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1. პროტოკოლის დასახელება 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების (გსდ) რისკის შეფასება და მართვა 

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და 

ჩარევები  

ცხრილი №1: პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და მათი კოდები 

 

კლინიკური მდგომარეობანი კოდი - ICD 10 

ათეროსკლეროზი I70 

გულ-სისხლძარღვთა ავადმყოფობა (დაუზუსტებელი) I51.6 

გულ-სისხლძარღვთა ათეროსკლეროზული ავადმყოფობა (აღწერილი 

ასეთი ფორმით) 

I25.0 

 კოდი ICPC-2-R 

ათეროსკლეროზი/პერიფერიული სისხლძარღვების დაავადებანი K92  

გულის იშემიური დაავადება სტენოკარდიით K74  

გულის იშემიური დაავადება სტენოკარდიის გარეშე К76  

სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა სახეები E65 – E68 

პრევენციული პროცედურები ICPC 2 

სისხლის მიმოქცევის სისტემა: დიაგნოსტიკა, სკრინინგი, პრევენცია 

(მათ შორის სკრინინგი, რისკის შეფასება, სწავლება, კონსულტირება) 

K45, K49 

პროვაიდერის ინიციატივა  K64; P64 

არტერიული წნევის გაზომვა K31 

თამბაქოს  მოხმარება P17 

რჩევა თამბაქოს მოხმარებისათვის თავის დანებების შესახებ P45   

3. პრობლემის განმარტება 

გსდ რისკის ფაქტორების კონტროლის მნიშვნელობა: 

ათეროსკლეროზით (ICD - I70) განპირობებული გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და 

განსაკუთრებით გულის იშემიური დაავადება დღესდღეობით ნაადრევი სიკვდილობის 

წამყვან მიზეზად რჩება როგორც მსოფლიოში, ისე საქართველოში. ევროპის განვითარებულ 

ქვეყნებში გსდ სიკვდილობის შემცირების 50% დაკავშირებულია რისკის ფაქტორების 

ცვლილებებთან რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს გსდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგისა და 

კონტროლის გაუმჯობესების ღონისძიებების მნიშვნელობას როგორც პოპულაციურ ისე 
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ინდივიდუალურ დონეზე. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები, 

პრაქტიკული მიდგომის თვალსაზრისით, რისკების კატეგორიების მიხედვით 

კლასიფიცირდება შემდეგ ძირითად ჯგუფებად: 

 არამოდიფიცირებადი რისკის ფაქტორები, 

 ქცევითი რისკის ფაქტორები, 

 ფიზიოლოგიური რისკის ფაქტორები. 

საერთო სიკვდილობაში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ტვირთისა და მათი 

განმაპირობებელი რისკ-ფაქტორების დროული გამოვლენის მნიშვნელობის 

გათვალისწინებით ჯანმრთელ პირთა და ახალი პაციენტების სამედიცინო შემოწმებისას 

აუცილებელია გავრცელებული რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება, შესაბამისი 

სკრინინგული ტესტებით რიგი დაავადებების პრევენცია, ადრეული გამოვლენა  და 

მედიკამენტური მკურნალობა. აღნიშნული რისკ-ფაქტორების   ჩამონათვალი და მათი 

მოდიფიცირებისაკენ მიმართული აქტივობების მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაცია 

მოცემულია ცხრილში №2. 

ცხრილი №2:  გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკ-ფაქტორები და მათი მოდიფიცირების 

მნიშვნელობა 

პრობლემა განმარტება 

თამბაქოს მოწევა 
 მოწევა უმთავრესი მიზეზია სიკვდილობის 50%-ისა, რომელიც შესაძლებელი იყო 

აგვეცილებინა თავიდან. 

 საქართველოში სადღეისოდ თამბაქოს მოიხმარს ქვეყნის მოზრდილი 

მოსახლეობის დაახლოებით 27-39%. მამაკაცებს შორის მწეველია 55%. თბილისში 

ქალებს შორის მწეველობის მატება კატასტროფულია – იგი ბოლო 16 წლის 

განმავლობაში თითქმის 6-ჯერ გაიზარდა და 22%-ს მიაღწია (მ.შ. თამბაქოს 

მოხმარება გაზრდილია ორსულებში). 

 2010 წელს საქართველოში ჩატარებული STEPS კვლევის მიხედვით, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო 18-დან 64 წლამდე ასაკის 6497 მოქალაქემ, აღმოჩნდა, რომ 

ამჟამად თამბაქოს მოხმარების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი თბილისშია (36,5%) 

და შედარებით დაბალი რეგიონებში. ამ მონაცემების მიხედვით უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ ურბანიზაცია წარმოადგენს მოწევის გავრცელების ერთ-ერთ 

რისკ-ფაქტორს. 

 სარწმუნო მეცნიერული მონაცემებით დასტურდება, რომ თამბაქოს მოწევის 

შეწყვეტის ფონზე მცირდება გულის და ფილტვების დაავადებებისა და ინსულტის 

რისკი. 

სიმსუქნე  სიმსუქნე მულტიფაქტორული გენეზის დაავადებაა და ორგანიზმში ცხიმების 

ჭარბად დაგროვებას გულისხმობს, რამაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე.  

 მის განვითარებას საფუძვლად უდევს ორგანიზმის მიერ მიღებულ და დახარჯულ 

ენერგიას შორის ქრონიკული დისბალანსი.  

 ენერგიის ცვლა და ცხიმის დაგროვების ინტენსივობა ბიოლოგიურ (გენეტიკური 

და ჰორმონული), ქცევით, სოციალურ და გარემო (მ.შ. ქრონიკული სტრესი) 

ფაქტორებს შორის რთული ურთიერთქმედებით განისაზღვრება.  

კლასიფიკაცია სხეულის წონის მიხედვით, სხეულის მასის ინდექსის საფუძველზე 

მოზარდები (>18 წლის)  
სხეულის მასის ინდექსი (კგ/მ2) 
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პრობლემა განმარტება 

ნორმაზე დაბალი  <18.5 

ნორმა  18.5-24. 

ჭარბი წონა 25-29.9 

სიმსუქნე  ≥ 30 

კლასი 1 30-34.9 

კლასი 2 35-39.9 

კლასი 3  ≥ 40 

კლასი 4 ≥ 50 

კლასი 5 ≥ 60 

2010 წელს საქართველოში ჩატარებული STEPS კვლევის მიხედვით რესპოდენტთა 

31,4%-ს (მამაკაცთა 36,8% და ქალთა 25,7%) ჭარბი წონა (სმი=25-29,9კგ/მ2) აქვს, 

ხოლო რესპოდენტთა 25,1% (მამაკაცთა 21,8% და ქალთა 28,5%) მსუქანია 

(სმი≥30კგ/მ2).  

არაჯანსაღი კვება  თითოეული საკვები ინგრედიენტის ხანგრძლივი დეფიციტი ან სიჭარბე შეიძლება 

ქრონიკული არაგადამდები  დაავადებების მიზეზი გახდეს.  

ჯანსაღი კვება გულისხმობს შემდეგს:  

• ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების რაოდენობა უნდა იყოს მთლიანად მიღებული 

ენერგიის 10%-ზე ნაკლები, რაც მიიღწევა მათი პოლიუჯერი ცხიმოვანი 

მჟავებით ჩანაცვლებით. 

• ტრანს-უჯერი ცხიმოვანი მჟავები ასევე რაც შეიძლება მცირე რაოდენობით 

უნდა იყოს მიღებული. სასურველია გადამუშავებული საკვების რაოდენობა 

რაციონში არ აღემატებოდეს, მიღებული ბუნებრივი წარმოშობის ენერგიის 

საერთო რაოდენობის 1%-ს. 

• <5 გრ მარილის მიღება დღეში.  

• 30-45 გრ ბოჭკოვანის მიღება დღეში ( ხორბლეულის პროდუქტების, ხილის და 

ბოსტნეულის სახით) 

• 200 გრ ხილის მიღება დღეში (2-3-ჯერზე) 

• 200 გრ ბოსტნეულის მიღება დღეში (2-3-ჯერზე) 

• თევზის მიღება კვირაში მინიმუმ ორჯერ (მათ შორის ერთხელ ცხიმიანი 

თევზის). 

 STEPS კვლევის მიხედვით საქართველოში რესპოდენტთა დიდი უმრავლესობა 

(69,9%) დიეტური რისკის ქვეშაა (მოიხმარს დღეში 5-ზე ნაკლებ ულუფა ხილს 

და/ან ბოსტნეულს). რაც შეეხება დღის გასაშუალოებულ მენიუს, ცალკე აღებულ 

პროდუქტებს შორის მოსახლეობაში ყველაზე მაღალი აღმოჩნდა 

პურპროდუქტების მოხმარება (38%), რძის ნაწარმი-16%, ტკბილეული - 13%, 

ხორცპროდუქტებს მენიუს მხოლოდ 2% უკავია, ხოლო ყველაზე მცირე წილი 

მენიუში თევზეულზე მოდის (1%). 

 არასწორი კვება ხელს უწყობს ათეროსკლეროზისა და გულის იშემიური 
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დაავადების ისეთი კომორბიდული რისკ-ფაქტორების განვითარებას, როგორიცაა 

დისლიპიდემია, არტერიული ჰიპერტენზია, სიმსუქნე და მეორე ტიპის შაქრიანი 

დიაბეტი.  

ფიზიკური 

აქტივობის 

დეფიციტი 

 რეგულარული, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა ამცირებს გულსისხლძარღვთა 

დაავადებების, მეორე ტიპის დიაბეტის, ოსტეოპოროზის, კოლინჯის და სარძევე 

ჯირკვლის კიბოს, სიმსუქნის, ხანდაზმულებში დაცემისა და ფსიქიკური 

დაავადებების რისკს. 

 რეგულარული ფიზიკური ნორმატიული დატვირთვა, ან აერობიკული სასწავლო 

ვარჯიში მნიშვნელოვნად ამცირებს გულსისლძარღვთა დაავადების განვითარების 

რისკს. 

 მოსახლეობის მიერ რეგულარული ვარჯიშის რეჟიმის დაცვის სემთხვევაში 

შესაძლებელი იქნებოდა გულის იშემიური დაავადების შემთხვევების 18%-ით, 

ინსულტის 16%-ით, მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტის 13%-ით, კოლინჯის კიბოს 

19%-ით, სარძევე ჯირკვლის კიბოს 9-12%-ით, ხოლო დეპრესიის სიმპტომების 

10%-ით შემცირება. 

 STEPS კვლევის მიხედვით საქართველოში მოსახლეობის 21,6% აღნიშნავს დაბალ 

ფიზიკურ აქტივობას (ქალების 22,3%  და მამაკაცების 20,9%).  აღნსანიშნავია ისიც, 

რომ მოსახლეობაში ფიზიკური აქტივობის უდიდესი წილი (56,3%) სამუშაოსთან 

დაკავშირებულ აქტივობაზე მოდის. 

 ყველა ასაკის მოზრდილმა ჯანმრთელმა ადამიანმა კვირაში 2.5-5 სთ. უნდა 

დაუთმოს ფიზიკურ აქტივობას ან აერობულ ვარჯიშებს ზომიერი ინტენსივობით.  

 ფიზიკური აქტივობა/აერობული ვარჯიშები უნდა განხორციელდეს დაახლოებით 

10-წუთიანი რაუნდებით და თანაბრად გადანაწილდეს მთელს კვირაზე. ანუ 

კვირაში 4-5 დღე. (რეკომენდაციის ხარისხი IIA)1 

 პაციენტებისათვის, რომლებსაც გადატანილი აქვთ მიოკარდიუმის მწვავე 

ინფარქტი, შუნტირება CABG, კანქვეშა კორონარული ინტერვენცია PCI, აქვთ 

სტაბილური სტენოკარდია, გულის სტაბილური ქრონიკული უკმარისობა, 

აუცილებელია ზომიერი-აქტიური ფიზიკური ვარჯიში კვირაში სამჯერ 30-

წუთიანი რაუნდებით.  

 მჯდომარე ცხოვრების წესის მქონე ადამიანებისთვის მკაცრად რეკომენდებულია 

მსუბუქი-ინტენსივობის ვარჯიშების პროგრამების დაწყება ვარჯიშთან 

დაკავშირებული რისკების შეფასების შემდეგ. IA 

ალკოჰოლის 

ჭარბი მოხმარება 

 ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, ევროპის რეგიონში 

ავადობის ტვირთის დაახლოებით 9% სპირტიანი სასმელების მოხმარებაზე მოდის, 

რაც სხვა რისკის ფაქტორებთან ერთად, განაპირობებს ისეთი დაავადებების 

განვითარებას, როგორიცაა: ღვიძლის ციროზი, ჰიპერტენზია, ინსულტი, გულის 

იშემიური დაავადებები, პანკრეატიტი, კუჭის, ღვიძლის, სწორი ნაწლავის, ხორხის 

სიმსივნეები და  იწვევს ფსიქომოტორული და შემეცნებითი ფუნქციების 

სერიოზულ დარღვევებს. 

 საქართველში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის მონაცემებით, 

ალკოჰოლის მოხმარება მოზრდილ მოსახლეობაში შემდეგნაირია:  

 მცირე ოდენობით მოხმარება (0,25 - <20 გრ/დღე ქალებში და 0,25 - <40გრ/დღე 

მამაკაცებისათვის) – 27,5% 

                                                           
1 რეკომედაციების ხარისხები და მტკიცებულებების დონე იხილეთ დანართი №8 
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 დიდი ოდენობით (>20გრ/დღე ქალებისათვის და >40 გრ/დღე მამაკაცებისათვის) – 

0,5% 

 აღინიშნება ალკოჰოლის  მზარდი მოხმარების ტენდენცია.  

 STEPS კვლევის მიხედვით მიუხედავად იმისა, რომ ალკოჰოლის ყოვლედღიური 

მიღების მაჩვენებელი საქართველოში დაბალია (1,6% ორივე სქესის 

წარმომადგენლებში), აღმოჩნდა რომ ალკოჰოლს ყოველდღიურად ღებულობს 35-

44 წლის მამაკაცთა 3,4% და 55-64 წლის მამაკაცთა 4,7%. 

 ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება უნდა შეიზღუდის მხოლოდ ორ ჭიქამდე 

დღეში (ალკოჰოლის 20 გრ/დღე) მამაკაცებისათვის და ერთი ჭიქა დღეში (10 

გრ/დღე) ქალებისათვის. 

არტერიული 

ჰიპერტენზია 

არტერიული წნევის განმარტება და კლასიფიკაცია  ევროპის კარდიოლოგთა 

საზოგადოების (ESC) მიხედვით: 

კატეგორია  
სისტოლური 

(mmHg) 

 დიასტოლური 

(mmHg) 

ოპტიმალური  <120  და <80 

ნორმა  120-129  და / ან  80-84 

მაღალი ნორმალური  130-13  და / ან  85-89 

სტადია 1 ჰიპერტენზია 140-159  და / ან 90-99 

სტადია 2 ჰიპერტენზია  160-179  და / ან  100-109 

სტადია 3 ჰიპერტენზია  ≥ 180  ან / და  ≥ 110 

იზოლირებული 

სისტოლური ჰიპერტენზია 

≥ 140  და  <90 

არტერიული წნევის საზღვრები ჰიპერტენზიის განსაზღვრისათვის სხვადასხვა 

ტიპის გაზომვის დროს 

 
სისტოლური წნევა 

(mmHg) 

დიასტოლური 

წნევა (mmHg) 

ოფისში ან კლინიკაში  140  90 

24-საათიანი  125 -130  80 

დღისით  130-15  85 

ღამით 20  70 

ბინაზე  130-135 85 

 არტერიული წნევის განმარტება და კლასიფიკაცია  ამერიკის გაერთიანებული 

ეროვნული კომიტეტის (JNC-7) მიხედვით: 

პრეჰიპერტენზია:  

 სისტოლური  ვწყ. სვ-ის 120-139 მმ 

 დიასტოლური ვწყ. სვ.80-89მმ  

ჰიპერტენზიის I სტადია  

 სისტოლური ვწყ. სვ-ის 140-159 მმ  

 დიასტოლური ვწყ. სვ.-ის 90-99 მმ 

ჰიპერტენზიის II სტადია 

 სისტოლური წნევა ვწყ.სვ-ის 160 მმ და მეტი  

 დიასტოლური ვწყ. სვ-ის 100 მმ და მეტი 

იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზია 

 სისტოლური წნევა ვწყ. სვ-ის 140 მმ და მეტია 
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 დიასტოლური წნევა ნაკლებია ვწყ.სვ-ის 90-ზე.  

