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terminologiuri niuansebi 
 
Cveni Jurnali agrZelebs statiaTa Targmnas dasabuTebuli medicinis 
(Evidence Based Medicine - EBM) safuZvlebis da principebis Sesaxeb. wina 
nomrebSi EBM-is qarTul eqvivalentad ZiriTadad gamoviyenebdiT termins 
“faqtfaqtfaqtfaqtebze [mtkicebulebebze] dafuZnebuli medicinaebze [mtkicebulebebze] dafuZnebuli medicinaebze [mtkicebulebebze] dafuZnebuli medicinaebze [mtkicebulebebze] dafuZnebuli medicina”. amJamad gvinda 
visargebloT daavadebaTa kontrolis erovnuli centris direqtoris, b-n 
paata imnaZis SemoTavazebiT - `dasabuTebuli medicinadasabuTebuli medicinadasabuTebuli medicinadasabuTebuli medicina~. vfiqrobT, es 
termini sakmaod zustad da amave dros lakonurad asaxavs im koncefcias, 
rac Cadebulia Evidence Based Medicine mcnebaSi.  
Cven kvlavac gvsurs movuwodoT qarTvel medikosebs da filologebs 
dagvexmaron gamarTuli Tanamedrove qarTuli samedicino terminologiis 
SemuSavebasa da daxvewaSi da madlobas movaxsenebT b-n paatas am mxriv 
mocemuli pirveli magaliTisaTvis.  
amave dros gvinda SevniSnoT rom Tavad termini Evidence Cvens Soris jer 
kidev diskusiis obieqtad rCeba. ver agvirCevia ra vixmaroT – `sabuTi~, 
`faqti~ Tu `mtkicebuleba~. iqneb dagvexmaroT? 

Jurnalis redkolegia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

dadadadasabuTebuli medicina sabuTebuli medicina sabuTebuli medicina sabuTebuli medicina ---- ganaTleba da  ganaTleba da  ganaTleba da  ganaTleba da 
debatebidebatebidebatebidebatebi    

 
samecniero kvlevebis Sedegebis klinikur praqtikaSi danergvasamecniero kvlevebis Sedegebis klinikur praqtikaSi danergvasamecniero kvlevebis Sedegebis klinikur praqtikaSi danergvasamecniero kvlevebis Sedegebis klinikur praqtikaSi danergva    
Seron strausi, devid seketiSeron strausi, devid seketiSeron strausi, devid seketiSeron strausi, devid seketi    
BMJ 1998;317:339-342  
 
statia Targmna med. mecn. kand. zviad kirtavam 

 - aRniSnuli masalis gamoqveyneba SeTanxmebulia 
“britiS mediqal jornelis” redaqciasTan 
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 Sinaarsi:  

•••   dddaaasssaaabbbuuuTTTeeebbbuuullliii   mmmeeedddiiiccciiinnnaaa   eeexxxmmmaaarrreeebbbaaa   kkkllliiinnniiiccciiissstttsss   dddaaarrrCCCeeesss   ssswwwrrraaafffaaaddd   
gggaaannnvvviiiTTTaaarrreeebbbaaadddiii   sssaaammmeeedddiiiccciiinnnooo   mmmeeecccnnniiieeerrreeebbbiiisss   fffaaarrrvvvaaattteeerrrSSSiii...   

•••   dddaaasssaaabbbuuuTTTeeebbbuuullliii   mmmeeedddiiiccciiinnnaaa   aaauuummmjjjooobbbeeessseeebbbsss   kkkllliiinnniiiccciiissstttiiisss   uuunnnaaarrrsss   
dddaaasssvvvaaasss   gggaaadddaaawwwyyyvvveeetttaaadddiii   kkkiiiTTTxxxvvveeebbbiii   dddaaa   mmmooonnnaaaxxxooosss   sssaaauuukkkeeeTTTeeesssooo   
sssaaammmeeecccnnniiieeerrrooo   sssaaabbbuuuTTTeeebbbiii   aaammm   kkkiiiTTTxxxvvveeebbbzzzeee   sssaaapppaaasssuuuxxxoooddd;;;   

•••   dddaaasssaaabbbuuuTTTeeebbbuuullliii   mmmeeedddiiiccciiinnnaaa   iiiZZZllleeevvvaaa   CCCaaarrrCCCooosss   nnneeebbbiiisssmmmiiieeerrriii   sssaaabbbuuuTTTiiisss   
kkkrrriiitttiiikkkuuulllaaaddd   SSSeeesssaaafffaaassseeebbblllaaaddd;;;   

•••   dddaaasssaaabbbuuuTTTeeebbbuuullliii   mmmeeedddiiiccciiinnniiisss   ppprrraaaqqqtttiiikkkuuullliii   gggaaannnxxxooorrrccciiieeellleeebbbaaa   
aaaggguuullliiiaaannneeebbbsss   eeeqqqiiimmmsss   mmmoooaaaxxxdddiiinnnooosss   mmmyyyaaarrriii   dddaaa   sssaaasssaaarrrgggeeebbblllooo   
mmmtttkkkiiiccceeebbbuuullleeebbbeeebbbiiisss   iiinnnttteeegggrrraaaccciiiaaa   sssaaakkkuuuTTTaaarrr   kkkllliiinnniiikkkuuurrr      eeeqqqssspppeeerrrtttiiizzzaaasssaaa   
dddaaa   TTTiiiTTToooeeeuuullliii   pppaaaccciiieeennntttiiisss   uuunnniiikkkaaallluuurrr   mmmooonnnaaaccceeemmmeeebbbTTTaaannn   dddaaa   sssaaaSSSuuuaaallleeebbbaaasss 

aaaZZZlleevvsss mmmaaasss [[[eeqqqiimmmsss]]] ggaaammmooiiyyeennnoosss mmmtttkkiicceebbbuuulleebbbaaa aaavvaaaddmmmyyooffiisss
4

 
klinikur praqtikaSi avadmyofis movla badebs mraval kiTxvas 

agnozis, prognozis da mkurnalobis mxriv, romlebzec pasuxis 
acemad jandacvis profesionalebi yuradRebiT unda adevnebdnen 
als Tanamedrove samedicino literaturas. CrdiloeT amerikaSi 
gadi praqtikis eqimebis gamokiTxviT dadginda, rom yoveli sami 
dmyofis naxvisas sul cota ori klinikurad mniSvnelovani kiTxva 
deba. eqimma Terapevtma, Tu unda rom Tanamedrove medicinis miRwevebs 
 CamorCes, yoveldRiurad 19 statia mainc unda ikiTxos.   

informaciul zvavTan brZolis da klinikuri enTropiis Tavidan 
ilebis erT-erTi (Tu ara erTaderTi) efeqturi saSualebaa 
sabuTebuli medicina. dasabuTebuli medicina axdens klinikuri 
pertizis/codnis integrirebas sistematuri kvlevebidan dawurul 
keTeso klinikur mtkicebulebebTan. klinikuri mtkicebuleba [sabuTi] 
Ti faqtebia, romelic nebismieri fundamentaluri Ziebidan SeiZleba 
s miRebuli, magram gansakuTrebiT faseulia iseTi klinikuri 
evidan, romelic pacientzea orientirebuli, afasebs diagnostikuri 

stebisa da prognozuli markerebis Sesabamisobas da sizustes. es 
atia ZiriTadad eZRvneba imas, Tu rogor unda gamoiyenon avadmyofis 
rnalobaSi maqsimaluri efeqtis misaRebad dasabuTebuli medicina 
am mouclelma praqtikosma eqimebma.  

gadawyvetadi kiTxvebis dasma 
eli, fokusirebuli klinikuri kiTxvis Camoyalibeba maTze pasuxis eli, fokusirebuli klinikuri kiTxvis Camoyalibeba maTze pasuxis eli, fokusirebuli klinikuri kiTxvis Camoyalibeba maTze pasuxis eli, fokusirebuli klinikuri kiTxvis Camoyalibeba maTze pasuxis 
emis winapirobaa. unda gamoikveTos kiTxvis 4 komponenti: emis winapirobaa. unda gamoikveTos kiTxvis 4 komponenti: emis winapirobaa. unda gamoikveTos kiTxvis 4 komponenti: emis winapirobaa. unda gamoikveTos kiTxvis 4 komponenti:     

avadmyofi an problema, rac gvainteresebs; avadmyofi an problema, rac gvainteresebs; avadmyofi an problema, rac gvainteresebs; avadmyofi an problema, rac gvainteresebs;     
Careva [faqtori], rasac viCareva [faqtori], rasac viCareva [faqtori], rasac viCareva [faqtori], rasac vixilavT (mizezi, prognozuli faqtori an xilavT (mizezi, prognozuli faqtori an xilavT (mizezi, prognozuli faqtori an xilavT (mizezi, prognozuli faqtori an 
rnaloba); rnaloba); rnaloba); rnaloba);     
sxva faqtori Sesadareblad, roca es saWiroa; sxva faqtori Sesadareblad, roca es saWiroa; sxva faqtori Sesadareblad, roca es saWiroa; sxva faqtori Sesadareblad, roca es saWiroa;     
saintereso klinikuri gamosavali. saintereso klinikuri gamosavali. saintereso klinikuri gamosavali. saintereso klinikuri gamosavali.     
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faqtori SeiZleba momdinareobdes klinikuri gamocdidan (mag. faqtori SeiZleba momdinareobdes klinikuri gamocdidan (mag. faqtori SeiZleba momdinareobdes klinikuri gamocdidan (mag. faqtori SeiZleba momdinareobdes klinikuri gamocdidan (mag. ---- wamali)  wamali)  wamali)  wamali) 
an bunebidan (mag. an bunebidan (mag. an bunebidan (mag. an bunebidan (mag. ---- sqesi an asaki). sqesi an asaki). sqesi an asaki). sqesi an asaki).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
imis naTelsayofad, ramdeni kiTxva SeiZleba daibados, ganvixiloT 65 imis naTelsayofad, ramdeni kiTxva SeiZleba daibados, ganvixiloT 65 imis naTelsayofad, ramdeni kiTxva SeiZleba daibados, ganvixiloT 65 imis naTelsayofad, ramdeni kiTxva SeiZleba daibados, ganvixiloT 65 
wlis asakis mamakacis SemTxveva, romelsac aqvs alkoholis miRebiT wlis asakis mamakacis SemTxveva, romelsac aqvs alkoholis miRebiT wlis asakis mamakacis SemTxveva, romelsac aqvs alkoholis miRebiT wlis asakis mamakacis SemTxveva, romelsac aqvs alkoholis miRebiT 
ganpirobebuli cirozi ascitiT da xvdeba gadaudebeli daxmarebis ganpirobebuli cirozi ascitiT da xvdeba gadaudebeli daxmarebis ganpirobebuli cirozi ascitiT da xvdeba gadaudebeli daxmarebis ganpirobebuli cirozi ascitiT da xvdeba gadaudebeli daxmarebis 
ganyofilebaSi sisxliani RebinebiT. pacienti iRebs SarganyofilebaSi sisxliani RebinebiT. pacienti iRebs SarganyofilebaSi sisxliani RebinebiT. pacienti iRebs SarganyofilebaSi sisxliani RebinebiT. pacienti iRebs Sardmdens. dmdens. dmdens. dmdens. 
gamokvlevisas is dezorientirebulia, cudad myofis STabeWdilebas gamokvlevisas is dezorientirebulia, cudad myofis STabeWdilebas gamokvlevisas is dezorientirebulia, cudad myofis STabeWdilebas gamokvlevisas is dezorientirebulia, cudad myofis STabeWdilebas 
tovebs, Tumca temperaturaa araa momatebuli. misi arteriuli wnevaa tovebs, Tumca temperaturaa araa momatebuli. misi arteriuli wnevaa tovebs, Tumca temperaturaa araa momatebuli. misi arteriuli wnevaa tovebs, Tumca temperaturaa araa momatebuli. misi arteriuli wnevaa 
90/60 mm vwy.sv. fexze dgomisas da 70/50 90/60 mm vwy.sv. fexze dgomisas da 70/50 90/60 mm vwy.sv. fexze dgomisas da 70/50 90/60 mm vwy.sv. fexze dgomisas da 70/50 ---- mjdomare mdgomareobaSi.  mjdomare mdgomareobaSi.  mjdomare mdgomareobaSi.  mjdomare mdgomareobaSi. 
guliscemis sixSire 100’ (mdgomare mdebareobaSi). telguliscemis sixSire 100’ (mdgomare mdebareobaSi). telguliscemis sixSire 100’ (mdgomare mdebareobaSi). telguliscemis sixSire 100’ (mdgomare mdebareobaSi). teleangieqtaziebis da eangieqtaziebis da eangieqtaziebis da eangieqtaziebis da 
ginekomastiis paralelurad aRiniSneba ascitic. ismis nawlavis xmianoba. ginekomastiis paralelurad aRiniSneba ascitic. ismis nawlavis xmianoba. ginekomastiis paralelurad aRiniSneba ascitic. ismis nawlavis xmianoba. ginekomastiis paralelurad aRiniSneba ascitic. ismis nawlavis xmianoba.     
am pacientis mkurnalobisas uamravi SekiTxva SeiZleba daibados; 
zogierTi maTgani Sejamebulia qvemoTmoyvanil CarCoSi. kiTxvebi sakmaod 
farTo speqtrs moicavs: klinikuri monacemebi, etiologia, 
diferencialuri diagnozi, diagnostikuri testebi, prognozi, 
mkurnaloba, prevencia, da sakuTari codnis gaumjobeseba. Tu maT 
simravlesa da siRrmesTan erTad imasac gaviTvaliswinebT, rom eqimTa 
umravlesoba Seecdeba daaxloebiT naxevar saaTSi moaxerxon  pasuxebis 
gacema, saWiroa am SekiTxvebis erTamde dayvana.   
 
 
 

 
kiTxvebi, romlebsac unda gaeces pasuxi ciroziT da sisxliani kiTxvebi, romlebsac unda gaeces pasuxi ciroziT da sisxliani kiTxvebi, romlebsac unda gaeces pasuxi ciroziT da sisxliani kiTxvebi, romlebsac unda gaeces pasuxi ciroziT da sisxliani 
RebinebiT avadmyofis mkurnalobisasRebinebiT avadmyofis mkurnalobisasRebinebiT avadmyofis mkurnalobisasRebinebiT avadmyofis mkurnalobisas    
 
klinikuri monacemebi 
ra warmoadgens ascitis yvelaze zust sadiagnozo meTods fizikuri 
gasinjvisas: siTxis talRis SegrZneba Tu moyruebis gadanacvleba 
[poziciis Secvlisas]? 

dasabuTebuli medicinis aucilebeli etapebi: dasabuTebuli medicinis aucilebeli etapebi: dasabuTebuli medicinis aucilebeli etapebi: dasabuTebuli medicinis aucilebeli etapebi:     

•••   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiiiiisss   sssaaaWWWiiirrroooeeebbbiiisss   tttrrraaannnsssfffooorrrmmmiiirrreeebbbaaa   kkkllliiinnniiikkkuuurrraaaddd   
sssaaafffuuuZZZvvvllliiiaaannn,,,   gggaaadddaaawwwyyyvvveeetttaaaddd   kkkiiiTTTxxxvvvaaaSSSiii;;;   

•••   aaammm   kkkiiiTTTxxxvvvaaazzzeee   sssaaauuukkkeeeTTTeeesssooo   sssaaabbbuuuTTTiiisss   mmmoooZZZeeebbbnnnaaa   mmmaaaqqqsssiiimmmaaallluuurrriii   
eeefffeeeqqqtttuuurrrooobbbiiiTTT   (((sssaaabbbuuuTTTiii   SSSeeeiiiZZZllleeebbbaaa   mmmooommmdddiiinnnaaarrreeeooobbbdddeeesss   kkkllliiinnniiikkkuuurrriii   
mmmaaagggaaallliiiTTTeeebbbiiidddaaannn,,,   lllaaabbbooorrraaatttooorrriiiuuullliii   ttteeesssttteeebbbiiidddaaannn,,,   gggaaammmoooqqqvvveeeyyynnneeebbbuuullliii   
kkkvvvllleeevvveeebbbiiidddaaannn   TTTuuu   sssxxxvvvaaa   wwwyyyaaarrroooeeebbbiiidddaaannn)));;;   

•••   dddaaasssaaabbbuuuTTTeeebbbuuullliii   mmmeeedddiiiccciiinnniiisss   mmmiiieeerrr   mmmoooccceeemmmuuullliii   CCCaaarrrCCCooosss   gggaaammmoooyyyeeennneeebbbaaa   
nnneeebbbiiisssmmmiiieeerrriii   sssaaabbbuuuTTTiiisss   kkkrrriiitttiiikkkuuulllaaaddd   SSSeeesssaaafffaaassseeebbblllaaaddd...   sssaaabbbuuuTTTiiisss   
[[[mmmtttkkkiiiccceeebbbuuullleeebbbiiisss]]]   kkkrrriiitttiiikkkuuullliii   SSSeeefffaaassseeebbbaaa   mmmiiisssiii   sssaaannndddoooooobbbiiisss   
[[[vvvaaallliiiddduuurrrooobbbiiisss]]]   –––   (((sssiiimmmaaarrrTTTllleeesssTTTaaannn   sssiiiaaaxxxlllooovvviiisss)))   dddaaa   sssaaarrrgggeeebbbllliiiaaannnooobbbiiisss   
(((kkkllliiinnniiikkkuuurrriii   gggaaammmoooyyyeeennneeebbbaaadddooobbbiiisss)))   mmmxxxrrriiivvv;;;   

•••   kkkrrriiitttiiikkkuuullliii   SSSeeefffaaassseeebbbiiisss   iiinnnttteeegggrrriiirrreeebbbaaa   kkkllliiinnniiikkkuuurrr   eeeqqqssspppeeerrrtttiiizzzaaasssTTTaaannn   dddaaa   
SSSeeedddeeegggeeebbbiiisss gggaaammmoooyyyeeennneeebbbaaa kkkllliiinnniiikkkuuurrr ppprrraaaqqqtttiiikkkaaaSSSiii;;;

http://cebm.jr2.ox.ac.uk/
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etiologia 
Tu SeuZlia kuW-nawlavidan sisxldenas gamoiwvios ciroziTa da 
ascitiT pacientis gonebis dabindva [dezorientacia]? 
diferencialuri diagnozi 
ciroziTa da ascitiT avadmyofSi ra warmoadgens 
gastrointestinuri sisxldenis yvelaze savaraudo mizezs – 
varikozuli hemoragia Tu peptiuri wyluli? 
diagnostikuri testebi 
im avadmyofTan mimarTebaSi, romelTanac gveeWveba alkoholisadmi 
midrekilebis arseboba, Tu SeiZleba daveyrdnoT amerikis 
gastroenterologTa kolejis kiTxvars?  
prognozi 
zrdis Tu ara gastrointestinuri sisxldena ciroziT avadmyofis 
sikvdilis risks? 
mkurnaloba 
Tu amcirebs somatostatiniT mkurnaloba ciroziT da savaraudo 
varikozuli sisxldeniT avadmyofis sikvdilis risks? 
prevencia 
Tu amcirebs beta-blokatoriT mkurnaloba avadobasa da 
sikvdilobas ciroziT, ascitiT da varikoziT avadmyofSi? 
TviTganaTleba 
ascitis paTofiziologiis Sesaxeb Cemi codnis gasaRrmaveblad ra 
ufro umjobesi iqneba - erT saaTis biblioTekaSi gatareba 
saxelmZRvanelos sakiTxavad, Tu 15 wuTi igive wignis kompaqt-diskze 
wakiTxva ganyofilebis kompiuterSi?  

 
es SeiZleba imis gaTvaliswinebiT, ra SekiTxva iqneboda yvelaze 
mniSvnelovani pacientis kargad yofnis perspeqtividan gamomdinare, da am 
kiTxvis balansireba sxvadasxva faqtorebTan mimarTebaSi, rogoricaa: – 
romeli kiTxva Cans sapasuxod yvelaze realuri? romeli kiTxvaa 
yvelaze saintereso klinicistisaTvis? da romeli kiTxva iqneba yvelaze 
xSirad gameorebadi sxva avadmyofebTanac da maTTvis informatiuli? am 
konkretuli pacientisaTvis aseTi “gamaerTianebeli” kiTxva iqneboda 
Semdegi: “Tu amcirebs ciroziT da savaraudo varikozuli sisxldeniT 
avadmyofis somatostatiniT mkurnaloba sikvdilis risks?” 
 

saukeTeso sabuTis Zieba 
fokusirebuli kiTxva ufro aadvilebs saukeTeso sabuTis Ziebas. bolo 
xans damuSavda  Ziebis mgrZnobelobisa da specifiurobis gazrdisaken 
mimarTuli specialuri strategia, romelic moiZebneba rogorc nabeWd 
(Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg WMC, Haynes RB. Evidence-based medicine: how to 
practice and teach EBM. London: Churchill Livingstone , 1997), aseve – eleqtronul 
formatSi (http://cebm.jr2.ox.ac.uk). resursebis zrdis paralelurad 
zogierTma maTganma ukve gaiara kritikuli Sefasebis procesi da 
Tavmoyrilia kohreinis TanamSromlobis mier kohreinis biblioTekis 
saxeliT kompaqt-diskze, aseve efeqturobis mimoxilvaTa abstraqtebis 
monacemTa bazaSi, romelic didi britaneTis erovnuli jandacvis 
sistemis mier Seiqmna. magram am monacemTa bazebis Seqmnasa da ganaxlebas 
Tveebi sWirdeba, ufro swrafad ganaxlebadia klinikuri statiebi, 
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romlebic dasabuTebuli medicinis iseT JurnalebSi qveyndeba, rogorica 
ACP Journal Club, Evidence-Based Medicine, da Evidence-Based Cardiovascular  Medicine. 
aseTi seleqcia amcirebs samecniero literaturis nakads 98%-iT da rCeba 
klinicistisaTvis saWiro swored is 2%, romelic yvelaze ufro 
“dawuruli”, Semowmebuli da integrirebuli codnaa. am JurnalebSi 
sabuTi [mtkicebuleba] Sejamebulia struqturirebul Tezisebis 
(abstraqtebis) saxiT, xolo klinikuri eqspertis damatebiTi komentari 
statiaze saSualebas aZlevs mkiTxvels moZebnos aRmoCenebi konteqstSi. 
arsebobs aseve  eleqtronuli publikacia Best Evidence, romelic  
warmoadgens ACP Journal Club-is Sinaarsis kombinacias Evidence-Based Medicine-
Tan kompaqt-diskze.  arsebobs dasabuTebuli medicinis resursebi 
internetSic1 - http://hiru.mcmaster.ca/COCHRANE , aseve - saTanado filtrebis 
gamoyenebiT SegviZlia sakmaod kvalificiuri Ziebis Catareba iseT zogad 
samedicino resursebSic, rogoricaa Medline da Embase.  
 

sabuTis kritikuli Sefaseba 
rodesac klinicisti naxulobs sasargeblo sabuTs, is unda saTanadod 
iqnas kritikulad Sefasebuli misi sarwmunoebisa da sargeblis 
gansasazRvravad. arsebobs am samuSaos specialuri rekomendaciebi. 
kerZod, imis gasagebad, rom Semowmdes:  
 diagnostikuri testebis sarwmunooba   - moxda Tu ara 
damoukidebeli, brma meTodiT Catarebuli Sedareba diagnozis oqros 
standartis gamoyenebiT? 
 mkurnalobis arCevis wesi - moxda Tu ara avadmyofis mkurnalobis 
sqemis daniSvna  randomizirebulad (SemTxveviTi arCevnis wesiT)? 
 prognozuli markerebi – Tu moxda saTanado raodenobiT 
avadmyofebis CarTva da Tanac daavadebis erTsa da imave etapze? 
 daxmarebis xarisxis gaumjobesebis mizniT gamoyenebuli klinikuri 
rekomendaciebi (gaidlainebi).  

Tanamedrove samedicino mecnierul literaturaSi aSkaraa tendencia, 
moxdes masalis ise gamoqveyneba, rom klinicistebs gauadvildeT 
gansazRvra, ramdenad gamosayenebadia samecniero kvlevis Sedegebi maT 
konkretul pacientTan mimarTebaSi.  
ciroziTa da sisxliani RebinebiT avadmyofis SemTxvevaSi kohreinis 
mimoxilvis SefasebiT dgindeba, rom diagnozi sarwmunoa, xolo am dros 
somatostatinis gamoyenebas ar gaaCnia statistikurad sarwmuno efeqti 
avadmyofis gadarCenaze. amave dros sikvdilobaze efeqtis 
damajereblobis intervali sakamod farTe iyo, rac imaze metyvelebs, 
rom saboloo pasuxis gasacemad ufro masStaburi kvlevebia saWiro. 
 
mas Semdeg rac saTanado – Cvens SemTxvevaSi saWiro statias vnaxulobT, 
mizanSewonilia misi Sinaarsis mokle Tezisebis saxiT Senaxva, ise rom is 
sxva kolegebisaTvisac xelmisawvdomi gaxdes. erTi meTodia erTgverdiani 
Sinaarsis momzadeba, romelic asaxavs informacias pacientze, sabuTs 

                                                                                                                  
1  - aRniSnuli statia 1998 wels gamoqveynda. amJamad internetSi dasabuTebuli 
medicinis resursebis gacilebiT metia, Tumca maTi umravlesobis gaxsna koduri 
sityviT xdeba.  
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[dasabuTebul faqts] da klinikur safuZvels, romelic organizebulia, 
rogorc kritikulad Sefasebuli sakiTxi (CAT).  
 

sabuTis [faqtis] gamoyeneba 
kritikuli Sefasebis Sedegebis gamoyeneba moicavs dasabuTebuli 
medicinis meore bazisur elements: am faqtis integrirebas pacientebisa 
da maTi situaciebis, uflebebis da molodinebis klinikuri eqspertizisa 
da codnis unikalur monacemebTan. mxolod maSin, roca es sakiTxebia 
gaTvaliswinebuli, SegviZlia movaxdinoT arsebuli dadgenili faqtis 
gamoyeneba Cveni konkretuli pacientis dasaxmareblad. ciroziTa da 
sisxldeniT avadmyofis SemTxvevaSi Cvens mier aRmoCenili sabuTi 
arasakmarisi Zalis iyo, rom ueWvelad CagveTvala somatostatinis efeqti 
sikvdilobis Semcirebis albaTobaze. statia adasturebda, rom 
preparatis gamoyeneba SesaZlebels xdida sisxlis sul cota erTi 
gadasasxmeli dozis aucileblobis Semcirebas, magram es aSkarad ver 
CaiTvleba xarj-efeqtur Carevad.  
meore varianti, rac unda iqnas mxedvelobaSi misaRebi: - aris Tu ara 
SesaZlebeli endoskopiis Catareba skleroTerapiisTvis an varikozuli 
venebis gadasakvanZad, da aseT SemTxvevaSi Tu SeiZleba somatostatinis 
gamoyeneba Sualedur meTodad, vidre endoskopias CavatarebdeT. ase rom 
somatostatinis potenciuri gamoyeneba  Terapiulidan -kombinirebuli 
mkurnalobis rgolad SeiZleba iqces da pacientisaTvis saTanado 
ganmartebas moiTxovs mkurnalobis potenciuri riskis da sargeblis 
axsnis mizniT.   
 
 

Tqveni saqmianobis Sefaseba 
imisaTvis, rom dasabuTebuli medicinis cikli dasrulebuli iyos, 
klinicistma unda moaxdinos sakuTari muSaobis Sefaseba. klinicistebs 
SeuZliaT moaxdinon es Sefaseba TiToeul etapze, hkiTxon ra TavianT 
Tavs: Tu gaeca pasuxi maT mier Camoyalibebul kiTxvebs, Tu moxerxda 
kargi sabuTis swrafad moZebna, ramdenad kritikulad  Sefasda faqti, da 
Tu moxerxda mtkicebuleb[eb]isa da klinikuri eqspertizis integraciis 
Sedegad pacientis unikaluri Tvisebebis gaTvaliswinebiT racionaluri 
da misaRebi mkurnalobis strategiis SemuSaveba.  
TviTSefasebis es mexuTe nabiji klinicists saSualebas aZlevs 
daukvirdes wina nabijebs, romelTac SeiZleba momavalSi daxvewa 
sWirdebodes. magaliTad, ciroziTa da sisxliani RebinebiT 
avadmyofisaTvis Cven SegviZlia SevafasoT:  
1) sabuTi varikozuli sisxldenis mkurnalobis Sesaxeb, 
2) Tu ganvixileT mkurnalobis riski da sargebeli avadmyofTan erTad 
3) Tu moxda pacientis sakuTari Rirebulebebis CarTva aseT diskusiaSi.  

 
daskvnebi 

ramdenad SeiZleba samedicino praqtika dasabuTebuli iyos? 
bolodroindeli auditis Sedegebi sakmaod gamamxnevebelia: 
universitetis sabazo saavadmyofoSi Terapiuli samsaxuris gamokvlevam 
uCvena, rom ganyofilebaSi Semosuli avadmyofebis 53% daniSnuli  
hqondaT iseTi pirveladi Terapia, romelic damtkicebuli iyo 
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randomizirebuli klinikuri kvlevebiT anda  randmozirebuli klinikuri 
kvlevebis sistematuri mimoxilvebiT; avadmyofTa kidev 29% iRebda im 
mkurnalobas, rac eyrdnoboda ara-eqsperimentul, damajerebel 
monacemebs. yvela mtkicebulebis ¾3/4 faqtiurad maSinve xelmisawvdomi 
iyo kritikulad Sefasebuli sakiTxebis (CAT) Sinaarsis formiT, xolo 
darCenili meoTxedi identificirebuli iyo da xasiaTdeboda 
pasuxgacemadi kiTxvebis dasmiT, kargi sabuTis droulad povniT, misi  
sarwmunoobis da sargeblis male gansazRvriT, sabuTis advilad 
integrirebiT klinikur eqspertizasa da avadmyofis individualur 
monacemebTan da am integrirebul sabuTze dayrdnobiT gadawyvetilebis 
miwodebis SesaZleblobiT avadmyofisaTvis. aseTive Sedegebi iqna 
miRebuli fsiqiatriul saavadmyofoSic, zogadi praqtikis eqimis ofisSic 
da bavSvTa qirurgiul ganyofilebaSic. dasabuTebuli medicinis 
praqtikaSi gatareba klinicistisaTvis erTaderTi gzaa, rom ar CamorCes 
samedicino literaturis eqsponencialur zrdas. ara marto ufro 
efeqturi sainformacio ZiebiT, aramed sakuTari unar-Cvevebis 
gaujobesebiT – kiTxvebis dasmis, sabuTis moZiebis, kritikuli Sefasebis, 
klinikur eqspertizasa da pacientis individualur monacemebTan 
integrirebis da  Sedegebis praqtikaSi danergvis mxriv.  Tu 
gaviTvaliswinebT, rom Cveni klinikuri eqspertizis unaric da garegani 
eqspertuli mtkicebulebebis daxvewis donec TandaTan umjobesdeba, 
amdenad Cveni pacientebis problemebis mogvarebac sul ufro metad 
iqneba dayrdnobili mecnierul sabuTebze.  
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Getting research findings into practice - Using research findings in clinical practice  
S E Straus, D L Sackett  
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This is one of the article from the series analysing the gap between research and practice.   
One approach to meeting challenges of following updated medical research and avoiding clinical 
entropy is to learn how to practise evidence based medicine (EBM). Evidence based medicine 
involves integrating clinical expertise with the best available clinical evidence derived from 
systematic research. Individual clinical expertise is the proficiency and judgment that each 
clinician acquires through clinical experience and practice. Best available clinical evidence is 
clinically relevant research which may be from the basic sciences of medicine, but especially that 
derived from clinical research that is patient centred, that evaluates the accuracy and precision of 
diagnostic tests and prognostic markers, and the efficacy and safety of therapeutic, rehabilitative, 
and preventive regimens. This paper focuses on what evidence based medicine is and how it can 
be practised by busy clinicians.  
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kvlevis Sedegebis danergva praqtikaSikvlevis Sedegebis danergva praqtikaSikvlevis Sedegebis danergva praqtikaSikvlevis Sedegebis danergva praqtikaSi: : : : 
dasabuTebuli (mtkicebulebebze dafuZnebuli) dasabuTebuli (mtkicebulebebze dafuZnebuli) dasabuTebuli (mtkicebulebebze dafuZnebuli) dasabuTebuli (mtkicebulebebze dafuZnebuli) 

klinikuri praqtikis xelisSemSleli da klinikuri praqtikis xelisSemSleli da klinikuri praqtikis xelisSemSleli da klinikuri praqtikis xelisSemSleli da 
xelSemwyobi faqtorebixelSemwyobi faqtorebixelSemwyobi faqtorebixelSemwyobi faqtorebi    

braien heinsi, endriu hainesi 
BMJ 1998;317:273-276. 
 
statia Targmna eqimma kaxi papoSvilma 

  - aRniSnuli masalis gamoqveyneba SeTanxmebulia “britiS mediqal jornelis” 
redaqciasTan 
 

klinicistebsa da jandacvis organizatorebs, romlebsac surT 
samedicino samsaxuris xarisxi da efeqturoba gaaumjobeson, 
daxmarebisaTvis SeuZliaT mimarTon kvleviT mtkicebulebebs. aseTi 
sabuTebi [mtkicebulebebi] sul ufro xelmisawvdomi xdeba iseTi 
sainformacio samsaxurebis wyalobiT, romlebic maRalxarisxovan 
mtkicebulebebsa da sainformacio teqnologiebs erTmaneTs uxameben. 
miuxedavad amisa, kvleviTi mtkicebulebebis danergvas jandacvis 
sferoSi win uamravi xelSemSleli faqtori eRobeba. Cven ganvixilavT 
mtkicebulebebis SemweobiT jandacvis gaumjobesebis perspeqtivebs da 
SevexebiT im problemebs, romlebic klinicistebma, jandacvis 
organizatorebma da pacientebma unda gadalaxon, raTa kvlevis 
monapovrebiT isargeblon. 

mtkicebulebebze dafuZnebuli jandacva miznad isaxavs Seqmnas 
iseTi pirobebi, romelic saSualebas mogvcems kvleviT miRebuli 
saukeTeso mtkicebulebebi gonivrulad da keTilsindisierad gamoviyenoT 
daavadebaTa prevenciis, gamovlenisa da mkurnalobisaTvis. es mizani 
aSkarad ambiciur xasiaTs atarebs, Tu gaviTvaliswinebT imas, ra nela 
inergeba axali mkurnaloba praqtikaSi da rogor inerciulad 
ewinaaRmdegebian eqimebi iseT mkurnalobaze uaris Tqmas, romlis 
sargeblianobac ukve uaryofili iqna. 

kvlevis Sedegebis gavrcelebisa da jandacvis sakiTxTa 
gadawyvetisas maTi drouli gamoyenebis xelSemSleli faqtorebi 
mravalmxriv xasiaTs atarebs da naklebad aris Seswavlili. am 
faqtorebis nawili eqimisa da pacientis kontrolis miRma imyofeba, 
nawili ki SeiZleba avadmyofis sasargeblod iqnas Secvlili. TviTeuli 
am xelSemSleli faqtoris gamovlenis nacvlad Cven warmogidgenT martiv 
models im gzisa (ix. sur.1), romelic mtkicebulebebma unda ganvlon, 
raTa daexmaron praqtikos eqimebs drouli gadawyvetilebis misaRebad. 
Cven ganvixilavT calkeul dabrkolebebs am gzaze da maTi gadalaxvis 
SesaZleblobebs. 
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gza mtkicebulebebis SemuSavebidan mis gamoyenebamdegza mtkicebulebebis SemuSavebidan mis gamoyenebamdegza mtkicebulebebis SemuSavebidan mis gamoyenebamdegza mtkicebulebebis SemuSavebidan mis gamoyenebamde    
 
 
mtkicebulebebis gamomuSaveba kvlevis safuZvelze 
mtkicebulebebis sinTezireba 
mtkicebulebebze damyarebuli [dasabuTebuli] klinikuri politikis Seqmna 
mtkicebulebebze damyarebuli [dasabuTebuli] politikis gamoyeneba 
klinikuri gadawyvetlebebis miReba 
 mtkicebulebebi 

pacientis Taviseburebebi 
 pacientis survilebi 
 
 

kvleviTi mtkicebulebebis SemuSaveba 
 
 es gza biosamedicino kvleviT iwyeba: samkuTxedis mwvervali 
jandacvis sferoSi siaxleTa gamocdisa da usargeblo ideaTa uaryofis 
process gamoxatavs. samkuTxedis fuZe warmoadgens siaxleTa sawyis 
gamocdas, romelic Cveulebrivad laboratoriebSi xorcieldeba. axali 
produqtebisa da procesebis didi nawili swored am adreul etapze 
icxrileba, Rirebuli produqtebi da procesebi ki Semdgom kvlevas 
gadian. am dros xdeba maTi toqsiurobisa da efeqturobis winaswari 
Sefaseba. bevri siaxle ar amarTlebs, mcire nawili ki saWiroebs Semdgom 
kvlevas farTomasStabian kontrolirebul gamocdebSi, sadac 
mniSvnelovani klinikuri gamosavlis Semowmeba moxdeba. Tu es gamocdac 
warmatebuli aRmoCnda, gamarTlebuli xdeba seriozuli zomebis miReba 
misi gavrcelebisa da gamoyenebis Taobaze. qceviTi Carevebi, qirurgiuli 
procedurebi da jandacvis organizaciisa da uzrunvelyofisadmi 
alternatiuli midgomebi aseT mkacr Sefasebas sul ufro metad 
eqvemdebareba. 
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 samkuTxedis saxiT gamoxatuli biosamedicino da gamoyenebiTi 
kvleva masStabur xasiaTs atarebs da masze msoflioSi yovelwliurad 55 
miliardi dolari ixarjeba. kvlevaze daxarjuli Tanxis moculoba 
imeds gvaZlevs, rom samedicino samsaxuri SeiZleba gavaumjobesoT, 
miuxedavad mraval qveyanaSi mimdinare xarjebis Sekvecisa. samwuxarod, 
samecniero kvlevebis Zalisxmevasa da klinikur praqtikas Soris 
yovelTvis mWidro kavSiri ar arsebobs. amis erT-erTi mizezi isic aris, 
rom winaswari kvlevebi raodenobrivad gadamwyvet kvlevebs gacilebiT 
aRemateba da mkiTxvels samedicino literaturaSi maTi gamorCeva uWirs. 
 
