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აბრევიატურები და აკრონიმები
ანრტი – არანუკლეოზიდის შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორი
არვ – ანტირეტროვირუსული
ართ – ანტირეტროვირუსული თერაპია
თზს - თავზურგტვინის სითხე
კსმ - კომერციული სექს-მუშაკი
ნიმ - ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები
ნრტი – ნუკლეოზიდის შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორი
ნკტ - ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება
იჰ – ინტეგრაზას ინჰიბიტორი, ანუ ინტეგრაზას ჯაჭვის გადატანის ინჰიბიტორი
სგგი – სქესობრივი გზით დაგამდები ინფექციები
პი – პროტეაზას ინჰიბიტორი
ცნს – ცენტრალური ნერვული სისტემა
ჯანმო – ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია
3TC – ლამივუდინი
ABC – აბაკავირი
ATV/r – ატაზანავირ/რიტონავირი
AZT – ზიდოვუდინი
BMI – სხეულის მასის ინდექსი
CMV – ციტომეგალოვირუსი
DRV/r – დარუნავირ/რიტონავირი
DTG – დოლუტეგრავირი
eGFR – გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარე
EFV – ეფავირენზი
5

ELISA – ფერმენტ დაკავშირებული იმუნოსორბენტული ანალიზი
ETV – ეტრავირინი
EMTCT - დედიდან შვილზე აივ–ის და სიფილისის გადაცემის ელიმინაცია
FDA – აშშ-ს საკვებისა და წამლის სააგენტო
FTC – ემტრიციტაბინი
GRADE – რეკომენდაციების განსაზღვრის, შემუშავების, და შეფასების სისტემა
HAV – A ჰეპატიტის ვირუსი
HbeAg – B ჰეპატიტის ვირუსის გარსის ანტიგენი
HbsAg – B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი
HBV – B ჰეპატიტის ვირუსი
HCV – C ჰეპატიტის ვირუსი
HDL – მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდები
HPV – ადამიანის პაპილომავირუსი
IgG – იმუნოგლობულინი G
IgM – იმუნოგლობულინი M
IGRA – ინტერფერონ გამას გამოთავისუფლების ტესტი
INSTI – ინტეგრაზას ჯაჭვის გადატანის ინჰიბიტორი
IRIS – იმუნური რეკონსტიტუციის ანთებითი სინდრომი
LDH – ლაქტატ დეჰიდროგენაზა
LDL – დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდები
LPV/r – ლოპინავირ/რიტონავირი
NRTI – ნუკლეოზიდის შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორი
NNRTI – არანუკლეოზიდის შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორი
NVP – ნევირაპინი
OST – ოპიოიდური ჩანაცვლებითი თერაპია
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PEP – ექსპოზციის შემდგომი პროფილაქტიკა
PI – პროტეაზას ინჰიბიტორი
RAL – რალტეგრავირი
RTV – რიტონავირი
TAM – თიმიდინის ანალოგების მუტაცია
TDF – ტენოფოვირი
TG – ტრიგლიცერიდები
TPHA – Treponema pallidum haemagglutination (ტრეპონემული ტესტი სიფილისის
დიაგნოსტიკისთვის)
RPR – Rapid plasma reagin (არატრეპონემული ტესტი სიფილისის იაგნოსტიკისათვის)
VDRL
–
Venereal
დიაგნოსტიკისთვის)

Disease

Research

Laboratory

(ტესტი

სიფილისის

საკვანძო ტერმინების განმარტებები
არვ მკურნალობა – გულისხმობს აივ ინფექციის სამკურნალოდ სამი ან მეტი არვ
მედიკამენტის კომბინაციას, რომელიც გრძელდება მთელი სოცოცხლის მანძილზე.
ასაკობრივი

ჯგუფები

–

წარმოდგენილ

გაიდლაინში

გამოყენებულია

ჯანმოს

კლასიფიკაცია, რომელიც განასხვავებს შემდეგ ასაკობრივ ჯგუფებს:





19 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანი
მოზარდი: 10-დან 19 წლამდე ასაკის ადამიანი
ბავშვი: 19 წლამდე ასაკის ადამიანი
ჩვილი: 1 წლამდე ასაკის ბავშვი

გენეტიკური ბარიერი – გამოხატავს ვირუსის მუტაციის იმ რაოდენობას, რომელიც
საჭიროა წამლების მიმართ რეზისტენტობის განვითარებისთვის. რეზისტენტობა ერთი
მუტაციით ნიშნავს დაბალ გენეტიკურ ბარიერს. რეზისტენტობა ათი მუტაციით
ნიშნავს ძალიან მაღალ გენეტიკურ ბარიერს, თუმცა, ასეთი დახასიათება შეიძლება
შეიცვალოს.
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დამყოლობა – ასევე მოიხსენება, როგორც მკურნალობის რეჟიმის დაცვა. გულისხმობს
პაციენტის შესაძლებლობას, მიიღოს არვ მედიკამენტები დანიშნულების შესაბამისად,
კონკრეტულ დროს.
დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის პროფილაქტიკა – გულისხმობს ღონისძიებათა
კომპლექსს, რომლის მიზანია აივ დადებითი დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის
პრევენცია მუცლადყოფნის, მშობიარობის და ძუძუთი კვების დროს. ის მოიცავს
დედებსა და ახალშობილებში არვ მედიკამენტის გამოყენებას, ასევე, მშობიარობის
მართვისა და ახალშობილის კვების საკითხებს.
ექსპოზიციის

შემდგომი

პროფილაქტიკა

–

გულისხმობს

არვ

მედიკამენტების

გამოყენებას აივ უარყოფით პირებში, რომლებსაც აღენიშნათ ვირუსზე ექსპოზიცია.
ვირუსული დატვირთვა – სისხლში აივ-ის კონცენტრაცია, რომელიც გამოიხატება,
როგორც ვირუსის რაოდენობრივი ასლი 1 მილილიტრში (ასლი/მლ).
ვირუსის სუპრესია – აღნიშნავს ვირუსული დატვირთვის მაჩვენებელს, რომელიც
ნაკლებია ლაბორატორიული ტესტის დეტექციის ქვედა ზღვარზე.
ვირუსული უშედეგობა – განისაზღვრება, როგორც აივ ვირუსული დატვირთვის
თანმიმდევრულად

განსაზღვრადი

მაჩვენებელი

>50

ასლი/მლ

(ვირუსული

დატვირთვის 2 თანმიმდევრული განსაზღვრა 1-2 თვის ფარგლებში) პაციენტებში,
რომლებიც არვ მკურნალობაზე იმყოფებიან სულ ცოტა 6 თვის მანძილზე.
სეროდისკორდანტული წყვილი - სქესობრივი პარტნიორების წყვილი, როდესაც ერთი
პარტნიორი არის აივ დადებითი და მეორე - აივ უარყოფითი.
რეზისტენტობა – რეზისტენტობა ვითარდება, როცა ადგილი აქვს მუტაციას ვირუსის
გენეტიკურ მასალაში (რაც იწვევს რნმ-ის ჯაჭვში ამინომჟავების თანამიმდევრობის
ცვლილებას და შესაბამისად ვირუსის ცილის ცვლილებას). თითოეულმა მუტაციამ ან
მათმა

ნაკრებმა

შესაძლოა,

განაპირობოს

მდგრადობა

კონკრეტული

არვ

მედიკამენტების მიმართ.
ფანჯრის პერიოდი – ეს არის დროის შუალედი ორგანიზმში ვირუსის/ბაქტერიის
შეჭრის მომენტიდან ანტიგენ/ანტისხეულების წარმოქმნამდე (სეროკონვერსიამდე).
ფიქსირებული დოზის კომბინაცია – ორი ან მეტი მედიკამენტის კომბინაცია ერთ
ტაბლეტში.
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1. შესავალი
საქართველომ მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია აივ/შიდსის მკურნალობისა და
მოვლის სფეროში. ქვეყანამ ჯერ კიდევ 1995 წლიდან დაიწყო შიდსის მკურნალობის
სახელმწიფო
დაინერგა

პროგრამის

იმ

მკურნალობა.

განხორციელება,

დროისთვის
2004

უახლესი

წლიდან

რომლის

ფარგლებში

სამკომპონენტიანი

საქართველომ

უზრუნველყო

1997

წლიდან

მაღალაქტიური
არვ

არვ

მკურნალობაზე

უნივერსალური ხელმისაწვდომობა, შედეგად მკვეთრად გაიზარდა აივ/შიდსით
ავადმყოფების გადარჩენის მაჩვენებელი, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და
ცხოვრების ხარისხი.
2001 წლიდან ქვეყანა შეუერთდა UNGAS დეკლარაციას, რომლის მიხედვით ყველა
ორსული ქალისთვის სავალდებულო გახდა აივ/შიდსზე სკრინინგი.
2005 წლის შემდეგ საქართველომ უზრუნველყო დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის
პროფილაქტიკის

ღონისძიებებზე

უნივერსალური

ხელმისაწვდომობა.

დედიდან

ბავშვზე გადაცემის სრულფასოვანი პროფილაქტიკის ჩატარების ფონზე, 2007 წლიდან
ქვეყანაში არ დაბადებულა არცერთი აივ ინფიცირებული ახალშობილი. შედეგად,
ქვეყანამ პრაქტიკულად უზრუნველყო დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის ელიმინაცია.
წარმოდგენილი გაიდლაინი აივ და სიფილისის დედიდან ბავშვზე გადაცემის
ელიმინაციის სახელმძღვანელოა. მნიშვნელოვანია, რომ მოცემული გაიდლაინი კიდევ
უფრო განამტკიცებს და გააფართოებს დარგში არსებულ მიღწევებს.

1.1.

გაიდლაინის ზოგადი მიზანი

მოცემული კლინიკური რეკომენდაციის მიზანს წარმოადგენს, არსებულ უახლეს
სამეცნიერო

მტკიცებულებებზე

რეკომენდაციების
ორსულების

მიწოდება

გამოვლენის,

დაფუძნებული
აივ/შიდსით

სკრინინგული

ინფორმაციის

და
და

სიფილისით

კონფირმაციული

და

შესაბამისი

ინფიცირებული
დიაგნოსტიკის,

რეფერალის, სპეციფიკური მკურნალობისა და მეთვალყურეობის შესახებ. ასევე,
9

გაიდლაინის

მიზანია,

აივ/შიდსით

და

სიფილისით

დაავადებულ

ორსულთა

ახალშობილებში ამ ინფექციების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. გაიდლაინის
დანერგვა სამედიცინო დაწესებულებებში ხელს შეუწყობს დედიდან ბავშვზე აივ და
სიფილისის გადაცემის ელიმინაციას ქვეყანაში, რომლის ფონზეც შესაძლებელი იქნება
ამ ორი ინფექციის ელიმინაციის ვალიდაციის პროცესის დაწყება ქვეყანაში.

1.2.

განხილული კლინიკური საკითხები

მოცემული კლინიკური რეკომენდაცია განიხილავს ორსულებში აივ და სიფილისის
დიაგნოსტიკას
ორსულების

სკრინინგული

რეფერალს

და

კონფირმაციული

პროფილურ

მეთოდებით,

სამკურნალო

პოზიტიური

დაწესებულებებში,

სამეანო

ტაქტიკის დეტალებს, ახალშობილების მართვას. გაიდლაინი მოიცავს:


აივ და სიფილისით ორსულთა გამოვლენას ანტენატალური მეთვალყურეობის
დაწესებულებებში;



აივ და სიფილისზე პოზიტიური ორსულების რეფერალის დეტალურ სქემას;



აივ და სიფილისზე პოზიტიურ ორსულთა პირველად შეფასებას;



სპეციფიკური

ანტირეტროვირუსული

და

სიფილისის

საწინააღმდეგო

მკურნალობის დაწყებას;


აივ/შიდსის და სიფილისის მკურნალობის პირველი და შემდგომი რიგის
სამკურნალო რეჟიმებს;



აივ/შიდსის

და

სიფილისის

მკურნალობის

ეფექტურობის

ან/და

არაეფექტურობის კრიტერიუმებს;


აივ/შიდსის და სიფილისის მკურნალობის არაეფექტურობის მიზეზებს და მათ
მართვას;



აივ/შიდსის და სიფილისის

მკურნალობაზე დამყოლობის მნიშვნელობას და

მისი მიღწევის გზებს;


აივ/შიდსის და სიფილისის მკურნალობაზე მყოფ ორსულთა კლინიკურ და
ლაბორატორიულ მეთვალყურეობას;



აივ/შიდსით

და

სიფილისით

დაავადებული

პროფილაქტიკას და მეთვალყურეობას;
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დედების

ახალშობილთა



ძუძუთი კვების სტრატეგიას.

1.3.

ვისთვის არის განკუთვნილი მოცემული გაიდლაინი

წარმოდგენილი
სიფილისით
ჯანდაცვის

გაიდლაინი

განკუთვნილია

დაავადებულთა
რგოლში

მართვაში

დასაქმებული

დერმატო–ვენეროლოგებისათვის,

საქართველოში

ჩართული

აივ/შიდსით

ექიმებისთვის,

ექიმებისთვის,

საზოგადოებრივი

და

პირველადი

მეან–გინეკოლოგებისათვის,
ჯანდაცვის

მუშაკებისათვის,

ჯანდაცვის მენეჯერებისათვის, ჯანდაცვის პოლიტიკის განმსაზღვრელებისა და სხვა
დაინტერესებული პირებისათვის.

1.4.
მოცემული

გაიდლაინი

გაიდლაინის შემუშავების მეთოდი
წარმოადგენს

აივ/შიდსის

და

სიფილისის

კუთხით

საერთაშორისოდ აღიარებული რეკომენდაციების ადაპტაციას. სახელმძღვანელო
ძირითადად ეფუძნება ჯანმოს უახლეს რეკომენდაციებს, ასევე, გამოყენებულია
ევროპული ასოციაციებისა და აშშ ჯანმრთელობისა და მოსახლეობის მომსახურების
დეპარტამენტის

უკანასკნელი

რეკომენდაციები

(გაიდლაინს

თან

ერთვის

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა).

1.5.
ვინაიდან

მტკიცებულების ხარისხი და რეკომენდაციის სიძლიერე

მოცემული

გაიდლაინი

წარმოადგენს

არსებული

რეკომენდაციების

ადაპტაციას, მტკიცებულების დონე და რეკომენდაციის ხარისხი უცვლელად იქნა
გადმოტანილი

პირველწყაროდან.

(რეკომენდაციების

2008

განსაზღვრის,

წლიდან

ჯანმო

შემუშავებისა

და

იყენებს

შეფასების

GRADE
სისტემა)

მეთოდოლოგიას, რომლის მიხედვით მტკიცებულების ხარისხი განისაზღვრება,
როგორც

საკმარისი

ადეკვატურია

სარწმუნოობა

სპეციფიური

იმაში,

რომ

რეკომენდაციის

ეფექტის

არსებული

დასასაბუთებლად.

შეფასება

გამოყოფილია

მტკიცებულების შემდეგი ხარისხები: მაღალი, ზომიერი, დაბალი და ძალიან დაბალი.
რანდომიზებულ

კონტროლირებად

კვლევას

თავდაპირველად

ენიჭება

მტკიცებულების მაღალი ხარისხი, თუმცა რიგი მიზეზების გამო (მაგალითად,
სისტემური

ცდომილების

რისკი,

შედეგების

არათანმიმდევრულობა,

ირიბი

მტკიცებულება, უზუსტობა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული ცდომილება)
შესაძლებელია

ხარისხის

შემცირება.

ობზერვაციულ

(დაკვირვებითი)

კვლევას

თავდაპირველად ენიჭება მტკიცებულების დაბალი ხარისხი, თუმცა ის შეიძლება
გაიზარდოს.
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მტკიცებულების ხარისხი GRADE მეთოდოლოგიის მიხედვით
მტკიცებულების
ხარისხი
ძლიერი

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დამატებითმა კვლევებმა შეცვალონ
ჩვენი სარწმუნოობა ეფექტის შეფასებაში.

ზომიერი

დამატებითი

კვლევები

სავარაუდოდ

შეცვლიან

ჩვენს

სარწმუნოობას ეფექტის შეფასებაში.
ალბათობა
სუსტი

იმისა,

რომ

დამატებითი

კვლევები

ზეგავლენას

მოახდენენ ეფექტის შეფასებაზე და შეცვლიან ამ შეფასებას,
ძალიან დიდია.

ძალიან სუსტი

ეფექტის ნებისმიერი შეფასება გაურკვეველ ხასიათს ატარებს.

რეკომენდაციის სიძლიერე ასახავს გაიდლაინის შემუშავების ჯგუფის სარწმუნოობის
ხარისხს, რომ რეკომენდაციის სასურველი ეფექტი გადაწონის არასასურველ ეფექტს.
რეკომენდაციის

სიძლიერეზე

მტკიცებულების

ხარისხი,

ზეგავლენას

სარგებლისა

და

ახდენენ
ზიანის,

შემდეგი

ფაქტორები:

ფასეულობებისა

და

უპირატესობების, რესურსებისა და განხორციელების შესაძლებლობის ბალანსი.
GRADE მეთოდოლოგიის მიხედვით გამოყოფილია რეკომენდაციის სიძლიერის ორი
კატეგორია: „ძლიერი“ და „პირობითი“.
ძლიერი

რეკომენდაციის

შემთხვევაში

გაიდლაინის

შემუშავების

ჯგუფი

დარწმუნებულია, რომ რეკომენდაციის განხორციელების სასურველი ეფექტები
გადაწონის არასასურველ ეფექტებს.
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პირობითი რეკომენდაციის შემთხვევაში გაიდლაინის შემუშავების ჯგუფმა დაასკვნა,
რომ

რეკომენდაციის

განხორციელების

სასურველი

ეფექტები,

სავარაუდოდ,

გადაწონის არასასურველ ეფექტებს, მაგრამ ჯგუფი არ არის სრულად დარწმუნებული.
პირობითი რეკომენდაციის საფუძველს, შესაძლოა, წარმოადგენდეს:
–

მაღალი ხარისხის მტკიცებულების ნაკლებობა;

–

გამოსავლის შეფასებასთან დაკავშირებული უზუსტობა;

–

ფასეულობებისა და უპირატესობების ვარიაბელობა;

–

მცირე სარგებელი;

–

განხორციელების შესაძლებლობა ნებისმიერ პირობებში;

–

სარგებელი, შესაძლოა, არ ამართლებდეს დანახარჯების მოცულობას.

1.6.

ავტორთა ჯგუფი

კლინიკური გაიდლაინის შექმნაში მონაწილეობდნენ სათანადო კვალიფიკაციის მქონე
ინფექციური სნეულებების ექიმი-სპეციალისტები, მეან–გინეკოლოგები, დერმატო–
ვენეროლოგები, ეპიდემიოლოგები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტები.
გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი:
თენგიზ ცერცვაძე - პროფესორი, ინფექციური სნეულებების ექიმი-სპეციალისტი, სს
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრის
გენერალური დირექტორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

სრული

პროფესორი;

საქართველოს

შიდსის

ასოციაციის

პრეზიდენტი.
კონსულტანტი:
თენგიზ ასათიანი - პროფესორი, FRCOG, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსტეტის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
საქართველოს მეან–გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.
ტექნიკური მრჩეველი
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ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი - მედიცინის დოქტორი, ეპიდემიოლოგი, სს ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი; საქართველოს
შიდსის ასოციაციის ვიცე- პრეზიდენტი.
ოთარ ჩოკოშვილი - ეპიდემიოლოგი/საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი,
ინფექციური

პათოლოგიის,

შიდსისა

და

კლინიკური

იმუნოლოგიის

ცენტრი;

ჯანდაცვის მაგისტრი, აივ/შიდსის ეროვნული საინფორმაციო სისტემის მენეჯერი,
საქართველოს

ეპიდემიოლოგთა

და

ინფექციის

კონტროლის

სპეციალისტთა

ასოციაციის გამგეობის წევრი.
გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფის პროფესიული წევრები:
ფატი

გაბუნია

-

მედიცინის

დოქტორი,

ინფექციური

სნეულებების

ექიმი-

სპეციალისტი, სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
ს/პ ცენტრი.
ნატალია ბოლოკაძე - მედიცინის დოქტორი, ინფექციური სნეულებების ექიმისპეციალისტი, სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
ს/პ ცენტრი.
ქეთევან შერმადინი - ეპიდემიოლოგი/საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი, სს
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი.
მაია ცინცაძე - მედიცინის დოქტორი, ეპიდემიოლოგი/საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სპეციალისტი, სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
ს/პ

ცენტრი.

საქართველოს

ეპიდემიოლოგთა

და

ინფექციის

კონტროლის

სპეციალისტთა ასოციაციის გამგეობის წევრი.
პაატა

ჟორჟოლიანი

-

თ.ს.ს.უ.-ის

პირველი

საუნივერსიტეტო

კლინიკის

პერინატალური მიმართულების ხელმძღვანელი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო

გინეკოლოგიის

უნივერსიტეტის რეპროდუქტოლოგიისა

დეპარტამენტის

მოწვეული

პედაგოგი,

და

მეანობა-

საქართველოს

მეან-

გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი.
გიორგი გალდავა - მედიცინის დოქტორი, კანისა და ვენ.სნეულებათა ს/კ ეროვნული
ცენტრის გენერალური დირექტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის მედ.
ფაკულტეტის პროფესორი,

საქართველოს

პრეზიდენტი.
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დერმატო-ვენეროლოგთა

ასოციაციის

ვახტანგ კვირკველია - კანისა და ვენ.სნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის სწავლული
მდივანი, ვირუსული ინფექციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2. დედიდან ბავშვზე აივ და სიფილისის გადაცემის ელიმინაციის
სტრატეგია
ტერმინი ელიმინაცია აღნიშნავს დაავადების ან ინფექციის ინციდენტობის შემცირებას
ნულამდე, განსაზღვრულ გეოგრაფიულ არეალში.
დედიდან

ბავშვზე

აივ-ის და

სიფილისის

გადაცემის ელიმინაცია

-

EMTCT

წარმოადგენს ეპიდემიის გავრცელებისგან უნივერსალურ დაცვას, განაპირობებს
ინფიცირებული

დედების

ჯანმრთელობის

გაუმჯობესებას

და

ახალშობილთა

ინფიცირების და სიკვდილობის შემცირებას.
დედიდან ბავშვზე აივ და სიფილისის გადაცემის ელიმინაციის მიზანია ქვეყანაში
სერვისების უზრუნველყოფით დედიდან ბავშვზე აივ და სიფილისის გადაცემის
დაბალი მაჩვენებლების მიღწევა და შენარჩუნება, ისე რომ ეს აღარ წარმოადგენდეს
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემას.

დედიდან ბავშვზე აივ და სიფილისის გადაცემის ელიმინაცია მოითხოვს ძლიერ
პოლიტიკურ ნებას და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ვალდებულებას, უზრუნველყოს
 შესაბამისი პოლიტიკისა და მარეგულირებელი გარემოს შექმნა,
 ეპიდზედამხედველობის, პროფილაქტიკის და მკურნალობის პროგრამების
გაძლიერება და
 სერვისების მიწოდება დასახული ინდიკატორების მაჩვენებლების მისაღწევად
და შესანარჩუნებლად.
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დღეს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახულია დედიდან
ბავშვზე აივ და სიფილისის გადაცემის ელიმინაციის გლობალური მიზანი. ეროვნულ
დონეზე რეკომენდებულია, ჰარმონიზებული და ინტეგრირებული მიდგომებით
გაუმჯობესდეს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა.
ყველა ქვეყანაში პროგრამის წარმატებას განაპირობებს პოლიტიკოსების, ჯანდაცვის
მუშაკების და საზოგადოების წარმომადგენლების ერთობლივი ძალისხმევა, რათა
უზრუნველყოფილი

იყოს

ქალთა

უფლებები,

სერვისის

მიწოდება

არ

იყოს

ძალდატანებითი, დაცული იყოს აივ-ით მცხოვრები ბავშვები და მათი ოჯხები.
2015 წლის ოქტომბერში გაერთიანებული ერების აივ/შიდსის პროგრამამ (UNAIDS)
მიიღო ახალი სტრატეგია - 2030 წლისთვის დაასრულოს შიდსის ეპიდემია, როგორც
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა. 2016 წლის მაისში

ჯანდაცვის მსოფლიო

ასამბლეამ მიიღო სამი ახალი სტრატეგია ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის,
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების და ჰეპატიტების შესახებ, რაც ჯანმოს წევრ
ქვეყნებს მოუწოდებს თანამშრომლობისკენ შემდეგი სამიზნეების მისაღწევად:


2020 წლისთვის, ახალშობილებში აივ/შიდსის ნულოვანი ახალი შემთხვევები;
 2030 წლისთვის თანდაყოლილი სიფილისის ელიმინაცია;
 2030 წლისთვის, ბავშვებში B ჰეპატიტის ზედაპირული ანტიგენის
პრევალენტობა 0.1%-ზე დაბალი.
ჯანმოს 2017 წლის გაიდლაინის „ვალიდაციის გლობალური კრიტერიუმები და
პროცედურები: დედიდან ბავშვზე აივ და სიფილისის გადაცემის ელიმინაციის“
მიხედვით

დედიდან

ბავშვზე

აივ

და

სიფილისის

ელიმინაციის

პროგრამის

წარმატებისათვის მნიშვნელოვანია შემდეგი სტრატეგიების განხორციელება:


ინფექციის გადაცემის შესამცირებლად ანტენატალური და პრევენციული
სერვისების ხელმისაწვდომობა;



აივ

და

სიფილისით

პარტნიორების

და

ინფიცირებული
ახალშობილების

ორსულების,
დროული

მათი

სქესობრივი

დიაგნოსტირება

მკურნალობა;


აივ და სიფილისით ინფიცირების შემთხვევების შემცირება ორსულ ქალებში:
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და

–

რეპროდუქციული ასაკის ქალებში აივ და სიფილისით ინფექციის
პრევენცია, მათ შორის აივ უარყოფით ორსულებში, მეძუძურ ქალებსა და
მათ სქესობრივ პარტნიორებში;

–

ჯანმრთელი რეპროდუქციული ცხოვრების ხელშეწყობა, მათ შორის,
არასასურველი ორსულობების პრევენცია და უსაფრთხო ჩასახვის
ხელშეწყობა აივ დადებით ქალებში;

–

აივ ინფექციის და სიფილისის კონტროლი ზოგად პოპულაციაში და
რისკის მქონე პოპულაციებში (კომერციული სექს მუშაკები, ინექციური
ნარკომანები, მამაკაცები, ვისაც აქვს სექსი მამაკაცებთან) პრევალენტობის
შესამცირებლად.



