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1. შესავალი
სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა, მოსახლეობის გლობალური დაბერება, სხვადასხვა
ქრონიკული დაავადებების რიცხვის მატება, 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის
პროცენტული წილის ზრდის ტენდენცია მთელ მოსახლეობაში (რომლებიც ასაკის
მატებასთან ერთად ხდებიან უფრო დაუცველები და ხშირ შემთხვევაში, იტანჯებიან
ქრონიკული დაავადებებით) ზრდის ინკურაბელურ პაციენტთა რაოდენობას, რომლებიც
დაავადებით გამოწვეული მტანჯველი სიმპტომების გამო ადეკვატურ კომპლექსურ
სამედიცინო-სოციალურ მზრუნველობას საჭიროებენ, რასაც ემსახურება სწორედ
პალიატიური მზრუნველობა.
პალიატიურ სფეროში მეტად მნიშვნელოვნია განსაკუთრებული ფილოსოფიის
ჩამოყალიბება, რომელიც გულისხმობს პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრების სამედიცინო,
სოციალურ, სულიერ და ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. არსებული სიტუაციის
გათვალისწინებით, მეტად მნიშვნელოვანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კლინიკური
პრაქტიკის განვითარება და სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ზრუნვა პალიატიური
მზრუნველობის სფეროში, თან თუ მხედველობაში მივიღებთ, რომ ექიმებისა და ექთნების
ცოდნაში არის გარკვეული, ზოგჯერ კი მნიშვნელოვანი ხარვეზები ინკურაბელური და
ტერმინალური პაციენტის მზრუნველობის საკითხებში. კვალიფიციური პალიატიური
სამედიცინო მზრუნველობის აღმოსაჩენად აუცილებელია ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
ათვისება და გაუმჯობესება ამ მიმართულებებით. პალიატიური მზრუნველობის
ეფექტურობის უმნიშვნელოვანესი პირობაა კვალიფიციური პერსონალის მომზადება და
მათი უწყვეტი დახელოვნების უზრუნველყოფა.

1.1 გაიდლაინის მიზანი
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
კლინიკური პრაქტიკის განვითარებისა და მხარდაჭერის, ექიმებისათვის გადაწყვეტილების
მიღების პროცესის გამარტივებისა და პაციენტისათვის საუკეთესო კლინიკური პრაქტიკის
ხელმისაწვდომობის მიზნით მნიშვნელოვანია, დაინერგოს ქრონიკული ინკურაბელური
დაავადების მქონე პირების პალიატიური მზრუნველობის კლინიკური პრაქტიკის
ეროვნული რეკომენდაციები (გაიდლაინი).
გაიდლაინის მიზანს წარმოადგენს, სამედიცინო პერსონალს გააცნოს ქრონიკული
ინკურაბელური დაავადების მქონე პირების პალიატიური მზრუნველობის საკითხები,
უახლესი მტკიცებულებები და პაციენტების მართვის თანამედროვე ასპექტები.
გაიდლაინში ყველაზე მნიშვნელოვანია, სამედიცინო პერსონალი გაეცნოს უახლეს
ინფორმაციას და მტკიცებულებებს აღნიშნულ სფეროში. პაციენტის მოვლა და მკურნალობა
უნდა ეყრდნობოდეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მიდგომებს, რაც ზრდის ხარისხს,
აუმჯობესებს უსაფრთხოებას და ამკვიდრებს სამედიცინო სერვისების განვითარებისა და
ჯანდაცვის უზრუნველყოფის მკაფიო და გამჭირვალე სტრუქტურას.
3

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული გაიდლაინი არ მოიცავს ტკივილის მართვის კომპონენტს,
რაც მეტად მნიშვნელოვანია პალიატიურ მედიცინაში. ეს კომპონენტი რეგულირდება
,,კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციებისა და (გაიდლაინები) და კლინიკური
მდგომარეობების მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლების) დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012
წლის 22 აგვისტოს #01-249/ო ბრძანებით დამტკიცებული N12 დანართით „ქრონიკული
ტკივილის მართვა“ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) და
კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი). ქრონიკული
ტკივილის მართვის შემთხვევაში პაციენტის მართვა მიზანშეწონილია, მოხდეს აღნიშნული
გაიდლიანის მიხედვით.

1.2 ვისთვის არის გაიდლაინი განკუთვნილი
გაიდლაინი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის რგოლსა და სტაციონარში მომუშავე
ექიმებისთვის (ნებისმიერი პროფილის ექიმისთვის, რომელიც მონაწილეობს ქრონიკული
დაავადებების მქონე პაციენტების მკურნალობასა და მართვაში).
გაიდლიანი ძირითადად განკუთვნილია პალიატიური მედიცინის სპეციალისტებისათვის
და, ასევე, სხვა ექიმი -სპეციალისტებისათვის, კერძოდ: კლინიკური ონკოლოგი,
ნევროლოგი,
რევმატოლოგი,
ენდოკრინოლოგი,
ორთოპედ-ტრავმატოლოგი,
პულმონოლოგი,
კარდიოლოგი,
ინფექციური
სნეულებების
სპეციალისტი,
გასტროენტეროლოგი, მეან-გინეკოლოგი, ზოგადი ქირურგი, შინაგანი მედიცინის
სპეციალისტი, პედიატრი, ოჯახის ექიმი, გადაუდებელი მედიცინის სპეციალისტი და სხვა
სპეციალობის ექიმებისათვის, რომლებსაც თავისი პროფესიული საქმიანობიდან
გამომდინარე, შეიძლება, მოუხდეთ უკურნებელი დაავადებისა და სიცოცხლისათვის
საფრთხის შემცველი მდგომარეობების მქონე პალიატიური პაციენტების მართვა.
გაიდლიანი, ასევე, განკუთვნილია ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სპეციალისტებისათვის,
უკურნებელი
დაავადებების
მქონე
სრულწლოვანი
და
არასრულწლოვანი პირებისათვის, მათი ოჯახის წევრების და მზრუნველებისათვის.

1.3 პალიატიური და ჰოსპისური მზრუნველობა, როგორც ადამიანის უფლება
პალიატიური მზრუნველობა არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება და ადამიანის
ღირსებისა და ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილი. პალიატიური მზრუნველობის
მიზანია, ტანჯვის პრევენციისა და შემსუბუქების მეშვეობით, სიცოცხლისთვის საშიში
დაავადების მქონე პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. პალიატიური
მზრუნველობა მოიცავს, როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ, სოციალურ,
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სამართლებრივ და სულიერ
დაავადებებთან.

ასპექტებს, რომლებიც კავშირშია სიცოცხლისთვის საშიშ

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია პალიატიურ მზრუნველობას შემდეგნაირად
განმარტავს:
პალიატიური მზრუნველობა არის მიდგომა, რომელიც ტკივილის და სხვა ფიზიკური,
ფსიქო-სოციალური და სულიერი პრობლემების ადრეული გამოვლენის, სწორი შეფასებისა
და მკურნალობის შედეგად, ტანჯვის პრევენციისა და შემსუბუქების გზით, აუმჯობესებს
იმ პაციენტებისა და მათი ოჯახების ცხოვრების ხარისხს, რომლებსაც აქვთ სიცოცხლისთვის
სახიფათო დაავადებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
ჯანმოს თანახმად, მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 40 მილიონი ადამიანი
საჭიროებს პალიატიურ მზრუნველობას, ხოლო მათგან მხოლოდ 14%-ს მიეწოდება
აღნიშნული სერვისები. პალიატიური მზრუნველობა შეიძლება განხორციელდეს
სტაციონარულ დაწესებულებაში, ამბულატორიულ კლინიკაში, ხანგრძლივი მოვლის
დაწესებულებაში, შინმოვლის დაწესებულებაში და ბინაზე, ჰოსპისში, სასწრაფო
გადაუდებელი
დახმარებისა
და
სამედიცინო
ტრანსპორტირების
(რეფერალის)
სამსახურების მიერ და ასევე დამხმარე სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში;
როგორც უკვე აღინიშნა, პალიატიური მზრუნველობის მიწოდება ხორციელდება ჰოსპისში.
ჰოსპისი არის ოჯახური ტიპის სახლი, სადაც მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ ხდება
პაციენტის როგორც ფიზიკური, ასევე, სულიერი მხარდაჭერა, ტკივილის შემსუბუქება,
სამედიცინო მომსახურება, ფსიქოლოგიური დახმარება და სხვა. ჰოსპისი უზრუნველყოფს
ბუნებრივ
და
კომფორტულ
გარემოს
ტერმინალური
მდგომარეობის
მქონე
პაციენტებისათვის. როცა უკვე შეუძლებელია პაციენტის გამოჯანმრთელება, ჯანდაცვის
პროფესიონალები და სხვა სპეციალისტები ჰოსპისში ახორციელებენ პაციენტის
სიმპტომების მართვასა და მისთვის კომფორტის შექმნას. ჰოსპისის მიზანია, დაეხმაროს
ადამიანებს კომფორტულ, მშვიდ და ღირსეულ გარდაცვალებაში. ჰოსპისში არსებული
პროგრამები, ასევე ითვალისწინებს ოჯახის სხვა წევრების დახმარებას. ჰოსპისური
მზრუნველობა არ ითვალისწინებს განკურნებას, სიცოცხლის გახანგძლივებას ან
გადავადებას.

1.4 მულტიდისციპლინური მიდგომა პალიატიურ მზრუნველობაში
პალიატიური მზრუნველობა არის ინტერდისციპლინური და მულტიდისციპლინური
საქმიანობა, რომელშიც უმთავრესად ჩართული არიან პაციენტისა და ოჯახის წევრების
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სულიერი საჭიროებების შესაბამისი კომპეტენციის მქონე
ექიმი, ექთანი და სხვა სფეროს მუშაკები. ასეთი გუნდების ფუნქციონირება მეტად
მნიშვნელოვანია პალიატიურ მედიცინაში და საჭიროებს ხელშეწყობას. პალიატიური
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მზრუნველობის ფილოსოფია
თანამედროვე მედიცინაში.

სრულად

ეხმიანება

ბიო-ფსიქო-სოციალურ

მიდგომას

მულტიდისციპლინური გუნდის მნიშვნელობა და მუშაობის პრინციპი მეტად
საყურადღებოა და მოიცავს დისციპლინათა ფართო სპექტრს, მედიცინის, საექთნო და
სოციოლოგიურ-ფსიქოლოგიური პროფილის ჩათვლით.
როგორც
წესი
პალიატიური
მზრუნველობის
საჭიროების
მქონე
ადამიანები
მულტიდისციპლინურ დახმარებას და ზრუნვას საჭიროებენ. მულტიდისციპლინური
მზრუნველობის პროცესში მზრუნველ გუნდში ჩართულია ექიმი, ექთანი და პაციენტის
ოჯახის წევრები. მაგრამ იდეალურ ვარიანტში, ექიმთან და ექთანთან ერთად პაციენტზე და
მის ოჯახზე ზრუნავს სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და სულიერ მდგომარეობაზე
მზრუნველი პირი.
გუნდის მოცულობა მოქნილია და შესაძლოა იცვლებოდეს პაციენტის საჭიროებებიდან
გამომდინარე. ასე მაგ. გუნდის მინიმალურ შემადგენლობაში შედიან ოჯახის ექიმი და
ექთანი, მაგრამ ჩვეულებრივ, როგორც უკვე აღინიშნა გუნდში, ასევე, შედიან სოციალური
მუშაკები, ფსიქოლოგები და მოხალისეები.
აღიარებულია, რომ პაციენტს მულტიდისციპლინური გუნდის სხვადასხვა წევრმა ერთი
შინაარსის ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს პაციენტს. ეფექტური კომუნიკაცია პაციენტთან და
მისი ოჯახის წევრებთან გუნდური მუშაობის მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს.
პაციენტის ზრუნვაზე პასუხისმგებელმა მულტიდისციპლინურმა გუნდმა უნდა
შეიმუშავოს კომუნიკაციის მარტივი და ეფექტური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს
მზრუნველობის პროცესში გუნდის ყველა წევრის აქტიურ ჩართულობას პაციენტთან და
მის ოჯახთან კომუნიკაციის დროს.

1.5 სიტუაციის ეპიდანალიზი
საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, ბოლო წლების განმავლობაში იზრდება
პალიატიურ ზრუნვაზე მოთხოვნილება, როგორც პაციენტებში, ისე მათ ახლობლებში.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულია, მოხდეს პალიატიური
ზრუნვის არეალის გაფართოება, ისე, რომ პალიატიური ზრუნვა აღარ შემოიფარგლოს
მხოლოდ ტერმინალური მდგომარეობის მართვით (მხოლოდ სიცოცხლის ბოლო კვირების
განმავლობაში ზრუნვით), როდესაც პაციენტთან კომუნიკაცია მინიმალურია ან საერთოდ
შეუძლებელია, რაც ზღუდავს პალიატიური ზრუნვის შესაძლებლობას პაციენტის
სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. აღნიშნულ შემთხვევაში, პალიატიური
ზრუნვა თავისთავად კარგავს როგორც პროაქტიული, ასევე, პრევენციული ქმედებების
შესაძლებლობას.
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სასურველია, პალიატიური ზრუნვა შეთავაზებული იყოს დროულად, როცა ნათელი ხდება,
რომ პაციენტს აქვს უკურნებელი დაავადება (დაავადების სტადია), რომლის მკურნალობა
არაეფექტურია და პაციენტის გარდაცვალება გარდაუვალია.
გლობალურად, 2011 წელს 29 მილიონზე მეტი ადამიანი (29,063,194) გარდაიცვალა
დაავადებისაგან, რომლებსაც პალიატიური მზრუნველობა ესაჭიროებოდა. მთელს
მსოფლიოში სიცოცხლის ბოლო ეტაპზე დაახლოებითი 20.4 მილიონ ადამიანს სჭირდება
პალიატიური მზრუნველობა, აქედან ყველაზე დიდი ნაწილი, კერძოდ 94% არის
მოზრდილები, საიდანაც 69% არის 60 წელზე მეტი ასაკის და 25% არის 15-59 წლის, ხოლო
6% ბავშვია. ამ გათვლების თანახმად, ყოველწლიურად მსოფლიოში დაახლოებით 377
მოზრდილი (15 წლის ზემოთ) 100 000 მოსახლეზე გათვლით და 15 წლამდე ასაკის 63 ბავშვი
100 000 მოსახლეზე საჭიროებს პალიატიურ მზრუნველობას სიცოცხლის ბოლო ეტაპზე.
მოზრდილების 78%, ვისაც პალიატიური მზრუნველობა სჭირდება სიცოცხლის ბოლო
ეტაპზე, ცხოვრობს დაბალ და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში. თუმცა აქედან
ყველაზე მაღალი პროცენტული წილი მოდის მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანებში.
დაავადებები, რომლის დროსაც აუცილებელია პალიატიური მზრუნველობა სიცოცხლის
ბოლო ეტაპზე სამ კატეგორიად ჯგუფდება: სიმსივნეები, აივ ინფექცია/შიდსი და
პროგრესირებადი ან პროგრესული მიმდინარეობის მქონე არაავთვისებიანი დაავადებები.
რაც შეეხება ბავშვებს, 25% კვდება თანდაყოლილი ანომალიებით, მას მოსდევს
ნეონატალური მდგომარეობა (15%) და ცილოვანი ენერგიის ნაკლებობა ე.წ მალნუტრიცია
(14%).
გომესის მეთოდზე დაფუძნებით, ქვეყანაში პალიატიურ ზრუნვას საჭიროებს
გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის სამოცი პროცენტი. საქართველოში, 2017 წელს, 3
726.4 მოსახლეზე გარდაცვილთა საერთო რიცხვი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის მონაცემებით, შედაგენს 47 822 ადამიანს; გომესის მეთოდოლოგიის თანახმად,
ყოველწლიურად დაახლოებით 28 700 (გარდაცვლილთა 60%) პაციენტი საჭიროებს
პალიატიურ მზრუნველობას საქართველოში.
ჰიგინსონის მეთოდოლოგიის თანახმად, სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების
მიხედვით, პალიატიური ზრუნვა სჭირდება სიმსივნით გამოწვეულ – 100%-ს და სხვა
ძირითადი მიზეზებით – 66 %-ს. 2016 წელს, სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების
მიხედვით, 50. 771 შემთხვევაში, 6 819 სიმსივნით გარდაიცვალა, ხოლო დანარჩენი (43 952)
– სხვა მიზეზებით. შესაბამისად გამოდის, რომ დაახლოებით 33 000 პაციენტი საჭიროებს
პალიატიურ ზრუნვას
საერთაშორისო ექსპერტის ტომ ლინჩის თანახმად, დაახლოებით 25-30 000 მოზრდილ
ადამიანს სჭირდება პალიატიური მზრუნველობა ყოველწლიურად საქართველოში, სადაც
მოცემულ მომენტში მხოლოდ 4000-4500 პაციენტი იღებს მომსახურებას. როგორც წესი,
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ოჯახის ორი ან მეტი წევრი პირდაპირ არის ჩართული თავისი პაციენტის მოვლის
პროცესში. შესაბამისად, ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც მოვლა და თანადგომა
სჭირდება შეადგენს მინიმუმ 75-90 000 ყოველწლიურად. შინ მოვლის და სტაციონარული
პალიატიური სერვისების სრულყოფილი მიწოდების განსახორციელებლად დამატებით
ჯანდაცვის პროფესიონალებია საჭირო, კერძოდ 1750 პროფესიონალი და 215 პალიატიური
საწოლი. საერთაშორისო ფონდი კურაციოს საჭიროებათა განსაზღვრის კვლევა აჩვენებს,
რომ საქართველოში 839 ბავშვი (0-18) საჭიროებს პალიატიურ მზრუნველობას
ყოველწლიურად. რაც შეეხება მსოფლიო სტატისტიკას 10 000-დან 10 ბავშვი 0-19 წლის
ასაკის იტანჯება სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემზღუდავი დაავადებებით, აქედან
დაახლოებით მესამედზე ნაკლებს აქვს სიმსივნე. ყოველწლიურად 10 000 ბავშვიდან ერთი
კვდება სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემზღუდავი დაავადებებით, უმრავლესობა კვდება
სიცოცხლის პირველ წელს სხვადასხვა დაავადებით, კერძოდ: 30% კვდება სიმსივნის გამო,
დანარჩენი 70% სხვადასხვა პათოლოგიით, ძირითადად მეტაბოლური დარღვევებით,
გენეტიკური პათოლოგიებითა და ნეიროდეგენერაციული დაავადებებით.
აღსანიშნავია, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით 2017 წელს 894
პაციენტს გაეწია პალიატიური მზრუნველობა ამბულატორიულ დონეზე, ხოლო 997
პაციენტს გაეწია პალიატიური მომსახურება სტაციონარულ დონეზე.

2. დაბალი
დანახარჯების
პაციენტებისათვის

ძირითადი

პაკეტი

პალიატიური

აუცილებელია, რომ პაციენტებისათვის პალიატიური მზრუნველობა ფინანსურად
ხელმისაწვდომი იყოს. ამიტომ დაფინანსების საკითხები მეტად მნიშვნელოვანია
პალიატიურ მედიცინაში. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო ექსპერტებმა განსაზღვრეს
დაბალი დანახარჯების მქონე ძირითადი პაკეტი პალიატიური მზრუნველობის
დაწესებულებებისათვის,
რომელიც
ხელმისაწვდომი
უნდა
იყოს
მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მნიშვნელოვანია ასევე რესურსების
მხრივ უნივერსალურ ხელმისაწვდომობის საკითხი პაციენტებისათვის. ეს პაკეტი
დიზაინის მიხედვით
ყველაზე დაბალი დანახარჯების მქონე პაკეტს წარმოადგენს
პალიატიურ მზრუნველობაში. დაბალ და საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებში შეზღუდული
ბიუჯეტის პირობებში, პალიატიური თემის პრიოროტეტად წარმოჩენა რთულია,
ჯანდაცვის სხვა პრიორიტეტებთან მიმართებაში.
წარმოდგენილი

პაკეტი

დაფუძნებულია

პრინციპზე:

მინიმალური

ღირებულების

პალიატიური მომსახურება ხელმისაწვდომი იყოს ყველა მოქალაქისათვის, ადამიანური
რესურსები დიდ როლს თამაშობს პალიატიური მზრუნველობის დროს და ეს პაკეტი
მთლიანად დაფუძნებულია მათ კომპეტენციებზე. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ ეს პაკეტი
იძლევა ხარჯების შემცირების შესაძლებლობებს პალიატიურ მზრუნველობაში, კერძოდ
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ჰოსპიტალში დაავადების ტერმინალური სტადიის და ტერმინალური მდგომარეობის მქონე
პაციენტების მიღების შეზღუდვა და მათი გადამისამართება ჰოსპისში.
მოცემულია დაბალი დანახარჯების ძირითადი პაკეტი პალიატიური პაციენტებისათვის,
კერძოდ:

წამლები:























ამიტრიპტილინი
ბისაკოდილი
დექსამეტაზონი
დიაზეპამი
დიფენჰიდრამინი (ქლორფენირამინი, ციკლიზინი ან დიმენჰიდრინატი)
ფლუკონაზოლი
ფლუოქსეტინი ან სხვა სეროტონინის უკუშეწოვის სელექციური ინჰიბიტორები
(სერტრალაინი და ციტალოპრამი)
ფუროსემიდი
ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი
ჰალოპერიდოლი
იბუპროფენი (ნაპროქსენი, დიკლოფენაკი ან მელოქსიკამი)
ლაქტულოზა (სორბიტოლი ან პოლიეთილენ გლიკოლი)
ლოპერამიდი
მეტოკლოპრამიდი
მეტროდინაზოლი
მორფინი (სწრაფი მოქმედების ორალური და ინექციური)
ნალოქსონი პარენტერალური
ომეპრაზოლი
ონდანსეტრონი
პარაცეტამოლი
პეტროლიუმის გელი

სამედიცინო აღჭურვილობა






წნევის შემამცირებელი/ნაწოლების საწინააღმდეგო მატრასები
ნაზოგასტრალური დრენაჟი/ზონდი ან საკვები ზონდები
შარდის კათეტერები
ოპოიდების შესანახი სეიფი
(ხელოვნური
განათება),
რომლის
ბატარეების
მრავალჯერადი
შესაძლებელია (თუკი ელექტროენერგიის პრობლემაა)

დატენვა
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 მოზრდილების პამპერსი/საფენი (სიდუხჭირის დრო ბამბები და ცელოფანი)
 ჟანგბადის წყარო
ადამიანური რესურსები (განსხვავდება რეფერალის, რეგიონის თუ ქალაქის საავადმყოფოს
ან შინ მოვლის სერვისების მიხედვით)
 ექიმები (სპეციალისტები და ზოგადი პრაქტიკის, დამოკიდებულია მკურნალობის
დონეზე)
 ექთნები (სპეციალისტები და ზოგადი)
 სოციალური მუშაკები და მრჩევლები
 ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, ან მრჩევლები (დამოკიდებულია მკურნალობის
დონეზე)
 ფიზიკური თერაპევტი
 ფარმაცევტი
 თემის ჯანდაცვის მუშაკები
 სამედიცინო დამხმარე პერსონალი (ლაბორატორიის მუშაკები, ნუტრიციოლოგები)
 არაკლინიკური დამხმარე პერსონალი (ადმინისტრაცია, დალაგება)

3. სიცოცხლის მანძილზე
მხარდაჭერის დაგეგმვა

ბავშვზე

ან

მოზრდილზე

ზრუნვისა

და

უკურნებელი დაავადების დიაგნოსტირების შემთხვევაში მეტად მნიშვნელოვანია
მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებმა სწორად და დროულად მიაწოდონ ინფორმაცია
ბავშვს და ქმედუნარიან და გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარიან
პაციენტს, თუ რას ნიშნავს უკურნებელი მდგომარეობა და რა გამოსავალი შეიძლება
ჰქონდეს. (ხოლო ბავშვის მცირეწლოვანების ან მის მიერ გაცნობიერებული
გადაწყვეტილების მიღების შეუძლებლობის შემთხვევაში ინფორმაცია შეიძლება მიეწოდოს
მის ნათესავს ან კანონიერ წარმომადგენელს და მოზრდილს (18 წლიდან ზემოთ).
უკურნებელი დაავადებით დაავადებულ ყველა პირს/პაციენტს უნდა ჰყავდეს ჯანდაცვის
კონკრეტული სპეციალისტი/ექიმი, ვინც ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს
ზრუნვის პროცესს. პაციენტს ან მის ოჯახის წევრს უნდა მიეცეს განმარტება
მკურნალობის/ზრუნვის დასაწყისშივე, რომ სპეციალისტი შესაძლოა შეიცვალოს, ზრუნვის
პროცესის ან გარემოს ცვლილებიდან გამომდინარე.
ბავშვებთან, ისევე როგორც მათ კანონიერ წარმომადგენლებთან და ასევე მოზრდილებთან,
საუბრის დასაწყისშივე უნდა გაირკვეს ზრუნვის ის ასპექტები, რაზეც განსაკუთრებული
შეხედულებები ან დამოკიდებულებები აქვთ მათი რწმენიდან და ღირებულებებიდან
გამომდინარე.
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3.1 ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმა
უკურნებელი დაავადებით დაავადებული თითოეული ბავშვისა და მოზრდილისათვის
შემუშავებული და გაწერილი უნდა იყოს ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმა, როგორც
მიმდინარე ეტაპისათვის, ისე სამომავლოდ. ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმა უნდა
მოიცავდეს შემდეგს:












დემოგრაფიული ინფორმაცია ბავშვის ან მოზრდილის და მისი ოჯახის შესახებ;
განახლებული საკონტაქტო ინფორმაცია, როგორც:
o ბავშვის, ისე მოზრდილის შესახებ
o ზრუნვის პროცესის წარმმართველი ძირითადი პროფესიონალების შესახებ;
o განაცხადი, სადაც ფიქსირდება თანხმობის მიცემაზე პასუხისმგებელი პირი;
სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემზღუდველი დაავადების მოკლე აღწერილობა;
სიცოცხლის სავარაუდო ხანგრძლივობის/პროგნოზის შეფასება (რომელიც შესაძლოა
იცვლებოდეს ზრუნვის პროცესში)
შეთანხმებული მიდგომა, რომლის საფუძველზეც ხდება პაციენტთან და მათ
მშობლებთან ან მზრუნველებთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის მიწოდება;
პაციენტის ცხოვრებისეული მისწრაფებებისა და სურვილების მოკლე მონახაზი,
მაგალითად:
o ოჯახი და სხვა ურთიერთობები;
o სოციალური აქტივობები და მათში ჩართულობა;
o განათლება;
o აუცილებელია ზრუნვის პროცესში მოხდეს პაციენტის რელიგიური და
კულტურული შეხედულებებისა და ღირებულებების გათვალისწინება.
ბავშვთან ან მოზრდილთან, ისევე როგორც მათი ოჯახის წევრებთან, გამართული
მნიშვნელოვანი საუბრების ჩანაწერები უნდა ინახებოდეს დაწესებულებაში;
მკურნალობის შეთანხმებული გეგმები და ამოცანები მოიცავს განათლებასთან
დაკავშირებულ გეგმებს (თუ მდგომარეობა შესაფერისია);
ასევე უნდა ინახებოდეს ჩანაწერი საუბრებისა, რაც ეხებოდა შემდეგ საკითხებს:
 ზრუნვის წარმართვისა და გარდაცვალებისათვის სასურველი ადგილი;
 ორგანოებისა და ქსოვილის დონაცია;
 სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის მართვა, მათ შორის, რეანიმაციასთან და
სიცოცხლის შემანარჩუნებელ მკურნალობასთან დაკავშირებული გეგმები;
 კონკრეტული სურვილები, მაგალითად დაკრძალვის ცერემონიის წესები;
 იმ ადამიანთა ჩამონათვალი, ვისაც ექნება ინფორმაცია ზრუნვის წინასწარ
შეთანხმებული გეგმის შესახებ;

თუ სიცოცხლის შემზღუდავი დაავადების დიაგნოსტირება ანტენატალურ პერიოდში
ხდება, მაშინ მშობლებთან ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებულ გეგმაზე საუბარი ორსულობის
პერიოდშივე უნდა დაიწყოს სპეციალისტმა. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია
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ინდივიდუალური მიდგომა და, ასევე, სხვა სამედიცინო პროფესიონალების ჩართვა,
კერძოდ:





მეან-გინეკოლოგი;
ბებიაქალი;
ნეონატოლოგი;
პედიატრიული პალიატიური მზრუნველობის გუნდი.

ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმა რეგულარულად გადახედილი და განახლებული
უნდა იყოს მულტიდისციპლინური გუნდის შესაბამის წევრებთან, პაციენტთან და მის
ოჯახთან ერთად.
ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებულ გეგმაზე მუშაობისას, გათვალისწინებულ უნდა იქნას
პაციენტის და მათი მშობლების ან მზრუნველების რწმენა და ღირებულებები.
ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმა პაციენტს და მათ მშობლებს ან მზრუნველებს
ეხმარებათ:


ჩართულნი იყვნენ ზრუნვის პროცესში და აძლევს მათ დროს, რომ ყურადღებით
განიხილონ საკუთარი შეხედულებები;





უკეთ გაერკვნენ სიცოცხლის შემზღუდველი დაავადების მიმდინარეობასა და
მართვის პროცესს;
მომზადებულნი დახვდნენ მოსალოდნელ პრობლემებს ან მდგომარეობის
გართულებას;
აღნიშნული გეგმა უზრუნველყოფს ზრუნვის პროცესის უწყვეტობას, მაგალითად,
გეგმაში მითითებულია, რამდენად მოსალოდნელია ზრუნვაში ჩართული
პროფესიონალების ან უშუალოდ ზრუნვის გარემოს ცვლილება (მაგალითად,
საავადმყოფოში მიღება ან გაწერა).

ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმა გაზიარებული უნდა იყოს პაციენტთან, მათ
მშობლებთან და მზრუნველებთან (მდგომარეობის შესაბამისად) და ბავშვზე ან
მოზრდილზე ზრუნვის პროცესში ჩართულ რომელიმე ჯანდაცვის პროფესიონალთან და
სერვისის მიმწოდებლებთან სიტუაციის და დიაგნოზის მიხედვით, კერძოდ:








ოჯახის ექიმი;
საავადმყოფოს ექიმები;
ჰოსპისის წარმომადგენლები;
სამედიცინო ცენტრების თანამშრომლები;
საშუალო სამედიცინო პერსონალი (სათემო ან სპეციალიზირებული);
სკოლა და სწავლებასთან დაკავშირებული სხვა დაწესებულებები;
სასწრაფო დახმარების სამსახური.
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წინასწარ შეთანხმებული ზრუნვის გეგმა საჭიროების მიხედვით უნდა განახლდეს,
მაგალითად, თუ:




ზრუნვაში ახალი პროფესიონალი ჩაერთო;
შეიცვალა საავადმყოფოში მიღების ან გაწერის წესი;
ბავშვი ან მოზრდილი და მისი მშობლები ან მზრუნველები იცვლიან საცხოვრებელ
ადგილს.

ცვლილებები უნდა გავაცნოთ ბავშვს ან მოზრდილს (შესაძლებლობის შემთხვევაში) და მის
მშობლებს ან მზრუნველებს.
ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებულ გეგმაში შეტანილი ცვლილებები ყოველ ჯერზე
გაზიარებული უნდა იყოს ყველა ჩართულ პირთან.
ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმის შემუშავების დროს ბავშვთან ან მოზრდილთან
და მის მშობლებთან და მზრუნველებთან ერთად განხილული უნდა იყოს:



უკურნებელი დაავადების ხასიათი, თანმდევი მდგომარეობა და პროგნოზი;
მართვის მიდგომების სარგებელი ან შესაძლო გართულებები.

გასათვალისწინებელია, რომ ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმა უნდა ინახებოდეს
უკურნებელი დაავადების მქონე ყველა პაციენტის სამედიცინო ისტორიაში.
გასათვალისწინებელია, რომ პაციენტისათვის გაწერილი რეანიმაციის არსებული გეგმა
შესაძლოა შეიცვალოს რიგ გარემოებებში.

3.2 ემოციური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და ჩარევა
გასათვალისწინებელია, რომ უკურნებელი დაავადებით დაავადებულ პაციენტს შესაძლოა
ჰქონდეთ მძიმე ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და კრიზისი; სირთულეები
ურთიერთობაში და, ასევე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.
პაციენტი, ისევე როგორც მისი კანონიერი წარმომადგენლები, როგორც წესი, საჭიროებენ
მხარდაჭერას, მეტად მნიშვნელოვანია პერიოდულად ფსიქოლოგის ჩარევა ემოციურ
გადატვირთვასთან გასამკლავებლად და ფიზიკური და სულიერი მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად.
გასათვალისწინებელია, რომ პაციენტის მდგომარეობა შესაძლოა, სწრაფად შეიცვალოს და
შესაბამისად, აუცილებელი გახდეს გადაუდებელი ჩარევა და შესაბამისად, ფსიქოლოგიური
მხარდაჭერის აღმოჩენა. მნიშვნელოვანია ის სპეციფიური ემოციური და ფსიქოლოგიური
სირთულეები, რომელთაც შესაძლოა, გავლენა მოახდინონ სწავლის ან კომუნიკაციის
პრობლემის მქონე პაციენტებზე.

13

პაციენტს, ისევე როგორც მათ კანონიერ წარმომადგენლებს აუცილებლად უნდა მიეწოდოს
ინფორმაცია ემოციური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისების შესახებ და მათ უნდა
გაიაზრონ და გააცნობიერონ ამ სერვისის მიღების გზები.
რეგულარულად განხილული უნდა იყოს პაციენტის და მისი ოჯახის წევრების ემოციური
და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, განსაკუთრებით შემდეგ გარემოებებში:






როცა სიცოცხლის შემზღუდავი დაავადების დიაგნოსტირება ხდება;
თუ კლინიკური მდგომარეობა მძიმდება;
თუ პირადი პრობლემები იჩენს თავს;
სკოლამდელი აღზრის დაწესებულებით, სკოლის, კოლეჯის ან დასაქმების ადგილის
ცვლილების შემთხვევაში;
თუ ცვლილება ეხება ზრუნვის პროცესს, მაგალითად: ზრუნვა მკურნალობის
რეჟიმიდან გადადის გარდაცვალების წინ ზრუნვაზე.

3.3 რელიგიური, სულიერი და კულტურალური მხარდაჭერა
წინასწარ გარკვეული უნდა იყოს სიცოცხლის შემზღუდავი დაავადების მქონე ბავშვებს,
მოზრდილებს, მათ მშობლებს ან მზრუნველებს, რამდენად სურთ საკუთარი
შეხედულებებისა და ღირებულებების (მაგალითად: რელიგიური, სულიერი და
კულტურალური) განხილვა და რა ფორმით შეიძლება ამან იმოქმედოს ზრუნვის
სტრატეგიაზე.
გასათვალისწინებელია ბავშვების, მოზრდილების, მათი მშობლების ან მზრუნველების
შეხედულებები და ღირებულებები ყველა იმ საუბრის დროს, როცა ზრუნვის ფორმაზე
ხდება მსჯელობა და მიიღება გადაწყვეტილება. მნიშვნელოვანია, რომ ზოგიერთ პაციენტს
უჭირს საკუთარ შეხედულებებზე და ღირებულებებზე საუბარი და მათთვის ეს
უსიამოვნოა; ზოგისთვის კი ამ ტიპის საუბრები გამამხნევებელი და სასარგებლოა.
ბავშვებს, მოზრდილებს და მათ მშობლებს/პაციენტის კანონიერ წარმომადგენლებს
შესაძლოა, განსხვავებული შეხედულებები და ღირებულებები ჰქონდეთ, რაც საფუძვლად
უნდა დაედოს ზრუნვის მოდელს. ზრუნვის გეგმა მისაღები უნდა იყოს ყველასათვის.
საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლოა, პროცესში სულიერ მდგომარეობაზე მზრუნველი პირი
ან სხვა შუამავალი ჩაერთოს.

4. ბავშვზე ან მოზრდილზე ზრუნვა სიკვდილის წინა სტადიაში
სიცოცხლის შემზღუდავი დაავადებების მქონე ბავშვებს და მოზრდილებს უნდა
ჩაუტარდეთ რეანიმაციული ღონისძიებები გარდა იმ შემთხვევისა, თუ არსებობს
რეანიმაციაზე უარის თქმის მოთხოვნა.
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ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმის განხილვა შესაძლოა გამაღიზიანებელი იყოს
სიკვდილის პირას მყოფი როგორც ბავშვისა და მოზრდილისათვის, ისე მათი კანონიერი
წარმომადგენლებისათვის. შესაბამისად, მათ შესაძლოა:




არ ჰქონდეთ სურვილი, განიხილონ სიკვდილის წინ პაციენტზე ზრუნვის
დეტალები;
გაუჭირდეთ სიკვდილის წინ პაციენტზე ზრუნვის დეტალების განხილვა როგორც
პროფესიონალებთან, ისე ერთმანეთში;
ჰქონდეთ აზრთა სხვადასხვაობა ზრუნვის გეგმასთან დაკავშირებით.

სიკვდილის წინ ბავშვზე ან მოზრდილზე ზრუნვის წინასწარი გეგმის შემუშავების ან
განახლების დროს, მნიშვნელოვანია ოჯახის წევრების ან მზრუნველების მხარდაჭერა
პაციენტის გარდაცვალების შემდეგ.
როდესაც ბავშვი ან მოზრდილი სიცოცხლის ბოლოს უახლოვდება, გათვალისწინებული
უნდა იყოს მათი კონკრეტული საჭიროებები, რაც მათთან და მათ მშობლებთან ან
მზრუნველებთან განხილვის საფუძველზე გამოიკვეთება. ეს საჭიროებები რეგულარულ
გადახედვას მოითხოვს.
როცა სიცოცხლის ბოლოს ბავშვის ან მოზრდილისათვის მკურნალობის შეწყვეტის საკითხი
განიხილება, მხედველობაში მიღებული უნდა იყოს პაციენტის და/ან მათი მშობლების ან
მზრუნველების რწმენა, ღირებულებები და სურვილები.
გარდაცვალებაზე საუბრისას გასათვალისწინებელია სურთ და შეუძლიათ თუ არა
გარდაცვალებაზე საუბარი და რამდენად სჭირდებათ მხარდაჭერა ერთმანეთთან
საურთიერთობოდ მშობლებს ან მზრუნველებს.
პაციენტის გარდაცვალების შემდეგ გასათვალისწინებელია მათი მშობლების ან
მზრუნველების რწმენა და ღირებულებები, როცა დაკრძალვის, ან ზრუნვის შემდეგ
სხეულზე ზრუნვის საკითხები განიხილება.
როდესაც ბავშვი ან მოზრდილი სიცოცხლის დასასრულს უახლოვდება, მშობლებთან ან
მზრუნველებთან განხილული უნდა იყოს ის საკითხები, რაც მათ შეიძლება დაეხმაროს
მომავალში, მაგალითად:




მნიშვნელოვანი რიტუალების ჩატარება;
მოგონებების ჩაწერა ან ნივთების შენახვა (მაგალითად: ფოტომასალა, თმის სამაგრები,
ხელის ანაბეჭდები);
სოციალურ მედიაში ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული გეგმები.

4.1.ზრუნვის წარმართვისა და გარდაცვალებისათვის სასურველი ადგილი
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უკურნებელი
დაავადებით
დაავადებულ
წარმომადგენლებთან განიხილეთ ზრუნვის
სასურველი ადგილის საკითხი.

პაციენტთან,
ასევე
მათ
კანონიერ
წარმართვისა და გარდაცვალებისათვის

ზრუნვის წარმართვისა და გარდაცვალებისათვის სასურველი ადგილის შეთანხმებისას,
მნიშვნელოვანია პაციენტის და მისი კანონიერი წარმომადგენლის:


რელიგიური, სულიერი და კულტურალური ღირებულებები;



პერსონალური და ინდივიდუალური სურვილები;




ჯანდაცვის რელევანტური და გამოცდილი პროფესიონალების შეხედულებები;
უსაფრთხოება და პრაქტიკული საკითხები.

შესაძლებლობის შემთხვევაში, სერვისი უნდა იძლეოდეს საშუალებას, რომ ზრუნვის
წარმართვა და გარდაცვალება მოხდეს სასურველ ადგილას.
წინასწარ განმარტეთ, რომ ზრუნვის წარმართვისა და გარდაცვალებისათვის ადგილი
შესაძლოა შეიცვალოს, თუ მაგალითად:



პაციენტი ან მისი მშობლები ან მზრუნველები შეიცვლიან აზრს ან
კლინიკური მიზეზით, ან იმის გამო, რომ სერვისის მიწოდება პრობლემურია
კონკრეტულ ადგილზე.

როცა პაციენტთან და მის მშობელთან და მზრუნველთან ზრუნვის წარმართვისა და
გარდაცვალებისათვის სასურველ ადგილს განიხილავთ, მიაწოდეთ მათ შემდეგი
ინფორმაცია:




ზრუნვის განხორციელების შესაძლებლობა სხვადასხვა გარემოში (მაგალითად: სახლში,
ჰოსპისში ან საავადმყოფოში);
ზრუნვის და მხარდაჭერის ფორმები თითოეულ ზემოაღნიშნულ გარემოში;
პრაქტიკული და უსაფრთხოების საკითხები.

თუ პაციენტს და მის მშობელს ან მზრუნველს ზრუნვის განხორციელება სახლში
ურჩევნიათ, მხედველობაში მიიღეთ და განიხილეთ პრაქტიკული ასპექტები, როგორიცაა
საცხოვრებელი ადგილის, ტექნიკისა და მხარდაჭერის ადაპტაციის შესაძლო საჭიროება.
თუ არსებობს ეჭვი, რომ პაციენტის სიცოცხლის ბოლო დგება და ის არ იმყოფება
გარდაცვალების მისთვის სასურველ ადგილზე, პაციენტის ინტერესიდან გამომდინარე,
განიხილეთ რამდენად შესაძლებელია მისი სწრაფი გადაყვანის საკითხი. გადაწყვეტილება
მიღებული უნდა იქნას პაციენტთან და მშობლებთან/მზრუნველებთან კომუნიკაციის
საფუძველზე.
როდესაც პაციენტის გარდაცვალების სასურველ ადგილზე სწრაფ გადაყვანას გეგმავთ,
გადახედეთ და საჭიროების შემთხვევაში, ცვლილებები შეიტანეთ ზრუნვის წინასწარ
შეთანხმებულ გეგმაში პაციენტთან და მის მშობლებთან ან მზრუნველებთან და იმ
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სამედიცინო პერსონალთან შეთანხმებით, ვინც ბავშვზე ზრუნვას გადაყვანის შემდეგ
განახორციელებს. ზრუნვის წინასწარ შეთანხმებული გეგმა უნდა განახლდეს შემდეგი
საკითხების გათვალისწინებით:


ნებისმიერი ტიპის წინასწარ დაგეგმილი ცვლილება ზრუნვის პროცესში და
ცვლილებების განაწილება დროში;
 ზრუნვის გეგმები, სადაც გაწერილია ქმედებები შემდეგ გარემოებებში:
o სიცოცხლის ბოლო დღეები ან საათები;
o რა ხდება იმ დროს, როცა ბავშვი ან მოზრდილი უფრო დიდხანს ცოცხლობს,
ვიდრე მოსალოდნელი იყო;
o პაციენტის ცხედარზე ზრუნვა სიკვდილის შემდეგ.
 პროფესიონალები, ვინც ჩაერთვებიან და მათი პასუხისმგებლობები;
 პროფესიონალები,
რომლებიც
დახმარებას
გაწევენ
პრაქტიკული
და
ადმინისტრაციული საკითხების მოგვარებისას გარდაცვალების შემდეგ.
როდესაც ბავშვის ან მოზარდის გარდაცვალების სასურველ ადგილზე სწრაფ გადაყვანას
გეგმავთ:





გაითვალისწინეთ მათი მდგომარეობის არაპროგნოზირებადობა, მათი სიცოცხლის
ხანგრძლივობა შესაძლოა იყოს მეტი ან ნაკლები, ვიდრე ელოდით;
განიხილეთ პაციენტის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ყველა გაურკვეველი
საკითხი და მათი გავლენა ზრუნვის პროცესზე მათთან და მათ მშობლებთან ან
მზრუნველებთან ერთად;
უზრუნველყავით ზრუნვის წინასწარ დაგეგმილ გეგმაში შეტანილი შესაბამისი
ცვლილებების ჯეროვანი განხორციელება.

როდესაც გადაწყდება სიცოცხლის შემანარჩუნებელი მკურნალობის, როგორიცაა
ხელოვნური სუნთქვა, შეჩერება, განიხილეთ სწრაფი გადაყვანის საკითხი, რათა პაციენტი
გარდაცვალებისას მისთვის სასურველ ადგილზე იყოს.
სწრაფი გადაყვანის განხორციელებამდე, მშობლებთან ან მზრუნველებთან შეთანხმდით,
სად მოხდება სიკვდილის შემდეგ პაციენტის ცხედარზე ზრუნვა.