მაღალი  არტერიული წნევა მნიშვნელოვანი რისკფაქტორია ისეთი დაავადებების 

განვითარებისათვის, როგორებიცაა: კორონარული არტერიების დაავადება (CAD), 

გულის უკმარისობა, ცერებროვასკულური დაავადება,  პერიფერიული არტერიების 

დაავადებები (PAD), თირკმლის უკმარისობა და წინაგულების ციმციმი. 

 ჰიპერტენზიის მქონე ყოველი პაციენტის შემთხვევაში აუცილებელია 

გულსისხლძარღვთა დაავადების (გსდ) განვითარების 10-წლიანი რისკის  

განსაზღვრა  რისკის შეფასების სქემის გამოყენებით (მაგ. ფრემინგემის შკალა).  

 მე-3 სტადიის ჰიპერტენზიის, ასევე მაღალი ან ძალზე მაღალი გსდ რისკის მქონე 

პირველი და მეორე სტადიის ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტებისათვის  

რეკომენდებულია მედიკამენტური მკურნალობის დაუყოვნებლივ დაწყება. 

(რეკომენდაციის ხარისხი IC) 

 არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში სისტოლური არტერიული წნევა 

უნდა დაიწიოს <140 mmHg-მდე (და დიასტოლური - <90 mmHg-მდე). 

(რეკომენდაციის ხარისხი IIA) 

 გულ-სისხლძარღვთა პრობლემების მქონე  პაციენტებისათვის არტერიული 

ჰიპერტენზიით  რეკომენდებულია ანტითრომბოზული, კერძოდ ასპირინის 

დაბალი დოზებით კურნალობა. (რეკომენდაციის ხარისხი IA) 

 ანტითრომბოზული მკურნალობა შესაძლებელია გათვალისწინებული იყოს 

ჰიპერტენზიის მქონე იმ პაციენტებისათვის, რომლებსაც ანამნეზში არ 

აღენიშნებათ გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, მაგრამ აღენიშნებათ თირკმლის 

ფუნქციის დაქვეითება ან მაღალი გსდ რისკი. (რეკომენდაციის ხარისხი IIA) 

დისლიპიდემია  დისლიპიდემია ლიპოპროტეინების მეტაბოლიზმის დარღვევას ნიშნავს. 

ჰიპერლიპიდემია დისლიპიდემიის ყველაზე ხშირად გამოვლენადი ფორმაა. იგი 

ხასიათდება საერთო ქოლესტეროლის, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების 

ქოლესტეროლის ან ტრიგლიცერიდების დონის მომატებითა და/ან მაღალი 

სიკვრივის ლიპოპროტეინების, ქოლესტეროლის დეფიციტით. განარჩევენ 

შეძენილ და გენეტიკურად განპირობებულ (ოჯახურ) დისლიპიდემიას.   

 STEPS კვლევის მიხედვით საქართველოში გამოკითხულ რესპოდენტთა შორის 

საერთო ქოლესტეროლის საშუალო მაჩვენებელი 4,5 მმოლ/ლ-ია. იგი 

მნიშვნელოვნად არ იცვლება სქესისა და ასაკის მიხედვით. რესპოდენტთა 18,1% 

იმყოფება ანტილიპიდურ თერაპიაზე ან მათი საერთო ქოლესტეროლის დონე 

5,0მმოლ/ლ-ია. ასაკის მატებასთან ერთად აღნიშნული მაჩვნებელის გავრცელება 

იმატებს და მაქსიმუმს აღწვეს 35-44 წლის პირებში, რაც კიდევ ერთხელ 

ადასტურებს ამ ასაკობრივ ჯგუფში პირველადი პრევენციის  მნიშვნელობას. 

 პლაზმაში გაზრდილი საერთო და LDL ქოლესტეროლი წარმოადგენს გსდ 

განვითარების ძირითად რისკის ფაქტორს.  

 ჰიპერტრიგლიცერიდემია და დაბალი HDL ქოლესტეროლი დამოუკიდებელი 

რისკის ფაქტორია გსდ განვითარებისათვის. 

 სტატინებით თერაპიას სასიკეთო გავლენა აქვს როგორც გსდ განვითარების 

თავიდან აცილებაზე  მაღალი გსდ 10 წლიანი რისკის (≥20%) მქონე პირებში 

(პირველადი პრევენცია), ისე შემდგომი გართულებების თავიდან აცილებაზე გსდ 

მქონე პაციენტებში  (მეორეული პრევენცია).  

შაქრიანი დიაბეტი შაქრიანი დიაბეტი მეტაბოლური ცვლის დარღვევით მიმდინარე ქრონიკული 

დაავადებაა, რაც სისხლში გლუკოზის დონის მომატებით მანიფესტირდება. 
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პრობლემა განმარტება 

ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი (როგორც ტიპი 1, ასევე ტიპი 2), ასოცირებულია გიდ-ის, 

ცერებროვასკულური დაავადებებისა და პერიფერიულ სისხლძარღვთა 

დაავადებების მკვეთრად გაზრდილ რისკთან. 

STEPS კვლევის მიხედვით სისხლში გლუკოზის მაღალი მაჩვენებელი 

(კაპილარული სისხლის მაჩვენებელი 6,1მმოლ/ლ და მეტი) გამოუვლინდა 

საქართველოს მოსახლეობის 16,3%-ს, მაშინ როცა ანამნეზში დიაბეტის დიაგნოზი 

აღნიშნა მხოლოდ 3,5%-მა. აღნიშნული ფაქტი ხაზს უსვამს დაავადების დროული 

დიაგნოსტიკის პრობლემას, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს მკურნალობის 

ამოცანებსა და აუარესებს დაავადების პროგნოზს. 

 დიაბეტის დროს ჰიპერგლიკემიის ინტენსიური მკურნალობა და სწორი მართვა  

უფრო ამცირებს  მიკროვასკულური გართულებების რისკს, ვიდრე მხოლოდ 

კარდიოვასკულური დაავადების მკურნალობა. 

 დიაბეტის დროს ჰიპერტენზიის ინტენსიური მკურნალობა და სწორი მართვა  

ამცირებს მაკრო/მიკროვასკულური გართულებების რისკის. 

 სასურველი შედეგის მისაღწევად, როგორც წესი,  ერთდროულად რამდენიმე 

ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატის გამოყენებაა საჭირო. 

გულ-

სისხლძარღვთა 

დაავადებები 

 ქრონიკულ დაავადებებს შორის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები (ინფარქტი, 

ინსულტი) ავადობისა და სიკვდილობის მაღალი მაჩვენებლების 

გათვალისწინებით განსაკუთრებით პრობლემურ კატეგორიას წარმოადგენენ 

როგორც მსოფლიოში ასევე საქართველოში. კერძოდ, მსოფლიოში უფრო მეტი 

ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად გსდ-ით (ინფარქტითა და ინსულტით) ვიდრე 

ყველა სხვა მიზეზით. 2008 წელს მსოფლიოში გსდ-თი დაახლოებით 17  მილიონი 

ადამიანი გარდაიცვალა, რამაც მოზრდილ მოსახლეობაში  სიკვდილობის საერთო 

მიზეზთა 30% შეადგინა, აქედან სიკვდილობის , 80% დაბალ და საშუალო 

შემოსავლიან ქვეყნებზე მოდიოდა ( WHO Global Status Report on NCDs, 2010); 

 საქართველოში მოზრდილი მოსახლეობის გსდ-თი სიკვდილობის წილი კიდევ 

უფრო მაღალია და ის საერთო სიკვდილობის 71% შეადგენს (დკსჯეც, 2010). რაც 

ყველაზე მთავარია, გსდ-თი ადრეული სიკვდილობის 80%-ის თავიდან აცილება 

შესაძლებელია გსდ ქცევითი და ფიზიოლოგიური რისკ-ფაქტორების დროული 

გამოვლენითა და მოდიფიცირებით (მათ შორის რეგულარული ფიზიკური 

აქტივობით, ჯანსაღი კვებით, თამბაქოს წევის თავის დანებებით, წონის, 

არტერიული წნევის, სისხლში გლუკოზის დონისა და ლიპიდური სპექტრის  

კონტროლით), და მაღალი გსდ რისკის პირებში პარალელურად  მედიკამენტური 

მკურნალობით (გსდ პირველადი პრევენცია  მულტიმედიკამენტური ნაკრებით: 

ასპირინი, არტ. წნევის დამწევი მედიკამენტი და სტატინი). აღნიშნული ჩარევები 

პერიოდული სამედიცინო შემოწმების და ექიმთან ვიზიტის განუყოფელ ნაწილს 

უნდა შეადგენდეს. 
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სამედიცინო მომსახურების უმთავრესი ელემენტები რისკ-ფაქტორების ძირითადი 

კატეგორიების მიხედვით შეჯამებულია  ცხრილში №3. 

ცხრილი №3: სამედიცინო მომსახურების უმთავრესი ელემენტები რისკ-ფაქტორების 

ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 

 

რისკის კატეგორია 

 

მკურნალობის უმთავრესი ელემენტები 

არამოდიფიცირებადი რისკის 

ფაქტორები (ასაკი, გენდერული 

თავისებურებები, მემკვიდრული 

წინასწარგანწყობა) 

 რისკის სტრატიფიკაციის ასაკობრივი და გენდერული 

თავისებურებების შეფასება; 

 ნაადრევი გსდ-ს შემთხვევების  ოჯახური ანამნეზის შეფასება 

ქცევითი რისკის ფაქტორები  

(თამბაქოს წევა, ალკოჰოლის 

ჭარბად მოხმარება, დაბალი 

ფიზიკური აქტივობა, 

არაჯანსაღი კვება) 

 თამბაქოს მოწევის სტატუსის შეფასება და მოწევის გადაგდების 

რეკომენდაციების გამოყენების ღონისძიებები; 

 დიეტის შეფასება და ჯანსაღი კვების რეკომენდაციების გამოყენება 

მათ შორის სპეციფიკურ ჯგუფებში. 

 ფიზიკური აქტივობის სტატუსის შეფასება და ოპტიმალური 

ფიზიკური აქტიურობის მიღწევის ღონისძიებები; 

 ალკოჰოლის მოხმარების რაოდენობის შეფასება 

ფიზიოლოგიური რისკის 

ფაქტორები (ჭარბი წონა, 

სიმსუქნე, არტერიული 

ჰიპერტენზია, დისლიპიდემია, 

ჰიპერგლიკემია) 

 ანთროპომეტრიული გაზომვები, ჭარბი წონისა და სიმსუქნის 

გამოვლენა; ნორმალური წონის მიღწევა და შენარჩუნება 

 არტერიული ჰიპერტენზიის შეფასების და მედიკამენტური და 

არამედიკამენტური მკურნალობის ღონისძიებები;  

 დისლიპიდემიის  შეფასების და მკურნალობის მედიკამენტური და 

არამედიკამენტური ღონისძიებები; 

 ჰიპერგლიკემიის შეფასების და  მკურნალობის მედიკამენტური და 

არამედიკამენტური ღონისძიებები.  

 ფიზიოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება, მედიკამენტური და 

არამედიკამენტური მკურნალობა სპეციფიკურ ჯგუფებში; 

გსდ საერთო რისკი, პირველადი 

და მეორეული პრევენცია 

 გსდ საერთო რისკის შეფასება (ფრემინგემის შკალა) და 

მედიკამენტური პრევენცია (ასპირინი, სტატინი და წნევის დამწევი 

პრეპარატი) >20%-ზე და <20% რისკის შემთხვევებში 

 გსდ  მეორეული პრევენცია ძლიერი ზეგავლენის მქონე 

მედიკამენტური ნაკრებით (ასპირინი, სტატინი და წნევის დამწევი 

პრეპარატი) გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტის, ინსულტის 

შემდეგ და შაქრიანი დიაბეტის დროს 

4. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებული იქნა USAID-ის ჯანდაცვის 

გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში, პროექტის გუნდის, საქართველოს კარდიოლოგთა 

საზოგადოების, საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციის და საქართველოს საოჯახო 

მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მიერ 2009 წლის 30 დეკემბერს მიღებული კლინიკური 

მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის): ჯანმრთელ პირთა (15-65 
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წლის) და ახალი პაციენტების მდგომარეობის შემოწმება და კლინიკური პრაქტიკის შესაბამისი 

ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) და გსდ პრევენციის ევროპული გაიდლაინების 

კლინიკურ პრაქტიკაში დანერგვის ჯგუფის მიერ ადაპტირებული მასალების ბაზაზე 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტორ მიერ 

დამტკიცებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად (იხ. დანართი №9). კერძოდ, პროტოკოლის 

რეკომენდაციების განხილვა  და ძირითადი კლინიკური შეკითხვების 

ჩამოყალიბება/გადახედვა, უფროსი ტექნიკური მრჩეველის კომპეტენციის ფარგლებში, 

განხორციელდა შესაბამისი დარგობრივი ასოციაციის ექსპერტის მიერ.  USAID-ის ჯანდაცვის 

გაუმჯობესების პროექტის შესაბამისმა კლინიკურმა ექსპერტმა კი განახორციელა მტკიცებითი 

სამედიცინო ინფორმაციის ძიება და ანალიზი, სისტემური მიმომხილველის კომპეტენციის 

ფარგლებში. პროტოკოლის შემუშავების პროცესის ორგანიზება, ფასილიტაცია და 

ლოგისტიკური დახმარება ასევე განხორციელდა USAID-ის ჯანდაცვის გაუმჯობესების 

პროექტის მიერ (იხ. დანართი №9). 

პროტოკოლი შემუშავებულია არსებული ეროვნული და თანამედროვე საერთაშორისო 

რეკომენდაციების საფუძველზე. კერძოდ, გამოყენებულ იქნა შემდეგი ძირითადი და 

დამატებითი წყაროები: 

ძირითადი წყაროები: 

1. კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი): ჯანმრთელ პირთა 

(15-65 წლის) და ახალი პაციენტების მდგომარეობის შემოწმება. 

http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/82.2.pdf 

2. კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი): ჯანმრთელ პირთა (15-65 წლის) 

და ახალი პაციენტების მდგომარეობის შემოწმება. საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო 

ცენტრი; ,,CINDI”-ს (Countrywide Integrated Non communicable Disease Intervention Group) 

საქართველოს ჯგუფი; http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/82.1.pdf 

3. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint 

Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention 

in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). 

4. Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions for Primary Helath Care in Low-

Resource Settings, WHO 2010 

5. Global status report on non communicable diseases, 2010. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data 

დამატებითი წყაროები: 

1. კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი): მეტაბოლური 

სინდრომის მართვა ზოგად საექიმო 

პრაქტიკაში.  http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/78.2.pdf 

2. კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი): მეტაბოლური სინდრომის 

გამოვლენა და მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში. საქართველოს საოჯახო მედიცინის 

პროფესიონალთა კავშირი; ვ. ივერიელის სახ. საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოება; 

საქართველოს დიაბეტისა და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების კავშირი; საოჯახო მედიცინის 

ეროვნული სასწავლო ცენტრი. 2010. http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/78.1.pdf 

3. ჰიპერქოლესტეროლემიის მართვა პირველად ჯანდაცვაში (გაიდლაინი და პროტოკოლი) 

http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=68&info_id=32  

4. სტურუა ლ., ავალიანი ნ, გიუაშვილი ნ., შიშნიაშვილი მ., ღვინიანიძე კ.,  თოფურიძე მ., ტრაპაიძე 

დ., მერაბიშვილი ზ., სხირტლაძე ლ., მებონია ნ., წიკლაური რ., მგალობლიშვილი ლ. არაგადამდებ 

http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/82.2.pdf
http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/82.1.pdf
http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/78.2.pdf
http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/78.1.pdf
http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=68&info_id=32
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რისკ-ფაქტორების კვლევა (STEPS), საქართველო 2010.  დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. 2010. 

