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2 აბრევიატურები 

ABM 
Academy of breastfeeding medicine - ძუძუთი კვების მედიცინის 

აკადემია 

AI Adequate Intake - ადეკვატური მიღება 

ESPGHAN 

The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and 

Nutrition - ევროპის პედიატრიული გასტროენტეროლოგიის, 

ჰეპატოლოგიისა და ნუტრიციოლოგიის საზოგადოება 

FSANZ  
Australia New Zealand Food Standards Code - ავსტრალია ახალი 

ზელანდიის საკვების სტანდარტული კოდექსი 

MAD Minimum Acceptable Diet- მინიმალური მისაღები კვების რაციონი 

NHMRC 
National Health and Medical Research Council - ავსტრალიის ეროვნული 

ჯანმრთელობისა და სამედიცინო კვლევის საბჭო 

PCOS polycystic ovary syndrome - საკვერცხეების პოლიკისტოზის სინდრომი 

SIDS sudden infant death syndrome -ჩვილის უეცარი სიკვდილის სინდრომი 

SUPC 
Sudden unexpected postnatal collapse - უეცარი მოულოდნელი 

პოსტნატლური კოლაფსი 
UNICEF United Nations Children's Fund - გაეროს ბავშვთა ფონდი 

WHA 
World Health Assembly - ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

ასამბლეა 
WHO  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია 
ბაკსი ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი საავადმყოფოს ინიციატივა  

 EPA  ეიკოზაპენტაენის მჟავა 
n-3 LCPUFA ომეგა-3 გრძელჯაჭვიანი პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები 
DHA დოკოზაჰექსაენის მჟავა 

EPDS 
Edinburgh Postnatal Depression Scale - ედინბურგის პოსტნატალური 

დეპრესიის სკალა 
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გერ გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი 
გერდ გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება 
ფკუ ფენილკეტონურია 
ლამ ლაქტაციური ამენორეის მეთოდი 
HTLV-I Human T-lymphotropic virus - ადამიანის T-ლიმფოტროპული ვირუსი 

ATL 
 adult T cell leukemia-lymphoma -მოზრდილთა T-უჯრედული 

ლეიკემია-ლიმფომა 
RDA Recommended Dietary Allowance  - რეკომენდებული დიეტური ნორმა 

  

  

3 პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების ხარისხი  

 

პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონეებისა და რეკომენდაციის ხარისხის 

დეფინიციები 

 

ხარისხი A (სარწმუნო ასოციაცია) მიუთითებს, რომ არსებული მტკიცებულებების 

საფუძველზე რეკომენდაციის გამოყენება შესაძლებელია კლინიკურ პრაქტიკაში 

ხელმძღვანელობის მიზნით.  

ხარისხი B (სავარაუდო ასოციაცია) მიუთითებს, რომ მტკიცებულებების საფუძველზე 

რეკომენდაციის გამოყენება შესაძლებელია კლინიკურ პრაქტიკაში შემთხვევათა 

უმრავლესობაში. 

ხარისხი C (შესაძლო ასოციაცია) მიუთითებს, რომ არსებობს რეკომენდაციის მხარდაჭერი 

გარკვეული მტკიცებულებები, თუმცა მისი გამოყენებისას აუცილებელია სიფრთხილის 

გამოჩენა.  

ხარისხი D მიუთითებს, რომ მხარდამჭერი მტკიცებულებები სუსტია და ამ რეკომენდაციის 

გამოყენება უნდა მოხდეს სიფრთხილით.  

4 პროტოკოლის სათაური  

2 წლამდე ასაკის ბავშვთა ოპტიმალური კვების პრინციპები პირველად ჯანდაცვაში 

5 პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები 

1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება ICD10 კოდი 

კონსულტაცია კვების საკითხებზე Z71.3 

ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის რუტინული გამოკვლევა Z00.1 
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6 პროტოკოლის  შემუშავების  მეთოდოლოგია 

წარმოდგენილი ფორმატით გაიდლაინი შემუშავებულია „ცხოვრების ჯანსაღი დასაწყისი“ 

პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოში საოჯახო მედიცინის 

ასოციაციის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF Georgia) ფინანსური მხარდაჭერით. 

პროტოკოლი ეყრდნობა 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების 2022 წლის ეროვნულ გაიდლაინს. 

მასში, ასევე, გამოყენებულია ავსტრალიის ადრეული ასაკის ბავშვთა კვების კლინიკური 

გაიდლაინი1, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ძუძუთი კვების ხელშეწყობის 

სტრატეგიული გაიდლაინი2, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გაიდლაინი ძუძუთი 

კვებაზე კონსულტირების შესახებ3, Uptodate-ს შესაბამისი სტატიები და მსგავს თემებზე სხვა 

საერთაშორისო მტკიცებულებები. პროტოკოლში, ასევე, გამოყენებულია კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია: ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში ძუძუთი კვების 

მართვა სამშობიარო სახლში4 და 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების 2009 წლის გაიდლაინი5. 

7 პროტოკოლის შემუშავების საფუძველი 

2009 წელს დამტკიცებული ზემოთ ხსენებული გაიდლაინების შემდეგ დაგროვდა ახალი 

მტკიცებულებები 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების საკითხებში, რის გამოც აუცილებელი 

გახდა შესაბამისი გაიდლაინის განახლება და მის საფუძველზე პროტოკოლის შემუშავება 

პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის ადრეული ასაკის ბავშვთა ოპტიმალური 

კვების პრინციპების დამკვიდრების მიზნით. 

8 პროტოკოლის მიზანი და ამოცანები 

პროტოკოლის მიზანს წარმოადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ეფექტური 

რეკომენდაციების მომზადება პირველად ჯანდაცვაში დასაქმებული პერსონალისთვის და 

პაციენტებისთვის, 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით.  

ამოცანები:  

 პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება 2 წლამდე 

ასაკის ბავშვთა ოპტიმალური კვების პრინციპებისა და მშობლების ჩართულობის 

მნიშვნელობაზე; 

 დედისა და ბავშვისთვის ძუძუთი კვების სარგებლობის გაცნობა და საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ამაღლება ძუძუთი კვების ხელშეწყობის მიზნით; 

 პჯდ პროფესიონალების კონსულტირების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება ძუძუთი კვების 

დაწყების, ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნების საკითხებზე;  

 ძუძუთი კვების ოპტიმალური პრინციპების გაცნობა სპეციფიკურ სიტუაციებში, 

შედარებითი და აბსოლუტური უკუჩვენებების ჩათვლით;  
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 დამატებითი კვების, ბავშვის საკვებ რაციონში ხელოვნური ნარევის და მყარი საკვების 

დამატების  ოპტიმალური პრინციპების გაცნობა; 

 სამედიცინო პერსონალსა და მშობლებს შორის კომუნიკაციის სრულყოფა - 2 წლამდე 

ასაკის ბავშვთა კვების საუკეთესო პრაქტიკის, ძუძუთი კვების სარგებელის, არაჯანსაღი 

კვების რისკებისა და ზიანის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის ხელშეწყობის გზით;  

 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა ოპტიმალური კვების პროცესის სტანდარტიზება, 

ვარიაბელობის შემცირება და შედეგად, არაადეკვატურ კვებასთან დაკავშირებული 

ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.  

9 ვისთვის   არის   პროტოკოლი   განკუთვნილი  

 პროტოკოლი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში დასაქმებული სამედიცინო 

პერსონალისათვის - ოჯახის ექიმების, პედიატრების, მეან-გინეკოლოგების, ზოგადი 

პრაქტიკის ექთნების, ბავშვთა კვების სპეციალისტების, რეზიდენტებისთვის და პჯდ 

რგოლში მომუშავე ნებისმიერი პროფესიონალისთვის, რომელსაც ანტე- ან პოსტნატალურ 

პერიოდში უწევს დედასთან ან 2 წლამდე ასაკის ბავშვთან ურთიერთობა.    

 პროტოკოლის რეკომენდაციები განკუთვნილია, ასევე, 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა 

მშობლებისთვის, რომლებიც მიმართავენ პირველად ჯანდაცვას ბავშვთა ჯანმრთელობაზე 

რუტინული მეთვალყურეობის მიზნით. 

10  სამედიცინო   დაწესებულებაში   პროტოკოლის   გამოყენების   პირობები 

პროტოკოლის გამოყენება ნაჩვენებია ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებაში, რომლის 

გამოყენება იწყება ანტენატალური პერიოდიდან ორსულთან ურთიერთობისას და გრძელდება 

ბავშვის 2 წლის ასაკამდე. 

11  განმარტება 

 ექსკლუზიური ძუძუთი კვება, ანუ მხოლოდ ძუძუთი კვება - ჩვილის კვება ქალის 

(დედა/დონორი) რძით, ხსენით, გამოწველილი რძით 6 თვემდე, სხვა საკვებისა და 

სითხეების (მათ შორის, წყლის) შემატების გარეშე (გამონაკლისს წარმოადგენს 

მედიკამენტები, ORS, ვიტამინები, მინერალური დანამატები). 

 პრედომინანტური (უპირატესი) ძუძუთი კვება  - კვების წესი, როდესაც ბავშვი იკვებება 

დედის რძით და იღებს მცირე რაოდენობით სხვა სახის სითხეებს, მაგალითად, წვენს, ჩაის, 

წყალს. 

 შერეული კვება  - კვების წესი, როდესაც ბავშვი იკვებება დედის რძით და იღებს ნებისმიერ 

სხვა სახის საკვებს, მათ შორის,  ქალის რძის შემცვლელებს. 
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 ხელოვნური კვება: კვების წესი, როდესაც ბავშვის საკვებად გამოიყენება დედის რძის 

შემცვლელი, მაგალითად,  ჩვილის ფორმულა და ბავშვი არ ღებულობს დედის რძეს. 

 დამატებითი კვება - ქალის რძესთან ერთად ნახევრად  მყარი ან მყარი დამატებითი საკვების 

მიღება. 

 პრელაქტაციური საკვები – ქალის რძის შემცვლელი ან ნებისმიერი სითხე, რომელიც 

გამოიყენება ძუძუთი კვების დაწყებამდე. 

 კანი კანთან კონტაქტი – მშობიარობის შემდეგ ჯანმრთელი შიშველი ახალშობილის 

მოთავსება დედის სხეულზე. 

 ჩვილის ფორმულა– Codex alimentarius-ის, სტანდარტების შესაბამისად, ქარხნულად 

დამზადებული დედის რძის შემცვლელი, რომელიც ხასიათდება სრულფასოვანი 

ნუტრიციული ღირებულებით და შეიცავს მაკრონუტრიენტების (ცილის, ცხიმის და 

ნახშირწყლების) ისეთ თანაფარდობას, რომელიც დედის რძის მსგავსია. აკმაყოფილებს 

ჩვილის ნუტრიციულ მოთხოვნებს, თუ ის არ იკვებება დედის რძით და მისაღებია 

დამატებით საკვებთან ერთად გამოყენების მიზნით, 12 თვის ასაკამდე.   

 ლაქტაციური ამენორეა (ლამ)- ძუძუთი კვების, როგორც კონტრაცეფციის მეთოდის 

ინფორმირებული გამოყენება მშობიარობის შემდგომ მენსტრუალური ციკლის აღდგენამდე 

6 თვის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ქალი ბავშვს კვებავს ძუძუთი ხშირად, 

მოთხოვნილების მიხედვით, არ ამატებს რძის შემცვლელს და არ იყენებს რძის გამოსაწველ 

მოწყობილობებს. ითვლება, რომ ჩვილის მიერ ძუძუს წოვა თრგუნავს გონადოტროპინ-

რილიზინგ ჰორმონისა და მალუთეინიზებელი ჰორმონის პულსურ სეკრეციას, რაც თავის 

მხრივ ახდენს ოვულაციის ინჰიბირებას.  

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადების თანახმად, „ძუძუთი კვება 

წარმოადგენს ჩვილის ჯანსაღი ზრდისა და განვითარებისთვის იდეალური საკვების 

მიწოდების შეუცვლელ საშუალებას“6. ძუძუთი კვება სასარგებლოა ჩვილის, დედის, ოჯახისა 

და საზოგადოებისთვის და  განიხილება, როგორც ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვის კვების 

ბიოლოგიური და სოციალური ნორმა7. 

ექსკლუზიური ძუძუთი კვება გარანტიას იძლევა, რომ ჩვილი სრულად იღებს დედის რძის 

ნუტრიციულ და სხვა უპირატესობებს, მათ შორის, განვითარების ხელშეწყობას და დაცვას 

ინფექციური და ზოგიერთი ქრონიკული დაავადებისაგან.  ჯანმო-ს და UNICEF-ის 

რეკომენდაციების თანახმად: 

 ძუძუთი კვების ინიცირება უნდა დაიწყოს მშობიარობიდან 1 საათის განმავლობაში; 

 ექსკლუზიური ძუძუთი კვება უნდა გაგრძელდეს 6 თვემდე, 6 თვის შემდეგ, 

რეკომენდებულია, ძუძუთი კვების გაგრძელებასთან ერთად დამატებითი კვების დაწყება  - 

ნახევრად მყარი საკვების მიცემა; 
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   ძუძუთი კვება უნდა გაგრძელდეს 2 წლამდე ან უფრო ხანგრძლივადაც, თუ ამის სურვილი 

აქვს დედას და ბავშვს, ნუტრიციულად ადეკვატურ და უსაფრთხო დამატებით საკვებთან 

ერთად . 

12  რეკომენდაციები 

სარგებელი ჩვილისთვის 

ძუძუთი კვებას გააჩნია დადებითი ეფექტი ჩვილის ჯანმრთელობაზე, ნუტრიციულ, ფიზიკურ  

და განვითარების მაჩვენებლებზე.  

ნუტრიციული უპირატესობა 

დედის რძის შემადგენლობა უნიკალურია თავისი შემადგენლობით და სრულად შეესაბამება 

ახალშობილისა და ჩვილის მოთხოვნილებებს, მისი ზრდა-განვითარების სწრაფი ტემპისა და 

ორგანოთა სისტემების - როგორიცაა საჭმლის მომნელებელი, ღვიძლის, ნერვული, შარდის გამომყოფი, 

სისხლძარღვოვანი და იმუნური სისტემები - ფუნქციური უმწიფრობის გათვალისწინებით. დედის 

რძეში შემავალი საკვები ნივთიერებების უმრავლესობა წარმოდგენილია ადვილად მოსანელებელი და 

შეთვისებადი (მაღალი ბიოშეღწევადი) ფორმით.8  

დედის რძე შეიცავს მრავალ მნიშვნელოვან, უნიკალურ კომპონენტს, როგორიცაა ლიპაზა, გლუტამატი, 

ზოგიერთი პოლიუჯერი გრძელჯაჭვოვანი ცხიმოვანი მჟავა, ოლიგოსაქარიდები, ლიზოციმი, 

იმუნოგლობულინი  A, ზრდის ფაქტორი და ბევრი სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება. ისინი 

ხელს უწყობენ ჩვილის მოუმწიფებელი სისტემების ფუნქციონირებას და უზრუნველყოფენ როგორც 

პასიურ, ისე აქტიურ იმუნიტეტს.9 დედის რძეში აღმოჩენილი ცოცხალი უჯრედები (ზრდის 

ფაქტორები, ღეროვანი უჯრედები), ასევე,  ხელს უწყობენ სხვადასხვა სისტემის მომწიფების პროცესს.10  

სარგებელი ჯანმრთელობისთვის 

ძუძუთი კვება ხასიათდება მთელი რიგი უპირატესობით და სარგებლით, რაც ხელს უწყობს  ჩვილის 

ოპტიმალური ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ზრდასა და განვითარებას.  დადგენილია, რომ ძუძუთი 

კვების შემთხვევაში ვლინდება მხედველობის სიმახვილის, მოტორულიError! Bookmark not defined. და 

კოგნიტური განვითარების გაუმჯობესება11, პირის ღრუს საღეჭი კუნთების ჩამოყალიბება, ყბის 

ძვლების ფორმირება და შესაბამისად, არასწორი თანკბილვის სიხშირის შემცირება.12 13 

გლობალურად, ჩვილთა ოპტიმალური ძუძუთი კვება ამცირებს ნეონატალური ინფექციური 

დაავადებებით სიკვდილიანობას 45%-ით, დიარეასთან დაკავშირებულ სიკვდილიანობას 30%-ით და 

რესპირაციული დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას 18%-ით,  5 წლამდე ასაკის ბავშვებში14. 

ძუძუთი კვებაზე უართან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკები იხილეთ ცხრილი N1-ში. 

მრავალრიცხოვანი მეცნიერული კვლევები მეტყველებენ იმაზე, რომ ბუნებრივი კვება ამცირებს 

ჩვილობის პერიოდში და მოგვიანებით ასაკში მთელი რიგი დაავადებების განვითარების რისკს ან 

სიმძიმეს, როგორებიცაა: 

- ფიზიოლოგიური რეფლუქსი15 

- კუჭ-ნაწლავის ინფექციები16 (მტკიცებულების ხარისხი B)  

- რესპირაციული დაავადებებიError! Bookmark not defined.  

- შუა ყურის ანთება17 

- საშარდე ტრაქტის ინფექციები18 



9 
 

- ბაქტერიემია-მენინგიტი19 

- ჩვილის უეცარი სიკვდილის სინდრომი (SIDS) (მტკიცებულების ხარისხი C)20  

- ნეკროზული ენტეროკოლიტი დღენაკლულ ახალშობილებშიError! Bookmark not defined. 

- ატოპია (ატოპური დერმატიტი, ბრონქული ასთმა) მტკიცებულების ხარისხი C)Error! Bookmark not defined.  

- ბავშვთა ავთვისებიანი სიმსივნეების ზოგიერთი ტიპიError! Bookmark not defined. 

- ტიპი 1 და ტიპი 2 დიაბეტიError! Bookmark not defined. 

