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წინასიტყვაობა
ვაქცინები ფართოდ გამოიყენება ადამიანების, განსაკუთრებით ბავშვთა, დასაცავად
იმ ინფექციური დაავადებებით ინფიცირებისაგან, რომელთა თავიდან აცილებაც
შესაძლებელია. ისინი საკმაოდ უსაფრთხოა და იშვიათად შეუძლია იმუნიზაციის
შემდგომ განვითარებული გვერდითი მოვლენების (იშგამ) გამოწვევა. მიუხედავად
იმისა, რომ სერიოზული გვერდითი მოვლენები უკიდურესად იშვიათია, მაგრამ
უპირატესად ვითარდება
პრაქტიკულად ჯანმრთელ ბავშვებში, ვაქცინების
უსაფრთხოების მონიტორინგი პირველხარისხოვანი მნიშვნელობისაა ნებისმიერი
ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის.
იშგამ-ზე ზედამხედველობის სისტემა ფოკუსირდება ვაქცინების უსაფრთხოებაზე და
გამოიყენებს ინსტრუმენტებს, სახელმძღვანელოებსა და პროცედურებს, რომლებიც
მიმართულია
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
უზრუნველყოფისკენ
დადასტურებული უსაფრთხოების პროფილის მქონე ვაქცინების გამოყენების
მეშვეობით.
2017 წელს საქართველოში ყველაზე გავრცელებული იშგამ-ი იყო იმუნიზაციაში
შეცდომასთან დაკავშირებული მოვლენა (33%), რომლებიც განვითარდა ვაქცინების
არასათანადო შენახვის და მოპყრობის შედეგად. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა
შეტყობინებადი იშგამ-ი იყოს ანგარიშგებული, საჭიროებისას გამოკვლეული და
მართული დამატებითი ინციდენტების პრევენციის მიზნით.
იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამამ, რომელიც საქართველოში 1996 წლიდან
ფუნქციონირებს, განაპირობა ქვეყნის ყველა ასაკობრივი ჯგუფის იმუნიზაციით
მოცვის გაზრდა.
საქართველოში ვაქცინების უსაფრთხოების სისტემა მოიცავს ვაქცინებზე
ფარმაკოზედამხედველობის განხორციელებას, რომელსაც ახორციელებს შესაბამისი
უფლებამოისილების მქონე სტრუქტურის პერსონალი.
სამკურნალწამლო
უსაფრთხოების
მონიტორინგის
არსებული
სისტემა
(ფარმაკოზედამხედველობა) ქვეყნის მასშტაბით კოორდინირდება სამედიცინო სსიპ
წამლის სააგენტოს (წს) მიერ.
ვაქცინის უსაფრთხოების მონიტორინგი რთულ ამოცანას წარმოადგენს, რადგან
იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამას (ისპ), რომელიც აქტიურად ახორციელებს
იმუნიზაციით მოცვის ზრდას, ამავდროულად, უპირველესად აგროვებს ვაქცინების
უსაფრთხოების
მონაცემთა
ანგარიშებს
მუნიციპალიტეტებიდან.
იშგამ-ის
ანგარიშები, რომლებიც ხვდება ისპ-ში შესაძლოა ვერ აღწევდეს წს-მდე შემდგომი
სარეგლამენტო ქმედებებისათვის. მეტიც, ფარმაკოზედამხედველობის სისტემის
ჩამოყალიბების შემდეგ წს-ს არ გაუზიარებია იშგამ-ის ანგარიშები გლობალური
საზოგადოებისათვის ჯანმო-ს სამკურნალო საშუალებათა საერთაშორისო პროგრამის
მეშვეობით. ამჟამად ისპ და წს არიან ვაქცინათა უსაფრთხოების მონაცემთა გაცვლის
კოორდინირებული მექანიზმების შექმნის პროცესში.
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იშგამ-ზე ზედამხედველობის ეფექტური და კარგად ფუნქციონირებადი სისტემა
ზრდის რწმენას, საზოგადოების ნდობას და ეხმარება იმუნიზაციის პროგრამის
ხარისხის გაუმჯობესებას გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამიტომ, მნიშვნელოვანია
ყველა მონაწილე მხარე, როგორიცაა ისპ, წს, ვაქცინის მწარმოებლები,
ლაბორატორიები და სამედიცინო დაწესებულებები ახორციელებდნენ შეთანხმებულ
ძალისხმევას დოკუმენტირებული მტკიცებულებების წარმოსადგენად იშგამ-ზე
ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის მეშვეობით. ეს უზრუნველყოფს
საზოგადოებისათვის იმუნიზაციის საუკეთესო მომსახურების მიწოდებას, იშგამ-ზე
ეფექტურ ზედამხედველობას პასუხთან ერთად..
სახელძღვანელო შემუშავებულია 2011-2020 წლების ვაქცინათა გლობალური
სამოქმედო გეგმის (ვგსგ) (იმუნიზაციის ძლიერი სისტემა, რომელიც კარგად
ფუნქციონებადი ჯანდაცვის სისტემის განუყოფელი ნაწილია) სტრატეგიული მიზანი
4-ის შესაბამისად და მისი მიზანია ვაქცინების უსაფრთხოებისათვის ქმედებათა
პოტენციალის უზრუნველყოფა, შეგროვების პოტენციალის და უსაფრთხოების
მონაცემთა ინტერპრეტირება, იმ ქვეყნების პოტენციალის გაძლიერება, რომლებშიც
ინერგება ახალი ვაქცინები.
მიგვაჩნია, რომ ეს დოკუმენტი ყველა დონის მონაწილე მხარეებს გაუწევს
ხელმძღვანელობას
იშგამ-ზე
ზედამხედველობის
სისტემის
გაძლიერებაში
ჩართულობასა და მონაწილეობაში.
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გლოსარიუმი
იმუნიზაციის შემდგომ
გამოვლენილი
არასასურველი მოვლენა
(იშგამ)

ნებისმიერი არაკეთილსასურველი სამედიცინო მოვლენა,
რომელიც თან სდევს იმუნიზაციას და რომლისთვისაც
არ არის აუცილებელი ჰქონდეს მიზეზობრივი კავშირი
ვაქცინის გამოყენებასთან. არასასურველი მოვლენა
შესაძლებელია
იყოს
ნებისმიერი
შეუსაბამო
ან
მოულოდნელი ნიშანი, ანომალური ლაბორატორიული
შედეგი, სიმპტომი ან დაავადება.

მიზეზობრივი ასოციაცია

მიზეზის და შედეგის კავშირი მიზეზობრივ (რისკ)
ფაქტორსა და გამოსავალს შორის.
მიზეზ-შედეგობრივად დაკავშირებული მოვლენები ასევე
დაკავშირებულია დროშიც (ანუ ისინი ხდება ვაქცინის
ადმინისტრირების
შემდეგ),
მაგრამ
დროში
დაკავშირებული ყველა მოვლენა არ არის აუცილებელად
მიზეზ-შედეგობრივ კავშირში.

მიზეზ-შედეგობრიობის
შეფასება

იშგამ-ზე ზედამხედველობის კონტექსტში, ესაა იშგამების შემთხვევ(ებ)ის შესახებ მონაცემთა სისტემატიური
მიმოხილვა მოვლენასა და მიღებულ ვაქცინ(ებ)ს შორის
მიზეზ-შედეგობრიობითი კავშირის შესაძლებლობის
განსაზღვრის მიზნით.

კლასტერი

ერთნაირი ან მსგავსი მოვლენის დროში, გეოგარფიულად
(ადგილი) და/ან ვაქცინის მიღებასთან დაკავშირებული
ორი ან მეტი შემთხვევა.
იშგამ-ის კლასტერი ჩვეულებრივ დაკავშირებულია
კონკრეტულ
მომწოდებელთან/მომმარაგებელთან,
სამედიცინო
დაწესებულებასთან
და/ან
ვაქცინის
ფლაკონსა ან ვაქცინების პარტიასთან.

თანადამთხვეული
მოვლენა

ვაქცინური პროდუქტისგან, იმუნიზაციაში შეცდომისგან
ან იმუნიზაციის გამო განცდისგან განსხვავებული სხვა
რაიმეთი გამოწვეული იშგამ-ი.

უკუჩვენება

სიტუაცია, რომლის დროსაც გარკვეული მკურნალობა ან
პროცედურა, როგორიცაა კონკრეტული ვაქცინით აცრა არ
ინიშნება უსაფრთხოების მოსაზრებით.
უკუჩვენებები შესაძლოა იყოს მუდმივი (აბსოლუტური),
როგორიცაა ცნობილი მძიმე ალერგიები ვაქცინის
კომპონენტზე, ან დროებითი (ანუ ფარდობითი), მაგ.,
როგორიცაა
მწვავე/მძიმე
ცხელებით
მიმდინარე
დაავადება.

იმუნიტეტი

ადამიანის ორგანიზმის უნარი, მიიღოს ადამიანის
სხეულისთვის
(თავისი)
„ენდემური
(ბუნებრივად
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თანდაყოლილი)“
მასალის
არსებობა
და
განთავისუფლდეს „უცხო“ (არამისეული) მასალისაგან.
სწორედ ეს განმასხვავებელი უნარი უზრუნველყოფს
ინფექციური
დაავადებებისაგან
დაცვას,
ვინაიდან
იმუნური სისტემა მიკრობების უმეტესობას „უცხოდ“
აღიქვავს.
იმუნიზაციის განცდასთან იმუნიზაციის გამო მღელვარებით წარმოშობილი იშგამ-ი.
დაკავშირებული რეაქცია
იმუნიზაციაში
შეცდომასთან
დაკავშირებული რეაქცია

იშგამ-ი,
რომელიც
გამოწვეულია
ვაქცინასთან
არასათანადო
მოპყრობით,
დანიშვნით
ან
ადმინისტრირებით და, თავისი ბუნებიდან გამომდინარე,
ექვემდებარება პრევენციას.

იმუნიზაციის
უსაფრთხოება

იმუნიზაციის
ყველა
ასპექტის
უსაფრთხოების
უზრუნველმყოფი პროცესი, ვაქცინების ხარისხის,
გვერდით მოვლენებზე ზედამხედველობის, ვაქცინების
შენახვის
და
მათთან
მოპყრობის,
ვაქცინის
ადმინისტრირების, სამედიცინო ნარჩენების, მათ შორის
ბასრი ნარჩენების მართვის ჩათვლით.

იმუნიზაციის
უსაფრთხოებაზე
ზედამხედველობა

იმუნიზაციის
უსაფრთხოების
უზრუნველმყოფელი
სისტემა იშგამ-ის გამოვლენის, ანგარიშგების, კვლევის
და რეაგირების გათვალისწინებით.

ინექციების უსაფრთხოება

ინექციების
გამოყენების
სხვადასხვა
ასპექტთან
(ადეკვატური მომარაგების, ადმინისტრირების და
ნარჩენების
მართვის
ჩათვლით)
დაკავშირებული
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
პრაქტიკა
და
პოლიტიკა, რომელიც იცავს სამედიცინო მომსახურების
მიმწოდებელსა
და
პაციენტს
ინექციასთან
დაკავშირებული გვერდითი მოვლენებისგან, რომელთა
თავიდან აცილებაც შესაძლებელია (მათ შორის,
სახიფათო ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა, რამაც
შეიძლება გამოიწვიოს პათოგენური ბილოგიური აგენტის
ტრანსმისია).

უმნიშვნელო იშგამ-ი

მოვლენა, რომელიც არ არის „სერიოზული“ და
რეციპიენტის ჯანრთელობისთვის არ წარმოადგენს
პოტენციურ რისკს.
მსუბუქი იშგამ-ი, ასევე სიფრთხილით უნდა იქნას
მონიტორირებული, რადგან მას შეუძლია ვაქცინის ან
იმუნიზაციის პოტენციურად უფრო ფართე პრობლემაზე
მიგვანიშნოს ან
ზოგადი გავლენა მოახდინოს
მოსახლეობაში იმუნიზაციის მიმღებლობაზე.

უსაფრთხო

ინექციების პრაქტიკა, რომელიც იძლევა გარანტიას, რომ ინექციების
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პრაქტიკა

პროცესი მინიმალური რისკის მომტანი იქნება, ინექციის
მიზეზის ან საინექციო პროდუქტის მიუხედავად.

სერიოზული იშგამ-ი

მოვლენა, რომლის გამოსავალი არის სიკვდილი, არის
სიცოცხლისთვის საშიში, მოითხოვს ჰოსპიტალიზაციას
ან არსებული ჰოსპიტალიზაციის პროლონგირებას,
იწვევს
შესაძლებლობების
სხვადასხვა
ხარისხის
შეზღუდვას, ან არის თანდაყოლილი ანომალია/დეფექტი.
ნებისმიერი სამედიცინო მოვლენა, რომელიც საჭიროებს
ინტერვენციას
ერთ-ერთი
ზემოთ
მითითებული
გამოსავლის თავიდან ასაცილებლად, ასევე შეიძლება
მიჩნეული იქნას როგორც სერიოზული.

ვაქცინის მძიმე რეაქცია

ის გულისხმობს ვაქცინის რეაქციის ინტენსიურობას.
მძიმე
რეაქცია
ინტენსივობის
კლასიფიკაციის
(როგორიცაა სუსტი, ზომიერი და მძიმე) მიხედვით
განეკუთვნება მაღალ ხარისხს. მძიმე რეაქციები შესაძლოა
მოიცავდეს სერიოზულ და უმნიშვნელო რეაქციებს.

სიგნალი
(უსაფრთხოებაში)

ინფორმაცია (ერთი ან მრავლობითი წყაროდან),
რომელიც
გვკარნახობს
ახალ
და
პოტენციურ
მიზეზობრიობას, ან ინტერვენციასა და მოვლენას ან
მოვლენათა ერთობლიობას შორის საკუთრივ კავშირის
ახალ ასპექტს, რომელიც მიიჩნევა საკმარის ალბათობად
სავერიფიკაციო ქმედებათა დასასაბუთებლად.

ზედამხედველობა

მონაცემების უწყვეტად და სისტემატიურად შეგროვება,
რომლის ანალიზისა და კომუნიკაციის საფუძველზე
მიიღება

გადაწყვეტილებები

ჯანმრთელობის

დაცვის

მიზნით

მოსახლეობის
გასატარებელი

აქტივობების თაობაზე.
ტრიგერული მოვლენა

იმუნიზაციის თანმდევი სამედიცინო ინციდენტი,
რომელიც ასტიმულირებს პასუხს, როგორც წესი,
შემთხვევის კვლევას.

ვაქცინა

ბიოლოგიური პრეპარატი, რომელიც აუმჯობესებს
იმუნიტეტს კონკრეტული ინფექციური დაავადების
წინააღმდეგ. ანტიგენის გარდა შეიცავს დამატებით
კომპონენტებს
(ექსციპიენტებს/შემავსებლებს),
რომელთაგან
თითოეულმა
შესაძლოა
გამოიწვიოს
სპეციფიურად მისთვის დამახასიათებელი (უნიკალური)
გართულებები.
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ვაქცინაზე
მეცნიერება და აქტივობები, რომლებიც დაკავშირებულია
ფარმაკოზედამხედველობა იშგამ-ის ან სხვა ვაქცინ- ან იმუნიზაციადამოკიდებულ
პრობლემათა
გამოვლენასთან,
შეფასებასთან,
შეცნობასთან და კომუნიკაციასთან, და ვაქცინის ან
იმუნიზაციის არასასურველი ეფექტების პრევენციასთან.
ვაქცინურ პროდუქტთან
დაკავშირებული რეაქცია

ვაქცინით განპირობებული ან დაჩქარებული იშგამ-ი,
რომელიც გამოწვეულია მისი აქტიური ან დამატებითი
კომპონენტის
(ადიუვანტი,
კონსერვანტი
ან
სტაბილიზატორი) ერთი ან ორი განუყოფელი თვისებით.

ვაქცინის ხარისხის
დეფექტთან
დაკავშირებული რეაქცია

ვაქცინით გამოწვეული ან დაჩქარებული იშგამ-ი,
რომელიც
განპირობებულია
ვაქცინური
ნაწარმის
ხარისხის ერთი ან ორი დეფექტით, მისი მწარმოებლის
მიერ მოწოდებული ადმინისტრირების წესის ჩათვლით.

ვაქცინაციის ჩავარდნა

ვაქცინაციის ჩავარდნა ეფუძნება კლინიკურ შედეგს ან
იმუნოლოგიურ
კრიტერიუმს,
როდესაც
არსებობს
დაავადებისგან დამცავი კორელატები ან სუროგატული
მარკერები. ვაქცინაციის პირველადი ჩავარდნა (მაგ.,
სეროკონვერსიის ან სეროპროტექციის სიმწირე) უნდა
იქნას
განსხვავებული
მეორეული
ჩავარდნისაგან
(იმუნიტეტის განლევა)
ვაქცინაციის ჩავარდნა შესაძლებელია იყოს გამოწვეული
ვაქცინაციის ჩაშლით, როდესაც დანიშნული ვაქცინა არ
იყო შესაბამისად ადმინისტრირებული რაიმე მიზეზის
გამო ან ვაქცინამ ვერ მოგვცა მოსალოდნელი ეფექტი

ვაქცინისმიერი რეაქცია

ვაქცინის აქტიური ან ერთ-ერთი სხვა კომპონენტით
გამოწვეული ან დაჩქარებული რეაქცია. იგი, ასევე
შესაძლოა
უკავშირდებოდეს
ვაქცინის
ხარისხის
დეფექტს.

ვაქცინის უსაფრთხოება

ესაა პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს ვაქცინის
მაქსიმალურ ეფექტურობას და მინიმალურ გვერდით
რეაქციებს, რაც უკავშირდება მათ წარმოებას, შენახვას და
მათ მიმართ მოპყრობას. ვაქცინის უსაფრთხოება
იმუნიზაციის უსაფრთხოების ნაწილია.
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1. აბრევიატურები
ად შპრიცი - ავტოდესტრუქციული შპრიცი
ბცჟ

-

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც
დამზადებულია ტუბერკულოზის ,,ჩხირების” დასუსტებული
შტამისაგან – კალმეტასა და გერენის ბაცილებისაგან.

დზეის

-

დკსჯეც

-

დაავადებებზე ზედამხედველობის ელექტრონული
ინტეგრირებული სისტემა
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
დიფთერია-ტეტანუსი

დტ

-

დაყტ

-

დიფთერია-ტეტანუსი-ყივანახველას არაუჯრედოვანი ვაქცინა

დუყტ

-

დიფთერია-ტეტანუსი-ყივანახველას უჯრედული ვაქცინა

დაყტ-ჰეპB-ჰიb -

დიფთერია-ტეტანუსი-ყივანახველას არაუჯრედოვანი, ჰეპ B და
ჰემოფილუს ინფლუენცა b ტიპის ვაქცინა

ვაპპ

-

ვაქცინასოცირებული პარალიზური პოლიო

ვმდ

-

ვაქცინებით მართვადი დაავადება

ვსგგ

-

ვაქცინების სამოქმედო გლობალური გეგმა

თზს

-

თავზურგტვინის სითხე

იგპ

-

იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა

იპვ

-

ინაქტივირებული პოლიოს ვაქცინა

ისპ

-

იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა

იეეტს

-

იმუნიზაციის ექსპერტთა ეროვნული ტექნიკური საბჭო

იშგამ
ლპ
მარ
მმსოს-ს

-

ლუმბალური პუნქცია
მედიკამენეტის არასასურველი რეაქცია
მედიცინის მეცნიერებათა საერთაშორისო ორგანიზაციების
საბჭო
ორალური პოლიოს ვაქცინა
პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება
სააგენტოთაშორისო საკოორდინაციო კომიტეტი
წამლის სააგენტო

ოპვ
პჯდ
სსკ
წს

-

სჯც

-

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

წწყ

-

წითელა- წითურა-ყბაყურას ვაქცინა

ჯანმო
ჰეპ B
ჰიb
ჰჰე

-

აცრის შემდგომ გამოვლენილი არასასურველი მოვლენა

-

-

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია
ჰეპატიტი B ვაქცინა
ჰემოფილუს ინფლუენცას ტიპი b ვაქცინა
ჰიპოტონურ ჰიპორესპონსული ეპიზოდი
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1. შესავალი
ვაქცინები იმუნობიოლოგიური პრეპარატებია, რომელთა შეყვანა ადამიანებში ხდება
განსაზღვრული
ინფექციური
დაავადებების
საწინააღმდეგო
იმუნიტეტის
მისაღწევად. ასეთი პროდუქტები იქმნება ადიუვანტებისა და/ან ექსციპიენტების
(შემავსებლები) შემცველობით, და როგორც ყველა სამედიცინო პროდუქტს,
შეუძლიათ გამოიწვიონ გვერდითი ეფექტები ზოგიერთ ადამიანში. მიუხედავად იმ
ფაქტისა, რომ ასეთი იმუნიზაციის შემდგომი არასასურველი მოვლენები (იშგამ)
მეტწილად მსუბუქი ხასიათისაა და ძალზე იშვიათადაა მძიმე, საჭიროებს
ღონისძიებების გატარებას ადგილებზე მათი განვითარების პრევენცისა და
მონიტორინგისთვის, ასევე, შესაბამისი სარეგლამენტაციო ქმედებ(ებ)ის გატარებას
თვით პროდუქტის მიმართ.
კარგი ვაქცინაა, ის რომელიც იძლევა საუკეთესო დამცველობას და იწვევს გვერდითი
მოვლენების მინიმალურ მატებას. იშგამ-ები შესაძლოა წარმოიშვას მიზეზების
მთელი რიგით. მათ მიეკუთვნება მოვლენები, რომლებიც შესაძლოა ვაქცინური
პროდუქტის მახასიათებელთან ან ხარისხთან, ან იმუნიზაციაში შეცდომათან ან
იმუნიზაციის გამო განცდებთან იყოს დაკავშირებული, ან, შესაძლოა, იყოს
თანადამთხვეული. იშგამ-ზე ზედამხედველობის მდგრადი სისტემა ხელს უწყობს
იშგამ-ის გამოვლენას, მართვასა და პრევენციას.
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში-სამინისტრო)
იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამას (იგპ) მართავს იმუნიზაციის სახელმწიფო
პროგრამის
(ისპ)
საშუალებით.
ისპ-ის
განმახორციელებელი
ერთეული
პასუხისმგებელია სახელმძღვანელო პოლიტიკის და სტანდარტების შემუშავებაზე,
ქვეყნისთვის ვაქცინების შერჩევის, მომარაგებისა და გამოყენების მიზნით. ისპ-მ
განახორციელა უზარმაზარი სამუშაოები და პროგრამის ზოგიერთი აღსანიშნავი
მიღწევა მოიცავს პირველადი იმუნიზაციით მოცვის >90%-იან უზრუნველყოფას,
ცივი ჯაჭვის სისტემის გამართვას, ქვეყნის და მუნიციპალურ ხელისუფალთა
ჩართვას ვაქცინების გამოყენების მონიტორინგში, სამედიცინო სერვისების
მიმწოდებელთა სწავლებას და განვითარებას და, ასევე საერთაშორისო
დაინტერესებულ მხარეებთან კავშირებისა და კონტაქტების აწყობას.
ანალოგიურად, ეროვნული რეგულირების ორგანო - წამლის სააგენტო (წს)
ახორციელებს
წამლის (მათ შორის ვაქცინების)
გვერდითი მოვლენების
მონიტორინგს. ფარმაცევტულ პროდუქტზე ნებისმიერ საეჭვო გვერდითი რეაქციების
შესაგროვებლად წს გამოიყენებს ფარმაკოზედამხედველობის სპონტანურ სისტემას.
წს ასევე პასუხისმგებელია ფარმაცევტული პროდუქტების, მათ შორის ვაქცინების
რეგისტრაციაზე.
იშგამ-ის ანგარიშგებისა და შემდგომი კვლევის შედეგები შეიძლება საფუძლად
დაედოს
მარეგლამენტირებელი
ღონისძიებების
დაგეგმვა/განხორციელებას,
როგორიცაა: ვაქცინების რეალიზაციის შეზღუდვა, პროდუქტის მარკირების
შეცვლაზე მითითება, კონკრეტული ჯგუფის პაციენტებში ვაქცინების გამოყენების
შეზღუდვა და ა.შ.
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იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის კონტექსტში, წინამდებარე სახელმძღვანელოს
მიზანია მთელი მოსახლეობის, და განსაკუთრებით, ახალშობილთა, ბავშვთა და
ორსულთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, ვაქცინებით
მართვადი მძიმე ინფექციებისგან დაცვის გზით. ამ სახელმძღვანელოში აღწერილია
პროცესები და პროცედურები, რომლებით უნდა გაითვალისწინონ სამედიცინო
მომსახურების მიმწოდებლებმა იშგამ-ის ანგარიშგების, დოკუმენტირებისა და
პრევენციისთვის. სახელმძღვანელო, იძლევა იშგამ-ების ანგარიშგებისა და
მართვისთვის საჭირო ინსტრუმენტებს და პროცედურებს მონიტორინგის
სისტემისთვის; მასში. ასევე, აღწერილია იშგამ-ების ტიპების, კვლევის ტექნიკის,
სინჯების შეგროვების, იშგამ-ის მართვის და კომუნიკაციის (მედიასთნ კომუნიკაციის
ჩათლით) საკითხები და მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების მოკლე მიმოხილვა.
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2. ვაქცინებისა და აცრის შემდგომი გვერდითი რეაქციების ძირითადი დებულებები
2.1 ვაქცინები
ვაქცინა იმუნობიოლოგიური პრეპარატია, რომელიც ხელს უწყობს იმუნიტეტის
გამოიმუშავებასა და ამაღლებასიმ კონკრეტული მართვადი ინფექციის მიმართ,
რომლისვისაცაა იგი შექმნილი. ვაქცინა შეიცავს დაავადების გამომწვევ
მიკროორგანიზმებს ან ვირუსებს, ან მათ ნაწილებს ისეთი ფორმით, რომელთაც არ
ძალუძს რეალური დაავადების გამოწვევა. ჩვეულებრივ, ისინი მომზადებულია
რომელიმე ერთით: ან ცოცხალი ატენუირებული ან ინაქტივებული (დახოცილი)
მიკრობების ფორმებისგან; ან მათი ტოქსინებისგან; ან მათი ზედაპირული ერთ-ერთი
ცილისგან.
2.1.1 ვაქცინების ძირითადი კომპონენტები
ვაქცინები
შესაძლოა
იყოს
მონოვალენტური
ან
მულტივალენტური
(პოლივალენტური).
მონოვალენტური
ვაქცინა
შეიცავს
მხოლოდ
ერთი
ანტიგენის/იმუნოგენის მხოლოდ ერთ შტამს (მაგ., წითელას ვაქცინა), მაშინ, როდესაც
პოლივალენტური ვაქცინა შეიცავს ერთისა და იმავე ანტიგენის/იმუნოგენის ორ ან
მეტ შტამს/სეროტიპს (მაგ., ოპვ და იპვ, რომელთაგან თითოეული შეიცავს
ატენუირებული პოლიოვირუსის სამ ტიპს).
კომბინირებული ვაქცინები შეიცავს ორ ან მეტ სხვადასხვა ანტიგენს (მაგ., დუყტ,
დაყტ-ჰეპB-ჰიb). კომბინირებული ვაქცინების უპირატესობაა ფასის, მოწოდების და
შენახვის სირთულეების შემცირება და რამოდენიმე ვაქცინის ადმინისტრირებისას
მრავლობითი ინექციების თავიდან აცილება, სამედიცინო დაწესებულებებში
ზედმეტ ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება, ვაქცინაციის
დროულობის გაზრდა და იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში ახალი ვაქცინების
დამატების სიმარტივე.
არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ კომბინირებული ვაქცინის სახით
რამოდენიმე ანტიგენის ადმინისტრირება ტვირთავს იმუნურ სისტემას, რომელსაც
მილიონობით ანტიგენზე ერთდროული რეაგირების უნარი შესწევს. ანტიგენების
კომბინირება არ ზრდის გვერდითი რეაქციების რისკს და ძალუძს გვერდითი
რეაქციების საერთო რაოდენობის შემცირება. მაგალითად, მას შეუძლია შეამციროს
იმუნიზციის გამო განცდებთან დაკავშირებული რეაქციების რაოდენობა და
იმუნიზაციაში შეცდომასთან დაკავშირებული რეაქციების შანსი.
2.1.2 ვაქცინების სხვა კომპონენტები
ძირითადი ანტიგენ(ებ)ის გარდა ვაქცინები შეიცავს სხვა ნივთიერებების მცირე
რაოდენობას. ზოგჯერ იშგამ-ი შესაძლოა იყოს რომელიმე ერთ-ერთი ნივთიერების
ზემოქმედების შედეგი. ეს ნივთიერებებია:

ადიუვანტები : იმუნური პასუხის გასაძლიერებლად დამატებული ნივთიერებები,
რომლებიც, ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლებელს ხდის შემცირდეს ანტიგენის
(იმუნოგენის) რაოდენობა დოზაში, ან იმუნურობის მისაღწევი დოზების საერთო
რაოდენობა.
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ანტიბიოტიკები: ანტიბიოტიკები იხმარება წარმოების პროცესის განმავლობაში იმ
ქსოვილოვანი კულტურის უჯრედების ბაქტერიული კონტამინაციის პრევენციის
მიზნით, რომელშიც იზრდება ვირუსები.

