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1.  პროტოკოლის დასახელება  

 

0-6 წლის ასაკის ბავშვთა განვითარებაზე მეთვალყურეობა/მონიტორინგისა და 

სკრინინგის რეკომენდაციები პირველად ჯანდაცვაში 

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები 

  

დასახელება კოდი 

კლინიკური მდგომარეობა ICD-10 

ზოგადი სამედიცინო გასინჯვა Z00.0 

ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის რუტინული გამოკვლევა Z00.1 

ბავშვის შემოწმება სწრაფი ზრდის პერიოდში Z00.2 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა ნორმალური 

განვითარებიდან გადახრის გამოვლენის მიზნით 

Z13.4 

სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა თვალისა და ყურის 

ავადმყოფობების/დარღვევების გამოსავლენად 

Z13.5 

თვალისა და მხედველობის შემოწმება Z01.0 

ყურებისა და სმენის შემოწმება Z01.1 

განვითარების ეტაპების დაყოვნება R62.0 

მოსალოდნელი ნორმული ფიზიოლოგიური განვითარების  

დარღვევა, დაუზუსტებელი 

R62.9 

ჩარევის დასახელება NCSP 

რჩევა და ინფორმაცია რეაბილიტაციისთვის R2 

სარეაბილიტაციო თერაპია R4 

 

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 კარიტასის (CCR Georgia) მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) 

დაფინანსებით. პროტოკოლი ძირითადად, ეყრდნობა აშშ-ს პედიატრიის აკადემიის 

რეკომენდაციებს, ასევე, „0-6 წლის ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე 

ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპები პირველად ჯანდაცვაში“ კლინიკური 

მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 1 სექტემბერს №01-

344/ო ბრძანებით დამტკიცებულ პროტოკოლს, სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო 
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ორგანიზაციების მტკიცებულებებს/სახელმძღვანელოებს ანალოგიურ თემაზე. 

ლიტერატურის სრული ნუსხა პროტოკოლს თან ერთვის. 

4. პროტოკოლის მიზანი  

 მიაწოდოს პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს ინფორმაცია ბავშვის განვითარებაზე 

უწყვეტი ზედამხედველობის პრინციპის შესახებ; 

 ხელი შეუწყოს პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიმწოდებლებს 

მოახდინონ ფოკუსირება არა მხოლოდ ჯანმრთელობის, არამედ განვითარებისა და 

ქცევის საკითხებზე; 

 გააუმჯობესოს კავშირი ოჯახებსა და პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერებს შორის 

და უზრუნველყოს ბავშვის განვითარებაზე ხარისხობრივად უკეთესი სერვისების 

მიწოდება; 

 გააუმჯობესოს განვითარებისა და ქცევის პრობლემების ადრეული გამოვლენა და 

ადეკვატური რეფერალი შესაბამის სპეციალისტებთან/სერვისში;  

 პრობლემის გამოვლენის შემდგომ მოახდინოს განვითარებასა და ქცევაზე შემდგომი 

მეთვალყურეობა. 

5. სამიზნე ჯგუფი 

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც 

ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე ზედამხედველობას უწევს ოჯახის ექიმი ან 

პედიატრი.  

6. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის რგოლში დასაქმებული ოჯახის 

ექიმებისა და პედიატრებისათვის (პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, სოფლის 

ამბულატორია, საოჯახო მედიცინის ცენტრი, სტაციონარის ამბულატორიული 

განყოფილებები და სხვ), რომლებიც ახორციელებენ ბავშვზე მეთვალყურეობას და 

აგრეთვე საპატრონაჟო მედდებისთვის. 

7. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 

პროტოკოლის გამოყენებისთვის აუცილებელია, რომ პროვაიდერი აღჭურვილი იყოს 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული აუცილებელი 

ინვენტარით.  სასურველია პროვაიდერი  წინასწარ იყოს მომზადებული განვითარების 

სკრინინგის ჩასატარებლად და გავლილი ჰქონდეს შესაბამისი ტრენინგი განვითარების 

მონიტორინგის ინსტრუმენტის, აუტიზმის მოდიფიცირებული კითხვარის, ასაკისა და 

ეტაპების კითხვარის და სხვა სკრინინგული ინსტრუმენტის გამოყენების საკითხებზე. 

პროვაიდერისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ეს კითხვარები/ტესტები (ნაბეჭდი ან 

ელექტრონული სახით), მან ასევე უნდა აწარმოოს ზედამხედველობისთვის 
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აუცილებელი დოკუმენტაცია მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. აგრეთვე 

აუცილებელია პროვაიდერი ინფორმირებული იყოს განვითარების დარღვევებისა და 

შეფერხებების იდენტიფიცირების შემდგომ რეფერალის განხორციელების 

დროულობისა და ადგილმდებარეობის შესახებ. 

8. რეკომენდაციები 

 

8.1 განსაზღვრება, ეპიდემიოლოგია: 

ბავშვის განვითარებაზე ზედამხედველობა თანმიმდევრული პროცესია, რომელიც 

ტარდება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში   პრევენციული ვიზიტების დროს და 

მოიცავს განვითარების მუდმივ მონიტორინგს/მეთვალყურეობას და პერიოდულ 

სკრინინგს.  

 განვითარების მონიტორინგი/მეთვალყურეობა - ჯანმრთელობაზე 

ზედამხედველობის განუყოფელი ნაწილია და მოიცავს მშობლის ჩივილის 

გამოვლენას, განვითარების რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირებას, უშუალოდ 

დაკვირვებას ბავშვის განვითარებაზე.  

 განვითარების სკრინინგი - სკრინინგი გამოავლენს იმ ბავშვებს, რომელთაც 

აღენიშნებათ  განვითარების  დარღვევების შესაძლო რისკი და საჭიროებენ 

განვითარების ღრმა შეფასებას. სკრინინგი არ ადგენს დიაგნოზს. სკრინინგი  

ტარდება სტანდარტული/ვალიდური სკრინინგული  ტესტების მაგ.: ასაკისა და 

ეტაპების კითხვარი -ASQ  ან  განვითარების სტატუსის შეფასება მშობლების 

მიერ  - PEDS ან - ბავშვის განვითარების ნიშანსვეტების კითხვარი GMSD - და 

სხვ. ინსტრუმენტების  საშუალებით.  

 განვითარებისა და ქცევის შეფასება - სრულყოფილი/დეტალური შეფასების 

პროცესია, რომლის მიზანია განვითარებისა და ქცევის დარღვევების 

იდენტიფიცირება, ჩარევისა და დიაგნოსტირების გეგმის შემუშავება/ 

განხორციელება. შეფასება ტარდება მულტიპროფილური გუნდის მიერ - 

განვითარების საკითხებში ექსპერტული გამოცდილების მქონე პედიატრი, 

ბავშვთა ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ნევროლოგი და სხვა.       

 განვითარების შეფერხება - მეთვალყურეობის, სკრინინგის  ან განვითარების 

შეფასების პროცესში გამოვლენილი ჩამორჩენა განვითარების ერთ ან 

რამდენიმე სფეროსა და/ან ქვესფეროში ასაკობრივ ნიშანსვეტებთან შედარებით. 

