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1. პროტოკოლის დასახელება   
 

ბავშვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული დისტანციური კონსულტაცია 

პირველად ჯანდაცვაში. 

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები  
 
 

დასახელება კოდი  

კლინიკური მდგომარეობის დასახელება ICD10 

სამედიცინო სამსახურებისადმი მიმართვები, 

გასინჯვებისა და გამოკვლევისათვის 

 Z00 – Z13 

 

3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 
 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებულია „დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის კომპონენტის გაძლიერება პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში 

ბავშვის განვითარების ასპექტების გაერთიანებით, მათ შორის, COVID-19 

გაკვეთილების გათვალისწინებით“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება 

საქართველოში ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის (CCR Georgia) მიერ, გაეროს 

ბავშვთა ფონდის (UNICEF) დაფინანსებით. პროტოკოლი  ძირითადად, ეყრდნობა 

ბრიტანეთის ნაციონალური ჯანდაცვის სისტემის სახელმძღვანელოებს პირველად 

ჯანდაცვაში ონლაინ კონსულტაციასა და ტრიაჟთან დაკავშირებით1,2 აგრეთვე, მსგავს 

თემაზე სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო წყაროების უახლეს მეცნიერულ 

მტკიცებულებებს. პროტოკოლს თან ერთვის ლიტერატურის სრული ნუსხა.   

4. პროტოკოლის მიზანი 
პროტოკოლის მიზანია პირველადი ჯანდაცვის რგოლში დასაქმებული სამედიცინო 

პერსონალის მიერ პედიატრიული კონტინგენტის დისტანციური კონსულტირების 

დანერგვა და  კონსულტირების ადეკვატური  ხარისხის უზრუნველყოფა. 

პროტოკოლის ამოცანებია: 

 პედიატრიული კონტინგენტის ეფექტური ონლაინ-კონსულტაციების 

სისტემის დანერგვა/განვითარების ხელშეწყობა; 

 ონლაინ-ტრიაჟის მოდელის პრინციპების შემუშავება პაციენტისა და 

სამედიცინო პერსონალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით; 

 რეკომენდაციების შემუშავება ბავშვისა და მისი მშობლებისთვის ეფექტური 

ონლაინ-კონსულტაციის წარმართვის მიზნით.  
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5. სამიზნე ჯგუფი 
პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება: 

0-18 წლამდე ასაკის პაციენტებსა და მათ მშობლებს, რომელთა შემთხვევაშიც 

სამედიცინო პერსონალის გადაწყვეტილებით, მიზანშეწონილია დისტანციური 

კონსულტაციის ჩატარება. 

6. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 
პროტოკოლი განკუთვნილია ამბულატორიულ  დაწესებულებებში დასაქმებული: 

 ოჯახის ექიმებისთვის; 

 პედიატრებისათვის; 

 ექთნებისთვის; 

 უმცროსი ექიმებისა და რეზიდენტებისთვის. 

7. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 
პროტოკოლის გამოყენება იწყება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში 

სამედიცინო პერსონალის გადაწყვეტილებით, პედიატრიული ასაკის პაციენტის 

დისტანციური კონსულტაციის დანიშვნისას.  

8. განმარტება 
 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით,  „ტელემედიცინა – 

სამედიცინო მომსახურების დისტანციური უზრუნველყოფაა, რომელსაც 

სამედიცინო დარგის პროფესიონალი ახორციელებს საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებით და რომლის მიზანია ინფორმაციის 

გაცვლა დაავადებათა დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პრევენციისთვის, აგრეთვე 

სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი განათლების, სამედიცინო კვლევისა და მისი 

შედეგების შეფასებისათვის,  პიროვნებისა და საზოგადოების ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესების ინტერესებიდან გამომდინარე3“. ტელემედიცინის განმარტება 

მითითებულია აგრეთვე საქართველოს კანონში „საექიმო საქმიანობის შესახებ“ 

(2001 წელი) და პანდემიის მოვლენების ჭრილში აქტიურად გამოიყენება ჩვენი 

ქვეყნის საექიმო პრაქტიკაში. 

თანამედროვე ეპოქაში ციფრული ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა მოხდეს 

ადეკვატური რეაგირება ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევებზე, რაც თავის მხრივ, ხელს 

შეუწყობს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის და სერვისებით მოცვის 

გაუმჯობესებას. 

COVID-19  თუ სხვა პანდემია/ეპიდემიების პირობებში თვალსაჩინო გახდა, 

რამდენად მნიშვნელოვანი დახმარება შეუძლია გაუწიოს სამედიცინო პერსონალს 

დისტანციურმა სერვისებმა. 

ბავშვთა ჯანმრთელობის დამკვიდრების პროგრამაში ტელემედიცინის გამოყენება 

შესაძლებელია როგორც საგანმანათლებლო, ისე საკონსულტაციო მიზნებისთვის. 
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დისტანციური სერვისების პოტენციალის გაძლიერება საშუალებას იძლევა, 

მშობელს დროულად მიეწოდოს ინფორმაცია და მითითებები, შევთავაზოთ ონლაინ 

კონსულტაცია და ონლაინ-კლინიკის მომსახურება, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს 

სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. 

ონლაინ-კონსულტაციები შესაძლებელია სასარგებლო იყოს, როგორც COVID-19 -

თან დაკავშირებით ისე არა- COVID-19  სიტუაციების დროს, კერძოდ: 

COVID-19-თან დაკავშირებული გარემოებების შემთხვევაში, როცა:  

- კლინიკაში პირისპირ კონტაქტი შეზღუდულია ეპიდემიოლოგიური ვითარების 

საფუძველზე; 

- ბავშვს ან მის მშობლებს დაუდასტურდათ COVID-19 ინფექცია, ესაჭიროებათ 

მდგომარეობის მონიტორირება ბინაზე, ან იმყოფებიან თვით-იზოლაციაში; 

- პაციენტს აღენიშნება, სიმპტომები, რომლებიც საეჭვოა COVID-ზე; 

- ბავშვს ან მის მშობლებს აქვთ COVID-თან დაკავშირებული კითხვები და სხვა. 

არა-COVID-შემთხვევების დროს დისტანციური კონსულტირების მიზანია: 

- ბავშვის განვითარებაზე რუტინული ზედამხედველობის ვიზიტი, როდესაც არ 

არის ბავშვის პირისპირ შეფასების განსაკუთრებული აუცილებლობა; 

- ადმინისტრაციული მიზეზით მიმართვები, როგორიცაა ცნობის გაცემა 

სკოლისთვის, საბავშვო ბაღისთვის და ა. შ.  

- კონსულტირება ცხოვრების ჯანსაღ წესთან დაკავშირებით; 

- რეცეპტის გამოწერა; 

- ბავშვის მწვავე სამედიცინო პრობლემების ტრიაჟი და ბინაზე დატოვების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება, მდგომარეობის დისტანციური მონიტორირება და ა. შ. 

 

დღეისათვის არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე, დისტანციური 

კონსულტაციის გამოყენება,  რეკომენდებული არ არის:  

 

- თუ პაციენტის წინასწარი სატელეფონო შეფასების შედეგად არსებობს ეჭვი 

სერიოზულ დაავადებაზე, რომელიც პირისპირ შეფასებას მოითხოვს; 

- ბავშვის და/ან მშობლების უნარ-ჩვევების ნაკლებობა ციფრული ტექნოლოგიების 

გამოყენების თვალსაზრისით; 

- სმენასთან და მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები, როდესაც ბავშვს 

და/ან მშობლებს არ ესმით თქვენი ხმა ან ადგილი აქვს  აღქმასთან დაკავშირებულ 

სირთულეებს; 

- როდესაც ბავშვი და/ან მშობელი არ იძლევა თანხმობას დისტანციური 

კონსულტაციის ჩატარებაზე; 

- როდესაც არსებობს ბავშვის განვითარების შეფერხებასთან დაკავშირებული 

პრობლემები; 
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- აუცილებელია ბავშვის საცხოვრებელი გარემოს ადგილზე შეფასება.  

- მიზანშეწონილია მოზარდის გამოკითხვა მშობლის დასწრების გარეშე.  

გადაწყვეტილება დისტანციური კონსულტაციის გამოყენების შესახებ უნდა 

ეფუძნებოდეს კონკრეტული ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, პაციენტისა 

და/ან მისი მშობლების არჩევანს და არსებულ ხელმისაწვდომ რესურსებს.   

ზოგ შემთხვევაში, მაგალითად პრევენციული ვიზიტების დროს, ბავშვზე 

მეთვალყურეობა შესაძლებელია განხორცილედეს ვირტუალური და პირისპირ 

კონტაქტების კომბინირებული გამოყენებით; პირისპირ კონტაქტის საჭიროება დგება 

მაშინ, როცა მაგალითად, აუცილებელია ბავშვის სრულყოფილი ფიზიკური 

გასინჯვა, ლაბორატორიული ტესტირება, მხედველობისა და სმენის სკრინინგი, 

ვაქცინაცია და სხვა4.   

