
1 
 

დანართი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაიმუნის ყვავილის კლინიკური 

მართვა 
 

 

 

 

კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია 

(გაიდლაინი) 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 სექტემბერი, 2022 წ. 

  



2 
 

სარჩევი 
1. გაიდლაინის დასახელება: მაიმუნის ყვავილის კლინიკური მართვა. .............................. 4 

2. გაიდლაინით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები .................................. 4 

3. გაიდლაინის შემუშავების მეთოდოლოგია ............................................................................ 5 

4. გაიდლაინის მიზანი ................................................................................................................... 5 

5. განხილული კლინიკური საკითხები ...................................................................................... 5 

6. ვისთვის არის  გაიდლაინი განკუთვნილი ............................................................................. 5 

7. სამედიცინო დაწესებულებაში გაიდლაინის გამოყენების პირობები ............................... 5 

8. აბრევიატურები: .......................................................................................................................... 5 

9. მაიმუნის ყვავილის მოკლე ეპიდემიოლოგიური მონაცემები ........................................... 6 

10. შემთხვევის განსაზღვრებები .............................................................................................. 10 

შესაძლო შემთხვევა:.................................................................................................................. 10 

სავარაუდო შემთხვევა: ............................................................................................................. 10 

დადასტურებული შემთხვევა: ................................................................................................ 11 

უკუგდებული შემთხვევა: ....................................................................................................... 11 

11. კლინიკური გამოვლინებები ............................................................................................... 12 

12. დიაგნოსტიკა .......................................................................................................................... 17 

13. მკურნალობა და მოვლა ........................................................................................................ 19 

13.1. დამხმარე/სიმპტომური თერაპია: .................................................................................. 19 

13.2. კანის ბაქტერიული ინფექციებით გართულების ანტიმიკრობული თერაპია  ...... 24 

13.3. სპეციფიკური ანტივირუსული მკურნალობა: ............................................................. 26 

13.4. ანტივირუსული მედიკამენტები: ................................................................................... 27 

13.5. მაიმუნის ყვავილით პაციენტების კლინიკური მართვის ალგორითმი  ................. 32 

14. მაიმუნის ყვავილით პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმები ..................... 33 

15. მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებული პაციენტების სამედიცინო დაწესებულებიდან 

გაწერის და იზოლაციის მოხსნის კრიტერიუმები - დროებითი მითითებები 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიზნებისთვის .................................................................... 34 

16. მაიმუნის ყვავილის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია. ......................................................... 37 

17. მოსალოდნელი შედეგები .................................................................................................... 40 

18. აუდიტის კრიტერიუმები .................................................................................................... 40 

19. გაიდლაინის გადახედვის ვადები ...................................................................................... 41 

20. გაიდლაინის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი ............................................................. 41 

21. რეკომენდაციები გაიდლაინის ადაპტირებისათვის ადგილობრივ დონეზე ............. 42 

22. გამოყენებული ლიტერატურა: ........................................................................................... 43 



3 
 

23. გაიდლაინის ავტორები: ....................................................................................................... 45 

 



4 
 

1. გაიდლაინის დასახელება: მაიმუნის ყვავილის კლინიკური 

მართვა. 

 

2. გაიდლაინით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები 
 

დასახელება კოდი 

 

1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება ICD 10 

მაიმუნის ყვავილი B04 

2. ლაბორატორიული მომსახურების დასახელება   

მაიმუნის ყვავილის ვირუსის დნმ-ის განსაზღვრა პოლიმერაზული 

ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით  

 

სისხლის საერთო ანალიზი  BL.6 

C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში BL.7.9.1 

კოაგულოგრამა      CG.7 

ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტის (D დიმერი) განსაზღვრა 

სისხლში 

CG.4.2.6 

ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში BL.11.2.2 

ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში BL.11.2.1 

კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში BL.9.3 

გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში BL.12.1 

პროკალციტონინის განსაზღვრა სისხლის შრატში  R79.89 

ფერიტინის განსაზღვრა სისხლის შრატში BL.7.10.5 

ლაქტატის განსაზღვრა სისხლში, სისხლის პლაზმაში BL.12.9.1 

სისხლში აირების და ელექტროლიტების განსაზღვრა COMB.4 

3. ჩარევის (ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკური კვლევის) დასახელება NCSP 

გულმკერდის ღრუს ორგანოების რენტგენოგრაფია GDDA1   

გულმკერდის ღრუს ორგანოების კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული 

გამოკვლევა 

GDDD1A 

მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა JXDE3A 

ელექტროკარდიოგრაფია FXF000 

ექოკარდიოგრაფია B24BZZ4 
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3. გაიდლაინის შემუშავების მეთოდოლოგია 
გაიდლაინი ეყრდნობა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, აშშ 

დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების, ევროპის დაავადებათა 

კონტროლის და პრევენციის ცენტრის, სამედიცინო პლატფორმა UpToDate-ის და 

სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს მაიმუნის 

ყვავილის კლინიკური მართვის საკითხებზე, აგრეთვე რეცენზირებად სამეცნიერო 

ჟურნალებში გამოქვეყნებულ სტატიებს და ა.შ.    

 

4. გაიდლაინის მიზანი 
გაიდლაინის მიზანს  წარმოადგენს ექიმებისთვის მაიმუნის ყვავილით 

პაციენტების კლინიკური მართვის ხარისხის გაუმჯობესება დროული, ეფექტიანი 

და უსაფრთხო  რეკომენდაციების  მიწოდებით.   

 

5. განხილული კლინიკური საკითხები 
გაიდლაინი განიხილავს მაიმუნის ყვავილის კლინიკურ გამოვლინებებს, 

დიაგნოსტიკას, მკურნალობასა და მოვლასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე 

დაავადების თავიდან აცილების პრევენციულ ღონისძიებებს. 

 

6. ვისთვის არის  გაიდლაინი განკუთვნილი 
გაიდლაინი განკუთვნილია ინფექციური სნეულებების/ბავშვთა ინფექციური 

სნეულებების სპეციალისტებისთვის, ოჯახის ექიმებისთვის, შინაგანი მედიცინის 

სპეციალისტებისთვის, რეანიმატოლოგებისთვის, პედიატრებისთვის, პირველადი 

ჯანდაცვის რგოლში დასაქმებული ექიმი-სპეციალისტებისთვის, აგრეთვე 

სხვადასხვა სპეციალობის  ექიმებისთვის, ექთნებისა და სოციალური 

მუშაკებისათვის.    

 

7. სამედიცინო დაწესებულებაში გაიდლაინის გამოყენების 

პირობები 
გაიდლაინის გამოყენება იწყება შესაბამისი სერვისის მიმწოდებელ სამედიცინო 

დაწესებულებაში პაციენტის მიმართვისთანავე.  

 

8. აბრევიატურები:  
ჯანმო - ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია 

აშშ CDC - აშშ დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები 

აშშ FDA - აშშ სურსათისა და წამლის ადმინისტრაცია 

პჯრ - პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია 

მსმ - მამაკაცები, რომლებსაც აქვთ სქესობრივი კონტაქტი მამაკაცებთან 

MVA - ვაქცინიას მოდიფიცირებული ანკარას ვაქცინა  
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9. მაიმუნის ყვავილის მოკლე ეპიდემიოლოგიური მონაცემები 
 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმოს) ანგარიშის მიხედვით 2022 

წლის 19 სექტემბრის მდგომარეობით მსოფლიოს 105 ქვეყანაში აღრიცხულია 

მაიმუნის ყვავილის 61 753  დადასტურებული და სიკვდილის 23 შემთხვევა. 

 

ამ დრომდე ევროპის რეგიონი მსოფლიო მასშტაბით, გარდა ენდემური ქვეყნებისა, 

რჩება მაიმუნის ყვავილის ყველაზე დიდი ეპიდაფეთქების ეპიცენტრში, სადაც  

საფრთხე შეფასებულია როგორც მაღალი. 

 

აღსანიშნავია, რომ ენდემურ ქვეყნებში (აფრიკის ქვეყნებში)* მაიმუნის ყვავილის 

შემთხვევების ლაბორატორიულად დადასტურება გაძნელებულია და                   

ჯანმო-ს მონაცემებით ინფექციის შემთხვევების რაოდენობა ამ ქვეყნებში 

გაცილებით მეტია [1].    

 
* მაიმუნის ყვავილის ენდემური ქვეყნებია: ბენინი, კამერუნი, ცენტრალური აფრიკის 
რესპუბლიკა, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, გაბონი, განა (ვირუსი აღმოჩენილია 
მხოლოდ ცხოველებში), კოტ-დ’ივუარი, ლიბერია, ნიგერია, კონგოს რესპუბლიკა, სიერა 
ლეონე და სამხრეთ სუდანი;  
 

2022 წლის 23 ივლისს ჯანმო-მ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მაიმუნის ყვავილის 

გლობალური გავრცელება წარმოადგენს საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაკუთრებულ მდგომარეობას [2].  

  

ჯანმოს გენერალურმა დირექტორმა გამოსცა რეკომენდაციები ქვეყანათა 4 

ჯგუფისთვის, რომლებიც ამ ჯგუფებში განაწილებულნი არიან მაიმუნის ყვავილის 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის, დაავადების გადაცემის გზებისა და 

არსებული რესურსების მიხედვით [2].  

 

ქვემოთ ცხრილში მოცემულია ქვეყანათა ჯგუფების მოკლე დახასიათება: 

ჯგუფი 1 სახელმწიფოები, სადაც მაიმუნის ყვავილის შემთხვევა ადამიანებში არ 

დაფიქსირებულა ან უკანასკნელი 21 დღის განმავლობაში არ 

გამოვლენილა ახალი შემთხვევა. 

ჯგუფი 2 სახელმწიფოები, სადაც მაიმუნის ყვავილის შემთხვევები ადამიანებში 

ახალი შემოტანილია და/ან სადაც რაიმე ფორმით აღინიშნება მაიმუნის 

ყვავილის ვირუსის ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა, მათ შორის 

მაღალი რისკის მოსახლეობის ჯგუფებსა და თემებში. 

ჯგუფი 3 სახელმწიფოები, სადაც დადგენილია ან საეჭვოა მაიმუნის ყვავილის 

ზოონოზური ტრანსმისია, მათ შორის ქვეყნებში, სადაც ცნობილია, რომ 

მაიმუნის ყვავილის ზოონოზური გადაცემა ახლაც მიმდინარეობს ან 

წარსულში იყო დაფიქსირებული, ქვეყნებში, სადაც მაიმუნის ყვავილის 

ვირუსის არსებობა დოკუმენტირებულია ნებისმიერი სახეობის 



7 
 

ცხოველში და ქვეყნები, სადაც საეჭვოა ცხოველებში ინფექციის 

არსებობა, იმ ქვეყნების ჩათვლით, რომელთაც ეს ინფექცია ახლა შეეხოთ.  

ჯგუფი 4 სახელმწიფოები, რომელთაც აქვთ ამ ინფექციის საწინააღმდეგო 

სამედიცინო საშუალებების წარმოების უნარი. 

 

საქართველოში უკანასკნელი 21 დღის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა ახალი 

შემთხვევა [3]. შესაბამისად საქართველო მიეკუთვნება ქვეყნების პირველ ჯგუფს.  

 

პირველი ჯგუფის ქვეყნებისთვის ჯანმო-მ გამოაქვეყნა შემდეგი რეკომენდაციები: 

 

1. გააქტიურდეს ან ჩამოყალიბდეს მულტისექტორული კოორდინაციის 

მექანიზმები, რათა გაძლიერდეს მაიმუნის ყვავილზე მზადყოფნის ყველა 

ასპექტი და შეჩერდეს ინფექციის ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა. 

 

2. ინფიცირების მაღალი რისკების მქონე პირის ან პოპულაციის ჯგუფების 

სტიგმატიზაციის და დისკრიმინაციის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა, 

დაიგეგმოს და/ან განხორციელდეს ინტერვენციები, რათა არ მოხდეს 

მაიმუნის ყვავილის შემდგომი შეუმჩნეველი გადაცემა. ეს ინტერვენციები 

ფოკუსირებული უნდა იყოს: თვითშეტყობინებასა და  მკურნალობის 

სერვისების მიწოდებაზე; დროული და ხარისხიანი კლინიკური მართვის 

ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობაზე; დაზარალებული პირების უფლებების, 

კონფიდენციალობის, ღირსებისა და მათი კონტაქტების დაცვაზე ნებისმიერ 

თემში. 

3. დაწესდეს და გაძლიერდეს დაავადებებზე ეპიდემიოლოგიური 

ზედამხედველობა, რაც მოიცავს მაიმუნის ყვავილთან თავსებადი 

დაავადებისთვის სანდო და ზუსტი დიაგნოსტიკური ტესტების 

ხელმისაწვდომობას - როგორც უკვე არსებული ეროვნული 

ზედამხედველობის სისტემის ნაწილი. ზედამხედველობის მიზნით  მოხდეს 

მაიმუნის ყვავილის საეჭვო, სავარაუდო და დადასტურებული შემთხვევის 

განსაზღვრების ადაპტაცია. 

 

4. ჯანდაცვის მუშაკების გადამზადებითა და ცნობიერების ამაღლებით, 

გაძლიერდეს შემთხვევის გამოვლენის შესაძლებლობები, მათ შორის 

პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, სქესობრივი ჯანმრთელობის კლინიკებში, 

სასწრაფო დახმარების/გადაუდებელი დახმარების განყოფილებებში, 

სტომატოლოგიურ, დერმატოლოგიურ, პედიატრიულ, აივ/შიდსის 

კლინიკებში, ინფექციური დაავადებების კლინიკებში, სამშობიაროებსა და 

სხვა მწვავე მდგომარეობათა მოვლის დაწესებულებებში. 

 

5. მაიმუნის ყვავილის ვირუსის გადაცემის, მასთან დაკავშირებული 

პრევენციისა და დამცავი ღონისძიებების, აგრეთვე სიმპტომებისა და 

ნიშნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება ეპიდაფეთქების ქვეყნებში 

მცხოვრები მაღალი რისკის მქონე პოპულაციებში (მამაკაცები, რომლებსაც 



8 
 

აქვთ სქესობრივი კონტაქტი მამაკაცებთან (მსმ), პირები, რომლებსაც ჰყავთ 

მრავალი სქესობრივი პარტნიორი, სექს-მუშაკები, ტრანსგენდერები და სხვ.). 

 

6. სათემო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების ქსელების ჩართვა, 

რათა გაიზარდოს სანდო და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

ინფორმაციის მიწოდება იმ პოპულაციებსა და თემებში, რომლებიც 

შესაძლოა იყვნენ ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ. 