 განვითარების დარღვევები - მდგომარეობათა მრავალფეროვანი 

(ჰეტეროგენური)  ჯგუფია, რომელიც მოიცავს დასწავლის, ენა/მეტყველების, 

კოგნიტური სფეროს, მოტორულ და ქცევით პრობლემებს და სხვ. მსგავსი 

დარღვევების მაგალითებია: ინტელექტუალური უნარშეზღუდულობა, 

აუტისტური სპექტრის დარღვევა, ყურადღების დეფიციტისა და 

ჰიპერაქტიულობის სინდრომი, ბავშვთა ცერებრული დამბლა, სმენის 
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პრობლემები და სხვა. განვითარების დარღვევების დიაგნოსტირება 

შესაძლებელია რეფერალის შემდეგ მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ 

ჩატარებული ღრმა შეფასების შედეგად. 

იდენტიფიცირებული განვითარების დარღვევების სტატისტიკა უკანასკნელ 

ათწლეულებში მზარდია. ყველაზე ხშირი დიაგნოზებია აუტისტური სპექტრის 

დარღვევა და ჰიპერაქტიულობისა და ყურადღების დეფიციტის სინდრომი.  

სავარაუდო მიზეზებად მოიაზრება განვითარებაზე მეთვალყურეობის პროცესის 

გაუმჯობესება, დღენაკლულთა და განვითარების მანკების მქონე ბავშვების 

გადარჩენის და მრავალნაყოფიანი/გვიანი ფეხმძიმობის სიხშირის მატება. აშშ 

დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით 2018 წელს ბავშვთა პოპულაციის 

16.7%-ს ქონდა განვითარების ჩამორჩენა ან დარღვევა. სტანდარტიზებული 

ინსტრუმენტის გარეშე განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვთა მხოლოდ 30%-ის 

იდენტიფიკაცია ხდება, ხოლო სტანდარტიზებული ინსტრუმენტის გამოყენებისას კი 

ეს ციფრი 70-80%-ს აღწევს. 

8.2 განვითარების მეთვალყურეობისა და სკრინინგის დადებითი მხარეები და შესაძლო 

პრობლემები:  

დადებითი მხარე: 

 მეთვალყურეობისა და სკრინინგის კომბინაცია აუმჯობესებს განვითარების 

შეფერხების გამოვლენას და ხელს უწყობს ადრეულ ინტერვენცია/ჩარევას. 

ადრეული გამოვლენა და ადრეული ინტერვენცია დაკავშირებულია უკეთეს 

განვითარებით გამოსავალთან.  

 განვითარების მეთვალყურეობისა და სკრინინგის მეთოდოლოგიის  

კომბინირებული გამოყენება შესაძლებლობას იძლევა მაქსიმალურად 

გამოვლინდეს ინტერვენციული სერვისების საჭიროებების მქონე ადრეული 

ასაკის ბავშვები.  

 პჯდ-ში განვითარების და ქცევის პრობლემების ადრეული გამოვლენა და 

რეფერალი ხელს უწყობს პრობლემების ეტიოლოგიის დროულ დადგენას და 

მართვას მულტიპროფილურ ცენტრებში. ეს მშობელს საშუალებას აძლევს 

მოერგოს შვილის შესაძლებლობებს, განახორციელოს ადეკვატური 

განვითარებითი და სტიმულაციური ჩარევა და მიაღწიოს ბავშვის 

პოტენციალის მაქსიმალურ გამოვლენას.  

 ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარებაზე მეთვალყურეობა და სკრინინგი    

ამცირებს სასკოლო ასაკის სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვთა 

რაოდენობას  და  აუმჯობესებს ადაპტური სფეროს განვითარებას.  

შესაძლო პრობლემები: 

მეთვალყურეობისა და სკრინინგის შედეგი შეიძლება იყოს ცრუ დადებითი და ცრუ 

უარყოფითი. 
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 ცრუ დადებითი შედეგი - სკრინინგით გამოვლინდა პრობლემა, რომელიც არ 

დადასტურდა ღრმა შეფასებით.  

 ცრუ უარყოფითი შედეგები - სკრინინგით ვერ გამოვლინდა რეალური 

პრობლემა და დაგვიანდა ინტერვენციულ სერვისებში ბავშვის ჩართვა.   

ცრუ დადებითი და ცრუ უარყოფითი შედეგების შემცირება შესაძლებელია 

ვალიდური, მგრძნობიარე სკრინინგული ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენებით, 

აგრეთვე პჯდ პროვაიდერის მუდმივი გადამზადებითა და სწვლებით. 

შეფერხების დაგვიანებული გამოვლენა მაგ.: სასკოლო ასაკში იწვევს ინტერვენციის 

დაგვიანებას და შედეგად იზრდება ქცევის დარღვევების რისკი და ქვეითდება 

სასკოლო მოსწრება.  

 

8.3 ბავშვის განვითარებაზე მეთვალყურეობა/მონიტორინგი  

ბავშვის განვითარებაზე მეთვალყურეობა/მონიტორინგი მოიცავს მშობლის ჩივილის 

გამოვლენას, განვითარების ანამნეზის შეფასებას, განვითარების რისკ-ფაქტორების 

იდენტიფიცირებას, დაკვირვებას მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობაზე და   

უშუალო დაკვირვებას ბავშვის განვითარებაზე - ნიშანსვეტების შეფასებას.  

მშობლის ჩივილის გამოვლენა - ჯანმრთელობის და განვითარების 

ზედამხედველობის ყველა ვიზიტის დროს ყურადღება უნდა გამახვილდეს  მშობლის 

ჩივილის გამოვლენაზე და ამისთვის რეკომენდებულია დაისვას კითხვები, 

რომლებიც საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს მშობლის ჩივილი განვითარების 

ყველა სფეროსა და ქვესფეროს   შესახებ: 

 კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენი შვილის განვითარებით? თუ არა რატომ? 

 კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენი შვილის ქცევით? თუ არა რატომ? 

 ხომ არ გაქვთ ჩივილი მტევნების, ხელების, ფეხების მოძრაობებთან 

დაკავშირებით? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ახსენით. 

 ხომ არ გაქვთ ჩივილი ბავშვის მიერ ბგერების/სიტყვების წარმოთქმასთან 

დაკავშირებით? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ახსენით. 

 ხომ არ გაქვთ ჩივილი რამდენად ესმის ბავშვს თქვენი? დადებითი პასუხის 

შემთხვევაში, ახსენით. 

 ხომ არ გაქვთ ჩივილი ბავშვის სხვა ბავშვებთან ან მოზრდილებთან 

ურთიერთობასთან დაკავშირებით? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ახსენით. 

 ხომ არ გაქვთ ჩივილი ბავშვის სწავლასთან დაკავშირებით? დადებითი 

პასუხის შემთხვევაში, ახსენით. 

