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2. პროტოკოლის სათაური: 

COVID-19- ით დაავადებული დიაბეტიანი პაციენტების ნუტრიციული მოთხოვნები. 
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დასახელება  კოდი 

1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება  ICD 10 

ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი E10 

ინსულინ დამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი E11 

შაქრიანი დიაბეტის სხვა, დაზუსტებული ფორმები E13 

შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი ფორმები E14 

გლუკოზის მიმართ ტოლერანტობის დარღვევა R73.0 

ჰიპერგლიკემია, დაუზუსტებელი R.73.9 

2. ჩარევის დასახელება  NCSP 

ცენტრალური ვენური კათეტერიზაცია ZXXX21 

ვენური კათეტერის გამოცვლა PHXA52 

ადგილობრივი შეყვანის სხვა გზა ZXXX98 
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ინტრავენური ZXXX20 

ინტრავენური გლუკოზო ტოლერანტობის ტესტი BEFA02 

ეკგ AAFG42 

კონსულტაცია სპეციალისტებთან ZZ22.21 

3. ლაბორატორიული მომსახურების დასახელება  

სისხლის საერთო ანალიზი BL.6 

შარდის საერთო ანალიზი UR.7 

სისხლში აირებისა და ელექტროლიტების განსაზღვრა COMB.4 

ელექტროლიტებისა და მინერალების განსაზღვრა COMB.5 

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები COMB.6 

გლუკოზოტოლერანტობის ტესტი COMB.7 

გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში BL.12.1 

კეტონების განსაზღვრა სისხლში/შრატში, კეტონების ტესტი (ბეტა-

ჰიდროქსიბუტირატი) 

BL.13.5 

ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში BL.15.2 

გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა BL.12.10.2 

პრერენალური აზოტემია UR.2.16 

შარდში გლუკოზის განსაზღვრა UR.2.4.1 

შარდში კეტონების განსაზღვრა UR.3.5 

 

4. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 

პროტოკოლის შექმნის პროცესში გამოყენებული იქნა რეკომენდაციები, რომლებითაც სარგებლობს 

დიდი ბრიტანეთის, ევროპის და აშშ ჯანდაცვის სისტემის დაწესებულებები. 

1. Dietary Guidelines  for Americans, 2015-2020 8-th Edition, USDA and HHS,  December 2015;U.S. 

Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 2015 – 2020; Dietary 

Guidelines for Americans. 8th Edition. December 2015. Available at https://health.gov/our-work/food-

nutrition/previous-dietary-guidelines/2015. 

2. Food and nutrition tips during self-quarantine, WHO-Europe, 2020, 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-

technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine#food-buys 

3. Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report, A. B. Evert, M. 

Dennison, C.D. Gardner, W.T Garvey, K. H. K. Lau, J. MacLeod, J. Mitri,  R. F. Pereira, K. Rawlings, Sh. 

Robinson, L. Saslow, S. Uelmen, P. B. Urbanski, W. S. Yancy, Diabetes Care, April 18, 

2019;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31000505/ 

https://health.gov/our-work/food-nutrition/previous-dietary-guidelines/2015
https://health.gov/our-work/food-nutrition/previous-dietary-guidelines/2015
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine#food-buys
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine#food-buys
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31000505/
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4. Nutrition Therapy in the Patient with COVID-19 Disease Requiring ICU Care,  Robert Martindale, 

Jashil J. Patel,  Beth Taylor, Malissa Warren, Stephen A. McClave, Reviewed and Approved by the 

American Society for Parenteral and Enteral  Nutrition, ASPEN, Updated March 

2020;https://www.sccm.org/getattachment/Disaster/Nutrition-Therapy-COVID-19-SCCM-

ASPEN.pdf?lang=en-US 

5. Nuitrition and Hydration: Quick Facts for COVID19 Patients  Recovering at Home,  ASPEN/American 

Society for Parenteral and Enteral Nutrition,  2020;www.nutritioncare.org 

6. ASPEN Report on Nutrition Support Practice Processes With COVID-19: The First Response; D. W. 

Mulherin, R. Walker, B. Holcombe, P. Guenter, ASPEN, Special Report, Nutrition in Clinical Practice 

35(5);https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

7. ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-

CoV-2 infection;  Clinical Nutrition 39 (2020), 1631-

1638;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138149/ 

8. Dietary recommendations during the COVID-19 pandemic;  Ch. de Faria Coelho-Ravagnani, F. C. 

Corgosinho, F. La Flor Ziegler Sanches, C. M. M. Prado, A. Laviano,  J. F. Mota, Lead Article, doi: 

10.1093/nutrit/nuaa067;  Nutrition Reviews; VR Vol. 0(0):1–14;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32653930/ 

9. Energy and Protein Requirements, Report of theJoint FAO/WHO Expert Meeting (JEMNU), July 

2019;http://www.fao.org/3/aa040e/aa040e00.htm 

10. Healthy Diet, WHO, April, 2020;https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 

11. Role of Dietitians in the fight against COVID-19; EFAD Briefing Paper, The European Federation of the  

Associations of Dietitians,  May, 2020;http://efad.azurewebsites.net/media/1982/role-of-dietitians-in-the-

fight-against-covid19-efad-briefing-paper.pdf 

12. Dietary Recommendations for People with Diabetes, American Diabetes Association, Diabetes, UK, 

Diabetes Australia, Canadian Diabetes Association, Association Diabetique  Francaise, Georgian Union of 

Diabetes and Endocrine Associations; 

პროტოკოლის ავტორთა ჯგუფს ორიგინალური გაიდლაინის რეკომენდაციები არ შეუცვლია. 

     5. პროტოკოლის მიზანი 

პროტოკოლის მიზანია COVID-19-ით ინფიცირებული დიაბეტიანი პაციენტების ოპტიმალური 

ნუტრიციული მართვა კარანტინში/კლინიკაში  და აღნიშნული მართვის ხარისხის გაუმჯობესება. 

     6. პროტოკოლის სამიზნე ჯგუფი 

        პროტოკოლის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ შაქრიანი დიაბეტის (შდტ1 და შდტ2) და სტრესული 

ჰიპერგლიკემიის მქონე ზრდასრული და ხანდაზმული ასაკის COVID-19-ით ინფიცირებული 

პაციენტები.     

 

http://www.nutritioncare.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138149/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32653930/
http://www.fao.org/3/aa040e/aa040e00.htm
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
http://efad.azurewebsites.net/media/1982/role-of-dietitians-in-the-fight-against-covid19-efad-briefing-paper.pdf
http://efad.azurewebsites.net/media/1982/role-of-dietitians-in-the-fight-against-covid19-efad-briefing-paper.pdf
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      7. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია შინაგანი მედიცინის სპეციალისტებისთვის, ინფექციური სნეულების 

სპეციალისტებისთვის, ენდოკრინოლოგებისთვის, კარდიოლოგებისთვის, ნევროლოგებისთვის, 

გადაუდებელი მედიცინის სპეციალისტებისთვის, ასევე, სერტიფიცირებული ექიმი სპეციალის-

ტებისთვის, უმცროსი ექიმებისთვის, ექთნებისთვის, რომლებიც დასაქმებულნი არიან შესაბამისი 

პროფილის სტაციონარულ დაწესებულებებში და COVID-19-ის მართვის ცენტრებში. 

     8. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 

პროტოკოლი უნდა დაინერგოს შესაბამისი პროფილის სტაციონარულ დაწესებულებებში და 

COVID-19-ის მართვის ცენტრებში. მისი გამოყენება იწყება და გრძელდება თერაპიის  

განყოფილებასა და პალატაში.  

პროტოკოლის გამოყენება იწყება პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის ან COVID-19-ის მართვის ცენტრში 

მოთავსებისთანავე. 

       9. რეკომენდაციები: შაქრიანი დიაბეტისა და ჰიპერგლიკემიის მქონე COVID-19-

ით ინფიცირებული პაციენტების ნუტრიციული მართვა 

  ა) ნუტრიციული მოთხოვნები: 

 სითხე: დაახლოებით 3 ლ/დღეში; 

 კალორაჟი: 1800 – 2000 კკალ/დღეში; 

 ცილები: 75-100 გ/დღეში. 

