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ლამ ლაქტაციური ამენორეის მეთოდი 



6 
 

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 

  

  

1. შესავალი 

ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვების პრაქტიკა პირდაპირ აისახება 2 წლამდე ასაკის 

ბავშვის ჯანმრთელობაზე, განვითარებასა და ნუტრიციულ სტატუსზე, რაც საბოლოო 

ჯამში გავლენას ახდენს ბავშვის გადარჩენის მაჩვენებელზე.  ამდენად, 2 წლამდე ასაკის 

ბავშვის კვების პრაქტიკის გაუმჯობესება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბავშვის 

ადეკვატური ნუტრიციული სტატუსის, ჯანმრთელობისა და განვითარებისთვის1.  

უკანასკნელ წლებში მსოფლიოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა არასრულფასოვანი კვების 

პრობლემის დაძლევისაკენ მიმართული ძალისხმევა. ჯანმო-ს 2025-ის გლობალური 

ნუტრიციული მიზნები, რომლებიც მიღებულ იქნა ჯანმრთელობის მსოფლიო ასამბლეის 

მიერ 2012 წელს, მიზნად ისახავს ბრძოლას არასრულფასოვანი კვების ყველა ფორმის 

წინააღმდეგ, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს კვების და  მიკროელემენტების 

დეფიციტის,  ჭარბი წონის, სიმსუქნის პრობლემების მინიმუმამდე დაყვანას  (იხილეთ 

სურათი 1)2. 

ყოველივე ეს კი  ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებას 

და წარმოადგენს „საყოველთაო მოწოდებას 2030 წლისთვის სიღარიბის 

დასასრულებლად, პლანეტის დასაცავად და საყოველთაო კეთილდღეობის 

უზრუნველსაყოფად“. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 2016-2025 წლები გაეროს 

კვების დეკადად გამოცხადდა და შესაბამისად გაიგზავნა მიმართვა ქვეყნების 

მთავრობებთან, მსოფლიოში შიმშილისა და არასრულფასოვანი კვების მასშტაბების 

შესამცირებლად საჭირო  ძალისხმევის მაქსიმალურად გასააქტიურებლად3. 

ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელია  სწორი კვების შერჩევა 

ასაკობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით.  ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება სიცოცხლის პირველ 1000 დღეს, რომელიც,  თავის მხრივ, მოიცავს 

პერიოდს ორსულობის დადგომიდან ორი წლის ასაკამდე. 

არაერთი  მტკიცებითი კვლევით დადასტურებულია, რომ სიცოცხლის პირველი 2 წლის 

მანძილზე ძუძუთი კვება იცავს ბავშვს მრავალი დაავადებისგან, ხელს უწყობს თავის 

ტვინის განვითარებას და წარმოადგენს უსაფრთხო და სრულფასოვან საკვების წყაროს. 

შესაბამისად, 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, როგორც მონაცემები მიუთითებს, არც 

ისე ადვილია. მსოფლიოში სიცოცხლის პირველი საათის განმავლობაში ძუძუსთან 

მიყავთ ახალშობილთა ნახევარზე ნაკლები, ხოლო 6 თვემდე ასაკის 5 ჩვილიდან მხოლოდ 

სამი იმყოფება ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე. 
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6 თვის ასაკისთვის ბავშვმა უნდა დაიწყოს პირველი დამატებითი საკვების მიღება. 

ადრეული ასაკის ბავშვები უნდა იკვებონ ხშირად, ადეკვატური რაოდენობის საკვებით, 

რომელიც მდიდარი იქნება საკვები ნივთიერებებით და შედგება კვებითი 

ინგრედიენტების სხვადასხვა ჯგუფებისგან. 

აუცილებელია, საკვების მოამზადებისას, დაცულ იქნას  ჰიგიენის წესები. კვებითი 

პროცესის სრულყოფისათვის,  მნიშვნელოვანია, ბავშვთან ურთიერთობა და მის მიერ 

გამოხატული შიმშილის ნიშნებზე ადეკვატური რეაგირება. 

საკმაოდ ხშირად ბავშვის პირველი დამატებითი საკვები არ არის მრავალფეროვანი და 

ხასიათდება დაბალი კვებითი და ენერგეტიკული ღირებულებით. დადგენილია, რომ 

გლობალურად, 6–23 თვის ასაკში, სამიდან მხოლოდ ერთი ბავშვი იკვებება 

მრავალფეროვანი საკვებით, რომელიც აუცილებელია ჯანსაღი ზრდისა და 

განვითარებისთვის4. 

გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ საქართველოში ჩატარებული ნუტრიციული ხარვეზების 

ანალიზის ანგარიშის მიხედვით,5 საერთო სიკვდილიანობის 3% გამოწვეულია დედის, 

პერინატალური და ნუტრიციული პათოლოგიებით. ამასთანავე, დაავადებათა 

კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ქვეყნის მასშტაბით,  სიკვდილიანობის 

უდიდესი წილი (89%) დაკავშირებულია არაგადამდებ დაავადებებთან, როგორიცაა გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებები (64%) და შაქრიანი დიაბეტი6. საქართველოში ჭარბ 

წონიანობისა და სიმსუქნის გავრცელების შესახებ ბოლო მონაცემები მიუთითებს, რომ 

მოზრდილი მოსახლეობის ნახევარზე მეტს (54%-ს) აღენიშნება ჭარბი წონა, ხოლო 23%-ს 

სიმსუქნე7, ამასთან, ეს პრობლემა ხასიათდება მატების ტენდენციით ახალგაზრდებში.8 

 

სრულფასოვანი და ჯანსაღი კვება არაგადამდები დაავადებების პრევენციის მნიშვნელოვანი 

საშუალებაა. ადეკვატური კვება წარმოადგენს ნორმალური ზრდისა და განვითარების 

აუცილებელ პირობას ადრეული ბავშვობის ასაკში, ამავე დროს,  აუცილებელია მოგვიანებით 

სიცოცხლის განმავლობაში ავადობისა და სიკვდილიანობის პრევენციის მიზნით.  

სურათი 1. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გლობალური ნუტრიციული სამიზნეები - 2025 
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საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა ჩვილი და 

ადრეული ასაკის ბავშვთა კვების პრობლემები. კერძოდ, 6 თვემდე ასაკის ბავშვთა მხოლოდ 20% 

იკვებება ექსკლუზიურად დედის რძით, რაც გაცილებით ნაკლებია გლობალურ 

პრევალენტობასთან შედარებით (43%); ახალშობილთა მხოლოდ 30% მიყავთ დედასთან ძუძუთი 

კვების დასაწყებად დაბადებიდან პირველი საათის განმავლობაში9. კვლევამ, ასევე, გამოავლინა 

არასრულფასოვანი დამატებითი კვების პრაქტიკა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჩვილთა და 2 

წლამდე ასაკის ბავშვთა მხოლოდ 27% იღებს მინიმალურ მისაღებ საკვებ რაციონს (Minimum 

Acceptable Diet-MAD)9. კვლევის მიხედვით, ადგილი აქვს მიკროელემენტების დეფიციტს, 

განსაკუთრებით, რკინის დეფიციტს ბავშვებსა და ორსულებში და ფოლიუმის მჟავის  დეფიციტს 

ორსულებში.10  
 

2.  გაიდლაინის მიზანი და ამოცანები 

გაიდლაინის მიზანია -  ქვეყნის მასშტაბით, 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა ოპტიმალური კვების 

პრინციპების შემუშავება და წარმატებით განხორციელების ხელშეწყობა პირველადი ჯანდაცვისა 

და სტაციონარული დაწესებულებების დონეზე, თანამედროვე კვლევების ანალიზისა და 

უახლესი მეცნიერული მტკიცებულებების გათვალისწინებით. 

გაიდლაინის ამოცანებია: 

- 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; 

- სამედიცინო პროფესიონალების კონსულტირების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება ძუძუთი 

კვების დაწყების, ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნების საკითხებზე ; 

- ძუძუთი კვების ოპტიმალური პრინციპების გაცნობა სპეციფიკურ სიტუაციებში, შედარებითი 

და აბსოლუტური უკუჩვენებების ჩათვლით;  

- 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.  
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3.  გაიდლაინის  სამიზნე  ჯგუფი 

გაიდლაინის სამიზნე ჯგუფს შეადგენს ჯანმრთელი დროული ახალშობილები (დაბადების 

წონით >2500გ) და 2 წლამდე ასაკის ბავშვები. მიუხედავად იმისა, რომ გაიდლაინში აღწერილი 

ბევრი რეკომენდაცია შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას დაბადებისას მცირე წონის მქონე 

ახალშობილებთან მიმართებაშიც, მათ შემთხვევაში, რეკომენდებულია, სპეციფიკური მიდგომის 

გამოყენება, რომელიც სცდება მოცემული გაიდლაინის ფარგლებს. 

 

4.  ვისთვის არის გაიდლაინი განკუთვნილი 

გაიდლაინი განკუთვნილია ჯანდაცვის ყველა პროფესიონალისთვის, რომელსაც უწევს 

მუშაობა 2 წლამდე ასაკის ბავშვებთან როგორც პირველადი ჯანდაცვის, ისე სტაციონარულ 

დაწესებულებებში. მისი რეკომენდაციები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის 

ჩამოთვლილი პროფესიონალებისთვის: 

- ოჯახის ექიმები; 

- პედიატრები; 

- ნეონატოლოგები; 

- მეან-გინეკოლოგები; 

- სამშობიაროს მედდები; 

- ბებიაქალები; 

- ზოგადი პრაქტიკის ექთნები; 

- ბავშვთა კვების სპეციალისტები; 

- რეზიდენტები. 

- გაიდლაინის რეკომენდაციები, ასევე, განკუთვნილია, 2 წლამდე ასაკის ბავშვების 

მშობლებისთვის. 

5.  მეთოდოლოგია 

წარმოდგენილი ფორმატით გაიდლაინი შემუშავებულია „ცხოვრების ჯანსაღი დასაწყისი“ 

პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოში საოჯახო მედიცინის 

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

გაიდლაინის შემუშავებისთვის პირველ ეტაპზე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის წევრების 

ფუნქციები და სამუშაოს მოცულობა განისაზღვრა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული დაავადებათა მართვის ეროვნული 

რეკომენდაციების (გაიდლაინების) შემუშავების სახელმძღვანელოს მიხედვით11. სამუშაო 

ჯგუფის მიერ მოხდა შეთანხმება გაიდლაინის მოცულობასა და იმ ძირითად კლინიკურ 

შეკითხვებზე, რომლებიც ასახავენ 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების ყველაზე მნიშვნელოვან 

კლინიკურ აპსექტებს და რომლებსაც გაიდლაინმა უნდა გასცეს პასუხი. 

მომდევნო ეტაპზე, სამუშაო ჯგუფის მიერ განხორციელდა საქართველოში 2 წლამდე ასაკის 

ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებული კლინიკური გარემოს სიტუაციური ანალიზი, მათ შორის, 

პირველადი ჯანდაცვის და სტაციონარულ დაწესებულებებში მომუშავე პროფესიონალების, 
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აგრეთვე, ბავშვთა კვების ძირითადი დაინტერესებული მხარეების (ჯანდაცვის სამინისტროს, 

დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, ბავშვთა კვების სადისტრიბუციო კომპანიების) 

წარმომადგენელთა და 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა მშობლების გამოკითხვა წინასწარ შემუშავებული 

კითხვარების მეშვეობით. 

სამუშაო ჯგუფმა განახორციელა საქართველოში ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებასთან 

დაკავშირებული კლინიკური რეკომენდაციებისა და ამავე საკითხზე უახლესი საერთაშორისო 

წყაროების მიმოხილვა. 

2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით საქართველოში დღემდე არსებობდა ორი 

კლინიკური სახელმძღვანელო: 

1. „ძუძუთი კვების მართვა სამშობიაროში ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში“ - კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობის 

მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი), დამტკიცებული საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 14 აპრილის 152/ო 

ბრძანებით. 

2. „2 წლამდე ასაკის ბავშვის კვება“ - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია 

(გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი 

(პროტოკოლი) დამტკიცებული საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2009 წლის 14 აპრილის 153/ო ბრძანებით. 

პირველი გაიდლაინი განკუთვნილია სამშობიარო დაწესებულებების პერსონალისთვის: მეან-

გინეკოლოგი, ნეონატოლოგი, მედდა, ბებიაქალი. 

მეორე გაიდლაინში არ არის მითითებული, ვისთვის არის განკუთვნილი, და აგრეთვე, სამიზნე 

ჯგუფი, თუმცა, გაიდლაინის შინაარსიდან გამომდინარე, მისი გამოყენება შესაძლებელია  

როგორც პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, ასევე, სტაციონარულ დაწესებულებებში 

დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის მიერ. 

ამ გაიდლაინების დამტკიცებიდან გასულია 13 წელი. ამ ხნის განმავლობაში დაგროვდა ახალი 

მტკიცებულებები და რეკომენდაციები ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება 

მაგალითად, D ვიტამინის სუპლემენტაციას, რძემჟავა ნარევების შეყვანას ბავშვის კვების 

რაციონში, გლუტენის დამატებას და ა. შ. რის გამოც, წარმოიქმნა ამ გაიდლაინების განახლების 

აუცილებლობა.  

2 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების თაობაზე უახლესი, მეცნიერულად დასაბუთებული მონაცემების 

მოპოვების მიზნით, სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა ლიტერატურული ძიება  ინტერეტის შესაფერისი 

პროგრამების საშუალებით მედლაინის, კოკრეინისა და სხვა მონაცემთა ბაზებში. საკვანძო 

სიტყვების გარშემო ("Baby feeding", “Infants nutrition”,"Breastfeeding”, „Infant formula“, “Breast milk) 

მოძიებული 500-მდე სტატიიდან და დოკუმენტიდან შეირჩა ოცდაათამდე გამოქვეყნებული 

ნაშრომი, რომელიც ყველაზე მეტად შეეფერებოდა საკვლევ თემას და მოიცავდა სარწმუნო 

მეცნიერულ მტკიცებულებებს (მსგავს თემებზე დიდ ბრიტანეთში, ამერიკაში, ავსტრალიაში 
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შემუშავებული გაიდლაინები, კლინიკური მიმოხილვები, ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის სტრატეგიული დოკუმენტები, uptodate-ს შესაბამისი რეკომენდაციები). ჩატარდა 

მოძიებული ლიტერატურის კრიტიკული შეფასება, ადგილობრივ კონტექსტთან მათი 

შესაბამისობის განხილვა და მოხდა გაიდლაინისთვის მაქსიმალურად რელევანტურ 

ლიტერატურულ წყაროებთან  შეჯერება. 

გაიდლაინის შემუშავებისას ძირითად წყაროდ აღებულ იქნა ავსტრალიის ადრეული ასაკის 

ბავშვთა კვების კლინიკური გაიდლაინი12, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ძუძუთი 

კვების ხელშეწყობის სტრატეგიული გაიდლაინი13, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

გაიდლაინი ძუძუთი კვებაზე კონსულტირების შესახებ14, Uptodate-ს შესაბამისი სტატიები და 

მსგავს თემებზე სხვა საერთაშორისო მტკიცებულებები. გამოყენებული ლიტერატურის სრული 

ნუსხა გაიდლაინს თან ერთვის. 

გაიდლაინში გამოყენებული მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების ხარისხი 

მითითებულია ავსტრალიის ეროვნული ჯანმრთელობისა და სამედიცინო კვლევის საბჭოს 

სტანდარტის (National Health and Medical Research Council-NHMRC) მიხედვით. 

 

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.  

 

6.   გაიდლაინის შეჯამება 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადების თანახმად, „ძუძუთი კვება წარმოადგენს 

ჩვილის ჯანსაღი ზრდისა და განვითარებისთვის იდელურ საკვებს“15. ძუძუთი კვება სასარგებლოა 

ჩვილის, დედის, ოჯახისა და საზოგადოებისთვის, და ის განიხილება, როგორც ჩვილი და 

ადრეული ასაკის ბავშვის კვების ბიოლოგიური და სოციალური ნორმა16. 

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

ნუტრიციულ და სხვა უპირატესობებს, მათ შორის, განვითარების ხელშეწყობას და დაცვას 
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ინფექციური და ზოგიერთი ქრონიკული დაავადებისაგან.  ჯანმო-ს რეკომენდაციების თანახმად, 

ექსკლუზიური ძუძუთი კვება რეკომენდებულია 6 თვემდე ასაკში, როდესაც ხდება ბავშვისთვის 

ნახევრად მყარი სკვების დამატება, ხოლო ძუძუთი კვება უნდა გაგრძელდეს 2 წლამდე ან უფრო 

ხანგრძლივად, თუ ამის სურვილი აქვს დედას და ბავშვს. 

დედების უმრავლესობას წარმატებულად შეუძლია საკუთარი შვილის ძუძუთი კვება. 

მიუხედავად იმისა, რომ დედას, შესაძლოა, წარმოექმნას გარკვეული სირთულეები ძუძუთი 

კვების დაწყების და ჩამოყალიბების პროცესში, ჩვეულებრივ, ამ პრობლემის დაძლევა 

შესაძლებელია სამედიცინო პერსონალის, ოჯახის წევრებისა და საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მხრიდან მხარდაჭერისა და წახალისების გზით. კვების დროს სწორი და 

ეფექტური პოზიცია, სარძევე ჯირკვალზე სწორი მოჭიდება და გამოწველა წარმატებული ძუძუთი 

კვების აუცილებელი კომპონენტებია. შესაბამისად, ძუძუთი კვების ეფქტურად განხორციელების 

მიზნით, რეკომენდებულია ქალის განათლება კვების დროს პოზიციისა და სწორი მოჭიდების 

შესახებ დაწყებული იყოს  ჯერ კიდევ ანტენატალურ პერიოდში. მშობიარობის შემდგომ  ძალზედ 

მნიშვნელოვანია ძუძუთი კვების ადრეული დაწყება და დედის მუდმივი მხარდაჭერა 

პოსტნატალური პერიოდში, სათანადო რჩევების მიწოდებისა და დახმარების გზით. სამედიცინო 

პერსონალს შეუძლია ფასდაუდებელი დახმარება გაუწიოს ქალს ფაქტობრივი ინფორმაციის 

მიწოდებით და თანაგრძნობით, პრაქტიკული უნარების დემონსტრირებით და პრობლემების 

გადაჭრის გზების განხილვით.  

ძუძუთი კვების უკუჩვენებების ჩამონათვალი ძალზედ მცირეა. თამბაქოს და  ალკოჰოლის 

ზომიერი მოხმარება, მედიკამენტების და დედის დაავადებათა უმრავლესობა არ წარმოადგენს 

ძუძუთი კვებაზე უარის თქმის მიზეზს.  დედას შეუძლია გააგრძელოს შვილის ძუძუთი კვება 

სამუშაოზე გასვლის შემდეგაც. მიუხედავად იმისა, რომ ექსკლუზიური ძუძუთი კვება 

იდეალურია, დედის რძის ნებისმიერი რაოდენობით შენარჩუნება რაციონში სასარგებლოა 

როგორც ჩვილის, ისე  დედისთვის. თუ დედა გამოიწველის და ინახავს რძეს, აუცილებელია 

პროცედურულად  დაცულ იქნას  საკვების უსაფრთხოება და ჰიგიენა.  

ხელოვნური ფორმულით კვება 

თუ ჩვილი არ იკვებება დედის რძით, ან მხოლოდ ნაწილობრივ იკვებება ძუძუთი, დედის რძის 

ალტერნატივის სახით 12 თვის ასაკამდე პოპულაციაში რეკომენდებულია ბავშვთა კვების 

ხელოვნური ფორმულების გამოყენება. სამედიცინო პერსონალმა მშობელს უნდა მიაწოდოს 

ყველა აუცილებელი ინფორმაცია საკვების სწორად მომზადების, შენახვისა და მოხმარების 

წესების შესახებ.  

ნახევრად მყარი საკვების შეყვანა ბავშვის რაციონში   

დაახლოებით 6 თვის ასაკისთვის ჩვილი უკვე მზადაა ახალი საკვების მისაღებად, განსხვავებული 

ტექსტურის და კვების  მეთოდის გასასინჯად. ასაკის მატებასთან ერთად ჩვილის მოთხოვნილება 

საკვებ ნივთიერებებზე  იზრდება, რაც არ შეიძლება დაკმაყოფილდეს მხოლოდ დედის რძით ან 

რძის შემცვლელი ხელოვნური ნარევით. რიგ შემთხვევებში ბავშვის კვების რაციონში მყარი 
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საკვების შეყვანის დაყოვნება  შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს ალერგიული სინდრომების 

განვითარების მომატებულ რისკთან.    

12 თვის ასაკისთვის ბავშვმა უნდა მიიღოს მრავალფეროვანი საკვები, სულ მცირე საკვები 

პროდუქტების 5 ჯგუფიდან1. აღნიშნული პროდუქტები, რეკომენდებულია შეირჩეს ჯანმო-ს მიერ 

მოწოდებული საკვები პროდუქტების 8 ჯგუფიდან: 

1. დედის რძე. 

2. მარცვლეული, ძირხვენები და ტუბერები (მაგ.: კარტოფილი, ჭარხალი, სტაფილო). 

3. პარკოსნები და თხილეული. 

4. რძის პროდუქტები (მაგ.: ჩვილის ფორმულა, იოგურტი, მაწონი, ყველი). 

5. ხორცი და თევზი  (მაგალითად, საქონლის, ფრინველის ხორცი, თევზი, შიგნეულობა); 

6. კვერცხი. 

7. A ვიტამინით მდიდარი ხილი და ბოსტნეული (მაგალითად, გარგარი, ისპანახი).  

8. სხვა ხილი და ბოსტნეული. 

ჯანსაღი კვება სიცოცხლის მეორე წლის განმავლობაში ეფუძნება კვების პრაქტიკას, რომელიც 

ჩვილობის პერიოდში იწყებს ჩამოყალიბებას. ამ ასაკში კვება უზრუნველყოფს ბავშვს ზრდისა და 

განვითარებისთვის აუცილებელი ენერგიით და საკვები ნივთიერებებით, ავითარებს გემოს 

შეგრძნებას და მრავალფეროვანი ოჯახური საკვების მიმღებლობას და სიამოვნებას, აყალიბებს 

მიდგომებს და პრაქტიკას, რომლებიც შეიძლება საფუძვლად დაედოს ჯანსაღი კვების ჩვევის 

ჩამოყალიბებას მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.   

დედის რძისგან ან ხელოვნური საკვები ფორმულისგან განსხვავებული სითხეები 

ჩვილებს, რომლებიც ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე იმყოფებიან, არ ესაჭიროებათ დამატებით 

სითხეების მიღება 6 თვის ასაკამდე. ხელოვნურ კვებაზე მყოფი ჩვილებისთვის, დამატებითი 

სითხის საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია გაგრილებული ანადუღარი წყლის ან საბავშვო 

ბოთლის წყლის გამოყენება. არ არის რეკომენდებული ძროხის რძის მოხმარება 12 თვემდე ასაკში, 

რაც დაკავშირებულია რკინის დეფიციტთან, ხოლო 12 თვის შემდეგ პასტერიზებული მოუხდელი 

რძე, როგორც შერეული საკვები რაციონის შემადგენელი კომპონენტი, წარმოადგენს საკვები 

ნივთიერებების შესანიშნავ წყაროს სიცოცხლის მეორე წლის მანძილზე. 12-დან 24 თვემდე ასაკში 

არ არის რეკომენდებული დღურად 2 ჭიქა რძეზე მეტის მოხმარება. შაქრის შემცველი სასმელების 

მოხმარება დაკავშირებულია კარიესის განვითარებასთან. ჩაი, მცენარეული ნაყენები და სხვა 

სასმელები გაურკვეველი სარგებელით ხასიათდება და შესაძლოა, საზიანო იყოს ჩვილის 

ჯანმრთელობისთვის.  

7. 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). 
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 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.  

 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. 

 ხელოვნური კვება: კვების წესი, როდესაც ბავშვის საკვებად გამოიყენება დედის რძის 

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

 დედის რძის შემცვლელი  – ნებისმიერი საკვები ან სითხე, რომელიც იყიდება ან გამოიყენება, 

როგორც დედის რძის სრული ან ნაწილობრივი შემცვლელი, მიუხედავად იმისა, შესაბამისია 

თუ არა აღნიშნული მიზნისთვის. 

 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 

მალუთეინიზირებელი ჰორმონის პულსურ სეკრეციას, რაც თავის მხრივ ახდენს ოვულაციის 

ინჰიბირებას.  

 

8.  რეკომენდაციების სრული ნუსხა 

Ade for health workers  

ძუძუთი კვების პრომოცია, წახალისება და მხარდაჭერა  

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 მიუხედავად იმისა, რომ ძუძუთი კვება რეკომენდებულია 6 -12 თვის ასაკში და 

შემდგომშიც, 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) 
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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 მხარდამჭერი რეკომენდაციები 

R5 ქალს, რუტინულად უნდა მიეწოდოს ძუძუთი კვების საგანმანათლებლო და მხარდამჭერი 

სერვისი, როგორც სამედიცინო პერსონალის, ისე განმანათლებლების (მაგალითად, 

ლაქტაციის მრჩეველის, ან ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ლაქტაციის საკითხებში 

ტრენირებული პირის) მიერ, ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე. 

(მტკიცებულების ხარისხი B).  

R6 ანტენატალურ პერიოდში გაწეული კომბინირებული მხარდაჭერა ძუძუთი კვების 

ხელშესაწყობად შესაძლოა მოიცავდეს: 

- ანტენატალურ პერიოდში ერთჯერად არაფორმალურ საგანმანათლებლო სემინარს მცირე 

ჯგუფში  ძუძუთი კვების შესახებ (მათ შორის, ისეთი თემების განხილვას, როგორიცაა 

დვრილების ნახეთქი და ტკივილი);  

- ადვილად ხელმისაწვდომ, სპეციფიკურ პრაქტიკულ და პრობლემების გადაჭრაზე 

ორიენტირებულ მხარდაჭერას, სამედიცინო პერსონალის მხრიდან, ადრეულ პოსტნატალურ 

პერიოდში;  

- დედათა ჯგუფების მხარდამჭერ პროგრამას ანტენატალურ, ან როგორც ანტე- ისე 

პოსტნატალურ პერიოდში; 

- ადვილად ხელმისაწვდომ კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სერვისებს ყველა დედისთვის, 

მათ შორის მათთვის, ვინც ძუძუთი კვებავს ან არ კვებავს საკუთარ ჩვილს.  

R7 ჩართეთ მამა ძუძუთი კვების მხარდამჭერ ღონისძიებებში მისთვის შესაბამისი ინფორმაციის 

მიწოდების გზით, რაც გააუმჯობესებს ძუძუთი კვების დაწყების სიხშირეს და 

გაახანგრძლივებს ბუნებრივ კვებას (მტკიცებულების ხარისხი B). 

R8 წაახალისეთ დედა გამოიწველოს რძე, როდესაც დაშორებულია ბავშვისგან და კვებოს ბავშვი 

ძუძუთი, როდესაც დედა და ბავშვი ერთად არიან (მტკიცებულების ხარისხი B).  

R9 წაახალისეთ დედის მხარდაჭრა საზოგადოებასა და სამუშაო ადგილზე, მოქნილი სამუშაო 

რეჟიმის, ძუძუთი კვებისთვის მოხერხებული გარემოს, რძის გამოწველისა და გამოწველილი 

რძის შენახვისთვის სათანადო პირობების შექმნის გზით. ხელი შეუწყვეთ დედას, ბავშვის 

მოვლისთვის ანაზღაურებადი შვებულების და ბავშვის კვებისთვის შესვენების დროის 

გამოყოფით (მტკიცებულების ხარისხი C).     

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); 
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R11 ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება ორსულ ქალს, უნდა ეფუძნებოდეს არსებულ 

მეცნიერულ მტკიცებულებებს, ხოლო, ანტენატალური მეთვალყუყრეობის 

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); 

R14 ყველა ანტენატალურ ვიზიტზე სამედიცინო პერსონალმა (ექიმმა, ექთანმა) ქალს უნდა 

მიაწოდოს თანმიმდევრული ინფორმაცია  მარტივი ენით, აგრეთვე, უნდა მისცეს ორსულ 

ქალს  კითხვების დასმისა და გაურკვეველი საკითხების განხილვის საშუალება.  

(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, ვისთვისაც ამა თუ იმ სამედიცინო პრობლემის გამო ნაჩვენებია 

მედიკამენტების მიღება როგორც ორსულობის, ისე პოსტნატალურ პერიოდში. ქალთან 

ერთად განხილული უნდა იყოს მკურნალობის ალტერნატივები, რომელიც მას ძუძუთი 

კვების უსაფრთხოდ განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს (მტკიცებულების ხარისხი 

B). ).  

R17 აკრძალულია ორსული ქალებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ქალის რძის შემცვლელების 

შესახებ (მტკიცებულების ხარისხი A);  

საკონსულტაციო თემები რუტინული ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს 

R18 არ არის მიზანშეწონილი დვრილების რუტინული გასინჯვა და მომზადება, თუნდაც 

ბრტყელი დვრილების არსებობის დროს (მტკიცებულების ხარისხი B). 

R19 ქალის რძე ჩვილის საუკეთესო საკვებია, რომელიც მუდმივად იცვლება ბავშვის საჭიროების 

შესაბამისად, აკმაყოფილებს ჩვილის მოთხოვნილებას 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); 
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R22 ძუძუთი კვება ამცირებს დედის სარძევე ჯირკვლისა და საკვერცხეების სიმსივნური 

დაავადებების განვითარების რისკს და იცავს ქალს ხელახალი დაორსულებისაგან 

(მტკიცებულების ხარისხი B); 

R23 ჯანმრთელი, დროული ახალშობილის დედასთან კანი კანთან კონტაქტი  და ძუძუზე 

პირველი მოჭიდება დაბადებიდან პირველი 1 სთ-ის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. 

კანი კანთან კონტაქტის ხანგრძლივობა მინიმუმ 30 წუთია, სასურველია 2 სთ 

გაგრძელდეს(მტკიცებულების ხარისხი A); 

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 (მტკიცებულების ხარისხი A); 

R25 სამშობიაროში 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); 

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 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 (მტკიცებულების ხარისხი A); 

R28 ექსკლუზიური ძუძუთი კვება მიზანშეწონილია 6 თვემდე, 6 თვის შემდეგ დამატებითი 

საკვების მიცემა ძუძუთი კვებასთან ერთად და ძუძუთი კვების გაგრძელება 2 წლამდე 

(მტკიცებულების ხარისხი A); 

R29 დამატებით საკვებად მრავალფეროვანი, ახალად მომზადებული, ნახევრად მყარი საკვების 

გამოყენება. მნიშვნელოვანია კვების რაციონში რკინის, თუთიის და ვიტამინების შემცველი 

საკვების დამატება  

1 წლის შემდეგ საჭიროა ოჯახის საკვების მიწოდება. საკვების მომზადებისას ჰიგიენის 

წესების დაცვა (მტკიცებულების ხარისხი B); 

R30 კვების პროცესი არის ბავშვის სწავლის, მასთან თბილი ურთიერთობის და პირისპირ 

კონტაქტის დამყარების საუკეთესო პერიოდი; 

R31 რეკომენდებულია 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. 

პოსტნატალური კონსულტაცია ძუძუთი კვების შესახებ 

 

R32 მიზანშეწონილია დედების პოსტნატალური კონსულტირება და სწავლება ძუძუთი კვების 

საკითხებზე (მტკიცებულების ხარისხი B).  

R33 სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ მიზანშეწონილია ძუძუთი კვების ხელახალი შეფასება და 

მხარდაჭერა ექსკლუზიური ძუძუთი კვების გაგრძელების მიზნით (მტკიცებულების 

ხარისხი A). 
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R34 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ახალგაზრდა დედებს, რადგანაც მათ მეტად 

ესაჭიროებათ მხარდაჭერა როგორც ძუძუთი კვების ინიცირების, ისე ბუნებრივი კვების 

ოპტიმალური ხანგრძლივობის შენარჩუნების მიზნით (მტკიცებულების ხარისხი C). 

R35 მეძუძურ ქალთან ძუძუთი კვების საკითხების განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღება 

დაუთმეთ კვების სწორი პოზიციისა და ბავშვის ძუძუზე სწორი მოჭიდების მნიშვნელობას 

(მტკიცებულების ხარისხი B). 

ძუძუთი კვების დაწყება სამშობიაროში  

R36 სამედიცინო პერსონალმა უნდა გაუწიოს დედას დახმარება ძუძუთი კვების ინიცირებაში 

სწორი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდებითა და ემპათიური 

დამოკიდებულებით, რაც მოიცავს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დემონსტრირებასა და 

პრობლემების გადაჭრის გზების განხილვას.  (რეკომენდაციის ხარისხი A)  

R37 ჩვილი მშობიარობისთანავე (მიუხედავად იმისა, თუ რა გზით განხორციელდა 

მშობიარობა (ვაგინალური თუ საკეისრო კვეთა) უნდა მოთავსდეს დედასთან კანი-კანთან 

კონტატის მიზნით, თუ არ არსებობს რაიმე სამედიცინო წინააღმდეგ ჩვენება დედისა ან 

ახალშობილის მხრიდან. კანი-კანთან კონტაქტის დროს ხელი უნდა შეეწყოს პირველ 

მოჭიდებას - ძუძუთი კვების პირველ მცდელობას. (რეკომენდაციის ხარისხი A) 

R38 სამშობიაროში ყოფნის პერიოდში  ჩვილი  უნდა დარჩეს დედასთან  მათ შორის 

მიჯაჭვულობისა და ეფექტური ძუძუთი კვების ჩამოყალიბების მიზნით. (რეკომენდაციის 

ხარისხი A) 

R39 მიზანშეწონილია დედისა და ახალშობილის 24 საათის განმავლობაში ერთად ყოფნის 

ხელშეწყობა, რათა დედამ შეძლოს ჩვილის შიმშილის ნიშნებზე რეაგირება, 

მაქსიმალურად გამოიყენოს ბავშვის ძუძუთი კვების შესაძლებლობა და შედეგად, 

მოახდინოს სარძევე ჯირკვლის სეკრეტორული აქტივობის (II სტადიის ლაქტოგენეზის) 

სტიმულირება (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

R40 დედას უნდა ჩაუტარდეს სწავლება ძუძუთი კვების დაწყებასთან დაკავშირებით, რათა 

მიღწეული იქნას ეფექტური მოჭიდება, როდესაც არეოლა სრულად არის მოცული. 

ტკივილი ძუძუთი კვების პერიოდში წარმოადგენს არაეფექტური მოჭიდების ძირითად 

სიმპტომს, რომლის დროსაც ბავშვს მაშინვე უნდა შეუცვალონ პოზიცია ეფექტური 

მოჭიდების უზრუნველყოფის მიზნით.   (რეკომენდაციის ხარისხი B) 

R41 თუ დედისა და ჩვილის განცალკევება გარდაუვალია, ლაქტაცია ჯერ კარგად არ არის 

ჩამოყალიბებული, ხოლო რძის ნაკადის დინება არაადეკვატურია, დედას ესაჭიროება 

სწავლება და წახალისება რძის ხელით ან ტუმბოს საშუალებით გამოწველასთან 

დაკავშირებით, რძის პროდუქციის სტიმულირების მიზნით  (რეკომენდაციის ხარისხი C). 

R42 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) 

R43 ხელი შეუწყვეთ ჩვილის ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებას, რადგანაც აღნიშნული იძლევა 

გარანტიას, რომ ბავშვი იღებს ხსენისა და დედის რძის სარგებლის სრულ სპექტრს. 

(რეკომენდაციის ხარისხი A)  

R44 ლაქტაციის ჩამოყალიბების მიზნით, მიაწოდეთ ინფორმაცია მშობლებს, ბავშვი კვებონ 

მოთხოვნის მიხედვით, როგორც კი ჩვილი გამოამჟღავნებს შიმშილის ნიშნებს და 

გააგრძელონ ძუძუთი კვება მანამ, სანამ ჩვილი არ გამოავლენს დანაყრების ნიშნებს 

(რეკომენდაციის ხარისხი B) 
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R45 ტირილი ბავშვის მიერ შიმშილის გრძნობის გამოხატვის უკიდურესი საშუალებაა, 

სასურველია ბავშვს საკვები შესთავაზონ მანამ, სანამ ტირილს დაიწყებს (რეკომენდაციის 

ხარისხი B). 

R46 შეაფასეთ ძუძუთი კვების ადეკვატურობა ჩვილის ქცევაზე დაკვირვებით, კვების ტექნიკის, 

შარდის გამოყოფისა და დეფეკაციის, აგრეთვე, ჩვილის წონისა და ზრდის მრუდების 

შეფასებით. (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

ძუძუთი კვებაზე მოქმედი ფაქტორები 

 

R47 შეაფასეთ და აწარმოეთ ჩვილის მიერ დედის რძის სუბოპტიმალური მიღების 

რისკფაქტორების დოკუმენტირება (რეკომენდაციის ხარისხი B) 

R48 დედის რძის სუბოპტიმალური მიღების რისკფაქტორების არსებობის შემთხვევაში 

განახორციელეთ ძუძუთი კვების ტექნიკის ოპტიმიზაცია, საჭიროების შემთხვევაში 

გააგზავნეთ ქალი ლაქტაციის ტრენირებულ სპეციალისტთან (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R49 მიაწოდეთ ინფორმაცია მშობელს, რომ არ არის რეკომენდებული სატყუარას გამოყენება 

ბავშვის 4 კვირის ასაკამდე, მანამ, სანამ არ ჩამოყალიბდება ლაქტაციის პროცესი 

(რეკომენდაციის ხარისხი C) 

R50 მიაწოდეთ ინფორმაცია მშობელს, რომ არ არის რეკომენდებული სატყუარას დასველება 

შაქრით, ჯემით, თაფლით ან რომელიმე სხვა ტკბილი ნივთიერებით (რეკომენდაციის 

ხარისხი C). 

R51 მიაწოდეთ ინფორმაცია მშობელს, რომ არ არის რეკომენდებული სატყუარას ან ნებისმიერი 

სხვა ნივთის პირში ჩადება, თუ ის უნდა მისცეთ ბავშვს (რეკომენდაციის ხარისხი C). 

R52 არასაჭირო ინტერვენციების თავიდან აცილების მიზნით, მიაწოდეთ მშობლებს 

ინფორმაცია ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჩვილების ნაწლავთა ნორმალური მოქმედების ფართო 

ვარიაციების შესახებ.  

R53 თუ მშობლები ამჟღავნებენ შეშფოთებას, რეკომენდებულია მათი კონსულტირება 

შესაბამისი სპეციალობის პროფესიონალის მიერ. (რეკომენდაციის ხარისხი C) 

R54 შეაფასეთ დედასთან რძის დაბალი პროდუქციის შესაძლო სამედიცინო მიზეზების 

არსებობა, როგორიცაა, მაგალითად: ორსულობა, მედიკამენტები, სარძევე ჯირკვლის 

პირველადი უკმარისობა, ქირურგიული ოპერაცია სარძევე ჯირკვალზე, საკვერცხეების  

პოლიკისტოზის სინდრომი, ჰიპოთირეოზი, პლაცენტის ნაწილის ჩარჩენა, თეკა 

ლუთეინური ცისტა, პროლაქტინის სეკრეციის დათრგუნვა მშობიარობის შემდგომი 

სისხლდენის შემდეგ, თამბაქოს ან ალკოჰოლის საზიანო მოხმარება და სხვა. ამ 

მდგომარეობათა უმრავლესობის დროს გალაქტოგოგი არ უნდა დაინიშნოს 

(მტკიცებულების ხარისხი C). 

R55 შეაფასეთ და გააუმჯობესეთ სარძევე ჯირკვლის დაცლის სიხშირე და ეფექტურობა. 

გამოიყენეთ დედის რძის პროდუქციის ეფექტურობის გაზრდის არაფარმაკოლოგიური 

მეთოდები.  იმ ქალებისთვის, რომელთა ჩვილსაც არ აქვს რძის ეფექტური გამოწოვის უნარი 

ან ძუძუთი კვება შეუძლებელია (მაგალითად, დღენაკლი, ჰოსპიტალიზებული, 

ჰიპოტონიური ახალშობილი ან ანატომიური პრობლემების არსებობა), აუცილებელია რძის 

რეგულარული გამოწველა ხელით ან გამოსაწველი ხელსაწყოთი. დარწმუნდით, რომ 

ხელით ან გამოსაწველი ხელსაწყოთი გამოწველის ტექნიკა ადეკვატურია. გალაქტოგოგები 

არ ზრდიან დედის რძის პროდუქციას, თუ სარძევე ჯირკვლის დაცლა იშვიათი და 

არაადეკვატურია (მტკიცებულების ხარისხი C).   

R56 მიუხედავად ზოგიერთი კარგი ხარისხის კვლევისა დომპერიდონის ან მცენარეული 

გალაქტოგოგების შესახებ, ამჟამად არსებული მტკიცებულებები არასაკმარისი და 
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არათანმიმდევრულია მათი ეფექტურობის მხარდასაჭერად, შესაბამისად, რომელიმე 

სპეციფიკური გალაქტოგოგის გამოყენება რეკომენდებული არ არის (მტკიცებულების 

ხარისხი D).   

ძუძუთი კვების ფორმალური შეფასება და რეკომენდაციები სამშობიაროდან გაწერისას 

 

R57 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 ეჭვები, თუ 

კითხვა პირდაპირ არ იქნება დასმული.   

R58 გაწერამდე რეკომენდებულია ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული პრობლემების 

შესაძლებლობის განხილვა დედისა და/ან ბავშვის რისკფაქტორების გათვალისწინებით 

(ცხრილები NN16-17). დედისა და ჩვილის გაწერამდე უნდა მოხდეს ძუძუთი კვებასთან 

დაკავშირებულ ყველა პრობლემაზე რეაგირება და დოკუმენტირება სამედიცინო 

ისტორიაში, იქნება ეს აღმოჩენილი სამშობიაროს პერსონალის მიერ, თუ გამოთქმული 

დედის მხრიდან. ეს მოიცავს ისეთი პრობლემის დროულ ამოცნობას და მართვის გეგმას, 

როგორიცაა, მაგალითად, ანკილოგლოსია, რამაც, შესაძლოა, ზეგავლენა მოახდინოს 

ძუძუზე მოჭიდებაზე, ლაქტოგენეზსა და ძუძუთი კვების ხანგრძლივობაზე. 

(რეკომენდაციის ხარისხი A).  

R59 აუცილებელია სამოქმედო გეგმის დოკუმენტირება, რაც მოიცავს გაწერის შემდეგ 

პრობლემაზე მეთვალყურეობას (რეკომენდაციის ხარისხი B). იმ შემთხვევაში, თუ დედის 

და ჩვილის სამედიცინო პროვაიდერი არ არის ერთიდაიგივე, აუცილებელია 

კოორდინირებული კომუნიკაცია გინეკოლლოგიური და პედიატრიული სერვისების 

პროვაიდერებს შორის, ოპტიმალური მეთვალყურეობის უზრუნველყოფის მიზნით. 

R60 სამედიცინო პერსონალის თითოეულმა წარმომადგენელმა (ექიმმა, ბებიაქალმა, ექთანმა და 

სხვ.)  უნდა წაახალისოს ქალი, ექსკლუზიურად კვებოს ძუძუთი ბავშვი სიცოცხლის 

პირველი 6 თვის განმავლობაში და შეძლებისდაგავარად გააგრძელოს ძუძუთი კვება 2 წლის 

ასაკამდე.  ეს არის როგორც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ისე მრავალი 

ცალკეული ქვეყნის ჯანმრთელობის ორგანიზაციების რეკომენდაცია. შესაბამისი 

დამატებითი საკვების შეყვანა ბავშვის კვების რაციონში უნდა მოხდეს 6 თვიდან 

(რეკომენდაციის ხარისხი A).   

R61 დედის განათლება და პრაქტიკული რჩევა-დარიგება აუმჯობესებს ძუძუთი კვების 

პრაქტიკას.  ხაზი უნდა გაესვას ბუნებრივი კვების სამედიცინო, ფსიქოსოციალურ და 

სოციალურ უპირატესობებს როგორც ჩვილისთვის, ისე დედისთვის და მიზეზებს, რის 

გამოც ხელოვნური კვება რეკომენდებული არ არის.  ამგვარი განათლება წარმოადგენს 
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გამაფრთხილებელი რეკომენდაციების სტანდარტულ კომპონენტს, რაც ითვალისწინებს 

ინდივიდუალურ შეხედულებებს და ჩვეულებებს კულტურული თავისებურებების 

კონტექსტში. სპეციფიკური კონსულტირება უნდა ჩაუტარდეთ იმ დედებს, რომლებიც 

გეგმავენ სამსახურში დაბრუნებას ან სწავლის განახლებას (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R62 ოჯახისთვის სასარგებლოა ადეკვატური, არაკომერციული საგანმანათლებლო მასალა 

ძუძუთი კვების შესახებ (ისევე, როგორც ბავშვის მოვლის სხვა საკითხების შესახებ). გაწერის 

დროს დედისთვის არ უნდა მოხდეს სასაჩუქრე ნაკრებების გადაცემა, რომელიც მოიცავს 

ჩვილის ფორმულას, საწოვარას, კომერციულ სარეკლამო მასალას, რომელიც მიმართულია 

სპეციფიკურად ჩვილის ფორმულის და დამატებითი საკვების პრომოციისკენ, ან ნებისმიერ 

მასალას, რაც არ არის მისაღები მეძუძური დედისა და ჩვილისთვის. ამგვარ პროდუქციას 

შეუძლია წაახალისოს ძუძუთი კვების არასათანადო პრაქტიკა, რასაც, შესაძლოა, მოყვეს 

ბუნებრივი კვების ნაადრევი შეწყვეტა (მტკიცებულების ხარისხი B).  

R63 მეძუძური დედებისა და სხვა შესაბამისი პირებისთვის (მაგალითად, მამები, პარტნიორები, 

ბებიები, დამხმარე პირები და ა. შ.) გაწერის წინ სასარგებლოა მარტივი გამაფრთხილებელი 

რეკომენდაციების მიწოდება უახლოეს მომავალში გასათვალისწინებელი ძირითადი 

საკითხების შესახებ (რეკომენდაციის ხარისხი A). არ უნდა მოხდეს დედის ინფორმაციით 

გადატვირთვა. ყველა მშობელს წერილობითი სახით უნდა მიეწოდოს  სპეციფიკური 

ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:   

 სარძევე ჯირკვლების გაჯირჯვების პრევენცია და მართვა; 

 ჩვილის შიმშილის ნიშნების ამოცნობა და კვება შიმშილის ნიშნების 

გამომჟღავნებისთანავე; 

 საკვების ადეკვატური მიღების მაჩვენებლები (შარდვის სიხშირე მინიმუმ 6-ჯერ დღე-

ღამეში, რომელიც ფასდება სველი საფენების რაოდენობით, წონის ადეკვატური მატება და 

დაბადების წონის აღდგენა, სულ მცირე, მშობიარობიდან მე-10-14-ე დღისთვის, 

მეკონიუმის გამოძევება, 3-4-ჯერ დეფეკაცია დაბადებიდან  მე-4 დღეს, ფეკალური მასების 

გაყვითლება დაბადებიდან მე-5 დღეს);  

 გახანგრძლივებული სიყვითლის ნიშნები; 

 ახალშობილის ძილის თავისებურებები, ძილის პოზიციის და საზიარო საწოლში ძილის 

პრაქტიკის ჩათვლით; 

 დედის მედიკამენტები, თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება; 

 კვების რეჟიმის ინდივიდუალური თავისებურებები, მათ შორის, საღამოს საათებში უფრო 

ხშირი (ე.წ. „კლასტერული“) კვების ნორმალური პრაქტიკა.  

 სატყუარას გამოყენება (იმ საზოგადოებაში, სადაც სატყუარას გამოყენება ზოგადად 

რეკომენდებულია ჩვილის უეცარი სიკვდილის [SIDS] პრევენციის მიზნით), მისი 

გამოყენების გადადება მანამ, სანამ ლაქტაცია კარგად ჩამოყალიბდება, სულ მცირე 

მშობიარობიდან 3-4 კვირის შემდეგ (რეკომენდაციის ხარისხი A).  

 გაწერის შემდგომი მეთვალყურეობა და საკონტაქტო ინფორმაცია. 

R64 ყველა მეძუძურ ქალს უნდა ჩაუტარდეს სარძევე ჯირკვლის ხელით გამოწველის სწავლება 

(მიუხედავად იმისა, იყენებს თუ არა ის გამოსაწველ ხელსაწყოს), რათა მან შეძლოს 

გაჯირჯვების შემსუბუქება, გაზარდოს და შეინარჩუნოს რძის პროდუქცია და 

უზრუნველყოს ბავშვის დედის რძით კვება იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს დედის და 

ჩვილის დაცილებას, ან ჩვილს არ შეუძლია კვება უშუალოდ ძუძუთი (რეკომენდაციის 

ხარისხი B).   

R65 ყველა მეძუძურ დედას უნდა მიეცეს იმ პირების და სამედიცინო სერვისების საკონტაქტო 

ინფორმაცია, რომლებსაც შეუძლიათ ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული რჩევების, 
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კონსულტირების და შეფასების განხორციელება, სასურველია 24 საათის განმავლობაში 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 

R66 ყველა მეძუძურ დედას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ადგილობრივი „დედათა 

მხარდამჭერი ჯგუფების“ შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და წახალისდნენ ამ 

ჯგუფებში ჩართვასთან დაკავშირებით (რეკომენდაციის ხარისხი C).  

R67 იმ შემთხვევაში, თუ ქალი გეგმავს სამუშაოზე დაბრუნებას ან სწავლის განახლებას, 

მისთვის, შესაძლოა, სასარგებლო იყოს დამატებითი ინფორმაცია. ეს უნდა მოიცავდეს 

მიმდინარე სოციალურ მხარდაჭერას, რძის ნაკადის შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ 

სპეციფიკურ პრობლემებს, რძის გამოწველისა და შენახვის საკითხებს, ძუძუთი კვებისთვის 

სამუშაოდან შესვენებების აღების შესაძლებლობას, არსებულ საკანონმდებლო ბაზას 

სამუშაოზე ბავშვის ძუძუთი კვებისა და გამოწველილი რძის შენახვის საკითხებთან 

დაკავშირებით. მიზანშეწონილია ქალისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდება წერილობითი 

ფორმით, რათა მას ხელთ ჰქონდეს რეკომენდაციები სამუშაოზე ან სასწავლო 

დაწესებულებაში დაბრუნების მომენტში (მტკიცებულების ხარისხი C). 

R68 იმ ქვეყნებში, სადაც სამშობიაროდან გაწერა ჩვეულებრივ, ხდება მშობიარობიდან 72 

საათში, რეკომენდებულია განხორციელდეს ძუძუთი კვებაზე დაკვირვება გაწერამდე, 

ხოლო მშობიარობიდან 3-5 დღის ვადაში დაიგეგმოს ბინაზე ან კლინიკაში ვიზიტი, სადაც 

მოხდება ძუძუთი კვების შეფასება ექიმის, ბებიაქალის, ან სპეციალურად ტრენირებული 

სამედიცინო პერსონალის მიერ. რეკომენდებულია ყველა ახალშობილის მონახულება 

გაწერიდან 48-72 საათში; ჩვილები, რომელთა გაწერა განხორციელდა მშობიარობიდან 48 

საათში, უნდა ინახონ გაწერიდან 24-48 საათის პერიოდში (რეკომენდაციის ხარისხი C).  

ზოგადად, რეკომენდებულია სამშობიაროსა და პირველად ჯანდაცვას შორის მჭიდრო 

კოორდინაცია, რათა მითითებულ ვადებში გაწერის შემდეგ დედასა და ჩვილზე 

მეთვალყურეობა განხორციელდეს ოჯახის ექიმის მიერ. 

R69 დედისა და ჩვილის დამატებითი ვიზიტები რეკომენდებულია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

სამშობიაროდან გაწერა განხორციელდა მშობიარობიდან 5 დღის შემდეგ, სანამ არ 

ჩამოყალიბდება დეფეკაციისა და შარდვის ადეკვატური სიხშირე, არ მოხდება სიყვითლის 

ალაგება და დაბადების წონის აღდგენა მშობიარობიდან მე-10-14-ე დღეს. იმ ჩვილის 

მდგომარეობა, რომელიც ვერ აღწევს დაბადების წონას 10 დღის ასაკისთვის, მაგრამ 

რამდენიმე დღის განმავლობაში აჩვენებს წონის მატების სტაბილურ დინამიკას, 

შესაძლებელია დამაკმაყოფილებლად ჩაითვალოს.  ასეთ ჩვილს ესაჭიროება 

გახანგრძლივებული მკაცრი მონიტორინგი, მაგრამ შესაძლოა არ დასჭირდეს ჩარევა. 

ნებისმიერი ჩვილი, რომელსაც დაბადებიდან მე-5-6-ე დღისთვის აღენიშნება დაბადების 

წონის 7%-ის დანაკარგი, საჭიროებს მკაცრ მონიტორინგს წონის სტაბილური მატების 

მიღწევამდე. იმ ჩვილების შემთხვევაში, რომლებსაც დაბადებიდან 5-6 დღის შემდეგ 

აღენიშნებათ საწყისი წონის 7% და მეტი დანაკარგი, რეკომენდებულია მეტი ყურადღება და 

უფრო მკაცრი მონიტორინგის განხორციელება - მათ ესაჭიროებათ ფრთხილი შეფასება. 

დაბადებიდან მე-5-6-ე დღისთვის ჩვილმა უნდა დაიწყოს წონაში მატება, შესაბამისად, 

საწყისი წონის კარგვის პროცენტული წილი განსაკუთრებით თვალსაჩინოა, როდესაც 

მხედველობაში მიიღება წონის მატების დინამიკის არარსებობა. მსგავსი პრობლემების 

შემთხვევაში ჩვილი სპეციფიკურად უნდა შეფასდეს ძუძუთი კვებისა და რძის ნაკადის 

დინების პრობლემებთან დაკავშირებით (რეკომენდაციის ხარისხი C).    

R70 თუ დედის სამედიცინო მდგომარეობა იძლევა მისი სამშობიაროდან გაწერის საშუალებას, 

მაგრამ ახალშობილი სამედიცინო თვალსაზრისით ჯერ მზად არ არის ამისთვის, 

აუცილებელია ყველანაირი ძალისხმევა სამშობიაროში დედის პაციენტის ან მომვლევლის 

სახით დარჩენის უზრუნველსაყოფად, რათა ხელი შეეწყოს ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებას. 
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დედისა და ჩვილის 24 საათიანი ერთად ყოფნის პრაქტიკა ოპტიმალურია სამშობიაროში 

გახანგრძლივებული დაყოვნების განმავლობაში (რეკომენდაციის ხარისხი B).    

R71 თუ დედა სამშობიაროდან ეწერება ახალშობილის გაწერამდე (მაგალითად, ახალშობილის 

დაავადების შემთხვევაში), დედა უნდა წახალისდეს, მაქსიმალურად მეტი დრო გაატაროს 

ახალშობილთან კანი-კანთან კონტაქტის ნებისმიერი შესაძლებლობის გამოყენებისა და 

რეგულარული ძუძუთი კვების გაგრძელების მიზნით (რეკომენდაციის ხარისხი B). დედას 

უნდა ასწავლონ, როგორ გამოიწველოს და შეინახოს რძე იმ პერიოდში, როდესაც ის არ 

იმყოფება საავადმყოფოში, რათა გამოწველილი დედის რძით კვებოს ბავშვი. სულ მცირე, 

დედას უნდა შეეძლოს რძის გამოწველის წარმატებული ტექნიკის დემონსტრირება 

სამშობიაროდან გაწერამდე. თუ დედას აღენიშნება პრობლემები რძის ნაკადთან 

დაკავშირებით, რეკომენდებულია მისი დროული გაგზავნა ლაქტაციის კონსულტანტთან 

ან ექიმთან, რომელიც ტრენირებულია ძუძუთი კვების შეფასებასა და მართვაში 

(რეკომენდაციის ხარისხი C).    

ძუძუთი კვების ხელშეწყობა სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ 

 

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.  

R72 დედისა და ჩვილის პროგრესის შეფასება ძუძუთი კვების საკითხებში უნდა 

განხორციელდეს პირველ პოსტნატალურ ვიზიტზე, რომელსაც ოჯახის ექიმი და ექთანი 

ახორციელებენ 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 ტირის, არ მატულობს 

წონაში, დედას აღენიშნება დვრილების დაზიანება, სარძევე ჯირკვლის ანთება და ა. შ.).   

R73 დედა უნდა წახალისდეს, მუდმივად გვერდზე ყავდეს ბავშვი, რათა ადეკვატურად შეძლოს 

ჩვილის საჭიროებების შეფასება და მათზე შესაბამისი რეაგირება. ეს მოიცავს ბავშვის კვებას 

მოთხოვნილების მიხედვით დღისა და ღამის განმავლობაში (იმ სიტუაციების გარდა, 

როდესაც ჩვილი ზედმეტად მძინარა ან დღენაკლულია, 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) 
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R74 იმის გამო, რომ ღამით კვება ხშირი და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, ბავშვის 

სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში, ყველა დედას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია 

საწოლში ერთად ძილის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მიუხედავად მისი ჩვილის 

კვების მეთოდისა. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R75 დედას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, ვის და როგორ უნდა მიმართოს დახმარებისთვის 

პრობლემის შემთხვევაში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელვანია იმ დედებისთვის, რომლებსაც 

აღენიშნებოდათ კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები უფროსი შვილის დროს. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

2. ძუძუთი კვების გაგრძელების ხელშეწყობა დედისა და ბავშვის დაცილების შემთხვევაში 

R76   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, აგრეთვე, შრომის 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესვენებებზე ბავშვის ძუძუთი კვებისთვის. 

(მტკიცებულების ხარისხი B) 

R77 დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია სარძევე ჯირკვლის ხელით ან გამოსაწველი 

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  

R78 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) 

R79 დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია ხელოვნური საკვების დამატების, საწოვარას და 

სატყუარას არასასურველი ზეგავლენის შესახებ  ძუძუთი კვებაზე, განსაკუთრებით, 

სიცოცხლის პირველ კვირებში.(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R80 დედა უნდა დარწმუნდეს, რომ ქალის რძე შეიცავს ბავშვისთვის აუცილებელ ყველა საკვებ 

ნივთიერებას, მათ შორის, მიკროელემენტებს 6 თვის ასაკამდე. (მტკიცებულების ხარისხი 

A) 

R81 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) 

R82 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 ზემოთ. (მტკიცებულების 

ხარისხი A)  

R83 როდესაც დედა იღებს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას ძუძუთი კვების შეწყვეტასთან 

დაკავშირებით, აუცილებელია მისი სწავლება, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროცესი 

თანდათანობით და უსაფრთხოდ. (მტკიცებულების ხარისხი C) 



25 
 

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

პროგრესის პერიოდული გადახედვა   

R84 პჯდ პერსონალმა (ექიმი, ექთანი) ყველა რუტინულ ვიზიტზე უნდა აწარმოოს ბავშვის 

კვების მეთოდისა და პრობლემების (დედისა და ბავშვის) დოკუმენტირება 3 წლის ასაკმადე. 

(მტკიცებულების ხარისხი C)   

R85 აუცილებელია საკვების ტიპისა და მეთოდის დადგენა. ამ მიზნით, დედას უნდა  დაუსვან 

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

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

5. მეგობრული გარემოს შექმნა ძუძუთი კვებაზე მყოფი ბავშვის ოჯახისთვის  

R86 მეძუძური დედები და ბავშვები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ მეგობრული გარემოთი 

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R87 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, თუ ეს 

უფლებები დაცული არ არის.  (მტკიცებულების ხარისხი C)  

6. დედის რძის შემცვლელების მარკეტინგის საერთაშორისო კოდექსისა და საქართველოს 

ძუძუთი კვების კანონის მოთხოვნების დაცვა   

R88 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, 

მწარმოებელების მასალის (როგორიცაა კალენდრები, პოსტერები, საინფორმაციო მასალები, 

ან საკვების ნიმუშები) გავრცელება, რომლის მიზანიცააა საკუთარი პროდუქციის პრომოცია. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

ii. მშობლებს, რომლებმაც 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  

R89 ყველა მეძუძურმა ქალმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია ადგილობრივად ხელმისაწვდომი 

საზოგადოებრივი სერვისების შესახებ. მათ უნდა განემარტოთ, როგორ მიმართონ როგორც 

პროფესიულ, ისე მოხალისე ორგანიზაციებს დახმარებისა და მხარდაჭერის საჭიროების 

შემთხვევაში (მტკიცებულების ხარისხი C)  

R90 პირველადი ჯანდაცვის პერსონალმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს ძუძუთი კვების 

მხარდამჭერ მოხალისე ორგანიზაციებთან, სერვისების მეტი ეფექტურობისა და მოცვის 

უზრუნველყოფის მიზნით  (მტკიცებულების ხარისხი C) 
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დედის პოსტნატალური დეპრესია 

 

R91 პოსტნატალური დეპრესიის სკრინინგის მიზნით გამოიყენეთ ედინბურგის 

პოსტნატალური დეპრესიის სკალა EPDS (იხილეთ ცხრილი N18 ) (მტკიცებულების ხარისხი 

B) 

R92 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) 

R93 გამოკითხეთ დედა ძილის დარღვევებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ჩაძინების 

შეუძლებლობა გადაღლისა და ბავშვის ძილის პერიოდის მიუხედავად, ან გადაჭარბებული 

ძილიანობა და ლოგინიდან ადგომის გაძნელება  (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R94 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) 

R95 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) 

R96 ჰკითხეთ დედას, ხომ არ აქვს ეჭვები ან კითხვები ახალშობილთან ადაპტირების პროცესის 

შესახებ. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R97 გაითვალისწინეთ დედისა და შვილის ურთიერთობა, მათ შორის, ჩვილის მოთხოვნებზე 

დედის რეაგირება.  

ძუძუთი კვების ჩვილთან დაკავშირებული პრობლემები 

 

ძუძუზე ბავშვის უარის პრობლემის მართვის მიზნით რეკომენდებულია: 

R98 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) 

R99 დედამ შეწყვიტოს ბავშვის კვება, როდესაც ის ტირის ან უარს ამბობს ძუძუზე. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R100 კვებოს ბავშვი, როდესაც მას ეძინება, მაგალითად, ახლახანს გაიღვიძა ან აპირებს 

დაძინებას. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R101 ბავშვის წოვითი რეფლექსის სტიმულირება სუფთა თითის წოვის საშუალებით და 

შემდეგ თითის ჩანაცვლება ძუძუს დვრილით. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R102 კვების წინ ბავშვის დაწყნარება სიმღერით, რწევით ან მასაჟით. (მტკიცებულების ხარისხი 

C) 

R103 კვების ალტერნატიული პოზიციის შერჩევა. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

R104 რძის გამოწველა ბავშვის პირის ღრუში. (მტკიცებულების ხარისხი C) 
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R105 რძის გამოწველა და ბავშვის კვება ფინჯანის, კოვზის ან შპრიცის საშუალებით 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

R106 ბავშვის ავადმყოფობის ნებისმიერი მიზეზის მკურნალობა (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R107 დარწმუნდით, რომ გადაჭარბებული ტირილის მართვის ნებისმიერი დიეტური 

მოდიფიკაცია ან ფარმაკოლოგიური ჩარევა უსაფრთხოა და არ გამოიწვევს ბავშვის კვების 

დეფიციტის განვითარებას  (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R108 შეაფასეთ მარტივი გარემო ფაქტორები, როგორიცაა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი 

ტემპერატურა, კონტაქტური დერმატიტით გამოწვეული გამონაყარის არსებობა, შიმშილი 

რძის არაადეკვატური მიწოდების გამო (შედარებით იშვიათია)  

R109 შეაფასეთ ბავშვის ზრდა და განვითარება (მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

R110 ჩაუტარდეს 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) 

R111 შეაფასეთ მშობელთან დაკავშირებული პოტენციური ფაქტორები, როგორიცაა შფოთვა 

და დეპრესია, რის ფონზეც მატულობს ჩვილის გადაჭარბებულ ტირილზე მშობლის 

მხრიდან ჩივილის რისკი (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R112 განუმარტეთ მშობელს, რომ, თუ ბავშვის ზრდა-განვითარება ნორმალურია, ტირილი არ 

წარმოადგენს ღელვის საგანს და არ საჭიროებს დამატებით ჩარევას. (მტკიცებულების 

ხარისხი C) 

სარძევე ჯირკვლების გავრცელებული პრობლემები ძუძუთი კვების დროს 

 

R113 გაითვალისწინეთ, რომ მასტიტი გავრცელებული პათოლოგიაა მეძუძურ ქალებში. 

შემთხვევათა უმრავლესობა მშობიარობიდან პირველი 6 კვირის განმავლობაში ვითარდება, 

თუმცა მასტიტის განვითარება შესაძლებელია ლაქტაციის ნებისმიერ პერიოდში. 

R114 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. 

R115 მასტიტის დიაგნოსტიკის მიზნით ლაბორატორიული გამოკვლევები რუტინულად არ 

გამოიყენება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციას იძლევა ჩატარდეს 

დედის რძის ბაქტერიოლოგიური კულტურისა და მგრძნობელობის გამოკვლევა, 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. 

R116 იმის გამო, რომ მასტიტის მაპროვოცირებელი ფაქტორი ხშირად რძის შეგუბებაა, 

დაავადების მართვის ყველაზე მნიშვნელოვან და ეფექტურ საფეხურს რძის ხშირი და 

ეფექტური გამოწველა წარმოადგენს: 
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 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, შემდეგ კი, დაზიანებულზე გადართვა, 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. 

R117 დედის დასვენება, 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). 

R118 ანალგეზია აუმჯობესებს რძის გადმოდინების რეფლექსს და რეკომენდებულია 

მისი გამოყენება. ისეთი ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტი, როგორიცაა იბუპროფენი, 

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). 

R119 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). 

R120 მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის ინფექციისა და/ან მეტიცილინ-რეზისტენტული S. 

aureus (MRSA)-რისკფაქტორების არ არსებობის პირობებში 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). 

R121 მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის  ინფექციისა და მეტიცილინ-რეზისტენტული S. 

aureus (MRSA)-ს რისკფაქტორების თანხლების პირობებში, ეფექტური ანტიბიოტიკოთერაპია 
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მოიცავს ტრიმეტოპრიმ-სულფომეტოქსაზოლს (160/800მგ) ორჯერ დღეში ან კლინდამიცინს 

450მგ სამჯერ დღეში. (რეკომენდაციის ხარისხი C). 

R122 ტრიმეტოპრიმ-სულფომეტოქსაზოლის გამოყენება შესაძლებელია მეძუძურ 

ქალებში, რომლებიც ძუძუთი კვებავენ ბავშვს, იმ პირობით, რომ ჩვილი ჯანმრთელი 

დროული ახალაშობილია 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). 

R123 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 მკურნალობის 

გადაუდებლად დაწყების ჩვენებას.  (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R124 მკურნალობის ოპტიმალური ხანგრძლივობა ბოლომდე მკაფიო არ არის; 10-14 

დღიანი კურსის ფონზე შეიძლება მოხდეს კლინიკური გაუმჯობესება და  შემცირდეს 

ინფექციის რეციდივის რისკი. რიგ შემთხვევებაში, 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). 