მშობლის ნებისმიერი ჩივილი დეტალურად  უნდა იყოს გაანალიზებული ექიმის 

მიერ. მშობლის ჩივილი შესაძლოა იყოს  ერთ-ერთი მიზეზი შერჩევითი სკრინინგის 

ჩასატარებლად. 
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მშობლის ჩივილის გათვალისწინება შესაძლებლობას იძლევა გამოვლინდეს ისეთი 

პრობლემა, რომელიც მეთვალყურეობის პროცესში ძნელი შესამჩნევია. ამავე დროს, 

თუ მშობელს არ აქვს ჩივილი, ეს არ გამორიცხავს განვითარების შეფერხების 

არსებობას. დადგენილია, რომ განვითარების შეფერხების/დარღვევის მქონე ბავშვთა 

მშობლების 20-25%-ს არ აქვს ჩივილი. 

განვითარების ანამნეზი  - უნდა შეფასდეს წინა ვიზიტის შემდეგ რა მიღწევები აქვს 

ბავშვს განვითარებასა და ქცევაში. ფასდება მშობლის გამოკითხვით. მაგ.: რა 

ცვლილებებს ატყობთ ბავშვს წინა ვიზიტის შემდეგ? რა ახალი უნარი აითვისა ბავშვმა 

წინა ვიზიტთან შედარებით? 

მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობაზე დაკვირვება - ფასდება მშობლის მხრიდან 

ბავშვის მიმართ მზრუნველობა, სიყვარულისა და ინტერსის გამომხატველი 

ქმედებები, ბავშვის დამოკიდებულება მშობელთან - ძლიერი, გამოხატული 

ემოციური კავშირი მშობელთან.  

სამედიცინო, ფსიქოსოციალური რისკები  და დამცველობითი ფაქტორების შეფასება 

რისკის ფაქტორებს მიეკუთვნება: 

 პრენატალური პრობლემები - მაგ.: დედის ინფექციური თუ არაინფექციური 

დაავადებები, ალკოჰოლის, თამბაქოს, ნარკოტიკების გამოყენება ორსულობის 

დროს; 

 ახალშობილობის პრობლემები - მაგ.: დღენაკლულობა, მცირე წონა 

დაბადებისას, პერინატალური ინფექციები, ნებისმიერი მიზეზით 

განპირობებული დაყოვნება ახალშობილთა კრიტიკული მოვლის 

დეპარტამენტში; 

  სამედიცინო პრობლემები - მაგ.: ტყვიით ინტოქსიკაციის დიაგნოსტირებული 

ან სავარაუდო შემთხვევა, გულის თანდაყოლილი მანკი და სხვ.; 

 გენეტიკური დაავადებები - მაგ.: დაუნის სინდრომი, მყიფე X ქრომოსომის 

სინდრომი და სხვ.; 

 სოციალური და ოჯახის პრობლემები - მაგ.: სიღარიბე, საკვების დეფიციტი 

ძალადობა და  უგულებელყოფა ოჯახში; 

 ეკრანთან გატარებული დრო;  

 განათლების დეფიციტი მშობლებთან; 

 მარტოხელა და/ან მოზარდი მშობლები; 

 მშობლის/მშობლების უმუშევრობა და მენტალური პრობლემები - მაგ.  შფოთვა, 

ნარკომანია, დეპრესია. 

ადრეული ჩვილობის (6 თვემდე) პერიოდში აუცილებელია დედის მენტალური 

სტატუსის შეფასება შესაბამისი კითხვარის მეშვეობით. დედის მენტალური 

ჯანმრთელობა (მშობიარობის შემდგომი დეპრესია) ზემოქმედებს ბავშვის 
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განვითარებასა და ქცევაზე, აფერხებს მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბებას და 

წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემას. დედის მენტალური 

ჯანმრთელობის შეფასების მიზნით რეკომენდებულია სკრინინგული კითხვარის 

გამოყენება (იხ. დანართი N1). 

განვითარებაზე ზედამხედველობის პროცესში 2 და მეტი რისკ-ფაქტორის აღმოჩენის 

შემთხვევაში აუცილებელია უფრო ხშირი მეთვალყურეობა. თუ რისკ-ფაქტორებთან 

ერთად ვლინდება ნიშანსვეტის დაგვიანება ან მშობლის ჩივილი ტარდება 

დამატებითი რიგგარეშე სკრინინგი და/ან რეფერალი განვითარებისა და ქცევის 

შეფასების მიზნით. 

დაკვირვება  ბავშვის  განვითარებაზე  - ასაკობრივი ნიშანსვეტების შეფასება.  

განვითარების ნიშანსვეტი ასახავს ასაკის შესაბამის მიღწევებს, იმ უნარ-ჩვევებს (მაგ.: 

თავის დაჭერა, დამოუკიდებელი სიარული, მარცვლების წარმოთქმა), რომელსაც 

ასრულებს მოცემული ასაკის ბავშვთა პოპულაციის ნახევარი. დანართ N2-ში 

მოცემულია ასაკობრივი ნიშანსვეტები. 

გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ ბავშვმა შესაძლებელია გამოტოვოს რომელიმე 

ეტაპი, მაგ.: დადგეს და გაიაროს ცოცვის გარეშე. ბავშვის განვითარება 

ინდივიდუალური პროცესია და ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება რამდენადმე 

ჩამორჩეს ან წინ გაუსწროს ასაკს, რაც დამოკიდებულია ბავშვის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე, სოციალურ გარემოზე, აღზრდისა და მოვლის პირობებზე და სხვ. 

ის ფაქტი, რომ ბავშვი ვერ ასრულებს ასაკის შესაბამის ნიშანსვეტს, ყოველთვის არ 

მიუთითებს განვითარების პრობლემაზე, შესაძლებელია იგი გამოწვეული იყოს 

აღმზრდელობითი ხასიათის მიზეზებით.  

დღენაკლულობის შემთხვევაში განვითარების ნიშანსვეტების შეფასებისას 24 თვემდე  

უნდა მოხდეს ასაკის კორეგირება და ნიშანსვეტების კორეგირებული ასაკის 

მიხედვით შეფასება. კორეგირებული ასაკი = ქრონოლოგიური ასაკი  - (40 კვირა - 

ბავშვის გესტაციური ასაკი კვირებში). ქრონოლოგიური ასაკი - ბავშის ასაკი 

დაბადებიდან შეფასების დღემდე კვირებში.  

ბავშვზე უშუალო დაკვირვებით შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი: 

 ბავშვი ასრულებს ასაკობრივ ნიშანსვეტებს, ე.ი მისი განვითარება შეესაბამება 

ასაკს და ის არ საჭიროებს დამატებით კვლევას. ამ დროს  გრძელდება 

გეგმიური მეთვალყურეობა, ექიმმა უნდა მისცეს დედას რეკომენდაციები 

როგორ შეუწყოს ხელი მის შემდგომ განვითარებას. 