5. National Cholesterol Education Program, National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of 

Health.  Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. 

NIH Publication 2004. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atp3full.pdf  

6. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Position Statement. Diabetes 

Care January 2012 35:S11-S63. http://care.diabetesjournals.org/content/35/Supplement_1/S11.full.pdf+html  

7. NICE Clinical Guideline 127.; Issue date: August 2011. CLINICAL MANAGEMENT OF PRIMARY 

HYPERTENSION IN ADULTS. http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13561/56007/56007.pdf 

8. Grundy S.M., Cleeman J.I., Daniels S.R.,. Donato K.A., Eckel R.A., Franklin B.A., Gordon D.J., Krauss R.M., 

Savage P.J., Smith,S.C. Jr, John A. Spertus J.A., Costa F. Diagnosis and Management of the Metabolic 

Syndrome: An American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. 

Circulation. 2005;112:2735-2752; http://circ.ahajournals.org/content/112/17/2735.full.pdf+html 

9. Mosca L, Benjamin EJ, Berra K, Bezanson JL, Dolor RJ, Lloyd-Jones DM, Newby LK, Piña IL, Roger VL, 

Shaw LJ, Zhao D; Beckie TM, Bushnell C, D’Armiento J, Kris-Etherton PM, Fang J, Ganiats TG, Gomes AS, 

Gracia CR, Haan CK, Jackson EA, Judelson DR, Kelepouris E, Lavie CJ, Moore A, Nussmeier NA, Ofili E, 

Oparil S, Ouyang P, Pinn VW, Sherif K, Smith SC Jr, Sopko G, Chandra-Strobos N, Urbina EM, Vaccarino 

V, Wenger NK. Effectiveness-based guidelines for the prevention of cardiovascular disease in women—2011 

update: a guideline from the American Heart Association. J Am Coll Cardiol 2011; 57:1404 –23. 

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1144270 

10. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, Benjamin EJ, Budoff MJ, Fayad ZA, Foster E, Hlatky MA, Hodgson JMcB, 

Kushner FG, Lauer MS, Shaw LJ, Smith SC, Jr., Taylor AJ, Weintraub WS, Wenger NK. 2010 ACCF/AHA 

guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the American College of 

Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 

2010; 56:e50–103. 

ორიგინალურ გაიდლაინში ცვლილებები არ შესულა, მაგრამ გსდ 10-წლიანი რისკის 

შეფასების პრაქტიკულ ინსტრუმენტად  გამოყენებული იქნა ფრემინგემის შკალა. ეს 

ცვლილება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ სხვა ეროვნულ გაიდლაინებსა და პროტოკოლებში 

(მაგალითად, ჰიპერქოლესტეროლემიის მართვის გაიდლაინი) გამოიყენება ფრემინგემის 

რისკის შეფასების სქემა. ამდენად ამ სქემის უნივერსალურად გამოყენება ყველა გაიდლაინსა 

და პროტოკოლში ხელს შეუწყობს პროცესების სტანდარტიზებას.   

არსებობს და მისაღებია რისკის შეფასების სხვა სქემების გამოყენებაც, მაგალითად SCORE —

 SCORE, რომელიც რეკომენდებულია ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების მიერ 2007 წლის 

გსდ პრევენციისა და კლინიკური პრაქტიკის გაიდლიანში.  

რისკის  სქემის გამოყენება  მნიშვნელოვანია შემდეგი ფაქტორების გამო: 

 არის მარტივი, ადვილად გამოყენებადი  ინსტრუმენტი; 

 ითვალისწინებს გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მრავალფაქტორულ ხასიათს; 

 იძლევა  მოქნილი მართვის საშუალებას; თუ რისკ-ფაქტორების იდეალური დონის 

მიღწევა შეუძლებელია, საერთო რისკი შესაძლებელია შემცირდეს სხვა რისკების 

შემცირების გზით; 

 იძლევა დროთა განმავლობაში რისკის უფრო ობიექტური შეფასების შესაძლებლობას. 

 კლინიცისტებისათვის ადგენს რისკების განსაზღვრის საერთო ენას; 

 გვიჩვენებს, თუ რამდენად იზრდება რისკი ასაკთან ერთად; 

 ახალი შეფარდებითი რისკის სქემა გვეხმარება დავინახოთ, რომ დაბალი აბსოლუტური 

რისკის მქონე ახალგაზრდა ადამიანს შესაძლებელია გააჩნდეს მაღალი, შემცირებადი 

http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atp3full.pdf
http://care.diabetesjournals.org/content/35/Supplement_1/S11.full.pdf+html
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13561/56007/56007.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/112/17/2735.full.pdf+html
http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1144270
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შეფარდებითი რისკი; 

ამ სიტუაციაში შესაძლებელია ასევე გამოვითვალოთ პიროვნების “რისკის ასაკი“. 

5. პროტოკოლის მიზანი 

პროტოკოლის მიზანია გსდ-ით ავადობისა და სიკვდილობის  პრევენცია (პირველადი და 

მეორეული) ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელ  დაწესებულებებში გსდ-ების 

რისკ-ფაქტორების სკრინინგისა და მოდიფიცირების მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

კლინიკური პრაქტიკის დანერგვის გზით.  შესაბამისად, პროტოკოლი ფოკუსირდება 

პაციენტთა გსდ ქცევითი და ფიზიოლოგიური  რისკების შეფასებაზე, მაღალი რისკის მქონე 

პირთა გამოვლენასა და მათში გსდ-ის პრევენციაზე, ისევე როგორც ინფარქტ- და 

ინსულტგადატანილ პაციენტებში  დაავადების გართულებების თავიდან აცილებაზე.  

6. სამიზნე ჯგუფი 

პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება 15 წელზე მეტი ასაკის პირების მდგომარეობის 

შემოწმებას, რომელთაც მომართეს სამედიცინო დაწესებულებას ნებისმიერი პრობლემით. 

7. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი 

დაწესებულებებისათვის (პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისათვის (პჯდ) - საოჯახო 

მედიცინის ცენტრების, პოლიკლინიკების, ცალკე მდგომი ამბულატორიების ან 

სტაციონარების ამბულატორიული განყოფილების მედპერსონალისათვის (ოჯახის ექიმი, 

თერაპევტი, უმცროსი ექიმი, რეზიდენტი, ექიმი სპეციალისტი, ექთანი).  

8. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების 

პირობები 

პროტოკოლით გათვალისწინებული სამედიცინო დახმარების ღონისძიებები  ემყარება 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამედიცინო პრაქტიკის და პაციენტთა უსაფრთხოების 

პრინციპებს.  აღნიშნული ღონისძიებები უზრუნველყოფს დაავადების მართვის პროცესის 

სტანდარტიზებას, ვარიაბელობის შემცირებას და შედეგად, გსდ-ით ავადობისა და 

სიკვდილობის შემცირებას.  

საწყისი შეფასება - პრაქტიკის ექთანი - მომსახურების მოცულობა: 1)  ანამნეზი: თამბაქოს 

მოწევა, ალკოჰოლის მოხმარება, ვარჯიშის რეჟიმი, კვების რეჟიმი, გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებების ოჯახური ანამნეზი; 2)  სხეულის მასის ინდექსის განსაზღვრა; 3) წელის 

გარშემოწერილობა; 4) არტერიული წნევის გაზომვა; 5) სისხლში გლუკოზა; 6)  სისხლში 

ლიპიდები; 7)  გულ-სისხლძარღვთა ავადობის აბსოლუტური რისკის შეფასება (ფრემინგემის 

შკალით).  

ოჯახის ექიმი/ზოგადი პრაქტიკის ექიმი  - ოჯახის ექიმი/ თერაპევტი; მომსახურების 

მოცულობა: 1) გსდ რისკ-ფაქტორების გამოვლენის, შემდგომი შეფასებისა და მართვისთვის 
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ხელმძღვანელობს აღნიშნული პროტოკოლითა და შესაბამისი  გაიდლაინით; 2) განსაზღვრავს 

სპეციალისტთან მიმართვის აუცილებლობას.  

9. რეკომენდაციები 

რეკომენდაციები მოიცავს  გსდ რისკ-ფაქტორების გამოვლენის,  მოდიფიცირებისა და 

მართვის იმ ღონისძიებებს, რომლებიც მიმართულია შემდეგი ამოცანების მიღწევისაკენ:  

ჯანმრთელი პირებისთვის: 

ა. თამბაქოს მოწევის თავის დანებება;  

ბ. ჯანმრთელი კვება;  

გ. ფიზიკური აქტიურობა (დღეში სულ მცირე  30 წთ ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა); 

დ. სმი <25 კგ/მ2 და სიმსუქნის თავიდან აცილება; 

ე. სისხლის წნევა <140/90 მმ/ვწყ სვ;  

ვ. საერთო ქოლესტეროლი < 5 მმოლ/ლ (190 მგ/დლ); 

ზ. LDL ქოლესტეროლი <3 მმოლ/ლ (115 მგ/დლ); 

თ. გლუკოზა სისხლში <6 მმოლ/ლ (110 მგ/დლ); 

მაღალი რისკის პირებში (გსდ 10 წლიანი რისკი ≥20%, შაქრიანი დიაბეტის, გადატანილი 

ინფარქტის ან ინსულტის მქონე პირები) გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ან შაქრიანი 

დიაბეტის მქონე :  

ა. BP (სისხლის წნევა) <130/80 მმ/Hგ (თუ შესაძლებელია);  

ბ. საერთო ქოლესტეროლი <4.5 მმოლ/ლ (175 მგ/დლ) შერჩევითად  < 4 მმოლ/ლ (155 მგ/დლ) 

(თუ შესაძლებელია);  

გ. LDL ქოლესტეროლი <2.5 მმოლ/ლ (100 მგ/დლ) შერჩევითად  <2 მმოლ/ლ (80 მგ/დლ) (თუ 

შესაძლებელია); 

დ. გლუკოზა სისხლში <6 მმოლ/ლ (110 მგ/დლ) და HbA1c < 6.5 მმოლ/ლ (თუ შესაძლებელია);  

ე. კარდიოპროტექტორული თერაპია (განსაკუთრებით გამოხატული ათეროსკლეროზული 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე პირებში) 

9.1 სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკ-ფაქტორების  სკრინინგი ემყარება მარტივ 

ანამნეზურ და ლაბორატორიულ სადიაგნოზო კრიტერიუმებს, რომლებიც შეჯამებულია  №4 

ცხრილში. 

ცხრილი №4:   გსდ რისკფაქტორების სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები 

პრობლემა დიაგნოსტიკა 

თამბაქოს მოწევა  მწეველობის სტატუსის შეფასება  ყველა პაციენტისთვის 15 წლის ასაკიდან.  
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სიმსუქნე  სხეულის მასის ინდექსის გამოთვლა (წონა (კგ)/სიმაღლე (მ2). სმი >30 

სიმსუქნის მაჩვენებელია. 

 სიმსუქნესთან დაკავშირებული რისკის შეფასება რეკომენდებულია, ასევე, 

წელის გარშემოწერილობის საფუძველზე. წელის გარშემოწერილობა 102სმ-

ზე მეტი მამაკაცებში და 88სმ-ზე ქალებში დიაბეტისა და 

კარდიოვასკულური ავადობის გაზრდილ რისკზე მიუთითებს. 

არაჯანსაღი კვება კვების რეჟიმის შეფასებისათვის გამოიყენება ჯანსაღი კვების პირამიდა 

(იხილეთ დანართი №6).  აღნიშნული მიზნით საჭიროა  როგორც 

მიღებული საკვების ტიპის, ასევე მისი მომზადების წესის, კვების 

ულუფების, რეგულარობისა და ორგანიზმის ენერგეტიკული 

საჭიროებების გათვალისწინება.  

ფიზიკური აქტივობის 

დეფიციტი 

ფიზიკური აქტივობის დონის შეფასება რუტინულ პრაქტიკაში ანამნეზურ 

შეკითხვებს ემყარება. შეკითხვები შეეხება აქტივობის ამჟამინდელ დონეს 

და პაციენტის მზადყოფნას გაარძელოს ან გაზარდოს იგი მომავალში. 

ალკოჰოლის ჭარბი 

მოხმარება 

ალკოჰოლის მოხმარება საზიანოდ ითვლება, თუ მისი მოხმარება 

აღემატება ქვემოთ მითითებულ ზღვრებს: 

 მამაკაცებში: კვირაში 14 ერთეულზე მეტი და, ამასთან, რომელიმე 1 დღეს 4 

ერთეულზე მეტი; 

 ქალებში:  კვირაში 7 ერთეულზე მეტი და, ამასთან, რომელიმე 1 დღეს 3 

ერთეულზე მეტი; 

 სხვა უკუჩვენებების არარსებობისას დღეში 10-20გრ ეთანოლი 

მამაკაცებისათვის და 10გრ ეთანოლი ქალებისათვის შეიძლება 

უსაფრთხოდ ჩაითვალოს.* 

 ალკოჰოლის მოხმარების სტატუსის შეფასებისას გამოიყენება  დანართი 

№7  -ში წარმოდგენილი კითხვარი. 

არტერიული ჰიპერტენზია  არტერიული წნევის გაზომვა ხდება სფიგმომანომეტრით.  

 სისტოლური არტერიული წნევის ვწყ. სვ-ის 140 მმ-ისა და მეტის, ხოლო 

დიასტოლურის ვწყ. სვ.ის 90-მმ-ის და მეტის შემთხვევაში სავარაუდოა 

არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოზი. წნევის მაჩვენებლების მაღალი 

ვარიაბელობის გამო რეკომენდებულია წნევის გამზომვა ორ ან მეტ 

თანმიმდევრულ ვიზიტზე, სულ მცირე,  ერთი კვირის ინტერვალით. 

ჰიპერტენზიის დიაგნოზი დასტურდება, თუ წნევის ციფრები 

განმეორებითი გაზომვისას კვლავ მომატებული რჩება.  

დისლიპიდემია დისლიპიდემიის დიაგნოზი შრატში ლიპიდების პროფილის განსაზღვრას 

ემყარება. 

 თუ დსლ ქოლესტეროლი 3.4 მმოლ/ლ-ზე, მსლ-ის ქოლესტეროლი <1 

მმოლ/ლ-ზე, ან ტრიგლიცერიდები>2.3 მმოლ/ლ-ზე საჭიროა პაციენტის 

მდგომარეობის შემდგომი შეფასება და მკურნალობის სქემის შერჩევა. 

შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 სკრინინგის მიზნით მისაღებია გლუკოზის განსაზღვრა უზმოზე ან 

შემთხვევით აღებულ სისხლში. ტესტი უნდა შესრულდეს ლაბორა-

                                                           
* 10-30 გრ ეთანოლი დღეში იგივეა, რაც 1-3 სტანდარტული სპირტის პირობითი ერთეული ან 1-3 ჭიქა 

ღვინო ან 1-3 ბოთლი ლუდი. 



16 
 

ტორიულ პირობებში, რაც გლუკომეტრებთან შედარებით უფრო ზუსტი 

დიაგნოსტირების საშუალებას იძლევა. თუ გლუკოზის დონე: 

 <5.5 მმოლ/ლ-ზე დიაბეტი სავარაუდო არ არის 

 უზმოზე 5.5-6.9 მმოლ/ლ-ია ნაჩვენებია გლუკოზისადმი ტოლერანტობის 

ტესტი; 

 უზმოზე 7.0 მმოლ-ლ ან მეტი დიაბეტზე მიუთითებს. საჭიროა 

განმეორებითი ანალიზი, მაგრამ არა იმავე დღეს. 

გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებების 

განვითარების მაღალი 

რისკი 

გსდ 2 ან მეტი ქცევითი ან ფიზიოლოგიური რისკ-ფაქტორის არსებობის 

შემთხვევაში საჭიროა ცალკეული პაციენტის გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებების განვითარების 10 წლიანი აბსოლუტური რისკის შეფასება, 

რისთვისაც გამოიყენება ფრემინგემის რისკის შეფასების სქემა (იხ. 