 

7. რისკის კომუნიკაციისა და საზოგადოების მხარდაჭერის ფოკუსირება ისეთ 

გარემოსა და ადგილებზე, სადაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ინტიმურ 

შეხვედრებს (მაგ., შეკრებები, რომლებიც ორიენტირებულია მსმ-ზე). ეს 

მოიცავს დიდი და მცირე მასშტაბის ღონისძიებების ორგანიზატორებისა და 

აგრეთვე მფლობელებისა და მენეჯერების ჩართვასა და მხარდაჭერას, 

რომლებსაც აქვთ სექს-ბიზნესი, რათა მოხდეს ინდივიდუალური დაცვის 

ზომებისა და რისკის შემცველი ქცევის შემცირების ხელშეწყობა. 

 

8. მაიმუნის ყვავილის სავარაუდო და დადასტურებული შემთხვევების ჯანმო-

სთვის დაუყოვნებლივი შეტყობინება, ჯანმრთელობის საერთაშორისო 

წესების დადგენილი საშუალებებით.  

 

9. განხორციელდეს ყველა საჭირო ქმედება, რათა იყოს მზადყოფნა შემდგომი 

დროებითი რეკომენდაციების პაკეტის გამოყენებისთვის [2]. 

 

 

საერთაშორისო შეფასებით ზოგად მოსახლეობაში მაიმუნის ყვავილის 

გავრცელების რისკი დაბალია. 2022 წლის მაის-ივლისში მსოფლიოში მაიმუნის 

ყვავილის ეპიდაფეთქების დროს გამოვლენილი შემთხვევების უმეტესობა 

გამოვლენილ იქნა მამაკაცებს შორის, რომლებსაც აქვთ სექსი მამაკაცებთან.       

 

აღსანიშნავია, რომ არაენდემურ ქვეყნებში სადღეისოდ  გავრცელებულია მაიმუნის 

ყვავილის ვირუსის დასავლეთ აფრიკული შტამი[1].  

 

მიკრობიოლოგია:  

 

მაიმუნის ყვავილის ვირუსი, ვარიოლა ვირუსის (ნატურალური ყვავილის 

გამომწვევი ინფექციური აგენტი), ძროხის ყვავილის ვირუსის და ვაქცინიას 

ვირუსის (ვირუსი, რომელიც გამოიყენება ნატურალური ყვავილის 

საწინააღმდეგოდ ვაქცინაციისთვის) მსგავსად მიეკუთვნება ორთოპოქსვირუსების 

გვარს[4,5].   

 

მაიმუნის ყვავილის ვირუსი ნატურალური ყვავილის მონათესავე 

ორთოპოქსვირუსია, რომელიც მსგავს, მაგრამ ნაკლებად მძიმე დაავადებას იწვევს.  
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მსოფლიოში გამოვლენილია მაიმუნის ყვავილის ვირუსის ორი შტამი: დასავლეთ 

აფრიკული შტამი, რომელიც ასოცირებულია შედარებით მსუბუქ კლინიკურ 

მიმდინარეობასთან (ლეტალობის მაჩვენებლით <3%) და კონგოს აუზის 

(ცენტრალური აფრიკა) შტამი, რომელიც იწვევს უფრო მძიმე დაავადებას                            

(ლეტალობის მაჩვენებლით 1-10%)[1,6]. 

 

ისტორიული ცნობები:   

 

მაიმუნის ყვავილის ვირუსი პირველად გამოყოფილ იქნა დაავადებული 

მაიმუნებისგან 1950-იანი წლების ბოლოს. მაიმუნის ყვავილით ადამიანის 

დაავადების პირველი შემთხვევა აღწერილ იქნა 1970 წელს კონგოს დემოკრატიულ 

რესპუბლიკაში[5]. 1970-1980 წლებში დაფიქსირდა ადამიანებში მაიმუნის 

ყვავილის 59 შემთხვევა, სიკვდილობის მაჩვენებელი კი შეადგენდა 17%-ს. ყველა ეს 

შემთხვევა დაფიქსირდა დასავლეთ და ცენტრალური აფრიკის ტყეებში იმ პირებში, 

რომლებსაც კონტაქტი ჰქონდათ ტყის პატარა ცხოველებთან (მღრღნელებთან, 

ციყვებთან, მაიმუნებთან და სხვ.). აშშ-ში მაიმუნის ყვავილის ეპიდაფეთქებას 

ადგილი ჰქონდა 2003 წელს[5,7,8].  

 

ინფექციის გადაცემის გზები:  

 

მაიმუნის ყვავილი ზოონოზია, რომელიც ადამიანს სავარაუდოდ უპირატესად 

მღრღნელებისა და პრიმატებისგან გადაეცემა.   

 

ცხოველიდან ადამიანზე გადაცემა - ვირუსი, როგორც წესი, გადაეცემა 

ინფიცირებული ცხოველის სხეულის სითხეებთან პირდაპირი კონტაქტით ან 

ნაკბენით. მაიმუნები და ადამიანები შემთხვევითი მასპინძლები არიან; ინფექციის 

ბუნებრივი რეზერვუარი უცნობია, მაგრამ სავარაუდოდ მღრღნელები არიან[1,5].  

 

ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა - ადამიანიდან ადამიანზე ვირუსის გადაცემა 

შეიძლება მოხდეს მსხვილი რესპირაციული წვეთებით, აგრეთვე ინტიმური 

კავშირის დროს - როგორიცაა სქესობრივი კონტაქტი (თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია, 

გადაეცემა თუ არა ვირუსი სპერმით ან ვაგინალური სეკრეტით), კოცნა, მოფერება 

და სხვ. ინფექციის გადაცემას შეიძლება ასევე ადგილი ჰქონდეს პაციენტის კანის 

დაზიანებებთან (გამონაყართან) მჭიდრო კონტაქტის, კანზე დაზიანებიდან 

აღებულ ბიოლოგიურ მასალასთან კონტაქტის ან დაინფიცირებულ საგნებთან 

შეხების დროს. გადაცემის შემთხვევები ასევე აღწერილია არასაკმარისად 

დაუმუშავებელი ხორც-პროდუქტების მიღებისას [1,5,9].  

 

ინფიცირებული ადამიანი გადამდებია გამონაყრის განვითარებამდე 1-2 დღით 

ადრე და გამონაყრის სრულ ალაგებამდე (ფუფხების სრულ ჩამოფცქვნამდე).  

 

წვეთოვანი გადაცემისთვის საჭიროა პირისპირ ხანგრძლივი კონტაქტი (მაგ. 

დაახლოებით 2 მეტრის რადიუსში ≥3 საათის განმავლობაში პირადი დამცავი 

აღჭურვილობის არარსებობის შემთხვევაში) [1,5]. ზოგადად მაიმუნის ყვავილის 
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ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემის ალბათობა დაბალია. თუმცა, 2022 წლის მაისში 

გამოვლენილი შემთხვევების კლასტერში ადამიანიდან ადამიანზე ინფექციის 

გადაცემის რისკი შედარებით მაღალია. ამ შემთხვევაში სქესობრივი კონტაქტი 

დაინფიცირების ყველაზე სავარაუდო გზა არის.    

 

10. შემთხვევის განსაზღვრებები 
 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო-ს) მიერ შემუშავებულია 

არაენდემურ ქვეყნებში მაიმუნის ყვავილის შემთხვევის განსაზღვრების სამუშაო 

ვერსია[1,6]: 

შესაძლო შემთხვევა:   

ნებისმიერი ასაკის პირი, დაუდგენელი ეტიოლოგიის მწვავე გამონაყრით: 

და 

ერთი ან რამდენიმე ნიშანი ან სიმპტომი: 

 თავის ტკივილი 

 მწვავედ განვითარებული ცხელება (>38.5°C),  

 ლიმფადენოპათია (ლიმფური კვანძების შეშუპება) 

 მიალგია (კუნთების ტკივილი) 

 ართრალგია (სახსრების ტკივილი) 

 წელის ტკივილი 

 ასთენია (ძლიერი სისუსტე) 

და 

მწვავე გამონაყრის კლინიკური სურათი არ აიხსნება ქვემოთ ჩამოთვლილი 

„ჩვეული“ გამომწვევი მიზეზებით: ჩუტყვავილა, ჰერპეს-ზოსტერი, წითელა, ზიკა, 

დენგე, ჩიკუნგუნია, მარტივი ჰერპესი, კანის ბაქტერიული ინფექციები, 

დისემინირებული გონოკოკური ინფექცია, პირველადი და მეორადი სიფილისი, 

შანკრი, ვენერიული ლიმფოგრანულომა, საზარდულის გრანულომა 

(დონოვანოზი), კონტაგიოზური მოლუსკი, ალერგიული რეაქცია (მაგ. 

მცენარეებზე); და პაპულოზური ან ვეზიკულური გამონაყრის გამომწვევი 

ნებისმიერი სხვა გეოგრაფიულად/ლოკალურად რელევანტური მიზეზი. 

 

შენიშვნა: ჩამოთვლილ დაავადებებზე „შესაძლო“ კლასიფიკაციის მინიჭებისთვის 
არ არის აუცილებელი უარყოფითი ლაბორატორიული კვლევის შედეგი.  

სავარაუდო შემთხვევა:  

პირი, რომელიც შეესაბამება შესაძლო შემთხვევის კლასიფიკაციას  
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და 

აკმაყოფილებს ჩამოთვლილთაგან ერთ ან მეტ კრიტერიუმს: 

 გააჩნია ეპიდემიოლოგიური კავშირი (პირისპირ ექსპოზიცია, მ.შ. 

სამედიცინო პერსონალი, რომელიც არ იყენებდა თვალისა და სასუნთქი 

გზების დაცვას); პირდაპირი ფიზიკური კონტაქტი კანსა და კანზე არსებულ 

წყლულებთან, მ.შ. სქესობრივი კონტაქტი; ან კონტაქტი კონტამინირებულ 

საგნებთან (სავარაუდო ან დადასტურებული შემთხვევის მიერ, სიმპტომების 

დაწყებამდე 21 დღის განმავლობაში მოხმარებული ტანსაცმელი, 

თეთრეული და ჭურჭელი) 

 სიმპტომების დაწყებამდე 21 დღის განმავლობაში, მაიმუნის 

ყვავილის ენდემურ ქვეყანაში [1] მოგზაურობის ისტორია 

 სიმპტომების დაწყებამდე 21 დღის განმავლობაში, მრავლობითი ან 

ანონიმური სქესობრივი პარტნიორი 

 სეროლოგიური კვლევის მეთოდით, ორთოპოქსვირუსზე დადებითი 

ლაბორატორიული პასუხი, როდესაც პირს არ აქვს ჩატარებული ყვავილის 

საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ან არ დგინდება ორთოპოქსვირუსებთან 

სხვაგვარი ექსპოზიცია 

 ჰოსპიტალიზაცია შესაძლო შემთხვევისთვის დამახასიათებელი 

სიმპტომების გამო. 

დადასტურებული შემთხვევა:  

პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაძლო ან სავარაუდო შემთხვევის განსაზღვრებას 

და  არის ლაბორატორიულად დადასტურებული მაიმუნის ყვავილის ვირუსზე, 

ვირუსული დნმ-ის უნიკალური თანმიმდევრობის აღმოჩენით რეალური დროის 

პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით (PCR) ან/და სექვენირებით. 

უკუგდებული შემთხვევა: 

შესაძლო ან სავარაუდო შემთხვევა, რომელიც მაიმუნის ვირუსზე 

ლაბორატორიული კვლევის (PCR ან/და სექვენირება) შედეგად არის უარყოფითი. 

 [1] მაიმუნის ყვავილის ენდემური ქვეყნებია: ბენინი, კამერუნი, კონგოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკა, გაბონი, განა (იდენტიფიცირებულია მხოლოდ 
ცხოველებში), კოტ-დ’ივუარი, ლიბერია, ნიგერია, კონგოს რესპუბლიკა, და სიერა 
ლეონე. 
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11. კლინიკური გამოვლინებები 
 

პაციენტთა უმეტესობაში მაიმუნის ყვავილი მსუბუქად მიმდინარეობს და 

სპეციფიკური მკურნალობის გარეშეც რამდენიმე კვირაში (საშუალოდ 2-4 კვირა) 

თვითგანკურნებით სრულდება. თუმცა, დაავადების გამოსავალი დამოკიდებულია 

სხვადასხვა ფაქტორზე (ნატურალური ყვავილის საწინააღმდეგოდ ჩატარებული 

ვაქცინაცია წარსულში, ვირუსის შტამზე, პაციენტის ჯანმრთელობის ზოგადი 

მდგომარეობა, თანმხლები ქრონიკული დაავადებების არსებობა და სხვ.)[5,10–12].  

 

მძიმე დაავადებასთან და ცუდ გამოსავალთან დაკავშირებული რისკის ფაქტორები 

და კლინიკური მდგომარეობები:   

 ბავშვები (განსაკუთრებით 8 წლამდე)  

 ორსული ან მეძუძური ქალები 

 იმუნოკომპრომეტირებული მდგომარეობები: აივ/შიდსი 

(განსაკუთრებით შორსწასული და/ან ვირუსული სუპრესიის გარეშე), 

ლეიკემია, ლიმფომა, ავთვისებიანი სიმსივნეები, ორგანოს 

ტრანსპლანტაცია, მკურნალობა: ანტიმეტაბოლური პრეპარატებით, 

დასხივებით, სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის ინჰიბიტორებით, 

მაღალი დოზით კორტიკოსტეროიდებით, ჰემატოპოეზური 

ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია, აუტოიმუნური 

დაავადებები და სხვ. 

 პაციენტები, რომლებსაც წარსულში აღენიშნებოდათ კანის მწვავე ან 

ქრონიკული დაავადებები (ატოპიური დერმატიტი, ეგზემა, იმპეტიგო, 

სარტყლისებრი ლიქენი, მარტივი ჰერპესის ვირუსით გამოწვეული 

ინფექცია, მძიმე აკნე, ფსორიაზი, დარიერის დაავადება და სხვ.).  

 ერთი ან მეტი გართულება (კანის მეორადი ბაქტერიული ინფექციები, 

კისრის მტკივნეული ლიმფადენოპათია (რომელიც იწვევს 

დისფაგიას, საკვების მიღების შეუძლებლობას), თვალების ტკივილი, 

მხედველობის დარღვევები, ჰეპატომეგალია, სეფსისი,   

გასტროენტერიტი მძიმედ გამოხატული გულისრევით/ღებინებით, 

დიარეით ან დეჰიდრატაციით; ბრონქოპნევმონია, რესპირაციული 

დისტრესი, კონფუზია, თანხმლები დაავადებები და სხვ.).     

 კანის დაზიანების/გამონაყრის სიმძიმის სკალა: საშუალო (25-99 

დაზიანება); მძიმე (100-250 დაზიანება); ძალიან მძიმე (>250 

დაზიანება).  