აივ და სიფილისით ინფიცირებული ქალების ადამიანის უფლებების და
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და დაცვა;



აივ და სიფილისით ინფიცირებული ქალების ჩართულობა გადაწყვეტილების
მიღების და სერვისის მიწოდების საკითხებში.

დედიდან ბავშვზე აივ და სიფილისის გადაცემის რისკის შესამცირებლად სერვისის
ძირითადი ელემენტები მოიცავს:


ანტენატალურ კლინიკებში აივ და სიფილისზე ტესტირება და სერვისებზე
ხელმისაწვდომობა;



აივ და სიფილისის პირველადი პრევენცია (არასასურველი ორსულობების
თავიდან აცილება);



პოზიტიური ორსულებისათვის ბავშვზე აივ და სიფილისის გადაცემის
პრევენციის გადაუდებელი და ეფექტური ინტერვენციები;



ორსულების და მათი პარტნიორების კონსულტირება აივ და სიფილისის
გადაცემის რისკის შემცირებისა და შესაბამისი მკურნალობის მიზნით;



უსაფრთხო მშობიარობა;



აივ ექსპოზირებული ახალშობილების პოსტნატალური არვ პროფილაქტიკა,
შესაბამისი მენეჯმენტი და ზრუნვა;



ახალშობილთა კვების ოპტიმალური პრაქტიკა;



ახალშობილთა დედების არვ თერაპიით უზრუნველყოფა მთელი სიცოცხლის
მანძილზე, დამყოლობის, მკურნალობაზე დარჩენის და ვირუსული სუპრესიის
მაჩვენებლების გაუმჯობესება.
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დედიდან ბავშვზე აივ და სიფილისის პრევენციისათვის მიმართული ინტერვენციები
თითქმის ერთნაირია, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ინტეგრირებული
მიდგომით მოხდეს დედიდან ბავშვზე ორივე ინფექციის გადაცემის ელიმინაცია.
დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის ყოვლისმომცველი პროფილაქტიკის გლობალურად
აღიარებული სტრატეგია მოიცავს ოთხ ძირითად ელემენტს/ მიმართულებას:


აივ ინფექციის პირველადი პრევენცია.
აივ ინფექციის პრევენცია ქალებში, მათ შორის ორსულებში და მეძუძურ
ქალებში, წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ გზას როგორც ახალშობილთა აივ
ინფიცირების ასაცილებლად, ისე ქალთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის
შესანარჩუნებლად. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების

გადაცემის

რისკის შესამცირებლად მნიშვნელოვანია, ყურადღება დაეთმოს პირველადი
პრევენციის სერვისებს, როგორიცაა კონსულტირება და ტესტირება.


აივ ინფიცირებულ ქალებში არასასურველი ორსულობების თავიდან აცილება.
აივ

ინფიცირებულ

არასასურველი

წყვილებში

ორსულობების

ოჯახის
თავიდან

დაგეგმარება
აცილებას,

უზრუნველყოფს
ორსულობამდელი

სერვისების გაუმჯობესებას და ინტეგრირებას პირველადი ჯანდაცვის სფეროში.
აივ

ტესტირებით

მოსახლეობის

მოცვის

გაზრდა

ხელს

შეუწყობს

ინფიცირებული ქალების გამოვლენას, ვინც ჯერ არ იცის თავისი აივ სტატუსი
და ვინც საჭიროებს ოჯახის დაგეგმარებას.


დედიან ბავშვზე აივ ინფექციის გადაცემის პრევენცია.
დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის რისკის შემცირება შესაძლებელია:



–

ორსულობისას არვ პროფილაქტიკით და არვ თერაპიით,

–

ახალშობილის პროფილაქტიკით,

–

მშობიარობის უსაფრთხო სტრატეგიით,

–

ახალშობილის კვების უსაფრთხო პრაქტიკით.

აივ ინფიცირებული დედების და მათი ბავშვების მკურნალობისა და მოვლის
სერვისებში ჩართულობა და დახმარება.
აივ ინფიცირებული დედების და მათი ბავშვების მკურნალობის, მოვლის
სერვისებში ჩართულობა და დახმარება უზრუნველყოფს დედისა და ბავშვის
ჯანმრთელობას.

მსოფლიოში, დაახლოებით 1.3 მილიონი აივ ინფიცირებული ქალის ორსულობა
რეგისტრირდება ყოველწლიურად. ყველა ზემოთ აღნიშნული ღონისძიება, რომელიც
მიმართულია დედიდან ბავშვზე გადაცემის პროფილაქტიკისთვის, შესაბამისად
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ამცირებს

დედათა

და

ბავშვთა

სიკვდილობას.

გლობალური

მაღალეფექტური

ინტერვენციები, რომლებიც ემყარება დედათა არვ თერაპიას სიცოცხლის ბოლომდე,
შესაძლებელს

ხდის

დედათა

ჯანმრთელობის

უზრუნველყოფით

მოხდეს

აივ

ინფექციის ელიმინაცია ახალშობილებშიც. ხოლო, ორსულთა სკრინინგი სიფილისზე,
ადრეული დიაგნოსტირება და დადებითი ორსულების დროული მკურნალობა,
შესაძლებელს ხდის როგორც დედის, ასევე, ახალშობილის განკურნებას და დედიდან
ბავშვზე

სიფილისის

გადაცემასთან

დაკავშირებული

გართულებების

თავიდან

აცილებას.

აივ/შიდსის და სიფილისის ერთდროული ელიმინაცია განაპირობებს მომსახურების
ფართო სპექტრის გაუმჯობესებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მხრივ. ეს კი
უზრუნველყოფს გაერთიანებული ერების მდგრადი განვითარების (SDGs) შემდეგი
მიზნების მიღწევას: ჯანმრთელობა ყველასათვის, გენდერული თანასწორობა და
სერვისების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის.
დედიდან ბავშვზე აივ და სიფილისის ელიმინაციის სტრატეგია ემყარება:


აივ/სიფილისით ინფიცირებული ორსულების და რეპროდუქციული ასაკის
ქალების ადრეულ გამოვლენას,
 მათ არვ მკურნალობას მთელი სიცოცხლის მანძილზე და
 სიფილისით დაავადებული ორსულების დროულ მკურნალობას.
ქვეყანაში აივ-ის და სიფილისის ელიმინაციის აღიარებისთვის საჭიროა ვალიდაციის
პროცედურის გავლა. ტერმინი „ვალიდაცია“ გამოიყენება იმის დასამტკიცებლად, რომ
ქვეყანა

წარმატებით

ასრულებს

დედიდან

ბავშვზე

გადაცემის

ელიმინაციის

კრიტერიუმებს, ან ერთ-ერთ მოთხოვნას აივ–ის და სიფილისის ელიმინაციის
მისაღწევად.
ეროვნულ დონეზე ელიმინაციის ვალიდაციის მისაღწევად ერთერთი მნიშვნელოვანია
ელიმინაციის ვალიდაციის პროცესის და ზემოქმედების ინდიკატორების სამიზნეების
შესრულება.
დედიდან შვილზე აივ/შიდსის და
ვალიდაციისთვის მისაღწევი მიზნები:

სიფილისის

გადაცემის

ელიმინაციის

ზემოქმედების ინდიკატორები
•

დედიდან შვილზე აივ გადაცემის ახალი აივ პედიატრიული შემთხვევების
მაჩვენებელი ≤50 ყოველ 100 000 ცოცხალშობილზე;
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•

დედიდან შვილზე აივ გადაცემის მაჩვენებელი <5%
პოპულაციაში და <2% პოპულაციაში ძუძუთი კვების გარეშე;

•

თანდაყოლილი სიფილისის შემთხვევების მაჩვენებელი ≤50
ცოცხალშობილზე.

ძუძუთი

კვების

ყოველ 100 000

პროცესის ინდიკატორები
•

ანტენატალურ სერვისებში ჩართულობის მაჩვენებელი (ერთი ვიზიტი მაინც)
≥95%;

•

ორსულთა მოცვა აივ ინფექციაზე და სიფილისზე ტესტირებით ≥95%;

•

აივ დადებითი ორსულების მოცვა არვ მკურნალობით ≥95%;

•

სიფილისზე სეროპოზიტიური ორსულების მოცვა მკურნალობით ≥95%.

ქვეყნის მიერ ვალიდაციის პროცესში ძირითადი ყურადღება უნდა დაეთმოს მიზნების
მისაღწევად

განხორციელებული

ინტერვენციების

შესაბამისობას

ადამიანთა

უფლებების საერთაშორისო და ეროვნულ სტანდარტებთან. ეს სტანდარტები მოიცავს
ადამიანთა უფლებებს სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და
ანტენატალური

სერვისების

თანაბარი

ხელმისაწვდომობის

მხრივ,

ორსულთა

ავტონომიას გადაწყვეტილების მიღების დროს, ინფორმირებულ თანხმობას აივ
ტესტირებისას, კონფიდენციალურობის დაცვას, ძალადობის და ძალდატანების
პრევენციას,

აივ–ის

და

სიფილისის

გადაცემის

დეკრიმინალიზაციას,

აივ

ინფიცირებული პირების ჩართვას მკურნალობისა და მოვლის სერვისის მიწოდების
პროგრამებში.

3. დედიდან ბავშვზე აივ/შიდსის და სიფილისის გადაცემის
ელიმინაციის საკითხები საქართველოში
დედიდან ბავშვზე აივ/შიდსის და სიფილისის ელიმინაცია ქვეყნის

ერთ-ერთი

პრიორიტეტული საკითხია.
საქართველოში 2005 წლიდან ანტენატალური სერვისის მიმწოდებელ კლინიკებში
ტარდება ორსულთა რუტინული სკრინინგი. ამჟამად, ანტენატალური სერვისის
მიმწოდებელ

კლინიკებში,

ყველა

ორსული

ქალისთვის

ხელმისაწვდომია

აივ

ინფექციაზე და სიფილისზე ტესტირება. ყველა აივ დადებით ორსულს, დედებს და
მათ ახალშობილებს შეუძლიათ მიიღონ არვ პროფილაქტიკა და მკურნალობა
სიცოცხლის

ბოლომდე.

ასევე,

ხელმისაწვდომია
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შესაბამისი

დიაგნოსტიკის,

მკურნალობისა და მეთვალყურეობის სერვისები სიფილისზე სეროპოზიტიური
ორსული ქალებისათვის და მათი ახალშობილებისათვის.
დედიდან ბავშვზე აივ ინფექციის და სიფილისის გადაცემის ელიმინაციის პროცესის
წარმართვისთვის

საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

დევნილთა,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 2017 წელს
შეიქმნა ეროვნული ჯგუფი.
დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ეროვნული სტრატეგიით, 2017-2030
წლებისთვის დასახული მიზნების შესასრულებლად, განსაზღვრულია გაიდლაინების
და დოკუმენტების შემუშავება. კერძოდ,
1) ეროვნული EMTCT თვითშეფასების ინდიკატორები თავისი პასპორტებით და
მონაცემთა წყაროთი ჯანმოს EMTCT თვითშეფასების ინსტრუმენტის მიხედვით;
2) 2019-2020 წლების EMTCT ეროვნული გეგმა;
3) მონიტორინგისა და შეფასების ეროვნული ჩარჩო EMTCT გეგმის ამოცანების და
მიზნების მიხედვით.
აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის 2019-2022 წლების ეროვნული სტრატეგიის
მიხედვით განსაზღვრულია შემდეგი ღონისძიებები:
საქართველოში დედიდან ბავშვზე აივ ინფექციის გადაცემის შესამცირებლად:


ყველა ორსულის აივ ინფექციაზე სკრინინგის საყოველთაო ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;



ყველა აივ ინფიცირებული ორსულის სტანდარტული არვ მკურნალობის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;



ყველა ახალშობილის არვ პრევენციული მკურნალობა და მათი სოციალური
დაცვა.

ორსულებში აივ ინფექციის გამოსავლენად განსაზღვრულია:


სერვისის მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული ტესტირების გაფართოება –
დედიდან ბავშვზე აივ ინფექციის გადაცემის პრევენციის სკრინინგი;



სერვისის

მიმწოდებლის

მიერ

შეთავაზებული

ნებაყოფლობითი

კონსულტირება და ტესტირება კლინიკური და ქცევითი ჩვენებების მიხედვით;


ნებაყოფლობითი კონსულტირების და ტესტირების პოპულარიზაცია აივ
ინფიცირებულთა კონტაქტებს შორის.
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დედიდან ბავშვზე აივ ინფექციის და სიფილისის გადაცემის პრევენციის პროგრამის
ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით უნდა განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებებიც:


დედიდან ბავშვზე აივ ინფექციის და სიფილისის გადაცემის პრევენციის
გაიდლაინების განახლება;



დედიდან ბავშვზე აივ ინფექციის და სიფილისის გადაცემის პრევენციის
ტრენინგების,

მათ

შორის

ელექტრონული

სასწავლო

კურსის

ჩატარება

შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებების პერსონალისთვის.

4. მდგომარეობა მსოფლიოში
დედიდან ბავშვზე ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის (აივ) გადაცემა ჯერ კიდევ
სერიოზულ გამოწვევად რჩება მსოფლიოში და ინფიცირების ეს გზა აივ/შიდსის ახალი
შემთხვევების 9%-ს შეადგენს. გაერთიანებული ერების აივ/შიდსის პროგრამის
(UNAIDS) ანგარიშის მიხედვით 2017 წელს სავარაუდოდ 180 000 ბავშვი დაინფიცირდა
აივ-ით და დაახლოებით 1.3 მილიონი 0-დან 14 წლამდე ბავშვი ცხოვრობს
აივ/შიდსით მსოფლიოში.
აივ ინფიცირებული დედიდან ბავშვზე აივ-ის გადაცემა ხდება ორსულობის,
მშობიარობის და ძუძუთი კვების დროს. ჯანმოს მონაცემებით, დედიდან შვილზე აივ
გადაცემა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც „ვერტიკალური” გადაცემა, 0-14 წლის
ბავშვების ინფიცირების ძირითად გზას წარმოადგენს მსოფლიოში. მკურნალობის
გარეშე დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის სავარაუდო რისკი 15% დან 45%-ს შეადგენს
(15-30% ორსულობის და მშობიარობის დროს, 5-15% ძუძუთი კვების დროს). თუმცა,
ანტირეტროვირუსული

მკურნალობის

და

სხვა

ინტერვენციების

შედეგად

შესაძლებელი გახდა გადაცემის რისკის შემცირება 5% მდე.
2010 და 2018 წლებში დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის პრევენციული ღონისძიებების
შედეგად დაახლოებით 1.4 მილიონი ბავშვის ინფიცირება იქნა თავიდან აცილებული.
ჯანმოს

მონაცემებით,

თითქმის

ყველა

აივ

ახლად

დაინფიცირდა დედიდან ბავშვზე აივ-ის გადაცემით.
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ინფიცირებული

ბავშვი

2017 წელს, სავარაუდოდ 180 000 ახლად ინფიცირებული ბავშვის დაახლოებით 90%
მოდის აფრიკის რეგიონზე. 2017 წელს აივ/შიდსით მცხოვრები 1.8 მილიონი ბავშვის
დაახლოებით ნახევარი (52%) ღებულობს არვ თერაპიას, ხოლო 110 000, ვისთვისაც
ხელმისაწვდომი

არ

იყო

ეფექტური

არვ

თერაპია,

გარდაიცვალა

შიდსთან

ასოცირებული დაავადებებით.
მსოფლიოში 2017 წელს აივ ინფიცირებული ორსულთა რაოდენობამ 1.4 (1.2 – 11.7)
მილიონი შეადგინა, რომელთა დაახლოებით 80%-მა (61->95%)

მიიღო

დედიდან

შვილზე აივ გადაცემის პროფილაქტიკური არვ თერაპია, რაც მნიშვნელოვანი
წარმატებაა 2010 წელთან შედარებით, როდესაც მხოლოდ 51%-ს ჰქონდა წვდომა
პროფილაქტიკურ არვ თერაპიაზე. 2018 წლის პირველი ნახევრისთვის, თითქმის ყველა
დაბალი

და

საშუალო

განვითარების

ქვეყანაში,

მთლიანად

განხორციელდა

სიცოცხლის ბოლომდე არვ მკურნალობით პაციენტების უზრუნველყოფა, რომელიც
იწყება დიაგნოზის დადგენისთანავე.
ჯანმოს მონაცემებით, 2012 წელს მსოფლიოში ჯამურად დაფიქსირდა სიფილისის
სხვადასხვა ფორმით ინფიცირებული 900 000 ზე მეტი ორსული ქალი. მათგან,


350 000-ის ორსულობა დასრულდა თვითნებური აბორტით;



200 000 მკვდრადშობადობით ან ახალშობილთა სიკვდილით;



დაიბადა 44 000 მცირე წონის და 102 000 ინფიცირებული ბავშვი.

ეს ძალიან საგანგაშო ციფრებია. 2016 წლის მაისში მსოფლიო ჯანდაცვის ანსამბლეის
მიერ შემუშავდა სამი ახალი გლობალური ჯანდაცვის სტრატეგია - აივ, სქესობრივი
გზით გადამდები ინფექციებისა და ჰეპატიტების მიმართ:


2020 წლისათვის არ იყოს არც ერთი აივ ინფიცირებული ახალშობილი;



2030

წლისათვის

მოხდეს

თანდაყოლილი

სიფილისის

სრული

ელიმინაცია;


ახალშობილებში ჰეპატიტი B- ს შემთხვევები ნაკლები იყოს 0.1 %–ზე.

აღნიშნული სტრატეგია ემსახურება მიზანს, რომ ყველა ქვეყნის ერთობლივი
ძალისხმევით მივაღწიოთ აივ ინფექციის და სიფილისის ელიმინაციას. მოცემული
გაიდლანის შემუშავება, პრაქტიკაში დანერგვა და წარმატებით განხორციელება
რეალობად აქცევს აღნიშნულ გამოწვევას.
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5. მდგომარეობა საქართველოში
აივ/შიდსის ეპიდემია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პრობლემად
რჩება საქართველოში. საქართველო მიეკუთვნება დაბალი აივ პრევალენტობის
ქვეყანას, თუმცა 1989 წელს აივ ინფექციის პირველი შემთხვევის რეგისტრირების
შემდეგ, ქვეყანაში ინფექციის ახლად გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობის
ზრდადი ტენდენცია შენარჩუნებულია. უკანასკნელი გამოთვლებით, საქართველოში
აივ ინფიცირებულთა სავარაუდო რაოდენობამ 10 500 შეადგენა, მათგან 52%-მა თავისი
ინფიცირების სტატუსის შესახებ არაფერი იცის. 2018 წლის ბოლოსთვის 7434 აივ
ინფიცირებული იყო რეგისტრირებული. ინფიცირებულთა უმრავლესობა მამაკაცია,
მაგრამ 2018 წელს ინფიცირებულ ქალთა წილი 25%-მდე გაიზარდა.
აივ პრევალენტობა ორსულ ქალებს შორის უფრო დაბალია (<0.01%), ვიდრე ზოგად
მოსახლეობაში (0.4%). ამ ჯგუფში მიმდინარე პრევენციული ინტერვენციები აივ
ინფექციის

გავრცელების

თავიდან

აცილების

და

პრევალენტობის

დაბალი

მაჩვენებლის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა.
ამჟამად, ანტენატალურ კლინიკებში, ყველა ორსული ქალისთვის ხელმისაწვდომია აივ
ტესტირება. აივ დადებით ორსულებს, დედებს და მათ ახალშობილებს შეუძლიათ
მიიღონ არვ პროფილაქტიკა და მკურნალობა სიცოცხლის ბოლომდე პროფილურ
დაწესებულებებში (თბილისში – ინფექციური პათოლოგიის და შიდსის ცენტრში,
ქუთაისში – კლინიკაში „მედიქალ სითი“, ზუგდიდისა და
საავადმყოფოებში).
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ბათუმის ინფექციურ

2018 წელს საქარველოში რეგისტრირებული იყი 51 აივ დადებითი ორსული (17 ახლად
რეგისტრირებული და 34 - ვისთვისაც ორსულობამდე იყო ცნობილი თავისი აივ
დადებითი სტატუსი). ყველა მათგანმა მიიღო არვ თერაპია 6 ორსულის გამოკლებით,
რადგან 2 შემთხვევაში ორსულობა შეწყდა თვითნებური აბორტის გამო, 2 ქალს აივ
დიაგნოზი დაესვა უშუალოდ მშობიარობის დროს, 1 ორსული გავიდა საქართველოს
ფარგლებს გარეთ და 1 ორსულმა უარი განაცხადა არვ მკურნალობაზე.
2018 წლის დეკემბრის მონაცემებით დარჩენილი 45 ორსულიდან იმშობიარა 31 ქალმა,
14 მათგანი ჯერ კიდევ ორსულადაა და იმყოფება მეთვალყურეობის ქვეშ. აივ
ინფიცირებული

დედის

ყველა

ახალშობილმა

მიიღო

არვ

პროფილაქტიკური

მკურნალობა და შესაბამისად, 2018 წელს აივ ინფექციის დედიდან ბავშვზე გადაცემის
შემთხვევების მაჩვენებელმა შეადგინა 0%.
საქართველოში რეგისტრირებულ ორსულთა რაოდენობამ 2018 წელს შეადგინა 50 943,
ხოლო აივ ტესტირებით მოცული იყო 90.8%.
შესაბამისად, საქართველოში 2018 წლის მონაცემების მიხედვით:
ზემოქმედების ინდიკატორი
•

დედიდან

ბავშვზე

აივ

გადაცემის

მაჩვენებელმა

შეადგინა

0%

(სამიზნე < 5 % ბუნებრივ (ძუძუთი) კვებაზე მყოფ ახალშობილებში და < 2 %
ხელოვნურ კვებაზე მყოფ ახალშობილებში).
პროცესის ინდიკატორები
•

ორსულთა აივ ინფექციაზე ტესტირებით მოცვის მაჩვენებელმა შეადგინა 90.8%
(სამიზნე ≥95%);

•

აივ დადებითი ორსულების არვ მკურნალობით მოცვის მაჩვენებელმა შეადგინა
97% ( სამიზნე ≥95%).

აივ დადებითი ბავშვები, რომელთა გამოვლენაც მოხდა მოგვიანებით, მშობიარობის
შემდეგ, მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული აივ ტესტირებით, კლინიკური ნიშნებით
ან როგორც სისხლის რეციპიენტი, ყველა ღუბულობს არვ თერაპიას, მათ შორის
აფხაზეთის კონფლიქტურ ზონაშიც კი.
საქართველოში სიფილისის გავრცელების ზუსტი ეპიდემიოლოგიური სურათი არ
გვაქვს, ვინაიდან ყველა დაავადებული ვერ ხვდება ექიმ დერმატო-ვენეროლოგთან და
სხვა სპეციალისტების მიერ არ ხდება მათი აღრიცხვა. შესაბამისად, სიფილისის
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სტატისტიკური

მაჩვენებლები

საქართველოში

ეფუძნება

მხოლოდ

დერმატო-

ვენეროლოგიური დაწესებულებების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას და ექსპერტების
აზრით, იგი რეალური ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისაგან დაახლოებით 20-30%-ით
არის განსხვავებული.
2018 წლიდან, „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ სახელმწიფო პროგრამით
დაგეგმილ ღონისძიებას - ორსულთა ანტენატალურ სკრინინგს აივ/შიდსზე, В, С
ჰეპატიტებზე

და

სიფილისზე,

პირველად

დაემატა

სამედიცინო

მომსახურება

სიფილისზე ეჭვის (სკრინინგისას დადებითი შედეგის) შემთხვევაში, რომელიც
მოიცავდა:



ორსულთა სიფილისის დიაგნოსტიკას (კონფირმაციული კვლევა);



ორსულთა სიფილისის ადრეული, მოგვიანებითი (ნეიროსიფილისის გარდა) და
სხვა დაუზუსტებელი ფორმების მკურნალობას და



ახალშობილთა გამოკვლევას თანდაყოლილი სიფილისის გამოსარიცხად.

აღნიშნულმა აქტივობებმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სიფილისით ინფიცირებული
ორსულების კვალიფიციური დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ხარისხი. აგრეთვე,
ორსულთა და თანდაყოლილი სიფილისის ახალი შემთხვევების გამოვლენისა და
რეგისტრირების,

შესაბამისად,

შემთხვევათა

ეპიდემიოლოგიური

მოკვლევის

შესაძლებლობაც. პროგრამული ღონისძიებები გრძელდება 2019 წელსაც.
2018 წელს, ქვეყნის მასშტაბით, სიფილისზე სკრინინგი ჩაუტარდა 46 385 ორსულს, რაც
რეგისტრირებული ორსულების 91%-ს შეადგენს. ამავე პერიოდში გამოვლინდა
სიფილისზე სეროპოზიტიური 141 ორსული. მათგან დაავადება დაუდასტურდა 72-ს
(51%). არსებული მონაცემების თანახმად, სიფილისით დაავადებულ ორსულთა წილი
აღნიშნულ პოპულაციურ ჯგუფში შეადგენს 0,15%-ს. სრულფასოვანი მკურნალობა
ჩაუტარდა ორსულთა 85%-ს.
სიფილისზე დადებითი ორსულების საშუალო ასაკი 30 წელია, ხოლო ასაკის მედიანა 29 წელი.
2018 წლის მარტიდან 2019 წლის თებერვლამდე, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის
სახელმწიფო პროგრამის „სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის დროს“
ფარგლებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამეანო-გინეკოლოგიური დაწესებულებების
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მიერ

გამოვლინდა

დაუდასტურდა

სიფილისზე

დაავადება

87

და

სეროპოზიტიური

ჩაუტარდა

ორსული.

ადეკვატური

აქედან

მკურნალობა.

53-ს
ყველა

ნამკურნალები ორსულის ბავშვი დაიბადა ჯანმრთელი.

