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1. პროტოკოლის დასახელება    

ცხელება ადრეულ ბავშვთა ასაკში - დიაგნოსტიკა და მართვა პირველადი ჯანდაცვის 

რგოლში 

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები  

დასახელება კოდი  

კლინიკური მდგომარეობის დასახელება   

ცხელება R50.0 

მუდმივი ცხელება R50.1 

არამდგრადი ცხელება R50.9 

სხვა და უცნობი წარმოშობის ცხელება  R50 

ჩარევის დასახელება  

სხეულის ტემპერატურის დინამიკა WNFA00 

ოტოსკოპია    

ლაბორატორიული მომსახურების დასახელება   

სისხლის საერთო ანალიზი BL.6  

შარდის საერთო ანალიზი UR 7  

“C“ რეაქტიული პროტეინის განსაზღვრა BL.7.11  

ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება MB.2  

გულმკერდის ღრუს ორგანოების რენტგენოლოგიური 

გამოკვლევა  

GDDA1A 

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

განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის 

მეთოდით  

 

 

MB.10 
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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 

თანამედროვე მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები და 

გაიდლაინები. ლიტერატურის სრული ნუსხა პროტოკოლს თან ერთვის.   

4. პროტოკოლის მიზანი 

პროტოკოლის მიზანია პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში ადრეული ასაკის 

ბავშვთა ცხელებით (8 წლამდე) მიმდინარე დაავადებების დიაგნოსტიკის,  მართვისა   

და რეფერალის ხარისხის გაუმჯობესება, თანამედროვე, მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული რეკომენაციების დანერგვის გზით, რაც ხელს შეუწყობს  ერთი მხრივ 

გართულებების პრევენციას, ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის და ხანგრძლივობის 

შემცირებას, ხოლო მეორე მხრივ პოლიპრაგმაზიის თავიდან აცილებას.  

5. სამიზნე ჯგუფი 

ადრეული ასაკის პაციენტები ცხელებით, ლოკალური სიმპტომებით ან მის გარეშე.   

6. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის რგოლის დაწესებულებებში 

დასაქმებული ჯანდაცვის პერსონალისთვის: 

 ოჯახის ექიმები; 

 სოფლის ექიმები;  

 პედიატრები; 

 ექთნები; 

 უმცროსი ექიმები და რეზიდენტები. 
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7. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 

პროტოკოლის გამოყენება იწყება შესაბამისი სერვისის მიმწოდებელ 

დაწესებულებაში - პირველადი ჯანდაცვის რგოლში - პაციენტის მიმართვისთანავე.  

8. რეკომენდაცია 

 

8.1 შესავალი / დეფინიცია  

ცხელება სხეულის ტემპერატურის ნორმაზე მეტად მომატებაა, რაც წარმოადგენს 

ორგანიზმის ბიოლოგიურ საპასუხო რეაქციას და რეგულირდება ცენტრალური 

ნერვული სისტემის მიერ. ცხელება ხშირ შემთხვევაში ორგანიზმის დამცველობითი 

რეაქციაა სხვადასხვა პათოლოგიურ გამღიზიანებელზე.  

სხეულის ტემპერატურას არეგულირებს ჰიპოთალამუსში არსებული 

თერმორეგულაციის ცენტრი, რომელიც ამყარებს წონასწორობას სითბოს 

პროდუქციასა (ხორციელდება კუნთების და ღვიძლის მეტაბოლური აქტივობით) და 

სითბოს გაცემას (კანიდან და ფილტვებიდან) შორის. თერმორეგულაციაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გარემოს ტემპერატურა. გარემოს მკვეთრად მაღალი 

ტემპერატურის შემთხვევაში (>35 გრადუსზე) ორგანიზმის უნარი გასცეს სითბო 

შეზღუდულია, რაც შესაძლებელია გახდეს გადახურების მიზეზი.  

 

ცხელება ბავშვთა ასაკში პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მიმართვიანობის ერთ-

ერთი უხშირესი მიზეზია, შემთხვევათა უდიდეს ნაწილში იგი თვითლიმიტირებად 

ვირუსულ ინფექციას სდევს თან, თუმცა შესაძლებელია წარმოადგენდეს მძიმე და 

განსაკუთრებით საშიში დაავადების ერთ-ერთ პირველ სიმპტომს.  

ცხელებად ითვლება რექტალური ტემპერატურის მომატება 38°C-ზე, ან აქსილარული, 

ორალური და ტიმპანური ტემპერატურის მომატება 37,5°C -ზე მეტად.  

საყურადღებო ცხელებად ითვლება აქსილარული ტემპერატურა: 

 3 თვემდე ასაკის ბავშვებში - ≥38.0°C;  

არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე პირველადი ჯანდაცვის 

დაწესებულებაში 0-დან 18 წლამდე ასაკის პაციენტს, რომელსაც აღენიშნება ცხელება 

რეკომენდებულია ჩაუტარდეს ტესტირება ახალ კორონავირუსულ ინფექციაზე. ახალი 

კორონავირუსული ინფექციის დადასტურების შემთხვევაში პაციენტის მართვა 

ეფუძნება შესაბამის პროტოკოლს. 
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 3 თვიდან  3 წლამდე ასაკში - ≥39.0°C; 

 მოზრდილ ბავშვებსა და მოზარდებში -≥39.5°C. 

საყურადღებო ცხელების შემთხვევაში იზრდება მძიმე ინფექციის არსებობის რისკი, 

თუმცა შესაძლებლია მძიმე ინფექცია ვლინდებოდეს შედარებით დაბალი 

ტემპერატურის ფონზეც.   

ცხელება ლოკალური სიმპტომებით - ცხელებასთან ერთად აღინიშნება ლოკალური 

სიმპტომები, რომელიც საშუალებას იძლევა დაისვას კონკრეტული დიაგნოზი. ის 

უხშირესად დაკავშირებულია ვირუსულ  (მაგ.: SARS-CoV-2, ზედა სასუნთქი გზების 

ინფექცია, კრუპი, წითელა და სხვ.) ან ბაქტერიულ ინფექციასთან (მაგ.: ოტიტი, 

ფარინგიტი, პნევმონია, საშარდე გზების ინფექცია და სხვ.). ცხელების მქონე 

პაციენტთა 50-60 %-ში ვლინდება ლოკალური სიმპტომები.  

ცხელება ლოკალური სიმპტომების (ფოკუსის/კერის) გარეშე - ანამნეზური და 

გასინჯვის მონაცემების საფუძველზე ვერ დგინდება ცხელების მიზეზი მანამდე 

ჯანმრთელ  ბავშვთან.  ასეთ შემთხვევაში მაღალია საშარდე გზების ინფექციის, 

პნევმონიის, ბაქტერიემიის ხვედრითი წილი. ბავშვებში ცხელება ლოკალური 

სიპტომების გარეშე შესაძლებელია გამოვლინდებს SARS-CoV-2 ინფექციის დროსაც.  

უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება -  ცხელება (>38.3°C) გრძელდება მინიმუმ 8 დღე, 

ცხელება ვლინდება ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე და ანამნეზის, გასინჯვისა და 

საწყისი ლაბორატორიული კვლევის მონაცემებით ვერ დგინდება დიაგნოზი. 

მნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს ცხელება მიმდინარეობს ხანგრძლივად, თუ ეს არის 

ცხელების განმეორებითი ეპიზოდები, რომლებიც სხვადასხვა ინფექციას 

უკავშირდება. 

 

 

8.2 ტემპერატურის გაზომვა  

 4 კვირაზე უმცროსი ასაკის ბავშვებში რეკომენდებულია სხეულის ტემპერატურის 

გაზომვა ელექტრონული თერმომეტრის საშუალებით იღლიის ფოსოში; 

 4 კვირიდან 5 წლამდე ასაკში ტემპერატურა მიზანშეწონილია გაიზომოს ქვემოთ 

ჩამოთვლილიდან ერთ–ერთი მეთოდით: 

 ელექტრონული თერმომეტრით იღლიაში; 

 ინფრაწითელი ტიმპანური თერმომეტრით. 

5 წლამდე ასაკის ბავშვებში ორალური თერმომეტრია რუტინულად არ გამოიყენება, 

რამდენადაც ეს მეთოდი საკმაოდ ინვაზიურია და მოცემულ ასაკში გარკვეული 

საფრთხის შემცველიც. ორალური თერმომეტრიის გამოყენება შესაძლებელია 



7 

 

შედარებით მოზრდილ ბავშვებში, რომლებიც ადვილად მისდევენ ინსტრუქციას. 

ორალური ტემპერატურა ჩვეულებრივ 0,6-1 გრადუსით ნაკლებია რექტალურ 

ტემპერატურაზე, რაც პირით სუნთქვასთან არის დაკავშირებული.  

რექტალურად ტემპერატურის გაზომვა შესაძლებელია მცირე ასაკის ბავშვებში, 

თუმცა მისი ინვაზიურობის გამო რუტინულად მისი გამოყენება არ არის 

რეკომენდებული და უპირატესობა ენიჭება იღლიის ტემპერატურის გაზომვას. 

რექტალური ტემპერატურა აღემატება აქსილარულს (0,5-0,80).  

შუბლის დისტანციური ინფრაწითელი თერმომეტრი არაზუსტია, ამიტომ 

უპირატესობა ენიჭება ტემპერატურის გაზომვის სხვა მეთოდებს. 

არ არის რეკომენდებული ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრის გამოყენება,  ვინაიდან 

მისი დაზიანების დროს მაღალია ორგანიზმზე ვერცხლისწყლის ტოქსიკური  

ზემოქმედების ალბათობა.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი და სერიოზულად უნდა 

იყოს განხილული მშობლის სუბიექტური აზრი (ხელით, ტუჩით შეფასებული 

ტემპერატურა) ბავშვის სხეულის ტემპერატურის მომატებასთან დაკავშირებით.  

 

8.3 ანამნეზი,  კლინიკური ნიშნები, სიმძიმის შეფასება  და პაციენტის ობიექტური 

გასინჯვა  

8.3.1 ანამნეზი,  კლინიკური ნიშნები და სიმძიმის შეფასება 

ცხელების მქონე ბავშვის შეფასებისას მნიშვნელოვანია პირველ რიგში დადგინდეს ან 

გამოირიცხოს მძიმე, სიცოცხლისთვის საშიში სერიოზული დაავადების არსებობა.  

იმუნოკომპრომეტირებული პაციენტები (სიმსივნური დაავადებები, სპლენექტომია, 

შიდსი და სხვა თანდაყოლილი და შეძენელი იმუნოდეფიციტი) საჭიროებენ 

განსაკუთრებულ მეთვალყურეობას.  

ცხელებით მიმდინარე მძიმე დაავადების გამორიცხვის მიზნით მნიშვნელოვანია  

შეფასდეს ცხელების და მასთან ასოცირებული სიმპტომების სიმძიმის ხარისხი და 

ე.წ. საშიშროების ნიშნები, რომელთა არსებობის შემთხვევაში იზრდება მძიმე 

ინფექციის რისკი:  

საშიშროების ნიშნებს 1 თვეზე მეტი ასაკის ბავშვებში მიეკუთვნება: 

 ქცევითი მაჩვენებლები 

 ტირილის ხასიათის ცვლილება; 

 ძილიანობა; 

 ძლიერი აგზნება, როდესაც შეუძლებელია ბავშვის დაწყნარება;  

 კვნესა. 
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 კარდიოვასკულური/რესპირაციული ნიშნები: 

 ციანოზი; 

 პერიფერიული ცირკულაციის დარღვევა; 

 ტაქიპნოე; 

 დისპნოე; 

 აუსკულტაციით სუნთქვის შესუსტება; 

 აუსკულტაციით სველი ხიხინი/კრეპიტაცია. 