კონსერვანტები: ესაა ქიმიური ნივთიერებები (მაგ., თიომერსალი, ფენოლის
წარმოებულები), რომლებიც ემატება დახოცილ ან სუბერთეულოვან ვაქცინებს
ვირუსის ინაქტივირების ან ბაქტერიული ტოქსინების დეტოქსიკაციის მიზნით და
არსებობს ვაქცინაში - მრავალდოზიანი ფლაკონების გახსნის შემდეგ ბაქტერიული ან
სოკოვანი დაბინძურებით გამოწვეული სერიოზული მეორეული ინფექციების
პრევენციისათვის.

სტაბილიზატორები : სტაბილიზატორები გამოიყენება ვაქცინის შენახვისას მისი
ეფექტურობის შენარჩუნების დასახმარებლად

2.1.3 ვაქცინების კლასიფიკაცია
როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, არსებობს ვაქცინების ოთხი ტიპი: ცოცხალი
ატენუირებული, ინაქტივებული (დახოცილი ანტიგენი), სუბერთეულოვანი
(გაწმენდილი ანტიგენი), და ტოქსოიდები (ინაქტივირებული ტოქსიური ნაერთები).
ვაქცინების მახასიათებლები განსხვავდება, და ეს მახასიათებლები განსაზღვრავს
როგორ მოქმედებს ვაქცინა.
ცხრილი 2.1. ვაქცინების კლასიფიკაცია
ბაქტერია:
ცოცხალი
ატენუირებული
ვაქცინები
(ცავ/LAV)

BCG ვაქცინა
ვირუსი:
იაპონური ენცეფალიტის ცოცხალი
ვაქცინა,
ორალური პოლიოვირუსის ვაქცინა, წითელას ვაქცინა,
ყბაყურას ვაქცინა, როტავირუსის ვაქცინა, წითურას
ვაქცინა, ყვითელი ცხელების ვაქცინა
ბაქტერია:

ინაქტივებული
(დახოცილი)
ვაქცინები

უჯრედული ყივანახველა უყ (wP)
ვირუსი:
იაპონური ენცეფალიტის ინაქტივებული ვაქცინა,
ინაქტივებული პოლიოვირუსის ვაქცინა (იპვ)

პროტეინზე დაფუძნებული:
სუბერთეულოვანი
ვაქცინები
ჰეპატიტი B-ს ვაქცინა
(გასუფთავებული
ანტიგენები)

ყივანახველას არაუჯრედოვანი ვაქცინა აყ
პოლისაქარიდული:
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მენინგოკოკური პოლისაქარიდული ვაქცინა
პნევმოკოკური პოლისაქარიდული ვაქცინა
მუცლის ტიფის Vi პოლისაქარიდული ვაქცინა
კონიუგირებული ვაქცინა:
Haemophilus
influenzae
ტიპი
b
(ჰიb/Hib)-ს
კონიუგირებული ვაქცინა, მენინგიტი A და B-ს
კონიუგირებული ვაქცინა
პნევმოკოკური კონიუგირებული ვაქცინები (PCV-7,
PCV-10, PCV-13)
Vi კონიუგირებული ვაქცინა
ტოქსოიდები

ტეტანუსის ტოქსოიდი
დიფთერიის ტოქსოიდი

2.1.4 ვაქცინაციის უკუჩვენებები და გაფრთხილებები
ვაქცინაციისთვის უკუჩვენება რეციპიენტის იშვიათი თავისებურებაა, რომელიც
ზრდის სერიოზული გვერდითი მოვლენის რისკის მატებას ვაქცინის მიღების
შემთხვევაში. უკუჩვენების უგულვებელყოფას ძალუძს მიგვიყვანოს ვაქცინის იმ
რეაქციის გამოწვევამდე, რომელის თავიდან აცილებაც შესაძლებელია. ვაქცინაციის
შემდგომი რეაქციებიდან ერთ-ერთი უსერიოზულესია ანაფილაქსია, რომელიც
ერთადერთი შესაბამისი წინააღმდეგჩვენებაა იმავე ვაქცინის მომდევნო დოზისთვის.
უკუჩვენებათა
უმეტესობა,
როგორიცაა
მძიმე
მწვავე
დაავადება
(მაგ.,
რესპირატორული ტრაქტის მწვავე ინფექცია) ან სტეროიდებით მკურნალობა,
დროებითია და ვაქცინაციის ჩატარება შეიძლება მოგვიანებით. მათ დროებით ან
ფარდობით უკუჩვენებებს უწოდებენ.
გაფრთხილებები, პირიქით, არის მოვლენები ან მდგომარეობები, რომელთა
გათვალისწინება უნდა მოხდეს იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად აღემატება
ვაქცინის სარგებელი მის რისკებს (განსაკუთრებით მაშინ, თუ რეციპიენტი
იმუნოკომპრომისული, ან ორსულია). პროდუქტის ინსტრუქციაში განსაზღვრული
გაფრთხილებები ზოგჯერ შეიძლება არასწორად იყოს ინტერპრეტირებული
უკუჩვენებად, ეს კი განაპირობებს ვაქცინაციის შესაძლებლობის ხელიდან გაშვებას.

2.2 იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები
(იშგამ)
იმუნიზაციის (აცრის) შემდგომი არასასურველი მოვლენა ესაა ნებისმიერი
არასასიამოვნო
სამედიცინო
გამოვლინება
(არასასურველი
ან
უჩვეულო/მოულოდნელი ნიშანი, ანომალური ლაბორატორიული შედეგი, სიმპტომი
ან დაავადება), რომელიც მოსდევს იმუნიზაციას და არ არის აუცილებელ მიზეზშედეგობრივ კავშირში ვაქცინის გამოყენებასთან. აღრიცხული არასასურველი
მოვლენა შესაძლოა იყოს ჭეშმარიტი - მაგ., ვაქცინის ან იმუნიზაციის შედეგი - ან
თანადამთხვეული მოვლენა, რომელიც არ არის გამოწვეული ვაქცინით ან
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იმუნიზაციის პროცედურით, მაგრამ დროში დაკავშირებულია იმუნიზაციასთან.
მმსოს-ს (მედიცინის მეცნიერებათა საერთაშორისო ორგანიზაციების საბჭო) და
ჯანმო-ს მიერ განსაზღვრული იშგამ-ის ხუთი კატეგორია აღწერილია ცხრილში 2.2
ცხრილი 2.2 იშგამ-ის მიზეზ-სპეციფიური კატეგორიზება (მმსოს/ჯანმო)
იშგამ-ების მიზეზ-სპეციფიური
ტიპები
ვაქცინურ პრპარატთან
დაკავშირებული რეაქცია

განსაზღვრება
იშგამ-ი, რომელიც ვაქცინითაა გამოწვეული ან
დაჩქარებული - ვაქცინური პროდუქტისგან
განუყოფელი ერთი ან მეტი თვისების გამო.

იშგამ-ი, რომელიც ვაქცინით არის გამოწვეული ან
ვაქცინის ხარისხის დეფექტთან დაჩქარებული ვაქცინური პროდუქტის ხარისხის
ერთი ან მეტი დეფექტის გამო, მწარმოებლის მიერ
დაკავშირებული რეაქცია
გათვალისწინებული ადმინისტრირების წესის
ჩათვლით.
იმუნიზაციაში შეცდომასთან
დაკავშირებული რეაქცია
(ყოფილი „პროგრამული
შეცდომა“)

იშგამ-ი, რომელიც გამოწვეულია ვაქცინასთან
არასათანადო მოპყრობით, დანიშვნით ან
ადმინისტრირებით და რომლის აცილებაც
შესაძლებელია მისი ბუნებიდან
გამომდინარე.

იმუნიზაციის განცდასთან
დაკავშირებული რეაქცია

იშგამ-ი წარმოშობილი იმუნიზაციათან
დაკავშირებული აღელვებით

თანადამთხვეული რეაქცია

იშგამ-ი, რომელიც გამოწვეულია ვაქცინური
პროდუქტისგან, იმუნიზაციაში შეცდომისგან ან
იმუნიზაციიის გამო განცდებისგან
განსხვავებული სხვა რაიმეთი, მაგრამ არსებობს
იმუნიზაციასთან დროში კავშირი.

2.2.1 ვაქცინის რეაქციები
კონკრეტული მიზეზის, სერიოზულობის და სიხშირის საფუძველზე ვაქცინის
რეაქციები ჯგუფდება ორ ვრცელ კატეგორიად:
A. მიზეზ-სპეციფიკური ვაქცინისმიერი რეაქციები:
 ვაქცინურ პრეპარატთან დაკავშირებული რეაქცია, და
 ვაქცინის ხარისხის დეფექტთან დაკავშირებული რეაქცია;
B. ვაქცინური რეაქციები სერიოზულობის და სიხშირეების მიხედვით:
 ხშირი ანუ უმნიშვნელო რეაქციები;
 იშვიათი ანუ სერიოზული რეაქციები.
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A. მიზეზ-სპეციფიკური ვაქცინური რეაქციები
ვაქცინურ პრეპარატთან დაკავშირებული რეაქცია: ეს არის ინდივიდის რეაქცია ვაქცინის
განუყოფელ თვისებაზე, მაშინაც კი, როდესაც ვაქცინის მომზადება, შენახვა და
მასთან მოპყრობა იყო სათანადო. ვაქცინურ პრეპარატთან დაკავშირებული რეაქციის
ზუსტი მექანიზმი ნაკლებად გასაგებია. რეაქცია შესაძლოა გამოწვეული იყოს
იმუნიტეტით პირობადებული იდიოსინკრაზიული რეაქციით (მაგ., ანაფილაქსია) ან
ვაქცინაასოცირებული მიკრობული აგენტის რეპლიკაციით (მაგ.,ოპვ-ს (რომელიც
შეიცავს ცოცხალ ატენუირებულ ვირუსს) შემდგომი ვაქცინაასოცირებული
პოლიომიელიტი).

ვაქცინის ხარისხის დეფექტთან დაკავშირებული რეაქცია : გამოწვეულია ვაქცინაში
(ან მისი ადმინისტრირების მოწყობილობაში) არსებული დეფექტით, რომელიც
გაჩნდა წარმოების პროცესში. ასეთმა დეფექტმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს
ინდივიდუალურ პასუხზე და ამით გაზარდოს გვერდითი არასასურველი რექციების
რისკი. ვაქცინის ველური ტიპის აგენტის (მაგ., ველური პოლიოვირუსი) არასაკმარის
ინაქტივაციას წარმოების პროცესში ან წარმოების პროცესისას შეტანილ
დაბინძურებას
შეუძლია
გამოიწვიოს
ვაქცინის
ხარისხის
დეფექტთან
დაკავშირებული რეაქციები.
B. ვაქცინის რეაქციები სერიოზულობისა და სიხშირეების მიხედვით
ვაქცინათა რეაქციები უმეტესად უმნიშვნელოა და თავისთავად ქრება. სერიოზული
რეაქციები უკიდურესად იშვიათია და, ზოგადად, არ მთავრდება გარდაცვალებით, ან
შესაძლებლობების სხვადასხვა ხარისხის შეზღუდვით. ცხრილში 2.3 აღწერილია
აღრიცხული არასასურველი გვერდითი მოვლენების სიხშირეები.
ცხრილი 2.3 აღრიცხული არასასურველი გვერდითი რეაქციების გამოვლენის
სიხშირეები
სიხშირის კატეგორია

სიხშირის ხარისხი

სიხშირე %-ში

ძალზე ჩვეული
ჩვეული (ხშირი)
უჩვეულო (არახშირი)
იშვიათი
ძალზე იშვიათი

≥ 1/10
≥ 1/100 და < 1/10
≥ 1/1000 და < 1/100
≥ 1/10 000 და <1/1000
< 1/10 000

≥ 10%
≥ 1% და < 10%
≥ 0.1% და < 1%
≥ 0.01% და < 0.1%
< 0.01%

ვაქცინის ჩვეული, უმნიშვნელო რეაქციები
ისინი ვითარდება მაშინ, როდესაც რეციპიენტის იმუნური სისტემა რეაგირებს
ანტიგენზე ან ვაქცინაში შემავალ კომპონენტებზე (მაგ., ალუმინის ადიუვანტი,
სტაბილიზატორი ან კონსერვანტი).
იშგამ-ის უმრავლესობა უმნიშვნელოა და
თავისით ლაგდება. უმნიშვნელო იშგამ-ები შეიძლება იყოს ლოკალური ან
სისტემური. ადგილობრივი რეაქციები მოიცავს ინექციის ადგილის მტკივნეულობას,
შესიებას და შეწითლებას. სისტემური რეაქციები მოიცავს ცხელებას, გაღიზიანებას
და სისუსტეს. წარმატებული ვაქცინა, საუკეთესო იმუნიტეტის გამომუშავებისათან
ერთად, მინიმუმამდე ამცირებს ამ რეაქციებს. ცხრილში 2.4 აღწერილია ჩვეული
უმნიშვნელო რეაქციები ანტიგენებისა და მათი მკურნალობის მიხედვით.
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ცხრილი 2.4 ვაქცინის ჩვეული უმნიშვნელო რეაქციები ანტიგენების და
მკურნალობის მიხედვით

ვაქცინა

ადგილობრივი
გვერდითი მოვლენა
(ტკივილი, შესიება,
შეწითლება)

ცხელება (> 380C)

გაღიზიანება,
სისუსტე და
სისტემური
სიმპტომები

ბცჟ1

90%-95%

-

-

ჰეპატიტი B

მოზრდილები

1 – 6%

-

< 15%

ბავშვები < 5%
ჰიb

5-15%

2%-10%

წითელა/წწ/წწყ

~10%

5%-15%

5% (გამონაყარი)

ოპვ

არცერთი

< 1%

< 1%2

ყივანახველა (დტუყ)3

< 50%

< 50%

< 55%

†პნევმოკოკური
კონიუგირებული

~20%

~20%

~20%

ტეტანუსი/დტ/ატდ

~ 10%4

~ 10%

~ 25%

მკურნალობა

ცივი საფენი
ნანემსარზე და
პარაცეტამოლი *

დამატებითი
შემანარჩუნებელი
ორალური
მკურნალობა
სითხეების მიცემა,
გრილი ტანისამოსი,
ნელ-თბილი
ღრუბელი ან
აბაზანა და
პარაცეტამოლი*

1

ადგილობრივი რეაქტოგენობა ვარირებს ვაქცინის ერთი ბრენდიდან მეორემდე, რაც დამოკიდებულია შტამზე და ვაქცინაში
სიცოცხლისუნარიან ანტიგენზე.
2
დიარეა, თავის ტკივილი, და/ან კუნთების ტკივილი
3
უჯრედული ყივანახველას (დტუყ) ვაქცინასთან შედარებისას აცელულარული (დტაყ) ვაქცინის მაჩვენებლები დაბალია.
4
ადგილობრივი რეაქციების მაჩვენებლები, როგორ ჩანს, მატულობს ბუსტერ დოზებისას, <50-85%.
* პარაცეტამოლის დოზა: 15მგ/კგ-მდე ყოველ 6-8 საათში, მანიმუმ 4 დოზა 24 საათში.
† წყარო: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/ACIP-list.htm
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ვაქცინის იშვიათი, უფრო მძიმე (და სერიოზული) რეაქციები
ვაქცინის იშვიათი, უფრო მძიმე (და სერიოზული) რეაქციები გამოწვეულია ვაქცინის
კონკრეტულ კომპონენტზე ორგანიზმის რეაქციით. ტერმინი „მძიმე“ გამოიყენება
სპეციფიური მოვლენის ინტენსივობის (როგორც მსუბუქი, საშუალო და მძიმე
ხარისხი) აღსაწერად; თუმცა, თავად მოვლენა შესაძლოა შედარებით მცირე
სამედიცინო მნიშვნელობის იყოს. მძიმე იშგამ-ს შეუძლია დაზარალება, მაგრამ
იშვიათადაა სიცოცხლისთვის საშიში. ამის ზოგიერთი მაგალითია კრუნჩხვა,
თრომბოციტოპენია, ჰიპოტონიურ ჰიპორესპონსული ეპიზოდი (ჰჰე), ხანგრძლივი
ტირილი და სხვა.
მძიმე იშგამ-ი განიხილება სერიოზულად, თუ:





მთავრდება გარდაცვალებით;
არის სიცოცხლისათვის საშიში;
საჭიროებს სტაციონარში ჰოსპიტალიზაციას;
გამოსავალია შესაძლებლობების სხვადასხვა ხარისხის შეზღუდვით. არის
თანდაყოლილი ანომალია/დეფექტი;

ყველა სერიოზული იშგამ-ი უნდა იქნეს შეტყობინებული, გამოკვლეული და მიზეზშედეგობრივად შეფასებული
იშვიათი და შედარებით სერიოზული რეაქციების წარმოშობის მაჩვენებელი
შეჯამებულია ცხრილში 2.5. საგულისხმოა, რომ 6 თვეზე უმცროს ან 6 წელზე
უფროსი ასაკის ბავშვებს არ უვითარდებათ ფებრილური კრუნჩხვები. თუ ასეთი
მოხდა - უნდა ჩატარდეს საგულდაგულო კვლევა მთავარი მიზეზ(ებ)ის დასადგენად.
ცხრილი 2.5. ვაცინის მძიმე რეაქციები, გამოვლენის ინტერვალი და სიხშირე

ვაქცინა

ბცჟ

ჰიb
ჰეპატიტი B

წითელა/წწყ/წწ

ორალური

გამოვლენის
ინტერვალი

რეაქცია

მაჩვენებელი
მილიონ (1 000
000) დოზაზე

ჩირქოვანი
ლიმფადენიტი

2-6 თვე

100-1000

ბცჟ ოსტეიტი
დისემინირებული
ბცჟ ინფექცია
არანაირი
ანაფილაქსია
ფებრილური
კრუნჩხვები
თრომბოციტოპენია
ანაფილაქსია
ენცეფალოპათია
ვაპპ

1-12 თვე
1-12 თვე

1 -700
~ 1-2

0 – 1 საათი
6-12 დღე

1–2
330

15-35 დღე
0-1 საათი
6-12 დღე
4-30 დღე

30
~1
<1
0.4 - 3 2

20

პოლიომიელიტი
ტეტანუსის
ტოქსოიდი, დტ

ყივანახველა
(დუყტ)

როტავირუსული

მხრის ნევრიტი
ანაფილაქსია
ხანგრძლივი (>3 სთ)
უწყვეტი
ყვირილი/ტირილი
კრუნჩხვები
ჰიპოტონურ
ჰიპორესპონსული
ეპიზოდი (ჰჰე)
ანაფილაქსია
ენცეფალოპათია
ინვაგინაცია

2-28 დღე
0-1 საათი
0-24 საათი

5-10
1–6
1000-6000

0-3 დღე
0-48 საათი

80-5703
30-990

0-1 საათი
0-2 დღე
0-14 (42 დღე)
დღე

20
0-1
10 - 20

შენიშვნები:
1. რეაქციები (ანაფილაქსიის გარდა) არ ჩნდება უკვე იმუნურებში (~90% მათგან, ვინც იღებს მეორე დოზას
იმუნურია): ექვსი წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს არ აქვთ ფებრილური კრუნჩხვები
2. ვაპპ-ის რისკი უფრო მაღალია პირველი დოზის შემდეგ (1 შემთხვევა 750 000-ზე, განსხვავებით 1 შემთხვევ-სგან
5,1 მილიონ შემდგომ დოზებზე) და მოზრდილებისა და იმუნოკომპრომისულებისთვის
3. კრუნჩხვები უფრო ხშირად ფებრილურია და რისკი დამოკიდებულია ასაკზე, გაცილებით ნაკლებია რისკი 4
თვემდე ასაკის ახალშობილებისთვის

იმუნიზაციაში შეცდომასთან დაკავშირებული რექციები
ტერმინი „იმუნიზაცია“ ნიშნავს ადამიანების იმუნიზების მიზნით ვაქცინის
„მოხმარებას“. „მოხმარება“ შეიცავს ყველა იმ პროცესს, რომელიც ხდება ვაქცინის
პროდუქტის მწარმოებლის დატოვების შემდეგ - ანუ ვაქცინებთან მოპყრობა,
დანიშვნა და შეყვანა.
იმუნიზაციაში შეცდომასთან დაკავშირებული რეაქციების აღკვეთა, ჩვეულებრივ,
შესაძლებელია და მათი არსებობა საზოგადოების თვალში აკნინებს იმუნიზაციის
სარგებელს. ზოგიერთი მათგანი აღწერილია ცხრილში 2.6. ამ შეცდომების დროულ
იდენტიფიცირებას და კორექციას დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ცხრილი 2.6 იმუნიზაციაში შეცდომასთან დაკავშირებული რეაქციები
შეცდომა იმუნიზაციაში

ვაქცინებთან
მოპყრობაში
შეცდომა

დაკავშირებული რეაქცია

ვაქცინების (და მათი
გამხსნელების) არასათანადო
ტრანსპორტირების, შენახვის ან
მოპყრობიდან გამომდინარე
ჭარბი სითბოს ან სიცივის
ზემოქმედება

სისტემური ან ადგილობრივი რეაქციები
გამოწვეული ვაქცინის ფიზიკური
ხასიათის ცვლილებებით, როგორიცაა
გაყინვის მიმართ მგრძნობიარე
ვაქცინებში ალუმინზე დაფუძნებული
შემავსებლის აგლუტინაცია

პროდუქტის ხმარება
გამოყენების ვადის ამოწურვის

დამცველობის მიუღწევლობა
ატენუირებული ვაქცინის პოტენციის
ან სიცოცხლისუნარიანობის
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ვაქცინის
დანიშვნაში
შეცდომა ან
გამოყენების
რეკომენდაციების
უგლვებელყოფა

შეცდომა
ადმინისტრირებაშ
ი

შემდეგ

დაკარგვის შედეგად

უკჩვენებების
უგულვებელყოფა

ანაფილაქსია, დისემინირებული
ინფექცია ცოცხალი ატენუირებული
ვირუსით. მაგ., დისემინირებული ბცჟ

ვაქცინის ჩვენების ან
დანიშვნის (დოზები ან სქემა)
უგულვებელყოფა

სისტემური და/ან ადგილობრივი
რეაქციები, ნევროლოგიური, კუნთოვანი,
სისხლ-ძარღვოვანი ან ძვლოვანი
დაზიანებები საინექციო არის,
აღჭურვილობის ან ტექნიკის არასწორი
შერჩევის გამო.

შეუსაბამო გამხსნელის
გამოყენება ან დანიშნული
ვაქცინისგან განსხვავებული
პროდუქტის ინექცია

ვაქცინაციის ჩაშლა, რომელიც
განპირობებულია შეუსაბამო
გამხსნელით;

არსწორი სტერილური ტექნიკა
ან არასათანადო მოპყრობა
მრავალდოზიან ფლაკონთან

ინექციის ადგილის/ადგილთან ინფექცია

რეაქცია, რომელიც გამოწვეულია
დანიშნულების შეუსაბამო პროდუქტის
რაიმე განუყოფელი თვისებით.

იმუნიზაციაში შეცდომასთან დაკავშირებულ რეაქციას ზოგჯერ ძალუძს
იმუნიზაციასთან ასოცირებული მოვლენების კლასტერამდე მიყვანა. ეს კლასტერები
ჩვეულებრივ დაკავშირებულია კონკრეტულ პროვაიდერთან ან სამედიცინო
დაწესებულებასთან, ან ვაქცინის ერთ ან მრავალდოზიან ფლაკონებთან, რომლებიც
დაბინძურდა ან მომზადებული იყო არასწორად. მაგალითად, ტრანსპორტირებისას
ვაქცინის გაყინვას მოსდევს ადგილობრივი რეაქციები. კლასტერული იშგამ-ის
კვლევის მიდგომების დეტალები აღწერილია ქვემოთ.

იმუნიზაციის განცდასთან დაკავშირებული რეაქციები
ცალკეული პირები და ჯგუფები შესაძლოა განიცდიდნენ სტრესს ნებისმიერი
ინექციის მოლოდინში ან მის შემდეგ. ეს რეაქცია არ არის დაკავშირებული ვაქცინურ
პროდუქტში შემავალ კომპონენტთან. შედარებით ხშირია გულის წასვლა
(ვაზოვაგალური სინკოპე ან სინკოპე), განსაკუთრებით, 5 წელზე უფროსი ან
მოზარდი ასაკის ბავშვებში. ზოგიერთ ბავშვს გულის წასვლისას შესაძლოა
განუვითარდეს სინკოპური ჰიპოქსიური კონვულსია. იმუნიზაციის გამო
მღელვარების შედეგად განვითარებული ჰიპერვენტილაცია იწვევს
სპეციფიკურ
სიმპტომებს, როგორიცაა გონების დაბინდვა, თავბრუსხვევა, პირის გარშემო მიდამოს
და ხელების დაბუჟება. ასეთი რეაქციები ხშირია იმუნიზაციის მასობრივი
კამპანიებისას.
მცირე ასაკის ბავშვებს შესაძლოა ჰქონდეთ სუნთქვის შეკვრა (ჩაბჟირება) და
ღებინება, როგორც მღელვარების გავრცელებული სიმპტომი. მცირეასაკოვანი
ბავშვები შეიძლება ყვიროდნენ და გარბოდნენ ინექციისგან თავის დასაღწევად.
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ზოგიერთ ადამიანს შესაძლოა ჰქონდეს ნემსის ფობია. ჯგუფური იმუნიზაციისას
შესაძლებელია მასობრივი ისტერია, განსაკუთრებით თუ სხვები დაესწრნენ ერთიორი ვაქცინირებულის გულისწასვლას ან სხვა რომელიმე რეაქციას (როგორიცაა
ქავილი, კიდურების სისუსტე და სხვა).
ზოგჯერ გულისწასვლის ეპიზოდი შეაძლოა არასწორად იყოს დიაგნოსტირებული
როგორც ანაფილაქსია.
თანადამთხვეული მოვლენა
მოვლენა შესაძლოა განვითარდეს იმუნიზაციასთან თანდამთხვევით და ზოგჯერ
შეცდომით მიეწეროს ვაქცინას, ანუ შემთხვევითი დროებითი კავშირი მცდარად
მიკუთვნებულია იმუნიზაციისადმი. დროში ასეთი ასოცირება გარდაუვალია,
განსაკუთრებით, იმუნიზაციის მასობრივი კამპანიებისას.
როგორც წესი, ვაქცინები კეთდება სიცოცხლის ადრეულ ასაკში, როდესაც
დაავადებების გამოვლენა, ინფექციების და სხვა, თანდაყოლილი ან ნევროლოგიური
მდგომარეობების ჩათვლით, ხშირია. ამდენად, მრავალი მოვლენის თანხვედრა,
გარდაცვალების ჩათვლით, შემთხვევითი ასოცირების წყალობით,
შესაძლოა
შეცდომით მიეკუთვნოს ვაქცინას.
მაგალითად, ჩვილთა უეცარი სიკვდილის სინდრომის (ჩუსს ან „სიკვდილის
საწოლი“) ინციდენტობა მატულობს ადრეული ბავშვობის იმუნიზაციის ასაკში.
შედეგად, ჩუსს-ის მრავალი შემთხვევა გამოვლინდება ისეთ ბავშვებში, ვისაც
იმუნიზაცია ახალი ჩატარებული აქვს. თუმცა, მრავალ, კარგად შემუშავებულ
კვლევაში ნაჩვენებია, რომ ჩუსს-სა და იმუნიზაციას შორის ასოცირება შემთხვევითია
და არა მიზეზ-შედეგობრივი.
დამთხვევითი გვერდითი მოვლენების პროგნოზირება შესაძლებელია; მათი
განვითარების ალბათობა
დამოკიდებულია მოსახლეობის სიდიდეზე და
დაავადებების
ინციდენტობასა
და
სიკვდილობაზე,
რომელთა
ფონური
მაჩვენებლების ცოდნა საშუალებას იძლევა გაითვალოს დამთხვევითი მოვლენების
მოსალოდნელი რაოდენობა.
შერჩეულ ქვეყნებში ჩვილ ბავშვთა (1 წლამდე ასაკი) სიკვდილის ინციდენტობის დყტ
ან პენტავალენტურ ვაქცინით (პვვ) რუტინული იმუნიზაციისას დროში კავშირთან
მიმართების გათვლები მოყვანილია ცხრილში 2.7. როგორც ნაჩვენებია, ბავშვთა
სიკვდილობის მაჩვენებელი აპირობებს დღიურ, კვირეულ და თვიურ იმუნიზაციზე
თანადამთხვეულ
სიკვდილს,
რაც
მხოლოდ
დროშია
დაკაშირებული
იმუნიზაციასთან.
დამთხვევითი
სიკვდილის
რეალური
რაოდენობა
დამოკიდებულია
პოპულაციის
სიდიდეზე
და
ბავშვთა
გარდაცვალების
მაჩვენებელზე.
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ცხრილი 2.7 ჩვილთა თანადამთხვეული გადაცვალების მოსალოდნელი რაოდენობა,
რომელიც შესაძლოა დროში დაკავშირებული იყოს იმუნიზაციასთან (მაგალითად
დყტ/პვვ) თვეში, კვირასა და დღეში, საქართველოსა და შერჩეულ ქვეყნებში, 2015
ქვეყანა

ბავშვთა
სიკვდი
ლობის
მაჩვენებ
ელი 1000
ცოცხალშ
ობილზე
(ბსმ)

ცოცხალშო
ბილთა
წლიური
რაოდენობ
ა
(N)

8.6

59249

ბუტანი

42

კანადა

ბავშვთა სიკვდილის
საშუალო რაოდენობა

კვირაშ
ი

დღეშ
ი

42

11

2

12845

3211

449

15 000

53

12

2

3233

746

106

5

388 000

162

37

5

86 864

20 045

2856

ჩინეთი

13

16 364 000

17 728

4091

583

3 634 035

838 624

119 475

ინდონეზია

25

4 331 000

9023

2082

297

950 113

219 257

31 237

ირანი

21

1 255 000

2196

507

72

276 445

63 795

9089

მექსიკა

13

2 195 000

2378

549

78

487 455

112 490

16 026

სუდანი

57

1 477 000

7016

1619

231

313 382

72 319

10 303

4

761 000

254

59

8

170 540

39 355

5607

საქართველო

გაერთიანებული
სამეფო

თვეში

პენტა/დყტ საშუალო რაოდენობა

თვეში

კვირაში

დღეში

2.2.2 იშგამ-ის საკვანძო ტერმინოლოგია
იშგამ-ის კლასტერი
კლასტერად განისაზღვრება ორი ან მეტი ერთი და იგივე, ან მსგავსი მოვლენის
შემთხვევა, რომელიც დაკავშირებულია დროში და განვითარდა იმავე რაიონში ან
გეოგრაფიულ ერთეულში, ან უკავშირდება ერთსა და იმავე ვაქცინას, ერთსა და იმავე
სერიის ნომერს,ან ერთსა და იმავე ვაქცინატორს.

