?csi=e14b2d6b-d8c2-49aa-92e2-7f740c2b8d0c&source=contentShare
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15.  პროტოკოლის ავტორები 

 
 მაია ხერხეულიძე - ექიმი-პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის  

პედიატრიული დეპარტამენტის პროფესორი. თსსუ-ის გივი ჟვანიას 

სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა. 

 ნანი ყავლაშვილი - ექიმი-პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის 

საერთაშორისო ფაკულტეტის  პედიატრიული დეპარტამენტის ასოცირებული 

პროფესორი. მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო. 

 ეკა კანდელაკი - ექიმი-პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის 

საერთაშორისო ფაკულტეტის  პედიატრიული დეპარტამენტის ასოცირებული 

პროფესორი. მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს 

ამბულატორიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 
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 ივანე ჩხაიძე - ექიმი-პედიატრი, ბავშვთა პულმონოლოგი, მედიცინის 

მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო 

ფაკულტეტის  პედიატრიული დეპარტამენტის  პროფესორი, მ.იაშვილის სახ. 

ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი, 

საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, 

პულმონოლოგიაში აკრედიტაციის ევროპული საბჭოს (EBAP) ექსპერტი. 