 სხვა ფაქტორები 

 კანის ელასტიურობის დაქვეითება; 

 ჰიპოტენზია; 

 მენინგეალური გარსების გაღიზიანების ნიშნები;  

 პეტექიური გამონაყარი; 

 გულყრა; 

 ცნობიერების დარღვევა. 

 ზოგადი  

 დედის სუბიექტური შეგრძნება; 

 ექიმის ინტუიცია. 

 

ბავშვებში ცხელებით მიმდინარე დაავადების სიმძიმის შეფასება ეფუძნება 

არამარტო ტემპერატურის მაჩვენებელს და ცხელების ხანგრძლივობას, არამედ 

ბავშვის ზოგად მდგომარეობასა და სრულ კლინიკურ სურათს.   

გასათვალისწინებელია, რომ 3 თვემდე ასაკის  ჩვილებს ტემპერატურით >38°C აქვთ  

სერიოზული დაავადების არსებობის შედარებით მაღალი რისკი. სერიოზული 

დაავადების რისკი იზრდება, თუ  3 დან 36 თვემდე ასაკში ტემპერატურა >39°C, 

ხოლო მოზრდილ ბავშვებში - > 39,5°C. 

ცხელებით მიმდინარე დაავადების სიმძიმის შეფასება საშუალებას იძლევა 

გამოვლინდეს მძიმე ინფექციის რისკი, რაც მოითხოვს პაციენტის 

ჰოსპიტალიზაციას. შეფასება ტარდება შუქნიშნის პრინციპზე აგებული სქემის 

მიხედვით (ცხრილი 1).  

 

ცხრილი 1. ცხელებით მიმდინარე დაავადების სიმძიმის შეფასება  

 

 მწვანე–დაბალი რისკი 

 

ყვითელი–საშუალო 

რისკი 

წითელი – მაღალი რისკი 

ფერი (კანი, ნორმალური  ფერმკრთალი   ფერმკრთალი 
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ტუჩები, 

ენა)  

 აჭრელებული 

 მონაცრისფრო 

 ციანოზური  

აქტივობა   ადეკვატურად 

რეაგირებს გარეგან 

გამღიზიანებელზე,  

 იღიმება, ფხიზლობს, 

ან ადვილად 

იღვიძებს 

 ადეკვატურად ტირის  

 გარეგან 

გაღიზიანებაზე 

არაადეკვატურად 

რეაგირებს 

 არ იღიმება 

 ფხიზლდება 

მხოლოდ ძლიერი 

გამღიზიანებლის 

საპასუხოდ 

 დაქვეითებულია 

აქტივობა 

 არ აქვს რეაქცია 

გარეგან 

გამღიზიანებელზე  

 აქვს ავადმყოფური/ 

ტოქსიკური 

შესახედაობა 

  ვერ ფხიზლდება, 

ძლიერ 

გამღიზიანებელზე, ან 

შეიძლება გაიღვიძოს, 

თუმცა ვერ 

ინარჩუნებს 

სიფხიზლეს 

 სუსტი, მაღალი 

ტონალობის ან 

გახანგრძლივებული 

ტირილი 

რესპირაცია ნომალური   ნესტოების ბერვა;  

 ტაქიპნოე - 

სუნთქვის სიხშირე  

   - >50 (2–12 თვე), 

   - >40 (>12 თვე);  

 სატურაცია ≤ 95 % 

(ოთახის ჰაერზე)  

 აუსკულტაციით 

კრეპიტაცია ან 

სველი ხიხინი 

 გრანტინგი - მკვნესარე 

სუნთქვა - მოკლე, 

ღრმა გაძნელებული 

ამოსუნთქვით   

 ტაქიპნოე - სუნთქვის 

სიხშირე >60-ზე,  

 საშუალო  (ზომიერი) 

ან მძიმედ 

გამოხატული 

გულმკერდის 

რეტრაქცია 

ცირკულაცი

ა და 

ჰიდრატაცია  

 კანის ტურგორი და 

თვალები - ნორმაში 

 ლორწოვანი გარსები 

სველი  

 ტაქიკარდია  

- P >160 (<12 

თვემდე) 

- P >150 (12–24 

 კანის ტურგორი -

დაქვეითებული  
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თვემდე)   

- P >140 (2–5 წ)  

 კაპილარული ავსება 

≥ 3 წმ  

 ლორწოვანი გარსები 

მშრალი  

 კვების პრობლემა 

ჩვილებში,  

 შარდვა 

შემცირებული  

სხვა 

ნიშნები 

 არ არის 

გამოხატული 

ყვითელი ან 

წითელი სვეტში 

მოცემული 

სიმპტომები  

 ასაკი 3-6 თვე T≥ 39C, 

 შემცივნება, კანკალი,   

 ცხელება ≥ 5 დღეზე,   

 სახსრის ან კიდურის 

შეშუპება,  

 კიდურის 

მოძრაობის 

შეზღუდვა ან 

უმოძრაობა, 

ყრდნობის 

შეუძლებლობა  

 ასაკი<3თვეზე T≥ 38C,  

 გამონაყარი, რომელიც 

არ ფერმკრთალდება 

ხელის დაჭერისას,  

 დაჭიმული 

ყიფლიბანდი,  

 კისრის რიგიდობა,  

 ეპისტატუსი,  

 ფოკალური 

ნევროლოგიური 

სიმპტომატიკა,  

 ფოკალური გულყრა  

 

ცხელებით მიმდინარე დაავადების  სიმძიმის შეფასების ცხრილი საშუალებას 

იძლევა სწრაფად მოხდეს იმ პაციენტების გამოვლენა, რომლებიც საჭიროებენ 

სტაციონარში რეფერალს.  

თუ პაციენტი არ საჭიროებს დაუყოვნებელ რეფერალს სტაციონარში, 

მნიშვნელოვანია დეტალურად შეფასდეს ანამნეზი, თანმხლები სიმპტომები და 

ჩატარდეს სრულყოფილი ობიექტური გასინჯვა ორგანიზმის ყველა სისტემის 

შეფასებით ცხელებით მიმდინარე დაავადების დიაგნოსტიკისა და ადეკვატური 

მართვისთვის.  

ანამნეზიდან ყურადღება ექცევა შემდეგს: 

 ტემპერატურის მაჩვენებელი, ცხელების დაწყების დრო, ტიპი და  

ხანგრძლივობა. ცხელების შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია პაციენტის 

ცხელების დღიური (თუ იწერს დროს და ტემპერატურის მაჩვენებლებს, პასუხს 
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ანტიპირეტულ თერაპიაზე). მხოლოდ ცხელების მიმდინარეობითა და 

ხანგრძლივობით ხშირად ვერ ხერხდება ძირითადი დაავადების დიაგნოსტიკა,  

თუმცა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებას ცხელების განსხვავებული ტიპი 

ახასიათებს (იხ. ცხრილი 2). 

 

ცხრილი 2. ცხელების სხვადასხვა ტიპი  

ცხელების ტიპი აღწერა შესაძლო მიზეზები 

ხანგამოშვებითი - 

ინტერმისიული 

ცხელება მაღალი პიკით 

და სწრაფი სიცხის 

დაწევით ნორმალურ 

ტემპერატურამდე 

 

 უხშირესად - პიოგენური 

ინფექცია  

 ტუბერკულოზი 

 იუვენილური 

იდიოპათიური ართრიტი 

 ლიმფომა, ლეიკემია 

ხანგანელებითი- 

რემისიული 

 

ტემპერატურა 

დღე‐ღამეში 1o C–ზე 

მეტით ცვალებადობს, 

მაგრამ ნორმას  არ 

უბრუნდება 

 ვირუსული ინფექცია   

 ბაქტერიული ინფექცია 

 სარკოიდოზი 

 ლიმფომა, ლეიკემია 

მუდმივი  

 

ტემპერატურის 

მერყეობა დღე‐ღამეში არ 

აღემატება 1o C–ს 

 ვირუსული ინფექცია  

 ბრუცელოზი 

 სხვა ინფექციები 

მორეციდივე  ფებრილურ ეპიზოდს 

მოყვება აფებრილური 

ეპიზოდი, რომელიც 

გრძელდება 1დღეზე მეტ 

ხანს 

 მალარია 

 თაგვის ნაკბენის ცხელება  

 ბორელიოზი 

 ლიმფომა, ლეიკემია 

შებრუნებითი -

რეკურენტული 

6 თვეზე მეტი პერიოდის 

განმავლობაში 

განმეორებითი 

ცხელების ეპიზოდები 

 ცნს-ის მიერ ტემპერატურის 

კონტროლის დარღვევა   

 მეტაბოლური დარღვევები 

 პერიოდული დაავადებები 

(ციკლური ნეიტროპენია,  

ჰიპერიმუნოგლობულინ  D 

სინდრომი, PFAPA 

სინდრომი და სხვ.) 
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 იმუნოდეფიციტური 

მდგომარეობები  

 

 მნიშვნელოვანია შეფასდეს ცხელებასთან ასოცირებული ჩივილები და 

ნიშნები:  

- ზოგადი - სისუსტე, თავის ტკივილი, მიალგია, შემცივნება. უნდა 

დადგინდეს, მცირდება თუ არა მოცემული სიმპტომები სიცხის დაწევის  

პერიოდში. თუ სიმპტომები გრძელდება ტემპერატურის ნორმაში 

დაბრუნების შემდეგ, მაღალია მძიმე დაავადების არსებობის რისკი. თუ 

პაციენტს აღნიშნება მაღალი ცხელება სხვა თანმხლები სიმპტომის გარეშე,  

აუცილებელია ცხელების არსებობა დაადასტუროს მშობლის გარდა სხვა 

პიროვნებამაც, რომ გამოირიცხოს მოგონილი “ყალბი“ ცხელება. არსებობს 

ე.წ. „მიუნჰაუზენის სინდრომის“ (მოგონილი დაავადების) არსებობის 

რისკი. აუცილებელია შეფასდეს რამდენად შეუძლია ჩვილს კვება ან 

უფროს ბავშვს სითხის მიღება. თუ ცხელებასთან ერთად ჩვილი საერთოდ 

ვერ წოვს, ხოლო უფროსი ბავშვი ვერ იღებს სითხეს, მაღალია მძიმე 

დაავადების არსებობის რისკი და საჭიროა პაციენტის სტაციონარში 

რეფერალი.  

- ცხელებასთან ასოცირებული ოფლიანობა - ცხელება, სიცხის აუტანლობასა 

და მკვეთრ ოფლიანობასთან ერთად ახასიათებს ჰიპერთირეოიდიზმს. თუ 

ცხელებასა და სიცხის აუტანლობასთან ერთად საერთოდ არ ვლინდება 

ოფლიანობა, სავარაუდოა ექტოდერმული დისპლაზიის არსებობა. თუ 

მაღალი ტემპერატურის დაწევისას  საერთოდ არ აღინიშნება ოფლიანობა 

შესაძლებელია მოგონილი „ყალბი“ ცხელების  სინდრომის არსებობა. 

- რესპირაციული და გულ-სისხლძარღვთა სიმპტომები (ხველა, ცხვირიდან 

გამონადენი და მისი ხასიათი, ყურის და ყელის ტკივილი, გახშირებული ან 

გაძნელებული სუნთქვა და სხვ.), რომელთა არსებობის შემთხვევაში 

სავარაუდოა ზედა ან ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციის არსებობა. გულ-

სისხლძარღვთა სისტემის სიმპტომებიდან შესაძლებელია, ვლინდებოდეს  

გულის ფრიალი, ადვილად დაღლა, ზრდის შეფერხება, ციანოზი და სხვ.  

- კონიუქტივიტი, შესაძლებელია განვითარდეს სხვადასხვა ინფექციის 

(ადენო- და ეპშტეინ-ბარის ვირუსული ინფექცია, წითელა, ტულარემია), 

ასევე  არაინფექციური დაავადებების (კავასაკის დაავადება) დროს.  

- კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმპტომები (ღებინება, დიარეა, მუცლის ტკივილი, 

სისხლიანი განავალი) - შესაძლებელია მიუთითებდეს როგორც ინფექციურ 
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დაავადებებზე (ვირუსული, ბაქტერიული, პარაზიტული ინფექცია), ისე 

არაინფექციურ პათოლოგიაზე, როგორიცაა გაღიზიანებული ნაწლავის 

სინდრომი და სხვ.  

- საშარდე სისტემის დაზიანების სიმპტომები (დიზურია, მტკივნეული და/ან 

ხშირი შარდვა, მუცლის ქვედა ნაწილის ტკივილი, წელის ტკივილი) 

მიუთითებს საშარდე გზების ინფექციაზე. 

- კანისა და ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაზიანების სიმპტომები - უნდა 

შეფასდეს გამონაყარი, მისი ხასიათი, გავრცელება. სახსრის ტკივილი, 

შეშუპება, მოძაობის შეზღუდვა ვლინდება როგორც რევმატული 

დაავადებების, ისე რეაქტიული ართრიტების შემთხვევაში. ძვლების და 

სახსრების ტკივილი ასევე ახასიათებს ლეიკემიას, ბრუცელოზს, სეპტიურ 

ართრიტს, ოსტეომიელიტს, ლიმფომას და სხვ.  

- ნევროლოგიური სიმტომები - ძილიანობა ან პირიქით ძლიერი აგზნება, 

გულყრა მიმდინარე დაავადების დროს მოითხოვს ცნს-ის დარღვევების, 

მათ შორის ინფექციების (მენინგიტის, ენცეფალიტის) გამორიცხვას.  

 ცხელების წინ მოკლე პერიოდში გადატანილი მუცლის ღრუს ქირურგიული 

ჩარევა - მნიშვნელოვანია გამოირიცხოს პოსტოპერაციული აბსცესის არსებობა.  

 ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია - ინფექციურ დაავადებასთან კონტაქტის და 

ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით შესაძლებელია დადგინდეს ცხელებით 

მიმდინარე დაავადების დიაგნოზი. 

 ფონური, თანმხლები დაავადებები.  

 მიღებული მედიკამენტები - შესაძლებელია თავად მედიკამენტი 

წარმოადგენდეს ცხელების მიზეზს.  

 მოგზაურობის ისტორია - თუ პაციენტმა იმოგზაურა სხვადასხვა დაავადების 

მაღალი გავრცელების კერაში, საჭიროა მათი გამორიცხვა მაგ: მალარია, 

ლეიშმანიოზი, ყირიმ-კონგოს ცხელება და სხვ.  

 ცხოველებთან კონტაქტი - როგორც შინაურ, ისე გარეულ ცხოველებთან 

კონტაქტის შემთხვევაში შესაძლებელია ზოონოზური ინფექციის არსებობა, 

როგორიცაა ტოქსოპლაზმოზი, ბრუცელოზი, კატის ნაკაწრის დაავადება და 

სხვ.  

 იმუნიზაციის სტატუსი - ჩატარებული ვაქცინაციის მიხედვით შესაძლებელია 

ცხელებით მიმდინარე მთელი რიგი დაავადებების გამორიცხვა.  

არასრულყოფილი იმუნიზაცია ზრდის ბაქტერიემიის და სერიოზული 

ვირუსული/ბაქტერიული ინფექციის რისკს.  
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 ეთნიკურობა - ზოგიერთი დაავადება ხშირია გარკვეული ეთნოსის 

წარმომადგენლებში - მაგ: პერიოდული ოჯახური ცხელება ვლინდება 

თურქულ, სომხურ, ჩრდილო აფრიკულ და ებრაულ ეთნოსში, ოჯახური 

დისაუტონომია ებრაულ ეთნოსში და სხვ.   

 ოჯახის სოციალური სტატუსი (რამდენად შეძლებს ოჯახი ადეკვატურად 

შეასრულოს დანიშნულება ან შეაფასოს ბავშვის მდგომარეობა, აქვს თუ არა 

ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე).  

8.3.2. ობიექტური  გასინჯვის მონაცემები 

მნიშვნელოვანია პაციენტის სრულყოფილი და დეტალური გასინჯვა, რათა 

დადგინდეს ცხელების შესაძლო მიზეზი. პირველ რიგში უნდა შეფასდეს  ვიტალური 

ნიშნები (გულისცემის და სუნთქვის სიხშირე, არტერიული წნევა, სატურაცია). 

ვიტალური ნიშნების მკვეთრი ცვლილების შემთხვევაში პაციენტს ესაჭიროება 

რეფერალი. ტემპერატურის მომატების პარალელურად ბრადიკარდიის არსებობა 

ზრდის ზოგიერთი ინფექციური დაავადების (ლეგიონელოზი, მალარია, მუცლის 

ტიფი, ლეპტოსპიროზი და სხვ.) არსებობის რისკს. ცხელების დროს უნდა ჩატარდეს 

პაციენტის სრული გასინჯვა. ყურადღება უნდა გამახვილდეს შემდეგ მონაცემებზე:   

 ავადმყოფური ე.წ ტოქსიკური შესახედაობა - ციანოზი, აქტივობის 

დაქვეითება, ჰიპო ან ჰიპერვენტილაცია, აგზნება, ინტერესის დაკარგვა, 

ლეთარგია, ტონუსის დაქვეითება, სუსტი თვალი-თვალთან კონტაქტი, 

გარემოზე არაადეკვატური რეაქცია, ცუდი პერფუზია და ტაქიკარდია.  

 პაციენტის წონა - თუ ცხელებასთან ერთად გამოხატულია  წონის კლება, უნდა 

გამოირიცხოს სისტემური, ავთვისებიანი დაავადებები, გაღიზიანებული 

ნაწლავის სინდრომი, უშაქრო დიაბეტი და სხვ. 

 კანის ფერი, შეშუპება, გამონაყარი - კანზე პეტექიური ან პურპურული 

გამონაყრის არსებობა, რომელიც არ ფერმკრთალდება ზეწოლისას 

შესაძლებელია იყოს მძიმე ინფექციის (მენინგოკოქცემიის, ვასკულიტის, 

რიკეტსიოზის, ინფექციური ენდოკარდიტის და სხვ.) ერთ-ერთი ნიშანი. 

ვასკულიტებისთვის დამახასიათებელია პალპირებადი პურპურული 

გამონაყარი. გამონაყრის ხასიათი, ანამნეზური მონაცემები და გასინჯვის 

შედეგები საშუალებას იძლევა დაისვას სხვადასხვა როგორც ინფექციური  

(წითელა, ჩუტყვავილა, წითურა, ქუნთრუშა, ხელის, ფეხის და პირის 

დაავადება და სხვ.),  ისე არაინფექციური  (რევმატიული ცხელება,  წითელი 

მგლურა და სხვ.)  დაავადების დიაგნოზი.  ცხელებასთან ერთად არსებული 

ურტიკარული გამონაყარი შეიძლება მიუთითებდეს შრატისმიერ 
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დაავადებაზე, ხოლო თავის მიდამოში სებორეული გამონაყარი და კანის 

დაზიანებები - ჰისტიოციტოზზე. უნდა შეფასდეს რბილი ქსოვილების 

ცელულიტის, აბსცესის (შეშუპება, ჰიპერემია, ტკივილი, ადგილობრივად 

ტემპერატურის მატება) არსებობა. 

 დეჰიდრატაციის და პერფუზიის დარღვევის ნიშნები - ამ ნიშნების შეფასება 

მეტად მნიშვნელოვანია,  არამარტო იმ პაციენტებთან, რომელთაც აღენიშნებათ 

სითხის დაკარგვის ანამნეზი (დიარეა, ღებინება), არამედ ყველა პაციენტთან 

ცხელებით. ვინაიდან მაღალი ცხელება, მასთან დაკავშირებული ოფლიანობა, 

სუნთქვის გახშირება იწვევს სითხის გაზრდილ დანაკარგს. თუ პაციენტთან 

ვლინდება კანის ტურგორის დაქვეითება, უცრემლოდ ტირილი, გამომშრალი 

ლორწოვანი გარსები, გახანგრძლივებული კაპილარული ავსების დრო (>3 

წამი) პაცენტს ესაჭიროება რეფერალი. 

 მენინგეალური ნიშნები - დაჭიმული ყიფლიბანდი, საკვების (ჩვილებში) და 

სითხის (უფროსი ასაკის ბავშვებში) მიღების შეუძლებლობა, ლეთარგია, 

არაადეკვატური რეაქცია გამღიზიანებელზე, ძლიერი გაღიაზიანებადობა, 

კისრის რიგიდობა, დადებითი ბრუძინსკისა და კერნინგის ნიშნები. 

 ლიმფური ჯირკვლები - ზომა, მტკივნეულობა, მოძრაობა, რეგიონული თუ 

გენერალიზებული გადიდება. გენერალიზებული ლიმფადენოპათია 

ვლინდება მძიმე გენერალიზებული ინფექციების (ტუბერკულოზი, 

ბრუცელოზი და სხვ), ლიმფომის, ლეიკემიის შემთხვევაში. რეგიონული 

გადიდება მოცემული რეგიონის ანთებით დაავადებაზე მეტყველებს.  

 სასუნთქი სისტემა - ხველის და ცხვირიდან გამონადენის ხასიათი, ცხვირის 

დანამატი ღრუები (ტკივილი ზეწოლისას); სტიდორის, მსტვინავი ან მკვნესარე 

სუნთქვის არსებობა, სუნთქვის სიხშირე (სიხშრის დათვლა მიზანშეწონილია 1 

წთ-ის განმავლობაში), გულმკერდის რეტრაქცია, დამხმარე კუნთების 

მონაწილეობა სუნთქვაში, პერკუტორული და აუსკულტაციური მონაცემები. 

 შუა ყურის მწვავე ანთების ნიშნები (დაფის აპკი - ნაკლებად მობილური, 

ამობურცული, პერფორირებული - გამონადენით).  

 გულ-სისხლძარღვთა დაავადების სიმპტომები -  პულსის სიხშირე და რიტმი  

აუსკულტაციური მონაცემები,  არტერიული წნევა. 

 კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმპტომები - პირის ღრუს ლორწოვანის და ხახის 

ანთებითი დაზიანების ნიშნები - ხახის ჰიპერემია, წყლულების არსებობა 

ხშირად ვლინდება ჰერპესული გინგივოსტომატიტის, კოკსაკის ვირუსით 

განპირობებული ხელის ფეხის და პირის დაავადების, PFAPA-(Periodic Fever, 

Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, cervical Adenitis - პერიოდული ცხელება, აფტოზური 
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სტომატიტი, ფარინგიტი, ცერვიკალური ადენიტი) სინდრომის დროს; ჟოლოსებრი 

ენა, ტონზილების ექსუდატი შესაძლებელია გამოვლიდნეს სტრეპტოკოკული 

ინფექციის, ქუნთრუშას, კავასაკის დაავადების დროს. მუცლის ღრუს 

პალპაციით მნიშვნელოვანია შეფასდეს დაჭიმულობა, მტკივნეულობა,  

მოცულობითი წარმონაქმნის არსებობა, ღვიძლი და ელენთა. ფასდება 

დეფეკაციის სიხშირე, განავლის კონსისტენცია და პათოლოგიური 

მინარევების არსებობა.  

 თვალები - კონიუქტივიტი, გამონადენის არსებობა და სხვ. 

  სახსრების და ძვლების მტკივნეულობა, შეშუპება, ანთების ნიშნები, 

მოძრაობის შეზღუდვა. 

ცხრილში N3 მოცემულია ზოგიერთი სიმპტომი და გასინჯვის შედეგი, რომლის 

გათვალისწინებით შესაძლებელია ეჭვის მიტანა ცხელების გამომწვევ სხვადასხვა 

ინფექციაზე.   