დანართი №4) 

9.2 სკრინინგის პერიოდულობა და მეთვალყურეობის სქემა 

ა) მოწევასთან დაკავშირებული რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

ცხრილი №5:  მოწევასთან დაკავშირებული რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

სამიზნე ჯგუფი მოწევასთან 

დაკავშირებული რისკის 

მიხედვით 

 

ინტერვენცია 

 

პერიოდულობა 

ზომიერად მომატებული რისკი 

15 წლის ზემოთ ყველა 

პაციენტი 

 მწეველობის სტატუსის განსაზღვრა ნებისმიერ 

რუტინულ კონსულტაციაზე (IA)2 

 მწეველის შემთხვევაში კონსულტირება 

თამბაქოსთვის თავის დანებების შესახებ (IA) 

 პაციენტის საკმარისი მოტივაციის 

შემთხვევაში მედიკამენტური მკურნალობის 

შეთავაზება (ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია:  

ნიკოტინის შემცველი პლასტირები, საღეჭი 

რეზინები ან ინჰალატორი ან ვარენიკლინი - 

მოწევისთვის თავის დანებების განსზღვრულ 

თარიღამდე 1-2 კვირით ადრე დაწყება და 

მკურნალობის გაგრძელება 12 კვირის 

განმავლობაში3) (III C) 

12 თვეში ერთხელ 

მაღალი რისკი 

 ორსულები 

 მცირე ასაკისა და ჩვილ ბავშვთა 

მშობლები 

 პაციენტები მენტალური 

 მწეველობის სტატუსის განსაზღვრა ნებისმიერ 

რუტინულ კონსულტაციაზე. 

 მწეველის შემთხვევაში კონსულტირება 

თამბაქოსთვის თავის დანებების შესახებ(IA); 

 პაციენტის საკმარისი მოტივაციის 

შემთხვევაში მედიკამენტური მკურნალობის 

 

                                                           
2  პროტოკოლში გამოყენებული რეკომენდაციების ხარისხი/მტკიცებულბების დონე იხილეთ 

დანართ №8-ში 
3 თამბაქოსთვის თავის დანებების სამკურნალო მედიკამენტებისა და მკურნალობის სქემების 

შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თამბაქოს წევის მიტოვებისა და მკურნალობის ეროვნულ 

გაიდლაინში, 24 აგვისტო, 2010 წელი, http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/88.1.pdf 

 

http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/88.1.pdf
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პრობლემებით  

 პაციენტები, რომელთაც აღენიშ-

ნებათ დამოკიდებულება სხვა 

ნივთიერებების მიმართაც 

 პაციენტები თამბაქოსთან ასო-

ცირებული დაავადებებით 

 პაციენტები დიაბეტით ან სხვა 

კარდიოვასკულური რისკ-ფაქ-

ტორებით 

 დაბალი სოციო-ეკონომიკური 

კლასის პირები 

შეთავაზება (ნიკოტინჩნაცვლებითი თერაპია - 

ნიკოტინის შემცველი პლასტირები, საღეჭი 

რეზინები ან ინჰალატორი ან ვარენიკლინი - 

მოწევისთვის თავის დანებების განსზღვრულ 

თარიღამდე 1-2 კვირით ადრე დაწყება და 

მკურნალობის გაგრძელება 12 კვირის 

განმავლობაში) (III C) 

ბ)  სიმსუქნესთან დაკავშირებული რისკის შეფსება და მეთვალყურეობის გეგმა 

ცხრილი №6: სიმსუქნესთან დაკავშირებული რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის გეგმა 

სამიზნე ჯგუფი სიმსუქნესთან 

დაკავშირებული გართულებების 

რისკის მიედვით 

 

ინტერვენცია 

 

პერიოდულობა 

ზომიერად მომატებული რისკი 

ყველა პაციენტი 

 

 სხეულის მასის ინდექსის და წელის გარშე-

მოწერილობის განსაზღვრა(რეკომენდაციის 

ხარისხი A)  

კონსულტირება ჯანსაღი კვებისა და 

ვარჯიშის თაობაზე. (რეკომენდაციის 

ხარისხი C) 

2 წელიწადში 

ერთხელ 

მაღალი რისკი 

პაციენტები, რომელთა სმი>25 კგ/მ2, 

ხოლო წელის გარშემოწერილობა 

მამაკაცებში >94 სმ-ზე და ქალებში 

>80 სმ-ზე. 

 შემდგომი კონსულტაცია და გამოკვლევები 

სიმსუქნის მიზეზების დადგენისა და მისი 

მართვის ადეკვატური გეგმის შემუშავების 

მიზნით4.(რეკომენდაციის ხარისხი C) 

იგეგმება 

ინდივიდუალურად 

 გ) არაჯანსაღ  კვებასთან დაკავშირებული რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის სქემა 

ცხრილი №7:  არაჯანსაღ  კვებასთან დაკავშირებული რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის 

სქემა 

სამიზნე პოპოულაცია არასწორ 

კვებასთან დაკავშირებული 

გართულებების რისკის მიხედვით 

 

ინტერვენცია 

 

პერიოდულობა 

ზომიერად მომატებული რისკი 

ნებისმიერი პაციენტი 

 პაციენტის  მიერ დღის მანძილზე 

მიღებული ხილის და ბოსტნეულის 

ულუფების რაოდენობისა და საკვების 

ტიპის  ჩვეული პრაქტიკის შესახებ 

ინფორმაციის შეკრება  (რეკომენდაციის 

ხარისხი D, მტკიცებულებების დონე II; III; 

ყოველ 2 წელიწადში 

ერთხელ 

                                                           
4 სიმსუქნის მართვის დეტალური ინფორმაცია იხილეთ „სიმსუქნის მართვა პირველად ჯანდაცვაში“ 

ეროვნულ გაიდლაინში, 30 სექტემბერი, 2010წ - 

http://www.moh.gov.ge/files/01_GEO/jann_sistema/gaidlaini/gaidlain-protokol/95.1.pdf 

 

http://www.moh.gov.ge/files/01_GEO/jann_sistema/gaidlaini/gaidlain-protokol/95.1.pdf
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IV)  

მაღალი რისკი: 

 პაციენტები შემდეგი 

მდგომარეობებითა და 

მაჩვენებლებით: ჭარბი წონა ან 

სიმსუქნე 

 გსდ 10 წლიანი აბსოლუტური 

რისკი >20% 

 გსდ პირადი ან ოჯახური ანამნეზი 

 მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი 

 კონსულტაცია ჯანსაღი კვების შესახებ I 

(A) 

 

 რეკომენდებულია მიმართვა 

დიეტოლოგთან 

 

6 თვეში ერთხელ 

დ) ფიზიკური აქტივობის დეფიციტის რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის სქემა 

ცხრილი №8: ფიზიკური აქტივობის დეფიციტის რისკის შეფასება და მეთვალყურეობის სქემა 

სამიზნე პოპულაცია 

ფიზიკური აქტივობის 

დეფიციტის რისკის 

მიხედვით 

 

ინტერვენცია 

 

პერიოდულობა 

ზომიერი რისკი 

პაციენტები, რომლებიც იცავენ 

კვირაში, სულ მცირე 5 დღე 30 

წუთიანი ვარჯიშის რეჟიმს. 

 შეკითხვები ფიზიკური აქტივობის 

მიმდინარე  დონის შესახებ 

(რეკომენდაციის ხარისხი D) 

12 თვეში ერთხელ 

მომატებული რისკი 

პაციენტები ქრონიკული 

დაავადებებით ან სხვა გსდ რისკ-

ფაქტორებით 

 შეკითხვები ფიზიკური  აქტივობის 

მიმდინარე დონის შესახებ 

(რეკომენდაციის ხარისხი D) 

 კონსულტირება ფიზიკური აქტივობის 

ოპტიმალური დონის და სიხშირის 

თაობაზე (რეკომენდაციის ხარისხი D) 

ყოველ ვიზიტზე 

ე) ალკოჰოლთან დაკავშირებული რისკის შეფასება და მიმდინარე მეთვალყურეობის სქემა 

ცხრილი  №9: ალკოჰოლთან დაკავშირებული რისკის შეფასება და მიმდინარე 

მეთვალყურეობის სქემა 

სამიზნე პოპულაცია 

ალკოჰოლთან დაკავშირებული 

რისკის მიხედვით 

 

ინტერვენცია 

 

პერიოდულობა 

ზომიერი რისკი 

ყველა პაციენტი 15 წლის ასაკიდან 

 შეკითხვა ალკოჰოლის მიღების 

სიხშირისა და რაოდენობის შესახებ 

(შეკითხვის სენსიტიურობის 

გათვალისწინებით  არაგანმსჯელი ტო-

ნით) (რეკომენდაციის ხარისხი B) 

3 წელიწადში 

ერთხელ 

მომატებული რისკი 

 პაციენტები ჰიპერტენზიით, 

ღვიძლის დაავადებებით, ორგანოთა 

მძიმე დაზიანებით; 

 შეკითხვა ალკოჰოლის მიღების 

სიხშირისა და რაოდენობის შესახებ ( 

შეკითხვის სენსიტიურობის 

გათვალისწინებით არაგანმსჯელი ტო-

ნით) IA  

 

 

წელიწადში ერთხელ 
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 ორსულები; 

 პაციენტები პირველი ან მეორე 

რიგის ნათესავებში ალკოჰოლიზმის 

ან ფსიქიკური დაავადებების ანამ-

ნეზით; 

 პაციენტები, რომლებიც მედი-

კამენტურ მკურნალობას იტარებენ 

 რჩევა/კონსულტირება ალკოჰოლის 

ზომიერი მოხმარების მნიშვნელობის 

თაობაზე. IA 

 

ვ) არტერიულ ჰიპერტენზიაზე სკრინინგის პერიოდულობა 18 წლის ზემოთ პირებში გსდ  

რისკის პროფილის გათვალისწინებით 

ცხრილი №10: არტერიულ ჰიპერტენზიაზე სკრინინგის პერიოდულობა 18 წლის ზემოთ 

პირებში გსდ  რისკის პროფილის გათვალისწინებით 

სამიზნე პოპულაცია გსდ და 

ჰიპერტენზიის რისკის 

შესაბამისად 

ინტერვენცია პერიოდულობა 

ზომიერი რისკი 

 18-50 წლის პირები 

 რისკის დონე დამოკიდებულია  

რისკ-ფაქტორ(ებ)ის არსებობაზე (იხ. 

10 წლიანი აბსოლუტური გსდ  

რისკის შეფასება) 

არტერიული წნევის გაზომვა (IA) 
ყოველ ორ წელიწადში 

ერთხელ თუ არტერიული 

წნევა ნორმას არ აღემატება  

(<120/80 მმ. ვწყ. სვ-ის) 

მომატებული რისკი 

ცხოვრების წესთან დაკავშირებული 

რისკ-ფაქტორები: თამბაქო, ადინამია, 

ჭარბი წონა/სიმსუქნე, არაადეკვატუ-

რი კვება, დაბალი სოციო-ეკონომი-

კური სტატუსი და ფსიქოლოგიური 

ფაქტორები, ალკოჰოლის ჭარბად 

მოხმარება. 

არტერიული წნევის გაზომვა და 

კონსულტირება ცხოვრების წესის 

მოდიფიცირების თაობაზე (IA) 

12 თვეში ერთხელ 

მაღალი რისკი 

 ბიოლოგიური რისკ-ფაქტორები: 

ასაკი>50 წელი; დისლიპიდემია; 

პროტეინურია; მოციმციმე 

არითმია; 

 დაავადების ანამნეზი: წარსულში 

დიაგნოსტირებული მაკროვას-

კულური დაავადება, დიაბეტი, 

თირკმლების ქრონიკული დაა-

ვადებები. 

არტერიული წნევის გაზომვა 

აბსოლუტური კარდიოვასკულური 

რისკის შეფასება 

კონსულტირება ცხოვრების წესის 

მოდიფიცირების თაობაზე  (IA) 

6 თვეში ერთხელ 
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ზ) დისლიპიდემიაზე სკრინინგის პერიოდულობა კარდიოვასკულური რისკის პროფილის 

გათვალისწინებით 

ცხრილი №11: დისლიპიდემიაზე სკრინინგის პერიოდულობა კარდიოვასკულური რისკის 

პროფილის გათვალისწინებით 

სამიზნე პოპულაცია გსდ ან  დისლიპიდემიის  

რისკის შესაბამისად 

ინტერვენცია ინტერვალი 

ზომიერად მომატებული რისკი 

ასაკი <45 წელი 

უზმოზე სისხლში ლიპიდე-

ბის განსაზღვრა(I A) 

5 წელიწადში 

ერთხელ 

მაღალი რისკი 

 ასაკი≥45 წელი და 

 რისკ-ფაქტორები (თამბაქო, ჰიპერტენზია, ჭარბი წონა) 

 ნაადრევი გსდ-ის ოჯახური ანამნეზი პირველი რიგის 

ნათესავებში (60 წლის ასაკამდე). 

უზმოზე სისხლში ლიპი-

დების განსაზღვრა(I A) 

ყოველ 1-2 წელი-

წადში ერთხელ 

ძალიან მაღალი რისკი 

 გსდ აბსოლუტური 10- წლიანი რისკი>20%-ზე 

 პაციენტები შაქრიანი დიაბეტით ან გლუკოზისადმი 

ტოლერანტობის გაუარესებით; 

 გსდ, პერიფერიული არტერიების ან იშემიური ცერებ-

როვასკულური დაავადებებით; 

 ჰიპერქოლესტეროლემიის ან  კომბინირებული ჰიპერ-

ლიპიდემიის ოჯახური ანამნეზი; 

 თირკმლების ქრონიკული დაავადებები.   

უზმოზე სისხლში ლიპი-

დების განსაზღვრა I (A) 

12 თვეში ერთხელ 

დისლიპიდემიის შეფასება და ინტერვენციები სქემატურად მოცემულია ცხრილში №12. 

თ) დისლიპიდემიის შეფასებისა და ინტერვენციების სქემა 

ცხრილი №12: დისლიპიდემიის შეფასებისა და ინტერვენციების სქემა 

ინტერვენცია ტექნიკა 

უზმოზე სისხლში 

ლიპიდების განსაზღვრა 

 უზმოზე (საკვების მიღებიდან გასულია 9-14 საათი) სისხლში საერთო 

ქოლესტეროლის, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლის, 

მაღალი სიკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლისა და ტრიგლიცერი-

დების განსაზღვრა. თუ საერთო ქოლესტეროლი (>5 მმოლ/ლ) ან დაბალი 

სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი (>2.5 მმოლ/ლ) მომატებულია, 

დიაგნოზის დასადასტურებლად საჭიროა განმეორებითი ანალიზი. 

აბსოლუტური 10 

წლიანი 

კარდიოვასკულური 

რისკის შეფასება 

 მწვავე კორონარული სინდრომისა და ინსულტის 10 წლიანი რისკის შეფასება 

(იხ. დანართი 2) 

დიეტური 

რეკომენდაციები 

 ყველა პაციენტს, ქოლესტეროლის დონის მიუხედავად, ესაჭიროება 

კონსულტირება ჯანსაღი კვების თაობაზე.  

 საერთო ქოლესტეროლის დონის მომატების შემთხვევაში ფასდება 

აბსოლუტური კარდიოვასკულური რისკი.  
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 პაციენტებისთვის რისკის დაბალი ან ზომიერად მომატებული მაჩვენებლით 

რეკომენდებულია კონსულტირება დიეტისა და ცხოვრების წესის 

მოდიფიცირების თაობაზე. 

ჰიპერლიპიდემიის 

მედიკამენტური 

მკურნალობა 

 მედიკამენტური მკურნალობის დაწყების ჩვენებები შეჯამებულია ცხრილში 

№13 და დამოკიდებულია გიდ–ის რისკის კატეგორიასა და დსლპ–ის საწყის და 

სამიზნე მაჩვენებლებზე. 

 მედიკამენტური მკურნალობის აბსოლუტური ჩვენებაა გიდ–ის რისკის მაღალ 

კატეგორიაში (მათ შორის შაქრიანი დიაბეტი) დსლპ–ის მაღალი საწყისი დონე; 

აგრეთვე, ლიპიდური ცვლის გენეტიკური დარღვევები. 