სიგნალი
ერთი ან რამოდენიმე წყაროდან შემოსული ინფორმაცია, რომელიც მიგვანიშნებს
ახალ პოტენციურ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირზე, ან ჩარევასა და მოვლენას შორის
უკვე ცნობილი კავშირის ახალ ასპექტზე, ან დაკავშირებულ არასასურველ ან
სასიკეთო მოვლენათა ნაკრებზე და ვარაუდობს სავერიფიკაციო ქმედებების
გადახედვის საჭიროებას.

24

3. იშგამ-ის პრევენცია და მართვა
3.1 იშგამ-ის პრევენციის და მართვის ზოგადი პრინციპები
ვაქცინები ძალზე იშვიათადაა უკუნაჩვენები. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია
უკუჩვენებათა შემოწმება, რათა აცილებული იქნას სერიოზული რეაქციები.
მაგალითად, ვაქცინა უკუნაჩვენებია თუ ანამნეზში არსებობს მიღებულ ვაქცინაზე ან
მათ კომპონენტებზე ანაფილაქსია წინა აცრისას.
ვაქცინაზე ანაფილაქსია ძალზე იშვიათია. თუმცა, აუცილებელია, ყველა სამედიცინო
დაწესებულების
მზადყოფნა
ანაფილაქსიის
შემთხვევისთვის
პირველადი
სამედიცინო დახმარების გასაწევად. იმუნიზაციის სერვისის ყველა მიმწოდებელი
საჭიროებს ტრენირებას ანაფილაქსიის დიაგნოსტიკასა და მართვაში ეპინეფრინის
(ადრენალინის) ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების უნარჩვევების ჩათვლით.
მშობლებს უნდა მიეწოდოს რჩევები გავრცელებული მსუბუქი რეაქციების
სამართავად, ასევე შესაბამისი გადაუდებელი დახმარების ინსტრუქციები, უფრო
მძიმე სიმპტომების განვითარების შემთხვევისათვის. ასეთი ქმედებები მშობლებს
ეხმარება იმუნიზაციისადმი ნდობის აღდგენაში
და ამზადებს მათ ჩვეული
რეაქციებისთვის.
ანტიპირეტული საშუალებების მიცემა შესაძლებელია მწარმოებლის მიერ
რეკომენდებული დოზებითა და სქემით. მაგალითად, პარაცეტამოლი კგ წონაზე 15
მგ-მდე ყოველ 6-8 საათში 1-ჯერ, ოთხი მაქსიმალური დოზით 24 საათის
განმავლობაში საჭიროა ჩვეული უმნიშვნელო რეაქციებისას; ის ამსუბუქებს ტკივილს
და ამცირებს ცხელებას. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია გაფრთხილება, რომ
პარაცეტამოლის ან ნებისმიერი სხვა ანტიპირეტული პრეპარატის დოზირების
გადაჭარბებამ შესაძლოა დააზარალოს ვაქცინირებული. ცხელებიანი ბავშვის
გაგრილება შესაძლებელია ნელ-თბილი ღრუბლით გაწმენდით ან აბაზანით, და
მსუბუქი თხელი ტანსაცმლის ჩაცმით. ცხელებიან ბავშვს უნდა მიეცეს დამატებითი
სითხეები. ადგილობრივი რეაქციებისას ცივი საფენის დადება ამცირებს ტკივილს.
ვაქცინის ნებისმიერი სერიოზული რეაქციისას ადგილობრივი გამოყენების
მედიკამენტების ხმარებამ შესაძლოა რისკი შეუქმნას პაციენტის ჯანმრთელობასა და
სიცოცხლეს, ამიტომ მათი ჭარბად გამოყენება არარეკომენდებულია. კვალიფიციური
კლინიცისტის მიერ დროულ სამედიცინო დახმარებას შეუძლია ნებისმიერი
არასასურველი გამოსავლის შემცირება და დროული გამოჯანმრთელების
უზრუნველყოფა და სიცოცხლის გადარჩენა.

3.2 იმუნიზაციაში შეცდომასთან დაკავშირებული რეაქციების პრევენცია და
მართვა
იმუნიზაციაში შეცდომათან დაკავშირებული რეაქციებისგან თავის დაზღვევა
შესაძლებელია, და ასეთი შეცდომების დროული გამოვლენა და გამოსწორება ძალზე
მნიშვნელოვანია.
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ავტოდესტრუქციული (ად) შპრიცების შემოღებამდე ყველაზე გავრცელებული
შეცდომა იყო კონტამინირებული ვაქცინით, ან გამხსნელის ფლაკონით, ან ასაცრელი
არასტერილური მოწყობილობით (შპრიცი, ნემსი)ინექციით განპირობებული
ინფექცია. ინფექცია შესაძლებელია გამოვლინდეს ლოკალური (მაგ., დაჩირქება,
აბსცესი) ან მძიმე სისტემური რეაქციით (მაგ., სეფსისი, ტოქსიური შოკის სინდრომი).
ამას გარდა, არსებობდა იმუნიზაციასთან დაკავშირებული სისხლისმიერი
ინფექციების განვითარების საშიშროება. მიუხედავად ამისა, საჭიროა მასობრივი
ვაქცინაციის ან კატასტროფების სიტუაციებში ინფექციების გაჩენის შემთხვევების
გათვალისწინება, განსაკუთრებით, თუ არსებობს მომარაგების დეფიციტი ან
ლოჯისტიკური პრობლემები. ეს შესაძლებელია თავიდან აცილებული იქნეს
შესაბამისი დეგეგმვითა და პროგრამის მენეჯერთა მომზადებით.
იმუნიზაციაში დაშვებული შეცდომისგან განვითარებულ სიმპტომებს შეუძლია
სავარაუდო მიზეზის იდენტიფიცირება. მაგალითად, კონტამინებული (როგორც
წესი, ბაქტერია Staphylococcus aureus) ვაქცინით იმუნიზებულ ბავშვებს რამოდენიმე
საათში უვითარდებათ ინექციის ადგილის (ადგილობრივი მგრძნობიარობა,
სიწითლე და შესიება) რეაქცია და შემდეგ ვითარდება სისტემური სიმპტომები
(ღებინება, დიარეა, მაღალი ტემპერატურა, შემცივნება და ცირკულატორული
კოლაფსი). ფლაკონის ბაქტერიოლოგიურ კვლევას, თუკი ხელმისაწვდომია, შეუძლია
დაადასტუროს ინფექციის წყარო და ტიპი.
სტერილური აბსცესები, თუმცაღა იშვიათია (100 000 დოზაზე ~1), ალუმინშემცველი
ვაქცინების, განსაკუთრებით დყტ-ით გამოწვეული, ადგილობრივი რეაქციებია.
ისინი, სხვა ადგილობრივ რეაქციებთან ერთად, უფრო მოსალოდნელია განვითარდეს
გამოყენებამდე ვაქცინის არაადეკვატური შენჯღრევის, ზედაპირული ინექციის და
განაყინი ვაქცინის გამოყენების გამო. ვაქცინის ან საინექციო აღჭურვილობის
კონტამინაციას შეუძლია გამოიწვიოს ბაქტერიული აბსცესი. ბცჟ ვაქცინისთვის
ინფექციური აბსცესი ინექციის არასათანადო ტექნიკის (კანქვეშა, კანში ინექციის
ნაცვლად) შედეგია. შეიძლება იყოს.
უკუჩვენებათა უგულვებელყოფა იწვევს ვაქცინის სერიოზულ რეაქციებს და მიიჩნევა
იმუნიზაციაში შეცდომად. იმუნიზაციის გუნდს მკაფიოდ უნდა ჰქონდეს
გაცნობიერებული ასეთი უკუჩვენებები და გაფრთხილებები. ნებისმიერი უჩვეულო
გამოვლინება უნდა ეცნობოს პროგარმის ზედა დონის მენეჯერს, პედიატრს ან
თერაპევტს. თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია არ გაზვიადდეს ცრუ უკუჩვენებები,
რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ვაქცინაციის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობები,
მოცვის დაცემა და ამით დაავადებების რისკის ზრდა როგორც ცალკეული
პიროვნებისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის.
ჯანდაცვის მუშაკებსაც, ასევე ესაჭიროებათ უკუჩვენებათა და გაფრთხილებების
ნათლად გააზრება. როგორც წინა თავში იყო აღნიშნული, გაფრთხილებები არ არის
წინაღმდეგჩვენებები, მაგრამ აცრის გადაწყვეტილება მოითხოვს შემთხვევაზე
დაფუძნებულ შეფასებას - იყო თუ არა ვაქცინაციის რისკი და პოტენციური
სარგებელი დაბალანსებული. ცოცხალი ვაქცინების გამოყენება ორსულებში ამის
კარგი მაგალითია.
იმუნიზაციაში
შემდეგი:

შეცდომის

აღმოსაფხვრელად/შესამცირებლად
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უნდა

დავიცვათ











მნიშვნელოვანი და აუცლებელია ცივი ჯაჭვის დაცვა ყველა დონეზე;
ვაქცინები უნდა აღდგეს მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მოწოდებული
გამხსნელით;
აღდგენილი ვაქცინები უნდა ინახებოდეს რეკომენდებულ ცივ ჯაჭვში და
გამოიყენებოდეს აღდგენიდან არაუმეტეს ექვსი საათის განმალობაში;
გამოუყენებელი ვაქცინების (აღდგენილი) ფლაკონები ექვემდებარება
ინფექციური ნარჩენების კონტეინერში განთავსებას იმუნიზაციის ყოველი
სესიის ბოლოს და დაუშვებელია მათი შენახვა შემდგომი გამოყენების
მიზნით;
იმუნიზაციის კაბინეტის მაცივარში უნდა ინახებოდეს მხოლოდ ვაქცინები.
იმუნიზაციის კაბინეტში დასაქმებული ჯანდაცვის პერსონალი უნდა იყოს
ტრენირებული და აწარმოებდეს მკაფიო ზედამხედველობას შესაბამისი
პროცედურების დაცვის უზრუნველსაყოფაზე;
იშგამ-ის დეტალური ეპიდემიოლოგიური კვლევა აუცილებელია მიზეზის
გამოსავლენად და იმუნიზაციის პროცესის კორექტირებისთვის;
აცრების დაწყებამდე აუცილებელია ადეკვატური ყურადღება მიექცეს
წინააღმდეგჩვენებებს.

იმუნიზაციაში
შეცდომასთან
დაკავშირებული
რეაქციების
მიმყოლი
და
მაკორექტებელი ქმედებები უნდა ეფუძნებოდეს კვლევის შედეგებს. იმუნიზაციაში
შეცდომის ხასიათიდან გამომდინარე ეს ქმედებები შესაძლოა იყოს როგორც ზოგადი
(მაგ., ტრეინინგები და გათვითცნობიერების ამაღლება), ასევე სპეციფიკური (მაგ.,
ცივი ჯაჭვის მოვლის გაუმჯობესება, თუკი ნაპოვნი პრობლემა უკავშირდება ცივი
ჯაჭვის საკითხებს). მუდმივი მონიტორინგი და დამხმარე ზედამხედველობა ასეთი
არასასურველი გვერდითი მოვლენების მინიმუმამდე შემცირების გარანტიაა.
3.3 იმუნიზაციის განცდასთან დაკავშირებული რეაქციების პრევენცია და მართვა

ჯანდაცვის პერსონალის სწავლება და გათვითცნობიერებულობის ამაღლება
მნიშვნელოვანია შესაბამისი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად.
გულის წასვლა რაიმე სახის კლინიკურ დახმარებას არ საჭიროებს, გარდა მწოლარე
მდგომარეობაში მოთავსებისა.
სინკოპეალური ჰიპოქსიური კრუნჩხვები მოკლევადიანი გენერალიზებული ტონურკლონური შეტევებია, რომლების მართვაც შესაძლებელია ბავშვის წოლით
მდგობარებაში გაჩერებით და ერთ გვერდზე გადაბრუნებით მისი სასუნთქი გზების
პირნაღებით ასპირაციისგან დასაზღვევად ღებინების შემთხვევაში. შეტევა შეიძლება
სპონტანურად დასრულდეს, მაგრამ თუ პროლონგირებულია ან კეროვანი, შესაძლოა
საჭირო გახდეს შემდგომი გამოკვლევები.
გულის წასვლის მდგომარეობის შესაძლებლობა გათვალისწინებული უნდა იქნას
უფროსი ასაკის ბავშვების აცრებისას. მათი შემცირება შეიძლება ინექციის
მომლოდინეთა შორის სტრესის მინიმიზებით, რაც მიიღწევა ლოდინის დროის
შემცირებით,
ოთახის
კომფორტული
ტემპერატურის,
რეციპიენტის
თვალსაწიერიდან ვაქცინის მოფარებულად მომზადებისა და პროცედურის დროს
კონფიდენციალურობის დაცვის საშუალებით.
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ზოგჯერ, შეიძლება ისტერიის შემთხვევასაც დასჭირდეს ჰოსპიტალიზაცია, რამაც
შესაძლოა საზოგადოების შეშფოთება გამოიწვიოს. იმუნიზაციის შესახებ ნათელი
განმარტება და სიმშვიდე, დამაჯერებელი მიწოდება შეამცირებს ინექციების გამო
შეშფოთების დონეს და გავრცელების შესაძლებლობას.
ანაფილაქსიისა და სინკოპეს დიფერენცირებისათვის აუცილებელია გულდასმით
დაკვირვება და კლინიკური განხილვა. თუმცა, სინკოპეს შემთხვევაში,
ვაქცინირებულისთვის ადრენალინის არამიზანშეწონილი ერთჯერადი დოზის
შეყვანა (კუნთში) არ არის დამაზიანებელი.

3.4 აცრის შემდგომი საეჭვო ანაფილაქსიის ან კოლაფსის მართვა
პოსტვაქცინური უეცარი და მძიმე მოვლენები, განსაკუთრებით სინკოპე, ხშირად
შეტყობინებულია, როგორც ანაფილაქსია. თუმცა ვაქცინაციის თანმდევი
ანაფილაქსია ძალზე იშვიათია და მისი განვითარების რისკია - 1-2 შემთხვევა
ვაქცინის მილიონ დოზაზე.
ანაფილაქსია შეიძლება დაიწყოს ვაქცინაციიდან მომდევნო რამოდენიმე წუთის (>5
წუთი) შემდეგ, მაგრამ იშვიათად 2 საათის შემდეგ. სიმპტომების პროგრესირება
სწრაფად ხდება და ჩვეულებრივ ერთვება ორგანიზმის მრავლობითი სისტემა,
თითქმის ყოველთვის ახლავს კანის ჩართულობა (გენერალიზებული ერითემა და/ან
ურტიკარია), ისევე, როგორც ზემო და/ან ქვემო სასუნთქი სისტემის ობსტრუქციის
ნიშნები, და/ან სისხლის მიმოქცევის კოლაფსი. მცირეწლოვან ბავშვებში (თუმცა
ანაფილაქსია გვხვდება ყველა ასაკში) ჰიპოტენზიის გამოხატულება შესაძლოა იყოს
მოდუნება, სიფერმკრთალე ან გონების დაკარგვა. საერთოდ, რაც უფრო სწრაფია
დასაწყისი, მით უფრო მძიმეა რეაქცია.
მოვლენა ჩნდება მოულოდნელად, წინასწარი ნიშნების გარეშე. იმუნიზაციის
პროცესში გადაუდებელი დახმარების საშუალებები შეუფერხებლად უნდა იყოს
ხელმისაწვდომი. ყველა ვაქცინატორი უნდა ფლობდეს ანაფილაქსიისას სიცოცხლის
შესანარჩუნებელი აუცილებელი დახმარების უნარ-ჩვევებს. ვაქცინაციის თითოეულ
კაბინეტს უნდა ჰქონდეს გადაუდებელი დახმარების სრული კომპლექტი
ადრენალინის ჩათვლით, რომლის გამოყენების ვადა წერილობით აღნიშნული უნდა
იყოს კომპლექტის გარე ზედაპირზე და მთელი კომპლექტი უნდა მოწმდებოდეს
წელიწადში 3-4-ჯერ. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სინკოპე ჯანდაცვის
მუშაკების მიერ, შესაძლოა, მცდარად იყოს ანაფილაქსიად დიაგნოსტირებული და
შეყვანილი იქნას ადრენალინი, როგორც გადაუდებელი დახმარების ერთ-ერთი
საშუალება. ასაკის და წონის შესაბამისი ადრენალინის სწორი დოზის
ინტრამუსკულარულად შეყვანისას არანაირი ზიანი არაა მოსალოდნელი. თუმცა,
ადრენალინის დოზის გადაჭარბებამ, ინტრავენურად ან ინტრაკარდიალურად
შეყვანამ, ან განმეორებით გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს
პაციენტს.
ანაფილაქსიის ყველა საეჭვო შემთხვევისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა
სიმპტომი და ნიშანი კარგად იყოს დოკუმენტირებული ჯანდაცვის პერსონალის
მიერ. ვინაიდან, ანაფილაქსია ძალზე იშვიათია, აუცილებელია გათვალისწინებული
28

იქნეს მასზე უფრო გავრცელებული ვაქცინაციის
მოულოდნელი და მძიმე სიმპტომების სხვა მიზეზები.

შემდგომ

განვითარებული

ცხრილი 2.7 აცრის შემდგომ ანაფილაქსიად მცდარად მიჩნეული მდგომარეობები
დიაგნოზი

დასაწყისი: სიმპტომები და ნიშნები

ვაზოვაგალური მოვლენები

ჩვეულებრივ სიმპტომები დაუყოვნებელია (<5
წუთი) და იწყება ინექციის პროცესში. არ ახლავს
კანზე გამონაყარი, ბრადიკარდიაა და არა
ტაქიკარდია, არ არის ჩართული სასუნთქი
სისტემა, ახასიათებს სპონტანური ალაგება
პაციენტის მდებარეობის ცვლილებისას
(გადაბრუნება).

ჰიპოტონურ
ჰიპორესპონსული ეპიზოდი

დასაწყისი აცრის შემდგომ 2-6 საათში, უეცარი
სიფერმკრთალე, ჰიპოტონია და არეაქტიულობა
(როგორც წესი ჩვილებში). კანზე გამონაყარის,
რესპირატორული ან კარდიოვასკულარული
დარღვევების გარეშე

კრუნჩხვა

დასაწყისი, ჩვეულებრივ, სულ ცოტა 6-8 საათში
დახოცილი ვაქცინით იმუნიზაციის შემდეგ.
უეცარი არეაქტიულობა, როგორც წესი ტონურკლონური მოძრაობით; როგორც წესი ცხელება;
არ არის კარდიოვასკულარული დარღვევა, არ
არის რესპირატორული დარღვევა გარდა აპნოესა
ან ასპირაციისა.

ორალური ვაქცინის
ასპირაცია (ოპვ ან
როტავირუსული ვაქცინა)

უშუალოდ ვაქცინის მიღებისას განვითარებული
რესპირატორული სიმპტომები (ხველა,
გადაცდენა, სტრიდორი, ან მსტვინავი ხიხინი)
გვხვდება ჩვეულებრივად ჩვილებში. არ არის
დამახასიათებელი კანზე გამონაყარი და
გართულებები გულ-სისხლძარღვთა სისტემის
მხრივ.

სომატური სიმპტომები

დაუყოვნებელი ან დაყოვნებული
რესპირატორული სიმპტომები, სინკოპე,
ნევროლოგიური სიმპტომები ობიექტური
რესპირატორული ან ნევროლოგიური ნიშნების
გარეშე.

მძიმე თანადამთხვეული
დაავადება

ჩვეულებრივ შემთხვევითობით გამოწვეული ამიუცნობი თანდაყოლილი გულის დაავადება ან
ფარული ინფექციები. შესაძლოა ახლდეს
რესპირატორული ან კარდიოვასკულარული
დარღვევები, მაგრამ ჩვეულებრივ არსებობს
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სიმპტომები, ნიშნები ან გამოკვლევები,
რომლებიც სხვა მიზეზებზე მიუთითებს
იმუნიზაციაში შეცდომასთან
დაკავშირებული

დაუყოვნებელი ტოქსიური რეაქცია
მედიკამენტზე წამლის ტოქსიურობით
გამოწვეული სიმპტომებით და ნიშნებით.
დაკავშირებულია იმუნიზაციაში დაშვებული
შეცდომით გამოწვეულ შემთხვევებთან,
მაგალითად, დაუდევრობით დანიშნული
ინსულინის ან მიორელაქსანტების გამოყენების
შედეგად.

4: იშგამ-ის ზედამხედველობა საქართველოში
აცრის

შემდგომ

განვითერებულ

არასასურველ

მოვლენებზე

(იშგამ)

ზედამხედველობა იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამის (ისპ) განუყოფელი ნაწილია,
და

აძლიერებს

ყველა

ვაქცინის

გამოყენების

უსაფრთხოებას

ქვეყანაში

და,

ამავდროულად, ეხმარება იმუნიზაციის პროგრამისადმი მოსახლეობის ნდობის
შენარჩუნებას. როგორც ნაჩვენებია ნახ. 4.1-ზე ეს ხდება სისტემატიურად.

იშგამ-ზე ზედამხედველობის მიზნებია:


იშგამ-ის სწრაფი აღმოჩენა და
დროული პასუხი მის



იმუნიზაციაში
შეცდომასთან
დაკავშირებული
რეაქციების
იდენტიფიცირება, გასწორება
და პრევენცია;

განსაზღვრა

საკორექციო ქმედებები

წარმოშობაზე;


იშგამ-ის

უკუკავშირი და

შეტყობინება

მიზეზ-შედეგობრიობის
შეფასება

იშგამ-ის ზედამხედველობის
ციკლი

ანგარიშგება

ანალიზი

იშგამ-ის მიზეზშედეგობრიობის შეფასების
ხელშეწყობა;

გამოკვლევა
ნახ. 4.1 იშგამ-ზე ზედამხედველობის ციკლი



იშგამ-ის ჯგუფურობის ან
უჩვეულოდ მაღალი მაჩვენებლის შეცნობა;



პოტენციურად საშიში სიგნალების (ვაქცინების წინათ უცნობ რეაქციათა
ჩათვლით) იდენტიფიცირება და ჰიპოთეზების შექმნა, რომლებსაც შესაძლოა
დასჭირდეს შემდგომი გამოკვლევა;

30

 საქართველოში გამოყენებულ ვაქცინების უსფრთხოებასთან მიმართებაში

ინფორმაციის გენერირება, რომლის დახმარებით შესაძლებელია ეფექტური
კომუნიკაცია

მშობლებთან,

საზოგადოებასთან,

მედიასა

და

სხვა

დაინტერესებულ მხარეებთან.
უფრო ხშირად ვაქცინების რეციპიენტები და/ან ჩვილების/ბავშვების მშობლები და
იმუნიზაციის განმახორციელებელი დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალი
განსაზღვრავენ ან აღმოაჩენენ იშგამ-ებს, როდესაც ისინი პირველად ვლინდება.
ნებისმიერი იშგამ-ის შემთხვევა, რომელიც შეტყობინებულია ჯანდაცვის სისტემაში
მომუშავე

ნებისმიერი

მუშაკისთვის,

უნდა

იქნას

ანგარიშგებული

რაიონის

იმუნიზაციის სპეციალისტისთვის სტანდარტული ანგარიშგების ფორმით (დანართი
1) ყველაზე სწრაფი შესაძლო საშუალებებით. რაიონის იმუნიზაციის სპეციალსტს
უნდა ეცნობოს შეტყობინებას დაქვემდებარებული იშგამ-ის ნებისმიერი სერიოზული
შემთხვევა ტელეფონით, რასაც უნდა მოჰყვეს ანგარიშგების ფორმის შევსება და
წარდგენა.
შეტყობინებად იშგამ-ში შედის სერიოზული იშგამ-ი, იმუნიზაციაში პოტენციური
შეცდომის

შედეგი,

კლასტერები,

მშობელთა

ან

საზოგადოების

შეშფოთების

გამომწვევი იშგამ-ი, მოულოდნელი მოვლენა, და ნებისმიერი ცნობილი, მაგრამ
მოულოდნელი სიხშირით გამოვლენილი მოვლენა. ქვემოთ მოტანილ ცხრილში 4.1
მოყვანილია შეტყობინებას დაქვემდებარებული შემთხვევების განსაზღვრებები.
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ცხრილი 4.1 რეგისტრაციას დაქვემდებარებული იშგამ-ების სტანდარტული
განსაზღვრებები და განვითარების ვადები
იშგამ-ის შემთხვევის განსაზღვრება
1. მძიმე ადგილობრივი რეაქციები
ა) აბსცესი ინექციის
ადგილზე

ა.ა) ბაქტერიული

ა.ბ) სტერილური
ბ)

გ)

ლიმფადენიტი
(ჩირქოვანი
ლიმფადენიტის
ჩათვლით)

ლიმფადენოპათია/
ადენოპათია

დ) მძიმე ადგილობრივი
რეაქცია

ინექციის ადგილზე დაზიანების კერა ფლუქტუაციით ან
ჩირქის გამოყოფით, ტემპერატურის მატებით ან ცხელების
გარეშე
ჩირქის არსებობა, ანთების ნიშნები, ცხელება, ბაქტერიების
არსებობა, გამომწვევის კულტურა ან შიგთავსში
ნეიტროფილების პრევალირება ადასტურებს ბაქტერიული
აბსცესის დიაგნოზს, თუმცა ამ ნიშნებიდან ზოგიერთის
არარსებობა არ გამორიცხავს ასეთ დიაგნოზს.
ბაქტერიული ინფექციის ნიშნები არ არსებობს.
სტერილური აბსცესები ჩვეულებრივ გამოწვეულია
ვაქცინის მახასიათებელი თვისებებით.
ქვემოთ ჩამოთვლილი ნიშნებიდან ნებისმიერის არსებობა:
1. თუნდაც ერთი 1.5 სმ დიამეტრის ლიმფოკვანძი
(ზრდასრული ადამიანის თითის სიგანე) ან
2. ფისტულა ლიმფური კვანძის ზედაპირზე
ვაქცინის შეყვანის ადგილზე შეწითლება და/ან შესივება და
ჩამოთვლილიდან ერთი ან რამდენიმე ნიშნის არსებობა:
1. უახლოესი სახსრის საზღვრების გარეთ შესივება
2. სამ დღეზე მეტი ხანგრძლივობის ტკივილი, სიწითლე და
შესიება;
3. ჰოსპიტალიზაციის აუცილებლობა.