6. აივ/შიდსის დეფინიცია და კლასიფიკაცია
ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი (აივ) იწვევს ქრონიკულ ინფექციას, რომლის
სრული განკურნება დღესდღეობით შეუძლებელია, შესაბამისად, აივ ინფიცირებული
ადამიანები საჭიროებენ სამედიცინო მეთვალყურეობას მთელი სიცოცხლის მანძილზე.
აივ

ინფიცირებულთა

მკურნალობისა

და

ზრუნვის

ძირითადი

კომპონენტია

ანტირეტროვირუსული (არვ) მკურნალობის უზრუნველყოფა. ოპტიმალური არვ
მკურნალობა ზრდის აივ ინფიცირებულთა სიცოცხლის ხანგრძლივობასა და ხარისხს,
ასევე, ამცირებს ვირუსის შემდგომ გადაცემას. აღსანიშნავია, რომ არვ მკურნალობა
ეფექტურად გამოიყენება ინფექციის პირველადი პროფილაქტიკის დროს, მაგალითად,
დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის ეფექტური პრევენციის კუთხით. შესაბამისად,
არვ მედიკამენტების გამოყენების ძირითადი მიზნებია:


კლინიკური: აივ ინფიცირებული პირების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
და ჯანმრთელობის შენარჩუნება;



იმუნოლოგიური: აივ ინფიცირებული პირების იმუნური ფუნქციების დაცვა და
გაუმჯობესება

(საჭიროების

მიხედვით),

ოპორტუნისტული

ინფექციების

პრევენციისა და შიდსთან ასოცირებული სიმსივნეების განვითარების რისკის
შემცირების მიზნით;


ეპიდემიოლოგიური:

აივ

ინფექციის

გადაცემის

რისკის

შემცირება

არვ

მედიკამენტების გამოყენების გზით, როგორც აივ დადებით, ისე აივ უარყოფით
პირებში.
შიდსი აბრევიატურაა და იშიფრება, როგორც შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი.
შიდსის გამომწვევია ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი (აივ). აივ ინფექცია
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ეწოდება დაავადებას ვირუსით ინფიცირების მომენტიდან სიცოცხლის ბოლომდე.
ტერმინით შიდსი აღინიშნება აივ ინფექციის ბოლო სტადია. შიდსის დეფინიციის და
ეპიდემიოლოგიური

ზედამხედველობისთვის

საქართველოში

გამოიყენება

აშშ

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის კლასიფიკაციის სისტემა (2014).

ცხრილი 1:

აივ ინფექციის სტადია ასაკისა და CD4+ T-ლიმფოციტების მაჩვენებლების
მიხედვით

აივ ინფექციის სტადია ასაკისა და CD4+ T-ლიმფოციტების მაჩვენებლების მიხედვით
ასაკი CD4+ T-ლიმფოციტების განსაზღვრისას
<1 წლის

1-5 წლის

≥6 წლის

სტადია

უჯრედი/მმ3

%

უჯრედი/მმ3

%

უჯრედი/მმ3

%

1

≥1500

≥34

≥1000

≥30

≥500

≥26

2

750-1499

26-33

500-999

22-29

200-499

14-25

3

<750

<26

<500

<22

<200

<14

შენიშვნები:
ა) კატეგორია „≥6 წლის“ აერთიანებს 6-10 წლამდე ბავშვებს, 10-19 წლამდე მოზარდებს
და >19 წლის მოზრდილებს;
ბ) სტადიის განსაზღვრისას უპირატესობა ენიჭება CD4+ T-ლიმფოციტების აბსოლუტურ
მაჩვენებელს, პროცენტული მაჩვენებელი გამოიყენება თუ აბსოლუტური მაჩვენებელი
არ არის ხელმისაწვდომი;
გ) დადასტურებული

შიდსის

განმსაზღვრელი მდომარეობის

არსებობა

CD4+

T-

ლიმფოციტების რიცხვის ან პროცენტისგან დამოუკიდებლად მიეკუთვნება მესამე
სტადიას;
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დ) ის შემთხვევები, როდესაც არ არის ცნობილი შიდსის განმსაზღვრელი დაავადების
არსებობის

და

CD4+

T-ლიმფოციტების

კლასიფიცირდება, როგორც სტადია უცნობია.

29

რიცხვის

ან

პროცენტის

შესახებ,

შიდსის განმსაზღვრელი მდგომარეობებია:
–

ბაქტერიული ინფექციები, მრავლობითი ან რეკურენტული;

–

ბრონქების, ტრაქეის ან ფილტვის კანდიდოზი;

–
–

საყლაპავის კანდიდოზი;
საშვილოსნოს ყელის კიბო, ინვაზიური †;

–

დისემინირებული ან ექსტრაპულმონალური კოქციოდიოიდომიკოზი;

–

ფილტვგარეშე კრიპტოკოკოზი;

–

კრიპტოსპორიდიაზი, ქრონიკული ნაწლავური (1 თვეზე მეტი ხანგრძლივობის);~

–

ციტომეგალოვირუსული დაავადება (გარდა ღვიძლის, ელენთის, ლიმფური კვანძების);

–

ციტომეგალოვირუსული რეტინიტი (მხედველობის დაკარგვით);

–

აივ დაკავშირებული ენცეფალოპათია;

–

მარტივი ჰერპესი: ქრონიკული წყლულები (1 თვეზე მეტი ხანგრძლივობის) ან ბრონქიტი,
პნევმონიტი ან ეზოფაგიტი (დასაწყისი 1 თვეზე მეტი ხნის ასაკში);

–

ჰისტოპლაზმოზი, დისემინირებული ან ფილტვგარეშე;

–

იზოსპორიაზი, ქრონიკული ნაწლავური (1 თვეზე მეტი ხანგრძლივობის);

–
–

კაპოშის სარკომა;
ბერკიტის ლიმფომა (ან ექვივალენტური ტერმინი);

–

იმუნობლასტური ლიმფომა (ან ექვივალენტური ტერმინი);

–

თავის ტვინის პირველადი ლიმფომა;

–

Mycobacterium avium კომპლექსი ან Mycobacterium kansasii, დისემინირებული ან

–

ფილტვგარეშე;
Mycobacterium tuberculosis ნებისმიერი ლოკალიზაციის, ფილტვის, † დისემინირებული, ან
ფილტვგარეშე;

Mycobacterium, გარდა დასახელებულისა ან დაუდგენელი სახეობის,

დისემინირებული ან ფილტვგარეშე;
–
–

Pneumocystis jirovecii (მანამდე მოიხსენიებოდა როგორც Pneumocystis carinii ) პნევმონია
მორეციდივე პნევმონია† ;

–

პროგრესული მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათია;

–

Salmonella სეპტიცემია, რეკურენტული;

–

თავის ტვინის ტოქსოპლაზმოზი (დასაწყისი 1 თვეზე მეტი ხნის ასაკში);

–

აივ ასოცირებული განლევის სინდრომი.
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7. სიფილისის დეფინიცია და კლასიფიკაცია
სიფილისი

(ათაშანგი,

ლუესი,

ჰოფმანის

დაავადება)

ქრონიკული

სისტემური

ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც იწვევს მკრთალი სპიროქეტა/ტრეპონემა (ლათ.
Treponema pallidum), გადაეცემა უპირატესად სქესობრივი გზით, სისხლის გადასხმით
და

ტრანსპლაცენტარულად

ინფიცირებული

დედიდან

ნაყოფზე

ორსულობის

ნებისმიერ ეტაპზე. მას ახასიათებს აქტიური და ფარული პერიოდების მონაცვლეობა.
ინკუბაციური პერიოდი შეადგენს 3 - 90 დღეს.
დაავადება იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად: შეძენილი და თანდაყოლილი. თავის მხრივ
შეძენილი სიფილისი იყოფა ადრეულ და მოგვიანებით ფორმებად.
ადრეულ ფორმებს მიეკუთვნება: პირველადი, მეორეული და ადრეული ფარული
სიფილისი.
მოგვიანებითი

ფორმებია:

მესამე

ხანის

გუმოზური,

ვისცერალური,

კარდიო

ვასკულარული, ნეირო და მოგვიანებითი ფარული სიფილისი.
თანდაყოლილი სიფილისიც იყოფა ადრეულ და მოგვიანებით ფორმებად, რომლებსაც
ახასიათებს როგორც აქტიური, ასევე, ფარული მიმდინარეობა.
ადრეულ თანდაყოლილ სიფილისს ახასიათებს კანის პოლიმორფული დაზიანება,
ლიმფადენოპათია, ჰეპატოსპლენომეგალია, სისხლნარევი გამონადენი ცხვირიდან,
პერიორალური ნახეთქები, ოსტეოქონდრიტები და ფსევდოპარალიზი.
მოგვიანებით თანდაყოლილ ათაშანგს ახასიათებს გუმოზური წყლულები, პერიოსტის
დაზიანება, პარეზი, ტაბესი, თვალის ნერვის ატროფია, ინტერსტიციალური კერატიტი,
ნეიროსენსორული სიყრუე და კბილების დეფორმაცია.
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8. ორსულთა ანტენატალური მეთვალყურეობა
ანტენატალური მეთვალყურეობა წარმოადგენს დედაზე და ბავშვზე ორიენტირებულ,
მრავალმხრივ, დინამიურ პროცესს, რომელიც გულისხმობს ყველა იმ ღონისძიების
გატარებას, რაც აუცილებელია ჯანმრთელი ორსულობის, უსაფრთხო მშობიარობისა
და გაურთულებელი პოსტნატალური პერიოდის უზრუნველყოფისათვის.
ანტენატალური მომსახურების მიზანია, დაეხმაროს ქალს შეინარჩუნოს საკუთარი და
იზრუნოს მომავალი შვილის ჯანმრთელობაზე და გაათვითცნობიეროს მისი, როგორც
მშობლის როლი შვილის აღზრდის პროცესში.
ორსულთა ანტენატალური მომსახურების ვიზიტები მოიცავს:


ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობას,



დაავადებების პრევენციას,



ორსულისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და



რეკომენდაციებს.

ანტენატალური მომსახურების ვიზიტების დროს ჯანდაცვის პერსონალის მიერ
შეთავაზებული ნებისმიერი ჩარევა უნდა იყოს უსაფრთხო, ეფექტური და მისაღები
ორსულისთვის.
ორსულთა

ვიზიტების

სწორად

დაგეგმვა,

სრულყოფილი

კონსულტირება

და

საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, განაპირობებს ნაადრევი
მშობიარობების რიცხვისა და თანდაყოლილი ანომალიების განვითარების შემცირების
ალბათობას. ანტენატალური მეთვალყურეობის საბოლოო მიზანს, დედათა და
ახალშობილთა ავადობისა და სიკვდილობის თავიდან აცილება წარმოადგენს.
საქართველოში
დამტკიცებული

მოქმედებს

2017

„ანტენატალური

წლის

9

ნოემბრის

მეთვალყურების“

01-244/ო

პროტოკოლი

ბრძანებით
-

https://

www.moh.gov.ge/ka/guidelines/, რომელშიც გაწერილია ორსულთა ვიზიტები ქალთა
კონსულტაციებში და აუცილებელი ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევების
ნუსხა. აღნიშნული გაიდლაინის მიზანია ხელი შეუწყოს დედისა და ნაყოფის
გართულებული მდგომარეობების დროულ გამოვლენას და ამ გზით ანტენატალური
მეთვალყურეობის ხარისხის გაუმჯობესებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს იმ
ორსულთა რიცხვის მატებას, რომელთაც მიიღეს ხარისხიანი მომსახურება.
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9. აივ და სიფილისის ზედამხედველობა ბუნებრივი ან ხელოვნური
აბორტის ან მკვდრადშობადობით დასრულებული ორსულობის
მქონე ქალებში
აივ და სიფილისის ელიმინაციის ვალიდაციისთვის მნიშვნელოვანია, ქვეყანას
ჰქონდეს ამ დაავადებების ზედამხედველობის სისტემა არა მხოლოდ ორსულებში,
რომლებიც წარმატებით აღწევენ მშობიარობის პერიოდს, არამედ ბუნებრივი და
ხელოვნური აბორტის მქონე ქალებშიც, და ასევე ორსულებში, რომელთაც აღენიშნა
მკვდრადშობადობა.
აღნიშნული მონაცემები სავალდებულო შემადგენელია ელიმინაციის ინდიკატორის
მნიშვნელისათვის და ემატება წარმატებულად დასრულებული ორსულობის ანუ
მშობიარობის საერთო რაოდენობას საანგარიშო პერიოდში.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია

სიფილისის ზედამხედველობა

ბუნებრივი ან

ხელოვნური აბორტის ან მკვდრადშობადობით დასრულებული ორსულობის მქონე
ქალებში, რადგან ორსულობის დროს არსებული სიფილისის შემთხვევაში ხშირად
ორსულობა სწორედ ბუნებრივი აბორტით ან მკვდრადშობადობით სრულდება. ასევე,
აივ ინფექცია ორსულობში იწვევს ნაყოფის ანტენატალურ სიკვდილს და გესტაციის
ასაკთან შეუსაბამო მცირე მასის ნაყოფის ჩამოყალიბებას.

რეკომენდაციები:


ყველა ქალს, რომლის ორსულობა დასრულდა ბუნებრივი ან ხელოვნური
აბორტით

ან

ადგილი

ჰქონდა

მკვდრადშობადობას,

უნდა

ჩაუტარდეს

სკრინინგული კვლევა აივ ინფექციასა და სიფილისზე იმის მიუხედავად, იყო
თუ არა მანამდე აღნიშნული ორსული ტესტირებული ამ ინფექციებზე
ანტენატალური პროგრამის ფარგლებში;


აღნიშნული ვალდებულება უნდა დაინერგოს ანტენატალური მომსახურების
მიმწოდებელ კლინიკებსა და სამშობიარო სახლებში. კვლევის შედეგები უნდა
დაფიქსირდეს დაბადების ელექტრონულ რეესტრში;



აივ

ინფექციასა

და/ან

სიფილისზე

სკრინინგული

ტესტით

დადებითი

ბუნებრივი ან ხელოვნური აბორტის ან მკვდრადშობადობის ისტორიის მქონე
ქალები

დაუყოვნებლივ

სპეციალიზირებულ

უნდა

კლინიკაში

იყვნენ

რეფერირებული

(ვენეროლოგიური

კლინიკა,

შესაბამის
აივ/შიდსის

პროვაიდერი კლინიკა) შემდგომი კონფირმაციული კვლევებისა და საჭიროების
შემთხვევაში, მკურნალობისთვის.
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10. ორსულთა აივ გამოკვლევა ანტენატალურ კლინიკებში
ჯანმოს რეკომენდაციის თანახმად, ორსულთა რუტინული სეროლოგიური გამოკვლევა
აივ

ინფექციის

ეპიდზედამხედველობის

საკვანძო

ღონისძიებაა

როგორც

კონცენტრირებული და გენერალიზებული ეპიდემიის ქვეყნებში, ასევე, დაბალი
ეპიდემიის სტატუსის ქვეყნებისათვის.
ორსულთა რუტინული აივ ტესტირება პერინატალური გადაცემის პრევენციის
კასკადის ძირითად საფეხურს წარმოადგენს.
საქართველოში 2005 წლიდან სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში
ანტენატალურ

კლინიკებში

ტარდება

ორსულთა

რუტინული

სკრინინგი

აივ

ინფექციაზე ორსულობის პირველი ვიზიტის დროს. სკრინინგი მიმდინარეობს ე.წ.
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის (პროვაიდერის) მიერ შეთავაზებული
„provider-initiated“ “opt-out” მიდგომით. ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ მეტყველებს
ის ფაქტიც, რომ მტკიცებულებების მიხედვით ”opt-out” მიდგომის დროს ტესტირების
მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე ე.წ. ”opt-in” მიდგომით, რაც სრულყოფილ პრე–
ტესტ კონსულტირებას და ორსულის თანხმობას გულისხმობს.
მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული ტესტირება ეწოდება, როდესაც სამედიცინო
დაწესებულებას

მიმართავს

პირი

ჯანმრთელობის

გარკვეულ

მდომარეობასთან

დაკავშირებით. მოცემული მიდგომა არ ითვალისწინებს ტესტის წინა და ტესტის
შემდგომი კონსულტირების ჩატარებას პირველადი დაწესებულების დონეზე, თუმცა
სავალდებულოა ინფორმაციის მიწოდება და სიტყვიერი ინფორმირებული თანხმობის
მიღება ორსულისგან. ტესტირების აივ დადებითი შედეგის შემთხვევაში რეფერალი
ხორციელდება აივ/შიდსის სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც ტარდება ტესტის
შემდგომი კონსულტირება სპეციალისტების მიერ.
მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული ტესტირება ფოკუსირებულია ანტენატალური
მეთვალყურეობის განმახორციელებელ სამედიცინო დაწესებულებებზე იმ მიზნით,
რომ გაფართოვდეს აივ ტესტირება და კონსულტირება ჯანდაცვის სექტორში, მათ
შორის, პირველადი ჯანდაცვის სფეროში.
მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული აივ ტესტირება წარმოადგენს დედიდან ბავშვზე
აივ ინფექციის გადაცემის ელიმინაციის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს და
ანტენატალურ კლინიკებში ინტეგრირებული უნდა იყოს სიფილისზე, ვირუსული
ჰეპატიტებზე და სხვა სტანდარტულ კვლევებთან ერთად
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ამასთან, ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში დაცული უნდა იყოს ადამიანის
ძირითადი
სერვისებზე

უფლებები,

კონფიდენციალობის

ინფორმირებული

თანხმობა.

პრინციპები

ასევე,

და

შემოთავაზებულ

მნიშვნელოვნია

პაციენტების

დროული ჩართვა მკურანლობისა და მოვლის სერვისში და სტიგმის შემცირებისაკენ
მიმართული ღონისძიებები.

რეკომენდაციები:
•

მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული, ორსულთა რუტინული, აივ ტესტირება
უნდა ჩატარდეს ანტენატალურ კლინიკაში ორსულის პირველი ვიზიტისას
ნებისმიერ ტრიმესტრში.



ორსულთა აივ განმეორებითი ტესტირება მე-3 ტრიმესტრში რეკომენდებულია
აივ მაღალი რისკის მქონე ორსულებისთვის (ორსული სეროდისკორდანტული
წყვილიდან, ორსული აივ ინფიცირების რისკის მქონე პოპულაციიდან, ორსული
აივ ასოცირებული სიმპტომებით).

•

მშობიარობის დროს აივ ტესტირება სწრაფი ანალიზებით უნდა ჩაუტარდეს აივ
უცნობი სტატუსის მქონე ქალებს. სკრინინგული გამოკვლევის რეაქტიული
შედეგისას, კონფირმაციის შედეგის დალოდების გარეშე, უნდა მოხდეს
მშობიარის და ახალშობილის პროფილაქტიკური არვ თერაპიის დაწყება.*

• პოსტნატალურად უნდა ჩატარდეს იმ ახალშობილების აივ ტესტირება სწრაფი
ანალიზებით, რომელთა დედის აივ სტატუსიც უცნობია ან შეუძლებელია
დადგენა. თუ დადგინდა ახალშობილის აივ ექსპოზიცია (ე.ი. ახალშობილს
აღმოაჩნდება

აივ

საწინააღმდეგო

ანტისხეულები),

უნდა

მოხდეს

არვ

პროფილაქტიკური თერაპიის დაწყება დაბადებისთანავე (რეკომენდებულია
არაუგვიანეს დაბადებიდან 12 საათისა). იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომ, აივ
დიაგნოზის დადგენისას, ასეთი ახალშობილი დადებითი აღმოჩნდება პირველი
აივ

ვირუსული

ტესტირებისას,

პროფილაქტიკური

მკურნალობა

უნდა

ჩანაცვლდეს სრულფასოვანი არვ მკურნალობის რეჟიმით.

* მნიშვნელოვანია: მშობიარობისას აივ სწრაფი ტესტირების რეაქტიული შედეგი
განხილული იყოს, როგორც ჭეშმარიტად დადებითი შედეგი, სანამ არ იქნება
მიღებული კონფირმაციის შედეგი.
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10.1. აივ უნივერსალური სკრინინგის პროცედურები ანტენატალურ
კლინიკებში
საქართველოში

ორსულთა

სკრინინგული

ტესტირება

ტარდება

ანტენატალურ

კლინიკებში ორსულის პირველი ანტენატალური ვიზიტისას, ხოლო აივ ინფექციის
დამადასტურებელ კვლევას ახორციელებს რეფერენს ლაბორატორია.
აივ ინფიცირებულის ანტენატალური
მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ.
ანტენატალური

•

და

მეთვალყურეობა

პოსტნატალური

უნდა

დეპრესიის

განხორციელდეს

შეფასება

უნდა

განხორციელდეს კონსულტირებისას მშობიარობიდან 4-6 კვირასა და შემდგომ
მშობიარობიდან 3-4 თვეში;
ნაყოფის ულტრაბგერითი შეფასება უნდა მოხდეს ეროვნული გაიდლაინის

•

მიხედვით დედის აივ სტატუსის გათვალისწინების გარეშე;
კომბინირებული

•

სკრინინგ–ტესტი

ნაყოფის

ანეუპლოიდიაზე

და

არაინვაზიური პერინატალური ტესტების ჩატარება მაღალი რისკის ქალებში
რეკომენდებულია,
ვინაიდან
მათ
გააჩნიათ
მაღალი
სპეციფიურობა
და
სენსიტიურობა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვნად შეამცირებენ იმ ქალების
რიცხვს, რომლებთაც შეიძლება დაჭირდეთ ინვაზიური ტესტის ჩატარება;
ინვაზიური ტესტირების ჩატარება არ უნდა მოხდეს მანამ, სანამ არ იქნება

•

ცნობილი

ქალის

აივ

სტატუსი

ან

გადაიდოს

მანამდე,

სანამ

ვირუსული

დატვირთვა არ იქნება ადეკვატურად დაქვეითებული (სუპრესირებული) <50 აივ
რნმ ასლი/მლ-მდე.
დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის ელიმინაციისთვის აივ სკრინინგული ტესტირებისას
მნიშვნელოვანია:


კონფიდენციალურობა. ორსულთა აივ გამოკვლევისას კონფიდენციალურობის
უზრუნველყოფა სამედიცინო პერსონალის ვალდებულებაა;



ინფორმირებული თანხმობა. აივ ტესტირების შესახებ ორსულის ინფორმირების
შემდეგ, სიტყვიერი

თანხმობა საკმარისია, თუ სამედიცინო პერსონალი

დარწმუნდება, რომ
o ორსულს ესმის ტესტირების მიზანი და სარგებელი;
o ორსულის უარი ტესტირებაზე არ შეზღუდავს მის კანონიერ უფლებებს;
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რეფერალი

სამკურნალო

დაწესებულებაში.

აივ

ტესტირების

დადებითი

შედეგისას სავალდებულოა ორსულის რეფერალი აივ/შიდსის პროვაიდერ
კლინიკაში.
ანტენატალურ კლინიკებში სკრინინგული აივ ტესტირების პროცედურები:
1. ორსულის

პირველ

ვიზიტზე

გინეკოლოგის

მიერ

ხდება

ორსულის

ინფორმირება აივ ტესტირების შესახებ;
2. მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული აივ ტესტირება არ ითვალისწინებს
ტესტირებამდე

და

ტესტირების

აუცილებელია,

აივ

ტესტირებაზე

შემგდომ

კონსულტირებას,

თანხმობის

წინ

მაგრამ

ორსული

იყოს

ინფორმირებული შემდეგ საკითხებზე:
–

კონფიდენციალურობა;

–

დედიდან შვილზე აივ გადაცემის პროფილაქტიკა;

–

აივ ტესტირების სარგებელი;

–

ტესტირების მოსალოდნელი შედეგები;

–

უარის თქმის უფლება, სხვა ანტენატალური მომსახურებების და უფლებების
შეზღუდვების გარეშე.

3. ორსულის

უარი

აივ

ტესტირებაზე

უნდა

იყოს

დოკუმენტირებული

გინეკოლოგის მიერ;
4. აივ ტესტირებაზე ორსულის თანხმობის მიღების შემდგომ, მას მიეწოდება
ინფორმაცია, რომ ტესტირების დასრულების შემდეგ, გინეკოლოგისგან ის
მიიღებს გამოკვლევის შედეგებს. შესაძლებელია, რომ გინეკოლოგმა მას მისცეს
მიმართვა სხვა დაწესებულებაში;
5. აივ ტესტირებაზე ორსულის თანხმობის შემთხვევაში, ორსული იგზავნება
ლაბორატორიაში

სისხლის

ასაღებად.

ლაბორანტი

ახდენს

ორსულის

რეგისტრაციას და უღებს სისხლს. აივ ინფექციაზე ტესტირება ხდება ეროვნული
მეთოდური რეკომენდაციების მიხედვით;
6. იმ შემთხვევაში თუ ანტენატალური კლინიკის ლაბორატორიაში სკრინინგული
გამოკვლევით მიღებული იყო რეაქტიული შედეგი, ლაბორანტი ავსებს
კონფიდენციალურ

„აივ

ინფექციაზე

საეჭვო

შემთხვევის

გამოკვლევის

რეფერალის ფორმას“ ორსულის პირადი ინფორმაციის, ტესტირების შედეგების,
ტესტის

ჩამტარებელი

ლაბორანტის,

პასუხისმგებელი

პირის

და

დაწესებულების მითითებით და სისხლის ნიმუშთან ერთად, როგორც ნიმუშის
თანხლები ფორმა აგზავნის აივ/შიდსის რეფერენს ლაბორატორიაში. (იხ. დანართი
N1. „აივ ინფექციაზე საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევის რეფერალის ფორმა“ );
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7. სისხლის ნიმუში იგზავნება ნიმუშების ტრანსპორტირების პირობების დაცვით;
8. აივ/შიდსის კლინიკური სერვისების პროვაიდერი დაწესებულება ახორციელებს
სკრინინგზე

მიღებული

რეაქტიული

ნიმუშის

შემდგომ

გამოკვლევას

კონფირმაციული ტესტირებით ეროვნული ალგორითმის მიხედვით. ტესტირების
დასრულების შემდეგ, მიღებული შედეგები „დადებითი“,
„საჭიროებს

გადამოწმებას“,

მიეწოდება

გამომგზავნი

„უარყოფითი“ ან
დაწესებულების

წარმომადგენელს, რომელიც მითითებულია ნიმუშის თანმხლებ ფორმაში;
9. გინეკოლოგი, რომელიც მიიღებს ორსულის სკრინინგული და კონფირმაციული
ტესტირების შედეგებს, აცნობებს მათ ორსულს.
იმ შემთხვევაში:
-

თუ გამოკვლევის შედეგი უარყოფითია, ორსულს აღარ უტარდება შემდგომი
გამოკვლევა აივ-ზე. ეძლევა ინფორმაცია აივ ინფიცირების პრევენციის
შესახებ;

-

თუ

გამოკვლევის

შედეგი

უარყოფითია,

მაგრამ

გინეკოლოგისთვის

ცნობილია, რომ ორსული წარმოადგენს მაღალი რისკის ჯგუფს (ინმ, კსმ,
მრავლობითი სქესობრივი პარტნიორები ორსულობისას, აივ ინფიცირებული
პარტნიორი, აივ/შიდსის კლინიკური ნიშნები) მეან-გინეკოლოგი ორსულს
აძლევს

მიმართვას

ჩაიტაროს

განმეორებით

აივ

ტესტირება

მესამე

ტრიმესტრში;
-

თუ მიღებულია კონფირმაციის შედეგი – „საჭიროებს გადამოწმებას“,
გინეკოლოგი აცნობებს შედეგს ორსულს და აძლევს რეფერალს 72 საათში
მიმართოს აივ/შიდსის სპეციალიზებულ დაწესებულებას განმეორებით
ტესტირებისთვის.

