დანართი

მიღებულია „კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული
რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები) და დაავადებათა
მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები)
შემუშავების, შეფასების და დანერგვის ეროვნული
საბჭოს“ 2017 წლის 8 თებერვლის №1 სხდომის
გადაწყვეტილების შესაბამისად

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2017 წლის 6 მაისის
№01-89/ო ბრძანებით

მოზარდთა იდიოპათიური
სქოლიოზის სკრინინგი საქართველოს
სკოლებში

კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო
სტანდარტი (პროტოკოლი)

სარჩევი
1. პროტოკოლის დასახელება: მოზარდთა იდიოპათიური სქოლიოზის სკრინინგი
საქართველოს სკოლებში .............................................................................................................. 4
2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები .............................. 4
3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია ........................................................................ 4
4. ზოგადი მიმოხილვა ................................................................................................................... 6
5. შესავალი ...................................................................................................................................... 6
6. მოზარდთა იდიოპათიური სქოლიოზის სკრინინგის მიზნები ........................................ 7
7.ეფექტურად

განხორციელებული

სქოლიოზის

სკრინინგის

პროცესის

მახასიათებლები და სკრინინგის განმახორციელებელი პერსონალი................................... 8
ცხრილი №1. ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი...................................... 9
8. ხერხემლის ანატომია ............................................................................................................... 10
9. ხერხემლის პათოლოგიური გამრუდებები ......................................................................... 11
10. სტრუქტურული სქოლიოზი ................................................................................................ 11
11. ფუნქციური სქოლიოზი ........................................................................................................ 11
12. სქოლიოზის გავრცელება ...................................................................................................... 12
13. კიფოზი ..................................................................................................................................... 13
14. სქოლიოზის სკრინინგის იმპლემენტაცია ......................................................................... 13
15. განათლების კომპონენტი ...................................................................................................... 14
16. სქოლიოზის ადრეული გამოვლენა..................................................................................... 14
17. ტრენინგის პროგრამის მიზნები .......................................................................................... 15
18. ტრენინგის მოთხოვნები....................................................................................................... 15
19. კურსის შინაარსი .................................................................................................................... 16
20. სკრინინგის პროცედურა ....................................................................................................... 16
21. სკრინინგისთვის მომზადება ................................................................................................ 17
სკრინინგის პოზიციები ............................................................................................................... 17
სკრინინგნის პროცედურა ........................................................................................................... 18
22. სქოლიომეტრის გამოყენება.................................................................................................. 20
23. მონაცემების აღრიცხვა .......................................................................................................... 21
24. რესკრინინგი ............................................................................................................................ 21
25. სკრინინგის განმახორციელებლის ვალდებულებები, მშობლისთვის შეტყობინება
და ექიმთან რეფერირება ............................................................................................................. 22
2

26. ექიმი-სპეციალისტის მიერ დიაგნოზის ვერიფიკაცია .................................................... 23
27. მუდმივი პროცესი .................................................................................................................. 24
28. სქოლიოზის სკრინინგის კითხვარი .................................................................................... 24
29. დანართები ............................................................................................................................... 27
30. მოსალოდნელი შედეგები ..................................................................................................... 35
31. აუდიტის კრიტერიუმები...................................................................................................... 35
32. რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისათვის ადგილობრივ დონეზე ........... 36
33. პროტოკოლის ავტორი .......................................................................................................... 36

3

1.

პროტოკოლის

დასახელება:

მოზარდთა

იდიოპათიური

სქოლიოზის სკრინინგი საქართველოს სკოლებში
2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები
დასახელება
1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება

კოდი
ICD 10

იდიოპათიური სქოლიოზი

M.41

2. ჩარევის დასახელება

NCSP

წინ გადახრის ტესტი (სქოლიომეტრით)

კოდი არ აქვს

3. დიანოსტიკური მომსახურების დასახელება
ხერხემლის ვერტიკალური რენტგენოგრაფია

NADA7E

3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია
ა) პროტოკოლი შემუშავებულია ქვემოთ ჩამოთვლილ 3 გაიდლაინზე დაყრდნობით:
1. Spinal Screening Program
Texas Department of State Health Services (DSHS) B. Stephens Richards, MD Chief
Medical Officer, Texas Scottish Rite Hospital for Children Professor Orthopaedic Surgery, The University of Texas - Southwestern Past President, Scoliosis Research Society
and Kathy Sater, RN, MSN; Nancy White, RN, MSN, CPNP; and Richard Haynes, MD
Shriners Hospitals for Children – Houston 2015.
http://dshs.texas.gov/spinal/spinalguide.shtm
2. Standards for Scoliosis Screening in California Public schools
California department of education Sacramento 2007.
http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/scoliosisscreening.pdf
3. SCHOOL SCOLIOSIS SCREENING GUIDELINES
The University of the State of New York THE STATE EDUCATION DEPARTMENT
Comprehensive Health and Pupil Services Albany, New York 12234 April 1997.
http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/SchoolScoliosisScreen
ingGuidelinesapril1997.pdf
ბ) პროტოკოლის შესაქმნელად დამატებით გამოყენებულია შემდეგი ლიტერატურა:
1. Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB: Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. N Engl J Med. 2013 Oct 17;369(16):1512-21.
4

2.

Linker B. A dangerous curve. The role of history in America’s scoliosis screening programs. Am J Public Health. 2012;102:606–616.

3. Magee JA, Kenney DM, Mullin E. Efficacy of and advocacy for postural screening in public
schools. Orthop Nurs. 2012;31:232–5.
4. Luk DK, Lee CF, Cheung KM, et al: Clinical effectiveness of school screening for adolescent
idiopathic scoliosis: a large population-based retrospective cohort study. Spine 2010,
35:1607–1614.
5. Sabirin J, Bakri R, Buang SN, Abdullah AT, Shapie A. School scoliosis screening program: a
systematic review. Med J Malaysia. 2010;65:261–267.
6. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. The PRISMA Group. Preferred reporting
Items for systematic reviews and meta-analysis: The PRISMA statement. J Clin Epidemiol.
2009;62:1006–12.
7. Richards BS, Vitale MG: Statement: screening for idiopathic scoliosis in adolescents: an information statement. J Bone Joint Surg Am 2008, 90:195–198.
8. Grivas TB, Wade MH Negrini S, O’Brien JP, Maruyama T, Hawes MCm Rigo M, Weiss HR,
Kotwicki T, Vasiliadis ES, Sulam LN, Neuhous T. Sosort Consensus paper: school screening
for scoliosis. Where are we today? Scoliosis. 2007;2:17.
9. Reichel, Dagmar, and Juliane Schanz. “Developmental and Psychological Aspects of Scoliosis Treatment,” Pediatric Rehabilitation, Vol. 6, No. 3–4 (November 2003).
10. Schommer, Nancy. Stopping Scoliosis. Avery (Penguin Putman), 2002.
11. Neuwirth, Michael and Kevin Osborn. The Scoliosis Sourcebook. Contemporary Books,
2001.
12. Reamy, Brian V., and Joseph B. Slakey. “Adolescent Idiopathic Scoliosis: Review and Current Concepts,” American Family Physician, Vol. 64, No. 1 (July 2001), 111.
13. Winter, Robert B. “Scoliosis School Screening Needed,” American Academy of Orthopae-

dic Surgeons Bulletin, Version 48, No. 1 (February 2000).
14. Bradford, David S., and others. Moe’s Textbook of Scoliosis and Other Spinal Deformities.
(Third edition). W.B. Saunders Company, 1995.
15. U.S. Preventative Services Task Force. “Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis: Review Article,” Journal of the American Medical Association, Vol. 269, No. 20 (May 1993),
2,667–72.
16. Prepared by Jane A. F.New York: McGraw-Hill Book Company, 1981.
გ) პროტოკოლის ავტორი ეფუძნება ორიგინალური გაიდლაინების რეკომენდაციებს და
რაიმე ცვლილება ორიგინალური გაიდლაინების რეკომენდაციებში არ შეუტანია.
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4. ზოგადი მიმოხილვა
სქოლიოზის პრობლემატიკაზე მომუშავე ასოციაციების განცხადებით, სქოლიოზი
მოზარდებში ერთ-ერთი რთული პრობლემაა. სქოლიოზის ადრეულ ეტაპზე
გამოვლენა წარმოადგენს სქოლიოზის გართულებული ფორმების ჩამოყალიბების
ერთადერთ პრევენციულ გზას, რომელიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს ზურგის
ტკივილის, არასწორი დგომის, სხეულის მოძრაობისა და მდგრადობის გაუარესების
თავიდან აცილებას. უფრო შორს წასულ შემთხვევებში კი – გულისა და ფილტვის
დისფუნქციის პრევენციას.
საქართველოს სკოლებში ჯანდაცვის ცენტრალური და ადგილობრივი სტრუქტურების
მხარდაჭერით

დანერგილი

სკრინინგის

პროგრამა

უზრუნველყოფს

ხერხემლის

დეფორმაციებისა და მისი თანმხლები ჯანმრთელობის პრობლემების ადრეულ
გამოვლენას, რაც, თავის მხრივ, ხერხემლის გამრუდების რთული ფორმების
პრევენციისა და ძვირადღირებული და რთული ოპერაციების თავიდან აცილების
ერთადერთი გზაა.
აღნიშნული დოკუმენტი შემუშავდა საქართველოს ორთოპედ - ტრავმატოლოგთა
საზოგადოების

მიერ,

სქოლიოზის

მკვლევართა

ასოციაციისა

და

აშშ–ში

აპრობირებული პროგრამის შესაბამისად.