 

kvlevidan praqtikisaken mimavali safexurebi 
 
 samkuTxedis marjvniv moTavsebuli ujrebi gamoxataven sam 
safexurs, romelic saWiroa kvleviTi mtkicebulebebis samedicino 
praqtikaSi dasanergad. es safexurebi moicavs mtkicebulebebis Seqmnas; 
mtkicebulebebidan klinikuri politikis SemuSavebas; da klinikuri 
politikis gamoyenebas saTanado adgilas, saTanado saxiT da saTanado 
dros. mtkicebulebebsa da praqtikas Soris saTanado kavSiris 
dasamyareblad samive safexuris gavlaa saWiro. 
 
 

mtkicebulebebis sinTezi 
 
 kvlevis Sedegebis umetesoba Tavdapirvelad recenzirebul 
JurnalebSi qveyndeba, magram klinikurad mniSvnelovani kvlevebis mcire 
nawili mravalricxovan gamocemebSia gabneuli da mkiTxvels orientacias 
uZnelebs. mtkicebulebaTa kritikuli SefasebisaTvis specialuri 
modelebi iqna Seqmnili da danergili, magram maT gamoyenebas bevri dro 
miaqvs. am dabrkolebis gadasalaxavad gamoiyeneba referatuli samsaxuri, 
romelic klinikuri praqtikisaTvis Rirebul kvlevebs kritikulad 
ganixilavs. Sefasebis Sedegebi calke JurnalSi qveyndeba. am tipis 
Jurnalebis raodenoba sul ufro izrdeba da male klinikuri 
specialobebis umetesobas sakuTari Jurnali eqneba. ufro meti 
mniSvneloba eniWeba kohreinis TanamSromlobas, romelmac jandacvis 
sferoSi mimdinare yvela randomizebuli kontrolirebuli gamocdis 
Sefaseba iTava. kohreinis biblioTeka ukve mZlavr resurss warmoadgens. 
 am axal samsaxurTan erTad, sainformacio teqnologiebis 
ganviTarebas SeuZlia maRalxarisxovani klinikuri mtkicebulebebi 
swrafad da xSirad iafad pacientis sawolTan, eqimis kabinetsa Tu 
saxlSi mogvawodos. gadawyvetilebis miRebis kompiuterizebuli 
sistemebis srulyofis kvalobaze saSualeba gveZleva kvlevis Sedegebi 
erTi nabijiT win wavwioT da mtkicebulebebi CavrToT pacientisaTvis 
gankuTvnil samaxsovroebSi da klinikur sainformacio sistemebTan 
integrirebul, gadawyvetilebis miRebis damxmare programebSi. es 
siaxleebi dasabuTebul [mtkicebulebebze dafuZnebul] jandacvas 
gacilebiT ufro realurs xdis. 
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dasabuTebuli [mtkicebulebebze dafuZnebuli] klinikuri politikis dasabuTebuli [mtkicebulebebze dafuZnebuli] klinikuri politikis dasabuTebuli [mtkicebulebebze dafuZnebuli] klinikuri politikis dasabuTebuli [mtkicebulebebze dafuZnebuli] klinikuri politikis 
SemuSavebaSemuSavebaSemuSavebaSemuSaveba    
 
 dasabuTebulic [mtkicebulebebze dafuZnebuli] da klinikurad 
sasargebloc rom iyos, klinikurma politikam saTanado kvleviTi 
mtkicebulebebis upiratesobani da naklovanebani  jandacvisa da 
klinikuri sferos praqtikul realobebs unda Seuxamos. es advili ar 
aris, radgan arsebuli mtkicebulebebica da politikis SemuSavebac 
garkveulwilad SezRudulia. praqtikosi eqimebisaTvis daxmarebis gaweva 
SeuZlia erovnuli samuSao jgufebis mier SemuSavebul klinikuri 
praqtikis rekomendaciebs [gaidlainebs], Tumca maTi samecniero 
Rirebulebisa da klinikuri sargeblianobis Sefaseba saTanado codnas, 
nebas, resursebsa da Zalisxmevas moiTxovs. es Tvisebebi ki Znelad 
ipoveba, rac aisaxeba kidec sxvadasxva profesiuli sazogadoebis mier 
gamocemul urTierTgamomricxav gaidlainebSi. jandacvis erovnuli 
politika xSirad ganisazRvreba mravali dausabuTebeli/usafuZvlo 
faqtoriT, romelzec gavlenas axdens istoriuli, kulturuli da 
ideologiuri parametrebi. ufro metic, roca erovnuli rekomedaciebi an 
jandacvis politika mxars uWers iseT procedurebs, romlebic 
mtkicebulebebs ar efuZneba, kargad dasabuTebuli codnis danergvas 
damatebiTi winaaRmdegobebi eqmneba. 
 SemuSavebuli iqna “gaidlainebi gaidlainebisaTvis”, rasac 
garkveuli daxmarebis gaweva SeuZlia. saTanadod rom iqnas gamoyenebuli, 
mtkicebulebebi da gaidlainebi praqtikosma eqimebma kargad unda 
gaiazron. axali masalis gaazreba nel process warmoadgens da 
tradiciuli uwyveti ganaTlebis sistema mas ver emsaxureba. garda amisa, 
samedicino momsaxurebaze xSirad moqmedebs klinikuri praqtikis 
adgilobrivi da individualuri garemoebebi, gaidlainebis misadageba am 
garemoebebisadmi ki mxolod axla iwyeba. calkeulma praqtikosma eqimebma 
SeiZleba gamoiyenon arsebuli kvleviTi mtkicebulebebi TavianTi 
politikis SesamuSaveblad, magram amisTvis saWiro dro da unari 
mxolod zogierT maTgans gaaCnia. swori politikis SemuSavebis siZnele 
albaT kvlevis Sedegebis danergvis yvelaze did dabrkolebas 
warmoadgens. klinicistebs is upiratesoba gaaCniaT, rom kvlevis 
mtkicebulebebi klinikur garemoebebs SeuZliaT Seuxamon. maT 
erToblivad unda izrunon da imoqmedon, raTa cvlilebebis dagegmva da 
ganxorcieleba SeZlon. 
 
 

mtkicebulebebze dafuZnebuli politikis praqtikaSi danergva 
 
 kvlevidan praqtikisaken mimaval Semdeg safexurs warmoadgens 
mtkicebulebebze dafuZnebuli politikis gamoyeneba saTanado dros, 
saTanado adgilas da saTanado saxiT. aqac adgilobrivi da 
individualuri saxis dabrkolebebi gveRobeba. ase magaliTad, 
miokardiumis mwvave infarqtis dros Trombolizuri mkurnaloba 
droulad rom iqnas gamoyenebuli, pacientma unda amoicnos simptomebi da 
mimarTos hospitals (da ar dakargos dro ojaxis eqimTan misvlaze), 
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sadac mas daxvdeba iseTi eqimi, romelic swor diagnozs dausvams da 
mkurnalobas daiwyebs. bevrgan amis gakeTeba jer kidev ver xerxdeba. 
 calkeul SemTxvevebSi, gansakuTrebiT qirurgiisa da sxva 
specifiuri procedurebis dros (mag. invaziuri diagnostikuri 
gamokvleva), saTanado momzadebis naklebobam kvlevis Sedegebis danergva 
SeuZlia daabrkolos. rekomendaciebis [gaidlainebis] sirTules aseve 
SeuZlia Seaferxos maTi gamoyeneba. saWiro xdeba organizaciuli 
xasiaTis dabrkolebebis gadalaxvac. magaliTad, zogadi praqtikis 
eqimebs xeli unda miuwvdebodeT eqokardiografiaze, raTa dasvan gulis 
ukmarisobis diagnozi da daiwyon mkurnaloba angiotenzinis 
gardamqmneli enzimis inhibitorebiT. mkurnalobis organizaciuli 
cvlilebebi (daavadebaTa mkurnalobis CaTvliT), uwyveti ganaTlebis 
gaumjobeseba, praqtikosi eqimebis xarisxis amaRleba da gadawyvetilebis 
miRebis kompiuterizebuli sistemebis srulyofa kvleviTi 
mtkicebulebebisa da praqtikis damakavSirebel saboloo rgolebs 
warmoadgenen. samwuxarod, jandacvis sferoSi arsebuli resursebis 
naklebobas yovelive amis gaqarwyleba SeuZlia. garda amisa, jandacvis 
programebis Sesafaseblad Seuferebeli ekonomikuri parametrebi 
SeiZleba iqnas gamoyenebuli. xarj-efeqturma Carevebma SesaZloa 
mniSvnelovani sawyisi investicia moiTxovon, sargebeli ki gvian 
gamovlindes (es gansakuTrebiT prevenciul RonisZiebebs exeba). 
 
 

klinikuri gadawyvetilebis miReba 
 
 mas Semdeg, rac mtkicebulebebs eqims mivawvdiT da es ukanaskneli 
mas saTanado adgilas da dros saTanadod gamoiyenebs, axali nabijebi 
gveqneba gadasadgmeli. pirveli, praqtikosma unda gansazRvros TiToeuli 
pacientis individualuri garemoebebi; unda davadginoT, ra awuxebs 
pacients da ra moqmedebs masze. ase magaliTad, statinebis meSveobiT 
qolesterinis daqveiTebis xarj-efeqturoba mniSvnelovnad aris 
damokidebuli gverdiTi efeqtebis ganviTarebis riskze mocemuli 
pacientisaTvis. meore, praqtikosma eqimma unda gamokiTxos pacients iseTi 
problemebis Taobaze, romlebsac usafrTxo da efeqturi mkurnalobis 
SerCevaze gavlenis moxdena SeuZliaT. ase magaliTad, karotiduli 
endartereqtomia metad efeqturia simptomuri karotiduli 
stenozisaTvis, magram pacienti sakmarisad janmrTeli unda iyos, 
operacia rom gaukeTdes. pacientis klinikuri monacemebis Sefaseba 
moiTxovs klinikur codnas, romlis gareSec aranairi kvleviTi 
mtkicebulebebi sakmarisi ar iqneba. 
 Sesaferisi mkurnalobis SerCevis procesSi pacientis arCevans, 
Rirebulebebsa da uflebebs sul ufro meti yuradReba eTmoba. 
magaliTad, uSualo riskis an safasuris gamo pacientma SeiZleba uari 
ganacxados qirurgiul proceduraze, romelsac grZelvadiani sargeblis 
motana SeuZlia. kvleviTi mtkicebulebebi pacientis klinikur 
garemoebebsa da survilebs unda SevuxamoT, raTa mkurnalobis Taobaze 
gonivruli gadawyvetileba miviRoT. am procesSi winaswar recepts 
veranairi saxelmZRvanelo ver mogvawvdis. arsebobs calkeuli monacemebi 
imis Taobaze, rom pacientis mier daavadebis aRqmis gaTvaliswineba 



 16

aumjobesebs gamosavals, Tumca klinicistebsa da pacientebs Soris 
urTierTobis gaumjobeseba Semdgom kvlevas saWiroebs, Tu gvinda rom 
dasabuTebuli jandacvis sferoSi warmatebebs mivaRwioT. garda amisa, 
sul ufro izrdeba pacientebisaTvis gankuTvnili informaciac, romelic 
mecnierulad gamarTul xasiaTs atarebs. momxmarebelTa da pacientTa 
calkeuli jgufebi xels uwyoben aseTi masalis gavrcelebas beWdviTi 
saxiTac da, gansakuTrebiT, internetiT. interaqtiuli sainformacio 
saSualebebi exmarebian pacientebs, raTa swori gadawyvetileba miiRon 
diagnostikisa da mkurnalobis SesaZlo arCevanTan dakavSirebiT. 
 da bolos, pacientebma unda misdion mkurnalobis daniSnul gegmas. 
isini amas sul ufro metad axorcieleben damoukideblad, radgan 
mkurnalobis axali meTodebi amis saSualebas iZlevian, Tumca xSirad 
amis mizezad jandacvis sistemis naklovanebebi gvevlineba. Tu Cven ver 
davexmarebiT Cvens pacientebs, raTa mtkiced misdion daniSnul gegmas, 
mkurnalobis sargebeli mniSvnelovnad gaqarwyldeba. 
 
 
 

daskvna 
 
 kvleviT mtkicebulebebsa da klinikur praqtikas Soris arsebuli 
xelisSemSleli faqtorebis gadalaxva imis garantias sulac ar iZleva, 
rom pacientebi optimalur mkurnalobas miiReben. Cveni Seferxeba kidev 
uamrav iseT faqtors SeuZlia, rogoric aris jandacvis arasakmarisi 
dafinanseba da resursebis araTanabari ganawileba. miuxedavad amisa, 
Cvens xelT arsebuli saukeTeso mtkicebulebebis CarTva klinikuri 
gadawyvetilebis miRebaSi saSualebas mogvcems, raTa davZlioT 
tradiciuli Seferxeba mtkicebulebebis SemuSavebasa da gamoyenebas 
Soris da gavzardoT im pacientTa ricxvi, visac saukeTeso mkurnalobas 
SevTavazebT. saukeTeso mtkicebulebebis sando momoxilvebi sul ufro 
xelmisawvdomi xdeba. jandacvisa da informatikis sferoSi mimdinare 
kvlevis meSveobiT SesaZlebeli xdeba mtkicebulebebze dafuZnebuli 
jandacvis politikis Seqmna da misi gonivruli da keTilsindisieri 
gamoyeneba. 
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The aim of evidence based practice is to integrate current best evidence from research with 
clinical policy and practice. Practitioners have difficulty finding, assessing, interpreting, and 
applying current best evidence. New evidence based services (such as electronic databases, 
systematic reviews, and journals that summarise evidence) make accessing current best evidence 
feasible and easy in clinical settings. Progress is slow in creating evidence based clinical policy 
and in ensuring that evidence and policy are applied at the right time. 
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zogierTi jandacviTzogierTi jandacviTzogierTi jandacviTzogierTi jandacviT----ekonomikuri mcneba da ekonomikuri mcneba da ekonomikuri mcneba da ekonomikuri mcneba da 
ekonomikuri Sefasebis meTodebisekonomikuri Sefasebis meTodebisekonomikuri Sefasebis meTodebisekonomikuri Sefasebis meTodebis mokle mimoxilva mokle mimoxilva mokle mimoxilva mokle mimoxilva    
    
giorgi xeCinaSviligiorgi xeCinaSviligiorgi xeCinaSviligiorgi xeCinaSvili    
eqimi, sazogadoebrivi jandacvisa da jandacvis menejmentis mecnierebaTa 
magistri 
e-mail: gkhech@hotmail.com 
 
 
Sesavali 
yvelaze mdidar qveynebSic ki resursebi yovelTvis mwiri da 

arasakmarisia arsebul moTxovnilebaTa dasakmayofileblad. jandacvis 

samsaxuris nebismieri donis menejers konkretuli miznis misaRwevad 

mudam uwevs arCevnis gakeTeba moqmedebis sxvadasxva strategiebs Soris. 

SezRuduli resursebis pirobebSi maTi ganawilebis Sesaxeb 

gadawyvetilebis miRebisadmi xelSewyoba jandacvis ekonomikis ZiriTadi 

amocanaa. ekonomikuri Sefasebis meTodebi saSualebas iZleva danaxarjsa 

da amonageb sargebelze dayrdnobiT gavakeToT optimaluri arCevani. 

statiaSi ganxilulia zogierTi ekonomikuri koncefcia, mokled aris 

aRwerili ekonomikuri Sefasebis meTodebi da daexmareba mkiTxvels 

jandacviT-ekonomikuri literaturis gacnobisas. ekonomikuri Sefasebis 

sxvadasxva xerxis ufro safuZvliani meTodologiuri aRweriT 

dainteresebulma pirebma specialur saxelmZRvaneloebs unda mimarTon. 

aqve unda aRiniSnos, rom qarTulenovani terminologia sazogadoebrivi 

jandacvisa da jandacvis menejmentis sferoebSi jer kidev mniSvnelovan 

daxvewas saWiroebs. avtori madlierebiT gaiziarebs nebismier 

winadadebasa da kritikas statiaSi gamoyenebuli inglisuri terminebis 

Sesatyvisi qarTuli variantebis Sesaxeb. 

 

zogierTi ekonomikuri termini da koncefciazogierTi ekonomikuri termini da koncefciazogierTi ekonomikuri termini da koncefciazogierTi ekonomikuri termini da koncefcia    

 

resursebis simwire resursebis simwire resursebis simwire resursebis simwire (scarcity of resources)    ---- arsebuli mwiri resursebis 

yvelaze optimalurad gamosayeneblad gasakeTebelia arCevani. TavisTavad 
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resursebis cneba ar Semoifargleba mxolod fuliT. erT-erTi resursi, 

romelic yovelTvis arasakmarisia, aris dro. 

SesaZleblobis Rirebuleba (SesaZleblobis Rirebuleba (SesaZleblobis Rirebuleba (SesaZleblobis Rirebuleba (opportunity cost) ) ) ) ---- gulisxmobs 

gansaxorcieleblad romelime konkretuli samoqmedo gegmis arCevisas 

dawunebuli samoqmedo strategiis potenciuri sargebelis 

gaTvaliswinebas.  

zRvrzRvrzRvrzRvruli sargebeli da xarji (uli sargebeli da xarji (uli sargebeli da xarji (uli sargebeli da xarji (marginal benefits and costs)))) - gulisxmobs 

damatebiT xarjebsa da sargebels, romelic gamowveulia momsaxurebis an 

nawarmis erTi erTeuliT ufro metis gakeTebiT. mag., klinikis 

xelmZRvanelma imunizaciis programis ganxorcielebisas SesaZloa 

klinikis samuSao dRis erTi saaTiT gaxangrZliveba gadawyvitos. am 

gadawyvetilebis miRebamde xelmZRvanelma unda gaTvalos samuSao drois 

gaxangrZlivebisaTvis aucilebeli zRvruli xarjebi (damatebiTi 

xelfasi, momsaxureba, sainieqcio masala, eleqtroenergia da a.S:) da 

Seadaros es monacemi zRvrul sargebelTan (bavSvebis raodenoba, 

romlebsac CautardebaT vaqcinacia am damatebiTi saaTis ganmavlobaSi). 

am SemTxvevaSi fiqsirebuli xarjebi (mag. Senobis/farTis gadasaxadi) 

ucvleli rCeba.   

daintereseba anu stimuli (daintereseba anu stimuli (daintereseba anu stimuli (daintereseba anu stimuli (incentive)))) gulisxmobs erTgvar kompensacias 

(fulads an sxvagvars), romelic gavlenas axdens pirovnebis Tu 

organizaciis qcevaze. moviyvanT ramdenime magaliTs; a) mTavrobas 

SesaZloa hqondes prevenciuli RonisZiebebis gatarebis interesi 

imisaTvis, rom Semcirdes ZviradRirebuli [gansakuTrebiT - saxelmwifos 

mier finansirebadi] samkurnalo momsaxurebis saWiroeba; b) saswrafo 

daxmarebis eqimi dainteresebulia, rac SeiZleba meti pacienti 

gadaiyvanos saavadmyofoSi, Tu TiToeuli hospitalizirebuli 

avadmyofisaTvis igi saavadmyofos personalisagan Rebulobs winaswar 

SeTanxmebul Tanxas; g) Tu eqimi gasamrjelos Rebulobs pacientisaTvis 

Catarebuli momsaxurebis raodenobis mixedviT, maSin igi 

dainteresebulia, pacients rac SeiZleba meti momsaxureba gauwios 

(SesaZloa - pacientis sazianodac).  
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sazogadoebrivi seqtoris roli jandacvaSisazogadoebrivi seqtoris roli jandacvaSisazogadoebrivi seqtoris roli jandacvaSisazogadoebrivi seqtoris roli jandacvaSi    

 

jandacvis miwodebaSi saxelmwifos rolisa da pasuxismgeblobis 

ganxilvisas arsebobs ori ZiriTadi mimarTuleba: erTis mxriv, 

socialuri keTildReobis perspeqtiva eWvqveS ar ayenebs saxelmwifos 

valdebulebas, uzrunvelyos mTeli mosaxleoba ganaTlebiT, jandacviT 

da sxva socialuri samsaxurebiT. meores mxriv, neo-liberaluri, sabazro 

ekonomikis perspeqtiva saxelmwifos Carevas mxolod im SemTxvevaSi 

amarTlebs, rodesac sabazro meqanizmebi jerovnad ar moqmedebs. sxva 

SemTxvevaSi ki pirovnebas ekisreba sruli pasuxismgebloba.  

sazogadoebrivi seqtoris roli udavoa kanonierebisa da wesrigis 

dacvis, sagzao, energetikul da komunikaciebis seqtorSi saxsrebis 

dabandebis, aseve - sazogadoebrivi saqonlis an momsaxurebis (Public goods) 

misawvdomobis uzrunvelyofis saqmeSi (sufTa sasmeli wyali, sanitaruli 

pirobebi, garemos dacva, ganaTleba, samedicino samecniero kvleva, 

pirveladi prevencia da janmrTelobis xelSewyoba).   

wminda sabazro kanonebi ar SeiZleba avtomaturad misadagebul iqnas 
jandacvis momsaxurebisadmi ramdenime sakvanZo mizezis gamo:  
 radganac kerZo seqtoris upirvelesi mizania mogebis miReba, 
Tanasworoba (equity) saTanadod daculi ver iqneba.  
 jansaRi konkurenciisaTvis aucilebelia bazarze momsaxurebis 
mravali mimwodeblis arseboba da monopolisturi garemos Tavidan 
acileba, rac jandacvis samsaxurebis SemTxvevaSi xSirad ar gvxvdeba 
(gansakuTrebiT periferiebze).   
 konkurenciisaTvis aseve aucilebelia pacients gaaCndes sruli da 
damoukidebeli informacia sxvadasxva momwodeblebis momsaxurebis 
fassa da xarisxze, rac jandacvis samsaxurebis specifikidan 
gamomdinare, xSirad - aseve SeuZlebelia.  
 jandacvis zogierTi momsaxurebis dadebiTi Sedegebi scildeba 
konkretuli pacientisaTvis sargeblobis sazRvrebs an koleqtiuri 
sargebeli aRemateba piraduls. magaliTad, tuberkulozis mkurnaloba 
an imunizacia sasargebloa ara marto konkretuli pirovnebisaTvis, 
aramed icavs mTels sazogadoebas dainficirebisagan. swored aseT 
SemTxvevas asaxavs termini momsaxurebis gare zemoqmedeba (externalities). 
konkretuli piri naklebadaa dainteresebuli sakuTari jibidan 
gaswios xarji amgvari momsaxurebisaTvis. Sesabamisad, naklebia kerZo 
mimwodebelTa dainteresebac. amitomac msgavs SemTxvevebSi 
saxelmwifom sakuTar Tavze unda aiRos pasuxismgebloba. 

mosaxleobis janmrTeloba ganixileba, rogorc Rarib qveynebSi siRaribis 

daZlevisa da ekonomikuri ganviTarebis umTavresi winapiroba. avadoba 
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gzas uketavs qveynis ekonomikur ganviTarebas. amJamad arsebuli 

samecniero mtkicebuleba abaTilebs mosazrebas, TiTqos mosaxleobis 

janmrTeloba avtomaturad gaumjobesdeba qveynis ekonomikur 

ganviTarebasTan erTad. avadoba ar aRmoifxvreba sazogadoebrivi 

xarjebis jandacvaSi mizanmimarTuli da mniSvnelovani investirebis 

gareSe.  

    

    

jandacvis ekonomikuri Sefasebis meTodebijandacvis ekonomikuri Sefasebis meTodebijandacvis ekonomikuri Sefasebis meTodebijandacvis ekonomikuri Sefasebis meTodebi 

 

ekonomikuri Sefaseba gulisxmobs analitikur meTodebs, romlebic 

gvexmareba imis gansazRvraSi, Tu mocemuli alternativebidan romeli 

gvpirdeba yvelaze met sargebels mis RirebulebasTan/danaxarjTan 

SedarebiT. yoveldRiurad TiToeuli adamiani akeTebs msgavs arCevans 

yofiTi problemebis gadasawyvetad. 

ekonomikuri Sefasebis Catarebisas unda ganvasxvavoT kerZo, mogebaze 

orientirebuli da sazogadoebrivi/aramomgebiani seqtoris Tvalsawieri. 

kerZo seqtori ekonomikuri Sefasebisas ZiriTadad xelmZRvanelobs 

maqsimaluri finansuri mogebis (sxvaoba Semosavalsa da xarjebs Soris) 

miRebis interesiT. aramomgebianma da sazogadoebrivma seqtorma ki 

amasTan erTad mxedvelobaSi unda miiRos sxva garemoebanic: 

sazogadoebrivi seqtoris saqmianobis sargebeli martooden fuladi 

mogebiT ar ganisazRvreba; uSualo Sedegebisa da samizne jgufebze 

zegavlenis garda SesaZloa saqmianobam zegavlena iqonios (dadebiTi an 

uaryofiTi) programis gareT myofebzec; amitomac Sedegebi 

sazogadoebisaTvis Sefasebul unda iqnas ara mxolod wminda finansuri 

xarjebisa da amonagebis gaTvaliswinebiT.   

Cveulebriv ganarCeven ekonomikuri Sefasebis oTx ZiriTad meTods: 

1. xarjTxarjTxarjTxarjT----minimizaciis analizi (minimizaciis analizi (minimizaciis analizi (minimizaciis analizi (cost-minimization)))) gulisxmobs  erTnairi 

gamosavlis mqone ori an meti alternativis Rirebulebis 

daangariSebas da erTmaneTTan Sedarebas yvelaze iafi 

alternativis/samoqmedo gegmis arCevisaTvis. magaliTad, Tu or 
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medikaments erTnairi Terapiuli sargebloba moaqvs da aseve erTnairi 

usafrTxoebis profili gaaCnia, arCeul unda iqnas ufro iafi wamali. 

2. xarjTxarjTxarjTxarjT----efeqturobis analizi (efeqturobis analizi (efeqturobis analizi (efeqturobis analizi (cost-effectiveness)))) gulisxmobs  rogorc 

xarjebis, aseve sargebelis gaTvlas da im alternativis SerCevas, 

romelic xasiaTdeba sargeblis (gamoxatuli Terapiuli an programuli 

efeqtiT) yvelaze saukeTeso SefardebiT fulad erTeulTan. analizis 

es xerxi gvexmareba gamosavlis erTeulze gadaangariSebiT (mag., erTi 

gadarCenili sicocxle) yvelaze iafi samoqmedo alternativis 

SerCevaSi. invalidobisadmi Sewonili sicocxlis wlebi (DALY - 

Disability Adjusted Life Years) aris maCvenebeli, romelic aerTianebs 

rogorc  sikvdilianobas, aseve avadobas (invalidobas) da xSirad 

gamoiyeneba xarjT-efeqturobis analizisas. es maCvenebeli erT 

gadarCenil DALY-ze gadaangariSebiT sxvadasxva intervenciebis 

Rirebulebis urTierTSedarebis saSualebas gvaZlevs. 

3. xarjTxarjTxarjTxarjT----sargeblianobis analizi (sargeblianobis analizi (sargeblianobis analizi (sargeblianobis analizi (cost-utility analysis)))) msgavsia xarjT-

efeqturobis analizisa, Tumca  sargebeli gamosaxulia kombinirebuli 

[kompozituri] maCveneblebiT, rogoricaa cxovrebis xarisxisadmi 

Sewonili sicocxlis wlebi (QALY - Quality Adjusted Life Years).  

4. xarjTxarjTxarjTxarjT----sarfianobis analizi (sarfianobis analizi (sarfianobis analizi (sarfianobis analizi (cost-benefit analysis)))) aseve gulisxmobs 

Carevis [intervenciis] Rirebulebisa da sargeblis Sedarebas, Tumca am 

SemTxvevaSi sargebeli gadayvanilia fulad erTeulebSi. ase rom, 

rogorc xarjebi, aseve sargebeli (sazogadoebaze sruli zegavlena -  

yvela mogeba da danakargi) iangariSeba erTi da igive erTeuliT. 

sicocxlis gadarCenili wlebisaTvis fuladi Rirebulebis mikuTvnebis 

siZnelis (da xandaxan araeTikurobis) gamo es xerxi iSviaTad 

gamoiyeneba jandacvis seqtorSi. meTodis ZiriTadi upiratesobaa 

gansxvavebuli gamosavlis mqone programebis Sedarebis saSualeba. 

neto mogeba iangariSeba mogebidan danakargebis gamoklebis gziT. 

gansaxorcieleblad SeirCeva is samoqmedo gegma, romelic yvelaze did 

neto amonagebs gvpirdeba.  

gansxvaveba am oTx meTods Soris ZiriTadad mxolod intervenciis 

gamosavlis (sargeblis) sxvadasxvagvarad gamoxatvaSia.  
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CamoTvlili meTodebidan xarjT-efeqturobis analizi jandacvaSi 

yvelaze xSirad gamoiyeneba. igi  saSualebas gvaZlevs sistematiuri da 

gamWvirvale gziT SevafasoT gansxvavebuli intervenciis fardobiTi 

Rirebuleba da Sedegebi, da ganvsazRvroT prioritetebi. meTodi xels 

uwyobs teqnikur efeqtianobas (teqnikur efeqtianobas (teqnikur efeqtianobas (teqnikur efeqtianobas (technical efficiency)))), anu gansazRvruli 

biujetiT maqsimaluri efeqtis miRwevas. xarjT-efeqturobis analizi 

uZluria ganawilebiTi efeqtianobis (ganawilebiTi efeqtianobis (ganawilebiTi efeqtianobis (ganawilebiTi efeqtianobis (allocative efficiency)))) misaRwevad. 

ganawilebiTi efeqtianoba gulisxmobs ufro farTo, sazogadoebriv 

xedvas da mwiri resursebis optimalur ganawilebas sxvadasxva 

programebs Soris mTeli sazogadoebisaTvis yvelaze didi sargeblobis 

miRwevis mizniT im pirobebSi, rodesac SeuZlebelia yvela programis 

dafinanseba.  

gansxvavebuli programebis ganawilebiTi efeqturobis Sesafaseblad 

jandacvis seqtoris SigniT (mag. arCevani miokardiumis infarqtiani 

pacientebis mkurnalobasa da bavSvTa imunizacias Soris) SeiZleba 

gamoviyenoT xarjT-sargeblianobis analizi. amave dros, SeuZlebelia am 

meTodis gamoyeneba seqtorTaSorisi SedarebisaTvis (mag. jandacva Tu 

ganaTleba). amisaTvis ufro Sesaferisia xarjT-sarfianobis analizi. 

xarjT-efeqturobis analizis dawyebamde aucileblad unda ganisazRvros, 

Tu romel doneze, visi Tvalsawieridan da ramdenad farTo perspeqtiviT 

xdeba alternativebis Rirebulebisa da sargeblobis  dadgena (sqema 1). 

gamoyofen xarjT-efeqturobis analizis eqvs ZiriTad etaps:  

• nabiji I: miznis gansazRvranabiji I: miznis gansazRvranabiji I: miznis gansazRvranabiji I: miznis gansazRvra. mag., romeli Terapiuli reJimi unda iqnes 

arCeuli bavSvebSi pnevmoniis mkurnalobisaTvis. 

• nabiji II: miznis misaRwevi alternatiuli gzebis dadgenanabiji II: miznis misaRwevi alternatiuli gzebis dadgenanabiji II: miznis misaRwevi alternatiuli gzebis dadgenanabiji II: miznis misaRwevi alternatiuli gzebis dadgena. mag., 

moklevadiani  mkurnaloba ufro ZviradRirebuli medikamentebiT Tu 

grZelvadiani mkurnaloba ufro iafi medikamentebiT? aqve aucileblad 

unda aRiniSnos, rom yovelTvis gasaTvaliswinebelia arafris ar 

gakeTebis (arsebuli mdgomareobis SenarCunebis) alternativac. 

• nabiji III: TiToeuli alternativis Rirebulebis dadgena/gaTvlanabiji III: TiToeuli alternativis Rirebulebis dadgena/gaTvlanabiji III: TiToeuli alternativis Rirebulebis dadgena/gaTvlanabiji III: TiToeuli alternativis Rirebulebis dadgena/gaTvla. 

TavisTavad es procesi Zalze Sromatevadia. amitomac Tavidanve 

analizidan unda gamoiricxos gansaxorcieleblad ararealuri da 

aSkarad araekonomiuri alternativebi. am etapze xSiria manipulireba; 
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amitomac aucilebelia alternativebis Semdgomi analizidan 

gamosaricxad mkacri kriteriumebis winaswar gansazRvra. TiToeuli 

darCenili alternativis Rirebulebis gaTvlisas gaTvaliswinebuli 

unda iqnas yvela gamoyenebuli resursi da maTi Rirebuleba – rogorc 

kapitaluri, aseve - mimdinare da faruli xarjebi.  

 rodesac adgili aqvs erToblivi resurseerToblivi resurseerToblivi resurseerToblivi resursebis gamoyenebas an erTobliv bis gamoyenebas an erTobliv bis gamoyenebas an erTobliv bis gamoyenebas an erTobliv 

gamosavals (gamosavals (gamosavals (gamosavals (joint inputs and outputs)))), xarjebis Sesabamisi wilis 

gansazRvrisaTvis gamoyenebul unda iqnas xarjebis gadanawilebis (xarjebis gadanawilebis (xarjebis gadanawilebis (xarjebis gadanawilebis (cost 

allocation)))) meTodebi. #1 cxrilSi moyvanilia gasaTvaliswinebeli 

xarjebis sxvadasxva tipi. aqve aucileblad unda moviSvelioT 

fasdaklebis (fasdaklebis (fasdaklebis (fasdaklebis (discounting)))) mcneba; xandaxan arCeuli moqmedebis gegma 

SesaZloa mimdinareobdes wlebis ganmavlobaSi. fuls ki sxvadasxva 

fasi aqvs drois sxvadasxva monakveTSi; dRes gadaxdili 10000 laris 

sanacvlod cota vinme Tu daTanxmdeba 5 wlis Semdeg kvlav 10000 

laris dabrunebas. yovelive es qmnis problemas xarjebisa da 

sargeblis Sedarebisas. drois faqtori gadamwyvetia. Cveulebriv 

proeqtebis xarjebi ufro maRalia ganxorcielebis pirvel wlebSi, 

amonagebi ki, piriqiT, - bolo wlebSi. maTi ubralo Sedareba 

ararealur daskvnamde migviyvans. xarjebis fasdakleba iTvaliswinebs 

zemoT aRweril aspeqtebs. fasdaklebis, anu SebrunebiTi sargebelis 

teqnikis saSualebiT momavlis amonagebs (wlebze gadaangariSebiT) 

akldeba is sargebeli, romelic SeiZleboda gamomuSavebuliyo. ase 

xdeba gansazRvra, Tu ramdens fasobs momavlis amonagebi dRes.  

• nabiji IV: TiToeuli alternativis sargeblis gansazRvra da gazomva.nabiji IV: TiToeuli alternativis sargeblis gansazRvra da gazomva.nabiji IV: TiToeuli alternativis sargeblis gansazRvra da gazomva.nabiji IV: TiToeuli alternativis sargeblis gansazRvra da gazomva. 

rogorc ukve aRiniSna, sargebeli SesaZloa gaizomos DALY-s 

meSveobiT.  

• nabiji V: gamoTvlili da gaanalizebnabiji V: gamoTvlili da gaanalizebnabiji V: gamoTvlili da gaanalizebnabiji V: gamoTvlili da gaanalizebuli iqnes TiToeuli uli iqnes TiToeuli uli iqnes TiToeuli uli iqnes TiToeuli 

alternativis xarjTalternativis xarjTalternativis xarjTalternativis xarjT----efeqturoba efeqturoba efeqturoba efeqturoba ----    saerTo xarjebis fardoba 

gamosavlis erTeulebis raodenobasTan. ukeTesi efeqturoba 

xasiaTdeba gamosavlis erTeulze ufro dabali xarjiT. 

• nabiji VI: mgrZnobelobis (nabiji VI: mgrZnobelobis (nabiji VI: mgrZnobelobis (nabiji VI: mgrZnobelobis (sensitivity) analizi da saboloo daskvnis ) analizi da saboloo daskvnis ) analizi da saboloo daskvnis ) analizi da saboloo daskvnis 

gamotgamotgamotgamotana .ana .ana .ana . mgrZnobelobis analizi gvexmareba imis garkvevaSi, Tu  

ramdenad axdens saboloo daskvnaze zegavlenas xarjebisa da 
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sargeblis gaTvlisas gamoyenebuli sxvadasxva varaudi Tu daSveba. 

mgrZnobelobis analizisas ganisazRvreba aRniSnul daSvebaTa 

meryeobis ukiduresi, zeda da qveda zRvrebi. xdeba xarjT-efeqturobis 

xelaxali gamoTvla sam - yvelaze sarwmuno, yvelaze arasasurvel da 

yvelaze sasurvel variantad. mgrZnobelobis analizis mizania dadgena 

imisa, cvlis Tu ara saboloo daskvnas es ukiduresi gaTvlebi.   

 

sqema 1. ekonomikuri Sefasebis SesaZlo perspeqtiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cxrili 1. xarjebis saxeebi:cxrili 1. xarjebis saxeebi:cxrili 1. xarjebis saxeebi:cxrili 1. xarjebis saxeebi:    
 

mimdinare xarjebi (mimdinare xarjebi (mimdinare xarjebi (mimdinare xarjebi (reccurent costs)))) - saqonlis xarjebi, romlis moxmareba xdeba 
erTi wlis ganmavlobaSi. mag., medikamentebi, xelfasi, sawvavi. 

kapitaluri xarjebikapitaluri xarjebikapitaluri xarjebikapitaluri xarjebi ( ( ( (capital costs) ) ) ) - im saqonlis xarji, romlis gamoyeneba 
gaTvlilia erT welze ufro xangrZliv periodze. mag., Senoba, satransporto 
saSualebebi, samedicino aRWurviloba. 

wliurad gadaangariSebuli kapitaluri xarjebi (wliurad gadaangariSebuli kapitaluri xarjebi (wliurad gadaangariSebuli kapitaluri xarjebi (wliurad gadaangariSebuli kapitaluri xarjebi (annualized capital costs)))) -
Senobis, avtomanqanis an sxva kapitaluri erTeulis savaraudo sicocxlis 
wlebis gaTvaliswinebiT erT weliwadze gadaangariSebuli maTi Rirebuleba. 

fiqxirebuli xarjebi (fiqxirebuli xarjebi (fiqxirebuli xarjebi (fiqxirebuli xarjebi (fixed costs)))) - xarjebi, romelic ar icvleba gamosavlis 
raodenobis miuxedavad (garkveul farglebSi). magaliTad Senobis, 
aRWurvilobis, xelfasebis xarjebi garkveul donemde. 

cvalebadi xarjebi (cvalebadi xarjebi (cvalebadi xarjebi (cvalebadi xarjebi (variable costs)))) - xarjebi, romlebic icvleba miwodebuli 
momsaxurebis moculobis (nawarmis erTeulis raodenobasTan) erTad.  mag., 
wamlebi da sxva masalebi. 

