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1 აბრევიატურები 
 

WHO- World Health Organisation - მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია 

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

AAP-American Academy of Pediatrics - ამერიკის პედიატრიული აკადემია 
SIDS Sudden Infant Death Syndrome - ჩვილის უეცარი სიკვდილის 

სინდრომი 

SUPC Sudden Unexpected Postnatal Collapse - უეცარი მოულოდნელი პოსტნატლური 

კოლაფსი 

DG Duart variant of Galactosemia- გალაქტოზემიის დუარტის ვარიანტი 

H1N1- A ტიპის გრიპის ქვეტიპი H1N1 (ე.წ. ღორის გრიპი) 

SARS COV 2-მწვავე რესპირატორული სინდრომის კორონავირუსი 2 

HTLV Type 1,2 - ადამიანის T უჯრედოვანი ლომფოციტარული ვირუსი ტიპი 1 და 

2 

HIV -Human Immundeficiency Virus-ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსი 

HSV- Herpes Simplex Virus-მარტივი ჰერპესის ვირუსი 

Hep B Vaccine- -ჰეპატიტის B საწინნაღდეგო  (ანტიგენური) ვაქცინა 

HBIG-Hepatitis B Immunoglobulin G-ჰეპატიტი B საწინააღმდეგო 

იმუნოგლობულინი 

CMV- Cytomegalovirus-ციტომეგალოვირუსი 

VLBW -Very Low Birth Weight -დაბადებისას ძალზედ მცირე მასის ახალშობილი 

Lact Med-ჯანდაცვის ნაციონალური ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზა ლაქტაციის 

საკითხებზე 
 

2 პროტოკოლის სათაური 

35 და მეტი გესტაციის ახალშობილთა ძუძუთი კვება სამშობიაროში. 

3 პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები 

1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება ICD10 კოდი 

კონსულტაცია კვების საკითხებზე Z71.3  

მეძუძური ქალის დახმარება და გამოკვლევა  Z39.1  

მშობიარობის შემდგომი რუტინული მეთვალყურეობა. Z39.2  

4 პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი 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. 
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პროტოკოლის შემუშავებისას ძირითად წყაროდ აღებული იქნა ამერიკის 

პედიატრთა აკადემიის მიერ (AAP) შემუშავებული ტექნიკური პროტოკოლები 

ძუძუთი კვებისა და დედის რძის გამოყენების თაობაზე1, 2. ასევე გამოყენებული 

იქნა ავსტრალიის ადრეული ასაკის ბავშვთა კვების კლინიკური გაიდლაინი3, 

ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ძუძუთი კვების ხელშეწყობის 

სტრატეგიული გაიდლაინი4, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

გაიდლაინი ძუძუთი კვებაზე კონსულტირების შესახებ5, Uptodate-ს შესაბამისი 

სტატიები და მსგავს თემებზე სხვა საერთაშორისო მტკიცებულებები. 

გამოყენებული ლიტერატურის სრული ნუსხა პროტოკოლს თან ერთვის. 

5 პროტოკოლის მიზანი და ამოცანები 

პროტოკოლის  მიზანია: ძუძუთი კვების და დედის რძის გამოყენების 

ოპტიმალური პრაქტიკის  შემუშავება - დანერგვა,  და  ამ გზით  კვების, 

ჯანმრთელობისა და განვითარების  როგორც ხანმოკლე, ისე შორეული შედეგების 

გაუმჯობესება ბავშვებში. 

პროტოკოლის ამოცანები: 

 ძუძუთი კვების  და დედის რძის გამოყენების ხელშეწყობისა და მხარდაჭერის    

რეკომენდაციების შემუშავება   

 სამედიცინო პერსონალის განათლება, მათი კონსულტირების უნარ-ჩვევების 

გაუმჯობესება ძუძუთი კვების დაწყების, ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნების 

საკითხებზე  

 საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა ძუძუთი კვებისა და დედის რძის 

სარგებლიანობის შესახებ  

 დედისა და ახალშობილის სპეციფიური პოპულაციისათვის ძუძუთი კვებისა და 

დედის რძის გამოყენების შესახებ ერთიანი მიდგომის შემუშავება  

6 ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი  

პროტოკოლი  და მასში არსებული რეკომენდაციები განკუთვნილია როგორც 

ექიმებისათვის, ისე საშუალო მედ-პერსონალისათვის: ექიმი-ნეონატოლოგი, 

ექიმი-პედიატრი, სამშობიარო სახლის ექთანი, ბებიაქალი, რეზიდენტები. 

თემატიკის მასშტაბურობის გათვალისწინებით, პროტოკოლი, ასევე, 

განკუთვნილია ისეთი ფართო აუდიტორიისთვის, როგორიცაა ჯანდაცვის 

პოლიტიკის ექსპერტი, ტექნიკური და პროგრამული პერსონალი,  არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულნი არიან ახალშობილის, ჩვილების და 

მცირეწლოვანი ბავშვების კვების რაციონალური პროგრამების შემუშავებასა და 

იმპლემენტაციაში.  

7 სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 

პროტოკოლის გამოყენება ნაჩვენებია ნეონატალური/პედიატრიული სერვისის 

მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებებში. 
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8. პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების 

ხარისხი 
 

 

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 

მხარდამჭერი გარკვეული მტკიცებულებები, თუმცა მისი გამოყენებისას 

აუცილებელია სიფრთხილის გამოჩენა.  

ხარისხი D მიუთითებს, რომ მხარდამჭერი მტკიცებულებები სუსტია და ამ 

რეკომენდაციის გამოყენება უნდა მოხდეს სიფრთხილით.  

 

9. დეფინიცია, სინონიმები, ტერმინოლოგია 

 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.  

 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.   
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9.1. პრობლემის აქტუალობა 

ძუძუთი კვება და დედის რძე არის ახალშობილისა და  ჩვილის  ჯანმრთელობის, 

ზრდის და  განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.  თანამედროვე 

მულტიცენტრული კვლევები ცხადყოფს დედის რძის მოკლე და გრძელვადიან 

ეფექტურობას ბავშვის ჯანმრთელობისა და ზრდა-განვითარების მაჩვენებლებზე. 

ის განიხილება, როგორც უსაფრთხო და სრულყოფილი კვების ტიპი.  

მაღალი მტკიცებულების  კვლევებით დადასტურებულია, რომ ძუძუთი კვება 

მნიშვნელოვნად ამცირებს ბავშვებში ისეთი დაავადებების განვითარების რისკს, 

როგორიცაა: შუა ყურის ანთება, მწვავე რესპირატორული ინფექციები, დიარეა, 

ასთმა, სხვა ალერგიული დაავადებები, დიაბეტი, კარდიოვასკულარული 

დარღვევები, ლეიკემია, ცელიაკია, სიმსუქნე და სხვა6,7,8,9. შესაბამისად, 

ახალშობილის და ჩვილის ძუძუთი კვება და/ან დედის რძით უზრუნველყოფა 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საბაზისო საფუძველია. 

UNICEF და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) რეკომენდაციას უწევს 

ძუძუთი კვების ადრეულ დაწყებას დაბადებიდან პირველი საათის განმავლობაში, 

ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებას 6 თვემდე და ძუძუთი კვების გაგრძელებას 2 წლის 

ასაკამდე, თუმცა ამის პრაქტიკაში განხორციელება არც ისე ადვილია. ცნობილია, 

რომ საშუალოდ სიცოცხლის პირველი საათის განმავლობაში, ძუძუსთან მიყავთ 

ახალშობილთა ნახევარზე ნაკლები, ხოლო 6 თვემდე ასაკის 5 ჩვილიდან მხოლოდ 

სამი იმყოფება ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე10. 

  

9.2 ძუძუთი კვების ძირითადი მხარდამჭერი სტრატეგიები 

ძუძუთი კვების/დედის რძის ფართო გამოყენების მხარდაჭერის ძირითადი 

სტრატეგიები კომპლექსურად შეჯამებულია  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის  

(WHO)  მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში „ათი ნაბიჯი წარმატებული ძუძუთი 

კვებისათვის“ (დანართი N1).  აღნიშნული მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს: 

 სამედიცინო დაწესებულების პოლიტიკა ძუძუთი კვების პრაქტიკის 

წარმატებით  დასანერგად .  

 სამედიცინო პერსონალის განათლებას და მხარდაჭერას პერინატალური 

მოვლის სხვადასხვა საფეხურზე  (ანტენატალური, ინტრა და პოსტნატალური) 

ძუძუთი კვების ინიცირების, მონიტორინგის  განხორციელების პროცესში 

9.3. სამედიცინო დაწესებულების პოლიტიკა ძუძუთი კვების წარმატებით   

დასანერგად  

• სამედიცინო დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს „დედის რძის შემცვლელების 

მარკეტინგის საერთაშორისო კოდექსისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის“ 

რეზოლუციის აღსრულება11, 12; (რეკომენდაციის ხარისხი A).  
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•სამედიცინო დაწესებულებებს უნდა ჰქონდეთ წერილობით გაწერილი  

დედა/ახალშობილის კვების პოლიტიკა, რომელიც  დაფუძნებული იქნება  

სარწმუნო რეკომენდაციებზე13, 14 (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

•პერინატალური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება ვალდებულია 

თვალყური ადევნოს დაწესებულების შიგნით ძუძუთი კვების მოცვისა და 

ნებისმიერი დანამატის გამოყენების მაჩვენებელს. ეს საშუალებას მისცემს 

დინამიკაში აკონტროლოს მისი პროგრესი ძუძუთი კვების მხარდაჭერის კუთხით. 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 

 

9.4. სამედიცინო პერსონალის განათლება და მხარდაჭერა 

მიუხედავად იმისა, რომ ექიმები ერთხმად აღიარებენ ძუძუთი კვების 

მნიშვნელობას დედებისა და ჩვილების ჯანმრთელობისთვის, ისინი ხშირად არ 

ფლობენ კლინიკურ უნარებს ძუძუთი კვების შეფასებისა და მართვისთვის15 , 16. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სამედიცინო  პერსონალის გადამზადება და მისი 

კომპეტენციის გაზრდა ძუძუთი კვების დაწყებასა და მასთან ასოცირებული 

პრობლემების მართვაში.  