5. მძიმე დანაკარგის შემდგომი მართვა
ერთის მხრივ, მძიმე დანაკარგის შეგრძნება ჩვეულებრივ პაციენტის გარდაცვალებამდე
გაცილებით ადრე იწყება, რადგან დაავადების პალიატიური ფაზა პაციენტისა და მისი
ოჯახის წევრებისათვის დანაკარგის მზარდ შეგრძნებას წარმოადგენს. მეორეს მხრივ,
პალიატიური
მზრუნველობის
პროფესიონალები
ოჯახს განიხილავენ
როგორც
„მზრუნველობის ობიექტს“, რის ლოგიკურ აუცილებელ გაგრძელებასაც წარმოადგენს
ოჯახთან ურთიერთობა პაციენტის გარდაცვალების შემდგომ.
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არ არსებობს რაიმე განსაკუთრებული წესი, თუ რა უნდა გაკეთდეს, როდესაც პაციენტი
გარდაიცვლება. სამედიცინო დაწესებულებაში ან ჰოსპისში პაციენტის სიკვდილის
მომსწრეა ექიმი ან მომვლელი პერსონალი, შესაბამისად, მათ უნდა აცნობონ ოჯახის
წევრებს/მზრუნველებს პაციენტის გარდაცვალება. როდესაც პაციენტი კვდება სახლში,
ხშირად იქ არის ექიმი ან ექთანი, რომელიც ადასტურებს სასიცოცხლო ნიშნების
არარსებობას. ზოგჯერ ექიმი იძულებულია, გარდაცვლილის ახლობლებს აცნობოს
ტელეფონით, რომ პაციენტის მდგომრეობა შეიცვალა და დაელოდოს მათ მოსვლას, რათა
შეატყობინოს გარდაცვალების შესახებ. როგორც წესი, სიკვდილის შემდეგ მოვლის
ფოკუსირება გადადის ოჯახზე და მათზე ვინც მზრუნველობას უწევდა პაციენტს.
მომსახურება ახლობლის გარდაცვალებით გამოწვეული მძიმე დანაკარგის დროს უნდა
მიიღონ მათ, ვისაც ასეთი დახმარება ესაჭიროება; ყველა პროფესიონალი მუშაკი
ყურადღებას უნდა იჩენდეს ახლობლის გარდაცვალებით გამოწვეული გართულებებისა და
აღელვების ნიშნებისადმი.
მძიმე დანაკარგის შემთხვევაში დამხმარე სამსახურის მიზანია, მხარი დაუჭიროს
პაციენტებსა და მათი ოჯახის წევრებს, რათა გაუმკლავდნენ ავადმყოფობისა და
გარდაცვალების პერიოდში ახლობლის დაკარგვით გამოწვეულ მრავალ პრობლემას. ასეთი
სამსახურები უნდა ეფუძნებოდნენ მრავალ ფაქტორს, მათ შორის: ინდივიდუალურ
შეფასებას, მწუხარების სიძლიერეს, პრობლემასთან გამკლავების უნარს და თითოეული
ოჯახის სპეციფიკურ საჭიროებებს. მძიმე დანაკარგის შემთხვევაში დახმარების
ეფექტურობა დადასტურებულია პროფესიონალური სამსახურებისა და პროფესიონალთა
მხარდაჭერით განხორციელებული მოხალისეთა სამსახურების მუშაობაზე ჩატარებულ
მრავალ კვლევაში.
მძიმე დანაკარგის შემთხვევაში დახმარების სამი დონე შეიძლება გამოიყოს:
პირველი დონე - მძიმე დანაკარგის შემთხვევაში ძირითადი დახმარება, რომელსაც
პროფესიონალთა ხელმძღვანელობით ახორციელებენ მაღალ დონეზე მომზადებული
პერსონალი და მოხალისეები. ეს არ არის კონსულტირება, თუმცა მომზადებული
მოხალისეები, ასევე გამოიყენებენ შესაბამის საკონსულტაციო უნარ-ჩვევებსაც. აღნიშნული
განსაკუთრებით ღირებულია მათთვის, ვინც მოკლებულია სოციალურ დახმარებას და თავს
დახმარების პოტენციური წყაროებიდან იზოლირებულად გრძნობს. დახმარების
აღნიშნული დონე აკმაყოფილებს მათ უმრავლესობას, ვისაც მძიმე დანაკარგის შემთხვევაში
დახმარება ესაჭიროება.
მეორე დონე - საკონსულტაციო დახმარება, რომელსაც სპეციალურ პალიატიურ
სამსახურებთან ან თემთან არსებული შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი
ახორციელებს. ასეთი კონსულტაციები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვისი
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მდგომარეობაც გართულებულია დამატებითი სტრესითა და მწუხარებასთან გამკლავების
არაადეკვატური დამოკიდებულებით.
მესამე დონე - მოიცავს უფრო ინტენსიურ ფსიქოთერაპიას, როდესაც საჭირო ხდება
სპეციალისტისათვის მიმართვა. ასეთი საჭიროება შეიძლება აღმოჩნდეს იმ სიტუაციებში,
როდესაც დანაკარგი მძიმე ხარისხის ქცევით აშლილობას ან უფრო ღრმა ემოციონალურ
კრიზისს იწვევს.
ზემოთაღნიშნული სამივე დონე გულისხმობს რისკის შეფასებას, რომელიც გამოიყენება
პიროვნებასთან ან ოჯახთან საუბრის დროს, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში
მზრუნველობის ყველაზე შესაფერისი დონის განსაზღვრისათვის.

6. პალიატიური პაციენტების ტერმინალური პერიოდის სიმპტომები და
მათი მართვა
6.1 კონსტიტუციური სიმპტომები (ანორექსია, ასთენია და კახექსია, ცხელება
და ოფლიანობა)
1. ანორექსია, ასთენია და კახექსია
განმარტება:
ანორექსია - მადის დაკარგვა (უმადობა).
კახექსია (განლევა) - პროგრესულად მიმდინარე სხეულის მასის დაკარგვა (ანორექსიით ან
ანორექსიის გარეშე), კუნთების მკვეთრი ჰიპოტროფია და ანთება. დღეისათვის
აღიარებულია, რომ კახექსია შეიძლება შეგხვდეს სხვადასხვა ფორმით, კლინიკური
ნიშნების გამოვლინებამდე პრეკლინიკური ფორმით დაწყებული და შეუქცევადი კახექსიით
დამთავრებული. პირველადი ანორექსია -კახექსიის სინდრომი წარმოადგენს რთულ
მრავალგანზომილებიან პროცესს, (რომლის შესწავლა დღესაც მიმდინარეობს ანთებით კატაბოლურ,
ანორექსიისა
და
ანაბოლური
დისბალანსის
პროცესებს
შორის
თანმიმდევრობისა და ურთიერთზემოქმედების/ურთიერთკავშირების დასადგენად).
მეორადი ანორექსია- კახექსია შეიძლება განვითარდეს შიმშილის, დასუსტების ან
ინფექციების ფონზე.
სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებში ანორექსია და კახექსია ძირითადად გვხვდება ერთად
„ანორექსია-კახექსიის“ სინდრომის სახით. აღნიშნული სინდრომი პროგრესული
ხასიათისაა, იწვევს მძიმე ასთენიას და ხშირად მთავრდება ლეტალური გამოსავლით.
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ასთენიის (სისუსტე) ან დაღლილობის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება დაკავშირებული იყოს
თავად დაავადებასთან (სიმსივნე) ან მის მკურნალობასთან. ისევე როგორც კახექსიის
შემთხვევაში, არსებობს სიმსივნესა და მასპინძელ ორგანიზმს შორის რთული
ურთიერთქმედება, რაც იწვევს დაღლილობას. პაციენტების უმეტესობას აღენიშნება
დაღლილობა და კახექსია ერთდროულად. თუმცა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც
პაციენტები კახექსიით არ უჩივიან დაღლილობას და პირიქით.
გაითვალისწინეთ, რომ „პროგრესულად მიმდინარე დაავადების ტერმინალურ ფაზაში
პრაქტიკულად ყოველთვის ადგილი აქვს მადის დაქვეითებას (უმადობას) და შესაბამისად,
შიმშილის გრძნობის არარსებობას. ორგანიზმს არ შეუძლია გამოიყენოს მიღებული
კალორიები, იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ან წონაში მოიმატოს. ამის ნაცვლად, იგი არღვევს
საკუთარ ენერგეტიკულ მარაგს (კუნთები, ცხიმები, ნახშირწყლები) კალორიების (საკვების)
მიღების მიუხედავად. დაავადების ტერმინალურ სტადიაში კომფორტის, ფუნქციური
სტატუსის გაუმჯობესების ან გადარჩენის მიზნით, კალორიების მიღებას ენტერალური თუ
პარენტერალური გზით არ აქვს შედეგი“ .
მოკლე აღწერილობა:

ასთენია:
 ზოგადი სისუსტე
 სწრაფი დაღლა ფიზიკური დატვირთვისას
 ფსიქიკური დაღლილობა

ანორექსია
 მადის დაკარგვა (უმადობა)

კახექსია
 წონის დაკარგვა (მათ შორის კუნთოვანი და ცხიმოვანი ქსოვილის განლევა)
 კატაბოლური პროცესები
 ცუდი მადა
ეტილოგია




სიმსივნესთან დაკავშირებული ანორექსია და კახექსია
 საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის სიმსივნე;
 კატაბოლური მეტაბოლიზმი - ციტოკინების შუამავლობით ზრდის ბაზალური
მეტაბოლიზმის დონეს ლიპოლიზისით, გლუკოზის ათვისების დარღვევით და
ცილის გამოყენებით ღვიძლის გლუკონეოგენეზისას;
 სიმსივნესთან დაკავშირებული კახექსია შეიძლება განვითარდეს ანორექსიის
გარეშე.
სიმსივნესთან დაკავშირებული ასთენია
 სიმსივნესთან დაკავშირებული ქიმიური მედიატორები;
 მომატებული ქალასშიდა წნევა;
 ასთენია შეიძლება განვითარდეს ანორექსიისა და კახექსიისგან დამოუკიდებლად.
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ანორექსიის, კახექსის ან / და ასთენიის გამომწვევი არაპირდაპირი მიზეზები
 მკურნალობასთან დაკავშირებული (ქირურგიული მკურნალობა, ქიმიო, სხივური
თერაპია, მედიკამენტების გვერდითი ეფექტი);
 გულისრევა და ღებინება
 ნებისმიერი მიზეზით (მაგ. პირის სიმშრალე, სტომატიტი) გამოწვეული დისფაგია
 ინფექციები
 ანემია
 რესპირატორული დისტრესი
 ძილის დარღვევა, ან გადაღლა
 ფსიქოლოგიური პრობლემები და ემოციური მდგომარეობა
მიზეზები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული სიმსივნესთან
 ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება
 გულის უკმარისობის დროს გულის კახექსია
 აივ / შიდსი და მასთან დაკავშირებული გართულებები
 სხვა თანმხლები დაავადებები

შეფასება - დეტალურად განიხილეთ ავადმყოფობის ისტორია, მათ შორის:
მკურნალობა, სხვა ქრონიკული დაავადებები, ფსიქოსოციალური და სულიერი
შეფასებები, მადისა და წონის დაკარგვასა და დაღლილობასთან დაკავშირებული
პაციენტისა და ოჯახის სტრესი/მოთმენის ხარისხი. ჩაატარეთ დეტალური
გამოკვლევები ზემოთ ჩამოთვლილი ნებისმიერი მიზეზის იდენტიფიკაციისთვის,
ანორექსია-კახექსიის ან ასთენიის გართულებებისა და ნებისმიერი შექცევადი
ფაქტორის გამოსავლენად.
მართვა


შეძლებისდაგვარად გამოასწორეთ შექცევადი ფაქტორები
 გულისრევა და ღებინება
 ყაბზობა
 დისფაგია
 ანემია
 დეპრესია და შფოთვა
 პრობლემის გამომწვევი მედიკამენტების დოზის შემცირება ან შეწყვეტა
 სავარაუდო სამედიცინო ან ენდოკრინული გართულებების უკუგანვითარება ან
მკურნალობა
 ჰიპერკალციემია
 ჰიპოქსიის მკურნალობა
 ტკივილის მკურნალობა/მართვა და კონტროლი
 ანტიბიოტიკები ინფექციისთვის
 ვიტამინები საჭიროების მიხედვით
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 ძილის დარღვევა


ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
 იყავით ღია და გულახდილი, აუხსენით დაავადების მიმდინარეობა და
გამოსავალი, დაამშვიდეთ და მხარში დაუდექით (დაეხმარეთ) პაციენტს და
ოჯახს;
 აუხსენით უმადობის და კვების მოთხოვნის დაქვეითების მიზეზები, საკვების
მიღებასთან დაკავშირებული შფოთვის შემცირების/შემსუბუქების მიზნით;
 აუხსენით აქტივობის დაქვეითების მიზეზები და განიხილეთ მისი შემსუბუქების
გზები;
 თუ პაციენტი დაავადების ტერმინალურ სტადიაშია, აუხსენით, რომ ორგანიზმს
აღარ შეუძლია საკვებში (ან ხელოვნურ საკვებში) შემავალი კალორიების
მოხმარება, და რომ პაციენტის კვება არ აუმჯობესებს მის მდგომარეობას, და რომ,
უფრო მნიშვნელოვანია პირის ღრუს კარგი მოვლის უზრუნველყოფა, ვიდრე,
საკვების მიღების დაჟინებითი მოთხოვნა. პაციენტის ახლობლის მხრიდან კვების
დაჟინებული
მოთხოვნის
შემთხვევაში
შესაძლებელია
პაციენტისათვის
პარენტერალური (ზონდით) კვების უზრუნველყოფა.



არაფარმაკოლოგიური ჩარევები
 ურჩიეთ ოჯახს:
o ხელი შეუწყოს პაციენტის ხშირ და მცირე ულუფებით კვებას და მაშინ როცა
იგი მშიერია:
o შესთავაზოს ის საკვები, რომელიც პაციენტს სიამოვნებს
o დაგეგმოს კვება, შესთავაზოს მრავალფეროვნება
o შესთავაზოს ადვილად დასაღეჭი საკვები (გამოიყენოს ბლენდერი)
o კვების პროცესი გახადოს ემოციურად მსუბუქი და სასიამოვნო
 გაითვალისწინეთ საკვები დანამატები და განიხილეთ დიეტოლოგთან ერთად
 წაახალისეთ და შეინარჩუნეთ პაციენტის მდგომარეობისთვის შესაბამისი
მოძრაობები/აქტივობები:
o ვარჯიშის როლი ანორექიის/კახექსიის მკურნალობის დროს
 როგორც ჩანს, დაღლილობის დროს ფიზიკური ვარჯიში შეიძლება
განხილული იქნას როგორც შესაძლო ჩარევა იმ შემთხვევებში, თუ
კუნთების ტონუსის დაქვეითება არის ამის ხელშემწყობი ფაქტორი
 შესაბამისი ვარჯიშის რეჟიმის დაგეგმვის მიზნით შესაძლებელია
ფიზიოთერაპევტის ფიზიკური თერაპევტის ჩართვა.
o ოკუპაციური თერაპევტი - დამოუკიდებლობისა და მობილურობის
(გადაადგილების შესაძლებლობის) რაც შეიძლება დიდხანს შენარჩურების
მიზნით
o მოძრაობაში დახმარება, სეირნობა, მოძრაობა საწოლში და საწოლს გარეთ
o ნაწოლების გაჩენის გაზრდილი რისკის მქონე უბნების მოვლა
o ტერფის მოვლა
 ჩაუტარეთ კონსულტაციები ფუნქციის დაქვეითებასთან ადაპტაციისა და
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დაღლილობის დამამძიმებელი გადაჭარბებული დაძაბულობის თავიდან
აცილების მიზნით
 იყავით ყურადღებიანი დეპრესიასთან მიმართებით, რეგულარულად შეაფასეთ
და შესთავაზეთ პაციენტს ფსიქო-სოციალური დახმარების გაგრძელება


ფარმაკოლოგიური ჩარევები
 პროგესტოგენები: მეგესტროლ აცეტატი (მეგესტროლი) 80-160 მგ დღეში,
შეიძლება გაიზარდოს 800მგ-მდე დღეში ან მედროქსიპროჟესტერონ აცეტატი 400–
960 მგ დღეში
o განიხილეთ იმ შემთხვევაში თუ სიცოცხლის სავარაუდო პროგნოზი არის
რამდენიმე კვირიდან რამდენიმე თვემდე
o შეიძლება გამოიწვიოს მადის გაძლიერება და წონაში მატება, თუმცა ეფექტი
დგება უფრო გვიან ვიდრე სტეროიდების გამოყენებისას, მაგრამ დადებითი
ეფექტები გრძელდება უფრო დიდხანს
o უფრო ძვირია ვიდრე სტეროიდები
o გვერდითმა მოვლენებმა, როგორიცაა ჰიპერტენზია, შეშუპება და უძილობა,
შეიძლება შეზღუდოს გამოყენება
 მეგესტროლ აცეტატს ენიჭება უპირატესობა ანორექსია/კახექსიის გარეშე
მიმდინარე ასთენიის მკურნალობისთვის. პერიაქტინი (ციპროჰეპტადინი) 4მგ 3ჯერ დღეში პერორალურად - ანტიჰისტამინური პრეპარატი, რომელიც შეიძლება
განხილულ იქნეს როგორც მადის გამაძლიერებელი; თუმცა არ იწვევს მადის
არსებით ცვლილებას დაავადების შორსწასული ფორმის შემთხვევაში.
 სტეროიდები: დექსამეტაზონი 2-4 მგ დღეში, ან პრედნიზოლონი 10-20 მგ დღეში,
მადის და ენერგიის გაზრდის მიზნით
o შესაძლებელია მადის გააძლიერება და წონაში მატება. ასევე, დაღლილობის
შემცირება. ეფექტი გრძელდება 2-4 კვირა
o თუ შედეგი სახეზეა რამდენიმე დღის შემდეგ, შეამცირეთ დოზა იმ
მინიმუმამდე, რომელიც საჭიროა შედეგის შესანარჩუნებლად. თუ შედეგი არ
არის, შეწყვიტეთ სტეროიდის მიღება
o გვერდითმა მოვლენებმა შესაძლოა შეზღუდოს გამოყენება
o რეგულარულად აკონტროლეთ ჭარბობს თუ არა სარგებელი რისკს.
უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში (ჩვეულებრივ რამდენიმე კვირის შემდეგ)
შეწყვიტეთ სტეროიდები
 Eicosapentanoic Acid (EPA)
o საკმარისი კლინიკური მტიცებულება არ არსობობს, მაგრამ ბოლო კვლევამ
აჩვენა EPA-ს უმნიშვნელო, მაგრამ კლინიკურად რელევანტური ეფექტი 2გ /
დღეში სხეულის მასაზე გათვლით.
ასთენია
 არსებობს სულ უფრო მეტი მტკიცებულებები, რომლებიც ხელს უწყობენ
მეთილფენიდატის გამოყენებას სიმსივნესთან დაკავშირებული დაღლილობის
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დროს, ისევე როგორც ოპიოიდური სედაციისა და დეპრესიის სამკურნალოდ.
საწყისი დოზა - 2.5მგ-5მგ პერორალურად ერთხელ ან ორჯერ დღეში. დოზა
იზრდება ყოველ რამდენიმე დღეში მაქსიმუმ 40-60 მგ-მდე დღეში. ჩვეულებრივ
საჭირო დოზა არის არა უმეტეს 30 მგ/დღეში. გვერდითი მოვლენები მოიცავს
ანორექსიას (ჩვეულებრივ გარდამავალი), უძილობასა და ეიფორიას, თუმცა
შეიძლება პარადოქსულად გააუმჯობესოს ანორექსია და უძილობა. უძილობა
უფრო ხშირია მკურნალობის დაწყებისას და შეიძლება გაუმჯობესდეს დოზის
შემცირებით.
უკუჩვენებებია
შფოთვა,
აღგზნება,
ერთდროულად
ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მიღება და არითმიები. მეთილფენიდატი
აძლიერებს ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების (TCAs) ეფექტს და მოქმედებს
ფენიტოინის ნეიროლეფსიური ქმედების საწინააღმდეგოდ.
სხვა სამედიცინო არაფარმაკოლოგიური ჩარევები


საერთო ჯამში პარენტერალური ან ნაზოგასტრალური კვება არ არის
რეკომენდირებული პალიატიური დახმარების დროს, თუ არ არის მოსალოდნელი
პაციენტისთვის კეთილსაიმედო გამოსავალი (მაგ. ქირურგიულ ჩარევამდე ან მის
შემდეგ). მან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლევადიანი წონის მომატება, თუმცა ეს არ
არის რეკომენდებული ცუდი პროგნოზის მქონე პაციენტებისთვის, რადგან ის
მნიშვნელოვნად არ აუმჯობესებს პაციენტის თვითშეგრძნებას ან სუბიექტურ
მდგომარეობას. პაციენტებმა, რომელთაც აღენიშნებათ გასტრო-ინტესტინული
ტრაქტის ზედა ნაწილის ობსტრუქცია ან ყლაპვის პრობლემები, შეიძლება
იგრძნონ შვება პერკუტანული გასტროსტომის მილის გამოყენებით. საჭიროა
ოჯახის ინფორმირება საკვების და სითხის შემცირების თაობაზე, რადგან
პაციენტი ტერმინალურ სტადიაშია.
 ტერმინალურ სტადიაში მყოფი პაციენტის ჰიდრატაცია ხშირად ემოციურ
პრობლემას წარმოადგენს, რომელიც უნდა გადაწყდეს ოჯახთან ერთად. ზედმეტი
ჰიდრატაცია ამ დროს იწვევს გართულებებს, როგორიცაა რესპირატორული
სეკრეცია. ოჯახი კარგად უნდა იყოს ინფორმირებული სითხის მოთხოვნილებებსა
და ზედმეტი ჰიდრატაციის რისკებთან დაკავშირებით. პირის სიმშრალე იმართება
პირის მოვლის საშუალებებით. ზოგიერთ რთულ სიტუაციებში შეიძლება
განხილულ იქნას ჰიპოდერმოლიზი (კანქვეშა სითხის შეყვანა). ჰიდრატაციის
მართვა უნდა ხორციელდებოდეს მიღებული და გამოყოფილი (შარდი, შესაძლო
დიარეა, ოფლი, სუნთქვა) სითხის ბალანსის შეფასებითა და დაცვით.


შეფასების და მართვის გადახედვა
რეგულარულად შეაფასეთ პაციენტი. ყოველთვის განიხილეთ ნებისმიერი ჩარევის
რისკი/სარგებელი. განიხილეთ ჩარევა, როგორც პაციენტის მდგომარეობის
შეცვლისას, ისე დაავადების / მდომარეობის პროგრესირებისას. გახსოვდეთ და
ეცადეთ თავიდან აიცილოთ ახალი გართულებები, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას
დაავადების მიმდინარეობის დროს.
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ინტერდისციპლინური გუნდის ჩართვა
ანორექსია, კახექსია და ასთენია მრავალფუნქციური პრობლემებია. ფსიქოსოციალური და ემოციური ფაქტორები ხშირად
შეიძლება იყოს როგორც ამ
სიმპტომების გამომწვევი მიზეზი, ასევე, თვით მათი შედეგიც. აუცილებელი და
მნიშვნელოვანია გუნდის ყველა წევრის ჩართვა საჭიროების მიხედვით: სოციალური
მუშაკი,
ფსიქოთერაპევტი,
ფიზიოთერაპევტი,
ოკუპაციური
თერაპევტი,
დიეტოლოგი.



რეფერალი შესაბამის სამსახურებში
განიხილეთ ქირურგის კონსულტაცია იმ პაციენტებისთვის, რომლებთანაც შეიძლება
სასარგებლო იყოს ქირურგიული ჩარევით, როგორიცაა ობსტრუქციის მოხსნა ან
კვებისთვის საჭირო მილების ჩაყენება, მაგ. პერკუტანული გასტროსტომის მილი.

2. ცხელება და ოფლიანობა
ცხელება
სხეულის ნორმალური ტემპერატურა მერყეობს 36,1°C - 37,4°C, რომელიც შენარჩუნებულია
თერმოლგულაციური მექანიზმებით. მაღალი ტემპერატურა ჰიპერთერმიის ან ცხელების
შედეგია. ჰიპერთერმია გამოწვეულია პათოლოგიური თერმოლგულაციით, ხოლო ცხელება
გამოწვეულია ნორმალური თერმოლგულაციით, მაგრამ პათოლოგიური ჰიპოთალამუსის
პათოლოგიით.

ცხელების გამომწვევი მიზეზები:







ინფექცია (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნეიტროპენიის მქონე პაციენტებში)
სიმსივნე (პარანეოპლაზიური სინდრომი)
სისხლის გადასხმა (ტრანსფუზია)
მედიკამენტები, მაგალითად ზოგიერთი ქიმიოთერაპული მედიკამენტი და
ანტიბიოტიკი (მაგ.: ვანკომიცინი და ამფოტერიცინი).
მედიკამენტების მოხსნა- ოპიოიდები, ბენზოდიაზეპინები
ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომი - იშვიათია, მაგრამ შეიძლება ფატალური
იყოს. ვითარდება ნეიროლეფსიური პრეპარატების მიღებისას და მიმდინარეობს
ცხელებით,
რიგიდობით,
ცნობიერების
დაბინდვით
და
ავტონომიური
არასტაბილურობით.

ოფლიანობა
ოფლიანობა არის ადამიანის თერმორეგულაციის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
ყველაზე ხშირად პაციენტის ნერვიულობის მიზეზი სწორედ გადაჭარბებული ოფლიანობაა
და შეუძლია გამოიწვიოს დაღლილობა, ძილიანობა და ცნობიერების დაბინდვა. პაციენტები
შეიძლება უჩიოდნენ გენერალიზებულ ან ლოკალურ ოფლიანობას.
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გენერალიზებული ოფლიანობის გამომწვევი მიზეზები:




მდგომარეობები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული დაავადებასთან
 ცხელი გარემო
 ვარჯიში
 მენოპაუზა
დაავადებები, თამხლები დაავადებების ჩართვით
 ცხელება, გამოწვეული ზემოაღნიშნული სხვადასხვა მიზეზით
 სიმსივნესთან დაკავშირებული, მაგ.: ჰოჯკინის ლიმფომა, სიმსივნეები
მეტასტაზებით ღვიძლში, ფეოქრომოციტომა, ფუნქციური ნეიროენდოკრინული
სიმსივნეები
 ენდოკრინული დარღვევები, როგორიცაა შაქრიანი ან უშაქრო დიაბეტი,
თირეოტოქსიკოზი და ჰიპოფიზური დარღვევები
 გულის იშემიური დაავადება
 ოფლის გამოყოფის პირველადი დარღვევები
 ქალის ქირურგიული ან ქიმიური მენოპაუზა, მაგ.: ანდროგენული თერაპია,
სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია,
 მამაკაცის მენოპაუზა გამოწვეული ორქიდექტომიით, გონადოტროპინის
გამომანთავისუფლებელი რილიზინგ ჰორმონის (GNRH) ან ესტროგენის მიღებით
 მედიკამენტები: ტამოქსიფენი, არომატაზას ინჰიბიტორები, ოპიოიდები,
ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები (TCAs) და სტეროიდები

ლოკალური ოფლიანობს გამომწვევი მიზეზები





ზურგის ტვინის დაზიანება
თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის დარღვევა
გულმკერდშიდა მოცულობითი პროცესი
პერიფერიული ნეიროპათია

შეფასება:




დეტალურად განიხილეთ ისტორია, მათ შორის:
 კონკრეტული დაავადების ისტორია,
 სხვა ქრონიკული დაავადებები,
 მედიკამენტოზური და სხვა მკურნალობა,
 ფიზიკური სიმპტომები, განსაკუთრებით ოფლიანობის გავრცელება და ხარისხი,
 პაციენტის ცხოვრების ხარისხზე გავლენა.
დეტალური გასინჯვა
 სხეულის ყველა სისტემის
 უცხო სხეულების შესაძლო ლოკალიზაციები
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გამოკვლევები
 შარდის, ნახველის და სისხლის მასალის გამოკვლევა საჭიროების მიხედვით
 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (საჭიროების შემთხვევაში)
მართვა


სპეციფიკური პალიატიური თერაპია:
 ცხელება
o ინფექცია – მკურნალობა შესაბამისად, ანტიბიოტიკებით.
სიცოცხლის
ბოლოსაც კი ინფექციის მკურნალობა შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც
პალიატიური ზომა, რათა შემსუბუქდეს არამარტო ცხელება, არამედ მასთან
ასოცირებული სიმპტომები, მაგ: ტკივილი, ხველა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება
უნდა იყოს ინდივიდუალური თითოეული პაციენტისთვის.
o პარანეოპლაზიური
ცხელება
–
ყველაზე
კარგად
იმართება
ანტინეოპლაზიური მკურნალობით. თუ შეუძლებელია, გამოიყენეთ სიცხის
დამწევი საშუალებები.
o სისხლის ტრანსფუზია – მართეთ სისხლის ტრანსფუზიის გაიდლაინის
შესაბამისად.
o მედიკამენტთან დაკავშირებული – იდეალურ შემთხვევში შეწყვიტეთ
მედიკამენტის მიღება. თუ შეუძლებელია, მართეთ ანტიპირეტული სიცხის
დამწევი საშუალებებით (იხ. ქვევით).
o ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომი - შეწყვიტეთ ნეიროლეფსიური და
დამხმარე მკურნალობა.
o თანმხლები მიზეზები, მაგალითად ენდოკრიული; უმკურნალეთ ძირითად
მიზეზს.
 ოფლიანობა
o ცხელება – უმკურნალეთ მიზეზს
o სიმსივნე – ანტინეოპლაზიური მკურნალობა, თუ შესაძლებელია
 ენდოკრინული და სხვა თანმხლები მიზეზები - უმკურნალეთ მიზეზს
 წამოხურებები (ალები)
o ბიოლოგიურად თუ ხელოვნურად გამოწვეული პოსტმენოპაუზური
მდგომარეობების დროს, ესტროგენებით მკურნალობა ძალიან ეფექტურია,
თუმცა ზოგიერთ ქალს აქვს ესტროგენებით მკურნალობის აბსოლუტური ან
ნაწილობრივი უკუჩვენება. ქალებში, ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეული
საკვერცხეების უკმარისობის დროს და მამაკაცებში, რომლებსაც ჩატარებული
აქვთ ანდროგენული აბლაციის თერაპია, მეგესტროლ აცეტატის 40 მგ-ის
მიღებამ დღეში შეიძლება შეუმსუბუქოს მდგომარეობა. სრული ეფექტი დგება
2-3 კვირაში. შესაძლოა საჭირო გახდეს ყოველთვიურად დოზის 10-20 მგ-ით
გაზრდა მინიმალური ეფექტური დოზის მისაღწევად.
o წამოხურებების სხვა არაჰორმონულმა თერაპიამ აჩვენა დისკომფორტის 40%დან 60%-მდე შემცირება. არაჰორმონული თერაპია მოიცავს სეროტონინის
უკუშეწოვის სელექტიურ ინჰიბიტორებს (SSRIs), SSNRIs, გაბაპენტინს, და
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ალფა-ადრენერგულ აგონისტებს:
 გახანგრძლივებული მოქმედების ვენლაფაქსინი 75მგ დღეში, საწყისი
დოზა 37,5 მგ დღეში
 პაროქსეტინი CR 12,5 მგ დღეში ან პაროქსეტინი 10 მგ დღეში
 გაბაპენტინი 300 მგ-მდე 3-ჯერ დღეში
 ფლუოქსეტინი 20 მგ დღეში
 კლონიდინი 0,1 მგ დღეში - ასოცირდება სერიოზულ გვერდით
მოვლენებთან
თუ ერთი მედიკამენტი
არის ეფექტური წამოხურებების შემცირებაში,
შესაძლებელია მისი მეორე მედიკამენტით ჩანაცვლება. მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს,
რომ პაროქსეტინი არ უნდა იქნას გამოყენებული ტამოქსიფენთან ერთად, საზიანო
ურთიერთქმედების
გამო.
მამაკაცებში
წამოხურებზე
მოქმედებს
ყველა
ზემოაღნიშნული
აგენტი
კლონიდინის
გარდა.
წამოხურებები
შეიძლება
რეაგირებდეს ასევე ანტიანდროგენულ საშუალებაზე - ციპროტერონის აცეტატზე.


ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
შეფასებისთანავე აუხსენით პაციენტს და ოჯახს ოფლიანობის გამომწვევი მიზეზი.
განიხილეთ შესაძლო მკურნალობის ვარიანტები და არაფარმაკოლოგიური ჩარევები,
რამაც შეიძლება შეუმსუბუქოს პაციენტს დისკომფორტი. შესაძლოა, არ მოხერხდეს
ოფლიანობის სრული შემსუბუქება, თუმცა დასაშვებია შემცირება 40-50%-ით.



არაფარმაკოლოგიური ჩარევა
 ურჩიეთ პაციენტს ატაროს თავისუფალი, ბამბის ტანსაცმელი
 უზრუნველყავით გამაგრილებელი საშუალებებით
 ურჩიეთ ტანსაცმლის რეგულარული რეცხვა და გავლება
 რელაქსაციური მეთოდების გამოყენებამ და ღრმა სუნთქვამ შესაძლებელია
შეამციროს წამოხურებების ინტენსივობა 40-50%-ით
 ურჩიეთ სითხეების მიღება დეჰიდრატაციის პრევენციის მიზნით



ზოგადი ფარმაკოლოგიური ინტერვენციები:
 პარაცეტამოლი და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები,
რომლებიც არ შეიცავენ ასპირინს, ისეთი როგორიცაა ნაპროქსენი, შეიძლება იყოს
ეფექტური და შეამციროს ცხელება და ოფლიანობა. თუმცა ზოგიერთი პაციენტი
ოფლიანობს არა სიცხის დროს, არამედ სიცხის დაწევის დროს. ასეთ შემთხვევაში
შესაძლოა, საჭირო გახდეს სიცხის დამწევების შეწყვეტა.
 სტეროიდების დიდ დოზას შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა ქრონიკული
ლიმფური ლეიკემიის დროს.
 კლინიკურმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ იდიოპათიურ და სიმსივნესთან
დაკავშირებული ოფლიანობის დროს შედეგს იძლევა ციმეტიდინი 400 მგ - 800 მგ
2-ჯერ დღეში.
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შეფასების და მართვის გადახედვა
რეგულარულად შეამოწმეთ პაციენტის მდგომარეობა და რეაქცია ჩარევებზე.
განიხილეთ მედიკამენტების ცვლილება, როგორიცაა არასტეროიდული ანთების
საწინააღმდეგო საშუალებებები (NSAIDS), თუ აღნიშული მედიკამენტები უკვე აღარ
არის ეფექტური.

6.2. ნეირო-ფსიქიკური სიმპტომები (დელირიუმი (Delirium), შფოთვა (Anxiety),
დეპრესია (Depression), უძილობა (Insomnia), კონვულსიები (Convulsions)
1. დელირიუმი (ცნობიერების დაბინდვის მწვავე მდგომარეობა)
განმარტება:
დელირიუმი არის უახლოეს პერიოდში დაწყებული ისეთი მდგომარეობა, რომლისთვისაც
ნიშანდობლივია დროში, სივრცესა და გარემოში ორიენტაციის დაკარგვა. ეს უფრო არის
სხვადასხვა მიზეზების გამო აღმოცენებული მწვავე ცნობიერების დაბინდვის ტერმინი,
ვიდრე კონკრეტული დიაგნოზი.

დელირიუმის დიაგნოსტირებისთვის საჭირო 4 ძირითადი მახასიათებელი:
1. ცნობიერების შეცვლილი დონე - პაციენტს უჭირს ყურადღების ფოკუსირება,
შენარჩუნება ან გადატანა. ის შეიძლება იყოს გაღიზიანებული, მოუსვენარი ან
აღენიშნებოდეს
პათოლოგიური
ძილიანობა.
დეზორიენტაციის
არსებობა
დიაგნოზის დასასმელად არ არის მნიშვნელოვანი.
2. აზროვნების (შემეცნებითი) პროცესის დარღვევა. პაციენტს აქვს მეხსიერების
მოკლევადიანი დაკარგვა, დეზორგანიზებული აზროვნება, საუბარი და პრობლემის
გადაწყვეტა (გამორიცხეთ უკვე არსებული დემენცია). ჰალუცინაციების და
ილუზიების არსებობა დიაგნოზის დასასმელად არ არის მნიშვნელოვანი.
3. ზემოაღნიშნული ცვლილებები არის ბოლო პერიოდში დაწყებული და შეიძლება
მერყეობდეს რამდენიმე საათის განმავლობაში.
4. არსებობს გარკვეული კლინიკური მტკიცებულებები, რომ აშლილობა გამოწვეულია
ჯანმრთელობის ზოგადი პათოლოგიური მდგომარეობით.

დელირიუმის ტიპები:
დელირიუმის 3 კლინიკური ქვეტიპი:


ჰიპერაქტიური დელირიუმი: - პაციენტი არის მოუსვენარი, გაღიზიანებული და
შეიძლება გახდეს აგრესიული ან მისი ქცევა იყოს შეუსაბამო.
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ჰიპოაქტიური დელირიუმი - პაციენტი არის უმოქმედო, უინტერესო და დაბნეული.
შერეული დელირიუმი - პაციენტის მდგომარეობა მერყეობს ჰიპო და ჰიპერაქტიურ
დელირიუმს შორის. ეს არის ყველაზე გავრცელებული ქვეტიპი (> 50%).

რისკ-ფაქტორები:
მოხუცებულობითი ასაკი, ცუდი მხედველობა, სმენის დაქვეითება, შემეცნების დარღვევა /
დემენცია, მეტასტაზები ღვიძლში და ტვინში, ბენზოდიაზეპინების (დღიური დოზის
ექვივალენტი (DDE) > 2 მგ ლორაზეპამი), ოპიოიდების (DDE > 90 მგ მორფინი) და
კორტიზონის (DDE> 15 მგ დექსამეტაზონი) გამოყენება.

სკრინინგი
ცნობიერების დაბინდვის შეფასება (The Confusion Assessment Method - CAM) - არის
დელირიუმის სკრინინგის მარტივი მეთოდი (ცხრილი N1), შემუშავებული სან დიეგოს
პალიატიური მედიცინის ინსტიტუტის (კალიფორნია) მიერ ცნობიერების დაბინდვის
შეფასების მეთოდის (CAM) საფუძველზე. CAM-ის მგრძნობელობა 94-100%, ხოლო
სპეციფიურობა - 90-95%-ია.

შეფასება:
სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე პაციენტები შეიძლება მოულოდნელად:




გაღიზიანდნენ და იმოქმედონ ირაციონალურად
შეშფოთდნენ, გახდნენ დეპრესიულები და ცრემლიანები
გახდნენ მოუსვენრები და ეცადონ საწოლიდან ადგომას

თავდაპირველად რთულია გარკვევა, რა იწვევს პაციენტის ქცევის ცვლილებას. ასეთ
სიტუაციაში მნიშვნელოვანია იფიქროთ დელირიუმზე, რადგან ეს არის ქცევითი
აშლილობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი.
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N1 ცხრილი
დელირიუმის სკრინინგი

ცნობიერების დაბინდვის შეფასების მეთოდი
(CAM)
დელირიუმის დიაგნოზი ისმება თუ 1 და 2
კითხვაზე პასუხი არის „დიახ“ მე-3 ან მე-4-ში
ნებისმიერ (გარდა „საგანგაშო) კითხვაზე „დიახ“
პასუხთან ერთად

3. არაორგანიზებული აზროვნება
პაციენტის აზროვნება არაორგანიზებული ან
შეუსაბამოა? მაგალითად, ქაოტური საუბარი,
გაუგებარი ან ალოგიკური იდეების ნაკადი,
არაპროგნოზირებადი გადართვები ერთი თემიდან
მეორეზე

1. მწვავე დასაწყისი

დიახ

არა

გაურკვეველი

ცნობიერების დაბინდვის დასაწყისი
მოულოდნელი /უეცარია (სთ / დღე)?

4. ცნობიერების შეცვლილი დონე
დიახ

არა

გაურკვეველი

როგორ შეაფასებდით პაციენტის ცნობიერების
დონეს?
საგანგაშო

2. უყურადღებობა

ფხიზელი (აგზნებული)

პაციენტს აღენიშნება ყურადღების
კონცენტრირებასთან დაკავშრებული
პრობლემები?

ლეთარგიული (მწვავე, ადვილია გამოღვიძება)
სტუპორი (ძნელია გამოღვიძება)
კომა (არაკონტაქტური)

დიახ

არა

გაურკვეველი

გაუკრკვეველი

დიფერენციალური დიაგნოზი
ყურადღების
კონცენტრაცია
დასაწყისი
მიმდინარეობა

დელირიუმი
ნორმიდან
გადახრა
მოულოდნელი
და ახალი
ცვალებადობს

დეპრესია
ნორმა

დემენცია
ნორმა

ფსიქოზი
ნორმა

თანდათანობითი

თანდათანობითი

თანდათანობითი

შეიძლება
მიმდინარეობდეს
ძალიან მსუბუქად
და უარესდებოდეს
დილაობით

პროგრესული, შეიძლება ცვალებადობა არ
უმნიშვნელოდ
აღინიშნება
გაუარსედეს საღამოს
(“Sundowning”)
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ხანდაზმულ პაციენტებში დემენციას შეიძლება დაერთოს დელირიუმი. ასეთ შემთხვევაში
მნიშვნელოვანია პაციენტის მომვლელისგან გავიგოთ როგორი იყო ადრე პაციენტის
საბაზისო ფუნქცია და გამოვლინებები და როგორ გამოიყურება ამ გამოკვლევის დროს.

დელირიუმის ამოცნობის მნიშვნელობა
დელირიუმი შემაწუხებელია პაციენტისთვის, ხელს უშლის მისი ოჯახის წევრებს
პაციენტზე ეფექტურ ზრუნვაში, შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმაც. ადრეული ჩარევა
აუცილებელია შესაძლო შექცევადი მიზეზების იდენტიფიცირებისთვის და პრობლემის
თავიდან აცილების მიზნით ეფექტური ზომების მისაღებად.

პრევალენტობა
დელირიუმი ხშირია პალიატიური მზრუნველობის პირობებში. ჰოსპიტალიზაციის
დაახლოებით 30-40% გამოწვეულია ცნობიერების მოულოდნელი დაბინდვით, ხოლო
დაავადების ტერმინალური სტადიის 80%-ზე მეტ შემთხვევაში ვითარდება დელირიუმი.

შეძლებისდაგვარად გამოასწორეთ შექცევადი ფაქტორები
ძირითადი მიზეზები
დელირიუმის განვითარების ძირითად მექანიზმად განიხილება ნეიროტრანსმიტერების
დისბალანსი (აცეტილქოლინის დეფიციტი და დოფამინის სიჭარბე). ამ დისბალანსის
მიზეზი მრავალფაქტორულია. ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე რისკ-ფაქტორი,
რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს დელირიუმი:
 მოხუცებულობითი ასაკი
 დეჰიდრატაცია
 ფსიქოაქტიური მედიკამენტები
 ინფექცია
 მეტასტაზები ღვიძლში, ძვალში და ტვინში
 დემენცია
 თავის ტრავმა
 მხედველობის და სმენის დარღვევები
უმეტეს შემთხვევაში დელირიუმი, შესაძლოა, გამოწვეული იყოს 3 ან მეტი მიზეზით.
“DIMTOP”
(D)
მედიკამენტების, მაგ. ოპიოიდები, ანტიქოლინერგული საშუალებები, ბენზოდიაზეპინები,
რეგულარული მედიკამენტები (მაგ.: აკოჰოლის), შეწყვეტა
(I)

ინფექცია მაგ: საშარდე გზების, გულმკერდის, მენინგიტი ან ჭრილობა

(M)
(T)

მეტაბოლური მაგ: ჰიპო/ჰიპერნატრიემია, ჰიპერკალიემია
ტრავმა მაგ: ჰიპოფერფუზია, ცხიმოვანი ემბოლია (მოტეხილობები)
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(O)

ჟანგბადის ნაკლებობა/ჰიპერკარბია

(P)

წნევა (ინტრაკრანიალური) ფსიქიატრიული, ტკივილი, შხამები

სპეციფიკური გამოკვლევები
დელირიუმი ხშირად შეიძლება ადეკვატურად იყოს შეფასებული და იმართოს
სპეციფიკური გამოკვლევების გარეშე. რესურსების ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში,
კვლევები შეიძლება სასარგებლო იყოს. თუმცა, შეუსაბამოა „ყოველი შემთხვევისთვის“ ბრმა
კვლევების ჩატარება. იქ სადაც რესურსები შეზღუდულია, მისაღებია ძირითადი მიზეზების
ემპირიული მკურნალობაც.

შექცევადობა
ზოგიერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ დელირიუმის ეპიზოდების 50% შეიძლება შექცევადი
იყოს, თუმცა შექცევადობა დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორზე. ასაკოვან პაციენტებში
მძიმე კოგნიტური აშლილობებისა და სასიცოცხლო ფუნქციების მძიმე დარღვევების დროს
პროგნოზი ცუდია. არ არსებობს შექცევადობის პროგნოზირების მარტივი გზა. "კვლავაც
გონივრულია დელირიუმის ყველა შემთხვევის, როგორც პოტენციურად შექცევადი
პროცესის, მკურნალობის განხილვა. ამასთან, გასათვალისწინებელია პაციენტების
საჭიროებები, რომლებიც აქტიურად შედიან სიცოცხლის საბოლოო 24-48 საათში, და
როდესაც დელირიუმის რისკ-ფაქტორების შემცირება და კომფორტის ოპტიმალური დონის
მიღწევა მოითხოვს სიფრთხილეს.

სპეციფიკური პალიატიური თერაპია
 საჭიროების შემთვევაში რეჰიდრატაცია (პერორალურად ან ჰიპოდერმოლიზის
გზით)
 შეწყვიტეთ ყველა არაესენციური მედიკამენტი ან შეამცირეთ დოზა. გადაამოწმეთ
ადრე ჭარბი ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების არაკანონიერი მოხმარება
 სცადეთ სტეროიდები ტვინში მეტასტაზებზე ეჭვის დროს.
 თუ
პაციენტის
ზოგადი
მდგომარეობა
კარგია
და
თუ
პაციენტი
დაინტერესებულია მკურნალობით,
შემდგომი ვარიანტია კონფირმაცია
სკანირებით
 სოლიტარული და მისადგომად ადვილი მეტასტაზების არსებობისას
შესაძლებელია ქირურგიული ჩარევა
 ტვინის მთლიანი დასხივება შეიძლება განხილულ იქნას მრავლობითი
მეტასტაზების დროს ძლიერი ტკივილის შესამსუბუქებლად. ტვინის მთლიანი
დასხივება არ აუმჯობესებს გამოსავალს და არ უნდა განიხილებოდეს, თუ
არსებობს მეტასტაზები სხვა ორგანოებში და თუ პაციენტის ზოგადი
მდგომარეობა ცუდია
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 ქიმიოთერაპია უნდა განიხილებოდეს გარკვეული ლიმფომების, ფილტვის
წვრილუჯრედული და ჩანასახოვანი უჯრედების სიმსივნეების დროს
მართეთ ინფექციები თუ პაციენტს არ აღენიშნება მოსალოდნელი სიკვდილის
ნიშნები (24-48 საათის განმავლობაში)
ჰიპერკალცემიისთვის განიხილეთ რეჰიდრატაცია და ბისფოსფონატები

ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
ეს არის განსაკუთრებულად მძიმე პერიოდი ოჯახისთვის. აუხსენით ოჯახს რა ხდება და
რა შეიძლება გაკეთდეს:













მიეცით საშუალება, აგიხსნათ, თუ როგორ ხედავენ პრობლემას და რისი ეშინიათ
ყველაზე მეტად
სთხოვეთ დაგეხმაროთ, რომ კარგად გაიცნოთ მათთვის საყვარელი ადამიანი,
როგორც პიროვნება. ეს დაეხმარება მათ, რომ რეფოკუსირდნენ პაციენტზე და არა
დრამატულ მოვლენაზე
აუხსენით, რომ მათი საყვარელი ადამიანი არ არის შეშლილი - მისი ქცევა არის მისი
ავადმყოფობის შედეგი, რაც გამოწვეულია ტვინის ფუნქციის დროებითი დარღვევით
ჰკითხეთ წინა პერიოდის გონებრივ და ფიზიკურ სტატუსზე
აუხსენით დელირიუმის ბუნება, მისი გამომწვევი მიზეზები და მნიშვნელობა
განიხილეთ მართვის შესაძლო ვარიანტები და სავარაუდო შედეგები
ჰკითხეთ ოჯახის და პაციენტის უპირატესობების შესახებ
მიმოიხილეთ ზრუნვის მიზნები: ზრუნვის, უსაფრთხოების და კომფორტის
საჭიროება
განუმარტეთ ოჯახის და ჯანდაცვის პროფესიონალების როლი
გააცანით სავარაუდო პროგნოზი
მიეცით ოჯახს უფლება, გაგიზიაროთ რაღაც განსაკუთრებული პაციენტის შესახებ.
ეს ხელს შეუწყობს დისკუსიას პოზოტიურ თემაზე.