   
   
      sssaaazzzooogggaaadddoooeeebbbaaa   mmmTTTllliiiaaannnaaaddd   

mmmTTTaaavvvrrrooobbbaaa   

jjjaaannndddaaacccvvviiisss   sssaaammmiiinnniiissstttrrrooo   

    
dawesebuleba (mag. dawesebuleba (mag. dawesebuleba (mag. dawesebuleba (mag. 
saavadmyofo)saavadmyofo)saavadmyofo)saavadmyofo)    

    
ganyofileba (mag. ganyofileba (mag. ganyofileba (mag. ganyofileba (mag. 
ambulatoriuli)ambulatoriuli)ambulatoriuli)ambulatoriuli)    

ooojjjaaaxxxiii   

    
pirovnebpirovnebpirovnebpirovneb

    
arasamTavroarasamTavroarasamTavroarasamTavro
bo bo bo bo 
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jamuri xarjebi (jamuri xarjebi (jamuri xarjebi (jamuri xarjebi (total costs)))) - mimdinare xarjebisa da wliurad 
gadaangariSebuli kapitaluri xarjebis jami. 

erTeulis saSualo xarji (erTeulis saSualo xarji (erTeulis saSualo xarji (erTeulis saSualo xarji (average cost per unit)))) - jamuri xarjis fardoba 
warmoebuli/miwodebuli momsaxurebis erTeulebis raodenobaze. mag., erTi 
pacientis mkurnalobis xarji,  erTi Catarebuli koronarografiis xarji. 

zRvruli xarji (zRvruli xarji (zRvruli xarji (zRvruli xarji (marginal costs)))) - momsaxurebis  erTi damatebiTi erTeulis 
miwodebis Rirebuleba. mag., erTi damatebiTi koronarografiis Rirebuleba. 

cveTa cveTa cveTa cveTa (depreciation) - wlebis ganmavlobaSi warmadobis/produqtiulobis 
SemcirebasTan erTad Rirebulebis daqveiTebis gaTvaliswineba. 
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Health economics – main concepts and methods for economic evaluation in health care 
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Resources, even in most affluent countries are scarce to meet all the competing health needs of 
the population. While deciding on allocation of the limited resources health managers at all 
levels of the system, based on explicit criteria, should choose between different alternatives and 
action plans. This article briefly describes some concepts of health economics and distinction 
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between different methods for economic evaluation in health care. Stages of the cost-
effectiveness analysis are presented in short.  
 

 
 
 
ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (ფქოდ)ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (ფქოდ)ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (ფქოდ)ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (ფქოდ) 
დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პრევენციის მეთოდური დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პრევენციის მეთოდური დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პრევენციის მეთოდური დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პრევენციის მეთოდური 

რეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციები    
    
((((პუბლიკაცია პუბლიკაცია პუბლიკაცია პუბლიკაცია N 2701B)    
აშშაშშაშშაშშ----ის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი; ის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი; ის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი; ის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი;     
ჯანდაცვის ნაციონალური ინსტიტუტები ჯანდაცვის ნაციონალური ინსტიტუტები ჯანდაცვის ნაციონალური ინსტიტუტები ჯანდაცვის ნაციონალური ინსტიტუტები ----        
გულის, ფილტვისა და სისხლიგულის, ფილტვისა და სისხლიგულის, ფილტვისა და სისხლიგულის, ფილტვისა და სისხლის ნაციონალური ინსტიტუტი ს ნაციონალური ინსტიტუტი ს ნაციონალური ინსტიტუტი ს ნაციონალური ინსტიტუტი ---- კლოდ 
ლანფანი    
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია:ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია:ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია:ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: ნიკოლაი ხალტაევი    
 
ქართული გამოცემა მოამზადეს:  ქართული გამოცემა მოამზადეს:  ქართული გამოცემა მოამზადეს:  ქართული გამოცემა მოამზადეს:  მაია გოთუამ და ელზა თათარაძემ, ალერგოლოგიის 
და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი, ელ-ფოსტა: allergy@gol.ge     
    

შესავალი 
ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდფქოდფქოდფქოდ) საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. ჯანდაცვის მსოფლიო 
ორგანიზაციის მონაცემებით ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით 
ყოველწლიურად იღუპება დაახლოებით 3 მილიონამდე ადამიანი. მსოფლიო 
მასშტაბით ფქოდფქოდფქოდფქოდ წარმოადგენს სიკვდილობის მეოთხე წამყვან მიზეზს აივ/შიდსთან 
ერთად - გულის იშემიური დაავადების, ინსულტისა და მწვავე რესპირატორული 
ინფექციების შემდეგ.     
 
მიუხედავად ამისა, ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ს არ ექცევა ჯეროვანი ყურადღება საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის სფეროში. მსოფლიოს წამყვან კლინიკებშიც კი ფქოდფქოდფქოდფქოდ საწყის სტადიაზე 
ხშირად იგნორირდება როგორც სამედიცინო პერსონალის, ისე პაციენტების მიერ, და 
არცთუ იშვიათად დიაგნოსტირდება განვითარების ბოლო სტადიაზე, როდესაც 
გამოსავალი არაკეთილსაიმედოა.  
    
საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტების მიერ აშშ-
ის გულის, ფილტვისა და სისხლის ნაციონალური ინსტიტუტის და ჯანდაცვის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით მომზადდა პროგრამა ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის 
დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პრევენციის გლობალური ინიციატივის შესახებ  
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD). ამ საერთაშორისო 
ინიციატივით დაწესდა  ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის მსოფლიო დღე, რომელიც პირველად  აღინიშნა 
2002 წლის 20 ნოემბერს მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში, და მათ შორის 
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საქართველოში. ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის მსოფლიო დღეს სამედიცინო პერსონალი მოსახლეობას 
განუმარტავს ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის რისკ-ფაქტორების - 
თამბაქოს წევის, მავნე ნაწილაკებისა და აირების ინტენსიური და/ან ხანგრძლივი 
ზემოქმედების საშიშროების შესახებ, ყურადღებას ამახვილებს თამბაქოს წევის 
შეწყვეტაზე, როგორც ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის პრევენციის აუცილებელ კომპონენტზე.  
 
პროგრამა GOLD-ის ფარგლებში მომზადდა ოთხი დოკუმენტი, რომელთაგან 
მკითხველს ვთავაზობთ ექიმებისა და ექთნებისათვის გამიზნული მოკლე 
სახელმძღვანელოს ქართულ თარგმანს. წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს მიზანია 
საქართველოს სამედიცინო საზოგადოების ყურადღების გამახვილება ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის 
დიაგნოსტიკის, პრევენციის და მკურნალობის აქტუალურ საკითხებზე.  
 
 

საკვანძო საკითხები 
 

• ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) არის 
დაავადება, რომლის დროსაც ადგილი აქვს სასუნთქ სისტემაში ჰაერის 
ნაკადის შეზღუდვას, რომელიც ბოლომდე შექცევადი არ არის. ჰაერის 
ნაკადის შეზღუდვა ჩვეულებრივ პროგრესირებადია და ასოცირდება 
ფილტვების პათოლოგიურ ანთებით რეაქციასთან მავნე ნაწილაკების და 
აირების მიმართ.  

• ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკრისკრისკრისკ----ფაქტორიაფაქტორიაფაქტორიაფაქტორია სიგარეტის წევა. ფქოდფქოდფქოდფქოდ-
ის რისკ-ფაქტორებია აგრეთვე ჩიბუხის, სიგარის წევა და თამბაქოს წევის 
სხვა სახეები, რომლებიც პოპულარულია მრავალ ქვეყანაში. მწეველებს მწეველებს მწეველებს მწეველებს 
ყოველი შესაძლებლობის დროს უნდა ვურჩიოთ თამბაქოს წევის შეწყვეტა. ყოველი შესაძლებლობის დროს უნდა ვურჩიოთ თამბაქოს წევის შეწყვეტა. ყოველი შესაძლებლობის დროს უნდა ვურჩიოთ თამბაქოს წევის შეწყვეტა. ყოველი შესაძლებლობის დროს უნდა ვურჩიოთ თამბაქოს წევის შეწყვეტა.  

• ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის დიაგნოზიდიაგნოზიდიაგნოზიდიაგნოზი გათვალისწინებული უნდა იქნას ყველა პაციენტში, 
რომელთაც აღენიშნებთ დამახასიათებელი სიმპტომები და რისკ-
ფაქტორების ზემოქმედების ანამნეზი. დიაგნოზი უნდა დადასტურდეს 
სპირომეტრიით. 

• ფქოდფქოდფქოდფქოდ----ის მართვის პროგრამაის მართვის პროგრამაის მართვის პროგრამაის მართვის პროგრამა მოიცავს ოთხ კომპონენტს: დაავადების 
შეფასება და მონიტორინგი, რისკ-ფაქტორების შემცირება, ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის 
სტაბილური  მიმდინარეობის მართვა და გამწვავებების მკურნალობა .  

• მედიკამენტური მკურნალობითმედიკამენტური მკურნალობითმედიკამენტური მკურნალობითმედიკამენტური მკურნალობით შეიძლება მივაღწიოთ სიმპტომების 
პრევენციას და კონტროლს, გამწვავებების სიხშირის და სიმძიმის 
შემცირებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ფიზიკური 
დატვირთვის მიმართ ამტანობის გაზრდას. 

• პაციენტის განათლპაციენტის განათლპაციენტის განათლპაციენტის განათლებაებაებაება ეხმარება პაციენტს დაავადების მართვისათვის 
საჭირო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში, საკუთარი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის უკეთ გაცნობიერებაში; ამასთან ერთად, ის წარმოადგენს 
პაციენტის მიერ თამბაქოს წევის შეწყვეტის, პაციენტთან დაავადების 
პროგრესირების განხილვის და შესაძლო გამწვავებებზე უკეთესი 
რეაგირების ეფექტურ საშუალებას. 

• ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ს ხშირად თან ახავს პერიოდული გამწვავებები.პერიოდული გამწვავებები.პერიოდული გამწვავებები.პერიოდული გამწვავებები. 
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რა არის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება 
(ფქოდ)? 
 
ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) ხასიათდება სასუნთქ 
სისტემაში ჰაერის ნაკადის შეზღუდვით, რომელიც ბოლომდე არ არის შექცევადი. 
ჰაერის ნაკადის შეზღუდვა ჩვეულებრივ პროგრესირებადია და დაკავშირებულია 
ფილტვებში პათოლოგიური ანთებითი რეაქციის განვითარებასთან მავნე 
ნაწილაკების და აირების ზემოქმედების საპასუხოდ  
 
ამ განსაზღვრებაში არ ფიგურირებს ტერმინები ქრონიკული ბრონქიტი და 
ემფიზემა2, და იგი გამორიცხავს ასთმას (რომლის დროსაც ჰაერის ნაკადის 
შეზღუდვა შექცევადია). 
 
ფქოდფქოდფქოდფქოდ----ის სიმპტომებია:ის სიმპტომებია:ის სიმპტომებია:ის სიმპტომებია:    
    

• ხველა 
• ნახველის წარმოქმნა 
• ქოშინი ფიზიკური დატვირთვისას 

 
ქრონიკული ხველა და ნახველის წარმოქმნა ხშირად მრაქრონიკული ხველა და ნახველის წარმოქმნა ხშირად მრაქრონიკული ხველა და ნახველის წარმოქმნა ხშირად მრაქრონიკული ხველა და ნახველის წარმოქმნა ხშირად მრავალი წლით წინ უსწრებს ვალი წლით წინ უსწრებს ვალი წლით წინ უსწრებს ვალი წლით წინ უსწრებს 
ჰაერის ნაკადის შეზღუდვას, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ინდივიდს, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვას, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ინდივიდს, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვას, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ინდივიდს, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვას, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ინდივიდს, 
ვისაც ხველა და ნახველი აწუხებს,  ჩამოუყალიბდეს ფქოდ.ვისაც ხველა და ნახველი აწუხებს,  ჩამოუყალიბდეს ფქოდ.ვისაც ხველა და ნახველი აწუხებს,  ჩამოუყალიბდეს ფქოდ.ვისაც ხველა და ნახველი აწუხებს,  ჩამოუყალიბდეს ფქოდ. 
 
 
 

რისკ-ფაქტორები: რა იწვევს ფქოდ-ს? 
 
თამბაქოს კვამლი: ფქოდთამბაქოს კვამლი: ფქოდთამბაქოს კვამლი: ფქოდთამბაქოს კვამლი: ფქოდ----ის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკ----ფაქტორია ფაქტორია ფაქტორია ფაქტორია 
სიგარეტის სიგარეტის სიგარეტის სიგარეტის წევა. ფქოდწევა. ფქოდწევა. ფქოდწევა. ფქოდ----ის რისკის რისკის რისკის რისკ----ფაქტორებია აგრეთვე ჩიბუხის, სიგარის ფაქტორებია აგრეთვე ჩიბუხის, სიგარის ფაქტორებია აგრეთვე ჩიბუხის, სიგარის ფაქტორებია აგრეთვე ჩიბუხის, სიგარის 
წევა და თამბაქოს წევის სხვა სახეები, რომლებიც პოპულარულია მრავალ წევა და თამბაქოს წევის სხვა სახეები, რომლებიც პოპულარულია მრავალ წევა და თამბაქოს წევის სხვა სახეები, რომლებიც პოპულარულია მრავალ წევა და თამბაქოს წევის სხვა სახეები, რომლებიც პოპულარულია მრავალ 
ქვეყანაში.ქვეყანაში.ქვეყანაში.ქვეყანაში.    
    
ფქოდფქოდფქოდფქოდ----ის სხვა დადასტურებული მიზეზებია:ის სხვა დადასტურებული მიზეზებია:ის სხვა დადასტურებული მიზეზებია:ის სხვა დადასტურებული მიზეზებია:    
    

                                                                                                                  
222    ***ქქქრრროოონნნიიიკკკუუულლლიიი    ბბბრრროოონნნქქქიიიტტტიიი    გგგააანნნიიისსსაააზზზღღღვვვრრრეეებბბააა    რრროოოგგგოოორრრცცც    პპპააათთთოოოლლლოოოგგგიიიააა ,,,    რრროოომმმეეელლლსსსაააცცც    ააახხხააასსსიიიააათთთეეებბბსსს    ხხხვვვეეელლლააა    დდდააა    
ნნნააახხხვვვეეელლლიიისსს    პპპრრროოოდდდუუუქქქცცციიიააა    მმმიიინნნიიიმმმუუუმმმ    სსსააამმმიიი    თთთვვვიიისსს    გგგააანნნმმმააავვვლლლოოობბბაააშშშიიი    ზზზეეედდდიიიზზზეეედდდ    ოოორრრიიი    წწწლლლიიისსს    მმმააანნნძძძიიილლლზზზეეე ,,,    რრრააასსსაააცცც    
ყყყოოოვვვეეელლლთთთვვვიიისსს    ააარრრ    ააახხხლლლააავვვსსს    თთთააანნნ    ჰჰჰაააეეერრრიიისსს    ნნნაააკკკააადდდიიისსს    შშშეეეზზზღღღუუუდდდვვვააა ...    ეეემმმფფფიიიზზზეეემმმააა    ააანნნუუუ    ააალლლვვვეეეოოოლლლეეებბბიიისსს    დდდეეესსსტტტრრრუუუქქქცცციიიააა    
პპპააათთთოოოლლლოოოგგგიიიიიისსს    ტტტეეერრრმმმიიინნნიიიააა ,,,    რრროოომმმეეელლლიიიცცც    ზზზოოოგგგჯჯჯეეერრრ    (((გგგაააუუუმმმააარრრთთთლლლეეებბბლლლააადდდ)))    იიიხხხმმმააარრრეეებბბააა    კკკლლლიიინნნიიიკკკუუურრრიიი    
მმმნნნიიიშშშვვვნნნეეელლლოოობბბიიითთთ ...       
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• საწარმოო მტვერი და ქიმიკატები (ორთქლი, გამღიზიანებლები, კვამლი) 
როდესაც მათი ზემოქმედება მნიშვნელოვნად ინტენსიურია ან ხანგრძლივი. 

 
• კარშიდა ჰაერის დაბინძურება საწვავის ნარჩენებით, რომელიც გამოიყენება 

საკვების მოსამზადებლად და გასათბობად ცუდად ვენტილირებად შენობებში. 
 

• კარგარეთა ჰაერის დაბინძურება, რომელიც ემატება ფილტვების მიერ 
შესუნთქული ნაწილაკების საერთო მასას, თუმცა მისი სპეციფიური როლი 
ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის განვითარებაში კარგად არ არის შესწავლილი.    

    
    
თამბაქოს პასიური წევა ასევე ხელს უწყობს რესპირატორული სიმპტომებისა და თამბაქოს პასიური წევა ასევე ხელს უწყობს რესპირატორული სიმპტომებისა და თამბაქოს პასიური წევა ასევე ხელს უწყობს რესპირატორული სიმპტომებისა და თამბაქოს პასიური წევა ასევე ხელს უწყობს რესპირატორული სიმპტომებისა და 
ფქოდფქოდფქოდფქოდ----ის განვითარებას.      ის განვითარებას.      ის განვითარებას.      ის განვითარებას.          
    
ადრეულ ბავშვობაში გადატანილი სასუნთქი სისტემის ინფექციები ასოცირდება 
ფილტვის ფუნქციის დაქვეითებასთან და ხშირ რესპირატორულ სიმპტომებთან 
მოზრდილ ასაკში. 
 
 

ფქოდ-ის დიაგნოსტიკა 
 
ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის დიაგნოზი გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა პაციენტში, რომელთაც 
აღენიშნებათ დამახასიათებელი სიმპტომები და რისკ-ფაქტორების ზემოქმედების 
ანამნეზი, მათგან კი განსაკუთრებით საგულისხმოა თამბაქოს წევა ((((სქემა 1). სქემა 1). სქემა 1). სქემა 1).  
 

სქემა 1: ფქოდსქემა 1: ფქოდსქემა 1: ფქოდსქემა 1: ფქოდ----ის დიაგნოზის ძირითადი ინდიკატორებიის დიაგნოზის ძირითადი ინდიკატორებიის დიაგნოზის ძირითადი ინდიკატორებიის დიაგნოზის ძირითადი ინდიკატორები    

 
• ქრონიკული ხველა: ქრონიკული ხველა: ქრონიკული ხველა: ქრონიკული ხველა:     დროგამოშვებით ან ყოველდღე.  

ხშირად გრძელდება მთელი დღის მანძილზე; 
იშვიათად მხოლოდ ღამით.  

• ნახველის ქრონიკული ნახველის ქრონიკული ნახველის ქრონიკული ნახველის ქრონიკული     
პროდუქცია:პროდუქცია:პროდუქცია:პროდუქცია:    ნახველის ქრონიკული პროდუქცია ნებისმიერი  

ტიპით შეიძლება მიგვითითებდეს ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ზე    
• მწვავე ბრონქიტი: მწვავე ბრონქიტი: მწვავე ბრონქიტი: მწვავე ბრონქიტი:  განმეორებითი ეპიზოდები 

 
• ქოშინი, ქოშინი, ქოშინი, ქოშინი, რომელიც:    პროგრესირებადია (უარესდება დროთა          

განმავლობაში)    
პერსისტულია (აღინიშნება ყოველდღე) 

                                                            უარესდება ფიზიკური დატვირთვის დროს 
უარესდება რესპირატორული ინფექციების დროს 

• ანამნეზში მნიშვნელოვანია ისეთი რისკანამნეზში მნიშვნელოვანია ისეთი რისკანამნეზში მნიშვნელოვანია ისეთი რისკანამნეზში მნიშვნელოვანია ისეთი რისკ----ფაქტორების ზემოქმედება, ფაქტორების ზემოქმედება, ფაქტორების ზემოქმედება, ფაქტორების ზემოქმედება, 
როგორიცაა:როგორიცაა:როგორიცაა:როგორიცაა: 

თამბაქოს კვამლი (ნებისმიერი ფორმით)თამბაქოს კვამლი (ნებისმიერი ფორმით)თამბაქოს კვამლი (ნებისმიერი ფორმით)თამბაქოს კვამლი (ნებისმიერი ფორმით)    



 31

საწარმოო მტვერი და ქიმიკატები. 
ბინებში კერძების მოსამზადებლად და 
გასათბობად გამოყენებული საწვავის 
გამონაბოლქვი. 

 
    

დიაგნოზი დადასტურებული უნდა იყოს სპირომეტრიით (სქემა 2).დიაგნოზი დადასტურებული უნდა იყოს სპირომეტრიით (სქემა 2).დიაგნოზი დადასტურებული უნდა იყოს სპირომეტრიით (სქემა 2).დიაგნოზი დადასტურებული უნდა იყოს სპირომეტრიით (სქემა 2).    3333    
სპირომეტრიის ჩატარებისას გაზომეთ: 
 

• ფილტვების ფორსირებული სასიცოცხლო ტევადობა (FVC)(FVC)(FVC)(FVC) 
• ერთ წამში ამოსუნთქული ჰაერის მოცულობა (FEV1)(FEV1)(FEV1)(FEV1) 

 
და გამოითვალეთ FEV1/ FVC შეფარდება.  
 
სპირომეტრიის შედეგები გამოისახება როგორც მოსალოდნელი მაჩვენებლებისმოსალოდნელი მაჩვენებლებისმოსალოდნელი მაჩვენებლებისმოსალოდნელი მაჩვენებლების %, 
რისთვისაც გამოიყენება პაციენტის სქესის, ასაკის და სიმაღლის შესაბამისი 
ნორმალური მაჩვენებლები. 
 
სქემა 2: სპირომეტრიული გასინჯვის მსქემა 2: სპირომეტრიული გასინჯვის მსქემა 2: სპირომეტრიული გასინჯვის მსქემა 2: სპირომეტრიული გასინჯვის მაგალითი, FEV1,  FVC და FEV1/ FVC გამოთვლააგალითი, FEV1,  FVC და FEV1/ FVC გამოთვლააგალითი, FEV1,  FVC და FEV1/ FVC გამოთვლააგალითი, FEV1,  FVC და FEV1/ FVC გამოთვლა    
    
 

 
 
 

                                                                                                                  
3333    ÒÏÝÀ  ÓÐÉÒÏÌÄÔÒÉÀ ÀÒ áÄÒáÃÄÁÀ, ×ØÏÃ-ÉÓ ÃÉÀÂÍÏÆÉ ÖÍÃÀ ÃÀÉÓÅÀÓ ÚÅÄËÀ áÄËÈ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÓ 
ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈ. ÃÉÀÂÍÏÓÔÉÊÉÓÈÅÉÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÅÉÓÀÒÂÄÁËÏÈ ÊËÉÍÉÊÖÒÉ ÓÉÌÐÔÏÌÄÁÉÈ ÃÀ ÍÉÛÍÄÁÉÈ (ØÏÛÉÍÉ ÃÀ 
×ÏÒÓÉÒÄÁÖËÉ ÀÌÏÓÖÍÈØÅÉÓ ÂÀáÀÍÂÒÞËÉÅÄÁÀ). ×ØÏÃ-ÉÓ ÃÒÏÓ ÀÙÉÍÉÛÄÁÀ ÀÌÏÓÖÍÈØÅÉÓ ÐÉÊÖÒÉ ÍÀÊÀÃÉÓ 
ÃÀØÅÄÉÈÄÁÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÀÌ ÍÉÛÀÍÓ ÃÀÁÀËÉ ÓÐÄÝÉ×ÉÖÒÏÁÀ ÀØÅÓ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉ ÉÚÏÓ 
×ÉËÔÅÉÓ ÓáÅÀ ÃÀÀÅÀÃÄÁÄÁÉÈ, ÀÍ ÔÄÓÔÉÓ ÀÒÀÓßÏÒÀÃ ÛÄÓÒÖËÄÁÉÈ. ×ØÏÃ-ÉÓ ÃÉÀÂÍÏÓÔÉÊÉÓ ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÉÓ 
ÌÉÆÍÉÈ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖË ÖÍÃÀ ÉØÍÀÓ ÚÅÄËÀ ÌÝÃÄËÏÁÀ  ÓÔÀÍÃÀÒÔÉÆÄÁÖËÉ ÓÐÉÒÏÌÄÔÒÉÉÓ áÄËÌÉÓÀßÅÃÏÌÏÁÉÓ 
ÖÆÒÖÍÅÄËÓÀÚÏ×ÀÃ. 
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პაციენტებს, რომელთაც აქვთ ფქოდ, ტიპიურ  შემთხვევაში აღენიშნებათ როგორც პაციენტებს, რომელთაც აქვთ ფქოდ, ტიპიურ  შემთხვევაში აღენიშნებათ როგორც პაციენტებს, რომელთაც აქვთ ფქოდ, ტიპიურ  შემთხვევაში აღენიშნებათ როგორც პაციენტებს, რომელთაც აქვთ ფქოდ, ტიპიურ  შემთხვევაში აღენიშნებათ როგორც 
FEV1, FEV1, FEV1, FEV1, ისე  FEV1/ FEC მაჩვენებლების დაქვეითება. სპირომეტრიული დარღვევებისე  FEV1/ FEC მაჩვენებლების დაქვეითება. სპირომეტრიული დარღვევებისე  FEV1/ FEC მაჩვენებლების დაქვეითება. სპირომეტრიული დარღვევებისე  FEV1/ FEC მაჩვენებლების დაქვეითება. სპირომეტრიული დარღვევების ის ის ის 
ხარისხი ზოგადად ასახავს ფქოდხარისხი ზოგადად ასახავს ფქოდხარისხი ზოგადად ასახავს ფქოდხარისხი ზოგადად ასახავს ფქოდ----ის სიმძიმეს, თუმცა, პაციენტის მკურნალობის ის სიმძიმეს, თუმცა, პაციენტის მკურნალობის ის სიმძიმეს, თუმცა, პაციენტის მკურნალობის ის სიმძიმეს, თუმცა, პაციენტის მკურნალობის 
ინდივიდუალიზებული სტრატეგიის შემუშავებისას უნდა გავითვალისწინოთ ინდივიდუალიზებული სტრატეგიის შემუშავებისას უნდა გავითვალისწინოთ ინდივიდუალიზებული სტრატეგიის შემუშავებისას უნდა გავითვალისწინოთ ინდივიდუალიზებული სტრატეგიის შემუშავებისას უნდა გავითვალისწინოთ 
როგორც კლინიკური სიმპტომები, ისე სპირომეტრიის მაჩვენებლები. როგორც კლინიკური სიმპტომები, ისე სპირომეტრიის მაჩვენებლები. როგორც კლინიკური სიმპტომები, ისე სპირომეტრიის მაჩვენებლები. როგორც კლინიკური სიმპტომები, ისე სპირომეტრიის მაჩვენებლები.     
 
 
 

ფქოდ-ის კლასიფიკაცია სიმძიმის მიხედვით 
    
სტადია 0: რისკსტადია 0: რისკსტადია 0: რისკსტადია 0: რისკის ჯგუფი ის ჯგუფი ის ჯგუფი ის ჯგუფი --------    დამახასიათებელია ქრონიკული ხველა და ნახველის 
პროდუქცია. ფილტვის ფუნქცია ჯერ ნორმალურია.  
სტადია I: მსუბუქი სტადია I: მსუბუქი სტადია I: მსუბუქი სტადია I: მსუბუქი --------    დამახასიათებელია ჰაერის ნაკადის ზომიერი შეზღუდვა 
(FEV1/FVC <70%, მაგრამ FEV1 ≥ მოსალოდნელის 80%, ჩვეულებრივ, მაგრამ არა 
ყოველთვის, ადგილი აქვს ქრონიკული ხველას და ნახველის პროდუქციას.  

• ამ სტადიაზე პაციენტმა შეიძლება არც იცოდეს, რომ მას ფილტვის ფუნქცია 
დარღვეული აქვს.  

სტადია II: საშუალო სიმძიმის სტადია II: საშუალო სიმძიმის სტადია II: საშუალო სიმძიმის სტადია II: საშუალო სიმძიმის --------    დამახასიათებელია ჰაერის ნაკადის შეზღუდვა (30% 
≤ FEV1 < 80%), ჩვეულებრივ, ადგილი აქვს სიმპტომების პროგრესირებას და ქოშინს 
ფიზიკური დატვირთვისას.  

• სიმპტომების გამწვავება, რაც გავლენას ახდენს პაციენტის ცხოვრების 
ხარისხზე და პროგნოზზე, განსაკუთრებით ხშირია იმ პაციენტებში, რომელთა 
FEV1< 50%. 

სტადია III: მძიმე სტადია III: მძიმე სტადია III: მძიმე სტადია III: მძიმე --------    დამახასიათებელია ჰაერის ნაკადის მძიმე შეზღუდვა (FEV1 < 
30%), ან ადგილი აქვს სუნთქვის უკმარისობას, ან გულის მარჯვენამხრივი 
უკმარისობის კლინიკურ ნიშნებს. პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის მძიმე 
მიმინარეობა (მე-3 სტადია) მაშინაც კი, როდესაც FEV1  > 30%, მაგრამ გამოხატულია 
ზემოთ მითითებული გართულებები. 

• ამ სტადიაზე სიცოცხლის ხარისხი მკვეთრად არის გაუარესებული და 
გამწვავებები  შეიძლება სიცოცხლისთვის სახიფათო გახდეს. 

 
 
დიფერენციული დიაგნოზი:დიფერენციული დიაგნოზი:დიფერენციული დიაგნოზი:დიფერენციული დიაგნოზი: დიფერენციული დიაგნოზი პირველ რიგში ტარდება 
ასთმასთან. ხანგრძლივად მიმდინარე ასთმის ზოგიერთ შემთხვევაში ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ისგან 
დიფერენცირება არსებული სადიაგნოსტიკო საშუალებებით ვერ ხერხდება. ასეთი 
შემთხვევების მკურნალობა მიმდინარეობს ასთმის მაგვარად. სხვა დაავადებების 
დიფერენცირება ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ისგან ჩვეულებრივ უფრო ადვილია  ((((სქემა 3). სქემა 3). სქემა 3). სქემა 3).  
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სქემა 3: ფქოდსქემა 3: ფქოდსქემა 3: ფქოდსქემა 3: ფქოდ----ის დიფერენციული დიაგნოზიის დიფერენციული დიაგნოზიის დიფერენციული დიაგნოზიის დიფერენციული დიაგნოზი    
    
დიაგნოდიაგნოდიაგნოდიაგნოზიზიზიზი    
    

დამახასიათებელი ნიშნებიდამახასიათებელი ნიშნებიდამახასიათებელი ნიშნებიდამახასიათებელი ნიშნები4444    

ფქოდფქოდფქოდფქოდ • დაწყება შუა ხნის ასაკში 
• სიმპტომების ნელი პროგრესირება 
• თამბაქოს წევის ხანგრძლივი ანამნეზი 
• ქოშინი ფიზიკური დატვირთვისას 
• ჰაერის ნაკადის მკვეთრად გამოხატული შეუქცევადი 

შეზღუდვა 
ასთმა • დაწყება ადრეულ ასაკში (ხშირად ბავშვობაში) 

• სიმპტომები ცვალებადობს დღიდან დღემდე 
• სიპტომები აღინიშნება ღამით/დილით ადრე 
• თან ახლავს ალერგია, რინიტი, და/ან ეკზემა 
• ასთმის ოჯახური ანამნეზი 
• ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის მკვეთრად გამოხატული 

შექცევადობა 
გულის 
შეგუბებითი 
უკმარისობა 

• წვრილბუშტუკოვანი სველი ხიხინი ფილტვის ქვემო წილებში 
• რენტგენოლოგიური გამოკვლევით გულის საზღვრების 

გაფართოება, ფილტვებში შეგუბება 
• ფილტვის ფუნქციური გამოკვლევა გვიჩვენებს რესტრიქციას, 

და არა ჰაერის ნაკადის შეზღუდვას 
ბრონქოექტაზი
ა 

• დიდი რაოდენობით ჩირქოვანი ნახველი 
• ჩვეულებრივ ასოცირებულია ბაქტერიულ ინფექციასთან 
• მსხვილბუშტუკოვანი ხიხინი 
• რენტგენოლოგიური გამოკვლევა და კომპიუტერული 

ტომოგრაფია გვიჩვენებს ბრონქების გაფართოებას და 
ბრონქების კედლების გასქელებას 

ტუბერკულოზი • დაწყება ნებისმიერ ასაკში 
• გულმკერდის რენტგენოგრამაზე გამოვლინდება ფილტვის 

ინფილტრატი ან კვანძები 
• მიკრობიოლოგიური დადასტურება 
• ტუბერკულოზის მაღალი სიხშირე რეგიონში 

 
 
ფქოდფქოდფქოდფქოდ----ის მართვის კომპონენტები:ის მართვის კომპონენტები:ის მართვის კომპონენტები:ის მართვის კომპონენტები:    
 
ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის მართვა ისახავს შემდეგ მიზნებს: 
    

                                                                                                                  
4 ÄÓ ÍÉÛÍÄÁÉ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉÀ ÌÏÝÄÌÖËÉ ÃÀÀÅÀÃÄÁÉÓÈÅÉÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÚÅÄËÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÀÒ ÀÒÉÓ 
ÂÀÌÏáÀÔÖËÉ. ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ×ØÏÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÓÄÈ ÐÉÒÓÀÝ ÃÀÄÌÀÒÈÏÓ, ÅÉÓÀÝ ÀÒÀÓÃÒÏÓ ÌÏÖßÄÅÉÀ 
(ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÃ ÓÀÌÚÀÒÏÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÓáÅÀ ÒÉÓÊ-×ÀØÔÏÒÄÁÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÈÀÌÁÀØÏÆÄ Ö×ÒÏ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÉÚÏÓ); ÀÓÈÌÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÉßÚÏÓ ÌÏÆÒÃÉË ÀÓÀÊÛÉ, ÃÀ áÀÍÛÉÛÄÓÖËÄÁÛÉÝ ÊÉ 
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• დაავადების პროგრესირების პრევენცია    
• სიმპტომების შემსუბუქება    
• ფიზიკური დატვირთვის ამტანობის გაზრდა    
• ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება    
• გართულებების პრევენცია და მკურნალობა    
• გამწვავებების პრევენცია და მკურნალობა    
• სიკვდილობის შემცირება    
• მკურნალობის გვერდითი მოვლენების პრევენცია ან მინიმუმამდე დაყვანა    

 
 
თამბაქოს წევის შეწყვეტა მთავარი მიზანია მკურნალობის თამბაქოს წევის შეწყვეტა მთავარი მიზანია მკურნალობის თამბაქოს წევის შეწყვეტა მთავარი მიზანია მკურნალობის თამბაქოს წევის შეწყვეტა მთავარი მიზანია მკურნალობის მთელი პროგრამის მთელი პროგრამის მთელი პროგრამის მთელი პროგრამის 
განმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაში. . . .     
 
 
ამ მიზნების მიღწევა შეიძლება ფქოდამ მიზნების მიღწევა შეიძლება ფქოდამ მიზნების მიღწევა შეიძლება ფქოდამ მიზნების მიღწევა შეიძლება ფქოდ----ის მართვის პროგრამის ის მართვის პროგრამის ის მართვის პროგრამის ის მართვის პროგრამის 
მეშვეობით, რომელიც მეშვეობით, რომელიც მეშვეობით, რომელიც მეშვეობით, რომელიც ოთხი კომპონენტისგანოთხი კომპონენტისგანოთხი კომპონენტისგანოთხი კომპონენტისგან    შედგება:შედგება:შედგება:შედგება:    
 

1.1.1.1.    დაავადების შეფასება და მონიტორინგიდაავადების შეფასება და მონიტორინგიდაავადების შეფასება და მონიტორინგიდაავადების შეფასება და მონიტორინგი    
2.2.2.2.    რისკრისკრისკრისკ----ფაქტორების შემცირებაფაქტორების შემცირებაფაქტორების შემცირებაფაქტორების შემცირება    
3.3.3.3.    ფქოდფქოდფქოდფქოდ----ის სტაბილური მიმდინარეობის მართვაის სტაბილური მიმდინარეობის მართვაის სტაბილური მიმდინარეობის მართვაის სტაბილური მიმდინარეობის მართვა    
4.4.4.4.    გამწვავებათა მკურნაგამწვავებათა მკურნაგამწვავებათა მკურნაგამწვავებათა მკურნალობალობალობალობა    

    
 
კომპონენტი 1: დაავადების შეფასება და მონიტორინგიკომპონენტი 1: დაავადების შეფასება და მონიტორინგიკომპონენტი 1: დაავადების შეფასება და მონიტორინგიკომპონენტი 1: დაავადების შეფასება და მონიტორინგი    

    
დეტალური ანამნეზიდეტალური ანამნეზიდეტალური ანამნეზიდეტალური ანამნეზი ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის, ან ამ დაავადებაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში 
მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 
 

• რისკ-ფაქტორების არსებობა, მათი ინტენსივობა და ხანგრძლივობა. 
• გადატანილი დაავადებები, ასთმა, ალერგოზები, სინუსიტი ან ცხვირის ღრუს 

პოლიპები, რესპირატორული ინფექციები, და სასუნთქი სისტემის სხვა 
დაავადებები. 

• ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის ან სხვა ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების ოჯახური 
ანამნეზი. 

• სიმპტომების განვითარების თავისებურებები. 
• გამწვავებები და რესპირატორული დარღვევებით გამოწვეული 

ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები. 
• თანმხლები დაავადებები, როგორიცაა გულის და რევმატული დაავადებები, 

რომლებმაც შეიძლება თავიანთი წვლილი შეიტანონ მოძრაობის და 
აქტივობის შეზღუდვაში. 

• მიმდინარე მკურნალობის მიზანშეწონილობა. 
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• დაავადების გავლენა პაციენტის სიცოცხლეზე, აქტივობის შეზღუდვის 
ხარისხი; შრომისუნარიანობა და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები; 
დეპრესია ან შფოთვა. 