9. რეკომენდაციები 

დისტანციურ კონსულტაციებთან დაკავშირებული ორგანიზაციული 

საკითხები  

R1 დისტანციური კონსულტაციების განხორციელებისთვის რეკომენდებულია 

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებას ჰქონდეს წინასწარ გაწერილი გეგმა, 

რომლის შემუშავებაშიც მონაწილეობას ღებულობს, როგორც კლინიკის 

მენეჯმენტი, ისე სამედიცინო პერსონალი და ადმინისტრაციული დამხმარე 

შტატი. 

R2 რეკომენდებულია წინასწარ განისაზღვროს, თუ რა ტიპის ტექნოლოგიები 

გამოიყენება ონლაინ კონსულტაციისთვის (სატელეფონო, ვიდეო თუ სხვა) და 

საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნას კავშირი ტექნიკური 

დახმარების გუნდთან (IT დახმარება). ობიექტური მდგომარეობის 

შესაფასებლად უპირატესობა ენიჭება ვიდეო კონსულტირებას. 

R3   რეკომენდებულია სამედიცინო პერსონალს წინასწარ ჩაუტარდეს ტრენინგი 

ონლაინ კონსულტაციებთან დაკავშირებით და პერიოდულად მოხდეს 

აღნიშნული უნარ-ჩვევების განახლება/შეფასება.  

R4 COVID-19 პანდემიის პირობებში, რეკომენდებულია დაწესებულებამ 

გამოიყენოს დისტანციური ტრიაჟის სისტემა, რათა ბავშვები, მათი მშობლები 

და სამედიცინო პერსონალი დაიცვან ინფექციის გავრცელებისგან.  

R5 არაგეგმიური ვიზიტების დისტანციური ტრიაჟის დროს, ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში უნდა შეირჩეს სამედიცინო სერვისის მიწოდების ადეკვატური   

მეთოდი, რომელიც განხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის 
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მიერ, პრობლემის სიმწვავის გათვალისწინებით (იხილეთ სურათი 1).  

R6 რეკომენდებულია პაციენტებს მიეწოდოთ ინფორმაცია დაწესებულებაში 

ხელმისაწვდომი ონლაინ-სერვისებისა და მათი გამოყენების შესაძლებლობის 

შესახებ.  

R7 პაციენტის/მისი მშობლის მიერ კლინიკური პრობლემის გამო 

განხორციელებულ სატელეფონო ზარზე ექიმის მხრიდან რეაგირება 

რეკომენდებულია შეძლებისდაგავარად სწრაფად (არა უმეტეს 2 საათისა), რაც 

ზრდის პაციენტის კმაყოფილებას და ხელს უწყობს მწვავე პრობლემის 

დროულ იდენტიფიცირებას.  

 

 

 

სურათი1. სამედიცინო სერვისების მიწოდების პაციენტის საჭიროებებზე ორიენტირებული 

მოდელი 

 

რეკომენდაციები სატელეფონო კონსულტაციის წარმართვაზე 

R8 დროულად მოახდინეთ რეაგირება სატელეფონო ზარზე, წარადგინეთ საკუთარი 

თავი, ჰკითხეთ ბავშვს სახელი და გვარი, თუ მისი ასაკი იძლევა აღნიშნულის 

საშუალებას, ან აღნიშნული ინფორმაცია გამოკითხეთ მშობელს/მომვლელს, 

რომელმაც განახორციელა ზარი. 

R9  ჩაიწერეთ პაციენტის ტელეფონის ნომერი იმ შემთხვევისთვის, თუ ზარი გაწყდება და 

დადგება განმეორებით დაკავშირების საჭიროება. დააფიქსირეთ სატელეფონო ზარის 

თარიღი და დრო. 

პაციენტი 

მიმართავს 

კლინიკას 

ონალინ ჩაწერის 

მეშვეობით 

ან პაციენტი 

მიმართავს 

კლინიკას 

სატელეფონო 

ზარის 

საშუალებით 

მიმღები ახდენს 

ადმინისტრაციული 

მიზეზებით 

განხორციელებული 

ზარების გაფილტვრას და 

ახდენს კლინიკური 

პრობლემების 

გადამისამართებას ექიმთან 

პრობლემის სიმწვავის 

გათვალისწინებით 

ექიმი შეფასების 

საფუძველზე ადგენს 

სამედიცინო 

კონსულტაციის 

განხორციელების 

მეთოდს 

SMS 

შეტყობინება 

ვიდეოკონსუ

ლტაცია 

სატელეფონო 

კონსულტაცია 

პირისპირ 

ვიზიტი 
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R10  დააფიქსირეთ მისამართი და სად იმყოფება ბავშვი ამჟამად, რადგანაც შესაძლოა, 

სატელეფონო ზარი განხოციელდეს არა ბავშვის საცხოვრებელი სახლიდან. 

R11  მონაცემების დაფიქსირება უნდა მოხდეს ბავშვის სამედიცინო ისტორიაში. 

R12  შეძლებისდაგვარად ესაუბრეთ პირადად ბავშვს/მოზარდს, თუ მისი ასაკი იძლევა ამის 

საშუალებას. 

R13  გამოიკითხეთ დეტალური ანამნეზი და განსაზღვრეთ ვიდეო-კონსულტაციის ან 

პირისპირ ნახვის საჭიროება. 

R14  თუ სატელეფონო გამოკითხვის საფუძველზე არ ვლინდება ვიდეო- ან პირისპირ 

კონსულტაციის საჭიროება, მიეცით ბავშვს/მშობელს შესაბამისი რჩევა, გადაამოწმეთ 

ადეკვატურად გაიგეს თუ არა მათ მიღებული რეკომენდაციები, ჰკითხეთ დამატებითი 

კითხვების ან მოსაზრებების შესახებ. 

R15  შეათანხმეთ შემდგომი სატელეფონო/პირისპირ კონტაქტის დრო და ზარის 

დასრულების საშუალება მიეცით პაციენტს. 

რეკომენდაციები ვიდეო-კონსულტაციის წარმართვაზე  

R16 ვიდეოკონსულტაცია უპირატესად ითვლება სატელეფონო კონსულტაციასთან 

შედარებით, შემდეგი მიზეზების გამო: 

 შესაძლებელია დისტანციურად ბავშვის ვიზუალური შეფასება; 

 ვიზუალური შეფასებით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი კლინიკური მონაცემების 

მიღება; 

 ვიდეოზარი უსაფრთხო და დაცულია; 

 ვიდეოკონსულტაციით შესაძლებელია პაციენტის და თქვენი დროის და 

მგზვრობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაზოგვა. 

R17  კონსულტაციისთვის გამოიყენეთ კარგად განათებული ოთახი და სთხოვეთ პაციენტს, 

მანაც უზრუნველყოს კარგი განათება. კონსულტაციის დაწყებამდე შეამოწმეთ 

ვიდეოზარის ტექნიკური ხარისხი. თან იქონიეთ ბავშვის სამედიცინო ისტორია 

მონაცემების დასაფიქსირებლად.  

R18  კონსულტაციის დაწყებისას ჰკითხეთ მშობელს/ბავშვს:  

„გესმით თუ არა ჩემი?“ “მხედავთ თუ არა?“ - რაც პაციენტს ტექნიკური ხარვეზის 

დროულად გამოსწორების საშუალებას მისცემს. 

მშობლისგან/ბავშვისგან მიიღეთ და ჩაიწერეთ ვიდეოკონსულტაციაზე სიტყვიერი 

თანხმობა.   



9 

 

წარადგინეთ ნებისმიერი დამსწრე პირი, თუ ასეთები იმყოფებიან თქვენთან ერთად 

ოთახში და სთხოვეთ მშობელს/ბავშვს, გაიმეოროს იგივე, ან დაგიდასტუროთ, რომ 

იმყოფება მარტო.  

დაარწმუნეთ პაციენტი, რომ ვიდეოკონსულტაცია ჩვეულებრივი კონსულტაციის 

მსგავსია და ვიდეოზარის კონფიდენციალურობა დაცულია.  

R19  კონსულტაციის მიმდინარეობისას ბავშვს/მის მშობლებს უთხარით, რომ 

პერიოდულად მოგიწევთ ჩანაწერის წარმოება (ვიდეოკონსულტაციის დაწყების 

რჩევები იხილეთ სურათი 2-ზე). 

R20  თუ ბავშვი კომპეტენტურია არსებული პრობლემის მშობლების გარეშე 

განხილვისთვის, დაიცავით კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული ყველა 

შესაბამისი წესი. 

ურჩიეთ ბავშვს მშობლების (ან მომვლელის) ჩართვა გადაწყვეტილების მიღებაში. 