5. შესავალი
სქოლიოზი

წარმოადგენს რეალობას მას შემდეგ, რაც ადამიანმა პირველად სწორი

დგომის პოზა დაიჭირა. გამოქვაბულსა და ხეზე ამოტვიფრული ნახატები ნათლად
მიუთითებს ხერხემლის დეფორმაციების მქონე უძველესი ადამიანების არსებობაზე.
საუკუნეების მანძილზე, ისე როგორც დღეს, სქოლიოზის მიზეზი დადგენილი არ იყო
და მას მიაკუთვნებდნენ უცნობი ეტიოლოგიის დაავადებას, რომელიც დასაწყისშივე
შესაძლებელია, ყოფილიყო გენეტიკური.
სქოლიოზი წარმოადგენს ხერხემლის სამგანზომილებიან გამრუდებას, რომელიც
მოიცავს ხერხემლის როტაციასა და მის გადახრას ფრონტალურ სიბრტყეში, რომელიც
აღემატება 10 გრადუსს.
სქოლიოზის ყველაზე გავრცელებულ ტიპს (80%) წარმოადგენს მოზარდთა
იდიოპათიური სქოლიოზი (10-დან 18 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი), სქოლიოზის
პროგრესირების სწრაფი ზრდის პერიოდს გოგონებში წარმოადგენს 10-დან 14 წლამდე
ასაკობრივი ჯგუფი, ხოლო ბიჭებში 11-დან 16 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი. მოზარდთა
იდიოპათიური სქოლიოზის გავრცელება აღინიშნება საერთო მოზარდების 2-4 %-ში.
თანამედროვე კვლევების მიხედვით სქოლიოზი წარმოადგენს გენეტიკურ დაავადებას.
ოჯახური ისტორია და სქოლიოზით დაავადებული ოჯახის წევრების არსებობა
განიხილება წინაპირობად, რათა სიფრთხილით მოვეკიდოთ მომავალ თაობას,
სქოლიოზის გამოვლენის რისკის მკვეთრი მატების პირობებში.
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სქოლიოზის სკრინინგი გულისხმობს ხერხემლის ვიზუალურ შეფასებას. სქოლიოზის
ადრეული

გამოვლენა,

შემდგომში

მისი

დიაგნოსტირება

და

მკურნალობა

უზრუნველყოფს ხერხემლის ტკივილის, დისფუნქციისა და დეფორმაციის მატების
პრევენციას.
სქოლიოზის სკრინინგის მიზანია:
1. ხერხემლის

დეფორმაციისთვის

დამახასიათებელი

პირველი

ნიშნების

გამოვლენა, შემდგომში სქოლიოზის შესაბამისი ადრეული დიაგნოსტირების,
მკურნალობისა და მონიტორინგის ჩატარებისთვის.
2. ბავშვების, მშობლების/მეურვეების, სკოლის პერსონალისა და საზოგადოების
განათლების დონის ამაღლება სქოლიოზის ადრეული გამოვლენისა და
მკურნალობის საჭიროების შესახებ.
აღნიშნული

პროტოკოლი

განმახორციელებლისთვის,

წარმოადგენს

სკოლის

ექიმების,

რეკომენდაციას
ექთნების,

სკრინინგის

მასწავლებლებისა

და

ადმინისტრაციისთვის, სქოლიოზის სკრინინგის პროცესის დაწყებისა და გაგრძელების
პროცედურების შესახებ, როგორც ეს რეკომენდებულია გოგონებისთვის მე-5 და
ბიჭებისთვის მე-6 კლასში.

6. მოზარდთა იდიოპათიური სქოლიოზის სკრინინგის მიზნები
სქოლიოზის სკრინინგის ძირითადი მიზნებია:
1. ხერხემლის დევიაციების პროგრესირების პრევენცია, რამაც შეიძლება გავლენა
მოახდინოს ბავშვების ჯანმრთელობაზე.
2. ხერხემლის გამრუდების მქონე ბავშვების იდენტიფიცირება.
3. ხერხემლის დეფორმაციების მქონე ბავშვების მიმართ სკოლაში მენეჯმენტის
გაუმჯობესება მშობლებთან/მეურვეებთან, სკოლის პერსონალთან და ჯანდაცვის
სპეციალისტებთან ერთად, რაც უზრუნველყოფს:
• სასკოლო-საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებას, რომელიც უნდა
მოერგოს მოსწავლეების საჭიროებებს,
•

სპეციალისტის მიერ დანიშნული მკურნალობის რეჟიმის დაცვის ხელშეწყობას,

•

პროცედურის განხორციელების ზედამხედველობას, რაც უზრუნველყოფს
ცალკეული იდენტიფიცირებული მოსწავლისთვის შესაბამისი მკურნალობის
მიღებას,

•

მოსწავლისთვის

ფიზიკური

მომზადების

შესახებ

მოდიფიცირებული

ინფორმაციის შეთავაზებას.
4. ბავშვების მშობლებისთვის სკრინინგის შედეგების შეტყობინებას და მათთვის
შემდგომ ეტაპზე ხერხემლის პროფესიონალური შეფასების თაობაზე ინფორმაციის
მიწოდებას.
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7.

ეფექტურად

განხორციელებული

სქოლიოზის

სკრინინგის

პროცესის მახასიათებლები და სკრინინგის განმახორციელებელი
პერსონალი
სქოლიოზის სკრინინგის ეფექტური განხორციელებისთვის გასათვალისწინებელი
ასპექტებია:
1. სკოლის პერსონალის მხარდაჭერა.
2. სკრინინგის განხორციელება ადეკვატურ დროს.
3. ტრენინგების ჩატარება და სკრინინგის ტექნიკის დემონსტრირება ადგილზე.
4. შესაბამისი სივრცის გამოყოფა, რაც უზრუნველყოფს სკრინინგის დროს
(განცალკევებულ

ადგილებზე)

სხვადასხვა

სქესის

მოსწავლეთათვის

კონფიდენციალობის დაცვას.
5. სკრინინგის

შესახებ

მოსწავლეთა

ინფორმირება,

რაც

ხელს

შეუწყობს

პოზიტიურ გამოცდილებას და სკრინინგში მონაწილეობაზე მზადყოფნას.
6. განხორციელებული პროცედურების მონიტორინგი, როდესაც მდგომარეობა
ყველაზე კარგად ექვემდებარება მკურნალობას.
7. შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნა მშობლისთვის/მეურვისთვის ჩატარებულ
სკრინინგთან და რეფერალურ პროცედურებთან დაკავშირებით.
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ცხრილი №1. ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი
რესურსი
ადამიანური რესურსი

ფუნქციები/მნიშვნელობა

შენიშვნა

რა მიზნით ხდება ამ რესურსის

რამდენად სავალდე-

გამოყენება

ბულოა ამ რესურსის
არსებობა

ოჯახის ექიმი, პედიატრი,

კლინიკური შეფასება,

შინაგანი სნეულებების

სქოლიომეტრის გამოყენება,

სპეციალისტი, ორთოპედ-

სქოლიოზის პირველადი ნიშნების

ტრავმატოლოგი, ფიზიკური

იდენტიფიცირება

აუცილებელია

მედიცინისა და რეაბილიტაციის
სპეციალისტი, ექთანი
პედიატრი, ორთოპედ-

ხელმძღვანელობს, ახორციელებს და

აუცილებელია

ტრავმატოლოგი, ფიზიკური

თვალყურს ადევნებს სკრინინგის

სკრინინგის

მედიცინისა და რეაბილიტაციის

პროცესს, კვლევის მეთოდიკას

პროცესის სწორად

სპეციალისტი

და მიმდინარეობას. აქტიურად

წარმართვისათვის

მონაწილეობს რთული შემთხვევების
გამოვლენაში და საბოლოო დიაგნოზის
ვერიფიკაციაში
ექთანი

ახორციელებს სკრინინგს დადგენილი

აუცილებელია

მეთოდიკის შესაბამისად ექიმის
მეთვალყურეობის ქვეშ
რეგისტრატორი

მიმდინარე მეთვალყურეობისთვის

აუცილებელია

მოზარდების გამოძახების
უზრუნველყოფა.
მენეჯერი/ადმინისტრატორი

პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა;

აუცილებელია

დანერგვაზე მეთვალყურეობა;
აუდიტის ჩატარება და შედეგების
ანალიზი
მატერიალურ-ტექნიკური

რა მიზნით ხდება ამ რესურსის

რამდენად

გამოყენება

სავალდებულოა ამ
რესურსის არსებობა

სქოლიომეტრი

სქოლიოზის ადრეული ფორმის

სავალდებულო

აღმოჩენა
შესაბამისად მოწყობილი და

სკრინინგის შეფერხების გარეშე

სავალდებულო

აღჭურვილი სივრცე

წარმართვისათვის და მოსალოდნელი

სკოლებში წინასწარ

გოგონებისათვის ცალკე და

უხერხულობების თავიდან

შერჩეულ ადგილას

ბიჭებისათვის ცალკე

ასაცილებლად

პროტოკოლით

დოკუმენტაციის სრულყოფილი

გათვალისწინებული სრული

წარმოება

სავალდებულო

დოკუმენტაცია
საგანმანათლებლო მასალები

მოზარდის და მშობლის ინფორმირება

სავალდებულო
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8. ხერხემლის ანატომია
ხერხემლის

სვეტი

ეწოდებათ
ვერტიკალურად

შექმნილია

33-34

დამოუკიდებელი

ძვლისაგან,

რომელთაც

მალები.
ისინი
ერთ მწკრივად არის

განლაგებული და მათ შორის კავშირს
უზრუნველყოფს იოგები და კუნთები
(სურათი

1).

განლაგებულია
ქმნის

დისკები,

ნახევარსახსრებს

ამორტიზაციის
სვეტში

მალებს

რომლებიც

და

ფუნქციას.

მოთავსებულია

შორის
ასრულებს
ხერხემლის

და

დაცულია

ზურგის ტვინი, ხოლო მალებს შორის
არსებული

მალთაშუა

ხვრელებიდან

გამოდის სპინალური ნერვები, რომლებიც
აინერვირებენ

სხეულის

სხვადასხვა

უბნებს.

სურათი 1

ხერხემალი ანატომიურად დაყოფილია
ხუთ

ძირითად

სეგმენტად:

კისრის

სეგმენტი (კისერი), თორაკალური სეგმენტი (გულმკრედი), წელის სეგმენტი (წელი),
გავისა და კუდუსუნის სეგმენტები (ხერხემლის ქვედა ნაწილი).