ყველა
საინექციო
ვაქცინა

ინექციის ადგილის შეწითლება და/ან შეშუპება და ერთი ან
მეტი ქვემოჩამოთვლილიდან:

ყველა
საინექციო
ვაქცინა

ბცჟ

ყველა
ვაქცინა
(ოპვ-ს და
როტას
გარდა)




უახლოესი სახსრის მიდამოს შეშუპება
ტკივილი, შეწითლება და შეშუპება 3 დღეზე
ხანგრძლივად, რომელიც ხელისშემშლელია
ყოველდღიურ საქმიანობაში
 მოითხოვს ჰოსპიტალიზაციას.
სხვა ადგილობრივი რეაქციები შეტყობინებას არ ექვემდებარება.
2. მძიმე რეაქციები ცნს-ის მხრიდან

ა) მწვავე დამბლა
აა.)
ვაქცინაასოცირებული
პარალიზური
პოლიომიელიტი
ა.ბ.) გბს

ოპვ-ს შეყვანიდან 4-30 დღეში ან ვაქცინირებულ ბავშვთან
კონტაქტიდან 4-75 დღეში განვითარებული მდდ,
დაავადების დაწყებიდან 60 დღის შემდეგ
შენარჩუნებული ნევროლოგიური დარღვევებით ან
ლეტალური გამოსავალი.
მწვავე, სწრაფად პროგრესირებადი აღმავალი
სიმეტრიული დუნე დამბლა, დაავადების დასაწყისში
ტემპერატურის მატების გარეშე, მგრძნობელობის
დაკარგვით. დიაგნოზი დასტურდება თავზურგტვინის
სითხეში – უჯრედების რაოდენობასა და ცილის
შემცველობას შორის დისოციაციის გამოვლენით.
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ოპვ

ყველა
ვაქცინა

ბ) ენცეფალოპათია

გ) ენცეფალიტი

დ) მენინგიტი

ე) მხრის ნევრიტი

ვ)

კრუნჩხვები

იმუნიზაციასთან დროში თანხვედრილი მძიმე მწვავე
დაავადება, რომელსაც ახასიათებს ქვემოთ ჩამოთვლილი
3 ნიშნიდან ორი მაინც:
1. კრუნჩხვები
2.
ცნობიერების გამოხატული დარღვევა, რომელიც
გრძელდება ერთი დღე ან მეტი
 ქცევის გამოხატული შეცვლა, რომელიც გრძელდება
ერთი დღე ან მეტი, შეტყობინებას ექვემდებარება
ვაქცინაციიდან 72 საათის განმავლობაში
განვითარებული შემთხვევები.
ხასიათდება ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომებით და
თავის ტვინის ანთების ნიშნებით, ხშირად –
პლეოციტოზით თზს-ში და/ან ვირუსის გამოყოფით.
ცხელებით, კისრის კუნთების რიგიდობით და დადებითი
მენინგიალური სიმპტომებით (კერნიგი, ბრუძინსკი)
მიმდინარე მწვავე დაავადება. სიმპტომების
გამოხატულება ვარირებს ძალიან სუსტიდან
ენცეფალიტის მსგავს გამოვლინებებამდე.
დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა აქვთ თზს-ის
გამოკვლევებს: თზს-ში პლეოციტოზი და/ან
მიკროორგანიზმების არსებობის დადასტურება.
პერიფერიული ნეიროპათია გულმკერდის, მხრის,
წინამხრის და ხელის მტევნის ჩართვით, რომელსაც
ახასიათებს ნერვის ტკივილი და/ან ფუნქიის დაკარგვა.
გენერალიზებული კრუნჩხვა, რომელსაც არ ახლავს
კეროვანი ნევროლოგიური სიმპტომები და/ან ნიშნები

ვ.ა.) ფებრილური
ვ.ბ.) აფებრილური

ა) ალერგიული რეაქციები

ბ) ანაფილაქტოიდური
რეაქცია
(ჰიპერმგრძნობელობის
მწვავე რაექცია)

გ) ანაფილაქსიური შოკი

ფებრილური კრუნჩხვებში: თუ ტემპერატურა
მომატებულია >38OC (რექტალური)(იღლიის 38-0,5=37,5)
აფებრილური კრუნჩხვა: როდესაც ტემპერატურა
ნორმაშია
3. სხვა გართულებები
ხასიათდება შემდეგი ნიშნებიდან ერთის ან რამდენიმეს
არსებობით:
1. გამონაყარი კანზე (მაგ. ჭინჭრის ციება, ეკზემა)
2. სუნთქვის გაძნელება
3. კვინკეს შეშუპება ან გენერალიზებული შეშუპება
ვაქცინის შეყვანიდან პირველი 2 საათის განმავლობაში
განვითარებული გამოხატული მწვავე რეაქცია და შემდეგი
ნიშნებიდან ერთი ან რამდენიმე:
1. გაძნელებული სუნთქვა ან ქოშინი ბრონქოსპაზმის გამო
2. ლარინგოსპაზმი ან ხორხის შეშუპება
3. კანის რომელიმე დაზიანება – მაგ. „ჭინჭრის ციება“,
კვინკეს ან გენერალიზებული შეშუპება
სისხლძარღვოვანი უკმარისობა (მაგ., ცნობიერების
დარღვევა, დაბალი არტერიული წნევა, პერიფერიულ
სისხლძარღვებზე პულსის სისუსტე ან არქონა, ცივი
კიდურები პერიფერიულ სისხლძარღვებში ცირკულაციის
დარღვევის გამო, სახის ჰიპერემია და მომატებული
ოფლგამოყოფა) ბრონქოსპაზმით და/ან ლარინგოსპაზმით
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წითელა,
ყივანახველა

წითელა,
ყივანახველა
ყბაყურა, წწყ

ტეტანუსის
ტოქსოიდი,
დტ
ყველა,
განსაკუთრე
ბით
ყივანახველა,
წითელა

ყველა
ვაქცინა

ყველა
ვაქცინა

ყველა
ვაქცინა

დ) ართრალგია/ართრიტი
დ.ა) პერსისტირებადი
დ.ბ) ტრანზიტორული
ე) გენერალიზებული ბცჟ
- ინფექცია

ვ) ცხელება
ვ.ა) მსუბუქი ცხელება
ვ.ბ) მძიმე ცხელება
ვ.გ) ძალზე მაღალი
ცხელება
ვ.დ) დაუზუსტებელი

ზ) ჰიპოტენურჰიპორესპონსური
სინდრომი (შოკი,
კოლაფსი)

თ) ოსტეიტი/
ოსტეომიელიტი
ი) უწყვეტი შეუჩერებელი
ტირილი

კ) სეფსისი

ლ) ტოქსიური შოკის
სინდრომი
მ) თრომბოციტოპენია

ნ) ნაწლავის ინვაგინაცია/
სისხლიანი განავალი

და ხორხის შეშუპებით ან ამ ნიშნების გარეშე, რასაც
მოსდევს სუნთქვის უკმარისობა ვაქცინის შეყვანისთანავე
სახსარში ტკივილები, ჩვეულებრივ, მცირე პერიფერიული
სახსრების დაზიანება
ტკივილი სასხსრებში გრძელდება 10 დღეზე მეტი დროის
განმავლობაში
ტკივილი სასხსრებში გრძელდება 10 დღემდე
ბცჟ ვაქცინით იმუნიზაციის შემდეგ განვითარებული
დისემინირებული ინფექცია ავადმყოფიდან ბცჟ ვაქცინის
იდენტური Mycobacterium bovis გამოყოფით, ჩვეულებრივ
იმუნოკომპრომისულ პირებში
ტემპერატურა (რექტალური) 38-38.90C
ტემპერატურა (რექტალური) 39-40.40C
ტემპერატურა (რექტალური) 40.50C და მეტი
სავარაუდოდ მაღალი ტემპერატურა (არ გაუზომიათ)
სწრაფი დასაწყისით მოვლენა, რომელიც ვითარდება
ვაქცინაციიდან 48 (ჩვეულებრივ 12-ზე ნაკლები) საათში და
გრძელდება 1 წუთიდან რამოდენიმე საათი, 10 წელზე
უმცროსი ასაკის ბავშვებში. ყველა ქვემოჩამოთვლილი
შესაძოა ახლდეს:
 მოდუნება (ჰიპოტონური)
 საპასუხო რეაქციის დაქვეითება
(ჰიპორესპონსულობა/ჰიპორეაქტიულობა)
 გაფითრება ან ციანოზი - ან აღქმისა და
მეხსიერების დაბინდვა
ბცჟ ვაქცინით იმუნიზაციის შემდეგ განვითარებული
ძვლების ანთებითი ცვლილებები ავადმყოფიდან ბცჟ
ვაქცინის იდენტური Mycobacterium bovis გამოყოფით.
3 საათზე და მეტ ხანს უწყვეტი მუდმივი ტირილი, ზოგჯერ
გამსჭვალავი ყვირილის თანხლებით
ბაქტერიული ინფექციის შედეგად მწვავე დასაწყისით
განვითარებული მძიმე გენერალიზებული დაავადება,
დიაგნოზის დასადასტურებლად სისხლიდან გამომწვევის
კულტურის გამოყოფით. ექვემდებარება შეტყობინებას,
როგორც პროგრამული შეცდომის ინდიკატორი.
ცხელების მყისიერი დასაწყისი, ღებინება და წყლისებრი
დიარეა იმუნიზაციიდან მალევე, რამოდენიმე საათში.
ხშირად იწვევს სიკვდილს 24-დან 48 საათის განმავლობაში.
სისხლში თრომბოციტების რაოდენობა ნაკლებია 150
000/მკლ., რაც იწვევს სისხლჩაქცევების განვითარებას და/ან
სისხლდენას. ძირითადად მიმდინარეობს უსიმპტომოდ.
1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ნაწლავის ერთი სეგმენტის
მიმდებარე სეგმენტთან ტელესკოპირების შედეგად
გამოწვეული ნაწილობრივი ან სრული ნაწლავური
გაუვალობა, და/ან სისხლიანი განავალი (ე.წ. წითელი
„წითელი მოცხარის ჟელე“), რაც შესაძლოა
უკავშირდებოდეს ინვაგინაციას
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ბცჟ

ყველა
ვაქცინა

დუყტ

ბცჟ

დყტ,
ყივანახვე
ლა
ყველა
საინექციო
ვაქცინა

ყველა
საინექციო
ვაქცინა
წითელა,
წწყ
როტა

ო) ოკულორესპირატორული სინდრომი (ორს)

ბილატერალურად წითელი თვალების ან
ქვემოჩამოთვლილიდან ერთი ან ორი რესპირატორული
სიმპტომის გამოვლინება: ხველა, ხიხინი, გულმკერდში
შეხუთვის შეგრძნება, სუნთქვის გაძნელება, ყლაპვის
გაძნელება, ხმის ჩახლეჩა ან ყელის ტკივილი, სახის
შეშუპებით ან მის გარეშე
სერიოზული იშგამ-ი, ეს არის ნებისმიერი იშგამ-ი, რომელიც იწვევს:
•
•
•
•

სიკვდილს
ჰოსპიტალიზაციას
ინვალიდობას, თანდაყოლილ ანომალიას
სხვა მძიმე და უჩვეულო მოვლენას

გრიპის
ვაქცინა

არ
არსებობს
დროში
შეზღუდვა,
თუ
მედიცინის
მუშაკების
ან
საზოგადო
ების
აზრით
ისინი
უკავშირდე
ბა
იმუნიზაცი
ას

ვაქცინაციის ყველა განმახორციელებელს უნდა შეეძლოს იშგამ-ის ამოცნობა და
მათი ანგარიშგება. ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებლები პასუხისმგებელნი არიან
იშგამ-ის მართვაზე, და, საჭიროებისას, ასეთი პაციენტებისთვის ნებისმიერი
საჭირო მკურნალობის წარმართვაზე.

4.1 იშგამ-ის ანგარიშგებასა და გამოკვლევაში მონაწილე მხარეები, მათი
როლი და პასუხისმგებლობები
სუბეროვნული მონაწილე მხარეები

იშგამ-ის ანგარიშგებასა და გამოკვლევაში სუბნაციონალური (პირველი და
მეორე) დონის დაინტერესებული მხარეებია:
1. ჯანდაცვის პერსონალი;
2. საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელი პირები;

მუნიციპალური

სამსახურების

3. ა/რესპუბლიკის/რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურები;
ეროვნული მონაწილე მახრეები

ნაციონალური დაინტერესებული მხარეებია:
1. საქართველოს იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა (ისპ),
2. წამლის სააგენტო (წს)
3. იშგამ-ის ეროვნული კომიტეტი
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იშგამ-ის ანგარიშგება

ჯანმრთელობის დაცვის ნებისმიერი პერსონალი, რომელიც გამოავლენს და/ან
მკურნალობს იშგამ-ს (ცხრილი 4.1-ში ჩამოთვლილი), ვალდებულია სასწრაფო
შეტყობინება გაუგზავნოს შესაბამის მუნიციპალურ/ქალაქის საზოგადოებრივ
ჯანდაცვის სამსახურს (ცენტრი), რომელიც თავის მხრივ ატყობინებს ზედა დონის
სამსახურებს და შემთხვევას აღრიცხავს დაავადებებზე ზედამხედველობის
ელექტრონულ ინტეგრირებულ სისტემაში (დზეის).
იშგამ-ი, მიუხედავად სასწრაფო შეტყობინებისა, ექვემდებარება ყოველთვიურ
ანგარიშგებას და კვლევას დადგენილი წესის მიხედვით.
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ქვემოთ გრაფიკულად ნაჩვენებია იშგამი-ის გამოვლენის შემთხვევაში შეტყობინებისთვის საჭირო ქმედებები, ნაკადები და ვადები
მშობე
ლი/მომვლელი/
პაციენტი

- სასაწრაფო შეტყობინების ფორმის შევსება და გაგზავნა (დანართი 1)
- რაიონის სჯდ ცენტრისთვის დახმარება იშგამ-ის შემთხვევის კვლევაში და
საჭიროებისას ლაბორატორიული მასალის შეგროვებაში

ჯანდაცვის პროვაიდერი
(კერძო/სახელმწიფო)
24 საათის განმავლობაში შეტყობინება,
ნებისმიერი ხელთ არსებული საშუალებით
დამტკიცებული სასწრაფო შეტყობინების
ფორმით

რაიონის/ქალაქის საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ცენტრის იმუნიზაციაზე
პასუხისმგებელი პირი
სასწრაფო შეტყობინების ფორმის გაგზავნა 24
საათის განმავლობაში. კვლევის ფორმის
გაგზავნა 7 დღის განმავლობაში

იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა
(ისპ)/დკსჯეც
იშგამ-ის განმხილველის
ექსპერტთა ეროვნული
კომიტეტი

- შეტყობინების ფორმის გადამოწმება და იშგამ-ის შემთხვევის კვლევაში
ეროვნული დონიდან დახმარების საჭიროების განსაზღვრა;
- შესაბამისი ლაბორატორიული მასალის შეგროვების დაწყება;
- იშგამ-ის კვლევის 48 სთ-ის განმავლობაში ჩატარება;
- მოვლენისთვის შესაბამისი დამატებითი მტკიცებულების (მაგ., ანგარიშები)
შეგროვება;
- ეპიდკვლევის ფორმის (დანართი 3) და დაკავშირებული მტკიცებულებების
(მაგ., ანგარიშები) წარდგენა ისპ-ში

-რაიონის სჯც-ის დახმარება შემთხვევის ეპიდკვლევაში და, საჭიროებისას,
ლაბორატორიული მასალის აღებაში
-შეტყობინებების და ეპიდკვლევის ფორმების განხილვა იმის დასადგენად, ხომ
არ არის ანგარიშგებული მსგავსი შემთხვევების სხვა ტერიტორიებიდან
-იშგამ-ის ექსპერტთა ეროვნულ კომიტეტში წარსადგენად ყველა არსებული
მტკიცებულების შეგროვების უზრუნველყოფა
-მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების შედეგების მიწოდება შესაბამის
დაინტერესებულ მხარეებთან, სსსრს-ის ჩათვლით.
-იშგამ-ის შემთხვევათა შემთხვევა-დაფუძნებულ მონაცემთა ბაზის შენახვაშენარჩუნება (დანართი 2)
-იშგამ-ის შემთხვევათა წლიური ანგარიშის გენერირება/გავრცელება

წამლის სააგენტო (წს)
-მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების დასრულება და შედეგების
ანგარიშის წარდგენა ისპ-ში
-მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების შედეგებზე დაფუძნებული
რეკომენდაციების გაცემა იეეტს/სსკ-ისთვის
-იშგამ-ის შემთხვევების მონაცემების წლიური წარდგენა VigiBase -ში,
ასლის - ისპ-ში
-რეგულაციების შესაბამისი ქმედებების დასრულება

ჯანმო/უფსალას მონიტორინგის
ცენტრი
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4.2 იშგამ-ის საველე კვლევა
იშგამ-ის
კვლევის
საბოლოო
მიზანია
შეტყობინებული
იშგამ(ებ)-ის
შემთხვევ(ებ)ის მიზეზის მიგნება და გამეორების აღკვეთა. იმუნიზაციაში
შეცდომასთან დაკავშირებული იშგამ-ისას აუცილებელია სასწრაფო ზომების
მიღება. მაშინაც, როდესაც მოვლენის მიზეზი არ არის იდენტიფიცირებული, ან
მოვლენა გამოწვეულია რაიმე სხვა მიზეზით. ის ფაქტი, რომ მედიცინის
მუშაკების მიერ გამოკვლეულია თავად ინციდენტი, გაზრდის საზოგადოების
ნდობას იმუნიზაციის პროგრამის მიმართ.
იშგამ-ის შემთხვევის კვლევის მიზანია:
 შეტყობინებული დიაგნოზის დადასტურება და/ან სხვა შესაძლო დიაგნოზის
შეთავაზება და, ასევე იშგამ-ის შემცველი სამედიცინო ინციდენტის შედეგის
გარკვევა.
 დაზარალებული პაციენტის იმუნიზებისთვის გამოყენებულ ვაქცინასთან
მიმართებაში თავისებურებების, გარემოებების და პროცედურების დადგენა
და მოცემულ იშგამ-თან ვაქცინის ნებისმიერი პოტენციური კავშირის
იდენტიფიცირება.
 პროგრამის ოპერაციული ასპექტების შესწავლა, მაშინაც კი, როდესაც მოვლენა
ჰგავს ვაქცინის პროდუქტით გამოწვეულს ან თანადამთხვეულს.
 განსაზღვრა - აღრიცხული მოვლენა ერთეული შემთხვევაა, თუ ერთ-ერთია
კლასტერიდან, და თუ ეს კლასტერია - უნდა დადასტურდეს ეჭვმიტანილი
აცრების მართლაც ჩატარება და გაირკვეს ცალკეული გამოყენებული
ვაქცინები.
 განსაზღვრა - არის თუ არა დაფიქსირებული არაიმუნიზებულ პირებში იგივე
სამედიცინო შემთხვევები.

4.2 1 სუბნაციონალური მონაწილე მხარეების როლი
ჯანდაცვის პერსონალის როლი
იმუნიზაციის დროს ჯანდაცვის პერსონალმა მშობლებს უნდა მიაწოდოს
ინფორმაცია იმუნიზაციის თანმდევი ისეთი მოსალოდნელი მოვლენების
შესახებ, როგორიცაა სიცხე და ნანემსარი ადგილის ტკივილი და ა.შ. მშობლებს
უნდა მიეცეთ რჩევა ასეთი გამოვლინებებისას ბინაზე გამოსაყენებელ მარტივი
საშუალებების თაობაზე (მაგ., ძილის დროს ბავშვის სწორი მდებარეობა, სითხის
გაზრდილი მიცემა, დაზელვა, ძუძუთი კვება, ანტიპირეტიკების გამოყენება და
სხვა). თუმცა, ამავე დროს, მათ უნდა ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი მძიმე
მოსალოდნელი (მაგ., ძლიერ მაღალი ცხელება, ანტიპირეტიკების უმოქმედობა)
ან სხვა უჩვეულო მოვლენის განვითარების შემთხვევაში ექიმისთვის
შეტყობინების შესახებ.
თუ ბინაზე გამოყენებული საშუალებები არ მოქმედებს, როგორც წესი, თავად
ვაქცინის რეციპიენტი და/ან იმუნიზებული ჩვილის/ბავშვის მშობლებმა ან
38

მეურვეებმა უნდა აცნობონ ინფორმაცია ამ მოვლენის შესახებ იმუნიზაციის
განმახორციელებელ, ან სხვა ჯანდაცვის პროვაიდერებს. ზოგჯერ .ამ
დაწესებულებების თანამშრომლები განსაზღვრავენ ან აღმოაჩენენ იშგამ-ებს,
როდესაც ისინი პირველად გამოვლინდება.
ყველა ასეთი იშგამ-ის შემთხვევა, რომლის შესახებაც შეიტყო ან დიაგნოზი დასვა
ჯანდაცვის სპეციალისტმა, უნდა იქნას შეტყობინებული საზოგადოებრივი
ჯანმრთლობის მუნიციპალური სამსახურისათვის სტანდარტული ანგარიშგების
ფორმის გამოყენებით (დანართი 1) (რომელსაც წინ უსწრებს წინასწარი
სატელეფონო შეტყობინება) დიაგნოზის დასმიდან 24 საათის განმავლობაში.
სასწრაფო შეტყობინება (ფორმა 58/1) უნდა გაიგზავნოს
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ცენტრში/სამსახურში.

რაიონული და რეგიონული დონეების დაინტერესებული მხარეების
როლი
იშგამ-ის
შეტყობინების
მიღების
შემდეგ,
რაიონის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ცენტრის სპეციალისტმა თავის მხრივ 24 საათის განმავლობაში
უნდა გააკეთოს შეტყობინება ა/რესპუბლიკის/რეგიონულ სჯდ/დკსჯეც-ში და
შემთხვევა
აღრიცხოს
დაავადებათა
ეპიდზედამხედველობის
ერთიან
ინტეგრირებულ სისტემაში (დზეის), გადახედოს და განსაზღვროს შეესაბამება,
თუ არა იშგამ-ის შემთხვევა დეტალური გამოკვლევისთვის საჭირო
კრიტერიუმებს. საჭიროებისას უნდა დაუკავშირდეს პირველად შემტყობინებელს
და მივიდეს შემთხვევის ადგილზე და ჩაატაროს შესაბამისი პირების გამოკითხვა
დამატებითი ინფორმაციისთვის. შეიძლება მიჩნეულ იქნეს, რომ შემთხვევა:
1. არ საჭიროებს დეტალური გამოკვლევას, თუ ის უმნიშვნელოა და არ არის
სერიოზული იშგამ-ი, ეს მან უნდა აღნიშნოს ანგარიშგების ფორმაში და იგი
ელ.ფოსტით/ფაქსით ან სხვა ხელთ არსებული საშუალებით გადააგზავნოს:
ა) რეგიონის იმუნიზაციის შესაბამის სპეციალისტთან;
ბ) იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამის კოორდინატორთან

(ისპ-თან)

immunization@ncdc.ge

2. საჭიროებს დეტალურ გამოკვლევას თუ
ყველა
სერიოზული
იშგამ-ისას უნდა ჩატარდეს
იგი არის:
გამოკვლევა და და შეივსოს
 სერიოზული
იშგამ-ი
იშგამ-ის
დადგენილი
ეპიდკვლევის რუქა (დანართი
(გარდაცვალება, ჰოსპიტალიზაცია,
3). თითოეული შემთხვევის
შესაძლებლობების
შეზღუდვა,
დეტალები ჩართული უნდა
სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნა,
იყოს რაიონის და ქვეყნის
სიებში.
ან
თანდაყოლილი
ანომალია/დეფექტი),
 ან თუ არის კლასტერის ნაწილი,ან ნაწილი მოვლენების ჯგუფისა
უფრო მაღალი მაჩვენებლით/სიმძიმით, ვიდრე მოსალოდნელია
39



ან საეჭვო სიგნალი

მან ყოველივე უნდა განიხილოს ადგილობრივ ექსპერტებთან (ან, თუ
შესაძლებელია, იმუნიზაციის ექსპერტთა ეროვნულ ტექნიკურ საბჭოსთან) და
დაგეგმოს დაწვრილებითი საველე კვლევა. კვლევის დაწყების წინ ელ-ფოსტით
უნდა გააგზავნოს ანგარიში (დანართი 1) რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე
როგორც აღწერილია ზემოთ.
თუ მუნიციპალურ სჯდ-ს სპეციალისტები და ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ
კვლევის ჩატარება შესაძლებელია ადგილობრივად, მათ შეუძლიათ მოინახულონ
პაციენტი და უბანი და შეტყობინების მიღებიდან დაუყოვნებლივ (შემთხვევის
გამოვლენიდან 24 საათში) დაიწყონ შემთხვევის დეტალური კვლევა შემთხვევის
გამომვლენ სამედიცინო პერსონალთან ერთად, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა
სპეციალისტების ჩართვით. კვლევა უნდა დაიწყოს მიუხედავად იმისა,
გართულება ნამდვილად ვაქცინასთანაა დაკავშირებული თუ არა. ორივე
შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს შემთხვევის შესწავლა, განმარტებითი მუშაობა
მშობლებთან, პაციენტთან, სამედიცინო პერსონალთან, მოსახლეობასთან,
მასმედიის წარმომადგენლებთან. ყოველივე ეს ემსახურება საზოგადოებაში
იმუნიზაციის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების შენარჩუნებას.
თუ კვლევაში საჭიროა რეგიონული ან ეროვნული დონიდან დახმარება, უნდა
მოხდეს დახმარების გაწევის თხოვნით მიმართვა ისპ და წს-სადმი. ეროვნულ
კვლევას უნდა უხელმძღვანელოს იშგამ-ის ეროვნულმა კომიტეტმა ისპ-ისა და წსის დახმარებით. საველე კვლევისას გამოყენებული უნდა იყოს იშგამ-ის
ეპიდკვლევის ფორმა (დანართი 3), როგორც სახელმძღვანელო სათანადო
ინფორმაციის შესაგროვებლად.
მკვლევარებმა უნდა მოახდინონ ნებისმიერი აღმოჩენილი ნაკლოვანების
დოკუმენტირება და გასცენ რეკომენდაციები გამოსასწორებელი ღონისძიებების
გასატარებლად, და არ გაუსვან
ხაზი მხოლოდ ერთი რომელიმე პირის
ბრალეულობას. მიუხედავად იმისა, რომ, შესაძლოა, შემთხვევის განვითარებაში
მართლაც ერთ პირს მიუძღოდეს ბრალი, მაინც უფრო ეფექტურია ფოკუსირება
სისტემასა
და
პროცედურებში
არსებულ
იმ
პრობლემის
იდენტიფიცირებაზე,რომელმაც გამოიწვია მოვლენა. აღნიშნული უფრო
ეფექტურია მომავალში მსგავსი შეცდომების თავიდან ასაცილებლად, ვიდრე
ადამიანების ბრალდება ან დასჯა. ასეთი მიდგომა აუცილებელია იშგამ-ის
ანგარიშგების წასახალისებლად, რაც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ სარგებელს
ყველა პაციენტისა და, მთლიანობაში, იმუნიზაციის პროგრამისთვის, და
მნიშვნელოვნად ზრდის სისტემის ეფექტურობას. შეცდომების იდენტიფიცირება
იძლევა სწავლისა და სრულყოფისკენ მიმართული სისტემის შექმნის
საშუალებას. შეცდომების დაფარვა ემსახურება კიდევ უფრო მეტი შეცდომის
დაშვებისთვის საფუძვლის შექმნას.
ამ კუთხით გასატარებელი სპეციფიკური ღონისძიებები მოიცავს შემდეგს:
40






იშგამ-ის კვლევის დაწყება;
კვლევის დაწყების წინ დასაგეგმი შეხვედრის ორგანიზება ადგილობრივ
ექსპერტებთან (ან თუ შესაძლებელია იმუნიზაციის ექსპერტთა ეროვნულ
ტექნიკურ საბჭოსთან);
სამედიცინო ანგარიშების, გარდაცვალების შემდგომი ანგარიშების (თუ
ხელმისაწვდომია), ვაქცინების ფლაკონების (თუ საჭიროა, და შენახვა ცივი
ჯაჭვის პირობებში), ლოჯისტიკური სინჯების, და ლაბორატორიული
ანგარიშების (მაგ., თავზურგტვინის შრატის ან სხვა ბიოლოგიური
პროდუქტების) შეგროვება.