 ბავშვი ვერ ასრულებს ასაკობრივ ნიშანსვეტებს  (2 ან მეტი სფერო ან ქვესფერო) 

და/ან გამოვლინდა მშობლის ჩივილი - რეკომენდებულია რიგგარეშე 

სკრინინგის ჩატარება, რათა გამოვლინდეს განვითარების   შეფერხების  რისკის 

მქონე ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ ღრმა გამოკვლევას.  
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 თუ ბავშვი ვერ ასრულებს ერთი რომელიმე სფეროს ასაკობრივ ნიშანსვეტებს 

მიზანშეწონილია რიგგარეშე სკრინინგის დროს ფოკუსირება მოცემულ 

სფეროზე.   

 განვითარებაზე ზედამხედველობის პროცესში 2 და მეტი რისკ-ფაქტორის 

აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებელია უფრო ხშირი მეთვალყურეობა. 

ნებისმიერ სფეროში უკვე მიღწეული ნიშანსვეტების გაქრობა (დაკარგვა), წარმოადგენს 

ძალიან სერიოზულ საშიშროების  ნიშანს და საჭიროებს დაუყოვნებელ რეფერალს ღრმა 

შეფასებისთვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ. 

განვითარებაზე მეთვალყურეობის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

მეტყველების შეფერხებისა და ქცევითი დარღვევების (აუტისტური სპექტრის 

დარღვევების) საშიშროების ნიშნებს (იხ. დანართი N3). აღნიშნული საშიშროების 

ნიშნების აღმოჩენისთანავე რეკომენდებულია დაუყოვნებელი რეფერალი 

ინტერვენციულ სერვისში ჩასართავად და პარალელურად განვითარების ღრმა შეფასება 

მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ. 

ჩანაწერის (ელექტრონული ან ქაღალდმატარებელზე) წარმოება - პრობლემის 

იდენტიფიცირების დროს მნიშვნელოვანია ყველა პრობლემის დაფიქსირება, 

შესატყვისი რეფერალის გეგმის შემუშავება. 

თანამშრომლობა შესაბამის სოციალურ და სამედიცინო სერვისებთან -  აუცილებელია, 

რომ პროვაიდერმა იცოდეს სად და როდის განახორციელოს რეფერალი, ასევე ჰქონდეს 

მჭიდრო უკუკავშირი განვითარების შეფასების ადგილობრივ ცენტრთან და 

ინტერვენციული სერვისის გამტარებელთან. 

8.4 განვითარების სკრინინგი  

განვითარების სკრინინგი შეიძლება იყოს უნივერსალური/საყოველთაო და რიგგარეშე.  

უნივერსალური სკრინინგი 6 წლამდე ასაკის ბავშვებთან ტარდება კონკრეტული 

ასაკობრივი ვიზიტების დროს - 9, 18, 24 და 30 თვე, როდესაც შესაძლებელია 

განვითარების ძირითადი,  საკვანძო პრობლემის აღმოჩენა.  9, 18 და 30 თვეზე ტარდება 

განვითარების სკრინინგი ჩამოთვლილიდან რომელიმე კითხვარით: ასაკისა და ეტაპების 

კითხვარი -ASQ  ან  განვითარების სტატუსის შეფასება მშობლების მიერ  -PEDS ან - 

ბავშვის განვითარების ნიშანსვეტების კითხვარი GMSD - და სხვა ინსტრუმენტების  

საშუალებით. 18 თვეზე და 24 თვეზე ტარდება აუტისტური სპექტრის დარღვევების 

სკრინინგი შესაბამისი კითხვარით  M-CHAT-R (იხ. დანართი 4). 

 9 თვის ვიზიტის სკრინინგი - ამ ასაკში შესაძლებელია უხეში და ნატიფი 

მოტორული, მხედველობისა და სმენის, აგრეთვე რეცეფციული მეტყველების  

პრობლემების აღმოჩენა. სკრინინგის შედეგად შეიძლება გამოვლინდეს 

ცერებრული დამბლის ნიშნები და სხვა ნეირომოტორული დარღვევები.  

 18 თვის ვიზიტის სკრინინგი - ამ ასაკში შესაძლებელია ნატიფი და უხეში 

მოტორიკის, ექსპრესიული და რეცეფციული მეტყველების, სოციალური სფეროს 

პრობლემების აღმოჩენა. ამ ასაკში ასევე შესაძლებელია აუტიზმის ადრეული 
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სპეციფიური ნიშნების იდენტიფიცირებაც შესაბამისი სკრინინგული კითხვარის 

M-CHAT-R მეშვეობით.  

 24 თვის ვიზიტის სკრინინგი - განმეორებით ტარდება აუტიზმის სკინინგი, რაც 

საშუალებას იძლევა 18 თვის ვიზიტის დროს არაიდენტიფიცირებული ნიშნების 

მაღალი სიზუტით აღმოსაჩენად. ასევე რეკომენდებულია ჩატარდეს 

განვითარების სკრინინგი თუ ის არ ჩატარებულა 18 თვეზე ან პროვაიდერი  

თვლის, რომ ოჯახის მხრიდან შემდეგი სკრინინგული ვიზიტი (30 თვე)  

სავარაუდოდ ვერ განხორციელდება. 

 30 თვის ვიზიტის სკრინინგი - ამ ასაკში შესაძლოა გამოვლენილ იქნას 

ექსპრესიული და რეცეფციული მეტყველების, სოციალური და კოგნიტური 

სფეროს შეფერხებები, ისევე როგორც მოტორული დარღვევები.    

შერჩევითი/რიგგარეშე  სკინინგი 6 წლამდე ასაკის ბავშვებთან:  

რიგგარეშე  სკინინგი ტარდება განვითარებაზე მეთვალყურეობა/მონიტორინგის დროს 

მშობლის ჩივილის და/ან დაგვიანებული ნიშნასვეტების და/ან შეფასების პროცესში 

იდენტიფიცირებული ნებისმიერი პრობლემის დროს. შერჩევითი სკრინინგისთვის  

გამოიყენება იგივე სკრინინგული კითხვარები, რაც საყოველთაო სკრინინგის დროს. 

  

8.5 სკრინინგის შედეგების ინტერპრეტაცია და შემდგომი ქმედებები: 

განვითარების სკრინინგის უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში შემდგომი ქმედება 

დამოკიდებულია მშობლის მიერ აღწერილ პრობლემასა ან გამოვლენილ ჩივილზე: 

 მშობელს არ აქვს ჩივილები განვითარებასა და ქცევასთან დაკავშირებით  და  

სკრინინგიც უარყოფითია  - განვითარების დარღვევისა და შეფერხების არსებობის 

რისკი მინიმალურია და გრძელდება რუტინული მეთვალყურეობა;  

 გამოვლენილია მშობლის ჩივილი, მაგრამ სკრინინგი უარყოფითია  - განიხილება 

უფრო ხშირი მეთვალყურეობის ვიზიტები, რეფერალი განვითარების 

შეფასებისათვის მშობლის ჩივილის საფუძველზე, პირველადი ჯანდაცვის 

სტრუქტურიდანვე ბავშვის ჩართვა შესაბამის ინტერვენციულ სერვისში და შემდგომი 

მეთვალყურეობა ჩივილის გამოვლენისა და შეფერხების იდენტიფიცირების მიზნით. 