 დისლიპიდემიის მედიკამენტური მკურნალობა დეტალურად განხილულია 

შესაბამის ეროვნულ პროტოკოლში/გაიდლაინში. 

ცალკეული რისკის კატეგორიისათვის დსლპ–ის სამიზნე მაჩვენებლები და ცხოვრების წესის 

ცვლილებისა (ცწც) და მედიკამენტური მკურნალობის (მმ) შესახებ გადაწყვეტილების მიღების 

შესახებ რჩევები ასახულია ცხრილში №13 

ცხრილი №13: ცწც–ისა და მმ–ის შესახებ რეკომენდაციები რისკის კატეგორიისა და 

ლიპიდების დონის მიხედვით 

ქვეკატეგორიები დსლპ სამიზნე 

მაჩვენებელი 

ცხოვრების წესის 

ცვლილება (ცწც) 

მედიკამენტური 

მკურნალობა (მმ) 

მაღალი რისკი:  გიდ ან  გიდ–ის რისკის ეკვივალენტი (მათ შორის, 10–წლიანი რისკი >20%) 

დსლპ ≥ 130 მგ/დლ 
< 100 მგ/დლ (2.58 

მმოლ/ლ); 

(სასურველია ≥70 მგ/დლ) 

≥100 მგ/დლ (2.58 

მმოლ/ლ) 

(სასურველია ≥70 

მგ/დლ) 

მმ დაწყება ცწც–სთან ერთად. 

დსლპ 100–129 

მგ/დლ 

< 100 მგ/დლ (2.58 

მმოლ/ლ); 

(სასურველია ≥70 მგ/დლ) 

≥100 მგ/დლ (2.58 

მმოლ/ლ) 

(სასურველია ≥70 

მგ/დლ) 

მმ დაწყება, თუ დსლპ–ის 

სამიზნე დონე ვერ იქნა 

მიღწეული მხოლოდ ცწც–ით, 

ან 

ნიკოტინის მჟავა ან ფიბრატი, 

ან 

მმ–ს დაწყებისგან თავშეკავება. 

დსლპ < 100 მგ/დლ 
< 100 მგ/დლ (2.58 

მმოლ/ლ); 

(სასურველია ≥70 მგ/დლ) 

აქცენტი სხეულის 

მასის კონტროლსა და 

ფიზიკურ აქტივობაზე 

მმ არ არის საჭირო. 

საშუალო რისკი:  რამდენიმე (2+) რისკ-ფაქტორი და 10 წლიანი რისკი < 20% 

10–წლიანი რისკი 

10-20% 

< 130 მგ/დლ (3.36 

მმოლ/ლ) 

≥130 მგ/დლ (3.36 

მმოლ/ლ) 

≥130 მგ/დლ (3.36 მმოლ/ლ); 

10 წლიანი რისკი  

<10% 

< 130 მგ/დლ (3.36 

მმოლ/ლ) 

≥130 მგ/დლ (3.36 

მმოლ/ლ) 

≥160 მგ/დლ (4.13 მმოლ/ლ); 

დაბალი რისკი:  0-1 რისკ-ფაქტორი ( 0–1 რისკ–ფაქტორის მქონე პაციენტების უმრავლესობას 10–

წლიანი რისკი 10%–ზე ნაკლები აქვთ). 
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დაბალი რისკი: 

 

0-1 რისკ-ფაქტორი* 

<160 მგ/დლ (4.13 

მმოლ/ლ) 

≥160 მგ/დლ (4.13 

მმოლ/ლ) 

≥190 მგ/დლ (4.91 მმოლ/ლ);  

თუ ცწც–ის მიუხედავად დსლპ 

= 160-189 მგ/დლ (4.13-4.88 

მმოლ/ლ) - შესაძლებელია მმ–

ის გადაწყვეტა. 

ი) დიაბეტზე სკრინინგის პერიოდულობა და გამოკვლევების გეგმა 

ცხრილი №14: დიაბეტზე სკრინინგის პერიოდულობა და გამოკვლევების გეგმა 

სამიზნე პოპულაცია -2 ტიპის 

შაქრიანი დიაბეტის  რისკის 

შესაბამისად 

ინტერვენცია ინტერვალი 

მომატებული რისკი 

 ასაკი >55  

 ანამნეზში გესტაციური დიაბეტი 

 45 წლის ზემოთ პირები, 

რომელთა პირველი რიგის 

ნათესავებს აქვთ დიაბეტი  

უზმოზე სისხლში გლუკოზა 

 უმნიშვნელოდ მომატებული რისკის დროს - 

ცხოვრების  აქტიური/წესი  და  სწორი კვება 

(III D) 

 საშუალო რისკის დროს - ფიზიკური აქტივობის 

გაზრდა, ცხოვრებისა და კვების წესების  შეცვლა, 

ჭარბი წონის დაკლება. პერიოდულად სისხლის 

გაზომვა  შაქარზე - უზმოდ  და  ჭამის  შემდეგ,  

კონტროლის მიზნით. 

 შაქრიანი დიაბეტის დადასტურების შემთხვევაში 

მკურნალობა შესაბამისი გაიდლაინის მიხედვით 

3 წელიწადში 

ერთხელ 

 მაღალი რისკი 

 გლუკოზისადმი 

ტოლერანტობის გაუარესება ან 

უზმოზე გლუკოზის გაუარესება  

 45 წლის ზემოთ პაციენტები 

ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთი ან 

რამოდენიმე რისკ-ფაქტორით: 

- სიმსუქნე (სმი≥30), მუცლის 

გარშემოწერილობა ქალებში>88სმ-

ზე, მამაკაცებში>102 სმ-ზე; 

- ჰიპერტენზია (არტ. წნევა>ვწყ. სვ 

135 მმ) 

- პაციენტები გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადების დიაგნოზით 

- ჭარბი წონის ქალები საკვერცხის 

პოლიკისტოზით 

უზმოზე სისხლში გლუკოზა 

 მაღალი რისკის დროს (>20%) - სისხლში შაქრის 

დონის სასწრაფოდ  განსაზღვრა  უზმოდ და 

ჭამის შემდეგ, უსიმპტომო შაქრიანი დიაბეტის 

თავიდან ასაცილებლად. (IIIC) 

 თუ ორივე მაჩვენებელი ნორმაშია - მაშინ 

საჭიროა გლუკოზტოლერანტობის ტესტის  

ჩატარება. 

 შაქრიანი დიაბეტის დადასტურების შემთხვევაში 

მკურნალობა შესაბამისი გაიდლაინის მიხედვით 

 

12 თვეში 

ერთხელ 
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კ) გსდ აბსოლუტური 10 წლიანი რისკის შეფასება და ინტერვენციების გეგმა  

ცხრილი №15: გსდ აბსოლუტური 10 წლიანი რისკის შეფასება და ინტერვენციების გეგმა 

სამიზნე პოპულაცია  რისკის 

კატეგორიის შესაბამისად 

ინტერვენცია5 ინტერვალი 

დაბალი რისკი:  

პაციენტები, რომელთაც  0-1 გსდ 

რისკ-ფაქტორი  აღენიშნებათ  

( შენიშვნა: 0–1 რისკ–ფაქტორის 

მქონე პაციენტების 

უმრავლესობას 10–წლიანი რისკი 

10%–ზე ნაკლები აქვთ). 

 კონსულტირება ცხოვების სტილის 

მოდიფიცირების შესახებ (IA) 

 ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური 

მკურნალობა თუ არტერიული წნევა ≥160/100 

(IA) 

ყოველ ვიზიტზე 

საშუალო რისკი:   

ორი და მეტი რისკ ფაქტორი და 

10 წლიანი რისკი < 20% 

 

 გსდ აბსოლუტური 10 წლიანი რისკის შეფასება 

(IC) 

 ლიპიდური სპექტრის განსაზღვრა უზმოდ (IA) 

 კონსულტირება ცხოვრების სტილის 

მოდიფიცირების შესახებ (IA) 

 ჰიპერლიპიდემიისა და ჰიპერტენზიის 

შემთხვევაში მედიკამენტური მკურნალობა 

მაღალი ზეგავლენის ხარჯთეფექტური 

მედიკამენტების ნაკრებით (სტატინი, ასპირინი, 

ანიჰიპერტენზიული პრეპარატი) 

წელიწადში 

ერთხელ 

 

საწყისი შეფასების 

და სტატინებით 

თერაპიის 

მონიტორირების 

მიზნით 

 

 

ყოველ ვიზიტზე 

მაღალი რისკი:  გიდ ან  გიდ–ის 

რისკის ეკვივალენტი (მათ 

შორის, 10–წლიანი რისკი >20%) 

 

 გსდ აბსოლუტური  10 წლიანი რისკის შეფასება 

(შეუსაბამოა შაქრიანი დაბეტის, 

დადასტურებული გიდ-ის, 

ცერებროვასკულური დაავადების, პად-ის და 

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის 

შეთხვევაში) (IC) 

 ლიპიდური სპექტრი (IA) 

 გლუკოზა სისხლში (IA) 

 კონსულტირება ცხოვრების სტილის 

მოდიფიცირების შესახებ (IA) 

 მედიკამენტური მკურნალობა მაღალი 

ზეგავლენის ხარჯთეფექტური მედიკამენტების 

ნაკრებით (სტატინი, ასპირინი, 

ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატი) (IA) 

წელიწადში 

ერთხელ 

 

 

 

საწყისი შეფასების 

და სტატინებით 

თერაპიის 

მონიტორირების 

მიზნით 

წელიწადში 

ერთხელ 

 

ყოველ ვიზიტზე 

10. მოსალოდნელი შედეგები 

დაავადების რისკების შემცირება პრევენციული მედიცინის ფუნდამენტური საზრუნავია. 

დაავადებათა პირველადი, მეორეული და მესამეული პრევენცია მინიმუმამდე ამცირებს  

არაგადამდებ დაავადებათა მიზეზით გამოწვეული ტვირთს (საზომი „DALY“- სიცოცხლის 1 

                                                           
5 ანტილიპიდური, დიაბეტის საწინააღმდეგო და ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური 

მკურნალობა დეტალურად აღწერილია შესაბამის  ეროვნულ გაიდლაინში და/ან პროტოკოლში. 
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ჯანსაღი წელი), რაც, ერთი მხრივ, მოსახლეობისათვის მაღალ სოციალურ-ეკონომიურ 

გარანტიას ქმნის და, მეორეს მხრივ, ამცირებს სამედიცინო ხარჯებს რეგულარულად მისაღებ 

მედიკამენტებზე დანახარჯებისა და ჰოსპიტალური შემთხვევების შემცირების გზით. 

პირველადი ჯანდაცვის განვითარების შედეგად ქვეყანაში იზრდება სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობა, მცირდება დაავადებათა ქრონიზაცია და შესაბამისად დაინვალიდების 

მაჩვენებელიც... ეს ყველაფერი მიიღწევა ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციით 

მოსახლეობაში, კონკრეტული ქცევითი რისკების დროული გამოვლენითა და მათზე 

სათანადო მკურნალობა- მეთვალყურეობის სქემის ამოქმედებით.   

ცხრილი  №16:  გსდ ქცევითი და ფიზიოლოგიური რისკების, პირველადი  და მეორეული 

პრევენციის ინტერვენციები და მათთან დაკავშირებული გამოსავლები 

რისკ-ფაქტორები 

და დაავადებები 

საქართველოში 

ინტერვენცია/ჩარევა პჯდ 

დონეზე 

მოსალოდნელი შედეგი/წყარო 

ქცევითი რისკ-ფაქტორები 

თამბაქო 
თამბაქოს მოწევის შეწყვეტა 

1. გსდ შედარებითი რისკის შემცირება6  36%-

ით (Critchley JA, Capewell S (2003) Mortality 

risk reduction associated with smoking cessation 

in patients with coronary heart disease. Journal of 

the American medical association 290:86 - 97) 

სკრინინგი და ხანმოკლე 

კონსულტირება  პჯდ დონეზე 

US$ 500-614 /DALY (კაცი/ქალი) 

დამატებით სიცოცხლის წელი  0.18 -0.24 

(კაცი/ქალი) 

ალკოჰოლის 

მოხმარება 

ალკოჰოლის ჭარბად 

მომხმარებელთა კონსულტირება 

პჯდ დონეზე 

642 US$/DALY (Franco M, Ordunez P, Caballero 

B et al. (2007) Impact of energy intake, physical 

activity, and population-wide weight loss on 

cardiovascular disease and diabetes mortality in 

Cuba, 1980–2005. American Journal of 

Epidemiology 166: 1374–80) 

ჰიპოდინამია რეგულარული ფიზიკური 

აქტივობა 

გსდ შედარებითი რისკის შემცირება 30% 

(Reducing the burden: tackling hypertension’, 

www.fphm.org.uk/policy_communication/ 

downloads/publications/toolkits/hypertension/B.p

df) 

ფიზიოლოგიური რისკ-ფაქტორები 

ჰიპერტენზია 
ჰიპერტენზიის სკრინინგი და 

მართვა პჯდ დონეზე 

 ჰიპერტენზიანი პაციენტის სისტოლური 

ა/წ შემცირება 140 mmHg 28–44% ამცირებს 

ინსულტის  

და 20–35%, _ ინფარქტის რისკს. 

 40–69 წ. ჰიპერტენზიან პაციენტებში,  20 

                                                           
6 შედარებითი რისკის  ცვლილების მონაცემები წარმოდგენილია ევროპის რეგიონის პოპულაციაზე 
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mmHg სისტოლ წნევის შემცირება ანახევრებს 

სიკვდილობის რისკს  

 დიეტა, სისტოლური წნევის  5mmHg 

შემცირებით გსდ შედარებით რისკს ამცირებს 

18% (‘Reducing the burden: tackling 

hypertension’, 

www.fphm.org.uk/policy_communication/ 

downloads/publications/toolkits/hypertension/B.p

df) 

ჭარბი წონა 

სიმსუქნე 

კონსულტირება დიეტისა და 

წონის დაკლების შესახებ 

წონის შემცირება 3 კგ-ით ამცირებს გსდ 

შედარებით რისკს 10%-ით 

ჰიპერქოლესტეროლ

ემია 

სტატინების გამოყენება მაღალი 

გსდ 10 წლიანი რისკის 

პაციენტებში 

გსდ 10 წლიანი რისკი 20%: $21571/ YLS 

გსდ 10 წლიანი რისკი 30%: $16862/ YLS  

შაქრიანი დიაბეტი 2. მაღალი რისკის პირების 

სკრინინგი 

არადიაგნოსტირებულ შაქრიან 

დიაბეტზე  

3870 US$/QALY  Yusuf S, Hawken S, 

Ounpuu T et al. (2004) 

Effect of potentially 

modifiable risk factors 

associated with 

myocardial infarction 

in 52 countries (the 

INTERHEART study): 

case control study. 

The Lancet 364: 937–

52) 

(+) პაციენტების ყოველწლიური 

სკრინინგი 

მიკროალბუმინურიაზე და 

მკურნალობა  

3310 US$/QALY 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

კონსულტირება მეორე ტიპის 

დიაბეტის დროს 

60 US$/QALY  

ოპტიმალური გლიკემიის 

კონტროლი  

1810 US$/QALY  

ქოლესტეროლის გაზომვა  3330 US$/QALY  

თამბაქოს მოწევის სკრინინგი, 

კონსულტირება და 

მედიკამენტური თერაპია   

660 US$/QALY 

 

ACE-ინჰიბიტორი  წნევის 

კონტროლისათვის  

620 US$/QALY  

გსდ მედიკამენტური პრევენცია (პირველადი და მეორეული) 

გსდ მაღალი და 

საშუალო რისკი 

პირველადი პრევენცია მაღალი 

გსდ 10 წლიანი რისკის 

პაციენტებში  (>20-25%) 

(მულტიმედიკამენტური 

მკურნალობა: ასპირინი, სტატინი 

და ანტიჰიპერტენზიული 

მკურნალობა)  

სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობის 

გაზრდა 2 წლით  

მსოფლიო ბანკის 6 

რეგიონის 

განვითარებად 

ქვეყნებში (მშ 

ევროპაში)  

Essential Package of 

Non-communicable 

disease Interventions 

for Primary HEALTH 

Care in Low-Resource 

Settings, WHO, 2010 
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- >25% გსდ 10 წლიანი 

რისკის პაციენტებში: 

ICER US$746–

890/QALY  

- >5% გსდ 10 წლიანი 

რისკის პაციენტებში: 

ICER $1039–

1221/QALY   

 

მეორეული პრევენცია   

(ასპირინი, ბეტა-ბლოკერი,  აგფ-

ინჰიბიტორი და სტატინი) 

მსოფლიო ბანკის 6 

რეგიონის 

განვითარებად 

ქვეყნებში (მშ 

ევროპაში) 

ICER $306- $388/QALY  

 

11. აუდიტის კრიტერიუმები 

სტრუქტურის ინდიკატორები: 

 სამედიცინო ბარათების % სადაც გამოყოფილია სტანდარტული ადგილი ქრონიკული 

დაავადებების დოკუმენტირებისთვის 

 სამედიცინო ბარათების % სადაც გამოყოფილია სტანდარტული ადგილი რეგულარულად 

მისაღები მედიკამენტების დოკუმენტირებისთვის 

 სამედიცინო ბარათების % სადაც გამოყოფილია სტანდარტული ადგილი გსდ ქცევითი 

რისკფაქტორების დოკუმენტირებისთვის 

 სამედიცინო ბარათების % სადაც გამოყოფილი სტანდარტული ადგილი გსდ 

ფიზიოლოგიური რისკფაქტორების  დოკუმენტირებისთვის. 