ზოგადად, ვიდრე იშგამ-ი მიეკუთვნება რომელიმე ვაქცინურ პროდუქტთან
დაკავშირებულ პრობლემას, მკვლევარმა უნდა გამორიცხოს ნებისმიერი
პოტენციური შეცდომა იმუნიზაციაში და აშკარა თანადამთხვეული მოვლენა,
რადგან, ისინი უფრო გავრცელებულია. ამიტომ კვლევამ, პირველყოვლისა, უნდა
გამორიცხოს შეცდომები, რომლებიც დაკავშირებულია მარაგების შენახვასთან,
ვაქცინებთან მოპყობასთან, აღდგენასთან ან ვაქცინის ადმინისტრირებასთან.
შემდეგ ყურადღება უნდა ფოკუსირდეს სხვა მოვლენებზე. თანადამთხვეული
მოვლენის
დეტალების
განსაზღვრა
შესაძლებელია
იმავე
პერიოდის
განმავლობაში მსგავსი მდგომარეობებით ჰოსპიტალიზაციის გადახედვით და
მათი ვაქცინაციის სტატუსის შემოწმებით. მსგავსი მდგომარეობებით წინა
წლების ავადობის სწრაფმა ანალიზმა ასევე შესაძლებელია მიანიშნოს არის თუ
არა მოვლენა გასულ წლებში აღნიშნული მსგავისი სურათის ნაწილი.
სამედიცინო ლიტერატურასაც შეუძლია დახმარების გაწევა, ვინაიდან
სხვადასხვა მდგომარეობების ავადობის გათვლითი ფონური მაჩვენებლების
მონაცემები
შესაძლოა ხელმისაწვდომი იყოს ამ სფეროში გამოქვეყნებულ
მასალებში.
კვლევის
დაწყების
შემდეგ
რაიონის/რეგიონის
მკვლევარმა
კვლევის
მდგომარეობასა და მსვლელობაზე ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს იმუნიზაციის
ეროვნულ პროგრამას და წამლის სააგენტოს, რათა მათ ჰქონდეთ სრული
ინფორმაცია კვლევის შესახებ მასმედიისა და საზოგადოების შემდგომი
ინფორმირების მიზნით. შემთხვევის კვლევის შევსებული ფორმა (დანართი 3)
ისეთ დამხმარე დოკუმენტაციასთან ერთად, როგორიცაა სამედიცინო დასკვნა,
ვაქცინის და ლოჯისტიკური სინჯები, ლაბორატორიული (მაგალითად,
თავზურგტვინის სითხის, შრატის ან სხვა ბიოლოგიური მასალების) კვლევების
დასკვნები უნდა იქნეს გაგზავნილი ისპ/წს-ში შემთხვევის პირველი
შეტყობინებიდან 7 დღის განმავლობაში. თუ ეს შეუძლებელია, სულ მცირე, უნდა
გაკეთდეს
ჩატარებული
სამუშაოს
ანგარიშგება
სამუშაოს
სავარაუდო
დასრულების დეტალებთან ერთად.
მნიშვნელოვანია, რომ კვლევაში სახელმწიფო ან ეროვნული დონის დახმარების
საჭიროების მოთხოვნის შემთხვევაში, ყველა მხარემ ერთობლივად უნდა იმუშაოს
ერთიანი კოორდინირებული ეპიდკვლევის განსახორციელებლად.
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ცხრილი 4.2 იშგამ-ის კვლევის ნაბიჯები

1

ნაბიჯები
შეტყობინების
ინფორმაციის
დადასტურება

ქმედებები
 პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტაციის (ან სხვა
კლინიკური ჩანაწერების) მიღება
 ავადმყოფობის ისტორიაში პაციენტის და მოვლენის
შესახებ დეტალების შემოწმება და ინფორმაციის
დოკუმენტირება.
 იშგამ-ის ანგარიშის ფორმაში გამორჩენილი რაიმე

დეტალის მოპოვება.
2

კვლევა
და
მონაცემთა
შეგროვება:
პაციენტის
შესახებ:
მოვლენის
შესახებ:

საეჭვო
ვაქცინ(ებ)ის
შესახებ:

სხვა
ადამიანების
შესახებ:

 იმუნიზაციის ისტორია
 წინარე ავადმყოფობის ისტორია, წინმსწრები მსგავსი
რეაქციების ან სხვა ალერგიების ჩათვლით.
 მსგავსი მოვლენების ოჯახური ისტორია.
 ისტორია, კლინიკური აღწერილობა, იშგამ-ისთვის
რელევენტური ნებისმიერი ლაბორატორიული შედეგი
და მოვლენის დიაგნოზი
 მკურნალობა, ჰოსპიტალიზაცია და გამოსავალი.
 რა პირობებში იყო მიტანილი ვაქცინა, მათი შენახვის
მიმდინარე პირობები, ვაქცინების თერმოინდიკატორის
მდგომარეობა, გაყინვის ელექტროინდიკატორების და
მაცივრის ტემპერატურის ჩანაწერები;
 ვაქცინის დაწესებულებაში ჩამოსვლამდე მისი შენახვის
პირობები ყველა დონეზე, ფთი;
 გამოშვების თარიღი, ვაქცინის და გამხსნელის სერიის
და პარტიის ნომრები;
 თუ მიიღეს სხვებმაც იგივე ვაქცინა და განუვითარდათ
თუ არა დაავადება და საჭიროა თუ არა მათი ჩართვა
კვლევაში.
 ჰქონდათ თუ არა სხვებსაც მსგავსი დაავადება
(შესაძლოა საჭირო გახდეს შემთხვევის სამუშაო
განსაზღვრება); თუ ასეა,
საეჭვო ვაქცინ(ებ)ით
გამოწვეული შემთხვევების გამოვლენა
 ადგილობრივ სტანდარტულ პრაქტიკაზე წარმოდგენის
მისაღებად იმუნიზაციის სხვა მიმწოდებლებთან
გასაუბრება

3

მიწოდებული
მომსახურების

 ვაქცინის შენახვა (გახსნილი ფლაკონების ჩათვლით),
განაწილება და განადგურება
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შეფასება
შემდეგი
საკითხებით:







მომახურების
პროცესის
დაკვირვება:







გამხსნელების შენახვა და განაწილება
აღდგენა (პროცესი და დრო)
ად შპრიცების და ნემსების გამოყენება
აცრების რაოდენობა (ნორმაზე ბევრია?)
იმუნიზაციის პრაქტიკაში ტრეინინგის დეტალები,
ზედამხედველობა და ვაქცინატორ(ებ)ი
მაცივარი - კიდევ რა ინახება (მიაქციეთ ყურადღება
ხომ არ ინახება ვაქცინების ფლაკონებთან მსგავსი
კონტეინერები, რომელთა არევაც შესაძლებელია),
რომელი
ვაქცინები/გამხსნელები
ინახება
სხვა
საშუალებებთან
ერთად;
რომელიმე
ფლაკონს
დაკარგული ხომ არ აქვს ეტიკეტი;
იმუნიზაციის პროცედურები (აღდგენა, ვაქცინის
შპრიცში ამოღება, ინექციის ტექნიკა, შპრიცების და
ნემსების უსაფრთხოება, გახსნილი ფლაკონების
განადგურება)
რომელიმე გახსნილი ფლაკონი კონტამინირებულად
თუ გამოიყურება
მოვლენის სავარაუდო/შესაძლო მიზეზ(ებ)ზე.

4

სამუშაო
ჰიპოთეზის
ჩამოყალიბება:



5

სამუშაო
ჰიპოთეზის
ტესტირება:

6

კვლევის
დასრულება

 ესადაგება თუ არა შემთხვევის
ხასიათი სამუშაო
ჰიპოთეზას?
 ლაბორატორიულ კვლევებს შეუძლია დახმარება (იხ.
ტექსტი).
 მიზეზის დასკვნის მიღწევა
 იშგამ-ის კვლევის ფორმის სისრულე
 საკორექციო ქმედებების გატარება და სამომავლო
ქმედებების რეკომენდაციები.

ზემოჩამოთვლილი ინფორმაცია ყოველი პაციენტისთვის შეტანილი უნდა იყოს
იშგამ-ის შემთხვევის ეპიდკვლევის ფორმაში და დზეის-ის პროგრამაში.

ეროვნული მონაწილე მხარეების როლი
ისპ-ს იშგამ-ის კოორდინატორთან იშგამ-ზე შეტყობინების ფორმის მიღებისას,
მნიშვნელოვანია, მისი გადახედვა ქვეყნის ყველა ერთეულიდან ანგარიშგებული
სხვა იშგამ-ების კონტექსტში, განსაკუთრებით, დროის იგივე პერიოდში, რათა
ინახოს ეს ანგარიში მართლაც შესაძლო სიგნალის შემცველი ხომ არ არის. ეს
შეიძლება გაკეთდეს შემთხვევას დაფუძნებულ მონაცემთა იშგამ-ის ეროვნულ
ბაზაში (დანართი 2) მონაცემთა მიმოხილვით, და საჭიროებისას ანალიზის
ჩატარებით. თუ მსგავსი შემთხვევები ადრეც იყო შეტყობინებული,
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მნიშვნელოვანია, გაირკვეს შეიძლება თუ არა ეპიდემიოლოგიური კავშირის ან
სხვა სურათის იდენტიფიცირება, თუ ასეთი არსებობს. უნდა შეფასდეს
კვლევისთვის ტექნიკური ან ოპერაციული დახმარების საჭიროება. ექსპერტების
რჩევების მიღება, ამ მომენტში შესაძლებელია იშგამ-ის ეროვნული
კომიტეტიდან.
იშგამ-ის კვლევისა და მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასებით, წს და იშგამ-ის
ეროვნული კომიტეტი საკვანძო როლს ასრულებს იმუნიზაციის პროგრამის
მხარდასაჭერად. ისინი, ასევე ვაქცინებთან დაკავშირებით ჩატარებული მიზეზშედეგობრიობის შეფასების შედეგების საფუძველზე აწვდიან რეკომენდაციებს
იმუნიზაციის ექსპერტთა ეროვნულ ტექნიკურ საბჭოს (იეეტს), სამინისტროსა და
ისპ-ს.
ისპ პასუხისმგებელია რეგიონული და რაიონული დონის შესაბამისი
მხარეებისთვის, მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასებიდან, ან ეროვნულ დონეზე
მონაცემთა
განხილვის/ანალიზის
გზით
პოტენციური
სიგნალების
განსაზღვრიდან 7 დღის განმავლობაში უკუკავშირის სრულ წარმოებაზე. მათ,
აგრეთვე, ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ეროვნულ და სამხარეო დონეზე
რეკომენდებულ ქმედებებზე კონტროლსა (მაგ., ცვლილებები ლოჯისტიკაში, ცივ
ჯაჭვში, პროგრამული შეცდომის შემდეგ ტრეინინგები და ა.შ.) და მათი
განხორციელების უზრუნველყოფაზე.
წს პასუხისმგებელია ინფორმაციის გაზიარებაზე (ინფორმაციის ატვირთვის
გზით) გლობალურ ფარმაკოზედამხედველობის მონაცემთა ბაზაში - VigiBase®
(რომლის ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს უფსალას მონიტორინგის ცენტრი
(Uppsala Monitoring Centre) ჯანმო-ს საერთაშორისო მედიკამენტების
მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში) - შემთხვევის ეპიდკვლევის
დასრულებულ ფორმაში (დანართი 3) არსებული ინფორმაციის გამოყენებით.
ატვირთული შემთხვევის დეტალების ასლი წარდგენილი უნდა იყოს
საქართველოს ისპ-ში ყოველთვიურად. წს-ს შეუძლია ასევე წარადგინოს
ვაქცინების და ქვეყანაში განაწილებული სერიების შესახებ ინფორმაცია იშგამ-ის
კომიტეტის, ისპ-ისა და იმუნიზაციის ექსპერტთა ეროვნული ტექნიკური
საბჭოდან (იეეტს ) მოთხოვნის შემთხვევაში. წს-ს ასევე, შეუძლია იშგამ-ის
შესახებ სხვა წყაროებიდან დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება.

ფატალური გამოსავლის მქონე იშგამ-ის კვლევა
აცრის შემდგომ იდენტიფიცირებული სიკვდილის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა დაიწყოს საველე კვლევა. გარდაცვალების თითოეული შემთხვევა უნდა
იქნეს
24
საათის
განმავლობაში
შეტყობინებული
ყველა
ჩართული
ადმინისტრაციული დონისთვის, რაიონსა და რეგიონში იმუნიზაციაზე
პასუხისმგებელი პირების, ისპ-ის და წს-ს ჩათვლით. შემთხვევის კვლევა უნდა
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ჩატარდეს შესაბამისი სფეროების ექსპერტთა ჯგუფის მიერ, კლინიცისტების
ჩათვლით. ვინაიდან, იმუნიზაციასთან მიზეზ-შედეგობრივად დაკავშირებული
გარდაცვალების შემთხვევები უკიდურესად იშვიათია (ანაფილაქსიური
რეაქციები ერთ-ერთია მხოლოდ 2-3 ცნობილი მოვლენიდან), მსხვილი
პროგრამული შეცდომების გამორიცხვა უნდა მოხდეს დაუყოვნებლად, ვინაიდან
იმუნიზაციასთან დროში დაკავშირებულ ნებისმიერ ფატალურ მოვლენას
შეუძლია პანიკის გამოწვევა, საზოგადოებაც საჭიროებს დაუყოვნებელ
განმარტებებს.
რეკომენდებულია, სავარაუდოდ ვაქცინასთან/იმუნიზაციასთან დაკავშირებული
ყველა გარდაცვალების შემთხვევის პათოლოგ-ანატომიური ექპერტიზის
ჩატარება.

4.2.2 იშგამ-ის კლასტერის კვლევა
კლასტერად განისაზღვრება დროით, ადგილით ან ვაქცინის ადმინისტრირებით
დაკავშირებული ერთანირი მოვლენის ორი ან მეტი შემთხვევა. ამ სამი ფაქტორის
შემოწმების გარდა მკვლევარმა უნდა მოძებნოს იშგამ-ები, რომელიც მსგავს
ასაკობრივ ჯგუფში და გენეტიკურად განწყობილ ან დაავადებულთა
პოპულაციაში ვითარდება.
კლასტერის გამოკვლევა იწყება იშგამ-ის შემთხვევის განსაზღვრების და მასთან
დაკავშირებული გარემოებების ჩამოყალიბებით და შესაბამისობაში მყოფი ყველა
შემთხვევის იდენტიფიცირებით. მკვლევარმა უნდა შემოფარგლოს კლასტერი და
დაადგინოს კლასტერში ზემოქმედი საერთო ფაქტორები.
კლასტერის
იდენტიფიცირება
(ანუ
საერთო
ხასიათის
შემთხვევები)
ხორციელდება ვაქცინის ადმინისტრირების დეტალების (როდის და სად)
შეგროვებით. ამისთვის უნდა შეგროვდეს და აღირიცხოს:
 თითოეული პაციენტის დეტალური მონაცემები;
 პროგრამასთან დაკავშირებული მონაცემები (შენახვა და მოპყრობა, და ა.შ.)
და
 იმუნიზაციის პრაქტიკა და სამედიცინო პერსონალის შესაბამისი პრაქტიკა;
შემთხვევათა შორის საერთო რისკების გამოვლენა შესაძლებელია შემდეგი
საკითხების განხილვით:
 ყველა მონაცემი (დასახელება, სერიის ნომერი, და ა.შ.) გამოყენებულ
ვაქცინა(ებ)ზე;
 მონაცემები ამ უბნის სხვა ადამიანებზე (ასევე ზემოქმედების არ მქონენი);
და
 ნებისმიერი პოტენციური თანადამთხვეული ფაქტორები საზოგადოებაში;
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კლასტერის იდენტიფიცირებისას, მიზეზ-სპეციფიკური განსაზღვრებები იძლევა
გამოკვლევის და მიზეზ-შედეგობრიობის კვლევის ჩარჩოს. ჩვეულებრივ,
ძირითადად განსახილველი იქნება იმუნიზაციაში შეცდომა, ვაქცინით ან მისი
ხარისხის დეფექტის შესაძლებლობის გამოკვლევა. იმუნიზაციაში შეცდომის
შესაძლებლობის გათვალისწინება საჭიროა, თუ მოვლენები ჯგუფდება ერთ
ადგილში, ხოლო სხვა ადგილებში იგივე ვაქცინის გამოყენებისას ანალოგიური
მდგომაეობების სიხშირის მატება არ აღინიშნება. მეორე მხრივ, თუ რამოდენიმე
ადგილიდან მოხდა მოვლენის მზარდი სიხშირის შესახებ შეტყობინება - უფრო
მეტად სავარაუდოა ხარისხის დეფექტის შესაძლებლობა. მოზარდ გოგონებში
იმუნიზაციის პროგრამების განხორციელებისას აცრისშემდგომი გულის წასვლის
კლასტერები იმუნიზაციის განცდასთან დაკავშირებული კარგად ცნობილი
რეაქციებია.

ნახ. 4.3 იშგამ-ის კლასტერის მიზეზის იდენტიფიცირება
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შედარებით ახალი ვაქცინებისთვის ან ახალ პოპულაციაში გამოყენებული
ტრადიციული ვაქცინებისთვის კლასტერი შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს
ვაქცინის პროდუქტთან დაკავშირებული წინათ უცნობი რეაქციის სახით. ამიტომ,
კლასტერის შესაფასებლად, ძალზე მნიშვნელოვანია, ვაქცინასთან მიზეზშედეგობრივი კავშირით განვითარებული მოვლენების ფონური სიხშირეების
ცოდნა იმ სიგნალის სიძლიერის თვალსაზრისით, რომელსაც ის შეიძლება
იძლეოდეს.

იშგამ-ის კლასტერების შედეგების ინტერპრეტაცია
ვაქცინის მიღების ყველა შემთხვევა თუ ერთი და იმავე სამედიცინო
დაწესებულებიდან/პერსონალისგანაა შეტყობინებული და არ არსებობს სხვა
შემთხვევები - ყველაზე მეტად სავარაუდოა შეცდომა იმუნიზაციაში. თუ ყველა
შემთხვევაში ერთი და იგივე ვაქცინა, ან სერიაა გამოყენებული და მოსახლეობაში
არ არსებობს მსგავსი შემთხვევები - სავარაუდოა ვაქცინასთან ან შესაბამის
სერიასთან დაკავშირებული პრობლემა. თუ მოვლენა ნაცნობი ვაქცინური
რეაქციაა, მაგრამ აღირიცხება გაზრდილი სიხშირით - სავარაუდო მიზეზი
იმუნიზაციაში შეცდომა ან ვაქცინური პრობლემაა; და ბოლოს, თუ შემთხვევა
დაახლოებით
იმავე
მაჩვენებლით/პროპორციითაა
გამოვლენილი
არავაქცინირებულ
პოპულაციაში,
როგორც
ვაქცინირებულებში
ამავე
ტერიტორიაზე, ამავე ასაკობრივ ჯგუფში, გვერდითი არასასურველი მოვლენა
შესაძლოა თანადამთხვეული იყოს. (ნახ. 4.3).

5: მასალის ლაბორატორიული ტესტირება
ლაბორატორიებს მნიშვნელოვანი როლი აქვს იშგამ-ის შემთხვევების
დიაგნოსტირებასა და მართვაში. აგრეთვე, მათ საკვანძო როლი ენიჭებათ
ვაქცინების სინჯების ხარისხის და არსებული მომარაგების გამოკვლევაში.
იშგამ-ის შემთხვევის დიაგნოსტიკის და შემთხვევის მართვის მიზნით
ადამიანებში ჩატარებული ლაბორატორიული ტესტები (მაგ.: სისხლი, შარდი,
რადიოლოგია,
ეკგ
და
ა.შ.)
დაფუძნებულია
შემთხვევის
წინასწარ
დიაგნოსტირებასა და მკურნალი ექიმების რეკომენდაციებზე. ეს ანალიზები
მიჩნეულია „რუტინულად“ და უნდა ჩატარდეს კლინიკურ ლაბორატორიებში. ამ
ტესტების
შედეგები
მნიშვნელოვანია
შემთხვევის
დიაგნოზის
დასადასტურებლად და 7.2. ნაწილში აღწერილი მიზეზ-შედეგობრიობის
შეფასებისთვის „ვალიდური დიაგნოზის“ მისაღებად.
ვაქცინების სინჯების ლაბორატორიული და ლოჯისტიკის კვლევები იშვიათადაა
საჭირო. არ არის სავალდებულო იშგამ-ის შემდეგ, განსაკუთრებით თუ ისეთი
აშკარა მიზეზია, როგორც თანადამთხვეული მოვლენა ან პროგრამული შეცდომა.
თუმცა, ვაქცინების ლაბორატორილი და ლოჯისტიკის გამოკვლევა ზოგჯერ
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აუცილებელია საეჭვო მიზეზის დასადასტურებლად ან უარსაყოფად.
იშგამ-ის კონტექსტში, შემთხვევის დასადასტურებლად ზოგჯერ საჭიროა
პაციენტის სპეციფიკური, ვაქცინების და ლოჯისტიკის ქვემოთ ჩამოთვლილი
დამატებითი ტესტების ჩატარება. დამატებითი მასალების ტესტებია:

1. სინჯები ადამიანებიდან
•

ჰისტოპატოლოგიური, სხეულის სითხეების და ა.შ. სინჯების კვლევა უნდა
ჩატარდეს შესაბამისი სანებართვო დანართის/მაღალი რისკის სამედიცინო
საქმიანობის განხორციელებაზე შეტყობინების მქონე ლაბორატორიებში;
• აუტოფსიური სინჯები - შესაბამისი ლიცენზიის მქონესასამართლოსამედიცინო ექსპერტიზის განმახორციელებელ დაწესებულებებში.
2. ვაქცინები და მომარაგება
• ვაქცინები და გამხსნელები სტერილობაზე და ქიმიურ შემადგენლობაზე.
• შპრიცები და ნემსები სტერილობაზე.
უნდა შეგროვდეს მხოლოდ შესაბამისი მასალები კვლევისთვის საჭირო
საკმარისი ოდენობით. ლაბორატორიული მასალა უნდა ინახებოდეს და
ტრანსპორტირდებოდეს დადგენილი წესის შესაბამისად და თან
ახლდეს
მკაფიოდ გაწერილი დამხმარე დოკუმენტაცია, მასალის აღების მიზეზის და
მკვლევართა მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის
მითითებით. ლაბორატორიული კვლევის საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერ
შეგროვილ მასალასთან ერთად იშგამ-ის ლაბორატორიული კვლევის მიმართვის
ფორმა უნდა იყოს შევსებული და გაგზავნილი.

 ლაბორატორიული კვლევა არ არის რუტინულად საჭირო, მაგრამ შესაძლოა იყოს
გამოკვლევის ნაწილი.
 ლაბორატორიული კვლევა ხარჯიანია და რეკომენდებულია მხოლოდ მაშინ, როცა
საჭიროა.
 თუმცა, სინჯებით (ვაქცინის ფლაკონები, შპრიცები, სისხლი და ა.შ.) უზრუნველყოფა და
მათი სწორად შენახვა მნიშვნელოვანია, რადგან დაგვიანებულმა კვლევამ შესაძლოა,
მათი საჭიროება აჩვენოს.
 რეკომენდებულია, საეჭვო სინჯების სათანადო შენახვა და ტრანსპორტირება.

5.1 ადამიანის ორგანიზმიდან აღებული სინჯები
რთულია განზოგადდეს თუ რომელი საკვლევი მასალა იქნება საჭირო მოცემულ
სიტუაციაში, რადგან ეს დამოკიდებული იქნება პაციენტის სიმპტომებსა და
ნიშნებზე და ექიმების მიერ შემთხვევისთვის დასმულ კლინიკურ დიაგნოზზე.
ცხრილი 5.1 იძლევა იმ ზოგიერთი მასალის ზოგად ნუსხას, რომელიც შესაძლოა
იყოს შეგროვებული. სია არ არის ამომწურავი. აუცილებელია ჩაიწეროს
თითოეული და ყველა სინჯის შეგროვების თარიღი და დრო. ინციდენტთან
დაკავშირებული კლინიკური კვლევის და სამედიცინო დოკუმენტები ხელს
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შეუწყობს სწორ ლაბორატორიულ გამოკვლევას. რეკომენდებულია მკურნალ
ექიმ(ებ)თან კონსულტირება საკვლევ მასალაზე გადაწყვეტილების მისაღებად.
ბიოქიმიური, ჰისტოპათოლოგიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევისთვის
მასალების აღება უნდა მოხდეს პაციენტის ადგილსამყოფლის მიხედვით და
გადაიგზავნოს შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე უახლოეს ლაბორატორიაში,
კონკრეტული ანალიზის ჩატარების შესაძლებლობა. თუ ასეთი დაწესებულებები
შუალედურ (რეგიონული/რაიონული) დონეზე
ხელმისაწვდომი არ არის,
სინჯების ეროვნულ ან საზღვარგარეთის აკრედიტებულ ლაბორატორიებში
გადაგზავნა განისაზღვრება ისპ-სა და/ან სამინისტროსთან შეთანხმების შემდეგ.