ძუძუთი კვების შედარებითი და აბსოლუტური უკუჩვენებები 

 

R125 აივ-ინფიცირებული დედის შემთხვევაში მიაწოდეთ დედას რეკომენდაცია ბავშვისთვის 

უსაფრთხო და შესაბამისი ალტერნატიული საკვების შესახებ. განიხილეთ სპეციალისტის 

(ინფექციონისტის) კონსულტაცია ყოველ ინდივიდუალრ შემთხვევაში (მტკიცებულების 

ხარისხი A) 

R126 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) 

R127 ადამიანის T-ლიმფოტროპული ვირუსით (HTLV-I) დედის ინფიცირებისას არ არის 

რეკომენდებული ჩვილის კვება ძუძუთი (მტკიცებულების ხარისხი A) 
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R128 ჩვილის გალაქტოზემიის დროს ძუძუთი კვება უკუნაჩვენებია და ჩვილს უნდა მიეცეს 

შესაბამისი საკვები ფორმულა, რომელიც არ შეიცავს კონკრეტულ ნივთიერებებს.  

R129 ფენილკეტონურია - ცნობილია, რომ დედის რძე ხასიათდება ფენილალანინის დაბალი 

შემცველობით სტანდატულ 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 ადეკვატური ზრდა-განვითარება. 

R130 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 დანართ №5-ში. 

R131 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.  

R132 მკერდის მწვავე ადგილობრივი ჰერპესული (HSV) დაზიანება -  მიზანშეწონილია 

ჰიგიენური წესების დაცვის ფონზე გამოწველილი დედის რძის მიღება. ნებადართულია 

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

დაფარული. 

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

ნივთიერებათა საზიანო მოხმარების შემთხვევაში  

R133 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)   

R134 ქალებს საეჭვო ან დადასტურებული  COVID-19-ის გარეშე, რომლებიც არ ყოფილან 

მჭიდრო კონტაქტში დადასტურებული COVID-19-ის მქონე პირთან, არ ესაჭიროებათ 
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სიფრთხილის დამატებითი ზომების დაცვა ბავშვის ძუძუთი, გამოწველილი რძით ან 

ბოთლით კვებისას.  (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R135 მიაწოდეთ დედას ინფორმაცია, რომ არ შეიძლება ნიღბის ან სახის პლასტიკური ფარის 

მოთავსება ჩვილზე. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R136 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) 

R137 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). 

R138 H1N1 ინფექცია (ე.წ. ღორის გრიპი) - ძუძუთი კვების გაგრძელება რეკომენდებულია 

ინფექციის კონტროლისა და პრევენციის ღონისძიებების დაცვის ფონზე, როგორიცაა ნიღაბი, 

ხელების ჰიგიენა და ზედაპირების დეზინფექცია. 

R139 დედა ჰეპატიტი B ანტიგენ დადებითი  - მიზანშეწონილია ძუძუთი კვების ინიცირება.  

მნიშვნელოვანია, სიცოცხლის პირველ 12სთ-ში ახალშობილს ჩაუტარდეს როგორც აქტიური 

(HBV), ისე პასიური იმუნიზაცია (HBIG) 

R140 დედა ჰეპატიტი 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 

R141 თამბაქოსთვის თავის დანებებაში დამხმარე მედიკამენტური მკურნალობის დანიშვნისას 

გაითვალისწინეთ, რომ ვარენიკლინი არ არის რეკომენდებული ორსულობისა და ლაქტაციის 

პერიოდში.  (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R142 იმ მეძუძური ქალების მართვა, რომლებიც მოიხმარენ დამოკიდებულების გამომწვევ 

ნივთიერებებს, რეკომენდებულია განხორციელდეს ინტეგრირებულად, 

წამალდამოკიდებულების სამედიცინო სერვისის, ოჯახის ექიმის/პედიატრის და ძუძუთი 

კვებაში ტრენირებული სპეციალისტის მიერ. 

R143 ურჩიეთ და წაახალისეთ დედა, მოერიდოს დამოკიდებულების გამომწვევი 

ნივთიერებების მოხმარებას. გაითვალისწინეთ წამალდამოკიდებულების სპეციალისტის 

კონსულტაცია ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში. 

R144 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)  

R145 განსაკუთრებით გაუსვით ხაზი ალკოჰოლისგან თავშეკავების აუცილებლობას 

მშობიარობიდან პირველი თვის განმავლობაში, სანამ ლაქტაცია კარგად ჩამოყალიბდება. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R146 ქალთან ერთად განიხილეთ რძის გამოწველისა და ჩვილისთვის გამოწველილი რძის 

მიცემის შესაძლებლობა ალკოჰოლის მოხმარებამდე. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

ძუძუთი კვება და კონტრაცეფცია 
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R147 მეძუძური ქალის კონსულტირებისას კონტრაცეფციის შესახებ, რეკომენდებულია 

პაციენტზე ორიენტირებული გაზიარებული გადაწყვეტილების მიღების მეთოდის 

გამოყენება (მტკიცებულების ხარისხი C). 

R148 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) 

R149 ქალებს, რომლებიც მშობიარობის შემდგომ არჩევენ საშვილოსნოს შიდა საშუალებით 

კონტრაცეფციას, ჩაუტარეთ კონსულტირება საშუალების ჩადგმის დროის შესახებ, რომელიც 

შეიძლება იყოს პლაცენტის მოცილების შემდეგ, დაყოვნებული ან ინტერვალის დაცვით. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R150 კომბინირებული ესტროგენ-პროგესტერონული კონტრაცეფციის დაწყება 

რეკომენდებული არ არის მშობიარობიდან 3-6 კვირის განმავლობაში ვენური 

თრომბოემბოლიზმის მომატებული რისკის გამო. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R151 ზოგადად, მხოლოდ პროგესტერონის შემცველი კონტრაცეფცია ყველაზე მინიმალური 

ზეგავლენით ხასიათდება ლაქტაციის გამოსავლებზე. კომბინირებული ესტროგენ-

პროგესტერონის შემცველი კონტრაცეპტივები შესაძლოა, უარყოფითად მოქმედებდნენ 

ლაქტოგენეზზე და მათ ფონზე ადგილი ჰქონდეს დედის რძის პროდუქციის შემცირებას. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

ვიტამინებისა და მინერალების დამატება 

 

R152 რკინა - ვეგეტარიანულ დიეტაზე მყოფი დედის ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილს მიეცით 

რკინის დანამატი 1 მგ/კგ/დღეში 4-დან 6 თვემდე ასაკში, სანამ საკვებში მოხდება რკინით 

მდიდარი პიურეების დამატება (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).  

R153 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 (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 ან ძროხის რძეს. 

 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).  

R154 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 
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მყოფი ჩვილებისთვის, რომელთა მომვლელებიც ბავშვს აძლევენ მკაცრად ვეგანურ 

დამატებით საკვებს (რეკომენდაციის ხარისხი B).  

R155 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 

 

R156 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. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R157 თუ ჩვილი არ იკვებება ძუძუთი, მისი ნუტრიციული საჭიროებების დაკმაყოფილების 

მიზნით, დედის რძის ერთადერთ მისაღებ და უსაფრთხო ალტერნატივას წარმოადგენს 

ჩვილის ხელოვნური ფორმულა. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R158 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) 

R159 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 შემთხვევაში, შესაძლებელია, სპეციალური ფორმულის გამოყენება 

სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

დამატებითი კვება 

R160 ურჩიეთ მშობელს, მისცეს ბავშვს მრავალფეროვანი საკვები, რომელიც აუცილებელია 

ბავშვისთვის ადეკვატური საკვები ნივთიერებების მიღებისა და სხვადასხვა გემოებთან 

მიჩვევის მიზნით; (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R161 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) 

R162 არ არის რეკომენდებული მყარი საკვებისთვის შაქრის, მარილის ან თაფლის დამატება. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R163 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) 
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R164 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) 

R165 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) 

R166 ჩვილებს, რომელთაც აღენიშნებათ არაქისის მიმართ ალერგიის მაღალი რისკი 

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

არსებობის შემთხვევაში), არაქისის დამატება რეკომენდებულია 6-დან 11 თვემდე 

პერიოდში, რაც უნდა განხორციელდეს სათანადოდ მომზადებული სამედიცინო 

პროფესიონალის მეთვალყურეობითა და შემდგომი შეფასებით. (მტკიცებულების ხარისხი 

C)  

R167 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) 

R168 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) 

R169 დამატებითი საკვების დაწყებასთან ერთად, აუცილებელია, ძუძუთი კვების გაგრძელება. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R170 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) 

R171 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)  

R172 ურჩიეთ ყველა მშობელს, მისცენ 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) 

R173 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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R174 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) 

 

9.   რეკომენდაციები 

9.1 ძუძუთი კვების პრომოცია, წახალისება და მხარდაჭერა 

ძირითადი საკითხები 

- საქართველოში 6 თვემდე ასაკის ბავშვთა მხოლოდ 20% იკვებება ექსკლუზიურად დედის 

რძით, რაც გაცილებით ნაკლებია გლობალურ პრევალენტობასთან შედარებით (43%); 

- ექსკლუზიური ძუძუთი კვება 6 თვის ასაკამდე ასოცირებულია ჩვილებში ავადობისა და 

სიკვდილიანობის ხანმოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი რისკის უმდაბლეს დონესთან.  

- დედის რძე ენერგიისა და საკვები ნივთიერებების მნიშვნელოვანი წყაროა 6-23 თვის 

ბავშვებისთვის. მისი მეშვეობით 6-დან 12 თვემდე ასაკში ბავშვი ღებულობს ენერგეტიკული 

მოთხოვნილების ნახევარს, ხოლო 12-დან 24 თვემდე ასაკში - ამ მოთხოვნილების ერთ 

მესამედს. ამავე დროს, დედის რძე წარმოადგენს  ენერგიისა და საკვები ნივთიერებების 

საბაზისო წყაროს ბავშვის ავადმყოფობის პერიოდში და იგი მნიშვნელოვნად ამცირებს 

სიკვდილიანობას  ბავშვებში მალნუტრიციით. 

- ძუძუთი კვება ნებისმიერი ხანგრძლივობის შემთხვევაშიც კი ამცირებს სიმსუქნის 

განვითარების რისკს.  

- დედის რძე ასტიმულირებს ბავშვის ოპტიმალურ ზრდა-განვითარებას, კუჭ-ნაწლავის 

სისტემის ფუნქციას და მოქმედებს ნაწლავური მიკროფლორის ოპტიმალურ განვითარებაზე.  

- დედის რძეს გააჩნია გარკვეული პირდაპირი დადებითი ზეგავლენა ბავშვის 

ნეიროგანვითარებაზე;  

- ძუძუთი კვება სასარგებლოა დედისთვისაც, იგი ამცირებს მშობიარობის შემდგომი 

სისხლდენის, სარძევე ჯირკვლისა და საკვერცხის კიბოს განვითარების რისკს.    

- ძუძუთი კვება, ასევე, დაკავშირებულია ეკონომიკურ სარგებელთან ოჯახისა და 

საზოგადოებისთვის და წარმოადგენს ოპტიმალურ დაცვას ჩვილებისთვის, რომლებიც 

იმყოფებიან არაადეკვატურ გარემო, საცხოვრებელ და ჰიგიენურ პირობებში.  

- საქართველოს კანონი ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის, ხელოვნური 

საკვების მოხმარების შესახებ (2000) უზრუნველყოფს ბუნებრივი კვების პრაქტიკის 

პროპაგანდას, დაცვასა და ხელშეწყობას.17  

 

ძუძუთი კვება, როგორც ფიზიოლოგიური ნორმა 

მრავალრიცხოვანმა მეცნიერულმა კვლევამ დაადასტურა ბუნებრივი კვების სარგებელი დედისა 

და ბავშვისთვის. არსებობს სარწმუნო ეპიდემიოლოგიური მტკიცებულებები ძუძუთი კვების 

დამცველობითი ეფექტის შესახებ როგორც მდიდარი, ისე შეზღუდული რესურსების 
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ქვეყნებში18,19. მეცნიერული მტკიცებულებები მეტყველებს, რომ ჩვილებს, რომლებიც 6 თვის 

ასაკამდე ექსკლუზიურად იკვებებიან დედის რძით, არ აღენიშნებათ ზრდაში შეფერხება მათთან 

შედარებით, ვინც არ იკვებება ექსკლუზიურად ძუძუთი (მტკიცებულების ხარისხი B).20,21.  

2001 წელს ჯანმო-ს ექსპერტთა ანგარიშის საფუძველზე გაიცა რეკომენდაცია ექსკლუზიური 

ძუძუთი კვების აუცილებლობაზე 6 თვის ასაკამდე ბავშვებში, ასევე,  დამატებითი საკვების 

შეყვანასთან ერთად მიზანშეწონილად ჩაითვალა ძუძუთი კვების გაგრძელება.22 2001 წელს WHA-

მ არსებული სხვადასხვა რეკომენდაციები გააერთიანა ერთ რეზოლუციაში, რომლის მიხედვითაც, 

რეკომენდებულია, ექსკლუზიური ძუძუთი კვება გაგრძელდეს  6 თვის ასაკამდე.  

მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ჩვილის მდგომარეობის მართვა მიზანშეწონილია 

განხორციელდეს ინდივიდუალურად, ზრდა-განვითარების თავისებურებების 

გათვალისწინებით,  არსებული თანამედროვე მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ზოგადი 

პოლიტიკის სახით, ექსკლუზიური ძუძუთი კვების რეკომენდაცია 6 თვემდე ასაკობრივ ჯგუფში, 

არ შეიცავს რაიმე ტიპის რისკს  სამედიცინო თვალსაზრისით23.   

ძუძუთი კვება ხასიათდება გრძელვადიანი სარგებელით ჩვილისა და დედის  

ჯანმრთელობისთვის. მას, აგრეთვე, ახლავს ეკონომიკური სარგებელი ოჯახისა და 

საზოგადოებისთვის. 

რეკომენდაციები  

Adv for health workers  

R1 წაახალისეთ, ხელი შეუწყეთ 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 მიუხედავად იმისა, რომ ძუძუთი კვება რეკომენდებულია 6 -12 თვის ასაკში და 

შემდგომშიც, 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 B) 

 

სარგებელი ჩვილისთვის 

ქალის რძე ჩვილის საუკეთესო საკვებია, რომელიც მუდმივად იცვლება ბავშვის საჭიროების 

შესაბამისად, აკმაყოფილებს ჩვილის მოთხოვნილებას, როგორც მაკრო და მიკრონუტრიენტებზე,  

ისე სითხეზე, და ხელს უწყობს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და  სრულფასოვან 

განვითარებას.  

ნუტრიციული უპირატესობა 

დედის რძე უნიკალურია თავისი შემადგენლობით და სრულად შესაბამისობაშია ახალშობილისა 

და ჩვილის მოთხოვნილებებთან, მისი ზრდა-განვითარების სწრაფი ტემპისა და ორგანოთა 
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სისტემების - როგორიცაა საჭმლის მომნელებელი, ღვიძლის, ნერვული, შარდის გამომყოფი, 

სისხლძარღვოვანი და იმუნური სისტემები - ფუნქციური უმწიფრობის გათვალისწინებით. 

დედის რძეში შემავალი საკვები ნივთიერებების უმრავლესობა წარმოდგენილია ადვილად 

შეთვისებადი და ბიოშეღწევადი ფორმით.24  

დედის რძე შეიცავს მრავალ მნიშვნელოვან 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.25   

იმუნური დაცვა 

ძუძუთი კვება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვილის იმუნური სისტემა ჯერ 

მოუმწიფებელია, თუმცა იგი უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან იმუნურ დაცვას ლაქტაციის მთელი 

პერიოდის განმავლობაში.26  

დედის რძეში არსებული ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ პასიურ ან აქტიურ იმუნურ 

დაცვას, შემდეგია:27  

- იმუნოგლობულინი A – ყველაზე მაღალი რაოდენობით წარმოდგენილი ანტისხეულია დედის 

რძეში, რომელიც გამომუშავდება სარძევე ჯირკვალში დედის ორგანიზმზე სპეციფიკური 

ბაქტერიის ან ვირუსის ზემოქმედების შედეგად და უზრუნველყოფს პათოგენების 

საწინააღმდეგო დაცვას.  

- იმუნოგლობულინი G და იმუნოგლობულინი M – უზრუნველყოფს დაცვას სპეციფიკური 

პათოგენების მიმართ. 

დედის რძე შეიცავს ფაქტორებს, რომლებიც არ არის ხელოვნურ ფორმულაში და რომლებიც 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სხვადასხვა ანტიგენების მიმართ დამცველობითი ფუნქციის 

განხორციელებაში.28 დედის რძის შემადგენლობაში შემავალი ფაქტორების მეშვეობით ჩვილის 

სიცოცხლის პირველი 5 დღის განმავლობაში ხდება იმუნური სისტემის არასეპციფიკური 

თანდაყოლილი კომპონენტის გაძლიერება, როგორიცაა ბაქტერიების ამოცნობა ლორწოვანი 

გარსის რეცეპტორების მეშვეობით, რაც აძლიერებს ახალშობილის უნარს, გაუმკლავდეს 

პათოგენურ ბაქტერიებს.   

დედის რძე იმუნოგლობულინებთან ერთად შეიცავს არა-სპეციფიკური და სპეციფიკური 

დამცველობითი ფაქტორების სპექტრს, როგორიცაა:29 

- პროტეინები – ლაქტოფერინის მოქმედებით რკინა მიუწვდომელია მიკრო ორგანიზმებისთვის, 

რომელთაც რკინა ესაჭიროებათ ზრდისთვის (მაგ.: Escherichia coli, Candida albicans) და 

გამომუშავდება ბაქტერიციდული აქტივობის მქონე პეპტიდები, ხოლო ვიტამინ B12- 

შემაკავშირებელი ცილების ზემოქმედებით მიკრო ორგანიზმებისთვის მიუწვდომელი ხდება 

B12 ვიტამინი.  

- ლიზოციმი – ბაქტერიციდულია ზოგიერთი გრამ-უარყოფითი  და გრამ-დადებითი ბაქტერიის 

მიმართ.   

- პროლაქტინი – ხელს უწყობს B- და T-ლიმფოციტების წარმოქმნას და მოქმედებს ნაწლავების 

ლიმფოიდური ქსოვილის დიფერენცირებაზე.   

- კორტიზოლი, თიროქსინი, ინსულინი და ზრდის ფაქტორი – ხელს უწყობს ახალშობილის 

ნაწლავების მომწიფებას და მასპინძლის ნაწლავური დამცველობითი მექანიზმის 

განვითარებას.   
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- მაკროფაგები, მონოციტები, ნეიტროფილები, B- და T-ლიმფოციტები – ბოჭავენ და/ან 

ანადგურებენ მიკრო ორგანიზმებს, როგორიცაა ბაქტერიები და ვირუსები.    

- ოლიგოსაქარიდები – (12–24 გ/ლ; 130-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის, მათგან უმეტესობა 

მოუნელებლად გადის წვრილ ნაწლავებს30)  ხელს უწყობენ ბიფიდობაქტერიების გამრავლებას 

მსხვილ ნაწლავში, ბოჭავენ პათოგენური ბაქტერიების ადჰეზიას ნაწლავური და საშარდე 

ტრაქტის ლორწოვან გარსზე, შესაძლოა წარმოადგენდნენ თავის ტვინის ადრეული 

განვითარებისთვის აუცილებელი პრეკურსორების წყაროს და მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებდნენ მანეკროტიზებელი ენტეროკოლიტის სიხშირის შემცირებაში30.   

- ზოგიერთი თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავა – მათ ნაწილს გააჩნია ანტიმიკრობული აქტივობა.  

- ნუკლეოტიდები – ითვლება, რომ მათი არსებობა აუცილებელია იმუნური სისტემის სწრაფი 

განვითარებისთვის მშობიარობის შემდგომ უახლოეს პერიოდში, მშობიარობის დროს 

მიკრობული ზემოქმედების შედეგად.31  

 

ამ ფაქტორების უმეტესობა ყველაზე მაღალი კონცენტრაციით წარმოდგენილია ხსენში,  მცირდება 

ლაქტაციის ჩამოყალიბების შემდეგ და კვლავ მატულობს ძუძუდან ბავშვის თანდათანობით 

მოცილების პროცესში.  

ძუძუთი კვება ამცირებს მომავალში განვითარებული ისეთი დაავადებების რისკს, როგორიცაა 

შაქრიანი დიაბეტი, ასთმა,  ცელიაკია, ლეიკემია და სხვ.   

 

სარგებელი განვითარებისა და ჯანმრთელობისთვის 

ძუძუთი კვება ხელს უწყობს ჩვილის მხედველობის სიმახვილის,  მოტორული და კოგნიტური 

უნარების განვითარებას18,32, ასევე, იგი იწვევეს ყბის ფორმის სწორად ჩამოყალიბებას და არასწორი 

თანკბილვის შემცირებას33.   

გლობალურად, ჩვილთა სუბოპტიმალური კვება პასუხისმგებელია ნეონატალური ინფექციური 

დაავადებებით სიკვდილიანობის 45%-ზე, დიარეასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის 30%-

ზე და რესპირაციული დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის 18%-ზე 5 წლამდე ასაკის 

ბავშვებში34. 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, როგორიცაა: 

- ფიზიოლოგიური რეფლუქსი35 

- კუჭ-ნაწლავის ინფექციები36 (მტკიცებულების ხარისხი B)  

- რესპირაციული დაავადებები19  

- შუა ყურის ანთება37 

- საშარდე ტრაქტის ინფექციები38 

- ბაქტერიემია-მენინგიტი39 

- ჩვილის უეცარი სიკვდილის სინდრომი (SIDS) (მტკიცებულების ხარისხი C)40  

- ნეკროზული ენტეროკოლიტი დღენაკლ ახალშობილებში19 

- ატოპიური დაავადება (მტკიცებულების ხარისხი C)19  

- ასთმა (მტკიცებულების ხარისხი C)19  

- ბავშვთა ავთვისებიანი სიმსივნეების ზოგიერთი ტიპი19 
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- ტიპი 1 და ტიპი 2 დიაბეტი19 

- ცელიაკია (მტკიცებულების ხარისხი C)41  

- ნაწლავის ანთებითი დაავადება (მტკიცებულების ხარისხი C)42  

- გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკფაქტორები, მათ შორის, ჰიპერტენზია 

(მტკიცებულების ხარისხი  B)43 და საერთო და დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების 

ქოლესტეროლი (LDL) (მტკიცებულების ხარისხი C)19  

- სიმსუქნე ბავშვობისა და მოგვიანებით ასაკში (მტკიცებულების ხარისხი A).44  

(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,201145 
 

აშშ-ში ჩატარებული დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კვლევაში (n=7,092), პრედომინანტური 

ძუძუთი კვება ასოცირებული იყო სიცოცხლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ავადობის 

მკვეთრად დაბალ სიხშირესთან.46 მინიმალური ძუძუთი კვება (განიმარტება, როგორც კვების 

სახეობა, როდესაც ბავშვი ღებულობს უფრო მეტ საკვებს და სითხეს, ვიდრე დედის რძეს) არ 

ხასიათდებოდა ანალოგიური დამცვლობითი უნარით46. ძუძუთი კვება დაკავშირებული იყო 

ჯანმრთელობის სარგებელთან ნებისმიერი სოციალურ-ეკონომიკური კლასის  ბავშვებისთვის. 

გაერთიანებული სამეფოს მილენიუმის კოჰორტული კვლევის მონაცემები მეტყველებს, რომ 

ყოველთვიურად, ექსკლუზიური ძუძუთი კვების საშუალებით შესაძლებელია დიარეასთან 

დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციების დახლოებით 53%-ის და ქვედა რესპირაციული ტრაქტის 

ინფექციებით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციების 27%-ის პრევენცია, ხოლო ნაწილობრივი 

ძუძუთი კვებით - დიარეასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციების 31%-ის და ქვედა 

რესპირაციული ინფექციებით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციების 25%-ის თავიდან აცილება47.  

შაქრიანი დიაბეტი 
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დადგენილია, რომ ძუძუთი კვება, სულ მცირე, 3 თვის განმავლობაში, დაკავშირებულია ტიპი 1 

შაქრიანი დიაბეტის რისკის შემცირებასთან48. Eurodiab-ის ფართომასშტაბური კვლევიდან 

მიღებული მონაცემები მიუთითებს, რომ ტიპი 1 დიაბეტის განვითარების რისკი არ არის 

დაკავშირებული ბავშვის საკვებ რაციონში 3 თვემდე ასაკში ძროხის რძის ან ჩვილის ფორმულის 

შეყვანასთან49. 

ძუძუთი კვებასა და ტიპი 2 დიაბეტის განვითარებას შორის ასოციაციის შემსწავლელი კვლევების 

ანალიზით ვლინდება ძუძუთი კვების დამცველობითი ეფექტი დიაბეტის წინააღმდეგ ( [OR] 0.63; 

95% სანდოობის ინტერვალი [CI] 0.45–0.89),50 თუმცა აღნიშნული დასკვნის დადასტურების 

მიზნით მეტი კვლევებია საჭირო. მტკიცებულებები ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის განვითარების 

რისკსა და ჩვილის კვების მეთოდს შორის ურთიერთკავშირზე არათანმიმდევრულია, თუმცა, 

არსებობს არაპირდაპირი კავშირი ჩვილის ზრდის მაჩვენებლებზე, განსაკუთრებით ზრდის 

ტემპზე, კვების ტიპის ზეგავლენის გათვალისწინებით.    

 

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები 
მეტა-ანალიზმა აჩვენა, რომ ცელიაკიის რისკი მნიშვნელოვნად ნაკლები იყო ჩვილებში, 

რომლებიც საკვებში გლუტენის შეყვანის მომენტში იკვებებოდნენ დედის რძით (OR 0.48; 95% CI 

0.40–0.59), მათთან შედარებით, ვინც ამ მომენტში დედის რძით არ იკვებებოდა (მტკიცებულების 

ხარისხი C).51 უკანსკნელ პერიოდში ჩატარებული მეტა-ანალიზით გამოვლინდა, რომ დედის რძეს 

მნიშვნლოვანი დამცველობითი ეფექტი გააჩნია ადრეულ ასაკში დაწყებული ნაწლავის ანთებითი 

დაავადების წინააღმდეგ (OR 0.69; 95% CI 0.51–0.94), თუმცა ცალკე აღებული წყლულოვანი 

კოლიტის და კრონის დაავადების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი განსხვავება არ დაფიქსირებულა52. 

ზოგადად, მეცნიერული მტკიცებულებები მეტყველებენ, რომ  ძუძუთი კვების შემთხვევაში   

ნაკლებია ნაწლავის ანთებითი დაავადების განვითარების სიხშირე (მტკიცებულების ხარისხი C), 

თუმცა, საჭიროა მეტი კარგად ორგანიზებული პროსპექტული კვლევების ჩატარება.   

 

ალერგია და ასთმა 
 

ექსკლუზიური ძუძუთი კვება 6 თვის ასაკამდე მნიშვნელოვნად ამცირებს ალერგიული 

დაავადებების განვითარების რისკს:  

 ექსკლუზიური ძუძუთი კვება 6 თვის ასაკამდე ხასიათდება დამცველობითი ეფექტით 

ალერგიული რინიტის, მსტვინავი სუნთქვის, ასთმისა და ატოპიური დერმატიტის 

წინააღმდეგ როგორც ზოგად პოპულაციაში, ისე ალერგიული დაავადების ანამნეზის მქონე 

ოჯახებში53. 

 6 თვის ასაკამდე დედის რძისგან განსხვავებული სხვა რძის საკვებად გამოყენება ზრდის 

ასთმის (OR 1.25; 95% CI 1.02–1.52) და ატოპიის სიხშირეს (OR 1.30; 95% CI 1.04–1.61) 6 წლის 

ასაკისთვის54.  

 ძუძუთი კვება ამცირებს ასთმის განვითარების რისკს  - დამცველობითი ურთიერთ კავშირი 

ვლინდება ოჯახური ანამნეზის არ არსებობის პირობებშიც (OR 0.74; 95% CI 0.6–0.92) და 10 

წლამდე ასაკის ბავშვებშიც, ატოპიის ოჯახური ანამნეზით48 . 

 ექსკლუზიური ძუძუთი კვება, სულ მცირე, 3 თვის განმავლობაში, ასოცირებულია 

ალერგიული დერმატიტის რისკის შემცირებასთან ატოპიის ოჯახური ანამნეზის არსებობისას 

(OR 0.58; 95% CI 0.41–0.92)48.  

 ცხოველებსა და ადამიანებზე ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, სავარაუდოა, რომ 

ძუძუთი კვება ანტიგენთან შეხვედრის მომენტში ხელს უწყობს ორალური ტოლერანტობის 

განვითარებას, ამასთან, ამ პროცესში შესაძლო კრიტიკული კომპონენტია ზრდის 
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ტრანსფორმაციული ფაქტორი ბეტა (TGFß), რომელიც იცავს ალერგიული ასთმის 

განვითარებისგან55. 

 

არ არსებობს მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ დიეტური შეზღუდვები ორსულობისა და ძუძუთი 

კვების პერიოდში ამცირებს ჩვილებში ალერგიის განვითარების ალბათობას.56  

 

ლეიკემია 
ძუძუთი კვება, სულ მცირე, 6 თვის განმავლობაში, ასოცირებულია მწვავე ლიმფოციტური 

ლეიკემიის განვითარების რისკის შემცირებასთან (OR 0.80; 95% CI 0.71–0.91). ამ 

ურთიერთკავშირის საფუძვლად არსებული ბიოლოგიური მექანიზმის დადგენის მიზნით, 

საჭიროა შემდგომი კვლევების ჩატარება48.   

 

ფსიქოლოგიური და კოგნიტური სარგებელი 

ძუძუთი კვება დედასა და ბავშვს შორის მიჯაჭვულობის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ჩვილისა და 

მეძუძური დედის ურთიერთდამოკიდებულება, რეგულარული მჭიდრო ურთიერთობა და კანი-

კანთან კონტაქტი ძუძუთი კვების პერიოდში ხელს უწყობს მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბებას.57  

სხვადასხვა კვლევამ აჩვენა, რომ ბავშვის კვების მეთოდი ადრეულ ასაკში მოქმედებს კოგნიტურ 

განვითარებაზე. ბოლო დროინდელმა მეტა-ანალიზმა დაადგინა, რომ ბავშვებს, რომლებიც 

ძუძუთი იკვებებოდნენ, სულ მცირე, 1 თვის განმავლობაში, ჰქონდათ ინტელექტუალური ტესტის 

უფრო მაღალი ქულა, ვიდრე ბავშვებს, რომლებიც საერთოდ არ იკვებებოდნენ ძუძუთი, ან 

იკვებებოდნენ 1 თვეზე ნაკლები დროის განმავლობაში (საშუალო განსხვავება 4.9; 95% CI 2.97–

6.92).58 ეს სასარგებლო ეფექტი უფრო თვალსაჩინოა ძუძუთი კვების ხანგრძლივობის მატებასთან 

ერთად59. სარგებელი უფრო თვალსაჩინოა დღენაკლ ბავშვებში, სადაც, სულ მცირე, 1 თვის 

განმავლობაში, ძუძუთი კვების ფონზე, 7-8 წლის ასაკში ადგილი ჰქონდა კოგნიტური 

განვითარების გაუმჯობესებას (დაახლოებით 7 IQ ერთეულით) იმ დღენაკლ ბავშვებთან 

შედარებით, რომლებიც იკვებებოდნენ ხელოვნური ფორმულით60. ეს ფაქტი შესაძლოა, 

უკავშირდებოდეს დედის რძეში პოლიუჯერი გრძელჯაჭვიანი დოკოზაჰექსაენოის ცხიმოვანი 

მჟავის (DHA) უფრო მაღალ კონცენტრაციას.61 უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებული კვლევების 

ნაწილის მიხედვით, ძუძუთი კვების დადებითი ზემოქმედება ბავშვის განვითარებაზე 

დაკავშირებულია   ქალის რძის შემადგენლობაში აღმოჩენილ ღეროვან უჯდერებთან. 

სიმსუქნე და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები 

ძუძუთი კვებას ახასიათებს ჯანმრთელობაზე მოგვიანებითი  დადებითი ზემოქმედებაც, თუმცა, 

ამ საკითხის შესწავლა საკმაოდ რთულია, რადგანაც მტკიცებულებების უმრავლესობა მიღებულია 

მხოლოდ ობსერვაციული (დაკვირვებითი)  და არა კონტროლირებადი კვლევებიდან.  ამის 

მიუხედავად, მრავალი სისტემური მიმოხილვის მიხედვით ვლიდნება  სარწმუნო მტკიცებულება 

ძუძუთი კვების დამცველობით ეფექტზე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციისთვის, 

კერძოდ  -  გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკფაქტორების შემცირება მოგვიანებითი 

ეფექტის სახით.  ძუძუთი კვება ხასიათდება დადებითი ზეგავლენით სისხლის პლაზმაში  საერთო 

და LDL-ქოლესტეროლის (მტკიცებულების ხარისხი C), გლუკოზის დონეზე (მტკიცებულების 

ხარისხი C) და მომატებულ არტერიულ წნევაზე (მტკიცებულების ხარისხი B).62  

არსებობს მაღლი ხარისხის სარწმუნო მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ძუძუთი კვება 

დაკავშირებულია სიმსუქნის ნაკლებ რისკთან ბავშვობის, მოზარდობისა და ახალგაზრდა ასაკში 

(მტკიცებულების ხარისხი A).63 ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული აღნიშნული ეფექტი 
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იზრდება კვების ხანგრძლივობასთან ერთად, კერძოდ, როგორც კვლევები გვიჩვენებს, ჭარბი 

წონის მატების რისკი კლებულობს 4%-ით ძუძუთი კვების ხანგრძლივობის ყოველ თვეზე და აღარ 

იცვლება ბუნებრივი კვების 9 თვიანი ხანგრძლივობის შემდეგ64.  არსებობს უკუ პროპორციული 

კავშირი ძუძუთი კვების ხანგრძლივობასა და ჭარბი წონის რისკს შორის.65 ბუნებრივი კვების 

დამცველობითი ეფექტი მრავალრიცხოვანი ფაქტორითაა განპირობებული. პირველ რიგში, 

დედის რძე ორჯერ ნაკლებ ცილას შეიცავს, ვიდრე ხელოვნური საკვების ერთი ულუფა. ცილის ამ 

ჭარბმა რაოდენობამ, შესაძლებელია, ხელი შეუწყოს ინსულინის არა ნორმალურ სეკრეციას. 

მეორეც, ბავშვის ორგანიზმის ბიოლოგიური რეაქცია დედის რძეზე განსხვავდება ხელოვნურ 

საკვებზე რეაქციისგან. ბუნებრივი კვების დროს დედის რძე ასტიმულირებს ბავშვის ღვიძლის 

მიერ ცილის პროდუქციას, რომელიც ხელს უწყობს მეტაბოლიზმის რეგულაციას. ხელოვნური 

ფორმულით კვების შედეგად მატულობს ჩვილის სისხლში ინსულინის კონცენტრაცია, 

ხანგრძლივდება ინსულინის რეაქცია და იცვლება ჰორმონი ლეპტინის კონცენტრაცია, რომელიც 

აქვეითებს მადას და აკონტროლებს ქსოვილებში ცხიმის ჩალაგებას.   
 

სარგებელი დედისთვის 

ჯანმრთელობა 

არსებობს მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ძუძუთი კვება ამცირებს საკვერცხის და სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს რისკს, სარძევე ჯირკვლის კიბოს რისკის შემცირება განსაკუთრებით 

გამოხატულია პრემენოპაუზის ასაკში. 30 ქვეყანაში ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევების 

მეტა-ანალიზმა აჩვენა სარძევე ჯირკვლის კიბოს შეფარდებითი რისკის შემცირება  4.3%-ით (95% 

CI 2.9–5.8) ძუძუთი კვების ყოველ 12 თვეზე და დამატებით რისკის შემცირება 7.0%-ით (95% CI 

5.0–9.0) ყოველ მშობიარობაზე66.  

არსებობს მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ძუძუთი კვება ამცირებს ტიპი- 2 დიაბეტის 

განვითარების ალბათობას ქალებში, რომელთაც ანამნეზში აღენიშნებათ გესტაციური დიაბეტი.48  

მტკიცებულებები ძუძუთი კვების ხანგრძლივობასა და ოსტეოპოროზის შედეგად 

განვითარებული მოტეხილობის რისკს შორის შეზღუდულია48.  

ძუძუთი კვება აჩქარებს საშვილოსნოს ინვოლუციას მშობიარობის შემდეგ და სამშობირო ბლოკში 

ადრეულად დაწყებული ძუძუთი კვების შემთხვევაში ამცირებს მშობიარობის შემდგომი 

სისხლდენის რისკს (რაც შესაბამისად ამცირებს დედათა სიკვდილიანობას). ამავე დროს, დედის 

ჰემოგლობინის მარაგების შენარჩუნება სისხლდენის რისკის შემცირების შედეგად ხელს უწყობს 

რკინის სტატუსის გაუმჯობესებას.67  

არსებობს არა თანმიმდევრული მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ძუძუთი კვება ეხმარება დედას 

ორსულობამდე არსებული სხეულის წონის აღდგენაში. 

პოსტ ნატალურ დეპრესიასთან მიმართებაში ზოგიერთმა, მაგრამ არა ყველა კვლევამ გამოავლინა 

ურთიერთ კავშირი ძუძუთი კვების ნაკლებ ხანგრძლივობასა და პოსტ ნატალური დეპრესიის 

სიხშირის მატებას შორის, თუმცა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი ბოლომდე ნათელი არ არის68.  

კონტრაცეპციული ეფექტი 
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მიუხედავად იმისა, რომ ძუძუთი კვება არ ითვლება კონტრაცეპციის სანდო მეთოდად 

თითოეული ინდივიდისთვის, პოპულაციურ დონეზე ის საკმაო სარგებელთანაა დაკავშირებული. 

არსებობს სავარაუდო მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ 6 თვემდე ხშირი, მოთხოვნილებითი 

ძუძუთი კვება ახანგრძლივებს ლაქტაციურ ამენორას (მტკიცებულების ხარისხი B)69. 

გამოთვლილია, რომ, თუ მსოფლიოში ყველა ქალი შეწყვეტს ძუძუთი კვებას, შემდგომი 12 თვის 

განმავლობაში 30-50%-ით მეტი ბავშვი დაიბადება70. ლაქტაციური ამენორეის პერიოდში 

ორსულობის დადგომის შანსი 6 თვის განმავლობაში დაახლოებით 1,7%-ია, თუ ქალს აღენიშნება 

ამენორეა და ექსკლუზიურად, ან თითქმის ექსკლუზიურად კვებავს ჩვილს დღისით და ღამით71. 

განვითარებულ ქვეყნებშიც კონტრაცეპციის ეს მეთოდი საკმაოდ მომგებიანია ბარიერულ 

მეთოდებთან შედარებით მანამ, სანამ ქალს აღენიშნება ამენორეა.  

ეკონომიკური სარგებელი 

ძუძუთი კვება დაკავშირებულია ეკონომიკურ სარგებელთან, როგორც ოჯახისთვის, ისე 

საზოგადოებისთვის.  

ყოვლისმომცველი გლობალური ანალიზით გამოთვლილია, რომ, იმ შემთხვევაში, თუ ყველა 

ჩვილი იქნებოდა ძუძუთი კვებაზე  ჯანმო-სა და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) 

რეკომენდაციების თანახმად (რომლის მიხედვითაც  ექსკლუზიური ძუძუთი კვების გაგრძელება 

რეკომენდებულია  6 თვემდე, ხოლო ძუძუთი კვების  2 წლის ასაკამდე), ყოველწლიურად 

შესაძლებელი იქნებოდა სიკვდილიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილის თავიდან აცილება72, კერძოდ, 

ძუძუთი კვება შესაძლებელს გახდიდა აგვეცილებინა: 

 595,379 სიკვდილი დიარეისა და პნევმონიის გამო 6-59 თვის ასაკის ბავშვებში;  

 974,566 სიმსუქნის შემთხვევა ბავშვთა ასაკში; 

 98,243 სიკვდილის შემთხვევა  სარძევე ჯირკვლისა და საკვერცხის კიბოს და ტიპი- 2 შაქრიანი 

დიაბეტის გამო.  

2001 წელს ჩატარებული გამოთვლებით, თუ ძუძუთი კვების დონე გაიზრდება აშშ 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კორპუსის (US Surgeon General)  მიერ რეკომენდებულ 

მაჩვენებლებამდე (75% ჰოსპიტალში და 50%-მდე 6 თვის ასაკში), სულ მცირე 3.6 მილიარდი აშშ 

დოლარის დაზოგვა იქნება შესაძლებელი ბავშვთა ასაკის გავრცელებული 3 დაავადების - შუა 

ოტიტის, გასტრო-ენტერიტისა და ნეკროზული ენტეროკოლიტის მკურნალობაზე73. ბოლო დროს 

აშშ-ში ჩატარებული ეკონომიკური ანალიზით დადგინდა, რომ, თუ ოჯახების 90% შეძლებდა 

ექსკლუზიური ძუძუთი კვების რეკომენდაციების შესრულებას 6 თვის ასაკამდე, აშშ-ში 

ყოველწლიურად დაიზოგებოდა 13 მილიარდი აშშ დოლარი და ყოველწლიურად მოხდებოდა 911 

სიკვდილის თავიდან აცილება74.  

ძუძუთი კვებას, ამავე დროს, მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს გარემოსთვის, რაც გამოიხატება 

ხელოვნური ფორმულის წარმოებისა და მომზადებისთვის აუცილებელი წყლის ჭარბი ხარჯვის 

თავიდან აცილებაში; საბავშვო ხელოვნური ნარევების შეფუთვასა და ბოთლებში გამოყენებული 

პლასტიკური, ქაღალდის და ლითონის ნარჩენების შემცირებაში, აგრეთვე, საბავშვო ხელოვნური 

ფორმულების წარმოებასთან, შეფუთვასთან, ტრანსპორტირებასა და მომზადებასთან 

დაკავშირებული ნახშირბადის გამონაბოლქვის შემცირებაში75. 

მტკიცებულებები ეკონომიკური სარგებელის შესახებ, რაც უკავშირდება, სულ მცირე, 6 თვის 

ასაკამდე ძუძუთი კვების ხელშეწყობას, უდავოა. 
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ძუძუთი კვების და დედის რძის ფიზიოლოგიური საფუძვლები 

დედის რძის პროდუქცია 

სარძევე ჯირკვლის ალვეოლები მწიფდებიან ორსულობის პერიოდში სპეციფიკური ჰორმონების 

ზემოქმედებით, როგორიცაა  პროგესტერონი, პროლაქტინი და ადამიანის პლაცენტარული 

ლაქტოგენი. ლაქტოგენეზის I სტადია იწყება დაახლოებით ორსულობის მე-16 კვირიდან და ამ 

პროცესის შედეგად, სარძევე ჯირკვალს აქვს რძის სპეციფიკური კომპონენტების, მაგალითად, 

ლაქტოზის სეკრეციის უნარი. ორსულობის მოგვიანებით ვადაზე რძის ჭარბი პროდუქცია 

ითრგუნება პლაზმაში პროგესტერონის მაღალი კონცენტრაციის ფონზე. მშობიარობის დროს 

პლაცენტის გამოდევნის შემდეგ ადგილი აქვს პროგესტერონის დონის დაქვეითებას, რაც 

პერმისიული ჰორმონების (პროლაქტინის, კორტიზოლის და ინსულინის) კონცენტრაციის 

მატების პირობებში ხელს უწყობს რძის პროდუქციის სწრაფ მატებას მშობიარობიდან 

დაახლოებით 30-40 საათის შემდეგ76. მშობიარობიდან 3-4 დღის შემდეგ ადგილი აქვს რძის ჭარბ 

პროდუქციას, რაც ლაქტოგენეზის II სტადიაზე მიუთითებს, რომლის დროსაც ხდება სარძევე 

ჯირკვლის ეპითელიუმის მომზადება, პროლაქტინის დონის შენარჩუნება და სარძევე 

ჯირკვლიდან რძის გადმოდინება.77  

მშობიარობის შემდეგ გამოიყოფა ხსენი, რომელიც მცირე რაოდენობით გამომუშავდება და 

ხშირად არ იწვევს ე.წ. „რძის მოწოლის„ შეგრძნებებს. მიუხედავად მცირე რაოდენობისა, 

მოთხოვნილებითი კვების შემთხვევაში ხსენი მთლიანად აკმაყოფილებს ახალშობილის 

მოთხოვნილებას საკვებზე და სითხეზე. რძის შედარებით დიდი რაოდენობით პროდუქცია 

იწყება 48-72 სთ-ში და ეს მომენტი დედის მიერ აღიქმება, როგორც ლაქტაციის დასაწყისი. თუმცა, 

„რძის მოსვლა“ არ ნიშნავს ჩვილის მიერ დედის რძის მიღების უეცარ ზრდას, ხოლო ამ დროს 

განვითარებული სარძევე ჯირკვლების გაჯირჯვება აუცილებლად არ წარმოადგენს რძის 

არაადეკვატური გამოყოფის შედეგს. 

 

რძის პროდუქციის რეგულაცია 

ლაქტაციის წარმატების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სარძევე ჯირკვლიდან რძის 

ეფექტური გამოწოვა. კვლევები გვიჩვენებს, რომ სარძევე ჯირკვალში ხდება რძის სინთეზის 

ადგილობრივი მაინჰიბირებელი კონტროლი უკუკავშირის საფუძველზე, რასაც აუტოკრინული 

რეგულაცია ეწოდება. ხაზი უნდა გაესვას შემდეგი მარტივი ტოლობის მნიშვნელობას:  

მიწოდება = მოთხოვნა 

რძის გამომუშავების სიჩქარე რეგულირდება გამოწოვილი რძის რაოდენობის შესაბამისად, 

რომლის კონტროლიც ხორციელდება ჩვილის მიერ. თუ რძის გამოწოვა არ იწყება 

მშობიარობიდან პირველი 3 დღის განმავლობაში, რძე ნაკლები გამომუშავდება და ლაქტოგენეზი 

არ იქნება ეფექტური78.  
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პროლაქტინის სეკრეცია ხორციელდება ჰიპოფიზის წინა წილში ჩვილის მიერ ძუძუს წოვის 

პროცესში, დვრილისა და არეოლის ნერვული დაბოლოებების სტიმულაციის საპასუხოდ. 

პროლაქტინის სეკრეცია ყველაზე მაღალია ლაქტაციის ადრეულ პერიოდში და მცირდება 

დაბადებიდან 6 თვის შემდეგ. ლაქტაციის ჩამოყალიბების შემდეგ, რაიმე ტიპის ურთიერთ 

კავშირი პროლაქტინის გამოყოფასა და გამომუშავებული რძის რაოდენობას შორის, 

სავარაუდოდ, არ არსებობს. მიჩნეულია, რომ ჰორმონების ზემოქმედებით ხდება რძის 

პროდუქციის მაქსიმალური პოტენციალის რეგულირება, ხოლო აუტოკრინული კონტროლი 

ახდენს რძის სინთეზის დათრგუნვას, რათა დედის რძის მიწოდება შეესაბამებოდეს ჩვილის 

მადას.  ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ დედის რძის სინთეზის სიჩქარე 

დამოკიდებულია სარძევე ჯირკვლის დაცლის ხარისხზე. რძის სინთეზი უფრო ინტენსიურია, 

როდესაც სარძევე ჯირკვალი ბოლომდე იცლება.79  

ექსკლუზიური ძუძუთი კვების დროს  ქალის რძის მოცულობაზე ჩატარებული მეტა-ანალიზით 

დგინდება, რომ რძის პროდუქცია საშუალოდ დღეში დაახლოებით 800მლ-ს შეადგენს 

(საშუალოდ 820 მლ; სტანდარტული გადახრა 110მლ)80. 

რძის გამოყოფა 

ჩვილის მიერ ძუძუს წოვის პროცესში დვრილისა და არეოლის ირგვლივ არსებული სენსორული 

ნერვული დაბოლოებების სტიმულაციის შედეგად, ჰიპოფიზის უკანა წილიდან სწრაფად იწყება 

ოქსიტოცინის გამოყოფა, რაც, თავის მხრივ ასტიმულირებს ალვეოლების ირგვლივ არსებულ 

მიოეპითელურ უჯრედებს, რის შედეგადაც რძე გადაიტყორცნება სადინარებსა და სარძევე 

სინუსებში, დვრილის მიმართულებით. ეს პროცესი ცნობილია რძის გადმოტყორცნის ან რძის 

გამოყოფის სახელით. ძუძუთი კვების პერიოდში (ან რძის გამოწველის დროს), შესაძლოა, 

ადგილი ჰქონდეს ოქსიტოცინის მრავალჯერად გამოყოფას. რძის გადმოდენა, შესაძლებელია, 

დაითრგუნოს სტრესის ფონზე, ასევე, რძის გამოყოფის სტიმულირება, შესაძლოა, ზოგჯერ 

ნაკლებად ხდებოდეს იმ დედებში, რომლებიც იწველიან რძეს.  

 

ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ მშობიარობის შემდეგ ლაქტაციის 

დაწყებაზე 

არსებობს რიგი ფაქტორებისა, რომლებმაც, შესაძლოა, შეაფერხონ მშობიარობის შემდეგ 

ლაქტაციის ინიცირება: 

- სტრესული მშობიარობა – შესაძლოა თრგუნავდეს ოქსიტოცინის გამოყოფას, რომელიც რძის 

გადმოსროლაზე პასუხისმგებელი ჰორმონია.   

- საკეისრო კვეთა – საკეისრო კვეთის შემდგომ დედის ორგანიზში პროგესტერონის დონის 

დაქვეითება და რძის შემადგენლობის ცვლილება მსგავსია ფიზიოლოგიური მშობიარობის 

შემდეგ მიმდინარე ცვლილებებისა.  არსებობს შეზღუდული მტკიცებულებები 

(მტკიცებულების ხარისხი D) იმასთან დაკავშირებით, რომ საკეისრო კვეთით მშობიარობას, 

შესაძლოა, უკავშირდებოდეს ძუძუთი კვების ინიცირების, ექსკლუზიური ძუძუთი კვების 
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ნაკლები სიხშირე და ბუნებრივი კვების ნაკლები ხანგრძლივობა81. თუმცა, საკეისრო კვეთასა 

და ძუძუთი კვების ინიცირებას შორის უარყოფითი ურთიერთკავშირი არ დადასტურებულა 

ყველა კვლევაში. ეს სავარაუდო კორელაცია, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს გამოყენებული 

გაუტკივარების ტიპს, ქალის მდგომარეობის მართვის თავისებურებებს საკეისრო კვეთის 

შემდეგ და საკეისრო კვეთის პრევალენტობას მოსახლეობაში82. ისიც აღსანიშნავია, რომ 

საკეისრო კვეთით ნამშობიარები ქალების შემთხვევაში ინტერვალი მშობიარობასა და პირველ 

ძუძუთი კვებამდე უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე საშოსმხრივი მშობიარობის დროს83.  ძუძუთი 

კვების ადრეული დაწყება მშობიარობიდან 1 საათის განმავლობაში კი წარმატებული ძუძუთი 

კვების განხორციელების უკეთესი მაჩვენებლებლის წინაპირობაა (მტკიცებულების ხარისხი 

C)84. ძუძუთი კვების მართვა საკეისრო კვეთით მშობიარობის შემდეგ, შეძლებისდაგვარად, 

უნდა იყოს ისეთივე, როგორც ვაგინალური მშობიარობის შემდეგ.  

- დედის ტიპი - 1 შაქრიანი დიაბეტი – აღნიშნულ დედათა პოპულაციაში, შესაძლოა, ლაქტაციის 

ინიცირება 24 საათით დაგვიანდეს დიაბეტის არ მქონე მეძუძურ დედებთან შედარებით. მათ 

განსაკუთრებით  ესაჭიროებათ დამატებითი დახმარება და დარწმუნება ძუძუთი კვების 

წახალისების მიზნით.  

- პლაცენტის ნაწილის ჩარჩენა – შესაძლოა გამოიწვიოს ლაქტაციის დათრგუნვა. ეს ქალებიც 

მნიშვნელოვნად საჭიროებენ ძუძუთი კვების წახალისებას დამატებითი მხარდაჭერისა და 

დარწმუნების გზით. პლაცენტის ნაწილის ჩარჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი 

მოცილება. 

- დედის სიმსუქნე – სავარაუდოდ, არსებობს უარყოფითი ურთიერთკავშირი დედის 

სიმსუქნესა და ძუძუთი კვების დაწყებას და ხანგრძლივობას (მტკიცებულების ხარისხი B), 

აგრეთვე, ლაქტაციის პროცესის გვიან დაწყებას შორის. გამოითქვა მოსაზრება, რომ, რადგანაც 

ცხიმოვან ქსოვილში ხდება პროგესტერონის კონცენტრირება, მსუქან ქალებს, შესაძლოა, 

პროგესტერონის უფრო მაღალი დონე აღენიშნებოდეთ, რასაც თან სდევს პროლაქტინის 

პროდუქციის დაქვეითება და შესაბამისად, ლაქტოგენეზის II სტადიის დაგვიანება. არსებობს 

ალტერნატიული თეორია, რომლის თანახმადაც მექანიკური სირთულეების შედეგად 

დარღვეული წოვის პროცესი იწვევს პროლაქტინის პროდუქციის დაქვეითებას. საწყისი 

სირთულეების მიუხედავად, ადეკვატური სწავლების პირობებში, ჭარბ წონიანი ქალების 

უმრავლესობა წარმატებით ახერხებს ექსკლუზიური ძუძუთი კვების განხორციელებას85. 

დედის რძის შემადგენლობა 

დედის რძე კომპლექსური შემადგენლობის სითხეა, რომელიც ათასობით ნივთიერებასა და 

უჯრედულ კომპონენტს შეიცავს. დედის რძის ნუტრიციული შემადგენლობა მნიშვნელოვან 

ვარიაციებს განიცდის, რაც დამოკიდებულია ლაქტაციის სტადიაზე, პოსტნატალურ ვადაზე, 

გამოწველის დროზე და თავად ქალის მახასიათებლებზე (იხილეთ ცხრილი N2). 

ცხრილი N2. დედის რძის შემადგენლობა სხვადასხვა პოსტნატალურ ვადაზე, 100მლ-ზე გაანგარიშებით 

(საშუალო ± 2 სტანდარტული გადახრა)1 

                                                           
1 წყარო: Gidrewicz DA, Fenton TR. A systematic review and meta-analysis of the nutrient content of preterm and term 
breast milk. BMC Pediatrics 2014; 14:216. Copyright © 2014 BioMed Central Ltd. 
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ენერგეტიკული 

ღირებულება 

(კკალ) 

ცილა 

(გრამი) 

ცხიმი 

(გრამი) 
კალციუმი (მგ) ფოსფორი (მგ) 

დღენაკლი  

1-ლი კვირა 60 (45-75) 2.2 (0.3-4.1) 2.6 (0.5-4.7) 26 (9-43) 11 (1-22) 

მე-2 კვირა 71 (49-94) 1.5 (0.8-2.3) 3.5 (1.2-5.7) 25 (11-39) 15 (8-21) 

მე-3/4 კვირა 77 (61-92) 1.4 (0.6-2.2) 3.5 (1.6-5.5) 25 (13-36) 14 (8-20) 

მე-10/12 კვირა 66 (39-94) 1.0 (0.6-1.4) 3.7 (0.8-6.5) 29 (19-38) 12 (8-15) 

დროული 

1-ლი კვირა 60 (44-77) 1.8 (0.4-3.2) 2.2 (0.7-3.7) 26 (16-36) 12 (6-18) 

მე-2 კვირა 67 (47-86) 1.3 (0.8-1.8) 3.0 (1.2-4.8) 28 (14-42) 17 (8-27) 

მე-3/4 კვირა 66 (48-85) 1.2 (0.8-1.6) 3.3 (1.6-5.1) 27 (18-36) 16 (10-22) 

მე-10/12 კვირა 68 (50-86) 0.9 (0.6-1.2) 3.4 (1.6-5.2) 26 (14-38) 16 (9-22) 

 

მწიფე დედის რძე ძროხის რძისა და ჩვილის ფორმულისაგან განსხვავებით, ხასიათდება ცილის 

და ნატრიუმის ქლორიდის დაბალი კონცენტრაციით, ხოლო ლაქტოზისა და ოლიგოსაქარიდების 

მაღალი შემცველობით (იხილეთ ცხრილი N3).86 

ცხრილი N3. მწიფე დედის რძის, ძროხის რძის და ჩვილის ფორმულის შემადგენლობა 

კომპონენტების საშუალო მაჩვენებელი (1 ლიტრზე) 

 

 მწიფე დედის რძეa 

 

ძროხის რძეb ჩვილის 

ფორმულაc 

ენერგეტიკული ღირებულება (კჯ) 

 

2929 2930 2,500–3,550  

 

ენერგეტიკული ღირებულება (კკალ) 

 

700 700 597–848  

 

ცილა (გრამი) 

 

10.3 35 11-24.8 

ცხიმი (გრამი) 

 

43.8 35 26-53 

ნახშირწყლები (გრამი) 

 

68.9 63 72-75 

ნატრიუმი (მგ) 

 

170 370 125-532 

კალციუმი (მგ) 

 

320 1070 მინიმუმ 300 

ფოსფორი (მგ) 

 

140 920 150-887 

რკინა (მგ) 

 

0.3d უმნიშვნელო 5–17.7e 
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ვიტამინი A (მკგ) 

 

610 530 350-1526 

ვიტამინი C (მგ) 

 

50 უმნიშვნელო მინიმუმ 42.5 

ვიტამინი D (მკგ) 

 

1.0 5.2 6.25-22.3 

კალიუმი (მგ) 

 

510 1420 500-1775 

a.აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) საკვები ნივთიერებების მონაცემთა ნაციონალური ბაზა, 2011  

b. ჩვეულებრივი ცხიმიანობის (3.5%) ძროხის რძე. ავსტრალიის ნუტრიენტების ცხრილი (NUTTAB), 2010.  

c. ძროხის რძის საფუძველზე დამზადებული ჩვილის ხელოვნური ფორმულების დიაპაზონი (დაბადებიდან) 

ნორმატიული მინიმუმის მიხედვით. ადაპტირებულია FSANZ კოდექსის სტანდარტიდან.  

d. დედის რძის რკინის ბიოშეთვისებადობა ძალზედ მაღალია და დაახლოებით 50–70%-ს შეადგენს.  

e. რკინის ბიოშეთვისებადობა ჩვილის ფორმულაში დაახლოებით 10%-ია, რის გათვალისწინებითაც ფორმულები 

მდიდრდება რკინით. 

 

დედის რძე დამახასიათებელი ოპალესცენტური შეფერილობისაა. მასში დიდი რაოდენობითაა 

წყალი, რაც მოთხოვნილებითი კვების პირობებში აკმაყოფილებს ბავშვის მოთხოვნილებას 

სითხეზე, სულ მცირე, 6 თვის ასაკამდე. შესაბამისად, სიცოცხლის პირველ 6 თვეში არანაირი 

დამატებითი სითხის მიწოდება არ არის რეკომენდებული. დედის რძის შეფერილობას 

ძირითადად პიგმენტი ლიპოქრომი განაპირობებს და მისი ფერი არ განსაზღვრავს ხარისხს.  

რძის სინთეზის, სეკრეციისა და გადმოდინების ფიზოლოგიური მექანიზმი ბოლომდე 

შესწავლილი არ არის. რძის შემადგენლობა და მასში ცხიმის შემცველობა იცვლება არა მარტო 

ჩვილის ასაკის მატებასთან ერთად, არამედ თითოეულ კვებაზე და თავად  კვების პერიოდშიც. 

ქალის რძეში ცხიმის შემცველობის განმსაზღვრელი ფაქტორი სარძევე ჯირკვლის სისავსეა. სავსე 

ჯირკვლიდან რძის პირველი პორციის (წინა რძის) გამოწოვისას მასში ცხიმის შემცველობა 

დაბალია, ხოლო მისი შემცველობა სწრაფად მატულობს სარძევე ჯირკვლის ტევადობის 

დაახლოებით 40%-ის დაცლის შემდეგ (უკანა რძე).  ამიტომ მნიშვნელვანია ძუძუს ბოლომდე 

დაცლა87. სარძევე ჯირკვლის დაცლის ხარისხი კავშირშია დედის რძეში ცხიმის შემცველობის 

ცვლილებასთან, მაგრამ ვერ ხსნის ქალის რძის ცხიმოვანი მჟავების შემადგენლობის ცვლილებას.    

ხსენი, რომლის წარმოქმნაც იწყება ორსულობის გვიან ვადაზე და გრძელდება მშობიარობიდან 

პირველი 30-40 საათის განმავლობაში, უფრო მოყვითალო ფერის და სქელი სითხეა, ვიდრე მწიფე 

რძე. ხსენის ცილა ძირითადად შრატის ცილებით არის წარმოდგენილი, ამიტომ ადვილად 

მოსანელებელია, შეიცავს დიდი რაოდენობით იმუნოგლობულინებს, განსაკუთრებით 

სეკრეტორულ A იმუნოგლობულინს, რომელიც მნიშვნელოვანია დამცველობითი ფუნქციის 

განვითარებისთვის, ხსენი მინერალების შემცველობის გამო ხელს უწყობს მეკონიუმის 

გამოძევებას.  

 

ძუძუთი კვების პრომოცია, ხელშეწყობა და დაცვა 

ძუძუთი კვების მნიშვნელობასთან დაკავშირებული სარწმუნო მტკიცებულებებისა და 

ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების მიუხედავად, ძუძუთი 

კვების სიხშირე საქართველოში სასურველზე დაბალია9, კერძოდ, 6 თვემდე ასაკის ბავშვთა 
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ექსკლუზიური ძუძუთი კვების მაჩვენებელი 20.4%-ია, ხოლო დაბადებიდან 1 საათში ადრეული 

ძუძუთი კვების მაჩვენებელი არ აღემატება 32.8%-ს.  

მოცემული მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, მეტად მნიშვნელოვანია  განსაკუთრებული  

ძალისხმევა სამშობიაროში ძუძუთი კვების მხარდასაჭერად, რათა სამშობიაროს პერსონალმა 

დახმარება გაუწიოს დედებს ძუძუთი კვების ინდივიდუალური სამიზნეების მიღწევაში. 1999 

წელს მიღებული საქართველოს კანონი ,,ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვის და ხელშეწყობის 

შესახებ“, მიმართულია ბუნებრივი კვების პრაქტიკის ხელშეწყობის, დაცვისა და პროპაგანდის, 

აგრეთვე, ჩვილ ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტების, საწოვრიანი ბოთლების, საწოვრებისა 

და სატყუარების გავრცელების რეგულირებისკენ, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს ბავშვთა 

ჯანმრთელობის დაცვას უსაფრთხო და ადეკვატური საკვებით უზრუნველყოფის გზით. 

ძუძუთი კვების დაცვის და ხელშეწყობის სტრატეგია მოიცავს საგანმანათლებლო, 

ორგანიზაციულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ღონისძიებებს, რომლებიც მიმართულია 

ბუნებრივი კვების პრაქტიკის გაუმჯობესებისაკენ. 

რიგ სისტემურ მიმოხილვებში მოწოდებულია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ღონისძიებები 

ჯანმრთელ დროულ ახალშობილებში ექსკლუზიური და/ან ნებისმიერი ძუძუთი კვების დაწყების 

და გახანგრძლივების პრომოციის მიზნით.88,89. ერთ-ერთ სისტემურ მიმოხილვაში დადგინდა, 

რომ პირველად ჯანდაცვაში ძუძუთი კვების პრომოციის ღონისძიებების შედეგად გაიზარდა 

ბუნებრივი კვების დაწყების, აგრეთვე, ხანმოკლე (1-3 თვე) და ხანგრძლივი (6-8 თვე) 

ექსკლუზიური ძუძუთი კვების სიხშირე, ხოლო ყველაზე ეფექტური იყო ის ჩარევები, რომლებიც 

მოიცავდა ანტე- და პოსტნატალურ აქტივობებს89. 

ჰოსპიტალური პოლიტიკა და გარემო 

წარმატებული ძუძუთი კვების 10  საფეხური 

ძუძუთი კვების პრაქტიკის გაუმჯობესებისკენ მიმართული საკვანძო სტრატეგიები ასახულია 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის დოკუმენტში „წარმატებული ძუძუთი კვების 10 

საფეხური“ (იხილე ცხრილი N4), რაც მოიცავს საავადმყოფოების პოლიტიკას და კლინიკურ 

პრაქტიკას ძუძუთი კვების საკითხებზე განათლებისა და მხარდაჭერის სახით პრენატალური 

ზრუნვისას, სამშობიაროში ჰოსპიტალიზაციის დროს და შემდგომ პერიოდში90. 

ცხრილი N4.    წარმატებული ძუძუთი კვების 10 საფეხური91 

მართვის კრიტიკული პროცედურები 

1. საავადმყოფოს პოლიტიკა 

 სამშობიარო  ზედმიწევნით უნდა იცავდეს დედის რძის ჩამნაცვლებლების მარკეტინგის 

საერთაშორისო კოდექსს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის შესაბამის 

რეზოლუციებს;  
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 სამშობიაროს უნდა ქონდეს ძუძუთი კვების პოლიტიკა წერილობითი სახით, რომელსაც 

რუტინულად გაეცნობა სამედიცინო პერსონალის სრული შემადგენლობა 

 სამშობიაროს 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. თითოეული ორსული და მისი ოჯახი უნდა იყოს ინფორმირებული ძუძუთი კვების სარგებლიანობისა 

და მისი მართვის პრინციპების შესახებ 

4. ყოველ 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. სამშობიაროში აუცილებელია დედა-ბავშვის ერთად ყოფნის პრაქტიკის დანერგვა – დედას და ბავშვს 

მიეცეს შესაძლებლობა იყვნენ ერთად 24 საათის განმავლობაში; 

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

შესაბამისად ძუძუთი კვების მიზნით.  

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

გამოყენების რისკების შესახებ.  

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

მშობლებს ჰქონდეთ დროული ხელმისაწვდომობა მიმდინარე მხარდაჭერასა და ზრუნვაზე.  

ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი საავადმყოფოს ინიციტივა (ბაკსი) ასახავს სამშობიაროში  

წარმატებული ძუძუთი კვების 10 საფეხურის (გლობალური კრიტერიუმების) დანერგვის 

მეთოდოლოგიას. 

ბაკსი ძუძუთი კვების მართვის ფუნდამენტური ინსტრუმენტია, რომელიც ორსულების, დედების 

და სამედიცინო პერსონალის სათანადო განათლების გზით, ხელს უწყობს ძუძუთი კვების 

ადრეული დაწყების, ხანგრძლივობისა და სიხშირის გაზრდას (WHO/UNICEF). ბაკსის იდეა 
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ფოკუსირებულია დედისა და ახალშობილის ბუნებრივ მოთხოვნილებებზე და გამიზნულია 

სამშობიარო დაწესებულებებში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და გაეროს ბავშვთა 

ფონდის მიერ მოწოდებული წარმატებული ძუძუთი კვების 10 საფეხურის დანერგვისათვის. 