არაფარმაკოლოგიური ინტერნვენცია
 სიმშვიდე
 რეგულარული ორიენტაცია დროსა და სივრცეში
 ოჯახის წევრების დასწრება. ვიზიტორების შეზღუდვა
 სადაც შესაძლებელია მზრუნველის იდენტიფიცირება და მუდმივი შენარჩუნება
 ნაცნობი პირადი ნივთები ან ფოტოები
 სეირნობა ან მოძრაობითი ვარჯიშები საწოლში
 ღამით შესაბამისი განათება
 დამამშვიდებელი მუსიკა
 ზურგის ნაზი მასაჟი და ჭიქა თბილი რძე საძილე ტაბლეტის ნაცვლად
 შეძლებისდაგვარად ხმაურის შემცირება
 მხედველობისა და სმენის ოპტიმიზაცია (შეამოწმეთ სმენის აპარატი)
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შენიშვნა: ფიზიკურმა შეზღუდვამ შეიძლება გააუარესოს სიტუაცია და მეტი ზიანი
მიაყენოს პაციენტს. ეფექტური დამშვიდება და საჭიროების შემთხვევაში სედაცია
შესაძლებელია შესაბამისი მედიკამენტების ეფექტური დოზით.
პირველი რიგის მკურნალობა
მსუბუქი დელირიუმი აგზნების გარეშე
მედიკამენტი
დოზა
სიხშირე
ჰალოპერიდოლი
0.5 - 2მგ
ყოველ 1 საათში
Haloperidol
პერორალურა საჭიროების შემთხვევაში
(Serenace)
დ (PO)
x3
(შეატყობინეთ ექიმს თუ 3ჯერადი დოზა არ არის
ეფექტური. ეს გვაძლევს
სიტუაციის გაანალიზების
სიგნალს, რათა საჭიროების
შემთხვევაში მოხდეს დოზის
კორექტირება)

კომენტარი
ჩვეულებრივ ეფექტური დოზა არის
0.5 -2მგ/დღეში

შენარჩუნება: წინა დღის სრული
სადღეღამისო დოზა, როგორც
ერთჯერადი სადღეღამისო დოზა
და საჭიროების შემთხვევაში იგივე
დოზირება გამჭოლი უეცარი
სიმპტომებისთვის.
საყურადღებოა:
მედიკამენტები მუდმივად
საჭირო არაა, მაგრამ აგზნება
შესაძლოა მოულოდნელად
განვითარდეს ახალ
(განსხვავებულ) გარემოში და
გასათვალისწინებელია მათი
მიღება ხანმოკლე დროით.

დელიმიუმი მსუბუქი აგზნებით (mild agitation), აგრესიის გარეშე
ჰალოპერიდოლი
Haloperidol
(Serenace)

1-2 მგ კანქვეშ ყოველ 30 წუთში
SC
საჭიროების

შემთხვევაში x3

(შეატყობინეთ ექიმს თუ 3ჯერადი დოზა არ არის
ეფექტური)

ჩვეულებრივ ეფექტური დოზა არის 612მგ /დღეში
მაქსიმალური დოზა - 100მგ/დღეში

შენარჩუნება: წინა დღის სრული
სადღეღამისო დოზა, როგორც
ერთჯერადი ან რადენიმე
მიღებისთვის სადღეღამისო დოზა
და საჭიროების შემთხვევაში იგივე
დოზირება გამჭოლი უეცარი
სიმპტომების დროს.

დელირიუმი აგზნებით, მოუსვენრობით და აგრესიით
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ჰალოპერიდოლი
Haloperidol
(Serenace)

3-5მგ
სუბკუტანურა
დ SC,
ინტრამუსკუ
ლურად IM ან
ინტრა
ვენურად IV

ყოველ 30 წუთში
საჭიროების
შემთხვევაში x3
(შეატყობინეთ ექიმს თუ 3
ჯერადი დოზა არ არის
ეფექტური.)

1200მგ-მდე ინტრავენურად დღეში
იყო უსაფრთხოდ გამოყენებული.
ზოგჯერ შესაძლოა გამოიწვიოს Q-T
ინტერვალის გაგრძელება.
პაციენტი აგრესიული დელირიუმით
საშიშია და მისი დამშვიდება
გადაუდებელ პრიორიტეტს
წარმოადგენს მთელი
პერსონალისთვის (იხ. მეორე რიგის
მედიკამენტები)

შენიშვნა: ბენზოდიაზეპინები, როგორიცაა ლორაზეპამი (Ativan) ან დიაზეპამი (Valium)
არ უნდა იყოს გამოყენებული მარტო, როგორც პირველი რიგის მკურნალობა, რადგან
მათ შეიძლება გამოიწვიონ ცნობიერების დაბინდვის მომატება, ბორძიკი და დაცემა.
თუმცა, ისინი სასარგებლოა ალკოჰოლური აბსტინენციით გამოწვეული დელირიუმის
სედაციის დროს.
ალტერნატიული პირველი რიგის მკურნალობა
მედიკამენტი

დოზა

სიხშირე

კომენტარი

ქლორპრომაზინი
Chlorpromazine
(Largactil)

12,5-50 მგ
პერორალურად
PO, ინტრამუსკულურად
IM ან
ინტრავენურად
IV

ყოველ 2-4 საათში
საჭიროების
შემთხვევაში x3

აწყნარებს
ჰალოპერიდოლზე მეტად.
შეიძლება გამოიწვიოს
წნევის მომატება

(შეატყობინეთ ექიმს თუ 3
დოზა არ არის
ეფექტური.)

მეორე რიგის მკურნალობა (სედაციის საჭიროების შემთხვევაში)
მედიკამენტი

დოზირება

ლორაზეპამი
1-2 მგ
Lorazepam (Ativan) პერორალურად
PO,
სუბლინგვურად
SL ან
ინტრავენურად,
IV
მიდაზოლამი
Midazolam
(Dormicum)

3-5მგ კანქვეშ SC ან
ინტრავენურად IV

სიხშირე

კომენტარი

ყოველ საათში
საჭიროების
შემთხვევაში x3
(შეატყობინეთ ექიმს თუ
3 დოზა არ არის
ეფექტური.)
სწრაფი სედაციისთვის
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1მგ უწყვეტი
კანქვეშა ინფუზია

პრომეთაზინი
Promethazine
(Phenergan)

საათში

50 მგ
8 საათში
პერორალურად
ინტრამუსკულურა
დ ან ინტრავენურად

ეფექტის მიხედვით
განსაზღვრეთ დოზა.
მაქსიმალური დოზა
10მგ/საათში
ძლიერი სედატიური
საშუალებაა, მაგრამ
სასარგებლოა როგორც
ადიუვანტური საშუალება სხვა
მედიკამენტებთან ერთად.

შეფასების და მართვის გადახედვა
 დელირიუმის
შეფასების
მეთოდი
(CAM)
გამოიყენება
დელირიუმის
სკრინინგისთვის, მაგრამ ის არ იძლევა დელირიუმის სიმძიმის, მკურნალობაზე
საპასუხო რეაქციის ან პაციენტის მდგომარეობის გაუარესების შეფასების
საშუალებას.
 ტესტი, რომელიც შედარებით მარტივი და სწრაფია არის „საათის დახატვის ტესტი“
(Clock Drawing Test) (CDT). პირველ რიგში, პაციენტს სთხოვენ დახატოს საათი ყველა
ციფრის მითითებით. შემდეგ პაციენტს შესთავაზეთ დაადოს ხელები საათს, რათა
წაიკითხოს 2:45. ინსტრუქციები შეიძლება განმეორდეს, მაგრამ შემდეგი
მიმართულებები არ არის მითითებული. ნახატის შეფასება ხდება ციფრების სწორი
თანმიმდევრობითა და ინტერვალით, ხელების სწორი განთავსებით. CDT აფასებს
აღქმას, ვიზუალურ-სივრცით შესაძლებლობებს, კონცენტრირებას, ნუმერაციის
ცოდნას, ვიზუალურ მეხსიერებას და აღსრულების ფუნქციას.
 ზრუნვა და რუტინული დაკვირვება არ უნდა იყოს შემაწუხებელი. დელირიუმის
სამართავად გამოყენებული პრეპარატის დოზა შეიძლება შემცირდეს როგორც კი
პაციენტს მოეხსნება აღგზნება. მდგრადი, რეზისტენტული დელირიუმის დროს,
პროპორციული სედაცია შეიძლება გაგრძელდეს პაციენტის სიკვდილამდე.
მართვის ყველა საფეხურზე განიხილეთ ინტერდისციპლინური გუნდის ჩართვა:
დელირიუმის მართვა მოითხოვს კარგად ჩამოყალიბებულ გუნდს. ოჯახი საჭირობს
მხარდაჭერას და მაქსიმალურ ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
რეფერალი შესაბამის სამსახურში
დელირიუმი წარმოადგენს კლინიკური და ეთიკური პრობლემების ერთობლიობას.
თუ დიაგნოზისა და მართვის შესახებ გაურკვევლობის ხარისხი სათანადო მოვლის
მიუხედავად მაინც რჩება, ურჩიეთ რეფერალი უფრო გამოცდილი პალიატიური
მზრუნველობის კლინიკაში.
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2. შფოთვა (Anxiety)
განმარტება
შფოთვა განისაზღვრება, როგორც მღელვარების შეგრძნება და შიში, რომელიც ხასიათდება
ისეთი ფიზიკური სიმპტომებით, როგორიცაა გულისცემის შეგრძნება, ოფლიანობა და
სტრესი. გარკვეულ გარემოებებში, განსაკუთრებით პალიატიური მზრუნველობის
პირობებში, შფოთვა ნორმალურია. შფოთვის სპექტრი მერყეობს "ნორმალური" შფოთვიდან
მუდმივ და მძიმე შფოთვამდე. შფოთვა ხდება პრობლემა, როდესაც მისი ხანგრძლივობა და
სიმძიმე აღემატება ნორმალურ მოლოდინს და ხელს უშლის ნორმალურ ფუნქციონირებას.
შფოთვა შეიძლება იყოს მწვავე ან ქრონიკული.
შფოთვა ხშირია დაავადების ტერმინალურ სტადიაში ისეთი მიზეზების გამო, როგორიცაა
უკონტროლო სიმპტომების, სიკვდილის ან მარტოობის შიში.

შეფასება


შფოთვის სიმპტომები
 ძირითადი მახასიათებლები:
o მუდმივი დაძაბულობა და მოდუნების შეუძლებლობა
o მღელვარება
o განწყობის ვარიაბელობა
o ვერ აკონტროლებს თავს
 ძირითადი სიმპტომები:
o კონცენტრირების ნაკლებობა
o მერყეობა
o უძილობა
o გაღიზიანებადობა
o ოფლიანობა, ტრემორი, გულისრევა
o პანიკური შეტევები



მიზეზების იდენტიფიცირება და სიმძიმის შეფასება
 მძიმეა?
 ხანგრძლივად გრძელდება?
 ალკოჰოლური აბსტინენციაა?
 სიტუაციურია?
 კონკრეტულ შიშთანაა დაკავშირებული?
 ოჯახი შეშფოთებულია?
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შფოთვის მიზეზები პალიატიურ მზრუნველობაში

სიტუაციური

მედიკამენებით
გამოწვეული

ორგანური

დარღვევების
კორექცია

კორტიკოსტეროიდები მწვავე
ტკივილი

სტაციონარის,
ჰოსპისის, ქიმიო და
სხივური თერაპიის
შიში

ნეიროლეფსიური
საშუალებები

ინსომნია

პიროვნების შიდა
სამყაროსთან
დაკავშირებული

ფსიქიატრიული

ფიქრები წარსულზე,
სინანული,
ბრალეულობის და
დანაშაულის
შეგრძნება
ფიქრები
მომავალზე

პანიკის შეტევები

ფობია

ნერვიულობა
ბენზოდიაზეპინი /
დაავადებაზე,
აბსტინენცია
ოჯახზე, ფინანსებზე

დისპნოე

ტკივილის შიში

დეპრესია

დევნის
ჰალუცინაც
იები

გულისრევა

შარდის/განავლის
შეუკავებლობის
შიში

დელირიუმი
(50%-ს
აღენიშნება
შფოთვა)

ჰიპოგლიკემია

ფსიქიკური
აშლილობების შიში

ტვინის
ავთვისებიანი
სიმსივნე

დამოუკიდებლობის
დაკარგვის შიში

მეორადი
ფსიქიკური
დარღვევები

ფიქრები სიკვდილის
შემდეგ ცხოვრებაზე



ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
შფოთვა ნორმალური გრძნობაა პაციენტისთვის, როცა
ის სერიოზული
ავადმყოფობის წინაშე აღმოჩნდება. შფოთვა შეიძლება იყოს დამღლელი და ხელს
გვიშლიდეს პრობლემების მოგვარებაში. ყურადღების კონცენტრირება და
რელაქსაცია ხელს უწყობს შფოთვის კონტროლს. თუ შფოთვა მწვავეა და ხელს
უშლის თქვენს საქმიანობას, მიმართეთ ექიმს.



შექცევადი ფაქტორების მართვა
მართვა მოიცავს პაციენტის შეფასებას ნებისმიერი შექცევადი ფაქტორის კუთხით,
როგორიცაა ტკივილი ან უსაფუძვლო შფოთვა. სტიმულატორებმა, გადაჭარბებულმა
ალკოჰოლმა, ალკოჰოლურმა ან ნარკოტიკულმა აბსტინენციამ შეიძლება გამოიწვიოს
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შფოთვა, რაც საჭიროებს მონიტორინგს.


არაფარმაკოლოგიური ინტერნვენცია
 გამოყავით დრო და შესაძლებლობა, იმისთვის, რომ პაციენტმა გამოხატოს
წუხილი და შეშფოთება. იყავით ღია და გულახდილი პრობლემების განხილვაში.
პრობლემის გადაჭრაში შესაძლოა დაგეხმაროს რელაქსაციის მეთოდები და
სხვადასხვა დამატებითი თერაპიები, ისევე როგორც ჰოსპისის კონტროლირებადი
უსაფრთხო გარემო პროფესიონალეებთან ერთად. პროფესიონალის კონსულტაცია
არის მნიშვნელოვანი ინტერვენცია შფოთის მართვაში;
 მნიშვნელოვანია რომ, პალიატიური მზრუნველობის ჯგუფის ყველა წევრმა
იცოდეს შფოთვის „ინფექციური“ ბუნების შესახებ და თავიდან აიცილონ
პაციენტის ან მისი ოჯახის შეშფოთების გამო მენეჯმენტის უკიდურესი ზომები
 შფოთვა პრობლემაა, ასევე, პალიატიური მზრუნველობის გუნდისთვის. უნდა
შემუშავდეს სტრატეგია გუნდის წევრების მხარდასაჭერად, სადაც შესაძლებელი
იქნება მსგავსი პრობლემების განხილვა და გადაჭრა შეთანხმებულად.



შფოთვის და/ან ტკივილის მართვის ფსიქოლოგიური მეთოდები



ყურადღების
კონცენტრირება

ქცევითი თერაპია

შემოქმედებითი
აქტივობა

შემეცნებითი თერაპია

არტთერაპია

გამოსახულება

რელაქსაცია

მუსიკალური თერაპია

ბიოლოგიური
უკუკავშირი

ფსიქოდინამიკური
თერაპიები

ჰიპნოზი

ფარმაკოლოგიური ინტერნვენცია
ბენზოდიაზეპინები - ძალიან მნიშვნელოვანი მედიკამენტებია, რომლებსაც
ახასიათებთ წამლისმიერი შეჩვევა. მათ, როგორც წესი აქვთ აქვთ უარყოფითი
გამოხმაურება. ბენზოდიაზეპინები იყოფა ორ ჯგუფად: რომლებსაც უპირატესად
აქვთ სედაციური ეფექტი და რომლებსაც უმეტესად ახასიათებთ შფოთვის
საწინააღმდეგო აქტივობა. თუმცა არსებობს შფოთვა/სედაციის სპექტრის
მნიშვნელოვნი გადაფარვაც.
ბენზოდიაზეპინები სასარგებლოა შფოთვითი ციკლის მოსაწესრიგებლად, ძილის
აღსადგენად და ტანჯვის შესამცირებლად, როდესაც პაციენტი გრძნობს, რომ
„კონტროლს კარგავს“. თუმცა ბენზოდიაზეპინები ვერ ჩაანაცვლებენ შფოთვასთან
დაკავშირებული შიშების თაობაზე პაციენტთან საუბრის ეფექტს.

40

ბენზოდიაზეპინები
დიაზეპამი

დოზა

აღწერილობა

1-5 მგ საჭიროების
შესაბამისად,
პერორალურად

დიაზეპამს აქვს ნახევარგამოყოფის ხანგრძლივი
პერიოდი. შესაბამისად, აკუმულირდება და აქვს
სედატიური მოქმედება. მისი მიღება
შესაძლებელია დღეში ერთხელ საღამოს, თუმცა
საწყის ეტაპზე შესაძლებელია მისი მიღება 3-ჯერ
დღეში

ლორაზეპამი

1-2 მგ საჭიროების
შესაბამისად,
პერორალურად ან ენის
ქვეშ

ლორაზეპამი არის ხანმოკლე მოქმედების, სწრაფი
ანქსიოლიტური
და
ნაკლებ
სედატიური
მოქმედების ვიდრე დიაზეპამი. ხანგრძლივი
გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს
დამოკიდებულება

მიდაზოლამი

5-10მგ საჭიროების
შესაბამისად, კანქვეშ

გამოიყენება გადაუდებელი სედაციისთვის.
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა
მედიკამენტებთან ერთად, როგორიცაა მორფინი,
ჰალოპერიდოლი

ბენზოდიაზეპინები

ან15-60 მგ უწყვეტი
კანქვეშა ინფუზია 24
საათის განმავლობაში
ალპრაზოლამი

0,5-2 მგ საჭიროების
შესაბამისად ან 3-ჯერ
დღეში

ახასიათებს ნაკლები სედაცია, შესაბამისად
გამოსადეგია
დღისით
და
დეპრესიასთან
ასოცირებული შფოთვის დროს

ანტიდეპრესანტები
ტრიციკლური
ანტიდეპრესანტები,
როგორიცაა
ამიტრიპტილინი, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას როგორც ტრანკვილიზატორი,
ძირითადად „სუბანტიდეპრესანტული“ დოზებით. სეროტონინის უკუშეწოვის
სელექტიური ინჰიბიტორის (SSRI) ანტიდეპრესანტები, როგორიცაა პაროქსეტინი და
ციტალოპრამი, უფრო ძვირი ალტერნატივაა, მაგრამ აქვთ გაცილებით ნაკლები
გვერდითი ეფექტები. ზრუნვა უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ავიცილოთ
დამამშვიდებელი SSRI, როგორიცაა ფლუოქსეტინი, რომელმაც შესაძლებელია
თავიდანვე გამოიწვიოს შფოთვის მატება.
ანტიფსიქოზური საშუალებები
რისპერიდონი
Risperidone



0.25მგ-დან, დღეში, ორ
მიღებაზე

შესაძლებელია გამოიყენოთ
პაციენტებში, რომლებსაც
შფოთვასთან ერთად
აღენიშნებათ აღგზნება.

ყველა ეტაპზე განიხილეთ რეფერალი სპეცილიზირებულ სამსახურში
შფოთვითი მდგომარეობის სამკურნალოდ შესაძლებელია უფრო შესაფერისი იყოს
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ნეიროლეპტიკები, თუ მას თან ერთვის დეპრესია და ფსიქოზი. ასევე შესაძლებელია
საჭირო გახდეს ფსიქიატირული გუნდის დახმარება
3. დეპრესია
განმარტება
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია დეპრესიას განმარტავს, როგორც ზოგად
ფსიქიკურ აშლილობას, რომელიც გამოიხატება დათრგუნული განწყობით, ინტერესის ან
სიამოვნების დაკარგვით, დანაშაულის ან დაბალი თვითშეფასების გრძნობით, ძილის
დარღვევით ან მადის დაქვეითებით, ენერგიის ნაკლებობითა და ცუდი კონცენტრაციით.
პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ყველა პაციენტი უნდა შეფასდეს დეპრესიის
კუთხით. დეპრესია იწვევს სოციალური ფუნქციების და როლის საგრძნობ შემცირებას,
ვიდრე ეს ხდება ძირითადი დაავადების გამო. დეპრესია ამცირებს ფიზიკურ აქტივობას და
ხშირად ასოცირებულია სიმპტომებთან, რომელთა კონტროლი ძნელია. დეპრესია, ასევე,
მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს პაციენტის ოჯახის წევრებზე და მომვლელებზე.
პაციენტებში დეპრესიის პრევალენტობის მაჩვენებლები განსხვავდება, თუმცა სიმსივნის
დიაგნოზის მქონე პაციენტების სულ მცირე 25%-ში შეიძლება განვითარდეს გუნებაგანწყობის მნიშვნელოვანი დარღვევა.
გარკვეული ტიპის სიმსივნეები ასოცირდება დეპრესიის შემთხვევების ზრდასთან. სპექტრი
მერყეობს მოწყენილობიდან დეპრესიამდე. არსებობს მოსაზრება, რომ დეპრესიის
დიაგნოზი შეიძლება არ დაისვას და პაციენტმა, ისევე როგორც მისმა ოჯახის წევრებმა და
ექიმებმა, ემოციური ნიშნების და სიმპტომების გამოვლენა დააბრალონ ბუნებრივ
მოწყენილობას და პროგრესული ავადმყოფობის ფიზიკურ მახასიათებლებს. სხვა
დამაბნეველი ფაქტორები შეიძლება იყოს პაციენტის მდგომარეობა, გამოხატული შფოთვით
ან პიროვნული თვისებების ნელი გაუარესებით ან ყურადღების გაფანტვით, რომელიც
შეიძლება ასევე შეუმჩნეველი დარჩეს.
დეპრესია აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულ პაციენტებში - გუნება-განწყობის
ცვლილებების გამოვლენა და მკურნალობა მეტად მნიშვნელოვანია შიდსით დაავადებული
პაციენტის კეთილდღეობისათვის. დეპრესია ხშირია, თუმცა ხშირად არ ხდება მისი
დიაგნოსტირება. დეპრესია ხშირად მძიმდება დაავადების სტადიების მიხედვით,
განსაკუთრებით აივ სტატუსის დადგენის შემდეგ.
დეპრესიის რისკ-ფაქტორები:
 დეპრესიის პირადი ან ოჯახური ისტორია
 არსებული სტრესული გარემო
 სოციალური მხარდაჭერის არ არსებობა
 დეპრესია ხშირია ოროფარინგეალური,
ავთვისებიანი სიმსივნეების დროს.

პანკრეასის,

ძუძუსა

და

ფილტვის

42

შეფასება
ფიზიკური სიმპტომები, რომლებიც ხშირად ასოცირდება დეპრესიასთან, ასევე არის
ძირითადი დაავადების მახასიათებელი, შესაბამისად, ნაკლებ გვეხმარება დიაგნოზის
დადგენაში. ესენია:
 წონის/მადის ცვლილება
 უძილობა
 ენერგიის დაქვეითება
 დაღლილობა
 ფსიქომოტორული შეფერხება
 ლიბიდოს დაკარგვა
ეს ბიოლოგიური მახასიათებლები არ არის სანდო, განსაკუთრებით პაციენტებში
დაავადების გვიან სტადიაზე. მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ფსიქოლოგიურ და ქცევით
თვისებებს.


დეპრესიის სიმპტომები პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პაციენტებში:
 უიმედობა, დანაშაული, უსარგებლობა
 სოციალური გარიყულობა. სიამოვნების დაკარგვა ყოველდღიურ საქმიანობაში
 ადრეული სიკვდილის სურვილი (ან სუიციდური ფიქრები)
 დადებითი პასუხი კითხვაზე „დეპრესიაში ხართ?"



დეპრესიის ატიპიური გამოვლენა (პალიატიური მზრუნველობის პირობებში)
 გაღიზიანება
 მღელვარება
 შფოთვა
 ისტერიული ქცევა
 ჰიპოქონდრიული სინდრომი
 ფსიქოზური თავისებურებები (ილუზიები, პარანოია) დეპრესიული განწყობით



შეფასების ინსტუმენტები
 პირველად ჯანდაცვაში PHQ-9 (პაციენტის ჯანმრთელობის კითხვარი)
გამოიყენება როგორც სკრინინგის ინსტრუმენტი
 HADS (საავადმყოფოს შფოთვის და დეპრესიის შკალა) და BECKS (დეპრესიის
აღწერა ხშირად გამოიყენება პალიატიურ მზრუნველობაში, თუმცაღა არ არის
დამაკმაყოფილებელი, რადგან ისინი დამოკიდებული არიან ფიზიკურ
სიმპტომებზე
 ედინბურგის დეპრესიის მოკლე შკალა

ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
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ინფორმირება და სწორი ახსნა-განმარტება, როგორც ყოველთვის პალიატიური
მზრუნველობის პაციენტებისათვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის მეტად
მნიშვნელოვანია.
აუხსენით დეპრესიის მიზეზი,
სიმპტომები და ნიშნები,
მკურნალობის ვარიანტები. როდესაც საყვარელ ადამიანს დეპრესია ემართება, ამან
შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი სტრესი და ტვირთი ოჯახზე, აქედან
გამომდინარე მათ უნდა შესთავაზოთ კონსულტაციები და მხარდაჭერა. პაციენტებმა
და მისმა ოჯახის წევრებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ მძიმე ავადმყოფობით
დაავადებულ პაციენტებში დეპრესია ემორჩილება მკურნალობას და არ უნდა იქნას
მიღებული ეს მდგომარეობა, როგორც "ნორმალური". არ არის სწორი, რომ
აღნიშნული
სიმპტომები
უბრალოდ
"გასაგები"
რეაქციაა
სიტუაციასთან
დაკავშირებით.
შეძლებისდაგვარად გამოასწორეთ შექცევადი ფაქტორები
დარწმუნდით, რომ დეპრესიის გამომწვევი შექცევადი ფაქტორები, როგორიცაა
არასასიამოვნო ფიზიკური ფაქტორები აღმოფხვრილია. ტკივილის ადექვატურმა
კონტროლმა შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს დეპრესიული სიმპტომები.
არაფარმაკოლოგიური ინტერნვენცია
 ადეკვატური ემოციური მხარდაჭერა და კონსულტირება, რათა შიში დაძლეულ
იქნას. მსუბუქი დეპრესიის დროს, ფსიქოლოგიური მხარადჭერა შეიძლება
ეფექტური იყოს.
 სულიერი უბედურება შეიძლება იყოს დეპრესიის კომპონენტი, ან მისგან
დამოუკიდებელი.
 საჭიროების შემთხვევაში ურჩიეთ ფსიქოთერაპია ან შემეცნებითი ქცევითი
თერაპია.
ფარმაკოლოგიური ინტერნვენცია
ანტიდეპრესანტებს შორის ეფექტურობის კუთხით მცირე განსხვავებაა.
განიხილეთ გვერდითი მოვლენები და ნებისმიერი თანმხლები დაავადება.
შეამოწმეთ ასევე წამლების ურთიერთქმედება.
მიმდინარე ან ადრე გამოყენებული ეფექტური ანტიდეპრესანტი უნდა იქნას
გამოყენებული, თუ არ არის უკუჩვენება.

დეპრესიის მკურნალობა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სიცოცხლის ხარისხს და
ისევე ეფექტურია პალიატიური მზრუნველობის დროს, როგორც სხვა სიტუაციებში.
ანტიდეპრესანტები
–
ანტიდეპრესანტების
ეფექტურობაზე
ტერმინალურ
პაციენტებში მტკიცებულებები მწირია. თუმცა, არის მტკიცებულება, რომელიც
აჩვენებს, რომ დეპრესიის მკურნალობის გარეშე დატოვება ხშირია და პაციენტებს არ
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უწერენ ანტიდეპრესანტებს ცხოვრების ბოლო 6 კვირის განმავლობაში. უფრო მეტიც,
ფსიქოსტიმულატორები
იშვიათად
გამოიყენება
ტერმინალურ
სტადიაზე,
გარკვეული სარგებელის არსებობის მიუხედავად.
ტრიციკლური ანტიდეპრესიული საშუალებები. მაგ.:

ამიტრიპტილინი

10-150 მგ ღამეში

იმიპრამინი
ლოფეპრამინი

10-150 მგ დღეში
70-210 მგ დღეში

ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების მიღება, დეპრესიის შემცირების მიზნით,
შესაძლებელია რამდენიმე კვირის განმალობაში. ამიტრიპტილინს აქვს უფრო
ძლიერი სედაციური ეფექტი ვიდრე იმიპრამინს და ლოფეპრამინს. ყველა მათგანს
აქვს მეტ-ნაკლებად გამოხატული ანტიმუსკარინული (antimuscarinic) თვისებები და
შეიძლება ასოცირდებოდეს ისეთ სიმპტომებთან, როგორიცაა ჰიპოტენზია, მშრალი
პირი და შარდვასთან დაკავშირებული სირთულეები (difficulty in micturition).
დოზები შეიძლება თანდათან გაიზარდოს, არასასურველი გვერდითი ეფექტების
თავიდან აცილების მიზნით.
სეროტონინის უკუშეწოვის სელექტიური ინჰიბიტორები (SSRIs). მაგ.:
პაროქსეტანი

20 მგ mane

ფლუოქსეტინი
ციტალოპრამი

20 მგ mane
20 მგ mane

ამ
მედიკამენტებს
აქვს
ნაკლებ
სედატიური
ეფექტი
ტრიციკლურ
ანტიდეპრესანტებთან შედარებით, მცირე ანტიმუსკარინული ეფექტი (antimuscarinic
effects), დაბალი კარდიოტოქსიკურობა და შესაძლოა მოქმედების უფრო სწრაფი
დასაწყისი ვიდრე ტრიციკლურ ანტიდეპრესიულ საშუალებებს. საჭმლის
მომნელებელი სისტემის მხრივ გვერდითი მოვლენები, როგორიცაა გულისრევა,
დოზასთან არის დაკავშირებული. ფლუოქსეტინი სიფრთხილით უნდა იქნას
გამოყენებული, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს მოუსვენრობა და შფოთვა. არსებობს
გარკვეული მტკიცებულება ასპირინთან ან NSAIDS კომბინაციაში გამოყენებისას კუჭნაწლავის სისხლდენის შემთხვევების მატების თაობაზე.

სეროტონინის და ნორადრენალინის უკუშეწოვის ინჰიბიტორები (SNRIs)
მაგ.: ვენლაფაქსინი 37,5 მგ ორჯერ დღეში. შესაძლოა დოზა გაიზარდოს და
დაინიშნოს 75 მგ-მდე ორჯერ დღეში.
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ვენლაფაქსინს აქვს ნაკლები გვერდითი მოვლენები ვიდრე სეროტონინის
უკუშეწოვის სელექტიურ ინჰიბიტორებს (SSRIs). უპირატესობა ენიჭება ნელი
შეწოვის კაფსულებს (75 მგ და 150 მგ მიიღება დღეში ერთხელ)
ნორადრენერგული და სპეციფიკური სეროტონინერგული აგენტები (NaSSA)
მაგ.: მირტაზაპინი - 15-45 მგ ღამეში (nocte)
ადიუვანტური/მეორე რიგის მკურნალობა
სხვა აგენტები
კორტიკოსტეროიდები. მაგ.

დექსამეტაზონი 2-4 მგ დღეში

ფსიქოსტიმულატორები Psychostimulants მაგ.

მეთიფენიდატი 10 მგ-დან დღეში

სულპირიდი Sulpiride

150-300 მგ 3-ჯერ დღეში

სიცოცხლის დასასრულს, როდესაც პაციენტს აქვს მხოლოდ რამდენიმე კვირის
პროგნოზი, შეიძლება უფრო მიზანშეწონილი იყოს ფსიქოსტიმულატორების ან
კორტიკოსტეროიდების დაბალი დოზის დანიშვნა, შემეცნებითი ფუნქციის
გაზრდისა და პაციენტის განწყობის ამაღლების მიზნით. სულპირიდს არ აქვს
შენელებული ეფექტი, როგორც სხვა ანტიდეპრესანტებს, ამდენად, ის შეიძლება
გამოყენებული იყოს, როდესაც პროგნოზი შეზღუდულია.
ეს აგენტები, ასევე შეიძლება გამოყენებულ
ანტიდეპრესანტული პრეპარატების ამოქმედებამდე.

იქნას

რამდენიმე

კვირით,

ანტიდეპრესანტების დანიშვნის დროს გაითვალისწინეთ - “დაიწყე ნელა, იარე ნელა”
არ შეიძლება ანტიდეპრესანტების შეწყვეტა მოულოდნელად, თუ ეს საერთოდ
შესაძლებელია. დოზის შემცირება უნდა მოხდეს ნელ ნელა.

რეფერალი შესაბამის სამსახურში
პაციენტები მწვავე, გახანგრძლივებული ან რეზისტენტული დეპრესიით და / ან
სუიციდური იდეებით იშვიათია. აღნიშნული პაციენტები საჭიროებენ რეფერალს
ფსიქიატრთან შეფასებისა და მკურნალობისათვის.

4. უძილობა
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განმარტება
ინსომნია ეს არის - ჩაძინების ან საკმარისი დროის განმავლობაში ძილის უუნარობა.

შეფასება
მნიშვნელოვანია სრული ანამნეზის შეკრება პაციენტის ძილის რეჟიმზე ამჟამად და ადრე,
პრობლემების დაწყებამდე.
განსაზღვრეთ:





პაციენტის შეხედულება უძილობაზე და მისი მოლოდინები;
ყველა შესაძლო მედიკამენტი, რომელსაც პაციენტი იღებს და რომელიც შეიძლება
იწვევდეს უძილობას;
შესაძლო ემოციური სტრესი, რაც შეიძლება უძილობას იწვევდეს;
შესაძლო სიმპტომები, როგორიცაა ტკივილი, რაც შეიძლება იწვევდეს უძილობას.

ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის




აუხსენით უძილობის გამომწვევი შესაძლო მიზეზები;
დაარწმუნეთ პაციენტი და მისი ოჯახის წევრები, რომ მდგომარეობა სერიოზულია;
განიხილეთ უძილობის მართვის შესაძლო ვარიანტები პაციენტთან და მისი ოჯახის
წევრებთან ერთად.

შეძლებისდაგვარად გამოასწორეთ შექცევადი ფაქტორები:



პირველადი მდგომარეობის იდენტიფიცირება და მკურნალობა; მაგ.: ტკივილი;
დარღვევების და ხმაურის აღმოფხვრა.

სპეციფიკური პალიატიური თერაპია



უმკურნალეთ უძილობას ჰოლისტიკური მიდგომით;
განიხილეთ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სულიერი მიზეზები და მართვის
ვარიანტები.

არაფარმაკოლოგიური ინტერნვენცია







საღამოობით ალკოჰოლის და მატსიმულირებელი საშუალებების მიღებისგან თავის
შეკავება;
მოსვენების მეთოდები;
მასაჟი;
თბილი რძე / მცენარეული ჩაი საღამოობით;
შემეცნებითი- ქცევითი თერაპია;
კუნთების პროგრესული რელაქსაციური თერაპია;
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ბიოლოგიური უკუკავშირი;
ჰიპნოთერაპია;
ძილის ჰიგიენა.

პირველი რიგის მკურნალობა
ბენზოდიაზეპინები წარმატებულად გამოიყენება მოკლევადიანი უძილობის დროს, მაგრამ
არ არსებობს სისტემური კვლევები პალიატიური მზრუნველობის დროს მათი ხანგრძლივი
დროით გამოყენებაზე.
 ნიტრაზეპამი - 5-10 მგ ღამეში (nocte)
 ოქსაზეპამი - 10- 15 მგ ღამეში (nocte)
შეფასების და მართვის გადახედვა



შეაფასეთ მკურნალობა პირველი ღამის შემდეგ და შესაბამისად დააკორექტირეთ
მკურნალობა;
ურჩიეთ პაციენტს, ინფორმაცია მიაწოდოს სამედიცინო გუნდს, თუკი მკურნალობა
არ არის ეფექტური.

მართვის ყველა საფეხურზე გაითვალისწინეთ:


მულტიდისციპლინური გუნდის ჩართვა
 უძილობის მართვა პალიატიური მზრუნველობის დროს საჭიროებს ჰოლისტიკურ
მიდგომას და მნიშვნელოვანია მულტიდისციპლინური გუნდის მონაწილეობა;
 უძილობას აქვს დიდი ფსიქოლოგიური ფონი, რომელიც საჭიროებს შესწავლას და
მკურნალობის ოპტიმალური ვარინტების გამოყენებას.
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5. კონვულსიები

განმარტება: კუნთების უნებლიე შეკუმშვა, რომელიც იწვევს სხეულის და კიდურების
უნებლიე მოძრაობებსა და კრუნჩხვებს
შეაფასეთ:













შეტევების ხანგრძლივობა და სიმძიმე
ვითარება შეტევამდე
კრუნჩხვის საწყისი წერტილი
პროცესში ჩართული სხეულის ნაწილები
პროცესში ჩართული სხეულის ნაწილების მოძრაობის ტიპი
თვალის გუგის ზომა და ცვლილებები
ავტომატიზმის არსებობა
ცნობიერების ცვლილება
შარდის და განავლის შეუკავებლობა
შეტევის შემდეგ ნებისმიერი ნარჩენი სიმპტომი: დამბლა ან სისუსტე, საუბრის
უუნარობა, დაბნეულობა, ძილი და სხვა
შეტევის დასრულების შემდეგ შეამოწმეთ სისხლის წნევა, პულსი, სუნთქვა და
ტემპერატურა
აიღეთ სისხლის ნიმუში მეტაბოლური დარღვევების და ქიმიური დისბალანსის
აღმოფხვრის მიზნით, რაც შესაძლოა კრუნჩხვამ გამოიწვიოს.

ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
კრუნჩხვა იწვევს პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრების ტრავმირებას. დაამშვიდეთ ისინი,
შეუქმენით პაციენტს შეძლებისდაგვარად კომფორტული პირობები და შეინარჩუნეთ მისი
ღირსება. აუხსენით:
 რა მოხდა
 შესაძლო გამომწვევი მიზეზები
 დაუყოვნებელი და გრძელვადიანი მართვა
მართეთ შექცევადი ფაქტორები




არსებობის შემთხვევაში მართეთ პირექსია
მართეთ ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რომელსაც შეუძლია კონვულსიის
გამოწვევა.
თუ მიზეზს წარმოადგენს თავის ტვინის სიმსივნე, განიხილეთ სტეროიდებით
მკურნალობა სიმსივნის გარშემო ანთებითი პროცესის შემცირების მიზნით, რამაც
შეიძლება შეამციროს შეტევები. ასევე განიხილეთ პალიატიური სხივური და/ან
ქიმიოთერაპია სიმსივნის შემცირების მიზნით რაც ასევე შეამცირებს შეტევების
რაოდენობას
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სპეციფიკური პალიატიური თერაპია
თუ პაციენტის მდგომარეობა უახლოეს პერიოდში გახდება ტერმინალური, სედაცია
შეიძლება იყოს შესაბამისი, სტრესისა და დისკომფორტის შემცირებისთვის.
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია



სასუნთქი გზების გათავისუფლება
მოათავსეთ პაციენტი ხელსაყრელ პოზიციაში და უზრუნველყავით ტრავმისგან
უსაფრთხო გარემო.

პირველი რიგის მკურნალობა


დიაზეპამი 10 მგ რექტალურად PR (გაიმეორეთ 15 და 30 წუთის შემდეგ საჭიროების
შემთხვევაში)
ან



ლორაზეპამი 2-4 მგ სუბლინგვურად SL, სუბკუტანურად SC ან ინტრავენურად IV
(გაიმეორეთ 15 და 30 წუთის შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში)
ან



მიდაზოლამი 5-10 მგ სუბკუტანურად SC ან ინტრავენურად IV (გაიმეორეთ
წუთის შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში)

15

ადიუვანტური/მეორე რიგის მედიკამენტები


განიხილეთ დიაზეპამის ან მიდაზოლამის დოზის გაორმაგება
ან



ფენობარბიტალი 100-200 მგ სუბკუტანურად SC ან ინტრავენურად IV
(ინტრავენურად ნელა 30 წუთის განმავლობაში ფიზიოლოგიური ხსნარის 100მლ-თან
ერთად). საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ. მიყევით 100მგ სუბკუტანურად 3-ჯერ
დღეში.

კრუნჩხვის პროფილაქტიკა
დამტკიცებულია ანტიკონვულსანტებით კრუნჩხვის პროფილაქტიკის შედეგი პაციენტებში
ავთვისებიანი მელანომით ან სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეებით გამოწვეული მეტასტაზებით
ტვინში, რომელთაც ადრე ჰქონდათ კრუნჩხვა.
 ანტიკონვულსანტები (კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები):
 ფენიტოინი 300მგ პერორალურად და შემდეგ 100-200მგ პერორალურად სამჯერ
დღეში
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 კარბამაზეპინი 100 მგ პერორალურად ორჯერ დღეში
 ვალპროის მჟავა (Valproate) 200მგ პერორალურად ორჯერ დღეში
 შესაძლოა სიტუაციის შესაბამისად სხვა ანტიკონვულსანტების გამოყენება
 გახსოვდეთ მედიკამენტების ურთიერთქმედება!
კორტიკოსტეროიდები სასარგებლოა ტვინში მეტასტაზების დროს განვითარებული
კრუნჩხვების პროფილაქტიკისა და მკურნალობისთვის - ამცირებს სიმსივნური მასის
გარშემო შეშუპებას. აკონტროლეთ კორტიკოსტეროიდების დოზა და მიღების
ხანგძლივობა, განსაკუთრებით თუ ის 4 კვირაზე მეტ ხანს გამოიყენება.
ტვინში მეტასტაზური დაავადების მქონე პაციენტებში კრუნჩხვის პრევენციისთვის
შესაძლოა სხივური თერაპიის გამოყენება.
ოპიოიდების როტაცია. ოპიოიდები იშვიათად იწვევს კრუნჩხვას, თუმცა არის
გამონაკლისები. სხვა ოპიოიდზე გადართვა შესაძლოა იყოს სასარგებლო.

შეფასების და მართვის გადახედვა
რეგულარული შეფასება აუცილებელია ოპტიმალური მართვის უზრუნველსაყოფად
მართვის ყველა ეტაპზე განიხილეთ
ინტერდისციპლინური ჯგუფის ჩართვა
ისევე როგორც ზოგადად პალიატიურ მზრუნველობაში, პაციენტი, რომელსაც აღენიშნება
კრუნჩხვა, საუკეთესოდ იმართება ინტერდისციპლინური მიდგომით. საჭიროა ფიზიკური,
ფსიქოსოციალური და სულიერი კომპონენტების მართვა. უნდა ჩაერთოს - ექიმი,
ფარმაცევტი, მედდა, სოციალური მუშაკი და / ან ფსიქოლოგი და სასულიერო პირი. თუ
ნარჩენი ფიზიკური ან ნევროლოგიური სიმპტომები გრძელდება, ასევე, საჭიროა
ოკუპაციური ან ფიზიკური თერაპევტის ჩართვა.
რეფერალი შესაბამის სამსახურში
პაციენტის სურვილის და დაავადების სტადიის გათვალისწინებით, შესაძლოა
მიზანშეწონილად ჩაითვალოს ნევროლოგთან რეფერალი შემდგომი გამოკვლევისა და
მართვისთვის.
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6.3. საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის აშლილობის სიმპტომების მართვა
(დისფაგია, გულისრევა და ღებინება, ნაწლავთა გაუვალობა, ასციტი, დიარეა,
ყაბზობა)
გასტროინტესტინალური სიმპტომები აღენიშნება დაავადების პალიატიურ ფაზაში მყოფი
პაციენტების დიდ ნაწილს, შესაბამისად მათი მართვა მნიშვნელოვანია პალიატიურ
მზრუნველობაში. აღნიშნულ სიმპტომებს იწვევს თვითონ დაავადება ან ვითარდება
როგორც დაავადების მკურნალობის გვერდითი მოვლენები. დისფაგია, გულისრევა და
ღებინება, ნაწლავთა გაუვალობა, ასციტი, დიარეა ან ყაბზობა შეიძლება იყოს
პაციენტისთვის ძალიან შემაწუხებელი და რთულად სამართავი სიმპტომებები დაავადების
შორსწასული ფორმების დროს. იმისათვის, რომ პალიატიურ მზრუნველობაში მყოფმა
პაციენტებმა დარჩენილი სიცოცხლე მაქსიმალურად კომფორტულად გაატარონ,
აუცილებელია ამ სიმპტომების შეფასება და მართვა.