სავარაუდოდ იშგამ-ით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევაში, აუტოფსია
უნდა ჩატარდეს რაც შესაძლებელია სწრაფად (72 საათის განმავლობაში), რათა
თავიდან იქნას აცილებული ქსოვილების ლიზისი (მაგ., თირკმელზედა
ჯირკვლისთვის), რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მცდარი დიაგნოზი. სინჯები,
როგორც ტოქსიკოლოგიური, ასევე პათანატომიური ექსპერტიზისთვის უნდა
გადაიგზავნოს ისპ-ის მიერ განსაზღვრულ ლაბორატორიაში, რაც შეიძლება მალე,
ბიოლოგიური მასალის ხრწნის თავიდან აცილების მიზნით. ძალზე
მნიშვნელოვანია, აუტოფსიის დოკუმენტაციაში ავადმყოფობის დეტალური
ისტორიის ჩართვა და აუტოფსიის განმახორციელებლი სპეციალისტებისთვის
წარდგენა, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს რაიმე თანმხლები პათოლოგიის
არსებობის გამორიცხვა.
5.1.1 ადამიანის მასალის სინჯების შეგროვება

იშგამ-ის ტიპის დეტალები, ჩასატარებელი ტესტები, შესაგროვებელი მასალები,
შენახვის და მიწოდების პროცესი და ლაბორატორიები თავმოყრილია ცხრილში
5.1
ცხრილი 5.1 იშგამ-ის ტიპის დეტალები, ჩასატარებელი ტესტები, შესაგროვებელი
მასალები, შენახვის და მიწოდების პროცედურები და ტესტების ჩამტარებელი
ლაბორატორიები
საეჭვო იშგამ-ი

დიაგნოსტიკი
ს მეთოდი

მასალა

როდის უნდა
შეგროვდეს

მომზადება,
გაგზავნა

შენახვა

და

ინექციის
ადგილის
აბსცესი

მიკროსკოპია
და
კულტურა/მგ
რძნობელობა

ჩირქის ნაცხი

კონტაქტისას

სატრანსპორტო საშუალებების
გამოყენება
ჩირქის
ნაცხის
შემდგომ
დონეზე
ტრანსპორტირებისთვის

დკსჯეც

BCG
ლიმფადენიტი

მიკროსკოპია
და კულტურა
და
სეროლოგია

სისხლი,
ლიმფური
კვანძის
ასპირატი
ბიოფსია
საეჭვო
ფლაკონის

კონტაქტისას

ჰერმეტული და წყალგამძლე
კონტეინერი

დკსჯეც

ვაქცინის
სინჯი
ტრანსპორტირებული
უნდა
იყოს უკუ ცივი ჯაჭვით

ან
და
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რეფერალური
ლაბორატორია

პარტია
კოლაფსი
ან
შოკური
მდგომარეობა

მიკროსკოპია,
კულტურა და
სეროლოგია

სისხლი
საეჭვო
ფლაკონის
პარტია

და

კონტაქტისას

 სისხლის ნაცხი
 სისხლში
ჩაქრის
ადგილზევე

დკსჯეც
ტესტი

 კულტურისთვის
სისხლის
შეგროვების
ასეპტიკის
უზრუნველყოფა
კრუნჩხვა
გულყრა

ან

მიკროსკოპია,
კულტურა და
ანტგენის
განსაზღვრა

დაზარალებულ
ის თზს სითხე

კონტაქტისას

 ლუმბალური პუნქციისთვის
(ლპ) ასეპტიკური ტექნიკის
უზრუნველყოფა

დკსჯეც

 არასოდეს
გამოიყენოთ
ანტიბიოტიკის ფლაკონები
 შაქრის
და
უჯრედების
რაოდენობა
უნდა
განისაზღვროს ადგილზე
 დაუყოვნებელი
ტრანსპორტირება
რეფერალურ
ლაბორატორიაში

ენცეფალიტი

მიკროსკოპია
და კულტურა
და ანტგენის
განსაზღვრა

დაზარალებულ
ის თზს სითხე

კონტაქტისას

 ლპ-ის ტექნიკის ასეპტიკის
უზრუნველყოფა

დკსჯეც

 არასოდეს
გამოიყენოთ
ანტიბიოტიკის ფლაკონები
 შაქრის
და
უჯრედების
რაოდენობა
უნდა
განისაზღვროს ადგილზე
 დაუყოვნებელი
ტრანსპორტირება
რეფერალურ
ლაბორატორიაში

სიკვდილი

სეროლოგია

(1)

ვენური
სისხლი

(2)

ფლაკონის
პარტია

დაუყოვნებლ
ივ

 არასოდეს
გამოიყენოთ
ანტიბიოტიკის ფლაკონები
 დაუყოვნებელი
ტრანსპორტირება
რეფერალურ
ლაბორატორიაში
 სინჯიანი
ფლაკონების
პარტიის
ტრანსპორტირება
უკუ ცივი ჯაჭვით

დკსჯეც/სსსრს/ლ.
სამხარაულის
სახელობის
სასამართლო
ექსპერტიზის
ეროვნული
ბიურო

5.2 ვაქცინები და ასაცრელი მასალები
ვაქცინების და ლოჯისტიკური სინჯები ადგილიდან და განაწილებული
უბნ(ებ)იდან უნდა შეგროვდეს რაც შესაძლებელია სწრაფად (48 სთ) და შეინახოს
ცივ ჯაჭვში. ისინი ლაბორატორიაში უნდა გაიგზავნოს
ტესტირებისთვის
მხოლოდ ადგილობრივი ექსპერტების რეკომენდაციის შემდეგ.
ვაქცინების და ასაცრელი მასალების ტესტირება უნდა ჩატარდეს აშკარა ეჭვის
არსებობისას, ამასთან, აუცილებელია წინასწარი
სამუშაო ჰიპოთეზის
ჩამოყალიბება (ცხრილი 5.2). ტესტირებაზე გასაგზავნი სინჯების სახეობა
განისაზღვება
შემთხვევ(ებ)ის
მიზეზისა
და
სამუშაო
ჰიპოთეზაზე
დამოკიდებულებით.
თუ
საეჭვო
ვაქცინის
გამოყენებული
ფლაკონი
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ხელმისწვდომია, იგი ცალკე უნდა იქნას მარკირებული და გაგზავნილი იგივე
სერიის გამოუყენებელ ფლაკონებთან ერთად.
სინჯების შეფუთვაზე, ცივი ჯაჭვის უზრუნველყოფასა და სათანადო
ტემპერატურული
რეჟიმის
დაცვით
ლაბორატორიაში
გაგზავნაზე
პასუხისმგებელია
მუნიციპალიტეტის
იმუნიზაციის
სპეციალისტი.
ლაბორატორიაში გაგზავნილ ყველა მასალას თან უნდა ერთვოდეს
ლაბორატორიაში მიმართვის ფორმა (დანართი 4 ).
ლაბორატორიამ უნდა დაამუშაოს მასალები და უზრუნველყოს მიღებული
შედეგების გაგზავნა ისპ-ის ეროვნულ კოორდინატორთან და წს-ის უფროსთან.
ლაბორატორიული შედეგების ასლები უნდა გადაიგზავნოს ლაბორატორიის
მიმართვის ფორმაში მითითებულ ყველა საკონტაქტო პირთან.
ცხრილი 5.2 იშგამ-ის საკვლევი სამუშაო ჰიპოთეზის მიხედვით ლაბორატორიული
გამოკვლევები
სამუშაო ჰიპოთეზა

გასაგზავნი მასალა

ლაბორატორიული ტესტი

ვაქცინების
ტრანსპორტირება
ან შენახვა

ვაქცინის ფლაკონი

ვიზუალური ტესტი გამჭვირვალობასა, უცხო
ნივთიერებების არსებობასა, შემღვრევასა, ფერის
შეცვლასა ან ფიფქების არსებობაზე (გამადიდებლით
შეფასება)

მცდარი აღდგენა

ვაქცინის ფლაკონი
და/ან გამხსნელი

ქიმიური შემადგენლობაზე ანალიზი ანომალურ
კომპონენტებზე (მაგ. საეჭვო პრეპარატი ვაქცინის
ან გამხსნელის ნაცვლად), ან მიკრობიოლოგიური
კულტურა ბაქტერიული კონტამინაციისთვის

არასტერილური
ინექცია

ნემსი,
შპრიცი,
ვაქცინის
ფლაკონი
და
გამხსნელი

სტერილურობაზე, თუ ეჭვია ინფექციურ
გამომწვევზე

ვაქცინის ფლაკონი

ქიმიურ
შემადგენლობაზე
ანალიზი:
კონსერვანტები, ადიუვანტის დონე, და ა.შ. (მაგ.,
ალუმინის შემცველობა) ან ბიოლოგიური ანალიზი
უცხო სუბსტანციებზე ან ტოქსინებზე თუ საეჭვოა
ანომალური ტოქსიურობა

ვაქცინური
პრობლემა
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6: მონაცემები და განხორციელების ანალიზი
6.1 იშგამ-ის მონაცემთა წყაროები
ვაქცინების უსაფრთხოებასა და იშგამ-ის შესაძლო განვითარების შესახებ
ინფორმაციის მიღება ხდება კლინიკური გამოკვლევების, სამედიცინო
პერსონალის, მშობლების და საზოგადოების ლიდერების ინტერვიუების,
სამედიცინო
დოკუმენტაციის
(ანტენატალური
მეთვალყურეობის,
ამბულატორიული მიღების და იმუნიზაციის აღრიცხვის ჟურნალები) შესწავლის
ვაქცინებსა და ინექციებზე ზედამხედველობის შედეგების,, იმუნიზაციის
ადმინისტრირებასა და ვაქცინებთან მოპყრობა/შენახვაზე დაკვირვების და
ლაბორატორიული ანგარიშების მეშვეობით. იშგამ-ის მონაცემთა ანალიზი
ხორციელდება შემდეგი წყაროების მონაცემთა მიმოხილვით:






ცხრილებში თავმოყრილი მონაცემები;
თითოეული შეტყობინებული იშგამ-ის შემთხვევის კვლევის ფორმები;
ლაბორატორიული კვლევების დასკვნები (ადამიანთან და ვაქცინასთან
დაკავშირებული);
საზოგადოებაში მსგავსი მოვლენების შესახებ ჩანაწერები;
ჩანაწერები დაკავშირებულ ვაქცინაზე;

6.2 იშგამ-ის ანგარიშების ანალიზი
აუცილებელია, რომ ყველა შეტყობინებადი შემთხვევა (მძიმე და მსუბუქი)
ანგარიშგებული იყოს იშგამ-ის ანგარიშგების ფორმით (დანართი 1).
შეტყობინებული იშგამ-ის ყველა შემთხვევა თითოეულ დონეზე თავმოყრილი
უნდა იყოს იშგამ-ების ცხრილში (დანართი 2). ეს პირველი ნაბიჯია მონაცემთა
მართვისათვის. ანალიზამდე, უნდა შემოწმდეს და დადასტურდეს მონაცემთა
სანდოობა. პროგრამის რაიონული და რეგიონული მენეჯერების მიერ დროის,
ადგილის და პიროვნების მიხედვით ძირითადი ანალიზის გარდა, უნდა
გაკეთდეს შემდეგი დამატებითი ანალიზი:







იშგამ-ის ფორმების სისრულის და მიღების დროულობის ანალიზი;
„ნულოვანი
შეტყობინების“
გადამოწმების
საშუალებით
ჯანდაცვის
დაწესებულებების გამოვლენა, საიდანაც იშგამ-ები არ არის შეტყობინებული.
განსაზღვრა - ანგარიშგების ჩავარდნით თუ იშგამ-ის არარსებობითაა ეს
გამოწვეული;
დათქმული დროის პერიოდში მიღებული იშგამ-ის შემთხვევების ანგარიშების
შეფასება;
მოვლენების რაოდენობისა და ანგარიშგების მაჩვენებლის შეფასება ვაქცინის
გამოყენებულ 1000, ან 10000, ან 100000 დოზაზე;
იშგამ-ების ტიპებად ანალიზი;
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პროგრამული შეცდომების და შესაბამისი გამოყენებული ვაქცინის 100, ან 1000
დოზაზე მაჩვენებლებად ანალიზი;
მაჩვენებლების შედარება ხელმისაწვდომ ან ცნობილ ფონურ მაჩვენებელთან.

6.3 მონაცემთა ანალიზი სხვადასხვა დონეზე
მონაცემთა ანალიზი შესაძლებელია ჩატარდეს სხვადასხვა დონეზე, იმუნიზაციის
უსაფრთხოების ზედამხედველობის სისტემაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ:


რაიონის დონეზე - რაიონულ დონეზე პასუხისმგებელი პირის და
შესაბამისი თანამშორლების მიერ
 ა/რესპუბლიკის/რეგიონულ დონეზე - რეგიონულ დონეზე პასუხისმგებელი
პირის მიერ
 ეროვნულ დონეზე - ისპ-ის და წსს მიერ.
მონაცემთა ანალიზი რაიონულ დონეზე მნიშვნელოვანია პროგრამული
შეცდომების იდენტიფიცირებისთვის. ეს გვეხმარება სწორი ქმედებების დროულ
განხორციელებაში. ცხრილი 6.1 აღწერს ანალიზის ტიპებსა და მიზნებს.

ცხრილი 6.1 სხვადასხვა დონეზე მონაცემთა ანალიზის ტიპები და მიზნები
პროგრმის
განხორციელების
დონე

რაიონი

რეგიონი

რეკომენდებული ანალიზი

ამ დონეზე ანალიზის მიზანი

 ანგარიშების რაოდენობა
ამბულატორიებად,
სტაციონარებად, სოფლის ექიმებად
მოცემული პერიოდისთვის
 ანგარიშგებული იშგამ-ები
ტერიტორიის (ამბულატორიები,
სტაციონარები), პიროვნებების და
დროის მიხედვით
 აღრიცხული იშგამ-ები
ანტიგენების მიხედვით
 ანგარიშთა რაოდენობა რაიონების
მიხედვით
 ანგარიშგებული იშგამ-ები
ტერიტორიის (ამბულატორიები,
სტაციონარები), პიროვნებების და
დროის მიხედვით კლასტერის
ანალიზი
 აღრიცხული იშგამ-ები
ანტიგენების მიხედვით

 ეს არის პროგრამის მუშაობის
ინდიკატორები, ისეთი
როგორიცაა დროულობა და
სისრულე;
 იმუნიზაციაში შეცდომების
იდენტიფიცირება და ამგვარად
საკორექციო ქმედებების
გატარება;
 გამოავლენს ვაქცინის რეაქციებს
და თანადამთხვევას.
 ეს არის პროგრამის მუშაობის
ინდიკატორები, ისეთი
როგორიცაა დროულობა და
სისრულე რაიონულ დონეზე;
 იმუნიზაციაში შეცდომების
იდენტიფიცირება და ამგვარად
საკორექციო ქმედებების
გატარება;
 კლასტერის ანალიზსაც
მივყევართ იმუნიზაციაში
შეცდომების
იდენტიფიცირებამდე, ასევე
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 ანგარიშთა რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით
 ანგარიშგებული იშგამ-ები
ტერიტორიის (ამბულატორიები,
სტაციონარები), პიროვნებების და
დროის მიხედვით კლასტერის
ანალიზი
 კლასტერის ანალიზი
 აღრიცხული იშგამ-ები
ანტიგენების მიხედვით
ეროვნული












თანადამთხვეულ მოვლენებსა
და ვაქცინის რეაქციებამდე;
გამოავლენს ვაქცინის რეაქციებს
და თანადამთხვეულ
მოვლენებს.
ეს არის რეგიონული დონეზე
პროგრამის მუშაობის
ინდიკატორები, (დროულობა
და სისრულე);
იმუნიზაციაში შეცდომების
იდენტიფიცირება და ამგვარად
საკორექციო ქმედებების
გატარება;
შეცდომების
იდენტიფიცირებამდე, ასევე
თანადამთხვეულ მოვლენებსა
და ვაქცინის რეაქციებამდე;
კლასტერული ანალიზი ასევე
გამოავლენს შეცდომებს
იმუნიზაციაში და აგრეთვე
თანადამთხვეულ მოვლენებს;
გამოავლენს ვაქცინის რეაქციებს
სიგნალების ჩათვლით;
მივყევართ ოპერაციულ და
პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებებთან ქვეყნის
დონეზე.

6.4 მონაცემთა ანალიზის პროცესი
ჯამური ცხრილის ეროვნულ ანალიზამდე, მნიშვნელოვანია ხელახლა
გადაიხედოს
შეტყობინების
წყაროების
მიერ
მიღებული
შემთხვევის
განსაზღვრება. შემთხვევა უნდა ჯდებოდეს ბრაიტონის კოლაბორაციის
შემთხვევის
განსაზღვრებაში,
ან
რეგულაციებით
არჩეულ
ნებისმიერ
განსაზღვრებაში.
ნაერთი ცხრილი გამოყენებული უნდა იყოს მონაცემთა დასახარისხებლად
ტერიტორიების, პირების და დროის მიხედვით. მონაცემთა სტრატიფიცირების
შემდეგ ანალიზი უნდა ჩატარდეს აღრიცხული არასასურველი მოვლენების (მაგ.,
მაღალი ცხელება, აბსცესი) ტიპების მიხედვით ანტიგენებად. ყოველი
ანტიგენისთვის აღრიცხული იშგამ-ის მაჩვენებლის გამოსათვლელად საუკეთესო
მნიშვნელია მიცემულ დოზათა რაოდენობა დროის მოცემულ პერიოდში
(თვეების, კვარტლების ან წლის მიხედვით). სხვადასხვა მნიშვნელი და მათი
შეზღუდვები აღწერილია ცხრილში 6.2.; მაშინ, როდესაც ანტიგენის
ადმინისტრირება ერთზე მეტჯერ ხდება, ანალიზი შესაძლებელია გაფართოვდეს
იშგამ-ის მაჩვენებლებამდე პირველ, მეორე ან მესამე დოზების მიხედვით.
ამისათვის, მნიშვნელად გამოყენებული უნდა იქნას მიღებული ანტიგენის
შეყვანილ პირველ, მეორე ან მესამე დოზათა რაოდენობა.
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ცხრილი 6.2. მნიშვნელის შერჩევა და მათი შეზღუდვები
მნიშვნელი

შეზღუდვები

ვაქცინების შეყვანილი დოზები

ყველაზე სანდოა, მაგრამ არც თუ ხშირადაა
ხელმისაწვდომი

განაწილებული დოზები

მეტია, ვიდრე შეყვანილი დოზები, ამდენად
ძალუძს
მაჩვენებლის
შემცირება
(არასრულყოფილი შეფასება)

მოცვა x პოპულაცია

შესაძლოა ნაკლებად ზუსტი იყოს
შეფასების ვარიაბელურობის გამო

სამიზნე პოპულაცია

ასაცრელი პოპულაციის სანდო საზომი (აგრთვე
ძალუძს შეფასებაში ცდომა)

მამრავლი :

სათანადო

მამრავლის

გამოყენება

მონაცემთა

მოცვის

ანალიზისას

მნიშვნელოვანია და აგრთვე ვარირებს დანიშნულების და ანალიზის დონის
მიხედვით. ადგილობრივ დონეზე, პროცენტი (x100= %) საუკეთესო არჩევანია,
მაშინ, როდესაც რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე მამრავლად ჯობია
გამოვიყენოთ 1000, 100000 ან 1000000. ვაქცინების ზოგადი, უმნიშვნელო
რეაქციებისთვის, რეკომენდებულია პროცენტული მაჩვენებლის გამოყენება,
ხოლო იშვიათი, მძიმე რეაქციებისას მამრავლად - 10 000, 100 000 ან 1 000 000
გამოყენება.

6.5 მონაცემთა ინტერპრეტაცია
მოცემული ანტიგენისთვის იშგამ-ის თითოეული ტიპის მოსალოდნელი
მაჩვენებლების ცოდნა მნიშვნელოვანია შეტყობინებული იშგამ-ების მიმართ
გასატარებელი საკორექციო ქმედებების გადაწყვეტილების მიღებისთვის. ასევე,
მნიშვნელოვანია შეტყობინებული სამედიცინო მოვლენისთვის ქვეყნის ფონური
მაჩვენებლების ცოდნა. ფონური მაჩვენებლების შედარება შეტყობინებულ
სამედიცინო მოვლენებთან გვეხმარება თანადამთხვეულ მოვლენებზე შესაძლო
ჰიპოთეზის განსაზღვრაში. მაგალითად, ცხელებითი კრუნჩხვები ბაქტერიული ან
ვირუსული ეტიოლოგიის ინფექციის დროს ხშირია მცირე ასაკის ბავშვთა
კონტიგენტში და ასევე, შეიძლება განვითარდეს ზოგიერთი ისეთი ვაქცინის
შემდგომ, როგორიცაა დუყტ. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, სხვა მიზეზით
გამოწვეული ცხელებითი კრუჩხვების და ანტიგენის მიღების შემდგომი
მოსალოდნელი მაჩვენებლების ცოდნა.
თუ

სიდიდეები

აჭარბებს

მოსალოდნელ
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ფონურ

მაჩვენებლებს,

მაშინ

მხედველობაში უნდა მივიღოთ ნამდვილი მატება ან სხვა დაავადებებით
განპირობებული თანადამთხვევა.

6.6 იშგამ-ის ზედამხედველობის სისტემის მუშაობის მონიტორინგი და
შეფასება
იშგამ-ის ზედამხედველობის სისტემის ფუნქციონირება საჭიროებს ყველა
დონეზე რეგულარულ გადახედვას იშგამ-ის იდენტიფიცირებისა და სწრაფად
საპასუხოდ სისტემის საკმარისი მგრძნობელობის უზრუნველყოფის მიზნით.
იშგამ-ზე ზედამხედველობის ხარისხის განსაზღვრისთვის მოწოდებული
„ზოგადი სტანდარტული“ ინდიკატორია „იშგამ-ის წლიური შეტყობინების
მაჩვენებელი წელიწადში გადარჩენილ ბავშვებში სუბნაციონალურ1/ქვეყნის
დონეზე“. გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

იშგამის ანგარიშგების კოეფიციენტი
100,000 გადარჩენილ ახალშობილზე
წელიწადში

იშგამ-ის შემთხვევების რ-ბა
სუბეროვნულ/ეროვნულ დონეზე წელიწადში

= _______________________________ X 100,000
იგივე დონეზე 1 წლამდე ბავშვთა საერთო რ-ბა
წელიწადში

შენიშვნა: შემოთავაზებული მიზანია,
სულ ცოტა, 10 ანგარიში 100 000
გადარჩენილ ბავშვზე წელიწადში. სუბეროვნული/ეროვნული ტერიტორია
განსაზღვრულია იშგამ-ზე ზედამხედველობის სისტემის ფუნქციური
საჭიროების და წესის შესაბამისად.
ზოგიერთ სხვა საკვანძო ინდიკატორებში, რომელიც ეხმარება სისტემის მუშაობის
მონიტორირებას, შედის:
1. იშგამ-ის ანგარიშგების დროულობა და სისრულე


ეროვნული დონისთვის დროულად ანგარიშგებული იშგამ-ის
შემთხვევების რაოდენობა პროცენტებში (<24 სთ შეტყობინება);



მძიმე იშგამ-ების შემთხვევების სტანდარტული ფორმების გამოყენებით
დროულად ჩატარებული კვლევის რაოდენობა პროცენტებში (<24 სთ
დაწყებიდან).

2. სპეციალური ტესტების (კლინიკური მასალა, გარდაცვალების შემთხვევებიდან
(იშგამ-ით გარდაცვლილთა შორის), ვაქცინის სინჯების ლაბორატორიული
მონაცემები)) შედეგებით დადასტურებული იშგამ-ის კვლევის დასკვნების
რაოდენობა (%);
3. რაიონებიდან მთელი დოკუმენტაციის მიღებიდან 30 დღეში დასრულებული
იშგამ-ის შემთხვევების საბოლოო კლასიფიკაციის რაოდენობა (%), იშგამ-ის
კომიტეტის მიერ მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების ჩათვლით;
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4. რეგიონებიდან ეროვნულ დონეზე ანგარიშგების შემდეგ იშგამ-ის ეროვნული
კომიტეტის მიერ განხილული იშგამ-ის შემთხვევების რაოდენობა (%);
5. იშგამ-ის ეროვნული კომიტეტის მიერ განხილულ და ინფორმაციის ნაკლებობის
გამო ვერშეფასებული იშგამ-ის შემთხვევათა რაოდენობა (%);
6. პროგრამის მიერ იშგამ-ზე პასუხი, განსაკუთრებით ისეთზე, რომელიც
პროგრამულ შეცდომასთანაა დაკავშირებული.

7. იშგამ-ის მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების მოკლე მიმოხილვა
ეს ნაწილი არის მოკლე შესავალი და მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების შემდეგ
მიზნის, პროცესის და იშგამ-ის შემთხვევის კლასიფიკაციის პრაქტიკული
მიმოხილვა.
მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასება იშგამ-ის შესახებ არსებული ინფორმაციის
სისტემატიური შეფასებაა მიღებული ვაქცინ(ებ)ის მიზეზით მოვლენის
გამოწვევის ალბათობის განსაზღვრის მიზნით. მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასებამ
აუცილებელი არ არის დაადგინოს არსებობს თუ არა განმსაზღვრელი კავშირი,
არამედ მთლიანობაში არკვევს ასოცირების ხარისხს აღრიცხულ არასასურველ
მოვლენასა და ვაქცინას/ვაქცინაციას შორის. მიუხედავად ამისა, მიზეზშედეგობრიობის შეფასება იშგამ-ის მონიტორინგის მნიშვნელოვანი ნაწილია და
ზრდის
იმუნიზაციის
ეროვნული
პროგრამისადმი
ნდობას.
მიზეზშედეგობრიობის შეფასება მნიშვნელოვანია:






ვაქცინდაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის;
იმუნიზაციაში
შეცდომასთან
დაკავშირებული
პრობლემების
იდენტიფიცირებაში;
თანადამთხვეული მოვლენის გამორიცხვისათვის;
სიგნალების გამოაშკარავება თანმიდევნების, ჰიპოთეზის შემოწმებისა და
კვლევებისათვის;
პოსტმარკეტინგული ზედამხედველობის უსაფრთხოების მონაცემებთან
პრელიცენზირების უსაფრთხოების მონაცემების ვალიდაციისთვის.

7.1 შემთხვევის შერჩევა მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასებისთვის

შემთხვევები, რომელთათვისაც მიზეზ-შედეგობრიობა უნდა დადგინდეს, მოცავს:





მძიმე იშგამ-ი
კლასტერები & მოსალოდნელზე მაღალი მაჩვენებლის/სიმძიმის მოვლენები
საეჭვო სიგნალების შეფასება
იმუნიზაციის უსაფრთხოების ეროვნული კომიტეტის მიერ მიჩნეული სხვა
იშგამ-ები (საჭიროებისას):
o იმუნიზაციაში შეცდომაზე ეჭვი
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o მნიშვნელოვანი მოვლენები აუხსნელი მიზეზით ვაქცინაციიდან 30
დღის განმავლობაში
o მშობელთა ან საზოგადოების მნიშვნელოვანი შეშფოთების
გამომწვევი მოვლენები (მაგ., ჰიპოტონიურ ჰიპორესპონსული
ეპიზოდი (ჰჰე), ცხელებითი კრუჩხვები და ა.შ.)
7.2 მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასებისთვის მომზადება
მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების წინ,





დასრულებული უნდა იყოს იშგამ-ის შემთხვევის კვლევა;
შემთხვევის ყველა დეტალი, როგორიცაა შემთხვევის აღრიცხვის ფორმა,
შემთხვევის კვლევის ფორმა (დანართი 3), შემთხვევის ავადმყოფობის
ისტორია, ლაბორატორიული ანგარიში, აუტოფსიის ანგარიში, საველე
კვლევის დეტალები, და ა.შ. ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შეფასების
დროისათვის;
უნდა არსებობდეს „შესატყვისი/ვარგისი დიაგნოზი“ რომელის მიხედვითაც
განისაზღვრება არასასურველი, შემთხვევითი ნიშანი, არანორმალური
ლაბორატორული მონაცემი ან დაავადება.

შემთხვევის შესახებ არაადეკვატური ან არასრული ინფორმაციისას, შეუძლებელია
ადეკვატური მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების განხორციელება ან მცდელობაც
კი, იშგამ-ი უნდა მიჩნეულ იქნეს არაკლასიფიცირებულად ან შეფასებას
დაუქვემდებარებლად ინფორმაციის სიმცირის გამო. მეორე მხრივ, სრული
ინფორმაციისასაც კი მკაფიო მიზეზ-შედეგობრიობის კავშირის მტკიცებულების
სიმცირის ან წინააღმდეგობრივი გვედრითი მტკიცებულების ან სხვა
შეუსაბამობების გამო იშგამ-ი შესაძლოა კლასიფიცირდეს როგორც გაურკვეველი.
მიუხედავად ამისა, ეს შეფასებები უნდა აღირიცხოს, ვინაიდან მეტი შემთხვევების
ანგარიშგებამ შესაძლოა შედეგად მიგვიყვანოს უფრო ძლიერ ნიშანთან და სანდო
ჰიპოთეზამდე, ან კავშირის უფრო ძლიერ უარყოფამდე.
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ნახ. 7.1. შემთხვევის საბოლოო კლასიფიკაცია მიზეზ-შედეგობრიობის განსაზღვის შემდეგ

A1. ვაქცინის პროდუქტთან
დაკავშირებული რეაქცია
ადეკვატური

(როგორც გამოქვეყნებულ

ინფორმაცია

დოკუმენტაციაშია)

არსებობს

A2. ვაქცინის ხარისხის
დეფექტთან
დაკავშირებული რეაქცია
A3. იმუნიზაციაში
შეცდომასთან
დაკავშირებული რეაქცია

• B1*. დროში კავშირი
თავსებადია, მაგრამ
არასაკმარისი
განმსაზღვრელი
მტკიცებულებებია
მოვლენის ვაქცინით
გამოწვევის
მიზეზობრიობისთვის
(შესაძლებელია ვაქცინასთან
დაკავშირებული ახალი
მოვლენა)

C. შემთხვევითი თანმხლები
ან აღმოცენებული
მდგომარეობა (ები) ან
ვაქცინისგან განსხვავებული
სხვა რაიმე მიზეზის
ზემოქმედებით გამოწვეული
მდგომარეობა(ები)

B2. მაკვალიფიცირებელ
ფაქტორებს მივყევართ
იმუნიზაციის
მიზეზობრიობასთან თავსებად

A4. იმუნიზაციის
განცდასთან

წინააღმდეგობრივ

დაკავშირებული რეაქცია

ტენდენციებთან

და შეუთავსებელ

ადეკვატური
ინფორმაცია

კლასიფიკაციისთვის საჭირო დამატებითი ინფორმაციის დაზუსტება

არ არსებობს

*B1: პოტენციური ნიშანი და გამოკვლევისთვის შესაძლოდ მიჩნეული

7.3 მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასების გუნდი
მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასება საქართველოში ხორციელდება იმუნიზაციის
უსაფრთხოების ეროვნული კომიტეტის მიერ, რომელიც არის:




დამოუკიდებელი
თავისუფალი მთავრობისაგან, დარგობრივი ინტერესთა კონფლიქტისგან
ცოდნის ფართო სპექტრის მფლობელი ინფექციური დაავადებების,
ეპიდემიოლოგიის, მიკრობიოლოგიის, პათოლოგიის, იმუნოლოგიის,
ნევროლოგიის და ვაქცინის პროგრამის სფეროებში.