  ბ) სხეულის ენერგიის მოთხოვნილება: 

 27 კკალ/კგ წონაზე/ დღე - ენერგიის მთლიანი დანახარჯი რამდენიმე თანმხლები 

დაავადების მქონე > 65 წლის ასაკის პაციენტისთვის; 

 30კკალ/კგ წონაზე/ დღე - ენერგიის მთლიანი დანახარჯი რამდენიმე თანმხლები 

დაავადების მქონე > 65 წლის  ასაკის კახექსიური პაციენტისთვის; 

 30 კკალ/კგ წონაზე/ დღე - ხანდაზმულ პაციენტებში ეს მაჩვენებელი ირჩევა                                      

ინდივიდუალურად და დამოკიდებულია ნუტრიციის სტატუსზე, ფიზიკური აქტივობის 

დონეზე, ამტანობასა და დაავადების სიმძიმეზე. 

  გ) ცილის საერთო დღიური მოთხოვნილება: 

  ცილის საერთო დღიური მოთხოვნილების გამოანგარიშება ხდება შემდეგნაირად: 

 1 გ ცილა/კგ წონაზე/ დღე ხანდაზმულ პაციენტებში;  ეს მაჩვენებელი  ირჩევა                      

ინდივიდუალურად და დამოკიდებულია ნუტრიციის სტატუსზე, ფიზიკური 

აქტივობის დონეზე, ამტანობასა და დაავადების სიმძიმეზე; 

 1 გ ცილა/კგ წონაზე/ დღე რამდენიმე თანმხლები დაავადების მქონე პაციენტისთვის, 

რათა შევაჩეროთ წონის კლება, შევამციროთ გართულებების განვითარების რისკი და 

განმეორებითი ჰოსპიტალიზაცია; გავაუმჯობესოთ  ფუნქციური გამოსავალი. 
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   დ) ნახშირწყლების, ცხიმების და ცილების შეფარდება: 

 ნახშირწყლები/ნწ – დღიური კალორაჟის 50-55%; 

 ცხიმები - დღიური კალორაჟის25-30% (აქედან, ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები - <10%;  

პოლიუჯერი - 10%; მონოუჯერი - > 10%); 

 ცილები - 10-20% (0.8-1.0 გ/კგ წონაზე/დღე; აქედან, 55% - ცხოველური ცილები, 45% - 

მცენარეული); 

 ფილტვების ვენტილაციაზე მყოფი პაციენტებისთვის ნწ:ცხიმების შეფარდება უნდა 

იყოს 50:50. 

   ე) მიზანშეწონილია ცილით მდიდარი საკვები: 

 კვება მრავალჯერადი, ყოველ 2-3 სთ-ში(დღეში 6-ჯერ), პაციენტმა საკვები უნდა მიიღოს 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ შია; 

 კალორიები საჭიროა, რომ შეივსოს კუნთოვანი მასა, რომლის განლევა ხდება COVID-19-

თ გამოწვეული სტრესის ფონზე; 

 პაციენტმა უნდა მიიღოს 75-100 გ სუფთა ცილა დღეში (295-415 გ ცილით მდიდარი 

პროდუქტები: ნიგოზი, რძე, კვერცხი, მაწონი, ყველი, ხორცი/თევზი/ფრინველი, 

ცილოვანი სასმელები); 

 COVID-19-ის დროს მადის დაქვეითების გამო დასაშვებია უფრო კალორიული საკვების 

მიღება; 

 2-3 ჯერ გაზარდეთ ულუფის ზომა და დაამატეთ მეტი ცხიმი (ზეთი, კარაქი, არაჟანი, 

ცხიმიანი ყველი); 

 თუ პაციენტს უჭირს მყარი საკვების მიღება, დალიოს ისეთი სასმელები, როგორიცაა რძე, 

ბულიონი; 

 პაციენტმა უნდა ჭამოს ცოტ-ცოტა და ხშირად. 

   ვ) სითხის მიღება: 

 ცხელება იწვევს დეჰიდრატაციას; აუცილებელია სითხის დიდი რაოდენობით მიღება; 

 მიიღეთ 60-120მლ სითხე 15 წუთში ერთხელ (ყველაზე ოპტიმალურია ჩართოთ 

კალორიული სითხეები [ბულიონები] და ენერგეტიკული სასმელები). 

   ზ) ვიტამინები და მიკროელემენტები: 

მიკროელემენტების და ვიტამინების (რკინა, ცინკი, სელენიუმი, A, D, E, F, C,  B6  და  B12 

ვიტამინები) არასაკმარისი მიღება ვირუსული ინფექციის დროს დაკავშირებულია ცუდ 

კლინიკურ გამოსავალთან. ექსპერტები თვლიან, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი 

მიკროელემენტების, ვიტამინების და ომეგა-3 პოლიუჯერი ცხიმების დონე უნდა შეფასდეს 

COVID-19-ით დაავადებულ ყველა პაციენტში. 
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    თ) საკვები ბოჭკოები: 

არანაკლებ 15გ ყოველ 1000 კკალ/დღეში; ამისთვის საკმარისია 400 გ (ან 5 ულუფა) ხილის 

და ბოსტნეულის მიღება დღეში. იგულისხმება, როგორც ხსნადი (პარკოსნები, შვრია), ისე 

უხსნადი ბოჭკოები (ხილი, ბოსტნეული, ქატო). 

   ი)  კარანტინზე მყოფ პაციენტთა ნუტრიციული მოთხოვნილება: 

  კარანტინზე მყოფმა ყველა პაციენტმა უნდა:  

 მიიღოს ვიტამინების და მიკროელემენტების დანამატი (ვიტამინი A, E, B6, B12, თუთია 

და სელენიუმი), ეს განსაკუთრებით ეხება პაციენტებს, ვინც ცუდად იკვებებოდა; 

 ივარჯიშოს რეგულარულად; 

 საჭიროების მიხედვით მიიღოს საკვები დანამატები, თუ ჩვეულებრივი კვებით ვერ 

ხერხდება ნუტრიციული მიზნების მიღწევა (მინ.400 კკალ/დღე + ≥30გ ცილა/დღე, 

ყველაზე ცოტა, 1 თვის განმავლობაში). 

10. სხვადასხვა საკვები პროდუქტის და კომპონენტების დღიური და კვირეული 

რაოდენობა – საკვები პროდუქტების ჯგუფები/რაოდენობა 1800 – 2000 კკალ-ზე 

ა) ბოსტნეული 2½ ჭიქა*/დღეში: 

 მწვანე1½ ჭიქა/კვირაში; 

 წითელი და ნარინჯისფერი5½ ჭიქა/კვირაში; 

 პარკოსნები (ლობიო, ბარდა, ოსპი) 1½ ჭიქა/კვირაში; 

 სახამებლიანი5 ჭიქა/კვირაში; 

 სხვა4 ჭიქა/კვირაში. 

*1 ჭიქა = 250მლ 

ბ) ხილი 2-3 ულუფა/დღეში, 1 ულუფას გვაძლევს: 

 1 ც ვაშლი, ფორთოხალი, ატამი საშუალო ზომის(100-120გ); 

 ½ ბანანი (~20 სმ); 

 მაყვალი/ჟოლო - 3/4 ჭიქა; 

 ნესვი (კანის გარეშე, კუბიკებად დაჭრილი) - 1 ჭიქა; 

 ალუბალი, მსხვილი -  12ც; 

 ხილის სალათი - 1/2 ჭიქა; 

 1/2 გრეიფრუტი, საშუალო ზომის; 

 1 ც კივი (~100 გ); 

 2 ც ქლიავი; 

 8 ც მარწყვი, საშუალო ზომის; 

გ) მარცვლოვნები 6 ჭიქა/კვირაში: 
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 მთელმარცვლიანი≥ 85 გ/დღეში: 

 დამუშავებული მარცვლები≤ 85  გ/დღეში. 

დ) რძის ნაწარმი 3  ჭიქა/დღეში. 

ე) ცილით მდიდარი საკვები 155 გ/დღეში: 

 ზღვის პროდუქტები230 გ/კვირაში; 

 თევზი 300 გ/კვირაში; 

 ხორცი, ფრინველი, კვერცხი 740 გ/კვირაში; 

 თხილი, ნიგოზი, თესლები 142გ/კვირში. 