 

ცხრილი N3: ზოგიერთი სიმპტომი და ობიექტური გასინჯვის შედეგი, რომელიც 

მიუთითებს გარკვეულ ინფექციაზე 

სიმპტომი ინფექცია 

ვირუსული ბაქტერიული  პარაზიტული 

სიყვითლე  ჰეპატიტი,  

ვირუსული 

ჰემორაგიული 

ცხელება  

ტიფი 

ლეპტოსპიროზი 

მალარია 

ლიმფური 

კვანძების 

გადიდება 

ეპშტეინ ბარის 

ვირუსი, 

ციტომეგალოვირუსი, 

შიდსი 

რიკეტსია, 

ბრუცელოზი, 

ტუბერკულოზის 

მიკობაქტერია 

ვისცერული 

ლეიშმანიოზი 

დიარეა როტავირუსი შიგელა, სალმონელა, 

ნაწლავის ჩხირი, 

კამპილობაქტერია, 

იერსინია  

ლამბლიოზი,  

ამებიაზი 

ჰეპატომეგალია ჰეპატიტი, 

ეპშტეინ ბარის 

ვირუსი, 

ციტომეგალოვირუსი 

ტიფი,  

ლეპტოსპიროზი 

 

მალარია,  

ამებიაზი 
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სპლენომეგალია ეპშტეინ ბარის 

ინფექცია 

 

ტიფი მალარია  

ლეიშმანიოზი 

ჰემორაგიული 

გამონაყარი  

დენგეს ცხელება, 

ვირუსული 

ჰემორაგიული 

ცხელებები 

მენინგოკოკური 

ინფექცია,  

კლდოვანი მთის 

ლაქოვანი ცხელება 

 

ცხელება 

გამონაყარით 

წითელა, წითურა, 

ჩუტყვავილა, დენგეს 

ცხელება, ზიკა 

ვირუსული 

ინფექცია, 

ვირუსული 

ეგზანთემა (მაგ: 

როზეოლა) 

რიკეტსია 

სალმონელა, 

ლეპტოსპიროზი 

 

ცხელება 

ლეიკოპენიით 

დენგეს ცხელება,  

ვირუსული ინფექცია 

რიკეტსია, 

სალმონელა, 

ლეპტოსპიროზი 

მალარია  

ცხელება 

ეოზინოფილიით 

  ფასციოლოზი; 

ტოქსოკაროზი; 

ტრიქინელოზი; 

ფასციოლოზი; 

სხვა 

პარაზიტული 

ინფექცია  

 

ცხელება 

რომელიც 

გრძელდება 2 

კვირაზე მეტ ხანს  

ეპშტეინ ბარის 

ინფექცია, 

ციტომეგალოვირუსი, 

შიდსი მწვავე   

ბრუცელოზი,  

ტოქსოპლაზმოზი,  

ლეპტოსპიროზი,  

Q ცხელება, 

ტუბერკულოზი 

მალარია, 

ლეიშმანიოზი, 

ამებიაზით 

გამოწვეული 

ღვიძლის 

აბსცესი  
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8.4.  ცხელება ლოკალური სიმპტომებით, ცხელება კერის/ფოკუსის  გარეშე და უცნობი 

ეტიოლოგიის ცხელება 

ანამნეზისა და გასინჯვის მონაცემებით ლოკალური სიმპტომების გამოვლენის  

საფუძველზე თუ შესაძლებელია დადგინდეს ცხელებით მიმდინარე დაავადების 

დიაგნოზი, საუბრობენ ცხელებაზე ლოკალური სიმპტომებით. ცხელებითა და 

ლოკალური სიმპტომებით მიმდინარე ზოგიერთი, მათ შორის, მძიმე დაავადების 

სიმპტომები და ნიშნები მოცემულია ცხრილში N4.  

 

ცხრილი N4. ზოგიერთი დაავადებისთვის დამახასიათებელი კლინიკური სურათი 

სავარაუდო დიაგნოზი  ცხელებასთან ერთად არსებული კლინიკური 

სიმპტომები და ნიშნები 

 

ზედა სასუნთქი გზების 

ინფექცია  

კატარული მოვლენები, რინორეა, ცხვირის 

ობსტრუქცია, ყელის ტკივილი, მშრალი ხველა, სასის 

რკალების ჰიპერემია, ნორმალური აუსკულტაციური 

მონაცემების ფონზე 

შუა ყურის ანთება ყურის ტკივილი, აგზნება, კვების პრობლემა, ყურიდან 

გამონადენი, ოტოსკოპიით უმოძრაო და ამობურცული 

დაფის აპკი 

სინუსიტი  შეშუპება და ტკივილი სახის მიდამოში,  გამონადენი 

ცხვირიდან, სინუსის მიდამოში ზეწოლისას და 

პერკუსიისას ტკივილი 

მასტოიდიტი ყურის უკან ან ზემოთ შეშუპება, მტკივნეულობა, 

ჰიპერემია 

რეტროფარინგული ან 

პარატონზილური აბსცესი 

ტკივილი ყლაპვის დროს, დისფაგია, ნერწყვდენა, ნაქის 

დევიაცია (პარატონზილური აბსცესი), რეგიონული 

ლიმფადენოპათია 

ბრონქიოლიტი ხველა, სუნთქვის გაძნელება, ტაქიპნოე, მსტვინავი 

სუნთქვა,  ცხვირის ნესტოების ბერვა, გულმკერდის 

რეტრაქცია, აუსკულტაციით დიფუზური მსტვინავი და 

სველი ხიხინი 

მენინგოკოკური ინფექცია  გამონაყარი, რომელიც არ ფერმკრთალდება ზეწოლისას 

და რომელიმე ერთი ნიშანი ქვემოთმოყვანილიდან 

 ავადმყოფური/ტოქსიკური შესახედაობა  
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 გამონაყარი ზომით 2 მმ-ზე მეტი (პურპურა)  

 კაპილარული ავსების გახანგრძლივება > 3 წმ 

 კისრის კუნთების რიგიდობა 

ბაქტერიული მენინგიტი  კისრის კუნთების რიგიდობა 

 დაჭიმული ყიფლიბანდი 

 ცნობიერების დაქვეითება  

 გულყრა/ეპილეფსიური სტატუსი 

ჰერპესული ენცეფალიტი  ფოკალური ნევროლოგიური ნიშნები 

 ფოკალური გულყრა  

 ცნობიერების დაქვეითება  

პნევმონია   ტაქიპნოე  

 ცხვირის ნესტოების ბერვა  

 გულმკერდის რეტრაქცია 

 ციანოზი 

 სატურაცია < 95 % 

საშარდე გზების ინფექცია   ღებინება 

 კვების დარღვევა 

 ლეთარგია  

 აგზნება 

 მუცლის ტკივილი ან დაჭიმულობა 

 ხშირი შარდვა ან დიზურია  

 ჩვილებში - ღებინება დიარეით ან მის გარეშე, 

შარდის მძაფრი უსიამოვნო სუნი 

ოსტეომიელიტი  ძვლის ლოკალური ტკივილი, რბილი ქსოვილების   

შესიება და  გამაგრება, მოძრაობის შეზღუდვა 

სეპტიური ართრიტი  სახსრის ან კიდურის შეშუპება  

 მოძრაობის შეზღუდვა 

 კიდურზე ყრდნობის პრობლემა 

სალმონელოზი  დიარეა, ღებინება, ართრიტი, ოსტეომიელიტი 

კანისა და რბილი 

ქსოვილის ინფექცია 

 ცელულიტი, პუსტულური გამონაყარი, 

ფურუნკულები, კუნთის ჩირქოვანი დაზიანება  

კანის აბსცესი  ლოკალური ტკივილი, ჰიპერემია, ქსოვილის 

გამკვრივება ფლუქტუაციით 

ინფექციური  წონის დაკარგვა, ანემია, სპლენომეგალია, შუილი, 
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ენდოკარდიტი პეტექია, მიკროჰემატურია 

რევმატიული ცხელება  ართრიტი, ართრალგია, ბეჭდისებრი ერითემა 

ქორეა, კვანძოვანი გამონაყარი, ტაქიკარდია, 

შუილი, გადატანილი სტრეპტოკოკული ინფექცია 

კავასაკის დაავადება   ცხელება 5 დღე და მეტი  

 ბულბარული კონიუნქტივი 

 ჰიპერემიული, მშრალი დახეთქილი ტუჩები ან 

ჟოლოსებრი ენა. პირის ღრუს ლორწოვანის და 

ხახის ჰიპერემია, წყლულები 

 პოლიმორფული გამონაყარი 

 მტევნის, ტერფის შეშუპება, ერითემა ან 

დესქვამაცია 

 კისრის ლიმფადენოპათია 

 

შემთხვევათა ნაწილში ანამნეზური მონაცემები და ობიექტური გამოკვლევა არ 

იძლევა ცხელებასთან ასოცირებული ლოკალური კერის გამოვლენის საშუალებას,  

ასეთ შემთხვევაში საუბრობენ ცხელებაზე ლოკალური კერის/ფოკუსის  გარეშე.  

ლოკალური კერის გარეშე ცხელება შესაძლებლია განპირობებული იყოს როგორც 

ვირუსული, ისე  ბაქტერიული ინფექციით, ხშირად მისი მიზეზია საშარდე გზების 

ინფექცია, ასევე ფარული ბაქტერიემია. მეტად მნიშვნელოვანია ვირუსული 

ინფექციის დიფერენცირება ბაქტერიულისგან და სერიოზული ბაქტერიული 

ინფექციის გამორიცხვა. ფარული ბაქტერიემიის ალბათობა გარკვეულწილად 

დამოკიდებულია ბავშვის ასაკსა და ცხელების მაჩვენებელზე. ბავშვებში 

ბაქტერიემიის და სერიოზული ბაქტერიული ინფექციის რისკ-ფაქტორებია:  

 ასაკი - განსაკუთრებით < 28 დღეზე; 

 ავადმყოფური/ტოქსიკური შესახედაობა - თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ 

ბაქტერიული ინფექცია შეიძლება ვლინდებოდეს ბავშვთან, რომელიც კარგად 

გამოიყურება და არ უვლინდება გასინჯვით ლოკალური სიმპტომები; 

 საყურადღებო ცხელება;  

 არასრული იმუნიზაცია - ზრდის პნევმოკოკური ბაქტერიემიის რისკს; 

 დღენაკლულობა;   

 კომორბიდული ფონი ან თანმხლები დაავადებები;  

 სოციალური პრობლემები - მშობლების უუნარობა ადეკვატურად შეაფასონ 

ბავშვის მდგომარეობა და შეასრულონ დანიშნულება, ტრანსპორტირების 

დეფიციტი, სამედიცინო სერვისებთან წვდომის პრობლემა. 



21 

 

ლოკალური კერის/ფოკუსის გარეშე ცხელების უხშირესი მიზეზებია: 

 პნევმონია - უმეტეს შემთხვევაში პნევმონიის დიაგნოსტიკა შესაძლებელია  

კლინიკური ნიშნების მიხედვით, როგორიცაა ტაქიპნოე, გულმკერდის ჩადრეკა, 

აუსკულტაციური მონაცემები. თუმცა კვლევებმა აჩვენა, რომ 5 წლამდე ასაკის 

ბავშვებში შესაძლებელია კლინიკური სიმპტომატიკა არ იყოს მკაფიო. ამიტომ 

თუ 3-36 თვის ბავშვებში ვლინდება ცხელება >39°C ლოკალური სიმპტომების 

გარეშე და ლეიკოციტოზი  ≥20,000მმ3, ხოლო 10 წლამდე ბავშვებში - ცხელება 

>38°C, ხველა და ლეიკოციტოზი ≥15,000მმ3, საჭიროა გულმკერდის 

რენტგენოგრაფიის გაკეთება პნევმონიის გამოსარიცხად.  