 ლაბორატორიული დარღვევები: ტრანსამინაზების (ალტ, ასტ) 

მომატებული მაჩვენებლები, მომატებული შარდოვანას აზოტი (BUN), 

დაქვეითებული ალბუმინის დონე, ლეიკოციტოზი ან 

თრომბოციტოპენია [6].  

 

საგულისხმოა, რომ ნატურალური ყვავილის საწინააღმდეგო  აცრა დაახლოებით 
85%-ით იცავს ადამიანს მაიმუნის ყვავილის ვირუსით ინფიცირებისგან, ხოლო 
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ინფიცირების შემთხვევაში კი ის განაპირობებს დაავადების მსუბუქ 
მიმდინარეობას.  
 

დაავადების მიმდინარეობაში არჩევენ შემდეგ პერიოდებს:  

 

ინკუბაციური პერიოდი:  

 

მაიმუნის ყვავილის ვირუსით ინფიცირება იწყება ინკუბაციური პერიოდით. 

ადამიანი ამ პერიოდში გადამდები არ არის. ინკუბაციური პერიოდის 

ხანგრძლივობა საშუალოდ 6-13 დღეა, თუმცა შეიძლება მერყეობდეს 5 დან 21 

დღემდე. ამ პერიოდში ადამიანი შეიძლება თავს კარგად გრძნობდეს და არ 

აღენიშნებოდეს დაავადების რაიმე სიმპტომები[1,5,13].  

 

პროდრომული პერიოდი:  

 

ინკუბაციური პერიოდის გასვლის შემდეგ პაციენტებს გამოუვლინდებათ 

დაავადების ადრეული/პირველი სიმპტომები. პროდრომულ პერიოდში ადამიანი 

ზოგჯერ შეიძლება იყოს გადამდები [14]. 

 დაავადების პირველი სიმპტომებია: შემცივნება, ცხელება, სისუსტე, თავის 

ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ზურგის ტკივილი, ზოგჯერ ყელის ტკივილი, 

ხველა და ლიმფადენოპათია[5].  

 ლიმფადენოპათია განმასხვავებელი ნიშანია მაიმუნის ყვავილსა და 

ნატურალურ ყვავილს შორის.  

o ლიმფადენოპათია ვლინდება ცხელებასთან ერთად გამონაყრის 

დაწყებამდე 1-2 დღით ადრე, ან იშვიათად გამონაყრის პერიოდში.  

o ლიმფური კვანძები შეიძლება შეშუპებული იყოს კისერზე (ყბისქვეშა 

და ყელის) მკლავებზე (იღლიის) ან საზარდულში (ინგუინალური) და 

გაჩნდეს სხეულის ორივე მხარეს ან მხოლოდ ერთ მხარეს.  

 

პროდრომული პერიოდის ხანგრძლივობაა 1-დან 5 დღემდე.  

 

გამონაყრის პერიოდი:  

 

პროდრომული პერიოდის შემდეგ პირის ღრუსა და სხეულზე ვითარდება 

გამონაყარი, რომლებსაც ახასიათებს ეტაპურობა. ადამიანი გადამდებია გამონაყრის 

მთელი პერიოდის განმავლობაში (ენანთემიდან ფუფხის სტადიის ჩათვლით) [5,6].  

 

გამონაყარი ვითარდება ცხელების დაწყებიდან 1-3 დღის ინტერვალში. გამონაყარი 

უფრო ხშირად იწყება უპირატესად სახიდან და ვრცელდება სხეულის სხვა 

ნაწილებზე.  

 

 

აღსანიშნავია, რომ აშშ-ში 2003 წლის მაიმუნის ყვავილის ეპიდაფეთქების დროს 

პაციენტებში ყველაზე ხშირი სიმპტომები იყო [5]:  
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 გამონაყარი (97%) 

 ცხელება (85%) 

 შემცივნება (71%) 

 ლიმფადენოპათია (71%) 

 თავის ტკივილი (65%) 

 მიალგია (56%) 

 

დაავადება შეიძლება გართულდეს: კანის მეორადი ინფექციებით, რბილი 

ქსოვილის ნეკროზით, პიომიოზიტით, რქოვანას დაზიანებით, პნევმონიით, მწვავე 

რესპირაციული დისტრეს-სინდრომით, სეფსისით, სეპტიური შოკით, 

ენცეფალიტით  და სხვ.  
 

ცხრილი 1 

გამონაყრის ეტაპები: 

ეტაპი 

ეტაპის 

ხანგრძლივობა დამახასიათებელი ნიშნები 

ენანთემა (გამონაყარი 

ლორწოვან გარსებზე)  

  პირველი დაზიანებები ვლინდება ენასა და 

პირის ღრუში 

 

 

მაკულები (ლაქები) 

 

 

1−2 დღე 

 ენანთემას მოჰყვება მაკულური (კვანძოვანი) 

გამონაყარი კანზე, რომელიც იწყება სახიდან და 

ვრცელდება მკლავებსა და ფეხებზე, ხოლო 

შემდგომ ხელებსა და ტერფებზე, მათ შორის 

ხელისგულებსა და ფეხისგულებზე.   

 გამონაყარი მთელ სხეულზე ვრცელდება 

პირველ 24 საათში და უფრო მეტად 

კონცენტრირდება სახეზე, მკლავებსა და 

ფეხებზე. 

 

პაპულები (კვანძები) 

 

1−2 დღე 

 გამონაყრის დაწყებიდან მე-3 დღეს მაკულური 

გამონაყარი გარდაიქმნება პაპულურად.   

 

ვეზიკულები 

(ბუშტუკები) 

 

1−2 დღე 

 გამონაყრის დაწყებიდან მე-4/მე-5 დღეს 

გამონაყარი ხდება ვეზიკულური (გამჭვირვალე 

შიგთავსით).  

 

პუსტულები  (ჩირქოვანი 

ბუშტუკი) 

 

5−7 დღე 

 გამონაყრის დაწყებიდან მე-6/მე-7 დღეს 

გამონაყარი ხდება პუსტულური (შემღვრეული 

შიგთავსით) – მკვეთრად წამოწეული, 

ჩვეულებრივ მრგვალი და შეხებისას მკვრივი 

(კანში ღრმად ჩამჯდარი).  
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გამონაყრის ეტაპები: 

ეტაპი 

ეტაპის 

ხანგრძლივობა დამახასიათებელი ნიშნები 

 გამონაყარს უვითარდება ცენტრში ჩაზნექა 

(უმბილიკაცია). 

 პუსტულები რჩება დაახლოებით 5-7 დღე 

ფუფხის წარმოქმნამდე.  

ფუფხები 7−14 დღე  გამონაყრის დაწყებიდან მე-2 კვირის ბოლოს 

პუსტულები სკდება და ზემოდან იფარება 

ფუფხებით. 

 ფუფხები რჩება დაახლოებით ერთი კვირა, რის 

შემდეგაც ჩამოიფცქვნება [6,7].  
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მაიმუნის ყვავილის გამონაყარი:  
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12. დიაგნოსტიკა 
 

მაიმუნის ყვავილის დიაგნოზის დასმისთვის მხოლოდ კლინიკური ნიშნების 

არსებობა საკმარისი არ არის. დიაგნოზი აუცილებელია დადასტურდეს 

ლაბორატორიული კვლევებით[15].  

 

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მეთოდები მოიცავს: ვირუსის იზოლაციას 

(ძუძუმწოვრების უჯრედულ კულტურებში), ელექტრონულ მიკროსკოპიას, 

რეალურ დროში პოლიმერაზულ ჯაჭვურ რეაქციას (პჯრ), ფერმენტთან 

დაკავშირებულ იმუნოსორბენტულ ანალიზს და ანტისხეულების 

იმუნოფლუორესცენტულ ანალიზს. ელექტრონული მიკროსკოპიით აღმოჩნდება 

აგურის ფორმის პოქსვირუსების ვირიონები[5,15]. ჰისტოლოგიურმა ანალიზმა 

შესაძლოა აჩვენოს კერატინოციტების ბალონური დეგენერაცია, გამოკვეთილი 

სპონგიოზი, კანის შეშუპება და მწვავე ანთება; თუმცა აღნიშნული შესაძლოა 

გამოვლინდეს სხვა ვირუსული ინფექციებით პაციენტებშიც.   

 

მაიმუნის ყვავილზე შესაძლო/სავარაუდო დიაგნოზის შემთხვევაში აუცილებელია 

შეტყობინების დაუყოვნებლივ გაგზავნა ადგილობრივი დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრებისათვის, რათა 

შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში მოხდეს პაციენტისგან აღებული ნიმუშების 

ლაბორატორიული კვლევების დაწყება და ეპიდზედამხედველობის 

ღონისძიებების განხორციელება[15].     

 

მაიმუნის ყვავილზე შესაძლო პაციენტისგან აღებულ უნდა იქნეს საკვლევი მასალა 

და უსაფრთხოების წესების დაცვით გაიგზავნოს ვირუსოლოგიურ 

ლაბორატორიაში. მასალის ამღები პირი აღჭურვილი უნდა იყოს პერსონალური 

დაცვის საშუალებებით (კომბინიზონი/ხალათი, N95 ნიღაბი, სახის დამცავი ფარი, 

სათვალე, ორმაგი ხელთათმანები) [15].  

 

ლაბორატორიული დადასტურებისთვის რეკომენდებულია კანზე გამონაყრიდან 

მასალის აღება, რომელიც მოიცავს გამონაყრის ზედაპირიდან და/ან ექსუდატიდან 

აღებულ ნაცხს. გამონაყრიდან მასალა გულდასმით უნდა იქნეს აღებული. 

თითოეულ სინჯარაში აღებულ უნდა იქნეს სინჯი მხოლოდ ერთი და იგივე ტიპის 

გამონაყრის სულ მცირე ორი ელემენტიდან - სასურველია სხეულის სხვადასხვა 

ადგილიდან.  

 

აღებულ მასალაში ვირუსის დეტექციისთვის, ყველაზე მაღალი სენსიტიურობის 

და სიზუსტის გამო, პჯრ მეთოდი საუკეთესოა. პჯრ კვლევისთვის ყველაზე 

ოპტიმალური მასალა არის ვეზიკულის ან პუსტულის სითხის ან ფუფხის ნაცხები. 

გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია ბიოფსიური კვლევის ჩატარებაც.    

 

საჭიროების შემთხვევაში (გამონაყარი ხახაში, ატიპიური გამონაყარი, 

დადასტურებული მაიმუნის ყვავილით პაციენტთან კონტაქტირებული 
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სავარაუდო პროდრომული სიმპტომებით მაგრამ ტიპიური გამონაყრის გარეშე და 

სხვ.) შესაძლებელია განხილულ იქნეს საკითხი პჯრ ტესტებით სხვა ბიოლოგიური 

სითხეების (სისხლი, შარდი, ნაცხი ხახიდან) კვლევის თაობაზე. 

 

ვინაიდან ორთოპოქსვირუსებს ახასიათებს სეროლოგიურად ჯვარედინი 

რეაქციების მაღალი სიხშირე, მხოლოდ ანტიგენის და/ან ანტისხეულების 

განსაზღვრა მაიმუნის ყვავილის ლაბორატორიული დადასტურებისთვის 

რეკომენდებული არ არის. თუმცა, მწვავე პერიოდში IgM-ის ან IgG-ის აღმოჩენა 

წყვილ შრატებში (21 დღიანი შუალედით) გარკვეულწილად გვეხმარება 

დიაგნოზის დასმაში[15]. IgM ჩნდება გამონაყრის დაწყებიდან დაახლოებით 5 

დღეში, ხოლო IgG - გამონაყრის დაწყებიდან დაახლოებით 8 დღეში [15].  

 

რეკომენდებულია, რომ მაიმუნის ყვავილზე მასალის აღება, აგრეთვე 

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა ჩატარებულ იქნეს ნატურალური ყვავილის 

საწინააღმდეგოდ ვაქცინირებული პერსონალის მიერ (თუ ეს შესაძლებელია).  

 

მაიმუნის ყვავილით პაციენტებს ლაბორატორიული დარღვევებიდან 

შესაძლებელია აღენიშნებოდეთ ლეიკოციტოზი, ლიმფოციტოზი, 
თრომბოციტოპენია, ტრანსამინაზების დონის მატება, ჰიპოალბუმინემია და სხვ.  

 

მაიმუნის ყვავილით ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებს საჭიროების შემთხვევაში 

შესაძლოა ჩაუტარდეთ შემდეგი ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული 

კვლევები:   

 

 სისხლის საერთო ანალიზი  

 კოაგულოგრამა (ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტის - D დიმერის 

ჩათვლით)  

 ანთებითი ფაქტორების (C რეაქტიული ცილა, პროკალციტონინი, 

ფერიტინი და სხვ.) განსაზღვრა სისხლში 

 ბიოქიმიური მაჩვენებლების (ალანინამინოტრანსფერაზა, 

ასპარტატამინოტრანსფერაზა, კრეატინინი, შარდოვანა, გლუკოზა, 

ლაქტატდეჰიდროგენაზა, ლაქტატი და სხვ.) განსაზღვრა სისხლში 

 აირების და ელექტროლიტების განსაზღვრა სისხლში  

 გულმკერდის რადიოლოგიური კვლევა  

 მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა 

 ელექტროკარდიოგრაფია 

 ექოკარდიოგრაფია 

 და სხვ.      
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13.  მკურნალობა და მოვლა   
 

მაიმუნის ყვავილით პაციენტების კლინიკური მართვა მოიცავს:  

 პაციენტის იზოლაციას 

 დამხმარე/სიმპტომურ თერაპიას  

 გართულებების მკურნალობას 

 სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობას [6] 

 

პაციენტის იზოლაცია:     

 

 პაციენტი მოთავსებული უნდა იყოს იზოლირებულ პალატაში 

(ჰოსპიტალში)/ცალკე ოთახში (ბინაზე ყოფნისას). სამედიცინო 

პერსონალთან ან ოჯახის წევრთან ურთიერთობის დროს პაციენტს უნდა 

ეკეთოს ნიღაბი;  

 კანზე გამონაყარი შეძლებისდაგვარად კარგად უნდა იყოს დაფარული (მაგ.: 

გრძელსახელოებიანი მაისურით, გრძელი შარვლით და სხვ.), კონტაქტში 

მყოფი პირის დაინფიცირების რისკის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით; 

 პაციენტის იზოლირება უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ ყველა გამონაყარი 

სრულად არ გაქრება - ფუფხების ჩამოფცქვნის ჩათვლით (მაიმუნის 

ყვავილით ინფიცირებული პაციენტების სამედიცინო დაწესებულებიდან 

გაწერის და იზოლაციის მოხსნის კრიტერიუმები  მოცემულია თავში 15) [6].  