-

თუ მიღებულია კონფირმაციის აივ დადებითი შედეგი, გინეკოლოგი
აცნობებს ორსულს, და აძლევს რეფერალს, 72 საათში მიმართოს აივ/შიდსის
პროვაიდერ

დაწესებულებას

კონსულტაციისა

და

შემდგომი

გამოკვლევებისათვის.
ორსულთა რუტინული ნებაყოფლობითი აივ გამოკვლევების განხორციელების დროს,
აუციელებლია ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. ამ პროცესში

ჩართული პირები, ვისაც აქვს წვდომა ორსულთა პერსონალურ ინფორმაციაზე,
საქართველოს კანონით პასუხისმგებელნი არიან მაქსიმალურად დაიცვან ორსულის
ნებისმიერი, მათ შორის აივ გამოკვლევის შედეგების კონფიდენციალურობა.
დაუშვებელია ორსულის ნებართვის გარეშე, ნებისმიერი ინფორმაციის, მათ შორის
ტესტირების შედეგების გამჟღავნება სხვა პირისთვის. (საქართველოს კანონი „აივ/შიდსის
შესახებ“; საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; საქართველოს კანონი
„პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ“).WHO consolidated guidelines on HIV testing services.
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ორსულთა რუტინული, მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული აივ ტესტირების ალგორითმი
ორსულის პირველი ვიზიტი ანტენატალურ კლინიკაში

ორსულის ინფორმირება და აივ ტესტირების

უარი აივ ტესტირებაზე **

შეთავაზება გინეკოლოგის მიერ

ორსულის თნხმობა აივ ტესტირებაზე

გინეკოლოგი განიხილავს უარის
მიზეზს, ბარიერებს და აძლევს
რეკომენდაციას აივ
ტესტირებისთვის
სკრინინგული აივ ტესტირება

სკრინინგული ტესტირების

სკრინინგული ტესტირების შედეგი

შედეგი დადებითი

უარყოფითი (არ ა რეაქტიული)

გინეკოლოგი ორსულს
აცნობებს უარყოფით
შედეგს. აძლევს

(რეაქტიული)

ინფორმაციას აივ
ინფიცირების

პროფილაქტიკისთვის
სისხლის ნიმუში თანმხლებ ფორმასთან ერთად იგზავნება
შიდსის ცენტრში გადასამოწმებლად

მომავალში

*
თუ ცნობილია, რომ ორსული

კონფირმაციული ტესტირება

მიეკუთვნება აივ რისკის
ჯგუფს , ეძლევა რეფერალი და
რეკომენდაცია აივ

კონფირმაციის პასუხი ბრუნდება ანტენატალურ კლინიკაში

განმეორებით
ტესტირებისათვის III
ტრიმესტრში

დადებითი შედეგი (ორსული

გაურკვეველი შედეგი

უარყოფითი შედეგი (ორსული

აივ ინფიცირებულია)

(ორსულიაივ სტატუსი

არ არის ინფიცირებული)

დაუდგენელია)

გინეკოლოგი აცნობებს ორსულს
გამოკვლევის შედეგს და აძლევს

გინეკოლოგი აცნობებს ორსულს გამოკვლევის

გინეკოლოგი ორსულს აცნობებს

მიმართვს მკურნალობისა და

შედეგს და აძლევს მიმართვას შიდსის

უარყოფით შედეგს. აძლევს

მოვლის სერვისში ჩასართავად

სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში სისხლის

ინფორმაციას აივ ინფიცირების

ახალი ნიმუშის ასააღებად და გამოსაკვლევად

პროფილაქტიკისთვის მომავლში

* იმ შემთხვევაში

თუ ვერ ხდება სისხლის ნიმუშის გაგზავნა აივ/შიდსის რეფერენს ლაბორატორიაში და ორსულს ეძლევა მიმართვა

აივ/შიდისის პროვაიდერ კლინიკაში, მიართვისას კონფირმაციული კვლევის პასუხები უბრუნდება ორსულს

** ყველა ორსულს, რომლის აივ სტატუსი უცნობია და/ან რომელიც არ ჩაერთო ანტენატალურ სერვისში , მშობიარობის წინ ან
უშუალოდ მშობიარობის შემდეგ აუცილებლად უნდა შესთავაზონ აივ-ზე გამოკვლევა.
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აივ ინფიცირებული ორსულის და ახალშობილის მართვა აივ/ შიდსის კლინიკური
პროვაიდერის მიერ
აივ ინფიცირებული ორსულის ვიზიტი შიდსის ცენტრში

რეკომენდაცია პარტნიორის და

ტესტირების შემდგომი კონსულტირება

მცირეწლოვანი შვილების აივ-ზე

ორსული

გამოსაკვლევად
ჩართვა მკურნალობის და მოვლის სერვისში

არვ მკურნალობის დაწყება

არვ მკურნალობა მთელი სიცოცხლის

მშობიარობა

მანძილზე

ახალშობილის პროფილაქტიკური არვ მკურნალობა

არ არის რეკომენდირებული ძუძუთი კვება. სასურველია

დაბადებისთანავე, არაუგვიანეს 72 საათისა და

ახალშობილის უზრუნველყოფა ხელოვნული საკვებით

გრძელდება 6 კვირის განმავლობაში

ახალშობილი

ახალშობილის HIV- RNA ტესტირება
დაბადებიდან 24 საათში

ახალშობილის HIV –RNA ტესტირება
დაბადებიდან 6 კვირის შემდეგ

ახალშობილის ტესირება Anti-HIV
დაბდებიდან 18 თვის შემდეგ

უარყოფით
ი

უარყოფით
ი

დადებითი შედეგი - ახალშობილი აივ ინფიცირებულია

უარყოფითი შედეგი - ახალშობილი არ არის აივ
ახალშობილის არვ მკურნალობის დაწყება

ინფიცირებული
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10.2. ორსულთა აივ სკრინინგული და კონფირმაციული ტესტირება
ანტენატალურ

კლინიკებში

ორსულთა

ლაბორატორიული

დიაგნოსტიკისთვის

შესაძლებელია სკრინინგული გამოკვლევის შემდეგი მეთოდების გამოიყენება: სწრაფი
ანალიზები ან ენზიმური იმუნოანალიზები (ELAs).
ლაბორატორიაში სკრინინგული კვლევისას გამოყენებული უნდა იყოს მაღალი
მგრძნობელობის და სპეციფიურობის მქონე ტესტები: მეოთხე გენერაციის ტესტსისტემები HIV 1/2 Ag/Ab (EIAs), რომლებიც საშუალებას იძლევა სისხლის შრატში ან
პლაზმაში განისაზღვროს როგორც აივ საწინააღმდეგო ანტისხეულები (Ab), ასევე აივ
ანტიგენიც (Ag) დაბალი კონცენტრაციის შემთხვევაშიც კი. IV გენერაციის ტესტები
„ფანჯრის“ პერიოდს ამცირებს 2-3 კვირამდე (რადგანაც, IgG და IgM-ის გარდა ხდება
P24

ანტიგენის

აღმოჩენაც).

სწრაფი/მარტივი

ტესტებისათვის,

რომლებიც

ორიენტირებულია მხოლოდ აივ ანტისხეულების (Ab) აღმოჩენაზე, „ფანჯრის“
პერიოდი 6-8 კვირას შეადგენს.
სკრინინგული

ტესტირების

დიაგნოსტიკურ

რეაქტიული

ტესტირებას.

ორსულთა

შედეგები
აივ

საჭიროებს

სკრინიგული

შემთხვევაში კონფირმაციული ტესტირება ტარდება აივ

კონფირმაციულ
და

საჭიროების

ტესტირების ეროვნული

ალგორითმის მიხედვით.
აივ

ტესტირებისას,

შედეგების

ხარისხის

უზრუნველსაყოფად

მნიშვნელოვანია

ხარისხის მართვის სისტემების არსებობა: ხარისხის უზრუნველყოფის, ხარისხის გარე
კონტროლის (EQA) და ხარისხის კონტროლის (QC) მექანიზმები. ლაბორატორიული
კვლევის ხარისხის შემოწმება უნდა მოხდეს რეგულარულად ხარისხის შიდა და გარე
კონტროლის პროგრამების საშუალებით. გამოკვლევის დროს ლაბორატორიის მიერ
დაცული უნდა იყოს ტესტის მწარმოებლის მიერ ინსტრუქციის სახით მოწოდებული
მოთხოვნები.
რეკომენდაციები:


ორსულთა სკრინინგული ტესტირებისას რეკომენდებულია მაღალი გენერაციის
სწრაფი ანალიზების (RDTs) ან ენზიმური იმუნოანალიზების (ELAs) გამოყენება.



ორსულთა

კონფირმაციული

რეკომენდებულია

ტესტირებისთვის

იმუნობლოტის

გამოყენება.

საქართველოში
სკრინინგული

და

კონფირმაციული ტესტების დაუზუსტებელი შედეგებისას (მაგ. მწვავე აივ
ინფექცია), დიაგნოზის დასმის მიზნით, რეკომენდებულია აივ რნმ-ს პჯრ
ტესტირება ეროვნული ალგორითმის მიხედვით.
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11. სიფილისი ორსულობის დროს
სიფილისის

გამომწვევი

მკრთალი

სპიროქეტა/ტრეპონემა

სისხლის

მიმოქცევის

საშუალებით, ორსულობის ნებისმიერ პერიოდში, პლაცენტის გავლით აზიანებს
ნაყოფს. მას შეუძლია ახალშობილის ინფიცირება მშობიარობის დროსაც. სიფილისის
დროული გამოვლენა და ადეკვატური მკურნალობა უზრუნველყოფს როგორც დედის,
ასევე, ახალშობილის ჯანმრთელობას. ორსულის ადეკვატური მკურნალობის გარეშე
არსებობს ნაყოფის ინფიცირების მაღალი რისკი, რომელიც სიფილისის ადრეული
ფორმების დროს 80%-ს შეადგენს. სიფილისით ინფიცირებული ქალის ორსულობა
შეიძლება დასრულდეს თვითნებური აბორტით, მკვდრადშობადობით, ახალშობილის
სიკვდილით ან დაიბადოს ბავშვი სერიოზული ნევროლოგიური პრობლემებით.
პირველ ეტაპზე ხდება პლაცენტის დაზიანება და ზომაში ზრდა. ზომაში მატულობს
ნაყოფის ღვიძლი და ელენთა. თუ ორსულს აქვს სიფილისის მოგვიანებითი ფორმა,
შესაძლებელია არ მოხდეს ნაყოფის დაზიანება.

რეკომენდაცია:


ანტენატალურ კლინიკებში ყველა ორსულს უნდა მიეცეს რეკომენდაცია
სიფილისზე გამოკვლევისთვის და ჩაუტარდეს აღნიშნული გამოკვლევა;



სიფილისის სკრინინგისთვის ანტენატალურ კლინიკებში გამოიყენება მარტივი,
სწრაფი არატრეპონემული/ტრეპონემული ტესტები.

12. აივ ინფიცირებული ორსულის აივ მკურნალობისა და მოვლის
სერვისებში ჩართულობა
აივ

მკურნალობისა

წარმატებული

და

მოვლის

მკურნალობის

სერვისებში

უმნიშვნელოვანეს

ჩართულობა
საფეხურს

წარმოადგენს
და

აივ

განისაზღვრება,

როგორც აივ დიაგნოზის დადგენის შემდგომი პირველი სამედიცინო ვიზიტი
სამკურნალო დაწესებულებაში.
ჩართულობას გადამწყვეტი როლი აქვს აივ მკურნალობისა და მოვლის უწყვეტ ჯაჭვში,
რადგანაც

არის

ანტირეტროვირუსული

თერაპიის

დაწყების,

მკურნალობაზე

დარჩენის, დამყოლობის და ვირუსული სუპრესიის აუცილებელი პრეკურსორი.
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აივ ორსულთა დროულად ჩართვას მკურნალობისა და მოვლის

სერვისებში

კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის ელიმინაციის,
როგორც მკურნალობის, ისე პროფილაქტიკის თვალსაზრისით. ჩართვის ბარიერების
შესწავლა და მომავალში მათი გადაჭრის გზების დასახვა მნიშვნელოვანია პროგრამის
წარმატებით განხორციელებისათვის.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა პასიური მიმართვის (როდესაც პაციენტებს
ეძლევათ მხოლოდ ინფორმაცია აივ-ზე და მისამართი სპეციალიზებულ კლინიკაში)
ჩანაცვლება პაციენტის მიმართვის აქტიური მენეჯმენტით (პაციენტთან კონტაქტით
გადამოწმება, მიაკითხა თუ არა კლინიკას, და გარკვეული ტიპის დახმარების გაწევა
კლინიკაში მისასვლევად), რაშიც არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაციებს ენიჭებათ
მნიშვნელოვანი როლი.
გასათვალისწინებელია, რომ მკურნალობისა და მოვლის სერვისებში ჩართვა არ
წარმოადგენს

მკურნალობაზე

დარჩენის

გარანტს.

სასურველია

შემუშავდეს

მიდგომები, რომლებიც მაქსიმალურად გაზრდის პაციენტთა მკურნალობაში დარჩენის
მაჩვენებლებს.
სხვადასხვა

სტრატეგიები

არსებობს

პაციენტების

როგორც

მკურნალობაში

ჩართულობის, ასევე, დარჩენის მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად. კერძოდ, უნდა
გადაიჭრას ბარიერები, როგორიცაა ტრანსპორტირების პრობლემები, არასტაბილური
საცხოვრებელი ადგილი, სოციალური უმწეობა, წამალდამოკიდებულება, ფსიქიკური
პრობლემები და სხვა.

რეკომენდაცია:


აივ ინფექციის დიაგნოზის დასმის შემდეგ მინიმალურ დროში (არაუგვიანეს
72 საათისა) უნდა მოხდეს აივ პოზიტიური ორსულის რეფერალი აივ/შიდსის
პროვაიდერ დაწესებულებაში არვ თერაპიის რაც შეიძლება სწრაფად
დასაწყებად;



აივ პოზიტიური ორსულის მოძიება რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ
აივ პოზიტიური ორსული აივ დიაგნოზის დასმიდან 1 თვის განმავლობაში
არ მიაკითხავს აივ/შიდსის პროვაიდერ დაწესებულებას ან/და გააცდენს
ექიმთან მორიგ კლინიკურ ვიზიტს.
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13.ორსულთა მეთვალყურეობა სიფილისის გამოვლენის მიზნით
ევროპასა

და

შემთხვევები

მსოფლიოს

სხვა

მინიმალურია,

განვითარებულ

მიღებულია

ქვეყნებში,

ორსულის

სადაც

სიფილისის

ერთჯერადი

სკრინინგი

გინეკოლოგთან პირველი ვიზიტის დროს, რაც საკმაოდ ეფექტურ შედეგებს იძლევა.
საქართველოში

ძალიან

ხშირია

გათხოვებისთანავე

დაორსულება

-

წინასწარი

ხანგრძლივი სქესობრივი თანაცხოვრების გარეშე. ასეთ შემთხვევაში ორსულის
პირველი ვიზიტი გინეკოლოგთან ემთხვევა დაავადების ინკუბაციის - სეროლოგიური
ფანჯრის - პერიოდს, რის გამოც უპირატესობა ენიჭება CDC (8.04,2006/Vol. 55/ No.RR11)
მეორე რეკომენდაციას - „სიფილისის გავრცელება მაღალი რისკის ქვეყნებისთვის“,
სადაც რეკომენდებულია ორსულთა სამჯერადი კვლევა სიფილისზე.
ასევე, ხშირია სქესობრივი კონტაქტები ორსულობის მოგვიანებით ეტაპებზე, მაშინ
როდესაც პირველადი სკრინინგი სიფილისზე უკვე ჩატარებულია და ამ ფაქტორის
გათვალისწინებით არსებობს სიფილისით ინფიცირების მაღალი რისკი ორსულობის
მოგვიანებით ეტაპებზე.

რეკომენდაცია:
ორსულთა სეროლოგიური სკრინინგი სიფილისზე უნდა მოხდეს სამჯერადად:


პირველ

ტრიმესტრში/გინეკოლოგთან

პირველი

ვიზიტისას

(ძლიერი

რეკომენდაცია);


მესამე ტრიმესტრში - 28 დან 32 კვირამდე (პირობითი რეკომენდაცია);



მშობიარობის დროს (პირობითი რეკომენდაცია).

ამისთვის, სრულიად საკმარისია მარტივი, სწრაფი არატრეპონემული/ტრეპონემული
ტესტების გამოყენება, რაც არც დიდ ფინანსურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული და
ტესტის შესასრულებლად არ არის აუცილებელი მნიშვნელოვანი აპარატურა.
სიფილისზე სეროპოზიტიური ორსული დეტალურად შევსებულ „ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ ცნობა - ფორმა №IV-100/ა“-თან ერთად, მეან-გინეკოლოგის
მიერ აუცილებლად უნდა იყოს რეფერირებული დერმატო-ვენეროლოგთან წინასწარი,
სავარაუდო დიაგნოზის დადასტურების/დაზუსტების/უარყოფის მიზნით. დერმატოვენეროლოგი ატარებს განმეორებით რაოდენობრივ არატრეპონემულ (RPR) და
ტრეპონემულ (TPHA) ტესტებს, აანალიზებს ანამნეზურ მონაცემებს, აფასებს ორსულის
კლინიკურ სურათს და იკვლევს სქესობრივ პარტნიორს/ებს.
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რეკომენდაცია:


სიფილისის დადასტურებისთვის გამოიყენება განმეორებითი რაოდენობრივი
არატრეპონემული

(RPR)

და

ტრეპონემული

(TPHA)

ტესტები,

ფასდება

ანამნეზური მონაცემები, ორსულის კლინიკური სურათი და ვიკვლევთ
სქესობრივ პარტნიორს/ებს.
ჩატარებული ლაბორატორული კვლევების ინტერპრეტირებით, ანამნეზურ და
კლინიკურ

მონაცემებზე

დაყრდნობითა

ჯანმრთელობის

მდგომარეობის

ადასტურებს

აზუსტებს

და

დადასტურების

შემთხვევაში

ან

და

სქესობრივი

გათვალისწინებით
უარყოფს

წინასწარ

დაუყოვნებლივ

იწყება

პარტნიორის/ების

დერმატო-ვენეროლოგი
სავარაუდო

დიაგნოზს.

მკურნალობა

(შესაბამისი

დიაგნოზის მიხედვით) ორსულობის ვადის მიუხედავად.
ორსულის მკურნალობის სრული კურსის დასრულების შემდეგ დერმატოვენეროლოგი დეტალურად (დიაგნოზი, მკურნალობა, რეკომენდაციები) შევსებულ
ფორმა №IV-100/ა ერთად ახდენს პაციენტის რეფერირებას მეან-გინეკოლოგთან.
იმ შემთხვევაში თუ ორსულს (სიფილისზე ნამკურნალებს/არანამკურნალებს)
მშობიარობის დროს გამოუვლინდება დადებითი არატრეპონემული/ტრეპონემული
ტესტის შედეგი და იგი ვერ წარმოადგენს შესაბამის
აუცილებელია

პაციენტის

რეფერირება

ფორმა №IV-100/ა-ს, ასევე

დერმატო-ვენეროლოგთან.

ამ

დროს

კატეგორიულად დაუშვებელია ნეონატოლოგის მიერ ახალშობილისთვის სიფილისის
საწინააღმდეგო

მკურნალობის

დანიშვნა

(თანდაყოლილი

სიფილისის

ჰიპერდიაგნოსტოკის თავიდან ასაცილებლად).

რეკომენდაციები:
 თუ

ორსულს

მშობიარობის

დროს

გამოუვლინდება

დადებითი

არატრეპონემული/ტრეპონემული ტესტის შედეგი, არ იცვლება სამეანო
ტაქტიკა,

რადგან სიფილისი არ ახდენს რაიმე რადიკალურ ზეგავლენას

მშობიარობის მიმდინარეობაზე;

 აუცილებელია

დადებითი

არატრეპონემული/ტრეპონემული

ტესტის

შედეგის მქონე ქალების რეფერირება დერმატო-ვენეროლოგთან;



დაუშვებელია

ნეონატოლოგის

მიერ

ახალშობილისთვის

სიფილისის

საწინააღმდეგო მკურნალობის დანიშვნა.
(დანართი #2, მოცემულია საქართველოში აივ ან სიფილისის შემთხვევაში ორსულების შესაბამისი
სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების ჩამონათვალი).
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ორსულთა სიფილისზე რუტინული ტესტირების ალოგარითმი

ორსულის პირველი ვიზიტი ანტენატალურ კლინიკაში

• ორსულის ინფორმირება და
სიფილისზე გამოკვლევის შეთავაზება

•

თანხმობა სიფილისის გამოკვლევაზე

უარი სიფილისის გამოკვლევაზე

გინეკოლოგი განიხილავს უარის
მიზეზს/ბარიერს და აძლევს
რეკომენდაციას გამოკვლევაზე

სკრინინგი სიფილისზე

სკრინინგული ტესტირების შედეგი -

სკრინინგული ტესტირების შედეგი

დადებითი

- უარყოფითი

№IV-100/ა ფორმასთან ერთად ორსული

გინეკოლოგი აცნობებს ორსულს უარყოფით

იგზავნება კონფირმაციისათვის
სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში

შედეგს და აწვდის ინფორმაციას
სიფილისის პროფილაქტიკაზე

სიფილისზე კონფირმაციული კვლევა *

უარყოფითი შედეგი - ორსული არ არის

დადებითი შედეგი - ორსული

ინფიცირებული. დერმატო-ვენეროლოგი

ინფიცირებულია

შედეგს აცნობებს ორსულს და აწვდის
ინფორმაციას სიფილისის პროფილაქტიკაზე

ორსული ერთვება სიფილისზე
მკურნალობისა და მოვლის სერვისებში.
მკურნალობის დამთავრების შემდეგ
ხდება რეფერირება №IV-100/ა ფორმით

გინეკოლოგს კონფირმაციის შედეგი ეცნობება ფორმა
№IV-100/ა-საშუალებით

ანტენატალურ კლინიკაში
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*

აღსანიშნავია, რომ სიფილისზე კონფირმაცია ყოველთვის არ გულისხმობს
დამადასტურებელი ტესტირების ჩატარებას. დიაგნოზის კონფირმაცია შეიძლება მოხდეს
კლინიკური სურათის და/ან სქესობრივი პარტნიორის გამოკვლევით.

14. აივ ინფიცირებული ორსულის მენეჯმენტი აივ/შიდსის პროვაიდერ
დაწესებულებაში არვ მკურნალობის დაწყებამდე
არვ მკურნალობის დაუყონებლივ დაწყებამდე, აივ

ინფიცირებული

ორსულის

პირველადი შეფასების მიზანია განისაზღვროს აივ დაავადების სტატუსი, რათა
დაიგეგმოს შემდგომი

კლინიკური

მენეჯმენტი,

განისაზღვროს

არასამედიცინო

სერვისების საჭიროება და რეფერალი.

პაციენტის პირველადი შეფასებისას:


დაადგინეთ ინფიცირების დრო, თუ ეს შესაძლებელია;

 შეაგროვეთ პირადი, ოჯახური და სამედიცინო ისტორია;
 გამოიკვლიეთ ფიზიკალურად;
 ჩაატარეთ ლაბორატორიული და სხვა გამოკვლევები;
 ჩაატარეთ სპეციალისტთა გამოკვლევები, საჭიროების შემთხვევაში;
 განსაზღვრეთ კლინიკური და იმუნოლოგიური სტადია.

პირადი, ოჯახური და სამედიცინო ისტორია
პაციენტის პირველადი შეფასების დროს საჭირო სამედიცინო ისტორიის მონაცემები –
ზოგადი ინფორმაცია:



შეფასების თარიღი;

 პაციენტის სახელი, გვარი;


პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;

 დაბადების თარიღი;
 მოქალაქეობა.
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აივ-ზე ტესტირებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია:
 პირველი აივ დადებითი ტესტირების თარიღი;
 მიზეზი, თუ რატომ ჩატარდა ტესტირება;
 ბოლო აივ უარყოფითი ტესტი, თუ იგი ცნობილია.
აივ ექსპოზიციის რისკი და გადაცემის კატეგორია (თუ ცნობილია):
 ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება;
 დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები;
 სისხლის ან სისხლის პროდუქტების გადასხმა;
 ორგანოს და ქსოვილების ტრანსპლანტაცია;
 დედიდან ბავშვზე გადაცემა;
 პროფესიული ექსპოზიცია (აღწერეთ);
 უცნობი;
 სქესობრივი პარტნიორის (პარტნიორების) აივ და არვ სტატუსი (თუ ცნობილია);
 სქესობრივი პარტნიორის (პარტნიორების) რისკის ფაქტორები (თუ ცნობილია).
აივ ინფიცირების სავარაუდო ქვეყანა და წელი
აივ მკურნალობისა და მზრუნველობის ისტორია - თუ რელევანტურია:
 აივ-თან დაკავშირებული მანამდე ჩატარებული მკურნალობისა და მოვლის
დრო და ადგილი;
 არვ მედიკამენტების რეჟიმები, ყველა არვ რეჟიმის ცვლილებების მითითებით
(რეჟიმის შეცვლის შემთხვევაში) და შეცვლის მიზეზი;
 გამოვლენილი გვერდითი მოვლენები (თუ გამოვლინდა);
 მკურნალობის რეჟიმის დაცვა და არვ მედიკამენტების შესაძლო შეწყვეტა;
 ლაბორატორიული მონაცემები: CD4 უჯრედების აბსოლუტური რიცხვი, ვირუსული
დატვირთვა, ღვიძლის ფუნქციური მაჩვენებლების, თირკმლის ფუნქციის შეფასება
(შრატის კრეატინინის და, შესაბამისად, გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარის
[eGFR]

და

პროტეინურიის

განსაზღვრა),
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ჰემოგლობინი,

ლეიკოციტები,

თრომბოციტები

და

ნეიტროფილების

რაოდენობა

ქრონოლოგიური

თანმიმდევრობით);
 წინა რეზისტენტობის ტესტების შედეგები.
აივ ასოცირებული დაავადებები და მდგომარეობები:
 ტუბერკულოზი (მიმდინარე აქტიური ინფექციის ან წარსულში არსებული
დაავადების ისტორია);
 ფილტვების სხვა ინფექციები;
 ინვაზიური ვირუსული, ბაქტერიული, პროტოზოული ან სოკოვანი ინფექციები;
 გადატანილი ან მიმდინარე ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტები A, B და C (HAV,
HBV, HCV);


სიმსივნეები (ამჟამად აქტიური დაავადება ან წარსულში არსებული დაავადების
ისტორია);



ანალური, ასოს ან ვაგინალური კონდილომები.

