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დანართი #2

1. პროტოკოლის დასახელება
ბრონქული ასთმის ამბულატორიული მართვა

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები
ცხრილი#1: პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობების (ICD10 და ICPC2) კოდები
1

დასახელება

კოდი

ბრონქული ასთმა

კოდი J45 (ICD10)
კოდი R96 (ICPC2)

3. პროტოკოლის მოქმედების არეალი
პროტოკოლი მოიცავს ბრონქული ასთმით დაავადებული პაციენტების მდგომარეობის მართვას
სამედიცინო მომსახურების ამბულატორიულ დონეზე. პროტოკოლი არ მოიცავს ასთმის
გამწვავებების მართვას (იხილეთ ცხრილი #2).
ცხრილი #2:

პროტოკოლით მოცული ესენციური ღონისძიებები ამბულატორიული სამედიცინო

მომსახურების ძირითადი კომპონენტების მიხედვით
ბრონქული ასთმის მართვის
ამბულატორიული
სამედიცინო
მომსახურების
ძირითადი კომპონენტები
დოკუმენტირება სამედიცინო
ბარათში სულ მცირე ერთხელ
მაინც
(ნებისმიერ
დროს
წარსულში)

პროტოკოლით მოცული ღონისძიებები

სხვა
დაკავშირებული
ღონისძიებები
სხვა
პროტოკოლების
პრეროგატივა

 რამდენი ხანია დაისვა დიაგნოზი; ასთმის გამო
ჰოსპიტალიზაციისა და გამწვავებების ანამნეზი
 ოჯახური ანამნეზი (+ ან -)
 ალერგენები და ტრიგერები
 მწეველობის
ანამნეზი
(მოზრდილებსა
და
მოზარდებში, ასევე ასთმით დაავადებული ბავშვის
მშობლების
შემთხვევაში):
ამჟამად
მწეველი,
არასოდეს მოუწევია თუ წარსულში მწეველი (თავის

დანებების თარიღი)
შეფასება ყოველ კლინიკურ
ვიზიტზე

სამკურნალო ინტერვენციები
ყოველ ვიზიტზე
(კონტროლის
სტატუსის

 პაციენტის გამოკითხვა (+/- სტანდარტული თვითშეფასების კითხვარი - დანართი #4 და #5)
 ასთმის სიმპტომების გადახედვა: სპეციფიკური
მედიკამენტები/დოზირება, ასრულებს თუ არა
დანიშნულებას, გვერდითი ეფექტები
 ავადმყოფობა ან ახალი დიაგნოზი უკანასკნელი
ვიზიტის შემდეგ
 ახალი
ტრიგერების
არსებობა
ბინაში?
(მაგ.:
ცხოველები/თამბაქო)
 მწეველობის სტატუსი
 ობიექტური გასინჯვა:
 ფილტვების გასინჯვის დოკუმენტირება
 პიკ-ფლოუმეტრია, სპირომეტრია (თუკი არსებობს
ამის საშუალება კლინიკაში ან სოფლის ექიმის
დაწესებულებაში)
 მკურნალობის
მორგება
ასთმის
კონტროლის

სტატუსის განახლებულ შეფასებაზე თითოეული
ვიზიტის დროს („საფეხურებრივი მიდგომა“)

ასთმის გამწვავების
მართვა ჰოსპიტალში

დანართი #2
 საინჰალაციო სტეროიდი პერსისტიული ასთმის
ყველა
შემთხვევაში
თითოეულ
ვიზიტზე
განახლებული კონტროლის სტატუსის მიხედვით
დაბალი, საშუალო ან მაღალი დოზირებით
 პერსისტიული ასთმით დაავადებულ მცირეწლოვან
ბავშვებში, რომელთაც არ შეუძლიათ დოზირებული
ინჰალატორის (MDI) გამოყენება,
ბუდესონიდი
ნებულაიზერით ან MDI სპეისერით .
 ბრონქოდილატატორი ასაკისთვის ან ხმარების
შესაძლებლობის შესაბამისი მიწოდების ფორმით
(მაგ.: ინჰალატორი, ასაკისთვის შესაბამისი სპეისერი,
ნებულაიზერი და სხვა)
 ასთმის მაკონტროლებელი სხვა პერორალური
მედიკამენტები (მაგ.: ლეიკოტრიენების ინჰიბიტორი)
 ყველა არაკონტროლირებული ასთმის რეფერალი
სპეციალისტთან (ალერგოლოგი ან პულმონოლოგი)
რისკ-ფაქტორებისა
&  მწეველი პაციენტის შემთხვევაში თამბაქოსთვის
ტრიგერების მოდიფიცირების
თავის დანებების გეგმა
გეგმა ყოველ ვიზიტზე
 ალერგენების
ზემოქმედების
შემცირება
იდენტიფიცირებული ალერგენის შემთხვევაში
 დადგენილი ტრიგერის შემთხვევაში მისი თავიდან
არიდება ან ვაქცინაცია
ამბულატორიული
 მომდევნო ვიზიტის მითითება (დრო და ადგილი)
მეთვალყურეობა
და - ყოველ ვიზიტზე მედიკამენტების მიღებისა და
პაციენტის განათლება
საინჰალაციო ტექნიკის გამოყენების შესაბამისი
ჩვევების შემოწმება/დემონსტრირება, რისთვისაც
პაციენტის მიერ მოტანილი ყველა მედიკამენტის
(ასაკისათვის შესაბამისი სპეისერის, ინჰალატორის,
ნებულაიზერის) გამოყენების სისწორე ექიმის ან
ექთნის მიერ უნდა შემოწმდეს .
- ასთმის წერილობითი სამოქმედო გეგმა (სიმპტომების
გაუარესების
შემთხვევაში
მედიკამენტური
დახმარება და რეფერალი)
- პაციენტის კონსულტირება , განათლება (ექთანი ან
ექიმი) და საგანმანათლებლო მასალების მიწოდება.
გამწვავებები:
ამბულატორიული
მკურნალობა
ასთმის
ამბულატორიული მართვა
გამწვავებისთვის:
 პერორალური
სტეროიდი,
მაგალითად,
მისაღებია თუ:
პრედნიზოლონი ან მისი ექვივალენტური დოზა
-ბრონქოდილატაციური
პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე 0,5-1მგ/კგ
თერაპიის დაწყების შემდეგ
დღეში საშუალოდ 5-7
დღის განმავლობაში ან
არ
აღინიშნება
საინჰალაციო სტეროიდის ადექვატური დოზა მკაცრი
რესპირაციული დისტრესი ან
მეთვალყურეობის ქვეშ;
გამწვავება არ არის მძიმე,
 ბრონქოდილატატორის
გამოყენების
ჩვეული
შესაძლებელია
სიხშირის გაზრდა კერძოდ, საჭიროების მიხედვით
ამბულატორიული
დამატებით ხმარება;
მკურნალობის
 ნებისმიერი
დადგენილი
კომორბიდული
განხორციელება
და
პათოლოგიის
მკურნალობა
(მაგ.:
პნევმონია,
მეთვალყურეობა
სტრეპტოკოკული ფარინგიტი და ა.შ.);
 პაციენტის განათლება (საგანგაშო ნიშნების გაცნობა)
და სპეციფიკური მეთვალყურეობის გეგმა.
გამწვავებები:
რომელთაც საავადმყოფოში რეფერალი და სტაბილიზაციისკენ
ესაჭიროებათ
მიმართული ჩარევები
ჰოსპიტალიზაცია
 რეფერალის განხორციელება ჰოსპიტალურ დონეზე
მიხედვით)

დანართი #2

თუ:
 გამოხატულია მნიშვნელოვანი რესპირაციული

დისტრესი (მომატებული სუნთქვის სიხშირე,
გულმკერდის ჩადრეკა, დამატებითი კუნთების
მონაწილეობა და ა.შ)
 გამოხატულია დეჰიდრატაცია (განსაკუთრებით
მცირეწლოვან ბავშვებში)
 ამბულატორიული მკურნალობა წარუმატებლად
დასრულდა
(მაქსიმალური
მკურნალობის
მიუხედავად გაუმჯობესების არარსებობა)
 რეფერალისთვის სტანდარტული ფორმის შევსება და
კომუნიკაცია საავადმყოფოსთან;
 ტრანსპორტირების გეგმა, რომელიც დგება პაციენტის
მდგომარეობის სიმძიმის მიხედვით;
 მეთვალყურეობის გეგმის გაცნობა პაციენტისა და
მისი ოჯახისთვის;
 კონტაქტი პაციენტთან ან მისი ოჯახის წევრებთან 2-3
დღის განმავლობაში (მაგალითად, სატელეფონო
ზარი ოჯახის წევრებთან ან საავადმყოფოში).

4. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია
წარმოდგენილი

ფორმატით

პროტოკოლი

შემუშავებული

იქნა

გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში პროექტის გუნდისა და

USAID-ის

ჯანდაცვის

საქართველოს საოჯახო

მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მიერ ბრონქული ასთმის მართვის პროტოკოლის
ფოკუსირებული გადახედვის შედეგად 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.
ძირითადი წყარო, რომელსაც ეყრდნობა აღნიშნული პროტოკოლი, არის „ზოგად საექიმო
პრაქტიკაში ბრონქული ასთმის მართვის ეროვნული გაიდლაინი“, რომელიც დამტკიცებულია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 24
აგვისტოს №281/ო ბრძანებით. დამატებითი წყაროების სახით გამოყენებული იქნა ასთმის
გლობალური ინიციატივის (GINA) 2011 წლისა და ამერიკის გულის, ფილტვისა და სისხლის
ნაციონალური ინსტიტუტის ასთმის გამწვავების მართვის 2007 წლის გაიდლაინი.
გამოყენებული წყაროები მითითებულია ქვემოთ:
ძირითადი წყაროები:
1. „ზოგად საექიმო პრაქტიკაში ბრონქული ასთმის მართვის ეროვნული გაიდლაინი“, შემუშავებული
საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირისა და საქართველოს ალერგოლოგიური

დანართი #2
საზოგადოების მიერ. დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის

მინისტრის

2010

წლის

24

აგვისტოს

№281/ო

ბრძანებით.

http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/75.1.pdf

2. GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention Updated December 2011.
http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report2011_May4.pdf

3. Expert panel report 3: guidelines for the diagnosis and management of asthma. Bethesda (MD): National Heart,
Lung, and Blood Institute; 2007 Aug. p.373-417. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf

4. International consensus on (ICON) pediatric asthma. Allergy, 2012 Aug; 67(8):976-97. doi: 10.1111/j.13989995.2012.02865.x. Epub 2012 Jun 15.

5. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy. 2008 Jan; 63(1):5-34.
დამატებითი წყაროები:
6. British guideline on the management of asthma. A national clinical guideline. 2003 Jan (revised 2011 May).
NGC:008535 British Thoracic Society - Medical Specialty Society; Scottish Intercollegiate Guidelines Network.
http://guideline.gov/content.aspx?id=33562&search=asthma+exacerbation

7. Evidence-based care guideline for management of acute exacerbation of asthma in children aged 0 to 18 years.
1998 Jul 20 (revised 2010 Sep 16). NGC:008165 Cincinnati Children's Hospital Medical Center Hospital/Medical Center. http://guideline.gov/content.aspx?id=24528&search=asthma+exacerbation

პროტოკოლის ავტორთა ჯგუფს ორიგინალური გაიდლაინის რეკომენდაციები არ შეუცვლია.

5. პროტოკოლის მიზანი
პროტოკოლის მიზანია ბრონქული ასთმის

მართვის ხარისხის გაუმჯობესება სამედიცინო

მომსახურების ამბულატორიულ დონეზე.

6. სამიზნე ჯგუფი
პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება:
ბავშვებს, მოზარდებსა და მოზრდილებს, რომელთაც მიმართეს ამბულატორიულ სამედიცინო
დაწესებულებას ასთმის გამო.

7. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი
პროტოკოლი

განკუთვნილია

ამბულატორიულ

ამბულატორიულ განყოფილებაში დასაქმებული:


თერაპევტებისთვის;



პედიატრებისთვის;



ოჯახის ექიმებისთვის;



პულმონოლოგებისთვის;



ალერგოლოგებისთვის;



ექთნებისთვის;



უმცროსი ექიმებისა და რეზიდენტებისთვის.

დაწესებულებებში

ან

სტაციონარის

დანართი #2

8. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები
პროტოკოლის გამოყენება ნაჩვენებია ამბულატორიულ სამედიცინო დაწესებულებასა და
სტაციონარის

ამბულატორიულ

განყოფილებაში.

მისი

გამოყენება

იწყება

სამედიცინო

დაწესებულებაში ასთმაზე საეჭვო სიმპტომების მქონე ან უკვე დიაგნოსტირებული პაციენტის
მომართვისთანავე.

9. რეკომენდაციები
ზოგადი მიმოხილვა
ბრონქული ასთმა არის ქრონიკული ანთებითი დაავადება, რომელიც ასოცირებულია სასუნთქი
გზების ცვალებად ობსტურქციასა და ბრონქების ჰიპერრეაქტიულობასთან. ის ვლინდება
მსტვინავი სუნთქვის, შეტევითი ხველის, სუნთქვის გაძნელებისა და გულმკერდის
შებოჭილობის მორეციდივე ეპიზოდებით (ICON 2012), რაც იწვევს სულხუთვის, მსტვინავი
სუნთქვის, გულმკერდის შებოჭილობისა და ხველის განმეორებით ეპიზოდებს, განსაკუთრებით
ღამით და/ან ადრე დილით. ეს სიმპტომები ჩვეულებრივ, დაკავშირებულია ჰაერის ნაკადის
გენერალიზებულ, თუმცა ცვალებადი ინტენსივობის შეზღუდვასთან, რაც ხშირ შემთხვევაში
შექცევადია სპონტანურად ან მკურნალობის შედეგად (GINA 2011).
სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები
ცხრილი #3: ბრონქული ასთმის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები და მათი ინტერპრეტაცია
სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები

ინტერპრეტაცია

ანამნეზი

მიუთითებს ასთმის მაღალ რისკზე

სქესი

ბავშვებში ასთმის რისკ-ფაქტორია მამრობითი სქესი. 14 წლამდე ასაკში
ასთმით დაავადებიანობა ბიჭებში 2-ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე გოგონებში.
ასაკის მატებასთან ერთად სქესს შორის სხვაობა მცირდება და მოზრდილებში
ასთმის გავრცელება ქალებში უფრო მეტია.
მემკვიდრული წინასწარგანწყობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
პროფესიული ასთმის (როდესაც ასთმა ვითარდება სამუშაო გარემოში
არსებული აგენტების ზემოქმედებით) განვითარება დაკავშირებულია 300მდე ნივთიერების ზემოქმედებასთან.
თამბაქოს კვამლის ზემოქმედება, როგორც პრენატალურად, ისე დაბადების
შემდეგ ხელს უწყობს ასთმის მსგავსი სიმპტომების განვითარებას ბავშვობის
პერიოდში.
ასთმის გამწვავებები დაკავშირებულია ჰაერის დაბინძურების მატებასთან,
რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია მასენსიბილიზებელი ალერგენების
დონის მატებასთან.
ადრეული ბავშვობის ასაკში ხიხინით მიმდინარე დაავადებების სიხშირე
უფრო მაღალია იმ ბავშვებში, რომლებიც იკვებებიან ხელოვნური საკვებით,
ძროხის ან სოიოს რძით, ვიდრე იმ ბავშვებში, რომლებიც ძუძუთი
იკვებებიან.
მაღალია ასთმის ალბათობა

გენეტიკა
პროფესიული
აგენტები

მასენსიბილიზებელი

თამბაქოს მოწევა

შენობისშიდა/შენობისგარე
დაბინძურება

ჰაერის

კვება

ერთზე
მეტი
შემდეგი
სიმპტომებიდან: მსტვინავი სუნთქვა,
ხველა,
სუნთქვის
გაძნელება,
გულმკერდის
შებოჭილობა,
განსაკუთრებით თუ ეს სიმპტომები:
არის ხშირი და განმეორებითი;
უარესდება ღამით და ადრე დილით.
ხველის, მსტვინავი სუნთქვის ან

მაღალია ასთმის ალბათობა

დანართი #2
სულხუთვის შეტევები ჩნდება ან
უარესდება ფიზიკური დატვირთვის
ან
სხვა
მაპროვოცირებელი
ფაქტორების გავლენით, როგორიცაა:
მტვერთან
კონტაქტი,
შინაურ
ცხოველებთან ურთიერთობა, ცივი ან
ნესტიანი
ჰაერი,
ემოციური
დატვირთვა ან სიცილი.
ხველის, მსტვინავი სუნთქვის ან
სულხუთვის
შეტევები
ჩნდება
გაციებისაგან დამოუკიდებლად.
ატოპიური
დაავადების
პერსონალური ანამნეზი.
ფილტვისმიერი
სიმპტომების
გაუმჯობესება
ადექვატური
მკურნალობის საპასუხოდ.