- ცელიაკია (მტკიცებულების ხარისხი C)21  

- ნაწლავის ანთებითი დაავადება (მტკიცებულების ხარისხი C)22  

- გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკფაქტორები, მათ შორის, ჰიპერტენზია (მტკიცებულების 

ხარისხი  B)23 და საერთო და დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი (LDL) 

(მტკიცებულების ხარისხი C)Error! Bookmark not defined.  

- სიმსუქნე ბავშვობისა და მოგვიანებით ასაკში (მტკიცებულების ხარისხი A).24  

ძუძუთი კვება ხელს უწყობს დედის ჯანმრთელობასაც, კვების ადრეული დაწყება სამშობიარო ბლოკში 

იცავს ქალს მშობიარობის შემდგომი სისხლდენისაგან, ხელს უწყობს საშვილოსნოს ინვოლუციას, 

ეხმარება ქალს დაიბრუნოს ორსულობამდელი წონა, იცავს მას სარძევე ჯიკვლის და საკვერცხის 

სიმსივნური დაავადებებისგან და სხვ.  

(ცხრილი N1) ხელოვნურ კვებასთან დაკავშირებული რისკები  

გამოსავალი დამატებითი 

რისკი* (%) 

დროულ ახალშობილებში 

ყურის მწვავე ინფექცია (შუა ოტიტი) 100 

ეკზემა (ატოპიური დერმატიტი) 47 

დიარეა და ღებინება (გასტროენტერიტი) 178 

ჰოსპიტალიზაცია ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციის გამო სიცოცხლის პირველ წელს 257 

ასთმა ოჯახური ანამნეზის არსებობისას 67 

ასთმა ოჯახური ანამნეზის არარსებობის შემთხვევაში 35 

სიმსუქნე ბავშვთა ასაკში 32 

ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი 64 

მწვავე ლიმფოციტური ლეიკემია 23 

მწვავე მიელოგენური ლეიკემია 18 

SIDS  56 

დღენაკლ ახალშობილებში 

ნეკროზული ენტეროკოლიტი 138 

დედისთვის 

ძუძუს კიბო 4 

საკვერცხის კიბო 27 
* დამატებითი რისკი დაანგარიშებულია შანსების თანაფარდობის საფუძველზე  

წყარო: ადაპტირებულია აშშ ადამიანური სერვისების დეპარტამენტიდან, 201125 

ძუძუთი კვების   პრომოცია, ხელშეწყობა  და  დაცვა  

ძუძუთი კვების მნიშვნელობასთან დაკავშირებული სარწმუნო მტკიცებულებებისა და 

ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების მიუხედავად, ძუძუთი კვების 
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სიხშირე საქართველოში სასურველზე დაბალიაError! Bookmark not defined., კერძოდ, 6 თვემდე ასაკის ბავშვთა 

ექსკლუზიური ძუძუთი კვების მაჩვენებელი 20.4%-ია, ხოლო დაბადებიდნ 1 საათში ადრეული 

ძუძუთი კვების მაჩვენებელი არ აღემატება 32.8%-ს.  

R1 წაახალისეთ, ხელი შეუწყვეთ და აგიტაცია გაუწიეთ ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებას 6 თვის 

ასაკამდე და აუხსენით მშობელს, რომ 6 თვემდე ჩვილს არ სჭირდება დამატებითი სითხეები, 

დედის რძის გარდა. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R2 განუმარტეთ დედას, რომ ძუძუთი კვების ნებისმიერი შესაძლებლობა სასარგებლოა დედისა 

და ჩვილისთვის. (მტკიცებულების ხარისხი B)  

R3 ურჩიეთ დედას, გააგრძელოს ძუძუთი კვება ოპტიმალური დამატებითი საკვების შეყვანის 

პარალელურად 12 თვის ასაკამდე და შემდგომაც, თუ ბავშვს და დედას ამის სურვილი ექნებათ. 

(მტკიცებულების ხარისხი B) 

R4 მიაწოდეთ მშობლებს ინფორმაცია ძუძუთი კვების სარგებლობისა და ძუძუთი კვებაზე უართან 

დაკავშირებული რისკების შესახებ, როდესაც განიხილება ძუძუთი კვების ჩანაცვლების 

შესაძლებლობა.  (მტკიცებულების ხარისხი C) 

ძუძუთი კვების  პრინციპები 

ოპტიმალური ძუძუთი კვების პრინციპებია: კვების ადრეული დაწყება, მოთხოვნილებითი ძუძუთი 

კვება, სარძევე ჯირკვლის ბოლომდე დაცლა, ექსკლუზიური ძუძუთი კვება 6 თვემდე, კვების 2 წლამდე 

გაგრძელება. 

არსებული სარწმუნო მეცნიერული მტკიცებულებები მეტყველებს იმაზე, რომ ძუძუთი კვების დაწყება 

მშობიარობიდან ერთი საათის განმავლობაში სასარგებლოა როგორც დედის, ისე ბავშვისთვის, 

აგრეთვე, მნიშვნელოვანი წინაპირობაა გახანგრძლივებული ძუძუთი კვების წარმატებით 

განხორციელებისათვის (მტკიცებულების ხარისხი C).26 ეფექტურად წარმოებულ პირველ ძუძუთი 

კვებას თან ახლავს მთელი რიგი დადებითი ეფექტები, კერძოდ:    

- ხელს უწყობს დედის რწმენის განმტკიცებას, რომ მას შეუძლია შვილის  ძუძუთი კვება; 

- ბავშვი იწყებს ხსენში არსებული იმუნოგლობულინების მიღებას; 

- ხდება ახალშობილის საჭმლის მომნელებელი და ნაწლავური ფუნქციის სტიმულირება და 

მეკონიუმის დროული გამოძევება; 

- ამ ეტაპზე, სწორი წოვის სწავლებით, შესაძლებელია, მოგვიანებით არასწორ წოვასთან 

დაკავშირებული პრობლემების თავიდან აცილება; 

- ხდება დედასა და ახალშობილს შორის კავშირისა და მიჯაჭვულობის განმტკიცება. 

თუ არ არსებობს რაიმე სამედიცინო ჩვენება როგორც დედის, ისე ახალშობილის მხრიდან (მაგალითად, 

დღენაკლულობა და სხვა), მიზანშეწონილია, რომ  დედა და ახალშობილი იყვნენ ერთად, რათა 

ძუძუთი კვება განხორციელდეს ბავშვის მოთხოვნილების შესაბამისად - ყოველგვარი რეჟიმული 

შეზღუდვების გარეშე. მოთხოვნილებითი ხშირი ძუძუთი კვება 8-12-ჯერ დღე-ღამეში მნიშვნელოვანია 

რძის ადეკვატური პროდუქციისთცის. რძის პროდუქცია დამოკიდებულია ძუძუს წოვის სიხშირეზე - 

რაც უფრო ხშირად წოვს ბავშვი და ცლის ძუძუს, მით მეტი რძე გამომუშავდება. ეს მოთხოვნის და 

მიწოდების ერთიანი სისტემაა. 
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ექსკლუზიური ძუძუთი კვება გარანტიას იძლევა, რომ ჩვილი სრულად იღებს დედის რძის 

ნუტრიციულ და სხვა უპირატესობებს, მათ შორის, განვითარების ხელშეწყობას და დაცვას 

ინფექციური და ზოგიერთი ქრონიკული დაავადებისაგან. ჯანმო-ს რეკომენდაციების თანახმად, 6 

თვემდე ასაკში,  ქალის რძე, სრულად აკმაყოფილებს ბავშვის მოთხოვნილებას, როგორც საკვებზე , 

ასევე, სითხეზე, ამიტომ, რეკომენდებულია  ექსკლუზიური ძუძუთი კვება. 6 თვის შემდეგ, ძუძუთი 

კვების გაგრძელებასთან ერთად, საჭიროა, ნახევრად მყარი სკვების დამატება. ძუძუთი კვება უნდა 

გაგრძელდეს 2 წლამდე, ან უფრო ხანგრძლივად, თუ ამის სურვილი აქვს დედას და ბავშვს. 

კონსულტირება ბავშვის კვების საკითხებზე ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს 

ანტენატალური რჩევა - საწყისი ანტენატალური კონსულტაცია ქალსა და მის ექიმს ან ბებიაქალს 

შორის, უნდა მოიცავდეს ჩვილის კვების საკითხებზე ქალის (მშობლების) შეხედულებების, 

მოსაზრებების, მოლოდინის, ცოდნის და გამოცდილების საგულდაგულო შეფასებას. მეცნიერული 

კვლევები მეტყველებს იმაზე, რომ, რაც უფრო ადრეული ორსულობის ვადაზე ხდება 

გადაწყვეტილების მიღება ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებით, მით მაღალია წარმატებული ძუძუთი 

კვების ალბათობა. 27 

დადგენილია, რომ მშობელთა კონსულტირება ძუძუთი კვების საკითხებზე და კონსულტირებასთან 

ერთად, მათი უზრუნველყოფა ნაბეჭდი საინფორმაციო მასალით, ხელს უწყობს ძუძუთი კვების 

სიხშირის 5-10%-ით ზრდას. ოჯახის სხვა წევრების ჩართვა განათლების პროცესში, ხელს უწყობს 

ძუძუთი კვების ხანგრძლივობის გაზრდას.  

კონსულტირება ძუძუთი კვების საკითხებზე უნდა დაიწყოს ანტენატალურ პერიოდში, გაგრძელდეს 

სამშობიარო სახლში და პატრონაჟის ვიზიტების დროს. პატრონაჟის ვიზიტების დროს დედას 

კონსულტირება უნდა გაეწიოს, ასევე, დამატებითი საკვების მნიშვნელობაზე და დანიშვნის ვადებზე. 
 

ძუძუთი კვების მხარდაჭერა ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს 

R10 ანტენატალურ ვიზიტზე ორსულ ქალს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ძუძუთი კვებისა 

და ბავშვის კვების პრაქტიკის შესახებ, მისი საჭიროებების შეფასების საფუძველზე 

(მტკიცებულების ხარისხი A); 

R11 ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება ორსულ ქალს უნდა ეფუძნებოდეს არსებულ 

მეცნიერულ მტკიცებულებებს, ხოლო ანტენატალური მეთვალყურეობის 

განმახორციელებლი სამედიცინო პესონალი (ექიმი, ექთანი) უნდა დაეხმაროს ქალს 

ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში(მტკიცებულების ხარისხი A).  

R12 ინფორმაცია ძუძუთი კვების შესახებ, რომელიც უნდა მოიცავდეს ბუნებრივი კვების 

უპირატესობებს, ძუძუთი კვების ტექნიკისა და მართვის საკითხებს, რაც დაეხმარება 

ქალს ლაქტაციის ეფექტურად წარმართვაში, უნდა მიეწოდოს ყველა ორსულს 

ორსულობის 34 კვირამდე (მტკიცებულების ხარისხი B). 

R13 ანტენატალურ ვიზიტებზე ქალს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ლაქტაციის 

წარმატებული ინიცირებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა: კანი-კანთან 

კონტაქტი, ძუძუთი კვების დაწყება მშობიარობიდან 1 საათში, დედისა და 

ახალშობილის 24 საათი ერთად ყოფნა, ბავშვის კვება მოთხოვნის მიხედვით, სწორი 

პოზიცია და მოჭიდება (მტკიცებულების ხარისხი A); 
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R14 ყველა ანტენატალურ ვიზიტზე სამედიცინო პერსონალმა (ექიმმა, ექთანმა) ქალს უნდა 

მიაწოდოს თანმიმდევრული ინფორმაცია და მკაფიო განმარტება, აგრეთვე, ორსულს 

უნდა მისცეს კითხვების დასმისა და გაურკვეველი საკითხების განხილვის 

შესაძლებლობა (მტკიცებულების ხარისხი B). 

 

R15 ყველა ორსულ ქალს უნდა მიეცეს რეკომენდაცია  ორსულთა ანტენატალურ ჯგუფებში 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სადაც 

განხილული იქნება ძუძუთი კვებასთან და ზოგადად, ადრეული ასაკის ბავშვთა 

კვებასთან დაკავშირებული საკითხები (მტკიცებულების ხარისხი C); 

R16  რეკომენდებულია ძუძუთი კვებისა და მედიკამენტური თერაპიის პრინციპების 

განხილვა იმ ორსულებთან ერთად, რომლებთანაც, ამა თუ იმ სამედიცინო პრობლემის 

გამო, ნაჩვენებია მედიკამენტების მიღება როგორც ორსულობის, ისე პოსტნატალურ 

პერიოდში. ქალთან ერთად განიხილეთ მკურნალობის ალტერნატივები, რომელიც მას 

ძუძუთი კვების უსაფრთხოდ განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს 

(მტკიცებულების ხარისხი B).  

R17 არ არის მიზანშეწონილი ორსულობის პერიოდში დვრილების რუტინული გასინჯვა 

და მომზადება, თუნდაც ბრტყელი დვრილების არსებობის დროს (მტკიცებულების 

ხარისხი B). 

R18  აკრძალულია ორსული ქალებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ქალის რძის 

შემცვლელების შესახებ (მტკიცებულების ხარისხი A);  

საკონსულტაციო თემები რუტინული ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს 

R19 ქალის რძის უპირატესობა - ქალის რძე ჩვილის საუკეთესო საკვებია, რომელიც 

მუდმივად იცვლება ბავშვის მოთხოვნილების შესაბამასად და ხელს უწყობს მის 

სრულფასოვან განვითარებას (მტკიცებულების ხარისხი A); 

R20 ძუძუთი კვება ამცირებს ბავშვთა ავადობისა და სიკვდილობის რისკს 

(მტკიცებულების ხარისხი A); 

R21 ძუძუთი კვება იცავს ბავშვს მრავალი ინფექციური თუ ალერგიული დაავადებისაგან 

(მტკიცებულების ხარისხი A); 

R22 ძუძუთი კვება ამცირებს დედასთან სარძევე ჯირკვლისა და საკვერცხეების 

სიმსივნური დაავადებების განვითარების რისკს და იცავს ქალს ხელახალი 

დაორსულებისაგან (მტკიცებულების ხარისხი B); 

R23 ჯანმრთელი, დროული ახალშობილის კანი კანთან კონტაქტი დედასთან და ძუძუზე 

პირველი მოჭიდება დაბადებიდან პირველი 1 სთ-ის განმავლობაში უნდა 

განხორციელდეს. კანი კანთან კონტაქტის ხანგრძლივობა მინიმუმ 30 წუთია, 

სასურველია 2 სთ გაგრძელდეს; 

R24 ძუძუთი კვების ადრეული დაწყება (სიცოცხლის პირველ საათში) ხელს უწყობს 

საშვილოსნოს შეკუმშვას და იცავს ქალს მშობიარობის შემდგომი სისხლდენისაგან. 

ხსენის (პირველი რძე) მიღება იცავს ბავშვს მრავალი დაავადებისაგან. ხსენი 

ახალშობილის პირველ იმუნიზაციას წარმოადგენს. 

R25 სამშობიარო სახლში დედისა და ბავშვის ერთად ყოფნა მნიშვნელოვნად ამცირებს 

დაავადებების განვითარების რისკს, ხელს უწყობს მოთხოვნილებითი კვების, მათ 

შორის, ღამის კვების განხორციელებას, დედისა და ბავშვის ფსიქო-ემოციურ კავშირს 

(მტკიცებულების ხარისხი A); 
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R26 დედის რაციონალურ კვებას ორსულობის პერიოდში დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ნაყოფის განვითარების ხელშეწყობისთვის (მტკიცებულების ხარისხი B). 

R27 მოთხოვნილებითი ხშირი ძუძუთი კვება 8-12-ჯერ დღე-ღამეში მნიშვნელოვანია რძის 

ადეკვატური პროდუქციისთვის. რძის პროდუქცია დამოკიდებულია ძუძუს წოვის 

სიხშირეზე. რაც უფრო ხშირად წოვს ბავშვი და ცლის ძუძუს, მით მეტი რძე 

გამომუშავდება. ეს მოთხოვნის და მიწოდების ერთიანი სისტემაა (მტკიცებულების 

ხარისხი A);  

R28 კვების პროცესი არის ბავშვის სწავლის, მასთან თბილი ურთიერთობის და პირისპირ 

კონტაქტის დამყარების საუკეთესო პერიოდი; 

R29 ძუძუთი კვების გაგრძელება და სიხშირის გაზრდა ბავშვის ავადმყოფობის დროს. თუ 

ბავშვი 6 თვეზე მეტი ასაკისაა, ძუძუსთან ერთად, საჭიროა დამატებითი სითხეების 

მიწოდება. ავადმყოფობის შემდეგ აუცილებელია 1 დამატებითი კვების გამოყენება 2 

კვირის განმავლობაში. 

 

ძუძუთი კვების ხელშეწყობა სამშობიაროდან  გაწერის შემდეგ  

სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ ქალს ესაჭიროება მხარდაჭერა წარმატებული ძუძუთი კვების 

ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნების მიზნით. პირველადი ჯანდაცვის გუნდი მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს ექსკლუზიური ძუძუთი კვების პრაქტიკის დამკვიდრებაში. პირველად ჯანდაცვაში 

აუცილებელია ძუძუთი კვებისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი არ აწვდის სრულყოფილ ანტე-პოსტნატალურ სერვისებს. პჯდ 

პერსონალმა (ოჯახის ექიმი, ექთანი და სხვა) ადვოკატირება უნდა გაუწიოს ძუძუთი კვებას და 

მიაწოდოს ოჯახს ადეკვატური ინფორმაცია ბუნებრივი კვების უპირატესობების შესახებ.  ამ მიზნით, 

მნიშვნელოვანია, შემდეგი პრინციპების დაცვა28: 

ძუძუთი კვების ხელშეწყობა სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ, პირველად ჯანდაცვაში 

1. დედის დახმარება კვების პრაქტიკის ჩამოყალიბებში, რაც ხელს უწყობს ჩვილის ბუნებრივ 

კვებას, კერძოდ, ეფექტური პოზიცია, მოჭიდება და წოვა; კვება ბავშვის მოთხოვნილების 

მიხედვით; ბავშვის და დედის ერთად ყოფნა; ხელოვნური საწოვარების და სატყუარების 

მორიდება; გავრცელებული პრობლემების გადაჭრის გზები.  