არსებობს სარწმუნო მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაკსის იმპლემენტაცია 

აუმჯობესებს ძუძუთი კვების მაჩვენებლებს (მტკიცებულების ხარისხი B). ამ პროგრამის ყველა 

საფეხური ხასიათდება დადებითი ეფექტით92. კერძოდ, მეცნიერული მტკიცებულებების 

საფუძველზე ვლინდება, რომ ძუძუთი კვება მშობიარობიდან 1 საათში აუმჯობესებს ძუძუთი 

კვებასთან დაკავშირებულ გამოსავლებს (მტკიცებულების ხარისხი C)93, ხოლო პრელაქტაციური 

საკვების გამოყენება და სატყუარას მიცემა 4 კვირის ასაკამდე ამცირებს ძუძუთი კვების 

ხანგრძლივობას (მტკიცებულების ხარისხი C)94,95.  

საავადმყოფოს პოლიტიკა – საფეხური 1 ხაზს უსვამს საავადმყოფოს პოლიტიკის რამდენიმე 

კრიტიკულ კომპონენტს, რაც მოიცავს: 

- დედის რძის შემცვლელების მარკეტინგის საერთაშორისო კოდექსის მოთხოვნების და 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ასამბლეის რეზოლუციების შესრულება, რაც გულისხმობს, რომ 

ნებისმიერი საბავშვო ხელოვნური ნარევის შესყიდვა უნდა განხორციელდეს სამართლიანი 

საბაზრო ფასით და არ იქნას მიღებული მწარმოებლისგან დონაციის სახით, ხოლო 

დისტრიბუციის წარმომადგენლებს არ მიეცეთ სამშობიარო განყოფილებაში შესვლის, 

საკვების საპრომოციო მასალის (კალმისტრები და ბლოკნოტები ფირმის სახელწოდებით) ან 

პაციენტის საგანმანათლებლო მასალის გავრცელების უფლება96. ეს პრაქტიკა საკმაოდ 

გავრცელებული იყო წარსულში და ხელს უწყობდა ხელოვნური საკვების პრომოციას ისეთ 

პერიოდში, რომელიც განსაკუთრებით კრიტიკულია ძუძუთი კვების დაწყებისა და 

ჩამოყალიბებისთვის. ანალოგიურად, ნებისმიერი სურათი, რომელიც გამოიყენება 

დეკორაციის ან პაციენტის განათლების მიზნით, არ უნდა შეიცავდეს ბოთლის ან საწოვარას 

გამოსახულებას; წახალისებული უნდა იყოს მეძუძური დედისა და ჩვილის სურათები, 

ძუძუთი კვების პრაქტიკის მხარდაჭერის მიზნით. 

- სამშობიაროს უნდა გააჩნდეთ ჩვილის კვების წერილობითი პოლიტიკა, რომელიც ფარავს 

დედისა და ბავშვის კვების ყველა ასპექტს. მსგავსი ნიმუშების მოძიება შესაძლებელია ძუძუთი 

კვების მედიცინის აკადემიისა და ამერიკის პედიატრიული აკადემიის ვებ -გვერდებზე97,98.  

- აუცილებელია, სამშობიაროში ხდებოდეს ძუძუთი კვებისა და დედის რძისგან განსხვავებული 

ნებისმიერი დამატების გამოყენების სიხშირის მონიტორინგი და აღრიცხვა ძუძუთი კვების 

ხელშეწყობის მიზნით. 

პერსონალის განათლება და მხარდაჭერა – საფეხური-2 ხაზს უსვამს დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი მედ-პერსონასლის  ტრენინგის აუცილებლობას ძუძუთი 

კვების დაწყებასა და გავრცელებული პრობლემების მართვის საკითხებზე. ეს მნიშვნელოვნად 

უწყობს ხელს  დედებისთვის სამშობიაროში ყოფნის პერიოდში ოპტიმალური მხარდაჭერის 

ეფექტურად განხორციელებას,  მიუხედავად იმისა, რომ კლინიცისტები აცნობიერებენ ძუძუთი 

კვების დადებით მნიშვნელობას დედისა და ბავშვისთვის, მათ ხშირად არ გააჩნიათ შესაბამისი 
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კლინიკური უნარ-ჩვევები ძუძუთი კვების ეფექტურობის ბაზისური შეფასებისა და მართვის 

თვალსაზრისით99. 

მიზანშეწონილია, საავადმყოფოებში დაინერგოს  სამედიცინო პერსონალისა და პაციენტებისთვის 

ბუნებრივი კვებისა და ლაქტაციის მხარდამჭერი პრაქტიკა, რაც მოიცავს მოსასვენებელი 

ოთახების მოწყობას,   და რძის გამოწველის დროს დედისათვის ადგილობრივი  მედ-პერსონალის  

გამოყოფას. მათი შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ,  რომ სამედიცინო პერსონალი ნაკლებად 

წაახალისებს ძუძუთი კვებას, თუ თავად უარყოფითი პირადი გამოცდილება გააჩნია 

აღნიშნულთან დაკავშირებით100. 

სავარაუდოა, რომ ძუძუთი კვების მხარდამჭერი ღონისძიებები ახანგრძლივებს როგორც 

ექსკლუზიურ, ისე ნებისმიერ ძუძუთი კვებას დაუყოვენებელ პოსტნატალურ პერიოდში და 6 

თვის ასაკამდე (მტკიცებულების ხარისხი B)101. ძუძუთი კვების მხარდაჭერა არასამედიცინო 

პერსონალის ან თანასწორგანმანათლებლის  (დედა ან არასამედიცინო პირი, ვინც ტრენირებულია 

ბუნებრივი კვების შესახებ კონსულტირებაში)  მხრიდან მნიშვნელოვანი დადებითი ეფექტით 

ხასიათდება ექსკლუზიური ძუძუთი კვების სიხშირეზე 3 თვის ასაკამდე. პროფესიონალური და 

არაპროფესიონალური მხარდაჭერის კომბინაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა „ნებისმიერი 

ძუძუთი კვების“ შეწყვეტის სიხშირე, განსაკუთრებით, სიცოცხლის პირველი 2 თვის 

განმავლობაში.88 დამატებით, თანასწორგანამანათლებელების მხრიდან განხორციელებული 

მხარდაჭერა ანტე-ნატალურ და პოსტნატალურ პერიოდში ეფექტური აღმოჩნდა ძუძუთი კვების 

დაწყების სიხშირის გაზრდის თვალსაზრისით.102  

რუტინულმა სტრუქტურირებულმა ანტენატალურმა საგანმანათლებლო სესიებმა ვერ აჩვენა 

ძუძუთი კვების წარმატებით განხორციელების ზრდა.  ძუძუთი კვებაზე ფოკუსირებული  დედათა 

ანტენატალური განათლება მცირე ჯგუფებში ეფექტურია ბუნებრივი კვების დაწყების სიხშირის 

გაზრდის თვალსაზრისით. პირისპირ ჩატარებული საგანმანათლებლო ჩარევები, შესაძლოა, 

ეფექტური იყოს ძუძუთი კვების დაწყების სიხშირის გაზრდის მიზნით დედებში დაბალი 

სოციალურ-ეკონომიკური კლასიდან.103 

მამის განათლება ძუძუთი კვებაზე - მამის მონაწილეობამ შესაძლებელია გაზარდოს ძუძუთი 

კვების ადრეული დაწყების სიხშირე104, ხელი შეუწყოს დედის რწმენის განმტკიცებას ბუნებრივი 

კვების განხორციელებაში105 და ზეგავლენა მოახდინოს ქალის გადაწყვეტილებაზე ძუძუთი კვების 

ხანგრძლივობისა და ბავშვის ძუძუდან მოცილების შესახებ106. არსებობს მტკიცებულება იმასთან 

დაკავშირებით, რომ მამის მხარდაჭერის გარეშე ძუძუთი კვების ხანგრძლივობა შედარებით 

ნაკლებია (მტკიცებულების ხარისხი B).107 

მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა - არსებობს მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ 

ქალთა გარკვეულ ჯგუფებში ნაკლებად სავარაუდოა წარმატებული ძუძუთი კვების 

განხორციელება და შესაბამისად, ამ ჯგუფში ანტე-ნატალური და პოსტნატალური მხარდაჭერის 

გაძლიერება, შესაძლოა, მეტი სარგებლით ხასიათდებოდეს. ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ქალები 

განათლების დაბალი დონით (მტკიცებულების ხარისხი C),108 ქალები სიმსუქნით 
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(მტკიცებულების ხარისხი B)109 და/ან დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური კლასის 

წარმომადგენლები (მტკიცებულების ხარისხი C).110  

ქალთა დაახლოებით 10-12%-ს უვითარდება დეპრესია მშობიარობიდან 12 თვის განმავლობაში111, 

ხოლო მტკიცებულებების საფუძველზე, სავარაუდოა, რომ პოსტნატალური დეპრესია 

ასოცირებულია ძუძუთი კვების ნაკლებ ხანგრძლივობასთან (მტკიცებულების ხარისხი C).112  

მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ არსებობს უარყოფითი ურთიერთკავშირი საკეისრო კვეთასა 

და ძუძუთი კვების დაწყების, განსაკუთრებით, ექსკლუზიური ძუძუთი კვების სიხშირეს შორის 

და ბუნებრივი  კვების ნაკლებ ხანგრძლივობასთან, შეზღუდულია (მტკიცებულების ხარისხი D).113 

რეკომენდაციები 

R1 ქალს რუტინულად უნდა მიეწოდოს ძუძუთი კვების საგანმანათლებლო და 

მხარდამჭერი სერვისი როგორც სამედიცინო პერსონალის, ისე 

თანასწორგანმანათლებლების (მაგალითად, ლაქტაციის მრჩეველის, ან ასეთის 

არარსებობის პირობებში ლაქტაციის საკითხებში ტრენირებული პირის) მიერ, 

ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე. (მტკიცებულების ხარისხი 

B).  

R2 ანტე-ნატალურ პერიოდში გაწეული კომბინირებული მხარდაჭერა ძუძუთი კვების 

ხელშესაწყობად შესაძლოა მოიცავდეს: 

- ანტე-ნატალურ პერიოდში ერთჯერად არაფორმალურ საგანმანათლებლო სემინარს 

მცირე ჯგუფში  ძუძუთი კვების შესახებ (მათ შორის, ისეთი თემების განხილვას, 

როგორიცაა, დვრილების ნახეთქი და ტკივილი);  

- ადვილად ხელმისაწვდომ, სპეციფიკურ პრაქტიკულ და პრობლემების გადაჭრაზე 

ორიენტირებულ მხარდაჭერას სამედიცინო პერსონალის მხრიდან ადრეულ 

პოსტნატალურ პერიოდში;  

- დედათა ჯგუფების მხარდამჭერ პროგრამას ანტე-ნატალურ, ან როგორც ანტე- ისე 

პოსტნატალურ პერიოდში; 

- ადვილად ხელმისაწვდომ კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სერვისებს ყველა 

დედისთვის, მათ შორის, მათთვის ვინც ძუძუთი კვებავს ან არ კვებავს საკუთარ ჩვილს.  

R3 ჩართეთ მამა ძუძუთი კვების მხარდაჭერის ღონისძიებებში მისთვის შესაბამისი 

ინფორმაციის მიწოდების გზით, რაც გააუმჯობესებს ძუძუთი კვების დაწყების 

სიხშირეს და გაახანგრძლივებს ბუნებრივ კვებას (მტკიცებულების ხარისხი B). 

R4 წაახალისეთ დედა გამოიწველოს რძე, როდესაც დაშორებულია ბავშვისგან და კვებოს 

ბავშვი ძუძუთი, როდესაც დედა და ბავშვი ერთად არიან (მტკიცებულების ხარისხი B).  

R5 წაახალისეთ დედის მხარდაჭერა საზოგადოებასა და სამუშაო ადგილზე, მოქნილი 

სამუშაო რეჟიმის, ძუძუთი კვებისთვის მოხერხებული გარემოს, რძის გამოწველისა და 

გამოწველილი რძის შენახვისთვის სათანადო პირობების შექმნის გზით. ხელი შეუწყვეთ 
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დედას, ბავშვის მოვლისთვის ანაზღაურებადი შვებულების და ბავშვის კვებისთვის 

შესვენების დროის გამოყოფით. (მტკიცებულების ხარისხი C).     

 

კონსულტირება ბავშვის კვების საკითხებზე ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს 

ძუძუთი კვების მხარდაჭრა და განათლება უნდა დაიწყოს პრე-ნატალური ზრუნვის პერიოდში, 

გაძლიერდეს სამშობიაროში და გაგრძელდეს პოსტნატალური ამბულატორიული 

მეთვალყურეობის დროს.  

პრენატალური ზრუნვა – პრენატალური ზრუნვის დროს კლინიცისტმა ორსულთან და მისი 

ოჯახის წევრებთან ერთად უნდა განიხილოს ძუძუთი კვების მნიშვნელობა და მართვა. შესაბამისი 

ინფორმაცია, როგორიცაა დედის ძუძუთი კვების ანამნეზი და წარსული გამოცდილება, ისევე, 

როგორც ბუნებრივი კვების პრობლემების დადგენილი რისკფაქტორები უნდა გაუზიარდეს 

მშობიარობასა და პოსტნატალურ მოვლაში ჩართულ სამედიცინო პერსონალს.  

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

შორის, უნდა მოიცავდეს ჩვილის კვების საკითხებზე ქალის (და მისი 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. 114 

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 სამშობიაროში და პატრონაჟის ვიზიტების დროს. პატრონაჟის ვიზიტების დროს 

დედას კონსულტირება უნდა გაეწიოს, ასევე, დამატებითი საკვების მნიშვნელობაზე და 

დანიშვნის ვადებზე. 

რუტინული ანტენატალური განათლება უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს: 

- ექსკლუზიური ძუძუთი კვების მნიშვნელობა 6 თვემდე და ძუძუთი კვების გაგრძელება 12 

თვემდე და მეტად (კვებითი და დამცველობითი სარგებელის ჩათვლით);  

- ძუძუთი კვების მართვის ძირითადი საფუძვლები; 

- გამაფრთხილებელი რეკომენდაციები მოსალოდნელ უმნიშვნელო პრობლემებთან 

გამკლავების მიზნით. 

ანტენატალური გასინჯვის დროს ყურადღება უნდა მიექცეს სარძევე ჯირკვლების შემდეგ 

თავისებურებებს: 

- ნაწიბურები, რაც წარსულში ოპერაციული ჩარევის მაჩვენებელია; 
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- ძალზედ დიდი ზომის მკერდი, რაც დასაწყისში, შესაძლოა, მოჭიდების პრობლემის მიზეზი 

გახდეს; 

- დვრილის ან არეოლას ეკზემა ან დერმატიტი; 

- სარძევე ჯირკვლის ქსოვილის არარსებობა ან მინიმალური განვითარება (ეს მდგომარეობა 

ძალზედ იშვიათია); 

- სარძევე ჯირკვლების ნებისმიერი სხვა პათოლოგია. 

ფიზიკური პრობლემები, რაც ხელს უშლის ძუძუთი კვებას, უკიდურესად იშვიათია, თუმცა 

არსებობს შეზღუდული მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ქალის მიერ რძის უკმარისობის 

სუბიექტური შეგრძნება წარმოადგენს მეძუძური დედების 25-30%-ის მიერ ძუძუთი კვების 

ექსკლუზიურობის ან ხანგრძლივობის შემცირების მიზეზს (მტკიცებულების ხარისხი D).115  

ქალების დაახლოებით 8-10%-ს აღენიშნება ბრტყელი ან ჩაბრუნებული დვრილი. ანტენატალური 

მკურნალობა რეკომენდებული არ არის, რადგანაც ის არაეფექტურია და დაკავშირებულია 

ძუძუთი კვებაზე უარყოფით ზეგავლენასთან.116 მკვლევარების მიერ შეფასდა დვრილების ანტე-

ნატალური მომზადების სხვადასხვა პრაქტიკა, როგორიცაა დვრილის ამოწევა, მალამოების წასმა, 

ხსენის გამოწველა ანტენატალურ პერიოდში, თუმცა ამ პრაქტიკის მხარდამჭერი მტკიცებულების 

მოძიება ვერ მოხერხდა.24   დვრილის ანატომიური მდგომარეობა უმჯობესდება მშობიარობის 

მოახლოებასთან ერთად და ახალშობილის ძუძუზე სწორ მოჭიდებაში დახმარება უფრო 

ეფექტურია, ვიდრე ანტენატალური ჩარევა. 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2018 წლის გაიდლაინი14 რეკომენდაციას უწევს 

კონსულტირებას ძუძუთი კვებასა და ჩვილი ბავშვის კვების პრაქტიკასთან დაკავშირებით, სულ 

მცირე, 6-ჯერ, როგორც ანტე-ნატალურ, ისე პოსტნატალურ პერიოდში და კონსულტირების 

გაგრძელებას ბავშვის 2 წლის ასაკამდე. 

საქართველოში მოქმედი სახელმწიფო პროგრამის-“დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის” 

ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში ორსულებისათვის იფარება 8 

ანტენატალური ვიზიტი. მეთვალყურეობის პროგრამის მიზანია ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟი 

და დედათა და ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირება. 

ანტენატალური მეთვალყურეობის ვიზიტები საუკეთესო საშუალებაა ორსულის 

განათლებისთვის ბავშვის კვების საკითხებზე, რათა ქალი მომზადებული შეხვდეს ბავშვის 

დაბადებას და ჰქონდეს საკმარისი მოტივაცია ბუნებრივი კვების განხორციელებისთვის, 

ანტენატალურ პერიოდში განხორციელებული კონსულტირების მიზანია ქალის მოტივირება 

ძუძუთი კვებისთვის, მისი პირადი სურვილებისა და გარემოებების გათვალისწინებით.   

ორსული ქალის კონსულტირება ბავშვის კვების საკითხებზე ქმნის საფუძველს ძუძუთი კვების 

ინიცირების საუკეთესო სტარტისთვის, როდესაც ქალი მზად იქნება ბავშვი ძუძუთი კვებოს 

მშობიარობიდან შეძლებისდაგვარად მალე, იყოს საკუთარ შვილთან ერთად დღისითაც და 

ღამითაც და ხელი შეუწყოს ეფექტური ლაქტაციის ჩამოყალიბებას ადეკვატური პოზიციისა და 

მოჭიდების უზრუნველყოფით. 

ბავშვის კვების საკითხებზე მშობლის განათლება და კონსულტირება რეკომენდებულია 

განხორციელდეს ყველა ანტენატალურ ვიზიტზე, თუმცა სხადასხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციების რეკომენდაციების საფუძველზე, აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ორსულობის 16-დან 34 კვირამდე ვადაში117.  
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რეკომენდაციები ანტენატალურ კონსულტირებასთან დაკავშირებით: 

 

R1 ანტენატალურ ვიზიტზე ორსულ ქალს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ძუძუთი კვებისა და 

ბავშვის კვების პრაქტიკის შესახებ (მტკიცებულების ხარისხი A); 

R2 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).  

R3 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). 

R4 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); 

R5 ყველა ანტენატალურ ვიზიტზე სამედიცინო პერსონალმა (ექიმმა, ექთანმა) ქალს უნდა 

მიაწოდოს თანმიმდევრული ინფორმაცია  მარტივი ენით, აგრეთვე, უნდა მისცეს ორსულ ქალს  

კითხვების დასმისა და გაურკვეველი საკითხების განხილვის საშუალება.  (მტკიცებულების 

ხარისხი B). 

R6 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); 

R7 რეკომენდებულია ძუძუთი კვებისა და მედიკამენტური თერაპიის პრინციპების განხილვა იმ 

ორსულებთან ერთად, ვისთვისაც ამა თუ იმ სამედიცინო პრობლემის გამო ნაჩვენებია 

მედიკამენტების მიღება როგორც ორსულობის, ისე პოსტნატალურ პერიოდში. ქალთან ერთად 

განხილული უნდა იყოს მკურნალობის ალტერნატივები, რომელიც მას ძუძუთი კვების 

უსაფრთხოდ განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს (მტკიცებულების ხარისხი B).  

R8 ანტენატალური სწავლების პროცესში საჭიროა დედებისათვის კეთილგანწყობილი გარემოს 

შექმნა და მათი ოჯახის წევრების მხრივ სათანადო მხარდაჭერის მოპოვება (მტკიცებულების 

ხარისხი A);  

R9 აკრძალულია ორსული ქალებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ქალის რძის შემცვლელების 

შესახებ (მტკიცებულების ხარისხი A);  

R8 არ არის მიზანშეწონილი დვრილების რუტინული გასინჯვა და მომზადება, თუნდაც 

ბრტყელი დვრილების არსებობის დროს (მტკიცებულების ხარისხი B). 

 

ორსულთან განსახილველი საკითხების ჩამონათვალის მაგალითი იხილეთ დანართი 1-ში 

მოცემულ კითხვარში117. 

 

კონსულტირების საკვანძო რეკომენდაციები ანტენატალურ პერიოდში: 

 

R1 ქალის რძე ჩვილის საუკეთესო საკვებია, რომელიც მუდმივად იცვლება ბავშვის 

საჭიროების შესაბამისად, აკმაყოფილებს ჩვილის მოთხოვნილებას და ხელს უწყობს მის 

სრულფასოვან განვითარებას(მტკიცებულების ხარისხი A); 
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R2 ძუძუთი კვება ამცირებს ბავშვთა ავადობისა და სიკვდილობის რისკს 

(მტკიცებულების ხარისხი A); 

R3 ძუძუთი კვება იცავს ბავშვს მრავალი ინფექციური თუ ალერგიული 

დაავადებისაგან (მტკიცებულების ხარისხი A); 

R4 ძუძუთი კვება ამცირებს დედასთან სარძევე ჯირკვლისა და საკვერცხეების 

სიმსივნური დაავადებების განვითარების რისკს და იცავს ქალს ხელახალი 

დაორსულებისაგან (მტკიცებულების ხარისხი B); 

R5 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(მტკიცებულების ხარისხი A); 

R6 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 (მტკიცებულების ხარისხი A); 

R7 სამშობიაროში 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); 

R8 დედის რაციონალურ კვებას ორსულობის პერიოდში დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაყოფის 

განვითარების ხელშეწყობისთვის (მტკიცებულების ხარისხი C). 

R9 მოთხოვნილებითი ხშირი ძუძუთი კვება 8-12-ჯერ დღე-ღამეში მნიშვნელოვანია რძის 

ადეკვატური პროდუქციისთვის, რომელიც 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); 

R10 ექსკლუზიური ძუძუთი კვება მიზანშეწონილია 6 თვემდე, 6 თვის შემდეგ დამატებითი 

საკვების მიცემა ძუძუთი კვებასთან ერთად და ძუძუთი კვების გაგრძელება 2 წლამდე 

(მტკიცებულების ხარისხი A); 

R11 დამატებით საკვებად მრავალფეროვანი, ახალად მომზადებული ნახევრად მყარი 

საკვების გამოყენება-მნიშვნელოვანია კვების რაციონში რკინის, თუთიის და 

ვიტამინების შემცველი საკვების დამატება. 1 წლის შემდეგ საჭიროა ოჯახის საკვების 

მიწოდება. საკვების მომზადებისას ჰიგიენის წესების დაცვა (მტკიცებულების ხარისხი 

B); 

R12 კვების პროცესი არის ბავშვის სწავლის, მასთან თბილი ურთიერთობის და პირისპირ 

კონტაქტის დამყარების საუკეთესო პერიოდი; 

R13 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. 

 

პოსტნატალური კონსულტაცია 

ფიზიოლოგიურად თითქმის ყველა ქალი იწყებს რძის პროდუქციას მშობიარობის შემდეგ და 

ყველას შეუძლია ძუძუთი კვების განხორციელება, თუმცა ძუძუთი კვება ყველასთვის ადვილი არ 

არის და ესაჭიროება სწავლება და მოთმინება 



58 
 

მხარდაჭერა ძუძუთი კვების ინიცირებისა და ჩამოყალიბების მიზნით უნდა დაიწყოს 

მშობიარობის შემდეგ და გაგრძელდეს სამშობიაროში ყოფნის პერიოდში. გამოცდილმა 

კლინიცისტმა უნდა შეაფასოს დედის ცოდნა ძუძუთი კვების საკითხებზე, გამოიკითხოს მისთვის 

უპირატესი კვების გეგმა, ჩაატაროს პაციენტის ინდივიდუალურ თავისებურებებზე მორგებული 

სწავლება და დაეხმაროს დედას რეალისტური წარმოდგენების შექმნაში ბავშვის მოვლის 

საკითხებთან დაკავშირებით სამშობიაროში ყოფნისას და საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ.  

ახალბედა დედები, შესაძლოა, მშობიარობიდან პირველ დღეებსა და კვირებში თავს 

დათრგუნულად, გადაღლილად და ემოციურად გრძნობდნენ. დახმარება იმის გაცნობიერებაში, 

თუ რას უნდა მოელოდეს ქალი, უადვილებს მას მშობლის ფუნქციების შესრულებას. ახალბედა 

დედებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ხელს უწყობს მათ მიერ ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებით 

ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას, თვითრწმენის განმტკიცებას, საკუთარი თავის და 

ახალშობილის დაცვას, გაზიარებული გადაწყვეტილების მიღებას და ქმნის საფუძველს ძუძუთი 

კვების წარმატებული ინიცირებისა და შემდგომი გაგრძელებისთვის.  

სამშობიაროს ძირითადი პრაქტიკა მოიცავს კანი-კანთან კონტაქტს, დედისა და ჩვილის ერთად 

ყოფნას 24 საათის განმავლობაში, ბავშვის კვებას მოთხოვნის მიხედვით და ჩვილისთვის 

ხელოვნური ფორმულის უსარგებლო დამატების თავიდან აცილებას. 

დედა-ბავშვის ახალ წყვილს  ესაჭიროება ხშირი მონიტორინგი ძუძუთი კვების ეფექტურობის 

შეფასების მიზნით. შეფასების მიზნით. გამოცდილი კლინიცისტი უშუალოდ უნდა დააკვირდეს  

ძუძუთი კვების ტექნიკას, რათა დარწმუნდეს, რომ ახალშობილის მოჭიდება ძუძუზე თავიდანვე 

ადეკვატურია, ადგილი აქვს რძის ნაკადის ადეკვატურ დინებას და დედას მიაწოდოს რჩევა 

გავრცელებული პრობლემების მართვის შესახებ.  

თუ საჭირო გახდა დედისა და ბავშვის დაცილება  დედის სამედიცინო ჩვენებით ან  ახალშობილს 

ესაჭიროება სპეციფიკური მოვლა, საჭიროა მშობელს ასწავლონ ბავშვის კვების პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევები,  ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში  - როგორ და რა სიხშირით გამოიწველოს რძე, 

რათა შეინარჩუნოს ლაქტაცია. 

სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ, ხშირ შემთხვევებში მცირდება ძუძუთი კვების სიხშირე, 

განსაკუთრებით კი ექსკლუზიური ძუძუთი კვების მაჩვენებელი. ამის ერთ-ერთ ძირითად 

მიზეზად დედების მხრიდან სახელდება ძუძუთი კვების პრობლემები ე.წ. „რძის ნაკლებობის“ 

სახით. რეალურად კი ძუძუთი კვების ეფექტურად გაგრძელების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა 

მეძუძური დედის მხარდაჭერა, ძუძუთი კვების პერიოდული შეფასება გამოცდილი და სათანადო 

უნარ-ჩვევების მქონე პერსონალის მიერ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ძუძუთი კვების 

ხანგრძლივობას და ექსკლუზიური ძუძუთი კვების სიხშირეს. 

შესაბამისად, რეკომენდებულია, რომ მეძუძური ქალის სამშობიაროდან გაწერის შემდგომ 

დროულად ჩატარდეს როგორც დედის, ისე ახალშობილის მეთვალყურეობის ვიზიტი. მისი 

ძირითადი ფუნქციაა განხორციელდეს ძუძუთი კვების ეფექტურობის შეფასება. ასეთი 

მეთვალყურეობის რეჟიმი გულისხმობს კლინიცისტთან და/ან ლაქტაციის მრჩეველთან  

თავისუფალი წვდომის შესაძლებლობას ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

პრობლემის შესახებ რჩევის მიღების მიზნით. 

 

დედის ახალგაზრდა ასაკი 

მთელი რიგი ლიტერატურული მიმოხილვების საფუძველზე სავარაუდოა, რომ რაც უფრო 

ახალგაზრდაა დედა, (განსაკუთრებით, 20 წელზე ნაკლები ასაკობრივი ჯგუფიდან), მით ნაკლებია 

ძუძუთი კვების როგორც ინიცირების, ისე ოპტიმალური ხანგრძლივობის ალბათობა 

(მტკიცებულების ხარისხი B)118. მრავალი ობსერვაციული და ორი ინტერვენციული კვლევის 

შედეგები გვიჩვენებს, რომ მოზარდი დედები უფროსი ასაკის დედებთან შედარებით, უფრო  
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ნაკლები სიხშირით  კვებავენ ბავშვებს ძუძუთი. მოზარდი დედის რძე თავისი შემადგენლობითა 

და მოცულობით ანალოგიურია მოზრდილის რძისა, თუმცა, მათი უდიდესი ნაწილი 

სკეპტიკურად უყურებს ძუძუთი კვებას და გააჩნია უარყოფითი  გამოცდილება მასთან 

დაკავშირებით119.  

არსებობს მტკიცებულება, რომ ინტენსიური მხარდაჭერით შესაძლებელია აღნიშნული 

პოპულაციის დედებში გავზარდოთ  ძუძუთი კვების  ინიცირების წილი, თუმცა, ამ ჩარევით 

ნაკლებად ხდება ძუძუთი კვების ხანგრძლივობის ან ექსკლუზიური ძუძუთი კვების 

გაუმჯობესება120. შესაბამისად, ახალგაზრდა დედებს უფრო მეტად ესაჭიროებათ მხარდაჭერა 

ოპტიმალური ძუძუთი კვების შენარჩუნების მიზნით. 

 

 

რეკომენდაციები: 

 

R1 მიზანშეწონილია დედების პოსტნატალური კონსულტირება და ძუძუთი კვების 

საკითხების სწავლება  (მტკიცებულების ხარისხი B).  

R2 სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ მიზანშეწონილია ძუძუთი კვების ხელახალი შეფასება და 

მხარდაჭერა ექსკლუზიური ძუძუთი კვების გაგრძელების მიზნით (მტკიცებულების 

ხარისხი A). 

R3 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ახალგაზრდა დედებს, რადგანაც მათ მეტად 

ესაჭიროებათ მხარდაჭერა, როგორც ძუძუთი კვების ინიცირების, ისე ბუნებრივი კვების 

ოპტიმალური ხანგრძლივობის შენარჩუნების მიზნით (მტკიცებულების ხარისხი C). 

 

ინდივიდუალური ვარიაციები 

დედებსა და ჩვილებს შორის  სხვადასხვა ასპექტების გათვალისწინებით ძუძუთი კვების 

განსხვავებული  ვარიაციები გვხვდება. თითოეულ ქალს სარძევე ჯირკვლის განსხვავებული 

ანატომიური თავისებურებები ახასიათებს. ზოგიერთი ქალის სარძევე ჯირკვლის ტევადობა 

მეორესთან შეადრებით შესაძლოა ექვსჯერ მეტი იყოს. შედეგად, იმ ქალებს, რომელთა სარძევე 

ჯირკვლის ტევადობა მაღალია, ძუძუთი კვების სიხშირის მეტად მოქნილი რეჟიმის გამოყენების 

შესაძლებლობა აქვთ, ვიდრე ქალებს სარძევე ჯირკვლის მცირე ტევადობით, რომლებმაც უფრო 

ხშირად უნდა კვებონ ჩვილი, რძის პროდუქციის იგივე დონის შესანარჩუნებლად. უკანასკნელ 

შემთხვევაში ქალმა თანაბრად უნდა გაანაწილოს ძუძუთი კვება 24 საათიან პერიოდში. 

აღნიშნული ხაზს უსვამს ძუძუთი კვების მნიშვნელობას ბავშვის მოთხოვნის მიხედვით, რაც 

ჩვილს აძლევს შესაძლებლობას, არეგულიროს საკვების მიღება საჭიროების შესაბამისად. 

აღნიშნული, აგრეთვე, გვიჩვენებს ჩვილის მიერ კვების დასრულების მნიშვნელობას მისთვის 

სასურველ დროს და არა საათობრივი რეჟიმის მიხედვით.  

ტევადობის გარდა, ასევე  მნიშვნელოვანი ვარიაციებია: რძის გადმოდინების სიჩქარე, ძუძუზე 

ბავშვის მოჭიდება და კვების  სხვადასხვა პერიოდში ქალის რძის შემადგენლობის ცვლილება.  

ჩვილის მიერ მიღებული რძის რაოდენობა ცვალებადობს. კერძოდ, ექსკლუზიური ძუძუთი 

კვების შემთხვევაში გამოწოვილი რძის რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 710 გ-ს/დღეში პირველი 

2 თვის განმავლობაში და 900 გრამს/დღეში 9-11 თვის ასაკში. ნაწილობრივი ძუძუთი კვების დროს 
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ჩვილის მიერ გამოწველილი დედის რძის რაოდენობა მცირდება 640–687 გ-მდე/დღეში 

დაბადებიდან 5 თვემდე და 436–448 გ-მდე/დღეში 9 თვის შემდეგ.  

ძუძუთი კვების რეჟიმის და პოზიციის შესახებ რჩევა უნდა იყოს მორგებული ინდივიდუალური 

დედისა და ბავშვის გარემოებებზე. 

ძუძუთი კვების პრინციპები 

ძუძუთი კვების პრინციპებია: კვების ადრეული დაწყება, მოთხოვნილებითი ძუძუთი კვება, 

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

გაგრძელება. 

პირველი ძუძუთი კვება 

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).107 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 

იდეალურ შემთხვევაში, მშობიარობის შემდეგ აუცილებელია დედასა და ბავშვს შორის უწყვეტი 

კანი-კანთან კონტაქტის დამყარება. ამ შემთხვევაში აუცილებელია სრულყოფილი 

ანტენატალური განათლება, რომელიც დაგვეხმარება მშობლისთვის რეალური მოლოდინების 

ჩამოყალიბებაში. როგორც კი ახალშობილი გამოავლენს წოვის ინტერესს ან კვებისთვის მზაობას 

და ნიშნებს, სამშობიაროს პერსონალი უნდა დაეხმაროს დედას კომფორტული პოზიციის 

შერჩევაში, რაც საშუალებას მისცემს ბავშვს სწორად მოეჭიდოს ძუძუს. 

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. მიუხედავად იმისა, რომ დედასა და ბავშვს შორის 

ადრეული კონტაქტი იდეალურია, აღნიშნულის არარსებობა არ წარმოადგენს წარმატებული 

ძუძუთი კვების განხორციელების დაბრკოლებას. 
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კანი-კანთან კონტაქტი — კანი კანთან კონტაქტი ეწოდება მშობიარობის შემდეგ ჯანმრთელი 

შიშველი ახალშობილის მოთავსებას დედის შიშველ სხეულზე სულ მცირე, 1 საათის და 

სასურველია 2 საათის განმავლობაში ან პირველი კვების დასრულებამდე. პირველი კანი კანთან 

კონტაქტი და ძუძუზე პირველი მოჭიდება უნდა განხორციელდეს სამედიცინო პერსონალის 

მეთვალყურეობის ქვეშ. ყველა ახალშობილის კანი-კანთან კონტაქტი დედასთან უნდა 

განხორციელდეს როგორც ვაგინალური, ისე საკეისრო კვეთით მშობიარობის შემდგომ 

დაუყოვნებლივ, თუ არ არსებობს სამედიცინო უკუჩვენება როგორც დედის, ისე ახალშობილის 

მხრიდან. კანი-კანთან კონტაქტის დროს უნდა წახალისდეს ძუძუთი კვების მცდელობა. აწონა, 

გაზომვა და რუტინული ზრუნვა უნდა გადაიდოს მანამდე, სანამ არ დასრულდება პირველი 

კვება121.   

კანი-კანთან კონტაქტის პრაქტიკა სხვადასხვა სარგებელით ხასიათდება ახალშობილისთვის, მათ 

შორის, უფრო სტაბილური სასიცოცხლო მაჩვენებლები, ჰიპოთერმიის, ჰიპოგლიკემიის 

განვითარების პრევენცია და ასოცირებულია ძუძუთი კვების მეტ ხანგრძლივობასთან 

მშობიარობიდან 1-4 თვის შემდეგ122.  

კანი-კანთან კონტაქტი წარმოადგენს 

ნეიროქცევითი მიდგომის ნაწილს, 

რომელიც აღიარებს და ხელს უწყობს 

ახალშობილის თანდაყოლილ ქცევას 

ძუძუთი კვებასთან მიმართებაში, 

რომელიც ზოგჯერ „ბიოლოგიური კვების“ 

სახელით მოიხსენიება. კანი-კანთან 

კონტაქტის დროს ჯანმრთელი 

ახალშობილი ავლენს მთელ რიგ 

რეფლექსებს და თანდაყოლილ ქცევებს, 

რომელსაც ხშირად „ძუძუსკენ ცოცვას“ 

უწოდებენ, და მიმართულია იქეთკენ, რომ 

ჩვილმა თავად მონახოს და მოეჭიდოს 

ძუძუს.  დედისთვის ხელშეწყობა, რათა მან 

ბავშვი კვებოს კომფორტულ ზურგზე 

მწოლიარე პოზიციაში, ასტიმულირებს 

ახალშობილის ამ თანდაყოლილ ქცევას 

(იხილეთ სურათი 4). ახალშობილის თვითმოჭიდების ფონზე შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 

ისეთი გართულებების რისკის შემცირებას, როგორიცაა დვრილების ტკივილი. კვლევაში, სადაც 

ბიოლოგიური კვების პრაქტიკა შედარდა საავადმყოფოს რუტინულ პრაქტიკას, ბიოლოგიური 

კვების ჯგუფის ქალებს ნაკლებად აღენიშნებოდათ სარძევე ჯირკვლის პრობლემები, როგორიცაა 

დახეთქილი და მტკივნეული დვრილები.123 

აუცილებელია პროფესიონალმა პერსონალმა გაუწიოს დახმარება დედას და დააკვირდეს ქალს 

კანი-კანთან კონტაქტისა და ძუძუთი კვების პერიოდში, რათა დარწმუნდეს, რომ ახალშობილი 

სურათი 2. ძუძუთი კვების დაწყება კანი-კანთან კონტაქტით 
მშობიარობის შემდეგ 
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იმყოფება უსაფრთხო პოზიციაში, მისი სახე სუფთაა და ადგილი არ აქვს სასუნთქი გზების 

ობსტრუქციას. სამედიცინო პერსონალის მიერ უნდა მოხდეს დედა-ბავშვის წყვილის 

იდენტიფიცირება, რომელსაც აღენიშნება შესაძლო უეცარი მოულოდნელი პოსტნატალური 

კოლაფსის ან დავარდნის რისკფაქტორები. შესაბამისად,  მშობიარობიდან უახლოეს პერიოდში და 

ადრეული ძუძუთი კვების განმავლობაში მათზე უნდა განხორციელდეს მკაცრი მონიტორინგი.  

ასეთ რისკ-ფაქტორებს მიეკუთვნება დაბალი აპგარის ქულა დაბადებისას, გართულებული 

მშობიარობა, დედა ან ახალშობილი, რომელსაც აღენიშნება გადაჭარბებული ძილიანობა ან 

იმყოფება მედიკამენტების ზემოქმედების ქვეშ.124   

გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ მშობიარობის პერიოდში სასურველია ჩატარდეს  ის 

ინტერვენციები, რომელთა სამედიცინო საჭიროებაც არსებობს.  ზოგიერთმა სამედიცინო ჩარევამ, 

როგორიცაა, მაგალითად, ეპიდურული ანესთეზია ან ოპიოიდური ანალგეტიკების გამოყენება, 

შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს ძუძუთი კვებაზე. სარწმუნო კვლევების მიხედვით, 

მშობიარესთან ეპიდურული ანესთეზიისა და ოპიოიდური ანალგეტიკების გამოყენება 

ასოცირებული იყო ახალშობილის დაქვეითებულ ადაპტაციურ ძუძუთი კვების ქცევასთან და 

ძუძუთი კვების ნაადრევ შეწყვეტასთან125. მშობიარობის გაუტკივარების მიზნით გამოყენებული 

მედიკამენტები უკავშირდება ლაქტაციის დაგვიანებულ დაწყებას (რომელსაც II სტადიის 

ლაქტოგენეზი ეწოდება და იწყება მშობიარობიდან >72 საათის შემდეგ), მიუხედავად 

მშობიარობის მეთოდისა126. იმ ქალებში, რომლებთანაც გამოყენებული იყო აღნიშნული 

მედიკამენტები, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ძუძუთი კვების სიხშირისა და 

ეფექტურობის ხელშეწყობას, აგრეთვე, ახალშობილის ჰიდრატაციის სტატუსის მონიტორინგს, 

განსაკუთრებით, თუ არსებობს ლაქტაციის დაგვიანებული დაწყების რისკი. მშობიარობის 

პერიოდში სამედიცინო ინტერვენციების მინიმუმამდე დაყვანამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს 

გაურთულებელი ძუძუთი კვების ინიცირებას და ჩამოყალიბებას127. 

- დედის და ბავშვის ერთად ყოფნა 24 საათის განმავლობაში — ახალშობილი უნდა დარჩეს 

დედასთან ერთად 24 საათის განმავლობაში დედასა და ბავშვს შორის მიჯაჭვულობის 

ჩამოყალიბების და ძუძუთი კვების პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, რომელიც უნდა 

განხორციელდეს ბავშვის მოთხოვნის მიხედვით, შიმშილის ნიშნების გამომჟღავნებისთანავე. 

დადგენილია, რომ სამშობიაროში დედისა და ბავშვის ერთად ყოფნა ხელს უწყობს ეფექტური 

ძუძუთი კვების ჩამოყალიბებას და დედობრივი ინსტინქტის განვითარებას128. მჭიდრო 

კონტაქტი დედას აძლევს შესაძლებლობას, ძუძუთი კვების წარმატებით განხორციელებასთან 

ერთად, კარგად გაიცნოს საკუთარი ჩვილი, და გაეცნოს ახალშობილის მოვლის ბაზისურ 

პრინციპებს. დედასა და ბავშვს დინამიური, ურთიერთდაკავშირებული ფიზიოლოგიური 

პროცესები აერთიანებს, განსაკუთრებით, მშობიარობიდან პირველ საათებსა და დღეებში.  

მაგალითად, კანით-კანთან კონტაქტი წარმოადგენს ახალშობილის ჰიპოთერმიის პრევენციის 

ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორს. ამასთან, სიცოცხლის პირველ დღეებში ახალშობილის 

მიერ ძუძუს ხშირი წოვა ხელს უწყობს ლაქტოგენეზის II სტადიის  დაწყებას (ანუ რძის 

საკმარისი რაოდენობით პროდუქციას). იგი ჩვეულებრივ იწყება მშობიარობიდან 50-72 საათში, 

თუმცა, დაყოვნებაც საკმაოდ ხშირია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ დედას შესაძლოა 
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დასჭირდეს დამატებითი თანადგომა გარკვეულ სიტუაციებში (მაგალითად, დედა, რომელმაც 

იმშობიარა საკეისრო კვეთით და არ ყავს ოთახში პარტნიორი, რომელიც  დაეხმარება 

ახალშობილის მოვლაში), ახალშობილისა და დედის დაცილება უნდა იყოს დაყვანილი 

მინიმუმამდე და არ უნდა წარმოადგენდეს რუტინული მშობიარობის შემდგომი მოვლის 

ნაწილს. 

- იმისათვის, რომ დედისა და ახალშობილის ერთად ყოფნა  24 საათიან რეჟიმში  ეფექტურად 

განხორციელდეს,  მნიშვნელოვანი კომპონენტია დედის ემოციური და ფიზიკური მხარდაჭერა. 

მშობიარობა და ახალშობილის მოვლა ქალისთვის ცხოვრების სტილის ცვლილებისა და ახალი 

გამოცდილების მიზეზია, რაც ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს დროს სრულად ადპტირებისა და  

სათანადო უნარ-ჩვევების გამომუშავებისთვის. ამავე დროს, ქალი ორსულობისა და 

მშობიარობის შემდეგ საჭიროებს როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას, 

დედას შესაძლოა გარკვეულ მომენტში ჰქონდეს ამაღლებული განწყობა, მეორე წუთში 

გადაჭარბებული სიფხიზლის გრძნობა, ხოლო მესამეში - გადაღლისა და დათრგუნულობის 

განცდა. იდეალურ შემთხვევაში, სამშობიაროში მშობიარობის შემდგომ პერიოდში  

კვალიფიცირებული მედპერსონალის დროული დახმარება, ლაქტაციის საკითხებში  

ტრენირებული სპეციალისტის რჩევები და პარტნიორის როგორც ფიზიკური, ისე ემოციური 

მხარდაჭერა დედისათვის ახალშობილის რუტინულ მოვლაში,  ხელს უწყობს ძუძუთი კვების 

წარმატებულ განხორციელებას129. მოხალისე თანაბარგანმანათლებლების (მაგალითად, 

დედათა ჯგუფების) დახმარებაც იმედის მომცემ შედეგს იძლევა დედისთვის  ლოგინობის 

ხანაში ადაპტაციის გაადვილებისა და სტრესის შემცირების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით, 

იმ ქალებში, რომელთათვისაც სრულიად უცხოა ძუძუთი კვების საკითხები.130 ადეკვატური 

მხარდაჭერის პირობებში დედების უმრავლესობას უყალიბდებათ დადებითი ემოციები 

სამშობიაროში ყოფნისას საკუთარი შვილების მოვლასთან დაკავშირებით. 

- უეცარი მოულოდნელი პოსტნატალური კოლაფსი განისაზღვრება, როგორც უეცარი 

მოულოდნელი კოლაფსი სიცოცხლის პირველი კვირის განმავლობაში სხვა მხრივ 

გარეგნულად ჯანმრთელ ახალშობილში, დაბადებული  35 კვირაზე მეტი გესტაციური ასაკით 

და აპგარის შეფასებით ≥8 ქულით სიცოცხლის მე-5 წთ-ის ბოლოს. კლინიკურად ჩვილს  

უვითარდება აპნოე და ხშირად საჭროებს რეანიმაციული ღონისძიებების სრულ კომპლექსს. 

უეცარი კოლაფსი ასევე განიმარტება, როგორც ახალშობილის მწვავედ განვითარებული 

ციანოზი/სიფერმკრთალე და გონების დაკარგვა, რომელიც მოითხოვს ვენტილაციას ამბუს 

პარკით და/ან ინტუბაციას და/ან გულის მასაჟს131 და უხშირესად ვითარდება ახალშობილის 

ძუძუთი კვების დროს132. SUPC-ის სიხშირე სავარაუდოდ მერყეობს  2.6/100,000-დან 38/100,000-

მდე და როგორც კვლევები გვიჩვენებს,  ამგვარ შემთხვევათა დაახლოებით ერთი მესამედი 

ვითარდება დაბადებიდან 2 საათის განმავლობაში, ხოლო 2/3 - დაბადებიდან 2-24 საათის 

განმავლობაში. შესაბამისად,  SUPC-ის პრევენცია მშობიარობის შემდგომი მოვლის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია. შემთხვევების დაახლოებით ნახევარის მიზეზი იდიოპათიურია, 

ხოლო ერთი მეოთხედის მიზეზი სხვადასხვა თანდაყოლილი ანომალიაა, რომელიც არ იყო 

დროულად ვერიფიცირებული. SUPC-ის განვითარების რისკ-ფაქტორებს მიეკუთვნება: 

ძუძუსთან პირველი მოჭიდება  მეთვალყურეობის გარეშე, არასწორი საფრთხის შემცველი 
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მოჭიდება ძუძუსთან, ახალშობილის ძილის სახიფათო პრაქტიკა (განსაკუთრებით, ბავშვის 

ძილი მუცელზე და მშობელთან საერთო საწოლში), პირველმშობიარე დედა, ახალშობილთან 

მშობლების დატოვება ხშირი მეთვალყურეობის გარეშე და მშობლის მიერ მობილური 

ტელეფონების გადაჭარბებული გამოყენება. ნათელია, რომ აღნიშნული რისკფაქტორების 

დიდი ნაწილი ანალოგიურია ჩვილის უეცარი სიკვდილის (SIDS-ის) რისკფაქტორებისა, რის 

საფუძველზეც სავარაუდოა, რომ შესაძლოა ამ ორი მდგომარეობის განვითარებას საფუძვლად 

ედოს მსგავსი  პათოფიზოლოგიური მექანიზმები.  

- ჩვილის დავარდნა - მეორე თავიდან აცილებადი საფრთხეა სამშობიაროში ყოფნის დროს. აშშ-

ს მონაცემებით, ყოველწლიურად 600-დან 1600-მდე ახალშობილის დავარდნის ფაქტი 

ფიქსირდება სამშობიაროში ყოფნის პერიოდში, თანაც ეს რიცხვი შესაძლოა რეალურ 

მაჩვენებელზე  ნაკლები იყოს133. დავარდნის ალბათობა ყველაზე მაღალია იმ ახალშობილებში, 

რომელთა დედებსაც ჩაუტარდათ ეპიდურული ანესთეზია, ან რომლის მშობლებსაც ჩაეძინა, 

რის გამოც დაეცა ხელში აყვანილ ბავშვთან ერთად134. 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ბავშვის ხელში აყვანის ან კვების პერიოდში დედა 

უნდა იყოს ფხიზლად და შეეძლოს ახალშობილის მოთხოვნებზე რეაგირება. თუ დედას აქვს 

ჩაძინების რისკი, მაშინ მიზანშეწონილია კვების პროცესს მეთვალყურეობას  უწევდეს 

დამხმარე პარტნიორი ან სამედიცინო პერსონალი, რათა თავიდან იქნას აცილებული 

ახალშობითა ასფიქსია, სასუნთქი გზების მექანიკური ობსტრუქციის (ზეწოლის) შედეგად. 

თუმცა, მშობიარობის შემდგომ პალატაში უწყვეტი მეთვალყურეობის შესაძლებლობა 

სავარაუდოდ არარეალისტურია. ამიტომ დედებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან მარტო და 

აღენიშნებათ ჩაძინების რისკი ძუძუთი კვების დროს, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიზნით რეკომენდებულია ჩვილის კვება განხორციელდეს  მყარ ზედაპირიან საწოლზე 

დაუმაგრებელი თეთრეულის, ბალიშების, პლედების და სხვა რბილი საგნების გარეშე135. დედას 

უნდა ვურჩიოთ ბავშვი კვების შემდეგ ჩააწვინოს მახლობელ საბავშვო კალათში, და/ან 

დაუძახოს ასისტენტს დახმარების მიზნით. უსაფრთხო ძილისა და კვების პრაქტიკის 

მოდელირება სამშობიაროში,  შესაძლოა დაეხმაროს დედას, ბავშვის უსაფრთხო მოვლისთვის 

ბინაზე გაწერის შემდეგ. 

დედისთვის დანიშნული მედიკამენტები — დედისთვის ტკივილ გამაყუჩებელი ან სხვა 

მედიკამენტების დანიშვნის გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს სამედიცინო ჩვენებას და 

უსაფრთხოებას ლაქტაციის განოხორციელებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ მედიკამენტების 

უმრავლესობის გამოყენება ნებადართულია ძუძუთი კვების დროს, აუცილებელია მისი 

გამოყენების წინ ინფორმაციის  გადამოწმება მაღალი სანდოობის სამედიცინო ელექტრონულ 

წყაროებში, როგორიცაა, მაგალითად, მედიკამენტებისა და ლაქტაციის ბაზის ნაციონალური 

ინსტიტუტის ვებ-გვერდი  [Drugs and Lactation Database (LactMed)], სადაც გათვალისწინებულია 

როგორც მედიკამენტების ფარმაკოლოგიური მახასიათებლები ლაქტაციის დროს, ასევე მათი 

ფარმაკოკინეტიკა.  

რეკომენდაციები 

 

https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fbooks%2FNBK501922%2Ftoc%2F&token=wEsKVFvqlKzpT%2BqOtddW%2Fy3%2BLj0shalBW%2BL1ZyL4tryFu07IvXnavzOhNczeXqP3S5J5ch8%2BiV0OFrTqwASZjA%3D%3D&TOPIC_ID=4986
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R1 სამედიცინო პერსონალმა უნდა გაუწიოს დედას დახმარება ძუძუთი კვების ინიცირებაში 

სწორი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდებითა და ემპათიური 

დამოკიდებულებით, რაც მოიცავს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დემონსტრირებასა და 

პრობლემების გადაჭრის გზების განხილვას.  (რეკომენდაციის ხარისხი A)  

R2 ჩვილი მშობიარობისთანავე (მიუხედავად იმისა, თუ რა გზით განხორციელდა 

მშობიარობა (ვაგინალური თუ საკეისრო კვეთა) უნდა მოთავსდეს დედასთან კანი-კანთან 

კონტატის მიზნით, თუ არ არსებობს რაიმე სამედიცინო წინააღმდეგჩვენება დედის ან 

ახალშობილის მხრიდან. კანი-კანთან კონტაქტის დროს ხელი უნდა შეეწყოს პირველ 

მოჭიდებას - ძუძუთი კვების პირველ მცდელობას. (რეკომენდაციის ხარისხი A) 

R3 სამშობიაროში ყოფნის პერიოდში  ჩვილი  უნდა დარჩეს დედასთან ერთად მათ შორის 

მიჯაჭვულობისა და ეფექტური ძუძუთი კვების ჩამოყალიბების მიზნით. 

(რეკომენდაციის ხარისხი A) 

R4 მიზანშეწონილია დედისა და ახალშობილის 24 საათის განმავლობაში ერთად ყოფნის 

ხელშეწყობა, რათა დედამ შეძლოს ჩვილის შიმშილის ნიშნებზე რეაგირება, 

მაქსიმალურად გამოიყენოს ბავშვის ძუძუთი კვების შესაძლებლობა და შედეგად, 

მოახდინოს სარძევე ჯირკვლის სეკრეტორული აქტივობის (II სტადიის ლაქტოგენეზის) 

სტიმულირება (რეკომენდაციის ხარისხი A). 

R5 დედას უნდა ჩაუტარდეს სწავლება ძუძუთი კვების დაწყებასთან დაკავშირებით, რათა 

მიღწეულ იქნას ძუძუსთან სწორი მოჭიდება. ტკივილი ძუძუთი კვების პერიოდში 

წარმოადგენს არასწორი მოჭიდების ძირითად სიმპტომს, რომლის დროსაც ბავშვს მაშინვე 

უნდა შეუცვალონ პოზიცია სწორი მოჭიდების უზრუნველყოფის 

მიზნით.   (რეკომენდაციის ხარისხი B) 

R6 თუ დედისა და ჩვილის განცალკევება გარდაუვალია, ლაქტაცია ჯერ კარგად არ არის 

ჩამოყალიბებული, ხოლო რძის ნაკადის დინება არაადეკვატურია, დედას ესაჭიროება 

სწავლება და წახალისება რძის ხელით ან ტუმბოს საშუალებით გამოწველასთან 

დაკავშირებით, რძის პროდუქციის სტიმულირების მიზნით  (რეკომენდაციის ხარისხი 

C). 

 

მოთხოვნილებითი, ხშირი ძუძუთი კვება — ახალბედა მშობლებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია 

შემდეგზე: 

 ჰქონდეთ მოლოდინი, რომ ახალშობილი ადვილად იღვიძებს და ხშირად ითხოვს კვებას; 

 როგორ ამოიცნონ ბავშვის მიერ გამომჟღავნებული შიმშილის ნიშნები; 

 კვებონ  ჩვილი შიმშილის ნიშნების გამომჟღავნებისთანავე. 

 

მშობიარობის შემდეგ ახალშობილი იცვლის საკვების მიღების ფორმას, კერძოდ, პლაცენტით 

უზრუნველყოფილი კვების უწყვეტი ფორმა იცვლება ენტერალური კვების მოთხოვნილებით, რაც 

დასაწყისში ხორციელდება ხსენის მდიდარი, ძვირფასი წვეთების მეშვეობით.  

ხსენი წარმოადგენს ახალშობილის ადრეული კვების და იმუნური დაცვის კონცენტრირებულ 

წყაროს. II სტადიის ლაქტოგენეზის (ანუ რძის მეტი რაოდენობით პროდუქცია მშობიარობიდან 3-

4 დღეში) სტიმულირებისთვის მნიშვნელოვანია ხსენის დაუყოვნებელი და ხშირი დაცლა ბავშვის 

მიერ ან რძის გამოწველის სხვა მეთოდებით.  

ჩვილი ტიპიურ შემთხვევაში კვების გარკვეულ რეჟიმს აყალიბებს სიცოცხლის პირველი კვირის 

განმავლობაში და ის შედგება საშუალოდ 8-12 კვებისგან 24 საათის მანძილზე. სხვადასხვა ჩვილის 

კვების რეჟიმებს შორის შესაძლებელია აღინიშნებოდეს განსხვავება მათი საჭიროებისა და 
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მიწოდებული რძის ნაკადის ინტენსივობის მიხედვით. ცალკეული კვების ხანგრძლივობა 

მნიშვნელოვან ვარიაციებს განიცდის და ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში შესაძლებელია 1 

საათამდეც კი გაგრძლედეს. წოვის მეშვეობით ლაქტაციის რეგულარული სტიმულაციის 

არარსებობამ შეიძლება რძის პროდუქციის დათრგუნვა და დედის რძის ნაკლებობა გამოიწვიოს.    

მშობელი უნდა დააკვირდეს ბავშვის მიერ შიმშილის ნიშნების გამომჟღავნებას და საპასუხოდ 

მაშინვე მისცეს რძე. შიმშილის მნიშვნელოვანი ნიშნებია: ბავშვის ძიებითი მოძრაობები, ტუჩების 

ცმაცუნი, თითების ან ხელის წოვა და სხვა136.  

უმჯობესია, როდესაც ბავშვს სთავაზობენ ძუძუს შიმშილის აღნიშნული ნიშნების 

გამომჟღავნებისთანავე. ტირილი შიმშილის დაგვიანებული ნიშანია, ამდენად, მშობლებს უნდა 

მიეცეთ რეკომენდაცია, კვებონ ბავშვი შიმშილის ნიშნების გამოვლინების დასაწყისშივე და არ 

დაელოდონ მის ტირილს.  თუ ბავშვი ტირის, კვების დაწყებამდე აუცილებელია მისი 

დამშვიდება. ჩვილის ხშირი კვება, რომელიც ხორციელდება მისი მოთხოვნილების მიხედვით და 

არა რეჟიმულად, ასოცირებულია ძუძუთი კვების უფრო მეტ ხანგრძლივობასთან, რძის მეტი 

რაოდენობით მიღებასთან და წონის უკეთეს ნამატთან.137 

ორსულობის ბოლო ტრიმესტრსა და ბავშვის სიცოცხლის პირველ კვირებში მიმდინარეობს 

ტვინის ღეროს ფუნქციებისა და ძილის კონტროლის მექანიზმების ინტენსიური მომწიფება, რაც 

გამოიხატება ძილის მოდელის ცვლილებასა და ცირკადული რითმის ჩამოყალიბებაში.  

ახალშობილები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სიფხიზლის პერიოდებით, კერძოდ, ზოგიერთი 

გამოირჩევა გახანგრძლივებული ძილიანობით, რის გამოც, არ „ითხოვენ“ საკვებს. აუცილებელია 

დავრწმუნდეთ, რომ აღნიშნული არ უკავშირდება მშობიარობის პერიოდში დედისთვის 

გამოყენებულ ანალგეზიურ პრეპარატებს, პათოლოგიურ/გართულებულ მშობიარობას და/ან 

ჩვილის ავადობას. დღენაკლი ან ვადაგადაცილებული ახალშობილები უფრო მეტად მიდრეკილი 

არიან ჯანმრთელობის  სხვადასხვა პრობლემების განვითარებისადმი. დაბადების პირველი 

რამდენიმე დღის განმავლობაში არ არის რეკომენდებული ახალშობილს მიეცეს უფრო მეტი 

ძილის უფლება კვების პროცესის სანაცვლოდ, რადგანაც ამან შესაძლოა ხელი შეუშალოს 

ლაქტაციის ჩამოყალიბებას, გააღრმაოს ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემები 

ახალშობილებში და რიგ შემთხვევებში შენიღბოს დაავადება და გაართულოს მისი დროული 

ვერიფიკაცია. თუ ბავშვი არ ამჟღავნებს შიმშილის ნიშნებს 4-5 საათის შემდეგ, რეკომენდებულია 

მისი გაღვიძება და ძუძუსთან მიყვანა. თუ  თითქმის სულ ძინავს, უნდა გააღვიძონ რათა 

უზრუნველყონ მინიმუმ 8 ჯერადი კვების სიხშირე  

ე.წ. მძინარა ბავშვის შემთხვევაში, როდესაც ჩვილი იძინებს ძუძუთი კვების პერიოდში, დედა 

შეიძლება შეეცადოს მის გაღვიძებას ვერტიკალურ პოზიციაში გადაყვანით და „ამობოყინების“ 

შესაძლებლობის მიცემით, საფენის გამოცვლით, თავის, ზურგის, ხელების ან ფეხების მსუბუქი 

მასაჟით. დედამ, ასევე, შეიძლება წაახალისოს ჩვილის აქტიურობა ძუძუთი კვების პროცესში 

სარძევე ჯირკვალზე ხელის მოჭერითა და ხსენის/რძის გამოწველით. ხსენი/რძე შესაძლებელია 

გამოიწველოს როგორც პირდაპირ ბავშვის პირის ღრუში, ასევე კოვზზე, ან ფინჯანში და შემდეგ 

მიეცეს ჩვილს. მძინარა ბავშვის შეფხიზლების სტრატეგიები მოცემულია ცხრილი N6-ში. 

რძის გამოწველა ძალზედ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი იმ ჩვილის შემთხვევაში, რომელიც 

სათანადოდ ვერ წოვს ძუძუს.  ასეთ დროს გამოწველა  წარმოადგენს დედის ორგანიზმის 

მნიშვნელოვან სტიმულს, რომელიც ხელს უწყობს რძის უფრო მეტ პროდუქციას. 

ცხრილი N6. მძინარა ჩვილის შეფხიზლების სტრატეგიები 

საფენების ხშირი გამოცვლა 
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ჩვილის თავის მიბჯენა მკერდზე და ხსენის/რძის 1-2 წვეთის ჩაწვეთება ბავშვის პირის ღრუში 

 

ბავშვის საფენების გახსნა, მასთან საუბარი, მუცლის და ფეხების ნაზი მასაჟი ან ბავშვის მიხუტება 

მკერდზე, აღვიძებს ბავშვს და ასტიმულირებს ძიების რეფლექსს  

ზოგჯერ ბავშვისთვის საწოვარად სუფთა თითის მიცემა, რაც ასტიმულირებს ძიების რეფლექსს 

 

ტუჩებსა და ლოყაზე შეხება ძიების რეფლექსის სტიმულირების მიზნით 

 

დედის მიერ ბავშვის ხშირი  ჩახუტება და მკერდზე მიბჯენა, რითაც ხდება ძიების რეფლექსის 

სტიმულაცია - მნიშვნელოვანია რეგულარული და ხანგრძლივი პირდაპირი კანი-კანთან კონტაქტი  

თუ ბავშვი მაინც არ იდებს პირში ძუძუს და სხვა მხრივ ჯანმრთელად გამოიყურება, მნიშვნელოვანია 

ხსენის/რძის გამოწველა და ბავშვის კვება კოვზის, შპრიცის, ფინჯნის მეშვეობით, ხოლო ძუძუთი კვების 

განხორციელების პრობლემა უნდა შეფასდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სამედიცინო 

პროფესიონალის მიერ.  

 

იშვიათად, ძილიანობა, შესაძლოა გაგრძელდეს ჩვილის სიცოცხლის პირველი დღეების შემდეგაც. 

ახალშობილი შეიძლება მიეკუთვნებოდეს იმ მცირერიცხოვან ჯგუფს, ვინც არ იღვიძებს 

კვებისთვის და ამდენად, მისი განვითარების ტემპი არ შეესაბამებოდეს მოსალოდნელს. მანამ, 

სანამ ბავშვს „მძინარას“ სტატუსს მივანიჭებთ, მნიშვნელოვანია ნებისმიერი სამედიცინო 

პრობლემის გამორიცხვა. აღნიშნული, შესაძლოა, თვალსაჩინო გახდეს რამდენიმე დღეში. 

თანამედროვე საფენები შეიწოვენ სითხის მნიშვნელოვან რაოდენობას, რის გამოც, გამოყოფილი 

შარდის მოცულობის შეფასება, შესაძლოა, რთული იყოს. თუ ყველა სხვა მიზეზი - 

განსაკუთრებით, არასწორი მოჭიდება და პოზიცია გამოირიცხა, დედამ უნდა უზრუნველყოს 

ბავშვის კვება, სულ მცირე, 8-ჯერ 24 საათის განმავლობაში. მუდმივად „მძინარა“ ბავშვები, 

როგორც წესი, ზრდისა და ასაკის მატებასთან ერთად, უფრო ხშირად იწყებენ კვებას. ასეთი 

ბავშვის დედას უნდა მიეცეს გაფრთხილება, პერიოდულად ჩვილის გაღვიძებისა და საკვების 

უფრო ხშირი შეთავაზების შესაძლებლობის შესახებ.  

მოუსვენარი ჩვილი - ჩვილების უმრავლესობას აქვს მოუსვენრობის პერიოდები, რაც 

მშობლებისთვის შეიძლება იყოს სტრესული, მიუხედავად იმისა, რომ მიზეზი (თუ მისი აღმოჩენა 

ხდება) ჩვეულებრივ, უმნიშვნელოა. ბებიაქალმა (ან შესაბამისად ტრენირებულმა პერსონალმა) და 

დედამ უნდა შეაფასონ ძუძუთი კვების პროგრესი და შეიმუშაონ ბავშვის დამშვიდების 

სტრატეგია. სამედიცინო პერსონალს და დედას გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს, რომ ბოთლების 

და სატყუარების გამოყენება ძუძუთი კვების ადრეულ ეტაპზე უადგილოა. მოუსვენრობის 

პერიოდები შეიძლება აღინიშნებოდეს დედის რძის „მოსვლამდე“. სიცოცხლის პირველ დღეებში 

ახალშობილები უფრო ხშირად ითხოვენ კვებას, ვიდრე „მოდის“ რძე, რაც განსაკუთრებით 

გავრცელებული მოვლენაა მშობიარობიდან 48 საათის განმავლობაში. დედას შესაძლოა 

დასჭირდეს დარწმუნება, რომ ეს ნორმალური მოვლენაა და ხშირი კვება ხელს უწყობს რძის 

პროდუქციას და ამცირებს სარძევე ჯირკვლების გაჯირჯვების ალბათობას. თუმცა, აღსანიშნავია, 

რომ ხშირი კვება ღამის განმავლობაში შეიძლება პრობლემა იყოს გადაღლილი დედისთვის, 

რომლის მოსაგვარებლადაც სასარგებლოა რეგულარული და გახანგრძლივებული კანი-კანთან 

კონტაქტი.  
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მას შემდეგ, რაც იწყება რძის საკმარისი რაოდენობით გამომუშავება, აუცილებელია შემდეგი 

ფაქტორების შეფასება: 

 ადეკვატურია თუ არა ჩვილის ძუძუზე მოჭიდება და იღებს თუ არა სათანადო რაოდენობით 

რძეს? 

