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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ანტენატალური მეთვალყურეობის სტანდარტული ოპერაციული 

პროცედურები (სოპი) შემუშავდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის 

მხარდაჭერით. აღნიშნული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები მომზადდა გაეროს ერთობლივი 

პროგრამის - „სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისთვის საქართველოში“ ფარგლებში, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ფონდის მხარდაჭერით. 

წინამდებარე სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები მომზადებულია სპეციალურად შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის და ემსახურება ხარისხიან ანტენატალურ მომსახურებაზე მათი წვდომის 

გაუმჯობესებას. წინამდებარე სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები ვერ ჩაანაცვლებს ანტენატალური 

და პერინატალური მეთვალყურეობის შესახებ დამტკიცებულ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნულ 

რეკომენდაციებსა (გაიდლაინებს) და კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტებს 

(პროტოკოლებს). წინამდებარე სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების გამოყენება რეკომენდებულია 

საქართველოში მოქმედ გაიდლაინებთან/პროტოკოლებთან ერთად.  
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ნაწილი 1: შესავალი 

 

საქართველოს მთავრობამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ 

გაეროს კონვენციის (2006 წ.) რატიფიკაცია 2014 წელს განახორციელა.     

აღნიშნული კონვენციის პირველი მუხლის თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) 

პირებს მიეკუთვნებიან „პირები, ფიზიკური, ფსიქიკური, ინტელექტუალური ან სენსორული მყარი 

დარღვევებით, რომელთა ურთიერთქმედებამ სხვადასხვა დაბრკოლებებთან შესაძლოა ხელი 

შეუშალოს ამ პირის სრულ და ეფექტურ მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სხვებთან 

თანაბარ პირობებში “. 

ამავე კონვენციის მე-6 მუხლში აღიარებულია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და 

გოგონები მრავალგვარი დისკრიმინაციის საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და, ამასთან დაკავშირებით, 

მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ზომებს მათი უფლებებისა და ძირითად თავისუფლებათა 

სრული და თანაბარი უზრუნველყოფისათვის.  

ამავე კონვენციის 23-ე და 25-ე მუხლების თანახმად, კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) 

პირები სარგებლობენ უფლებით, მიიღონ თავისუფალი და საპასუხისმგებლო  გადაწყვეტილება 

შვილების რაოდენობასა და მათ დაბადებას შორის ინტერვალის შესახებ, ასევე, მათი ასაკისათვის 

შესაფერისი ინფორმაცია და განათლება რეპროდუქციულ, ოჯახის დაგეგმვის საკითხებზე, 

შეინარჩუნონ რეპროდუქციული ფუნქცია, რაც საშუალებას მისცემს მათ, ისარგებლონ საკუთარი 

უფლებებით და სხვებთან თანაბარ პირობებში მიიღონ ხარისხიანი მომსახურება ჯანმრთელობის 

დაცვის მიმართულებით, მათ შორის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის (სრჯ) 

დაცვის მიმართულებით.  

2020 წლის 14 ივლისს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე (შშმ) პირთა უფლებების შესახებ“ აღნიშნული კანონი ცალკე კატეგორიად გამოყოფს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალებსა და გოგონებს  (მუხლი 6). აღნიშნული კანონი 

აღიარებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირების უფლებას, სხვებთან თანაბარ 

პირობებში ჰქონდეთ წვდომა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ და მათი 

ასაკისათვის შესაბამის ინფორმაციასა და მომსახურებებზე და მიიღონ თავისუფალი და 

საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება შვილების რაოდენობასა და მათ დაბადებას შორის 

ინტერვალთან დაკავშირებით.   

კვლევები ცხადყოფს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირებს, როგორც წესი, არ აქვთ 

სრულყოფილი წვდომა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ მომსახურებებსა და 

ინფორმაციაზე; აქედან გამომდინარე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალთა 

ანტენატალური მეთვალყურეობის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები (სოპი) ამ 

ჯგუფებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია.  

შეზღუდული შესაძლებლობები იყოფა შემდეგ ტიპებად:   

o ფიზიკური - გამოიხატება გადაადგილებისა და მოძრაობის შეზღუდვით; 

o სენსორული - გამოწვეულია სმენის და მხედველობის დარღვევებით; 

o ინტელექტუალური - უკავშირდება გონებრივი განვითარების შეფერხებასა და 

სწავლასთან დაკავშირებულ სირთულეებს;   
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o ფსიქიკური -  განპირობებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებით 

o მრავლობითი დარღვევები - ერთდროულად წარმოდგენილია ერთზე მეტი ტიპის 

შეზღუდული შესაძლებლობა - ინტელექტუალური და სენსორული, სენსორული და 

ფსიქიკური, ფიზიკური და ინტელექტუალური და ა.შ.  

 

პირისთვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენა წარმოებს შეზღუდული 

შესაძლებლობის სამედიცინო მოდელის გამოყენებით, რომლის საფუძველზეც გამოყოფენ 

შეზღუდული შესაძლებლობის ოთხ კატეგორიას, შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპების 

მიუხედავად. შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის შემდგომ, ბავშვს/პირს შეუძლია 

მოითხოვოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთათვის განკუთვნილი ფულადი 

დახმარებით - სოციალური პაკეტით სარგებლობა.  

 

აღნიშნულ ოთხ კატეგორიას განეკუთვნება:  

o შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი – 18 წლის ასაკის მიღწევამდე 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, შესაძლებლობის შეზღუდვის ხარისხისა 

და ტიპის მიუხედავად.     

o ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი; 

o მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი; 

o მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. 

 

ნაწილი 2: სტატისტიკა  
 

 

პირისთვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის სისტემის გამოყენებით, დღეის 

მდგომარეობით, საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებულია შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე (შშმ) 126 233 პირი1, რაც საქართველოს მოსახლეობის მთლიანი რაოდენობის 

3,4 პროცენტს შეადგენს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) შეფასებით, სხვადასხვა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირები მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 15 

პროცენტს შეადგენს, მათგან 2-4 პროცენტს ქმედუნარიანობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 

პრობლემები გააჩნია2. 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 

გოგონების რაოდენობას, რომლებმაც იმშობიარეს ან აბორტი გაიკეთეს. (საქართველოს დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2019).  

 

                                                 
1  www.ssa.gov.ge (2021 წლის აპრილი) 
2 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/ 
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 შეზღუდული 

შესაძლებლობის 

სტატუსის მქონე  

(18 წლამდე 

ასაკის) ბავშვები 

ზომიერად 

გამოხატული 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის 

მქონე ქალები 

მნიშვნელოვნად 

გამოხატული 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის 

მქონე ქალები 

მკვეთრად 

გამოხატული 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის 

მქონე ქალები 

 

სულ 

მშობიარობათა 

რაოდენობა 

კატეგორიების 

მიხედვით 

 

12 

 

91 

 

39 

 

180 

 

322 

აბორტების 

რაოდენობა 

კატეგორიების 

მიხედვით 

 

4 

 

14 

 

13 

 

81 

 

112 

სულ 16 105 52 261 434 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალები საჭიროებენ წვდომას ხარისხიან მომსახურებაზე 

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით, მათ შორის სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის (სრჯ) დაცვის მიმართულებით, სხვებთან თანაბარ პირობებში, ვინაიდან 

ჯანმრთელობა ერთ-ერთია ადამიანის ძირითადი უფლებებიდან. მათ აქვთ უფლება მიიღონ 

თავისუფალი, ინფორმირებული და საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება შვილების რაოდენობასა 

და მათ დაბადებას შორის ინტერვალის შესახებ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალების 

შემთხვევაში სამჯერ მაღალია სექსუალური ძალადობის შედეგად დაზარალების ალბათობა, ვიდრე 

შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ქალების შემთხვევაში; შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, 

შეფასდეს მათ მიერ წარსულში მიღებული გამოცდილება და განისაზღვროს ძალადობის მიმართ 

მათი დაუცველობის - მოწყვლადობის დონე. 

ნაწილი 3: არსებობა, ხელმისაწვდომობა, მისაღებლობა და ხარისხი (AAAQ)  

 

ზოგადად ჯანმრთელობის უფლების და მასთან ერთად სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის (სრჯ) უფლებების ძირითად საფუძველს წარმოადგენს ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის, შესაბამისი პროდუქტის და მომსახურებების არსებობის, 

ხელმისაწვდომობის,  მისაღებლობისა და  მაღალი ხარისხის (AAAQ) უზრუნველყოფა3. არსებობა, 

ხელმისაწვდომობა,  მისაღებლობა და ხარისხი (AAAQ) გულისხმობს მომსახურებათა მიმართ 

წაყენებულ მოთხოვნების ჩარჩოს, რომელთა დაკმაყოფილებაც უზრუნველყოფს სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის (სრჯ) უფლებების პატივისცემას, დაცვასა და რეალიზებას.  

 არსებობა გულისხმობს ქვეყნის მასშტაბით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკმარისი 

რაოდენობის ინფორმაციის, შესაბამისი პროდუქტისა და მომსახურების არსებობას. აღნიშნული 

მოიცავს სათანადოდ მომზადებული მომსახურების მიმწოდებლებისა და სათანადოდ აღჭურვილი 

                                                 
3 ESCR Committee, General Comment No. 14, supra note 436, at para. 29. ასევე იხ. Programme of Action of the International Conference on Population 

and Development, para. 8.3, U.N. Doc. A/ CONF.171/13/Rev.1 (Sept. 5-13, 1994]. 
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და ქვეყნის ტერიტორიაზე თანაბრად გადანაწილებული სამედიცინო დაწესებულებების საკმარის 

რაოდენობას.  

წვდომა გულისხმობს იმას, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციით, შესაბამისი 

პროდუქტითა და მომსახურებით სარგებლობა შეეძლოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) 

ყველა პირს. წვდომის უზრუნველყოფა გულისხმობს ფიზიკური წვდომის, ეკონომიკური 

ხელმისაწვდომობისა და ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველყოფას.  

მისაღებლობა გულისხმობს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის, პროდუქტისა და 

მომსახურების შესაბამისობის უზრუნველყოფას ეთიკის სტანდარტებთან, კულტურულ 

ღირებულებებთან და ინდივიდის გენდერულ და შეზღუდული შესაძლებლობით განპირობებულ 

საჭიროებებთან და, ასევე, პერსონალური მონაცემებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას.  