ვ) ზეთი 27 გ/დღეში. 

სხვა დანარჩენი პროდუქტების (მარილით, საფუარით, შაქრით, ქოლესტერინით, ტრანს-ცხიმე-

ბით მდიდარი) მიღება აკრძალულია. 

თუ სისხლის შაქრის დონე მომატებულია, ნატურალური წვენების მიღება მიზანშეწონილი არ 

არის. 

11. კვების გეგმა: 1800-2000 კკალ/15-17 ნე*/დღეში                                                          

კალორიების და ნახშირწყლების  ერთეულების (ნე) განაწილება - 3 ძირითად და 3 მცირე 

კვებაზე; საკვების მიღების შორის ინტერვალი – მინ. -2.30/ მაქს. -3.30 წ-თ თი 

 საუზმე მცირე საუზმე სადილი მცირე საუზმე ვახშამი მცირე საუზმე 

დრო 8.00 11.00 2.00 4.30 7.00 10 

კკალ 400/450 200/250 450/500 200250 350 200 

ნე 3,5 1.5/2 4 1,5/2 3 1.5 

 

*ნახშირწყლების ერთეულების/ნე  რაოდენობა 1 კვებაზე არ უნდა აღემატებოდეს 7 ნე-ს. 

12. რეკომენდაციები 

პროტოკოლს თან ახლავს შემდეგი სიები: ნახშირწყლებით მდიდარი პროდუქტების 

ურთიერთჩანაცვლების ცხრილი (ნახშირწყლების [ნე] ერთეულების სია); ცილით მდიდარი                       

პროდუქტების ურთიერთჩანაცვლების სია/ხორცის პროდუქტების ჩანაცვლებითი სია (ცილის 

ერთეულები/ცე); ცხიმით მდიდარი პროდუქტების ჩანაცვლებითი სია; კვების გეგმა 1800-2000 

კკალ/დღეში. 
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13. მოსალოდნელი შედეგები 

სწორ კვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს COVID-19-ით ინფიცირებული დიაბეტიანი პირებისთვის. ერთის 

მხრივ, COVID-19  მჭიდრო კავშირშია ჰიპერგლიკემიის განვითარებასთან, მაშინაც კი, როცა პაციენტს 

არა აქვს შაქრიანი დიაბეტი, მეორეს მხრივ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პაციენტები ხშირად 

ნორმალურად ვერ იკვებებიან, უვითარდებათ პიპოგლიკემია. ჰიპო და ჰიპერგლიკემიის  განვითარება 

კიდევ უფრო ართულებს ინფექციური დაავადების  მართვას. 

COVID-19 ინფექციის ფონზე ხდება იმუნიტეტის დაქვეითება, ცილოვანი/კუნთოვანი მასის შემცირება 

და ორგანიზმის დეჰიდრატაცია.  

სწორი, დაბალანსებული და სრულფასოვანი კვება დაგვეხმარება თავიდან ავიცილოთ ვირუსული 

დაავადების დამძიმება და დავაჩქაროთ  კარანტინზე მყოფი პაციენტების გამოჯანმრთელება.   

14. აუდიტის კრიტერიუმები 

შეფასება მოხდება გარკვეული პარამეტრების შეჯამებით, ესენია:  

დიაგნოზი რაოდენობა ასაკი

მამრ. მდედრ. დიახ არა დადებითი უარყოფითი

სქესი მკურნალობა ჩატარდა პროტოკოლის მკურნალობის შედეგი

 

   

  15. პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

პროტოკოლის გადახედვა რეკომენდებულია ახალი მტკიცებულებების გაჩენის შემთხვევაში ან 2 წლის 

ვადაში. 

 16. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 

პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი               

მოცემულია დანართი №1-ში. 
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სამედიცინო დაწესებულებაში და მის სხვადასხვა დეპარტამენტში/განყოფილებაში (ინტენსიური 

თერაპიის განყოფილებაში, სტაციონარში და კოვიდ-ცენტრებში) მომუშავე ყველა ექიმმა და ექთანმა 

უნდა იცოდეს COVID-19-ით დაავადებული დიაბეტიანი პაციენტის ძირითადი ნუტრიციული 

მოთხოვნილებები.  

 17. რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ დონეზე 

რეკომენდაციები მისაღებია კლინიკის ყველა დონეზე, არსებული რესურსისა და ტექნოლოგიების 

შესაბამისად. 

რეკომენდაციებში ცვლილება განხორციელდება შესაბამისი გაიდლაინების ცვლილების შემთხვევაში 

და გათვალისწინებული იქნება კლინიკაში არსებული რესურსი.  

პროტოკოლის პრაქტიკაში დასანერგად მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:  

1. პროტოკოლის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ-

გვერდზე (www.moh.gov.ge). 

2. პროტოკოლის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის შემუშავება და 

ჯანდაცვის პერსონალისთვის ტრენინგების ორგანიზაცია. 

3. პროტოკოლის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება  კლინიკური აუდიტის საშუალებით.  

 

 

 

http://www.moh.gov.ge/
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დანართი № 1: ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური  აღწერეთ რა  მიზნით ხდება ამა თუ იმ 

რესურდიდ გამოყენება  

რამდენად 

სავალდებულოა ამ 

რესურსის არსებობა  

შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი, 

ინფექციური სნეულებების 

სპეციალისტი, ენდოკრინოლოგი, 

გადაუდებელი მედიცინის/კრიტიკული 

მედიცინის სპეციალისტი, 

ანესთეზიოლოგია და 

რეანიმატოლოგიის სპეციალისტი, 

კარდიოლოგი, ნევროლოგი,  

მიმღების ექიმიდა სხვა. 

 

 კლინიკური შეფასება; 

 დიაგნოზის დადასტურება; 

 პრევენციული ღონისძიებების 

შერჩევა; 

 მედიკამენტური 

მკურნალობის თაობაზე 

გადაწყვეტილება; 

 მიმდინარე მეთვალყურეობა. 

სავალდებულო 

ექთანი  რისკის პროფილის შეფასება; 

 რისკის ფაქტორების 

აღმოფხვრა; 

 არამედიკამენტური 

მკურნალობის, პრევენციული 

ღონისძიებების ჩატარება;  

 სისხლის შაქრის და 

კეტონების კონტროლი 

პაციენტის საწოლთან; 

 პრევენციისა და 

მედიკამენტების გვერდითი 

ეფექტების თაობაზე 

პაციენტის კონსულტირება. 

სავალდებულო 

მენეჯერი/ადმინისტრატორი მაგ.  

 პროტოკოლის დანერგვის 

ხელშეწყობა; 

 დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

 აუდიტის ჩატარება და 

შედეგების ანალიზი. 

სავალდებულო ან 

სასურველია 

მატერიალურ-ტექნიკური   

ლაბორატორია სისხლის საერთო, 

შარდის საერთო ანალიზის, სისხლის 

გლუკოზის, სისხლის და შარდის 

კეტონების ანალიზის, 

ელექტროლიტების და სისხლის 

გაზების ანალიზის, pH-ს გაზომვის, ეკგ, 

პულსის და ა.წ. კონტროლის და ა.შ. 

ჩასატარებლად 

ჰიპერგლიკემიის/ჰიპოგლიკემიის, 

აციდოზური მდგომარეობის და 

კეტონემია/კეტონურიის; სისხლის 

გაზების, ელექტროლიტების  

დადგენის, კონტროლის და მართვის 

მიზნით; კარდიოგრამის და 

გულისცემის სიხშირის 

მონიტორირების მიზნით; 

სავალდებულო 

სადიაგნოსტიკო აღჭურვილობა: 

ლაბორატორიული ბიოქიმიური 

ანალიზატორი, გაზების ანალიზატორი, 

დიაგნოზის დადასტურება, 

მდგომარეობის მონიტორირება. 