 დედა ბავშვს მანამდე კვებავს ძუძუთი, სანამ ჩვილი თავად არ დაასრულებს კვებას?    

 ადეკვატურია თუ არა ბავშვის წოვითი მოძრაობები?  

 

ზოგ ახალშობილს სწორი წოვითი ტექნიკის განვითარებისთვის რამდენიმე დღე ესაჭიროება. 

მანამდე შესაძლოა საჭირო გახდეს დედის რძის გამოწველა და ჩვილისთვის მიცემა კოვზის, ჭიქის 

ან შპრიცის საშუალებით. 

დანაყრების ნიშნების ამოცნობა — ყოველი კვების მიზანია ბავშვისთვის დედის რძის მიწოდება 

მანამ, სანამ ახალშობილი არ გამოავლენს დანაყრებისა და კმაყოფილების ნიშნებს. ადეკვატურად 

ნაკვები და დაკმაყოფილებული ჩვილის ხელები და სახის კუნთები მოდუნებულია, არ ამჟღავნებს 

შიმშილის ნიშნებს სიფხიზლის დროს და ზოგადად უფრო კმაყოფილი გამოიყურება კვებიდან 

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ახალბედა მშობლებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია იმის 

შესახებ, რომ ხშირი კვება ნორმალურია და ეს არ წარმოადგენს ბავშვისთვის საკვების 

უკმარისობის ნიშანს, თუ ის კმაყოფილი და დანაყრებული ჩანს კვების შემდეგ.   

ე.წ. კლასტერული კვება (ხშირი კვება გარკვეული საათების განმავლობაში) ახალშობილის 

გავრცელებული ქცევაა და ჩვილი, შესაძლოა, სრულად არ დანაყრდეს ცალკეული კვების შემდეგ. 

თუმცა, ზოგადად კვებებს შორის პერიოდში ჩვილი უნდა დამშვიდდეს და იყოს მოსვენებული. 

ახალშობილი, რომელიც კვებებს შორის პერიოდში მოუსვენარი და დაუნაყრებელია, შესაძლოა, 

სათანადოდ ვერ ახდენდეს რძის გამოწოვას, რაც საჭიროებს დაკვირვებას ძუძუთი კვების 

პროცესზე, შემდგომ გამოკვლევას და მართვას კვების ოპტიმიზაციის მიზნით. 

ჩვილის პოზიცია კვების დროს და ძუძუზე სწორი მოჭიდება 

ძუძუთი კვების ეფექტურობა დამოკიდებულია ორ ძირითად საკითხზე (იხილეთ ცხრილი N5):  

- კვების დროს სწორი პოზიცია და 

- ძუძუზე სწორი მოჭიდება  

  

ცხრილი N5: ძუძუთი კვების დროს სწორი მოჭიდების და პოზიციის ნიშნები  (იხილეთ სურათი 2 , 3) 

- 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. 
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- 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 ხელი უნდა 

შეუწყოს ბავშვის მიერ პირის ფართოდ გაღებას დვრილით ტუჩების გაღიზიანების 

საშუალებით და ძუძუს ძებნის რეფლექსის გამოწვევით.   

- როდესაც ბავშვი ფართოდ გააღებს პირს, დედამ უნდა მიუახლოოს 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 არეოლის 2-2,5 სმ. ბავშვის ზედა ტუჩთან არეოლის 

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 კმაყოფილი  და მშვიდია.  

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

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

მოჭიდების ნიშნებია. 

- ბავშვმა თავისი ნებით უნდა დაასრულოს კვება, საკუთარი სურვილით ძუძუდან 

მოცილების გზით. 

- კვების დასრულების შემდეგ დვრილი შესაძლოა გამოიყურებოდეს მცირედ 

დაგრძელებულად, თუმცა არ უნდა ეტყობოდეს დაზიანების ხილული ნიშნები. 



70 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურათი 3.ძუძუთი კვების სხვადასხვა პოზიციები 

ძუძუთი კვების ყველა პოზიციას გააჩნია საერთო თავისებურებები: 

(ა, ბ, გ და დ) დედაც და ბავშვიც თავს გრძნობენ 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 

 

სურათი 4. ბავშვის მოჭიდება ძუძუთი კვების დროს 
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ქალები ხშირად განიცდიან დვრილების მომატებულ მგრძნობელობას და ტკივილს 

მშობიარობიდან პირველი რამდენიმე დღის განმავლობაში, მაგრამ აღნიშნული, ჩვეულებრივ, 

მცირდება ძუძუთი კვების ჩამოყალიბების შემდეგ.  თუ დვრილები უკვე დახეთქილი და 

დაზიანებულია, პოზიციის და მოჭიდების კორექციის შემდეგ, შესაძლოა, გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში ისინი კვლავ მტკივნეული დარჩნენ კვების დაწყების და დასრულების მომენტში. 

დედა უნდა დავარწმუნოთ, რომ დისკომფორტი გაივლის კვების გაგრძელებისა და დვრილების 

მორჩენის პარალელურად. სწორი პოზიციისა და მოჭიდების შემთხვევაში დვრილის ტკივილი არ 

უნდა აღინიშნებოდეს. 

რეკომენდაცია 

R1 მეძუძურ ქალთან ძუძუთი კვების საკითხების განხილვისას განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა დაეთმოს კვების სწორი პოზიციისა და ბავშვის ძუძუზე სწორი 

მოჭიდების მნიშვნელობას (მტკიცებულების ხარისხი B).  

 

 

რძის დინების რეფლექსის ეფექტური ფუნქციონირების ნიშნები 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ქალი ვერ ამჩნევს რძის დინების რეფლექსის თვალსაჩინო 

ნიშნებს, დედათა უმრავლესობა აღნიშნავს ერთ ან რამდენიმე ნიშანს ქვემოთ ჩამოთვლილიდან:  

- ჩხვლეტის ან ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნება - რომლის განვითარებასაც შესაძლოა, 

რამდენიმე კვირა დასჭირდეს;   

- სარძევე ჯირკვლის სისავსის უეცარი შეგრძნება; 

- კანის ტემპერატურის მატება; 

- მოდუნება, რელაქსაცია; 

- ზოგ შემთხვევაში ტკივილი და გულის რევის შეგრძნება; 

- დაუცლელი სარძევე ჯირკვლიდან რძის წვეთის ან ნაკადის გადმოდინება;    

- ზოგ შემთხვევაში წყურვილის ინტენსიური შეგრძნება; 

- საშვილოსნოს შეკუმშვები, რასაც თან სდევს ლოქიების გამოდინება მშობიარობის შემდგომ 

უახლოეს პერიოდში - აღნიშნული უფრო ხშირია ქალებში, რომელთაც ორი ან მეტი ბავშვი 

ყავთ.  

შესაძლო, ასევე, აღინიშნებოდეს ჩვილის წოვისა და ყლაპვის პროცესის შესამჩნევი ცვლილება. ეს 

ნიშანი, სავარაუდოდ, სხვებთან შედარებით ყველაზე მდგრადია, მაგრამ დედას შეიძლება 

დასჭირდეს გარკვეული პერიოდი ე.წ. „რძის მოსვლის“ შემდეგ, რათა დაკვირვების საფუძველზე 

ამოიცნოს ცვლილებები. არსებობს ძუძუს წოვის ორი სხვადასხვა ტიპი:  

- არანუტრიციული წოვა, რომელიც ხასიათდება მოკლე, მკვეთრი წოვითი მოძრაობებით, 

სიხშირით დაახლოებით ორი წოვითი მოძრაობა წამში.    

- ნუტრიციული წოვა, რომელიც ხასიათდება ნაკლები სიჩქარით – დაახლოებით ერთი წოვითი 

მოძრაობა წამში.  
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როგორც კი რძე იწყებს დინებას, წოვა გრძელდება თანაბარი სიჩქარით. კვების ხანგრძლივობასთან 

ერთად, წოვა ხდება უფრო ფრაგმენტული, გამოყოფილი გარკვეული პაუზებით, რომელთა 

ხანგრძლივობაც აღემატება არანუტრიციულ ფაზაში არსებულ პაუზებს. თითოეული ფრაგმენტის 

დაწყებამდე შესაძლოა ბავშვი აკეთდებდეს ორ-სამ სწრაფ წოვით მოძრაობას, რომელიც ტიპიურია 

არანუტრიციული წოვისთვის - ე.წ. „წოვის განახლება“. 

ძუძუთი კვების ტექნიკის შეფასება 

 

ძუძუთი კვების მედიცინის აკადემია (ABM) იძლევა რეკომენდაციას ძუძუთი კვების შეფასებასთან 

დაკავშირებით დედისა და ბავშვის სამშობიაროდან გაწერამდე. ეს უნდა მოიცავდეს 

გადამზადებული სამედიცინო პერსონალის (ექიმი, ექთანი, ბებიაქალი ან ლაქტაციის მრჩეველი) 

მიერ ძუძუთი კვების პოზიციის, მოჭიდების, რძის ნაკადის, ჩვილის მიერ წონის კარგვის 

ხარისხის, სიყვითლის არსებობის, დეფეკაციისა და შარდვის სიხშირის შეფასებას. კვებასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც ვლინდება დაკვირვების პროცესში ან 

ფიქსირდება დედის მიერ, უნდა იქნას განხილული სამშობიაროდან გაწერამდე.138 თუ ძუძუთი 

კვებასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემის გადაჭრა შეუძლებელია გაწერამდე, აუცილებლია 

ქალისთვის რეგულარული მხარდაჭერისა და მეთვალყურეობის ორგანიზება.  

სამედიცინო პერსონალი უნდა ცდილობდეს, დაეხმაროს დედას ძუძუთი კვების ჩვევისა და 

ჩვილის დამოუკიდებლად მოვლის რწმენის განმტკიცებაში. 

სამშობიაროში ოპტიმალური ძუძუთი კვების პრინციპების შეფასების კითხვარები სამედიცინო 

პერსონალისა და დედისთვის იხილეთ დანართი  2.  

პოზიციის და სწორი მოჭიდების შეფასება 

კვების მექანიზმის ოპტიმიზაცია — სამშობიაროში ყოფნის პერიოდში, ყოველი ახალშობილის 

შემთხვევაში აუცილებელია ძუძუთი კვების პროცესზე დაკვირვება ტრენირებული სამედიცინო 

პერსონალის მიერ, რომელიც მოახდენს პოზიციის, მოჭიდების, ბავშვის ყლაპვის პროცესის და 

დანაყრების ნიშნების დოკუმენტირებას139. 

კომფორტის მნიშვნელობა — ძუძუთი კვების განხორციელებისას დედის  პოზიცია ბავშვის 

ძუძუზე ეფექტური მოჭიდების საფუძველია. პოზიციის შერჩევისას განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა მიექცეს დედის კომფორტულ მდგომარეობას და დვრილის ტკივილს წოვის 

პროცესში, ვიდრე იმას, თუ როგორ, რომელ მხარეს და რომელი ხელით უჭირავს დედას ბავშვი. 

ძუძუთი კვების სხვადასხვა პოზიციისთვის საჭიროა როგორც დედის, ისე ბავშვის 

კომფორტულობის შეგრძნება. დედა არ იძაბება, დვრილში არ გრძნობს ტკივილს, ზეწოლას, 

ბავშვის ენით ან ღრძილებით გაღიზიანებას, ხოლო ჩვილი მოდუნებულია და ეყრდნობა დედას. 

 ჩვილის პოზიცია – ზოგადად კომფორტისთვის ბავშვის თავი, ჭიპი და მენჯი ერთ ხაზზეა 

იმგვარად, რომ კისერი და საყლაპავი შედარებით გასწორებულია, რათა ყლაპვის პროცესი 

გაადვილდეს. ბავშვის მუცელი უნდა იყოს მიკრული დედის სხეულზე ისე, რომ ჩვილი 

იყურებოდეს ზევით და ოდნავ უკან გადაწიოს თავი ძუძუზე მიწვდომის მიზნით. ბავშვმა პირი 
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უნდა გააღოს მაქსიმალურად ფართოდ, რაც განსხვავდება პირის გაღების  ნაკლების 

სიფართისგან, როდესაც ბავშვი წოვს სატყუარას ან საწოვარას.   

 სწორი მოჭიდება – როდესაც ბავშვი სწორად ეჭიდება ძუძუს, დვრილი-არეოლის კომპლექსის 

კიდე და არეოლის ნაწილი ჩანს ჩვილის ზედა ტუჩის ირგვლივ, ცხვირი თავისუფალია, ხოლო 

ნიკაპი მიბჯენილია მკერდზე და ბავშვის ქვედა ტუჩის ირგვლივ არეოლა არ ჩანს (სურათი 3). 

როდესაც დვრილი 

მოთავსებულია ბაშვის პირის 

ღრუში ზევით, ჩვილის ენა ეხება 

დვრილის ფუძეს და არა მის 

წვეტს, რის გამოც დვრილი არ 

იჭყლიტება და იხეხება წოვის 

პროცესში, რძე თავისუფლად 

გადმოედინება რძის 

სადინარების მეშვეობით და 

ადგილი არ აქვს დვრილის 

ტრავმირებას (სურათი 5).  

 

 

 

მოჭიდების ეფექტურობის შეფასება — ეფექტური მოჭიდების კლინიკური შეფასება მოიცავს 

შემდეგს: 

 წოვისა და ყლაპვის თავისებურება – რეკომენდებულია ბავშვის წოვით მოძრაობებზე 

დაკვირვება და ყლაპვის ხმიანობის მოსმენა. ჩვილები ტიპიურ შემთხვევებში კვებას იწყებენ 

მცირე ამპლიტუდიანი წოვითი მოძრაობებით ყლაპვის გარეშე, რაც ასტიმულირებს დედის რძის 

გამოთავისუფლების რეფლექსს, როგორც კი ხდება რძის დინების სტიმულირება, წოვითი 

მოძრაობები უფრი ღრმა და ხანგრძლივი ხდება, რის შემდეგაც 3-5 წოვით მოძრაობას მოყვება 

ერთი ყლაპვა. როგორც კი დგება ლაქტოგენეზის II სტადია, ჩვილი იწყებს უფრო ხშირ ყლაპვას, 

იმგვარად, რომ ცალკეულ ხანგრძლივ წოვით მოძრაობას მოყვება ყლაპვა, რამდენიმე 

თანმიმდევრული წოვა-ყლაპვით მოძრაობასთან ერთად.  ლაქტოგენეზის II სტადია ტიპიურად 

ვითარდება მშობიარობიდან 50-72 საათში, თუმცა მცირედი დაგვიანება ხშირია. მძინარე 

ჩვილებს მოუწესრიგებელი ან არაორგანიზებული წოვითი მოძრაობებით, ახასიათებთ ყლაპვის 

ნაკლები სიხშირე და რძის ნაკადის ნაკლები ინტენსიობა.  

 დვრილის ტკივილი– ძუძუთი კვების დროს არაეფექტური მოჭიდების მნიშვნელოვანი ნიშანია. 

არაეფექტური მოჭიდება შესაძლოა გახდეს რძის ნაკადის შეფერხების მიზეზი, როდესაც 

დვრილის სარძევე სადინარები მოჭყლეტილია, ასევე, გამოიწვიოს დვრილის ტრავმირება, 

შეამციროს რძის პროდუქცია არაადეკვატური სტიმულაციის გამო და გახდეს ძუძუთი კვების 

სურათი 5. სწორი მოჭიდების ანატომიური თავისებურებები 
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ნაადრევი შეწყვეტის მიზეზი.140 ამ პრობლემების თავიდან აცილება შესაძლებელია მოჭიდების 

რეგულირებით ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც დედა გრძნობს დვრილის ტკივილს. 

 დვრილის ფორმა ძუძუთი კვების დასრულების შემდეგ – დედის დვრილის ფორმაზე 

დაკვირვება ბავშვის მიერ კვების დასრულების შემდეგ საკმაოდ ინფორმატიულია. დვრილი, 

რომელიც მოჭყლეტილი ან „გამრუდებულია“ კვების დასრულების შემდეგ, მიუთითებს რომ 

კვების დროს ხდებოდა დვრილის 

კომპრესია ან გახეხვა ჩვილის ენით 

(სურათი 6).  სწორი  მოჭიდების 

მცირედი კორექციით და/ან კვების 

დროს ბავშვის მიერ პირის უფრო 

ფართოდ გაღების უზრუნველყოფით, 

ჩვეულებრივ, აღნიშნული პრობლემა 

მარტივად გამოსწორებადია. 

 

 

 

 დანაყრების ნიშნები – დანაყრების ნიშნების არსებობა კვების დასრულების შემდეგ სავარაუდოს 

ხდის, რომ ძუძუზე მოჭიდება და რძის ნაკადის დინება იყო ეფექტური (იხილეთ დანაყრების 

ნიშნების ამოცნობა ზევით). 

მტკივნეული მოჭიდების კორექცია  — ძუძუზე მტკივნეული მოჭიდების ყველაზე ხშირი მიზეზია 

ბავშვის ენის მიერ დვრილის წვერის კომპრესია ან გახეხვა. მეძუძური დედისთვის სრულიად 

ნორმალურია, თუ ის კვების პროცესში რამდენჯერმე შეაწყვეტინებს ბავშვს კვებას და მოახდენს 

მისი მოჭიდების კორექციას, რადგანაც ამ დროს ორივე, როგორც ბავშვი, ისე დედა სწავლობს  

სწორ მოჭიდებას.  

მტკივნეული მოჭიდების კორექციის მიზნით დედამ თითის მეშვეობით ფრთხილად უნდა 

დაარღვიოს მოჭიდება ბავშვის პირსა და მკერდს შორის. შემდეგ დედა უნდა დაეხმაროს ჩვილს, 

მოჭიდება განხორციელდეს უფრო ეფექტურად, რისთვისაც მან უნდა მიუახლოოს ბავშვი მკერდს 

ქვემოდან, ისე, რომ ჩვილს თავი ჰქონდეს ოდნავ უკან გადაწეული, დვრილი მიმართული იყოს 

ბავშვის შუბლისკენ და  მოთავსდეს ბავშვის პირის ღრუს ზედა ნაწილში (სურათი 3). როდესაც 

დვრილი ბავშვის პირის ღრუში მოთავსებულია სწორად, წოვის პროცესში დედა გრძნობს წნევას, 

მაგრამ არ გრძნობს ტკივილს, ჩხვლეტას ან ხახუნს დვრილის მგრძნობიარე ქსოვილზე. 

მოჭიდებისას განვითარებული ნებისმიერი ტკივილი ქსოვილის დაზიანების ნიშანია, რამაც 

შესაძლოა, გამოიწვიოს დაწყლულება, სისხლდენა და დისკომფორტი. ამასთანავე, მოჭიდების 

კორექცია ხელს უწყობს რძის დინების რეფლექსის სტიმულაციას და დვრილის სადინარების 

დაზიანების თავიდან არიდების შედეგად, რძის ნაკადის ადეკვატურ დინებას, აგრეთვე, რძის 

შემდგომ პრდუქციას. 1600 ახალ ნამშობიარებ ქალზე ჩატარებულ კვლევაში, დაახლოებით 10%-ს 

სურათი 6. ძუძუთი კვების პროცესში კომპრესირებული დვრილი 
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აღენიშნებოდა დვრილების ტკივილი, რომელიც გრძელდებოდა მშობიარობიდან 1 კვირაზე მეტ 

ხანს, საიდანაც დაახლოებით სამი მეოთხედი გამოწვეული იყო ბავშვის მიერ ძუძუზე არასწორი 

მოჭიდებით. ტკივილის მქონე ქალებს ჩაუტარდათ სწავლება სწორ პოზიციასა და მოჭიდებასთან 

დაკავშირებით, რის შედეგადაც, 2 კვირაში პრობლემა მოიხსნა და ძუძუთი კვების მაჩვენებლები 

შეესაბამებოდა იმ ქალების მაჩვენებლებს, რომელთაც არ აღენიშნებოდათ დვრილების 

პრობლემები.141 მხოლოდ პოზიციისა და მოჭიდების სწავლებით, შესაძლებელია დვრილების 

ტკივილის და დაწყლულების გამომწვევ მიზეზზე ზემოქმედება; ტოპიკური მედიკამენტებით, 

შესაძლოა, დროებით შემსუბუქდეს დაზიანებულ დვრილებთან დაკავშირებული დისკომფორტი, 

მაგრამ ეს საშუალებები ვერ მოახდენენ ზეგავლენას გამომწვევ მიზეზებზე. 

რძის გამოწველა — ახალბედა დედებს უნდა ჩაუტარდეთ სწავლება რძის გამოწველასთან 

დაკავშირებით, როგორც მანუალურად, ისე მკერდის ტუმბოს გამოყენებით. დასაწყისში 

გამოწველა საშუალებას აძლევს დედას, მოახდინოს ლაქტაციის სტიმულირება იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ახალშობილი ვერ იკვებება ეფექტურად. მოგვიანებით, რძის გამოწველა, შესაძლოა, 

საჭირო გახდეს სარძევე ჯირკვლების გაჯირჯვების შემსუბუქების მიზნით, როდესაც ხდება რძის 

პროდუქციის გაზრდა (ლაქტოგენეზის II სტადია), ან ისეთი პერიოდებისთვის, როდესაც ხდება 

ბავშვის და დედის დაცილება, მაგალითად, დედის სამუშაოზე გასვლის დროს.  ამგვარი სწავლება, 

შესაძლოა, დაიწყოს სამშობიაროში, თუმცა, აუცილებელია ქალის განმეორებითი ინფორმირება 

გაწერის შემდეგ, რადგანაც დედის რძის პროდუქცია და ქალის საჭიროებები დროთა 

განმავლობაში იცვლება.   

რეკომენდაციები 

R1 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) 

R2 რეკომენდებულია ჩვილის ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ხელშეწყობა, რადგანაც 

აღნიშნული იძლევა გარანტიას, რომ ბავშვი ღებულობს ხსენის და დედის რძის 

სარგებლის სრულ სპექტრს. (რეკომენდაციის ხარისხი A)  

R3 ლაქტაციის ჩამოყალიბების მიზნით, რეკომენდებულია მშობლებისთვის ინფორმაციის 

მიწოდება, ბავშვის მოთხოვნილებითი კვების შესახებ, ჩვილის მიერ შიმშილის ნიშნების 

გამომჟღავნებისთანავე და ძუძუთი კვების გაგრძელება მანამ, სანამ ჩვილი არ 

გამოავლენს დანაყრების ნიშნებს (რეკომენდაციის ხარისხი B) 

R4 ტირილი ბავშვის მიერ შიმშილის გრძნობის გამოხატვის უკიდურესი საშუალებაა, 

სასურველია, ბავშვს საკვები შესთავაზონ მანამ, სანამ ტირილს დაიწყებს 

(რეკომენდაციის ხარისხი C). 

R5 რეკომენდებულია ძუძუთი კვების ადეკვატურობის შეფასება ჩვილის ქცევაზე 

დაკვირვებით, კვების ტექნიკის, შარდის გამოყოფისა და დეფეკაციის, აგრეთვე, ჩვილის 

წონისა და ზრდის მრუდების შეფასებით. (რეკომენდაციის ხარისხი C). 
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ლაქტაციის  ჩამოყალიბებაზე  მოქმედი  ფატორები 

დედისა და ჩვილის სამშობიაროში ყოფნის პერიოდი მაქსიმალურად უნდა იქნას გამოყენებული 

ძუძუთი კვების ინიცირებისა და ლაქტაციის ჩამოყალიბების მიზნით. აუცილებელია ნებისმიერი 

ინტერვენციის მორიდება, რომელმაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ძუძუთი კვებაზე, 

როგორიცაა მაგალითად სატყუარას ან დამატებითი საკვების გამოყენება.  

ბოთლის და სატყუარას გამოყენება 

ბოთლის და სატყუარას ადრეული გამოყენება, განსაკუთრებით ლაქტაციის ჩამოყალიბებისას, 

მოქმედებს ბუნებრივი კვების პროცესზე, რაც გამოწვეულია ჩვილის წოვითი ტექნიკისა და ქალის 

სარძევე ჯირკვლების სტიმულაციის შემცირებით. აღნიშნულის შედეგია ლაქტაციის 

დაგვიანებული ან არასათანადო ჩამოყალიბება.142 მთელი რიგი კვლევები მიუთითებს, რომ 

არსებობს ურთიერთკავშირი სატყუარას გამოყენებასა და ძუძუთი კვების ნაადრევ შეწყვეტას 

შორის.143 თუმცა, მსგავსი ასოციაცია ნაკლებია, თუ სატყუარას გამოყენება ხდება მას შემდეგ, 

როდესაც ლაქტაცია უკვე ჩამოყალიბებულია. ამდენად, სატყუარას გამოყენება 4 კვირამდე ასაკში 

უკავშირდება როგორც პრედომინანტური, ისე ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ნაკლებ 

ხანგრძლივობას (მტკიცებულების დონე C).  

თუმცა, რიგ კვლევებში დადასტურდა შესაძლო ასოციაცია სატყუარას გამოყენებასა და ძილის 

დროს ჩვილის უეცარი სიკვდილის სინდრომის (SIDS) რისკის შემცირებას შორის 

(მტკიცებულების დონე B).144 ამ დროისთვის არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე 

რეკომენდებულია, რომ სატყუარა არ იქნას გამოყენებული სიცოცხლის პირველი 4 კვირის 

განმავლობაში,  თუმცა, 4 კვირის შემდეგ, არსებობს ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ 

სატყუარა ამცირებს SIDS-ის რისკს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სატყუარას მოქმედების 

ზუსტი მექანიზმი ცნობილი არ არის და ეს შესაძლებელია სხვა დამცველობითი ფაქტორების 

მარკერი იყოს.  

მშობელმა ან მომვლელმა არ უნდა ჩაიდოს სატყუარა პირში, თუ ის უნდა მისცეს ჩვილს. 

აღნიშნული პრაქტიკა ხელს უწყობს კარიოგენული ბაქტერიების გავრცელებას მშობლიდან 

ბავშვზე. სატყუარას ან ბოთლის საწოვარას დასველება შაქრით, ჯემით, თაფლით ან სხვა ტკბილი 

ნივთიერებებით შეიძლება მომავალში კარიესის მიზეზი გახდეს. ასევე, სავარაუდოა, რომ ამ გზით 

შესაძლებელია Helicobactor pylori-ის გადაცემა დედიდან შვილზე145. 

რძის სუბოპტიმალური პროდუქციის რისკფაქტორები — როგორც დედის, ისე ახალშობილის 

ფაქტორები ასოცირებულია რძის სუბოპტიმალურ პროდუქციასთან (იხილეთ ცხრილი N7). ამ 

რისკფაქტორების მქონე დედა-შვილს, შესაძლოა, დასჭირდეს დამატებითი დახმარება 

მშობიარობის შემდგომ პერიოდში, ხშირი კვების, ეფექტური მოჭიდების და სარძევე ჯირკვლის 

ბოლომდე დაცლის უზრუნველსაყოფად, რაც ხელს შეუწყობს რძის პროდუქციის 

მაქსიმალიზაციას. რძის პროდუქციის ერთ-ერთი ნიშანია II სტადიის ლაქტოგენეზის დაწყების 

დრო, რომელიც წარმოადგენს გარდამავალ პერიოდს ხსენის კონცენტრირებული წვეთების 
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გამოყოფიდან მწიფე დედის რძის უფრო მეტი რაოდენობით პროდუქციისკენ და ტიპიურ 

შემთხვევებში იწყება მშობიარობიდან 72 საათის შემდეგ. კლინიკურ პრაქტიკაში ამ მოვლენას 

უწოდებენ გარდამავალ ეტაპს და არა „რძის მოსვლას“, რითაც ხაზი ესმება იმ ფაქტს, რომ 

მშობიარობიდან პირველ დღეებში სარძევე ჯირკვალში გამომუშავებული მცირე მოცულობა 

ნორმალურია და უზრუნველყოფს ახალშობილს მისთვის საჭირო ყველა აუცილებელი 

ნივთიერებით. II სტადიის ლაქტოგენეზი დაგვიანებულია, თუ ის არ იწყება მშობიარობიდან 3-4 

დღის შემდეგ. დაგვიანებული II სტადიის ლაქტოგენეზი აღინიშნება ქალთა დაახლოებით 20-

30%-ში და უფრო ხშირია პირველმშობიარეებში146. 

ცხრილი N7. ფაქტორები, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ ან ხელი შეუწყონ ახალშობილის მიერ დედის რძის 

არაადეკვატურ მიღებას  

მდგომარეობა კომენტარი/განმარტება/მაგალითები მართვა 

დედისმხრივი 

სარძევე ჯირკვლის 

ქირურგიული 

ოპერაცია 

 სავარაუდოდ მოქმედებს რძის პროდუქციაზე: 

 სარძევე ჯირკვლის შემცირების ოპერაცია ისეთი 

მეთოდის გამოყენებით, რომელიც ხასიათდება 

რძის არასაკმარისი გამომუშავების მაღალი 

რისკით. მაგალითად. „თავისუფალი დვრილის“ 

ქირურგიული ტექნიკის გამოყენებისას ძუძუთი 

კვება პრაქტიკულად შეუძლებელია. 

 შესაძლოა, მოქმედებდეს რძის პროდუქციაზე: 

 მკერდის გადიდება 

 სავარაუდოდ არ მოქმედებს რძის პროდუქციაზე: 

 სარძევე ჯირკვლის ბიოფსია. 

განახორციელეთ ძუძუთი კვების 

ტექნიკის და სხვა ხელისშემშლელი 

ფაქტორების ოპტიმიზაცია და 

დააკვირდით ჩვილის წონაში 

მატებას. რძის გამომუშავების 

გასაზრდელად გამოიყენეთ 

გამოწველა. ჩვილის წონის 

არასაკმარისი მატების შემთხვევაში 

გაითვალისწინეთ სუპლემენტაციის 

შესაძლებლობა. 

დვრილის 

მდგომარეობა 

მტკივნეული დვრილი შეიძლება რძის პროდუქციის 

შემცირების მიზეზი გახდეს, იშვიათი კვების ან 

სარძევე ჯირკვლის არასათანადო დაცლის გამო 

შეაფასეთ მიზეზი და 

განახორციელეთ დვრილების 

მოვლის და ძუძუთი კვების ტექნიკის 

ოპტიმიზაცია.  

მედიკამენტები, 

რომლებიც 

ასოცირებულია 

დედის რძის 

პროდუქციის 

შემცირებასთან* 

 კომბინირებული პერორალური კონტრაცეპტივები 

ესტროგენის მაღალი შემცველობით 

 ფსევდოეფედრინი 

 ნიკოტინი 

 დიურეტიკები 

 ეთანოლი – ჭარბმა მოხმარებამ შეიძლება 

შეამციროს რძის პროდუქცია, საპირისპიროდ, 

ლუდის მცირე რაოდენობა, შესაძლოა 

მოქმედებდეს პროლაქტინის დონის მატებაზე. (არ 

არის მიზანშეწონილი დიდი რაოდენობით მიღება, 

ალკოჰოლის რძეში გადასვლის და ბავშვზე 

შესაძლო ზემოქმედების გამო) 

 ანტიჰისტამინური პრეპარატები მაღალი დოზით 

მოახდინეთ ძუძუთი კვების 

ტექნიკის ოპტიმიზაცია, თუ 

შესაძლებელია, გამოიყენეთ 

ალტერნატიული მედიკამენტი 

ჰორმონული  დედის სტრესის, პრეეკლამფსიის, ჰიპერტენზიის, 

დიაბეტის, ჰიპოთირეოზის, PCOS-ის და 

ანდროგენების მომატებული დონის ფონზე 

განახორციელეთ ძუძუთი კვების 

ტექნიკის ოპტიმიზაცია და 

გულდასმით აკონტროლეთ ჩვილის 

წონაში მატება. შეაფასეთ მიზეზი და 
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შესაძლოა დაგვიანდეს მწიფე რძის წარმოქმნა (II 

სტადიის ლაქტოგენეზი). 

 სარძევე ჯირკვლის არასაკმარისი ქსოვილი 

ჯირკვლოვანი ქსოვილის განვითარების 

თანდაყოლილი პრობლემის გამო. 

 ჰიპოფიზის უკმარისობა მშობიარობის შემდგომი 

ჰიპოფიზის ინფარქტის გამო (შიჰანის სინდრომი) 

 პლაცენტის ჩარჩენა 

უმკურნალეთ შესაძლებლობის 

ფარგლებში. ამ ფაქტორების რძის 

პროდუქციასა და ძუძუთი კვების 

შესაძლებლობაზე ზემოქმედების 

ხარისხი ცვალებადობს მიზეზისა და 

მდგომარეობის სიმძიმის მიხედვით.  

ჩვილისმხრივი  დღენაკლობა 

 ანკილოგლოსია 

 ნეირომოტორული განვითარების შეფერხება 

 წოვისა და ყლაპვის დარღვევები 

 ტუჩის და სასის განვითარების მანკები, მათ შორის, 

ტუჩის და/ან სასის ნაპრალი   

მოახდინეთ ძუძუთი კვების 

ტექნიკის ოპტიმიზაცია; გააგზავნეთ 

ლაქტაციის მრჩეველთან ან სხვა 

სპეციალისტთან, სპეციალიზაციით 

ყლაპვის პრობლემებში. 

ანკილოგლოსიის დროს 

ფრენულოტომია უნდა 

განხორცილედეს მხოლოდ 

ლაქტაციის სპეციალისტის 

შეფასების შემდეგ.  

დედა-შვილის 

ფაქტორები 

 ძუძუთი კვების დაგვიანებული დაწყება 

 დედის და შვილის განცალკევება 

 არაადეკვატური მოჭიდება 

დედა-შვილის ერთად ყოფნა 

(მშობიარობის შემდგომი პერიოდის 

ჩათვლით). ძუძუთი კვების ტექნიკის 

ოპტიმიზაცია; საჭიროების 

შემთხვევაში ლაქტაციის 

მრჩეველთან გაგზავნა 

PCOS: საკვერცხეების პოლიკისტოზის სინდრომი 

რეკომენდაციები 

R1 შეაფასეთ და აწარმოეთ ჩვილის მიერ დედის რძის სუბოპტიმალური მიღების 

რისკფაქტორების დოკუმენტირება (რეკომენდაციის ხარისხი B) 

R2 დედის რძის სუბოპტიმალური მიღების რისკფაქტორების არსებობის შემთხვევაში 

განახორციელეთ ძუძუთი კვების ტექნიკის ოპტიმიზაცია, საჭირეობის შემთხვევაში 

გააგზავნეთ ქალი ლაქტაციის ტრენირებულ სეციალისტთან (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R3 მიაწოდეთ ინფორმაცია მშობელს, რომ არ არის რეკომენდებული სატყუარას გამოყენება 

ბავშვის 4 კვირის ასაკამდე, მანამ, სანამ არ ჩამოყალიბდება ლაქტაციის პროცესი 

(რეკომენდაციის ხარისხი C) 

R4 მიაწოდეთ ინფორმაცია მშობელს, რომ არ არის რეკომენდებული სატყუარას დასველება 

შაქრით, ჯემით, თაფლით ან რომელიმე სხვა ტკბილი ნივთიერებით (რეკომენდაციის 

ხარისხი C). 

R5 მიაწოდეთ ინფორმაცია მშობელს, რომ არ არის რეკომენდებული სატყუარას ან 

ნებისმიერი სხვა ნივთის პირში ჩადება, თუ ის უნდა მისცეთ ბავშვს (რეკომენდაციის 

ხარისხი C). 
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შესამატებელი საკვები 

შესამატებელი საკვების შეთავაზება – წყლის, გლუკოზის ან ჩვილის ფორმულის– როდესაც არ 

არსებობს სამედიცინო მიზეზი, უარყოფითად მოქმედებს წარმატებული ძუძუთი კვების 

ჩამოყალიბებასა და შენარჩუნებაზე147. ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი საავადმყოფოს 

ინიციატივის მე-6 საფეხური იძლევა რეკომენდაციას, რომ „ახალშობილს არ უნდა მიეცეს დედის 

რძისგან განსხვავებული საკვები ან სითხე, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც არსებობს 

აღნიშნულის სამედიცინო ჩვენება“. არსებობს სარწმუნო მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით, 

რომ პრელაქტაციური საკვების მიცემა ახალშობილისთვის უარყოფითად მოქმედებს ძუძუთი 

კვების ხანგრძლივობაზე (მტკიცებულების დონე C)148.  

თუ ჩვილს არ შეუძლია ძუძუთი კვების განხორციელება, მაშინ კვების უპირატესი მეთოდია 

ქალის გამოწველილი რძით კვება.  

ქალის რძის შემცვლელი  საკვების გამოყენების საჭიროება ჯანმრთელი, დროული ახალშობილის 

შემთხვევაში ძალზედ იშვიათია და ამგვარი ჩარევის განხორციელებამდე აუცილებელია დედამ 

მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება და განაცხადოს თანხმობა აღნიშნულთან 

დაკავშირებით.  

ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილს ფორმულის დამატება შესაძლებელია მიეცეს მხოლოდ სამედიცინო 

ჩვენების შემთხვევაში, როდესაც არსებობს რძის არასაკმარისი მიღების მტკიცებულება 

(როგორიცაა, მაგალითად, წონის ჭარბი კარგვა - ≥ დაბადების წონის 10%) და პარალელურად 

დედას არ შეუძლია ჩვილისთვის საკმარისი რძის გამოწველა. თუ ჩვილის მიერ მიღებული რძის 

რაოდენობა არაადეკვატურია, მაგრამ დედის რძის ნაკადი საკმარისია, ჩვილს უნდა გაუგრძელდეს 

ძუძუთი კვება და დამატებით მიეცეს დედის გამოწველილი რძე და არა ხელოვნური ფორმულა. 

ჯანმრთელი, დროული ახალშობილის შესამატებელი საკვების მიცემის შესაძლო ჩვენებები 

იხილეთ ცხრილი N8 - ში. 

შემატებითი საკვების მოცულობა და ტიპი – თუ აუცილებელია დედის რძის სუპლემენტაცია, 

ერთ-ერთ ალტერნატივას წარმოადგენს პასტერიზებული დონორის რძე (თუ ხელმისაწვდომია). 

მიუხედავად იმისა, რომ დონორის რძის უპირატესობა ფორმულასთან შედარებით დროული 

ახალშობილისთვის არ შეფასებულა, დონორის რძე ხელს უწყობს ნაწლავური მიკროფლორის 

შენარჩუნებას, რომელიც ვითარდება ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილებში. ამასთანავე, 

აღნიშნულით შესაძლებელია ძროხის რძის ცილასთან კონტაქტის შემცირება, რაც შესაბამისად, 

ამცირებს ძროხის რძის ცილაზე ალერგიული რეაქციის განვითარების რისკს.149 

თუ ჩვილს ეძლევა შემატებული საკვები, აუცილებელია მისი მიწოდება მხოლოდ ძუძუთი კვების 

მცდელობის შემდეგ და მხოლოდ შეზღუდული მოცულობით. ამგვარი მიდგომა ასტიმულირებს 

ჩვილს, ხშირად გამოამჟღავნოს შიმშილის ნიშნები, რაც ხელს უწყობს ძუძუთი კვების პრაქტიკას. 

ძუძუთი კვების მედიცინის აკადემია იძლევა რეკომენდაციას შემატებული  საკვების შემდეგი 

მოცულობების გამოყენებაზე ჩვილის ასაკის მიხედვით:150 

 პირველი 24 საათი – 2 - 10 მლ/კვებაზე 
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 24-48 საათი – 5- 15 მლ/კვებაზე 

 48-72 საათი – 15 - 30 მლ/კვებაზე 

 72-96 საათი – 30 - 60 მლ/კვებაზე 

სუპლემენტაციის განხორციელების წესი – ყოველ ჯერზე, როდესაც ახალშობილს ეძლევა დედის 

გამოწველილი რძისგან განსხვავებული ნებისმიერი საკვები, დედამ უნდა გამოიწველოს რძე 

ხელით ან ტუმბოს მეშვეობით, რათა მოახდინოს საკუთარი ორგანიზმის სტიმულაცია რძის 

პროდუქციის მიზნით. სტიმულირების შესაძლებლობის გამოტოვება, შესაძლოა, დაკავშირებული 

იყოს შემდგომში რძის პროდუქციის შემცირებასთან. 

როდესაც შესაძლებელია, შემატებული ფორმულა უნდა მიეცეს ერთი ან მეტი განსხვავებული 

ტექნიკით, როგორიცაა შპრიცი, ფინჯანი, კოვზი ან მკერდთან დამატებითი კვების სისტემით და 

არა ბოთლით და საწოვარას გამოყენებით.  აღნიშნული ალტერნატიული ტექნიკის გამოყენება 

ხელს უწყობს ბოთლისა და საწოვარას თავიდან არიდებას. საწოვარათი კვების შემდეგ ზოგიერთი 

ჩვილი იმდენად უპირატესობას ანიჭებს ბოთლით კვებას, რომ ძალზე რთული ხდება 

ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე დაბრუნება.  

ცხრილი N8. დროული, ჯანმრთელი ახალშობილის (37-41 6/7 კვირის გესტაციური ასაკის) სუპლემენტაციის 

შესაძლო ჩვენებები150 

1. ჩვილთან დაკავშირებული ჩვენებები 

a. ასიმპტომური ჰიპოგლიკემია რისკ-ჯგუფის ახალშობილებში, დოკუმენტირებული სისხლის პლაზმაში 

გლუკოზის  განსაზღვრით (არა გლუკომეტრით  სწრაფი სკრინინგის მეთოდით), რომელიც არ 

რეაგირებს ადეკვატურ ხშირ ძუძუთი კვებაზე. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო რეკომენდაციებით  

დექსტროზის 40%-იანი გელის აპლიკაცია ჩვილის ლოყაზე ეფექტურია ჩვილის სისხლში გლუკოზის 

დონის მომატების მიზნით (საქართველოში ხელმისაწვდომი არ არის) და აუმჯობესებს ექსკლუზიური 

ძუძუთი კვების სიხშირეს გაწერის შემდეგ, არასასურველი ეფექტების გარეშე. სიმპტომურ ჩვილებს, ან 

ჩვილებს, რომელთა სისხლში გლუკოზის დონე <1.4 მმოლ/ლ (<25 მგ/დლ) სიცოცხლის პირველ 4 საათში 

ან <2.0 მმოლ/ლ (<35 მგ/დლ) 4 საათის შემდეგ, მკურნალობა უნდა ჩაუტარდეთ ინტრავენური 

გლუკოზით. ინტრავენური გლუკოზით თერაპიის დროს უნდა გაგრძელდეს ძუძუთი კვება. 

b. სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც შესაძლოა მიუთითებდეს რძის არაადეკვატურ მიღებაზე: 

i. მნიშვნელოვანი დეჰიდრატაციის კლინიკური ან ლაბორატორიული მტკიცებულება (მაგ.: 

ჰიპერნატრემია, ლეთარგიულობა, საკვებზე უარი და ა. შ.), რომლის გამოსწორებაც ვერ ხერხდება 

ძუძუთი კვების კვალიფიციური შეფასებისა და ადეკვატური მართვის ფონზე.   

ii. წონის კარგვა >10% (მე- 5 დღეს [120 საათში] ან უფრო გვიან), ან წონის კარგვა ასაკის შესაბამის 75-ე 

ცენტილურ მრუდს ქვემოთ (www.newbornweight.org). 

1. მიუხედავად იმისა, რომ წონის კარგვა 8–10%-ის ფარგლებში, შესაძლებელია იყოს ნორმა, თუ ყველა 

დანარჩენი სასიცოცხლო მაჩვენებელი და ფიზიკური გასინჯვის მონაცემი ნორმალურია, 

აღნიშნული წარმოადგენს დეტალური შეფასებისა და ძუძუთი კვების სწორად წარმართვის 

ტექნიკაში შესაძლო დახმარების ჩვენებას.    

წონის კარგვის ნომოგრამა საათობრივი ასაკის მიხედვით შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე: 

www.newbornweight.org   
iii. დაგვიანებული ნაწლავთა მოქმედება, 4 დეფეკაციაზე ნაკლები სიცოცხლის მე-4 დღეს, ან 

მეკონიალური ფეკალური მასების არსებობა სიცოცხლის მე-5 დღეს (120 საათში).  

1. აუცილებელია ახალშობილების მიერ შარდისა და განავლის გამოყოფის თავისებურებებზე 

დაკვირვება, სულ მცირე, სეკრეტორული აქტივობის დაწყებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ 

ახალშობილებს შორის მნიშვნელოვანი ვარიაციები არსებობს, ეს თავისებურებები შესაძლოა 

დაგვეხმაროს ძუძუთი კვების ადეკვატურობის შეფასებაში. ახალშობილებს უფრო ხშირი 

http://www.newbornweight.org/
http://www.newbornweight.org/


81 
 

ნაწლავური მოქმედებით დაბადებიდან პირველი 5 დღის განმავლობაში, ახასიათებთ საწყისი 

წონის ნაკლები კარგვა, ყვითელი ფეკალური მასების უფრო ადრეული გაჩენა და დაბადების წონაზე 

უფრო სწრაფი დაბრუნება. 

iv. ჰიპერბილირუბინემიის გარკვეული შემთხვევები (გასათვალისწინებელია, რომ პირველი რიგის 

შესამატებელი საკვები ამ დროს დედის გამოწველილი რძეა, ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში - 

დონორის რძე, ფორმულის შემატება შეიძლება საჭირო გახდეს მხოლოდ მაშინ, თუ არც დედის და არც 

დონორის რძე ხელმისაწვდომი არ არის) 

a. ახალშობილთა სუბოპტიმალურ კვებასთან დაკავშირებული ჰიპერბილირუბინემია განპირობებულია 

ძუძუთი არაადეკვატური კვებით, მიუხედავად შესაბამისი ჩარევებისა. ეს მდგომარეობა ჩვეულებრივ, 

იწყება დაბადებიდან 2-5 დღეში და ხასიათდება წონის მნიშვნელოვანი კარგვით, იშვიათი 

დეფეკაციით და შარდში შარდმჟავა კრისტალების გამოყოფით. 

b. დედის რძესთან დაკავშირებული სიყვითლე, როდესაც ბილირუბინის დონე აღწევს 340–425 ლმოლ/ლ 

(20–25 მგ/დლ) სხვა მხრივ ნორმალურად განვითარებად ჩვილში, როდესაც შესაძლებელია ძუძუთი 

კვების მცირე დროით (ჩვეულებრივ 24 სთ-ით)  დიაგნოსტიკური და/ან თერაპიული შეწყვეტის 

შესაძლებლობის განხილვა. პირველი რიგის დიაგნოსტიკური მართვა უნდა მოიცავდეს კლინიკურ-

ლაბორატორიულ შეფასებას და არა ძუძუთი კვების შეწყვეტას.  

v. მაკრონუტრიენტების დამატების ჩვენება, იშვიათად შესაძლებელია საჭირო იყოს  ახალშობილებში, 

რომელთაც აღენიშნებათ მეტაბოლიზმის თანდაყოლილი დარღვევები(მაგალითად, 

ფენილკეტონურია, გალაქტოზემია და სხვა, როდესაც საჭიროა სპეციალური კვებითი თერაპია), და 

სპეციალური ფორმულის მაგ: ულაქტოზო ფორმულის გამოყენება გალაქტოზემიის შემთხვევაში.  

 

2. დედისმხრივი ჩვენებები 

a. დაგვიანებული სეკრეტორული აქტივობა (მე-3–5 დღე ან უფრო გვიან [72–120 საათი] და ბავშვის მიერ 

რძის არაადეკვატური მიღება) 

b. პირველადი ჯირკვლოვანი უკმარისობა (ქალების 5%-ზე ნაკლებში—ლაქტაციის პირველადი 

უკმარისობა), ან  სეკრეტორული აქტივობის მინიმალური ნიშნები. 

c. მკერდის პათოლოგია ან ანამნეზში ქირურგიული ჩარევა მკერდზე, რამაც გამოიწვია რძის 

არაადეკვატური პროდუქცია.  

d. ძუძუთი კვების დროებითი შეჩერება დედის მიერ გარკვეული მედიკამენტების (მაგალითად, 

ქიმიოთერაპიული პრეპარატების) მიღების გამო ან დედა-შვილის დროებით განცალკევება 

ხელმისაწვდომი გამოწველილი რძის გარეშე.    

e. აუტანელი ტკივილი კვების დროს, რომლის შემსუბუქებაც ვერ ხერხდება ვერც ერთი ჩარევით. 

 

ძუძუთი კვებაზე დაბრუნება – რამდენადაც შესაძლებელია, ხელოვნური ფორმულის მიღების 

პერიოდში დედამ უნდა გააგრძელოს ჩვილის ძუძუთი კვება. ძუძუთი კვების დროს მიღებული 

საკვების მოცულობის მაქსიმალიზაცია ხელს უწყობს სრულყოფილი ძუძუთი კვების აღდგენას და 

ამავე დროს, ბოთლით კვებასთან შედარებით, განაპირობებს ბავშვის წონის უფრო ჯანსაღ 

მატებას.151  ხშირ შემთხვევაში დედის რძის პროდუქცია იზრდება, თუ სათანადო ყურადღება 

ექცევა სარძევე ჯირკვლის სტიმულაციას (ხშირი კვება და სარძევე ჯირკვლის სრული დაცლა). 

დედის რძის პროდუქციის მატების და ჩვილის მომწიფების პარალელურად, როდესაც მას უკვე 

შეუძლია სარძევე ჯირკვლიდან რძის უფრო ეფექტური გამოწოვა, დამატებითი საკვების 

რაოდენობა შესაძლებელია თანდათანობით შემცირდეს.  

დაბადებისას ძალზე მცირე მასის (<1500გ) ახალშობილის შემთხვევაში სამშობიაროში ყოფნის 

პერიოდში ხდება ხოლმე დედის რძის სუპლემენტაცია სპეციალური რძის გამამდიდრებელით, 

რომელიც როგორც წესი, წარმოადგენს სპეციალურ პროდუქტს დღენაკლული ბავშვებისთვის. თუ 
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ეს კვება უნდა გაგრძელდეს სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ, აუცილებელია დედისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება საკვების მომზადებისა და კვების ფორმის შესახებ. კერძოდ, დედისთვის 

შესაძლოა, სასარგებლო იყოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოახერხოს მან 

პრედომინანტური ძუძუთი კვების ჩამოყალიბება:  

 რძის პროდუქციის თანდათანობით გაზრდა კვების შემდეგ რძის გამოწველის საშუალებით; 

 ძუძუთი კვების სიხშირის გაზრდა; 

 შემატებული საკვების ოდენობის თანდათანობით შემცირება, ყოველ ჯერზე ნაკლები 

მოცულობის საკვების გამოყენებით, ან დამატებითი საკვების მოცულობის შემცირებით 

გარკვეულ პერიოდებში, მაგალითად, ყოველდღიურად ან დღეგამოშვებით.  

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ჩვილს ესაჭიროება შემატებული საკვების მიღება განუსაზღვრელი 

დროის მანძილზე, დედა უნდა წახალისდეს ძუძუთი კვების გაგრძელების მიზნით, რომელიც 

ბავშვს უნდა მიეცეს დამატებით კვებამდე. არ უნდა გაიცეს რეკომენდაცია ბავშვის სრულად 

დამატებითი საკვებით კვებასთან დაკავშირებით.  

კვების ეფექტურობის შეფასება 

მნიშვნელოვანია ჩვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ძუძუთი კვების ეფექტურობის 

მონიტორინგი, რაც უფანტავს დედას ეჭვებს კვების საკითხებზე. აუცილებელია ჩვილის 

პროგრესის შეფასება, როგორც სამედიცინო პერსონალის, ისე მშობლის მიერ. ჩვილზე დაკვირვება, 

კვების ტექნიკისა და შესაბამისი პრობლემების დოკუმენტირება ამგვარი შეფასების აუცილებელი 

ნაწილია. ახალშობილის ეფექტური ძუძუთი კვების შესაფასებელი კრიტერიუმები იხილეთ 

ცხრილი N9 -ში.     

ცხრილი N9. ახალშობილის ეფექტური ძუძუთი კვების და რძის ადეკვატური ოდენობის მიღების 

შესაფასებელი კრიტერიუმები152,153  

ჩვილის ჰიდრატაცია და რძის მოხმარება 

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

დეფეკაცია დღეში* (იზოლირებულად მხოლოდ დეფეკაციის არარსებობა არ განიხილება  რძის 

არასაკმრისი რაოდენობის მიღების  უპირობო მაჩვენებლად) 

 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: 
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 დედა არ გრძნობს დვრილების ტკივილს  

 ხსენის არსებობის თვალსაჩინო მტკიცებულება ბავშვის ტუჩებზე, ხელით გამოწველისას ან 

დვრილიდან გადმოდენილი წვეთის სახით 

 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, როგორც 75-ე პერცენტილზე ნაკლები წონა ახალშობილის წონის 

კარგვის ნომოგრამის მრუდზე (newborn weight loss tool (NEWT) nomogram). აღსანიშნავია, რომ უფრო 

მაღალი პერცენტილური მაჩვენებლი ამ ნომოგრამაზე მიუთითებს იგივე ასაკის ჩვილებთან შედარებით 

წონის უფრო მეტ კარგვაზე (განსხვავებით წონა-ასაკის სტანდარტული მრუდებისგან, სადაც უფრო მაღალი 

პერცენტილი წონის მატების მაჩვენებელია). 

 

ქცევა 

ჩვეულებრივ, ჩვილი კმაყოფილდება და ნაყრდება კვების შემდეგ, თუმცა ბევრ ბავშვს აქვს 

პერიოდები დღის მანძილზე, როდესაც მათ უფრო ხშირად უნდათ კვება და ვერ კმაყოფილდებიან. 

ეს უფრო ხშირად ხდება საღამოობით და არ უნდა იქნას ინტერპრეტირებული, როგორც „ქალის 

რძის შემცირება დღის ბოლოსთვის“ - რძის პროდუქცია უწყვეტი პროცესია 24 საათის 

განმავლობაში. 

კვების თავისებურება 

ზოგი დედა მოელის, რომ მისი შვილი საკვებს რეგულარული 3-4 საათიანი ინტერვალებით 

მოითხოვს, ამიტომ მას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ ახალშობილის კვების სიხშირე დღე-

ღამის განმავლობაში საშუალოდ შეიძლება 8-12-ს შეადგენდეს. რძის გაზრდილი პროდუქცია და 

ბავშვის შეგუება წოვით პროცესებთან მოგვიანებით იწვევს კვების ჯერადობის შემცირებას. 

ცალკეული კვების ხანგრძლივობა სხვადსხვაა, ხოლო ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში 

შესაძლოა 1 საათსაც გაგრძელდეს. თუ ჩვილი ძალიან ხანგრძლივად „კიდია“ დედის მკერდზე, 

არსებობს იმის შანსი, რომ სახეზეა კვების პრობლემა - ყველაზე მეტი ალბათობით, ჩვილის 

არასწორი მოჭიდება, რაც ხელს უშლის რძის ეფექტურ გამოწოვას.  

შარდის გამოყოფა 

დედის რძის პროდუქციის მატებამდე ჩვილი არ შარდავს ხშირად. ის ფაქტი, რომ ახალშობილი 

შარდავს ერთხელ ან რამდენჯერმე 24 საათის განმავლობაში, არ წარმოადგენს შფოთვის მიზეზს. 

დედის რძის მოცულობის მატებასთან ერთად, მატულობს ბავშვის შარდის გამოყოფაც და საფენი 

სველდება უფერული შარდით ექვსჯერ ან მეტჯერ დღეში. თუ ბავშვის შარდის რაოდენობა 

მცირდება და მისი ფერი მკვეთრი ყვითელია, ეს სავარაუდო დეჰიდრატაციის განვითარებაზე 

https://www.newbornweight.org/
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მიუთითებს, რის გამოც, რეკომენდებულია კვების სიხშირისა და რძის ნაკადის სამედიცინო 

შეფასების განხორციელება. 

ნაწლავების მოქმედება 

ჩვილის პირველი ნაწლავური მოქმედების შედეგად ხდება მეკონიუმის გამოდევნა, რომელიც 

მომწვანო შავი ფერისაა. 24-48 საათის შემდეგ მეკონიუმი იცვლება - თავდაპირველად მოყავისფრო 

გარდამავალი, ხოლო მესამე-მეოთხე დღეს -  მეძუძური ჩვილისთვის დამახასიათებელი ტიპიური 

რბილი კონსისტენციის მოყვითალო-მდოგვისფერი ფეკალური მასებით, რომელშიც ზოგჯერ 

შეიმჩნევა ხაჭოსებრი ნაფლეთები, თუმცა იშვიათად შეიძლება იყოს მომწვანო ან ნარინჯისფერი. 

ჯანმრთელი მეძუძური ბავშვისთვის არც ერთი მითითებული ცვლილება არ არის 

მნიშვნელოვანი. გახშირებული, თხელი კონსისტენციის დეფეკაცია არ ნიშნავს რომ მეძუძურ 

ბავშვს აქვს დიარეა ან ლაქტოზის აუტანლობა - ეს უბრალოდ უნდა განვიხილოთ, როგორც რძის 

საკმარისი რაოდენობის ნიშანი.    

ნაწლავური მოქმედების სიხშირე მცირდება ჩვილებში 6 კვირიდან 3 თვემდე ასაკში. რამდენიმე 

დღიანი ინტერვალი დეფეკაციებს შორის გავრცელებული მოვლენაა. თუ ჩვილი იკვებება 

მხოლოდ დედის რძით და არ ღებულობს სხვა საკვებს ან სითხეს, შეშფოთების საფუძველი არ 

არსებობს. დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ძუძუდან მოცილების შემდეგ 

მათი ჩვილის ნაწლავური მოქმედება შეიძლება შეიცვალოს. 

შეკრულობა განისაზღვრება როგორც მკვრივი, მშრალი კონსისტენციის ფეკალური მასების 

არსებობა და არა როგორც ნაწლავთა გაიშვიათებული მოქმედება. ექსკლუზიურად ძუძუთი 

კვებაზე მყოფ ჩვილებს იშვიათად აღენიშნებათ შეკრულობა. ნაწლავურ მოქმედებამდე ბევრი 

ჩვილი ავლენს დისკომფორტის ან სტრესის ნიშნებს. აღნიშნული წარმოადგენს ნორმალურ 

რეაქციას შეგრძნებებზე, რომელიც მათთვის უჩვეულოა და არ არის შეკრულობის ნიშანი. მკვრივი, 

მშრალი ფეკალური მასების გაჩენა უფრო ხშირად ჩნდება მას შემდეგ, რაც ხდება ბავშვის საკვებ 

რაციონში ფორმულის ან მყარი საკვების შეყვანა. 

რეკომენდაცია 

R1 არასაჭირო ინტერვენციების თავიდან აცილების მიზნით, მიაწოდეთ მშობლებს 

ინფორმაცია ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჩვილების ნაწლავთა ნორმალური მოქმედების 

ფართო ვარიაციების შესახებ.  

R2 თუ მშობლები ამჟღავნებენ შეშფოთებას, რეკომენდებულია მათი კონსულტირება 

შესაბამისი სპეციალობის პროფესიონალის მიერ. (რეკომენდაციის ხარისხი C) 

 

წონა 

ახალშობილი გადის ადაპტაციის პროცესს ხსენის არსებული მცირე მოცულობის მეშვეობით. 

მეკონიუმის გამოყოფისა და წყლის აორთქლების შედეგად, საწყისი წონის 10%-მდე დაკარგვა 

დაბადებიდან პირველი კვირის განმავლობაში ნორმალური მოვლენაა. დაბადებიდან მე-4 და მე-

6 დღეებს შორის ახალშობილი იწყებს წონის მატებას და 2 კვირის ასაკში ის უნდა დაუბრუნდეს 



85 
 

საწყის წონას. თუ ბავშვი კმაყოფილი და გარეგნულად ჯანმრთელია, არ არსებობს შფოთვის 

საფუძველი ჩვილის წონის მცირედი გადახრების გამო - აღნიშნული შეიძლება გამოიწვიოს 

ისეთმა ფაქტორებმა, როგორიცაა შარდისა და განავლის გამოყოფა ან საკვების მიღება. სხვადასხვა 

ტიპის სასწორის გამოყენებამაც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული განსხვავებები. თუმცა, 

რამდენიმე დღის განმავლობაში წონის მატების შეჩერება ან წონის საეჭვო ჭარბი კლება (თუ ბავშვი 

კარგავს დაბადების წონის 10%-ზე მეტს ან მისი წონა არ უბრუნდება საწყის მაჩვენებელს 2 კვირის 

ასაკისთვის)154 მოითხოვს შემდგომ შეფასებას. ჩვილის მწვავე პრობლემის ან დაავადების 

გამორიცხვის მიზნით რეკომენდებული გამოკვლევა მოიცავს კვების სიხშირისა და რძის ნაკადის 

შეფასებას.  

ზოგადად, წონის ნამატის შეფასება ხდება ბავშვის ზედამხედველობისა და იმუნიზაციის 

ვიზიტებზე. ზრდის დინამიკა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუმცა, თუ ზრდის 

მრუდი ასაკობრივი მაჩვენებლის +2Z-ქულოვან მრუდს ზევით არის, -2Z-ქულოვან მრუდს 

ქვევითაა ან კვეთავს 1 Z-ქულოვან მრუდს, აუცილებელია შემდგომი შეფასება. შესადარებლად 

რეკომენდებულია ისეთი ზრდის მრუდების გამოყენება, როგორიცაა, მაგალითად, ჯანმო-ს Z-

ქულოვანი მრუდები155 ან ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ზრდის პერცენტილური 

რუქები156. ჩვილის წონის მატების დინამიკის დაახლოებითი მაჩვენებლები შემდეგია: 

 დაბადებიდან 3 თვემდე: 150-200 გრამი კვირაში  

 3-დან 6 თვემდე: 100-150 გრამი კვირაში 

 6-დან 12 თვემდე: 70-90 გრამი კვირაში 

ზრდის პერცენტილური და Z-ქულოვანი დიაგრამები 

პერცენტილური და Z-ქულოვანი დიაგრამები გამოიყენება ზრდის შეფასების მიზნით. 2006 წელს 

ჯანმო-მ გამოსცა ზრდის მრუდების ახალი ნაკრები, რომელიც ეფუძნება ექსკლუზიურ ძუძუთი 

კვებაზე მყოფი ბავშვების მაჩვენებლებს და  რეკომენდაცია გაუწია მათ გამოყენებას „სტანდარტის“ 

სახით ჩვილის ზრდის შეფასების დროს (სტანდარტი აღწერს როგორი უნდა იყოს ბავშვის ზრდის 

დინამიკა). 0-6 წლამდე ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობისა და განვითარების 

სკრინინგის ეროვნულ პროტოკოლში სტანდარტის სახით, ასევე, მითითებულია ჯანმო-ს Z-

ქულოვანი მრუდები. კლინიცისტებს შეუძლიათ სხვა ზრდის დიაგრამების (მაგალითად, CDC-ს 

პერცენტილური რუქების) გამოყენებაც, შესაბამისი წყაროს მითითების პირობით.    

ზრდის შესაფასებელი დიაგრამები წარმოადგენს მონიტორინგის ან სკრინინგის ინსტრუმენტს და 

არა სადიაგნოზო საშუალებას. ჩვილის ზრდის მოდელი, კერძოდ, მრუდის პოზიცია ზრდის 

რუქაზე და მის მიერ ცენტილური მრუდების გადაკვეთა, კლინიკურ შეფასებასთან ერთად, 

გამოიყენება პრობლემის არსებობის დადგენის მიზნით. შესაბამისად, გადაწყვეტილება ჩვილის 

კვებით რეკომენდაციებთან დაკავშირებით არასოდეს არ უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ ზრდის 

მრუდების მონიტორინგს. 

რძის არასაკმარისი მიღების გამაფრთხილებელი ნიშნები 152: 

 წონის მრუდი – ჩვილის წონა ახალშობილის წონის კარგვის მრუდის 75-ე პერცენტილზე 

ნაკლები (newborn weight loss tool (NEWT) nomogram). აღსანიშნავია, რომ უფრო მაღალი 

https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.newbornweight.org%2F&token=wEsKVFvqlKzpT%2BqOtddW%2Fyc4Hws4VnBc2leRE3wm5J0o%2FKRpYN6%2BUtt7O2XLy8n6&TOPIC_ID=4986
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პერცენტილური მაჩვენებელი ამ ნომოგრამაზე მიუთითებს იგივე ასაკის ჩვილებთან 

შედარებით წონის უფრო მეტ კარგვაზე (განსხვავებით წონა-ასაკის სტანდარტული 

მრუდებისგან, სადაც უფრო მაღალი პერცენტილი წონის მატების მაჩვენებელია). 

 დაბადებიდან პირველი სამი-ოთხი დღის განმავლობაში რძის არასაკმარისი მიღების ნიშნები, 

რომლებიც მოითხოვს შემდგომ შეფასებას, შემდეგია: 

 ერთ მოშარდვაზე ნაკლები, გამრავლებული ასაკის თითოეულ დღეზე (ანუ სამიზნეა სულ 

მცირე, ერთი მოშარდვა სიცოცხლის პირველ დღეს, 2  - მეორე დღეს და ა. შ.) 

 დღეში ერთ დეფეკაციაზე ნაკლები ( თუმცა იზოლირებულად მხოლოდ დეფეკაციის 

არარსებობა  სხვა ნიშნების გარეშე არ მიუთითებს რძის ნაკლები რაოდენობის 

პროდუქციაზე) 

 შარდის კრისტალები საფენზე 

 მშრალი ლორწოვანი გარსები 

 კანის დაქვეითებული ტურგორი 

 არასაკმარისი კვების მძიმე კლინიკური ნიშნები: 

- ჩაცვენილი თვალები და/ან ჩავარდნილი ყიფლიბანდი 

- მივარდნილობა, ტაქიკარდია, სუნთქვითი დარღვევები 

- ძაფისებრი პულსი სხივის არტერიაზე ან ცივი კიდურები. 

 

მეძუძური დედის კვება 

სათანადო კვება მნიშვნელოვანია ყველა ქალის და განსაკუთრებით, მეძუძური დედის 

ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის, რადგანაც ლაქტაციის პერიოდში ქალს დამატებითი 

ნუტრიციული საჭიროებები გააჩნია. თუმცა, არაადეკვატური ნუტრიციული სტატუსის ქალმაც 

შეიძლება გამოიმუშაოს სათანადო ხარისხის რძე. მცირედი ვარიაციები მეძუძური დედის საკვებ 

რაციონში, ენერგეტიკულ ბალანსში და აერობული ფიზიკური დატვირთვა, ზოგადად არ 

მოქმედებს რძის წარმოქმნაზე.  

ენერგეტიკული მოთხოვნილება  — ლაქტაციის პერიოდში ქალის მოთხოვნილება კალორაჟზე 

დამოკიდებულია მის ასაკზე, წონაზე, სიმაღლესა და ფიზიკური აქტივობის დონეზე, როგორც ეს 

მოცემულია ცხრილი N10-ში არამეძუძური ქალების შემთხვევაში157, რასაც ემატება ენერგიის 

დამატებითი საჭიროება რძის სინთეზისთვის:  

 მშობიარობიდან 0-6 თვის პერიოდში – 330 კკალ-ით მეტი დღეში არამეძუძურ ქალებთან 

შედარებით. ეს ეყრდნობა ექსკლუზიური ძუძუთი კვების წარმოებისთვის საჭირო 

ენერგეტიკულ მოთხოვნილებას 500 კკალ/დღეში (თუ რძის საშუალო პროდუქცია შეადგენს 

780 მლ-ს დღეში, ხოლო რძის საშუალო ენერგეტიკული ღირებულებაა 67 კკალ/100 მლ)158. 