ხარისხი გულისხმობს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის, შესაბამისი პროდუქტისა 

და მომსახურების მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფას, სამეცნიერო და სამედიცინო 

თვალსაზრისით, და ამ ინფორმაციის, შესაბამისი პროდუქტისა და მომსახურების მიწოდებას 

სათანადოდ მომზადებული პერსონალის მიერ, ღირსებისა და ადამიანის უფლებების 

პატივისცემითა და დაცვით.  

 

ნაწილი 4: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ანტენატალური 

მეთვალყურეობის ძირითადი პრინციპები 

 

   4.1. ჩასახვამდელი ვიზიტი კლინიკაში 

ვიზიტის მთავარი მიზანია დაეხმაროს ქალებს ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

აღნიშნული მოითხოვს ქალების სპეციალური საჭიროებების გაცნობიერებას და მათთვის მათ 

სპეციალურ საჭიროებებზე მორგებული უახლესი ინფორმაციის მიწოდებას. ყველა ქალისთვის 

მნიშვნელოვანია, რომ ზრუნვა და კომუნიკაცია მათ გამხნევებას ემსახურებოდეს და 

ორიენტირებული იყოს ქალების შესაძლებლობებზე და არა შეზღუდული შესაძლებლობების 

არსებობაზე.   

 

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით მომსახურების მიმწოდებელმა დაუშვებელია, 

აგრძნობინოს პირდაპირ ან არაპირდაპირ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალს, რომელიც 

კლინიკას მიმართვას ჩასახვამდე კონსულტაციის მისაღებად, რომ მისთვის არ არის 

რეკომენდებული ბავშვის გაჩენა ან მისი მხრიდან ბავშვის გაჩენაზე ფიქრი უპასუხისმგებლო ქცევად 

შეიძლება იყოს მიჩნეული.   

 

უაღრესად მნიშვნელოვანია პაციენტის ღირსების პატივისცემა, ნებისმიერ დროს. მათ უნდა 

გაეწიოთ კონსულტაცია ყოველგვარი განსჯისა და ცრურწმენის გარეშე. ჯანდაცვის მიმართულებით 

მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ პაციენტს შეიძლება ახლდეს ოჯახის 

წევრი, დამხმარე პირი ან პარტნიორი, ვისთვისაც მათ არ სურთ მათი ჯანმრთელობის ან 

სექსუალური ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება. კონფიდენციალურობის დაცვის 
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ვალდებულება და ექიმსა და პაციენტს შორის ურთიერთობის წესები ვრცელდება ყველა პაციენტზე, 

განურჩევლად. 

კონსულტაცია უნდა გაიმართოს მშვიდ გარემოში, უცხო პირების თანდასწრების გარეშე, რაც 

უზრუნველყოფს პაციენტის ნდობის მოპოვებას. კონსულტაციაზე თანმხლები პირების დაშვება 

შესაძლებელია მხოლოდ პაციენტის ნებართვის და სურვილის შემდეგ.   

კომუნიკაცია უნდა ემსახურებოდეს პაციენტის კონკრეტული საჭიროებების დაკმაყოფილებას, 

მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია მარტივი და პაციენტისათვის გასაგები ენით, არ იყოს 

გადატვირთული ზედმეტი და არასაჭირო ინფორმაციით, ეს უზრუნველყოფს პაციენტის მიერ 

საუბრის აზრისა და შინაარსის მკაფიო აღქმას.  

 

პაციენტის საჭიროებების შეფასება: 

 

o შეაფასეთ პაციენტის ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობების 

შეზღუდვის დონე და სთხოვეთ მას, წარმოადგინოს სამედიცინო ფორმა, რომელშიც 

მითითებული იქნება მისი შესაძლებლობის შეზღუდვის ტიპი და კატეგორია, იმ 

შემთხვევაში, თუ პაციენტს არ აქვს აღნიშნული სამედიცინო ფორმა, დაუსვით მას ღია 

კითხვები აღნიშნული ინფორმაციის დასაზუსტებლად. 

o შეაფასეთ რა ინფორმაციას ფლობს პაციენტი ორსულობის დაგეგმვის შესახებ და რა 

ინფორმაციის მიღება სურს თქვენგან: მას შესაძლოა, ესაჭიროებოდეს კონსულტირება 

კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით კონკრეტულად, თუ როდის შეწყვიტოს 

კონტრაცეფცია და დაიწყოს დაორსულებაზე ზრუნვა; როგორ გამოთვალოს 

ჩასახვისთვის ხელსაყრელი დღეები, მენსტრუალური ციკლის მიხედვით, როგორ 

უნდა მოემზადოს ორსულობისა და ახალშობილის მოვლისთვის. 

o შეაფასეთ, რამდენად სრულფასოვანია მათი კვება და რა კვებითი დანამატების 

მიღებაა საჭირო, მაგალითად: ფოლიუმის მჟავა დღიური 400 მკგ (0,4 მგ) დოზით, რისი 

დაწყებაც რეკომენდებულია ორსულობამდე 6 კვირით ადრე.   

o თუ წინა ორსულობის დროს დაფიქსირდა ნაყოფის ნერვული მილის განვითარების 

ანომალია, ზურგის ტვინის თიაქარი, ან პაციენტი იღებს ანტიკონვულსურ 

პრეპარატებს, ფოლიუმის მჟავის დღიური დოზა უნდა გაიზარდოს 4 მგ-მდე (4000 მკგ) 

და დანამატის სახით მისი მიღება რეკომენდებულია დაიწყოს ორსულობამდე;  

o ორსულთათვის რეკომენდებულია რკინის შემცველი პრეპარატის მიღება 30 მგ 

დღიური დოზით, დედის ანემიის, მშობიარობის შემდგომი სეფსისის, დაბადებისას 

ნაყოფის მცირე წონისა და ნაადრევი მშობიარობის პროფილაქტიკის მიზნით.  

 

შეაფასეთ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლებელია 

გავლენა იქონიოს ორსულობის მიმდინარეობასა და გამოსავალზე: 

 

o ნუტრიციული სტატუსი; 

o წონის კონტროლი; 

o თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება; 

o თანმდევი დაავადებები;  
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o პრეპარატები, რომლებსაც პაციენტი ამჟამად მოიხმარს და რამდენად უსაფრთხოა 

მათი მიღება ორსულობის დროს;  

o ნებისმიერი სიმპტომისა ან თანხლები დაავადების მკურნალობა, რომელიც 

უკავშირდება შეზღუდულ შესაძლებლობებს;   

o  შეაფასეთ პაციენტის გენეტიკური რისკები.  

 

მნიშვნელოვანია:   

 

o წარსულში ძალადობასთან დაკავშირებული გამოცდილების (ფიზიკური, 

სექსუალური და ა.შ.) შეფასება;   

o პაციენტის გადაადგილებისა და მოძრაობის შესაძლებლობის შეფასება;  

o ეტლით მოსარგებლე და კომპლექსური მდგომარეობის (დიაბეტი, ჭარბწონიანობა, 

სტეროიდებით მკურნალობა და ა.შ.) მქონე ქალებში დამატებით დადგენა რამდენად 

საჭიროა ვენური თრომბოემბოლიის პროფილაქტიკური მკურნალობა მთელი 

ორსულობის განმავლობაში (იხ. ცხრილი 1) და ინდივიდუალურ საჭიროებაზე 

მორგებული მეთოდის რეკომენდება;   

o  საცხოვრებელი პირობების შესახებ ინფორმაციის (ოჯახთან ერთად ცხოვრება, 

პირველი სართულზე თუ მეორე სართულზე ცხოვრება და სხვ.) მოძიება, რომელიც 

ზეგავლენას მოახდენს მათ გადაადგილებასა და მოძრაობაზე ორსულობის პერიოდში, 

ბავშვის ეტლის გადაადგილების შესაძლებლობა და ა.შ., ლიფტით სარგებლობა, 

მეორე და შემდგომ სართულებზე ცხოვრების შემთხვევაში. საჭიროების შემთხვევაში, 

გაუწიეთ პაციენტს რეკომენდაცია მიმართოს ოკუპაციურ თერაპევტს, ფიზიკურ 

თერაპევტს, დიეტოლოგს ან/და სოციალურ მუშაკს; 

 

სკრინინგი და ვაქცინაცია:  

 

o სარძევე ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი საჭიროებისამებრ; 

o სასქესო ორგანოების განვითარების პათოლოგიების გამოვლენა, თუ ამგვარი 

გამოკვლევა პაციენტს მანამდე არ ჩატარებია;  

o სისხლის ჯგუფისა და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა; 

o აქტიურ ტუბერკულოზზე სკრინინგი, სპეციალური კითხვარის გამოყენებით;  

o გენეტიკური სკრინინგ-ტესტები: ცისტოზური ფიბროზი, თალასემია; 

o საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პაპ-ტესტი - საშვილოსნოს ყელის ნაცხის 

გამოკვლევა – 25 წელზე მეტი ასაკის ქალებისთვის გამოიყენება დაავადებათა 

ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის სახელმწიფო   პროგრამა; 

o ვირუსული B ჰეპატიტის ზედაპირული ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში (HBsAg), 

ათაშანგის სკრინინგი RPR ან VRDL მეთოდით, ტესტირება წითურაზე, 

ციტომეგალოვირუსულ ინფექციაზე, აივ-ზე. წითურას ვირუსის მიმართ იმუნიტეტის 

არქონის შემთხვევაში, რეკომენდებულია ვაქცინაცია (ამასთან, საჭიროა პაციენტის 

გაფრთხილება, რომ დაორსულება არ შეიძლება აცრიდან 2 თვის განმავლობაში); 

o ტეტანუსის უკანასკნელი ვაქცინაციიდან ≥ 10 წლის გასვლის შემთხვევაში, 

რეკომენდებულია განმეორებითი ვაქცინაცია (ვაქცინაციის შემდეგ დაორსულების 

პერიოდზე  შეზღუდვა არ ვრცელდება). 
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კონსულტირება 

 

საჭიროა პაციენტის ინფორმირება ორსულობის დროს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობის 

შესახებ. 

კონსულტირების ამ ეტაპზე საჭიროა ფლობდეთ სრულყოფილ ინფორმაციას პაციენტის 

საჭიროებებზე.   

საჭიროა რეკომენდაციების მორგება პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და 

შესაძლებლობებზე.  

უფრთხილდით დისკრიმინაციისა და განსჯის გამოვლენას, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს 

პაციენტის შეზღუდულ შესაძლებლობას, გამოიჩინეთ მაქსიმალური პატივისცემა პაციენტისადმი 

და გაგებით მოეკიდეთ მის მდგომარეობას.  