 საშარდე გზების ინფექცია - ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ბაქტერიული ინფექციაა 

ცხელების მქონე ჩვილებსა და ადრეული ასაკის ბავშვებში, რომელიც შეიძლება 

გამოვლინდეს მკაფიო  კლინიკური სიმპტომების გარეშე. მცირე ასაკში საშარდე 

გზების ინფექციის ნიშნები შესაძლებელია იყოს ღებინება დიარეით ან მის გარეშე 

და შარდის მძაფრი უსიამოვნო სუნი. თუ ტემპერატურა ≥39°C, შარდის საერთო 

ანალიზი  მიზანშეწონილია გაუკეთდეს  3-დან 24 თვემდე ასაკის ყველა გოგონას; 

12 თვემდე ასაკის ყველა ვაჟს, რომელსაც არ აქვს ჩატარებული წინადაცვეთა; 6 

თვემდე ასაკის ვაჟებს წინადაცვეთით, ასევე ბავშვებს ანამნეზში საშარდე გზების 

ინფექციით  და უროგენიტალური ანომალიებით ან ცხელებით, რომელიც 

გრძელდება  48 სთ -ზე მეტ ხანს.   

 ბაქტერიემია - რომელიც ვლინდება მძიმე ფოკალური ინფექციის დროს, 

როგორიცაა მენინგიტი, სეპტიური ართრიტი, ცელულიტი და სხვ. ჩვეულებრივ 

იძლევა მოცემული დაავადებების დიაგნოსტიკის საშუალებას, მათთვის 

დამახასიათებელი სპეციფიკური სიმპტომებიდან გამომდინარე. თუმცა 

შესაძლებელია ბაქტერიემია უვლინდებოდეს ბავშვს, რომელიც არ გამოიყურება 

ავადმყოფურად. პნევმოკოკით და ჰემოფილუს ინფლუენცათი ვაქცინაციამ 

შეამცირა ბაქტერიემიის რისკი. ფარული ბაქტერიემიის რისკი იზრდება  შემდეგი 

3 ფაქტორის არსებობისას: ასაკი-3-36 თვე, ცხელება ≥39°C, ლეიკოციტოზი 

≥15,000მმ3. 3 თვემდე ასაკის პაციენტს ესაჭიროება ლუმბალური პუნქციის 

ჩატარება, თუ ლეიკოციტების რაოდენობა <5000/მმ3 ან > 15000/მმ3, უმწიფარი 

ნეიტროფილების/საერთო ნეიტროფილებთან ფარდობა > 0.2, С რეაქტიული 

ცილა >20 მგ/ლ  

თუ ცხელება გრძელდება 7-8 დღეზე მეტ ხანს და ანამნეზური, კლინიკური და 

საწყისი ლაბორატორიული მონაცემებით ვერ ხერხდება ცხელების გამომწვევი 

მიზეზის დადგენა საუბრობენ უცნობი ეტიოლოგიის ცხელებაზე. უცნობი 

ეტიოლოგიის ცხელება შესაძლებელია მიმდინარეობდეს ზოგადი და ლოკალური 
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სიმპტომებით. მისი უხშირესი მიზეზებია: ატიპიურად მიმდინარე ინფექციური  (30-

40%), შემაერთებელ ქსოვილოვანი (20%), ონკოლოგიური დაავადებები (10%), 

სხვადასხვა მიზეზი (ფსევდო ან მედიკამენტური ცხელება-10%). უცნობი 

ეტიოლოგიის ცხელების შემთხვევათა 10-20%-ში დიაგნოზის ვერიფიცირება ვერ 

ხერხდება.  უცნობი ეტიოლოგიის ცხელების სადიაგნოსტიკოდ ხშირ შემთხვევაში 

საჭიროა ბევრი ლაბორატორიული კვლევა, რაც მოითხოვს პაციენტის რეფერალს. 

დანართ 1-ში მოცემულია დაავადებების ნაწილი, რომელთა დიაგნოსტიკა 

შედარებით რთულია, ვინაიდან მათ ხშირ შემთხვევაში ახასიათებთ არასპეციფიკური 

ნიშნები და შეიძლება მიმდინარეობდნენ   როგორც უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება.    

 

8.5. დიაგნოსტიკა/ლაბორატორიული კვლევები  

ცხელების გამომწვევი დაავადების დიაგნოზის დადგენა ეფუძნება ანამნეზურ,  

კლინიკურ მონაცემებს და საჭიროებისას ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული 

კვლევის შედეგებს.   

პაციენტები ცხელებით მიმდინარე დაავადების მძიმე სიმპტომებით (წითელი და 

ყვითელი სვეტი) საჭიროებენ სტაციონარში რეფერალს კვლევისა და 

მკურნალობისთვის. 3 თვემდე პაციენტები ცხელებით ფოკუსის/კერის გარეშე 

საჭიროებენ სრულყოფილ კვლევას ცხელების მიზეზის დასადგენად და 

სტაციონარში რეფერალს, თუმცა თუ მოცემული ასაკის ბავშვის ზოგადი 

მდგომარეობა დამაკმაყოფილებლია და მას აქვს ცხელებით მიმდინარე მძიმე 

დაავადების დაბალი რიკსი, შესაძლებელია კვლევა დაიწყოს ამბულატორიულად. 

დაბალ რისკზე მიუთითებს: 

 ანამნეზი - პრობლემების გარეშე.  

 ობიექტური გასინჯვის შედეგები - ნორმალური.  

 ნორმალური ლაბორატორიული მაჩვენებლები - 1) შარდის ანალიზი: 

(ლეიკოციტები < 10ზე/მხ არეში (უარყოფითი ნიტრიტი)); 2)  სისხლის საერთო 

ანალიზით ლეიკოციტები  5000-15000/მმ3, ჩხირბირთვიანი < 1500, ან უ/ს 

ფარდობა < 0,2 (უმწიფარი ნეიტროფილების შეფარდება საერთო 

ნეიტროფილებთან); 3) განავლის ანალიზი (0 ერითროციტი,  ლეიკოციტები <5 

/მხ. არეში); 4) გულმკერდის რენტგენოგრამა - ინფილტრაციის და 

კონსოლიდაციის გარეშე. 

პაციენტი მძიმე ინფექციის ნაკლები რისკით (მწვანე სვეტი), რომელსაც ანამნეზით 

და გასინჯვით უდგინდება ცხელების წყარო, რუტინულ ლაბორატორიული კვლევის 

ჩატარებას არ საჭიროებს. ასეთ შემთხვევაში ლაბორატორიულ კვლევაზე 

გადაწყვეტილების მიღება ეფუძნება ძირითად დიაგნოზს და ბავშვის ასაკს.  
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3 თვიდან 36 თვემდე ასაკის პაციენტებთან, რომელთა ანამნეზის და გასინჯვის 

შედეგად ვერ დგინდება ცხელების წყარო, ლაბორატორიული გამოკვლევის გეგმა 

დამოკიდებულია ჩატარებული იმუნიზაციის სტატუსზე.  

 3-36 თვემდე არასრულად იმუნიზირებული პაციენტები, რომელთა 

ტემპერატურა >39-ზე, ანამნეზით და გასინჯვით კი ვერ დგინდება 

ცხელების კერა, საჭიროებენ - სისხლის საერთო ანალიზის, С რეაქტიული 

ცილის, პროკალციტონინის, შარდის საერთო ანალიზის ჩატარებას. თუ 

სისხლის ანალიზით ლეიკოციტების რიცხვი ≥15,000/მმ3 ან აბსოლუტური 

ნეიტროფილების რიცხვი ≥10,000/მმ3, ხოლო პროკალციტონინი ≥0.5 ng/Ml 

საჭიროა სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, ხოლო თუ 

ლეიკოციტების რიცხვი მეტია ≥20,000/მმ3 საჭიროა გულმკერდის 

რენტგენოგრაფია. თუ მოცემული კვლევის ჩატარება არ არის შესაძლებელი, 

საჭიროა პაციენტის რეფერალი. დადგენილია, რომ С რეაქტიული ცილა და 

პროკალციტონინის დონე უკეთ კორელირებს ბაქტერიულ ინფექციასთან, 

ვიდრე ლეიკოციტოზი.  

 სრულად იმუნიზირებულ ბავშვებში ნაკლებია ბაქტერიემიის 

განვითარების რისკი, ამიტომ სისხლის საერთო ანალიზის, С რეაქტიული 

ცილის და პროკალციტონინის განსაზღვრა არ ტარდება რუტინულად, 

თუმცა თუ სავარაუდოა ბაქტერიული ინფექცია  მიზანშეწონილია სისხლის 

საერთო ანალიზის და С რეაქტიული ცილის განსაზღვრა. საშარდე გზების 

ინფექციის რისკი კვლავ მაღალია, რის გამოც მიზანშოწნილია შარდის 

საერთო ანალიზის ჩატარება: 24 თვემდე ასაკის გოგონებში, 12 თვემდე 

ასაკის ვაჟებში, რომელთაც არ აქვთ ჩატარებული წინადაცვეთა და 6 

თვემდე ასაკის ვაჟებში წინადაცვეთით, ბავშვებში ანამნეზში არსებული 

საშარდე გზების ინფექციით, უროგენიტალური ანომალიებით ან  

ცხელებით, რომელიც გრძელდება  48 სთ -ზე მეტად.    

 

ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული გამოკვლევები, რომლებიც შესაძლოა 

საჭირო გახდეს ცხელების დიაგნოსტიკის პროცესში:  

 პირველი რიგის  გამოკვლევები:  

- სისხლის საერთო ანალიზი,  

- შარდის საერთო ანალიზი,  

- განავლის მიკროსკოპიული გამოკვლევა,  

- გულმკერდის რენტგენოგრაფია,  



24 

 

- 3 თვემდე ასაკში - შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევა, შემთხვევათა 

ნაწილში ლუმბალური პუნქცია.  

 ღრმა კვლევები - პაციენტს შესაძლებელია დასჭირდეს ღრმა გამოკვლევები, 

როგორიცაა 1. შარდის ბაქტერიოლოგიური ანალიზი; 2. სისხლის 

ბიოქიმიური ანალიზი (მაგალითად, ღვიძლის ფუნქციური კვლევა); 3.  

კულტურა (სისხლის, ნახველის, განავლის, შარდისა და თავ–ზურგ-ტვინის 

სითხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა); 4. სეროლოგიური გამოკვლევა, 

რომელიც განსაკუთრებით სასარგებლოა ციტომეგალოვირუსული 

ინფექციის,  ბრუცელოზის, აივ ინფექციის, ამებიაზის, ტოქსოპლაზმური 

და ქლამიდიური ინფექციის სადიაგნოსტიკოდ; 5. ანტინუკლეური 

ანტისხეულების, რევმატოიდული ფაქტორის, თიროქსინის განსაზღვრა 6. 

რადიოლოგიური კვლევები: გულმკერდის რენტგენოგრაფია, მუცლის 

ღრუს ორგანოების ექოსკოპია,  კომპიუტერული ტომოგრაფია,  მაგნიტურ–

რეზონანსული ტომოგრაფია. 

ალგორითმი 1 -ში წარმოდგენილია ცხელებითი დაავადების შემთხვევაში პაციენტის 

დიაგნოსტიკის და რეფერალის კრიტერიუმები.  

მე-5 ცხრილში წარმოდგენილია ლაბორატორიული კვლევის შედეგების შესაძლო 

ინტერპრეტაცია   

 

ცხრილი 5. ლაბორატორიული კვლევის შედეგების ინტერპრეტაცია 

სადიაგნოსტიკო ტესტები  შედეგების შესაძლო ინტერპრეტაცია   

სისხლის საერთო 

ანალიზი ფორმულით და 

ნაცხით 

 ანემია - მალარია, ტუბერკულოზი, ინფექციური 

ენდოკარდიტი, იუვენილური იდიოპათიური 

ართრიტი, წითელი მგლურა,  გაღიზიანებული 

ნაწლავის სინდრომი და სხვ.  