სავალდებულო 
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ეკგ, აწ, პულსის აპარატი/მონიტორი, 

ავადმყოფის საწოლთან გლიკემიის 

/კეტონემიის პორტატული/ 

მონიტორირება 

ექიმების/ექთნების საგანმანათლებლო 

მასალები 

ექიმების/ექთნების 

ინფორმირება/სწავლება 

სავალდებულო 

 18. პროტოკოლის ავტორები 

 პროფ. რამაზ  ყურაშვილი  -  ენდოკრინოლოგი, დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის                              

დირექტორი, საქართველოს დიაბეტისა და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების კავშირის                

(საქართველოს დეა კავშირი) თავმჯდომარე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროს ექსპერტი 

„ენდოკრინოლოგიაში“, დტსუ, ენდოკრინოლოდიის სრული პროფესორი; 

 ნინო ჭუმბურიძე-არეშიძე - მედ. საპატ. დოქტ, ენდოკრინოლოგი, თბილისის ცენტრალური 

საავადმყოფოს გენერალური დირექტორის მოადგილე; 

 პროფ. ლიკა ცუცქირიძე - ენდოკრინოლოგი, თბილისის გულის ცენტრი, საქართველოს დეა 

კავშირის საბჭოს წევრი; 

 ელენე შელესტოვა - DN, CDE, ევროპის ენდოკრინოლოგიური ასოციაციის ექთნების სექციის საბჭოს 

წევრი,საქართველოს დეა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი. 

 

დანართი №2 

ნახშირწყლებით მდიდარი პროდუქტების ურთიერთჩანაცვლების სია 
 

ნახშირწყლების (ნე)* ერთეულების სია 

*1 ნე  - ნახშირწყლებით მდიდარი პროდუქტის სხვადასხვა რაოდენობა, რომელიც 

12.5-15 გ სუფთა ნახშირწყლების ტოლფასია. მათი ჩანაცვლება ადვილად შეიძლება. 

  

რძის ნაწარმი 

პროდუქტის დასახელება მილილიტრი კკალ 

რძე (ცხიმიანობა 3.6%) 250 165 

რძე (ცხიმიანობა 0.5%) 250 160 

მაწონი (ცხიმიანობა 0-1.8%) 250 160 
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იოგურტი (ცხიმიანობა3.6%) 250 

 
165 

 

იოგურტი (ცხიმიანობა 0-1%) 250 160 

კეფირი (ცხიმიანობა 0-1.8%) 250 160 

 

თხილი, ნიგოზი 

პროდუქტის დასახელება გრამი რაოდენობა კკალ 
მიწის თხილი/არაქისი (ნაჭუჭის გარეშე) 60  375 

თხილი (ნაჭუჭის გარეშე) 600  385 

ნუში (ნაჭუჭთან ერთად) 90 3 ს/კ 160 

ნიგოზი (ნაჭუჭის გარეშე) 40 3 ცალი 55 

წაბლი (ნაჭუჭთან ერთად) 30 5-6 ცალი 58 

  

ხილი და კენკრა 

პროდუქტის დასახელება გრამი რაოდენობა კკალ 

ვაშლი 100 1ცალი 60 

ბანანი (კანთან ერთად) 80 0,5 საშუალო 50 

მსხალი 100 1 საშუალო 60 

მაყვალი 140 - 60 

მარწყვი და ხენდრო 160 - 60 

გრეიფრუტი (კანთან ერთად) 150 0,5 დიდი 50 

ანანასი (კანის გარეSე) 90 1 ნაჭერი 50 

ჟოლო 130 - 55 

ნესვი (კანთან ერთად) 320 - 50 

ალუბალი (კურკასთან ერთად) 90 20 ცალი 60 

კივი 130 1.5 დიდი 55 
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მანდარინი (კანთან ერთად) 150 1 დიდი 55 

გარგარი (კურკასთან ერთად) 120 2 დიდი 55 

ჭერამი(კურკასთან ერთად) 120 4-5 საშუალო 50 

ატამი (კურკასთან ერთად) 170 1 საშუალო 50 

მოცხარიდა სხვა კენკრა 120 - 55 

ფორთოხალი (კანთან ერთად) 130 1 საშუალო 50 

ვაშლატამა 120 1 საშუალო 55 

ქლიავი 80 1 დიდი, 3-4 

პატარა 

50 

საზამთრო (კანთან ერთად)        290   . 

1 ნაჭერი 

 50 

 

ბოსტნეული 

პროდუქტის დასახელება  გრამი rაოდენობა კკალ 

სტაფილო 350 3 დიდი 60 

ჭარხალი 140  - 60 

ლობიო (ზამთრის), პარკოსნები, უმი 25 

 

2 ს/კ 

 

65 

 

ლობიო (ზამთრის), პარკოსნები, 

მოხარშული 

50 

 

4 ს/კ 

 

65 

 

ბარდა, ხმელი, უმი 25 2 ს/კ 70 

ბარდა, მოხარშული 25 4 ს/კ 65 

ბარდა, მწვანე, კონსერვირებული 120 7-8 ს/კ 80 

ოსპი, ხმელი, უმი 25 6-7 ს/კ 65 

ოსპი, მოხარშული 25 2 ს/კ 55 

სოიო, ხმელი, უმი 

 

 40 2-3 ს/კ 55 

ტოპინამბური/მიწის მსხალი 70 4 ს/კ 80 

გოგრა (უმი/მოხარშული) 240/300 

 

 

 

 

 66 
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ყაბაღი, პატისონი (უმი/მზა) 240/300 - 72 

ბადრიჯანი (უმი/მზა) 250/300 - 66 

სიმინდის მარცვლები (ტაროს გარეშე) 25 - 65 

მწვანე ლობიო, მარცვლებით 120 7-8 ს/კ 80 

 

შემდეგი ბოსტნეული ღარიბია ნახშირწყლებით და მისი მიღება შეიძლება 200-200გ დღეში 

რამოდენიმეჯერ: ავოკადო (მდიდარია ცხიმებით, ჭარბი წონის დროს მისი მიღება                           

შეზღუდულია), კიტრი, ყაბაღი, ბადრიჯანი, ბოლოკი, მწვანილი, ისპანახი, მწვანე სალათი, 

ბროკოლი, თეთრი კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ხახვი, სატაცური, ბულგარული წიწაკა, 

პომიდორი, მწვანე ლობიო (სანამ ჩამოყალიბდება მარცვალი). 

სოკო (ნებისმიერი) არ შეიცავს ნახშირწყლებს, შეიცავს მხოლოდ მცენარეულ ცილებს და ძალიან 

სასარგებლოა. 

წვენები 

პროდუქტის დასახელება  მილილიტრი რაოდენობა კკალ/ნე 
სტაფილო, ყურადღება მიაქციეთ 

ნახშირწყლების რაოდენობას  1 ჭიქა 

წვენში 

200 1 ჭიქა 60/~1 ნე 

ტომატი, ყურადღება მიაქციეთ 

ნახშირწყლების რაოდენობას  1,5 ჭიქა 

წვენში 

300 
 

1,5 ჭიქა 60/~1 ნე 

ხილის წვენები მდიდარია სწრაფი 

შაქრებით; ბუნებრივ პირობებში 

მიირთვით ¼ ჭიქა ხილის 

წვენი,განზავებული ანადუღარ წყალში. 