სხვა დაავადებები და მდგომარეობები:
 ჰოსპიტალიზაცია;
 ქირურგიული ჩარევები;
 თირკმლის ან ღვიძლის დაავადებები;
 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (დეპრესია, დემენცია, მანიაკალურ დეპრესია და ა.შ.);
 ენდოკრინული დარღვევები;
 სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, მათ შორის, მარტივი ჰერპესი, სიფილისი,
გონორეა, ქლამიდია);


ვაქცინაცია (გრიპის, S. pneumoniae);

 ალერგია, მათ შორის, მედიკამენტოზური (სულფონამიდები, პენიცილინი);
 სხეულის ცვლილებები.

49

ოჯახური სამედიცინო ისტორია (დიაბეტი, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები,
თირკმლის ქრონიკული დაავადება, სიმსივნეები, ტუბერკულოზი და ა.შ.);
გულ-სისხლძარღვთა

დაავადებები

და

მისი

რისკ

ფაქტორები

(მოწევა,

არტერიული ჰიპერტენზია, დიაბეტი და ა.შ.);
ტუბერკულოზით
კონტაქტები

ექსპოზიცია

(პერსონალური

ტუბერკულოზით

და

ინფიცირებულთან;

საყოფაცხოვრებო

ადრე

ჩატარებული

ტუბერკულინის კანის ტესტის შედეგი ან IGRA შედეგები);
მოგზაურობა ენდემურ რეგიონებში – პროტოზოა (ლეიშმანიოზი, Chagas
დაავადება) ან მიკოზები (ჰისტოპლაზმოზი, კოქციდიომიკოზი);
მიმდინარე

მკურნალობა,

მათ

შორის,

არვ

მკურნალობა,

ოპიოიდებით

ჩანაცვლებითი თერაპია (OST), თანმხლები დაავადებების პრევენცია ან
მკურნალობა და ა.შ.
ვაქცინაციის ისტორია
მავნე ნივთიერებათა გამოყენება:
 წარსულში ან ამჟამად, გამოყენებული ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება;
 ნარკოტიკის ტიპი (ჰეროინი, კოკაინი, მეთამფეტამინი);
 მოხმარების მეთოდი (ინტრავენური, მოწევა და ა.შ.);


ალკოჰოლის

მოხმარება

(წარსულში

ჭარბი

მოხმარება

და

გასულ

კვირას

მოხმარებული რაოდენობა).
რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობა:
 ინფორმაცია გასული და მიმდინარე ორსულობის შესახებ;
 სქესობრივი პრაქტიკა.
სოციალური ისტორია
 ოჯახური მდგომარეობა (მეუღლეები/ოჯახის წევრები, შვილები, პარტნიორები და
ა.შ.);
 სამუშაო ადგილი;
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 სოციალური პირობები;
 მხარდამჭერი ქსელები (სოციალური და სამედიცინო დაზღვევა, საზოგადოებრივი
ჯგუფების ადამიანები, რომლებმაც იციან პაციენტის აივ სტატუსი და ა.შ. ).

ფიზიკალური გამოკვლევა
ზოგადი შეფასება:
 პირველადი ფიზიკალური გამოკვლევა ზოგადი შეფასება: სიმაღლე, ამჟამინდელი
და ჩვეული წონა;
 სხეულის მორფოლოგია (მაგ: ლიპოდისტროფია);
 სხეულის მასის ინდექსი (BMI).
სასიცოცხლო მაჩვენებლები:
 არტერიული წნევა;
 ტემპერატურა;
 პულსი;
 სუნთქვის სიხშირე.
ლიმფური კვანძები (ლოკალიზაცია ჰიპერპლაზიის შემთხვევაში)


კანი (მთელი სხეულის ინსპექცია), კერძოდ:

აქტიური ან გადატანილი ჰერპეს

ზოსტერი;


კაპოშის სარკომა (დაზიანებათა რაოდენობა, დაზიანების ელემენტი, ლიმფური

სისტემის ჩართვა);
 სებორეული დერმატიტი;
 ინექციის ადგილები ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებლებში.
თვალები:
 მხედველობის დაქვეითება;
 თვალის კუნთების პარეზი.
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ცხვირ-ხახა:
 დაზიანებები პირის ღრუში და დენტალური სტატუსი;
 პირის ღრუს კანდიდოზი;
 პირის ღრუს თმოვანი ლეიკოპლაკია;
 პირველადი სიფილისი.
გულმკერდი და ფილტვები:
 ნიშნები და სიმპტომები (სუნთქვის სიხშირე, გულმკერდის ფართობი, პერკუსია,
 აუსკულტაცია, ხველა, ქოშინი); გულმკერდის ფორმა;
 კამეჩის კუზი (Buffalo hump).
ძუძუს გამოკვლევა (აივ ინფიცირებულ ქალებში სიმსივნის გამოვლენისთვის).
მუცლის შეფასება :
 ფორმა;
 ღვიძლისა და ელენთის კონსისტენცია, ზომა და ფორმა;
 სხვა პალპირებადი ჰიპერტროფია;
 ნაწლავთა პერისტალტიკა;
 დაჭიმულობა;
 რიგიდობა;
 ასციტი.
გენიტალური და ანალური უბნების გამოკვლევა:
 მარტივი ჰერპესის ვირუსით ინფიცირება;
 სიფილისი;
 ადამიანის პაპილომა ვირუსი (HPV), (წვეტიანი კონდილომები, საშვილოსნოს ყელის
ან ანალური კიბო), სხვა სგგი.
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ფეხები

(სახსრების მოძრაობა, ვენური უკმარისობა, არტერიული უკმარისობა,

ლიპოატროფია).
ნევროლოგიური სტატუსი (კოგნიტიური ფუნქცია, პარეზები, ნეიროპათიის ნიშნები).
მენტალური სტატუსი (ცნობიერება, დასმულ შეკითხვებზე შესაბამისი პასუხები,
იმედგაცრუება, დაყოვნებული პასუხები).

ლაბორატორიული და სხვა გამოკვლევები
ჩაატარეთ

ლაბორატორიული

საჭიროებისამებრ

ჩატარდეს

კვლევები
დამატებითი

სტანდარტული
ტესტები

და

პაკეტის
სხვა

მიხედვით.

სპეციალისტების

კონსულტაცია.
აივ/შიდსთან დაკავშირებული გამოკვლევები:


CD4

უჯრედების

გამოკვლევა

(აბსოლუტური

რიცხვი

და

პროცენტი)

იმუნოდეფიციტის სიმძიმის შესაფასებლად;
 აივ რნმ რაოდენობის განსაზღვრა (ასლი/მლ) პლაზმაში (ვირუსული დატვირთვა),
რაც ასახავს ორგანიზმში აივ რეპლიკაციის დონეს.
ზოგადი ლაბორატორიული გამოკლვევები
 სისხლის საერთო ანალიზი;
 ღვიძლის ფუნქციები

– ალტ, ასტ, ტუტე ფოსფატაზა, (ფერმენტების მაღალი

აქტივობა მიუთითებს ღვიძლის დაავადებაზე, თუმცა ქრონიკულმა HCV ინფექციამ,
შესაძლოა,

გამოიწვიოს

ღვიძლის

მძიმე

დაავადება

აღნიშნული

ფერმენტების

ცვლილების გარეშეც);
 ბილირუბინი - შესაძლოა მომატებული იყოს მიმდინარე ღვიძლის დაავადებების
დროს;

ზოგიერთ

ანტირეტროვირუსულ

მედიკამენტს

შეუძლია,

გამოიწვიოს

ბილირუბინის მომატება (ATV/r), თუმცა ეს უკანასკნელი არ ნიშნავს ღვიძლის
დაზიანებას;
 თირკმლის ფუნქცია – შრატის კრეატინინი; გამოითვალეთ გლომერულური
ფილტრაციის

სიჩქარე

(გფს)

(http://www.cphiv.dk/TOOLS/tabid/282/Default.aspx);

შეაფასეთ პროტეინურია;

53

 ლაქტატდეჰიდროგენაზა (LDH) – უჯრედების დაზიანება/აღდგენა მომატებულია
ლიმფომების, რიგი ფილტვის დაავადებების, მიოკარდიუმის ინფარქტის, კუნთების
დაზიანების და ა.შ. დროს;
 გლუკოზა – თუ ნორმის ზედა ზღვარზე მაღალია, გადამოწმდეს უზმოზე აღებულ
ნიმუშში;
 ამილაზა – პანკრეატიტის გამოსავლენად; შესაძლებელია ნორმის ფარგლებში იყოს
ქრონიკული პანკრეატიტის დროს;
 ვიტამინი D;
 კალციუმი;
 ორსულობის ტესტი (თუ აუცილებლად თვლის მიმდინარე ორსულობის ფაქტის
გადამოწმებას).
გამოკვლევები ინფექციური დაავადებების გამოსავლენად
რუტინული გამოკვლევები:


ტუბერკულოზზე სკრინინგი. კლინიკური ალგორითმის შესაბამისად აივ

ინფიცირებული პაციენტების ტუბერკულოზზე სკრინინგი ხდება ოთხი სიმპტომის
(ხველა, ცხელება, წონაში კლება და ღამის ოფლიანობა) მიხედვით. აქტიურ
ტუბერკულოზზე ეჭვის მიტანის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ნახველის,
ლიქვორის,

ლიმფური

კვანძის

და

სხვა

ქსოვილების

გამოკვლევას

სწრაფი

მოლეკულური მეთოდით (Xpert MTB/RIF). აქტიური ტუბერკულოზის გამორიცხვის
შემთვევაში შესაძლებელია, ჩატარდეს გამოკვლევა ლატენტურ ტუბერკულოზზე
ინტერფერონ გამას გამოთავისუფლების ტესტის (IGRA) ან ტუბერკულინის კანის
სინჯის გამოყენებით;
 სეროლოგიური კვლევა A, B და C ჰეპატიტის ვირუსებზე (HAV, HBV და HCV),
კერძოდ, განისაზღვროს:
– HAV ანტისხეულები;
–

B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (HbsAg) და HBs ანტისხეულები.
თუ HbsAg დადებითია, ჩატარდეს HDV სკრინინგი და განისაზღვროს HBVდნმ
პჯრ მეთოდით. იმ შემთხვევაში თუ ეს მეთოდი არ არის შესაძლებელი, მაშინ
განისაზღვროს – HBeAg;
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– HCV ანტისხეულები (თუ დადებითია, განისაზღვროს HCV რნმ პჯრ მეთოდით,
თუ შესაძლებელია). ასევე, HCV რნმ პჯრ მეთოდი შეიძლება, გამოვიყენოთ იმ
შემთხვევაში, როცა საეჭვოა მწვავე C ჰეპატიტის არსებობა;
 ტოქსოპლაზმოზზე - TOXO Ig G სეროლოგიური ტესტი თუ უარყოფითია, ჩატარდეს
კონსულტირება ინფექციის თავიდან ასაცილებლად, თუ დადებითია და აღინიშნება
ცნს ინფექციის ნიშნები, ივარაუდეთ ტოქსოპლაზმური ენცეფალიტი;
 ციტომეგალოვირუსზე - ცმვ - CMV IgG სეროლოგიური ტესტი თუ უარყოფითია,
ჩატარდეს კონსულტირება ინფექციის თავიდან ასაცილებლად, თუ დადებითია და
CD4 უჯრედების რიცხვი დაბალია, განიხილეთ CMV რეტინიტი ან გასტროენტერიტი;
 წითელას, წითურასა და ჩუტყვავილაზე საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულები
ვაქცინაციის საჭიროების შესაფასებლად;
 პაპ ნაცხი (Pap smear) წელიწადში ერთხელ, ასევე, ყოველწლიური კონტროლი
ანალურ კიბოზე ანალური სექსის მქონე პირებში;
 ლეიშმანიის საწინააღდეგო ანტისხეულების და/ან დნმ განსაზღვრაზე;


კრიპტოკოკის ანტიგენზე, თუ CD4 უჯრედების რაოდენობა < 100/მმ3 დადებითი

პასუხის

შემთხვევაში

კრიპტოკოკის

ანტიგენი

განისაზღვროს

თავზურგტვინის

სითხეში.
სხვა გამოკვლევები:
 ქოლესტერინი – საერთო, მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდები (HDL), დაბალი
სიმკვრივის ლიპოპროტეიდები (LDL), ტრიგლიცერიდები (TG). თუ ნორმის ზედა
ზღვარია, ჩაატარეთ უზმოდ. მომატებული დონე შესაძლოა იყოს თანდაყოლილი,
დაკავშირებული

კვებასთან,

ჭარბ

წონასთან

(დაბალი

HDL-C

და

მაღალი

ტრიგლიცერიდები (TG), ასევე, გამოწვეული მედიკამენტებით. გამოითვალეთ გულსისხლძარღვთა დაავადების განვითარების 10 წლიანი რისკი შემდეგი ფორმულით:
http://www.hivpv.org/Home/Tools/tabid/91/ctl/ExamView/mid/500/eid/0/lid/0/Default.as px
 აივ გენეტიკური რეზისტენტობის ტესტი, თუ პაციენტი ორსულობამდე ომყოფებოდა
არვ თერაპიაზე და სახეზეა ვირუსული უშედეგობა;
 HLA B * 5701, თუ განიხილება მკურნალობაში აბაკავირის გამოყენება;
 გულმკერდის რენტგენოგრაფია;
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 ფუნდოსკოპიური გამოკვლევა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ დაბალია CD4
უჯრედების რიცხვი;
 არითმია QT ინტერვალის გახანგრძლივებით (მეთადონი) და PR ეკგ

დეპრესია

(გიდ), გადატანილიინტერვალის გახანგრძლივებით, QT მიოკარდიუმის ინფარქტის
ნიშნები. კარდიოლოგიური სიმპტომების აღმოცენებისას განახორციელეთ შესაბამისი
რეფერალი.
 სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების ნიშნების მქონე პირებში: ვაგინალური,
შარდის და ანალური ანალიზები სავარაუდო გამომწვევებზე.
სპეციალისტთა კონსულტაციები საჭიროების შემთხვევაში:
 ჰეპატოლოგი
ინფიცირებისას;

– ღვიძლის დისფუნქცია HCV ან HBV ინფექციებით კო-

 ნევროლოგი – ცნს დაავადებებებზე ან პერიფერიულ პოლინეიროპათიაზე ეჭვის
დროს;
 ფსიქიატრი – ფსიქიკური აშლილობების შემთხვევაში;
 ოფთალმოლოგი – მხედველობის დაქვეითებისას (ბადურის დათვალიერება);
 ენდოსკოპისტი და ბრონქოსკოპისტი – (გასტროინტესტინალური ტრაქტისა და
ფილტვების დაავადებების შემთხვევაში);
 მეან-გინეკოლოგი;
 ენდოკრინოლოგი (დიაბეტის, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების და ა.შ. დროს);
 კარდიოლოგი (გულის იშემიურ დაავადებაზე ეჭვის დროს);
 ნეფროლოგი – თუ გლომერულური
განსაკუთრებით, თუ სახეზეა პროტეინურია;

ფილტრაციის

სიჩქარე

<60

 პროქტოლოგი – ანალური კონდილომებისა და/ან კარცინომის გამოსავლენად;
 ონკოლოგი და ჰემატოლოგი – ავთვისებიან სიმსივნეებზე ეჭვის დროს.
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მლ/წმ,

15. აივ დადებითი სტატუსით ცხოვრებასთან დაკავშირებული
საკითხები
აივ ინფიცირებული ორსულის კონსულტირება უნდა დაიწყოს მისი სოციალური და
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებით, რაც მკურნალობის პროცესში შემდგომი
ურთიერთობების ჩამოყალიბების წინაპირობაა. ესენია:
 პარტნიორობის სტატუსი და ხარისხი;
 დასაქმება, სამუშაოს ტიპი და სამუშაო პირობები;
 ადამიანები, რომლებიც ინფორმირებულნი არიან, ან უნდა ეცნობოთ აივ სტატუსის
შესახებ;
 ადამიანები, რომლებთანაც ჯანდაცვის მუშაკებს შესაძლებლობა აქვთ, განიხილონ
პაციენტის ჯანმრთელობის საკითხები;
 ოჯახური ურთიერთობები;
 ცხოვრებისეული ზნე-ჩვეულებები და ნარკოტიკისა და მედიკამენტისადმი
დამოკიდებულება, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მკურნალობაზე.
აივ

ინფიცირებული

მუშაკებმა

ორსულის

(ინფექციური

ჯანმრთელობაზე

სნეულებების

ეპიდემიოლოგი)

კონსულტაციაზე

ორსულობასთან

დაკავშირებული

უნდა

პასუხისმგებელმა

სპეციალისტი,
განიხილონ

საკითხები

აივ

უშუალოდ

ჯანდაცვის

მეან–გინეკოლოგი,
ინფექციასთან

და

პაციენტთან

და

უზრუნველყონ, რომ მიწოდებული ინფორმაცია პაციენტის მიერ სწორად იყოს
გაგებული.
ძირითადი საკითხები:


უნდა განიმარტოს აივ გადაცემის რისკის შემცირების საკითხები, უსაფრთხო
სქესობრივი

კავშირებისა

და

უსაფრთხო

ინტრავენურ

მანიპულაციებთან

დაკავშირებული თემები;


მნიშვნელოვანია აივ სტატუსის გამჟღავნების საკითხის განხილვა ორსულის
სქესობრივ პარტნიორთან, მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან როგორც
ფსიქოლოგიური, ასევე, მკურნალობის მხარდაჭერის მიზნით. ყურადღება უნდა
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გამახვილდეს აივ გადაცემის პრევენციასა და სქესობრივ პარტნიორის/ების აივ
სტატუსის გამოკვლევის შესაძლებლობაზე;


აივ სტატუსის გამჟღავნება სხვა პირებზე აივ ინფიცირებულის გადასაწყვეტია;



ჯანდაცვის

პროვაიდერმა

ინფიცირებულთა

მიმართ

შეძლებისდაგვარად
განხორციელებული

უნდა

უზრუნველყოს

ნებისმიერი

აივ

უარყოფითი

დამოკიდებულების (სტიგმატიზაცია, დისკრიმინაცია) მინიმუმამდე შემცირება;


მკურნალობის

ჩატარების

შესაძლებლობა,

სარგებელი,

მედიკამენტების

ხანგრძლივი გამოყენების და მიღების რეჟიმის დაცვის აუცილებლობის
საკითხები;


ოპორტუნისტული ინფექციების განვითარების შემთხვევაში შესაძლო ნიშნებისა
და სიმპტომების განმარტება და საკონტაქტო პირის განსაზღვრა კონსულტაციის
ჩატარების მიზნით;



ხაზი უნდა გაესვას უკანონო მედიკამენტების (ნარკოტიკების) მოხმარების
შეწყვეტის მნიშვნელობას. თუ აივ ინფიცირებულ პაციენტი ვერ ახერხებს ან არ
სურს მათი მიღების შეწყვეტა, განხილულ უნდა იქნეს ზიანის შემცირების
ღონისძიებები, მათ შორის ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამაში ჩართვა;



არასწორი ცხოვრების წესი ზოგჯერ ასოცირდება არვ მედიკამენტების ცუდ
დამყოლობასთან. აქედან გამომდინარე, სამედიცინო პერსონალის ამოცანაა,
უზრუნველყოს არვ თერაპიაზე დამყოლობას შემაფერხებელი ნებისმიერი
უარყოფითი ფაქტორის მინიმუმამდე შემცირება;



განხილული უნდა იყოს სხვადასხვა დაავადებების, მათ შორის სქესობრივი
გზით გადამდები ინფექციებისა და ჰეპატიტების გამომწვევი ვირუსებით
ინფიცირების რისკის შემცირების საკითხები;



სოციალური პირობების შეფასების საფუძველზე უნდა მოხდეს ჯანსაღი
ცხოვრების, ძილის, კვების რეჟიმის და ფიზიკური აქტივობის პროპაგანდა.
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არვ თერაპიის დაწყების წინ განხილულ უნდა იქნეს შემდეგი საკითხები:
 მკურნალობის რეჟიმის დაცვის აუცილებლობა;
 არვ მედიკამენტების გვერდითი მოვლენები და მათი ურთიერთქმედება;


პაციენტის

პასუხისმგებლობა

(ექიმთან

დაგეგმილ

ვიზიტზე

მოსვლა,

მედიკამენტების უწყვეტად მიღების ვალდებულება და ა.შ.);
 აივ ინფიცირებულები ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ სხვა სამართლებრივი
ვალდებულებების თაობაზე („აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ“ საქართველოის კანონის
მიხედვით);
 ასევე, აივ ინფიცირებულები ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ ვაქცინაციის რისკების
შესახებ, მათ შორის, მოგზაურობასთან და პროფესიულ რისკებთან დაკავშირებით.
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16. ოპორტუნისტული და სხვა ინფექციების პრევენცია აივ
ინფიცირებულ ორსულებში


ტუბერკულოზის პრევენცია

ტუბერკულოზის

მაღალი

გავრცელების

ქვეყნებში

მნიშვნელოვანია

აივ

ინფიცირებულებში აქტიური ტუბერკულოზის პრევენცია. კლინიკური ალგორითმის
შესაბამისად, აივ ინფიცირებულ პაციენტებში აქტიური ტუბერკულოზის გამორიცხვის
შემთხვევაში

აუცილებელია,

დავიწყოთ

იზონიაზიდით

პროფილაქტიკური

მკურნალობა (ძლიერი რეკომენდაცია, ზომიერი ხარისხის მტკიცებულება). აივ
ინფიცირებულ

ორსულში

ტუბერკულოზის

ქიმიოპროფილაქტიკის

დანიშვნის

სარგებელი უნდა შეფასდეს ფთიზიატრის მიერ ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში.


ვირუსული ჰეპატიტების პრევენცია

რადგან აივ/შიდსით ავადმყოფებში ხშირია B და C ჰეპატიტის ვირუსებით კოინფექცია,
მნიშვნელოვანია ამ დაავადებების პრევენცია. სეროლოგიული შედეგების მიხედვით
მოწოდებულია HAV და/ან HBV ვაქცინაცია. თუ anti-HAV უარყოფითია, ჩატარდეს A
ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. თუ HBsAg და anti HBs უარყოფითია, ჩატარდეს
B ჰეპატიტის ვაქცინაცია. B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე პასუხი
დამოკიდებულია CD4 უჯრედების აბსოლუტურ რიცხვსა და აივ რნმ-ის როდენობაზე.
აივ ინფიცირებულ ორსულში სასურველია ჰეპატიტების ვაქცინოპროფილაქტიკის
გადადება, თუ არ არის ინფიცირების რაიმე განსაკუთრებული რისკი. დიდი
მნიშვნელობა აქვს ორსულის სეროლოგიური სტატუსის გარკვევის შემდეგ მასთან
საგანმანათლებლო საუბარს.


გრიპის და სხვა რესპირატორული ინფექციების პრევენცია

ყოველწლიურად უნდა ჩატარდეს სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.
ორსულობა არ წარმოადგენს უკუჩვენებას გრიპზე ვაქცინაციისთვის, პირიქით, აივ
ინფიცირებული ორსული პირდაპირი რისკ–ჯგუფია და ექვემდებარება გრიპის
ვაქცინოპრფილაქტიკას გვიან შემოდგომაზე.


ოპორტუნისტული ინფექციების პრევენცია
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ყველა აივ ინფიცირებულ ორსულს, რომლის CD4 უჯრედების აბსოლუტური რიცხვი
< 200/მმ3, უნდა ჩაუტარდეს Pneumocystis jirovecii-ით გამოწვეული პნევმოცისტური
პნევმონიისა

(PCP)

და

Toxoplasma

gondii-ით

გამოწვეული

ტოქსოპლაზმოზის

საწინააღმდეგო ქიმიოპროფილაქტიკა. ქიმიოპროფილაქტიკა უნდა გაგრძელდეს სანამ
არვ მკურნალობის ფონზე CD4 ლიმფოციტების რიცხვი 3 თვის ინტერვალით
ჩატარებულ ლაბორატორიულ გამოკვლევებში არ გახდება 200 უჯრედი/მმ³-ზე მეტი.
ყველა აივ ინფიცირებულ ორსულს, რომლის CD4 უჯრედების აბსოლუტური რიცხვი
<50/მმ3,

უნდა

ჩაუტარდეს

ატიპიური

მიკობაქტერიის

საწინააღმდეგო

ქიმიო

პროფილაქტიკა. ქიმიოპროფილაქტიკა უნდა გაგრძელდეს სანამ არვ მკურნალობის
ფონზე

CD4

ლიმფოციტების

რიცხვი

3

თვის

ინტერვალით

ჩატარებულ

ლაბორატორიულ გამოკვლევებში არ გახდება 100 უჯრედი/მმ³-ზე მეტი.

17. პირველი რიგის არვ თერაპია აივ ინფიცირებულ ორსულებში
რეკომენდაცია:


ორსულ ქალებში არვ თერაპია უნდა დაიწყოს CD4 უჯრედების ნებისმიერ
მაჩვენებელზე.

აივ პოზიტიური ორსულის არვ მკურნალობის მიზანია აივ რნმ სუპრესია სულ მცირე
მესამე ტრიმესტრისთვის და სპეციფიკურად მშობიარობის მომენტისთვის. მსგავს
შეთხვევაში აივ გადაცემის რისკი დედიდან ბავშვზე ვერტიკალური გზით შეადგენს 0დან <0.5% მდე.