ასთმის მაღალი რისკის ალბათობა

სიმპტომებთან ერთად იზრდება ასთმის ალბათობა
ადასტურებს ასთმის დიაგნოზს

ფიზიკალური მონაცემები

რისკ-ფაქტორების თანაარსებობისას ადასტურებს დიაგნოზს

აუსკულტაციით
მოისმინება
გაფანტული მსტვინავი ხიხინი

მაღალია ასთმის ალბათობა

გამოკვლევები

ანამნეზისა და ობიექტური გასინჯვის შესაბამისი მონაცემების
თანაარსებობისას ადასტურებს დიაგნოზს

5 წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში
ფილტვის
ფუნქციური
ტესტები:
სპირომეტრიულად
ბრონქოდილატატორის
მიღებამდე
და მის შემდეგ (სასუნთქი გზების
შექცევადობის ტესტი), და თუ
მოხერხდა,
NaCl–ის
4,5%–იანი
ხსნარით,
მეტაქოლინით
ან
ფიზიკური
დატვირთვით
პროვოკაციის
ტესტი
(სასუნთქი
გზების
რეაქტიულობის
ტესტი)
დადებითია.
სპეციფიკური IgE მომატება ტკიპების,
კატების,
ძაღლების
ან
სხვა
ალერგენების მიმართ.
მოზრდილებში FEV1-ის ან PEF-ის
დაბალი მაჩვენებლები, რომელთა
ახსნაც სხვა მიზეზით შეუძლებელია
ეოზინოფილია
პერიფერიულ
სისხლში, რომელიც სხვა მიზეზით
ვერ აიხსნება
მეტაქოლინის PC20>8 მგ/მლ
მაპროვოცირებელი
ტესტი
მეტაქოლინით,
მანიტოლით,
ფიზიოლოგიური ხსნარით და სხვ.
FENO < 25 ppb – მოზრდილებში, ან
<20 ppb – ბავშვებში
ნახველში ეოზინოფილების მომატება
(>2%)

მაღალია ასთმის ალბათობა

სპირომეტრია

ადასტურებს დიაგნოზს

FEV1 ≥200 მლ-ზე, ან 12%–ით და
მეტად გაუმჯობესება β2 აგონისტის
ინჰალაციის
შემდეგ
ან
კორტიკოსტეროიდებით
საცდელი
მკურნალობისას

ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს ასთმის ალბათობაზე

მაღალია ასთმის ალბათობა

მაღალია ასთმის ალბათობა

მაღალია ასთმის ალბათობა

დაბალია ასთმის ალბათობა
FEV1 20%-იანი ვარდნა – მიუთითებს ასთმაზე

დაბალია ასთმის ალბათობა
მაღალია ასთმის ალბათობა

დანართი #2

9.1.

სიმპტომები და ნიშნები

ასთმისათვის დამახასიათებელია:


ერთზე მეტი შემდეგი სიმპტომებიდან: მსტვინავი სუნთქვა, ქოშინი, გულმკერდში
შებოჭილობა და ხველა, განსაკუთრებით თუ:
o

სიმპტომები უარესდება ღამით და ადრე დილით

o

სიმპტომები

ჩნდება

ფიზიკური

დატვირთვის,

ალერგენის

ან

ცივი

ჰაერის

ზემოქმედების შედეგად
o

სიმპტომები ჩნდება ასპირინის ან ბეტა-ბლოკატორის მიღების შემდეგ



ატოპიური დაავადების ანამნეზი;



ასთმის და/ან ატოპიური დაავადების ოჯახური ანამნეზი;



გულმკერდის აუსკულტაციისას მოისმინება გავრცელებული მსტვინავი ხიხინი;



FEV1-ის ან PEF-ის დაბალი მაჩვენებლები, რომელთა ახსნაც სხვა მიზეზით შეუძლებელია.

9.2.

დიაგნოსტიკურ-ლაბორატორიული ტესტები და სპეციალისტთა
კონსულტაციები

ა) ასთმის დიაგნოზი ემყარება სიმპტომების საგულდაგულო შესწავლასა და სასუნთქი გზების
ობსტრუქციის გაზომვას;
ბ) დიაგნოზის დადასტურება ხდება დროის ხანმოკლე პერიოდებში სასუნთქი გზების
ცვალებადი ობსტრუქციის გამოვლენით;
გ) სპირომეტრიას, რომელიც ამჟამად უკვე ფართოდაა გავრცელებული, უპირატესობა ენიჭება
ამოსუნთქული ჰაერის ნაკადის მაქიმალური

სიჩქარის (პიკ-ფლოუს-PEF) გაზომვასთან

შედარებით, რადგანაც მისი საშუალებით უკეთ ხდება სასუნთქი გზების ობსტრუქციის
გამოვლენა და ნაკლებად არის დამოკიდებული პაციენტის ძალისხმევაზე; FEV1-ის მომატება
>12% (ან >200მლ) β2-აგონისტის მიცემის შემდეგ ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის შექცევადობის
მანიშნებელია და ბრონქულ ასთმაზე მიუთითებს (თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, ასთმის მქონე
პაციენტებში,

ყველა

მომართვისას,

ვერ

დგინდება

შექცევადობა,

ასეთ

შემთხვევაში

რეკომენდებულია განმეორებითი ტესტის ჩატარება);
დ) მიუხედავად იმისა, რომ სპირომეტრია წარმოადგენს ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის
განსაზღვრის რეკომენდებულ მეთოდს, პიკ-ფლოუ მეტრიის 60 ლ/წუთიანი ან
ბრონქოდილატატორის ინჰალაციის შემდეგ 20%-ით ან მეტით გაუმჯობესება ან პიკფლოუმეტრიის სადღეღამისო ცვლილება 20%-ზე მეტი (დღეში ორჯერ მაჩვენებელთან
ცვალებადობა 10%-ზე მეტი) ადასტურებს ასთმის დიაგნოზს;
ე) პაციენტებში ასთმის დაბალი ალბათობით სამოქმედო ტაქტიკა განისაზღვრება შემდგომი
გამოკვლევების დაგეგმვით;
ვ) პაციენტებში ასთმის საშუალო ალბათობით უპირატესი მიდგომაა შემდგომი გამოკვლევების
ჩატარება, დროის სპეციფიკური პერიოდის მანძილზე განსაზღვრული საცდელი მკურნალობის
ფონზე, მანამ, სანამ დიაგნოზი არ დადასტურდება და არ დაინიშნება შესაბამისი მკურნალობა;

დანართი #2

ზ) პაციენტებში, რომელთაც არა აქვთ სასუნთქი გზების ობსტრუქცია და გააჩნიათ ასთმის
საშუალო

ალბათობა,

მკურნალობის

დაწყებამდე

რეკომენდებულია

დამატებითი

გამოკვლევების ჩატარება;
თ) დამატებით გამოკვლევებს მიეკუთვნება სასუნთქი გზების რეაქტიულობის შეფასება:
ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი მეთოდია FEV1-ის ცვლილების გაზომვა გარკვეული დროის
მანძილზე ჰისტამინის, მეტაქოლინის ან NaCl–ის 4,5%–იანი ხსნარის ინჰალაციის ან მათი
გაზრდილი კონცენტრაციის გავლენით.
ი) დამატებითი გამოკვლევის სახით შესაძლებელია სასუნთქი გზების ეოზინოფილური
ანთების

ტესტირება,

ეოზინოფილიის

ან

რომელიც

ფასდება

ამოსუნთქულ

ჰაერში

არაინვაზიურად
აზოტის

ინდუცირებულ

ოქსიდის

ნახველში

კონცენტრაციის

(FENO)

განსაზღვრით. ნახველში ეოზინოფილების მომატება (>2%) ან FENO (>25 ppb მოზრდილებში,
ბავშვებში > 20 ppb 50მლ/წმ ჰაერის ნაკადის დროს) აღენიშნება არანამკურნალევი ასთმის მქონე
პაციენტთა 70-80 %-ს, ისევე როგორც არაკონტროლირებადი ალერგიული ასთმის დროს.
კ) ასთმით დაავადებულ პაციენტებში ალერგიის არსებობა (გამოვლენილი კანის ალერგიული
სინჯებით ან შრატში სპეციფიური IgE-ს განსაზღვრით) გვეხმარება კონკრეტულ პაციენტში
ასთმის სიმპტომების გამომწვევის იდენტიფიცირებაში, ამასთან საერთო IgE-ს კონცენტრაცია
გარკვეულწილად განსაზღვრავს დაავადების მიდინარეობის სიმძიმეს.
ლ) სპეციალისტის კონსულტაცია ნაჩვენებია შემდეგ შემთხვევებში:


დიაგნოზი

გაურკვეველია

–

რეფერალი

ალერგოლოგთან,

პულმონოლოგთან/

ფტიზიატრთან და სხვა;


ნახველის ქრონიკული პროდუქცია, სპაზმური ხველა, ქოშინი, სისხლში გამოხატული
ეოზინოფილია (>1X109/ლ, > 5%) – რეფერალი ალერგოლოგთან;



დაავადების ალერგიული ბუნების დასადგენად ალერგოდიაგნოსტიკა და სპეციფიური
იმუნოთერაპიის ჩატარება – რეფერალი ალერგოლოგთან;



არასაკმარისი
პაციენტების
ალერგიული

ეფექტი

ასთმის

ოპერაციული
დაავადებები,

კონიუნქტივიტი,

მკურნალობაზე,

ჩარევის

წინ

კერძოდ:

ურტიკარია,

ასთმის

მომზადება,
კვინკეს

ატოპიური

გამწვავება,

გამოხატული

შეშუპება,

ასთმის

კომორბიდული

ალერგიული

დერმატიტი,

მქონე

რინიტი/

მედიკამენტური

ჰიპერმგრძნობელობა (განსაკუთრებით, ასპირინისა და ანთების საწინააღმდეგო
არასტეროიდული პრეპარატების მიმართ აუტანლობა), ანამნეზში ანაფილაქსიური შოკი,
ინსექტური ალერგია და სხვა – რეფერალი ალერგოლოგთან;


დაჩრდილვა გულმკერდის რენტგენოგრამაზე, ისეთი კლინიკური ნიშნების არსებობა,
როგორიცაა მაგ.: მსხვილბუშტუკოვანი ხიხინი, დოლის ჩხირისებრი თითები, ციანოზი,
გულის დაავადება, აუხსნელი რესტრიქციული მონაცემები სპიროგრამაზე, მუდმივი,
არავარიაბელური ქოშინი, მონოფონური მსტვინავი სუნთქვა ან სტრიდორი, გამოხატული
სისტემური

ნიშნები

(მიალგია,

ცხელება,

წონაში

დაკლება)

–

რეფერალი

მოძიების

მოთხოვნა

–

რეფერალი

პულმონოლოგთან/ფტიზიატრთან/ონკოლოგთან;


პაციენტის

მიერ

ალტერნატიული

აზრის

ალერგოლოგთან/პულმონოლოგთან/ფტიზიატრთან/ონკოლოგთან.

დანართი #2

9.3.

მკურნალობის სქემა

ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ასთმის კონტროლის მიღწევისა და შენარჩუნების
მიზნით ასთმის მართვისა და პრევენციის სტრატეგია ემყარება 4 ძირითად კომპონენტს:
(1) პაციენტსა და სამედიცინო პერსონალს შორის მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობის
ჩამოყალიბება;
(2) რისკ–ფაქტორების დადგენა და მათი უარყოფითი ზემოქმედებისაგან თავდაცვა;
(3) ასთმის შეფასება, მკურნალობა და მონიტორინგი;
(4) ასთმის გამწვავებების მართვა.
კომპონენტი 1: ასთმის ეფექტური მართვის ესენციური კომპონენტია პაციენტსა და ჯანდაცვის
გუნდს შორის პარტნიორული ურთიერთობის ჩამოყალიბება. ექიმის და ჯანდაცვის გუნდის
სხვა წევრების (ექთანი, შემთხვევის მენეჯერი) დახმარებით პაციენტმა უნდა იცოდეს:


რისკ-ფაქტორების თავიდან აცილება;




მედიკამენტების სწორად მიღება;
განსხვავება “მაკონტროლებელ“ და „შემამსუბუქებელ“ მედიკამენტებს შორის;



საკუთარი მდგომარეობის მონიტორინგი სიმპტომების და თუ შესაძლებელია PEF-ის
საშუალებით;



ასთმის გაუარესების ნიშნების ამოცნობა და მოქმედების დაწყება;



მიმართვა სამედიცინო დახმარების მისაღებად საჭიროების შემთხვევაში და გარკვეული
პერიოდულობით.

პაციენტთან ერთად უნდა შედგეს ასთმის მართვის წერილობითი პერსონალური გეგმა,
რომელიც სამედიცინო თვალსაზრისით მიღებული და პრაქტიკულია.
კომპონენტი 2: ასთმის კონტროლის გაუმჯობესებისა და მედიკამენტებზე საჭიროების
შესამცირებლად

პაციენტი

უნდა

გაეცნოს

იმ

რისკ-ფაქტორების

თავიდან

აცილების

ღონისძიებებს, რომლებიც მასში ასთმის სიმპტომებს იწვევენ.


ფიზიკური აქტივობა ასთმის სიმპტომების ხშირი მიზეზია, მაგრამ პაციენტმა არ უნდა
აარიდოს თავი ფიზიკურ დატვირთვას, რისთვისაც სპეციალისტთან ერთად უნდა შეირჩეს
შესაბამისი ინტენსიობის ფიზიკური აქტივობა. სიმპტომების პრევენცია შესაძლებელია
დატვირთვის

წინ

სწრაფად

მოქმედი

2-აგონისტების

მიღებით

(ალტერნატივა

გახანგრძლივებული მოქმედების 2-აგონისტის/საინჰალაციო სტეროიდის კომბინაცია,
ლეიკოტრიენების მოდიფიკატორები ან კრომონები).


საშუალო და მძიმე ასთმის მქონე პაციენტებს სასურველია, ჩაუტარდეთ ვაქცინაცია გრიპზე
ყოველწლიურად ან მაშინ მაინც, როდესაც ვაქცინაცია რეკომენდირებულია

ზოგადად

პოპულაციისათვის. ინაქტივირებული ვაქცინა უსაფრთხოა მოზრდილების და 3 წლის
ზემოთ ბავშვებისათვის.
გავრცელებული ალერგენებისა და პოლუტანტების თავიდან აცილების სტრატეგია მოიცავს
შემდეგს:


თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტა პაციენტისა და მისი გარემოცვის (მშობლები, ოჯახის
წევრები) მიერ;



იმ მედიკამენტების, საკვებისა და საკვების დანამატების მიღების თავიდან აცილება,
რომლებიც იწვევენ ასთმის სიმპტომებს;
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იმ პროფესიულ ფაქტორებთან/აგენტებთან კონტაქტის შემცირება ან თავის არიდება,
რომლებიც იწვევენ ასთმის სიმპტომებს;



ოთახის მტვრის ტკიპებთან ბრძოლა საწოლის თეთრეულისა და საბნების გარეცხვით
კვირაში ერთხელ ცხელ წყალში და მზეზე ან ცხელ საშრობში გაშრობით; ბალიშისა და
ლეიბების ჩასმით ტკიპებისათვის გაუმტარ შალითებში; ხალიჩების შეცვლით მაგარი
იატაკით, განსაკუთრებით საძილე ოთახში; ტკიპების საწინააღმდეგოდ აკარიციდების ან
ტანინის მჟავის გამოყენებით, როდესაც პაციენტი სახლში არ არის;



ბეწვიანი ცხოველების სახლში ყოლის აკრძალვა ან უკიდურეს შემთხვევაში საძინებელში
მაინც, საჰაერო ფილტრების გამოყენება;



ტარაკანების მოსასპობად პესტიციდების გამოყენება, როდესაც პაციენტი სახლში არ არის.
სახლის დასუფთავება ხშირად და საფუძვლიანად;



კარგარეთა ალერგენების (მცენარის მტვერი და ობის სოკოები) თავიდან აცილება
პაციენტისათვის კარ-ფანჯრის დახურვისა და სახლში დარჩენის რჩევით, როდესაც
განსაკუთრებით მაღალია მცენარის მტვრისა და ობის სოკოების შემცველობა ჰაერში;



კარშიდა ობის სოკოების გავლენის შეზღუდვა სახლში ტენიანობის შემცირებითა და სველი
წერტილების დასუფთავებით.

