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1. შესავალი
1.1. რა არის კლინიკური პრაქტიკული სახელმძღვანელო?
კლინიკური პრაქტიკული სახლემძღვანელო არის “მუდმივად განახლებადი დებულებების
კრებული, რომელიც ეხმარება კლინიცისტებს და პაციენტებს სპეციფიკური მდგომარეობების
მკურნალობასთან დაკავშირებით სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში” (Mann, 1996).

ეს

დებულებები ეყრდნობა კვლევებით მიღებულ საუკეთესო მტკიცებულებებს, რომელთა
მოპოვება

ხდება

სპეციფიკური

მდგომარეობებთან

დაკავშირებული

კვლევების

მიზანმიმართული და სისტემატური შეფასებით.
როცა მტკიცებულებები საკმარისი არ არის გაიდლაინი ეყრდნობა სამუშაო ჯგუფის წევრების
მიერ შეთანხმების (კონსენსუსის) საფუძველზე მიღებულ დებულებასა და რეკომენდაციას.
კლინიკური პრაქტიკული სახელმძღვანელო განკუთვნილია

მკურნალობის პროცესისა და

გამოსავალის გაუმჯობესებისთვის, რაც მიიღწევა იმით, რომ კლინიკური პრაქტიკული
სახელმძღვანელო:


უზრუნველყოფს მდგომარეობებისა და დაავადებების მართვასთან დაკავშირებით
თანამედროვე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების მიწოდებას;



გამოიყენება საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტების დასანერგად, რომლის მიხედვითაც
შესაძლებელი ხდება

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალების მუშაობის

შეფასება;


მის საფუძველზე ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალების სწავლება და
ტრენირება;



ეხმარება

პაციენტებსა

და

მხარდამჭერ

პირებს

მკურნალობასთან

დაკავშირებით

ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში;


აუმჯობესებს კომუნიკაციას ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალებს, ფსიქიკური
აშლილობის მქონე პირებსა და მათ მხარდამჭერებს შორის;



განსაზღვრავს მომავალი კვლევების პრიორიტეტებს.

1.2. გაიდლაინის გამოყენება და შეზღუდვები
გაიდლაინში მოცემული რეკომენდაციები ვერ ჩაანაცვლებს პროფესიულ ცოდნასა და კლინიკურ
ანალიზს. მოწოდებული კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაცია არ წარმოადგენს
პრობლემის მართვის მზა რეცეპტს. იგი უნდა განვიხილოთ როგორც ჩარჩო, რომელიც
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ეფუძნება ხელმისაწვდომ საუკეთესო მტკიცებულებებს და რომელიც უნდა მიესადაგოს
ლოკალურ საჭიროებებს, რესურსებსა და ინდივიდუალურ შემთხვევებს (განსაკუთრებით
სოფლად და რეგიონულ/რაიონულ ცენტრებში).
არსებობს ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც გაიდლაინში მოცემული რეკომენდაციის პირდაპირ
გამოყენება ვერ ხერხდება. ამიტომ, გაიდლაინი ჯანდაცვის მუშაკს აძლევს საშუალებას
კონკრეტულ სიტუაციებში მიიღოს გადაწყვეტილება პაციენტთან და მის მხარდამჭერთან
უშუალო კონტაქტისა და კონსულტაციის საფუძველზე.
კლინიკური

მტკიცებულებების

გარდა,

კლინიკური

რეკომენდაციებისთვის,

სადაც

შესაძლებელია, გათვალისწინებულია ხარჯთეფექტურობაც.
გაიდლაინის გამოყენებისას მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ გარკვეული ინტერვენციის
ეფექტურობის შესახებ ემპირიული მონაცემების არარსებობა არ ნიშნავს ამ ინტერვენციის
არაეფექტურობას.
ამასთან,

აუცილებელია

იმის

გათვალისწინება,

რომ

მტკიცებულებებზე

დამყარებული

მკურნალობის უზრუნველყოფა ხდება სხვა ღონისძიებებთან კონტექსტში. ეს ღონისძიებები
ითვალისწინებს შესაბამისი ინტერვენციის სათანადოდ ორგანიზებასა და პაციენტის ჩართვას
მკურნალობის პროცესში. მოვლის სათანადოდ ორგანიზება იმისთვის, რომ პაციენტთან
დავამყაროთ და შევინარჩუნოთ კარგი თერაპიული ურთიერთობა ისეთივე მნიშვნელოვანია,
როგორც შეთავაზებული მკურნალობა.

1.3. გაიდლაინის შემუშავების პროცესი
გაიდლაინი შემუშავდა პროფესიული საზოგადოების „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“
მოწვევით შემდგარი სამუშაო ჯგუფის მიერ, ფონდის

„ღია საზოგადოება საქართველოს“

ფინანსური დახმარებით. ადაპტირებისთვის შერჩეული იყო ბრიტანეთის ჯანმრთელობისა და
კლინიკური დახელოვნების ინსტიტუტის (National Institute For Health and Clinical Excellence) და
მოდსლის (The South London and Maudsley NHS Foundation Trust&Oxleas NHS Foundation Trust) მიერ
შემუშავებული

გაიდლაინები.

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტრო

კოორდინაციას უწევდა კლინიკური გაიდლაინების შემუშავების პროცესს. შეიქმნა სამუშაო
ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ ფსიქიატრები, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, პაციენტი და
ოჯახის წევრი.

გაიდლაინის მომზადებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციის მიერ, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით შეირჩა სამუშაო
ჯგუფის ხელმძღვანელი. გაიდლაინის მომზადებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციის მიერ
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შეირჩა ასევე კლინიკური მრჩეველი. გაიდლაინი კოლეგიალური განხილვისთვის გადაეგზავნა
დამოუკიდებელ ექსპერტს. გაიდლაინის ადაპტირების პროცესში სამუშაო ჯგუფის 8 შეხვედრა
გაიმართა,

რომელზეც

ჯგუფის

წევრები

ეცნობოდნენ

გაიდლაინთან

დაკავშირებულ

დოკუმენტაციას და წარმოადგენდნენ კონსტრუქციულ წინადადებებს და კომენტარებს.
ჯანდაცვის ეკონომისტი
უზრუნველყოფდა

აფასებდა კლინიკური მტკიცებულებების ხარჯთეფექტიანობას და

გაიდლაინში

კარგი

ხარისხის

ეკონომიკური

მტკიცებულებების

ინტეგრირებას. გაიდლაინში წარმოდგენილი ყველა რეკომენდაცია შეთანხმებულია სამუშაო
ჯგუფის ყველა წევრთან.

1.4. ვისთვისაა განკუთვნილი გაიდლაინი?
გაიდლაინი

განკუთვნილია

ფსიქიკური

ჯანმრთელობის

დარგში

მომუშავე

სპეციალისტებისათვის და ეხება მოზრდილთა “შიზოფრენიის და შიზოფრენიისმაგვარი
აშლილობების”1 მკურნალობისა და მართვის საკითხებს, რომელსაც ახორციელებს პირველადი
ჯანდაცვის, თემში არსებული და სპეციალიზებული სერვისები.
აღნიშნული გაიდლაინი შეიძლება ასევე გამოყენებული იყოს მომსახურების შემდეგ სფეროებში:


ოკუპაციური (დასაქმების) სერვისები



სოციალური სერვისები



სასამართლო ექსპერტიზის სამსახურები

შიზოფრენია

გავლენას

ახდენს

არა

მარტო

პაციენტზე,

არამედ

ოჯახსა

და

ხშირად

საზოგადოებაზე. მოცემულ კლინიკური რეკომენდაციების სახელმძღვანელოში ასახულია ამ
ფაქტორთა მნიშვნელობა შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობასა და მხარდაჭერაში.

1.5. გაიდლაინის სპეციფიკური მიზნები
გაიდლაინი მოიცავს შიზოფრენიის მკურნალობისა და მართვის რეკომენდაციებს, რომელთა
მიზანია:


გააუმჯობესოს მკურნალობისა და სერვისების ხელმისაწვდომობა და პაციენტთა
ჩართულობა;



დაადგინოს სპეციფიკური ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ინტერვენციების
როლი შიზოფრენიის მკურნალობაში;

1

შიზოფრენია, შიზოტიპური, შიზოაფექტური და ბოდვითი აშლილობები
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დაადგინოს სპეციფიკური ფარმაკოლოგიური ინტერვენციის როლი შიზოფრენიის
მკურნალობაში;



დაადგინოს

სპეციფიკური

სერვისების

ინტერვენციის

როლი

შიზოფრენიის

დაინერგოს შიზოფრენიის მკურნალობის მიღებული სტანდარტები,

საქართველოს

შრომის

მოთხოვნების

მკურნალობაში;


ჯანმრთელობის

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს

გათვალისწინებით.
შიზოფრენია ხშირად უკავშირდება სხვა მდგომარეობებს,

როგორიცაა დეპრესია, შფოთვა,

პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, პიროვნების პათოლოგია და წამალდამოკიდებულება.
წინამდებარე გაიდლაინი არ ფარავს აღნიშნულ საკითხებს. ასევე არ მოიცავს შიზოფრენიის
მკურნალობასა და მართვას ბავშვებსა და მოზარდებში.

2. შიზოფრენია
გაიდლაინში განხილულია დაავადებათა ჯგუფში “შიზოფრენია და შიზოფრენიისმაგვარი
აშლილობანი” გაერთიანებული აშლილობების მკურნალობა და მართვა.

ჯგუფის ზუსტი

განმარტების გარშემო კამათი წლებია გრძელდება. გაიდლაინში კონკრეტულად იგულისხმება
ის აშლილობები, რომელიც აღწერილია

დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მე-10

გადასინჯვის (ICD 10) მიხედვით: შიზოფრენია, შიზოტიპური, შიზოაფექტური და ბოდვითი
აშლილობები (კოდი F20-F29).
2.1 შიზოფრენიის კლინიკა და დიაგნოსტიკა
2.1.1 დეფინიცია, სიმპტომები, ნიშნები
შიზოფრენია წარმოადგენს ძირითად ფსიქიატრიულ დაავადებას, რომელსაც ახასიათებს
აზროვნებისა და აღქმის ძირეული დარღვევები შეუსაბამო ემოციური რეაგირებითა და/ან
ემოციური სფეროს გასადავებით.
აღენიშნება

სიმპტომთა

კონკრეტული

გარემო

უნიკალური
ახდენს.

შიზოფრენიით დაავადებულ ცალკეულ პიროვნებას
კომბინაცია,
ჩვეულებრივ,

რომლის

ჩამოყალიბებაზე

პიროვნებას

გავლენას

ინტელექტუალური

შესაძლებლობები/უნარები და ცნობიერება ფორმალურად შენარჩუნებული აქვს, თუმცა
დაავადების მიმდინარეობის მანძილზე უდაოდ ხშირია კოგნიტური დეფიციტის განვითარება.
აშლილობა ვრცელდება ისეთ ბაზისურ ფუნქციებზე, რომლებიც ფსიქიკურად ჯანმრთელ
ადამიანს ანიჭებს ინდივიდუალობისა და უნიკალურობის განცდას. ჩვეულებრივ, შიზოფრენია
„პროდრომული“ პერიოდით იწყება, რომელსაც ახასიათებს პიროვნების ფუნქციონირების
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გაუარესება. ამ პერიოდის სიმპტომები შეიძლება მოიცავდეს მეხსიერებისა და კონცენტრაციის
პრობლემებს, სოციალურ იზოლაციას, უცნაურ ქცევას, ახირებულ იდეებს, შეგრძნებების
შეცვლას, კომუნიკაციის და აფექტური რეაგირების გაუარესებას, მოტივაციისა და ინტერესების
დაქვეითებას. პროდრომულ პერიოდში პიროვნება გრძნობს, რომ მისი სამყარო შეიცვალა,
თუმცა გარშემომყოფნი შეიძლება არ იზიარებდნენ მის შეხედულებებს. ნათესავები და
მეგობრები

ხშირად

აღნიშნავენ,

რომ

თვითონ

შიზოფრენიის

მქონე

პირი

შეიცვალა.

პროდრომულ ფაზას ჩვეულებრივ მოყვება მწვავე ფაზა, რომელსაც ახასიათებს ბოდვა,
ჰალუცინაცია, იდეატორული ავტომატიზმი და ქცევითი დარღვევები. ამ სიმპტომებს ხშირად
პოზიტიურ სიმპტომებს უწოდებენ.

ძირითადად, მკურნალობის შედეგად პაციენტი გამოდის

მწვავე მდგომარეობიდან, პოზიტიური სიმპტომები უკუვითარდება ან ქრება, თუმცა ზოგჯერ
რჩება აპათია, მოტივაციისა

და ინტერესების ნაკლებობა, სოციალური იზოლაცია. ამ

სიმპტომებს ნეგატიურ სიმპტომებს უწოდებენ.

მესამე ფაზაში, რომელიც შეიძლება წლები

გაგრძელდეს, ხშირად ვითარდება მწვავე ეგზაცერბაციები (გამწვავება), რომელიც, როგორც
წესი, დამატებით ინტერვენციას საჭიროებს.
თუმცა ეს გავრცელებული მოდელია, შიზოფრენიის მიმდინარეობა მრავალფეროვნებით
გამოირჩევა. შიზოფრენიული აშლილობა შეიძლება დაიწყოს მწვავედ, ქცევის მნიშვნელოვანი
დარღვევებით, რომელთა მიმდინარეობა შესაძლოა არ იყოს გარდაუვლად ქრონიკული და
დამანგრეველი. პირველი ეპიზოდის შემდეგ, შემთხვევათა 14%-20%-ში გამოსავალი შესაძლოა
იყოს სრული ან თითქმის სრული გამოჯანმრთელება. გამწვავება შეიძლება გამოწვეული იყოს
სხვადასხვა

სტრესით,

სოციალური

პრობლემებით

ან

იზოლაციით.

გრძელვადიან

პერსპექტივაში (15 წლამდე) შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე პირთა დაახლოებით ნახევარს
აღენიშნება უფრო ეპიზოდური, ვიდრე მუდმივი სირთულეები. ჰაროუს (Harrow 2005)
დაკვირვებით,

ზოგჯერ

უკავშირდებოდეს

გამოჯანმრთელება

პაციენტის

პიროვნულ

სპონტანურად
რესურსებს

ხდება,

რაც

(მაგ.,როგორიცაა

შესაძლოა
გარემო

ზემოქმედებისადმი მდგრადობა).
2.1.2 სინონიმები და ტერმინოლოგია
ისტორიულად, შიზოფრენიული აშლილობანი პირველად აღწერილ იქნა ფრანგი ფსიქიატრის
მორელის (Benedict Morel, 1809-1873) მიერ, რომელმაც მოზარდობის ასაკში განვითარებულ
ფსიქიკურ დარღვევებს უწოდა demence precoce (ფრანგულიდან - ნაადრევი ჭკუასუსტობა).
კალბაუმმა (Kahlbaum) პირველად აღწერა კატატონური სიმპტომები, ჰეკერმა (Hecker) კი
ჰებეფრენიის დროს პაციენტთა ქცევის თავისებურებანი. მოგვიანებით აღნიშნული სიმპტომები
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კრეპელინმა (Emil Kraepelin, 1856-1929) ერთ ნოზოლოგიად გააერთიანა და უწოდა dementia
praecox, ხოლო მანიაკალურ-დეპრესიული ფსიქოზი ცალკე ნოზოლოგიად გამოყო. კრეპელინმა
სახელწოდებით dementia praecox, დაავადების ადრეულ დაწყებასთან ერთად, ხაზი გაუსვა
პაციენტთა სპეციფიკურ კოგნიტურ პროცესს (დეფიციტს). ჰალუცინაციებთან და ბოდვასთან
ერთად, იგი კლინიკურ სურათში წამყვან მნიშვნელობას ანიჭებდა დაავადების ხანგრძლივ,
ფსიქიკისთვის დამანგრეველ მიმდინარეობას. ყველაზე დიდი წვლილი შიზოფრენიის და
საერთოდ, შიზოფრენიული აშლილობების თანამედროვე ხედვის ჩამოყალიბებაში მიუძღვის
ბლოილერს (Eugen Bleuler). მან პირველად მოგვაწოდა ეს სახელწოდება - შიზოფრენია (ფსიქიკის
გახლეჩა), რათა ხაზი გაესვა ფსიქიკის სფეროში სქიზისის, ანუ გახლეჩის მნიშვნელობისთვის.
მისი აზრით, შიზოფრენიული აშლილობის მიმდინარეობის მანძილზე გარდაუვლია ფსიქიკის
რღვევა. იგი შიზოფრენიის ძირითად მახასიათებლად მიიჩნევდა ოთხ ფუნდამენტურ სიმპტომს,
ე.წ. “4 ა”-ს: ასოციაციური პროცესის აშლილობა, აფექტური დარღვევები, აუტიზმი (საკუთარ
შინაგან სამყაროში დაძირვა) და ამბივალენტობა (გარკვეული მოვლენის, ან პიროვნების მიმართ
ორი

ურთიერთსაპირისპირო

იმპულსის

თანაარსებობა).

მოგვიანებით,

კლინიკური

დიაგნოსტირებისთვის კურტ შნაიდერის (Kurt Schneider) მიერ გამოყოფილ იქნა შიზოფრენიის
პირველი რანგის და მეორე რანგის სიმპტომები. პირველი რანგის სიმპტომებად ავტორი
მიიჩნევდა შემდეგ სიმპტომებს: აზრთა გახმოვანება; მოკამათე და მაკომენტირებელი ხმები;
პასიურობის (ზეგავლენის) განცდა; აზრების წართმევა და გადაცემა; ბოდვითი აღქმა; უცხო
ძალის მიერ გამოწვეული („გაკეთებული”) გრძნობები ან ქცევები.

2.1.3. კლინიკური სიმპტომატიკა
შიზოფრენიის სიმპტომებს, პრაქტიკული მოსაზრებების გამო, აერთიანებენ პლიუს (ანუ
პოზიტიურ) და მინუს (ანუ დეფიციტურ სიმპტომებად) (Andreasen, 1982, 1984).
„პლიუს-სიმპტომები"
I. ჰალუცინაციები


მაკომენტირებელი „ხმები";



ბრძანების ტიპის „ხმები“



დიალოგის სახით "ხმები";



ტაქტილურ-სომატური;



ყნოსვითი;



მხედველობითი.
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II. ბოდვა


დევნის (პერსეკუტორული);



ღაზოიანობის (სექსუალურ პარტნიორზე ეჭვიანობა);



ცოდვიანობის და თვითბრალდების;



განდიდების;



რელიგიური შინაარსის;



იპოქონდრიული (სომატური);



დამოკიდებულების (ბოდვითი) აზრები;



ზემოქმედების (გაკონტროლების ბოდვითი) აზრები;



გახსნილობის (ბოდვითი) აზრები;



აზრთა გადაცემა;



აზრთა ჩადება;



აზრთა წართმევა.

III. უცნაური ქცევა


უცნაური გარეგნული იერი და ჩაცმულობა;



უცნაური სოციალური და სექსუალური ქცევა;



აგრესიული და აჟიტირებული ქცევა;



განმეორებადი ან სტერეოტიპული ქცევა

IV. აზროვნების ფორმის აშლის პოზიტიური პათოლოგია


ასოციაციური ჯაჭვის გაწყვეტა, დეზორგანიზებული აზროვნება;



ტანგენციალობა (მიზანზე ორიენტირებული თანამიმდევრული აზროვნების
შეუძლებლობა);



ინკოჰერენტულობა (გრამატიკული და ლოგიკური დაუკავშირებლობა) ;



ალოგიკურობა;



დეტალიზაცია;



„ტყვიამფრქვევისებრი“ მეტყველება;



გაფანტული, დაბნეული მეტყველება;



ვერბიგერაცია (ასოციაციები მსგავსი ჟღერადობის (და არა შინაარსის) მქონე სიტყვებისა).

„მინუს-სიმპტომები“
I. ემოციური გასადავება და გაღარიბება


სახის გახევებული გამომეტყველება;
10



სპონტანური მოძრაობის შემცირება;



გამომსახველობით მოძრაობათა სიღარიბე;



მზერითი კონტაქტის სიმცირე;



აფექტური რეაგირების არარსებობა (აფექტური გასადავება);



შეუსაბამო აფექტი (პარათიმია);



ვოკალური გამოხატვის უნარის ნაკლებობა (მონოტონური მეტყველება).

II. (ლოგიკური) მეტყველების შეუძლებლობა და პარალოგია


საუბრის გაღარიბება;



მეტყველების შინაარსობრივი გაღარიბება;



აზრების გაწყვეტა, ბლოკირება;



პასუხის ლატენტური დროის გაზრდა.

III. აბულია-აპათია


თავის მოვლის და ჰიგიენის დაცვის შეუძლებლობა;



სამსახურების (ან სასწავლებლების) მონაცვლეობა;



ფიზიკური ანერგია.

IV. ანჰედონია, ასოციალურობა


გასართობი საქმიანობების შემცირება;



სექსუალური ინტერესების დაქვეითება;



სიახლოვის, თანაგრძნობის უნარის დაქვეითება;



ნათესავებთან,

მეგობრებთან

და

თანატოლებთან

ურთიერთობების

დარღვევით

(აუტიზაცია).
V. ყურადღება


სოციალური უყურადღებობა;



უყურადღებობა ფსიქიკური გამოკვლევის მიმდინარეობისას;



მიზანმიმართულ საქმიანობაზე კონცენტრაციის უნარის დაქვეითება.

2.1.4 შესაძლებლობების დაქვეითება და შეზღუდვა
შიზოფრენის მქონე პირთა მნიშვნელოვანი ნაწილი განიცდის შესაძლებლობების ხანგრძლივ
დაქვეითებას, რაც გავლენას ახდენს მათ

ცხოვრების ხარისხსა და შრომით საქმიანობაზე.

კვლევები აჩვენებს, რომ შიზოფრენია ხშირად იწვევს სხვადასხვა სახის კოგნიტურ დეფიციტს
და მათ შორის 40% შემთხვევებში საკმაოდ სერიოზულს. მაგრამ ამავე დროს აღმოჩნდა, რომ
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პაციენტთა დაახლოებით 30%-ს არ ახასიათებს რამე მნიშვნელოვანი კოგნიტური თუ
ნეიროფსიქოლოგიური უკმარისობა (Rund and Borg, 1999).
გრძელვადიან

პერიოდში

სოციალური

ფუნქციონირების

გაუარესების

საუკეთესო

პრედიქტორია ფუნქციონირების პრობლემები დიაგნოზის დასმიდან პირველ 3 წელიწადში
(Wiersma et al., 2000). ტორნიკროფტის (Thornicroft and colleagues 2004) მონაცემებით შიზოფრენიის
მქონე პირთა დაახლოებით 80% დაუსაქმებელი რჩება.
შიზოფრენიით გამოწვეული შეზღუდული შესაძლებლობები არ არის უბრალოდ განმეორებითი
ეპიზოდების ან მყარი სიმპტომების შედეგი.

გარკვეულ როლს თამაშობს მკურნალობის

გვერდითი ეფექტები, სოციალური არაკეთილდღეობა, იზოლაცია, სიღარიბე და უსახლკარობა.
ამ სირთულეებს ემატება დიაგნოზთან დაკავშირებული უარყოფითი აზრი, სტიგმა და
სოციალური

გარიყვა

უნარშეზღუდულობის
დასახელებული

(Sartorius,
გამომწვევ

(ჯანმო, 1990).

2002;
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Thornicroft,
წამყვან

2006).

სამედიცინო

შიზოფრენია
აშლილობებს

მსოფლიოში
შორის

არის

შიზოფრენიის მქონე პირებს შორის სიკვდილიანობა

დაახლოებით 50%-ით აღემატება ზოგადი პოპულაციის

შესაბამის მაჩვენებელს, რაც

განპირობებულია ნაწილობრივ თვითმკვლელობით (დაახლოებით 10% სუიციდის შედეგად
კვდება)

და ძალადობრივი სიკვდილით,

ნაწილობრივ,

სომატური პრობლემების მაღალი

რისკით (Harris, E.C. & Barraclough, B.1998). უკანასკნელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ აღნიშნული
დაკავშირებულია თამბაქოს მოწევასთან, სიმსუქნესთან და დიაბეტთან. ზოგადი სამედიცინო
მომსახურების ნაკლებხელმისაწვდომობა ასევე ხელს უწყობს სიცოცხლის ხანგრძლივობის
შემცირებას (McGrath, J., Saha, S.,Chant, D.,et al.2008).
ბოლო კვლევები მიუთითებს, რომ შიზოფრენიით დაავადებულ აფრიკელ და კარიბიელ
ახალგაზრდა

მამაკაცებს და სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის საშუალო ასაკის ქალებს

სუიციდის მომატებული რისკი აქვთ. აღნიშნული შესაძლოა გამოწვეული იყოს

სხვადასხვა

ეთნიკურ ჯგუფში გამოვლენილ სიმპტომთა და ტრადიციულ რისკფაქტორთა ხასიათში
არსებული განსხვავებულობით (Bhui & McKenzie, 2008).

2.1.5 პროგნოზი, მიმდინარეობა და გამოჯანმრთელება
ისტორიულად, ფსიქიატრთა უმეტესობას და სხვა ჯანდაცვის პროფესიონალებს შიზოფრენიის
პროგნოზის შესახებ პესიმისტური შეხედულება გააჩნდათ. შიზოფრენიას განიხილავდნენ
როგორც მძიმე, ძნელად სამართავ, ქრონიკულ დაავადებას, რომელიც კოგნიტური დეფიციტით
მიმდინარეობს. ეს შეხედულება არ დადასტურდა ხანგრძლივი დაკვირვებით კვლევებში, სადაც
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გამოვლინდა გრძელვადიანი გამოსავლის მნიშვნელოვანი მრავალფეროვნება. მიუხედავად
იმისა, რომ შიზოფრენიით დაავადებულ პაციენტთა დაახლოებით სამ მეოთხედს აღენიშნება
განმეორებითი შეტევები და გარკვეული უნარშეზღუდულობა, 20-40 წლიანმა გრძელვადიანმა
კვლევებმა აჩვენა, რომ შიზოფრენიის მქონე პირთა ნახევარზე მეტს ზომიერად კარგი
გლობალური გამოსავალი აქვს, უფრო მცირე ნაწილს კი - ხანგრძლივი პერიოდის რემისია
შემდგომი გამწვავების გარეშე (Gaebel & Fromman, 2000; Harrison et al., 2001; Jobe & Harrow, 2005).
უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი პაციენტი, რომელსაც არასოდეს ჰქონია სრული რემისიის
გამოცდილება,

სათანადო

მხარდაჭერის და მოვლის პირობებში ახერხებს

შეინარჩუნოს

ცხოვრების მისაღები ხარისხი.
შიზოფრენიის ადრეული ეტაპი ხშირად ხასიათდება ჰალუცინაციური, ბოდვითი და ქცევის
დარღვევის სიმპტომთა განმეორებითი ეგზაცერბაციით. თუმცა საკმაოდ მაღალი პროცენტი
რეაგირებს

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით

მკურნალობაზე,

დაახლოებით

80%-ს

მკურნალობის პირველი 5 წლის განმავლობაში აღენიშნება გამწვავება, რაც ნაწილობრივ
მედიკამენტების მიღების შეწყვეტით აიხსნება (Nadeem et al., 2004; Robinson et al., 1999a, 2002).
არსებობს მტკიცებულებები, რომ დროული დახმარების მიღება, რომელიც ფარმაკოლოგიურ
მკურნალობასთან

ერთად

სოციალურ

და

ფსიქოლოგიურ

ინტერვენციებსაც

მოიცავს,

მნიშვნელოვანი ფაქტორია გრძელვადიანი გაუმჯობესების მისაღწევად (de Haan et al., 2003;
Harrison et al., 2001; Linszen et al., 2001); და პირიქით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურების
დაგვიანებით მიღება დაკავშირებულია არასრულ და გაჭიანურებულ გამოჯანმრთელებასთან,
როდესაც განმეორებითი გამწვავების რისკი მატულობს (Bottlender et al.,2003; Harrigan et al., 2003).
ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს შიზოფრენიის გრძელვადიან გამოსავალზე არ არის
კარგად ცნობილი, თუმცა გამოჯანმრთელება შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს, მრავალი
წლის შემდეგაც (Harrison et al.,2001).
რიგმა

სოციალურმა

და

ეკონომიკურმა

ფაქტორებმა

შიზოფრენიის მიმდინარეობაზე. დადგენილია, რომ

შეიძლება

გავლენა

მოახდინოს

განვითარებულ ქვეყნებში შიზოფრენია

უფრო გავრცელებულია დაბალ სოციოეკონომიკურ ჯგუფებში, თუმცა აღნიშნული ნაწილობრივ
არ დასტურდება განვითარებად ქვეყნებში შიზოფრენიის გავრცელების მონაცემებით (Jablensky
et al.,1992). მკვლევარების მიერ გამოითქვა მოსაზრება, რომ კავშირი შიზოფრენიის გავრცელებას,
გამოჯანმრთელებასა და კულტურალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებს შორის კომპლექსურია და
არა სწორხაზოვანი (Warner, 1994). კვლევები მიუთითებს, რომ შიზოფრენიის განვითარების
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რისკფაქტორები, ინტერვენციებისა და მკურნალობისადმი დამოკიდებულება განსხვავდება
ეთნიკურ ჯგუფებს შორის (Johnson et al.,2005; Killaspy et al., 2006).
შიზოფრენია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პიროვნებაზე, მის ცხოვრების გამოცდილებასა და
შესაძლებლობებზე. პაციენტები და მათი მხარდამჭერები საჭიროებენ ყურადღებას და
თანადგომას, რომ გაუმკლავდნენ მომავალს და ყველა შესაძლო ცვლილებას მათ ცხოვრებაში.

2.1.6 დიაგნოსტიკა და კლასიფიკაცია
ამ ნაწილში უპირატესად შევეხებით შიზოფრენიის დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს და
შიზოფრენიის კლასიფიკაციას, როგორც დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციასა (ICD 10)
და ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოსტიკურ და სტატისტიკურ სახელმძღვანელოშია (DSM IV)
მოცემული (ცხრილი 2.1).
შიზოფრენიის დიაგნოსტიკისა და კლასიფიკაციის სრული და საფუძვლიანი განხილვა
სცილდება გაიდლაინის ჩარჩოს, თუმცა მნიშვნელოვანი საკითხია კვლევასა და კლინიკურ
პრაქტიკაში, რადგან შიზოფრენიის დიაგნოზის დასმას შეიძლება მოყვეს მნიშვნელოვანი
პიროვნული და სოციალური შედეგები.
შიზოფრენის გამოვლენის, მიმდინარეობისა და გამოსავლის მრავალფეროვნება შესაძლებელია
ასახავდეს აშლილობის მრავალფეროვან ბუნებას ან შიზოფრენია წარმოადგენს სხვადასხვა
აშლილობების ერთობლიობას განსხვავებული მიმდინარეობით და გამოსავლით (Gelder et al.,
1997). შიზოფრენიის მრავალფეროვნება შესაძლებელია ასევე ბიოლოგიურ, სოციალურ,
ფსიქოლოგიურ, კულტურალურ და ეკონომიკურ ფაქტორთა რთული ურთიერთქმედების
შედეგი

იყოს

(Van

Os,

J.,Krabbendam,

L.,Myin-Germeys,I.,et

al.

2005).

შიზოფრენიის

არაერთგვაროვნების ასახსნელად სხვადასხვა მოდელი შემუშავდა, თუმცა არც ერთი მიდგომა
არ გავრცელდა ფართოდ. უფრო მეტიც, დიაგნოსტიკური სისტემების შემუშავებამდე,
შიზოფრენიის გავრცელების და გამოვლენის სრულიად განსხვავებული მონაცემები არსებობდა.
თანამედროვე კლასიფიკაციებზე დაყრდნობით, ეს ტერმინი ამჟამად განსაზღვრავს სინდრომს,
რომლის დიაგნოსტირება მაღალი სიზუსტითაა შესაძლებელი. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა
აქვს კლინიკურ პრაქტიკაში.

შიზოფრენიისა და შიზოფრენიისმაგვარი აშლილობების

კლასიფიკაცია ICD 10-ისა და DSM IV -ის მიხედვით მოცემული და შედარებულია ცხრილში 2.1.
ცხრილიდან ჩანს, რომ მოცემული კლასიფიკაციები ძირითადად მსგავსია.
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ცხრილი 2.1 შიზოფრენიის და შიზოფრენიისმაგვარი აშლილობების კლასიფიკაცია ICD 10-სა
და DSM IV-ში
ICD 10

DSM IV

შიზოფრენია

შიზოფრენია

პარანოიდული

პარანოიდული

ჰებეფრენული

დეზორგანიზებული

კატატონური

კატატონური

არადიფერენცირებული

არადიფერენცირებული

რეზიდუალური

რეზიდუალური

მარტივი შიზოფრენია
პოსტშიზოფრენიული დეპრესია
სხვა შიზოფრენია
დაუზუსტებელი შიზოფრენია
შიზოტიპური აშლილობა
შიზოაფექტური აშლილობა

შიზოაფექტური აშლილობა

ხანგრძლივი ბოდვითი აშლილობანი

ბოდვითი აშლილობანი

ბოდვითი აშლილობა
სხვა ქრონიკული ბოდვითი აშლილობანი
მწვავე

და

გარდამავალი

ფსიქოზური

ხანმოკლე ფსიქოზური აშლილობანი

შიზოფრენიისმაგვარი

ფსიქოზური

შიზოფრენიფორმული აშლილობანი

აშლილობანი
მწვავე

აშლილობა
მწვავე პოლიმორფული ფსიქოზური აშლილობა
სხვა მწვავე ფსიქოზური აშლილობა
ინდუცირებული ბოდვითი აშლილობა

გაზიარებული ფსიქოზური აშლილობა

სხვა არაორგანული ფსიქოზური აშლილობანი
დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი

სხვაგვარად

დაუზუსტებელი

ფსიქოზური

აშლილობა

ორივე კლასიფიკაციაში გამოყოფილია სიმპტომთა სამი ძირითადი ჯგუფი, რომელიც მოიცავს:
ა) ფსიქოზურ სიმპტომებს, როგორიცაა სმენითი ჰალუცინაციები, ბოდვა და აზროვნების
დარღვევა (დეზორგანიზებული მეტყველება); ბ) ნეგატიურ სიმპტომებს, როგორიცაა თავის
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მოვლის გაუარესება, მოტივაციის დაქვეითება, სიამოვნების განცდის დაკარგვა, ალოგია
(აზროვნების პროდუქტიულობის

დაქვეითება), ემოციური

გასადავება

და სოციალური

ფუნქციონირების დაქვეითება; და გ) კატატონურ სიმპტომებს.

2.1.6.1 შიზოფრენიის კრიტერიუმები ICD- 10-ის მიხედვით
ICD-10_ში, DSM IV –თან შედარებით, შიზოფრენიის დიაგნოზის დასმისთვის პირველი რანგის
სიმპტომებზე მეტი აქცენტია გაკეთებული (ცხრილი 2.2) და ერთი თვის მანძილზე სიმპტომების
არსებობა საკმარისადაა მიჩნეული. ICD-10_ში შიზოფრენიის უფრო მეტი ტიპია გამოყოფილი,
რაც ყველაზე თვალსაჩინოდ განასხვავებს ამ ორ კლასიფიკაციას ერთმანეთისგან. DSM IV–ში არ
არის

შესული

მარტივი

შიზოფრენია

და

პოსტშიზოფრენიული

დეპრესია.

ორივე

კლასიფიკაციაში ის შემთხვევები, სადაც შიზოფრენიულ სიმპტომებთან ერთად გვხვდება
გამოხატული აფექტური ეპიზოდები შიზოაფექტურ აშლილობებში კლასიფიცირდება.
შიზოტიპური აშლილობა
კლასიფიკაციაში

კი

ICD-10_ში შესულია შიზოფრენიის ჯგუფში, ხოლო DSM IV

განხილულია

პიროვნულ

აშლილობებთან

ერთად.

შიზოტიპური

აშლილობისთვის დამახასიათებელია სოციალური იზოლაცია, გასადავებული აფექტი, ასევე,
აღინიშნება პერცეპტუალური, აზროვნებისა და მეტყველების დარღვევები და უცნაური და
ექსცენტრული ქცევები.
ორივე კლასიფიკაციაში ბოდვითი აშლილობები გამოყოფილია შიზოფრენიისგან. ასევე,
გამიჯნულია მწვავე და გარდამავალი ფსიქოზები, რომელიც მწვავედ იწყება და 2–3 თვეში
სრულიად ამოიწურება.
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ცხრილი 2.2 შიზოფრენიის კრიტერიუმები ICD 10-ის მიხედვით
შიზოფრენიის დიაგნოზისთვის მინიმუმ ორი აშკარა (ან, ჩვეულებრივ ორზე მეტი, ნაკლებად
გამოხატული სიმპტომების შემთხვევაში) სიმპტომი რომელიმე ერთი ჯგუფიდან, რომელიც
მოცემულია (a) – (d) ჩამონათვალში, ან სიმპტომები არანაკლებ ორი ჯგუფიდან, რომელიც
მოცემულია (e) – (h) ჩამონათვალში უნდა აღინიშნებოდეს ერთი თვის ან მეტი ხნის
მანძილზე ძირითადი დროის განმავლობაში.
a. ექო აზრები, აზრების ჩანერგვა ან ამოღება ან აზრების გადაცემა
b. კონტროლის, ზემოქმედების ან პასიურობის ბოდვა, რომელიც ეხება კონკრეტულ
აზრებს, მოქმედებებს, შეგრძნებებსა ან სხეულის, ან კიდურების მოძრაობას.
ბოდვითი აღქმა
c. მაკომენტირებელი სმენითი ჰალუცინაციები. ხმები, რომლებიც კომენტარს უკეთებენ
პიროვნების ქცევას ან ერთმანეთში საუბრობენ მასზე, ან ხმები, რომლებიც პაციენტს
სხეულის სხვადასხვა ნაწილიდან ესმის
d. მყარი ბოდვითი იდეები, რომლებიც კულტურალურად შეუსაბამო და უცნაურია
e. ნებისმიერი მოდალობის მყარი ჰალუცინაციები, რომელსაც ახლავს გარდამავალი ან
ნაკლებად ფორმირებული ბოდვითი იდეები ჩამოყალიბებული აფექტური შინაარსის
გარეშე, ან ზეღირებულოვანი იდეები, ან როდესაც ვლინდება ყოველ დღე კვირებისა
და თვეების მანძილზე
f.

ასოციაციური ნაკადის დარღვევები, რომელიც იწვევს ინკოჰერენციას, შეუსაბამო
მეტყველებასა ან ნეოლოგიზმებს

g. კატატონური ქცევა, როგორიცაა აგზნება, მანერულობა, ცვილისებრი მოქნილობა,
ნეგატივიზმი, მუტიზმი და სტუპორი
h. ნეგატიური სიმპტომები, როგორიცაა გამოხატული აპათია, მეტყველების გაღარიბება,
ემოციური გასადავება ან შეუსაბამო აფექტი, რომელიც ჩვეულებრივ იწვევს
სოციალურ იზოლაციას და სოციალური ფუნქციონირების დაქვეითებას. ასეთი
მდგომარეობა არ უნდა იყოს დეპრესიის ან ნეიროლეფსიური პრეპარატების შედეგი
i.

მნიშვნელოვანი და მყარი ხარისხობრივი ცვლილებები ქცევაში, რაც გამოიხატება
ინტერესების შეზღუდვით, მოტივაციის არქონით, უსაქმურობით, საკუთარ თავში
ჩაკეტვითა და სოციალური იზოლაციით
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2.1.6.2 შიზოფრენიის კრიტერიუმები DSM IV-ის მიხედვით
DSM IV კლასიფიკაციაში შიზოფრენია განსაზღვრულია მწვავე ფაზის სიმპტომებისა და
დაავადების ნიშნების ხანგრძლივობის მიხედვით, რომელიც უნდა გრძელდებოდეს სულ ცოტა 6
თვის მანძილზე (ცხრილი 2.3). მწვავე სიმპტომები (A კრიტერიუმები) მოიცავს ბოდვას,
ჰალუცინაციებს, დეზორგანიზებულ მეტყველებასა და ქცევას და ნეგატიურ სიმპტომებს. ამ
სიმპტომებიდან ერთი თვის (შესაძლებელია ნაკლები პერიოდის მანძილზე, წარმატებული
მკურნლაობის შემთხვევაში) მანძილზე არანაკლებ ორი სიმპტომი უნდა აღინიშნებოდეს. იმ
შემთხვევებში, როდესაც მწვავე სიმპტომებთან ერთად გამოხატულია გუნებ–განწყობის
აშლილობების ეპიზოდები, უნდა დაისვას შიზოაფექტური ან ფსიქოზური ეპიზოდით
მიმდინარე აფექტური აშლილობების დიაგნოზი.

DSM IV-ის მიხედვით, შიზოფრენიის

მომდევნო დიაგნოსტიკური კრიტერიუმია დაავადების დაწყების შემდეგ პიროვნებისთვის
შესაბამისი ოკუპაციური, აკადემიური და სოციალური ფუნქციონირების გაუარესება. როგორც
ზევით ავღნიშნეთ, დარღვევები უნდა ვლინდებოდეს 6 თვის მანძილზე და შეიძლება
მოიცავდეს პროდრომულ და რეზიდუალურ პერიოდებსაც, როდესაც მწვავე სიმპტომები არაა
გამოხატული.

თუ

სიმპტომები

გრძელდება 6

თვეზე

ნაკლები დრო, უნდა დაისვას

შიზოფრენიფორმული ან მწვავე და გარდამავალი ფსიქოზური აშლილობის დიაგნოზი.
შიზოტიპური

აშლილობა

შესულია

ორივე

კლასიფიკაციაში,

მაგრამ

DSM

IV-ში

პერსონოლოგიურ აშლილობადაა კლასიფიცირებული.
წამყვანი სიმპტომების მიხედვით, DSM IV–ში შიზოფრენიის რამდენიმე ქვეტიპია გამოყოფილი.
მწვავე სიმპტომების გამოვლენიდან ერთი წლის შემდეგ, კლასიფიკაციის მიხედვით, შეიძლება
გამოვიყენოთ ხანგრძლივი მიმდინარეობის განსაზღვრება და მივუთითოთ გამწვავებებისა და
რემისიის თავისებურებები.
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ შიზოფრენიის გამომწვევი მიზეზების

სათანადოდ

არცოდნიდან გამომდინარე, ამ სინდრომის ვალიდობა კვლავ საკამათო რჩება. სანამ ძირითად
კითხვას

პასუხი

არ

გაეცემა,

მანამდე

დისკუსიები

დიაგნოსტიკურ

საზღვრებთან,

დამახასიათებელ ნიშნებსა და ქვეტიპებთან დაკავშირებით კვლავ გაგრძელდება.
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ცხრილი 2.3 შიზოფრენიის კრიტერიუმები DSM IV-ის მიხედვით
A. აქტიური ფაზისთვის დამახასიათებელი კრიტერიუმები
ორი (ან მეტი) შემდეგი სიმპტომი აღინიშნება უმეტესი დროის მანძილზე 1 თვის
განმავლობაში (ან წარმატებული მკურნალობის შემთხვევაში ნაკლები დროის
განმავლობაში)
1. ბოდვა
2. ჰალუცინაციები
3. დეზორგანიზებული
მეტყველება
(ხშირია
თემიდან
გადახვევა
ან
ინკოჰერენცია)
4. გამოხატული დეზორგანიზებული ან კატატონური ქცევა
5. ნეგატიური სიმპტომები, ე.ი. გასადავებული აფექტი, ალოგია ან აბულია
B. სოციალური/დასაქმების დისფუნქცია
დაავადების დაწყებიდან, დროის ძირითად პერიოდში, მანამდე არსებულ დონესთან
შედარებით გაუარესებულია ფუნქციონირება შემდეგ ძირითად სფეროებში:
სამსახური, ინტერპერსონალური ურთიერთობები ან საკუთარი თავის მოვლა (თუ
დაავადება იწყება ადრეულ ასაკში, არ ხდება ინტერპერსონალური, აკადემიური და
ოკუპაციური უნარების შესაბამის დონეზე განვითარება).
C. მიმდინარეობა
დაავადების ნიშნები უნდა გრძელდებოდეს არანაკლებ 6 თვის მანძილზე (ან ნაკლები
ხანგრძლივობით წარმატებული მკურნალობის შემთხვევაში). ამ 6 თვის მანძილზე,
სულ ცოტა, ერთი თვის განმავლობაში უნდა აღინიშნებოდეს A კრიტერიუმებში
მოცემული სიმპტომები (აქტიური ფაზის სიმპტომები) და შეიძლება მოიცავდეს:
პროდრომულ ან რეზიდუალურ სიმპტომებს, შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მხოლოდ
ნეგატიურ სიმპტომებს ან ორ ან მეტ ნაკლები ინტენსივობის A კრიტერიუმებში
წარმოდგენილ სიმპტომებს (უცნაური აზრები, უჩვეული პერცეპტუალური განცდები)
D. შიზოაფექტური და გუნება–განწყობის აშლილობების გამორიცხვა
შიზოაფექტური და გუნება–განწყობის აშლილობების გამორიცხვა უნდა მოხდეს
შემდეგი ორი ნიშნით (1) დიდი დეპრესიის, მანიის ან შერეული ეპიზოდები არ უნდა
გამოვლინდეს აქტიური ფაზის სიმპტომებთან ერთად ან (2) აქტიური ფაზის
შემთხვევაში განვითარებული ასეთი ეპიზოდები
უნდა
იყოს აქტიურ და
რეზიდუალურ ფაზებზე ხანმოკლე.
E. წამლების/ზოგადი სომატური პრობლემების გამორიცხვა
აშლილობა არ არის გამოწვეული ნივთიერებების (ნარკოტიკული საშუალებები,
სამკურნალო პრეპარატები)
უშუალო მოქმედებით ან ზოგადი სამედიცინო
პრობლემებით.
F. კავშირი განვითარების ზოგად აშლილობებთან
თუ არის აუტიზმის ან სხვა განვითარების ზოგადი აშლილობები, შიზოფრენიის
დიაგნოზი ისმება მაშინ, როდესაც არანაკლებ ერთი თვის მანძილზე
(ან
წარმატებული მკურნალობის შემთხვევაში ნაკლები დროის მანძილზე) გამოხატულია
ბოდვა და ჰალუცინაციები
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დიაგნოზთან დაკავშირებული უზუსტობები და გაურკვეველი პროგნოზი პაციენტებისთვის
მნიშვნელოვან საკითხებს წამოჭრის. პირველი, ზოგიერთი პრაქტიკოსი ექიმი თავს არიდებს
შიზოფრენიის დიაგნოზის დასმას, რაც ართულებს პაციენტისა და ოჯახისთვის დროული
დახმარების მიღებას. მეორე, ზოგჯერ პაციენტი არ აღიარებს დიაგნოზს და არ თვლის, რომ
მკურნალობა სჭირდება. დაბოლოს, მრავალი ადამიანისთვის შიზოფრენიის დიაგნოზი
მტკივნეული და შემაშფოთებელია, რადგან უკავშირდება ნეგატიურ გამოცდილებას და
უნარშეზღუდულობას.