პირველი რიგის არვ მკურნალობის რეჟიმები ორსულ/მეძუძურ ქალებში
რეკომენდაციები:
1. პირველი

რიგის

არვ

მკურნალობის

რეჟიმი

ორსულ

ქალებში

პირველ

ტრიმესტრში უნდა შეიცავდეს 2 ნუკლეოზიდ/ნუკლეოტიდის ანალოგის რევერს
ტრანსკრიფტაზას ინჰიბიტორს (ნრტი ანუ NRTI) და 1 არა-ნუკლეოზიდის
ანალოგის

რევერს

ტრანსკრიპტაზას

ეფავირენზი (EFV):
o TDF/FTC (3TC)+EFV 600 mg;
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ინჰიბიტორს

(ანრტი

ანუ

NNRTI)-

2. ალტერნატიული

არვ

მკურნალობის

რეჟიმი

ორსულ

ქალებში

პირველ

ტრიმესტრში უნდა შეიცავდეს 2 ნუკლეოზიდ/ნუკლეოტიდის ანალოგის რევერს
ტრანსკრიფტაზას ინჰიბიტორს (ნრტი ანუ NRTI) და 1 არა-ნუკლეოზიდის
ანალოგის
ნევირაპინი

რევერს

ტრანსკრიპტაზას

(NVP)

ინტეგრაზას

ინჰიბიტორს

ინჰიბიტორს

(ანრტი

ანუ

რალტეგრავირს

NNRTI-

(RAL)

ან

ბუსტირებულ პროტეაზას ინჰიბიტორს (PI) :
o TDF/FTC (3TC)+EFV 400 mg
o TDF/FTC (3TC)+NVP
o ZDV/3TC+ NVP
o

ABC/3TC+ EFV 400mg/600 mg

o ZDV/3TC+ EFV 400mg/600 mg
o TDF/FTC (3TC)+ATV/r
o TDF/FTC (3TC)+RAL
o ABC/3TC+ATV/r
o ABC/3TC+RAL
o ZDV/3TC +ATV/r
o ZDV/3TC+RAL;
3. პირველი

რიგის

არვ

მკურნალობის

რეჟიმი

ორსულ

ქალებში

მეორე

ტრიმესტრში უნდა შეიცავდეს 2 ნუკლეოზიდ/ნუკლეოტიდის ანალოგის რევერს
ტრანსკრიფტაზას ინჰიბიტორს (ნრტი ანუ NRTI) და 1 არა-ნუკლეოზიდის
ანალოგის რევერს ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორს (ანრტი ანუ NNRTI) :



TDF/FTC (3TC)+EFV 600 mg
ABC/3TC+EFV 600 mg;

პირველი

რიგის

არვ

მკურნალობის

რეჟიმი

ორსულ

ქალებში

მეორე

ტრიმესტრში უნდა შეიცავდეს 2 ნუკლეოზიდ/ნუკლეოტიდის ანალოგის რევერს
ტრანსკრიფტაზას ინჰიბიტორს (ნრტი ანუ NRTI) და 1 ინტეგრაზას ინჰიბიტორს
(INSTI)- რალტეგრავირი (RAL), დოლუტეგრავირი (DTG) :



TDF/FTC (3TC)+DTG
ABC/3TC+ DTG;

4. ალტერნატიული

არვ

მკურნალობის

რეჟიმი

ორსულ

ქალებში

მეორე

ტრიმესტრში უნდა შეიცავდეს 2 ნუკლეოზიდ/ნუკლეოტიდის ანალოგის რევერს
ტრანსკრიფტაზას ინჰიბიტორს (ნრტი ანუ NRTI) და ბუსტირებულ პროტეაზას
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ინჰიბიტორს (PI), პროტეაზას ინჰიბიტორებიდან უპირატესია ბუსტირებული
ატაზანავირი :





TDF/FTC (3TC)+EFV 400 mg



TDF/FTC (3TC)+NVP



ZDV/3TC+ NVP



ABC/3TC+ EFV 400mg



ZDV/3TC+ EFV 400mg/600 mg



TDF/FTC (3TC)+ATV/r



TDF/FTC (3TC)+RAL



ABC/3TC+ATV/r



ABC/3TC+RAL



ZDV/3TC +ATV/r



ZDV/3TC+RAL;

თუ

ქალი

ფეხმძიმობამდე

იღებდა

ბუსტირებულ

დარუნავირს,

რეკომენდებულია გაგრძელდეს ორსულობის პერიოდშიც;


თუ ორსული ფეხმძიმობამდე იღებდა დოლუტეგრავირს, მედიკამენტი პირველ
ტრიმესტრში უნდა შეიცვალოს;



არვ თერაპიის ინიცირებისას აბაკავირის (ABC) დანიშვნამდე უნდა ჩატარდეს
ჰიპერსენსიტიურობის ტესტი გამოკვლევა HLA B*570-ზე;



თუ აივ ინფიცირებული ქალი დაორსულებისას არის ნევირაპინის შემცველ არვ
მკურნალობის რეჟიმზე, შეიძლება მისი გაგრძელება;



ორსულ ქალებში არვ თერაპიის დაწყებისას უნდა მოვერიდოთ ნევირაპინის
დანიშვნას.
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18. არვ თერაპია ორსულ ქალებში სხვადასხვა სცენარის დროს
სცენარები:
1. არვ თერაპიაზე მყოფი ქალი, რომელიც გეგმავს ორსულობას
მკურნალობის ტაქტიკა: გრძელდება არვ თერაპია, თუ არ შეიცავს იმ პრეპარატებს,
რომლებიც უკუნაჩვენებია ორსულობის დროს (ddI+d4T, სამმაგი ნრტი, DTGპირველ ტრიმესტრში).
2. არვ თერაპიაზე მყოფი ქალი, რომელიც დაორსულდა
მკურნალობის ტაქტიკა: გრძელდება არვ თერაპია, თუ არ შეიცავს იმ პრეპარატებს,
რომლებიც უკუნაჩვენებია ორსულობის დროს (ddI+d4T, სამმაგი ნრტი, DTGგაგრძელება/აღდგენა შესაძლებელია მეორე ტრომესტრიდან).
3. ორსული ქალი, რომელსაც არ დაუწყია არვ თერაპია
მკურნალობის ტაქტიკა: დაიწყოს არვ თერაპია რაც შეიძლება მალე.
4. ორსული ქალი, რომელსაც აივ ინფექცია დაუდგინდა ორსულობის მეორე ან
მესამე ტრიმესტრში
მკურნალობის ტაქტიკა: სასწრაფოდ დაიწყოს არვ თერაპია. სწრაფი ვირუსული
პასუხის მიღწევის მიზნით შესაძლებელია ინტეგრაზას ინჰიბიტორის (RAL, DTG)
დანიშვნა, რათა ვირუსული დატვირთვა იყოს არაგანსაზღვრადი მშობიარობის
მომენტრისთვის.
5. ორსული ქალი, რომელთანაც ორსულობის მე-3 ტრიმესტრში აივ ვირუსული
დატვირთვა არ არის არაგანსაზღვრადი
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მკურნალობის ტაქტიკა: ჩატარდეს რეზისტენტობის ტესტი, მოხდეს არვ რეჟიმის
ოპტიმიზაცია

ინტეგრაზას

ინჰიბიტორით

აივ

რაოდენობის

სწრაფი

შემცირებისთვის.


ორსულობისას უკუნაჩვენებია: ddI+d4T, სამმაგი ნრტი, ორსულობის პირველ
ტრიმესტრში -DTG;



მშობიარობისას ნევირაპინის ერთჯერადი დოზა არ არის რეკომენდებული;



მშობიარობა საკეისრო კვეთით გზით განიხილება დედასთან ერთად მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ ვირუსული დატვირთვა >50 ასლი/მლ ორსულობის 34-36
კვირაზე.

19. სიფილისით დაავადებულ ორსულთა მკურნალობა
სიფილისით დაავადებულ ორსულთა მკურნალობა ტარდება პენიცილინის ჯგუფის
პრეპერატებით სტადიის შესაბამისად, იგივე სქემით როგორც არაორსულ პირებში.
გამონაკლისია მხოლოდ სიფილისის ადრეული ფორმები, როდესაც რეკომენდებულია
ბენზატინ პენიცილინი 2.4 მლნ ერთ-ის დამატებითი ინექცია ერთი კვირის შემდეგ.
ორსულობის

მეორე

ნახევარში

ულტრასონოგრაფიამ

შეიძლება

გამოავლინოს

პლაცენტის ან ნაყოფის დაზიანება (ჰეპატომეგალია, ასციტი, შესქელებული პლაცენტა
და სხვა), მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს მკურნალობის გადადების მიზეზი. ამ შემთხვევაში
ხშირია

ახალშობილთა

პათოლოგიები,

თუმცა

დამატებითი

ღონისძიებები

არ

ტარდება.
ორსულის პენიცილინზე ალერგიის შემთხვევაში არ შეიძლება სამკურნალოდ
დოქსიციკლინის და ტეტრაციკლინის გამოყენება. ერითრომიცინით მკურნალობაც
არაეფექტურია. ამრიგად, ორსულის პენიცილინზე ალერგიის შემთხვევაში, არჩევის
პრეპარატებია - აზიტრომიცინი ან ცეფტრიაქსონი.

რეკომენდაციები:


სიფილისით დაავადებულ ორსულთა მკურნალობა ტარდება პენიცილინის
ჯგუფის

პრეპერატებით

სტადიის შესაბამისად,

იგივე

სქემით,

როგორც

არაორსულ პირებში;


სიფილისის
ბენზატინ

ადრეული

ფორმების

პენიცილინით

2.4.

დროს
მლნ

მკურნალობა

ერთეულის

ინტრამუსკულარული ინექცია (ი/მ) ერთი კვირის შემდეგ;
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რეკომენდებულია
დამატებითი



გვიანი ან უცნობი სტადიის სიფილისის დროს მკურნალობა ტარდება ბენზატინ
პენიცილინით 2.4. მლნ ერთეულის ი/მ ინექცია ერთი კვირის შუალედით, სულ
სამი ინექცია. შუალედი ინექციებს შორის არ უნდა აღემატებოდეს 14 დღეს;



ორსულობის მეორე ნახევარში ულტრასონოგრაფიით გამოვლენილი პლაცენტის
ან ნაყოფის დაზიანება (ჰეპატომეგალია, ასციტი, შესქელებული პლაცენტა და
სხვა) არ წარმოადგენს მკურნალობის გადადების მიზეზს;



სიფილისით გამოწვეული ახალშობილთა პათოლოგიების დროს დამატებითი
ღონისძიებები არ ტარდება;



სიფილისით დაავადებული ორსულის პენიცილინზე ალერგიის შემთხვევაში არ
შეიძლება სამკურნალოდ დოქსიციკლინის და ტეტრაციკლინის გამოყენება;



ორსულის

პენიცილინზე

წარმოადგენს

ალერგიის

შემთხვევაში

შერჩევის

პრეპარატებს

აზიტრომიცინი 2 გრამი პერორალურად ერთჯერადად ან

ცეფტრიაქსონი 1 გრამი ერთხელ დღეში იმტრამუსკულარულად 10-14 დღე.

20. რეკომენდაციები სამეანო ტაქტიკასთან დაკავშირებით
აივ ინფიცირებულ ორსულებში
გადაწყვეტილება მშობიარობის გზასთან დაკავშირებით იმ ქალებში, რომლებიც
იმყოფებიან კომბინირებულ ანტირეტროვირუსულ თერაპიაზე მიიღება
ვირუსული დატვირთვის შეფასების შემდეგ, ორსულობის 34-36 კვირაზე.

აივ

რეკომენდაციები მშობიარობის გზასთან დაკავშირებით:


ქალებს,

რომელთაც

ორსულობის

34-36

კვირაზე

ვირუსული დატვირთვა <50 აივ რნმ ასლი/მლ

აღენიშნებათ

აივ

და არ არსებობს რაიმე

სამეანო უკუჩვენება, ეძლევათ უფლება იმშობიარონ ბუნებრივი გზით;


თუ ორსულობის 36 კვირაზე პლაზმის ვირუსული დატვირთვა არის >50
ასლი/მლ განიხილება საკეისრო კვეთა მშობიარობის დაწყებამდე, ამავე
დროს მხედველობაში მიიღება ვირუსული დატვირთვის ტრეატორია
(ისტორია, ანამნეზი), მკურნალობის ხანგრძლივობა, სამეანო სტატუსი,
ქალის სურვილი;



იმ შემთხვევაში, როდესაც დაგეგმილი იყო ფიზიოლოგიური მშობიარობა
და მშობიარობა დაიწყო სპონტანურად, სამეანო ტაქტიკა გულისხმობს იმავე
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გაიდლაინით
ნეგატიური

ხელმძღვანელობას,
სტატუსის

რითაც

შემთხვევაში,

ვიხელმძღვანელებდით

სანაყოფო

გარსების

აივ

დარღვევის

ხანდაზმულობის მიუხედავად;


საკეისრო კვეთის შემდგომი (მეორე ორსულობის შემთხვევაში), ვაგინალური
მშობიარობა შეიძლება ქალს შევთავზოთ, თუ მისი ვირუსული დატვირთვა
არის <50 ასლი/მლ;



იმ შემთხვევაში თუ საკეისრო კვეთა კეთდება ვერტიკალური გადაცემის
პრევენციის მიზნით, საკეისრო კვეთა კეთდება გეგმიურად ორსულობის 3839 კვირაზე;



იმ შემთხვევაში, როცა საკეისრო კვეთა კეთდება სამეანო ჩვენებით, ხოლო
ვირუსული დატვირთვა <50 აივ რნმ ასლი/მლ, საკეისრო კვეთა კეთდება
გეგმიურად ორსულობის 39 კვირაზე.

რეკომენდაციები

სანაყოფო

გარსების

სპონტანური

დარღვევის

დროს

აივ

ინფიცირებულ ორსულებში:


იმ შემთხვევაში თუ გარსების მთლიანობა მშობიარობის დაწყებამდე
დაირღვა დრომდე მიტანილი ორსულობის დროს, მშობიარობა უნდა
დამთავრდეს 24 საათის განმავლობაში;



თუ ქალის ვირუსული დატვირთვა არის <50 ასლი/მლ, ნაჩვენებია
დაუყოვნებელი ინდუქცია და მშობიარობა წყლების დაღვრიდან 24
საათის განმავლობაში;



იმ შემთხვევაში, როდესაც სახეზეა სანაყოფო გარსების არადროული
დარღვევა

და

ვირუსული

რეკომენდებულია

დატვირთვა

დაუყოვნებელი

არის

საკეირო

>50
კვეთა.

ასლი/მლ,
უნდა

გავითვალისწინით ფაქტობრივი ვირუსული დატვირთვა, ვირუსული
დატვირთვის

ისტორია,

მკურნალობის

ფაქტორები და ქალის სურვილი;
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ხანგრძლივობა,

სამეანო



თუ

სანაყოფე

გარსები

დაირღვა

არადროულად

და

ორსულობა

გესტაციით არის >34 კვირა, შემთხვევა იმართება ისევე, როგორც
სანაყოფო გარსების არადროული დარღვევისას დროული ორსულობის
შემთხვევაში. გამონაკლისს წარმოადგენენ ქალები 34-37 კვირის ვადაზე,
როდესაც აუცილებელია B ჯგუფის სტრეპტოკოკის პროფილაქტიკის
ჩატარება ნაციონალური გაიდლაინის მიხედვით;


თუ სანაყოფე გარსების დარღვევა მოხდება <34 კვირაზე აუცილებელია
ი/მ სტეროიდების დანიშვნა ნაციონალური გაიდლაინის მიხედვით.
აუცილებელია

მშობიარობის

ვადისა

და

გზის

განხილვა

მოხდეს

მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ.

რეკომენდაციები სამშობიარო დაწესებულებასთან დაკავშირებით:


ყველა აივ ინფიცირებულმა ქალმა უნდა იმშობიაროს დაწესებულებაში,
რომელსაც აქვს ნეონატალური სერვისი;



სიფილისი არ ახდენს რაიმე რადიკალურ ზეგავლენას სამეანო ტაქტიკაზე.

21. აივ ინფიცირებული ქალის მშობიარობის შემდგომი მართვა


ყველა ქალმა მშობიარობის შემდეგ უნდა გააგრძელოს კომბინირებული
ანტირეტროვირუსული მკურნალობა;



ყველა ქალი ხელმეორედ უნდა შეფასდეს მულტიდისციპლინური
გუნდის მიერ პოსტნატალურად 4-6 კვირის განმავლობაში;



საჭიროა
დროულად
დახმარების აღმოჩენა;



ყველა ქალთან განხილულ იქნეს კონტრაცეფციის საკითხი;



შესაძლოა ანტირეტროვირუსული მკურნალობის კომბინაციის
ქალის კონტრაცეფციული არჩევანის ოპტიმიზაციის მიზნით;



ლაქტაციის დათრგუნვა – კაბერგოლინით.

მენტალური
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ჯანმრთელობის

შეფასება

და

შეცვლა

22. აივ ინფექციის პროფილაქტიკა ექსპოზირებულ ახალშობილებში
რეკომენდაციები:
1. აივ ინფიცირებული

იმყოფებიან

დედისგან დაბადებულ ახალშობილებში, რომლებიც

დაინფიცირების

მაღალი

რისკის

ქვეშ*,

პროფილაქტიკური

მკურნალობა უნდა დაიწყოს ზიდოვუდინით და ნევირაპინით და გაგრძელდეს
6 კვირა, დამოუკიდებლად იმისა, ახალშობილები იკვებებიან ძუძუთი თუ
ხელოვნური საკვებით;
2. თუ დედას ჩატარებული აქვს სრულყოფილი არვ თერაპია, ორსულობის 36-ე

კვირაზე დედის აივ ვირუსული დატვირთვა <50 ასლი/მლ და ბავშვი არ იღებს
ძუძუთი კვებას, მოწოდებულია ზიდოვუდინით მონოთერაპია 4 კვირის
მანძილზე.
* დაინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი ახალშობილების დეფინიცია:
დაინფიცირების

მაღალი

რისკის

ახალშობილს

მიეკუთვნება

ახალშობილი,

რომელიც დაიბადა იმ აივ ინფიცირებული დედისგან,


რომელსაც არვ თერაპია დაეწყო მშობირობამდე 4 კვირაზე ნაკლები პერიოდით
ადრე;



რომელსაც აივ რაოდენობა ჰქონდა >50 ასლი/მლ მშობიარობამდე 4 კვირით

ადრე;


რომელიც თავად დაინფიცირდა ორსულობის ან

ბავშვის ძუძუთი კვების

პერიოდში;
 რომელსაც აივ ინფექციის დიაგნოზი დაესვა მშობიარობის შემდგომ პერიოდში
დამოუკიდებლად იმისა, ორსულობისას აივ ინფექციაზე ტესტირების პასუხი იყო
უარყოფითი თუ აივ ტესტირება არ ჩატარებია.

რეკომენდაცია:
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აივ ინფიცირებული დედისგან დაბადებულ ახალშობილში აივ ინფექციის
დიაგნოზის დადასტურების შემთხვევაში პროფილაქტიკური მკურნალობა
უნდა ჩანაცვლდეს სრულფასოვანი არვ მკურნალობის რეჟიმით.

როგორც

ცნობილია,

აივ

ინფიცირებული

დედის

ახალშობილს

შესაძლოა

არაინფიცირების შემთხვევაშიც კი აღენიშნოს აივ ანტისხეულების არსებობა მათი
ტრანსპლაცენტური ბარიერის გავლის გამო. ამიტომ 18 თვემდე ასაკის ბავშვებში
აივ დიაგნოზი ეფუძნება სისხლში აივ გენეტიკური მასალის განსაზღვრას (რნმ ან
დნმ)

პოლიმერაზას

ჯაჭვური

რეაქციის

(PCR)

მეთოდით

განმეორებითი

გამოკვლევებით.

რეკომენდაცია:


აივ ინფიცირებული ახალშობილის გამოკვლევა აივ რნმ რაოდენობრივი პჯრ
მეთოდით უნდა ჩატარდეს

-

პირველად დაბადებიდან 48 საათის ფარგლებში,

-

მეორედ - დაბადებიდან 4-6 კვირაში.

რეკომენდაციები აივ ინფიცირებული დედისგან დაბადებული

ახალშობილის

იმუნიზაციასთან დაკავშირებით:


იმუნიზაცია უნდა განხორციელდეს ნაციონალური კალენდარის მიხედვით;



თუ დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის რისკი დაბალი ან ძალიან დაბალია,
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია (BCG) მშობიარობისთანავე არის
ნაჩვენები და მისი გადავადება არ უნდა მოხდეს.

ახალშობილის კვება
ყველაზე

უსაფრთხო

ახალშობილისთვის

კვება

არის

აივ

ინფიცირებული

ხელოვნური

საკვები,

დედისაგან
ვინაიდან

ამ

დაბადებული
შემთხვევაში

განმეორებითი ექსპოზიციის რისკი არ არსებობს და ვერტიკალური გადაცემის
რისკიც მცირდება.
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ლაქტაციის დათრგუნვა რეკომენდებულია კაბერგოლინით იმ შემთხვევაში, როცა
ვირუსული

დატვირთვა

არის

>50

ასლი/მლ

და

ქალი

ითვალისწინებს

რეკომენდაციას ძუძუთი კვებისგან თავშეკავების შესახებ.

23. თანდაყოლილი სიფილისის დიაგნოზის კონფირმაცია
თანდაყოლილი სიფილისის დიაგნოზი შეიძლება დაუსვათ ახალშობილს ან
მკვდრადშობილს, თუ ის გააჩინა სიფილისით დაავადებულმა დედამ და არის 20
კვირაზე მეტი ასაკის და 500 გრამზე მეტი წონის. ასევე თანდაყოლილი სიფილისის
დიაგნოზი შეიძლება დაუსვათ ახალშობილს ან მკვდრადშობილს, თუ ის გააჩინა
სიფილისით დაავადებულმა დედამ, რომელსაც არ აქვს ჩატარებული ადეკვატური
მკურნალობა.

დამაკმაყოფილებლად

ითვლება

მკურნალობა

ბენზატინ

ბენზილ

პენიცილინით, რომელიც ჩატარდა მშობიარობამდე მინიმუმ 30 დღით ადრე.
თანდაყოლილი სიფილისის დიაგნოზი შეიძლება დაუსვათ სეროპოზიტიულ
ახალშობილს, რომელსაც ამავდროულად აქვს ერეთ-ერთი ქვემოთჩამოთვლილიდან:


კანის პოლიმორფული დაზიანება, ლიმფადენოპათია, ჰეპატოსპლენომეგალია,
სისხლნარევი

გამონადენი

ცხვირიდან,

პერიორალური

ნახეთქები,

ოსტეოქონდრიტები და ფსევდოპარალიზი;


ცერებროსპინალურ სითხეში დადებითი არატრეპონემული (RPR) ტესტი, ან
ციტოზი და ცილის ფრაქცია;



ახალშობილის დადებითი არატრეპონემული (RPR) ტესტის ტიტრი ოთხჯერ
უნდა აღემატებოდეს დედის იგივე ტესტის ტიტრს (ორივე ტესტი უნდა
დაიდგას ერთდროულად, ერთი და იმავე ლაბორატორიაში);



ახალშობილის დადებითი არატრეპონემული (RPR) ტესტი დაბალი ტიტრით,
რომელიც დადებითი რჩება ექვსი თვის შემდეგაც.
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24. თანდაყოლილი სიფილისის მკურნალობა
რეკომენდაციები:


სიფილისის
დღიური

პირველი რიგის მკურნალობა მოიცავს ბენზილპენიცილინს
დოზით

ერთ/კგ წონაზე ინტრავენურად.

100

000

–

დაბადებიდან პირველი

150
7 დღე

000
50 000

ერთ/კგ წონაზე ინტრავენურად 12 საათში ერთხელ, შემდეგი დღეები 8
საათში ერთხელ - სულ 10 დღე;


სიფილისის ალტერნატიული მკურნალოის რეჟიმი მოიცავს პროკაიპენიცილინს
50 000 ერთ/კგ კუნთებში დღეში ერთხელ 10 დღე;



თუ ახალშობილს არ აქვს თანდაყოლილი სიფილისისთვის დამახასიათებელი
კლინიკური ნიშნები და ცერებროსპინალურ სითხეში უარყოფითია როგორც
ტრეპონემული, ასევე, არატრეპონემული ტესტები, რეკომენდებულია ბენზატინ
პენიცილინი 50 000 ერთ/კგ ერთჯერადად კუნთებში.

25. სიფილისზე სეროპოზიტიული ახალშობილების მეთვალყურეობა
რეკომენდაციები:


ახალშობილებში, რომლებსაც ჰქონდათ დადებითი არატრეპონემული ტესტი და
არ ჩაუტარდათ მკურნალობა, უნდა ჩატარდეს ტესტირება მე-3 და მე-6 თვეზე.
დაკვირვების პერიოდში ტიტრი უნდა შემცირდეს და 6 თვეში

გახდეს

ნეგატიური;


სერონეგატიურ ახალშობილებში, რომელთა დედებს ჰქონდა სიფილისის
ადრეული ფორმა, უნდა ჩატარდეს ტესტირება მე-3 თვეზე, რათა გამოირიცხოს
ცრუ ნეგატიური ტესტი ინკუბაციის პერიოდის გათვალისწინებით;



ახალშობილებს, რომლებსაც არ ჩაუტარდათ მკურნალობა და ექვსი თვის
განმავლობაში დადებითი რჩება არატრეპონემული ტესტი, უნდა დაუდგინდეთ
თანდაყოლილი სიფილისის დიაგნოზი და ჩაუტარდეს სათანადო მკურნალობა.



ახალშობილთა იმუნიზაცია ხორციელდება ეროვნული კალენდარის მიხედვით.
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26. სპონტანური და ხელოვნური აბორტის მენეჯმენტი აივ და
სიფილისით დაავადებულ ორსულებში
აბორტის შემდგომი პერიოდის მართვა წარმოადგენს მომსახურების პაკეტს, რომელიც
მიეწოდება ქალს სპონტანური აბორტის, ხელოვნური აბორტისა და შეწყვეტილი
ორსულობის შემდეგ. სწორად ჩატარებული აბორტისშემდგომი რეაბილიტაცია
ამცირებს:


შემდგომ არასასურველ ორსულობას;



განმეორებითი ხელოვნური და სპონტანური აბორტების რიცხვს;



დედათა ავადობას და სიკვდილობას.

აბორტისშემდგომი

რეაბილიტაციის

რაციონალური

სტრუქტურა

და

მართვა

დადებითად აისახება საქართველოს დემოგრაფიულ მონაცემზე.


აივ და სიფილისით დაავადებულ ქალებში ორსულობის დროს შესაძლებელია
ნაყოფის ანტენატალური სიკვდილი და გესტაციის ასაკთან შეუსაბამო მცირე
მასის ჩამოყალიბება;



არ მოიპოვება კვლევა აივ დადებით ორსულებში ნაყოფის სიმახინჯის
განვითარების რისკის შესახებ.



ორსულობა არ იწვევს აივ ინფექციის კლინიკური სტატუსის დამძიმებას და არც
აივ

ინფექცია

იწვევს

ორსულობაში

მოსალოდნელი

გართულებების

პროვოცირებას;


სიფილისი ტერატოგენული ტრეპონემული დაავადებაა;



აივ და სიფილისით დაავადებულ ორსულებში სპონტანური და ხელოვნური
(მედიკამენტოზური, ქირურგიული და ვაკუუმ ასპირაცია) აბორტის მენეჯმენტი
ხორციელდება “ორსულობის უსაფრთხო შეწყვეტის” პროტოკოლის მიხედვით,
ისევე, როგორც ჯანმრთელ ორსულებში;



თუ ორსულს აბორტამდე უტარდებოდა არვ თერაპია, აბორტის შემდგომ
აღნიშნული მკურნალობის სქემა არ იცვლება და არვ მკურნალობა გრძელდება
ინფექციონისტთან შეთანხმებით ზოგადი კლინიკური და ლაბორატორიული
მონაცემების გათვალისწინებით;



აივ ინფექციის ან/და სიფილისის სკრინიგული ტესტის პოზიტიურობის
შემთხვევაში

უნდა

განხორციელდეს

რეფერალი

პროფილურ

კლინიკაში

(დერმატო-ვენეროლოგიური და აივ/შიდსის სამკურნალო დაწესებულება)
დიაგნოზის დასადასტურებლად და შემდგომი მკურნალობისათვის;
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აბორტის

შემდეგ

გართულებების

შემთხვევაში

სამკურნალო

ტაქტიკა

შემუშავდეს გართულებების შესაბამისი პროტოკოლების მიხედვით, ისევე
როგორც ჯანმრთელ პაციენტებში.