კომპონენტი 3: ასთმის შეფასება, მკურნალობა და მონიტორინგი.
ასთმის მკურნალობის მიზანია კონტროლის მიღწევა და შენარჩუნება, რაც მოიცავს:


ასთმის კონტროლის შეფასებას;



მკურნალობას კონტროლის მისაღწევად;



კონტროლის შენარჩუნების მონიტორინგს.

ასთმის სამკურნალო პრეპარატები იყოფა მაკონტროლებელ და სიმპტომთა შემამსუბუქებელ
პრეპარატებად1.


საინჰალაციო სტეროიდები მოზრდილებისა და უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის ყველაზე
ეფექტური

საპროფილაქტიკო

პრეპარატებია

ასთმის

მართვის

საერთო

მიზნების

მისაღწევად. არსებობს სულ უფრო მეტი მტკიცებულებები იმისა, რომ ეს პრეპარატები
რეკომენდებული დოზებით ეფექტური და უსაფრთხოა ასევე ასთმის მქონე 5 წლამდე ასაკის
ბავშვებისთვის (რეკომენდაციის ხარისხი A). (განმარტება რეკომენდაციების ხარისხზე


იხილეთ დანართ #7-ში)
საინჰალაციო სტეროიდებით მკურნალობა უნდა დაენიშნოს მოზრდილებს, 5-12 წლის
ასაკისა და 5 წელზე უმცროს ბავშვებს, თუ მათ აღენიშნებათ ქვემოთ ჩამოთვლილი
ნიშნებიდან ერთ-ერთი: კვირაში ორჯერ ან მეტჯერ საინჰალაციო β2-აგონისტის გამოყენება;
სიმპტომების გაჩენა კვირაში ორჯერ ან მეტჯერ; ან ასთმის გამო კვირაში ერთი უძილო ღამე.
დამატებით, საინჰალაციო სტეროიდები უნდა ერჩიოს იმ მოზრდილებსა და 5-12 წლის
ბავშვებს, რომელთაც ბოლო 2 წლის მანძილზე აღენიშნებოდათ ასთმის ისეთი გამწვავება,
რომლის დროსაც საჭირო გახდა პერორალური კორტიკოსტეროიდების გამოყენება.

1

ინფორმაცია ასთმის სამკურნალო მედიკამენტების შესახებ ვრცლად იხილეთ ეროვნულ გაიდლაინში:
„ბრონქული
ასთმის
მართვა
ზოგად
საექიმო
პრაქტიკაში“
http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/75.1.pdf (გვ. 32-43)
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რეკომენდაცია:
მაკონტროლებელი პრეპარატები გამოიყენება ასთმის კლინიკური კონტროლისათვის,

მათ

ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი აქვთ. მაკონტროლებელი მედიკამენტების მიღება ხდება
ყოველდღიურად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. მათ მიეკუთვნება:


საინჰალაციო და სისტემური გლუკოკორტიკოსტეროიდები,



ლეოკოტრიენების მოდიფიკატორები,



პროლონგირებული

მოქმედების

ბეტა-2

აგონისტები

საინჰალაციო

გლუკოკორტიკოსტეროიდებთან კომბინაციაში,


პროლონგირებული თეოფილინი, კრომონები, ანტი-IgE და სხვა.

ყველაზე

ეფექტური

გლუკოკორტიკოსტეროიდები.

მაკონტროლებელი
საინჰალაციო

პრეპარატებია

სტეროიდები

უნდა

ერჩიოს

საინჰალაციო
პაციენტებს,

რომელთაც აღენიშნებათ ასთმასთან დაკავშირებული ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან ერთერთი:







ასთმის გამწვავებები ბოლო ორი წლის მანძილზე (რეკომენდაციის ხარისხი B
მოზრდილებისთვის, რეკომენდაციის ხარისხი C 5-12 წლის ასაკის ბავშვებისთვის);
კვირაში ორზე მეტად საინჰალაციო β2-აგონისტების გამოყენება (რეკომენდაციის ხარისხი Bმოზრდილებისთვის,
რეკომენდაციის
ხარისხი
C
-5-12
წლის
ასაკის
ბავშვებისთვის,რეკომენდაციის ხარისხი D -5 წელზე < ასაკის ბავშვებში);
სიმპტომების გაჩენა კვირაში ორზე მეტად (რეკომენდაციის ხარისხი B -მოზრდილებისთვის,
რეკომენდაციის ხარისხი C -5-12 წლის ასაკის ბავშვებისთვის, რეკომენდაციის ხარისხი D - 5
წელზე < ასაკის ბავშვებში);
კვირაში ერთი ღამე გამოღვიძება (რეკომენდაციის ხარისხი B -მოზრდილებისთვის,
რეკომენდაციის ხარისხი C - 5-12 წლის ასაკის ბავშვებისთვის, რეკომენდაციის ხარისხი D - 5
წელზე < ასაკის ბავშვებში).

სიმპტომთა

შემამსუბუქებელი

პრეპარატები

გამოიყენება

საჭიროების

შემთხვევაში

ბრონქოსპაზმის სწრაფი მოხსნისათვის და სიმპტომების შესამსუბუქებლად. მათ მიეკუთვნება:


სწრაფი მოქმედების საინჰალაციო ბეტა-2 აგონისტები,



საინჰალაციო ანტი-ქოლინერგული საშუალებები,




ხანმოკლე მოქმედების თეოფილინი და
ხანმოკლე მოქმედების ორალური ბეტა-2 აგონისტები.

ასთმის მიმდინარე მკურნალობა კონტროლის დონისა და სიმძიმის მიხედვით
ტრადიციულად, სიმპტომების სიმძიმე, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვა და ფილტვის ფუნქციების
ვარიაბელობა უდევს საფუძვლად ასთმის კლასიფიკაციას სიმძიმის მიხედვით (ინტერმისიული,
მსუბუქი პერსისტიული, საშუალო სიმძიმის პერსისტიული და მძიმე პერსისტიული).
მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ასთმის სიმძიმე მოიცავს როგორც
დაავადების სიმძიმეს, ისე მის პასუხს მკურნალობაზე. ასთმის სიმძიმე ინდივიდუალურ
პაციენტში არ არის უცვლელი ნიშანი და შეიძლება შეიცვალოს თვეების ან წლების
განმავლობაში. შესაბამისად, ასთმის კლასიფიკაცია კონტროლის დონის მიხედვით, ასთმის
მართვისათვის უფრო მართებული და გამოსადეგია (იხილე ცხრილი#4).

დანართი #2

ასთმის კონტროლის დონეები
ცხრილი #4: ბრონქული ასთმის კლასიფიკაცია კონტროლის მიხედვით
ასთმის კონტროლის დონეები
მახასიათებლები

კონტროლირებული

ნაწილობრივ

- ყველა ჩამოთვლილი

კონტროლირებული - რაიმე

არაკონტროლირებული

მახასიათებელი ნებისმიერ
კვირაში
დღის სიმპტომები

არ არის (2-ჯერ ან

2-ზე მეტად /კვირაში

ნაკლები/ კვირაში)
ფიზიკური

არ არის

ნაწილობრივ
კონტროლირებული

შესაძლოა იყოს

ასთმის სამი ან

აქტივობის

მეტი ნიშანი

შეზღუდვა

წარმოდგენილია

ღამის

არ არის

შესაძლოა იყოს

შემამსუბუქებელი

არ არის (2-ჯერ ან

2-ზე მეტად/კვირაში

საშუალებების

ნაკლები/კვირაში)

ნებისმიერ კვირაში

სიმპტომები/
გაღვიძება

საჭიროება/
მხსნელი
მკურნალობა
ფილტვის

ნორმალური

<80%-ზე მოსალოდნელის ან

ფუნქციები

ინდივიდუალური

(PEF ან FEV1 )*

საუკეთესო მაჩვენებლის
(თუკი არსებობს მონაცემი)

გამწვავებები

არ არის

1 ან მეტი/ წელიწადში **

ერთჯერ ნებისმიერ
კვირაში***

*გარეგანი სუნთქვის ფუნქციური ტესტი – სპირომეტრია არაობიექტურია 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში.
** ნებისმიერი გამწვავების შემთხვევაში უნდა განხილულ იქნას შემანარჩუნებელი მკურნალობის ადექვატურობის
საკითხი
*** დეფინიციით, ნებისმიერი გამწვავების არსებობა ნებისმიერ კვირაში, მიუთითებს არაკონტროლირებადი ასთმის
კვირაზე.

ასთმის მკურნალობა კონტროლის დონეებისა და სიმძიმის მიხედვით სქემატური სახით
შეჯამებულია ცხრილში 5.

დანართი #2

ცხრილი 5: ასთმის მართვის კონტროლზე დამყარებული მიდგომა 5 წელზე უფროსი ასაკის
ბავშვებისა და მოზრდილებისათვის (www.ginaasthma.org)
შეამცირე
თთ

კონტროლის დონე
კონტროლირებული

სამკურნალო ქმედება
მონახეთ და შეინარჩუნეთ უმდაბლესი საკონტროლო
საფეხური

ნაწილობრივ კონტროლირებული

გაითვალისწინეთ
გაზარდეთ

არაკონტროლირებული
გამწვავება

საფეხური2

ზევით

კონტროლის

ნაბიჯი ზევით სანამ არ მიაღწევთ კონტროლს
უმკურნალეთ როგორც გამწვავებას

შეამცირეთ

საფეხური 1

ნაბიჯი

მისაღწევად

გაზარდეთ

საფეხური 3

საფეხური 4

საფეხური 5

განათლება ასთმის შესახებ
გარემო ფაქტორების კონტროლი
სწრაფად მოქმედი

სწრაფად მოქმედი β2–აგონისტი საჭიროებისამებრ

β2–აგონისტი
საჭიროებისამებრ
მაკონტროლებელი

შეარჩიეთ ერთ–ერთი

შეარჩიეთ ერთ–ერთი

დაუმატეთ
ერთი
ან
პრეპარატი

საინჰალაციო

საინჰალაციო

საინჰალაციო

პერორალური

სტეროიდი

სტეროიდი

სტეროიდი საშუალო

(ადექვატური უმდაბლესი

ან მაღალი დოზით

დოზით)

საშუალებების
ალტერნატივები2
დაბალი

დოზით

დაბალი

დოზით პლუს
გახანგრძლივებული
მოქმედების

ერთ–
მეტი

დაუმატეთ ერთ–ერთი ან
ორივე პრეპარატი
სტეროიდი

პლუს
β2–

აგონისტი

გახანგრძლივებული
მოქმედების

β2–

აგონისტი
ლეიკოტრიენების

საინჰალაციო

მოდიფიკატორი

საშუალო
დოზით
საინჰალაციო
დაბალი

სტეროიდი
ან

მაღალი
სტეროიდი

დოზით

პლუს

ლეიკოტრიენების
მოდიფიკატორი
საინჰალაციო
დაბალი

ლეიკოტრიენების

ანტი IgE მკურნალობა

მოდიფიკატორი
ნელა
გამოთავისუფლებადი
თეოფილინი

სტეროიდი

დოზით

პლუს

ნელა
გამოთავისუფლებადი
თეოფილინი

ალტერნატიულ შემამსუბუქებელ მკურნალობას მიეკუთვნება საინჰალაციო ანტიქოლინერგული პრეპარატები,
სწრაფად მოქმედი პერორალური β2–აგონისტი, ზოგიერთი გახანგრძლივებული მოქმედების β2–აგონისტი და
ხანმოკლე მოქმედების თეოფილინი. სწრაფი ან ნელა მოქმედი β2–აგონისტის რეგულარული მიღება არ არის
რეკომენდებული საინჰალაციო სტეროიდის რეგულარული მიღების გარეშე.

როგორც მე-5 ცხრილიდან ჩანს, ასთმის მკურნალობა დაფუძნებულია დაავადების კონტროლსა
და სიმძიმეზე; იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული მკურნალობის საფუძველზე დაავადების

2

უპირატესი მაკონტროლებელი პრეპარატი ნაჩვენებია შეფერილ უჯრედში

დანართი #2

კონტოლი ვერ მიიღწევა, საჭიროა მკურნალობის “ნაბიჯით ზევით” დაწყება. კონტროლის
მიღწევიდან 3 თვის შემდეგ დასაშვებია მკურნალობის “ნაბიჯით ქვევით” წარმოება.
შესაბამისად, ასთმის მკურნალობა რეგულარული და ხანგრძლივი უნდა იყოს. კონტროლის
შესანარჩუნებლად აუცილებელია მიმდინარე მონიტორინგი, რათა დაავადებაზე კონტროლი
შენარჩუნებულ იქნას მკურნალობის ყველაზე ქვედა საფეხურზე.
ახლად დიაგნოსტირებული პაციენტების (რომლებიც ჯერ არ იღებენ მედიკამენტებს)
მკურნალობა უნდა დაიწყოს მე-2 საფეხურიდან ან თუ სიმპტომები ძლიერ გამოხატულია - მე-3
საფეხურიდან.

თუ

ასთმა

არ

კონტროლირდება

მიმდინარე

მკურნალობის

რეჟიმით,

მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს ერთი საფეხურით მაღლა, სანამ კონტროლი არ მიიღწევა.
მკურნალობის თითოეულ საფეხურზე, სიმპტომების სწრაფი მოხსნისთვის საჭიროებისამებრ
უნდა მოხდეს შემამსუბუქებელი მკურნალობის დაწყება.

”ნაბიჯი ქვევით” (მკურნალობის შემცირება) დაავადების კონტროლის მიღწევის შემდეგ


საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდების საშუალო და მაღალი დოზით მონოთერაპიაში
გამოყენებისას 3 თვიანი ინტერვალით შესაძლებელია დოზის 50%-იანი შემცირება
(რეკომენდაციის ხარისხი B).



პაციენტებში,

რომლებშიც

დაავადებაზე

კონტროლი

მიღწეულ

იქნა

საინჰალაციო

გლუკოკორტიკოსტეროიდების დაბალი დოზებით, შესაძლებელია პრეპარატის დღეში
ერთჯერად მიღებაზე გადასვლა (რეკომენდაციის ხარისხი A).


როდესაც ასთმის კონტროლი მიიღწევა საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდებისა და
გახანგრძლივებული
საინჰალაციო

მოქმედების

β2-სტიმულატორების

გლუკოკორტიკოსტეროიდების

დოზის

კომბინირებული
შემცირება

მიღებით,

შესაძლებელია

დაახლოებით 50%-ით, β2–სტიმულატორის მიღების გაგრძელების ფონზე (რეკომენდაციის


ხარისხი B).
თუ დაავადების კონტროლი შენარჩუნდა, სტეროიდის დოზის შემდგომი კლება დასაშვებია
მინიმალური დოზის მიღწევამდე. ამის შემდეგ შესაძლებელია გახანგრძლივებული
მოქმედების β2-სტიმულატორის მიღების შეწყვეტა (რეკომენდაციის ხარისხი D).



ალტერნატივას წარმოადგენს მკურნალობის აღნიშნული კომბინაციის დღეში ერთჯერადად
მიღება. მეორე ალტერნატივას წარმოადგენს გახანგრძლივებული β2-აგონისტის მიღების
შეწყვეტა ადრეულ ეტაპზე და კომბინირებული მკურნალობის ჩანაცვლება საინჰალაციო
გლუკოკორტიკოსტეროიდის მონოთერაპიით. ზოგიერთ პაციენტებში, მკურნალობის
რეჟიმის

აღნიშნული

ცვლილებები

დაავადების

კონტროლის

გაუარესებას

იწვევს

(რეკომენდაციის ხარისხი B).