პროფესიონალების

მიაწოდონ

ამომწურავი

გასაგები,

და

მოვალეობაა,

პაციენტებსა

კეთილსინდისიერი

და

ინფორმაცია

მათ

ოჯახებს

შიზოფრენიის

დიაგნოზის, მკურნალობისა და არსებული სერვისების შესახებ.

2.1.7. დიფერენციალური დიაგნოზის ჩამონათვალი
შიზოფრენიის დიფერენციალური დიაგნოზი უნდა გატარდეს ორი სხვა ჯგუფის
აშლილობასთან, კერძოდ, სომატო-ნევროლოგიურ და ფსიქიატრიულ აშლილობებთან:
სომატო-ნევროლოგიური აშლილობები:
1.

წამლების გამოყენებით ინდუცირებული:
a.

ფსიქოაქტიური
ჰალუცინოგენით,

ნივთიერებების

გამოყენებით

ალკოჰოლით

(ალკოჰოლური

ინდუცირებული:
ჰალუცინოზი)

ამფეტამინით,

ბარბიტურატების

მოხსნით, კოკაინით;
b.

სხვა მდგომარეობების სამკურნალოდ გამოყენებული წამლებით ინდუცირებული (მაგ.
ეფედრინი, თეოფილინი, სტეროიდები და სხვა).

2. ეპილეფსია _ ძირითადად, საფეთქლის წილის;
3. ნეოპლაზმები, ტრავმა – ლიმბიური ან შუბლის წილის;
4. მდგომარეობები, დაკავშირებული ცერებრო-ვასკულარულ დაავადებებთან: ალცჰაიმერის
დაავადება, ვასკულარული დემენციები, ჰანტინგტონის დაავადება, ვილსონის დაავადება
და სხვა;
5. სხვა მდგომარეობები, დაკავშირებული მეტაბოლურ დარღვევებთან, ინფექციურ და
ქრონიკული ანთებით მიმდინარე დაავადებებთან: შიდსი; ჰერპესული ენცეფალიტი;
ნეიროსიფილისი; ვერნიკე-კორსაკოვის სინდრომი; მწვავე პორფირია; სისტემური
წითელი მგლურა; მძიმე მეტალებით მოწამვლა; ბაზალური განგლიის იდიოპათიური
კალციფიკაცია და სხვა.
20

ფსიქიკური აშლილობები:
1.

სხვა ფსიქოზური აშლილობანი, როგორიცაა:
-

შიზოფრენიისმაგვარი აშლილობა;

-

ხანმოკლე ფსიქოზური აშლილობა;

-

შიზოაფექტური აშლილობა;

-

ბოდვითი აშლილობანი;

2. გუნება-განწყობის აშლილობანი;
3.

ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა;

4.

სპეციფიური პიროვნული დარღვევები. კერძოდ:
-

შიზოიდური პიროვნული აშლილობა;

-

ემოციურად არასტაბილური (მოსაზღვრე) პიროვნული აშლილობა;

-

ანანკასტური (ობსესიურ-კომპულსიური) პიროვნული აშლილობა;

5. შიზოტიპური აშლილობა;
6. განზრახ განვითარებული აშლილობა, დაკავშირებული ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ
ფაქტორთან (სიმულაცია).;
7. პუბერტატული (გარდატეხის) კრიზი _ ნორმალური მოზარდის კრიზი.

2.1.8. ფიზიკური ჯანმრთელობა
კავშირი შიზოფრენიასა და ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს შორის კარგად არის
შესწავლილი (Marder & Wirshing, 2003). ეპიდემიოლოგიური კვლევის მონაცემებით, ავადობის
და სიკვდილიანობის მომატებული რისკი სომატური აშლილობების შედეგია და არა უბრალოდ
ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით

ხანგრძლივი

მკურნალობის

ან

სხვა

ფაქტორის

ზემოქმედების, როგორიცაა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარება. სიკვდილის რისკი
გაზრდილია სისხლის მიმოქცევის მოშლის, ინფექციების და ენდოკრინული დარღვევების გამო.
მიუხედავად შიზოფრენიის მქონე პირთა შორის მწეველთა მაღალი პროცენტისა, ფილტვის
კიბოს გავრცელების მაჩვენებელი არ არის გაზრდილი (Gulbinat et al., 1992; Harris &
Barraclough,1998; Jeste et al., 1996; Osborn et al., 2007b). ზოგად პოპულაციასთან შედარებით
შიზოფრენიის მქონე პირები ხასიათდებიან კარდიოვასკულური

დაავადებების, მათ შორის

მიოკარდიუმის ინფარქტის, მომატებული რისკით (Hennekens et al., 2005; Lawrence et al., 2003;
Osborn et al.,2007b).

არსებობს მოსაზრება, რომ თამბაქოს მწეველთა მაღალი მაჩვენებელი

შეიძლება აიხსნას ფსიქოზურ სიმპტომებზე

ნიკოტინის თერაპიული ეფექტით. მწეველებში
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გაძლიერებულია ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მეტაბოლიზმი, რაც ასევე ამცირებს
ფსიქოტროპული მედიკამენტების გვერდით ეფექტს (Jeste et al.,1996). ზოგად პოპულაციასთან
შედარებით, შიზოფრენიის მქონე პიროვნება უფრო ნაკლებს მოძრაობს და მის კვების რაციონში
ცხიმი ჭარბობს (Brown et al., 1999; Osborn et al., 2007a). შიზოფრენიის დროს წონის მომატების
სერიოზული რისკი არსებობს, რაც ნაწილობრივ აიხსნება თანამედროვე ანტიფსიქოზური
მედიკამენტების მიდრეკილებით გამოიწვიოს სიმსუქნე (American Diabetes Association et al.,2004;
სისტემური

Nasrallah,2003,2008).
მედიკამენტებით

გამოწვეული

არაფარმაკოლოგიური

მიმოხილვის

მონაცემების

მომატებული

მკურნალობა,

წონის

როგორიცაა

მიხედვით,

ანტიფსიქოზური

შემცირებისთვის

ჯგუფური

და

ეფექტურია

ინდივიდუალური

ინტერვენცია, კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია და კონსულტაცია სწორი კვების შესახებ
(Alvarez-Jimenez et al., 2008).
ანტიფსიქოზურმა
(მაგალითად,

პრეპარატებმა

დიაბეტი

ან

შეიძლება

ლაქტორეა),

გამოიწვიოს

ენდოკრინული

ნევროლოგიური

აშლილობა

დარღვევები
(მოგვიანებითი

დისკინეზია), მეტაბოლური დარღვევები (ლიპიდური ცვლის დარღვევა და წონაში მატება), და
კარდიოვასკულური გვერდითი ეფექტები (ელექტროკარდიოგრამაზე QT ინტერვალის გაზრდა)
(American Diabetes Association et al., 2004; Dinan, 2004; Holt et al., 2005; Koro et al., 2002; Lieberman et
al.,2005; Lindenmayer et al.,2003; Nasrallah, 2003, 2008; Saari et al.,2004; Thakore, 2005).
ის ფაქტი, რომ სიკვდილიანობის და ავადობის ზრდის მიზეზს ხშირად არასწორი კვება და ქცევა
წარმოადგენს, გვაფიქრებინებს, რომ ცხოვრების წესი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია. შეიძლება
ითქვას, რომ შიზოფრენიის განვითარება, გარკვეულწილად, გავლენას ახდენს პიროვნების
უნარზე იზრუნოს საკუთარ ჯანმრთელობაზე.

საფიქრებელია, რომ სოციოეკონომიკური

ფაქტორები, მაგალითად სოციალური გარიყვა, ასევე უარყოფითად მოქმედებს. კვლევებით
დასაბუთებულია, რომ ხშირად ფსიქიატრებს და ზოგადი პრაქტიკის ექიმებს უჭირთ
ფსიქიატრიულ პაციენტებში სომატური პრობლემების გამოვლენა და მკურნალობა (Osborn,
2001). ამავე დროს, არსებობს მონაცემები, რომ შიზოფრენიის მქონე პირები, სხვა პაციენტების
მსგავსად, მზად არიან მიმართონ ოჯახის ექიმს
ზემოაღნიშნულიდან
განსაკუთრებული

გამომდინარე,
ყურადღება

ზოგადი

კონსულტაციისთვის (Osborn et al., 2003).
პრაქტიკის

ექიმის

მონაწილეობას

უნდა დაეთმოს ფსიქიატრიული პაციენტის სომატური

ჯანმრთელობის მართვაში.
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2.2. ეპიდემიოლოგია
შიზოფრენია ახალი შემთხვევების შედარებით დაბალი სიხშირით, მაგრამ გავრცელებისა და
ხარჯების მაღალი მაჩვენებლებით ხასიათდება (Knapp et al., 2004), რაც დაავადების ქრონიკულ
ხასიათზე მიუთითებს. გავრცელებისა და შემთხვევათა გამოვლენის სიხშირე დამოკიდებულია
დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებსა და გამოკვლეულ პოპულაციაზე. მსოფლიოში შიზოფრენიის
გავრცელება საერთო პოპულაციაში საშუალოდ მოსახლეობის 1%-ს შეადგენს, ქალებსა და
მამაკაცებში მაჩვენებელი ერთნაირია, თუმცა ქალებისთვის პირველი ეპიზოდის საშუალო ასაკი
5 წლით მეტია.
ეპიდემიოლოგიური კვლევების მიხედვით, შიზოფრენიის ახალი შემთხვევების საშუალო
მაჩვენებელი, ძირითადი დოაგნოსტიკური კრიტერიუმებით და ასაკობრივი ჯგუფების
გათვალისწინებით შეადგენს ≈0.11-ს 1000 სულ მოსახლეზე (0.07-0.17 1000-ზე). უფრო ფართო
დიაგნოსტიკური კრიტერიუმების გამოყენებით ეს რიცხვი 0.24-ს აღწევს 1000 სულ მოსახლეზე
(0.07-0.52 1000-ზე) (Jablensky et al., 1992). შიზოფრენიის გავრცელების სიხშირე 0,4-დან 1.4%-მდე
მერყეობს (Cannon & Jones,1996). ბრიტანეთში ფსიქიკურ აშლილობათა ავადობის ეროვნულმა
კვლევამ გამოავლინა, რომ „სავარაუდო ფსიქოზების“ გავრცელების მაჩვენებელი 16-74 წლის
ასაკობრივ ჯგუფში 1000 მოსახლეზე 5 შემთხვევაა (Singleton et al., 2000). შედარებით მაღალი
მაჩვენებლებია შვეციასა და ფინეთის ზოგიერთ იზოლირებულ თემში (Hovatta et al., 1997) და
ბრიტანეთში მცხოვრებ კარიბიელ–აფრიკელ პოპულაციაში. ამის საპირისპიროდ, სტაბილურად
დაბალი მაჩვენებელი (1,2–1000–ზე) აღინიშნება აშშ–ში ჰატერიტებისა და ანაბაპტისტების
სექტების მიმდევრებში (Torrey F.,1987 Nimgaonkar et al., 2000). ასეთი შედეგები შეიძლება
განპირობებული

იყოს

განსხვავებული

დიაგნოსტიკური

კრიტერიუმებით,

გენეტიკური

წინაგანწყობითა ან მიგრაციით.
პაციენტთა 20-40%-ს ფსიქოზური სიმპტომების პირველი ეპიზოდი გადატანილი აქვს 20
წლამდე ასაკში. მამაკაცებისთვის პირველი პიკი მოდის 15-25 წელზე, ხოლო ქალებისთვის
პირველი პიკი 25-35 წელზე და მეორე პიკი – 40-45 წელზე, უშუალოდ მენოპაუზის წინ.
ასევე

დადასტურებულია

კავშირი

შიზოფრენიის

სიმპტომების

გამომჟღავნებასა

და

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებას შორის. შიზოფრენია იწყება საშუალოდ უფრო
ახალგაზრდა ასაკში იმ პირებში, რომლებიც მოიხმარდნენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, ვიდრე
იმ პირებში, ვინც არ მოიხმარდნენ (Arsenault et al., 2004). დაავადების განვითარების
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რისკფაქტორებს მიეკუთვნება, ასევე, მარტოხელობა, ურბანიზებულ გარემოში აღზრდა, დაბალი
სოციო-ეკონომიური მდგომარეობა, სტრესული სიტუაციები, მამის ხნიერი ასაკი.

2.3. ეტიოლოგია
მოსაზრებები შიზოფრენიის ეტიოლოგიის შესახებ ამ დაავადების კლასიფიკაციასა და ბუნებაზე
არსებულ აზრთა სხვაობასთან უშუალოდაა დაკავშირებული. სადღეისოდ შიზოფრენიის
გამომწვევი უშუალო

მიზეზი მეცნიერებისთვის ცნობილი არ არის. ამიტომ მკვლევარები

ცდილობენ შეისწავლონ მთელი სპექტრი იმ ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური
ფაქტორებისა,

რომლებიც

ზოგადად

ფსიქიკური

აშლილობებისთვის

მნიშვნელოვნადაა

მიჩნეული. მტკიცებულებები არ მიუთითებს რომელიმე ერთი გამომწვევი
არსებობაზე.

შესაბამისად

შიზოფრენიისმაგვარი

სულ

უფრო

აშლილობების

მტკიცდება

გამომწვევ

აზრი,

მიზეზს

რომ

მიზეზის

შიზოფრენიის

მრავალფაქტორთა

და

რთული

ურთიერთქმედება წარმოადგენს (Broome et al., 2005; Garety et al.,2007).
შიზოფრენიის

მქონე

პაციენტთა

80%-ზე

მეტის

მშობლებში

შიზოფრენია

არ

არის

დიაგნოსტირებული. მაგრამ მაინც უდავოა გენეტიკური ფაქტორის, როგორც რისკფაქტორის
როლი ამ დაავადების განვითარებაში. შიზოფრენია გვხვდება იმ პაციენტების 13%-ში,
რომელთაც შიზოფრენიით დაავადებული თუნდაც ერთი მშობელი ჰყავთ და პაციენტთა 3540%-ში, რომელთა დედ-მამა შიზოფრენიითაა დაავადებული. მონოზიგოტურ ტყუპებში
შიზოფრენია გვხვდება შემთხვევათა 50%-ში, ხოლო დიზიგოტურებში 10%-ში, ისევე როგორც
სხვა და-ძმებში (Cardno & Gottesman, 2000).
შიზოფრენიის ეტიოლოგიის ერთ-ერთი გავრცელებული თეორიაა სტრესს-მოწყვლადობის
მოდელი (Nuechterlein & Dawson, 1984). ამ მოდელის თანახმად, ყველა ადამიანს გააჩნია
გარკვეული მოწყვლადობა ბიოლოგიური, ფსიქო-სოციალური და გარემო ფაქტორების მიმართ,
რომლებიც სტრესოგენულ გარემოში მოხვედრისას, მოწყვლად პიროვნებაში განაპირობებენ
შიზოფრენიული სიმპტომატიკის განვითარებას. ზოგადად, დიათეზის/მოწყვლადობის ცნებაში
იგულისხმება

ბიოლოგიური

(მაგ.

ინფექცია,

გენეტიკური

განწყობა,

ფსიქოაქტიური

ნივთიერებების მოხმარება, ფიზიკური ტარავმა), ფსიქოლოგიური (მაღალ-სტრესოგენული
ოჯახები, აღზრდის თავისებურებანი, ახლობელი ადამიანის გარდაცვალება), ან ორივე
მოწყვლადობა ერთად.
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უკანასკნელ კვლევებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოწყვლადობის ბუნების და
გარემო

სტრესორების

უფრო

ზუსტ

განსაზღვრას.

აღნიშნული

კვლევები

მოიცავს

ნეირობიოლოგიურ ჰიპოთეზას ტვინის ბიოქიმიის და პათოლოგიის მნიშვნელობის შესახებ
(Broome et al., 2005) და მოწყვლადობის გენეტიკური რისკფაქტორების შესწავლის მცდელობას
(Craddock

et

al.,2005).

ბიოქიმიური

თეორია

ძირითადად

კონცენტრირებულია

„დოფამინერგული ჰიპოთეზის“ გარშემო. მწვავე სიმპტომები ასოცირებულია დოფამინის
მომატებულ ნეიროტრანსმისიასთან, ხოლო კოგნიტური დაქვეითება პრეფრონტალურ ქერქში
დოფამინის დეფიციტურ აქტივობასთან. ორივე დარღვევა შეიძლება იყოს მეორადი და
გამოწვეული გლუტამატური სისტემის არასწორი ფუნქციონირებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქოსოციალური ფაქტორები უდიდეს გავლენას ახდენს დაავადების
დაწყებასა და მიმდინარეობაზე, ახლო წარსულამდე ისინი, გარკვეულად, უგულებელყოფილნი
იყვნენ. სადღეისოდ, კოგნიტური ფუნქციონირების პრობლემებს, როგორიცაა დასწავლა,
მეხსიერება ან დაგეგმვა, ტვინის სტრუქტურასა და ფუნქციასთან კავშირში სწავლობენ, ხოლო
ემოციური

აშლილობები,

სავარაუოდ,

უკავშირდება

სოციალურ

ფაქტორებს.

ამრიგად,

ფსიქოლოგიური ფაქტორების შესწავლა დამაკავშირებელი ხიდი აღმოჩნდა ბიოლოგიურ და
სოციალურ თეორიებს შორის. უკანასკნელი კვლევების მონაცემებით, დეპრესია და შფოთვა,
რომელსაც მკვლევარები აქამდე ყურადსაღებ ფაქტორად არ მიიჩნევდნენ, მონაწილეობს
შიზოფრენიული სიმპტომების განვითარებაში

(Birchwood, 2003; Freeman & Garety, 2003;

Krabbendam & van Os, 2005). კვლავ აღმოცენდა ინტერესი სოციალური და გარემო ფაქტორების
გავლენის შესწავლისადმი. ამ თეორიის მიხედვით, ინდუსტრიალიზაცია და ურბანიზაცია
მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს შიზოფრენიის დაწყებაზე და მიმდინარეობის სიმძიმეზე.
გროვდება მტკიცებულებები, რომ ურბანულ გარემოში დაბადება და გაზრდა, სოციალური
არაკეთილდღეობა და ტრავმა, ჰაშიშის ინტენსიური მოხმარება, მიგრაცია და სტრესფაქტორები
ზრდის შიზოფრენიის განვითარების რისკს (Arseneault et al., 2004; Bebbington et al., 2004; Moore et
al., 2007; Read et al., 2005; van Os et al.,2005).

2.4 ფსიქიკური მდგომარეობის შეფასება
ფსიქიკური მდგომარეობის შეფასება სხვადასხვა მიზნით ხდება:


დიაგნოზის დასმა;



ფსიქოლოგიური გამოკვლევა;
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ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა;



სხვდასხვა მდგომარეობების სკრინინგი (მათ შორის რისკის დადგენა);



გამოსავლის შეფასება.

გაიდლიანის პრაქტიკული განხორციელება მხოლოდ ყოველმხრივი ბიოფსიქოსოციალური
შეფასების

საფუძველზეა

შესაძლებელი.

შეფასებამ

უნდა

უზრუნველყოს

პაციენტის

პრობლემების გაცნობიერება წარსულის და აწყმოს გათვალისწინებით და ხელი შეუწყოს
დახმარების გეგმის შედგენას, რომელიც მოიცავს პაციენტის ფართო საჭიროებებს და არა
მხოლოდ სიმპტომთა შემცირებას.
როდესაც თანმხლები დაავადებები არსებობს, მათ შორის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების
ავადმოხმარება ან სომატური დაავადება, ან თუ პაციენტს წარსულში ჩადენილი ჰქონდა
სამართალდარღვევა, მკურნალობა და დახმარების გეგმა უნდა შემუშავდეს ყველა ამ ფაქტორის
გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხები სცდება მოცემულ გაიდლაინს.
თუ მხედველობაში მივიღებთ შიზოფრენიის დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებულ აზრთა
სხვაობას (იხ. თავი 2.1.6), მნიშვნელოვანია, რომ დიაგნოზზე ეჭვის მიტანის შემთხვევებშიც,
მოხდეს საჭიროებათა სრული შეფასება და გააზრებული დახმარების გეგმის განხორციელება.
როდესაც დიაგნოზი დასმულია, საჭიროა პაციენტისთვის მისი ახსნა და ერთად განხილვა
(მხარდამჭერ პირთან ერთად თუ შესაძლებელია). პაციენტმა (მხარდამჭერმა პირმა) შეიძლება
მოითხოვოს მეორე სპეციალისტის აზრი, რადგან ბევრი ადამიანისთვის ამ დიაგნოზის და მისი
შედეგების გაცნობიერება მეტად სტრესულია.
კლინიკური მდგომარეობის გასაკონტროლებლად (მონიტორინგისთვის) საჭიროა შეფასების
ობიექტური რაოდენობრივი სკალების გათვალისწინება, როგორიცაა:


უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობების სკალა (AIMS);



ფსიქიკის შეფასების მოკლე სკალა (BPRS);



სოციალური უნარ-ჩვევათა კითხვარი;



გლობალური ფუნქციონირების შეფასების შკალა (GAF).

(სკალების სრული ვარიანტები იხ. დანართებში #2, #3, #4, #5).
2.4.1 კლინიკურ-ფსიქოლოგიური შეფასება
შიზოფრენიის მქონე პირის კლინიკურ-ფსიქოლოგიური ტესტირება ემსახურება შემდეგ
მიზნებს:
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პიროვნების ფუნქციონირების შეფასება;



კოგნიტური უნარების,

დარღვევათა სიმძიმის და დამოუკიდებელი ცხოვრების

უნარების შეფასება;


კლინიკური დიაგნოზის დასმაში დახმარება;



თერაპიულ საჭიროებათა განსაზღვრა და ინტერვენციის სახეების რეკომენდაცია;



შესაძლო გამოსავლის შეფასება;

ემოციურ, კოგნიტურ და ქცევით აშლილობებთან

დიფერენცირებაში დახმარება;


მკურნალობის ეფექტურობის მონიტორინგი და შესაძლო კორექციის რეკომენდაციები;



რისკის მართვა;



კვალიფიციური, კეთილგანწყობილი უკუკავშირი, რომელსაც თავისთავად თერაპიული
დატვირთვა აქვს.

საკვლევი ტესტები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეირჩევა ინდივიდუალურად, ასაკიდან,
და საჭიროებიდან გამომდინარე. ამიტომ არ არის რეკომენდებული სტანდარტიზებული
საკვლევი პროტოკოლები. არ არის რეკომედირებული, ასევე, ყველა პაციენტის მანდატორული
გამოკვლევა.
ფსიქოლოგიური ტესტირების ჩატარება უფრო ინფორმაციულია მკურნალობის დაწყებამდე,
რათა შეფასდეს მიმდინარე ფუნქციონირება, დადასტურდეს კლინიცისტის მოსაზრება,
განისაზღვროს მკურნალობის საჭიროება. შეფასება განსაკუთრებით ეფექტურია, როდესაც
კლინიცისტს აქვს გამოკვეთილი

კითხვები, არსებობს სხვადასხვა ინტერვენცია და საჭიროა

განისაზღვროს, რომელი უფრო უდგება პაციენტის პიროვნულ მახასიათებლებს; ან პაციენტს
აქვს კომპლექსური პრობლემები და მკურნალობის ამოცანების პრიორიტიზაცია უნდა მოხდეს.
მკურნალობის ეფექტის გაზომვის მიზნით მიზანშეწონილია რიგი ტესტების მრავალჯერადი
გამოყენება.
ძირითადი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს როდის არის გამოკვლევა შესაფერისი, არის
სპეციფიკური ინსტრუმენტის კონკრეტულ პაციენტთან გონივრული გამოყენება, როდესაც
მაქსიმალურად გათვალისწინებულია გარემოებათა ერთობლიობა.

გამოკვლევის შედეგების

შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს როგორც გამომგზავნი კლინიცისტისთვის,
ასევე პაციენტისთვის.
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2.5 ჩართვა, თანხმობა და თერაპიული კავშირი
შიზოფრენიის და შიზოფრენიისმაგვარი აშლილობების მქონე პირები შეიძლება უკიდურესად
იტანჯებოდნენ, განსაკუთრებით მწვავე ფაზაში. ამის გამოხატულება შეიძლება იყოს შიში,
აგზნება, ეჭვიანობა ან სიბრაზე. კონსტრუქციული თერაპიული ურთიერთობა გადამწყვეტია,
რომ ზუსტად შეფასდეს პიროვნების პრობლემის არსი და შემუშავდეს შემდგომი მართვის
დასაბუთებული გეგმა. პაციენტის ჩართვის უზრუნველყოფა პროფესიონალისგან მოითხოვს
პიროვნების პერსპექტივის ხედვას და გაცნობიერებას, რომ ფსიქოზური მდგომარეობა შეიძლება
ღრმა გავლენას ახდენს განსჯის, სიტუაციის გააზრების და თანხმობის გაცხადების უნარზე.
შიზოფრენიის მქონე პირის მკურნალობის პროცესში წარმატებით ჩართვა პროფესიონალის
მხრიდან ზოგჯერ შეუპოვრობას და მოქნილობას მოითხოვს. პაციენტი და პროფესიონალი
შეიძლება განსხვავებულად ხედავდნენ მთავარ პრობლემას და ნდობის მოსაპოვებლად
მნიშვნელოვანია საერთო ენის გამონახვა, რაც საფუძველს ჩაუყრის შემდგომ თანამშრომლობას.
რასაკვირველია, პაციენტთან ურთიერთობისას შესაბამისი ყურადღება უნდა დაეთმოს რისკის
შეფასებას. პაციენტი ზოგჯერ რეალურ საფრთხეს უქმნის თავისთავს ან სხვას, რა დროსაც
ფსიქიატრიული დახმარების კანონის შესაბამისად, საჭირო ხდება შეზღუდვის ზომების მიღება.
მაშინაც, როცა პაციენტი კანონის თანახმად არანებაყოფლობით მკურნალობს მნიშვნელოვანია,
რომ

ნდობის მოპოვების და თანამშრომლობის პროცესი შეძლებისადაგვარად გაგრძელდეს.

დახმარების გეგმის შედგენა უნდა მოხდეს პაციენტთან და სადაც შესაძლებელია ოჯახის
წევრთან ან მხარდამჭერ პირთან თანამშრომლობით.
უწყვეტი პროფესიული ზრუნვა, როდესაც არსებობს თბილი, ყურადღებიანი, ემპათიური
დამოკიდებულება მეტად მნიშვნელოვანია და საკვანძო პერსონალის ხშირი შეცვლა საფრთხეს
უქმნის ამ ურთიერთობას. ამავე დროს ადვილად მისაწვდომი სერვისები აუცილებელია, რომ
გადაუდებელ შემთხვევებში უზურნველყოფილი იყოს დროული და ადეკვატური

შეფასება.

ცალკე ჯგუფების განვითარება, როგორიცაა კრიზის ან/და სახლში ზრუნვის ჯგუფები, ხელს
უწყობს დახმარების სწრაფ და უწყვეტ მიწოდებას. ასერტიული გუნდი მულტიდისციპლინური
და პიროვნებაზე ფოკუსირებული მიდგომით, ფსიქიატრიული დახმარების უწყვეტობის
შენარჩუნების კარგი მაგალითია და განსაკუთრებით ეფექტურია, თუ გუნდის კონსულტანტი
ფსიქიატრი იმავდროულად ჩართულია სტაციონარულ ან კრიზისულ მომსახურებაში.
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პაციენტის მხარდამჭერი, ნათესავი და მეგობარი მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს, როგორც
შეფასების და პაციენტის ჩართვის ეტაპზე, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში ეფექტური
მკურნალობის განხორციელებისთვის. მათი შეხედულება და საჭიროება გათვალისწინებული
უნდა იყოს და არა იგნორირებული. გასაგებ ენაზე დაწერილი და შესაბამისი ინსტრუქციით
უზრუნველყოფილი დახმარების გეგმა, სასურველია დაბეჭდილი, მნიშვნელოვანი წინაპირობაა
მართვის სტრატეგიის წარმატებული განხორციელებისთვის. კარგი იქნება, თუ კრიზისის ან
გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში, მხარდამჭერ პირებს ზუსტად ეცოდინებათ ვის მიმართონ
და როგორ მოიქცნენ.
თანხმობის

საკითხები

მნიშვნელოვანია

ფსიქიატრიული

დახმარების

აღმოჩენისას.

პროფესიონალები უნდა იცნობდნენ შესაბამის კანონმდებლობას. ყოველი მკურნალობის
გადაწყვეტილების მიღების წინ, ჯანდაცვის პროფესიონალი უნდა დარწმუნდეს, რომ პაციენტს
და მხარდამჭერ პირს მიაწოდა სრული და გასაგები ინფორმაცია და ჩადო შესაბამისი
ძალისხმევა თანხმობასთან დაკავშირებული საკითხების ასახსნელად. შიზოფრენიის მქონე პირს
უფლება აქვს მკურნალობაზე უარი განაცხადოს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება შეიძლება
უარყოფილ იქნას ფსიქიატრიული დახმარების კანონის თანახმად.

2.6 პოტენციური საშიშროების შეფასების კრიტერიუმები
როცა ხდება შეფასება, არის თუ არა პაციენტი საშიში საკუთარი თავის ან გარშემომყოფთათვის,
ზუსტი

კრიტერიუმები

არ

არსებობს.

ქვემოთ

მოყვანილi

კრიტერიუმები

ძირთადად

შემუშავებულია უკვე ჩადენილი დანაშაულის შემდეგ შეფასებისთვის, თუმცა იგივე გამოიყენება
იმ პაციენტების მიმართ, რომლებსაც დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ყოველ კონკრეტულ
შემთხვევაში ხდება პაციენტის მიერ წარსულში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ არსებული
მასალების შესწავლა, ასევე იმ გარემოებების შესწავლა, რომლის დროსაც მოხდა დანაშაული; ამ
ინფორმაციის გაანალიზებისას, მხედველობაშია მისაღები შემდეგი საკვანძო მომენტები:
ვლინდება თუ არა ქცევის რაღაც ერთი განსაზღვრული მოდელი; წარსულში ჩდენილი
ძალადობრივი ქმედებები რა მაპროვოცირებელ ფაქტორებთან იყო დაკავშირებული და
არსებობს თუ არა ამჟამად იგივე ფაქტორები; შესაძლებელია თუ არა, რომ მომავალშიც შეიქმნას
ანალოგიური სიტუაცია, რომელიც იგივე ქმედებებს გამოიწვევს; არსებობს თუ არა იმის საკმაოდ
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მკაფიო ნიშნები, რომ პაციენტს სურს საკუთარი ქცევის შეცვლა;

არსებობს თუ არა

მკურნალობით სასურველი შედეგის მიღწევის მოლოდინი.
პოტენციური საშიშროების შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები მოცემულია ცხრილში 2.4.
ცხრილი 2.4 პოტენციური საშიშროების შეფასების კრიტერიუმები
1. ანამნეზური მონაცემები
 ანამნეზში ძალადობის ერთი ან რამდენიმე ეპიზოდი;
 იმპულსური ქცევის მრავალჯერადი ეპიზოდები;
 იმის დამადასტურებელი ფაქტების არსებობა, რომ პაციენტს უჭირს სტრესთან
გამკლავება;
 ანამნეზში იმის დამადასტურებელი მონაცემების არსებობა, რომ პაციენტი
მიდრეკილია ყველაფრის მიუხედავად, დაუყოვნებლივ, მიაღწიოს წარმოშობილი
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას და არ გადადოს ეს უფრო შესაფერის
მომენტამდე;
 სადიზმის ან პარანოიის ნიშნები.
2. დანაშაულის მახასიათებელი:
 უჩვეულო ძალადობა;
 პროვოკაციის არარსებობა;
 სინანულის არარსებობა;
 ჩადენილის დაჟინებული უარყოფა.
3. ფსიქიკური მდგომარეობა
 პათოლოგიური ეჭვიანობა;
 პარანოიდული იდეები, რომლებსაც თან სდევს სხვისთვის ზიანის მიყენების
სურვილი;
 სიცრუე;
 თვითკონტროლის არარსებობა;
 ძალადობრივი ქმედებების განმეორების მუქარა;
 მკურნალობისადმი არაადეკვატური დამოკიდებულება.
4. სხვა ფაქტორები
 ძალადობის მაპროვოცირებელი ფაქტორების არსებობა, რომლებიც, სავარაუდოდ,
მომავალშიც იგივე ძალადობრივ ქმედებებს გამოიწვევს;
 ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების გამოყენება;
 სოციალური სიძნელეები და მხარდაჭერის არარსებობა.

30

2.7 ენა და სტიგმა
მიუხედავად შიზოფრენიის მკურნალობის პროგრესისა, ამ დიაგნოზიs მქონე ადამიანები
კვლავ განიცდიან დისკრიმინაციას და თავს გრძნობენ საზოგადოებიდან გარიყულად.
სარტორიუსის განცხადებით, „ასეულ მილიონობით ადამიანისთვის, რომელთაც ფსიქიკური
აშლილობა აქვთ, სტიგმა რჩება ძირითად დაბრკოლებად უკეთესი ცხოვრებისთვის“ (Sartorius,
2002). მედია საშუალებების მიერ შიზოფრენიასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებამ,
ნაწილობრივ, განაპირობა საზოგადოებრივი აზრი, რომ შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე
ადამიანი

საშიშია

და

უმჯობესია,

დანარჩენი

საზოგადოებისაგან

მოშორებით

იყოს.

მედიკამენტების გვერდითი ეფექტი, როგორიცაა ნერწყვის დენა, უნებლიე მოძრაობები, სედაცია
და წონის მატება და შიზოფრენიის დიაგნოზის იარლიყის სიფრთხილის გარეშე გამოყენება,
შესაძლოა ხელს უწყობს ამ ადამიანთა იზოლაციას. გარდა ამისა, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ
შიზოფრენიის

მქონე

პირის

ფიზიკური

ჯანმრთელობის

პრობლემები

არ

განიხილება

სერიოზულად ჯანდაცვის პროფესიონალების მიერ.
პაციენტთა აზრით, კლინიკური ენა ზოგჯერ ხელს უწყობს შიზოფრენიის სტიგმატიზაციას.
მაგალითად, მიმართვა „შიზოფრენიკი“ ან „ფსიქოტიკი“ შთაბეჭდილებას ქმნის, რომ დაავადებამ
მთლიანად მოიცვა ადამიანი და პიროვნების აღქმა შეუძლებელი ხდება. არაფსიქიატრი
ჯანმრთელობის მუშაკები დღესაც ფართოდ ხმარობენ ამ ტერმინებს. მნიშვნელოვანია, რომ
პროფესიონალები

ყურადღებით,

დაკვირვებით,

არაორაზროვნად

და

დელიკატურად

იყენებდნენ კლინიკურ ენას არამარტო პაციენტებთან და მათ ნათესავებთან, არამედ ჯანდაცვის
სხვა მუშაკებთანაც. კლინიცისტებს უნდა გააჩნდეთ განსხვავებულ ლინგვისტურ და ეთნიკურ
ჯგუფებთან მუშაობის და კულტურალური გავლენის შეფასების შესაბამისი უნარები (Bhui et al.,
2007).
შიზოფრენიის მქონე პირთა მშობლები ხშირად თავს დამნაშავედ გრძნობენ იმის გამო, რომ
„შიზოფრენიის გენი“ გადასცეს ან იმიტომ, რომ „ცუდი მშობლები“ არიან. თუმცა, შესაბამისი
დახმარების და მხარდაჭერის შემთხვევაში, შეუძლიათ პოზიტიური როლი შეასრულონ
პაციენტთა გამოჯანმრთელების პროცესში. პაციენტზე ზრუნვა შეიძლება

დამღლელი და

დეპრესიის გამომწვევი იყოს, ამიტომ სერვისები ყურადღებით უნდა ეკიდებოდნენ მხარდამჭერ
პირთა საჭიროებებს.
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2.8 ოჯახი და მხარდამჭერი პირი
პაციენტის მხარდამჭერი პირი, ნათესავი და მეგობარი მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს,
როგორც შეფასების და პაციენტის ჩართვის ეტაპზე, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში
ეფექტური

მკურნალობის

განხორციელებისთვის.

გაიდლაინში

გამოყენებული

ტერმინი

„მხარდამჭერი პირი“ გულისხმობს ყველას, ვისაც რეგულარული, ახლო ურთიერთობა აქვს
პაციენტთან, მეგობრების, მეზობლების და ოჯახის წევრების ჩათვლით. პაციენტზე ზრუნვისას
მხარდამჭერ პირებს უნდა გააჩნდეთ დეტალური ინფორმაცია შიზოფრენიის ბუნების და მისი
დაძლევის სტრატეგიების შესახებ, რომ დროულად ამოიცნონ გამწვავების სიმპტომები და
სწორად მოიქცნენ კრიზისულ სიტუაციებში. თუ პაციენტი თანახმაა, მნიშვნელოვანია
მხარდამჭერების ჩართვა დახმარების გეგმის შემუშავებასა და მკურნალობის განხორციელების
პროცესში. მაგრამ ოჯახებს და მხარდამჭერებს ხშირად თვითონ სჭირდებათ თანადგომა, რადგან
შეიძლება ემოციურ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებს განიცდიდნენ ფსიქიკურად დაავადებული
ოჯახის წევრის გამო, კერძოდ, შიშს, დისტრესს და იზოლაციას, რაც უარყოფით გავლენას
ახდენს

მათი

ცხოვრების

ხარისხზე.

მნიშვნელოვანია,

რომ

ჯანდაცვის

გაითვალისწინონ პაციენტის ოჯახის და მხარდამჭერის მდგომარეობა

მუშაკებმა

და დახმარება

აღმოუჩინონ მათ ფსიქოლოგიური სირთულეების დაძლევაში.

2.9 შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა
2.9.1 ფარმაკოლოგიური მკურნალობა
სადღეისოდ

შიზოფრენიის

სამკურნალოდ

როგორც

ჰოსპიტალში,

ისე

ჰოპსიტალგარე

დაწესებულებებში ანტიფსიქოზური მედიკამენტები წამყვანია. მეცნიერული კვლევებით
მიღებული საუკეთესო მტკიცებულებები ადასტურებს მათ ეფექტურობას, როგორც მწვავე
მდგომარეობების სამკურნალოდ, ასევე

ხანგრძლივი მართვისთვის გამწვავების

თავიდან

ასარიდებლად (Janicak et al., 1993). მედიკამენტური მკურნალობა უფრო ეფექტურია პოზიტიური
სიმპტომების სამკურნალოდ, როგორიცაა ბოდვა და ჰალუცინაცია და ყველაზე ნაკლებად
ნეგატიური და კოგნიტური სიმპტომებისთვის. სედაციური ეფექტი თავიდანვე გამოხატულია,
ხოლო ანტიფსიქოზური მოქმედება, თანდათანობით, ზოგჯერ რამდენიმე კვირის შემდეგ ხდება
შესამჩნევი (Agid et al., 2003). თუმცა არსებობს პრობლემა, პაციენტთა დაახლოებით 40% (Kane et
al., 1996; Klein & Davis, 1969) არ რეაგირებს ტრადიციულად გამოყენებულ ანტიფსიქოზურ
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პრეპარატებზე და უგრძელდება საშუალო და მძიმედ გამოხატული ფსიქოზური სიმპტომები
(როგორც

პოზიტიური, ისე ნეგატიური). გარდა ამისა, ტრადიციული ანტიფსიქოზური

მედიკამენტები (ე.წ. პირველი თაობის ანტიფსიქოზური პრეპარატები, FGAs) დაკავშირებულია
ფართოდ გავრცელებულ და მრავალფეროვან გვერდით ეფექტებთან, როგორიცაა აპათია,
სედაცია, წონის მატება, სექსუალური დისფუნქცია; ასევე ხშირია მოტორული დარღვევები,
როგორიცაა პარკინსონული სინდრომი, აკათიზია და დისტონია, (ხშირად უწოდებენ მწვავე
ექსტრაპირამიდულ გვერდით ეფექტებს EPS). აღნიშნული მოვლენები შეიძლება იწვევდეს
უნარშეზღუდულობას და მძიმედ გადასატანი იყოს პაციენტისთვის. სერიოზულ გვიანდელ
გვერდით ეფექტს მოგვიანებითი დისკინეზია მიეკუთვნება, რომელიც პირველი თაობის
პრეპარატებით მკურნალობისას, დაახლოებით 20%-ს უვითარდება. პაციენტებს აღენიშნებათ
ენის და სახის კუნთების, ზოგჯერ კიდურების და ტორსის უნებლიე რითმული მოძრაობები,
რომელსაც თვითონ პაციენტი შესაძლოა ვერ ამჩნევდეს, მაგრამ ადვილად შესამჩნევია
გარშემომყოფებისთვის და აღიქმება, როგორც სერიოზული სოციალური ინვალიდობა (Barnes &
Kidger,1978).

მეორე თაობის (ატიპური) ანტიფსიქოზური პრეპარატების (SGAs) მთავარი

უპირატესობაა, რომ ნაკლებად იწვევს ექსტრაპირამიდულ გართულებას და მოგვიანებით
დისკინეზიას, მაგრამ მათ სხვა გვერდითი ეფექტები აღმოაჩნდათ, როგორიცაა წონის მატება და
სხვა მეტაბოლური პრობლემები, რომლებიც II ტიპის დიაბეტის და გულსისხლძარღვთა
დაავადების რისკს ზრდის (American Diabetes Association et al., 2004; Lindenmayer et al., 2003;
Mackin et al., 2007; Nasrallah, 2003, 2008; Suvisaari et al., 2007). ანტიფსიქოზური მედიკამენტების
ყურადსაღებ გვერდით ეფექტს მიეკუთვნება ასევე

სისხლის შრატში პროლაქტინის დონის

მატება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მენსტრუალი ციკლის დარღვევები, ლაქტორეა და
სექსუალური დისფუნქცია, ხოლო მოგვიანებით ამცირებს ძვლების მინერალურ სიმკვრივეს
(Haddad & Wieck, 2004, Meaney et al., 2004). მკურნალობის მიმართ რეზისტენტული პაციენტების
სამკურნალოდ ერთადერთი რეკომენდებული პრეპარატია კლოზაპინი, რომელიც ეფექტურია
შემთხვევათა მესამედსა ან თითქმის ნახევარში (Kane et al., 1996). ეს მონაცემები რამდენიმე
კვლევით დადასტურდა (Wahlbeck et al., 1999). არც ერთი სხვა ატიპური პრეპარატი არ
ხასიათდება ასეთი ეფექტურობით (Chakos et al., 2001). ზოგი ქრონიკული შიზოფრენიის მქონე
პაციენტი რეზისტენტულია

ხანგრძლივი მკურნალობის მიმართ, ხოლო ზოგი თავისთავად

გამოდის მდგომარეობიდან. სამწუხაროდ, არ არსებობს ვალიდური მაჩვენებლები, რომლებიც
დაგვეხმარება სწორად განვსაზღვროთ, თუ რომელ პაციენტს ესაჭიროება პრეპარატის
ხანგრძლივად მიღება და რა ხანგრძლივობის უნდა იყოს გრძელვადიანი პროფილაქტიკური
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მკურნალობა. ზოგადად თანხმდებიან, რომ ხანგრძლივი რემისიაც არ იძლევა იმის გარანტიას,
რომ წამლის შეწყვეტის შემთხვევაში მდგომარეობა არ გამწვავდება (Cunningham & Johnstone.,
2000). ანტიფსიქოზური პრეპარატის მოხსნისას აუცილებელია დოზების თანდათანობით, ნელა
შემცირება და მრავალი თვეების მანძილზე ხანგრძლივი მონიტორინგი. ზოგად კლინიკურ
გამოცდილებაზე დაყრდნობით არსებობს მოსაზრება, რომ გამწვავებების პროფილაქტიკისთვის
დეპო პრეპარატები უფრო შედეგიანია (Davis et al., 1993). შესაძლოა იმიტომ, რომ პაციენტებს
უადვილდებათ მკურნალობის რეჟიმის დაცვა. აქედან გამომდინარე სასურველია ატიპური
ანტიფსიქოზური პრეპარატების დეპო ფორმების არსებობა; ინფორმაცია ანტიფსიქოზურ
მედიკამენტების შესახებ განხილულია მე-4 თავში.