კლინიკური პროცესის ინდიკატორები: 

1. 18 წელზე უფროსი ნებისმიერი პაციენტის სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც 

დოკუმენტირებულია არტერიულ წნევა ბოლო ვიზიტზე 

2. 18 წელზე უფროსი ნებისმიერი პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც 

დოკუმენტირებულია სმი (სხეულის მასის ინდექსი) ბოლო 12 თვის განმავლობაში  

3. სამედიცინო ბარათების % რომელშიც გაზომილია საერთო ქოლესტეროლი, თუ პაციენტის 

ასაკი  > 45, ან აღინიშნება ერთ-ერთი ჩამოთვლილთაგანი: მაღალი არტერიული წნევა,  

ჭარბი წონა (სიმსუქნე), თამბაქოს მოხმარება, გიდ-ის ადრეული ოჯახური ანამნეზი, 

დადგენილი აქვს დიაბეტის, კორონარული არტერიების დაავადების, გულის უკმარისობის 

ან ინსულტის დიაგნოზი 

4. 15  წელზე უფროს პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, რომელშიც ბოლო ვიზიტზე 

დოკუმენტირებულია თამბაქოს მოხმარების სტატუსი 
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5. მწეველების სამედიცინო ბარათების %, სადაც აღნიშნულია თამბაქოს მიტოვების 

სამკურნალო ერთ-ერთი ჩარევა მაინც (პლასტირი, პერორალური მედიკამენტები ან 

კონსულტირება)   

6. 2 და მეტი გსდ რისკფაქტორის (ასაკი>45 წელზე, მაღალი არტერიული წნევა,  ჭარბი წონა 

(სიმსუქნე), თამბაქოს მოხმარება, გიდ-ის ადრეული ოჯახური ანამნეზი, ლიპიდური ცვლის 

დარღვევა) მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, სადაც გამოთვლილია  გსდ 10 

წლიანი რისკი (გამონაკლისია დიაბეტი, კად, პად, ინსულტი, გულის უკმარისობა) 

7. გსდ 10 წლიანი რისკის ≥20% და დიაბეტის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % 

სადაც დანიშნულია მულტიმედიკამენტური თერაპია (ასპირინი, ანტიჰიპერტენზიული 

მედიკამენტები, სტატინი) 

8. კად-ის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, სადაც დანიშულია მედიკამენტები 

მეორეული პრევენციისთვის (ასპირინი, ბეტა-ბლოკერი, აგფ ინჰიბიტორი, სტატინი) 

9. ინსულტის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, სადაც დანიშულია მედიკამენტები  

მეორეული პრევენციისთვის (ასპირინი, დაბალი დოზით თიაზიდი, აგფ ინჰიბიტორი, 

სტატინი) 

სამედიცინო მეთვალყურეობის პრაქტიკის შეფასების  გამოსავლები: 

გამოსავლის ინდიკატორები: 

 ჰიპერტენზიის დადგენილი დიაგნოზის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, 

სადაც ბოლო 2 ვიზიტზე ფიქსირდება არტერიული წნევა <140/90 მმ ვწყ სვ; 

 ანტილიპიდურ თერაპიაზე მყოფი პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც ბოლო 

ვიზიტზე საერთო ქოლესტეროლის მაჩვენებლი <170მგ/დლ; 

 თამბაქოს მიტოვებისთვის ნამკურნალებ პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც 

ბოლო ვიზიტზე დაფიქსირებულია არამწეველობის სტატუსი და  თამბაქოსთვის თავის 

დანებებიდან გასულია სულ მცირე 3 თვე; 

 ჭარბი წონის სიმსუქნის გამო ნამკურნალებ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, 

რომელთაც ინტერვენციიდან ბოლო ვიზიტამდე წონაში სხეულის მასის 5%-ზე მეტი 

დაიკლეს; 

 პაციენტთა %, რომლებიც გათვითცნობიერებული არიან შესაბამისი გსდ რისკის 

ფაქტორის და მოდიფიცირების მედიკამენტური და არამედიკამენტური მეთოდების 

შესახებ; 

 ჰიპერტენზიის, დიაბეტის, კორონარული არტერიების დაავადების და ინსულტის მქონე 

პაციენტების % ვინც გათვითცნობიერებული არიან დიაგნოზის, დაავადების ქრონიკული 

მიმდინარეობის და რეგულარულად მონიტორირებადი მაჩვენებლების (არტ. წნევა, 

ლიპიდური  სპექტრი, გლუკოზა სისხლში, სმი) შესახებ. 

პროტოკოლის გამოყენებისა და პროცესის მიმდინარეობის დოკუმენტირების გამარტივების 

მიზნით, შემუშავებულია კლინიკური აუდიტის ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ  15 

წელზე უფროსი ნებისმიერი პაციენტის ამბულატორიული სამედიცინო ბარათის განუყოფელ 

ნაწილს. აღნიშნული ფორმებია: 



28 
 

 ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობის ფორმა (იხილეთ დანართი №3); 

(ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობის ფორმის წარმოება მიზანშეწონილია ყველა 

პაციენტში, რომელსაც აღენიშნება ქრონიკული დაავადება(ები)). 

 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკ-ფაქტორთა სკრინინგისა და მოდიფიცირების   

ფურცელი (იხილეთ დანართი №4);   

 აღნიშნული კლინიკური აუდიტის ფორმები, ჩანართების სახით,  გამოიყენება დღეს 

მოქმედ (დამტკიცებულ) ამბულატორიულ სამედიცინო ბარათში  გსდ რისკფაქტორების 

მქონე პაციენტების სამედიცინო მომსახურებისთვის საჭირო ინფორმაციის გენერირების, 

გაცვლისა და სამედიცინო პერსონალისათვის კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღების 

ხელშესაწყობად.   მათში მითითებული ინფორმაცია განიხილება როგორც  სამედიცინო 

ბარათში განხორციელებული  ჩანაწერი. 

12. პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

პროტოკოლის გადახედვა და განახლება უნდა მოხდეს 2 წელიწადში.  

13. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 

ცხრილი №17: ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური რა მიზნით ხდება ამა თუ იმ 

რესურსის გამოყენება 

რამდენად სავალდებულოა 

ამ რესურსის არსებობა 

ექთანი 

 

რეგისტრირებული პაციენტების 

ნუსხის შესაბამისად, აწარმოებს  

პაციენტებზე რეგულარულ 

მეთვალყურეობას სამედიცინო 

ბარათში მითითებული 

მეთვალყურეობის გეგმის მიხედვით; 

პერიოდული სამედიცინო შემოწმების 

მიზნით ორგანიზებულ ვიზიტზე 

აგროვებს სამედიცინო ანამნეზს, 

ახდენს რისკ-ფაქტორების სკრინინგს 

კომპეტენციის ფარგლებში. 

სავალდებულო 

რეგისტრატორი (ან შესაბამისი 

ფუნქციის მქონე პერსონალი) 

 

ახდენს ახალი პაციენტის 

დარეგისტრირებას, 

რეგისტრირებული პაციენტების 

ნუსხის რეგულარულ განახლებას, 

სამედიცინი ბარათების შენახვისა და 

მოძიების იმგვარი სისტემის 

შემუშავება-განხორციელებას, რაც 

უზრუნველყოფს ბარათის დროულ 

ხელმისაწვდომობას და პირველადი 

სამედიცინო  ინფორმაციის 

სავალდებულო 
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ფრაგმენტულობის თავიდან აცილებას.   

ასევე სამედიცინო პერსონალის 

მითითებით ახდენს პაციენტთა 

გამოძახებას ტელეფონით ან 

წერილობითი შეტყობინებით. 

ოჯახის ექიმი 

 

აწარმოებს გსდ რისკ-ფაქტორების 

სკრინინგს, შეფასებას,   გსდ 10 წლიანი 

რისკის შეფასებას და მართვას 

(შესაბამისი დიაგნოსტიკური 

კვლევების დანიშვნა, შეფასება, 

მედიკამენტური მკურნალობა და 

კონსულტირება ინდივიდუალური 

გსდ რისკების მოდიფიცირებისა და 

მართვის თაობაზე). საჭიროებისას 

ახდენს ექიმ-სპეციალისტებთან  

რეფერალს 

სავალდებულო 

სპეციალისტი 

(ენდოკრინოლოგი, ნევროლოგი, 

კარდიოლოგი და მეან-

გინეკოლოგი (ორსულთა 

მეთვალყურეობისას) 

პაციენტის პირველადად მიღების 

შემთხვევაში ახდენს რისკ-

ფაქტორების სკრინინგს და 

მოდიფიცირებას, კომპეტენციების 

ფარგლებში და/ან  რეფერალს 

პირველადი ჯანდაცვის/ზოგადი 

პრაქტიკის ექიმთან   

სავალდებულო 

(დაწესებულების ტიპის 

მიხედვით) 

პრაქტიკის მენეჯერი (ან 

შესაბამისი ფუნქციის მქონე 

პერსონალი) 

უზრუნველყოფს შესაბამისი 

სამედიცინო მომსახურების 

სიმძლავრის შექმნასა და 

შენარჩუნებას, მომსახურების 

მიწოდების პროცესის და მისი 

შეფასების სისტემის შექმნასა და 

განხორციელებას და შეფასების 

შედეგების გამოყენებას 

გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში 

სავალდებულო 

ექიმი ნუტრიციოლოგი 

 

მონაწილეობას იღებს პაციენტების 

კომპლექსურ მკურნალობაში სხვა 

პროფილის ექიმებთან ერთად, ან 

ახორციელებს ავადმყოფთა 

დამოუკიდებელ დიეტოლოგიურ 

მკურნალობას არაჯანსაღი კვების, 

სიმსუქნის, ჭარბი წონის, სხვადასხვა 

ფორმის დისტროფიებისა და 

ფიზიოლოგიურ, მაგრამ სპეციფიკურ 

ნუტრიციული სტატუსის მქონე 

პაციენტების (ბავშვთა, ორსულთა, 

მეძუძურთა და მოხუცებულთა) 

მიმართ 

სასურველი 

მატერიალურ-ტექნიკური   

რისკის შეფასების სქემა რისკის პროფილის შეფასება სავალდებულო 
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ლაბორატორია 

სისხლი/კლინიკო-ბიოქიმიური,  

შარდის საერთო ანალიზის და 

ა.შ.  ჩასატარებლად 

ქოლესტეროლის და მისი სრული 

სპექტრის და გლუკოზის უცილობელი 

განსაზღვრა 

სავალდებულო ან ჩვენებისას 

რეფერალი შესაბამისი 

სიმძლავრის დაწესებულებაში 

სასწორი ნუტრიციული  სტატუსის ერთ-ერთი 

პარამეტრის შეფასება  

სავალდებულო 

სიმაღლის მზომი ნუტრიციული  სტატუსის ერთ-ერთი 

პარამეტრის შეფასება  

სავალდებულო 

კალიბრირებული 

სფიგმომანომეტრი შესაბამისი 

ზომის მანჟეტებით 

არტერიული წნევის გაზომვა   სავალდებულო 

სანტიმეტრი წელის 

გარშემოწერილობის 

განსასაზღვრად 

წელის გარშემოწერილობის გაზომვა სავალდებულო 

ფრემინგემის რისკის შეფასების 

სქემები 

გულ-სისხლძარღვთა ავადობის 

აბსოლუტური რისკის განსაზღვრა  

სავალდებულო 

კომპიუტერი, პრინტერი ავტომატიზირებული სისტემის NSIm 

და BACC გამოყენებისათვის   

სასურველი 

საგანმანათლებლო მასალები პაციენტის ინფორმირება სასურველი 

14. რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის 

ადგილობრივ დონეზე 

პროტოკოლის ადაპტირება არ საჭიროებს წყაროებში მითითებული რეკომჯენდაციების 

ცვლილებას 

15. დანართები 

დანართი №1: გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 10-წლიანი რისკის შეფასება 

პაციენტის შეფასების დროს რისკ-ფაქტორების შესახებ არსებული  კლინიკური მონაცემების 

მიხედვით, ფრემინგემის რისკის შკალის გამოყენებით განისაზღვრება  გსდ 10-წლიანი რისკი. 

ფრემინგემის შკალით რისკის შეფასება ხორციელდება იმ ასიმპტომური პაციენტებისათვის, 

რომლებსაც აღენიშნებათ 2 ან მეტი გსდ რისკ-ფაქტორი. 

რისკის გამოსათვლელად შესაძლებელია  სტანდარტული ცხრილის გამოყენება (პროექტის 

მიერ პოსტერის სახით შემოთავაზებული) ან ელექტრონული მთვლელი. ფრემინგემის რისკის 

შკალა მოიცავს შეფასებას პაციენტის სქესის, სისტოლური არტერიული წნევის, მწეველობის 

სტატუსის და საერთო ქოლესტეროლის მნიშვნელობის მიხედვით. იმის გამო, რომ საერთო 

ქოლესტეროლის დონის განსაზღვრა არ არის ხელმისაწვდომი ჩვენი ქვეყნის მრავალ 

სამედიცინო დაწესებულებაში, ასეთ შემთხვევაში დაბალი შემოსავლის ქვეყნებში ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის არაგადამდები დაავადებების ესენციური ჩარევების პაკეტზე 

დაყრდნობით (იხილე PEN, 2010) შესაძლებელია ეროვნულ დონეზე ჩატარებული 

კვლევებიდან მიღებული ქოლესტეროლის საშუალო მაჩვენებლის, როგორც სტანდარტულის, 

გამოყენება. საქართველოში 2010 წელს ჩატარებული STEPS კვლევის საფუძველზე საერთო 

ქოლესტეროლის საშუალო მაჩვენებელი 4,5 მმოლ/ლ-ია და იგი მნიშვნელოვნად არ იცვლება 
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სქესის და ასაკის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი მეთოდით დათვლილი გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებების 10-წლიანი რისკი ≥15%, აუცილებელია საერთო 

ქოლესტეროლის დონის განსაზღვრა სტატინებით თერაპიის საკითხის გადაწყვეტის მიზნით. 

 

მარცხენა ნახევარში განლაგებული რისკფაქტორების 

მიხედვით მოიძებნება შესაბამისი ქულები და მათი ჯამი 

გვაძლევს რისკის ჯამურ ქულას. მათ საფუძველზე კი 

პოსტერის მარჯვენა ნახევარში განისაზღვრება რისკის დონე 

%-ში. ორივე მონაცემი იწერება ვიზიტის შესაბამისი 

თარიღის ქვეშ. 

ფრემინგემის შკალის გამოყენება არ ხდება იმ შემთხვევაში, 

თუ პაციენტს დადგენილი აქვს მნიშვნელოვანი გულ-სისხლძარღვთა დაავადება ან 

ეკვივალენტური რისკის მდგომარეობა.  