სკრინინგის დადებითი შედეგის (გამოვლინდა პრობლემა) და მეტყველების შეფერხებისა 

და ქცევითი დარღვევების (აუტისტური სპექტრის დარღვევების) საშიშროების ნიშნების 

აღმოჩენის და ნებიმიერ სფეროში უკვე მიღწეული ნიშანსვეტების გაქრობის (დაკარგვის) 

შემთხვევაში აუცილებელია ბავშვის რეფერალი განვითარების და ქცევის ღრმა, 

გაფართოებული შეფასებისათვის შესაბამის მულტიპროფილურ კლინიკებში. 

განვითარების შეფასების პარალელურად უნდა მოხდეს ბავშვის ჯანმრთელობის 

შეფასებაც და ინტერვენციულ სერვისებში დაუყოვნებელი ჩართვა.  

განვითარების სკრინინგის დადებითი შედეგის შემთხვევაში ან როდესაც გვაქვს 

საშიშროების ნიშანი მეტყველების ან ქცევის სფეროში,  დამატებით რეკომენდებულია: 

 სმენის შეფასება - ინსტრუმენტული სკრინინგი (პჯდ-ში თუ არის ამის 

შესაძლებლობა, თუ არ არის - რეფერალი); 
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 მხედველობის შეფასება ოფთალმოლოგის მიერ; 

 ახალშობილობის მეტაბოლური სკინინგების გადამოწმება (ჩატარებულია თუ არა და 

რა შედეგია მიღებული - ინფორმაციის მოძიება) - პჯდ ექიმის მიერ; 

 ფიზიკური განვითარების შეფასება - განსაკუთრებით თავის გარშემოწერილობის 

ზრდის დინამიკის შეფასება - პჯდ ექიმის მიერ; 

 ოჯახის, სოციალური და გარემო ფაქტორების  დეტალური შეფასება პჯდ ექიმის 

მიერ სავარაუდო ზემოქმედების იდენტიფიცირების მიზნით (იხ. რისკის 

ფაქტორების ჩამონათვალი).  

 

განვითარების ღრმა შეფასების - რეფერალის შესაძლო შედეგებია:  

 დადასტურდა განვითარების დარღვევა (ჭეშმარიტად დადებითი სკრინინგული 

ტესტი).  შესაძლოა ბავშვი იდენტიფიცირებული იყოს როგორც სპეციალური 

საჭიროებების მქონე და ჩაერთოს ინტერვენციულ და/ან სპეციალურ 

საგანმანათლებლო პროგრამებში. ამ შემთხვევაში პირველადი ჯანდაცვის 

სტურქტურა ახორციელებს უფრო ხშირ ზედამხედველობას მის ჯანმრთელობაზე, 

განვითარებასა და ქცევაზე. 

 არ დადასტურდა განვითარების დარღვევა (ცრუ დადებითი სკრინინგული ტესტი). 

ბავშვი არ არის იდენტიციფიცირებული როგორც განვითარების შეფერხების ან 

დარღვევის მქონე და ამიტომაც მასზე გრძელდება ასაკის შესაბამისი რუტინული 

მეთვალყურეობა/მონიტორინგი. შემდგომ პერიოდში გამოვლენილი მშობლის 

ჩივილი ან ნიშანსვეტების ჩამორჩენა ასაკთან შედარებით ხდება დამატებითი 

სკრინინგის მიზეზი. სხვა, ასაკის შესაბამისი სკრინინგები გრძელდება ჩვეულებრივ, 

მოწოდებული სიხშირითა და თანამიმდევრობით. 

 

8.6 ბავშვის განვითარებაზე მეთვალყურეობის და სკრინინგის რეკომენდაციები - შეჯამება: 

 განვითარებაზე მეთვალყურეობა/მონიტორინგი და სკრინინგის კომბინაცია არის 

საუკეთესო მეთოდი ადრეულ ასაკში განვითარების შეფერხებებისა და დარღვევების 

დროული იდნეტიფიკაციისათვის. ეს ხელს უწყობს პრობლემის დროული 

დიაგნოსტირების პროცესს, ადრეულ  ჩარევებს და აუმჯობესებს განვითარებით 

გამოსავალს. 

 განვითარებაზე მეთვალყურეობა/მონიტორინგი ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის 

ვიზიტების განუყოფელი ნაწილია და მოიცავს მშობლის ჩივილის გამოვლენას, 

განვითარების პროგრესის შეფასებას, განვითარებაზე მოქმედი რისკისა და 

ხელშემწყობი ფაქტორების დადგენას და განვითარებაზე უშუალო დაკვირვებას ანუ 

ასაკობრივი ნიშანსვეტების შეფასებას. 

 განვითარების და ქცევის სკრინინგი ტარდება 9, 18, 24 და 30 თვის ვიზიტებზე, 

როგორც საყოველთაო უნივერსალური სკრინინგი და მშობლის ჩივილის 

გამოვლენის ან ნიშანსვეტის დაგვიანების დროს კი როგორც რიგგარეშე სკრინინგი. 

სკრინინგისათვის გამოიყენება ვალიდური კითხვარები. 
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 9, 18 და 30 თვეზე ტარდება ასაკისა და ეტაპების კითხვარი -ASQ  ან განვითარების 

სტატუსის შეფასება მშობლების მიერ-PEDS ან - ბავშვის განვითარების ნიშანსვეტების 

კითხვარი GMSD - და სხვა ინსტრუმენტების საშუალებით.   

 18 და 24 თვეზე ტარდება აუტიზმის სკრინინგი შესაბამისი კითხვარით. 

 

სკრინინგისადმი მიგდომა (ასაკის, მშობლის ჩივილის და სიმპტომების 

გათვალისწინებით) მოცემულია სქემაზე N1 (იხ.დანართი 5). 

 

9. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი 

 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური    

ოჯახის ექიმი/პედიატრი ბავშვის განვითარებაზე 

ზედამხედველობის განხორციელება, 

განვითარების სკრინინგი, დროული 

გამოვლენა და საჭიროებისას ბავშვის 

დროული რეფერალი შესაბამისი 

ჩარევისთვის. 

 

ექთანი ბავშვის პრევენციული ვიზიტების 

ორგანიზება, შეხსენებების 

უზრუნველყოფა შესაბამის ვიზიტებზე 

ბავშვის გამოცხადებისთვის, ექიმის 

მითითებით ბინაზე ვიზიტების 

განხორციელება, პარობლემის 

გამოვლენისას ბავშვის რეფერალი ოჯახის 

ექიმთან ან პედიატრთან, მშობლის 

განათლება განვითრების, მოვისა და 

უსაფრთხოების  პრიორიტეტულ თემებზე 

 

რეგისტრატორი პაციენტების სატელეფონო ზარების 

მართვა, ბინაზე და კლინიკაში ვიზიტების 

ორგანიზება 

 

მენეჯერი/ადმინისტრატო

რი 

პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა; 

დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 
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აუდიტის ჩატარება და შედეგების 

ანალიზი 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები  

 განვითარების და 

აუტიზმის სკრინინგის 

კითხვარები (ასაკისა და 

ეტაპების კითხვარი -

ASQ  ან  განვითარების 

სტატუსის   შეფასება 

მშობლების მიერ  -PEDS 

ან - ბავშვის 

განვითარების 

ნიშანსვეტების 

კითხვარი GMSD - და 

სხვ.  ინსტრუმენტების 

საშუალებით.  M-

CHAT-R) 

 ნიშანსვეტების 

შეფასებისათვის 

აუცილებელი 

ინვენტარი: კუბები, 

რბილი სათამაშო, ჭიქა, 

კოვზი, თოჯინა და სხვ, 

ფანქარი, 

დასურათებეული 

პატარა წიგნი და სხვ. 