27. არვ მკურნალობის რეჟიმის დაცვა (დამყოლობა)
მკურნალობის ოპტიმალური შედეგის მისაღებად საჭიროა არვ თერაპიის რეჟიმის
მკაცრი დაცვა მკურნალობის დაწყების პირველივე დღიდან. რეჟიმის მკაცრი დაცვა
გულისხმობს დანიშნული დღიური დოზის სრულ მიღებას ყოველდღე.
არვ მკურნალობის რეჟიმის დაბალ ან არასაკმარის დაცვას მოჰყვება არასახარბიელო
შედეგები პაციენტისთვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის და ეკონომიკური
თვალსაზრისითაც. კერძოდ, პაციენტები მნიშვნელოვანი საფრთხის წინაშე არიან
განუვითარდეთ რეზისტენტობა, მკურნალობის არაეფექტურობის და დაავადების
პროგრესირების გამო. როდესაც ვირუსი შეიძენს რეზისტენტული მუტაციების
გარკვეულ რაოდენობას, არსებული წამლის მიმართ კარგავს მგრძნობელობას და ამ
წამლის გამოყენება აივ ინფიცირებულისათვის ხდება არაეფექტური.
გასათვალისწინებელია რეზისტენტული მუტაციის გაჩენის მომენტიც, რაც ნიშნავს,
რომ ვირუსი რეზისტენტულია არა მხოლოდ დანიშნული რეჟიმის მიმართ, არამედ
ამავე კლასის სხვა მედიკამენტების მიმართაც (ჯვარედინი რეზისტენტობა), რაც
ამცირებს ალტერნატიული წამლების არჩევანს მომავალში.
რეზისტენტული

ვირუსის

არსებობა

გამოიწვევს

მის

გადაცემას

ახლად

ინფიცირებულ პირებში და შესაბამისად ამცირებს აქტიური პირველი რიგის
წამლების

გამოყენების

რიცხვს.

ასეთ

პაციენტებში,

თუ

არ

მოხდება

რეზისტენტობაზე ტესტირება მკურნალობის დაწყებამდე, შეიძლება პირველი
რიგის არვ მკურნალობის მიმართ პასუხი არაეფექტური აღმოჩნდეს.
რეზისტენტული შტამის არსებობას მოჰყვება რეჟიმის ცვლილება და ახალი
მედიკამენტების ჩართვა, რომლებიც უფრო ძვირია პირველი რიგის რეჟიმებთან
შედარებით. რეჟიმის არასაკმარისი დაცვა, აგრეთვე, განაპირობებს დაავადების
პროგრესირების მაღალ რისკს, რაც მეტ დანახარჯებს მოითხოვს ოპორტუნისტული
ინფექციების სამკურნალოდ.
პაციენტის პასუხისმგებლობაა, მკაცრად დაიცვას ექიმის მიერ დანიშნული რეჟიმი,
ხოლო ჯანდაცვის პერსონალის პასუხისმგებლობაა, პაციენტმა გაიგოს, თუ რატომ
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არის რეჟიმის დაცვა ესოდენ მნიშვნელოვანი და პაციენტს გაუწიოს სათანადო
თანადგომა რეჟიმის დაცვის ოპტიმიზაციისთვის.
ბარიერები რეჟიმის დაცვაში და მათი საწინააღმდეგო ზომები
ჯანდაცვის

მუშაკებმა

უნდა

შეძლონ

გამოავლინონ

შესაძლო

ფაქტორები,

რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ რეჟიმის მიმართ ცუდი დამყოლობა და უნდა
შეძლონ სათანადო ზომების მიღება.

28. პაციენტთან დაკავშირებული ფაქტორები და სტრატეგიები
პაციენტს

ძირითადი

როლი

აკისრია

არვ

თერაპიის

რეჟიმის

დაცვაში.

შეუძლებელია პაციენტის მიერ რეჟიმის დაცვის პოტენციალის პროგნოზირება
დემოგრაფიული და სოციალური მახასიათებლების მიხედვით. ინდივიდუალური
რეჟიმის დაცვის დონეც შესაძლოა სხვადასხვა დროს განსხვავდებოდეს. აივ
ინფიცირებული პაციენტების უმრავლესობა, მკურნალობის რომელიმე პერიოდში
გამოავლენს რეჟიმის დაცვის დაბალ ხარისხს, რომლის შესაძლო მიზეზებია:
 ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მოხმარება;
 ცუდი კვება სიღარიბის გამო;
 რელიგიური მოსაზრებები;
 აივ სტატუსის გამჟღავნების შიში მედიკამენტების რუტინული მიღებისას;
 გვერდითი მოვლენების შიში და ეჭვი მკურნალობის საჭიროების შესახებ;
 ფსიქიატრიული მდგომარებები, მათ შორის დეპრესია;
 არვ ხელმისაწვდომობის ბარიერი (მათ შორის, შეზღუდული ხელმისაწვდომობა
ჯანდაცვის სერვისებთან);
 ტაბლეტებით გადაღლა;
სტრატეგიები არვ დამყოლობის გასაუმჯობესებლად:
 განათლება არვ თერაპიის საჭიროების შესახებ;
 სწრაფი რეაგირება პაციენტის არასწორ შეხედულებაზე;
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 არვ თერაპიის მიმართ პაციენტის განწყობის რეგულარული შეფასება;
 თანასწორის ჩარევა (პაციენტთა ჯგუფები);
 ფსიქიატრიული პრობლემების რეგულარული შეფასება;
 რეჟიმის დაცვისთვის საჭირო ჩვევების შეფასება;
 სპეციალიზირებული სოციალური სამსახურების ჩართვა.

29. ჯანდაცვის მუშაკთან დაკავშირებული ფაქტორები
ჯანდაცვის

მუშაკები

ნათლად

უნდა

აცნობიერებდნენ

რეჟიმის

დაცვის

მნიშვნელობას და მის როლს აივ რეზისტენტობის განვითარებაში. აივ/შიდსის
დარგში მომუშავე პერსონალი მუდმივად უნდა იღებდეს განათლებას არვ
მკურნალობის რეჟიმის დაცვის საკითხებში.
არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელიც უნდა გამოიყენოს ჯანდაცვის მუშაკმა
მკურნალობის რეჟიმის დაცვის ხარისხის ასამაღლებლად. ყველა სამკურნალო
დაწესებულებას, სადაც ტარდება აივ თერაპია, უნდა ჰქონდეს მკურნალობის
რეჟიმის დაცვის წერილობითი მხარდაჭერის სტრატეგია, რომელიც გადაიხედება
რეგულარულად. ჯანდაცვის მუშაკები ჩართულნი უნდა იყვნენ რეჟიმის დაცვის
მხარდასაჭერ პროგრამებში. ასევე, პაციენტთა სურვილის გათვალისწინებამ,
ჩაერთოს ამ პროგრამებში, შესაძლოა გააუმჯობესოს მკურნალობის მიმდინარეობა.
არვ თერაპიის რეჟიმის დაცვაში მხარდაჭერა უნდა შეეთავაზოს ყველა პაციენტს
იმის გათვალისწინებით, თუ რა ხარისხით იცავს ესა თუ ის პაციენტი რეჟიმს.
მხადაჭერა უნდა გაგრძელდეს არვ რეჟიმის შეცვლის შემდგომაც. მკურნალობის
არაეფექტურობა საკვანძო საკითხია არვ მკურნალობის რეჟიმის დაცვის და
მხარდაჭერის ღონისძიებების გაძლიერებისათვის.
არვ მკურნალობის რეჟიმის დაცვის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება სისტემატიური
და ხანგრძლივი პროცესია და არა – ერთჯერადი. შესაბამისად, ავადმყოფს
მხარდაჭერა უნდა შეეთავაზოს არა მარტო არვ თერაპიის დაწყებისას, არამედ
რეჟიმის შეცვლის და რუტინული მეთვალყურეობის დროსაც. ჯანდაცვის მუშაკმა
უნდა

უზრუნველყოს,

რომ

პაციენტს

ჰქონდეს

ადეკვატური

ცოდნა

არვ

მედიკამენტების მიღების რეჟიმის დაცვასა და რეზისტენტობის განვითარებას
შორის კავშირის, ასევე, წამლების გვერდითი ეფექტების შესახებ.
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სიტყვიერი ინფორმაცია უნდა გამყარდეს წერილობითი ინფორმაციით. ჯანდაცვის
მუშაკმა შესაძლოა რეკომენდაცია გაუწიოს ტაბლეტების მიღების დღიურს,
ცხრილებს, მედიკამენტების კონტეინერებს, ოჯახის წევრების და მეგობრების
ჩართვას “შემხსენებლებად”. არვ თერაპიის რეჟიმის დაცვა უმჯობესდება, თუ
პაციენტი პოზიტიურად აღიქვამს კავშირს ექიმთან და ჯანდაცვის სხვა მუშაკებთან.
არვ

მკურნალობის

რეჟიმის

დაცვაზე

ადრეული

მეთვალყურეობა

უნდა

განხორციელდეს რეჟიმის დაწყებიდან ან შეცვლიდან 2 დღის შემდეგ, იმის
გასარკვევად, ესაჭიროება თუ არა პაციენტს დამატებითი ინფორმაცია ან აქვს თუ
არა, რაიმე გაუთვალისწინებელი პრობლემა.

აივ ინფიცირებულს გამოკითხვის

დროს დაუსვით ღია კითხვები რეჟიმის დაცვის შესახებ (მაგ., გთხოვთ, მითხრათ,
როგორ

იღებდით

მედიკამენტებს

ბოლო

ერთი

კვირის

განმავლობაში).

მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტისათვის მკურნალობის დაწყების მომენტიდან
უზრუნველყოფილი იყოს არვ თერაპიაზე მუდმივი ხელმისაწვდომობა.

30. არვ მკურნალობის რეჟიმთან დაკავშირებული ფაქტორები და
სტრატეგიები
მკურნალობის დამყოლობაზე შესაძლოა ზეგავლენას ახდენდეს მედიკამენტების
დოზირების ჯერადობა (დღეში ერთხელ ან დღეში ორჯერ). თუმცა ეფექტურობის
თვალსაზრისით, დღეში ერთხელ ან ორჯერ მისაღებ რეჟიმებს შორის სხვაობა არ
არსებობს.
ზოგიერთი აივ ინფიცირებულის ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, შესაძლოა
დღეში ორჯერ მისაღები რეჟიმი დამყოლობას ამცირებდეს და ასეთ შემთხვევაში,
დღეში ერთხელ მისაღები რეჟიმი იქნება უპირატესი. ტაბლეტების მცირე რიცხვი
დაკავშირებულია

ოპტიმალური

ვირუსოლოგიური

პასუხის

მიღწევის

მეტ

ალბათობასთან.
მკურნალობის რეჟიმის დაცვა არ არის დაკავშირებული არვ კლასთან. თუმცა,
საკვებთან დაკავშირებული შეზღუდვა სხვადასხვა მედიკამენტისათვის შესაძლოა
ქმნიდეს პრობლემას. წამლების ურთიერთქმედებამ და გვერდითმა მოვლენებმა
შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს რეჟიმის დაცვის ხარისხზე. დოზა შესაძლოა
გამოტოვებულ იქნეს გულისრევის და დიარეის გამო. ასევე, სისუსტის გამო
ჩაძინებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დოზის გამოტოვება.
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შესაძლო მხარდამჭერი სტრატეგიები:
– მოერგოს მკურნალობის რეჟიმი ცხოვრების წესს, როგორიცაა კვება, ძილი და
სამუშაო რეჟიმი;
– შეფასდეს პიროვნების განწყობა სხვადასხვა რეჟიმის მიმართ (ტაბლეტის ზომა,
ფორმულირება, რაოდენობა, დიეტური შეზღუდვა და ა. შ.);
– ტაბლეტების ჩვენება პაციენტისთვის მკურნალობის დაწყებამდე;
– ინფორმაციის მიცემა გვერდითი ეფექტების შესახებ (გვერდითი

მოვლენის

ტიპი, როდის არის განვითარება მოსალოდნელი, უკუგანვითარების ალბათობა
მკურნალობის გაგრძელების დროს, როგორ შეამციროს სიმპტომები. ასევე,
როგორ მოიქცეს, თუ რეაქცია განვითარდება, მაგ., მიმართოს სამკურნალო
დაწესებულებას, არასოდეს შეწყვიტოს მკურნალობა ექიმთან კონსულტაციის
გარეშე და სხვ.);
– ართ დაწყებისას მედიკამენტის გაცემა მცირე რაოდენობით და ხშირად, რაც
საშუალებას

იძლევა

დროულად

გამოვლინდეს

დამყოლობის

პრობლემა

რეზისტენტობის განვითარებამდე;
– მკურნალობის შეწყვეტის და არასწორი მიღების ალბათობა;
– დღეში ერთხელ მისაღები რეჟიმების და კომბინირებული ტაბლეტების
გამოყენება, რაც შეამცირებს ტაბლეტების რაოდენობას;
– DOT მეთოდის გამოყენება, განსაკუთრებით სტაციონარულ პირობებში და
ნარკოტიკების მომხმარებლებს შორის;
– ცხოვრების წესიდან გამომდინარე არსებული ბარიერების გადალახვაზე ზრუნვა
(სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, ოპიოიდების ჩანაცვლებითი
თერაპია, დისულფირამი);
– მუდმივი კონტაქტი პაციენტთან.
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31. არვ მკურნალობაზე მყოფი ორსულების ლაბორატორიული
მაჩვენებლების მონიტორინგი
არვ მკურნალობის შედეგად ხდება აივ რეპლიკაციის ინჰიბირება. წარმატებული
არვ

მკურნალობა

იმუნოლოგიური
რეგულარული

გამოიხატება
პასუხის

ვირუსული

გაუმჯობესებაში.

ვირუსული

დატვირთვის

დატვირთვის
მისი

შემცირებასა

ეფექტურობა

მონიტორინგით.

CD4

და

ფასდება

უჯრედების

განსაზღვრა საშუალებას იძლევა დამოუკიდებლად შეფასდეს მკურნალობის
სარგებელი, ასევე, ოპორტუნისტული ინფექციების განვითარების შესაძლო რისკი.
მიუხედავად

იმისა,

რომ

შედარებით

ძვირია,

რუტინულად

ვირუსული

დატვირთვის მონიტორინგი რეკომენდებულია რამდენიმე მიზეზის გამო:
– გამოავლენს პაციენტთა ქვეჯგუფს, სადაც არვ მკურნალობა არაოპტიმალურია
და საჭიროა დამატებითი ინტერვენციები;
– ყურადღებას

გვამახვილებინებს

დამყოლობაზე

და

სათანადო

კონსულტირებაზე; ვირუსოლოგიური არაეფექტურობის შემთხვევაში ამცირებს
რეზისტენტული მუტაციების აკუმულაციის რისკს;
– ამცირებს დანიშნული არვ რეჟიმიდან სხვა, არასაჭირო, უფრო ძვირადღირებულ
რეჟიმებზე გადასვლის რისკს;
– ჯანდაცვის

სისტემას

აძლევს

შესაძლებლობას

სათანადოდ

მართოს

ვირუსოლოგიური არაეფექტურობის მქონე აივ ინფიცირებულები, ვირუსული
დატვირთვის

რეგულარული

(განსაკუთრებით,

წამლის

მონიტორინგით

მიმართ

რეზისტენტული

შეამციროს
აივ-ის)

აივ-ის

გავრცელება

პოპულაციაში);
– ხელს უწყობს უკვე დაწყებული არვ რეჟიმების შენარჩუნებას.
ვირუსული
აუცილებელია

და

იმუნოლოგიური
სხვა

მდგომაროებების

ლაბორატორიული

შეფასების

პარამეტრების

გარდა,

რეგულარული

მონიტორინგი, როგორიცაა სისხლის საერთო ანალიზი, ბიოქიმიური პარამეტრები
და სხვ.
გამოკვლევების ჩატარების სიხშირე დამოკიდებულია არვ რეჟიმზე და თანმხლები
ვირუსული

ჰეპატიტებით

კოინფექციის

არსებობაზე.

რეკომენდაციები

გულისხმობს, რომ პაციენტი ასიმპტომურია. სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში
უნდა ჩატარდეს შესაბამისი დამატებითი ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული
გამოკვლევები.
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ცხრილი 2.

აივ

ინფიცირებული

პირების

მონიტორინგისათვის

რეკომენდებული

ლაბორატორიული ანალიზები და მათი ჩატარების სიხშირე

დაწყებამდე

კვირა
4

კვირა
24

1
წელი

შემდგომ
წელიწადში
2-ჯერ

ვირუსული დატვირთვა

X

(X)

X

X

X

CD4 რიცხვი

X

X

X

X

სისხლის საერთო
ანალიზი

X

X
(AZT)

X

X

X

ღვიძლის ფუნქციური
სინჯები

X

X
(NVP)

X

X

X
X (წელიწადში

ვირუსული
ჰეპატიტების მარკერები

X

ქოლესტერინი
ტრიგლიცერიდები

X

თირკმლის ფუნქციები

X

ერთხელ თუკი
საწყისი
უარყოფითია)

X
(TDF)

X

(X)

(X)

X

X

შენიშვნები:
X: აუცილებელი ლაბორატორიული გამოკვლევები;
X (არვ): ლაბორატორიული
მედიკამენტი;

გამოკვლევა,

თუ

დანიშნულია

ფრჩხილებში

მითითებული

(X): არააუცილებელი ტესტი;
B და C ჰეპატიტებით კო-ინფიცირებულ პაციენტებში ღვიძლის ფუნქციური სინჯები ტარდება
წელიწადში ორჯერ;

ცხრილში მოცემული გამოკვლეების გარდა, ექიმის გადაწყვეტილებით, საჭიროების შემთხვევაში,
პაციენტებს შეიძლება, ჩაუტარდეს სხვა დამატებითი ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული
გამოკვლევები.
ლაბორატორიული მონიტორინგის გარდა არვ მედიკამენტების მორიგი დოზის გატანას უნდა
უძღოდეს ექიმის კონსულტაცია არვ მკურნალობის მონიტორინგის ფარგლებში.
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32. აივ რეზისტენტობის ტესტი
რუტინული

კლინიკური

პრაქტიკისათვის

მსოფლიოში,

მათ

შორის,

საქართველოშიც, ფართოდ გამოიყენება რეზისტენტობის გენოტიპური ტესტი,
რომელიც

დამყარებულია

ვირუსის

რნმ-ის

მუტაციის

ანალიზზე.

ხდება

ამპლიფიცირებული გენომის სექვენირება. მუტაცია დამოკიდებულია ვირუსის
მგრძნობელობის ცვლილებაზე. ეს არის წამლის რეზისტენტობის არაპირდაპირი
მტკიცება.
რეზისტენტული ვირუსის პოპულაცია უნდა აღემატებოდეს მთელი პოპულაციის
20%–ს, რათა მოხდეს მისი დეტექცია. ვირუსების მცირე პოპულაციაში, შესაძლოა,
არსებობდეს

რეზისტენტობა,

თუმცა

ეს

უკანასკნელი

ვერ

გამოვლინდეს.

მიუხედავად ამისა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ვირუსოლოგიური არაეფექტურობა.
გენეტიკური რეზისტენტობის ტესტის ინტერპრეტაცია ემყარება კომპიუტერულ
ალგორითმს (იხ. http://hivdb.stanford.edu/).
აივ რეზისტენტობის ტესტი უნდა ჩატარდეს არვ რეჟიმის შეცვლისას, როდესაც
სახეზეა ვირუსოლოგიური არაეფექტურობა. რეზისტენტობის გენოტიპური ტესტის
შესრულების დროს აივ ვირუსული დატვირთვა უნდა იყოს >1000 ასლი/მლ და
პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს არვ თერაპიაზე, ან მკურნალობის შეწყვეტიდან არ
უნდა იყოს გასული 4 კვირაზე მეტი.

რეკომენდაციები:


გენოტიპური რეზისტენტობის ტესტის ჩატარება რეკომენდებულია ყველა
ორსული ქალისათვის, რომელთაც დაორსულებისას არვ თერაპიის ფონზე
აღენიშნებათ განსაზღვრადი ვირუსული დატვირთვა;



ვირუსული დატვირთვის მონიტორინგი უპირატესი მეთოდია ვირუსული
უშედეგობის დიაგნოსტიკისათვის;



თუ ვირუსული დატვირთვა არ არის რუტინულად ხელმისაწვდომი, მაშინ
უშედეგო

მკურნალობის

დიაგნოსტიკისათვის

გამოიყენება

CD4

ლიმფოციტების რიცხვი და კლინიკური მონიტორინგი;


ვირუსული

უშედეგობა

განისაზღვრება

როგორც

აივ

ვირუსული

დატვირთვის თანმიმდევრულად განსაზღვრადი მაჩვენებელი >50 ასლი/მლ
(ვირუსული დატვირთვის 2 თანმიმდევრული განსაზღვრა უპირატესად 2-4
კვირის

ფარგლებში)

პაციენტებში,

რომლებიც

იმყოფებიან სულ ცოტა 6 თვის მანძილზე.
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არვ

მკურნალობაზე

მკურნალობის დამყოლობის მონიტორინგი
პაციენტის ექიმთან ყოველი ვიზიტის დროს უნდა მოხდეს არვ თერაპიაზე
დამყოლობის მონიტორინგი. არსებობს მონიტორინგის შესაფასებელი რამდენიმე
მეთოდი, თუმცა, არვ მედიკამენტების დამყოლობის მონიტორინგის საუკეთესო
მეთოდია მედიკამენტების რაოდენობის აღრიცხვა სტანდარტიზებული კითხვარის
შევსების მეშვეობით, მედიკამენტების წაღებამდე 1 კვირით ადრე.
ვირუსოლოგიური
პაციენტთან
გაგრძელების

არაეფექტურობა

დამყოლობის

შეფასების

შესანარჩუნებლად

მკურნალობის

დაწყებიდან

მუდმივად
დროს.

განიხილება
არვ

მნიშვნელოვანია

პირველი

4-6

თვის

ექიმის

თერაპიის

მიერ

წარმატებით

დამყოლობის

განსაზღვრა

განმავლობაში.

მომსახურე

პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს მკურნალობაზე მხარდაჭერა თითოეული
პაციენტის მოთხოვნების შესაბამისად. ყოველი ვიზიტის დროს ჯანდაცვის მუშაკი
უნდა დარწმუნდეს, რომ:
– პაციენტს აქვს ფსიქოლოგიური და ემოციური მხარდაჭერა;
– უთავსებს მედიკამენტების მიღებას ყოველდღიური ცხოვრების წესს;
– გააზრებული

აქვს,

რომ

მკურნალობის

რეჟიმის

დარღვევა

იწვევს

რეზისტენტობის განვითარებას;
– აცნობიერებს, რომ უნდა მიიღოს დანიშნული მედიკამენტების სრული დოზა;
– თავს

კომფორტულად

გრძნობს

მედიკამენტების

უცხო

ადამიანის

თანდასწრებით მიღების შემთხვევაში;
– რეგულარულად მოდის ექიმის მიერ დანიშნულ ვიზიტზე;
– იცის არვ მედიკამენტების ურთიერთქმედებისა და მისი გვერდითი მოვლენების
შესახებ;
– იცის, რა დროს უნდა მიმართოს ექიმს.
არვ თერაპიის წარმატებით განხორციელების მიზნით პაციენტი საჭიროებს
დროულ რეაგირებას ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:
– დეპრესიის მკურნალობა;
– გვერდითი მოვლენების მენეჯმენტი და დოზირების შერჩევა;
– დამატებითი მონიტორინგი ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების მომხმარებლებში;
– გულისრევის გაძლიერება ორსულ ქალებში.
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33.

ანტირეტროვირუსული მედიკამენტების გვერდითი მოვლენების
მენეჯმენტი

არვ თერაპიაზე

ხშირია

გვერდითი

მოვლენები,

რაც საჭიროებს

ეფექტურ

მენეჯმენტს. გვერდითი მოვლენები იყოფა კატეგორიებად იმის მიხედვით, თუ:
– როდის გამოვლინდა

– ადრეული (პირველ კვირებში) ან მოგვიანებითი

(დაწყებიდან გამოვლინდა რამდენიმე თვის შემდეგ).
– რა სიხშირით – ხშირი (>10% უვლინდება რეაქცია), ჩვეული (2-10%), ან იშვიათი
(<2%);
– სიცოცხლისთვის საშიში – მძიმე, ზომიერი, მსუბუქი საშიშროება;
– როგორია უკუგანვითარების ალბათობა;
– საჭიროა თუ არა მედიკამენტის შეწყვეტა.
გვერდითი მოვლენების მენეჯმენტი ემყარება შემდეგ პრინციპებს:
– არვ თერაპიის დაწყების წინ ავადმყოფი ინფორმირებული უნდა იყოს შესაძლო
გვერდითი მოვლენების შესახებ. მნიშვნელოვანია, პაციენტს ჰქონდეს მუდმივი
კონტაქტი ექიმთან, განსაკუთრებით მკურნალობის პირველ კვირაში;
– იმ შემთხვევაში, თუ გვერდითი მოვლენა გამოიხატა, უნდა შეფასდეს მისი
სიმძიმე და უკუგანვითარების ალბათობა. მკურნალობის შემზღუდავი რეაქციის
შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს რეჟიმი, ხოლო თუკი გვერდითი მოვლენა არ
მოითხოვს რეჟიმის შეცვლას, პაციენტს უნდა დაუწესდეს მეთვალყურეობა და
მიეცეს განმარტება.
– არვ მკურნალობის რეჟიმის წინასწარი შეცვლა – გადართვა (ანუ, ასიმპტომურ
პაციენტებში არვ თერაპიის იმ რეჟიმის წინასწარი შეცვლა,
არსებობს

რომლებშიც

გვერდითი რეაქციების განვითარების რისკი), თუ პაციენტი

ღებულობს ერთ ან მეტ ტოქსიურ ანტირეტროვირუსულ მედიკამენტს ან
ლაბორატორიული მაჩვენებლების საფუძველზე მოსალოდნელია კლინიკური
სიმპტომებისა ან ორგანოთა ფუნქციის შეუქცევადი დაზიანება. გადართვა
რელევანტულია

მხოლოდ

იმ

შემთხვევაში,

თუ

ამ

უკანასკნელზე

მოსალოდნელია უკეთესი ვირუსოლოგიური ეფექტის მიღება.
– მიზანშეწონილია მედიკამენტის, რომელიც იწვევს გვერდით მოვლენას, იმავე
კლასის მედიკამენტით ჩანაცვლება.
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34. ვირუსული უშედეგობის მართვა და არვ რეჟიმის ცვლილება
– თუ აივ რნმ >50 ასლი/მლ: გაკონტროლდეს დამყოლობა, გადამოწმდეს
ვირუსული დატვირთვა უპირატესად 2-4 კვირის შემდეგ. იგივე პასუხის
შემთხვევაში

ჩატარდეს

აივ

გენოტიპური

რეზისტენტობის

ტესტი.