როდესაც ასთმის კონტროლი მიიღწევა საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდების და
მაკონტროლებელი
საშუალებების
კომბინირებული
მიღებით,
საიჰალაციო
გლუკოკორტიკოსტეროიდების დოზის შემცირება დასაშვებია 50%-ით, მინიმალური დოზის
მიღებამდე (რეკომენდაციის ხარისხი D).



მაკონტროლებელი მკურნალობის შეწყვეტა დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ დაავადება
კონტროლირებადია მაკონტროლებელი საშუალებების მინიმალური დოზით მიღების
ფონზე

და

ერთი

წლის

(რეკომენდაციის ხარისხი D).

განმავლობაში

სიმპტომების

გამოვლენა

არ

აღინიშნება

დანართი #2



მკურნალობის

შემცირების

პროცესში

მნიშვნელოვანია

პაციენტის

რეგულარული

მეთვალყურეობა. იმის გადასაწყვეტად, თუ რომელი პრეპარატის მიღება შემცირდეს და რა
მოცულობით,
არასასურველი

გათვალისწინებული
გვერდითი

უნდა

იქნას

მოვლენები,

ასთმის

ამჟამინდელი

სიმძიმე,

მკურნალობის

დოზით

მკურნალობის

ხანგრძლივობა, მიღებული სასარგებლო ეფექტი, პაციენტის სურვილი და მოსაზრებები
(რეკომენდაციის ხარისხი D).


პაციენტი უნდა იღებდეს საინჰალაციო სტეროიდის მინიმალურ ეფექტურ დოზას.
საინჰალაციო სტეროიდის დოზის შემცირება ნელა უნდა მოხდეს, რადგანაც სხვადასხვა
პაციენტის

მდგომარეობა

უარესდება

განსხვავებულ

დოზაზე.

დოზის

შემცირება

სასურველია სამ თვეში ერთხელ, ყოველ ჯერზე 25–50%–ით(რეკომენდაციის ხარისხი D).

"ნაბიჯით ზევით" მკურნალობა დაავადების კონტროლის გაუარესების შემთხვევაში
დაავადების კონტროლის გაუარესების საპასუხოდ საჭიროა მკურნალობის პერიოდული
გადახედვა. მკურნალობა მდგომარეობს შემდეგში:


სწრაფად

მოქმედი,

ხანმოკლე

ან

გახანგრძლივებული

მოქმედების

β 2-

ბრონქოდილატატორების განმეორებითი დოზებით მიცემა განაპირობებს მდგომარეობის
დროებით შემსუბუქებას. ერთი-ორი დღის განმავლობაში განმეორებითი დოზის მიღების
აუცილებლობა მაკონტროლებელი
გადახედვას საჭიროებს.


თერაპიის

შესაძლო

გაზრდას

და

მკურნალობის

საიჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდების მაქსიმალური დოზირების გამოყენების შესახებ
იხ. საფეხურებრივი მართვის ცხრილი (#5). საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდების
დადგენილი ექვიპოტენტური დღიური დოზები 5 წლის ზემოთ ასაკის ბავშვებისთვის
მოწოდებულია ცხრილი #6-ში, ხოლო მოზრდილებისთცის - ცხრილი #7-ში. მაქსიმალური
დოზის არაეფექტურობის შემთხვევაში,
მისი გამოყენება რეკომენდებული არ არის
(რეკომენდაციის ხარისხი A). მწვავე მდგომარეობის დროს მოზრდილ პაციენტებში
ხანმოკლე კურსით ორალური გლუკოკორტიკოსტეროიდების გამოყენებისას გაცილებით
დიდი ეფექტი აღინიშნა (რეკომენდაციის ხარისხი A). პრეპარატის მაღალი დოზით მიღება
უნდა გაგრძელდეს 7-14 დღის განმავლობაში.ბავშვებში აღნიშნული მიდგომის გამოყენებას
მეტი გამოკვლევა სჭირდება.



საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდების კომბინაცია გახანგრძლივებული მოქმედების
β2-აგონისტებთან (მაგ; სალმეტეროლთან, ფორმოტეროლთან), ეფექტურია დაავადების
შემსუბუქების და კონტროლისათვის. სწრაფი და გახანგრძლივებული მოქმედების β2აგონისტების

(მაგ;

ფორმოტეროლი)

კომბინირებული

მიღება

საინჰალაციო

გლუკოკორტიკოსტეროიდებთან (ბუდეზონიდი, ბეკლომეტაზონი) ეფექტურია, როგორც
დაავადების კონტროლის, ისე გამწვავებების შესამსუბუქებლად (რეკომენდაციის ხარისხი
A). ნელა მოქმედი გახანგრძლივებული ბეტა–აგონისტის, მაგალითად სალმეტეროლისა და
გლუკოკორტიკოსტეროიდის (ფლუტიკაზონ პროპიონატი) სხვადასხვა დოზის (100, 250, 500
მკგ–ის) კომბინაცია ეფექტურია გამწვავებების დროს ხანმოკლე მოქმედების β2–აგონისტით
ბრონქოსპაზმის მოხსნის პარალელურად (ბეტა2-აგონისტის მიღებიდან 15-20 წუთში).


მძიმე გამწვავებების სამკურნალოდ გამოიყენება სისტემური გლუკოკორტიკოსტეროიდების
მიღება პერორალურად და ინტრავენური გზით, მაღალდოზიანი საინჰალაციო სტეროიდისა
და გახანგრძლივებული β2–აგონისტის კომბინირებული პრეპარატები.

დანართი #2

ცხრილი #6:

5 წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროდების

დადგნელი ექვიპოტენციური დღიური დოზები
5 წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროდების დადგნელი ექვიპოტენციური
დღიური დოზები†
მედიკამენტი

დაბალი დღიური დოზა საშუალო

Beclomethasone dipropionate
Budesonide*
Budesonide-Neb
(საინჰალაციო

დღიური მაღალი

(μg)

დოზა(μg)

დოზა(μg)

100-200

>200–400

>400

100–200

>200–400

>400

250–500

>500–1000

>1000

80–160

>160–320

>320

500–750

>750–1250

>1250

100–200

>200–500

>500

100

≥200

≥400

400–800

>800–1200

>1200

დღიური
‡

სუსპენზია

ბავშვებისთვის)
Ciclesonide*
Flunisolide
Fluticasone propionate
Mometasone furoate*
Triamcinolone acetonide
†
‡

შედარება ემყარება ეფექტურობის მონაცემებს
პაციენტები, რომელთა შემთხვევაშიც მიზანშეწონილია მაღალი დღიური დოზების გამოყენება ხანგრძლივი

პერიოდით, შეფასების მიზნით უნდა გაიგზავნონ სპეციალისტთან მაკონტროლებელი საშუალებების ალტერნატიული
კომბინაციების

შესარჩევად;

მაქსიმალური

რეკომენდებული

დოზა

ინდივიდუალურია,

მაგრამ

ხანგრძლივი

გამოყენების შემთხვევაში ასოცირებულია სისტემური გვერდითი ეფექტების მომატებულ რისკთან.
* დამტკიცებულია დღეში ერთჯერადი გამოყენებისათვის მსუბუქი სიმძიმის დაავადების დროს;
შენიშვნები:
 დოზირების სისწორის დადგენის ყველაზე ადექვატური მეთოდია კლინიცისტის მიერ მკურნალობაზე პასუხის
შეფასება. კლინიცისტმა უნდა აწარმოოს მკურნალობაზე პასუხის მონიტორინგი კლინიკური კონტროლის
მაჩვენებლების გათვალისწინებით და შესაბამისად მოახდინოს დოზირების კორექცია. როგორც კი კონტროლი
მიიღწევა, საჭიროა მედიკამენტის დოზის ფრთხილი ტიტრაცია მინიმალური მაკონტროლებელი დოზის შერჩევისა
და ამ გზით პოტენციური გვერდითი ეფექტების მინიმალიზაციის მიზნით;
 მაღალი,

საშუალო

და

დაბალი

დოზების

დადგენა,

რაც

შესაძლებელია,

ხორცილედება

მწარმოებლის

რეკომენდაციების საფუძველზე; დოზა–დამოკიდებული პასუხის მკაფიო დემონსტრირება იშვიათი ან ნაკლებად
ხელმისაწვდომია; ამის გამო ყველა ცალკეულ პაციენტში აუცილებელია მინიმალური მაკონტროლებელი დოზის
დადგენა, რადგანაც უფრო მაღალი დოზა შესაძლოა სულაც არ იყოს მეტად ეფექტური და თანაც არასასურველი
გვერდითი ეფექტების მომატებული ალბათობით ხასიათდებოდეს.
 ბაზარზე გამოსული სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტების დანიშვნისას, ყურადღებით უნდა იქნას განხილული
სწორი ექვივალენტური დოზის შერჩევის საკითხი.

დანართი #2

ცხრილი #7:

საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროდების დადგნელი ექვიპოტენციური

დღიური დოზები მოზრდილებში
მოზრდილებში

საინჰალაციო

გლუკოკორტიკოსტეროდების

დადგნელი

ექვიპოტენციური

დღიური

დოზები†
მედიკამენტი

დაბალი

Beclomethasone dipropionate CFC
Beclomethasone dipropionate HFA
Budesonide*
Ciclesonide*
Flunisolide
Fluticasone propionate
Mometasone furoate*
Triamcinolone actinide
†
‡

დღიური საშუალო

დღიური მაღალი დღიური დოზა

დოზა (μg)

დოზა (μg)

(μg) ‡

200–500

>500–1000

>1000–2000

100-250

>250-500

>500-1000

200–400

>400–800

>800–1600

80-160

>160-320

>320-1280

500-1000

>1000-2000

>2000

100-250

>250-500

>500-1000

200

≥400

≥800

400–1000

>1000–2000

>2000

შედარება ემყარება ეფექტურობის მონაცემებს
პაციენტები, რომელთა შემთხვევაშიც მიზანშეწონილია მაღალი დღიური დოზების გამოყენება ხანგრძლივი

პერიოდით, შეფასების მიზნით უნდა გაიგზავნონ სპეციალისტთან მაკონტროლებელი საშუალებების ალტერნატიული
კომბინაციების

შესარჩევად;

მაქსიმალური

რეკომენდებული

დოზა

ინდივიდუალურია,

მაგრამ

ხანგრძლივი

გამოყენების შემთხვევაში ასოცირებულია სისტემური გვერდითი ეფექტების მომატებულ რისკთან.
* დამტკიცებულია დღეში ერთჯერადი გამოყენებისათვის მსუბუქი სიმძიმის დაავადების დროს;
შენიშვნები:
 დოზირების სისწორის დადგენის ყველაზე ადექვატური მეთოდია კლინიცისტის მიერ მკურნალობაზე პასუხის
შეფასება. კლინიცისტმა უნდა აწარმოოს მკურნალობაზე პასუხის მონიტორინგი კლინიკური კონტროლის
მაჩვენებლების გათვალისწინებით და შესაბამისად მოახდინოს დოზირების კორექცია. როგორც კი კონტროლი
მიიღწევა, საჭიროა მედიკამენტის დოზის ფრთხილი ტიტრაცია მინიმალური მაკონტროლებელი დოზის შერჩევისა
და ამ გზით პოტენციური გვერდითი ეფექტების მინიმალიზაციის მიზნით;
 მაღალი,

საშუალო

და

დაბალი

დოზების

დადგენა,

რაც

შესაძლებელია,

ხორცილედება

მწარმოებლის

რეკომენდაციების საფუძველზე; დოზა–დამოკიდებული პასუხის მკაფიო დემონსტრირება იშვიათი ან ნაკლებად
ხელმისაწვდომია; ამის გამო ყველა ცალკეულ პაციენტში აუცილებელია მინიმალური მაკონტროლებელი დოზის
დადგენა, რადგანაც უფრო მაღალი დოზა შესაძლოა სულაც არ იყოს მეტად ეფექტური და თანაც არასასურველი
გვერდითი ეფექტების მომატებული ალბათობით ხასიათდებოდეს.
 ბაზარზე გამოსული სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტების დანიშვნისას, ყურადღებით უნდა იქნას განხილული
სწორი ექვივალენტური დოზის შერჩევის საკითხი.

ასთმის გამწვავებების მკურნალობა
ასთმის

გამწვავებების

მკურნალობა

ცალკე

პროტოკოლით

რეგულირდება,

თუმცაღა

აღნიშნული პროტოკოლით განისაზღვრება ასთმის გამწვავებების სიმპტომები, სუბიქტური და

დანართი #2

ობიექტური მაჩვენებლები და შესაბამისი სიმძლავრის მქონე სამედიცინო დაწესებულებაში
რეფერალის კრიტერიუმები3.


ასთმის გამწვავებები (ასთმის შეტევები) არის ეპიზოდები, რომლებიც ხასიათდება
პროგრესირებადი სულხუთვით, ხველით, მშრალი მსტვინავი ხიხინით ან გულმკერდის
შებოჭილობით, ან მათი ამა თუ იმ კომბინაციით;



შეტევებს თან ახლავს ამოსუნთქული ჰაერის ნაკადის შემცირება, რაც რაოდენობრივად
შეიძლება შეფასდეს ფილტვების ფუნქციის განსაზღვრით (PEF-ის ან FEV1-ის საშუალებით);



მკურნალობის მიზნებია:

ჰაერის ნაკადის შეზღუდვისა და ჰიპოქსემიის რაც შეიძლება

სწრაფად მოხსნა და მომავალში გამწვავებათა პროფილაქტიკის დაგეგმვა;


გამწვავების დროს პირველადი მკურნალობა მოიცავს – სიმძიმიდან გამომდინარე ხანმოკლე
მოქმედების მქონე საინჰალაციო β2-სტიმულატორების განმეორებადი დოზების მიცემას,
საჭიროების შემთხვევაში სისტემური გლუკოკორტიკოსტეროიდების დროულ დანიშვნას
და ჟანგბადის მიწოდებას;



ასთმის

მძიმე

მწვავე

შეტევები

ხშირად

სიცოცხლისთვის

საშიშია

და

მოითხოვს

განსაკუთრებულ დაკვირვებას მკურნალობის პროცესში. ასთმის მწვავე შეტევების მქონე
პაციენტთა უმეტესობას მკურნალობა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სიმძლავრის
მქონე სამედიცინო დაწესებულებაში უნდა ჩაუტარდეთ. ასთმით დაღუპვის განსაკუთრებით
მაღალი რისკის მქონე ავადმყოფებს ესჭიროებათ განსაკუთრებული ყურადღება;


ბინაზე მკურნალობა შესაძლებელია საშუალო სიმძიმის გამწვავების შემთხვევაში, როდესაც
აღინიშნება პიკ-ფლოუმეტრიის მაჩვენებლის 20%-ით შემცირება, ღამით გამოღვიძება და
ხანმოკლე მოქმედების β2-აგონისტების გახშირებული გამოყენება.