ფრონტალურ სიბრტყეში ხერხემალი უნდა
იყოს სწორი, ხოლო საგიტალურ სიბრტყეში
აღინიშნება ფიზიოლოგიური ლორდოზი და
კიფოზი.

ფრონტალურ

სიბრტყეში,

ხერხემლის შემთხვევაში, ზურგი
მხრები,
ბეჭები
და
თეძოს
სიმეტრიული,

თავი

სწორი
სწორია,
ფრთები

მოთავსებულია

ბეჭის

ძვლების შუაში (სურათი 2).

სურათი 2
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9. ხერხემლის პათოლოგიური გამრუდებები
ხერხემლის სკრინინგის მიზანია ხერხემლის დეფორმაციების ორი ძირითადი ტიპის
გამოვლენა: სქოლიოზი და კიფოზი.

სქოლიოზი
სქოლიოზი წარმოადგენს ხერხემლის
სამგანზომილებიან

ფრონტალურ

გამრუდებას 10°-ით მეტი გადახრით.
აღნიშნული
სვეტზე

გამრუდება

ხერხემლის

პირდაპირ

პროექციაში

შეხედვისას წარმოშობს

„S“ ფორმის

დეფორმაციას (სურათი 3).
პროგრესირებადი

სქოლიოზების

შემთხვევაში ხერხემლის გამრუდება
განაგრძობს პროგრესირებას, რასაც თან
ახლავს

ისეთი

როგორიცაა:
გარეგნობა,
სურათი 3

პრობლემები,

არასასურველი
პერიოდული წელის

ტკივილი, წელისა და ტორსის მკვეთრი
გადახრა; შორსწასულ შემთხვევებში –

გულისა და ფილტვის ფუნქციური მოშლილობა.
სქოლიოზი იყოფა ორ კატეგორიად: სტრუქტურული და ფუნქციური.

10. სტრუქტურული სქოლიოზი
სტრუქტურული სქოლიოზისთვის დამახასიათებელია ხერხემლის სვეტში მიმდინარე
სტრუქტურული ცვლილებები, როგორიცაა მალების დეროტაცია, გამრუდების რკალის
ნაკლებად შექცევადი ხასიათი და ნეკნოვანი კუზი.

11. ფუნქციური სქოლიოზი
სქოლიოზის აღნიშნული ტიპის დროს ხერხემლის სვეტში არ მიმდინარეობს
სტრუქტურული ცვლილებები და გამრუდებას აქვს შექცევადი ხასიათი. ფუნქციური
სქოლიოზი ვითარდება მეორადად სხვა რომელიმე პათოლოგიის შედეგად,
მაგალითად, ბარძაყის ამოვარდნილობა, ქვედა კიდურის ანატომიური სიმოკლე,
პარავერტებრალური კუნთების სპაზმი/ტკივილი და სხვა.
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12. სქოლიოზის გავრცელება
სტრუქტურული სქოლიოზის ყველა შემთხვევის 95%-ის მიზეზი უცნობია და
განეკუთვნება იდიოპათიურ სქოლიოზს. იდიოპათიური სქოლიოზი ვითარდება
ახალგაზრდა მოსახლეობის 2-4%-ში. იდიოპათიური სქოლიოზების 80% წარმოადგენს
მოზარდთა იდიოპათიურ სქოლიოზს და გავრცელებულია 10-დან 18 წლამდე
ასაკობრივ ჯგუფში. გოგონები პუბერტატულ პერიოდში ზრდის მხრივ აკეთებენ სწრაფ
ნახტომს და ჩონჩხის მხრივ სიმწიფეს ბიჭებთან შედარებით უფრო ადრე აღწევენ.
ხერხემლის აღნიშნულ დაჩქარებულ ზრდას გოგონებში ადგილი აქვს 10-დან 14
წლამდე, ხოლო ბიჭებში 12-დან 16 წლამდე.
ხერხემლის სვეტის ასიმეტრია (≤10°-ით გადახრა) თანაბარი სიხშირით ვლინდება
მოზარდობის ადრეულ პერიოდში, როგორც ბიჭებში, ისე გოგონებში. მოგვიანებით კი,
სქოლიოზის იდენტიფიცირების შემდეგ, სტატისტიკურად 8:1 გოგო/ბიჭი. გოგონებში
ხერხემლის დეფორმაციის პროგრესირება მიმდინარეობს აგრესიულად და სწრაფად,
ბიჭებისგან

განსხვავებით.

მოზარდებში

გასათვალისწინებელია

სქოლიოზით

დატვირთული ოჯახური ანამნეზი, რაც მკვეთრად ზრდის სქოლიოზის გამოვლენის
სიხშირეს მომავალ თაობაში.
იდიოპათიური
სქოლიოზის
ისეთი
ფორმები,
როგორიცაა
ახალშობილთა
იდიოპათიური სქოლიოზი (0-3 წელი), ყმაწვილთა იდიოპათიური სქოლიოზი (4-9
წელი), ასევე, თანდაყოლილი სქოლიოზი, ნეირომუსკულარული სქოლიოზი და სხვა,
არ წარმოადგენს სასკოლო სკრინინგის მიზანს.
მოზარდთა

იდიოპათიური

სქოლიოზის

შემთხვევაში,

პრობლემის

ადრეულ

იდენტიფიცირებას გააჩნია გადამწყვეტი როლი, რადგან ჩონჩხის სწრაფი ზრდის
პერიოდში ძვალ–სახსროვანი სისტემის ნახტომისებური ზრდა ამძაფრებს სქოლიოზის
გადახრის ხარისხის სწრაფ პროგრესირებას. მაგალითად, პრემენსტრუალურ პერიოდში
მყოფ გოგონას აქვს პროგრესიის უფრო მაღალი რისკი, ვიდრე მოზარდ მდედრობითი
სქესის წარმომადგენელს, რომელსაც უკვე დაეწყო მენსტრუაცია ან მოზარდ ბიჭს,
რომელსაც განუვითარდა სქესობრივი მომწიფების ნიშნები, როგორიც არის თმა
იღლიის ფოსოში და სხვა. მენსტრუაციის დაწყებიდან 18-24 თვე წარმოადგენს
სიმაღლეში

ნახტომისებურად

სრაფი

ზრდის

პერიოდს,

რომელიც

პირდაპირ

კორელაციაშია სქოლიოზის დეფორმაციის სწრაფ და აგრესიულ პროგრესირებასთან.
იდიოპათიური სქოლიოზი შეიძლება შეუმჩნევლად განვითარდეს მოზარდებში,
რადგან მას იშვიათად, ან პრაქტიკულად არ ახლავს ტკივილის კომპონენტი.
სქოლიოზისათვის დამახასიათებელია შემდეგი სახის ცვლილებები (იხ. სურათი 4):
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• ერთი მხარი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე მეორე;
• ერთი ბეჭი უფრო მაღლა დგას და გამოწეულია,
ვიდრე მეორე;
• ერთი თეძო უფრო მაღლა დგას, ვიდრე მეორე;
• სივრცე ხელსა და სხეულს შორის უფრო დიდია
ერთ მხარეს;
• ტორსი გადახრილია ერთ მხარეზე;
• თავი არ არის მოთავსებული ზუსტად ცენტრში,
მენჯის ზემოთ.

სურათი 4

13. კიფოზი
კიფოზი გულისხმობს ხერხემლის თორაკალური ნაწილის ჰიპერგადახრას საგიტალურ
პროექციაში.
მოზარდების მცირე პროცენტში აღინიშნება კიფოზის ფიქსირებული, გამრუდების
სტრუქტურული ტიპი, რომელსაც ეწოდება შერმანის კიფოზი, რომლის დროსაც
აღინიშნება ცვლილებები მალის სხეულებში. აღნიშნული ტიპის დეფორმაციის მიზეზი
უცნობია. ფიქსაცია ან ქირურგიული ჩარევა შეიძლება რეკომენდებული იყოს ჯერ
კიდევ პუბერტატულ პერიოდში არმყოფი მოზარდისთვის, რომელსაც აწუხებს
შერმანის კიფოზი.
რიგ შემთხვევებში სტრუქტურულ სქოლიოზს თან ახლავს შერმანის კიფოზი,
რომელიც, ასევე, უნდა იდენტიფიცირდეს სასკოლო სკრინინგის დროს.

14. სქოლიოზის სკრინინგის იმპლემენტაცია
სკოლაში სქოლიოზის სკრინინგი ფოკუსირებული უნდა იყოს სქოლიოზის შესახებ
ინფორმაციის მიწოდებაზე და ბავშვებში გავრცელებული ხერხემლის გადახრის
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ადრეულ გამოვლენაზე. სკრინინგის პროცესი ეფექტურობისთვის საჭიროებს გუნდს,
რომელიც აგებულია თანამშრომლობის პრინციპზე და მოიცავს საჭირო რესურსებს.

15. განათლების კომპონენტი
სქოლიოზის სკრინინგის პროცესი უნდა მოიცავდეს განათლების პროგრამას სკოლის
პერსონალის, სკრინინგის განმახორციელებლისა და მოსწავლეებისათვის:
1. განათლების

ცენტრების

წარმომადგენლებთან

და

ჯანდაცვის

შესაბამის

პერსონალთან შეხვედრა სკრინინგის ჩატარების განხილვის მიზნით, რაც
მოიცავს:
•
•

სკრინინგის პროცესისა და მისი განხორციელების მხარდაჭერის დადგენა;
სკრინინგის კვალიფიციური განმახორციელებლის იდენტიფიცირება;

•

სკრინინგის

განმახორციელებლისთვის

ტრენინგის

ჩატარების

აუცილებლობა;
•

სკოლის პერსონალისთვის (სკოლის ექიმი/ექთანი, მასწავლებლები და სხვ.)
ადგილზე ტრენინგის პროგრამის საჭიროების განსაზღვრა;

•

სკოლის

ხელმისაწვდომი

რესურსების

იდენტიფიცირება

ტრენინგის,

სკრინინგისა და რეფერირების ხელშეწყობის მიზნით.
2. სკოლის რესურსების მონაწილეობის დადასტურება:
•

სკრინინგის განხორციელების დახმარების მხრივ;

•

რეფერირების/მკურნალობის რესურსების მიწოდების მხრივ.