R36 დედისა და ჩვილის პროგრესის შეფასება ძუძუთი კვების საკითხებში უნდა 

განხორციელდეს პირველ პოსტნატალურ ვიზიტზე, რომელსაც ოჯახის ექიმი და ექთანი 

ახორციელებს პაციენტთან ბინაზე, და საჭიროების შემთხვევაში, შემუშავდეს მოვლის 

ინდივიდუალური გეგმა (მტკიცებულების ხარისხი A).  

      ეს ნებისმიერი პოტენციური გართულების ადრეული აღმოჩენისა და მართვის 

შესაძლებლობას იძლევა.  ამ ვიზიტის დროს პჯდ პერსონალი უნდა დარწმუნდეს, რომ 

დედამ იცის ბავშვის ეფექტური კვების შესაფასებელი კრიტერიუმები, სწორი პოზიცია, 

ძუძუზე სწორი მოჭიდება და რძის ადეკვატური ნაკადის შენარჩუნების პრინციპები. 

ასევე, მნიშვნელოვანია იმაში დარწმუნება, რომ დედამ იცის როგორ ამოიცნოს 

არაეფექტური ძუძუთი კვების ნიშნები და როგორ მოიქცეს ამ შემთხვევაში (მაგალითად, 

როდესაც ბავშვს დღის განმავლობაში ძალიან ცოტა სველი საფენი აქვს, მუდმივად 
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ტირის, არ მატულობს წონაში, დედას აღენიშნება დვრილების დაზიანება, სარძევე 

ჯირკვლის ანთება და ა. შ.).   მეძუძური დედისა და ჩვილის რუტინული მონიტორინგის 

პრიორიტეტული საკითხები სამშობიაროში გაწერიდან პირველი კვირების განმავლობაში 

იხილეთ დანართ №1-ში,  ძუძუზე სწორი მოჭიდება და პოზიცია - დანართი №2-ში, 

ხოლო ახალშობილის ეფექტური ძუძუთი კვების შესაფასებელი კრიტერიუმები იხილეთ 

დანართი №3-ში. 

R37 რეკომენდებულია, ახალშობილის ძუძუთი კვება შეუზღუდავად, დღისით და ღამით, 

რადგანაც ბავშვის მოთხოვნით ურეჟიმო კვება წარმოადგენს ძუძუთი კვების 

წარმატებული ინიცირებისა და რძის ოპტიმალური პროდუქციის გარანტს. 

(რეკომენდაციის ხარისხი A) 

R38 მშობლებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია, რომ რძის ადეკვატური პროდუქციისთვის 

მნიშვნელოვანია ბავშვის სწორ პოზიციაში კვება (იხ. დანართი №2),  ძუძუს ხშირი  და 

ბოლომდე დაცლა. რძის ბოლო პორცია ე.წ. „უკანა რძე“ მდიდარია ცხიმით;  თუ ბავშვი 

არ იღებს ამ პორციას, ის ვერ კმაყოფილდება და წონის ნამატიც არ აქვს ადეკვატური. 

ამიტომ, ყოველი კვების დროს მნიშვნელოვანია ბავშვმა ბოლომდე დაცალოს ძუძუ.   

R39 დედა უნდა წახალისდეს, მუდმივად გვერდზე ყავდეს ბავშვი, რათა ადეკვატურად 

შეძლოს ჩვილის საჭიროებების შეფასება და მათზე შესაბამისი რეაგირება. ეს მოიცავს 

ბავშვის კვებას მოთხოვნილების მიხედვით დღისით და ღამის განმავლობაში (იმ 

სიტუაციების გარდა, როდესაც ჩვილი ზედმეტად მძინარა ან დღენაკლია, როდესაც 

სამედიცინო მიზნების გამო რეკომენდებულია ბავშვის გაღვიძება კვებისთვის). დედას 

უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ძუძუთი კვების ნორმალური პრაქტიკის, მათ შორის, ე.წ. 

„კლასტერული კვებისა“ (ერთმანეთის მიყოლებით ხშირი კვება) და „ზრდის 

ნახტომების“ შესახებ და არასასურველ ეფექტებზე, რაც შეიძლება მოყვეს შემატების 

(ხელოვნური ფორმულის ან წყლის), საწოვრების და სატყუარას გამოყენებას, 

განსაკუთრებით სიცოცხლის პირველი კვირების განმავლობაში.  (მტკიცებულების 

ხარისხი A). 

R40 იმის გამო, რომ ღამით კვება ხშირი და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, ბავშვის 

სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში, ყველა დედას უნდა მიეწოდოს 

ინფორმაცია საწოლში ერთად ძილის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით,  და 

განემარტოს, რომ ერთად ძილი რეკომენდებული არ არის, რადგანაც ამ დროს მაღალია 

უეცარი სიკვდილის რისკი, ჩვილის კვების მეთოდის მიუხედავად. (მტკიცებულების 

ხარისხი A) 

R41 დედას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, ვის და როგორ უნდა მიმართოს დახმარებისთვის 

პრობლემის განვითარების შემთხვევაში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელვანია იმ 

დედებისთვის, რომელთაც აღენიშნებოდათ კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

უფროსი შვილის დროს. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

2. ძუძუთი კვების  გაგრძელების ხელშეწყობა  დედისა და ბავშვის დაცილების შემთხვევაში   

R42 დედები უნდა წახალისდნენ და ხელი შეეწყოთ ძუძუთი კვების 2 წლამდე 

გაგრძელებაში, ან მანამ, სანამ ბავშვს ამის სურვილი ექნება. ქალს უნდა მიეწოდოს 

ინფორმაცია ძუძუთი კვების გაგრძელებაზე სამუშაოზე დაბრუნების შემდეგ და, 

აგრეთვე, შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესვენებებზე ბავშვის ძუძუთი 

კვებისთვის. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R43 დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია სარძევე ჯირკვლის ხელით ან გამოსაწველი 
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მოწყობილობით გამოწველის ტექნიკაზე გაჯირჯვების პრევენციის მიზნით და ბავშვის  

გამოწველილი რძით კვებაზე დედა-შვილის განცალკევების შემთხვევაში. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

3.  პჯდ პერსონალმა უნდა წაახალისოს ექსკლუზიური ძუძუთი კვება 6 თვემდე და მისი 

გაგრძელება შესაბამის დამატებით საკვებთან ერთად 6 თვის შემდეგ.  

R44 მეძუძურ დედას და მისი ოჯახის წევრებს უნდა განემარტოთ 6 თვემდე ექსკლუზიური 

ძუძუთი კვებისა და შემდეგ ადეკვატურ დამატებით საკვებთან ერთად მისი 

გაგრძელების მნიშვნელობა; (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R45 დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია ხელოვნური საკვების დამატების, საწოვარას და 

სატყუარას არასასურველი ზეგავლენის შესახებ  ძუძუთი კვებაზე, განსაკუთრებით, 

სიცოცხლის პირველ კვირებში.(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R46 დედა უნდა დარწმუნდეს, რომ ქალის რძე შეიცავს ბავშვისთვის აუცილებელ ყველა 

საკვებ ნივთიერებას და ელემენტს 6 თვის ასაკამდე. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R47 დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყველა ჩვილს აღენიშნება 

რეგულარული ე.წ. „ზრდის ნახტომები“ (დაახლოებით 3-4 კვირაში ერთხელ), როდესაც 

მოთხოვნილება დედის რძეზე მატულობს, ჩვეულებრივ, 24-36 საათის განმავლობაში. 

დედა უნდა დავარწმუნოთ, რომ აღნიშნული არ წარმოადგენს რძის ნაკლებობის ნიშანს. 

ეს ჭარბი მოთხოვნა ასტიმულირებს „ზრდის ნახტომის“ საპასუხოდ დედის რძის 

პროდუქციის მატებას და, როგორც კი ეს პროცესი დასრულდება, ბავშვის კვების 

პრაქტიკა დაუბრუნდება მანამდე არსებულ ჩვეულ რეჟიმს. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R48 როდესაც ჩვილის საკვებს 6 თვის ასაკიდან ემატება დამატებითი მყარი ან ნახევრად 

მყარი საკვები, მშობლებს უნდა განემარტოთ ძუძუთი კვების გაგრძელების მნიშვნელობა 

დამატებითი კვების პარალელურად 2 წლის ასაკამდე, ან უფრო მეტად. 

(მტკიცებულების ხარისხი A)  

R49 როდესაც დედა იღებს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას ძუძუთი კვების შეწყვეტასთან 

დაკავშირებით, აუცილებელია მისი სწავლება, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს 

პროცესი თანდათანობით და უსაფრთხოდ. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

4.  ჩვილის კვების მეთოდისა და  პროგრესის დოკუმენტირება ყველა რუტინულ ვიზიტზე და 

პროგრესის პერიოდული გადახედვა (იხილეთ დანართი №1)   

პჯდ პერსონალმა (ექიმი, ექთანი) ყველა რუტინულ ვიზიტზე უნდა აწარმოოს ბავშვის 

კვების მეთოდისა და დედის კომპეტენციის დოკუმენტირება 3 წლის ასაკამდე. 

(მტკიცებულების ხარისხი C)   

R50 აუცილებელია, საკვების ტიპისა და მეთოდის დადგენა დედისთვის კითხვის დასმით, 

იმის შესახებ, თუ რა საკვები მიიღო მისმა შვილმა ბოლო 24 საათის განმავლობაში. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

5.  მეგობრული გარემოს შექმნა ძუძუთი კვებაზე მყოფი ბავშვის ოჯახისთვის  

R51 მეძუძური დედები და ბავშვები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ მეგობრული 

გარემოთი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R52 პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალი უნდა დარწმუნდეს რომ დედებმა 

იციან საკუთარი უფლებები დისკრიმინაციისგან თავდასაცავად, როდესაც ძუძუთი 

კვებას ახორციელებენ საზოგადოებრივ არეებში (მაგალითად, რესტორანი, სასტუმრო, 

მარკეტი, კინოთეატრი და სხვა) და იცნობენ გასაჩივრების ფორმალურ პროცედურებს, 
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თუ ეს უფლებები დაცული არ არის.  (მტკიცებულების ხარისხი C)  

6.   დედის რძის შემცვლელების მარკეტინგის საერთაშორისო კოდექსისა და საქართველოს 

ძუძუთი კვების კანონის მოთხოვნების დაცვა   

R53 ჯანმო / UNICEF-ის ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი საზოგადოებრივი ინიციატივისა 

და საქართველოს ძუძუთი კვების კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, აუცილებელია, 

შემდეგი წესების დაცვა:   

i. აკრძალულია დედის რძის შემცვლელების, ბოთლის, საწოვარას რეკლამირება, აგრეთვე, 

მწარმოებლების მასალის (როგორიცაა: კალენდრები, პოსტერები, საინფორმაციო 

მასალები, ან საკვების ნიმუშები) გავრცელება, რომლის მიზანიცააა საკუთარი 

პროდუქციის პრომოცია. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

ii. მშობლებს, რომელთაც მიიღეს ინფორმირებული გადაწყვეტილება საკუთარი შვილის 

ხელოვნურად კვებასთან დაკავშირებით, უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია საბავშვო 

ფორმულის უსაფრთხო მომზადების, შენახვისა და კვების წესების, აგრეთვე, 

მოსამზადებელი ჭურჭლის სწორად გარეცხვისა და სტერილიზაციის მეთოდების 

შესახებ.  არ არის რეკომენდებული ანტენატალურ პერიოდში რუტინული 

რეკომენდაციების გაცემა ხელოვნური ფორმულის მოზადების წესებთან დაკავშირებით. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

7. თანამშრომლობის კოორდინაცია სამედიცინო პროვაიდერებს, ძუძუთი კვების 

მხარდამჭერ ჯგუფებსა და ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის  

R54 ყველა მეძუძურმა ქალმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია ადგილობრივად ხელმისაწვდომი 

საზოგადოებრივი სერვისების შესახებ. მათ უნდა ერჩიოთ, როგორ მიმართონ როგორც 

პროფესიულ, ისე მოხალისე ორგანიზაციებს დახმარებისა და მხარდაჭერის საჭიროების 

შემთხვევაში.(მტკიცებულების ხარისხი C)  

R55 პირველადი ჯანდაცვის პერსონალმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს ძუძუთი კვების 

მხარდამჭერ მოხალისე ორგანიზაციებთან, სერვისების მეტი ეფექტურობისა და მოცვის 

უზრუნველყოფის მიზნით. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

დედის პოსტნატალური დეპრესია 

 

R56 პოსტნატალური დეპრესიის სკრინინგის მიზნით გამოიყენეთ ედინბურგის 

პოსტნატალური დეპრესიის სკალა EPDS (იხილეთ დანართი №4 და განვითარების 

მონიტორინგისა და სკრინინგის ეროვნული გაიდლაინი29) (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R57 გამოკითხეთ დედა, ხომ არ გრძნობს თავს დათრგუნულად ან ხომ არ შფოთავს - ბევრი 

ქალი პოსტნატალური დეპრესიის დროს უჩივის შფოთვას, როგორც პირველად 

სიმპტომს (მაგალითად, გადაჭარბებულ ღელვას საკუთარი ან ჩვილის 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით) და არა დათრგუნულ გუნება-

განწყობას.(მტკიცებულების ხარისხი B) 

R58 გამოკითხეთ დედა ძილის დარღვევებთან დაკავშირებით, როგორიცაა, ჩაძინების 

შეუძლებლობა გადაღლისა და ბავშვის ძილის პერიოდის მიუხედავად, ან 

გადაჭარბებული ძილიანობა და ლოგინიდან ადგომის გაძნელება. (მტკიცებულების 
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ხარისხი B) 

R59 გამოკითხეთ დედა წონაში დაკლების ან მომატების და მადის ცვლილების შესახებ – 

პოსტნატალური დეპრესიის მქონე მრავალი ქალი უჩივის მადის დაქვეითებას, მაგრამ 

ღებულობს საკვებს ძუძუთი კვების შენარჩუნების მიზნით და შესაძლოა მატულობდეს 

წონაში. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R60 გამოკითხეთ ქალი პირდაპირი, მაგრამ ღია, არა შემაშინებელი კითხვების დასმით 

აკვიატებული აზრების ან შიშების შესახებ საკუთარი შვილისთვის ზიანის მიყენებასთან 

დაკავშირებით - მაგალითად, „ბევრი ახალბედა დედა შფოთავს საკუთარი შვილის გამო. 

შეიძლება ისეთი ფიქრები გაუჩნდეს, რომლებიც არ არის ჩვეულებრივი ან აშინებს ქალს, 

მაგალითად, შიში, რომ შეიძლება ზიანი მიაყენოს საკუთარ შვილს. თქვენ ხომ არ 

მოგსვლიათ ოდესმე მსგავის აზრი?“ (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R61 ჰკითხეთ დედას, ხომ არ აქვს ეჭვები ან კითხვები ახალშობილთან ადაპტირების 

პროცესის შესახებ. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R62 გაითვალისწინეთ დედისა და შვილის ურთიერთობა, მათ შორის, ჩვილის მოთხოვნებზე 

დედის რეაგირება.  

სარძევე  ჯირკვლების  გავრცელებული  პრობლემები  ძუძუთი კვების  დროს  

R63 დვრილების ტკივილი და დისკომფორტი მეძუძური ქალების გავრცელებული 

პრობლემაა, განსაკუთრებით ხშირია მშობიარობიდან პირველ დღეებში, თუმცა 

დვრილების გახანგრძლივებული ტკივილი ნორმალური არ არის და შესაძლოა, 

პრობლემის ნიშანს წარმოადგენდეს. 

R64  დაზიანებული  დვრილის მოვლა მოიცავს შემდეგს: 

 ჩვილის პოზიციის და მოჭიდების შეფასება და არასწორი ტექნიკის კორექცია. დედამ 

პირველად ბავშვს უნდა მოაწოვოს დაუზიანებელი ძუძუ. იმ შემთხვევაში, თუ დედას არ 

ძალუძს ადეკვატური პოზიციისა და მოჭიდების უზრუნველყოფა და ძუძუთი კვება 

კვლავ მტკივნეულია, აუცილებელია ლაქტაციის კონსულტანტის რჩევის მოძიება და 

რძის გამოწველა ხელით ან ტუმბოთი, რათა ბავშვს მიეცეს გამოწველილი რძე, მანამ, 

სანამ მოხდება კვებასთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრა. 

 ტრავმირებული დვრილის მკურნალობა უნდა მოხდეს სველი ჭრილობის მკურნალობის 

პრინციპების მიხედვით. თუ დვრილი დახეთქილია, მსოფლიო პრაქტიკაში გამოიყენება 

ანტიბიოტიკის შემცველი მალამო, როგორიცაა, მაგალითად: ბაციტრაცინი ან 

მუპიროცინი (საქართველოში რეგისტრირებული არ არის) და დაზიანებული მონაკვეთი 

იფარება არაწებვადი საფენით.  აღნიშნულით, შესაძლებელია, დვრილის დაზიანებული 

მიდამოს ბიუსტჰალტერზე მიკვრის თავიდან აცილება. 

 თუ დვრილზე შეიმჩნევა საეჭვო ინფექცია, უნდა მოხდეს გამონადენის დათესვა 

ბაქტერიულ ინფექციაზე (მაგალითად, Staphylococcus aureus-ზე) შემოწმების მიზნით.  

თუ მნიშვნელოვანი ერითემისა და აქერცვლის საფუძველზე მოსალოდნელია 

კანდიდოზური ინფექციის არსებობა, შესაძლებელია, ემპირიული სოკოს 

საწინააღმდეგო მკურნალობის განხილვა. ამგვარ სიტუაციაში, შესაძლოა, სასარგებლო 

იყოს დერმოსკოპიული გამოკვლევა.   
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 შესაძლოა, სასარგებლო იყოს გრილი ან თბილი კომპრესები, გამოწველილი რძის 

აპლიკაცია დაზიანებულ დვრილზე და მსუბუქი ანალგეზია აცეტამინოფენის ან 

იბუპროფენის გამოყენებით. 