დისფაგია
განმარტება
დისფაგია ეწოდება ყლაპვის გაძნელებას, რომელიც ტიპიურად კლასიფიცირდება როგორც
ოროფარინგეალური ან ეზოფაგური.
ოროფარინგეალურ დისფაგიას ახასიათებს ყლაპვის დაწყების გაძნელება, რასაც ახლავს
ხახაში ნარჩენი საკვების არსებობის შეგრძნება.
ეზოფაგური დისფაგია არის ყლაპვის გაძნელება მისი დაწყებიდან რამდენიმე წამში, რასაც
ახლავს საყლაპავში საკვების გაჩხერის შეგრძნება.
ოდინოფაგია არის ტკივილის შეგრძნება ყლაპვის პროცესში.
გავრცელება

ყლაპვის გაძნელება წარმოადგენს ბუნებრივ პროცესს, რომელიც ვითარდება სიცოცხლის
დასასრულს, მიუხედავად ეტიოლოგიისა. დადგენილია, რომ დისფაგია აღენიშნება
გერიატრიული პოპულაციის 10-15%-ს. ოროფარინგეალური დისფაგიის პრევალენტობა
დემენციის
მქონე
პაციენტებში
93%-ს
აღწევს.
მაღალი
რისკის
ჯგუფებია
კარდიოვასკულარული დაავადებების მქონე პაციენტები (25-40%), პარკინსონის
დაავადების მქონე პაციენტები (50-80%) და მრავლობითი სკლეროზის მქონე პაციენტები
(34%). საყლაპავის სიმსივნის მქონე პაციენტების 70%-ს აღენიშნება დისფაგია დიაგნოზის
დადასტურების დროს.
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გამოვლინებები
- საკვების გაჩხერის შეგრძნება საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილში
(ყელიდან საყლაპავის დისტალურ ნაწილამდე);
- ხველა ან დახრჩობის შეგრძნება საკვების ან სითხის მიღების დროს;
- გაძლიერებული ნერწყვდენა;
- რეგურგიტაცია;
- ასპირაცია;
- წონაში დაკლება;
- დეჰიდრატაცია.
დისფაგიასთან დაკავშირებული პრობლემები
ყლაპვის გაძნელება აუარესებს სიცოცხლის ხარისხს, იწვევს სოციალურ იზოლაციას,
ფრუსტრაციას და შიშს პაციენტებში.
დისფაგია წარმოადგენს ასპირაციის და
რესპირატორული გართულებების, ასევე, მალნუტრიციის და დეჰიდრატაციის მთავარ
რისკის ფაქტორს. ასპირაციამ შეიძლება გამოიწვიოს პნევმონია, ცხელება, დისკომფორტი,
სუნთქვის გახშირება და იშვიათად - სიკვდილი.
გამომწვევი მიზეზები
- პირის ღრუს პრობლემები
პირის სიმშრალე, სხივური თერაპიით გამოწვეული მუკოზიტი, კანდიდოზი, ჰერპესი,
პირის ღრუს დაწყლულება
- ინფექცია
კანდიდოზი, მარტივი ჰერპესის ვირუსით ინფექცია, ციტომეგალოვირუსული ინფექცია,
ფარინგეალური აბსცესი
- ანთება
რეფლუქსი, სხივური თერაპიით გამოწვეული მუკოზიტი, არასტეროიდული ანთების
საწინააღმდეგო საშუალებები
- ობსტრუქციული
ოროფარინგეალური ავთვისებიანი სიმსივნეები, გადიდებული ფარისებრი ჯირკვალი,
ზენკერის
დივერტიკული,
ავთვისებიანი
ლიმფადენოპათია,
ქირურგიული
რეზექციით/სხივური
თერაპიით
გამოწვეული
სტრუქტურული
ცვლილებები,
საყლაპავის ან კუჭის სიმსივნეები, ბრონქული კარცინომა, შუასაყრის მოცულობითი
წარმონაქმნები, რეფლუქსით გამოწვეული საყლაპავის სტრიქტურა, უცხო სხეული
- ნევროლოგიური
ტვინის ღეროს სიმსივნეები, ბულბალური პოლიომიელიტი, ამიოტროფული
ლატერალური სკლეროზი, მოტორული ნეირონული დაავადება, გაფანტული სკლეროზი,
ჰანტინგტონის ქორეა, ცერებროვასკულარული დაავადებები, პარკინსონის დაავადება,
ნეიროპათია (დიაბეტური, ალკოჰოლური, კახექსიური), დემენცია
- ნეირომუსკულური
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აქალაზია, საყლაპავის სპაზმი, სკლეროდერმა, სისტემური წითელი მგლურა,
რევმატოიდული ართრიტი, ნაწლავის ანთებითი დაავადება
- მიოპათიური
პოლიმიოზიტი, დერმატომიოზიტი, კუნთოვანი დისტროფია, მიასთენია გრავის,
თიროიდული მიოპათია
- იატროგენული
მედიკამენტები, თავის და კისრის სხივური თერაპია, თავის და კისრის ქირურგიული
პროცედურები
- ფსიქოგენური

დისფაგიის მართვა
 დისფაგიის მართვის სტრატეგიის განსაზღვრის დროს აწონ-დაწონეთ სავარაუდო
ინტერვენციის რისკი და სარგებელი;
 გაითვალისწინეთ, რომ ინტერვენციის მიზანია პაციენტისთვის რისკის და
დისკომფორტის შემცირება, ასევე სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;
 გამოასწორეთ შექცევადი ფაქტორები: უმკურნალეთ კანდიდოზს ან ინფექციას,
შეწყვიტეთ
არასტეროიდული
ანთების
საწინააღმდეგო
საშუალებები
მედიკამენტოზური ეზოფაგიტის/გასტრიტის შემთხვევაში;
 პაციენტის ოჯახის წევრებს მიეცით ახსნა-განმარტები: პაციენტისთვის საკვების
მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახისათვის და ზრუნვის განუყოფელი
ნაწილია. თუ პაციენტს არ შეუძლია საკვების მიღება, ან უარს ამბობს ჭამაზე, ეს
ხდება ოჯახის წევრების შფოთვის საგანი. აუხსენით ოჯახის წევრებს ყლაპვის
გაძნელების გამომწვევი მიზეზები და ის, რომ სიცოცხლის დასასრულს კვების
სურვილი და საჭიროება მცირდება;
 არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
 კვებასთან დაკავშირებული რჩევები
- რეკომენდირებულია რბილი საკვები
- გამოიყენეთ საკვების გამათხიერებელი მოწყობილობა/ბლენდერი
- წვნიანს დაამატეთ ნაღები (კალორიების მაღალი შემცველობა)
-

ზოგადი რჩევები საკვების მიწოდების შესახებ: ხშირი და მცირე
ულუფები (დაუშვებელია საკვების დიდი რაოდენობით მიღება
ერთ ჯერზე)

 საყლაპავის ავთვისებიანი სტრიქტურების პალიატიური თერაპია
დილატაციის, სტენტირების და დამხმარე სხივური თერაპიის ან
ბრაქითერაპიის კომბინირებით
 კვების ალტერნატიულ მეთოდად პერკუტანული ენდოსკოპური
გასტროსტომიის

გამოყენება,

რაც

დამოკიდებულია

პაციენტის
54

ჯანმრთელობასა და ზოგად მდგომარეობაზე, ასევე პაციენტის და
ოჯახის თანხმობაზე




-

-

 მედიკამენტების ადმინისტრირების ადაპტაცია (თუ პაციენტს არ
შეუძლია მედიკამენტის გადაყლაპვა, ადმინისტრირება უნდა მოხდეს
ალტერნატიული გზით, მაგ., ტრანსდერმულად, პარენტერალურად,
რექტალურად, ინტრანაზალურად)
 შეძლებისდაგვარად იმ მედიკამენტებისგან თავის არიდება, რომლებიც
ხელს უწყობს ან იწვევს ყლაპვის გაძნელებას
 პირის ღრუს მუდმივი მოვლა
 სხეულის პოზიციონირება
 გარემოს ადაპტაცია
ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
პირველი რიგის მედიკამენტები: დაავადების სპეციფიკური მკურნალობის
გარდა (მაგ., ინფექციების კონტროლი), არ არსებობს დისფაგიის სამკურნალო
პირველი რიგის მედიკამენტები.
მეორე რიგის მედიკამენტები: დექსამეთაზონის საცდელი კურსი (4-8 მგ/24
საათში), თუ დისფაგიას ამძიმებს სიმსივნის გარშემო არსებული შეშუპება.
პაციენტის და მისი ოჯახის წევრების განათლება
პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებს აუხსენით საკვების მიწოდების სხვადასხვა
მეთოდების სარგებელი და რისკი;
პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებს აუხსენით ასპირაციული პნევმონიის რისკი და
გართულებები;
პაციენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე დასაბუთებულად შეარჩიეთ დიეტა,
საკვების მოდიფიკაციის და ადმინისტრირების ტექნიკა და დეტალურად აუხსენით
პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებს;
რეკომენდაცია გაუწიეთ შენელებულ კვებას მცირე ულუფებით;
ხაზი გაუსვით გარემოებას, რომ სიცოცხლის ბოლო დღეებში პაციენტს დავუწესოთ
მინიმალური შეზღუდვები კვებასთან დაკავშირებით.

გულისრევა და ღებინება
განმარტება
გულისრევა არის ღებინების სურვილის უსიამოვნო შეგრძნება, რომელიც აღინიშნება
იზოლირებულად ან სხვა გასტროინტესტინალურ სიმპტომებთან (მაგ. ღებინება) და/ან
ავტონომიურ სიმპტომებთან (მაგ., სიფერმკრთალე, ცივი ოფლი, ნერწყვდენა, ტაქიკარდია
და შიში) ერთად.
ღებინება არის კუჭის შიგთავსის მძლავრი გამოდევნა პირიდან ან ცხვირიდან.
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გულზიდვა ვითარდება დიაფრაგმის და მუცლის კუნთების რიტმული სპაზმური
შეკუმშვის შედეგად. ეს არის ღებინების ძალისხმევა, რომლის დროსაც ვერ ხერხდება კუჭის
შიგთავსის გამოდევნა. ზოგადად, გულისრევა წინ უძღვის ღებინებას და გულზიდვა
სრულდება ღებინებით.
გავრცელება
ტერმინალური დაავადებების მქონე პაციენტების თითქმის 60% უჩივის გულისრევის
შეგრძნებას და დაახლოებით 30%-ს აღენიშნება ღებინება.

დაკავშირებული პრობლემები
გულისრევა და ღებინება ძალიან შემაწუხებელია როგორც პაციენტისთვის, ისე მისი ოჯახის
წევრებისთვის. გულისრევა და ღებინება აუარესებს პაციენტის სიცოცხლის ხარისხს, ასევე,
ხელს უშლის აქტიურ მკურნალობას, როგორიცაა ქიმიოთერაპია.
მექანიზმი
გულისრევას და ღებინებას განაპირობებს სამი პათფიზიოლოგიური მექანიზმი:
მექანიკური - გასტრალური სტაზი, ნაწლავის ობსტრუქცია, ძლიერი ხველა,
მედიკამენტების
მოქმედება
კუჭნაწლავის
ტრაქტზე,
გასტრიტი,
ასციტი
(ინტრააბდომინალური წნევის მომატება), ქირურგიული ჩარევა (მაგ., გასტრექტომია, დიდი
ზომის სიმსივნის რეზექცია), ყაბზობა;
ტოქსიკური (ქემორეცეპტორული ტრიგერ ზონა) - მედიკამენტები, ქიმიოთერაპია,
ინფექცია, თირკმლის უკმარისობა, ჰიპერკალციემია, ჰიპონატრიემია, სიმსივნის დაშლის
შედეგად წარმოქმნილი ტოქსინები;
ცენტრალური (ღებინების ცენტრი) - თავის ტვინის მეტასტაზები და ქალასშიდა წნევის
მომატება, შფოთვა, ტკივილი, სხივური თერაპია, ვაგუსური სტიმულაცია (კუჭნაწლავის
ტრაქტის მექანიკური და ქიმიური რეცეპტორები, სენსორული სტიმული, მაგ., ყნოსვა,
მხედველობა)
ღებინების პროცესის და ამ პროცესში ჩართული მთავარი ნეიროტრანსმიტერების ცოდნა
მნიშვნელოვანია, რადგან ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტები ძირითადად
წარმოადგენენ ნეიროტრანსმიტერების მაბლოკირებელ აგენტებს. ისინი მოქმედებენ
სხვადასხვა რეცეპტორულ უბნებზე და შესაბამისად მკურნალობენ ღებინების
განსხვავებულ მიზეზებს. ღებინებაში მონაწილეობს მრავალი ნეირორეცეპტორი, მათ
შორის,
ჰისტამინის,
მუსკარინული
ქოლინერგული,
5-ჰიდროქსიტრიპტამინის,
აცეტილქოლინის და დოპამინის რეცეპტორები, რომლებიც გვხვდება თავის ტვინში:
ქემორეცეპტორულ ტრიგერ ზონაში და ღებინების ცენტრში. ღებინების ცენტრი, რომელიც
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მდებარეობს მოგრძო ტვინში და პასუხისმგებელია ღებინების კოორდინაციაზე და მასთან
ასოცირებულ ავტონომიურ პროცესებზე, სტიმულირდება:
 ქემორეცეპტორული ტრიგერ ზონიდან


თავის ტვინის ქერქის ცენტრებიდან



ვესტიბულური სისტემიდან



ენტერული ნერვული სისტემიდან

შესაბამისად, სხვადასხვა სტიმულს, როგორიცაა შიში, მოძრაობა და ნაწლავის ობსტრუქცია,
შეუძლია გამოიწვიოს ღებინება.
გამომწვევი მიზეზები
გულისრევის და ღებინების მრავალი გამომწვევი მიზეზი არსებობს და ერთ პაციენტს
შეიძლება აღენიშნებოდეს რამდენიმე მათგანი. სავარაუდო მიზეზის დადგენის მიზნით
მნიშვნელოვანია სიმპტომების შესახებ ინფორმაციის ყურადღებით შეგროვება.
გულისრევის და ღებინების მახასიათებლები, რომლებიც მიუთითებენ გამომწვევ
მიზეზებზე
მახასიათებლები

მიზეზი

დიდი მოცულობის პირნაღები მასა, იშვიათი
ღებინება, სიმპტომების შემსუბუქება ღებინების
შემდეგ.

გასტრალური სტაზი

ეზოფაგური რეფლუქსი, სიმძიმე
ეპიგასტრალურ მიდამოში, სწრაფი ძღომის
შეგრძნება, სლოკინი.
გასტრალური სტაზის მსგავსი სიმპტომები,
მაგრამ ძლიერი ღებინება და სწრაფი
დეჰიდრატაცია

პილორული ობსტრუქცია

გასტრალური სტაზის მსგავსი სიმპტომები,
მაგრამ ღებინება მცირე მოცულობის პირნაღები
მასით

„დაპატარავებული კუჭის სინდრომი“ (კუჭის
ღრუს მოცულობის შემცირება სიმსივნის ან
გარეგანი კომპრესიის შედეგად)

ღებინება, რომელიც მოჰყვება საკვების ან
სითხის მიღებას; პირნაღები მასა შეიცავს იმას,
რაც პაციენტმა ცოტა ხნის წინ გადაყლაპა;
საკვების საყლაპავზე მიწებების შეგრძნება

საყლაპავის ბლოკადა

გულისრევის შეგრძნება ხანგამოშვებით
(ხშირად გაივლის ღებინების შემდეგ),
ობსტრუქციის პროგრესირებასთან ერთად

ნაწლავთა გაუვალობა
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პირნაღები მასა განავლის შემცველი ხდება,
მუცლის ტკივილი (შეიძლება იყოს კოლიკა),
მუცლის შებერილობა (შეიძლება არ
აღინიშნებოდეს თუ ობსტრუქცია ზედა
ნაწილშია)
უშედეგო ღებინება, ხშირად დილის საათებში
და ასოცირებულია თავის ტკივილთან;
ნევროლოგიური ნიშნები და ფოტოფობია
შეიძლება არ აღინიშნებოდეს

ქალასშიდა წნევის მომატება

გულისრევა ან/და ღებინება მოძრაობის დროს
(მაგ., საწოლში გადაბრუნების დროს)

მოძრაობასთან ასოცირებული ღებინება

გულისრევის შეგრძნებას აქვს ტალღისებრი
ხასიათი, შეიძლება გამოიწვიოს რაიმე
სტიმულმა, გადის ყურადღების გადატანის
შედეგად

შფოთვასთან დაკავშირებული გულისრევა

მუდმივი გულისრევა, არამდგრადი ღებინება

ქიმიურად ინდუცირებული გულისრევა

სიმპტომების შეფასება
 დეჰიდრატაციის, სიყვითლის, ინფექციის (მაგ., ცხელება) ან მედიკამენტური
ტოქსიკურობის ნიშნების შეფასება
 ნევროლოგიური გასინჯვა: კრანიალური დაზიანების ან გაზრდილი ქალასშიდა
წნევის ნიშნების შეფასება
 მუცლის გასინჯვა: მტკივნეულობის, ორგანომეგალიის და ასციტის ნიშნების
შეფასება
 შეიძლება საჭირო გახდეს რექტალური გასინჯვა
დიაგნოსტიკური ტესტები
კლინიკური ნიშნებიდან და სიმპტომებიდან გამომდინარე შეიძლება საჭირო გახდეს
შემდეგი კვლევების ჩატარება:
 სისხლის საერთო ანალიზი, სისხლში კალციუმის განსაზღვრა, სისხლში გლუკოზის
განსაზღვრა, ღვიძლის და თირკმლის ფუნქციური სინჯები
 შარდის კულტივირება
 მუცლის
ღრუს
რადიოლოგიური
გამოკვლევა:
რენტგენოგრაფია,
ულტრასონოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული
ტომოგრაფია
58



ენდოსკოპია

მართვა
გულისრევა/ღებინება უკიდურესად შემაწუხებელი და დამაუძლურებელი სიმპტომია.
მკურნალობის მიზანი არის გულისრევის კონტროლი. ზოგჯერ შეუძლებელია ღებინების
ელიმინაცია, განსაკუთრებით პაციენტებში ავთვისებიანი ნაწლავური ობსტრუქციით.
 აუხსენით პაციენტებს და მისი ოჯახის წევრებს გულისრევის და ღებინების
გამომწვევი მიზეზები. პაციენტების უმრავლესობა იტანს ღებინების ერთ ან ორ
ეპიზოდს, თუ მათ კარგად ესმით მიზეზები და როდესაც გულისრევის სიმპტომი
კონტროლის ქვეშაა;
 განსაზღვრეთ და გამოასწორეთ გულისრევის და ღებინების უკუშექცევადი მიზეზები
(ქირურგიული ჩარევა ნაწლავის ობსტრუქციის შემთხვევაში; ჰიპოკალცემიის
მკურნალობა; ასციტის დრენირება; უსარგებლო მედიკამენტების შეჩერება;
ანტაციდების და პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორების გამოყენება გასტრიტის
შემთხვევაში; ტკივილის, ყაბზობის, შფოთვის და ქალასშიდა წნევის მომატების
მართვა/მკურნალობა);
 ქირურგიული ჩარევა, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია თავის ტვინის სიმსივნის
შემთხვევაში;
 დექსამეტაზონი
გაზრდილი
ქალასშიდა
წნევის
დროს
თავის
ტვინის
არაოპერაბელური სიმსივნის შემთხვევაში.
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია მოქმედებს მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის
გულისრევასა და ღებინებაზე. მძიმე სიმპტომების შემთვევაში არაფარმაკოლოგიური
ინტერვენცია ადიუვანტურია მედიკამენტოზური მკურნალობისთვის.
 მოაცილეთ საკვები/საჭმლის მომზადების პროცესი პაციენტის მხედველობის
არეალიდან
 პაციენტი მოარიდეთ საჭმლის და სხვა არასასიამოვნო სუნს
 ხშირად გაანიავეთ ჰაერი პაციენტის ოთახში
 პაციენტს საკვები მიაწოდეთ მცირე ულუფებად
 პაციენტს შესთავაზეთ ცივი (და არა ცხელი) საკვები
 ანგარიში გაუწიეთ პაციენტის სურვილს საკვებთან დაკავშირებით, რაც უფრო
მნიშვნელოვანია ვიდრე ნუტრიციულად სწორი კვება
 პაციენტი მოათავსეთ სწორ მდგომარეობაში კვების შემდეგ (მჯდომარე
მდგომარეობაში ½ საათის განმავლობაში)
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ჭრილობებიდან მოახდინეთ არასასიამოვნო სუნის ელიმინაცია ჭრილობის სწორი
მოვლით (მაგ., ანტიბიოტიკოთერაპია ინფექციის შემთხვევაში, მეტრონიდაზოლის
დაფხვნილი ტაბლეტების აპლიკაცია ჭრილობაზე)
უზრუნველყავით პირის ღრუს ადეკვატური მოვლა
ყაბზობის პრევენცია
გულისრევის და ღებინების მართვის პროცესში ჩართეთ ინტერდისციპლინარული
გუნდი

ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
ანტიემეზური მედიკამენტი შეარჩიეთ გულისრევის და ღებინების სავარაუდო გამომწვევი
მიზეზის მიხედვით. ანტიემეზური პრეპარატის ეფექტურობის შეფასება უნდა მოხდეს
ყოველ 24 საათში. თუ ამ დროის გასვლის შემდეგაც შერჩეული მედიკამენტი არაეფექტურია
ან მხოლოდ ნაწილობრივ არის ეფექტური, გაზარდეთ დოზა ან გამოიყენეთ სხვა
ანტიემეზური საშუალება (თუ დარწმუნებული ხართ სავარაუდო გამომწვევ მიზეზში). თუ
სავარაუდო გამომწვევ მიზეზში არ ხართ დარწმუნებული, დაამატეთ მეორე მედიკამენტი
სხვა კლასიდან.
პირველი რიგის მედიკამენტები
მეტოკლოპრამიდი
მეტოკლოპრამიდი გამოიყენება გულისრევის და ღებინების გამომწვევი მიზეზების
უმრავლესობის შემთვევაში, გარდა ვესტიბულური გენეზისა. მეტოკლოპრამიდს იყენებენ
ყველაზე ხშირად როგორც პირველი რიგის ანტიემეზურ მედიკამენტს პალიატიურ
პაციენტებში. ის განსაკუთრებით ეფექტურია მექანიკური მიზეზებით გამოწვეული
გულისრევის და ღებინების დროს (გარდა სრული ნაწლავური ობსტრუქციისა).
მეტოკლოპრამიდის დოზირება: 10 მგ ყოველ 6 სთ-ში პერორალურად ან 40-100 მგ 24 სთ-ში
ერთხელ უწყვეტი კანქვეშა ინფუზიით.
შეიძლება განვითარდეს ექსტრა-პირამიდული მოვლენები (უფრო ხშირია ახალგაზრდა
პაციენტებში) და ჰიპერპროლაქტიმენია.
ციკლიზინი
ციკლიზინი არის პირველი რიგის ანტიემეზური მედიკამენტი, რომელსაც გააჩნია
ცენტრალური მოქმედება და გამოიყენება ქალასშიდა წნევის მომატების დროს. ციკლიზინს
ასევე იყნებენ გულისრევის მართვისთვის სრული ნაწლავური ობსტრუქციის დროს
(ღებინება მაინც აღინიშნება).
ციკლიზინის დოზირება: 50 მგ ყოველ 8 სთ-ში პერორალურად, 100 მგ ყოველ 8 სთ-ში
რექტალურად.
ციკლიზინს ხშირად იყენებენ ჰალოპერიდოლთან ერთად.
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ჰალოპერიდოლი
ჰალოპერიდოლი განსაკუთრებით გამოიყენება მედიკამენტთან ასოცირებული ან
მეტაბოლური გულისრევის დროს. ბევრად დაბალი დოზებით ჰალოპერიდოლს იყენებენ
გულისრევის საკონტროლოდ ფსიქიატრიულ პრაქტიკაში.
ჰალოპერიდოლის დოზირება: 1.5-5 მგ პერორალურად ან უწყვეტი კანქვეშა ინფუზიით.
ჰალოპერიდოლი იწვევს სედაციას. შეიძლება განვითარდეს ექსტრაპირამიდული
გვერდითი
მოვლენები,
განსაკუთრებით
აივ
ინფიცირებულ
პაციენტებში.
განსაკუთრებული სიფრთხილით გამოიყენეთ ეპილეფსიის, ღვიძლის დაავადების და
ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის მქონე პაციენტებში.
ადიუვანტური/მეორე რიგის მედიკამენტები
უცნობი ეტიოლოგიის პერსისტენტული გულისრევის და ღებინების შემთხვევაში
გამოიყენეთ ლევომეპრომაზინი (6.25 მგ ყოველ ღამით პერორალურად), რომელიც
წარმოადგენს მეორე რიგის, ფართო სპექტრის ემპირიულ აგენტს.
როდესაც შფოთვა არის გამომწვევი ფაქტორი გამოიყენეთ ლორაზეპამი 500 მგ
სუბლინგვურად ან პერორალურად, საჭიროებისამებრ.
გაზრდილი ქალასშიდა წნევის შემთხვევაში გამოიყენეთ დექსამეთაზონი 4-16 მგ დღეში.
გასტრიტის შემთხვევაში გამოიყენეთ პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები, მაგ:
ლანსოპრაზოლი 30 მგ.

ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტები კონკრეტული სინდრომებისთვის
სინდრომი

პირველი რიგის

მეორე რიგის

მეტაბოლური

ჰალოპერიდოლი

ონდანსეტრონი

მედიკამენტით გამოწვეული

ჰალოპერიდოლი

მეტოკლოპრამიდი,
ონდასეტრონი

სხივური თერაპია,
ქიმიოთერაპია

ონდანსეტრონი,
დექსამეტაზონი

მეტოკლოპრამიდი,
ჰალოპერიდოლი

მომატებული ქალასშიდა წნევა ციკლიზინი

+ დექსამეტაზონი

ნაწლავთა გაუვალობა

ციკლიზინი, ჰიოსცინი,
დექსამეტაზონი

ოქტრეოტიდი, ონდანსეტრონი

კუჭის დაცლის დაყოვნება

მეტოკლოპრამიდი

დომპერიდონი
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გაითვალისწინეთ:
ორი ანტიემეზური მედიკამენტის გამოყენების საჭიროების შემთვევაში შესაძლებელია
მეტოკლოპრამიდის კომბინაცია ჰალოპერიდოლთან;
ციკლიზინი და ჰალოპერიდოლი ასევე წარმოადგენენ ეფექტურ კომბინაციას;
მეტოკლოპრამიდის პროკინეზური ეფექტი შეიძლება დაქვეითდეს, თუ დავნიშნავთ
ანტიმუსკარინულ მედიკამენტებთან, როგორიცაა ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები,
ციკლიზინი ან ლევომეპრომაზინი;
თავი შეიკავეთ მეტოკლოპრამიდის და ჰიოსცინის კომბინაციისგან;
ღებინების სამკურნალოდ ძირითადად გამოიყენება პერორალური მედიკამენტები, მაგრამ
მძიმე ფორმის ღებინების დროს შესაძლებელია ადმინისტრირების ალტერნატიული გზების
გამოყენება;
ანტი-ემეზური საშუალების ინექცია მიზანშეწონილია ღებინების ერთეული ეპიზოდის
საკონტროლოდ;
შესაძლებელია ანტიემეზური მედიკამენტების ადმინისტრირება რექტალურად ან მუდმივი
კანქვეშა ინფუზით.
კანქვეშა ინფუზიის ჩვენებები
- პერსისტენტული გულისრევა და ღებინება, რომელიც რეფრაქტორულია აბების
მიმართ
- დისფაგია
- ნაწლავის გაუვალობა
- ნახევრად კომატოზური ან კომატოზური მდგომარეობა
- ძლიერი სისუსტე
- მედიკამენტის მწირი შეწოვა გასტროინტესტინალური ტრაქტიდან

ნაწლავთა გაუვალობა
განმარტება
ნაწლავთა გაუვალობა არის მდგომარეობა, რომელიც განპირობებულია ნაწლავის
სანათურის დახშობით ან ნორმალური პროპულსიის დეფიციტით, რაც ხელს უშლის ან
ახანგრძლივებს ნაწლავის შიგთავსის მოძრაობას კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში. ნაწლავთა
გაუვალობა შეიძლება იყოს სიმსივნის პირველი სიმპტომი, თუმცა უფრო ხშირად ის
ვითარდება დაავადების მიმდინარეობის პროცესში. გაუვალობა შეიძლება განვითარდეს
ნაწლავის ნებისმიერ ადგილას, მაგრამ ყველაზე ხშირად წვრილ ნაწლავში გვხვდება.
ნაწლავთა გაუვალობა შეიძლება იყოს ფუნქციური ან ორგანული, ან ორივე ერთად.
ნაწლავთა გაუვალობა ასევე შეიძლება იყოს:
- ნაწილობრივი ან სრული
- გარდამავალი (მწვავე) ან პერსისტენტული (ქრონიკული)
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გავრცელება
ნაწლავთა გაუვალობის ინციდენტობა ავთვისებიანი სიმსივნის პქონე პაციენტებში
შეადგენს 3-5%-ს. ის უფრო ხშირია გინეკოლოგიური (5-42%) და კოლორექტალური (24%)
სიმსივნის შემთხვევაში, თუმცა მელანომა, ფილტვის, ძუძუს, კუჭის, ბილიარული და
პანკრეასის სიმსივნეები, ასევე, წარმოადგენენ ნაწლავთა გაუვალობის მიზეზს.
გამომწვევი მიზეზები
- ნაწლავის პირველადი სიმსივნე
- ქირურგიული ჩარევის შედეგად განვითარებული ადჰეზია
- ფიბროზი, გამოწვეული სხივური თერაპიით, ქიმიოთერაპიით ან იშემიით
- ნაწლავის კედლის კომპრესია სიმსივნური მასებით
- კეთილთვისებიანი მდგომარეობები, მაგ., სტრანგულაციური თიაქარი
- ნაწლავის შემოგრეხვა ან ინვაგინაცია
- მეზენტერიული, მუცლის ან ნაწლავის ნერვული წნულების სიმსივნური
ინფილტრაცია
- დიაბეტური ნეიროპათია
- ყაბზობა
- ოპიოიდური და ანტიქოლინერგული მედიკამენტები
სიმპტომები
- მუცლის ტკივილი (კოლიკა)
- გულისრევა და ღებინება
- მუცლის შებერილობა
- ყაბზობა
დიაგნოსტიკური კვლევები
ნაწლავთა
გაუვალობის
ყაბზობისგან
ან
განავლოვანი
მასების
ჩაჭედვისგან
დიფერენცირების მიზნით უნდა ჩატარდეს მუცლის ღრუს რენტგენოლოგიური კვლევა
(უმჯობესია კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარება) ან მანუალური რექტალური
გასინჯვა;
ჰიდრატაციის და ელექტროლიტების ბალანსის შესაფასებლად შრატში უნდა განისაზღვროს
ალბუმინის, ღვიძლის ფერმენტების, ლაქტატ დეჰიდროგენაზას და ელექტროლიტების
კონცენტრაცია, ასევე, უნდა ჩატარდეს სისხლის საერთო ანალიზი.
მართვა
 პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებს აუხსენით მკურნალობის მიზანი, მათ შორის
ფაქტი, რომ ღებინების ელიმინაცია შეიძლება ვერ მოხერხდეს ნაწლავის სრული
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ობსტრუქციის შემთხვევაში. განიხილეთ ქირურგიული ჩარევის შესაძლებლობა ან
თანაგრძნობით განუმარტეთ, რომ ქირურგიული ჩარევა შეუძლებელია და პროგნოზი
მძიმეა;
 შეაფასეთ ქირურგიული ჩარევის შესაძლებლობა:
- ქირურგიული ჩარევა შესაძლებელია ჩაუტარდეს ახალგაზრდა პაციენტს,
რომელსაც ნაწლავის ობსტრუქცია აქვს ერთეულ ადგილზე, არ აღენიშნება ასციტი
და ჩატარებულ ქიმიოთერაპიას კარგი შედეგი ჰქონდა.
- პაციენტების უმრავლესობაში ქირურგიული ჩარევა უკუნაჩვენებია, რადგან
აღენიშნებათ ნაწლავური ობსტრუქციის მრავლობითი ადგილები, შორსწასული
დაავადება მძიმე პროგნოზით, დამატებითი პრობლემები, როგორიცაა ასციტი ან
ობსტრუქციული ნეფროპათია.
 პაციენტების უმცირესობაში შესაძლებელია შემდგომი ქიმიოთერაპია, თუმცა
ნაწლავთა გაუვალობა არის შორსწასული დაავადების გამოვლინება და ვერ
ხერხდება მდგომარეობის გაუმჯობესება ქიმიოთერაპიის შედეგად.
 არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია:
- პირის ღრუს მოვლა
- არ არსებობს სპეციფიკური დიეტა; საკვები და სითხე პაციენტს უნდა მივცეთ
მისი სურვილისამებრ
- პირის სიმშრალის შემთხვევაში პაციენტს მოსაწუწნად უნდა მივცეთ ყინულის
კუბები
- კლინიკური ჰიდრატაცია და ნუტრიცია
- ნაზოგასტრალური
მილის
გამოყენება
შესაძლებელია
პაციენტებში,
რომლებსაც აღენიშნებათ ობსტრუქცია გასტროინტესტინალური ტრაქტის
ზედა ნაწილში და/ან შეუჩერებელი ღებინება დიდი მოცულობის პირნაღები
მასით
- გამავალი გასტროსტომია ან იეიუნოსტომია შესაძლებელია, გაკეთდეს
პაციენტებში,
რომლებსაც
აღენიშნებათ
შეუპოვარი,
სიმპტომური,
ავთვისებიანი ობსტრუქცია და დამოკიდებულია პაციენტის კლინიკურ
მდგომარეობაზე და სურვილზე. გამავალი გასტროსტომია ან იეიუნოსტომია
ძალიან ეფექტურია გულისრევის და ღებინების შესამსუბუქებლად და
პაციენტები უკეთ იტანენ, ვიდრე ნაზოგასტრალურ მილს
 ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია:
- მკურნალობის მიზანშეწონილი მეთოდია მედიკამენტების კომბინაციის უწყვეტი
კანქვეშა ინფუზია
- ნაზოგასტრალური მილი და ინტრავენური სითხეები იშვიათად გამოიყენება
- მკურნალობა
სიმპტომურია
და
მოიცავს
ნაწლავის
ობსტრუქციისთვის
დამახასიათებელი ძირითადი სიმპტომების კონტროლს
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სიმპტომების კონტროლის მიზნით გამოყენებული მედიკამენტები:
სიმპტომი

მედიკამენტი

დოზა

ნაწლავის კოლიკა




მორფინი
ჰიოსცინის
ბუთილბრომიდი

საჭიროებისამებრ
40-60 მგ

მუცლის მუდმივი
ტკივილი



მორფინი

საჭიროებისამებრ

გულისრევა და
ღებინება



ჰალოპერიდოლი

5-15 მგ



ციკლიზინი

100-200 მგ



ჰიოსცინის
ბუთილბრომიდი

40-60 მგ



ოქტრეოტიდი

0,3-0,6 მგ



შესაძლებელია
დექსამეტაზონის
დამატება

8-16 მგ

ნაწლავის
ობსტრუქცია

-

-

შენიშვნა
დაამატეთ ანტისპაზმური
საშუალება;
მოერიდეთ
გასტროკინეტიკურ
მედიკამენტებს, მაგ.,
მეტოკლოპრამიდს
დაამატეთ ღებინების
საწინააღმდეგო ან
ანტისპაზმური საშუალება
შეიძლება გამოიწვიოს
სედაცია
შეიძლება დაკრისტალდეს
ინფუზიურ ტუმბოში
ამცირებს კუჭ-ნაწლავის
სეკრეციას და მოტორიკას
სომატოსტატინის ანალოგი
(0,1 მგ -0,6 მგ/დღეში)
ამცირებს კუჭ-ნაწლავის
სეკრეციას და ღებინებას
ამცირებს სიმსივნის
გარშემო არსებულ
შეშუპებას

ნაწლავის
ნაწილობრივი
ობსტრუქციის
დროს
შესაძლებელია
განავლის
დამარბილებელი საშუალებების გამოყენება. ლაქტულოზას და სტიმულატორული
საფაღარათე
საშუალებების
გამოყენება
დაუშვებელია
ნაწლავის
სრული
ობსტრუქციის დროს
მოერიდეთ სტიმულატორებს, როგორიცაა მეტოკლოპრამიდი და სენა, რადგან ამ
პრეპარატებმა შესაძლოა, გააძლიერონ ტკივილი და კოლიკა
თუ პაციენტი ტერმინალურ მდგომარეობაშია (სიკვდილამდე 1-2 დღე), შეიძლება
საჭირო გახდეს სედაცია. ინფუზიურ ტუმბოში დაამატეთ მიდაზოლამი 15-45 მგ 24
სთ-ში ერთხელ.
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გაითვალისწინეთ:
- როდესაც გადაწყვეტთ სედაციური მედიკამენტების გამოყენებას, დაიწყეთ დაბალი
დოზებით;
- პაციენტების უმრავლესობას ესაჭიროება კანქვეშა ინფუზია, რადგან პერორალური
აბსორბცია არასაიმედოა;
- მკურნალობის შედეგები რეგულარულად შეაფასეთ; სიმპტომები ხშირად იცვლება
და შეიძლება სპონტანურად ალაგდეს;
- დაუშვებელია ანტიქოლინერგული ანტიემეზური საშუალებების (ციკლიზინი,
ჰიოსცინი) კომბინაცია მეტოკლოპრამიდთან.

ასციტი
განმარტება
ასციტი არის მუცლის ღრუში სითხის დაგროვება.
გავრცელება
ავთვისებიანი სიმსივნით გამოწვეული ასციტი (ავთვისებიანი ასციტი) წარმოადგენს
ასციტის ყველა მიზეზის 10%-ს. ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტების 15-50%-ს
უვითარდება ასციტი. ყველაზე ხშირად ასციტი ვითარდება საკვერცხის, ძუძუს,
ენდომეტრიუმის, კუჭის, პანკრეასის, მსხვილი და სწორი ნაწლავის სიმსივნის და
ლიმფომის შემთხვევაში. არაავთვისებიანი ასციტის ძირითადი მიზეზებია გულის,
ღვიძლის და თირკმლის უკმარისობა, პანკრეატიტი, ტუბერკულოზი და ნაწლავის
პერფორაცია.
განვითარების მექანიზმი
რამდენიმე პათფიზიოლოგიური მექანიზმი არის ჩართული ავთვისებიანი ასციტის
განვითარებაში, მათ შორის:
- პერიტონეალური ლიმფური ობსტრუქცია
- ჰიპოალბუმინემია, რაც იწვევს ონკოზური წნევის შემცირებას
- კაპილარების გაზრდილი განვლადობა
- პორტული ვენური წნევის მომატება რენინ-ანგიოტენზინის ციკლის აქტივაციასთან
ერთად
გამომწვევი მიზეზები
- პერიტონეალური მეტასტაზები
- სუბდიაფრაგმული ლიმფური სადინრების ბლოკადა სიმსივნური ინფილტრაციით
- გაზრდილი პერიტონეალური განვლადობა
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ღვიძლის მეტასტაზები, რაც იწვევს ჰიპოალბუმინემიას და ზოგჯერ პორტულ
ჰიპერტენზიას
სიმპტომები
- მუცლის შებერილობა, დისკომფორტი და ტკივილი
- გულისრევა და ღებინება
- ანორექსია
- ზოგადი სისუსტე
- პერიფერიული ედემა
- გულძმარვა, ეზოფაგური რეფლუქსი
- დისპნოე
გამოკვლევები
- ულტრასონოგრაფია
- დიაგნოსტიკური პარაცენტეზი (ციტოლოგია, ალბუმინი, ბაქტერიული კულტურა)
- შრატში ელექტროლიტების და ალბუმინის განსაზღვრა

მართვა
ავთვისებიანი ასციტის პროგნოზი მძიმეა. მართვის მიზაცია პაციენტისთვის მაქსიმალურად
კომფორტის შექმნა და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება.
ასციტის მართვა მოიცავს დიურეზულ თერაპიას, თერაპიულ პარაცენტეზს და
პერიტონეოვენურ შუნტირებას.
ონკოლოგიური ინტერვენცია შეიძლება ეფექტური აღმოჩნდეს საკვერცხის კარცინომას და
ლიმფომას შემთხვევაში. ჰორმონულ თერაპიას მიმართავენ ჰორმონ-სენსიტიური
ავთვისებიანი სიმსივნეების დროს, როგორიცაა მკერდის სიმსივნის ზოგიერთი ფორმა.
დიურეზული თერაპია
დიურეზული თერაპია უნდა ჩაუტარდეს ავთვისებიანი ასციტის მქონე ყველა პაციენტს.
შარდოვანა და ელექტოლიტები უნდა გადამოწმდეს მკურნალობის დაწყებამდე და
მკურნალობის პროცესში, საჭიროებისამებრ.

სპირონოლაქტონი
ავთვისებიანი ასციტის შემთხვევაში სპირონოლაქტონი წარმოადგენს პირველი რიგის
მედიკამენტს. მოქმედების მექანიზმი: აბლოკირებს ალდოსტერონს, რის შედეგადაც
იზრდება ნატრიუმის ექსკრეცია. სპირონოლაქტონი არის კალიუმის დამზოგველი
დიურეზული საშუალება. ეს მედიკამენტი ყველაზე მეტად ეფექტურია პაციენტებში,
რომლებსაც აღენიშნებათ პლაზმაში რენინის კონცენტრაციის მომატება და ღვიძლის
მასიური მეტასტაზები. დოზირება: 100-300 მგ დღეში, სწრაფი შედეგის მისაღებად
შესაძლებელია ფუროსემიდის (40 მგ) დამატება. აუცილებელია შრატში ელექტროლიტების
კონტროლი. ხანდაზმულ პაციენტებში გამოიყენეთ შედარებით დაბალი საწყისი დოზა.
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შედეგის მიღწევას შეიძლება დასჭირდეს 3-5 დღე. დოზის გაზრდა შესაძლებელია ყოველ 37 დღეში 50-100 მგ-ით. მაქსიმალური დოზაა 400 მგ დღეში, თუმცა მრავალი პაციენტი ვერ
იტანს ამგვარ მაღალ დოზას. გვერდითი მოვლენები: გულისრევა, თავის ტკივილი,
ლეთარგია, დელირიუმი, ჰიპერკალემია, გამონაყარი კანზე, დიარეა და ჰიპონატრემია.