გაითვალისწინეთ, რომ თინეიჯერებთან ერთი-ერთზე საუბარი უფრო რთულია, 

როდესაც ისინი სახლში იმყოფებიან. 
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სურათი 2. ვიდეოკონსულტაციის დაწყება 

 

 

 

 

 

 

 

დაუკავშირდით პაციენტს 

ვიდეოზარის საშუალებით 

კონსულტაციის დასაწყებად 

თუ სმენადობა და ხილვადობა 

დამაკმაყოფილებელია, მიესალმეთ 

პაციენტს და კითხეთ როგორ გრძნობს 

თავს 

დაარწმუნეთ პაციენტი, რომ 

ვიდეოკონსულტაცია ძალიან გავს 

ჩვეულებრივს 

დაარწმუნეთ პაციენტი, რომ 

ვიდეოზარი დაცული და 

კონფიდენციალურია 

პირველი კონსულტაციისას 

ჩაიწერეთ პაციენტის ხმოვანი 

თანხმობა 

თუ კონსულტაციას ესწრება თქვენი 

კოლეგა, წარადგინეთ პაციენტთან 

ვიდოეკონსულტაცია 

ჩვეულებრივის მსგავსია, თუმცა 

შეიძლება იყოს ტექნიკური 

ხარვეზები 

არ არის აუცილებელი უყუროთ 

პირდაპირ კამერას, ეკრანისკენ 

მიმართული მზერა მისაღებია 

აცნობეთ პაციენტს, როდესაც სხვა 

საქმით ხართ დაკავებული, 

მაგალითად აწარმოებთ 

სამედიცინო დოკუმენტაციას 

უთხარით პაციენტს, რომ 

შეუძლიათ ეკრანის კამერის 

გამოყენება, მაგ.: მტკივნეული არის 

საჩვენებლად 

აწარმოეთ სამედიცინო 

დოკუმენტაცია იმავე წესით, 

როგორც ჩვეულებრივი პირისპირ 

კონსუტლაციის დროს 

შეაჯამეთ კონსულტაციის 

ძირითადი პუნქტები, რათა 

დარწმუნდეთ, რომ არაფერი 

გამოგრჩათ 

ჰკითხეთ ბავშვს/მშობელს, სურს თუ 

არა მას, შემდგომი ვიზიტის 

განხორციელება ვიდეოზარის 

მეშვეობით 

თუ პაციენტს მეტი კითხვა აღარ 

აქვს, შეგიძლიათ დაასრულოთ 

კონსულტაცა და დაემშვიდობოთ 

მას 

კომუნიკაცია ვიდეოკონსულტაციის დროს 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 

12 13 14 
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R21  იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბავშვის ასაკი/მდგომარეობა არ იძლევა მისი მხრიდან 

გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას, აუცილებელია მასთან პირადად 

გასაუბრება. ბავშვი შეძლებისდაგვარად აქტიურად უნდა იყოს ჩართული 

საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაში. 

R22  ვიდეოკონსულტაციაზე სხვა კოლეგის დასწრების საჭიროებისას აიღეთ 

ნებართვა ბავშვისგან/მშობლებისგან, ხოლო პაციენტის უარის შემთხვევაში, 

სთხოვეთ კოლეგას, დაგტოვოთ კონსულტაციაზე მარტო. 

R23  გაითვალისწინეთ დისტანციური კონსულტაციის შესაძლებლობების 

შეზღუდვები: რამდენად საკმარისია ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც 

უნდა მოხდეს კლინიკური გადაწყვეტილების მიღება, ან ხომ არ არის 

პირისპირ გამოკვლევისა და/ან შეფასების საჭიროება.  

R24  თუ ბავშვი ან მისი მშობელი ვიდეოკონსულტაციის პერიოდში უარს ამბობს 

რომელიმე თემის განხილვაზე, პატივი ეცით მის არჩევანს. აუხსენით, რომ 

ნებისმიერ დროს შეიძლება დაუბრუნდენ განსახილველ თემას. მიეცით 

საკონტაქტო ინფორმაცია და საჭიროებისას, შეუთანხმდით განმეორებით 

შეხვედრის თარიღსა და დროზე.  

რეკომენდაციები დისტანციურ გასინჯვაზე  

R25  დისტანციური გასინჯვის დაწყებამდე, ბავშვს/მშობლებს მიაწოდეთ 

ინფორმაცია, როგორ უნდა მოემზადონ კონსულტაციისთვის: ამისათვის 

საჭიროა ინტერნეტთან კავშირი და მშვიდი გარემო. ინფორმაციის წინასწარ 

მიწოდებით ეხმარებით პაციენტს, მომზადებულად და უსაფრთხოდ იგრძნოს 

თავი.  

R26  გასინჯვის დროს მზერა ფოკუსირებული უნდა იყოს კამერაზე, რათა ბავშვი 

სრულად ხედავდეს თქვენს სახეს. 

აუხსენით გასინჯვის მიზანი და მოიპოვეთ ბავშვისგან/მშობლისგან 

სიტყვიერი თანხმობა.  

საუბრისა და მოსმენის დროს მზერა უნდა იყოს მიმართული კამერის ან 

ეკრანისკენ. 

მოახდინეთ აქტიური მოსმენის დემონსტრირება და საკმარისი დრო დაუთმეთ 

კონსულტაციას.  

შეაფასეთ ბავშვი ვიზუალურად. ყოველი მოქმედების წინ აუხსენით 

ბავშვს/მშობელს, რის გაკეთებას აპირებთ, მაგალითად: „ეხლა უფრო ახლოდან 

უნდა შევაფასო ბავშვის სუნთქვა“. 
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R27  დისტანციური გასინჯვის დინამიკა დამოკიდებულია ბავშვის კლინიკურ 

პრობლემაზე და შესაძლებელია განხორციელდეს პაციენტის სამედიცინო 

ისტორიაში მონაცემების დოკუმენტირების პარალელურად5. 

R28  გასინჯვისას შესაძლოა, საჭირო გახდეს პაციენტის მიერ ტანსაცმლის 

ნაწილობრივ გახდა. ფრთხილად შეაფასეთ, რამდენად აუცილებელია 

კონკრეტულ სიტუაციაში ინტიმური გასინჯვა, დიაგნოსტიკის ან მართვის 

ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით და პატივი ეცით პაციენტის არჩევანს.  

R29   ვიდეოგასინჯვის დროს მშობელს ან მომვლელს შეუძლია მნიშვნელოვანი 

დახმარება გაგიწიოთ. როდესაც ბავშვი ტირის, შესაძლებელია მშობელს 

დაუსვათ შემდეგი კითხვები:   

 „ხომ არ აქვს ბავშვს კისრის დაჭიმულობა?“ 

 „შეუძლია თუ არა ბავშვს თავის მოძრაობა და ნიკაპით გულმკერდთან 

შეხება?“ 

 „შეგიძლიათ მონაცვლეობით ნაზად დააწვეთ ბავშვის მარჯვენა და მარცხენა 

ყურის ნიჟარას? როგორია ბავშვის რეაქცია?“ 

 „შეგიძლიათ გამოიყენოთ მობილურის ნათურა ბავშვის პირის ღრუში 

ჩასახედად და მითხრათ რას ხედავთ?“ 

 „შეგიძლიათ გადაიღოთ ყელის ფოტო და გამომიგზავნოთ?“ 

R30  ისეთი ხილული ნიშნების შესაფასებლად, როგორიცაა მაგალითად, 

გამონაყარი, პაციენტს სთხოვეთ სხეულის შესაბამისი ნაწილი მიუახლოვოს  

კამერას (თუ ვიდეოკონსულტაციაში ერთვება ტელეფონით ან ტაბლეტით). 

შეაფასეთ გამონაყარი, როგორც ჩვეულებრივ პირობებში, მაგრამ 

გაითვალისწინეთ, რომ ვიდეოჩართვის დროს შესაძლებელია ფერი 

განსხვავდებოდეს ბუნებრივისგან, რაც დამოკიდებულია როგორც კამერაზე, 

ისე განათებაზე. თუ გამონაყარის მკაფიოდ შეფასება შეუძლებელია, 

გაითვალისწინეთ პირისპირ გასინჯვის შესაძლებლობა.   

R31  ვიდეოჩართვა დამხმარე საშუალებაა ვიზუალური ნიშნების შესაფასებლად, 

როგორიცაა მაგალითად, ლოკალური შეშუპება, კანის დაზიანება ან 

ნებისმიერი გარეგნული ცვლილება. არ დაგვავიწყდეს ამ ტიპის კომუნიკაციის 

შეზღუდვები, განსაკუთრებით, როცა პაციენტი ჩართვისთვის იყენებს 

ფიქსირებულ კამერას ან სტატიკურ კომპიუტერს. 

R32 დისტანციური გასინჯვით შეიძლება შეფასდეს საშიშროების ზოგადი ნიშნები 

(ე.წ. წითელი დროშის ნიშნები), მხედველობა, მობილობა, კუნთების ძალა, 
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გარეგნული ცვლილებები და მოვისმინოთ ბავშვის ხველა.  

კუნთთა ტონუსისა და ძალის დისტანციური შეფასების მიზნით 

შესაძლებელია შემდეგი მეთოდების გამოყენება: 

 ჩვილებსა და წლამდე ასაკის ბავშვებში დააკვირდით ქვემო კიდურებზე 

ნაკეცების სიმეტრიულობას, კიდურების მოძრაობას; 

 მოსიარულე ბავშვების შემთხვევაში შესაძლებელია შეფასდეს სიარული, 

ცალ ფეხზე დგომა, ხტუნვა, მჯდომარე პოზიციიდან ვერტიკალურ 

პოზიციაში გადასვლა, ხელების მოძრაობა ე.წ. „ქათმის ფრთების“ და 

„მოკრივის პოზიციაში“ (დელტისებრი და ორთავა კუნთების 

მდგომარეობის შესაფასებლად).  