 

13.1. დამხმარე/სიმპტომური თერაპია:  

 

მაიმუნის ყვავილით პაციენტებს საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჩაუტარდეთ 

დამხმარე/სიმპტომური თერაპია[5], რომელიც გულისხმობს ანტიპირეტული, 

დეზინტოქსიკაციური, რეჰიდრატაციული, ტკივილგამაყუჩებელი, ანტისეპტიკური 

და სხვ. საშუალებების გამოყენებას.      

 

მაიმუნის ყვავილის დამხმარე/სიმპტომური თერაპია  

 

ცხრილი 2 [6] 

 

თერაპიული სტრატეგიები 

 

სიმპტომები/ნიშნები მკურნალობა 

 

დაზიანებული კანის და 

ლორწოვანი გარსების 

დაცვა 

კანზე გამონაყარი 

 

 

 

 

 

 

 

 გამონაყრის გაწმენდა/დამუშავება 

ანტისეპტიკური საშუალებებით 

 გამონაყრის წვალება/გაფხაჭნა 

დაუშვებელია 

 კანის მეორადი ინფექციებით 

გართულების შემთხვევაში 

გამოყენებულ უნდა იქნეს 

სისტემური ანტიბიოტიკები 
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გენიტალური ან 

ანორექტალური 

გამონაყარი/ წყლულები 

 თბილი სოდიანი წყლის 

აბაზანები 

 

პირის ღრუს წყლულები  თბილი მარილიანი წყლის 

სავლებები; პირის ღრუს ანთების 

ანტისეპტიკური ხსნარები 

(ქლორჰექსიდინის ხსნარი და 

სხვ.); ადგილობრივი 

ანესთეტიკები (ლიდოკაინის 

შემცველი და სხვ.).  

 

კონიუნქტივიტი  ძირითადად მკურნალობა არ 

სჭირდება 

 შესაძლოა დაინიშნოს 

ტრიფლურიდინის თვალის 

წვეთები 

 თვალში ტკივილის ან 

მხედველობის დარღვევის 

შემთხვევაში საჭიროა 

ოფთალმოლოგის კონსულტაცია 

 

რეჰიდრატაციული 

თერაპია და ნუტრიციული 

მხარდაჭერა  

დეჰიდრატაცია შესაძლოა 

განვითარდეს მადის 

დაქვეითების/დაკარგვის, 

გულისრევის, ღებინების, 

დიარეის  ან უხვი 

გამონაყარის გამო  

 პაციენტს უნდა დავაძალოთ 

სითხის და ელექტროლიტების 

პერორალურად მიღება 

 სითხეების ინფუზია    

 პაციენტს უნდა დავაძალოთ 

საკვების მიღება (სასურველია 

დიეტური კვება) 

 

სიმპტომების შემსუბუქება  ცხელება  ანტიპირეტული საშუალებები 

(პარაცეტამოლი და სხვ.) 

 

ქავილი  ადგილობრივად კალამინის 

ლოსიონი და სხვ.  

 ანტიჰისტამინური პრეპარატები 

 

გულისრევა და ღებინება  

 

 ღებინების საწინააღმდეგო 

პრეპარატების (ანტიემეტიკები) 

გამოყენება 

 

თავის ტკივილი  პარაცეტამოლი, ადეკვატური 

რეჰიდრატაცია 
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მაიმუნის ყვავილის მძიმე ფორმებისა და გართულებების კლინიკური მართვა [6] 

 

გართულება 

 

მკურნალობა 
 

ექსფოლიაცია კანზე   უხვი გამონაყარის მქონე პაციენტებში შეიძლება 

განვითარდეს ექსფოლიაცია (მძიმე შემთხვევებში იგი 

ნაწილობრივი დამწვრობის მსგავსია). მძიმე შემთხვევაში 

შეიძლება გამოიწვიოს დეჰიდრატაცია და ცილის კარგვა.  

 შეაფასეთ დაზიანებული კანის ფართობი (%) და 

უმკურნალეთ დამწვრობის მკურნალობის მსგავსად.  

 შეამცირეთ სითხის დანაკარგი და ხელი შეუწყვეთ კანის 

მოშუშებას.      

 უზრუნველყავით ადეკვატური ჰიდრატაცია და კვება.  

 გაიარეთ კონსულტაცია შესაბამის სპეციალისტებთან, 

როგორიცაა ქირურგი, დერმატოლოგი და/ან ჭრილობის 

მოვლის სპეციალისტები. 

 შესაძლოა საჭირო გახდეს კანის დაზიანებების ქირურგიული 

მოცილება; 

 კანის გადანერგვა იშვიათ და მძიმე შემთხვევებში.  
 

რბილი ქსოვილის 

მანეკროზებელი 

ინფექცია 

 

 ეს არის რბილი ქსოვილის ღრმა, სიცოცხლისათვის საშიში 

მდგომარეობა, რომლის დროსაც დაზიანება ვრცელდება 

კუნთის ფასციაზე. აღნიშნული კი იწვევს ნეკროზს, 

ქსოვილების დესტრუქციასა და სისტემურ ტოქსიკოზს. თუ 

პაციენტს განუვითარდა შეშუპება, კრეპიტაცია, უსიამოვნო 

სუნის გამონადენი ან ტკივილი ეჭვი მიიტანეთ 

ზემოთაღნიშნულ გართულებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 

აღნიშნული დაზიანება შეიძლება გამოწვეული იყოს 

საკუთრივ მაიმუნის ყვავილის ვირუსით, გაითვალისწინეთ 

ასევე ბაქტერიული პათოგენებიც. დაიწყეთ ფართო სპექტრის 

ანტიბიოტიკები ძირითადად Staphylococcus sp. და 

Streptococcus sp.-ის გადასაფარად. გადაუდებელი 

ქირურგიული დახმარებისთვის მიმართეთ ქირურგს.    
 

პიომიოზიტი   პიომიოზიტი ჩნდება მაშინ, როდესაც ჩირქდება კუნთის 

ქსოვილი. აღნიშნულ გართულებაზე ეჭვი უნდა იქნეს 

მიტანილი, თუ პაციენტს აღენიშნება კუნთების დაჭიმულობა.  

მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაზიანება შეიძლება გამოწვეული 

იყოს საკუთრივ მაიმუნის ყვავილის ვირუსით, ის ასევე 

შეიძლება გამოწვეული იყოს კანის ბაქტერიული ფლორით, 

როგორიცაა Staphylococcus sp. ან Streptococcus sp.  

ულტრაბგერითი კვლევა დაგეხმარებათ დიაგნოსტიკაში. 

სისხლის ბაქტერიოლოგიური კვლევისთვის ნიმუშის 

შეგროვების შემდეგ, დაიწყეთ ფართო სპექტრის 

ანტიბიოტიკოთერაპია და განიხილეთ ქირურგიული გაკვეთა 
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და დრენირება. ჩაატარეთ ბაქტერიოლოგიური კვლევა სწორი 

ანტიბიოტიკოთერაპიის შესარჩევად.  

 

კისრის 

ლიმფადენოპათია 

 ვითარდება ლიმფადენოპათიით მიმდინარე მაიმუნის 

ყვავილის შემთხვევათა დაახლოებით 85.5%-ში.  

 როდესაც კისრის ლიმფადენოპათია შერწყმულია 

მრავლობით  ოროფარინგეალურ დაზიანებასთან, პაციენტებს 

შეიძლება ჰქონდეთ ისეთი გართულებების რისკი, 

როგორიცაა სუნთქვის უკმარისობა და 

რეტროფარინგეალური აბსცესები. პაციენტებს ასევე აქვთ 

დეჰიდრატაციის რისკი საკვებისა და წყლის მიღების 

შემცირების გამო. 

 გაიარეთ კონსულტაცია შესაბამის სპეციალისტებთან, 

როგორიცაა ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და ინფექციონისტი. 

მათი მეთვალყურეობის ქვეშ მძიმე შემთხვევებში 

შესაძლებელია სტეროიდების გამოყენებაც.  

 

თვალის დაზიანებები  მაიმუნის ყვავილის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული 

გართულებაა რქოვანას დანაწიბურება და მხედველობის 

დაკარგვა.   

 პაციენტებს შეიძლება აღენიშნებოდეთ ისეთი 

არასპეციფიკური სიმპტომები თვალის მხრივ, როგორიცაა 

კონიუნქტივიტი. 

 გამოიყენეთ თვალის ინფექციების დროს ნაჩვენები 

ანტიბიოტიკები/ანტივირუსული პრეპარატები, თუ 

აღინიშნება თანდართული ინფექცია. კონსულტაცია გაიარეთ 

ოფთალმოლოგთან.  

 განიხილეთ პაციენტისთვის A ვიტამინი მიცემა, 

განსაკუთრებით ბავშვებში, რომლებსაც აღენიშნებათ 

მალნუტრიცია.  

 საჭიროა თვალის კარგი მოვლა, რომელიც მოიცავს 

ლუბრიკაციას და მარილიანი წყლით გაჟღენთილი დამცავი 

თვალის ბალიშების გამოყენებას.  

 მოერიდეთ სტეროიდულ მალამოებს (შეიძლება მათ 

გაახანგრძლივონ მაიმუნის ყვავილის ვირუსის პერსისტენცია 

თვალის ქსოვილში).  

 შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ტრიფლურიდინის თვალის 

წვეთები (ზოგჯერ გამოიყენება სხვა ორთოპოქსვირუსული ან 

თვალის ჰერპესული ინფექციების დროს). მათ  შეიძლება 

დააჩქარონ სიმპტომების გაქრობა, ხელი შეუშალონ 

ხანგრძლივ დაზიანებას და  ნაწიბურების განვითარებას.   

 

პნევმონია   პნევმონიის მკურნალობა წარმართეთ შესაბამისი 

გაიდლაინების მიხედვით; 

 

მწვავე 

რესპირაციული 

 ოქსიგენოთერაპია, არაინვაზიური ვენტილაცია, მექანიკური 

ვენტილაცია.  
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დისტრეს-სინდრომი 

(მრდს)  

 მართეთ შესაბამისი გაიდლაინის მიხედვით [6]; 

 

 

მძიმე დეჰიდრატაცია   მძიმე დეჰიდრატაცია და ჰიპოვოლემიური შოკი შეიძლება 

განვითარდეს მაიმუნის ყვავილით პაციენტებში 

ინტრავასკულური მოცულობის დაკარგვის გამო, უხვი 

გამონაყარის და/ან კუჭ-ნაწლავის გზით სითხის დაკარგვისას 

(დიარეა, ღებინება, საკვების მიუღებლობა და სხვ.).   

 მძიმე დეჰიდრატაციის მკურნალობა მოიცავს სითხეების 

ინტრავენურ ან ძვალშიგა (IV/IO) შევსებას ერთი ან რამდენიმე 

ბოლუსის სახით, სითხეზე რეაგირების მჭიდრო 

მონიტორინგით. ინტრავენურად სითხის ადექვატური მიღება 

გულისხმობს სითხის იმ მოცულობას, რომელიც 

გამოასწორებს ჰიპოვოლემიის ნიშნებს;  

 

სეფსისი და 

სეპტიური შოკი  

 სეფსისი და სეპტიური შოკი განსხვავდება მძიმე 

დეჰიდრატაციისგან, ვინაიდან იგი გამოწვეულია ინფექციაზე 

ორგანიზმის იმუნური პასუხით. სეფსისის მართვა მოითხოვს 

ადრეულ დიაგნოსტირებას,  ინფექციის მკურნალობას და 

დამხმარე თერაპიას, მათ შორის ჰემოდინამიკური 

პარამეტრების მართვას ორგანოების პერფუზიის 

შესანარჩუნებლად, რათა შემცირდეს და თავიდან იქნეს 

აცილებული ორგანოების ღრმა დაზიანება; შესაძლოა საჭირო 

გახდეს ვაზოპრესორების გამოყენებაც.  

 სეფსისის ან სეპტიური შოკის შემთხვევაში იხელმძღვანელეთ 

შესაბამისი გაიდლაინებით.  

 

ენცეფალიტი   განიხილეთ ლუმბალური პუნქცია ცერებროსპინალური 

სითხის კვლევისთვის.  

 სასუნთქი გზების გამავლობის, სუნთქვის პარამეტრების, 

სისხლის მიმოქცევის მონიტორინგი და შეფასება და 

გადაუდებელი მკურნალობა.  

 ნევროლოგიური სტატუსის მონიტორინგი 

 კრუნჩხვის კონტროლი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტებით;  

 თანდართული ინფექციების შემთხვევაში ანტიბაქტერიული/ 

ანტივირუსული მედიკამენტების გამოყენება; 

 

ნუტრიციული 

დარღვევები   

 შეაფასეთ ყველა პაციენტის კვებითი სტატუსი. თუ საკვების 

მიღება შეზღუდულია სისუსტის გამო, პაციენტს კვებაში 

დახმარება უნდა გაუწიოს სამედიცინო პერსონალმა. თუ 

პაციენტი ვერ იღებს საკვებს პერორალურად, განიხილეთ 

ენტერალური კვება ნაზოგასტრალური ზონდის 

გამოყენებით. საკვების მიღებამდე ყოველთვის 

უზრუნველყავით ნაზოგასტრალური ზონდის სწორად 

განთავსება, რათა თავიდან აიცილოთ სასუნთქ გზებში 

ასპირაციის რისკი. 
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 განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ იმ 

პაციენტებთან, რომლებიც არიან კრიტიკულად მძიმე, აქვთ 

დაბალი სხეულის მასის ინდექსი, ასევე აღენიშნებათ 

ანამნეზში ალკოჰოლის ჭარბად გამოყენება ან იღებენ შემდეგ 

პრეპარატებს: ინსულინი, ქიმიოთერაპია, ანტაციდები ან 

დიურეზული საშუალებები) და დაიწყეთ ენტერალური კვება 

ნელა მჭიდრო მონიტორინგით.  

 პაციენტებს ცნობიერების დაქვეითებით აქვთ ასპირაციის 

მაღალი რისკი და არ შეიძლება მათთან კვების იძულება [6]. 

 

 

გაურთულებელი მაიმუნის ყვავილით პაციენტებში ემპირიულად პრევენციის 

მიზნით ანტიბიოტიკების გამოყენება რეკომენდებული არ არის, ვინაიდან ამან 

შეიძლება გაზარდოს მულტირეზისტენტული ბაქტერიული შტამების აღმოცენების 

რისკი. გამონაყარზე საჭიროა დაკვირვება და მეორადი ბაქტერიული ინფექციების 

(მაგ. ცელულიტი, აბსცესი და სხვ.) განვითარების შემთხვევაში საჭიროა 

ანტიბიოტიკოთერაპიის ჩატარება ძირითადად კანის ნორმალურ მიკროფლორაზე 

(Streptococcus pyogenes და methicillin-მგრძნობიარე  Staphylococcus aureus (MSSA)) 

მოქმედი ანტიბიოტიკებით. სხვა გამომწვევების არსებობის შემთხვევაში 

მკურნალობა უნდა ჩატარდეს შესაბამისი ანტიბიოტიკებით.  