ერთი ჭიქა ნატურალური წვენი უნდა 

მიიღოთ ჰიპოგლიკემიური ეპიზოდის 

დროს, თუ სისხლში შაქრის დონე  <70 

მგ/დლ 

 

 -  

 

პურ-ფუნთუშეულობა 

პროდუქტის დასახელება გრამი რაოდენობა კკალ 

დიეტური პური 25-30 1 ნაჭერი 65 

ჭვავის/შავი პური 30-40 1 ნაჭერი 60 
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რუხი პური 30-40 1 ნაჭერი 60 

თეთრი პური 25-30 1 ნაჭერი 65 

ორცხობილა, კრეკერი (არატკბილი) 15 2-3 ცალი 55 

ფენოვანი ცომი 35 - 140 

საფუარიანი  ცომი 35 - 120 

ქატოს პური 40 1 ნაჭერი 65 

ხორბლის პური 15 2-3 ნაჭერი 50-75 

სიმინდის ფქვილი 15 1 ს/კ 50 

მჭადი 30 
 

1 პატარა 60 

 

ბურღულეული / ფაფები (უნდა შეადგენდეს ნწ დღიური ნორმის 55%-ს) 

პროდუქტის დასახელება გრამი რაოდენობა კკალ 

წიწიბურა 15 2 ს/კ 50 

სხვადასხვა ბურღულეული 15 1.5-2ს/კ 50-55 

ჰერკულესი, შვრიის 20 2 ს/კ 75 

ჭვავის (რუხი)ფქვილი 20 2 ს/კ 50 

ხორბლის (თეთრი) ფქვილი 15 1 ს/კ 50 

ხორბალი 20 2 ს/კ 65 

ბრინჯი,თეთრ,  უმი 15 1 ს/კ 50 

ბრინჯი,თეთრი,  მოხარშული 50 2 ს/კ 55 

ღომი 15 2 ს/კ 50 

 

მაკარონის ნაწარმი (დამზადებული მყარი ხორბლის ჯიშის ფქვილზე) 

პროდუქტის დასახელება გრამი რაოდენობა კკალ 

მაკარონი (მოხარშული) 50 4 ს/კ 55 

ვერმიშელი (უმი) 50 2 ს/კ 55 

ატრია (უმი) 50 3 ს/კ 55 
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მაკარონის ნაწარმი (მოხარშული) 50 4 ს/კ 55 

სპაგეტი (მოხარშული) 50 4 ს/კ 55 

 

კარტოფილი 

პროდუქტის დასახელება გრამი რაოდენობა კკალ 

კარტოფილი მოხარშული (კანიანად, 

უკანოდ),კანიანად შემწვარი გაზქურაში 

75-80 
 

1 საშუალო 
 

55 
 

კარტოფილი შემწვარი 35-40 12 ნაჭერი 90 

კარტოფილის პიურე 90 2-3 ს/კ 80 

ახალი კარტოფილი (მოხარშული) 140  80 

 

ჩირი 

ჩირის მიღება,  განსაკუთრებით ზამთარში, სასარგებლოა. თუმცა, რადგან ჩირში შაქრები            

კონცენტრირებული ფორმითაა, მისი რაოდენობა ერთ მიღებაზე ბევრად ნაკლები უნდა იყოს, 

ვიდრე ცოცხალი ხილის. 

ერთ  მიღებაზე შეიძლება მიირთვათ, დაახლოებით, 20გ ჩირი. ამავე დროს, იმ ჩირის მიღება, 

რომელიც დამზადებულია ყურძნის (ქიშმიში), ხურმის ან ლეღვისგან, არ არის                                       

რეკომენდებული.  

მზა კერძები  ≈ 1ნე 

ხაჭოკვერა (სირნიკი) 

ბლინი  

პილმენი 

ხინკალი 

ღვეზელი ხორცით 

ტოლმა კომბოსტოს ფოთლებში 

ტოლმა ვაზის ფოთლებში   

ხაჭაპური 

კატლეტი 

მჭადი, პატარა         

ღომი  

1ც 

1,5ც/100გ 

4 ც 

2 ც 

1 ც 

2 ც 

5 ც         

1 ნაჭ 

2 ც 

½ ც 

3 ს/კ, სავსე 
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ვინეგრეტი 

სალათი ოლივიე      

წითელი ლობიო ნიგვზით,   მწვანე 

ლობიო (ხახვით, პომიდვრით, 

კვერცხით)        

სოუსი ხორცით და კართოფილით  

ბოსტნეულის სალათა (ბოლოკი, 

კომბოსტო, სტაფილო, ვაშლი, 

მწვანილი) 

           აჯაფსანდალი კარტოფილით 

ბოსტნეულის წვნიანი (ბორში, 

წვნიანი მაკარონით/ბრინჯით 

/ვერმიშელით, მაწვნის წვნიანი, 

ლობიოს წვნიანი)  

ხარჩო 

ბაჟე, საცივი (წვენი) 

2 ს/კ      

4 ს/კ, სავსე 

1 ჭიქა (200გ) 

1.5 ჭიქა (300გ) 

1ჭიქა (200გ) 

 

1ჭიქა (200გ) 

1 ჭიქა (200გ) 

 

                                                                                                 

1 ჭიქა (200გ)       

1 ღრმა თეფში 

                                                                                                 

                                                                                                  

1 ღრმა თეფში 

                                                                                      

3 ს/კ 

 

ბოსტნეულის, ხორცის, ქათმის, თევზის კერძები, რომელშიც არ შედის კარტოფილი, ჭარხალი, 

მაკარონის ნაწარმი, ბრინჯი, ლობიო (მაგ. ქათმის/საქონლის ბულიონი, თევზის წვნიანი, 

ჩიხირთმა) - ღარიბია ნახშირწყლებით. ამიტომ ამ კერძების დათვლა პე მიხედვით არ არის 

საჭირო. 

დანართი №3 

ცილით მდიდარი პროდუქტების ურთიერთჩანაცვლებითი სია 
 

ხორცის პროდუქტების ჩანაცვლებითი სია (ცილის ერთეულები/ცე). ქვემოთ ჩა-

მოთვლილი ყველა პროდუქტი შეიცავს ცილის 1 ერთეულს/ცე. მათი ჩანაცვლება 

თავისუფლად შეიძლება 
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U 

* 1  სტანდარტული ზომის  ნაჭერი = 12.5x7.5x1 სმ 

** ხორცის 1 ულუფა შეწვისას 5გ ცხიმს იწოვს. ეს უხილავი ცხიმებია და მათი კალორიულობაა 45 კკალ. 

 

უცხიმო ხორცი 

1 ულუფა (30გ) შეიცავს 7გცილას, 3გცხიმებსდა 55 კკალ-ს. თუ თქვენ დღის განმავლობაში უცხიმო  

ხორცისგან დამზადებულ რაიმე კერძს მიირთმევთ, რაციონიდან ცილის <0,5 ერთეული გამორიცხეთ 

 

პროდუქტის დასახელება წონა/ნაჭრების რ-ბა 1 ნაჭრის ზომა კკალ 

საქონელი 

 სტეიკი 

 ანტრეკოტი 

 ფილე 

 როსტბიფი 

 

30გ 

სტანდარტული 

ზომა*, 

1 ნაჭერი - 

12.5x7.5x1 სმ 

 

55 

ქათამი 

 წიწილა, ინდაური, ქათამი 

(უკანოდ) 

 ქათმის მკერდი 

 შემწვარი ბარკალი 

 

1 ნაჭერი 

სტანდ. ზომა,  

1 ნაჭერი 

½ მკერდი 

1, საშუალო 

 

54 

 

თევზი 

 ხეკი, კალმახი, ორაგული, 

თინუსი, სკუმბრია, 

ქორჭილა, ვირთევზა, კეტა,  

 კრევეტები, ომარი, 

მიდიები, კიბორჩხალები 

 

თევზი - 1 ნაჭერი – 30გ; 

კონსერვები-1/4 (50გ); 

ზღვის პროდუქტები -

3-5 ცალი, ზომის 

მიხედვით.  

სტანდარტული 

ზომა 

_ 

_ 

 

 

54 

 

 

ღორო: 

 ბარკლები, შებოლილი 

 მაჭიკი 

 

1 ნაჭერი 

1 საშუალო ნაჭერი 

სტანდ. ზომა 

12.5x7.5x1 სმ 

 

57 
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ბატკანი: 

 ბარკალი 

 ანტრეკოტი 

 კატლეტი 

 

1 ნაჭერი 

 

1 ცალი 

სტანდარტული 

ზომა 

12.5x7.5x1 სმ 

 

54 

ხბო: 

 ბარკალი 

 დაკეპილი ხორცი 

 

1 ნაჭერი 

½ ჭიქა ფარში 

სტანდარტული 

ზომა 

12.5x7.5x1 სმ 

 

64 

კურდღელი 1 ნაჭერი სტანდარტული 

ზომა 

12.5x7.5x1 სმ 

50 

ყველი  

 ყველი, ცხიმიანობა<5% 

 რბილი, ხაჭოსებური, 

ცხიმიანობა<2% 

 

1,5 ნაჭერი 

¼ ჭიქა (50გ) 

 

17-20 გ 

 

46 

 