განვითარების და აუტიზმის სკრინინგი 

შესაბამის პრევენციულ ვიზიტებზე ან 

მათი გამოყენება რიგგარეშე 

სკრინინგისათვის 

 

პაციენტის 

საგანმანათლებლო 

მასალა 

ბავშვის მშობლების განათლება  

 

 

 

10. აუდიტის კრიტერიუმები 

 

სტრუქტურის აუდიტი 
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1. დაწესებულებას გააჩნია 0-6 წლამდე ბავშვთა განვითრებაზე მეთვალყურეობის 

პროტოკოლი. 

2. ოჯახის ექიმებს/პედიატრებს და ექთნებს ესწრებოდნენ ტრენინგს  და დაეუფლნენ  

აღნიშნულ პროტოკოლის გამოყენებას. 

3. დაწესებულება გააჩნია სათანადო ინფრასტრუქტურა მეთვალყურეობის 

განხორციელებისთვის (ოთახი, განვითარების შეფასების კითხვარები). 

 

პროცესის აუდიტი 

1. 0-1 წლამდე ასაკიც ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ სულ მცირე, 5 

პრევენციული ვიზიტი. 

2. 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ განვითარების 

სკრინინგი სპეცილური კითხვარით 9, 18 და  30 თვის ასაკში. 

3. 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ აუტიზმის სკრინინგი 

18 და 24 თვის ასაკში. 

4. იმ ბავშვების მშობელთა %, რომელთაც ჩაუტარდათ საგანმანათლებლო 

კონსულტირება ბავშვის ასაკისთვის პრიორიტეტულ თემებზე. 

 

გამოსავლის აუდიტი 

1. ბავშვების რაოდენობა, რომლებსაც გამოუვლინდათ განვითარების შეფერხება და 

გაიგზავნენ შესაბამისი ჩარევისთვის. 

2. ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც გაიგზავნენ აუტიზმის სპეციალიზებულ 

ცენტრებში. 

3. ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც გამოუვლინდათ განვითარების შეფერხების და/ან 

დარღვევის  რისკ-ფაქტორები და გაიგზავნენ შესაბამის შესაბამის  სამსახურში. 

4. ბავშვების ის რაოდენობა, რომელთაც გამუვლინდათ საშიშროების ნიშნები და 

გაიგზავნენ ღრმა შეფასებისათვის. 

5. ბავშვების ის რაოდენობა, რომლიც გამოვლენის შემდგომ მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფებიან პჯდ-ში. 

 11. პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

 

სასურველია პროტოკოლი გადაიხედოს და შეივსოს გამოყენებული წყაროების 

განახლების შემთხვევაში, ახალი მტკიცებულებების გათვალისწინებით.    

 

12. სამუშაო ჯგუფი: 

მაია ხერხეულიძე -  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის და საერთაშორისო მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის 

პედიატრიული დეპარტამენტი, მედიცინის დოქტორი. 
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ნანა ყავლაშვილი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის და საერთაშორისო მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის 

პედიატრიული დეპარტამენტი, მედიცინის დოქტორი.   

 

ეკა კანდელაკი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის და საერთაშორისო მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის 

პედიატრიული დეპარტამენტი, მედიცინის დოქტორი. 

13. გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1.  „0-6 წლის ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე 

ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპები პირველად ჯანდაცვაში“- 

კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის 

(პროტოკოლის)  დამტკიცების თაობაზე“ – (საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2021 წლის 1 სექტემბრის №01-344/ო ბრძანება) 

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/; 

2. AAP Schedule of Well-Child Care Visits American Academy of Pediatrics (Copyright 

© 2020): https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-

management/Pages/Well-Child-Care-A-Check-Up-for-Success.aspx; 

3. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal 

Depression Scale. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. The British Journal of Psychiatry. 

1987; 150(6):782-786. BC Reproductive Mental Health Program and Perinatal Services 

BC. (2014), Best Practice Guidelines for Mental Health Disorders in the Perinatal 

Period. Available at: http://tiny.cc/MHGuidelines; 

4. Developmental-behavioral surveillance and screening in primary care, Jennifer Aites, 

MD,Alison Schonwald, MD,up to date,  updated:Jan 30, 2020; 

5. აუტიზმის მოდიფიცირებული, განახლებული კითხვარი ადრეული ასაკის 

ბავშვებისთვის შემდგომი შეფასების სქემა/კითხვარით.  

https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/12/M-CHAT-R_F_Georgian.pdf 

 

 

 

14. დანართები 
 

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/Pages/Well-Child-Care-A-Check-Up-for-Success.aspx
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/Pages/Well-Child-Care-A-Check-Up-for-Success.aspx
http://tiny.cc/MHGuidelines
https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/12/M-CHAT-R_F_Georgian.pdf
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დანართი N1 - დეპრესიის შკალა 
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დანართი N2 - განვითარების ნიშანსვეტები საშუალო ასაკის მიხედვით   

 

 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე  6 თვე  

უხეში 

მოტორიკა 

 მუცელზე 

წოლისას ზემოთ 

წევს თავს  

რამდენიმე წამით 

 ზურგზე წოლისას 

ორივე 

მიმართულებით 

ატრიალებს თავს 

 მუცელზე 

წოლისას ზემოთ 

წევს თავს და 

მცირედ 

გულმკერდს  

 ხელში 

ვერტიკალურად  

დაჭერისას მცირე  

დროით იჭერს 

თავს 

 მუცელზე 

წოლისას 

ეყრდნობა 

წინამხარს და 

კარგად იჭერს 

თავს 

 მუცელზე წოლისას 

ეყრდნობა 

მტევნებს, წევს 

გულმკერდს 

 იწყებს მუცლიდან 

ზურგზე 

გადაბრუნებას 

 ხელის მოკიდების 

და წამოჯდომის 

მცდელობისას 

თავი არ უვარდება 

უკან 

 ზის საყრდენის 

დახმარებით 

 ბრუნდება 

ზურგიდან 

მუცელზე 

 მცირე ხნით  

ჩერდება 

დამჯდარ 

მდგომარეობაში 

ხელებზე 

ყრდნობით 

 მუცელზე 

წოლისას 

ზედაპირს ეხება 

მხოლოდ 

მუცლით, 

კიდურები მცირე 

ხნით სცილდება 

მყარ ზედაპირს 

ნატიფი 

მოტორიკა 

 აფიქსირებს 

მზერას სახეზე და  

ცდილობს   

თვალის 

გაყოლებას  

 აფიქსირებს 

მზერას სახეზე და 

აყოლებს თვალს 

 აფიქსირებს 

მზერას საგანზე 

და აყოლებს 

თვალს დიდ 

კაშკაშა ფერის  

საგანს 

 