 

13.2. კანის ბაქტერიული ინფექციებით გართულების ანტიმიკრობული თერაპია 

[6]: 

 

მოზრდილებში:  

 

ანტიბიოტიკი დოზირება 

კლოქსაცილინი (ფლუკლოქსაცილინი) 500 მგ პერორალურად 8 საათში ერთხელ  

ცეფალექსინი 500 მგ პერორალურად 8 საათში ერთხელ 

ამოქსიცილინი + კლავულანის მჟავა 500-125 მგ პერორალურად 8 საათში ერთხელ 

საზოგადოებაში შეძენილი MRSA-ს შემთხვევაში: 

კლინდამიცინი 600 მგ  პერორალურად 8 საათში ერთხელ  

ტრიმეტოპრიმ-სულფამეტოქსაზოლი  800–160 მგ პერორალურად 12 საათში ერთხელ  

დოქსიციკლინი 100 მგ  პერორალურად 12 საათში ერთხელ 

ვანკომიცინი  500 მგ პერორალურად  6 საათში ერთხელ ან 

1000 მგ. პერორალურად 12 საათში ერთხელ  

ლინეზოლიდი 600 მგ  პერორალურად  12 საათში ერთხელ  

და სხვ.  
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ბავშვებში:  

 
წონა ამოქსიცილინი 

+კლავულანის მჟავა 

40–50 მგ/კგ ამოქსიცილინის 

კომპონენტი პერორალურად 

12 საათში ერთხელ ან 

30 მგ/კგ პერორალურად 8 

საათში ერთხელ 

 

ცეფალექსინი 

25 მგ/კგ 

პერორალურად 12 

საათში ერთხელ  

კლოქსაცილინი 

(ფლუკლოქსაცილინი) 

ნეონატალურ ასაკში:  25–

50 მგ/კგ ორჯერ დღეში; 

ბავშვებში: 25 მგ/კგ 6 

საათში ერთხელ 

3< 6 კგ 250 მგ ამოქსიცილინი 

ორჯერ დღეში 

125 მგ 12 საათში 

ერთხელ 

125 მგ 6 საათში ერთხელ 

6 < 10 კგ 375 მგ ამოქსიცილინი 

ორჯერ დღეში 

250 მგ 12 საათში 

ერთხელ 

250 მგ 6 საათში ერთხელ 

10 < 15 

კგ 

500 მგ ამოქსიცილინი 

ორჯერ დღეში 

375 მგ 12 საათში 

ერთხელ 

250 მგ 6 საათში ერთხელ 

15 < 20 

კგ 

750 მგ ამოქსიცილინი 

ორჯერ დღეში 

500 მგ 12 საათში 

ერთხელ 

500 მგ 6 საათში ერთხელ 

20 < 30 

კგ 

1000 მგ ამოქსიცილინი 

ორჯერ დღეში 

625 მგ 12 საათში 

ერთხელ 

750 მგ 6 საათში ერთხელ 

> 30 კგ  გამოიყენეთ მოზრდილის 

დოზა 

გამოიყენეთ 

მოზრდილის დოზა 

გამოიყენეთ მოზრდილის 

დოზა 

 

სეფსისის ან სეპტიკური შოკის იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს რაც შეიძლება  

სწრაფად  - დადგენილი კრიტერიუმების გამოყენებით. სეფსისის/სეპტიური შოკის 

თერაპია უნდა მოიცავდეს: ფართო სპექტრის ემპირიულ ანტიბიოტიკოთერაპიას, 

სწრაფ ინტრავენურ რეჰიდრატაციას, ვაზოაქტიურ თერაპიას, სასუნთქი გზების 

გამტარობის შესაბამისად აღდგენას და ჟანგბადის მიწოდებას.     

 

სეფსისის და სეპტიური შოკის მართვისას უნდა ვიხელმძღვანელოთ შესაბამისი 
ნაციონალური გაიდლაინებით/პროტოკოლებით.  
 
ბაქტერიული პნევმონიით გართულების შემთხვევაში უნდა ვიხელმძღვანელოთ: 
„საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში“ და 
„მოზრდილ პაციენტებში ჰოსპიტალური, ვენტილატორ-ასოცირებული და 
სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული პნევმონიის მართვა“ ნაციონალური 
გაიდლაინებით/პროტოკოლებით.  
 
მაიმუნის ყვავილით პაციენტებში შფოთის, დეპრესიის ან სხვა ფსიქიატრიული 

სიმპტომების განვითარების შემთხვევაში რეკომენდებულია პაციენტის გამხნევება, 

ფსიქოლოგიური საუბრები და საჭიროების შემთხვევაში ფსიქიატრის 

კონსულტაცია და შესაბამისი მკურნალობის დანიშვნა.  
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13.3. სპეციფიკური ანტივირუსული მკურნალობა: 

 

სპეციფიკური ანტივირუსული მკურნალობის ჩატარება ძირითადად 

რეკომენდებულია [6]: 

 

 მძიმედ მიმდინარე დაავადებით (ჰემორაგიული სინდრომი, გამონაყრის 

ელემენტების გაერთიანება, სეფსისი, ენცეფალიტი და სხვა მძიმე 

მდგომარეობები) პაციენტებში 

 მძიმე დაავადებასთან და ცუდ გამოსავალთან დაკავშირებული რისკის 

ფაქტორების და კლინიკური მდგომარეობების დროს:   

 ბავშვები (განსაკუთრებით 8 წლამდე)  

 ორსული ან მეძუძური ქალები 

 იმუნოკომპრომეტირებული მდგომარეობები: აივ/შიდსი 

(განსაკუთრებით შორსწასული და/ან ვირუსული სუპრესიის გარეშე), 

ლეიკემია, ლიმფომა, ავთვისებიანი სიმსივნეები, ორგანოს 

ტრანსპლანტაცია, მკურნალობა: ანტიმეტაბოლური პრეპარატებით, 

დასხივებით, სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის ინჰიბიტორებით, 

მაღალი დოზით კორტიკოსტეროიდებით, ჰემატოპოეზური 

ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია, აუტოიმუნური 

დაავადებები და სხვ.; 

 პაციენტები, რომლებსაც წარსულში აღენიშნებოდათ კანის მწვავე ან 

ქრონიკული დაავადებები (ატოპიური დერმატიტი, ეგზემა, იმპეტიგო, 

სარტყლისებრი ლიქენი, მარტივი ჰერპესის ვირუსით გამოწვეული 

ინფექცია, მძიმე აკნე, ფსორიაზი, დარიერის დაავადება და სხვ.).  

 ერთი ან მეტი გართულება (კანის მეორადი ბაქტერიული ინფექციები, 

კისრის მტკივნეული ლიმფადენოპათია (რომელიც იწვევს 

დისფაგიას, საკვების მიღების შეუძლებლობას), თვალების ტკივილი, 

მხედველობის დარღვევები, ჰეპატომეგალია, სეფსისი,   

გასტროენტერიტი მძიმედ გამოხატული გულისრევით/ღებინებით, 

დიარეით ან დეჰიდრატაციით; ბრონქოპნევმონია, რესპირაციული 

დისტრესი, კონფუზია, თანხმლები დაავადებები და სხვ.).     

 კანის დაზიანების/გამონაყრის სიმძიმის სკალა: საშუალო (25-99 

დაზიანება); მძიმე (100-250 დაზიანება); ძალიან მძიმე (>250 

დაზიანება).  

 ლაბორატორიული დარღვევები: ტრანსამინაზების (ალტ, ასტ) 

მომატებული მაჩვენებლები, მომატებული BUN, დაქვეითებული 

ალბუმინის დონე, ლეიკოციტოზი ან თრომბოციტოპენია.  

 

სპეციფიკური ანტივირუსული მკურნალობის ჩატარება ასევე შესაძლებელია 

განხილულ იქნეს გამონაყრის ატიპიური ლოკალიზაციის (მაგ. პირის ღრუ, 

თვალები, გენიტალური მიდამო) მქონე პაციენტებშიც.  
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13.4. ანტივირუსული მედიკამენტები: 

 

მაიმუნის ყვავილის სამკურნალოდ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს რამდენიმე 

სპეციფიკური ანტივირუსული მედიკამენტი, რომლებიც რეკომენდებულია/ 

დამტკიცებულია ნატურალური ყვავილის სამკურნალოდ. მოსალოდნელია, რომ ეს 

მედიკამენტები ასევე ეფექტიანი იქნება მაიმუნის ყვავილის საწინააღმდეგოდაც[5].  

 

სპეციფიკური ანტივირუსული მედიკამენტებიდან (ტეკოვირიმატი, 

ბრინსიდოფოვირი, სიდოფოვირი, NIOCH-14 და სხვ.) მაიმუნის ყვავილის 

სამკურნალოდ არჩევის პრეპარატად განიხილება ტეკოვირიმატი. თუმცა 

ინდივიდუალურ შემთხვევებში ექიმის გადაწყვეტილებით შესაძლოა, დანიშნულ 

იქნეს ანტივირუსული თერაპია ორი მედიკამენტის კომბინაციით - 

ტეკოვირიმატითა და ბრინსიდოფოვირით[5,6].   

 

ტეკოვირიმატი - პირველი ანტივირუსული საშუალება, რომელიც 2018 წლის 

ივლისში აშშ FDA-ის მიერ ოფიციალურად იქნა დამტკიცებული ნატურალური 

ყვავილის სამკურნალოდ [16].   

 

ტეკოვირიმატი ახდენს ვირუსის გარსის ფორმირების ინჰიბიციას ვირუსის p37 

ცილის ბლოკირების საშუალებით. მედიკამენტი ასევე აფერხებს 

ორთოპოქსვირუსის გამოთავისუფლებას ინფიცირებული უჯრედებიდან[4]. 

 

სადღეისოდ ადამიანებში მაიმუნის ყვავილის  სამკურნალოდ ტეკოვირიმატის 

ეფექტიანობა კლინიკური კვლევებით ჯერ-ჯერობით შესწავლილი არ არის. თუმცა, 

ცხოველებზე ჩატარებულ კვლევებში ნანახი იქნა, რომ ტეკოვირიმატით 

ნამკურნალებ ჯგუფში მიღწეულ იქნა გადარჩენის უკეთესი მაჩვენებლები. 

აღნიშნული სარგებელი ნანახი იქნა მაშინაც კი, როდესაც პრეპარატი ცხოველებში 

შეჰყავდათ დაავადების გვიან სტადიებზე [16].  

 

აღნიშნულზე დაყრდნობით ტეკოვირიმატი შეიძლება ჩაითვალოს პირველ 

ანტივირუსულ პრეპარატად, რომელიც აშშ FDA-ის მიერ ოფიციალურადაა 

დამტკიცებული ნატურალური ყვავილის სამკურნალოდ  - ე.წ. „ცხოველების 

წესზე“ დაყრდნობით. ეს უკანასკნელი კი საშუალებას იძლევა ცხოველებზე 

ჩატარებული კლინიკური კვლევების საფუძველზე მედიკამენტების გამოყენებას 

ადამიანებში ნება დაერთოს გადაუდებელ შემთხვევებში (როდესაც მედიკამენტი 

გამოყენებულ უნდა იქნეს სერიოზული ან სიცოცხლისთვის საშიში 

მდგომარეობების დროს და როდესაც ადამიანებზე მედიკამენტის ეფექტიანობის 

შესაფასებლად კლინიკური კვლევების ჩატარება არაეთიკურია)[4,5].   

 

მიუხედავად იმისა, რომ ტეკოვირიმატის ეფექტიანობა ჯერ-ჯერობით მხოლოდ 

ცხოველებშია შეფასებული, ერთ-ერთი კვლევის ფარგლებში მედიკამენტი მიიღო 

360 მოხალისე ადამიანმა. კვლევამ აჩვენა პლაცებოს მსგავსი უსაფრთხოების 

პროფილი. მედიკამენტი ასევე გამოყენებულ იქნა გადაუდებელ შემთხვევებში 

ნატურალური ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდგომი გართულებების 
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დროს, მათ შორის ეგზემა ვაქცინატუმით გართულების მქონე ბავშვსა და სამხედრო 

ახალწვეულში პროგრესირებადი ვაქცინიას ინფექციით. ორივე შემთხვევაში, 

ტეკოვირიმატთან ერთად გამოყენებულ იქნა ვაქცინიას საწინააღმდეგო 

იმუნოგლობულინიც. ორივე პაციენტი გადარჩა [16].  

 

ტეკოვირიმატის გამოყენება ნებადართულია მოზრდილებსა (რომელთა წონა ≥ 40 

კგ). და ბავშვებში (რომელთა წონა ≥ 13 კგ)[16]. ტეკოვირიმატის რეკომენდებული 

დოზა წონადამოკიდებულია. მკურნალობის ხანგრძლივობა სტანდარტულად 

შეადგენს 14 დღეს.  

 

ტეკოვირიმატი ინიშნება შემდეგი სქემით[16]:   

 

პერორალურად:  

 ≥120 კგ წონის მოზრდილებსა და ბავშვებში: 600 მგ PO სამჯერ დღეში 14 

დღის განმავლობაში   

 40 კგ-დან <120 კგ წონის მოზრდილებსა და ბავშვებში: 600 მგ PO ორჯერ 

დღეში 14 დღის განმავლობაში  

 25 კგ-დან 40 კგ წონის ბავშვებში: 400 მგ ორჯერ დღეში 14 დღის 

განმავლობაში  

 13 კგ-დან 25 კგ წონის ბავშვებში: 200 მგ ორჯერ დღეში 14 დღის 

განმავლობაში  

 

სასურველია მედიკამენტი პაციენტმა მიიღოს ჭამიდან 30 წუთის შემდეგ.   

 

ინტრავენურად (თუ პაციენტი ვერ იღებს მედიკამენტს პერორალურად):  

 ≥120 კგ წონის მოზრდილებსა და ბავშვებში: 300 მგ ყოველ 12 საათში ერთხელ 

(ინფუზიის ხანგრძლივობა არანაკლებ 6 სთ) 14 დღის განმავლობაში.  

 35 კგ-დან <120 კგ წონის მოზრდილებსა და ბავშვებში: 200 მგ ყოველ 12 

საათში ერთხელ (ინფუზიის ხანგრძლივობა არანაკლებ 6 სთ) 14 დღის 

განმავლობაში.   