• სოციალური და ოჯახური მხარდაჭერის შესაძლებლობა. 
• რისკ-ფაქტორების შემცირების, განსაკუთრებით თამბაქოს წევის შეწყვეტის 

შესაძლებლობა.  
 
 
ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის საშუალო სიმძიმის ან მძიმე მიმდინარეობის (II ან III სტადია) მქონე 
პაციენტისთვის სპირომეტრიის გარდა შეიძლება საჭირო გახდეს შემდეგი 
გამოკვლევების ჩატარება: 
 

• შექცევადობის სინჯი ბრონქოდილატატორებით:შექცევადობის სინჯი ბრონქოდილატატორებით:შექცევადობის სინჯი ბრონქოდილატატორებით:შექცევადობის სინჯი ბრონქოდილატატორებით: ასთმის დიაგნოზის 
გამოსარიცხად და საწყისი მკურნალობის შესარჩევად. 

• შექცევადობის სინჯი გლუკოკორტიკოსტეროიდებით (6 კვირიდან 3 თვემდე):შექცევადობის სინჯი გლუკოკორტიკოსტეროიდებით (6 კვირიდან 3 თვემდე):შექცევადობის სინჯი გლუკოკორტიკოსტეროიდებით (6 კვირიდან 3 თვემდე):შექცევადობის სინჯი გლუკოკორტიკოსტეროიდებით (6 კვირიდან 3 თვემდე): 
იმ პაციენტების იდენტიფიკაციისთვის, რომლებშიც ჰაერის ნაკადის 
შეზღუდვა ემორჩილება ინჰალაციურ მკურნალობას სტეროიდებით. 

• გულმკერდის რენტგენოგრაფია:გულმკერდის რენტგენოგრაფია:გულმკერდის რენტგენოგრაფია:გულმკერდის რენტგენოგრაფია: ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის დიაგნოსტიკისთვის იშვიათად არის 
საჭირო, მაგრამ მნიშვნელოვანია ალტერნატიული დიაგნოზის გამოსარიცხად, 
როგორიცაა მაგალითად ფილტვის ტუბერკულოზი. 

• არტერიული სისხლის აირების გაზომვა:არტერიული სისხლის აირების გაზომვა:არტერიული სისხლის აირების გაზომვა:არტერიული სისხლის აირების გაზომვა: ვატარებთ იმ პაციენტებში, სადაც 
FEV1 < 40%, ან კლინიკური ნიშნები მიუთითებს სუნთქვის უკმარისობის ან 
გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობის არსებობაზე. სუნთქვის უკმარისობის 
ძირითადი კლინიკური ნიშანია ციანოზი. გულის მარჯვენამხრივი 
უკმარისობის ნიშნებია კოჭების შეშუპება და საუღლე ვენებში წნევის გაზრდა. 
სუნთქვის უკმარისობაზე მიუთითებს PaO2 < 8,0 კპა (60 მმ ვწყ.სვ.), რასაც 
შეიძლება თან ახლდეს  PaCO2 > 6,0 კპა (45 მმ ვწყ.სვ.) ზღვის დონეზე, ოთახის 
ჰაერით სუნთქვისას. 

 
• სკრინინგი ალფასკრინინგი ალფასკრინინგი ალფასკრინინგი ალფა----1111----ანტიტრიფსინის დეფიციტის გამოსარიცხად: ანტიტრიფსინის დეფიციტის გამოსარიცხად: ანტიტრიფსინის დეფიციტის გამოსარიცხად: ანტიტრიფსინის დეფიციტის გამოსარიცხად: ვატარებთ 

თუ ფქოდფქოდფქოდფქოდ ვლინდება 45 წლამდე პაციენტებში, ან თუ არსებობს ფქოდფქოდფქოდფქოდ-ის მყარი 
ოჯახური ანამნეზი. 

 
    
ფქოდ ჩვეულებრივ პროგრესირებადი დაავადებაა. დღეისათვის ხელმისაწვდომი 
საუკეთესო მკურნალობითაც კი ფილტვის ფუნქცია დროთა განმავლობაში 
უარესდება. გართულებების დროული გამოვლენისა და მკურნალობის ეფექტურად 
წარმართვისათვის აუცილებელია კლინიკური სიმპტომების და ფილტვის ფუნქციის 
მუდმივი მონიტორინგი და დაავადების მართვის ყველა შესაძლო ვარიანტის 
პაციენტთან ერთად განხილვა. 
    
    
კომპონენტი 2: რისკ-ფაქტორების შემცირება 
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თამბაქოს წევის შეწყვეტა ერთმნიშვნელოვნად ყველაზე ეფექტური  და ამავე დრო 
ხარჯ-ეფექტური საშუალებაა ფქოდ-ის განვითარების რისკის შესამცირებლად და 
მისი პროგრესირების შესაჩერებლად.  
 

• მოკლე, სამწუთიანი კონსულტაციაც კი თამბაქოს წევის შეწყვეტასთან მოკლე, სამწუთიანი კონსულტაციაც კი თამბაქოს წევის შეწყვეტასთან მოკლე, სამწუთიანი კონსულტაციაც კი თამბაქოს წევის შეწყვეტასთან მოკლე, სამწუთიანი კონსულტაციაც კი თამბაქოს წევის შეწყვეტასთან 
დაკავშირებით შეიძლება ეფექტური აღმოჩნდეს. თამბაქოს წევის შეწყვეტა, დაკავშირებით შეიძლება ეფექტური აღმოჩნდეს. თამბაქოს წევის შეწყვეტა, დაკავშირებით შეიძლება ეფექტური აღმოჩნდეს. თამბაქოს წევის შეწყვეტა, დაკავშირებით შეიძლება ეფექტური აღმოჩნდეს. თამბაქოს წევის შეწყვეტა, 
როგორც მინიმუმი, ყველა მწეველს უნდა ერჩიოს თითოეული ვიზიტისას. როგორც მინიმუმი, ყველა მწეველს უნდა ერჩიოს თითოეული ვიზიტისას. როგორც მინიმუმი, ყველა მწეველს უნდა ერჩიოს თითოეული ვიზიტისას. როგორც მინიმუმი, ყველა მწეველს უნდა ერჩიოს თითოეული ვიზიტისას. 
უფრო ინტენსიური სტუფრო ინტენსიური სტუფრო ინტენსიური სტუფრო ინტენსიური სტრატეგიების გატარება ზრდის თამბაქოს წევის რატეგიების გატარება ზრდის თამბაქოს წევის რატეგიების გატარება ზრდის თამბაქოს წევის რატეგიების გატარება ზრდის თამბაქოს წევის 
შეწყვეტისა და ეფექტის მყარი შენარჩუნების ალბათობას შეწყვეტისა და ეფექტის მყარი შენარჩუნების ალბათობას შეწყვეტისა და ეფექტის მყარი შენარჩუნების ალბათობას შეწყვეტისა და ეფექტის მყარი შენარჩუნების ალბათობას (სქემა 4). 

• როცა კონსულტაცია საკმარისი არ არის, რეკომენდებულია ფარმაკოთერაპია როცა კონსულტაცია საკმარისი არ არის, რეკომენდებულია ფარმაკოთერაპია როცა კონსულტაცია საკმარისი არ არის, რეკომენდებულია ფარმაკოთერაპია როცა კონსულტაცია საკმარისი არ არის, რეკომენდებულია ფარმაკოთერაპია 
((((ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია და/ან ბუპროპიონი). ნიკოტინჩანაცვლებითი ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია და/ან ბუპროპიონი). ნიკოტინჩანაცვლებითი ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია და/ან ბუპროპიონი). ნიკოტინჩანაცვლებითი ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია და/ან ბუპროპიონი). ნიკოტინჩანაცვლებითი 
თერაპიის დაწყებამდეთერაპიის დაწყებამდეთერაპიის დაწყებამდეთერაპიის დაწყებამდე    გათვალისწინებული უნდა იქნას წინააღმდეგჩვენებები გათვალისწინებული უნდა იქნას წინააღმდეგჩვენებები გათვალისწინებული უნდა იქნას წინააღმდეგჩვენებები გათვალისწინებული უნდა იქნას წინააღმდეგჩვენებები 
((((არასტაბილური სტენოკარდია, არანამკურნალევი წყლული, ახლახანს არასტაბილური სტენოკარდია, არანამკურნალევი წყლული, ახლახანს არასტაბილური სტენოკარდია, არანამკურნალევი წყლული, ახლახანს არასტაბილური სტენოკარდია, არანამკურნალევი წყლული, ახლახანს 
გადატანილი ინფარქტი ან ინსულტი). სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ გადატანილი ინფარქტი ან ინსულტი). სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ გადატანილი ინფარქტი ან ინსულტი). სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ გადატანილი ინფარქტი ან ინსულტი). სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ 
ორსულ ქალებთან, მოზარდებთან და მათთან, ვინც დღეში 10 ღერ სიგარეტზე  ორსულ ქალებთან, მოზარდებთან და მათთან, ვინც დღეში 10 ღერ სიგარეტზე  ორსულ ქალებთან, მოზარდებთან და მათთან, ვინც დღეში 10 ღერ სიგარეტზე  ორსულ ქალებთან, მოზარდებთან და მათთან, ვინც დღეში 10 ღერ სიგარეტზე  
ნაკლებს ეწევა. ნაკლებს ეწევა. ნაკლებს ეწევა. ნაკლებს ეწევა.     

    
სქემა 4:  პაციენტის მიერ თამბაქოს წევის შეწყვეტის ხელშეწყობის 
სტრატეგია 

1. გამოკითხეთ:    ყოველი ვიზიტის დროს მოახდინეთ მწეველების ყოველი ვიზიტის დროს მოახდინეთ მწეველების ყოველი ვიზიტის დროს მოახდინეთ მწეველების ყოველი ვიზიტის დროს მოახდინეთ მწეველების 
იდენტიფიკაცია. დანერგეთ სისტემა, რომლის მიხედვითაც ყველა იდენტიფიკაცია. დანერგეთ სისტემა, რომლის მიხედვითაც ყველა იდენტიფიკაცია. დანერგეთ სისტემა, რომლის მიხედვითაც ყველა იდენტიფიკაცია. დანერგეთ სისტემა, რომლის მიხედვითაც ყველა 
პაციენტს ყველა ვიზიტისას გამოკითხავთ თამბაქოს წევის შესახებ პაციენტს ყველა ვიზიტისას გამოკითხავთ თამბაქოს წევის შესახებ პაციენტს ყველა ვიზიტისას გამოკითხავთ თამბაქოს წევის შესახებ პაციენტს ყველა ვიზიტისას გამოკითხავთ თამბაქოს წევის შესახებ 
და შეავსებთ შესდა შეავსებთ შესდა შეავსებთ შესდა შეავსებთ შესაბამის დოკუმენტაციას.აბამის დოკუმენტაციას.აბამის დოკუმენტაციას.აბამის დოკუმენტაციას. 

2. ურჩიეთ:    დაბეჯითებით ურჩიეთ ყველა მწეველს თამბაქოს წევის დაბეჯითებით ურჩიეთ ყველა მწეველს თამბაქოს წევის დაბეჯითებით ურჩიეთ ყველა მწეველს თამბაქოს წევის დაბეჯითებით ურჩიეთ ყველა მწეველს თამბაქოს წევის 
შეწყვეტა. რჩევა გასაგები, დამაჯერებელი და უშუალო უნდა იყოს.შეწყვეტა. რჩევა გასაგები, დამაჯერებელი და უშუალო უნდა იყოს.შეწყვეტა. რჩევა გასაგები, დამაჯერებელი და უშუალო უნდა იყოს.შეწყვეტა. რჩევა გასაგები, დამაჯერებელი და უშუალო უნდა იყოს. 

3. შეაფასეთ: განსაზღვრეთ, სურს თუ არა მწეველს თამბაქოს წევის განსაზღვრეთ, სურს თუ არა მწეველს თამბაქოს წევის განსაზღვრეთ, სურს თუ არა მწეველს თამბაქოს წევის განსაზღვრეთ, სურს თუ არა მწეველს თამბაქოს წევის 
შეწყვეტა. კითხეთ ყველა მწეველს, სურს თუ არა სცადოს თამბაქოს შეწყვეტა. კითხეთ ყველა მწეველს, სურს თუ არა სცადოს თამბაქოს შეწყვეტა. კითხეთ ყველა მწეველს, სურს თუ არა სცადოს თამბაქოს შეწყვეტა. კითხეთ ყველა მწეველს, სურს თუ არა სცადოს თამბაქოს 
წევის შეწყვეტა ეხლა (ანუ უახლოესი 30 დღის მანძილზე).წევის შეწყვეტა ეხლა (ანუ უახლოესი 30 დღის მანძილზე).წევის შეწყვეტა ეხლა (ანუ უახლოესი 30 დღის მანძილზე).წევის შეწყვეტა ეხლა (ანუ უახლოესი 30 დღის მანძილზე). 

4. დაეხმარეთ:    პაციენტს დაეხმარეთ თამბაქოს წევის შეწყვეტის გეგმის პაციენტს დაეხმარეთ თამბაქოს წევის შეწყვეტის გეგმის პაციენტს დაეხმარეთ თამბაქოს წევის შეწყვეტის გეგმის პაციენტს დაეხმარეთ თამბაქოს წევის შეწყვეტის გეგმის 
შედგენაში; ჩაუტარეთ პრაქტიკული კონსულტაციები; შედგენაში; ჩაუტარეთ პრაქტიკული კონსულტაციები; შედგენაში; ჩაუტარეთ პრაქტიკული კონსულტაციები; შედგენაში; ჩაუტარეთ პრაქტიკული კონსულტაციები; 
უზრუნველყავით სოციალური მხარდაჭერა; საჭიროების უზრუნველყავით სოციალური მხარდაჭერა; საჭიროების უზრუნველყავით სოციალური მხარდაჭერა; საჭიროების უზრუნველყავით სოციალური მხარდაჭერა; საჭიროების 
შემთხვევაში ურჩიეთ ფარმაკოთერაპია; მიაწოდეთ დამხშემთხვევაში ურჩიეთ ფარმაკოთერაპია; მიაწოდეთ დამხშემთხვევაში ურჩიეთ ფარმაკოთერაპია; მიაწოდეთ დამხშემთხვევაში ურჩიეთ ფარმაკოთერაპია; მიაწოდეთ დამხმარე მარე მარე მარე 
მასალები.მასალები.მასალები.მასალები. 

5. დაგეგმეთ: დაგეგმეთ პაციენტზე შემდგომი დაკვირვება ვიზიტების დაგეგმეთ პაციენტზე შემდგომი დაკვირვება ვიზიტების დაგეგმეთ პაციენტზე შემდგომი დაკვირვება ვიზიტების დაგეგმეთ პაციენტზე შემდგომი დაკვირვება ვიზიტების 
ან სატელეფონო კონტაქტების გზით. ან სატელეფონო კონტაქტების გზით. ან სატელეფონო კონტაქტების გზით. ან სატელეფონო კონტაქტების გზით.  

    
თამბაქოს წევის პრევენცია:    მხარი დაუჭირეთ თამბაქოს საწინააღმდეგო პოლიტიკას მხარი დაუჭირეთ თამბაქოს საწინააღმდეგო პოლიტიკას მხარი დაუჭირეთ თამბაქოს საწინააღმდეგო პოლიტიკას მხარი დაუჭირეთ თამბაქოს საწინააღმდეგო პოლიტიკას 
და პროგრამებს; მუდმივად და მრავალჯერადად, გასაგები ფორმით მიაწოდეთ და პროგრამებს; მუდმივად და მრავალჯერადად, გასაგები ფორმით მიაწოდეთ და პროგრამებს; მუდმივად და მრავალჯერადად, გასაგები ფორმით მიაწოდეთ და პროგრამებს; მუდმივად და მრავალჯერადად, გასაგები ფორმით მიაწოდეთ 
თამბაქთამბაქთამბაქთამბაქოს საწინააღმდეგო ინფორმაცია. ითანამშრომლეთ სამთავრობო ოს საწინააღმდეგო ინფორმაცია. ითანამშრომლეთ სამთავრობო ოს საწინააღმდეგო ინფორმაცია. ითანამშრომლეთ სამთავრობო ოს საწინააღმდეგო ინფორმაცია. ითანამშრომლეთ სამთავრობო 
სტრუქტურებთან, ეცადეთ მიაღწიოთ თამბაქოს წევის აკრძალვას სკოლებში, სტრუქტურებთან, ეცადეთ მიაღწიოთ თამბაქოს წევის აკრძალვას სკოლებში, სტრუქტურებთან, ეცადეთ მიაღწიოთ თამბაქოს წევის აკრძალვას სკოლებში, სტრუქტურებთან, ეცადეთ მიაღწიოთ თამბაქოს წევის აკრძალვას სკოლებში, 
საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, სამუშაო ადგილებზე; მოუწოდეთ პაციენტებს, საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, სამუშაო ადგილებზე; მოუწოდეთ პაციენტებს, საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, სამუშაო ადგილებზე; მოუწოდეთ პაციენტებს, საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, სამუშაო ადგილებზე; მოუწოდეთ პაციენტებს, 
ნუ მოსწევენ და სხვასაც ნუ მოაწევინებენ სახლში. ნუ მოსწევენ და სხვასაც ნუ მოაწევინებენ სახლში. ნუ მოსწევენ და სხვასაც ნუ მოაწევინებენ სახლში. ნუ მოსწევენ და სხვასაც ნუ მოაწევინებენ სახლში.     
    



 37

საწარმოო რისკი: განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პირველად პრევენციას, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პირველად პრევენციას, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პირველად პრევენციას, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პირველად პრევენციას, 
რაც მდგომარეობს სამუშაო ადგილზე მავნე ნივთიერებების ზემოქმედების რაც მდგომარეობს სამუშაო ადგილზე მავნე ნივთიერებების ზემოქმედების რაც მდგომარეობს სამუშაო ადგილზე მავნე ნივთიერებების ზემოქმედების რაც მდგომარეობს სამუშაო ადგილზე მავნე ნივთიერებების ზემოქმედების 
შემცირებასა და თავიდან აცილებაში. მნიშვნელოვანია აგრეთვე მეორადი პრევენცია, შემცირებასა და თავიდან აცილებაში. მნიშვნელოვანია აგრეთვე მეორადი პრევენცია, შემცირებასა და თავიდან აცილებაში. მნიშვნელოვანია აგრეთვე მეორადი პრევენცია, შემცირებასა და თავიდან აცილებაში. მნიშვნელოვანია აგრეთვე მეორადი პრევენცია, 
რაც მიიღწევა ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და დაავადების ადრაც მიიღწევა ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და დაავადების ადრაც მიიღწევა ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და დაავადების ადრაც მიიღწევა ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და დაავადების ადრეული რეული რეული რეული 
გამოვლენის გზით.გამოვლენის გზით.გამოვლენის გზით.გამოვლენის გზით.    
    
კარშიდა და კარგარეთა ჰაერის დაბინძურება:    მიიღეთ ზომები კარშიდა ჰაერის მიიღეთ ზომები კარშიდა ჰაერის მიიღეთ ზომები კარშიდა ჰაერის მიიღეთ ზომები კარშიდა ჰაერის 
საწვავის ნარჩენებით დაბინძურების შესამცირებლად, რომელიც საკვების საწვავის ნარჩენებით დაბინძურების შესამცირებლად, რომელიც საკვების საწვავის ნარჩენებით დაბინძურების შესამცირებლად, რომელიც საკვების საწვავის ნარჩენებით დაბინძურების შესამცირებლად, რომელიც საკვების 
მოსამზადებლად და გასათბობად გამოიყენება ცუდად ვენტილირებად სათავსოებში. მოსამზადებლად და გასათბობად გამოიყენება ცუდად ვენტილირებად სათავსოებში. მოსამზადებლად და გასათბობად გამოიყენება ცუდად ვენტილირებად სათავსოებში. მოსამზადებლად და გასათბობად გამოიყენება ცუდად ვენტილირებად სათავსოებში. 
ურჩიეთ პაციენტებს, ყურადღურჩიეთ პაციენტებს, ყურადღურჩიეთ პაციენტებს, ყურადღურჩიეთ პაციენტებს, ყურადღება მიაქციონ ცნობებს კარგარეთა ჰაერის ება მიაქციონ ცნობებს კარგარეთა ჰაერის ება მიაქციონ ცნობებს კარგარეთა ჰაერის ება მიაქციონ ცნობებს კარგარეთა ჰაერის 
დაბინძურების ხარისხის შესახებ, და დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე, თავი დაბინძურების ხარისხის შესახებ, და დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე, თავი დაბინძურების ხარისხის შესახებ, და დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე, თავი დაბინძურების ხარისხის შესახებ, და დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე, თავი 
აარიდონ დიდი ხნით გარეთ ყოფნას ძლიერი დაბინძურების პერიოდში. აარიდონ დიდი ხნით გარეთ ყოფნას ძლიერი დაბინძურების პერიოდში. აარიდონ დიდი ხნით გარეთ ყოფნას ძლიერი დაბინძურების პერიოდში. აარიდონ დიდი ხნით გარეთ ყოფნას ძლიერი დაბინძურების პერიოდში.     
    
 
კომპონენტი 3: ფქოდ-ის სტაბილური მიმდინარობის მართვა 
 
ფქოდ-ის სტაბილური მიმდინარეობის მართვა შემდეგი ზოგადი პრინციპების 
თანახმად ხდება: 
    

• ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრეთ დაავადების სიმძიმე, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრეთ დაავადების სიმძიმე, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრეთ დაავადების სიმძიმე, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრეთ დაავადების სიმძიმე, 
გაითვალისწინეთ სიმპტომები, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის ხარისხი, გაითვალისწინეთ სიმპტომები, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის ხარისხი, გაითვალისწინეთ სიმპტომები, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის ხარისხი, გაითვალისწინეთ სიმპტომები, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის ხარისხი, 
გამწვავებათა სიხშირე და სიმძიმე, გართულებების არსებობა, სუნთქვის გამწვავებათა სიხშირე და სიმძიმე, გართულებების არსებობა, სუნთქვის გამწვავებათა სიხშირე და სიმძიმე, გართულებების არსებობა, სუნთქვის გამწვავებათა სიხშირე და სიმძიმე, გართულებების არსებობა, სუნთქვის 
უკმარისობის არუკმარისობის არუკმარისობის არუკმარისობის არსებობა, თანმხლები დაავადებები, და ზოგადად სებობა, თანმხლები დაავადებები, და ზოგადად სებობა, თანმხლები დაავადებები, და ზოგადად სებობა, თანმხლები დაავადებები, და ზოგადად 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა.ჯანმრთელობის მდგომარეობა.ჯანმრთელობის მდგომარეობა.ჯანმრთელობის მდგომარეობა.    

• შეიმუშავეთ საფეხურებრივი მკურნალობის გეგმა, რომელიც ასახავს შეიმუშავეთ საფეხურებრივი მკურნალობის გეგმა, რომელიც ასახავს შეიმუშავეთ საფეხურებრივი მკურნალობის გეგმა, რომელიც ასახავს შეიმუშავეთ საფეხურებრივი მკურნალობის გეგმა, რომელიც ასახავს 
დაავადების სიმძიმის შეფასებას.დაავადების სიმძიმის შეფასებას.დაავადების სიმძიმის შეფასებას.დაავადების სიმძიმის შეფასებას.    

• მკურნალობის შერჩევისას გაითვალისწინეთ ეროვნული და კულტურული მკურნალობის შერჩევისას გაითვალისწინეთ ეროვნული და კულტურული მკურნალობის შერჩევისას გაითვალისწინეთ ეროვნული და კულტურული მკურნალობის შერჩევისას გაითვალისწინეთ ეროვნული და კულტურული 
თავისებურებანი, პაციენტის სურვილები დთავისებურებანი, პაციენტის სურვილები დთავისებურებანი, პაციენტის სურვილები დთავისებურებანი, პაციენტის სურვილები და შესაძლებლობები, ა შესაძლებლობები, ა შესაძლებლობები, ა შესაძლებლობები, 
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა.მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა.მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა.მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა.    

 
პაციენტის განათლება    ეხმარება პაციენტს დაავადების მართვისათვის საჭირო უნარეხმარება პაციენტს დაავადების მართვისათვის საჭირო უნარეხმარება პაციენტს დაავადების მართვისათვის საჭირო უნარეხმარება პაციენტს დაავადების მართვისათვის საჭირო უნარ----
ჩვევების ჩამოყალიბებაში, საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკეთ ჩვევების ჩამოყალიბებაში, საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკეთ ჩვევების ჩამოყალიბებაში, საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკეთ ჩვევების ჩამოყალიბებაში, საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკეთ 
გაცნობიერებაში; ამასთან ერთად, ის წარმოადგენს პაციენტის მიერ თამბაგაცნობიერებაში; ამასთან ერთად, ის წარმოადგენს პაციენტის მიერ თამბაგაცნობიერებაში; ამასთან ერთად, ის წარმოადგენს პაციენტის მიერ თამბაგაცნობიერებაში; ამასთან ერთად, ის წარმოადგენს პაციენტის მიერ თამბაქოს წევის ქოს წევის ქოს წევის ქოს წევის 
შეწყვეტის, პაციენტთან დაავადების პროგრესირების განხილვის და შესაძლო შეწყვეტის, პაციენტთან დაავადების პროგრესირების განხილვის და შესაძლო შეწყვეტის, პაციენტთან დაავადების პროგრესირების განხილვის და შესაძლო შეწყვეტის, პაციენტთან დაავადების პროგრესირების განხილვის და შესაძლო 
გამწვავებებზე უკეთესი რეაგირების ეფექტურ საშუალებას.გამწვავებებზე უკეთესი რეაგირების ეფექტურ საშუალებას.გამწვავებებზე უკეთესი რეაგირების ეფექტურ საშუალებას.გამწვავებებზე უკეთესი რეაგირების ეფექტურ საშუალებას.    
 
მედიკამენტური მკურნალობით შეიძლება მივაღწიოთ სიმპტომების პრევენციას და შეიძლება მივაღწიოთ სიმპტომების პრევენციას და შეიძლება მივაღწიოთ სიმპტომების პრევენციას და შეიძლება მივაღწიოთ სიმპტომების პრევენციას და 
კონტროლს, გამწვავებების სიხშირის და სიმძიმის შემცირებკონტროლს, გამწვავებების სიხშირის და სიმძიმის შემცირებკონტროლს, გამწვავებების სიხშირის და სიმძიმის შემცირებკონტროლს, გამწვავებების სიხშირის და სიმძიმის შემცირებას, ჯანმრთელობის ას, ჯანმრთელობის ას, ჯანმრთელობის ას, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ამტანობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ამტანობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ამტანობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ამტანობის 
გაზრდას.გაზრდას.გაზრდას.გაზრდას.    
    
ბრონქოდილატატორები: ამ მედიკამენტებს ცენტრალური როლი უჭირავთ ამ მედიკამენტებს ცენტრალური როლი უჭირავთ ამ მედიკამენტებს ცენტრალური როლი უჭირავთ ამ მედიკამენტებს ცენტრალური როლი უჭირავთ ფქოდ----ის ის ის ის 
სიმპტომების მართვაში სიმპტომების მართვაში სიმპტომების მართვაში სიმპტომების მართვაში (სქემა 5).    
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• ამ მედიკამენტებს ვუნიშნავთ “საჭიროებისას”, გარდამავალი სიმპტამ მედიკამენტებს ვუნიშნავთ “საჭიროებისას”, გარდამავალი სიმპტამ მედიკამენტებს ვუნიშნავთ “საჭიროებისას”, გარდამავალი სიმპტამ მედიკამენტებს ვუნიშნავთ “საჭიროებისას”, გარდამავალი სიმპტომების ომების ომების ომების 
მოსახსნელად და რეგულარულად, მუდმივი სიმპტომების პრევენციისა და მოსახსნელად და რეგულარულად, მუდმივი სიმპტომების პრევენციისა და მოსახსნელად და რეგულარულად, მუდმივი სიმპტომების პრევენციისა და მოსახსნელად და რეგულარულად, მუდმივი სიმპტომების პრევენციისა და 
შემცირებისთვის.  შემცირებისთვის.  შემცირებისთვის.  შემცირებისთვის.      

• არჩევანი ბეტაარჩევანი ბეტაარჩევანი ბეტაარჩევანი ბეტა----აგონისტებს, ანტიქოლინერგულ საშუალებებს და აგონისტებს, ანტიქოლინერგულ საშუალებებს და აგონისტებს, ანტიქოლინერგულ საშუალებებს და აგონისტებს, ანტიქოლინერგულ საშუალებებს და 
კომბინირებულ თერაპიას შორის დამოკიდებულია მედიკამენტების კომბინირებულ თერაპიას შორის დამოკიდებულია მედიკამენტების კომბინირებულ თერაპიას შორის დამოკიდებულია მედიკამენტების კომბინირებულ თერაპიას შორის დამოკიდებულია მედიკამენტების 
ხელმისაწვდომობაზე და პაცენტის ინდივიდუალურ რეაქციაზე, რხელმისაწვდომობაზე და პაცენტის ინდივიდუალურ რეაქციაზე, რხელმისაწვდომობაზე და პაცენტის ინდივიდუალურ რეაქციაზე, რხელმისაწვდომობაზე და პაცენტის ინდივიდუალურ რეაქციაზე, როგორც ოგორც ოგორც ოგორც 
სიმპტომების მოხსნის, ასევე გვერდითი მოვლენების თვალსაზრისით.სიმპტომების მოხსნის, ასევე გვერდითი მოვლენების თვალსაზრისით.სიმპტომების მოხსნის, ასევე გვერდითი მოვლენების თვალსაზრისით.სიმპტომების მოხსნის, ასევე გვერდითი მოვლენების თვალსაზრისით.    

• ხანმოკლე მოქმედების ბრონქოდილატატორებით რეგულარული მკურნალობა ხანმოკლე მოქმედების ბრონქოდილატატორებით რეგულარული მკურნალობა ხანმოკლე მოქმედების ბრონქოდილატატორებით რეგულარული მკურნალობა ხანმოკლე მოქმედების ბრონქოდილატატორებით რეგულარული მკურნალობა 
უფრო იაფია, მაგრამ ნაკლებად მოსახერხებელი, ვიდრე ხანგრძლივი უფრო იაფია, მაგრამ ნაკლებად მოსახერხებელი, ვიდრე ხანგრძლივი უფრო იაფია, მაგრამ ნაკლებად მოსახერხებელი, ვიდრე ხანგრძლივი უფრო იაფია, მაგრამ ნაკლებად მოსახერხებელი, ვიდრე ხანგრძლივი 
მოქმედების ბრონქოდილატატორებით მკურნალობა.მოქმედების ბრონქოდილატატორებით მკურნალობა.მოქმედების ბრონქოდილატატორებით მკურნალობა.მოქმედების ბრონქოდილატატორებით მკურნალობა.    

• სხვადასხვა მექანიზმის დასხვადასხვა მექანიზმის დასხვადასხვა მექანიზმის დასხვადასხვა მექანიზმის და    მოქმედების ხანგრძლივობის მქონე მოქმედების ხანგრძლივობის მქონე მოქმედების ხანგრძლივობის მქონე მოქმედების ხანგრძლივობის მქონე 
მედიკამენტების კომბინაციამ შეიძლება ბრონქოდილატაციის უკეთესი მედიკამენტების კომბინაციამ შეიძლება ბრონქოდილატაციის უკეთესი მედიკამენტების კომბინაციამ შეიძლება ბრონქოდილატაციის უკეთესი მედიკამენტების კომბინაციამ შეიძლება ბრონქოდილატაციის უკეთესი 
ხარისხი მოგვცეს იგივე ან ნაკლები გვერდითი მოვლენების ფონზე.ხარისხი მოგვცეს იგივე ან ნაკლები გვერდითი მოვლენების ფონზე.ხარისხი მოგვცეს იგივე ან ნაკლები გვერდითი მოვლენების ფონზე.ხარისხი მოგვცეს იგივე ან ნაკლები გვერდითი მოვლენების ფონზე.    

• თეოფილინი ეფექტური საშუალებაა თეოფილინი ეფექტური საშუალებაა თეოფილინი ეფექტური საშუალებაა თეოფილინი ეფექტური საშუალებაა ფქოდ----ის მკურნალობისთვის, მაგრამ ის მკურნალობისთვის, მაგრამ ის მკურნალობისთვის, მაგრამ ის მკურნალობისთვის, მაგრამ 
მისი მაღალი ტოქსიურობის გამო უპირატესობა მისი მაღალი ტოქსიურობის გამო უპირატესობა მისი მაღალი ტოქსიურობის გამო უპირატესობა მისი მაღალი ტოქსიურობის გამო უპირატესობა ენიჭება საინჰალაციო ენიჭება საინჰალაციო ენიჭება საინჰალაციო ენიჭება საინჰალაციო 
ბრონქოდილატატორებს.ბრონქოდილატატორებს.ბრონქოდილატატორებს.ბრონქოდილატატორებს. 

    
სქემა 5: ხშირად ხმარებადი ბრონქოდილატატორები 
 
მედიკამენტია დოზირებულ

ი 
ინჰალატორებ
ი 
(მკგ) ბ 

ნებულაიზერე
ბი (მგ)ბ 

პერორალურ
ი (მგ) ბ 

მოქმედების 
ხანგრძლივობ
ა (სთ) 

ბეტა-2-
აგონისტები 

 

 
 

 
 

 
 

 
ფენოტეროლიფენოტეროლიფენოტეროლიფენოტეროლი    100100100100----200200200200    0.50.50.50.5----2.02.02.02.0    -- 4444----6666    
სალბუტამოლი სალბუტამოლი სალბუტამოლი სალბუტამოლი 
((((ალბუტეროლი)ალბუტეროლი)ალბუტეროლი)ალბუტეროლი)გ    

100100100100----200200200200    2.52.52.52.5----5.05.05.05.0    4444    4444----6666    

ტერბუტალინიტერბუტალინიტერბუტალინიტერბუტალინი    250250250250----500500500500    5555----10101010    5555    4444----6666    
ფორმოტეროლიფორმოტეროლიფორმოტეროლიფორმოტეროლი    12121212----24242424    --------    --------    12+12+12+12+    
სალმეტეროლისალმეტეროლისალმეტეროლისალმეტეროლი    50505050----100100100100    --------    --------    12+12+12+12+    
ანტიქოლინერგულ
ი მედიკამენტები 

    

    
    

    
    

    
    

    
იპრატროპიუმის იპრატროპიუმის იპრატროპიუმის იპრატროპიუმის 
ბრომიდიბრომიდიბრომიდიბრომიდი    

40404040----80808080    0.250.250.250.25----0.50.50.50.5    --------    6666----8888    

ოქსიტროპიუმის ოქსიტროპიუმის ოქსიტროპიუმის ოქსიტროპიუმის 
ბრომიდიბრომიდიბრომიდიბრომიდი    

200200200200    -- --------    7777----9999    

მეთილქსანტინები
დ 

 

 
 

 
    

    
    

    
ამინოფილინი (SR)ამინოფილინი (SR)ამინოფილინი (SR)ამინოფილინი (SR)    -- -- 225225225225----450450450450    სხვადასხვა, სხვადასხვა, სხვადასხვა, სხვადასხვა,     

24242424----მდემდემდემდე    
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თეოფილინი თეოფილინი თეოფილინი თეოფილინი 
((((გახანგრძლივებუგახანგრძლივებუგახანგრძლივებუგახანგრძლივებუ
ლი მოქმედების) ლი მოქმედების) ლი მოქმედების) ლი მოქმედების) 
(SR)(SR)(SR)(SR)    

-- -- 100100100100----400400400400    სხვადასხვა, სხვადასხვა, სხვადასხვა, სხვადასხვა,     
24242424----მდემდემდემდე    

 
ა ყველა პროდუქტი არ მოიპოვება ყველა ქვეყანაში. ა ყველა პროდუქტი არ მოიპოვება ყველა ქვეყანაში. ა ყველა პროდუქტი არ მოიპოვება ყველა ქვეყანაში. ა ყველა პროდუქტი არ მოიპოვება ყველა ქვეყანაში.  
ბ ბეტა2ბ ბეტა2ბ ბეტა2ბ ბეტა2----აგონისტების საშუალო დოზა ინიშნაგონისტების საშუალო დოზა ინიშნაგონისტების საშუალო დოზა ინიშნაგონისტების საშუალო დოზა ინიშნება მაქსიმუმ 4ება მაქსიმუმ 4ება მაქსიმუმ 4ება მაქსიმუმ 4----ჯერ დღეში ხანმოკლე მოქმედების ჯერ დღეში ხანმოკლე მოქმედების ჯერ დღეში ხანმოკლე მოქმედების ჯერ დღეში ხანმოკლე მოქმედების 
პრეპარატებისთვის და 2პრეპარატებისთვის და 2პრეპარატებისთვის და 2პრეპარატებისთვის და 2----ჯერ დღეში ხანგრძლივი მოქმედების პრეპარატებისთვის; ჯერ დღეში ხანგრძლივი მოქმედების პრეპარატებისთვის; ჯერ დღეში ხანგრძლივი მოქმედების პრეპარატებისთვის; ჯერ დღეში ხანგრძლივი მოქმედების პრეპარატებისთვის; 
ანტიქოლინერგულ საშუალებებს ჩვეულებრივ ვუნიშნავთ 3ანტიქოლინერგულ საშუალებებს ჩვეულებრივ ვუნიშნავთ 3ანტიქოლინერგულ საშუალებებს ჩვეულებრივ ვუნიშნავთ 3ანტიქოლინერგულ საშუალებებს ჩვეულებრივ ვუნიშნავთ 3----4444----ჯერ დღეში. ჯერ დღეში. ჯერ დღეში. ჯერ დღეში.     
გ ფრჩხილებში მითითებული დასახელება გამოიყენება როგორც გენერიკული სახელწოდებგ ფრჩხილებში მითითებული დასახელება გამოიყენება როგორც გენერიკული სახელწოდებგ ფრჩხილებში მითითებული დასახელება გამოიყენება როგორც გენერიკული სახელწოდებგ ფრჩხილებში მითითებული დასახელება გამოიყენება როგორც გენერიკული სახელწოდება ა ა ა 
ჩრდილოეთ ამერიკაში.ჩრდილოეთ ამერიკაში.ჩრდილოეთ ამერიკაში.ჩრდილოეთ ამერიკაში.    
დ მეთილქსანტინები მოითხოვენ დოზის შერჩევას გვერდითი მოვლენებისა და პლაზმაში დ მეთილქსანტინები მოითხოვენ დოზის შერჩევას გვერდითი მოვლენებისა და პლაზმაში დ მეთილქსანტინები მოითხოვენ დოზის შერჩევას გვერდითი მოვლენებისა და პლაზმაში დ მეთილქსანტინები მოითხოვენ დოზის შერჩევას გვერდითი მოვლენებისა და პლაზმაში 
თეოფილინის დონის კონცენტრაციის მიხედვით.თეოფილინის დონის კონცენტრაციის მიხედვით.თეოფილინის დონის კონცენტრაციის მიხედვით.თეოფილინის დონის კონცენტრაციის მიხედვით.    
    