R65 გაითვალისწინეთ, რომ მასტიტი გავრცელებული პათოლოგიაა მეძუძურ ქალებში. 

შემთხვევათა უმრავლესობა მშობიარობიდან პირველი 6 კვირის განმავლობაში 

ვითარდება, თუმცა, მასტიტის განვითარება შესაძლებელია ლაქტაციის ნებისმიერ 

პერიოდში. 

R66 მასტიტის კლინიკური განმარტება ჩვეულებრივ, გულისხმობს სარძევე ჯირკვლის 

მტკივნეულ, შეშუპებულ, ჰიპერემიულ და გახურებულ სოლისებრი ფორმის უბანს, 

რომელიც ასოცირებულია ≥38.5◦C ტემპერატურასთან, შემცივნებასთან, გრიპისმაგვარ 

სიმპტომებთან და ზოგად ავადმყოფობასთან. 

R67 მასტიტის დიაგნოსტიკის მიზნით ლაბორატორიული გამოკვლევები რუტინულად არ 

გამოიყენება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციას იძლევა დედის 

რძის ბაქტერიოლოგიური კულტურის და მგრძნობელობის გამოკვლევასთან 

დაკავშირებით, თუ (რეკომენდაციის ხარისხი B): 

 არ აღინიშნება დადებითი დინამიკა ანტიბიოტიკოთერაპიაზე 2 დღის შემდეგ; 

 მასტიტი მორეციდივეა; 

 საქმე გვაქვს ჰოსპიტალში შეძენილ მასტიტთან; 

 პაციენტი ალერგიულია მასტიტის სამკურნალოდ რეკომენდებული ემპირიული 

ანტიბიოტიკების მიმართ; 

 მასტიტი მძიმედ ან უჩვეულოდ მიმდინარეობს. 

R68 იმის გამო, რომ მასტიტის მაპროვოცირებელი ფაქტორი ხშირად რძის შეგუბებაა, 

დაავადების მართვის ყველაზე მნიშვნელოვან და ეფექტურ საფეხურს რძის ხშირი და 

ეფექტური გამოწველა წარმოადგენს: 

 დედას უნდა მიეცეს რეკომენდაცია უფრო ხშირ ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებით, 

რომელიც უნდა დაიწყოს დაზიანებული მკერდიდან; 

 თუ ტკივილი ხელს უშლის რძის გადმოდინებას, კვების დაწყება შესაძლებელია 

დაუზიანებელი ძუძუთი და დაზიანებულზე გადასვლა, როგორც კი რძის გადმოდინება 

დაიწყება; 

 ბავშვის ისეთი პოზიცია მკერდთან, როდესაც მისი ნიკაპი ან ცხვირი მიმართულია 

ბლოკირებული მონაკვეთისკენ, ხელს უწყობს დაზიანებული უბნის დრენირებას;   

 ბავშვის კვების პერიოდში მკერდის ნაზმა მასაჟმა საკვები ზეთით ან არატოქსიკური 

ლუბრიკანტით შესაძლოა, ასევე, ხელი შეუწყოს რძის გამოწველას. მასაჟის დროს 

თითების მოძრაობა მიმართული უნდა იყოს ბლოკირებული მონაკვეთიდან 

დვრილისკენ.   

 ბავშვის კვების შემდეგ რძის გამოწველამ ხელით ან ტუმბოთი შესაძლოა გააუმჯობესოს 

რძის დრენაჟი და დააჩქაროს პრობლემის გადაჭრა. 

R69 დედის მოსვენება, სითხეების და საკვების ადეკვატური მიღება მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებებია. მიუხედავად იმისა, რომ მასტიტის მქონე ქალთა უმრავლესობის 

მდგომარეობის მართვა შესაძლებელია განხორციელდეს ამბულატორიულ პირობებში, 

ჰოსპიტალიზაციის გათვალისწინება აუცილებელია იმ ქალებში, რომელთა ზოგადი 

მდგომარეობა მძიმეა, ესაჭიროებათ ინტრავენური ანტიბიოტიკოთერაპია და/ან არ 

გააჩნიათ ბინაზე მკურნალობის შესაბამისი პირობები.  აუცილებელია დედა-შვილის 

ერთად მოთავსება ძუძუთი კვების გაგრძელების მიზნით. (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R70 ანალგეზია აუმჯობესებს რძის გადმოდინების რეფლექსს და რეკომენდებულია მისი 

გამოყენება. ისეთი ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტი, როგორიცაა იბუპროფენი, 
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შესაძლოა, უფრო ეფექტური იყოს ანთებითი სიმპტომების შემცირების მიზნით, ვიდრე 

მარტივი ანალგეზია პარაცეტამოლი/აცეტამინოფენის გამოყენებით. იბუპროფენის 

აღმოჩენა დედის რძეში 1.6 გ-მდე/დღეში დოზით გამოყენებისას ვერ ხერხდება და 

ამდენად, თავსებადია ძუძუთი კვებასთან (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R71 ანტიბიოტიკები. თუ მასტიტის სიმპტომები მსუბუქია და მათი ხანგრძლივობა 24 

საათზე ნაკლებია, შესაძლოა, საკმარისი იყოს კონსერვატიული მართვა (რძის ეფექტური 

გამოწველა და დამხმარე მეთოდები). თუ სიმპტომების გაუმჯობესება არ ხდება 12-24 

საათში, ან ქალის მდგომარეობა მძიმეა, აუცილებელია ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყება. 

(რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R72 მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის ინფექციისა და/ან მეტიცილინ-რეზისტენტული S. 

aureus (MRSA)-რისკფაქტორების არარსებობის პირობებში (იხილეთ დანართი №6) 

ამბულატორიული მკურნალობა შეიძლება დაიწყოს დიკლოქსაცილინით 500მგ 

პერორალურად დღეში ოთხჯერ, ან ცეფალექსინით  500მგ პერორალურად დღეში 

ოთხჯერ. დედის ბეტა-ლაქტამების მიმართ ჰიპერმგრძნობელობის შემთხვევაში 

უპირატესობა ენიჭება ერითრომიცინს 500 მგ დღეში ორჯერ. ალტერნატივად 

შესაძლებელია განვიხილოთ კლინდამიცინის გამოყენება 450მგ  სამჯერ დღეში 

პერორალური მიღებისათვის, მაგრამ გასათვალისწინებელია სიფრთხილე Clostridioides 

difficile-თი გამოწვეული კოლიტის შესაძლებლობის გამო. (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R73 მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის  ინფექციისა და მეტიცილინ-რეზისტენტული S. 

aureus (MRSA)-ს რისკფაქტორების თანხლების პირობებში (იხილეთ დანართი №6), 

ეფექტური ანტიბიოტიკოთერაპია მოიცავს ტრიმეტოპრიმ-სულფომეტოქსაზოლს 

(160/800მგ) ორჯერ დღეში ან კლინდამიცინს 450მგ სამჯერ დღეში. (რეკომენდაციის 

ხარისხი C). 

R74 ტრიმეტოპრიმ-სულფომეტოქსაზოლის გამოყენება შესაძლებელია მეძუძურ ქალებში, 

რომლებიც ძუძუთი კვებავენ ბავშვს იმ პირობით, რომ ჩვილი ჯანმრთელი დროული 

ახალშობილია და მისი ასაკი აღემატება 1 თვეს.  ტრიმეტოპრიმ-სულფომეტოქსაზოლის 

გამოყენებას უნდა მოვერიდოთ ქალებში, რომლებიც ძუძუთი კვებავენ <1 თვეზე ასაკის 

ჩვილს, ან ჩვილს გლუკოზ-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზას დეფიციტით, ხოლო 

სიფრთხილით უნდა იქნას გამოყენებული იმ ქალებთან, რომლებიც ძუძუთი კვებავენ 

დღენაკლ, ავადმყოფ ან ჩვილს ჰიპერბილირუბინემიით.  (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R75 ინფექციის მძიმე კლინიკური მიმდინარეობისას (მაგალითად, ჰემოდინამიკური, 

რესპირატორული, თერმორეგულაციის არასტაბილურობა, წარმოებული 

ანტიბიოტიკოთერაპიის ფონზე), აუცილებელია პაციენტის დაუყონებლივი 

ჰოსპიტალიზაცია და ემპირიულად ანტიბაქტერიული თერაპიის გაგრძელება  

ვანკომიცინით, ხოლო ბაქტერიოლოგიისა და მგრძნობელობის შედეგების მიღების 

შემდეგ ა/ბ თერაპია,  შესაძლებელია დაკორექტირდეს. გრამ-უარყოფითი ბაქტერიების 

ვერიფიკაცია გრამის წესით შეღებილ ნაცხში უნდა წარმოადგენდეს მესამე თაობის 

ცეფალოსპორინით ან ბეტა ლაქტამური-ბეტა ლაქტამაზური ანტიბიოტიკით ემპირიული 
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მკურნალობის გადაუდებლად დაწყების ჩვენებას.  (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R76 მკურნალობის ოპტიმალური ხანგრძლივობა ბოლომდე მკაფიო არ არის; 10-14 

დღიანი კურსის ფონზე შეიძლება მოხდეს კლინიკური გაუმჯობესება და  შემცირდეს 

ინფექციის რეციდივის რისკი. რიგ შემთხვევებში, როდესაც ა/ბ თერაპიის  ეფექტი სწრაფი 

და სრულყოფილია, შესაძლებელია, უფრო ხანმოკლე კურსის (5-7 დღე) გამოყენება. 

პაციენტებში, მძიმე მასტიტით ან აბსცესით, კლინიკური ნიშნების გაუმჯობესების მკვეთრ 

ფონზე,  რეკომენდებულია პარენტერალური ანტიბიოტიკოთერაპიის პერორალური 

რეჟიმით შეცვლა. (რეკომენდაციის ხარისხი C). 

ლაქტაციის პერიოდში სარძევე ჯირკვლების სხვა შესაძლო პრობლემები იხილეთ 2 წლამდე 

ბავშვთა კვების ეროვნულ გაიდლაინში. 

ძუძუთი კვების  ჩვილთან  დაკავშირებული  პრობლემები 

 

ძუძუზე ბავშვის უარის პრობლემის მართვის მიზნით რეკომენდებულია: 

R77 დედის რწმენის განმტკიცება – დედის დამშვიდება, რათა ძუძუზე უარი არ მიიღოს, 

როგორც პირადად მასზე უარი. აუცილებელია, დედამ გააცნობიეროს, რომ აღნიშნული 

მხოლოდ დროებითი მოვლენაა. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R78 დედამ შეწყვიტოს ბავშვის კვება, როდესაც ის ტირის ან უარს ამბობს ძუძუზე. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R79 კვებოს ბავშვი, როდესაც მას ეძინება, მაგალითად, ახლახანს გაიღვიძა ან აპირებს 

დაძინებას. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R80 ბავშვის წოვითი რეფლექსის სტიმულირება სუფთა თითის წოვის საშუალებით და 

შემდეგ თითის ჩანაცვლება ძუძუს დვრილით. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R81 კვების წინ ბავშვის დაწყნარება სიმღერით, რწევით ან მასაჟით. (მტკიცებულების 

ხარისხი C) 

R82 კვების ალტერნატიული პოზიციის შერჩევა. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

R83 რძის გამოწველა ბავშვის პირის ღრუში. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

R84 რძის გამოწველა და ბავშვის კვება ფინჯანის, კოვზის ან შპრიცის საშუალებით. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

R85 ბავშვის ავადმყოფობის ნებისმიერი მიზეზის მკურნალობა. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R86 დარწმუნდით, რომ გადაჭარბებული ტირილის მართვის ნებისმიერი დიეტური 

მოდიფიკაცია ან ფარმაკოლოგიური ჩარევა უსაფრთხოა და არ გამოიწვევს ბავშვის 

კვების დეფიციტის განვითარებას.  (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R87 შეაფასეთ მარტივი გარემო ფაქტორები, როგორიცაა: ზედმეტად მაღალი ან დაბალი 

ტემპერატურა, ქიმიური დერმატიტით გამოწვეული გამონაყარის არსებობა, შიმშილი 

რძის არაადეკვატური მიწოდების გამო (შედარებით იშვიათია)  

R88 შეაფასეთ ბავშვის ზრდა და განვითარება (მტკიცებულების ხარისხი C) 
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R89 ჩაუტარეთ დამატებითი შეფასება მტირალა და მოუსვენარ ბავშვს, თუ სახეზეა ცხელება, 

გულისრევა, უსიამოვნო სუნის შარდი, გამონადენი ყურიდან, წონის მატების შეფერხება, 

განვითარების შეფერხება, თავის გარშემოწერილობის არანორმალური პარამეტრები ან 

თვალსაჩინო ტრავმის ნიშნები. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R90 შეაფასეთ მშობელთან დაკავშირებული პოტენციური ფაქტორები, როგორიცაა: შფოთვა 

და დეპრესია, რის ფონზეც მატულობს ჩვილის გადაჭარბებულ ტირილზე მშობლის 

მხრიდან ჩივილის რისკი. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R91 განუმარტეთ მშობელს, რომ თუ ბავშვის ზრდა და განვითარება ნორმალურია, ტირილი 

არ წარმოადგენს ღელვის საგანს და არ საჭიროებს დამატებით ჩარევას. (მტკიცებულების 

ხარისხი C) 

ძუძუთი კვების  შედარებითი და აბსოლუტური უკუჩვენებები 

 

R92 აივ-ინფიცირებული დედის შემთხვევაში მიაწოდეთ დედას რეკომენდაცია ბავშვისთვის 

უსაფრთხო და შესაბამისი ალტერნატიული საკვების შესახებ. განიხილეთ 

სპეციალისტის (ინფექციონისტის) კონსულტაცია ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R93 ქალმა, რომლის შემთხვევაშიც საეჭვოა ან დადასტურდა ებოლას ვირუსით ინფიცირება, 

უნდა შეწყვიტოს ძუძუთი კვება და ბავშვის კვება უნდა გაგრძელდეს დედის რძის 

შემცვლელით. ამასთან ერთად, აუცილებელია ჩვილის იზოლირება დედისგან. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R94 ადამიანის T-ლიმფოტროპული ვირუსით (HTLV-I) დედის ინფიცირებისას არ არის 

რეკომენდებული ჩვილის კვება ძუძუთი. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R95 ჩვილის გალაქტოზემიის დროს ძუძუთი კვება უკუნაჩვენებია და ჩვილს უნდა მიეცეს 

შესაბამისი საკვები ფორმულა, რომელიც არ შეიცავს კონკრეტულ ნივთიერებებს.  

R96 ფენილკეტონურია - ცნობილია, რომ დედის რძე ხასიათდება ფენილალანინის დაბალი 

შემცველობით სტანდატულ საკვებ ფორმულასთან შედარებით და შეადგენს 46 მგ/100 

მლ. თანამედროვე რეკომენდაციების თანახმად,  აუცილებელია, შეზღუდული 

რაოდენობით შენარჩუნებული იყოს დედის რძე ამინომჟავურ ფორმულასთან ერთად 

(რომლითაც დაკმაყოფილებული უნდა იყოს ცილაზე მოთხოვნილების 75%) იმ 

პროპორციით, რაც საშუალებას მოგვცემს სისხლში შენარჩუნდეს ფენილალანინის 

დასაშვები მაჩვენებელი  და უზრუნველყოფილი იყოს  ჩვილის ადეკვატური ზრდა-

განვითარება. 

R97 ნეკერჩხლის სიროფის დაავადება - რეკომენდებულია ფორმულა, რომელიც არ შეიცავს 

ლეიცინს, იზოლეიცინს და ვალინს, თუმცა, მცირე რაოდენობით დედის რძის მიღება 

დასაშვებია ფრთხილი მონიტორინგის პირობებში. 

R98 ფილტვის აქტიური ტუბერკულოზი, რომლის მკურნალობაც ჯერ არ დაწყებულა, 

წარმოადგენს ძუძუთი კვების უკუჩვენებას დედასა და ბავშვს შორის პირდაპირი 

კონტაქტის მორიდების აუცილებლობის გამო, ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის 

დაწყებიდან 2 კვირის განმავლობაში. ამ პერიოდში, ბავშვს შეიძლება მიეცეს ქალის 

გამოწველილი რძე. დედა შეძლებს ძუძუთი კვების გაგრძელებას, როდესაც 

მკურნალობის ფონზე აღარ იარსებებს ინფექციის გავრცელების რისკი. (მტკიცებულების 

ხარისხი B). ძუძუთი კვების შედარებითი, აბსოლუტური უკუჩვენებები და დედის 

სპეციფიკური მდგომარეობების დროს ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული 

რეკომენდაციები იხილეთ დანართი №5. 
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R99 დედა სეროპოზიტიური ციტომეგალოვირუსული (CMV) ინფექციით - ამ შემთხვევაში,  

დროულ ახალშობილთა ძუძუთი კვება არ არის უკუნაჩვენები. ძალზედ მცირე მასის 

ახალშობილებში (VLBW დაბადების მასა <1500გ), მედპერსონალმა მშობელთან ერთად 

უნდა განიხილოს  დედის რძის უპირატესობა და რისკი. ვირუსის ინაქტივაციისათვის 

რეკომენდებულია დედის რძის სრული (62,50C 30წთ-ის განმავლობაში) ან ხანმოკლე 

(720C 5 წმ-ის განმავლობაში) პასტერიზაცია. ამასთან, ხანმოკლე პასტერიზაციის ფონზე, 

უფრო მეტად ნარჩუნდება დედის რძის სხვა სასარგებლო კომპონენტები. არ არის 

რეკომენდებული დედის რძის გაყინვა, ვინაიდან არ მცირდება დღენაკლ 

ახალშობილებში CMV პირობადებული? სეფსისის მსგავსი სინდრომის განვითარების 

რისკი.  

R100 მკერდის მწვავე ადგილობრივი ჰერპესული (HSV) დაზიანება -  მიზანშეწონილია 

ჰიგიენური წესების დაცვის ფონზე გამოწველილი დედის რძის მიღება. ნებადართულია 

ძუძუთი კვება მეორე, ჯანსაღი მკერდიდან, თუ დაზიანებული მკერდი სრულად არის 

დაფარული. 