2.9.2 ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია
ფსიქოსოციალური მიდგომები
თემზე დაფუძნებული სერვისების განვითარებამ

ფსიქოსოციალური ინტერვენციის მიმართ

ინტერესი მნიშვნელოვნად გაზარდა. აქ გაერთიანებულია სხვადასხვა სახის ინტერვენცია,
რომლებსაც საერთო მიზნები აქვთ:
1.

სოციალური და ინტერპერსონალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება;

2.

საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა;

3.

სიმპტომების სიმწვავის შესუსტება და კომორბიდული მდგომარეობების (მაგალითად,
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარება) მართვა;

4.

საკუთარი დაავადების მართვის უნარის გაუმჯობესება.

არსებობს მთელი რიგი მტკიცებულებები გარკვეული ფსიქოსოციალური ინტერვენციების
ეფექტურობასთან დაკავშირებით (იხ. ცხრილი 2.5).

2.9.3 ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები მოიცავს როგორც ჰოსპიტალურ ასევე ჰოსპიტალგარე
(თემში არსებულ) მომსახურებას და სხვადასხვა სათემო ჯგუფის მოდელებს. სტაციონარული
მომსახურება მოიცავს სხვადსხვა ტიპის დაწესებულებებს მწვავე, ქრონიკული და სასამართლო
ფსიქიატრიული პაციენტებისთვის, სადაც სხვადასხვა ტიპის და მოცულობის ინტერვენცია
ხორციელდება

ინტენსიური

ზრუნვის,

მწვავე

საწოლების

და

რეაბილიტაციური

განყოფილებების საშუალებით.
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ცხრილი 2.5 შიზოფრენიის დროს ეფექტური ფსიქოსოციალური ინტერვენციები
ოჯახის ფსიქოგანათლება
კოგნიტურ–ბიჰევიორული თერაპია
სოციალური უნარების დასწავლა
დასაქმების პროგრამები
დაავადების მართვის უნარების დასწავლა
ინტეგრირებული მკურნალობა კომორბიდული წამალმოხმარებისთვის
ასერტიული სათემო მკურნალობის პროგრამა
Mueser & McGurk (2004)

სტაციონარული ტიპის დაწესებულებებში დახმარების მოდელები მრავალgვარია, და არ
არსებობს ოპტიმალური მოდელის სარწმუნო მტკიცებულება.
თემში არსებული მომსახურება, ჩვეულებრივ, მოიცავს ფსიქიატრიულ ამბულატორიულ
მომსახურებას, მობილურ გუნდებს, დღის სტაციონარს (კრიზისული ინტერვენციის სამსახური)
და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სამსახურებს.

თანდათანობით ფართოდ ვრცელდება

სხვადასხვა კრიზისის მართვის და სახლში ზრუნვის, ასერტიული გუნდები, ადრეული
ინტერვენციის სერვისები (EIPS), რომლებიც ახორციელებენ სწრაფ, მრავალმხრივ და უწყვეტ
მომსახურებას. აღნიშნული სერვისები, რომლებიც ფოკუსირებულია პაციენტის საჭიროებებზე
და სთავაზობს დახმარებას ჩვეულ გარემოში, სტაციონარული მომსახურების ალტერნატივას
წარმოადგენს.

შიზოფრენიის

გამოჯანმრთელების

მქონე

ხელშეწყობა.

პირთა

ინგლისის

ფსიქოსოციალური

მომსახურების

ნაციონალური ფსიქიკური

მიზანია

ჯანმრთელობის

ინსტიტუტის განმარტებით (National Institute for Mental Health in England NIMHE, 2005),

„გამოჯანმრთელება არის განცდა, როცა ადამიანი (ავადმყოფობის შემდგომ) საკუთარ თავში
გრძნობს საკმარის ძალებს, რათა დაუბრუნდეს სრულყოფილ და აზრიან ცხოვრებას იმ
საზოგადოებაში, რომელსაც ის თავის თავს მოაკუთვნებს“. გამოჯანმრთელება ყოველთვის არ
ნიშნავს, რომ ადამიანებს აღუდგათ სრული ჯანმრთელობა, მაგრამ გულისხმობს, რომ
პიროვნების “კარგად ყოფნის” მდგომარეობა სტაბილურია, და ის ოპტიმალურად იყენებს
საკუთარ რესურსებს, მიუხედავად ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების არსებობის ან
არარსებობის და შესაძლო თანმხლები უარყოფითი შედეგებისა (The National Institute for Mental
Health in England, Guiding Statement on Recovery, 2005).
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რეინტეგრაციისკენ მიმართული სოციალური პროგრამები, რომლებიც პაციენტს სთავაზობს
დასაქმებას,

განათლებას

და

უნარების

აღდგენას,

მნიშვნელოვანია

სოციალური

ფუნქციონირების გაუმჯობესებისა და იზოლაციის დასაძლევად. სოციალური მხარდაჭერის
სერვისები (მაგალითად დამოუკიდებელი საცხოვრებელი), ამცირებს სტიგმას და ხელს უწყობს
პიროვნების გააქტიურებას მისი სურვილების და ძლიერი მხარეების გათვალისწინებით და,
საერთო ჯამში, უზრუნველყოფს სოციალური ჩართულობის პრინციპს (Repper & Perkins, 2003).
პაციენტთა გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ პაციენტები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ თვით და
ურთიერთდახმარების

პროგრამებს,

რომელიც

აძლიერებს/აუმჯობესებს

პერსონალურ

ურთიერთოებებს, ამცირებს დისკრიმინაციას, ხელს უწყობს თვითდახმარების უნარების
განვითარებას და ეხმარება სოციალური იზოლაციიდან თავის დაღწევაში (Rethink, 2003).

2.9.4 პირველადი და მეორადი დონის სამედიცინო მომსახურების ურთიერთქმედება
შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე ადამიანთა უმეტესობა სამედიცინო დახმარებას იღებს
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში. შესაბამისად, მოცემული გაიდლაინში ძირითადი
ყურადღება ეთმობა ამ მეორადი დონის სამედიცინო მომსახურების გაწევას. პირველადი
ჯანდაცვის დონეზე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს შიზოფრენიის იდენტიფიცირება და
სიმპტომთა ადრეული ამოცნობა, ასევე შიზოფრენიის მქონე პირთა სომატური დაავადებების
მონიტორინგი და მკურნალობა. ამ საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც შესაძლებელია,
გაიდლაინში მოცემულია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები და არასაკმარისი
მტკიცებულებების შემთხვევაში, საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები.

2.10 შიზოფრენიის ეკონომიკური ტვირთი
შიზოფრენია მძიმე ტვირთად აწვება როგორც პიროვნებას, ისე მის ოჯახს და მთლიანად
საზოგადოებას.

მსოფლიოში

შიზოფრენია

დაკარგული

DALY-ის

(უუნარობის

გამო

შემცირებული სიცოცხლის წლები) მიზეზთა შორის მეცხრე ადგილზეა 14-44 წლის ასაკობრივ
ჯგუფში (Murray & Lopez, 1996).

უკანასკნელი პერიოდის

კვლევამ აჩვენა, რომ მხოლოდ

ინგლისში შიზოფრენიის ეკონომიკური ტვირთი საზოგადოებისთვის ჯამში 6.7 მლრ ფუნტს
შეადგენს (2004/2005 ფასები) (Mangalore & Knapp, 2007). ამ ხარჯებიდან 2 მლრ ფუნტი უხეში
გათვლებით (ჯამური ხარჯის 30%) შეადგენს პირდაპირ ხარჯებს (როგორიცაა მკურნალობა,
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რეაბილიტაცია, შენობები, აღჭურვა, შტატი, ტრენინგი, მოვლის ხარჯი), ხოლო დანარჩენი 4.7
მლრ ფუნტი (ჯამური ხარჯის 70%), წარმოადგენს საზოგადოებისთვის არაპირდაპირ ხარჯს.
ფინანსური ტვირთი შიზოფრენიის მქონე პირთა პროდუქტიულობის დაკარგვის გამო (რასაც
იწვევს

კარიერაში წარუმატებლობა, სამსახურის დაკარგვა, ნაადრევი სიკვდილი სუიციდის

გამო) აღწევს 3.4 მლრ ფუნტს, ხოლო ხარჯი ოჯახის წვერთა პროდუქტიულობის დაკარგვის
გამო, 32 მლნ ფუნტს. ოჯახის მიერ გაწეული არაფორმალური მხარდაჭერის ხარჯი და პირადი
დანახარჯი შეადგენს დაახლოებით

615 მლნ ფუნტს. გარდა ამისა, დაახლოებით 1 მლნ ფუნტი

იხარჯება კრიმინალური სისტემის სერვისებზე, 570 მლნ ფუნტი სოციალურ დახმარებებზე და
14 მლნ ფუნტი ამ დახმარების ადმინისტრირებაზე. ზემოაღნიშნულ გათვლებზე დაყრდნობით,
შიზოფრენიის მქონე პირის წლიური საშუალო ხარჯი ინგლისში დაახლოებით 55 000 ფუნტს
შეადგენს.
სხვა კვლევის მონაცემებით, შიზოფრენიით დაავადებული პირის ჯამური პირდაპირი და
არაპირდაპირი ხარჯი ცხოვრების განმავლობაში მერყეობს 8 000 ფუნტიდან (შიზოფრენიის
ერთი ეპიზოდის შემთხვევაში) 535 000 ფუნტამდე (განმეორებითი ეპიზოდების შემთხვევაში,
რომელიც გრძელდება 2.5 წელზე მეტ ხანს და მოთხოვს სტაციონარულ ან სხვა სახის
ინტენსიურ, ხანგრძლივ მკურნალობას) 1990/1991 ფასებში (Davies and Drummond 1994).
კვლევებით მიღებული მონაცემები აჩვენებს, რომ შიზოფრენია წარმოადგენს მნიშვნელოვან
ეკონომიკურ ტვირთს ჯანდაცვის სისტემისა და საზოგადოებისთვის მსოფლიოში. ამერიკის
შეერთებულ შტატებში შიზოფრენიის ჯამური ხარჯი 62.7 მლრ ამ. დოლარს შეადგენს (2002
ფასები). ამ ხარჯის 50%-ზე მეტი პროდუქტიულობის დაკარგვის ხარჯს წარმოადგენს, 36%
დაკავშირებულია პირდაპირ ჯანდაცვის ხარჯებთან და დანარჩენი 12% სხვა არასამედიცინო
სერვისების ხარჯებთან (Wu and colleagues 2005). დაბოლოს, ევროპაში ჩატარებულმა კვლევებმა
აჩვენა, რომ შიზოფრენია იწვევს მნიშვნელოვან და ხანგრძლივ ჯანმრთელობის, სოციალურ და
ფინანსურ

პრობლემებს,

არა

მხოლოდ

პაციენტისთვის,

არამედ

მისი

ოჯახისთვის,

მზრუნველისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის (Knapp et al., 2004b).
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ცხადია, რომ ჯანდაცვის არსებული რესურსები
მიზანმიმართული

უნდა

იყოს

როგორც

პაციენტთა

ჯანმრთელობის

მაქსიმალური

გაუმჯობესებისაკენ, ასევე ემოციური დისტრესის და საზოგადოების ფინანსური ტვირთის
შემცირებისაკენ.
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3. დახმარების ხელმისაწვდომობა და პაციენტის ჩართვა
ამ თავში განხილულია ადრეული ინტერვენცია პირველი ფსიქოზური ეპიზოდის განვითარების
დროს.
3.1 შესავალი
მიუხედავად

იმისა,

რომ

ეფექტური

კლინიკური

ინტერვენციის

განხორციელებისთვის

კლინიკურ პრაქტიკას და სერვისის ორგანიზაციას უდიდესი ყურადღება ეთმობა, ცნობილია,
რომ სხვადასხვა სოციალური და ეთნიკური წარმოშობის ადამიანებისთვის ამ ეფექტური
ინტერვენციით სარგებლობა არ არის თანაბრად ხელმისაწვდომი. შიზოფრენიამ შეიძლება
უარყოფითად იმოქმედოს ფინანსებზე, ურთიერთობებსა და დასაქმებაზე.

უარყოფითი

სოციალური გავლენა უფრო მეტად საზიანოა, თუ დავადება ახალგაზრდა ასაკში იწყება. ამიტომ
დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ადრეულ ეფექტურ ინტერვენციებს, რომელთა
მიზანია არანამკურნალევი ფსიქოზური პერიოდის შემოკლება, სწრაფი დიაგნოსტიკა და
გამოჯანმრთელების

ხელშეწყობა, რათა შემცირდეს დაავადების შეტევით

გამოწვეული

სოციალური დეფიციტი. არსებობს საკმაო მტკიცებულება, რომ ზოგიერთი ეთნიკური ჯგუფის
წარმომადგენლებისთვის ადრეული მკურნალობა არ არის ხელმისაწვდომი, რისი მიზეზიც
შეიძლება იყოს სერვისების შიში ან განცდა, რომ მომსახურება არ პასუხობს მათ პიროვნულ,
რელიგიურ, კულტურალურ თუ სოციალურ საჭიროებებს.

3.2. ადრეული ინტერვენცია
3.2.1 შესავალი
ადრეული ინტერვენციის ამოცანებია: სტიგმის შემცირება და ფსიქოზის სიმპტომების შესახებ
ფართო განათლება; ეფექტური მკურნალობით უზრუნველყოფა

და ახალგაზრდა ასაკში

ფსიქოზური ეპიზოდის გადატანის შემდეგ გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა; კავშირი და
კოორდინირებული მუშაობა ბავშვთა და მოზარდთა სერვისებთან, პირველადი ჯანდაცვის,
საგანმანათლებლო და სოციალურ სამსახურებთან (The Mental Health Policy Implementation Guide,
Department of Health, NHS, 2001).
ადრეული ინტერვენციის უპირველესი ინტერესია შიზოფრენიის დროული ამოცნობა და
საწყისი მკურნალობა. დაავადების იდენტიფიცირება შესაძლებელია პროდრომულ ფაზაში
მოხდეს („ადრეულზე ადრეული ინტერვენცია“) ან უკვე დაავადების გამოვლენისას (ადრეული
ინტერვენცია). შიზოფრენიის პროდრომულ ფაზაში მკურნალობის დაწყების შესახებ მონაცემები
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არაერთგვაროვანია, თუმცა ამ მიმართულებით კვლევების (მაგალითად, McGorry et al., 2002;
Morrison et al., 2004) თვალის მიდევნება საინტერესოა გაიდლაინის მომავალ განახლებულ
ვერსიაში განხილვისთვის.
ადრეული

ინტერვენციის

იდეა

ძირითადად

ეყრდნობა

არანამკურნალევი

ფსიქოზური

პერიოდის კონცეფციას (Duration of Untreated Psychosis, DUP). მკვლევართა ნაწილი ამტკიცებს,
რომ რაც უფრო ხანგრძლივია ეს პერიოდი, მით უარესია პროგნოზი (Loebel et al., 1992; McGorry et
al., 1996). ამ მკვლევარების აზრით, საჭიროა ახალი სერვისების დანერგვა, რომელიც შეამოკლებს
პერიოდს,

როცა

ადამიანები

ფსიქოზური

სიმპტომებით

არადიაგნოსტირებული

და

არანამკურნალევი არიან.
დეფინიცია
ადრეული ინტერვენცია წარმოადგენს მომსახურების სახეს, რომელიც ფოკუსირებულია
აღმოუჩინოს

ადამიანებს

დახმარება

და

მკურნალობა

(ჩვეულებრივ 5 წლამდე) და პროდრომულ ფაზაში.

დაავადების

ადრეულ

ეტაპზე

მომსახურების გამწევი შეიძლება იყოს

გუნდი ან გუნდის სპეციალიზებული ნაწილი, რომელიც ქვემოჩამოთვლილიდან სულ მცირე ორ
ფუნქციას შეასრულებს:


პროდრომულ ფაზაში მყოფ პირთა ადრეული ამოცნობა და თერაპიული კონტაქტის
დამყარება;



სპეციალიზებული ფარმაკოლოგიური და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია ფსიქოზის
პირველი ეპიზოდის განმავლობაში ან დაუყოვნებლივ ამ ეპიზოდის შემდეგ;



ფართო

საზოგადოების

განათლება,

რომ

შემცირდეს

მკურნალობაში

ადრეული

ჩართვისადმი წინააღმდეგობები.

3.2.2 კლინიკურ მტკიცებულებათა მიმოხილვა
გაიდლაინის სამუშაო გუნდი აცნობიერებს, რომ

ადრეული ინტერვენცია მნიშვნელოვანია

როგორც ეთიკური (დროული დახმარება ამცირებს დაავადებით გამოწვეულ დისტრესს და
უნარშეზღუდულობის

განვითარების

ალბათობას),

ასევე

სერვისების

მოქნილობის

თვალსაზრისით. სისტემატური მიმოხილვის ახალი მონაცემები (Craig 2004; Grawe 2006; Petersen
2005) აშკარად მიუთითებს, რომ სულ მცირე 2 წლის განმავლობაში ადრეული ინტერვენცია,
სტანდრატულ

მკურნალობასთან

შედარებით

იწვევს

კლინიკურად

მნიშვნელოვან

გაუმჯობესებას გამოსავალის მხრივ, როგორიცაა გამწვავება, რეჰოსპიტალიზაცია, სიმპტომთა
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სიმძიმე, კმაყოფილება და ცხოვრების ხარისხი. ადრეულმა ინტერვენციამ შესაძლოა ასევე
დადებითად იმოქმედოს სერვისებით სარგებლობაზე. თუმცა დღეს არ არსებობს სარწმუნო
მონაცემები, რამდენად მდგრადია მიღწეული შედეგები 2 წლის შემდეგ. შემდგომი კვლევებია
საჭირო უფრო გრძელვადიანი ეფექტის დასადგენად.
ფსიქოზის

მქონე

ხარჯთეფექტური
ავსტრალიაში

პირებისთვის
მომსახურებაა.

ჩატარებულმა

ადრეული
თუმცა

კვლევამ

ინტერვენციის

კლინიკური

აჩვენა,

რომ

სერვისები

პოტენციურად

მტკიცებულებები

არასაკმარისია,

ადრეული

ინტერვენციის

ხარჯები

სავარაუდოდ ანაზღაურდება ჯანდაცვის სხვა სერვისებზე გაწეული ხარჯების დაზოგვით
(Mihalopoulos et al., 1999). ეს ვარაუდი თავისმხრივ ეფუძნება მტკიცებულებას, რომ არსებობს
პოტენციური კავშირი ხანმოკლე არანამკურნალევ პერიოდსა და შიზოფრენიის უკეთეს
გამოსავალს შორის.

3.2.3 რეკომენდაციები
3.2.3.1 ადამიანებს ფსიქოზის პირველი ეპიზოდით ან პირველი გამოვლინებით, შესთავაზეთ
ადრეული ინტერვენცია მიუხედავად ასაკისა ან ფსიქოზის ხანგრძლივობისა, რეფერალი
შეიძლება განხორციელდეს სამედიცინო მომსახურების პირველადი ან მეორადი დონიდან;
3.2.3.2

ადრეული ინტერვენციის სერვისების მიზანია,

მიაწოდოს ფსიქოზის მქონე პირებს

მთელი რიგი შესაბამისი ფარმაკოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური, ოკუპაციური და
საგანმანათლებლო ინტერვენცია ამ გაიდლაინის მიხედვით.

3.3 ხელმისაწვდომობა და ჩართვა სერვისის დონეზე
3.3.1 შესავალი
შიზოფრენიას, როგორც ცნობილია, ახასიათებს ქრონიკული მიმდინარეობა
სოციალური

და

ფსიქოლოგიური

დეფიციტით.

კლინიკური

და

მნიშვნელოვანი
ორგანიზაციული

თვალსაზრისით გადამწყვეტია, რომ პაციენტმა მიიღოს მკურნალობა და მომსახურება,
რომელიც პასუხობს

ეთიკურ, კლინიკურ და კანონმდებლობის მოთხოვნებს. ქალაქში

მცხოვრები მიგრანტები, საზოგადოების ღარიბი და მოწყვლადი ფენები შიზოფრენიის
განვითარების მაღალი რისკის ჯგუფებს წარმოადგენენ (Cantor-Graae & Selten, 2005). ფსიქიკური
ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემის რისკის წინაშე არიან თავშესაფრის მაძიებელნი და
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ლტოლვილები.

თუმცა

მონაცემები

არ

მიუთითებს

ამ

ჯგუფის

პირდაპირ

კავშირზე

შიზოფრენიის შემთხვევების მაღალ მაჩვენებლებთან, ცნობილია, რომ მათ, ვისაც დაავადება
აქვს კომპლექსურ სოციალურ და სამედიცინო საჭიროებებს განიცდიან

(Royal College of

Psychiatrists, 2007).
თანამედროვე, ინოვაციური
სოციალური

და

სერვისების მიზანია, სრულად უზრუნველყოს სხვადასხვა

ეთნიკური

ჯგუფის

წარმომადგენელებისთვის

მომსახურების

ხელმისაწვდომობა და მკურნალობაში ჩართვა და მაქსიმალურად მორგებული იყოს პაციენტის
სხვადასხვა სოციალურ, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური საჭიროებებს. ასეთ სერვისებს
მიეკუთვნება: ასერტიული გუნდი, კრიზისის მართვის და სახლში ზრუნვის ჯგუფები და
შემთხვევის მართვა.
ასერტიული სათემო გუნდი
ასერტიული სათემო გუნდის (Assertive community treatment, assertive outreach teams, ACT)
ძირითადი ელემენტებია:


მულტიდისციპლინური გუნდური მიდგომა;



ზრუნვა

ფოკუსირებულია

კონკრეტული

ჯგუფის

პაციენტებზე

(მაგალითად,

სერიოზული ფსიქიკური აშლილობით);


ჯგუფის წევრებს შორის პაცინეტზე პასუხისმგებლობა და მოვალეობები გაზიარებულია
(ჯგუფის რამდენიმე წევრი შეიძლება ერთ პაციენტთან მუშაობდეს);



ჯგუფი ცდილობს თითოეულ პაციენტს მიაწოდოს სრული ფსიქიატრიული და
სოციალური მომსახურების პაკეტი;



დახმარება ხორციელდება ბინაზე ან რამდენადაც შესაძლებელია ოფისში;



ჯგუფი

მუშაობს

პაციენტებთან,

რომლებიც

უარს

აცხადებენ

მკურნალობაზე

(ასერტიული გუნდის მობილური მომსახურება);


მედიკამენტური მკურნალობა პაციენტთან შეთანხმებულია.

ასერტიული სათემო გუნდი და მსგავსი მოდელები წარმოადგენს ხანგრძლივი მკურნალობის
ფორმებს მძიმე და მყარი ფსიქიკური დაავადების მართვისთვის.
კრიზისული ინტერვენციის გუნდი
მწვავე ფსიქოზური ეპიზოდის დროს კრიზისზე ორიენტირებული ყველა სახის მკურნალობა,
რომელსაც აწვდის მსგავსი სიტუაციების მართვისთვის მომზადებული შტატი სამუშაო
საათებში და ჩვეულებრივი სამუშაო საათების შემდეგ.
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3.3.2 კლინიკურ მტკიცებულებათა მიმოხილვა
ხუთი რანდომიზირებული კონტროლირებადი კვლევის (Audini 1994; Bond 1988; 1990; Lehman
1997; Morse, 1992) სისტემატური მიმოხილვა მიუთითებს, რომ ასერტიული სათემო გუნდის
მუშაობის შედეგად
ფსიქოზის

ფაზაში

სტანდარტულ მკურნალობასთან შედარებით (იგულისხმება მწვავე
სტაციონარული

მკურნალობა),

მცირდება

მკურნალობის

შეწყვეტის

შემთხვევები, უმჯობესდება პაციენტების ჩართვა მკურნალობაში, იზრდება ფსიქიკური
ჯანმრთელობის პროფესიონალებთან პაციენტების კონტაქტების რაოდენობა; ამავე დროს,
ასერტიული სათემო გუნდის მუშაობა გავლენას არ ახდენს ჰოსპიტალიზაციის (მათ შორის
არანებაყოფლობითი

ჰოსპიტალიზაციის)

რაოდენობაზე.

რაც

შეეხება

კრიზისულ

ინტერვენციას, კვლევები უჩვენებს (Fenton 1998; Muijen 1992; Pasamanick 1984), რომ
მნიშვნელოვნად
მაჩვენებელი,

მცირდება
იზრდება

ჰოსპიტალიზაციის

პროფესიონალებთან

და

სტაციონარული

კონტაქტების

საწოლ-დღეების

რაოდენობა.

კრიზისული

ინტერვენცია გავლენას არ ახდენს მკურნალობის რეჟიმის დაცვაზე. არ არსებობს სარწმუნო
მტკიცებულებები სტანდარტულ მკურნალობასთან ან სხვა სერვისებთან შედარებით შემთხვევის
მართვის ეფექტურობის შესახებ.
სხვადასხვა

ეთნიკური

ჯგუფის

წარმომადგენლებისთვის

ფსიქიკური

ჯანმრთელობის

სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ კვლევების სიმცირე არ იძლევა სარწმუნო დასკვნების
გაკეთების საშუალებას, თუმცა გაიდლაინზე მომუშავე ჯგუფი და მოწვეული ექსპერტები
აცნობიერებენ, რომ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები გარკვეულ პრობლემებს
აწყდებიან. კერძოდ,


პროფესიონალები, შეიძლება ბოლომდე ვერ აცნობიერებდენ პაციენტის კულტურალურ
თავისებურებებს;



ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებს შეიძლება ენობრივი ბარიერის პრობლემები
ჰქონდეთ;



სრულყოფილი წერილობითი ინფორმაცია შეიძლება არ არსებობდეს შესაბამის ენაზე;



რასა,

კულტურა,

ხელისშემშლელი

ეთნიკური

მიკუთნება,

რელიგიური

აღმოჩნდეს

პაციენტის

ფსიქიკური

აღმსარებლობა
მდგომარეობის

შეიძლება
ზუსტი

შეფასებისთვის, თუ პროფესიონალს არ გააჩნია შესაბამისი გამოცდილება.
გაიდლაინზე მომუშავე ჯგუფმა კონსენსუსის საფუძველზე მიიღო რეკომენდაციები, რომელიც
ნაწილობრივ მაინც გადაჭრის აღნიშნულ პრობლემებს. საჭიროა შემდგომი კვლევები სხვადასხვა
კულტურალური და ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენელთათვის ფსიქიკური მდგომარეობის
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ადრეული

შეფასების,

დიაგნოსტიკის

და

ფსიქიატრიული

მომსახურების

საკითხების

შესაწავლად.

3.3.3 რეკომენდაციები
3.3.3.1 როდესაც მუშაობთ შიზოფრენიის მქონე პირებთან და მხარდამჭერებთან:


მიაწოდეთ ინფორმაცია მათთვის გასაგებ ენაზე;



მოერიდეთ კლინიკური ტერმინების გამოყენებას შესაბამისი ახსნა-განმარტებების
გარეშე;



მიაქციეთ ყურადღება, რომ სრულყოფილი წერილობითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია
შესაბამის ენაზე;



უზრუნველყავით თუ საჭიროა თარჯიმნის დახმარება;

3.3.3.2 ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალებმა, რომლებსაც არ აქვთ სხვადასხვა
კულტურალურ

ან

ეთნიკურ

ჯგუფებთან

მუშაობის

გამოცდილება,

უნდა

მიმართონ

დახმარებისა და სუპერვიზიისთვის გამოცდილ კოლეგებს;
3.3.3.3

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალები, რომლებიც მუშაობენ შიზოფრენიის

მქონე პირებთან კომპეტენტურნი უნდა იყვნენ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა:


სხვადასხვა ეთნიკური და კულტურალური კუთვნილების გათვალისწინებით ადამიანის
უნარების შეფასება;



ფსიქიკური პრობლემების წარმოშობის ბიოლოგიური, სოციალური და ოჯახური
ფაქტორების

ზეგავლენის

კულტურალურად

და

ეთნიკურად

განსხვავებული

მიდგომების გათვალისწინება;


შიზოფრენიის შესაძლო მიზეზების და მკურნალობის ახსნა;



მკურნალობის

მიმართ

სხვადასხვა

კულტურალური

და

ეთნიკური

ჯგუფების

დამოკიდებულების თავისებურების გათვალისწინება;


შიზოფრენიის მქონე პირთა ოჯახებთან ურთიერთობის დამყარება;



კონფლიქტის მართვა და გადაჭრა.
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4. შიზოფრენიის ფარმაკოლოგიური მკურნალობა
გაიდლაინში ტერმინი „პირველი თაობის ანტიფსიქოზური პრეპარატი“ (FGAs)
პრეპარატებისადმი, რომელთაც ადრე „ტიპურ“ ანტიფსიქოზურ პრეპარატებს
შესაბამისად,

გამოიყენება
უწოდებდნენ;

ტერმინი „მეორე თაობის ანტიფსიქოზური პრეპარატი“ (SGAs) გამოიყენება

„ატიპური“ პრეპარატების აღსანიშნავად.
მოცემული თავი იყოფა შემდეგ სექციებად:


ინიციალური მკურნალობა პერორალური ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით;



მწვავე ეპიზოდის პერორალური მედიკამენტებით მკურნალობა;



რემისიაში მყოფი შიზოფრენიის მქონე პირთა გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა

-

გამწვავების ფარმაკოლოგიური პრევენცია;


მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პირთა გამოჯანმრთელების
ხელშეწყობა;



ანტიფსიქოზური პრეპარატების კომბინაცია;



საინექციო დეპო-პრეპარატებით მკურნალობა;



ანტიფსიქოზური პრეპარატების გვერდითი ეფექტები, განსაკუთრებთ მეტაბოლური და
ნევროლოგიური უარყოფითი მოვლენები;



ანტიფსიქოზური მედიკამენტების ეფექტურობა;



ჯანმრთელობის ეკონომიკა.

4.1 შესავალი
მას შემდეგ რაც ქლორპრომაზინის ფსიქოაქტიური ეფექტი იყო დემონსტრირებული 1952 წელს,
ანტიფსიქოზური

პრეპარატები

შიზოფრენიის

ძირითად

სამკურნალო

საშუალებას

წარმოადგენს. თავდაპირველად, აღნიშნულ პრეპარატებს იყენებდნენ მწვავე ფსიქოზების
სამკურნალოდ,

შემდგომში

კი

ანტიფსიქოზური პრეპარატების

გამწვავების

პრევენციის

მიზნითაც,

რამაც

გამოიწვია

ხანგრძლივი დანიშვნა როგორც ტაბლეტირებული, ასევე

საინექციო, გახანგძლივებული მოქმედების (დეპო) ფორმით.
მიუხედავად იმისა, რომ ანტიფსიქოზური ეფექტი განსხვავებული კლასის პრეპარატებს
გააჩნიათ,

მათი პირველადი ფარმაკოლოგიური მოქმედება მსგავსია და

განპირობებულია

დოფამინ D2 რეცეპტორებზე ანტაგონისტური მოქმედებით (Agid et al., 2007; Kapur& Remington,
2001; Snyder et al., 1974), რამაც განაპირობა შიზოფრენიის დოფამინური ჰიპოთეზის წარმოქმნა.
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უმეტესი ანტიფსიქოზური წამალი მჭიდრო კავშირს ქმნის დოფამინ D2 რეცეპტორთან, რაც
განაპირობებს ანტიფსიქოზურ მოქმედებას და მოძრაობითი
პოზიტრონულ-ემისიური

ტომოგრაფიული

(პეტ)

კვლევის

დარღვევის წარმოშობას.
მონაცემების

საფუძველზე

ივარაუდება, რომ ანტიფსიქოზური ეფექტი მიიღწევა მაშინ, როცა დოფამინ D2 რეცეპტორების
60-70% დაკავებულია. უფრო მაღალი დონის შემთხვევაში ვლინდება ექსტრაპირამიდული
მოძრაობითი აშლილობები და ჰიპერპროლაქტინემია (Kapur, 2003).
აღსანიშნავია, რომ ანტიფსიქოზური პრეპარატები გამოიყენება ასევე სხვა ფსიქოზური
მდგომარეობების სამკურნალოდ და დოფამინ -მაბლოკირებელი მოქმედება, სავარაუდოდ, აქაც
განსაზღვრავს მათ ანტიფსიქოზურ ეფექტურობას.

4.2 ანტიფსიქოზური პრეპარატების გამოყენება
შიზოფრენიის მართვისა და მკურნალობისთვის ანტიფსიქოზური მედიკამენტების გამოყენების
სპექტრია:


მწვავე ეპიზოდის მკურნალობა;



გამწვავების პრევენცია;



მწვავე ქცევითი აშლილობის გადაუდებელი მკურნალობა (სწრაფი ტრანკვილიზაცია);



სიმპტომთა შემცირება.

ანტიფსიქოზური

პრეპარატები

ჩვეულებრივ

ინიშნება

რეკომენდირებული

დოზების

ფარგლებში და არ არსებობს სარწმუნო მტკიცებულებები, მაღალი დოზების ან სხვა
ანტიფსიქოზურ პრეპარატთან კომბინაციის გამოყენების სასარგებლოდ,

თუ მონოთერაპია

არაეფექტური აღმოჩნდა (Royal College of Psychiatrists, 2006; Stahl, 2004).
ანტიფსიქოზური

პრეპარატები გამოიყენება ასევე სხვა პრეპარატებთან კომბინაციაში,

როგორიცაა ანტიკონვულსანტები, გუნება-განწყობის სტაბილიზატორები, ანტიდეპრესანტები
და

ბენზოდიაზეპინები.

კლინიცისტმა

აღნიშნული

პრეპარატები

ანტიფსიქოზურ

მედიკამენტებს შეიძლება დაამატოს შემდეგ შემთხვევებში:


ანტიფსიქოზური პრეპარატი ცალკე არ არის ეფექტური;



ქცევის კონტროლისთვის;



ანტიფსიქოზური მედიკამენტების გვერდითი ეფექტის სამკურნალოდ;



კომორბიდული ან მეორადი ფსიქიატრიული პრობლემების (როგორიცაა დეპრესია და
შფოთვა) სამკურნალოდ.
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ანტიფსიქოზური პრეპარატები: დანიშვნის ზოგადი პრინციპები


უნდა დაინიშინოს უმცირესი შესაძლებელი დოზა. თითოეული პაციენტისათვის დოზის
შერჩევა უნდა მოხდეს უმცირესი ცნობილი ეფექტური დოზის ფარგლებში (იხ.ცხრილი
4.2). დოზის მომატება ხდება მხოლოდ პრეპარატის მიღების დაწყებიდან 2 კვირის
შემდეგ - მას შემდეგ, რაც გამოვლინდება პრეპარატის უეფექტობა, ან მცირე ეფექტი.
დეპო პრეპარატების შემთხვევაში, პლაზმური დონე იმატებს პრეპარატის მიღების
დაწყებიდან 6-12 კვირაში, დოზის ცვლილების გარეშეც. ამდენად, ამ პერიოდში დოზის
მატება არ არის სწორი.



პაციენტების დიდი უმრავლესობისთვის, რეკომენდებულია ერთი ანტიფსიქოზური
პრეპარატის დანიშვნა (გუნება-განწყობის სტაბილიზატორთან ან სედატიურთნ ერთად,
ან მათ გარეშე). განსაკუთრებული გარემოებების გარდა (მაგ. კლოზაპინის გაძლიერება),
უნდა უკუვაგდოთ ანტიფსიქოზური პოლიფარმაცია, QT ინტერვალის გახანგრძლივებისა
და უეცარი კარდიალური სიკვდილის რისკის ასაცილებლად.



ანტიფსიქოზურების კომბინაცია შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ერთ
ანტიფსიქოზურ

პრეპარატზე

პასუხი

(მათ

შორის

კლოზაპინზე)

გამოხატულად

არაადეკვატურია. ასეთ შემთხვევებში, ზედმიწევნით ფრთხილად უნდა შეფასდეს,
შედარდეს და დოკუმენტირებული იქნას პრეპარატების კომბინაციის ეფექტურობა
სამიზნე სიმპტომების მიმართ და გვერდითი მოვლენების განვითარების შესაძლებლობა.
შემთხვევებში,

სადაც

ნათლად

არ

ვლინდება

კომბინირებული

დანიშნულების

ეფექტურობა და მომგებიანობა, უნდა დავუბრუნდეთ ანტიფსიქოზურ მონოთერაპიას.


საზოგადოდ, ანტიფსიქოზურები არ უნდა იქნას გამოყენებული როგორც სედაციური
საშუალება. ამ შემთხვევაში, სედაციისთვის რეკომენდებულია ბენზოდიაზეპინების ან
სედატიურების (მაგ. პრომეტაზინი) მოკლე კურსი.



ანტიფსიქოზური პრეპარატებით მკურნალობაზე პასუხი უნდა შეფასდეს აღიარებული
შესაფასების შკალებით და უნდა იყოს დოკუმენტირებული.



პაციენტები,
რეგულარული

რომლებიც

იღებენ

დაკვირვების

ქვეშ,

ანტიფსიქოზურ
უნდა

პრეპარატებს,

მიმდინარეობდეს

უნდა

მათი

იყვნენ

ფიზიკური

ჯანმრთელობის მონიტორინგი (არტერიული წნევა, პულსი, ელექტროკარდიოგრამა,
პლაზმური გლუკოზა და ლიპიდები).
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ანტიფსიქოზური პრეპარატების მოქმედების დაწყება და სისწრაფე
კლინიცისტების დიდი ინტერესის საგანია, თუ როგორ სწრაფად იწყებს მოქმედებას პრეპარატი,
რადგან ეს განსაზღვრავს თუ რამდენ ხანს უნდა ელოდოს ექიმი, რომ შეცვალოს დოზა ან
პრეპარატი. ანტიფსიქოზური პრეპარატების მოქმედების დაწყება და სიჩქარე არ იყო ნათელი.
დროთა განმავლობაში დამკვიდრდა მოსაზრება, რომ ანტიფსიქოზური პრეპარატების ეფექტი
ვლინდება 2-4 კვირაში (Agid et al.,2006). ამას მოყვა ორი მნიშვნელოვანი დასკვნა:
-

კლინიკური ალგორითმების შემქმნელთათვის ეს ნიშნავდა, რომ პრეპარატის გამოცვლას
ექიმი უნდა ელოდოს დაახლოებით 4-6 კვირა; და

-

ადრეული

ცვლილებები

არ

მიიჩნეოდა

სპეციფიკურად

და,

ამდენად

იყო

არარელევანტური.
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, დოგმა „გვიანი ეფექტის“ შესახებ სათუო გახდა - გაჩნდა
ახალი ალტერნატიული მტკიცებულებები. Agid-მა თანაავტორებთან (Agid et al. 2003) ერთად
განახორციელა სისტემატური მეტაანალიზი, რომელიც მოიცავდა თითქმის 7500 შიზოფრენიით
დაავადებულ პაციენტს, რომლებიც იღებდნენ ტიპურ (ჰალოპერიდოლი, ქლორპრომაზინი) და
არატიპურ (რისპერიდონი, ოლანზაპინი) პრეპარატებს. ავტორებმა დადასტურებულად აჩვენეს,
რომ:
-

ანტიფსიქოზური პრეპარატების გამოხატული ეფექტი შეიმჩნევა პირველ კვირასვე,
დაახლოებით 22%-ში გაუმჯობესება ხდებოდა პირველი 2 კვირის განმავლობაში და
მხოლოდ 9%-ში - მე-3 და მე-4 კვირას;

-

„ადრეული ეფექტი“ აშკარად დასტურდება მიუხედავად შეფასების შკალის მონაცემებისა,
ანტიფსიქოზური პრეპარატის თუ პაციენტის პიროვნული მახასიათებლებისა;

-

პრეპარატის ეფექტი მნიშვნელოვნად მეტია, ვიდრე პლაცებოსი, პირველი კვირის
განმავლობაშიც კი;

-

პირველივე კვირას ვლინდება სპეციფიკური ეფექტი ფსიქოზურ სიმპტომებზე და არა
არასპეციფიკური მოქმედება აგზნებასა და აგრესიულობაზე.

კვლევებით მიღებული

მონაცემები უარყოფს დიდი ხნის განმავლობაში დამკვიდრებულ

„გვიანი ეფექტის“ ჰიპოთეზას,

ხოლო ამის მაგივრად, აჩვენებს, რომ ანტიფსიქოზურ

პრეპარატებს აქვთ სწრაფი და სპეციფიკური ეფექტი (Leucht S et al.2005).

ეფექტი არ

შემოიფარგლება მხოლოდ ოთხი პრეპარატით, რომლებიც გამოიყენებოდა მეტაანალიზისას.
სავარაუდოდ ასევეა ყველა ანტიფსიქოზური პრეპარატის შემთხვევაშიც (Agid O et al. 2008; Small
et al.,2004).
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ამ მონაცემებს აქვს დიდი კლინიკური მნიშვნელობა:
-

ჯერ ერთი, ეს შედეგები ხაზს უსვამს ანტიფსიქოზური მკურნალობის პირველი დღეების
მნიშვნელობას. ახალი ანტიფსიქოზური მკურნალობის ან პრეპარატის ახალი დოზის
დანიშვნის პირველი 2 კვირა არ არის ფარული პერიოდი, არამედ შესაძლებელია იყოს
მაქსიმალური ძვრების/ცვლილებების პერიოდიც;

-

მეორეც, ეს მონაცემები აქტუალურს ხდის კითხვებს, თუ რამდენ ხანს უნდა ელოდოს
ექიმი პრეპარატის ეფექტს? რამდენ ხანში უნდა შეიცვალოს პრეპარატი ან დოზა 2, 4 თუ 6
კვირის შემდეგ? „ადრეული ეფექტის“ იდეა უშვებს, რომ პრეპარატი და დოზა უმჯობესია
შეიცვალოს ადრე, ვთქვათ 2 კვირაში იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს პრეპარატისა და
დოზის მოცემულმა კომბინაციამ არ მისცა რაიმე კლინიკური გაუმჯობესება და როდესაც
არსებობს ალტერნატიული გამოსავალი.

4.2.1 ანტიფსიქოზური პრეპარატების დოზები
ანტიფსიქოზური მედიკამენტების „სტანდარტული დოზა“ წარმოადგენს დოზის ინტერვალს,
რომელიც ინარჩუნებს საუკეთესო ბალანსს თერაპიულ ეფექტსა და გვერდით მოვლენებს შორის.
ვინაიდან, პაციენტთა დაახლოებით მესამედი არ რეაგირებს მკურნალობაზე, არსებობს მაღალი
დოზების დანიშვნის ტენდენცია. კვლევები უჩვენებს, რომ კვლავ ფართოდ გამოიყენება
ანტიფსიქოზური მედიკამენტების დოზები, რომელიც აღემატება რეკომენდებულ დოზებს
(Harrington et al., 2002; Lehman et al., 1998; Paton et al., 2008). ზოგჯერ მკურნალობაზე კლინიკური
რეაგირების გაუმჯობესების მიზნით გამოიყენება „დარტყმითი დოზები“ ან დოზის სწრაფი
მატების/ტიტრაციის სტრატეგია (Kane & Marder, 1993);
თუმცა კვლევებით მოპოვებული მტკიცებულებები აღნიშნული სტრატეგიის რამე სახის
უპირატესობას,

კლინიკური

რეაგირების

სისწრაფის

ან

ხარისხის

თვალსაზრისით,

არ

ადასტურებს (Dixon et al., 1995). „შიზოფრენიის გამოსავალის მკვლევართა გუნდის“ დასკვნით,
შიზოფრენიის მწვავე ეპიზოდის დროს „ანტიფსიქოზური მედიკამენტების ინტენსიური,
დარტყმითი დოზები, ე.წ. სწრაფი ნეიროლეპტიზაცია არ უნდა იყოს გამოყენებული“ (The
Schizophrenia Patient Outcomes Research Team,1998).
მტკიცებულებები

მიუთითებს,

რომ

არანამკურნალევი

პაციენტები

და

პაციენტები

შიზოფრენიის პირველი ეპიზოდით ანტიფსიქოზური მედიკამენტების რეკომენდებული
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დოზების ქვედა ზღვარზე რეაგირებენ (Cookson et al., 2002; McEvoy et al., 1991; Oosthuizen et al.,
2001; Remington et al., 1998; Tauscher & Kapur, 2001).

4.2.2 ანტიფსიქოზური მედიკამენტები – ეკვივალენტური დოზები
ანტიფსიქოზური წამლების მოქმედების პოტენციალი (არ არის იგივე, რაც ეფექტურობა) ძლიერ
ვარიაბელურია და ეს ჩვეულებრივ, გამოიხატება „ნეიროლეფსიურ“ ან „ქლორპრომაზინის“
ეკვივალენტთან

სხვაობით.