საშუალო ცხიმიანობის ხორცი 

1 ულუფა (30გ) შეიცავს  5გ ცხიმებს,  7გ ცილას და 75 კკალ-ს. თუ დღის განმავლობაში საშუალო 

ცხიმიანობის ხორცისგან დამზადებულ რაიმე კერძს მიირთმევთ, რაციონიდან ცილის 0,5 ერთეული 

გამორიცხეთ  

პროდუქტის დასახელება წონა/ნაჭრის ზომა 1  ნაჭრის ზომა კკალ 

საქონელი: 

 დაკეპილი (ცხიმიანობა 

15%),  

 ენა, ჩაშუშული 

 ფაშვი 

 

30გ/1 ნაჭერი 

 

50გ/1 ნაჭერი 

50გ/1 ნაჭერი 

 

სტანდ. ზომა 

 

სტანდ. ზომა 

სტანდ. ზომა 

 

69 

 

 

 

ღორი: 

 ფილე,  

 ბეკონი, ლორი  

 ანტრეკოტი 

 

30გ/1 ნაჭერი 

 

სტანდარტული 

ზომა 

 

82 
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ქათამი: 

 შემწვარი ბარკალი 

 შემწვარი ფრთები  

 

_ 

_  

 

1  საშუალო ნაჭერი 

1 საშუალო ნაჭერი 

 

75 

სხვა პროდუქტები: 

 ღვიძლი, შიგნეულობა 

 

30გ 

 

- 

 

 

72 

 

ყველი: 

 მოცარელა, რიკოტა,  

 პარმეზანი, ქარხნული, 

სულგუნი 

 

30გ 

50გ 

 

3 ს/კ  გახეხილი 

1 ნაჭერი 

 

85 

 

68 

კვერცხი 2 ცალი  78 

ძეხვეული 2 პატარა 

ზომის,თხელი ნაჭერი 

            - 76 

          

ცხიმიანი ხორცი 

1 ულუფა (30გ) შეიცავს  8გ ცხიმს, 7გ ცილებს და 100 კკალ-ს. თუ დღის განმავლობაში ცხიმიანი 

ხორცისგან დამზადებულ რაიმე კერძს მიირთმევთ, რაციონიდან ცილის 1 ერთეული გამორიცხეთ 

 

პროდუქტის დასახელება  წონა/ნაჭრების რ-ბა  1 ნაჭრის ზომა  კკალ 

საქონელი: 

 დაკეპილი/გატარებული 

(ცხიმიანობა >20%) 

 ხორცის ცხიმიანი ნაჭერი 

 

30გ/1 ნაჭერი 

 

 

 

სტანდარტული 

ზომის 

 

 

94 

 

 

ღორი: 

 დაკეპილი/გატარებული 

 კატლეტი 

 ღორის კანჭი 

 ტვინი 

 

30გ                                          

1 ცალი1ც 

საშუალო100გ 

 

სტანდარტული 

ზომის 

 

98 
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ფრინველი: 

 მამალი 

 ბატი 

 იხვი 

 

30გ/1 ნაჭერი 

 

სტანდარტული ზომა 

 

108 

ყველი: 

 ჩედერი 

 ჰოლანდიური  

 შვეიცარიული  

 მდნარი ყველი 

 

30 გ 

 

  

113 

ძეხვეული: 

 სალამი  

 შებოლილი 

 მონადირის ძეხვი  

 სარდელები  

 სოსისი  

 

1პატარა/თხელი 

ნაჭერი, 30გ 

            -  

112 

 

დანართი №4 

ცხიმით მდიდარი პროდუქტების ურთიერთჩანაცვლებითი სია 
 

ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პროდუქტი შეიცავს ცხიმის 1 ერთეულს (ცხ.ე). 

მათი ჩანაცვლება თავისუფლად შეიძლება  

 

ცხიმით მდიდარი მცენარეული პროდუქტები/მცენარეული ცხიმები 

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა კკალ 

ავოკადო 1/8 საშუალო 47 

მცენარეული ზეთები: 

მზესუმზირა, სიმინდი, რაპსი, სელი, 

ზეითუნი, სოიო  

 

1 ს/კ 

 

40 
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ზეთისხილი, მწვანე 10 დიდი, 15 პატარა 45 

ზეთისხილი, შავი 6 დიდი, 10 პატარა 42 

თხილეული: 

ნუში 

ქეშიუ 

წაბლი* 

თხილი 

პეკანი 

არაქისი 

ფსტა, ბუსტული 

ნიგოზი 

 

8 ცალი 

5 ცალი 

3  პატარა ზომის 

5 ცალი 

2.5 ცალი 

20 ცალი 

15 ცალი 

 

48 

44 

42 

სალათის  საკმაზი (მცენარეული ზეთი+ 

ძმარი+სხვ.) 

2ს/კ 40 

*დიდი ზომის 5 წაბლი შეიცავს 15.5გ ნახშირწყლებს და 0.5გ ცხიმებს, ისინი შეიძლება ჩაითვალოს ხილის 

ერთ ერთეულად. 

 

ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების შემცველი პროდუქტები 

პროდუქტების დასახელება რაოდენობა  კკალ 

კარაქი 1 ჩ/კ 34 

ცხიმიანი ბეკონი/ლორი 1 თხელი/პატარა ნაჭერი 43 

უცხიმო ნაღები 

ცხიმიანი ნაღები 

1-1/2 ს/კ 

2ს/კ 

48 

52 

არაჟანი 1 ს/კ 42 

ქონი (სალა) 1 ნაჭერი (2.5სმx2.5სმx0.5) 45 

მაიონეზი 1 ჩ/კ 34 

მაიონეზზე  დამზადებული  საკმაზი  1 ჩ/კ 44 
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სოსისი/სარდელი 1 პატარა/1/2 ცალი 80 

ქოქოსის ნაწარმი 2 ს/კ 224 

 

ყურადღება: 

* მარგარინები უნდა ამოიღოთ რაციონიდან, რადგან მათ ცხიმის ყველა უარყოფითი თვისება აქვს. გარდა 

ამისა, დიდი რაოდენობით ტრანს ცხიმებს შეიცავს. 

* ცხიმზე შემწვარი პროდუქტების კალორიულობა და ცხიმიანობა იზრდება, ასეთი პროდუქტები უნდა 

ჩათვალოთ ცხიმის 2 ერთეულად. 

* ნატრიუმის შემცველობა მზა საკვებში: 

- სალათების მზა საკმაზი მდიდარია Na-ით, მოერიდეთ ან  თვითონ მოამზადეთ ბეკონი/ლორი- 

პროდუქტის 23გ შეიცავს 230მგ ნატრიუმს (Na-ის დღიური ნორმა = 2400მგ 

[5გ მარილი დღეში], ჯანმო) 

- მწნილი, სოიოს სოუსი, ა.შ. ასევე მდიდარია Na-ით (400მგ), ამიტომ სიფრთხილით მიიღეთ 

 

 

დანართი №5  

სხვადასხვა შერეული პროდუქტის და კერძის სია 
 

*ნე -ნახშირწყლების ერთეული 

  ცე - ცილების ერთეული 

  ცხ.ე - ცხიმების ერთეული 

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა ერთეულები* კკალ 

მაკარონის ნაწარმი ყველით 200გ 2 ნე, 2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 2 ცხ.ე.  

225 

მაკარონის ნაწარმი ხორცით 

ტომატის სოუსით  

200გ 1½ ნე, 2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.),   1 ცხ.ე.   

225 

 

მაკარონის ნაწარმი დაკეპილი 

ხორცით  

170გ 2 ნე, 1 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 1 ცხ.ე  

238 
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ხორცის გუფთა ბრინჯით 170გ 1 ½ ნე, 1 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.),     1 ცხ.ე.  

225 

პილმენი ხორცით (არაჟნით +  1/2 

ცხ.ე) 

170გ 2 ნე, 1 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.),½  ცხ.ე.   

260 

პილმენი ყველით  ან ხაჭოთი 

(არაჟნით +  1/2 ცხ.ე) 

100გ 2 ნე, 1 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 1 ცხ.ე.   

250 

კატლეტი (ბურგერი) გარნირით 

(მაკარონის ნაწარმი, ბრინჯი, 

ბურღულეული)  

200გ 2½ ნე,  2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 1½ ცხ.ე.  