ჩვილის ძუძუთი კვება სპეციფიკურ სიტუაციებში (COVID-19, C და B ჰეპატიტი) და 

ნივთიერებათა საზიანო მოხმარების შემთხვევაში  

R101 SARS-CoV-2-ით ინფიცირებული დედის მიერ ჩვილის კვებისას, რეკომენდებულია 

ქალმა დაიცვას ინფექციის კონტროლისა და პრევენციის ღონისძიებები, კერძოდ, 

ატაროს კარგად მორგებული ნიღაბი (მაგალითად, ქირურგიული, სამედიცინო,  

KN95/KF94, ან N95 ნიღაბი), დაიცვას ხელების ჰიგიენა და აწარმოოს ზედაპირების 

დეზინფექცია, რომელთანაც სიმპტომების მქონე დედას აქვს შეხება. თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ სიფრთხილის ისეთი ზომები, როგორიცაა პოტენციური გავრცელების 

შემცირების მიზნით სარძევე ჯირკვლის დაბანა ბავშვის კვებამდე, ფორმალურად 

შესწავლილი არ ყოფილა. (მტკიცებულების ხარისხი A)   

R102 ქალებს საეჭვო ან დადასტურებული  COVID-19-ის გარეშე, რომლებიც არ ყოფილან 

მჭიდრო კონტაქტში დადასტურებული COVID-19-ის მქონე პირთან, არ ესაჭიროებათ 

სიფრთხილის დამატებითი ზომების დაცვა ბავშვის ძუძუთი, გამოწველილი რძით ან 

ბოთლით კვებისას.  (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R103 მიაწოდეთ დედას ინფორმაცია, რომ არ შეიძლება ნიღბის ან სახის პლასტიკური ფარის 

მოთავსება ჩვილზე. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R104     თუ COVID-19 საეჭვო ან დადასტურებულია მხოლოდ ჩვილში, დედამ უნდა 

დაიცვას ინფექციის კონტროლისა და პრევენციის ანალოგიური წესები, აგრეთვე, ხელის 

ჰიგიენა ჩვილთან კონტაქტის შემდეგ. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R105  როდესაც როგორც დედას, ისე ჩვილს აღენიშნება COVID-19, სპეციალური 

სიფრთხილის ზომების (მაგალითად, ნიღბის ტარების) დაცვა ძუძუთი კვების, რძის 

გამოწველის, ბოთლით კვების ან იზოლაციის პერიოდში საჭირო არ არის. 

(მტკიცებულების ხარისხი C). 

R106 H1N1 ინფექცია (ე.წ. ღორის გრიპი) ძუძუთი კვების გაგრძელება რეკომენდებულია 

ინფექციის კონტროლისა და პრევენციის ღონისძიებების დაცვის ფონზე, როგორიცაა 

ნიღაბი, ხელების ჰიგიენა და ზედაპირების დეზინფექცია. 

R107 დედა ჰეპატიტი B ანტიგენ დადებითი მიზანშეწონილია ძუძუთი კვების ინიცირება.  
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მნიშვნელოვანია სიცოცხლის პირველ 12სთ-ში ახალშობილს ჩაუტარდეს როგორც 

აქტიური (HBV), ისე პასიური იმუნიზაცია (HBIG). 

R108 დედა ჰეპატიტი C ანტიგენ დადებითი არ წარმოადგენს ძუძუთი კვების უკუჩვენებას. იმ 

შემთხვევაში, თუ დედას აღენიშნა ძუძუს რბილი ქსოვილის ტრამვული დაზიანება 

(ნახეთქების სახით), რაციონალურია, დროებით თავი შევიკავოთ  ძუძუთი კვებისაგან 

დაზიანებულ მხარეზე და/ან მოვახდინოთ რძის გამოწველა  ჰიგიენური წესების დაცვის 

ფონზე. 

R109  თამბაქოსთვის თავის დანებებაში დამხმარე მედიკამენტური მკურნალობის 

დანიშვნისას გაითვალისწინეთ, რომ ვარენიკლინი არ არის რეკომენდებული 

ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში.  (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R110 იმ მეძუძური ქალების მართვა, რომლებიც მოიხმარენ დამოკიდებულების გამომწვევ 

ნივთიერებებს, რეკომენდებულია, განხორციელდეს ინტეგრირებულად, 

წამალდამოკიდებულების სამედიცინო სერვისის, ოჯახის ექიმის/პედიატრის და 

ძუძუთი კვებაში ტრენირებული სპეციალისტის მიერ. 

R111 ურჩიეთ და წაახალისეთ დედა, მოერიდოს დამოკიდებულების გამომწვევი 

ნივთიერებების მოხმარებას. გაითვალისწინეთ წამალდამოკიდებულების 

სპეციალისტის კონსულტაცია ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში. 

R112 ურჩიეთ დედას, რომ ალკოჰოლისგან სრულიად თავშეკავება ყველაზე უსაფრთხო 

არჩევანია. თუ ქალი ირჩევს ალკოჰოლის მიღებას, მიაწოდეთ რეკომენდაცია 

მაქსიმალურ უსაფრთხო დოზაზე (მაგ.: 2 სტანდარტული სასმისი ან ნაკლები დღეში) და 

ძუძუთი კვების ოპტიმალურ დროზე ალკოჰოლის მიღებასთან მიმართებაში. 

(მტკიცებულების ხარისხი B)  

R113 განსაკუთრებით გაუსვით ხაზი ალკოჰოლისგან თავშეკავების აუცილებლობას 

მშობიარობიდან პირველი თვის განმავლობაში, სანამ ლაქტაცია კარგად ჩამოყალიბდება. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R114 დედასთან ერთად განიხილეთ რძის გამოწველისა და ჩვილისთვის გამოწველილი რძის 

მიცემის შესაძლებლობა ალკოჰოლის მოხმარებამდე. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

ძუძუთი კვება და კონტრაცეფცია 

 

R115 მეძუძური ქალის კონსულტირებისას კონტრაცეფციის შესახებ, რეკომენდებულია 

პაციენტზე ორიენტირებული გაზიარებული გადაწყვეტილების მიღების მეთოდის 

გამოყენება.(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R116 კონტრაცეფციულ მეთოდებს, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია დაუყოვნებლივ 

პოსტნატალურ პერიოდში, მიეკუთვნება სტერილიზაცია, მხოლოდ პროგესტერონის 

შემცველი იმპლანტები, საშვილოსნოსშიდა საშუალებები, პროგესტერონის ინექციები 

და მხოლოდ პროგესტერონის შემცველი მინი-პილები. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R117 ქალებს, რომლებიც მშობიარობის შემდგომ არჩევენ საშვილოსნოსშიდა საშუალებით 

კონტრაცეფციას, ჩაუტარეთ კონსულტირება საშუალების ჩადგმის დროის შესახებ, 

რომელიც შეიძლება იყოს პლაცენტის მოცილების შემდეგ, დაყოვნებული ან 

ინტერვალის დაცვით. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R118 კომბინირებული ესტროგენ-პროგესტერონული კონტრაცეფციის დაწყება 

რეკომენდებული არ არის მშობიარობიდან 3-6 კვირის განმავლობაში ვენური 

თრომბოემბოლიზმის მომატებული რისკის გამო. (მტკიცებულების ხარისხი C) 
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R119 ზოგადად, მხოლოდ პროგესტერონის შემცველი კონტრაცეფცია ყველაზე მინიმალური 

ზეგავლენით ხასიათდება ლაქტაციის გამოსავლებზე. კომბინირებული ესტროგენ-

პროგესტერონის შემცველი კონტრაცეტივები შესაძლოა, უარყოფითად მოქმედებდნენ 

ლაქტოგენეზზე და მათ ფონზე ადგილი ჰქონდეს დედის რძის პროდუქციის 

შემცირებას. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

ვიტამინებისა და მინერალების დამატება 

 

R120 რკინა - ვეგეტარიანულ დიეტაზე მყოფი დედის ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილს მიეცით 

რკინის დანამატი 1 მგ/კგ/დღეში მანამ სანამ 4-დან 6 თვემდე ასაკში საკვებში დაამატებთ 

რკინით მდიდარ პიურეებს. (რეკომენდაციის ხარისხი B).  

 თუ შრატში ფერიტინის დონე დაბალია (რაც რკინის დეფიციტზე მიუთითებს), 

დაამატეთ რკინის დანამატი (ელემენტური რკინა 2-3 მგ/კგ/დღეში); 

 დაბადებისას მცირე წონის ან დღენაკლი ბავშვები — დღენაკლი ბავშვის რკინის 

მარაგები ხშირად იფიტება 2-3 თვის ასაკისთვის. მათ აუცილებლად ესაჭიროებათ სულ 

მცირე დღეში 2 მგ/კგ რკინის მიღება სიცოცხლის პირველი წლის განმავლობაში.  

 დედის რძის შემცვლელზე მყოფი ჩვილები — ჩვილებს, რომლებიც იკვებებიან რკინით 

გამდიდრებული დედის რძის შემცვლელით (12მგ ელემენტური რკინა 1 ლიტრზე), არ 

ესაჭიროებათ რკინის დამატება. (რეკომენდაციის ხარისხი B).  

R121 D ვიტამინი —D ვიტამინი უნდა დაემატოს ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე მყოფ 

ჩვილებს და აგრეთვე, ხელოვნურ ან შერეულ კვებაზე მყოფ ბავშვებს, რომლებიც არ 

ღებულობენ D-ვიტამინით გამდიდრებული რძის დღიურ ნორმას (784/1000მლ) 

(რეკომენდაციის ხარისხი B).  

ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე მყოფ ყველა ჩვილს მიეცით D ვიტამინი: 

 10 მკგ (400 საერთაშორისო ერთეული) დღეში, სიცოცხლის პირველი დღეებიდან. 

 გააგრძელეთ დამატება მანამ, სანამ ჩვილი არ მოიხმარს დღეში 1 ლიტრ D-ვიტამინით 

გამდიდრებულ ფორმულას  

 თუ ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილს არ ეძლევა D ვიტამინი, 

ალტერნატივაა მეძუძური დედის მიერ D ვიტამინის 100-160 მკგ (4000-6400 

საერთაშორისო ერთეულის) მიღება დღეში. (რეკომენდაციის ხარისხი B).  

R122 B12 ვიტამინის დამატება რეკომენდებულია მკაცრი ვეგანი დედების (ვინც ხორცის 

გარდა, არ ღებულობს კვერცხს და რძის პროდუქტებს) ძუძუთი კვებაზე მყოფი 

ჩვილებისთვის, თუ დედა ლაქტაციის პერიოდში არ ღებულობს B12 ვიტამინს და 

ხელოვნურ ფორმულაზე მყოფი ჩვილებისთვის, რომელთა მომვლელებიც ბავშვს 

აძლევენ მკაცრად ვეგანურ დამატებით საკვებს (რეკომენდაციის ხარისხი B).  

R123 ცხიმში ხსნადი ვიტამინები — ცხიმში ხსნადი ვიტამინების (A, D, E, და K ვიტამინის) 

დამატება გასათვალისწინებელია იმ ჩვილებისთვის, რომელთაც აღენიშნებათ ღვიძლის 

ქოლესტაზური დაავადება ან ცხიმის მალაბსორბცია (რეკომენდაციის ხარისხი B).  

დედის რძის შემცვლელი ხელოვნური ფორმულა 

 

R124 როგორც დედის, ისე ჩვილისთვის მნიშვნელოვანი სარგებელის გათვალისწინებით, 

სამედიცინო პერსონალი უნდა შეეცადოს უპირველეს ყოვლისა, ხელი შეუწყოს ძუძუთი 

კვებას, მაგრამ ჩვილის საკვებად ხელოვნური ფორმულის გამოყენების საჭიროების 

შემთხვევაში, აუცილებელია მშობლების განათლება ფორმულით სწორი კვების შესახებ. 
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(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R125 თუ ჩვილი არ იკვებება ძუძუთი, მისი ნუტრიციული საჭიროებების დაკმაყოფილების 

მიზნით, დედის რძის ერთადერთ მისაღებ და უსაფრთხო ალტერნატივას წარმოადგენს 

ჩვილის ხელოვნური ფორმულა. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R126 უსაფრთხოების მიზნით, ჩვილის ფორმულა მოითხოვს მომზადებისა და ჰიგიენური 

წესების ზუსტ დაცვას, ამდენად მნიშვნელოვანია სამედიცინო პერსონალმა იცოდეს, 

როგორ მოახდინოს საკვების მომზადებისა და ბავშვის ბოთლიდან კვების წესების 

დემონსტრირება. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R127 სიცოცხლის პირველი 12 თვის მანძილზე, ძუძუთი კვების შეუძლებლობის პირობებში, 

მისაღებია ძროხის რძის საფუძველზე დამზადებული ჩვილის ფორმულის გამოყენება, 

იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ჩვილი ვერ იღებს ძროხის რძის საფუძველზე 

მომზადებულ პროდუქტებს  სპეციფიკური სამედიცინო, კულტურული ან რელიგიური 

მიზეზების გამო. ამ შემთხვევებში შესაძლებელია სპეციალური ფორმულის გამოყენება 

სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

დამატებითი კვება 

R128 ექსკლუზიური ძუძუთი კვება უზრუნველყოფს ჯანმრთელი დროული ბავშვის 

ნუტრიციული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას 6 თვის განმავლობაში, თუმცა, 

გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთ ჩვილს შესაძლოა დასჭირდეს დამატებითი 

კალორაჟი ან რკინის დამატება 6 თვემდე ასაკში. ჭიპლარის მოგვიანებით გადაჭრით 

შესაძლებელია ახალშობილის რკინის მარაგების გაუმჯობესება და შედეგად, 

დამატებითი რკინის საჭიროების შემცირება 6 თვემდე ასაკში. (მტკიცებულების ხარისხი 

B)  

R129  ბავშვის ინტენსიურ ზრდასთან ერთად იზრდება მისი კვებითი და ენერგეტიკული 

მოთხოვნილება, რის გამოც აუცილებელი ხდება დედის რძესთან ერთად დამატებითი 

საკვების მიწოდება კვებითი რაციონის ცილით, ცხიმით, ნახშირწყლით, 

მიკროელემენტებითა და ვიტამინებით შესავსებად. შესაბამისად, 6 თვის ასაკიდან 

აუცილებელია ჩვილისთვის დედის რძესთან ერთად დამატებითი საკვების მიცემა 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 

R130 დამატებითი საკვების დაწყებასთან ერთად აუცილებელია ძუძუთი კვების გაგრძელება. 

(მტკიცებულების ხარისხი A)  

R131  ურჩიეთ მშობლებს, მისცენ ბავშვს მრავალფეროვანი საკვები, რომელიც აუცილებელია 

მისთვის ადეკვატური საკვები ნივთიერებების მიღებისა და სხვადასხვა გემოებთან 

მიჩვევის მიზნით; (მტკიცებულების ხარისხი B). დამატებითი საკვების სპეციფიკური 

ტიპები იხილეთ დანართ №7-ში. 

R132 დამატებითი კვების სიხშირე30 - ჯანმრთელმა ძუძუთი კვებაზე მყოფმა ბავშვმა 

დამატებითი საკვები უნდა მიიღოს დღეში საშუალოდ: 

- 6-8 თვის ასაკში - 2-3 ჯერ; 

- 9-11 თვის ასაკში - 3-4 ჯერ; 

- 12-24 თვის ასაკში - 4 ჯერ. 

კვებათა შორის დასაშვებია წახემსება (მაგ: ხილ-ფაფის მიწოდება) 1-2 ჯერ დღეში. 

R133 საკვების კონსისტენცია უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის განვითარების სტადიას და 6-დან 

12 თვემდე ასაკში თანდათანობით ხდებოდეს გადასვლა პიურეს კონსისტენციიდან 

უფრო უხეშ და მოზრდილისთვის ნორმალურ კონსისტენციამდე; (მტკიცებულების 

ხარისხი B) 
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R134 არ არის რეკომენდებული მყარი საკვებისთვის შაქრის, მარილის ან თაფლის დამატება. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R135 გაითვალისწინეთ, რომ კუჭ-ნაწლავის და თირკმლის ფუნქციები საკმარისად 

მომწიფებულია დაახლოებით 4 თვის ასაკისთვის (17 კვირა, სიცოცხლის მე-5 თვის 

დასაწყისი), რათა დროულმა ჩვილმა შეძლოს დამატებითი საკვების გადამუშავება, ხოლო 

4-დან 6 თვემდე (26 კვირას ასაკში, მე-7 თვის დასაწყისში) ჩვილს უვითარდება 

მოტორული ფუნქცია, დამატებითი საკვების უსაფრთხო მიღების მიზნით. ადეკვატური 

განვითარებისა და კვების ხელშესაწყობად მნიშვნელოვანია, ჩვილს მიეცეს ასაკისთვის 

შესაბამისი სათანადო კონსისტენციის საკვები მეთოდით, რომელიც შეესაბამება ბავშვის 

ასაკს და განვითარებას.  (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R136 გაითვალისწინეთ, რომ თუ მყარი საკვების დამატება ხდება 4 თვემდე ასაკში, შესაძლოა 

ადგილი ჰქონდეს ალერგიის რისკის მატებას, თუმცა, არ არსებობს მტკიცებულება, რომ 

ალერგიული საკვების დამატების გადავადება 4 თვის შემდეგ, ამცირებს ალერგიის 

განვითარების  რისკს, როგორც საერთო პოპულაციაში, ისე ატოპიის ოჯახური ანამნეზის 

მქონე ჩვილებში. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R137 ჩვილებისათვის, რომელთაც აღენიშნებათ არაქისის მიმართ ალერგიის მაღალი რისკი 

(მაგალითად, მძიმე ეგზემის, კვერცხის მიმართ ალერგიის ან ორივეს ერთდროული 

არსებობის შემთხვევაში), არაქისის კარაქის დამატება უნდა მოხდეს 6-დან 11 თვემდე 

პერიოდში, რაც უნდა განხორციელდეს სათანადოდ მომზადებული სამედიცინო 

პროფესიონალის მეთვალყურეობითა და შემდგომი შეფასებით. (მტკიცებულების 

ხარისხი C)  

R138 გაითვალისწინეთ, რომ დამატებითი საკვების მიცემა 4-6 თვის ასაკში, როგორც ჩანს, არ 

მოქმედებს ზრდაზე ან სიმსუქნის განვითარებაზე ჩვილობის ან ადრეული ბავშვობის 

ასაკში, მაგრამ დამატებითი კვების დაწყება 4 თვემდე, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს 

სიმსუქნეს მოგვიანებით პერიოდში. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R139 დამატებითი საკვების სპეციფიკური ტიპის შერჩევისას გაითვალისწინეთ 

ადგილობრივი ტრადიციები და კვების თავისებურებები. ჩვილებს უნდა შესთავაზოთ 

სხვადასხვა გემოსა და კონსისტენციის მრავალფეროვანი საკვები, მწარე გემოს მწვანე 

ბოსტნეულის ჩათვლით; (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R140 არ არის რეკომენდებული ძროხის რძის გამოყენება 12 თვის ასაკამდე, რადგანაც ის 

ჭარბი რაოდენობით შეიცავს ცილას, ცხიმს და კალორაჟს, თუმცა მცირე ოდენობით 

შესაძლებელია დაემატოს დამატებით საკვებს მომზადების პროცესში; (მტკიცებულების 

ხარისხი B) 

R141 გლუტენის დამატება ბავშვის საკვებში შესაძლებელია 4-დან 12 თვემდე ასაკში. 