 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ თქვენი რეკომენდაციები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს: 

o ურჩიეთ პაციენტს ორსულობის დაგეგმვის პერიოდში თავი შეიკავოს  ნიკოტინის, 

ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების მოხმარებისგან;  

o ურჩიეთ პაციენტს დაკავდეს რეგულარული ფიზიკური ვარჯიშით, პაციენტის 

გადაადგილებისა და მოძრაობის შესაძლებლობის დონის გათვალისწინებით;   

o მას შემდეგ, რაც შეაფასებთ პაციენტის ნუტრიციულ საჭიროებებს, ურჩიეთ მას 

იკვებოს ჯანსაღად და მიიღოს მისთვის საჭირო საკვები დანამატები.  

  

4.2. კონსულტირება ორსულობის დროს მიმდინარე ფიზიოლოგიური ცვლილებების შესახებ 

  

მნიშვნელოვანია პაციენტს მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ როგორ დაადგინოს ორსულობა ადრეულ 

ეტაპზე (მენსტრუალური ციკლის გადაცდენა, ორსულობისთვის დამახასიათებელი ადრეული 

სიმპტომები) და როგორ გაუმკლავდეს ორსულობის ჩვეულ ნიშნებს კვებითი რეკომენდაციებისა და 

სხვადასხვა სამკურნალო ღონისძიების გამოყენებით: 

 

o კოჭა, გვირილის ნაყენი, ვიტამინი B6 და/ან აკუპუნქტურა მიზანშეწონილია 

ორსულობის ადრეულ ეტაპზე გულისრევის შესამსუბუქებლად, არჩევანს 

განსაზღვრავს ქალის სურვილი და მეთოდის ხელმისაწვდომობა.  საჭიროების 

შემთხვევაში, დანიშნულება შესაძლებელია შეიცავდეს ვიტამინ B6 და 

ანტიჰისტამინურ საშუალებებს;  

o ორსულობით გამოწვეული გულძმარვის პროფილაქტიკისა და მასთან 

დაკავშირებული პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია კვებითი და ცხოვრების 

წესთან დაკავშირებული სხვა რეკომენდაციების დაცვით. ანტაციდების გამოყენება 

მიზანშეწონილია მხოლოდ ინტენსიური, შემაწუხებელი გულძმარვის დროს, 

რომელიც არ გვარდება ცხოვრების წესის შეცვლით. გულძმარვის სიმპტომების 

პრევენცია და მათი შემსუბუქება შესაძლებელია მცირე ულუფებით ნაკლებცხიმიანი 

საკვების მიღებით და ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარებისგან თავის შეკავებით, 

ასევე, ძილისას მაღალი სასთუმლის გამოყენებით. ანტაციდებს, როგორიცაა 

მაგნიუმის კარბონატისა და ალუმინის ჰიდროქსიდის პრეპარატები, რეკომენდებული 

დოზებით, არ გააჩნიათ უკუჩვენება ორსულობისას, თუმცა ისინი აფერხებენ 

ორგანიზმის მიერ სხვა პრეპარატების ათვისებას, შესაბამისად, მათი მიღება არ არის 
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რეკომენდებული რკინისა და ფოლიუმის მჟავას დანამატების მიღებიდან ორი საათის 

განმავლობაში; 

o მენჯისა და წელის ქვედა არეში ტკივილის პროფილაქტიკის მიზნით 

რეკომენდებულია რეგულარული ვარჯიში, ორსულობის სრული პერიოდის 

განმავლობაში. არსებობს მკურნალობის მრავალი განსხვავებული მეთოდი, რომელიც 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამგვარი ტკივილის შესამსუბუქებლად, როგორიცაა 

ფიზიოთერაპია, საორსულე ქამარი და აკუპუნქტურა, იმის გათვალისწინებით, თუ 

რას ანიჭებს ქალი უპირატესობას და რომელი მეთოდია ხელმისაწვდომი; 

o არაფარმაკოლოგიური მეთოდები, როგორიცაა კომპრესიული წინდების გამოყენება, 

ფეხების სიმაღლეზე შემოწყობა და წყლის აბაზანები, შესაძლებელია გამოყენებული 

იქნას ორსულობის დროს ქვედა კიდურების ვენების ვარიკოზული გაგანიერებისა და 

შეშუპების სიმპტომების მოსახსნელად, იმის გათვალისწინებით, თუ რას ანიჭებს 

ქალი უპირატესობას და რომელი მეთოდია ხელმისაწვდომი; 

o ორსულობის დროს ყაბზობის პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია  ქატოთი და  სხვა 

ბოჭკოვანით მდიდარი საკვების (ბოსტნეული, თხილეული, ხილი,  ცეხვილი 

ხორბლის ნაწარმი) მიღებით;  

o ორსულობის დროს წარმოქმნილი ჰემოროიდული კვანძებით გამოწვეული 

დისკომფორტის შემსუბუქება შესაძლებელია სპეციალური მალამოების გამოყენებით 

და ყაბზობის პროფილაქტიკით; 

o ფეხის კუნთების დაჭიმვის შემსუბუქება შესაძლებელია მაგნეზიალური თერაპიით 

(მაგნეზიის დღიური დოზე 300-360 მგ) და კალციუმის მიღებით (დღიური დოზა 2 

გრ);  

o ზომიერი გამონადენი საშოდან არ საჭიროებს ჩარევას, თუ იგი ორსულისთვის 

შემაწუხებელი არ არის, ვაგინალური კანდიდოზის სამკურნალოდ რეკომენდებულია 

იმიდაზოლის ადგილობრივად გამოყენება; 

o მუდმივი კათეტერით მოსარგებლე პაციენტების შემთხვევაში რეკომენდებულია 

შარდის რეგულარული ანალიზი, საშარდე გზების ინფექციების დროულად 

გამოსავლენად და ანტისეპტიკების/ანტიბიოტიკების დანიშვნა ამ ინფექციების 

მართვის მიზნით. 

 

4.3. ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასება და მკურნალობა 

 

ორსულობის დროს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ყველაზე გავრცელებულ 

პრობლემებს წარმოადგენს დეპრესია და შფოთვა; ქალების დაახლოებით 12% ორსულობის ამა თუ 

იმ პერიოდში განიცდის დეპრესიას და 13% განიცდის შფოთვას, ასევე ხშირია ორსულებში ორივე 

ფსიქიკური მდგომარეობის გამოვლენა. დეპრესია და შფოთვა ასევე ფიქსირდება, მშობიარობიდან 

ერთი წლის განმავლობაში, ქალების 15-20%-ში. ორსულობის დროს და მშობიარობის შემდგომ 

პერიოდში შეიძლება განვითარდეს შფოთვითი/ფობიური დარღვევები, მათ შორის პანიკური 

აშლილობა, გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა, ობსესიურ-კომპულსური აშლილობა (ოკა), 

პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა (პტსა) და ტოკოფობია (მშობიარობის უკიდურესი შიში), 

რომლებიც შესაძლებელია გამოვლინდეს დამოუკიდებლად ან დეპრესიის ფონზე.  
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს შორის ხშირია მიდრეკილება ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ, რაც საჭიროებს მათი ამ მიმართულებით სკრინინგს, კლინიკაში 

ყოველი ვიზიტის დროს. საჭიროა ადგილზე იყოს სათანადო მომსახურებისათვის ყველა დონეზე 

რეფერირებისა და მართვის მკაფიო პროტოკოლები. აუცილებელია ინფორმაციის ეფექტური 

მიწოდება და მეთვალყურეობისა და ზრუნვის უწყვეტობის შენარჩუნება. 

 

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერ ქალს შეიძლება განუვითარდეს ფსიქიკური 

აშლილობა ორსულობის დროს და/ან მშობიარობიდან ერთი წლის განმავლობაში.  

სიღარიბე, მიგრაცია, მძიმე სტრესი, ძალადობა (ოჯახში და/ან გენდერული ნიშნით), 

გაუთვალისწინებელი ან კონფლიქტური სიტუაციები, სტიქიური უბედურებები და არაადეკვატური 

სოციალური დახმარება მნიშვნელოვნად ზრდის რეპროდუქციული ასაკის ქალებში ფსიქიკური 

აშლილობის განვითარების რისკს.  

 

რეპროდუქციის უნარის მქონე იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც ანამნეზში ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემები აღენიშნებათ, მიზანშეწონილია, გათვალისწინებული იქნას შემდეგი:  

o კონტრაცეფციისა და ორსულობის დაგეგმვის აუცილებლობა;  

o ორსულობისა და მშობიარობის ზემოქმედება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, მათ შორის 

ფსიქიკური მდგომარეობის გამწვავების რისკი;  

o ფსიქიკური დაავადებისა ან მისი მკურნალობის ზემოქმედება დედაზე, ნაყოფსა და 

ახალშობილზე; 

o ფსიქიკური დაავადებისა ან მისი მკურნალობის ზემოქმედება ბავშვის მოვლასა და 

მასზე ზრუნვაზე; 

o რეპროდუქციის უნარის მქონე ქალების შემთხვევაში, ფსიქოტროპული პრეპარატების 

დანიშვნამდე, საჭიროა გათვალისწინებული იქნას პრეპარატის ზემოქმედება ნაყოფსა 

და ახალშობილზე, უახლესი ხელმისაწვდომი მტკიცებულებების საფუძველზე; 

o დაუშვებელია ვალპროატის მჟავის ხანგრძლივი დროით ან დროებით დანიშვნა 

რეპროდუქციული ასაკის ქალებში. 

   

4.4.  I. ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის 12 6/7 კვირამდე 

 

როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი პირველად მიმართავს დაწესებულებას, 

პრენატალური მომსახურების მისაღებად, დაუშვებელია ავტომატურად მიჩნევა იმისა, რომ მას არ 

სურს ორსულობის გაგრძელება. ასევე მნიშვნელოვანია პირველადი კონსულტირებისას პაციენტის 

მოლოდინის შესახებ ინფორმაციის მიღება.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების პირველი ანტენატალური ვიზიტის დროს 

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს რიგი ფაქტორები.  

 

მაგალითად:  

o რამდენად არის თქვენი სამედიცინო დაწესებულება ადაპტირებული შშმ პირების 

საჭიროებებზე და უზრუნველყოფილია თუ არა ეტლით გადაადგილება;   
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o რამდენად არის სამშობიარო პალატები ადაპტირებული იმისთვის, რომ სათანადოდ 

დაკმაყოფილდეს შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებული კონკრეტული 

საჭიროებები;  

o შესაძლებელია, საჭირო გახდეს სურდოთარჯიმნის მომსახურების უზრუნველყოფა 

სმენადაქვეითებული და ყრუ ქალებისათვის;  

o რამდენად უზრუნველყოფს თქვენი სამედიცინო დაწესებულება მხედველობის 

დაქვეითების მქონე პირების უსაფრთხო გადაადგილებას; 

o  წინასწარი შეფასება, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენი სამედიცინო 

დაწესებულება ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებს, დაგეხმარებათ საჭირო ზომების 

მიღებაში, რათა უზრუნველყოთ პაციენტთა საჭიროებების მაქსიმალურად 

დაკმაყოფილება და საჭირო სამედიცინო მომსახურებაზე მათი შეუზღუდავი წვდომა. 