კარგად ნაკვებ ქალებში ლაქტაციისთვის საჭირო ენერგეტიკული დანახარჯის კომპენსირება 

ხდება ქსოვილური მარაგებიდან (დაახლოებით დღეში 170კკალ-ის ოდენობით), 

ორსულობისას მომატებული წონის თანდათანობით დაკლების ხარჯზე მშობიარობიდან 6 

თვის განმავლობაში. 

 მშობიარობიდან  7-12  თვის  განმავლობაში – 400 კალ-ით მეტი დღეში არამეძუძურ ქალებთან 

შედარებით.  ლაქტაციისთვის საჭირო ენერგეტიკული ღირებულება გათვლილია დღეში 

საშუალოდ 600 მლ რძის პროდუქციაზე, რომლის კალორაჟი იგივე 67კკალ/100მლ-ზეა. ამ 
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პერიოდში გათვლილი კალორაჟი არ მოიცავს ქსოვილური მარაგებიდან მიღებულ 

კომპენსაციას, რადგანაც ითვლება, რომ ქალის წონა უკვე სტაბილურია.  

ქალებში ნორმალური სხეულის მასის ინდექსითა და საშუალო სიმაღლით, დღიური კალორაჟის 

აღნიშნული რაოდენობა მერყეობს 2130-დან 2730კკალ-მდე დღეში ლაქტაციის პირველი 6 თვის 

განმავლობაში და 2200-დან 2800კკალ-მდე დღეში შემდგომ პერიოდში, ქალის ასაკის, წონის, 

სიმაღლისა და აქტივობის დონის მიხედვით. ქალის ენერგეტიკული მოთხოვნილება, ასევე, 

დამოკიდებულია ძუძუსთვის თავის დანებების დროსა და ტემპზე. 

ცხრილი N10 . რეპროდუქციული ასაკის ქალის კალორაჟის დღიური მოთხოვნილება (არაორსული, 

არამეძუძური ქალების შემთხვევაში)  

ასაკი (წელი) 
მჯდომარე* 

(კკალ/დღეში) 

ზომიერად აქტიური¶ 

(კკალ/დღეში) 

აქტიურიΔ 

(კკალ/დღეში) 

15 - 18 1800 2000 2400 

19 -25 2000 2200 2400 

26- 30 1800 2000 2400 

31- 50 1800 2000 2200 

51- 55 1600 1800 2200 

ეს სავარაუდო მაჩვენებლები გათვლილია თითოეულ ასაკში ეტალონური (საშუალო) სიმაღლის და წონის 

პირებზე. ეს გათვლები შეესაბამება არამეძუძურ და არაორსულ ქალებს.   
* მჯდომარე ნიშნავს ცხოვრების სტილს, რომელიც მოიცავს მხოლოდ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 

აუცილებელ ფიზიკურ აქტივობას. 

¶ ზომიერად აქტიური ნიშნავს ცხოვრების სტილს, რაც დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის აუცილებელი 

ფიზიკური აქტივობის გარდა, დამატებით მოიცავს ფიზიკურ აქტივობას, რომელიც ექვივალენტურია 

დღეში 2,4-4.8კმ მანძილზე ფეხით სიარულისა,  4.8-6კმ/სთ სიჩქარით. 

Δ აქტიური ნიშნავს ცხოვრების სტილს, რაც დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის აუცილებელი ფიზიკური 

აქტივობის გარდა დამატებით მოიცავს ფიზიკურ აქტივობას, რომელიც აღემატება დღეში 2,4-4.8კმ 

მანძილზე ფეხით სიარულს,  4.8-6კმ/სთ სიჩქარით. 

 

საკვების მორიდება ჩვილის ატოპიური დაავადების პრევენციის მიზნით  – მეძუძური ქალის მიერ 

საკვების მორიდება ალერგიის პრევენციის მიზნით რეკომენდებული არ არის, მათ შორის, მაღალი 

რისკის მქონე ჩვილის შემთხვევაში159. მიუხედავად არსებული მოსაზრებისა, რომ ლაქტაციის 

პერიოდში სპეციფიკური ალერგენების მორიდება, როგორიცაა არაქისი, რძე და კვერცხი, 

ამცირებს ბავშვის ატოპიური დაავადების სიხშირეს, არსებული მეცნიერული მტკიცებულებებით 

ეს ჰიპოთეზა არ დასტურდება.  

ანალოგიურად, მეძუძური დედის კვება ნაკლებად იწვევს ბავშვის მოუსვნრობას ან ქცევის სხვა 

ცვლილებას, რის გამოც რეკომენდებული არ არის საკვების შერჩევითი მორიდება ამ ჩივილების 

გამო. თუმცა, მეძუძურ დედას, შესაძლოა, დასჭირდეს გარკვეული საკვების ამოღება რაციონიდან, 

თუ ჩვილს აღენიშნება დიაგნოსტირებული კვებითი ალერგია ან რძის ცილის აუტანლობა 

(მაგალითად, პროქტოკოლიტი სისხლიანი განავალით).   
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 დიეტის დაცვა – დედის მიერ მიღებული კალორაჟის მცირედი ან ზომიერი შეზღუდვა, 

როგორც ჩანს, ნაკლებად მოქმედებს გამომუშავებული რძის მოცულობაზე160. ერთ-ერთ 

კვლევაში კალორაჟის შეზღუდვამ დღეში 1500კკალ-მდე 1 კვირის განმავლობაში, არ შეამცირა 

დედის რძის პროდუქცია161. ანალოგიურად, წონის ზომიერი კლება ვარჯიშით ან ვარჯიშის 

გარეშე, არ მოქმედებს ლაქტაციის შემცირებაზე162. ერთ-ერთ კვლევაში მეძუძური ქალები 

მშობიარობიდან 12 კვირის შემდეგ, რანდომულად განაწილდნენ დიეტის, დიეტა პლუს 

ვარჯიშის და კონტროლის 11 დღიანი პროგრამის ჯგუფებში163. წონის საშუალო კლება 

შეადგენდა 1.9, 1.6 და 0.2კგ-ს სამ შესაბამის ჯგუფში, ხოლო ჩვილის წონის მატება, რძის 

მოცულობა და შემადგენლობა კვლევის ხანმოკლე პერიოდის მანძილზე იყო ერთიდაიგივე. 

დიეტის უფრო ხანგრძლივი პერიოდების ამტანობაც, ასევე, დამაკმაყოფილებელია. ერთ-ერთ 

კვლევაში 10 კვირიანი წონის შემცირების პროგრამით 33 ქალიდან 22-მა დაიკლო საშუალოდ 5 

კგ164. რძის პროდუქცია დღის მანძილზე იყო ერთნაირი პროგრამის დაწყებისას და 10 კვირის 

შემდეგ (759 მლ და 802 მლ შესაბამისად), ხოლო ჩვილის მიერ წონის მატების საშუალო ნამატი 

შეადგენდა დღეში 21 გრამს. მეორე კვლევაში, ჭარბი წონის მეძუძური ქალები რანდომულად 

განაწილდნენ ორ ჯგუფში, სადაც ერთში ხდებოდა დღიური კალორაჟის შემცირება 500კკალ-

ით და კვირაში ოთხი დღე ვარჯიში 45 წუთის განმავლობაში, ხოლო მეორე ჯგუფში დარჩა 

ჩვეულებრივი კვების რაციონი და შეზღუდული ფიზიკური აქტიურობა.165 დიეტისა და 

ვარჯიშის ჯგუფის ქალებმა წონაში დაიკლეს უფრო მეტად, ვიდრე საკონტროლო ჯგუფის 

წარმომადგენლებმა (4 და 0.3 კგ შესაბამისად), ხოლო ჩვილის წონის ნამატი ორივე ჯგუფში იყო 

ერთნაირი162. 

 კალორაჟის მკვეთრი შეზღუდვა – საკვების უკიდურესმა შეზღუდვამ შესაძლოა არსებითი 

ზეგავლენა მოახდინოს დედის რძის მოცულობაზე. ზემოთ მითითებულ კვლევაში, ქალის მიერ 

გამომუშავებული რძის მოცულობა შემცირდა 15%-ით, როდესაც იგი დღეში 1500კკალ-ზე 

ნაკლები ენერგეტიკული ღირებულების საკვებს ღებულობდა161. ანალოგიურად, შეზღუდული 

რესურსების მქონე ქვეყნებში ჩატარებული ზოგიერთი კვლევა გვიჩვენებს, რომ დაბალ 

შემოსავლიანი ქალების რძის დღიური მოცულობა საშუალოდ შეადგენს 525 მლ/დღეში,  მაშინ, 

როცა სხვა სოციალური ჯგუფის ქალთა რძის დღიური მოცულობა აღემატება 800 მლ/დღეში, 

რაც ანალოგიურია მდიდარი რესურსების ქვეყნებში მცხოვრები დედების რძის 

მოცულობისა.166 

 

დედის დიეტის ზემოქმედება ქალის რძის ხარისხზე 

ლაქტაციის დროს ქალს ესაჭიროება დამატებითი ენერგია და ნუტრიენტები საკვები რაციონიდან. 

რძის ხარისხი, ჩვეულებრივ, საკმარისია ბავშვის ადეკვატური ზრდის უზრუნველსაყოფად, იმ 

შემთხვევაშიც კი, როცა დედის მიერ საკვებიდან მიღებული ენერგიისა და ნუტრიენტების 

ოდენობა შეზღუდულია. თუმცა, საკვები ნივთიერებების ქრონიკული უკმარისობა, შესაძლოა 

დედის ნუტრიციული მარაგების დაცლის მიზეზი გახდეს და უარყოფითად იმოქმედოს რძის 

შემადგენლობაზე. 
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 ცილის შემცველობა – დედის კვება ტიპიურ შემთხვევაში არ მოქმედებს რძის ცილის ხარისხსა და 

ოდენობაზე, ცუდი ნაკვებობის პირობებშიც კი.167 

 ცხიმის შემცველობა – დედის სკვებ რაციონში ცხიმის შემცველობას მინიმალური ზეგავლენა აქვს 

რძეში ცხიმოვანი მჟავების რაოდენობაზე; თუმცა, ქალის მიერ მოხმარებული ცხიმის ტიპი 

მოქმედებს რძის ცხიმოვანი მჟავების შემადგენლობაზე. მაგალითად,  დედის მიერ ომეგა-3 

გრძელჯაჭვიანი პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავების (n-3 LCPUFA) მოხმარება, რომლებიც მოიცავს 

დოკოზაჰექსაენოის მჟავას (DHA), მოქმედებს ამ ცხიმოვანი მჟავების კონცენტრაციაზე ქალის 

რძეში. მრავალრიცხოვან კლინიკურ კვლევებში სავარაუდოა, მაგრამ ბოლომდე არ 

დადასტურებულა n-3 LCPUFA-ს ზეგავლენა ჩვილის თავის ტვინის განვითარებაზე168. 

მიუხედავად სარწმუნო მტკიცებულებების ნაკლებობისა, ამერიკის პედიატრიული აკადემია 

რეკომენდაციას იძლევა, მეძუძურმა ქალმა მიიღოს 200-300მგ n-3 LCPUFA (მაგალითად, DHA), 

რძეში საკმარისი კონცენტრაციით DHA-ს უზრუნველყოფის მიზნით169. კვირაში ერთი ან ორი 

ულუფა ცხიმიანი თევზის მოხმარება უზრუნველყოფს DHA-ს მითითებული რაოდენობის 

მიღებას. 

დედის რძის ცხიმოვანი მჟავების შემადგენლობის სხვა ვარიანტები კლინიკურად ნაკლებ 

მნიშვნელოვანია. მაგალითად, დედებს, რომლებიც დაბალ ცხიმიან დიეტას იცავენ, რძეში 

საშუალოჯაჭვიანი ცხიმოვანი მჟავების ფრაქციის უფრო მაღალი შემცველობა აქვთ, ვიდრე 

ქალებს, რომელთა დიეტაც შეიცავს დიდი რაოდენობით ცხიმს170. ნაწილობრიც 

ჰიდროგენიზებული ცხიმის და ზეთის მოხმარება ასევე მოქმედებს დედის რძის ცხიმოვანი 

მჟავების შემადგენლობაზე. მაგალითად, ლინოლის მჟავას კონცენტრაცია უფრო მაღალია ვეგანი 

დედების რძეში, არავეგეტარიანელი ქალების რძესთან შედარებით. თუმცა, დიეტა, როგორც ჩანს, 

არ მოქმედებს ქოლესტეროლისა და ფოსფოლიპიდების შემადგენლობაზე დედის რძეში. 

 ცხიმში ხსნადი ვიტამინები – ცხიმში ხსნადი ვიტამინების კონცენტრაცია დედის რძეში მცირდება 

დედის ვიტამინების დეფიციტის დროს და მატულობს ვიტამინების დამატების შედეგად. 

D ვიტამინის კონცენტრაცია დედის რძეში შედარებით დაბალია, რაც კიდევ უფრო მეტად 

მცირდება მუქი პიგმენტაციის კანის მქონე ქალებში ან მზის სხივების შემცირებული 

ზემოქმედების პირობებში, რასაც თან სდევს დედის D ვიტამინის დეფიციტის განვითარება171. 

შესაბამისად, ყველა ჩვილს სჭირდება D ვიტამინის დამატება რაქიტის პრევენციის მიზნით, რაც 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ჩვილებისთვის, რომელთა დედებსაც აღენიშნებათ D 

ვიტამინის დეფიციტი.  

K ვიტამინის კონცენტრაცია დედის რძეში ცვალებადობს ქალის მიერ საკვებში მოხმარების 

მიხედვით, მაგრამ ზოგადად დაბალია. შედეგად, ახალშობილები იმყოფებიან  K-ვიტამინის 

დეფიციტით გამოწვეული სისხლდენის განვითარების რისკის ქვეშ, რისი პრევენციაც 

შესაძლებელია K ვიტამინის დანიშვნით ბავშვის დაბადებისას. 

A ვიტამინის კონცენტრაცია ქალის რძეში ასევე ცვალებადობს საკვებში მისი მოხმარების 

მიხედვით. განვითარებულ ქვეყნებში კლინიკურად მნიშვნელოვანი A ვიტამინის დეფიციტის 
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განვითარება იშვიათია, თუ არ არის თანმხლები მალაბსორბციის მდგომარეობა. მსოფლიოს იმ 

ნაწილში, სადაც A ვიტამინის დეფიციტი ენდემურია, A ვიტამინის რუტინული დანიშვნა 

მეძუძური ქალებისთვის, ახალშობილებისა და 6 თვემდე ასაკის ჩვილებისთვის მეტად აღარ არის 

რეკომენდებული. ეს გადაწყვეტილება ეყრდნობა კვლევებს, რომელთაც აჩვენეს, რომ A ვიტამინის 

დანიშვნას არ ახლავს თანმიმდევრული სარგებელი ჯანმრთელობისთვის და შესაძლოა, ჰქონდეს 

გვერდითი ეფექტები მცირე ასაკის ჩვილებში. A ვიტამინის მაღალი დოზების დანიშვნა 

რეკომენდებულია 6-59 თვის ბავშვებისთვის იმ პირობებში, სადაც A ვიტამინის დეფიციტი 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემას წარმოადგენს. 

 წყალში ხსნადი ვიტამინები – წყალში ხსნადი ვიტამინების კონცენტრაცია დედის რძეში ასევე 

დამოკიდებულია ქალის კვებაზე და მცირდება ვიტამინების დეფიციტისას. თუმცა, ამ 

ვიტამინების კონცენტრაცია დედის რძეში რეგულირდება ისე, რომ ის არ აჭარბებს ზედა ზღვარს, 

იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც დედა ძალიან დიდი რაოდენობით მოიხმარს მათ.172 მაგალითად, C 

ვიტამინის და თიამინის (B1 ვიტამინის) კონცენტრაცია დედის რძეში რჩება დაახლოებით 160 

მგ/ლ და 200 მკგ/ლ, შესაბამისად. 

ამ ვიტამინების შემცველობა ქალის რძეში მცირდება დეფიციტის შემთხვევაში და აღდგება 

დამატების შედეგად. მაგალითად, თიამინის დეფიციტის (ბერიბერის) მქონე ქალებში, რძეში 

თიამინის კონცენტრაცია დაბალია. B6 ვიტამინის (პირიდოქსინის) კონცენტრაცია რძეში ასევე 

სწრაფად რეაგირებს ქალის მიერ საკვებში მისი მოხმარების ცვლილებაზე173. 

ფოლიუმის მჟავის სეკრეცია დედის რძეში უპირატესად ქალის მარაგებიდან ხდება. თუმცა, რძეში 

მისი კონცენტრაცია მცირდება მძიმე დეფიციტის დროს და აღდგება ფოლიუმის მჟავის 

დამატების შემდეგ.  

B12 ვიტამინის კონცენტრაცია დედის რძეში ასევე მცირდება დეფიციტის დროს, რომელიც 

შეიძლება განვითარდეს ვეგეტარიანელ, ნაკვებობა დაქვეითებულ და ლატენტური 

პერნიციოზული ანემიის მქონე ქალებში, აგრეთვე პაციენტებში კუჭის შუნტირების ოპერაციით. 

აღწერილია განვითარების შეუქცევადი შეფერხების კლინიკური შემთხვევები ბავშვებში, 

რომლებიც ექსკლუზიურად იკვებებოდნენ B12-ვიტამინის დეფიციტის მქონე დედის რძით174. 

შესაძლოა, მიზანშეწონილი იყოს ლაქტაციის პერიოდში დედის B12 ვიტამინის სტატუსის 

მონიტორინგი, ხოლო დეფიციტს შემთხვევაში B12 ვიტამინის პერორალური ან პარენტერალური 

ფორმების დამატება. 

 მინერალების შემცველობა – არაორგანული კომპონენტების უმეტესობის დონე დედის რძეში არ 

არის დამოკიდებული დედის კვებაზე ან სისხლში მათ კონცენტრაციაზე, თუმცა ზოგიერთი 

მიკროელემენტის მოხმარება მოქმედებს რძეში მათ შემცველობაზე. კალციუმის, ფოსფორის და 

მაგნიუმის კონცენტრაცია რძეში არ არის დამოკიდებული დედის პლაზმაში მათ დონეზე და 

მნიშვნელოვნად არ იცვლება ქალის მიერ საკვებში მოხმარების მიხედვით.175 რკინის, სპილენძის 

და თუთიის დონე ქალის რძეში ასევე არ არის დამოკიდებული დედის მიერ საკვებში მოხმარების 

სტატუსზე. 
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თუმცა, ზოგიერთი მინერალის შემცველობა დედის რძეში დაკავშირებულია ქალის ნუტრიციულ 

სტატუსთან: ერთ-ერთ კვლევაში რძეში სელენის კონცენტრაცია შეესაბამებოდა ქალის პლაზმურ 

კონცენტრაციას და იცვლებოდა საკვებში ამ ელემენტის მოხმარების შესაბამისად176. იოდის 

შემცველობა დედის რძეში, ასევე დამოკიდებულია დედის მიერ საკვებში მოხმარებაზე. 

იოდდეფიციტის პირველადი რისკფაქტორებია კვება იოდირებული მარილის ან რძის 

პროდუქტების გარეშე. საკვებთან დაკავშირებული იოდდეფიციტი, შესაძლოა გაუარესდეს 

თამბაქოს მოწევით, რკინის დეფიციტით და სკვებად დიდი რაოდენობით ისეთი პროდუქტების 

მოხმარებით, რომლებიც ცნობილია გოიტროგენების სახელით და ზემოქმედებენ ფარისებრი 

ჯირკვლის ჰორმონების პროდუქციაზე. ასეთებია, მაგალითად, ბრუსელის კომბოსტო, 

ყვავილოვანი კომბოსტო, ფოთლოვანი კომბოსტო და ბროკოლი177. როგორც იოდდეფიციტს, ისე 

იოდის სიჭარბეს შეუძლია ნეონატალური ჰიპოთირეოზის გამოწვევა.178 

 

ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული გავრცელებული პრობლემები და მათი მართვა 

 

ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული პრობლემების პრევენცია და მინიმალიზაცია 

ბევრი დედა განიცდის გარკვეულ სირთულეს ძუძუთი კვების დროს, განსაკუთრებით, 

ლაქტაციის პროცესის ჩამოყალიბების ადრეულ სტადიაზე (იხილეთ ცხრილი N11 ).  ეს 

პრობლემები, როგორც წესი, უმნიშვნელოა და ადვილად მართვადია რჩევისა და დახმარების 

საშუალებით. თუმცა, პრობლემა, რომელიც უმნიშვნელოდ ეჩვენება სამედიცინო პერსონალს, 

შესაძლოა, რთული იყოს ჩვილის მშობლებისთვის. ადეკვატური მხარდაჭერა საზოგადოებასა და 

ზოგად საექიმო პრაქტიკაში - განსაკუთრებით, ლაქტაციის კონსულტანტების და სხვა 

ტრენირებული სპეციალისტების გამოყენებით - მნიშვნელოვანია ძუძუთი კვების პრობლემებსა 

და გამოსავალზე ზემოქმედების თვალსაზრისით88.   

ცხრილი N11 : ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული პრობლემების გავრცელება (%)  

ჩვილის ასაკი (კვირებში)  

პრობლემა სამშობიარო

ში 

2  6  10  14  18  

მტკივნეული ან 

/და დახეთქილი 

დვრილები 

46.8  15.8  5.0  2.3  2.2  0.8  

სარძევე 

ჯირკვლების 

გაჯირჯვება 

22.3  2.3  1.2  0.3  0.0  0.0  

მასტიტი –  2.1  5.0  3.2  1.1  1.2  

წოვის სირთულე  7.0  3.6  0.3  0.0  0.0  0.0  

წონის მატების 

არარსებობა  

2.7  0.5  0.3  0.3  1.1  0.0  

შენიშვნა: n=566 სამშობიაროში და მცირდება 218-მდე 24 კვირის ასაკში  
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ძუძუთი კვებაზე მოქმედი დედის ფაქტორები 

აღსანიშნავია, რომ მეცნიერული მტკიცებულებების ხარისხი ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული 

პრობლემების შესახებ ზოგჯერ დაბალი ხარისხისაა და შესაბამისად, ამ თავში მითითებული 

ინფორმაცია ხშირად ეყრდნობა კლინიკურ პრაქტიკას.  

ჩვილის მოვლის მნიშვნელოვანი პირობაა ჰიგიენის ბაზისური წესების დაცვა. დედებს უნდა 

ერჩიოთ კარგად დაიბანონ ხელები საპნით და წყლით ბავშვისთვის საფენის გამოცვლის შემდეგ 

და მკერდზე შეხებამდე ან გამოწველილი რძის მომზადებამდე.    

დვრილების ტკივილი და ნახეთქები 

დვრილების ტკივილი და დისკომფორტი მეძუძური ქალების გავრცელებული პრობლემაა, 

განსაკუთრებით ხშირია მშობიარობიდან პირველ დღეებში, პიკით მესამე დღეს. ის ძუძუთი 

კვების მიტოვების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მიზეზს წარმოადგენს179. ადრეული 

პერიოდის სირთულეების სიხშირის მიუხედავად, დვრილების გახანგრძლივებული ტკივილი 

ნორმალური არ არის და შესაძლოა პრობლემის ნიშანს წარმოადგენდეს. დვრილი საკმაოდ 

დაუცველია ტრავმისა და ბაქტერიების განმეორებითი ზემოქმედების გამო.     

დადგენილია დვრილების ტკივილის მრავალი მიზეზი, რომელიც შესაძლოა განპირობებული 

იყოს როგორც დედასთან, ისე ჩვილთან დაკავშირებული ფაქტორებით:  

 კანის დაავადება (ეგზემა, რძიანა)  

 კვებითი დეფიციტი 

 ბრტყელი ან ჩაბრუნებული დვრილი 

 დვრილის ფარების გამოყენება 

 დვრილზე სინათლისა და ჰაერის მოხვედრის ნაკლებობა 

 სარძევე ჯირკვლის გამაგრება 

 დვრილის ვაზოსპაზმი (რეინოს ფენომენი)  

 ჩვილის არასწორი პოზიცია მკერდთან 

 წოვის არასწორი შეწყვეტა  

 არასწორი გამოწველა 

 არასწორი წოვითი აქტივობა 

 პირის ღრუს ან სასის ანომალიები 

დვრილის ტკივილი, ასევე, შეიძლება გამოიწვიოს Staphyloccus aureus-ით ადგილობრივმა 

ინფექციამ. 

დვრილების ტკივილის პრევენციისა და მკურნალობის მიზნით მრავალფეროვანი 

ინტერვენციებია მოწოდებული. ძუძუსთან სწორ  პოზიციასა და  მოჭიდებაზე ანტენატალური 

განათლება წარმოადგენს ჩარევას, რომლის სასარგებლოდაც დღეისათვის ყველაზე მეტი 

სარწმუნო მტკიცებულება არსებობს და რეკომენდებულია ძუძუთი კვებასთან ასოცირებული 

პრობლემების პრევენციის მიზნით. მტკიცებულებები, ასევე, მეტყველებს ადრეული 

პოსტნატალური განათლების სასარგებლოდ. დვრილების ტკივილის მკურნალობის მიზნით 
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გამოყენებული გავრცელებული მეთოდებია თბილი კომპრესები, დედის რძის აპლიკაცია ან ჩაის 

საფენები. მტკიცებულებები თბილი წყლის კომპრესების სასარგებლოდ იხრება. არ არსებობს 

საკმარისი მტკიცებულება მკერდის დამცავი ფარების, აეროზოლების, ჰიდროგელის ნახვევების, 

მოდიფიცირებული ლანოლინის, კოლაგენაზის და/ან დექსპანთენოლის გამოყენების 

სასარგებლოდ180. 

ზოგადი მართვა – მოიცავს დვრილების დაზიანების პრევენციას და ტრავმირებული დვრილის 

მკურნალობას. 

პრევენცია 

- დვრილის ტრავმის პრევენციის ყველაზე ეფექტური მეთოდია ჩვილის სწორი პოზიცია და 

მოჭიდება ძუძუზე. 

- სამშობიაროდან გაწერამდე დედას უნდა მიეცეს გამაფრთხილებელი რეკომენდაციები სარძევე 

ჯირკვლების გამაგრების პრევენციასთან დაკავშირებით. გაჯირჯვება მოქმედებს სწორ 

მოჭიდებაზე, რაც იწვევს დვრილის დაზიანებას. ამასთანავე, დვრილის ტკივილი იწვევს რძის 

არასათანადო გამოწველას, რის შედეგადაც ვითარდება გაჯირჯვება. 

- დვრილის ზედმეტი დასველებისა და გამაღიზიანებელი დასაბანი საშუალებების მორიდება. 

ძუძუთი კვების შემდეგ დვრილი ფრთხილად უნდა გაშრეს ჰაერზე და ქალი მოერიდოს საფენების 

გამოყენებას, რომლებიც ხელს უშლის გაშრობას. 

- პრენატალურ პერიოდში გამოვლენილი დვრილის პათოლგიები უნდა შეფასდეს ლაქტაციის 

სპეციალისტის მიერ. 

- ბავშვის პირის ღრუს ანომალიები (მაგალითად, ანკილოგლოსია) უნდა შეფასდეს სამშობიაროში 

ყოფნის დროს. 

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, როგორიცა, მაგალითად ბაციტრაცინი ან მუპიროცინი (ან 

შესატყვისი მსგავსი მალამოების არარსებობის პირობებში) და დაზიანებული მონაკვეთი იფარება 

არაწებვადი საფენით,  რითაც 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, 
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შესაძლებელია ემპირიული სოკოს საწინააღმდეგო მკურნალობის განხილვა. ამგვარ სიტუაციაში 

შესაძლოა სასარგებლო იყოს დერმოსკოპიული გამოკვლევა.   

- შესაძლოა სასარგებლო იყოს გრილი ან თბილი კომპრესები, გამოწველილი რძის აპლიკაცია 

დაზიანებულ დვრილზე და მსუბუქი ანალგეზია აცეტამინოფენის ან იბუპროფენის გამოყენებით.  

- სავარაუდოდ, ლანოლინის და სხვა საშუალებების აპლიკაცია დვრილზე არ ხასიათდება 

სარგებლით. სისტემურ მიმოხილვაში შეფასდა გლიცერინის გელის ნახვევის, მკერდის დამცავი 

ლანოლინის შემცველი ფარის, მხოლოდ ლანოლინის, მუპიროცინის შემცველი დვრილის 

მალამოს, მიკონაზოლის და ჰიდროკორტიზონის აპლიკაციის ეფექტურობა დაზიანებულ 

დვრილზე.  მიმოხილვამ  აჩვენა, რომ ამ ჩარევებიდან არც ერთი არ არის სარწმუნოდ ეფეექტური 

მეძუძურ ქალში დვრილის ტკივილის შემსუბუქების თვალსაზრისით და დვრილის ტკივილის 

ინტენსივობა მნიშვნელოვნად მცირდებოდა მშობიარობიდან 7-10 დღეში, მიუხედავად 

ჩარევისა.181 ამის მიუხედავად, ლანოლინის გამოყენების რეკომენდაცია ხშირად გაიცემა 

სამედიცინო პერსონალის მხრიდან. ითვლება, რომ მაღალი ხარისხით გასუფთავებული 

ლანოლინი ხასიათდება უსაფრთხოების უკეთესი პროფილით და შემცირებული 

ალერგიულობით სხვა ლანოლინებთან შედარებით, რადგანაც ხდება ნარჩენი პესტიციდების და 

დეტერგენტების მოცილება, ხოლო თავისუფალი ალკოჰოლის შემცველობა შემცირებულია. 

არასტერილური თაფლი შეიძლება შეიცავდეს ბოტულიზმის სპორებს და ამდენად, მისი 

აპლიკაცია დაზიანებულ დვრილებზე რეკომენდებული არ არის. 

- მაღალი კონცენტრაციის ზეთოვანი E ვიტამინის აპლიკაცია დაზიანებულ დვრილზე არ უნდა 

იქნას გამოყენებული, რადგანაც ის შეიწოვება ჩვილის მიერ და შესაძლოა ტოქსიკური აღმოჩნდეს 

მისთვის.182 

ჩვილებს კვების მექანიკური პრობლემებით, შესაძლოა, დასჭირდეთ სპეციალური ჩარევები: 

- ჩვილებში ანკილოგლოსიით, ენის ფრენოტომიით შესაძლებელია დვრილების ტკივილის 

შემცირება და ძუძუთი წარმატებული კვების ხელშეწყობა. ამის მიზეზია ის ფაქტი, რომ ეფექტური 

ძუძუთი კვება მოითხოვს ენის კოორდინირებულ მოძრაობას წინა და ვერტიკალური 

მიმართულებით.   

- ზედა ყბის ლაგამი, როგორც ჩანს, შემთხვევათა უმრავლესობაში ხელს არ უშლის ძუძუთი კვებას, 

ხოლო ლაბიალური ფრენოტომიის როლი ბოლომდე გაურკვეველია.183  

-  

დვრილის სხვა პრობლემები  

დვრილის ვაზოსპაზმი (რეინოს ფენომენი) - რეინოს ფენომენი, რომელიც წარმოადგენს 

კიდურების ვაზოსპაზმს და ხასიათდება ტკივილითა და კანის ფერის სამფაზიანი ცვლილებით 

(დაწყებული გაფერმკრთალებით, რაც შემდეგ იცვლება ციანოზით და ბოლოს ერითემით), 

შესაძლოა გამოვლინდეს დვრილზეც. შედეგად განვითარებული ტკივილი საკმარისია იმისთვის, 

რომ იმოქმედოს ძუძუთი კვების წარმატებულ განხორციელებაზე.184 სიმპტომები შესაძლოა 

გაუარესდეს არასწორი მოჭიდების ფონზე. ძალზედ მნიშვნელოვანია ამ პრობლემის დროული 

ამოცნობა. საწყისი მკურნალობა მოიცავს რეინოს რეაქციის ტრიგერების (ტიპიურად სიცივის და 

აგრეთვე, ტრავმის) თავიდან აცილებას. ტკივილის შემსუბუქების მიზნით შესაძლოა ეფექტური 
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იყოს სათბურის დადება. თუ აღნიშნული მეთოდები წარუმატებელია, შესაძლებელია 

ნიფედიპინით მკურნალობის განხილვა, რომელიც ამ შემთხვევაში ხასიათდება ეფექტურობითა 

და უსაფრთხოებით. 

 

დვრილის ფორმის ვარიაციები 

ქალების უმრავლესობის დვრილის ფორმა აბსოლუტურად ადეკვატურია ძუძუთი კვებისთვის. 

არსებობს შეზღუდული მტკიცებულებები, რომ ქალთა დაახლოებით 8-10%-ს აქვს ბრტყელი, 

არაწევადი ან ჩაბრუნებული დვრილი (მტკიცებულების ხარისხი D).185 ამ ქალების ნაწილისთვის 

დვრილის სხვადასხვა ფორმა შესაძლოა ძუძუთი კვების წარუმატებლობის მიზეზი იყოს, რაც 

მოქმედებს ჩვილის მიერ რძის მიღებასა და მის ზრდაზე.   

დვრილზე ჩატარებული ქირურგიული ჩარევა ან პირსინგი შესაძლოა დისკომფორტს უქმნიდეს 

დედას, ქმნიდეს დაბრკოლებას  მოჭიდებისა და წოვის განხორციელებისთვის, აგრეთვე 

წარმოადგნდეს პოტენციურ რისკს ჩვილისთვის, რომ ვერ მიიღოს სათანადო რაოდენობის რძე, თუ 

სადინარები დაზიანებულია და რძის პროდუქცია - შემცირებული.186  

მტკიცებულებები ანტენატალურ პერიოდში დვრილების მომზადებასთან დაკავშირებით 

შეზღუდულია და ზოგადად რეკომენდებული არ არის, რადგანაც არსებობს მოსაზრებები იმასთან 

დაკავშირებით, რომ აღნიშნულმა ქმედებამ შესაძლოა გამოიწვიოს საშვილოსნოს შეკუმშვა და 

ნაადრევი მშობიარობის რისკის გაზრდა. დვრილის ფორმის მნიშვნელოვანი ვარიაციების მქონე 

ქალთა ლაქტაციის მხარდაჭერასთან დაკავშირებული საკითხები იხილეთ ცხრილი №12 -ში. 

ცხრილი №12 : ლაქტაციის მხარდაჭერა ქალებში დვრილის მნიშვნელოვანი ვარიაციებით 

თუ სახეზეა ბრტყელი ან ჩაბრუნებული დვრილი, აუცილებელია პრობლემის დროული 

იდენტიფიცირება და დედის ინფორმირება/დახმარება პრობლემის მართვასთან დაკავშირებით.  

ძუძუთი კვების დაწყება ადრე, უპირატესად მშობიარობიდან 1 საათში, როდესაც ჩვილი 

განსაკუთრებით მონდომებით წოვს - ამ პერიოდში სწორი მოჭიდებისა და წოვის ტექნიკის 

სწავლებამ შესაძლოა შეამციროს თანმდევი პრობლემების სიხშირე.  

პირსინგის მქონე ქალთა ძუძუთი კვების პრობლემების მართვა მოიცავს ძუძუთი კვების პერიოდში 

სამკაულის მოცილებას მანამ, სანამ არ ჩამოყალიბდება სწორი მოჭიდება. თუ დედა  შფოთავს იმის 

გამო, რომ სამკაულის მოცილებამ შიძლება გამოიწვიოს პირსინგის ნახვრეტის შეხორცება, 

შესაძლებელია რეტეინერის გამოყენება. ე.წ. „ბოდი არტი“ სავარაუდოდ მნიშვნელოვანია იმ 

პირებისთვის, რომელთაც გაკეთებული აქვთ პირსინგი. ყოველი ცალკეული შემთხვევა 

იმსახურებს პატივისცემას და ინდივიდუალურ განხილვას.   

თუ ჩვილი ვერ ახერხებს ძუძუზე მოჭიდებას, აუცილებელია ხსენის გამოწველა და ბავშვისთვის 

მიცემა. 

მნიშვნელოვანია დედის მხარდაჭრა ლაქტაციის ჩამოყალიბების პროცესში. 
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ბრტყელი ან ჩაბრუნებული დვრილები — ბრტყელი ან ჩაბრუნებული დვრილი ნორმის 

ვარიანტად ითვლება (იხილეთ სურათი 7). თუმცა, ხანდახან აღნიშნული ანატომიური 

თავისებურების გამო, შეიძლება გაიზარდოს 

ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

ორი მიზეზის გამო: პირველი - ჩვილის წოვის 

რეფლექსის პროვოცირება ხდება სასის 

სტიმულაციის შედეგად. თუ დედის დვრილის 

სიგრძე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ 

მოახდინოს ჩვილის სასის სტიმულირება, ჩვილმა 

შესაძლოა არ დაიწყოს წოვა ძუძუზე მოჭიდების 

დროს და შედეგად, არ გამოიწვიოს რძის 

გადმოდინება. აღნიშნული პრობლემის 

მოსაგვარებლად დედამ შეიძლება ძუძუთი 

კვებამდე სცადოს დვრილის ფორმირება ხელით, 

ან ალტერნატივის სახით გამოიყენოს 

სპეციალური გამოსაწველი მოწყობილობა - 

ხელის, ან ელექტროტუმბო.  მეორე მიდგომაა 

დვრილის დაფარვა ზემოდან სილიკონის ფარით, 

რაც გარკვეულ სიმყარეს მატებს დვრილს და 

იწვევს სასის სტიმულაციას წოვითი რეფლექსის 

დასაწყებად, მანამ, სანამ ჩვილს ჩამოუყალიბდება 

ასოციაციური კავშირი წოვასა და მკერდთან 

ყოფნას შორის187. დვრილის ფარი შემდეგ 

შეიძლება მოიხსნას კვების პერიოდში და/ან 

დედა-შვილმა შეიძლება სცადონ კვების დაწყება ფარის გარეშე, როგორც კი ძუძუთი კვების 

პროცესი სათანადოდ ჩამოყალიბდება.  

- მეორეც, ბრტყელი ან ჩაბრუნებული დვრილი შეიძლება ხელს უშლიდეს ჩვილს ძუძუზე 

მოჭიდებაში დვრილის „დაჭერის“ ან გახეხვის გარეშე, რაც იწვევს დვრილის ტკივილს და/ან 

არაეფექტურ რძის დინებას. ამ ჩვილებისთვის ასიმეტრიული მოჭიდება განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია და კომფორტული, ეფექტური მოჭიდების მისაღწევად შესაძლოა, საჭირო 

გახდეს კუთხის გაზრდა, რომლითაც დედა ბავშვს უახლოვებს მკერდს. 

ჩაბრუნებული ან ბრტყელი დვრილის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პრობლემის დროული 

ამოცნობა და ლაქტაციის ექსპერტის დახმარება ძუძუთი კვების საწყის სტადიაზე. ამასთანავე, 

ასეთი ქალის ჩვილებს ესაჭიროებათ უფრო მკაცრი მონიტორინგი, რძის ადეკვატური 

რაოდენობით მიღების უზრუნველსაყოფად. 

დერმატიტი და ეკზემა - მეძუძური ქალის დვრილზე შესაძლოა განვითარდეს დერმატიტი ან 

ეკზემა. ამ მდგომარეობებს ახასიათებს ქავილი, ჰიპერემია და მშრალი, აქერცვლადი კანი, თუმცა, 

სურათი 7. ბრტყელი ან ჩაბრუნებული დვრილი 
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ხანდახან, შესაძლოა, აღინიშნებოდეს „სველი“ ექსუდატიც. რეკომენდებულია ეკზემისა და 

დერმატიტის დიფერენცირება იმის მიხედვით, ალერგიულია თუ ქიმიური:  

- ატოპიური ეკზემა გამოხატავს ალერგიულ წინასწარგანწყობას და დვრილების დაზიანება 

ვლინდება, როგორც კანის უფრო ზოგადი დაავადების ნაწილი.  

- გაღიზიანებით გამოწვეული კონტაქტური დერმატიტი წარმოადგენს ქიმიურ რეაქციას, 

რომელიც ვითარდება დვრილზე მოხვედრილი ნივთიერების საპასუხოდ.   

- ალერგიული კონტაქტური დერმატიტი წარმოადგენს დაყოვნებულ ჰიპერმგრძნობელობის 

რეაქციას დვრილთან კონტაქტირებულ ალერგენზე - მაგალითად, დვრილის მალამოს ან 

ჩვილის პირის ღრუში არსებული საკვების კომპონენტზე.188   

დვრილის და მკერდის ეკზემისა და დერმატიტის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები 

იხილეთ ცხრილი №13  

ცხრილი №:13 დვრილისა და მკერდის ეკზემის და დერმატიტის მართვა 

მოერიდეთ საპნისა და დვრილის კრემების გამოყენებას, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც 

საჭიროა კანდიდოზური ინფექციის მკურნალობა  

თუ კანდიდოზური ინფექციის სამკურნალო დვრილის კრემი პრობლემის სავარაუდო 

გამომწვევია, სცადეთ სხვა სოკოს საწინააღმდეგო საშუალების გამოყენება. 

ჩვილის პირის ღრუში საკვები ალერგენებთან კონტაქტის თავიდან აცილების მიზნით ძუძუთი 

კვება განახორციელეთ მყარი საკვების მიცემამდე, ან გამოავლეთ ბავშვს პირში წყალი.  

ჩვილზე მავნე ზეგავლენის შემცირების მიზნით, ტოპიკური კორტიკოსტეროიდების გამოყენება 

რეკომენდებულია მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში 

საჭიროების შემთხვევაში რეკომენდებულია სპეციალისტის კონსულტაცია. 

 

 

 

მკერდის გაჯირჯვება - წარმოადგენს მკერდის გადიდებას და გამკვრივებას, რომელიც ვითარდება 

რძის პროდუქციის მატებასთან ერთად, ტიპიურად მშობიარობიდან მე-3-მე-5 დღეს, როდესაც 

ლაქტაცია სათანადოდ ჩამოყალიბებული არ არის, რასაც თან სდევს სარძევე ჯირკვლების 

გადავსება. სარძევე ჯირკვლების სისავსის შეგრძნება ნორმალური ფიზიოლოგიური მოვლენაა, 

როდესაც რძე თავდაპირველად იწყებს „მოსვლას“.  

ბევრი ქალი აღნიშნავს მკერდის გაჯირჯვებას, რომელიც ასოცირებულია დისკომფორტსა და 

ტკივილთან ლაქტაციის საწყის პერიოდში, რაც შეიძლება ძუძუთი კვების პრობლემებზე 

მიუთითებდეს. ეფექტური მართვის გარეშე, პრობლემა შესაძლოა, ძალზედ სტრესული იყოს და 

საბოლოო ჯამში გამოიწვიოს მასტიტის ან მკერდის აბსცესის განვითარება.189 

ფაქტორები, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს მკერდის გაჯირჯვებას: 

i. II სტადიის ლაქტოგენეზი (სეკრეტორული აქტივაცია) უფრო სწრაფად ვითარდება მრავალ 

ნამშობიარებ ქალებში პირველად მშობიარეებთან შედარებით და ხასიათდება უფრო სწრაფი 

ნორმალიზაციის ტენდენციით.    
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ii. საკეისრო კვეთა - ერთ-ერთ კვლევაში ქალებს საკეისრო კვეთით გაჯირჯვების პიკი 

აღენიშნებოდათ 24-48 საათით გვიან, ვიდრე ვაგინალურად ნამშობიარებს.190. აღნიშნულ 

კვლევებში საკეისრო კვეთით ნამშობიარები ქალები, ასევე, მნიშვნელოვნად უფრო გვიან 

იწყებდნენ ძუძუთი კვებას, ვიდრე საშოსმხრივ ნამშობიარები ქალები, თუმცა ამ დაგვიანების 

ზეგავლენა ადეკვატურად არ შესწავლილა.   

iii. მშობიარობის პერიოდში გამოყენებული ინტრავენური სითხეების დიდი რაოდენობა, როგორც 

ჩანს, ასოცირებულია დედის მიერ მკერდის სისავსისა და დაჭიმულობის უფრო ადრეულ და 

გახანგრძლივებულ შეგრძნებასთან, ისევე როგორ მკერდის გამოხატულ შესიებასთან, რომელიც 

გრძელდება მშობიარობიდან მე-9 დღის შემდეგ191.  

iv. პრემენსტრუალური სინდრომი (მენსტრუაციის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე  

გამოვლენილი ისეთი ემოციური და ფიზიკური სიმპტომების ერთობლიობა, როგორიცაა, 

მაგალითად, გუნება-განწყობის გაუარესება, სარძევე ჯირკვლების მტკივნეულობა, ან 

შებერილობა) - ერთ-ერთი კვლევის საფუძველზე სავარაუდოა, რომ ქალები, რომელთაც 

გამოხატული აქვთ პრემენსტრუალური სინდრომი მკერდის ტკივილის და გამკვრივების სახით, 

მეტად მიდრეკილი არიან მკვეთრად გამოხატული გაჯირჯვების განვითარებისკენ მშობიარობის 

შემდგომ პერიოდში192.  

v. ქალებს, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ სარძევე ჯირკვლის ნებისმიერი ქირურგიული ოპერაცია 

ან სიმსივნური წარმონაქმნის ამოკვეთა, ხშირად უვითარდებათ გაჯირჯვება და ამდენად, 

აუცილებელია მათთვის გამაფრთხილებელი რეკომენდაციების მიწოდება შესაძლო პოტენციური 

გართულების შესახებ.    

vi.მშობიარობის ხანგრძლივობის, ნაადრევი მშობიარობის და ანესთეზიისთვის გამოყენებული 

მეთოდების ზეგავლენა ბოლომდე ნათელი არ არის.  

გაჯირჯვების პრევენციის მეთოდებთან დაკავშირებით სარწმუნო მტკიცებულებები 

შეზღუდულია. ამერიკის ძუძუთი კვების აკადემია რეკომენდაციას იძლევა, ქალმა კვების დროს 

მთლიანად დაცალოს ერთი ძუძუ და მომდევნო კვებისთვის გამოიყენოს მეორე სარძევე 

ჯირკვალი193.  

სხვადასხვა კვლევებში შეფასებულია მრავალრიცხოვანი მეთოდები გაჯირჯვების მკურნალობის 

მიზნით, თუმცა სარწმუნო მტკიცებულებები რომელიმე კონკრეტული მეთოდის სასარგებლოდ 

შეზღუდულია. განიხილება როგორც ფარმაკოლოგიური, ისე არაფარმაკოლოგიური ჩარევები, 

როგორიცაა კომპრესიული ნახვევი, ცივი საფენი, კომბოსტოს ცივი ფოთლების აპლიკაცია, 

ულტრაბგერა, აკუპუნქტურა და ანალგეზიური საშუალებები (მაგალითად, იბუპროფენი ან 

პარაცეტამოლი). სამშობიაროში ჩატარებული ერთჯერადი კონსულტირება ნაკლებად ეფექტური 

აღმოჩნდა სიმპტომების შემსუბუქებაში დახმარების თვლასაზრისით, რაც შესაძლო უწყვეტი 

მხარდაჭერის საჭიროებაზე მიუთითებს194. გაჯირჯვების მართვის შესაძლო მეთოდები იხილეთ 

ცხრილი №14 -ში. 

რომელიმე სპეციფიკური ჩარევის სასარგებლოდ მეტყველი მტკიცებულებების არ არსებობის 

პირობებში რეკომენდებულია დედის მხარდაჭრა ძუძუთი კვების ინიცირებისას, 

განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით სწორ მოჭიდებასა და წოვის ტექნიკაზე.  
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ცხრილი №14 . სარძევე ჯირკვლების გაჯირჯვების მართვა 

ძუძუთი კვებამდე დედის მიერ რძის ხელით გამოწველა, რათა სარძევე ჯირკვალი დარბილდეს, 

დედამ თავი კომფორტულად იგრძნოს და ჩვილი ადეკვატურად მოეჭიდოს ძუძუს.  

თუ გაჯირჯვება გრძელდება 1-2 დღეზე მეტად, განსაკუთრებით, ლაქტაციის პირველ დღეებში, 

შესაძლებელია კვების შემდეგ ელექტროტუმბოს მეშვეობით ორივე ძუძუს გამოწველა - ეს 

ერთჯერადი სტრატეგია ამსუბუქებს სიმპტომებს და ჩვილს უადვილებს მოჭიდებას შემდგომი 

კვების დროს.  

ახალშობილი შესაძლოა იკვებებოდეს 8-12-ჯერ 24 საათის განმავლობაში, მათ შორის, 

რამდენჯერმე ღამით - თუ დედა-შვილი განცალკევებული არიან, აუცილებელია რძის სრული 

გამოწველა (ჩვეულებრივ, იმდენჯერ, რამდენჯერაც ჩვილი იკვებება)  

გაჯირჯვება კლებულობს დროთა განმავლობაში, თუმცა აღნიშნული რჩევების გამოყენება 

შესაძლებელია ლაქტაციის ნებისმიერ ეტაპზე, როდესაც ვითარდება სარძევე ჯირკვლების 

გაჯირჯვება.  

 

სარძევე ჯირკვლების ანთებითი დაავადებები 

მასტიტი 

მასტიტი გავრცელებული პათოლოგიაა მეძუძურ ქალებში; პროსპექტული კვლევებიდან 

მიღებული მონაცემების საფუძველზე მისი გავრცელება დეფინიციისა და მშობიარობის შემდგომი 

მეთვალყურეობის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, 3%-დან 20%-მდე მერყეობს195. შემთხვევათა 

უმრავლესობა მშობიარობიდან პირველი 6 კვირის განმავლობაში ვითარდება, თუმცა მასტიტის 

განვითარება შესაძლებელია ლაქტაციის ნებისმიერ პერიოდში. 

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 

ავადმყოფობასთან196. თუმცა, მასტიტი ზოგადად წარმოადგენს სარძევე ჯირკვლის ანთებას, 

რომელიც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ბაქტერიული ინფექციით ან არაბაქტერიული  

მიზეზით.  ჰიპერემია, ტკივილი და გახურება შესაძლებელია გამოვლინდეს იმ შემთხვევაშიც, 

როდესაც სარძევე ჯირკვლის მონაკვეთი გაჯირჯვებული ან „დახშული“/“ბლოკირებულია“, 

თუმცა არ არის აუცილებელი ინფექციის არსებობა. პროცესი პროგრესირებს გაჯირჯვებიდან 

არაინფექციურ მასტიტამდე, შემდეგ ინფექციურ მასტიტამდე და სარძევე ჯირკვლის აბსცესამდე. 

ქვემოთ ჩამოთვლილმა ფაქტორებმა შესაძლოა ხელი შეუწყონ მასტიტის განვითარებას. იმ ფაქტის 

გარდა, რომ ეს ფაქტორები იწვევენ რძის შეგუბებას, მტკიცებულებები სხვა ურთიერთკავშირის 

შესახებ ნაკლებად სარწმუნოა: 

- დაზიანებული დვრილი, განსაკუთრებით, Staphylococcus Aureus-ით კოლონიზაციის 

შემთხვევაში; 

- იშვიათი  ან რეჟიმული კვება;  

- კვების გამოტოვება; 

- არასწორი მოჭიდება,  სუსტი ან არაკოორდინირებული წოვითი რეფლექსი, რასაც თან სდევს 

რძის არასაკმარისი გამოწველა;  

- დედის ან ბავშვის ავადმყოფობა; 

- რძის ჭარბი პროდუქცია; 

- ძუძუდან სწრაფი მოშორება; 

- ზეწოლა მკერდზე (მაგალითად, მოჭერილი ბიუსტჰალტერი ან მანქანის ღვედი);   
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- ე.წ. „თეთრი ლაქა“ დვრილზე ანუ დვრილის დახშული სადინარი: რძის „ბუშტუკი“ 

(ადგილობრივი ანთებითი პასუხი); ეს დაზიანება დაახლოებით ქინძისთავის ზომისაა, 

გარშემორტყმულია ანთებითი ქსოვილით და შესაძლებელია გამოიწვიოს ტკივილი ძუძუთი 

კვების დროს. 

- დედის გადაღლა და სტრესი. 

 

მასტიტის დიაგნოსტიკის მიზნით ლაბორატორიული გამოკვლევები რუტინულად არ 

გამოიყენება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციას იძლევა ჩატარდეს დედის 

რძის ბაქტერიოლოგიური კულტურის და მგრძნობელობის გამოკვლევა, თუ:197  

- 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. 

 

მასტიტის მართვის ძირითადი მეთოდი რძის ეფექტური გამოწველაა. 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 უკეთ დრენირებას;   

- ბავშვის კვების პერიოდში მკერდის ნაზმა მასაჟმა საკვები ზეთით ან არატოქსიკური 

ლუბრიკანტით შესაძლოა ასევე ხელი შეუწყოს რძის გადმოდინებას. 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. 

არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მასტიტის მქონე დედის რძით კვების  გაგრძელება  უქმნის 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ  რაიმე რისკს ჯანმრთელ, დროულ ახალშობილს.  

ქალებმა, რომლებსაც არ შეუძლიათ ძუძუთი კვების გაგრძელება, უნდა გამოიწველონ რძე ხელით 

ან გამოსაწველი ხელსაწყოთი, რადგანაც ძუძუთი კვების უეცარ შეწყვეტას აბსცესის განვითარების 

უფრო მაღალი რისკი ახლავს, ვიდრე კვების გაგრძელებას198. 

 

დამხმარე საშუალებები 

დედის მოსვენება, სითხეების და საკვების ადეკვატური მიღება მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია. 

ადეკვატური მოსვენებისთვის დედას შესაძლოა ბინაზე გაწერისას დასჭირდეს დახმარება სახლის 

საქმეებში. ძუძუთი კვების დაწყებამდე სათბურის აპლიკაცია ან თბილი შხაპი ეხმარება ქალს რძის 

გადმოდინებასა და რძის ნაკადის უზრუნველყოფაში. კვების ან რძის გამოწველის დასრულების 

შემდეგ ცივი საფენის აპლიკაცია სარძევე ჯირკვალზე ამცირებს ტკივილს და შეშუპებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ მასტიტის მქონე ქალთა უმრავლესობის მდგომარეობის მართვა 

შესაძლებელია განხორციელდეს ამბულატორიულ პირობებში, ჰოსპიტალიზაციის 

გათვალისწინება აუცილებელია იმ ქალებში, რომელთა ზოგადი მდგომარეობა მძიმეა, 
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ესაჭიროებათ ინტრავენური ანტიბიოტიკოთერაპია და/ან არ გააჩნიათ ბინაზე მკურნალობის 

შესაბამისი პირობები. აუცილებელია დედა-შვილის ერთად მოთავსება ძუძუთი კვების 

გაგრძელების მიზნით. 

 

ფარმაკოლოგიური მართვა 

მიუხედავად იმისა, რომ მეძუძურ ქალებს ხშირად არ სურთ მედიკამენტების მიღება, ჩვენების 

შემთხვევაში, მასტიტის დროს გამოიყენება შესაბამისი  მედიკამენტური თერაპია.  

  

ანალგეზია აუმჯობესებს რძის გადმოდინების რეფლექსს და რეკომენდებულია მისი გამოყენება. 

ისეთი ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტი, როგორიცაა იბუპროფენი, 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 კვებასთან199. 

 

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.197 მსოფლიოში 

ინფექციური მასტიტის უხშირესი გამომწვევია S. aureus. უფრო იშვიათად ეტიოლოგიური 

ფაქტორი შეიძლება იყოს Streptococcus ან Escherichia coli.  
უპირატეს ანტიბიოტიკს, ჩვეულებრივ წარმოადგენს პენიცილინაზა-რეზისტენტული 

პენიცილინები, როგორიცაა, მაგალითად, დიკლოქსაცილინი ან ფლუკლოქსაცილინი 500მგ 

ოთხჯერ დღეში პერორალურად, ან ლოკალური ანტიბიოტიკორეზისტენტობის 

გათვალისწინებით. პირველი რიგის მკურნალობის სახით ასევე მისაღებია პირველი თაობის 

ცეფალოსპორინები, მაგრამ ნაკლებ უპირატესად ითვლება მათი უფრო ფართო დაფარვის 

სპექტრის გამო. 

ცეფალექსინი, ჩეულებრივ, უსაფრთხოა ქალებში პენიცილინზე საეჭვო ალერგიით, მაგრამ 

პენიცილინის მიმართ ძლიერი ჰიპერმგრძნობელობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება 

კლინდამიცინს200. 

ღვიძლის მხრივ მოსალოდნელი გვერდითი ეფექტები როგორც ჩანს, ნაკლებად აქვს გამოხატული 

დიკლოქსაცილინს, ვიდრე ფლუკლოქსაცილინს. მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაცია იძლევა 

რეკომენდაციას 10-14 დღიანი ანტიბიოტიკოთერაპიის კურსის საჭიროებაზე, თუმცა ეს ჩარევა 

კონტროლირებულ კვლევებში შესწავლილი არ არის.   

მასტიტის ან სარძევე ჯირკვლის აბსცესის სულ უფრო მეტ შემთხვევებში ხდება პენიცილინაზა-

რეზისტენტული პენიცილინების მიმართ რეზისტენტული S. Aureus-ის [MRSA] აღმოჩენა, 

რომელსაც სხვაგვარად მეტიცილინ-რეზისტენტულ ოქროსფერ სტაფილოკოკს უწოდებენ.201 

კლინიცისტებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია მათ საზოგადოებაში აღნიშნული ინფექციის 

არსებობის შესახებ და იმ შემთხვევაში, როდესაც მასტიტის გაუმჯობესება არ ხდება პირველი 

რიგის მკურნალობის დაწყებიდან 48 საათში, ჩაატარონ ქალის რძის ბაქტერიოლოგიური 

კულტურისა და მგრძნობელობის კვლევა.  

ამგვარი შემთხვევების მკურნალობისას აუცილებელია MRSA ლოკალური რეზისტენტობის ტიპის 

გათვალისწინება და ბაქტერიოლოგიური კვლევის პასუხის მიღებამდე შესაბამისი 

ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყება. MRSA შტამების უმრავლესობა მგრძნობიარეა ვანკომიცინის ან 

ტრიმეტოპრიმ/სულფომეტოქსაზოლის მიმართ, თუმცა შესაძლოა, რეზისტენტული იყოს 

რიფამპიცინის მიმართ202. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ MRSA რეზისტენტულია 
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მაკროლიდების და ფთორქინოლონების მიმართ, მგრძნობელობაზე ტესტირების შედეგების 

მიუხედავად.203 

როგორც სხვა ანტიბიოტიკების შემთხვევაში, განმეორებითი კურსის ფონზე იზრდება ქალის 

სარძევე ჯირკვლის და ვაგინალური კანდიდოზის განვითარების რისკი.204 

 

რეკომენდაციები ანტიბიოტიკოთერაპიასთან დაკავშირებით 

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

aureus (MRSA)-რისკფაქტორების არარსებობის პირობებში (იხილეთ ცხრილი №15) 

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. 

- მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის  ინფექციისა და მეტიცილინ-რეზისტენტული S. aureus (MRSA)-

ს რისკფაქტორების თანხლების პირობებში (იხილეთ ცხრილი №15), ეფექტური 

ანტიბიოტიკოთერაპია მოიცავს ტრიმეტოპრიმ-სულფომეტოქსაზოლს (160/800მგ) ორჯერ 

დღეში ან კლინდამიცინს 450მგ სამჯერ დღეში. 

- ტრიმეტოპრიმ-სულფომეტოქსაზოლის გამოყენება შესაძლებელია მეძუძურ ქალებში, 

რომლებიც ძუძუთი კვებავენ ბავშვს იმ პირობით, რომ ჩვილი ჯანმრთელი დროული 

ახალაშობილია 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.  

- 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 მკურნალობის გადაუდებლად დაწყების ჩვენებას.   

- 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 მკვეთრი გაუმჯობესების ფონზე,  რეკომენდებულია 

პარენტერალური ანტიბიოტიკოთერაპიის პერორალური რეჟიმით შეცვლა. 
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ცხრილი №15 . მეტიცილინ-რეზისტენტული Staphylococcus aureus (MRSA)-ით ინფიცირების 

რისკფაქტორები 

ჯანდაცვასთან ასოცირებული რისკფაქტორები 

 ჰოსპიტალიზაცია უახლოეს წარსულში 

 თავშესაფარში ყოფნა 

 ქირურგიული ჩარევა უახლოეს წარსულში 

 ჰემოდიალიზი 

MRSA დამატებითი რისკფაქტორები 

 აივ ინფექცია 

 საინექციო მედიკამენტების მოხმარება 

 ანტიბიოტიკების მოხმარება წარსულში 

MRSA აფეთქებებთან ასოცირებული რისკფაქტორები 

 პატიმრობა 

 სამხედრო სამსახური 

 საზიარო სპორტული ინვენტარის მოხმარება 

 ნემსების, სამართებლის, სხვა ბასრი საგნების საზიარო მოხმარება 

 

მეთვალყურეობა 

 

აღნიშნულ მკურნალობაზე კლინიკური პასუხი, ჩვეულებრივ სწრაფი და დრამატულია. თუკი 

ადეკვატური მართვის, მათ შორის, ანტიბიოტიკოთერაპიის მიუხედავად, მასტიტის სიმპტომები 

არ უმჯობესდება რამდენიმე დღეში, რეკომენდებულია დიფერენციული დიაგნოზის გატარება 

სხვა პრობლემებთან. 

შემდგომი კვლევების საჭიროება შეიძლება დადგეს რეზისტენტული ბაქტერიის აღმოჩენის, 

აბსცესის ფორმირების, შესაძლო მოცულობითი წარმონაქმნის, ან სადინრის კარცინომის 

არსებობის დადგენის მიზნით. ერთსა და იმავე ადგილას ორ-სამზე მეტად განვითარებული 

რეციდივის შემთხვევაშიც საჭიროა მოცულობითი წარმონაქმნის ან სხვა პათოლოგიის 

გამორიცხვა.  

 

 

გალაქტოგოგები 

გალაქტოგოგები (არ არის რეკომენდებული) – გალაქტოგოგები (ლაქტოგოგები) წარმოადგენს 

მედიკამენტებს ან სხვა ნივთიერებებს, რომლებიც მიიჩნევა დედის რძის პროდუქციის 

გამაძლიერებელ საშუალებებად. ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი რეცეპტურული 

მედიკამენტებია დოპამინის რეცეპტორების ანტაგონისტები, კერძოდ, მეთოკლოპრამიდი და 

დომპერიდონი. 
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გალაქტოგოგების რუტინული გამოყენება რეკომენდებული არ არის, რადგანაც არ არსებობს 

საკმარისი მტკიცებულებები მათი ეფექტურობის სასარგებლოდ და სამაგიეროდ, ამ საშუალებებს 

უკავშირდება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოტენციური ეფექტები. ეს საშუალებები 

არასოდეს არ უნდა იქნას გამოყენებული ნებისმიერი მოდიფიცირებადი ხელისშემშლელი 

ფაქტორის, მაგალითად, სარძევე ჯირკვლის დაცლის სიხშირის და ტექნიკის შეფასებისა და 

კორექციის სანაცვლოდ.  იმ შემთხვევაში, თუ გალაქტოგოგის დანიშვნა განიხილება პაციენტთან, 

რომელთანაც ლაქტაციის მხარდამჭერი ღონისძიებები წარუმატებელი აღმოჩნდა, მათი 

გამოყენება რეკომენდებულია სიფრთხილით, ხოლო დედები ინფორმირებული უნდა იყვნენ 

პოტენციურ გვერდით ეფექტებსა და მათი გამოყენების მხარდამჭერი მტკიცებულებების 

ნაკლებობის შესახებ. 

კვლევათა უმრავლესობა მეტყველებს გალაქტოგოგების შეზღუდულ ეფექტურობაზე რძის 

პროდუქციის მატების თვალსაზრისით. მცირე მასშტაბის რანდომიზებულ კვლევაში, სადაც 

მეთოკლოპრამიდი ეძლეოდა დროული და დღენაკლი ახალშობილების დედება 10მგ 8 საათში 

ერთხელ, განსხვავება რძის პროდუქციაში არ დაფიქსირებულა იმ დედებთან, რომლებიც 

ღებულობდნენ მეთოკლოპრამიდს, მათთან შედარებით, რომლებიც ღებულობდნენ პლაცებოს. 

ერთ-ერთ სისტემურ მიმოხილვაში დადგინდა, რომ დომპერიდონს   შეუძლია რძის პროდუქციის 

გაძლიერება ქალებში, რომლებიც იწველიან რძეს დღენაკლი ახალშობილებისთვის, მაგრამ ამ 

კვლევის შედეგების განზოგადოება არ შეიძლება, რადგანაც მიმოხილვაში ჩართული ორი კვლევა 

ჩატარებული იყო მშობიარობიდან 14 დღის შემდგომ, დედებზე, რომელთაც გაეწიათ 

სრულყოფილი დახმარება ლაქტაციის ჩამოყალიბების მიზნით205.  

ამავე დროს, მეთოკლოპრამიდისა და დომპერიდონის გამოყენება შეზღუდულია მათი 

პოტენციური გვერდითი ეფექტების და შთამომავლობაზე გრძელვადიანი ზეგავლენის რისკზე 

ინფორმაციის ნაკლებობის გამო206 

 მეთოკლოპრამიდის გამოყენებისას ჩვილზე აშკარა გვერდითი ეფექტები არ გამოვლენილა, 

თუმცა, არსებობს ლაქტაციის პერიოდში ამ მედიკამენტის გამოყენებასთან დაკავშირებული 

თეორიული ეჭვები, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მისი ცნობილი ზემოქმედების გამო.  

 დომპერიდონი მცირე კონცენტრაციით გადადის დედის რძეში და არ გადის ჰემატო-

ენცეფალურ ბარიერს. მაგრამ QT ინტერვალის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებული 

სერიოზული საფრთხის გამო, დომპერიდონი ბევრ ქვეყანაში არ გამოიყენება. დომპერიდონის 

გამოყენება განსაკუთრებით სარისკოა იმ დედებში, რომელთაც ანამნეზში აღენიშნებათ 

არითმია, QT ინტერვალის გახანგრძლივების რისკი, ღებულობენ  CYP3A4 ფერმენტების 

ინჰიბიტორებს, მაგალითად, გრეიპფრუტის წვენს ან ფლუკონაზოლს, ან პრეპარატის დიდ 

დოზას, კერძოდ, 30მგ-ზე მეტს დღეში.   