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტების

მაქსიმალური

დოზები

ნაკლებადაა დაკავშირებული მათ „ნეიროლეფსიურ“ ეკვივალენტთან. ქვემოთ მოყვანილ
ცხრილში

მოცემულია

ტრადიციული

(პირველი

თაობის)

ზოგიერთი

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტის დაახლოებითი ეკვივალენტი. ეს დოზები შეიძლება გამოყენებულ იქნას უხეშ
გზამკვლევად, პაციენტის ერთი მედიკამენტიდან მეორეზე გადაყვანის დროს. მეორე თაობის
ანტიფსიქოზური
გამოყენება,

მედიკამენტებისთვის

რადგანაც

შეუსაბამოა

დოზა-რეაგირების

„ეკვივალენტური“

ურთიერთკავშირი

საკმაოდ

კონვერტირების
კარგად

არის

განსაზღვრული ამ წამლებისთვის.
ცხრილი 4.1 ანტიფსიქოზური პრეპარატების ეკვივალენტური დოზები
მედიკამენტი

ეკვივალენტური

დოზები

ლიტერატურაში

(კონსენსუსით)

დოზების დიაპაზონი

ქლორპრომაზინი

100 მგ/დღ

-

ფლუფენაზინი

2 მგ/დღ

2-5 მგ/დღ

ტრიფლუოპერაზინი

5 მგ/დღ

2.5-5 მგ/დღ

ფლუპენტიქსოლი

3 მგ/დღ

2-3 მგ/დღ

ზუკლოპენტიქსოლი

25 მგ/დღ

25-60 მგ/დღ

ჰალოპერიდოლი

3 მგ/დღ

1.5-5 მგ/დღ

სულპირიდი

200 მგ/დღ

200-270 მგ/დღ

პიმოზიდი

2 მგ/დღ

2 მგ/დღ

ლოქსაპინი

10 მგ/დღ

10-25 მგ/დღ

ფლუფენაზინ-დეპო

5 მგ/კვირა

1-12.5 მგ/კვირა

პიპოტიაზინ-დეპო

10 მგ/კვირა

10-12.5 მგ/კვირა

ფლუპენტიქსოლ-დეპო

10 მგ/კვირა

10-20 მგ/კვირა

ზუკლოპენტიქსოლ-დეპო

100 მგ/კვირა

40-100 მგ/კვირა

ჰალოპერიდოლ-დეპო

15 მგ/კვირა

5-25მგ/კვირა

მითითებული
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4.2.3 ანტიფსიქოზური მედიკამენტები – მინიმალური ეფექტური დოზები
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მინიმალური
დოზები, რომელიც სავარაუდოდ ეფექტურია შიზოფრენიის

(პირველი ეპიზოდის ან

რეციდივი) მკურნალობისას. ზოგიერთი პაციენტი რეაგირებს ამ დოზებზე, მაშინ, როცა სხვებს
უფრო მაღალი დოზები დასჭირდებათ. ინდივიდუალური რეაგირების ვარიაბელურობიდან
გამომდინარე, ეს დოზები განიხილება მიახლოებით დოზებად. მხოლოდ ხშირად გამოყენებადი
წამლების პერორალური მკურნალობა განიხილება ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.
ცხრილი 4.2 ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მინიმალური ეფექტური დოზა/დღეში
მედიკამენტი

პირველი ეპიზოდი

რეციდივი

ქლორპრომაზინი

200 მგ*

300 მგ

ტრიფლუოპერაზინი

10 მგ*

15 მგ

ჰალოპერიდოლი

2 მგ

4 მგ და მეტი

სულპირიდი

400 მგ*

800 მგ

ამისულპირიდი

400 მგ*

800 მგ

არიპიპრაზოლი

10 მგ*

10 მგ

ოლანზაპინი

5 მგ

10 მგ

პალიპერიდონი

3 მგ*

3 მგ

ქვეტიაპინი

150 მგ*

300 მგ

რისპერიდონი

1-2 მგ

3-4მგ

სერტინდოლი

არ გამოიყენება

12 მგ

ზიპრაზიდონი

80 მგ*

80 მგ

პირველი თაობის

მეორე თაობის

*იანგარიშება- ძალზე მცირე მონაცემებია ხელმისაწვდომი

4.2.4 ანტიფსიქოზური მედიკამენტები – მაქსიმალური დოზები
ქვემოთ მოვანილ ცხრილში მოყვანილი მაქსიმალური დოზები გამოყენებულ უნდა იქნას
მხოლოდ

ექსტრემალურ

სიტუაციებში:

არ

არსებობს

მტკიცებულებები,

რომლებიც

ადასტურებენ ეფექტურობის გაუმჯობესებას მაქსიმალური დოზების დანიშვნისას.
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ცხრილი 4.3: ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მაქსიმალური დოზა/დღეში
მედიკამენტი

მაქსიმალური დოზა

პირველი თაობის-პერორალური
ქლორპრომაზინი

1000 მგ/დღ

ფლუპენტიქსოლი

18 მგ/დღ

ტრიფლუოპერაზინი

არ არის (სავარაუდოდ 30 მგ/დღ)

ჰალოპერიდოლი

30 მგ/დღ

სულპირიდი

2400 მგ/დღ

ლევომეპრომაზინი

1000 მგ/დღ

პერიციაზინი

300 მგ/დღ

პერფენაზინი

24 მგ/დღ

პიმოზიდი

20 მგ/დღ

ზუკლოპენტიქსოლი

150 მგ/დღ

მეორე თაობის–პერორალური
ამისულპირიდი

1200 მგ/დღ

არიპიპრაზოლი

30 მგ/დღ

კლოზაპინი

900 მგ/დღ

ოლანზაპინი

20 მგ/დღ

პალიპერიდონი

12 მგ/დღ

ქვეტიაპინი

750/800 მგ/დღ

რისპერიდონი

16 მგ/დღ

ზიპრაზიდონი*

160 მგ/დღ

ზოტეპინი

300 მგ/დღ

დეპო-პრეპარატები
ფლუფენაზინ-დეპო

50 მგ/კვირაში

პიპოტიაზინ-დეპო

50 მგ/კვირაში

ფლუპენტიქსოლ-დეპო

400 მგ/კვირა

ჰალოპერიდოლ-დეპო

300 მგ/ყოველ 4 კვირაში

ზუკლოპენტიქსოლ-დეპო

600 მგ/კვირა

რისპერიდონი**

25 მგ/კვირა

* არა ბრიტანული, არამედ ევროპული მონაცემებით
** მხოლოდ ორ კვირაში ერთხელ შეიძლება გამოყენება
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4.3 ახალი ანტიფსიქოზური მედიკამენტები
ოლანზაპინ პამოატი
ოლანზაპინ-პამოატი არის ოლანზაპინის წყლის სუსპენზია ცუდად ხსნადი მარილი, რომელიც
გამოიყენება კუნთებში მისაღებად ყოველ 2-4 კვირაში. დოზები 210 მგ/2 კვირაში, 300 მგ/2
კვირაში და 405 მგ/4 კვირაში აჩვენებს მეტ ეფექტურობას, ვიდრე პლაცებო და უმეტესად
ვლინდება არაუგვიანეს მკურნალობის მიღებიდან 3 დღეში. გვერდითი ეფექტები ისეთივე აქვს,
რაც პერორალურ ოლანზაპინს. მკურნალობის სირთულე დაკავშირებულია სედაციის ან
პოსტინექციურ სინდრომის რისკთან (რომელიც ვლინდება 0.07 %-ში) და დოზირების რთულ
რეჟიმთან.

ოლანზაპინ-პამოატის

დოზები

უნდა

შეირჩეს

დანიშნული

პერორალური

ოლანზაპინის დოზის შესაბამისად. რეკომენდირებულია, თავდაპირველად ტაბლეტირებული
ოლანზაპინის გამოყენება, ტოლერანტობის, კლინიკური ეფექტის და საჭირო დოზის სწრაფი
მიღწევისათვის (იხ.ცხრილი 4.4).

ცხრილი 4.4 ოლანზაპინის და ოლანზაპინ-პამოატის ეკვივალენტური დოზები
პერორალური

ოლანზაპინ-პამოატის

ოლანზაპინის

საწყისი დოზა

შემანარჩუნებელი დოზები 2
თვის შემდეგ

დოზა
10მგ/დღე

15მგ/დღე

210მგ/2კვირაში ან

150მგ/2კვირაში ან

405მგ/4კვირაში

300მგ/4კვირაში

300მგ/2კვირაში

210მგ/2კვირაში ან
405მგ/4კვირაში

20მგ/დღე

300მგ/2კვირაში

300მგ/2კვირაში

პალიპერიდონი
პალიპერიდონი – არის რისპერიდონის ძირითადი აქტიური მეტაბოლიტი. ინვიტრო ავლენს
სწრაფ დისოციაციას D2 რეცეპტორებისგან და ნაკლებად არის მიდრეკილი ექსტრაპირამიდული
გვერდითი ეფექტების გამოწვევისადმი. არის D2

და 5HT2A ანტაგონისტი, იგი გამოიყენება,

როგორც OROS (ოსმოსურად კონტროლირებადი (პერ)ორალური მიწოდების სისტემა), რის
გამოც ამცირებს პლაზმაში წამლის დონის ფლუქტუაციებს და არ საჭიროებს დოზების
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ტიტრაციას. პალიპერიდონი მეტაბოლირდება ძალზე ლიმიტირებულად ღვიძლში, რის გამოც
შესაძლოა შეამციროს სხვა წამლებთან ურთიერთქმედების პოტენციალი.
6-კვირიანი პლაცებო-საკონტროლო სამი გაერთიანებული კვლევის ანალიზით, პალიპერიდონი
დოზით 3-15 მგ პლაცებოზე მეტად ეფექტურია

და შედარებით იოლად ასატანია.

რისპერიდონის მსგავსად შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილი. წონის მატების მხრივ: 9%-ში
პალიპერიდონით ნამკურნალევი პაციენტებისა იმატებენ თავიანთი საწყისი წონის 7 %-ზე მეტს,
შედარებით 5 %-ით მატებასთან პლაცებო მკურნალობისას. ექსტრაპირამიდული გვერდითი
ეფექტები არც ისე იშვითია 9 მგ და 12 მგ დღიური დოზით მკურნალობისას. 6-12 მგ დოზა
მეტად ეფექტურია, ვიდრე პლაცებო და ისეთივე ეფექტური, როგორიც ოლანზაპინი 10 მგ/6
კვირიან კვლევაში მოზრდილთა შიზოფრენიის დროს.

პალიპერიდონი 9 ან 12 მგ/დღე იყო

მეტად ეფექტური, ვიდრე ქვეტიაპინი 600 ან 800 მგ/დღე. დოზები 6-9მგ არის ეფექტური და
კარგად ასატანი 65 წელზე მეტი ასაკის შიზოფრენიის მქონე პაციენტებისთვის. არსებობს ზოგი
ხანგრძლივი კვლევის მონაცემები, რომელიც მოიაზრებს პალიპერიდონის ეფექტურობას
რეციდივის პრევენციისთვის.
პალიპერიდონ პალმიტატი არის ხანგრძლივმოქმედი დეპო-პრეპარატი, რომელიც დასაწყისში
ორჯერ კეთდება დელტოიდურ კუნთში (პირველ და მერვე დღეს) და შემდგომ ყოველთვიურად
ინტრამასკულარულად შემანარჩუნებელი მკურნალობისთვის.
ცხრილი 4.5 პალიპერიდონ პალმიტატის დოზირება
საწყისი

დოზა

შეყვანის წესი

1-ლი დღე

150 მგ

მხოლოდ დელტოიდურ კუნთში

მე-8 დღე ±2დღე

100მგ

მხოლოდ დელტოიდურ კუნთში

შემდეგ ყოველთვე ±7დღე

50-150მგ

დელტოიდურ

ან

დუნდულო

კუნთში

პალიპერიდონ პალმიტატით მკურნალობის დაწყება რეკომენდირებულია, თუ პაციენტის
მდგომარეობა სტაბილიზებულია ან მანამდე პერორალურ პალიპერიდონზე ან რისპერიდონზე
თერაპიული ეფექტი აღენიშნებოდა (იხ.ცხრილი 4.6).
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ცხრილი 4.6 რისპერიდონის და პალიპერიდონის ეკვივალენტური დოზები
პერორალური

პერორალური

რისპერიდონ-

პალიპერიდონ

რისპერიდონი

პალიპერიდონი

CONSTA

მგ/დღე

მგ/დღე

მგ/2კვირაში

2

4

25

50

3

6

37.5

75

4

9

50

100

6

12

-

150

პალმიტატი
მგ/თვეში

4.4 გამწვავების პრევენცია
ადამიანებს, რომელთაც დასმული აქვთ შიზოფრენიის დიაგნოზი და ხანგრძლივად ღებულობენ
ანტიფსიქოზურ

მედიკამენტებს,

გამწვავების

შანსი,

პლაცებოზე

მყოფ

პაციენტებთან

შედარებით, სამჯერ ნაკლები აქვთ (Marder & Wirshing, 2003). გამწვავების რისკ ფაქტორებს
წარმოადგენს მყარი სიმპტომების არსებობა, მკურნალობის რეჟიმის დაცვის პრობლემა,
კრიტიკის ნაკლებობა და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმომხარება. ანტიფსიქოზური
მედიკამენტების მიღების შეწყვეტა, განსაკუთრებით უეცრად, მკვეთრად ზრდის გამწვავების
რისკს მოკლე და საშუალო ვადაში. პრეპარატების თანდათანობით შეწყვეტის შემდეგაც,
პაციენტების დაახლოებით ნახევარს, მომდევნო 6 თვეში გამწვავება აღენიშნება (Viguera et al.,
1997). დაბალი დოზების გამოყენება და წყვეტილი მედიკამენტური მკურნალობის სტრატეგია
(როდესაც მედიკამენტი სწრაფად ინიშნება გამწვავების პირველივე ნიშნებისთანავე), წარსულში
შემოთავაზებული
შემცირებისთვის

იყო,

როგორც

გრძელვადიან

დამზოგავი

პერპსექტივაში.

მკურნალობა
თუმცა,

გვერდითი

ეფექტების

კონტროლირებადი

კვლევებით

ნაჩვენებია, რომ მსგავსი სტრატეგიის დროს გამწვავების რისკი ფარავს ყველა სახის შესაძლო
სარგებელს (Dixon et al., 1995; Hirsch & Barnes, 1995).
„შიზოფრენიის გამოსავალის მკვლევართა გუნდის“ განცხადებით, „სიმპტომთა გაუარესების ან
გამწვავების

გაზრდილი

რისკის

გამო,

წყვეტილი/ნახტომისებური

მედიკამენტური

მკურნალობის სტრატეგია არ უნდა იყოს გამოყენებული რუტინულად. ეს სტრატეგია შეიძლება
განხილული

იყოს

პაციენტებისთვის,

რომლებიც

უარს

აცხადებენ

შემანარჩუნებელ
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მკურნალობაზე ან რომლებსაც გვერდითი ეფექტები აღენიშნებათ (The Schizophrenia Patient
Outcomes Research Team,1998).
კლოზაპინი
კლოზაპინი დაინერგა 1970 წელს, მაგრამ მალევე იყო ამოღებული პოტენციურად ფატალური
აგრანულოციტოზის რისკის გამო. მას შემდეგ რაც კვლევებმა დაადასტურა მედიკამენტის
ეფექტურობა

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის

დროს (Kane et al., 1988),

კლოზაპინით მკურნალობა განახლდა სათანადო ჰემატოლოგიური მონიტორინგით. ითვლება,
რომ კლოზაპინის ფარმაკოლოგიური მოქმედების მექანიზმი ორიგინალურია, რადგან ნაკლებად
უკავშირდება დოფამინ D2 რეცეპტორებს და ბევრად უფრო მეტად დოფამინ D4 რეცეპტორებს
და სეროტონინის რეცეპტორების ქვეჯგუფს. დღემდე უცნობია, კონკრეტულად რომელი
ფარმაკოლოგიური მოქმედების ასპექტი განაპირობებს კლოზაპინის უპირატეს ეფექტურობას
მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის დროს.
როცა

დადასტურებულია

ანტიფსოქოზური

მკრუნალობისადმი

მედიკამენტის

უშედეგობა),

რეზისტენტობა

(სულ

მტკიცებულელებზე

მცირე

ორი

დაყრდნობით,

რეკომენდებულია კლოზაპინის გამოყენება.

პირველი და მეორე თაობის ანტიფსიქოზური მედიკამენტების შედარებითი ეფექტურობა
მსოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაციამ შეისწავლა 51-პირველი თაობის და 11-მეორე თაობის
ანტიფსიქოზურების შედარებითი ეფექტურობის მონაცემები და დაასკვნა, რომ არ არსებობს
საკმარისი მტკიცებულებები მეორე თაობის ანტიფსიქოზური მედიკამენტების უპირატესობისა
პირველი თაობის ანტიფსიქოზურებთან შედარებით, თუ ფრთხილი დოზირებით შემცირდება
განსხვავება

ექსტარპირამიდულ

ანტიქოლინერგიულების

გვერდით

გამოყენება

მოვლენებს

(Tandon

et

შორის

al.,2008).

და

არიდებული

შეიძლება

მეორე

იქნება
თაობის

ანტიფსიქოზურ პრეპარატებს (SGAs) ნაკლები მიდრეკილება აქვს ექსტრაპირამიდული
გართულების და მოგვიანებითი დისკინეზიის განვითარების, სამაგიეროდ უფრო მეტად იწვევს
მეტაბოლურ გვერდით მოვლენებს.
ცალკეული ახალი თაობის (არა კლოზაპინის) ანტიფსიქოზურების ერთმანეთთან შედარებისას
აღმოჩნდა, რომ ოლანზაპინი უფრო ეფექტურია ვიდრე არიპიპრაზოლი, რისპერიდონი,
ქვეტიაპინი და ზიპრაზიდონი; რისპერიდონს უპირატესობა აღმოაჩნდა ქვეტიაპინთან და
ზიპრაზიდონთან შდარებით (Leucht et al.,2009a).
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არსებული განსხვავება პრეპარატების კლინიკური ეფექტის მხრივ არ არის მნიშვნელოვანი და
მედიკამენტის არჩევანი ძირითადად ეყრდნობა მათი გვერდითი ეფექტების პროფილს
შედარებით

ტოქსიურობას.

ითვლება,

რომ

პაციენტებს

შეუძლიათ

ამ

და

ფაქტორების

გათვალისწინებით ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება. გვერდითი მოვლენების არსებობა
არის მკურნალობის შეწყვეტის ყველაზე ხშირი მიზეზი. თუმცა თვითონ პაციენტები
ყოველთვის არ აღნიშნავენ მათ არსებობას, ამიტომ რეგულარული გამოკითხვა ფიზიკური და
შესაბამისი ბიოქიმიური გამოკვლევის პარალელურად, არის ერთადერთი გზა გვერდითი
ეფექტების არსებობის და მათი სიმძიმის შეფასებისათვის.

4.5 დეპო-ანტიფსიქოზური მედიკამენტები
დეპო-ანტიფსიქოზური მედიკამენტების დანიშვნის რჩევები:


სცადეთ სასინჯი დოზა, ე.წ. ტესტ-დოზა

დეპოები ხანგრძლივმოქმედი მედიკამენტებია. ყოველი გვერდითი ეფექტი, რომელიც ინექციის
შედეგად ვითარდება ხანგრძლივად რჩება. პირველი თაობის ანტიფსიქოზური დეპოების ტესტდოზას, რომელიც შედგება მცირე დოზით მცირე მოცულობის ზეთში ხსნადი აქტიური
ნივთიერებისგან, ორმაგი დნიშნულება აქვს; ეს არის პაციენტის სენსიტიურობის ტესტი
ექსტრაპირამიდული გვერდითი სიმპტომებისადმი (ეპს) და ზეთოვანი ფუძის მიმართ რაიმე
სახის სენსიტიურობის გამოსავლენად. მეორე გენერაციის ანტიფსიქოზურების დეპოები ტესტდოზას არ საჭიროებს (ნაკლებად იწვევს ეპს, ხოლო გამხსენლად წყალია, რომელიც ალერგიას არ
იწვევს).


დაიწყეთ მინიმალური თერაპიული დოზით

მცირე მონაცემები არსებობს, რაც აშკარად აჩვენებს ამ პრეპარატების დოზა-დამოკიდებულ
ეფექტს. ამავე დროს, არის გარკვეული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაბალი დოზები სულ
ცოტა ისევე ეფექტურია, როგორც მაღალი. დაბალი დოზები მეტად იოლი ასატანია, ვიდრე
მაღალი და ბუნებრივია, უფრო იაფიც.
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სქემა 4.1 შიზოფრენია. პირველი ეპიზოდი
მკურნალობის ალგორითმი:
ანტიფსიქოზურების არჩევანი შეათანხმეთ პაციენტთან და/ან მხარდამჭერთან ან თუ
შესაძლებელი არ არის, დაიწყეთ მკურნალობა გაიდლაინის მიხედვით

საჭიროების შემთხვევაში, მოახდინეთ ტიტრაცია, მინიმალურ ეფექტურ დოზამდე

დოზა მოარგეთ მედიკამენტით მკურნალობაზე პასუხს და მის მიმართ ამტანობას

შეაფასეთ 6-8 კვირაში

ეფექტი არის

ეფექტი არ არის

განაგრძეთ

წამალი შეცვალეთ და მისდიეთ

ეფექტური

ზემოთ აღწერილ პროცესს.
მხედველობაში მიიღეთ,

დოზით

როგორც მეორე, ასე პირველი
თაობის ანტიფსიქოზურების
გამოყენება

ეფექტი არ არის

ცუდია კომპლაენტურობა და ამტანობა
 თუ ცუდი კომპლაენტურობის
მიზეზი არის წამლის ცუდი
ამტანობა, პაციენტთან ერთად
მოილაპარაკეთ და შეცვალეთ
წამალი
 თუ ცუდი კომპლაენტურობის
მიზეზი სხვა ფაქტორებია,
იფიქრეთ დეპო-პრეპარატებზე
ან მოტივაციის ამაღლებაზე ან
მხარდამჭერ თერაპიაზე
 გაიმეორეთ ზემოთ აღწერილი
პროცესი

კლოზაპინი
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სქემა 4.2 შიზოფრენიის რეციდივი ან გამწვავება
(როცა მედიკამენტური მკურნალობა ზედმიწევნით სრულდება)
მკურნალობის ალგორითმი:
 გამოიკველიეთ სოციალური და ფსიქოლოგიური გამომწვევი ფაქტორები
 უზრუნველყავით შესაბამისი მხარდაჭერა და/ან თერაპია
 ჩვეულებრივად განაგრძეთ მედიკამენტური მკურნალობა
საჭიროა ინტენსიური
მედიკამენტური მკურნალობა
 დაამატეთ ხანმოკლე მოქმედების სედატიური საშუალებებები ან
 გადადით სხვა, მისაღებ ანტიფსიქოზურზე, თუ შესაძლებელი იქნება
იმსჯელეთ პაციენტთან და/ან მხარდამჭერთან არჩევანის შესახებ
 შეაფასეთ სულ ცოტა 6 კვირაში
მკურნალობა არაეფექტურია

გადადით კლოზაპინზე
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სქემა 4.3 შიზოფრენიის რეციდივი ან გამწვავება
(როცა მედიკამენტური მკურნალობის შესრულება ეჭქვეშაა ან არ სრულდება)

მკურნალობის ალგორითმი:

კოგნიტური
 გამოიკვლიეთ მკურნალობის
შეუსრულებლობის
მიზეზები

დარღვევები

 გაამარტივეთ დანიშნულება
 შეამცირეთ
ანტიქოლინერგიულებით
დატვირთვა
 იმუშავეთ თანხმობის
მხარდაჭერაზე

ინსაითის/კრიტიკის

მკურნალობის ცუდი

ან მხარდაჭრის

ამტანობა

ნაკლებობა
 განიხილეთ პაციენტთნ ერთად
 იფიქრეთ მხარდამჭერ თერაპიაზე ან
ანტიფსიქოზურ დეპო-პრეპარატებზე


არ

 განიხილეთ პაციენტთან ერთად
 გადადით იმ მედიკამენტზე,
რომელიც (პაციენტისთვის)
ასატანია

მიეცით ყველაზე ხანგრძლივი თერაპიული ინტერვალით
არსებობს

საკმარისი

მტკიცებულებები,

რომელიც

ადასტურებს

ინექციებს

შორის

ინტერვალის შემოკლებისას ეფექტურობის გაზრდას. ვინაიდან, ინექცია მტკივნეულია,
სასურველია უფრო იშვიათი ინექციების რეჟიმი. „დაკვირვებით“, პაციენტთა მდგომარეობის
გაუარესება, რომელიც აღენიშნებათ ინექციის წინა პერიოდში, სავარაუდოდ ცრუ ნიშანია.
ინექციის შემდგომ, მართალია ნელა (საათები ან ზოგი პრეპარატისთვის დღეებიც კი), მაგრამ
პლაზმაში ანტიფსიქოზური მედიკამენტის დონე ეცემა. ამდენად, პაციენტების მდგომარეობის
გაუარესების რისკი უფრო მაღალია უშუალოდ დეპო-პრეპარატის ინექციის შემდეგ და არა
მანამდე. მეტიც, დეპო-პრეპარატების მოხსნის შემთხვევებში, გამწვავება ვითარდება მხოლოდ 3-
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6 თვის შემდეგ; ეს არის დაახლოებით ის დრო, რაც საჭიროა სისხლის დეპო წამლის მყარი
პლაზმური დოზისგან გასაწმენდად.



მოახდინეთ დოზის ადაპტაცია. ადეკვატური პერიოდის განმავლობაში შეფასებით

სისხლის პლაზმაში პიკის მიღწევა, თერაპიული ეფექტი და მყარი პლაზმური დონე, ყველაფერი
გახანგრძლივებულია დეპოების გამოყენების დროს. თუკი გვერდითი ეფექტები აღმოცენდება,
შესაძლებელია დოზების შემცირება, მაგრამ დოზების გაზრდისთვის საჭიროა სულ მცირე 1
თვე, ან მეტი დრო და ამ ხნის მანძილზე დეტალური შეფასება. შეიძლება დეპო-პრეპარატთან
ერთად დამატებით პერორალური მედიკამენტის გამოყენება, მაგრამ ეს გართულებულია
ანტიფსიქოზური ეფექტის შენელებული მანიფესტაციის გამო. აღსანიშნავია, რომ დეპოდან
გამოთავისუფლებული ანტიფსიქოზური მედიკამენტის პლაზმური დონე ფარმაკოთერაპიის
დაწყებიდან რამდენიმე კვირიდან თვემდე იზრდება მიღებული დოზის მომატების გარეშე (ეს
არის კუმულირების შედეგი: მყარი მდგომარეობა მიიღწევა მხოლოდ 6-8 კვირაში). ამდენად,
დროის ამ პერიოდში, მედიკამენტის პლაზმური დონის მყარი მდგომარეობის მიღწევამდე,
დოზის გაზრდა არალოგიკურია და სწორი შეფასება შეუძლებელი (ცხრილი 4.7).



დეპოებს შორის სხვაობა

პირველი თაობის ანტიფსიქოზურ დეპოებს შორის დიდი სხვაობა არ არის. პიპოთიაზინი უფრო
ნაკლებ ეპს-თან არის ასოცირებული, ხოლო ფლუფენაზინი შედარებით მეტ ეპს-თან, მაგრამ
სავარაუდოდ ნაკლებად წონის მატებასთან (Taylor D.,2009). დღესდღეობით დასრულებულია
კოჰრეინის ბაზის მიმოხილვა პიპოთიაზინის (Dinesh et al.,2006), ფლუპენტიქსოლის ( David et
al.,2006), ზუკლოპენტიქსოილის (da Silva Freire Coutinho et al.,2006), ჰალოპერიდოლის (Quraishi et
al.,2006) და ფლუფენაზინის (David et al.,2006) შესახებ. ზუკლოპენტიქსოლის გარდა (იხ. ქვემოთ)
ეს დეპო-პრეპარატები ერთნაირად ეფექტურია, თავიანთ პერორალურ ფორმებთან და
ერთმანეთთან

შედარებით.

ფლუპენტიქსოლის

მაღალი

სტანდარტული
დოზა.

დოზა

დადასტურებულია,

ისევე
რომ

ეფექტურია,
დროთა

როგორც

განმავლობაში

პერორალური ანტიფსიქოზური მედიკამენტებისადმი კომპლაენტურობა იკლებს და დეპოდანიშნულების მქონე პაციენტების რეციდივის სიხშირე იკლებს, პერორალურ მედიკამენტებით
მკურნალობასთან შედარებით, მხოლოდ ხანგრძლივი დროის შემდეგ (Schooler NR. 2003). დეპოს
გამოყენების უპირატესობა პერორალურთან შედარებით ვლინდება მხოლოდ წლების შემდეგ.
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რისპერიდონის და ოლანზაპინის ხანგრძლივმოქმედ ინექციებს ახასიათებთ უფრო ნაკლები ეპს.
იმავდროულად,

ვინაიდან

რისპერიდონი

ზრდის

პროლაქტინის

დონეს

და

მისი

ფარმაკოკინეტიკური პროფილის გამო, დოზის მორგება შეიძლება გართულდეს. ოლანზაპინმა
შეიძლება გამოიწვიოს წონის მატება, აგრეთვე მასთან დაკავშირებულია ე.წ. პოსტინექციური
სინდრომი

(IAIV

inadvertent

intravascular

injection)

(Citrome

L.

2009).

რისპერიდონის

ხანგრძლივმოქმედი ინექციისგან განსხვავებით, იგი ეფექტურია მიღებისთანავე, თითქმის
დაუყოვნებლივ.
დეპო-ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს შორის არსებობს ორი განსხვავება:
- ზუკლოპენტიქსოლი შეიძლება მეტად ეფექტური იყოს გამწვავების პრევენციისთვის, სხვა
დეპოებთან შედარებით, თუმცა ეს ხდება მზარდი გვერდითი ეფექტების ხარჯზე;
- ფლუპენტიქსოლ-დეკანოატი შეიძლება მიეცეს გაცილებით მაღალი „ნეიროლეფსიური
ეკვივალენტური“ დოზით, ვიდრე სხვა დეპო-პრეპარატები, თუმცა მაინც თერაპიულ
დოზების საზღვრებში. საეჭვოა, რომ ეს განვიხილოთ რამე სახის თერაპიულ უპირატესობად.



ინტრამუსკულარული ანტიქოლინერგიული მედიკამენტები და დეპოები

დეპო-ანტიფსიქოზური მედიკამენტები არ იწვევს მწვავე ექსტრაპირამიდულ სინდრომს
მიღებისთანავე, ამას შეიძლება დასჭირდეს საათებიდან დღეებამდე (Kane JM et al.,1998). ყოველ
დეპო-ინექციისთვის

ინტრამუსკულარულად

პროციკლიდინის

რუტინული

გამოყენება

არალოგიკურია, ვინაიდან ანტიქოლინერგიული წამლის ეფექტი ატარებს კლებად ხასიათს,
ვიდრე ანტიფსიქოზური მედიკამენტის პლაზმური დონე პიკს მიაღწევს.

4. 6 ნეგატიური სიმპტომები
ნეგატიური სიმპტომების ეტიოლოგია კომპლექსურია და ვიდრე მკურნალობას შევუდგებით,
მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, რა არის ყველაზე მეტად სავარაუდო მიზეზი ყოველ
ინდივიდუალურ

შემთხვევაში.

ნეგატიური

სიმპტომები

შესაძლოა

იყოს

პირველადი

(ტრანზიტორული ან მყარი) ან მეორადი, განვითარებული პოზიტიურ სიმპტომებზე საპასუხოდ
(მაგ. ასოციალურობა მეორადად, პარანოიის შედეგად), ეპს (მაგ. ბრადიკინეზია, მიმიკის
გაღარიბება), დეპრესია (სოციალური იზოლაცია) ან ინსტიტუტიონალიზაცია (Carpenter WT.
1996). მეორადი ნეგატიური სიმპტომები აშკარად უკეთ ექვემდებარება

შესაბამისი მიზეზის

მკურნალობას (ეპს, დეპრესია). ძირითადად:
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რაც ადრე, მით ეფექტურია ფსიქოზური აშლილობის მკურნალობა და ნაკლებად
სავარაუდოა დროთა განმავლობაში ნეგატიური სიმპტომების განვითარების ალბათობა
(Waddington et al.,1995; Melle et al.,2008). იმ პაციენტების ნეგატიური სიმპტომების
ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობა, რომელთაც აქვთ ფსიქოზის პირველი
ეპიზოდი, განპირობებულია 5HT1A გენოტიპით (Reynolds et al.,2006).



ძველ

ანტიფსიქოზურ

მედიკამენტებს

გააჩნიათ

მხოლოდ

უმნიშვნელო

ეფექტი

პირველადი ნეგატიური სიმპტომებზე და შეუძლიათ გამოიწვიონ მეორადი ნეგატიური
სიმპტომები (ეპს-ს გზით).


ნეგატიური სიმპტომების სამკურნალოდ ზოგიერთ მეორე თაობის ანტიფსიქოზურ
მედიკამენტს

ენიჭება

უპირატესობა,

პირველი

თაობის

ანტიფსიქოზურებთან

შედარებით (Leucht et al.,2009b). მონაცემები ადასტურებს ამისულპირიდის ეფექტურობას
პირველადი ნეგატიური სიმპტომების მიმართ, მაგრამ ეს არ მიუთითებს აშკარა
უპირატესობაზე ჰალოპერიდოლის დაბალ დოზასთან შედარებით (Speller et al.,1997).
ლიტერატურაში არსებობს მრავალი მცირე რანდომიზირებული კვლევა, რომელიც
აღწერს სხვადასხვა მეორე თაობის ანტიფსიქოზური მედიკამენტის

ეკვივალენტურ

ეფექტურობას, მაგ. ქვეტიაპინი და ოლანზაპინი (Sirota P et al.,2006), ზიპრაზიდონი და
ამისულპირიდი (Olie JP et al.,2006).
ცხრილი 4. 7 ანტიფსიქოზური დეპო-ინექციები – რეკომენდებული დოზები და სიხშირე
წამალი

სავაჭრო
სახელი

ტესტდოზა
(მგ)

დოზების
საზღვრები
(მგ/კვირა)

ფლუპენტიქსოლ
დეკანოატი

დეპიქსოლი

20

12.5-400

ინექციებს
შორის
ინტერვალი
(კვირეები)
2-4

კომენტარი

მაქს. თერაპიული
დოზა ბევრად

ფლუფენაზინ
დეკანოატი

მოდიტენდეპო

12.5

6.25-50

2-5

მაღალია შედარებით
სხვა დეპოებთან
მაღალი რისკი ეპს

ჰალოპერიდოლდეკანოატი
პიპოთიაზინ
პალმიტატი

ჰალოპერიდო
ლ-დეკანოატი
პიპორტილი

25*

12.5-75

4

მაღალი რისკი ეპს

25

12.5-50

4

ზუკლოპენტიქსოლ
დეკანოატი

კლოპიქსოლი

100

100-600

2-4

ნაკლებია ეპს-ს
შემთხვევები
(დაუდასტურებელია)
ოდნავ უკეთესია
ეფექტურობა
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რისპერიდონ
მიკროსფერო

რისპერდალ
კონსტა

არა**

12.5-25 მგ

2

ოლანზაპინ
პამოატი

ზიპადერა

არა**

75-150 მგ

2-4

პალიპერიდონ

ქსეპლიონი

არა**

6.25-37.5

4

წამლის
გამოთავისუფლება
ხდება მოგვიანებით 23 კვირაში
არის „პოსტინექციური
სინდრომის“ რისკი
თანდათანობით

პალმიტატი

დოზის მომატება
დასაწყისში

შენიშვნა:
 ასაკოვნებში მიეცით აღნიშნული დოზების 1/4-1/2.
 ტესტ-დოზის შემდეგ დაელოდეთ 4-10 დღე, სანამ დაიწყებთ ტიტრაციას შემნარჩუნებელ
მკურნალობამდე (იხილეთ თითოეული წამლის შესახებ ინფორმაცია პროდუქტზე)
 დოზების საზღვრები მოცემულია მგ/კვირაში მხოლოდ ტრადიციულ მედიკამნტებზე - მოერიდეთ
რეკომენდებულთნ შედარებით დოზებს შორის ინტერვალის შემოკლებას, გარდა გამონაკლისი
შემთხვევებისა (მაგ. ხანგრძლივი ინტერვალი საჭიროებს ინექციებს, დიდი მოცულობით 3-4 მლ-ზე
მეტი)
*ტესტ-დოზა არ არის მითითებული მანუფაქტურულად
**არ არის სავალდებულო

კოჰრეინის მონაცემთა ბაზის მიმოხილვის მიხედვით, ანტიდეპრესანტები შესაძლოა ეფექტური
იყოს აფექტური გასადავების, მეტყველების გაღარიბების და აბულიის მკურნალობისთვის
(Rummel et al.,2006),

თუმცა მეტა-ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტიფსიქოზური მედიაკამენტების

სსუმი-თ გაძლიერება ნაკლებად ეფექტურია ნეგატიური სიმტომების სამკურნალოდ (Sepehry et
al.,2007).
4.7 გვერდითი მოვლენები
ყველა ანტიფსიქოზურ პრეპარატს გააჩნია გვერდითი მოვლენები, რომელთა გამოვლინება და
კლინიკური მნიშვნელობა ცვალებადია და დამოკიდებულია

მედიკამენტისა და პაციენტის

ინდივიდუალურ თვისებებზე (იხ.ცხრილი 4.11)
გვერდითი ეფექტები მოიცავს ქვემოჩამოთვლილ კლინიკურ გამოვლინებებს:


ექსტრაპირამიდული სინდრომი (პარკინსონული სინდრომი, მწვავე დისტონიური
რეაქცია, აკათიზია და მოგვიანებითი დისკინეზია);



ავტონომიური ეფექტები (მხედველობის გაბუნდოვნება, თვალის შიდა წნევის მატება,
პირის და თვალების სიმშრალე, ყაბზობა და შარდის შეკავება);



პროლაქტინის დონის გაზრდა



კრუნჩხვა



სედაცია
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წონის მატება

გულის მხრივ გართულება ასევე გასათვალისწინებელია, რადგან ზოგიერთი ანტიფსიქოზური
პრეპარატი

იწვევს

ვენტრიკულარული

რეპოლარიზაციის

გახანგრძლივებას,

რაც

დაკავშირებულია არითმიის გაზრდილ რისკთან.
ნეიტროპენიის და აგრანულოციტოზის რისკის გამო, კლოზაპინის დანიშვნა რუტინულ
მონიტორინგს მოითხოვს.
შიზოფრენიის მქონე პაციენტების აზრით, ყველაზე შემაწუხებლი გვერდითი ეფექტები
ექსტრაპირამიდული მოვლენები, სედაცია, სექსუალური დისფუნქცია და წონის მატებაა.
ექსტრაპირამიდული გართულების ნიშნები ადვილად შეიცნობა, მაგრამ მათი პროგნოზირება
ძნელია და

მათი არსებობა არაკეთილსაიმედო პროგნოზს უკავშირდება. განსაკუთრებულ

პრობლემას წარმოადგენს მოგვიანებითი დისკინეზია (სახის და ტანის უნებლიე მოძრაობები),
რომელიც

შეიძლება

ხანგრძლივად

არ

გამოვლინდეს

ვლინდება

და

შესაძლოა

მაშინვე,

რეზისტენტულია

მკურნალობის

შეწყვეტის

მკურნალობისადმი,
მიზეზი

გახდეს.

მედიკამენტით გამოწვეულ ჰიპერპროლაქტინემია ზოგჯერ სექსუალურ დისფუნქციას იწვევს,
რაც როგორც ჩანს, ყოველთვის არ რეგისტრირდება, რადგან ხშირად ძნელია ამ საკითხზე
საუბრის წამოწყება.
სხვადასხვა ანტიფსიქოზური მედიკამენტი იწვევს მეტაბოლურ გვერდით ეფექტებს, როგორიცაა
წონის მატება,
გვერდითი

ლიპიდური დარღვევები და გლუკოზის რეგულაციის მოშლა. აღნიშნული

მოვლენები

ჯანმრთელობაზე.