 

პირველი ანტენატალური ვიზიტის დროს, მომსახურების მიმწოდებელს მოეთხოვება შემდეგი:  

o პაციენტის პირადი და ოჯახური ანამნეზის შეკრება. თუ აღნიშნული ვიზიტის დროს 

თქვენ პირველად გიწევთ კონტაქტი პაციენტთან, საჭიროა მისი ფიზიკური და 

ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეზღუდვის დონის განსაზღვრა; 

o ყველა ორსული ქალის შემთხვევაში, ინფორმაციის მოპოვება მათ მიერ ალკოჰოლისა 

და თამბაქოს მოხმარების (წარსულში და მიმდინარე) შესახებ და პასიური 

მწეველობის გამოცდილების შესახებ, ორსულობის რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე და 

ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში განხორციელებულ ყველა ვიზიტზე; 

o ორსული ქალების სისტემატური სკრინინგი აქტიურ ტუბერკულოზზე, 

ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში კითხვარის საშუალებით;  

o არტერიული სისხლის წნევისა და სხვა სასიცოცხლო ნიშნების შეფასება (პულსი, 

სუნთქვის სიხშირე, სხეულის ტემპერატურა, არტერიული წნევა); 

o ორსულის აწონვა, სიმაღლის გაზომვა და სხეულის მასის ინდექსის გამოთვლა, 

ორსულობისას დამატებითი საჭიროებების შეფასების მიზნით;  

o პაციენტის ნუტრიციული სტატუსის შეფასება და იმის განსაზღვრა თუ რა დანამატებს 

საჭიროებს იგი;  

o ფოლიუმის მჟავის მიღების დაწყება/გაგრძელებაზე რეკომენდაციის მიცემა (400 

მკგ/დღეში ორსულობამდე 6 კვირით ადრე და ორსულობის პირველი 12 კვირის 

განმავლობაში);  

o ანემიის საპროფილაქტიკო რკინის შემცველი პრეპარატის დანიშვნა, 30 მგ დღიური 

დოზით, დედის ანემიის, ახალშობილებში მშობიარობის შემდგომი სეფსისის, 

დაბადებისას მცირე წონისა და ნაადრევი მშობიარობის პროფილაქტიკის მიზნით;  

o ნიკოტინის, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების შეწყვეტის 

შესახებ რეკომენდაცია;  

o ურჩიეთ პაციენტს დაკავდეს რეგულარული ფიზიკური ვარჯიშით, პაციენტის 

გადაადგილებისა და მოძრაობის შესაძლებლობის დონის გათვალისწინებით;  

o იმ მედიკამენტების შესახებ ინფორმაციის მიღება, რომლებსაც შესაძლოა პაციენტი 

იღებდეს თანმხლები დაავადების (დაავადებების) სამკურნალოდ. საჭიროა 

მკურნალობის მორგება ორსულობის დროს პაციენტების საჭიროებებზე, 

მულტიდისციპლინარული მიდგომის გამოყენებით; 
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o სისხლის ჯგუფისა და რეზუს-კუთვნილების განსაზღვრა, ანტისხეულებზე 

ტესტირება რეზუს უარყოფითი სისხლის კუთვნილების შემთხვევაში; 

o სისხლის საერთო ანალიზი; 

o შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, ორსულობისას ასიმპტომური 

ბაქტერიურიის გამოვლენის მიზნით. მუდმივი კათეტერით მოსარგებლე 

პაციენტების შემთხვევაში რეკომენდებულია შარდის ანალიზის/ნიმუშის 

რეგულარული კონტროლი/ტესტირება, საშარდე გზების ინფექციების დროულად 

გამოსავლენად და ანტისეპტიკების/ანტიბიოტიკების დანიშვნა ამ ინფექციებისგან 

დაცვის/მართვის მიზნით;  

o სკრინინგული ტესტები: B ჰეპატიტის ვირუსის, C ჰეპატიტის ვირუსის, აივ 

ინფექცია/შიდსის და სიფილისის გამოსავლენად; 

o ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის შეფასების შეთავაზება, თირეოტროპული ჰორმონის 

(TSH) გამოკვლევის საშუალებით; 

o ულტრაბგერითი გამოკვლევა ორსულობის გესტაციური ასაკის, მრავალნაყოფიანი 

ორსულობის დადგენისა და კისრის ნაოჭის სისქის განსაზღვრის მიზნით 

(რეკომენდებულია ორსულობის 10 0/7-13 6/7 კვირის ვადაზე);  

o ორსულებში, რომლებიც რისკ-ჯგუფს განეკუთვნებიან, დაუნის სინდრომის 

გამოვლენის მიზნით, სკრინინგის შეთავაზება კომბინირებული ტესტით, 

ორსულობის 11 0/7- 13 6/7 კვირის ვადაზე და შრატის სამმაგი, ან ოთხმაგი ტესტით, 

ორსულობის 15 0/7-20 0/7 კვირის ვადაზე; 

o საშოსმხრივი გასინჯვა/პაპ-ტესტი - საშვილოსნოს ყელის ნაცხის გამოკვლევა 

ორსულებში და, საჭიროების შემთხვევაში, სარძევე ჯირკვლის კვლევა.  

სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების შემთხვევაში, გინეკოლოგიური 

გამოკვლევისას, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სხვადასხვა პოზიცია.  

ყოველთვის ჰკითხეთ ქალს, რომელ პოზიციაში იგრძნობს თავს ყველაზე მოხერხებულად.  

 

- მუხლ-გულმკერდის პოზიცია: ქალი წევს გვერდზე, მოხრილი მუხლებით. ამ პოზიციის 

გამოყენება რეკომენდებულია იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც არ შეუძლიათ ფეხების 

განზე გაშლა და რომლებიც უფრო დაცულად გრძნობენ თავს და მეტად ინარჩუნებენ 

წონასწორობას ამ პოზიციაში (სურათი 1).  

    

                                              სურათი 1 



 

14 | P a g e  

- ბრილიანტის ფორმის პოზიცია: ქალი წევს ზურგზე, ტერფებით ერთად და გადაშლილი 

მუხლებით. ეს პოზიცია შეიძლება გამოყენებული იქნას იმ შშმ ქალების შემთხვევაში, 

რომლებსაც არ შეუძლიათ ფეხების გინეკოლოგიურ სავარძელზე მოთავსება (სურათი 2).  

   

  სურათი 2 

- M-ფორმის პოზიცია: ქალი წევს ზურგზე, მუხლის სახსარში მოხრილი და გადაწეული 

ფეხებით. ეს პოზიცია შეიძლება გამოყენებული იქნას იმ შშმ ქალების შემთხვევაში, 

რომლებიც საჭიროებენ მთელი სხეულით მაგიდაზე დაყრდნობას (სურათი 3).     

   

 სურათი 3 

- V-ფორმის პოზიცია: ქალი წევს ზურგზე გაშლილი მუხლებით ფეხები განზე. ეს პოზიცია 

შეიძლება გამოყენებული იქნას იმ შშმ ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც შეზღუდული აქვთ 

ქვედა კიდურების მოძრაობა (სურათი 4). 

   

 სურათი 4  
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- სამეანო პოზიცია: მუხლის სახსრის ქვეშ საყრდენების გამოყენება ხშირად უფრო 

მოსახერხებელია შშმ ქალებისთვის (სურათი 5). 

 

   

 სურათი 5 

 

➢ დაავალეთ კონკრეტულ პირს ან გუნდს არასამუშაო საათებში პაციენტის მეთვალყურეობა, თუ 

იგი დამატებით დახმარებას საჭიროებს.  

➢ შეაფასეთ ვენური თრომბოემბოლიზმის რისკი, განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, რომლებსაც 

გადაადგილებისა და მოძრაობის შეზღუდვა აღენიშნებათ. 

 

მიაწოდეთ პაციენტს სრულყოფილი ინფორმაცია ორსულობასთან დაკავშირებულ შემდეგ 

საკითხებზე:  

o ორსულობისთვის დამახასიათებელი გართულებები და საგანგაშო  ნიშნები, 

რომელთა შესახებაც ორსული უნდა იყოს ინფორმირებული (როგორიცაა 

პრეეკლამფსია, მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა და ა.შ.); 

o ნაყოფის განვითარება ორსულობის ვადის შესაბამისად და მისი მდგომარეობის 

შეფასების მეთოდები, ნაყოფის მოძრაობის შემცირებაზე ყურადღების გამახვილების  

აუცილებლობა;  

რისკ-ჯგუფების განსაზღვრა და რისკის შესაბამისი მეთვალყურეობა (პერინატალური 

მომსახურების დონეები);  

o ანტენატალური სკრინინგული ტესტები - მათთან დაკავშირებული რისკები და მათი 

მნიშვნელობა;  

o ძუძუთი კვების მნიშვნელობა. 

➢ მიაწოდეთ პაციენტსა და მის პარტნიორს ინფორმაცია ორსულობის გართულების 

გამაფრთხილებელი ნიშნების შესახებ, და როდის და სად უნდა მიმართონ  დახმარებისთვის 

სპეციალისტს. 

➢ ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტებისას 

მნიშვნელოვანია პარტნიორის მხრიდან შესაძლო ძალადობის (IPV) გამოვლენა, რაც შეიძლება 

განაპირობებდეს ან აუარესებდეს პაციენტის მდგომარეობას. აღნიშნული ემსახურება 

კლინიკური დიაგნოზისა და შემდგომი მეთვალყურეობის გაუმჯობესებას და პაციენტისთვის 

მხარდაჭერის აღმოჩენას, სადაც ამის საჭიროება და შესაძლებლობა არსებობს. 

 

 

 

 



 

16 | P a g e  

ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასება 

პაციენტს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფსიქიკური დარღვევები ორსულობისა და 

მშობიარობის შემდგომ პერიოდში არ წარმოადგენს იშვიათობას და ამგვარი დარღვევები 

ეფექტურად ექვემდებარება მკურნალობას. ფსიქიკური დარღვევების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება უნდა წარმოებდეს კულტურულად მიზანშეწონილი გზით და პაციენტისთვის მისაღები 

ფორმატით. პაციენტისგან ამის თაობაზე თანხმობის მიღების შემთხვევაში, აღნიშნული ინფორმაცია 

შეიძლება მიეწოდოს მის პარტნიორსაც, ოჯახის წევრებს და/ან შშმ პირის სხვა მხარდამჭერ პირს.   