 

დოზის მოდიფიცირება:  

 

თირკმლის დაზიანებით/უკმარისობით პაციენტებში:  

პერორალური მიღებისას: თირკმლის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე უკმარისობით 

მათ შორის თირკმლის ტერმინალური დაავადებით, პაციენტებში ტეკოვირიმატის 

დოზის მოდიფიცირება საჭირო არ არის.  

 

ინტრავენურად მიღებისას: თირკმლის მსუბუქი-საშუალო სიმძიმის უკმარისობით 

პაციენტებში (CrCl 30-89 მლ/წთ): ტეკოვირიმატის დოზის მოდიფიცირება საჭირო 

არ არის. თირკმლის მძიმე უკმარისობით (CrCl <30 მლ/წთ) პაციენტებში: 

ტეკოვირიმატის გამოყენება წინააღმდეგნაჩვენებია.    
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ღვიძლის დაზიანებით/უკმარისობით პაციენტებში:   

ღვიძლის მსუბუქი, საშუალო ან მძიმე უკმარისობით (Child-Pugh კლასი A, B, ან C): დოზის 

მოდიფიცირება საჭირო არ არის.   
 

უკუჩვენებები და განსაკუთრებული სიფრთხილეები:  

 

 ტეკოვირიმატზე არსებული ჰიპერსენსიტიურობა. 

 ორსულ ქალებში ტეკოვირიმატის გამოყენების შესახებ საკმარისი 

მონაცემები არ არსებობს. შესაბამისად ორსულობის პერიოდში 

ტეკოვირიმატი უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

პოტენციური სარგებელი აჭარბებს დედისა და ნაყოფის პოტენციურ რისკს.  

 ლაქტაცია: არ არის ცნობილი, გადადის თუ არა ტეკოვირიმატი დედის 

რძეში. შესაბამისად მეძუძურ დედებში ტეკოვირიმატის გამოყენებული 

უნდა იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციური სარგებელი 

აჭარბებს დედისა და ახალშობილის პოტენციურ რისკს[16].  

 რეპაგლინიდთან ტეკოვირიმატის ერთდროულად გამოყენებას შესაძლოა 

მოჰყვეს ჰიპოგლიკემიის განვითარება. შესაბამისად ამ მედიკამენტების 

ერთდროულად გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია სისხლში 

გლუკოზის მაჩვენებლის მკაცრი მონიტორინგი.  

გვერდითი მოვლენები:  

ტეკოვირიმატით მკურნალობის დროს ყველაზე ხშირი გვერდითი მოვლენებია: 

თავის ტკივილი (>10%), გულისრევა (5%), ღებინება (2%), მუცლის ტკივილი (2%).   

 

ტეკოვირიმატით გამოწვეული ანაფილაქსიური და/ან სხვა ალერგიული რეაქციების 
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისთვის იხელმძღვანელეთ შესაბამისი 
რეკომენდაციებით/პროტოკოლებით. [4,5,16].  

 

ბრინსიდოფოვირი:  

 

ბრინსიდოფოვირი არის სიდოფოვირის ანალოგი. იგი წარმოადგენს 

ორთოპოქსვირუსის ნუკლეოტიდის ანალოგ დნმ პოლიმერაზას ინჰიბიტორს.  

 

2021 წლის ივნისში შეერთებულ შტატებში ეს პრეპარატი აშშ FDA-ის მიერ 

დამტკიცებულ იქნა ნატურალური ყვავილის სამკურნალოდ[4,5,17].  

 

ბრინსიდოფოვირი ეფექტიანი აღმოჩნდა ორთოპოქსვირუსების საწინააღმდეგოდ 

ცხოველურ მოდელებში და გამოყენებულ იქნა გადაუდებელ შემთხვევებში 

სამხედრო პირში ვაქცინიას (Vaccinia) პროგრესული ინფექციით.    
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ბრინსიდოფოვირი ინიშნება შემდეგი სქემით[17]:  

 

 10 კგ-ზე ნაკლები წონის პაციენტისთვის - 6 მგ/კგ პერორალური სუსპენზია 

კვირაში ერთხელ 2 დოზა (პირველ და მე-8 დღეს) 

 10 კგ-დან 48 კგ-მდე წონის პაციენტისთვის - 4 მგ/კგ პერორალური 

სუსპენზია კვირაში ერთხელ 2 დოზა (პირველ და მე-8 დღეს) 

 ≥48 კგ წონის პაციენტისთვის - 200 მგ. ტაბლეტი ან 20 მლ. სუსპენზია 

პერორალურად კვირაში ერთხელ 2 დოზა (პირველ და მე-8 დღეს) 

 

თირკმლის დაზიანებით/უკმარისობით პაციენტებში:   

თირკმლის მსუბუქი, საშუალო ან მძიმე უკმარისობით პაციენტებში 

ბრინსიდოფოვირის დოზის მოდიფიცირება საჭირო არ არის[17].   

 

ღვიძლის დაზიანებით/უკმარისობით პაციენტებში:    

ღვიძლის მსუბუქი, საშუალო ან მძიმე უკმარისობით (Child-Pugh კლასი A, B, ან C) 

პაციენტებში ბრინსიდოფოვირის დოზის მოდიფიცირება საჭირო არ არის.   

 

უკუჩვენებები და განსაკუთრებული სიფრთხილეები:  

 

 ბრინსიდოფოვირზე არსებული ჰიპერსენსიტიურობა. 

 ორსულ ქალებში და ლაქტაციის დროს  ბრინსიდოფოვირის გამოყენების 

შესახებ საკმარისი მონაცემები არ არსებობს. შესაბამისად ორსულობის ან 

ლაქტაციის პერიოდში ბრინსიდოფოვირის გამოყენება არ არის 

რეკომენდებული.  

 ბრინსიდოფოვირის გამოყენება არ არის რეკომენდებული 8 დღეზე მეტი 

ხანგრძლივობით.  

 ბრინსიდოფოვირით მკურნალობას შესაძლოა მოჰყვეს ალტ-ს, ასტ-ს და 

საერთო ბილირუბინის მაჩვენებლების მატება. შესაბამისად, მკურნალობის 

დაწყებამდე და ასევე მკურნალობის პროცესში რეკომენდებულია ღვიძლის 

ფუნქციებზე ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება. ალტ-ს მაჩვენებლის 

ნორმის ზედა ზღვარზე 10-ჯერ მატების შემთხვევაში მედიკამენტის მიღება 

უნდა შეწყდეს. აგრეთვე, მკურნალობა უნდა შეწყდეს, თუ ალტ-ს 

მომატებულ მაჩვენებელთან ერთად აღინიშნება ჰეპატიტის კლინიკური 

გამოვლინება, ან პირდაპირი ბილირუბინის, ან INR-ის მაჩვენებლების 

მატება.  

გვერდითი მოვლენები:  

ბრინსიდოფოვირით მკურნალობისას ყველაზე ხშირი გვერდითი მოვლენებია: 

დიარეა, გულისრევა, ღებინება და მუცლის ტკივილი[17]. აღნიშნული გვერდითი 

მოვლენები გვხვდება პაციენტთა დაახლოებით 2 %-ში.  
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ბრინსიდოფოვირით გამოწვეული ანაფილაქსიური და/ან სხვა ალერგიული რეაქციების 
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისთვის იხელმძღვანელეთ შესაბამისი რეკომენდაციებით/ 
პროტოკოლებით.  

ტეკოვირიმატის მსგავსად, ბრინსიდოფოვირი კომერციულად ხელმისაწვდომი 
ჯერ-ჯერობით არ არის.  
 

სიდოფოვირი:  

 

სიდოფოვირს აქვს in vitro აქტივობა მაიმუნის ყვავილის წინააღმდეგ და ნაჩვენებია, 

რომ ეფექტიანია ცხოველურ მოდელებში, ვინაიდან ის ამცირებდა ლეტალურ 

გამოსავალს. თუმცა, არ არსებობს კლინიკური მონაცემები მისი ეფექტიანობის 

შესახებ მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებულ ადამიანებში. ასევე საგულისხმოა, რომ 

სიდოფოვირის გამოყენება შეიძლება დაკავშირებული იყოს სერიოზულ გვერდით 

მოვლენებთან, მათ შორის ნეფროტოქსიკურობასთან[5].  
 

 

NIOCH-14 

 

NIOCH-14 ქიმიურად სინთეზირებულ შენაერთს წარმოადგენს. იგი 

ტეკოვირიმატის ანალოგია. მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებულ ცხოველებზე 

ჩატარებულ კვლევებში პრეპარატმა აჩვენა ეფექტიანობა, კერძოდ ინფექციის 

დაწყებიდან 7 დღის შემდეგ იგი საგრძნობლად ამცირებდა ვირუსის რეპლიკაციას 

ცხოველთა ფილტვის ქსოვილში. სხვა კლინიკურ კვლევებში ამ პრეპარატის 

გამოცდა მოხდა პაციენტთა მხოლოდ მცირე რაოდენობაზე და შესაბამისად, ჯერ-

ჯერობით ადამიანებში მაიმუნის ყვავილის სამკურნალოდ მისი ეფექტიანობის 

თაობაზე დასკვნების გაკეთება ნაადრევია [6].  
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13.5. მაიმუნის ყვავილით პაციენტების კლინიკური მართვის ალგორითმი [6]: 
 

 

 

  

 

 

  

მაიმუნის ყვავილის გამონაყარი: 
 თანმიმდევრობით განვითარებული - მაკულა, პაპულა, 

ვეზიკულა, პუსტულა, ქერქი 2-3 კვირის განმავლობაში 

 გამონაყარი უმეტესად იწყება სახეზე და/ან გენიტალურ 
მიდამოში;  

 დაზიანებები შესაძლოა იყოს ერთეული ან მძიმე 
შემთხვევაში ათასიც; 

 შესაძლოა დაზიანდეს ლორწოვანი გარსები, 
კონიუნქტივა, რქოვანა;  

 ძირითადად გამონაყარი განვითარების ერთ ეტაპზეა;  

1-ლი: სკრინინგი 
ნებისმიერი ასაკის პირი მწვავედ დაწყებული გამონაყრითა და 

ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთი ან მეტი სიმპტომით: 

 ცხელების მწვავე დასაწყისი; 

 ლიმფადენოპათია; 

 თავის ტკივილი; 

 მიალგია; 

 ზურგის ტკივილი; 

 ასთენია; 

 

პაციენტს უნდა ეკეთოს პირბადე; 

დაიცავით დისტანცია ≥ 1 მ ან დააყოვნეთ პაციენტი ცალკე ოთახში; 

მე-2: ტრიაჟი და კლინიკური 

შეფასება 
მძიმე დაავადების ან დამძიმების მაღალი 

რისკების მქონე პაციენტის  გამოვლენა 

(ერთი ან მეტი ქვემოთჩამოთვლილიდან)  

მაღალი რისკის ჯგუფები: 

 ბავშვები; 

 ორსულები; 

 იმუნოკომპრომეტირებუ-

ლი პირები; 

 კანის ქრონიკული 

დაავადებით 

პაციენტები; 

სიმძიმის კლინიკური ნიშნები და სიმპტომები: 

ერთი ან მეტი: 

 გულისრევა და ღებინება 

 პერორალურად საკვების მიღების გართულება 

 დეჰიდრატაცია 

 კისრის ლიმფადენოპათია დისფაგიით 

 თვალის ტკივილი, მხედველობის დარღვევები; 

 რესპირაციული დისტრესი/ პნევმონია 

 კონფუზია 

 სეფსისი 

 ჰეპატომეგალია 

კანის დაზიანების სიმძიმის 

სკალა:  

 საშუალო (25-99 დაზიანება) 

 მძიმე (100-250 დაზიანება) 

 ძალიან მძიმე (>250 

დაზიანება) 

ლაბორატორიული ცვლილებები: 

სამი ან მეტი: 

 ტრანსამინაზების მატება 

(ალტ და/ან ასტ) 

 BUN-ის მატება 

 ლეიკოციტოზი 

 თრომბოციტოპენია 

 ჰიპოალბუმინემია;  

 ჰოსპიტალში იზოლირება და მკურნალობა 

 სიმპტომური/დამხმარე მკურნალობა: 

 ცხელებისა და ტკივილის კუპირება; 

 კვება 

 კანის მოვლა 

 შესაძლებლობის შემთხვევაში მაიმუნის 

ყვავილის საწინააღმდეგო სპეციფიკური 

ანტივირუსული მედიკამენტების გამოყენება 

მძიმე ან გართულებული მაიმუნის ყვავილი 

მსუბუქი ან გაურთულებელი მაიმუნის ყვავილი 

მოვლა ბინაზე: 

 იზოლაცია ბინაში;  

 სიმპტომური თერაპია: 

 პარაცეტამოლი 

ცხელებისა და 

ტკივილისას; 

 კვება; 

 კანის მოვლა; 

 ყოველდღიური 

მონიტორინგი 

მედმუშაკის მიერ 

(ტელემედიცინა, 

ვიზიტები ბინაზე;) 

გართულების 

შემთხვევაში სწრაფი 

რეაგირებისთვის;  

 გამოყავით პირი 

პაციენტის 

დასახმარებლად;  

არა განიხილეთ მდგომარეობის 

სხვა მიზეზები და მართეთ 

შესაბამისად.   

კი 

კი 
არა 

პაციენტის ბინა 

აკმაყოფილებს 

იზოლაციის 

მოთხოვნებს 
კი 

არა 

პაციენტის იზოლირება 

სამედიცინო დაწესებულებაში 

(ჰოსპიტალი და სხვ.)   მე-3: ტესტირება 

საკვლევი ნიმუშის აღება კანის დაზიანებიდან (ელემენტიდან გამონადენის ჩათვლით). აღებულ უნდა იქნეს მასალა ერთზე მეტი დაზიანების 

ზედაპირიდან  ან ფუფხიდან.    
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14.  მაიმუნის ყვავილით პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის 

კრიტერიუმები 
 

 მსუბუქი ან გაურთულებელი მაიმუნის ყვავილით პაციენტებს ძირითადად 

ჰოსპიტალიზაცია არ ესაჭიროებათ. თუმცა დეჰიდრატაციის რისკების (მაგ.: 

გულისრევა, ღებინება, დისფაგია და სხვ.) არსებობის შემთხვევაში შესაძლოა, 

მათ დასჭირდეთ ჰოსპიტალიზაცია ხანმოკლე დროით ინტრავენური 

რეჰიდრატაციის მიზნით. 

 

 დაავადების დამძიმების (სუნთქვის გაძნელება/ქოშინი, ტკივილი 
გულმკერდის არეში, ცნობიერების დაბინდვა, კრუნჩხვები, შარდის 
გამოყოფის შემცირება, სითხეების მიღებაზე უარის თქმა, ლეთარგია, 
ტკივილი თვალში, მხედველობის დარღვევა, კანის დაზიანების ხარისხის 
პროგრესირება და სხვ.) შემთხვევაში რეკომენდებულია პაციენტის 

ჰოსპიტალიზაცია.  
 