ყველა დედა საჭიროებს ძუძუთი კვების  მხარდაჭერას, როგორც რუტინული 

ზრუნვის ნაწილს17.  

გაითვალისწინეთ! ძუძუთი კვების წარმატებით განხორციელებისათვის 

მნიშვნელოვანია მომავალი დედის, ოჯახის წევრების ინფორმირებულობა 

ძუძუთი კვების უპირატესობის, ამ პროცესთან ასოცირებული პრობლემების, 

გართულებების შესახებ. (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

თუ არსებობს რაიმე დამატებითი რისკ-ფაქტორი იმისა, რომ  კონკრეტულ 

დედასთან შესაძლებელია  დაყოვნდეს ძუძუთი კვების  ინიცირება და/ან 

სათანადოდ ვერ განხორციელდეს, საჭიროა დროზე მოხდეს ინფორმაციის 

მიწოდება პერინატალური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების მედ-

პერსონალისათვის (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

9.5 პოსტნატალური ფაქტორები ძუძუთი კვების წარმატებით 

განხორციელებისათვის  

დედა-ახალშობილის კანი-კანთან კონტაქტი  და ძუძუსთან პირველი მოჭიდება  

უნდა განხორციელდეს ყველა ახალშობილთან ვაგინალური მშობიარობის და/ან 

საკეისრო კვეთის შემდეგ დაუყოვნებლივ.  გამონაკლისია  შემთხვევები, როდესაც 

მისი განხორციელება უკუნაჩვენებია დედის ან ახალშობილის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გამო. კანი-კანთან კონტაქტის  განხორციელებისას უნდა 

წახალისდეს ძუძუთი კვების პირველი მცდელობა18. აწონვა, გაზომვა და ჩვილის 

რუტინული მოვლა უნდა გადაიდოს პირველი კვების დასრულებამდე19. კანი-
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კანთან კონტაქტის პრაქტიკა ახალშობილს რამდენიმე სარგებელს სთავაზობს20, 

კერძოდ: 

 სიცოცხლის პირველივე საათებში სასიცოცხლო პარამეტრების სტაბილიზაცია 

 ჰიპოთერმიის პრევენცია  

 ახალშობილის კანის დედის მიკრობული ფლორით კოლონიზაცია 

  ჩვილის თანდაყოლილი ძუძუთი კვების ქცევის მანიფესტაციის სტიმულაცია, 

რასაც ხშირად „ძუძუს ძებნას“ უწოდებენ. ეს მათ საშუალებას აძლევს იპოვონ და 

დაიწყონ ძუძუთი კვება სიცოცხლის პირველივე საათის ფარგლებში.  

ძუძუსთან ადრეული პირველი მოჭიდება და კვება ხელს უწყობს ახალშობილთან 

 სისხლში გლუკოზის დონის ნორმალიზაციას სიცოცხლის პირველ დღეებში 

 ექსკლუზიურ ძუძუთი კვების გახანგრძლივებას მინიმუმ ოთხ თვემდე 

გაითვალისწინეთ! სამედიცინო დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს 

დედისათვის იმ მედ-პერსონალის ხელმისაწვდომობა, რომელიც ფლობს უნარებს 

სწორად განახორციელოს უსაფრთხო კანი-კანთან კონტაქტი (იხ. დანართი N2) და 

ძუძუზე პირველი მოჭიდება. (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ენიჭება გაკონტროლდეს ბავშვის უსაფრთხო 

პოზიციაში მოთავსება, რათა თავიდან ავიცილოთ სასუნთქი გზების ობსტრუქცია 

და ასფიქსია. საჭიროა რისკ-ჯგუფის დედა-ახალშობილის იდენტიფიცირება, 

ვისთანაც მაღალია აღნიშნული გართულების განვითარების ალბათობა, მათ 

შორისაა ახალშობილები დაბალი აპგარის ქულებით,  გართულებული 

მშობიარობა, ზედმეტად მძინარე დედა და ახალშობილი21, 22. 

საყურადღებოა მშობიარობისას გამოყენებული ზოგიერთი სამედიცინო ჩარევისა 

და მედიკამენტების გავლენა ძუძუთი კვების ეფექტურ  განხორციელებაზე. 

ახალშობილებში იგი შესაძლოა გამოვლინდეს ძუძუთი კვების ადაპტაციური 

ქცევის დარღვევით და ძუძუთი კვების ადრეული შეწყვეტით23.  გაუტკივარება 

მშობიარობისას, ასევე, დაკავშირებულია ლაქტაციის დაგვიანებულ დაწყებასთან 

(დაბადებიდან >72 საათის შემდეგ). ეს მელოგინეები საჭიროებენ მედ-პერსონალის 

მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას ძუძუთი კვების სიხშირისა და 

ეფექტურობის, ჩვილის ჰიდრატაციის შესაფასებლად24. (რეკომენდაციის ხარისხი 

B). 

დედა-ახალშობილის 24-საათიანი ერთ სივრცეში ყოფნა და მოთხოვნილებითი 

ძუძუთი კვება:  

მიზანია გაძლიერდეს დედა-ახალშობილის კავშირი და ძუძუთი კვების 

თავისუფალი რეჟიმის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. დედამ კვება უნდა 

შესთავაზოს ჩვილის მინიშნებების პასუხად ("მოთხოვნით").  შესაბამისად, 

ახალშობილთა დედებისგან განცალკევება არ უნდა მოხდეს რუტინულად25. 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 
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აუცილებელია დედა-ახალშობილის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.  

სამედიცინო დაწესებულებებს  პროცედურულად უნდა ჰქონდეთ გაწერილი  

დედა-ახალშობილის ერთ სივრცეში ყოფნის  სტანდარტი, რათა თავიდან აიცილონ 

ძუძუთი კვების პროცესთან ასოცირებული ახალშობილთა ავადობისა და 

სიკვდილიანობის ორი მნიშვნელოვანი მიზეზი, კერძოდ: 

1. უეცარი მოულოდნელი პოსტნატალური კოლაფსი (SUPC) 

განისაზღვრება, როგორც სიცოცხლის პირველ კვირაში მოულოდნელად 

განვითარებული კოლაფსი  35 კვირაზე მეტი გესტაციური ასაკის, ჯანმრთელ 

ახალშობილებში, რომლებსაც აღენიშნებოდათ ნორმალური აპგარის მაჩვენებლი.   

SUPC იშვიათი პათოლოგიაა, დიდ ბრიტანეთში მისი პრევალენსია 2 შემთხვევა– 

100000 ახალშობილზე. შემთხვევათა 1/3 ფიქსირდება დაბადებიდან პირველ 2 

საათში, დანარჩენი სიცოცხლის პირველი 2-24 სთ-ის ფარგლებში. შემთხვევათა 

ნახევარი იდიოპათიურია, დანარჩენ ნაწილში კი მისი განვითარება სავარაუდოდ 

განპირობებულია სხვადასხვა თანდაყოლილი ანომალიით. ჩვილებში SUPC-ის 

რისკ-ფაქტორებს მიეკუთვნება:  

 მელოგინე ქალის მიერ ძუძუთი კვების პირველი მცდელობა;   

 ჩვილების ძილის რისკის  შემცველი პრაქტიკა (მაგ: საწოლის გაზიარება);  

 პირველმშობიარე დედა და მეთვალყურის გარეშე დარჩენილი გამოუცდელი 

მშობლები;     

 ახალშობილის სივრცეში მობილური ტელეფონის  გამოყენება.   

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, SUPC-ის პრევენციის მიზნით 

რეკომენდირებულია26: 

 დაბადებიდან პირველ 2 საათში კანით-კანთან კონტაქტისა და ძუძუზე 

პირველი მოჭიდების მუდმივი მონიტორინგი კვალიფიციური მედ-პერსონალის 

მხრიდან; 

 სამედიცინო პერსონალს ჩატარებული უნდა ჰქონდეს ტრენინგი ჩვილის 

უსაფრთხო პოზიციების შესახებ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სასუნთქი 

გზების გამავლობა. 

გაითვალისწინეთ!  SUPC-ის ეტიოლოგია ხშირად უცნობია, ნაწილი რისკის-

ფაქტორებისა მსგავსია ჩვილ ბავშვთა უეცარი სიკვდილის სინდრომის (SIDS), 

სავარაუდოა, რომ შეიძლება არსებობდეს საერთო პათოფიზიოლოგიური 

მექანიზმი.  

2. ჩვილის დავარდნა/დაცემა მშობიარობისას და/ან შემდგომ 

ამ გართულების განვითარების რისკ-ჯგუფია ახალშობილები, რომლებიც 

დაიბადნენ ეპიდურული ანესთეზიის ფონზე და/ან რომელთა მშობელს 

აღენიშნება ძილიანობა და შესაძლებელია ჩაეძინოს ჩვილით ხელში27,28. 

შესაბამისად, უსაფრთხოების მიზნით საჭიროა29:  



10 

 

  

 რისკ-ჯგუფის დედების მეთვალყურება ძუძუთი კვების დროს   მზრუნველი 

პარტნიორის და/ან კვალიფიციური მედ-პერსონალის სახით (რეკომენდაციის 

ხარისხი B). 

 მეთვალყურის არარსებობის შემთხვევაში,  დედას ეძლევა რეკომენდაცია 

ჩვილის კვების დროს გამოიყენოს  საწოლი ბრტყელი, მყარი,  და დახრილი 

ზედაპირით რბილი ობიექტების გარეშე. (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

 დედას ურჩიეთ, რომ ჩვილი საკვების მიღების შემდეგ მოათავსოს ჩვილის 

საწოლში და/ ან გამოიძახოს დამხმარე პერსონალი. (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

10. ძუძუთი კვების განხორციელების საბაზისო პრინციპები 

გაითვალისწინეთ! ეფექტური ძუძუთი კვების განხორციელებისათვის 

აუცილებელია ძუძუთი კვების ადრეული ინიცირება, კერძოდ, დაბადებიდან 

სიცოცხლის ერთ საათში. (რეკომენდაციის ხარისხი A).  

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).Error! Bookmark not defined. ეფექტურად 

წარმოებულ პირველ ძუძუთი კვებას თან ახლავს მთელი რიგი დადებითი 

ეფექტები, კერძოდ:    

- ხელს უწყობს დედის რწმენის განმტკიცებას, რომ მას შეუძლია 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.  