ასთმის შეტევათა სიმძიმე ცალკეული პარამეტრების მიხედვით შეჯამებულია ცხრილში #8.
ცხრილი #8: ასთმის შეტევების სიმძიმე პაციენტის პარამეტრების მიხედვით
პარამეტრები

მსუბუქი

საშუალო

მძიმე

სიმძიმის

სუნთქვის
გაჩერების
საფრთხე

სუნთქვის

სიარულის დროს

გაძნელება

ლაპარაკის დროს,

მოსვენებულ მდგომარეობაში,

ჩვილ ბავშვებში

ჩვილი ბავშვები

სუსტი, ხანმოკლე

უარს ამბობენ კვებაზე,

ტირილი; კვება
გაძნელებულია,
წოლა შეუძლია

იძულებით მჯდო-

წინ წამოხრილი მდგომარეობა

მარე მდგომარეობა
ლაპარაკი

წინადადებებით

მოკლე ფრაზებით

სიტყვებით

ცნობიერება

შესაძლოა, აგზნებუ-

ჩვეულებრივ,

ჩვეულებრივ,

დაბინდული ან

ლი

აგზნებული

აგზნებული

არეული

მომატებული

მომატებული

მომატებული, >30

სუნთქვის სიხშირე

სუნთვის სიხშირის ნორმები მღვიძარე ბავშვისთვის:
ასაკი

ნორმა (წუთში)

2 თვემდე

< 60

12 თვე

< 50

3

ასთმის გამწვავების მართვის დეტალებისთვის იხილეთ ეროვნული პროტოკოლი: „ასთმის გამწვავების
მართვა ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ დონეზე“

დანართი #2
1-5 წლის

< 40

6-8 წლის

< 30

დამატებითი სა-

ჩვეულებრივ, არა

ჩვეულებრივ

ჩვეულებრივ

პარადოქსული

სუნთქი კუნთების

თორაკოაბდომინ

მონაწილეობა და

ალური მოძრაობა

სუპრასტერნალური
“ჩადრეკა”
ხიხინი

ზომიერად გამოხატუ-

ხმამაღალი

ჩვეულებრივ, ხმამაღალი

არ ისმის

100-120

>120

ბრადიკარდია

ლი, ხშირად ისმის
მხოლოდ ამოსუნთქვის
ბოლოს
პულსი (წუთში)

<100

ბავშვებში პულსის ნორმალური მაჩვენებლები (წუთში)
2-12 თვის <160
1-2 წლის <120
2-8- წლის <110
პარადოქსული

არ არის

შეიძლება იყოს

ხშირია >25 მმ Hგ

მისი

პულსი

<10 მმ Hგ

10-25 მმ Hგ

(მოზრდილებში)

არსებობა

20-40 მმ Hგ (ბავშვებში)

მიუთითებს
სასუნთქი
კუნთების
გადაღლაზე

პიკ-ფლოუს მაჩ-

80 %-ზე მეტი

ვენებელი (PEF)

დაახლოებით

60 %-ზე ნაკლები

60-80 %

(მოზრდილებში:

ბრონქოდილატა-

100ლ/წთ-ზე ნაკლები)

ტორით საწყისი

ან

მკურნალობის

მკურნალობაზე

შემდეგ (მოსა-

გრძელდება 2 საათზე ნაკლებ

ლოდნელის ან

ხანს

პასუხი

ინდივიდუალური
საუკეთესო მაჩვენებლის %)
ჟანგბადის პარ-

ნორმალური

ციალური წნევა

ჩვეულებრივ, გაზომვა

(PaO2)2 სისხლში

საჭირო არ არის

> 60 მმ Hგ

და/ან

< 60 მმ Hგ

შესაძლოა ციანოზი

ნახშირორჟანგის

< 45 მმ Hგ

< 45 მმ Hგ

> 45 მმ Hგ შესაძ-

პარციალური

ლოა სუნთქვის გა-

წნევა სისხლში (PaCO2)

ჩერება

ჟანგბადის

გაჯერება

> 95 %

91-95 %

< 90 %

(SaO2)
სისხლში
ჰიპოკაპნია (ჰიპოვენტილაცია) უფრო ადვილად ვითარდება ადრეული ასაკის ბავშვებში, ვიდრე
მოზარდებსა და მოზრდილებში

ასთმის მძიმე გამწვავების მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში სქემატური სახით შეჯამებულია
დანართი #1-ში.

კრიტერიუმები ჰოსპიტალიზაციისათვის
 პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია საჭიროა, თუკი მას აღენიშნება სიცოცხლისათვის საშიში ასთმის
ან თითქმის ფატალური შეტევის რომელიმე სიმპტომი (რეკომენდაციის ხარისხი B).

არ

დანართი #2

 ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელია მძიმე შეტევის ნებისმიერი ნიშნის შემთხვევაში, რომელიც
გრძელდება საწყისი მკურნალობის შემდეგ (რეკომენდაციის ხარისხი B).
 პაციენტები, რომელთა PEF საწყისი მკურნალობიდან ერთი საათის შემდეგ აღემატება ან
ტოლია საუკეთესო ან სავარაუდო მაჩვენებლის 75%-ისა, შეიძლება გაიწერონ გადაუდებელი
დახმარების განყოფილებიდან, თუ მათ არ აღენიშნებათ ჰოსპიტალიზაციის საჭიროების
მაჩვენებელი რომელიმე შემდეგი კრიტერიუმის სახით (რეკომენდაციის ხარისხი C):
- ისევ აქვს საშუალო ან მძიმე გამწვავებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები
- არის ეჭვები მკურნალობაზე დამყოლობასთან დაკავშირებით (პაციენტის, ან მისი
თავმდგმურის ქცევიდან ან წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ექიმს
უჩნდება ეჭვი დანიშნულების შესრულებასთან დაკავშირებით);
- ცხოვრობს მარტო/სოციალურად იზოლირებულია;
- ფსიქოლოგიური

პრობლემები

(მაგალითად

დეპრესია,

შფოთვა,

ფსიქიური

დაავადება და სხვა);
- ფიზიკური უნარშეზღუდულობა ან ათვისების სიძნელეები;
- წარსულში აღენიშნებოდა თითქმის ფატალური ან არასტაბილური ასთმა;
- სტეროიდული ტაბლეტების ადექვატური დოზის მიუხედავად გამწვავებების
არსებობა მომართვამდე;
- მომართვა ღამის საათებში;
- ორსულობა.

გამწვავების მკურნალობა ბინაზე


ჩვეულებრივ, მსუბუქი/საშუალო სიმძიმის შეტევის დროს ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის
სწრაფად

მოსახსნელად

საუკეთესო

საშუალებაა

ხანმოკლე

მოქმედების

β 2-

სტიმულატორების განმეორებითი მიღება (2-4 დოზა ყოველ 20 წუთში პირველი საათის
განმავლობაში). პირველი საათის შემდეგ β2-სტიმულატორების საჭიროება გამწვავების
სიმძიმის

მიხედვით

განისაზღვრება.

ყოველ

3-4

საათში

ერთხელ

2-4

დოზა

რეკომენდებულია საშუალო სიმძიმის გამწვავების დროს. უფრო მძიმე შეტევების დროს
საჭიროა პაციენტის გადაყვანა სტაციონარში. მკურნალობის შერჩევა დამოკიდებულია
ინდივიდუალურ პაციენტზე, იმაზე, თუ როგორ ექვემდებარება მისი მდგომარეობა


აღნიშნულ მკურნალობას;
სტეროიდების ადექვატური დოზით

გამოყენება ნაჩვენებია ასთმის გამწვავების ყველა

შემთხვევაში;


შესაძლებელია

როგორც

გლუკოკორტიკოსტეროიდების
გაუარესების შემთხვევაში).
პრედნიზოლონი 0,5-1მგ/კგ

ტაბლეტირებული,
გამოყენება

ისე

(განსაკუთრებით

საინექციო

ფორმის

მდგომარეობის

სწრაფი

პერორალური გლუკოკორტიკოსტეროიდის (მაგალითად,
დღეში ბავშვებში ან მისი ექვივალენტი) გამოყენება

რეკომენდებულია ავადმყოფის მდგომარეობიდან გამომდინარე, გამწვავებიდან საშუალოდ
5-7 დღის მანძილზე.


უფრო მოსახერხებელია სტეროიდების მაღალდოზიანი

ტაბლეტების (მაგალითად,

მეთილპრედნიზოლონი მედროლის სახით 16მგ-იანი ტაბლეტი) გამოყენება.
ასთმის შეტევის ბინაზე მკურნალობა შეჯამებულია #1 სურათზე.

დანართი #2

სურათი #1: ასთმის შეტევის მკურნალობა ბინაზე4
სიმძიმის შეფასება
პიკ–ფლოუ – მოსალოდნელის ან საუკეთესო
ინდივიდუალური მაჩვენებლის 80%–ზე
ნაკლები
ხველა, სულხუთვა, მსტვინავი ხიხინი,
შებოჭილობა გულმკერდში, დამატებითი
სასუნთქი კუნთების გამოყენება,
სუპრასტერნალური „ჩადრეკა“, ძილის
დარღვევა

საწყისი მკურნალობა*
 ხანმოკლე მოქმედების β2–სტიმულატორი
1 საათში მაქსიმუმ სამჯერ

კარგი ეფექტი

მსუბუქი შეტევა
პიკ–ფლოუ მოსალოდნელის ან
საუკეთესო ინდივიდუალური
მაჩვენებლის 80%–ზე მეტია
β2–სტიმულატორით
მკურნალობის შედეგი
შენარჩუნებულია 4 საათის
განმავლობაში მაინც
 შეუძლია განაგრძოს β2–
სტიმულატორის მიღება 3–4
საათში ერთხელ 1–2 დღის
განმავლობაში

დაუკავშირდეს ექიმს
შემდგომი რჩევისათვის

4

ნაწილობრივი ეფექტი

სუსტი ეფექტი

საშუალო სიმძიმის შეტევა

მძიმე შეტევა

პიკ–ფლოუ მოსალოდნელის ან
საუკეთესი ინდივიდუალური
მაჩვენებლის 60–80%–ია

პიკ–ფლოუ მოსალოდნელის ან
საუკეთესო ინდივიდუალური
მაჩვენებლის 60%–ზე ნაკლებია

 დაუმატოს პერორალური
კორტიკოსტეროიდი

 დაუმატოს პერორლური
კორტიკოსტეროიდი
 დაუყოვნებლივ გაიმეოროს
β2–სტიმულატორის დოზა
 საჭიროა პაციენტის
დაუყოვნებელი გადაყვანა
საავადმყოფოს გადაუდებელი
დახმარების განყოფილებაში,
სასურველია სასწრაფო
დახმარების მანქანით

 განაგრძოს β2–სტიმულატორის
მიღება

 სასწრაფოდ დაუკავშირდეს
ექიმს რჩევისათვის

გადაუდებლად, იმავე დღეს
დაუკავშირდეს ექიმს
რჩევისათვის;
რეფერალი ალერგოლოგთან.

მიმართოს საავადმყოფოს
გადაუდებელი დახმარების
განყოფილებას

ასთმით გამოწვეული სიკვდილის მაღლი რისკის მქონე პაციენტებმა მკურნალობის დაწყებისთანავე
უნდა მიმართონ მედიცინის მუშაკს. შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი მკურნალობა.

დანართი #2

9.4.

მდგომარეობები, რომლებიც საჭიროებენ ყურადღებას ასთმის
მართვის დროს

ორსულობა - ორსულობის პერიოდში ასთმის სიმწვავე ხშირად იცვლება, _ შესაბამისად
პაციენტებს ესაჭიროებათ უფრო ინტენსიური მეთვალყურეობა და რეგულარული მკურნალობა
ასთმის კონტროლის მისაღწევად. ორსული პაციენტები ასთმით, საჭიროებენ რჩევებს მასზედ,
რომ

მათთვის

უფრო

დიდი

რისკია

ასთმის

მართვაზე

კონტროლის

დაკარგვა

და

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასთმის რეგულარული მკურნალობა.
ორსულებში საჭიროა ასთმის გამწვავების

აგრესიული მკურნალობა, რათა თავიდან იქნეს

აცილებული ნაყოფის ჰიპოქსია. არსებობს გარკვეული მტკიცებულება,
რომ ასთმის
მიმდინარეობა მსგავსია ერთმანეთზე მიყოლებული ორსულობებისას. ჩვეულებრივ, მძიმე
ასთმა უფრო მეტად უარესდება ორსულობისას, ვიდრე მსუბუქი, თუმცა მძიმე ასთმის მქონე
ზოგიერთ პაციენტს შესაძლოა გაუმჯობესება აღენიშნოს, ხოლო მსუბუქი ასთმის ზოგიერთ
პაციენტს კი - გაუარესება.
რეკომენდაცია:


ასთმით

დაავადებულ

ორსულობის

ქალებს

განმავლობაში

უნდა

ასთმის

ჩაუტარდეთ

კონტროლის

კონსულტაცია
მიზნით

ასთმის

ორსულობამდე,
საწინააღმდეგო

მკურნალობის გაგრძელების მნიშვნელობისა და უსაფრთხოების შესახებ (რეკომენდაციის
ხარისხი D).
საინჰალაციო ანთების საწინააღმდეგო მკურნალობა ამცირებს ასთმის მწვავე შეტევების და
ასთმის გამწვავების გამო განმეორებითი ჰოსპიტალიზაციების რისკს ორსულობის დროს.
ორსულობის პერიოდში საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდებიდან ბუდეზონიდი მიეკუთვნება B,
ხოლო დანარჩენები კი – C კატეგორიას (იხილე დანართი #8 - მედიკამენტების რისკის
კატეგორია ორსულობის დროს წამლისა და საკვების სააგანეტოს (FDA) მიხედვით).
რეკომენდაცია:


ორსულ პაციენტებში ასთმის კონტროლის მიზნით შეგიძლიათ საინჰალაციო სტეროიდების



გამოყენება (ბუდეზონიდი) [რეკომენდაციის ხარისხი B].
ორსულ პაციენტებში ასთმის კონტროლის მიზნით გამოიყენება ლეიკოტრიენების
მოდიფიკატორი, კერძოდ, მონტელუკასტი (რეკომენდაციის ხარისხი B).

ქირურგიული ჩარევა - ჰაერგამტარი გზების ჰიპერრეაქტიულობა, ჰაერის ნაკადის შეზღუდვა
და ლორწოს ჰიპერსეკრეცია ასთმის მქონე პაციენტებში იწვევს ინტრაოპერაციულ და
პოსტოპერაციულ გართულებებს, განსაკუთრებით, საშიშია თორაკალური და მუცლის ზედა
ნაწილის ქირურგიული ოპერაციები. ფილტვების ფუნქციები უნდა შეფასდეს ოპერაციის წინ,
რამდენიმე დღით ადრე; საჭიროა, გლუკოკორტიკოსტეროიდების მსუბუქი კურსი, თუ FEV1
პაციენტის ინდივიდუალური საუკეთესო მაჩვენებლის 80%-ზე ნაკლებია.
რინიტი, სინუსიტი და ნაზალური პოლიპები - ასთმით დაავადებულ პაციენტებს ხშირად აქვთ
რინიტი. რინიტის დროს ასთმიან პაციენტებში ყველაზე ეფექტურია ინტრანაზალური
სტეროიდებით მკურნალობა. ალერგიული რინიტის ინტრანაზალური სტეროიდებით
მკურნალობამ ორმაგ-ბრმა პლაცებო კონტროლირებად კვლევაში ასთმის კონტროლის
გაუმჯობესება არ აჩვენა.

დანართი #2

მწვავე და ქრონიკული სინუსიტი აუარესებს ასთმის მიმდინარეობას, ამიტომ უნდა ჩატარდეს
აღნიშნული დაავადებების აქტიური მკურნალობა.
ნაზალური პოლიპები ხშირად ასოცირებულია ასთმასა და რინიტთან, ხშირად ასპირინზე
სენსიტიურობასთან და უფრო ხშირია მოზრდილ პოპულაციაში. როგორც წესი, ისინი კარგად
რეაგირებენ ტოპიკურ გლუკოკორტიკოსტეროიდებზე.
პროფესიული ასთმა - პროფესიული ასთმის მკურნალობა ასთმის ყველა ფორმის მკურნალობის
იდენტურია, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ რთულია მნიშვნელოვანი გამომწვევი ფაქტორის
ზემოქმედების შემცირება. იმ პაციენტების მდგომარეობა, რომლებიც რჩებიან იმავე სამსახურში
და იმყოფებიან იმავე გამომწვევი ფაქტორის გავლენის ქვეშ დიაგნოზის დასმის შემდეგაც,
სავარაუდოდ ვერ გაუმჯობესდება და შესაძლოა გაუარესდეს კიდეც. გაუმჯობესების,
სიმპტომების გაქრობისა და გართულებების თავიდან აცილების ალბათობა მეტია იმ
პაციენტებში, რომლებიც დიაგნოზის დასმის შემდეგ აღარ იმყოფებიან გამომწვევი აგენტის
ზემოქმედების ქვეშ.
რეკომენდაცია:


პროფესიული აგენტის ზემოქმედების ადგილიდან გარიდება უნდა მოხდეს დიაგნოზის
დასმისთანავე, იდეალურად, სამსახურთან დაკავშირებული ასთმის სიმპტომების



გამოვლენიდან 12 თვის განმავლობაში (რეკომენდაციის ხარისხი D);
აღნიშნულ შემთხვევაში, მიზანშეწონილია, პაციენტის რეფერალი

ასთმის

ან

პროფესიული მედიცინის სპეციალისტთან (რეკომენდაციის ხარისხი D).
რესპირაციული ინფექციები - იწვევს ხიხინის და ასთმის სიმპტომების პროვოცირებას ბევრ
პაციენტში. ინფექციური დაავადებების ფონზე ასთმის გამწვავების მართვა ხდება ზუსტად
იმავე პრინციპებზე დაყრდნობით, როგორც ჩვეულებრივ, ასთმის გამწვავება.
გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი - გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი 3-ჯერ უფრო
გავრცელებულია ასთმით დაავადებულთა შორის, ვიდრე ზოგად პოპულაციაში. თორმეტი
ორმაგი-ბრმა კონტროლირებული კვლევის კოხრეინის მიმოხილვამ აჩვენა, რომ კუჭსაყლაპავის რეფლუქსის მკურნალობა არ ახდენს დადებით გავლენას ასთმის სიმპტომებზე და
ფილტვის ფუნქციაზე. აღწერილია მშრალი ხველის შემცირება, თუმცა ეს, სავარაუდოდ, ასთმის
კონტროლის გაუმჯობესებით არ არის განპირობებული. აღნიშნული პრობლემის სამედიცინო
მართვა გულისხმობს რეფლუქსის სიმპტომების შემცირებას, თუმცა იგი ასთმის კონტროლის
გაუმჯობესებასთან პირდაპირ კავშირში არ არის.
ასპირინით გამოწვეული ასთმა - ასთმით დაავადებულ მოზრდილთა დაახლოებით 28%-ს
(ნაკლებად

ბავშვებს),

აღენიშნებათ

ჩივილები

ასპირინისა

და

არასტეროიდული

ანთებსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიღების შედეგად გამწვავებული ასთმის გამო. დიაგნოზის
დაზუსტება შესაძლებელია მხოლოდ კარდიო-პულმონალური რეანიმაციის პირობებში
ასპირინით დატვირთვის ცდის შემდეგ. ასპირინული ასთმის მქონე პაციენტებში
სტანდარტული მკურნალობის მთავარ პრინციპს არასტეროიდული ანთებსაწინააღმდეგო
პრეპარატების დანიშვნის შეზღუდვა წარმოადგენს.