გრძელვადიან

კერძოდ,

იზრდება

პერსპექტივაში
რისკი

გავლენას

მეტაბოლური

ახდენს

სინდრომის

ფიზიკურ

(ჰიპერტენზია,

ცენტრალური ტიპის სიმსუქნე, ინსულინ რეზისტენტობა და დისლიპიდემია) განვითარების
(American Diabetes Association et al., 2004; Mackin et al., 2007), რომელიც თავის მხრივ II ტიპის
დიაბეტის და გულის დაავადების წინაპირობას წარმოადგენს. მედიკამენტური მკურნალობის
გარეშეც, შიზოფრენიით დაავადებულ პაციენტებს აღნიშნული პრობლემების მაღალი რისკი
აქვთ, რაც ნაწილობრივ ცხოვრების წესთან (მოწევა, არასწორი კვება, ფიზიკური აქტივობის
ნაკლებობა) არის დაკავშირებული (Brown et al., 1999; Holt et al. 2005; Osborn et al., 2007a, 2007b;
Taylor et al., 2005; van Nimwegen et al., 2008).
მიუხედავად იმისა, რომ შიზოფრენიას, მეტაბოლურ

პრობლემებსა და ანტიფსიქოზურ

მედიკამენტებს შორის კავშირი ბოლომდე ნათელი არ არის, ყველა თანხმდება რომ პაციენტები,
რომლებიც ხანგრძლივად იღებენ ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს უნდა გადიოდნენ ფიზიკური
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ჯანმრთელობის რეგულარულ სამედიცინო შემოწმებას (Barnes et al., 2007; Newcomer, 2007;
Suvisaari et al., 2007).
გაიდლაინზე

მომუშავე

ჯგუფი

აცნობიერებს

რა

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტების

მონიტორინგის მნიშვნელობას სომატური პრობლემების ადრეული გამოვლენის, სიმძიმის
შეფასების და ანტიფსიქოზური მკურნალობის სტრატეგიის სწორი შერჩევისთვის, კლინიკური
გამოცდილების და საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, კონსესუსის საფუძველზე
შეიმუშავა პაციენტთა ფიზიკური და ბიოქიმიური პარამეტრების კვლევის სავარაუდო სიხშირე,
რომელიც მოცემულია ცხრილში 4.8.
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ცხრილი 4. 8 ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მონიტორინგი
ამ ცხრილში წარმოდგენილია ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მონიტორინგის მაჩვენებლების შეჯამება
პარამეტრი/ტესტი

სავარაუდო
სიხშირე

შარდოვანა და
ელექტროლიტები
კრეატინინის და GFR
(გლომერულური
ფილტრაციის მაჩვებებელი) ის ჩათვლით
სისხლის საერთო ანალიზი

კლინიკური
საჭიროების
მიხედვით

ბაზისურად
(დასაწყისში) და
ყოველწლიურად

განსახორციელებელი ქმედება,
როცა მიღებული შედეგები
ნორმის ფარგლებს სცილდება
ყველა აღმოჩენილი გადახრის
(ანომალიის) გამოკვლევა

განსაკუთრებული სიფრთხილით
გამოსაყენებელი მედიკამენტები

შეწყვიტეთ იმ წამლის მიცემა,
რომელიც უნდა იწვევდეს
ნეიტროფილების
დაქვეითებას 1.5X109L

კლოზაპინი- ყოველთვიური
სისხლის საერთო ანალიზი ერთი
წელი, შემდგომში
ყოველწლიურად

არ არის

კლოზაპინი, ოლანზაპინი,
ქვეტიაპინი, ფენოთიაზინებისულ ცოტა 5 წელიწადში ერთხელ

დისლიპიდემია, ზოგ
ანტიფსიქოზურ მედიკამენტს
(მაგ. არიპიპრაზოლი)
უშუალოდ არ უკავშირდება
მაგრამ პაციენტთა ამ ჯგუფში
მაღალია პრევალენსი,
ამდენად, საჭიროა ყველა
პაციენტის მონიტორინგი

ამისულპირიდი და სულპირიდი
თირკმლის გზით გამოიყოფაიფიქრეთ დოზის შემცირებაზე,
თუ GFR-შემცირებულია

წამლები, რომელთა
მონიტორირება აუცილებელი
არ არის
არ არის

მიმართეთ სპეციალისტს, თუ
ნეიტროფილები 0.5X109L-ს
ქვემოთაა.
შენიშვნა: ხშირია
კეთილთვისებიანი ნეიტროპენია
ზოგ ეთნიკურ ჯგუფში
სისხლში ლიპიდების დონე
(ქოლესტერინი,
ტრიგლიცერიდები) უზმოზე,
თუ შესაძლებელია

კლინიკური
საჭიროების
მიხედვით

მიეცით რჩევები ჯანსაღი
ცხოვრების სტილზე;
იფიქრეთ ანტიფსიქოზური
მედიკამენტის შეცვლაზე და/ან
დაიწყეთ სტატინებით
(ქოლესტერინის დამწევი
მედიკამენტებით) მკურნალობა
მიმართეთ სპეციალისტს
კონსულტაციისათვის
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წონა (წელის
გარშემოწერილობის და BMI
(სხეულის მასის ინდექსი)-ის
ჩათვლით)

ბაზისურად
(დასაწყისში), 3
თვეში და შემდგომ
ყოველწლიურად

მიეცით რჩევები ჯანსაღი
ცხოვრების სტილზე.
იფიქრეთ ანტიფსიქოზური
მედიკამენტის შეცვლაზე და/ან
დიეტაზე/ ფარმაკოლოგიურ
ინტერვენციაზე

კლოზაპინი, ოლანზაპინი 3 თვეში
ერთხელ პირველი წლის
მანძილზე და შემდგომში
ყოველწლიურად

დიაბეტის რისკ ფაქტორების
სკრინინგი

ბაზისურად
(დასაწყისში),
ახალი
მკურნალობის
დაწყებიდან სულ
ცოტა 4 თვეში და
შემდგომ
ყოველწლიურად

მიეცით რჩევები ჯანსაღი
ცხოვრების სტილზე.
გაზომეთ შაქარი უზმოზე ან
ნაჭამზე და გლიკოზირებული
ჰემოგლობინი (HbA1C).
მიმართეთ ზოგადი პროფილის
ექიმს ან სპეციალისტს

კლოზაპინი, ოლანზაპინი ჩაატარეთ ბაზისური ტესტირება
და შემდეგ ყოველ 4-6 თვეში

კარდიალური რისკ
ფაქტორების
არსებობის
შემთხვევაში;
სტაციონირებისას
და გაწერის წინ,
თუ შეიცვალა
მედიკამენტების
მიღების რეჟიმი
ბაზისურად;
ხშირად დოზის
ტიტრაციისას

მიმართეთ კარდიოლოგს, თუ
გამოვლინდა ცვლილებები

ჰალოპერიდოლი, პიმოზიდი, _
ეკგ სავალდებულოა.
ზიპრაზიდონი, ზოტეპინი_ეკგ
ზოგიერთ სიტუაციებშია
სავალდებულო

უმეტესობა
ანტიფსიქოზურების გამო
მომატებულია გულით
უეცარი სიკვდილის რისკი.
საუკეთესოა თუ ყველა
პაციენტს ყოველწლიურად
შევთავაზებთ ეკგ-ს

თუ მძიმე ჰიპოტენზია ან
ჰიპერტეnზია (კლოზაპინი)
განვითრდა, დააკვირდით,
შეანელეთ დოზის ტიტრაცია
გადადით სხვა წამალზე, თუ
ჰიპერპროლაქტინემია
დადასტურდა და არის
სიმპტომატური

კლოზაპინი, ქლორპრომაზინი და
ქვეტიაპინი ყველაზე მეტად,
შეიძლება ასოცირებული იყოს
პოსტურალურ ჰიპოტენზიასთან

ამისულპირიდი,
არიპიპრაზოლი,
ტრიფლუოპერაზინი,
სულპირიდი
არიპიპრაზოლი, კლოზაპინი,
ქვეტიაპინი, ოლანზაპინი
(ნაკლები 20 მგ/დღ),
ზიპრაზიდონი ჩვულებრივ არ
იწვევს

სისხლში შაქარი უზმოზე, თუ
შესაძლებელია

ეკგ

არტერიული წნევა

ჰიპერპროლაქტინემიის
სიმპტომების სკრინინგი
პროლაქტინი

კლინიკური
საჭიროების
მიხედვით

არიპიპრაზოლს და
ზიპრაზიდონს უშუალოდ არ
უკავშირდება წონის მატება,
მაგრამ ამის მიუხედავად
მონიტორინგი მაინც
რეკომენდებულია, ვინაიდან
მაღალია ზედმეტი წონის
პრევალენსი პაციენტთა ამ
ჯგუფში
ზოგიერთი ანტიფსიქოზური
მედიკამენტი აშკარად არ არის
დაკავშირებული უზმოზე
შაქრის მატებასთან, მაგრამ
პაციენტთა ამ ჯგუფში
მაღალია პრევალენსი,
ამდენად, საჭიროა ყველა
პაციენტის მონიტორინგი
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ღვიძლის ფუნქციური
ტესტები (LFT)

კლინიკური
საჭიროების
მიხედვით

კრეატინ ფოფსოკინაზა (CPK)

თუ საეჭვოა
ავთვისებიანი
ნეიროლეფსიური
სინდრომი (NMS)

შეწყვიტეთ საეჭვო წამალის
მიცემა თუ LFT-ით გამოვლინდა
ჰეპატიტი (ტრანსამინაზა
გაიზარდა ნორმაზე სამჯერ
მეტად) ან დისფუნქცია (საერთო
შეცვლილია თანაფარდობა
ცილა/ალბუმინთან )
იხ. ავთვისებიანი
ნეიროლეფსიური სინდრომი

კლოზაპინი და ქლორპრომაზინი
ასოცირებულია ღვიძლის
უკმარისობასთან

NMS უფრო ხშირად გვხვდება
პირველი თაობის
ანტიფსიქოზურებთან

ჰიპერპროლაქტინემიას,
მაგრამ საჭიროებს
განსაზღვრას, თუ სიმპტომები
აღმოცენდა
ამისულპირიდი, სულპირიდი

არ არსებობს

სხვა ტესტები:
 კლოზაპინით მკურნალობისას მიზანშეწონილია ეეგ, ვინაიდან ეს დაგვეხმარება ვალპროატის საჭიროების განსაზღვრაში
 ქვეტიაპინით მკურნალობისას უნდა განისაზღვროს თირეოიდული ჯირკვლის ფუნქციური ტესტები ყოველწლირად, თუმცა რისკი დაბალია
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ცხრილი 4.9 ცუდი ამტანობის გამო, ერთი ანტიფსიქოზური მედიკამენტის მეორით
შეცვლის რეკომენდაციები

მედიკამენტის
გვერდითი ეფექტი

შესაძლო ალტერნატიული
მედიკამენტები

მეორე
რიგის
მედიკამენტები

მწვავე
ექსტრაპირამიდული
სინდრომი
დისლიპიდემია













არიპიპრაზოლი
ოლანზაპინი
ქვეტიაპინი
ამისულპირიდი
არიპიპრაზოლი
ზიპრაზიდონი
ამისულპირიდი
არიპიპრაზოლი
ზიპრაზიდონი
არიპიპრაზოლი
ქვეტიაპინი

 კლოზაპინი
 რისპერიდონი ( 6 მგ/დღ-ზე ნაკლები )
 ზიპრაზიდონი








ამისულპირიდი
არიპიპრაზოლი
ჰალოპერიდოლი
სულპირიდი
ტრიფლუოპერაზინი
არიპიპრაზოლი
(ეკგ
მონიტორინგით)









ამისულპირიდი
არიპიპრაზოლი
რისპერიდონი
სულპირიდი
არიპიპრაზოლი
ქვეტიაპინი
კლოზაპინი






ამისულპირიდი
არიპიპრაზოლი
ჰალოპერიდოლი
ტრიფლუოპერაზინი

გლუკოზის
ტოლერანტობის ტესტი
(შაქარი დატვირთვით)
ჰიპერპროლაქტინემია

პოსტურალური
ჰიპოთენზია

Q-T -ს გახანგრძლივება

სედაცია

სექსუალური
დისფუნქცია
მოგვიანებითი
დისკინეზია
წონის მატება

ალტერნატიული

რისპერიდონი

 კლოზაპინი
 ოლანზაპინი
 ზიპრაზიდონი

დაბალი დოზით ნებისმიერი
ანტიფსიქოზური მედიკამენტით
მონოთერაპია არ არის უკუნაჩვენები Q-T -ს
გახანგრძლივებისას (ეკგ მონიტორინგით)
 ჰალოპერიდოლი
 ტრიფლუოპერაზინი
 ზიპრაზიდონი
კლოზაპინი







არიპიპრაზოლი
ოლანზაპინი
ქვეტიაპინი
ქვეტიაპინი
რისპერიდონი
ზიპრაზიდონი

არსებობს მტკიცებულებები, რომ არიპიპრაზოლზე გადასვლა და ასევე სხვა ანტიფსიქოზურთან
ერთად მიღება ეფექტურია მომატებული წონის, პროლაქტინის და დისლიპიდემიის შესამცირებლად,
ასევე გლუკოზისადმი დარღვეული ტოლერანტობის აღსადგენად.
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ცხრილი 4.10 ანტიფსიქოზური მედიკამენტები: შედარებითი გვერდითი ეფექტები
წამალი

სედაცია

ეპს

+
+++
+++
+
+
+
++
++
+
+
+
++
+++
++
+
+

წონის
მატება
+
+/+
++
+++
++
+
+
+
+++
++
+
+
++
++
++
++
+
+
+

ამისულპირიდი
არიპიპრაზოლი
ბენპერიდოლი
ქლორპრომაზინი
კლოზაპინი
ფლუპენტიქსოლი
ფლუფენაზინი
ჰალოპერიდოლი
ლოქსაპინი
ოლანზაპინი
პალიპერიდონი
პერფენაზინი
პიმოზიდი
პიპოთიაზინი
პრომაზინი
ქვეტიაპინი
რისპერიდონი
სერტინდოლი
სულპირიდი
ტრიფლუოპერაზ
ინი
ზიპრაზიდონი
ზოტეპინი
ზუკლოპენტიქსო
ლი

ჰიპოტენზია

+
+/+++
++
++
+++
+++
+++
+/+
+++
+
++
+
+
+
+++

ანტიქოლინერ
გიული
+
++
+++
++
++
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+
+/-

+
+++
+++
+
+
+
++
+
++
+
+
++
++
++
++
+++
+

პროლაქტინის
მომატება
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+++
+++
+++
+++
++
+++
+/+++
+/-

+
+++
++

+/++
++

+/+
++

+
++

+
++
+

+/+++
+++

შენიშვნა:
ზემოთ მოყვანილი ცხრილი შედგენილია გვ. ეფექტების აღმოცენების შედარებითი სიხშირის
მიახლოებითი შეფასებით, რაც კლინიკურ გამოცდილებას, მწარმოებლების ლიტერატურას და კვლევებს
ეყრდნობა. ეს მხოლოდ ზოგადი მონაცემებია
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ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტები
ცხრილი 4.11 ყველაზე ხშირი ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტები
დისტონია (უნებლიე კუნთოვანი სპაზმი)

ფსევდოპარკინსონიზმი

აკათიზია (მოუსვენრობა)

(ტრემორი)
ნიშნები და

სხეულის ცალკეული ნაწილის კუნთოვანი

სიმპტომები

სპაზმი:


თვალის კაკლების ზემოთ ატრიალება
(თვალის მამოძრავებელი კუნთის
სპაზმი, ე.წ. ოკულოგირული კრიზი)
 თავის და კისრის ირიბად მოდრეკა
(კისერმრუდობა)
შესაძლოა, პაციენტს გაუძნელდეს ყლაპვა ან
გასაგებად მეტყველება. უკიდურეს
შემთხვევებში შეიძლება მოხდეს ზურგის
შეკუმშვა, რკალისებურად ან ქვედა ყბის
დისლოკაცია.

 ტრემორი და/ან
რიგიდულობა
 ბრადიკინეზია (გაყინული
სახის გამომეტყველება,
მონოტონური
არამოდულირებადი ხმა,
სხეულის შენელებული
მოძრაოებები, მოძრაობის
დაწყების შეუძლებლობა)
 ბრადიფრენია
(აზროვნების შენელება)
 სალივაცია
ფსევდოპარკინსონიზმი
შეიძლება გავდეს

მწვავე დისტონია შეიძლება იყოს

დეპრესიას ან შიზოფრენიის

ერთდროულად მტკივნეული და

ნეგატიურ სიმპტომებს

შემაშენებლი

მოგვიანებითი დისკინეზია
(აბნორმალური მოძრაობები)

სუბიექტურად უსიამოვნო

ვითრდება მოძრაობების

შინაგანი მოუსვენრობის

ფართო სპექტრი, როგორიცაა:

მდგომარეობა, როდესაც



ტუჩებით წოვით
მოძრაობა ან ღეჭვა
დაუოკებელი სურვილი ან
 ენის გადმოყოფა (‘ბუზის
ადგილი აქვს კომპულსურ
დაჭერა’)
მოძრაობას:
 ხელების თითებით
ქორეაფორმული
 ჯდომისას იატაკზე
მოძრაობები
ფეხებით ბაკუნი
(‘ბურთულების გორება’ ან
 გაუთავებლად ფეხიფეხზე
‘პიანინოზე დაკვრა’)
გადადება-გადმოდება
 მენჯის ბიძგები
 დგომისას ფეხიდან ფეხზე მძიმედ გამოხატული სახის
გადასვლა-გადმოსლვა
და ტუჩების ე.წ.
 გაუთვებლად სიარული
ოროფაციალური
წინდაუკან
მოძრაოებების გამო,
პაციენტს აქვს მოძრაობის

შესაძლოა მეტყველების,
კვების ან სუნთქვის
სიძნელეები განაპირობოს.
მოძრაოებები უარესდება
სტრესის ქვეშ.
შეფასების

სპეციფიკური სკალა არ არსებობს. ეპს-

სიმპსონ-ანგის ეპს შეფასების

სკალა

სკალის ცალკეული კომპონენტები

სკალა

პრევალენსი

დაახლოებით 10%, მაგრამ უფრო ხშირია:

დაახლოებით 20%, მაგრამ

(პირველი

ბარნესის აკათიზიის სკალა

უნებლიე აბორმალური
მოძრაობების სკალა (AIMS)

დაახლოებით 25%, ნაკლებია

ანტიფსიქოზურ

ატიპიური

პრეპარატებზე მყოფ
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 ახალგაზრდა მამაკაცებში
 ნეიროლეფსიურების პირველად
გამოყენებისას
 მაღალპოტენციური წამლების დროს (მაგ.
ჰალოპერიდოლი)
იშვიათია ასაკოვნებში

უფრო ხშირია:

განვითარების

მწვავე დისტონია შეიძლება განვითარდეს

იწყება ანტიფსიქოზური

მწვავე აკათიზია შეიძლება

თვის საჭირო

ანტიფსიქოზურების დაწყებიდან საათებში

მედიკამენტის მიღებიდან ან

განვითარდეს

დრო

(წუთებში _ კუნთებში ან ინტრავენურად

დოზის მომატებიდან

ანტიფსიქოზური

შეყვანისას)

დღეებში რამდენიმე

მედიკამენეტების დაწყებიდან

კვირამდე

ან დოზის მატებისას

თაობის
წამლების
შემთხვევაში)

 ასაკოვან ქალებში
 მათში, ვისაც მანამდე
ჰქონდა
ნევროლოგიური
დაზიანება (თავის
ტრავმა, ინსულტი და
ა.შ.)

ანტიფსიქოზურებისთვის,

პაციენტთა 5%-ს წელიწადში.

კლებადი თნმიმდევრობით:

უფრო ხშირია:

არიპიპრაზოლი,
რისპერიდონი, ოლანზაპინი,
ქვეტიაპინი და კლოზაპინი

 ასაკოვან ქალებში
 აფექტური აშლილობის
მქონეებში
 მათში, ვისაც განუვითარდა
მწვავე ეპს, ადრე
მკურნალობაზე საპასუხოდ
თვეებიდან წლებამდე
შემთხვევათა 50 %
შექცევადია

საათებში, რამდენიმე
კვირამდე
მოგვიანებითი აკათიზიის
დაწყებას სჭირდება
ხანგრძლივი დრო, იგი
მყარად რჩება
ანტიფსიქოაზური
მედიკამენტის მოხსნის
შემდეგაც
მკურნალობა

ანტიქოლინერგიული მედიკამენტის მიცემა

კლინიკური

პერორალურად, კუნთებში ან

გარემოებებიდან

ინტრავენურად, სიმპტომების სიმძიმიდან

გამომდინარე რამდენიმე

გამომდინარე:

ვარიანტი არსებობს:

 დაიხსომეთ, რომ პაციენტმა შეიძლება
ვერ გადაყლაპოს წამალი
 ინტრავენურად შეყვანილ მედიკამენტზე
რეაგირება შეიძლება გამოჩნდეს 5 წუთში

ანტიფსიქოზური
მედიკამენტის დოზის
შემცირება
ატიპიურზე გადასვლა




შეამცირეთ წამლის დოზა
გადადით ატიპიურ
ანტიფსიქოზურ
მედიკამენტზე
 სიმპტომების შემცირებას
ადგილი აქვს შემდეგ
წამლებზე საპასუხოდ:
პროპრანოლი 30-80მგ/დღ,
კლონაზეპამი (დაბალი







შეწყვიტეთ
ანტიქოლინერგული
მედიკამენტის მიცემა, თუ
დანიშნული აქვს
შეამცირეთ
ანტიფსიქოზური
მედიკამენტის დოზა
გადადითი ატიპიურ
ანტიფსიქოზურ წამალზე
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 კუნთებში გაკეთებულ წამალზე
რეაგირებას სჭირდება 20 წთ.
 მოგვიანებითი დისტონიის დროს
შეიძლება ეკთ-ზე იყოს პასუხი
 სადაც სიმპტომები არ რეაგირებს მარტივ
ღონისძიებებზე, ეპს-ნაკლები რისკის
მქონე ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებზე
გადასვლის ჩათვლით, შეიძლება
ბოტულოტოქსინი იყოს ეფექტური

(მონოთერაპიისთვის)
ანტიქოლინერგიულის
დანიშვნა. სულ ცოტა ყოველ
სამ თვეში ერთხელ უნდა
იქნას გადახედული მისი
გამოყენება. არ დანიშნოთ
ძილის წინ (ძილის დროს
სიმპტომები ჩვეულებრივ არ
არის)

დოზა), 5HT2-ანტაგონისტი:
მირტაზაპინი, ტრაზოდონი,
მიანსერინი და, როგორც
ციპროჰეპტადინი, შესაძლოა



კლოზაპინის გამოყენებას
ყველაზე მეტად
უკავშირდება
სიმპტომების ამოწურვა

შედეგიანი იყოს
დიფენილჰიდრამინი




ჩამოთლილიდან
არცერთი მედიკამენტის
ჩვენება არ არის
აკათიზია
ანტიქოლინერგიულები,
ჩვეულებრივ, არ არის
ეფექტური
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4.7.1 ჰიპერპროლაქტინემია


აიღეთ სისხლი სულ ცოტა ერთი საათის შემდეგ გაღვიძების ან ჭამის შემდეგ



მინიმუმამდე დაიყვანეთ ვენიდან სისხლის აღების პროცედურასთან დაკავშირებული
სტრესი (სტრესი იწვევს პროლაქტინის ელევაციას)



ჰიპერპროლაქტინემიის

მკურნალობა

უფრო

დამოკიდებულია

სიმპტომებზე

და

ხანგრძლივ-რისკ ფაქტორზე, ვიდრე პლაზმაში განსაზღვრულ დონეზე.
ცხრილი 4.12
ნორმა



ქალები 0-25 ნგ/მლ



მამაკაცები 0-20 ნგ/მლ

განმეორებითი ტესტირება

25-100 ნგ/მლ

საჭიროა სპეციალისტთან გადამისამართება

მეტი 150 ნგ/მლ

მკურნალობა
პაციენტების

უმეტესობა,

რომელთაც

აქვთ ჰიპერპროლაქტინემია,

უპირველესად

უნდა

გადავიყვანოთ იმ ანტიფსიქოზურ მედიაკმენტზე, რომელიც არ იწვევს პროლაქტინის დონის

აწევას (Haddad et al.,(2004; Knegtering et al., 2004; Duncan et al.,1995; Anghelescu et al.,2004)
ალტერნატიული არჩევანია არიპიპრაზოლის დამატება (Shim et al.,2007; Lorenz et al.,2007).
გადაყვანის დროს ჰიპერპროლაქტინემიის სიმპტომები ნელა რედუცირდება.
ანტიფსიქოზური მედიკამენტები, რომელთნაც არ არის დაკავშირებული ჰიპეპროლაქტინემია:


არიპიპრაზოლი



კლოზაპინი,



ოლანზაპინი,



ქვეტიაპინი,



ზიპრაზიდონი

იმ პაციენტებთან, რომლებიც საჭიროებენ იმავე, პროლაქტინ-ინდუცირებულ ანტიფსიქოზურ
მედიკამენტებს, შესაძლოა ეფექტური იყოს დოფამინ-აგონისტები: ამანტადინი, კარბერგოლინი
და ბრომკრიპტინი, მაგრამ არის ფსიქოზის გაუარესების საშიშროება ( Hamner MB et al.,1998;
Duncan et al.,1995; Cavallaro R et al.,(2004).
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4.7.2 კატატონია
კატატონია წარმოადგენს აშლილობას, შიზოფრენიის და აფექტური აშლილობის მქონე
პაციენტებში, რომელსაც ახასიათებს მამოძრავებელი სისტემის დარღვევები. იგი კლინიკურად
ვლინდება მნიშვნელოვნად გამოხატული ფსიქომოტორული დარღვევებით, მოტორული
შეკავებით ან აგზნებით, უკიდურესი ნეგატივიზმით, მუტიზმით, ნებელობითი მოძრაობების
სპეციფიკურობით,

ექოლალიით

და

ექოპრაქსიით.

ამ

მდგომარეობას,

როცა

ემატება

ავტონომიური ნერვული სისტემის დისფუნქცია და ჰიპერთერმია, ეწოდება ავთვისებიანი
კატატონია (ძველად ლეტალური კატატონია). ამ ფაქტიურად ფატალური მდგომარეობის
დიფერენცირება ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომისგან შეუძლებელია, როგორც
კლინიკურად

ასვე

ლაბორატორიულად.

კატატონიის

ინტენსიური

მკურნალობის

დაუყოვნებლად დაწყება ძლიერ მნიშვნელოვანია, რათა თავიდან ავირიდოთ გართულებები:
დეჰიდრატაცია, ვენოზური თრომბოზი, ფილტვის ემბოლია და პნევმონია. მრავალი კვლევა
ადასტურებს

ბენზოდიაზეპინებით

სწრაფი

ტრანკვილიზაციის

ეფექტურობას

უსაფრთხოობას ამ დროს. პირველი არჩევის მედიკამენტია ლორაზეპამი

და

(Huang et al.,2009;

Ungvari et al.,1999).

ლორაზეპამი 4 მგ/დღ

2-3 დღეში, თუ არ არის
პასუხი
ლორაზეპამი მაღალ
დოზებში 8-24 მგ/დღ

3-4 დღეში, თუ არ არის
პასუხი

ელექტროკონვულსიური
თერაპია
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4.7.3 ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით ინდუცირებული წონის მატება
ცხრილი 4.13 : ანტიფსიქოზური მედიკამენტები, რომლებიც იწვევენ წონის მატების
მედიკამენტი

წონის მომატების რისკი

კლოზაპინი
ოლანზაპინი

მაღალი

ქლორპრომაზინი
ქვეტიაპინი
რისპერიდონი
ზოტეპინი

საშუალო

ამისულპირიდი
არიპიპრაზოლი
ჰალოპერიდოლი
სულპირიდი
ტრიფლუოპერაზინი
ზიპრაზიდონი

დაბალი
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4.7.4 ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან დაკავშირებული QT ინტერვალის გახანგრძლივება
ცხრილი 4.14 : ფსიქოტროპულების გავლენა QT ინტერვალზე
არ ახდენს გავლენას
არიპიპრაზოლი
პალიპერიდონი
სსუმი (გარდა ციტალოპრამისა)
რებოქსეტინი
ნეფაზოდონი
mიტრაზაპინი
მაო-ი
კარბამაზეპინი
გაბაპენტინი
ლამოტრიჯინი
ვალპროატი
ბენზოდიაზეპინები
სუსტ გავლენას ახდენს
ამისულპირიდი
კლოზაპინი
ფლუპენტიქსოლი
ფლუფენაზინი
პერფენაზინი
პროქლორპერაზინი
ოლანზაპინი
რისპერიდონი
სულპირიდი

საშუალო გავლენას ახდენს
ქლორპრომაზინი
ილოპერიდონი
მელპერონი
ქვეტიაპინი
ზიპრაზიდონი
ზოტეპინი
ტცა-ები
ძლიერ გავლენას ახდენს
ინტრავენურად
შეყვანილი
ანტიფსიქოზური მედიკამენტი
ჰალოპერიდოლი
მეტადონი
პიმოზიდი
სერტინდოლი

ნებისმიერი

ნებისმიერი წამალი ან კომბინაცია, მიღებული
მაქსიმალურ თერაპიულ დოზებზე მაღალ დოზაში
უცნობია ახდენს თუ არა გავლენას
ლოქსაპინი
პიპოთიაზინი
ტრიფლუოპერაზინი
ზუკლოპენტიქსოლი
ანტიქოლინერგიული წამლები
ბენზტროპინი, პროციკლიდინი და სხვა

ბუპროპიონი
ციტალოპრამი
მოკლობემიდი
ვენლაფაქსინი
ტრაზოდონი
ლითიუმი
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4.7.5 ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომი (ანს)
ანს იშვიათია, მაგრამ არის პოტენციურად სერიოზული და ზოგჯერ ფატალურიც ყველა
ანტიფსიქოზური მედიკამენტის გვერდითი ეფექტი. ანს სიმპათიკუსის ჰიპერაქტივობის
სინდრომია, რომელიც აღმოცენდება ამ მედიკამენტების დოფამინერგიული ანტაგონიზმის
შედეგად, ფსიქოლოგიურ სტრესორებსა და გენეტიკურ განწყობის პირობებში. მიუხედავად
იმისა, რომ ანს განიხილება, როგორც მწვავე, კლინიკურად მძიმე სინდრომი, ბევრ შემთხვევაში
შეიძლება გამოვლინდეს მცირე ნიშნებით და სიმპტომებით.

უდაოა, რომ კრეატინკინაზას

პლაზმური დონის აწევა ობიექტურად ხშირად გვხვდება ასიმპტომური მიმდინარეობისას
(Meltzer et al.,1996).
ძნელია ანს-ს სიხშირისა (ინსიდენსი) და სიკვდილიანობის დადგენა. გამოთვლილია, რომ
ტრადიციული

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით

ნამკურანალევი

პაციენტების

1%-ში

ვითარდება ანს (Guze et al.,1985). ახალ ანტიფსიქოზურებთან მიმართებაში არ არის
ხელმისაწვდომი ზუსტი მაჩვენებლები, თუმცა ყველა მათგანს უკავშირდება ამ სინდრომის
აღმოცენების ალბათობა, მაგრამ სიკვდილიანობის მაჩვენებლი დაბალია (Ananth et al.,2004).
ძალზე იშვიათია ანს სსუმი-ს და ლითიუმის გამოყენებისას (Young

1997; Gill et al.,2003).

ანტიფსიქოზურების კომბინირება სსუმი-თან და ქოლინესთრაზა ინჰიბიტორებთან ზრდის ანსის რისკს (Kontaxakis et al.,2003; Stevens DL. 2008; Warwick et al.,2008).
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ცხრილი: 4.15 ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომი
ნიშნები
და
სიმპტომები
(მნიშვნელოვნად
ვარირებს
გამოვლინება)
რისკ-ფაქტორები





სიცხე, ინტენსიური ოფლდენა, რიგიდულობა, აბნევა, ცნობიერების
ფლუქტუაცია
სისხლის წნევის მერყეობა, ტაქიკარდია
კრეატინკინაზას მომატება, ლეიკოციტოზი, ღვიძლის ფუნქციური
ტესტების გამაფრთხილებელი მაჩვებლები



ძლიერი პირველი თაობის ანტიფსიქოზური წამლები, დოზების



სწრაფად მატება, დოზების სწრაფი კლება, ანტიფსიქოზურების
უეცარი მოხსნა
ფსიქოზი, თ.ტ ორგანული დაზიანება, ალკოჰოლიზმი, პარკინსონის
დაავადება, ჰიპერთირეოიდიზმი, ფსიქომოტორული აჟიტაცია,

გონებრივი ჩამორჩენილობა
მკურნალობა

ანტიფსიქოზურებით
მკურნალობის
განახლება

 აჟიტაცია, დეჰიდრატაცია
ფსიქიატრიულ განყოფილებაში:
 ანტიფსიქოზურების მოხსნა, ტემპერატურის, პულსის, სისხლის
წნევის მონიტორინგი. ბენზოდიაზეპინების დანიშვნა, თუ უკვე
არ იღებს, გამოიყენება ლორაზეპამი კუნთებში
ინტენსიური მკურნალობის განყოფილებაში:
 რეჰიდრატაცია,
ბრომოკრიპტინი+დანტროლენი,
ბენზოდიაზეპინებით
სედაცია,
საჭიროების
შემთხვევაში
ხელოვნურ სუნთქვაზე გადაყვანა
 ასევე გამოიყენება, L-დოპა, აპომორფინი და კარბამაზეპინი, სხვა
მრავალ წამალთან ერთად. ფსიქოზის მკურნალობისთვის
საფიქრებელია
ელექტროკონვულსიური
თერაპიის
(ეკთ)
გამოყენება









ყველა შემთხვევაში ანტიფსიქოზურებით მკურნალობის განახლება
დაკავშიებულია დასაშვებ რისკთან
შეწყვიტეთ ანტიფსიქოზურების მიცემა მინიმუმ 5 დღე,
სასურველია, მეტი. ადროვეთ, მოხდეს სიმპტომების და ნიშნების
სრულად გამოვლენა
დაიწყეთ ძალიან პატარა დოზებით და მოუმატეთ ნელ-ნელა
ტემპერატურის, პულსის და სისხლის წნევის ინტენსიური
მონიტორინგით
საკამათოა,
თუმცა
გამოიყენება
კრეატინფოსფოკინაზას მონიტორინგი. საჭიროა ფიზიკური და
ბიოქიმიურ მაჩვენებლების ინტენსიური მონიტორინგი, ანს-ს
გაშლილი სურათის ალაგებისას
გამოიყენეთ
ანს-თან
ნაკლებადასოცირებული
ან
დაბალი
დოფამინერგიული
აქტივობის ანტიფსიქოზური მედიკამნტები:
ქვეტიაპინი და კლოზაპინი. ასევე განიხილება არიპიპრაზოლის
გამოყენება
თავი
შეიკავეთ
დეპო-პრეპარატებისგან
და
ტრადიციული
მაღალპოტენციური ანტიფსიქოზური მედიკამტებისგან
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4.8 რეკომენდაციები
4.8.1 ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით საწყისი მკურნალობა (პირველი ეპიზოდი)
4.8.1.1 პირებს, რომელთაც შიზოფრენიის დიაგნოზი ახალი დასმული აქვთ, შესთავაზეთ
ანტიფსიქოზური მედიკამენტები პერორალურად


მიაწოდეთ პაციენტებს ინფორმაცია და განიხილეთ მედიკამენტების ეფექტურობა და
გვერდითი მოვლენები;



მედიკამენტის

შერჩევა

უნდა

მოხდეს

პაციენტის

და

პროფესიონალის

მიერ

ერთობლივად, ცალკეული ანტიფსიქოზური მედიკამენტის პოტენციური გვერდითი
ეფექტის გათვალისწინებით, როგორიცაა: ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტი
(აკათიზიის ჩათვლით), მეტაბოლური გვერდითი ეფექტი (წონის მატების ჩათვლით) და
სხვა გვერდითი მოვლენები (სუბიექტური არასასიამოვნო განცდების ჩათვლით);


პაციენტის თანხმობის შემთხევევაში ჩართეთ მხარდამჭერი პირი;

4.8.1.2 როგორ გამოვიყენოთ პერორალური ანტიფსიქოზური მედიკამენტები
ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით

მკურნალობის

დაწყებამდე

გადაიღეთ

ელექტროკარდიოგრამა (ეკგ) თუ:


ეს მითითებულია მედიკამენტის ანოტაციაში;



სომატურმა გამოკვლევამ გამოავლინა სპეციფიკური კარდიოვასკულარული რისკი
(მაგალითად მაღალი არტერიული წნევა);



პაციენტს აღენიშნება კარდიოვასკულარული დაავადება; ან



პაციენტი მოთავსდა სტაციონარში;



პაციენტის სტაციონარიდან გაწრისას თუ მოხდა მედიკამენტის მიღების რეჟიმის შეცვლა;

4.8.1.3

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით მკურნალობა უნდა განიხილებოდეს როგორც

დეტალურად გაწერილი ინდივიდუალური თერაპიული გეგმა, რომელიც მოიცავს შემდეგს:


პერორალური ანტიფსიქოზური მედიკამენტის ჩვენების და მოსალოდნელი გვერდითი
ეფექტების ჩანაწერს, სიმპტომების ცვლილების და გვერდითი ეფექტების გამოვლინების
მოსალოდნელ დროს;



მკურნალობა დაიწყეთ უმცირესი ეფექტური დოზით და თანდათანობითი ტიტრაციით
ზარდეთ დაშვებული დოზების ფარგლებში;



დაასაბუთეთ თუ იყენებთ დაშვებულზე მაღალ დოზებს;
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მკურნალობის

მანძილზე

რეგულარულად

შეაფასეთ

და

აწარმოეთ

ჩანაწერები,

განსაკუთრებით ტიტრაციის დროს:
-

ეფექტურობა (სიმპტომების და ქცევის ცვლილების ჩათვლით);

-

გვერდითი ეფექტები (გაითვალისწინეთ ზოგიერთი გვერდითი ეფექტის და
შიზოფრენიის სიმპტომის თანხვედრა, მაგალითად აკათიზია და აჟიტაცია ან
შფოთვა;



-

მკურნალობის რეჟიმის დაცვა;

-

სომატური მდგომარეობა;

დაასაბუთეთ მედიკამენტების გაგრძელების, შეცვლის ან შეწყვეტის ლოგიკა და მსგავსი
ცვლილების შედეგები;


4.8.1.4

მედიკამენტების ოპტიმალური დოზებით მკურნალობა გააგრძელეთ 4-6 კვირა.
პაციენტის ან მხარდამჭერის სურვილის შემთხვევაში, განიხილეთ სხვა თერაპიების

ჩართვის შესაძლებლობა (მათ შორის დამატებითი თერაპიების). ახსენით ამ თერაპიების
უსაფრთხოება, ეფექტურობა და შესაძლო ურთიერთქმედება

თქვენს მიერ დანიშნულ

მედიკამენტურ და ფსიქოლოგიურ თერაპიებთან;
4.8.1.5

განიხილეთ თამბაქოს, ალკოჰოლის და არადანიშნული მედიკამენტების გამოყენება

პაციენტთან და მხარდამჭერთან; ახსენით შესაძლო ურთიერთქმედება თქვენს მიერ დანიშნულ
მედიკამენტურ და ფსიქოლოგიურ თერაპიებთან;
4.8.1.6 კომბინირებული ანტიფსიქოზური მედიკამენტების დანიშვნა უნდა მოხდეს როგორც
4.8.1.3

სექციაშია აღწერილი: შეაფასეთ კლინიკური მაჩვენებლები, ეფექტურობა, გვერდითი

მოვლენები, დაიცავით თერაპიული დოზები;
4.8.1.7

არ გამოიყენოთ ანტიფსიქოზური

მედიკამენტების დარტყმითი დოზები

(ხშირად

აღნიშნავენ როგორც „სწრაფ ტრანკვილიზაციას“);
4.8.1.8

ნუ გამოიყენებთ რეგულარულად სხვადასხვა ანტიფსიქოზური მედიკამენტების

კომბინაციას, გარდა ხანმოკლე პერიოდებისა (მაგალითად როცა ცვლით მედიკამენტს);
4.8.1.9

ქლორპრომაზინით

მკურნალობის

დაწყებისას,

გააფრთხილეთ

პაციენტი

კანის

ფოტოსენსიტიურობის შესახებ. ურჩიეთ მზის დამცავი კრემის გამოყენება.

4.8.2 მწვავე ეპიზოდის მკურნალობა
4.8.2.1 შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს შესთავაზეთ პერორალური
ანტიფსიქოზური მედიკამენტები. წამლის არჩევა უნდა მოხდეს 4.8.1 სექციაში მოცემული
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რეკომენდაციების

მიხედვით.

გაითვალისწინეთ

კლინიკური

რეაგირება

და

გვერდითი

მოვლენები და მედიკამენტების მიღების ინდივიდუალური გამოცდილება.
4.8.2.2 სწრაფი ტრანკვილიზაცია


შიზოფრენიის მქონე პირები მწვავე ეპიზოდში

ხანადახან უქმნიან გარდაუვალ

საფრთხეს საკუთარ თავს ან სხვებს და შეიძლება საჭიროებდნენ სწრაფ დამშვიდებას;
ინტერვენცია პროპორციული უნდა იყოს პაციენტის მიერ შექმნილი რისკის;


გამოიყენეთ სწრაფი ტრანკვილიზაცია, როცა სხვა სტრატეგია წარუმატებელი აღმოჩნდა
პაციენტის დასამშვიდებლად; სწრაფი ტრანკვილიზაცია წარმოადგენს გადაუდებელი
მკურნალობას და არა პირველად თერაპიულ სტარტეგიას;

4.8.2.2.1 სწრაფ ტრანკვილიზაციასთან დაკავშირებული რისკი
სწრაფი ტრანკვილიზაციის დროს სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტის გამოყენებისას არსებობს
სპეციფიკური რისკები. როცა სხვადასხვა პრეპარატის კომბინაცია ერთდროულად გამოიყენება,
რისკი შეიძლება გაღრმავდეს:
ბენზოდიაზეპინებისთვის


ცნობიერების დაკარგვა;



რესპირატორული დეპრესია;



კარდიოვასკულარული კოლაფსი.

ანტიფსიქოზური პრეპარატებისთვის


ცნობიერების დაკარგვა;



კრუნჩხვა;



კარდიოვასკულარული და რესპირატორული კოლაფსი;



მოუსვენრობა (აკათიზია);



კუნთთა მწვავე რიგიდობა (დისტონია);



უნებლიე მოძრაობები (დისკინეზია);



ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომი;



გადაჭარბებული სედაცია.

4.8.2.2.2 სწრაფი ტრანკვილიზაციის განხორციელება


შესთავაზეთ თავიდან თუ შესაძლებელია პერორალური მედიკამენტი;



სწრაფი ტრანკვილიზაციის განმავლობაში პაციენტს უნდა შეეძლოს კონტაქტზე
რეაგირება;
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მედიკამენტის პერორალურ ან პარენტერალურ დოზებს შორის საკმარისი დრო უნდა
გავიდეს კლინიკური რეაგირებისთვის;



ერთი და იმავე კლასის ორი პრეპარატის გამოყენება არ არის რეკომენდებული, გარდა
განსაკუთრებული გარემოებებისა, რომლის შესაბამისი დასაბუთება

სამედიცინო

ჩანაწერებში უნდა მოხდეს;


არ უნდა მოხდეს მედიკამენტების ერთ შპრიცში შერევა;



როდესაც

სწრაფი

ტრანკვილიზაციისთვის

გამოიყენება

ჰალოპერიდოლი

კუნთში

ინექციის სახით, პაციენტს დაუყოვნებლივ უნდა მიეცეს ანტიქოლინერგული პრეპარატი
(მაგალითად

ციკლოდოლი)

ან

ბენზოდიაზეპინი,

დისტონიის

და

სხვა

ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტის რისკის შესამცირებლად;


სწრაფი ტრანკვილიზაციის შემდეგ შესთავაზეთ პაციენტს მისი განცდების განხილვა.
მიაწოდეთ ინფორმაცია გადაუდებელი სედაციის გადაწყვეტილების აუცილებლობის
შესახებ;

4.8.2.2.3 სწრაფი ტრანკვილიზაციის ფიზიკური მონიტორინგი


ანტიფსიქოზური მედიკამენტის ინტრაპარენტერალური შეყვანის შემდეგ აკონტროლეთ:
- ტემპერატურა
- პულსი
-არტერიული წნევა
- სუნთქვის სიხშირე

მონიტორინგი ხორციელდება ყოველ 5-10 წუთში 1 საათის განმავლობაში და შემდეგ ყოველ
ნახევარ საათში, სანამ გრძელდება ტრანკვილიზაცია. თუ პაციენტი არ იძლევა გამოკვლევის
საშუალებას, დააკვირდით ჰიპოტენზიის, გადაჭარბებული სედაციის გამოვლენას და ზოგადად,
სომატური მდგომარეობის სიმპტომებს. ძილის დროს პაციენტი უნდა იყოს ექთნის
მეთვალყურეობის ქვეშ. ეკგ და ჰემატოლოგიური მონიტორინგი რეკომენდირებულია
განსაკუთრებით მაღალი დოზების გამოყენებისას.

4.8.3 გამწვავების შემდგომი პერიოდი
4.8.3.1 მართვა


მიაწოდეთ ინფორმაცია პაციენტებს რეციდივის მაღალი რისკის შესახებ იმ შემთხვევაში,
თუ შეწყვეტენ მედიკამენტების მიღებას შემდგომ 1-2 წელიწადში;
83



თუ ხსნით ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს, შეამცირეთ დოზები თანდათანობით და
დააკვირდით რეციდივის ნიშნების ან სიმპტომების აღმოცენებას;



ანტიფსიქოზური მედიკამენტის მოხსნის შემდეგ დააკვირდით რეციდივის ნიშნების ან
სიმპტომების აღმოცენებას სულ მცირე 2 წლის განმავლობაში.

4.8.3.2 ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია


მედიკამენტის შერჩევა უნდა მოხდეს იმავე პრინციპით, რაც რეკომენდებულია
მკურნალობის დაწყებისთვის;



არ გამოიყენოთ მედიკამენტის წყვეტილი დოზებით შემანარჩუნებელი მკურნალობის
სტრატეგია რუტინულად. თუმცა შესთავაზეთ ეს სტრატეგია მათ, ვინც მედიკამენტების
ხანგრძლივად მიღების წინააღმდეგია ან გვერდითი მოვლენები აღენიშნება;



მწვავე ეპიზოდის შემდეგ, სადაც არსებობს მკურნალობის მიტოვების საფრთხე,
განიხილეთ დეპო-პროლონგირებული მედიკამენტების ინექციის სახით დანიშვნის
შესაძლებლობა მათთვის, ვინც უპირატესობას ანიჭებს მსგავს მკურნალობას.

4.8.4 დეპო/პროლონგირებული ანტიფსიქოზური მედიკამენტების გამოყენება
როდესაც იყენებთ დეპო/პროლონგირებულ ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს:


გამოიყენეთ იგივე რეკომენდაციები რაც მოცემულია პერორალური მედიკამენტების
დანიშვნისას;



დასაწყისში გამოიყენეთ დაბალი დოზები.

4.8.5 მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პირთა დახმარება


გადახედეთ დიაგნოზს;



დარწმუნდით, რომ დანიშნულება სრულდება და ანტიფსიქოზური მედიკამენტების
დოზები ადეკვატურია;



განიხილეთ

ფსიქოლოგიური

დახმარების

ჩართვის

საკითხები

ამ

გაიდლაინის

მიხედვით;


თუ კბთ ჩატარებულია, შესთავაზეთ ოჯახური ინტერვენცია;



განიხილეთ რეზისტენტობის სხვა მიზეზები, როგორიცაა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებათა
გამოყენება (ალკოჰოლის ჩათვლით), სხვა მედიკამენტების მიღება ან სომატური
დაავადება;
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4.8.5.1 შესთავაზეთ კლოზაპინი თუ უკვე გამოყენებულია არანაკლებ ორი განსხვავებული
ანტიფსიქოზური მედიკამენტი ადეკვატური დოზებით; ერთი მედიკამენტი მაინც უნდა იყოს
მეორე თაობის ანტიფსიქოზური პრეპარატი (არა-კლოზაპინი).

4.8.5.2 შიზოფრენიის მქონე იმ პირთა მკურნალობისას, რომელთა დაავადება რეზისტენტულია
კლოზაპინის ოპტიმალური დოზის მიმართ, ჯანდაცვის პროფესიონალებმა უნდა განიხილონ
რეკომენდაციები, რომელიც მოცემულია პუნქტში 4.8.5, სანამ კლოზაპინს გააძლიერებენ სხვა
ანტიფსიქოზური პრეპარატით. აღნიშნული დამატება შეიძლება გაგრძელდეს 8-10 კვირა.
აირჩიეთ წამალი, რომელიც არ აძლიერებს კლოზაპინის გვერდით ეფექტს.

5. ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია
მოცემულ თავში განხილულია შემდეგი ინტერვენციები:
•

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

•

მხარდამჭერი თერაპია

•

ოჯახური ინტერვენცია

•

ფიქოდინამიური თერაპია

•

ფსიქოგანათლება

•

სოციალური უნარების დასწავლა

•

თანხმობით თერაპია (შესაბამისი მკურნალობის მიღებაზე დათანხმების თერაპია)

•

ხელოვნებით თერაპია

5.1 შესავალი
ფსიქოლოგიური თერაპია და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია შიზოფრენიის მკურნალობაში
უკანასკნელ ათწლეულებში დამკვიდრდა, რაც ორმა ძირითადმა ფაქტორმა განაპირობა:
პირველი, რომ უკეთ გაცნობიერდა ფსიქოლოგიური პროცესების მნიშვნელობა, როგორც
დაავადების გამწვავების დროს, ასევე შიზოფრენიის ნეგატიური გავლენის შეფასებისას. მეორე,
აღმოჩნდა, რომ პაციენტთა ნაწილი რეზისტენტულია ანტიფსიქოზური მედიკამენტების
მიმართ, აღენიშნება სერიოზული გვერდითი ეფექტები და არ იცავს მკურნალობის რეჟიმს.
საჭირო გახდა უფრო ფართო მიდგომის შემოღება, რომელიც გააერთიანებდა მკურნალობის
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სხვადასხვა

შესაძლებლობებს და იქნებოდა პაციენტის და მისი ოჯახის საჭიროებებს

მორგებული.