 თვალს აყოლებს 

საგანს  

 ზოგჯერ შლის 

მუშტებს  და 

ათვალიერებს 

თითებს 

 იწყებს ხელების  

პირში ჩადებას 

 თვალს აყოლებს 

ადამიანს, 

რომელიც 

მოძრაობს 

ოთახში 

 ცდილობს მიწვდეს 

სათამაშოს ორივე 

ხელით 

 ხელთან მიტანილ 

სათამაშოს სტაცებს 

და მიაქვს პირთან 

 ხელისგულები 

უპირატესად 

გაშლილია  

 თამაშობს  

საჟღარუნოთი 

 კვების დროს 

მცირე ხნით 

კიდებს  ხელს 

ძუძუს ან ბოთლს 

 ხელს სტაცებს 

სათამაშოს -

მთლიანი 

ხელისგულით 

 იდებს სათამაშოს  

პირში  

 ხელები მიაქვს 

ერთმანეთთან შუა 

ხაზზე 

 ერთი ხელით 

იღებს სათამაშოს 

და გადააქვს 

ხელიდან ხელში 

 კვებისას ორივე 

ხელს ათავსებს 

ძუძუზე  ან 

ბოთლზე 
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 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე  6 თვე  

სოციალურ/ 

ემოციური 

 აქვს სპონტანური 

ღიმილი 

 გამოარჩევს 

დედის ხმას 

 

 ვლინდება  

სოციალური, 

საპასუხო ღიმილი 

უფროსის ხმაზე 

 სახის 

გამომეტყველები

თ გამოხატავს   

უკმაყოფილებას 

 ხმამაღლა იცინის 

თამაშის დროს,  

 წყვეტს ტირილს 

მშობლის ხმაზე 

 ცნობს მშობელს და 

ავლენს 

მიჯაჭვულობას 

 იწყებს უცხოობას  

 უცხოობს -  

გამოარჩევს უცხო 

ადამიანს 

ნაცნობისგან 

 გამოხატავს 

სიხარულს 

თამაშის დროს 

კოგნიტური/ 

მეტყველება 

 კრთება ძლიერ 

ხმაურზე  

 

 გამოსცემს 

ტირილისგან 

განსხვავებულ 

ხმას 

 რეაგირებს ხმებსა 

და  ხმაურზე 

  ღუღუნებს 

 ეპოტინება 

მშობლის სახეს 

  ზურგზე 

წოლისას 

აყოლებს თვლას 

წრიულად 

მოძრავ საგანს 

 წარმოთქვამს 

ბგერებს  

 რეაგირებს 

მუსიკაზე 

 რეაგირებს 

საუბარზე 

 ათვალიერებს 

გარემოს 

 იწყებს ნაცნობი 

ადამიანების 

განსხვავებას 

უცხოებისგან 

 აბრუნებს თავს 

ბგერების 

მიმართულებით  

 

 აკვირდება მცირე 

საგნებს 

 თავს აბრუნებს 

ხმის 

მიმართულებით  

 იწყებს რეაგირებას 

სახელის 

დაძახებაზე 

 აგებინებს მშობელს 

სიხარულს თუ 

გაბრაზებას 

 ხმით გამოხატავს 

სიხარულს ან 

უკმაყოფილებას  

 ურტყავს 

სათამაშოს და 

ანჯღრევს მას 

 უყურებს 

მოსაუბრეს 

 უღიმის და 

სარკეში თავის 

გამოსახულებას 

ესაუბრება   

 იწყებს 

თანხმოვნების 

გამეორებას   

 
 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე  12თვე  

უხეში 

მოტორიკა 

 ზის მყარად, 

ეყრდნობა განზე 

დადებულ ხელებს 

 ბუქნაობს 

ვერტიკალურად 

დაჭერისას 

 ჯდება 

დამოუკიდებლად 

 მთელი სხულით 

ეხება იატაკს, 

მუცელზე ხოხავს 

 იწყებს  ხოხავს 

კიდურებზე 

ყრდნობით, 

მუცელს აშორებს 

იატაკს 

 ეჭიდება საგანს და 

ცდილობს 

ადგომას 

 დგას საყრდენზე 

ერთი ხელის 

მოკიდებით 

 ცდილობს სიარულს 

ორივე 

ხელმოკიდებული 

 დახოხავს კარგად 

კიდურებზე 

ყრდნობით 

 იწყებს სიარულს 

ავეჯის გარშემო 

 დადის ერთი ხელის 

მოკიდებით  

 იწყებს სიარულს 

ავეჯის გარშემო 

ერთი ხელის 

მოკიდებით 

 დამოუკიდებლად 

დგას რამდენიმე  

წამით  

 

 დგას კარგად, 

ხელები და ფეხები 

განზე აქვს  

 იწყებს ნაბიჯების 

გადადგმას 
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 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე  12თვე  

ორივე ხელის 

მოკიდებით  

ნატიფი 

მოტორიკა 

 ათვალიერებს და 

ხელიდან ხელში 

გადააქვს საგანი 

  ურტყამს 

სათამაშოს  საგნის 

ზედაპირს ჩვენების 

შემდეგ  

 ამოქვს კუბი 

ჭიქიდან 

 შეუძლია საგნის 

მაკრატელისებურა

დ დაჭერა 4 

თითით და ცერით 

 ამოაქვს სათამაშო 

ყუთიდან 

 ურტყავს 2 

სათამაშოს (კუბს) 

ერთმანეთს 

 უჭირავს სათამაშო 

2 თითით და 

ცერით   

 იღებს  მცირე ზომის 

(ლობიოს, ბალის 

ზომის) სათამაშოს  

მარწუხისებურად 

ორი თითით - 

საჩვენებელითა და 

ცერით 

 შეუძლია 

საჩვენებელი 

თითით შეეხოს 

საგანს 

  ისვრის სათამაშოს 

 ურევს კოვზით 

 უჭირავს ფანქარი  

 შეუძლია მცირე 

საგნის დახვეწილი 

მარწუხისებრი 

დაჭერა   

 ჯღაბნის ჩვენების 

შემდეგ 

 ცდილობს 2 

კუბისგან კოშკის 

აშენებას 

 

სოციალურ/ 

ემოციური 

 ხმით გამოხატავს 

სიხარულს ან 

უკმაყოფილებას, 

 უცხოობს, 

 გამოხატავს 

სიხარულს თამაშის 

დროს 

 გამოხატავს და 

აგრძნობინებს 

მშობელს თავის 

ემოციებს  

 თვალს აყოლებს 

მშობლის მზერას 

 