260 

ქათამი არაჟნით 100გ ½  ნე,  1½  ცე (საშ. 

ცხიმიანობის ხორცის ექვ.),2  

ცხ.ე.  

180 

ლაზანია 200გ 1½ ნე,  2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.),1 ცხ.ე.  

280 

ჩაშუშული ხორცი პომიდვრით, 

ხახვით, სტაფილოთი, მწვანილით  

170გ 1½ ნე,  2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცი), 1 ცხ.ე.  

180 

უცხიმო ხორცის სოუსი 

კარტოფილით  

200გ 2 ნე,  2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 2 ცხ.ე.  

200 

პიცა ყველით (თხელი ცომი) 180გ 2 ნე,  2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 1 ცხ.ე.  

400 

პიცა ლორით (თხელი ცომი)  180გ 2 ნე,  2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), ½ ცხ.ე.  

450 

პიცა პეპერონი (თხელი ცომი)  180გ 3 ნე,  2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 1½ ცხ.ე.  

453 

კომბინირებული პიცა (ოთხი 

სეზონი) 

300გ 3 ნე,  2 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 3 ცხ.ე.  

520 

წვნიანი     

ლობიოს წვნიანი 200მლ 1 ნე, 1 ცე (უცხიმო ხორცის 

ექვ.), 1 ცხ.ე.  

72 

ხორცის წვნიანი ვერმიშელით,  

მაკარონით ანდ ბრინჯით  

200მლ ½ ნე, ½ ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ), ½ ცხ.ე.  

72 
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ქათმის წვნიანი ვერმიშელით 200მლ ½ ნე, ½ ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), ½ ცხ.ე.   

62 

ქათმის წვნიანი ბრინჯით 200მლ ½ ნე, ½ ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), ½ ცხ.ე.   

72 

ბოსტნეულის წვნიანი ქათმით 200მლ ½ ნე, ½ ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), ½ ცხ.ე.   

70 

სოკოს წვნიანი (კრემ-სუპი) 

არაჟნით  

200მლ ½ ნე, ½ ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 2 ცხ.ე.   

125 

სოკოს წვნიანი ბრინჯით ან ქერის 

ბურღულით და არაჟნით  

200მლ 1½ ნე, ½ ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 2 ცხ.ე.   

162 

ბოსტნეულის წვნიანი ან  ბორში 

ზეთზე 

200მლ 1 ნე, 1 ცხ.ე. 80 

ხახვის წვნიანი  ½ ნე, ½ ცე, (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.),  2 ცხ.ე 

102 

ტომატის წვნიანი 200მლ 1 ბოსტნეულის ულუფა, 1 ნე 90 

პომიდვრის წვნიანი ბრინჯით  200მლ 1 ბოსტნეულის ულუფა,  1½ 

ნე 

95 

წვნიანი ინდაურის ხორცით და 

ვერმიშელით ან ბრინჯით  

200მლ ½ ნე, ½ ცე (უცხიმო ხორცის 

ექვ.) , ½ ცხ.ე 

60 

ბოსტნეულის წვნიანი ინდაურის 

ხორცის  

200მლ 1 ბოსტნეულის ულუფა,  ½ ცე 

(უცხიმო ხორცის ექვ.),½ ცხ.ე. 

60 

ხორცის წვნიანი ბოსტნეულით  200მლ 1 ბოსტნეულის ულუფა,   1 ნე, 

½ ცე (უცხიმო ხორცის ექვ.), 1 

ცხ.ე. 

58 

მწვანე ლობიო პომიდვრით  250გ 2 ბოსტნეულის ულუფა,1 ცხ.ე 85 

მწვანე ლობიო კვერცხით   200გ 2 ბოსტნეულის ულუფა, ½ ცე, 

1 ½  ცხ.ე 

100 

მწვანე ლობიო  (უმარცვლოდ) 

ნიგვზით 

140გ 1 ბოსტნეულის ულუფა, 1 ნე, 

1 ცხ.ე. 

55 

მწვანე ლობიო (უმარცვლოდ) 

კვერცხით 

140გ 1 ბოსტნეულის ულუფა,  1 ნე, 

½ ცე, 1 ½ ცხ.ე. 

50 
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მოხარშული ბროკოლი ყველით 120გ 1 ბოსტნეულის ულუფა, 2 

ცხ.ე. 

115 

მოხარშული ყვავილოვანი 

კომბოსტო  ყველით 

120გ 1 ბოსტნეულის ულუფა, 2 

ცხ.ე. 

115 

ორცხობილას ფანტელებში და 

კვერცხში ამოვლებული შემწვარი 

ყვავილოვანი კომბოსტო 

120გ 1 ბოსტნეულის ულუფა, 1 ნე, 

½ ცე,  2ცხ.ე. 

140 

კვერცხში შემწვარი ყვავილოვანი 

კომბოსტო  

120გ 1 ბოსტნეულის ულუფა,   ½ 

ცე, 2 ½ ცხ.ე 

140 

კომბოსტო  მოთუშული  150გ 1 ბოსტნეულის ულუფა, 1ნე, 

½ ცე,  ½ცხ.ე 

110 

სოუსი ახალი კარტოფილი, მწვანე 

ლობიოთი, ხორცით  

120გ 1 ბოსტნეულის ულუფა, 1½ 

ნე, 2 ცხ.ე  

170 

ომლეტი  1 კვერცხი  1 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცი), 1 ცხ.ე 

120 

ათქვეფილი ერბოკვერცხი  1 კვერცხი  1 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 1 ცხ.ე 

120 

ბლინი 1 ცალი 1 ნე, ½ ცხ.ე 70 

ბლინი ხორცით, ყველით ან 

ხაჭოთი  

1 ცალი 1 ნე, 1 ცე (საშ. ცხიმიანობის 

ხორცის ექვ.), 1 ცხ.ე 

120 

სწრაფი კვება     

ჰამბურგერი 1 ცალი 2 ნე, 1 ცე (საშ. ცხიმიანობის  

ხორცის ექვ.), 1 ცხ.ე 

260 

ორმაგი ჰამბურგერი 1 ცალი 2 ნე, 3 ცე (საშ. ცხიმიანობის  

ხორცის ექვ.),  1 ცხ.ე  

370 

ჩიზბურგერი 1 ცალი 2 ნე, 2 ცე (საშ. ცხიმიანობის  

ხორცის ექვ.),  1 ცხ.ე 

306 

ჩიფსები 1 პატარა 

პარკი 

2 ნე, 2 ცხ.ე 200 

ბიგ მაკი 1 ცალი 2 ½ ნე, 3 ცე (საშ. ცხიმიანობის  

ხორცის ექვ.),  1 ½ცხ.ე  

540 
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ფიშბურგერი  1 ცალი 2 ½ ნე, 1 ½ ცე (უცხიმო 

ხორცის ექვ.), 3 ½ ცხ.ე 

400 

 

დანართი №6   

1800 კკალ/დღე-კვების დეტალური გეგმა 

დღე  1 

 

საუზმე  (8-9 სთ) 

ჰერკულესის ფაფა  1,5%  რძით და  ვაშლით, ან ბანანით   

ინგრედიენტები: 

60 გ შვრია/ჰერკულესი 

150 მლ რძე, 1,5% ცხიმიანობით  

40 გ ვაშლი ან ბანანი (დაახლ.1/2 ცალი საშუალო ზომის ხილი)  

უმი ხილი დააჭერით მზა კერძს 

ერთი ულუფა შეიცავს: 323,34 კკალ | 12.5 გ ცილა | 6,2 გცხიმი| 52,3 გ ნახშირწყლები 

 

წახემსება (11-12 სთ) 

350-400გ ბოსტნეული და ერთი ბუტერბროდი ან 1 ულუფა ხილი და 4 ლებანი ნიგოზი  

 

სადილი  (2-3 სთ)  

მაკარონის ნაწარმი (სპაგეტი, ატრია) ქათმის ფილე და ბროკოლი ან ყვავილოვანი, თეთრი კომბოსტოს 

სალათი 

ინგრედიენტები: 

200 გ მაკარონის ნაწარმი (მზა პროდუქტი) 