უკანასკნელ

პერიოდში

თემზე

დაფუძნებული

სერვისების

განვითარებამ

მნიშვნელოვნად გაზარდა ინტერესი შიზოფრენიის დროს ფსიქოსოციალური ინტერვენციის
მიმართ.
5.1.1 სტრეს–მოწყვლადობის მოდელი
ეს მოდელი, რომელიც ასევე ცნობილია სტრეს–დიათეზის მოდელის სახელწოდებით,
ყურადღებას ამახვილებს პიროვნების განვითარებაზე, მაგრამ ხაზს უსვამს ასევე ადრეული
გარემო

ფაქტორების

მნიშვნელობას

(მაგალითად,

წამალმოხმარებას,

ცხოვრებისეულ

მოვლენებს). ადრეული ფაქტორები აძლიერებენ შიზოფრენიისადმი მოწყვლადობას და ეს
უკანასკნელი კი განსაზღვრავს დაავადების დაწყებასა და მიმდინარეობას (Neuchterlein &
მიზანშეწონილია

Dawson.,1984).

ბოლოდროინდელი

ცხოვრებისეული

მოვლენების

მხედველობაში მიღება, რადგან ისინი შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს მკურნალობის
პროცესში.

ამასთან,

აუცილებელია

სხვადასხვა

ეტიოლოგიური

ფაქტორების

ურთიერთკავშირზე ყურადღების გამახვილება. მრავალი კვლევა გვიჩვენებს, რომ გარემო
ფაქტორები უშუალო გავლენას ახდენს იმ პირებზე, რომლებსაც გენეტიკური ან სხვა სახის
მოწყვლადობა აღენიშნებათ. საჭიროა, სამომავლოდ ფართომასშტაბიანი კვლევების ჩატარება,
რათა

მოხდეს

ასეთი

დამოკიდებულების

სარწმუნოდ

დასაბუთება.

ფსიქოლოგიური

ინტერვენციის მიზანი შეიძლება ასევე იყოს ფუნქციონირების სპეციფიკური ფსიქოლოგიური ან
სოციალური ასპექტების გაუმჯობესება, პიროვნების

მოწყვლადობაზე უფრო ხანგრძლივი

ზემოქმედების მისაღწევად.
5.1.2 ჩართვა
ნებისმიერი ფსიქოლოგიური ან სხვა სახის მკურნალობის აუცილებელი წინაპირობაა პაციენტის
ჩართვა თერაპიულ ან სამკურნალო ალიანსში (Roth et al., 1996). შიზოფრენიის მწვავე ფაზაში
პაციენტის ჩართვა გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული და მოითხოვს მოქნილ
თერაპიულ მიდგომას. უფრო მეტიც, ერთხელ დამყარებული თერაპიული კავშირი საჭიროებს
შემდგომ შენარჩუნებას და გრძელვადიან თანამშრომლობაზე ორიენტირებას. სოციალური
ფუნქციონირების მოშლა, კოგნიტური და ინფორმაციის დამუშავების პრობლემები, დაავადების
ბუნების შესახებ პაციენტთან გაზიარებული შეხედულების ჩამოყალიბება, სოციალური
იზოლაციის და სტიგმის გავლენა წარმოადგენს შიზოფრენიის მკურნალობის განსაკუთრებულ
ბარიერებს.
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5.1.3 ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ინტერვენციის მიზანი
შიზოფრენიის მქონე პირის მკურნალობაში ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური
ინტერვენციის მიზანია:
•

პიროვნების მოწყვლადობის შემცირება;

•

სოციალური და ინტერპერსონალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება;

•

საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა;

•

სიმპტომების სიმწვავის შესუსტება;

•

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება;

•

საკუთარი დაავადების მართვის უნარის გაუმჯობესება;

•

მკურნალობის რეჟიმის დაცვა.

შემდგომი კვლევების საკითხია ფსიქოლოგიური ინტერვენციის გამოსავლის შეფასება.
.5.1.4 ინტერვენციის ფორმები

•

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

•

მხარდამჭერი თერაპია

•

ოჯახური ინტერვენცია

•

ფსიქოდინამიური თერაპია

•

ფსიქოგანათლება

•

სოციალური უნარების დასწავლა

•

თანხმობით თერაპია (შესაბამისი მკურნალობის მიღებაზე დათანხმების თერაპია)

•

ხელოვნებით თერაპია

5.1.5 მულტიმოდალური ინტერვენცია
მკურნალობის

ეფექტის

გასაუმჯობესებლად

ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური
ინტერვენცია

შეიძლება

ინტერვენციის

გაერთიანდეს

ზოგჯერ
კომბინაციას.

სოციალურ

უნართა

მიმართავენ
მაგალითად,
დასწავლის

ორი
ოჯახური

მოდულთან.

აღსანიშნავია ასევე, რომ ფსიქოსოციალური ინტერვენციის ზოგიერთი ელემენტი შეიძლება
შევიდეს სტანდარტული მომსახურების პაკეტში, მაგალითად ფსიქოგანათლება.
დეფინიცია
მულტიმოდალური პროგრამა გულისხმობს ორი ან მეტი სპეციფიკური ფსიქოლოგიური
ინტერვენციის სისტემურ და პროგრამულ

გაერთიანებას, რომლის მიზანია ისეთი ეფექტის

მიღწევა, რომელიც აღემატება ცალკე აღებული ინტერვენციით მიღებულ შედეგს.
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5.2 თანხმობით თერაპია
შიზოფრენიის მართვაში ფარმაკოლოგიური მკურნალობა წამყვანია, თუმცა პაციენტთა
დაახლოებით 50% არ იცავს მკურნალობის რეჟიმს (Nose˘ et al., 2003). არსებობს მოსაზრება, რომ
მედიკამენტების მიღების შეწყვეტა ზრდის დაავადების გამწვავების რისკს, იწვევს განმეორებით
ჰოსპიტალიზაციას და შესაბამისად, ზრდის ეკონომიკურ და სოციალურ ტვირთს როგორც
პაციენტებისთვის ასევე ჯანდაცვის სერვისებისთვის (Gray et al., 2006; Robinson et al., 1999a).
აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად კემპმა შეიმუშავა „თანხმობით თერაპია,“ რომლის მიზანია
პაციენტთა მედიკამენტებისა და მკურნალობისადმი დამოკიდებულების
შედეგად, ჰიპოთეზურად,

უმჯობესდება კლინიკური გამოსავალი

გაუმჯობესება, რის

და მცირდება მომავალი

გამწვავებების რისკი (Kemp et al., 1996, 1998). თანხმობითი თერაპია იყენებს მოტივაციური
ინტერვიუს (Miller & Rollnick, 1991), ფსიქოგანათლების და კოგნიტური თერაპიის ტექნიკებს და
პრინციპებს და როგორც წესი, შედგება ოთხიდან რვა სესიამდე. თითოეული სესია საშუალოდ
გრძელდება ნახევარი საათიდან 1 საათამდე (Kemp et al., 1996; Gray et al., 2006).
აღსანიშნავია, რომ კემპის კვლევაში უპირატესი დიაგნოზი ემოციური აშლილობები იყო და
თანამედროვე კვლევებით მოპოვებული მტკიცებულებები არ ადასტურებს შიზოფრენიის დროს
თანხმობით თერაპიის ეფქტურობას სხვა ინტერვენციებთან შედარებით.
5.2.1 რეკომენდაცია
არ შესთავაზოთ შიზოფრენიის მქონე პაციენტს თანხმობით თერაპია (როგორც სპეციფიკური
ინტერვენცია).

5.3 ხელოვნებით თერაპია
ხელოვნებით

თერაპია

ექსპრესიული

ფსიქოთერაპიული

მეთოდია,

რომლითაც

ხდება

სასურველი შედეგის მიღწევა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის საშუალებით: ხატვით, ძერწვით,
მუსიკით, ცეკვით, თეატრალური ჩანართებით და სხვ. არტ თერაპიის საშუალებით ემოციის
გადმოცემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა სიტყვებით გამოხატვა

გაძნელებულია.

უკანსკნელ ხანს, ფსიქოზების დროს ხელოვნებით თერაპიის მიდგომები უფრო ზუსტად
განისაზღვრა და ითვალისწინებს დაავადების ფაზას და სიმპტომატიკას (Gilroy & McNeilly, 2000;
Jones, 1996).
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დეფინიცია
ხელოვნებით თერაპია წარმოადგენს კომპლექსურ ინტერვენციას, რომელიც აერთიანებს
ფსიქოთერაპიულ ტექნიკებს და შემოქმედებითი ექსპრესიისაკენ მიმართულ

აქტივობებს.

თერაპიის დროს:
•

შემოქმედებითი პროცესი გამოიყენება თვით-ექსპრესიის მისაღწევად სპეციფიკურ
თერაპიულ ჩარჩოში;

•

ესთეტიკური ფორმების გამოყენება ხელს უწყობს პაციენტის გამოცდილებისთვის
საზრისის მიცემას;

•

ხელოვნებით მედიაცია წარმოადგენს ხიდს ვერბალურ დიალოგსა და ფსიქოლოგიურ
განვითარებას შორის;

•

პაციენტს ეძლევა საშუალება განსხვავებულად აღიქვას საკუთარი თავი და სხვებთან
დამოკიდებულება.

ხელოვნებით თერაპია მოიცავს არტ თერაპიას, ცეკვით (მოძრაობით) თერაპიას, დრამთერაპიას
და მუსიკა-თერაპიას, რომელსაც ტრენირებული სპეციალისტი ატარებს.
კლინიკური კვლევები მიუთითებს, რომ ხელოვნებით თერაპია ეფექტურია ნეგატიური
სიმპტომების შესასუსტებლად და მიღწეული ეფექტი ნარჩუნდება 6 თვიან დაკვირვებით
კვლევებში (Richardson 2007). არსებობს მყარი მტკიცებულებები, რომ ინტერვენციის შიგნით
სხვადასხვა მოდულის გამოყენების მიუხედავად, საშუალო დონის ეფექტი მაინც მიიღწევა
როგორც სტაციონარულ, ასევე ამბულატორიულ პაციენტებში.
სადღეისოდ,

ხელოვნებით

თერაპიის

ეფექტი

შიზოფრენიის

მქონე

პირთა

სოციალურ

ფუნქციონირებასა და ცხოვრების ხარისხზე არ არის საკმარისად შესწავლილი და სამომავლო
კვლევების საკითხს წარმოადგენს. მიუხედავად შეზღუდული მონაცემებისა, გაიდლაინზე
მომუშავე ჯგუფი აღიარებს, რომ დღეს ხელოვნებით თერაპია წარმოადგენს ერთადერთ
ინტერვენციას (ფსიქოლოგიურ და ფარმაკოლოგიურ ინტერვენციებს შორის), რომელიც
ნეგატიური სიმპტომების შესუსტების ეფექტს ავლენს.

5.3.1 რეკომენდაცია
მწვავე ეპიზოდის მკურნალობა
5.3.1.1 განიხილეთ ხელოვნებით თერაპიის დაწყება შიზოფრენიის მქონე პაციენტთან,
განსაკუთრებით ნეგატიური სიმპტომების შემცირებისთვის; ინტერვენცია შეიძლება დაიწყოს
მწვავე ფაზაში ან მოგვიანებით, მათ შორის სტაციონარულ განყოფილებებში;
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5.3.1.2

ხელოვნებით თერაპიას უნდა ატარებდეს ტრენირებული სპეციალისტი, რომელსაც

შიზოფრენიის

მქონე

პაციენტთან

მუშაობის

გამოცდილება

აქვს.

ინტერვენცია

უნდა

ტარდებოდეს ჯგუფში, თუ არ არსებობს ჯგუფში ჩართვის ხელისშემშლელი ფაქტორები.
ხელოვნებით თერაპია უნდა აერთიანებდეს ფსიქოთერაპიულ ტექნიკებს და შემოქმედებითი
ექსპრესიისაკენ მიმართულ აქტივობებს, ხშირად არასტრუქტურირებულს და პაციენტის მიერ
მართულს. ხელოვნებით თერაპიის მიზანია:


მისცეს საშუალება პაციენტს განსხვავებულად აღიქვას საკუთარი თავი და სხვებთან
დამოკიდებულება;



დაეხმაროს პაციენტს გამოხატოს საკუთარი თავი და გამოცდილება ესთეტიკურ
ფორმებში;



ნაბიჯ-ნაბიჯ

დაეხმაროს

ადამიანებს

გააცნობიერონ

შემოქმედებით

ჩართვა

გამოჯანმრთელების

პროცესში

აღმოცენებული გრძნობები.

გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა
5.3.1.3

განიხილეთ

არტთერაპიის

ხელშეწყობის

მიზნით,

განსაკუთრებით ნეგატიური სიმპტომების მქონე პაციენტებთან.

5.4 კოგნიტურ–ბიჰევიორული თერაპია
კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ეფუძნება მოსაზრებას, რომ აზრებს, გრძნობებსა და ქცევას
შორის ურთიერთკავშირი არსებობს. თავდაპირველად ბეკმა კბთ დეპრესიის სამკურნალოდ
შეიმუშავა (Beck, 1979), თუმცა მოგვიანებით აღმოჩნდა,

რომ კბთ ეფექტურია ასევე სხვა

ფსიქიკური აშლილობების სამკურნალოდ, როგორიცაა, შფოთვითი აშლილობა, აკვიატებული
მდგომარეობები, ბულიმია და სტრესული აშლილობები. მას შემდეგ რაც უკეთ შეისწავლეს
ფსიქოზური სიმტომების კოგნიტური ფსიქოლოგია (Frith, 1992; Garety & Hemsley, 1994; Slade &
Bentall, 1988), გაიზარდა ინტერესი ფსიქოზების დროს კბთ-ს გამოყენების მიმართ.
კოგნიტურ

-

ბიჰევიორული

თერაპია

ეს

არის

რწმუნებულებებსა

და

ფაქტებზე

დაფუძნებული თერაპიული მიდგომა, რომელიც ეფუძნება ორ ძირითად პრინციპს:
ჩვენს

კოგნიციებს/აზრებს

მაკონტროლირებელი

ზეგავლენა

აქვთ

ჩვენს

ქცევასა

და

ემოციებზე. ჩვენი ქცევა და ემოციები ზეგავლენას ახდენენ ჩვენს აზროვნებაზე.
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თეორიული საფუძველი,
რომ

კოგნიციას

რომელიც მეთოდს აარონ ბეკმა დაუდო, იმაში მდგომარეობს,

წამყვანი როლი ენიჭება სუბიექტის ფსიქო-სოციალურ და ემოციურ

ფუნქციონირებაში.


თერაპიის ხანგრძლივობა და ფოკუსი

თერაპია გრძელდება 12-დან 20 სესიამდე, თითოეული სესიის ხანგრძლივობა 50 წუთია. კბთ
ფოკუსირებულია აქ და ამჟამად პრინციპზე; ხანგრძლივ პერსპექტივაში მოიცავს ადრეულ
განვითარებას,
როლს;

ოჯახს, ტრავმებს;

სოციალურ

ზეგავლენას,

პოზიტიურ და ნეგატიურ გამოცდილებას; სამუშაოს
პაციენტის

მკურნალობისადმი

მნიშვნელობა ენიჭება თერაპიაზე დამოკიდებულების შემცირებას,

დამოკიდებულებას.

რეგრესიას თერაპიულ

ურთიერთკავშირში.
კბთ-ს დროს

ხდება არადირექტიული თერაპიული კავშირის ჩამოყალიბება პაციენტთან,

რომელიც გულისხმობს: გაგებას,
კოლაბორაციული

ემპირიზმი

თანაგრძნობას,
და

კარგად

ემპათიას. რაც განიხილება როგორც

აღწერს

პაციენტის

და

თერაპევტის

ურთიერთობას,
შიზოფრენიის დროს კოგნიტურ–ბიჰევიორული თერაპიის (კბთ) გამოყენების მიზანშეწონილობა
ეფუძნება იმ მოსაზრებას, რომ პოზიტიური სიმპტომები

სტრუქტურულ მსჯელობასა და

ქცევით მოდიფიკაციას ექვემდებარებიან. მაგალითად, ბოდვითი აზრების შემთხვევაში მისი
წარმოშობის მიზეზებს განიხილავენ და ალტერნატიულ ახსნას სთავაზობენ. თუმცა, ბოდვით
აზრებთან დაკავშირებით პირდაპირ კონფრონტაციას უნდა მოვერიდოთ. ამის მსგავსად,
შესაძლებელია ჰალუცინაციების ყოვლისშემძლეობაზე, იდენტურობასა და მიზნებზე პაციენტის
რწმენის მოდიფიცირება.
რამდენიმე კონტროლირებადი კლევით ნაჩვენებია, რომ შიზოფრენიის დროს კბთ ეფექტურია.
ერთერთი კვლევით (Tarrier et al 1998) ნახეს, რომ პოზიტიური სიმპტომების სიმწვავის
შემცირებისთვის კბთ მხარდაჭერით თერაპიასთან შედარებით უფრო ეფექტურია. მეორე
კვლევამ გამოავლინა, რომ კბთ–ც და ნაკლებ სპეციფიკური „მეგობრული“ ინტერვენციაც
როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური სიმპტომების მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას იწვევდა.
მკურნალობის 9 თვის მანძილზე კბთ–ს ჯგუფში ეფექტი უფრო თვალსაჩინო იყო (Sensky et al.,
2000). ტურკინგტონმა (Turkington et al., 2000; 2007) გამოთქვა მოსაზრება, რომ კბთ ეფექტურია
პოზიტიური, ნეგატიური და ზოგადად შიზოფრენიის სიმპტომებისთვის და ის ფსიქიატრიულმა
ტრენირებულმა პროფესიონალმა უნდა ჩაატაროს.

კბთ–ს ეფექტურობისა და მნიშვნელობის,

განსაკუთრებით, კლინიკაში მისი რუტინულად გამოყენების მიმართ უფრო ფრთხილი
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მიდგომაც

არსებობს

პაციენტებისთვის

(Pilling

კბთ

et

al.,

2002).

ინტეგრირებული

მიუხედავად

მკურნალობის

ამისა,

შიზოფრენიის

მქონე

პაკეტის

ნაწილად

უნდა

მოიაზრებოდეს.
უკანასკნელ ხანს, მკვლევარები დაინტერესდნენ კბთ-ს
დისტრესისა და

ქცევითი დარღვევების

გავლენაზე ფსიქოზის თანმხლები

შემცირებაზე (Trower et al., 2004). კვლვევები

მიმდინარეობს ასევე კბთ-ს გამოყენებაზე ფსიქოზის პირველი ეპიზოდის დროს (Jackson et al.,
2005, 2008), და შიზოფრენიის და კომორბიდული წამალდამოკიდებულების სამკურნალოდ
(Barrowclough et al., 2001).
5.4.1 რეკომენდაცია
5.4.1.1 შესთავაზეთ კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია (კბთ) შიზოფრენიის მქონე პაციენტს
მწვავე ფაზაში ან მოგვიანებით, მათ შორის სტაციონარულ განყოფილებებში;

ფსიქოლოგიური ინტერვენციის განხორციელება
5.4.1.2 კბთ უნდა განხორციელდეს ინდივიდუალურად და მოიცავდეს არანაკლებ 12 დაგეგმილ
სესიას და:
•

უნდა დაიცვას თერაპიის სახელმძღვანელოს მოთხოვნები, რომ პაციენტებმა შეძლონ:
-

დაამყარონ კავშირი მათ აზრებს, გრძნობებსა და ქცევას შორის მიმდინარე ან
წარსულში არსებული სიმპტომების გათვალისწინებით;

•

გადააფასონ სიმპტომებთან დაკავშირებული განცდები, წარმოდგენები ან დასკვნები.

უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ერთ მომდევნო კომპონენტს:
-

პაციენტების მიერ სიმპტომებთან დაკავშირებული საკუთარი ფიქრების, გრძობების
ან ქცევის მონიტორინგი, და/ან

-

სიმპტომებთან გამკლავების ალტერნატიული გზების ძიება, და/ან

-

დისტრესის შემცირება, და/ან

-

ფუნქციონირების გაუმჯობესება.

გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა
5.4.1.3

შესთავაზეთ კბთ გამოჯანმრთელების მხარდასაჭერად პაციენტებს, რომელთაც

აღენიშნებათ მყარი პოზიტიური და ნეგატიური სიმპტომები და მათ ვინც რემისიაში არიან.
განახორციელეთ კბთ 5.4.1.2 რეკომენდაციის შესაბამისად.
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5.5 ოჯახური ინტერვენცია
ოჯახური გარემოს შესწავლამ და შიზოფრენიის მიმდინარეობაზე მისი შესაძლო გავლენის
შესახებ კვლევებმა (Vaughn & Leff, 1976) ბიძგი მისცა შიზოფრენიის მკურნალობაში ოჯახური
ინტერვენციის

გამოყენებას.

აღსანიშნავია,

რომ

ამ

კონტექსტში

„ოჯახი“

გულისხმობს

ადამიანებს, ვისაც მჭიდრო ემოციური კავშირი აქვს პაციენტთან, კერძოდ, მშობლებს, და-ძმას
და მეუღლეებს. ბრაუნმა (Brown et al., 1962) ნახა, რომ შიზოფრენიის მქონე პაციენტებისთვის
სტაციონარიდან გამოწერის შემდეგ პროგნოზი, ზოგადად უარესია სახლში დაბრუნებისას,
ვიდრე საცხოვრებელში გადასვლისას. მან დაადგინა, რომ გამწვავებების სიხშირე მეტია
ემოციური ექსპრესიის (ეე) მაღალი ინტენსივობის მქონე
კრიტიკული

და

არაკეთილგანწყობილი

ოჯახებში. ასეთი ოჯახებისთვის

დამოკიდებულებები

ან

ზედმეტი

ემოციური

ჩართულობაა დამახასიათებელი. გამწვავებები ყველაზე ხშირია, თუ პაციენტი იძულებულია
თავის ოჯახის წევრებთან კვირაში 35 საათზე მეტი დრო გაატაროს.

ეს მონაცემები

დადასტურდა და გამდიდრდა ახალი ფაქტებით, როდესაც გამოიკვლიეს კავშირი ნათესავების
ემოციურ ექსპრესიას, ცხოვრებისეულ მოვლენებსა და გამწვავებებს შორის (Leff & Vaughn., 1990).
აღნიშნული კვლევების საფუძველზე გაჩნდა იდეა, რომ შესაძლებელია ფსიქოლოგიური
მეთოდის შემუშავება (ამ შემთხვევაში ოჯახური ინტერვენცია), რომელიც შეცვლის პაციენტის
და

ოჯახის

წევრების

დამოკიდებულებას

დაავადებისადმი

და

გავლენას

მოახდენს

შიზოფრენიის მიმდინარეობაზე. ოჯახური თერაპიის მოდელი მიზნად ისახავს ოჯახის წევრებს
შორის ემოციის ექსპრესიის შესუსტებას და ძირითადად მოიცავს ფსიქოგანათლებას დაავადების
ნიშნებსა და მისი შედეგების შესახებ და ასევე, რჩევებს მდგომარეობის მართვასთან
დაკავშირებით (ცხრილი 5.1). ახლახანს ჩატარებულმა მეტა–ანალიზმა დაადასტურა, რომ ასეთი
ინტერვენციის დროს მცირდება ჰოსპიტალიზაცია და უმჯობესდება მკურნალობის რეჟიმის
დაცვა; თანამედროვე მიდგომით, ფსიქოგანათლება და ოჯახური თერაპია რეკომენდებულია
პაციენტებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ან ახლო ურთიერთობაში არიან თავის ოჯახთან
(Pilling et al., 2002).
5.5.1 რეკომენდაცია

მწვავე ეპიზოდის მკურნალობა
5.5.1.1 შესთავაზეთ ოჯახური ინტერვენცია ყველა ოჯახს, რომელიც ცხოვრობს ან ახლო
ურთიერთობა აქვს შიზოფრენიის მქონე პირებთან; ინტერვენცია შეიძლება დაიწყოს მწვავე
ფაზაში ან მოგვიანებით, მათ შორის სტაციონარულ განყოფილებებში;
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5.5.1.2 ოჯახური თერაპია
•

თუ შესაძლებელია ტარდება პაციენტის მონაწილეობით;

•

გრძელდება 3 თვიდან 1 წლამდე;

•

მოიცავს სულ მცირე 10 დაგეგმილ სესიას;

•

ითვალისწინებს ოჯახის სურვილს ინდივიდუალური თუ ჯგუფური ინტერვენციის
შესახებ;

•

ითვალისწინებს პაციენტსა და ძირითად მხარდამჭერ პირს შორის კავშირს;

•

ატარებს სპეციფიკურ მხარდამჭერ, საგანმანათლებლო ან თერაპიულ ფუნქციას და
მოიცავს პრობლემის გადაჭრის და კრიზისული სიტუაციების მართვის საკითხებს.

გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა
5.5.1.3

შესთავაზეთ

ოჯახური

თერაპია

ოჯახებს,

რომლებიც

ცხოვრობენ

ან

მჭიდრო

ურთიერთობა აქვთ შიზოფრენიის მქონე პაციენტთან. განახორციელეთ ოჯახური ინტერევენცია
5.5.1.2 რეკომენდაციის მიხედვით;
5.5.1.4 ოჯახური თერაპია შეიძლება განსაკუთრებით სასარგებლო იყოს იმ პაციენტთა
ოჯახებისთვის, რომლებსაც
•

დაავადების გამწვავება აქვთ ან გამწვავების რისკი აღენიშნებათ;

•

აღენიშნებათ მყარი სიმპტომები.

ცხრილი 5.1 ოჯახური ინტერვენციის ელემენტები შიზოფრენიის დროს
შიზოფრენიის შესახებ განათლება
კომუნიკაციის გაუმჯობესება
ემოციების ექსპრესიის შესუსტება
სოციალური კავშირების გაზრდა
მოლოდინის მართვა
დღიური საკონტაქტო საათების შემცირება
Leff., 1998
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5.6 დინამიური ფსიქოთერაპია
წარსულში დინამიური ფსიქოთერაპია ძალიან ხშირად გამოიყენებოდა შიზოფრენიის დროს,
უფრო მეტად აშშ–ში, ვიდრე ბრიტანეთში. მიღებული შედეგები ძალიან უსისტემოა, თუმცა არც
ერთი არ მეტყეველებს ამ თერაპიის ჩატარების მიზანშეწონილობაზე. მეიმ (May., 1968) ნახა, რომ
ფსიქოთერაპია უმნიშვნელოდ აუმჯობესებდა მდგომარეობას. თუმცა, მის მიერ შესწავლილი
მკურნალობის

ხანგრძლივობა

იყო

ხანმოკლე,

რომელსაც

შედარებით

გამოუცდელი

ფსიქიატრები ატარებდნენ. გარდა იმისა, რომ ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია არაეფექტურია
შიზოფრენიის დროს, არსებობს იმის საშიშროებაც, რომ მოხდება პიროვნების ზედმეტად
სტიმულაცია და ფსიქოზური სიმპტომების გამწვავება (Malberg & Fenton., 2000).

5.6.1 რეკომენდაცია
5.6.1.1 ჯანდაცვის პროფესიონალებმა შეიძლება განიხილონ დინამიური ფსიქოთერაპიის
პრინციპების

გამოყენება,

რომ

უკეთ

გააცნობიერონ

პაციენტთა

განცდები

და

ინტერპრესონალური ურთიერთობები.

5.7 სოციალური უნარების ტრენინგი
კოგნიტური დაქვეითება შიზოფრენიის ცუდი გამოსავალის მნიშვნელოვანი დეტრემინანტია.
დღეისთვის ორივე მიდგომა, როგორც

ფარმაკოლოგიური, ასევე ფსიქოლოგიური მიზნად

ისახავს კოგნიტური ფუნქციების გაუმჯობესებასაც.
კონვენციული

ანტიფსიქოზური

სიმპტომებზე

(Mishara&Goldberg.,2004),

ანტიქოლინერგული

მოქმედების

პრეპარატები

მინიმალურად

ხოლო

პრეპარატები,

მაღალი

მოქმედებენ

დოზებით,

აუარესებენ

კოგნიტურ

განსაკუთრებით

მდგომარეობას.

ატიპური

ანტიფსიქოზური საშუალებები ზოგიერთი ფუნქციის უმნიშვნელო გაუმჯობესებას იწვევს
(Harvey & Keefe., 2001). დღეისთვის გაურკვეველია და ამის მტკიცებულებებიც არ არსებობს, თუ
როგორ განსხვავდებიან მედიკამენტები კოგნიტურ ფუნქციებზე მოქმედებით. მიმდინარეობს
სხვადასხვა წამლის შესწავლა და შემუშავება იმ მიზნით, რომ ანტიფსიქოზური მოქმედებისაგან
დამოუკიდებლად ეფექტური იყოს კოგნიტური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.
კოგნიტური

დეფიციტის

დასაძლევად

მთელი

რიგი

ფსიქოლოგიური

მკურნალობის

მეთოდებიც გამოსცადეს. ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო ტრენირებაზე და პრაქტიკის
საშუალებით შესრულების გაუმჯობესებაზე. ყველაზე ინტენსიურად შეისწავლეს კოგნიტური
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აღდგენის თერაპია, თუმცა შედეგები აშკარა სურათს არ გვაძლევს. ერთი მეტა–ანალიზითა და
შემდგომი გრძელვადიანი კვლევით პოზიტიური შედეგები მიიღეს (Krabbendam & Aleman., 2003;
Hogarty et al., 2004), ხოლო მეორე მეტა–ანალიზით დაასკვნეს, რომ ეს ინტერვენცია
მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას არ იწვევს (Pilling et al., 2002).
სოციალური

უნარების

ტრენინგი

წარმოდგენს

სტრუქტურირებულ

ფსიქოსოციალურ

ინტერვენციას (ჯგუფური ან ინდივიდუალური), რომლის მიზანია:
•

გაუმჯობესდეს სოციალური ფუნქციონირება;

•

შემცირდეს დისტრესი და ურთიერთობის სიძნელეები;

ინტერვენცია უნდა მოიცავდეს:
•

მთელი რიგი სოციალური და ინტერპერსონალური უნარების ბიჰევიორულ შფასებას;

•

შეაფასოს როგორც ვერბალური ასევე არა-ვერბალური კომუნიკაციის უნარები.

5.7.1 რეკომენდაცია
ნუ შესთავაზებთ შიზოფრენიის მქონე პირებს სოციალურ უნართა ტრეინინგს

(როგორც

სპეციფიკურ ინტერვენციას).

5.8 რეკომენდაციები მკურნალობის ყველა ეტაპზე
5.8.1 ფსიქოლოგიური ინტერვენციის პრინციპები
5.8.1.1 როდესაც სთავაზობთ ფსიქოლოგიურ ინტერვენციას, რუტინულად და სისტემატურად
შეაფასეთ მიღწეული შედეგები შესაბამის სფეროებში, მათ შორის პაციენტის და თუ
შესაძლებელია მხარდამჭერი პირის კმაყოფილების ჩათვლით.
5.8.1.2 თუ შიზოფრენიის მქონე პირებთან ჯანდაცვის ჯგუფი მუშაობს, ჯგუფის შიგნით უნდა
დაინიშნოს გუნდის ლიდერი, რომლის მოვალეობაა შეამოწმოს და განიხილოს:


რამდენად ხელმისაწვდომია ფსიქოლოგიური დახმარება;



ფსიქოლოგიური დახმარების გადაწყვეტილება და მისი შესაბამისობა.

5.8.1.3 ჯანდაცვის პროფესიონალებს, რომლებიც ახორციელებენ ფსიქოლოგიურ ინტერვენციას
უნდა:


გააჩნდეთ შესაბამისი კომპეტენცია შიზოფრენიის მქონე პაციენტებთან მუშაობის;



რეგულარულად უტარდებოდეთ გამოცდილი თერაპევტის სუპერვიზია.
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5.8.1.4 ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი ტრენინგი,
რომელიც მისცემს საშუალებას განახორციელონ ფსიქოლოგიური ინტერვენცია გაიდლაინში
მოცემული რეკომენდაციების შესაბამისად;
5.8.1.5 როდესაც ფსიქოლოგიური მკურნალობა (არტთერაპიის ჩათვლით) დაწყებულია მწვავე
ფაზაში (მათ შორის სტაციონარულ განყოფილებებში), სრული კურსი უნდა გაგრძელდეს
გაწერის შემდეგაც შეუწყვეტლად.

6. შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა სერვისების დონეზე
6.1 შესავალი
1950 წლამდე შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა უმეტესობა ხანგრძლივად მკურნალობდა დიდ
ფსიქიატრიულ ჰოსპიტლებში. სიტუაცია შეიცვალა, როცა დასავლეთის ქვეყნებმა დაიწყეს
დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი და შესაბამისად ახალი სერვისების განვითარება თემში,
როგორიცაა

სტაციონარგარეთა

სამსახურები,

დღის

ჰოსპიტალი,

სათემო

ფსიქიკური

ჯანმრთელობის ცენტრები. თუმცა 70-იანი წლებისთვის ნათელი გახდა, რომ თემში არსებულმა
სერვისებმა ვერ უზრუნველყო მწვავე საჭიროების მქონე პაციენტთა ეფექტური მომსახურება
(Audit Commission, 1986; Melzer et al.,1991), რაც დასტურდებოდა რეჰოსპიტალიზაციის მაღალი
მაჩვენებლებით (Rossler et al., 1992; Ellison et al., 1995). აღნიშნულმა გამოიწვია მეორე თაობის
ჯგუფების და სერვისების განვითარება, რომლის მიზანი იყო:
ა) რეჰოსპიტალიზაციის პრევენცია ან შემცირება სახლში ზრუნვის და თემში არსებული
მკურნალობის საშუალებით;
ბ) პაციენტის თანამონაწილეობის გაზრდა;
გ) კლინიკური, სოციალური და შრომითი გამოსავლების გაუმჯობესება.

6.2 პირველადი და მეორადი დონის სამედიცინო მომსახურების ურთიერთქმედება
შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე ადამიანთა უმეტესობა სამედიცინო დახმარებას იღებს
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში. შესაბამისად, მოცემული გაიდლაინში ძირითადი
ყურადღება ეთმობა მეორადი დონის სამედიცინო მომსახურების გაწევას. პირველადი
ჯანდაცვის დონეზე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს შიზოფრენიის იდენტიფიცირება და
სიმპტომათა ადრეული ამოცნობა, ასევე შიზოფრენიის მქონე პირთა სომატური დაავადებების
მონიტორინგი და მკურნალობა.
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შიზოფრენიას, ჩვეულებრივ, ახასიათებს ხანგრძლივი პროდრომული პერიოდი, მთელი რიგი
ძნელად შესამჩნევი და არასპეციფიკური ნიშნებით და ფსიქოსოციალური ფუნქციონირების
თანდათანობითი ცვლილებებით. მნიშვნელოვანია, რომ პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტმა
ყურადღება მიაქციოს მსგავს ადრეულ სიმპტომებს და გადააგზავნოს ადრეული ინტერვენციის
სერვისებში ან თუ საჭიროა, სპეციალიზებულ სამსახურებში.

6.2.1 რეკომენდაცია
6.2.1.1 წინასწარ განიხილეთ შიზოფრენიის მქონე პირთან ან მხარდამჭერთან სხვა სერვისში
გადასვლა;

დაუკავშირდით

სერვისის

მიმწოდებელს,

რომ

უზრუნველყოთ

ეფექტური

კომუნიკაცია გადაყვანის პროცესში.

ადრეული რეფერალი
6.2.1.2 ფსიქოზური

სიმტომების მქონე

ყველა

პირი

პირველადი

ჯანდაცვიდან

უნდა

გადაიგზავნოს სპეციალიზებულ სამსახურებში (მაგალითად, კრიზისული ინტერვენციის და
სახლში ზრუნვის გუნდი, ადრეული ინტერვენციის სერვისები და თემში არსებული ფსიქიკური
ჯანმრთელობის ცენტრები). სერვისის შერჩევა უნდა მოხდეს სიმპტომთა სიმძიმის და
ლოკალური

კონტექსტის

გათვალისწინებით.

რეფერალი

შეიძლება

განხორციელდეს

პირველადი ან მეორადი რგოლიდან.

გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა
6.2.1.3 შიზოფრენიის მქონე პირთა ფიზიკური ჯანმრთელობა უნდა შეფასდეს პირველადი
ჯანდაცვის პროფესიონალების მიერ არანაკლებ წელიწადში ერთხელ, იმის გათვალისწინებით,
რომ ზოგად პოპულაციასთან შედარებით ამ ადამიანებს კარდიოვასკულარული დაავადების
მომატებული რისკი აქვთ. გამოკვლევის ასლი უნდა გაეგზავნოს ფსიქიატრს ან გუნდის
კოორდინატორს და ჩაიდოს სამედიცინო ბარათში.
6.2.1.4 შიზოფრენიის მქონე პაციენტები კარდიოვასკულარული დაავადების და/ან დიაბეტის
მომატებული რისკით (მაგალითად, მაღალი არტერიული წნევა, ლიპიდების მომატებული
დონე, სიმსუქნე) უნდა გამოვლინდნენ რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე და მკურნალობა
განხორციელდეს შესაბამისი გაიდლაინით.
6.2.1.5 შიზოფრენიის მქონე პაციენტები, რომელთაც კარდიოვასკულარული დაავადება ან
დიაბეტი აქვთ, მკურნალობენ სამედიცინო მომსახურების პირველად დონეზე შესაბამისი
გაიდლაინის მიხედვით.
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6.2.1.6 მეორადი დონის სამედიცინო მომსახურების სპეციალისტებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ
შიზოფრენიის მქონე პირებმა მიიღონ შესაბამისი მკურნალობა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში.
6.3 ასერტიული სათემო გუნდი
ასერტიული სათემო გუნდი (Assertive community treatment, assertive outreach teams, ACT)
წარმოადგენს სერიოზული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა თემში მკურნალობის და
ზრუნვის მეთოდს (Thompson et al., 1990). ასერტიული გუნდის მიზანია:


შეინარჩუნოს სერიოზული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების

კავშირი

სერვისებთან;


შეამციროს ჰოსპიტალური მკურნალობის ხანგრძლივობა;



გააუმჯობესოს

გამოსავალი

(კერძოდ,

ცხოვრების

ხარისხი

და

სოციალური

ფუნქციონირება).
ასერტიული სათემო გუნდის ძირითადი ელემენტებია:


მულტიდისციპლინური გუნდური მიდგომა;



ზრუნვა

ხორციელდება

კონკრეტული

ჯგუფის

პაციენტებისთვის

(სერიოზული

ფსიქიკური აშლილობით);


ჯგუფის წევრებს შორის პაციენტზე პასუხისმგებლობა და მოვალეობები გაზიარებულია
(ჯგუფის რამდენიმე წევრი შეიძლება ერთ პაციენტთან მუშაობდეს);



ჯგუფი ცდილობს თითოეულ პაციენტს მიაწოდოს სრული ფსიქიატრიული და
სოციალური მომსახურების პაკეტი;



ზრუნვა ხორციელდება შინ ან ოფისში – რამდენადაც შესაძლებელია;



ჯგუფი მუშაობს პაციენტებთან, რომლებიც უარს აცხადებენ მკურნალობაზე;



მედიკამენტური მკურნალობა პაციენტთან შეთანხმებულია.

ასერტიული სათემო გუნდი და მსგავსი მოდელები წარმოადგენს ხანგრძლივი მკურნალობის
ფორმებს მძიმე და მყარი ფსიქიკური დაავადების მართვისთვის.
არსებობს სარწმუნო მტკიცებულებები, რომ პაციენტები, რომლებსაც ასერტიული სათემო
გუნდი ემსახურება, უფრო მეტად ინარჩუნებენ სერვისებთან კონტაქტს და ნაკლებად ხვდებიან
ჰოსპიტალში სტანდარტულ მკურნალობასთან შდარებით (Bond ეტ ალ.,1990, Chandler ეტ
ალ.,1997).
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6.3.1 რეკომენდაციები
6.3.1.1 ასერტიული სათემო გუნდი უნდა მოემსახუროს პაციენტებს სერიოზული ფსიქიკური
აშლილობით, მათ შორის შიზოფრენიით, რომლებიც ხშირად ხვდებიან სტაციონარში და არ
მიმართავენ სერვისებს, რის გამოც აღენიშნებათ

ხშირი გამწვავება და სოციალური

ფუნქციონირების დაქვეითება.
6.4 კრიზისული ინტერვენცია და სახლში ზრუნვის ჯგუფი
ტრადიციულად, შიზოფრენიის პირველ გამწვავებას მკურნალობენ მწვავე სტაციონარულ
განყოფილებებში. თუმცა ბოლო წლებში გაიზარდა ინტერესი ფსიქოზის მწვავე ეპიზოდების
თემში მართვის შესაძლებლობის მიმართ. კრიზისის დაძლევის და სახლში ზრუნვის ჯგუფის
მიზანია ინტენსიური მომსახურების საშუალებით აარიდოს მწვავე მდგომარეობაში მყოფ
პაციენტებს სტაციონირება.
კრიზისული ინტერვენცია მოიცავს მწვავე ფსიქოზური ეპიზოდის დროს კრიზისის მართვაზე
ორიენტირებულ ყველა სახის მკურნალობას, რომელსაც აწვდის მსგავსი სიტუაციების
მართვისთვის მომზადებული შტატი სამუშაო საათებში და ჩვეულებრივი სამუშაო საათების
შემდეგ. არსებობს სარწმუნო მტკიცებულებები, რომ კრიზისის დაძლევის და სახლში ზრუნვის
ჯგუფები ძირითადად ამცირებს პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის ალბათობას. კვლევები ასევე
აჩვენებს, რომ პაციენტებისთვის კრიზისული ინტერვენცია უფრო მისაღებია და ნაკლებია
ადრეულ ეტაპზე მკურნალობის შეწყვეტის ალბათობა (Fenton et al.,1998; Hoult et al., 1981,1983;
Knapp et al., 1998).

6.4.1 რეკომენდაციები
6.4.1.1 კრიზისის დაძლევის და სახლში ზრუნვის ჯგუფები გამოყენებული უნდა იყოს თემში
მწვავე ეპიზოდის კუპირებისთვის; გუნდმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს
რისკის შეფასებას, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან რუტინულ აქტივობას.
6.4.1.2 კრიზისის დაძლევის და სახლში ზრუნვის გუნდები გამოყენებული უნდა იყოს ხანმოკლე
მკურნალობის შემდეგ სტაციონარიდან გამოწერილი პაციენტებისთვის.
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6.4.1.3 მწვავე დღის ჰოსპიტლები კრიზისულ და სახლში-მომსახურების გუნდებთან ერთად
უნდა

განიხილებოდეს,

როგორც

სტაციონარული

მკურნალობის

ალტერნატივა

და

სტაციონარული მკურნალობის ვადების შემცირები საშუალება.

7. რეკომენდაციები
7.1 ზრუნვის ზოგადი პრინციპები ყველა ფაზაში
7.1.1 ოპტიმიზმი
7.1.1.1 შიზოფრენიის მქონე პაციენტებთან და მხარდამჭერებთან მუშაობისას გამოიყენეთ
თანამშრომლობის პრინციპი და შესთავაზეთ დახმარება ოპტიმიზმის და იმედის გარემოცვაში.
დაამყარეთ

გულწრფელი

და

ნდობაზე

აგებული

ურთიერთობა,

როგორც

დახმარების

მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
7.1.2 კულტურა და ეთნიკური წარმოშობა
7.1.2.1 როდესაც მუშაობთ შიზოფრენიის მქონე პირებთან და მხარდამჭერებთან:


მიაწოდეთ ინფორმაცია მათთვის გასაგებ ენაზე;



მოერიდეთ კლინიკური ტერმინების გამოყენებას შესაბამისი ახსნა-განმარტებების
გარეშე;



მიაქციეთ ყურადღება, რომ სრულყოფილი წერილობითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი
იყოს შესაბამის ენაზე;


7.1.2.2

უზრუნველყავით თარჯიმნის დახმარება საჭიროების შემთხვევაში.
ჯანდაცვის პროფესიონალებმა, რომლებსაც არ აქვთ სხვადასხვა კულტურალურ ან

ეთნიკურ

ჯგუფებთან

მუშაობის

გამოცდილება,

უნდა

მიმართონ

დახმარებისა

და

სუპერვიზიისთვის გამოცდილ კოლეგებს;
7.1.2.3 ჯანდაცვის პროფესიონალები, რომლებიც მუშაობენ შიზოფრენიის მქონე პირებთან,
კომპეტენტურნი უნდა იყვნენ შემდეგ საკითხებში:


შეაფასონ ადამიანის უნარები სხვადასხვა ეთნიკური და კულტურალური კუთვნილების
გათვალისწინებით;
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გაითვალისწინონ ფსიქიკური პრობლემების წარმოშობის ბიოლოგიური, სოციალური და
ოჯახური ფაქტორების ზეგავლენის კულტურალურად და ეთნიკურად განსხვავებული
მიდგომები;



ახსნან შიზოფრენიის მიზეზები და მკურნალობის საშუალებები;



გაითვალისწინონ მკურნალობის მიმართ განსხვავებული კულტურალური და ეთნიკური
დამოკიდებულება;



შეძლონ შიზოფრენიის მქონე პირთა ოჯახებთან ურთიერთობის დამყარება;



შეძლონ კონფლიქტის მართვა და კონფლიქტის გადაჭრა.