გლუტენის დიდი რაოდენობით მიცემას უნდა მოვერიდოთ დამატებიდან პირველი 

კვირების და, აგრეთვე, ჩვილობის პერიოდში; (მტკიცებულების ხარისხი C)  

R142 ურჩიეთ ყველა მშობელს, მისცეს ჩვილს რკინით მდიდარი დამატებითი საკვები, 

ხორცისა და/ან რკინით გამდიდრებული მზა პროდუქტების ჩათვლით. კვების 

სტრატეგია დამოკიდებულია პოპულაციაზე, კულტურულ ტრადიციებსა და 

ხელმისაწვდომ საკვებზე, მაგრამ შეიძლება მოიცავდეს რკინით გამდიდრებულ მზა 

საკვებს ან ჩვილის ფორმულას, რკინით ბუნებრივად მდიდარ საკვებს, როგორიცაა, 

მაგალითად, ხორცი, ან რკინის დანამატები. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R143 ურჩიეთ მშობლებს, არ დაამატონ შაქარი და მარილი დამატებით საკვებს და მოერიდონ 

ხილის წვენების ან შაქრის შემცველი ტკბილი სასმელების გამოყენებას. 

(მტკიცებულების ხარისხი B) 
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R144 ვეგანური დიეტის გამოყენება რეკომენდებულია მხოლოდ შესაბამისი სამედიცინო 

მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ჩვილი საკმარისი რაოდენობით 

ღებულობს B12 ვიტამინს, D ვიტამინს, რკინას, თუთიას, ფოლატებს, n-3 LCPUFA (ომეგა-

3 პოლიუჯერ ცხიმოვან მჟავებს), ცილას, კალციუმს და რომ საკვები რაციონი 

ჩვილისთვის ადეკვატური რაოდენობით შეიცავს საკვებ ნივთიერებებსა და კალორაჟს. 

აუცილებელია მშობელი აცნობიერებდეს იმ პოტენციურად სერიოზულ შედეგებს 

ბავშვის ჯანმრთელობისთვის, რაც შეიძლება მოყვეს საკვების სუპლემენტაციის 

რეკომენდაციების შეუსრულებლობას. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

 

 

13  აუდიტის კრიტერიუმები  

სტრუქტურის აუდიტი 

 

1. აქვს თუ არა სამედიცინო დაწესებულებას ძუძუთი კვების გაიდლაინი/პროტოკოლი 

2. ჩატარებული აქვს თუ არა სამედიცინო პერსონალს ტრენინგი 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების 

გაიდლაინის/პროტოკოლის დანერგვასთან დაკავშირებით 

3. ზრუნავს თუ არა სამედიცინო დაწესებულება იმაზე, რომ არ განათავსოს ან გაავრცელოს ნებისმიერი 

მასალა, რომელიც რეკომენდაციას უწევს დედის რძის შემცვლელს, რეჟიმულ კვებას ან კვების სხვა 

არაადეკვატურ პრაქტიკას? 

4. დაცულია თუ არა ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს პრინციპები? 

5. გააჩნია თუ არა დაწესებულებას 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა ელექტრონული რეესტრი? 

6. იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულება აწარმოებს ანტენატალურ მეთალყურეობას, აქვს თუ არა 

ორსულების რეესტრი? 

7. არსებობს თუ არა დაწესებულებაში 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა მეთვალყურეობის მხარდამჭერი 

სისტემა: გამოძახება, შემახსენებლები, ადმინისტრაციული დამხმარე პერსონალი და ა. შ. 

8. აქვს თუ არა სამედიცინო დაწესებულებას საინფორმაციო სისტემა, რომლის საშუალებითაც მოხდება 

2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების პრაქტიკის მონაცემების მოგროვება და ანალიზი? 

 

პროცესის აუდიტი 

 

1. იმ ქალების %,  რომელთაც ანტენატალური ვიზიტების დროს, სულ მცირე, ერთხელ მაინც 

ჩაუტარდათ კონსულტირება ძუძუთი კვების უპირატესობის შესახებ (იმ პჯდ 

დაწესებულებებისთვის, სადაც ხორციელდება ანტენატალური მეთვალყურეობა); 

2. იმ ქალების %, რომელთაც ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს, სულ მცირე, ერთხელ მაინც 

ჩაუტარდათ კონსულტირება შემდეგ თემებზე (იმ პჯდ დაწესებულებებისთვის, სადაც 

ხორციელდება ანტენატალური მეთვალყურეობა): 

 კანი-კანთან კონტაქტი 

 სამშობიაროში დედისა და ბავშვის ერთად ყოფნა 24 საათის განმავლობაში 
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 ბავშვის კვება ძუძუთი მოთხოვნილების მიხედვით 

 6 თვის ასაკამდე ბავშვისთვის დედის რძის გარდა, სხვა საკვებისა და სითხის მიცემის 

საჭიროების არარსებობა 

3. 0-2 წლის ბავშვების %, ვისთანაც პატრონაჟის ვიზიტის დროს დოკუმენტირებულია კონსულტირება 

ძუძუთი კვების უპირატესობის შესახებ და რჩევა ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე 6 თვის ასაკამდე 

4. 0-2 წლის ბავშვების %, ვისთანაც პჯდ პროფესიონალმა სამშობიაროდან გამოწერის შემდეგ შეაფასა 

ძუძუთი კვების ტექნიკა (მოჭიდება, პოზიცია) და მისცა შესაბამისი რეკომენდაცია 

5. 0-2 წლის ბავშვების %, სადაც დოკუმენტირებულია კონსულტირება ბავშვის ძუძუთი კვებაზე 

მოთხოვნილების მიხედვით დღისა და ღამის განმავლობაში 

6. 6 თვის ბავშვების %, სადაც  დოკუმენტირებულია რჩევა დამატებითი კვების ადეკვატური ფორმის 

შესახებ 

 

 

გამოსავლის აუდიტი 

1. 0-6 თვის ჩვილთა %, რომლებიც იკვებებიან ექსკლუზიურად ძუძუთი 

2. 0-6 თვის ჩვილთა %, რომლებიც იკვებებიან შერეულად, დედის რძეზე ფორმულის ან ცხოველური 

რძის დამატებით 

3. 6-8 თვის ასაკის ბავშვთა %, რომელთაც მიიღეს ადეკვატური დამატებითი საკვები 

4. ხელოვნურ კვებაზე მყოფი 6-23 თვის ბავშვთა %, რომლებიც ღებულობენ დედის რძის შემცვლელის 

სულ მცირე, ორ ულუფას 

5. 6-23 თვის ბავშვთა %, რომლებიც ღებულობენ საკვების მინიმალურ რაციონს პროდუქტების სულ 

მცირე, 5 ჯგუფიდან. 

14 პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

სასურველია, პროტოკოლი გადაიხედოს და შეივსოს გამოყენებული წყაროების განახლების 

შემთხვევაში, ახალი მტკიცებულებების გათვალისწინებით.    

15  პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 

 

პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

იხილეთ ცხრილში: 

 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური  
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ოჯახის ექიმი/პედიატრი 
ანამნეზი, გასინჯვა, სკრინინგი, იმუნიზაცია, 

ბავშვის კონკრეტული ასაკისთვის 

პრიორიტეტულ თემებზე და კვების 

საკითხებზე კონსულტირება, განვითარებაზე 

მეთვალყურეობა,  დოკუმენტაციის წარმოება 

სავალდებულო 

ექთანი ბავშვის ანთროპომეტრიული პარამეტრების 

გაზომვა/დოკუმენტირება. მშობლის განათლება 

კვების, ძუძუთი კვების ტექნიკის, სწორი 

პოზიციისა და მოჭიდების შესახებ, ბინის 

პირობების შეფასება, საექთნო დოკუმენტაციის 

წარმოება 

სავალდებულო 

მეან-გინეკოლოგი ანტენატალური მეთვალყურეობა, ორსულის 

კონსულტირება ძუძუთი კვების საკითხებზე, 

წარმატებული ლაქტაციის ინიცირების 

პრინციპებზე, ქალის მომზადება მომავალი 

დედობისთვის 

სავალდებულო 

ანტენატალური 

სერვისების 

მიმწოდებელ პჯდ 

დაწესებულებაში 

ნუტრიციოლოგი  ჩვენების შემთხვევაში ბავშვისთვის 

ინდივიდუალური ნუტრიციული გეგმის 

შერჩევა 

სასურველი 

რეგისტრატორი პაციენტის გამოძახება, ჩაწერის სისტემის 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

სავალდებულო 

მენეჯერი/ადმინისტრატორი დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

აუდიტის ჩატარება და შედეგების ანალიზი 

სავალდებულო 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები 

სასწორი, სიგრძის საზომი ბავშვის ანთროპომეტრიული მაჩენებლების 

შეფასების მიზნით 

სავალდებულო 

ჯანმო-ს Z-ქულოვანი ზრდის 

მრუდები ბიჭებისა და 

გოგონებისთვის 

ბავშვის ზრდის შეფასების მიზნით სავალდებულო 

პაციენტის საგანმანათლებლო 

მასალები 

მშობლის კონსულტირება ძუძუთი კვების 

მნიშვნელობაზე, ადეკვატური დამატებითი 

საკვების მიცემის ვადებსა და ტიპზე, ჯანსაღი 

კვების პრინციპების დამკვიდრება.  

სასურველი 

16  სამუშაო ჯგუფი 

პროტოკოლი შემუშავებულია მულტიდისციპლინური სამუშაო ჯგუფის მიერ: 
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მაია ხერხეულიძე - ექიმი-პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის  პედიატრიული დეპარტამენტის 

პროფესორი. თსსუ-ის გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა. 

ირინა ქაროსანიძე - ოჯახის ექიმი, კლინიკური ექსპერტი, საქართველოს საოჯახო მედიცინის 

ასოციაციის პრეზიდენტი. 

ნატო შენგელია - ოჯახის ექიმი, კლინიკური ექსპერტი, საქართველოს საოჯახო მედიცინის 

ასოციაცია. 

ხათუნა ლომოური - თსსუ პედიატრიის N1 დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, 

ექიმი-ნეონატოლოგი, WHO ევროპის რეგიონული ბიუროს ექსპერტი ნეონატოლოგიაში. 

მარინა შიხაშვილი - ოჯახის ექიმი-პედიატრი, კლინიკური ექსპერტი, საქართველოს საოჯახო 

მედიცინის ასოციაცია. 

უკა კილაძე   - პროექტის დირექტორი. 

ნინო მირზიკაშვილი - პროექტის კოორდინატორი. 
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დანართი №1. მეძუძური დედისა და ჩვილის რუტინული მონიტორინგი სამშობიაროდან 

გაწერის შემდეგ პირველი კვირების განმავლობაში  

  შენიშვნა 

ანამნეზი 

ღია ტიპის კითხვები, მაგალითად, 

რამეს ხომ არ უჩივით? 

 გამოიყენება დედის ჩივილისა და პრობლემებთან 

გამკლავების უნარის შესაფასებლად 

 პასუხები საშუალებას იძლევა განხორციელდეს 

ფოკუსირებული ანამნეზის შეკრება, გასინჯვა და ძუძუთი 

კვებაზე დაკვირვება.  

რა სიხშირით იკვებება ბავშვი?  ხშირი კვება აუცილებელია დედის რძის პროდუქციის 

შენარჩუნების ან მიწოდების გაზრდის მიზნით  

 მიზანია სულ მცირე, 8 კვება 24 საათში 

როგორ იქცევა ჩვილი დედის 

მკერდთან (აქტიურია, მძინარა, 

გაღიზიანებული)? 

 საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს რძის არაადეკვატური 

მიღება და მისი მიზეზი 

 მძინარა ჩვილი – მიეცით რჩევა ჩვილის შეფხიზლებასა და 

სარძევე ჯირკვლის ბოლომდე დაცლაზე  

 გაღიზიანებული ჩვილი – გააგრძელეთ გამოკითხვა რძის 

პროდუქციის შესაძლო პრობლემის გამოვლენის მიზნით  

რამდენი სველი საფენი და 

ნაწლავების მოქმედება ჰქონდა ბავშვს 

უკანასკნელი 24 სთ-ის განმავლობაში? 

 საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს რძის არასაკმარისი 

მიღება და შეფასდეს ჰიდრატაცია 

 სიცოცხლის პირველი 4 დღის განმავლობაში მიზანია სულ 

მცირე, 1 დეფეკაცია 24 საათში და თითო მოშარდვა 

გამრავლებული სიცოცხლის დღეზე  

 მე-5 დღიდან მიზანია  6 - 8 მოშარდვა დღეში და სულ 

მცირე, 1 მოყვითალო ფერის განავალი დღეში 

რამე ცვლილება ხომ არ შეგიმჩნევიათ 

სარძევე ჯირკვლებში მშობიარობის 

შემდეგ? ჩანს რძის წვეთები?  

 ფასდება II სტადიის ლაქტოგენეზზე გადასვლა და 

ზოგადად რძის მიწოდება  

 II სტადიის ლაქტოგენეზი ტიპიურად ვითარდება 

მშობიარობიდან 3-4 დღეში; პირველმშობიარე ქალების 

დაახლოებით 35%-ს შესაძლოა აღენიშნებოდეს 

ლაქტოგენეზის II სტადიის დაგვიანებული დაწყება 

 II სტადიის ლაქტოგენეზის დაგვიანება შესაძლებელია რძის 

არასათანადო პრდუქციის ნიშანი იყოს: აუცილებელია 

ფოკუსირებული კონსულტირება ძუძუთი კვების 

ოპტიმალური ტექნიკის, ხშირი კვების და სარძევე 

ჯირკვლების ბოლომდე დაცლის უზრუნველსაყოფად.  

ხომ არ გრძნობთ ტკივილს ან 

დისკომფორტს ბავშვის კვების დროს? 

 საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს არასწორი მოჭიდება, 

დვრილის ტრავმა და რძის არასათანადო მიწოდება  

დვრილის ტკივილი ტიპიურად განპირობებულია დვრილის 

კომპრესიით ან გახეხვით  

 ურჩიეთ დედას, დვრილის ტკივილის შემთხვევაში 

მოახდინოს მოჭიდების დარღვევა და ხელახლა ბავშვის 
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სწორი მოჭიდების უზრუნველყოფა  

 დააკვირდით ძუძუთი კვების პროცესს და ასწავლეთ სწორი 

მოჭიდების ტექნიკა  

 შეაფასეთ დვრილები კომპრესიის ან ტრავმის 

გამოსავლენად  

პერინატალური ხასიათის 

ცვლილებების სკრინინგი 

 შეაფასეთ დამატებითი მხარდაჭერისა და კონსულტირების 

საჭიროება 

 გამოიყენეთ ედინბურგის პოსტნატალური დეპრესიის 

შეფასების სკალა 

 დედასთან ერთად განიხილეთ გადაღლისგან დაცვის 

მეთოდები, მათ შორის მოსვენების პერიოდების 

მაქსიმალური გამოყენება ჩვილის ძილის პერიოდში  

ფიზიკური გასინჯვა 

ჩვილის წონა  შეაფასეთ რძის ადეკვატური მიღება 

 ახალშობილი იკლებს წონაში სიცოცხლის პირველ 

დღეებში. წონის დანაკლისი არ უნდა აღემატებოდეს 

დროულ ახალშობილებში დაბადების წონის 10 %-ს. 

ახალშობილმა დაბადების წონა უნდა აღიდგინოს მე-7-14 

დღეს.  

 წონის ჭარბი კლება - განისაზღვრება, როგორც ჩვილის 

წონა 75 პერცენტილს ქვემოთ NEWT ნომოგრამაზე: 

https://newbornweight.org/ 

ზოგადი მდგომარეობა  შეაფასეთ ავადმყოფობის ნიშნები 

 ჯანმრთელი ბავშვი ადვილად და ხშირად უნდა 

იღვიძებდეს კვებისთვის, ქონდეს ვარდისფერი კანი და იყოს 

აქტიური . 