 ციტოპენია, ან ატიპიური ან უმწიფარი 

ლეიკოციტები: -  ლეიკემია, ჰემოფაგოციტური 

ლიმფოჰისტიოციტოზი, წითელი მგლურა, კიკუჩი - 

ფუჯიმოტოს დაავადება  

 ლეიკოციტოზი ან ჩხირბირთვიანი ნეიტროფილების 

რაოდენობის მომატება - ბაქტერიული ინფექციის 

გაზრდილი რისკი,  ინფექციური ენდოკარდიტი, 

იუვენილური იდიოპათიური ართრიტი, 

მედიკამენტური ცხელება და სხვ.  

 ნეიტროპენია: ტუბერკულოზი, ეპშტეინ ბარის 
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ინფექცია, ციტომეგალოვირუსი, წითელი მგლურა, 

ლეიკემია;  

 ატიპიური ლიმფოციტები - ვირუსული ინფექცია 

(ეპშტეინ ბარის, ციტომეგალოვირუსი), კიკუჩი 

ფუჯიმოტოს დაავადება  

 ლიმფოციტოზი: ყივანახველა, კატის ნაკაწრის 

დაავადება, ეპშტეინ ბარის ინფექცია, 

ტოქსოპლაზმოზი 

 ლიმფოპენია: ბრუცელოზი, მალარია, 

ტუბერკულოზი, ტიფოიდური ცხელება, სისტემური 

წითელი მგლურა, შიდსი 

 ეოზინოფილია: პარაზიტული ან სოკოვანი ინფექცია, 

ალერგიული დაავადებები, ნეოპლაზმა, 

იმუნოდეფიციტური პათოლოგიები 

 თრომბოციტოზი: იუვენილური იდიოპათიური 

ართრიტი, კავასაკის დაავადება  

 თრომბოციტოპენია: ეპშტეინ ბარის ინფექცია, 

ციტომეგალოვირუსული ინფექცია, შიდსი, 

პარვოვირუსული ინფექცია, ჩუტყვავილა, 

ლეპტოსპიროზი, ტულარემია, რიკეტსოზი, 

სისტემური წითელი მგლურა, კიკუჩი ფუჯიმოტოს 

დაავადება  

ედსი და С რეაქტიული 

ცილა 

 მომატება: ანთების არასპეციფიკური მარკერი, 

მკვეთრი მომატება ზრდის ბაქტერიული ინფექციის 

არსებობის რისკს, გამორიცხულია მოგონილი 

„ყალბი“ ცხელება 

 ნორმალური - არაანთებითი დაავადებები (მაგ.: 

ოჯახური დისაუტონომია, ექტოდერმული 

დისპლაზია)  

სისხლის 

ბაქტერიოლოგიური 

ანალიზი 

 ბაქტერიემია,  ინფექციური ენდოკარდიტი 

შარდის საერთოდა 

ბაქტერიოლოგიური  

ანალიზი 

 პიურია და ბაქტერიურია - საშარდე სისტემის 

ინფექცია;  
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 სტერილური პიურია - ინტრააბდომინური ინფექცია,  

შარდ-სასქესო ინფექცია, ტუბერკულოზი, კავასაკის 

დაავადება  

 დაბალი ხვედრითი წონა ან ოსმოლარობა - უშაქრო 

დიაბეტი 

გულმკერდის 

რენტგენოგრაფია 
 კონსოლიდაცია, ინფილტრაცია - პნევმონია 

 ლიმფადენოპათია - ტუბერკულოზი,  

 მედიასტინური მასა  - ლეიკემია, ლიმფომა, 

ნეიროგენური სიმსივნე, რაბდომიოსარკომა  

 მცირე კვანძოვანი წარონაქმნები- ლეპტოსპიროზი  

ტუბერკულინის კანის 

ტესტი 

 ტუბერკულოზი  

ელექტროლიტები,  

შარდოვანა, კრეატინინი  

 ჰიპერნატრემია - უშაქრი დიაბეტი, დეჰიდრატაცია  

 ჰიპონატერმია - ლეპტოსპიროზი, ტულარემია  

 მომატებული შარდოვანა, კრეატინინი - თირკმლის 

ფუნქციის დარღვევა, სისტემური წითელი მგლურა, 

დეჰიდრატაცია  

ღვიძლის ფუნქციური 

ტესტები  

 მომატება - ბრუცელოზი, ტულარემია, იუვენილური 

იდიოპათიური ართრიტი, ადენოვირუსი, ეპშტეინ 

ბარის ვირუსული ინფექცია 

8.6 ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებები/მეთვალყურეობა 

ბავშვის ჰოსპიტალიზაციაზე გადაწყვეტილების მიღებისას ექიმმა პირველ რიგში 

უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის ასაკი, /საშკლინიკური სიმპტომების და ნიშნების 

სიმძიმე. სტაციონარში რეფერალის განხორციელება მიზანშეწონილია, თუ: 

 პაციენტის ასაკი  1 თვეზე ნაკლებია;  

 პაციენტს აღენიშნება ცხელებით მიმდინარე დაავადების საყურადღებო 

სიმპტომები და ნიშნები (წითელი და ყვითელი სვეტი); 

 3 თვემდე პაციენტს აღენიშნება ცხელება ფოკუსის/კერის გარეშე. ასეთ 

შემთხვევაში საჭიროა სრულყოფილი კვლევა ცხელების მიზეზის დასადგენად, 

რაც შეიძლება უკეთესად განხორციელდეს სტაციონარში. თუმცა თუ ბავშვის 

ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ანამნეზის, ობიექტური 

გასინჯვისა და პირველადი ლაბორატორიული კვლევების საფუძველზე მას 

უვლინდება ცხელებით მიმდინარე მძიმე დაავადების დაბალი რისკი 
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შესაძლებელია მისი მართვა ამბულატორიულად. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა 

24 სთ-ში ერთხელ მისი მდგომარეობის შეფასება;   

 პაციენტს უვლინდება უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება, რომდესაც საჭიროა  

სხვადასხვა სპეციალისტის კონსულტაცია და ღრმა კვლევების ჩატარება;  

 საეჭვოა ბავშვზე სამედიცინო ძალადობა (მაგ.: მიუნჰაუზენის სინდრომი)  

 მაღალი ცხელება ხანგრძლივდება 5-7 დღეზე მეტ ხანს. 

კლინიკური მდგომარეობის გარდა, ჰოსპიტალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღებისას მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იყოს შემდეგი ფაქტორები: 

 ოჯახის სოციალური გარემო;  

 თანმხლები დაავადებები;  

 საშიშ და განსაკუთრებით საშიშ ინფექციურ დაავადებებთან კონტაქტი;  

 მშობლების უნარი საჭიროებისას დაეხმარონ ბავშვს და ადეკვატურად 

შეაფასონ საშიშროების ნიშნები;  

 ანამნეზში მოგზაურობა ტროპიკულ ან ენდემურად საშიშ რეგიონებში.  

უცნობი ეტიოლოგიის ცხელების შემთხვევაში, როდესაც პირველი რიგის კვლევით 

ვერ მოხერხდა დიაგნოზის დადგენა და არ არსებობს ჰოსპიტალიზაციის 

კრიტერიუმები  შესაძლოა მეორე რიგის კვლევები და  მართვა განხორციელდეს 

ამბულატორიულად.  მშობლებმა ასეთ დროს უნდა აწარმოონ ცხელების დღიური, 

ნებისმიერი ახალი სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში და მდგომარეობის 

გაუარესებისას დაუყოვნებლივ მიმართონ ექიმს.   

3 თვეზე მეტი ასაკის პაციენტი მსუბუქი ცხელებით მიმდინარე დაავადებით (მწვანე 

სვეტი), არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას. შესაძლებელია მისი მდგომარეობის 

მართვა ბინაზე მშობლის ან მზრუნველისთვის მიცემული შესაბამისი რჩევა–

დარიგების საფუძველზე, რომელიც ასევე უნდა მოიცავდეს ინსტრუქციას იმის 

შესახებ, თუ როდის უნდა მიმართოს პაციენტმა სამედიცინო მომსახურებას 

შემდგომი მეთვალყურეობის მიზნით.  

 

8.7 ცხელებითი მდგომარეობის მართვა 

 ცხელებით მიმდინარე დაავადების მართვა პირველ რიგში მოიცავს ცხელების 

მიზეზის დადგენას, რის შემდეგაც მკურნალობა ეფუძნება ძირითადი 

დაავადების ეტიოლოგიურ მართვას. ტემპერატურა ძირითადი დაავადების 

მკურნალობის ფონზე ქვეითდება და უბრუნდება ნორმას. თუ პაციენტის 
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ცხელება დაემთხვა გარკვეული მედიკამენტების მიღებას, მიზანშეწონილია, 

მოცემული მედიკამენტის დროებით შეჩერება.  

 თავად ცხელების მკურნალობა მიზნად ისახავს ბავშვის კომფორტის 

უზრუნველყოფას. მნიშვნელოვანია მშობლების განათლება, რომ მაღალი 

ტემპერატურა ყოველთვის არ არის ზიანის მომტანი, იგი წარმოადგენს 

ფიზიოლოგიურ დაცვით პასუხს ინფექციასა და სხვა ფაქტორებზე, რომელიც 

აძლიერებს ორგანიზმის იმუნურ საპასუხო რეაქციას; ინფექციურ‐ანთებითი 

დაავადებების დროს ცხელების ფიზიოლოგიური როლის გათვალისწინებით 

ყოველთვის არ არის მიზანშეწონილი ტემპერატურის დაქვეითება.  

 ტემპერატურის დაქვეითების პირველი რიგის მეთოდებია - სითხით დატვირთვა 

და აქტივობის შეზღუდვა. ოთახის ტემპატურა მიზანშეწონილია არ იყოს 20 

გრადუსზე მეტი, რომ არ მოხდებს ბავშვის გადახურება, თუმცა არ არის 

მიზანშეწონილი მისი სრულად გაშიშვლება. 

 ანტიპირეტული საშუალებების გამოყენება ეფუძნება არა მხოლოდ 

ტემპერატურის მაჩვენებელს, არამედ დისკომფოტის არსებობას. ბავშვთა დიდი 

ნაწილი კარგად იტანს ტემპერატურას და არ უვლიდნება არანაირი 

დისკომფორტი. ასეთ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი ანტიპირეტული 

საშუალებების გამოყენება. ანტიპირეტული საშუალების გამოყენების 

პოტენციური უპირტესობაა დისკომფორტის შემცირება, წყლის დანაკარგის და 

შესაბამისად დეჰიდრატაციის რისკის შემცირება. ამასთან ერთად ანტიპირეტულ 

საშუალებებს გააჩნია ანალგეზიური ეფექტი და იწვევს ტკივილის შემცირებას. 

ანტიპირეტიკების გამოყენების პოტენციურ საფრთხეს მიეკუთვნება ცხელების 

გამომწვევი დაავადების იდენტიფიკაციის დაგვიანება და მედიკამენტის შესაძლო 

ტოქსიკური მოქმედება. ცხელების დროს ანტიპირეტიკების გამოყენება 

მიზანშეწონილია, თუ ვლინდება: 

- შოკი; 

- თანმხლები ნევროლოგიური ან კარდიოპულმონური დაავადება, ან დაავადება, 

რომელიც ზრდის მეტაბოლიზმს (მაგ.: დამწვრობა, პოსტოპერაციული 

პერიოდია და სხვ.); 

- ელექტროლიტებისა და სითხის ბალანსის დარღვევა; 

- მაღალი ცხელება (≥40°C); 

- პაციენტის მკვეთრი დისკომფორტი (ადინამია, აქტივობის დაქვეითება, 

სითხის მიღების შეუძლებლობა და სხვ.);  
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- თავის ტრავმა; 

- გულის გაჩერების შემდგომი პერიოდი. 