 მონაცემები მცენარეული გალაქტოგოგების გამოყენებასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო 

შეზღუდულია. ზოგიერთი მათგანი ისტორიულად ხალხური მედიცინის გამოცდილებით 

გამოიყენებოდა დედის რძის პროდუქციის გაზრდის მიზნით. გალაქტოგოგებად მოიხსენიებენ 

ისეთ მცენარეებს, როგორიცაა, მაგალითად, ფენგრიკი, ხბოსშუბლა, ბაყაყურა (Silybum 

marianum), შვრია, ბაბუაწვერა, ფეტვი, ანისული, ბაზილიკი (ბოსტნის რეჰანი), ტუხტი, 
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ცერეცოს მარცვლები,  სატაცური და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ქვეყნის 

ტრადიციის მიხედვით ლუდი გამოიყენება დედის რძის პროდუქციის გაზრდის მიზნით, 

სადაც სავარაუდოდ აქტიური ინგრედიენტის როლს ასრულებს სვია, გასათვალისწინებელია ის 

ფაქტი, რომ ალკოჰოლს შეუძლია გამოიწვიოს ლაქტაციის დათრგუნვა207. ფენგრიკი ყველაზე 

ფართოდ გამოყენებადი მცენარეული გალაქტოგოგია, მაგრამ მონაცემები მისი ეფექტურობის 

ან უსაფრთხოების შეფასების მიზნით არასაკმარისია. აღწერილია ისეთი გვერდითი ეფქტები, 

როგორიცაა დიარეა, მეტეორიზმი, ალერგიული რეაქციები და ჰიპოკალემია. ამასთანავე, 

უცნობია, ხვდება თუ არა მცენარის კომპონენტები დედის რძის მეშვეობით ჩვილის 

ორგანიზმში. როგორც ნებისმიერი მცენარეული დანამატის შემთხვევაში, მწარმოებელს არ 

მოეთხოვება ეფექტურობის დემონსტრირება და ცალკეული პროდუქტის შემადგენლობა 

ვარიაციებს განიცდის. დეტალური ინფორმაცია ფენგრიკისა და მცენარეული გალაქტოგოგების 

შესახებ ხელმისაწვდომია LactMed database-ში, რომლის განახლებაც წარმოებს აშშ მედიცინის 

ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ. 

რეკომენდაციები 

R1 შეაფასეთ დედასთან რძის დაბალი პროდუქციის შესაძლო სამედიცინო მიზეზების 

არსებობა, როგორიცაა, მაგალითად: ორსულობა, მედიკამენტები, სარძევე ჯირკვლის 

პირველადი უკმარისობა, ქირურგიული ოპერაცია სარძევე ჯირკვალზე, საკვერცხეების 

პოლიკისტოზის სინდრომი, ჰიპოთორეოზი, პლაცენტის ნაწილის ჩარჩენა, თეკა 

ლუთეინური ცისტა, პროლაქტინის სეკრეციის დათრგუნვა მშობიარობის შემდგომი 

სისხლდენის შემდეგ, თამბაქოს ან ალკოჰოლის საზიანო მოხმარება და სხვა. ამ 

მდგომარეობათა უმრავლესობის დროს გალაქტოგოგი არ უნდა დაინიშნოს 

(მტკიცებულების ხარისხი C). 

R2 შეაფასეთ და გააუმჯობესეთ სარძევე ჯირკვლის დაცლის სიხშირე და ეფექტურობა. 

გამოიყენეთ დედის რძის სინთეზის ეფექტურობის გაზრდის არაფარმაკოლოგიური 

მეთოდები.  იმ ქალებისთვის, რომელთა ჩვილსაც არ აქვს რძის ეფექტური გამოწოვის 

უნარი ან ძუძუთი კვება შეუძლებელია (მაგალითად, დღენაკლი, ჰოსპიტალიზებული, 

ჰიპოტონიური ახალშობილი ან ანატომიური პრობლემების არსებობა), აუცილებელია 

რძის რეგულარული გამოწველა ხელით ან გამოსაწველი ხელსაწყოთი. დარწმუნდით, 

რომ ხელით ან გამოსაწველი ხელსაწყოთი გამოწველის ტექნიკა ადეკვატურია. 

გალაქტოგოგები არ ზრდიან დედის რძის პროდუქციას, თუ სარძევე ჯირკვლის დაცლა 

იშვიათი და არაადეკვატურია (მტკიცებულების ხარისხი C).   

R3 მიუხედავად ზოგიერთი კარგი ხარისხის კვლევისა დომპერიდონის ან მცენარეული 

გალაქტოგოგების შესახებ, ამჟამად არსებული მტკიცებულებები არასაკმარისი და 

არათანმიმდევრულია მათი ეფექტურობის მხარდასაჭერად, შესაბამისად, რომელიმე 

სპეციფიკური გალაქტოგოგის გამოყენება რეკომენდებული არ არის (მტკიცებულების 

ხარისხი D).   
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სამშობიაროდან გაწერა 

ძუძუთი კვების წარმატებულობა იზომება, როგორც ბუნებრივი კვების ხანგრძლივობით, ისე მისი 

ექსკლუზიურობით. გამაფრთხილებელი რეკომენდაციები დედისა და ახალშობილის 

საჭიროებების მიხედვით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სამშობიაროდან გაწერის მომენტში, 

ხანგრძლივი, წარმატებული ლაქტაციის უზრუნველყოფის მიზნით. სამშობიაროდან დედისა და 

დროული ახალშობილის გაწერამდე რეკომენდებულია შემდეგი პრინციპების დაცვა138.   

 

R1 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.   

R2 გაწერამდე რეკომენდებულია ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული პრობლემების 

შესაძლებლობის განხილვა დედისა და/ან ბავშვის რისკფაქტორების გათვალისწინებით 

(ცხრილები NN16-17). დედისა და ჩვილის გაწერამდე უნდა მოხდეს ძუძუთი კვებასთან 

დაკავშირებულ ყველა პრობლემაზე რეაგირება და დოკუმენტირება სამედიცინო ისტორიაში, 

იქნება ეს აღმოჩენილი სამშობიაროს პერსონალის მიერ, თუ გამოთქმული დედის მხრიდან. ეს 

მოიცავს ისეთი პრობლემის დროულ ამოცნობას და მართვის გეგმას, როგორიცაა, მაგალითად, 

ანკილოგლოსია, რამაც შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს ძუძუზე მოჭიდებაზე, ლაქტოგენეზსა 

და ძუძუთი კების ხანგრძლივობაზე (რეკომენდაციის ხარისხი A). აუცილებელია სამოქმედო 

გეგმის დოკუმენტირება, რაც მოიცავს გაწერის შემდეგ პრობლემაზე მეთვალყურეობას 

(რეკომენდაციის ხარისხი B). იმ შემთხვევაში, თუ დედის და ჩვილის სამედიცინო პროვაიდერი 

არ არის ერთიდაიგივე, აუცილებელია კოორდინირებული კომუნიკაცია გინეკოლლოგიური 

და პედიატრიული სერვისების პროვაიდერებს შორის, ოპტიმალური მეთვალყურეობის 

უზრუნველყოფის მიზნით. 

R3 ექიმებმა, ბებიაქალებმა, ექთნებმა და ყველა სამედიცინო პერსონალმა უნდა წაახალისოს ქალი, 

ექსკლუზიურად კვებოს ძუძუთი ბავშვი 6 თვის განმავლობაში და შეძლებისდაგავარად 

გააგრძელოს ძუძუთი კვება 2 წლის ასაკამდე.  ეს არის, როგორც ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის, ისე მრავალი ცალკეული ქვეყნის ჯანმრთელობის ორგანიზაციების 

რკომენდაცია. შესაბამისი დამატებითი საკვების შეყვანა ბავშვის კვების რაციონში უნდა 

მოხდეს 6 თვიდან (რეკომენდაციის ხარისხი A).  დედის განათლება და პრაქტიკული რჩევა-

დარიგება ექსკლუზიური ძუძუთი კვების აუცილებლობაზე მნიშვნელოვანი სარგებელით 

ხასიათდება. ხაზი უნდა გაესვას ბუნებრივი კვების სამედიცინო, ფსიქო-სოციალურ და 

სოციალურ უპირატესობებს, როგორც ჩვილისთვის, ისე დედისთვის და მიზეზებს, რის გამოც 

ხელოვნური კვება რეკომენდებული არ არის.  ამგვარი განათლება წარმოადგენს 
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გამაფრთხილებელი რეკომენდაციების სტანდარტულ კომპონენტს, რაც ითვალისწინებს 

ინდივიდუალურ შეხედულებებს და ჩვეულებებს კულტურული თავისებურებების 

კონტექსტში. სპეციფიკური კონსულტირება უნდა ჩაუტარდეთ იმ დედებს, რომლებიც გეგმავენ 

სამსახურში დაბრუნებას ან სწავლის განახლებას (რეკომენდაციის ხარისხი B). 

R4 ოჯახისთვის სასარგებლოა ადეკვატური, არაკომერციული საგანმანათლებლო მასალა ძუძუთი 

კვების შესახებ (ისევე, როგორც ბავშვის მოვლის სხვა საკითხების შესახებ). გაწერის დროს 

დედისთვის არ უნდა მოხდეს სასაჩუქრე ნაკრებების გადაცემა, რომელიც მოიცავს ჩვილის 

ფორმულას, საწოვარას, კომერციულ სარეკლამო მასალას, რომელიც მიმართულია 

სპეციფიკურად ჩვილის ფორმულის და დამატებითი საკვების პრომოციისკენ, ან ნებისმიერ 

მასალას, რაც არ არის მისაღები მეძუძური დედისა და ჩვილისთვის. ამგვარ პროდუქციას 

შეუძლია წაახალისოს ძუძუთი კვების არასათანადო პრაქტიკა, რასაც შესაძლოა მოყვეს 

ბუნებრივი კვების ნაადრევი შეწყვეტა (მტკიცებულების ხარისხი B).  

R5 მეძუძური დედებისა და სხვა შესაბამისი პირებისთვის (მაგალითად, მამები, პარტნიორები, 

ბებიები, დამხმარე პირები და ა. შ.) გაწერის წინ სასარგებლოა მარტივი გამაფრთხილებელი 

რეკომენდაციების მიწოდება უახლოეს მომავალში გასათვალისწინებელი ძირითადი 

საკითხების შესახებ (რეკომენდაციის ხარისხი A). არ უნდა მოხდეს დედის ინფორმაციით 

გადატვირთვა. ყველა მშობელს წერილობითი სახით უნდა მიეწოდოს  სპეციფიკური 

ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:   

 სარძევე ჯირკვლების გაჯირჯვების პრევენცია და მართვა; 

 ჩვილის შიმშილის ნიშნების ამოცნობა და კვება შიმშილის ნიშნების გამომჟღავნებისთანავე; 

 საკვების ადეკვატური მიღების მაჩვენებლები (შარდვის სიხშირე მინიმუმ 6-ჯერ დღე-

ღამეში, რომელიც ფასდება სველი საფენების რაოდენობით, წონის ადეკვატური მატება და 

დაბადების წონის აღდგენა სულ მცირე, მშობიარობიდან მე-10-14-ე დღისთვის, მეკონიუმის 

გამოძევება, 3-4 დეფეკაცია დაბადების მე-4 დღისთვის, ფეკალური მასების გაყვითლება 

დაბადების მე-5 დღისთვის);  

 გახანგრძლივებული სიყვითლის ნიშნები; 

 ახალშობილის ძილის თავისებურებები, ძილის პოზიციის და საზიარო საწოლში ძილის 

პრაქტიკის ჩათვლით; 

 დედის მედიკამენტები, თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება; 

 კვების რეჟიმის ინდივიდუალური თავისებურებები, მათ შორის, საღამოს საათებში უფრო 

ხშირი (ე.წ. „კლასტერული“) კვების ნორმალური პრაქტიკა.  

 სატყუარას გამოყენება (იმ საზოგადოებაში, სადაც სატყუარას გამოყენება ზოგადად 

რეკომენდებულია ჩვილის უეცარი სიკვდილის [SIDS] პრევენციის მიზნით), მისი 

გამოყენების გადადება მანამ, სანამ ლაქტაცია კარგად ჩამოყალიბდება, სულ მცირე 

მშობიარობიდან 3-4 კვირის შემდეგ (რეკომენდაციის ხარისხი A).  

 გაწერის შემდგომი მეთვალყურეობა და საკონტაქტო ინფორმაცია. 

R6  ყველა მეძუძურ ქალს უნდა ჩაუტარდეს სარძევე ჯირკვლის ხელით გამოწველის სწავლება 

(მიუხედავად იმისა, იყენებს თუ არა ის გამოსაწველ ხელსაწყოს), რათა მან შეძლოს 

გაჯირჯვების შემსუბუქება, გაზარდოს რძის პროდუქცია, შეინარჩუნოს რძის პროდუქცია და 

უზრუნველყოს ბავშვის დედის რძით კვება იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს დედის და 

ჩვილის დაცილებას, ან ჩვილს არ შეუძლია კვება უშუალოდ ძუძუთი (რეკომენდაციის ხარისხი 

B).   

R7  ყველა მეძუძურ დედას უნდა მიეცეს იმ პირების და სამედიცინო სერვისების საკონტაქტო 

ინფორმაცია, რომლებსაც შეუძლიათ ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული რჩევების, 

კონსულტირების და შეფასების განხორციელება, სასურველია 24 საათის განმავლობაში 

(რეკომენდაციის ხარისხი A). 
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R8  ყველა მეძუძურ დედას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ადგილობრივი „დედათა მხარდამჭერი 

ჯგუფების“ შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და წახალისდნენ ამ ჯგუფებში 

ჩართვასთან დაკავშირებით (რეკომენდაციის ხარისხი C).  

R9  იმ შემთხვევაში, თუ ქალი გეგმავს სამუშაოზე დაბრუნებას ან სწავლის განახლებას, მისთვის 

შესაძლოა, სასარგებლო იყოს დამატებითი ინფორმაცია. ეს უნდა მოიცავდეს მიმდინარე 

სოციალურ მხარდაჭერას, რძის ნაკადის შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ 

პრობლემებს, რძის გამოწველისა და შენახვის საკითხებს, ძუძუთი კვებისთვის სამუშაოდან 

შესვენებების აღების შესაძლებლობას, არსებულ საკანონმდებლო ბაზას სამუშაოზე ბავშვის 

ძუძუთი კვებისა და გამოწველილი რძის შენახვის საკითხებთან დაკავშირებით. 

მიზანშეწონილია ქალისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდება წერილობითი ფორმით, რათა მას 

ხელთ ჰქონდეს რეკომენდაციები სამუშაოზე ან სასწავლო დაწესებულებაში დაბრუნების 

მომენტში (მტკიცებულების ხარისხი C). 

R10 იმ ქვეყნებში, სადაც სამშობიაროდან გაწერა ჩვეულებრივ,  მშობიარობიდან 72 საათში ხდება, 

რეკომენდებულია განხორციელდეს ძუძუთი კვებაზე დაკვირვება გაწერამდე, ხოლო 

მშობიარობიდან 3-5 დღის ვადაში დაიგეგმოს ბინაზე ან კლინიკაში ვიზიტი, სადაც მოხდება 

ძუძუთი კვების შეფასება ექიმის, ბებიაქალის, ან სპეციალურად ტრენირებული სამედიცინო 

პერსონალის მიერ. რეკომენდებულია ყოველი ახალშობილის მონახულება გაწერიდან 48-72 

საათში; ჩვილები, რომელთა გაწერა განხორციელდა მშობიარობიდან 48 საათში, უნდა ინახონ 

გაწერიდან 24-48 საათის პერიოდში (რეკომენდაციის ხარისხი C).  ზოგადად, 

რეკომენდებულია სამშობიაროსა და პირველად ჯანდაცვას შორის მჭიდრო კოორდინაცია, 

რათა მითითებულ ვადებში გაწერის შემდეგ დედასა და ჩვილზე მეთვალყურეობა 

განხორციელდეს ოჯახის ექიმის მიერ. 

R11 დედისა და ჩვილის დამატებითი ვიზიტები რეკომენდებულია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

სამშობიაროდან გაწერა განხორციელდა მშობიარობიდან 5 დღის შემდეგ, სანამ არ 

ჩამოყალიბდება დეფეკაციისა და შარდვის ადეკვატური სიხშირე, არ მოხდება სიყვითლის 

ალაგება და დაბადების წონის აღდგენა მშობიარობიდან მე-10-14-ე დღეს. იმ ჩვილის 

მდგომარეობა, რომელიც ვერ აღწევს დაბადების წონას 10 დღის ასაკისთვის, მაგრამ 

რამდენიმე დღის განმავლობაში აჩვენებს წონის მატების სტაბილურ დინამიკას, 

შესაძლებელია დამაკმაყოფილებლად ჩაითვალოს.  ასეთ ჩვილს ესაჭიროება 

გახანგრძლივებული მკაცრი მონიტორინგი, მაგრამ შესაძლოა არ დასჭირდეს ჩარევა. 

ნებისმიერი ჩვილი, რომელსაც დაბადებიდან მე-5-6-ე დღისთვის აღენიშნება დაბადების 

წონის 7%-ის დანაკარგი, საჭიროებს მკაცრ მონიტორინგს წონის სტაბილური მატების 

მიღწევამდე. იმ ჩვილების შემთხვევაში, რომელთაც დაბადებიდან 5-6 დღის შემდეგ 

აღენიშნებათ საწყისი წონის 7% და მეტი დანაკარგი, რეკომენდებულია მეტი ყურადღება და 

უფრო მკაცრი მონიტორინგის განხორციელება. ამ ჩვილებს ესაჭიროებათ ფრთხილი 

შეფასება. დაბადებიდან მე-4-6-ე დღისთვის ჩვილმა უნდა დაიწყოს წონაში მატება, 

შესაბამისად, საწყისი წონის კარგვის პროცენტული წილი განსაკუთრებით თვალსაჩინოა, 

როდესაც მხედველობაში მიიღება წონის მატების დინამიკის არარსებობა. მსგავსი 

პრობლემების შემთხვევაში ჩვილი სპეციფიკურად უნდა შეფასდეს ძუძუთი კვებისა და რძის 

ნაკადის დინების პრობლემებთან დაკავშირებით (რეკომენდაციის ხარისხი C).    

R12 თუ დედის სამედიცინო მდგომარეობა იძლევა მისი სამშობიაროდან გაწერის საშუალებას, 

მაგრამ ახალშობილი სამედიცინო თვალსაზრისით ჯერ მზად არ არის ამისთვის, 

აუცილებელია ყველანაირი ძალისხმევა სამშობიაროში დედის პაციენტის ან მომვლელის 

სახით დარჩენის უზრუნველსაყოფად, რათა ხელი შეეწყოს ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებას. 

დედისა და ჩვილის 24 საათიანი ერთად ყოფნის პრაქტიკა ოპტიმალურია სამშობიაროში 

გახანგრძლივებული დაყოვნების განმავლობაში (რეკომენდაციის ხარისხი B).    
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R13 თუ დედა სამშობიაროდან ეწერება ახალშობილის გაწერამდე (მაგალითად, ახალშობილის 

დაავადების შემთხვევაში), დედა უნდა წახალისდეს, მაქსიმალურად მეტი დრო გაატაროს 

ახალშობილთან კანი-კანთან კონტაქტის ნებისმიერი შესაძლებლობის გამოყენებისა და 

რეგულარული ძუძუთი კვების გაგრძელების მიზნით (რეკომენდაციის ხარისხი B). დედას 

უნდა ასწავლონ, როგორ გამოიწველოს და შეინახოს რძე იმ პერიოდში, როდესაც ის არ 

იმყოფება საავადმყოფოში, რათა გამოწველილი დედის რძით კვებოს ბავშვი. სულ მცირე, 

დედას უნდა შეეძლოს რძის გამოწველის წარმატებული ტექნიკის დემონსტრირება 

სამშობიაროდან გაწერამდე. თუ დედას აღენიშნება პრობლემები რძის ნაკადთან 

დაკავშირებით, რეკომენდებულია მისი დროული გაგზავნა ლაქტაციის კონსულტანტთან ან 

ექიმთან, რომელიც ტრენირებულია ძუძუთი კვების შეფასებასა და მართვაში 

(რეკომენდაციის ხარისხი C).    

 
ცხრილი N16. დედის მხრივი ფაქტორები, რომელთაც შესაძლებელია ზემოქმედება მოახდინონ ლაქტაციის 

პროცესზე  

ფაქტორები 

ანამნეზი/სოციალური 

 პირველი მშობიარობა 

 მშობიარობიდან 6 კვირის ვადაში დედის განწყობა, ჩვილი კვებოს როგორც ძუძუთი, ისე ბოთლით 

ან ფორმულით;  

 საწოვრების/სატყუარას და/ან დვრილის ხელოვნური საფარების გამოყენების განზრახვა 6 კვირამდე 

ვადაში;  

 სამუშაოზე ან სასწავლებელში ადრე დაბრუნების განზრახვა/საჭიროება;  

 ანამნეზში ძუძუთი კვების პრობლემები ან ბუნებრივ კვებაზე მყოფი ბავშვი, რომელსაც აღენიშნება 

წონის მატების ნელი ტემპი;  

 უნაყოფობა ანამნეზში; 

 ჩასახვა დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების დახმარებით;  

 მნიშვნელოვანი სამედიცინო პრობლემები (მაგალითად, არანამკურნალები ჰიპოთირეოზი, 

დიაბეტი, ცისტური ფიბროზი, პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომი) 

 დედის ასაკის ზღვრული ციფრები (მაგალითად, მოზარდი დედა ან 40 წელს ზევით დედა); 

 ფსიქოსოციალური პრობლემები (მაგალითად, დეპრესია, შფოთვა, ძუძუთი კვების სოციალური 

მხარდაჭრის ნაკლებობა); 

 მშობიარობის გახანგრძლივებული პროცესი; 

 მშობიარობის გახანგრძლივებული ინდუქცია ან სტიმულაცია; 

 მშობიარობის დროს მედიკამენტების გამოყენება (ბენზოდიაზეპინებს, მორფინს და სხვა 

მედიკამენტებს შეუძლიათ გამოიწვიონ ახალშობილის ძილიანობა); 

 მშობიარობის გართულებები (მაგალითად, მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა, ჰიპერტენზია, 

ინფექცია);   

 ჰორმონული კონტრაცეპტივების გამოყენება ლაქტაციის სათანადო ჩამოყალიბებამდე (6 კვირის 

ვადამდე) 

 არასაკმარისი რძის რაოდენობის სუბიექტური შეგრძნება; 

 დედის მიერ მედიკამენტების გამოყენება (გავრცელებულია არაადეკვატური რჩევები ლაქტაციასთან 

თავსებადობის შესახებ). 

ანატომიური/ფიზიოლოგიური 

 სარძევე ჯირკვლების ზომაში მატების არარსებობა პუბერტატულ პერიოდში ან ორსულობის 

განმავლობაში; 

 ბრტყელი, ჩაბრუნებული ან ძალიან ფართო დვრილი; 

 სარძევე ჯირკვლის გარეგნული ვარიაციები (გამოხატული ასიმეტრია, ჰიპოპლაზია და ა. შ.) 

 მკერდის ქირურგია ანამნეზში, მათ შორის, კოსმეტიკური პროცედურების ჩათვლით 

(მნიშვნელოვანია კითხვის დასმა, რადგანაც ყოველთვის არ ჩანს გასინჯვის დროს); 
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 ანამნეზში სარძევე ჯირკვლის აბსცესი; 

 დედის სიმსუქნე (სმი ≥ 30კგ/მ2) 

 უკიდურესად დახეთქილი დვრილები; 

 ლაქტოგენეზის II სტადიის „სეკრეტორული აქტივობის“ უკმარისობა (მშობიარობიდან 72 საათში არ 

ხდება რძის საკმარისი რაოდენობით „მოსვლა“. აღნიშნულის შეფასება რთულია, თუ დედა და 

ბავშვი სამშობიაროდან ეწერებიან 24-48 საათში). 

 დედას არ შეუძლია ხსენის ხელით გამოწველა; 

 ძუძუთი კვების დამხმარე საშუალებების (მაგალითად, დვრილის ფარების, გამოსაწველი 

ხელსაწყოების ან დამატებითი საკვები სისტემის) გამოყენება სამშობიაროდან გაწერის მომენტში. 

 

 

ცხრილი N17 . ლაქტაციის პრობლემების ჩვილისმხრივი რისკფაქტორები 

ფაქტორები 

სამედიცინო/ანატომიური/ფიზიოლოგიური 

 მცირე წონა დაბადებისას ან დღენაკლი (<37 კვირაზე); 

 მრავალნაყოფიანობა; 

 ერთ ან ორივე ძუძუზე მოჭიდების პრობლემა; 

 არაეფექტური ან არათანმიმდევრული წოვა; 

 პირის ღრუს ანატომიური ანომალიები (მაგალითად, მგლის ხახა, მაკროგლოსია, მიკროგნატია, 

ანკილოგლოსია);  

 სამედიცინო პრობლემები (მაგალითად, ჰიპოგლიკემია, ინფექცია, სიყვითლე, რესპირაციული 

დისტრესი);   

 ნევროლოგიური პრობლემები (მაგალითად, გენეტიკური სინდრომები, ჰიპერტონუსი, ჰიპოტონია); 

 მუდმივად მძინარე ბავშვი; 

 ახალშობილის წონის ჭარბი კარგვა ( > 10% დაბადების წონაზე მშობიარობიდან პირველ 48 საათში) 

გარემო 

 დედა-შვილის განცალკევება; 

 მკერდის გამოსაწველ ხელსაწყოზე დამოკიდებულება; 

 ხელოვნური ფორმულის შემატება; 

 ეფექტური ლაქტაციის ჩამოყალიბების არარსებობა სამშობიაროდან გაწერის მომენტში; 

 სამშობიაროდან გაწერა მშობიარობიდან <48 საათში; 

 სატყუარას ადრეული გამოყენება. 

 

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 გაუწიონ ძუძუთი კვებას და 

მიაწოდონ ოჯახს ადეკვატური ინფორმაცია ბუნებრივი კვების უპირატესობების შესახებ.  ამ 

მიზნით მნიშვნელოვანია შემდეგი პრინციპების დაცვა208: 

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

კვებას, კერძოდ, ეფექტური პოზიცია, მოჭიდება და წოვა; კვება ბავშვის მოთხოვნილების 
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მიხედვით; ბავშვის და დედის ერთად ყოფნა; ხელოვნური საწოვარების და სატყუარების 

მორიდება; გავრცელებული პრობლემების გადაჭრის გზები.  

  

R1 დედისა და ჩვილის პროგრესის შეფასება ძუძუთი კვების საკითხებში უნდა 

განხორციელდეს პირველ პოსტნატალურ ვიზიტზე, რომელსაც ოჯახის ექიმი და ექთანი 

ახორციელებენ 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 ტირის, არ მატულობს 

წონაში, დედას აღენიშნება დვრილების დაზიანება, სარძევე ჯირკვლის ანთება და ა. შ.).  

R2 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 მძინარაა ან დღენაკლულია, როდესაც სამედიცინო 

მიზნების გამო რეკომენდებულია ბავშვის გაღვიძება კვებისთვის). დედას უნდა მიეწოდოს 

ინფორმაცია ძუძუთი კვების ნორმალური პრაქტიკის, მათ შორის, ე.წ. „კლასტერული 

კვების“ (ერთმანეთის მიყოლებით ხშირი კვება) შესახებ და არასასურველ ეფექტებზე, რაც 

შეიძლება მოყვეს შემატების (ხელოვნური ფორმულის ან წყლის), საწოვრების და 

სატყუარას გამოყენებას, განსაკუთრებით სიცოცხლის პირველი კვირების განმავლობაში.  

(მტკიცებულების ხარისხი A)  

R3 იმის გამო, რომ ღამით კვება ხშირი და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, ბავშვის 

სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში, ყველა დედას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია 

საწოლში ერთად ძილის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მიუხედავად მათი ჩვილის 

კვების მეთოდისა. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R4 დედას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, ვის და როგორ უნდა მიმართოს დახმარებისთვის 

პრობლემის განვითარების შემთხვევაში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელვანია იმ 

დედებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებოდათ კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

უფროსი შვილის დროს. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

2.   ძუძუთი კვების გაგრძელების ხელშეწყობა დედისა და ბავშვის დაცილების შემთხვევაში 

   

R5 დედები უნდა წახალისდნენ და ხელი შეეწყოთ ძუძუთ 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 
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გათვალისწინებულ შესვენებებზე ბავშვის ძუძუთი კვებისთვის. (მტკიცებულების ხარისხი 

B) 

R6 დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია სარძევე ჯირკვლის ხელით ან გამოსაწველი 

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. 

  

R7 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) 

R8 დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია ხელოვნური საკვების დამატების, საწოვარის და 

სატყუარას არასასურველი ზეგავლენის შესახებ  ძუძუთი კვებაზე, განსაკუთრებით, 

სიცოცხლის პირველ კვირებში.(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R9 დედა უნდა დარწმუნდეს, რომ ქალის რძე შეიცავს ბავშვისთვის აუცილებელ ყველა საკვებ 

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

R10 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) 

R11 როდესაც ჩვილის საკვებს 6 თვის ასაკიდან ემატება დამატებითი მყარი ან ნახევრადმყარი 

საკვები, მშობლებს უნდა განემარტოთ ძუძუთი კვების გაგრძელების მნიშვნელობა 

დამატებითი კვების პარალელურად 2 წლის ასაკამდე ან უფრო ხანგრძლივად. 

(მტკიცებულების ხარისხი A)  

R12 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.   

 

R13 პჯდ პერსონალმა (ექიმი, ექთანი) ყველა რუტინულ ვიზიტზე უნდა აწარმოოს ბავშვის კვების 

მეთოდისა და პრობლემების დოკუმენტირება 3 წლის ასაკამდე. (მტკიცებულების ხარისხი B)   
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R14 აუცილებელია საკვების ტიპისა და მეთოდის დადგენა დედისთვის კითხვის დასმით, იმის 

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

(მტკიცებულების ხარისხი B) 

 

5.  მეგობრული გარემოს შექმნა ძუძუთი კვებაზე მყოფი ბავშვის ოჯახისთვის  

 

R15 მეძუძური დედები და ბავშვები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ მეგობრული გარემოთი 

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R16 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, თუ ეს უფლებები 

დაცული არ არის.  (მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

6.  დედის რძის შემცვლელების მარკეტინგის საერთაშორისო კოდექსისა და საქართველოს 

ძუძუთი კვების კანონის მოთხოვნების დაცვა 

   

R17 ჯანმო / UNICEF-ის ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი საზოგადოებრივი ინიციატივისა და 

საქართველოს ძუძუთი კვების კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, აუცილებელია შემდეგი 

წესების დაცვა:   

iii. აკრძალულია დედის რძის შემცვლელების, ბოთლის, საწოვარის რეკლამირება, აგრეთვე, 

მწარმოებელების მასალის (როგორიცაა, კალენდრები, პოსტერები, საინფორმაციო 

მასალები, ან საკვების ნიმუშები) გავრცელება, რომლის მიზანიცააა საკუთარი 

პროდუქციის პრომოცია. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

iv. მშობლებს, რომლებმაც 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. 

  

R18 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) 
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R19  პირველადი ჯანდავის პერსონალმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს ძუძუთი კვების 

მხარდამჭერ მოხალისე ორგანიზაციებთან, სერვისების მეტი ეფექტურობისა და მოცვის 

უზრუნველყოფის მიზნით. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

რეკომენდაციები მეძუძური დედისა და ჩვილის რუტინულ მონიტორინგთან დაკავშირებით 

სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ პირველი კვირების განმავლობაში (იხილეთ დანართი №3) 

 

პოსტნატალური დეპრესია 

ხასიათის ცვლილებები საკმაოდ ხშირია ორსულობის პერიოდში და მშობიარობის შემდეგ, 

ვითარდება ქალების 85%-ში მშობიარობიდან პირველი კვირის განმავლობაში და პიკს აღწევს      

მე-3-მე-5 დღეს. ხასიათის აღნიშნული ცვლილებები ვლინდება ტირილისკენ მიდრეკილებით, 

გაღიზიანებადობით ან მომატებული ემოციურობით. ხასიათის ცვლილებების გახანგრძლივება 

შესაძლოა უფრო მნიშვნელვანი მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემის მანიშნებელი იყოს, 

როგორიცაა დეპრესია, შფოთვა და ფსიქოზი.  

პოსტნატალური დეპრესია (ედინბურგის პოსტნატალური დეპრესიის სკალის ქულა [EPDS] ≥ 12) 

აღენიშნება ქალების დაახლოებით 10–15%-ს მშობიარობიდან 12 თვის განმავლობაში 

(მტკიცებულების ხარისხი B), და როგორც ჩანს, ნებისმიერ კულტურულ ჯგუფში ვითარდება. 

ძუძუთი კვების ინიცირება და ხანგრძლივობა 

მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემებმა შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს დედისა და ბავშვის 

ურთიერთობაზე და გაართულოს ძუძუთი კვების ჩამოყალიბება. სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენა, 

რომ პოსტნატალური დეპრესია უარყოფითად არის ასოცირებული ძუძუთი კვების 

ხანგრძლივობასთან, ხოლო იმ ქალებს, რომლებსაც აღენიშნებათ პოსტნატალური დეპესია, 

ძუძუთი კვების შეწყვეტის უფრო მაღალი რისკი აქვთ იმ ქალებთან შედარებით, ვისაც დეპრესია 

არ უვლინდება (მტკიცებულების ხარისხი C)209, რასაც თან სდევს ჩვილის ქცევითი პათოლოგიები 

და ზრდის პრობლემები არაადეკვატური ძუძუთი კვების გამო.   

ჩვილის ზრდის შეფერხება 

რამდენიმე კვლევამ, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, აჩვენა, რომ პოსტნატალურ 

დეპრესიას შეიძლება ახლდეს ჩვილის ზრდის შეფერხება. აღსანიშნავია, რომ ეს ეფექტი არ არის 

ხანგრძლივი210.  

პოსტნატალური დეპრესიის სკრინინგისთვის გამოიყენება ედინბურგის პოსტნატალური 

დეპრესიის სკალა (EPDS), რომელიც წარმოადგენს სარწმუნო სკრინინგულ ინსტრუმენტს 

(იხილეთ ცხრილი N18 ). EPDS-ს მეშვეობით არ ხდება დიაგნოზის დასმა და ის არ გამოიყენება 

უფრო მძიმე მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემის (მაგალითად, მშობიარობის შემდგომი 

ფსიქოზის), ან შფოთვითი აშლილობის სკრინინგის მიზნით. რეკომენდაციები პოსტნატალური 

დეპრესიის სკრინინგთან დაკავშირებით იხილეთ პროტოკოლში „0-6 წლის ასაკის ბავშვთა 

განვითარებაზე მეთვალყურეობა/მონიტორინგისა და სკრინინგის რეკომენდაციები პირველად 

ჯანდაცვაში“211.  
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რეკომენდაციები 

R1 პოსტნატალური დეპრესიის სკრინინგის მიზნით გამოიყენეთ ედინბურგის 

პოსტნატალური დეპრესიის შკალა EPDS (იხილეთ ცხრილი N18 ) (მტკიცებულების 

ხარისხი B) 

R2 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) 

R3 გამოკითხეთ დედა ძილის დარღვევებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ჩაძინების 

შეუძლებლობა გადაღლისა და ბავშვის ძილის პერიოდის მიუხედავად, ან 

გადაჭარბებული ძილიანობა და ლოგინიდან ადგომის გაძნელება. (მტკიცებულების 

ხარისხი B) 

R4 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) 

  

ცხრილი N18 . ედინბურგის პოსტნატალური დეპრესიის სკალა - EPDS 

პასუხები ფასდება 0-დან 3 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 შემთხვევაში 

2 დიახ, ხანდახან 

1 არც ისე ხშირად 

0 არა, არასოდეს 

*3 ჩემს თავს ზედმეტად ვადანაშაულებ, 

როდესაც საქმეები კარგად არ მიდის: 

3 დიახ, უმეტეს შემთხვევაში. 

2 დიახ, ხანდახან. 

1 არც ისე ხშირად. 

0 არა, არასოდეს. 

*8 თავს მოწყენილად და უბედურად ვგრძნობ: 

3 დიახ, უმეტეს შემთხვევაში 

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 შემთხვევაში2 დიახ, ხანდახან. 

1 მხოლოდ ზოგჯერ 

0 არა, არასოდეს. 
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*5 უმიზეზოდ მიტანს შიში და პანიკა: 

3 დიახ, ხშირად. 

2 დიახ, ხანდახან 

1 არა, არც ისე ხშირად. 

0 არა, არასდროს. 

*10 ვფიქრობ თვითდაზიანებაზე 

3 დიახ, საკმაოდ ხშირად 

2 დიახ, ხანდახან 

1 თითქმის არასდროს 

0 არა, არასოდეს 

EPDS ქულა ინტერპრეტაცია მოქმედება 
<8 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 

 

 

უსაფრთხოება 

ძალიან მძიმე მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემების შემთხვევაში შესაძლებელია საფრთხე 

შეექმნას როგორც ჩვილის, ისე დედის მდგომარეობას. ძალზედ მნიშვნელოვანია პოსტნატალური 

დეპრესიის მქონე ქალების გამორჩევა, რომელთაც აღენიშნებათ აკვიატებული აზრები 

ბავშვისთვის ზიანის მიყენების შესახებ ან ბოდვითი იდეები (მშობიარობის შემდგომი ფსიქოზის 

დროს).  პოსტნატალური ფსიქოზის მქონე ქალები საკუთარი თავისა და ბავშვისთვის ზიანის 

მიყენების გაცილებით მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან და დაუყოვნებლივ უნდა შეფასდნენ 

ფსიქიატრის მიერ. 

რეკომენდაციები 

R1 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) 

R2 ჰკითხეთ დედას ხომ არ აქვს ეჭვები ან კითხვები ახალშობილთან ადაპტირების 

პროცესის შესახებ. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R3 გაითვალისწინეთ დედისა და შვილის ურთიერთობა, მათ შორის, ჩვილის 

მოთხოვნილებებზე დედის რეაგირება  
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ძუძუთი კვებაზე მოქმედი ფაქტორების მართვა პირველად ჯანდაცვაში 

ძუძუთი კვებაზე მოქმედი ჩვილთან დაკავშირებული ფაქტორები 

ბავშვის უარი ძუძუზე  

ბავშვის უარი ძუძუზე ქალის მიერ ზოგჯერ სახელდება, როგორც ძუძუთი კვების შეწყვეტის 

მიზეზი. არ არსებობს ძუძუზე უარის მიღებული დეფინიცია ან სარწმუნო მტკიცებულებები, რის 

საფუძველზეც შესაძლებელი იქნებოდა ამ პრობლემის მართვის რეკომენდაციების ჩამოყალიბება. 

ჩვილთან დაკავშირებულ შესაძლო მიზეზებს მიეკუთვნება ინფექციური დაავადება (მაგალითად, 

რესპირაციული დაავადება, რაც იწვევს ცხვირის გაჭედვას; ყურის ინფექცია, რძიანა) და 

ყურადღების გადატანა კვების დროს. დედასთან დაკავშირებული შესაძლო მიზეზებია სუნამოს 

ან ტალკის ცვლილება, მასტიტი (რის გამოც რძეს შეიძლება ოდნავ მლაშე გემო ჰქონდეს), დედის 

ავადმყოფობა, რაც ამცირებს რძის ნაკადს, პოსტნატალური დეპრესია, მედიკამენტის მიღება, 

რომელიც რძეს უცვლის გემოს და ჰორმონული ცვლილებები (ოვულაციის, მენსტრუაციის ან 

ორსულობის პერიოდში), რამაც შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს რძის გემოსა და ნაკადზე.    

 

რეკომენდაციები 

ძუძუზე ბავშვის უარის პრობლემის მართვის მიზნით რეკომენდებულია: 

R1 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) 

R2 დედამ შეწყვიტოს ბავშვის კვება, როდესაც ის ტირის ან უარს ამბობს ძუძუზე. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R3 კვებოს ბავშვი, როდესაც მას ეძინება, მაგალითად, ახლახანს გაიღვიძა ან აპირებს 

დაძინებას. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R4 ბავშვის წოვითი რეფლექსის სტიმულირება სუფთა თითის წოვის საშუალებით და 

შემდეგ თითის ჩანაცვლება ძუძუს დვრილით. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R5 კვების წინ ბავშვის დაწყნარება სიმღერით, რწევით ან მასაჟით. (მტკიცებულების 

ხარისხი C) 

R6 კვების ალტერნატიული პოზიციის შერჩევა. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R7 რძის გამოწველა ბავშვის პირის ღრუში. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R8 რძის გამოწველა და ბავშვის კვება ფინჯანის, კოვზის ან შპრიცის საშუალებით. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R9 ბავშვის ავადმყოფობის ნებისმიერი მიზეზის მკურნალობა. (მტკიცებულების ხარისხი 

C) 

 

მტირალა ჩვილი 

 

ბევრი ჩვილის მშობელი გამოთქვამს შეშფოთებას ბავშვის ტირილთან და მოსუვენრობასთან 

დაკავშირებით და მიმართავს სამედიცინო დახმარებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, იმის 

მიუხედავად, რომ ტირილი ჩვილის ნორმალური განვითარების აუცილებელი ნაწილია.  

ტირილის საშუალო ხანგრძლივობა 6 კვირის ასაკში არის დღეში 3 საათი, ამავე დროს ტირილი 

ყველაზე ხშირია საღამოს საათებში. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო მიზეზის დადგენა 

ასეთი ჩვილების 5%-ზე ნაკლებში ხდება, ისინი აღნიშნული ქცევის გამო მედიკამენტების 

გამოყენების და ისეთი პრობლემების ჰიპერდიაგნოსტიკის მომატებული რისკის ქვეშ იმყოფებიან, 
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როგორიცაა კოლიკა, „ჩუმი რეფლუქსი“ და ლაქტოზის აუტანლობა212. ეს ჩვილები, აგრეთვე, 

ძუძუთი კვების ნაადრევი შეწყვეტის რისკის ქვეშ იმყოფებიან.  

დიეტის ცვლილება და ცალკეული პროდუქტის შეზღუდვა კვების რაციონში ნაკლებად 

ეფექტურია კოლიკების მკურნალობის მიზნით. კვლევები ამ მიმართულებით გრძელდება, თუმცა 

დღესდღეობით რაიმე სპეციფიკური რეკომენდაცია კოლიკების მკურნალობის მიზნით, არ 

არსებობს. 

 

რეკომენდაცია  

R1 დარწმუნდით, რომ გადაჭარბებული ტირილის მართვის ნებისმიერი დიეტური 

მოდიფიკაცია ან ფარმაკოლოგიური ჩარევა უსაფრთხოა და არ გამოიწვევს ბავშვის 

კვების დეფიციტის განვითარებას.  (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R2 შეაფასეთ მარტივი გარემო ფაქტორები, როგორიცაა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი 

ტემპერატურა, კონტაქტური დერმატიტით გამოწვეული გამონაყარის არსებობა, 

შიმშილი რძის არაადეკვატური მიწოდების გამო (შედარებით იშვიათია)  

R3 შეაფასეთ ბავშვის ზრდა და განვითარება (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R4 ჩაუტარეთ დამატებითი შეფასება მტირალა და მოუსვენარ ბავშვს, თუ სახეზეა 

ცხელება, გულისრევა, უსიამოვნო სუნის შარდი, გამონადენი ყურიდან, წონის 

მატების შეფერხება, განვითარების შეფერხება, თავის გარშემოწერილობის არა 

ნორმალური პარამეტრები ან თვალსაჩინო ტრავმის ნიშნები. (მტკიცებულების 

ხარისხი C) 

R5 შეაფასეთ მშობელთან დაკავშირებული პოტენციური ფაქტორები, როგორიცაა 

შფოთვა და დეპრესია, რის ფონზეც მატულობს ჩვილის გადაჭარბებულ ტირილზე 

მშობლის მხრიდან ჩივილის რისკი. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R6 განუმარტეთ მშობელს, რომ თუ ბავშვის ზრდა და განვითარება ნორმალურია, 

ტირილი არ წარმოადგენს ღელვის საგანს და არ საჭიროებს დამატებით ჩარევას. 

(მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

რეგურგიტაცია და გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი 

 

გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი (გერ) წარმოადგენს კუჭის შიგთავსის რეგურგიტაციას 

საყლაპავში ან პირის ღრუში და ვლინდება ბავშვის მიერ მიღებული საკვების წამოქაფებით ან 

ამოღებინებით. ეს პრობლემა საკმაოდ ხშირია ჩვილობის პერიოდში და 3-6 თვის ბავშვთა 

დაახლოებით ნახევარს აღენიშნება. გერ სპონტანურად გადის 12 თვის ასაკისთვის. კვლევები 

გვიჩვენებს, რომ ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილებს რეგურგიტაციის ნაკლები 

სიხშირე აღენიშნებათ იმ ჩვილებთან შედარებით, რომლებიც იკვებებიან შერეული ან ხელოვნური 

საკვებით213 . 

გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსის შეფასება 

გერ-ის მქონე ჩვილთა შეფასებისას მნიშვნელოვანია ღებინების სხვა მიზეზების გათვალისწინება, 

როგორიცაა სისტემური და ნაწლავური ინფექციები, ნაწლავის ობსტრუქცია, მათ შორის, 

პილოროსტენოზი, მეტაბოლური დაავადება ან ნევროლოგიური პრობლემა. ჩვილების 

უმეტესობაში გერ არ არის ასოცირებული დაავადებასთან. იშვიათად ჩვილს შესაძლებელია 

განუვითარდეს გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსის გართულება, როგორიცაა გასტრო-ეზოფაგური 

რეფლუქსური დაავადება (გერდ), წონის მატებისა და ზრდის შეფერხება, რესპირაციული 

დაავადება ან ეზოფაგიტი. ანამნეზში ღებინებასთან ერთად ზრდის შეფერხების, ჰემატემეზის 
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(სისხლიანი ღებინების), აპნოეს ან რესპირაციული სიმპტომების, ანემიის ან პათოლოგიური 

პოზის არსებობა საგულდაგულო სამედიცინო შემოწმებას - დეტალურ გამოკვლევას მოითხოვს.   

გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსის მართვა 

მიუხედავად იმისა, რომ გერ ზოგჯერ სტრესულია მშობლებისთვის და პაციენტთა დაახლოებით 

20% მიმართავს სამედიცინო დახმარებას, მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმ ფაქტს, რომ გერ 

ზოგადად კეთილ თვისებიანი ბუნებით და მიმდინარეობით ხასიათდება და თავისთავად გადის 

12 თვის ასაკისთვის. თერაპიული ჩარევები ჩვეულებრივ, ჭირდებათ იმ ჩვილებს, რომელთაც გერ-

ის გართულებები აღენიშნებათ. ასეთი ჩარევები ფართო სპექტრისაა და შეიძლება წარმოდგენილი 

იყოს, როგორც კვების რეჟიმის ცვლილებით, ისე ქირურგიული ჩარევით.  

კვების რეჟიმის ცვლილება 

საწყისი მკურნალობა მოიცავს საკვების მოცულობისა და კვების ხანგრძლივობის ცვლილებას და 

კვების შემდეგ ჩვილის ვერტიკალური პოზიციის შერჩევას. თუმცა საკვების მოცულობის 

ცვლილების სარგებლობის შესახებ მტკიცებულებები არასაკმარისია და ზოგ შემთხვევაში 

საკვების ძალზედ მცირე მოცულობამაც კი შესაძლებელია გამოიწვიოს გასტრო-ეზოფაგური 

სფინქტერის მოდუნება და რეგურგიტაცია.  

საკვების შესქელება 

საკვების შესქელება (სპეციალური შემასქელებელი საკვების გამოყენება) გარკვეულწილად 

სასარგებლოა წამოქაფებული მასის ოდენობის შემცირების თვალსაზრისით, მაგრამ ნაკლებად 

ეფექტურია გერ-ის ეპიზოდების სიხშირის ან კუჭის მჟავას დამაზიანებელი მოქმედების 

შემცირების მიზნით, რის გამოც, მისი გამოყენება გართულებული გერ-ის მართვაში 

რეკომენდებული არ არის.   

პოზიცია 

ჩვილის მოთავსება ვერტიკალურ პოზიციაში კვებიდან 20-30 წუთის განმავლობაში, როგორც ჩანს, 

ამცირებს რეგურგიტაციის ალბათობას და რეკომენდებულია მისი გამოყენება.   

12 თვეზე უმცროსი ყველა ჩვილი დასაძინებლად უნდა დააწვინონ ზურგზე, იმ შემთხვევაშიც კი, 

თუ მას აღენიშნება რეფლუქსი. იმის მიუხედავად, რომ მუცელზე წოლისას რეფლუქსი 

მცირდება214, ეს პოზა, ამავე დროს, ასოცირებულია ჩვილის უეცარი სიკვდილის სინდრომის (SIDS) 

მომატებულ რისკთან, რომელიც აჭარბებს მუცელზე წოლის პოტენციურ დადებით ზემოქმედებას 

რეფლუქსზე.  

 

ახალშობილთა ფიზიოლოგიური სიყვითლე 

 

სიყვითლე სიცოცხლის პირველი კვირის განმავლობაში უვითარდებათ ჯანმრთელი 

ახალშობილების 60%-ს და დღენაკლულების 80%-ს, რაც განპირობებულია ფეტალური 

ჰემოგლობინის ჰემოლიზით, ღვიძლის უმწიფრობითა და გაზრდილი ენტერო-ჰეპატული 

ცირკულაციით. სიყვითლე ტიპიურ შემთხვევებში ვითარდება სიცოცხლის მეორე-მეოთხე 

დღეებს შორის და ლაგდება დაახლოებით 2 კვირაში დროულებში, ან ოდნავ უფრო გვიან 

დღენაკლულ ახალშობილებში. მეკონიუმის გამოძევების დაყოვნება ახანგრძლივებს 

ბილირუბინის კლირენსს. ადრეული და ხშირი ძუძუთი კვება ხელს უწყობს მეკონიუმის 

გამოძევებას და შესაბამისად, ბილირუბინის გამოყოფას215. 

ფიზიოლოგიური სიყვითლე კეთილთვისებიანი მდგომარეობაა, მაგრამ მნიშვნელოვანია 

სიყვითლის პათოლოგიური ფორმების დიფერენცირება, როგორიცაა, მძიმე არაპირდაპირი 

(არაკონიუგირებული) ჰიპერბილირუბინემია, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვილის ტვინის 

დაზიანება და კონიუგირებული ჰიპერბილირუბინემია, რომელიც, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს 

ღვიძლის დაავადებას. ყოველ ახალშობილს, რომელსაც სიყვითლე უვლინდება მშობიარობიდან 



120 
 

პირველ 24 საათში, ან 7 დღის შემდეგ, აღენიშნება სიყვითლის პროგრესირება (3,5 მმოლ/სთ და 

მეტი);  სიყვითლესთან ერთად ვლინდება კვების დარღვევა- სუსტი წოვა, პათოლოგიური 

ნევროლოგიური მანიფესტაცია და/ან ეს მდგომარეობა გრძელდება 2 კვირაზე მეტ ხანს 

დროულებში და 21 დღეზე მეტი - დღენაკლულებში, უნდა განესაზღვროს საერთო და პირდაპირი 

(კონიუგირებული) ბილირუბინის რაოდენობა და რიგი ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული 

კვლევების საფუძველზე დადგინდეს პათოლოგიური სიყვითლის მიზეზი. თუ არაპირდაპირი 

(არაკონიუგირებული) ბილირუბინის დონე სისხლის შრატში მომატებულია ასაკობრივ 

სპეციფიკურ დასაშვებ ნორმებთან მიმართებაში, შესაძლებელია განვიხილოთ ფოტოთერაპიის 

გამოყენება. ის ხელს უწყობს  არაპირდაპირი ბილირუბინის ფრაქციის  გამოდევნას 

ორგანიზმიდან წყალში ხსნადი იზომერის სახით. ფოტოთერაპიის პერიოდში აუცილებელია 

შენარჩუნდეს ძუძუთი კვება(რეკომენდაციის ხარისხი C).  

დედის რძესთან დაკავშირებული სიყვითლე 

 

ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჯანმრთელი ჩვილების დაახლოებით ერთ მესამედს უვითარდება 

პერსისტიული არაპირდაპირი (არაკონიუგირებული) ჰიპერბილირუბინემიით მიმდინარე 

სიყვითლე სიცოცხლის პირველი 3 კვირის განმავლობაში. ჰიპერბილირუბინემიის მანიფესტაცია 

ხშირად წარმოებს სიცოცხლის პირველი კვირის შემდეგ. დედის რძესთან დაკავშირებული 

სიყვითლის მიზეზები ბოლომდე ნათელი არ არის, მაგრამ ის უნდა განვასხვაოთ სითხის 

არასაკმარისი რაოდენობით მიღებით (ლაქტაციის წარუმატებლობით) გამოწვეული 

სიყვითლისგან. დედის რძესთან დაკავშირებული სიყვითლის დიაგნოზის დასმამდე 

მნიშვნელოვანია იმაში დარწმუნება, რომ ჩვილი ადეკვატური რაოდენობით იღებს სითხეს და 

გამოირიცხოს ჰიპერბილირუბინემიის სხვა მიზეზები, როგორიცაა ახალშობილთა ჰემოლიზური 

დაავადება, თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი, გალაქტოზემია და ბილირუბინის 

ჰეპატობილიარული ცირკულაციის გაძლიერება საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის სხვადასხვა 

ტიპის პათოლოგიების ფონზე.  თუ არაკონიუგირებული ბილირუბინის დონე ძალიან მაღალი 

რჩება, გამოსარიცხია,  ასევე, ბილირუბინის კონიუგაციის დარღვევები, როგორიცაა კრიგლერ-

ნაიარის სინდრომი, ჟილბერის დაავადება.  

დედის რძესთან დაკავშირებული სიყვითლე კეთილ თვისებიანი მდგომარეობაა და არ იწვევს 

კერნიქტერუსს (არაპირდაპირი ჰიპერბილირუბინემიით გამოწვეულ თავის ტვინის ქრ. 

დისფუნქციას). დედის რძესთან დაკავშირებული სიყვითლის დიაგნოზის დადასტურებისას 

შემდგომი გამოკვლევები და მკურნალობა საჭირო არ არის. ჩვილების უმრავლესობას სიყვითლე 

გაუვლის 12 კვირის ასაკში216.  

 

რეკომენდაცია: 

R1 ფიზიოლოგიური სიყვითლის და დედის რძესთან დაკავშირებული სიყვითლის დროს 

რეკომენდებულია ძუძუთი კვების გაგრძელება. 

 

ოროფარინგეალური დისფაგია 

 

წოვითი და ყლაპვის რეფლექსების ნორმალური განვითარება მოიცავს სუნთქვის, წოვის და 

ყლაპვის კოორდინირებულ მოქმედებას, რომელიც კარგად ყალიბდება გესტაციის 36 კვირის 

ვადისთვის. ჩვილის ქცევათა უმეტესობა, რომელიც მიმართულია კვების სტიმულაციისკენ, 

რეფლექტორულია, როგორიცაა, მაგალითად, ძიების რეფლექსი (თავის უნებლიე მიბრუნება 

მკერდისკენ ლოყაზე შეხებისას), წოვითი-ყლაპვითი რეფლექსი (პირის ღრუში არსებული 
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გამღიზიანებლის საპასუხოდ) და ღებინების რეფლექსი (ახალშობილებში ენის წინა სამი 

მეოთხედის სტიმულაცია იწვევს ხახის შეკუმშვას და ელევაციას). მიიჩნევა, რომ ჩვილთა მცირე 

რაოდენობა  განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ორალური სტიმულაციის მიმართ, რაც იწვევს 

რეფლექტორულ რეაქციებს, მათ შორის, ენის გამოყოფას. არ არსებობს კარგად გაწერილი 

თერაპიული მიდგომები ასეთი ბავშვების სამართავად, მაგრამ ზოგადად ყლაპვისა და წოვის 

რეფლექსების მომწიფებასთან ერთად ძუძუთი კვების მცდელობები წარმატებული ხდება და 

აუცილებელია დედის წახალისება ძუძუთი კვების შენარჩუნების მიზნით.  

წოვა-ყლაპვის პროცესის დარღვევის შემთხვევაში პრობლემის მართვის ერთ-ერთ მიდგომას 

წარმოადგენს ჩვილის ისეთი პოზიციის შერჩევა (მაგალითად, რაგბის ბურთის პოზიცია), რომლის 

დროსაც მისი ლოყა და ყბა მეტად ფიქსირებულია აკვნის პოზიციასთან შედარებით, რაც ხელს 

უწყობს უკეთეს მოჭიდებას წარმატებული ძუძუთი კვების განხორციელებისთვის. გარკვეულ 

შემთხვევებში საჭიროა სპეციალისტის (მაგალითად, მეტყველების და ოკუპაციური თერაპევტის, 

ნუტრიციოლოგის და სხვა) კონსულტაცია. 

 

                     

 

 

ძუძუთი კვება სპეციფიკურ სიტუაციებში 

 
ჩვილის მდგომარეობები, როდესაც დედის რძე კვების საუკეთესო ალტერნატივას წარმოადგენს 

დაბადებისას ძალიან დაბალი წონა (<1500გ) 

ან  

დღენაკლი ახალშობილი (<32 კვირაზე) 

ადეკვატური ზრდა-განვითარებისთვის შესაძლებელია 

საჭირო გახდეს სპეციალური დღენაკლთა საკვები 

ფორმულის შემატება  რაციონში ან დედის რძის 

გამამდიდრებლების გამოყენება გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში 

ჰიპოგლიკემიის რისკი მეტაბოლური ადაპტაციის დარღვევა ან გლუკოზაზე 

გაზრდილი მოთხოვნილება შესაძლებელია 

განვითარდეს ავადმყოფ, დღენაკლ, გესტაციური 

ასაკისთვის მცირე წონის ჩვილებში, ასევე, იმ ბავშვებში, 

რომლებსაც აღენიშნებოდათ მნიშვნელოვანი 

ჰიპოქსია/იშემიური სტრესი მშობიარობის დროს, ან 

რომელთა დედებსაც აქვთ დიაბეტი.   

ძალზე იშვიათად, შესაძლებელია, საჭირო გახდეს 

სპეციალური საკვები ფორმულის შემატება დედის 

რძეზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. 

დედის მდგომარეობები, რომელთა დროსაც ძუძუთი კვება უნდა გაგრძელდეს  

B ჰეპატიტი ჩვილს უნდა ჩაუტარდეს როგორც აქტიური, ისე 

პასიური იმუნიზაცია B ჰეპატიტზე დაბადებიდან 24 

საათის განმავლობაში, ან თუ ეს ვერ ხერხდება, 

შეძლებისდაგვარად სწრაფად, შემდგომ პერიოდში  

C ჰეპატიტი არ არსებობს ასოციაცია C ჰეპატიტის გადაცემასა და 

კვების სახეობას შორის  

არააქტიური ტუბერკულოზი  დედის რძე არ შეიცავს ტუბერკულოზის 

მიკობაქტერიას, შესაბამისად, ქალმა არააქტიური 

ტუბერკულოზით შეიძლება კვებოს ბავშვი ძუძუთი 

მდგომარეობა კომენტარი 

დედის მდგომარეობები, რის ფონზეც არსებობს რისკი ჩვილის ჯანმრთელობისთვის 
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ნივთიერებების საზიანო მოხმარება დედის მიერ ნიკოტინის, ალკოჰოლის, ექსტაზის, 

ამფეტამინების, კოკაინის და მსგავსი 

ფსიქოსტიმულატორების მოხმარება საზიანო 

ზემოქმედებით ხასიათდება ბავშვის ჯანმრთელობაზე  

იმის გამო, რომ ალკოჰოლს, ოპიოიდებს, 

ბენზოდიაზეპინებს და კანაბინოიდებს შეუძლიათ 

როგორც დედის, ისე ჩვილის სედაციის გამოწვევა, 

დედებს უნდა მიეცეთ რეკომენდაცია არ გამოიყენონ ეს 

ნივთიერებები და გაეწიოთ შესაბამისი დახმარება 

მოხმარების შეწყვეტასთან დაკავშირებით  

 

ძუძუთი კვების  შედარებითი და აბსოლუტური უკუჩვენებები 

 

ძუძუთი კვების წინააღმდეგ ჩვენებები ძალზედ იშვიათია. წინააღმდეგ ჩვენება შესაძლებელია 

იყოს აბსოლუტური და დროებითი, ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვილის კვება 

გამოწველილი რძით, მანამ, სანამ უსაფრთხო არ იქნება ბავშვის პირდაპირ ძუძუთი კვების 

გაგრძელება (იხილეთ ცხრილები NN19-20  ).   

თუ სახეზეა ჩამოთვლილიდან რომელიმე უკუჩვენება, ექიმმა დედას უნდა მიაწოდოს 

ინფორმაცია ჩვილის განსხვავებული წესით უსაფრთხო და ეფექტური კვების მეთოდების შესახებ. 

თუ ძუძუთი კვების უკუჩვენება დროებითია, დედამ უნდა გამოიწველოს რძე ხელით ან 

გამოსაწველი ხელსაწყოთი, რათა შეინარჩუნოს ლაქტაცია ძუძუთი კვების გაგრძელებამდე. დედა, 

რომელსაც არ შეუძლია ძუძუთი კვება, ხშირად განიცდის დანაშაულის შეგრძნებას, ამიტომ, 

კლინიცისტი უნდა დაეხმაროს მას საკუთარი შვილის მოვლის და მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბების 

განსხვავებული მეთოდების ათვისებაში. 

  
 

ცხრილი N19. 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.) 
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ცხრილი N20. 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 

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 არა ნამკურნალები  

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 
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აივ ინფექცია 

 

დადგენილია აივ-ინფექციის ტრანსმისია ბავშვზე დედის რძის მეშვეობით, რის გამოც, არ არის 

რეკომენდებული აივ-ინფიცირებულმა ქალმა ძუძუთი კვებოს ბავშვი. თუმცა, ეს რეკომენდაცია 

ეხებათ ქალებს, რომელთათვისაც ხელმისაწვდომია დედის რძის უსაფრთხო ალტერნატივა. იმ 

შემთხვევაში, თუ დედის რძის ჩანაცვლება შეუძლებელია მოხერხებული, ხელმისაწვდომი და 

უსაფრთხო ალტერნატივით, შესაძლებელია აივ-ინფიცირებულმა ქალმა ძუძუთი კვებოს ბავშვი.  

 

რეკომენდაცია: 

 

R1 აივ-ინფიცირებული დედის შემთხვევაში მიაწოდეთ დედას რეკომენდაცია ბავშვისთვის 

უსაფრთხო და შესაბამისი ალტერნატიული საკვების შესახებ. განიხილეთ სპეციალისტის 

(ინფექციონისტის) კონსულტაცია ყოველ ინდივიდუალრ შემთხვევაში (მტკიცებულების 

ხარისხი A) 

 

ადამიანის T-ლიმფოტროპული ვირუსით ინფიცირება 

ადამიანის T-ლიმფოტროპული ვირუსი (HTLV-I), წარმოადგენს პირველად აღმოჩენილ 

ონკოგენურ რეტროვირუსს. ამ ვირუსით, სავარაუდოდ, ინფიცირებულია  5-10 მილიონი ადამიანი 

მსოფლიოში217. ეს ვირუსი ადამიანის ყველაზე ონკოგენურ პათოგენად ითვლება და წარმოადგენს 

ორი ტიპიურად ფატალური დაავადების გამომწვევ მიზეზს: მოზრდილთა T უჯრედოვანი 

ლეიკემია-ლიმფომის (ATL) და HTLV-I-ასოცირებული მიელოპათიის, რომელიც ასევე, ცნობილია 

ტროპიკული სპასტიკური პარაპარეზის სახელით. 

HTLV-I ანტგენი აღმოჩენილია ინფიცირებული დედის რძეში; ცხოველებზე ჩატარებული 

ექსპერიმენტები მეტყველებს, რომ დედის რძით შესაძლებელია HTLV-I-ის გადაცემა ჩვილზე და 

ინფიცირების რისკი უფრო მაღალია იმ ჩვილებში, რომლებიც იკვებებიან ძუძუთი, ჩვილებთან 

შედარებით, რომელთა კვებაც ხდება ბოთლიდან; კერძოდ, 1 წლის განმავლობაში ძუძუთი 

კვებაზე მყოფი ჩვილების ინფიცირების რისკი ოთხჯერ მაღალია (15.7% vs 3.6%). დედის 

გამოწველილი რძის გაყინვით და შემდგომი გამოლღობით შესაძლებელია ინფექციის 

ტრანსმისიის რისკის მნიშვნელოვანი შემცირება218. 

 

ებოლას ინფექცია 

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. ებოლას ვირუსი გადადის დედის 

რძეში და ქმნის ჩვილის ინფიცირების საფრთხეს. დაინფიცირება, ასევე, შესაძლებელია 

დაავადებულ დედასა და ჩვილს შორის მჭიდრო კონტაქტის შემთხვევაში. თუ ჩვილსაც 

უდგინდება ებოლას ინფექცია, მაინც აუცილებელია დედისა და შვილის ერთმანეთისგან 

იზოლირება და ჩვილის კვების გაგრძელება დედის რძის შემცვლელით. თუმცა, ასეთ დროს, 

შეზღუდული რესურსების ქვეყნებში, თუ დედის რძის უსაფრთხო შემცვლელი ხელმისაწვდომი 

არ არის, ჩვილის ასაკი 6 თვეზე ნაკლებია და სხვაგვარად შეუძლებელია მასზე ადეკვატური 

ზრუნვის განხორციელება,  შეიძლება განხილულ იქნას ძუძუთი კვების გაგრძელების 

შესაძლებლობა.  
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იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებიც გამოჯანმრთელდნენ ებოლას ვირუსული ინფექციისგან და 

სურთ ძუძუთი კვების გაგრძელება, ებოლას ვირუსის რნმ-ზე დედის რძის ტესტირების შედეგი 

წარმოადგენს ძუძუთი კვების განახლების გადაწყვეტილების საფუძველს. საერთაშორისო 

გაიდლაინები იძლევიან რეკომენდაციას, ძუძუთი კვება შეწყდეს სულ მცირე, 24 საათიანი 

შუალედით ჩატარებული ორი ტესტის უარყოფითი პასუხის მიღებამდე.  

 

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. დედა შეძლებს 

ძუძუთი კვების გაგრძელებას, როდესაც მკურნალობის ფონზე აღარ იარსებებს ინფექციის 

გავრცელების რისკი. ასეთ დედებს უნდა გაეწიოთ მხარდაჭერა და მიეწოდოთ ინფორმაცია 

როგორ შეინარჩუნონ ლაქტაცია იმ პერიოდში, როცა ძუძუთი არ კვებავენ ბავშვს, ან იწველიან 

რძეს. ჩვილს ჩვეულებრივ, ენიშნება ანტიტუბერკულოზური პრევენციული მკურნალობა. 

პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური პრეპარატები თავსებადია ძუძუთი კვებასთან და მათი 

მიღების ფონზე ძუძუთი კვების გაგრძელება შესაძლებელია219.  

 

 

ძუძუთი კვება COVID-19-ის დროს 

 

ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები (მაგალითად, ამერიკის პედიატრიული 

აკადემია და სხვა) მხარს უჭერს ძუძუთი კვებას COVID-19-ის მქონე ქალების მიერ, იმ პირობით, 

რომ ხდება ინფექციის კონტროლის ღონისძიებების საგულდაგულო დაცვა. ეს მიდგომა 

ითვალისწინებს ძუძუთი კვების მნიშვნელოვან სარგებელს დედა-შვილისთვის, დედისგან 

ბავშვზე ინფექციის გადაცემის დაბალ რისკს ინფექციის კონტროლის წესების დაცვის პირობებში 

და დაავადების მსუბუქ მიმდინარეობას ჩვილებში, თუ ადგილი ექნება ინფიცირებას.  