ჰიდრატაცია: ლორწოვანი გარსები, 

კანის ტურგორი, ყიფლიბანდი  

 შეაფასეთ რძის არასაკმარისი მიღება 

 ნებისმიერი ეჭვი დეჰიდრატაციაზე საჭიროებს კვების 

სრულფასოვან შეფასებას და კვების ყოვლისმომცველი 

გეგმის შემუშავებას  

 ძუძუთი კვების ჩამოყალიბებამდე და ჩვილის წონის 

სტაბილური მატების მიღწევამდე, საჭიროა,  ხშირი 

მეთვალყურეობა  

სიყვითლე  შეაფასეთ რძის არასაკმარისი  მიღება და სიყვითლის სხვა 

შესაძლო მიზეზები 

 რძის არასაკმარისი მიღება პათოლოგიური სიყვითლის 

რისკ-ფაქტორია 

 ზოგიერთ ჩვილს, ადეკვატური ძუძუთი კვების 

მიუხედავად,  აღენიშნება პერსისტიული ფიზიოლოგიური 

სიყვითლე¶ 

დედა-შვილის მიჯაჭვულობა  ზოგადი შთაბეჭდილება დედის ქცევაზე, ბავშვზე ზრუნვის 

ჩათვლით  

 ბავშვის მიმართ არასათანადო ყურადღება შესაძლოა, 



33 
 

ხასიათი პერინატალური პათლოგიით, დედის გადაღლით 

ან სხვა პრობლემებით იყოს გამოწვეული  

 ეჭვის შემთხვევაში განაგრძეთ გამოკითხვა ღია კითხვების 

დასმით ხასიათის ცვლილებასა და პრობლემებთან 

გამკლავების შესახებ; აღმოუჩინეთ მხარდაჭერა; 

გაითვალისწინეთ რეფერალის შესაძლებლობა 

პერინატალური მენტალური პრობლემების შემთხვევაში  

დაკვირვება კვების პროცესზე 

დედა და ჩვილი ორივე 

კომფორტულად გრძნობს თავს? 

 კომფორტი ეფექტური მოჭიდებისა და რძის ოპტიმალური 

მიწოდების მნიშვნელოვანი საფეხურია  

 გაათვიცნობიერეთ ძუძუთი კვების სხვადასხვა პოზიციების 

შესახებ 

ძუძუზე მოჭიდება: 

პირი ფართოდ არის გაღებული, 

ბავშვის ნიკაპი მიბჯენილია ძუძუზე, 

ხოლო ცხვირი თავისუფალია? 

ბავშვის ზედა ტუჩთან არეოლის 

უფრო მეტი ნაწილი ჩანს, ვიდრე 

ქვედა ტუჩთან? 

 ეს ნიშნები სწორი მოჭიდებისთვისაა დამახასიათებელი 

 ასწავლეთ დედას სწორი მოჭიდების ტექნიკა და ნიშნები  

 ნებისმიერი ტკივილი ძუძუთი კვების პერიოდში საჭიროებს 

მოჭიდების კორექციას 

რძის მიწოდების ნიშნები: 

ისმის ყლაპვის ხმა 

ბავშვი დანაყრებული და 

მოდუნებულია, კვების შემდეგ 

 მიანიშნებს რძის საკმარისი რაოდენობით მიღებაზე  

 არ არის ყოველთვის ბოლომდე სანდო 

 პარალელურად მნიშვნელოვანია წონის ნამატის 

მონიტორინგი 

დვრილის დათვალიერება კვების 

შემდეგ 

 ბრტყელი ან გამრუდებული დვრილი კვების შემდეგ 

მიანიშნებს ბავშვის ენით კომპრესიაზე  

 კომპრესიის ნიშნების არსებობისას დამატებით ჩაუტარეთ 

სწავლება სწორ მოჭიდებაზე და ურჩიეთ დედას, შეამოწმოს 

დვრილის ფორმა კვების დასრულების შემდეგ.  

გადაწყვეტილების მიღება და მოქმედება 

ჩვილის მიერ რძის მიღება 

ადეკვატურია? 

 წონის ჭარბი კლება ან დეჰიდრატაცია საკვების შემატების 

ჩვენებაა 

 საკვების შემატების გადაწყვეტილებისას აუცილებელია 

ძუძუთი კვების ექსპერტული შეფასება რძის არასაკმარისი 

მიღების ძირითადი მიზეზის დადგენისა და მისი 

აღმოფხვრის მიზნით  

რძის მიწოდება ადეკვატურია?  თუ ჩვილს ესაჭიროება საკვების შემატება, მაგრამ დედის 

რძის ნაკადი საკმარისია, რეკომენდებულია შესამატებელი 

საკვების სახით დედის გამოწველილი რძის და არა 

ფორმულის გამოყენება  

 თუ დედის რძის ნაკადი არასაკმარისია, რეკომენდებულია 

ფორმულის მცირე რაოდენობით შემატება 

 ჩვილმა უნდა გააგრძელოს ძუძუთი კვება, შესაბამისი 

კვალიფიციური დახმარების პირობებში, რათა 
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უზრუნველყოფილი იქნას ძუძუთი კვების ოპტიმალური 

ტექნიკა, ხშირი კვება და ძუძუს ბოლომდე დაცლა რძის 

მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით.  

ესაჭიროება დედა-შვილის წყვილს 

პროფესიონალური დახმარება 

ძუძუთი კვებაში? 

 პროფესიონალური დახმარების ჩვენებებია დვრილის 

ტკივილის, მოჭიდების, რძის არასაკმარისი მიღების ან 

არასაკმარისი ნაკადის პერსისტიული პრობლემები და/ან 

დედის რძისგან განსხვავებული საკვებით სუპლემენტაციის 

საჭიროება  

აღენიშნება დედას ხასიათის 

პერინატალური პათოლოგიის 

რსიკფაქტორები ან ნიშნები? 

 განიხილეთ თვითდახმარების სტრატეგიები და აღიარეთ 

მშობიარობის შემდგომი პირველი დღეებისა და კვირების 

სირთულე  

 დააიმედეთ, რომ ჩვეულებრივ, რამდენიმე კვირაში დედა 

გაცილებით უკეთ იგრძნობს თავს  

 გამოიყენეთ სტანდარტული სკრინინგული კითხვარი 

დედის მდგომარეობის პროგრესის შეფასების მიზნით 

მეთვალყურეობის ხშირ ვიზიტებზე  

 საჭიროების მიხედვით ჩართეთ შესაბამისი სპეციალისტი 

(მაგ. ფსიქოლოგი, მეან-გინეკოლგი და სხვა)  

როდის უნდა დაინიშნოს 

მეთვალყურეობის ვიზიტი? 

 ძუძუთი კვების პროცესის წარმატებული მიმდინარეობის 

შემთხვევაში, ჩვეულებრივ, მეთვალყურეობის ვიზიტი 

რეკომენდებულია განხორციელდეს პროტოკოლით 

მითითებულ ვადებში (2 კვირიდან 1 თვემდე)  

 დარწმუნდით, რომ მშობლებმა იციან, როდის უნდა 

მიმართონ ექიმს კვების პრობლემების შემთხვევაში: 

მოშარდვისა და დეფეკაციის სიხშირის შემცირება; ბავშვის 

დანაყრების ნიშნების არარსებობა ძუძუთი კვების შემდეგ; 

ან ნებისმიერი სხვა კითხვა ჩვილის ზოგადი მდგომარეობის, 

აქტიურობის ან კვების შესახებ.  

მშობლებს აქვთ სხვა კითხვები, 

რომლებზეც საჭიროა პასუხის გაცემა? 

 წაახალისეთ მშობლები, დასვან კითხვები მიმდინარე 

ვიზიტზე ან მომდევნო მეთვალყურეობის დროს;  

 პრობლემების გადაჭრა უფრო ადვილია დასაწყისშივე; 

მხარდაჭერა პჯდ პერსონალის მხრიდან ხელს უწყობს 

ძუძუთი კვების ჩამოყალიბებას და ამცირებს მშობლის 

მხრიდან დანებების რისკს. 

*რაც უფრო მაღალია პერცენტილი NEWT ნომოგრამაზე, მით მეტია წონის კლება   

¶ ფიზიოლოგიური სიყვითლე ხასიათდება მსუბუქი ან ზომიერი ჰიპერბილირუბინემიით, რომელიც არ იმატებს 

მშობიარობიდან 5 დღის შემდეგ და ქრება 3 კვირის ასაკისთვის ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილებში. 

დანართი №2 - ახალშობილის ძუძუზე სწორი მოჭიდების და პოზიციის შესაფასებელი კრიტერიუმები 

ძუძუთი კვების ეფექტურობა დამოკიდებულია ორ ძირითად საკითხზე (იხილეთ ცხრილი N2):  

- ძუძუზე სწორი მოჭიდება და 

- კვების დროს სწორი პოზიცია.  
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ცხრილი N2: სწორი პოზიცია ძუძუთი კვების დროს (იხილეთ სურათი 1 და 2) 

- დედა უნდა იჯდეს მაქსიმალურად მოხერხებულად, კომფორტულად, დაძაბულობის 

გარეშე, ხოლო ზურგს, მხრებსა და ტერფებს ჰქონდეს ადეკვატური საყრდენი.  

- ბავშვი არ უნდა იყოს საფენში შეხვეული, რათა უფრო მარტივი იყოს მასთან 

ურთიერთობა და გადახურებისგან დაცვა. დედის ხელით უნდა დაფიქსირდეს 

ბავშვის კეფა და კისერი. 

- ძუძუთი კვების დროს, შესაძლებელია, ასევე, ნახევრად მწოლიარე პოზიციის 

გამოყენება. 

- თუ დვრილი ამოწეულია, რეკომენდებულია ქალმა სარძევე ჯირკვალი ხელით 

დაიჭიროს გარეთა  გვერდიდან. 

- თუ დვრილი ბრტყელი ან ჩაბრუნებულია, რეკომენდებულია ძუძუს დაჭერა 

ქვემოდან და მისი მოქცევა საჩვენებელ თითსა და ცერს შორის, არეოლისგან 

მოშორებით.  

- კვების დროს ბავშვი მთელი სხეულით უნდა ეკვროდეს დედას, მთელი სხეულით (და 

არა მარტო სახით)  უნდა იყოს მისკენ მიბრუნებული, ისე, რომ ხედავდეს დედის 

სახეს და თვალებს. ჩვილის მუცელი უნდა ეხებოდეს დედის მუცელს,  კვების 

პროცესში დედა არ უნდა დაიღალოს, არ უნდა დაეძაბოს კუნთები, შესაბამისად, 

ისეთი პოზიცია უნდა შეარჩიოს, რომელშიც მაქსიმალურად მოხერხებულად 

იგრძნობს თავს. 

- ჩვილის ცხვირი უნდა იყოს ძუძუს დვრილის დონეზე, ხოლო დედამ უნდა ხელი 

შეუწყოს ბავშვის მიერ პირის ფართო გაღებას დვრილით ტუჩების გაღიზიანების 

საშუალებით და ძუძუს ძებნის რეფლექსის გამოწვევით.   

- როდესაც ბავშვი ფართოდ გააღებს პირს, დედამ უნდა მიუახლოვოს დვრილს ისე, 

რომ ბავშვმა კარგად ჩაიდოს ძუძუ პირში - ჩვილი უნდა მიიყვანოს ძუძუსთან და არა 

ძუძუ ჩვილთან.    

- ბავშვის ნიკაპი უნდა იყოს მიბჯენილი ძუძუზე, ბავშვის პირის ღრუში დვრილთან 

ერთად მოთავსებული უნდა იყოს არეოლას 2,5 სმ. ბავშვის ზედა ტუჩთან არეოლას 

უფრო მეტი ნაწილი უნდა ჩანდეს, ვიდრე ქვედა ტუჩთან 

- როდესაც ბავშვის პოზიცია სწორად არის შერჩეული, არ არის იმის საჭიროება, რომ 

დედამ სარძევე ჯირკვალი დაიჭიროს ბავშვის ცხვირისგან მოშორებით. 

- საწყისი სწრაფი წოვითი მოძრაობის შემდეგ ბავშვის მიერ ძუძუს წოვის პროცესი 

ხდება ნელი და რითმული, რომლის დროსაც დედა არ გრძნობს ტკივილს ან 

დისკომფორტს - პერიოდული შესვენებები კვების პროცესის ნორმალური ნაწილია 

და პაუზების სიხშირე მატულობს კვების ხანგრძლივობასთან ერთად.  

- ლოყები გამობერილია და არ მონაწილეობს წოვის აქტში, 1-2 წოვით აქტს მოყვება 

ყლაპვა, ხოლო ბავშვი კმაყოფილია, და მშვიდი.  

- თუ ლოყები ჩავარდნილია და მონაწილეობს წოვის აქტში, ისმის წკლაპუნი, ყლაპვა 

მოყვება 10-12 წოვით მოძრაობას;  ბავშვი უკმაყოფილოა და ტირის, ეს არასწორი 
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მოჭიდების ნიშნებია. 

- ბავშვმა თავისი ნებით უნდა დაასრულოს კვება, საკუთარი სურვილით ძუძუდან 

მოცილების გზით. 

- კვების დასრულების შემდეგ დვრილი, შესაძლოა, გამოიყურებოდეს მცირედ 

დაგრძელებულად, თუმცა არ უნდა ჩანდეს დაზიანების ხილული ნიშნები. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

სურათი 1.ძუძუთი კვების სხვადასხვა პოზიციები 

ძუძუთი კვების ყველა პოზიციას გააჩნია საერთო თავისებურებები: 

 

(ა, ბ, გ) დედაც და ბავშვიც თავს გრძნობს კომფორტულად და ბავშვის პოზიცია შერჩეულია ისე, რომ: 

- ბავშვი მუცლით მიკრულია დედაზე; 

-  

- თავი და სხეული ერთ ხაზზეა (თავი არ არის მიტრიალებული); 

-  

- თავი გადახრილია ისე, რომ ბავშვი „ცდილობს მიწვდეს“ ძუძუს;  

-  

 (დ) ზურგზე მწოლიარე პოზიცია გამოიყენება საკეისრო კვეთის შემდგომ პერიოდში 
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დანართი №3 - ახალშობილის ეფექტური ძუძუთი კვების და რძის ადეკვატური ოდენობის მიღების 

შესაფასებელი კრიტერიუმები 

 ცხრილი 3 - ახალშობილის ეფექტური ძუძუთი კვების და რძის ადეკვატური ოდენობის მიღების შესაფასებელი 

კრიტერიუმები31  

ჩვილის ჰიდრატაცია და რძის მოხმარება 

 სულ მცირე, ერთი მოშარდვა გამრავლებული ასაკის თითოეულ დღეზე და სულ მცირე, 1 

დეფეკაცია დღეში*, თუმცა დეფეკაციის სიხშირე უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ სხვა 

ნიშნებთან კომბინაციაში.  

 ლორწოვანი გარსები სველია და კანის ტურგორი ნორმალური 

 ახალშობილის წონის კარგვა არ აღემატება მოსალოდნელს მშობიარობის ტიპისა და კვების 

მეთოდის შესაბამისად** 

ჩვილის ქცევა კვების დროს: 

 იკვებება ძუძუთი ან დედა იწველის ხსენს მშობიარობიდან 2 საათის განმავლობაში  

 ხშირად იღვიძებს კვებისთვის და კმაყოფილი ჩანს კვების შემდეგ 

 კვების დროს ისმის ყლაპვის ხმიანობა 

 იკვებება სულ მცირე 8-ჯერ 24 საათის განმავლობაში 

დედის მახასიათებლები და პრაქტიკა: 

 დედა არ გრძნობს დვრილების ტკივილს  

 ხსენის არსებობის თვალსაჩინო მტკიცებულება ბავშვის ტუჩებზე, ხელით გამოწველისას ან 

დვრილიდან გადმოდენილი წვეთის სახით 

 

სურათი 2. ბავშვის მოჭიდება ძუძუთი კვების დროს 
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 თუ ბავშვი სათანადოდ ვერ ეჭიდება ძუძუს, დედა იწველის რძეს ხელით ან ტუმბოთი, სულ 

მცირე, 8-ჯერ 24 საათის განმავლობაში  

 თუ ჩვილი დღენაკლია, დედა ასევე იწველის რძეს ხელით ან ტუმბოთი ყოველი კვების დროს და 

სულ მცირე, 8-ჯერ 24 საათის განმავლობაში  

* მოშარდვის ეს რაოდენობა გათვლილია ახალშობილის სიცოცხლის პირველ 3-4 დღეზე, მე-5 დღიდან რძის 

ადეკვატური მიღების (ენტერალური კვების სტაბილიზაციის) ფონზე ნორმად მიჩნეულია 6 და მეტი მოშარდვა 24 

საათში 

* წონის ჭარბი კარგვა განისაზღვრება, როდესაც ბავშვი სამშობიაროდან გაწერისას კარგავს დაბადების წონის ≥8-

10% 

 

დანართი №4. ედინბურგის პოსტნატალური დეპრესიის სკალა - EPDS 

 

პასუხები ფასდება 0 - დან 3 - მდე ქულით სიმპტომების სიმძიმის ზრდის მიხედვით.  

* მონიშნული კითხვები ფასდება შებრუნებითი ქულებით (მაგ: 3, 2, 1 და 0) 

 

როგორ გრძნობდით თავს ბოლო ერთი კვირის, ბოლო 7 დღის განმავლობაში: 

 

1 შემიძლია გავიცინო და დავინახო მოვლენების 

სასიამოვნო მხარე 

 

0 ისევე როგორც ყოველთვის შემეძლო. 

1 ალბათ არც ისე ხშირად როგორც შემეძლო 

2 ნამდვილად არც ისე ხშირად როგორც შემეძლო 

3 არ შემიძლია 

*6 იმდენი საქმე მაქვს, რომ თავს ვერ ვართმევ (ვერ 

ვუმკლავდები) 

 

3 დიახ, ძირითადად თავს ვერ ვართმევ საქმეს 

2 დიახ, ხანდახან ვერ ვუმკლავდები საქმეს ისე, 

როგორც ადრე 

1 არა, ძირითადად კარგად ვართმევ თავს საქმეს. 

0 არა, თავს ისევე ვართმევ საქმეს, როგორც ადრე 

2 ველი, რომ მომავალი სასიამოვნო იქნება 

 

0 ისევე როგორც ყოველთვის შემეძლო. 

1 ალბათ არც ისე ხშირად როგორც ადრე 

2 ნამდვილად არც ისე ხშირად როგორც ადრე 

3 არა, არასდროს 

* 7 ისე უბედურად ვგრძნობ თავს, რომ მიჭირს დაძინება 

3 დიახ, უმეტეს შემთხვევებში. 

2 დიახ, ხანდახან. 

1 არც ისე ხშირად. 