თუ

რეზისტენტობის ტესტის ჩატარება შეუძლებელია, შეიცვალოს მკურნალობის
რეჟიმი ძველ/წარსულ რეჟიმსა და რეზისტენტობის ტესტის (არსებობის
შემთხვევაში) გათვალისწინებით.
– ახალი არვ რეჟიმის მიზანია: ვირუსული დატვირთვა < 400 ასლი/მლ 3 თვეში და
< 50 რეჟიმის ცვლილებიდან  ასლი/მლ 6 თვეში;
– თუ არ არის ხელმისაწვდომი აივ რეზისტენტობის ტესტი, არვ რეჟიმი უნდა
შეიცვალოს სტანდარტული ალგორითმის მიხედვით.

მეორე რიგის არვ რეჟიმის შერჩევა ორსულ/მეძუძურ ქალებში
პირველ ან/და მეორე ტრიმესტრში, როდესაც აივ რეზისტენტობის ტესტი არ არის
ხელმისაწვდომი ან ვერ კეთდება <1000 ასლი/მლ ვირუსული დატვირთვის გამო.
პოპულაცია

პირველი რიგის არვ რეჟიმი,
რომელზეც განვითარდა
უშედეგობა

ორსული/მეძუძური 2 ნრტი(TDF/FTC ან ABC/3TC) +
ქალები
EFV (ან NVP)
ან
2 ნრტი (TDF/FTC ან ABC/3TC) +
RAL
ან
2 ნრტი (TDF/FTC ან ABC/3TC) +
(TDF/FTC ან ABC/3TC) + DTG ან
ATV/r
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მეორე რიგის უპირატესი
რეჟიმი
2 ნრტი (ZDV/3TC) + DTG ან
RAL ან ATV/r
2 ნრტი(ZDV/3TC) + DRV/r ან
LPV/r
ან
DTG+DRV/r+2 ნრტი ან
DTG+LPV/r+2 ნრტი

მესამე რიგის არვ რეჟიმის შერჩევა ორსულ/მეძუძურ ქალებში
პირველ ან/და მეორე ტრიმესტრში როდესაც აივ რეზისტენტობის ტესტი არ არის
ხელმისაწვდომი ან ვერ კეთდება <1000 ასლი/მლ ვირუსული დატვირთვის გამო.
პოპულაცია

პირველი რიგის
რეჟიმი

მეორე რიგის რეჟიმი

მესამე რიგის რეჟიმი

ორსული
/მეძუძური
ქალები

2 ნრტი(TDF/FTC ან
ABC/3TC) + EFV (ან
NVP)
ან
2 ნრტი (TDF/FTC ან
ABC/3TC) + RAL
ან
2 ნრტი (TDF/FTC ან
ABC/3TC) + (TDF/FTC
ან ABC/3TC) + DTG ან
ATV/r

2 ნრტი (ZDV/3TC) +
DTG ან RAL ან ATV/r

DRV/r+DTG+2 ნრტი

2 ნრტი(ZDV/3TC) +
DRV/r ან LPV/r
ან
DTG+DRV/r+2 ნრტი ან
DTG+LPV/r+2 ნრტი

DRV/r+DTG+2 ნრტი
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ახალია თაობის NNRTI
(ETV)+ 2 ნრტი
(ZDV/3TC)+DRV/r

35. პრაქტიკაში გაიდლაინის ადაპტაციის და დანერგვის
რეკომენდაციები
გაიდლაინის პრაქტიკაში ადაპტაციისა და დანერგვისათვის 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 ბეჭდური ვერსიის გავრცელება აივ ინფიცირებულ პაციენტთა
მკურნალობასა და მოვლაში ჩართულ ჯანდაცვის პერსონალს შორის, როგორც
თბილისში, ისე რეგიონებში;
3. თბილისსა და რეგიონებში აივ ინფიცირებულ პაციენტთა მკურნალობასა და
მოვლაში ჩართული ჯანდაცვის პერსონალისთვის (მეან-გინეკოლოგები, დერმატოვენეროლოგები,

ინფექციური

სნეულებების

სპეციალისტები,

ეპიდემიოლოგები,

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკებისათვის) სპეციალური სწავლების ორგანიზება
ანტირეტროვირუსული თერაპიის და სიფილისის მკურნალობის მართვის საკითხებზე;
4. ელექტრონული სასწავლო კურსის განთავსება საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს (www.moh.gov.ge) ვებ-გვერდზე;
5.

ელექტრონული

სასწავლო

კურსის

პილოტური

ტრეინინგის

ორგანიზება

დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის;
6. გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტის საშუალებით.

36. პრაქტიკაში დანერგვის ეკონომიკური შედეგები
აღნიშნული გაიდლაინის დანერგვის ხარჯთეფექტურობის ანალიზი არ ჩატარებულა,
ვინაიდან იგი ძირითადად ემყარება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის
შესაბამის

გაიდლაინს,

რომელშიც

რეკომენდაციები

შემუშავებულია

ხარჯთ

ეფექტურობისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სარგებლის გათვალისწინებით.
დამატებით

შემუშავდა

ხარისხის

კონტროლის

რეკომენდაციების მიმართ.
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ინდიკატორები

საკვანძო

37. აივ/შიდსის მონიტორინგის/კლინიკური აუდიტის ინდიკატორები
(ხარისხის კონტროლი)
გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება განხორციელდება კლინიკური აუდიტის
მეშვეობით. აივ/შიდსის კლინიკური მართვის შეფასებისათვის რეკომენდებული
კრიტერიუმებია:
1. აივ/შიდსის კლინიკური მართვის მიმწოდებული სამედიცინო დაწესებულების
შესაძლებლობები.
კრიტერიუმი: სამედიცინო დაწესებულებაში დანერგილია აივ/შიდსის მართვის
კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული სახელმძღვანელო-რეკომენდაცია - გაიდლაინი.
2. ზემოქმედების ინდიკატორები:


დედიდან ბავშვზე აივ გადაცემის ახალი აივ პედიატრიული შემთხვევების
მაჩვენებელი ≤50 ყოველ 100 000 ცოცხალშობილზე;



დედიდან

ბავშვზე

აივ

გადაცემის

მაჩვენებელი

<5%

ძუძუთი

კვების

პოპულაციაში და <2% პოპულაციაში ძუძუთი კვების გარეშე;


თანდაყოლილი სიფილისის შემთხვევების მაჩვენებელი ≤50 ყოველ 100 000
ცოცხალშობილზე.

3. პროცესის ინდიკატორები
ხარისხის დებულება 1

ახლადრეგისტრირებული აივ ინფიცირებული ორსული ქალი
აყვანილია კლინიკურ მეთვალყურეობაზე

მრიცხველი

ახლადრეგისტრირებული
რიცხვი,

რომელთაც

აივ

ინფიცირებულ

ჩაუტარდათ

აივ/შიდსის

ორსულ

ქალთა

კლინიკური

ან

ლაბორატორიული გამოკვლევა და შედეგი დოკუმენტირებულია
სამედიცინო ისტორიაში.
მნიშვნელი

ახლადრეგისტრირებული

აივ

ინფიცირებულ

ორსულ

ქალთა

საერთო რიცხვი
სამიზნე მაჩვენებელი

95%

მიზანი

აღნიშნული ინდიკატორის მიზანია განისაზღვროს კლინიკურ მეთვალყურეობაზე აყვანილ ორსულ ქალთა პირველადი შეფასების
სრულფასოვნება.

შენიშვნა

შეფასების პერიოდი სასურველია მოიცავდეს 1 კალენდარულ
წელიწადს.
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ხარისხის დებულება 2

აივ ინფიცირებული ორსული ქალი, რომელიც იღებს არვ
მკურნალობას

მრიცხველი

აივ ინფიცირებული ორსული ქალების რიცხვი, რომლებიც იღებენ
არვ მკურნალობას

მნიშვნელი

აივ

ინფიცირებული

ორსული

ქალების

რიცხვი,

რომლებიც

იმყოფებიან კლინიკურ მეთვალყურეობაზე
სამიზნე მაჩვენებელი

95%

მიზანი

აღნიშნული ინდიკატორის მიზანია შეფასდეს ორსული ქალების
არვ მკურნალობით მოცვა

შენიშვნა

შეფასების პერიოდი სასურველია მოიცავდეს 1 კალენდარულ
წელიწადს.

ხარისხის დებულება 3

არვ მკურნალობა ყველა ორსულ ქალში უნდა დაიწყოს
მიმდინარე გაიდლაინით რეკომენდებული კომბინაციური
რეჟიმით

მრიცხველი

აივ ინფიცირებული ორსული ქალების რიცხვი, რომლებმაც
დაიწყეს

არვ

მკურნალობა

მიმდინარე

გაიდლაინით

რეკომენდებული რეჟიმით
მნიშვნელი

აივ

ინფიცირებული

ორსული

ქალების

საერთო

რიცხვი,

რომლებმაც დაიწყეს არვ მკურნალობა
სამიზნე მაჩვენებელი

100%

მიზანი

აღნიშნული ინდიკატორის მიზანია შეფასდეს არვ მკურნალობის
რეჟიმის შერჩევის/დანიშვნის პრაქტიკა

შენიშვნა

შეფასების პერიოდი სასურველია მოიცავდეს 1 კალენდარულ
წელიწადს.
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ხარისხის დებულება 4

არვ მკურნალობაზე მყოფი ორსული ქალები, რომელთაც
განუვითარდათ აივ წამლებისამდი რეზისტენტული შტამები
გადაყვანილი უნდა იყვნენ მეორე რიგის მკურნალობაზე

მრიცხველი

არვ მკურნალობაზე მყოფი აივ ინფიცირებული ორსული ქალების
რიცხვი,

რომელთაც

განუვითარდათ

აივ

წამლებისამდი

რეზისტენტული შტამები და გადაყვანილ იყვნენ მეორე რიგის
მკურნალობაზე
მნიშვნელი

არვ მკურნალობაზე მყოფი აივ ინფიცირებული ორსული ქალების
საერთო რიცხვი, რომელთაც განუვითარადათ აივ წამლებისამდი
რეზისტენტული შტამები

სამიზნე მაჩვენებელი

100%

მიზანი

აღნიშნული ინდიკატორის მიზანია შეფასდეს არვ მკურნალობის
რეჟიმის შერჩევის/დანიშვნის პრაქტიკა

შენიშვნა

შეფასების პერიოდი სასურველია მოიცავდეს 1 კალენდარულ
წელიწადს.

ხარისხის დებულება 5

აივ ინფიცირებული ორსული ქალები უნდა იმყოფებოდნენ მუდმივ
კლინიკურ მეთვალყურეობაზე

მრიცხველი

აივ

ინფიცირებული

ორსული

ქალების

რიცხვი,

რომელთაც

უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში სულ ცოტა ერთხელ მაინც
განესაზღვრათ CD4 აბსოლუტური მაჩვენებელი ან აივ ვირუსული
დატვირვა
და
შედეგი
დოკუმენტირებულია
სამედიცინო
ისტორიაში
მნიშვნელი

რეგსიტრირებულ ორსულ ქალთა საერთო რიცხვი

სამიზნე მავენებელი

100%

მიზანი

აღნიშნული ინდიკატორის მიზანია შეფასდეს ორსულ ქალთა შენარჩუნება კლინიკურ მეთვალყურეობაზე

შენიშვნა

შეფასების პერიოდი უნდა მოიცავდეს 1 კალენდარულ წელიწადს.
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4. გამოსავლების ინდიკატორები
ხარისხის დებულება 1

ვირუსული დატვირთვა არაგანსაზღვრადი უნდა იყოს
ორსულობის 34-36 კვირაზე

მრიცხველი

აივ

ინფიცირებული

ორსული

ქალების

რიცხვი,

რომელთაც

ვირუსული დატვირთვის მაჩვენებელი ნაკლებია 50 ასლი/მლ-ზე
ორსულობის 34-36 კვირის ვადაზე
მნიშვნელი

აივ ინფიცირებული ორსული რიცხვი, რომლებმაც მკურნალობა
დაიწყეს ორსულობის პირველ და მეორე ტრიმესტრში

სამიზნე მავენებელი

95%

მიზანი

აღნიშნული

ინდიკატორის

მიზანია

შეფასდეს

რეჟიმის

ეფექტიანობა
შენიშვნა

შეფასების პერიოდი უნდა მოიცავდეს 1 კალენდარულ წელიწადს.

38. სიფილისის მონიტორინგის/კლინიკური აუდიტის ინდიკატორები
(ხარისხის კონტროლი)
გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება განხორციელდება კლინიკური აუდიტის
მეშვეობით. სიფილისის კლინიკური მართვის შეფასებისათვის რეკომენდებული
კრიტერიუმებია:
1. სიფილისის კლინიკური მართვის მიმწოდებული სამედიცინო დაწესებულების
შესაძლებლობები.
კრიტერიუმი: სამედიცინო დაწესებულებაში დანერგილია სიფილისის მართვის
კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული სახელმძღვანელო-რეკომენდაცია - გაიდლაინი.
2. ზემოქმედების ინდიკატორი:


თანდაყოლილი სიფილისის შემთხვევების მაჩვენებელი ≤50 ყოველ 100 000
ცოცხალშობილზე.
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3. პროცესის ინდიკატორები
ხარისხის დებულება 1

ახლადრეგისტრირებული სიფილისით დაავადებული ორსული
ქალი აყვანილია კლინიკურ მეთვალყურეობაზე

მრიცხველი

ახლადრეგისტრირებულ
ქალთა

რიცხვი,

სიფილისით

რომელთაც

დაავადებული

ჩაუტარდათ

ორსულ

კლინიკური

ან

ლაბორატორიული გამოკვლევა და შედეგი დოკუმენტირებულია
სამედიცინო ისტორიაში
მნიშვნელი

ახლადრეგისტრირებული სიფილისით დაავადებული

ორსულ

ქალთა საერთო რიცხვი
სამიზნე მაჩვენებელი

95%

მიზანი

აღნიშნული ინდიკატორის მიზანია განისაზღვროს კლინიკურ მეთვალყურეობაზე აყვანილი ორსულ ქალთა რაოდენობა

შენიშვნა

შეფასების პერიოდი სასურველია მოიცავდეს 1 კალენდარულ
წელიწადს.

ხარისხის დებულება 2

სიფილისით დაავადებული ორსული ქალი, რომელმაც ჩაიტარეს
მკურნალობა

მრიცხველი

სიფილისით დაავადებული ორსული ქალების რიცხვი, რომლებმაც
ჩაიტარეს მკურნალობა

მნიშვნელი

სიფილისით

დაავადებული

ორსული

ქალების

რიცხვი,

რომლებსაც დაესვათ სიფილისის დიაგნოზი
სამიზნე მაჩვენებელი

95%

მიზანი

აღნიშნული ინდიკატორის მიზანია შეფასდეს სიფილისით
დაავადებული ორსული ქალების მკურნალობით მოცვა

შენიშვნა

შეფასების პერიოდი სასურველია მოიცავდეს 1 კალენდარულ წელიწადს.
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4. გამოსავლების ინდიკატორები
ხარისხის დებულება 1

სიფილისის სრულფასოვანი მკურნალობა დასრულდა
მშობიარობამდე 30 დღით ადრე

მრიცხველი

სიფილისით

დაავადებული

რომლებმაც

დასრულეს

ორსული

ქალების

რიცხვი,

მკურნალობის

სრული

კურსი

მშობიარობამდე 30 დღით ადრე
მნიშვნელი

სიფილისით

დაავადებული

ორსული

რიცხვი,

რომლებმაც

მკურნალობა დაიწყეს ორსულობის პირველ და მეორე ტრიმესტრში
სამიზნე მავენებელი

95%

მიზანი

აღნიშნული

ინდიკატორის

მიზანია

შეფასდეს

რეჟიმის

ეფექტიანობა და თანდაყოლილი სიფილისის ელიმინაცია
შენიშვნა

შეფასების პერიოდი უნდა მოიცავდეს 1 კალენდარულ წელიწადს

5. გაიდლაინის გადასინჯვის და განახლების ვადა
გაიდლაინი გეგმიურად გადაიხედება 2021 წელს, თუ მანამდე რაიმე გარემოებით (მაგ.,
მნიშვნელოვანი ცვლილება მკურნალობის რეჟიმებში) არ გახდა საჭირო უფრო ადრე
გადახედვა. ამ შემთხვევაში მოხდება წყარო გაიდლაინების განახლებული ვერსიების
ადაპტირება,

აგრეთვე,

სისტემური

ძიების

ჩატარება

Cochrane

Collaboration-ის

პორტალზე და სხვა სამედიცინო პორტალების მოძიება აივ ინფიცირებულთა მოვლისა
და მართვის ახალი მტკიცებულებების გამოსავლენად, რომლებიც გათვალისწინებული
იქნება გაიდლაინის განახლებულ ვერსიაში.

92

დანართი N1. აივ ინფექციაზე საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევის რეფერალის ფორმა

ნაწილი ა.
მიმართვის N:

თარიღი:

გამგზავნი დაწესებულება:

_________________________________________________

შრატის/სისხლის გაგზავნის თარიღი: რიცხვი/თვე/წელი
გამგზავნი დაწესებულების საკონტაქტო პირი: ____________________ ტელ: ____________
საკონტაქტო პირის ელ. ფოსტა: ____________________

სამკურნალო დაწესებულების მისამართი სადაც იგზავნება სისხლი (მიმღები დაწესებულება):
მიმღებ დაწესებულებაში საკონტაქტო პირის ტელეფონი:
მიმღებ დაწესებულებაში საკონტაქტო პირის ელ. ფოსტა:
სოციალური თანხლება 
გაიგზავნა: სისხლი 

შრატი 

პლაზმა 

ბენეფიციარი 

o

ბენეფიციარის სახელი. გვარი __________________________

o

ბენეფიციარი (ბენეფიციარის 15 ნიშნა კოდი) ----------------------------

o

პირადი ნომერი -----------------------------

რისკ-ჯგუფი:  ნიმ

 ნიმ პარტნიორი

 ორსული

 საოპერაციო პირი

 მსმ

 მსმ პარტნიორი

 დონორი

 სხვა (დააკონკრეტეთ)------

კსმქ

კსმქ პარტნიორი

 პატიმარი

რეფერალი განახორციელა: – ------------------------------------------ (სახელი გვარი გარკვევით)
ტელეფონი: ______________
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ნაწილი ბ. ივსება კონფირმატორი ლაბორატორიის მიერ
o

ბენეფიციარის სახელი და გვარი

o
o

ბენეფიციარის ბენეფიციარის 15 ნიშნა კოდი ---------------------------პ.ნ -----------------------------

საეჭვო შემთხვევა
 დადასტურდა

 საჭიროებს განმეორებით გამოკვლევას

 არ დადასტურდა

 პაციენტი უკვე იმყოფება აღრიცხვაზე

შემსრულებელი: ___________________________
ინფორმაცია გააგზავნა:______________________
თარიღი:___________________________________

94

დანართი N2. საქართველოში აივ და სიფილისზე სეროპოზიტიური
ორსულებისათვის შესაბამისი სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელი
ორგანიზაციების ჩამონათვალი

1. თბილისი - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო–პრაქტიკული ცენტრი
მისამართი: ალ ყაზბეგის გამზ. #16
ტელ.: 2 39 80 18, 2 39 91 43, 2 39 84 73

2. იმერეთი - ,,მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სითი"
მისამართი: ქ. ქუთაისი , ფოთის ქ. # 40
ტელ.: (0 431) 24 79 89, 24 39 09
საკონტაქტო პირი: ნანა გონგაძე 599 91 95 09

3. აჭარა-გურია - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის
რეგიონალური ცენტრი
მისამართი: ქ. ბათუმი, ბარცხანა, ქათამაძის ქ. #11
ტელ: ( 04 22) 25 36 15, 25 30 88,
საკონტაქტო პირი: ნარგიზი ბერიძე 577 10 76 82

4. სამეგრელო - ზემო-სვანეთი - ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო
მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ონარია
ტელ: (0 215) 2 93 79,
საკონტაქტო პირი: ლალი დარახველიძე 514 30 15 15
ლელა ქაჯაია 557 07 02 07

5. კანისა და ვენერიულ სნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი თბილისი, ლუბლიანას ქ. #5, (დიღომი, ყოფილი რკინიგზის საავადმყოფოს

შენობა). ტელ.: 2 95 77 44; 2 95 06 26; 2 95 46 43.
ელ. ფოსტა: geoncdv@gmail.com
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6. შპს „ზუგდიდის კანისა და ვენსნეულებათა საწინააღმდეგო დისპანსერი”.
დირექტორი გიორგი ქორთუა 551 93 75 75. kortuag@gmail.com.
მისამართი: gamsaxurdias q.#206

7. შპს „აჭარის კანისა და ვენსნეულებათა რეგიონალური ცენტრი“.
დირექტორი რესან ვერძაძე 558 99 77 92. re.verdz@mail.ru.
მისამართი: ximSiaSvilis #33

8. შპს „ქუთაისის რეგიონალური კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერი“.
დირექტორი თამარ კალაძე 593 59 75 70. georcdv@gmail.com.
მისამართი: ocxelis q.#2

9. შპს „კანისა და სგგდ სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი“ (თელავი).
direqtori maia xarazi.
sakontaqto piri marika xatiaSvili 571 87 10 08. marika.khat@gmail.com.
მისამართი: erekle II gamziri #19a

10.შპს „ქ.რუსთავის კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერი“.
დირექტორი გოჩა ტაბატაძე 593 32 65 29. mevludich2@mail.ru.
მისამართი: ქ.რუსთავი. VII
მ/რ-ნი. (ყოფილი აზოტის
ტერიტორია)
11.შპს „ახალციხის კლინიკა იმედი“.

საავადმყოფოს

დირექტორი დათო მაისურაძე 593 36 03 67. imediklinika@yahoo.com
მისამართი: ქ.ახალციხე. ახალქალაქის გზატკეცილი, ჩიხი N3
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გამოყენებული ლიტერატურა
1.

საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-

2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2017-2019 წლების
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №
459, 2017 წლის 6 ოქტომბერი, ქ. თბილისი.
2.

აივ ინფექცია/შიდსი საქართველოში. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და

კლინიკრი იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრის მონაცემთა ბაზა. www.aidscenter.ge
3.

აივ ინფექცია/შიდსი საქართველოში. 2016 წ. მოკლე მიმოხილვა დაავადებათა

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯნდაცვის ეროვნული ცენტრი.
4. აივ

ინფექცია/შიდსის

რუტინული

ეპიდზედამხედველობა.

მეთოდური

რეკომენდაციები. საერთაშორისო ფონდი კურაციო. შრომის, ჯანმრთელობისა
და

სოციალური

დაცვის

სამინისტრო.

გლობალური

ფონდი.

2009წ.

http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=e5712da0-6125-4cd2-914023f80393e17f
5. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #326. აივ ინფექციის პრევენციისა და
კონტროლის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე.
2016

წლის

11

ივლისი,

ქ.

თბილისი.

http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=9b9770bc-9f6f-48c2-81c6-e1184f8aac43
6. საქართველოს

კანონი

აივ

ინფექცია/შიდსის

შესახებ.

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/85366/118647/F1878029796/GEO85
366.pdf
7. საქართველოს

კანონი

პაციენტის

უფლებების

შესახებ.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11
8. საქართველოს

კანონი

პერსონალურ

მონაცემთა

დაცვის

შესახებ.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18
9. აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება.
www. aidscenter.ge
10. აივ ინფექციაზე გამოკვლევის ჩვენებები. კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული
რეკომენდაცია-გაიდლაინი
დანეგვისთვის

ჯანდაცვის

აივ

ანტისხეულებზე

დაწესებულებეში

რუტინული
და

აივ

ტესტირების

ინფექცია/შიდსის

გამოვლენის და დიაგნოსტიკის გაუმჯობესებისთვის საქართველოში. თბილისი
2013
11. Global guidance on criteria and possesses for validation: elimination of mother-to-child
transmission of HIV and syphilis. 2017 (Second edition)
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https://www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_invitro-meetings/00007_05_2017_EMTCT_Orange_Book.pdf
12. WHO Updated recommendations on first-line and second-line antiretroviral regimens
and post-exposure prophylaxis and recommendation on early infant diagnosis of HIV.
Supplement to the 2016 consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for
treating

and

preventiing

HIV

infection.

December

2018.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277395/WHO-CDS-HIV-18.51eng.pdf?ua=1
13. WHO Consolidated guidelines on HIV testing services. 5Cs: Consent, Confidentiality,
Counseling, Correct results and Connection. July 2015.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179870/9789241508926_eng.pdf?seque
nce=1
14. Ending AIDS: progress towards the 90–90–90 targets. Global AIDS update 2017.
Geneva: UNAIDS; 2017
(http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Global_AIDS_
update_2017_en.pdf, accessed 6 August 2017
15. WHO. Global health sector strategy on sexually transmitted infections 2016-2021
towards ending STIs. June 2016.
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/en/
16. Country progress report Georgia. Global AIDS monitoring. UNAIDS
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/GEO_2018_countryreport
.pdf
17. Prevention of mother to child transmission (PMTCT) of HIV. Globan information and
education on HIV and AIDS. AVERT. https://www.avert.org/professionals/hivprogramming/prevention/prevention-mother-child
18. Global monitoring framework and strategy for the global plan towards the elimination
of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers alive.
Geneva, World Health Organization, 2012
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75341/1/9789241504270_eng.pdf
19. Linkage to Care, Early Infant Diagnosis, and Perinatal Transmission Among Infants
Born to HIV-Infected Nigerian Mothers: Evidence From the Healthy Beginning
Initiative. Jennifer R. Pharr, PhD et all. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016 Aug 1;72
Suppl 2:S154-60.
20. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. აივ ინფექციის მკურნალობისა და
პროფილაქტიკისათვის ანტირეტროვირუსული მედიკამენტების გამოყენების
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კონსოლიდირებული

გაიდლაინი:

რეკომენდაციები

საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის მიდგომისათვის. ივნისი 2016.
World Health Organization. (WHO). Consolidated Guidelines on the use of
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