ეს პოლიტიკა ეყრდნობა დაკვირვებით კვლევებს, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა SARS-CoV-2-ზე 

დადებითი დედების ახალშობილთა მეთვალყურეობა. კვლევის შედეგად, არც ერთ ახალშობილს 

არ დაუდგინდა  SARS-CoV-2 ინფექცია, იმის მიუხედავად, რომ დედა-შვილი იმყოფებოდა 24 

საათი ერთად და ბავშვი იკვებებოდა ძუძუთი220. ბავშვები იმყოფებოდნენ დახურულ 

იზოლატროში დედა-შვილის ერთად ყოფნის პერიოდში, დედები ატარებდნენ ქირურგიულ 

ნიღაბს და ასრულებდნენ ხელების და სარძევე ჯირკვლების ხშირი დაბანის რეკომენდაციებს.    

 

რეკომენდაციები 

R1 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 
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დაბანა ბავშვის კვებამდე, ფორმალურად შესწავლილი არ ყოფილა. (მტკიცებულების 

ხარისხი A) 

R2 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) 

R3 მიაწოდეთ დედას ინფორმაცია, რომ არ შეიძლება ნიღბის ან სახის პლასტიკური ფარის 

მოთავსება ჩვილზე. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R4 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)   

R5 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) 

თამბაქოს მოხმარება 

 

არსებობს სარწმუნო მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ დედის და მამის მიერ 

თამბაქოს მოხმარება უარყოფითად მოქმედებს ძუძუთი კვების მაჩვენებლებზე, ლაქტაციის 

ინიცირებისა და ხანგრძლივობის ჩათვლით (მტკიცებულების ხარისხი A).  

ბოლომდე ნათელი არ არის ამ ასოციაციის მექანიზმი არის ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, 

ქცევითი თუ კულტურული. დედებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია დედის რძის პროდუქციაზე 

თამბაქოს მოხმარების უარყოფით ზეგავლენასთან დაკავშირებით და ეს ინფორმაცია უნდა 

შედიოდეს ძუძუთი კვების შესახებ საგანმანათლებლო მასალაში. მწველები ნაკლები ალბათობით 

აწოვებენ ძუძუს არამწეველებთან შედარებით, მაგრამ აუცილებელია მათი წახალისება ბუნებრივი 

კვების მიმართულებით, რათა მოხდეს თამბაქოს წევის არასასურველი ეფექტების განეიტრალება 

დედის რძის დადებითი ზეგავლენის გამო. 

 

რეკომენდაციები 

R1 ურჩიეთ დედას, მამას, მომვლელს და ოჯახის სხვა მწეველ წევრებს მოწევის შეწყვეტა ან 

შემცირება ჩვილზე თამბაქოს საზიანო ზემოქმედების თავიდან არიდების მიზნით. იმ 

შემთხვევაში, თუ მშობლები აგრძელებენ მოწევას, ძუძუთი კვება მაინც ჩვილის კვების 

საუკეთესო ალტერნატივად რჩება. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R2 მიაწოდეთ ინფორმაცია, რომ თამბაქოს წევამ შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს დედის 

რძის პროდუქციაზე და გამოიწვიოს პრობლემები ბავშვის კუჭ-ნაწლავის მხრივ 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R3 მიაწოდეთ ინფორმაცია, რომ, თუ თამბაქოსთვის თავის დანებება შეუძლებელია, 

მშობლებმა  შეძლებისდაგვარად უნდა შეამცირონ მოწევა, ამასთანავე, საერთოდ არ 

მოსწიონ  ბავშვის კვებამდე 1 საათის განმავლობაში და კვების დროს (მტკიცებულების 

ხარისხი A).  

R4 მიაწოდეთ ინფორმაცია, რომ დაუშვებელია ბავშვის ოთახში მოწევა პასიურ მოწევასთან 

დაკავშირებული რისკის გამო. (მტკიცებულების ხარისხი A) 
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R5 თამბაქოსთვის თავის დანებებაში დამხმარე მედიკამენტური მკურნალობის დანიშვნისას 

გაითვალისწინეთ, რომ ვარენიკლინი არ არის რეკომენდებული ორსულობისა და 

ლაქტაციის პერიოდში.  (მტკიცებულების ხარისხი C) 

 

ალკოჰოლი 

 

ალკოჰოლი გადადის დედის რძეში და მისი აღმოჩენა  შესაძლებელია მოხმარებიდან რამდენიმე 

საათის შემდეგ.  

ალკოჰოლის ზეგავლენა რძის პროდუქციაზე, რძესა და ჩვილის სისხლში მის კონცენტრაციასა და 

ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილზე აღწერილია სისტემურ მიმოხილვაში, რომელიც ჩატარდა 1990-

2005 წლებში განხორციელებულ კვლევებზე. ამ სისტემური მიმოხილვით დადგინდა, რომ 

ყოვედლღიურად 2 ან მეტი სტანდარტული სასმისი ალკოჰოლის მიღება2 ლაქტაციის პერიოდში 

ასოცირებულია შემდეგ მდგომარეობებთან:  

 ლაქტაციის გაუარესებული მაჩვენებლები (როგორიცაა, რძის გადმოსროლის რეფლექსი, რძის 

პროდუქცია და რძის გამოწოვა ჩვილის მიერ);  

 ბუნებრივი კვების ნაადრევი შეწყვეტა; 

 ბავშვის ფსიქომოტორული განვითარების ჩამორჩენა; 

 ჩვილის ძილისა და ღვიძილის რეჟიმის დარღვევა. 

 

კიდევ ერთმა ლიტერატურულმა მიმოხილვამ აჩვენა, რომ ალკოჰოლის მოხმარება მეძუძური 

ქალის მიერ  ერთ დალევაზე 0.3–0.8 გ/კგ სხეულის წონაზე, უკავშირდება ჩვილის არასასურველი 

გამოსავლების მომატებულ რისკს (მტკიცებულების ხარისხი B).221 

 

რეკომენდაციები 

R1 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)  

R2 განსაკუთრებით გაუსვით ხაზი ალკოჰოლისგან თავშეკავების აუცილებლობას 

მშობიარობიდან პირველი თვის განმავლობაში, სანამ ლაქტაცია კარგად 

ჩამოყალიბდება. (მტკიცებულების ხარისხი A) 

R3 ქალთან ერთად განიხილეთ რძის გამოწველისა და ჩვილისთვის გამოწველილი რძის 

მიცემის შესაძლებლობა ალკოჰოლის მოხმარებამდე. (მტკიცებულების ხარისხი B) 

 

                                                           
2 სტანდარტულ დალევად ითვლება ნებისმიერი ალკოჰოლური სასმელი, რომელიც შეიცავს 0.6 თხევად 

უნციას (12გ) სუფთა ალკოჰოლს. ეს შეესაბამება 1.2 სუფრის კოვზ ალკოჰოლს. ერთ სტანდარტულ 
დალევას შეესაბამება: 

 355 მლ ლუდი ან სუსტი ღვინო (5%-იანი ალკოჰოლი); 

 240-270 მლ ჭვავის ლიქიორი (7%-იანი ალკოჰოლი); 

 150 მლ სუფრის ღვინო (12%-იანი ალკოჰოლი); 

 90-120 მლ მაგარი ღვინო (შერი ან პორტვეინი; 17%-იანი ალკოჰოლი); 

 60-90 მლ ლიქიორი (24%-იანი ალკოჰოლი); 
 45 მლ ბრენდი, არაყი, ვისკი, ჯინი (40%-იანი ალკოჰოლი) 
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ნარკოტიკების მოხმარება 

 

მეძუძურმა დედამ არ უნდა მოწიოს მარიხუანა. სხვა განწყობაზე მოქმედი ნივთიერებები, 

ნარკოტიკების ჩათვლით აგრეთვე უკუნაჩვენებია, რადგანაც ეს ნივთიერებები შესაძლოა მოხვდეს 

დედის რძეში. გარდა იმ საზიანო ზეგავლენისა, რომელიც ამ ნივთიერებებმა შეიძლება მოახდინონ 

ჩვილზე, დედა, რომელიც არაფხიზელ მდგომარეობაშია, შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს საკუთარ 

თავს და ჩვილს ბავშვის კვების პროცესში.   

სარწმუნო კვლევები ძუძუთი კვების მართვასთან დაკავშირებით იმ დედებში, რომლებიც 

მოიხმარენ დამოკიდებულების გამომწვევ ნივთიერებებს, არასკმარისია. არსებული 

რეკომენდაციების მიხედვით, იმ დედებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ცხრილი N21-ში 

მითითებულ კრიტერიუმებს, უნდა გაეწიოთ დახმარება მათ გადაწყვეტილებაში, ძუძუთი კვებონ 

ბავშვი222. 

 

ცხრილი N21. ამერიკის ძუძუთი კვების მედიცინის პროტოკოლის კრიტერიუმები ლაქტაციის 

მხარდასაჭერად იმ ქალებში, რომლებიც მოიხმარენ დამოკიდებულების გამომწვევ ნივთიერებებს 

 ქალი, რომელიც ჩართულია ნივთიერებათა საზიანოდ მოხმარების მკურნალობის 

სქემაში და აცხადებს თანხმობას განიხილოს მკურნალობის მიღწევები და 

მშობიარობის შემდგომი მკურნალობის გეგმა შესაბამის სპეციალისტ-

კონსულტანტთან (ტრენირებულ პირთან ნივთიერებათა საზიანოდ მოხმარების 

მართვაში) 

 ქალი, რომლის სპეციალისტ-კონსულტანტი ადასტურებს მის უნარს, მიაღწიოს და 

შეინარჩუნოს ფხიზელი მდგომარეობა პრენატალურ პერიოდში; კონსულტანტი 

ეთანხმება პაციენტის გეგმას ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებით  

 ქალი, რომელიც აპირებს ნივთიერებათა საზიანოდ მოხმარების მკურნალობის 

გაგრძელებას მშობიარობის შემდგომ პერიოდში 

 ქალი, რომელიც თავს იკავებს ნარკოტიკების მოხმარების ან საზიანოდ 

მოხმარებისგან მშობიარობამდე 90 დღის განმავლობაში და აჩვენებს ფხიზელი 

მდგომარეობის შენარჩუნების უნარს ამბულატორიულ პირობებში . 

 ქალი, რომელსაც მშობიარობისას შარდის ტესტი უარყოფითი აქვს ნივთიერებებზე,  

მკურნალობისთვის დანიშნული მედიკამენტების გარდა.  

 ქალი, რომელსაც გაეწია თანმიმდევრული ანტენატალური მეთვალყურეობა. 

 ქალი, რომელსაც არ აღენიშნება ძუძუთი კვების სამედიცინო უკუჩვენება 

(როგორიცაა, მაგალითად აივ-ინფექცია). 

 ქალი, რომელიც არ ღებულობს ფსიქოტროპულ მედიკამენტს, რაც უკუნაჩვენებია 

ძუძუთი კვების დროს. 

 ქალი მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის სტაბილურ დოზაზე, რომელიც 

ამჟღავნებს ძუძუთი კვების სურვილს, უნდა წახალისდეს ამ მხრივ, მეტადონის 

დოზის მიუხედავად. 

 

რეკომენდაციები: 

R1 იმ მეძუძური ქალების მართვა, რომლებიც მოიხმარენ დამოკიდებულების გამომწვევ 

ნივთიერებებს, რეკომენდებულია განხორციელდეს ინტეგრირებულად, 
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წამალდამოკიდებულების სამედიცინო სერვისის, ოჯახის ექიმის/პედიატრის და ძუძუთი 

კვებაში ტრენირებული სპეციალისტის მიერ 

R2 ურჩიეთ და წაახალისეთ დედა, მოერიდოს დამოკიდებულების გამომწვევი 

ნივთიერებების მოხმარებას. გაითვალისწინეთ წამალდამოკიდებულების სპეციალისტის 

კონსულტაცია ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში. 

 

კოფეინის შემცველი სასმელები 

 

მეძუძური დედების გამოკითხვით ფიქსირდება ქალის სუბიექტური აზრი, რომ მის მიერ 

კოფეინის ჭარბი რაოდენობის (მაგალითად, ყავის ან ჩაის) მოხმარება იწვევს ჩვილის 

გაღიზიანებადობას და მოუსვენრობას.  ჩვილის ქცევაზე კოფეინის ადრეული ზემოქმედების 

შესახებ კონტროლირებული კვლევები არ არსებობს.   

დედის რძეში გადასული კოფეინის რაოდენობა დამოკიდებულია ქალის მიერ მოხმარებულ 

რაოდენობასა და მისი შეწოვისა და მეტაბოლიზმის უნარზე.  

კოფეინის შემცველობა ერთ ფინჯან ყავასა ან ჩაიში ასევე ცვალებადობს მომზადების მეთოდისა 

და მოხმარებული რაოდენობის მიხედვით.  საშუალოდ, ესპრესო შეიცავს 60-120მგ კოფეინს 250მლ 

ყავაზე, ხოლო ჩაი - 10-50მგ-ს 250მლ-ზე223. კოკა-კოლა და ენერგეტიკული სასმელები, ასევე, 

შეიცავს კოფეინის მნიშვნელოვან რაოდენობას. დედის რძეში კოფეინის მაქსიმალური 

კონცენტრაცია მიიღწევა კოფეინის შემცველი სასმელის მიღებიდან დაახლოებით 1 საათში224. 

კოფეინის ოდენობა, რომელსაც შეითვისებს ჩვილი დედის მიერ კოფეინის შემცველი ერთი 

სასმელის მიღების შემდეგ, შეადგენს დედის დოზის დაახლოებით 1%-ს24. დედებს უნდა მიეცეთ 

რჩევა, ზომიერად მოიხმარონ ყავა, ჩაი და კოფეინის შემცველი სხვა სასმელები, რადგანაც კოფეინი 

შესაძლოა აკუმულირდეს ახალშობილის ორგანიზმში, ხოლო ახალშობილის მიერ კოფეინის 

მეტაბოლიზმი უფრო ნელა მიმდინარეობს. მოზრდილების უმრავლესობაში კოფეინის 

ნახევარდაშლის პერიოდი 3-დან 7 საათამდე მერყეობს. ახალშობილებში ნახევარდაშლა 50-100 

საათია, მაგრამ 3-4 თვის ასაკისთვის ჩვილების უმრავლესობას უვითარდებათ კოფეინის 

მეტაბოლიზირების უნარი225. ჩვილის მიერ კოფეინის გამოდევნის შემცირებული სიჩქარე 

პოტენციურად შეიძლება კოფეინის მნიშვნელოვანი რაოდენობის აკუმულირებისა და მასთან 

დაკავშირებული არასასურველი ეფექტების მიზეზი გახდეს.  

სიგარეტის წევამ შესაძლებელია გააძლიეროს კოფეინის ეფექტები ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილში. 

რეკომენდებულია ქალებმა, რომლებიც ირჩევენ მოწევის გაგრძელებას ლაქტაციის პერიოდში, 

შეზღუდონ კოფეინის შემცველი სასმელების მოხმარება.  

არამწეველი ქალების შემთხვევაში დღეში 5 ან ნაკლები ჭიქა ყავის (750მლ-ზე ნაკლების) 

მოხმარება არ არის დაკავშირებული ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჩვილის რისკთან226.  მართალია, 

კოფეინის ზომიერი მოხმარება თავსებადია ძუძუთი კვებასთან, მაგრამ ქალებს, რომლებიც დიდი 

რაოდენობით მოიხმარენ კოფეინის შემცველ სასმელებს, შესაძლოა დასჭირდეთ სპეციფიკური 

რჩევა კოფეინის ზომიერ მოხმარებასთან დაკავშირებით.   

 

კონტრაცეფცია და ძუძუთი კვება 

 

ქალთა უმრავლესობა ანახლებს სქესობრივ ცხოვრებას მშობიარობიდან საშუალოდ 6 კვირის 

შემდეგ. მშობიარობის შემდგომი კონსულტირება კონტრაცეფციის შესახებ აუმჯობესებს ოჯახის 

დაგეგმვას და ამცირებს დაუგეგმავი ორსულობის სიხშირეს. 
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ქალებს, რომლებიც ჩვილს ექსკლუზიურად არ კვებავენ, ოვულაცია ეწყებათ მშობიარობიდან 

საშუალოდ 25 დღეში, ამდენად, კონტრაცეფციის დაწყება რეკომენდებულია არა უგვიანეს 

მშობიარობიდან მე-3 კვირაში. ექსკლუზიურად ძუძუთი კვების შემთხვევაში, ოვულაცია უფრო 

გვიან დგება და ნაკლებად პროგნოზირებადია. მშობიარობიდან 6 თვის განმავლობაში, თუ ქალი 

ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებავს ბავშვს, არ იყენებს შემატებით საკვებს, კვებავს ბავშვს 

მინიმალური ინტერვალებით დღისით და ღამით, მენსტრუალური ციკლი არ აქვს აღდგენილი, 

ასეთ შემთხვევაში მისთვის ორსულობის რისკი 5%-ზე ნაკლებია227. ექსკლუზიური ძუძუთი 

კვების შემთხვევაში ორსულობის რისკი მატულობს 6 თვის შემდეგ, როდესაც რეკომენდებულია 

კონტრაცეფციის დაწყება.  

მეძუძური ქალის კონტრაცეფციასთან დაკავშირებული ზოგადი პრინციპები ჩამოთვლილია 

ცხრილი N22-ში. 

 

 

ცხრილი N22. მეძუძური ქალის კონტრაცეფციასთან დაკავშირებული ზოგადი პრინციპები 
საკითხი მოსაზრება 

1. ძუძუთი კვების სახეობა, 

სტატუსი და გეგმები 

 გაითვალისწინეთ, ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული როგორც 

მოკლე, ისე გრძელვადიანი გეგმები, ისევე, როგორც სასურველი 

ორსულობის ინტერვალი. ჰორმონული კონტრაცეფციის ეფექტი 

დამოკიდებულია მისი დაწყების დროზე.  

 დედა, რომელიც გეგმავს ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებას, შესაძლოა 

უპირატესობას ანიჭებდეს ლაქტაციური ამენორეის (ლამ) მეთოდს. 

ლამ-ის შემთხვევაში ქალს უნდა ერჩიოს კონტრაცეფციის სხვა 

მეთოდის გამოყენება მენსტრუალური ციკლის აღდგენისა, ან ძუძუთი 

კვების მეთოდის ცვლილებისას. ლამ-ის ეფექტურობა ექსკლუზიურად 

ძუძუთი მკვებავ დედებში, რომლებიც იწველიან რძეს, შესაძლოა არ 

იყოს ისეთივე, როგორც პირდაპირი ძუძუთი კვების დროს.   

 ბევრი ქალი, რომელიც აპირებს ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებას, ვერ 

ახერხებს ამ მიზნის მიღწევას. 

2. ბავშვის ასაკი/დრო 

მშობიარობის შემდგომ 

 მრავალი მეთოდის გამოყენება არ არის რეკომენდებული ლაქტაციის 

კარგად ჩამოყალიბებამდე (ანუ 4-6 კვირის ვადამდე), რადგანაც 

ჰორმონული კონტრაცეფციის შემთხვევაში არსებობს ლაქტოგენეზზე 

ან ჩვილზე პირდაპირი ზემოქმედების რისკი  

3. დედის ასაკი და მომავალი 

შვილოსნობის გეგმები 

 არჩევანი დამოკიდებულია ორსულობებს შორის სასურველ 

ინტერვალებზე ან შვილების სასურველ რაოდენობაზე. ზოგადად, 

ორსულობებს შორის რეკომენდებული ინტერვალი შეადგენს 18 

თვიდან 2+ წლამდე დედის ჯანმრთელობისთვის და 3-5 წელს ბავშვის 

ჯანმრთელობის საუკეთესო გამოსავლებისთვის.   

4. კონტრაცეფციის 

გამოცდილება წარსულში 

 წარსული კონტრაცეფციის გამოცდილების განხილვა, დამყოლობის, 

კმაყოფილების, გვერდითი ეფექტებისა და სოციალური საკითხების 

ჩათვლით, ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამ ფაქტორებმა შეიძლება 

იმოქმედონ დამყოლობასა და კმაყოფილებაზე, განსაკუთრებით, თუ 

ისინი კავშირშია ლაქტაციის წარსულ გამოცდილებასთან. 

5. 

პარტნიორები/ურთიერთობები 

 პარტნიორის გამოცდილებამ და შეხედულებამ შესაძლოა ზეგავლენა 

მოახდინოს კონტრაცეფცის მეთოდის შერჩევაზე, განსაკუთრებით, 

ბარიერული მეთოდების, ლამ-ის და ოჯახის დაგეგმვის ბუნებრივ 

მეთოდებზე. 

 აუცილებელია ქალის სოციალური და ქცევითი თავისებურებების, 

როგორიცაა პარტნიორების რაოდენობა და სქესობრივი აქტივობა, 
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გამოკითხვა. ანამნეზში დაუგეგმავი ორსულობა და ორსულობებს 

შორის ხანმოკლე ინტერვალი უნდა იქნას დადგენილი და განხილული 

6. ლაქტაციის გამოცდილება 

წარსულში/სამედიცინო 

მდგომარეობები 

 წარსულში არაადეკვატური რძის პროდუქცია ან ბავშვის ზრდის 

არასაკმარისი ტემპი 

 წარსულში ძუძუთი კვების დროს მიზნების მიღწევა ვერ მოხერხდა და 

ამის პოტენციური მიზეზი იყო რძის არასაკმარისი პროდუქცია. 

 ფიზიკური გასინჯვით სავარაუდო ჯირკვლოვანი ქსოვილის 

უკმარისობა 

 ანამნეზში ქირურგიული ჩარევა მკერდზე 

 სამედიცინო მდგომარეობა, რომელიც პოტენციურად უარყოფითად 

მოქმედებს რძის პროდუქციაზე (პოლიცისტური საკვერცხეების 

სინდრომი, უნაყოფობა, სიმსუქნე)   

 მრავალნაყოფიანობა 

 დღენაკლი ახალშობილი (ები) 

 

რეკომენდაციები: 

 

R1 მეძუძური ქალის კონსულტირებისას კონტრაცეფციის შესახებ, რეკომენდებულია პაციენტზე 

ორიენტირებული გაზიარებული გადაწყვეტილების მიღების მეთოდის 

გამოყენება.(მტკიცებულების ხარისხი C) 

R2 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) 

R3 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) 

R4 კომბინირებული ესტროგენ-პროგესტერონული კონტრაცეფციის დაწყება რეკომენდებული არ 

არის მშობიარობიდან 3-6 კვირის განმავლობაში ვენური თრომბოემბოლიზმის მომატებული 

რისკის გამო. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R5 ზოგადად, მხოლოდ პროგესტერონის შემცველი კონტრაცეფცია ყველაზე მინიმალური 

ზეგავლენით ხასიათდება ლაქტაციის გამოსავლებზე. კომბინირებული ესტროგენ-

პროგესტერონის შემცველი კონტრაცეპტივები, შესაძლოა, უარყოფითად მოქმედებდნენ 

ლაქტოგენეზზე და მათ ფონზე, ადგილი ჰქონდეს დედის რძის პროდუქციის შემცირებას. 

(მტკიცებულების ხარისხი C). 

 

 

 

გამოწველილი რძის შენახვა 

 

დედის რძის გამოწველა საშუალებას იძლევა გადაიჭრას ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი პრობლემა და გაგრძელდეს ბუნებრივი კვება დედის და ჩვილის დროებითი 

განცალკევების შემთხვევაში. უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია გამოწველილი რძის 

შენახვის პრინციპების დაცვა.  
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გამოწველილი რძის შენახვის ტემპერატურა დამოკიდებულია როგორც ჩვილის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე, ისე იმაზე, რამდენად სწრაფად უნდა მოხდეს ამ რძის ბავშვისთვის საკვებად 

გამოყენება. გამოწველილი რძის შენახვის რეკომენდაციები უფრო მკაცრია ავადმყოფი ან 

ჰოსპიტალიზებული, დღენაკლი ბავშვებისთვის. 

ჯანმრთელი, ბინაზე მყოფი ბავშვის შემთხვევაში გამოწველილი რძის უსაფრთხოდ შენახვის 

პრინციპები შემდეგია: 

 ოთახის ტემპერატურაზე (25 - 27ºC-მდე) – მაქსიმუმ 4 საათის განმავლობაში. 

 ყინულიან თერმოკონტეინერში – 24 საათამდე. 

 მაცივარში (4˚C-ზე) – 4 დღის განმავლობაში. 

 საყინულეში (–18°C)  - ოპტიმალურია 6 თვე, თუმცა შესაძლებელია დაყოვნება 12 თვე. 

 

გაყინული რძის გამოლღობა: არსებობს გაყინული დედის რძის გამოლღობის რამდენიმე მეთოდი: 

ჩვეულებრივი მაცივრის ტემპერატურაზე მოთავსება ღამის განმავლობაში; გამდინარე თბილი 

წყლის ქვეშ გალღობა ან სპეციალური გამათბობლის გამოყენება. ნელი გამოლღობა მაცივრის 

ტემპერატურაზე დაკავშირებულია რძეში ცხიმის შემცველობის ნაკლებ შემცირებასთან, ვიდრე 

თბილ წყალში გალღობა (მტკიცებულების ხარისხი B).  

დედის რძის შეთბობა: გამოლღობილი დედის რძის შეთბობა სხეულის ტემპერატურამდე 

უმჯობესია განხორცილედეს თბილ (40˚C) წყალში 20 წუთის განმავლობაში. რძის  37˚C-მდე 

შეთბობისასაც კი ცხიმი აღწევს დნობის ტემპერატურას, რის გამოც  მაცივრის 4˚C-ზე არსებული 

მყარი ცხიმი გარდაიქმნება თხევად ზეთოვან ცხიმად, რომელიც უფრო მეტად რჩება კონტეინერის 

კედლებზე, ვიდრე 4˚C ტემპერატურის პირობებში და შესაბამისად, იწვევს რძის ცხიმოვანი 

კომპონენტის შემცველობის დაქვეითებას. რძის შესათბობად მოთავსება ცხელი წყლის აბაზანაში 

(80˚C, რაც საკმაოდ ხშირია რეალურ პრაქტიკაში) ქმნის რძეში მაღალი ტემპერატურის 

ნაწილაკებს. შეთბობის პროცესში რძის ზედმეტად გაცხელება იწვევს ბიოაქტიური  პროტეინების 

დენატურაცია/ინაქტივაციას და ცხიმის შემცველობის შემცირებას (მტკიცებულების ხარისხი B).  

მიკროტალღური ღუმელი: გაყინული რძის მიკროტალღურ ღუმელში გამოლღობაზე 

ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მიკროტალღურ ღუმელში ტემპერატურის კონტროლი 

რთულია, რაც რძის არათანაბრად გაცხელებას იწვევს. გარდა ამისა, მიკროტალღურ ღუმელში 

გაცხელება მნიშვნელოვანდ ამცირებს დედის რძის იმუნური ფაქტორების აქტივობას, რაც 

მთლიანობაში აქვეითებს ბავშვის ჯანმრთელობაზე დედის რძის დადებითი ზემოქმედების 

ეფექტს (მტკიცებულების ხარისხი B). შესაბამისად, რძის მიკროტალღურ ღუმელში გათბობა 

რეკომენდებული არ არის. 

გამოლღობილი რძის გამოყენება: როგორც კი გაყინული დედის რძე გალღობისას მიაღწევს 

ოთახის ტემპერატურას, მისი უნარი დათრგუნოს ბაქტერების გამრავლება, მცირდება, 

განსაკუთრებით, გამოლღობიდან 24 საათის შემდეგ228. გაყინვის შემდეგ გამოლღობილი დედის 

რძე, რომლის გალღობიდან გასულია 24 საათი, არ უნდა დარჩეს ოთახის ტემპერატურაზე 2 

საათზე მეტ ხანს (მტკიცებულების ხარისხი B).  

განმეორებითი გაყინვა: გამოლღობილი დედის რძის განმეორებითი გაყინვა რეკომენდებული არ 

არის.  

საკვებად გამოყენებული რძის განმეორებით გამოყენება: როდესაც ბავშვი იწყებს გამოწველილი 

დედის რძის დალევას, ადგილი აქვს რძის ბაქტერიულ დაბინძურებას ბავშვის პირის ღრუდან. 

არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე ბავშვისთვის საკვებად გამოყენებული რძის 

ნარჩენები უნდა გადაიღვაროს 1-2 საათში, თუ ბავშვი არ გამოთქვამს კვების გაგრძელების 

სურვილს. ამდენად, დედის რძის ფუჭად გადაღვრის თავიდან აცილების მიზნით, 

რეკომენდებულია მისი შენახვა განხორციელდეს მცირე მოცულობებით.  
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ლაქტაცია და მედიკამენტური თერაპია 

მედიკამენტების უმრავლესობა თავსებადია ძუძუთი კვებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ 

მედიკამენტების უმეტესობა გადადის დედის რძეში, მათი კონცენტრაცია  იმდენად მცირეა, რომ 

ნაკლებად სავარაუდოა, უარყოფითად იმოქმედოს ბავშვის ჯანმრთელობაზე. გადაწყვეტილების 

მიღებისას რეკომენდებულია შემდეგი ზოგადი პრინციპების გათვალისწინება:  

 მედიკამენტები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ დაენიშნოს ჩვილს, ჩვეულებრივ, უსაფრთხოა, 

რადგანაც დედის რძეში გადასული კონცენტრაცია გაცილებით ნაკლებია ამ მედიკამენტების 

თერაპიულ დოზაზე. 

 მედიკამენტებთან დაკავშირებული ტოქსიკურობის რისკი უფრო მაღალია დღენაკლ და 

ავადმყოფ ბავშვებში და იშვიათია 6 თვის ასაკის შემდეგ. 

 ჩვილზე მედიკამენტის ზემოქმედების შემცირება შესაძლებელია პრეპარატის მიღებით, 

უშუალოდ, ძუძუთი კვების დასრულების შემდეგ, ან ჩვილის ხანგრძლივი ძილის 

პერიოდამდე. 

 მედიკამენტები, რომლებიც დიდი დოზით უკავშირდებიან პლაზმის ცილებს, ახასიათებთ 

ცხიმში დაბალი ხსნადობა, ან გააჩნიათ მაღალი მოლეკულური მასა, დედის რძეში ნაკლებად 

ხვდებიან. 

 მეძუძურ ბავშვებზე, ზოგადად, ნაკლებად მოქმედებენ მედიკამენტები, რომლებსაც დაბალი 

პერორალური ბიოათვისებადობა ახასიათებთ (როგორიცაა, მაგალითად, ინსულინი ან 

ჰეპარინი). 

 ზოგიერთი მედიკამენტი ამცირებს დედის რძის პროდუქციას, როგორიცაა, მაგალითად, 

დოპამინის აგონისტები (ბრომოკრიპტინი), დეკონგესტანტები და ესტროგენები (მაგალითად, 

ჰორმონული კონტრაცეპტივები). თუ დედა ღებულობს ამ მედიკამენტებს, რის ფონზეც 

ადგილი აქვს რძის ნაკადის შემცირებას, თუ შესაძლებელია, გაითვალისწინეთ 

ალტერნატიული მეიდკამენტის გამოყენება. 

 ანალგეტიკების უმრავლესობა უსაფრთხოა მეძუძური ქალებისთვის. კოდეინი და 

ტრამადოლი ლაქტაციის პერიოდში რეკომენდებული არ არის, ხოლო ოქსიკოდონი და 

ასპირინი სიფრთხილით უნდა იქნას გამოყენებული. 

 LactMed მონაცემთა ბაზა, რომელიც შექმნილია აშშ მედიცინის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

(National Library of Medicine) მიერ, წარმოადგენს უფასო, ავტორიტეტულ წყაროს სხვადასხვა 

რეცეპტურული, თუ არარეცეპტურული მედიკამენტების ლაქტაციასთან თავსებადობის 

გადამოწმების მიზნით.  შესაბამისად, მეძუძური ქალისთვის მედიკამენტის დანიშვნის 

გადაწყვეტილების მიღებისას რეკომენდებულია ამ ბაზაში გადამოწმდეს მისი თავსებადობა 

ლაქტაციასთან.  

 ანესთეზია – ანესთეზიის შემდეგ არ არის რეკომენდებული გამოწველილი დედის რძის 

გადაღვრა. 

 გამოსახვითი კვლევა – არ არის რეკომენდებული ძუძუთი კვების შეწყვეტა იოდის შემცველი 

გადოლინიუმით კონტრასტული რადიოლოგიური კვლევის შემთხვევაში. თუმცა, 

რადიაქტიური ფარმაკო თერაპიის საჭიროების შემთხვევაში ძუძუთი კვება უნდა შეწყდეს.  
 
 

https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fbooks%2FNBK501922%2Ftoc%2F&token=wEsKVFvqlKzpT%2BqOtddW%2Fy3%2BLj0shalBW%2BL1ZyL4tryFu07IvXnavzOhNczeXqP3S5J5ch8%2BiV0OFrTqwASZjA%3D%3D&TOPIC_ID=4978
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ჩვილის საკვები ხელოვნური ფორმულა 

R1 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. (მტკიცებულების ხარისხი C) 

R2 თუ ჩვილი არ იკვებება ძუძუთი, მისი ნუტრიციული საჭიროებების 

დაკმაყოფილების მიზნით, დედის რძის ერთადერთ მისაღებ და უსაფრთხო 

ალტერნატივას წარმოადგენს ჩვილის ხელოვნური ფორმულა. (მტკიცებულების 

ხარისხი C) 

R3 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) 

R4 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) 

 

დედის რძის არარსებობის პირობებში რკინით გამდიდრებული ჩვილის ხელოვნური ფორმულა 

წარმოადგენს მისაღებ ალტერნატივას. ჩვილის ფორმულის წარმოებისას ეტალონად აღებულია 

დედის რძეში შემავალი კომპონენტები. თუმცა, ხელოვნურ ნარევში არ არის მრავალი ელემენტი, 

რომელსაც შეიცავს დედის რძე, როგორიცაა, ცოცხალი უჯრედების სხვადასხვა ტიპები, 

ქოლესტეროლი, პოლიამინები, თავისუფალი ამინომჟავები, ფერმენტები და ბიოლოგიურად 

აქტიური სუბსტანციების ფართო სპექტრი. ამასთანავე, ფორმულის წარმოებისას გამოყენებული 

სტერილიზაციის (პასტერიზაციის) პროცესი იწვევს ძროხის რძის ცილების მცირედ 

მოდიფიცირებას, რასაც თან სდევს ინფექციის მიმართ დამცველობითი უნარის დაკარგვა. 

რძის სხვა ნაირსახეობები (როგორიცაა, მაგალითად, არამოდიფიცირებული ძროხის რძე, თხის 

რძე ან სოიოს საფუძველზე დამზადებული ჩვილის ფორმულისგან განსხვავებული მცენარეული 

რძეები) არ არის მისაღები ჩვილის საკვებად გამოყენებისთვის 12 თვის ასაკამდე, რადგანაც მათში 

ჩვილისთვის შეუსაბამო პროპორციითაა წარმოდგენილი ცილა, ცხიმი და ნახშირწყალი, ან არ 

შეიცავენ საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებსა და მინერალებს (მაგალითად, D ვიტამინს, 

ფოლატებს). 

 ფორმულით კვებაზე მყოფი ბავშვის მიერ მიღებული საკვების ადეკვატურობის შეფასება 

ეფუძნება შემდეგს: 
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 ფორმულის ტიპი – ჩვილის ფორმულებს შორის ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანია მათში 

ცილის წყარო, რის საფუძველზეც ხდება ფორმულების კლასიფიცირება შემდეგ კატეგორიებად: 

 ტრადიციული ძროხის რძის საფუძველზე დამზადებული ფორმულები; 

 თხის რძეზე დამზადებული ფორმულები; 

 ნაწილობრივ ჰიდროლიზებული ცილის ფორმულები; 

 ალბუმინის ან კაზეინის ღრმა ჰიდროლიზატები; 

 სოიოს ცილის საფუძველზე დამზადებული ფორმულები; 

 ამინომჟავების შემცველი ფორმულები. 

ჩვილის ყველა ფორმულა ხასიათდება სრულფასოვანი ნუტრიციული ღირებულებით და შეიცავს 

მაკრონუტრიენტების (ცილის, ცხიმის და ნახშირწყლების) ისეთ თანაფარდობას, რომელიც 

დედის რძის მსგავსია. ფორმულების მცირე წილს, რომლებიც გამოიყენება სპეციფიკური 

მეტაბოლური დაავადებების მქონე ჩვილებისთვის, შესაძლოა, არ ჰქონდეს სრულფასოვანი 

ნუტრიციული ღირებულება, მაგრამ მათი საჭიროება ძალიან იშვიათია.   ზოგჯერ ფორმულას 

ცვლიან გარკვეულ არასპეციფიკურ სიმპტომებზე ზემოქმედების მიზნით, როგორიცაა 

მაგალითად, რეფლუქსი ან გაღიზიანებადობა, თუმცა მათი ეფექტურობა ბოლომდე ნათელი არ 

არის.  ცილის ღრმა ჰიდროლიზატები ან ამინომჟავების საფუძველზე დამზადებული 

ფორმულები, ძირითადად გამოიყენება ჩვილებში დადგენილი საკვებისმიერი ალერგიით ან 

ძროხის რძის ცილის აუტანლობით. ჩვილის კოლიკის შემთხვევაშიც რეკომენდებულია ცილის 

ჰიდროლიზატის საფუძველზე დამზადებული ფორმულის გამოყენება. 

 ფორმულის მომზადება – ჩვილის ფორმულები არსებობს სამი ფორმით: დასალევად მზა 

თხევადი ფორმულა, კონცენტრირებული თხევადი საკვები და ფხვნილი. სამივე ფორმა 

პრაქტიკულად ინდენტურია საკვები ნივთიერებების შემადგენლობის მიხედვით, მიუხედავად 

მცირედი ტექნიკური განსხვავებებისა. კლინიცისტმა ბავშვის მომვლელთან ერთად უნდა 

განიხილოს ფორმულის მომზადების წესი, რათა დარწმუნდეს, რომ ის მზადდება მწარმოებლის 

ინსტრუქციის შესაბამისად: 

 კონცენტრირებული თხევადი ფორმულა უნდა განზავდეს იგივე რაოდენობის სასმელ 

წყალში. 

 სტანდარტული მშრალი ფხვნილი უნდა მომზადდეს მწარმოებლის ინსტრუქციის 

შესაბამისად, ჩვეულებრივ, ერთი საზომი კოვზი 30მლ წყალზე. წყალი უნდა იყოს 

შესაბამისი ტემპერატურის, პირველად ჩაისხას ბოთლში და შემდეგ დაემატოს ფხვნილი. 

სპეციალურ ფორმულებს, როგორიცაა, მაგალითად, ამინომჟავების საფუძველზე 

დამზადებული ფორმულა, შეიძლება მომზადების განსხვავებული წესი ჰქონდეს.   

 საკვების კალორაჟი – სწორად მომზადებული ჩვილის სტანდარტული ფორმულა შეიცავს 0.67 

კკალ/მლ. არასტანდარტული ფორმულების, ან დანამატების შემცველი ფორმულების 

კალორაჟი შესაძლოა განსხვავდებოდეს აღნიშნულისგან. ჩვილის მიერ მიღებული დღიური  

კალორაჟის გამოთვლა შესაძლებელია ფორმულის კალორაჟის გამრავლებით ჩვილის მიერ 

მოხმარებული საკვების მოცულობაზე.. 

 კვების სიხშირე და მოცულობა – ხელოვნურ ფორმულაზე მყოფი ჩვილების კვების სიხშირე 

მნიშვნელოვნად ვარირებს, რაც დამოკიდებულია კუჭის დაცლის დროის განსხვავებებზე 

(ერთიდან ოთხ საათამდე). იდეალურ შემთხვევაში კვების რეჟიმს არეგულირებს ჩვილი 

„მოთხოვნის“ მიხედვით. სიცოცხლის პირველი კვირის შემდეგ ჩვილების უმრავლესობას 

ესაჭიროება ექვსიდან ცხრა კვებამდე 24 საათში.  ზოგიერთი ჩვილი კმაყოფილდება 3-4 საათში 

ერთხელ კვების რეჟიმით, მაშინ როცა ზოგიერთს სჭირდება ყოველ 2-3 საათში კვება. ჩვილების 

უმრავლესობა სწრაფად ზრდის მიღებული საკვების მოცულობას 30-დან 90მლ-მდე ყოველ 3-4 

საათში ერთხელ სიცოცხლის პირველი კვირის ბოლოსთვის. ჩვილების უმეტესობას 

ესაჭიროება კვება დღისითაც და ღამითაც, თუმცა ზოგიერთი ჩვილი არ იღვიძებს ღამით 
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კვებისთვის. ხელოვნური ფორმულის შემთხვევაში ერთ კვებაზე მისაღები საკვების 

საორიენტაციო რაოდენობა, როგორც წესი, მწარმოებლის მიერ მითითებულია საკვების 

კოლოფზე ბავშვის ასაკის მიხედვით. 

 

დამატებითი კვება 

დამატებითი საკვები წარმოადგენს ნახევრად მყარ საკვებს ან დედის რძისგან/ჩვილის 

ფორმულისგან განსხვავებულ სითხეს, რომელსაც ჩვილი ღებულობს 6 თვის შემდეგ, თხევადი 

კვების რეჟიმიდან მოზრდილის მოდიფიცირებულ კვების რეჟიმზე გარდამავალ პერიოდში. 

სიცოცხლის პირველი წლის ბოლოსთვის, ჯანმრთელი ჩვილების უმეტესობა მათი 

ენერგეტიკული მოთხოვნილების დაახლოებით ნახევარს იღებს დამატებითი საკვებიდან.  

 

დამატებითი კვების ვადები 

 

ოპტიმალური ვადა — ფიზიოლოგიური საჭიროებებისა და ნეიროგანვითარების სიმწიფის 

გათვალისწინებით, ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე მყოფი ბავშვისთვის დამატებითი საკვების 

მიცემის ოპტიმალური ვადა 6 თვის ასაკია229. იმის მიუხედავად, რომ ბავშვის ასაკი მყარი საკვების 

მიღების მზაობის საკმაოდ კარგი პროგნოზული მაჩვენებელია, მხოლოდ ასაკის, როგორც 

ერთადერთი ინდიკატორის გამოყენებამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს ცალკეული ინდივიდუალური 

ჩვილის საჭიროებების გაუთვალისწინებლობა, განსაკუთრებით, დღენაკლული ბავშვების 

შემთხვევაში.   

4 თვის ასაკისთვის ჩვილების უმეტესობა აორმაგებს დაბადების წონას. 6 თვის ასაკისთვის 

დამატებითი კვება აუცილებელი ხდება ჩვილის ადეკვატური ზრდის უზრუნველსაყოფად, 

შიმშილის დასაკმაყოფილებლად და ენერგიასა და ნუტრიენტებზე მოთხოვნილების 

შესავსებად230. 6 თვის შემდეგ ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჩვილისთვის დედის რძე  

არასაკმარისია კალორაჟზე, ცილაზე, რკინაზე, თუთიაზე და ზოგიერთ ცხიმში ხსნად ვიტამინზე 

მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად231. 

ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჩვილებში დამატებითი საკვების შეყვანა 6 თვის შემდეგ დაკავშირებულია 

გასტროინტესტინური ინფექციების პრევენციასთან. კონტროლირებული და დაკვირვებითი 

კვლევების სისტემურმა მიმოხილვამ, როგორც მდიდარი, ისე ღარიბი რესურსების ქვეყნებიდან, 

აჩვენა, რომ ჩვილებს, რომლებიც ექსკლუზიურად იკვებებოდნენ ძუძუთი 6 თვემდე, 

აღენიშნებოდათ ზრდის ისეთივე პარამეტრები, როგორც იმ ჩვილებს, რომელთაც დამატებითი 

საკვების მიღება დაიწყეს 4 თვის შემდეგ, თუმცა მათ უფრო იშვიათად უვითარდებოდათ გასტრო-

ინტესტინური ინფექციები232.  

 

უნარების განვითარება— ნახევრად მყარი საკვების მიცემა ჩვილისთვის უნდა დაყოვნდეს მანამ, 

სანამ ჩვილი არ დაიწყებს ჯდომას საყრდენის დახმარებით და არ ექნება კისრისა და თავის 

თავისუფლად დაჭერის უნარი233. განვითარების აღნიშნული ნიშანსვეტის იდენტიფიცირება 

მარტივად შეუძლია ბავშვის მომვლელს. ბავშვები, რომელთაც შეუძლიათ ჯდომა საყრდენის 

დახმარებით, როგორც წესი ავითარებენ მყარი საკვების ეფექტურად მიღებისთვის აუცილებელ 

სხვა უნარებსაც: 

- ტორსის ადეკვატური კონტროლი (შეუძლია წამოიწიოს ზურგზე მწოლიარე მდგომარეობიდან 

გაშლილი ხელებით)  

- შეუძლია ფაფისებრი საკვების გადაადგილება ხახისკენ გადაყლაპვის მიზნით; 
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- ქრება საკვების გადმოგდების რეფლექსი (ჩვეულებრივ მე-4 თვიდან მე-5 თვემდე ასაკში). 

საკვების გადმოგდების რეფლექსის შენარჩუნება ართულებს კოვზით კვებას და იწვევს 

როგორც ბავშვის მომვლელის, ისე ჩვილის გაღიზიანებას. 

- სხვადასხვა ტექსტურის დამატებითი საკვების გასინჯვისთვის მომზადება პირში თითების 

ჩადებით, სათამაშოების პირთან მიტანით და ამ საგნების წოვის სხვადასხვა მეთოდების 

გამოყენებით. 

- შიმშილის გრძნობის გამოხატვის უნარი (პირის გაღებით და საკვებისკენ გაწევით, როდესაც 

შია). ეს უნარი, ჩვეულებრივ, მიიღწევა 5-6 თვის ასაკში. 

უხეში ტექსტურის და მყარი საკვების მისაღებად საჭიროა დამატებითი უნარების განვითარება. 

 

დამატებითი საკვების ნაადრევი შეყვანა — ნაადრევი ეწოდება დამატებითი საკვების შეყვანას 

ჩვილის 4 თვის ასაკამდე.  

პოტენციური ზიანი — დამატებითი საკვების მიცემა ჩვილისთვის 4 თვის ასაკამდე პოტენციურად 

საზიანოა: 

- მყარი საკვების მიცემამ ჩვილისთვის მანამ, სანამ მას განუვითარდება ორალური მოტორული 

უნარები საკვების უსაფრთხოდ გადაყლაპვის მიზნით, შეიძლება გამოიწვიოს ასპირაცია234. 

- დამატებითი კვების დაწყებამ 4-6 თვეზე ადრე შეიძლება გამოიწვიოს კალორაჟისა და 

ნუტრიენტების არაადეკვატური ან ჭარბი მიღება და დატვირთვის გაზრდა ბავშვის 

თირკმელზე235. 

- მყარი საკვების მიღების ნაადრევი დაწყება ზოგიერთ კვლევაში ასოცირებული იყო სიმსუქნის 

მომატებულ რისკთან236. 

- ტიპი 1 დიაბეტის მაღალი რისკის მქონე ჩვილისთვის საკვებად ფაფის მიცემა 3 თვის ასაკამდე 

დაკავშირებულია პანკრეასის ბეტა-უჯრედების საწინააღმდეგო ანტისხეულების 

განვითარების მომატებულ რისკთან. 

- მარცვლეულში შემავალი გლუტენის ნაადრევი შეყვანა ბავშვის საკვებ რაციონში 

დაკავშირებულია ცელიაკიის რისკთან. 

დამატებითი საკვების დაგვიანებული შეყვანის პოტენციური ზიანი — დამატებითი საკვების 

დაგვიანება ჩვილისთვის 6 თვის შემდეგ, ასევე, შეიძლება უკავშირდებოდეს პოტენციურ 

არასასურველ ეფექტებს, როგორიცაა237: 

- ზრდის შეფერხება კალორაჟის არაადეკვატური მიღების გამო; 

- სიმსუქნის მომატებული რისკი ხელოვნურ კვებაზე მყოფ ბავშვებში238; 

- რკინის დეფიციტი ძუძუთი კვებაზე მყოფ ბავშვებში, თუ არ ხდება რკინის დამატება; 

- ორალური მოტორული (ღეჭვის) ფუნქციის განვითარების შეფერხება; 

- მყარი საკვების მიუღებლობა; 

- ატოპიური დაავადების (ასთმა, ალერგიული რინიტი, ეკზემა, საკვებისმიერი ალერგია) 

განვითარება; 

- ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტი; ტიპი 1 დიაბეტის მაღალი რისკის მქონე ჩვილებისთვის 

მარცვლეულის ფაფის დაგვიანებული მიცემა 7 თვის შემდეგ ზრდის პანკრეასის ბეტა-

უჯრედების მიმართ ანტისხეულების წარმოქმნის რისკს. 

 

დამატებითი საკვების ტიპები  

ადრეული ასაკის ბავშვის დამატებითი საკვების სახეობაზე მოქმედებს ისეთი ფაქტორები, 

როგორიცაა კულტურა, ტრადიცია და ინდივიდუალური შეხედულებები. ჩვილობის პერიოდში 

დამკვიდრებული კვების პრაქტიკა და თავისებურებები, როგორც ჩანს, ნარჩუნდება ადრეული 

ბავშვობის ასაკშიც239, 240. 
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აუცილებელია ჩვილის ზრდის მონიტორინგი ბავშვზე ზედამხედველობის ყველა ვიზიტზე, 

ზრდის შეფერხების ან კვებასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემების დროული 

იდენტიფიცირებისა და მართვის მიზნით. 

 

დამატებითი საკვების ტიპი — დამატებითი საკვები ჩვილმა უნდა მიიღოს დედის რძესთან ან 

ჩვილის ფორმულასთან ერთად, იმისთვის რათა უზრუნველყოფილი იქნას ბავშვის ზრდის, 

განვითარებისა და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი საკვები ნივთიერებების სრული სპექტრი 

(იხილეთ ცხრილი N23). ნახევრად მყარი და მყარი საკვების მიცემის შემდეგ, აუცილებელია 

გაგრძელდეს დედის რძის ან ხელოვნური ფორმულის მიღება დღეში დაახლოებით 830-1000მლ-

ის ოდენობით (იხილეთ ცხრილი N24). 

 
ცხრილი N23.  შერჩეული ნუტრიენტების რეკომენდებული ნორმები ჩვილისთვის  

  0-6 თვე 7-12 თვე 

ნახშირწყლები 60 გ/დღეში* 95 გ/დღეში* 

ცხიმი 31 გ/დღეში* 30 გ/დღეში* 

ცილა 1.5 გ/კგ დღეში* 1.5 გ/კგ დღეში* 

კალციუმი 200 მგ/დღეში* მგ/დღეში* 

რკინა 0.27 მგ/დღეში* ¶  მგ/დღეშიΔ  

თუთია 2 მგ/დღეში* 3 მგ/დღეშიΔ  

* ეს რაოდენობა რეკომენდებულია ადეკვატური მიღებისთვის; მეცნიერული 

მონაცემები არასაკმარისია რეკომენდებული დიეტური ნორმის (RDA) 

გამოსათვლელად. 

¶ დროული დაბადებისას ნორმალური წონის ახალშობილის რკინის მარაგები 

აკმაყოფილებს ჩვილის მოთხოვნილებას რკინაზე 4-6 თვის ასაკამდე. 

Δ ეს რაოდენობები წარმოადგენს რეკომენდებულ დიეტურ ნორმას (RDA). 

 

 

 



ცხრილი N24. ჩვილის კვების სახელმძღვანელო241 

  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, 

თევზი, პარკოსნები, 

ყველი 

- 1 კვერცხი 

- 1 სუფრის კოვზი თხილის 

კარაქი 

არა არა ½ - 1 ულუფა დღეში 

- ჩვეულებრივ 

მომზადებული 

ცილოვანი საკვების 

(ხორცი, თევზი, 

ყველი, პარკოსნები) 

პიურე 

- პირველად მიცემისას 

მოერიდეთ 

1-2 ულუფა დღეში 

- მოხარშული, რბილი, 

გატარებული ან 

დაბლენდერებული 

ცილოვანი საკვები 

(ხორცი, თევზი, ყველი, 

პარკოსნები) 

- არახისის კარაქი, თუ 

პირველი მიცემა ბავშვმა 

კარგად აიტანა Δ 

2 ულუფა დღეში 

- მოხარშული, რბილი, 

გატარებული ან 

დაბლენდერებული 

ცილოვანი საკვები 

- არახისის კარაქი, თუ 

პირველი მიცემა ბავშვმა 

კარგად აიტანა Δ 
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კომბინირებულ 

სადილებს 

- დაიწყეთ არახისის 

კარაქის მიცემაΔ 

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 

წოვის დროს. 

- 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. 

- თავს ხრის დაბლა და 

კოვზიდან საკვებს 

იღებს ზედა ტუჩის 

დაწოლით. 

- სწავლობს ცოცვას. 

- შეუძლია აიწიოს 

წამოსადგომად. 

- სწავლობს ენის 

მოძრაობას საკვების 

პირში გადაადგილებისა 

და დაქუცმაცების 

მიზნით.  

- იწყებს ქვედა ყბის და 

ენის გამოყენებას 

საკვების დაქუცმაცების 

მიზნით. 

- თამაშობს კოვზით კვების 

დროს. შეუძლია 

- იწევს დასადგომად. 

- დგას დამოუკიდებლად და 

დგამს პირველ ნაბიჯებს. 

- დამოუკიდებლად ჭამს 

ხელით. 

- შეუძლია დალიოს 

საწრუპავიდან. 

- შეუძლია დაიჭიროს ჭიქა 

ორი ხელით და გააკეთოს 

ყლუპები. 

- კარგად ღეჭავს. 

- კოვზს უფრო მეტად 

ხმარობს საკვებში 
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- ცდილობს მუჭებით 

თავისკენ მიიწიოს 

საკვები. 

- შეუძლია საკვების 

ერთი ხელიდან 

მეორეში გადატანა. 

- შეუძლია უფროსის 

მიერ მიწოდებული 

ჭიქიდან დალევა 

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. 

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. ამას 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 არაქისის კარაქი ბავშვს უნდა მიეცეს უსაფრთხო კვების პრაქტიკის რეკომენდაციების მიხედვით  



 

 დამატებითი კვების დაწყება რეკომენდებულია მონოკომპონენტური საკვებით, რომელიც 

შეიცავს მხოლოდ ერთ ინგრედიენტს. ამერიკის პედიატრიული აკადემიის ნუტრიციოლოგიის 

კომიტეტი რეკომენდაციას იძლევა პირველად ბავშვს გაასინჯონ მარცვლეულის ფაფა და 

ხორცის პიურე, რადგანაც ეს საკვები წარმოადგენს რკინის და თუთიის წყაროს, რომელთა 

დეფიციტიც უხშირესად ვითარდება 6 თვის შემდეგ ასაკში242,243. ხორცის პიურე წარმოადგენს 

ჰემური რკინის წყაროს, რომლის ბიოშეთვისებადობა გაცილებით უკეთესია, ვიდრე 

არაჰემური რკინის და ის ასევე ზრდის არაჰემური რკინის შეწოვასაც244. აღნიშნული საკვების 

მიცემის წარმატებული მცდელობის შემდეგ შესაძლებელია გასრესილი ან დაბლენდერებული 

ხილის და ბოსტნეულის დამატება. 

 სულ მცირე, დღეში ერთი კვება მაინც უნდა შეიცავდეს C ვიტამინით მდიდარ საკვებს რკინის 

შეწოვის გაუმჯობესების მიზნით. 

 ჩვილებში არ არის რეკომენდებული ცხიმის და ქოლესტეროლის მიღების შეზღუდვა. 

 არ არის რეკომენდებული შაქრისა და მარილის დამატება. შაქრისა და მარილის დამატება არ 

ზრდის ჩვილის მიერ საკვების მიმღებლობას. ჩვილობის პერიოდში მარილის და შაქრის 

დამატების მორიდებამ შესაძლოა, ხელი შეუწყოს მოგვიანებით მოზრდილ ასაკში ჯანსაღი 

კვების პრაქტიკას ტკბილ და მარილიან გემოზე ნაკლები მოთხოვნილების გამო231.  

ფაფა — მონოკომპონენტური მარცვლეულის ფაფა პირველი დამატებითი საკვების კარგი 

ალტერნატივაა, რადგანაც ის რკინის და ენერგიის სასარგებლო წყაროა. ტრადიციულად 

პირველად ეძლევა ბრინჯის ფაფა, რადგანაც ის ნაკლებად ალერგიულია და კარგად მოინელება. 

თუ ბავშვის მომვლელი ღელავს დარიშხანით ბრინჯის პოტენციური კონტამინაციის გამო, მას 

უნდა ჩაუტარდეს კონსულტირება და შესთავაზონ მარცვლეულის ფაფის სხვადასხვა სახეობები245, 

მათ შორის, შვრიის ფაფა. მტკიცებულებები ხორბლის ფაფის მიცემის გადავადების სასარგებლოდ 

6 თვის ასაკის შემდეგ, ხორბლის მიმართ ალერგიის განვითარების პრევენციის მიზნით, 

არასაკმარისია.   

მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა დისკუსია ბავშვის საკვებ რაციონში გლუტენის 

შემცველი მარცვლეულის (მაგალითად, ხორბლის, ჭვავის, ქერის)  დამატების ვადასა და 

ცელიაკიის განვითარების რისკს შორის კავშირზე. ცელიაკია წარმოადგენს დაავადებას, რომლის 

დროსაც გლუტენის მიღება გენეტიკურად წინასწარგანწყობილ პირში იწვევს აუტოიმუნურ 

რეაქციას, რომელიც აზიანებს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტს და სხვა ორგანოებს. მისი გავრცელება 

მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში დაახლოებით 1-3%-მდეა, სამხრეთ აზიის გარდა, სადაც ადამიანის 

ლეიკოციტური ანტიგენის მაღალი რისკის ალელის (ადამიანის ლეიკოციტური ანტიგენი-DQ2 

და/ან DQ8) არსებობა იშვიათია. ინტერესის საგანს წარმოადგენდა, შესაძლებელია თუ არა 

ცელიაკიის პრევენცია, თუ ბავშვი გლუტენის დამატების მომენტში იკვებება ძუძუთი. 2008 წელს, 

მხოლოდ დაკვირვებითი კვლევებიდან მიღებული მტკიცებულებების საფუძველზე ESPGHAN-ის 

ნუტრიციული კომიტეტის მიერ გაკეთდა დასკვნა, რომ რეკომენდებულია გლუტენის როგორც 

ნაადრევი (<4 თვის ასაკში) ისე გვიანი (≥7 თვის ასაკში) დამატების მორიდება და მისი შეყვანა 

ბავშვის საკვებ რაციონში, როდესაც ჩვილი ჯერ კიდევ ძუძუთი კვებაზეა, რადგანაც აღნიშნულით 

შესაძლებელი იქნებოდა არა მხოლოდ ცელიაკიის, არამედ ტიპი 1 დიაბეტისა და ხორბლის 

ალერგიის რისკის შემცირება246. უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებულმა ორმა რანდომიზებულმა 

კონტროლირებულმა კვლევამ, რომელშიც ფასდებოდა გლუტენის დამატების ასაკი და 

ცელიაკიის განვითარების ალბათობა ცელიაკიის გენეტიკური რისკის მქონე ბავშვებში, აჩვენა, 

რომ ჩვილის საკვებზე გლუტენის დამატების ასაკი მოქმედებდა ცელიაკიის განვითარების 

სიხშირეზე სიცოცხლის პირველი 2 წლის განმავლობაში, მაგრამ არა მის კუმულაციურ სიხშირესა 

და პრევალენტობაზე ბავშვობის მთელი პერიოდის მანძილზე, რის საფუძველზეც შესაძლებელია 

დავასკვნათ, რომ ცელიაკიის პირველადი პრევენცია ბავშვის საკვებში გლუტენის დამატების 
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ვადის ცვლილებით ამჟამად შეუძლებელია247,248. 2015 წლის თებერვლამდე გამოქვეყნებული 

პროსპექტული დაკვირვებითი კვლევების სისტემურმა მიმოხილვამ ასევე აჩვენა, რომ, როგორც 

ნებისმიერი ტიპის ძუძუთი კვებას, ისე ძუძუთი კვებას ბავშვისთვის გლუტენის დამატების 

მომენტში, არ გააჩნია პრევენციული ეფექტი ბავშვობის პერიოდში ცელიაკიის განვითარებაზე.  

შესაბამისად, გლუტენის დამატება ბავშვის საკვებზე შესაძლებელია დამატებითი კვების 

დაწყებისას, ნებისმიერ დროს 4-დან 12 თვემდე პერიოდში. დაკვირვებითი კვლევების 

საფუძველზე რეკომენდებულია გლუტენის ჭარბი რაოდენობის მიღების მორიდება მისი 

დამატებიდან პირველი კვირების განმავლობაში და ჩვილობის პერიოდში. თუმცა, მისი 

ოპტიმალური რაოდენობა დადგენილი არ არის. 

გლუტენის დამატება ბავშვის საკვებისთვის 3 თვის შემდეგ, ან ძუძუთი კვება მისი დამატების 

მომენტში არ მოქმედებს ტიპი 1 დიაბეტის განვითარების რისკზე231.  

საბავშვო ფაფის მომზადება შესაძლებელია როგორც დედის რძის, ისე საბავშვო ხელოვნური 

ფორმულის და წყლის დამატებით. დასაწყისში ფაფა უნდა მიეცეს მცირე რაოდენობით 

(დაახლოებით 1 ჩაის კოვზი), ძუძუთი კვების დასრულების შემდეგ. ფაფის მოცულობა 

თანდათანობით უნდა გაიზარდოს ამ ასაკისთვის რეკომენდებულ ოდენობამდე (იხილეთ 

ცხრილი N24). 

რეკომენდებულია ბავშვს ფაფა მიეცეს კოვზით, რადგანაც კოვზით კვება ავითარებს პირის 

მოტორულ ფუნქციას, რამაც შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს მეტყველების განვითარებაზე. 

არ არის რეკომენდებული ბავშვისთვის ფაფის მიცემა ბოთლით, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც 

აღნიშნული რეკომენდებულია სამედიცინო ჩვენებით (მაგალითად, გასტრო-ეზოფაგური 

რეფლუქსის დროს საკვების შესქელების მიზნით). ფაფით ბოთლიდან კვება აყოვნებს ბავშვის 

უნარს, საკვები მიიღოს კოვზით, გარდა ამისა, აღნიშნულმა, შესაძლოა ხელი შეუწყოს სიმსუქნის 

განვითარებას ფორმულის კალორაჟის გაზრდის, ან დანაყრებისა და წყურვილის სიგნალების 

აღქმის დარღვევის გამო. გერ-ის მქონე ჩვილებს, რომელთა მდგომარეობის სამედიცინო მართვა 

მოითხოვს ბავშვის კვებას მარცვლეულის ფაფით ბოთლიდან, რეკომენდებულია პარალელურად 

ფაფა მიეცეთ კოვზითაც, როდესაც განვითარების თვალსაზრისით ისინი მზად არიან მყარი 

საკვების მისაღებად.   

საკვები პიურე — ბალანსირებული და მრავალფეროვანი კვების უზრუნველყოფის მიზნით 

რეკომენდებულია ბავშვის კვების რაციონს თანდათანობით დაემატოს სხვადასხვა საკვების 

პიურე. დასაწყისში, რეკომენდებულია, პიურე იყოს მონოკომპონენტური. ამერიკის 

პედიატრიული აკადემიის ნუტრიციული კომიტეტი თვლის, რომ ხორცის პიურე და ფაფა 

საუკეთესო პირველი დამატებითი საკვებია ბავშვისთვის, რომელიც კარგად აიტანება და 

წარმოადგენს რკინის ადეკვატურ წყაროს.   

ბავშვის მომვლელს უნდა მიეცეს რჩევა, 8-დან 12 თვემდე ასაკში, სულ მცირე, დღეში ერთხელ 

მაინც შესთავაზოს ბავშვს ხილი და ბოსტნეული. ამასთანავე, რეკომენდებულია ხილისა და 

ბოსტნეულის სხვადასხვა სახეობების გამოყენება, ხოლო, თუ ბავშვი თავდაპირველად უარს 

ამბობს რომელიმე ხილის ან ბოსტნეულის გასინიჯვაზე, აუცილებელია მისი განმეორებით 

შეთავაზება შემდგომი კვების დროს249. ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ პროდუქტების 

მრავალფეროვნება. მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომელი პროდუქტის შეთავაზებაა 

რეკომენდებული უფრო ხშირად, ხილის თუ ბოსტნეულის, არასაკმარისია. ახალი საკვების 

მიმღებლობა იზრდება განმეორებითი გასინჯვის მცდელობების შედეგად. სხვადასხვა წყაროებზე 

დაყრდნობით, ახალი საკვების მიღებამდე შესაძლებელია საჭირო გახდეს 15-მდე მცდელობა250. 

ძუძუთი კვებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ჩვილის მიერ მყარი საკვების მიღებას, დედის რძიდან 

მიღებული სხვადასხვა გემოების მეშვეობით251. 

„ჩვილის კვების პრაქტიკა II“-ს ხანგრძლივი მეთვალყურეობის კვლევაში გამოვლინდა, რომ 

ჩვილობის პერიოდში ბავშვის მიერ ხილის და ბოსტნეულის მიღება დღეში ერთზე ნაკლები 
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სიხშირით ასოცირებული იყო ხილისა და ბოსტნეულის მოხმარების ნაკლებ სიხშირესთან 6 წლის 

ასაკში252. მეორე ხანგრძლივ კვლევაში, 6 წლის ბავშვებს, რომელთაც დამატებითი კვების 

დაწყებისას სთავაზობდნენ მრავალფეროვან ბოსტნეულს, უფრო ხშირად ჰქონდათ ახალი 

ბოსტნეულის გასინჯვის სურვილი, საკვებად მოიხმარდნენ მეტ ახალ ბოსტნეულს და უფრო 

მეტად მოსწონდათ ახალი ბოსტნეული, ვიდრე იმ ბავშვებს, რომელთაც დამატებითი კვების 

დაწყების მომენტში არ სთავაზობდნენ ბოსტნეულის მრავალფეროვან არჩევანს, ან ეს არჩევანი იყო 

შეზღუდული253.  დასაწყისში დაწუნებული ბოსტნეულის ხელახალი შეთავაზება 8-ჯერ 

მომდევნო კვებაზე აუმჯობესებდა ამ პროდუქტის მიმღებლობას და 3-6 წლის ასაკში ბავშვის მიერ 

საკვებად მისი გამოყენების გაგრძელებას. 

სახლში დამზადებული დაბლენდერებული საკვები – ბავშვის მომვლელმა, შესაძლებელია, 

სხვადასხვა მიზეზის გამო (მაგალითად, როგორიცაა უფრო ახალი პროდუქტი, ღირებულება, 

კონსერვანტების მორიდება და სხვა) არჩიოს სახლში მოამზადოს დაბლენდერებული საკვები. 

სახლში მომზადებისას აუცილებელია უსაფრთხოების წესების საგულდაგულო დაცვა. 

თუ ბავშვის საკვები მზადდება სახლში, მნიშვნელოვანია იმაში დარწმუნება, რომ საკვები 

აკმაყოფილებს მოთხოვნილებას კალორაჟსა და საკვებ ნივთიერებებზე (იხილეთ ცხრილი N24). 