მკურნალობის შერჩევა  

ასპირინი   კი ✓   

არა  

β-ბლოკერი   კი    არა ✓ 

დოზა: 100მგ დოზა: 

უკუჩვენება:  უკუჩვენება:  

 სინუსური ბრადიკარდია 

თარიღი __/__/_

_ __/__/__ 

10 

წლიანი 

რისკი* 

ქ. ქ. 

% % 
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ყველა შემთხვევაში, რომელშიც გსდ დაავადებების რისკის კონტროლისთვის გამოიყენება 

მედიკამენტური მკურნალობა უნდა აღინიშნოს მკურნალობის შერჩევის მდგომარეობა და 

მითითებული იქნას, თუ რომელი მედიკამენტი იქნა შერჩეული ე.წ. მაღალი ზემოქმედების 

მედიკამენტთა ნაკრებიდან: 

 ასპირინი 

 β-ბლოკერი    

 აგფ-ი/არბ 

 სტატინი 

 თიენოპირიდინი 

შერჩეული მედიკამენტისთვის მიეთითება საწყისი დოზა. იმ შემთხვევაში თუ არ ხდება 

მედიკამენტის შერჩევა და დანიშვნა, საჭიროა აღინიშნოს უკუჩვენებები ან ის შემზღუდავი 

მდგომარეობა, რის  გამოც ვერ ხერხდება მედიკამენტის გამოყენება. 
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1. გაღვიძებიდან რამდენ ხანში ეწევით პირველ სიგარეტს? 

60 წთ-ის შემდეგ (0 ქულა); 31-60წთ-ში (1 ქულა);  6-30წთ-ში (2 ქულა); 5წთ-ის მანძილზე (3 

ქულა) 

2. ძნელია თქვენთვის თავშეკავება ისეთ ადგილებში სადაც მოწევა აკრძალულია? 

არა (0 ქულა); დიახ (1 ქულა); 

3. რომელი სიგარეტისთვის გიძნელდებათ ყველაზე მეტად უარის თქმა? 

დილით პირველის ( 1 ქულა); შემდეგ ნებისმიერი დანარჩენის (0 ქულა); 

4. რამდენ ღერ სიგარეტს ეწევით დღეში? 

10 და ნაკლები (0 ქულა); 11-20 (1 ქულა); 21-30 (2 ქულა); 31 და მეტი (3 ქულა); 

5. გაღვიძებიდან პირველ საათებში უფრო მეტს ეწევით, ვიდრე დღის მანძილზე დასვენების 

დროს? 

არა (0 ქულა); დიახ (1 ქულა) 

6. ეწევით იმის მიოხედავად, რომ ისე ავად ხართ, რომ დღის უმეტესი ნაწილი  წევხართ 

საწოლში? 

არა (0 ქულა); დიახ (1 ქულა); 

ჯამური ქულა: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ინტერპრეტაცია:  

0-2 ძალიან სუსტი დამოკიდებულება 

3-4 სუსტი დამოკიდებულება 

5 საშუალო ხარისხის დამოკიდებულება 

6-7 ძლიერი დამოკიდებულება 

8-10 ძალიან ძლიერი დამოკიდებულება 

 

   დანართი №4:  ნიკოტინდამოკიდებულების  - ფაგერსტორმის ტესტი 

დანართი №5: ზოგად საექიმო პრაქტიკაში კარდიოვასკულური დაავადების 

პრევენციის შეჯამება 

როგორ ვმართოთ გსდ რისკი? 

ქცევითი სტარტეგია 

 თამბაქოს მოხმარება: საჭიროა ნებისმიერი სახით თამბაქოს მოხმარების, მათ შორის 

პასიური მოწევის თავიდან არიდება. მწეველებს უნდა შევთავაზოთ თამბაქოსთვის თავის 

დანებება დახმარებით და თუ საჭიროა, ფარმაკოთერაპია. 

 კვება: ურჩიეთ ჯანსაღი კვება (მაგალითად, დღეში 500 გრამი ხილი და ბოსტნეული), რაც 

გსდ პრევენციის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. რეკომენდებულია წონის დაკლება ჭარბი 

წონისა და მსუქანი პაციენტებისთვის. 

 ფიზიკური აქტიურობა: ნებისმიერი ასაკის ჯანმრთელმა პირმა კვირაში 2,5-5 საათი სულ 

მცირე, საშუალო ინტენსივობის ფიზიკურ აქტიურობაზე უნდა დახარჯოს (ოპტიმალურად 

30 წუთი ან მეტი დღეში, თუმცა ნებისმიერი ფიზიკური აქტივობა სჯობს უმოძრაობას) 
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რისკ-ფაქტორების მკურნალობა 

 ჰიპერტენზია: ყველა პაციენტისთვის ჰიპერტენზიით ან არტერიული წნევის მაღალი 

ნორმის ზღვრული ციფრებით რეკომენდებულია ქცევითი სტრატეგია. არტერიული წნევის 

სამიზნე დონე:<140მმ ვწყ სვ (სისტოლური) და <90მმ ვწყ სვ (დიასტოლური) ჰიპერტენზიით 

დაავადებული ყველა პაციენტისთვის. პირველი რიგის ყველა ანტიჰიპერტენზიული 

მედიკამენტი თანაბრად ეფექტურია. 

 შაქრიანი დიაბეტი: გსდ პრევენციის მიზნით შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პირებში 

სამიზნე HbA1c<7.0% (53მმოლ/ლ). სტატინები უნდა დაენიშნოს დიაბეტით დააავდებულ 

ყველა პაციენტს გსდ რისკის შემცირების მიზნით. არტერიული წნევის სამიზნე დონე 

შაქრიანი დიაბეტის დროს <140/80 მმ ვწყ სვ. 

 ლიპიდები: პაციენტებში გსდ ძალიან მაღალი რისკით, LDL ქოლესტეროლის 

რეკომენდებული სამიზნე დონეა <1,8მმოლ/ლ (<≈70მგ/დლ) ან LDL ქოლესტეროლის 

მნიშვნელობის ≥50% შემცირება, როდესაც სამიზნე დონის მიღწევა შეუძლებელია. გსდ 

მაღალი რისკის მქონე პაციენტებში რეკომენდებულია LDL ქოლესტეროლის სამიზნე დონე 

<2,5მმოლ/ლ (<≈100მგ/დლ). 

რა არის გსდ პრევენცია? 

 

ქმედებათა კოორდინირებული ერთობლიობა ინდივიდუალურ და პოპულაციურ დონეზე, 

რომლის მიზანიცაა კარდიოვასკულური დაავადების და მასთან დაკავშირებული 

უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება ან მინიმუმამდე შემცირება. 

რატომ არის გსდ პრევენცია ყველაზე ემტად შესაბამისი პირველადი ჯანდაცვისთვის? 

 

ათეროსკლეროზული კარდიოვასკულური დაავადება რჩება ნაადრევი სიკვდილობის წამყვან 

მიზეზად მსოფლიოში. გულ-სისხლძარღვთა დააავადება წარმოადგენს როგორც მამაკაცების, ისე 

ქალების პრობლემას; ევროპაში 75 წლამდე ასაკში განვითარებული სიკვდილობის ყველა 

შემთხვევის 42% მამაკაცებში და 38% ქალებში გსდ-სთანაა დაკავშირებული. პაციენტთა 

უმრავლესობის მეთვალყურეობა პირველად ჯანდაცვაში მიმდინარეობს და შესაბამისად, გსდ 

რისკფაქტორების სკრინინგის განხორციელება სწორედ აქ არის მიზანშეწონილი 

როდის ვაფასებთ გსდ რისკს ზოგად პოპულაციაში? 

 თუ პიროვნება თავად ითხოვს აღნიშნულს; 

 თუ  ასაკი≥40 წელზე მამაკაცებში და ≥50 წელზე ქალებში ან მენოპაუზის შემდგომ პერიოდში; 

 სახეზეა ერთი ან მეტი რისკფაქტორი: თამბაქოს მოხმარება, არაჯანსაღი კვება ან ჭარბი წონა, 

ფიზიკური არააქტიურობა, ჰიპერლიპიდემია, ჰიპერტენზია ან შაქრიანი დიაბეტი; 

 სახეზეა სიმპტომები, რომელთა საფუძველზეც სავარაუდოა გულ-სისხლძარღვთა დაავადება. 

სამი ქმედება, რომელიც უნდა განხორციელდეს: 
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 ანამნეზის შეკრება და კლინიკური აზროვნება; 

 გსდ რისკის შეფასება (გამოიყენეთ ფრემინგემის რისკის შეფასების სქემა იმ შემთხვევების 

გარდა, როდესაც პაციენტს აღენიშნება შაქრიანი დიაბეტი, გულ-სისხლძარღვთა დაავადება ან 

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა); 

 გადაწყვეტილების მიღება რისკის მართვის დონის შესახებ. 

 

მაღალი რისკი 

 

საშუალო რისკი დაბალი რისკი 

 ნებისმიერი დადასტურებული გსდ 

 შაქრიანი დიაბეტი  

 თირკმლის  ქრონიკული 

დაავადება 

 ფრემინგემის რისკის ქულა ≥20% 

 ფრემინგემის რისკის ქულა 10-

20% 

 საშუალო ასაკის მრავალი პირი 

მიეკუთვნება ამ კატეგორიას 

 

 

 

 ფრემინგემის რისკის 

ქულა <10% და არ 

აღენიშნება არც ერთი 

მახასიათებელი, 

რომლის საფუძველზეც 

მოხდებოდა მისი 

მოხვედრა საშუალო 

რისკის კატეგორიაში 

დანართი №6: ზოგადი დიეტური რეკომენდაციები 

 პაციენტის კონსულტირება საკვების ბალანსირებული მიღების თაობაზე (პროდუქტების 5 

ძირითადი ჯგუფი ჯანსაღი კვების პირამიდიდან); 

 ყოველდღიურად ხილისა და ბოსტნეულის მიღების აუცილებლობის ხაზგასმა, (არანაკლებ 

5-ჯერად, ხოლო პურისა და მარცვლოვანის 6-ჯერად მიღება); 

 რჩევა პაციენტისათვის ენერგეტიკული ბალანსის და კალორაჟის დაცვის  თაობაზე 

 სასურველი წონის შესანარჩუნებლად; 

 წონის ცვლილების შედარება რეკომენდებულ სხეულის მასის ინდექსთან; 

 პაციენტებისათვის  ცხიმის მიღების შემცირების თაობაზე რჩევა (საერთო კალორაჟის 

<30%); 

 რჩევა კალციუმის ადეკვატური რაოდენობით მიღებაზე; 

 რეკომენდაციების დაცვისას  საერთო ენერგეტიკული ღირებულებისა და საკვები 

მიკროელემენტების ბალანსის კონტროლი; 

 კონსულტირება ცხოველური ცხიმის შემცველი პროდუქტების მიღების შემცირების 

თაობაზე; 

 კონსულტირება  ზომიერი ულუფებით კვების მიზანშეწონილობის თაობაზე. 



40 
 

 

*ერთი პორცია გულისხმობს: ნახევარი ჭიქა ჩაშუშული ან წვრილად დაჭრილი ბოსტნეული; 1 

ჭიქა ნედლი ფოთლოვანი ბოსტნეული; ერთი მთლიანი ხილი, მაგ. ვაშლი, ფორთოხალი ან 

ბანანი; 3/4 ჭიქა წვენი; 1/2 ჭიქა მარცვლოვანი ან კონსერვირებული ხილი; 1/4 ჭიქა გამომშრალი 

ხილი; 1 ნაჭერი პური; ბუტერბროდისათვის განკუთვნილი ფუნთუშას ნახევარი; 4 კრეკერი; 

1/2 ჭიქა ბრინჯი, წიწიბურა, მაკარონი ან ბურღულის ფაფა; 4 სუფრის კოვზი მზა 

“ბურბუშელა”; 1 ჭიქა პოპ-კორნი (შაქრის გარეშე); 1 ჭიქა რძე, დაუმტკბარი იოგურტი, კეფირი, 

მაწონი; 45 გრ მაგარი ყველი; 65 გრ რბილი ყველი; ½ ჭიქა ხაჭო; 75-90 გრ საქონლის ან 

ფრინველის ხორცი ან თევზი; 2 კვერცხი; 1 ჭიქა ჩაშუშული პარკოსნები; 4 სუფრის კოვზი 

არაქისის ზეთი (ცილის შეცველობით უახლოვდება ხორცს და არ შეიცავს ქოლესტეროლს). 

დანართი №7: კითხვარი ალკოჰოლის მოხმარების შეფასებისთვის 

რამდენი ჭიქა ან ბოთლი შემდეგი სასმელებისა მიგიღიათ უკანასკნელი 7 დღის მანძილზე? 

1. ბოთლი (=500 მლ) ლუდი 

2. ულუფა (=50 მლ) მაგარი სპირტიანი სასმელი 

3. ჭიქა (=200 მლ) ღვინო ან მისი ეკვივალენტი 

4. არაფერი მსგავსი 

5. არასაკმარისი ინფორმაცია 

რამდენად ხშირად ღებულობთ ლუდს? 

1 = არასდროს 

2 = წელიწადში რამდენჯერმე 

3 = თვეში 2-3-ჯერ 

4 = კვირაში ერთხელ 

5 = კვირაში 2-3-ჯერ 

6 = გამოსასვლელ დღეებში 

7 = ყოველდღიურად 
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9 = არასაკმარისი ინფორმაცია 

რამდენად ხშირად ღებულობთ მაგარ სპირტიან სასმელს? 

1 = არასდროს 

2 = წელიწადში რამდენჯერმე. 

3 = თვეში 2-3-ჯერ 

4 = კვირაში ერთხელ 

5 = კვირაში 2-3-ჯერ 

6 = გამოსასვლელ დღეებში 

7 = ყოველდღიურად 

9 = არასაკმარისი ინფორმაცია 

რამდენად ხშირად ღებულობთ ღვინოს? 

1 = არასდროს 

2 = წელიწადში რამდენჯერმე 

3 = თვეში 2-3-ჯერ 

4 = კვირაში ერთხელ 

5 = კვირაში 2-3-ჯერ 

6 = გამოსასვლელ დღეებში 

7 = ყოველდღიურად 

9 = არასაკმარისი ინფორმაცია 

რა სიხშირით სვამთ ერთჯერადად ექვს ჭიქა/ბოთლ ალკოჰოლს ან მეტს? 

1 = არასდროს 

2 = თვეში ერთხელაც კი არა 

3 = თვეში ერთხელ 

4 = კვირაში ერთხელ 

5 = ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე 

9 = არასაკმარისი ინფორმაცია 

დანართი №8: პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონე და 
რეკომენდაციების ხარისხი  

ცხრილი №18:  პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონეებისა და 

რეკომენდაციის ხარისხის დეფინიციები 

დონე მტკიცებულების სიძლიერის დონე         

(Muir Gray) 

ხარისხი რეკომენდაციის ხარისხი 

(Cook et al) 

 

I 

ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა მინიმუმ 

ერთ სისტემურ მიმოხილვას, რომელიც 

ეფუძნება სწორი დიზაინის მქონე 

რანდომიზებულ კონტროლირებად კვლევას. 

 

A 

ეყრდნობა  I დონის 

მტკიცებულებას და შესაბამისად 

მტკიცედ რეკომენდებულია 

 

II 

ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა მინიმუმ 

ერთ სწორი დიზაინის მქონე 

რანდომიზებულ კონტროლირებად კვლევას 

 

B 

ეყრდნობა I დონის 

მტკიცებულებას და შესაბამისად 

რეკომენდებულია 

III 
კლინიკური კვლევა, რანდომიზაციის 

გარეშე, კოჰორტული და შემთხვევა-

 

C 

ეყრდნობა III დონის 

მტკიცებულებას შეიძლება 
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კონტროლის კვლევები. ჩაითვალოს შესაბამისად. 