- ძუძუთი კვების ადრეული დაწყება ხელს უწყობს საშვილოსნოს შეკუმშვას და 

იცავს ქალს მშობიარობის შემდგომი სისხლდენის განვითარებისგან. 

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). 

ჯანმრთელი ახალშობილი იკვებება მოთხოვნილების მიხედვით, მინიმუმ 8-12-

ჯერ 24 საათში, გარკვეული ვარირებით, რაც განპირებებულია დედისმიერი და 

ბავშვისმიერი ფაქტორებით და რძის გამომუშავების ეფექტურობით30. ძუძუთი 

კვების წარმატებით განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია მშობელი (დედა) 

ყურადღებით დააკვირდეს ჩვილის კვების მზაობის ნიშნებს, როგორიცაა: 
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 თავის შემობრუნება ძუძუსკენ,  

 პირის გაღება და დახურვა,  

 ტუჩების გაძლიერებული მოძრაობა,  

 ხელის თითების აქტიური წოვა31.  

 ყურადღება მიაქციეთ!!! ტირილი შიმშილის გვიანი ნიშანია, ამიტომ მშობლებმა 

უნდა წაახალისონ, რომ კვებონ ჩვილი, როდესაც ის დაიწყებს კვების ნიშნების 

გამოვლენას, ვიდრე დაელოდონ ტირილს.  

დედები, რომელთა ჩვილებს კვების დროს მკერდზე ეძინებათ, უნდა შეეცადონ 

პერიოდულად ბავშის გააქტიურებას სხვადასხვა გზით: საფენის გამოცვლა, თავის, 

ზურგის, ხელისგულებისა და/ან ტერფების მსუბუქი მასაჟი. დედას, ასევე, 

შეუძლია წაახალისოს ჩვილის კვება წოვის პროცესში მკერდის ხელით მსუბუქი 

შეკუმშვით.  ამ მიზნით, ასევე, რეკომენდებულია, რომ მეძუძურმა დედამ  კვების 

დასაწყისში აწარმოოს ხსენის და/ან რძის მცირე პორციის გამოწველა და მიაწოდოს 

ბავშვს კოვზის ან ფინჯანის გამოყენებით32.  

ჩვილის კვებით დაკმაყოფილების/დანაყრების ნიშნებია:  

 კვების მზაობის ნიშნების გაქრობა; 

 მშვიდი სახის გამომეტყველება; 

 დაშვებული ხელები. 

11 ძუძუთი კვების პროცესის ოპტიმიზაცია და მისი შეფასება 

ძუძუთი კვების ოპტიმიზაციაზე ზრუნვა იწყება სამშობიარო სახლში, მედ-

პერსონალი სრულად აწვდის დედას ინფორმაციას ჩვილის კვების მზაობის და  

დაკმაყოფილების/დანაყრების ნიშნების შესახებ.  

მნიშვნელოვანია ძუძუთი კვების პოზიციის შერჩევისას დედასთან კომფორტის 

შეგრძნების შექმნა, კერძოდ: 

 მეძუძური დედა ძუძუთი კვების დროს არ უნდა დაიძაბოს; 

 არ უნდა იყოს მკვეთრად მოხრილი;  

 წოვის დროს არ უნდა ჰქოდეს  ძუძუს მიდამოში ტკივილის შეგრძნება; 

 ჩვილის თავის, ჭიპის და მენჯის მიდამო მდებარეობს ისე, რომ კისერი არ არის 

მოხრილ პოზიციაში, რაც უზრუნველყოფს საკვების უსაფრთხო ყლაპვას;  

 ჩვილის მუცელი იმგვარად არის მჭიდროდ მიკრული დედის სხეულთან, რომ 

ადვილად შეუძლია მკერდთან მიახლოება თავის ოდნავი უკან გადაწევის გზით 

(ე.წ. პოზიცია „ჩახუტება“);  

  ჩვილი აღებს პირს და ემზადება წოვისათვის. 
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ეფექტური ძუძუთი კვების ოპტიმიზაციის მიზნით, აუცილებელია შეფასდეს 

ჩვილის ძუძუზე სწორი მოჭიდების  ნიშნები:  

 ბავშვი მთელი სხეულით შემოტრიალებულია დედისკენ და ეხება მის სხეულს; 

 პირი ფართოდაა გაღებული და ტუჩის ლორწოვანი ჩანს; 

 ლოყები გამობერილია და არ მონაწილეობს წოვის აქტში; 

 ბავშვის ნიკაპი მიბჯენილია ძუძუზე; 

 ბავშვის პირის ღრუში დვრილთან ერთად მოთავსებულია არეოლას 2-2,5სმ;  

 ბავშვის ზედა ტუჩთან არეოლას უფრო მეტი ნაწილი ჩანს, ვიდრე ქვედა 

ტუჩთან; 

 1-2 წოვით აქტს მოყვება ყლაპვა; 

 ბავშვი კმაყოფილია და მშვიდი; 

 დედა არ განიცდის ტკივილს. 

ყურადღება მიაქციეთ!  ძუძუ უნდა მოთავსებული იყოს ბავშვის პირის ღრუს ზედა 

ნაწილში, იმგვარად, რომ ჩვილის ენა ედებოდეს ძუძუს  ძირს და არა თავს. ეს კი 

უზრუნველყოფს სადინრებიდან რძის თავისუფალ გადმოდინებას და აგვარიდებს 

ძუძუს თავების ტრამვატიზაციას.  

ძალზედ მნიშვნელოვანია ძუძუთი კვების შემდგომ ძუძუს დვრილების ფორმის 

შეფასება.  კომპრესირებული და მკვეთრად დახრილი ძუძუს დვრილები 

მიუთითებს მათ არასწორ პოზიციაზე პირის ღრუში და ბავშვის ენით მათ 

ტრამვულ დაზიანებაზე. ასეთ შემთხვევაში, დედა უნდა შეეცადოს თითით 

მოახდინოს მკერდის რეპოზიცირება, რათა თავიდან აცილებული იქნას რბილი 

ქსოვილის შემდგომი დაზიანება. ძუძუს თავების ტრამვული დაზიანებისას 

ადგილობრივი საშუალებების რუტინული გამოყენება არ არის რეკომენდებული. 

მათ შეიძლება ხელი შუწყონ ტრამვული დაზიანების ხარისხის შემცირებას და არ 

მოაგვარონ ძირითადი პრობლემა. 

12 დედა/ჩვილის განსაკუთრებული მდგომარეობები და ძუძუთი კვება 

12.1 ანკილოგლოსია  

 ჩვილებში უნდა შეფასდეს, თუ რამდენად აქვს ჩვილს შეზღუდული ენის 

მოძრაობა.  რიგ შემთხვევებში, ახალშობილს შეუძლია წარმატებით იკვებოს 

ძუძუთი  სხვა ჩარევის გარეშე. 

 თუ ძუძუთი კვების პრობლემები შენარჩუნებულია, განიხილება ფრენოტომიის 

ჩატარება33. 

12.2. მაგარი და რბილი სასის დეფექტი 

უმეტესად ჩვილის კვება ხორციელდება გამოწველილი დედის რძით 
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12.3. მეტაბოლური დარღვევები ჩვილებში  

 კლასიკური გალაქტოზემია ძუძუთი და/ან დედის რძით კვების აბსოლუტურ 

უკუჩვენებას წარმოადგენს. გამონაკლისია გალაქტოზემიის ე.წ. დუარტეს 

ვარიანტი (DG), როდესაც დედის რძე არ წარმოადგენს უკუჩვენებას. 

 სხვა მეტაბოლური დაავადებები (ორგანული აციდემია, ამინოაციდოპათია, 

ცხიმოვანი მჟავების ოქსიდაციის დარღვევები და შარდმჟავა ციკლური 

დარღვევები) თავსებადია ძუძუთი კვებასთან და დედის რძის მიღებასთან. 

 ფენილკეტონურია - ცნობილია, რომ დედის რძე ხასიათდება ფენილალანინის 

დაბალი შემცველობით სტანდარტულ საკვებ ფორმულასთან შედარებით და 

შეადგნეს 46მგ/100მლ. თანამედროვე რეკომენდაციების თანახმად,  აუცილებელია, 

შეზღუდული რაოდენობით შენარჩუნებული იყოს დედის რძე ამინომჟავურ 

ფორმულასთან ერთად (რომლითაც დაკმაყოფილებული უნდა იყოს ცილაზე 

მოთხოვნილების 75%) იმ პროპორციით, რაც საშუალებას მოგცემს სისხლში 

შენარჩუნდეს ფენილალანინის დასაშვები მაჩვენებელი  და უზრუნველყოფილი 

იყოს  ჩვილის ადექვატური ზრდა-განვითარება34. 

 ნეკერჩხლის სიროფის დაავადება - რეკომენდებულია ფორმულა, რომელიც არ 

შეიცავს ლეიცინს, იზოლეიცინს და ვალინს, თუმცა მცირე რაოდენობით დედის 

რძის მიღება დასაშვებია ფრთხილი მონიტორინგის პირობებში. 

ყურადღება მიაქციეთ! დაავადებების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, 

რეკომენდებულია ბავშვის ზრდა-განვითარება და ლაბორატორიული მონაცემები 

პედიატრთან ერთად შეფასებული იქნას ექიმი-გენეტიკოსის და მეტაბოლური 

დარღვევების სპეციალისტის მიერ.  

12.4. ბრტყელი ან ჩაბრუნებული ძუძუს თავები  და ძუძუთი კვება 

 მნიშვნელოვანია დედას ანტენატალურ კლინიკაში მიეწოდოს ინფორმაცია 

სავარაუდო სირთულეების და ახალშობილის ძუძუზე სწორი მოჭიდების 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შესახებ (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

 სამშობიარო სახლში ასეთი დედები საჭიროებენ კვალიფიციური მედ-

პერსონალის განსაკუთრებულ თანადგომას, რათა წარმატებულად 

განხორციელდეს ძუძუზე პირველი მოჭიდება.35 

 ეფექტურია კვების წინ ძუძუს არეოლის მიდამოს ნაზი მასაჟი თითებით, 

რომლის ფონზე ძუძუს თავები უფრო მეტად ვიზუალდება და ბავშვს 

უადვილდება ჩაჭიდება (რეკომენდაციის ხარისხი C). 