0 არა, არასოდეს. 

 

*3 ჩემს თავს ზედმეტად ვადანაშაულებ, როდესაც 

საქმეები კარგად არ მიდის: 

3 დიახ, უმეტეს შემთხვევებში. 

2 დიახ, ხანდახან. 

1 არც ისე ხშირად. 

0 არა, არასოდეს. 

 

*8 თავს მოწყენილად და უბედურად ვგრძნობ: 

3 დიახ, უმეტეს შემთხვევებში. 

2 დიახ, ხანდახან. 

1 არც ისე ხშირად. 

0 არა, არასოდეს. 

 

4 უმიზეზოდ ვარ აფორიაქებული და აღელვებული: 

0 არა, არასდროს 

1 თითქმის არადროს 

2 დიახ, ხანდახან 

3 დიახ, ძალიან ხშირად. 

*9 იმდენად უბედური ვარ რომ ვტირი 

3 დიახ, უმეტეს შემთხვევებში. 

2 დიახ, ხანდახან. 

1 მხოლოდ ზოგჯერ 

0 არა, არასოდეს. 

 

*5 უმიზეზოდ მიტანს შიში და პანიკა: 

3 დიახ, ხშირად. 

*10 ვფიქრობ თვითდაზიანებაზე 

3 დიახ, საკმაოდ ხშირად 
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2 დიახ, ხანდახან 

1 არა, არც ისე ხშირად. 

0 არა, არასდროს. 

2 დიახ, ხანდახან. 

1 თითქმის არასდროს 

0 არა, არასოდეს. 

EPDS ქულა ინტერპრეტაცია მოქმედება 

<8 დეპრესია ნაკლებად სავარაუდოა განაგრძეთ მხარდაჭერა 

9-11 შესაძლოა დეპრესია მხარდაჭერა, განმეორებითი სკრინინგი 2-4 კვირაში 

12-13 დეპრესიის საკმაოდ მაღალი 

შესაძლებლობა 

მონიტორინგი, მხარდაჭერა, შესთავაზეთ განათლება, 

შესაძლებელია რეფერალი 

14 და მაღალი 

(დადებითი 

სკრინინგი) 

სავარაუდო დეპრესია დიაგნოსტიკური შეფასება და მკურნალობა 

სპეციალისტის მიერ 

დადებითი ქულა (1, 

2 ან 3 მე-10 

კითხვაზე) - 

სუიციდის რისკი 

 საჭიროა დაუყოვნებელი დახმარება, რეფერალი 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტთან ან 

საჭიროების შემთხვევაში სტაციონარში შემდგომი 

შეფასებისა და ჩარევისთვის. რეფერირების 

გადაუდებლობა დამოკიდებულია რამდენიმე 

ფაქტორზე, მათ შორის, შემდეგზე: თვითმკვლელობის 

აზრებს ახლავს თუ არა გეგმა, არის თუ არა ანმნეზში 

სუიციდის მცდელობა, არის თუ არა ფსიქიკური 

აშლილობის სიმპტომები და/ან არსებობს საშიშროება, 

რომ ბავშვს მიაყენებს ზიანს 

დანართი №5. ძუძუთი კვების შედარებითი და აბსოლუტური უკუჩვენებები 

 
ჩვილის მდგომარეობები და ძუძუთი კვება 

მდგომარეობა კომენტარი  

ჩვილის მდგომარეობა, როდესაც დედის რძე უკუნაჩვენებია და საჭიროა სპეციალური საკვები ფორმულა  

გალაქტოზემია ულაქტოზო ხელოვნური ფორმულა  

ნეკერჩხლის სიროფის სინდრომი ფორმულა, რომელიც არ შეიცავს ლეიცინს, 

იზოლეიცინს და ვალინს, თუმცა მცირე რაოდენობით 

დედის რძის მიღება დასაშვებია ფრთხილი 

მონიტორინგის პირობებში. 

ფენილკეტონურია (ფკუ) ფორმულა, რომელიც არ შეიცავს ფენილალანინს 

(შესაძლებელია ძუძუთი კვების გარკვეული მიდგომის 

გამოყენება ფრთხილი მონიტორინგის პირობებში, რათა 

მოხდეს ფენილალანინის ნორმალური რაოდენობის 

შენარჩუნება სისხლში და ზრდა-განვითარების 

პროცესის შეუფერხებელი წარმართვა.) 

 

 

დედის მდგომარეობები და ძუძუთი კვება 

მდგომარეობა კომენტარი 

დედის მხრივი აბსოლუტური უკუჩვენებები 

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) 

ინფექცია  

მოერიდეთ ძუძუთი კვებას, თუ ალტერნატიული 

საკვები ხელმისაწვდომი, უსაფრთხო და 

მოსახერხებელია.  

დედის ინფიცირება ადამიანის T-

ლიმფოტროპული ვირუსით (HTLV I ან II) 

ამ მდგომარეობების შემთხვევაში ძუძუთი კვება 

რეკომენდებული არ არის 
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დედის ინფიცირება ებოლას ვირუსით 

დედის მხრივი დროებითი უკუჩვენებები 

მძიმე დაავადება (მაგალითად, სეფსისი)  დედას, შესაძლოა, არ შესწევდეს საკუთარი შვილის 

მოვლის ძალა 

1-ლი ტიპის მარტივი ჰერპესის ვირუსით 

(HSV-1) ინფექცია გამონაყარით უშუალოდ 

დვრილზე 

ბაშვის პირის ღრუსა და დედის სარძევე ჯირკვალზე 

არსებულ დაზიანებებს შორის პირდაპირი კონტაქტი 

უნდა იქნას აცილებული მანამ, სანამ ყველა აქტიური 

გამონაყარი არ ალაგდება  

ახლო წარსულში შეძენილი არანამკურნალები  

სიფილისი 

დედა-შვილს შორის კონტაქტი და ძუძუთი კვება 

შეიძლება დაიწყოს  ანტიბიოტიკოთერაპიიდან 24 

საათში, თუ არ აღინიშნება დაზიანებები სარძევე 

ჯირკვალსა და დვრილზე  

აქტიური ტუბერკულოზი ფილტვის აქტიური ტუბერკულოზი, რომლის 

მკურნალობაც ჯერ არ დაწყებულა, წარმოადგენს 

ძუძუთი კვების უკუჩვენებას დედასა და ბავშვს შორის 

პირდაპირი კონტაქტის მორიდების აუცილებლობის 

გამო, ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის 

დაწყებიდან 2 კვირის განმავლობაში. ამ პერიოდში, 

ბავშვს შეიძლება მიეცეს ქალის გამოწველილი რძე. 

დედის მედიკამენტები  სედაციურ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს, 

ანტიეპილეფსიურ საშუალებებს და ოპიოიდებს ან მათ 

კომბინაციებს შეუძლიათ გვერდითი ეფექტების 

გამოწვევა (მაგალითად, ძილიანობა, სუნთქვის 

დათრგუნვა) და უმჯობესია თავიდან იქნას 

აცილებული, თუ შესაძლებელია უფრო უსაფრთხო 

ალტერნატივის გამოყენება 

რადიოაქტიური იოდი-131 უმჯობესია არ იქნას 

გამოყენებული, თუ არსებობს უფრო უსაფრთხო 

ალტერნატივა 

ადგილობრივი იოდის ან პოვიდონ-იოდინის ჭარბ 

გამოყენებას, განსაკუთრებით, ღია ჭრილობებზე ან 

ლორწოვან გარსებზე, შესაძლებელია თან სდევდეს 

ფარისებრი ჯირკვლის დათრგუნვა ან 

ელექტროლიტური დარღვევები ძუძუთი კვებაზე მყოფ 

ჩვილში, რისთვისაც, აუცილებელია,  შესაბამისი 

კლინიკური შეფასება.  

ციტოტოქსიკური ქიმიოთერაპიის დროს დედამ 

დროებით უნდა შეწყვიტოს ძუძუთი კვება 

 

დანართი №6. მეტიცილინ-რეზისტენტული Staphylococcus aureus (MRSA)-ით ინფიცირების რისკ-

ფაქტორები 

ცხრილი №45. მეტიცილინ-რეზისტენტული Staphylococcus aureus (MRSA)-ით ინფიცირების რისკ-ფაქტორები 

ჯანდაცვასთან ასოცირებული რისკ-ფაქტორები 

 ჰოსპიტალიზაცია უახლოეს წარსულში 

 თავშესაფარში ყოფნა 

 ქირურგიული ჩარევა უახლოეს წარსულში 
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 ჰემოდიალიზი 

MRSA დამატებითი რისკ-ფაქტორები 

 აივ ინფექცია 

 საინექციო მედიკამენტების მოხმარება 

 ანტიბიოტიკების მოხმარება წარსულში 

MRSA აფეთქებებთან ასოცირებული რისკ-ფაქტორები 

 პატიმრობა 

 სამხედრო სამსახური 

 საზიარო სპორტული ინვენტარის მოხმარება 

 ნემსების, სამართებლის, სხვა ბასრი საგნების საზიარო მოხმარება 



 

დანართი №7.      ჩვილის კვების სახელმძღვანელო   0-12 თვის ასაკში 

 

 

ცხრილი N6.   ჩვილის კვების სახელმძღვანელო32 

  0-4 თვე 4-6 თვე 6-8 თვე 8-10 თვე 10-12 თვე 

დედის რძე და/ან 

გამდიდრებული ჩვილის 

ფორმულა* 

8-12 კვება 

- 60-180მლ /კვებაზე 

- 475-1000მლ დღეში 

4-6 კვება 

- 120-180მლ 

კვებაზე 

- 650-830 მლ 

დღეში 

3-5 კვება 

- 180-240 მლ კვებაზე) 

- 830-1000 მლ დღეში 

3-4 კვება 

- 210-240 მლ კვებაზე 

- 830-1000 მლ დღეში 

3-4 კვება 

- 210-240 მლ კვებაზე 

- 830-1000 მლ დღეში 

ბურღულეული 

- 1 ულუფა = 2 სუფრის 

კოვზი ფაფა, მაკარონი 

- ½ ნაჭერი პური 

- 2 საბავშვო ორცხობილა 

არა არა 2-3 ულუფა დღეში 

- რკინით 

გამდიდრებული 

საბავშვო ფაფა 

- დამბალი რბილი, 

გამომცხვარი პური 

-  დამბალი საბავშვო 

ორცხობილა   

2-3 ულუფა დღეში 

- რკინით გამდიდრებული 

საბავშვო ფაფა 

- რბილი, გამომცხვარი 

პური 

- მაკარონი 

- საბავშვო ორცხობილა  

4 ულუფა დღეში 

- რკინით გამდიდრებული 

საბავშვო ფაფა 

- პური 

- მაკარონი 

- საბავშვო ორცხობილა 

ხილი¶ და ბოსტნეული 

1 ულუფა = 2-3 სუფრის 

კოვზი 

არა არა 1-2 ულუფა დღეში 

- ჩვეულებრივ 

მომზადებული 

დაბლენდერებული 

საბავშვო საკვები, 

ბოსტნეული და ხილი  

- პირველად მიცემისას 

მოერიდეთ ხორცისა 

და ბოსტნეულის 

კომბინირებულ 

სადილებს 

2-3 ულუფა დღეში 

- რბილი, დაჭრილი ან 

დაჭყლეტილი 

ბოსტნეული და ხილი, 

ყოველდღიურად  

4 ულუფა დღეში 

- რბილი, დაჭრილი    ?  

ცილოვანი საკვები 

- 1 ულუფა = 2 სუფრის 

კოვზი საქონლის ან 

ფრინველის ხორცი, 

არა არა ½ - 1 ულუფა დღეში 

- ჩვეულებრივ 

მომზადებული 

ცილოვანი საკვების 

1-2 ულუფა დღეში 

- მოხარშული, რბილი, 

გატარებული ან 

დაბლენდერებული 

2 ულუფა დღეში 

- მოხარშული, რბილი, 

გატარებული ან 

დაბლენდერებული 
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თევზი, პარკოსნები, 

ყველი 

- 1 კვერცხი 

- 1 სუფრის კოვზი თხილის 

კარაქი 

პიურე (ხორცი, 

პარკოსნები, ყველი)  

პირველად მიცემისას 

მოერიდეთ 

კომბინირებულ 

სადილებს 

- დაიწყეთ არაქისის 

კარაქის მიცემაΔ  

ცილოვანი საკვები 

- არაქისის კარაქი, თუ 

პირველი მიცემა ბავშვმა 

კარგად აიტანა Δ 

 

ცილოვანი საკვები 

- არაქისის კარაქი, თუ 

პირველი მიცემა ბავშვმა 

კარგად აიტანა Δ 

შიმშილის ნიშნები - ტირის ან 

მოუსვენარია, 

უყურებს 

მომვლელს, აღებს 

პირს კვების 

პროცესში, რითაც 

გამოხატავს ჭამის 

გაგრძელების 

სურვილს, ხელი 

მიაქვს პირთან 

- ტირის ან 

მოუსვენარია, 

უყურებს 

მომვლელს, აღებს 

პირს კვების 

პროცესში, რითაც 

გამოხატავს ჭამის 

გაგრძელების 

სურვილს 

- წვდება კოვზს ან 

საკვებს, უთითებს 

საკვებზე 

- წვდება ან უთითებს 

საკვებზე 

- გამოხატავს ემოციას 

საკვების დანახვაზე. 

- სიტყვით ან ხმით 

გამოხატავს სპეციფიკური 

საკვების მიღების 

სურვილს* 

დანაყრების ნიშნები - პირიდან აგდებს 

დვრილს, ეძინება, 

წყვეტს წოვას. 

- ატრიალებს თავს 

ძუძუსგან, წყვეტს 

წოვას. 

- შეიძლება მეტად 

გადაიტანოს 

ყურადღება 

გარემოზე  

- ანელებს კვების 

პროცესს, კუმავს პირს, 

პირიდან აგდებს 

საკვებს, ან თამაშობს 

საჭმლით  

- პირიდან აგდებს საკვებს, 

ანელებს ჭამას. 

- აქნევს თავს „მეტი არა"-ს 

სათქმელად 

განვითარების 

ნიშანსვეტები/კვების 

უნარები 

- ჩვილი ავითარებს 

წოვა-ყლაპვა-

სუნთქვის 

კოორდინაციას 

ძუძუთი ან 

ბოთლით კვების 

დროს. 

- ენა მოძრაობს წინა 

და უკანა 

მიმართულებით 

- შეუძლია დაჯდომა 

დახმარებით, 
მუცელზე წოლისას 

ეყრდნობა 

მტევნებს, წევს 

გულმკერდს 

- ზის 

დამოუკიდებლად. 

- შეუძლია მცირე 

საგნების ხელით აღება 

და დაჭერა. 

- იწევს საკვებისკენ ან 

კოვზისკენ. 

- სწავლობს სქელი 

ფაფის პირში 

გაჩერებას. 

- სწავლობს ცოცვას. 

- შეუძლია აიწიოს 

წამოსადგომად. 

- სწავლობს ენის 

მოძრაობას საკვების 

პირში გადაადგილებისა 

და დაქუცმაცების 

მიზნით.  

- იწყებს ქვედა ყბის და 

ენის გამოყენებას 

- იწევს დასადგომად. 

- დგას დამოუკიდებლად და 

დგამს პირველ ნაბიჯებს. 

- დამოუკიდებლად ჭამს 

ხელით. 

- შეუძლია დალიოს 

საწრუპავიდან. 

- შეუძლია დაიჭიროს ჭიქა 

ორი ხელით და გააკეთოს 

ყლუპები. 
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წოვის დროს. - თავს ხრის დაბლა და 

კოვზიდან საკვებს 

იღებს ზედა ტუჩის 

დაწოლით. 

- ცდილობს მუჭებით 

თავისკენ მიიწიოს 

საკვები. 

- შეუძლია საკვების 

ერთი ხელიდან 

მეორეში გადატანა. 

- შეუძლია უფროსის 

მიერ მიწოდებული 

ჭიქიდან დალევა 

საკვების დაქუცმაცების 

მიზნით. 

- თამაშობს კოვზით კვების 

დროს. შეუძლია 

მიიტანოს პირთან, მაგრამ 

ჯერ ვერ იყენებს 

დამოუკიდებლად 

ჭამისთვის.  

- შეუძლია ხელით მყარი 

საკვების 

დამოუკიდებლად ჭამა. 

- შეუძლია ჭიქის 

დამოუკიდებლად 

დაჭერა. 

- შეუძლია მცირე ზომის 

საკვების დაჭერა ცერითა 

და საჩვენებელი თითით. 

- კარგად ღეჭავს. 

- კოვზს უფრო მეტად 

ხმარობს საკვებში 

ჩასადებად,  ვიდრე 

ამოსაღებად. 

- ითხოვს კოვზით 

დამოუკიდებლად ჭამას. 

- სინჯავს სხვადასხვა 

ტექსტურის საკვებს. 

შეინიშვნა: იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს სრულყოფილი მეცნიერული კვლევები, თუ რომელი პროდუქტით ჯობს დამატებითი კვების დაწყება, 

ფოკუსი უნდა გაკეთდეს საკვებზე, რომელიც მდიდარია რკინით და თუთიით. ამის გარდა, აუცილებელია, გათვალისწინებულ იქნას, ბავშვის განვითარება და 

საკვების სხვადასხვა ტექსტურის გასინჯვის საჭიროება.  

 

* მოცულობა ეფუძნება ასაკისთვის შესაბამის კვებით ნორმებს და შესაძლებელია დაკორექტირდეს ჩვილის მოთხოვნილების, დამატებითი საკვების სახეობის 

და/ან ზრდის ტემპის გათვალისწინებით.  

¶ ხილის წვენების მიცემა არ არის რეკომენდებული 12 თვის ასაკამდე 

Δ არაქისი/არაქისის კარაქი ბავშვს უნდა მიეცეს უსაფრთხო კვების პრაქტიკის რეკომენდაციების მიხედვით  
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გამოყენებული ლიტერატურა 

                                                           
1 National Health and Medical Research Council (2012) Infant Feeding Guidelines. Canberra: National 
Health and Medical Research Council. 
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