მხედველობის შეფასებისთვის ასევე დაგვჭირდება მშობლის ან  

მომვლელის დახმარება, რათა ბავშვის თვალები მოექცეს ვიდეოკამერის 

ფოკუსში. ამ გზით შესაძლებელი იქნება გუგების და თვალების 

მოძრაობის სიფართის შეფასება. 

ბავშვს/მშობელს შეიძლება ვასწავლოთ გარკვეული ფიზიკური პარამეტრების 

გასინჯვა, მაგალითად, პულსის, სუნთქვის სიხშირის დათვლა ან სხეულის 

კონკრეტული ნაწილის ფოტოს გადაღება და გაზიარება (როგორც წესი, 

ფოტოზე გამოსახულების ხარისხი, ვიდეოსთან შედარებით, უფრო მაღალია).  

R33 ვიდეოკონსულტაცია, შესაძლებელია, მისაღები არ იყოს ყველა 

პაციენტისთვის. ამიტომ ვიდეოკონსულტაციიდან სატელეფონოზე ან 

პირისპირ კონსულტაციაზე გადართვა რეკომენდებულია შემდეგ 

შემთხვევებში: 

 სატელეფონო ზარი უფრო ინფორმატიულია, მაგალითად მოკლე 

სატელეფონო მონიტორინგისთვის ან პაციენტისთვის, რომელსაც კარგად 

იცნობთ და ის ირჩევს თქვენთან სატელეფონო საუბარს.  

 ეს ტექნოლოგია მიუღებელია იმ პაციენტისთვის, ვისაც არ გააჩნია 

ციფრული ტექნოლოგიების საკმარისი ცოდნა;  

 პაციენტს არ აქვს სმარტფონი ან სხვა ტიპის ვიდეოზარისთვის საჭირო  

მოწყობილობა და მაღალი ხარისხის ინტერნეტი. ასეთ შემთხვევაში ორივე 

მხარეს ექნება ტექნიკური პრობლემები ხმისა და გამოსახულების ხარისხთან 

დაკავშირებით.  

 კომუნიკაცია გართულებულია, სმენადობის ტექნიკური ხარვეზის, ან 

პაციენტის სმენის, ლინგვისტური და კოგნიტური პრობლემების გამო.  

 როდესაც საწყისი შეფასების საფუძველზე ვლინდება საშიშროების „წითელი 

დროშის“ ნიშნები, ან მწვავე მძიმე დაავადება, რომელიც უნდა გამოირიცხოს 
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პირისპირ გასინჯვით.   

 საჭიროა სერიოზული საკითხების განხილვა, რთული ან ცუდი ამბის 

შეტყობინების გამო.  

R34  განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, როდესაც დისტანციური შეფასების 

პირობებში საჭიროა ინტიმური ხასიათის გასინჯვის ჩატარება. ამ დროს 

აუცილებელია კონფიდენციალობისა და ეთიკური საკითხების მაქსიმალური 

დაცვა. 

პაციენტის ვიზუალური შეფასება 

R35  ბავშვის ვიზუალური შეფასებისას ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ მაჩვენებლებს 

 ზოგადი მდგომარეობა, აქტიურობა, კანის ფერი, ჰიდრატაციის სტატუსი 

(ჩაცვენილია თუ არა თვალები,  ტუჩი და ლორწოვანი გარსები არის თუ არა 

მშრალი, ტირილის დროს არის თუ არა ცრემლი, მშობელს შეუძლია აჩვენოს 

რამდენად სწრაფად ბრუნდება ნორმაში კანის ნაოჭი); 

 გარემოს შეფსება; 

 რამდენად ავადმყოფურად გამოიყურება ბავშვი; 

 სუნთქვის დისტანციური შეფასება (სუნთქვის სიხშირე, დამხმარე კუნთების 

მონაწილეობა, სუნთქვის დროს დამატებითი ხმიანობა); 

 სხეულის პოზა; 

 თვალები; 

 ყიფლიბანდის მდგომარეობა წლამდე ასაკში (სთხოვეთ მშობელს ან 

მომვლელს, გამოიყენოს ტელეფონის ნათურა და აუხსენით, საით უნდა 

მიმართოს შუქი; შეაფასეთ ვიზუალურად ყიფლიბანდის ამობერილობა ან 

ჩავარდნილობა, ჰკითხეთ მშობელს თითის შეხებით გრძნობს თუ არა 

პულსაციას და დაახლოებით რა ზომისაა რბილი ნაწილი); 

 არის თუ არა სახეზე ხილული პათოლოგია, მაგალითად ხილული ტრავმა, 

უნებლიე მოძრაობა და ა. შ. 

ანამნეზი 

R36  პირველ რიგში გამორიცხეთ COVID-19 და არა-COVID-19 დაავადების 

საშიშროების ე.წ. „წითელი დროშის“ ნიშნები (ცალკეული დაავადების 

წითელი დროშის ნიშნები იხილეთ დანართებში №1-10): 

 გახშირებული სუნთქვა ასაკობრივი ნორმის გათვალისწინებით, 

მრავალჯერადი ღებინება, კრუნჩხვა, გამოხატული დეჰიდრატაცია, 

გამონაყარი, რომელიც ზეწოლით არ უფერულდება, მივარდნილი ბავშვი და 

ა. შ. 

R37  გადაამოწმეთ, ხომ არ აქვს ადგილი მდგომარეობის გაუარესებას 

 აუხსენით კონკრეტულ სიტუაციაში, რა გიქმნით შფოთვის საფუძველს; 
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 ეცადეთ მიიღოთ სრულყოფილი ინფორმაცია ბავშვის კონკრეტული 

პრობლემის შესახებ. 

ვიტალური ნიშნების და სხვა მაჩვენებლების შეფასება 

R38  სთხოვეთ მშობელს/ბავშვს დაადოს/დაიდოს ხელი მუცელზე, რათა 

გაგიადვილდეთ სუნთქვის სიხშირის დათვლა; დაათვალიერეთ ხომ არ აქვს 

ადგილი სუნთქვის აქტში დამატებითი კუნთების ჩართვას. 

R39  სთხოვეთ მშობელს/ბავშვს, თქვენთან ერთად გაზომონ ტემპერატურა და 

შეამოწმეთ, რამდენად სწორად იყენებს პაციენტი თერმომეტრს. ჩაინიშნეთ 

ტემპერატურის მაჩვენებელი. 

R40  16 წელს ზევით პაციენტებში შეამოწმეთ არტერიული წნევა. სთხოვეთ 

მშობელს, თქვენთან ერთად გაზომოს წნევა, თუ სახლში აქვთ წნევის აპარატი 

და ჩაინიშნეთ მიღებული მაჩვენებელი. 

R41  სთხოვეთ მშობელს მოკიდოს ხელები ბავშვის ხელებს და გითხრათ, თბილია 

თუ ცივი კიდურები.  

R42  თუ პაციენტს აქვს პულსოქსიმეტრი, სთხოვეთ, თქვენი ზედამხედველობით 

გაიზომოს ჟანგბადის სატურაცია და დააფიქსირეთ მაჩვენებელი. 

R43  თუ ეჭვი გაქვთ ტონზილიტზე, სთხოვეთ მშობელს გადაუღოს ფოტო ბავშვის 

ტონზილებს და გამოგიგზავნოთ, ან სცადეთ ხახის ვიზუალიზაცია 

ვიდეოზარის საშუალებით. 

R44 განსაკუთრებული სიფრთხილით განახორციელეთ პაციენტის მიერ გაზომილი 

მაჩვენებლების ინტერპრეტაცია, ზოგადი ანამნეზის, პაციენტის სტატუსის და 

კლინიკური განსჯის საფუძველზე.  

R45  ცალკეული სიმპტომების შემთხვევაში რეკომენდებული ღონისძიებები 

იხილეთ დანართებში №1-10. 

დოკუმენტაცია 

R46 დისტანციური კონსულტაციის პერიოდში რეკომენდებულია პარალელურად 

სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება ისევე როგორც ჩვეულებრივი 

პირისპირ კონსულტაციის დროს (დისტანციური კონსულტაციის დროს 

შესავსები ფორმის ნიმუში წარმოდგენილია დანართი №11-ში).  

R47  არ არის რეკომენდებული ვიდეო- ან სატელეფონო კონსულტაციის ჩანაწერის 

გაკეთება, თუ აღნიშნულისთვის არ არსებობს სარწმუნო მიზეზი, ან პაციენტის 
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ინფორმირებული თანხმობა პროცედურასთან დაკავშირებით, რომლის 

დოკუმენტირებაც უნდა მოხდეს სამედიცინო ისტორიაში.  