ქალის ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის შესახებ ზოგადი გასაუბრების ფარგლებში, 

რეკომენდებულია დეპრესიის გამოსავლენად შემდეგი კითხვების დასმა:  

➢ „გასული ერთი თვის განმავლობაში, ხომ არ შეუწუხებიხართ უგუნებობას ან უიმედობას, ხომ 

არ გიგრძვნიათ თავი დათრგუნულად? “  

➢ „გასული ერთი თვის განმავლობაში, ხომ არ გიგრძვნიათ, რომ არ გაინტერესებთ ან 

სიამოვნებას არ განიჭებთ იმ საქმის კეთება, რასაც მანამდე ხალისითა და ინტერესით 

ეკიდებოდით? “  

 

თუ ქალი დადებითად პასუხობს დეპრესიის იდენტიფიცირების მიზნით დასმულ ნებისმიერ 

კითხვას, რაც მიანიშნებს, რომ მის შემთხვევაში არსებობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის 

განვითარების რისკი, ან ადგილი აქვს ფსიქიკური დარღვევის კლინიკურ გამოვლინებას, 

გამოიყენეთ ედინბურგის მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის სკალა (EPDS) ან პაციენტის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების კითხვარი (PHQ-9), პაციენტის ზოგადი შეფასების 

პროცესში, და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემის შესახებ ეჭვის შემთხვევაში, 

ურჩიეთ პაციენტს ისარგებლოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტის მომსახურებით. ასევე, 

გამოიყენეთ გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის 2-კითხვიანი სკალა (GAD-2): 

 

 

ბოლო 2 კვირის განმავლობაში, 
რამდენად ხშირად გაწუხებთ შემდეგი 

პრობლემები? 

(გამოიყენეთ "✔" თქვენი პასუხის 
მითითებისთვის) 

არასდროს რამდენიმე 
დღე 

დღეების 
უმეტესობა 

თითქმის 
ყოველ 
დღე 

1.ნერვიულობის განცდა, აფორიაქება ან 
უკიდურესი დაძაბულობის ზღვარზე 
ყოფნა 

0  1  2  3  

2. არ შეგიძლიათ შეაჩეროთ ან 
აკონტროლოთ განგაშის/შფოთვის  
განცდა  

 

0  1  2  3  

 

იმ შემთხვევაში, თუ გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის 2-კითხვიანი სკალით (GAD-2) 

პაციენტის მიერ დაგროვილი ქულა შეადგენს 3-ს ან მეტს, საჭიროა პაციენტის მდგომარეობის 

შეფასება გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის 7-კითხვიანი სკალის (GAD-7) გამოყენებით, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერიოზულ დარღვევაზე ეჭვის შემთხვევაში, გადაამისამართეთ 

პაციენტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტთან.  
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იმ შემთხვევაში, თუ გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის 2-კითხვიანი სკალით (GAD-2) 

პაციენტის მიერ დაგროვილი ქულა შეადგენს 3-ზე ნაკლებს, თუმცა თქვენ მიიჩნევთ, რომ პაციენტს 

შფოთვითი აშლილობა აღენიშნება, დაუსვით მას შემდეგი კითხვა:  

 

➢ „ხომ არ შეგიმჩნევიათ, რომ თავს არიდებთ გარკვეულ ადგილებს ან აქტივობებს და ეს 

პრობლემებს გიქმნით? “ 

 

თუ პაციენტი კითხვას დადებითად პასუხობს, საჭიროა პაციენტის მდგომარეობის შეფასება 

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის 7-კითხვიანი სკალის (GAD-7) გამოყენებით, ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის სერიოზულ დარღვევაზე ეჭვის შემთხვევაში, გადაამისამართეთ პაციენტი 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტთან. 

 

თუ არსებობს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ ქალი ალკოჰოლს გადაჭარბებულად მოიხმარს, 

აუცილებელია ალკოჰოლის გამოყენებით გამოწვეული აშლილობის განმსაზღვრელი ტესტის 

(AUDIT) ჩატარება, რაც მოცემულია შესაბამის გაიდლაინსა და პროტოკოლში (ალკოჰოლური 

დამოკიდებულების მართვა პირველად ჯანდაცვაში- სამინისტროს საიტი: 

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/)4.  

 

თუ არსებობს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ ქალი ნარკოდამოკიდებულია, საჭიროა მისი დაუყოვნებლივ 

გადამისამართება შესაბამისი მომსახურების მიმწოდებელთან (და/ან სპეციალისტთან - 

ნარკოლოგთან) პრობლემის იდენტიფიცირებისა და სიმძიმის შეფასების მიზნით.  

 

ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში ქალის ფსიქიკური მდგომარეობის შეფასებისა 

და დიაგნოსტირების დროს, საჭიროა ისეთი დარღვევების გათვალისწინება, როგორიცაა 

ინტელექტუალური შესაძლებლობის შეზღუდვა. საჭიროების შემთხვევაში, რეკომენდებულია 

დამატებითი კონსულტაცია შესაბამის სპეციალისტთან და მკურნალობის შესაბამისი გეგმის 

შემუშავება:  

o შეაფასეთ ქალის ემოციური ფონი, ყურადღება გაამახვილეთ სავარაუდო სიმპტომებსა 

და ფაქტორებზე: სუიციდური ფიქრები, თვითდაზიანებისკენ ან სხვების 

დაზიანებისკენ (ახალშობილის ჩათვლით) მიდრეკილება, თამბაქოსა და ალკოჰოლის 

მოხმარება და ოჯახში ძალადობა. 

იმ შემთხვევაში, თუ ვლინდება ბავშვზე ძალადობის ნიშნები, იხელმძღვანელეთ არსებული 

სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით (ძალადობისა და უგულებელყოფისგან ბავშვის 

დაცვის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები (სოპი)).   

 

იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი ავლენს სუიციდურ ფიქრებსა ან თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილებას:   

➢ შეაფასეთ, სარგებლობს თუ არა ქალი შესაბამისი მხარდაჭერით; 

➢ მიაწოდეთ ინფორმაცია შესაბამის სპეციალისტს და ერთად შეადგინეთ მკურნალობის გეგმა;   

➢ ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდისთვის მკურნალობის გეგმის შემუშავება 

რეკომენდებულია პაციენტის ჩართულობით.  

                                                 
4 https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/  C:\Users\User\Downloads\ალკოჰოლური დამოკიდებულების მართვა პირვ (4).ჯანდაცვაში - 

გაიდლაინი 

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/
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ორსულობის დროს ნებისმიერი ჩარევა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე 

სპეციალისტის მიერ. ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ჩარევა უნდა განხორციელდეს 

მკურნალობის სათანადო სქემის საფუძველზე.  

 

თუ ორსული ქალის შემთხვევაში დასმულია ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზი, მკურნალობის 

გეგმა უნდა შემუშავდეს 2 კვირის ვადაში და ინტერვენციის შედეგების წარმოდგენა უნდა 

განხორციელდეს 1 თვის ვადაში. ფსიქიკური აშლილობის მქონე ქალების შემთხვევაში საჭიროა 

ანტენატალური და პერინატალური მეთვალყურეობის შესახებ დამტკიცებული კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციებითა (გაიდლაინებით) 5  და კლინიკური მდგომარეობის 

მართვის სახელმწიფო სტანდარტებით (პროტოკოლებით) სარგებლობა (მაგალითად, 

„პერინატალური პერიოდის მართვა ფსიქიკური აშლილობების დროს“ გაიდლაინი და პროტოკოლი, 

დამტკიცებული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 3 ივლისის №01-319/ო ბრძანებით). 

   

 

4.5.  II ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის 18 0 / 7-20 6/7 კვირის ვადაზე 

➢ სკრინინგის ტესტების შედეგების საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, რეკომენდებულია 

განისაზღვროს ამნიოცენტეზის ჩატარების საჭიროება;  

➢ ულტრასონოგრაფიული სკრინინგი რეკომენდებულია ორსულობის 18 0/7-20 6/7 კვირის ვადაზე, 

ნაყოფის განვითარების მანკების გამოვლენის მიზნით; 

➢ საჭიროა არტერიული წნევის და სასიცოცხლო ნიშნების შეფასება. 

 

საჭიროა პაციენტისთვის სრულყოფილი (დამატებითი) ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ 

საკითხებზე: ორსულობა, ორსულობისთვის დამახასიათებელი გართულებები და საშიშროების 

ნიშნები, ნაყოფის განვითარება და მისი მდგომარეობის შეფასების მეთოდები, კვებითი 

რეკომენდაციები, ფიზიკური აქტივობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რისკ-ჯგუფები და რისკის 

შესაბამისი მოვლა-მეთვალყურეობის პრინციპები (პერინატალური მომსახურების დონეები), 

ძუძუთი კვების მნიშვნელობა.  

 

4.6. III ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის 26 კვირის ვადაზე 

➢ არტერიული წნევის განსაზღვრა და სასიცოცხლო ნიშნებისა და ნაყოფის მდგომარეობის 

შეფასება;  

➢ შარდში პროტეინურიის ხარისხის დადგენა; 

➢ საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის განსაზღვრა და აღნიშვნა გრავიდოგრამაზე; გადაადგილებისა 

და მოძრაობის შეზღუდვის მქონე ქალების შემთხვევაში, შესაძლოა რთული აღმოჩნდეს 

საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის განსაზღვრა და ნაყოფის ზრდის შეფასება, ამიტომ საჭიროა 

ჩატარდეს სერიული ულტრაბგერითი გამოკვლევები;  

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

 

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/
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➢ ნაყოფის ზრდის შეფასება უნდა განხორციელდეს ისეთი პარამეტრების გამოყენებით, 

როგორიცაა ბიპარიეტალური დიამეტრი, ბარძაყის ძვლის სიგრძე და მუცლის 

გარშემოწერილობა, რაც უზრუნველყოფს უფრო ზუსტ მონაცემებს ნაყოფის ზრდის შესახებ;  

➢ განმეორებითი სკრინინგი ანემიის გამოვლენის მიზნით; 

➢ რეზუს უარყოფითი სისხლის კუთვნილების შემთხვევაში, საჭიროა ტესტირება ანტისხეულების 

გამოვლენის მიზნით. სენსიბილიზაციის არარსებობის შემთხვევაში, შესთავაზეთ ორსულს ანტი 

D პროფილაქტიკა, 1500 საერთაშორისო ერთეულის (IU) (300 მკგ) დოზით; 

სკრინინგი გესტაციური დიაბეტის გამოვლენის მიზნით, მოცემული მაღალი რისკის მქონე 

ქალებისთვის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა (ჯანმო) და მეან-გინეკოლოგთა მსოფლიო 

ფედერაციის (FIGO) მიერ რეკომენდებული მეთოდის გამოყენებით (გლუკოზის ტოლერანტობის 2 

საათიანი ტესტი 75 გრ. გლუკოზის მიღების შემდეგ). 