 ძუძუს სილიკონის ფარის გამოყენება, სანამ ჩვილი ისწავლის აქტიურ 

მოჭიდებას ძუძუზე - დინამიკაში შესაძლებელია გადასვლა  ძუძუთი კვებაზე 

სილიკონის ფარის გარეშე. (რეკომენდაციის ხარისხი C). 

12.5. მეძუძური დედა და ინფექციური დაავადებები 

გაითვალისწინეთ!!! დედის ინფექციების უმეტესობა თავსებადია ძუძუთი 

კვებასთან. ხელების ჰიგიენა და სამედიცინო ნიღბის გამოყენება, ძუძუთი კვების 
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დროს, წარმოადგენს უნივერსალურ პრევენციულ საშუალებას მწვავე 

რესპირატორული ინფექციების დროს 36, 37 . 

 ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსი (HIV) -  ძუძუთი  და/ან დედის რძით 

კვება არ არის რეკომენდებული ; 

 ბრუცელოზი არანამკურნალები ფორმის დროს რეკომენდებულია დედის 

რძისაგან თავის შეკავება. მკურნალობის ფონზე, დედამ უნდა გაიაროს შესაბამისი 

დარგის ექსპერტთან კონსულტაცია, თუ როდის არის უსაფრთხო ბავშვისათვის 

ძუძუთი და/ან დედის რძით კვება.  

 ადამიანის T უჯრედოვანი ლიმფოტროფული ვირუსის (ტიპი 1 და 2) (HTLV)- 

ძუძუთი და/ან დედის რძით კვება რეკომენდებული არ არის; 

 საეჭვო ან დადასტურებული ებოლას დაავადება - ძუძუთი და/ან დედის რძით 

კვება უკუნაჩვენებია;  

 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 ; 

 ტუბერკულოზი - დედის კონტანგიოზურობის შემთხვევაში საჭიროა 

ახალშობილის დაუყოვნებლივ განცალკევება. რეკომენდირებულია გამოწველილი 

დედის რძის გამოყენება, გარდა ტუბერკულოზური მასტიტისა (იშვიათი 

მდგომარეობა). განიხილეთ ძუძუთი კვების დაწყება, თუ დედას მკურნალობა 

ჩაუტარდა (მინიმუმ 2 კვირის ხანგრძლივობით) და არ არის ინფიცირების რისკი 

(მაგ: უარყოფითი ნახველის ნიმუში პათოგენზე); 

 H1N1 ინფექცია (ე.წ. ღორის გრიპი) - ინფექციის მწვავე პერიოდში 

რეკომენდებულია ახალშობილის დროებითი სეპარაცია, სანამ დედა არ გახდება 

აფებრილური >24სთ და დარწმუნდით, რომ დედა ფლობს ჰიგიენური ნორმების 

დაცვის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს (სამედიცინო ნიღაბი, ხელის დაბანა-

დამუშავება)38.    

 კორონავირუსული ინფექცია (SARSCOV-2) - უმეტეს შემთხვევაში 

მოწოდებულია ძუძუთი კვების გაგრძელება ნიღბისა და ჰიგიენის უნივერსალური 

საშუალებების დაცვის ფონზე39; 

 დედა ჰეპატიტი B ანტიგენ დადებითი მიზანშეწონილია ძუძუთი კვების 

ინიცირება.  მნიშვნელოვანია სიცოცხლის პირველ 12სთ-ში ახალშობილს 

ჩაუტარდეს როგორც აქტიური (HBV), ისე პასიური იმუნიზაცია (HBIG); 

 დედა ჰეპაპატიტი C ანტიგენ დადებითი არ წარმოადგენს ძუძუთი კვების 

უკუჩვენებას. იმ შემთხვევაში, თუ დედას აღენიშნა ძუძუს რბილი ქსოვილის 

ტრავმული დაზიანება (ნახეთქების სახით) რაციონალურია დროებით თავი 

შევიკავოთ  ძუძუთი კვებისაგან დაზიანებულ მხარეზე და/ან მოვახდინოთ რძის 

გამოწველა  ჰიგიენური წესების დაცვის ფონზე; 
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 ჩუტყვავილა - თუ დედას გამოეხატა მწვავე ინფექციის კლინიკური 

სიმპტომოკომპლექსი მშობიარობამდე 5 დღით ადრე ან მშობიარობიდან 2 დღის 

შემდგომ უნდა მოხდეს ბავშვის დედისაგან განცალკევება და რეკომენდებულია 

გამოვიყენოთ გამოწველილი დედის რძე; 

 დედა  სეროპოზიტიური ციტომეგალოვირუსულ (CMV) ინფექციაზე- დროულ 

ახალშობილთა ძუძუთი კვება არ არის უკუნაჩვენები. ძალზედ მცირე მასის 

ახალშობილებში (VLBW დაბადების მასა <1500გ), მედ-პერსონალმა 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;  

 მასტიტი რეკომენდებულია ძუძუთი კვების გაგრძელება. რიგ შემთხვევებში, 

დედისათვის უფრო კომფორტულია რძის გამოწველა, ანტიბაქტერიული 

თერაპიის შერჩევისას ექიმმა უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის ინტერესები.  

მასტიტი შეიძლება გართულდეს აბსცესით და საჭიროებდეს დრენირებას. 

აღნიშნულ შემთხვევაში, თუ რჩება რისკი დაინფიცირებულ კერასთან ჩვილის 

უშუალო კონტაქტის, ძუძუთი კვებისაგან დროებით თავი უნდა იქნეს 

შეკავებული.40 

12.6 მეძუძური დედა და ალკოჰოლის მოხმარება 

გაითვალისწინეთ! ალკოჰოლი არ არის გალაქტოგოგი. დედის რძეში ალკოჰოლი 

მაქსიმალურ კონცენტრაციას აღწევს მისი მიღებიდან 30-60 წთ-ის შემდეგ; 

 დასაშვებია ალკოჰოლის 1 სტანდატული დოზის მიღება დღეში ( 140 მლ ღვინო, 

336 მლ ლუდი ან 42 მლ დისტილირებული სპირტი), იმ პირობით, რომ ძუძუთი 

კვება ან რძის გამოწველა განხორციელდება ალკოჰოლის მიღებიდან 2 საათის 

შემდგომ41; 

 2-ზე მეტი სტანდარტული დოზის ალკოჰოლის მიღების შემთხვევაში ძუძუთი 

კვება არ არის რეკომენდებული (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

12.7. მეძუძური დედა და თამბაქოს მოხმარება 

 თამბაქო მნიშვნელოვნად ამცირებს რძის პროდუქციას და ძუძუთი კვების 

ხანგრძლივობას; 

 მეძუძურ დედას ეძლევა რეკომენდაცია შეწყვიტოს თამბაქოს გამოყენება 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 

  ოჯახში მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ პასიური მწეველობის შანსი.თუ დედა, 

მაინც, ბოლომდე უარს არ ამბობს ამ მავნე ჩვევაზე, რეკომენდებულია თამბაქო 

მოიხმაროს ძუძუთი კვების შემდგომ. 
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 არ შეიძლება თამბაქოს მოხმარება უშუალოდ ძუძუთი კვების პროცესში 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 

12.8 მეძუძური დედა და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება 

გათვალისწინეთ! საჭიროა, ახალშობილი მუდმივად შეფასდეს აბსტინენციის 

სინდრომის კლინიკური მანიფესტაციის მხრივ.  

 ოპოიდები, კოკაინი, ფენციკლიდინი სრული უკუჩვენებაა ძუძუთი კვებისა 

და/ან დედის რძის გამოყენებისათვის. 

 მარიხუანა - მისი გამოყენება მეძუძურ ქალებში არ არის რეკომენდებული. 

დედას უნდა მიეცეს ინფორმაცია, რომ მაღალია რისკი მარიხუანას 

მეტაბოლიტების ტოქსიური ზემოქმედებისა ახალშობილის ცენტრალურ ნერვულ 

სისტემაზე42 ; 

 მეტადონი ან ბუპრენოფრინი - ჩანაცვლებითი თერაპიის დროს 

რეკომენდებულია ძუძუთი და/ან დედის რძით კვება; 

12.9  მეძუძური დედა და სხვა მედიკამენტები 

 მედიკამენტებიდა რადიოლოგიური საკონტრასტო ნივთიერებები, უმეტეს 

შემთხვევაში, თავსებადია ძუძუთი და დედის რძით კვებასთან; 

ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით მიზანშეწონილია ფარმაკოლოგიური 

ცნობარის და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერნეტ რესურსების 

გამოყენება, ამ თვალსაზრისით ფართოდ მოხმარებადია ჯანდაცვის ნაციონალური 

ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზა ლაქტაციის საკითხებზე (LacT Med)43. 

13. დედის რძის გამომუშავების  ეფექტურობის შეფასება 

არსებობს ზოგადი პრინციპი, რომ დედის მხრიდან რძის მიწოდება პასუხობს 

ჩვილის მოთხოვნას. შესაბამისად, ოპტიმალური კვებისათვის საჭიროა 

განხორციელდეს მინიუმ  8-ჯერადი კვება 24სთ-ში.  ჩვილის აქტივობის 

პროპორციულად მატულობს რძის პროდუქცია გაზრდილი მოთხოვნიდან 24-დან 

48 საათამდე შუალედში44.  

თუ ჩვილს აქვს მომატებული ძილიანობა, დედა უნდა ეცადოს მის გამოღვიძებას 

ხელისა და ფეხისგულების ნაზი მასაჟით, მკერდის არასრული დაცლის 

შემთხვევაში საჭიროა ვაწარმოოთ მისი დაცლა (რძის გამოწველა)  ხელით ან 

ელექტრომქაჩის  მეშვეობით. 

რძის არაოპტიმალური გამომუშავება შეიძლება განპირობებული იყოს როგორც 

დედისმიერი, ისე ჩვილისმიერი მიზეზებით (იხ. დანართი N3). ამ რისკ-

ფაქტორების იდენტიფიცირებისას აუცილებელია კვალიფიციური მედ-

პერსონალის და/ან პარტნიორის მხარდაჭერა. 