R48  დისტანციური შეფასების საფუძველზე მიღებული ინფორმაციის 

დოკუმენტირება ასევე აუცილებელია, თუ ბავშვის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა მოითხოვს სხვა სპეციალისტის კონსულტაციას. 

R49  კონსულტაციაზე თანმხლები პირების დასწრებისას (მშობელი, მომვლელი თუ 

სხვა), აუცილებელია აღნიშნული პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემების და 

ბავშვთან მისი ურთიერთკავშირის ტიპის დოკუმენტირება. 

 

10.  აუდიტის კრიტერიუმები 
 

სტრუქტურის აუდიტი: 

1. სამედიცინო დაწესებულებას გააჩნია ბავშვთა ჯანმრთელობის დისტანციური 

შეფასების სახელმწიფო პროტოკოლი. 

2. სამედიცინო დაწესებულების პერსონალს ჩატარებული აქვს ტრენინგი 

პროტოკოლის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. 

3. სამედიცინო დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა დისტანციური კონსულტაციების (სატელეფონო, ვიდეო) 

ჩატარების მიზნით: მაღალი ხარისხის ინტერნეტი, პერსონალური 

კომპიუტერი/სმარტფონი. 

კლინიკური პროცესის ინდიკატორები: 

1. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ბავშვის დისტანციური კონსულტაცია დროის 

მოცემულ პერიოდში? 

2. რამდენ შემთხვევაშია დოკუმენტირებული  ანამნეზი პაციენტის სამედიცინო 

ბარათში? 

3. რამდენ შემთხვევაშია დოკუმენტირებული ობიექტური მონაცემები 

სამედიცინო ბარათში? 

4. რამდენ შემთხვევაშია მიღებული ადეკვატური გადაწყვეტილება? პაციენტის 

დისტანციური შეფასების საფუძველზე? 

გამოსავლის შეფასების ინდიკატორები: 

1. რამდენი მწვავე პრობლემა გამოვლინდა დისტანციური კონსულტაციის 

საფუძველზე? 

2. რამდენი მეთვალყურეობის ვიზიტი განხორციელდა დისტანციური 

კონსულტაციის გამოყენებით? 

3. რამდენი რეფერალი განხორციელდა დისტანციური კონსულტაციის 

საფუძველზე? 
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11.  პროტოკოლის გადახედვის ვადები 
 

პროტოკოლის გადახედვა რეკომენდებულია 2 წლის ვადაში. 

12.  პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 
 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური 

ოჯახის ექიმი დისტანციური კონსულტაციის 

ჩატარება, კლინიკური შეფასება და 

მართვა 

სავალდებულო 

ექთანი დისტანციური კონსულტაციების 

დაგეგმვა, პაციენტთა განათლება 

სამედიცინო დოკუმენტაციის შენახვა 

სავალდებულო 

რეგისტრატორი პაციენტების სატელეფონო ზარების 

მართვა 

ბინაზე და კლინიკაში ვიზიტების 

ორგანიზება 

სავალდებულო 

მენეჯერი/ადმინისტრატორი პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა; 

დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

აუდიტის ჩატარება და შედეგების 

ანალიზი 

სავალდებულო 

IT სპეციალისტი პროტოკოლით განსაზღვრული 

რეკომენდაციების 

განხორციელებისთვის ადეკვატური 

ონლაინ რესურსებით  უზრუნველყოფა 

სავალდებულო 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

მაღალი ხარისხის 

ინტერნეტი 

დისტანციური კომუნიკაციის 

განხორციელება 
სავალდებულო 

პერსონალური 

კომპიუტერი/სმარტფონი 

დისტანციური კომუნიკაციის 

განხორციელება 
სავალდებულო 

პაციენტის ელექტრონული 

საგანმანათლებლო მასალები 

პაციენტის ინფორმირება სასურველი 
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13.  რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ 

დონეზე 
პროტოკოლის ადაპტირება ადგილობრივ დონეზე შესაძლებელია განხორციელდეს 

სამედიცინო დაწესებულების ტექნოლოგიური შესაძლებლობების მიხედვით. 
 

14.  სამუშაო ჯგუფი 

პროტოკოლი შემუშავებულია მულტიდისციპლინური სამუშაო ჯგუფის მიერ: 

მარინა შიხაშვილი - პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტი 

საქართველოში, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, პროექტის წამყვანი 

კლინიკური ექსპერტი; 

ნატო შენგელია - პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტი 

საქართველოში, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, პროექტის  კლინიკური 

ექსპერტი; 

მაია ხერხეულიძე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის და საერთაშორისო მედიცინისა და სტომატოლოგიის 

ფაკულტეტის პედიატრიული დეპარტამენტის პროფესორი; 

ირინა ქაროსანიძე - საქართველოს საოჯახო მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი; 

გივი ჯავაშვილი - საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციის პრეზიდენტი.



დანართი №1. ცხელების შეფასების სახელმძღვანელო6 
 

 მწვანე–დაბალი რისკი   ყვითელი–საშუალო რისკი   წითელი – მაღალი რისკი   

შეფერილობა (კანის, 

ტუჩების, ენის) 

ნორმალური ფერმკრთალი ფერმკრთალი/აჭრელებული/ 

მონაცრისფრო/მოლურჯო   

აქტიურობა გარეგან გაღიზიანებაზე 

ადეკვატურად რეაგირებს, 

იღიმება, ფხიზლობს, 

ადეკვატურად ტირის ან არ 

ტირის  

გარეგან გაღიზიანებაზე (ვერბალურ, 

ფიზიკურ) არაადეკვატურად 

რეაგირებს, არ იღიმება, ფხიზლდება 

ძლიერი გაღიზიანების შედეგად, 

დაქვეითებულია აქტიურობა  

გარეგან გაღიზიანებაზე (ვერბალურ, 

ფიზიკურ) არ რეაგირებს, ვერ ფხიზლდება, 

ძნელად იღვიძებს და გახანგრძლივებულად 

ტირის   

რესპირაცია სუნთქვის სიხშირე RR-<50 

(6–12 თვე), <40 (>12 თვის 

ასაკში);  

სატურაცია >95 % 

ნესტოების ბერვა;  

ტაქიპნოე - RR->50 (6–12 თვე), >40 (>12 

თვ);  

სატურაცია ≤ 95 %  

ხმაურიანი სუნთქვა  

ფორსირებული ექსპირაცია დახურული 

ყიის პირობებში/ პათოლოგიური მოკლე, 

ღრმა ამოსუნთქვა (grunting), ტაქიპნოე- RR-

>60, საშუალო ან მძიმედ გამოხატული 

გულმკერდის ჩადრეკა 

ცირკულაცია და 

ჰიდრატაცია 

კანის ტურგორი 

ნორმალური, ლორწოვანები 

სველი  

ტაქიკარდია - P >160 (<12 თვემდე), 

>150 (12–24 თვემდე), >140 (2–5 წლ);  

კაპილარული ავსება ≥ 3 წმ; 

ლორწოვანები მშრალი, ცუდად 

იკვებება, შარდვა შემცირებულია  

კანის ტურგორი დაქვეითებული 

სხვა არ არის გამოხატული 

ყვითელი ან წითელი 

სიმპტომები  

ასაკი 3–6 თვე, ტემპ.≥ 39, ცხელება ≥ 5 

დღე, შემცივნება, სახსრის ან 

კიდურის შეშუპება, კიდურის 

მოძრაობის შეზღუდვა ან უმოძრაობა  

ასაკი<3თვეზე, ტემპ.≥ 38, გამონაყარი, 

რომელიც არ ფერმკრთალდება, დაჭიმული 

ყიფლიბანდი, კისრის რიგიდობა, 

ეპისტატუსი, ფოკალური ნევროლოგიური 

სიმპტომატიკა, ფოკალური გულყრა  

    

 მოქმედება 

გააგრძელეთ ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

მოქმედება 

რეკომენდებულია ბავშვის პირისპირ 

შეფასება (თუ ვიდეოკონსულტაცია 

არაინფორმატიულია) 

მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ ჰოსპიტალში 

112-ის მეშვეობით 



დანართი №2. მუცლის ტკივილს შეფასების სახელმძღვანელო7 

 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

ზოგადი მდგომარეობა - ადეკვატურია/იღიმის 

- ფხიზლობს/სწრაფად 

ფხიზლდება 

- ტირის ნორმალური 

ხმამაღალი ხმით/არ ტირის 

 

- არ იღიმის 

- დაქვეითებული 

აქტივობა/ლეთარგია 

- აგზნებული  

- გარეგან გაღიზიანებაზე არ პასუხობს 

- ვერ ფხიზლდება ან თუ ფხიზლდება, 

მალევე იძინებს 

- ტირილის ხასიათი იძლევა შფოთვის 

საფუძველს (სუსტი ხმით, კივილით ან 

უწყვეტი)  