 

საჭიროა პაციენტისთვის სრულყოფილი (დამატებითი) ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ 

საკითხებზე: ორსულობა, ორსულობისთვის დამახასიათებელი გართულებები და საშიშროების 

ნიშნები, ნაყოფის განვითარება და მისი მდგომარეობის შეფასების მეთოდები, კვებითი 

რეკომენდაციები, ფიზიკური აქტივობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რისკ-ჯგუფები და რისკის 

შესაბამისი მოვლა-მეთვალყურეობის პრინციპები (პერინატალური მომსახურების დონეები), 

ძუძუთი კვების მნიშვნელობა. 

 

➢ შეაფასეთ დედის საჭიროებები, მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის დაგეგმვის 

მიზნით;  

➢ შესთავაზეთ წყვილს გაიარონ მომავალი მშობლების მოსამზადებელი ინდივიდუალური კურსი, 

რომელიც ემსახურება მომავალი მშობლებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას  და   მათი 

კონკრეტული საჭიროებების დადგენას, ჩვეულებრივ კურსის  გავლა რეკომენდებულია 

ორსულობის 36 კვირამდე:  

 

o საჭიროა გამოკითხოთ პაციენტს, როგორ ართმევს თავს საკუთარ მდგომარეობას;  

o გამოკითხეთ პაციენტს მშობიარობასთან დაკავშირებული მისი მოლოდინების 

შესახებ: რა მეთოდით სურთ ტკივილის შემსუბუქება, მშობიარობის მართვა, 

მშობიარობის რომელ მეთოდს ირჩევს, სურს თუ არა მშობიარობას დაესწროს მისი 

პარტნიორი, რომელ საანესთეზიო საშუალებას ირჩევს, თუ საჭირო გახდება 

ქირურგიული ჩარევა (რეგიონული გაუტკივარება ან ზოგადი ანესთეზია). 

 

4.7 IV ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის 30 კვირის ვადაზე 

➢ არტერიული წნევის განსაზღვრა და სასიცოცხლო ნიშნების შეფასება; 

➢ შარდში პროტეინურიის ხარისხის დადგენა;   

➢ საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის განსაზღვრა და აღნიშვნა გრავიდოგრამაზე; გადაადგილებისა 

და მოძრაობის შეზღუდვის მქონე ქალების შემთხვევაში, შესაძლოა რთული აღმოჩნდეს 
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საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის ზუსტი განსაზღვრა და ნაყოფის ზრდის ზედმიწევნითი 

სიზუსტით შეფასება.  

➢ ნაყოფის ზრდის შესაფასებლად საჭიროა ულტრაბგერითი გამოკვლევის ჩატარება; 

საჭიროა პაციენტისთვის სრულყოფილი (დამატებითი) ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ 

საკითხებზე: ორსულობა, ორსულობისთვის დამახასიათებელი გართულებები და საშიშროების 

ნიშნები, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რისკ-ჯგუფები და რისკის შესაბამისი მოვლა-მეთვალყურეობის 

პრინციპები (პერინატალური მომსახურების დონეები), მშობიარობის დაწყების ნიშნები, 

მშობიარობის ეტაპები, სამშობიარო ტკივილის მართვის მეთოდები, ძუძუთი კვების მნიშვნელობა.  

არ არის აუცილებელი ნაყოფის მოძრაობის სიხშირის კონტროლი დღიურად, თუმცა, საჭიროა 

ორსული ინფორმირებული იყოს იმის თაობაზე, რომ ნაყოფის მოძრაობის შემცირების / შეწყვეტის   

შემთხვევაში აუცილებელია მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას, სათანადო დახმარების 

მიღების მიზნით.  

 

4.8. V ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის 34 კვირის ვადაზე 

 

➢ არტერიული წნევის განსაზღვრა და სასიცოცხლო ნიშნების შეფასება; 

➢ შარდში პროტეინურიის ხარისხის დადგენა;  

➢ საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის განსაზღვრა და აღნიშვნა გრავიდოგრამაზე; გადაადგილებისა 

და მოძრაობის შეზღუდვის მქონე ქალების შემთხვევაში, შესაძლოა რთული აღმოჩნდეს 

საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის ზუსტი განსაზღვრა და ნაყოფის ზრდის ზედმიწევნითი 

სიზუსტით შეფასება. 

➢  ნაყოფის ზრდის შესაფასებლად საჭიროა ულტრაბგერითი გამოკვლევის ჩატარება; 

➢ არ არის აუცილებელი ნაყოფის მოძრაობის სიხშირის კონტროლი დღიურად. 

 

საჭიროა პაციენტისთვის სრულყოფილი (დამატებითი) ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ 

საკითხებზე: ორსულობა, ორსულობისთვის დამახასიათებელი გართულებები და საშიშროების 

ნიშნები, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რისკ-ჯგუფები და რისკის შესაბამისი მოვლა-მეთვალყურეობის 

პრინციპები (პერინატალური მომსახურების დონეები), მშობიარობის დაწყების ნიშნები, 

მშობიარობის ეტაპები, სამშობიარო ტკივილის მართვის მეთოდები, ძუძუთი კვების მნიშვნელობა.  

➢ სამშობიარო განყოფილებაში და ახალშობილთა მოვლა-მეთვალყურეობის განყოფილებაში 

ვიზიტის დაგეგმვა, და ბებიაქალთან შშმ ქალისთვის მშობიარობისას ყველაზე ხელსაყრელი და 

ოპტიმალური პოზიციის შესახებ მოლაპარაკება;  

➢ იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელი გახდება ქირურგიული ჩარევა მშობიარობისას 

მნიშვნელოვანია ანესთეზიოლოგთან კონსულტირება, მშობიარობისას ტკივილის 

შემსუბუქებისა და ანესთეზიის ვარიანტების შერჩევის მიზნით, განსაკუთრებით იმ 

შემთხვევაში, თუ ქალს აქვს ინტუბაციასთან დაკავშირებული პრობლემის გამოცდილება. 

 



 

21 | P a g e  

4.9.VI ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის 36 კვირის ვადაზე 

➢ არტერიული წნევის განსაზღვრა და სასიცოცხლო ნიშნების შეფასება;  

➢ სისხლში ჰემოგლობინის განსაზღვრა (ფერიტინის განსაზღვრა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ 

ჰემოგლობინის მაჩვენებელი არის <110 გ/ლ); 

➢  შარდში პროტეინურიის ხარისხის დადგენა;  

➢ საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის განსაზღვრა და აღნიშვნა გრავიდოგრამაზე;  

➢ B ჯგუფის სტრეპტოკოკზე სკრინინგი, ორსულობის 35-37 კვირის ვადაზე; 

➢ ულტრაბგერითი გამოკვლევის ჩატარება ნაყოფის ზრდის შესაფასებლად, თუ არსებობს ნაყოფის 

საშვილოსნოსშიდა ზრდის შეზღუდვასთან დაკავშირებული ეჭვი;   

➢ პაციენტისთვის სრულყოფილი (დამატებითი) ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ საკითხებზე: 

რისკ-ჯგუფები და რისკის შესაბამისი მოვლა-მეთვალყურეობის პრინციპები (პერინატალური 

მომსახურების დონეები), მშობიარობის დაწყების ნიშნები, მშობიარობის ეტაპები, სამშობიარო 

ტკივილის მართვის მეთოდები, ძუძუთი კვების მნიშვნელობა; 

➢ პაციენტის შეფასება ვენური თრომბოემბოლიის შესახებ დამტკიცებული კლინიკური პრაქტიკის 

ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) და კლინიკური მდგომარეობის მართვის 

სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლების) 6  შესაბამისად, მშობიარობის მეთოდის 

მიხედვით.  

➢ ანესთეზიოლოგთა გუნდთან კონსულტირება, მშობიარობისას ტკივილის შემსუბუქების 

ვარიანტებისა და საანესთეზიო პროცედურის შერჩევის მიზნით, იმ შემთხვევაში, თუ 

აუცილებელი გახდება ქირურგიული ჩარევა მშობიარობისას;  

➢ სამშობიარო განყოფილებაში მომუშავე გუნდთან შეხვედრის ორგანიზება, გუნდის გაცნობის 

მიზნით, ქალისთვის საინტერესო მშობიარობის ოპტიმალურ მართვასთან დაკავშირებული  

საკითხების განხილვა, ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბარი; 

➢ ოჯახის დაგეგმვის საკითხების განხილვა;   

➢ ინფორმაციის მოპოვება იმის თაობაზე, თუ რამდენად არის მზად ოჯახი, იზრუნოს 

ახალშობილსა და ახლად ნამშობიარებ ქალზე. 

 

4.10. VII ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის 38 კვირის ვადაზე 

 

➢ არტერიული წნევის განსაზღვრა და სასიცოცხლო ნიშნების შეფასება; 

➢ შარდის ანალიზი - შარდში პროტეინურიის ხარისხის დადგენის მიზნით;  

➢ პაციენტისთვის სრულყოფილი (დამატებითი) ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ საკითხებზე: 

რისკ-ჯგუფები და რისკის შესაბამისი მოვლა-მეთვალყურეობის პრინციპები (პერინატალური 

                                                 
6 https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/ 
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მომსახურების დონეები), მშობიარობის დაწყების ნიშნები, მშობიარობის ეტაპები, სამშობიარო 

ტკივილის მართვის მეთოდები, ძუძუთი კვების მნიშვნელობა. 

 

4.11   VIII ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის 40 კვირის ვადაზე 

 

➢ არტერიული წნევის განსაზღვრა და სასიცოცხლო ნიშნების შეფასება;  

➢ შარდში პროტეინურიის ხარისხის დადგენა;  

➢ საშოსმხრივი გასინჯვა და სანაყოფო გარსების თითით აშრევება საშვილოსნოს ყელის სიმწიფის 

გათვალისწინებით (რისი განსაზღვრაც წარმოებს ბიშოპის სკალის მიხედვით);  

➢ ბიოფიზიკური პროფილის (BPP) განსაზღვრა; 

➢ მშობიარობის აღძვრის შეთავაზება ორსულობის 41 0/7 კვირის ვადაზე სამშობიარო სახლში; 

➢ თუ ქალი საჭიროებს დამხმარე პირს, პარტნიორის/ოჯახის წევრის გარდა, ურჩიეთ მას პირი, 

რომელიც მის დახმარებას შეძლებს; 

➢ განიხილეთ ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული საკითხები ყველა ქალთან, რომელიც 

შეიძლება იღებდეს შფოთვის ან დეპრესიის სამკურნალო მედიკამენტებს ორსულობის დროს ან 

მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. აუხსენით მათ ძუძუთი კვების სარგებელი, ასევე ზოგიერთი 

ფსიქოტროპული მედიკამენტების მიღების პარალელურად ძუძუთი კვებასთან 

დაკავშირებული პოტენციური რისკები. 