სხვადასხვა დაკვირვებით კვლევებში სახლში მომზადებული საკვები არ შეიცავდა საკმარისი 

რაოდენობით ნუტრიენტებს (როგორიცაა, მაგალითად, კალორაჟი, ცხიმი, ცილა, რკინა და 

თუთია) და მათი შემადგენლობა უფრო მეტად ვარიაბელური იყო, ვიდრე ქარხნული წესით 

დამზადებული პროდუქციის შემთხვევაში254. 

სახლში მომზადებული ისპანახი, ჭარხალი, მწვანე ლობიო, ყაბაყი და სტაფილო არ უნდა მიეცეს 

6 თვემდე ასაკის ჩვილს, რადგანაც ეს პროდუქტები შესაძლოა შეიცავდეს საკმარისი ოდენობით 

ნიტრატებს, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ მეთჰემოგლობინემია255. 

ბავშვის მომვლელს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ ქარხნული წესით დამზადებული 

პროდუქციის შეძენისას, აუცილებელია ეტიკეტზე მითითებული იყოს „მარილის დამატების 

გარეშე“. არ არის რეკომენდებული ბავშვის საკვებში კონსერვირებული პროდუქტების გამოყენება, 

თუ ისინი დიდი ოდენობით შეიცავენ მარილს და შაქარს. 0-6 თვის ასაკში ნატრიუმის 

რეკომენდებული დღური ნორმა ბავშვისთვის შეადგენს დღეში 110მგ-ს, ხოლო 7-12 თვის ასაკში - 

დღეში 370მგ-ს256. 

დაბლენდერებული საკვების შენახვა – აუცილებელია სიფრთხილის ზომების დაცვა, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული დაბლენდერებული საკვები პროდუქტების გაფუჭება. ჩვილის 

საკვები ქილის გახსნის შემდეგ მისი შენახვა მაცივარში რეკომენდებულია მაქსიმუმ 48 საათის 

განმავლობაში. ბავშვისთვის მისაცემად რეკომენდებულია ქარხნული პროდუქტი ამოღებულ 

იქნას ქილიდან და მოთავსდეს მცირე ზომის თასში. კვების შემდეგ თასში დარჩენილი პროდუქტი 

უნდა გადაიყაროს. 

რომელი საკვების მორიდებაა რეკომენდებული — 1 წლამდე ასაკში არ არის რეკომენდებული 

ზოგიერთი საკვები პროდუქტის გამოყენება. ასეთია, მაგალითად, თხილი, ყურძენი, უმი 

სტაფილო და მრგვალი კამფეტი, რადგანაც აღნიშნული პროდუქტები დაკავშირებულია 

გადაცდენის რისკთან; აგრეთვე, არ არის რეკომენდებული წლამდე ასაკში თაფლის მიცემა 

ბოტულიზმთან დაკავშირებული რისკის გამო. 

ამერიკის პედიატრიული აკადემიის რეკომენდაციების თანახმად, არ არის რეკომენდებული 12 

თვემდე ასაკში არამოდიფიცირებული ძროხის რძის გამოყენება. მაღალი ალერგიული 

პოტენციალის მქონე საკვები (როგორიცაა, მაგალითად, კვერცხი, თევზი, არაქისი/არაქისის 

კარაქი, თხილი), შესაძლებელია გავასინჯოთ ჩვილს 6 თვიდან იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას 

ალერგიული დაავადების მომატებული რისკი აქვს, თუ დაცულია გადაცდენასთან 

დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები.  ალერგიული პოტენციალის მქონე საკვების მიცემის 

გადავადება ჩვილისთვის 4-6 თვის შემდეგ, ადრე ითვლებოდა ატოპიური დაავადების 



145 
 

პრევენციის საშუალებად მაღალი რისკის ბავშვებში (პირველი რიგის ნათესავბში 

დოკუმენტირებული ალერგიული დაავადებით). თუმცა, სხვადასხვა საერთაშორისო 

ავტორიტეტული ორგანიზაციის რეკომენდაციებით, არ არსებობს საკმარისი მეცნიერული 

მტკიცებულებები აღნიშნული პრაქტიკის პრევენციული დამცველობითი ეფექტის სასარგებლოდ. 

ცერეცო, რომელიც ზოგჯერ გამოიყენება ჩაის სახით ჩვილის კოლიკის ან საჭმლის მომნელებელ 

სისტემასთან დაკავშირებული სიმპტომების მკურნალობის მიზნით, შეიცავს ესტრაგოლს, 

რომელიც წარმოადგენს ბუნებრივ გენოტოქსიკურ კანცეროგენს. მიუხედავად იმისა, რომ 

მოზრდილების მიერ ცერეცოს პროდუქტების პერიოდული მოხმარებისას აღნიშნული რისკი 

ნაკლებად სავარაუდოა, ევროპის სამედიცინო სააგენტოს ექსპერტთა საბჭო იძლევა 

რეკომენდაციას, რომ ცერეცოს ჩაი და ზეთი არ იქნას გამოყენებული 4 წლამდე ასაკში, 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ადეკვატური მონაცემების არარსებობის გამო257.  

 

სასმელები, რომელთა მორიდებაც რეკომენდებულია ბავშვებისთვის — სიცოცხლის პირველი 

წლის განმავლობაში რეკომენდებულია მოვერიდოთ ბავშვისთვის გარკვეული სასმელების 

მიცემას: 

 ძროხის რძე – ამერიკის პედიატრიული აკადემიის ნუტრიციული კომიტეტი რეკომენდაციას 

იძლევა წლამდე ასაკის ბავშვებში არამოდიფიცირებული ძროხის რძის მორიდებასთან 

დაკავშირებით თირკმელზე გაზრდილი დატვირთვისა და რკინის დეფიციტის მომატებული 

რისკის გამო258. 

ESPGHAN-ის ნუტრიციოლოგიის კომიტეტი იძლევა რეკომენდაციას, რომ ძროხის რძე არ უნდა 

იქნას გამოყენებული დასალევად 12 თვემდე ასაკში. მხოლოდ ძროხის რძის მცირე რაოდენობის 

დამატება შესაძლებელია დამატებითი საკვების მომზადების დროს. 

 მცენარეული რძე – სოიოს საფუძველზე დამზადებულის გარდა, სხვა მცენარეული რძეები 

(მაგალითად, ბრინჯის, ნუშის, ქოქოსის) არ უნდა იქნას გამოყენებული, რადგანაგაც ისინი 

შესაძლოა არ აკმაყოფილებდნენ ჩვილის მოთხოვნილებას საკვებ პროდუქტებზე. თუმცა, იმ 

ჩვილების შემთხვევაში, რომლებიც უნდა მოერიდონ ძროხისა და სოიოს რძეს, არ მოიხმარენ 

ჰიდროლიზებულ ფორმულას, მცენარეული რძეები, შესაძლოა, ერთადერთ ალტერნატივას 

წარმოადგენდნენ. ასეთი ჩვილების შემთხვევაში აუცილებელია კონსულტაცია დიეტოლოგთან 

ზოგადი საკვები ნუტრიენტების საჭიროების განსაზღვრის მიზნით.  

 არაორგანული დარიშხანის შემცველობის რისკის გამო, რომელიც ითვლება პირველი რიგის 

კანცეროგენად, ESPGHAN-ის ნუტრიციოლოგიის კომიტეტი  იძლევა რეკომენდაციას, არ იქნას 

გამოყენებული ბრინჯის რძე ჩვილებსა და ადრეული ასაკის ბავშვებში259. 

 ხილის წვენი – ხილის წვენი (მათ შორის, 100% ნატურალური ხილის წვენი) ზოგადად არ არის 

რეკომენდებული 12 თვემდე ასაკის ჩვილისთვის. 6-12 თვის ასაკში საერთაშორისო 

რეკომენდაციებით წვენთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება ცოცხალი ხილის პიურეს 

გამოყენებას, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ხილის წვენი აუცილებელია სამედიცინო 

მიზნებისთვის. ეს რეკომენდაცია თანხვედრაშია ამერიკის პედიატრიული აკადემიის 2017 

წლის პოლიტიკასა და ექსპერტთა პანელის კონსენსუსთან ჩვილებში, ბავშვებსა და 

მოზარდებში ხილის წვენების გამოყენებასთან დაკავშირებით260. თუ ბავშვის მომვლელი არჩევს 

ჩვილისთვის წვენის მიცემას სამედიცინო საჭიროების გარეშე, არ არის რეკომენდებულია 100%-

იანი ნატრუალური ხილის წვენის გამოყენება დღეში 120 მლ-ზე მეტი ოდენობით. 

ხილის წვენს არ გააჩნია ჩვილისთვის კვებითი ღირებულება და მის მოხმარებას, შესაძლოა, თან 

სდევდეს გარკვეული არასასურველი ეფექტები, როგორიცაა, მაგალითად, ნაკვებობის 

დაქვეითება, გადაჭარბებული კვება, დიარეა, მეტეორიზმი, დისკომფორტი მუცლის არეში და 

კარიესი. მიუხედავად იმისა, რომ კალციუმით გამდიდრებული ხილის წვენები წარმოადგენს 

ბიოლგიურად ათვისებადი კალციუმის წყაროს, მათში ნაკლებია იმ ნუტრიენტების 



146 
 

შემცველობა, რომლებიც წარმოდგენილია დედის რძეში ან დედის რძის შემცვლელ ხელოვნურ 

ფორმულაში. 

 სამედიცინო საჭიროების შემთხვევაში (მაგალითად, ყაბზობის მკურნალობის, რკინის შეწოვის 

გაუმჯობესების მიზნით რკინის დეფიციტის მქონე ჩვილებში), ჩვილს უნდა მიეცეს 100%-იანი 

ნატრუალური ხილის წვენი ჭიქიდან და არა ხილის სასმელები, რომლებიც შეიცავენ შაქრისა 

და არომატიზატორების დანამატებს. რეკომენდებულია ხილის წვენის პასტერიზაცია, 

რადგანაც არაპასტერიზებული ხილის წვენი შეიძლება შეიცავდეს პათოგენურ 

მიკროორგანიზმებს  (მაგ.: Escherichia coli O157:H7). 

 

 შაქრის შემცველი სასმელები – ჩვილობის პერიოდში შაქრის შემცველი სასმელების 

(მაგალითად, ლიმონათის, ჩაის და ხილის წვენების) მიცემა ბავშვისთვის რეკომენდებული არ 

არის. „ჩვილთა კვების პრაქტიკა II“-ის ხანგრძლივი მეთვალყურეობის კვლევაში ჩვილობის 

პერიოდში შაქრის შემცველი სასმელების გამოყენება უკავშირდება სიმსუქნის განვითარებას 6 

წლის ასაკში (17% vs 8.6%)261, შაქრის შემცველი სასმელის მოხმარება, ასევე, დაკავშირებულია 

კარიესის განვითარებასთან.   

 საკვების რაოდენობა — გადაჭარბებულმა კვებამ შესაძლებელია გამოიწვიოს წონის ჭარბი 

მატება ჩვილობის პერიოდში, რასაც შეიძლება თან ახლდეს გრძელვადიანი შედეგები. ჩვილს 

უნდა შეაწყვეტინონ კვება, როდესაც ის ამჟღავნებს დანაყრების ნიშნებს (მაგალითად, თავის 

მიბრუნება ან უკან გაწევა). არ არის რეკომენდებული ჩვილისთვის შეძლებისდაგვარად მეტი 

საკვების მიცემა ძილის წინ იმ იმედით, რომ მას კარგად დაეძინება ღამის განმავლობაში, 

რადგანაც არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც ამ პრაქტიკის ეფექტურობის სასარგებლოდ 

მეტყველებდეს. აღნიშნულმა შესაძლებელია გამოიწვიოს ჩვილის გადაჭარბებული კვება, რასაც 

მოყვება ბავშვის მიერ მოხმარებული ენერგიის რეგულაციის თანდაყოლილი უნარის 

დათრგუნვა. 

 კვების პროგრესი — დამატებითი საკვების მრავალფეროვნება და კონსისტენცია მატულობს 

ჩვილის კვებითი უნარების განვითარების პარალელურად. 

 პიურეები— ერთ ჯერზე რეკომენდებულია ერთი მონოკომპონენტური საკვების მიცემა, 

რომლის შემდეგ 3-5 დღის ინტერვალით შეიძლება ბავშვისთვის სხვა საკვების გასინჯვა, რათა 

მოვახდინოთ საკვების აუტანლობის დროული იდენტიფიცირება. საბავშვო ფაფისა და ხორცის 

პიურეს გასინჯვისა და მიღების შემდეგ ბავშვის საკვებს ემატება ხილისა და ბოსტნეულის 

პიურე. სიცოცხლის პირველი წლის ბოლოს რეკომენდებულია ბავშვს გასინჯული ჰქონდეს 

სხვადასხვა გემოსა და კონსისტენციის მრავალფეროვანი საკვები, ხოლო დამატებითი საკვებისა 

და დედის რძის/დედის რძის შემცვლელი ფორმულის კომბინირებული გამოყენება უნდა 

უზრუნველყოფდეს  ჩვილის მოთხოვნილებას საკვებ ინგრედიენტებზე. 

 პირველი მყარი საკვები უნდა იყოს კარგად დაქუცმაცებული, შეიცავდეს მხოლოდ ერთ 

ინგრედიენტს და არ ჰქონდეს დამატებული მარილი ან შაქარი. მრავალკომპონენტიანი საკვები 

(მაგალითად, ხილი და მარცვლეული, ხორცი და ბოსტნეული) ჩვილს უნდა მიეცეს მხოლოდ 

მას შემდეგ, რაც ჩვილი ავლენს ცალკეული კომპონენტის მიმღებლობას. 

 მას შემდეგ, რაც ბავშვის მიერ თხელი პიურეს მიმღებლობა დამაკმაყოფილებელია, ბავშვი 

დამოუკიდებლად კარგად ზის და ცდილობს საკვების საკუთარი ხელით აღებას, შესაძლებელია 

უფრო სქელი პიურესა და ნაკლებად დაქუცმაცებული საკვების მიცემა. 8 თვის ასაკისთვის 

ჩვილს ჩვეულებრივ, შეუძლია სქელი პიურეს დამუშავება და უვითარდება ღეჭვისა და ყლაპვის 

საკმარისი უნარები უფრო უხეში კონსისტენციის საკვების მიღების მიზნით. სხვადასხვა 

ტექსტურისა და კონსისტენციის საკვების მიცემა აუცილებელია ღეჭვისა და ყლაპვის 

ნორმალური ფუნქციის განვითარებისა და სხვადასხვა კონსისტენციის საკვების 

მიმღებლობისთვის. 
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 მყარი საკვები — 8-10 თვის ასაკში ჩვილს ჩვეულებრივ, უვითარდება უნარები მყარი საკვების 

დამოუკიდებლად მიღების მიზნით. ეს უნარები მოიცავს დამოუკიდებლად ჯდომას. 

თვალებისა და ხელების კოორდინირებულ მოქმედებას ხელში დასაჭერად, საკვებით 

მანიპულირებას და ხელის გაშვებას. 12 თვის ასაკისთვის ხელის ფუნქცია მწიფდება და ჩვილს 

შეუძლია საკვების დაჭერა არა მთლიანი მუჭით, არამედ ორი თითით, რაც აუმჯობესებს მის 

მიერ მყარი საკვების მიღების შესაძლებლობას. 

ამ ეტაპზე, მყარი საკვების სახით, ბავშვს შესაძლებელია გაასინჯონ წვრილად დაჭრილი, 

რბილი საკვები (მაგალითად, რბილი ხილის ან ბოსტნეულის მცირე ზომის ნაჭრები, ყველი, 

კარგად მოხარშული ხორცი, მაკარონი და ა. შ. ). საკვებს, რომელიც შესაძლებელია 

უკავშირდებოდეს გადაცდენის რისკს, უნდა მოვერიდოთ. ასეთია, მაგალითად, თხილი, 

ყურძენი, ქიშმიში, უმი სტაფილო, პოპკორნი და მრგვალი კამფეტები. 

 დამოუკიდებელი ჭამა — 9-12 თვის ასაკში ჩვილების უმრავლესობას უვითარდება ხელების 

ფუნქცია, რათა დამოუკიდებლად ჭამონ, დალიონ სტანდატული ჭიქიდან ორი ხელის 

გამოყენებით და მიიღონ საკვები ოჯახის საერთო მაგიდიდან მცირედი მოდიფიცირებით 

(მაგალითად, მცირე ნაწილაკებად დაჭრა). დამოუკიდებელი კვების უნარების გაუმჯობესების 

პროცესში აუცილებელია კომბინირებული კვების პრაქტიკა როგორც დამოუკიდებლად, ისე 

უფროსის მიერ, რათა მოხდეს ბავშვის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება საკვებ 

ნივთიერებებზე. 

 საკვების გარემო — ჯანსაღი კვების ჩვევების განვითარებისთვის აუცილებელია კვებისთვის 

ჯანსაღი გარემოს და კვებითი ურთიერთობის არსებობა. ჯანსაღი კვებითი ურთიერთობის 

დროს ჩვილი არის ამ ურთიერთობების ინიციატორი და წარმმართველი, ხოლო ბავშვის 

მომვლელმა უნდა: 

 დროულად და ადეკვატურად  მოახდინოს რეაგირება შიმშილის ნიშნებზე;  

 გააცნობიეროს ჩვილის განვითარების შესაძლებლობები და კვებითი უნარები;  

 დააბალანსოს ჩვილისთვის დახმარების საჭიროება და დამოუკიდებლად კვების 

წახალისება.  

დამატებითი კვების სიხშირე262 - 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. 

 

რეკომენდაცია: 
 

R1 ურჩიეთ მშობელს, მისცეს ბავშვს მრავალფეროვანი საკვები, რომელიც 

აუცილებელია ბავშვისთვის ადეკვატური საკვები ნივთიერებების მიღებისა და 

სხვადასხვა გემოებთან მიჩვევის მიზნით; (მტკიცებულების ხარისხი B) 

R2 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) 

R3 არ არის რეკომენდებული მყარი საკვებისთვის შაქრის, მარილის ან თაფლის 

დამატება. (მტკიცებულების ხარისხი A) 
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გემოვნებისა და საკვების არჩევის თვისების განვითარება 

საკვებისა და კვების შესახებ ბავშვი უმეტესწილად სწავლობს ექსკლუზიური ძუძუთი კვებიდან 

ადრეული ბავშვობის ასაკის კვებაზე გარდამავალ პერიოდში. ჩვილებს გააჩნიათ თანდაყოლილი, 

ევოლუციით განპირობებული უპირატესობები ტკბილი და მარილიანი გემოების მიმართ, რაც 

შეიძლება სასარგებლო ყოფილიყო კალორიული და მინერალებით მდიდარი საკვების 

დეფიციტის პირობებში, მაგრამ არ ხასიათდება სარგებელით სიმსუქნის ჭარბი გავრცელების 

არსებულ გარემოში. მათ ასევე, გააჩნიათ მწარე გემოს დაწუნების თანდაყოლილი თვისება, რაც 

სავარაუდოდ პოტენციურად ტოქსიკური საკვებისგან თავდაცვის საშუალებაა263. თუმცა, 

არსებობს მტკიცებულებები, რომ ამ წინასწარ განწყობების მოდიფიცირება შესაძლებელია 

ადრეული გამოცდილებით, შესაბამისად, მშობლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კარგი 

კვებითი ჩვევების ჩამოყალიბებაში.   

უახლეს სისტემურ მიმოხილვაში264, სადაც ჩართული იყო რანდომიზებული კონტროლირებადი 

და დაკვირვებითი კვლევები, შეისწავლეს როგორ მოქმედებდა ბავშვის გემოვნების 

ჩამოყალიბებაზე დედის მიერ მიღებული საკვების გემო ორსულობის ან ძუძუთი კვების 

პერიოდში, ისევე, როგორც დედის რძის შემცვლელის რომელიმე ტიპის მიღება.  კვლევის 

შედეგად გამოვლინდა, რომ ზოგადად შესაძლებელია ბავშვის გემოვნების პროგრამირება მწარე 

და სპეციფიკური გემოების მიმღებლობის მიზნით. მეორე კვლევაში მეცნიერები ადარებდნენ 

ჩვილის მიერ ტკბილი სითხეების  და წყლის მიმღებლობას265. დაბადებისას ყველა ახალშობილი 

უპირატესობას ანიჭებდა ტკბილ სითხეს, მაგრამ 6 თვის ასაკისთვის ტკბილი სითხის არჩევა 

უკავშირდებოდა ჩვილის კვებით გამოცდილებას: ის ჩვილები, რომელთა დედებიც 

რეგულარულად აძლევდნენ დამტკბარ ან თაფლიან წყალს, კვლავ უპირატესობას ანიჭებდნენ 

ტკბილ გემოს, მაშინ როცა, მსგავსი რამ აღარ ვლინდებოდა იმ ბავშვებში, რომელთაც არ 

ეძლეოდათ ტკბილი სითხეები.   

ანალოგიური კავშირი იქნა დადგენილი მარილიანი საკვების მოხმარებასა და ბავშვის გემოვნებას 

შორის. კერძოდ, ბავშვები, რომელთაც კვებავდნენ სახამებლის შემცველი არასაბავშვო 

პროდუქტებით, 6 თვის ასაკისთვის უპირატესობას ანიჭებდნენ მარილიან სითხეებს266.  

ამდენად, მშობლებსა და ბავშვის მომვლელებს შეუძლიათ ჩვილის თანდაყოლილი 

უპირატესობების მოდიფიცირება, ამავე დროს, ეს უპირატესობები (ცუდი თუ კარგი), შეიძლება 

გაძლიერდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ბავშვს რეგულარულად აძლევენ გარკვეულ საკვებს. 

ჯანსაღი კვების ჩვევა შესაძლებელია განვავითაროთ: მაგალითად, ბავშვისთვის ამა თუ იმ 

ბოსტნეულის განმეორებით მიცემა ადრეულ ასაკში ავითარებს ამ ბოსტნეულის მოწონების ჩვევას, 

რომელიც გრძელდება 6 წლის ასაკამდე და შემდეგაც267. ეს მტკიცებულებები მიუთითებს საკვების 

მრავალფეროვნებისა და ჯანსაღი კვების მნიშვნელობაზე დამატებითი კვების პერიოდში. 

შესაბამისად, მშობლებს უნდა მიეცეთ რეკომენდაცია, გააგრძელონ ბავშვისთვის ახალი 

პროდუქტის შეთავაზება მანამ, სანამ არ გასინჯავს, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბავშვის სახის 

გამომეტყველება მიუთითებს პროდუქტის დაწუნებაზე.  

 

ცხრილი N25-ში მოცემულია განვითარების სტადიისთვის შესაბამისი საკვების მაგალითები  

 
ცხრილი N25. განვითარების ეტაპებისთვის შესაბამისი საკვების მაგალითები 

ეტაპი რეფლექსები და უნარები შესაბამისი საკვების მაგალითები 

დაბადებიდან 6 თვემდე წოვა და ყლაპვა დედის რძე 

პირველი დამატებითი საკვები 

(6 თვიდან) 

- წოვის გაზრდილი ძალა 

- ღეჭვის ადრეული ნიშნების 

გაჩენა 

გამდიდრებული ფაფა (მაგ.: 

ბრინჯის), ბოსტნეული 

(პარკოსნები, სოიო, მუხუდო), 
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- ღებინების რეფლექსის 

გადანაცვლება ენის შუა 

მესამედიდან უკანა 

მესამედისკენ  

თევზი, ღვიძლი, საქონლის და 

ფრინველის ხორცი  

12 თვემდე ასაკში 

რეკომენდებული სხვა 

სასარგებლო პროდუქტები  

- კოვზის გასუფთავება 

ტუჩებით, კბენა და ღეჭვა  

- ენის ლატერალური 

მოძრაობა და საკვების 

გადაადგილება კბილებისკენ  

მოხარშული ან უმი ბოსტნეული 

(მაგალითად, სტაფილო, 

კარტოფილი, პომიდორი), ხილი 

(მაგალითად, ვაშლი, ბანანი, 

ნესვი), კვერცხი, ფაფა 

(მაგალითად, ხორბლის, შვრიის), 

პური, მაკარონი, თხილის პასტა, 

ტოსტი, ორცხობილა, რძის 

პროდუქტები: ცხიმმოუხდელი 

ყველი, ხაჭო, იოგურტი და მაწონი 

12-დან 24 თვემდე ბრუნვითი ღეჭვითი 

მოძრაობები, ქვედა ყბის 

სტაბილიზაცია 

საკვები საოჯახო მაგიდიდან 

ცხიმმოუხდელი რძე 

 

მინერალებისა და ვიტამინების დამატება 

რკინა— რკინის მინიმალური დღიური მოთხოვნილება ცვალებადია და  ბავშვის ასაკისა და 

წონის მიხედვით შემდეგია268: 

- დროული ჩვილი 1მგ/კგ 

- დღენაკლი ან დაბადებისას მცირე წონის ჩვილი  - 2-4 მგ/კგ 

ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჩვილები — 4 თვის შემდეგ დროული, ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჩვილის 

მოთხოვნილება რკინაზე შეიძლება აღემატებოდეს იმ რაოდენობას, რომლის მიღებაც მას შეუძლია 

მხოლოდ დედის რძით. რკინის 1მგ/კგ დღიური რაოდენობის უზრუნველყოფის მიზნით 

რეკომენდებულია დედის რძეზე რკინის დამატების გარკვეული ფორმების გამოყენება 

(მაგალითად, ხორცის პიურე, რკინით გამდიდრებული ფაფა, რკინით მდიდარი ბოსტნეული, 

რკინის თხევადი დანამატი)231. 7-დან 12 თვემდე ასაკში რკინის დღური მოხმარება უნდა 

შეადგენდეს 11მგ/დღეში. ზოგადად, საშუალოდ, დღეში ორი ულუფა რკინით გამდიდრებული 

ფაფა (მთლიანობაში, 30 გრამი ან ნახევარი ჭიქა მშრალი ფაფა) დედის რძესთან ერთად საკმარისია 

ბავშვის რკინაზე მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. დამატებითი კვების დაწყებისას 

აუცილებელია ბავშვისთვის პირველად რკინით მდიდარი საკვების მიცემა (იხილეთ ცხრილი 

N26). ბავშვზე მზრუნველებს უნდა მიეცეთ რეკომენდაცია, გაეცნონ პროდუქტის ეტიკეტს, 

ულუფის ზომისა და დღიური მოთხოვნილებისთვის საჭირო რკინასა და პროდუქტში შემავალი 

რკინის რაოდენობას შორის შესაბამისობის დადგენის მიზნით.  მანამ, სანამ, რკინაზე 

მოთხოვნილების დაკმაყოფილება მოხდება დამატებითი საკვებით, მიზანშეწონილია 

ბავშვისთვის რკინის თხევადი დანამატის მიცემა. ამერიკის პედიატრიული აკადემიის 

ნუტრიციული კომიტეტის განახლებული რეკომენდაციების მიხედვით269, დროულ ჩვილებში 4 

თვის ასაკიდან რეკომენდებულია რკინის დანამატის მიცემა (ელემენტური რკინა 1მგ/კგ დღეში, 

მაქსიმუმ 15 მგ), რომელიც უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ ჩვილი არ დაიწყებს დამატებითი 

საკვების სახით რკინით მდიდარი პროდუქტების საკმარისი რაოდენობით მიღებას (მაგალითად, 

რკინით გამდიდრებული ფაფის ორი ულუფა დღეში).   
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ცხრილი N26. რკინით მდიდარი მზა საბავშვო საკვები 

საკვები ულუფის ზომა  
ელემენტური 

რკინა (მგ) 

ხორცი 

ხბოს ხორცი, მთლიანი 74 გრამი 1.2 

ქათმის ხორცი გახეხილი 74 გრამი 1.0 

ხბოს ხორცი გახეხილი 74 გრამი 0.8 

საქონლის ხორცი, მთლიანი ან გახეხილი 74 გრამი 0.7 

ქათმის ხორცი, მთლიანი 74 გრამი 0.7 

ღორის ხორცი, გახეხილი 74 გრამი 0.7 

ფაფა 

შვრია, მშრალი, გამდიდრებული 1 სუფრის კოვზი (15მლ) 2.0 

ყავისფერი ბრინჯი, მშრალი, ხსნადი 1 სუფრის კოვზი (15მლ) 1.8 

ბრინჯი მშრალი, გამდიდრებული 1 სუფრის კოვზი (15მლ) 1.3 

ქერი მშრალი, გამდიდრებული 1 სუფრის კოვზი (15მლ) 1.1 

ბოსტნეული 

მწვანე ლობიო, მთლიანი 120 გრამი 1.3 

ბარდა, გახეხილი 120 გრამი 1.1 

მწვანე ლობიო, გახეხილი 120 გრამი 0.8 

ისპანახის პიურე 120 გრამი 0.7 

წყარო: United States Department of Agriculture. Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard 
Reference. Available at https://ndb.nal.usda.gov/ ( 2016). 

 

დედის რძის შემცვლელზე მყოფი ჩვილები — ჩვილებს, რომლებიც იკვებებიან რკინით 

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

ესაჭიროებათ რკინის დამატება. 

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. 

ფთორი — საჭიროების შემთხვევაში, ფთორის სუპლემენტაცია იწყება 6 თვის ასაკიდან. ფთორის 

რეკომენდებული დოზა დამოკიდებულია სასმელ წყალში ფთორის შემცველობაზე (მათთვის, 

ვინც იკვებება მშრალი ან კონცენტრირებული საბავშვო ფორმულით), ან ბავშვზე ფთორის სხვა 

წყაროს (მაგალითად, კბილის პასტის) ზემოქმედებაზე  (იხილეთ ცხრილი N27)270. 

საკვებად მზა თხევადი საბავშვო ფორმულების მომზადება წარმოებს წყლით, რომელიც არ 

შეიცავს ფთორს. ფთორის დამატება 6 თვიდან საჭიროა იმ ჩვილებისთვის, რომლებიც იკვებებიან 

მზა თხევადი საბავშვო ფორმულით, როგორც საკვებისა და სითხის ერთადერთი წყაროთი. 
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ფთორის დამატება, ასევე, რეკომენდებულია 6 თვის ასაკიდან ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე 

მყოფი ჩვილებისთვის. 

 
ცხრილი N27. ფთორის დამატების* რეკომენდებული სქემა 

ასაკი 
ფთორის კონცენტრაცია სასმელ წყალში 

<0.3 ppm¶  0.3 to 0.6 ppm >0.6 ppm 

0-6 თვე არა არა არა 

6 თვე - 3 წელი 0.25 მგ/დღეში არა არა 

3-6 წელი 0.5 მგ/დღეში 0.25 მგ/დღეში არა 

6-16 წელი 1 მგ/დღეში 0.5 მგ/დღეში არა 

* ნატრიუმის ფთორიდი (2.2 მგ ფთორიდი შეიცავს 1 მგ ფთორს). 

¶ ppm: parts per million (ნაწილაკი მილიონზე); 1 ppm = 1 მგ/ლ. 

წყარო: Recommendations for using fluoride to prevent and control dental caries in the United States. Centers for 
Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 2001; 50:1. 

 

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. D ვიტამინის საპროფილაქტიკო დოზა შეადგენს 400სე-ს 

დღეში. 

B12 ვიტამინი— B12 ვიტამინის (კობალამინის) ადეკვატური მიღება (AI, წარსულში RDA-

რეკომენდებული დიეტური ნორმა) შეადგენს 0.4მკგ-ს დღეში 0-6 თვის ასაკში და 0.5მკგ-ს დღეში 

7-დან 12 თვემდე ასაკში. 

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 

(იხილეთ ცხრილი N28)271. B12 ვიტამინის დეფიციტის არასასურველი ნევროლოგიური 

გამოსავლები შესაძლებელია იყოს მძიმე და შეუქცევადი. ფიზიოლოგიურად აქტიური B12 

ვიტამინი შედის დანამატებსა და ზოგიერთ გამდიდრებულ ფაფაში, სოიოს საფუძველზე 

დამზადებულ სასმელსა და საფუარში.  

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

გასათვალისწინებელია იმ ჩვილებისთვის, რომელთაც აღენიშნებათ ღვიძლის ქოლესტაზური 

დაავადება ან ცხიმის მალაბსორბცია272. 
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ცხრილი N28. ვეგეტარიანულ ან ვეგანურ დიეტაზე მყოფი დედისა და ჩვილის კვების რეკომენდაციები  

ზოგადი მიდგომა ოჯახებისადმი, რომლებიც იცავენ ვეგანურ ან ვეგეტარიანულ დიეტას 

- გადაამოწმეთ მშობლების ცოდნა საკვების მომზადების შესახებ და მათთვის მრავალფეროვანი საკვების 

ხელმისაწვდომობა. 

- გაითვალისწინეთ რეფერალი დიეტოლოგთან კვების 3-დღიანი რეჟიმის შეფასებისა და დეტალური 

კონსულტირების მიზნით (განსაკუთრებით, თუ კვება არის ვეგანური). 

- ხაზი გაუსვით იმ ფაქტს, რომ ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვის კვება არ შეიძლება სახლში მომზადებული 

საბავშვო ფორმულით, მათ შორის, იმ შემთხვევაშიც, როცა საკვები მომზადებულია მშობლის მიერ 

სასარგებლოდ მიჩნეული რეცეპტით. სახლში მომზადებულ ფორმულაში, როგორც წესი, აღინიშნება 

ძირითადი საკვები ნივთიერებების დეფიციტი, რასაც შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის მძიმე შედეგები მოყვეს.  

მეძუძური დედა 
ჩვილი 

ძუძუთი კვებაზე ფორმულით კვებაზე 

ვიტამინი B12: 

- იკვებეთ B12-ვიტამინით გამდიდრებული 

საკვებით (მარცვლეული, 

ალტერნატიული რძე, ხორცის ანალოგები 

და საკვები საფუარი) და 

 თუ დედა ლაქტო-ვეგეტარიანია (ან 

იკვებება ხორცით ან თევზით კვირაში 

ერთზე ნაკლებად), დაამატეთ 

B12 ვიტამინი (50 მკგ/დღეში) ან 

შეამოწმეთ შრატში B12 დონე/შარდში 

მეთილამონიუმის მჟავა და დაამატეთ 

საჭიროების შემთხვევაში. 

 თუ დედა ვეგანია, ემპირიულად 

დაამატეთ B12 (50 მკგ/დღეში). 

ვიტამინი B12: 

- თუ დედა იცავს ლაქტო-

ვეგეტარიანულ ან ვეგანურ 

დიეტას და არ ღებულობს 

B12 ვიტამინის დანამატებს, 

მიეცით ჩვილს B12 ვიტამინი. 

- B12 ვიტამინის  RDA 

შეადგენს 0.4მკგ-ს დღეში 0-6 

თვის ასაკში და 0.5მკგ-ს 

დღეში >6 თვეზე ასაკში 

ვიტამინი B12: 

- ქარხნული საბავშვო 

ფორმულები (როგორც 

ძროხის რძის, ისე სოიოს 

საფუძველზე), ჩვეულებრივ, 

ადეკვატური რაოდენობით 

შეიცავენ B12 ვიტამინს, 

ცილას, კალციუმს, რკინას, 

თუთიას და DHA-ს (თუ 

ფორმულა გამდიდრებულია 

DHA-თი). 

D ვიტამინი: 

- თუ დედა უარს ამბობს ბავშვისთვის D 

ვიტამინის დამატებაზე, მეძუძურმა 

დედამ უნდა მიიღოს D ვიტამინი: 

 100-160 მკგ (4000-6400 საერთაშორისო 

ერთეული) დღეში, ან 

 1250 მკგ (50,000 საერთაშორისო 

ერთეული) კვრაში ან 2 კვრიაში 

ერთხელ. 

- სოკოდან მიღებული D2 ვიტამინის 

დანამატი მისაღებია ვეგეტარიანული ან 

ვეგანური დიეტის შემთხვევაში. 

D ვიტამინი: 

- ძუძუთი კვებაზე 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 

ან ძროხის რძეს. 

- საბავშვო D ვიტამინის 

წვეთები მზადდება ცხვრის 

ბეწვისგან (ლანოლინისგან) 

და ამდენად, მისაღებია 

ვეგეტარიანელებისთვის, 

მაგრამ არა ვეგანებისთვის  

D ვიტამინი: 

- თუ ჩვილი დღეში სვამს 1ლ-

ზე ნაკლებ საბავშვო 

ფორმულას, დაუმატეთ D 

ვიტამინი: 10 მკგ (400 

საერთაშორისო ერთეული) 

დღეში. 

- არ გამოიყენოთ სახლში 

დამზადებული საბავშვო 

ფორმულა (რომელშიც 

მაღალია D ვიტამინისა და 

სხვა საკვები ნივთიერებების 

დეფიციტის შანსი). 

ცილა/პროტეინი: პროტეინი: პროტეინი: 
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- იკვებეთ ნუტრიენტებით მდიდარი 

ბალანსირებული საკვებით, რომელიც 

შედგება მრავალფეროვანი 

ბოსტნეულისგან, მარცვლეულისგან და 

პროტეინის ადეკვატური წყაროსგან  

- დედის რძე შეიცავს 

ჩვილისთვის აუცილებელი 

მაკრონუტრიენტების, მათ 

შორის, პროტეინის 

ადეკვატურ ბალანსს. 

- მაკრონუტრიენტების 

ადეკვატურ ბალანსს შეიცავს 

ძროხის რძის ან სოიოს 

საფუძველზე დამზადებული 

ფორმულა. 

- მცენარეული სასმელები, 

რომლებიც არ წარმოადგენენ 

ჩვილის ფორმულის 

ადეკვატურ შემცვლელს: 

 ბრინჯის რძე 

 არაადაპტირებული სოიოს 

რძე 

 ნუშის რძე 

 მარცვლეულის ან 

თხილეულისგან 

დამზადებული 

ფორმულა/სასმელი 

 ბოსტნეულის წვენი 

დამატებითი კვება: 

- 4-დან 6 თვემდე შესაძლებელია პარკოსნების პიურეს დამატება 

ცილის წყაროს სახით. 

- უზრუნველყავით საკვების საკმარისი ენერგეტიკული 

ღირებულება ლინოლენის მჟავით მდიდარი ზეთის დამატებით 

(როგორიცაა, მაგალითად, სელის, რაფსის ან თხილის ზეთი).  

კალციუმი: 

- ლაქტაციის პერიოდში კალციუმის RDA 

შეადგენს დღეში 1000მგ-ს (ან დღეში 

1300მგ-ს მეძუძური მოზარდებისთვის). 

ბევრ ქალს შეიძლება დასჭირდეს 

კალციუმის დამატება აღნიშნული 

სამიზნის მისაღწევად, რაც 

დამოკიდებულია საკვებიდან მიღებულ 

სხვა წყაროებზე.  

კალციუმი: 

- დედის რძე შეიცავს 

ჩვილისთვის აუცილებელი 

კალციუმის საკმარის 

რაოდენობას, დედის მიერ 

კალციუმის მიღებისგან 

დამოუკიდებლად¶. 

კალციუმი: 

- ქარხნული საბავშვო 

ფორმულები შეიცავენ 

კალციუმის საკმარის 

რაოდენობას ფორმულით 

კვებაზე მყოფი ჩვილისთვის. 

დამატებითი კვების დაწყების 

შემდეგ დღეში 400 მლ 

ფორმულის მიღება 

უზრუნველყოფს ჩვილისთვის 

საჭირო კალციუმის 

ადეკვატურ რაოდენობას. 

რკინა: 

- იკვებეთ რკინით მდიდარი საკვებით C-

ვიტამინით მდიდარ ხილთან ერთად, 

რკინის შეწოვის გაუმჯობესების მიზნით. 

- მომზადების სპეციფიკური მეთოდებით 

(როგორიცაა დაქუცმაცება, დალბობა და 

მარცვლეულის გაღვივება) შესაძლებელია 

რკინის ბიოშეთვისებადობის 

გაუმჯობესება; 

- ლაქტაციის პერიოდში რკინის RDA 

შეადგენს დღეში 9მგ-ს (ან დღეში 10მგ-ს 

მეძუძური მოზარდებისთვის)Δ. რკინის 

რკინა: 

- მიეცით რკინის დანამატი 1 

მგ/კგ/დღეში მანამ სანამ 4-

დან 6 თვემდე ასაკში 

საკვებში დაამატებთ რკინით 

მდიდარ პიურეებს. 

- თუ შრატში ფერიტინის 

დონე დაბალია (რაც რკინის 

დეფიციტზე მიუთითებს), 

დაამატეთ რკინის დანამატი 

(ელემენტური რკინა 2-3 

მგ/კგ/დღეში) ◊. 

რკინა: 

- გამოიყენეთ რკინით 

გამდიდრებული ფორმულა 

(ელემენტური რკინა 0.8- 1.2 

მგ/100მლ) დაბადებიდან 

სიცოცხლის მთელი პირველი 

წლის მანძილზე. 
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დეპოების დაბალი მარაგის შემთხვევაში 

ქალს შესაძლოა დასჭირდეს რკინის 

დანამატების მიღება. 

დამატებითი კვება: 

- დამატებითი კვების დაწყებისას, საკვებში ჩართეთ რკინით 

მდიდარი პროდუქტები, როგორიცაა, მაგალითად, რკინით 

გამდიდრებული ფაფა. რკინის შეწოვის გაუმჯობესების მიზნით 

პარალელურად მიეცით C ვიტამინით მდიდარი საკვები 

(მაგალითად, ხილფაფა)  

- >6 თვეზე ასაკში რკინის RDA შეადგენს 11მგ-ს დღეში 

თუთია: 

- იკვებეთ თუთიით მდიდარი საკვებით 

(Brassicaceae - კომბოსტოსებრი ოჯახი), 

მათ შორის, თხილეულით და ცერცვით 

და/ან თუთიით გამდიდრებული 

მარცვლეულით, როგორიცაა ქარხნულად 

მომზადებული მარცვლეულის საუზმე. 

- მომზადების სპეციფიკური მეთოდით 

(დაქუცმაცებით, დალბობით, 

გაღვივებით) შესაძლებელია თუთიის 

ბიოშეთვისებადობის გაუმჯობესება. 

- ლაქტაციის პერიოდში თუთიის RDA 

შეადგენს დღეში 12 მგ-ს (ან 13მგ-ს 

მეძუძურ მოზარდებში)§. 

თუთია: 

- დედის რძეში თუთიის რაოდენობა საკმარისია ჩვილის 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, დედის თუთიის 

სტატუსის მიუხედავად  ჩვილის ფორმულაშიც თუთიის 

რაოდენობა ადეკვატურია. 

- დამატებითი კვების დაწყებისას ჩართეთ თუთიით მდიდარი 

საკვები, როგორიცაა, მაგალითად გამდიდრებული საბავშვო 

ფაფა, ნუში, კვერცხი. ჩვილებს, რომლებიც არ იკვებებიან 

ხორცით ან გამდიდრებული საბავშვო ფაფით, შესაძლოა 

დასჭირდეთ თუთიის დამატება (ელემენტური თუთია 

0.3მგ/კგ/დღეში). 

- თუთიის RDA/AI შეადგენს  2 მგ/დღეში 0-6 თვის ასაკში და 

3მგ/დღეში >6 თვეზე ასაკში. 

იოდი: 

- ლაქტაციის პერიოდში იოდის RDA 

შეადგენს 290 მკგ/დღეში. იოდის ეს 

რაოდენობა შედის იოდირებული სუფრის 

მარილის დაახლოებით 3/4 კოვზში. 

იოდი: 

- არ არის რეკომენდებული იოდირებული მარილის დამატება 12 

თვემდე ასაკში 

DHA და ALA: 

- იკვებეთ DHA-თი გამდიდრებული და 

ALA-თი მდიდარი საკვებით (როგორიცაა, 

მაგალითად სელი, ჩია, ნიგოზი). 

- მიკროწყალმცენარეები, ასევე, შეიცავენ ამ 

ნივთიერებებს და მისაღებია 

ვეგანებისთვის. 

- ALA -ს შემთხვევაში AI შეადგენს 1300 

მგ/დღეში 

- DHA-ს შემთხვევაში, RDA/AI დადგენილი 

არ არის, მაგრამ ზოგიერთი 

ავტორიტეტული ორგანიზაცია 

რეკომენდაციას იძლევა, მეძუძურმა 

დედამ დღეში მიიღოს 200-300მგ  DHA. 

DHA: 

- DHA კონცენტრაცია დედის 

რძეში დამოკიდებულია 

ქალის კვებაზე 

- AI ომეგა-3 ცხიმოვანი 

მჟავებისთვის (როგორიცაა 

ALA, DHA, და EPA) შეადგენს 

500მგ/დღეში. 

DHA: 

- თუ საბავშვო ფორმულა არ 

არის გამდიდრებული DHA-

თი, მიეცით 

მიკროწყალმცენარის 

დანამატი. 

- AI ომეგა-3 ცხიმოვანი 

მჟავებისთვის (როგორიცაა 

ALA, DHA, და EPA) შეადგენს 

500მგ/დღეში. 

RDA: რეკომენდებული დიეტური ნორმა; DHA: დოკოზაჰექსაენოის მჟავა; AI: ადეკვატური მიღება; ALA: ალფა 

ლინოლენის მჟავა; EPA: ეიკოზაპენტაენოის მჟავა. 

¶ მცირე წონის დღენაკლი ბავშვებისთვის საჭიროა დედის რძის გამამდიდრებელის დამატება, სულ მცირე, 

სამშობიაროდან გამოწერამდე, რათა მოხდეს მათი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. 

Δ მეძუძური ქალების მოთხოვნილება რკინაზე უფრო დაბალია, არამეძუძურ ქალებთან შედარებით, რაც 

დაკავშირებულია ლაქტაციით გამოწვეულ ამენორასთან. თუმცა, ქალებს ანამნეზში რკინის დეფიციტით, 

შესაძლოა დასჭირდეთ რკინის დანამატების მიღება. 
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რეკომენდაციები 

 

R1 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) 

R2 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) 

R3 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) 

R4 ჩვილებს, რომელთაც აღენიშნებათ არაქისის მიმართ ალერგიის მაღალი რისკი (მაგალითად, 

მძიმე ეგზემის, კვერცხის მიმართ ალერგიის ან ორივეს ერთდროული არსებობის 

შემთხვევაში), არაქისის კარაქის დამატება უნდა მიეცეთ 6-დან 11 თვემდე პერიოდში, რაც 

უნდა განხორციელდეს სათანადოდ მომზადებული სამედიცინო პროფესიონალის 

მეთვალყურეობითა და შემდგომი შეფასებით. (მტკიცებულების ხარისხი C)  

R5 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) 

R6 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) 

R7 დამატებითი საკვების დაწყებასთან ერთად აუცილებელია ძუძუთი კვების გაგრძელება. 

(მტკიცებულების ხარისხი A) 

R8 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) 

R9 გლუტენის დამატება ბავშვის საკვებში შესაძლებელია 4-დან 12 თვემდე ასაკში. გლუტენის 

დიდი რაოდენობის მიცემას უნდა მოვერიდოთ დამატებიდან პირველი კვირების და 

აგრეთვე, ჩვილობის პერიოდში; (მტკიცებულების ხარისხი C) 
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R10 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) 

R11 ურჩიეთ მშობლებს, არ დაამატონ შაქარი და მარილი დამატებით საკვებს და მოერიდონ 

ხილის წვენების ან შაქრის შემცველი ტკბილი სასმელების გამოყენებას. (მტკიცებულების 

ხარისხი B) 

R12 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 C) 

 

 

10.   აუდიტის კრიტერიუმები 

სტრუქტურის აუდიტი 

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

2. ჩატარებული აქვს თუ არა სამედიცინო პერსონალს ტრენინგი ძუძუთი 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 საავადმყოფოს პრინციპები? 

პროცესის აუდიტი 

ანტენატალური მეთვალყურეობა: 

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

ჩაუტარდათ კონსულტირება ძუძუთი კვების უპირატესობის შესახებ 

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

მაინც ჩაუტარდათ კონსულტირება შემდეგ თემებზე: 

 კანი-კანთან კონტაქტი 

 სამშობიაროში დედისა და ბავშვის ერთად ყოფნა 24 საათის განმავლობაში 

 ბავშვის კვება ძუძუთი მოთხოვნილების მიხედვით 

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

საჭიროების არარსებობა 
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სამშობიარო: 

1. მეძუძური დედების %, რომლებსაც ექიმმა/ექთანმა დახმარება ძუძუთი კვებაში შესთავაზა 

მშობიარობიდან 6 საათის განმავლობაში 

2. ქალების %, რომლებთანაც კანი-კანთან კონტაქტი განხორციელდა მშობიარობისთანავე და 

გაგრძელდა მინიმუმ 1 საათის განმავლობაში, ან დაფიქსირებულია შესაბამისი 

სამედიცინო პრობლემა 

3. ქალების %, რომელთა შემთხვევაშიც დოკუმენტირებულია დედა-შვილის ერთად ყოფნა 24 

საათის განმავლობაში მშობიარობიდან დაუყოვნებლივ 

პირველადი ჯანდაცვა 

1. ბავშვების %, რომლებთანაც პატრონაჟის ვიზიტის დროს დოკუმენტირებულია 

კონსულტირება ძუძუთი კვების უპირატესობის შესახებ და რჩევა ექსკლუზიურ ძუძუთი 

კვებაზე 6 თვის ასაკამდე 

2. ბავშვების %, რომლებთანაც პჯდ პროფესიონალმა სამშობიაროდან გამოწერის შემდეგ 

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

3. ქალების %, რომელთა შემთხვევაშიც დოკუმენტირებულია დედა-შვილის ერთად ყოფნა 24 

საათის განმავლობაში მშობიარობიდან დაუყოვნებლივ 

4. იმ ბავშვების %, რომლებთანაც დოკუმენტირებულია კონსულტირება ბავშვის ძუძუთი 

კვებაზე მოთხოვნილების მიხედვით დღისა და ღამის განმავლობაში 

5. 6 თვის ბავშვების %, რომლებთანაც  დოკუმენტირებულია რჩევა დამატებითი კვების 

ადეკვატური ფორმის შესახებ 

გამოსავლის აუდიტი 

1. ბოლო 24 თვეში დაბადებულ ბავშვთა %, რომელთა ძუძუთი კვება განხორციელდა 

დაბადებიდან 1 საათის განმავლობაში 

2. ბოლო 24 თვეში დაბადებულ ბავშვთა %, რომლებიც იკვებებოდნენ ექსკლუზიურად 

ძუძუთი სამშობიაროდან გაწერისას 

3. 0-6 თვის ჩვილთა %, რომლებიც იკვებებიან ექსკლუზიურად ძუძუთი 

4. 0-6 თვის ჩვილთა %, რომლებიც იკვებებიან შერეულად, დედის რძეზე ფორმულის ან  რძის 

დამატებით 

5. 6-8 თვის ასაკის ბავშვთა %, რომელთაც მიიღეს ადეკვატური დამატებითი საკვები 

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

შემცვლელის სულ მცირე, ორ ულუფას 

7. 6-23 თვის ბავშვთა %, რომლებიც ღებულობენ საკვების მინიმალურ რაციონს 

პროდუქტების სულ მცირე, 5 ჯგუფიდან. 
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დანართი 1.  ქალის კონსულტირების კითხვარი ჩვილის კვებაზე ანტენატალურ 

ვიზიტებზე 

ჩვილის კვების ანტენატალური კითხვარი 

ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა საკითხი უნდა იქნას განხილული ორსულთან ანტენატალურ 

ვიზიტებზე ორსულობის 34-ე კვირამდე 

 განხილ

ულია 

ხელმოწერა თარიღი 

ძუძუთი კვების უპირატესობები 

ჯანმრთელობისთვის 

   

უპირატესობები ბავშვისთვის  ---------------- --------------- 

გასტრო-ენტერიტის, დიარეის, საშარდე ტრაქტის, 

ფილტვისა და ყურის ინფექციის, სიმსუქნისა და 

დიაბეტის რისკის შემცირება. ჩვილის უეცარი 

სიკვდილის სინდრომის (SIDS) და ლეიკემიის 

რისკის შემცირება 

 

უპირატესობები დედისთვის 

 

 

---------------- --------------- 

ძუძუს კიბოს, საკვერცხის კიბოს და 

ოსტეოპოროზის რისკის შემცირება 

   

სხვა საკვებისა და სითხის საჭიროების 

არარსებობა 6 თვის ასაკამდე 

 ---------------- --------------- 

ჯანმრთელობისთვის მაქსიმალური 

უპირატესობისთვის 

 ---------------- --------------- 

მიეცა საგანმანათლებლო მასალა  

 

---------------- ---------------

- 

    

ძუძუთი კვების დაწყების საუკეთესო 

პრაქტიკა 

 ---------------- --------------- 

კანი-კანთან ადრეული კონტაქტის მნიშვნელობა  

 

---------------- --------------- 

ინარჩუნებს ბავშვის ტემპერატურას, ამშვიდებს, 

ხელს უწყობს მიჯაჭვულობას და ძუძუთი კვების 

ინიცირებას 

 ---------------- --------------- 

ძუძუთი კვება მშობიარობიდან პირველ საათში     

ბავშვის იმუნური სისტემის საუკეთესო სტარტი 

საკვები და კომფორტი ახალშობილისთვის 

 ---------------- --------------- 

ეფექტური პოზიცია და მოჭიდება    

რძის ადეკვატური მიღებისა და ლაქტაციის 

უმტკივნეულოდ წარმართვის მიზნით 

 ---------------- --------------- 

ჩვილის მიერ წარმართული კვების პრაქტიკა და 

კვება შიმშილის ნიშნების არსებობისთანავე 
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რძის ადეკვატური მიღებისა და პროდუქციის 

უზრუნველსაყოფად 

 ---------------- --------------- 

საწოვარას, სატყუარას, დვრილის საფარი 

ხუფების ეფექტი 

   

შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ძუძუთი 

კვებაზე 

 ---------------- --------------- 

დედისა და ახალშობილის 24 საათი ერთად 

ყოფნა 

   

ბავშვის მოთხოვნით კვების უზრუნველყოფისა 

და SIDS-ის რისკის შემცირების მიზნით 

 ---------------- --------------- 

    

 

შემდგომი დისკუსია 
მიეცა საგანამანათლებლო მასალა და 

განხილულია შემდეგი საკითხები: 

   

------------------------------------------------  

 

---------------- --------------- 

------------------------------------------------  

 

---------------- --------------- 

------------------------------------------------  

 

---------------- --------------- 
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დანართი 2. სამშობიაროში ოპტიმალური ძუძუთი კვების პრინციპების შეფასების 

კითხვარები სამედიცინო პერსონალისა და მეძუძური ქალისთვის 

 

ახალშობილებში ეფექტური ძუძუთი კვების შეფასების ფურცელი 

1. ჩვილის ჰიდრატაცია და საკვების ადექვატური მიღება: 

 ლორწოვანი გარსები სველია,   ტურგორი ნორმა 

 ნაწლავთა მოქმედება მინიმუმ 1- ჯერ დღეში 

 მასის პირველადი დეფიციტი  პოსტნატალური ასაკისა და მშობიარობის ტიპის  

შესაბამისია*273  

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. 
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ქალისთვის ძუძუთი კვების ტექნიკისა და ლაქტაციის შენარჩუნების პრინციპების 

დემონსტრირება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დედა-შვილი განცალკევებულია ობიექტური მიზეზის 

გამო274. 

 დიახ არა 

სთავაზობს თუ არა სამედიცინო პერსონალი (ექიმი, ბებიაქალი და სხვ) ყველა 

მეძუძურ დედას დახმარებას ძუძუთი კვებაში მშობიარობიდან 6 საათის 

განმავლობაში?  

□ □ 

შეუძლია თუ არა სამედიცინო პერსონალს, აღწეროს ინფორმაციის ტიპი და 

ტექნიკური უნარები, რომელსაც ასწავლის როგორც მეძუძურ დედებს, ისე იმ 

ქალებს, რომლებიც ძუძუთი არ კვებავენ ბავშვს, ჩვილის წარმატებული კვების 

განხორციელებაში დახმარების მიზნით? 

□ □ 

არის თუ არა სამშობიაროში სამედიცინო პერსონალი ან სპეციალურად 

მომზადებული კონსულტანტი, რომელსაც გავლილი აქვს ძუძუთი კვებისა და 

ლაქტაციის მართვის კურსი და დედას მისცემს რჩევას სამშობიაროში ყოფნის 

პერიოდში და გაწერის მომენტში?  

□ □ 

აძლევს თუ არა სამედიცინო პერსონალი რჩევას სპეციალური საჭიროებების 

მქონე ბავშვის დედას, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას, არ კვებოს ბავშვი 

ძუძუთი, კვების ოპტიმალურ ალტერნატივასა და სარძევე ჯირკვლების 

მოვლის შესახებ? 

□ □ 

შეუძლია თუ არა მეძუძურ დედას, მოახდინოს ძუძუთი კვების სწორი 

პოზიციისა და ბავშვის სწორი მოჭიდების ტექნიკის დემონსტრირება?  □ □ 

აჩვენებენ თუ არა მეძუძურ დედას, როგორ გამოიწველოს ხელით რძე, ან თუ 

აძლევენ ინფორმაციას გამოწველის შესახებ და განუმარტავენ, სად შეიძლება 

მიიღონ დახმარება და როდის შეიძლება დასჭირდეს გამოწველა? 

□ □ 

ექცევათ თუ არა განსაკუთრებული ყურადღება დედებს, რომელთაც არასოდეს 

უკვებიათ ძუძუთი, ან რომელთაც წარსულში ჰქონდათ პრობლემები ძუძუთი 

კვების დროს როგორც ანტე- ისე პოსტნატალურ პერიოდში? 

□ □ 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს ესაჭიროება სპეციალური ზრუნვა, ხდება თუ 

არა დედის დახმარება მშობიარობიდან 6 საათის განმავლობაში ლაქტაციის 

ინიცირებისა და შენარჩუნების მიზნით, რისთვისაც ეძლევათ რჩევა რძის 

ხშირი გამოწველის შესახებ? 

□ □ 
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ბავშვისთვის დედის რძის გარდა სხვა საკვებისა და სითხის მიცემის აკრძალვა, იმ შემთხვევების 

გარდა, როდესაც არსებობს სამედიცინო ჩვენება 

 დიახ არა 

მიუთითებს თუ არა სამშობიაროს მონაცემთა ბაზა, რომ დროული 

ახალშობილების სულ მცირე, 75%, რომლებიც გამოეწერენ გასული წლის 

მანძილზე, იმყოფებოდნენ ექსკლუზიურად ძუძუთი (ან გამოწველილი რძით) 

კვებაზე მშობიარობიდან გაწერის მომენტამდე, ან თუ არ იყვნენ, 

დოკუმენტირებულია თუ არა მისი სამედიცინო მიზეზი?  

□ □ 

იღებს თუ არა ძუძუთი კვებაზე მყოფი ბავშვი მხოლოდ დედის რძეს და 

არავითარ სხვა სითხეს ან საკვებს, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც არსებობს 

შესაბამისი სამედიცინო მიზეზი, ან დედის სრულად ინფორმირებული 

გადაწყვეტილება? 

□ □ 

ზრუნავს თუ არა სამშობიარო იმაზე, რომ არ განათავსოს ან გაავრცელოს 

ნებისმიერი მასალა, რომელიც რეკომენდაციას უწევს დედის რძის 

შემცვლელს, რეჟიმულ კვებას ან კვების სხვა არაადეკვატურ პრაქტიკას? 

□ □ 

აღნიშნავს თუ არა ქალი, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება არ კვებოს ბავშვი 

ძუძუთი, რომ პერსონალმა განიხილა მასთან კვების სხვადასხვა 

ალტერნატივები და დაეხმარა კონკრეტული სიტუაციისთვის შესაბამისი 

მეთოდის შერჩევაში? 

□ □ 

არის თუ არა სამშობიაროში ადეკვატური სივრცე მეძუძური დედებისგან 

მოშორებით და საჭირო აღჭურვილობა, საჭიროების შემთხვევაში ფორმულის 

მომზადების დემონსტრირების მიზნით? 

□ □ 

არის თუ არა სამშობიაროს პროტოკოლი თანხვედრაში ბავშვისადმი 

კეთილგანწყობილი საავადმყოფოს ინიციატივასა და მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებულ სამედიცინო პრაქტიკასთან? 

□ □ 

 

ბავშვისა და დედის 24 საათი ერთად ყოფნის პრაქტიკა 

 დიახ არა 

რჩება თუ არა დედა- შვილი ერთად 24 საათის განმავლობაში მშობიარობიდან 

დაუყოვნებლივ? □ □ 



163 
 

რჩება თუ არა საკეისრო კვეთის ან სხვა პროცედურების შემდეგ ქალი 24 საათი 

ბავშვთან ერთად, როგორც კი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იძლევა 

საშუალებას, ადეკვატურად მოახდინოს რეაგირება ბავშვის საჭიროებებზე? 

□ □ 

რჩება თუ არა დედა და ბავშვი ერთად 24 საათის განმავლობაში, იმ 

შემთხვევების გარდა, როდესაც განცალკევება სრულიად გამართლებულია 

ობიექტური მიზეზის გამო? 

□ □ 

 

მოთხოვნის მიხედვით ძუძუთი კვების პრაქტიკის წახალისება 

 დიახ არა 

ასწავლიან თუ არა მეძუძურ დედას ჩვილის შიმშილის ნიშნების ამოცნობას? □ □ 

ხდება თუ არა მეძუძური დედის წახალისება, რათა საკუთარი შვილი კვებოს 

ბავშვის მოთხოვნისამებრ სიხშირით და ხანგრძლივობით? □ □ 

ურჩევენ თუ არა მეძუძურ დედას, რომ ბავშვი კვებოს იმ შემთხვევაშიც, 

როდესაც გრძნობს სარძევე ჯირკვლების გადავსებას? □ □ 

 



ბავშვის მიერ დედის რძის ადეკვატური მიღების შეფასების კითხვარი275 

როგორ შეიძლება თქვენ და თქვენმა ბებიაქალმა ამოიცნოთ, რომ ბავშვი ადეკვატური 

რაოდენობით ღებულობს საკვებს 

შეფასების აღნიშნული ფორმა გამოიყენება დაბადებიდან 

დაახლოებით მე-5 დღეს. თუ გამოიყენება სხვა დროს: 

რას უნდა დააკვირდეთ/იკითხოთ ✓ ✓ ✓ ✓ სველი საფენების რაოდენობა: 

დღე 1-2 = 1-2 ან მეტი 24 საათში 

დღე 3-4 = 3-4 ან მეტი 24 საათში, უფრო მძიმე 

დღე 6 პლუსი = 6 და მეტი 24 საათში, მძიმე 
თქვენი შვილი 

ძუძუთი იკვებება სულ მცირე, 8-12ჯერ 24 საათის განმავლობაში 

    

კვების პერიოდში ზოგადად მშვიდია და უმეტეს შემთხვევაში ჩანს 

დანაყრებული 

    

აწარმოებს ღრმა წოვით მოძრაობებს და თქვენ გესმით ყლაპვის ხმა     დეფეკაცია/დასვრილი საფენების რადენობა 

დღე 1-2 = 1 ან მეტი 24 საათში, მეკონიუმი 

დღე 3-4 = 2 (სასურველია მეტი) მეტი 24 საათში, 

ფეკალური მასა 

 

ზოგადად იკვებება 5-დან 40წთ-მდე ხანგრძლივობით და თავად 

ანებებს თავს ძუძუს 

    

აქვს ნორმალური კანის ფერი, იღვიძებს და ფხიზლობს კვებისთვის     

წონაში არ დაუკლია დაბადების წონის 10%-ზე მეტი     

     

თქვენი შვილის საფენი     წოვის თავისებურება 

ყლაპვის ხმა შესაძლოა ნაკლებად ისმოდეს, სანამ რძე არ 

„მოვა“ მე-3-4 დღეს 

 

კვების სიხშირე: 

დღე 1 - სულ მცირე, 3-4 კვება 

პირველი დღის შემდეგ ახალშობილი იწყებს ხშირ კვებას 

და კვების რაოდენობა და მოდელი ყოველდღიურად 

იცვლება. თქვენი შვილის შიმშილის ნიშნებზე 

რეაგირება, მის კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა 

უზრუნველყოფს რძის ადეკვატურ პროდუქციას და 

ბავშვის კმაყოფილებას. 

სულ მცირე, 5-6 სველი მძიმე საფენი 24 საათის განმავლობაში     

სულ მცირე, 2 დასვრილი საფენი 24 საათში, მოყვითალო, თხელი 

კონსისტენციის განავლით 

    

     

თქვენი სარძევე ჯირკვლები     

სარძევე ჯირკვლებისა და დვრილების ტკივილს არ გრძნობთ     

კვების დამთავრებისას დვრილის ფორმა ისეთივეა, როგორც 

დაწყებისას 

    

     

როგორ შეიძლება დვრილის საფარის/საწოვარას/ჩვილის 

ფორმულის გამოყენებამ იმოქმედოს ძუძუთი კვებაზე 

    

თარიღი:     შემუშავდა მოვლის გეგმა: დიახ/არა 

სამედიცინო პერსონალი (ექთანი, ბებიაქალი):     

სამედიცინო პერსონალისთვის: თუ რომელიმე პასუხი არ არის მონიშნული, დააკვირდით 

ძუძუთი კვების სრულ პროცესს, შეიმუშავეთ გეგმა კვების პოზიციისა და მოჭიდების 

განმეორებით განხილვით და/ან გააგზავნეთ დამატებითი დახმარებისთვის. საჭიროების 

შემთხვევაში გაითვალისწინეთ სპეციალისტის კონსულტაცია 



დანართი №3.   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  
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 ურჩიეთ დედას, დვრილი ტკივილის შემთხვევაში 

მოახდინოს მოჭიდების დარღვევა და ხელახლა ბავშვის 

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, აქვს ვარდისფერი კანი და 

აქტიურია  

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 არასაკმარის მიღება და სიყვითლის სხვა 

შესაძლო მიზეზები 

 რძის არასაკმარისი მიღება პათოლოგიური სიყვითლის 

რისკ-ფაქტორია 

 ზოგიერთ ჩვილს, ადეკვატური ძუძუთი კვების 

მიუხედავად,  აღენიშნება პერსისტიული ფიზიოლოგიური 

სიყვითლე¶ 
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დედა-შვილის მიჯაჭვულობა  ზოგადი შთაბეჭდილება დედის ქცევაზე, ბავშვზე ზრუნვის 

ჩათვლით  

 ბავშვის მიმართ არასათანადო ყურადღება შესაძლოა, 

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  

 გაათვითცნობიერეთ ძუძუთი კვების სხვადასხვა 

პოზიციების შესახებ 

ძუძუზე მოჭიდება: 

პირი ფართოდ არის გაღებული, 

ბავშვის ნიკაპი მიბჯენილია ძუძუზე, 

ხოლო ცხვირი თავისუფალია? 

ბავშვის ზედა ტუჩთან არეალის 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  
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 თუ დედის რძის ნაკადი არასაკმარისია, რეკომენდებულია 

ფორმულის მცირე რაოდენობით შემატება 

 ჩვილმა უნდა გააგრძელოს ძუძუთი კვება, შესაბამისი 

კვალიფიციური დახმარების პირობებში, რათა 

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 

რისკფაქტორები ან ნიშნები? 

 განიხილეთ თვით დახმარების სტრატეგიები და აღიარეთ 

მშობიარობის შემდგომი პირველი დღეებისა და კვირების 

სირთულე  

 7 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-გინეკოლოგი 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. 
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