- ძლიერი ტკივილი  

კანი - კანის ნორმალური ფერი 

- კიდურები თბილია 

 - ფერმკრთალი/აჭრელებული/ციანოზი 

- ცივი კიდურები  

ჰიდრატაცია - სველი ენა და კონიუნქტივა 

- ნორმალური ყიფლიბანდი 

- მშრალი ენა და კონიუნქტივა 

- ჩავარდნილი ყიფლიბანდი 

-  

შარდის გამოყოფა ნორმალური - შემცირებული/არ აღინიშნება 

გამოყოფა 12 საათის განმავლობაში 

- შარდი არ გამოიყოფა 24 საათის 

მანძილზე 

რესპირაცია ნორმალური სიხშირე  პათოლოგიური/ხშირი სუნთქვა 

სხვა  - პოლიურია, დიზურია 

- მადის დაქვეითება 

- მშობლის/მომვლელის დამატებითი 

ჩივილი 

- ტკივილი რომელიც არ ყუჩდება 

ანალგეტიკით 

- გაღვიძება ტკივილის გამო 

- ტკივილის გაძლიერება მოძრაობისას 

- ცხელება >5 დღეზე 

- მუცლის გამოხატული დაჭიმულობა 

- 3-6 თვის ასაკი და ტემპერატურა 

≥39°C ინფექციის თვალსაჩინო კერის 

გარეშე 

- გამონაყარი, რომელიც თითის დაჭერით 

არ უფერულდება 

- აღწერს შეშუპებას 

- აღწერს სიყვითლეს 

- მომწვანო (ნაღვლის შიგთავსით) 

ღებინება 

- მუცლის მწვავე ტრავმა 

- სათესლის ტკივილი 

- განავალში სისხლი 

- 0-3 თვის ასაკი და ტემპერატურა ≥38°C  
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მოქმედება 

გააგრძელეთ ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

მოქმედება 

რეკომენდებულია ბავშვის პირისპირ 

შეფასება (თუ ვიდეოკონსულტაცია 

არაინფორმატიულია) 

მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ 

ჰოსპიტალში 112-ის მეშვეობით 



დანართი №3. ხველის შეფასება 1 წლის ზემოთ ასაკის ბავშვებში 

 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

ფერი 

აქტივობა 

- ადეკვატურია/იღიმის 

- ფხიზლობს/სწრაფად 

ფხიზლდება 

- კანის, ენისა და ტუჩების 

ნორმალური ფერი 

 

- არ იღიმის 

- დაქვეითებული აქტივობა/ლეთარგია 

- ფერმკრთალი 

 

- ლურჯი ან მონაცრისფრო კანი 

- რეაქციის არარსებობა  

- ვერ ფხიზლდება ან თუ ფხიზლდება, 

მალევე იძინებს 

- ტირილის ხასიათი იძლევა შფოთვის 

საფუძველს (სუსტი ხმით, კივილით ან 

უწყვეტი)  

- აბნეულობა 

რესპირაცია - არც ერთი სიმპტომი არ 

ვლინდება ყვითელი ან 

წითელი რისკის ნიშნებიდან 

- RR >40 წუთში 12-23 თვის ასაკში  

- RR >35 წუთში 2-5 წლის ასაკში   

- RR >30 წუთში 5-12 წლის ასაკში 

- RR >25 წუთში >12 წლის ასაკში  

- მსუბუქი/საშუალო სიმძიმის რესპირაციული 

დისტრესი  

- ხმაურიანი სტრიდორი დატვირთვისას/მხოლოდ 

დისტრესი 

- მკვნესარე სუნთქვა 

- ხმაურიანი სტრიდორი მოსვენებულ 

მდგომარეობაში 

- მძიმე ტაქიპნოე: RR > 10-ით/წუთში ყვითელ 

ზონაში მითითებულ მაჩვენებლებზე 

- მძიმე რესპირაციული დისტრესი 

- წინადადების დასრულების შეუძლებლობა  

ცირკულაცია/ჰიდრ

ატაცია 

- არც ერთი სიმპტომი არ 

ვლინდება ყვითელი ან 

წითელი რისკის ნიშნებიდან 

- იღებს სითხეს 

- გამოყოფს შარდს 

- ცივი ხელები და ფეხები ცხელების არარსებობისას 

-  შარდის გამოყოფის შემცირება  

- ვერ ღებულობს სითხეებს/განმეორებითი ღებინება 

- ნერწყვის გადაყლაპვის შეუძლებლობა 

 

სხვა არც ერთი სიმპტომი არ 

ვლინდება ყვითელი ან 

წითელი ზონის ნიშნებიდან 

- ცხელება ≥ 5 დღეზე 

- მძიმე დაავადების რისკფაქტორები – 

დადასტურებული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული 

დაავადება, ბრონქოექტაზია, ცისტური ფიბროზი, 

იმუნოდეფიციტი და ა. შ. 

- მშობლის/მომვლელის დამატებითი დახმარების 

საჭიროება 

- უეცარი დასაწყისი და მშობლის შფოთვა 

უცხო სხეულის გადაცდენასთან 

დაკავშირებით 
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მოქმედება 

გააგრძელოს ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

მოქმედება 

რეკომენდებულია ბავშვის პირისპირ შეფასება 

(თუ ვიდეოკონსულტაცია არაინფორმატიულია) 

მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ 

ჰოსპიტალში 112-ის მეშვეობით 



 დანართი №4. ხველის შეფასება 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში 

 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

ფერი 

აქტივობა 

- ადეკვატურია/იღიმის 

- ფხიზლობს/სწრაფად 

ფხიზლდება 

- კანის, ენისა და ტუჩების 

ნორმალური ფერი 

- ნორმალური ძლიერი 

ტირილი/არ ტირის 

- შემცირებული რეაქცია სოციალურ 

გამღიზიანებლებზე 

- ფხიზლდება მხოლოდ ხანგრძლივი სტიმულაციის 

შემდეგ 

- ფერმკრთალი 

- ლურჯი ან მონაცრისფრო კანი 

- რეაქციის არარსებობა  

- ვერ ფხიზლდება ან თუ ფხიზლდება, 

მალევე იძინებს 

- ტირილის ხასიათი იძლევა შფოთვის 

საფუძველს (სუსტი ხმით, კივილით ან 

უწყვეტი)  

რესპირაცია - არც ერთი სიმპტომი არ 

ვლინდება ყვითელი ან 

წითელი რისკის ნიშნებიდან 

- RR >50-70 წუთში 

- მსუბუქი/საშუალო სიმძიმის რესპირაციული 

დისტრესი  

- ხმაურიანი სტრიდორი მხოლოდ დისტრესის დროს 

- მკვნესარე სუნთქვა 

- RR >70/წუთში 

- მძიმე რესპირაციული დისტრესი 

- სუნთქვის შეჩერების ეპიზოდები (აპნოე) 

- ხმაურიანი სტრიდორი მოსვენებულ 

მდგომარეობაში  

ცირკულაცია/ჰიდრ

ატაცია 

- არც ერთი სიმპტომი არ 

ვლინდება ყვითელი ან 

წითელი რისკის ნიშნებიდან 

- ცივი ხელები და ფეხები ცხელების არარსებობისას 

-  შარდის გამოყოფის შემცირება  

- ვერ ღებულობს სითხეებს: ბოლო 3-4 კვებაზე 

ჩვეულებრივი რაოდენობის 50-75% 

- სითხის მიღების მნიშვნელოვანი შემცირება: 

ჩვეულებრივი რაოდენობის <50% ბოლო 2-3 

კვებაზე 

სხვა - არც ერთი სიმპტომი არ 

ვლინდება ყვითელი ან 

წითელი ზონის ნიშნებიდან 

- ცხელება ≥ 5 დღეზე 

- მძიმე დაავადების რისკფაქტორები – 

თანაარსებული ფილტვის დაავადება, გულის 

თანდაყოლილი მანკი, ასაკი <6 კვირაზე, 

დღენაკლობა < 35 კვირაზე, დადგენილი 

იმუნოდეფიციტური მდგომარეობა 

- მშობლის/მომვლელის დამატებითი დახმარების 

საჭიროება 

- თანმხლები ქრონიკული დაავადების დროს 

პირისპირ შეფასების საჭიროების გათვალისწინება 

- 0-3 თვის ასაკი და ტემპერატურა ≥38°C 

- კრუნჩხვა 

  

 

 

მოქმედება 

გააგრძელეთ ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

მოქმედება 

რეკომენდებულია ბავშვის პირისპირ შეფასება 

(თუ ვიდეოკონსულტაცია არაინფორმატიულია) 

მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ 

ჰოსპიტალში 112-ის მეშვეობით 
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დანართი №5. დიარეისა და ღებინების შეფასება 

 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

ასაკი  - 3 თვემდე  

ზოგადი 

მდგომარეობა 

- ადეკვატურია/იღიმის 

- ფხიზლობს/სწრაფად 

ფხიზლდება 

- ნორმალური ძლიერი 

ტირილი/არ ტირის 

- არ იღიმის 

- დაქვეითებული აქტივობა/ლეთარგია 

- აგზნებული 

- რეაქციის არარსებობა  

- ვერ ფხიზლდება ან თუ ფხიზლდება, 

მალევე იძინებს 

- ტირილის ხასიათი იძლევა შფოთვის 

საფუძველს (სუსტი ხმით, კივილით ან 

უწყვეტი) 