3. სკრინინგის

შემსრულებლებისთვის

ადგილზე

ტრენინგისა

და

სკოლის

პერსონალის განათლების დაგეგმვა და იმპლემენტაცია.
4. მშობლებთან/მეურვეებთან

და

სკოლის

ჯგუფებთან

შეხვედრა

მათი

მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება იმის
თაობაზე, თუ რამდენად სერიოზულია სქოლიოზი და მასთან დაკავშირებული
ხერხემლის გამრუდება და მნიშვნელოვანია მისი ადრეული გამოვლენა.
5. მშობლების/მეურვეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ინფორმირება
ჯანმრთელობის დაცვის სახელწიფო პროგრამების შესახებ.
6. სკრინინგის ჩატარებამდე მოსწავლეთა ინფორმირება.

16. სქოლიოზის ადრეული გამოვლენა
იდიოპათიური

სქოლიოზის

დაწყება

ხდება

თანდათანობით.

გამრუდების

პროგრესირება, ჩვეულებრივ, ემთხვევა მოზარდის ზრდაში ნახტომის პერიოდს
ცხრიდან თექვსმეტ წლამდე პერიოდში. უმეტეს შემთხვევებში გამრუდებას ვერ ამჩნევს
მშობელი და ბავშვი, ვინაიდან გამრუდება მოზრდილობის პერიოდში არ არის აშკარა,
როდესაც ბავშვი ზის, დგას ან სეირნობს. სქოლიოზთან ასოცირებული ტკივილი არის
იშვიათი ადრეულ ეტაპზე. სქოლიოზის დაწყება ადრეულ ეტაპზე, ზოგადად,
ასიმპტომურია

და

პრობლემა

ხშირად

ვერ

ვლინდება,

ვიდრე

გამრუდება
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პროგრესირებას არ განიცდის. აქედან გამომდინარე, გამრუდება იწყება მოგვიანებით
ეტაპზე. ვინაიდან მკურნალობის მეთოდები, გამრუდების ბუნება და სხვა ფაქტორები
განსხვავდება და დამოკიდებულია ბავშვის ფიზიკურ განვითარებაზე, პრობლემის
ადრეულ

ეტაპზე

გამოვლენა

არის

მნიშვნელოვანი.

სქოლიოზის

ადრეულმა

გამოვლენამ და შესაბამისმა კონსერვატულმა მკურნალობამ შეიძლება, თავიდან
აგვაცილოს ძირითადი ქირურგიული ჩარევა ბავშვების გარკვეულ პროცენტში.
სქოლიოზის სკრინინგი უნდა ჩაუტარდეს გოგონებს მე-5 კლასიდან და ბიჭებს მე-6
კლასიდან. სქოლიოზის ადრეული გამოვლენის მიზანია:
1. ხერხემლის გამრუდების გამოვლენა ბავშვის ზრდაში ნახტომის პერიოდის
დასრულებამდე,

როდესაც

მსგავსი

მდგომარეობა

ექვემდებარება

არაოპერაციულ მკურნალობას.
2. ბავშვების ყოველწიური გამოკვლევა რისკის შემცველ წლებში (მე-5 კლასიდან
მე-10 კლასამდე).
3. გაცნობიერება
იმისა,
რომ
ოპტიმალური მკურნალობა.

ადრეული

გამოვლენისას

შესაძლებელია

17. ტრენინგის პროგრამის მიზნები
სქოლიოზის

სკრინინგის

პროგრამების

სუპერვაიზერებისა

და

სკრინინგის

შემსრულებლების ინსტრუქტორების კომპეტენციები:
1. სქოლიოზთან დაკავშირებით ბავშვის ზუსტი შეფასება.
2. ფიზიკური

კრიტერიუმების

გაანალიზება,

რომელიც

მიუთითებს

რესკრინინგისა და რეფერირების საჭიროებაზე.
3. ჯანდაცვისა და სკოლის სხვა ხელმისაწვდომი რესურსების იდენტიფიცირება.
4. საგანმანათლებლო/ საინფორმაციო პროგრამებისა და მასალების მიწოდება
მოსწავლეებისთვის,

მშობლებისთვის/მეურვეებისთვის,

სკოლის

პერსონალისთვის. სკრინინგის, ანგარიშგებისა და რეფერირების სრული
ფორმები.
5. მშობლების/მეურვეების მხრიდან სკრინინგის ჩატარების თანხმობაზე უარის
შემთხვევაში არგამოკვლეული მოსწავლეების რეესტრის შექმნა.

18. ტრენინგის მოთხოვნები
ტრენინგის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სულ მცირე ოთხი საათით. ტრენინგი უნდა
მოიცავდეს

პროტოკოლში

აღწერილი

სქოლიოზის

სკრინინგის

კურსის

ყველა

კომპონენტს. სკრინინგისთვის შერჩეული პერსონალის გადამზადება ტარდება 3
წელიწადში ერთხელ.
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19. კურსის შინაარსი
კურსი უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:
1. სკრინინგის
პროცესის
ჩატარების
სამართლებრივი
საფუძვლები:
რეგულაციების, ეთიკური საკითხებისა და გაიდლაინების ჩათვლით.
2. სქოლიოზისა და მისი სხვადასხვა ფორმის განხილვა.
3. მკურნალობის

მეთოდები

და

მკურნალობის

არჩატარების

შემთხვევაში

დამდგარი შედეგები.
4. მოსწავლეებისა და მშობლების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის განხილვა.
5. დამატებითი სერვისების გამოყენება.
6. სკრინინგის ტექნიკა.
7. რეფერირების კრიტერიუმები.
8. ანგარიშგება, აღრიცხვა და მუდმივი პროცედურების შესრულება.
9. სქოლიოზისა და სკრინინგის პროცესის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
მშობლებისთვის/მეურვეებისთვის და მოსწავლეთათვის.
10. სქოლიოზის სკრინინგის პროცესის ორგანიზება.
11. შეფასების პროცედურები.
12. მიმდინარე კვლევა.
13. გამოცდილი სკრინინგის შემსრულებლის მიერ არსებული პრაქტიკის განხილვა.

20. სკრინინგის პროცედურა
პროტოკოლის მიხედვით, ყველა მდედრობითი სქესის მოსწავლეს მე-5 კლასში და
მამრობითი სქესის მოსწავლეებს მე-6 კლასში უნდა ჩაუტარდეთ სქოლიოზის
სკრინინგი კვალიფიციური პერსონალის მიერ. სკრინინგის პროგრამის დაწყებამდე
მშობლებს/მეურვეებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია გასაგებ და მარტივ ენაზე
სქოლიოზის სკრინინგის ჩატარების გეგმაზე და მათ უფლებაზე, უარი თქვან
სკრინინგში მონაწილეობაზე. მსგავსი უარი წერილობითი ფორმით უნდა გადაეცეს
სკოლას და სკრინინგის განმახორციელებელს და შენახული იქნას მოსწავლის
სამედიცინო ბარათში.
სკრინინგის

განმახორციელებელმა

უნდა

გააკეთოს

აქცენტი

სკრინინგის

მნიშვნელობაზე და პატივი უნდა სცეს მოსწავლეს (მოსწავლეთა სიმორცხვისა და
გაღიზიანების

გათვალისწინება).

სკრინინგის

პროცესში

ყურადღება

უნდა

გამახვილდეს სკრინინგში ჩართულ მოსწავლეთა კონფიდენციალობის დაცვაზე.
პროცესზე პასუხისმგებელმა პირმა, ან სკოლის პერსონალმა მოსწავლეს უნდა აუხსნას
სკრინინგის მიზნები და სკრინინგის ჩატარების დღემდე ურჩიოს, თუ როგორ უნდა
მოემზადოს სკრინინგისთვის.
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21. სკრინინგისთვის მომზადება
ამ ასაკში მოსწავლეები არიან მორცხვნი. სრული ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული
მათი გაღიზიანების მინიმიზაციისკენ. ქვემოთ მოცემული მოიცავს იმ გზებს,
რომლითაც მოსწავლის კონფიდენციალობა იქნება დაცული:
1. გოგონებისა და ბიჭების სკრინინგი ცალ-ცალკე.
2. ყველა მოსწავლის სკრინინგი ინდივიდუალურად.
3. სივრცის გამოყოფა სკრინინგის ოთახის გვერდით, სადაც მოსწავლეებს
შეეძლებათ ტანსაცმლის გამოცვლა.
4. ბიჭებს შეუძლიათ ჩაიცვან სავარჯიშო შორტები.
5. გოგონებს შეუძლიათ ჩაიცვან ტანსაცმელი, რომელთა გახდა ადვილად არის
შესაძლებელი.
6. გოგონებს შეუძლიათ ატარონ საცურაო ან სპორტული კოსტუმი სკრინინგის
დღეს.
7. მოსწავლეებმა უნდა შეიხსნან წელის ქამარი (საჭიროების შემთხვევაში) წელის
ხაზის დათვალიერებისთვის.
8. მოსწავლეებმა უნდა გაიხადონ ფეხსაცმელი სკრინინგის დაწყებამდე.
9. დამატებითი კონფიდენციალობის უზრუნველყოფა ამისთვის სპეციალურ
გამოყოფილ სივრცეში (მაგალითად, გოგონებისთვის ბიუსტჰალტერის გარეშე
ან მსუქანი მოსწავლეებისათვის).
10. მოსწავლის გამოკვლევასთან დაკავშირებული ყველა არასაჭირო კომენტარის
თავიდან არიდება.
ადგილი, სადაც სკრინინგი ტარდება, სკრინინგის დაწყების წინა დღიდანვე კარგად
უნდა იყოს დაცული. ამასთან, უნდა შეიქმნას ხელსაყრელი
მოსწავლეთათვის და სკრინინგის განმახორციელებლებისთვის. კერძოდ:

პირობები

1. ფანჯრების დაფარვა ან ეკრანის გამოყენება, რომელიც დაიცავს მოსწავლის
კონფიდენციალობას.
2. მოსწავლეთა სიის დაზუსტება, რომელთაც უნდა ჩაუტარდეთ სკრინინგი.
3. ლენტის მოთავსება იატაკზე, რომელიც მიუთითებს ადგილს, სადაც მოსწავლე
უნდა დადგეს.
4. ოთახში, სადაც ტარდება სკრინინგი, კარგი განათების, სითბოსა და კომფორტის
უზრუნველყოფა.