არ არის რეკომენდებული სტაბილური პაციენტის რეგულარული მკურნალობა არ არის რეკომენდებული სტაბილური პაციენტის რეგულარული მკურნალობა არ არის რეკომენდებული სტაბილური პაციენტის რეგულარული მკურნალობა არ არის რეკომენდებული სტაბილური პაციენტის რეგულარული მკურნალობა 
ნებულაიზერით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა აშკარაა, ნებულაიზერით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა აშკარაა, ნებულაიზერით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა აშკარაა, ნებულაიზერით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა აშკარაა, რომ ის უფრო ეფექტურია რომ ის უფრო ეფექტურია რომ ის უფრო ეფექტურია რომ ის უფრო ეფექტურია 
ვიდრე დოზირებული ინჰალატორი.ვიდრე დოზირებული ინჰალატორი.ვიდრე დოზირებული ინჰალატორი.ვიდრე დოზირებული ინჰალატორი.    

    
    

გლუკოკორტიკოსტეროიდები:    საინჰალაციო სტეროდიებით რეგულარული საინჰალაციო სტეროდიებით რეგულარული საინჰალაციო სტეროდიებით რეგულარული საინჰალაციო სტეროდიებით რეგულარული 
მკურნალობა მისაღებია მხოლოდ იმ პაციენტებში, ვისაც აღენიშნება:მკურნალობა მისაღებია მხოლოდ იმ პაციენტებში, ვისაც აღენიშნება:მკურნალობა მისაღებია მხოლოდ იმ პაციენტებში, ვისაც აღენიშნება:მკურნალობა მისაღებია მხოლოდ იმ პაციენტებში, ვისაც აღენიშნება:    

        
• სიმპტომური, დოკუმენტირებული სპირომეტრიული გაუმჯობესება სიმპტომური, დოკუმენტირებული სპირომეტრიული გაუმჯობესება სიმპტომური, დოკუმენტირებული სპირომეტრიული გაუმჯობესება სიმპტომური, დოკუმენტირებული სპირომეტრიული გაუმჯობესება 

საინჰალაციო სტეროიდების მსაინჰალაციო სტეროიდების მსაინჰალაციო სტეროიდების მსაინჰალაციო სტეროიდების მოქმედების შედეგად ან ოქმედების შედეგად ან ოქმედების შედეგად ან ოქმედების შედეგად ან     
• FEV1 <50% FEV1 <50% FEV1 <50% FEV1 <50% და განმეორებითი გამწვავებები, რომლებიც მოითხოვს და განმეორებითი გამწვავებები, რომლებიც მოითხოვს და განმეორებითი გამწვავებები, რომლებიც მოითხოვს და განმეორებითი გამწვავებები, რომლებიც მოითხოვს 

ანტიბიოტიკებით ან ორალური  სტეროიდებით მკურნალობას.ანტიბიოტიკებით ან ორალური  სტეროიდებით მკურნალობას.ანტიბიოტიკებით ან ორალური  სტეროიდებით მკურნალობას.ანტიბიოტიკებით ან ორალური  სტეროიდებით მკურნალობას.    
    
საინჰალაციო სტეროიდებით გახანგრძლივებული მკურნალობა პაციენტთა საინჰალაციო სტეროიდებით გახანგრძლივებული მკურნალობა პაციენტთა საინჰალაციო სტეროიდებით გახანგრძლივებული მკურნალობა პაციენტთა საინჰალაციო სტეროიდებით გახანგრძლივებული მკურნალობა პაციენტთა 
შერჩეულ ჯგუფში იწვევს სიმპტომების მოხსნას, მაგრამ ვერ ახდენს შერჩეულ ჯგუფში იწვევს სიმპტომების მოხსნას, მაგრამ ვერ ახდენს შერჩეულ ჯგუფში იწვევს სიმპტომების მოხსნას, მაგრამ ვერ ახდენს შერჩეულ ჯგუფში იწვევს სიმპტომების მოხსნას, მაგრამ ვერ ახდენს FEV1FEV1FEV1FEV1----ის ის ის ის 
შემცირების მოდიფიკაციას. საინჰალაციო სტეროიდების დოზადამოკიდებული შემცირების მოდიფიკაციას. საინჰალაციო სტეროიდების დოზადამოკიდებული შემცირების მოდიფიკაციას. საინჰალაციო სტეროიდების დოზადამოკიდებული შემცირების მოდიფიკაციას. საინჰალაციო სტეროიდების დოზადამოკიდებული 
ეფექტებისა და  გრძელვადიანი მკურნალობის უსაფრთხოების საკითხები ეფექტებისა და  გრძელვადიანი მკურნალობის უსაფრთხოების საკითხები ეფექტებისა და  გრძელვადიანი მკურნალობის უსაფრთხოების საკითხები ეფექტებისა და  გრძელვადიანი მკურნალობის უსაფრთხოების საკითხები ფქოდ----
ის დროს არ არის შესწავლილი. პერორალური სტეროიდებით ხანგრძლივი ის დროს არ არის შესწავლილი. პერორალური სტეროიდებით ხანგრძლივი ის დროს არ არის შესწავლილი. პერორალური სტეროიდებით ხანგრძლივი ის დროს არ არის შესწავლილი. პერორალური სტეროიდებით ხანგრძლივი 
მკურნალობა არ არის რეკომენდებული. მკურნალობა არ არის რეკომენდებული. მკურნალობა არ არის რეკომენდებული. მკურნალობა არ არის რეკომენდებული.     
    
ვაქცინები: გრიპიგრიპიგრიპიგრიპის ვაქცინები 50%ს ვაქცინები 50%ს ვაქცინები 50%ს ვაქცინები 50%----ით ამცირებს დაავადების დამძიმების და ით ამცირებს დაავადების დამძიმების და ით ამცირებს დაავადების დამძიმების და ით ამცირებს დაავადების დამძიმების და 
სიკვდილის რისკს სიკვდილის რისკს სიკვდილის რისკს სიკვდილის რისკს ფქოდ----ის მქონე პაციენტებში. ვაქცინაცია ხდება წელიწადში ის მქონე პაციენტებში. ვაქცინაცია ხდება წელიწადში ის მქონე პაციენტებში. ვაქცინაცია ხდება წელიწადში ის მქონე პაციენტებში. ვაქცინაცია ხდება წელიწადში 
ერთხელ (შემოდგომაზე) ან ორჯერ (შემოდგომაზე და ზამთარში).ერთხელ (შემოდგომაზე) ან ორჯერ (შემოდგომაზე და ზამთარში).ერთხელ (შემოდგომაზე) ან ორჯერ (შემოდგომაზე და ზამთარში).ერთხელ (შემოდგომაზე) ან ორჯერ (შემოდგომაზე და ზამთარში).    
    
ანტიბიოტიკები: რეკომენდებული არ არის, ინფექციური გამწვავების და სხვა რეკომენდებული არ არის, ინფექციური გამწვავების და სხვა რეკომენდებული არ არის, ინფექციური გამწვავების და სხვა რეკომენდებული არ არის, ინფექციური გამწვავების და სხვა 
ბაქტერბაქტერბაქტერბაქტერიული ინფექციების შემთხვევების გარდა.იული ინფექციების შემთხვევების გარდა.იული ინფექციების შემთხვევების გარდა.იული ინფექციების შემთხვევების გარდა.    
    
მუკოლიზური (მუკოკინეზური, მუკორეგულატორული) საშუალებები:    წებოვანი წებოვანი წებოვანი წებოვანი 
ნახველის მქონე პაციენტებში შეიძლება სასარგებლო იყოს, მაგრამ საერთო ნახველის მქონე პაციენტებში შეიძლება სასარგებლო იყოს, მაგრამ საერთო ნახველის მქონე პაციენტებში შეიძლება სასარგებლო იყოს, მაგრამ საერთო ნახველის მქონე პაციენტებში შეიძლება სასარგებლო იყოს, მაგრამ საერთო 
ეფექტურობა ძალიან მცირეა. რეკომენდებული არ არის.ეფექტურობა ძალიან მცირეა. რეკომენდებული არ არის.ეფექტურობა ძალიან მცირეა. რეკომენდებული არ არის.ეფექტურობა ძალიან მცირეა. რეკომენდებული არ არის.    
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ხველის საწინააღმდეგო საშუალებები: სსსსტაბილური ტაბილური ტაბილური ტაბილური ფქოდ----ის დროს მათი ის დროს მათი ის დროს მათი ის დროს მათი 
რეგულარული გამოყენება წინააღმდეგნაჩვენებია.რეგულარული გამოყენება წინააღმდეგნაჩვენებია.რეგულარული გამოყენება წინააღმდეგნაჩვენებია.რეგულარული გამოყენება წინააღმდეგნაჩვენებია.    
    
სუნთქვის სტიმულატორები:    რეგულარული გამოყენება არ არის რეგულარული გამოყენება არ არის რეგულარული გამოყენება არ არის რეგულარული გამოყენება არ არის 
რეკომენდებული. რეკომენდებული. რეკომენდებული. რეკომენდებული.     
    
    

არამედიკამენტური მკურნალობა მოიცავს რეაბილიტაციას, ოქსიგენოთერაპიას და მოიცავს რეაბილიტაციას, ოქსიგენოთერაპიას და მოიცავს რეაბილიტაციას, ოქსიგენოთერაპიას და მოიცავს რეაბილიტაციას, ოქსიგენოთერაპიას და 
ოპერაციულ მკურნალობას.ოპერაციულ მკურნალობას.ოპერაციულ მკურნალობას.ოპერაციულ მკურნალობას.    

    
სარეაბილიტაციო პროგრამები უნდა მოიცავდეს როგორც მინიმუმ:უნდა მოიცავდეს როგორც მინიმუმ:უნდა მოიცავდეს როგორც მინიმუმ:უნდა მოიცავდეს როგორც მინიმუმ:    

• ვარჯიშსვარჯიშსვარჯიშსვარჯიშს    
• კონსულტაციებს კვების შესახებკონსულტაციებს კვების შესახებკონსულტაციებს კვების შესახებკონსულტაციებს კვების შესახებ    
• პაციენტის განათლებასპაციენტის განათლებასპაციენტის განათლებასპაციენტის განათლებას    

    
    

პულმონური რეაბილიტაციის მიზანია სიმპტომების შემცირება, სიცოცხლის 
ხარისხის გაუმჯობესება, ყოველდღიურ აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხის 
გაზრდა. 

    
ვარჯიში სასარგვარჯიში სასარგვარჯიში სასარგვარჯიში სასარგებლოა დაავადების ნებისმიერ სტადიაზე, იზრდება ფიზიკური ებლოა დაავადების ნებისმიერ სტადიაზე, იზრდება ფიზიკური ებლოა დაავადების ნებისმიერ სტადიაზე, იზრდება ფიზიკური ებლოა დაავადების ნებისმიერ სტადიაზე, იზრდება ფიზიკური 
დატვირთვის ამტანობა და უმჯობესდება ქოშინის და დაღლილობის სიმპტომები. დატვირთვის ამტანობა და უმჯობესდება ქოშინის და დაღლილობის სიმპტომები. დატვირთვის ამტანობა და უმჯობესდება ქოშინის და დაღლილობის სიმპტომები. დატვირთვის ამტანობა და უმჯობესდება ქოშინის და დაღლილობის სიმპტომები. 
დადებითი შედეგი აღინიშნება თუნდაც ერთი სარეაბილიტაციო პროგრამის დადებითი შედეგი აღინიშნება თუნდაც ერთი სარეაბილიტაციო პროგრამის დადებითი შედეგი აღინიშნება თუნდაც ერთი სარეაბილიტაციო პროგრამის დადებითი შედეგი აღინიშნება თუნდაც ერთი სარეაბილიტაციო პროგრამის 
შემდეგ, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს სტაციონარულ ან ამბულატორიულ შემდეგ, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს სტაციონარულ ან ამბულატორიულ შემდეგ, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს სტაციონარულ ან ამბულატორიულ შემდეგ, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს სტაციონარულ ან ამბულატორიულ 
პირობებპირობებპირობებპირობებში, ან ბინაზე.ში, ან ბინაზე.ში, ან ბინაზე.ში, ან ბინაზე.    
 
ოქსიგენოთერაპია:    ჟანგბადის ხანგრძლივად გამოყენება (> 15სთ დღეჟანგბადის ხანგრძლივად გამოყენება (> 15სთ დღეჟანგბადის ხანგრძლივად გამოყენება (> 15სთ დღეჟანგბადის ხანგრძლივად გამოყენება (> 15სთ დღე----ღამეში) ღამეში) ღამეში) ღამეში) 
სუნთქვის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტებში ზრდის სიცოცხლის სუნთქვის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტებში ზრდის სიცოცხლის სუნთქვის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტებში ზრდის სიცოცხლის სუნთქვის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტებში ზრდის სიცოცხლის 
ხანგრძლივობას, დადებით გავლენას ახდენს ფილტვის არტერიის წნევაზე, ხანგრძლივობას, დადებით გავლენას ახდენს ფილტვის არტერიის წნევაზე, ხანგრძლივობას, დადებით გავლენას ახდენს ფილტვის არტერიის წნევაზე, ხანგრძლივობას, დადებით გავლენას ახდენს ფილტვის არტერიის წნევაზე, 
პოლიციტემიაზე (ჰემატოკრიტი> 55%), უმჯობეპოლიციტემიაზე (ჰემატოკრიტი> 55%), უმჯობეპოლიციტემიაზე (ჰემატოკრიტი> 55%), უმჯობეპოლიციტემიაზე (ჰემატოკრიტი> 55%), უმჯობესდება ფიზიკური დატვირთვის სდება ფიზიკური დატვირთვის სდება ფიზიკური დატვირთვის სდება ფიზიკური დატვირთვის 
მიმართ ამტანობა, ფილტვის მექანიკა ცნობიერების მდგომარეობა.მიმართ ამტანობა, ფილტვის მექანიკა ცნობიერების მდგომარეობა.მიმართ ამტანობა, ფილტვის მექანიკა ცნობიერების მდგომარეობა.მიმართ ამტანობა, ფილტვის მექანიკა ცნობიერების მდგომარეობა.    
 
ოქსიგენოთერაპიის მიზანია, გავზარდოთ PaO2 საბაზისო მაჩვენებელი სულ ცოტა 
8,0 კპა-მდე მაინც (60 მმ ვწყ.სვ.) მოსვენებულ მდგომარეობაში ზღვის დონეზე 
სუნთქვისას, და/ან SaO2  90%-მდე  მაინც, რაც უზრუნველყოფს ადექვატურ 
ოქსიგენაციას და სასიცოცხლო ორგანოების ფუნქციის შენარჩუნებას. 

    
    
ოქსიგენოთერაპიას ვუნიშნავთ პაციენტების დაავადების მესამე (მძიმე) სტადიაში, იმ ოქსიგენოთერაპიას ვუნიშნავთ პაციენტების დაავადების მესამე (მძიმე) სტადიაში, იმ ოქსიგენოთერაპიას ვუნიშნავთ პაციენტების დაავადების მესამე (მძიმე) სტადიაში, იმ ოქსიგენოთერაპიას ვუნიშნავთ პაციენტების დაავადების მესამე (მძიმე) სტადიაში, იმ 
შემთხვევაში, თუ:შემთხვევაში, თუ:შემთხვევაში, თუ:შემთხვევაში, თუ:    

• Pa02 Pa02 Pa02 Pa02 უდრის ან ნაკლებია 7,3 კპა (55 მმ ვწყ.სვ.) ან SaO2 უდრუდრის ან ნაკლებია 7,3 კპა (55 მმ ვწყ.სვ.) ან SaO2 უდრუდრის ან ნაკლებია 7,3 კპა (55 მმ ვწყ.სვ.) ან SaO2 უდრუდრის ან ნაკლებია 7,3 კპა (55 მმ ვწყ.სვ.) ან SaO2 უდრის ან ნაკლებია ის ან ნაკლებია ის ან ნაკლებია ის ან ნაკლებია 
88%, 88%, 88%, 88%, ჰიპერკაპნიით, ან მის გარეშე; ანჰიპერკაპნიით, ან მის გარეშე; ანჰიპერკაპნიით, ან მის გარეშე; ანჰიპერკაპნიით, ან მის გარეშე; ან    

• Pa02 Pa02 Pa02 Pa02 მაჩვენებელი არის 7,3 კპა (55 მმ ვწყ.სვ.) და 8,0 კპა (60 მმ ვწყ.სვ.) შორის, ან მაჩვენებელი არის 7,3 კპა (55 მმ ვწყ.სვ.) და 8,0 კპა (60 მმ ვწყ.სვ.) შორის, ან მაჩვენებელი არის 7,3 კპა (55 მმ ვწყ.სვ.) და 8,0 კპა (60 მმ ვწყ.სვ.) შორის, ან მაჩვენებელი არის 7,3 კპა (55 მმ ვწყ.სვ.) და 8,0 კპა (60 მმ ვწყ.სვ.) შორის, ან 
SaO2 SaO2 SaO2 SaO2 არის 89%, და სახეზეა პულმონური ჰიპერტენზია, პერიფერიული არის 89%, და სახეზეა პულმონური ჰიპერტენზია, პერიფერიული არის 89%, და სახეზეა პულმონური ჰიპერტენზია, პერიფერიული არის 89%, და სახეზეა პულმონური ჰიპერტენზია, პერიფერიული 
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შეშუპება, რომელიც გულის შეგუბებით უკმარისობაზე მიუთითებს, ანშეშუპება, რომელიც გულის შეგუბებით უკმარისობაზე მიუთითებს, ანშეშუპება, რომელიც გულის შეგუბებით უკმარისობაზე მიუთითებს, ანშეშუპება, რომელიც გულის შეგუბებით უკმარისობაზე მიუთითებს, ან    
პოლიციტემია. პოლიციტემია. პოლიციტემია. პოლიციტემია.     

    
    
ოპერაციული მკურნალობა:    ფქოდ----ის მძიმე მიმდინარეობის (მესამე სტადია) მქონე ის მძიმე მიმდინარეობის (მესამე სტადია) მქონე ის მძიმე მიმდინარეობის (მესამე სტადია) მქონე ის მძიმე მიმდინარეობის (მესამე სტადია) მქონე 
პაციენტებში შეიძლება დაისვას საკითხი ბულექტომიის და ფილტვის გადანერგვის პაციენტებში შეიძლება დაისვას საკითხი ბულექტომიის და ფილტვის გადანერგვის პაციენტებში შეიძლება დაისვას საკითხი ბულექტომიის და ფილტვის გადანერგვის პაციენტებში შეიძლება დაისვას საკითხი ბულექტომიის და ფილტვის გადანერგვის 
შესახებ.შესახებ.შესახებ.შესახებ.    
    
ფქოდ-ის სტაბილური მიმდინარეობის მართვაში ფილტვის მექანიკური 
ვენტილაციის დადებითი როლის დამაჯერებელი დასაბუთება არ არსებობს. 
    
    
ფქოდ----ის თითოეული სტადიის მოკლე დახასიათება და რეკომენდებული ის თითოეული სტადიის მოკლე დახასიათება და რეკომენდებული ის თითოეული სტადიის მოკლე დახასიათება და რეკომენდებული ის თითოეული სტადიის მოკლე დახასიათება და რეკომენდებული 
მკურნალობა მოცემულია მკურნალობა მოცემულია მკურნალობა მოცემულია მკურნალობა მოცემულია მე-6 სქემაზე.  
    

სქემა 6: ფქოდ-ის მკურნალობა სტადიების მიხედვით 
სტადია დახასიათება რეკომენდებული მკურნალობა 
ყველა     

    
რისკრისკრისკრისკ----ფაქტორების ფაქტორების ფაქტორების ფაქტორების თავიდან აცილებათავიდან აცილებათავიდან აცილებათავიდან აცილება    
გრიპის ვაქცინაციაგრიპის ვაქცინაციაგრიპის ვაქცინაციაგრიპის ვაქცინაცია    

სტადია 
0:  
რისკის 
ჯგუფი 

ქრონიკული ქრონიკული ქრონიკული ქრონიკული 
სიმპტომები სიმპტომები სიმპტომები სიმპტომები     
((((ხველა, ნახველი)ხველა, ნახველი)ხველა, ნახველი)ხველა, ნახველი)    
რისკრისკრისკრისკ----ფაქტორების ფაქტორების ფაქტორების ფაქტორების 
არსებობა არსებობა არსებობა არსებობა 
ნორმალური ნორმალური ნორმალური ნორმალური 
სპირომეტრიული სპირომეტრიული სპირომეტრიული სპირომეტრიული 
მაჩვენებლებიმაჩვენებლებიმაჩვენებლებიმაჩვენებლები    

    
    

სტადია I:  
მსუბუქი 
ფქოდ    

FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%    
FEV1FEV1FEV1FEV1≥≥≥≥    მოსალ. 80%მოსალ. 80%მოსალ. 80%მოსალ. 80%  
სიმპტომები სიმპტომები სიმპტომები სიმპტომები 
შეიძლება არ შეიძლება არ შეიძლება არ შეიძლება არ 
აღინიშნებოდესაღინიშნებოდესაღინიშნებოდესაღინიშნებოდეს    

სსსსაჭიროების შემთხვევაში ხანმოკლე მოქმედების აჭიროების შემთხვევაში ხანმოკლე მოქმედების აჭიროების შემთხვევაში ხანმოკლე მოქმედების აჭიროების შემთხვევაში ხანმოკლე მოქმედების 
ბრონქოდილატატორებიბრონქოდილატატორებიბრონქოდილატატორებიბრონქოდილატატორები    

სტადია 
II: 
საშუალო 
სიმძიმის 
ფქოდ* 

IIა: 
FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%    
50% 50% 50% 50% ≤≤≤≤ FEV1 < 80% FEV1 < 80% FEV1 < 80% FEV1 < 80%    
სიმპტომები სიმპტომები სიმპტომები სიმპტომები 
შეიძლება არ შეიძლება არ შეიძლება არ შეიძლება არ 
აღინიშნებოდესაღინიშნებოდესაღინიშნებოდესაღინიშნებოდეს    
    

რეგულარული რეგულარული რეგულარული რეგულარული 
მკურნალობა ერთი მკურნალობა ერთი მკურნალობა ერთი მკურნალობა ერთი     
ან რამდენიმე ან რამდენიმე ან რამდენიმე ან რამდენიმე 
ბრონქოდილატატორიბრონქოდილატატორიბრონქოდილატატორიბრონქოდილატატორი
თთთთ    
    
რეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაცია    

საინჰალაციო საინჰალაციო საინჰალაციო საინჰალაციო 
სსსსტეროდიები იმ ტეროდიები იმ ტეროდიები იმ ტეროდიები იმ 
შემთხვევაში, თუ  შემთხვევაში, თუ  შემთხვევაში, თუ  შემთხვევაში, თუ  
აღინიშნება აღინიშნება აღინიშნება აღინიშნება 
მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი 
გაუმჯობესება გაუმჯობესება გაუმჯობესება გაუმჯობესება 
სიმპტომების ან ფილტვის სიმპტომების ან ფილტვის სიმპტომების ან ფილტვის სიმპტომების ან ფილტვის 
ფუნქციური ფუნქციური ფუნქციური ფუნქციური 
მაჩვენებლების მხრივმაჩვენებლების მხრივმაჩვენებლების მხრივმაჩვენებლების მხრივ    
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    IIბ: 
FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%    
30% 30% 30% 30% ≤≤≤≤  FEV1 < 50%  FEV1 < 50%  FEV1 < 50%  FEV1 < 50%    
სიმპტომები სიმპტომები სიმპტომები სიმპტომები 
შეიძლება არ შეიძლება არ შეიძლება არ შეიძლება არ 
აღინიშნებოდესაღინიშნებოდესაღინიშნებოდესაღინიშნებოდეს    
    

რეგულარული რეგულარული რეგულარული რეგულარული 
მკურნალობა ერთი მკურნალობა ერთი მკურნალობა ერთი მკურნალობა ერთი     
ან რამდენიმე ან რამდენიმე ან რამდენიმე ან რამდენიმე 
ბრონქოდილატატორიბრონქოდილატატორიბრონქოდილატატორიბრონქოდილატატორი
თთთთ    
    
რეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაცია    

საინჰალაციო საინჰალაციო საინჰალაციო საინჰალაციო 
სტეროიდები იმ სტეროიდები იმ სტეროიდები იმ სტეროიდები იმ 
შემთხვევაში, თუ  შემთხვევაში, თუ  შემთხვევაში, თუ  შემთხვევაში, თუ  
აღინიშნება აღინიშნება აღინიშნება აღინიშნება 
მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი 
გაუმჯობესება გაუმჯობესება გაუმჯობესება გაუმჯობესება 
სიმპტომების ან ფილტვის სიმპტომების ან ფილტვის სიმპტომების ან ფილტვის სიმპტომების ან ფილტვის 
ფუნქციური ფუნქციური ფუნქციური ფუნქციური 
მაჩვენებლების მხრივ, ან მაჩვენებლების მხრივ, ან მაჩვენებლების მხრივ, ან მაჩვენებლების მხრივ, ან 
ხშირი გამწვავებების ხშირი გამწვავებების ხშირი გამწვავებების ხშირი გამწვავებების 
არსებობისასარსებობისასარსებობისასარსებობისას    

სტადია 
III:  
მძიმე 
ფქოდ    

FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%FEV1/FVC< 70%    
FEV1<30%FEV1<30%FEV1<30%FEV1<30%    
სახეზეა სუნთქვის სახეზეა სუნთქვის სახეზეა სუნთქვის სახეზეა სუნთქვის 
უკმარიუკმარიუკმარიუკმარისობა ან სობა ან სობა ან სობა ან 
გულის გულის გულის გულის 
მარჯვენამხრივი მარჯვენამხრივი მარჯვენამხრივი მარჯვენამხრივი 
უკმარისობა უკმარისობა უკმარისობა უკმარისობა     

რეგულარული მკურნალობა ერთი ან რამდენიმე რეგულარული მკურნალობა ერთი ან რამდენიმე რეგულარული მკურნალობა ერთი ან რამდენიმე რეგულარული მკურნალობა ერთი ან რამდენიმე 
ბრონქოდილატატორითბრონქოდილატატორითბრონქოდილატატორითბრონქოდილატატორით    
საინჰალაციო სტეროიდები იმ შემთხვევაში, თუ  საინჰალაციო სტეროიდები იმ შემთხვევაში, თუ  საინჰალაციო სტეროიდები იმ შემთხვევაში, თუ  საინჰალაციო სტეროიდები იმ შემთხვევაში, თუ  
აღინიშნება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აღინიშნება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აღინიშნება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აღინიშნება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 
სიმპტომების ან ფილტვის ფუნქციური სიმპტომების ან ფილტვის ფუნქციური სიმპტომების ან ფილტვის ფუნქციური სიმპტომების ან ფილტვის ფუნქციური 
მაჩვენებლების მხრივ, ან ხშირი გამწვავებებისმაჩვენებლების მხრივ, ან ხშირი გამწვავებებისმაჩვენებლების მხრივ, ან ხშირი გამწვავებებისმაჩვენებლების მხრივ, ან ხშირი გამწვავებების    
არსებობისასარსებობისასარსებობისასარსებობისას    
გართულებების მკურნალობაგართულებების მკურნალობაგართულებების მკურნალობაგართულებების მკურნალობა    
რეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაცია    
სუნთქვის უკმარისობის შემთხვევაში სუნთქვის უკმარისობის შემთხვევაში სუნთქვის უკმარისობის შემთხვევაში სუნთქვის უკმარისობის შემთხვევაში 
გრძელვადიანი ოქსიგენოთერაპიაგრძელვადიანი ოქსიგენოთერაპიაგრძელვადიანი ოქსიგენოთერაპიაგრძელვადიანი ოქსიგენოთერაპია    
გასათვალისწინებელია ოპერაციული მკურნალობაგასათვალისწინებელია ოპერაციული მკურნალობაგასათვალისწინებელია ოპერაციული მკურნალობაგასათვალისწინებელია ოპერაციული მკურნალობა  

    
****საშუალო სიმძიმის საშუალო სიმძიმის საშუალო სიმძიმის საშუალო სიმძიმის ფქოდ    იყოფა IIა და II ბ სტადიებად, რაც ასახავს იმ ფაქტს, იყოფა IIა და II ბ სტადიებად, რაც ასახავს იმ ფაქტს, იყოფა IIა და II ბ სტადიებად, რაც ასახავს იმ ფაქტს, იყოფა IIა და II ბ სტადიებად, რაც ასახავს იმ ფაქტს, 
რომ გაწვავებები უფრო ხშირარომ გაწვავებები უფრო ხშირარომ გაწვავებები უფრო ხშირარომ გაწვავებები უფრო ხშირად აღინიშნება იმ პაციენტებში, რომელთა FEV1<50%დ აღინიშნება იმ პაციენტებში, რომელთა FEV1<50%დ აღინიშნება იმ პაციენტებში, რომელთა FEV1<50%დ აღინიშნება იმ პაციენტებში, რომელთა FEV1<50%    
 
 
კომპონენტი 4: გამწვავებების მკურნალობა 
 
ფქოდ-ს ხშირად თან ახავს პერიოდული გამწვავებები. გამწვავების მიზეზი 
შეიძლება იყოს ტრაქეობრონქული ხის ინფექცია, ან ჰაერის დაბინძურების 
მომატება, მაგრამ გამწვავებათა დაახლოებით მესამედის მიზეზის 
იდენტიფიკაცია ვერ ხერხდება.  
 
 
როგორ შევაფასოთ გამწვავების სიმძიმე.  
 
ფილტვის ფუნქციური ტესტები (მძიმე ავადმყოფებში შეიძლება გაჭირდეს მათი ფილტვის ფუნქციური ტესტები (მძიმე ავადმყოფებში შეიძლება გაჭირდეს მათი ფილტვის ფუნქციური ტესტები (მძიმე ავადმყოფებში შეიძლება გაჭირდეს მათი ფილტვის ფუნქციური ტესტები (მძიმე ავადმყოფებში შეიძლება გაჭირდეს მათი 
ჩატარება):ჩატარება):ჩატარება):ჩატარება):    
    

• PEF < 100 PEF < 100 PEF < 100 PEF < 100 ლ/წთ ან FEV1 < 1ლ მიუთითებს მძიმე გამწვავებაზე. ლ/წთ ან FEV1 < 1ლ მიუთითებს მძიმე გამწვავებაზე. ლ/წთ ან FEV1 < 1ლ მიუთითებს მძიმე გამწვავებაზე. ლ/წთ ან FEV1 < 1ლ მიუთითებს მძიმე გამწვავებაზე.     
    
            აირების გაზომვა არაირების გაზომვა არაირების გაზომვა არაირების გაზომვა არტერიულ სისხლში (საავადმყოფოს პირობებში):ტერიულ სისხლში (საავადმყოფოს პირობებში):ტერიულ სისხლში (საავადმყოფოს პირობებში):ტერიულ სისხლში (საავადმყოფოს პირობებში):    



 43

    
• PaO2 < 8,0 PaO2 < 8,0 PaO2 < 8,0 PaO2 < 8,0 კპა (60 მმ ვწყ.სვ.) და/ან SaO2 < 90% ოთახის ჰაერით სუნთქვისას კპა (60 მმ ვწყ.სვ.) და/ან SaO2 < 90% ოთახის ჰაერით სუნთქვისას კპა (60 მმ ვწყ.სვ.) და/ან SaO2 < 90% ოთახის ჰაერით სუნთქვისას კპა (60 მმ ვწყ.სვ.) და/ან SaO2 < 90% ოთახის ჰაერით სუნთქვისას 

მიუთითებს სუნთქვის უკმარისობაზე. მიუთითებს სუნთქვის უკმარისობაზე. მიუთითებს სუნთქვის უკმარისობაზე. მიუთითებს სუნთქვის უკმარისობაზე.     
• PaO2 < 6,7 PaO2 < 6,7 PaO2 < 6,7 PaO2 < 6,7 კპა (50 მმ ვწყ.სვ.), PaCO2 > 9,3 კპა (70 მმ ვწყ.სვ.) და pH < 7,30 კპა (50 მმ ვწყ.სვ.), PaCO2 > 9,3 კპა (70 მმ ვწყ.სვ.) და pH < 7,30 კპა (50 მმ ვწყ.სვ.), PaCO2 > 9,3 კპა (70 მმ ვწყ.სვ.) და pH < 7,30 კპა (50 მმ ვწყ.სვ.), PaCO2 > 9,3 კპა (70 მმ ვწყ.სვ.) და pH < 7,30 

მიუთითებს, რომ პაციენტის სიცოცმიუთითებს, რომ პაციენტის სიცოცმიუთითებს, რომ პაციენტის სიცოცმიუთითებს, რომ პაციენტის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და ხლეს საფრთხე ემუქრება და ხლეს საფრთხე ემუქრება და ხლეს საფრთხე ემუქრება და 
აუცილებელია პაციენტის მონიტორინგი, ან ინტენსიური მკურნალობის აუცილებელია პაციენტის მონიტორინგი, ან ინტენსიური მკურნალობის აუცილებელია პაციენტის მონიტორინგი, ან ინტენსიური მკურნალობის აუცილებელია პაციენტის მონიტორინგი, ან ინტენსიური მკურნალობის 
პალატაში მოთავსება. პალატაში მოთავსება. პალატაში მოთავსება. პალატაში მოთავსება.     

    
გულგულგულგულ----მკერდის რენტგენოგრაფია: გულმკერდის რენტგენოგრაფია: გულმკერდის რენტგენოგრაფია: გულმკერდის რენტგენოგრაფია: გულ----მკერდის რენტგენოგრაფია წინამკერდის რენტგენოგრაფია წინამკერდის რენტგენოგრაფია წინამკერდის რენტგენოგრაფია წინა----უკანა და უკანა და უკანა და უკანა და 
ლატერალურ პროექციებში საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ გართულებები, ლატერალურ პროექციებში საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ გართულებები, ლატერალურ პროექციებში საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ გართულებები, ლატერალურ პროექციებში საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ გართულებები, 
მაგალითად პმაგალითად პმაგალითად პმაგალითად პნევმონია, ან გამოვრიცხოთ ალტერნატიული დიაგნოზი, რომელიც ნევმონია, ან გამოვრიცხოთ ალტერნატიული დიაგნოზი, რომელიც ნევმონია, ან გამოვრიცხოთ ალტერნატიული დიაგნოზი, რომელიც ნევმონია, ან გამოვრიცხოთ ალტერნატიული დიაგნოზი, რომელიც 
შეიძლება გამწვავების სახით ინიღბებოდეს. შეიძლება გამწვავების სახით ინიღბებოდეს. შეიძლება გამწვავების სახით ინიღბებოდეს. შეიძლება გამწვავების სახით ინიღბებოდეს.     

    
ეკგ: გვეხმარება მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის, არითმიების და იშემიის ეკგ: გვეხმარება მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის, არითმიების და იშემიის ეკგ: გვეხმარება მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის, არითმიების და იშემიის ეკგ: გვეხმარება მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის, არითმიების და იშემიის 
გამოვლენაში.გამოვლენაში.გამოვლენაში.გამოვლენაში.    

    
            სხვა ლაბორატორიული გამოკვლევები:სხვა ლაბორატორიული გამოკვლევები:სხვა ლაბორატორიული გამოკვლევები:სხვა ლაბორატორიული გამოკვლევები:    

    
• თუ საწყისი ანტიბიოტიკოთერაპია უშედეგოთუ საწყისი ანტიბიოტიკოთერაპია უშედეგოთუ საწყისი ანტიბიოტიკოთერაპია უშედეგოთუ საწყისი ანტიბიოტიკოთერაპია უშედეგოა, ინფექციის ა, ინფექციის ა, ინფექციის ა, ინფექციის 

ინდეტიფიკაციის მიზნით სასურველია ნახველის დათესვა და ინდეტიფიკაციის მიზნით სასურველია ნახველის დათესვა და ინდეტიფიკაციის მიზნით სასურველია ნახველის დათესვა და ინდეტიფიკაციის მიზნით სასურველია ნახველის დათესვა და 
ანტიბიოტიკოგრამის გაკეთება.ანტიბიოტიკოგრამის გაკეთება.ანტიბიოტიკოგრამის გაკეთება.ანტიბიოტიკოგრამის გაკეთება.    

    
• ელექტროლიტური დარღვევების, დიაბეტის და არასრულფასოვანი ელექტროლიტური დარღვევების, დიაბეტის და არასრულფასოვანი ელექტროლიტური დარღვევების, დიაბეტის და არასრულფასოვანი ელექტროლიტური დარღვევების, დიაბეტის და არასრულფასოვანი 

კვების გამოსავლენად მიზანშეწონილია ბიოქიმიური გამოკვლევები.კვების გამოსავლენად მიზანშეწონილია ბიოქიმიური გამოკვლევები.კვების გამოსავლენად მიზანშეწონილია ბიოქიმიური გამოკვლევები.კვების გამოსავლენად მიზანშეწონილია ბიოქიმიური გამოკვლევები.    
    
 
ფქოდ-ის საბოლოო სტადიას ბინაზე ვუმკურნალოთ თუ  საავადმყოფოში? 
 
ფქოდ-ის გამწვავებებით დაღუპვის რისკი მჭიდროდ არის დაკავშირებული 
სუნთქვითი აციდოზის განვითარებასთან, მძიმე თანმხლები დაავადებების 
არსებობასთან, მექანიკური ვენტილაციის აუცილებლობასთან. ზემოთაღნიშნულის 
გარეშე სიკვდილის რისკი მაღალი არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფქოდ-ის 
მძიმე მიმდინარეობისას ხშირად მაინც საჭიროა ჰოსპიტალიზაცია. ასეთი 
პაციენტების თავიდან ბოლომდე ბინაზე მკურნალობის მცდელობა შედარებით 
წარუმატებელი აღმოჩნდა; ბევრად უფრო ეფექტურია საწყისი გადაუდებელი 
დახმარების შემდეგ ბინაზე დაბრუნება კარგი სოციალური მხარდაჭერის და 
სამედიცინო ზედამხედველობის პირობებში. თუმცა, აღნიშნულ მიდგომათა ხარჯ-
ეფექტურობის დეტალური ანალიზი ჯერ არ შესრულებულა.  
 