კანი - კანის ნორმალური ფერი 

- თბილი კიდურები 

 - ფერმკრთალი/აჭრელებული/ლურჯი 

- ცივი კიდურები 

ჰიდრატაცია - სველი ენა და კონიუნქტივა 

- ნორმალური ყიფლიბანდი 

- მშრალი ენა და კონიუნქტივა 

- ჩავარდნილი ყიფლიბანდი 

-  

შარდის გამოყოფა - ნორმალური - შარდის გამოყოფის არ  

- არსებობა 12 საათის მანძილზე 

- შარდის გამოყოფის არარსებობა 24 საათის 

განმავლობაში 

რესპირაცია - ნორმალური სიხშირე  - პათოლოგიური/გახშირებული სუნთქვა 

თვალები - არ არის ჩავარდნილი - ჩავარდნილი თვალები  

სხვა  - მშობლის/მომვლელის დამატებითი შფოთვა 

- 3-6 თვის ასაკი და ტემპერატურა ≥39°C ინფექციის 

თვალსაჩინო კერის გარეშე 

- სისხლიანი დიარეა 

- სისხლიანი ღებინება 

- მომწვანო (ნაღვლოვანი) პირნაღები მასა 

- ასაკი 0- 3 თვე და ტემპერატურა ≥38°C 

  

 

 

მოქმედება 

გააგრძელოს ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

დეჰიდრატაციის მაღალი 

რისკისა* და თანმხლები 

დაავადებების (მაგ. 

დიაბეტის) შემთხვევაში  

გაითვალისწინეთ პირისპირ 

გასინჯვის შესაძლებლობა 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

მოქმედება 

რეკომენდებულია ბავშვის პირისპირ შეფასება 

(თუ ვიდეოკონსულტაცია არაინფორმატიულია) 

რეფერალი გადაუდებელი დახმარებისთვის თუ 

დროული კლინიკური შეფასება პირველად 

ჯანდაცვაში ვერ განხორციელდება 

მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ 

ჰოსპიტალში 112-ის მეშვეობით 

* დეჰიდრატაციის მაღალი რისკი აქვთ: 

- > 3 ღებინებაზე 24 საათში; 

- > 6 დიარეის ეპიზოდზე 24 საათში; 

- სითხეების მიღების შეუძლებლობა; 

- ანამნეზში განვითარების მაჩვენებლების 

ჩამორჩენა 

რეკომენდაცია ძირითადად ეხება ინფექციურ გასტრო-ენტერიტს. თუმცა, აუცილებელია  სხვა 

სიმპტომების გათვალისწინებაც, რომელითაც შეიძლება ვივრაუდოთ სხვა დიაგნოზზეც: ცხელება:  > 

38°C • სუნთქვის გაძნელება • ცნობიერების დარღვევა • მენინგეალური ნიშნები • სისხლი განავალში • 

ნაღვლოვანი (მწვანე) პირნაღები მასა • მხოლოდ ღებინება• მწვავე თავის ტრავმა • მწვავე დამწვრობა • 

მძიმე ლოკალიზებული მუცლის ტკივილი • მუცლის დაჭიმულობა 



დანართი №6. ყურის ტკივილის შეფასება 

 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

ფერი 

ზოგადი 

მდგომარეობა 

- კანის, ტუჩებისა და ენის 

ნორმალური ფერი 

- ადეკვატურად რეაგირებს 

სოციალურ სტიმულებზე  

- იღიმის 

- ფხიზლობს/მალე 

ფხიზლდება 

- ტირის ნორმალური ძლიერი 

ხმით/არ ტირის  

- ფერმკრთალი 

- დაქვეითებული რეაქცია სოციალურ სტიმულებზე 

- ფხიზლდება მხოლოდ ხანგრძლივი სტიმულაციის 

შემდეგ 

- უარი საკვებზე 1 თვემდე ასაკში 

- ძლიერი დისტრესი   

- ლურჯი ან ნაცრისფერი კანი 

- შეფხიზლების შეუძლებლობა ან თუ 

ფხიზლდება მალევე იძინებს 

- ტირილის ხასიათი იძლევა შეშფოთების 

საფუძველს (სუსტი, კივილით ან უწყვეტი)  

რესპირაცია - არცერთი სიმპტომი 

ყვითელი ან წითელი 

ზონიდან 

- RR 50-60/წუთში <12 თვეზე 

- RR 40-50/წუთში 1-5 წლის ასაკში 

- RR 25-30/წუთში 6 -11 წლის ასაკში  

- RR 20-25/წუთში  ≥12 წლის ასაკში 

- მსუბუქი/საშუალო სიმძიმის რესპირაციული 

დისტრესი 

- მკვნესარე სუნთქვა ან მძიმე რესპირაციული 

დისტრესი 

- RR >60/წუთში თუ <12 თვეზე 

- RR >50/წუთში 1-5 წლის ასაკში 

- RR >30/წუთში 6 -11 წლის ასაკში 

- RR >25/წუთში თუ ასაკი  ≥12 წელზე 

ცირკულაცია/ჰიდრ

ატაცია 

- არცერთი სიმპტომი 

ყვითელი ან წითელი 

ზონიდან 

- ცივი ხელები და ფეხები ცხელების არარსებობისას 

- შარდის გამოყოფის შემცირება 

- სითხის მიღების შეუძლებლობა   

 

სხვა - არცერთი სიმპტომი 

ყვითელი ან წითელი 

ზონიდან 

- ჩირქოვანი გამონადენი ყურიდან 

- ტკივილი აღვიძებს ბავშვს 

- 2 წლამდე ასაკის ბავშვი ბილატერალური ყურის 

ტკივილით  

- შეშუპება და ჰიპერემია ყურის უკან 

- თავბრუსხვევა ან წონასწორობის დარღვევა  

- 3-6 თვის ასაკი და ტემპ. ≥39° ინფექციის 

თვალსაჩინო კერის გარეშე 

- ცხელება ≥ 5 დღეზე 

- მშობლის/მომვლელის დამატებითი დახმარების 

საჭიროება  

- პირისპირ გასინჯვის საჭიროება თანმხლები 

ქრონიკული დაავადების დროს  

- ასაკი  0-3 თვე და ტემპ.  ≥38° C 

- მენინგიზმი (თავის ძლიერი ტკივილი, 

კისრის რიგიდობა, ფოტოფობია, 

აგზნებადობა) 

- კრუნჩხვა  
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მოქმედება 

გააგრძელეთ ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

მოქმედება 

რეკომენდებულია ბავშვის პირისპირ შეფასება 

(თუ ვიდეოკონსულტაცია არაინფორმატიულია), 

რეფერალი გადაუდებელი დახმარებისთვის, თუ 

დროული კლინიკური შეფასება პირველად 

ჯანდაცვაში ვერ განხორციელდება 

მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ 

ჰოსპიტალში 112-ის მეშვეობით 



დანართი №7. თავის ტრავმის შეფასება 

 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

ასაკი   - ასაკი < 6 თვეზე  

ტრავმის მექანიზმი - დაბალი რისკი?, მაგალითად 

ბავშვის სიმაღლიდან ვარდნა 

 - მაღალი რისკი, მაგალითად ვარდნა ბავშვის 

სიმაღლეზე მეტი მანძილიდან, ავტო-

სატრანსპორტო შემთხვევა 

ცნობიერება - ნათელი გონება 

- მაშინვე იტირა 

- ადეკვატურად რეაგირებს 

სტიმულებზე  

 - გონების დაკარგვა 

- ძილიანობა 

- ამნეზია 

- პოსტტრავმული კრუნჩხვა 

ღებინება - 1 ან ნაკლები  - 2 და მეტი 10 წუთიანი ინტერვალით  

თავის ტკივილი   - არ მცირდება ანალგეტიკის ფონზე 

დაჟეჟლობა/შეშუპე

ბა 

- არ არის ან მცირე ზომისაა  - >5 სმ 

სხვა   - მშობლის/მომვლელის დამატებითი შფოთვა 

- ეჭვი ალკოჰოლით ინტოქსიკაციაზე ან 

ნარკოტიკების მოხმარებაზე 

- შეფერილი სითხის გამოდინება ყურიდან ან 

ცხვირიდან 

- სისხლჩაქცევა თვალების ირგვლივ ან ყურების 

უკან 

  

 

 

მოქმედება 

გააგრძელოს ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

 მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ ჰოსპიტალში 

112-ის მეშვეობით 



დანართი №8. გამონაყარის შეფასება 

 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

ზოგადი 

მდგომარეობა 

- იღიმის 

- ფხიზლადაა/სწრაფად 

ფხიზლდება 

- ტირის ნორმალური ძლიერი 

ხმით/არ ტირის  

- ძილიანობს ან რეგულარულად არ იღვიძებს 

საკვების მისაღებად   

- შეფხიზლების შეუძლებლობა ან თუ 

ფხიზლდება მალევე იძინებს 

- მუდმივად აგზნებული 

- ტირილის ხასიათი იძლევა შფოთვის 

საფუძველს (სუსტი, კივილით ან უწყვეტი)  