კომიტეტს აქვს წერილობითი წესდება (ToR).
ჯამში, მძიმე შემთხვევების მიზეზ-შედეგობრიობის შეფასება საჭიროებს
ექსპერტიზის მაღალ დონეს და უნდა განხორციელდეს ექსპერტული კომიტეტის
მიერ მხოლოდ ეროვნულ დონეზე. შეფასება, ჩვეულებრივ, არ ამტკიცებს ან
უარყოფს კავშირს გვერდით მოვლენასა და იმუნიზაციას შორის. იგი
მოწოდებულია დახმარება გაწიოს ასეთი კავშირის უტყუარობის განსაზღვრაში.
განსაზღვრული მიზეზ-შედეგობრიობის კავშირის არსებობა ან არარსებობა
ხშირად ვერ დგინდება რომელიმე ცალკეული შემთხვევისათვის.
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8. ქმედება და პასუხი იშგამ-ზე
იშგამ-ზე რეაგირება შესაძლოა მოიცავდეს დაუყოვნებელ მოკლევადიან
ღონისძიებებს
ან/და
გრძელვადიან
მიმყოლ
ღონისძიებებს.
მიმყოლი
ღონისძიებები უნდა ეფუძნებოდეს კვლევების შედეგებს, მიზეზ-შედეგობრიობის
შეფასებებს
და
იმუნიზაციის
უსაფრთხოების
ეროვნული
კომიტეტის
რეკომენდაციებს.
პაციენტს უნდა მიეწოდოს შესაბამისი და დროული მკურნალობა დიაგნოზის
მიუხედევად. შემთხვევის მართვა და მიმართვა განსხვავებული იქნება
სიმძიმიდან გამომდინარე. სუსტი სიმპტომები, როგორიცაა ზომიერი ცხელება და
ტკივილი, როგორც წესი ხანმოკლე მიმდინარეობისაა და, შესაძლებელია,
იმართოს მშობელთა ინფორმირებითა და განათლებით იმუნიზაციის
განმავლობაში. თუ მშობლები დაბრუნდებიან დაწესებულებაში სამედიცინო
დახმარებისთვის, ასეთი შემთხვევები ექვემდებარება სტანდარტული ფორმით
დოკუმენტირებას
და
შეტყობინებას.
პაციენტის
ჰოსპიტალიზაციის
საჭიროებისთვის უნდა არსებობდეს დროული და სათანადო რეფერალის
უზრუნველყოფის სისტემა.
ცხრილი 8.1
ღონიძიებები

კვლევის/მიზეზ-შედეგობრიობის

იშგამ-ის ტიპი

შეფასების

შემდეგ

საჭირო

მომდევნო ღონისძიებები

ვაქცინასთან
დაკავშირებული
რეაქცია

თუ არსებობს კონკრეტული ვაქცინისთვის ან სერიისთვის
მოსალოდნელზე მაღალი მაჩვენებელი, გამოთხოვილ უნდა
იქნას ინფორმაცია მწარმოებლისგან და ჩატარდეს
კონსულტაცია
ჯანმო-ს
ქვეყნის
ოფისთან,
რათა
განიხილოს:
 სერიის ამოღების საკითხი;
 კვლევა მწარმოებელთან ერთად;
 ვაქცინის სხვა მწარმოებლისგან მიღების შესაძლებლობა.

იმუნიზაციაში
შეცდომასთან
დაკავშირებული

შეცდომის მიზეზის გასწორება, რაც შეიძლება იყოს ერთერთი ქვემოჩამოთვლილიდან:
 ვაქცინის მომარაგებითვის ლოჯისტიკაში ცვლილება;
 ჯანდაცვის დაწესებულებაში პროცედურების
ცვლილება;
 ჯანდაცვის პერსონალის ტრენირება;
 ზედამხედველობის გაძლიერება.
რა ღონისძიებებიც არ უნდა გატარდეს, მნიშვნელოვანია
მონაცემების
შემდგომი
განხილვა
იმუნიზაციაში
შეცდომასთან დაკავშირებული მოვლენის გამოსწორების
შესამოწმებლად.
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თანადამთხვეული
მოვლენა

ძირითადი მიზანია წარმოჩნდეს მტკიცება, რომელიც
აჩვენებს, რომ იშგამ-ი არ არის ვაქცინასთან ან
იმუნიზაციაში შეცდომასთან დაკავშირებული რეაქცია, და
რომ ყველაზე მეტად სავარაუდო ახსნა დროში კავშირია
მოვლენასა და ვაქცინას/ვაქცინაციას შორის.
ამ დროს კომუნიკაცია, შესაძლოა, პრობლემური იყოს,
ვინაიდან მოსახლეობაში უკვე გავრცელებულია რწმენა,
რომ მოვლენა იმუნიზაციამ გამოიწვია.
ზოგჯერ, შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს მომავალში
ექსპერტული კვლევის ჩატარება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ
ეს
მოვლენა
მართლაც
თანადამთხვეული
იყო.
თანადამთხვეული
მოვლენებს,
იშგამ-ზე
მცდარად
მიკუთვნების გამო, შეუძლია მნიშვნელოვანი ზიანი
მიაყენოს იმუნიზაციის პროგრამას.

მოვლენ(ებ)ის ხასიათიდან, ჩართული ადამიანების რაოდენობიდან და
საზოგადოების აღქმიდან გამომდინარე შესაძლოა ჩატარდეს კვლევა. ზოგადად,
არ არის სასურველი იმუნიზაციის პროგრამის შეჩერება კვლევის დასრულების
მოლოდინში. თუ იშგამ-ის მიზეზ-შედეგობრიობა არ არის დადგენილი გამომდინარე მოვლენის ხასიათის, ხარისხისა და ხანგრძლივობიდან - შესაძლოა
საჭირო გახდეს შემდგომი კვლევა ან ეპიდემიოლოგიური შესწავლა. თუმცა, უნდა
ვაღიაროთ, რომ ზოგიერთი შემთხვევისას ვაქცინასთან კავშირი ვერასოდეს
იქნება ნათელი.
კომუნიკაციადა ტრენინგი ორი მნიშვნელოვანი მიმყოლი ღონისძიებაა, რომელსაც
გრძელვადიანი შედეგი აქვს.

9: კომუნკაცია და მედიამენეჯმენტი
9.1. რისკ-კომუნიკაცია
კომუნიკაცია მონაწილე მხარეებს აძლევს კვლევის თითოეულ ეტაპის პროცესის
შესახებ
ინფორმაციას.
ცალკეულ
ინტერესთა
ჯგუფების
და
მათი
წარმომადგენლების იდენტიფიცირება უნდა შეადგენდეს ზოგადი კომუნიკაციის
სტრატეგიის ნაწილს. გადაწყვეტილებები - „რა“, „ვინ“ და „როგორ“ ჩათვლით უნდა იყოს ზოგადი კომუნიკაციის სტრატეგიის ნაწილი.
გაუმჯებესებული კომუნიკაციის საჭიროება
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ვაქცინების და იმუნიზაციის პროგრამის გამო მღელვარება ხშირად მატულობს
ფართო საზოგადოების წევრებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების
მხრიდან. ეს განცდები შესაძლოა სერიოზული იყოს და ხშირად - უადგილო.
ქვედა გრაფიკი (ნახ 9.1) უჩვენებს ფაქტორებს, რომლებსაც შეუძლიათ
საზოგადოებრივი მღელვარების, და შედეგად, ვაქცინების უსაფრთხოებაზე
რაოდენობრივი, ხარისხობრივი და მიზნობრივი კომუნიკაციის გაუმჯობესების
აუცილებლობის გამოწვევა.
ნახ 9.1 საზოგადოებრივი განცდების გამომწვევი ფაქტორები

პრობლემები ეფექტური კომუნიკაციისთვის

პრობლემები, რომლებიც აუცილებელია დაიძლიოს ეფექტური კომუნიკაციისას,
მოიცავს:
•
•
•
•
•

ბავშვთა ინფექციების რაოდენობაში იმუნიზაციით მართვადი ინფექციური
დაავადებებით გარდაცვალების შემცირების საკითხი;
მშობლები მიიჩნევენ, რომ ინფექციური დაავადებები წარსულს ჩაბარდა;
ახალი ვაქცინების დანერგვასთან დაკავშირებული ინფორმაცის ნაკლებობა;
მასკამპანიები ან იმუნიზაციის დამატებითი აქტივობები (იდა);
ტრანსპარანტულობისა და ანგარიშგების აუცილებლობა.
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9.2 კომუნიკაცია პაციენტებთან, მშობლებთან ან მეურვეებთან და
საზოგადოებასთან
მშობლებთან, საზოგადოების სხვა წევრებთან, სამედიცინო პერსონალსა და
მედიასთან კომუნიკაციის წარმოება საჭიროა ნებისმიერი გარემოებისას. ისინი
უნდა იყვნენ ინფორმირებული გამოკვლევების, შედეგების და იშგამ-თან
დაკავშირებით უკვე განხორციელებული ან განსახორციელებელი ქმედებების
შესახებ. საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ მხარეებთან იშგამ-ის გამო
კომუნიკაციისას უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმუნიზაციის სარგებლის
ხაზგასმა.
ვაქცინის რეციპიენტებთან (პაციენტები, კლიენტები) ან მშობლებთან და
მომვლელებთან, საზოგადოებასა და სამედიცინო პერსონალთან კომუნიკაციისას
გასათვალისწინებელი საკვანძო საკითხებია:










პაციენტების, მშობლების ან მეურვეების და მათი განცდების ემპათიური
მოსმენა;
პაციენტების, მშობლების ან მეურვეების დამშვიდება და თანადგომა ცრუ
დაპირებების მიცემის გარეშე;
საჭიროების
შემთხვევაში,
პაციენტებისთვის,
მშობლებისა
და
მეურვეებისთვის დახმარების გაწევა ჰოსპიტალიზაციაში;
მშობლებთან, მომვლელებთან ან მეურვეებთან ხშირი ურთიერთობა
პაციენტის ჯანმრთელობის მიმდინარეობის შესახებ;
პაციენტების, მშობლების ან მეურვეების, საზოგაროების, სამედიცინო
პერსონალისა და ჟურნალისტებისთვის გვერდით მოვლენებზე
საინფორმაციო ბიულეტენის მომზადება;
სამედიცინო პერსონალს, საზოგადოებასა და მედიას შორის კავშირის
დამყარება და შენარჩუნება;
ცალკეული პაციენტის, მშობლის და მეურვების ინფორმირება შესაძლო
გვერდით მოვლენებისა და მათი მართვის შესახებ;
კვლევის პერიოდში პაციენტთან, მშობელსა ან მეურვესთან და
საზოგადოებასთან უწყვეტი ურთიერთობა ვაქცინის რისკი-სარგებელის
გაცნობიერების უზრუნველსაყოფად.
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9.3 სამედიცინო პერსონალის როლი საზოგადოებასთან იშგამ-ზე
კომუნიკაციაში
იშგამ-ს ძალუძს გავლენის მოხდენა მთელ რუტინულ იმუნიზაციის პროგრამასა
და, ასევე კამპანიებზე. სამედიცინო ჩარევის საჭიროების შემთხვევაში, იგი უნდა
ჩატარდეს დაუყოვნებლად. იშგამ-ზე დათრგუნულ ანგარიშებს ან დაყოვნებულ
რეაგირებას
შეუძლია
იმუნიზაციის
პროგრამისთვის
მნიშვნელოვანი
გრძელვადიანი ზიანის მიყენება. არასასურველ გვერდით მოვლენებთან
დაკავშირებული გზავნილები სწრაფად უნდა იქნას გავრცელებული ჭორების
თავიდან აცილების მიზნით.
თუკი იშგამ-ი მოხდა, პასუხები უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკომუნიკაციო
ელემენტებს:
•
•

•

•
•

•
•
•

დაუყოვნებელი დაკავშირება სამინისტროსა და სხვა მაღალი თანამდებობის
პირებთან;
ფაქტობრივი ინფორმაციის მიწოდება მშობლებისათვის. გახსოვდეთ, რომ
ზოგიერთმა მშობელმა შესაძლებელია თავად დაიწყოს ინფორმაციის
მოძიება და თქვენ შესაძლოა დაკარგოთ ნდობა, თუ არ მიაწვდით სარწმუნო
და ტექნიკურად დასაბუთებულ პასუხს. საზოგადოებას და სხვა
დაინტერესებულ მხარეებს აქვთ უფლება იცოდნენ ზუსტად რა მოხდა;
მშობლების, მომვლელების და პაციენტების დარწმუნება, რომ საჭირო
ზომების
გატარება
მიმდინარეობს
და
ყოველთვის
იქნებიან
ინფორმირებული მათ მიმდინარეობაზე;
კვლევის შედეგების მიწოდება პროგრამის და ისპ მენეჯერებისათვის ყველა
დონეზე;
იშგამ-ი თუ გამოწვეულია იმუნიზაციაში დაშვებული შეცდომით,
მიაწოდეთ საზოგადოებას ინფორმაცია მსგავსი მოვლენების მომავალში
პრევენციისათვის გადადგმული ნაბიჯების თაობაზე;
რადიოთი და ტელევიზიით გაავრცელეთ ოფიციალური ინფორმაცია
მოვლენის შესახებ და გამოაქვეყნეთ იგი გაზეთებში;
ეს გზავნილი გაიმეორეთ ყველა შიშის გასაფანტად;
მუდმივად დაარწმუნეთ საზოგადოება ვაქცინების უსაფრთხოებაში.

9.4 კომუნიკაცია ჯანდაცვის სხვა სპეციალისტებთან






ყველა დონის ჯანდაცვის ჩართულ ორგანოებს შორის კომუნიკაცია;
მათი ცოდნის, შესაძლებლობების, ჩვევების და მოქმედებების
გაძლიერება;
გააცანით მათ კვლევის პროცესის სიახლეები და შედეგები;
დაარწმუნეთ პერსონალი იმუნიზაციის პროგრამის, ვაქცინის ხარისხისა
და მათ მიერ მიწოდებული მომსახურების მუდმივ სანდოობაში;
არ დაადანაშაულოთ ჯანდაცვის მუშაკი, ფოკუსირდით ეროვნული
პროგრამის კორექტირებასა და ხარისხზე;
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9.5 კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან
ვაქცინის
უსაფრთხოებაზე
ინფორმაცია
საჭიროებს
გაზიარებას
სხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან სწორი ინფორმაციის გავრცელების გარანტირების
მიზნით და ამგვარად, იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამის შეუფერხებელი
ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. ქვევით ჩამოთვლილი დაინტერესებული
მხარეების საჭიროებიდან გამომდინარე, საწყის ეტაპზე უნდა იქნას მიწოდებული
წინასწარი ინფორმაცია და მოგვიანებით ეტაპზე, კვლევისა და მიზეზშედეგობრიობის შეფასების დასრულების შემდეგ - საბოლოო ანგარიში.
დაინტერესებული მხარეებია:








სსიპ წამლის სააგენტო;
იმუნიზაციის უსაფრთხოების ეროვნული კომიტეტი;
პოლიტიკოსები;
პროფესიული ასოციაციები;
უნივერსიტეტები და საავადმყოფოები;
საერთაშორისო სააგენტოები და განვითარების პარტნიორები;
მწარმოებლები;

9.6 კომუნიკაცია მედიასთან
მედია მნიშვნელოვანი არხია საზოგადოების ინფორმირებისა და ვაქცინებისა და
იმუნიზაციისადმი მისი ხედვის და დამოკიდებულების ფორმირებისათვის, მათ
შორის განსაკუთრებით პერიოდული მასობრივი კამპანიებისადმი. ოჯახებისა და
თემების იმუნიზაციის სერვისის მიღების მოტივირებისათვის მედიასთან
გრძელვადიანი პარტნიორობის დამყარებასა და იმუნიზაციის, მისი სარგებლის
შესახებ საზოგადოების რეგულარულ ინფორმირებას საკვანძო როლი ენიჭება.
წინასწარი მომზადება

მედიასთან ეფექტური კომუნიკაცია მოიცავს ადგილებზე პარტნიორობის გეგმის
შედგენას, ტრენირებული პერსონალის, ბიუჯეტის და იშგამ-ის გარშემო
პოტენციურ საკითხებზე პრაქტიკული პასუხების ეფექტურ კოორდინაციას.
ეფექტური კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს იმუნიზაციის კამპანიის დაწყებამდე,
როგორც რუტინული იმუნიზაციის პროგრამის მხარდამჭერი მიმდინარე
კომუნიკაციის ნაწილი.
A ჟურნალისტთა მონაცემთა ბაზები

უკიდურესად მნიშვნელოვანია არსებობდეს ჯანდაცვასთან შეხებაში მყოფი
ჟურნალისტების (ადგილობრივი, ეროვნული, საერთაშორისო) მონაცემთა ბაზები
(როგორც ქაღალდის მატარებელზე, ისე ელექტრონული სახით) საკონტაქტო
ინფორმაციით, რათა საჭიროებისას მოხდეს მათთან დაკავშირება და
ინფორმირება იშგამ-ის გარემოებების შესახებ.

65

საინფორმაციო პაკეტი:

ნებისმიერი გეგმების, პროგრამების და გადაწყვეტილებების შესახებ მედიის
ინფორმირება სიახლეების მუდმივი მიწოდებით ელექტრონულად ან ბეჭდური
ფორმით. ჯანმრთელობისათვის იმუნიზაციის სარგებლის და მისი გლობალური
და ეროვნული შედეგის მიმართ მედიის მგრძნობელობის ამაღლება. ინფორმაციის
თვიურად და კვარტალურად განახლება ა. განახლებული საინფორმაციო პაკეტის
მიწოდება ზოგადად იმუნიზაციაში, კონკრეტულ დაავადებაზე და იშგამ-ზე
ხშირად დასმული კითხვების (ხდკ-ები) დოკუმენტებთან (საინფორმაციო
ბიულეტენი ან ტექნიკური ცნობა კონკრეტული დაავადების შესახებ და სხვა)
ერთად.
პრესრელიზის შემუშავება:

პრესრელიზი კონკრეტულად უნდა პასუხობდეს ჟურნალისტების კითხვებს:








ვინ არის დაზარალებული / ვინ არის პასუხისმგებელი?
რა მოხდა?
რა კეთდება?
სად მოხდა?
როდის მოხდა?
რატომ მოხდა?
კიდევ მოხდება?

პრესრელიზში მითითებული უნდა იყოს იშგამ-ის კოორდინატორი პირ(ებ)ის
სახელი და საკონტაქტო დეტალები და ასევე, ოფიციალური სპიკერ-პირის სახელი
და საკონტაქტო დეტალები მომავალში ჟურნალისტებში დამატებითი კითხვების
გაჩენისას.
სპიკერ-პირის სისტემა:

რაიონული დონე მედიისთვის ინფორმაციის მიმწოდებელი პირველი
ავტორიტეტული ორგანოა. ამ მიზნისთვის რაიონის სჯდ სამსახურია
პასუხისმგებელი იშგამ-ზე მედიასთან, საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ
მხარეებთან კომუნიკაციაზე. ეს ამცირებს სხვადასხვა წყაროდან მომდინარე
წინააღმდეგობრივი გზავნილების გავრცელების შესაძლებლობას. მედიასთან
კონტაქტისთვის სჯდ-ს განსაზღვრული წარმომადგენელი უნდა ფლობდეს ყველა
მნიშვნელოვან ინფორმაციას.
საორიენტაციო სამუშაო შეხვედრები და გასვლითი ვიზიტები მედიისთვის:

ჟურნალისტებისათვის რეგულარული საორიენტაციო სამუშაო შეხვედრები და
გასვლითი ვიზიტები ეხმარება მათ უკეთ გაიგონ იმუნიზაციის უპირატესობები
და ასევე, იმუნიზაციის პროგრამის სირთულეები. აღნიშნული იძლევა იმ
კითხვებისა და ინტერესების წინასწარ განსაზღვრის საშუალებას, რომლებიც
კონკრეტულად შეიძლება გაუჩნდეს ჟურნალისტებს.
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მედიამენეჯმენტი იშგამ-ის კრიზისის დროს

მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული იშგამ-ი დეტალურად უნდა იქნას
გამოკვლეული, ყველა იშგამ-ი, შესაძლოა, არ იყოს კრიზისული. კრიზისი უფრო
მეტად წარმოიშობა უმოქმედობიდან, და არა იშგამ-ისთვის შესაბამისი
ღონისძიებების გატარებისას.
მედიის მონიტორინგი:

როდესაც იშგამ-ი წარმოიშვება, საჭიროა მედიაზე მონიტორინგი მათგან
რეპორტირებული ინფორმაციის სარწმუნოების უზრუნველყოფის მიზნით. იშგამის კომიტეტმა ძალზე სწრაფად უნდა იმოქმედოს ნებისმიერი უზუსტობის
გასასწორებლად. მან უნდა გაატაროს შემდეგი გადაუდებელი ღონისძიებები:








ჭორების ანალიზი, მისი დონე და ზიანის მიმყენებელი პოტენციალი;
გაცემული პასუხის შედეგად სიტუაციის შესაძლო განვითარების
განჭვრეტა;
რეპორტაჟის მარტივ შეცდომასთან მარტივი გადაჭრით გამკლავება. თუ
ეს იზოლირებული შეცდომაა, უნდა გაკეთდეს თავაზიანი ზარი
რეპორტიორთან და გამოიხატოს მზადყოფნა მის დასახმარებლად სწორი
მონაცემების და ფაქტების შეთავაზებით ახლაც და მომავალშიც;
თუ ჭორი შემოფარგლულია მცირე აუდიტორიით, იგი უნდა გასწორდეს
მხოლოდ ამავე ჯგუფში. თუ შეცდომა ფართოგავრცელებისაა, შესაძლოა
საჭირო გახდეს პრესკონფერენციის მოწვევა სწორი ფაქტების
წარსადგენად მანამ, ვიდრე ის მოიტანდეს მომავალ ზიანს;
დაგეგმოს მომავალი ჭორების პრევენცია;

პრესრელიზის მომზადება:

ეფექტური პრესრელიზი უნდა მოიცავდეს მოვლენის სრულ ანგარიშს მისი
კონტექსტის ფარგლებში (მაგ.: იშგამ-ის ცალკეული შემთხვევა თუ კლასტერი თუ
თანადამთხვეული მოვლენა). პრესრელიზში უნდა იყოს:








გატარებული ან დაგეგმილი ქმედებების (ისეთი როგორიცაა იშგამგამოკვლევა) სქემა;
მოვლენის
მიზეზის
(მაგრამ
მხოლოდ
მაშინ,
როდესაც
ის
დანამდვილებითაა ცნობილი) აღწერილობა;
მტკიცება, რომ გამოსაწორებელი ქმედებები განხორციელდა ან
განხორციელდება;
რომელიმე შესაბამის პუბლიკაციაზე, ვიდეო მასალსა ან ვებგვერდზე
დაყრდნობა;
გამომგზავნის სახელი და სპიკერ-პირის რეკვიზიტები;
მასალა არაუმეტეს ერთი გვერდისა (400-500 სიტყვა მაქსიმუმ);
მოკლე წინადადებები (არაუმეტეს ორი ხაზისა);
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საკვანძო თანამდებობის პირების ციტატების გამოყენება შესაძლებელია მათგან
ნებართვის შემდეგ. ციტატები უნდა იყოს პოზიტიური და შეიცავდეს საკვანძო
გზავნილებს.
პრესკონფერენციის მოწვევა:

პრესკონფერენცია შესაძლებელია საჭირო გახდეს, თუ იშგამ-ი ფართოდ
გავრცელდა და არსებობს ზუსტი ფაქტების მიწოდების და ამბის დესენსაციის
საჭიროება. პრესკონფერენცია საშუალებას იძლევა ყველა ჟურნალისტს ჰქონდეს
ერთნაირი ინფორმაცია, რის შედეგადაც ნაკლებსავარაუდოა, რომ მოვლენა
გახდება
„სენსაციური“.
პრესკონფერენციისათვის
მზადებისას
გასათვალისწინებელია შემდეგი ნაბიჯები:
 იშგამ-ს კომიტეტი წამყვანია და აგრეთვე, განსაზღვრავს ვინ დაეხმარება
პრესკონფერენციას;
 თუ კი არსებობს პანელის სხვადასხვა წევრი, წინასწარ უნდა შეთანხმდეს
საკვანძო მესიჯ(ებ)ი იშგამ-ზე კითხვებისთვის;
 წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული თითოეული წევრის როლი, იმ
კითხვების ტიპების (მედია, პოლიტიკური, ა.შ.) ჩათვლით, რომლებსაც
ცალკეული წევრი უკეთ გაართმევს თავს;
 პრესკონფერენციისას პანელის წევრებმა თავი უნდა აარიდონ ურთიერთწინააღმდეგობრივი პოზიციების დაფიქსირებისას, გარდა რაიმე არასწორად
თქმულის დამატებითი განმარტების საჭიროებისა;
 მზადყოფნაში უნდა იყოს მედიანაკრები და გაზიარდეს ჟურნალისტებთან.
მედიანაკრები შესაძლოა შედგებოდეს არსებითი ინფორმაციის შემცველი
პრესრელიზის, დამატებითი საცნობარო ინფორმაციის, სარგებლის და
იმუნიზაციაზე ხშირად დასმული კითხვების ნაკრებისგან.

9.7 პოსტ იშგამ-ის მედია მენეჯმენტი
მედიისთვის დაპირებების შესრულება:

თუ გაცემული იყო დაპირება, რომ მედია კვლევის შედეგების შესახებ იქნებოდა
საქმის კურსში, დარწმუნდით, რომ დათქმული ვადისათვის მათ მიეწოდათ
სიახლეები. თუ შედეგები გადავადდა, უზრუნველყავით მედიის ინფორმირება,
რადგან ისინი პასუხების მოლოდინში იქნებიან.
პასუხგაუცემელ კითხვებზე პასუხების მიწოდება:

პრესკონფერენციის განმავლობაში, თუ კითხვას პასუხი ვერ გაეცა რაიმე მიზეზის
გამო - მაგალითად, მონაცემების არარსებობის გამო, ან კითხვაზე საპასუხოდ
თქვენი მოუმზადებლობის გამო - დაუბრუნდით მედიას პასუხებით რაც
შეიძლება სწრაფად.
მედიისთვის ინფორმაციის მიწოდება მოვლენების განვითარებაზე

თუ რაიმე გადაწყვეტილება ან ქმედება ხორციელდება უმაღლეს დონეებზე იშგამის შემდეგ ან კვლევის განმავლობაში და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს მის
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შესახებ, მიაწოდეთ ინფორმაცია პრესრელიზის ან დოკუმენტის ასლის სახით.
იმუნიზაციის ეროვნული ვებგვერდი www.ncdc.ge შესაძლებელია გამოყენებული
იყოს როგორც შესანიშნავი ინტერფეისი მედიისთვის სიახლეების მისაწოდებლად.