სკრინინგის პოზიციები
მოსწავლეების სკრინინგი/ვიზუალური დათვალიერება ტარდება უკნიდან, წინიდან და
გვერდიდან მდგომარე პოზიციაში და მოხრილ პოზიციაში, რაც საშუალებას მისცემს
სკრინინგის შემსრულებელს განახორციელოს ხერხემლის დეფორმაციის პირველადი
ნიშნების აღმოჩენა. მიმდევრობა დაგეგმილია დროისა და მოძრაობის ოპტიმალური
გამოყენებისთვის. პოზასთან დაკავშირებული სკრინინგის სამუშაო ცხრილი (დანართი
1) შეიძლება გამოყენებულ იქნას შედეგების იდენტიფიკაციისთვის.
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სკრინიგნის პროცედურა
სკრინინგის შემსრულებელ პირს შეუძლია ჩაატაროს სკრინინგი მჯდომარე ან
მდგომარე პოზიციაში. მან უნდა მონიშნოს ადგილი იატაკზე, რაც მიუთითებს იმ
ადგილზე, სადაც უნდა დადგეს მოსწავლე. რეკომენდებულია 20-30 სანტიმეტრის
მანძილის დაცვა პირსა და მოსწავლეს შორის.
მოსწავლეებმა უნდა გაიხადონ პერანგი, რომ სკრინინგის შემსრულებელმა შეძლოს
სხეულის

ზედა

ნაწილის

საცურაო/სპორტული

უკეთ

კოსტუმი

ან

დათვალიერება.

გოგონებმა

სხვა

ტანსაცმელი.

შესაბამისი

უნდა

ატარონ

მოსწავლეებს

შეუძლიათ, ეცვათ შორტები, რომელიც წელის, ბარძაყებისა და ფეხების უკეთესი
დათვალიერების შესაძლებლობას მისცემს პირს (მიუხედავად იმისა, რომ სურათებზე
მოცემულია მოსწავლე საცვალში, მოსწავლის გამოკვლევა არ უნდა მოხდეს ამ
მდგომარეობაში). თუ მოსწავლეს არ აცვია სკრინინგის შესაბამისად, საჭიროა მისთვის
შესაფერისი ტანსაცმლის მიწოდება ან მისი სკრინინგის თარიღის შეცვლა.
მოსწავლე დგას სწორად, ფეხები არის ოდნავ განცალკევებული, მუხლები გაშლილ
პოზიციაშია და ხელები კიდია თავისუფლად გვერდებზე, ვიდრე იგი დადგება
პირისპირ იმ პირთან, რომელიც ატარებს გამოკვლევას. ყურადღება მიაქციეთ შემდეგს:
 გამოკვლევის დროს მნიშვნელოვანია მოსწავლე დადგეს პირისპირ, სწორად
სკრინინგის განმახორციელებელთან, თავის მობრუნებას შეუძლია, გამოიწვიოს
გარკვეული უზუსტობები;
 მოსწავლემ გრძელი თმა წინ უნდა გადმოიყაროს, რათა მთელი ზურგის დანახვა
გახდეს შესაძლებელი.
მოსწავლე დგას პირისპირ პირთან (სურათი 5) რომელიც ატარებს სკრინინგს და
ამოწმებს ხერხემლის შესაძლო გამრუდების შემდეგ ნიშნებს:



ერთი მხარი უფრო მაღალია მეორეზე;



უფრო

დიდია

მანძილი

ხელიდან

სხეულამდე ერთ მხარეს;


არათანაბარია წელის ნაოჭები;



არათანაბარია ბარძაყის დონეები;




კისრის კუნთების ასიმეტრიულობა;
თავის არასწორი დგომა.

სურათი 5
შემდეგი პოზიცია არის ადამსის წინ გადახრის ტესტი. მოსწავლე დგას სწორად, ოდნავ
ერთმანეთისგან

განცალკევებული

ტერფებით

და

მუხლები

არის

გაშლილ

მდგომარეობაში. ორივე ხელის ხელისგულით ერთმანეთთან შეხებით მოსწავლე
18

იხრება წინ, ვიდრე ზურგი არ მიიღებს ჰორიზონტალურ მდგომარეობას (სურათი 6).
გამოიკვლიეთ მოსწავლე აღნიშნულ პოზიციაში, რათა შეამოწმოთ:



ზურგის არათანაბარი კონტურები;



ნეკნების ან წელის მალების ამობურცულობა ერთ
მხარეზე;



ნებისმიერი გამრუდება ხერხემალში;



ნეკნოვანი კუზის სიმაღლე.

სურათი 6
შეხედეთ მოსწავლეს გვერდიდან მდგომარე პოზიციაში (სურათი 7) და შეამოწმეთ:



ზედმეტი სიმრგვალე ზურგის ზედა ნაწილში;



ზედმეტი ლორდოზის რკალი ზურგის ქვედა ნაწილში.

სურათი 7
შეხედეთ მოსწავლეს გვერდიდან, როდესაც ის წინ არის გადახრილი (სურათი 8) და
შეამოწმეთ:


არათანაბარი

კონტურები

და

ამობურცულობა ერთ მხარეზე;


მოქნილობა, შეუძლია თუ არა მოსწავლეს

მოხრა წინ და ხელებით შეხება ზედა წვივთან
ან ტერფებთან;

სურათი 8



კიფოზის კონტურების გაღრმავება.

შეხედეთ მდგომარე პოზიციაში მყოფ მოსწავლეს უკნიდან (სურათი 9) და აღნიშნეთ
არის თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილთაგანი:
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ერთი ბეჭის ფრთა დგას უფრო მაღლა მეორეზე;



თავი არ არის ცენტრში ზუსტად დუნდულების ნაოჭის

ზემოთ;

სურათი 9



ერთი მხარი არის უფრო მაღალი, ვიდრე მეორე;



არათანაბარი წელის ნაოჭები;



თეძოების არათანაბარი დონეები;



წელის სამკუთხედის ასიმეტრია;



დუნდულოს შორის ნაოჭების არასწორი დგომა;



კისრის კუნთების ასიმეტრიულობა;



ქვედა კიდურების ანატომიური სიმოკლე;



შვეულის ორიენტაცია C 7-დან ანალურ ხვრელამდე.

თუ ბარძაყები არის არათანაბარი და სხვა პათოლოგია არ აღინიშნება, მხედველობაში
მიიღეთ ფეხის არათანაბარი სიგრძის შესაძლებლობა და ყურადღება მიაქციეთ მუხლის
ნაოჭების წყობას.
ბოლოს, შეხედეთ მოსწავლეს უკნიდან, როცა ის არის წინ მოხრილ მდგომარეობაში
(სურათი 10) და შეამოწმეთ:



არათანაბარი კონტურები, ამობურცულობა ერთ მხარეზე;



ნებისმიერი გამრუდება ხერხემალში.

სურათი 10
მოსწავლეებს, რომლებსაც აღმოაჩნდებათ დადებითი მონაცემები, საჭიროა, თავიდან
ჩაუტარდეთ სკრინინგი ექიმთან რეფერირებამდე.

22. სქოლიომეტრის გამოყენება
როდესაც არსებობს ფიზიკური მონაცემები, რომლებიც მიუთითებს ხერხემლის
დეფორმაციაზე, რესკრინინგი არის აუცილებელი იმ მოსწავლეების იდენტიფიკაციის
მიზნით,

რომლებიც

უნდა

გაიგზავნონ

სპეციალისტთან.

სქოლიომეტრი

არის

ინკლინომეტრის სახეობა. მისი საშუალებით შესაძლებელია ხერხემლის როტაციის
დადგენა. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც მოსწავლეს აქვს დადებითი
შედეგი ადამსის წინ მოხრის ტესტის შედეგად. მისი მიზანია როტაციის ხარისხის
დადგენა, რომლის საშუალებითაც გაირკვევა მოსწავლის სპეციალისტთან ვიზიტის
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საჭიროება, როგორც ნებისმიერი მოწყობილობის შემთხვევაში, სქოლიომეტრის სწორი
გამოყენება არის მნიშვნელოვანი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შედეგები იყოს სწორი
და შესაფერისი.
მოათავსეთ სქოლიომეტრი მსუბუქად მოსწავლის ზურგის გასწვრივ იმ წერტილში,
სადაც ამობურცულობა ან უთანაბრობა ყველაზე შესამჩნევია (სურათი 11):


ნომერი

„0“

უნდა

იყოს

ზუსტად

ხერხემლის

სვეტის (წვეტიანი მორჩის) ზემოთ;


ნუ დააწვებით სქოლიომეტრს, ვინაიდან ამან შეიძლება

ხელი შეუშალოს სწორი მონაცემების მიღებას;


რეფერირება

რეკომენდებულია

მოსწავლეებისთვის,

როცა მონაცემი 7-ის ტოლია ან უფრო მეტია.
მოსწავლეებს,

რომელთა

გადახრის

ხარისხი

5-დან

გრადუსამდეა, უნდა ჩაუტარდეთ რესკრინინგი
სურათი 11

განმავლობაში,

რათა

დადგინდეს

მატულობს

7

6 თვის
თუ

არა

სქოლიოზი.

23. მონაცემების აღრიცხვა
სკრინინგის დროს უნდა იქნას აღრიცხული ქვემოთ ჩამოთვლილი მონაცემები:
1. სკრინინგის თარიღი და შედეგები მოსწავლის სამედიცინო დოკუმენტაციაში.
2. მშობლების/მეურვეების
დოკუმენტირებული

უარი
და

სკრინინგში
ინახებოდეს

მონაწილეობაზე
სკოლის

უნდა

ან

იქნას

სკრინინგის

განმახორციელებლის მიერ, მოსწავლის სამედიცინო ბარათში.
3. სკრინინგის

შედეგების

თაობაზე

საინფორმაციო

ბარათის

(დანართი

5)

ქსეროასლი გადაეცემა მშობელს/მეურვეს.