 

IV 

არაექსპერიმენტული მულტიცენტრული 

კვლევები 

 

D 

ეყრდნობა IV და Vდონის 

მტკიცებულებას საჭიროებს 

კონსენსუსს 

Va ავტორიტეტულ პროფესიონალთა 

მოსაზრება 

Vb კლინიკური გამოცდილება, აღწერილობითი 

კვლევები ან ექსპერტთა ანგარიში 

დანართი №9: პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგიური ასპექტები  
ცხრილი №19: პროტოკოლების შემუშავებაში ჩართული მხარეების ძირითადი ფუნქციები 

მხარე/პირი 

 

წარმომადგენელი ძირითადი  ფუნქციები 

USAID HCI პროექტი 
თამარ ჩიტაშვილი, USAID-ის 

ჯანდაცვის ხარისხის 

გაუმჯობესების პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ახდენს რესურსების მობილიზებას სათანადო 

ექსპერტების დასაქირავებლად; 

ორგანიზაციულ და ლოგისტიკურ დახმარებას 

უწევს პროტოკოლების შემუშავების პროცესს; 

სშჯსდს 
 კოორდინირებას უწევს პროტოკოლების 

შემუშავების პროცესს დუბლირების 

აღმოფხვრისა და სხვადასხვა პროტოკოლების 

ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების 

ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით; 

ამტკიცებს პროტოკოლის საბოლოო ვერსიას  

ტექნიკ

ური 

გუნდი 

ანალიტიკოსი/ 

სისტემური 

მიმომხილველი 

USAID HCI 

პროექტი 

ნატო შენგელია, ოჯახის ექიმი, 

USAID-ის ჯანდაცვის ხარისხის 

გაუმჯობესების პროექტის 

ექსპერტი ხარისხის საკითხებში 

სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის 

მტკიცებულებების შეჯამებული სახით 

წარმოდგენა, კერძოდ,  

 სისტემური მიმოხილვისთვის შეკითხვების 

ჩამოყალიბება; 

 გამოქვეყნებული აბსტრაქტების შეფასება და 

შერჩევა; 

 სანდო სისტემებით მტკიცებულებების 

ხარისხის კრიტიკული შეფასება; 

 მტკიცებულებების გადატანა ცხრილებში; 

 მტკიცებულებების სინთეზი და დებულებების 

ჩამოყალიბება; 

 პროცესის დოკუმენტირება 

უფროსი 

ტექნიკური 

მრჩეველი 

შესაბამისი 

დარგობრივი 

ასოციაციის 

წამყვანი 

ექსპერტი 

პროფესორი რევაზ თათარაძე, 

საქართველოს საზოგადოებების 

კარდიოვასკულური პრევენციის 

გაერთიანებული კომიტეტის 

თავმჯდომარე, საქართველოში 

გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებების პრევენციის 

მიმართულების ევროპის 

 ადაპტირებული პროტოკოლის 

რეკომენდაციების განხილვა; 

 ძირითადი კლინიკური შეკითხვების 

ჩამოყალიბება/გადახედვა; 

 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში მონაწილეობის 

მიღება; 

 შეთანხმებული წყაროების და სხვა შესაბამისი 

დოკუმენტების გაცნობა, მათზე წერილობითი 
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კარდიოლოგთა საზოგადოების 

(ESCARDIO) ეროვნული 

კოორდინატორი 

და სიტყვიერი კომენტარების მოწოდება 

სამუშაო ჯგუფისა და პროექტისათვის; 

 მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, 

რეკომენდაციების შემუშავება  ან მისი არ-

არსებობის/ნაკლებობის  შემთხვევაში, _ 

შესაბამისი გადაწყვეტის წარმოდგენა სამუშაო 

ჯგუფში კონსესუსის მისაღწევად; 

 რჩევების წარმოდგენა საუკეთესო პრაქტიკის 

იდენტიფიცირების თაობაზე ორაზროვანი, 

სუსტი მტკიცებულებების ან მათი 

არარსებობის შემთხვევებში; 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად , 

რეკომენდაციების იმპლემენტაციის 

პრაქტიკული ღონისძიებები და მიდგომები 

კარდიოვასკულური 

პროფილის 

პროტოკოლების სამუშაო 

ჯგუფი 

ჯგუფის ხელმძღვანელი: თამარ 

ჩიტაშვილი, USAID-ის ჯანდაცვის 

ხარისხის გაუმჯობესების 

პროექტის ხელმძღვანელი 

ჯგუფის წევრები: 

1) პროფესორი ბეჟან 

წინამძრვრიშვილი - 

საქართველოს ჰიპერტენზიის 

საზოგადოების პრეზიდენტი  

2) დალი ტრაპაიძე-  საქართველოს 

ჰიპერტენზიის საზოგადოების 

არტერიული ჰიპერტენზიის 

კონტროლის სამუშაო ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

3) პროფესორი ვახტანგ ჭუმბურიძე - 

საქართველოს კარდიოლოგთა 

საზოგადოების პრეზიდენტი 

4) ნინო შარაშიძე, კარდიოლოგი - 

საქართველოს ჰიპერტენზიის 

შემსწავლელი საზოგაოდება 

5) გივი ჯავაშვილი - საქართველოს 

ოჯახის ექიმთა ასოციაციის 

გამგეობის წევრი, თსსუ საოჯახო 

მედიცინის დეპარტამენტის 

სრული პროფესორი და 

ხელმძღვანელი 

6) ირინე ქაროსანიძე - ოჯახის 

ექიმი, საქართველოს საოჯახო 

მედიცინის პროფესიონალთა 

კავშირის თავმჯდომარე 

7) ვარლამ კვანტალიანი - საოჯახო 

მედიცინის ეროვნული სასწავლო 

ცენტრის პრევენციული 

ხელმძღვანელი: 

 განსაზღვრავს პროტოკოლის მოცულობას და 

ჯგუფში განსახილველ კლინიკურ საკითხებს; 

 ახდენს ჯგუფის მუშაობის ფასილიტაციას, 

კერძოდ:  

 განსაზღვრავს ჯგუფის მუშაობის წესებს;  

 მონაწილეობს ჯგუფის შეხვედრების 

დაგეგმვაში; 

 ცდილობს ჯგუფის წევრებს შორის ნდობისა 

და ურთიერთპატივისცემის განვითარებას; 

 ქმნის პირობებს ჯგუფის ყველა წევრის 

თანაბარი მონაწილეობისთვის; 

 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს 

ინდივიდუალურ შეხვედრებს ჯგუფის 

წევრებთან. 

 

სამუშაო ჯგუფის პროფესიული წევრები: 

 პროტოკოლის მოცულობის ფარგლებში, 

მტკიცებულებების ძიებისთვის ჩამოაყალიბონ 

სპეციფიკური შეკითხვები 

 აქტიურად ითანამშრომლონ გუნდის სხვა 

წევრებთან 

 დახმარება გაუწიონ ტექნიკურ გუნდს 

სისტემური მიმოხილვებისა და ეკონომიკური 

ანალიზის ჩატარებაში 

 გაეცნონ პროტოკოლთან დაკავშირებულ 

დოკუმენტაციას და ჯგუფის შეხვედრაზე 

წარმოადგინონ კონსტრუქციული 

წინადადებები და კომენტარები 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 

მოძიებული მტკიცებულებების საფუძველზე 

ჩამოაყალიბონ რეკომენდაციები ან, თუ 

მტკიცებულებები არასაკმარისი ან დაბალი 

ხარისხისაა, მივიდნენ ექსპერტულ 
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მიმართულების კოორდინატორი 

 

შეთანხმებამდე, საკმარისი მეცნიერული 

მტკიცებულებების არარსებობისას, გამოთქვან 

მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულ 

შემთხვევაში რა შეიძლება ჩაითვალოს 

“საუკეთესო პრაქტიკად”. 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 

ჩამოაყალიბონ რეკომენდაციები 

პროტოკოლების დანერგვის თაობაზე. 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 

გაეცნონ პროტოკოლების ძირითად წყაროებს; 

 სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 

გაეცნონ და დაადასტურონ სამუშაო ჯგუფის 

შეხვედრის ოქმის სისწორე. 

სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ მოეთხოვებათ: 

 მტკიცებულებების ხარისხის შეფასება 

 ლიტერატურული ძიების ჩატარება 

 პროტოკოლის დაწერა 

ექსპერტი-შემფასებლები 
1) პროფესორი გურამ კიკნაძე - 

საქართველოს ოჯახის ექიმთა 

ასოციაციის პრეზიდენტი,  თსსუ 

საოჯახო მედიცინის 

დეპარტამენტის სრული 

პროფესორი 

2) ვახტანგ ბარბაქაძე - ექიმი 

კარდიოლოგი 

 პროტოკოლების დამოუკიდებელი ექსპერტული 

შეფასება  

ცხრილი №20: პროტოკოლის შემუშავების საკვანძო ეტაპები 

№ საკვანძო ეტაპები პასუხისმგებელი შემსრულებელი 

1 
დარგობრივი პროტოკოლების სამუშაო ჯგუფის შექმნა USAID HCI პროექტი 

2 
უფროსი ტექნიკური მრჩევლისა და ექპერტი 

შემფასებლების პოზიციაზე ვაკანსიის გამოცხადება 

USAID HCI პროექტი 

3 
4-5 სამუშაო შეხვედრის ფასილიტაცია და ორგანიზება USAID HCI პროექტი 

4 
პროტოკოლების სამუშაო ვერსის მომზადება ტექნიკური  გუნდი 

5 
პროტოკოლების გადახედვა-სამუშაო ჯგუფთან 

შეთანხმება 

USAID HCI პროექტი/სამუშაო 

ჯგუფი 

6 
პროტოკოლების ექსპერტული შეფასება ექსპერტი-შემფასებლები 

7 
პროტოკოლების საბოლოო ვერსიის წარდგენა სშჯსდს-

სთვის 

USAID HCI პროექტი 
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დანართი №10:  გსდ  და მათი რისკ-ფაქტორების სკრინინგისა და მოდიფიცირების ესენციური ჩარევების პაკეტი   

ძირითადი ჩარევები:  

 სისტემატური სკრინინგი და  რისკ-ფაქტორების მოდიფიცირება:  ქცევითი რისკ-ფაქტორები: თამბაქო, ალკოჰოლი, არაჯანსაღი კვება, 

ფიზიკური აქტივობის შეზღუდვა; ფიზიოლოგიური რისკ-ფაქტორები: ჰიპერტენზია, ჰიპერლიპიდემია, სიმსუქნე, ჰიპერგლიკემია. 

 ჰიპერტენზიის მკურნალობა;  

 პირველადი პრევენცია: პაციენტებისათვის  10 წლის მანძილზე კარდიოვასკულური დაავადების (მიოკარდიუმის ინფარქტი ან 

ინსულტი)განვითარების > 20% -ზე მეტი რისკის  ან დიაბეტის არსებობისას: სტატინი + სისხლის წნევის დამწევი მედიკამენტები + 

ასპირინი) 

 მეორეული პრევენცია: დიაგნოსტირებული კად-ის მქონე პაციენტებში: ბეტა-ბლოკერები, ასპირინი, ანგიოტენზინ-

მაკონვერტირებელი ენზიმების ინჰიბიტორი, სტატინი). 

 

მდგომარეობის მართვის კატეგორია 

 

 

სამედიცინო მომსახურების  უმთავრესი ელემენტები 

 

კარდიოვასკულური დაავადებების 

უმთავრესი ფიზიოლოგიური და ქცევითი 

რისკფაქტორების პაციენტის სამედიცინო 

ისტორიაში დოკუმენტირება სულ მცირე 

ერთხელ (ნებისმიერ ადგილზე) 

 თამბაქოს წევის სტატუსი: მწეველი, ყოფილი მწეველი, არასოდეს მოუწევია/არამწეველი (მწეველის ან 

ყოფილი მწეველის შემთხვევაში სიხშირისა და სტაჟის მითითება)  

 მემკვიდრული წინასწარგანწყობა: კორონარული დაავადებების, ინსულტისა და ჰიპერტენზიის ოჯახში 

ადრეული შემთხვევების არსებობა ან არარსებობა 

 სიმაღლე (სხეულის მასის ინდექსის განსაზღვრისათვის) 

 სხეულის მასის ინდექსი (გამოთვლილი ბოლო 12 თვის განმავლობაში) 

 ფიზიკური აქტივობისა და კვებითი ჩვევების სტატუსი (გამოთვლილი ბოლო 12 თვის განმავლობაში) 

 ალკოჰოლის მოხმარება (ალკოჰოლის მომხმარებლის შემთხვევაში, სიხშირის, რაოდენობისა და 

ალკოჰოლის ტიპის მითითება) 

 საერთო ქოლესტეროლი:  > 45 ასაკში და მაღალი არტ. წნევის, დიაბეტის, სიმსუქნის, თამბაქოს წევის 

შემთხვევაში, მემკვიდრული წინასწარგანწყობა ადრეულ ასაკში კორონარული დაავადებების მიმართ ან 

დიაბეტის, გულის უკმარისობის, კორონარული არტერიების დაავადების, ინსულტის გადატანის შემდეგ 
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(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

 ყველა არსებული ქრონიკული დაავადებების/მდგომარეობების და მედიკამენტების ჩამონათვალი  

 ჰიპერტენზიის დროს უზმოზე ან რანდომულად სისხლში გლუკოზის დონე წელიწადში  სულ მცირე 

ერთხელ. 

გსდ რისკ-ფაქტორების შეფასება ყოველ 

კლინიკურ ვიზიტზე  

(მიუხედავად ვიზიტის მიზანისა: ვიზიტი 

მწვავე შემთხვევის და/ან ქრონიკული 

დაავადების გამო) 

 სისხლის წნევის გაზომვა  

 წონა (თუ სმი ≥25) 

 თამბაქოს სტატუსი 

 

 გსდ იდენტიფიცირებული 

რისკფაქტორების სამკურნალო ჩარევები 

ყოველ კლინიკურ ვიზიტზე 

 

 

+ სიმსუქნე: კვებისა და ფიზიკური აქტივობის შესახებ კონსულტირება; სამიზნეები და მეთვალყურეობა 

 + თამბაქოს მოხმარება : თამბაქოს წევის თავის დანებების გეგმა და მკურნალობა (სალბუნი, პერორალური 

მედიკამენტი და ა.შ) 

 + ჰიპერტენზია:   მედიკამენტური თერაპიის დამყოლობის გადამოწმება ყველა ვიზიტზე; მედიკამენტის 

შეცვლა/მოდიფიცირება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კლინიკური გაიდლაინების მოთხოვნის 

შესაბამისი კონტროლის მისაღწევად.   

გსდ პირველადი პრევენცია (გსდ 10 

წლიანი რისკი ≥ 20% ან დიაბეტი) 

 სტატინი + წნევის დამწევი მედიკამენტი + ასპირინი:  ყველა პაციენტში რომელთაც  მომდევნო 10 წლის 

განმავლობაში აქვთ ≥ 20%-ზე რისკი ან დიაბეტი 

 თამბაქოს სკრინინგი და მკურნალობა 

 კვების და ფიზიკური აქტივობის კონსულტირება 

გსდ მეორეული პრევენცია  

(მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდეგ): 

გადამოწმდეს და განახლდეს ყველა 

პაციენტში კად-ის ანამნეზით 

 ბეტა-ბლოკერი; ასპირინი; ანგიოტენზინ-მაკონვერტირებელი ენზიმები-ინჰიბიტორი/ანგიოტენზინის 

რეცეპტორების ბლოკატორები; სტატინი 

 თამბაქოს სკრინინგი და მკურნალობა 

 კვების და ფიზიკური აქტივობის კონსულტირება 

გსდ მეორეული პრევენცია  (ინსულტის 

შემდეგ): გადამოწმდეს და განახლდეს 

ყველა პაციენტში ინსულტის ანამნეზით 

 ასპირინი; დაბალი დოზით თიაზიდი, სტატინი 

 თამბაქოს სკრინინგი და მკურნალობა 

 კვების და ფიზიკური აქტივობის კონსულტირება 
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დანართი 11:  შემოკლებების განმარტება  

გსდ - გულ-სისხლძარღვთა დაავადება 

კად - კორონარული არტერიების დაავადება 

პად - პერიფერიული არტერიების დაავადება 

ცწც - ცხოვრების წესის ცვლილება 

მმ - მედიკამენტური მკურნალობა 

ICER – Incremental Cost-effectiveness Ratio - დამატებითი ხარჯთეფექტურობის შეფარდება 

QALY – Quality Adjusted Life Years - სიცოცხლის ხარისხიანი წლები 

YLS - Years of Life Saved- გადარჩენილი სიცოცხლის წლები 

 