ფუროსემიდი
ფუროსემიდი არის მარყუჟოვანი დიურეტიკი და მისი დამატება უნდა მოხდეს, თუ
სპირონოლაქტონით მკურნალობის შედეგი არ არის საკმარისი. დოზირება: 40-80 მგ დღეში.
მაქსიმალური დოზა შეადგენს 160 მგ დღეში. გვერდითი მოვლენები: ელექტროლიტების
დისბალანსი, ჰიპოტენზია და გასტროინტესტინალური აშლილობა.
თერაპიული პარაცენტეზი
პარაცენტეზი არის სითხის ამოღება პერიტონეუმიდან კათეტერის მეშვეობით, რომლის
ჩადგმაც ხდება მუცლის კედელში. პარაცენტეზი გამოიყენება მწვავე შემთხვევებში
(მკვეთრად შებერილი და დაჭიმული მუცელი) ან პაციენტებში, რომლებიც არ რეაგირებენ
დიურეზულ თერაპიაზე. პარაცენტეზი შვებას ჰგვრის პაციენტების 90%-ს. პარაცენტეზის
ჩატარება შესაძლებელია სახლის პირობებშიც. პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ დაავადების
შორსწასული ფორმა და სითხე ძალიან სწრაფად გროვდება მუცლის ღრუში, უნდა
ჩავუდგათ კათეტერის ტიპის შუნტი, რათა თვითონვე შეძლონ სითხის დრენირება.
დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური კვლევები არ არის აუცილებელი პარაცენტეზის
ჩატარებამდე, თუ კლინიკური გასინჯვითაც ხდება დიდი რაოდენობით ასციტური სითხის
დემონსტრირება. ულტრასონოგრაფია შეიძლება გახდეს საჭირო პარაცენტეზის
ჩატარებამდე, თუ არ ვართ დარწმუნებული დიაგნოზში ან სავარაუდოა სითხის
ლოკულაცია (სითხის ლოკულაცია განსაკუთრებით ხშირია საკვერცხის სიმსივნის
შემთხვევაში). სისხლის საერთო ანალიზი და კოაგულოგრამა პარაცენტეზამდე უნდა
ჩაუტარდეს პაციენტებს, რომლებსაც აღენიშნებათ სისხლდენა, მეტასტაზები ღვიძლში ან
სიყვითლე, ასევე, იმყოფებიან ანტიკოაგულაციურ თერაპიაზე. ბიოქიმიური ტესტები უნდა
ჩაუტარდეთ თირკმლის უკმარისობის მქონე პაციენტებს. შესაძლებელია პარაცენტეზის
გამეორება, თუ დიურეზული საშუალებები ვერ ახდენენ მუცლის ღრუში სითხის
ხელმეორედ დაგროვების პრევენციას. პარაცენტეზის აბსოლუტურ უკუჩვენებას
წარმოადგენს დისემინირებული ინტრავასკულური კოაგულაცია და ფიბრინოლიზის
კლინიკური მტკიცებულებები. შეფარდებითი უკუჩვენებაა ნაწლავის მძიმე შებერილობა და
აბდომინალური ან მენჯის ღრუს მასიური ქირურგიული ოპერაცია. პარაცენტეზის
მოსალოდნელი გართულებებია მეორადი პერიტონიტი, ფილტვის ემბოლია და
ჰიპოტენზია.
პერიტონეოვენური შუნტირება
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პერიტონეოვენური შუნტირების შედეგად ასციტური სითხის დრენირება პერიტონეალური
სივრციდან ხდება შიგნითა საუღლე ვენაში. შუნტირება მიზანშეწონილია, როდესაც
მორეციდივე ასციტი წარმოადგენს მთავარ კლინიკურ პრობლემას და პაციენტის
სიცოცხლის ხანგრძლივობის პროგნოზი შეადგენს თვეებს და არა კვირებს. შუნტირება
სრულდება ადგილობრივი ანესთეზიის ფონზე. გართულებების განვითარების რისკი
მაღალია და მოიცავს შუნტის დისფუნქციას, გაჟონვას, სეფსისს, გასტროინტესტინალურ
სისხლდენას, თრომბოემბოლიას და პულმონარულ ედემას.
ოქტრეოტიდი
ოქტრეოტიდი არის სომატოსტატინის სინთეზური ანალოგი, რომელიც ნაწლავის
ლორწოვანიდან ამცირებს სითხის სეკრეციას და ზრდის სითხის რეზორბციას.
ოქტრეოტიდი გამოიყენება ქილოზური და პარაცენტეზის მიმართ რეფრაქტორული
ასციტის დროს. დოზირება: 200-600 მკგ უწყვეტი კანქვეშა ინფუზიით 24 სთ-ის
განმავლობაში.
ციტოტოქსიკური თერაპია
სისტემური თერაპია შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს, თუ ცნობილია, რომ პირველადი
დაავადებაა ექვემდებარება ციტოტოქსიკურ აგენტებს (მაგ., ძუძუს ან საკვერცხის
სიმსივნის). ინტრაპერიტონეალურ თერაპიას სარგებელი მოაქვს ზოგიერთი ტიპის
სიმსივნის
დროს
(ძირითადად გამოიყენება
მცირე
ზომის/მიკრომეტასტაზური
ინტრაპერიტონეალური სიმსივნეების დროს).
გაითვლისწინეთ:
- პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ ასციტით გამოწვეული მწვავე სიმპტომები,
პარაცენტეზი უნდა ჩაუტარდეთ სიმპტომების გამოვლენიდან 48 სთ-ში.
- დიურეზული თერაპიის დაწყებამდე და მიმდინარეობისას ყველა პაციენტს უნდა
ჩაუტარდეს შარდოვანას და ელექტროლიტების განმსაზღვრელი ლაბორატორიული
ტესტები.
- ინტრავენური სითხის/ალბუმინის ადმინისტრირება არ არის რუტინულად საჭირო
პარაცენტეზის დროს ან შემდეგ. ეს შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს მძიმე
ჰიპოვოლემიის შემთხვევაში.
- პარაცენტეზის პროცესში შეამოწმეთ სასიცოცხლო ნიშნები.
- დრენირება გაუკეთეთ იმ ოდენობის სითხეს, რაც იძლევა ოპტიმალურ სიმპტომურ
შემსუბუქებას პაციენტისთვის.
- დაუშვებელია 24 სთ-ის განმავლობაში სხეულის სითხის მოცულობის 10%-ზე მეტის
დრენირება.
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დიარეა
განმარტება
დიარეა არის დეფეკაციის სიხშირის და/ან განავლის თხევადობის გაზრდა. მძიმე
შემთხვევებში დიარეა ვლინდება როგორც განავლის შეუკავებლობა. დიარეა წარმოადგენს
პაციენტისთვის შემაწუხებელ და დამაუძლურებელ პრობლემას. არაკონტროლირებადი
დიარეის შემთხვევაში პაციენტები იმყოფებიან
დეჰიდრატაციის, ელექტროლიტური
დისბალანსის და უკიდურესი სისუსტის განვითარების გაზრდილი რისკის ქვეშ.
პალიატიურ მზრუნველობაში გვხვდება მწვავე (14 დღეზე ნაკლები ხანგრძლივობის) ან
ქრონიკული (2 კვირაზე მეტი ხანგრძლივობის) დიარეა.
გამომწვევი მიზეზები
- მედიკამენტები, მათ შორის საფაღარათე საშუალებები, ანტაციდები, ანტიბიოტიკები,
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები, ქიმიოთერაპიული
აგენტები, დისაქარიდის შემცველი ელექსირები, რკინის პრეპარატები (პალიატიურ
მზრუნველობაში დიარეა ყველაზე ხშირად გამოწვეულია საფაღარათე საშუალებების
ჭარბი დოზის გამოყენებით)
- ენკოპრეზი
- სხივური თერაპია, განსაკუთრებით რომელიც მოიცავს მუცლის და მენჯის ღრუს
- ნაწილობრივი ობსტრუქცია: ფეკალური მასის ჩაჭედვა, ნარკოტიკული ნაწლავის
სინდრომი (მძიმე ყაბზობა გამოწვეული ოპიოიდური ანალგეზიით)
- მალაბსორბცია
- პანკრეასის კარცინომა, ლანგერჰანსის უჯრედების სიმსივნე, კარცინოიდული
სიმსივნეები
- თანმხლები დაავადებები, როგორიცაა შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერთიროიდიზმი,
პანკრეასის უკმარისობა, ნაწლავის ანთებითი დაავადებები (კრონის დაავადება,
წყლულოვანი კოლიტი)
- კვება (მაგ., ხილი, ცხარე სანელებლები, ალკოჰოლი)
- სტეატორეა
- გასტროენტერიტი, ძირითადად ვირუსული
- ინფექციები: სალმონელოზი, ლამბლიოზი, Campylobacter pylori, Clostridium difficile,
cryptosporidium, microsporidium

შეფასება
 შეაგროვეთ შემდეგი ინფორმაცია:
- კვების თავისებურებები
- დეფეკაციის სიხშირე
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-

კუჭის მოქმედების კავშირი საკვების ან სითხის მიღებასთან
განავლის მახასიათებლები (კონსისტენცია, ფერი, ლორწოს ან სისხლის არსებობა)
როდის დაიწყო დიარეა
მიმდინარე და წარსულში მიღებული მედიკამენტები, როგორიცაა საფაღარათე
საშუალებები, ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკები
საზღვარგარეთ მოგზაურობა უკანასკნელ დროს



ფიზიკალური გასინჯვა
- მუცლის პალპაცია
- რექტალური გასინჯვა



ხშირ შემთხვევაში რენტგენოლოგიური კვლევა არ არის საჭირო, თუმცა გვეხმარება
ნაწლავის ნაწილობრივ ობსტრუქციასთან ან ენკოპრეზთან დიფერენციალურ
დიაგნოსტიკაში
გახსოვდეთ, რომ ტერმინალური პაციენტებიც იმყოფებიან იმავე დიარეული
დაავადებების განვითარების რისკის ქვეშ, როგორც ზოგადი პოპულაციის
წარმომადგენლები (ვირუსული/ბაქტერიული გასტროენტერიტი, მედიკამენტების
გვერდითი მოვლენები)



მართვა
 აუხსენით პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებს დიარეის გამომწვევი მიზეზები და
ადეკვატური ჰიდრატაციის შენარჩუნების მნიშვნელობა
 გამოასწორეთ უკუშექცევადი გამომწვევი ფაქტორები:
- კვების შესაბამისი კორექცია (მარტივი ნახშირწყლები, ელექტროლიტების და
გლუკოზის შემცველი საკვები მცირე რაოდენობით; თავი არიდეთ რძის და
ლაქტოზის შემცველი სხვა პროდუქტების საკვებად გამოყენებას)
- ინფექციური დიარეის მკურნალობა შესაბამისი ანტიბიოტიკებით
- საფაღარათე საშუალებებით მკურნალობის შესაბამისი კორეგირება
 უზრუნველყავით ადეკვატური ჰიდრატაცია (პარენტერალური ჰიდრატაცია
მიზანშეწონილია მძიმე დეჰიდრატაციის შემთხვევაში)
 დანიშნეთ პირველი რიგის მედიკამენტები:
- ლოპერამიდი 4 მგ თავდაპირველად და 2 მგ ყოველი თხიერი განავლის შემდეგ
(არ გადააჭარბოთ 16 მგ-ს 24 სთ-ში)
- მძიმე ქრონიკული დიარეის შემთხვევაში გამოიყენეთ კოდეინის ფოსფატის (60 მგ
დღეში სამჯერ) ან მორფინის (5-10 მგ ყოველ 4 სთ-ში) სუსპენზია
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აივ ინფიცირებულ პაციენტებში გამოიყენეთ ოქტრეოტიდი, რომელიც
წარმოადგენს სომატოსტატინის სინთეზურ ანალოგს და დამტკიცებულია
პროფუზული დიარეის სამკურნალოდ
- პანკრეასის უკმარისობის დროს გამოიყენეთ პანკრეატინი
პაციენტი მუდმივად აკონტროლეთ, განსაკუთრებით თუ სითხეს არაადეკვატურად
იღებს

მედიკამენტები, რომლებიც გამოიყენება დიარეის სამკურნალოდ
დაავადება

მკურნალობა

სხივური თერაპიით გამოწვეული
მწვავე ენტერიტი
სტეატორეა

არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო
პრეპარატები
ოქტრეოტიდი
პანკრეატინის შემცველი დანამატები

ქოლეგენური დიარეა

ქოლესტირამინი

ფსევდომემბრანული კოლიტი

მეტრონიდაზოლი
ვანკომიცინი

წყლულოვანი კოლიტი

სულფასალაზინი
კორტიკოსტეროიდები
შესაბამისი ანტიბიოტიკი
განციკლოვირი
ფოსკარნეტი
ციდოფოვირი
ვალგანციკლოვირი

ინფექცია
ციტომეგალოვირუსი

არასპეციფიური მკურნალობა
აბსორბენტები

ადსორბენტები

ლორწოვანის PG ინჰიბიტორები

განავლის მოცულობის გასაზრდელი
ჰიდროფილური აგენტები
პექტინები
კაოლინი
ცარცი
აქტივირებული ნახშირი
ასპირინი
ბისმუთის სუბსალიცილატი
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ოპიოდები

სომატოსტატინის ანალოგები

კოდეინი
მორფინი
დიფენოქსილატი
ლოპერამიდი
ოქტრეოტიდი

ანალური მიდამოს მოვლის რეკომენდაციები
- გაწმინდეთ ნამიანი ტუალეტის ქაღალდით ან ბამბის ტამპონით
- არ გამოიყენოთ მზა სველი ხელსახოცი, რადგან ისინი ხშირად შეიცავენ ალკოჰოლს
- მიზანშეწონილია ანალური მიდამოს დაბანა დიარეის ყოველი ეპიზოდის შემდეგ,
გამოიყენეთ არასურნელოვანი საპონი
- დაიტანეთ დამცავი კრემის თხელი ფენა
- მიზანშეწონილია ბამბის ქსოვილის საცვალი
- მოერიდეთ მჭიდრო ტანსაცმელს

ყაბზობა
განმარტება
ყაბზობა არის მცირე ზომის მყარი განავლის იშვიათი ან სირთულით გამოყოფა.
გავრცელება
ყაბზობა
მნიშვნელოვანი
პრობლემაა
პალიატიურ
მზრუნველობაში,
რომელიც
ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტების 30-50%-ს და ოპიოიდურ თერაპიაზე მყოფი
პაციენტების 87-90% აღენიშნება. ყაბზობა უფრო მეტად არის გავრცელებული ქალებში და
გვხვდება ხანდაზმულების 24-50%-ში.

დაკავშირებული სიმპტომები და გართულებები
ყაბზობა დაკავშირებულია არასასიამოვნო სიმპტომებთან, როგორიცაა განავლის არასრული
გამოდევნის შეგრძნება, მეტეორიზმი, შებერილობა, მუცლის და სწორი ნაწლავის ტკივილი,
გულისრევა და ღებინება, ჰალითოზი, ანორექსია. ფიზიკალური სიმპტომების გარდა
ყაბზობა ასევე იწვევს ფსიქოლოგიურ დისტრესს, თავის ტკივილს, აგზნებას და
დელირიუმს ტერმინალური დაავადების მქონე პაციენტებში. ხანდაზმულებში ყაბზობა
ასოცირებულია ფეკალური მასის ჩაჭედვასთან და/ან ენკოპრეზთან, რაც ხშირად ეშლებათ
დიარეაში. ფეკალური მასის ჩაჭედვამ შეიძლება გამოიწვიოს შარდის შეკავება, რექტალური
ნაპრალი, დაწყლულება, სისხლდენა და ანემია.
გამომწვევი მიზეზები
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ყაბზობა ხშირად მულტიფაქტორულია პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფ
პაციენტებში. ყაბზობის ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია:
 უმოძრაობა და სისუსტე
 საკვების და ბოჭკოს შემცირებული რაოდენობით მიღება
 დეჰიდრატაცია
 ნაწლავის ობსტრუქცია
 დეპრესია
 ჰიპერკალცემია
 ჰიპოკალემია
 ზურგის ტვინის კომპრესია
 მედიკამენტები (ოპიოიდები [მორფინი, კოდეინი], ციკლიზინი, არასტეროიდული
ანთების საწინააღმდეგო
პრეპარატები, ანტიქოლინერგული საშუალებები,
ზოგიერთი ანტიდეპრესანტი [ამიტრიპტილინი], ანტიკონვულსანტები, რკინის
პრეპარატები, ანტაციდები, დიურეტიკები
 თანმხლები დაავადებები (დიაბეტი, ჰიპოთიროიდიზმი, დივერტიკულური
დაავადება, სწორი ნაწლავის ნაპრალი, ბუასილი, პარკინსონის დაავადება)
 კონფუზია
 ნაწლავის კედლის კომპრესია სიმსივნური წარმონაქმნით

შეფასება
უნდა ჩატარდეს პაციენტის და მისი სიმპტომების სრულფასოვანი შეფასება, კერძოდ:
 კუჭის მოქმედების შეფასება (სიხშირე, კონსისტენცია, დეფეკაციის სიმსუბუქე,
განავალში სისხლის არსებობა, ტკივილის არსებობა დეფეკაციის დროს)
 მიმდინარე და წარსულში გამოყენებული საფაღარათე საშუალებების მიღების
რეგულარულობის და ეფექტურობის შეფასება
 კლინიკური ნიშნების შეფასება (ნაწლავის ობსტრუქციის ან ინტრააბდომინალური
დაავადების გამოსარიცხად)




- ტკივილი, ანორექსია
- გულისრევა და ღებინება
- მეტეორიზმი, შებერილობა, დისკომფორტი
- ენკოპრეზი
- შარდის შეკავება
ყაბზობის სავარაუდო გამომწვევი მიზეზ(ებ)ის დადგენა
(აუცილებელია
მკურნალობის დაწყებამდე)
უნდა ჩატარდეს აბდომინალური, რექტალური და ანასტომოზის გასინჯვა
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ნაწლავის ობსტრუქციის გამოსარიცხად და დაგროვილი განავლის მოცულობის
შესაფასებლად უნდა ჩატარდეს რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
სისხლის ანალიზი იშვიათად არის საჭირო, მაგრამ კლინიკური გამოვლინების
შესაბამისად შესაძლებელია, საჭირო გახდეს შემდეგი ტესტების ჩატარება: სისხლის
საერთო ანალიზი, სისხლში ელექტროლიტების განსაზღვრა და ფარისებრი
ჯირკვლის ფუნქციის შეფასება.

მართვა
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
 პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებს აუხსენით კუჭის მოქმედების აუცილებლობა
მიუხედავად საკვების მინიმალური რაოდენობისა და განუმარტეთ მკურნალობის
მიზანი ანუ პაციენტს კუჭის მოქმედება უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ყოველ 3 დღეში
ერთხელ (არ არის აუცილებელი ყოველდღიური კუჭის მოქმედება);


გამოასწორეთ შექცევადი რისკ ფაქტორები (უმკურნალეთ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის
დაავადებებს, ჰიპერკალციემიას, გამოასწორეთ მეტაბოლური დარღვევები);



გაზარდეთ და რეგულარულად შეამოწმეთ სითხის და ბოჭკოვანი საკვების
მიღება, ასევე ფიზიკური აქტივობა (პაციენტის შესაძლებლობის ფარგლებში);



ბოჭკოვანი საკვების მიცემა შეუწყვიტეთ უკიდურესად დასუსტებულ პაციენტებს,
თუ ვერ უზრუნველყოფთ ჰიდრატაციას ან როდესაც ეჭვი გაქვთ ნაწლავის
ობსტრუქციაზე;



წინასწარ

განსაზღვრეთ

გამოწვევის

ალბათობა

მედიკამენტური
და

მკურნალობის

პროფილაქტიკურად

მიერ

მიეცით

ყაბზობის
საფაღარათე

საშუალებები, თუ არ აღინიშნება ნაწლავის ობსტრუქცია ან დიარეა (თუ პაციენტი
იმყოფება ნებისმიერი ინტენსივობის ოპიოიდურ თერაპიაზე, აუცილებელია
საფაღარათე საშუალებების ყოველდღიური გამოყენება, მიუხედავად კუჭის
მოქმედებისა);


უპირატესობა მიანიჭეთ პერორალურ საფაღარათე საშუალებებს და შეამცირეთ
რექტალური ინტერვენციის საჭიროება;



რეგულარულად შეამოწმეთ კუჭის მოქმედება და პაციენტის კმაყოფილების
ხარისხი კუჭის მოქმედებასთან დაკავშირებით;



უზრუნველყავით პაციენტის პრივატულობა ტუალეტით სარგებლობის დროს;
საჭიროების

შემთხვევაში

პაციენტს

მოარგეთ

ტუალეტის

დასაჯდომი,

გამოიყენეთ პატარა სკამი ფეხების ასაწევად; მოერიდეთ სადგამი ჭურჭლის
გამოყენებას;
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რექტალური ინტერვენცია შეიძლება საჭირო გახდეს ფეკალური მასის ჩაჭედვის
შემთხვევაში, მაგალითად, თუ პაციენტი უძრავი ან საწოლზე მიჯაჭვულია;



გაითვალისწინეთ, რომ ყაბზობა დროთა განმავლობაში პროგრესულად უფრო
რთული სამართავი ხდება ტერმინალურ პაციენტებში;



მართვაში ჩართეთ ინტერდისციპლინარული გუნდი, მათ შორის დიეტოლოგი.
გაითვალისწინეთ პაციენტის პერსონალური, ფსიქოლოგიური და კულტურული
ასპექტები.

ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
საფაღარათე საშუალებების გამოყენების მიზანი არის კომფორტული დეფეკაცია. ისინი სამ
ჯგუფად იყოფა:
i. საშუალებები, რომლებიც ზრდის განავლის მოცულობას
ii.

განავლის დამარბილებელი საშუალებები

iii.

მასტიმულირებელი საშუალებები

საფაღარათე საშუალებების მიღება, რომლებიც ზრდის განავლის მოცულობას, უნდა
მოხდეს წყლის დიდ რაოდენობასთან ერთად. მათი გამოყენება არ არის ეფექტური მძიმე
ფორმის ყაბზობის დროს და არ გამოიყენება რუტინულად პალიატიური მზრუნველობის
დროს, განსაკუთრებით დაავადების შორსწასული ფორმის და უკიდურესად დასუსტებული
პაციენტების შემთხვევაში.
 შეარჩიეთ განავლის დამარბილებელი და მასტიმულირებელი საფაღარათო
საშუალებების კომბინაცია
 განავლის დამარბილებელი საშუალებები - ლაქტულოზა15 მლ 2-ჯერ დღეში
პეროლალურად/30 მგ დღეში პეროლარულად, სორბიტოლი 15 მლ 2-ჯერ დღეში
პეროლარულად/30 მგ დღეში პეროლარულად


მასტიმულირებელი საფაღარათე საშუალებები - სენა 2-4

ტაბლეტი ღამით

პეროლალურად, ბისაკოდილი 2 ტაბლეტი ღამით პეროლალურად


ხარჯთეფექტურ

კომბინაციას

წარმოადგენს

მაგნიუმის

ჰიდროქსიდისა

და

თხევადი პარაფინის კომბინაცია 3: 1 თანაფარდობით
განავლის
დამარბილებელი
საშუალებები
ლაქტულოზა

მოქმედების მექანიზმი

დოზირება

კომენტარი

ოსმოსური აგენტი:
(აკავებს სითხეს
ნაწლავის სანათურში)

15-40 მლ 2-ჯერ ან 3ჯერ დღეში

აქტიურია წვრილ ნაწლავში;
მოქმედებს 1-2 დღეში
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მაგნიუმის სულფატი

ოსმოსური აგენტი

2-4 გ დღეში

თხევადი პარაფინი

ლუბრიკანტი

-

გლიცერინის
სანთლები

ლუბრიკანტი

1-3-ჯერ
საჭიროებისამებრ

განავლის
მასტიმულირებელი
საშუალებები

მოქმედების მექანიზმი

დოზირება

აქტიურია მთელს ნაწლავში;
მოქმედებს 1-6 სთ-ში
(დამოკიდებულია დოზაზე)
ზრდის წყლის შეკავებას, არბილებს
განავალს; მოქმედებს 1-3 დღეში
ასევე ახდენს განავლის გამოდევნის
პროვოცირებას
კომენტარი

სენა

მასტიმულირებელ
7.5-30 მგ ორჯერ
საფაღარათე საშუალებებს დღეში
აქვთ მსგავსი მოქმედების
მექანიზმი:
• ნაწლავისკუნთოვანი
გარსის ნერვების
სტიმულირება
• ნაწლავის
პერისტალტიკის
სტიმულირება
• ნაწლავში წყლის შეწოვის
შემცირება

ანთრაქინონის ნაერთი

ბისაკოდილის ან
ნატრიუმის
პიკოსულფატის
ტაბლეტები

იწვევს მსხვილი ნაწლავის 10-20 მგ ორჯერ
პერისტალტიკას
დღეში

პოლიფენოლური ნაერთი;
მოქმედებს 6-12 სთ-ში

ბისაკოდილის ან
ნატრიუმის
პიკოსულფატის
სანთლები





5-50 მგ ორჯერ
დღეში
იწვევს მსხვილი ნაწლავის 10-20 მგ
პერისტალტიკას

მოქმედებს 1 სთ-ში

საფაღარათე საშუალებების შერჩევა
მრავალი პაციენტის შემთხვევაში საჭირო ხდება საფაღარათე საშუალებების
კომბინირებული მიღება;
პაციენტების უმრავლესობა პერორალურ საფაღარათე საშუალებებს ანიჭებს
უპირატესობას რექტალურთან შედარებით; გაითვალისწინეთ პაციენტის სურვილი;
რექტალური საშუალებების გამოყენება შეიძლება საჭირო გახდეს, თუ სწორ
ნაწლავში ჩაჭედილია ფეკალური მასა; არ გამოიყენოთ რექტალური საშუალებები,
თუ სწორი ნაწლავი ბალონირებული და ცარიელია;
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საფაღარათე საშუალებების შერჩევისას არჩევანი გააკეთეთ რექტალურ და ორალურ
საშუალებებს შორის და განავლის დამარბილებელ და მასტიმულირებელ
საშუალებებს შორის;
თუ კუჭის მოქმედებას არა აქვს ადგილი 3 დღის განმავლობაში ან პაციენტი
არაკომფორტულად გრძნობს თავს, ჩაატარეთ რექტალური ინტერვენცია:
 თუ სწორი ნაწლავი ცარიელია, გამორიცხეთ ნაწლავის ობსტრუქცია,
გაზარდეთ პირველი რიგის საფაღარათე საშუალებების დოზა
 თუ სწორი ნაწლავი სავსეა:
-

მყარი განავლის შემთხვევაში, გამოიყენეთ გლიცერინის სანთლები, ან
ზეითუნის ზეთის/არაქისის ზეთის/მზესუმზირის ზეთის შემაკავებელი
ოყნა (+/- 100 მლ სწორ ნაწლავში)

-

რბილი განავლის შემთხვევაში, გამოიყენეთ ბისაკოდილის სანთლები,
თუ შედეგი არ არის, გამოიყენეთ ნატრიუმის ფოსფატის ოყნა ან
სორბიტოლის მიკრო-ოყნა



თუ შედეგი კვლავ არ არის, სცადეთ განავლის მანუალურად გამოღება სედატიური
საშუალების- (მიდაზოლამი 15 მგ ინტრავენურად) გამოყენებით ან რექტალური
ლავაჟი თბილი ფიზიოლოგიური ხსნარით.

გაითვალისწინეთ:
 თუ არსებობს ნაწლავის ობსტრუქციის რისკი - გამოიყენეთ მხოლოდ საფაღარათო
საშუალებები, რომელთაც განავლის დამარბილებელი ეფექტი აქვთ, მაგალითად:
ლაქტულოზა და სორბიტოლი, რათა თავიდან იქნას აცილებული კოლიკა;


თუ სახეზეა მკვრივი განავლის ჩაჭედვა სწორ ნაწლავში, ფეკალური მასა დაარბილეთ
გლიცერინის სანთლით, ან შემაკავებელი ზეთოვანი ოყნით მთელი ღამის მანძილზე.
თუ არ მოხდება განავლის სპონტანური ევაკუაცია, შეიძლება საჭირო გახდეს
განავლის მანუალური ევაკუაცია;



თუ სწორი ნაწლავი რბილი განავლით არის სავსე, ეფექტური იქნება პერისტალტიკის
სტიმულატორის, მაგ., სენას გამოყენება;



თუ სწორ ნაწლავში განავალი მცირე რაოდენობით ან საერთოდ არ არის, გამოიყენეთ
მასტიმულირებელი და დამარბილებელი საფაღარათე საშუალებების კომბინაცია.



პარაპლეგიის

მქონე

პაციენტებს

ესაჭიროებათ

რექტალური

ინტერვენცია

რუტინულად ყოველ მესამე დღეს (რექტალური სუპოზიტორები ან მანუალური
ევაკუაცია);


შიდსის მქონე პაციენტებში ყაბზობა ხშირ შემთხვევაში მედიკამენტებით არის
გამოწვეული.
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6.4 სასუნთქი სისტემის სიმპტომების მართვა (სუნთვის უკმარისობა, ხველა,
სლოკინი, ჟანგბადით თერაპია)
სუნთქვის უკმარისობა
განმარტება
სუნთქვის უკმარისობა ანუ დისპნოე არის სუნთქვასთან ასოცირებული დისკომფორტის
სუბიექტური შეგრძნება, რომელიც ინდივიდს აიძულებს გააძლიეროს ვენტილაცია ან
შეამციროს აქტივობა.
სუნთქვის უკმარისობა შეიძლება იყოს მწვავე, რომელიც იწყება უეცრად და საჭიროებს
გადაუდებელ თერაპიას, ან ქრონიკული, რომელიც იწყება თანდათანობით, უარესდება
დროთა განმავლობაში და პაციენტი სამედიცინო დახმარებას მიმართვას მაშინ, როდესაც
აღნიშნული სიმპტომი ხელს უშლის მის ნორმალურ აქტივობას.
გავრცელება და რისკ ფაქტორები
სუნთქვის უკმარისობა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ სიმპტომს
პალიატიურ პაციენტებში. მიუხედავად იმისა, რომ დისპნოეს ყველაზე მაღალი
პრევალენტობა (74-80%) აღინიშნება ფილტვის ქრონიკული ან ავთვისებიანი დაავადებების
მქონე პაციენტებში, ის ასევე გვხვდება გულის უკმარისობის, დემენციის, სხვადასხვა
ნევროლოგიური დარღვევების, ცერებრალური ვასკულური დაავადებების, ამიოტროფული
ლატერალური სკლეროზის, შიდსის და ფსიქიკური/ფსიქოლოგიური მდგომარეობების
(შფოთვა, დეპრესია, ფსიქიკური აშლილობა) დროს.
შეფასება
დისპნოე არის სუბიექტური შეგრძნება, რაზეც გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი, მათ
შორის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სოციალური და ეგზისტენციალური. შესაბამისად, არ
არსებობს დისპნოეს სიმძიმის ხარისხის გაზომვის ობიექტური მეთოდი და მთლიანად
დამოკიდებულია პაციენტის სუბიექტურ შეგრძნებებზე. შესაბამისად, პაციენტის
გადმოცემაზე დაფუძნებული დისპნოეს სიმძიმის შეფასება ყოველთვის არ შეესაბამება
ფილტვის ფუნქციის დარღვევის ხარისხს. პალიატიურ პაციენტებში დისპნოეს შეფასების
მიზანია ამ სიმპტომის ინტენსივობის, მასთან ასოცირებული დარღვევების, ფუნქციური
გავლენების, პოტენციურად შექცევადი რისკ ფაქტორების განსაზღვრა და ინტერვენციის
მიმართ პასუხის მონიტორინგი.
სუნთქვის უკმარისობის შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი პარამეტრები:
 პაციენტის მიერ სიმპტომის აღწერა (რა შეგრძნება აქვს ამ დროს)
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 სიმპტომის დაწყება (უეცრად თუ თანდათანობით)
 სიხშირე (საათობრივი, ყოველდღიური, კვირაში რამდენჯერმე, მხოლოდ სიარულის
დროს, ა.შ.)
 სიმძიმე (მინიმალური და მაქსიმალური გამოვლინება) (გამოიყენეთ შესაბამისი
შკალა, როგორიცაა მაგალითად, ვიზუალური ანალოგის შკალა [VAS], რომელსაც
ასევე იყენებენ ტკივილის ინტენსივობის შესაფასებლად)
 ნებისმიერი ასოცირებული სიმპტომი (მაგ., ხველა, თავბრუსხვევა, ჰემოფტიზი,
ზოგადი სისუსტე, კონცენტრაციის დაკარგვა, მადის დაკარგვა, ტკივილი და
უძილობა)
 ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ სუნთქვის უკმარისობის გამწვავებას ან შემსუბუქებას
(ორივე - ფარმაკოლოგიური და არაფარმაკოლოგიური)
 გავლენა ხასიათზე, ყოველდღიურ აქტივობებზე, ძილის და ჭამის უნარზე,
სოციალურ კეთილდღეობაზე
 ასოცირებული არასასიამოვნო შეგრძნებები
 წარსული და მიმდინარე მკურნალობის რეჟიმები (მათ შორის ავთვისებიანი
დაავადების პირველადი მკურნალობა, დამხმარე მედიკამენტები, ხალხური
მედიცინა და ა.შ), ასევე დოზები, მიღების წესი, დამყოლობა და გვერდითი
მოვლენები
დისპნოეს შეფასების გარდა, აუცილებელია სხვა კლინიკური ინფორმაციის მოპოვება
პაციენტისგან ან მისი ოჯახის წევრებისგან:
 წარსული სამედიცინო ისტორია
 ფიზიკალური გასინჯვა:
 სიფერმკრთალის ან ცენტრალური და პერიფერიული ციანოზის, შეშუპების,
ვენური შეგუბების და პალპირებადი ლიმფური კვანძების შეფასება
 გულმკერდის გასინჯვა
 მუცლის გასინჯვა (ასციტი და მოცულობითი წარმონაქმნები)
 გულის გასინჯვა
 დიაგნოსტიკური კვლევები (სხეულის ტემპერატურის განსაზღვრა, სისხლის საერთო
ანალიზი, შრატში ელექტროლიტების განსაზღვრა, გულმკერდის რენტგენოგრაფია,
გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ფილტვის ფუნქციური ტესტები,
ნახველის/ბრონქული მასალის კულტივირება, არტერიულ სისხლში აირების
განსაზღვრა, სისხლში ნატრიურეზული პეპტიდის, D-დიმერის და ჟანგბადის
სატურაციის დონე)
 სოციალური ისტორია
 თამბაქოს მოხმარება
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 ფსიქოლოგიური შეფასება, მათ შორის მენტალური სტატუსის, შფოთვითი
მდგომარეობის არსებობა ან ისტორია
 გარემოს შეფასება, როგორიცაა ჟანგბადის მოხმარება, კიბეზე ასვლის საჭიროება,
მანძილი საპირფარეშომდე, ოთახის ტემპერატურა, ჰაერის ხარისხი, მედიკამენტების
შესაბამისი გამოყენება და მომვლელების სტრესი
მართვა


აუხსენით პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებს სუნთქვის უკმარისობის სავარაუდო
მიზეზები და გააცანით სამოქმედო გეგმა, ასევე, თუ როგორ დაეხმარება თერაპია
პაციენტს ფიზიკურად ან/და ემოციურად. აღუწერეთ და რეკომენდაცია გაუწიეთ
ყურადღების გადატანის და რელაქსაციის მეთოდების საჭიროებისამებრ გამოყენებას.
 შეძლებისდაგვარად გამოასწორეთ შექცევადი ფაქტორები:
 ფილტვის სიმსივნე - შემდგომი სხივური თერაპიის ან ქიმიოთერაპიის
ინიცირების შესაძლებლობის განხილვა ონკოლოგთან ერთად;
 ბრონქოსპაზმი - ბრონქოდილატატორები და კორტიკოსტეროიდები;
 ინფექციები - ბაქტერიული: ანტიბიოტიკები; ტუბერკულოზი: ანტი-ტბ
მედიკამენტები;
 ეფუზია - პლევრალური: თორაკოცენტეზი და/ან პლევროდეზი; პერიკარდიული:
გადაამისამართეთ სპეციალისტთან;
 ასციტი - პარაცენტეზი;
 კარცინომატოზული ლიმფანგიტი - კორტიკოსტეროიდები (მაღალი დოზით);
ბრონქოდილატატორები; დიურეტიკები;
 მსხვილი
კალიბრის
რესპირატორული
ტრაქტის
ობსტრუქცია
კორტიკოსტეროიდები მაღალი დოზით; გადაუდებელი დახმარება, თუ საჰაერო
გზა თავისუფალი არ არის; ონკოლოგთან რეფერირება;
 ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქცია - კორტიკოსტეროიდები მაღალი დოზით;
გადაუდებელი დახმარება;
 ანემია - სისხლის გადასხმა; რკინის პრეპარატები, ერითროპოეტინი;
 გულის უკმარისობა - შარდმდენები და დაავადების მიმართ სპეციფიკური
მკურნალობა;
 პნევმოთორაქსი
ინტერკოსტალური
დრენირება
და
რეფერირება
სპეციალისტთან;
 ფილტვის ემბოლია - ანტიკოაგულანტები და რეფერირება სპეციალისტთან.
 არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
 სარელაქსაციო მეთოდი:
 შეეცადეთ, რომ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე
 დახურეთ პირი და ცხვირით ნელა ჩაისუნთქეთ
81












 მოადუნეთ ბეჭები, ზურგი, კისერი და მკლავები
 ამოისუნთქეთ ნელა
 შეხედეთ რაიმე სასიამოვნოს
 მოუსმინეთ დამამშვიდებელ მუსიკას
ფიზიოთერაპია
 სახეზე ჰაერის ნაკადის გაზრდა ვენტილატორის ან ღია ფანჯრის მეშვეობით
 მშვიდი გარემო
 საწოლში წამომჯდარი პოზიცია
 ადაპტაცია ყოველდღიური აქტივობების მიმართ
ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
ბრონქოდილატატორები
(იმ
შემთხვევაში,
თუ
აღინიშნება
შექცევადი
ბრონქოსპაზმი):
 სალბუტამოლი 2.5-5 მგ ნებულაიზერით ადმინისტრირება ყოველ 6სთ-ში
 იპრატროპიუმის ბრომიდი 250-500მ მკგ ნებულაიზერით ადმინისტრირება
ყოველ 6სთ-ში
 თეოფილინი 200-400 მგ დღეში, პერორალურად
ბენზოდიაზეპინები (სუნთქვის უკმარისობასთან ასოცირებული პანიკა და შიში
აუარესებს დისპნოეს):
 ლორაზეპამი 0,5-1 მგ პერორალურად ყოველ საათში სანამ სიმპტომის
კონტროლი მოხდება, შემდეგ ყოველ 4-6 სთ-ში
 მიდაზოლამი 0,5 მგ ინტრავენურად ყოველ 15 წთ-ში სანამ სიმპტომის
კონტროლი მოხდება, შემდეგ 2,5 მგ ყოველ 6 სთ-ში კანქვეშ ან კუნთებში
 დიაზეპამი: საწყისი დოზა 2-10 მგ პერორალურად ყოველ საათში, შემდეგ
ყოველ 6-8 სთ-ში
 კლონაზეპამი 0,25-2 მგ პერორალურად ყოველ 12 სთ-ში
ოპიოიდები (მორფინი ამცირებს შეუსაბამო და მოჭარბებულ რესპირატორულ
მოქმედებას და მნიშვნელოვნად აქვეითებს ვენტილატორულ პასუხს ჰიპოქსიის და
ჰიპერკაპნიის მიმართ. რესპირაციის შენელებასთან ერთად სუნთქვა უფრო
ეფექტური ხდება და სუნთქვის უკმარისობის შეგრძნებაც მცირდება):
 კოდეინი 30 მგ პერორალურად ყოველ 4 სთ-ში (მსუბუქი დისპნოე)
 მორფინი 2,5-5 მგ ან ოქსიკოდონი 5 მგ ან ჰიდრომორფონი პერორალურად
ყოველ 4 სთ-ში (მძიმე დისპნოე)
 პარენტერალური მორფინი 2,5-5 მგ კანქვეშ ან ინტრავენურად ყოველ 3-4
სთ-ში (მძიმე დისპნოე)
ჟანგბადით თერაპია (ჟანგბადი მიზანშეწონილია დისპნოეს მქონე პაციენტებისთვის,
რომლებსაც აღენიშნებათ ჰიპოქსია)
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 საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდების რეგულარული სტანდარტული დოზა
ხანგრძლივად მოქმედ საინჰალაციო B2 სტიმულანტებთან (სალმეტეროლი 50 მკგ
დღეში ორჯერ) ერთად (ეფექტურია კარცინომატოზულ ლიმფანგიტთან, ზედა ღრუ
ვენის სინდრომთან, ტრაქეის ობსტრუქციასთან და ქრონიკული ობსტრუქციული
პულმონარული სინდრომით ან ასთმით გამოწვეულ ბრონქოსპაზმთან ასოცირებული
დისპნოეს შემთხვევაში)
 ფუროსემიდი 20-40 მგ პერორალურად ან ინტრავენურად დღეში ერთხელ ან ორჯერ
(შარდმდენები გამოიყენება გულის უკმარისობასთან ან ზედა ღრუ ვენის სინდრომით
გამოწვეულ შეშუპებასთან დაკავშირებული დისპნოეს სამკურნალოდ)
 პალიატიური სედაცია ტერმინალურ პაციენტებში

ხველა
განმარტება
ხველა არის ფორსირებული ექსპულსიური მანევრი დახურული ყიის მიმართ, რაც
ასოცირებულია დამახასიათებელ ხმიანობასთან.
მექანიზმი
უნებლიე ხველის ინიცირება ხდება შესაბამისი რეცეპტორების სტიმულაციის შედეგად,
რომლებიც იმპულსის გადაცემას ახორციელებენ ცდომილი ნერვის ბოჭკოების მეშვეობით.
რეცეპტორები მოთავსებულია ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების ეპითელიუმში. ხველის
გამოწვევისთვის ყველაზე სენსიტიური ადგილებია ხორხი და ტრაქეას ბიფურკაცია.
რეცეპტორები საპასუხო რეაქციას ავლენენ სხვადასხვა ქიმიური (მაგ., კვამლი), ანთებითი
(მაგ., ჰისტამინი) და მექანიკური (მაგ., ნახველი) სტიმულის მიმართ. ამ რეცეპტორების
სტიმულაცია ასევე იწვევს ბრონქების შევიწროვებას და ლორწოს სეკრეციას.
ზოგადად, ხველას აქვს დამცავი ფუნქცია და განაპირობებს საჰაერო გზების ლორწოსგან და
უცხო
სხეულისგან
განთავისუფლებას,
როდესაც
მუკოცილიარული
კლირენსი
არასაკმარისია. ხველა შეიძლება იყოს მწვავე (ხანგრძლივობა <3 კვირა), ქვემწვავე (3-8
კვირა) და ქრონიკული (>8 კვირა). ქრონიკული ხველა შემაწუხებელი და ფიზიკურად
დამაუძლურებელი სიმპტომია. ის გავლენას ახდენს სოციალურ ურთიერთობებზე.
ინტენსიურმა და ხანგრძლივმა ხველამ შეიძლება გამოიწვიოს მადის დაქვეითება,
თავბრუსხვევა, ოფლიანობა, ძილის დარღვევა, ჰემოდინამიკური ცვლილებები,
სისხლძარღვების
რუპტურა,
შარდის
შეუკავებლობა,
თიაქრის
განვითარება,
ნევროლოგიური პრობლემები, ფილტვის ბაროტრავმა და ნეკნის მოტეხილობა.
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შეფასება
ხველის სიმპტომის შეფასება მოიცავს ანამნეზის შეკრებას, ფიზიკალურ გასინჯვას და
დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარებას.
ანამნეზი:
 ხველის ხანგრძლივობა
 ხველის მიმდინარეობა: მუდმივია თუ ხანგამოშვებითი, უარესდება თუ არა,
ახასიათებს თუ არა სადღეღამისო პერიოდულობა
 ხველა მშრალია თუ პროდუქტიული
 ნახველის მოცულობა და მახასიათებლები (ფერი, სუნი, კონსისტენცია და ა.შ.)
 აღენიშნება თუ არა პაციენტს სუნთქვის უკმარისობა, ტკივილი, სტრიდორი,
გულმკერდის შებოჭილობა, წონაში კლება, ცხელება და ღამით ოფლიანობა
 ხველის გამომწვევი ან შემამსუბუქებელი ფაქტორები
 პროფესიული ანამნეზი
 რა გავლენას ახდენს ხველა პაციენტის ცხოვრების ხარისხზე და ფუნქციურ
შესაძლებლობებზე, ასევე, მომვლელებსა და ოჯახის წევრებზე
ფიზიკალური გასინჯვა:
 ზოგადი: ხველასთან ასოცირებული გაღიზიანებადობა, აშლილობა ან შიში (მათ
შორის დახრჩობის შიში); ცხელება; ოფლიანობა; წონაში კლება; ციანოზი; დოლის
ჩხირისებრი თითები.
 რესპირატორული: სუნთქვის სიხშირე, ფილტვების ჰიპერინფლაცია, მოყრუება,
ხიხინი, სტრიდორი, ბრონქული სუნთქვა, პლევრის ხახუნი.
დიაგნოსტიკური კვლევები:
დამოკიდებულია კლინიკურად დადგენილ სავარაუდო მიზეზზე. იმ ქვეყნებში, სადაც
აღინიშნება ტუბერკულოზის მაღალი გავრცელება, აღნიშნული დაავადება უნდა
გამოირიცხოს ყველა პაციენტის შემთხვევაში. საჭიროებისამებრ შესაძლებელია შემდეგი
გამოკვლევების ჩატარება:
 გულმკერდის რენტგენოგრაფია
 ნახველის კულტივირება
 სისხლის საერთო ანალიზი
ხველის გამომწვევი მიზეზები და თერაპია
არაავთვისებიანი დაავადებები


მწვავე რესპირატორული ინფექცია
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 ანტიბიოტიკები
(ბაქტერიული
ინფექციის
შემთხვევაში),
ფიზიოთერაპია,
ფიზიოლოგიური ხსნარი ნებულაიზერით
 ასთმა
 ბრონქოდილატატორები და კორტიკოსტეროიდები
 ქრონიკული ობსტრუქციული პულმონარული დაავადება
 ბრონქოდილატატორები (მაგ., სალბუტამოლი), სტეროიდები, ჟანგბადით თერაპია
და ფიზიოთერაპია
 უცხო სხეული
 ამოღება
 სიგარეტის კვამლი
 თავის არიდება
 ეზოფაგური რეფლუქსი
 პროკინეტიკური აგენტები (მაგ., მეტოკლოპრამიდი), პროტონული ტუმბოს
ინჰიბიტორები (მაგ., პანტოპრაზოლი), პაციენტის პოზიცირება მჯდომარე
მდგომარეობაში
 გულის მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა
 კარდიოვასკულარული მედიკამენტები
 ნერწყვის ასპირაცია
 ანტიქოლინერგული აგენტები (მაგ., ჰიოსცინი)
 ბრონქოექტაზია
 პოზიციური დრენირება და ანტიბიოტიკები საჭიროებისამებრ
 ანგიოტენზინის მაკონვერტირებელი ფერმენტის ინჰიბიტორები
 გადაიყვანეთ სხვა ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტებზე
 საინჰალაციო მედიკამენტები
 თავი აარიდეთ
 ლორწოს პოსტ-ნაზალური აკუმულაცია
 დეკონგესანტები და ანტიბიოტიკები
ავთვისებიანი დაავადებები









ენდობრონქიალური დაავადება
სტეროიდები
პლევრალური ეფუზია
თორაკოცენტეზი და პლევროდეზი
მეზოთელიომა
ონკოლოგთან რეფერირება
ლიმფანგიტი
სტეროიდები
85








მრავლობითი პულმონარული მეტასტაზები
სტეროიდები
რადიაციული პნევმონიტი
სტეროიდები
ფილტვის კარის სიმსივნე ან ლიმფადენოპათია
პალიატიური რადიოთერაპია

მართვა










პაციენტისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის ახსნა-განმარტების მიცემა ხველის
გამომწვევი მიზეზების და სიმპტომის მართვის გეგმასთან დაკავშირებით.
გააფრთხილეთ, რომ პერსისტენტულმა ხველამ შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება,
ტკივილი, უძილობა და პაციენტის დაუძლურება.
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია:
ატმოსფერული დატენიანება
კვამლისგან და ბოლისგან თავის არიდება
ორთქლის ინჰალაცია (წებოვანი ნახველის შემთხვევაში)
ფიზიოთერაპია სტანდარტული ვიბრაციული, პერკუსიული და პოზიციური
დრენირებისთვის
ნახველის ამოტუმბვა იმ პაციენტებში, რომლებსაც აღენიშნებათ თხიერი ნახველი,
მაგრამ არ შეუძლიათ ამოხველება
ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია:

პირველი რიგის თერაპია:
პროდუქტიული ხველა იმ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ეფექტურად ამოხველების უნარი:
 წებოვანი ნახველი:
 ფიზიოლოგიური ხსნარის ადმინისტრირება ნებულაიზერით, 2.5 მლ ყოველ 6 სთ-ში
და საჭიროებისამებრ
 პერორალური მუკოლიზური და ამოსახველებელი საშუალებები:
 აცეტილცისტეინი 200 მგ დღეში სამჯერ
 ბრომჰექსინი 10 მგ დღეში სამჯერ
 კარბოცისტეინი 750 მგ დღეში სამჯერ
 ბრონქოსპაზმის შემთვევაში სალბუტამოლის ადმინისტრირება ნებულაიზერით
 დაუძლურებულ პაციენტებში და შემდგომი ფიზიკური ტრავმის პრევენციისთვის
მიზანშეწონილია ხველის დამთრგუნავი საშუალებების გამოყენება
 ჩირქოვანი ნახველი:
 გამომწვევის მიმართ სპეციფიკური ანტიბიოტიკოთერაპია
 დაუძლურებულ პაციენტებში ხველის დამთრგუნავი საშუალებების გამოყენება
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 თხიერი ნახველი (ან სეკრეტი), მაგრამ პაციენტს არ აქვს ამოხველების უნარი:
 ჰიოსცინ ბუტილბრომიდი
 იპრატროპიუმის ბრომიდის 250-500 მკგ ყოველ 6 სთ-ში ინჰალაცია
 მორფინი უწყვეტი კანქვეშა ინფუზიით (ეს არის ხველის საწინააღმდეგო ყველაზე
ეფექტური საშუალება, რომელიც მოქმედებს ხველის ცენტრზე)
 მშრალი ხველა:
 ფიზიოლოგიური ხსნარის (2.5 მლ) ყოველ 6 სთ-ში ინჰალაცია
 კოდეინ ფოსფატი (30-60 მგ) ყოველ 4-6 სთ-ში
 მორფინი (5 მგ) ყოველ 4 სთ-ში
 ფოლკოდინი (5-10 მგ) დღეში 3-4-ჯერ