24. რესკრინინგი
რესკრინინგის კრიტერიუმები შემდეგია:
1. სქოლიოზის ადრეული ნიშნების არსებობის მქონე მოსწავლეების რესკრინინგი
საჭიროა იმავე დღეს (თუ ეს შესაძლებელია) სხვა სკრინინგის შემსრულებლის
მიერ და არა თავდაპირველი პირის მიერ.
2. რესკრინინგის პროცედურები იგივეა, რაც სკრინინგის შემთხვევაში.
სკრინინგის დროს ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებისგან ერთ-ერთის არსებობა
მიუთითებს ექიმი-სპეციალისტის შეფასების საჭიროებაზე:
1. მნიშვნელოვნად მომატებული ან ამოწეული მხარი ან ბეჭი:
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1-ინჩზე უფრო მეტი (2.5 სანტიმეტრი) სხვაობა მხრის სიმაღლის მხრივ;



1-ინჩზე უფრო მეტი (2.5 სანტიმეტრი) ბეჭის სიმაღლეს შორის.

2. გულმკერდის ან წელის არის დეფორმაცია. ამობურცულობა შეიძლება იყოს
შესამჩნევი გულმკერდის არეში ერთ მხარეს და წელის არეში მეორე მხარეს.
შვიდი ან უფრო მეტი გრადუსით სქოლიომეტრის გადახრა (სქოლიომეტრის
გამოყენებამ განსაზღვრული პარამეტრებით

შეიძლება

შეამციროს არასწორი

დადებითი შედეგები და არასაჭირო რეფერირება) ან ნეკნის ამობურცულობის
10

მილიმეტრი

ან

უფრო

მეტი

სიმაღლით,

ექვემდებარება

ექიმთან

რეფერირებას;
3. ნებისმიერი წელის მუდმივი ტკივილი დეფორმაციით ან მის გარეშე, რაც ხელს
უშლის ნორმალურ საქმიანობას. წელის ტკივილთან დაკავშირებული ქვემოთ
მოყვანილი კითხვები უნდა დაისვას რეფერირებამდე:


გაღვიძებთ თუ არა ტკივილი ღამით?



გჭირდებათ თუ არა მედიკამენტი ტკივილის გასაყუჩებლად?




ლოკალიზებულია თუ არა ტკივილი ერთ კონკრეტულ არეში?
გიშლით
თუ
არა
ტკივილი
ხელს
სხვადასხვა

საქმიანობის

განხორციელებაში?


გოგონების შემთხვევაში, უკავშირდება თუ არა ტკივილი მენსტრუალურ
პერიოდს?

25.

სკრინინგის

განმახორციელებლის

ვალდებულებები,

მშობლისთვის შეტყობინება და ექიმთან რეფერირება
სკრინინგის და რესკრინინგის შემდეგ, იმ მოსწავლეების მშობლებს/მეურვეებს,
რომლებსაც აღმოაჩნდათ ხერხემლის სავარაუდო გამრუდება, უნდა ეცნობოს
საინფორმაციო ბარათის საშუალებით და ბარათის მიღება და გაცემა უნდა იყოს
დადასტურებული

მშობლის/მეურვის

და

სკრინინგის

განმახორციელებლის

ხელმოწერით. საინფორმაციო ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ელემენტებს:


სქოლიოზის განმარტებას;




სკრინინგის განმახორციელებელი პირის მონაცემებს;
მოსწავლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;



სკრინინგის შედეგს;



სკრინინგის შედეგებიდან გამომდინარე რეკომენდაციებს.

საინფორმაციო
ბარათი,
ასევე,
უნდა
მოიცავდეს
ინფორმაციას
ექიმისპეციალისტისთვის,
რათა
მან
მოახდინოს
დიაგნოზის
ვერიფიკაცია
რენტგენოლოგიური
შესაბამისი

კვლევით

სამედიცინო

(პირდაპირი,

დოკუმენტაცია

გვერდითი
სკრინინგის

პროექცია)

და

გასცეს

განმახორციელებელთან

დასაბრუნებლად (ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა - ფორმა №IV-100/ა).
ამასთან, მშობელთან/მეურვესთან შეხვედრისას სკრინინგის განმახორციელებელმა
უნდა გააკეთოს შემდეგი:
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1. განუმარტოს სკრინინგის შედეგები და მათი მნიშვნელობა.
2. უპასუხოს ყველა კითხვას, საშუალება მისცეს მშობელს/მეურვეს, გამოხატოს
თავისი მოსაზრება.
3. დარწმუნდეს იმაში, საჭიროებს თუ არა ოჯახი დახმარების წყაროს მოპოვებას.
4. განუმარტოს ექიმთან რეფერირების ფორმა იმგვარად, რომ მშობელმა/მეურვემ
ნათლად შეიტყოს მოწოდებული ინფორმაცია.
5. დაარწმუნოს იმაში, რომ რეფერირების ფორმები წაღებული იქნას ექიმსპეციალისტთან ვიზიტისას.
6. აუხსნას და დაარწმუნოს იმაში, რომ საჭიროა მოსწავლის მშობელმა/მეურვემ
დააბრუნოს რეფერირების ფორმა სკოლაში და, ასევე, წარმოადგინოს მკურნალი
ექიმის მიერ გაცემული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა - ფორმა
№IV-100/ა, სადაც მითითებული იქნება დიაგნოზი და ხერხემლის გადახრის
გრადუსი.
7. სკრინინგის

განმახორციელებელს

კატეგორიუად

ეკრძალება,

მისცეს

კონკრეტული დირექტივა მოსწავლის მშობელს/მეურვეს ექიმი-სპეციალისტის
ვინაობასთან და მის საქმიანობასთან დაკავშირებით (ურჩიოს ექიმი).
8. ექიმი-სპეციალისტის არჩევის თავისუფლება ენიჭება მოსწავლის მშობელს/
მეურვეს და წარმოადგენს მის უფლებას.
9. აცნობოს მშობლებს/მეურვეებს, რომ მათ დანარჩენ შვილებსაც (8 წლის ასაკის
ზემოთ) უნდა ჩაუტარდეთ სკრინინგი, თუ ექიმის შეფასებით არის სქოლიოზის
დიაგნოზი, ვინაიდან ამ დაავადებას მიდრეკილება აქვს, მოიცვას ოჯახის
წევრებიც.
10. სკრინინგის განმახორციელებელ ორგანოს ეკისრება ვალდებულება, 3 თვეში
ერთხელ,

მოახდინოს

რეფერირებული

მოსწავლეებისა

და

ექიმის

მიერ

დადასტურებული დიაგნოზების შედარება და, ასევე, სკრინინგის დროს
აღმოჩენილი
გასაჯაროება

სქოლიოზისა და
(დაინტერესების

ხელმისაწვდომობა

აქვს

დაშვებული
შემთხვევაში,

საქართველოს

შეცდომების პროცენტის
არსებულ ინფორმაციაზე
ორთოპედ-ტრავმატოლოგთა

საზოგადოებას).

26. ექიმი-სპეციალისტის მიერ დიაგნოზის ვერიფიკაცია
1. რეფერირების
ხორციელდება

შემდეგ

ექიმ-სპეციალისტთან

რენტგენოლოგიური

კვლევის

დიაგნოზის

ვერიფიკაცია

საფუძველზე

(პირდაპირი,

გვერდითი), რომელზეც კობის მეთოდიკით განსაზღვრული უნდა იყოს
ხერხემლის გადახრის გრადუსი.
2. ექიმი-სპეციალისტი თავად ირჩევს სქოლიოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში
მკურნალობის ტაქტიკას, მკურნალობის ტაქტიკის არჩევისას შეუძლია,
იხელმძღვანელოს საქართველოს ორთოპედ-ტრავმატოლოგთა საზოგადოების
მიერ შემუშავებული სქოლიოზის მკურნალობის ალგორითმით. მკურნალობის
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ტაქტიკის შესახებ ინფორმაცია მითითებული უნდა იყოს ექიმ-სპეციალისტის
მიერვე გაცემულ ფორმაში (დანართი 1).

27. მუდმივი პროცესი
სქოლიოზის

დიაგნოზის

საჭიროებენ

მხარდაჭერას.

მქონე

მოსწავლეები

სკრინინგის

და

მათი

დასრულების

მშობლები/მეურვეები

შემდეგ

სკოლამ

უნდა

უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი სერვისების შეთავაზება. სერვისები, რომელთა
შეთავაზება შესაძლებელია, მოიცავს შემდეგს:
1. ფიზიკური აღზრდის პროგრამის მოდიფიკაცია.
2. ექიმის მიერ რეკომენდებული ვარჯიშების ზედამხედველობა.
3. კორსეტის

ეფექტურობის

რეკომენდაცია,

კორსეტის

ტარების

პერიოდის

გათვალისწინებით.
4. მოსწავლეების და/ან მშობლების/მეურვეებისთვის კონსულტაციის ჩატარება
სკოლებში სქოლიოზის სკრინინგის პროგრამასთან დაკავშირებით (წონის
კონტროლი, დიეტა, ვარჯიში და ა.შ.).
5. დახმარების ჯგუფის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მოსწავლეებისა და
მშობლებისთვის/მეურვეებისთვის.
6. ემოციური, სოციალური და/ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის განსაზღვრა
მოსწავლეებისათვის, რომლებსაც დაუდგინდათ სქოლიოზის დიაგნოზი.
თითოეული

მოსწავლის

შესახებ

სქოლიოზის

სკრინინგთან

დაკავშირებული

ინფორმაცია, შეფასების შედეგები და მონიტორინგის პროცესი აღირიცხება სკოლის
სკრინინგის განმახორციელებლის დოკუმენტაციაში.