 

ნაწილი 5: მშობიარობის პროცესის მეთვალყურეობა 

 

➢ საკეისრო კვეთის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს შესაბამის სამედიცინო ჩვენებას 

და არ უნდა იქნას მიღებული მხოლოდ იმის საფუძველზე, რომ ორსული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირს წარმოადგენს. თუ ქალის მუცლის კუნთოვანი ქსოვილის 

ფუნქციონირება შარდის ბუშტისა და ნაწლავების ეფექტურად დაცლის (შარდვისა და 

დეფეკაციის) საშუალებას იძლევა, მაღალია ალბათობა იმისა, რომ ფიზიოლოგიური 

მშობიარობის დროს ქალი შეძლებს ჭინთვას.  

➢ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების უმეტესობას იმდაგვარი წარმატებითვე გადააქვს 

ანესთეზია, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ქალების უმეტესობას; თუმცა 

მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ავტონომიური დისრეფლექსიის (AD) რისკი - ზურგის 

ტვინის დაზიანების მქონე ქალებში, და ეპიდურულ გაუტკივარებასთან დაკავშირებული რისკი 

- გაფანტული სკლეროზის მქონე ქალებში. 

➢ პრენატალურ პერიოდში რეკომენდებულია კონსულტირება ანესთეზიოლოგთა გუნდთან, 

პაციენტის საჭიროებებზე მორგებული გეგმის შემუშავების მიზნით;  

➢ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალების შემთხვევაში, მშობიარობა უნდა იყოს 

მორგებული დედისა და ბავშვის სპეციფიკურ საჭიროებებს;  

➢ ფიზიკური შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ქალები შეიძლება საჭიროებდნენ დამატებით 

ინფორმაციას მშობიარობისა და ბავშვის დაბადების პროცესის შესახებ. დაქვეითებული 
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მგრძნობელობისა ან ზურგის ტვინის დაზიანების მქონე ქალები საჭიროებენ მომზადებას 

კუმშვისა და მშობიარობის დაწყების ამოცნობაში, მუცლის არის პალპაციით შემოწმების 

საშუალებით. 

➢ დიდი ხანია დამტკიცებულია, რომ მშობიარობის დროს მოძრაობა ხელს უწყობს მშობიარობის 

პროცესს და, შესაბამისად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალებს უნდა მიეცეთ 

საშუალება აქტიურად გადაადგილდნენ და დაიკავონ მათთვის კომფორტული პოზიციები, 

შესაბამისი დამხმარე მოწყობილობების გამოყენებით.  

➢ მშობიარობის მართვის პროცედურებში, მშობიარობის მეორე პერიოდის ჩათვლით, 

შესაძლებელია საჭირო გახდეს ცვლილების შეტანა, მგრძნობელობის დაქვეითებისა ან 

გადაადგილებისა და მოძრაობის შეზღუდვის მქონე ქალების დასახმარებლად. ზურგის ტვინის 

დაზიანების მქონე ქალები შეიძლება ვერ აღიქვამდნენ ტკივილს და შეიძლება განსხვავებული 

შესაძლებლობები ჰქონდეთ მშობიარობის მეორე პერიოდში.

 

➢ ზოგიერთი ქალისთვის შეიძლება ტიპური ლითოტომიის პოზიციაში მშობიარობა შეუძლებელი 

აღმოჩნდეს და სამედიცინო პერსონალი მზად უნდა იყოს მშობიარობის ალტერნატიულ 

პოზიციაში მიღებისათვის. 

მშობიარობის პერიოდში მშობიარის ფიზიკური გასინჯვა შეიძლება რთული აღმოჩნდეს, 

განსაკუთრებით ფიზიკური შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ქალებისთვის, რომლებიც ვერ 

ახერხებენ ფეხების განზე გაშლას. პაციენტმა და სამედიცინო პერსონალმა ერთობლივად უნდა 

მიიღონ გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ რომელი პოზიციაა პაციენტისთვის უფრო 

მოსახერხებელი. 

როდესაც დაგეგმილია ფიზიოლოგიური მშობიარობა, ორსულმა და სამედიცინო პერსონალმა 

წინასწარ ერთად უნდა მოსინჯონ მშობიარობის სხვადასხვა პოზიციები, მაგალითად, გვერდზე 

მწოლიარე პოზიცია ან  პირდაღმა მწოლიარე პოზიცია იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც არ 

შეუძლიათ ფეხების განზე გაშლა.  

ასევე წინასწარ არის საჭირო ორსულთან გასაუბრება, მშობიარობისას სუნთქვის რეჟიმის შერჩევის 

მიზნით.  

საკეისრო კვეთის ჩვენებად შეიძლება ჩაითვალოს უნებლიე სპაზმების/მოძრაობების არსებობა, 

რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მშობიარობას, ან მენჯის დისფუნქცია, რაც შეიძლება 

აღენიშნებოდეს ცერებრალური დამბლისა ან ხერხემლის დაზიანების მქონე და პოლიომიელიტით 

დაავადებულ ზოგიერთ ქალს. 

მშობიარობის პროცესში სპაზმების პრევენცია შესაძლებელია შემდეგი პროცედურების 

გამოყენებით:  

➢ პაციენტის კიდურების რიგ-რიგობით და განმეორებითი მოხრა და გაშლა;  

➢ სანაყოფე წყლების დაღვრამდე, სუფთა და თბილი წყლის აბაზანის მიღება;  

➢ სანაყოფე წყლების დაღვრის შემდეგ, კიდურებზე სუფთა და თბილ წყალში დასველებული 

ქსოვილის დადება; 
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თუ პაციენტს მშობიარობისას სპაზმი ეწყება, მისი მოხსნა შესაძლებელია შემდეგი პროცედურების 

გამოყენებით:  

➢ თავისა და მხრების მოთავსება შემაღლებულ სასთუმალზე, მოხრილი პოზიციის 

მისაღებად; თავისა და სხეულის ამგვარი პოზიცია გავლენას ახდენს სხეულის ნებისმიერ 

ნაწილში დაჭიმულ კუნთებზე. შემდეგ, დაეხმარეთ პაციენტს ფეხების მოხრაში.  

➢ ფეხების განზე გასაშლელად, თავდაპირველად დაეხმარეთ ქალს შეაერთოს მუხლები, ან 

ფეხები მუხლებს მაღლა ასწიოს, რაც შემდგომ მას ფეხების განზე გაშლას გაუმარტივებს.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ სენსორული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, მშობიარობისას, უნდა ჰქონდეთ 

სათანადო დამხმარე მოწყობილობებით სარგებლობის საშუალება, კომუნიკაციის ხელშეწყობის 

მიზნით. 

➢ ყველა საჭირო ზომის მიღებით, უნდა უზრუნველყოთ მშობიარე ქალისა და მისი დამხმარე 

პირების აქტიური ჩართულობა მშობიარობის პროცესში და მათი აღჭურვა იმ ინფორმაციით, 

რომელიც ქალის მშობიარობის პროცესის მართვის შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილების 

მისაღებად არის საჭირო. 
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მშობიარობის პროცესში იხელმძღვანელეთ „ფიზიოლოგიური მშობიარობის მართვა“ - კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციით (გაიდლაინით).7   

 

➢ ახალშობილის დაბადებისთანავე დედას უნდა შესთავაზოთ ძუძუთი კვების ინიცირება და 

კანით კანთან კონტაქტი. თუ კლინიკური შეფასებით სხვაგვარი პროცედურის ჩვენება არ იქნა 

გამოვლენილი, საკმარისი დრო მიეცით დედას ახალშობილთან ურთიერთობისთვის. 

 

ნაწილი 6: მშობიარობის შემდგომი მეთვალყურეობა და  (მეან-გინეკოლოგთან ან 

ოჯახის ექიმთან) ვიზიტი გაწერიდან 1 კვირის  შემდეგ 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალებს, ფიზიოლოგიური მშობიარობისა და საკეისრო 

კვეთით ბავშვის გაჩენის შემდგომ, შეიძლება უფრო ხანგრძლივი დრო დასჭირდეთ ძალების 

აღსადგენად და, შესაბამისად, შესაძლებელია სამშობიაროში უფრო ხანგრძლივი დროით მოუწიოთ 

ყოფნა.   

ნამშობიარები ქალის მოსათავსებელი პალატა და სააბაზანო ოთახი მაქსიმალურად ადაპტირებული 

და ქალის საჭიროებებზე მორგებული უნდა იყოს, რათა ქალს გაუმარტივდეს ახალშობილთან 

ურთიერთობა. 

ქალებს, რომლებსაც გადაადგილებისა და მოძრაობის შეზღუდვა აღენიშნებათ, ორსულობასთან 

დაკავშირებული ფიზიკური ცვლილებების გამო, შეუძლიათ ისარგებლონ ფიზიოთერაპევტთან 

კონსულტაციით, მათ საჭიროებებზე მორგებული ფიზიკური ვარჯიშის პროგრამის 

შესამუშავებლად, რომელიც დაეხმარება მათ დაუბრუნდნენ იმ მდგომარეობას, რომელიც მათ 

ორსულობამდე ჰქონდათ. 

შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე ქალების მსგავსად, აუცილებელია შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ქალებს შორის ახალშობილის ძუძუთი კვების წახალისება, თუმცა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზოგიერთ ქალს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ზემო 

კიდურებთან დაკავშირებული პრობლემა აქვთ, შეიძლება თავდაპირველად დახმარება და 

მითითებები დასჭირდეთ სათანადო პოზიციების დასადგენად და ადაპტაციისთვის საჭირო 

სტრატეგიების შესამუშავებლად, რაც მათ საშუალებას მისცემს ახალშობილი მოხერხებულად 

დაიჭირონ ძუძუთი კვების დროს. 