დანართი #2

9.5.

მეთვალყურეობა

 ასთმაზე კონტროლის მიღწევის შემდეგ აუცილებელია მიმდინარე მონიტორინგი, რათა
შენარჩუნებულ იქნას დაავადებაზე კონტროლი და მკურნალობა ყველაზე ქვედა საფეხურზე.
ასთმის

მონიტორინგს

რეგულარული

ინტერვალებით

ახორციელებს

ჯანდაცვის

პროფესიონალი (ექიმი, ექთანი) და თავად პაციენტი.
 ვიზიტების და შეფასების სიხშირე დამოკიდებულია დასაწყისში დაავადების სიმწვავეზე და
პაციენტის თვითმართვის უნარზე.
 სტაბილური ასთმის შემთხვევაში პირველი ვიზიტის შემდეგ რეკომენდებულია პაციენტის
ვიზიტი ექიმთან 1-3 თვის განმავლობაში და შემდეგ ყოველ 3 თვეში ერთხელ.
 ასთმის გამწვავების შემთხვევაში ასთმის მქონე პაციენტის მდგომარეობის მონიტორინგი
აუცილებლია 3–4 საათში ერთხელ;
 გამწვავების შემდგომი მეთვალყურეობის ვიზიტი უნდა განხორციელდეს 2 კვირიდან ერთ
თვემდე პეროდში.
 საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდებით მონოთერაპიისას საშუალო და მაღალი
დოზებით, რეკომენდებულია

დოზის 50%-იანი შემცირება

3 თვიანი ინტერვალით,

პაციენტის მდგომარეობის შესაბამისად.
 პაციენტის მიერ მდგომაროების თვითმართვის მიზნით აუცილებელია მას ჰქონდეს ასთმის
სამოქმედო

გეგმა,

რომელშიც

განხილული

იქნება

დაავადების

მკურნალობის

მედიკამენტური და არამედიკამენტური ღონისძიებები, ტრიგერების ელიმინაცია და
კონტროლი, მდგომაროების გაუარესების ნიშნები და მოქმედების გეგმა გადაუდებელ
სიტუაციებში. ასთმის სამოქმედო გეგმის ნიმუში იხილეთ დანართი #2-ში.

10. მოსალოდნელი შედეგები
პროტოკოლის

რუტინული

გამოყენება

ამბულატორიულ

კლინიკურ

მკურნალობაზე პაციენტთა მაღალი დამყოლობის პირობებში, გააუმჯობესებს
ასთმის მქონე პაციენტების კლინიკურ გამოსავლებს. კერძოდ, ხელს შეუწყობს:


ასთმის კონტროლირებადი შემთხვევების რაოდენობის გაზრდას;



ასთმის გამწვავებების სიხშირის შემცირებას;



ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის შემცირებას.

პრაქტიკაში,
ბრონქული

11. აუდიტის კრიტერიუმები
კლინიკური პროცესის ინდიკატორები:


ასთმის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % სადაც ქრონიკულად
მისაღები მედიკამენტების ნუსხა განახლებულია ბოლო ვიზიტზე;



ასთმის

დიაგნოზით

დოკუმენტირებულია

მომართული პაციენტების
ასთმის

სიმძიმის

სამედიცინო

სტატუსი

ბარათების

თანამედროვე

%,

სადაც

კლასიფიკაციის

შესაბამისად;


ასთმის დიაგნოზით მიღებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების % სადაც ასთმის
კონტროლი შეფასებულია ვალიდური კრიტერიუმით (ასთმის კონტროლის ტესტი ACT) -

დანართი #2

იხილეთ დანართი #4 - ასთმის კონტროლის ტესტი მოზრდილებსა და 12 წელს ზემოთ
ასაკის ბავშვებში და დანართი #5 - ასთმის კონტროლის ტესტი 4-11 წლის ასაკის ბავშვებში;


ასთმის დიაგნოზით მიღებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების % სადაც ბოლო
ვიზიტზე მკურნალობა მორგებულია კონტროლის/სიმძიმის სტატუსს;



პერსისტიული ასთმის დიაგნოზით მიღებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების %,
რომელთაც დანიშნული აქვთ მაკონტროლებელი მედიკამენტი;



ასთმის დიაგნოზის მქონე პაციენტების სამედიცინო ბარათების % რომელთაც დაენიშნათ
მტკიცებულების არ მქონე მედიკამენტები ბოლო ვიზიტზე;



ასთმის დიაგნოზით გატარებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების % რომელთა
შემთხვევაშიც შეფასდა რისკფაქტორები (სმი, დიეტა) და შემუშავდა მათი მოდიფიცირების
გეგმა;



ასთმის დიაგნოზით გატარებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების % რომელთა
შემთხვევაშიც შეფასდა ტრიგერები (შინაური ცხოველები, ვირუსული ინფექციები, მტვერი,
მწეველი ოჯახში) და შემუშავდა მათი მოდიფიცირების გეგმა;



ასთმის დიაგნოზის მქონე პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, რომელთა შემთხვევაშიც
შეფასდა

მწეველობის

სტატუსი

და

პოზიტიური

სტატუსის

შემთვევაში

დოკუმენტიერბულია შესაბამისი კონსულტაცია და/ან მკურნალობა.
გამოსავლის შეფასების ინდიკატორები:


ასთმის მქონე პაციენტების % ვინც ვალიდური კითხვარით შეფასებისას ასახელებს ასთმის
კარგ კონტროლს (ACT ქულა > 20).



ასთმის მქონე პაციენტების სამედიცინო ბარათების % სადაც მითითებულია მკურნალობა
ასთმის გამწვავების გამო ბოლო 6 თვის განმავლობაში

პროტოკოლის გამოყენებისა და პროცესის მიმდინარეობის დოკუმენტირების გამარტივების
მიზნით, შემუშავებულია კლინიკური აუდიტის ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ ასთმის
მქონე პაციენტთა ამბულატორიული სამედიცინო ბარათის განუყოფელ ნაწილს. აღნიშნული
ფორმებია:
 ქრონიკული დაავადებებისა და მედიკამენტების აღრიცხვის ფურცელი (იხ. დანართი #3)
 ბრონქული ასთმის ამბულატორიული მეთვალყურეობის ფურცელი (იხ. დანართი #6)

12. პროტოკოლის გადახედვის ვადები
პროტოკოლის გადახედვა და განახლება უნდა მოხდეს ორი წლის ვადაში.

13. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი
ბრონქული

ასთმის

მართვის

განხორციელებისათვის

აუცილებელი

ადამიანური

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი წარმოდგენილია ცხრილში #9.
ცხრილი #9: ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი
რესურსი
ადამიანური
ოჯახის ექიმი ან უბნის ექიმი-

ფუნქციები/მნიშვნელობა
 კლინიკური შეფასება

შენიშვნა

და

დანართი #2
თერაპევტი

ექთანი

რეგისტრატორი
მენეჯერი/ადმინისტრატორი

სპეციალისტი - ალერგოლოგი

მატერიალურ-ტექნიკური
პიკ-ფლოუმეტრი შესაბამისი
რუქებით
საინჰალაციო β-აგონისტი
სიმაღლის მზომი
სასწორი
საინჰალაციო მოწყობილებები
სპეციალური ფორმები
ასთმის მართვის
ინდივიდუალური
გეგმებისათვის
პაციენტის საგანმანათლებლო
მასალა
სპირომეტრიის აპარატი

ნებულაიზერი

 დიაგნოზის დადასტურება
 პრევენციული ღონისძიებების შერჩევა
 მედიკამენტური მკურნალობის თაობაზე
გადაწყვეტილება
 მიმდინარე მეთვალყურეობა
 რისკის პროფილის შეფასება (მათ შორის
ანამნეზი, პიკფლოუმეტრია)
 ბრონქული ასთმის მაპროვოცირებელი
ფაქტორებისა და საინჰალაციო ტექნიკის
გამოყენების თაობაზე პაციენტის
კონსულტირება
 მიმდინარე მეთვალყურეობისათვის
პაციენტების გამოძახების უზრუნველყოფა
 გაიდლაინისა და პროტოკოლის დანერგვის
ხელშეწყობა
 დანერგვაზე მეთვალყურეობა
 აუდიტის ჩატარება და შედეგების ანალიზი
ხარისხის შიდა გუნდთან ერთად
სპეციფიკური ჩვენებების შემთხვევაში კონსულტირება

მიმართვა შესაბამისი
მომსახურების მიმწოდებელ
დაწესებულებაში

დიაგნოზის დადასტურება, ასთმის
მონიტორინგი
დიაგნოზის დადასტურება შექცევადობის
გამოკვლევით
რისკის პროფილის შეფასება
რისკის პროფილის შეფასება
პაციენტის განსწავლა
პაციენტის ინფორმირება

სავალდებულო

პაციენტის ინფორმირება

სასურველი

დიაგნოზის დადასტურება, ასთმის
კონტროლის დარღვევის შემთხვევაში
მკურნალობის მორგება

ჩვენებისას
დაწესებულებაში
სპირომეტრის არ
არსებობის პირობებში
სავალდებულოა მიმართვა
შესაბამისი აღჭურვილობის
მქონე სამედ. დაწესებულებაში
აუცილებელი

ასთმის გამწვავებების მკურნალობა

14. რეკომენდაციები

პროტოკოლის

სავალდებულო
სავალდებულო
სავალდებულო
სავალდებულო
სასურველი

ადაპტირებისთვის

ადგილობრივ

დონეზე
პროტოკოლის რეკომენდაციებით გათვალისწინებული რესურსების და ტექნოლოგიების არ
არსებობის

შემთვევაში

საჭიროა

დროული

მიმართვა

შესაბამისი

სიმძლავრის

მქონე

დაწესებულებაში, პროტოკოლის რეკომენდაციების ადაპტირების შესაძლებლობის გარეშე.

დანართი #2

15. დანართები
დანართი #1: მოზრდილთა ასთმის მძიმე გამწვავების მართვა ზოგად პრაქტიკაში
ასთმის
გამწვავების
დროს
დაგვიანება
შეიძლება
ფატალური იყოს. ცუდი გამოსავლის ფაქტორებია:
სიმძიმის
არასწორი
ობიექტური
შეფასება
სამედიცინო პერსონალის მხრიდან
პაციენტები ან ნათესავები ვერ აღიქვამენ სიმძიმეს
კორტიკოსტეროიდების არასაკმარისი გამოყენება ასთმის ყველა გადაუდებელი შემთხვევისას უნდა
ჩაითვალოს,
რომ
საქმე
გვაქვს
მძიმე
გამწვავებასთან,
სანამ
არ
დამტკიცდება
საპირისპირო

საშუალო სიმძიმის ასთმა

შეაფასეთ და გაზომეთ:
პიკ–ექსპირატორული ნაკადი (PEF)
სიმპტომები და თვითმკურნალობის ეფექტი
გულისცემისა და სუნთქვის სიხშირე
ჟანგბადის
სატურაცია
(თუ
შესაძლებელია,
პულსოქსიმეტრია)
გაფრთხილება: პაციენტი მძიმე ან სიცოცხლისათვის საშიში
ასთმით შესაძლოა არ იყოს დისტრესის მდგომარეობაში და არ
ჰქონდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი გადახრა. ექიმმა უნდა
იცოდეს, რომ ნებისმიერი მათგანის არსებობა საგანგაშოა.

ასთმის მძიმე გამწვავება

სიცოცხლისთვის საშიში ასთმა

საწყისი შეფასება
PEF >50% საუკეთესო ან
სავარაუდო მაჩვენებელზე

PEF 30-50% საუკეთესო ან
სავარაუდო მაჩვენებელზე

PEF <30% საუკეთესო ან
სავარაუდო მაჩვენებელზე

შემდგომი შეფასება

მეტყველება
ნორმალური
- სუნთქვა<25 წთ
- პულსი < 110 wT
-

ვერ ამთავრებს
წინადადებებს
- სუნთქვა ≥25 წთ
- პულსი ≥110 წთ

SaO2 < 92%
- მუნჯი ფილტვი,
ციანოზი, ან სუსტი
სუნთქვითი მცდელობები
- ბრადიკარდია,
არითმია ან ჰიპოტენზია
- გამოფიტვა, კონფუზია ან
კომა

მართვა

უმკურნალეთ ბინაზე
ან ამბულატორიაში და
შეაფასეთ პასუხი
მკურნალობაზე

დაგეგმეთ
ჰოსპიტალიზაცია

მკურნალობა

მოახდინეთ სასწრაფო
ჰოსპიტალიზაცია

მკურნალობა (გაგრძელება)

ß2 ბრონქოდილატატორი ან
ხანმოკლე
მოქმედების
ანტიქოლინერგული
პრეპარატი ან მისი კომბინაცია
ბეტა2-აგონისტთან,
(მაგალითად -ალბუტეროლი
2,5-5მგ,
ატროვენტი,
ბეროდუალი ნებულაიზერით
- ან სპეისერით (მაგალითად,
სალბუტამოლი
4-10
ჩასუნთქვა [თითო ჯერზე
ერთი
ჩასუნთქვა]
განმეორებით 10–20 წთ–იანი
ინტერვალებით, )
თუ
PEF
>
50-75%
საუკეთესო/სავარაუდოზე,
მიეცით
პერორალურად
პრედნიზოლონი
0,5-1მგ/კგ
წონაზე
-გააგრძელეთ
იგივე
მკურნალობა
ან
ადით
საფეხურით ზევით
თუ ნებულაიზერით საწყის
მკურნალობაზე კარგი პასუხია
(სიმპტომების გაუმჯობესება
სუნთქვა
და
პულსი
სტაბილურია და PEF>50%)
განაგრძეთ იგივე მკურნალობა
ან ადით საფეხურით ზემოთ
და
განაგრძეთ
პრედნიზოლონი საჭიროა თუ
ჰოსპიტალიზაცია
მდგომაროებიდან
სახეზეა:
გამომდინარე საშუალოდ 5-7
დღე
-სიცოცხლისთვის
საშიში
ნიშნები
-ასთმის
მძიმე
გამწვავების
ნიშნები საწყისი მკურნალობის
შემდეგ
-თითქმის ფატალური ასთმა
წარსულში

ჰოსპიტალიზაციის
ჩვენების
ზღურბლი უფრო დაბალია თუ:
შეტევა არის საღამოს, ანამნეზში
ღამის
შეტევები
ან
ჰოსპიტალიზაცია,
წარსულში
მძიმე შეტევები, პაციენტი ვერ
აფასებს
საკუთარ
მდგომარეობას, სახეზეა ფსიქო–
სოციალური პრობლემები.