მეორე რიგის თერაპია
 თხიერი ნახველი (სეკრეტი), მაგრამ პაციენტს არ აქვს ამოხველების უნარი:
 კორტიკოსტეროიდები
 მაკროლიდების ჯგუფის ანტიბიოტიკი
 ფუროსემისი ნებულაიზერით
 მშრალი ხველა:
 მეთადონი (2 მგ) ყოველ 3-4 სთ-ში
 ადგილობრივი საანესთეზიო საშუალებების ადმინისტრირება ნებულაიზერით
 ეს უნდა ჩატარდეს დიდი სიფრთხილით
 პაციენტმა არ უნდა მიიღოს სითხე და საკვები პრეპარატის ადმინისტრირების
შემდეგ ერთი საათის განმავლობაში
 მზადყოფნაში უნდა გვქონდეს ბრონქოდილატატორები
 გამოიყენეთ ლიგნოკაინის 2%-იანი ხსნარი (5 მლ) ყოველ 6 სთ-ში ან
ბუპივაკაინის 0.25%-იანი ხსნარი (5 მლ) ყოველ 8 სთ-ში
 ხველის მართვის პროცესში ინტერდისციპლინარული გუნდის ჩართვა
 ფიზიოთერაპევტი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რესპირატორული პრობლემების
მართვაში
 თუ ხველის გამომწვევი მიზეზი ვერ დგინდება გადაამისამართეთ პულმონოლოგთან
ან ონკოლოგთან

სლოკინი
განმარტება
სლოკინი არის დიაფრაგმის და ნეკნთაშუა კუნთების უნებლიე, სპაზმური შეკუმშვა, რაც
იწვევს ჰაერის ამოსუნთქვას, რასაც მოჰყვება სახმო იოგების უეცარი დახურვა.
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სლოკინის სიხშირე და ხანგრძლივობა განსხვავებულია თითოეულ პაციენტში. თუმცა,
სლოკინის სიხშირე თითოეული ეპიზოდის დროს ერთგვაროვანია და შეიძლება
შეადგენდეს სლოკინის 4-დან 60-მდე აქტს წუთში.
სლოკინის კლასიფიკაცია ხანგრძლივობის მიხედვით:
 სლოკინის შეტევა (48 საათამდე)
 პერსისტენტული სლოკინი (48 საათიდან 1 თვემდე)
 მდგრადი სლოკინი (1 თვეზე მეტი)
მიზეზები
არსებობს სლოკინის გამომწვევი მრავალი პოტენციური მიზეზი, რომელთაგანაც
უმრავლესობა გასტროინტესტინალური გენეზისაა და მოიცავს ცდომილი და დიაფრაგმის
ნერვის სტიმულაციას. სლოკინის გამომწვევი გასტროინტესტინალური მდგომარეობებია კუჭის შებერილობა, გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი, თიაქარი, სიმსივნე, ასციტი,
წყლულოვანი
დაავადება
და
გასტროპარეზი.
სლოკინის
გამომწვევი
არაგასტროინტესტინალური
მიზეზებია
სიმსივნე
(დიაფრაგმის,
შუასაყრის,
ინტრაკრანიალური), მიოკარდიუმის ინფარქტი, პერიკარდიტი, აორტის ანევრიზმა,
ბრონქიტი, პნევმონია, ასთმა, ტუბერკულოზი, რინიტი, ოტიტი, ფარინგიტი,
ოპორტუნისტული ინფექციები იმუნოკომპრომენტირებულ პაციენტებში. სხვა მიზეზებია
ცენტრალური ნერვული სისტემის, მეტაბოლური და ფსიქოგენური დარღვევები, ასევე
მედიკამენტები.
სლოკინის
მეტაბოლური
მიზეზები
მოიცავს
ჰიპონატრემიას,
ჰიპოკალემიას, ჰიპოკალცემიას, ჰიპოკაპნიას და ურემიას. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი
მედიკამენტი, რომლებიც გამოიყენება სლოკინის სამკურნალოდ, ზოგიერთ შემთხვევაში
თვითონვე წარმოადგენს ამ სიმპტომის გამომწვევ მიზეზს (მაგ., სტეროიდები,
ბენზოდიაზეპინები,
ოპიოიდები,
ანტიდოპამინერგული
და
ქიმიოთერაპიული
პრეპარატები). შესაბამისად, სლოკინის მართვის დროს, მედიკამენტური თერაპიის
დანიშვნამდე აუცილებელია არსებული სამკურნალო რეჟიმების გადახედვა.
გავრცელება და გართულებები
სლოკინის გავრცელება პალიატიურ პაციენტებში არ არის ზუსტად დადგენილი. თუმცა,
აღნიშნული სიმპტომი შედარებით ხშირია ბავშვებში, მამაკაცებში და სხვა თანმხლები
დაავადებების მქონე პაციენტებში.
პერსისტენტული სლოკინი საკმაოდ შემაწუხებელი სიმპტომია, რომელიც გავლენას ახდენს
პაციენტის ყოველდღიურ აქტივობებზე, როგორიცაა საუბარი, საკვების და სითხის მიღება,
ძილი და ხასიათი. პერსისტენტულმა სლოკინმა შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე
გართულებები, მათ შორის მალნუტრიცია, დეჰიდრატაცია, წონაში დაკლება, ზოგადი
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სისუსტე, უძილობა, ფსიქოლოგიური სტრესი და სიცოცხლის ხარისხის მნიშვნელოვანი
გაუარესება.
შეფასება
სლოკინის სიმძიმეს სუბიექტურად აღიქვამს თითოეული პაციენტი.
აღნიშნული სიმპტომის შეფასებისას უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი:









შესაბამისად,

შემაწუხებელია თუ არა სლოკინი პაციენტისთვის
მიმდინარე დაავადების სიმძიმე, რაც დაგვეხმარება განვსაზღვროთ სლოკინის
გამომწვევი მიზეზი ხომ არ არის ნერვზე ზეწოლა ან ნერვის დაზიანება
აღენიშნება თუ არა პაციენტს დისპეფსიის, რეფლუქსის ან ეპიგასტრიუმის
შებერილობის სიმპტომები
აღინიშნება თუ არა ინფექციის ნიშნები:
 გულმკერდის გამოკვლევა
 შარდის გამოკვლევა
განავლის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე
სისხლის ბიოქიმიური ტესტები
მიოკარდიუმის ინფარქტზე ეჭვის შემთვევაში - შესაბამისი გამოკვლევები

მართვა





სლოკინის გამომწვევი შექცევადი მიზეზების განსაზღვრა და გამოსწორება
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
 ყინულიანი წყლის მოწრუპვა ან ყინულის პატარა ნატეხების გადაყლაპვა
(ფარინგეალური სტიმულაცია)
 სუნთქვა ქაღალდის ტომარაში, განსაკუთრებით, თუ პაციენტს აღენიშნება
ჰიპერვენტილაცია (pCo2-ის ელევაცია)
 ნორმალური სუნთქვის პროცესის დარღვევა, მაგ., სუნთქვის შეკავება (pCo2-ის
ელევაცია)
 სითხის დალევა ჭიქის არასწორი/საწინააღმდეგო კიდიდან
 რბილი სასის დაზელვა ტამპონით ცხვირ-ხახის სტიმულაციის მიზნით
ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია

მედიკამენტოზური
შემთხვევაში.

მკურნალობა საჭიროა მხოლოდ პერსისტენტული სლოკინის

პირველი რიგის მკურნალობა:
 კუჭის შებერილობის შემცირება:
 მეტოკლოპრამიდი 10 მგ პერორალურად დღეში სამჯერ
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 დომპერიდონი 10-20 მგ პერორალურად დღეში სამჯერ (ალტერნატიული
საშუალება)
 ანტაციდების (ალუმინის ჰიდროქსიდი, მაგნიუმის ჰიდროქსიდი) კომბინაცია
სიმეტიკონთან
 გლუვი კუნთების რელაქსაცია
 ბაკლოფენი 5 მგ პერორალურად დღეში სამჯერ

მეორე რიგის მკურნალობა:
 ცენტრალური გენეზის სლოკინის სუპრესია (მდგრადი სლოკინის შემთვევაში):
 ქლორპრომაზინი 25 მგ პერორალურად დღეში სამჯერ
 ჰალოპერიდოლი 1.5 მგ პერორალურად დღეში 1-3-ჯერ
 ინტრაკრანიალური სიმსივნით გამოწვეული სლოკინის შემთხვევაში:
 კორტიკოსტეროიდები მაღალი დოზებით (გაითვალისწინეთ, რომ თვითონ
მედიკამენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სლოკინი)
 ფენიტოინი 200-300 მგ ძილის წინ

ჟანგბადით თერაპია
ჟანგბადი პალიატიურ პაციენტებში გამოიყენება სუნთქვის უკმარისობის კონტროლის
მიზნით და იმ მდგომარეობების დროს, როდესაც პაციენტს აღენიშნება ჰიპოქსია.
ტრადიციულად, ჟანგბადით თერაპია ასოცირებულია მცირე რისკებთან. თუმცა, არსებობს
მრავალი პოტენციური გვერდითი მოვლენა, რაც უკავშირდება ჟანგბადით თერაპიას.
ჟანგბადი სიმბოლურად ასოცირდება „სიცოცხლის გადარჩენასთან“, რამაც შეიძლება
გამოიწვიოს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება.
ჩვენებები


ჟანგბადით გრძელვადიანი თერაპიის (>15 სთ/დღეში) ჩვენებები:
 ქრონიკული ობსტრუქციული პულმონარული დაავადების (COPD) მქონე
პაციენტი, რომელსაც ჟანგბადით გრძელვადიანი თერაპიის საჭიროება
განუსაზღვრა პულმონოლოგმა
 FEV1 < 1.5ლ და FEV1/FVC თანაფარდობა <7.0.
 ჟანგბადის სატურაციის დონე <90%



ჟანგბადით მოკლევადიანი თერაპია

ჩვენებები ჟანგბადის მაღალი კონცენტრაციის (60%) შემთხვევაში:
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 პნევმონია, პულმონარული ემბოლიზმი, მაფიბროზებელი ალვეოლიტი, ასთმა,
მიოკარდიუმის ინფარქტი
ჩვენებები ჟანგბადის დაბალი კონცენტრაციის (<20%) შემთხვევაში:
(ჰიპოქსიით განპირობებული სუნთქვის უკმარისობის გაუმჯობესება იმგვარად, რომ არ
გაუარესდეს არსებული ჰიპოქსიური სტიმული)
 ქრონიკული ობსტრუქციული პულმონარული
ინტერსტიციული დაავადება, გულის უკმარისობა

დაავადება

(COPD),

ფილტვის

ჟანგბადით თერაპიის გვერდითი მოვლენები და რისკები
 კლაუსტროფობია
 ცხვირის/თვალების/პირის სიმშრალე
 თავბრუსხვევა
 ჰიპერკაპნიური რესპირატორული უკმარისობა
 ნაწოლები ყურებთან ან ცხვირთან
 ცეცხლის გაჩენის რისკი
 ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება
 შეზღუდული მობილურობა
 სოციალური იზოლაცია

ადმინისტრირება
ჟანგბადის მიწოდება შესაძლებელია:

ნაზალური მილით
 ნაზალური მილით შესაძლებელია ჟანგბადის დაბალი ნაკადის შეშვება იმ
პაციენტებში, რომლებსაც შეუძლიათ სპონტანურად სუნთქვა
 ჩასუნთქული ჟანგბადის პროცენტული მაჩვენებლი დამოკიდებულია ნაკადის
სიჩქარეზე და პაციენტის სუნთქვით მოცულობაზე
 1 ლ/წთ-ში სიჩქარით ხდება ჟანგბადის 24%-ის მიწოდება
 ჟანგბადის ნაკადის გაზრდა 1ლ/წთ-ით დაახლოებით 4%-ით ზრდის ჟანგბადს
(მაქსიმუმ 44% 6 ლიტრზე)

სახის მარტივი ნიღბით
 სახის მარტივი ნიღბით ხდება ჟანგბადის 40-60%-ის მიწოდება 6-10 ლ/წთ-ში
სიჩქარით

ვენტურის ნიღბით
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 ნიღაბზე არის აღნიშნული ნაკადის სიჩქარე და ჟანგბადის პროცენტული
მაჩვენებელი
 ვენტურის ნიღბით შესაძლებელია ჟანგბადის მიწოდების ზუსტი კონტროლი

ჟანგბადით მომარაგება შესაძლებელია:

ჟანგბადის ბალონით
 ჟანგბადით მომარაგება შესაძლებელია მაქსიმუმ 28 საათის განმავლობაში
 მძიმეა და ცეცხლსაშიში
 არ საჭიროებს ელექტროენერგიას

პორტატული ჟანგბადის ბალონით
 ჟანგბადით მომარაგება შესაძლებელია მხოლოდ 2-4 საათის განმავლობაში
 საუკეთესოა პაციენტის ტრანსპორტირებისას

ჟანგბადის კონცენტრატორით
 უფრო მეტად უსაფრთხო და პორტატულია
 საჭიროებს ელექტროენერგიას
რჩევები პაციენტებისთვის
 პაციენტმა თავი უნდა დაანებოს თამბაქოს მოხმარებას
 პაციენტმა უნდა იცოდეს,რომ ჟანგბადი არის ცეცხლსაშიში
 ნაზალური მილები ყოველდღიურად უნდა გაიწმინდოს საპნით და წყლით
ჟანგბადის გამოყენება დისპნოეს მქონე პაციენტებში
ჟანგბადის გამოყენება შესაძლებელია დისპნოეს მქონე პაციენტებში, რომლებსაც
აღენიშნებათ ჰიპოქსია. ჟანგბადის მიწოდება უნდა მოხდეს 15-30 წთ-ის განმავლობაში, რის
შემდეგაც პაციენტის მდგომარეობა უნდა შეფასდეს.

6.5 კანის მოვლა, პირის ღრუს მოვლა
კანის მოვლა
1. ნაწოლების მოვლა
ნაწოლები არის გარეგანი ზეწოლით განპირობებული, იშემიის შედეგად გამოწვეული კანის
წყლულები, რომლებიც შეიძლება გავრცელდეს კანქვეშა ქსოვილებამდე.
ქსოვილის იშემიას იწვევს გარეგანი ზეწოლა. რომელიც კაპილარულ წნევაზე (25 mm Hg)
მაღალია. 1-2 სათის ხანგრძლივობის ზეწოლას შეუძლია გამოიწვიოს უჯრედების
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სიკვდილი და დაწყლულება. ჯდომის დროს წნევა საჯდომ ბორცვზე არის დაახლოებით 30
mm Hg; წოლის დროს წნევა ქუსლებზე არის 160 mm Hg ქაფის მატრასზე.
რისკ ფაქტორები, რომლებიც ზრდის ნაწოლების განვითარების რისკს საწოლზე მიჯაჭვულ
პაციენტებში:













ზოგადი სისუსტე (დაუძლურება)
მალნუტრიცია
კახექსია
დეჰიდრატაცია
ანემია
შეუკავებლობა
ნევროლოგიური დეფიციტი
მოძრაობის შეზღუდვა
შფოთვა/აგზნებული მდგომარეობა
კომა
ინფექცია
ცუდი ჰიგიენა

ნაწოლების განვითარების პრევენცია
 კანის რეგულარული დათვალიერება
 კანის და ზეწოლის ადგილების მოვლა
 კანის დაბანა და გამშრალება რეგულარულად, მათ შორის საწოლზე მიჯაჭვულ
პაციენტებში
 კანის რეგულარული მასაჟი ლოსიონის გამოყენებით
 ტრავმის თავიდან აცილება (არ გამოიყენოთ ღვედები, პაციენტი ასწიეთ [არ
გადაათრიოთ] და ისე მოახდინეთ მისი გადაადგილება საწოლში)
 პაციენტის პოზიციის რეგულარული ცვლილება (ყოველ 2-4 სთ-ში პაციენტის რისკ
ფაქტორებიდან გამომდინარე)
 სპეციალური მატრასის გამოყენება სხეულის წონის თანაბრად განაწილების მიზნით
 თეთრეული უნდა იყოს მშრალი და სუფთა
 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პაციენტის კარგად კვება და ჰიდრატაცია

ნაწოლების განვითარების მიმართ ყველაზე მგრძნობიარე ადგილებია იდაყვები, ბეჭის
ფრთები, ხერხემალი, დუნდულები და ქუსლები. თუ პაციენტი უფრო კომფორტულად
გრძნობს თავს გვერდზე წოლის დროს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
ყურებს, მხრებს, თეძოებს და მუხლებს.
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2. ჭრილობის მოვლა
პალიატიური მზრუნველობის დროს ძირითადად საქმე გაქვს ქრონიკულ ჭრილობებთან.
ქრონიკულ ჭრილობებს ახასიათებს იშემია, ანთებითი პროცესის გახანგრძლივება,
პროტეაზების კონცენტრაციის მომატება და ზრდის ფაქტორის აქტივობის დონის
შემცირება.
შეფასება
მნიშვნელოვანია
ჩატარდეს
ანამნეზის
შეკრება
და
ფიზიკალური
გასინჯვა.
გათვალისწინებული უნდა იყოს ადგილობრივი და სისტემური ფაქტორები, რაც გავლენას
ახდენს ჭრილობის შეხორცებაზე.

1. სისტემური ფაქტორების შეფასება:






კვება
 მაკრონუტრიენტების, კერძოდ ალბუმინის, ნახშირწყლების და ცხიმების
დეფიციტმა, ასევე, გაუწყლოებამ შეიძლება შეაფერხოს ჭრილობის შეხორცება;
 მიკრონუტრიენტების, კერძოდ ვიტამინების A, B, C, E, K, სპილენძის, რკინის და
თუთიის დეფიციტმა შეიძლება შეაფერხოს ჭრილობის შეხორცება;
მედიკამენტები
 სტეროიდები ხელს უშლის ჭრილობის შეხორცებას;
 არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტებმა შეიძლება შეაფერხოს
ჭრილობის შეხორცება;
ქიმიოთერაპიული მედიკამენტები ანელებენ ჭრილობის შეხორცების პროცესს;



იმუნოსუპრესიული მედიკამენტები არღვევენ შეხორცების პროცესის ანთებით
ფაზას, აინჰიბირებენ იმუნურ პასუხს და განაწყობენ ინფექციის მიმართ;



სხვა: ბეტა ბლოკერები, ანტიკოაგულანტები, ფენიტოინი აფერხებს შეხორცებას;



სხივური თერაპია იწვევს ადგილობრივად ფიბრობლასტების რაოდენობის
შემცირებას და ტოტალური სხეულის დასხივება თრგუნავს ძვლის ტვინს, რაც თავის
მხრივ იწვევს ჭრილობის მაკროფაგების რაოდენობის შემცირებას;



წამალდამოკიდებულება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება იწვევს სისხლძარღვების
დაზიანებას და იმუნური პასუხის დათრგუნვას.

2. ორგანოთა სისტემების შეფასება:


სასუთქი სისტემა - მცირდება სისხლით ჟანგბადის მიწოდება



სისხლის მიმოქცევის სისტემა - ჭრილობის გარშემო მწირი ცირკულაციის ან ანემიის
გამო მცირდება სისხლით ჟანგბადის მიწოდება
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ენდოკრინული სისტემა - დიაბეტი იწვევს სისხლის მიმოქცევის მოშლას,
პერიფერიულ ნეიროპათიას, დარღვეულ ანთებით რეაქციას და ინფექციის
მომატებულ რისკს



საჭმლის მომნელებელი სისტემა – მალაბსორბციამ შეიძლება გამოიწვიოს მაკრო და
მიკრო ნუტრიენტების დეფიციტი



საშარდე სისტემა – შეუკავებლობამ და/ან თირკმლის უკმარისობამ შეიძლება
გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, ინფექციის მიმართ გაზრდილი მიმღებლობა



ცენტრალური ნერვული სისტემა – დარღვეული შეგრძნების გამო არ გადაეცემა
ტკივილის სიგნალები ქსოვილოვანი დაზიანების შეტყობინების მიზნით, მოძრაობის
შეზღუდვა ხელს უწყობს ნაწოლების განვითარებას

3. ფსიქო-სოციალური შეფასება: ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება და ახსნა-განმარტება
ამცირებს იზოლაციის განცდას და აძლიერებს თვითდაჯერებულობას პაციენტებში.

4. ტკივილის შეფასება: დარწმუნდით, რომ ტკივილი არ არის გამოწვეული ინფექციით ან
სახვევით. მინიმუმამდე შეამცირეთ ტანსაცმლის გამოცვლის სიხშირე.

5. ჭრილობის შესაფება:









კლასიფიკაცია
 მექანიკური (ქირურგიული)
 დამწვრობა და ქიმიური (თერმული, სხივური)
 ქრონიკული წყლულოვანი ჭრილობები (ნაწოლები, სხივური თერაპია ან
ავთვისებიანი სიმსივნეები)
 პოსტოპერაციული პერიოდი
ადგილმდებარეობა:
 ნაწოლები უფრო მეტად ჩნდება ქუსლებზე, გავაზე და დუნდულებზე
 პერიფერიული მიდამოები მწირი სისხლის მიმოქცევით
 პოზიცია გავლენას ახდენს სისხლის მიწოდებაზე, მაგ., ჭრილობები სახსრების
გარშემო მიდამოებში შედარებით ნელა ხორცდება.
ჭრილობის ფართობი და სიღრმე - შესაძლებელია სახაზავით გაზომვა
ჭრილობების კიდეები – სიწითლე შეიძლება მიუთითებდეს ინფექციაზე;
მოწითალო/რუხი შეფერილობა შესაძლოა, აღნიშნავდეს ნეკროზს, ხოლო თეთრი
შეფერილობა ახასიათებს მაცერაციას
ექსუდატი
 რაოდენობა: მოულოდნელი ზრდა შეიძლება ინფექციის ნიშანი იყოს, მაგრამ
ექსუდატის არსებობა წარმოადგენს შეხორცების პროცესის აუცილებელ ნაწილს
და განსხვავდება სხვადასხვა ეტაპზე.
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 კონსისტენცია: სეროზული, ჰემოსეროზული, სისხლიანი, ჩირქოვანი
სუნი - მყრალი სუნი მიუთითებს ბაქტერიების დიდ რაოდენობაზე.
ჭრილობის ფუძე
 მშრალი და ნეკროზული
 ტენიანი და ნეკროზული
 გრანულაციური
 ეპითელიზაციური

მართვა
 ჩართეთ პაციენტები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
 გამოასწორეთ შექცევადი ფაქტორები, როგორიცაა ედემა, მალნუტრიცია, ანემია,
დიაბეტი და მედიკამენტები. ამ ფაქტორების გამოსწორება შეიძლება მოიცავდეს
ჰოსპიტალიზაციას, სისხლის გადასხმას, გარკვეული მედიკამენტის მოხსნას (სხვა
სიმპტომების გათვალისწინებით), რამაც შეიძლება შეღავათი მისცეს პაციენტს.
 ჭრილობის სპეციფიური მკურნალობა
 მოაცილეთ ნეკროზული ქსოვილები
 ქირურგიულად - პინცეტით, მაკრატლით ან სკალპელით
 ფერმენტული მოცილება
 აუტოლიზური მოცილება
 სისხლდენა
 შესაძლებელია ადრენალინში (1:1000) ან ალგინატის, კალციუმის და
ნატრიუმის შემცველ ხსნარში დასველებული დოლბანდის საფენის გამოყენება
 სახვევი მოაცილეთ ნელა ფიზიოლოგიური ხსნარის შესხურებით ან
ირიგაციით, რისთვისაც გამოიყენეთ შპრიცი, რომელიც შეიცავს თბილ 0.9%იან ნატრიუმის ქლორიდს (ამგვარად თავიდან ავიცილებთ ტრავმას სახვევის
გამოცვლისას)
 სუნი
 ქვემოთ იხილეთ ქვეთავი „უსიამოვნო სუნის მქონე ჭრილობები“
 ინფექცია
 ჩამობანეთ ჭრილობა თბილი ნატრიუმის ქლორიდის 0.9%-იანი ხსნარით ან
გამდინარე წყლით;
 გამოიყენეთ ანტიბიოტიკები, თუ აღინიშნება ანთებითი პროცესის გავრცელების
ნიშნები და არა მხოლოდ წითელი რკალი ჭრილობის გარშემო;
 ფუკლოქსაცილინი ან ტრიმეტოპრიმი ან ერითრომიცინი როგორც წესი ფარავს
ყველაზე მეტად გავრცელებულ ინფექციებს.
 სახვევის შერჩევა
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 ტენიანობის შენარჩუნების მიზნით გამოიყენება აპკები, ჰიდროკოლოიდები,
ჰიდროგელის სახვევები
 დამატებითი დატენიანების მიზნით (ექსუდატის მცირე რაოდენობის ან საერთოდ
არარსებობის შემთხვევაში) გამოიყენება ჰიდროგელები
 ტენის შთანთქმის მიზნით გამოიყენება ღრუბლის სახვევები, ალგინატები,
აბსორბენტები
 ჭრილობის ზედაპირის დასაცავად გამოიყენება სპეციალური ნივთიერებებით
გაჟღენთილი საფენები და დოლბანდები
 ბაქტერიის კონტროლის მიზნით გამოიყენება ვერცხლის სულფადიაზინის კრემი,
იხთიოლის მალამო, აქტივირებული ნახშირი ± ვერცხლის შემცველი სახვევები
 სუნის კონტროლის მიზნით გამოიყენება აქტივირებული ნახშირი (ასევე იხილეთ
ქვეთავი „უსიამოვნო სუნის მქონე ჭრილობები“)
სახვევის შერჩევა
სახვევის ტიპი

ჭრილობის მოვლის
მიზანი

უპირატესობა

ნაკლოვანებები

აპკები

დაცვა;
არ გამოიყენება
ექსუდაციური
ჭრილობების
შემთხვევაში; აქვს
საფარი ფუნქცია

გამჭვირვალეა, კარგად
ერგება სხეულის
კონტურებს, ხელს უწყობს
ნეკროზული უბნების
აუტოლიზურ მოცილებას

ღრუბლის
სახვევები
(ადჰეზიური და
არაადჰეზიური)

ტენიანი ჭრილობის
შეხორცება; აქვს
აბსორბციის და საფარი
ფუნქცია

ჰიდროპოლიმერუ
ლი ადჰეზიური
სახვევი

გამოიყენება მცირედ ან
ზომიერად
ექსუდაციური
ჭრილობების, მათ
შორის ნაწოლების და
ვენური წყლულების
შემთხვევაში

მაღალი დონის აბსორბცია,
ახდენს სითხის
დრენირებას ჭრილობის
ზედაპირიდან,
უზრუნველყოფს
ამორტიზაციას
უზრუნველყოფს
ხელსაყრელი გარემოს
შექმნას ტენიანი
ჭრილობის
შესახორცებლად, ადვილია
მოხმარება, შესაძლებელია
ჭრილობაზე დავტოვოთ 7
დღემდე, წყალგაუმტარია,
სინოტივის და აირის
გამტარია, კანზე კარგად
ეკვრება, შესაძლებელია
გამოყენება კომპრესიული
სახვევის ქვეშ, ამცირებს
ექსუდატის გამოჟონვის
რისკს და სუნს

არ აქვს აბსორბციის
უნარი, შეიძლება
სირთულეებთან იყოს
დაკავშირებული მისი
აპლიკაცია ან
მოცილება, შეიძლება
დააზიანოს კანი,
შეიძლება მიეწებოს
ახალ ეპითელიუმს
კარგად არ ერგება ღრმა
ჭრილობებს, შეიძლება
გამოიწვიოს ჭრილობის
გამოშრობა და მიეწებოს
ზედაპირს
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ჰიდროკოლოიდურ
ი სახვევები

მინიმალურად ან
ზომიერად
ექსუდაციური, ტენიანი
ჭრილობების
შეხორცება; დაცვა

ამორფული
ჰიდროგელები

ნეკროზული უბნების
მოცილება
რეჰიდრატაციის
მეშვეობით, გამოიყენეთ
მინიმალურად
ექსუდაციური
ჭრილობის შემთვევაში,
ავსებს მკვდარ
სივრცეებს
ნეკროზული
ჭრილობების
შეხორცება; ტენიანი
ჭრილობის
შესახორცებლად
ხელსაყრელი გარემოს
შექმნა

ჰიდროგელი +
ჰიდროკოლოიდი

ჰიდროგელი
ალგინატით

მინიმალური აბსორბცია,
კარგად ეკვრის ტენიან
კანს, ადგილზე რჩება
ხანგრძლივი პერიოდის
განმავლობაში, ხელს
უწყობს ნეკროზული
უბნების აუტოლიზურ
მოცილებას
დამატებით ატენიანებს
მშრალ ჭრილობას, ხელს
უწყობს ნეკროზული
ქსოვილების აუტოლიზურ
მოცილებას, უფრო
ხანგრძლივად ინარჩუნებს
ტენიანობას, ვიდრე
ფიზიოლოგიური ხსნარი

შეიძლება გამოიწვიოს
ჭრილობის კიდეების
მაცერაცია, შეიძლება
ხელი შეუწყოს
ჰიპერგრანულაციას,
შეიძლება არ მოერგოს
ღრმა ჭრილობებს, აქვს
წებოვანი კიდეები
შეიძლება გამოიწვიოს
ჭრილობის კიდეების
მაცერაცია, მხოლოდ
ჭრილობის ზედაპირი
უნდა დაფაროს და არ
უნდა ამოავსოს
ჭრილობა

ნეკროზული ჭრილობების
ეფექტური რეჰიდრატაცია,
ქმნის იდეალურ გარემოს
ტენიანი ჭრილობის
შესახორცებლად, ადვილია
მოხმარება, არ არის
ტრავმული

გაითვალისწინეთ:
 სახვევის შერჩევის მიზანია პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და
არსებული პრობლემების მოგვარება.
 შესაძლებელია,
ყველაზე
მარტივი
პროდუქტი
იყოს
საუკეთესო
და
ხარჯთეფექტური.
 აუცილებელია მუდმივი შეფასება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:
კომფორტულობა და ხელმისაწვდომობა.
უსიამოვნო სუნის მქონე ჭრილობები
პალიატიურ პაციენტებში ჭრილობები ხშირ შემთხვევაში დაავადების შორსწასული ფორმის
და/ან მწირი ფიზიკური ან სოციალური მდგომარეობის შედეგია. უსიამოვნო სუნის მქონე
ჭრილობები უმნიშვნელოვანესი და შემაწუხებელი სიმპტომია პაციენტისთვის, მისი
ოჯახის წევრებისა და მომვლელებისთვის. პაციენტები გრძნობენ უხერხულობას, ზიზღს და
სირცხვილს უსიამოვნო სუნის მქონე ჭრილობის გამო, რაც იწვევს მათ სოციალურ
იზოლაციას და პრობლემებს ურთიერთობებში.
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შეფასება
ავთვისებიანი სიმსივნის, შიდსის ან სხვა მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებში
ჭრილობები წარმოადგენს დიდი პრობლემის მცირე ნაწილს. აუცილებელია პაციენტის
შესახებ ინფორმაციის მოძიება შემდეგ საკითხებზე:
 კვება
 მედიკამენტები (კორტიკოსტეროიდები ანელებენ ეპითელიზაციის სიჩქარეს)
 ციტოტოქსიკური ქიმიოთერაპია და სხივური თერაპია
 დიაბეტის კონტროლი
 იმუნური სისტემა (აივ/შიდსი, ლეიკემია, მკურნალობის შედეგად გამოწვეული
იმუნური დეფიციტი)
 რას მიიჩნევს პაციენტი ყველაზე მთავარ პრობლემად
ჭრილობის შეფასება:





ზედაპირის ფართობი – ზომა
ჭრილობის ფუძე - ჩირქი, ნეკროზი
გამონადენი - ოდენობა, ფერი, სუნი
ტკივილი

მართვა


ძირითადი პრინციპები:
 ჭრილობის განვითარების და/ან გაუარესების პრევენცია
 გამომწვევი მიზეზ(ებ)ის გამოსწორება მკურნალობა
 ჭრილობასთან დაკავშირებული სიმპტომების კონტროლი (ტკივილი, უსიამოვნო
სუნი, სისხლდენა, გამონადენი)
 პაციენტის ჩართვა ჭრილობის შეფასებაში
 პაციენტისთვის ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა
 პაციენტის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა
 პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება



შექცევადი ფაქტორების გამოსწორება
 უსიამოვნო სუნი ხშირად გამოწვეულია ჭრილობის ნეკროზული ქსოვილის
ანაერობული ბაქტერიული ინფექციით. ასეთი შემთხვევების დროს ეფექტურია
მეტრონიდაზოლით მკურნალობა.
დაავადების სპეციფიური მკურნალობა
 დაზიანების მკურნალობა დამოკიდებულია ჭრილობის სტადიაზე, ზომაზე და
პაციენტის ზოგად მდგომარეობაზე:
 ქირურგიული ჩარევა
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 ქიმიოთერაპია
 პალიატიური რადიოთერაპია
 ჰორმონოთერაპია
 პაციენტის ჩართვა
 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
 ჭრილობის შეფასებაში
 ჭრილობის მოვლაში
 არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
1. ჰიგიენა:
 ჭრილობის რეგულარულად გასუფთავება
 თეთრეულის და ტანსაცმლის რეგულარულად გამოცვლა
 დაბინძურებული საფენების ადეკვატური სიხშირით გამოცვლა
 ადეკვატური ვენტილაცია
2. სახვევები:
 მაღალაბსორბენტული სახვევების გამოყენება ექსუდატის და სუნის კონტროლის
მიზნით
 არაადჰეზიური სახვევების გამოყენება (რათა მათი რეგულარული გამოცვლა
ნაკლებ ტკივილთან იყოს დაკავშირებული)
3. ნეკროზული ქსოვილების მოცილება:
 მექანიკური/ქირურგიული (მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პაციენტის
მდგომარეობა ამის საშუალებას გვაძლევს)
 ქიმიური
 აუტოლიზი (ჰიდროკოლოიდური და ჰიდროგელის სახვევები ქმნიან
აუტოლიზისთვის ხელსაყრელ გარემოს)
4. ჰაერის არომატიზაცია:
 სურნელოვანი სანთლები
 ჰაერის არომატიზატორები

გაითვალისწინეთ: ჰაერის არომატიზაცია ყოველთვის არ უწყობს ხელს უსიამოვნო
სუნის შემცირებას და შეიძლება გამოიწვიოს საწინააღმდეგო შედეგი.


ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
 ტოპიკური (ზომიერად ინფიცირებული ჭრილობებისთვის ცელულიტის გარეშე):
 მეტრონიდაზოლის
ხსნარი
ჭრილობის
გასაწმენდად:
2
ლიტრი
ფიზიოლოგიური ხსნარი + მეტრონიდაზოლის (400მგ) 13 დაფხვნილი აბი
 მეტრონიდაზოლის გელი: მეტრონიდაზოლის დაფხვნილი ტაბლეტები
შერეული ლუბრიკანტ გელთან (წყლის ფუძეზე)
 მეტრონიდაზოლის კრემი: მეტრონიდაზოლის დაფხვნილი ტაბლეტები
შერეული წყლის ფუძეზე დამზადებულ კრემთან
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 მეტრონიდაზოლის ფხვნილი: მეტრონიდაზოლის დაფხვნილი ტაბლეტები
პირდაპირ დაიტანეთ ჭრილობაზე
 ვერცხლისფერი სულფადიაზინი
 ბაციტრაცინი, ფუციდინი ან ანტიფუნგალური მალამოები საჭიროებისამებრ
 ნახშირის სახვევები

სისტემური ანტიბიოტიკები მნიშვნელოვანი ინფექციების შემთხვევაში
(უმჯობესია ჭრილობიდან ნაცხის აღების შემდეგ)
 მეტრონიდაზოლი 400 მგ პერორალურად, დღეში ორჯერ (გვერდითი
მოვლენები: გულისრევა და ალკოჰოლის აუტანლობა)
 სხვა ანტიბიოტიკები: ამოქსაცილინი, ერითრომიცინი, ტრიმეტოპრიმ
სულფამეტოქსაზოლი
 ტკივილი: ტკივილის მართვა უნდა მოხდეს ჯანმო-ს მიერ მოწოდებული
გაიდლაინის მიხედვით
 მულტიდისციპლინარული გუნდის ჩართვა
 რეფერალი შესაბამის სპეციალისტთან

პირის ღრუს მოვლა
პირის ღრუს მოვლა ხშირად უგულვებელყოფილი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ასპექტია
პალიატიურ მზრუნველობაში. მოვლილი პირის ღრუ განაპირობებს პაციენტის
თვითდაჯერებულობას და კომფორტს, ასევე, კომუნიკაციის, სოციალიზაციის, საკვებით
და სასმელით სიამოვნების მიღების უნარს.
პირის ღრუს პრობლემები აღენიშნება პალიატიური მზუნველობის ქვეშ მყოფი პაციენტების
თითქმის 90%-ს. პალიატიურ მზრუნველობაში გვხვდება შემდეგი სახის ორალური
პრობლემები:
 ინფექციები: ფუნგალური (კანდიდოზი, ასპერგილოზი), ვირუსული
(მარტივი ჰერპესის ვირუსი, ციტომეგალოვირუსი) ან ბაქტერიული
(სტაფილოკოკური ან ანაერობული)


პირის სიმშრალე (ქსეროსტომია)



დაწყლულება: სტომატიტი (აფთოზური წყლულები) და მუკოზიტი



ტკივილი



ჰალითოზი



გემოს ცვლილებები



ჰიპერსალივაცია



დენტალური კარიესი, გინგივიტი და პერიოდონტიტი
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ორალური პრობლემების რისკ ფაქტორები პალიატიურ პაციენტებში
 ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლიან ნერწყვის გამოყოფას:
 მედიკამენტები, რომლებიც ამცირებენ ნერწყვის გამოყოფას და ხელს უწყობენ
ოპორტუნისტული ინფექციების განვითარებას:
 ანტიბიოტიკები და ანტირეტროვირუსული მედიკამენტები;
 პირის ღრუს სავლები ანტისეპტიკური საშუალებების გადაჭარბებული
გამოყენება (განსაკუთრებით ალკოჰოლის შემცველი სავლებების);
 დიურეტიკები და ოპიოიდები;
 მედიკამენტები

ანტიქოლინერგული

ანტიდეპრესანტები,

სპაზმოლიტიკები

გვერდითი
(ჰიოსცინი),

მოვლენებით:
ანტიჰისტამინები,

ნეიროლეპტიკები (ფენოთიაზინები) და ანტიკონვულსანტები;
 იმუნოსუპრესანტები: კორტიზონი, ქიმიოთერაპია;
 ჟანგბადით თერაპია (იწვევს პირის სიმშრალეს)
 დეჰიდრატაცია
 ქიმიოთერაპია და სხივური თერაპია (განსაკუთრებით ლოკალური)
 ლოკალური სიმსივნე


ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ პირის ღრუს მოვლის უნარზე
(უკიდურესი სისუსტე, ნევროლოგიური დარღვევები, კომა)



პირით სუნთქვა



იმუნური დეფიციტი



ქრონიკული
პათოლოგიები,

დაავადებები:
შაქრიანი

რესპირატორული

დიაბეტი,

ეპილეფსია,

ან

კარდიოვასკულარული

თირკმლის

დაავადებები,

ნაწლავის ანთებითი მდგომარეობები და კრანიო-ფაციალური ანომალიები


კბილების პროთეზირებასთან ასოცირებული ტრავმა და ჰიგიენის პრობლემები

პირის ღრუს მოვლა უნდა წარმოადგენდეს პაციენტის მოვლის ყოველდღიურ რუტინას
და ინტერვენციის ინიცირება აუცილებელია ადრეულ ეტაპზე, რათა თავიდან იქნას
აცილებული უფრო სერიოზული პრობლემები და გართულებები. პირის ღრუს მოვლის
ძირითადი პრინციპებია:
 თითოეული პაციენტის შეფასება
 პირის ღრუს მოვლის რეგულარული და ეფექტური ღონისძიებების დაგეგმვა
 საჭიროების შემთხვევაში დროული ინტერვენცია
 გადაუდებელი მდგომარეობების იდენტიფიკაცია და შესაბამისი რეფერირება

პირის ღრუს შეფასება
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ყველა პაციენტი იმყოფება ორალური პრობლემების განვითარების რისკის ქვეშ,
განსაკუთრებით პაციენტები, რომლებსაც უტარდებათ ქიმიოთერაპია ან სხივური
თერაპია. ასეთ პაციენტებს ესაჭიროებათ პირის ღრუს წინასწარ დაგეგმილი,
რეგულარული მოვლა და მონიტორინგი როგორც მკურნალობის დაწყებამდე, ასევე, მისი
მიმდინარეობისას და დასრულების შემდეგ. მარტივი ინტერვენციებით შესაძლებელია
პირის ღრუსთან დაკავშირებული მრავალი პრობლემის პრევენცია ან შემსუბუქება.
 პაციენტს და მის მომვლელ(ებ)ს მიაწოდეთ ინფორმაცია პირის ღრუს, კბილების
და პროთეზის სწორი და რეგულარული მოვლის მნიშვნელობის შესახებ;


შეაფასეთ, ესაჭიროება თუ არა პაციენტს დახმარება პირის ღრუს ეფექტურად
მოვლისთვის;



განსაზღვრეთ რომელ მედიკამენტ(ებ)ს იღებს პაციენტი, რადგან მრავალი
პრეპარატი გავლენას ახდენს პირის ღრუზე;



პაციენტს ყოველდღიურ რეჟიმში ჰკითხეთ აქვთ თუ არა პირის ღრუში რაიმე სახის
პრობლემა (ტკივილი, სიმშრალე, გემოს ცვლილებები);



სისტემატიურად დაათვალიერეთ პაციენტის პირის ღრუ სიმშრალის, ნადების,
დაწყლულების, ინფექციის, მოცულობითი წარმონაქმნის, ლორწოვანი გარსის
ცვლილების ან კბილის კარიესის ნიშნების აღმოსაჩენად;



განსაზღვრეთ პირის ღრუს მტკივნეულობა;



პაციენტს მოხსენით დენტალური პროთეზი პირის ღრუს დათვალიერებამდე ან
მოვლის რუტინული პროცედურების ჩატარებამდე;



გამოიყენეთ სანათი პირის ღრუს კარგად დასათვალიერებლად;



დახეთქილ ტუჩებზე გამოიყენეთ ლუბრიკანტი წყლის ფუძეზე;



გაითვალისწინეთ,

რომ

ცუდად

მორგებული

დენტალური

პროთეზი

და

ქირურგიული ჩარევა პირის ღრუში (მათ შორის კბილის ექსტრაქცია) ზრდის ყბის
ოსტეონეკროზის განვითარების რისკს;


გადაამისამართეთ

პაციენტი

სტომატოლოგთან

კონსულტაციაზე,

თუ

მას

სტომატოლოგთან ვიზიტი 1 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არ ჰქონია.

პირის ღრუს შეფასებისას იხელმძღვანელეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილით

ნერწყვი

ჯანმრთელი

მსუბუქი - საშუალო
დისფუნქცია

წყლიანი

სქელი,
შემცირებული
რაოდენობა, გემოს

მძიმე დისფუნქცია
(კომპრომენტირებული
ლორწოვანი ან
ფუნქციის დაკარგვა)
არ აღინიშნება (ან
მოჭარბებულია)
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შეცვლა
მშრალი, ანთებითი,
თეთრი ნადებით
და მტკივნეული.
(დაწყლულების
გარეშე)
მშრალი,
შეწითლებული ან
თეთრი ნადებით,
პაპილების
არარსებობა
მშრალი,
დახეთქილი

ლორწოვანი

ნოტიო,
ვარდისფერი,
ინტაქტური,
კომფორტული

ენა

ვარდისფერი,
ნოტიო და
აღინიშნება
პაპილები

ტუჩები

კბილები ან
პროთეზთან
შეხების მქონე
ადგილები

ნოტიო,
ვარდისფერი,
გლუვი
სუფთა, ნადებისგან
თავისუფალი.
პროთეზი
კომფორტული.

ხმა

ნორმალური

ბოხი ან ხრინწიანი

ყლაპვა

ნორმალური

მტკივნეული ან
გაძნელებული



დენტალური ქვები,
ნადები, ნარჩენები,
მგრძნობიარე
ადგილები.
პერიოდული
ტკივილი

მბრწყინავი, წითელი,
დაწყლულებული,
მტკივნეული,
სისხლდენით ან მის
გარეშე
მშრალი, თეთრი
ნადებით,
დაწყლულებული ან
დახეთქილი
მშრალი, დახეთქილი,
დაწყლულებული ან
სისხლმდენი
გენერალიზირებული
ნარჩენები ან
დენტალური ქვები
ღრძილის ხაზის
გასწვრივ ან
პროთეზთან შეხების
მქონე ადგილებზე. ვერ
ატარებს პროთეზს.
ხშირი ტკივილი.
უჭირს ლაპარაკი ან
ტკივილი ლაპარაკის
დროს
ყლაპვის უნარის
დაკარგვა

შექცევადი ფაქტორების გამოსწორება:
 გამოავლინეთ სავარაუდო გამომწვევი მიზეზი (შაქრიანი დიაბეტი, აივ
ინფექცია, დენტალური ან პერიოდონტული დაავადება) და ჩაუტარეთ
დაავადების მიმართ სპეციფიკური ინტერვენცია;
 გადახედეთ

დანიშნულ

მედიკამენტებს,

რომლებიც

შესაძლოა

(კუმულაციურად) იწვევდეს პირის სიმშრალეს;
 განსაზღვრეთ სავარაუდო ურთიერთქმედება ტოპიკურად ადმინისტრირებად
პერორალურ მედიკამენტებს შორის და დაიცავით შესაბამისი ინტერვალი
სამკურნალო რეჟიმებს შორის;
 საჭიროებისამებრ ჩაუტარეთ რეჰიდრატაცია;
 დაატენიანეთ ჟანგბადი.


არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
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 პირის ღრუს მოვლის საშუალებები:
 კბილის ჯაგრისი: რეკომენდირებულია პატარა და მომრგვალებული თავის
მქონე, რბილი ჯაგრისის გამოყენება. ჯაგრისი უნდა გამოიცვალოს 3 თვეში
ერთხელ;

დაალბეთ

რეგულარულად

პირის

სავლებში

ან

ნატრიუმის

ქლორიდის/ბიკარბონატის ხსნარში; გამოყენებამდე გაავლეთ წყალში; კბილები
გაიხეხეთ ნაზად, განსაკუთრებით თუ პირის ღრუს ლორწოვანი მყიფეა.
 ელექტრონული კბილის ჯაგრისი ზოგ შემთხვევაში უფრო ეფექტური და
ადვილად გამოსაყენებელია.
 ქაფიანი

ღრუბლები/ჩხირები:

გამოიყენეთ

ნარჩენების

მოსაშორებლად,

როდესაც მუკოზიტის ან ღრძილებიდან სისხლდენის გამო კბილების გახეხვა
ვერ ხერხდება.
 გლიცერინის-ლიმონის ტამპონები: ნაკლებად ეფექტურია და აუარესებს პირის
სიმშრალეს.
 კბილის პასტა: ფტორის შემცველი; დაბალაბრაზიული. გამოიყენეთ წყალი, თუ
აღინიშნება კბილის პასტის აუტანლობა.
 პირის სავლები
o წყალი
o მარილის ხსნარი: 1 ჩაის კოვზი სუფრის მარილი გახსნილი 500 მლ
ანადუღარ, გაგრილებულ წყალში
o მარილის და ნატრიუმის ბიკარბონატის ხსნარი: 1 ჩაის კოვზი სუფრის
მარილი და საკვები სოდა გახსნილი 500 მლ ანადუღარ, გაგრილებულ
წყალში
o ძმრის ან ლიმონის ხსნარი: 1 ჩაის კოვზი ძმარი ან ლიმონი გახსნილი
1 ლიტრ წყალში
 ტუჩსაცხი
o ვაზელინის/პარაფინის მალამო: არბილებს და ატენიანებს გამომშრალ
ტუჩებს
პირის ღრუს მოვლის პრინციპები
რეკომენდირებულია პირის ღრუს რეგულარული მოვლა: ყოველ 6-12 საათში (2-4 საათში
მაღალი რისკის მქონე პაციენტეში ანუ, რომლებსაც აღენიშნებათ პირის სიმშრალე ან
მძიმე ინფექციები). ანანასის ღეჭვა (ახალი ან უშაქროდ კონსერვირებული) ხელს უწყობს
პირის ღრუს სისუფთავეს ფერმენტ ანანაზას დახმარებით (არ არის მიზანშეწონილი, თუ
პირის ღრუში აღინიშნება დაზიანებები ან წყლულები).
 კბილები
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 აუცილებელია კბილების რეგულარული გახეხვა და დენტალური ძაფით
გაწმენდა (საკვების მიღების შემდეგ და ძილის წინ)
 გამოიყენეთ

რბილი

თითი/დოლბანდით

ღრუბელი,
შეფუთული

ბამბის
შპადელი

ტამპონი
თუ

ან

ხელთათმანიანი

კბილების

გახეხვა

ვერ

ხერხდება ტკივილის ან სისხლდენის გამო
 ნარჩენები და ნადებები მოაცილეთ ღრძილების დაზიანების გარეშე
 თუ კბილების გახეხვა შეუძლებელია, გამოიყენეთ დოლბანდის ტამპონები
ნარჩენების

მოსაშორებლად

და

გაწმინდეთ

კბილები

ქაფიანი

ღრუბლით/ჩხირით
 რეკომენდირებულია

რეგულარული

სტომატოლოგიური

შემოწმება

და

ჩამოყალიბებული დენტალური ქვების მოცილება
კბილის პროთეზი (შეიძლება გახდეს ინფექციის რეზერვუარი)
 აუცილებელია კბილის პროთეზის გახეხვა/გაწმენდა საკვების მიღების შემდეგ
ნარჩენების და ნადების მოსაცილებლად
 მიზანშეწონილია პროთეზის მოხსნა ღამით,

სპეციალური საწმენდით და

ჯაგრისით გახეხვა. დაუშვებელია პროთეზის გამოხარშვა.
 მეტალის

პროთეზი

მთელი

ღამის

განმავლობაში

უნდა

მოთავსდეს

უნდა

მოთავსდეს

ქლორჰექსიდინის ხსნარში
 პლასტმასის

პროთეზი

მთელი

ღამის

განმავლობაში

ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის განზავებულ ხსნარში
 პირის ღრუში მოთავსებამდე პროთეზი კარგად უნდა გავავლოთ წყალში
გაითვალისწინეთ:
o ცუდად მორგებული პროთეზი უნდა გადაბაზირდეს, თუ აღინიშნება რბილი
ქსოვილის ან სახის კუნთის განლევა ან ქსეროსტომია იწვევს დისკომფორტს
o აუცილებელია პირის ღრუში იმ ადგილების გაწმენდა, რაზეც მაგრდება
პროთეზი


პირის ღრუს სავლები სითხის რეგულარულად გამოვლება საკვების მიღების შემდეგ
და

ძილის

წინ

ნარჩენების

მოსაცილებლად,

პირის

ღრუს

სისუფთავის

შესანარჩუნებლად და ჰალითოზის თავიდან ასაცილებლად.
 სავლები სითხის მოხმარების სიხშირე გაზარდეთ, თუ აღინიშნება პირის ღრუს
პრობლემების განვითარების მაღალი რისკი (მაგ., თავის და კისრის სხივური
თერაპია, ქიმიოთერაპია)
o წყლის გამოვლება საჭიროებისამებრ
o სახლში დამზადებული მარილხსნარის (იხილეთ ზემოთ) გამოვლება
საჭიროებისამებრ
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o თუ აღინიშნება ორალური ინფექცია გამოიყენეთ ქლორჰექსიდინი [ან
პოვიდონ იოდი (1%-იანი) 15 მლ დღეში ორჯერ ან სამჯერ ბაქტერიული და
ფუნგალური კონტროლისთვის.
 უკიდურესად დაუძლურებულ პაციენტებში შესაძლებელია პირის სავლებით
გაჟღენთილი ღრუბლის ჩხირების გამოყენება
გაითვალისწინეთ:
o მექანიკური წმენდის სიხშირე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სხვადასხვა
სავლებების ანტისეპტიკური თვისებები.


ენა
 ნადებიანი ენა ნაზად უნდა გაიწმინდოს

მარილის/ნატრიუმის ბიკარბონატის

ხსნარში ამოვლებული რბილი ჯაგრისით, ღრუბლით ან დოლბანდის ტამპონით.
 ხაოიანი ენის შემთვევაში მიზანშეწონილია ვიტამინ C-ს (250 მგ) გაწუწვნა დღეში
ოთხჯერ
 მძიმე შემთვევების დროს პირის ღრუს და ენის დატენიანების და ლუბრიკაციის
მიზნით იყენებენ ლუბრიკანტ გელს
ზოგადი მითითებები:
 მჟავე ან ცხარე საკვებისგან თავის შეკავება (ამწვავებს ტკივილს)
 ალკოჰოლის, კოფეინის და თამბაქოსგან თავის შეკავება (იწვევს პირის
ღრუს გამოშრობას და გაღიზიანებას)
პირის ღრუს მოვლა კომატოზურ პაციენტებში
 პაციენტს გაუხეხეთ კბილები კბილის პასტით და რბილი ჯაგრისით;
კბილის პასტა მოაცილეთ ჩხირზე დახვეული ნოტიო ტამპონით.
 პირის ღრუს ლორწოვანი გარსი გაწმინდეთ წყლით ან C ვიტამინის
ხსნარით.
 დაატენიანეთ პირის ღრუ წყალში ხსნადი ლუბრიკანტი გელით ან
წყლის სპრეით.
 ტუჩებზე წაუსვით პარაფინის გელი (ვაზელინი).
ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
 პირის ღრუს ტკივილს,
სიმშრალეს,

პირის

ღრუს

სისხლდენას,
წყლულებს

ჰიპერსალივაციას,
და

ორალურ

პირის

კანდიდოზს

უმკურნალეთ შესაბამისად
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 თუ აღინიშნება ორალური დაავადება, ბაქტერიული და ფუნგალური ინფექციების
კონტროლის მიზნით რეგულარულად გამოივლეთ ადგილობრივი ანტისეპტიკური
ხსნარები: ქლორჰექსიდინი ან პოვიდონ იოდი (1%) 15 მლ დღეში ორჯერ ან სამჯერ
 ხელოვნური ნერწყვის პროდუქტები გამოიყენება პირის სიმშრალის დროს, მაგრამ
საკმაოდ ძვირია, აქვს მოქმედების მოკლე ვადა და ნაკლებად ეფექტურია, ვიდრე
ნერწყვის გამოყოფის სტიმულატორები (პილოკარპინი ან ბეთანეკოლი)
 ტკივილს უმკურნალეთ ჯანმო-ს მიერ მოწოდებული ტკივილის გაიდლაინის
მიხედვით ტოპიკური ან სისტემური მედიკამენტებით ან საჭიროებისამებრ მათი
კომბინირებით
 ანტიბიოტიკები:

ანტიმიკრობული

პირის

სავლები

ხსნარები;

ინფექციების

სპეციფიკური მკურნალობა.
 ანტივირუსული პრეპარატები: ორალური და სისტემური
 ანტიფუნგალური პრეპარატები: ორალური და სისტემური
 შესაძლებელია პირის სავლები მიქსტურის დამზადება: აციკლოვირის 1 ტაბლეტი
(200 მგ) დაფხვნილი + მეტრონიდაზოლის 2 ტაბლეტი (200 მგ) დაფხვნილი +
ნისტატინი 5 მლ. აღნიშნული მიქსტურა გამოვიყენოთ როგორც პირის სავლები
ხსნარი. ამ მიქსტურას შეგვიძლია დავამატოთ 15 მგ-იანი მორფინის ამპულა.
 მეტრონიდაზოლის

გელი/სავლები

(შეიძლება

მომზადდეს

მეტრონიდაზოლის

დაფხვნილი ტაბლეტების და ლუბრიკანტი გელის ან პირის სავლების ერთმანეთში
შერევით [დაახლოებით 400 მგ ტაბლეტი ყოველ 5 მლ მოცულობაზე])გამოიყენება
წყლულების შემთხვევაში.
 მეტრონიდაზოლის
დამატენიანებელი

1%-იანი
კრემით

ტოპიკური
და

პასტის

დამზადება

მეტრონიდაზოლით

(როგორც

შესაძლებელია
ზემოთ

არის

აღწერილი).
 სისტემური

მეტრონიდაზოლი

ანაერობული

ინფექციების

და

ასოცირებული

ჰალითოზის საკონტროლოდ: 500 მგ პერორალურად ყოველ 12სთ-ში ან 1გ
რექტალურად.
 ტეტრაციკლინის პირის სავლები რეზისტენტული წყლულების შემთხვევაში (250 მგ
15 მლ წყალში). პირში გააჩერეთ 3-2 წუთი. გამოივლეთ დღეში სამჯერ.
 პერსისტენტული, მძიმე წყლულები შეიძლება დაემორჩილოს თალიდომიდით (50100 მგ ძილის წინ) მკურნალობას. მედიკამენტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ
სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ.
 მეორადი ინფექციების დროული და შესაბამისი მკურნალობა:
o ორალური

ბაქტერიული

ინფექციების

მკურნალობა

ფართო

სპექტრის ანტიბიოტიკებით;
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o გამოიყენეთ

პენიცილინის

და

მეტრონიდაზოლის

კომბინაცია

ანაერობული ინფექციების დაფარვის მიზნით.
 არ

გადადოთ

ანტიბიოტიკოთერაპია

თუ

კარიესული

კბილები

ასოცირებულია აბსცესთან (შეშუპება, ტკივილი)
პირის სავლები სითხეები

ანტიბაქტერიული სავლებები
არსებობს ბაქტერიციდული ან ბაქტერიოსტატული სავლებები, რომლებსაც გააჩნიათ
რეტენციის უნარი.
 ქლორჰექსიდინ გლუკონატი - ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომი და ეფექტურია
ორალური ინფექციების მართვაში. 0.12%-იანი ხსნარის 15 მლ ან 0.2%-იანი ხსნარის
10 მლ გამოივლეთ საკვების მიღების შემდეგ, დღეში ორჯერ. სასურველია სავლების
გამოვლება კბილების გახეხვიდან 30 წუთის შემდეგ. სავლების გამოვლებიდან 15
წუთის განმავლობაში არაფერი მიიღოთ პერორალურად. დოლბანდით შეფუთული
შპადელი დაასველეთ ქლორჰექსიდინ გლუკონატის ხსნარში და გამოიყენეთ ენიდან
გამხმარი ლორწოს და ნარჩენების მოსაცილებლად.


ცეტილპირიდინიუმ ქლორიდი და ჰექსატიდინი ნაკლებად ეფექტური ორალური
ანტიმიკრობული საშუალებებია, მაგრამ ახასიათებთ გვერდითი მოვლენების
ნაკლები რაოდენობა.



პოვიდონ-იოდის (1%-იანი) ხსნარი: 10 მლ გამოივლეთ დღეში ორჯერ 30 წთ-ის
განმავლობაში და გადმოაფურთხეთ. შეიძლება გამოიწვიოს კბილების ფერის
ცვლილება.

ანალგეზიური სავლებები: გამოიყენება წყლულოვანი მდგომარეობების დროს.


ბენზოკაინი (კომბინირებული 0.2%-იან ქლორჰექსიდინ გლუკონატთან) აყუჩებს
პირის ღრუს ტკივილს. გამოივლეთ 15 მლ დღეში სამჯერ.

ანთების საწინააღმდეგო სავლებები: გამოიყენება პირველადი და მეორადი ანთების დროს,
აქვს ანალგეზიური ეფექტიც.
 ბენზიდამინ
ჰიდროქლორიდი

ცალკე

ან

კომბინაციაში

ქლორჰექსიდინ

გლუკონატთან. ბენზიდამინი ასტაბილურებს უჯრედის მემბრანას, ხელს უშლის
არაქიდონატის გამოყოფას და აინჰიბირებს ციკლოქსიგენაზას. გამოივლეთ 15 მლ
დღეში სამჯერ.

პირში სუნის საწინააღმდეგო სავლებები:


ეთერზეთები (ლისტერინი) გამოიყენება გინგივიტის და ჰალითოზის დროს (არ
გამოიყენოთ წყლულოვანი მდგომარეობების დროს თუ ალკოჰოლის შემცველობა
20%-ზე მეტია)
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Dentyl pH - ორფაზიანი სავლები, რომელიც უკანასკნელ წლებში ძალიან
პოპულარული

გახდა.

შეიცავს

ორ

ანტიბაქტერიულ

ნივთიერებას

(ცეტილპირიდინიუმ ქლორიდს და ტრიკლოზანს) ზეთთან ერთად, რომელიც
ბოჭავს ბაქტერიებს. არ შეიცავს ალკოჰოლს და შეიცავს ფტორს.

ფტორის სავლებები: იცავს კბილებს კარიესის განვითარებისგან.


Oro-NaF 0.5%-იანი, არ შეიცავს ალკოჰოლს.

ალკოჰოლის

შემცველი

სავლებები

(5-27%-იანი):

არ
არსებობს
კორელაცია
ოროფარინგეალური სიმსივნის მომატებულ რისკთან. გამოიყენეთ მხოლოდ მოკლე ვადით.
ალკოჰოლის მაღალი შემცველობის მქონე პირის სავლებები იწვევს პირის სიმშრალეს და
ამწვავებს ქსეროსტომიას. თავი შეიკავეთ ალკოჰოლის შემცველი პირის სავლებების
გამოყენებისგან ადგილობრივი სხივური თერაპიის დროს, თუ აღინიშნება მუკოზიტი ან
დაწყლულება.
დამცავი საშუალებები: გამოიყენება წყლულების არსებობის შემთხვევაში, იცავს
დაზიანებულ ლორწოვანს და ხელს უწყობს შეხორცების პროცესს.
 სუკრალფატის შემცველი ხსნარი: გამოივლეთ15-30 მლ ყოველ 4სთ-ში


სოლკოსერილის

დენტალური

ადჰეზიური

პასტა:

გამოიყენეთ

საჭიროებისამებრ


დიფენილჰიდრამინის შემცველი ხსნარი: გამოივლეთ 15-30 მლ ყოველ
4სთ-ში



დიფენილჰიდრამინის,

ალუმინის

ჰიდროქსიდის

და

ვისკოზური

ლიდოკაინის (2%) თანაბარი კონცენტრაციების შემცველი ხსნარი:
გამოივლეთ 15-30 მლ ყოველ 2-4სთ-ში

ანალგეზიური აგენტები (ტოპიკური): ტკივილის ადგილობრივი კონტროლი მოკლე
ვადიანია (<2 საათი). ტოპიკური საშუალებების აპლიკაცია უნდა მოხდეს ხშირად ან
შესაძლებელია სისტემური ანალგეზიის გამოყენებაც. გაითვალისწინეთ, რომ ტოპიკურმა
ანალგეზიურმა აგენტებმა შეიძლება დაარღვიოს ყლაპვა და ეპიგლოტური რეფლექსები.
ანალგეზიური ტოპიკური აგენტების გამოყენებიდან 1 საათის განმავლობაში თავი შეიკავეთ
საკვების მიღებისგან.
პირის სავლები და სპრეი:
 ბენზოკაინი
 სავლები: გამოივლეთ15-30 მლ ყოველ 4სთ-ში
 საწუწნი აბები: გაწუწნეთ1-2 აბი დღეში სამჯერ
 გელი: დაიტანეთ 15 მლ პირის ღრუს ლორწოვანზე დღეში 3-ჯერ
 სპრეი: 2-3 შესხურება ყოველ 3სთ-ში


ლიდოკაინი

 2%-იანი ვისკოზური: გამოივლეთ 15 მლ ყოველ 4სთ-ში
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 10%-იანი სპრეი: 2 შესხურება დაზიანებულ ადგილას ყოველ 2-3სთ-ში
 გელი: დაიტანეთ დაზიანებულ ადგილას საჭიროებისამებრ
მორფინის შემცველი პირის სავლები
 15 მლ მორფინის (2%) შემცველი სავლები ან დაამატეთ მორფინის
სულფატის 15 მლ-იანი ამპულა ფიზიოლოგიურ ხსნარს ან სხვა პირის
სავლებს და გამოივლეთ 2 წთ-ის განმავლობაში, დღეში 5-6-ჯერ. არ
გადაყლაპოთ.
კორტიკოსტეროიდები (მტკივნეული აფთოზური წყლულების შემთხვევაში)
 დექსამეტაზონის სავლები სითხე (0,5 მგ/20 მლ ფიზიოლოგიურ
ხსნარზე)


პედიატრიული კორტიკოსტეროიდული სიროფი (გამოივლეთ დღეში
ორჯერ)

ტოპიკური სალიცილატები
 წყალში ხსნადი ასპირინი (თუ არ არის უკუნაჩვენები) 300-600 მგ დღეში
ოთხჯერ


ქოლინ-სალიცილატის გელი, დაიტანეთ ყოველ 6სთ-ში და მსუბუქად
შეიზილეთ

ნერწყვის შემცვლელები (Betaine®, Biotene®, Xerostom®): გამოიყენება ქსეროსტომიის დროს
ლაპარაკის, ჭამის და ყლაპვის გასაუმჯობესებლად. შეიცავს კარბოქსიმეთილცელულოზას,
შედარებით ძვირია, აქვს მოქმედების მოკლე პერიოდი და ნაკლებად ეფექტურია, ვიდრე
ნერწყვის გამოყოფის მასტიმულირებელი საშუალებები. პრეპარატის მჟავიანობა ხელს
უწყობს კარიესის და ორალური კანდიდოზის განვითარებას. პროდუქციას უნდა ჰქონდეს
ნეიტრალური pH და ელექტროლიტების შემცველობა უნდა იყოს ნატურალური ნერწყვის
მსგავსი. გამოიყენეთ საჭიროებისამებრ.
ნერწყვის გამოყოფის მასტიმულირებელი საშუალებები: პარასიმპათომიმეტიკური
მასტიმულირებელი მედიკამენტები, რომლებიც გამოიყენება საკვების მიღებამდე.
 პილოკარპინის თვალის წვეთების ხსნარი (4%), 2-3 წვეთი
პერორალურად დღეში სამჯერ (იწვევს ოფლიანობას; გამოყენებისგან
თავი შეიკავეთ, თუ პაციენტს აღენიშნება გულის დაავადება, ნაწლავის
ობსტრუქცია, გლაუკომა, ასთმა ან ქრონიკული ობსტრუქციული
პულმონარული დაავადება)


ბეთანეკოლი (საწყისი დოზა 10 მგ დღეში სამჯერ ჭამის დროს).
ახასიათებს შედარებით ნაკლები გვერდითი მოვლენები.

გაითვალისწინეთ:
საჭიროა პაციენტის რეგულარული და ყურადღებით შეფასება;
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კარგად დააკვირდით, ხომ არ განვითარდა ახალი გართულებები, მაგ., მეორადი ინფექცია;
პაციენტის მართვაში ჩართეთ მულტიდისციპლინარული გუნდი (ექთანი, ოჯახის წევრი,
დიეტოლოგი, ფსიქოლოგი და ა.შ.);
საჭიროებისამებრ გადაამისამართეთ სპეციალისტთან.

6.6. საშარდე სისტემის პრობლემების მართვა
შარდის შეუკავებლობა
განმარტება
შარდის უნებლიე გამოყოფა, რომელიც დაკავშირებულია ჰიგიენურ, ფიზიკალურ და/ან
სოციალურ პრობლემებთან.
შარდის შეუკავებლობა წარმოადგენს საკმაოდ გავრცელებულ და შემაწუხებელ სიმპტომს
პალიატიურ პაციენტებში. აუცილებელია შარდის შეუკავებლობის მიზეზის დადგენა და იმ
პაციენტების იდენტიფიცირება, რომელთა შემთხვევაშიც აღნიშნული მდგომარეობა
გამოწვეულია საპირფარეშომდე დროულად მიღწევის შესაძლებლობის შეზღუდვით.
შარდის შეუკავებლობის სიმპტომები შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული პალიატიურ
დიაგნოზთან და აღინიშნებოდეს დაავადების გამოვლენამდეც.
ყაბზობა, საშარდე გზების ინფექცია და შარდის
შეუკავებლობის მთავარ უკუშექცევად მიზეზებს.

შეკავება

წარმოადგენს

შარდის

განასხვავებენ შარდის შეუკავებლობის შემდეგ ფორმებს:
1. გადაუდებელი მოშარდვის სურვილთან ასოცირებული შეუკავებლობა - შარდის
ბუშტის კუნთოვანი კედლის უეცარი და უნებლიე შეკუმშვა, რაც იწვევს
გადაუდებელი მოშარდვის შეუკავებელ სურვილს და ხდება შარდის უნებლიე
გამოყოფა. სიმპტომური მკურნალობა: ოქსიბუტინინი 5-10 მგ პერორალურად, 2-3ჯერ დღეში (დოზა უნდა შემცირდეს ხანდაზმულ და უკიდურესად დაუძლურებულ
პაციენტებში 2.5 მგ-მდე დღეში ორჯერ) ან სოლიფენაცინი 5-10 მგ დღეში
პერორალურად.
2. სტრესული შეუკავებლობა - შარდის უნებლიე გამოყოფა ფიზიკურ აქტივობასთან
ერთად (ხველა, სიცილი, სიმძიმის აწევა და ა.შ.). შარდის შეუკავებლობის ეს ფორმა
ხშირად გვხვდება მრავალშვილიან დედებში, რომლებსაც დაქვეითებული აქვთ
მცირე მენჯის ღრუს კუნთოვანი ტონუსი. თუ სტრესული შეუკავებლობა ქალებში
ასოცირებულია ატროფიულ ცვლილებებთან, შესაძლებელია ტოპიკური ესტროგენის
გამოყენება, აპლიკაცია უნდა მოხდეს ყოველ ღამით 7-14 დღის განმავლობაში,
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3.

4.

5.

6.

შემდეგ კვირაში 2-ჯერ. სხვა მედიკამენტები არ არის რეკომენდირებული სტრესული
შეუკავებლობის სამკურნალოდ.
შარდის ბუშტის გადავსებასთან ასოცირებული შეუკავებლობა - შარდის უნებლიე
გამოყოფა გადავსებული შარდის ბუშტიდან, ხშირად მოშარდვის სურვილის გარეშე.
გამომწვევი მიზეზებია: ურეთრის ანატომიური ობსტრუქცია (მაგ., წინამდებარე
ჯირკვლის კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზია, ნეოპლაზმა), შარდის ბუშტის
დისფუნქცია (ნეიროპათია - გავის წნულის დაზიანება ან ზურგის ტვინის/ცხენის
კუდის კომპრესია, ოპიოიდები). ამ მდგომარეობის მართვა დამოკიდებულია
გამომწვევ მიზეზებზე; შეიძლება საჭირო გახდეს პერიოდული კათეტერიზაცია.
შორსწასული ავთვისებიანი დაავადების შემთხვევაში მიმართავენ მუდმივ
კათეტერიზაციას.
ფუნქციური შეუკავებლობა - როდესაც ინდივიდს აქვს მოშარდვის სურვილი, მაგრამ
ვერ ახერხებს საპირფარეშომდე მისვლას ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ან გარემო
მიზეზების გამო. მიზანშეწონილია სპეციალური მოსაშარდი ჭურჭლის და
აბსორბენტი საფენების გამოყენება.
ტოტალური ურეთრალური შეუკავებლობა - შარდის უნებლიე გამოყოფა
ურეთრალური სფინქტერის ლოკალური ნაკლოვანების (სიმსივნის პირდაპირი
ინვაზია ან ქირურგიული ჩარევა) ან ცენტრალური კონტროლის მოშლის (კონფუზია
და დემენცია) გამო.
მუდმივი შეუკავებლობა - საშარდე ფისტულა შეიძლება გაჩნდეს საშარდე ტრაქტსა
და მუცლის კედელს, ნაწლავს ან საშოს შორის. ფისტულა ვითარდება სხივური
თერაპიის, მსხვილი ნაწლავის სიმსივნის, ლოკალური სიმსივნის ინვაზიის,
დივერტიკულიტის ან ნაწლავის ანთებითი დაავადების გამო. ფისტულის აღმოჩენა
ხდება ცისტოსკოპიით, კონტრასტული ცისტოგრაფიით ან ნაწლავის ბარიუმის
ფაფით გამოკვლევით. ფისტულის განვითარების შემთხვევაში მიმართავენ
ქირურგიულ ჩარევას. დაავადების შორსწასული ფორმის დროს მიზანშეწონილია
კანის დაცვა მაცერაციისგან სპეციალური საშუალებებით (აპკები, პასტები, პუდრი და
ადჰეზიური ბარიერული საშუალებები), მუცლის კედლის ფისტულებისთვის
სტომის მოწყობილობების გამოყენება და სპეციალური აბსორბენტი საფენების
მოხმარება.

მართვა





შარდის შეუკავებლობა ძალიან სენსიტიური საკითხია პაციენტისთვის, შესაბამისად,
მისი მართვა უნდა მოხდეს გულისხმიერად;
შარდის შეუკავებლობის მართვის დროს უპირატესობა უნდა მიენიჭოს პაციენტის
სურვილებს და მიმართული უნდა იყოს მისთვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნის,
ღირსების შენარჩუნების და სიმპტომების შემსუბუქებისკენ;
შექცევადი ფაქტორების გამოსწორება
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 კვება (კოფეინის შემცველი სასმელების, ალკოჰოლის და დღის მეორე ნახევარში
ჭარბი სითხის მიღების შეზღუდვა)
 სამედიცინო მდგომარეობების (დელირიუმი, ინფექცია, შეზღუდული მოძრაობა,
ობსტრუქცია, დიაბეტი) მართვა
 მედიკამენტების (კარბამაზეპინები, დიურეტიკები, ლითიუმი, ოპიოიდები)
რეგულირება
 ფიზიკური/გარემო ბარიერების მოხსნა
 შარდის სუნი: მეტრონიდაზილი (400 მგ დღეში სამჯერ) ამცირებს შარდის სუნს, რაც
განპირობებულია ანაერობული ინფექციებით. ასევე, მიზანშეწონილია გენიტალური
მიდამოების რეგულარულად დაბანა ან გაწმენდა
 დაავადების მიმართ სპეციფიკური პალიატიური თერაპია
 არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
 პაციენტის განათლება (სითხის შეზღუდვა დღის მეორე ნახევარში)
 ცხოვრების წესის მოდიფიკაცია (მაგ., სპეციალური სკამი შარდის ქოთნით,
კოფეინის შეზღუდვა)
 ქცევითი მოდიფიკაცია (მოშარდვა გარკვეული პერიოდულობით)
 ინვაზიური მოწყობილობები (მაგ., კათეტერი, სტენტი) ადეკვატურად მოვლა
 შარდის გარეთა კოლექტორების ადეკვატურად მოვლა (კანზე აუცილებელია
თუთიის შემცველი ბარიერული კრემების დატანება)
 ხანგამოშვებითი თვითკათეტერიზაცია აბსორბენტ საფენთან ერთად
 ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
- პირველი რიგის მკურნალობა:
 ინფექცია:
მგრძნობელობის
ტესტირებაზე
დაფუძნებული
ანტიბიოტიკოთერაპია
 ბარიერული
პრეპარატები
კანის
დასაცავად
(თუთიის
შემცველი
კრემი/მალამო)
 ყაბზობის მართვა (იხილეთ გასტროინტესტინალური სიმპტომების მართვის
ნაწილი)
 დანიშნულ მედიკამენტებს შორის მათი გამოვლენა, რომლებიც შესაძლოა
ამწვავებდეს პრობლემას
- ადიუვანტური/მეორე რიგის მკურნალობა:
 დესმოპრესინი 10-40 მკგ ინტრანაზალურად ან 100-400 მკგ პერორალურად
ღამით (უკუნაჩვენებია გულის უკმარისობის, პერიფერიული ან ცერებრალური
ვასკულური დაავადების, ჰიპერტენზიის და თირკმლის ფუნქციური
დარღვევის დროს)
 პალიატიური ქირურგია, ქიმიო და სხივური თერაპია ზურგის ტვინის
დეკომპრესიის მიზნით ან ადგილობრივი მოცულობითი წარმონაქმნის ზომის
შესამცირებლად.
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შარდის შეუკავებლობის მართვაში ჩართული უნდა იყოს ინტერდისციპლინარული
გუნდი;
ფიზიოთერაპიამ
შესაძლოა
გარკვეულწილად
შეამსუბუქოს
სიმპტომები,
განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე;
შესაძლოა საჭირო გახდეს პაციენტის რეფერირება უროლოგთან ან გინეკოლოგთან.

გაითვალისწინეთ
ყველა პაციენტისგან უნდა მოვიპოვოთ ინფორმაცია შარდის შეუკავებლობის არსებობის
შესახებ საწყისი შეფასების დროს;
შარდის შეუკავებლობის მქონე ყველა პაციენტი უნდა შეფასდეს ყაბზობის არსებობაზე და
უნდა გამოირიცხოს საშარდე გზების ინფექცია.

საშარდე გზების ინფექცია
პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პაციენტებს ახასიათებთ ინფექციების მიმართ
მაღალი მიმღებლობა, რაც განპირობებულია დაავადებასთან და თერაპიასთან
დაკავშირებული ფაქტორებით. სასუნთქ გზებთან ერთად, საშარდე გზები წარმოადგენს
ინფექციის განვითარების ყველაზე ხშირ ადგილს პალიატიურ პაციენტებში.
პაციენტის შეფასება
აუცილებელია საშარდე გზების გართულებული და გაურთულებელი ინფექციების
დიფერენცირება. პალიატიურ პაციენტებში საშარდე გზების ინფექციების უმრავლესობა
გართულებულია ისეთი რისკ- ფაქტორების არსებობის გამო, როგორიცაა კათეტერიზაცია,
დიაბეტი, სტრუქტურული ცვლილებები (თანდაყოლილი, სიმსივნე, ფისტულა),
დეჰიდრატაცია, იმუნური სისტემის დარღვევა, ზურგის ტვინის დაზიანება, წინამორბედი
უროლოგიური ქირურგიული ჩარევა, ატროფიული ვაგინიტი, თირკმლის კალკულოზი.

კლინიკური სურათი:
მერყეობს ასიმპტომური მიმდინარეობიდან მძიმე სიმპტომებამდე და სეპტიცემიამდე.
ჩივილები:
დიზურია, ხშირი შარდვა, შარდის შეუკავებლობა ან შეკავება, პიურია, ჰემატურია,
ტკივილი ბოქვენის და საზარდულის მიდამოში, ცხელება, შემცივნება.
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ფიზიკალური გასინჯვა:
პირექსია, კონფუზია, მტკივნეულობა ბოქვენის და საზარდულის მიდამოში.
ლაბორატორიული გამოკვლევები:
-

-

შარდის საერთო ანალიზი (შარდში სისხლის, ცილის, ლეიკოციტების, ნიტრატების
არსებობაზე; ნებისმიერი ან ყველა მათგანი შეიძლება დადებითი აღმოჩნდეს). თუ
შარდის საერთო ანალიზი ნორმაშია, მაგრამ საშარდე გზების ინფექციის სიმპტომები
პერსისტირებს, გაითვალისწინეთ კანდიდოზის ალბათობა
შარდის კულტივირება და ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობის განსაზღვრა

მართვა


პაციენტებში მღელვარების და შფოთვის მოხსნა შარდის შეუკავებლობასთან
დაკავშირებით
 პაციენტისთვის მხარდაჭერის, დახმარების და საჭიროებებზე სწრაფი რეაგირების
უზრუნველყოფა ოჯახის წევრების მხრიდან
 პაციენტის მოთავსება საპირფარეშოსთან ახლოს
 სპეციალური მოსაშარდი საშუალებების (სპეციალური სკამის და ჭურჭლის
ხელმისაწვდომობა)
 უკუშექცევადი ფაქტორების კორეგირება
- რეჰიდრატაცია საჭიროებისამებრ (განსაკუთრებით ჰიპერკალცემიის და
სეპტიცემიის დროს)
- კათეტერის
ჰიგიენის
შემოწმება
(არ
უმკურნალოთ
ასიმპტომურ
ბაქტერიოლოგიურ კოლონიზაციას კათეტერიზირებულ პაციენტებში)
- ადგილობრივი ესტროგენული თერაპია მძიმე ატროფიული ვაგინიტის
შემთხვევაში
- სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების იდენტიფიცირება და მკურნალობა,
როგორიცაა გონორეა, ქლამიდიოზი ან გენიტალური ჰერპესი
 ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
საშარდე გზების ინფექციას ყველაზე ხშირად იწვევს E.coli ან სხვა გრამ-უარყოფითი
ბაქტერიები, რომელთა მიმართაც რეზისტენტობა გავრცელებული და ზრდადია,
შესაბამისად:
- მწვავე,
გაურთულებელი
ბაქტერიული
ცისტიტის
სამკურნალოდ
რეკომენდირებულია:
 ტრიმეტოპრიმ-სულფამეთოქსაზოლი
(160
მგ
ტრიმეტოპრიმი/800
მგ
სულფამეთოქსაზოლი) ან ტრიმეტოპრიმი 200 მგ დღეში ორჯერ 3 დღის
განმავლობაში;
 ციპროფლოქსაცინი 250-500 მგ დღეში ორჯერ, 3 დღის განმავლობაში;
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 ნიტროფურანტოინი 50-100 მგ 4-ჯერ დღეში, 7 დღის განმავლობაში
ნიტროფურანტოინ მონოჰიდრატი 100 მგ დღეში ორჯერ, 7 დღის განმავლობაში;
 ცეფუროქსიმი 250-500 მგ დღეში ორჯერ
შედარებით მძიმე შემთხვევების სამკურნალოდ რეკომენდირებულია:
 ცეფუროქსიმი 750 მგ ინტრავენურად ყოველ 8 სთ-ში
 ცეფტრიაქსონი 1-2 გ დღეში ინტრამუსკულურად/ინტრავენურად
 გენტამიცინი 80 მგ დღეში ინტრავენურად/ინტრამუსკულურად
გააგრძელეთ მკურნალობის რეჟიმი 7 დღემდე, თუ პაციენტს აქვს შაქრიანი დიაბეტი,
სიმპტომები გრძელდება >7 დღე, პაციენტის ასაკი 65 წელზე მეტია ან შეცვალეთ
რეჟიმი მგრძნობელობის ტესტის შედეგების მიხედვით, რომელიც უნდა ჩატარდეს
საშარდე გზების გართულებული ინფექციის ყველა შემთხვევაში ანტიბიოტიკების
ინიცირებამდე;
თუ გამოვლინდება, რომ საშარდე გზების ინფექცია ფუნგალური ეტიოლოგიისაა:
ფლუკონაზოლი 400 მგ დღეში, 14 დღის განმავლობაში. გამორიცხეთ ასიმპტომური
კომენსალები გასტროინტესტინალური ტრაქტიდან, რასაც მკურნალობა არ
სჭირდება.
ქვედა
საშარდე
გზების
ინფექციის
ხშირი
რეციდივების
შემთხვევაში
საპროფილაქტიკოდ გამოიყენეთ ტრიმეტოპრიმი 200 მგ ან ნიტროფურანტოინი 500100 მგ დღეში ერთხელ.
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
ზოგადი:
 პაციენტის მიერ სითხის ადეკვატური მოცულობით მიღების უზრუნველყოფა;
განსაკუთრებით სასარგებლოა მოცვის წვენი 180 მლ დღეში ორჯერ, რომელიც
მორეციდივე ინფექციების განვითარების პრევენციულ საშუალებას წარმოადგენს.
აღნიშნული წვენი შეიცავს დიდი ზომის პოლიმერებს, რაც აფერხებს შარდის
ბუშტის ლორწოვანზე ბაქტერიების ადჰეზიას; თავი შეიკავეთ, თუ პაციენტი
იღებს ვარფარინს;
 კოფეინის და ალკოჰოლის შეზღუდვა;
 რეგულარულად მოშარდვა (ყოველ 3 სთ-ში).
კათეტერიზირებულ პაციენტებში:
 შარდის ბუშტის გამორეცხვა 100 მლ 0.9%-იანი ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარით
ან შარდის ბუშტის უწყვეტი ირიგაციით;
 კათეტერის შეცვლა; დარწმუნდით, რომ პაციენტმა დაიწყო ანტიბიოტიკოთერაპია
კათეტერის გამოცვლამდე 48 საათით ადრე;
 პაციენტი გადაიყვანეთ პერიოდულ კათეტერიზაციაზე ყოველ 4-6 სთ-ში.
ადიუვანტური/მეორე რიგის თერაპია
შარდის ბუშტის სპაზმის და ტკივილის სიმპტომური მკურნალობა შემდეგი
საშუალებებით:
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 ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი 10-20 მგ პერორალურად, ინტრავენურად,
ინტრამუსკულურად ან სუბკუტანურად დღეში სამჯერ; მაქსიმალური დოზა 100
მგ დღეში;
 ტკივილის მართვა ჯანმოს- მიერ მოწოდებული ანალგეზიური გაიდლაინის
მიხედვით
 შარდის ბუშტში მორფინის და ბუპივაკაინის ადმინისტრირება დღეში სამჯერ
(მორფინი 10-20 მგ და 0.5%-იანი ბუპივაკაინი 10 მლ განზავებული 0.9%-იანი
ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარით 20 მლ-მდე); პრეპარატი შეუშვით კათეტერით
და შეაკავეთ 30 წთ-ის განმავლობაში
 სპინალური ანალგეზია, მაგ., მორფინი და 0.5%-იანი ბუპივაკაინი ეპიდურულად
გადაუდებელი მოშარდვის სურვილის და ხშირი შარდვის მკურნალობა
 ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები (ამიტრიპტილინი და იმიპრამინი 25-50 მგ
ღამით) ღამის ენურეზის შემთხვევაში;
 არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები, როგორიცაა ნაპროქსენი
250-500 მგ დღეში ორჯერ;
 დესმოპრესინ ოქსიბუტინინი 5 მგ ორჯერ დღეში/ სამჯერ დღეში 200-400 მკგ
პერორალურად ან სპრეი 20-40 მკგ ინტრანაზალურად, როგორც უკანასკნელი
საშუალება რეფრაქტორული ნიქტურიის შემთხვევაში.
მართვაში ჩართული უნდა იყოს ინტერდისციპლინარული გუნდი;
შესაძლოა საჭირო გახდეს პაციენტის რეფერირება უროლოგთან დამატებითი
ინტერვენციების აუცილებლობის ან გართულებების შემთხვევაში, როგორიცაა
საშარდე სტრიქტურების დილატაცია, შარდის შეკავება, გართულებული
პიელონეფრიტი და გადიდებული პროსტატის ჯირკვალი. დიაგნოსტიკისთვის
შეიძლება საჭირო გახდეს შემდეგი გამოკვლევების ჩატარება: შარდის შუა პორციის
ანალიზი, ულტრასონოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაგნიტურრეზონანსული ტომოგრაფია.

გაითვალისწინეთ:



თუ საშარდე გზების წარმატებულ მკურნალობას მოჰყვება განმეორებითი
ინფექციები, მიზანშეწონილია პროფილაქტიკური ანტიბიოტიკოთერაპია;
აუცილებელია ანტიბიოტიკებით მკურნალობის რეჟიმის გადახედვა, თუ აღინიშნება
რეფრაქტორული მკურნალობა და ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა.
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სისხლდენა საშარდე სისტემაში
განმარტება
ჰემატურია არის შარდში სისხლის არსებობა.
უროლოგიური დაავადებები ხშირად ვლინდება ჰემატურიით, რომელიც მერყეობს
მიკროსკოპული ჰემატურიიდან (რომლის აღმოჩენაც ხდება შარდის ლაბორატორიული
ანალიზით) აშკარად ხილულ ჰემატურიამდე ან შარდში სისხლის კოლტების არსებობამდე.
მიზეზები




სიმსივნე: თირკმლის, შარდსაწვეთის, შარდის ბუშტის, პროსტატის ჯირკვლის
საშარდე გზების ინფექცია
მედიკამენტოზური: ვარფარინი და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო
პრეპარატები იწვევს სისხლდენას; ციკლოფოსფამიდი იწვევს ჰემორაგიულ ცისტიტს.

პაციენტები და მათი ოჯახის წევრების შეშფოთების მიზეზი ხდება შარდის ფერის
ცვლილება, რადგან მათი მოსაზრებით წითელი ფერის შარდი ყოველთვის ნიშნავს
სისხლდენას. აუხსენით პაციენტებს და მათი ოჯახის წევრებს, რომ შარდის წითელი ან
ვარდისფერი შეფერილობა ჰემატურიის გარდა შეიძლება გამოიწვიოს ჭარხლის ბოლქვების,
ღეროების ან ფოთლების საკვებად გამოყენებამ. მეტრონიდაზოლის მიღება იწვევს შარდის
გამუქებას. საშარდე კოლექტორში შეგროვილი შარდის მეწამულისფერ შეფერილობას
იწვევს
ბაქტერიების
მიერ
შარდში
არსებული
საკვებისმიერი
ტრიპტოფანის
მეტაბოლიტების დაშლა.
მართვა









უკუშექცევადი ფაქტორების გამოსწორება
კოლტების სრული ევაკუაცია (წყლით ან ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარით ირიგაცია
მსხვილი კალიბრის ურეთრალური კათეტერით)
ცისტოურეთროსკოპია და კაუტერიზაცია
თუ ჰემორაგია მსუბუქია, ინფექციის მკურნალობა საჭიროებისამებრ და პაციენტის
/მისი ოჯახის წევრების დარწმუნება, რომ დააკვირდნენ და კვლავ მიმართონ ექიმს,
თუ ჰემორაგია პერსისტირებს ან ძლიერდება
უფრო მძიმე ჰემორაგიის შემთხვევაში შესაძლებელია პაციენტს დავუნიშნოთ
ტრანექსამის მჟავა 1გ დღეში ოთხჯერ პერორალურად ან ინტრავენურად, თუმცა
უნდა გავითვალისწინოთ კოლტის წარმოქმნის და ობსტრუქციის რისკი
მძიმე ჰემორაგია:
- კაუტერიზაცია
- არტერიული ემბოლიზაცია
- ეს შესაძლოა იყოს ტერმინალური მოვლენა. ასეთ შემთხვევაში მოახდინეთ
ჰემოდინამიკის სტაბილიზაცია და საჭიროებისამებრ სისხლის გადასხმა
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სისხლის კოლტი:
მოახდინეთ კოლტის ევაკუაცია მსხვილი კალიბრის (22Fr) კათეტერით. შეიძლება
საჭირო გახდეს შარდის ბუშტის ცისტოსკოპური ირიგაცია. ბოქვენ-ზედა
პერკუტანური კათეტერის ჩადგმა უკუნაჩვენებია - სანათური ძალიან პატარაა
ირიგაციისთვის და შეიძლება მოხდეს შარდის ბუშტის სიმსივნის მოთესვა.
ირიგაცია
- ნატრიუმის ქლორიდის 0,9%-იანი ხსნარით - უწყვეტი ირიგაცია, სანამ შარდი არ
გასუფთავდება.
- კალიუმ-ალუმინის სულფატის 1%-იანი ხსნარით - უწყვეტი ირიგაცია, სანამ
შარდი არ გასუფთავდება. შეიძლება საჭირო გახდეს ანესთეზია.
- ვერცხლის ნიტრატის 0,5-1.0%-იანი ხსნარით - ინსტილაცია და 10-20 წუთით
შეკავება.
- ფორმალინის 3%-იანი ხსნარით - ინსტილაცია და 20-30 წუთით შეკავება.
- ფენოლის 100%-იანი სხნარი - ინსტილაცია და 1 წუთით შეკავება (მხოლოდ
რეფრაქტორულ შემთხვევებში).
პალიატიური სხივური თერაპია;
ამ პრობლემის მართვაში უროლოგის ჩართვა ადრეულ ეტაპზე.