სახე   - სახის ან ენის შეშუპება 

რესპირაცია   - პათოლოგიური/ ხშირი სუნთქვა 

კანი - კანის ნორმალური ფერი 

- თბილი კიდურები 

 - ფერმკრთალი/აჭრელებული/ლურჯი 

- ცივი კიდურები   

გამონაყარი - სახეზე არ გვაქვს ყვითელი 

ზონის ნიშნები 

- მტკივნეული 

- ბუშტუკები 

- ფარავს სხეულის უმეტეს ნაწილს 

- ტუჩები და ენა წითელი 

- სახეზეა კანის აქერცვლა   

- არ უფერულდება ზეწოლისას 

სხვა - სახეზე არ გვაქვს ყვითელი 

ზონის ნიშნები 

- მშობლის/მომვლელის დამატებითი შფოთვა 

- რამდენიმე დღის წინ დაუდგინდა ჩუტყვავილა და 

მდგომარეობა უარესდება   

- ასაკი 3-6 თვე და ტემპ. ≥39°C ინფექციის 

თვალსაჩინო კერის გარეშე 

- ცხელება > 5 დღეზე 

- ასაკი 0-3 თვე და ტემპ. ≥38°C 

  

 

 

მოქმედება 

გააგრძელოს ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

მოქმედება 

რეკომენდებულია ბავშვის პირისპირ შეფასება 

(თუ ვიდეოკონსულტაცია არაინფორმატიულია) 

რეფერალი გადაუდებელი დახმარებისთვის თუ 

დროული კლინიკური შეფასება პირველად 

ჯანდაცვაში ვერ განხორციელდება 

მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ 

ჰოსპიტალში 112-ის მეშვეობით 



დანართი №9. კოჭლობის შეფასება 

 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

დაზიანების 

მექანიზმი 

- სახეზე არ გვაქვს ტრავმა   - ტრავმული  

სიმპტომების 

ხანგრძლივობა 

< 72 სთ  - ≥ 72 სთ 

კოჭლობის 

ხასიათი 

იტანს წონით დატვირთვას?  - არ შეუძლია წონით დატვირთვა 

სხვა   - ცხელება 

- ღამის ტკივილი 

- მშობლების დამატებითი შფოთვა   

  

 

 

მოქმედება 

გააგრძელეთ ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

 მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ 

ჰოსპიტალში 112-ის მეშვეობით 



დანართი №10. ჭირვეული ბავშვი 3 თვემდე ასაკში 
კლინიკური ნიშანი მწვანე - დაბალი რისკი ყვითელი - საშუალო რისკი წითელი - მაღალი რისკი 

ქცევა - ნორმალურად იღვიძებს 

კვებისთვის  

- მშვიდად არის დროის 

გარკვეულ პერიოდში 

- ტირის ნორმალური ძლიერი 

ხმით 

- ძილიანობს ან რეგულარულად არ იღვიძებს 

საკვების მისაღებად   

- შეფხიზლების შეუძლებლობა  

- მუდმივად მოუსვენარია 

- ტირილის ხასიათი იძლევა შეშფოთების 

საფუძველს (სუსტი, კივილით ან უწყვეტი)  

ტონუსი - ნორმალური  - გახანგრძლივებული ჰიპერტონუსი, ან 

კრუნჩხვის ნიშნები 

- დუნე/მივარდნილი 

რესპირაცია - სუნთქვის ხასიათი და 

სიხშირე  - ნორმა 

 - პათოლოგიური/ ხშირი სუნთქვა 

კანი - კანის ფერი - ნორმალური 

- თბილი კიდურები 

 - ფერმკრთალი/აჭრელებული/ლურჯი 

 

ჰიდრატაცია - საფენები საკმარისად 

სველდება 

- საფენები არ სველდება საკმარისად 

- დეჰიდრატაციის ნიშნები, მაგალითად, პირის 

ლორწოვანის სიმშრალე, ყიფლიბანდის ჩავარდნა 

 

სხვა - სახეზე არ გვაქვს ყვითელი 

ზონის ნიშნები 

- მშობლის/მომვლელის დამატებითი შფოთვა 

 

- ტემპერაურა  ≥38°C 

- გამონაყარი რომელიც არ უფერულდება 

ზეწოლით 

  

 

 

მოქმედება 

გააგრძელეთ ბავშვის 

მეთვალყურეობა ბინაზე 

მიეცით რჩევა როდის უნდა 

მიმართოს ექიმს 

მოქმედება 

რეკომენდებულია ბავშვის პირისპირ შეფასება 

(თუ ვიდეოკონსულტაცია არაინფორმატიულია). 

რეფერალი გადაუდებელი დახმარებისთვის, თუ 

დროული კლინიკური შეფასება პირველად 

ჯანდაცვაში ვერ განხორციელდება 

მოქმედება 

სასწრაფოდ გადაამისამართეთ 

ჰოსპიტალში 112-ის მეშვეობით 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი №11. ბავშვის დისტანციური კონსულტაციის დოკუმენტირების ფორმა 

 
დისტანციური ვიზიტის 

თარიღი       

            

ბავშვის გვარი, სახელი ........................................................  

სქესი:                 მამრ □                      მდედრ □:  

დაბადების თარიღი: ........................................  

მისამართი: ..........................................  

ტელეფონი: ..........................................  

           

დისტანციური 

კონსულტაციის მიზეზი 

ავადმყოფობა..........................................  

ბავშვის განვითარების შეფასება..........................................  

მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემა..........................................  

რჩევის? მიღება სამედიცინო პერსონალისგან..........................................  

ელექტრონული რეცეპტი..........................................  

ელექტრონული ცნობა..........................................  

სხვა..........................................  

კონსულტაციაზე დამსწრეები □ მხოლოდ ბავშვი 

□ თანმხლები პირი: 

□ მშობელი (გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი) 

□ მომვლელი (გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი) 

□ სხვა (გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი) 

მშობლის/ბავშვის ჩივილები .............................................................................................................................

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

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

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

დისტანციური გასინჯვის 

მონაცემები 

 ზოგადი მდგომარეობა...................................................... 

 ცნობიერება......................................................................... 

 ტონუსი................................................................................ 

 აქტივობა.............................................................................. 

 კანი........................................................................................ 

 ჰიდრატაცია......................................................................... 

 შარდის გამოყოფა............................................................... 

 რესპირაცია.......................................................................... 

 თვალები............................................................................... 

 სხვა......................................................................................... 

 სხეულის t............................................................................. 

 სუნთქვის სიხშირე.............................................................. 

 არტერიული წნევა................................................................ 

 გულისცემის სიხშირე.......................................................... 

 სატურაცია............................................................................. 

დისტანციური შეფასების 

შედეგები 

- რისკის დონე:             დაბალი□          საშუალო□              მაღალი□ 

- რისკის ტიპი..........................................................................(აღწერეთ 

კონკრეტული პრობლემა, რის გამოც აფასებთ რისკს) 

რეკომენდაცია □ სასწრაფო რეაგირება 

□ მონიტორინგი 

□ დამატებითი ქმედება საჭირო არ არის 

 

შემდგომი მეთვალყურეობის ვიზიტის თარიღი............................... 

დამატებითი ინფორმაცია...................................................................... 
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გამოყენებული ლიტერატურა 

                   
1 Advice on how to establish a remote ‘total triage’ model in general practice using online consultations, 

September 15, 2020: https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/03/C0098-total-triage-blueprint-september-2020-v3.pdf  
2  Principles for supporting high quality consultations by video in general practice during COVID-19, 
August 20, 2020: https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/03/C0479-principles-of-safe-video-consulting-in-general-practice-
updated-29-may.pdf 
3 Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey 
on eHealth 2009. https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf 
4 Guidance on the Necessary Use of Telehealth During the COVID-19 Pandemic: 
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-
guidance/guidance-on-the-necessary-use-of-telehealth-during-the-covid-19-pandemic/ 
5 Video consultations in primary and specialist care during the covid-19 pandemic and beyond; 
BMJ 2020; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3945 (Published 20 October 2020): 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3945 
6 ცხელების მართვა ბავშვთა ასაკში, კლინიკური მდგომაორეობის მართვის სახელმწიფო 
სტანდარტი (პროტოკოლი), 2014: https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/ 
7 Clinical pathways - remote assessment; Healthier together, 2020: https://what0-
18.nhs.uk/professionals/health-visitors/clinical-pathways-remote-assessment 
 

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0479-principles-of-safe-video-consulting-in-general-practice-updated-29-may.pdf
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0479-principles-of-safe-video-consulting-in-general-practice-updated-29-may.pdf
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0479-principles-of-safe-video-consulting-in-general-practice-updated-29-may.pdf
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/guidance-on-the-necessary-use-of-telehealth-during-the-covid-19-pandemic/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/guidance-on-the-necessary-use-of-telehealth-during-the-covid-19-pandemic/
https://doi.org/10.1136/bmj.m3945
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3945
https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/
https://what0-18.nhs.uk/professionals/health-visitors/clinical-pathways-remote-assessment
https://what0-18.nhs.uk/professionals/health-visitors/clinical-pathways-remote-assessment