ჟანგბადი
40-60%
თუ
ხელმისაწვდომია
მაღალი
დოზით
ß2
ბრონქოდილატატორი:
- ß2 ბრონქოდილატატორი ან
ხანმოკლე
მოქმედების
ანტიქოლინერგული
პრეპარატი ან მისი კომბინაცია
ბეტა2-აგონისტთან,
(მაგალითად -ალბუტეროლი
5მგ, ატროვენტი, ბეროდუალი
ნებულაიზერით
ან
სპეისერით
(მაგალითად,
სალბუტამოლი
4-10
ჩასუნთქვა [თითო ჯერზე
ერთი
ჩასუნთქვა]
განმეორებით 10–20 წთ–იანი
ინტერვალებით)
პერორალური
პრედნიზოლონი
0,5-1მგ/კგ
წონაზე
ან
ინტრავენური
სტეროიდი
თუ შედეგი არ არის –
ჰოსპიტალიზაცია

ჰოსპიტალში გადაყვანისას:
დარჩით
პაციენტთან
სასწრაფო
დახმარების
მანქანის მოსვლამდე
- გააგზავნეთ ჰოსპიტალში
შეფასების და პაციენტის
მომართვის
წერილობითი
დეტალები
- მიეცით მაღალი დოზით ß2
ბრონქოდილატატორი
მოქმედი
ნებულაიზერის
საშუალებით
სასწრაფო
დახმარების მანქანაში.

დანართი #2

ჟანგბადი 40-60%
პრედნიზოლონი 0,5-1მგ/კგ
პერორალურად
ან
ინტრავენურად
მაღალი
დოზით
ბრონქოდილატატორი
იპრატროპიუმი:
ნებულაიზერით
5
სალბუტამოლი
იპრატროპიუმი 0,5მგ

ß2
და
მგ
და

-ან
სპეისერით
(4-10
ჩასუნთქვა [თითო ჯერზე
ერთი
ჩასუნთქვა]
განმეორებით 10–20 წთ–
იანი ინტერვალებით)

მკურნალობის ან ჰოსპიტალიდან
გაწერის
შემდგომი
მეთვალყურეობა:
-ოჯახის ექიმის მონახულება 48
საათის განმავლობაში
-სიმპტომების
და
PEF–ის
მონიტორინგი
-ინჰალაციის ტექნიკის შემოწმება
-ასთმის წერილობითი სამოქმედო
გეგმა
-მკურნალობის
მოდიფიცირება
ქრონიკული
პერსისტიული
ასთმის გაიდლაინის მიხედვით
-ჰოსპიტალიზაციის
პოტენციურად
თავიდან
აცილებადი მიზეზების განხილვა.

დანართი #2

დანართი #2: ასთმის სამოქმედო გეგმა
ასთმის სამოქმედო გეგმა
თქვენი რეგულარული მკურნალობა:
1.

ყოველდღიურად მიიღეთ

..........................................................

2.

დატვირთვის წინ, მიიღეთ ..........................................................

როდის უნდა შეცვალოთ მკურნალობა (აიწიოთ საფეხურით)
შეაფასეთ, რამდენად კონტროლირებულია თქვენი ასთმა
უკანასკნელ კვირაში თქვენ გქონდათ:
ასთმის დღის სიმპტომები 2-ზე მეტად დღეში?

არა

დიახ

არა

დიახ

ასთმის გამო ღამით გაღვიძების შემთხვევები?

არა

დიახ

დაგჭირდათ თუ არა ,,შემამსუბუქებელი“ მკურნალობა 2-ზე მეტად?

არა

დიახ

ახორციელებთ თუ არა პიკ-ფლოუმეტრიის მონიტორინგს, პიკ-ფლოუმეტრის მაჩვენებელი
ნაკლებია (მიუთითეთ თქვენი საუკეთესო მაჩვენებელი)

არა

დიახ

აქტიურობის ან ვარჯიშის შეზღუდვა ასთმის გამო?

თუ დასმულ შეკითხვებზე თქვენი დადებითი პასუხი არის სამი ან მეტი, თქვენი ასთმა არაკონტროლირებადია
და გესაჭიროებათ მკურნალობის საფეხურის შეცვლა (საფეხურით ზევით)
როგორ უნდა გავზარდოთ მკურნალობის საფეხური
ერთი საფეხურით ზემოთ ანაცვლება საჭიროების შესაბამისად, შეაფასეთ გაუმჯობესება ყოველდღიურად:
................................................................................. (ჩაწერეთ შემდგომი საფეხურის შესაბამისი მკურ ნალობა);
შეინარჩუნეთ აღნიშნული მკურნალობის რეჟიმი .........................(მიუთითეთ დღეების რაოდენობა).
როდის უნდა დაურეკოთ ექიმს/კლინიკას
დაურეკეთ ექიმს/კლინიკას:

..................................(მიუთითეთ ტელეფონის ნომერი);

თუ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა ........... დღეში (მიუთითეთ დღეების რაოდენობა);
........................................................................ (დამატებითი ინსტრუქციის ხაზი შესაძლო ვარიანტისათვის).
გადაუდებელი შემთხვევა / კონტროლის მწვავე დაკარგვა


თუ გაქვთ სუნთქვის მწვავე უკმარისობა და საუბარი შეგიძლიათ მხოლოდ მოკლე წინადადებებით;



თუ გაქვთ ასთმის მწვავე შეტევა და ხართ შეშინებული;



თუ ასთმის შემამსუბუქებელი მედიკამენტის მიღება გჭირდებათ 4-სთ-ში 1-ზე მეტად და მდგომარეობა არ
უმჯობესდება;

1.

მიიღეთ 2-4 შესუნთქვა ..................(შემამსუბუქებელი მედიკამენტი);

2.

მიიღეთ .............მგ .................. ( ორალური გლუკოკორტოკოსტეროიდი);

3.

მიმართეთ სამედიცინო დახმარების მისაღებად: .................; მისამართი ................... ტელ ...........;

გააგრძელეთ შემამსუბუქებელი მედიკამენტის მიღება, სამედიცინო დახმარების მიღებამდე.

დანართი #2

დანართი #3: ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობის ფორმა

დანართი #2

დანართი #2

დანართი #4 : ასთმის კონტროლის ტესტი - მოზრდილები და ბავშვები 12 წლის ზევით5
სწრაფი ტესტი, რომლის საშუალებითაც ხდება ასთმის კონტროლის შეფასება ქულის საშუალებით.
აღიარებულია ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ (NIH) 2007 წლის ასთმის გაიდლაინში.
კლინიკურად ვალიდურია სპირომეტრიასა და სპეციალისტის შეფასებასთან ერთად.
ინფორმაცია პაციენტისთვის:
1. პასუხი გაეცით თითოეულ შეკითხვას და პასუხის შესაბამისი ქულა ჩაწერეთ თითოეული კითხვის
შესაბამის უჯრაში.
2. შეკრიბეთ თქვენი ქულები და ჯამი ჩაწერეთ საერთო ქულისთვის განკუთვნილ უჯრაში
3. შედეგები განიხილეთ თქვენს ექიმთან ერთად

1. გასული 4 კვირის განმავლობაში დროის რა პერიოდის მანძილზე გიშლიდათ ხელს ჩვეულ
აქტივობაში ასთმა სამუშაოზე, სკოლაში ან სახლში?
მუდმივად

დროის უმეტეს
პერიოდში

1

2

დროის
გარკვეულ
პერიოდში
3

დროის მცირე
პერიოდში

საერთოდ
მიშლიდა

4

5

არ

2 გასული 4 კვირის მანძილზე რამდენად ხშირად გაწუხებდათ სუნთქვის გაძნელება?
უფრო
ხშირად, დღეში ერთხელ
ვიდრე
დღეში
ერთხელ
1

2

კვირაში 3-დან 6 ერთხელ
მდე
ორჯერ
3

ან საერთოდ
მაწუხებდა

4

არ

5

3 გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენად ხშირად გიწევდათ ღამით გაღვიძება ასთმის
სიმპტომების გამო (მსტვინავი სუნთქვა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, სულხუთვა ან
ტკივილი გულმკერდის არეში)?
კვირაში 4 ან მეტი კვირაში 2-დან
ღამე
ღამემდე
1
2

3 კვირაში
ღამე
3

ერთი ერთხელ
ორჯერ
4

ან საერთოდ
გამიღვიძია
5

არ

4 გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენად ხშირად მოგიწიათ საკუთარი „მხსნელი“
ინჰალატორის ან ნებულაიზერისთვის განკუთვნილი მედიკამენტის გამოყენება
(მაგალითად, სალბუტამოლი, ალბუტეროლი ან ვენტოლინი)?
დღეში 3-ჯერ ან
მეტად
1

დღეში ერთხელ
ან ორჯერ
2

კვირაში 2-ჯერ ან
3-ჯერ
3

კვირაში ერთხელ
ან ნაკლებად
4

საერთოდ
გამომიყენებია
5

არ

5 როგორ შეაფასებდით საკუთარი ასთმის კონტროლს გასული 4 კვირის განმავლობაში?
საერთოდ
არაკონტროლირე
ბადი
1

ცუდად
კონტროლირებად
ი
2

მეტ-ნაკლებად
კონტროლირებად
ი
3

კარგად
კონტროლირებად
ი
4

სრულად
კონტროლირებად
ი
5

თუ თქვენი საერთო ქულა 19 ან ნაკლებია, შესაძლებელია თქვენი ასთმა არ იყოს კონტროლირებადი.
აუცილებლად გაესაუბრეთ პირად ექიმს საკუთარი შედეგების შესახებ.

5

http://www.asthma.com/resources/asthma-control-test.htm

საერთო
ქულა -

დანართი #2

დანართი #5 - ასთმის კონტროლის ტესტი ბავშვებისთვის 4-11 წლის ასაკში6
საფეხური 1. მიეცით თქვენს ბავშვს საშუალება, უპასუხოს პირველ 4 შეკითხვას (1-დან 4-მდე).
თუ მას სჭირდება დახმარება იმაში, რომ წაიკითხოს და გაიგოს კითხვები, შეგიძლიათ
დაეხმაროთ, მაგრამ საშუალება მიეცით ბავშვს თავად შეარჩიოს პასუხი. თქვენ თვითონ შეავსეთ
დარჩენილი 3 კითხვა (მე-5-დან მე-7-მდე) ისე, რომ ბავშვის აზრმა არ იმოქმედოს თქვენს
პასუხზე. გაითვალისწინეთ, რომ სწორი და მცდარი პასუხები არ არსებობს.
საფეხური 2: თითოეულ შეკითხვას გაეცით შესაბამისი პასუხი, რომელსაც ენიჭება სათანადო
ქულა.
საფეხური 3: როდესაც პასუხს გასცემთ შვიდივე შეკითხვას, შეკრიბეთ ქულები და მათი ჯამი
ჩაწერეთ ქულათა ჯამისთვის განკუთვნილ უჯრაში.
საფეხური 4: ტესტის შედეგები განიხილეთ პირად ექიმთან ერთად.
ამ კითხვებს უნდა უპასუხოს ბავშვმა:
1.როგორია დღეს შენი ასთმა?

ძალიან ცუდი

ცუდი

0

კარგი

1

ძალიან კარგი
3

2

2. რამდენად დიდი პრობლემაა შენთვის ასთმა, როდესაც დარბიხარ, ვარჯიშობ ან დაკავებული
ხარ სპორტით?

დიდი პრობლემაა,

ეს პრობლემაა და

ეს მცირედი

ეს არ არის

ვერ ვაკეთებ იმას,

მე არ მომწონს

პრობლემაა,

პრობლემა.

რისი გაკეთებაც მინდა

მაგრამ არა უშავს

0

1

2

3

3. ახველებ ასთმის გამო?

დიახ, მუდმივად
0

6

დიახ, დროის უმეტეს

დიახ, გარკვეული

არა, საერთოდ არ

პერიოდში

დროის მანძილზე

ვახველებ

1

http://www.asthma.com/resources/childhood-asthma-control-test

2

3

დანართი #2

4. გეღვიძება ღამით ასთმის გამო?

დიახ, მუდმივად

დიახ, დროის

დიახ, გარკვეული

არა,

უმეტეს პერიოდში

დროის მანძილზე

მეღვიძება

0

1

საერთოდ

არ

3

2

შემდეგ კითხვებს მშობელმა უნდა უპასუხოს თვითონ:
5. გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენი დღის მანძილზე ჰქონდა თქვენს ბავშვს ასთმასთან
დაკავშირებული დღის სიმპტომები?
5

4

საერთოდ არ ჰქონია

1-3 დღე

2

3

4-10 დღე

0

1

11-18 დღე 19-24 დღე

ყოველდღე

6. გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენი დღის განმავლობაში ჰქონდა თქვენს ბავშვს
მსტვინავი

სუნთქვა

5

დღის

4

საერთოდ არ ჰქონია 1-3 დღე

მანძილზე

3

4-10 დღე

1

2

11-18 დღე

ასთმის

19-24 დღე

გამო?
0

ყოველდღე

7. გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენჯერ გაეღვიძა თქვენს ბავშვს ღამით ასთმის
სიმპტომების გამო?
5

4
5

საერთოდ არ ჰქონია 1-3 დღე

3

4-10 დღე

2

1

0

11-18 დღე 19-24 დღე ყოველდღე

ქულათა ჯამი
თუ თქვენი შვილის ქულათა ჯამი 19 ან ნაკლებია, ეს შეიძლება იმის მაჩვენებელი იყოს, რომ მისი ასთმის
კონტროლი არ არის იმდენად კარგი, რამდენადაც ეს სასურველია. იმის მიუხედავად, რამდენია ასთმის
კონტროლის ტესტის ქულათა ჯამი, აუცილებელია მისი შედეგების განხილვა პირად ექიმთან.

დანართი #2

დანართი #6: ასთმის ამბულატორიული მეთვალყურეობის ფორმა

დანართი #2

დანართი #2

დანართი #7: პროტოკოლში
რეკომენდაციების ხარისხი

გამოყენებული

მტკიცებულებების

დონე

და

ცხრილი #10: პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციის
ხარისხი
დონე

მტკიცებულების სიძლიერის დონე

რეკომენდაციის ხარისხი

(Muir Gray)

(Cook et al)

ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა

ეყრდნობა I დონის

მინიმუმ ერთ სისტემურ მიმოხილვას,
I

ხარისხი

A

მტკიცებულებას და

რომელიც ეფუძნება სწორი დიზაინის

შესაბამისად მტკიცედ

მქონე რანდომიზებულ

რეკომენდებულია

კონტროლირებად კვლევას.
ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა
მინიმუმ ერთ სწორი დიზაინის მქონე
II

III

ეყრდნობა I დონის
B

მტკიცებულებას და

რანდომიზებულ კონტროლირებად

შესაბამისად

კვლევას

რეკომენდებულია

კლინიკური კვლევა, რანდომიზაციის

ეყრდნობა III დონის

გარეშე, კოჰორტული და შემთხვევაკონტროლის კვლევები.

C

მტკიცებულებას შეიძლება
ჩაითვალოს შესაბამისად.

არაექსპერიმენტული მულტიცენტრული
IV

კვლევები

Va

ავტორიტეტულ პროფესიონალთა
მოსაზრება

Vb

კლინიკური გამოცდილება,

ეყრდნობა IV და Vდონის
D

მტკიცებულებას საჭიროებს
კონსენსუსს

აღწერილობითი კვლევები ან ექსპერტთა
ანგარიში

დანართი #8: მედიკამენტების რისკის კატეგორია ორსულობის დროს წამლისა და
საკვების სააგანეტოს (FDA) მიხედვით
ცხრილი #11:

მედიკამენტების კატეგორიები ორსულობის პერიოდში ნაყოფზე სარისკო

ზემოქმედების მიხედვით
კატეგორია ინტერპრეტაცია
A

კონტროლირებული კვლევებით რისკი არ დადგინდა. ორსულ ქალებზე
ჩატარებულმა ადექვატურმა კონტროლირებულმა კვლევებმა ვერ დაადგინა
ორსულობის რომელიმე ტრიმესტრში ამ მედიკამენტების ნაყოფზე უარყოფითი
ზემოქმედების რისკი.