 
ბინაზე მკურნალობა 
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ბრონქოდილატატორები:    გაზარდეთ ბრონქოდილატაციური თერაპიის დოზა და/ან გაზარდეთ ბრონქოდილატაციური თერაპიის დოზა და/ან გაზარდეთ ბრონქოდილატაციური თერაპიის დოზა და/ან გაზარდეთ ბრონქოდილატაციური თერაპიის დოზა და/ან 
სიხშირე. სიხშირე. სიხშირე. სიხშირე. თუ მანამდე არ იყო გამოყენებული, მკურნალობაში ჩართეთ თუ მანამდე არ იყო გამოყენებული, მკურნალობაში ჩართეთ თუ მანამდე არ იყო გამოყენებული, მკურნალობაში ჩართეთ თუ მანამდე არ იყო გამოყენებული, მკურნალობაში ჩართეთ 
ანტიქოლინერგული პრეპარატებიც, სიმპტომების გაუმჯობესებამდე. ანტიქოლინერგული პრეპარატებიც, სიმპტომების გაუმჯობესებამდე. ანტიქოლინერგული პრეპარატებიც, სიმპტომების გაუმჯობესებამდე. ანტიქოლინერგული პრეპარატებიც, სიმპტომების გაუმჯობესებამდე.     
 
გლუკოკორტიკოსტეროიდები: თუ FEV1 საბაზისო მაჩვენებელი <50%, თუ FEV1 საბაზისო მაჩვენებელი <50%, თუ FEV1 საბაზისო მაჩვენებელი <50%, თუ FEV1 საბაზისო მაჩვენებელი <50%, 
ბრონქოდილატაციურ თერაპიას დაამატეთ 40 მგ პრედნიზოლონი პერორალურად 10 ბრონქოდილატაციურ თერაპიას დაამატეთ 40 მგ პრედნიზოლონი პერორალურად 10 ბრონქოდილატაციურ თერაპიას დაამატეთ 40 მგ პრედნიზოლონი პერორალურად 10 ბრონქოდილატაციურ თერაპიას დაამატეთ 40 მგ პრედნიზოლონი პერორალურად 10 
დღის მანძილზე.დღის მანძილზე.დღის მანძილზე.დღის მანძილზე.    
    
ანტიბიოტიკები:    თუ ნახველი დიდი რაოდენობითაა და ჩირქოვანია, დაუნიშნეთ თუ ნახველი დიდი რაოდენობითაა და ჩირქოვანია, დაუნიშნეთ თუ ნახველი დიდი რაოდენობითაა და ჩირქოვანია, დაუნიშნეთ თუ ნახველი დიდი რაოდენობითაა და ჩირქოვანია, დაუნიშნეთ 
ანტიბიოტიკები გამწვავებების გამომწვევი ძირითადი პათოგენური ფლორის და ანტიბიოტიკები გამწვავებების გამომწვევი ძირითადი პათოგენური ფლორის და ანტიბიოტიკები გამწვავებების გამომწვევი ძირითადი პათოგენური ფლორის და ანტიბიოტიკები გამწვავებების გამომწვევი ძირითადი პათოგენური ფლორის და 
ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის მიხედვით.ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის მიხედვით.ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის მიხედვით.ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის მიხედვით.    
    
    
მკურნალობა საავადმყოფოში:  
    
პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ მე-7 სქემაზე    ჩამოთვლილი ნიშნები, ჩამოთვლილი ნიშნები, ჩამოთვლილი ნიშნები, ჩამოთვლილი ნიშნები, 
ექვემდებარებიან ჰოსპიტალიზაციას.ექვემდებარებიან ჰოსპიტალიზაციას.ექვემდებარებიან ჰოსპიტალიზაციას.ექვემდებარებიან ჰოსპიტალიზაციას.    
 
ფქოდ----ის გამწვავებისას ჰოსპიტალიზაციის და შემდგომი მკურნალობის ჩვენებები ის გამწვავებისას ჰოსპიტალიზაციის და შემდგომი მკურნალობის ჩვენებები ის გამწვავებისას ჰოსპიტალიზაციის და შემდგომი მკურნალობის ჩვენებები ის გამწვავებისას ჰოსპიტალიზაციის და შემდგომი მკურნალობის ჩვენებები 
დამოკიდებულია ადგილობრივ რესურსებზე და ადგილობრივი საავადმყოფოს დამოკიდებულია ადგილობრივ რესურსებზე და ადგილობრივი საავადმყოფოს დამოკიდებულია ადგილობრივ რესურსებზე და ადგილობრივი საავადმყოფოს დამოკიდებულია ადგილობრივ რესურსებზე და ადგილობრივი საავადმყოფოს 
შესაძლებლობებზე. შესაძლებლობებზე. შესაძლებლობებზე. შესაძლებლობებზე.     
    

სქემა 7: ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებები გამწვავებების დროს    
• სიმპტომების ინტენსივობის სიმპტომების ინტენსივობის სიმპტომების ინტენსივობის სიმპტომების ინტენსივობის 

მნიშვნელოვანი გაზრდა, მნიშვნელოვანი გაზრდა, მნიშვნელოვანი გაზრდა, მნიშვნელოვანი გაზრდა, 
მოსვენების ქოშინის უეცარი მოსვენების ქოშინის უეცარი მოსვენების ქოშინის უეცარი მოსვენების ქოშინის უეცარი 
განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება    

• ფქოდ----ის მძიმე ფონური ის მძიმე ფონური ის მძიმე ფონური ის მძიმე ფონური 
მიმდინარეობა მიმდინარეობა მიმდინარეობა მიმდინარეობა     

• ახალი ფიზიკური ნიშნების ახალი ფიზიკური ნიშნების ახალი ფიზიკური ნიშნების ახალი ფიზიკური ნიშნების 
გაჩენა (მაგ. ციანოზი, გაჩენა (მაგ. ციანოზი, გაჩენა (მაგ. ციანოზი, გაჩენა (მაგ. ციანოზი, 
პერიფერიული შეშუპება).პერიფერიული შეშუპება).პერიფერიული შეშუპება).პერიფერიული შეშუპება).    

• საწყისი მკურნალობის საწყისი მკურნალობის საწყისი მკურნალობის საწყისი მკურნალობის 
უშედეგობაუშედეგობაუშედეგობაუშედეგობა    

• მძიმე თანმხლები დაავადებმძიმე თანმხლები დაავადებმძიმე თანმხლები დაავადებმძიმე თანმხლები დაავადებებიებიებიები    
• ახლადგაჩენილი არითმიებიახლადგაჩენილი არითმიებიახლადგაჩენილი არითმიებიახლადგაჩენილი არითმიები    
• გაურკველობა დიაგნოზშიგაურკველობა დიაგნოზშიგაურკველობა დიაგნოზშიგაურკველობა დიაგნოზში    
• ხანშიშესული ასაკიხანშიშესული ასაკიხანშიშესული ასაკიხანშიშესული ასაკი 
• არასაკმარისი მოვლა ბინაზეარასაკმარისი მოვლა ბინაზეარასაკმარისი მოვლა ბინაზეარასაკმარისი მოვლა ბინაზე    
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epiduruli anesTeziaepiduruli anesTeziaepiduruli anesTeziaepiduruli anesTezia––––analgezia Tanamedroveanalgezia Tanamedroveanalgezia Tanamedroveanalgezia Tanamedrove    

meanobasa da ginekologiaSimeanobasa da ginekologiaSimeanobasa da ginekologiaSimeanobasa da ginekologiaSi    

Tbilisis meore klinikuri saavadmyofos  

eqimi anesTeziolog-reanimatologi m. wereTeli  

samSobiaro saxl ,,heras~  

anesTeziologiuri ganyofilebis gamge i. RelaRutaSvili 

 

 

    epiduruli anesTezia, rogorc centraluri blokis nairsaxeoba, 
farTod aris gavrcelebuli qirurgiasa Tu meanobaSi, postoperaciuli 
analgeziisa Tu qronikuli tkivilis sindromis kupirebis dros. es aris 
gautkivareba, romelic miiRweva spinaluri  nervebis blokiT epidurul 
sivrceSi, iq sadac nervebi magari garsidan gamodian da malTaSua 
xvrelebSi gadian. saanesTezio xsnari Segvyavs magari garsis gareT, 
gansxvavebiT spinaluri anesTeziisagan, roca saanesTezio xsnaris Seyvana 
subaraqnoidul sivrceSi xdeba. 
 mkiTxvelisaTvis urigo ar iqneboda mokled istoriuli 
monacemebic Segvexsenebina. kerZod,  

• 1885188518851885    wels Corning-ma pirvelad gamoiyena epiduruli bloki kokainiT, 

kidurebis areSi tkivilis mosaxsnelad.  

• 1901190119011901 wels epiduruli anesTeziis fuZemdeblebi J. Sicard da F. Cathelin 

erTmaneTisagan damoukideblad aqveyneben masalebs hiatus sacralis-Si 

adgilobrivi anesTetikis Seyvanis Sesaxeb. 

• 1906190619061906 wels G. Forestier-ma pirvelad gamoiyena epiduruli sivrcis punqcia 

"winaaRmdegobis dakargvis" meTodiT. 

• 1909190919091909 wels W. Stoekel-ma pirvelad Seasrula epiduruli gautkivareba 

mSobiarobisa da ginekologiuri operaciebis dros.  

• 1921192119211921 wels C. Pages mier gamovida naSromi, romelSic aRwerili iyo 

epiduruli anesTeziis moqmedebis principebi, Sesrulebis teqnika, 

Cveneba-ukuCvenebebi, upiratesoba da naklovanebebi. magram, rogorc es 

xSirad xdeba xolme, naSromi SeumCneveli darCa. 

• 1949194919491949 wels Carbelo-m gaxangrZlivebuli epiduruli anesTeziis 

Casatareblad pirvelad gamoiyena kaTeteri. 

• 1973197319731973 wels Pert and Snider da Terrenius et al damoukideblad da daaxloebiT 

erTdroulad aRmoaCines opioduri receptorebi centralur nervul 

sistemaSi, maT Soris zurgis tvinSi, ramac xeli Seuwyo 1979 wels 
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Behar et al da Magera et al mier morfinis pirvel Seyvanas epidurul 

sivrceSi mwvave da qronikuli tkivilebis mosaxsnelad. 

mravali aTeuli wlis ganmavlobaSi mimdinareobda azrTa brZola 

zogadi Tu regionaluri anesTeziis momxreebs Soris. sadReisod 

ganviTarebuli qveynebis sameano praqtikaSi es brZola am ukanasknelTa 

aSkara upiratesobiT damTavrda. statistikuri monacemebiT, Tanafardoba 

anesTeziis am saxeobebs Soris procentulad ase warmogvidgeba: zogadi 

anesTezia 30% da regionaluri 70%. yvelasaTvis naTelia, rom 

regionaluri anesTezia dedisaTvis ufro usafrTxoa, naklebad moqmedebs 

nayofze (rogorc intranatalurad, ise uaxles postoperaciul 

periodSi), ufro ekonomiuria, vidre zogadi anesTezia da kargi 

postoperaciuli analgezis SesaZleblobebs iZleva. 

 epiduruli anesTezia gacilebiT popularulia meanobaSi momuSave 

anesTeziologTa Soris, vidre spinaluri, vinaidan am ukanasknelis 

Sedegia an sruli blokada an misi sruli ararseboba. saxezea cnobili 

principi "yvelaferi an araferi". Àmisgan gansxvavebiT, epiduruli 

anesTezia iZleva farTo gradaciis saSualebas, kerZod, analgeziiTa da 

susti motoruli blokiT dawyebuli, Rrma anesTeziiTa da sruli 

motoruli blokiT damTavrebuli. 

yovelive es aris mTavari mizezi imisa, rom msoflios wamyvan 

klinikebSi epiduruli anesTezia vaginaluri mSobiarobis yvelaze 

gavrcelebuli meTodi gaxda. 

 epiduruli anesTeziis upiratesobani zogad anesTeziasTan 

SedarebiT aris:  

1) igi aqveiTebs sistemur gamoyenebas opioduri analgetikebisa, 

romlebsac SeuZliaT axalSobilTa Soris sunTqviTi depresiis 

ganviTareba. 

2) tkivilis Semcirebisas qveiTdeba endogenuri kateqolaminebis 

sekrecia, ris Sedegadac umjobesdeba saSvilosno-placentaruli 

sisxlis mimoqceva.  

3) tkivilis moxsna amcirebs WinTvebis dros, hiperventilaciis fonze  

ganviTarebul sunTqviT alkalozs, romelic Tavad iwvevs 

saSvilosno-placentaruli sisxlis mimoqcevis daqveiTebas. 
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4) mSobiare gonebazea da monawileobs mSobiarobaSi. 

5) epiduruli anesTeziis dros Cayenebuli kaTeteri SeiZleba 

gamoyenebuli iqnas saswrafo sakeisro kveTis saWiroebis SemTxvevaSi. 

6) bevrad naklebia filtvis aspiraciis riskic. 

epiduruli anesTeziis Cvenebebia:Cvenebebia:Cvenebebia:Cvenebebia: 

1) sameano gautkivareba. 

2) maRali riskis pacientebi. 

3) gulis daavadebebi. 

4) filtvis daavadebebi. 

5) metaboluri darRvevebi. 

6) rodesac ukunaCvenebia zogadi an spinaluri anesTezia.  

epiduruli anesTeziis ukuCvenebebia:ukuCvenebebia:ukuCvenebebia:ukuCvenebebia: 

1) absoluturi – koagulopaTia, mZime hipovolemia, kanis infeqcia 

sapunqcio areSi, anomaluri mgrZnobeloba adgilobrivi anesTetikebis 

mimarT da mSobiaris Tanxmobis ararseboba. 

2) SedarebiTi - xerxemlis deformacia da mZime nevrologiuri 

darRvevebi. 

epiduruli anesTezia Teoriulad damokidebulia subarqanoidul 

blokze, vinaidan arsebobs sami Teoria anesTetikis moqmedebisa 

epidurul sivrceSi Seyvanis Semdeg: 

1) anesTetikTa difuzia magari garsis gavliT anu namdvili spinaluri 

anesTezia. 

2) pirdapiri moqmedeba nervebze, romlebic magari garsiT arian 

dafaruli epidurul sivrceSi. 

3) anesTetikis SeRweva malTaSua xvrelebis saSualebiT da misi uSualo 

zemoqmedeba spinalur nervebze, romlebic am doneze ar arian dafaruli 

magari garsiT. 

lumbalur epidurul sivrceSi mosaxvedrad saWiroa sagitalur 

sibrtyeSi, Sua xazze gavakeToT Semdegi struqturebis penetracia: 1) 

kanisa da kanqveSa qsovilebis, 2) wvetzeda iogis, 3) wvetTaSua iogis, 4) 

yviTeli iogis. TviT  epiduruli sivrce moTavsebulia yviTeli iogisa 

da zurgis tvinis magar garss Soris. kisridan kaudaluri mimarTulebiT 

epiduruli sivrce farTovdeba da welis areSi aRwevs 5-6 mm-s, xolo 
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magari garsis sisqe klebulobs da welis areSi 0.66-0.33 mm-s Seadgens. 

mSobiareebSi epiduruli venebis gadavseba amcirebs am sivrcis zomas da 

cerebrospinaluri siTxis moculobas. es ganapirobebs saanesTezio 

saSualebebis swraf gavrcelebas da moiTxovs dozis 30-50%-iT 

Semcirebas araorsul qalebTan SedarebiT. 

    epiduruli sivrce L2-L4-is doneze mSobiare qalebSi saSualod 4.7 
sm-is siRrmezea, xolo ufro kranialurad mcirdeba da L1-L2-is doneze 
3.0-4.0 sm-s Seadgens. arsebobs garkveuli Tanafardoba qalis wonasa da 
kanidan epidurul sivrcemde arsebul manZils Soris, Tumca aseTive 
Tanafardoba simaRlesa da simsuqnis xarisxTan dadgenili ar aris. Tu 
Sua xazze, welis areSi, nemsi zustad kanis perpendikularulad ar 
moZraobs, maSin epiduruli sivrce ufro Sors mdebareobs. SeSupebisas 
distancia epidurul sivrcemde izrdeba saSualod 0.75 sm-iT, xolo 
mjdomare mdgomareobaSi es manZili odnav naklebia, vidre lateraluri 
poziciis dros. aziel qalebSi        L3-L4-is doneze kanidan epidurul 
sivrceebamde manZili saSualod 4.33 sm-ia, kavkasiel qalebSi ki - 4.89 sm. 
epiduruli sivrce mTlianad gars ertymis magari garsiT dafarul 
spinalur rqebs da Seicavs SemaerTebel qsovils, cximsa da 
sisxlZarRvebs.  

SemaerTebeli qsovili warmodgenilia ufro venteralurad, xolo 
is, romelic moTavsebulia dorzalurad, magar garssa da yviTel iogs 
Soris, nakecis formisaa da magar garss yviTeli iogisaken eweva. amis 
gamo epiduruli sivrce Sua xazze naklebad ganieria, vidre gverdebze. 

cximi epidurul sivrceSi moTavsebulia lateralurad da misi sisqe 
pirdapir kavSirSi ar aris kanqveSa cximTan. 

sisxlZarRvebi moTavsebulia ZiriTadad yviTeli iogis xilul 

zedapirze da mxolod umniSvnelo raodenobiT kveTs epiduruli sivrcis 

SemaerTebel qsovils. 

 yovelive es epiduroskopiiT aris dadgenili. epidurul sivrceSi 

arsebuli uaryofiTi wneva ufro metad gamoxatulia kranialurad, vidre 

sakralurad. 

 anesTetiki Seyvanisas moqmedebs epidurul sivrceSi gamaval 

nervebze, malTaSua xvrelebSi arsebul nervebze da nawilobriv gadadis 

araqnoidul sivrceSi. mas aqvs moqmedebis ori faza: I fazaSi, pirvel 5 

wT-Si, aRiniSneba plazmaSi anesTetikis koncentraciis swrafi zrda, rac 

grZeldeba 15-30 wT. 

II fazaSi absorbcia mcirdeba d xangrZlivdeba lidokainisaTvis 3 sT-mde, 

bupivokainisaTvis 7 sT-mde. es ki axangrZlivebs naxevardaSlis periods 

lidokainisaTvis 2.7-6.6 sT-mde, xolo bupivokainisaTvis  - 7.3-12 sT-mde. 

medikamentis moqmedeba damokidebulia: 
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1) xsnaris moculobaze da koncentraciaze; 

2) Seyvanis adgilze; 

3) Seyvanis siCqareze (Cqara Seyvana iwvevs met gavrcelebas da piriqiT). 

proceduris Catareba SeiZleba samSobiaro blokSi, sadac aucileblad 

unda iyos xelmisawvdomi Jangbadi, eleqtrosaqaCi da sareanimacio 

RonisZiebebisaTvis saWiro sruli mowyobiloba. eqim-anesTeziologs 

gverdiT unda hyavdes gamocdili eqTani, romelic afiqsirebs qalisa da 

bavSvis mTavar sasicocxlo funqciebs da exmareba orsuls sasurveli 

poziciis miRwevaSi. 

 mSobiare Tavsdeba marjvena an marcxena lateralur poziciaSi. 

mjdomare pozicia SeiZleba gamoviyenoT teqnikuri siZneleebis 

SemTxvevaSi: simsuqnis an anatomiuri anomaliebis dros. 

 Semdgomi etapia kanis damuSaveba, Semofargvla, kanqveSa 

infiltracia da tuoxis mandreniani nemsis Seyvana L2-L3 an      L3-L4 

malTaSua sivrceSi, vidre SeigrZnoba wvetTaSua iogis winaaRmdegoba 

(nemsis kveTi yovelTvis kranialuradaa, winaaRmdeg SemTxvevaSi 

gaZneldeba kaTeteris Seyvana). 

 wvetTaSua iogis gavlis Semdeg iReben mandrens da epiduruli 

sivrcis identificireba xdeba erT-erTi Semdegi meTodiT: 1) "dakidebuli 

wveTis teqnika" – fiziologiuri xsnaris wveTi Tavsdeba nemsis 

gamomaval pavilionSi da rodesac yviTeli iogi gaiCxvliteba, wveTi 

TavisiT Seiwoveba nemsSi, epidurul sivrceSi arsebuli uaryofiTi 

wnevis gavleniT. 

2). "haeris an fiziologiuri xsnaris mimarT winaaRmdegobis dakargvis 

meTodi" – 3 ml haeri an fiziologiuri xsnari Tavsdeba minis SpricSi 

da uerTdeba epidurul nemss. nemsis win gadaadgilebisas xorcieldeba 

kontroli Spricis dguSze ganuwyveteli zewoliT. epidurul sivrceSi 

Sesvlisas rezistentoba qreba. 

 subaraqnoiduli an intravaskuluri Seyvanis sadinferenciaciod 

gamoiyeneba test-doza - 3.0 ml 1.5% lidokainis xsnari adrenalinTan 

erTad (1:200,000); preeklamfsiis dros mSobiareebSi sjobs gamoyenebuli 

iqnas test-doza adrenalinis gareSe, radgan SemTxveviT sisxlZarRvSi 

moxvedrisas SeiZleba ganviTardes arteriuli hipertenzia. 
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 epiduruli kaTeteri Tavsdeba sivrceSi daaxloebiT 2-3 sm-ze, 

Semdeg iReben nemss da kaTeteri mowmdeba simZimisa da aspiraciis 

meTodiT cerebrospinaluri siTxis an sisxlis Semcvelobaze. test-doza 

ganmeorebiT Segvyavs ukve kaTeteris gziT. kaTeteri fiqsirdeba punqciis 

adgilas, xolo misi distaluri bolo mxarze magrdeba 

kontrlateralurad. 

 adrenalini 1:200,000 ganzavebiT axangrZlivebs da aZlierebs 

anesTetikis moqmedebas, amcirebs gamosayenebeli anesTetikis raodenobas, 

magram ar moqmedebs anesTeziis doneze. 

 placentaruli sisxlis mimoqceva SeiZleba Semcirdes, Tu 

epinefrinis 15 mg test-doza Seyvanilia intravenurad, magram aqvs 

umniSvnelo efeqti, Tu is Seyvanilia epidurul sivrceSi an 

intraTekalurad. amitom misi gamoyeneba sasurveli ar aris 

placentaruli ukmarisobis, preeklamfsiisa da diabetis dros. 

 mSobiaris gulis riTmi ar irRveva venaSi 100 mg lidokainis an 10 

mg bupivokainis Seyvanis dros. 60 mg bupivokainma venaSi moxvedrisas 

SeiZleba gamoiwvios mSobiaris disriTmia, 15 mg epinefrini …bolusurad 

venaSi moxvedrisas 50%-Si iwvevs keTilTvisebian disriTmias, Tumca 

axalgazrda mSobiareebSi es SedarebiT iSviaTia. 

 epiduruli anesTezia mtkivneuli mSobiarobis dros kargi 

profilaqtikaa sistemuri arteriuli wnevis Semdgomi momatebisaTvis, 

magram is ar gamoiyeneba arteriuli wnevis dasawevad. arteriuli wnevis 

swrafma dawevam, miuxedavad mizezisa, SeiZleba gamoiwvios 

uteroplacentaruli perfuziis Semcireba da nayofis asfiqsia. 

 esenciuri da preeklamfsiuri hipertenziisas epiduruli anesTezia 

aumjobesebs uteroplacentarul perfuzias, amcirebs ra adrenalinisa da 

noradrenalinis produqcias. 

 blokadis gakeTebamde pacienti unda iyos hidratirebuli 

ringeriTa da koloidebiT, vidre centraluri venuri wneva miaRwevs 3-4 

sm wy sv-s an filtvis kapilaruli wneva gaizrdeba 5-12 mm vwy sv-mde. 

aseTi prehidratacia amcirebs wnevis dacemis Sanss da aumjobesebs 

filtracias. epiduruli kaTeteri sivrceSi adreulad unda moTavsdes. 
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 mZime preeklamfsia SeiZleba dakavSirebuli iyos Trombocitebis 

raodenobisa da funqciis daqveiTebasTan. Trombocitopenia 100,000-mde da 

qveviT ar zrdis epiduruli hematomis Sanss, Tumca anesTeziologebi 

Tavs ikaveben regionalur blokze. 

 aucilebelia nayofis kardiotopografia, Tu arteriuli wnevis 

daqveiTebis gamo (30% da meti) gauaresda uteruli perfuzia da 

ganviTarda nayofis hipoqsia. 

 meanobaSi epiduruli anesTeziis mizania gautkivareba motoruli 

blokis ganviTarebis gareSe. Teoriulad mSobiarobis gautkivarebisaTvis 

SeiZleba gamoviyenoT nebismieri anesTetiki, magaliTad 1-2% lidokaini an 

0.25%-0.5% bupivokaini. 

 metad koncentrirebuli adgilobrivi anesTetikebi motorul bloks 

iwveven da gamoiyenebian mxolod sakeisro kveTis dros. 

 arsebobs azrTa sxvadasxvaoba epiduruli anesTeziis gavlenaze 

mSobiarobis procesze. Cveulebriv meanebi iTxoven epiduruli anesTeziis 

dawyebas samSobiaro moqmedebis kargad ganviTarebis Semdeg. epiduruli 

anesTeziis uaryofiTi efeqti mSobiarobis I periodze minimaluria; II 

periodSi yelis sruli gaxsnidan uSualod mSobiarobamde odnav 

axangrZlivebs mas da statistikurad izrdeba instrumentaluri 

mSobiarobis SemTxvevebi. aseTi SemTxvevebi SeiZleba Tavidan aviciloT 

saanesTezio saSualebebis dabali koncentraciis gamoyenebiT. 

 preparatis bolusurad Seyvanis yvela SemTxvevaSi arteriuli wneva 

unda gaizomos Tavidan yovel 3-5 wT-Si 20-30 wT-is manZilze, Semdgom 15 

wT-iani intervalebiT. Cveulebriv epidurul anesTezias iwyeben aqtiuri 

samSobiaro moqmedebis dawyebis dros (saSvilosnos yelis gaxsna 5-6 sm-

ze pirvel mSobiaresTan an 3-4 sm-ze ganmeorebiT mSobiaresTan). 

 Cveulebriv tkivilgamayuCebeli efeqti iwyeba 5 wT-Si da maqsimums 

aRwevs 15-20 wT-Si; analgeziis regulireba xdeba mSobiarobis 

mimdinareobis dros; bolusurad Seyvanili ganmeorebiTi doza aris 

sawyisi dozis 1/3 an 1/2; amasTan igi Segvyavs sawyisi dozidan 1-1.5 sT-is 

Semdeg. yoveli ineqciis win mowmdeba kaTeteris mdebareoba da 

gamtarebloba. Tuki epidurul sivrceSi adgilobrivi anesTetikis 
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miwodebisaTvis gamoyenebulia infuzori (lineomati), maSin anesTetikis 

dabali koncentracia ufro myarad aris SenarCunebuli. 

 dadgenilia, rom anesTetikebis kombinaciebi opioidebTan 

gansakuTrebiT efeqturia sameano gautkivarebaSi. zurgis tvinis ukana 

rigebSi im receptorebis aRmoCenam, romlebic maRalmgrZnobiareni arian 

opioidebis mimarT, mniSvnelovani etapi daiwyo regionaluri anesTeziis 

ganviTarebaSi. mxolod narkotikuli analgetikebiT epiduruli 

analgezia miiRweva mSobiarobis pirvel periodSi. II periodSi calke 

opiodebis gamoyeneba ar iwvevs adeqvatur analgezias, magram maTi 

gamoyeneba Zalian efeqturia dabali koncentraciis adgilobrivi 

anesTetikebiT. 

 

    bupivokainibupivokainibupivokainibupivokaini  bupivokaini bupivokaini bupivokaini bupivokaini 

+ + + + 

fentanilifentanilifentanilifentanili    

bupivokani + bupivokani + bupivokani + bupivokani + 

sulfentalinisulfentalinisulfentalinisulfentalini    

bolusuri bolusuri bolusuri bolusuri 

doza:doza:doza:doza:    

bupibupibupibupivokaini vokaini vokaini vokaini 

narkotikinarkotikinarkotikinarkotiki    

moculobamoculobamoculobamoculoba    

    

0.25%0.25%0.25%0.25%----0.5% 0.5% 0.5% 0.5%     

araaraaraara    

10101010----15 ml.15 ml.15 ml.15 ml.    

    

0.125%0.125%0.125%0.125%----0.25%0.25%0.25%0.25%    

fent 2.5fent 2.5fent 2.5fent 2.5----5 5 5 5 

mkg/mlmkg/mlmkg/mlmkg/ml    

10 ml10 ml10 ml10 ml    

    

0.06250.06250.06250.0625----0125%0125%0125%0125%    

sulfent 1sulfent 1sulfent 1sulfent 1----2 2 2 2 

mkg/mlmkg/mlmkg/mlmkg/ml    

10 ml10 ml10 ml10 ml    

sainfuzio sainfuzio sainfuzio sainfuzio 

dozadozadozadoza    

bupivokainibupivokainibupivokainibupivokaini    

narkotikinarkotikinarkotikinarkotiki    

siCqaresiCqaresiCqaresiCqare    

    

0.125%0.125%0.125%0.125%----0.25%0.25%0.25%0.25%    

araaraaraara    

10101010----20 ml/sT20 ml/sT20 ml/sT20 ml/sT    

    

0.0625%0.0625%0.0625%0.0625%----

0.125%0.125%0.125%0.125%    

fent 2 fent 2 fent 2 fent 2 

mkg/mlmkg/mlmkg/mlmkg/ml    

8888----12 ml/sT12 ml/sT12 ml/sT12 ml/sT    

    

0.031%0.031%0.031%0.031%----0.125%0.125%0.125%0.125%    

sulfent 0.2sulfent 0.2sulfent 0.2sulfent 0.2----

0.3 mkg/ml0.3 mkg/ml0.3 mkg/ml0.3 mkg/ml    

6666----10 ml/sT10 ml/sT10 ml/sT10 ml/sT    
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narkotikis Seyvanis ori gza SeiZleba gamoviyenoT: 1) SeviyvanoT calke 

50 mikrogrami fentanili gaxsnili 10 ml fiziologiur xsnarSi. 2) igive, 

gaxsnili adgilobrivi anesTetikis igive moculobaSi. 

cxrilSi mocemul dozebSi preparatebis gamoyeneba iwvevs saukeTeso 

analgezias vaginaluri mSobiarobis dros, minimalur motorul 

blokadas da minimalur gverdiT moqmedebas dedasa da axalSobilze. 

 

problemebi da garTulebebiproblemebi da garTulebebiproblemebi da garTulebebiproblemebi da garTulebebi    

    

1) hipotenzia – simpatikuri blokadis Sedegad viTardeba periferiuli 

vazodilatacia, periferiuli sisxlis mimoqcevis gazrda, Semdeg gulis 

wuTmoculobis Semcireba da venuri ukudinebis daqveiTeba. yovelive amas 

SeiZleba mohyves saSvilosno-placentaruli sisxlis mimoqcevis 

ukmarisoba. 

mkurnaloba – irCeva mSobiarobis woliTi mdebareoba, rac 

saSvilosnos marcxniv gadanacvlebis saSualebas iZleva. winaswar 1 l-

mde kristaloidebis infuzia da efedrini 5 mg intravenurad (15 mg 

efedrinis winaswari intramuskularuli Seyvana ar aqveiTebs hipotenziis 

ganviTarebis risks). 

2) Tavis tkivili – 1.2% garTuleba - igi viTardeba tvinis magari 

garsis gauTvaliswinebeli gaCxvletidan 48 sT-is Semdeg da Cveulebriv 

grZeldeba 6 dRe, Tumca mimdinareobis sxva variantebic arsebobs. Tavis 

tkivili ganpirobebulia epiduruli nemsis (16-18J) didi diametriT, rasac 

Tan axlavs Tavzurgtvinis siTxis dena (liqvorea) da qalasSida wnevis 

daqveiTeba. tkivili aRniSneba Sublis areSi da aqvs posturaluri 

xasiaTi. 

postpunqciuri Tavis tkivilis samkurnalo RonisZiebebia woliTi 

reJimi, siTxeebis infuzia, muclis specialuri bandaJi, kofeini 

enteralurad an intravenurad, analgetikebis Seyvana. Tumca kofeinis 

gamoyenebaze meZuZuri dedebis umravlesoba uars acxadebs. Tu 24-48 sT-Si 

konservatiulma mkurnalobam Sedegi ar mogvca, saWiroa gakeTdes 

epiduruli sivrcis blokada 15 ml autosisxliT. 
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3) toqsiuri reaqcia – viTardeba sisxlZarRvSi preparatis 

moxvedrisas: msubuqi Tavbrusxveva, piris irgvlivi da enis paresTezia, 

mimikuri kunTebis TrTolva, krunCxvebi, mxedvelobis darRveva, yurebSi 

xmauri, gul-sisxlZarRvTa kolafsi da hipoqsia - TiToeuli maTgani 

SeiZleba gamovlindes adgilobrivi anesTetikis toqsiuri reaqciis dros. 

mkurnaloba – ineqcia dauyonebliv unda SevwyvitoT da 

uzrunvelvyoT sasunTqi gzebis gamtarebloba. orsuls aZleven 100% 

Jangbads niRbiT, nayofis ukeT oqsigenaciisa da metaboluri acidozis 

koreqciis mizniT. krunCxva SeiZleba movxsnaT Tiopental natriumis 50-150 

mg-is intravenuri SeyvaniT. xSirad saWiroa mSobiaris intubireba da 

filtvis xelovnuri ventilacia hiperventilaciis reJimiT. kolafsis 

SemTxvevaSi iwyeba reanimaciuli RonisZiebebi da dauyonebliv tardeba 

sakeisro kveTa. yovelive es saSvilosnos marcxniv gadawevs fonze. 

4) totaluri spinaluri bloki – viTardeba subaraqnoidalur 

sivrceSi anesTetikis SemTxveviT Seyvanisas, romlis simptomebia: swrafi 

da moulodneli hipotenzia, sisuste xelebSi, gonebis areva, 

gafarToebuli fiqsirebuli gugebi, gulsisxlZarRvTa kolafsi da 

sunTqviTi moSla. 

mkurnaloba – 100% Jangbadis miwodeba. orsuls awvenen zurgze. rac 

SeiZleba swrafi intubacia aspiraciis profilaqtikiT, siTxeebis, 

efedrinis an adrenalinis intravenuri SeyvaniT. ramdenime saaTi 

gaxangrZlivebuli filtvis ventilaciiTa da saswrafo sakeisro kveTiT. 

5) calmxrivi epiduruli anesTezia – misi mizezebia adheziuri 

procesebi Sua xazze, kaTeteris gauTvaliswinebeli gasvla malTaSua 

xvrelebSi da kaTeteris lateraluri mdgomareoba. 

anatomiurad epiduruli sivrcis ukana nawili gamtaria, wina nawilSi 

ki aris xarixovani warmonaqmnebi. xsnari Cveulebriv Sedis ukana nawilSi, 

vrceldeba gardigardmo da nervuli fesvebis irgvliv. Tu kaTeteris 

nawili Sesulia wina lateralur nawilSi, Seyvanili anesTetiki 

vrceldeba SezRudul nawilSi, rac xSirad iZleva araadeqvatur 

anesTezias. 
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 mkurnaloba – kaTeteris ara umetes 1 sm-ze gamoweva da wamlis 

ganmeorebiTi Seyvana; an avadmyofis mopirdapire mxareze dawvena da 

ganmeorebiTi punqcia. 

  

sakeisro kveTis yvelaze xSiri Cvenebaa samSobiaro moqmedebis 

sisuste, nayofis distresi, menjisa da nayofis Tavis zomebis 

SeuTavsebloba, gadatanili sakeisro kveTa an sxva qirurgiuli Carevebi 

saSvilosnoze. anesTeziis meTodis SerCeva damokidebulia operaciis 

siswrafeze, dedisa da nayofis mdgomareobaze, Tanmxleb 

eqstragenitalur da sameano paTologiebze.  

 gegmiuri sakeisro kveTis dros epiduruli anesTezia warmoadgens 

alternatiul arCevans, radgan amiT SesaZlebloba gveZleva anesTetikis 

dozis titrirebisa ganmeorebiTi bolusis…dros. epiduruli blokadis 

simaRle unda aRwevdes  T5-T6 donemde. 

 gegmiuri sakeisro kveTis dros gamoiyeneba 2% lidokainis an 0.5% 

bupivokainis xsnari. diskomfortis Semcirebis mizniT, saSvilosnoze 

muSaobis dros, adgilobriv anesTetikebs umateben 50-100 mkg fentanils. 

 saswrafo sakeisro kveTis dros epiduruli anesTezia SeiZleba 

gamoviyenoT ukve Cayenebuli kaTeteriT. 2% lidokainis xsnaris 

moqmedebis daCqarebis mizniT emateba natriumis hidrokarbonatis 1.0 ml 

yovel 10.0 ml anesTetikze. 

 Wiplaris gadakvanZvis Semdeg operaciis Semdgomi analgeziis 

mizniT epidurul sivrceSi SeiZleba SeviyvanoT 3 mg morfini. misi 

gamoyenebis SemTxvevaSi aucilebelia monitoruli dakvirveba mogvianebiT 

sunTqviTi depresiisa da sxva gverdiTi moqmedebebis gamovlenis mizniT. 

 amrigad – epiduruli analgeziis Cvenebaa nebismieri mSobiaroba, 

garda im orsulebisa, romelTac aqvT ukuCveneba saerTod am tipis 

gautkivarebis mimarT. centraluri blokadis es saxe saSualebas aZlevs 

qals monawileoba miiRos mSobiarobaSi, minimumamde dahyavs aspiraciis…… 

riski, saSualebas iZleva Tavidan aviciloT nayofis distresi da, rac 

mTavaria, saSualebas iZleva miRweuli iqnas sasurveli anesTezia, 

romelic SenarCundeba gaxangrZlivebuli mSobiarobis sasurveli drois 

periodSi. amasTan anesTeziis done da intensivoba SeiZleba Secvlili 
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iqnas imisda mixedviT, Tu rogor sWirdeba es orsuls. anu sworad 

marTvadi epiduruli anesTezia aris upiratesi arCevnis teqnika, vinaidan 

is amcirebs rogorc dedis mxriv garTulebebs, ise nayofis depresias. 
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The epidural anesthesia is widely used for labor analgesia and gynecologic operations. 
Indications, contraindications, technique and complications of this method are discussed in this 
review. Authors conclude that epidural anesthesia has less side effects on patients and foetus, 
better manageable, and is therefore of superior choice to general anesthesia. 
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statia Targmna eqimma kaxi papoSvilma, erovnuli sainformacio saswavlo 
centri. 
 