 დაავადების დამძიმების მაღალი რისკის ჯგუფების (ბავშვები, ორსულები, 

იმუნოკომპრომეტირებული პირები, კანის ქრონიკული დაავადებით 

პაციენტები და სხვ.) ჰოსპიტალიზაცია ასევე რეკომენდებულია.  
 

 მძიმედ მიმდინარე დაავადებით (ჰემორაგიული სინდრომი, კანის 

დაზიანების მძიმე ან ძალიან მძიმე ხარისხი, გამონაყრის ელემენტების 

გაერთიანება, სეფსისი, ენცეფალიტი და სხვა მძიმე მდგომარეობები) 

პაციენტების ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელია.  
 

 ჰოსპიტალიზაციის გადაწყვეტილება ასევე შესაძლებელია მიიღოს ექიმმა  

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური მიდგომით [5,6].  
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15. მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებული პაციენტების სამედიცინო 

დაწესებულებიდან გაწერის და იზოლაციის მოხსნის 

კრიტერიუმები. 

 
კლინიკური კრიტერიუმი 

 

პაციენტი აფებრილურია ბოლო 72 საათის განმავლობაში და ექიმი პაციენტის 

კლინიკურ მდგომარეობას აფასებს საკმარისად დამაკმაყოფილებლად 

იზოლაციიდან გათავისუფლებისთვის. 

 
კანისა და ლორწოვანის დაზიანების (შემდეგში დაზიანების) კრიტერიუმი 

 
დაკმაყოფილებული უნდა იყოს ყველა ქვემოჩამოთვლილი კრიტერიუმი: 

1. ახალი გამონაყრის გაჩენა არ აღინიშნება ბოლო 48 საათის განმავლობაში  

2. გამონაყარი არ აღინიშნება ლორწოვანზე 

3. ყველა ფუფხი მოსცილდა და კანი ინტაქტურია [18] 

 
საიზოლაციო დაწესებულებიდან ან პალატიდან პაციენტის სხვა სამედიცინო თუ 

საცხოვრებელ ადგილას (მათ შორის საპატიმრო და შინმოვლის დაწესებულება) 

გაწერა 

 
საიზოლაციო დაწესებულებიდან ან პალატიდან პაციენტის სხვა სამედიცინო თუ 

საცხოვრებელ ადგილას გაწერა ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

დაკმაყოფილებულია კლინიკური  და დაზიანების კრიტერიუმები.  

 

პაციენტის ერთი სამედიცინო დაწესებულების საიზოლაციო პალატიდან, მეორე 

დაწესებულების საიზოლაციო პალატაში გადაყვანა შესაძლოა აუცილებელი 

გახდეს  ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებამდე. ასეთ შემთხვევაში, 

მიზანშეწონილია შემთხვევის განხილვა და დაწესებულებებს შორის წინასწარი 

შეთანხმება.  

 

პაციენტის გაწერა სამედიცინო დაწესებულებიდან სახლში 

 
პაციენტი, რომელიც აკმაყოფილებს კლინიკურ და დაზიანების კრიტერიუმებს 

შესაძლოა გაწერილ იქნას სახლში, იზოლაციის გაგრძელების გარეშე.  

 

პაციენტები რომლებიც აკმაყოფილებენ 2 კრიტერიუმიდან მხოლოდ კლინიკურ 

კრიტერიუმს, შესაძლოა გაეწერონ სახლში იზოლაციის გაგრძელების პირობით. 

სახლის პირობებში იზოლაციის შესაძლებლობა/პირობები უნდა შეფასდეს 

მკურნალი ექიმის მიერ. პირი იზოლირებული უნდა იყოს ორსული, 

იმუნოკომპრომეტირებული და 12 წლამდე ასაკის ოჯახის წევრებისგან; აგრეთვე 
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მოერიდოს ახლო კონტაქტს ოჯახის სხვა წევრებთან; არ უნდა გამოცხადდეს 

სამსახურში, სკოლაში ან საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.   

 

მნიშვნელოვანია ექიმთან კომუნიკაციის შენარჩუნება, სანამ არ ალაგდება ყველა 

ფუფხი. ექიმთან კომუნიკაციის საჭიროება შესაძლოა დარჩეს იზოლაციის მოხსნის 

შემდგომაც.  

 

კლინიკიდან სახლში გაწერის შემდგომ, რთულ და მძიმე შემთხვევებს, ნელი 

კლინიკური და ვირუსოლოგიური გამოსავლით, შესაძლოა დასჭირდეთ 

სპეციალისტის დამატებითი მითითებები რისკის მენეჯმენტზე. 

 

ინფორმაცია პაციენტებისათვის, რომლებიც მკურნალობას გადიან სახლის  

პირობებში: 

 
პაციენტებს უნდა მიეცეთ ზუსტი ინფორმაცია და ინსტრუქცია უსაფრთხოების 

ზომების, შესაძლო სიმპტომების, მათი მართვის, სახიფათო/მაღალი რისკის 

შემცველი სიმპტომების და გადაუდებელი დახმარების მიღების გზების შესახებ. 

იმის შესახებ თუ რა  სიმპტომები შესაძლოა გამოვლინდეს, როგორ უნდა მოხდეს 

მათი მართვა; რა სიმპტომებია საფრთხის შემცველი და როგორ უნდა მიიღოს 

პაციენტმა შესაბამისი დახმარება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია პაციენტისთვის 

სიმპტომების განვითარების/უკუგანვითარების და გამოჯანმრთელების 

სტრატეგიების გაზიარება. მათ შორის, შესაბამისი ხელსაწყოების, როგორიცაა 

თერმომეტრი და პულსოქსიმეტრი გამოყენების საჭიროება.  

 

იზოლაციის დასრულება სახლის პირობებში 

 
შემდეგი მითითებები განკუთვნილია პაციენტებისთვის, რომელთაც 

დაუდგინდათ დიაგნოზი, დაავადების მართვა განხორციელდა სახლის პირობებში 

ან გაწერილ იყვნენ სამედიცინო დაწესებულებიდან და განაგრძეს იზოლაციას 

ბინაზე. 

 

შენიშვნა: სახლის პირობებში მყოფი მაიმუნის ყვავილით პაციენტი, რომელსაც 
აღენიშნება ცხელება და/ან რესპირაციული სიმპტომები (ყელის ტკივილი, ცხვირში 
გაჭედვა, ცხვირიდან გამონადენი, ხველა და სხვ.) უნდა იმყოფებოდეს სრულად 
იზოლირებული (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აუცილებელია 
პაციენტისთვის სამედიცინო დახმარება სახლის გარეთ).   
 

თვითიზოლაციის მოხსნა შედგება 2 ეტაპისგან. 

 

ეტაპი 1: იზოლაციის ნაწილობრივი დასრულება 

 
პაციენტს შეუძლია ნაწილობრივ დაასრულოს თვითიზოლაცია სახლის პირობებში 

თუ აკმაყოფილებს შემდეგ კლინიკურ და დაზიანების კრიტერიუმებს: 
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კლინიკური კრიტერიუმი 

 

პაციენტის მდგომარეობა შეფასდა ექიმის მიერ (მათ შორის სატელეფონო ან ვიდეო 

ზარის მეშვეობით). პაციენტი აფებრილურია ბოლო 72 საათის განმავლობაში და 

მისი კლინიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.  

 

დაზიანების კრიტერიუმი 

 

1. ახალი გამონაყრის გაჩენა არ აღინიშნება ბოლო 48 საათის განმავლობაში  

2. გამონაყარი არ აღინიშნება პირის ღრუს ლორწოვანზე 

3. გამონაყარი იქცა ფუფხად 

4. გამონაყარი კანის ხილულ ნაწილზე (მათ შორის სახეზე და კიდურებზე) იქცა 

ფუფხად და მოშორდა კანს; კანის მთლიანობა აღდგენილია 

5. სხეულის სხვა ნაწილებზე დარჩენილია გამონაყარი/დაზიანებები  

 

საჭიროა გაგრძელდეს შემდეგი შეზღუდვები: 

 

გარეთ ყოფნის დროს ან კონტაქტისას, კანზე დარჩენილი გამონაყარი/დაზიანებები  

უნდა იყოს დაფარული. პაციენტს უნდა ეკეთოს კარგად მორგებული პირბადე. 

პაციენტს კვლავ შეზღუდული უნდა ჰქონდეს კონტაქტი ორსულებთან, 

იმუნოკომპრომეტირებულ პირებთან და 12 წლამდე ასაკის ბავშვებთან, სანამ არ 

დააკმაყოფილებს იზოლაციის სრულად მოხსნის კრიტერიუმებს (იხ.ქვემოთ_ეტაპი 

2: იზოლაციის სრულად მოხსნა). პაციენტი არ უნდა ცხადდებოდეს სამსახურში, 

სკოლაში ან საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.  

 

ეტაპი 2: იზოლაციის სრულად მოხსნა 

 
პაციენტს შეუძლია დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმს, თუ აკმაყოფილებს 

შემდეგ კლინიკურ და დაზიანების კრიტერიუმებს:  

 

კლინიკური კრიტერიუმი  

 

პაციენტის მდგომარეობა შეფასდა ექიმის მიერ (მათ შორის სატელეფონო ან ვიდეო 

ზარის მეშვეობით). პაციენტი აფებრილურია ბოლო 72 საათის განმავლობაში და 

მისი კლინიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.  

 

დაზიანების კრიტერიუმი 

1. ახალი გამონაყრის გაჩენა არ აღინიშნება ბოლო 48 საათის განმავლობაში  

2. გამონაყარი არ აღინიშნება ლორწოვანზე 

3. ყველა ფუფხი მოსცილდა და კანის მთლიანობა აღდგენილია [18] 
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16.  მაიმუნის ყვავილის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია.  

 
ვაქცინაცია:  

 

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ნატურალური ყვავილის ვაქცინით წინასწარი 

იმუნიზაცია მაიმუნის ყვავილის ვირუსით ინფიცირების ალბათობას 

საგრძნობლად (დაახლოებით 85%-თ) ამცირებს, ხოლო უკვე ინფიცირების 

შემთხვევაში ამსუბუქებს დაავადების მიმდინარეობას[6,9].   

 

მაიმუნის ყვავილის პრეექსპოზიციური ან პოსტექსპოზიციური 

პროფილაქტიკისთვის ამ ეტაპზე განიხილება შემდეგი ვაქცინები: ვაქცინიას 

(ანკარას შტამის) მოდიფიცირებული ატენუირებული (MVA-BN) ვაქცინა, LC16 

ვაქცინა  და ACAM2000 ვაქცინა.  

 

2019 წლის სექტემბერში MVA ვაქცინა (სავაჭრო დასახელებებით: JYNNEOS (აშშ-ში), 

IMVANEX (ევროკავშირის ქვეყნებში) და IMVAMUNE (კანადაში)) დამტკიცდა 

ნატურალური ყვავილისა და მაიმუნის ყვავილის პრევენციისთვის[5,6,19]. MVA 

ვაქცინა გამოირჩევა ძალიან კარგი უსაფრთხოების პროფილით, მათ შორის 

იმუნოკომპრომეტირებული პირებისთვის. აღნიშნული ვაქცინა კეთდება 

ორჯერადად კანქვეშ 4 კვირის შუალედით. 

 

MVA ვაქცინა სიფრთხილით უნდა იქნეს გამოყენებული იმ პირებში, რომლებსაც 

წარსულში აღენიშნათ ალერგიული რეაქციები ვაქცინის რომელიმე კომპონენტზე. 

აცრის დროს სამედიცინო პერსონალი მზად უნდა იყოს 

ალერგიული/ანაფილაქსიური რეაქციების მართვისთვის. ყველაზე ხშირი 

გვერდითი მოვლენებია ადგილობრივი რეაქციები (აცრის ადგილას ტკივილი, 

გაწითლება, შესივება, ინდურაცია, ქავილი) და სისტემური რეაქციები (კუნთების 

ტკივილი, თავის ტკივილი, გულისრევა, შემცივნება, ცხელება და სხვ.).  

 

ACAM2000 წარმოადგენს რეპლიცირებად ვირუსული ვექტორის მქონე 

ნატურალური ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინას. MVA ვაქცინისგან განსხვავებით 

ACAM2000 ვაქცინის გამოყენება ასოცირებულია შედარებით მეტ გვერდით 

მოვლენებთან, შესაბამისად ის რეკომენდებულია მხოლოდ გარკვეული 

კატეგორიის (ჯანმრთელ, არაორსულ, იმუნოკომპეტენტურ) პირებში. ACAM2000 

ვაქცინა შეჰყავთ სკარიფიკაციის გზით.  

 

ACAM2000-ის გამოყენება უკუნაჩვენებია იმუნოკომპრომეტირებულ (აივ/შიდსი, 

ლეიკემია, ლიმფომა, ავთვისებიანი სიმსივნეები, ორგანოს ტრანსპლანტაცია, 

მკურნალობა: ანტიმეტაბოლური პრეპარატებით, დასხივებით, სიმსივნის 

ნეკროზის ფაქტორის ინჰიბიტორებით, მაღალი დოზით კორტიკოსტეროიდებით, 

ჰემატოპოეზური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია, აუტოიმუნური 

დაავადებები და სხვ.). ACAM2000 სიფრთხილით გამოიყენება კანის დაავადებების 

დროს, როგორიცაა ეგზემა, დერმატიტი ან ფსორიაზი. ACAM2000 უკუნაჩვენებია 
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ორსულებში, მეძუძურ ქალებში, ახალშობილებში ან პატარა ასაკის ბავშვებში. 

ყველაზე ხშირი გვერდითი მოვლენებია: ინოკულაციის ადგილზე ადგილობრივი 

რეაქციები, ლიმფადენიტი და კონსტიტუციური სიმპტომები (სისუსტე, 

დაღლილობა, ცხელება, მიალგია, თავის ტკივილი და სხვ.). სერიოზული 

გვერდითი მოვლენები (გენერალიზებული რეაქციები: პროგრესირებადი 

ვაქცინიის ინფექცია, კანის ინფექციები, მულტიფორმული ერითემა მათ შორის 

სტივენს-ჯონსონის სინდრომი, ეგზემა ვაქცინატუმი და სხვ.) იშვიათია.  

შესაძლებელია ასევე განვითარდეს მიოკარდიტი, პერიკარდიტი, პოსტ-ვაქცინური 

ენცეფალიტი, ენცეფალომიელიტი, ან ენცეფალოპათია. აცრის დროს სამედიცინო 

პერსონალი მზად უნდა იყოს ალერგიული/ანაფილაქსიური რეაქციების 

მართვისთვის.  
 