ანტიპირეტული საშუალების შერჩევისას პირველი რიგის პრეპარატს წარმოადგენს 

აცეტამინოფენი (პარაცეტამოლი). მას აქვს სიცხის დამწევი, ანალგეზიური და 

სუსტად გამოხატული ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი, ერთჯერადი დოზაა 10-15 

მგ/კგ-წონაზე, მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა 75 მგ/კგ-ზე (არაუმეტეს 4 გ/დღეში), 

ინტერვალი დოზებს შორის 4-6 საათი. რეკომენდებული დოზის გამოყენების 

შემთხვევაში მინიმალურია მედიკამენტის გვერდითი  ეფექტების განვითარება. 

დოზის გადაჭარბებისას შესაძლებელია გამოვლინდეს მძიმე გართულებები, 

როგორიცაა ტოქსიკური ჰეპატიტი, სტივენ-ჯონსის სინდრომი, ტოქსიკური 

ეპიდერმული ნეკროლიზი და სხვ. ამერიკის პედიატრიის აკადემია რეკომენდაციას 

უწევს აცეტამინოფენის გამოყენებას 3 თვის ასაკიდან.  

მეორე რიგის ანტიპირეტულ პრეპარატს წარმოადგენს იბუპროფენი, რომელსაც 

ანტიპირეტულთან ერთად აქვს ანტიანთებითი ეფექტი. მისი გამოყენება 

დაუშვებელია 3 თვემდე ასაკში, თუმცა ამერიკის პედიატრიის აკადემიის 

რეკომენდაციით მისი გამოყენება რეკომენდებულია 6 თვის ასაკის შემდეგ.  

ერთჯერადი დოზაა 10 მგ/კგ-ზე, მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა შეადგენს 

40მგ/კგ/დღეში, არაუმეტეს 2,4 გ/დღეში 6-8 საათში ერთხელ. 6 თვემდე ასაკში 

პრეპარატის გამოყენება ზრდის ინტოქსიკაციის რისკს მოცემულ ასაკში თირკმლის 

ფუნქციური უმწიფრობის გამო. პრეპარატის სათანადო დოზით გამოყენებისას მისი 

უსაფრთხოება მაღალია, თუმცა დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში იზრდება 

თირკმლის და გასტროინტესტინური პრობლემების განვითარების რისკი.  

ორივე პრეპარატის მოქმედება იწყება 30-60 წუთში პიკით 3–4 საათში, თუმცა 

იბუპროფენის მოქმედების ხანგრძლივობა (6-8 საათი) მცირედ აღემატება 

აცეტამინოფენისას (4-6 საათი). ანტიპირეტული მედიკამენტების გამოყენების 

ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გამომწვევ მიზეზსა და ორგანიზმის საპასუხო 

რეაქციაზე. ანტიპირეტული მედიკამენტის მიღებიდან 60 წუთში უნდა დაიწყოს 

ტემპერატურის დაწევა, რომელიც გრძელდება 3-4 საათი. თუ ანტიპირეტული 

საშუალების საპასუხოდ არ ხდება ტემპერატურის დაქვეითება, ავტორთა უმეტესობა 

რეკომენდაციას უწვეს ანტიპირეტული საშუალების შეცვლას, ასეთ დროს  

პარაცეტამოლი უნდა შეიცვალოს იბუპროფენით და პირიქით.  

არ არის მიზანშეწონილი აცეტამინოფენისა და იბუპროფენის ერთდროულად 

გამოყენება კომბინაციის  სახით ან ერთმანეთის მონაცვლეობით. ამ შემთხვევაში 

ტემპერატურის დაწევა უფრო ეფექტურია, თუმცა მკვეთრად იზრდება გვერდითი 
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ეფექტების განვითარების რისკი. ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტის 

მონაცემებით მოცემული ანტიპირეტიკების კომბინაცია უნდა განიხილებოდეს 

მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს ტემპერატურასთან ერთად 

უვლიდნება მკვეთრი დისტრესი და დისკომფორტი, ცხელება  პერსისტირებს და არ 

არის გასული დრო ანტიპირეტიკის განმეორებით გამოყენებისთვის. 

ანტიპირეტიკების მონაცვლეობით გამოყენების შემთხვევაში კარგად უნდა 

განისაზღვროს დოზირება და დროის ინტერვალი.  

აცეტილსალიცილის მჟავას გამოყენება სიცხის დაწევის მიზნით არ არის 

რეკომენდებული 15 წლის ასაკამდე  რეის სინდრომის განვითარების მაღალი 

რისკიდან გამომდინარე.  

ცხელების დროს მნიშვნელოვანია მშობლების მიერ ბავშვზე მეთვალყურეობა, მისი 

მდგომარეობის  (აქტივობა, მენტალური სტატუსი - ძილიანობა, ადინამია, კანზე  

პეტექიების ან პურპურის განვითარება, მიღებული სითხის რაოდენობა, ხმაურიანი 

სუნთქვა და სუნთქვის გაძნელება და სხვ) და არა მარტო ცხელების ნიშნულის 

შეფასება.  

თუ ცხელება და დისკომფორტი გრძელდება, მნიშვნელოვანია პაციენტის 48-72 

საათში განმეორებითი შეფასება (შესაძლებელია სატელეფონო კომუნიკაცია) 

შესაძლო ბაქტერიული ინფექციის გამოსავლენად. თუ ვლინდება ტემპერატურის 

დონის მომატება  და მდგომარეობის გაუარესება, ან ვლიდნება ახალი სიმპტომი 

ცხელებასთან ერთად კონსულტაცია დაუყოვნებლივ უნდა განხორციელდეს. 

განმეორებითი კონსულტაცია ასევე მიზანშეწონილია, თუ ცხელება გრძელდება 4-5 

დღეზე მეტ ხანს.   

ფიზიკური მეთოდების გამოყენება  

გაგრილების მეთოდის გამოყენება არ არის რუტინულად რეკომენდებული, ვინაიდან  

ის იწვევს პაციენტის დისკომფორტს, ასევე ანტიპირეტული მედიკამენტის გარეშე 

გაგრილებას შესაძლებელია მოყვეს სითბოს წარმოქმნის გაძლიერება და სხეულის 

ტემპერატურის  მატება. 

გაგრილების მეთოდების გამოყენება შესაძლებელია სითბური დარტყმის და 

ცხელებით მიმდინარე დაავადებისას, როდესაც არ არის ადეკვატური პასუხი 

მხოლოდ ანტიპირეტულ საშუალებაზე. ასეთ დროს რეკომენდებულია 

ანტიპირეტულ საშუალებისა და გაგრილების კომბინაცია. ანტიპირეტული 

მედიკამენტი გამოყენებული უნდა იყოს გაგრილების მეთოდამდე მინიმუმ 30 წთ-ით 

ადრე.   

გაგრილების დროს მიზანშეწონილია 30–320C ტემპერატურის წყალში დასველებული 

ღრუბლის გამოყენება 5 წუთის განმავლობაში. წყალში დასველებული ღრუბლით 
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დაზელვისას იზრდება აორთქლების გზით სითბოს გაცემა. არ არის მიზანშეწონილი, 

უფრო დაბალი ტემპერატურის წყლის გამოყენება პაციენტის მკვეთრი 

დისკომფორტის გამო.  

არ არის მიზანშეწონილი დაზელვისას ალკოჰოლის გამოყენება, ვინაიდან 

შესაძლებელია მისი კანიდან შეწოვის გამო ნერვულ სისტემაზე ტოქსიკური 

ზემოქმედება. 

 

დანართი 1 - ცხრილი 6. ზოგიერთი დაავადება, რომელიც შეიძლება 

მიმდინარეობდეს, როგორც უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება  

 

მდგომარეობა ასოცირებული კლინიკური ნიშნები 

ანამნეზი გასინჯვა 

გენერალიზებული ინფექცია 

ბრუცელოზი  მყარი ცხელება 

 ლეთარგია  

 ძვლის, სახსრის ტკივილი  

კონტაქტი - ცხოველები და 

ცხოველური პროდუქტები 

(მაგ.: არაპასტერიზებული 

რძე/ ყველი, დაუმუშავებელი 

ხორცი) 

 უვეიტი 

 ჰეპატომეგალია 

 სპლენომეგალია 

 სათესლე ჯირკვლის  

მტკივნეულობა 

კატის ნაკაწრის 

დაავადება  

 გასტროინტესტინური 

სიმპტომები 

კონტაქტი - კატა/კნუტი 

 ლოკალური 

ლიმფადენოპათია  

 ჰეპატომეგალია 

 სპლენომეგალია 

 მკვრივი ღვიძლი 

 პაპულა ინფექციის შეჭრის 

ადგილზე 

ლეპტოსპიროზი  შემცივნება 

თავის ტკივილი 

 მიალგია  

 ხველა 

 გასტროინტესტინური 

ნიშნები 

 შეფარდებითი 

ბრადიკარდია 

 ბულბარული 

კონიუქტივიტი 

 ხახის ჰიპერემია  
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კონტაქტი - ცხოველის 

შარდი, დაბინძურებული 

მიწა და წყალი,  

მალარია  მორეციდივე ცხელება 

მოგზაურობა მალარიის 

ენდემიურ კერაში 

 სპლენომეგალია 

ტუბერკულოზი   ხანგამოშვებითი ცხელება 

კონტაქტი დაავადებულ 

ადამიანთან 

 

 ქრონიკული არა მკვრივი 

ლიმფადენოპათია  

  წონის კლება,  

  ოფლიანობა 

 კონიუქტივიტი  

 თვალის ფსკერის 

დათვალიერებით:  

ქოროიდული წნულები  

სალმონელოზი  გასტროინტესტინური 

სიმპტომები 

 თავის ტკივილი 

 დაღლილობა 

 სისუსტე 

 რესპირაციული 

სიმპტომები 

 საშარდე სისტემის 

სიმპტომები 

წყარო - კვერცხი, ნამცხვარი 

 წონის კლება 

 ჰეპატომეგალია 

 სპლენომეგალია  

ტოქსოპლაზმოზი  პიკა - მიწის, მტვრის ჭამა 

კონტაქტი - კატის 

ფეკალური მასა, გარეული 

ფრინველების ხორცი  

 

 ლიმფადენოპათია, კისრის 

და ლავიწზედა  

 თვალის ფსკერის 

დათვალიერებით - 

ქორიორეტინიტი 

 ხახის ჰიპერემია 

ტულარემია   ცხელება 

 შემცივნება, კანკალი, 

 სისუსტე, თავის ტკივილი 

 ანორექსია 

 კუნთების ტკივილი 

 სიმპტომები 

დამოკიდებულია შეჭრის 

ადგილზე 

 ხახის ჰიპერემია 

 მკვრივი რეგიონული 
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 გასტროინტესტინური 

სიმპტომები 

წყარო - კურდღლის ხორცი, 

მწერის ნაკბენი -კოღო, ტკიპა  

ლიმფადენოპათია  

 ბულბარული პალპირებადი 

კონიუქტივიტი  

 ფუფხი შეჭრის ადგილზე 

ტიფოიდური ცხელება  მუცლის ტკივილი 

 დიარეა ან ყაბზობა 

 შემცივნება 

 თავის ტკივილი 

მოგზაურობა ენდემურ 

კერაში  

 ვარდისფერი ლაქები 

 შედარებითი ბრადიკარდია 

ლოკალური ინფექცია 

ოსტეომიელიტი ან 

სეპტიური ართრიტი 

 ძვლის ტკივილი 

 კოჭლობა 

 ძვლის ან სახსრის ტკივილი 

გასინჯვისას  

ინფექციური 

ენდოკარდიტი 

მანამდე არსებული გულის 

ანომალია  

 ახლადგამოვლენილი 

შუილი 

 ჰეპატომეგალია 

 სპლენომეგალია 

 სისხლჩაქცევა 

კონიუქტივაზე 

 პეტექია 

 