გაითვალისწინეთ! სწორი ძუძუზე მოჭიდება, ხშირი კვება, მკერდის სრული 

დაცლა, ზრდის დედის რძის გამომუშავების ეფექტურობას და ახდენს სარძევე 

ჯირკვლის შეშუპების პრევენციას. (რეკომენდაციის ხარისხი A). 
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14. ჩვილის არაეფეტური (სუბოპტიმალური) ძუძუთი კვება45  

ჩვილებში არაეფექტური (სუბოპტიმალური) ძუძუთი კვების კლინიკური ნიშნები, 

რომლებიც საჭიროებენ შეფასებას, შემდეგია: 

 არარეგულარული კვება (უნდა იკვებოს მინიმუმ 8-ჯერ 24 სთ-ში); 

 ნაწლავთა მოქმედების არ არსებობა 24 სთ-ში; 

 შარდმჟავა კრისტალები საფენზე; 

 მშრალი ლორწოვანი გარსი; 

 დაქვეითებული კანის ტურგორი; 

 მძიმე დეჰიდრატაციის ფონზე ახალშობილთან შეიძლება გამოვლინდეს 

ჩაცვენილი თვალები და ჩავარდნილი ყიფლიბანდი. 

გაითვალისწინეთ: თანამედროვე რეკომენდაციით ახალშობილის მასის 

პირველადი დანაკარგის შეფასება ხდება ე.წ. ახალშობილის მასის კლების 

ნორმოგრამების (NEWT) გამოყენებით, სადაც გათვალისწინებულია ახალშობილის 

როგორც გესტაციური ასაკი, ისე პოსტნატალური ასაკი და მშობიარობის ტიპი46. 

(www.newbornweight.org).  75 პერცენტილზე მეტი მასის დაკარგვა საჭიროებს 

შეფასებას და მიზეზის გამოვლენას როგორც ახალშობილის, ისე დედის მხრივ. თუ 

ახალშობილის მასის კლება გრძელდება ადრეული გაწერის პირობებში 

სიცოცხლის მე-5-6 დღის შემდგომაც, საჭიროა შეფასებული იქნას ექიმი-

პედიატრის მიერ.  

კვების ეფექტურობის შეფასების მიზნით რეკომენდებულია ე.წ. კვების 

ეფექტურობის შეფასების ფურცლის გამოყენება47 (იხ. დანართი N4). შეფასება უნდა 

მოხდეს ახალშობილის სამშობიარო სახლიდან გაწერამდე 8 სთ-ით ადრე 

კვალიფიციური მედპერსონალის მიერ48. 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ცალკე, თავად ძუძუთი კვების პროცესის 

შეფასება, რაც საშუალებას მოგვცემს დროულად გამოვავლინოთ სხვადასხვა 

(როგორც დედისეული, ისე ჩვილისმიერი) მიზეზები, რაც აფერხებს ძუძუთი 

კვების პროცესს და მოვახდინოთ მისი კორექცია (იხ. დანართი N5 ძუძუთი 

კვებაზე დაკვირვების ფურცელი). 

15 ძუძუთი და დედის რძით კვებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები 

15.1. კვების შევსება  დედის რძის შემცვლელი  საკვები ნარევებით 

გაითვალისწინეთ! სამშობიარო სახლის მედ-პერსონალი უნდა იყოს 

მაქსიმალურად ორიენტირებული თავიდან აიცილოს ხელოვნური საკვები 

ნარევების მიცემა ჩვილებზე 49(რეკომენდაციის ხარისხი A). 

საკვები ნარევების მიღება უნდა განხილულ იქნას შემდეგ შემთხვევებში: 

http://www.newbornweight.org/
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 სპეციფიკური მდგომარეოება  ჩვილისა და დედის მხრიდან (იხ. თავი N11 

დედა/ჩვილის განსაკუთრებული მდგომარეობები და ძუძუთი კვება); 

  დედის რძის არასაკმარისი მიღების კლინიკური ნიშნების მანიფესტაციისას (იხ. 

თავი N13 არაეფექტური ძუძუთი კვება).  

გაითვალისწინეთ! თუ ჩვილის მიერ საკვების მიღება არაადეკვატურია, მაგრამ 

დედის რძის მარაგი საკმარისია, ჩვილი უნდა იკვებებოდეს მხოლოდ 

გამოწველილი დედის რძით. 

 როდესაც ჩვილისათვის საკვები ნარევების მიღება სამედიცინო თვალსაზრისით 

აუცილებელია, ისინი უნდა მიეცეს ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში, 

მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ პირველივე შესაძლებლობისთანავე აღვადგინოთ 

ძუძუთი კვება50.  

 საკვები ნარევების მიცემის შემთხვევაში, ჩვილმა კვება აუცილებლად უნდა 

დაიწყოს ჯერ ძუძუთი და მხოლოდ შემდგომ მიეცეს ხელოვნური ნარევი, რათა 

შენარჩუნებული იყოს ძუძუთი კვების პრაქტიკა51. 

 ძუძუთი კვების მედიცინის აკადემია რეკომენდაციას უწევს დროულ 

ჯანმრთელ ახალშობილებში საკვები ნარევების გამოყენების შემდეგ სქემას 

(პოსტნატალური ასაკის გათვალისწინებით): სიცოცხლის პირველი 24 სთ-2-

10მლ/კვებაზე, 24-48 სთ-5-15 მლ/კვებაზე, 48-72 სთ-15-30 მლ/კვებაზე, 72-96 სთ-30-

60 მლ/კვებაზე.  

 რეკომენდებულია ჩვილს საკვები ნარევი მიეცეს ალტერნატიული ტექნიკით, 

როგორიცაა: შპრიცის, ჭიქის, კოვზის გამოყენება, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული  სირთულეები ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე დაბრუნების 

პერიოდში52. 

15.2. ვიტამინებისა და მინერალების დანამატები 

 სიცოცხლის პირველ დღეს ყველა ახალშობილთან რუტინულად უნდა 

გამოყენებული იქნას  ვიტამინი K 0,5-1.0 მგ ინტრამუსკულარულად53 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 

 ორალური ფორმის ვიტამინი K-ს გამოყენება ჰემორაგიული დაავადების 

პროფილაქტიკის მიზნით არ არის რეკომენდებული.  

 ყველა ჩვილს, რომელიც იმყოფება ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე, ან იღებს 

საკვებ ფორმულას დღე-ღამეში მოცულობით <784 მლ,  სამშობიარო სახლიდან 

გაწერისას რუტინულად ენიშნება ვიტამინი D 400 IU დღეში54. ალტერნატიულ 

გზად განიხილება მეძუძური დედისათვის ყოველდღიურად 6400IU D ვიტამინის 

მიღება55(რეკომენდაციის ხარისხი A). 
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15.3 საწოვარას გამოყენება 

 საწოვარას გამოყენება ლაქტაციის დაწყებამდე და მის შემდეგ არ ამცირებს 

ძუძუთი კვების ხანგრძლივობას 4 თვის ასაკამდე.  დღემდე არ არის საკმარისი 

მტკიცებულება ჩვილებსა და დედებზე საწოვრების პოტენციური ზიანის შესახებ.56 

 დღენაკლულ ბავშვებში საწოვარას გამოყენება არაკვებითი მიზნით ხელს 

უწყობს ორალური ტიპის კვებაზე მათ დროულ გადასვლას და ამცირებს 

ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობას57 (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

 დროულ, ჯანმრთელ ახალშობილებში საწოვარას გამოყენება დედებმა უნდა 

თავად  გადაწყვიტონ პირადი პრეფერენციებიდან გამომდინარე. ჯანმრთელობის 

მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) რეკომენდაციას უწევს, რომ მაქსიმალურად 

გავზარდოთ დედის ინფორმირება ძუძუთი კვების უპირატესობის შესახებ, მათ 

სრულყოფილად შევასწავლოთ ჩვილის კვების მზაობის და  

დაკმაყოფილების/დანაყრების ნიშნები, ძუძუზე სწორად მოჭიდების ტექნიკა, 

რათა თავიდან აცილებული იქნას ძუძუთი კვებასთან ასოცირებული რიგი 

გართულებები.  

 საწოვარას გამოყენება დაკავშირებულია ჩვილებში SIDS-ის სიხშირის 

შემცირებასთან, მისი  თანმიმდევრული და რუტინული გამოყენებისას58 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 

15.4. პერინატალური დაწესებულებიდან დედა/ახალშობილის გაწერა 

 სამშობიარო სახლიდან ახალშობილის გაწერისას სათანადო დოკუმენტაციაში 

უნდა იყოს  მითითებული   კვების ტიპი და მასა.  

 დროული, ჯანმრთელი ახალშობილი ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე, 

დამაკმაყოფილებელი კლინიკური სტატუსით განმეორებით უნდა შეფასდეს 

სამშობიარო სახლიდან გაწერიდან 2 კვირის განმავლობაში. თანამედროვე 

რეკომენდაციების თანახმად, უმჯობესია, აღნიშნული შეფასება წარმოებულ 

იქნას  დაწესებულებიდან გაწერიდან 48 სთ-ის შემდგომ. 