დანართი #2

B

არ არსებობს ადამიანებზე სარისკო ზემოქმედების მტკიცებულება. ორსულ
ქალებზე ჩატარებულმა ადექვატურმა, კარგად კონტროლირებულმა კვლევებმა
ვერ დაადგინა ნაყოფის განვითარების მანკების მომატებული რისკი, მიუხედავად
ცხოველებში აღმოჩენილი გვერდითი მოვლენებისა; ან ადამიანებზე ჩატარებული
ადექვატური დიზაინის კვლევების არარსებობის პირობებში ცხოველებზე
ჩატარებული კვლვებით ნაყოფზე სარისკო ზემოქმედება ვერ დადგინდა. ნაყოფის
დაზიანების შანსი ძალიან მცირეა, თუმცა ამის ალბათობა არსებობს.

C

რისკის გამორიცხვა არ შეიძლება. ადამიანებზე ჩატარებული ადექვატური
კონტროლირებული კვლევები ნაკლებად მოიძიება, ხოლო ცხოველებზე
ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა ან ნაყოფზე სარისკო ზემოქმედება ან ისინიც
ნაკლებად მოიპოვება. თუ მედიკამენტი ორსულობის პერიოში ინიშნება, არსებობს
ნაყოფის დაზიანების რისკი, მაგრამ პოტენციური სარგებელი შესაძლოა
აჭარბებდეს პოტენციურ რისკს.

D

არსებობს რისკის დადასტურებული მტკიცებულება. ადამიანებზე ჩატარებული
კვლევებით ან პოსტმარკეტინგული მონაცემების შესწავლით დადგინდა ნაყოფზე
სარისკო ზემოქმედება. ამის მიუხედავად, მედიკამენტის გამოყენების
პოტენციურმა სარგებელმა შესაძლებელია გადააჭარბოს მის პოტენციურ რისკს.

X

უკუნაჩვენებია ორსულობის პერიოდში. ადამიანებსა და ცხოველებზე
ჩატარებული კვლევების ან პოსტმარკეტინგული მონაცემების ანალიზის
საფუძველზე მიღებულია ნაყოფის განვითარების ანომალიების დადებითი
მტკიცებულება ან აშკარა რისკი, რომელიც თვალსაჩინოდ აღემატება შესაძლო
სარგებელს პაციენტისთვის.

დანართი #9: USAID-ის ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში
პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია და საკვანძო ეტაპები
ცხრილი #12: პროტოკოლების შემუშავებაში ჩართული მხარეების ძირითადი ფუნქციები
მხარე/პირი
USAID HCI პროექტი

სშჯსდს

წარმომადგენელი
თამარ ჩიტაშვილი, USAID-ის
ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესების
პროექტის ხელმძღვანელი

ძირითადი ფუნქციები
ახდენს რესურსების მობილიზებას სათანადო
ექსპერტების დასაქირავებლად;
ორგანიზაციულ და ლოგისტიკურ დახმარებას უწევს
პროტოკოლების შემუშავების პროცესს;
კოორდინირებას უწევს პროტოკოლების შემუშავების
პროცესს დუბლირების აღმოფხვრისა და სხვადასხვა
პროტოკოლების ფარგლებში შემუშავებული
რეკომენდაციების ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით;
ამტკიცებს პროტოკოლის საბოლოო ვერსიას

დანართი #2
ტექნიკ
ური
გუნდი

ანალიტიკოსი/სის
ტემური
მიმომხილველი

USAID HCI
პროექტი

უფროსი
ტექნიკური
მრჩეველი

შესაბამისი
დარგობრივი
ასოციაციის
წამყვანი ექსპერტი

რესპირაციული პროფილის
პროტოკოლების სამუშაო
ჯგუფი

ნატო შენგელია, ოჯახის ექიმი, USAIDის ჯანდაცვის ხარისხის
გაუმჯობესების პროექტის ექსპერტი
ხარისხის საკითხებში

პროფესორი თამაზ მაღლაკელიძე საქართველოს რესპირაციული
ასოციაციის პრეზიდენტი,
რესპირაციული დაავადებების
გლობალური ალიანსის (GARD)
რეგიონული კოორდინატორი
საქართველოში

ჯგუფის ხელმძღვანელი: თამარ
ჩიტაშვილი, USAID-ის ჯანდაცვის
ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის
ხელმძღვანელი
ჯგუფის წევრები:
1. პროფესორი ივანე ჩხაიძე საქართველოს რესპირაციული
ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი
2. გივი ჯავაშვილი - საქართველოს
ოჯახის ექიმთა ასოციაციის
გამგეობის წევრი, თსსუ საოჯახო
მედიცინის დეპარტამენტის სრული
პროფესორი და ხელმძღვანელი
3. ირინე ქაროსანიძე - ოჯახის ექიმი,
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირის
თავმჯდომარე
4. პროფესორი გურამ კიკნაძე საქართველოს ოჯახის ექიმთა
ასოციაციის პრეზიდენტი, თსსუ
საოჯახო მედიცინის
დეპარტამენტის სრული პროფესორი

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
 ადაპტირებული პროტოკოლის რეკომენდაციების
განხილვა;
 ძირითადი
კლინიკური
შეკითხვების
ჩამოყალიბება/გადახედვა;
 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში მონაწილეობის
მიღება;
 შეთანხმებული წყაროების და სხვა შესაბამისი
დოკუმენტების გაცნობა, მათზე წერილობითი 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
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 პროფესიულ 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

დანართი #2
ჩამოაყალიბონ
რეკომენდაციები
ან,
თუ
მტკიცებულებები
არასაკმარისი
ან
დაბალი
ხარისხისაა, მივიდნენ ექსპერტულ 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. მაია გოთუა, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი,
ალერგიისა და იმუნოლოგიის
ცენტრის ხელმძღვანელი,
საქართველოს ალერგოლოგიისა
და კლინიკური იმუნოლოგიის
საზოგადოება
2. აშშ-ში მოღვაწე ქართული
დიასპორის ექიმები

 პროტოკოლების
დამოუკიდებელი
ექსპერტული
შეფასება
შესაბამისი
დარგობრივი ასოციაციის ექსპერტისა და აშშში
მცხოვრები
ქართველი
სამედიცინო
დიასპორის ექსპერტ(ებ)ის მიერ

ცხრილი #13: პროტოკოლების შემუშავების საკვანძო ეტაპები
#

საკვანძო ეტაპები

პასუხისმგებელი შემსრულებელი

1

დარგობრივი პროტოკოლების
სამუშაო ჯგუფის შექმნა

USAID HCI პროექტი

2

უფროსი ტექნიკური მრჩევლისა და

USAID HCI პროექტი

ექპერტი შემფასებლების პოზიციაზე
ვაკანსიის გამოცხადება
3

4-5 სამუშაო შეხვედრის ფასილიტაცია

USAID HCI პროექტი

და ორგანიზება
4

პროტოკოლების სამუშაო ვერსის

ტექნიკური გუნდი

მომზადება
5

პროტოკოლების გადახედვა-სამუშაო

USAID HCI პროექტი/სამუშაო ჯგუფი

ჯგუფთან შეთანხმება
6
7

პროტოკოლების ექსპერტული

ექსპერტი-შემფასებელი

შეფასება

აშშ-ში მოღვაწე ქართული დასპორის ექიმები

პროტოკოლების საბოლოო ვერსიის
წარდგენა სშჯსდს-სთვის

USAID HCI პროექტი

დანართი #2

დანართი #10: ესენციური ჩარევების პაკეტი - ძლიერი ზეგავლენის ინტერვენციები ასთმის ამბულატორიულ მართვაში
ცხრილი #14: ამბულატორიული ინტერვენციები ასთმის მართვისთვის
შემთხვევის მართვის კატეგორია

ძირითადი ჩარევები


დოკუმენტირება სამედიცინო
ბარათში სულ მცირე ერთხელ
მაინც (ნებისმიერ დროს
წარსულში)

შეფასება ყოველ კლინიკურ
ვიზიტზე

რამდენი ხანია დაისვა დიაგნოზი; ასთმის გამო ჰოსპიტალიზაციისა და გამწვავებების
ანამნეზი
 ოჯახური ანამნეზი (+ ან -)
 ალერგენები და ტრიგერები
 მწეველობის ანამნეზი (მოზრდილებსა და თინეიჯერებში, ასევე ასთმით დაავადებული
ბავშვის მშობლების შემთხვევაში): ამჟამად მწეველი, არასოდეს მოუწევია თუ წარსულში
მწეველი (თავის დანებების თარიღი)
პაციენტის გამოკითხვა ( +/- სტანდარტული თვით-შეფასების კითხვარი)
 ასთმის სიმპტომების გადახედვა: სპეციფიკური მედიკამენტები/დოზირება, ასრულებს თუ
არა დანიშნულებას, გვერდითი ეფექტები
 ავადმყოფობა ან ახალი დიაგნოზი უკანასკნელი ვიზიტის შემდეგ
 ახალი ტრიგერების არსებობა ბინაში (მაგ.: ცხოველები/თამბაქო)
 მწეველობის სტატუსი

ობიექტური გასინჯვა:


ასთმის კონტროლის სტატუსის
განსაზღვრა ყოველ ვიზიტზე
(შეფასებაზე დაფუძნებული
დინამიური პროცესი)

ფილტვების გასინჯვის დოკუმენტირება
პიკ-ფლოუმეტრია (თუკი არსებობს ამის საშუალება კლინიკაში ან სოფლის ექიმის
დაწესებულებაში)

ასთმა: ასთმის სტატუსის კლასიფიკაციის გადახედვა თითოეულ ვიზიტზე მიმდინარე კონტროლისა

და მომავალი რისკის გათვალისწინებით



კლასიფიკაციის კატეგორია: მსუბუქი გარდამავალი; მსუბუქი, საშუალო ან მძიმე
პერსისტიული
არაკონტროლირებული: ასთმის სიმპტომები დღის განმავლობაში > 2x/კვირაში ან ღამის
სიმპტომები >2x/თვეში (მიუხედავად მიმდინარე მკურნალობისა); საქმიანობის შეზღუდვა
სიმპტომების გამო

დანართი #2

სამკურნალო ინტერვენციები
ყოველ ვიზიტზე

ასთმა: თითოეულ ვიზიტზე მკურნალობის მორგება ასთმის კონტროლის სტატუსის განახლებულ

შეფასებაზე („საფეხურებრივი მიდგომა“)


საინჰალაციო სტეროიდი პერსისტიული ასთმის ყველა შემთხვევაში თითოეულ ვიზიტზე
განახლებული კონტროლის სტატუსის მიხედვით დაბალი, საშუალო ან მაღალი დოზირება
 პერსისტიული ასთმით დაავადებულ მცირეწლოვან ბავშვებში, რომელთაც არ შეუძლიათ
დოზირებული ინჰალატორის (MDI) გამოყენება, ბუდესონიდი ნებულაიზერით .
 ბრონქოდილატატორი ასაკისთვის ან ხმარების შესაძლებლობის შესაბამისი მიწოდების
მექანიზმით (მაგ.: ინჰალატორი, ასაკისთვის შესაბამისი სპეისერი, ნებულაიზერი და სხვა)
 საჭიროების შემთხვევაში ასთმის სხვა პერორალური მედიკამენტები (მაგ.: ლეიკოტრიენების
ინჰიბიტორი)
-ყველა არაკონტროლირებული საშუალო სიმძიმის პერსისტიული ასთმის რეფერალი
სპეციალისტთან (პულომნოლოგი ან ალერგოლოგი)
რისკ-ფაქტორებისა და ტრიგერების
 მწეველისთვის თამბაქოსთვის თავის დანებების გეგმა
მოდიფიცირების გეგმა ყოველ
 ალერგენების ზემოქმედების შემცირება ცნობილი ალერგენის შემთხვევაში
ვიზიტზე
 დადგენილი ტრიგერის შემთხვევაში მისი თავიდან არიდება
ამბულატორიული
-მომდევნო ვიზიტის მითითება (დრო და ადგილი)
მეთვალყურეობა და პაციენტის
-ყოველ ვიზიტზე მედიკამენტების მიღებისა და საინჰალაციო ტექნიკის გამოყენების შესაბამისი
განათლება
ჩვევების შემოწმება/დემონსტრირება (ასაკისთვის შესაბამისი სპეისერი ინჰალატორით,
ნებულაიზერის გამოყენების სისწორე) (ექიმის ან ექთნის მიერ უნდა შემოწმდეს ყოველ ვიზიტზე
პაციენტის მიერ მოტანილი ყველა მედიკამენტი)
- ასთმის წერილობითი სამოქმედო გეგმა (სიმპტომების გაუარესების შემთხვევაში)
-პაციენტის კონსულტირება და განათლება (ექთანი ან ექიმი) და საგანმანათლებლო მასალების
მიწოდება)
(კონტროლის სტატუსის
მიხედვით)

დანართი #2

გამწვავებები:
ამბულატორიული მართვა

მისაღებია თუკი:
-ბრონქოდილატაციური თერაპიის
დაწყების შემდეგ არ აღინიშნება
რესპირაციული დისტრესი ან
გამწვავება არ არის მძიმე;
შესაძლებელია ამბულატორიული
მკურნალობის განხორციელება და
მეთვალყურეობა
გამწვავებები: რომელთაც
ესაჭიროებათ ჰოსპიტალიზაცია

მისაღებია თუკი:
-გამოხატულია მნიშვნელოვანი
რესპირაციული დისტრესი
(მომატებული სუნთქვის სიხშირე,
გულმკერდის ჩადრეკა,
დამატებითი კუნთების
მონაწილეობა და ა.შ)
-დეჰიდრატაცია (განსაკუთრებით
მცირეწლოვან ბავშვებში)
-ამბულატორიული მკურნალობის
წარუმატებელი მცდელობა
(მაქსიმალური მკურნალობის
მიუხედავად გაუმჯობესების
არარსებობა)

ამბულატორიული მკურნალობა ასთმის გამწვავებისთვის (ადექვატური მკურნალობის მიუხედავად
სიმპტომების სიმწვავისა და სიხშირის გაზრდა):


პერორალური სტეროიდი x 5 დღის განმავლობაში (პრედნიზოლონი მოზრდილებში 4060მგ/დღეში, ხოლო ბავშვებში 0,5-1მგ/კგ/დღეში) ან საინჰალაციო სტეროიდის დოზის
მომატება მჭიდრო მეთვალყურეობის ქვეშ
 ბრონქოდილატატორის გამოყენების ჩვეული სიხშირის გაზრდა კერძოდ, საჭიროების
მიხედვით დამატებით ხმარება
 ნებისმიერი დადგენილი ხელშემწყობი მიზეზის მკურნალობა (მაგ.: პნევმონია,
სტრეპტოკოკული ფარინგიტი და ა.შ.)
 პაციენტის განათლება (საგანგაშო ნიშნების გაცნობა ) და სპეციფიკური მეთვალყურეობის
გეგმა
საავადმყოფოში რეფერალი და სტაბილიზაციისკენ მიმართული ჩარევები
-რეფერალის სტანდარტული ფორმის შევსება და შესაძლებლობის შემთხვევაში კომუნიკაცია
საავადმყოფოსთან
-ტრანსპორტირების გეგმა, რომელიც დგება პაციენტის მდგომარეობის სიმძიმის მიხედვით
-მეთვალყურეობის გეგმის გაცნობა პაციენტის ოჯახისთვის
-კონტაქტი პაციენტთან ან მისი ოჯახის წევრებთან 2-3 დღის განმავლობაში (მაგალითად,
სატელეფონო ზარი ოჯახის წევრებთან ან საავადმყოფოში)

დანართი #2

დანართი #11: შემოკლებების განმარტება
BP - არტერიული წნევა
FEV1 - ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობა 1 წმ-ში
FENO - აზოტის ოქსიდის კონცენტრაცია ამოსუნთქულ ჰაერში
HR - გულისცემის სიხშირე
ICS- საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდი
ICU- ინტენსიური დახმარების განყოფილება
MDI- დოზირებული ინჰალატორი
PaO2- ჟანგბადის წნევა არტერიულ სისხლში
PCO2- ნახშიროჟანგის პარციალური წნევა
PC20 - მეტაქოლინის პროვოკაციული კონცენტრაცია
PEF- ამოსუნთქვის მაქსიმალური სიჩქარე
RR - სუნთქვის სიხშირე
SABA- ხანმოკლე მოქმედების ბეტა-2 აგონისტი
SaO2 - ჟანგბადის სატურაცია