28. სქოლიოზის სკრინინგის კითხვარი
 ადმინისტრატორისთვის:
აღნიშნული კითხვარი გვაწვდის გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც არსებითია
სკოლაში სქოლიოზის სკრინინგის პროცესის წარმატებით განხორციელებისთვის და
მისი გამოყენება შეიძლება პროგრამის დასაგეგმად.
დიახ

არა

ახორციელებს თუ არა სკოლა ყველა ხარისხის სქოლიოზის
სკრინინგს გოგონებისთვის მე-5 კლასში და ბიჭებისთვის მე6 კლასში?
აკმაყოფილებს თუ არა სკრინინგის შემსრულებელი
სკრინინგის ჩატარებისთვის დადგენილ სტანდარტებს?
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ჩაუტარდა თუ არა სკრინინგის შემსრულებელს შესაბამისი
ტრენინგი ადგილზე აღნიშნული სერვისის
განხორციელებისთვის?
ჩატარდა თუ არა სქოლიოზისა და ზრდასა და
განვითარებაზე მისი პოტენციური ეფექტის შესახებ
გაკვეთილი ჯგუფში?
მიაწოდეს თუ არა ტრენირებულ სკრინინგის შემსრულებელს
საჭირო ფორმები და გამოუყვეს შესაბამისი სივრცე?
არსებობს თუ არა რესკრინინგის მუდმივმოქმედი გეგმა და
ხორციელდება თუ არა შესაბამისი რეგულაცია, რათა ის
მორგებული იყოს მოსწავლეზე?
მოახდინა თუ არა სკოლის რესურსების იდენტიფიკაცია
მოსწავლეებისთვის, რომელთაც ესაჭიროებათ რეფერირება?
ინფორმირებული არიან თუ არა წერილობით მშობლები მათ
მშობლიურ ენაზე სქოლიოზის სკრინინგის პროგრამის, მათი
უფლების შესახებ, რაც, ასევე, მოიცავს სკრინინგში
მონაწილეობაზე უარს?
ხელმისაწვდომია თუ არა სკრინინგისა და ანგარიშგების
სამუშაო ცხრილი?
არის თუ არა ხელმისაწვდომი ანგარიშის ფორმა
მშობლებისთვის?
არის თუ არა ხელმისაწვდომი რეფერირების ფორმა?
არსებობს თუ არა მოსწავლეთა დაზუსტებული სია ექიმთან
შემდგომი რეფერირებისათვის?
შეირჩა თუ არა შესაფერისი ფიზიკური გარემო?
ორი-სამი კვირა სკრინინგის თარიღამდე:
დიახ

არა

არის თუ არა დასტური შესაბამისი პერსონალიდან სკრინინგისა
და რესკრინინგის თარიღთან და ადგილმდებარეობასთან
დაკავშირებით?
არის თუ არა ხელმისაწვდომი სკრინინგისა და ანგარიშგების
ფორმები?
არსებობს თუ არა დაგეგმილი საგანმანათლებლო პროგრამა
მოსწავლეებისთვის სკრინინგის თარიღთან, რომელიც მოიცავს
ინსტრუქციას სკრინინგის პროცესის შესახებ?
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გაუგზავნეს თუ არა მშობელს/მეურვეს ინფორმაცია
სქოლიოზის სკრინინგის პროგრამის შესახებ? თუ რაიონი
მოითხოვს მშობლის/მეურვის თანხმობას, გაეგზავნა თუ რა მათ
თანხმობის ფორმები?
არის თუ არა გეგმა სამედიცინო შემოწმების
პროცედურისთვის (პროცედურებისთვის)?
ერთი კვირა სკრინინგის თარიღამდე:
დიახ

არა

განახლდა თუ არა სკრინინგის სია და არის თუ არა მზად
გამოყენებისთვის?
შეახსენეს თუ არა პერსონალს და ნებაყოფლობით მონაწილეებს
სკრინინგის თარიღი და ადგილმდებარეობა?
იყო თუ არა ოფიციალურად ინფორმირებული სკოლის
ადმინისტრაცია მოსალოდნელი სკრინინგის თაობაზე?
შემოწმდა თუ არა შენობა, რომ მისი განათება, ოთახის
ტემპერატურა შესაბამისია და უზრუნველყოფილია თუ არა
კონფიდენციალობა?
სკრინინგამდე ერთი დღით ადრე:
დიახ

არა

განიხილა თუ არა შერჩეულმა ინსტრუქტორმა
მოსწავლეთათვის შესაბამისი ტანსაცმლის ჩაცმის
შესაძლებლობა სქოლიოზის სკრინინგის ადვილად
ჩასატარებლად?
განხორციელდა თუ არა პროგრამისთვის საჭირო
ფორმებით მომარაგება?
გამოყოფილია თუ არა ცალკე ადგილი ბიჭებისა და ცალკე
ადგილი გოგონებისთვის, თუ სკრინინგი უნდა ჩატარდეს
ერთსა და იმავე დროს?
არის თუ არა ქაღალდისგან შექმნილი ხალათები
გოგონებისთვის, რომელთაც, შესაძლებელია, დაავიწყდათ
შესაბამისი ჩაცმა?
მშობლის/მეურვის თანხმობის ფორმის გამოყენების
შემთხვევაში, მიიღო თუ არა სკოლამ შესაბამისი
თანხმობის ფორმები?
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მოსწავლეები
რეფერირება რესკრინინგისთვის, თარიღი
რესკრინინგის შემსრულებელი, თარიღი

თარიღი
მონაცემების დადასტურება დიახ/არა

ექიმის დაიგნოზი და
მკურნალობის ანგარიშის
თარიღი

ექიმთან მიმართვის
თარიღი

ოჯახთან კონტაქტის
თარიღი

ამჟამად სამედიცინო
მკურნალობის ქვეშ

განმახორციელებელი
________________________________________
კლასი
თარიღი

დიახ ან არა

________________________________________
სკრინინგის
სქოლიომეტრი

დგომა
გვერდზ
ზურგით წინ დახრა
პროფილში
ე დახრა

გაზომვა

A გულმკერდის ამობურცულობა (ნეკნების
ამობურცულობა)
A-თავი წინ წამოწევა
B-გამოხატული
ნეკნოვანი კუზი
C- მრგვალი ზურგი
D-დუნდულები

A- გულმკერდის ამობურცულობა
B-წელის ამობურცულობა

B-მხარი
D-გულმკერდი

სკოლა
________________________________________
მისამართი
________________________________________

A-თავი
C-ბეჭი
E-წელი

დაბადების თარიღი

სქესი

29. დანართები
დანართი 1

სკრინინგის პროგრამის ფორმების ნიმუში

დგომა

დანართი 2

სკრინინგის პროგრამის ფორმების ნიმუში

სკრინინგის სამუშაო ცხრილი
(მონიშნეთ X-ით შესაბამის გრაფაში, რომელიც მიუთითებს მოსწავლის შეფასებასა და
აღმოჩენილ დარღვევებს. დამატებითი კომენტარების საჭიროების შემთხვევაში,
გამოიყენეთ სივრცე, რომელიც მოწოდებულია გვერდის ბოლოს).
მოსწავლის სახელი: ____________________________________________________
აღნიშნული სტანდრატების გამოყენება გამიზნულია პროგრამების დაგეგმვისა და
განხორციელების დროს ხერხემლის დეფორმაციების შეფასებისთვის, რათა ამ
მდგომარეობებმა

მინიმალური

გავლენა

იქონიოს

საქართველოს

ბავშვებსა

და

ახალგაზრდებზე.
ხარისხი
ნორმა

მცირედ
გამოხატული

მკვეთრად
გამოხატული

ნორმა

მცირედ
გამოხატ
ული

მკეთრად
გამოხატ
ული

თავის სწორად
დგომა
მარჯვენა/მარცხენა

მხრის მაღლა დგომა
მარჯვენა/მარცხენა

გამრუდების რკალი
მარჯვენა/მარცხენა

მენჯის მაღლა
დგომა
მარჯვენა/მარცხენა
კომენტარები: _________________________________________________________________________________________
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დანართი 3
სკრინინგის პროგრამის დანართის ფორმები
სქოლიოზის სკრინინგისა და რეფერირების კრიტერიუმები
მხრები არის ერთ
დონეზე

ერთი მხარი უფრო
მაღლაა რაც მიუთითებს
გულ-მკერდის ნაწილის
გამრუდებაზე

ბეჭები არის ერთ
დონეზე და
სიმეტრიული
სხეულის
ხელთან მანძილი
არის თანაბარი
ორივე მხარეზე

თორაკალური სქოლიოზი:
ერთი ბეჭი აწეულია.
ბარძაყი ჩანს უფრო მაღლა. სხეულის ხელთან
მანძილი არ არის თანაბარი. გამოხატულის წელის სეგმენტის
გამრუდება

წინ დახრილია
მოშორებით
სკრინინგის
შემსრულებელთან
წინ დახრილია
მოშორებით
სკრინინგის
შემსრულებელთან

ზურგი არის
სიმეტრიული

თორაკალური სქოლიოზი:
ოდნავ წინ გადახრისას
ვლინდება თორაკალური
ნაწილის გამოზნექა

ზურგი არის
სიმეტრიული

წელის სეგმენტის
სქოლიოზი:
გადახრისას გამოიხტება
წელის სეგმენტის
გამოზნექა

გვერდიდან
უყურებს
სკრინინგის
შემსრულებელი

ოდნავი
თორაკალური
უკანა გამრუდება,
კისერი აწეულია
და თავი
ბალანსირებული

თორაკალური
ჰიპერკიფოზი:
გულმკერდის ზედა
ნაწილი მნიშვნელოვნად
მომრგვალებულია უკან.
კისერი და ნიკაპი წინ არის
წამოწეული.