LC16 არის ატენუირებული მინიმალურად რეპლიცირებადი ვაქცინა. ეს ვაქცინა 

ფრთხილად უნდა იქნეს გამოყენებული იმუნოკომპრომეტირებულ,  ატოპიური 

დერმატიტით პაციენტებში, ორსულებში ან ნებისმიერი ვაქცინის კომპონენტებზე 

ალერგიული რეაქციების მქონე პირებში. LC16 ვაქცინა შეჰყავთ სკარიფიკაციის 

გზით. LC16 ვაქცინით აცრას შეიძლება მოჰყვეს მსუბუქი გვერდითი მოვლენები 

(ლიმფადენოპათია, ცხელება, დაღლილობა, გამონაყარი, ინოკულაციის ადგილზე 

ერითემა, სახსრების ტკივილი, ინოკულაციის ან აუტოინოკულაციის ადგილზე 

შესივება და სხვ.). აცრის დროს სამედიცინო პერსონალი მზად უნდა იყოს 

ალერგიული/ანაფილაქსიური რეაქციების მართვისთვის.  

 

პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკა: 

 

ვინაიდან ნატურალური ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია იცავს მაიმუნის 

ყვავილისგანაც, აშშ CDC-იმ ნატურალური ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინით 

პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკის რეკომენდაცია გასცა შეერთებულ შტატებში 

მაიმუნის ყვავილის 2003 წლის ეპიდაფეთქების დროს. ეს რეკომენდაცია მოიცავდა 

აღნიშნული პროფილაქტიკის ჩატარებას ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფებში, მათ 

შორის ექსპოზირებულ ბავშვებსა და ორსულ ქალებში. ამ მიზნით 28 ზრდასრულმა 

და ორმა ბავშვმა ჩაიტარა ნატურალური ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და 

მათ შორის მაიმუნის ყვავილის შემთხვევა არ გამოვლენილა[5]. აშშ CDC-იმ ასევე 

ექსპოზიციამდე ვაქცინაციის რეკომენდაცია გასცა მათთვის, ვინც მონაწილეობას 

იღებდა ეპიდაფეთქების კვლევაში, აგრეთვე მაიმუნის ყვავილით პაციენტებთან 

შეხებაში მყოფი ჯანდაცვის მუშაკებისთვის[6].   

 

ჯანმო-ს მიხედვით მაიმუნის ყვავილზე პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკის 

ჩატარება (MVA-BN, ACAM2000 ან LC16 ვაქცინებით) რეკომენდებულია იმ 

პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ შემდეგი რისკის ფაქტორები:  

 

 კანის ან ლორწოვანი გარსების პირდაპირი ექსპოზიცია მაიმუნის ყვავილით 

საეჭვო, სავარაუდო ან დადასტურებული პაციენტის რესპირაციულ 

სეკრეტებთან, სხვა ბიოლოგიურ სითხეებთან (ვეზიკულის ან პუსტულის 

შიგთავსი და სხვ.), პოტენციურად ინფიცირებულ საგნებთან (პაციენტის 
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ტანსაცმელთან, თეთრეულთან და სხვ.) - პირადი დამცავი აღჭურვილობის 

გარეშე; ინფიცირებული ბასრი საგნების (ნემსი, შპრიცი და სხვ.) შერჭობა.  

 პირს არ ჰქონდა პირდაპირი კონტაქტი მაიმუნის ყვავილით პაციენტთან, 

მაგრამ იმყოფებოდა პაციენტთან ერთ ოთახში/სივრცეში (პირადი დამცავი 

აღჭურვილობის გარეშე).  

 

ვაქცინაციის გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სპეციალისტთან ერთად ინდივიდუალური მიდგომით [5].   

 

2022 წელს საზოგადოებაში მაიმუნის ყვავილის გავრცელების გათვალისწინებით, 

აშშ CDC-იმ გააფართოვა ვაქცინაციის ჩვენებები მაიმუნის ყვავილით პაციენტთან 

ექსპოზირებული პირებისთვის, კერძოდ:  

 უკანასკნელი 14 დღის განმავლობაში პირს ჰყავდა სქესობრივი პარტნიორი, 

რომელსაც შემდგომში დაუდასტურდა მაიმუნის ყვავილის დიაგნოზი; ან 

 უკანასკნელი 14 დღის განმავლობაში პირს ჰყავდა მრავალი სქესობრივი 

პარტნიორი  მაიმუნის ყვავილის მაღალი გავრცელების კერებიდან.  

 

მაიმუნის ყვავილის პოსტექსპოზიციური ვაქცინაციისთვის ოპტიმალური დროა 

ექსპოზიციიდან ოთხი დღე. თუმცა, აშშ CDC-ის თანახმად, ვაქცინაცია შესაძლოა 

განხილულ იქნეს ახლო კონტაქტიდან 14 დღის მანძილზეც.  

 

პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკა: 

 

აშშ CDC-ის და ჯანმო-ს ბოლო რეკომენდაციების მიხედვით მაიმუნის ყვავილის 

საწინააღმდეგოდ ვაქცინაცია პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის სახით 

შესაძლებელია ჩაუტარდეს ორთოპოქსვირუსებთან ექსპოზიციის მაღალი რისკის 

მქონე სამედიცინო პერსონალს (ორთოპოქსვირუსებზე მომუშავე კვლევითი 

ლაბორატორიების, მაიმუნის ყვავილის სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიების 

პერსონალს, ეპიდაფეთქებაზე მომუშავე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სპეციალისტებს და სხვ.).   

 

ჯანმო-ს მიერ მაიმუნის ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის რეკომენდაციები [6]:  
 

 ამჟამად შეფასებული რისკებისა და სარგებელის საფუძველზე, ვაქცინებზე 

ხელმისაწვდომობის მიუხედავად, მაიმუნის ყვავილის საწინააღმდეგოდ 

მასობრივი ვაქცინაცია ამ ეტაპზე არ არის საჭირო/რეკომენდებული.  

 მაიმუნის ყვავილის ადამიანიდან ადამიანზე გავრცელების კონტროლი 

შესაძლებელია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებებით, მათ შორის 

შემთხვევების ადრეული გამოვლენით, დიაგნოსტიკით, მკურნალობით, 

მოვლით, იზოლაციით და კონტაქტებზე მიდევნებით.  

 გადაწყვეტილება ნატურალური ყვავილის ან მაიმუნის ყვავილის 

საწინააღმდეგო ვაქცინებით იმუნიზაციის შესახებ მიღებულ უნდა იქნეს  

ერთობლივი კლინიკური გადაწყვეტილებით, რისკებისა და სარგებლის 
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შეფასების შედეგად - ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური 

მიდგომით.  

 პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკა: მაიმუნის ყვავილით პაციენტის 

კონტაქტებისთვის პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკა რეკომენდებულია 

მეორე ან მესამე თაობის ვაქცინებით - იდეალურ შემთხვევაში პირველი 

კონტაქტიდან ოთხი დღის ინტერვალში (და სიმპტომების არარსებობის 

შემთხვევაში 14 დღემდე) 

 პრეექსპოზიციური  პროფილაქტიკა: პრეექსპოზიციური  პროფილაქტიკა 

რეკომენდებულია ექსპოზიციის მაღალი რისკის მქონე ჯანდაცვის 

მუშაკებისთვის (ორთოპოქსვირუსებზე მომუშავე კვლევითი 

ლაბორატორიების, მაიმუნის ყვავილის სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიების 

პერსონალისთვის, ეპიდაფეთქებაზე მომუშავე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სპეციალისტებისთვის და სხვ.).  

 ვაქცინაციის პროგრამებს თან უნდა ახლდეს ძლიერი საინფორმაციო 

კამპანია და ასევე ვაქცინების ეფექტიანობის კლინიკური კვლევების 

ჩატარება. 

 მაიმუნის ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უნდა მოხდეს 

რანდომიზებული კლინიკური კვლევების პროტოკოლების დაცვით და 

კლინიკური მონაცემების და გამოსავლების შეგროვებისთვის საჭირო 

სტანდარტიზებული მეთოდიკის გამოყენებით.  

 

ვაქცინიას საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი:  

 

ვაქცინიას საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინის გამოყენება შესაძლოა განხილულ 

იქნეს მაიმუნის ყვავილით პაციენტთან კონტაქტში მყოფ 

იმუნოკომპრომეტირებულ პირებში, ვინაიდან მათი ვაქცინაცია რეპლიცირებადი  

ვირუსული ვექტორის მქონე ნატურალური ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინით 

უკუნაჩვენებია და ასევე ისინი ვერ გამოიმუშავებენ ეფექტიან იმუნურ პასუხს MVA 

ვაქცინის საწინააღმდეგოდ [5].     

 

17. მოსალოდნელი შედეგები 
მაიმუნის ყვავილის ავადობისა და სიკვდილობის შემცირება; დაავადების 

ეფექტიანი მართვა, რაც შეამცირებს ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობას და 

პაციენტზე გაწეულ დანახარჯებს.  

 

18. აუდიტის კრიტერიუმები  
 მაიმუნის ყვავილზე შესაძლო პაციენტთა რა ნაწილს ჩაუტარდა  

დამადასტურებელი კვლევა; 

 პაციენტთა რა პროცენტში იყო ჩატარებული დამადასტურებელი კვლევის 

შედეგი დადებითი;  

 პაციენტთა რა ნაწილს ჩაუტარდა გაიდლაინით გათვალისწინებული 

მკურნალობა; 



41 
 

 შემცირდა თუ არა გადაუდებელი/კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში 

ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა გაიდლაინის დანერგვის შემდეგ; 

 პაციენტების რა პროცენტში მოხდა გამოჯანმრთელება.  

 

19. გაიდლაინის გადახედვის ვადები 
სასურველია გაიდლაინი გადაიხედოს და შეივსოს გამოყენებული წყაროების 

განახლების შემთხვევაში, ახალი მტკიცებულებების გათვალისწინებით.    

 

 

20. გაიდლაინის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 
გაიდლაინის დანერგვისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი მოცემულია ცხრილში №3 

 
რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

 

ადამიანური რესურსი რესურსის გამოყენების მიზანი  

ინფექციური სნეულებების 

სპეციალისტი/ 

ბავშვთა ინფექციური სნეულებების 

სპეციალისტი 

  

კლინიკური მდგომარეობის შეფასება, 

დიაგნოსტიკა, ანტიმიკრობული 

თერაპიის სწორი რეჟიმის შერჩევა, 

მიმდინარე მეთვალყურეობა, რისკის 

პროფილის შეფასება, პრევენციული 

ღონისძიებების გატარება. 

სავალდებულო 

ექთანი  სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო 

მანიპულაციების შესრულება, 

ლაბორატორიული კვლევებისათვის 

მასალის აღება და გაგზავნა, 

მიმდინარე მეთვალყურეობა, რისკის 

პროფილის შეფასება, პაციენტის 

მოვლა, პრევენციული ღონისძიებების 

გატარება. 

სავალდებულო 

მენეჯერი  გაიდლაინის განხორციელების  

ხელშეწყობა და მეთვალყურეობის 

უზრუნველყოფა-დანერგვაზე 

მეთვალყურეობა, აუდიტის ჩატარება 

და შედეგების ანალიზი 

სავალდებულო 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი   

დიაგნოსტიკური ლაბორატორია   მაიმუნის ყვავილის ვირუსის დნმ-

ის განსაზღვრა პოლიმერაზული 

ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით  

 სისხლის საერთო ანალიზი  

 C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა 

სისხლის შრატში 

 კოაგულოგრამა     

 ფიბრინის დეგრადაციის 

პროდუქტის (D-დიმერი) 

განსაზღვრა სისხლში 

სავალდებულო 
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 ალანინამინოტრანსფერაზის 

განსაზღვრა სისხლში 

 ასპარტატამინოტრანსფერაზის 

განსაზღვრა სისხლში 

 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის 

შრატში 

 გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში 

და სისხლის შრატში 

 პროკალციტონინის განსაზღვრა 

სისხლის შრატში  

 ფერიტინის განსაზღვრა სისხლის 

შრატში 

 ლაქტატდეჰიდროგენაზას 

განსაზღვრა სისხლში 

 ლაქტატის განსაზღვრა სისხლში, 

სისხლის პლაზმაში 

 სისხლში აირების და 

ელექტროლიტების განსაზღვრა 

 

სადიაგნოსტიკო აღჭურვილობა:   

პოლიმერაზული ჯაჭვური 

რეაქციის სისტემა 

რენტგენის აპარატი  

კომპიუტერული ტომოგრაფი  

ექოკარდიოგრაფი 

ულტრაბგერის აპარატი 

დიაგნოზის დადასტურება, სიმძიმის 

და გართულებების რისკის შეფასება, 

მკურნალობის ეფექტიანობის 

განსაზღვრა 

სავალდებულო  

 

პაციენტის საგანმანათლებლო 

მასალები  

პაციენტის ინფორმირება და 

განათლება 

სასურველი 

 

21. რეკომენდაციები გაიდლაინის ადაპტირებისათვის ადგილობრივ 

დონეზე 
გაიდლაინის პრაქტიკაში დასანერგად მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების 

განხორციელება:  

1. გაიდლაინის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

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

2. გაიდლაინის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის 

შემუშავება და ჯანდაცვის პერსონალისთვის (როგორც პირველადი 

ჯანდაცვის რგოლში, ასევე, სტაციონარებში მომუშავეთათვის) ტრენინგების 

ორგანიზება. 

3. გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტის 

საშუალებით.  
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[16] Tecovirimat PRESCRIBING INFORMATION. US FDA fact sheet. 

[17] Brincidofovir PRESCRIBING INFORMATION. US FDA fact sheet. 
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23. გაიდლაინის ავტორები: 
 

თენგიზ ცერცვაძე 

მედიცინის დოქტორი;  

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური  

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის გენერალური დირექტორი;  

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი.   

 

მარინე ეზუგბაია 

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური  

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის  

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე სამედიცინო დარგში; ინფექციონისტი.   

 

აკაკი აბუთიძე 

მედიცინის დოქტორი;  

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ეპიდემიოლოგი;  

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის ინფექციურ დაავადებათა და  

კლინიკური იმუნოლოგიის კათედრის ასისტენტ პროფესორი.  

 

მარინა ენდელაძე  

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური  

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ბოქსირებული  

განყოფილების გამგე; ინფექციონისტი.  

 

რევაზ მეჭურჭლიშვილი 

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ინფექციონისტი.    

 

 

 

კონსულტანტები:  

 
პაატა იმნაძე 

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში 

 

ხათუნა ზახაშვილი 

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

 



46 
 

ეკატერინე ჯაბიძე  

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველოს სპეციალისტი  