მუცლის ღრუს აბსცესი  წინმსწრები აბდომინური 

დაავადება ან 

ქირურგიული ჩარევა 

 გაურკვეველი, არამკაფიო 

მუცლის ტკივილი 

 მუცლის მტკივნეულობა 

(შესაძლბეელია არ 

აღინიშნებოდეს)  

ღვიძლის აბსცესი/ 

ღვიძლის ინფექცია 

 სიყვითლე (არ ახასიათებს 

ღვიძლის პიოგენურ 

აბსცესს) 

 უხშირესად 

იმუნოკომპრომეტირებუ

ლ პაციენტებში 

 ჰეპატომეგალია 

 ტკივილი მარჯევნა 

ფერდქვეშა მიდამოში 

საშარდე გზების 

ინფექცია  

 დიზურია, 

 შეუკავებლობა,  

 ტკივილი ბოქვენზედა 

არეში 
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 ხშირი შარდვა 

 მუცლის ტკივილი 

 ნეკნ-ხერხემლის კუთხის 

მიდამოს მტკივნეულობა 

მსუბუქი დარტყმისას 

(დადებითი პასტერნაცკის  

ნიშანი) 

რევმატული დაავადებები 

იუვენილური 

იდიოპათიური 

ართრიტი 

 ხანგამოშვებითი ცხელება  

 ართრალგია 

 ცხელების დროს 

ავადმყოფური 

შესახედაობა  

 კვანძოვანი ერითემა  

 ართრიტი 

 ლიმფადენოპათია 

 ჰეპატომეგალია 

 სპლენომეგალია 

 ცხელების დროს  

ვარდისფერი 

(ორაგულისფერი) 

გამონაყარი  

სისტემური წითელი 

მგლურა 

 სისუსტე,  

 თავის ტკივილი 

 გულმკერდის ტკივილი 

 დისპნოე 

 ნეიროფსიქიატრიული 

ჩივილები (დეპრესია, 

ცუდი აკადმიური 

მოსწრება)  

 ტაქიკარდია 

 ტაქიპნოე 

 წონის კლება 

 წყლულები პირის ღრუში 

 მგლურას პეპელა 

 დისკოიდური გამონაყარი 

 წვრილი სახსრების 

ართრიტი 

 პერიკარდიუმის ხახუნი 

ვასკულიტი (მაგ.: 

კვანძოვანი 

პოლიარტერიტი) 

 სისუსტე 

 მუცლის ტკივილი 

 მიალგია  

 

 წონის კლება 

 ჰიპერტენზია 

 პალპირებადი პურპურა 

 კანქვეშა კვანძები 

 ასიმეტრიული ნეიროპათია 

 სათესლე ჯირკვლის  

მტკივნეულობა 

 თვალის ფსკერის კვლევით  - 

პერივასკლულური 

გასქელება 

ნეოპლაზმა 
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ლეიკემია  ძვლის ან კიდურის 

ტკივილი 

 ღრძილების ჰიპერტროფია 

 ჰეპატოსპლენომეგალია 

 ლიმფადენოპათია 

 სათესლე ჯირკვლის 

გადიდება 

ლიმფომა  სხვადასხვა ტიპის 

ცხელება 

 სისუსტე 

 ღამის ოფლიანობა 

 წონის კლება 

 გენერალიზებული 

ლიმფადენოპათია  

 ჰეპატოსპლენომეგალია 

სხვა 

თერმორეგულაციის 

დარღვევა  

 ტვინის დაზიანების 

ანამნეზი ან ცნს-ის 

დისფუნქცია 

 

უშაქრო დიაბეტი  პოლიურია 

 პოლიდიფსია 

 

 წონის კლება 

 ოფლის გამოყოფის 

შემცირება  ცხელებასთან  

ერთად  

 პერიფერიული 

პერფუზიის დაქვეითება  

 

მედიკამენტური 

ცხელება 

 მედიკამენტის 

შეწყვეტისას ცხელების 

შეწყვეტა 

შესაძლებელია განვითარდეს 

ნებისმიერ მედიკამენტზე 

 გამონაყარი 

მოგონილი (ყალბი) 

ცხელება  

 

 ზოგადი სიმპტომების 

არარსებობა (სისუსტე, 

დისკომფორტი) 

 განსხვავება მშობლის 

მიერ დაფიქსირებულ 

ტემპერატურასა და 

სამედიცინო პერსონალის 

მიერ გაზომილ 

ტემპერატურას შორის  

 ტემპერატურის სწრაფი 

დაქვეითება ოფლის გარეშე 
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ჰემოფაგოციტური 

ლიმფოჰისტიოციტოზი 

 შესაძლებელია ოჯახური 

ანამნეზი 

მიზეზი - ინფექცია, 

იმუნური დარღვევები, 

მედიკამენტები 

 ლიმფადენოპათია 

 ჰეპატოსპლენომეგალია 

 კანის დაზიანება - 

გენერალიზებული 

გამონაყარი, 

ერითროდერმა, შეშუპება, 

პეტექია, პურპურა 

 ნევროლოგიური 

სიმპტომები 

ინფანტილური 

კორტიკალური 

ჰიპეროსტოზი  

 კიდურის ან ძვლის 

ტკივილი 

 კიდურის, ძვლის 

მტკივნეულობა 

 ირგვლივმდებარე 

ქსოვილის შეშუპება 

გაღიზიანებული 

ნაწლავის სინდრომი 

 გასტროინტესტინური 

ჩივილი 

 დაგვიანებული 

სქესობრივი მომწიფება 

 უფრო ხშირია 

მოზარდებში 

 წონის კლება 

 ტანდაბლობა ან 

სიმაღლეში ზრდის ტემპის 

შემცირება 

 წყლულები პირის ღრუში 

 პერიანალური ფისტულა, 

წანაზარდები ან ნაპრალი 

 კვანძოვანი ერითემა 

კავასაკის დაავადება   ცხელება 5 დღე და მეტი    

 ბულბარული 

კონიუნქტივი; 

 ჰიპერემიული, მშრალი 

დახეთქილი ტუჩები ან 

ჟოლოსებრი ენა. პირის 

ღრუს ლორწოვანის და 

ხახის ჰიპერემია, 

წყლულები 

 პოლიმორფული 

გამონაყარი 

 მტევნის, ტერფის შეშუპება, 

ერითემა ან დესქვამაცია 

 კისრის ლიმფადენოპათია 
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კიკუჩი ფუჯიმოტოს 

დაავადება 

 დაღლილობა 

 გასტროინტესტინური  

ჩივილი 

 სახსრების ტკივილი 

 უფრო ხშირია 

მდედრობით სქესში 

 

 კისრის ლიმფადენოპათია 

 ჰეპატოსპლენომეგალია 

 ართრიტი  

 გამონაყარი 

პერიოდული 

ცხელებით  მიმდინარე 

სინდრომები:  

ციკლური 

ნეიტროპენია, 

PFAPA სინდრომი, 

ჰიპერგამაგლობულინ 

D სინდრომი, 

ინტერლეიკინ 1-ის  ან 

ინტერლეიკინ 36 -ის 

რეცეპტორის 

ანტაგონისტის 

დეფიციტი 

 მორეციდივე პერიოდული 

ცხელება  

 განსხვავებულია 

თითოეული სინდრომის 

მიხედვით - შესაძლებელია 

ვლინდებოდეს გამონაყარი, 

პირის ღრუს წყლულები, 

ლიმფადენოპათია, უვეიტი  
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დანართი 2.  ფოკუსის/კერის გარეშე ცხელებით მიმდინარე დაავადებების 

მართვის ალგორითმი 
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9. მოსალოდნელი შედეგები  

 პროტოკოლის დანერგვის შედეგად მოსალოდნელია ცხელების მქონე პაციენტის 

სიმძიმის მდგომარეობის შეფასება, ადეკვატური მართვის და რეფერალის 

განხორციელება, რაც გააუმჯობესებს ცხელების მქონე პაციენტის სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხს. ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, შემცირდება 

არასწორი ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები, საწოლდღეების რაოდენობა და 

შესაბამისად, გაიზრდება მკურნალობის ხარჯთეფექტურობა.  

 

10. აუდიტის კრიტერიუმები 

სტრუქტურის აუდიტი: 

 რამდენ დაწესებულებას (%) გააჩნია სახელმწიფო პროტოკოლი „ცხელება 

ადრეულ ბავშვთა ასაკში - დიაგნოსტიკა და მართვა პირველადი ჯანდაცვის 

რგოლში“?  

 პირველადი დაწესებულების პერსონალის რა ნაწილს (%) აქვს გავლილი 

ტრენინგი მოცემული პროტოკოლის ფარგლებში?  

კლინიკური პროცესის ინდიკატორები: 

 პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში ცხელების მქონე პაციენტთა (%), 

რომელთა მართვა  ტარდებოდა პროტოკოლის შესაბამისად?  

 რამდენ (%) შემთხვევაშია ადეკვატურად დოკუმენტირებული პაციენტის 

ანამნეზი და ობიექტური მონაცემები და შეფასებული ცხელებით მიმდინარე 

დაავადების სიმძიმე?  

 ცხელების მქონე პაციენტთა რამდენ % იყო დროულად ადეკვატურად 

რეფერირებული ჰოსპიტალიზაციისთვის?  

გამოსავლის შეფასების ინდიკატორები: 

 ცხელების მქონე პაციენტების %, რომელთაც ჩაუტარდათ სათანადო 

მკურნალობა და მართვა;  

 ცხელების მქონე პაციენტების %, რომლებიც იყვნენ რეფერირებული 

სტაციონარში  ადეკვატური კრიტერიუმების და სიმძიმის გათვალისიწნებით?   

11. პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

 

პროტოკოლის გადახედვა რეკომენდებულია 3 წლის ვადაში. 
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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  ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის 

საშუალებები, მათ შორის ახალი 

კორონავირუსული ინფექციის ტესტ 

სისტემები, ტემპერატურის საზომი, 

სასწორი, სატურომეტრი, ოტოსკოპი 

სავალდებულო 

საგანმანათლებლო მასალა პაციენტის და მისი მშობლის 

განათლება 

სასურველი 
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13. რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ დონეზე 

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.  

14. გამოყენებული ლიტერატურა 

1. Up to date -   Up to date - Febrile infant (younger then 90 days) outpatient examination 

20/21 

2. Up to date - Fever without a source in children 3 -36 months of age evaluation and 

management. 20/21 

3. Up to date -   Fever in infants and children. Pathophysiology and management 20/21 

4. Up to date -   Fever of unknown origin in children, etiology 20/21 

5. Up to date -   Fever of unknown origin in children, evaluation. 20/21 

6. NICE- Fever under 5 s: assessment and initial management 2019 

7. Royal collage of pediatric and child health – Feveriss illness in children: assessment and 

initial management in children eanger then 5 years 2013 

8. AmericanAcademy of Family physician – Point of care guide; Young febrile infants: step 

by step evaluation 2018 

9. AmericanAcademy of Family physician – Evaluation of fever in infants and children 

2013 

10. WHO -informal consultation on fever managementin peripherial health care settings: a 

global reviw of evidence and practice  

11. American Pediatric Academy -Clinical Report - Fever and antipyretic use in children, J. 

Pediatrics 2021 

12. Pediatric Clinical Clinical Policy for Well-Appearing Infants and Children Younger 

Than 2 Years of Age Presenting to the Emergency Department with Fever 

13. Fever in the returning child traveller: Highlights for health care providers, 2020 

14. ცხელების მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში  კლინიკური პრაქტიკის 

ეროვნული რეკომენდაცია, 2010 

15. ცხელების მართვა ბავშვთა ასაკში, ეროვნული პროტოკოლი; 2014 

http://www.moh.gov.ge/
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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. 