80 გ კომბოსტო  

80 გ ბულგარული წიწაკა 



 30 

½ საშუალო ზომის სტაფილო 

100 გ  ქათმის ფილე 

1 ს/კ ძმარი  

10 მლ ზეთი (მზესუმზირის ან ზეითუნის)  

მწვანილი 

მარილი, პილპილი 

ერთი ულუფა შეიცავს: 550 კკალ | 25 გ ცილა | 21,6 გ ცხიმი | 65,8 გ ნახშირწყლები 

 

წახემსება (5-6 სთ) 

0.5 ბანანი + 0.5 ვაშლი + 30 გ ნუში (ან თხილი, თესლი) 

ერთ ულუფაში შედის: 258 კკალ | 5,7 გ ცილა| 11,7 გ ცხიმი | 30,4 გ  ნახშირწყლები 

 

ვახშამი (7.30-8 სთ) 

წიწიბურა ჩაშუშული საქონლის ხორცით  

ინგრედიენტები: 

120 გ მოხარშული წიწიბურა  

150 გ საქონლის ხორცი  

1 კბილი ნიორი  

1 ც. საშუალო ზომის ხახვი 

1 ს/კ კარაქი  

მწვანილი 

მარილი, პილპილი  

ერთი ულუფა შეიცავს: 490,5 კკალ | 44,8გ ცილა | 21,7 გ ცხიმი | 31,6 გ ნახშირწყლები 

 

საღამოს წახემსება (10 სთ) 

ბოსტნეულის სალათი   
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ინგრედიენტები: 

150 გ პომიდორი 

150 გ კიტრი 

50 გ ბულგარული წიწაკა 

100 გ მწვანილი 

2 ს/კ ძმარი 

ერთი ულუფა შეიცავს: 76,6 კკალ | 4,2 გ ცილა | 0,5 გ ცხიმი | 14 გ ნახშირწყლები 

დღის განმავლობაში მიიღეთ  სითხე  ≈3 ლ,  60-120  მლ 15-20 წთ-ში ერთხელ 

 

დღე  2 

 

საუზმე  (8-9 სთ) 

ჰერკულესის ფაფა  1,5%  მაწვნიანი იოგურტი ვაშლით ან ბანანით   

ინგრედიენტები: 

60 გ შვრია/ჰერკულესი 

150 მლ მაწონი ან იოგურტი, 1,5% ცხიმიანობით  

40 გ ვაშლი ან ბანანი (დაახლ.,  1/2 ცალი საშუალო ზომის ხილი)  

მაწონი ან იოგურტი გადაასხით ჰერკულესს, ჩააჭერით ხილი და გააჩერეთ, მინიმუმ, 1 საათი.  

ერთი ულუფა შეიცავს: 368 კკალ | 13.8 გ  ცილა | 6,7 გ ცხიმი| 60,8 გ ნახშირწყლები 

 

წახემსება (11-12 სთ) 

მწარე  შოკოლადი  20 გ (2 ნატეხი) + 20 ც ნუში  (30 გ) 

ერთი ულუფა შეიცავს: 263,6 კკალ | 6,3 გ ცილა | 19,25 გ ცხიმი | 14,34 გ ნახშირწყლები 

 

სადილი (2-3 სთ)  

ქათმის კატლეტი ბრინჯით  
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ინგრედიენტები: 

200 გ ქათმის ფილე 

2 კვერცხის ცილა 

1ც საშუალო ზომის ხახვი 

1 ც/კ შვრიის ან ორცხობილას  ფანტელები  

მარილი, პილპილი  

ერთ ულუფაში  (2 ც კატლეტი/ 80 გ) შეიცავს: 200 კკალ| 37,4 გ ცილა | 2,4 გ ცხიმი | 6,1 გ ნახშირწყლები 

მოხარშული ბრინჯი,  120 გ: 156 კკალ | 2.9 გ ცილა | 0.2 გ ცხიმი | 34,3 გ ნახშირწყლები 

 

წახემსება  (5-6  სთ) 

ბოსტნეულის სალათი  

ინგრედიენტები: 

150 გ პომიდორი 

150 გ კიტრი 

50 გ ბულგარული წიწაკა 

100 გ მწვანილი 

2 ს/კ ძმარი 

ერთი ულუფა შეიცავს: 76,6 კკალ | 4,2 გ ცილა | 0,5 გ ცხიმი | 14 გ ნახშირწყლები 

 

ვახშამი (7.30-8 სთ) 

ომლეტი ბოსტნეულით 

ინგრედიენტები: 

2 ც. კვერცხი 

 3 ს/კ რძე 

 50 გ.პომიდორი 

 5 გ ზეთი 
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50 გ ბულგარული წიწაკა 

30 გ ყველი 

20  მწვანილი 

ერთი ულუფა შეიცავს: 121,9 კკალ | 7,8 გ ცილა | 8,7 გ ცხიმი | 12.7 გ ნახშირწყლები 

საღამოს წახემსება (10 სთ) 

0.5 ბანანი + 0.5 ვაშლი + 30 გ ნუში (ან ნიგოზი, თხილი, თესლი) 

ერთ ულუფაში შედის: 258 კკალ | 5,7 გ ცილა| 11,7 გ ცხიმი | 30,4 გ  ნახშირწყლები 

დღის განმავლობაში მიიღეთ  სითხე  ≈3 ლ,  60-120  მლ 5-20 წთ-ში ერთხელ 

 

დღე 3 

 

საუზმე (8-9 სთ)  

წიწიბურას  ფაფა (160 გ მოხარშული ბურღულეული); მაწონი  (200 მლ) 

ერთი ულუფა შეიცავს: 279,4 კკალ | 12,6 გ ცილა | 8,3 გ ცხიმი | 37,8  გ ნახშირწყლები 

 

წახემსება (11-12 სთ) 

1 ჭიქა მაწონი (200 მლ) 

ერთი ულუფა შეიცავს:  106 კკალ | 5.8 გ ცილა | 5 გ ცხიმი | 8  გ ნახშირწყლები 

 

სადილი (2-3 სთ) 

ქათმის ჩახოხბილი და ბრინჯი  

ინგრედიენტები: 

160 გ მოხარშული ბრინჯი    

100 გ ქათმის ფილე  

100 გ პომიდორი (ახალი ან დაკონსერვებული) 

1 თავი ხახვი 
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 მწვანილი, ნიორი, მარილი 

ერთი ულუფა შეიცავს: 491 კკალ | 22 გ ცილა | 13,7 გ ცხიმი | 70,6 გ ნახშირწყლები 

 

წახემსება (5-6 სთ)  

თეთრი კომბოსტოს და კიტრის  სალათი 

ინგრედიენტები: 

100 გ კიტრი 

100 გ კომბოსტო 

1 ც სტაფილო 

10 გ მწვანილი 

10 გ მწვანე ხახვი  

1 ჩ/კ ზეთი  (5 გ) 

მარილი, პილპილი  

ერთი ულუფა შეიცავს: 100 კკალ | 3,3 გ ცილა | 5,3 გ ცხიმი | 9,5 გ ნახშირწყლები 

 

ვახშამი (7.30-8 სთ)  

ბადრიჯანი ხორცით  და კარტოფილით (აჯაფსანდალი ხორცით და კარტოფილით) 

ინგრედიენტები: 

1 ც ბადრიჯანი  

1 ც პომიდორი 

150 გ საქონლის ხორცი  

120 გ კარტოფილი 

1 კბილი ნიორი  

1 თავი ხახვი 

მწვანილი, მარილი, პილპილი  

1 ჩ/კ ზეთი 
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ერთი ულუფა შეიცავს (320 გ): 399 კკალ | 38,2 გ ცილა | 12,7 გ ცხიმი | 30,5 გ ნახშირწყლები  

 

 

საღამოს წახემსება (10 სთ) 

1 ჭიქა მაწონი (250 მლ) 

ერთი ულუფა შეიცავს (250 გ): 132.5 კკალ | 7,25 გ ცილა | 6,5 გ ცხიმი | 10 გ ნახშირწყლები  

დღის განმავლობაში მიიღეთ  სითხე  ≈3 ლ,  60-120  მლ 15-20 წ-ში ერთხელ. 