  - aRniSnuli masalis gamoqveyneba SeTanxmebulia “britiS mediqal 
jornelis” redaqciasTan 
 

kompiuteruli tomografia pirvelad 30 wlis win dainerga da mas 
Semdeg klinikuri praqtikis ganuyofel nawilad iqca.1 teqnologiebis 
swrafi ganviTarebis gamo sxvadasxva tipis skanerTa SesaZleblobebsa da 
naklovanebebs klinicistTa mxolod mcire nawili icnobs. winamdebare 
mimoxilva aRwers kompiuteruli tomografiis skaneris im sam ZiriTad 
tips, romelic yoveldRiur klinikur praqtikaSi ixmareba, da ganixilavs 
maT gamoyenebas daavadebaTa farTo speqtris gamokvlevis dros. aseve 
warmodgenili iqneba gansxvavebuli mosazrebebi kompiuteruli 
tomografiisa da birTvul-magnituri rezonansis SedarebiTi 
Rirebulebis Sesaxeb. 
 

meTodebimeTodebimeTodebimeTodebi    
 

winamdebare mimoxilvaSi warmodgenili informacia sxvadasxva 
wyarodan iqna Sekrebili. igi moicavs kompiuteruli tomografiisa da 
birTvul-magnituri rezonansis gamoyenebis mravalwlian pirad 
gamocdilebas, aparaturis mwarmoeblebTan maT ganxilvasa da radiaciis 
dozimetruli sakiTxebis codnas, rasac daemata medlainisa da kohreinis 
monacemTa bazebis Zieba kompiuteruli tomografiisa da birTvul-
magnituri rezonansis Sedarebis sistemuri mimoxilvis Taobaze. 
 
kompiuteruli tomografiuli skanerebis evolucia 
 
 dRevandeli standartebiT, adreuli kompiuteruli tomografiuli 
skanerebi ukiduresad nela muSaobdnen da SedarebiT zerele 
gamosaxulebaTa misaRebad uzarmazar kompiuterul aRWurvilobas 
moiTxovdnen. milis teqnologiisa da kompiuteruli sistemebisa da 
programebis gaumjobesebam Seamcira skanirebis dro da gaaumjobesa 
gamosaxulebaTa rezolucia. mosriale rgolis teqnologiis SemuSavebam 
1980-iani wlebis bolos spiraluri skanerebis Seqmnamde migviyvana. ufro 
axlaxans farTod gavrcelda mravalSriani skanerebi, romelTac erT 
wamze naklebi skanirebis dro gaaCniaT. es mniSvnelovani teqnikuri 
cvlilebebi, axal da swraf kompiuterebTan erTad, Tanamedrove 
aparaturis ZiriTad Taviseburebebs warmoadgens. 
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Cveulebrivi kompiuteruli tomografiuli 
skanerebi 
 

pirveli Taobis (Cveulebriv) skanerebSi mili warmoqmnis rentgenis 
sxivebis viwro nakads, romelic gadis pacientis organizmSi da meore 
mxares ganTavsebuli deteqtorebis rigis mier registrirdeba (naxati 1). 
mili da deteqtorebi pacientis garSemo motriale rgolis sapirispiro 
mxares arian moTavsebuli. imis gamo, rom mili kabelebTan aris 
dakavSireuli, mas usasrulo triali ar SeuZlia. yoveli brunis Semdeg 
skaneri unda gaCerdes da Semdeg sawinaaRmdego mimarTulebiT unda 
amoZravdes. TviTeuli brunis Semdeg miiReba aqsialuri gamosaxuleba, 
romlis drosac Sris sisqe Cveulebriv erT santimetrs Seadgens, xolo 
calkeul bruns daaxloebiT erTi wami sWirdeba. 

Cveulebriv skanerebs garkveuli SezRudvebi gaaCniaT. skanirebis 
dro gaxangrZlivebulia, gamosaxuleba ki SeiZleba damaxinjdes 
moZraobis an sunTqvis gamo. am skanerebs aseve uWirT gadaformateba 
sxvadasxva WrilSi, dinamiuri kontrastis gamoyeneba ar xerxdeba, 
Wrilebs Soris arsebuli patara dazianeba ki SeiZleba SeumCneveli 
darCes. 

bolo xans farTod gavrcelda spiraluri skanerebi da moelian, 
rom ramdenime wlis Semdeg did britaneTSi arsebuli skanerebis naxevari 
swored am tipis iqneba.2 xSirad axal skanerTan erTad Cveulebrivi 
skaneric gamoiyeneba. es ukanasknelebi Tavis funqcias isev asruleben, 
ZiriTadad arakontrastuli gamokvlevebis dros, roca ar aris 
aucilebeli swrafi skanireba sisxlZarRvTa optimaluri 
vizualizaciisaTvis. didi radiologiuri ganyofilebebis mier 
warmoebuli kompiuteruli tomografiuli gamokvlevebis umetesi nawili 
Tavis Cveulebriv kompiuterul tomografiaze modis (mag. Tavis tvinis 
infarqti an hemoragia). es gamokvlevebi SeiZleba damakmayofileblad 
ganxorcieldes Cveulebriv skanerze, rac gamoaTavisuflebs spiraluri 
skaneris dros. 
 

spiraluri kompiuteruli tomografiis skanerebi 
 
 1980-iani wlebis bolos skanerebis dizainSi mosriale rgolis 
teqnologiis CarTvam saSualeba mogvca gverdi agvevlo kabelebsa da 
rentgenis mils Soris mWidro meqanikuri kavSiris aucileblobisaTvis. am 
“martivma” gamogonebam, romelmac SesaZlebeli gaxada milis usasrulo 
brunva erTi mimarTulebiT, kompiuteruli tomografia gamosaxvis 

(imaging) wamyvan meTodad aqcia. milis brunvasTan erTad ganuwyvetliv 
moZraobs magida, romelzec pacienti aris moTavsebuli, rac saSualebas 
gvaZlevs calkeuli Sris magivrad qsovilis garkveuli moculoba 
gadaviRoT. amis Semdeg xdeba monacemTa avtomaturi gadaformateba da 
gamosaxuleba aqsialuri Wrilebis saxiT warmogvidgeba. aseve advilia 
maRalxarisxovani rekonstruirebuli (gadaformatebuli) gamosaxulebis 
miReba koronalur, sagitalur da irib WrilebSi. 

spiralur skanerebs ramdenime upiratesoba gaaCniaT. skanirebis dro 
Cveulebrivi kompiuteruli tomografiis skanerebTan SedarebiT 
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gacilebiT naklebia. advilad miiReba erTmaneTTan axlos mdebare 
gamosaxulebebi, rac sxvadasxva WrilSi xarisxiani rekonstruqciis 
saSualebas gvaZlevs. dazianeba SeiZleba Sefasebuli iqnas kontrastiT 
gaZlierebis sxvadasxva fazis dros. SesaZlebeli xdeba kompiuteruli 
tomografiuli angiografia. imis albaToba, rom mcire dazianeba 
SeumCneveli darCeba, naklebia. spiraluri kompiuteruli tomografia 
mZlavr sadiagnozo saSualebas warmoadgens. siswrafiT igi mravalSrian 
skaners Camouvardeba, magram gacilebiT iafia (mravalSriani skaneris 
fasis 30%-50%-ia). 
 

mravalSriani kompiuteruli tomografiuli skanerebi 
 
 mravalSriani (mravaldeteqtoriani) kompiuteruli tomografiuli 
skaneri SeiZleba “turbo” spiralur skanerad miviCnioT. Cveulebrivi da 
spiraluri skanerebi pacientis organizmSi gamavali rentgenuli nakadis 
registraciisaTvis deteqtorebis erT rigs iyeneben. mravalSrian 
skanerebs amJamad deteqtorTa rvamde aqtiuri rigi gaaCniaT. mimdinareobs 
muSaoba iseT skanerebze, romlebsac brtyel panelebze ganTavsebuli 
pirdapiri cifruli deteqtorebi eqnebaT. deteqtorebis gazrdili 
raodenoba da milis rotacia, romelic erT wamze nakleb dros 
moiTxovs, saSualebas gvaZlevs qsovilis mocemuli moculoba ufro 
swrafad SeviswavloT. axal mravalSrian skanerebs ufro swrafi 
kompiuteruli sistemebi mohyveba, rac gamosaxulebis ukeTesi 
rekonstruqciisa da gadamuSavebis saSualebas gvaZlevs (magaliTisaTvis 
ix. naxati 1). 
 oTxrigiani skaneris gamoyeneba radiologs did SesaZleblobebs 
aZlevs. sunTqvis erTjeradi Sekavebis dros pacientis sxeulis didi 
nawili SeiZleba iqnas gadaRebuli (mag. travmis mqone pacientis 
gulmkerdi, muclis Rru da menji 20 wamSi SegviZlia gadaviRoT). meore 
mxriv, SeiZleba Cveulebrivi moculobis gadaReba ufro natifi Sreebis 
gamoyenebiT (mag. gulmkerdis 1 mm-iani seqciebis miReba 20 wamSi, rac 
saSualebas gvaZlevs gavaumjobesoT detalizacia da miviRoT ukeTesi 
xarisxis gadaformatebuli gamosaxulebebi). Teoriulad, oTxi 
deteqtoris mqone mravalSriani skaneriT miRebuli gamosaxuleba 
erTSriani spiraluri skaneris drois meoTxeds moiTxovs. praqtikulad 
ki mravalSriani skaneri gamosaxulebas erTSrian skanerTan SedarebiT 2-
3-jer ufro swrafad gvawvdis.3 
 mravalSriani skaneri mniSvnelovnad zrdis pacientTa 
gamtarunarianobas Cveulebriv skanerTan SedarebiT, Tumca Tanamedrove 
spiraluri skaneris gamtarunarianobisagan is ar gansxvavdeba. 
mravalSriani skanerebi monacemTa gacilebiT did moculobas gvaZleven 
erTSrian skanerebTan SedarebiT, amitom praqtikaSi pacientTa 
gamtarunarianoba SezRudulia gamosaxulebis miRebisa da miRebuli 
monacemebis rekonstruqciisaTvis saWiro droiT. im dawesebulebebSi, 
romlebsac suraTebis arqivi da da sakomunikacio sistema gaaCniaT (e.w. 
“hospitali suraTebis gareSe”), mravalSriani kompiuteruli 
tomografiuli gamokvlevebiT miRebuli monacemebis didi moculoba maTi 
Semnaxveli sistemebis mniSvnelovan gadatvirTvas iwvevs. meti pacientis 
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skanirebisa da TviTeuli gamokvlevis dros meti informaciis miRebis 
SemTxvevaSi radiologis datvirTvac mniSvnelovnad izrdeba. 

rentgenis mili sakmaod Zviri Rirs. did britaneTSi 2002 wels 
tipiur spiralur skaners yovelwliurad saSualod erTi milis 
gamocvla esaWiroeba 30-40 aTasi girvanqis fasad. mravalSriani skaneris 
milis gamZleoba iseTive unda iyos, rogorc erTSriani skaneris milisa, 
Tuki erTi da igive teqnika gamoiyeneba. radgan mravalSriani skaneriT 
Seswavlil pacientebs mravalfaziani da ufro natifi Sreebis mqone 
gamokvleva utardebaT, milis sicocxlis xangrZlioba ufro naklebi 
SeiZleba iyos da mas ufro xSiri gamocvla dasWirdeba. 
 

kompiuteruli tomografiis radiaciuli doza 
 
 kompiuteruli tomografiaze radiologiuri gamokvlevebis mxolod 
4% modis, magram gamosxivebuli radiaciuli dozis mixedviT 
kompiuteruli tomografia mTlianad samedicino diagnostikuri 
radiaciis 40% Seadgens.4 Sesabamisad, kompiuteruli tomografiis mzardi 
gamoyeneba radiaciul dozasTan unda iqnas dabalansebuli.5 

gansxvavebuli mosazrebebi arsebobs imis Taobaze, mravalSriani 
skanerebi kompiuteruli tomografiuli gamokvlevebisagan momdinare 
radiaciis saerTo dozas gazrdian Tu Seamcireben. zogadad, 
mravalSriani spiraluri skaneris doza erTSriani spiraluri skaneris 
dozas mcired aRemateba. radgan mravalSriani skanerebi ufro swrafad 
muSaoben, ufro meti Sre gamoikvleva da gaZlierebis sxvadasxva fazaSi 
ufro meti gamosaxuleba miiReba, rasac gazrdili radiaciuli doza 
mosdevs. 1992 wels aSS erovnulma radiologiuri dacvis sabWom miuTiTa 
pacientis maRali dasxivebis saSiSroebaze zedmeti kompiuteruli 
tomografiuli gamokvlevebis gamo.6 axlaxan aSS sakvebisa da wamlis 
administraciam aseve gagvafrTxila arasaWiro skanirebisa da Warbi 
radiaciis saSiSroebis Taobaze. gansakuTrebuli yuradReba daeTmo 
kompiuteruli tomografiis Cvenebebs bavSvebsa da patara tanis 
pacientebs Soris, iseve rogorc mis mzard gamoyenebas filtvis kibosa 
da gulis iSemiuri daavadebis skriningis mizniT. 
 kompiuteruli tomografia problemaTa gadaWris metad efeqtur 
saSualebas warmoadgens, magram man ar unda Secvalos anamnezis 
saTanado Segroveba da klinikuri gasinjva. radiologebma unda 
gamoiyenon TavianTi codna, raTa gaakontrolon kompiuteruli 
tomografiuli gamokvlevis saWiroeba da isargeblon klinikuri 
problemis gadaWrisaTvis saWiro SeZlebisdagvarad dabali doziT. 
 
 

magnituri rezonansi Tu kompiuteruli tomografia 
 

birTvul-magnituri rezonansisa da kompiuteruli tomografiis 
Semadarebeli sistemuri mimoxilvebis simwire TvalSi sacem xasiaTs 
atarebs. kohreinis monacemTa bazis Ziebam arcerTi sruli mimoxilva da 
xarisxis Sefasebis mxolod ramdenime sistemuri mimoxilva gamoavlina. 
Cveni azriT, bevri radiologi am or teqnikas erTmaneTis mowinaaRmdeged 
miiCnevs. aseTma konkurenciam bevri siaxlis danergvas Seuwyo xeli, 
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magram aseve waaqeza orive teqnikis momxreebi, mikerZoebulni 
yofiliyvnen. aman, maRalxarisxovani sistemuri mimoxilvebis 
naklebobasTan erTad, SeiZleba xeli SeuSalos klinicistebs, raTa 
gaarkvion mocemul mdgomareobas yvelaze metad romeli gamokvleva 
Seesabameba. 

zogadad, birTvul-magnituri rezonansi saukeTesoa rbili 
qsovilebisa da Zvlis tvinis gamosaxulebis misaRebad. Cveulebriv, is ar 
gamoiyeneba mwvave travmis, filtvebisa da Zvlovani qsovilis gamokvlevis 
mizniT. amJamad, birTvul-magnituri rezonansiT Catarebuli 
gamokvlevebis umetesoba gacilebiT met dros moiTxovs imave ubnis 
spiraluri an mravalSriani kompiuteruli tomografiiT SeswavlasTan 
SedarebiT. kompiuteruli tomografia rogorc wesi ukeTesia moZravi 
ubnebis gamosakvlevad, rogoric aris mag. filtvebi da nawlavebi. 
skanirebis dro da fasi birTvul-magnituri rezonansis gamoyenebis 
ZiriTad SemzRudav faqtors warmoadgens, maSin roca kompiuteruli 
tomografiis SemzRudvel faqtorebad radiaciuli doza da iodis 
Semcveli sakontrasto saSualebebis potenciuri nefrotoqsiuroba 
gvevlinebian. 

kompiuteruli tomografia radiologiuri meTodebidan pirveladi 
arCevnis saSualebas warmoadgens mwvave kranialuri travmis dros, magram 
sxva cerebraluri gamokvlevebis umetesobisaTvis birTvul-magnituri 
rezonansi ukeTesia. muclis Rru organoebisaTvis kompiuteruli 
tomografia birTvul-magnitur rezonanss Cveulebriv aRemateba. araRru 
organoebis sakiTxi ufro sadao xasiaTs atarebs. maRalxarisxovani 
kompiuteruli tomografia da birTvul-magnituri rezonansi erTnairad 
efeqturia RviZlis, elenTis, Tirkmelebisa da albaT pankreasis 
gamosakvlevad. birTvul-magnituri rezonansi ukeTesia menjis 
organoebisaTvis. testis SerCevaze aseve gavlenas axdens personalis 
gamocdileba, aparaturis xelmisawvdomoba, fasi da radiaciuli doza. 

spiralurma skanirebam xeli Seuwyo kompiuteruli tomografiuli 
fluoroskopiis ganviTarebas da saSualeba mogvca kompiuteruli 
tomografiis meTvalyureobiT warmarTuli intervenciuli procedurebis 
gamosaxuleba realur droSi migveRo.7,8 ase magaliTad, filtvis 
perkutaneuli biofsiis dros nemsi filtvis qsovilSi mxedvelobiTi 
kontrolis meSveobiT SegviZlia SeviyvanoT. es imas niSnavs, rom nemsis 
mimarTuleba SesaZlebelia mudmivad davazustoT da uSualod gamiznuli 
ubnisaken warvmarToT. es saSualebas mogvcems, filtvis qsovilis 
punqciaTa raodenoba mniSvnelovnad SevamciroT, riTac proceduris 
xangrZlivobasa da pacientisaTvis miyenebul diskomforts SevamoklebT.9 

birTvul-magnitur rezonanss SezRuduli roli aqvs didi travmis 
mqone da xelovnur sunTqvaze myofi pacientebisaTvis, radgan magnituri 
garemo mouxerxebel pirobebs uqmnis pacientTa anesTeziasa da 
monitorirebas. birTvul-magnituri rezonansis ukuCvenebas warmoadgens 
peismeikerebisa da calkeuli liTonis implantatebis arseboba. 

birTvul-magnituri rezonansis mwarmoebeli centrebis monacemebiT, 
SemTxvevaTa 3-6 procentSi gamokvlevis Catareba ar xerxdeba pacientis 
klaustrofobiis an skanirebis dros umoZraod yofnis uunarobis gamo. 
es gansakuTrebiT axalgazrda da xandazmul avadmyofebs exebaT. 
pirveladi rgolis eqimebs SeuZliaT birTvul-magnituri rezonansis 
SiSis mqone aseTi pacientebis damSvideba. teqnologiaTa srulyofasTan 
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erTad skanerTa siswrafe izrdeba, “Ria” magnitebisa da kidurebisaTvis 
gankuTvnili magnitebis SeqmnasTan erTad ki klaustrofobia warsuls 
unda Cabardes. 

mravalSrian kompiuterul tomografias, romelsac siswrafe da 
mraval WrilSi gadaformatebis unari gaaCnia, birTvul-magnituri 
rezonansis Secvla bevri klinikuri situaciis dros SeuZlia. Tumca 
roca birTvul-magnituri rezonansi pirveli rigis gamokvlevas 
warmoadgens, umjobesia upiratesoba mas mivaniWoT maionizebeli 
radiaciis ararsebobis gamo. 
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Computed Tomography in Clinical Practice 
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Since it was first introduced three decades ago, computed tomography has become an important 
investigative tool. The role of "conventional" computed tomography is declining and has been 
superseded by spiral scanning. Multislice scanning is faster and more versatile than spiral 
scanning and facilitates newer applications, particularly in vascular, cardiac, and colonic 
imaging. Multislice computed tomography is expensive and has implications for workload and 
data storage. Concern has been raised about the increasing radiation dose from examinations by 
computed tomography. As magnetic resonance scanners become faster and availability increases, 
considerations of dose may relegate computed tomography to a secondary role for many 
applications. 
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naxati 1. kompiuteruli tomografiuli skaneris sami ZiriTadi tipi da 
maTi moqmedebis meqanizmi 
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naxati 2. mravalSriani kompiuteruli tomografia sisxlZarRvTa 
gamosaxvis mizniT (RviZli da Tirkmelebi) 
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naxati 3. mravalSriani kompiuteruli tomografia gulis gamosaxvis 
mizniT 
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naxati 4. spiraluri kompiuteruli tomografia kolonografiis mizniT 
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mkurnalobisa da movlis samarTlebrivi mkurnalobisa da movlis samarTlebrivi mkurnalobisa da movlis samarTlebrivi mkurnalobisa da movlis samarTlebrivi 
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ukanaskneli ori aTwleulis manZilze pacientis uflebebis dacva 

adamianis uflebebisaTvis moZraobis erT-erT prioritetad iqca. Tavis 
mxriv, pacientis uflebebis dacvasTan dakavSirebul problemebs Soris 
momakvdavi pacientis movlis, misTvis samedicino momsaxurebis gawevis, 
misi Rirsebis pativiscemisa da avtonomiis uzrunvelyofis sakiTxebi 
umniSvnelovanes problemebad  ganisazRvra. 

miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi ukanasknel wlebamde momakvdavi 
pacientis samedicino momsaxurebasTan, maT Soris evTanaziasTan 
dakavSirebuli eTikuri da samarTlebrivi sakiTxebi ar gamxdara farTo 
sazogadoebis msjelobis sagani, aRniSnulma problemam mainc hpova 
garkveuli asaxva qveynis kanonmdeblobaSi. amasTan, SeiniSneba garkveuli 
aqtiuroba terminalur mdgomareobaSi myofi pacientebisaTvis adeqvaturi 
samedicino momsaxurebis standartebis SemuSavebisa Tu 
institucionaluri safuZvlebis Sesaqmnelad.  

mokle istoriuli mimoxilva: evTanamokle istoriuli mimoxilva: evTanamokle istoriuli mimoxilva: evTanamokle istoriuli mimoxilva: evTanazia sabWoTa saqarTvelos zia sabWoTa saqarTvelos zia sabWoTa saqarTvelos zia sabWoTa saqarTvelos 
kanonmdeblobaSikanonmdeblobaSikanonmdeblobaSikanonmdeblobaSi    

qarTul samedicino da iuridiul literaturaSi publikaciebi 
evTanaziis Sesaxeb SedarebiT iSviaTia. es ganasakuTrebiT iuridiul 
literaturaze iTqmis. sabWouri xanis qarTul periodul presaSi 
gamoqveynebuli albaT erTaderTi statia cnobil iurists Tamar 
wereTels ekuTvnis: `evTanazia rogorc zneobrivi da samarTlebrivi 

problema~ (Jurnali "sabWoTa samarTali", 1976w., N 6, gv. 35 -–45.).  
1921 wlidan, ruseTis mier saqarTvelos aneqsiis Semdeg, rusuli 

gavlena qveyanaze zedmiwevniT mniSvnelovani iyo. amasTan dakavSirebiT 
interess moklebuli ar unda iyos is garemoeba, rom 1922 wels 
bolSevikur ruseTSi miiRes sisxlis samarTlis kodeqsi, romlis 143-e 
muxlis SeniSvnis mixedviT, adamianis mkvleloba, misive TxovniT 
Cadenili, ar eqvemdebareboda dasjas. faqtobrivad, es evTanaziis 
legitimizaciis tolfasi iyo. es norma cota xans, kerZod, 1922 wlis 11 
noembramde moqmedebda.  is gauqmebuli iqna Semdegi garemoebis gamo: 
kanonmdeblebSi eWvi gamoiwvia iseTi normis mizanSewonilobam, romelic 
vinmes SeeZlo gamoeyenebina Tavisi boroti zraxvis gansaxorcieleblad.  
rogorc statiis avtori aRniSnavs, ruseTis federaciis kodeqsi erTi 
ukiduresobidan (sruli dausjeloba) meore ukiduresobaSi gadavarda 
(Cveulebrivi ganzraxi mkvlelobisaTvis Tanabari dasjadoba). 

aRniSnuli droidan moyolebuli, mkvleloba dazaralebulis 
TanxmobiT, Cadenili Sebralebis grZnobiT, sabWoTa sisxlis samarTlis 
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kanonmdeblobiT isjeboda rogorc ganzraxi mkvleloba. amasTan, zemoT 
moxseniebuli garemoebani mxedvelobaSi ar miiReboda rogorc bralis 
Semamsubuqebeli. 

statiis avtori svams kiTxvas, aris Tu ara saWiro sisxlis samarTlis 
kodeqsSi specialuri normis SemoReba, romelic msxverplis daJinebuli 
moTxovniT da misdami sibralulis motiviT Cadenil mkvlelobas 
Semamsubuqebel garemoebebSi Cadenil qmedebis kvalifikacias miscemda. 
cxadia, yovelive zemoT moxseniebuli eqimisa da pacientis urTierTobis, 
evTanaziis konteqstSi ganixileboda. rogorc, Tamar wereTeli 
miuTiTebs,  damamZimebel garemoebaTa gareSe Cadenili mkvleloba 
isjeboda Tavisuflebis aRkveTiT 5-dan 12 wlamde, gadasaxlebiT 5 
wlamde an mis gareSe. mosamarTles, romc moendomebina gaeTvaliswinebina 
avadmyofis daJinebuli Txovna da sibralulis motivi, romelic mkvlels 
amoZravebda,  minimum 5 weli mainc unda miesaja braldebulisTvis (maT 
Soris eqimisTvis). amasTan, imis gamo, rom sibralulis motivi da 
msxverplis Txovna ar ganixileboda Semamsubuqebel garemoebad, 
mosamarTles SeeZlo saerTod ar gaeTvaliswinebina es garemoeba. 
aRniSnulidan gamomdinare, Tamar  wereTeli mizanSewonilad Tvlida, 
sisxlis samarTlis kodeqsSi cvlilebebis Setanas, romliTac 
gaTvaliswinebuli iqneboda mkvlelobis specialuri Semadgenloba; 
saxeldobr, igi xelisuflebas Semdeg formulirebas sTavazobda: 
`avadmyofis mkvleloba, Cadenili misi daJinebiT TxovniT da sibralulis 
grZnobiT, isjeba Tavisuflebis aRkveTiT 6 Tvidan 5 wlamde~. 

 amrigad, SeiZleba davaskvnaT, rom qarTul iurisprudenciaSi 
arsebobda mkafiod gamoxatuli tendencia evTanaziis ganxorcielebis 
SemTxvevaSi pacientis Txovnisa da misdami sibralulis, rogorc 
Semamsubuqebeli garemoebebis gaTvaliswinebisa. am daskvnis 
obieqturobaze isic miuTiTiTebs, rom zogi avtori samarTlianad 
miiCnevs im periodis (70-iani wlebi) zogierTi qveynis (Sveicaria, 
norvegia, fineTi, saberZneTi) sisxlis samarTlis kodeqsebSi asaxul 
normas, romlis mixedviTac evTanazia Semamsubuqebel garemoebaSi 
Cadenil mkvlelobad iTvleboda. amasTan, xazgasasmelia, rom Tamar 
wereTeli gaumarTleblad miiCnevs evTanaziis sruli dausjelobis 
moTxovnas. evTanaziis sawinaaRmdego sxvadasxva argumentebs Soris 
(magaliTad, is garemoeba, rom eqimi SeiZleba Secdes ukurnebeli senis 
diagnostirebisas an pacientis gadawyvetilebaze SeiZleba sxvebma 
iqonion gavlena da a.S.), erT-erTi mniSvnelovania is, rom evTanaziis 
`dakanoneba~ aucileblad moaxdens mkveTrad uaryofiT gavlenas saeqimo 
profesiis prestiJze. 

 zemoxsenebulidan gamomdinare, cxadi xdeba, rom evTanaziisadmi 
damokidebuleba erTgvarad kompromisuli iyo da efuZneboda princips 
`aukrZale, magram gauge (dainde)~. 

saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba janmrTelobis dacvis sferoSi saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba janmrTelobis dacvis sferoSi saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba janmrTelobis dacvis sferoSi saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba janmrTelobis dacvis sferoSi 
adamianis uflebebis Sesaxeb adamianis uflebebis Sesaxeb adamianis uflebebis Sesaxeb adamianis uflebebis Sesaxeb     

1997 wlidan moyolebuli saqarTveloSi yalibdeba kanonmdebloba, 
romelic mowodebulia Tanamedrove saerTaSoriso standartebis doneze 
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daicvas samedicino momsaxurebasTan da zogadad biomedicinasTan 
dakavSirebuli adamianis uflebebi.  

imisaTvis, rom kargad iqnes gagebuli ama Tu im problemis 
mogvarebaSi kanonmdeblobis mniSvneloba, aucilebelia Cvens qveyanaSi 
arsebuli kanonmdeblobis struqturaze garkveuli warmodgenis Seqmna. 
saxeldobr, saqarTvelos kanonmdebobis ierarqiul sistemaSi 
upiratesoba eniWeba saqarTvelos konstitucias, Semdeg saqarTvelos mier 
xelmoweril saerTaSoriso xelSekrulebebsa da konvenciebs, rasac 
mosdevs organuli kanoni da kanoni.  

zogadad janmrTelobis dacvis sferoSi adamianis uflebebis, maT 
Soris momakvdavi pacientis uflebebis, dacvaze fokusirebuli 
kanonmdebloba Semdegi kanonebiT da saerTaSoriso xelSekrulebebiT 
aris warmodgenili: 

 saqarTvelos kanoni `janmrTelobis dacvis Sesaxeb~ (miRebulia 
saqarTvelos parlamentis mier 1997 wlis 10 dekembers); 

 saqarTvelos kanoni `adamianis organoebis gadanergvis Sesaxeb~ 
(miRebulia saqarTvelos parlamentis mier 2000 wlis 23 
Tebervals); 

 saqarTvelos kanoni `pacientis uflebebis Sesaxeb~ (miRebulia 
saqarTvelos parlamentis mier 2000 wlis 5 maiss); 

 saqarTvelos kanoni `saeqimo saqmianobis Sesaxeb~ (miRebulia 
saqarTvelos parlamentis mier 2001 wlis 8 ivniss); 

 evropis sabWos konvencia `adamianis uflebebisa da biomedicinis 
Sesaxeb~ (xelmowerilia saqarTvelos mxaris mier 2000 wlis 12 
maiss, ratificirebulia saqarTvelos parlamentis mier 2000 
wlis 27 seqtembers, evrosabWos oficialurad ratificirebis 
instrumenti gadaeca 2000 wlis 22 noembers, konvencia 
saqarTveloSi ZalaSi Sevida 2001 wlis 1 marts); 

sayuradReboa, rom "janmrTelobis dacvis Sesaxeb" kanonSi, romelic 
1997 wels iqna miRebuli, calke Tavia gamoyofili terminalur 
mdgomareobaSi myofi pacientebisaTvis samedicino momsaxurebis gawevis 
sakiTxebze (Tavi XXIV  "kritikuli mdgomareoba, sikvdili da evTanazia"). 
moxseniebul TavSi xazgasmiT aris aRniSnuli momakvadavi pacientis 
Rirsebis dacvisa da pativiscemis aucilebloba (muxli 147): 

"terminalur stadiaSi myofi avadmyofis mkurnaloba, 
sikvdilis Semdeg movla xorcieldeba pativiscemiT da misi 
Rirsebis dacviT." 

janmrTelobis dacvis, biomedicinisa da adamianis uflebebis 
kanonmdeblobaze saubrisas aucileblad unda gaesvas xazi im garemoebas, 
rom saqarTvelos kanonmdebloba aRniSnul problemas exmianeba rogorc 
"uflebebis", ise "movaleobebis" enaze. igulisxmeba is faqti, rom, erTi 
mxriv, kanonmdebloba garkveul uflebebs aniWebs pacients, romlis 
dacvis ufleba mas aqvs sasamarTlos gziT (kanoni `pacientis uflebebis 
Sesaxeb~).  meore mxriv, kanonmdebloba pacientis uflebebis dacvas 
avaldebulebs eqims da maTi darRvevis SemTxvevaSi iTvaliswinebs 
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garkveul sanqciebs, profesiuli saqmianobis akrZalvis SesaZleblobis 
CaTvliT (kanoni `saeqimo saqmianobis Sesaxeb~). amasTan, aris garkveuli 
sanqciebi, romlebic sisxlis samarTlis kodeqsSia Setanili da 
Tavisuflebis aRkveTasac ki gulisxmobs samedicino personalisaTvis. 

saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba: evTanazia da eqimis daxmarebiT saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba: evTanazia da eqimis daxmarebiT saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba: evTanazia da eqimis daxmarebiT saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba: evTanazia da eqimis daxmarebiT 
sikvdili sikvdili sikvdili sikvdili ––––        

rogorc ukve aRiniSna, evTanaziis problema saqarTvelos 
kanonmdeblobisTvis ucxo ar aris. dRevandeli kanonmdebloba evTanazias 
krZalavs. evTanaziaSi moiazreba momakvdavi avadmyofisaTvis sicocxlis 
Sesawyvetad daxmareba misive Txovnis safuZvelze. 1997 wels miRebul 
kanonSi “janmrTelobis dacvis Sesaxeb” evTanazia Semdegi saxiT iyo 
ganmartebuli (muxli 3): 

`v) evTanazia - momakvdavi avadmyofisaTvis misive TxovniT 
daxmarebis gaweva sicocxlis Sesawyvetad;~  

mimdinare (2002) wels aRniSnul kanonSi Sevida ramdenime cvlileba, 
maT Soris Seicvala “evTanaziis” ganmartebac. kanonis bolo versiaSi, 
romelic ukve miRebulia saqarTvelos parlamentis mier, evTanazia 
ganmartebulia, rogorc: 

`ukurnebeli daavadebis sikvdiliswina stadiaSi myofi 
avadmyofis sicocxlis ganzrax Sewyveta misive TxovniT”. 

anu, dRevandeli kanonmdebloba evTanaziis ganmartebaSi gulisxmobs 
eqimis aqtiur moqmedebas pacientisaTvis sicocxlis SewyvetaSi da ara 
mxolod daxmarebas. aRniSnuli cvlilebebis momzadebis procesSi iyo 
mcdeloba Semotaniliyo “eqimis daxmarebiT suicidis” cneba. 
cvlilebebis pirveli versiis proeqtSi momzadebuli iyo saTanado 
ganmartebac. saxeldobr, – eqimis daxmarebiT suicidi ganmartebuli iyo 
rogorc "avdmyofisaTvis misive TxovniT ganzrax daxmarebis gaweva 
TviTmkvlelobis ganxorcielebaSi, magaliTad, wamlis gamowera an micema 
momakvdinebeli doziT.~ Tumca kanonproeqtis ganxilvis procesSi 
monawile eqspertTa nawilma am cnebis SemoReba da misi damatebiT 
akrZalva sadReisod mizanSewonilad ar CaTvala. 

rac Seexeba evTanaziis akrZalvas, "janmrTelobis dacvis Sesaxeb" 
saqarTvelos kanonSi mkafiod aris gacxadebuli, rom nebismier pirs, maT 
Soris samedicino personals, ekrZaleba evTanaziis ganxorcieleba an 
masSi monawileoba. qvemoT mocemulia Sesabamisi muxli kanonidan 
"janmrTelobis dacvis Sesaxeb" (muxli 151): 

`samedicino personals, agreTve, nebismier sxva pirs 
ekrZaleba evTanaziis ganxorcieleba an am ukanasknelSi 
monawileobis miReba.~  

sayuradReboa, rom evTanazias faqtobrivad krZalavs saqarTvelos 
`sisxlis samarTlis kodeqsic~ (miRebulia saqarTvelos parlamentis 
mier 1999 wlis 22 ivliss), romelic aseTi qmedebisTvis sanqciebs 
iTvaliswinebs. Tumca am dokumentSi ar gamoiyeneba cneba `evTanazia~ da 
arc samedicino personali an pacientia naxsenebi. kerZod, sisxlis 
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samarTlis kodeqsSi gacxadebulia Semdegi (muxli 110, – "mkvleloba 
msxverplis TxovniT"):  

“`mkvleloba msxverplis daJinebuli TxovniT da misi 
namdvili nebis Sesabamisad, Cadenili momakvdavis Zlieri 
fizikuri tkivilisagan gaTavisuflebis mizniT, - isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT xuT wlamde~.” 

muxlis es redaqcia 2000 wlis 30 ivnisiT TariRdeba. parlamentis mier 
miRebul versiaSi (1999 weli) sanqcia zemoT moxsenebuli qmedebisTvis 3 
wlamde Tavisuflebis aRkveTas iTvaliswinebda. Cven ver moviZieT 
informacia verc literaturidan, verc sisxlis samarTlis kodeqsis 
axal redaqciaze momuSave jgufis wevrebisgan, Tu ratom gamkacrda 
sanqcia evTanaziis ganxorcielebisaTvis kanonis miRebidan erTi wlis 
Tavze. 

amrigad, saqarTveloSi dRes moqmedi kanonmdebloba krZalavs 
evTanazias. amasTan saqarTvelos kanonmdeblobaSi araferia naTqvami 
"eqimis daxmarebiT suicidis" Sesaxeb. 

sayuradReboa, rom faqtobrivad saqarTvelos kanonmdebloba 
"evTanaziaSi" moiazrebs mxolod e.w. "aqtiur evTanazias". pasiuri 
evTanazia, raSic adre moiazreboda momakvdavi pacientisaTvis sicocxlis 
SemanarCunebeli mkurnalobis Sewyveta, dRes saerTod aRar aRiqmeba 
evTanaziad. rogorc qvemoT davinaxavT, aRniSnuli problema ganixileba 
qmedunariani pacientis mier mkurnalobis Catarebaze uaris gacxadebis 
uflebis konteqstSi. 

saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba: uari mkurnalobaze, winaswar saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba: uari mkurnalobaze, winaswar saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba: uari mkurnalobaze, winaswar saqarTvelos Tanamedrove kanonmdebloba: uari mkurnalobaze, winaswar 
gacxadebuli nebagacxadebuli nebagacxadebuli nebagacxadebuli neba    

saqarTvelos kanonmdeblobaSi gacxadebulia pacientis uflebebis 
sayovelTaod aRiarebuli yvela principi. iseve, rogorc sxva evropuli 
qveynebis kanonmdeblobaSi (saqarTvelos, rogorc evropis sabWos wevr 
qveyanas 1999 wlidan, dRes evropis konteqstSi movixseniebT), pacientis 
individualuri uflebebis qvakuTxeds informirebuli Tanxmobis 
prinicipi warmoadgens. kanonmdeblobiT ikrZaleba nebismieri samedicino 
Carevis ganxorcieleba pacientis informirebuli Tanxmobis gareSe.  

ase, rom dRes saqarTveloSi, Tu pacienti qmedunariania da aqvs 
gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari, mas ufleba aqvs uari 
ganacxados nebismieri saxis mkurnalobaze, maT Soris sicocxlis 
SemanarCunebeli mkurnalobis Catarebaze (kanonebi "janmrTelobis dacvis 
Sesaxeb", da "pacientis uflebebis Sesaxeb"). ufro metic, saqarTvelos 
kanonmdeblobaSi  gacxadebulia norma, romlis mixedviTac aseTi ufleba 
momakvdav pacientsac aqvs. qvemoT moyvanilia citata kanonidan 
"janmrTelobis dacvis Sesaxeb" (muxli 148): 

"1. terminalur stadiaSi myof qmedunarian, gacnobierebuli 
gadawyvetilebis miRebis unaris mqone avadmyofs ufleba aqvs 
uari ganacxados sareanimacio, sicocxlis SemanarCunebel an 
paliatiur mkurnalobaze." 
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pacientis zemoT moxseniebul uflebas Tan axlavs akrZalva pacientis 
Tanxmobis winaaRmdeg samedicino Carevis ganxorcielebisa, rac, cxadia, 
samedicino personals exeba (kanoni "pacientis uflebebis Sesaxeb", muxli 
23).  

bunebrivia, rom momakvdavi pacientis samedicino momsaxurebis Sesaxeb 
gadawyvetilebis miReba Zalian xSirad naTesavebs uxdebaT. miT umetes, 
rom saqarTveloSi jer ar aris damkvidrebuli tradicia, rom pacientma 
winaswar, mkafiod, werilobiT an Tundac zepirad ganacxados, ra saxis 
samedicino momsaxurebas isurvebda terminalur mdgomareobaSi 
aRmoCenisas. Tumca, rogorc qvemoT davinaxavT, saqarTvelos 
kanonmdebloba ukve iZleva mkurnalobis Sesaxeb nebis winaswar 
gacxadebis uflebasac. 

kanonmdeblobis mixedviT momakvdavi pacientis axloblebs ufleba 
aqvT uari ganacxadon avadmyofisaTvis samedicino daxmarebis gawevaze, 
Tuki uaris safuZveli pacientis Rirsebis dacvaa. kidev erTi 
mniSvnelovani piroba imisa, rom axloblebma uari ganacxadon momakvdavi 
pacientis mkurnalobaze, aris am ukanasknelis Sexedulebebis 
gaTvaliswineba. rogorc zemoT moyvanili muxlis (kanoni "janmrTelobis 
dacvis Sesaxeb", muxli 148) meore punqtSia gacxadebuli:  

"2. terminaluri stadiaSi avadmyofis ugono mdgomareobaSi 
yofnis SemTxvevaSi mis naTesavs an kanonier warmomadgenels 
ufleba aqvs momakvdavi adamianis Rirsebis dacvis mizniT da 
misi (pacientis) pirovnuli Sexedulebebis gaTvaliswinebiT 
uari ganacxados sareanimacio, sicocxlis SemanarCunebel an 
paliatiur mkurnalobaze." 

pacientis naTesavebis mier pacientis mkurnalobaze uaris gacxadebis 
uflebaze saubrisas mokled SevexebiT im dacviT meqanizmebs, romelTa 
mizania pacientebis naTesavebis mier am uflebis borotad (angarebis an 
raime sxva  mizniT) gamoyenebis SesaZleblobis Tavidan acileba. 
saqarTvelos kanonmdebloba eqims uflebas aZlevs ar daeTanxmos 
gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unars moklebuli pacientis 
naTesavis gadawyvetilebas, Tu is (eqimi) Tvlis, rom es gadawyvetileba 
ewinaaRmdegeba pacientis janmrTelobis interesebs. erTi mxriv, eqims 
SeuZlia mimarTos sasamarTlos, Tu pacientis mdgomareoba amis 
saSualebas iZleva (kanoni "pacientis uflebebis Sesaxeb", muxli 25.1). 
sxva SemTvevaSi, Tu qmeduunaro an gacnobierebuli gadawyvetilebis 
miRebis unars moklebuli pacienti gadaudeblad saWiroebs samedicino 
momsaxurebas, romlis gareSec garduvalia pacientis sikvdili, xolo 
misi naTesavi an kanonieri warmomadgeneli samedicino momsaxurebis 
winaaRmdegia, kanoni eqims aZlevs uflebas imoqmedos pacientis 
janmrTelobis interesebis Sesabamisad (kanoni "pacientis uflebebis 
Sesaxeb", muxli 25.2). 

dRes moqmedi kanonmdeblobis mixedviT, momakvdavi pacientisaTvis 
samedicino momsaxurebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas, roca 
pacients ara aqvs gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari, 
samedicino personali unda iTvaliswinebdes pacientis winaswar 
gacxadebul nebas, Tu aseTi arsebobs (kanoni "janmrTelobis dacvis 
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Sesaxeb", muxli 11). aRniSnulis safuZvelia is garemoeba, rom 
saqarTvelos kanonmdebloba iTvaliswinebs moqalaqis mier samedicino 
momsaxurebasTan dakavSirebuli damokidebulebis winaswari gacxadebis 
SesaZleblobas. sayuradReboa, rom kanonSi "janmrTelobis dacvis 
Sesaxeb" (muxli 10) winaswar gacxadebuli neba Seexeboda mxolod 
ukurnebeli daavadebis terminalur stadiaze gasawev sareanimacio, 
sicocxlis SemanarCunebel an paliatiur mkurnalobas. mogvianebiT, 2000 
wels miRebul kanonSi "pacientis uflebebis Sesaxeb", zemoT 
moxseniebuli SezRudva "odnav" gafarTovda da moqalaqes eZleva ufleba 
uari Tqvas mkurnalobaze iseTi daavadebis arsebobisas, romelsac mZime 
invalidoba axlavs Tan (muxli 24.1).  

amrigad, saqarTvelos moqmedi kanonmdebloba aZlevs moqalaqes 
saSualebas winaswar ganacxados sakuTari neba momavali mkurnalobis 
Sesaxeb, Tu is aRmoCndeba iseT mdgomareobaSi, rom mas ar eqnebT 
gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari. amasTan, aseTi neba 
SeiZleba Seexebodes mxolod terminalur mdgomareobas an mZime 
invalidobis gamomwvev daavadebas. 

kanoniT gaTvaliswinebulia kidev erTi meqanizmi, romelic pacientis 
nebis aRsrulebas uwyobs xels; kerZod kanoni "pacientis uflebebis 
Sesaxeb" aZlevs uflebas moqalaqes, rom winaswar daasaxelos piri, 
romelic miiRebs gadawyvetilebas misi mkurnalobis Sesaxeb, Tu dadgeba 
zemoT moxseniebuli garemoebebi (terminaluri mdgomareoba, mZime 
invalidobis gamomwvevi daavadeba, gacnobierebuli gadawyvetilebis 
miRebis uunaroba). es faqtobrivad – aSS-is kanonmdeblobaSi 
damkvidrebuli cnebis "kanonieri warmomadgenlis uflebamosileba" 

(`Durable power of attorney") analogiaa. 

sazogadoebis da profesionalebis azri evTanaziis problemis Sesaxebsazogadoebis da profesionalebis azri evTanaziis problemis Sesaxebsazogadoebis da profesionalebis azri evTanaziis problemis Sesaxebsazogadoebis da profesionalebis azri evTanaziis problemis Sesaxeb    

rogorc ukve aRiniSna, evTanaziis problema farTo sazogadoebis 
msjelobis sagani Cvens qveyanaSi jer ar gamxdara. Tumca am sakiTxis 
gansja didi xania mimdinareobs samedicino personals Soris. 1999 wels 
"saqarTvelos bioeTikis da jandacvis samarTlebrivi sakiTxebis 
Semswavlelma sazogadoebam" Caatara mcire moculobis sociologiuri 
kvleva samedicino personals Soris (100 respodenti). kiTxvarSi 
Setanili iyo kiTxvebi, romelTa mizani iyo Seefasebina eqimebis 
damokidebuleba momakvdavi pacientis mkurnalobis sakiTxebisadmi. 
kvlevam sakmaod araerTgvarovani suraTi warmoaCina. aRmoCnda, rom 
gamokiTxul eqimTa mxolod 27% gaiTvaliswinebda gacnobierebuli 
gadawyvetilebis unaris mqone, daavadebis terminalur stadiaze myofi 
pacientis mier gacxadebul uars sicocxlis SemanarCunebel 
mkurnalobaze, 28% aRniSnul situaciaSi upirobod gaagrZelebda 
mkurnalobas, xolo 42% gadawyvetilebis miRebas pacientis naTesavebs 
daakisrebda. amrigad, gamokiTxuli eqimebis 70% procenti, faqtobrivad, 
ar eTanxmeboda im droisTvis ukve moqmed kanonmdeblobas, romelic 
samedicino personals ukrZalavs gacnobierebuli gadawyvetilebis 
unaris mqone pacientis nebis winaaRmdeg sicocxlis SemanarCunebeli 
mkurnalobis Catarebas. 
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qvemoT mogvyavs kidev erTi magaliTi jandacvis profesionalebis 
damokidebulebisa terminalur mdgomareobaSi myofi pacientis 
mkurnalobisadmi. kerZod, ganxilulia eqimi reanimatologis, 
saqarTvelos bioeTikis erovnuli sabWos wevris vaxtang axalaZis 
mosazreba evTanaziis Sesaxeb, romelic asaxulia mis publikaciaSi 

`avadmyofobis aqsiologiuri arsi~ (Jurnali "Georgian Medical News", 
2001, 9 (78), 90), agreTve misive sadoqtoro disertaciis erT-erT TavSi 
(sadoqotoro disertacia `bioeTikis genezisi da misi roli 
biomedicinisa da jandacvis sistemis ganviTarebis Tanamedrove etapze~; 
fragmenti `evTanaziis bioeTikuri arsi~).  

avtori kategoriulad uaryofs evTanaziis daSvebis ideas. amasTan, 
sainteresoa da mxedvelobaSi misaRebi avtoris mosazreba, rom 
`evTanaziis ideologiis~ SesaZlo damkvidrebis erT-erTi ZiriTadi 
mizezad Cvens qveyanaSi SeiZleba socialuri siduxWire iqces. iseTi 
realobis fonze, rodesac arc saxelmwifos da arc mosaxleobas ar 
gaaCnia avadmyofi adamianis movlisa da mkurnalobis SesaZlebloba, 
saxelmwifo, jandacvis sistema da mTlianad mosaxleoba advilad egueba 
`evTanaziur ideologias~. amrigad sazogadoebis nawili SeiZleba 
fiqrobdes, rom sikvdilze samedicino nebarTva da sicocxlis 
gamosalmebac ki  ufro Rirseulad gamoiyureba, vidre tanjvis 
gaxangrZliveba uimedo avadmyofisa, romelze zrunva sazogadoebas ar 
ZaluZs. 

avtori evTanaziis legalizaciis nebismier mcdelobas danaSaulebriv 
qmedebad da borotebad miiCnevs sazogadoebisa da RvTis winaSe. misi 
azriT, rom evTanazia Tavisi arsiT an mkvlelobaa (Tu igi xorcieldeba 
eqimebis gadawyvetilebis an naTesavebis moTxovnis safuZvelze), an 
TviTmkvlelobaa (Tu igi pacientis moTxovniT xorcieldeba), an erTisa 
da meoris aRrevis formaa. avtors detalurad aqvs CamoTvlili is 
SesZlo negatiuri Sedegebi, romelic SeiZleba mohyves evTanaziis 
legalizacias; maT Soris is moixseniebs Semdegs: 

 adamianis sicocxlis gaufasurebis tendenciebis gaRrmaveba, 
aqedan gamomdinare sulier-zneobrivi krizisuli situaciis 
masStaburobis gazrdiT; 

 janmrTelobis dacvis sistemisadmi mosaxleobis ndobis 
dakargva; 

 medicinis kriminalizacia; 

 saeqimo profesiis daniSnulebis gaukuRmarTeba; 

 eqimisadmi ndobisa da eqimis Rirsebis gaqroba sazogadoebaSi 
da sxva. 

 amrigad, avtors evTanazia zneobrivad miuRebel aqtad miaCnia da 
uaryofiTi damokidebuleba aqvs yovelgvari sakanonmdeblo normis 
proeqtis mimarT, romelic cdilobs iuridiulad gaaformos evTanazia 
da amiTi sazogadoebis cnobierebaSi daamkvidros mkvlelobis an 
TviTmkvlelobis ganxorcielebis SesaZlebloba medicinis xelSewyobiTa 
da monawileobiT. 
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terminalur mdgomareobaSi myofi pacientis movla da resursebis terminalur mdgomareobaSi myofi pacientis movla da resursebis terminalur mdgomareobaSi myofi pacientis movla da resursebis terminalur mdgomareobaSi myofi pacientis movla da resursebis 
ganawilebis problemaganawilebis problemaganawilebis problemaganawilebis problema    

terminalur mdgomareobaSi myofi pacientisaTvis samedicino 
momsaxurebis gawevis Sesaxeb gawevis problemebze saubrisas, raoden 
rTulic ar unda iyos, ar SeiZleba ar movixsenioT resursebis 
ganawilebis problema.  

rogorc zemoT iTqva, saqarTvelos kanonmdeblobaSi gacxadebulia, 
rom momakvdavi pacientis movla unda xorcieldebodes misi pativiscemisa 
da Rirsebis dacviT. cxadia, aRniSnuli gulisxmobs aseTi 
pacientebisaTvis adeqvaturi samedicino momsaxurebis gawevas, rac 
saTanado sistemis Camoyalibebas moiTxovs. igulisxmeba specialuri 
ganyofilebebis, hospisebis (qsenonebis) gaxsna, samedicino personalis 
mzadeba, Sesabamisi saxelmZRvanelo rekomendaciebis (`gaidlainebis~) da 
standartebis SemuSaveba da, rac mTavaria, saTanado dafinanseba.   

sadReisod zemoT moxseniebulis uzrunvelyofa qarTul saxelmwifos 
ar ZaluZs; mas uwevs Zalian rTuli gadwyvetilebebis miReba 
janmrTelobis dacvis sferoSi resursebis ganawilebasTan dakavSirebiT. 
saxelmwifo samedicino programebis SemuSavebisas5 prioritetulad 
miiCneva dedaTa da bavSvTa janmrTelobis dacva, pirveladi jandacva, 
mosaxleobisaTvis gadaudebeli samedicino daxmarebis aRmoCena. jer-
jerobiT aRniSnul prioritetebSi ver xvdeba terminalur mdgomareobaSi 
myofi pacientebis movla. Tumca aris erTi mcireodeni gamonaklisi: 
municipaluri samedicino programebi iTvaliswineben onkologiuri 
pacientebisTvis tkivilgamayuCebeli saSualebebis ufasod miwodebas, 
agreTve onkologis ufaso konsultacias. 

resursebis naklebobis konteqstSi mniSvnelovania terminalur 
mdgomareobisas mkurnalobisa da movlis Sesaxeb pacientis mier 
gacxadebuli nebis (rogorc uSualod samedicino momsaxurebis gawevis 
procesSi gacxadebuli uaris, ise winaswar gacxadebuli nebis) 
gulisyuriT Sefaseba. mxedvelobaSi gvaqvs is garemoeba, rom resursebis 
simwiris fonze momakvdavi pacientis movlisa da misTvis samedicino 
momsaxurebis xarjebi mTlianad pacientis ojaxs awveba; aRniSnuli 
xarjebis gaReba ki mosaxleobis ZiriTadi nawilisagan mniSvnelovan 
msxverpls moiTxovs (ojaxis sxva prioritetebze uaris Tqma, ojaxis 
moZravi da xSirad – uZravi qonebis gayidva da a.S.). aseTi garemoebebis 
arsebobisas pacientis mier daavadebis terminalur etapze samedicino 
momsaxurebaze gacxadebuli uaris realuri motivi SeiZleba iyos ojaxis 
wevrebis dazogva, maT materialur keTildReobaze zrunva da ara misi 
wminda pirovnuli damokidebuleba terminalur mdgomareobaSi 
mkurnalobis mimarT.  

aq warmoCenili problema Zalze rTulia da mravalwaxnagiani 
(magaliTad, samarTlianobis problema da resursebis ganawileba, ojaxSi 
resursebis ganawilebis problemis CaTvliT), romelTa detaluri 
ganxilva am statiis mizani ar aris. Tumca, erTi ram dabejiTebiT 

                                                                                                                  
5 - dRes saqarTvelos janmrTelobis dacvis sistema programuli dafinansebiT 
sazrdoobs; anu saxelmwifo fuls ixdis mxolod winaswar SemuSavebuli programebiT 
gaTvaliswinebuli samedicino momsaxurebisaTvis. 
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SeiZleba iTqvas: ar SeiZleba yvelaferi mxolod resursebis ukmarisobiT 
gavamarTloT. arsebul mZime socialur-ekonomikur pirobebSic aris 
SesaZlebeli garkveuli nabijebis gadadgma momakvdavi pacientis 
uflebebisa da Rirsebis dacvisaTvis Sesabamisi garemos 
uzrunvelsayofad. 

SeiniSneba garkveuli Zvrebi adgilobriv donezec, rac jerjerobiT 
ar scildeba viwro profesiul Tu dainteresebuli adamianebis wreebs; 
magaliTad, Tbilisis erT-erT dedaTa monasterTan iqmneba pirveli 
hospisi, romelic jerjerobiT sul oTxiode pacientisTvis iqneba 
gaTvaliswinebuli. kidev erTi magaliTia onkologiis erovnul centrSi 
momuSave ramdenime eqimis inciativiT Camoyalibebuli dainteresebul 
profesionalTa jgufi, romelic paliatiuri mediciniTa da momakvadavi 
pacientisaTvis samedicino momsaxurebis gawevis sakiTxebiT aris 
dakavebuli. mimdinare wels maT dagegmili aqvT aRniSnuli 
pacientebisaTvis samedicino daxmarebis standartebis da saxelmZRvanelo 
rekomendaciebis (`gaidlainebis~) momzadeba da gamoqveyneba. es saqmianoba 
am etapze mxolod grantebiTa da SemowirulobebiT finansdeba. 

 

daskvniTi mosazrebebidaskvniTi mosazrebebidaskvniTi mosazrebebidaskvniTi mosazrebebi    

terminaluri mdgomareobaSi myofi pacientis mkurnalobasTan 
dakavSirebuli problemebi saqarTveloSi mravalwaxnagovania. problema 
sul ufro metad da metad ipyrobs medikosTa, agreTe gansxvavebuli 
profesiis adamianebis da farTo sazogadoebis yuradRebas. am problemas, 
fundamenturi principebis doneze, adekvaturad exmianeba saqarTvelos 
kanonmdebloba. es ukanaskneli calsaxad krZalavs evTanazias. meore 
mxriv, is uflebas aZlevs pacients uari ganacxados nebismieri saxis 
mkurnalobaze. amasTan, moqalaqes ufleba eZleva winaswar gamoxatos neba 
momavali mkurnalobis Sesaxeb, Tu is aRmoCndeba iseT mdgomareobaSi, 
rom ar eqneba gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari. aseTi 
nebis gacxadeba SeiZleba exebodes mxolod terminalur mdgomareobas an 
mZime invalidobis gamomwvev daavadebas.  

 

 

Legislative framework for Treatment and care at the end-
of-life 

Givi Javashvili M.D., Ph.D., Guram Kiknadze M.D., Ph.D.,  Health Law and 
Bioethics Department of National Health Management Centre; National Council on 
Bioethics; 

    E-mail: G.Javashvili@curatio.com  
    
Protection of the patient’s rights has been a priority of the human rights’ movement in the 

course of last two-three decades in most of the European countries. In its turn, among the 
problems related to the protection of the patient’s rights, the paramount importance has been 
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attached to the problem of terminally-ill patients, their medical care, protection of their dignity 
and rights. 

In spite of the fact that the ethical and legal issues related to the care of a terminally-ill 
patient have not been publicly discussed in Georgia, this problem has been reflected in the 
legislation of our country. Furthermore, there is a move detected towards formulating the 
standards of care for terminally-ill patients. 
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jandacvis reformis sakiTxebijandacvis reformis sakiTxebijandacvis reformis sakiTxebijandacvis reformis sakiTxebi    
    

socialuri saqmianobis principebi socialuri saqmianobis principebi socialuri saqmianobis principebi socialuri saqmianobis principebi     

    
naTela farcxalaZenaTela farcxalaZenaTela farcxalaZenaTela farcxalaZe    

fondi `partnioroba janmrTelobisTvis~,  
sent luisis vaSingtonis saxelobis universiteti, 
jorj uoren braunis socialuri skolis magistri 

el-fosta: natia@nilc.org.ge 
    

    

socialuri saqmianobis ZiriTad misias warmoadgens adamianis 
keTildReobis amaRleba da mosaxleobis Zireuli moTxovnilebebis  
dakmayofileba, amasTan gansakuTrebuli yuradReba eqceva daucveli, 
daCagruli da umweo mosaxleobis moTxovnilebebs. socialuri 
saqmianobis ganmsazRvrel niSans warmoadgens fokusireba calkeuli 
pirovnebis keTildReobaze sazogadoebriv konteqstSi da mTeli 
sazogadoebis keTildReobaze. 

socialuri muSakis funqciebSi Sedis sazogadoebrivi samarTlis 
gaZliereba da klientebTan erTad da maTi saxeliT sazogadoebrivi 
cvlilebebis xelSewyoba. “klientebis” qveS igulisxmeba calkeuli 
pirebi, ojaxebi, jgufebi, organizaciebi da Temebi. socialuri muSakis 
saqmianoba SeiZleba gamoixatos klientTan uSualo muSaobiT, 
konsultaciiT, advokatirebiT, prevenciuli RonisZiebebis gatarebiT, 
Temis organizebiT, zedamxedvelobiT, administrirebiT, socialuri 
politikis SeqmniTa da cxovrebaSi gatarebiT, ganaTlebiT, kvleviTa da 
muSaobis Sedegebis SefasebiT.  

janmrTelobis dacvis sferoSi socialuri muSakis saqmianoba 
mdgomareobs pacientebTan, maT ojaxebTan da samedicino personalTan 
urTierTobaSi, raTa disciplinaTaSorisi gundis meSveobiT gadaiWras 
janmrTelobis problemebTan dakavSirebuli kompleqsuri samedicino, 
socialuri, ekonomiuri da fsiqologiuri problemebi.  

socialuri saqmianobis profesiis misiis safuZvels warmoadgens 
Zireul faseulobaTa erToblioba. profesiis mTeli istoriis manZilze 
socialur muSakTa mier miRebuli es Zireuli  faseulobani asaxaven 
socialuri saqmianobis gansakuTrebul mizans da perspeqtivas. qvemoT 
moyvanili eTikuri principebi dafuZnebulia Zireul faseulobebze da 
gamoxatavs idealebs, romlebiskenac unda iswrafodes yvela socialuri 
muSaki. 

 

• faseuloba:faseuloba:faseuloba:faseuloba:    momsaxureba 

eTikurieTikurieTikurieTikuri    principi:principi:principi:principi: socialuri muSakebis ZiriTad mizans warmoadgens 

mosaxleobisaTvis gasaWirSi daxmarebis gaweva da socialur problemebze 

reagireba.  
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• faseulobafaseulobafaseulobafaseuloba:    socialuri samarTlianoba 

eTikurieTikurieTikurieTikuri    principi:principi:principi:principi: socialuri muSakebi brZolas ucxadeben socialur 

usamarTlobas.  

• faseuloba:faseuloba:faseuloba:faseuloba: pirovnebis Rirseba da mniSvneloba  

eTikurieTikurieTikurieTikuri    principi:principi:principi:principi: socialuri muSakebi pativs scemen pirovnebis 
Tandayolil Rirsebas da mniSvnelobas 

• faseuloba:faseuloba:faseuloba:faseuloba: adamianTa Soris arsebuli urTierTobebis mniSvneloba  

eTikurieTikurieTikurieTikuri    principi:principi:principi:principi: socialuri muSakebi aRiareben adamianTa Soris 
arsebuli urTierTobebis wamyvan mniSvnelobas 

• faseuloba:faseuloba:faseuloba:faseuloba:    erTianoba 

eTikurieTikurieTikurieTikuri principiprincipiprincipiprincipi: socialuri muSakebi profesiis eTikur principebze da 

standartebze dayrdnobiT cxovrebaSi atareben im organizaciis eTikur 

praqtikas, sadac arian isini gaerTianebulni.  

• faseulobafaseulobafaseulobafaseuloba: kompetenturoba 

eTikurieTikurieTikurieTikuri    principi:principi:principi:principi:    socialuri muSakebi moRvaweoben    TavianTi kompetenciis 

farglebSi da aviTareben da amaRleben profesionalizms.  

 
ganviTarebul qveynebSi socialur muSakebs, iseve rogorc sxva 

profesiaTa warmomadgenlebs, gacnobierebuli aqvT profesiuli 

saqmianobis eTikuri principebis kodificirebisa da maTi 

sazogadoebisaTvis gacnobis mniSvneloba. socialuri saqmianobis 

eTikuri kodeqsis mizans, eTikur principebsa da standartebs gavecnobiT 

amerikis socialur muSakTa erovnuli asociaciis (NASW) eTikuri 

kodeqsis safuZvelze, romelic pirvelad damtkicda 1960 wels. garda 

zemoaRniSnuli kodeqsisa,  dRes-dReobiT xmarebaSia britaneTis 

socialur muSakTa asociaciis, socialur muSakTa saerTaSoriso 

federaciisa da eTikis sxva kodeqsebi. 

eTikis kodeqsi warmoadgens sasicocxlo mniSvnelobis komponents 

socialuri saqmianobis identurobisa da erTianobisaTvis da qmnis 

erTian safuZvels am mravalmxrivi profesiisaTvis. kodeqsis mizania, 

daexmaros socialur muSakebs profesiul saqmianobaSi eTikuri 

gadawyvetilebebis misaRebad. garda amisa, eTikuri kodeqsi warmoadgens 

safuZvels profesiuli eTikis standartebis darRvevisas Semosuli 

formaluri saCivrebis gansjisaTvis.  
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NASW eTikis kodeqsi am dargisaTvis miRebuli faseulobebis, 

principebisa da standartebis win wamoweviT gansazRvravs socialur 

muSakTa qcevas. kodeqsi vrceldeba socialuri saqmianobis yvela muSaksa 

da praqtikantze maTi profesiuli funqciis, samuSao adgilis    an im 

populaciis miuxedavad, romelsac isini emsaxurebian. NASW eTikis 

kodeqsi emsaxureba eqvs ZiriTad mizans:   

 

1. kodeqsi axdens im ZiriTad faseulobaTa identificirebas, 

romlebzedac aris damyarebuli socialuri saqmianobis misia. 

2. kodeqsi ajamebs farTo eTikur principebs, romlebic asaxavs 

profesiis ZiriTad faseulobebs da amkvidrebs im specifikuri 

eTikuri standartebis erTobliobas, romlebic gamoyenebuli unda 

iyos socialuri saqmianobis saxelmZRvanelod.  

3. kodeqsi Seqmnilia, raTa daexmaros socialur moSakebs swori 

gadawyvetilebis miRebaSi profesiul valdebulebaTa konfliqtis an 

eTikuri gaugebrobebis warmoSobisas.   

4. kodeqsi gansazRvravs socialuri saqmianobis profesiis eTikur 

standartebs, romelTa    Sesrulebaze SeiZleba moiTxovos    

pasuxismgebloba ba ba ba mosaxleobam.  

5. kodeqsi axdens socialuri saqmianobis misiis, faseulobebis, eTikuri 

principebisa da eTikuri standartebis gacnobas am sferoSi axali 

praqtikosebisaTvis.  

6.6.6.6.    kodeqsi aerTianebs standartebs, romlebsac TviT socialuri 

saqmianobis profesia gamoiyenebs socialuri muSakis qcevis 

araeTikurobis Sesafaseblad.     

 

kodeqsi ar iZleva wesebis erTobliobas yvelanairi situaciisaTvis da 

eTikuri qcevis garantias. kodeqsi gvTavazobs faseulobebis, principebisa 

da standartebis erTobliobas, eTikuri problemebis wamoWris 

SemTxvevaSi gadawyvetilebis miRebisa da qcevis saxelmZRvanelod. NASW 

eTikis kodeqsi asaxavs socialuri muSakebis  valdebulebas, daicvan 

profesiis faseulobani da imoqmedon eTikis normebis Sesabamisad.  
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yvela socialuri muSakis profesionalur saqmianobebs Seesabameba 

Semdegi standartebi:  

(1) socialuri muSakebis eTikuri pasuxismgeblobani klientebis 

mimarT,  

(2) socialuri muSakebis eTikuri pasuxismgeblobani kolegebis mimarT,  

(3) socialuri muSakebis eTikuri pasuxismgeblobani samuSao adgilze,  

(4) socialuri muSakebis, rogorc profesionalebis, eTikuri 

pasuxismgeblobani,  

(5) socialuri muSakebis eTikuri pasuxismgeblobani socialuri 

saqmianobis profesiis mimarT, da  

(6) socialuri muSakebis eTikuri pasuxismgeblobani farTo 

sazogadoebis mimarT.  

zemoaRniSniuli CamonaTvalidan NASW  eTikis kodeqsSi 

standartebis TiToeuli jgufi detalurad aris ganixiluli. detaluri 

informacia SegiZliaT moiZioT NASW eTikis kodeqsis veb-gverdze: 

http://www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp 

 

 

SOCIAL WORK PRINCIPLES 
 

Natela Partskhaladze, MD, MS, MSW 
Partners for Health Foundation. 

 Washington University in St. Louis,  
George Warren Brown School of Social Work.  

E-mail: natia@nilc.org.ge 
 

The primary mission of the social work profession is to enhance human well-being and 
help meet the basic human needs of all people, with particular attention to the needs and 
empowerment of people who are vulnerable, oppressed, and living in poverty. Social workers 
promote social justice and social change with and on behalf of clients. "Clients" is used 
inclusively to refer to individuals, families, groups, organizations, and communities.  

In Health Care settings social workers collaborate with patients, their families and health 
professionals and in the interdisciplinary teams deal with complex medical, social, economic, 
and psychological problems associated with health. 

 The mission of the social work profession is rooted in a set of core values of service, 
social justice, dignity and worth of the person, importance of human relationships, integrity, and 
competence. Broad ethical principles flow from these core values and set forth ideals to which all 
social workers should aspire. 

Professional ethics are at the core of social work and is articulated in different Codes of 

Ethics. In the US the National Association of Social Work (NASW) Code of Ethics sets forth 

mailto:natia@nilc.org.ge
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values, principles, and standards to guide social workers' conduct. The Code is relevant to all 

social workers and social work students, regardless of their professional functions, the settings in 

which they work, or the populations they serve. 

The code sets ethical standards relevant to all professional activities of social workers and 

concern (1) social workers' ethical responsibilities to clients, (2) social workers' ethical 

responsibilities to colleagues, (3) social workers' ethical responsibilities in practice settings, (4) 

social workers' ethical responsibilities as professionals, (5) social workers' ethical responsibilities 

to the social work profession, and (6) social workers' ethical responsibilities to the broader 

society. 

More detailed information on NASW Code of Ethics Ethical Standards is available on 

NASW web-site: http://www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp 
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medicina da iumorimedicina da iumorimedicina da iumorimedicina da iumori    
 
avadmyofobis istoriebSi xSirad iseT Canawers Sexvdebi, romelic avadmyofobis istoriebSi xSirad iseT Canawers Sexvdebi, romelic avadmyofobis istoriebSi xSirad iseT Canawers Sexvdebi, romelic avadmyofobis istoriebSi xSirad iseT Canawers Sexvdebi, romelic 
dauviwyar STabeWdilebas axdens. am mxriv arc amerikeli eqimebi dauviwyar STabeWdilebas axdens. am mxriv arc amerikeli eqimebi dauviwyar STabeWdilebas axdens. am mxriv arc amerikeli eqimebi dauviwyar STabeWdilebas axdens. am mxriv arc amerikeli eqimebi 
gansxvavdebian qarTvelebisagan. gTavazobT ramdenime “margalits” vebgansxvavdebian qarTvelebisagan. gTavazobT ramdenime “margalits” vebgansxvavdebian qarTvelebisagan. gTavazobT ramdenime “margalits” vebgansxvavdebian qarTvelebisagan. gTavazobT ramdenime “margalits” veb----
gverdidan gverdidan gverdidan gverdidan www.yahoo.com    
 

• `avadmyofs awuxebs tkivili gulmkerdSi, Tu is wevs marcxena mxares 
daaxloebiT erTi wlis ganmavlobaSi.~ 

• `meore dRes muxli gaumjobesda da mesame dRidan ki savsebiT gaqra~. 

• `mama gardaecvala daaxloebiT 90 wlis asakSi qaluri problemebiT 
prostatasa da TirkmlebSi.~ 

• `kani: odnav fermkrTali, magram aris.~ 

• `menjis gasinjva moxdeba mogvianebiT sarTulze.~ 

• `ucnobi genezis Rebineba.~ 

• `avadmyofi Semosulia SecdomiT.~ 

• `pacienti konsultirebul iqna dr. blankis mier, romelic Tvlis, 
rom Cven mucels unda mivawveT da mec veTanxmebi.~ 

• `avadmyofs hyavs ori mozardi Svili, sxva darRveva araa gamoxatuli.~ 

• `mdgomareoba gawerisas: cocxali, magram nebarTvis gareSe.~ 

• `eqimi blanki akvirdeba mis prostatas.~ 
 
 
 
Doctors' Chart Bloopers:  

• Patient has chest pain if she lies on her left side for over a year.  
• On the second day the knee was better and on the third day it had completely 

disappeared.  
• Father died in his 90's of female trouble in his prostate and kidneys.  
• Skin: Somewhat pale but present.  
• The pelvic examination will be done later on the floor.  
• Vomiting of unknown origin.  
• Patient admitted in error.  
• Patient was seen in consultation by Dr. Blank, who felt we should sit on the abdomen and 

I agree.  
• Patient has two teenage children but no other abnormalities.  
• Discharge status: Alive but without permission.  
• Dr. Blank is watching his prostate.  
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sasargeblo samedicino resursebi internetSisasargeblo samedicino resursebi internetSisasargeblo samedicino resursebi internetSisasargeblo samedicino resursebi internetSi    
Temaze Temaze Temaze Temaze –––– filtvebis daavadebebi filtvebis daavadebebi filtvebis daavadebebi filtvebis daavadebebi    

Useful medical links in Internet. Topic - Pulmonary Diseases 
 
http://www.cheshire-med.com/programs/pulrehab/rehinfo.html 
filtvebis qronikuli daavadebebis resursi. Seicavs informacias Semdeg 
daavadebebze: filtvebis qronikuli obstruqciuli daavadeba (COPD), asTma, 
filtvebis intersticiuli daavadeba, respiratoruli infeqciebi, cisturi 
fibrozi; agreTve – Sesabamisi wamlebisa da reabilitaciis Sesaxeb.  
 
 
http://www.lungusa.org/diseases/ 
momzadebulia amerikis filtvis asociaciis (American Lung Association) mier. 
Seicavs filtvis daavadebebis Sesaxeb faqtebs A-dan Z-mde.  
 
 
http://www.mic.ki.se/Diseases/c8.html 
didi raodenobiT bmulebi respiratoruli traqtis daavadebebze. 
momzadebulia karolinskas universitetis (SvedeTi) mier. 
 
 
http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/ccdpc-cpcmc/crd-mrc/index_e.html 
qronikuli respiratoruli daavadebebis prevenciisa da kontrolis centri, 
kanada.  
 
 
http://www.lung.ca/ 
bevri saintereso bmuli momzadebuli kanadis pulmonologTa asociaciis mier. 
Seicavs informacias respiratoruli sistemis daavadebebze, statistikur 
monacemebs, bmulebs pacientTaTvis. 
 
 
http://www.associamed.com/public/index2.html 
Seicavs bmulebs samedicino saxelmZRvaneloebze, romelTa sruli teqsti 
Cadebulia internetSi. maT Soris – “isunTqe ufro advilad – saxelmZRvanelo 
filtvebisa da respiratorul daavadebebze pacientebisTvis da maTi 
ojaxebisTvis”, “filtvebis difuzuri daavadebebis diagnostika”, “filtvebis 
anatomia”, “filtvis kibo: monacemTa multidisciplinaruli baza”, “sasunTqi 
gzebis daavadeba bavSvebSi”, “filtvebis fiziologia klinikur praqtikaSi”.  
 
 
http://www.peds.umn.edu/divisions/neonatology/rd.html 
http://www.hendrickhealth.org/healthy/001181.htm 
http://www.pediatrics.wisc.edu/childrenshosp/sicknewborn/t-RDS.html 
axalSobilTa respiratoruli distres-sindromi. 
 
 
http://www.medlinks.ru/bibl/pulm.htm 

http://www.cheshire-med.com/programs/pulrehab/rehinfo.html
http://www.lungusa.org/diseases/
http://www.mic.ki.se/Diseases/c8.html
http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/ccdpc-cpcmc/crd-mrc/index_e.html
http://www.lung.ca/
http://www.associamed.com/public/index2.html
http://www.peds.umn.edu/divisions/neonatology/rd.html
http://www.hendrickhealth.org/healthy/001181.htm
http://www.pediatrics.wisc.edu/childrenshosp/sicknewborn/t-RDS.html
http://www.medlinks.ru/bibl/pulm.htm
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rusuli saiti “samedicino biblioTeka”. Seicavs informacias filtvis 
daavadebebis Sesaxeb.  
 
 
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/ 
mZime, mwvave respiratoruli sindromi (SARS) igive – aziuri atipiuri 
pnevmonia. daavadebaTa kontrolis centris masalebi.  
 
 
 
 

http://www.cdc.gov/ncidod/sars/
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