7.1.2.4 მიაწოდეთ ინფორმაცია თვითდახმარების ჯგუფების, თანადგომის ჯგუფებისა და სხვა
ლოკალური რესურსების შესახებ.
7.1.3 ადრეული დახმარება
7.1.3.1 ჯანდაცვის პროფესიონალებმა უნდა უზრუნველყონ რაც შესაძლებელია ადრეული
შეფასება და მკურნალობის ხელმისაწვდომობა დახმარების ყველა ფაზაში.
7.1.4 კლინიკური შეფასება
7.1.4.1

დარწმუნდით,

რომ

შიზოფრენიის

მულტიდისციპლინური ფსიქიატრიული,

მქონე

პირებს

ჩაუტარდათ

სრული

ფსიქოლოგიური, სოციალური და სომატური

შეფასება. შეფასება ასევე უნდა მოიცავდეს:


საცხოვრებელს;



კულტურას და ეთნიკურ წარმოშობას;



ეკონომიკურ მდგომარეობას



განათლებას და პროფესიას (დასაქმების და სოციალური ფუნქციონირების ჩათვლით);



მედიკამენტებით მკურნალობის ისტორიას;



ცხოვრების ხარისხს;



პაუსხისმგებლობას ბავშვებზე;



თვით ან სხვების დაზიანების რისკს;



სექსუალური ჯანმრთელობას;



სოციალური კავშირებს;

7.1.4.2 რუტინულად გამოიკვლიეთ სხვა თანმხლები მდგომარეობები, დეპრესიის და შფოთვის
ჩათვლით, განსაკუთრებით მკურნალობის დაწყებისას.
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7.1.5 ყოველმხრივი მომსახურება
7.1.5.1 ყველა ჯგუფმა, რომელიც შიზოფრენიის მქონე პაციენტებს ემსახურება

უნდა

შესთავაზოს ამ გაიდლაინის შესაბამისი ყოველმხრივი ინტერვენცია.
7.1.6 მხარდამჭერ პირებთან თანამშრომლობა
7.1.6.1 როდესაც მუშაობთ შიზოფრენიის მქონე პირთა მხარდამჭერებთან:
•

მიაწოდეთ წერილობითი და ზეპირი ინფორმაცია დაავადებისა და მისი მართვის
შესახებ; მიაწოდეთ

ასევე ინფორმაცია, თუ როგორ შეუძლია ოჯახს და მზრუნველს

დაეხმაროს პაციენტს მკურნალობის ყველა ფაზაში;
•

მიაწოდეთ ინფორმაცია თვითდახმარების ჯგუფების, თანადგომის ჯგუფებისა და სხვა
ლოკალური რესურსების შესახებ;

•

განიხილეთ კონფიდენციალობის საკითხები;

•

თუ ოჯახში ბავშვები არიან, განიხილეთ მათი საჭიროებები;

7.1.7 თანხმობა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი
7.1.7.1 ყოველი მკურნალობის გადაწყვეტილების მიღების წინ, ჯანდაცვის პროფესიონალი უნდა
დარწმუნდეს, რომ:
•

პაციენტს და მხარდამჭერს მიაწოდა სრული და გასაგები ინფორმაცია შიზოფრენიის და
მისი მართვის შესახებ ინფორმირებული თანხმობის მისაღებად;

•

პაციენტის ინფორმირებული თანხმობის მიღებისას იმოქმედა კანონის შესაბამისად;

7.1.7.2 არანებაყოფლობითი მკურნალობის შემთხვევაში, მიაწოდეთ პაციენტს ინფორმაცია
გასაჩივრების უფლების შესახებ და დაეხმარეთ, თუ პაციენტმა გადაწყვიტა გასაჩივრება.
7.1.8 მეორე პროფესიონალის კონსულტაცია
7.1.8.1 შიზოფრენიის მქონე პირის ან მხარდამჭერის მიერ დიაგნოზთან დაკავშირებით სხვა
სპეციალისტის

კონსულტაციის

მოთხოვნა

უნდა

დაკმაყოფილდეს,

თუ

მხედველობაში

მივიღებთ შიზოფრენიის დიაგნოზით განპირობებულ პიროვნულ და სოციალურ შესაძლო
შედეგებს.
7.1.9 სერვისებს შორის მოძრაობა
7.1.9.1 წინასწარ განიხილეთ შიზოფრენიის მქონე პირთან ან მხარდამჭერთან სხვა სერვისში
გადასვლა;

დაუკავშირდით

სერვისის

მიმწოდებელს,

რომ

უზრუნველყოთ

ეფექტური

კომუნიკაცია გადაყვანის პროცესში.
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7.2 ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობის დაწყება (პირველი ეპიზოდი)
7.2.1 ადრეული რეფერალი
7.2.1.1 პაციენტები ფსიქოზის პირველი ნიშნებით პირველადი ჯანდაცვიდან დაუყოვნებლივ
უნდა

გადაიგზავნონ

თემში

არსებულ

სპეციალიზებულ

სამსახურებში

(მაგალითად

ამბულატორიული სამსახური, კრიზისული ინტერვენციის გუნდი, ადრეული ინტერვენციის
სამსახურები, სათემო ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრები). სერვისის შერჩევა უნდა მოხდეს
სიმპტომთა

სიმძიმის

და

ლოკალური

კონტექსტის

მიხედვით;

რეფერალი

ადრეული

ინტერვენციის სერვისებთან შეიძლება განხორციელდეს სამედიცინო მომსახურების პირველადი
ან მეორადი რგოლიდან.
7.2.1.2 სამედიცინო მომსახურების მეორად დონეზე უნდა განხორციელდეს

ფსიქოზური

სიმპტომების მქონე პირის სრული შეფასება. პაციენტის მონაწილეობით უნდა შემუშავდეს
დახმარების

გეგმა,

რომლის

ასლი

გადაეცემა

გამომგზავნ

პირველადი

ჯანდაცვის

პროფესიონალს და სერვისის მომხმარებელს.
7.2.1.3 რისკის შეფასების საფუძველზე ჩართეთ კრიზისის დაძლევის გეგმა დახმარების გეგმაში.
კრიზისის გეგმა უნდა მოიცავდეს პირველადი და მეორადი დონის პროფესიონალთა
დახმარების გეგმას და ძირითად კლინიკურ კონტაქტებს კრიზისის შემთხვევაში.
7.2.2 ადრეული ინტერვენციის სერვისები
7.2.2.1 ადამიანებს ფსიქოზის პირველი ეპიზოდით ან პირველი გამოვლინებით, შესთავაზეთ
ადრეული ინტერვენცია მიუხედავად ასაკისა ან ფსიქოზის ხანგრძლივობისა; რეფერალი
შეიძლება განხორციელდეს სამედიცინო მომსახურების პირველადი ან მეორადი დონიდან.
7.2.2.2

ადრეული ინტერვენციის სერვისების მიზანია,

მიაწოდოს ფსიქოზის მქონე პირებს

მთელი რიგი შესაბამისი ფარმაკოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური, ოკუპაციური და
საგანმანათლებლო ინტერვენცია ამ გაიდლაინის მიხედვით.
7.2.3 ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
7.2.3.1 პირებს, რომელთაც შიზოფრენიის დიაგნოზი ახალი დასმული აქვთ:


შესთავაზეთ ანტიფსიქოზური მედიკამენტები პერორალურად;



მიაწოდეთ სერვისის მომხმარებლებს ინფორმაცია და განიხილეთ მედიკამენტების
ეფექტურობა და გვერდითი მოვლენები;



მედიკამენტის შერჩევა უნდა მოხდეს სერვისის მომხმარებლის და პროფესიონალის მიერ
ერთობლივად

ინდივიდუალური

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტის

პოტენციური
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გვერდითი ეფექტის გათვალისწინებით, როგორიაცაა: ექსტრაპირამიდული გვერდითი
ეფექტი (აკათიზიის ჩათვლით), მეტაბოლური გვერდითი ეფექტი (წონის მატების
ჩათვლით) და სხვა გვერდითი მოვლენები (სუბიექტური არასასიამოვნო განცდების
ჩათვლით);

7.2.3.2

სერვისის მომხმარებლის თანხმობის შემთხევევაში, ჩართეთ მზრუნველი.
სანამ

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით

მკურნალობას

დაიწყებთ,

გადაიღეთ

ელექრტოკარდიოგრამა (ეკგ) თუ:


ეს ხაზგასმულია მედიკამენტის ანოტაციაში;



სომატურმა გამოკვლევამ გამოავლინა სპეციფიკური კარდიოვასკულარული რისკი
(მაგალითად მაღალი არტერიული წნევა);



პაციენტს აღენიშნება კარდიოვასკულარული დაავადება ან



სერვისის მომხმარებელი მოთავსდა სტაციონარში.



პაციენტის სტაციონარიდან გაწერისას თუ მოხდა მედიკამენტის მიღების რეჟიმის
შეცვლა;

7.2.3.3 ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით მკურნალობა უნდა განიხილებოდეს როგორც

დეტალურად გაწერილი ინდივიდუალური თერაპიული პროცესი, რომელიც მოიცავს შემდეგს:


ჩანაწერს პერორალური ანტიფსიქოზური მედიკამენტის მოსალოდნელი ეფექტის და
რისკის შესახებ, ასევე სიმპტომთა შეცვლის და გვერდითი ეფექტების გამოვლენის
სავარაუდო დროის შესახებ;



მკურნალობა დაიწყეთ რეკომენდებული დოზის ქვედა ზღვარით და თანდათანობით
ზარდეთ დაშვებული დოზების ფარგლებში;



დაასაბუთეთ თუ იყენებთ დაშვებულზე მაღალ დოზებს;



მკურნალობის

მანძილზე

რეგულარულად

შეაფასეთ

და

აწარმოეთ

ჩანაწერები,

განსაკუთრებით, ტიტრაციის დროს:
-

ეფექტურობა (სიმპტომების და ქცევის ცვლილების ჩათვლით);

-

გვერდითი ეფექტები (გაითვალისწინეთ ზოგიერთი გვერდითი ეფექტის და
შიზოფრენიის სიმპტომის თანხვედრა, მაგალითად აკათიზია და აჟიტაცია ან
შფოთვა);

-

მკურნალობის რეჟიმის დაცვა;

-

სომატური მდგომარეობა;
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დაასაბუთეთ მედიკამენტების გაგრძელების, შეცვლის ან შეწყვეტის ლოგიკა და მსგავსი
ცვლილების შედეგები;



მედიკამენტების ოპტიმალური დოზებით მკურნალობა გააგრძელეთ 4-6 კვირა.

7.2.3.4 განიხილეთ პაციენტის ან მხარდამჭერის სურვილის შემთხვევაში, სხვა არდანიშნული
თერაპიების ჩართვის შესაძლებლობა (მათ შორის დამატებითი თერაპიების). აუხსენით ამ
თერაპიების უსაფრთხოება და ეფექტურობა და შესაძლო ურთიერთქმედება თქვენს მიერ
დანიშნულ მედიკამენტურ და ფსიქოლოგიურ თერაპიებთან.
7.2.3.5

განიხილეთ თამბაქოს, ალკოჰოლის და არდანიშნული მედიკამენტების გამოყენება

პაციენტთან და მხარდამჭერთან;

აუხსენით შესაძლო ურთიერთქმედება თქვენს მიერ

დანიშნულ მედიკამენტურ და ფსიქოლოგიურ თერაპიებთან.
7.2.3.6 მოთხოვნილი ანტიფსიქოზური მედიკამენტების დანიშვნა უნდა მოხდეს როგორც 7.2.3.3
სექციაშია

აღწერილი:

შეაფასეთ

კლინიკური

მაჩვენებლები,

ეფექტურობა,

გვერდითი

მოვლენები, დაიცავით თერაპიული დოზები.
7.2.3.7

არ გამოიყენოთ ანტიფსიქოზური

მედიკამენტების დატყმითი დოზები

(ხშირად

აღნიშნავენ როგორც „სწრაფ ნეიროლეპტიზაციას“).
7.2.3.8

ნუ გამოიყენებთ რეგულარულად სხვადასხვა ანტიფსიქოზური მედიკამენტების

კომბინაციას, გარდა ხანმოკლე პერიოდებისა (მაგალითად როცა ცვლით მედიკამენტს).
7.2.3.9

ქლორპრომაზინით

მკურნალობის

დაწყებისას,

აუხსენით

სინათლეზე

მგრძნობელობის (ფოტოსენსიტივობა) შესაძლო განვითარების შსახებ. ურჩიეთ

კანის

მზის დამცავი

კრემის გამოყენება
7.3 მწვავე ეპიზოდის მკურნალობა
7.3.1 ინტერვენცია სერვისის დონეზე
7.3.1.1

შიზოფრენიის

მქონე

პირების

მკურნალობა

ხორციელდება

ამბულატორიული

სამსახურების, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო გუნდების ან სხვა

თემში არსებული

სამსახურების მიერ.
7.3.1.2 კრიზისის დაძლევის და სახლში ზრუნვის ჯგუფები გამოყენებული უნდა იყოს თემში
მწვავე ეპიზოდის კუპირებისთვის; გუნდმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს
რისკის შეფასებას, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან რუტინულ აქტივობას.
7.3.1.3 კრიზისის დაძლევის და სახლში ზრუნვის გუნდები გამოყენებული უნდა იყოს ხანმოკლე
მკურნალობის შემდეგ სტაციონარიდან გამოწერილი პაციენტებისთვის.
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7.3.1.4
უნდა

მწვავე დღის ჰოსპიტლები კრიზისულ და სახლში მომსახურების გუნდებთან ერთად
განიხილებოდეს,

როგორც

სტაციონარული

მკურნალობის

ალტერნატივა

და

სტაციონარული მკურნალობის ვადების შემცირების საშუალება.
7.3.2 ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
7.3.2.1 შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს შესთავაზეთ პერორალური
ანტიფსიქოზური მედიკამენტები. წამლის არჩევა უნდა მოხდეს 7.2.3.3 სექციაში მოცემული
რეკომენდაციების

მიხედვით.

გაითვალისწინეთ

კლინიკური

რეაგირება

და

გვერდითი

მოვლენები და მედიკამენტების მიღების ინდივიდუალური გამოცდილება
7.3.3 სწრაფი ტრანკვილიზაცია
7.3.3.1 შიზოფრენიის მქონე პირები მწვავე ეპიზოდში ხანადახან უქმნიან გარადუვალ საფრთხეს
საკუთარ თავს ან სხვებს და შეიძლება საჭიროებდნენ სწრაფ დამშვიდებას. ინტერვენცია
პროპორციული უნდა იყოს პაციენტის მიერ შექმნილი რისკის;


გამოიყენეთ სწრაფი ტრანკვილიზაცია, როცა სხვა სტრატეგია წარუმატებელი აღმოჩნდა
პაციენტის დასამშვიდებლად; სწრაფი ტრანკვილიზაცია წარმოადგენს გადაუდებელ
მკურნალობას და არა პირველად თერაპიულ სტარტეგიას;

7.3.3.2 სწრაფ ტრანკვილიზაციასთან დაკავშირებული რისკი
სწრაფი ტრანკვილიზაციის დროს სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტის გამოყენებისას არსებობს
სპეციფიკური რისკები. როცა სხვადასხვა პრეპარატის კომბინაცია ერთდროულად გამოიყენება,
რისკი შეიძლება გაღრმავდეს:
ბენზოდიაზეპინებისთვის


ცნობიერების დაკარგვა;



რესპირატორული დეპრესია;



კარდიოვასკულარული კოლაფსი.

ანტიფსიქოზური პრეპარატებისთვის


ცნობიერების დაკარგვა;



კრუნჩხვა;



კარდიოვასკულარული და რესპირატორული კოლაფსი;



მოუსვენრობა (აკათიზია);



კუნთთა მწვავე რიგიდობა (დისტონია);
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უნებლიე მოძრაობები (დისკინეზია);



ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომი;



გადაჭარბებული სედაცია.

7.3.3.3 სწრაფი ტრანკვილიზაციის განხორციელება


შესთავაზეთ თავიდან თუ შესაძლებელია პერორალური მედიკამენტი;



სწრაფი ტრანკვილიზაციის განმავლობაში პაციენტს უნდა შეეძლოს კონტაქტზე
რეაგირება;



მედიკამენტის პერორალურ ან პარენტერალურ დოზებს შორის საკმარისი დრო უნდა
გავიდეს კლინიკური რეაგირებისთვის;



ერთი და იმავე კლასის ორი პრეპარატის გამოყენება არ არის რეკომენდებული, გარდა
განსაკუთრებული გარემოებებისა, რომლის შესაბამისი დასაბუთება

სამედიცინო

ჩანაწერებში უნდა მოხდეს;


არ უნდა მოხდეს მედიკამენტების ერთ შპრიცში შერევა;



როდესაც

სწრაფი

ტრანკვილიზაციისთვის

გამოიყენება

ჰალოპერიდოლი

კუნთში

ინექციის სახით, პაციენტს დაუყოვნებლივ უნდა მიეცეს ანტიქოლინერგული პრეპარატი
(მაგალითად

ციკლოდოლი)

ან

ბენზოდიაზეპინი,

დისტონიის

და

სხვა

ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტის რისკის შესამცირებლად;


მწვავე ტრანკვილიზაციის შემდეგ შესთავაზეთ პაციენტს მისი განცდების განხილვა.
მიაწოდეთ ინფორმაცია გადაუდებელი სედაციის გადაწყვეტილების აუცილებლობის
შესახებ.

7.3.3.4 სწრაფი ტრანკვილიზაციის დროს ფიზიკური მდგომარეობის მონიტორინგი
ანტიფსიქოზური მედიკამენტის ინტრაპარენტერალური შეყვანის შემდეგ აკონტროლეთ:
-

ტემპერატურა

-

პულსი

-

არტერიული წნევა

-

სუნთქვის სიხშირე

მონიტორინგი ხორციელდება ყოველ 5-10 წუთში 1 საათის განმავლობაში და შემდეგ ყოველ
ნახევარ საათში, სანამ გრძელდება ტრანკვილიზაცია. თუ პაციენტი არ იძლევა გამოკვლევის
საშუალებას, დააკვირდით ჰიპოტენზიის, გადაჭარბებული სედაციის გამოვლენას და ზოგადად,
სომატური მდგომარეობის სიმპტომებს. ძილის დროს პაციენტი უნდა იყოს ექთნის
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მეთვალყურეობის ქვეშ. ეკგ და ჰემატოლოგიური მონიტორინგი რეკომენდირებულია
განსაკუთრებით მაღალი დოზების გამოყენებისას.
7.3.4 ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია
7.3.4.1 შესთავაზეთ კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია (კბთ) შიზოფრენიის მქონე პაციენტს
მწვავე ფაზაში ან მოგვიანებით, მათ შორის სტაციონარულ განყოფილებებში.
7.3.4.2 შესთავაზეთ ოჯახური ინტერვენცია ყველა ოჯახს, რომელიც ცხოვრობს ან ახლო
ურთიერთობა აქვს შიზოფრენიის მქონე პირებთან; ინტერვენცია შეიძლება დაიწყოს მწვავე
ფაზაში ან მოგვიანებით, მათ შორის სტაციონარულ განყოფილებებში.
7.3.4.3 განიხილეთ ხელოვნებით თერაპიის დაწყება შიზოფრენიის მქონე პაციენტთან,
განსაკუთრებით ნეგატიური სიმპტომების შემცირებისთვის; ინტერვენცია შეიძლება დაიწყოს
მწვავე ფაზაში ან მოგვიანებით, მათ შორის სტაციონარულ განყოფილებებში.
7.3.4.3 ნუ შესთავაზებთ რუტინულად ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას და მხარდამჭერ
ფსიქოთერაპიას (როგორც სპეციფიკურ ინტერვენციას). თუმცა გაითვალისწინეთ სერვისის
მომხმარებლის სურვილი, განსაკუთრებით თუ სხვა ფსიქოლოგიური სერვისები (კბთ, ოჯახური
თერაპია, არტთერაპია არ არის ლოკალურად).
7.3.4.5

ნუ შესთავაზებთ შიზოფრენიის მქონე პაციენტს თანხმობით თერაპიას (როგორც

სპეციფიკურ ინტერვენციას).
7.3.4.6 ნუ შესთავაზებთ შიზოფრენიის მქონე პირებს სოციალურ უნართა ტრეინინგს (როგორც
სპეციფიკურ ინტერვენციას).

ფსიქოლოგიური ინტერვენციის პრინციპები
7.3.4.7 როდესაც სთავაზობთ ფსიქოლოგიურ ინტერვენციას, რუტინულად და სისტემატურად
შეაფასეთ მიღწეული შედეგები შესაბამის სფეროებში, მათ შორის სერვისის მომხმარებლის და
თუ შესაძლებელია მხარდამჭერი პირის კმაყოფილების ჩათვლით.
7.3.4.8 თუ შიზოფრენიის მქონე პირებთან ჯანდაცვის ჯგუფი მუშაობს, ჯგუფის შიგნით უნდა
დაინიშნოს გუნდის ლიდერი, რომლის მოვალეობაა შეამოწმოს და განიხილოს:


რამდენად ხელმისაწვდომია ფსიქოლოგიური დახმარება;



ფსიქოლოგიური დახმარების გადაწყვეტილება და მისი შესაბამისობა.

7.3.4.9 ჯანდაცვის პროფესიონალებს, რომლებიც ახორციელებენ ფსიქოლოგიურ ინტერვენციას
უნდა:


გააჩნდეთ შესაბამისი კომპეტენცია შიზოფრენიის მქონე პაციენტებთან მუშაობის;
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რეგულარულად უტარდებოდეთ გამოცდილი თერაპევტის სუპერვიზია.

7.3.4.10 ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი ტრენინგი,
რომელიც მისცემს საშუალებას განახორციელონ ფსიქოლოგიური ინტერვენცია გაიდლაინში
მოცემული რეკომენდაციების შსაბამისად;
7.3.4.11 როდესაც ფსიქოლოგიური მკურნალობა (არტთერაპიის ჩათვლით) დაწყებულია მწვავე
ფაზაში (მათ შორის სტაციონარულ განყოფილებებში) სრული კურსი უნდა გაგრძელდეს
გაწერის შემდეგაც შეუწყვეტლად.

ფსიქოლოგიური ინტერვენციის განხორციელება
7.3.4.12 კბთ უნდა განხორციელდეს ინდივიდუალურად და მოიცავდეს არანაკლებ 16 დაგეგმილ
სესიას და:


უნდა დაიცვას თერაპიის სახელმძღვანელოს მოთხოვნები, რომ პაციენტებმა შეძლონ:
-

დაამყარონ კავშირი მათ აზრებს, გრძნობებსა და ქცევას შორის მიმდინარე ან
წარსულში არსებული სიმპტომების გათვალისწინებით;



გადააფასონ სიმპტომებთან დაკავშირებული განცდები, წარმოდგენები ან დასკვნები.

უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ერთ მომდევნო კომპონენტს:
-

პაციენტების მიერ სიმპტომებთან დაკავშირებული საკუთარი ფიქრების, გრძობების
ან ქცევის მონიტორინგი, და/ან

-

სიმპტომებთან გამკლავების ალტერნატიული გზების ძიება, და/ან

-

დისტრესის შემცირება, და/ან

-

ფუნქციონირების გაუმჯობესება.

7.3.4.13 ოჯახური თერაპია უნდა:


ტარდებოდეს პაციენტის მონაწილეობით, თუ შესაძლებელია;



გრძელდებოდეს 3 თვიდან 1 წლამდე;



მოიცავდეს სულ მცირე 10 დაგეგმილ სესიას;



ითვალისწინებდეს ოჯახის სურვილს ინდივიდუალური თუ ჯგუფური ინტერვენციის
შესახებ;



ითვალისწინებდეს პაციენტს და ძირითად მხარდამჭერ პირს შორის კავშირს;



ატარებდეს სპეციფიკურ მხარდამჭერ, საგანმანათლებლო ან თერაპიულ ფუნქციას და
მოიცავდეს პრობლემის გადაჭრის და კრიზისული სიტუაციების მართვის საკითხებს.
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7.3.4.14 ხელოვნებით თერაპიას უნდა ატარებდეს ტრენირებული სპეციალისტი, რომელსაც
შიზოფრენიის

მქონე

პაციენტთან

მუშაობის

გამოცდილება

აქვს.

ინტერვენცია

უნდა

ტარდებოდეს ჯგუფში, თუ არ არსებობს ჯგუფში ჩართვის ხელშემშლელი ფაქტორები.
ხელოვნებით თერაპია უნდა აერთიანებდეს ფსიქოთერაპიულ ტექნიკებს და შემოქმედებითი
ექსპრესიისაკენ მიმართულ აქტივობებს, ხშირად არასტრუქტურირებულს და პაციენტის მიერ
მართულს. ხელოვნებით თერაპიის მიზანია:


მისცეს საშუალება პაციენტს განსხვავებულად აღიქვას საკუთარი თავი და სხვებთან
დამოკიდებულება;



დაეხმაროს პაციენტს გამოხატოს საკუთარი თავი და გამოცდილება ესთეტიკურ
ფორმებში;



ნაბიჯ-ნაბიჯ

დაეხმაროს

ადამიანებს

გააცნობიერონ

შემოქმედებით

პროცესში

აღმოცენებული გრძნობები.

7.3.5 მწვავე პერიოდის შემდგომი მკურნალობა
ადრეულ პოსტ-მწვავე პერიოდში, რომელიც მოყვება მწვავე ეპიზოდს, პაციენტმა და ჯანდაცვის
პროფესიონალმა უნდა ერთობლივად განიხილონ მწვავე ეპიზოდის გავლენა და დაგეგმონ
მომავალი დახმარება.
7.3.5.1 ყოველი მწვავე ეპიზოდის შემდეგ დაეხმარეთ პაციენტს შეიტანონ თავის ჩანაწერებში
მიღებული გამოცდილება.
7.3.5.2

ჯანდაცვის პროფესიონალებმა შეიძლება გამოიყენონ ფსიქოდინამიური თერაპიის

პრინციპები, რომ დაეხმარონ პაციენტს მიღებული გამოცდილების გააზრებაში.
7.3.5.3 მართვა:


მიაწოდეთ ინფორმაცია პაციენტებს რეციდივის მაღალი რისკის შესახებ იმ შემთხვევაში,
თუ შეწყვეტენ მედიკამენტების მიღებას შემდგომ 1-2 წელიწადში.



თუ ხსნით ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს, შეამცირეთ დოზები თანდათანობით და
დააკვირდით რეციდივის ნიშნების ან სიმპტომების აღმოცენებას.



ანტიფსიქოზური მედიკამენტის მოხსნის შემდეგ დააკვირდით რეციდივის ნიშნების ან
სიმპტომების აღმოცენებას სულ მცირე 2 წლის განმავლობაში.
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7.4 გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა
7.4.1 პირველადი ჯანდაცვა
7.4.1.1. შიზოფრენიის მქონე პირთა ფიზიკური ჯანმრთელობა უნდა შეფასედეს პირველადი
ჯანდაცვის პროფესიონალების მიერ არანაკლებ წელიწადში ერთხელ, იმის გათვალისწინებით,
რომ ზოგად პოპულაციასთან შედარებით ამ ადამიანებს კარდიოვასკულარული დაავადების
მომატებული რისკი აქვთ. გამოკვლევის ასლი უნდა გაეგზავნოს ფსიქიატრს ან გუნდის
კოორდინატორს და ჩაიდოს სამედიცინო ბარათში.
7.4.1.2 შიზოფრენიის მქონე პაციენტები კარდიოვასკულარული დაავადების და/ან დიაბეტის
მომატებული რისკით (მაგალითად, მაღალი არტერიული წნევა, ლიპიდების მომატებული
დონე, სიმსუქნე) უნდა გამოვლინდნენ რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე და მკურნალობა
განხორციელდეს შესაბამისი გაიდლაინით.
7.4.1.3 შიზოფრენიის მქონე პაციენტები, რომელთაც კარდიოვასკულარული დაავადება ან
დიაბეტი აქვთ, მკურნალობენ სამედიცინო მომსახურების პირველად დონეზე შესაბამისი
გაიდლაინის მიხედვით.
7.4.1.4 მეორადი დონის სამედიცინო მომსახურების სპეციალისტებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ
შიზოფრენიის მქონე პირებმა მიიღონ შესაბამისი მკურნალობა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში.
7.4.1.5 შიზოფრენიის მქონე პირების ფსიქიკური მდგომარეობის

გამწვავების ნიშნების

აღმოცენებისას პირველადი ჯანდაცვის ექიმი მიმართავს სპეციალიზებულ დახმარებას
კრიზისული გეგმის მიხედვით.
7.4.2 ინტერევნცია სერვისის დონეზე
7.4.2.1. ასერტიული სათემო გუნდი უნდა მოემსახუროს პაციენტებს სერიოზული ფსიქიკური
აშლილობით, მათ შორის შიზოფრენიით, რომლებიც ხშირად ხვდებიან სტაციონარში და არ
მიმართავენ სერვისებს, რის გამოც აღენიშნებათ

ხშირი გამწვავება და სოციალური

ფუნქციონირების დაქვეითება.
7.4.3. ფსიქოლოგიური ინტერვენცია
7.4.3.1 შესთავაზეთ კბთ გამოჯანმრთელების ხელშეწყობის მიზნით პაციენტებს, რომელთაც
აღენიშნებათ მყარი პოზიტიური და ნეგატიური სიმპტომები და მათ ვინც რემისიაში არიან.
განახორციელეთ კბთ 7.3.4.12 რეკომენდაციის შესაბამისად.
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7.4.3.2

შესთავაზეთ

ოჯახური

თერაპია

ოჯახებს,

რომლებიც

ცხოვრობენ

ან

მჭიდრო

ურთიერთობა აქვთ შიზოფრენიის მქონე პაციენტთან. განახორციელეთ ოჯახური ინტერვენცია
7.3.4.13 რეკომენდაციის მიხედვით;
7.4.3.3 ოჯახური თერაპია შეიძლება განსაკუთრებით სასარგებლო იყოს იმ პაციენტთა
ოჯახებისთვის, რომლებსაც


დაავადების გამწვავება აქვთ ან გამწვავების რისკი აღენიშნებათ;



აღენიშნებათ მყარი სიმპტომები.

7.4.3.4.

განიხილეთ

არტთერაპიის

ჩართვა

გამოჯანმრთელების

ხელშეწყობის

მიზნით,

განსაკუთრებით ნეგატიური სიმპტომების მქონე პაციენტებთან.
7.4.4. ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია


მედიკამენტის შერჩევა უნდა მოხდეს იმავე პრინციპით, რაც რეკომენდებულია
მკურნალობის დაწყებისთვის;



არ გამოიყენოთ წყვეტილი დოზებით შემანარჩუნებელი მკურნალობის სტრატეგია
რუტინულად.

თუმცა

შესთავაზეთ

ეს

სტრატეგია

მათ,

ვინც

მედიკამენტების

ხანგრძლივად მიღების წინააღმდეგია ან გვერდითი მოვლენები აღენიშნება;


მწვავე ეპიზოდის შემდეგ, სადაც არსებობს მკურნალობის მიტოვების საფრთხე,
განიხილეთ დეპო-პროლონგირებული მედიკამენტების ინექციის სახით დანიშვნის
შესაძლებლობა მათთვის, ვინც უპირატესობას ანიჭებს მსგავს მკურნალობას.

7.4.5 დეპო/პროლონგირებული ანტიფსიქოზური მედიკამენტების გამოყენება
7.4.5.1 როდესაც იყენებთ დეპო/პროლონგირებულ ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს:


გაითვალისწინეთ პაციენტის სურვილი და დამოკიდებულება და ორგანიზაციული
საკითხები (მაგალითად სახლში ვიზიტი ან უახლოესი კლინიკის მდებარეობა);



გამოიყენეთ იგივე რეკომენდაციები რაც მოცემულია პერორალური მედიკამენტების
დანიშვნისას



დასაწყისში გამოიყენეთ დაბალი დოზები.

7.4.6 შიზოფრენიის მქონე იმ პირთა მკურნალობა, რომელთა დაავადება რეზისტენტულია
მკურნალობისადმი
7.4.6.1 შიზოფრენიის მქონე იმ პირთა მკურნალობისას, რომელთა დაავადება რეზისტენტულია
მკურნალობისადმი:


გადახედეთ დიაგნოზს
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დარწმუნდით, რომ დანიშნულება სრულდება და ანტიფსიქოზური მედიკამენტების
დოზები ადეკვატურია;



განიხილეთ

ფსიქოლოგიური

დახმარების

ჩართვის

საკითხები

ამ

გაიდლაინის

მიხედვით;


თუ კბთ ჩატარებულია, შესთავაზეთ ოჯახური ინტერვენცია;



განიხილეთ რეზისტენტობის სხვა მიზეზები, როგორიცაა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებათა
გამოყენება (ალკოჰოლის ჩათვლით), სხვა მედიკამენტების მიღება ან სომატური
დაავადება;

7.4.6.2 შესთავაზეთ კლოზაპინი თუ უკვე გამოყენებულია არანაკლებ ორი განსხვავებული
ანტიფსიქოზური მედიკამენტი ადეკვატური დოზებით; ერთი მედიკამენტი მაინც უნდა იყოს
მეორე თაობის ანტიფსიქოზური პრეპარატი (არა-კლოზაპინი).
7.4.6.3 შიზოფრენიის მქონე იმ პირთა მკურნალობისას, რომელთა დაავადება რეზისტენტულია
კლოზაპინის ოპტიმალური დოზის მიმართ, ჯანდაცვის პროფესიონალებმა უნდა განიხილონ
რეკომენდაციები, რომელიც მოცემულია სექციაში 7.4.6.1, სანამ კლოზაპინს გააძლიერებენ სხვა
ანტიფსიქოზური პრეპარატით. აღნიშნული დამატება შეიძლება გაგრძელდეს 8-10 კვირა.
აირჩიეთ წამალი, რომელიც არ აძლიერებს კლოზაპინის გვერდით ეფექტს.

8.გაიდლაინის შემუშავების მეთოდი
გაიდლაინი შემუშავდა პროფესიული საზოგადოების „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში
თბილისი“

მოწვევით შემდგარი სამუშაო ჯგუფის მიერ, ფონდის

საქართველოს“

ფინანსური

დახმარებით

2011

წლის

„ღია საზოგადოება

დეკემბერში.

მეცნიერულად

დასაბუთებული მონაცემების მოპოვების მიზნით, სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა ლიტერატურული
ძიება ინტერნეტის შესაფერისი პროგრამების საშუალებით სხვადასხვა მონაცემთა ბაზაში.
მოძიებული 400-მდე აბსტრაქტიდან შეირჩა 200–მდე გამოქვეყნებული ნაშრომი, რომელიც
ყველაზე მეტად შეეფერებოდა საკვლევ თემას და მოიცავდა სარწმუნო მეცნიერულ მტკიცებებს
(მსგავს

თემებზე

ბრიტანეთში,

კანადასა

და

აშშ–ში

შემუშავებული

გაიდლაინები,

რანდომიზებული და არარანდომიზებული კვლევები ან ამ კვლევების მეტა-ანალიზი, და
კლინიკური მიმოხილვა). გამოყენებული ლიტერატურა თან ერთვის გაიდლაინს.
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9.მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების ხარისხი
წინამდებარე

გზამკვლევის

(გაიდლაინის)

მიზანია

მოზრდილთა

შიზოფრენიის

და

შიზოფრენიისმაგვარის ფსიქოზების მკურნალობისა და მართვის თაობაზე პირველადი
ჯანდაცვის, სათემო და სპეციალიზებული ფსიქიატრიული სერვისებისთვის მეცნიერულ
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების მიწოდება.
მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების ხარისხი მითითებულია ცხრილში 9.1

10. პრაქტიკაში ადაპტაციის და პროტოკოლების შემუშავების რეკომენდაციები
გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვისათვის მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების
განხორციელება:
1. გაიდლაინის დაბეჭდვა და გავრცელება საქართველოს ჯანდაცვის ქსელში;
2. გაიდლაინის ელექტრონული ვერსიის განთავსება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდებზე.
3. გაიდლაინის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის შემუშავება და
სამედიცინო პერსონალისთვის ტრენინგების ორგანიზება;
4. გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტების საშუალებით.
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მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების ხარისხი
ცხრილი 9.1
დონე

მტკიცებულების სიძლიერის დონე
(Muir Gray)

ხარისხი

ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა
მინიმუმ ერთ
(მეტა-ანალიზს), რომელიც ეფუძნება
სწორი დიზაინის მქონე
რანდომიზებულ
კონტროლირებად კვლევებს.
ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა
მინიმუმ ერთ სწორი დიზაინის მქონე
რანდომიზებულ კონტროლირებად
კვლევას

A

კლინიკური კვლევა, რანდომიზაციის
გარეშე, კოჰორტული და შემთხვევაკონტროლის კვლევები.

C

IV

არაექსპერიმენტული
მულტიცენტრული
კვლევები

D

Va

ავტორიტეტულ პროფესიონალთა
მოსაზრება

Vb

კლინიკური გამოცდილება,
აღწერილობითი კვლევები ან
ექსპერტთა ანგარიში

I

II

III

B

რეკომენდაციის
ხარისხი
(Cook et al)
ეყრდნობა I
დონის
მტკიცებულებას
და შესაბამისად
მტკიცედ
რეკომენდებულია
ეყრდნობა I I
დონის
მტკიცებულებას
და შესაბამისად
რეკომენდებულია
ეყრდნობა III
დონის
მტკიცებულებას
შეიძლება
ჩაითვალოს
შესაბამისად.
ეყრდნობა IV და V
დონის
მტკიცებულებას
საჭიროებს
კონსენსუსს

National Health and
Medical Research
Council
www.nhmrc.gov.au
მტკიცედ
რეკომენდებულია

უმრავლეს
შემთხვევაში
შეგიძლიათ მისი
გამოყენება
საჭიროების
შემთხვევაში
შეგიძლიათ მისი
გამოყენება

მისი გამოყენების
შემთხვევაში
იყავით
ფრთხილად
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12. აბრევიატურა
ანს

ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომი

ასგ

ასერტიული სათემო გუნდი

ეე

ემოციური ექსპრესია

ეეგ

ელექტროენცეფალოგრაფია

ეკგ

ელექტროკარდიოგრაფია

ეკთ

ელექტროკონვულსიური თერაპია

ეპს

ექსტრაპირამიდული სიმპტომი

კბთ

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

კტ

კომპიუტერული ტომოგრაფია

მაო-ი

მონოამინოოქსიდაზას ინჰიბიტორი

სსუმი

სეროტონინის სელექციური უკუმიტაცების ონჰიბიტორი

ტცა

ტრიციკლური ანტიდეპრესანტი
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13. გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფი
სიმონ სურგულაძე – ფსიქიატრი, მმდ, ლონდონის სამეფო კოლეჯის ფსიქიატრიის ინსტიტუტის
საპატიო ლექტორი, სამხრეთ ლონდონის და მოუდსლის „NHS Trust“ ფონდის საპატიო მდივანი,
პიტსბურგის (აშშ) უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის ფსიქიატრიის დეპარტამენტის
ასისტენტ პროფესორი
ნანა ზავრადაშვილი – ფსიქიატრი, კოალიციის „ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში"
დირექტორი
ქეთევან აბდუშელიშვილი – მმდ, მ.ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტი, კრიზისული
ინტერვენციის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელ, უმაღლესი სამედიცინო სკოლა
"აიეტის" ქცევათა მეცნიერების და ფსიქიატრიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი
ლელა სერებრიაკოვა – ჯანდაცვის ეკონომისტი, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
სოფიო მორგოშია – მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ზურაბ ბერია – ფსიქიატრი, მმდ, თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიის და
ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ფსიქიატრიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
არჩილ ბეგიაშვილი – ფსიქიატრი, მმდ, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის
დირექტორი
მანანა ელიაშვილი – ფსიქიატრი, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების გამგეობის წევრი
ირინე გეგჭკორი – ფსიქიატრი, შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის დირექტორი
ხათუნა კაკიაშვილი – ფსიქიატრი, ქ.რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის
დირექტორი
ნათია წერეთელი – ფსიქოლოგი, ა.გოცირიძის სახ. ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი
ლალი წულეისკირი – სოციალური მუშაკი, შპს "ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის
ცენტრი"
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14. დანართები
დანართი 1
ანალიტიკური ჩარჩო და კლინიკური კითხვები

ხელმისაწვდომობა და ჩართვა

პირველადი კლინიკური კiთხვები
1.1.1

ფსიქოზის მქონე პირებისთვის ადრეული ინტერვენციის
სერვისები აუმჯობესებს თუ არა გამოსავალს სტანდარტულ
მკურნალობასთან შედარებით?

1.1.1a

ფსიქოზის მქონე პირებისთვის ადრეული ინტერვენციის
სერვისები ზრდის თუ არა სერვისის მომხმარებელთა რაოდენობას?

1.1.2

ფსიქოზის მქონე სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის
წარმომადგენელთათვის თანაბრად ხელმისაწვდომია ფსიქიკური
ჯანმრთელობის სერვისები?
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მკურნალობის დაწყება ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით
პირველადი კლინიკური კითხვები
2.1.1ა

პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე მკურნალობის
დაწყებისას,

რა

ანტიფსიქოზური

უპირატესობა

და

წინააღმდეგ

მედიკამენტებით

ხანგრძლივ

ჩვენება

აქვს

პერორალური

მკურნალობას

სხვადასხვა

პერორალური ანტიფსიქოზური მედიკამენტით მკურნალობის შედარებისას?
2.1.2

მეორადი კლინიკური კთხვები
პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე, როდესაც საწყისი
პერორალური

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით

მკურნალობა

ნაწილობრივ

ეფექტურია, რა არის მკურნალობის ყველაზე ეფექტური სტრატეგია და როდის
იღებთ გადაწყვეტილებას შეცვალოთ საწყისი მკურნალობა?
2.1.3ა

პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე რომელიმე ფაქტორი
(პაციენტთა

პოპულაციის

ჩათვლით)

განსაზღვრავს

საწყის

ანტიფსიქოზურ

მკურნალობაზე რეაგირების ხასიათს და ხარისხს?
2.1.4ა

პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე როგორი უნდა იყოს
საწყისი ანტიფსიქოზური მკურნალობის დოზა/ხანგრძლივობა (და სადაც საჭიროა
სიხშირე)?

2.2.1

როდესაც არანამკურნალევი პაციენტები მკურნალობას იწყებენ ანტიფსიქოზური
მედიკამენტებით, საჭიროა თუ არა შედარებით დაბალი დოზები

თერაპიული

რეაგირებისთვის?
2.2.2

პირველი

ეპიზოდის

დროს

ან

შიზოფრენიის

ადრეულ

ეტაპზე

რომელია

მკურნალობის ყველაზე შესაფერისი სტრატეგია ანტიფსიქოზური მედიკამენტების
ცნობილი გვერდითი ეფექტების მართვისთვის?
2.2.3

პირველი

ეპიზოდის

დროს

ან

შიზოფრენიის

ადრეულ

ეტაპზე

რომელია

მკურნალობის ყველაზე შესაფერისი სტრატეგია თუ ანტიფსიქოზური პრეპარატი
ეფექტურია მაგრამ ძნელად გადაიტანება?
2.2.4

პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე ანტიფსიქოზური
მედიკამენტებით მკურნალობის დაწყებამდე, რომელი ბაზისური გამოკვლევები
უნდა ჩატარდეს?
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საწყისი მკურნალობა ( National Institute for Health & Clinical Excellence)
მკურნალობის და მართვის სქემა, როდესაც პიროვნება პირველად ექცევა სერვისების ყურადღების ცენტრში კლინიკური სურათით, რომელიც
სავარაუდოდ შიზოფრენიის დიაგნოზზე მიუთითებს

თერაპიული რეაგირების პრედიქტორები
კლინიკური
პოპულაცია

პირველი ეპიზოდი ან
შიზოფრენიის ადრეული
ეტაპი

2.1.3ა/ბ

შიზოფრენიის მკურნალობა
ფარმაკოთერაპია/ფსიქოთერაპია

შეფასება

პაციენტები,

2.1.1ა/ბ

რომლებიც

2.2.4

საჭიროებენ

2.3.2

მკურნალობა
ს

დოზა/
ხანგრძლივობა/
ფორმატი
2.1.4.ა/ბ
2.2.1
2.3.1

მკურნალობის
გვერდითი ეფექტი

- გლობალური მდგომარეობა
(გამწვავების ჩათვლით)
- მკურნალობის გამოსავალი
- ფსიქიკური სტატუსი
- ფსიქოსოციალური
ფუნქციონირება
- ქცევა
- სერვისებში ჩართვა
- ცხოვრების ხარისხი
- მკურნალობის მიღება
(მკურნალობით
კმაყოფილება/სუბიექტური
კეთილდღეობა/მკურნალობის
რეჟიმის დაცვა)

ავადობა და/ან
სიკვდილიანო
ბა
(სუიციდი და
ბუნებრივი
მიზეზი)

1.1.1

ადრეული ინტერვენციის
სერვისები

ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტი,
წონის მატება, სედაცია, გადაღლა,
სექსუალური დისფუნქცია,
დიაბეტი/გლუკოზის ჰომეოსტაზის
დარღვევა, პროლაქტინის მომატება,
კარდიოტოქსიკურობა, სუიციდი,
დეპრესია

მკურნალობა ნაწილობრივ
ეფექტურია

2.1.2
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საწყისი მკურნალობა ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციით
პირველადი კლინიკური კითხვები
2.1.1ბ

პირველი

ეპიზოდის

დროს

ან

შიზოფრენიის

ადრეულ

ეტაპზე

მკურნალობის

დაწყებისას რა არის ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის უპირატესობა
და წინააღმდეგ ჩვენება?
მეორადი კლინიკური კთხვები
2.1.3ბ

პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე რომელიმე ფაქტორი
(პაციენტთა

პოპულაციის

ჩათვლით),

განსაზღვრავს

საწყის

ფსიქოლოგიურ

/ფსიქოსოციალურ ინტერვენციაზე რეაგირების ხასიათს და ხარისხს?
2.1.4ბ

პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე რა უნდა იყოს საწყისი
ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის ინტენსივობა/ხანგრძლივობა (და
სადაც საჭიროა სიხშირე)?