 შემდგომი ამბულატორიული ვიზიტების დრო დამოკიდებულია ჩვილის 

კვებაზე, კლინიკურ მდგომარეობაზე და რისკ-ფაქტორებზე. ზოგიერთ 

ახალშობილს შეიძლება დასჭირდეს უფრო ხშირი შეფასება სრულყოფილი 

ძუძუთი კვების ჩამოყალიბებამდე. 
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16 რეკომენდაციები 

1. თანამედროვე სარწმუნო კვლევები რეკომენდაციას უწევენ ექსკლუზიურ 

ძუძუთი კვებას სიცოცხლის პირველი 6 თვის განმავლობაში, და მხარს უჭერენ 

ძუძუთი კვების გაგრძელებას 2 წლამდე ან მეტად. (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

2. პერინატალური სერვისის მიმწოდებელ ყველა დააწესებულებას უნდა მიეცეს 

რეკომენდაცია დაწესებულების შიგნით შეიმუშაოს და დანერგოს  დედა/ჩვილის 

მოვლის პრაქტიკა, რომელიც აუმჯობესებს ძუძუთი კვების ადრეულ დაწყებას, 

ხანგრძლიობას და ექსკლუზიურობას. მათი აქტივობის საფუძვლად უნდა 

გამოყენებული იქნას  ჯანმო-ს მიერ შემუშავებული სტრატეგია „ათი ნაბიჯი 

წარმატებული ძუძუთი კვებისათვის“. (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

3. სამედიცინო დაწესებულებები უნდა ზრუნდავდნენ სათანადო სამედიცინო 

პერსონალის განათლებაზე და კლინიკური უნარ-ჩვევების დახვეწაზე ეფექტური 

ძუძუთი კვების განსახორციელებლად. მათ  სრულყოფილად უნდა მიაწოდონ 

მშობლებს ინფორმაცია ძუძუთი კვებისა და დედის რძის უპირატესობის შესახებ 

ჩვილის ჯანმრთელობასა და ზრდა-განვითარების მოკლე თუ შორეულ 

შედეგებზე.  (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

4. ახალშობილი დაბადებისთანავე უნდა მოთავსდეს დედასთან კანი-კანთან 

კონტაქტისთვის, გამონაკლისია რიგი სამედიცინო მდგომარეობები, როგორც 

დედის, ისე ჩვილის მხრივ.  კანი-კანთან კონტაქტი უნდა განხორციელდეს 

კვალიფიციური მედპერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ. (რეკომენდაციის 

ხარისხი A). კანი -კანთან კონტაქტის ხანგრძლივობა უნდა გაგრძელდეს მინიმუმ 

30 წთ.  

5. კანის კანთან კონტაქტის პერიოდში უნდა წახალისდეს ძუძუთი კვების პირველი 

მცდელობა, ძუძუზე სწორი მოჭიდება. ჩვილი უნდა დარჩეს დედასთან 

სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნის განმავლობაში, რაც ხელს შეუწყობს 

ეფექტური ძუძუთი კვების  ჩამოყალიბებას (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

6. ეფექტური ძუძუთი კვების უზრუნველყოფის მიზნით რეკომენდებულია დედამ 

ახალშობილი კვებოს მოთხოვნის მიხედვით, წაახალოსოს ჩვილი იკვებოს მანამ, 

სანამ ის არ გამოავლენს დაკმაყოფილების/დანაყრების ნიშნებს (რეკომენდაციის 

ხარისხი A). 

7. დედამ, ასევე, უნდა ისწავლოს ჩვილის ძუძუზე სწორი მოჭიდების ნიშნები, 

რათა დროულად შეფასდეს წოვის პროცესი და თავიდან იქნას აცილებული 

არასწორი ძუძუთი კვების პროცესთან ასოცირებული ისეთი გართულება, 

როგორიცაა  რბილი ქსოვილების ტრამვატიზაცია. (რეკომენდაციის ხარისხი B). 
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8. საჭიროა, დროულად იდენტიფიცირდეს რძის არაოპტიმალური გამომუშავების   

დედისეული და/ან ახალშობილის რისკ-ფაქტორები. ასეთი მშობლები საჭიროებენ 

კვალიფიციური მედპერსონალის დამატებით მხარდაჭერას, რათა უზრუნველყონ 

ჩვილის ხშირი კვება, ძუძუზე ეფექტური მოჭიდება, საჭიროებისას, მკერდის 

დაცლა რძისაგან და დედის რძის ალტერნატიული  გზით მიწოდება. 

(რეკომენდაციის ხარისხი B). 

9. საკვები ფორმულის გამოყენება რეკომენდებულია წარმოებდეს მხოლოდ 

სამედიცინო ჩვენებით. ძირითადი პრობლემების დროული კუპირების შემდგომ, 

მედპერსონალის და მშობლის მიზანი უნდა იყოს, რაც შეიძლება მოკლე დროში 

სრულად აღსდგეს ძუძუთი კვება (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

10. მედპერსონალი უნდა იყოს მომზადებული დროულად ამოიცნოს 

ახალშობილის არასათანადო კვების ნიშნები, რათა თავიდან ავიცილოთ 

კლინიკური მდგომარეობის დამძიმება დეჰიდრატაციის ფონზე. (რეკომენდაციის 

ხარისხი A). 

11. დედის მდგომარეობის, მედიკამენტების და ვაქცინაციის უმეტესობა 

თავსებადია  ძუძუთი კვებასთან. შესაბამისად, იმისათვის, რათა თავიდან 

ავიცილოთ ძუძუთი კვების უსაფუძვლო, თუნდაც დროებითი შეფერხება, ექიმ-

ნეონატოლოგებს/პედიატრებს ეძლევათ რეკომენდაცია გამოიყენონ სარწმუნო 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, მუდმივად განახლებადი რესურსები ძუძუთი 

კვების შესახებ (მაგ. როგორიცაა LactMed) 

12. ძუძუთი კვების ფორმალურ შეფასებაში ტრენირებულმა სამედიცინო 

პერსონალმა უნდა ჩაატაროს ძუძუთი კვების ეფექტურობის შეფასება და 

დოკუმენტირება, სულ მცირე, ერთხელ მაინც გაწერამდე 8 საათის განმავლობაში. 

ანალოგიური შეფასება უნდა ჩატარდეს სამშობიაროში ყოფნის პერიოდში, 

სასურველია, სულ მცირე, 8-12 საათში ერთხელ. თუ ქალი სამშობიაროში რჩება 1 

კვირის განმავლობაში, შეფასება უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ ლაქტაცია 

წარმატებულად არ ჩამოყალიბდება, რის შემდეგაც შესაძლებელია შეფასების 

სიხშირის შემცირება. ეს პროცედურა უნდა მოიცავდეს პოზიციის, მოჭიდების, 

რძის ნაკადის დინების, კლინიკური სიყვითლის, ფეკალური მასების ფერის და 

დეფეკაციის სიხშირის, შარდის გამოყოფის, შარდმჟავა კრისტალების არსებობის 

შეფასებას. ასევე, უნდა შეფასდეს ჩვილის წონა და წონის კლების პროცენტი, 

თუმცა არა ამდენად ხშირად. უნდა განხორციელდეს შესაბამისი რეაგირება დედის 

მიერ გამოთქმულ ნებისმიერ ჩივილზე, როგორიცაა, მაგალითად, დვრილის 

ტკივილი, რძის გამოწველის შეუძლებლობა, რძის უკმარისობის შეგრძნება ან 

ბავშვისთვის საკვების შემატების საჭიროების ნებისმიერი სუბიექტური აზრი 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). ძალზედ მნიშვნელოვანია ქალის დეტალური 

გამოკითხვა, რადგანაც ბევრმა დედამ შესაძლოა არ გამოხატოს ეს ეჭვები, თუ 

კითხვა პირდაპირ არ იქნება დასმული.   
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13. დამაკმაყოფილებელი კლინიკური სტატუსის ფონზე, დედა-ჩვილის  

კონსულტირება უნდა წარმოებდეს სამშობიარო სახლიდან გაწერიდან 2 კვირის 

განმავლობაში. თანამედროვე რეკომენდაციების თანახმად განმეორებითი 

შეფასება უმჯობესია განხორციელდეს გაწერიდან 48-72სთ-ში, რათა დროულად 

შეფასდეს ძუძუთი კვების ეფექტურობა და საჭიროებისას მოხდეს სათანადო 

ჩარევა/კორექცია (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

17 აუდიტის კრიტერიუმები  
 

სტრუქტურის აუდიტი 

1. დაწესებულებას გააჩნია ძუძუთი კვების ხელშეწყობის წერილობითი 

პოლიტიკა. 

2. დაწესებულებაში არსებობს სამშობიაროში ახალშობილის ძუძუთი კვების 

პროტოკოლი. 

3. სამედიცინო პერსონალის (ბებია-ქალების, ექთნების, ნეონატოლოგების, მეან-

გინეკოლოგების) %, რომელმაც გაიარა სწავლება  პროტოკოლით მოცული 

საკითხების შესახებ. 
 

პროცესის აუდიტი 

1. ახალშობილთა %, სადაც დოკუმენტირებულია მონაცემები სიცოცხლის პირველ 

საათებში წარმატებული ძუძუთი კვების განხორციელების შესახებ 

2. ახალშობილთა %, სადაც დოკუმენტირებულია კანი-კანთან სრულყოფილი 

კონტაქტი დაბადებიდან,  სულ მცირე, 30 წუთის განმავლობაში  

3. ახალშობილთა %, სადაც დოკუმენტირებულია ადრეული ძუძუზე მოჭიდება 

(სიცოცხლის პირველივე    საათში) 

4. ახალშობილთა %, სადაც დოკუმენტირებულია ძუძუთი კვების  ადრეული 

ინიცირების განხორციელების შეუძლებლობა   

5. ახალშობილთა %, სადაც დოკუმენტირებულია ადრეული ძუძუთი კვების  

განუხორციელებლობა  დედის და/ან ახალშობილის  წამყვანი მიზეზებით 

გამოსავლის აუდიტი 

1. ახალშობილთა %, რომლებიც გაეწერენ ბინაზე ექსკლუზიური ძუძუთი კვებით 

2. ახალშობილთა %, სადაც სამშობიარო სახლში გამოყენებული იქნა დედის რძის 

შემცვლელი საკვები ნარევები 

3. ახალშობილთა %, სადაც გამოვლინდა დედის რძის არასათანადო მიღება 

4. მეძუძური ქალების %, სადაც დაფიქსირებულიაა ძუძუს თავის 

ტრამვატიზაციის ნიშნები. 

18 პროტოკოლის გადახედვის ვადები 
 

პროტოკოლის გადახედვა რეკომენდებულია 2 წელიწადში, ასევე, სასურველია, 

პროტოკოლი გადაიხედოს და შეივსოს გამოყენებული წყაროების განახლების 

შემთხვევაში, ახალი მტკიცებულებების გათვალისწინებით.    
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19   პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 
 

პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი იხილეთ ცხრილში 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური  

პედიატრი/ნეონატოლოგი ახალშობილის გასინჯვა, დედა-ახალშობილის 

კანი-კანთან კონტაქტისა და 24 საათი ერთად 

ყოფნის უზრუნველყოფა, დედის 

კონსულტირება ექსკლუზიური ძუძუთი 

კვების უპირატესობებზე და ბავშვის 

კონკრეტული ასაკისთვის პრიორიტეტულ 

თემებზე, ძუძუთი კვების გავრცელებული 

პრობლემების დიაგნოსტიკა და მართვა. 