ქვედა წელი
ოდნავ
ჩაღრმავებულია

წელის ჰიპერლორდოზი:
გამოხატული ჩაღრმავებაა
წელის არეში, ჩვეულებრივ ასოცირდება მუცლის
წინ წამოწევასთან

დახრა, რომლის
დროსაც სახით
უყურებს
შემსრულებელს

გლუვი ხაზი
მენჯიდან
თავისკენ

თორაკალური
ჰიპერკიფოზი:

დახრა
შემსრულებლის
მიმართულებით

ნორმალური
ნეკნების კიდეები
არის
სიმეტრიული

თორაკალრი სქოლიოზი:
ნეკნები არის ამოზნექილი
ერთ მხარეზე

სკრინინგის
შემსრულებელთან ზურგით

ზედმეტი კუთხე
ხერხემლის თორაკალურ
სეგმენტში
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დანართი 4

სქოლიოზის სკრინინგის ანგარიში
ძვირფასო ექიმო
_______________________________________________________________________
გთხოვთ, მოახდინოთ სამედიცინო შემოწმება და დიაგნოზის დაზუსტება, ვინაიდან
ჩვენმა ბოლო პერიოდის სქოლიოზის სკრინინგმა გამოავლინა შემდეგი დარღვევები:
მდგომარე

მარჯვენა მარცხენა

ერთი მხარი უფრო მაღალი
გამოწეული ბეჭი
აწეული ბეჭი
უფრო მაღალი თეძოს ფრთა
ასიმეტრიული წელის ნაოჭი
ერთ მხარეს ხელსა და სხეულს შორის არსებული დიდი სივრცე

წინ დახრა

მარჯვენა მარცხენა

ნეკნების გამოზნექილობა
წელის გამოზნექილობა
სქოლიომეტრის შედეგი

გვერდითი ხედი

ნორმა

გაღრმავ
ებული

ლორდოზი
კიფოზი

იმისთვის, რომ სკოლამ სრულად შეაფასოს სკრინინგის პროგრამა, საჭიროა, ექიმთან
სქოლიოზის დიაგნოზის ვერიფიცირება, რენტგენოლოგიური კვლევის საფუძველზე.
შესაბამისად, ჩვენი თხოვნაა, რომ შეავსოთ ინფორმაცია წარმოდგენილი დანართის
მიხედვით (დანართი 4), რომელიც შემდგომ გადაეცემა სკოლას, მოსწავლის ექიმთან
რეფერირების მიზნით.
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დანართი 5

სკრინინგის პროგრამის ფორმების ნიმუში
მოსწავლეთა ინდივიდუალურ მონაცემთა ცხრილი (არჩევითი)
(მოსწავლის სამედიცინო დოკუმენტაციისთვის)

სახელი __________________________

ასაკი ________________________________

გვარი ___________________________

კლასი _______________________________

სქესი ____________________________
სკრინინგის თარიღი ______________

წინა სკრინინგის თარიღი ______________

მდგომარე პოზიცია
(მიუთითეთ ზურგიდან, წინიდან თუ ორივე)

დიახ

არა

არის მხრის დონე თანაბარი?
ბარძაყის ნაოჭები სიმეტრიულია?
არის აშკარა ხერხემლის დევიაცია დგომისას?
ხელებსა და სხეულს შორის მანძილი თანაბარია?
გამოხატულია მხრის ამოზნექილობა?
თუ „დიახ“,

მარჯვენა __________

მარცხენა __________

გამოხატულია ბეჭი გამოზნექილობა?
თუ „დიახ“,

მარჯვენა __________

მარცხენა __________

გამოხატულია წელის გამოზნექილობა?
ბეჭის დონე თანაბარი?
თუ „დიახ“,

მარჯვენა __________

მარცხენა __________

სხვა (აღწერეთ):
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წინ დახრა

დიახ

არა

გამოხატულია თუ არა თორაკალური გამოზნექილობა?
გამოხატულია თუ არა წელის გამოზნექილობა?
სხვა პათოლოგიები:

შეტყობინების ფორმა, რომელიც მშობელთან იგზავნება
თარიღი _______________________________________________________________________
გაიგზავნა _____________________________________________________________________
პასუხი მიღებულია (ვისგან) _____________________________________________________
დიაგნოზის __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
კომენტარები ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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დანართი 6

სკრინინგის პროგრამის ფორმების ნიმუში
სქოლიოზის სკრინინგის შეჯამება (არ არის სავალდებულო)

სკოლა/რაიონი _________________________________________________________________
მოწოდებულია მონაცემები ______________________________________________________
მისამართი _____________________________________________________________________
ტელეფონი ____________________________________________________________________
სკრინინგის თარიღი ____________________________________________________________
სკრინინგის განხორციელების მდებარეობა (შენობა)
________________________________________________

მოსწავლეების რაოდენობა ______________________________________________________
სკოლა _________________________________________________________________________
ასაკი __________________________________________________________________________

მოსწავლეების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი _____________________
მამრობითი:

კლასი ______________ ;

ასაკი ______________

მდედრობითი:

კლასი ______________ ;

ასაკი ______________

ექიმთან რეფერირებამდე მოსწავლის რესკრინინგი მოხდა __________________________
დამატებითი შეფასებისთვის რეფერირებული სტუდენტების რაოდენობა ____________

მოსწავლეების რაოდენობა, რომელთაც ექიმის მიერ დაუდასტურდათ სქოლიოზის
დიაგნოზი ________________________

მოსწავლის
საფუძველზე

აღწერა,

რომელსაც
ექიმის

დაუდასტურდათ
მიერ

რენტგენოლოგიური
ხერხემლის

კვლევის

გამრუდება

________________________________________
ასაკი ________________ მდედრობითი _______________

მამრობითი _______________
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ექიმთან

მიმართვამდე

მოსწავლეებს,

რომელთაც

გამოუვლინდათ

დადებითი

შედეგები, ჩაუტარდათ რესკრინინგი: დიახ ________________ ; არა ________________
მოსწავლეების რაოდენობა, რომელთაც სავარაუდოდ აქვთ სქოლიოზი _______________
მდედრობითი ________________ ; მამრობითი ________________

მოსწავლეების რაოდენობა, რომელთაც აქვთ ხერხემლის სხვა დეფექტები ____________
ჰიპერკიფოზი ________________ ; ჰიპერლორდოზი ________________

მოსწავლეების
გამოვლენილია

რაოდენობა,

რომლებიც

სქოლიოზი

ნამკურნალევია

სქოლიოზის

სკრინინგის

გამო

ან

პროგრამამდე

___________________________________
მდედრობითი ________________ ; მამრობითი ________________
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30. მოსალოდნელი შედეგები
პროტოკოლის გამოყენება ხელს შეუწყობს:



სქოლიოზის ადრეული სიმტომების აღმოჩენას;
მოზარდთა იმ კონტინგენტის იდენტიფიცირებას, რომელთაც აქვთ სქოლიოზის
გამოვლენის მაღალი რისკი;



მოზარდთა იდიპათიური სქოლიოზის ადრეულ დიაგნოსტირებას;



სათანადო ადრეული მკურნალობის ჩატარებას;



სქოლიოზის გართულებული ფორმების თავიდან აცილებას;



სქოლიოზის ფონზე განვითარებული წელის ტკივილის პრევენციას;



საქართველოს

მოსახლეობაში

მოზარდთა

იდიოპათიური

სქოლიოზის

გავრცელების ზუსტი პროცენტისა და სქესის დადგენას;


სამხარეო თავისებურებების დადგენას მოზარდთა იდიოპათიური სქოლიოზის
შემთხვევებში;



ყოველივე ზემოთ აღნიშნული უზრუნველყოფს მოზარდებში სქოლიოზის
ადრეულ გამოვლენას და შეამცირებს დაავადების დიაგნოსტირებასა და
მართვაში გაწეულ ხარჯებს.

31. აუდიტის კრიტერიუმები
სკრინინგი გულისხმობს სწორი დიაგნოზის დროულად დასმას, მკურნალობისა და
კვლევების ხარჯთეფექტურობას.


საქართველოს რამდენი რეგიონის სკოლაში (ან პირველადი ჯანდაცვის
რგოლში) (%)-ში გამოიყენება აღნიშნული პროტოკოლი?



რამდენმა ექიმმა (%) გაიარა ტრენინგი მოცემული პროტოკოლის პრაქტიკაში
დანერგვის თვალსაზრისით?



რამდენმა ექთანმა (%) გაიარა ტრენინგი მოცემული პროტოკოლის პრაქტიკაში



დანერგვის თვალსაზრისით?
რამდენ (%) მოზარდში იყო აღმოჩენილი სქოლიოზის ადრეული ფორმები?



რამდენი (%) მოზარდი იქნა რეფერირებული დიაგნოზის

ვერიფიცირების

მიზნით ექიმ-სპეციალისტთან?


მოზარდების რამდენ (%)-ში იქნა დადასტურებული ექიმი-სპეციალისტის
მხრიდან სკრინინგის შედეგად მიღებული დიაგნოზი?



პაციენტების რამდენ (%)-ს დასჭირდა სპეციფიური მკურნალობა (დაკვირვება,
კორსეტი, ოპერაცია)?

ზემოთ აღნიშნული მონაცემების შეგროვება და მონაცემთა ბაზის შექმნა უნდა მოხდეს
სკრინინგის განმახორციელებელ ინსტიტუციაში.
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32.

რეკომენდაციები

პროტოკოლის

ადაპტირებისათვის

ადგილობრივ დონეზე
პროტოკოლის პრაქტიკაში ადაპტაციისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების
განხორციელება:
1. პროტოკოლის გავრცელება პირველადი ჯანდაცვის რგოლში.
2. პროტოკოლის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს

ვებ-გვერდზე

(www.moh.gov.ge).
3. პროტოკოლის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის
შემუშავება და ჯანდაცვის პერსონალისათვის პერმანენტულად ტრენინგების
ორგანიზება.
4. პროტოკოლის

პრაქტიკაში

დანერგვის

შეფასება

კლინიკური

აუდიტის

საშუალებით.

33. პროტოკოლის ავტორი
ტრისტან ნიშნიანიძე – მედიცინის დოქტორი, დავით ტვილდიანის სახელობის
სამედიცინო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, საქართველოს ორთოპედ ტრავმატოლოგთა საზოგადოების წევრი.
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