9.8რეაგირება ჭორებისა და დეზინფორმაციის გავრცელებაზე
იმუნიზაციის კონტექსტში, ჭორები განისაზღვრება როგორც გადაუმოწმებელი
მტკიცებულება, რომელიც ვრცელდება, ან შეტყობინება მისი ჭეშმარიტების
დამადასტურებელი ფაქტების გარეშე. იმუნიზაციის შესახებ ჭორები და
დეზინფორმაცია იმუნიზაცის პროგრამის წარმატებისთვის ყველაზე სერიოზულ
საშიშროებათაგანია. თუკი ჭორები დაიწყო, მათი შეჩერება ძალზე ძნელი იქნება.
ჭორების რამოდენიმე მაგალითი:




„ვაქცინები კონტრაცეპტივებია მოსახლეობის საკონტროლოდ ან
კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის შესამცირებლად“;
„ვაქცინები კონტამინირებულია შიდსის ვირუსით ან ძროხის ცოფით“;
„ბავშვები კვდებიან ვაქცინების მიღების შემდეგ“;

ჭორის შემოფარგვლას და შეჩერებას თუ ვერ ახერხებთ, ეს საკითხი რაც შეიძლება
სწრაფად უნდა გადასცეთ თქვენს უფროსებს. თქვენ გესაჭიროებათ მათი
ხელმძღვანელობით მუშაობა - ღონისძიებების გატარება შეიძლება საჭირო გახდეს
ეროვნულ დონეზე. ჭორების შედეგები შესაძლოა იყოს სერიოზული და,
შეუკავებლობისას, ძალუძთ სწრაფი განვრცობა თქვენი არეალის ფარგლებს
გარეთ.

ჭორების გავრცელებული მიზეზები






არაადეკვატური ინფორმაციის გაცვლა სამედიცინო მომსახურების
მიმწოდებლების მხრიდან ან
ვაქცინის ეფეტურობასა და კალენდარზე მართებული ინფორმაციის
მიწოდებაში ჩავარდნა;
მზრუნველებში ინფორმაციის ცოდნის და გააზრების გადამოწმების
შეუძლებლობა;
მომხმარებლებისგან კითხვების დასმის შესაძლებლობის არ არსებობა;
მშობლების/მზრუნველების ნეგატიური დამოკიდებულება იმუნიზაციის
სერვისის მიმართ;

ა) რა უნდა გააკეთოთ ჯანდაცვის დაწესებულებაში
თქვენი ზემდგომის ხელმძღვანელობის ქვეშ:


საზოგადოებრივი
აზრის
საკვანძო
შემქმნელებთან
(პოლიტიკოსები,
ტრადიციული და რელიგიური ლიდრები, სოციუმის ლიდერები, მედიცინის
სხვა მუშაკები) შეხვედრა;
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პირებისთვის/ჯგუფებისთვის
შეხვედრების
ორანიზება
კომფორტულ
ადგილებში, სადაც შეკითხვების მოურიდებლად დასმის საშუალებაა;



თუ პასუხი გაიცემა ეროვნული(ცენტრალური) მასმედიიდან, წაახალისეთ
საზოგადოების წევრები უყურონ და ისაუბრონ მის შესახებ;

ბ) რჩევები


დაუყოვნებელი რეაგირება და თქვენი მიმდინარე ღონისძიებების ადაპტირება
სწრაფი პასუხის მისაცემად;



თქვენს საზოგადოებასთან მყარი თანამშრომლობის და ნდობის წინასწარი
ჩამოყალიბება (რელიგიური, სოციალური და მედია ჯგუფები);



ნათელი და თანმიმდევრული გზავნილების გაცემა;
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დანართი 1 იშგამ-ის სასწრაფო შეტყობინების სტანდარტული ფორმა
იშგამის საიდენტიფიკაციო #:
იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენების შეტყობინების
ფორმა
*პაციენტის გსმ:

*შემტყობინებელი პირის გსმ

*პაციენტის სრული მისამართი:

დაწესებულება/ თანამდებობა/ განყოფილება/ მისამართი:

ტელეფონი:
სქესი: მამრ.

მდედრ.

*დაბადების თარიღი (დღე/თვე/წელი) __ __ / __ __ / __ __

ტელ. და ელ-ფოსტა

ან ასაკი იშგამის განვითარებისას: __ __ წელი __ __ თვე __ __

ჯანდაცვის სისტემისთვის შეტყობინების თარიღი
(დღე/თვე/წელი): __ __/__ __/ __ __

დღე

ან ასაკობრივი ჯგუფი: < 1 წელი

1-5 წელი

>5 წელი

მიმდინარე თარიღი:

*სერიის/პარტიი
ს ნომერი

ვარგისიანობ
ის ვადა

__ __/__ __/ __ __

დაწესებულების სახელი (ან ამცრელი პუნქტი):

ვაქცინა
*შეყვანილი
ვაქცინების
დასახელებ
ა

*აცრის
თარიღი

*აცრის
დრო

დოზა
(მაგ., 1ელი, მე2 და ა.შ)

გამხსნელი

*არასასურველი მოვლენა(ები)

*სერიის/პარტი

ის ნომერი

ვარგისიან
ობის ვადა

აღწერეთ იშგამ (ნიშნები და სიმპტომები):

□ მძიმე ადგილობრივი რეაქცია:
□> 3 დღე □უახლოესი სახსრის საზღვრებს გარეთ
□ ფებრილური □ აფებრალური
□ კრუნხვა
□ ტოქსიური შოკის სინდრომი
□ აბსცესი
□ თრომბოციტოპენია
□ სეფსისი
□ ანაფილაქსია
□ ენცეფალოპათია
□ ცხელება ≥ 380C
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აღდგენი
ს
თარიღი

□ სხვა (მიუთითეთ) .........................................................
იშგამის განვითარების თარიღი (დღე/თვე/წელი): __ __/__ __/ __
__
__ __ სთ. __ __ წთ.
პაციენტი ჰოსპიტალიზებული იყო? □ დიახ □ არა
სამედიცინო დახმარებისთვის პაციენტის მიმართვის თარიღი
(დღე/თვე/წელი):
__ __ / __ __ / __ __

*შემთხვევა სერიოზულია?

დიახ / არა
თუ დიახ: □ სიკვდილი; □ სიცოცხლისთვის საფრთხის შემქმნელი; □ ინვალიდობა; □ ჰოსპიტალიზაცია; □
თანდაყოლილი ანომალია
*გამოსავალი:
□ გამოჯანმრთელების პროცესში □ გამოჯანმრთელებული □ გამოჯანმრთელდა გართულებებით □ არ გამოჯანმრთლდა
□ უცნობია □ გარდაიცვლა; თუ გარდაიცვალა, მიუთითეთ თარიღი (დღე/თვე/წელი): __ __ / __ __ / __ __ აუტოფსია
ჩატარდა? □ დიახ □ არა □ უცნობია
წარსულის სამედიცინო ანამნეზი (ანალოგიური რეაქციების ეპიზოდების და სხვა ალერგიების ჩათვლით), თანმხლები
მედიკამენტოზური მკურნალობა და სხვა აქტუალური ინფორმაცია (მაგ., სხვა შემთხვევები). საჭიროებისას გამოიყენეთ

დამატებითი ფურცელი:
ივსება გადაწყვეტილების მიღების პირველად დონეზე
კვლევა საჭიროა? დიახ არა

თუ დიახ, მიუთითეთ დაგეგმილი კვლევის თარიღი
(დღე/თვე/წელი):
__ __ / __ __ / __ __

ივსება ეროვნულ დონეზე
ეროვნულ დონეზე შეტყობინების მიღების თარიღი:
(დღე/თვე/წელი):
__ __ / __ __ / __ __

იშგამ-ის გლობალური უნიკალური საიდენტიფიკაციო
ნომერი :

კომენტარები:

*აუცილებელი შესავსები ველები
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დანართი 2. შეტყობინებას დაქვემდებარებული იშგამ-ების ჩამონათვალი
1. მძიმე ადგილობრივი რეაქციები
აბსცესი ინექციის ადგილზე
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ბაქტერიული
სტერილური
ლიმფადენიტი (ჩირქოვანი ლიმფადენიტის
ჩათვლით
ლიმფადენოპათია/ადენოპათია
მძიმე ადგილობრივი რეაქცია
2. მძიმე რეაქციები ცნს-ის მხრიდან
მწვავე დამბლა
ვაქცინაასოცირებული პარალიზური
პოლიომიელიტი
გბს
ენცეფალოპათია
ენცეფალიტი
მენინგიტი
მხრის ნევრიტი
კრუნჩხვები
ფებრილური
აფებრილური
3. სხვა გართულებები
ალერგიული რეაქციები
ანაფილაქტოიდური რეაქცია
(ჰიპერმგრძნობელობის მწვავე რაექცია)
ანაფილაქსიური შოკი
ართრალგია/ართრიტი
პერსისტირებადი
ტრანზიტორული
გენერალიზებული ბცჟ - ინფექცია
ცხელება (მსუბუქი; მძიმე; ძალზე მაღალი;
დაუზუსტებელი)
ჰიპოტენურ-ჰიპორესპონსური ეპიზოდი (ჰჰე)
(შოკი, კოლაფსი)
ოსტეიტი/ ოსტეომიელიტი
უწყვეტი შეუჩერებელი ტირილი
სეფსისი
ტოქსიური შოკის სინდრომი
თრომბოციტოპენია
ნაწლავის ინვაგინაცია/ სისხლიანი განავალი
ოკულორესპირატორული სინდრომი (ორს)
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დანართი 3. სავალდებულო კვლევას დაქვემდებარებული სერიოზული იშგამების ჩამონათვალი
1
2
3
4

გარდაცვალება
ჰოსპიტალიზაცია
ინვალიდობა, თანდაყოლილი ანომალია
სხვა მძიმე და უჩვეულო მოვლენა
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დანართი 4. იშგამ-ის ეპიდკვლევის ფორმა
(მხოლოდ სერიოზული აცრის შემდგომ განვითარებული მოვლენისათვის - სიკვდილი / ინვალიდობა / ჰოსპიტალიზაცია
/ კლასტერი)

მხარე __ __ __ __ __ __

რაიონი/ქალაქი __ __ __ __ __ __

სოფელი

შემთხვევის ID

ვაქცინაციის ადგილი
(☒):

☐სახელმწიფო დაწესებულება ☐ კერძო
დაწესებულება

☐ სხვა

დაწესებულების
სახელი
სასწრაფო შეტყობინების თარიღი:

რიცხვი/ __ __ __

თვე/ __ __ __

წელი / __ __ __

კვლევის ჩატარების თარიღი:

რიცხვი/ __ __ __

თვე/ __ __ __

წელი / __ __ __

I. საპასპორტო მონაცემები
გვარი/ __ __ __ __ __

სახელი / __ __ __ __ __

დაბადების თარიღი:

რიცხვი/ __ __ _ თვე/ __ __ __ წელი / __ __
__

სქესი:

მამრ,

მდედრ.

მამის სახელი / __ __ __ __ __
ან ასაკი / __ __ __ __

პირადი ნომერი

მისამართი:

ტელეფონის ##:

II. ინფორმაცია ბავშვის ჯანმრთელობის შესახებ იმუნიზაციამდე
ბავშვის გავნითარების ისტორიის (ფ # 112) ##:
წარსულში მსგავსი მოვლენის ისტორია :

დიახ / არა / უცნობია

გაისინჯა თუ არა ექიმის მიერ ბავშვი აცრის წინ:

დიახ / არა / უცნობია

თუ კი, ტემპერატურა აცრის წინ (მიუთითეთ):

__ __ __ __

ინდივიდუალური თავისებურებები ჩვილებისათვის:
მშობიარობა (☒)

☐ სრული ვადა

☐ დღენაკლული ☐ ნაგვიანევი

☐ ფიზიოლოგიური ☐ საკეისრო
(ჩამოთვალეთ):
წინმსწრები (30 დღე) დაავადება / თანდაყოლილი დარღვევები:

ახალშობილის წონა: __
__

☐ ჩარევით ☐ გართულებებით
დიახ / არა / უცნობია

თუ დიახ:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________
____________
ბოლო გადატანილი დაავადება, ხანგრძლივობა და თარიღი :
____________________________________________________________________
______
წინამორბედ ვაქცინაცია(ებ)ზე არასასურველი მოვლენა:
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დიახ / არა / უცნობია

ბოლო 30 დღის განმავლობაში ჰოსპიტალიზაციის ისტორია,

დიახ / არა / უცნობია

რა მიზეზით _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________ ___________________________________________________
____________
ალერგიული ხასიათის დაავადებები:
კრუნჩხვა ანამნეზში:

დიახ / არა / უცნობია

დიახ / არა / უცნობია

თუ დიახ: ფებრილური

ამჟამად პაციენტი თანმხლებ მკურნალობაზეა?

აფებრილური

დიახ / არა / უცნობია

თუ კი, წამლის სახელი, დანიშნულება, დოზები და მკურნალობის ვადები:
__

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __
__ __
დამატებითი ინფორმაცია (ახლო კონტაქტი ინფექციურ ავადმყოფთან და სხვ.):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __
__ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __
__ __
რაიმე დაავადებაზე (იშგამ-ისთვის შესაბამისი) ან ალერგიაზე ოჯახური ისტორია:

დიახ / არა / უცნობია

ზრდასრული ქალისთვის:
• ამჟამად ორსულია?

დიახ (კვირები) __ __ __ __ __ __ __ __ / არა / უცნობია

• ამჟამად მეძუძურია?
დიახ / არა

III. მონაცემები ჩატარებული აცრების შესახებ
პაციენტის მიღებული
ვაქცინების/გამხსნელი
ს სახელი

ვაქცინაცი
ის თარიღი

ვაქცი
ნაციი
ს
დრო

დოზა
(მაგ. 1ელი,
2ე, ა.შ..)

პარტია/სერიის ნომერი

ვარგისიანობის ვადა

ვაქცინა

ვაქცინა

გამხსნელი

გამხსნელი

HepB (mono)

ვაქცინა

ვაქცინა

Hexa1 / DPT1 / DT 1 /
Td1

ვაქცინა

ვაქცინა

Hexa2 / DPT2 / DT 2 /
Td2

ვაქცინა

ვაქცინა

Hexa3 / DPT3 / DT 3 / Td
3

ვაქცინა

ვაქცინა

BCG
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Rota1

ვაქცინა

ვაქცინა

Rota2

ვაქცინა

ვაქცინა

PCV1

ვაქცინა

ვაქცინა

PCV2

ვაქცინა

ვაქცინა

PCV3

ვაქცინა

ვაქცინა

MMR1

ვაქცინა

ვაქცინა

გამხსნელი

გამხსნელი

DPT4 / DT4 / Td4

ვაქცინა

ვაქცინა

bOPV4

ვაქცინა

ვაქცინა

DT5 / Td5

ვაქცინა

ვაქცინა

bOPV5

ვაქცინა

ვაქცინა

MMR2

ვაქცინა

ვაქცინა

გამხსნელი

გამხსნელი

HPV1

ვაქცინა

ვაქცინა

HPV2

ვაქცინა

ვაქცინა

Td6

ვაქცინა

ვაქცინა

ანტირაბიული

ვაქცინა

ვაქცინა

სხვა

IV. მონაცემები იშგამ-ის შესახებ
იშგამ-ის დაწყების თარიღი (რიცხვი/თვ/წელი): __ __ / __ __ / __ __
პირველი საკვანძო სიმპტომის თარიღი (რიცხვი/თვ/წელი):

__ __ / __ __ / __ __

იშგამ-ის რეგისტრაციის/ექიმთან მიმართვის თარიღი (რიცხვი/თვ/წელი):

დრო (სთ/წთ): ___ / __

__ __ / __ __ / __ __

დროის ინტერვალი აცრასა და სიმპტომების განვითარებას შორის (დღე/საათი)

__ __ / __ __

დაავადების მიმდინარეობა (მოკლედ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________
იშგამ-ის სახეობა
მძიმე ადგილობრივი რეაქცია დიახ / არა / უცნობია
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ალერგიული რეაქცია

დიახ / არა / უცნობია

აბსცესი ინექციის ადგილზე

დიახ / არა / უცნობია

ანაფილაქტოიდური რეაქცია დიახ / არა / უცნობია

ბცჟ ლიმფადენიტი

დიახ / არა / უცნობია

გენერალიზებული ბცჟ ინფექცია დიახ / არა /უცნობია

მწვავე დუნე დამბლა

დიახ / არა / უცნობია

ჰჰს

დიახ /არა / უცნობია
დიახ /არა / უცნობია

ენცეფალოპათია

დიახ / არა / უცნობია

ოსტეიტი/ოსტეომიელიტი

ტოქსიური შოკი

დიახ / არა / უცნობია

ხანგრძლივი ტირილი

დიახ / არა / უცნობია

სეფსისი

დიახ / არა / უცნობია

ენცეფალიტი
კრუნჩხვა
ცხელება

დიახ / არა / უცნობია
დიახ / არა / უცნობია

თრომბოციტოპენია

დიახ / არა / უცნობია

ოკულორესპირატორული
სინდრომი

ანაფილაქსია

დიახ / არა / უცნობია

ინვაგინაცია

დიახ / არა / უცნობია

მენინგიტი

დიახ / არა / უცნობია

დიახ / არა / უცნობია

ლეტალური გამოსავალი აცრიდან 4 კვირის განმავლობაში
ჯანმრთელობის სხვა მძიმე ან უჩვეულო დარღვევა აცრიდან 4 კვირის
განმავლობაში

დიახ / არა / უცნობია

დიახ / არა / უცნობია

დიახ / არა /უცნობია

თუ დიახ, აღწერეთ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____
__________________________________________________________________ _
_____
აცრიდან 4 კვირის განმავლობაში ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა, რომელიც
სავარაუდოდ დაკავშირებული იყო ვაქცინაციასთან:

დიახ / არა / უცნობია

თუ კი, აღწერეთ:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
__________________________________________________________________ _
_____
V. ინფორმაცია იშგამ-ის მკურნალობისა და ჰოსპიტალიზაციის შესახებ
დასჭირდა თუ არა პაციენტს:
მკურნალობა?

დიახ / არა / უცნობია

თუ დიახ, რა სახის :

__________________________________________________________________ _
_____
__________________________________________________________________ _
_____
__________________________________________________________________ _
_____
ჰოსპიტალიზაცია?

დიახ / არა / უცნობია
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თუ დიახ, სად ?
__________________________________________________________________ _
_____
__________________________________________________________________ _
_____
__________________________________________________________________ _
_____
ჰოსპიტალიზაციის თარიღი: (რიცხვი/თვე/წელი) __ __ / __ __ / __
__
წინასწარი დიაგნოზი:

______________

ავადმყოფობის ისტორიის #: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___

საბოლოო დიაგნოზი: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

თანმხლები დაავადება: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___
გაწერის თარიღი: (რიცხვი/თვე/წელი) __ __ / __ __ / __ __
მკურნალობის გამოსავალი (☒) : ☐ გარდაიცვალა ☐ ინვალიდი ☐ გამოჯანმრთელებული ☐ სრულად
ჯანმრთელი ☐ უცნობია
თუ გარდაიცვალა, თარიღი: (საათი/წუთი/რიცხვი/თვე/წელი) __ __ / __ __ / __ __ / __ __
აუტოფსია ჩატარებულია? (☒): ☐ დიახ (თარიღი) __ __ / __ __
დრო: __ __ თან დაურთე ანგარიში (თუ არსებობს)

☐ არა დაგეგმილია (თარიღი) __ __ / __ __

VI. ინფორმაცია ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის შესახებ
სინჯის სახეობა

აღების თარიღი

გაგზავნის
თარიღი

დაწესებულ;ება

შედეგი

VII. იშგამ-ის შესაძლო კავშირი ვაქცინაციასთან (პროგრამული შეცდომის შესაძლო მიზეზები)
ვაქცინაცია (☒):
____________

☐ რუტინული ☐ კამპანიისას

უბნის ტიპი(☒) :
___________

☐ ფიქსირებული ☐ მობილური ☐ გასვლითი ☐ სხვა

პაციენტი აცრილი იყო (☒):

☐ ამცრელი სესიის დასაწყისში ☐ ამცრელი სესიის ბოლოს

მრავალდოზიანი ვაქცინის შემთხვევაში, ვაქცინა მიცემული იყო (☒):
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☐ სხვა (მიუთითეთ)

☐ გამოყენებული ფლაკონის საწყისი დოზებით? ☐ გამოყენებული ფლაკონის ბოლო დოზებით? ☐
უცნობია?
მაცივრის თერმომეტრის ჩვენება ეპიდკვლევის დროს:

_________

ვაქცინის შენახვის ტემპერატურული რეჟიმი დარღვეული იყო?
შენახვისას:

დიახ / არა / უცნობია

ტრანსპორტირებისას:

თუ დიახ, მიუთითე ______________________

დიახ / არა / უცნობია

თუ დიახ, მიუთითე ______________________

იყო თუ არა სხვა რამ (იგპ-სგან განსხვავებული ვაქცინები და გამხსნელები)
მაცივარში ან საყინულეში?

დიახ / არა / უცნობია

იყო თუ არა მაცივარში ნაწილობრივ გამოყენებული აღდგენილი ვაქცინები?

დიახ / არა / უცნობია

იყო თუ არა უვარგისი (ვადაგასული, უეტიკეტო, გაყინული) ვაქცინები მაცივარში?
ფლაკონის თერმოინდიკატორის ჩვენება ნორმის ფარგლებშია თუ არა:

დიახ / არა / უცნობია
დიახ / არა / უცნობია

ფლაკონზე ბზარები და სითხის გამოჟონვის ნიშნები:

დიახ / არა / უცნობია

ვაქცინა შეცვლილი იყო ვიზუალურად (მცურავი ნაწილაკები და სხვ.)?

დიახ / არა / უცნობია

გახსნილი ფლაკონი იყო დასველებული?

დიახ / არა / უცნობია

ფლაკონს არ აქვს ეტიკეტი ან არ იკითხება წარწერა?

დიახ / არა / უცნობია

ფლაკონის სახურავის მთლიანობა დაირღვა არასტერილური ნემსით?

დიახ / არა / უცნობია

ლიოფილიზებული ვაქცინის აღდგენიდან გავიდა 6 საათზე მეტი?

დიახ / არა / უცნობია

ლიოფილიზებული ვაქცინის ფლაკონზე არ იყო/არის მითითებული აღდგენის
ზუსტი თარიღი?

დიახ / არა / უცნობია

ვაქცინის ფლაკონზე არ იყო/არის მითითებული გახსნის თარიღი?

დიახ / არა / უცნობია

ვაქცინას არ ახლდა იმავე მწარმოებლის შესაბამისი გამხსნელი?

დიახ / არა / უცნობია

დარღვეული იყო გამხსნელის ფლაკონის მთლიანობა და/ან გამხსნელი იყო გაყინული? დიახ / არა / უცნობია
ვაქცინა აღადგინეს წინასწარ პაციენტის მოსვლამდე?

დიახ / არა / უცნობია

ლიოფილიზებული ვაქცინა აღადგინეს არასტერილური შპრიცით და ნემსით?

დიახ / არა / უცნობია

მოხდა სხვადასხვა ფლაკონიდან ამოღებული როგორც ერთი, ასევე, სხვა სახეობის
ვაქცინების შერევა ერთ შპრიცში?

დიახ / არა / უცნობია

ცალკე აღმდგენი შპრიცი გამოიყენება ვაქცინის თითოეული ფლაკონისთვის?
აშ

დიახ / არა / უცნობია /

ცალკე აღმდგენი შპრიცი გამოიყენება თითოეული ვაქცინაციისთვის?
/ აშ

დიახ / არა / უცნობია

ლიოფილიზებული ვაქცინის ფლაკონის თავსახურავში ჩატოვებული იყო ნემსი ?

დიახ / არა / უცნობია

შპრიცში წინასწარ იყო ამოღებული ვაქცინა და დაყოვნდა ხანგრძლივი დროით?

დიახ / არა / უცნობია

ინექციის შეყვანის ადგილი, მეთოდი და დოზირება საეჭვო ვაქცინ(ებ)ისთვის:
ვაქცინა

ადგილი

მეთოდი
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დოზირება

ვაქცინენების ტრანსპორტირებისას გამოყენებული იყო თუ არა ვაქცინმზიდი?

დიახ / არა / უცნობია

თუ დიახ: გამოყენებული ვაქცინმზიდის ტიპი: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
იყო თუ არა ვაქცინმზიდი უბანში გადაგზავნილი ვაქცინაციის დღესვე?

დიახ / არა / უცნობია

გამოიყენებოდა კონდენსირებული ყინულის ელემენტი?

დიახ / არა / უცნობია

განსაკუთრებული საკვანძო მიგნებები/დამატებითი შენიშვნები და კომენტარები:
__________________________________________________________________ _
__________________________________________________________________ _
__________________________________________________________________ _

VIII. ინფორმაცია ვაქცინაზე/გამხსნელზე, რომელმაც სავარაუდოდ გამოიწვია იშგამ-ი
ვაქცინის
დასახელ
ება

ვაქცინა
სერია

მწარმოებელი
კომპანია, ქვეყანა

გამხსნელი
ვარგისიანობ
ის ვადა

სერია

მწარმოებელი
კომპანია,
ქვეყანა

ვარგისიანო
ბის ვადა

IX. ინფორმაცია სხვა კონტინგენტზე (სამედიცინო დაწესებულებაში)
საეჭვო ვაქცინით იმავე სესიაზე აცრილ ბავშვთა რაოდენობა დაწესებულებაში
__________________
საეჭვო ვაქცინის იმავე ფლაკონიდან აცრილ ბავშვთა რაოდენობა დაწესებულებაში
__________________
ეს შემთხვევა კლასტერის ნაწილია?

დიახ* / არა / უცნობია

თუ დიახ, მსგავსი სიმპტომებით კიდევ რამდენი შემთხვევა იქნა გამოვლენილი
კლასტერში?
____________________
კლასტერის ყველა შემთხვევამ ვაქცინა მიიღო იგივე ფლაკონიდან? დიახ* / არა / უცნობია
თუ არა, კლასტერში გამოყენებული ფლაკონების რაოდენობა
(შეიყვანეთ დეტალები ცალ-ცალკე)
________________________
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საეჭვო ვაქცინის იმავე სერიით აცრილთა საერთო რაოდენობა სხვა პუნტქებში:
__ __

__ __ __ __ __ __ __

ჩამოთვალეთ პუნქტები: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __
__ __ __ __ ___ __ __
ანალოგიური სიმპტომებით არავაქცინირებულთა ან სხვა მწარმოებლის და
სერიის ვაქცინით აცრილ ბავშვთა რაოდენობა:
__________________________
*ამ პასუხზე ახსნის ცალკე თანდართვა სავალდებულოა

კვლევა ჩაატარა (ჩაატარეს) (გვარი, სახელი, თანამდებობა):
___________________________________

82

დანართი 5. იშგამ-ის ლაბორატორიულ კვლევაზე მიმართვის ფორმა
ნაწილი A. (ივსება ნიმუშის მოპოვებისას ან ლაბორატორიიდან სინჯის გაგზავნისას)

პროექტი/პროგრამა/_______________________________
(ივსება ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში)

1. ინფორმაცია კვლევის ობიექტის შესახებ

2. ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

1.1. დასახელება

1.2. მისამართი

2.1. დამკვეთი
დაწესებულება

2.2. მისამართი

1.3. ქალაქი

1.4. საფოსტო კოდი

2.3. სახელი

2.4. გვარი

1.6. ელ.ფოსტა

1.5. ტელ:

ჭურჭლ
ის №

3. ინფორმაცია ნიმუშების შესახებ.
დასახელება

აღების ადგილი.
(მიმღები, საპროცედურო, სხვა)

2.6. ელ.ფოსტა

2.5. ტელ:

4. ინფორმაცია სინჯის შესახებ.
საკვლევი მასალა
(ინსტრუმენტები, ზედაპირები, სხვა.)

აღების თარიღი
და დრო

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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საიდენტიფიკაციო
№

დამზადების
თარიღი

5. დამკვეთის მოთხოვნები:
დასახელება

გამოკვლევის
მეთოდი:

საკვლევი
პათოგენი/მარკერი:

დამცავი კონტეინერის № _____________
6. დაწესებულება:
6.1. I მიმღები_____________
გამომკვლევი_______________________________________
_____________________________________
6.3. გაგზავნის თარიღი____/____/______ დრო____:____
ტელ____________________

6.2. ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელი პირები:

6.4. ნაწილ A-ს შევსებაზე პასუხისმგებელი პირები:_________________________________________
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