ძუძუთი კვების შედარებითი და 

აბსოლუტური უკუჩვენებების შეფასება და 

შესაბამისი მართვა 

სავალდებულო 

მეან-გინეკოლოგი ქალის ანტე- და პოსტნატალური 

მეთვალყურეობა, ორსულის კონსულტირება 

ძუძუთი კვების საკითხებზე, წარმატებული 

ლაქტაციის ინიცირების პრინციპებზე, ქალის 

მომზადება მომავალი დედობისთვის, 

კონსულტირება ძუძუთი კვების 

გავრცელებული პრობლემების მართვაზე 

სავალდებულო 

ბებიაქალი ძუძუთი კვების ადრეული ინიცირების 

ხელშეწყობა, კანი- კანთან უსაფრთხი 

კონტაქტის უზრუნველყოფა, დაკვირვება 

ძუძუთი კვების ტექნიკაზე, ძუძუთი კვების 

ეფექტურობის შეფასება, მშობლის განათლება  

ძუძუთი კვების ტექნიკის, სწორი პოზიციისა 

და მოჭიდების შესახებ, ბავშვის წონის 

ფიზიოლოგიურ კლებასა და დედის რძის 

ადეკვატური მიღების კრიტერიუმებზე 

სავალდებულო 

ექთანი ძუძუთი კვების ადრეული ინიცირებისა და 

სამშობიაროში ყოფნის პერიოდში 

ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ხელშეწყობა, 

ბავშვის ანთროპომეტრიული პარამეტრების 

დოკუმენტირება და დაკვირვება წონის 

დინამიკაზე, დედის კონსულტირება 

ექსკლუზიური ძუძუთი კვების 

უპირატესობებზე, დედისა და ჩვილის 

დროებით განცალკევების შემთხვევაში 

დედისთვის რძის გამოწველის სწავლება, 

კონსულტირება ძუძუთი კვების 

გავრცელებული პრობლემების შესახებ 

სავალდებულო 

მენეჯერ-ადმინისტრატორი პროტოკოლით გათვალისწინებული 

რეკომენდაციების დანერგვაზე 

მეთვალყურეობა 

კლინიკური აუდიტის ჩატარება და 

გამოვლენილ ხარვეზებზე შესაბამისი 

რეაგირების უზრუნველყოფა 

სავალდებულო 
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კოორდინაცია პირველადი ჯანდაცვის 

რგოლთან ბავშვზე უწყვეტი მეთვალყურეობის 

უზრუნველყოფის მიზნით 

რეგისტრატორი ბავშვისა და დედის შესახებ ინფორმაციის 

ასახვის უზრუნველყოფა დაბადების 

რეგისტრსა და სამედიცინო დოკუმენტაციაში, 

ფორმალურ დოკუმენტაციასთან 

დაკავშირებული საკითხების ნოგვარება 

სავალდებულო 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები 

 

 

სასწორი, სიგრძის საზომი ახალშობილის ანთროპომეტრიული 

მაჩვენებლების შეფასების მიზნით 

სავალდებულო 

ახალშობილთა წონის კარგვის 

ნომოგრამა საათობრივი ასაკის 

მიხედვით 

ახალშობილის წონის დინამიკის შეფასების 

მიზნით 

სავალდებულო 

პაციენტის საგანმანათლებლო 

მასალები 

მშობლის კონსულტირება ძუძუთი კვების 

მნიშვნელობაზე, ადეკვატური დამატებითი 

საკვების მიცემის ვადებსა და ტიპზე, ჯანსაღი 

კვების პრინციპების დამკვიდრება.  

სასურველი 

კომპიუტერი ინტერნეტის 

უზრუნველყოფით 

პროტოკოლით გათვალისწინებული 

ახალშობილის მასის დეფიციტის 

შესაფასებელი ონლაინ ინსტრუმენტის 

გამოყენების მიზნით 

ონლაინ საგანმანათლებლო მასალის მიწოდება 

მშობლებისთვის 

სავალდებულო 

ახალშობილის წონის კარგვის 

ნორმოგრამა საათობრივი 

ასაკის მიხედვით 

www.newbornweight.org 

ახალშობილის წონის დეფიციტის შეფასება სასურველი 

20  სამუშაო ჯგუფი: 

პროტოკოლი შემუშავებულია მულტიდისციპლინური სამუშაო ჯგუფის მიერ: 

ხათუნა ლომოური - თსსუ პედიატრიის N1 დეპარტამენტის ასოცირებული 

პროფესორი, ექიმი-ნეონატოლოგი, WHO ევროპის რეგიონული ბიოუროს 

ექსპერტი ნეონატოლოგიაში. 

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. 

მარინა შიხაშვილი - ოჯახის ექიმი-პედიატრი, კლინიკური ექსპერტი, 

საქართველოს საოჯახო მედიცინის ასოციაცია. 

http://www.newbornweight.org/
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უკა კილაძე   - პროექტის დირექტორი. 

ნინო მირზიკაშვილი - პროექტის კოორდინატორი. 

 

დანართები  

დანართი N1 წარმატებული ძუძუთი კვების 10 საფეხური 

მართვის კრიტიკული პროცედურები 

1. საავადმყოფოს პოლიტიკა 

 სამშობიარო სახლი ზედმიწევნით უნდა იცავდეს დედის რძის ჩამნაცვლებლების მარკეტინგის 

საერთაშორისო კოდექსს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის შესაბამის 

რეზოლუციებს;  

 სამშობიარო სახლს უნდა ქონდეს ძუძუთი კვების პოლიტიკა წერილობითი სახით, რომელსაც 

რუტინულად გაეცნობა სამედიცინო პერსონალის სრული შემადგენლობა; 

 სამშობიარო სახლს უნდა გააჩნდეს მონაცემთა რუტინული მონიტორინგისა და მართვის სისტემა. 

2. სამედიცინო პერსონალს უნდა გააჩნდეს საკმარისი ცოდნა, კომპეტენცია და უნარები ძუძუთი კვების 

მხარდაჭერის მიზნით.  

კლინიკური პრაქტიკის საკვანძო საკითხები 

3. ყველა ორსული და მისი ოჯახი უნდა იყოს ინფორმირებული ძუძუთი კვების სარგებლიანობისა და მისი 

მართვის პრინციპების შესახებ 

4. ყველა დედას უნდა გაეწიოს დახმარება მშობიარობის შემდეგ დაუყოვნებელი და უწყვეტი კანი-

კანთან კონტაქტის, ასევე, ძუძუთი კვების დაწყების მიზნით მშობიარობიდან შეძლებისდაგვარად მალე.  

5. დედას უნდა გაეწიოს დახმარება ძუძუთი კვების დაწყებისა და შენარჩუნების, აგრეთვე, 

გავრცელებული პრობლემების მართვის მიზნით.  

6. ბავშვს არ უნდა მისცენ არავითარი სხვა საკვები ან სითხე, გარდა ქალის რძისა, სამედიცინო ჩვენებით 

დანიშნული მედიკამენტების გამოკლებით. 

7. სამშობიარო სახლში აუცილებელია დედა-ბავშვის ერთად ყოფნის პრაქტიკის დანერგვა – დედას და 

ბავშვს მიეცეს შესაძლებლობა იყვნენ ერთად 24 საათის განმავლობაში; 

8. ყველა დედას უნდა გაეწიოს დახმარება საკუთარი შვილის შიმშილის ნიშნების ამოცნობისა და 

შესაბამისად, ძუძუთი კვების მიზნით.  

9. ყველა დედას უნდა გაეწიოს კონსულტირება საკვებად ბოთლის, საწოვარას ან სატყუარას გამოყენების 

რისკების შესახებ.  
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10. სამშობიაროდან გაწერის პროცესის კოორდინირება უნდა მოხდეს იმდაგვარად, რომ ჩვილს და მის 

მშობლებს ჰქონდეთ დროული ხელმისაწვდომობა მიმდინარე მხარდაჭერასა და ზრუნვაზე.  

 

 

დანართი N2 .  უსაფრთხო კანი-კანთან კონტაქტის განხორციელების 

კომპონენტები 

1 ჩვილის სახე ვიზუალიზდება კარგად 

2 ჩვილის თავი არის მოთავსებული ე.წ. „ცემინების“ თუ ყნოსვის  

პოზიციაში 

3 ჩვილის ცხვირის ნესტოები  და პირი თავისუფალია და არ არის 

დაფარული 

4 ჩვილის თავი მობრუნებულია ერთ მხარეს 

5 ჩვილის კისერი არ არის მოხრილ პოზიციაში 

6  ჩვილის მხრები და გულმკერდი ახლოსაა დედის სახესთან 

7 ბავშვის ქვედა კიდურები არის მოხრილი, მობილური 

8 ჩვილის ზურგი დაფარულია საფენით 

9 ჩვილი და დედა მუდმივად იმყოფება მედ-პერსონალის 

მეთვალყურეობის ქვეშ  

10 დედის მომატებული ძილიანობის შემთხვევაში ბავშვი თავსდება მის 

საწოლში, ან რჩება დედასთან,  თუ იქვეა მუდმივი კვალიფიციური 

მეთვალყურე 
 

 

 

 

 

 

 

დანართი N3.  ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვილებში 

რძის არაადეკვატური მიღება59 

მდგომარეობები კომენტარი/კლ შემთხვევები მართვა 

დედისეული   

მკერდის 

ქირურგია 

 მოქმედებს რძის პროდუქციაზე: მაგ, 

მკერდის დაპატარავება და/ან გადიდება 

 ნაკლებად მოქმედებს რძის 

პროდუქციაზე:  მკერდის ქსოვილის 

ბიოფსია 

1. უზრუნველყავით სწორი 

მოჭიდება ძუძუზე,  აწარმოეთ 

მუდმივი მონიტორინგი, მათ 

შორის, ჩვილის წონის 

მატების  2.რძის მიწოდების 

გაზრდის მიზნით რიგ 

შემთხვევებში აწარმოეთ 

ძუძუს გამოწველა 

3.თუ ჩვილის წონაში მატება 

არაადეკვატურია, განიხილეთ 

საკვები ფორმულის 
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გამოყენება. 