შარდის ბუშტის და ურეთრის სპაზმი
განმარტება
შარდის ბუშტის უნებლიე კუმშვა, რასაც ახლავს გარდამავალი, ხშირ შემთხვევაში
აუტანელი ტკივილის შეგრძნება ბოქვენის ზედა მიდამოსა და ურეთრაში.
მიზეზები
შარდის ბუშტის და ურეთრის სპაზმს ძირითადად იწვევს შარდის ბუშტის სამკუთხედის
გაღიზიანება, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს კათეტერით, შარდის შეგუბებით,
შარდის
ბუშტის
ავთვისებიანი
სიმსივნით,
სისხლის
კოლტით,
ინფექციით,
ქიმიოთერაპიით ან სხივური თერაპიით.
მართვა
არსებობს ფარმაკოლოგიური და არაფარმაკოლოგიური მართვის მეთოდები, რომელთა
გამოყენებაც შესაძლებელია კომბინაციაში. ზოგადად მიზანშეწონილია ამ პრობლემის
მართვის დაწყება ნაკლებად ინვაზიური მეთოდით.


უკუშექცევადი ფაქტორების გამოსწორება
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შეამოწმეთ, ხომ არ იწვევს კათეტერი შარდის ბუშტის მექანიკურ გაღიზიანებას
(კათეტერის გამოცვლა/კათეტერის ბალონის მოცულობის შემცირება)
- შეამოწმეთ, ხომ არ ხდება კათეტერის სანათურში ნალექის აგრეგაცია და
ნაწილობრივი დახშობა (შარდის ბუშტის გამორეცხვა ან უწყვეტი ირიგაცია,
როგორც აღწერილია საშარდე გზების ინფექციის ნაწილში)
- სისხლის კოლტების/ჰემატურიის მართვა, როგორც აღწერილია წინამორბედ
თავში „სისხლდენა საშარდე სისტემაში“)
დაავადების მიმართ სპეციფიკური პალიატიური თერაპია
- საშარდე გზების ინფექციის მკურნალობა
- ობსტრუქციის შემცირება/მოხსნა
- სიმსივნის აბლაცია
- უცხო სხეულის (კათეტერის ან კენჭების) ამოღება, თუ ახდენს შარდის ბუშტის
გამოსავლის ობსტრუქციას
- ანთებითი მიზეზების მართვა
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
- რეგულარულად მოშარდვა
- შეძლებისდაგვარად სითხის ადეკვატურად მიღება
- კოფეინისგან და ალკოჰოლისგან თავის შეკავება
- ურეთრალური კათეტერიზაცია (პერიოდული კათეტერიზაცია ამბულატორიულ
პაციენტებში და მუდმივი კათეტერიზაცია ტერმინალურ სტადიაში მყოფ
პაციენტებში)
ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია

პირველი რიგის თერაპია
შარდის ბუშტის და ურეთრის სპაზმის სიმპტომური მკურნალობა:
-

-

ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი 10-20 მგ დღეში სამჯერ პერორალურად,
ინტრავენურად, ინტრამუსკულურად ან სუბკუტანურად; მაქსიმალური დოზა 100
მგ დღეში
ოქსიბუტინინი 5-15 მგ პერორალურად დღეში სამჯერ
ტოლტეროდინი 2-4 მგ პერორალურად დღეში ორჯერ
სოლიფენაცინი 5-10 მგ დღეში, პერორალურად
დიციკლომინი 20 მგ პერორალურად დღეში ოთხჯერ
ტკივილის მართვა ჯანმოს- მიერ მოწოდებული ანალგეზიური გაიდლაინის
მიხედვით

ადიუვანტური/მეორე რიგის თერაპია
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ინტრავეზიკალური მორფინი და ბუპივაკაინი დღეში სამჯერ (მორფინი 10-20 მგ
და 0,5%-იანი ბუპივაკაინი 10 მლ გაზავებული 0,9%-იანი ნატრიუმის ქლორიდის
ხსნარით 20 მლ-მდე). მორფინის და ბუპივაკაინის ინსტილაცია და 30 წთ-ით
შეკავება შარდის ბუშტში უნდა მოხდეს კათეტერის მეშვეობით.
- სპინალური ანალგეზია, მაგ., ეპიდურული მორფინი და 0,5%-იანი ბუპივაკაინი
კათეტერის მოვლის რეგულარული შემოწმება;
რეგულარული შეფასება სავარაუდო ინფექციის, ობსტრუქციის ან შეგუბების
არსებობაზე;
მართვაში ჩართული უნდა იყოს ინტერდისციპლინარული გუნდი;
შესაძლოა საჭირო გახდეს პაციენტის რეფერირება უროლოგთან დამატებითი
ინტერვენციების აუცილებლობის ან გართულებების შემთვევაში, როგორიცაა
საშარდე სტრიქტურების დილატაცია, შარდის შეკავება, გართულებული
პიელონეფრიტი და გადიდებული პროსტატის ჯირკვალი. დიაგნოსტიკისთვის
შეიძლება საჭირო გახდეს შემდეგი გამოკვლევების ჩატარება: შარდის შუა პორციის
ანალიზი, ულტრასონოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაგნიტურრეზონანსული ტომოგრაფია.

6.7 გადაუდებელი მდგომარეობები პალიატიური მზრუნველობის დროს
(ჰემორაგია, ჰიპერკალცემია, ზურგის ტვინის კომპრესია, ზედა ღრუ ვენის
ობსტრუქცია)
1. ჰემორაგია
ჰემორაგია გვხვდება პაციენტების დაახლოებით 20%-ში სიმსივნის შორსწასული (advanced
cancer) ფორმების დროს და შემთხვევების 5%-ში იწვევს სიკვდილს. სისხლდენა შეიძლება
დაკავშირებული იყოს სიმსივნესთან პირდაპირ ან ირიბად. მაგ. მედიკამენტების
ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული კუჭის ეროზიის ან თრომბოციტოპენიის გამო.
თრომბოციტოპენიის, ღვიძლის უკმარისობის ან ვარფარინით ანტი-კოაგულაციის დროს
გამოვლენილი სისხლის შედედების ფუნქიის დარღვევა, ასევე, წარმოადგენს ჰემორაგიის
განვითარების ფაქტორს, განსაკუთრებით სიმსივნური დაავადებების ფონზე.
ჰემორაგიის ძირითადი ტიპები მოიცავს ჰემოპტიზისს, ჰემატემეზისს, მსხვილი კალიბრის
სისხლძარღვების ეროზიას, რექტალურ სისხლდენას, ვაგინალურ სისხლდენას,
ჰემატურიას, ღრძილის ან/და პირის ღრუს ლორწოვანიდან სისხლდენას, ეპისტოქსისს,
ინტრაცერებრულ სისხლჩაქცევას, სისხლჩაქცევას კანში/კუნთში.
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ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
ეცადეთ წინასწარ არ ააღელვოთ ოჯახი. უთხარით პაციენტსა და მის ოჯახს ის, რისი
ცოდნაც აუცილებელია იმის გათვალისწინებით, თუ რა ინფორმაციის მიღება სურთ მათ.
საჭიროა სიფრთხილე, რომ არ გააღრმავოთ ნაკლებად სავარაუდო გართულებებთან
დაკავშირებული შიში, რაც თრგუნავს პაციენტს და რასთან დაკავშირებითაც ბევრი
არაფრის გაკეთება არაა შესაძლებელი.

ჰემორაგია (Non-acute haemorrhage)






შეძლებისდაგვარად გამოასწორეთ შექცევადი ფაქტორები:
 H2 რეცეპტორის ბლოკატორები (მაგ. რანიტიდინი 150 მგ 2 ჯერ დღეში) ან
პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები (მაგ. ლანზოპრაზოლი 30 მგ დღეში).
სუკრალფატმა შეიძლება იმოქმედოს როგორც ადგილობრივმა შემადედებელმა
საშუალებამ, შეაჩეროს კუჭის ლორწოვანიდან სისხლდენა, მაგრამ შეაფერხოს სხვა
პრეპარატების, მაგ. პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორების შეწოვა
 შეამოწმეთ INR და შეცვალეთ ვარფარინის დოზები. საჭიროების შემთხვევაში
გამოიყენეთ ვიტამინი K
 შეწყვიტეთ ანტიკოაგულანტები, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო
საშუალებებები (NSAIDs), ასპირინი, (COX-2 ინჰიბიტორები უსაფრთხოა)
 შეძლებისდაგვარად გამოასწორეთ ნებისმიერი თრომბოციტული გადახრა
 მართეთ ინფექცია, რამდენადაც ინფექცია აძლიერებს სისხლდენას
 თუ სისხლდენა არ არის ფატალური, როგორიცაა ჰემატემეზისი ან რექტალური,
ვაგინალური,
წყლულოვანი
ჭრილობიდან
ზედაპირეული
სისხლდენა
(superficially ulcerated wound), მკურნალობის მიზანი ხდება ადგილობრივი
კონტროლი და პაციენტის სედაცია.
სპეციფიკური პალიატიური თერაპია
 პალიატიური
რადიოთერაპია სასარგებლოა ზედაპირული სიმსივნეების
(superficial tumours), ასევე, ბრონქებისა და შარდ-სასქესო სისტემის სიმსივნეების
დროს.
პირველი რიგის მკურნალობა
 თუ რადიოთერაპია არ არის ნაჩვენები, კოაგულაცია უნდა გაიზარდოს ორალური
ტრანექსამის მჟავის 500-1000 მგ-ით 3-ჯერ დღეში პერორალურად ან ი/ვ, მაგრამ
ფრთხილად უნდა იყოთ ჰემატურიასთან, ვინაიდან შარდის ბუშტში შესაძლოა
წარმოიქმნას სისხლის კოლტები, რაც თავის მხრივ ახალ პრობლემებს წარმოქმნის
 შესაძლოა სასარგებლო იყოს ადგილობრივი საშუალებები, როგორიცაა ადგილობრივი
ტრანექსამის მჟავა ან ადრენალინის (1:1000) საფენები, კალციუმის ალგინატის საფენი, მაგ
კალტოსტატი
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მწვავე ტერმინალური ჰემორაგია
მსხვილი კალიბრის არტერიის ეროზია შესაძლოა აღმოჩნდეს კატასტროფული და
რამდენიმე წუთში დასრულდეს ფატალური შედეგით.
ის ძირითადად დაკავშირებულია სიმსივნის ეროზიასთან ბარძაყის ან საძილე არტერიაში
(რაც იწვევს გარეგან ჰემორაგიას) ან აორტასა ან ფილტვის არტერიაში (რაც იწვევს
ჰემატემეზისს ან ჰემოპტიზისს).
მკურნალობის მთავარი მიზანია პაციენტისთვის მდგომარეობის შემსუბუქება და ოჯახის
მხარდაჭერა.






არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
 იყავით მზად მოსალოდნელი პროფუზული ჰემორაგიისთვის, რომელსაც
შეიძლება წინ უსწრებდეს მცირე სისხლდენები
 გააფრთხილეთ ოჯახი მოსალოდნელი სისხლდენის შესახებ და მოამზადეთ
ისინი, რათა იცოდნენ, რისი გაკეთებაა საჭირო
 თუ პაციენტი იმყოფება ჰოსპიტალში ან ჰოსპისში, გადაიყვანეთ ის სხვა, ცალკე
განთავსებულ ოთახში, სხვა პაციენტების დაზოგვის მიზნით. პაციენტთან
მუდმივად უნდა იმყოფებოდეს საავადმყოფოს პერსონალიდან ერთ-ერთი,
მდგომარეობის შემსუბუქებისა და ოჯახის წევრების დამშვიდების მიზნით
 თან იქონიეთ წინსაფარი, ხელთათმანები და მუქი ფერის პირსახოცები
(სისხლმდენ ადგილზე ზეწოლისა და სისხლის შეწოვის მიზნით), ჰემორაგიის
ვიზუალური გავლენის შესამცირებლად (მუქი მწვანე, ლურჯი ან წითელი საბნები
და პირსახოცები)
 საჭიროების შემთხვევაში ფრთხილად ჩაატარეთ ასპირაცია პირიდან და
ტრაქეადან.
პირველი რიგის მკურნალობა
 მზად გქონდეთ მედიკამენტები. მკურნალობის მიზანია პაციენტის დამშვიდება
და სტრესის მოხსნა სიცოცხლის უკანასკნელ წუთებში
 მედიკამენტის მიღება იდეალურია ინტრავენურად ან ღრმა ინტრამუსკულური
ინექციით. კანქვეშ შეყვანლი მედიკამენტები რთულად შეიწოვება შოკური
მდგომარეობის დროს
 მიდაზოლამი (Midazolam) 5-10 მგ კანქვეშ (SC), ინტრავენურად (i/v) ან ენისქვეშ
(S/L) (გამოიყენეთ დიდი დოზები იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც უკვე არიან
ბენზოდიაზეპინების ზემოქმედების ქვეშ ან არიან ალკოჰოლის მომხმარებლები)
 ლორაზეპამი (Lorazepam) 1 მგ ენისქვეშ (S/L stat) - დაუყოვნებლივ
 მორფინი (Morphine) 10 მგ კანქვეშ (SC) ან ინტრავენურად ( i/v)
 რექტალური დიაზეპამი კიდევ ერთი ალტერნატივაა, რომელიც შეიძლება ოჯახის
წევრმა განახორციელოს სახლის პირობებში
 საჭიროების შემთხვევაში ყოველ 10-15 წუთში გაიმეორეთ მედიკამენტები.
მეორე რიგის მედიკამენტები
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 ინტრავენურად მიღებული 150-200 მგ კეტამინი სწრაფად დაამშვიდებს პაციენტს
ტერმინალური
სისხლდენის
დროს.
თუ
მედიკამენტი
მიეწოდება
ინტრამუსკულური გზით (i/m), გამოიყენეთ უფრო დიდი დოზა - 500 მგ.
ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
 პალიატიური მზრუნველობის გუნდმა უნდა დააბალანსოს მწვავე სისხლდენის
ალბათობასთან
დაკავშირებით
ოჯახის
ინფორმირებით
გამოწვეული
მღელვარება. ოჯახი უნდა იყოს მზად. თუ პაციენტი გადაწყვეტს სახლში
მკურნალობას, მწვავე ჰემორაგიის მკურნალობის წარმართვა განხილულ უნდა
იქნეს ოჯახის წევრებთან და მზრუნველობის გუნდთან ერთად, უნდა შემუშავდეს
მკაფიო გეგმა. არსებობს თუ არა რაიმე დამატებითი გარემოებები (მაგალითად,
ბავშვები სახლში, რომლებშიც შესაძლოა დიდი ტრამვა გამოიწვიოს ამგვარი
სისხლდენის ხილვამ)
 გადაუდებელი საგნების ნაკრები: შპრიცი, ნემსი, ადრენალინი, კალტოსტატი,
ტრანექსამის მჟავა, მორფინი, ლორაზეპამი (ენის ქვეშ S/L) ან/და მიდაზოლამი.
 მომხდარის შემდეგ: ვიზუალური გავლენა იმდენად დიდია, რომ ფაქტის ყველა
შემსწრე საჭიროებს მხარდაჭერას
 გაესაუბრეთ ოჯახს, მომვლელებს, პერსონალს და ყველას, ვინც შეესწრო ამ ფაქტს.
შესთავაზეთ მათ კონსულტაცია. შესთავაზეთ შემდგომი შეხვედრა იმისათვის,
რომ პასუხები გაეცეს მათ კითხვებს. გახანგრძლივებულმა კონსულტაციამ
უშუალოდ მომხდარი ფაქტის შემდეგ შესაძლოა უფრო მეტი ზიანი მოუტანოს
მათ, ვიდრე სიკეთე.

2. ჰიპერკალცემია
ჰიპერკალცემია არის პარანეოპლაზიური მდგომარეობა, რომელიც დაკავშირებულია
სიმსივნის შორსწასულ ფორმებთან და ნიშნავს სისხლში დაკორექტირებული კალციუმის
რაოდენობის ზრდას. პლაზმის საერთო კალციუმი არის თავისუფალი, იონიზირებული
კალციუმისა და პროტეინით გაჯერებული კალციუმის ნაზავი. თუ ალბუმინის დონე
დაბალია, პროტეინით გაჯერებული კალციუმიც დაბალია. ეს შეიძლება ნიღბავდეს
იონიზირებული კალციუმის მაღალ შემცველობას. აქედან გამომდინარე, კალციუმი
კორექტირდება ალბუმინის დონის მიხედვით.
ჰიპერკალცემია არის გაზრდილი ოსტეოკლასტური აქტივობისა (რომელსაც კალციუმი
გამოყავს ძვლიდან) და შარდით კალციუმის გამოყოფის შემცირების შედეგი. ეს
დაკავშირებულია ძვლის მეტასტაზების მიერ გამოყოფილ ლოკალურად აქტიურ
ნივთიერებებთან ან ისეთ ფაქტორებთან, როგორიცაა ექტოპიურ პარათირეოიდულ
ჰორმონთან დაკავშირებული პროტეინი (PTHrP) ან ზოგიერთი სიმსივნის მიერ წარმოქმნილ
ციტოკინეზთან, რომელიც გვხვდება სიმსივნური პოპულაციის 10%-ში.

ინციდენტობა
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სიმსივნით დაავადებული პაციენტების 10-20%-ში
ბრონქებისა და ძუძუს სიმსივნის ან მიელომით დაავადებული პაციენტების 20-40%ში

ჰიპერკალცემიის გამომწვევი ავთვისებიანი სიმსივნეები




მრავლობითი მიელომა (ყველაზე ხშირად იწვევს ჰიპერკალცემიას)
ლიმფომა
ფილტვის და ძუძუს კარცინომა (აღრიცხული შემთხვევების ნახევარზე მეტ
შემთხვევაში), მაგ. ბრონქის ბრტყელუჯრედული კარცინომა
 ძუძუს, ბრონქების, თავისა და კისრის ბრტყელუჯრედული სიმსივნე
 თირკმლის და შარდ-სასქესო სისტემის სიმსივნე.
პროსტატის კარცინომით გამოწვეული ჰიპერკალცემია ძალიან იშვიათია.

ჰიპერკალცემიის მნიშვნელობა
ავთვისებიანი სიმსივნის დროს ჰიპერკალცემია გამოწვეულია სიმსივნისგან გამოყოფილი
პარათირეოიდული ჰორმონის (PTH) მსგავსი ნივთიერებებით. გავრცელებული რწმენის
საწინააღმდეგოდ, ჰიპერკალცემია შეიძლება განვითარდეს ძვალში მეტასტაზების
არარსებობის დროსაც და პირიქით, პაციენტებს, ძვალში მეტასტაზების დროს
აღენიშნებოდეთ ნორმოკალცემია.
ჰიპერკალცემია ჩვეულებრივ მიუთითებს დაავადების დისემინირებაზე (74%). ძუძუს
სიმსივნით დაავადებული პაციენტების 95%-ს და ფილტვის სიმსივნით დაავადებული
პაციენტების 61%-ს, რომელთაც აღენიშნებათ ჰიპერკალცემია, აქვთ დისემინირებული
დაავადება. ჰიპერკალცემია, როგორც წესი, ძალიან ცუდი პროგნოზია - 5 პაციენტიდან 4
იღუპება 1 წლის განმავლობაში.

შეფასება
დაკორექტირებული პლაზმური კალციუმის კონცენტრაცია > 2,6 მმოლ/ლ-ზე აღნიშნავს
ჰიპერკალცემიას. ის ხშირად მსუბუქად და ასიმპტომურად მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანი
სიმპტომები ვითარდება მხოლოდ 3,0 მმოლ/ლ-ზე მეტ დონეზე, თუმცა ზოგიერთ პაციენტს
შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელოვანი სიმპტომები კალციუმის კონცენტრაციის უფრო დაბალ
მაჩვენებელზეც. სავარაუდოა, რომ კალციუმის კონცენტრაციის მატების მაჩვენებელი
განსაზღვრავს სიმპტომებს. 4,0 მმოლ/ლ და მეტი მკურნალობის გარეშე იწვევს სიკვდილს
რამდენიმე დღეში. 80% სიმსივნის მქონე პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ
ჰიპერკალცემია, ცოცხლობენ 1 წელზე ნაკლებს.

ძირითადი სიმპტომები და ნიშნები:
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წყურვილის შეგრძნება
პოლიურია, პოლიდიფსია, დეჰიდრატაცია
გულისრევა და პირღებინება
ტკივილის გაუარესება (უმეტესად ძვლების), რომელიც ძნელად კონტროლდება.
(ჰიპერკალცემია ამცირებს ტკივილის ზღავრს)
ყაბზობა
ძილიანობა და ლეთარგია
კუნთების სისუსტე
გონების დაბინდვა
კომა

მართვა
მკურნალობა საჭიროა მხოლოდ სიმპტომების არსებობის ან სიმპტომების განვითარების
მაღალი ალბათობის შემთხვევაში. მკურნალობა გამიზნულია პაციენტის მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად კვირების ან თვეების განმავლობაში. თუ პაციენტი ტერმინალურ
მდგომარეობაშია, შესაძლებელია მკურნალობა არ იყოს საჭირო.
მკურნალობის დაწყებამდე გაითვალისწინეთ შემდეგი ფაქტორები:






პაციენტი სიმპტომატურია? შრატის კორექტირებული კალციუმის დონე > 3 მმოლ/ლზე? სიმპტომები მარტო მაშინ ვლინდება თუ კორექტირებული კალციუმი > 2,8
მმოლ/ლ-ზე.
პირველი ეპიზოდია? თუ კი, ონკოლოგის აზრია საჭირო. შესაძლოა დადგეს
სიმსივნის საწინააღმდეგო თერაპიაში ცვლილების შეტანის საჭიროება.
პაციენტის ცხოვრების ხარისხი (მათივე აზრით) კარგია? სურს პაციენტს, რომ
გაიაროს IV თერაპია/სისხლის ტესტები?
მკურნალობას ექნება შედეგი? (რა პასუხი იყო წინა მკურნალობაზე?)

ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
სიმპტომები გამოწვეულია სიმსივნის ძვლებში და კალციუმის ძვლებიდან სისხლის
მიმოქცევაში გავრცელებით. სითხეებმა და მედიკამენტებმა შესაძლოა შეამციროს
კალციუმის დონე და გააუმჯობესოს პაციენტის მდგომარეობა. დამატებითი მედიკამენტები
შეიძლება გახდეს საჭირო გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რათა თავიდან ავირიდოთ იგივეს
გამეორება.

არაფარმაკოლოგიური ინტერნვენცია


სითხის ჩანაცვლება - პაციენტებს ხშირად აღენიშნებათ დეჰიდრატაცია და
საჭიროებენ სითხის ჩანაცვლებას. აუცილებელია სითხის დიდი რაოდენობით მიღება
თუ ეს შესაძლებელია. მნიშვნელოვანი დეჰიდრატაციის დროს სითხე უნდა შეივსოს
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ინტრავენურად. მიეცით 0,9% ფიზიოლოგიური ხსნარის 1 ლიტრი ყოველ 6 საათში
ბიფოსფონატების მიღებამდე, თუ კალციუმი > 3,5-ზე ან კლინიკურად გამოხატულია
დეჰიდტრატაცია. გააგრძელეთ 0,9% ფიზიოლოგიური ხსნარის 1 ლიტრი ყოველ 6-8
საათში ბიფოსფონატების შემდეგ 48 საათის განმავლობაში, თუ პაციენტის
ორგანიზმი იღებს სითხეს და კლინიკურადაც ჭირდება. სითხის ჩანაცვლება
აუმჯობესებს სიმპტომებს, მაგრამ იშვიათად აღწევს სრულ კონტროლს
ასოცირებული სიმპტომების (ტკივილი, დაბნეულობა და ყაბზობა) კონტროლი.

პირველი რიგის მკურნალობა





ბიფოსფონატის ინტრავენური (bisphosphonate) ინფუზია: პამიდრონატი (Pamidronate)
ან ზოლედრონიკის (Zoledronic acid) მჟავა.
ბიფოსფონატები (Bisphosphonates) თრგუნავს ოსტეოკლასტურ აქტივობას და
შესაბამისად აფერხებს ძვლების რეზორფციას. ცუდი ალიმენტური აბსორბციის გამო,
ბიფოსფონატები ჩვეულებრივ ინტრავენურად მიეწოდება პაციენტს და ეფექტურია
პაციენტების 70-80%-ში 2-3 კვირის განმავლობაში.
მკურნალობა მარტივია და კარგად იღებენ პაციენტები. ხანდახან გაციებისმაგვარი
სიმპტომები იჩენს თავს, რომლებიც პარაცეტამოლზე რეაგირებენ. ტიპიური
დოზირების განრიგი:
60-90მგ პამიდრონატი (Disodium pamidronate)

0.9% ნატრიუმის ქლორიდის 500 მლ-ში 2-4
საათის განმავლობაში

4მგ ზოლედრონიკის მჟავა (Zoledronic acid)

0.9% ნატრიუმის ქლორიდის 100 მლ-ში 15
წუთის განმავლობაში ი/ვ. აქვს უფრო
ხანგრძლივი (4 კვირა) მოქმედების პერიოდი
და ადმინისტრირების მოკლე (15 წუთი)
პერიოდი.

პამიდრონატის გამოყენების რეკომენდაცია
კორექტირებული შრატის
პამიდრონატი
კალციუმი მმოლ/ლ
(მგ)
3
3-3.5
3.5-4
>4

15-30 მგ
30-60 მგ
60-90 მგ
90 მგ

შეფასების და მართვის გადახედვა
ერთი ინფუზია, როგორც წესი, ინარჩუნებს ნორმოკალცემიას სამი კვირის განმავლობაში.
ჰიპერკალცემია მიდრეკილია განმეორებისკენ. შრატის კალციუმის მონიტორინგი
განხილულ უნდა იქნას ყოველ 2 კვირაში ან ყოველთვიურად. გააცანით პაციენტსა და
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ოჯახს საყურადღებო სიმპტომები. პამიდრონატის ინფუზია შეიძლება განმეორდეს ყოველ
3-4 კვირაში შრატის კალციუმის დონის მიხედვით.
პლაზმური კალციუმის დონის ვარდნა იწყება 48 საათის შემდეგ და ეცემა 6 დღის
განმავლობაში. თუ თავდაპირველი პასუხი არ არის საკმარისი, დოზა შეიძლება განმეორდეს
ერთი კვირის შემდეგ. თუ კალციუმის დონე რჩება მაღალი ან ბიფოსფონატის ინფუზიიდან
ცოტა ხნის შემდეგ კვლავ იმატებს, შეიძლება საჭირო გახდეს ალტერნატიული
ბიფოსფონატის ინფუზია. თუ კალციუმის დონის შემცირება შეუძლებელია, ყურადღება
უნდა მიექცეს სიმპტომების, განსაკუთრებით კი ტკივილის, დაბნეულობისა და ყაბზობის
მართვას. შეამოწმეთ U & E ზოლედრონიკის მჟავის მიღებამდე. თუ კრეატინინი >400
მმოლ/ლ, ზოლედრონიკის მჟავის მიღება არ არის რეკომენდებული.








გადაამოწმეთ კალციუმი თუ 3-4 დღეში სიმპტომები არ გაუმჯობესდება
 ნორმოკალცემიას უნდა მივაღწიოთ 3-7 დღეში
 თუ კალციუმი არ იწევს ქვევით, გაიმეორეთ ბიფოსფონატი ან სცადეთ სხვა
ბიფოსფონატი
გაითვალისწინეთ, რომ პასუხის ხანგრძლივობა პამიდრონატის შემთხვევაში არის 2-4
კვირა და ზოლედრონიკის მჟავის შემთხვევაში 4-6 კვირა
შრატის კალციუმის დონე გადაამოწმეთ ყოველ 2 კვირაში ან ყოველთვიურად
თუ ჰიპერკალცემიის სიმპტომები კვლავ იჩენს თავს ან პაციენტის ზოგადი
მდგომარეობა უარესდება რამდენიმე კვირაში, ხელახლა გადაამოწმეთ შრატის
კალციუმი
ჰიპერკალცემიის 2 ეპიზოდის შემდეგ შემანარჩუნებელი თერაპია

შემანარჩუნებელი თერაპია რეციდივის პრევენციისთვის




პამიდრონატი 90 მგ ი/ვ ყოველ 4 კვირაში ან
ზოლედრონიკის მჟავა 4 მგ ი/ვ ყოველ 4 კვირაში ან
იბანდრონის მჟავა ი/ვ ან პერორალურად

რეზისტენტული ჰიპერკალცემიის მკურნალობა
პამიდრონატი შეიძლება თანდათანობით ნაკლებ ეფექტური იყოს ჰიპერკალცემიის
რეციდივის დროს (90% რეაგირებს პირველ მკურნალობაზე, 15% მესამე მკურნალობაზე). ეს
ძირითდად აღინიშნება ჰუმორული წარმოშობის ჰიპერკალცემიის დროს, თუმცა
რეზისტენტობა შეიძლება ზოგჯერ გადაილახოს პამიდრონატის გაზრდილი დოზებით ან
უფრო ძლიერი ბიფოსფონატით, მაგ. ზოლედრონიკის მჟავით.
3. ზურგის ტვინის კომპრესია
ზურგის ტვინის კომპრესია (SCC - ზტკ) ავთვისებიანი პროცესის ერთ-ერთი უმძიმესი
გართულებაა, რაც, ჩვეულებრივ, ძვლის მეტასტაზური დაავადების შემთხვევაში გვხვდება.
ზტკ აღინიშნება სიმსივნით დაავადებული პაციენტების 3-5%-ში და ძვლის მეტასტაზური
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დაავადების მქონე პაციენტების 10%-ში.
ზურგის ტვინის კომპრესია (შემთხვევების 80%) შესაძლოა გამოიწვიოს მოტეხილი მალის
დისლოკაციამ ან ეპიდურულ სივრცეში მეტასტაზების გავრცელებამ. L1-ის ზევით
დაზიანებამ შეიძლება წარმოქმნას მაღალი მოტორული ნეირონული ნიშნები და
სენსორული დონე, ხოლო L1-ის ქვევით დაზიანებამ - დაბალი მოტორული ნეირონული
ნიშნები და პერიანალური გაბუჟება (რაშის კუდის სინდრომი)

სიმსივნე, რომელიც ყველაზე ხშირად რთულდება ზურგის ტვინის კომპრესიით







მრავლობითი მიელომა
ძუძუს
პროსტატის
ბრონქების
თირკმლის (Renal cell)
ლიმფომა

კომპრესიის ადგილი




გულმკერდის - 70%-ში
ლუმბოსაკრალური - 20%-ში
კისრის - 10%-ში

შეფასება:
იყავით ყურადღებით ზტკ-ს ადრეული ნიშნების და სიმპტომების გამოვლენის მიზნით


ზტკ-ის სიმპტომები და ნიშნები
 ზურგის ტკივილი 90%-ში (ცენტრალური ნაწილის ტკივილი რომელიც
ძლიერდება მოძრაობის, ხველების, დაჭიმვის, წოლის, ფეხის აწევის დროს)
 ფეხების სისუსტე
 რეფლექსების არარსებობა და ჰიპერაქტიულობა
 სენსორული დარღვევები
 შარდის შეკავება ან შეუკავებლობა



ადრეული და გვიანი კლინიკური ნიშნები
ა
დ
რ
ე

ქრონიკული ტკივილის ხასიათის ცვლილება
ნეიროპათიურ ტკივილთან ასოცირებული ირადიაცია ფეხებში
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უ
ლ
ი

ლერმიტის ნიშანი - ელექტრული შოკის მსგავსი ტკივილი კისრის მოხრისას

გ
ვ
ი
ა
ნ
ი

შარდის ბუშტის
დისფუნქცია)

და

ნაწლავის

კონტროლის

დაკარგვა

(სფინქტერის

კიდურების სისუსტე
სენსორული დარღვევები
პათოლოგიური რეფლექსები
პარაპლეგია



ზურგის ტვინის კომპრესია არის გადაუდებელი მდგომარეობა და სასწრაფოდ
საჭიროებს ორ კითხვაზე პასუხს:
1. არსებობს გონივრული ეჭვი რომ პაციენტს აქვს ზურგის ტვინის კომპრესია?
შესაძლებელია ძალზედ გამოცდილმა ექიმმაც ვერ შეძლოს ზურგის ტვინის
კომპრესიის ადრეული ნიშნების გამოცნობა აბსოლუტური სიზუსტით.
აქვს პაციენტს ზურგის ტკივილი? მიუთითეთ ტკივილის მდებარეობა და სიმწვავე
სხეულის სქემაზე.
აქვს პაციენტს კუნთების სისუსტე/პარაპლეგია? მიუთითეთ სისუსტის არეალი
სხეულის სქემაზე.
აქვს პაციენტს მგრძნობელობის შეცვლის ან დაკარგვის შეგრძნება? მიუთითეთ
ადგილი კანის სქემაზე.
არის სფინქტერის ახალი პრობლემა?
შარდის შეკავება

დიახ

არა

შარდის შეუკავებლობა

დიახ

არა

წყვეტილი/ხშირი შარდვა

დიახ

არა

ყაბზობა

დიახ

არა

განავლის შეუკავებლობა

დიახ

არა

შეამოწმეთ ანალური ტონუსი და მენჯ-ბარძაყის არის მგრძნობელობა. დააფიქსირეთ
სხეულის სქემაზე
2. მიიღებს პაციენტი სათანადო სარგებელს გადაუდებელი ჩარევისა და
მკურნალობის შემთხვევაში?
მას შემდეგ, რაც ზურგის ტვინის კომპრესიის შესაძლებლობა გაიზრდება, პაციენტი
საჭიროებს სასწრაფო რეფერალს ისეთ სპეციალიზებულ განყოფილებაში, სადაც ბმრ
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სკანირება, რადიოთერაპია ან კომპრესიის შემსუბუქების სხვა პროცედურა შეიძლება
ჩატარდეს.
 განიხილეთ პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა და პროგნოზი
 განიხილეთ პაციენტის მიზნები და სურვილები
 ჩართეთ მულტიდისციპლინური გუნდი.


ზურგის ტვინის კომპრესიის დიაგნოსტიკა ეფუძნება:
 სპინალურ მეტასტაზებზე ეჭვის მაღალ ინდექსს, განსაკუთრებით მრავლობითი
მიელომის, ძუძუს, ფილტვის და პროსტატის სიმსივნის მქონე პაციენტებში.
 პაციენტის ჩივილებს ზურგის ტკივილის, სიარულის გაძნელების და შარდვის
გაძნელების თაობაზე.

ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის



ზტკ-ს განვითარების რისკის მქონე პაციენტებმა უნდა აღნიშნონ ნებისმიერი ახალი
სიმპტომი ან არსებული სიმპტომის გაუარესება
პაციენტმა უნდა იცოდეს, რომ ზტკ-ს ეჭვის შემთხვევაში, საჭიროა გადაუდებელი
რეფერალი სხივურ ონკოლოგიაში შემდგომი შეფასებისა და მკურნალობისთვის.

პირველი რიგის მკურნალობა:







სპეციფიკური მკურნალობის დანიშვნამდე და ონკოლოგიის ცენტრში გადაუდებელი
რეფერალის
განხორციელებამდე,
კომპრესიის
ნიშნების
გამოჩენისთანავე
რეკომენდებულია კორტიკოსტეროიდების დანიშვნა მაღალი დოზებით, რაც
კომპრესიის უბანში შეშუპების შემცირების საშუალებას იძლევა
დექსამეტაზონი 8-16 მგ დაუყოვნებლივ (პერორალურად ან კანქვეშა (SC ) ან ი/ვ
ინექცია თუ პაციენტი აღებინებს)
თუ სიმპტომები განვითარდა სწრაფად ბოლო 48 სთ-ის განმავლობაში - 8 მგ
დექსამეტაზონის ი/ვ ინფუზია 2-ჯერ დღეში
დექსამეტაზონის მიღების მიზნით არ შეაფერხოთ გადაუდებელი რეფერალი
მართეთ ტკივილი და სხვა სიმპტომები, სანამ შემდგომი მკურნალობა დაინიშნება

რეფერალი შესაბამის სამსახურში: გადაუდებლი ონკოლოგიის ცენტრი
იქ სადაც ზტკ-ს ეჭვი მაღალია, სასწრაფოდ უნდა ჩაერთოს ონკოლოგთა ჯგუფი, რომელიც
წარმართავს პაციენტს, დროულ კოორდინირებას გაუწევს საჭირო გამოკვლევებსა და
შესაბამის მკურნალობას. გამოკვლევები მოიცავს ბმრ სკანირებას (ამორჩევის გამოკვლევა) ან
/ და მიელოგრამას.
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სპეციფიკური პალიატიური თერაპია
 რადიოთერაპია
 ზოგჯერ ქიმიოთერაპია
 იშვიათად ქირურგიული დეკომპრესია
 რადიოთერაპიის ჩვენება
o რადიოსენსიტიური სიმსივნე
o კომპრესიის მაღალი ხარისხი
o ქირურგიული ჩარევის უკუჩვენება
o პაციენტის არჩევანი
 ქირურგიული დეკომპრესიის ჩვენება
o ძირითადი დაავადების დიაგნოზი ცნობილი არ არის და ქირურგიული
ჩარევის შედეგად ჰისტოლოგიური მასალის ანალიზი დიაგნოზის
დადგენის ერთადერთი გზაა
o დაავადება ცუდად ემორჩილება რადიოთერაპიას
o რადიო-რეზისტენტული სიმსივნე, მაგალითად, მელანობა, სარკომა
o არასტაბილური ხერხემალი
o ძირითად სტრუქტურებზე კომპრესია
o ზურგის ტვინის კისრის ნაწილის დაზიანება
o ცალკეული ვერტებრალური მეტასტაზები

შეფასების და მართვის გადახედვა








მიუხედავად იმისა, რომ მკურნალობის ზოგადი შედეგი არ არის დადებითი, მას
შეუძლია დიდი გავლენის მოხდენა პაციენტის ცხოვრების ხარისხზე. რაც ადრე
დაიწყება მკურნალობა, მით უკეთესია შედეგი.
მხოლოდ კორტიკოსტეროიდებით მკურნალობა შეიძლება შესაბამისი იყოს
ზოგიერთი
პაციენტისთვის
სიმსივნის
შორსწასული
ფორმების
დროს,
განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათი მობილობა და ფუნქციონირება უკვე ძალიან
სუსტია.
ზტ კომპრესიის მქონე პაციენტების 30%-მა შეიძლება იცოცხლოს 1 წელი, ფუნქცია
შეუნარჩუნდეს პაციენტების 70%-ს, მაგრამ იმ პაციენტების, რომლებსაც
პარალიზებული ჰქონდათ ქვედა კიდურები, მხოლოდ 5%-ს აღუდგება ფუნქცია
მოტორული ფუნქციის დაბრუნება უკეთესია იმ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ
რაშის კუდის ნაწილობრივი დაზიანება. სპინქტერის ფუნქციის დაკარგვა ცუდის
ნიშანია.

ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
როგორც ყოველთვის პალიატიურ ზრუნვაში, პაციენტებისა და მათი ოჯახების ჩართულობა
სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ზტ კომპრესიის მქონე პაციენტების მართვაში. ამ
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პოტენციურად რთულ სიტუაციას აქვს ბევრი ასპექტი, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს,
კონტოლის, მობილობისა და დამოუკიდებლობის დაკარგვის ჩათვლით. არაა გასაკვირი,
რომ პაციენტები, რომლებიც პარალიზებული არიან, თავს უიმედოდ, დაუცველად და
დათრგუნულად გრძნობენ. აუცილებელია ახსნა და, ასევე, სოციალური მუშაკის ან/და
ფსიქოლოგის ჩართულობა.
ინტერდისციპლინური გუნდის ჩართულობა






მობილობის მართვა, ხერხემლის უსაფრთხოების გათვალისწინებით ფიზიოთერაპია.
/ოკუპაციური თერაპია
საწოლს მიჯაჭვული პაციენტის კანის მოვლა
კუჭ-ნაწლავის სისტემის მართვა
საშარდე სისტემის მართვა
ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა

4. ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქცია
ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქციას (SVCO) იწვევს მედიასტინური ლიმფური კვანძებით ან
სიმსივნით ზედა ღრუ ვენის კომპრესია, ინვაზია და/ან თრომბოზი. ეს შეიძლება
გამოიწვიოს: ბრონქების კარცინომამ (75%), ლიმფომამ (15%), ძუძუს, მსხვილი ნაწლავის,
საყლაპავის და სათესლის ავთვისებიანმა სიმსივნეებმა (10%).

შეფასება




სიმპტომები - ვენური ჰიპერტენზიის სიმპტომები, ქოშინი (ხორხის შეშუპების,
ტრაქეალური ან ბრონქული ობსტრუქციის გამო), თავის ტკივილი (ცერებრული
შეშუპების გამო), ვიზუალური ცვლილებები, თავბრუსხვევა და სახის, კისრის და
ხელების ოფლიანობა.
ნიშნები
შეშუპებული
კონიუქტივა,
პერიორბიტალური
შეშუპება,
არაპულსირებადი,
გაფართოებული
კისრის
ვენები
და
გაფართოებული
(გულმკერდის და ზედა კიდურების) კოლატერალური ვენები. პაპილოედემა გვიან
იჩენს თავს.

ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქცია შეიძლება იყოს ძალიან მწვავე და იწვევდეს მძიმე
სიმპოტმებს. დიაგნოზი, მაგ. ბრონქების კარცინომა, ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქციის ეჭვის
მაღალ ინდექსს განაპირობებს.

ახსნა-განმარტება პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის
მკურნალობის გარეშე ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქცია შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე
დღე და დასრულდეს სიკვდილით. ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქციის შორსწასული ფორმის
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დროს მკურნალობის მიუხედავად პროგნოზი ცუდია, თუკი პირველადი სიმსივნე არ
ექვემდებარება არც რადიოთერაპიას, არც ქიმიოთერაპიას. პროგნოზი დამოკიდებულია
ძირითადი დაავადების პროგნოზზე. აუხსენით პაციენტის ოჯახის წევრებს მდგომარეობის
სერიოზულობის და მკურნალობის გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ და
პარალელურად აღმოუჩინეთ მათ თანადგომა.

მართვა: გადაუდებელი მკურნალობა (ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქციის შორსწასული მწვავე
ფორმის დროს).

რეფერალი შესაბამის სამსახურში
თუ შესაძლებელია, პაციენტი გადაყვანილ უნდა იქნეს ონკოლოგიის ცენტრში სამართავად.
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
წამოაჯინეთ პაციენტი და მიეცით 60% ჟანგბადი.

პირველი რიგის მკურნალობა




დექსამეტაზონი – 8-16 მგ პერორალურად ან ი/ვ ან კანქვეშ.
ფუროსემიდი – 40 მგ პერორალურად ან ი/ვ (მაქსიმალური სიჩქარე 4 მგ/წთ).
სცადეთ პროფილაქტიური ანტიკონვულსანტი.

სპეციფიკური პალიატალური თერაპია
გადაუდებელი რადიოთერაპია ან ქიმიოთერაპია (ბრონქების წვრილუჯრედული
კარცინომა, ლიმფომა ან სათესლე ჯირკვლის სიმსვივნე) უნდა ჩაუტარდეს სტეროიდების
ფონზე, მაგ. დექსამეტაზონი 16 მგ დღეში. სიცოცხლე შეიძლება გახანგრძლივდეს
რამდენიმე თვით, თუმცა რეციდივი შეიძლება უფრო რთული სამართავი იყოს.
მეორე რიგის მკურნალობა




ინტრალუმინალური სტენტი შეიძლება ჩაიდგას ფემორალური ვენით ზედა ღრუ
ვენაში პაციენტებში, რომლებსაც გაუმეორდათ ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქცია
სტანდარტული მკურნალობის შემდეგ. აღნიშნული სტენტი შესაძლებელია,
გამოყენებული იქნეს პირველი რიგის მკურნალობის დროსაც სიმპტომების
გასაკონტროლებლად.
თრომბი ზედა ღრუ ვენაში შეიძლება იყოს დამატებითი პრობლემა და უნდა
იმართოს სათანადოდ თრომბოლიზური აგენტით.
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ინტერდსიციპლინური გუნდის ჩართულობა
ზედა ღრუ ვენის ობსტრუქციის პროგნოზირებადი შედეგების გამო, პაციენტების, ოჯახის
წევრებისა და მომვლელების თანადგომასა და კონსულტირებაში ჩართული უნდა იყოს
ინტერდისციპლინური გუნდი.
შეფასების და მართვის გადახედვა
საჭიროა მუდმივი მეთვალყურეობა, რაც გულისხმობს მუდმივ კომუნიკაციას
ონკოლოგთან, თუ პაციენტი გადაყვანილია ონკოლოგიის ცენტრში. პაციენტი შეიძლება
იმყოფებოდეს სტეროიდების მაღალი დოზის ზემოქმედების ქვეშ, რაც საჭიროებს
გაძლიერებულ მონიტორინგს. ბევრ პაციენტს სჭირდება სტაციონარის პირობებში
პალიატიური მკურნალი ექიმის დღიური შეფასება და ინტერდისციპლინური გუნდის
მონიტორინგი.

გაიდლაინის პრაქტიკაში ადაპტაციის რეკომენდაციები
გაიდლაინის პრაქტიკაში ადაპტაციისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების
განხორციელება:
1. გაიდლაინის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს (www.moh.gov.ge) ვებ-გვერდზე.
2. გაიდლაინის გავრცელება ქრონიკული ინკურაბელური დაავადების მქონე პირების
პალიატიურ მზრუნველობაში ჩართული ჯანდაცვის პერსონალს შორის როგორც
თბილისში, ისე რეგიონებში.
3. პაციენტთა მკურნალობასა და მოვლაში ჩართული ჯანდაცვის პერსონალისთვის
(თბილისსა და რეგიონებში) სწავლების ორგანიზება ქრონიკული ინკურაბელური
დაავადების მქონე პირების პალიატიური მზრუნველობის თაობაზე.
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ავტორთა ჯგუფი
ნინო კიკნაძე - პროექტის კოორდინატორი, ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო;“
ნინო მირზიკაშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი;
მაია ბუწაშვილი - „ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის“ დირექტორი, ინფექციური
სნეულებების სპეციალისტი, მედიცინის დოქტორი;
ლელა წოწორია - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის
დაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების
სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.

142