2.3.1

პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე რომელია კონკრეტული
ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური

ინტერვენციის ყველაზე ეფექტური ფორმატი

(მაგალითად ჯგუფური თუ ინდივიდუალური)?
2.3.2

პირველი ეპიზოდის დროს ან შიზოფრენიის ადრეულ ეტაპზე აქვს რამე უპირატესობა
კონკრეტული ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის და ანტიფსიქოზური
მედიკამენტებით მკურნალობის კომბინაციას ( ერთდროულად ან მიყოლებით)?
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მწვავე ფაზის მკურნალობა ( National Institute for Health & Clinical Excellence)
შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის მკურნალობა და მართვა

თერაპიული რეაგირების პრედიქტორები
კლინიკური
პოპულაცია

პაციენტები შიზოფრენიის
მწვავე შეტევით
ან გამწვავებით

3.1.3ა/ბ

შიზოფრენიის მკურნალობა
ფარმაკოთერაპია/ფსიქოთერაპია

შეფასება

პაციენტები,

3.1.1ა/ბ

რომლებიც

3.2.3/5

საჭიროებენ

3.3.2

მკურნალობას

დოზა/
ხანგრძლივობა/
ფორმატი
3.1.4.ა/ბ
3.2.1

მკურნალობის

3.2.2

გვერდითი ეფექტი

- გლობალური მდგომარეობა
(გამწვავების ჩათვლით)
- მკურნალობის გამოსავალი
- ფსიქიკური სტატუსი
- ფსიქოსოციალური
ფუნქციონირება
- ქცევა
- სერვისებში ჩართვა
- ცხოვრების ხარისხი
- მკურნალობის მიღება
(მკურნალობით
კმაყოფილება/სუბიექტური
კეთილდღეობა/მკურნალობის
რეჟიმის დაცვა)

ავადობა და/ან
სიკვდილიანობა
(სუიციდი და
ბუნებრივი
მიზეზი)

3.3.1

ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტი,
წონის მატება, სედაცია, გადაღლა,
სექსუალური დისფუნქცია,
დიაბეტი/გლუკოზის ჰომეოსტაზის
დარღვევა, პროლაქტინის მომატება,
კარდიოტოქსიკურობა, სუიციდი,
დეპრესია

მკურნალობა ნაწილობრივ
ეფექტურია

3.1.2
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მწვავე ფაზის მკურნალობა ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით
პირველადი კლინიკური კითხვები
3.1.1ა

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს, რა უპირატესობა და წინააღმდეგ
ჩვენება

აქვს

პერორალური

მკურნალობას

სხვადასხვა

ანტიფსიქოზური
პერორალური

მედიკამენტებით

ანტიფსიქოზური

ხანგრძლივ

მედიკამენტით

მკურნალობის შედარებისას?
მეორადი კლინიკური კთხვები
3.1.2

შიზოფრენიის

მწვავე

ანტიფსიქოზური

შეტევის

ან

მედიკამენტებით

რეციდივის
მკურნალობა

დროს,

როდესაც

ნაწილობრივ

პერორალური

ეფექტურია

ან

არაეფექტური, რა არის მკურნალობის ყველაზე ეფექტური სტრატეგია და როდის იღებთ
გადაწყვეტილებას შეცვალოთ მკურნალობა?
3.1.3ა

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს რომელიმე ფაქტორი (პაციენტთა
პოპულაციის

ჩათვლით)

განსაზღვრავს

საწყის

ანტიფსიქოზურ

მკურნალობაზე

რეაგირების ხასიათს და ხარისხს?
3.1.4ა

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს, როგორი უნდა იყოს საწყისი
ანტიფსიქოზური მკურნალობის დოზა/ხანგრძლივობა (და სადაც საჭიროა სიხშირე)?

3.2.1

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს, რომელია ანტიფსიქოზური
მედიკამენტების ოპტიმალური დოზები (მაგალითად ქლორპრომაზინის ეკვივალენტი,
მგ/დღე

ტიპური

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებისთვის

და

მეორე

თაობის

პრეპარატებისთვის )?
3.2.2

აქვს თუ არა დოზის სწრაფ ესკალაციას ან შედარებით მაღალი დოზის გამოყენებას
უპირატესობა თერაპიული რეაგირების ხარისხზე ან შეტევის მიმდინარეობაზე?

3.2.3

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს რომელია მკურნალობის ყველაზე
შესაფერისი

სტრატეგია

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტების

ცნობილი

გვერდითი

ეფექტების მართვისთვის?
3.2.4

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს რომელია მკურნალობის ყველაზე
შესაფერისი სტრატეგია, თუ ანტიფსიქოზური პრეპარატი ეფექტურია მაგრამ ძნელად
გადაიტანება?

3.2.5

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს რომელი ბაზისური გამოკვლევები
უნდა ჩატარდეს სანამ ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობა დაიწყება?
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მწვავე ფაზის მკურნალობა ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციით
პირველადი კლინიკური კითხვები
3.1.1ბ

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს რა არის ფსიქოლოგიური/
ფსიქოსოციალური ინტერვენციის უპირატესობა და წინააღმდეგ ჩვენება?
მეორადი კლინიკური კთხვები

3.1.3ბ

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს რომელიმე ფაქტორი (პაციენტთა
პოპულაციის

ჩათვლით),

განსაზღვრავს

საწყის

ფსიქოლოგიურ/ფსიქოსოციალურ

ინტერვენციაზე რეაგირების ხასიათს და ხარისხს?
3.1.4ბ

შიზოფრენიის მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს, როგორი უნდა იყოს საწყისი
ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის ინტენსივობა/ხანგრძლივობა (და
სადაც საჭიროა სიხშირე)?

3.3.1

შიზოფრენიის

მწვავე

შეტევის

ან

რეციდივის

ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის

დროს

რომელია

კონკრეტული

ყველაზე ეფექტური ფორმატი

(მაგალითად ჯგუფური თუ ინდივიდუალური)?
3.3.2

შიზოფრენიის

მწვავე

შეტევის

ან

რეციდივის

დროს

აქვს

რამე

უპირატესობა

კონკრეტული ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის და ანტიფსიქოზური
მედიკამენტებით მკურნალობის კომბინაციას ( ერთდროულად ან მიყოლებით)?
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სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიის მქონე პირთა გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა
შიზოფრენიის ხანგრძლივი მკურნალობა და მართვა ( National Institute for Health & Clinical Excellence)

ხანგრძლივი რემისიის პრედიქტორები
კლინიკური
პოპულაცია

4.1.3ა

შიზოფრენიის მკურნალობა
ფარმაკოთერაპია/ფსიქოთერაპია

პაციენტები შიზოფრენიის
სტაბილიზაციის
შეფასება
ფაზაში

4.1.4.ა/ბ
4.2.1

პაციენტები

4.1.1ა/ბ

სტაბილიზაციის

4.2.1

ფაზაში

4.3.2

დოზა/
ხანგრძლივობა/
ფორმატი

4.3.1

- გლობალური მდგომარეობა
(გამწვავების ჩათვლით)
- ფსიქოსოციალური
ფუნქციონირება
- ქცევა
- სერვისებში ჩართვა
- ცხოვრების ხარისხი
- მკურნალობის მიღება
(მკურნალობით
კმაყოფილება/სუბიექტური
კეთილდღეობა/მკურნალობის
რეჟიმის დაცვა)

ავადობის და/ან
სიკვდილიანობის
შემცირება
(სუიციდი და
ბუნებრივი
მიზეზი)

მკურნალობის
გვერდითი ეფექტი

პაციენტები
თანმხლები
დეპრესიით

4.2.3
4.3.3

ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტი,
წონის მატება, სედაცია, გადაღლა,
სექსუალური დისფუნქცია,
დიაბეტი/გლუკოზის ჰომეოსტაზის
დარღვევა, პროლაქტინის მომატება,
კარდიოტოქსიკურობა, სუიციდი,
დეპრესია
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სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიის მქონე პირთა გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა

ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით

პირველადი კლინიკური კითხვები
4.1.1ა

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას რა უპირატესობა და
წინააღმდეგ

ჩვენება

მკურნალობას

აქვს

პერორალური

ანტიფსიქოზური

სხვადასხვა

პერორალური

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით
მედიკამენტით

ხანგრძლივ

მკურნალობის

შედარებისას?
4.2.1

სტაბილიზაციის ფაზაში

შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას რომელიმე დეპო- ან

გახანგრძლივებული მოქმედების ანტიფსიქოზური პრეპარატი ამცირებს გამწვავების რისკს?
მეორადი კლინიკური კთხვები
4.1.3ა

შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას სტაბილიზაციის ფაზაში

რომელიმე ფაქტორი

(პაციენტთა პოპულაციის ჩათვლით), განსაზღვრავს ხანგრძლივ, მყარ რემისიას?
4.1.4ა

შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას სტაბილიზაციის ფაზაში, როგორი უნდა იყოს
ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობის დოზა/ხანგრძლივობა (და სადაც საჭიროა
სიხშირე)?

4.1.5ა

პაციენტისთვის სტაბილიზაციის ფაზაში რამდენად მისაღებია ანტიფსიქოზური პრეპარატებით
მკურნალობა?

4.2.1

სტაბილიზაციის ფაზაში, პაციენტის გამწვავების პრევენციისთვის, რა ხანგრძლივობით უნდა
დაინიშნოს ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობა?

4.2.2

სტაბილიზაციის ფაზაში მყოფი პაციენტი, რომელიც ხანგრძლივად ღებულობდა ანტიფსიქოზურ
მედიკამენტებს,

უპირატესობას

ანიჭებს

დეპო/გახანგრძლივებული

მოქმედების

თუ

პერორალურ პრეპარატებს?
4.2.3

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიით დაავადებულ პირთა მკურნალობისას, რომელთაც ასევე
დეპრესია

აღენიშნებათ,

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით

მკურნალობა

აუმჯობესებს

თერაპიულ ეფექტს?
4.2.4

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიით დაავადებულ პირთა მკურნალობისას, რომელიმე
ანტიფსიქოზური მედიკამენტით მკურნალობა აუმჯობესებს კოგნიტურ ფუნქციებს?

4.2.5

სტაბილიზაციის ფაზაში პაციენტის მკურნალობისას, არსებობს კონკრეტული ანტიფსიქოზური
პრეპარატი, რომლის გამოყენება ამცირებს მოგვიანებითი დისკინეზიის განვითარების რისკს?

4.2.6

სტაბილიზაციის
მედიკამენტის

ფაზაში

პაციენტის

ერთდროულად

მკურნალობისას

გამოყენება

ზრდის

ორი

ან

მეტი

ანტიფსიქოზური

მკურნალობასთან

დაკავშირებული
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გართულების რისკს?
4.2.7

სტაბილიზაციის

ფაზაში

პაციენტის

მკურნალობისას,

რომელია

მკურნალობის

ყველაზე

შესაფერისი სტრატეგია ანტიფსიქოზური მედიკამენტების ცნობილი გვერდითი ეფექტების
მართვისთვის?
4.2.8

სტაბილიზაციის
შესაფერისი

ფაზაში

სტრატეგია,

პაციენტის
თუ

მკურნალობისას,

ანტიფსიქოზური

რომელია

პრეპარატი

მკურნალობის

ეფექტურია

მაგრამ

ყველაზე
ძნელად

გადაიტანება?

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიის მქონე პირთა გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა
ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციით

პირველადი კლინიკური კითხვები
4.1.1ბ

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას რა უპირატესობა და
წინააღმდეგ ჩვენება აქვს ფსიქოლოგიურ/ფსიქოსოციალურ ინტერვენციას?
მეორადი კლინიკური კთხვები

4.1.4ბ

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას როგორი უნდა იყოს
ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის ინტენსივობა/ხანგრძლივობა (და სადაც
საჭიროა სიხშირე)?

4.3.1

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას რომელია კონკრეტული
ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის ყველაზე ეფექტური ფორმატი (მაგალითად
ჯგუფური თუ ინდივიდუალური)?

4.3.2

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას აქვს რამე უპირატესობა
კონკრეტული

ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური

ინტერვენციის

და

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით მკურნალობის კომბინაციას ( ერთდროულად ან მიყოლებით)?
4.3.3

სტაბილიზაციის ფაზაში შიზოფრენიით დაავადებულ პირთა მკურნალობისას, როემლთაც ასევე
დეპრესია

აღენიშნებათ,

რომელიმე

ფსიქოლოგიური/

ფსიქოსოციალური

ინტერვენცია

აუმჯობესებს თერაპიულ ეფექტს?
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შიზოფრენიის მქონე იმ პირთა გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა, რომელთა დაავადება რეზისტენტულია მკურნალობისადმი
შიზოფრენიის ხანგრძლივი მკურნალობა და მართვა ( National Institute for Health & Clinical Excellence)

რეზისტენტობის პრედიქტორები
კლინიკური
პოპულაცია

მკურნალობისადმი
რეზისტენტული
შიზოფრენიის
მქონე პაციენტები

4.1.3ა

შიზოფრენიის მკურნალობა
ფარმაკოთერაპია/ფსიქოთერაპია
პაციენტები,

შეფასება

რომელთა

5.1.1ა/ბ

დაავადება

5.1.2

რეზისტენტულია

5.2.4/6/7

მკურნალობისადმი

5.1.4.ა/ბ
5.2.1

დოზა/
ხანგრძლივობა/
ფორმატი

- სიკვდილიანობა (სუიციდი და
ბუნებრივი მიზეზი)
-გლობალური მდგომარეობა
(გამწვავების ჩათვლით)
- ფსიქოსოციალური
ფუნქციონირება
-ფსიქიკური სტატუსი
- ქცევა
- სერვისებში ჩართვა
- ცხოვრების ხარისხი
- მკურნალობის მიღება
(მკურნალობით
კმაყოფილება/სუბიექტური
კეთილდღეობა/მკურნალობის
რეჟიმის დაცვა)

ავადობა და/ან
სიკვდილიანობა
(სუიციდი და
ბუნებრივი
მიზეზი)

გაძლიერება
პაციენტები

მკურნალობის

თანმხლები
დეპრესიით

5.2.3
5.3.3

გვერდითი ეფექტი
5.2.2

ექსტრაპირამიდული გვერდითი ეფექტი,
წონის მატება, სედაცია, გადაღლა,
სექსუალური დისფუნქცია,
დიაბეტი/გლუკოზის ჰომეოსტაზის
დარღვევა, პროლაქტინის მომატება,
კარდიოტოქსიკურობა, სუიციდი,
დეპრესია
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შიზოფრენიის მქონე იმ პირთა გამოჯანმრთელების ხელშეწყობა, რომელთა დაავადება
რეზისტენტულია მკურნალობისადმი

პირველადი კლინიკური კითხვები
5.1.1ა

პაციენტთათვის,
უპირატესობა

რომელთა

და

დაავადება

წინააღმდეგ

რეზისტენტულია

ჩვენება

აქვს

მკურნალობისადმი

პერორალური

რა

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით ხანგრძლივ მკურნალობას სხვადასხვა პერორალური ანტიფსიქოზური
მედიკამენტით მკურნალობის შედარებისას?
5.2.1

მკურნალობისადმი

რეზისტენტული

შიზოფრენიის

მქონე

ხანგრძლივად ღებულობდა ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს,

პაციენტი,

რომელიც

უპირატესობას ანიჭებს

დეპო/გახანგრძლივებული მოქმედების თუ პერორალურ პრეპარატებს?
5.2.2

კლოზაპინით მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა
მკურნალობისას, კლოზაპინის გაძლიერება სხვა ანტიფსიქოზური მედიკამენტით
აუმჯობესებს თერაპიულ ეფექტს?
მეორადი კლინიკური კთხვები

5.1.2

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას,
როდის ხდება ანტიფსიქოზური მედიკამენტის შეცვლის გადაწყვეტილების მიღება?

5.1.3ა

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას,
რომელიმე

ფაქტორი

(პაციენტთა

პოპულაციის

ჩათვლით)

განაპირობებს

ანტიფსიქოზური მედიკამენტებისადმი რეზისტენტობას?
5.1.4ა

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას,
როგორი

უნდა

იყოს

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით

მკურნალობის

დოზა/ხანგრძლივობა ( და სადაც საჭიროა სიხშირე)?
5.2.1

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას,
იძლევა თუ არა ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მაღალი (მეგა) დოზები თერაპიულ
უპირატესობას სტანდარტულ (რეკომენდებულ) დოზებთან შედარებით?

5.2.2

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პირთა მკურნალობისას,
კლოზაპინი უფრო ეფექტურია სხვა ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებთან შედარებით?

5.2.3

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა მკურნალობისას,
რომელთაც

ასევე

დეპრესია

აღენიშნებათ,

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტებით
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მკურნალობა აუმჯობესებს თერაპიულ ეფექტს?
5.2.4

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა მკურნალობისას,
რომელთაც მყარი ნეგატიური სიმპტომატიკა აქვთ,

რომელიმე ანტიფსიქოზური

მედიკამენტით მკურნალობა აუმჯობესებს თერაპიულ ეფექტს?
5.2.5

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა მკურნალობისას,
რომელთაც აღენიშნებათ გაღიზიანების, მტრული დამოკიდებულების და აგრესიის
მყარი

სიმპტომები,

რომელიმე

ანტიფსიქოზური

მედიკამენტით

მკურნალობა

აუმჯობესებს თერაპიულ ეფექტს?
5.2.6

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა მკურნალობისას,
რომელიმე ანტიფსიქოზური მედიკამენტით მკურნალობა აუმჯობესებს კოგნიტურ
ფუნქციებს?

5.2.7

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა მკურნალობისას,
ორი ან მეტი ანტიფსიქოზური მედიკამენტის ერთდროულად გამოყენება ზრდის
მკურნალობასთან დაკავშირებული გართულების რისკს?
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შიზოფრენიის

მქონე

იმ

პირთა

გამოჯანმრთელების

ხელშეწყობა

ფსიქოლოგიური/

ფსიქოსოციალური ინტერვენციით, რომელთა დაავადება რეზისტენტულია მკურნალობისადმი

პირველადი კლინიკური კითხვები
5.1.1ბ

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა მკურნალობისას,
რა უპირატესობა და წინააღმდეგ ჩვენება აქვს ფსიქოლოგიურ/ფსიქოსოციალურ
ინტერვენციას?
მეორადი კლინიკური კთხვები

5.1.4ბ

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა მკურნალობისას,
როგორი უნდა იყოს ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენციის ინტენსივობა/
ხანგრძლივობა (და სადაც საჭიროა სიხშირე)?

5.3.3

მკურნალობისადმი რეზისტენტული შიზოფრენიის მქონე პაციენტთა მკურნალობისას,
რომელთაც

ასევე

დეპრესია

აღენიშნებათ,

რომელიმე

ფსიქოლოგიური/

ფსიქოსოციალური ინტერვენცია აუმჯობესებს თერაპიულ ეფექტს?
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დანართი 2
პაციენტის სახელი და გვარი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
გამოკვლევის თარიღი –––––––––––––––––––––––

ფსიქიატრიული შეფასების მოკლე შკალა (BPRS)
Overall JE, Gorham DR
შეიტანეთ ქულა, რომელიც ყველაზე საუკეთესოდ შეესაბამება პაციენტის მდგომარეობის
აღწერას: 0=არ აღინიშნება, 1=ძლიერ სუსტი, 2=სუსტი, 3=საშუალო, 4=ზომიერი სიღრმის,
5=ღრმა, 6=უკიდურესად ღრმა.

1; 2;3;4;5;6;

1. სომატური ჩივილები
პაციენტის

ფიზიკურ

ჯანმრთელობასთან

დაკავშირებული

იპიქონდრიული

ჩივილები.

შეაფასეთ საკუთარ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე პაციენტის შეხედულება, მიუხედავად იმისა,
არსებობს თუ არა ამ ჩივილების რეალური საფუძველი.
2. შფოთვა

1; 2;3;4;5;6;

პაციენტის გადაჭარბებული ღელვა, წუხილი ან შიში აწმყოსა და/ან მომავალზე. შეაფასეთ
პაციენტის განცდები მხოლოდ მისი ნათქვამის საფუძველზე. დასკვნა არ გააკეთოთ შფოთვის
ფიზიკური ნიშნების, ან ნევროტული დაცვითი მექანიზმების საფუძველზე.
3. ემოციური დეფიციტი

1; 2;3;4;5;6;

პაციენტის ემოციური დეფიციტი გარემოს, ინტერვიუს ან ინტერვიუერის მიმართ. პაციენტის
სუსტი ემოციური კავშირის მიხედვით შეაფასეთ იზოლაცია.
4. კონცეპტუალური დეზორგანიზაცია

1; 2;3;4;5;6;

პაციენტის წყვეტილი აზროვნება და/ან დეზორგანიზაციის ხარისხი. შეფასება მოახდინეთ
პაციენტის მეტყველების საფუძველზე. მისი ფუნქციონირების ხარისხზე დასკვნას ნუ
გააკეთებთ პაციენტის შეხედულების მიხედვით.
5. დანაშაულის განცდა

1; 2;3;4;5;6;

პაციენტის გადაჭარბებული წუხილი ან სინანულის განცდა წარსულში ჩადენილი საქციელის
გამო. შეაფასეთ პაციენტის დანაშაულის სუბიექტური განცდა, რომელსაც ის ემოციურად
გადმოგვცემს. დასკვნას ნუ გააკეთებთ პაციენტის დეპრესიის, შფოთვის ან ნევროტული
დაცვითი ქცევის მიხედვით.
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1; 2;3;4;5;6;

6. დაძაბულობა
პაციენტის

„ნევროტული„

დაძაბულობა,

რომელიც

ფიზიკურად

ვლინდება

სხეულის

პოზით, გამომეტყველებით, მოუსვენრობით ან სხვადასხვა მოძრაობებით. დაძაბულობა
ფასდება მხოლოდ ფიზიკური ნიშნების და მოტორული ქცევის საფუძველზე და არა,
დაძაბულობის სუბიექტური განცდით, რომელსაც თავად პაციენტი აღნიშნავს.

1; 2; 3;4;5;6;

7. მანერულობა და პოზა

ფსიქიკური პრობლემის მქონე ზოგიერთი პაციენტის არაბუნებრივი პოზა და უჩვეულო
მოტორული აქტივობა, რითაც იგი ნორმალური ადამიანისგან განასხვავდება. შეაფასეთ
მხოლოდ პათოლოგიური მოძრაობები. აქ არ შეაფასოთ მოტორული აქტივობის რაოდენობრივი
მატება.

1; 2; 3;4;5;6;

8. გრანდიოზულობის (განდიდების) განცდა

პაციენტის გადაჭარბებული თვითშეფასება, მისი რწმენა განსაკუთრებულ შესაძლებლობებსა ან
ძალაუფლებაში. შეაფასეთ საკუთარ თავზე პაცენტის გამონათქვამების და არა იმის მიხედვით,
თუ როგორ უჭირავს მას თავი ინტერვიუს პროცესში.

1; 2; 3; 4;5;6;

9. დეპრესიული გუნებ-განწყობა

პაციენტის სევდიანობა, სასოწარკვეთილება. შეაფასეთ მისი პესიმისტური გამონათქვამების
და

არა

პაციენტის

მოძრაობების

შენელების,

ან

დეპრესიული/სომატური

ჩივილების

მიხედვით.

1; 2; 3;4;5;6;

10. ნეგატიური განწყობილება

პაციენტის გაბოროტება, სიძულვილი, აგრესიულობა, ზიზღი სხვა ადამიანების მიმართ.
შეაფასეთ მხოლოდ პაციენტის გამონათქვამები იმის შესახებ, თუ რას გძნობს ის, ან როგორ
ექცევა სხვებს.

არ გააკეთოთ დასკვნა პაციენტის ნეგატიური განწყობის შესახებ მისი

ნევროტული ქცევების, შფოთვის ან სომატური ჩივილების საფუძველზე. (ინტერვიუერის
მიმართ დამოკიდებულება შეაფასეთ გრაფაში `თანამშრომლობის არქონა~).

1; 2;3;4;5;6;

11. ეჭვიანობა

პაციენტის (ბოდვითი) აზრები, რომ სხვებს მის მიმართ ცუდი განზრახვა ან ბოროტი
ჩანაფიქრი

აქვთ

(ან

წარსულში

ჰქონიათ).

შეაფასეთ,

მხოლოდ

პაციენტის

მიერ

გამოთქმული ეჭვები და არა მისი წუხილი წარსული ან ამჟამინდელი სიტუაციის გამო.
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1; 2;3;4;5;6;

12. ჰალუცინაციური ქცევა

აღქმა, რომელიც არ შეესაბამება არსებულ გარეთა (ექსტერნალური) სტიმულს. შეაფსეთ
მხოლოდ ის განცდა, რომელსაც პაციენტი აღწერს ნორმალური ადამიანების წარმოსახვისგან
აშკარად განსხვავებულ ფენომენად, რომელიც მას ბოლო კვირის განმავლობაში აღენიშნება.

1; 2;3;4;5;6;

13. მოტორული შეფერხება

პაციენტის ენერგიის დაქვეითება, რაც ვლინდება მის შენელებულ ქცევაში. შეაფასეთ
მხოლოდ პაციენტზე დაკვირვების და არა პაციენტის საკუთარი ენერგიის დონის შესახებ
შეხედულების საფუძველზე.

1; 2;3;4;5;6;

14. თანამშრომლობის არქონა
პაციენტის

შეწინააღმდეგება,

გაღიზიანება,

განაწყენება

ინტერვიუერისადმი

და

თანამშრომლობის ნაკლებობა. შეაფასეთ ინტერვიუსადმი პაციენტის დამოკიდებულების და
მისი პასუხების საფუძველზე; არ შეაფასოთ ინტერვიუს გარეთ გამღზიანებლობა და
თანამშრომლობის არქონა.

1; 2;3;4;5;6;

15. უჩვეულო აზრები

პაციენტის უჩვეულო, ოდიოზური, უცნაური ან ექსცენტრიული აზრები. შეაფასეთ მხოლოდ
უცნაურობის ხარსიხი და არა აზროვნების პროცესის დეზორგანიზაციის ხარისხი.

1; 2;3;4;5;6;

16. ემოციური გასადავება
პაციენტის

ემოციური

გამოხატულების

დაქვეითება,

ადექვატური

ემოციურობის

და

ემოციური ურთიერთობების თავლსაჩინო დეფიციტი.

1; 2;3;4;5;6;

17. აგზნება
პაციენტის

აწეული

გამღიზიანებლობა,

აჟიტაცია,

მომატებული

რეაგირება

გარეგან

ფაქტორებზე.

18. დეზორიენტაცია

1; 2;3;4;5;6;

პაციენტის ადეკვატური ორიენტაციის არქონა ადგილში, დროში, გარემოში და საკუთარ
ვინაობაში.
147

დანართი 3

სოციალური ფუნქციონირების გლობალური (ზოგადი) შეფასება
კლინიცისტი აფასებს დროის გარკვეულ მონაკვეთში პიროვნების ფუნქციონირების
სრულ/უმაღლეს დონეს. ეს ინფორმაცია სასარგებლოა მკურნალობის დაგეგმვის, მისი
ზემოქმედების ხარისხისა და შედეგების წინასწარი განსაზღვრისთვის.
ფუნქციონირების უმაღლესი დონე განისაზღვრება ფუნქციონირების გლობალური შეფასების
სკალით (GLOBAL ASSESSMENT OF FUNCTIONING (GAF) SCALE) კერძოდ, GAF სკალა შესაძლებელია
სასარგებლო
იყოს
გარკვეულ
ვადებში
ინდივიდის
კლინიკური
მდგომარეობის
პროგრესისთვის თვალის მისადევნებლად. GAF სკალა შეიძლება იყოს განხილული მხოლოდ
ფსიქოლოგიური, სოციალური და პროფესიული (შრომითი) ფუნქციონირების ჭრილში.
ინსტრუქციის თანახმად, სკალა არ მოიცავს ფიზიკური ან გარემო (ეგზოგენური) ფაქტორებით
გამოწვეულ დარღვევებს. უმეტეს შემხვევაში, GAF სკალის შეფასებები ეხება მიმდინარე
პერიოდს (ე.ი. ფუნქციონირების დონე განისაზღვრება შეფასების პერიოდისთვის), ვინაიდან,
მიმდინარე

პერიოდში

ფუნქციონირების

შეფასება

ასახავს/გამოავლენს

მოვლისა

და

მკურნალობის საჭიროებებს. ზოგ შემთხვევაში სასარგებლოა GAF სკალის შეფასების წარმოება
როგორც პაციენტის მიღებისას, ასევე მისი გაწერისას. ეს სკალა ასევე შესაძლებელია
გამოყენებულ

იქნას

დროის

სხვა

შუალედშიც

(მაგალითად,

თუ

გვინდა

გავიგოთ

ფუნქციონირების უმაღლესი დონე მიმდინარე წლის ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე).
სკალა _ ფუნქციონირების გლობალური შეფასების სკალა (ფგშს) _ (GLOBAL ASSESSMENT OF
FUNCTIONING

(GAF)

SCALE)

განიხილავს

ფსიქოლოგიურ,

სოციალურ

და

პროფესიულ

ფუნქციონირებას ჰიპოთეზური კონტინიუუმის, ფსიქიკური ჯანმრთელობა/ავადმყოფობის
მიხედვით. იგი არ მოიცავს ფიზიკური და ცხოვრებისეული გარემოებებით გამოწვეულ
შეზღუდვებს.
კოდი
100

91
90









81





ფუნქციონირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სხვადასხვა
(მრაფალფეროვან, ფართო სპექტრის) საქმიანობებში;
ცხოვრებისეულ პრობლემებზე კონტროლს არასოდეს კარგავს;
ბევრი კარგი თვისების გამო ყოველთვის მისაღებია საზოგადოებისთვის;
არავითარი სიმპტომი.
არავითარი ან მინიმალურად გამოხატული სიმპტომები (ვთქვათ,
მსუბუქი შფოთვა გამოცდის წინ);
წარმატებები ყველა სფეროში;
სხვადასხვა (ფართო წრის) ღონისძიებებით დაინტერესება და მათში
ჩართვა;
სოციალურად სრულფასოვანი ცხოვრება;
ცხოვრებით კმაყოფილების განცდა;
მხოლოდ ყოველდღიური პრობლემები და საზრუნავი (მაგალითად,
იშვიათი კონფლიქტი/კამათი ოჯახის წევრებთან).
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თუკი რაიმე სიმპტომი არსებობს, იგი ხანმოკლეა და წარმოადგენს რაიმე
ფსიქო-სოციალურ სტრესზე მოსალოდნელ რეაქციას (მაგალითად,
ოჯახური კონფლიქტის შემდეგ რაიმეზე ყურადღების კონცენტრირების
გაძნელება);
უმნიშვნელო გაუარესება სოციალურ სფეროში;
უმნიშვნელო გაუარესება პროფესიონალურ მოღვაწეობაში ან სკოლაში
(მაგალითად, მოსწრების ხანმოკლე გაუარესება).

71
70







61
60






მსუბუქი დარღვევები (მაგალითად, დეპრესიული გუნებ-განწყობა ან
მსუბუქად გამოხატული უძილობა);
ან სიძნელეები სოციალურ სფეროში;
ან სიძნელეები პროფესიულ მოღვაწეობაში ან სკოლაში (მაგალითად,
სკოლის ან სამსახურის უმიზეზო გაცდენები, ან ოჯახიდან რაიმეს
მოპარვა);
საერთო ჯამში მოღვაწეობა (ფუნქციონირება) წარმატებულია;
ზოგიერთი
ღირებული
პიროვნებათშორისი
ურთიერთობები
შენარჩუნებულია.
საშუალო სიმძიმის დარღვევები (მაგალითად, აფექტის/ემოციური
გაღარიბება, გაჭიანურებული მეტყველება, ან პანიკის მოულოდნელი
შეტევები);
ან საშუალო სიმძიმის სიძნელეები სოციალურ სფეროში;
ან საშუალო სიმძიმის სიძნელეები პროფესიულ მოღვაწეობაში
(ფუნქციონირებაში) ან სკოლაში (მაგალითად, ცოტა მეგობარი,
კონფლიქტები თანამშრომლებთან/თანასკოლელებთან).

51
50




41
40





გამოხატული
სიმპტომები
(მაგალითად,
სუიციდური
აზრები,
აკვიატებებთან დაკავშირებული რიტუალები, ხშირი ქურდობები
მაღაზიებში);
ან სხვა სერიოზული დარღვევები სოციალურ და პროფესიულ
სფეროებში, ან სასკოლო ცხოვრებაში (მეგობრების არყოლა, სამსახურში
დამაგრების უნარის არქონა).
დარღვევები სინამდვილის (რეალობის) შეფასებაში და პიროვნებათშორის
ურთიერთობებში
(მაგალითად
ავადმყოფის
საუბარი
ზოგჯერ
არალოგიკური, გაუგებარი ან არაარსებითია);
ან დარღვევები რამოდენიმე სფეროში, ისეთებში, როგორიცაა სამსახური,
სკოლა, ოჯახური ურთიერთობები, მსჯელობა, აზროვნება ან გუნებგანწყობა (მაგალითად, დეპრესიული ავადმყოფი გაურბის მეგობრებს, არ
ზრუნავს ოჯახზე და არ შეუძლია მუშაობა; ბავშვი ხშირად ცემს თავისზე
უმცროსებს, არ უგონებს მშობლებს, აქვს დაბალი მოსწრება სკოლაში).
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ქცევა ძირითადად განპირობებულია ბოდვითი აზროვნებით ან
ჰალუცინაციებით;
ან სერიოზული დარღვევები პიროვნებათშორის ურთიერთობებში ან
მსჯელობის პროცესში (მაგალითად, ინკოჰერენტული აზროვნება, უხეში,
არაადექვატური, უაზრო ქცევა, პაციენტი მთლიანად მოცულია და
შეწუხებულია სუიციდური აზრებით);
ყოფითი
ან
სოციალური
სფეროებიდან
თუნდაც
რომელიმეში
ფუნქციონირების უუნარობა (მაგალითად, ადამიანი მთელ დღეს ატარებს
საწოლში, არ მუშაობს არც სამსახურში და არც სახლში, არ ჰყავს
მეგობრები).
სოციალურად
საშიში
ქცევა
მიმართულია
საკუთარი
თავის,
გარშემომყოფთა ან მატერიალური ფასეულობების/ქონების წინააღმდეგ
(მაგალითად, სუიციდური
მცდელობა სიკვდილის გამოხატული
სურვილის გარეშე, ხშირი ძალადობა, ჩხუბის მოწყობის ხშირი
მცდელობები, მანიაკალური აგზნებები);
ან დროდადრო პირადი ჰიგიენის ნორმების დაუცველობა, ან მისი
დაცვის უნარის არქონა (მაგალითად, სხეულზე ისვამს საკუთარ
განავალს);
ან ურთიერთობის სფეროში უხეში დარღვევები (მაგალითად, სრულიად
გაუგებარი მეტყველება ან სრული დადუმება).
საკუთარი თავისთვის ან სხვებისთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების
გამუდმებული საშიშროება (მაგალითად, გამუდმებული ჩხუბები,
მუშტიკრივი, ახლობლების გალახვა);
ან ელემენტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვის სრული უუნარობა;
ან სერიოზული სუიციდური მცდელობები სიკვდილის გამოხატული
სურვილით.
არაადეკვატური ინფორმაცია.
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უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობების სკალა* (AIMS)
National Institute of Mental Health
პაციენტის სახელი, გვარი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
გამოკვლევის თარიღი –––––––––––––––––––––––––––––
დააკვირდით პაციენტს გამოკვლევამდე ან გამოკლვევის შემდეგ მოსვენების მდგომარეობაში
(მაგ., მოსაცდელ ოთახში).
სკამი, რომელსაც გასინჯვისას გამოიყენებთ, უნდა იყოს მაგარი და მყარი, სახელურების
გარეშე.

პაციენტის გამოკვლევის დამთავრების შემდეგ, თითოეული სიმპტომის სიმძიმე უნდა
შეფასდეს სკალაზე 0 (არ აღინიშნება), 1 (მინიმალურია), 2 (საშუალო სიმძიმისაა), 4 (მძიმეა).

შეეკითხეთ პაციენტს, რაიმე ხომ არ უდევს პირის ღრუში (კანფეტი, ან საღეჭი რეზინი),
თუ კი, სთხოვეთ, გამოიღოს.

ჰკითხეთ პაციენტს, როგორია მისი კბილების მდგომარეობა: ატარებს თუ არა პროთეზს,
ამჟამად თუ აწუხებს კბილები ან პროთეზი?

ჰკითხეთ პაციენტს, თავად თუ უჩივის პირის, სახის, ხელების ან ფეხების უნებლიე
მოძრაობებს. თუ კი, მაშინ სთხოვეთ, აღწეროს – რამდენად აწუხებს ან უშლის რაიმე სახის
საქმიანობაში.

01234

სთხოვეთ პაციენტს, დაჯდეს სკამზე სწორად, ხელები დაიწყოს მუხლებზე და ტერფებით
დაეყრდნოს იატაკს (დააკვირდით ამ პოზაში მთლიანად სხეულის მდგომარეობას).

01234
პაციენტს სთხოვეთ, ხელები ჩამოუშვას, თუ მამაკაცია – მუხლებს შორის და თუ ქალია და
კაბა აცვია, მუხლების გასწვრივ (დააკვირდით ხელებს და სხეულის სხვა ნაწილებს).

01234
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სთხოვეთ პაციენტს, გააღოს პირი (დააკვირდით ენას მოსვენებისას). ეს გააკეთეთ ორჯერ.

01234
სთხოვეთ პაციენტს, ენა გამოყოს (დააკვირდით ენის პათოლოგიურ მოძრაობებს). ეს
გააკეთეთ ორჯერ.

01234
სთხოვეთ პაციენტს, დააკაკუნოს ჯერ მარჯვენა, შემდეგ მარცხენა ხელის ცერით, რაც
შეუძლია

სწრაფად,

10-15

წმ.-ის

განმავლობაში

(დააკვირდით

ამ

დროს

მისი

სახის

გამომეტყველებას და ფეხების მოძრაობას).

01234
მოახრევინეთ და გააშლევინეთ მარჯვენა და მარცხენა მკლავი, რიგ-რიგობით. სთხოვეთ
პაციენტს, ადგეს (დააკვირდით მთელ სხეულს პროფილში).

01234
სთხოვეთ

პაციენტს, მკლავები წინ

ისე

გაიშვიროს, რომ მტევნები

ქვემოთ ჰქონდეს

ჩაშვებული (ამ დროს დააკვირდით მის ტანს, ფეხებს და პირს)ა.

01234
სთხოვეთ პაციენტს, გაიაროს რამდენიმე ნაბიჯი, შემოტრიალდეს და დაბრუნდეს უკან
სკამისკენ (დააკვირდით მის სიარულს და ხელებს). გააკეთეთ ეს ორჯერa.

a.

მოძრაობის გააქტივება.

* Synopsis of psychiatry Behavioral science/Clinical psychiatry. 9-th edition
Harold I. Kaplan, MD and Benjamin J. Sadock, MD p.424.
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დანართი 5

სოციალური უნარ-ჩვევების შეფასების კითხვარი
პაციენტის სახელი, გვარი:
შეფასების თარიღი:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფასების ნომერი: 1

2

3

4

5

შეფასების ჯამური მაჩვენებელი:

კატეგორია 1: ჰიგიენა და თავის მოვლა
არ
შეუძლია
0

აკეთებს
დახმარე
ბით
1

აკეთებს
შეხსენებ
ით
2

აკეთებს
დამოუკი
დებლად
3

არ
შეფასებ
ულა
4

1) ხელის დაბანა
2) ყოველდღიურად კბილების გახეხვა
3) ტანის დაბანა
4) ჰიგიენის დასაცავი საგნების (საპონი, შამპუნი, საპარსი ქაფი,
და სხვა) გამოყენება
5) თმების, წვერის და ფრჩხილების სუფთად და
მოწესრიგებულად შენარჩუნება
6) ტანსაცმლის რეგულარული გამოცვლა
7) საკუთარი ტანსაცმლის მოწესრიგება (გარეცხვა, გაუთოვება,
გახეულის გაკერვა, ღილის მიკერება)
8) სეზონური და სიტუაციის შესაბამისი ტანსაცმლის ჩაცმა
9) მოხმარებული ჭურჭლის გარეცხვა
10) სისუფთავის შენარჩუნება საკუთარ ბინაში/ოთახში (მტვერის
გადაწმენდა, იატაკის დაგვა, ნაგვის გადაყრა)
11) საწოლის რეგულარულად მოწესრიგება (გასწორება,
თეთრეულის გამოცვლა)
12) ჭამის დროს მისაღები ფორმით მოქცევა (დანა-ჩანგლის,
კოვზის, ხელსახოცის გამოყენება, სუფთად ჭამა)
13) საჭმლის გაცხელება
14) მარტივი კერძების მომზადება

ჯამი:
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კატეგორია 2: ჯანმრთელობა

არ
შეუძლია

აკეთებს
დახმარებ
ით

აკეთებს
შეხსენები
თ

აკეთებს
დამოუკიდე
ბლად

არ
შეფასებ
ულა

0

1

2

3

4

1) ნარკოტიკების და/ან ალკოჰოლის მოხმარება-ზე
უარის თქმა
2) სომატური დაავადებების დროს სწორი მოქმედება
3) სქესობრივი ურთიერთობების არასასურველი
შედეგების (გადამდები დაავადებები, ორსულობა)
თავიდან აცილება
4) განსაზღვრა, როდის მიმართოს საკუთარ ექიმს და
შეუთანხმდეს ვიზიტზე
5) ექიმის დანიშნულების დამოუკიდებლად და
სწორად მიღება
6) ექიმისგან მედიკამენტების მოქმედების შესახებ
ინფორმაციის მიღება
7) კრიზისული მდგომარეობის (გამწვავების)
ამოცნობა და ჯანდაცვის სფეროს შესაბამის
სპეციალისტთან დაკავშირება

ჯამი:
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კატეგორია 3: საზოგადოებრივი რესურსებით სარგებლობა

არ
შეუძლია

აკეთებს
დახმარებ
ით

აკეთებს
შეხსენები
თ

აკეთებს
დამოუკიდე
ბლად

არ
შეფასებუ
ლა

0

1

2

3

4

1) საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობა
2) ტელეფონის აპარატით დამოუკიდებლად სარგებლობა
3) ფულის სწორად გამოყენება
4) მაღაზიაში პროდუქტის შეძენა და ხურდის დათვლა
5) შეუძლია ისარგებლოს ფოსტით, ბანკით, საპენსიო
განყოფილებასთან ურთიერთობა და პენსიის აღება
6) შეუძლია პირადობის მოწმობის, პასპორტის
დამოუკიდებლად აღება
7) საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია პოლიციასთან,
სასწრაფო დახმარებასა და სახანძროსთან დაკავშირება
8) დამოუკიდებლად იცავს ხანძრის თავიდან არიდების
ბაზისური მოთხოვნებს (არ ეწევა საწოლში, არ იყენებს
გაქექილ ელექტრულ შნურს და ა.შ. )
9) ზოგადად ერკვევა, თუ რა სახის ქმედება ისჯება
კანონით

ჯამი:
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კატეგორია 4: ინტერპერსონალური უნარ-ჩვევები

ყოველ
თვის

ხშირად

იშვიათა
დ

არასდ
როს

3

2

1

0

1) შეუძლია ელემენტარული ურთიერთობის დამყარება და მარტივ
შეკითხვებზე პასუხის გაცემა
2) შეუძლია მზერითი კონტაქტის დამყარება
3) შეუძლია საუბრის გაბმა
4) აქვს ნაცნობ-მეგობრებთან ურთიერთობა
5) კამათის დროს შეუძლია გააკონტროლოს საკუთარი თავი
6) შეუძლია სხვისთვის დახმარების თხოვნა
7) შეუძლია საკუთარი ემოციების გამოხატვა
8) შეუძლია ამოიცნოს ურთიერთობები, რომლებიც შეიძლება იყოს ზიანის
მომტანი ან საშიში
9) შეუძლია მისთვის საზიანო ქმედებაზე „არა“ -ს თქმა
10) ურთიერთობისას იცავს სოციალურ ნორმებს (შეუძლია სწორი მისალმება და
დამშვიდობება, მადლობის თქმა)

ჯამი:
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