მკერდის თავის 

მდგომარეობა 

 ძუძუს ტკივილმა შეიძლება 

შეამციროს რძის მიწოდება, რისი 

მიზეზია არარეგულარული ძუძუთი 

კვება და/ ან მკერდის არაადეკვატური 

დაცლა. 

1. შეაფასეთ მიზეზი და 

გააუმჯობესეთ ძუძუს 

მოჭიდებისა და კვების 

ტექნიკა. 2.გააგრძელეთ 

ძუძუთი კვება რძის 

პროდუქციის 

სტიმულირებისთვის.  

3. განიხილეთ ძუძუს სწორი 

მოჭიდების შეფასების 

საკითხები 

ჰორმონალური  დედის სტრესი, სიმსუქნე, 

პრეეკლამფსია, ჰიპერტენზია, დიაბეტი, 

ჰიპოთირეოზი,  ანდროგენების 

მომატებული დონე  -  შეიძლება 

შეაფერხოს რძის პროდუქცია  

 მკერდის ქსოვილის 

განუვითარებლობა  ჯირკვლის 

თანდაყოლილი დაქვეითებული 

განვითარების გამო. 

 ჰიპოფიზის უკმარისობა 

მშობიარობის შემდგომი ჰიპოფიზის 

ინფარქტის ფონზე (შიჰანის სინდრომი). 

 პლაცენტის ფრაგმენტი საშვილოსნოს 

ღრუში 

1. ძუძუთი კვების ტექნიკის 

ოპტიმიზაცია ჩვილის წონის 

მატების მონიტორინგის 

ფონზე 2. შეაფასეთ მიზეზი 

და თუ  შესაძლებელია, 

უმკურნალეთ.  

3. ამ ფაქტორების გავლენა 

რძის პროდუქციაზე 

ხასიათდება 

ინდივიდუალური 

თავისებურებებით 

ჩვილის 

პრობლემები 

 დღენაკლულობა; 

 ანკილოგლოსია; 

 ნეირომოტორული შეფერხება; 

 წოვისა და ყლაპვის დარღვევები. 

 ტუჩის, მაგარი და რბილი სასის 

დეფექტი 

1.ძუძუთი კვების ტექნიკის 

ოპტიმიზაცია და/ან 

ალტერნატიული გზების 

გამოყენება 

2. საჭიროა სათანადო დარგის 

სპეციალისტების შეფასება, 

განსაკუთრებით წოვა-

ყლაპვის დარღვევის ფონზე  

3. ანკილოგლოსიის დროს 

შეფასდეს ანატომიური 

დეფექტი, იშვიათ 

შემთხვევებში 

რეკომენდებულია  

ფრენულოტომია შესაბამისი 

დარგის ექსპერტის 

კონსულტაციის შემდგომ 

დედა და ჩვილი  ძუძუთი კვების დაგვიანებული 

დაწყება. 

 დედისა და ჩვილის განცალკევება. 

1. დედა-ახალშობილის 

ერთად ყოფნა 

2.  ძუძუთი კვების ტექნიკის 
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 ძუძუზე არასწორი მოჭიდება ოპტიმიზაცია;  

3. ძუძუთი კვების საკითხში 

სათანადო კვალიფიკაციის 

მქონე მედ-პერსონალის 

მეთვალყურეობა  

 

 

 

 

 

 

დანართი N4 

ახალშობილის კვების ეფექტურობის  შეფასების ფურცელი 

1. ჩვილის ჰიდრატაცია და საკვების ადექვატური მიღება: 

 ლორწოვანი გარსები სველია,   ტურგორი ნორმა 

 ნაწლავთა მოქმედება მინიმუმ 1- ჯერ დღეში 

 მასის პირველადი დეფიციტი შესაბამისია პოსტნატალური ასაკისა და 

მშობიარობის ტიპის*60 

2. ძუძუთი კვებასთან ასოცირებული ჩვილის ქცევები: 

 წოვს ძუძუს ან იღებს გამოწველილ ხსენს დაბადებიდან 2 სთ-ის ფარგლებში 

 კვებისათვის იღვიძებს ხშირად და კვების შემდგომ გამოხატულია 

დაკმაყოფილების ნიშნები 

 კვების დროს მოისმინება ყლაპვითი ხმიანობა 

 იკვებება მინიმუმ 8-ჯერ დღე-ღამეში 

3. ძუძუთი კვებასთან ასოცირებული დედისეული ქცევები: 

 დედას არ აღენიშნება ტკივილი ან დვრილზე ზეწოლა 

 ვლინდება ხსენის გამომუშავება და გამოყოფა (წოვისას ჩვილის პირის 

ღრუში და/ან მკერდის ნაზი მასაჟის ფონზე და/ან ძუძუს თავიდან 

თვითნებური დინების სახით) 

 თუ ახალშობილი არ/ვერ ეჭიდება სწორად ძუძუს, დედა აწარმოებს რძის 

გამოწველას ხელით მკერდის ნაზი მასაჟით და/ან სპეციალიზებული 

ელექტრო ხელსაწყოთი 8-ჯერ დღე-ღამეში 

 თუ ახალშობილი დღენაკლულია, დედა აწარმოებს რძის გამოწველას 

ხელით მკერდის ნაზი მასაჟით და/ან სპეციალიზებული 

ელექტროხელსაწყოთი  8-ჯერ დღე-ღამეში 

*მასის პირველადი კლების შეფასებისას უმჯობესია გამოყენებული იქნას ე.წ. 
„ახალშობილის მასის კლების ნორმოგრამა“,3 რომელიც მოცემულია 
ელექტრონულად www.newbornweight.org 
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დედა (გვარი, 

სახელი)______________________                            

თარიღი____________________________ 

 

ბავშვი 

(გვარი,სახელი)______________________ 

ბავშვის ასაკი_______________________ 

 

კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემული ნიშნები მიეკუთვნება მხოლოდ 

ახალშობილებს 

 
 

 

სწორი კვების ნიშნები 

ბავშვი წოვდა ძუძუს - - - - -  წთ 

 

შესაძლო სირთულეების ნიშნები 

სხეულის პოზა 

□ დედა მოდუნებულია, თავს კომფორტულად 

გრძნობს 

□ ბავშვი მთელი სხეულით შეტრიალებულია 

დედისკენ, ეხება მის სხეულს 

□ ბავშვის თავი, კისერი და სხეული ერთ ხაზზეა 

□ ბავშვის ნიკაპი მიბჯენილია ძუძუზე 

□ [დედა აფიქსირებს ბავშვის დუნდულოებს] 

 

□ მხრები დაძაბულია, დედა დახრილია ბავშვისკენ 

□ ბავშვის სხეული არ ეკვრის დედისას 

□ ბავშვის კისერი გადახრილია 

□ ბავშვის ნიკაპი არ არის მიბჯენილი მკერდზე 

□ [დედა ხელით აფიქსირებს მხოლოდ კისერს და 

მხრებს] 

დედისა და ბავშვის რეაქციები 

□ ბავშვი პირში იდებს ძუძუს, როდესაც მშიერია 

□ [ძუძუზე შეხებისას ჩნდება ტაცების რეფლექსი] 

□ ბავშვი ლოკავს ძუძუს 

□ ბავშვი კმაყოფილია და მშვიდი 

□ ბავშვი არ უშვებს ძუძუს 

□ სახეზეა ოქსიტოცინის რეფლექსის ნიშნები 

 

□ ძუძუზე რეაქცია არ ვლინდება 

□ ტაცების რეფლექსი არ ვლინდება 

□ ბავშვი არ ამჟღავნებს ინტერესს ძუძუს მიმართ 

□ ბავშვი გაღიზიანებულია, შეიძლება ტიროდეს 

□ ბავშვი უშვებს ძუძუს 

□ ოქსიტოცინის რეფლექსის ნიშნები არ აღინიშნება 

ემოციური კავშირი 

□ დედა მშვიდი და თავდაჯერებულია 

□ დედა უყურებს ბავშვს 

□ დედა ეფერება ბავშვს 

 

□ დედა და ბავშვი არ უყურებენ ერთმანეთს 

□ დედა არწევს ბავშვს 

□ ნერვული, დაძაბული მდგომარეობა 

□ დედა არ ეფერება ბავშვს 

სარძევე ჯირკვლების ანატომია 

□ კვების შემდეგ სარძევე ჯირკვალი რბილდება 

□ დვრილები წინ წამოწეული და გაჯირჯვებულია 

□ კანი ვიზუალურად ჯანსაღია 

□ კვების დროს ძუძუს ფორმა მომრგვალებულია 

 

□ მკერდი გაჯირჯვებულია 

□ დვრილები ბრტყელი ან ჩაბრუნებულია 

□ ვლინდება კანის ნახეთქები ან ჰიპერემია 

□ სარძევე ჯირკვლის ფორმა გაწელილია 

წოვა 

□ პირი ფართოდ არის გაღებული 

□ ქვედა ტუჩი გადმობრუნებულია 

□ ბავშვის ენა მოხრილია დვრილის ირგვლივ 

□ ლოყები გამობერილია და არ მონაწილეობს წოვის 

აქტში 

□ ბავშვის ზედა ტუჩთან ჩანს არეოლას უფრო მეტი 

ნაწილი, ვიდრე ქვედა ტუჩთან 

□ ნელი, ღრმა წოვითი მოძრაობები პაუზებით 

□ ისმის ყლაპვის ხმა ან შესაძლებელია ყლაპვის 

დანახვა  

 

□ პირი არ არის ფართოდ გაღებული, ტუჩები წინ 

წამოწეულია 

□ ქვედა ტუჩი არ არის გადმობრუნებული 

□ ბავშვის ენა არ ჩანს 

□ ლოყები დაძაბული და ჩავარდნილია 

□ არეოლას მეტი ნაწილი ჩანს ბავშვის ქვედა ტუჩთან 

□ მხოლოდ სწრაფი წოვითი მოძრაობები 

□ ისმის წკლაპუნის ხმა 

წოვის ხანგრძლივობა 

□ ბავშვი თავისით უშვებს ძუძუს 

□ დედა აწყვეტინებს ბავშვს ძუძუთი კვებას 
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