ახალშობილის მოვლასთან დაკავშირებული ადაპტაციისთვის საჭირო სტრატეგიები მოიცავს 

ბალიშების გამოყენებას ძუძუთი კვების დროს, ეტლით მოსარგებლე დედისა და ახალშობილის 

სწორი პოზიციის შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად, ბავშვის კვებისთვის განკუთვნილ 

სახელურიან ბოთლებს დედებისთვის, რომელთაც ბოთლის დაჭერა მყარად არ შეუძლიათ და 

ბავშვის კვებისთვის განკუთვნილ სკამს, რომლის სიმაღლის რეგულირებაც არის შესაძლებელი. 

                                                 
7 დამტკიცებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 10 მარტის №01-83/ო ბრძანებით.  
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სამშობიაროდან გაწერიდან ერთი კვირის შემდეგ, ქალმა უნდა გაიაროს სამედიცინო შემოწმება, 

რომელიც მოიცავს შემდეგს:   

o არტერიული წნევისა და სხვა სასიცოცხლო ნიშნების შეფასება;  

o შორისისა და ოპერაციის შემდგომი (საკეისრო კვეთის შემთხვევაში) ნაწიბურის 

შეფასება;  

o საშოსმხრივი გასინჯვა (ახორციელებს მეან-გინეკოლოგი);  

o სარძევე ჯირკვლების გასინჯვა;  

o იმ ქალებს, რომლებსაც ორსულობის პერიოდში აღენიშნებოდათ რკინადეფიციტური 

ანემია, ან ჰქონდათ მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა, უნდა ჩაუტარდეთ 

ტესტირება სისხლში ჰემოგლობინის შემცველობაზე, ან ჩაუტარდეთ სისხლის 

საერთო ანალიზი და, საჭიროების შემთხვევაში, დაენიშნოთ რკინის შემცველი 

პრეპარატები; 

o საჭიროა ქალისა და მისი ოჯახის წევრების კონსულტირება შემდეგ საკითხებზე: 

მშობიარობის შემდგომი პერიოდის მიმდინარეობა, ტიპიური პრობლემები და 

საშიშროების ნიშნები; რაციონალური კვება, ჰიგიენა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, 

მშობიარობის შემდგომი ფსიქოფიზიოლოგიური ცვლილებები (მშობიარობის 

შემდგომი დეპრესია, ემოციური ლაბილობა), ახალშობილის მოვლის პრინციპები, 

ახალშობილის საშიშროების ნიშნები, ძუძუთი კვების პრინციპები და მნიშვნელობა, 

ოჯახის დაგეგმვის მეთოდები; 

o ვენური თრომბოემბოლიის პროფილაქტიკის საჭიროების განსაზღვრა;  

o სეფსისის პროფილაქტიკის საჭიროების განსაზღვრა;   

o ძუძუთი კვების რეჟიმის დადგენა; 

o სახლის პირობებში, მშობიარობის შემდგომ პერიოდში საჭირო დახმარების 

ორგანიზება (დახმარების გეგმა, დახმარებაზე პასუხისმგებელი პირი და რამდენ ხანს 

იქნება საჭირო მსგავსი დახმარების გაწევა, ასევე, მიაწოდეთ მათ ტელეფონის ნომერი, 

რომლის საშუალებითაც შეძლებენ სამედიცინო 

დაწესებულებასთან/საავადმყოფოსთან დაკავშირებას, მშობიარობის შემდგომი 

პრობლემების წარმოშობის შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარების მისაღებად); 

o მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის გაზრდილი რისკის გამო, საჭიროა პაციენტის 

შეფასება ედინბურგის მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის სკალის გამოყენებით; 

o ცხელების, საშოდან დიდი რაოდენობით სისხლიანი ან სუნიანი გამონადენის 

შემთხვევაში რეკომენდებულია პაციენტის რეჰოსპიტალიზაცია;  

o კონტრაცეფციის მეთოდებზე კონსულტირება, ორსულობებს შორის სასურველი 

შუალედის დასაცავად.  

 

 

 

 



 

27 | P a g e  

ნაწილი 7: რეკომენდაციები 

 

სოპ-ის პრაქტიკაში დანერგვისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:  

 

➢ წინამდებარე სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების განთავსება რეკომენდებულია 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

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

➢ რეკომენდებულია ჯანდაცვის მომსახურებათა მიმწოდებლების ინფორმირება წინამდებარე 

სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების შესახებ სხვადასხვა არხების საშუალებით, 

უწყვეტი სამედიცინო განათლების (უსგ) პროგრამის შემუშავება და ჯანდაცვის 

პერსონალისათვის ტრენინგების ორგანიზება, მათ შორის ფორმალური და არაფორმალური 

საგანმანათლებლო პლატფორმების საშუალებით.  

 

 

ნაწილი 8: გამოყენებული ლიტერატურა  

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ანტენატალური მეთვალყურეობის წინამდებარე 

სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (სოპი) შემუშავებაზე პასუხისმგებელმა ჯგუფმა 

ისარგებლა უახლესი ხელმისაწვდომი ლიტერატურით. კონკრეტულად, წინამდებარე 

სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები ეფუძნება ქვემოთ ჩამოთვლილ ლიტერატურას:  

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო, პერინატალური პერიოდის მართვა ფსიქიკური 

აშლილობების დროს - გაიდლაინი და პროტოკოლი, დამტკიცებულია მინისტრის 2020 

წლის 3 ივლისის № 01-319/ო ბრძანებით; Ministry of IDPs from Occupied Territories, Labour, 

Health and Social Affairs of Georgia (MoIDPOTLHSA) Management of Perinatal period during 

mental disorders – Guideline and Protocol, 2020.   

2. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის ოჯახის დაგეგმვის სტანდარტული ოპერაციული 

პროცედურები, დამტკიცებულია მინისტრის 2021 წლის 26 იანვრის № 01-31/ო ბრძანებით;  

MoIDPOTLHSA, Family Planning for Women with Disabilities, Standard Operational 

Procedures, 2021.  

 

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ანტენატალური მეთვალყურეობა 

ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს - პროტოკოლი, დამტკიცებულია 

მინისტრის 2017 წლის  9 ნოემბრის №01-244/ო ბრძანებით; 

                   MoIDPOTLHSA, Antenatal Supervision, Protocol, 2017.  

 

4. European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG). Standards of Care for 

Women’s Health in Europe- Obstetrics and Neonatal Services 2014 (WWW.EBCOG.EU)  
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5. HANDICAP INTERNATIONAL, Training of trainers’ manual on disability-inclusive HIV services 

and disability-inclusive sexual and reproductive health for health workers, 2011.  

6. JOGNN Rogers, J. The disabled woman’s guide to pregnancy and birth. New York: Demos. 2006 

7. Jones, C, Breckenridge, et al. Priorities and strategies for improving disabled women’s access to 

maternity services when they are affected by domestic abuse: a multi-method study using concept 

maps. BMC Pregnancy and Childbirth 2015.  

8. König-Bachmann et al. BMC Health Services Research 19:551 2019. 

9. Learning Disabilities Maternity and Early Years Practice Guideline. NHS. 2015 

10. Lorraine Byrnes, PhD, FNP-BC, and Mary Hickey, EdD, WHNP Perinatal Care for Women with 

Disabilities: Clinical Considerations 2016 Elsevier. 

11. Malouf R, Henderson J, Redshaw M., Access and quality of maternity care for disabled women 

during pregnancy, birth and the postnatal period in England: data from a national survey, BM.J 

2017. 

12. Monika Mitra, Ph.D., Lauren D Smith, MPH, Suzanne C Smeltzer, et al., Barriers to providing 

maternity care to women with physical disabilities: Perspectives from health care practitioners 

Disability Health J. 10(3): 445–450. 2017 July   

13. National Health Service (UK) - NHS Perinatal Mental Health: Prescribing Guidance for Trust 

Prescribers and GPs (Version 3) January, 2018.  

14. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Intrapartum care: existing medical 

conditions and obstetric complications Quality Standard Published: 28 February, 2020. 

15. National Institute for Health and Clinical Excellence (UK), Antenatal and postnatal mental health: 

clinical management and service guidance., Clinical guideline [CG192] Published date: December 

2014 Last updated: April 2018. 

16. NICE guideline, Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service 

guidance, 2020. 

17. Redshaw M., Malouf R., Gao H. and Gray R. Women with disability: the experience of maternity 

care during pregnancy, labour and birth and the postnatal period. BMC Pregnancy and Childbirth, 

2013, 13:174.  

18. Shared antenatal care for pregnancies with moderate risk factors including complex social factors 

- Guideline NHS, 2019. 

19. Smeltzer, S. C., & Sharts-Hopko, N. C.  A provider’s guide for the care of women with physical 

disabilities and chronic health conditions. Chapel Hill, NC: North Carolina Office on Disability 

and Health. 2005. 

20. Suzanne C. Smeltzer, Pregnancy in Women with Physical Disabilities. Clinical issues. 2007.  
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21. Tahir Mahmood, Charlotte Mercer. perinatal mental health: Bridging the gaps in policy and 

practice. EntreNous, The European Magazine for Sexual and reproductive health (WHO Europe- 

UNFPA), 2016.  

22. The Scottish Government, A Pathway of Care for Vulnerable Families (0-3) Guide, 2011. 

23. UNFPA, WOMEN AND YOUNG PERSONS WITH DISABILITIES Guidelines for Providing 

Rights-Based and Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Sexual and 

Reproductive Health and Rights, 2018.  

24. World Health Organization, Recommendations on antenatal care for a positive pregnancy 

experience, 2016.  

 

 

 

ავტორები და სამუშაო ჯგუფის წევრები  

 

მაკა ჩიქოვანი - მეან-გინეკოლოგი, კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი;  

თინათინ გაგუა - მედიცინის დოქტორი; დ. ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის 

პროფესორი; 

ტაჰირ მაჰმუდი - ბრიტანეთის იმპერიის უმაღლესი საპატიო ორდენის მფლობელი (CBE), მედიცინის 

ბაკალავრის, ქირურგიის ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი (MBBS), მეან-გინეკოლოგთა სამეფო 

კოლეჯის ფონდის (FRCOG) წარმომადგენელი, მედიცინის დოქტორი, ბრიუსელში, ევროპის მეან-

გინეკოლოგთა საბჭოსა და კოლეგიის (EBCOG) სამედიცინო მომსახურების სტანდარტების 

შემუშავებასა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის 

ხელმძღვანელი და გაეროს მოსახლეობის ფონდის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 

რეგიონული ოფისის საერთაშორისო კონსულტანტი; 

ნინო ოდიშარია -  გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) სოციალური პოლიტიკის ოფიცერი;  

ნანა კალმახელიძე – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის 

ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი;  

რეცენზენტი: ნიკოლოზ კინტრაია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 
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ცხრილი №1 

 

 

               