 ცნობს ნაცნობ 

ადამიანებს 

 აქვს განშორების 

შფოთვა  

 ცდილობს ხმით 

ყურადღების 

მიპყრობას  

 

 გამოხატავს 

ემოციებს - 

გაბრაზებას, 

სიხარულს და შიშს  

 რეაგირებს სახელზე  

 

 უზიარებს უფროსს 

საგანს დახმარების 

მიზნით 

 ჟესტიკულაციით 

მიუთითებს 

საგანზე, რომელიც 

უნდა   

 მშობელს აჩვენებს 

სათამაშოს, 

უბრალო 

გაზიარების 

მიზნით და არა 

დასახმარებლად 

კოგნიტური

/ 

მეტყველება 

 პოულობს 

ნაწილობრივ 

დამალულ საგანს 

 უყურებს 

მოსაუბრეს 

 უყურებს 

დასახელებულ 

ნაცნობს საგანს 

 წარმოთქვამს 

მარცვლებს 

 

 ეძებს  იატაკზე 

უხმაუროდ 

დავარდნილ საგანს 

 მზერით შეხედავს 

ოჯახის წევრს, 

როდესაც 

ეკითხებიან „სად 

არის დედა, მამა? 

 ამბობს 2 ერთნაირ 

მარცვალს ერთად 

„და-და, მა-

მა“ არასპეციფიურა

 ქაჩავს ზონარს, 

რომელზეც 

მიბმულია 

სათამაშო, რათა 

მიწვდეს მას  

 კარგად რეაგირებს 

სახელზე 

 ამბობს 

გადაბმულად ორ 

მარცვალს: „მა-მა“, 

„ბა-ბა“ 

 

 პოულობს 

ქსოვილის ქვეშ 

დამალულ 

სათამაშოს 

 თხოვნაზე უქნევს 

ხელს, უკრავს ტაშს 

 რეაგირებს თამაშზე 

„ჭიტა“ 

 

 

 უყურებს წიგნში 

ნახატებს  

 პოულობს ჭიქის 

ქვეშ დამალულ 

სათამაშოს  

 რეაგირებს 

აკრძალვაზე 

(ჩერდება სიტყვაზე 

„არა“) 

 ბუქნაობს მუსიკაზე 

 ხმას აყოლებს 

მუსიკას  

 ხდის ყუთს თავს 

და ეძებს სათამაშოს 

 ასრულებს ერთ 

საფეხურიან  

დავალებას 

 მოდის, რეაგირებს 

დაძახებაზე 

 ცდილობს 

გაიმეოროს 

მშობლების 

ბგერები 

 იცის 2 საგნის 



 22 

 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე  12თვე  

დ  

 ბაძავს ხმებს  

 

 

 ამბობს პირველ 

სიტყვას 

 

დასახელება მაინც 

და ცნობს და 

უყურებს მათ 

მოთხოვნისას 

 იცის 1-2 სიტყვა 

 

 

 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 18 თვე 20  თვე 22  თვე 24  თვე 

უხეში 

მოტორიკა 

 დადის, 

ხელები განზე 

და მაღლა 

აქვს 

 

 დგება 

დახმარების 

გარეშე 

 მოწყვეტით 

ეცემა 

 დადის 

კარგად 

 იხრება 

სათამაშოს 

ასაღებად 

 მიხოხავს 

კიბეზე 

ზემოთ 

 სიარულის 

დროს ხელში 

უკავია 

სათამაშო 

 ძვრება 

ავეჯზე  

 დგას ერთ 

ფეხზე 

მცირედი 

დახმარებით 

 დადის 

უკანსვლით 

 

 ჯდება 

პატარა 

სკამზე 

დამოუკიდე

ბლად 

 დარბის 

კარგად 

 დამდგარი 

ისვრის 

ბურთს 

 თამაშის 

დროს 

შეუძლია 

ჩაკუზვა 

 სიარულის 

დროს 

დააქვს 

დიდი 

ნივთი 

 ადის კიბეზე 

ცალი 

ხელით 

მოკიდებულ

ი 

 ადის კიბეზე, 

ეჭიდება  

მოაჯირს და 

თითოეულ 

საფეხურზე 

დგამს ორივე 

ფეხს 

 ჩვენების 

შემდეგ  

ბურთს 

ურტყამს 

ფეხს  

 

 ჩადის კიბეზე, 

ეჭიდება 

მოაჯირს და 

საფეხურზე 

დგამს ორივე 

ფეხს 

 ბურთს ურტყამს 

ფეხს ჩვენების 

გარეშე 

 თავს ზემოდან 

ისვრის ბურთს 

ნატიფი 

მოტორიკა 

 ცდილობს 

მარცვლის 

ზომის საგნის 

ბოთლში 

ჩაგდებას  

 

 იმიტირებს 

ჯღაბნას 

ზემოთ - 

ქვემოთ 

მიმართულებ

ით  

 2 კუბიან 

კოშკს მესამე 

კუბს უმატებს  

 

 აშენებს 3-4 

კუბიან კოშკს 

 ჭიქაში 

ათავსებს 10 

კუბს 

 მარცვლის 

ზომის საგანს 

აგდებს 

ბოთლში 

 

 ჩხაპნის 

სპონტანურა

დ 

(არამიზანმიმ

ართულად) 

 

 აშენებს 4 

კუბიან 

კოშკს 

 იმეორებს 

არაზუსტად 

ვერტიკალუ

რ დახტულ 

ხაზს 

 

 აშენებს 5-6 

კუბიან 

კოშკს 

 

 ახურავს 

ყუთს 

თავსახურს 

 იმეორებს  

ვერტიკალურ 

ხაზს  

 ცდილობს 

წრის 

დახატვას 

 კუბებს ალაგებს 

მატარებელივით 

ერთ ხაზაში 

 ხატავს წრეს 

(იმეორებს) 

 ავლებს 

ჰორიზონტალუ

რ ხაზს 

სოციალუ

რ/ 

 ცდილობს 

ასიამოვნოს 

 უთითებს  

მშობელს    

 გამოხატავს 

ემპათიას - 

 კოცნის კანზე 

ტუჩების 

 გაიარა M-

CHAT  R 

 რბილ 

სათამაშოებ

 თვალს 

ადევნებს 

 შეუძლია 

უღილებო 
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 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 18 თვე 20  თვე 22  თვე 24  თვე 

ემოციური მომვლელს 

(მშობლებს) 

 შეუძლია 

მარტო თამაში 

 

მისთვის 

საინტერესო 

საგანზე  

 

ესმის სხვისი 

გრძნობები 

 ეხუტება 

უფროსს 

საპასუხოდ 

 ხვდება, რომ 

სათამაშოს 

ესაჭიროება 

ჩართვა და 

აწვდის 

მშობელს 

დახმარების  

მიღების 

მიზნით, თუ 

თვითონ ვერ 

რთავს მას 

შეხებით 

 პერიოდულა

დ მზერით 

ეძებს 

მშობელს 

 იმორცხვებს, 

როდესაც 

ხვდება, რომ 

უყურებენ 

 

ტესტი 

 ერთვება 

წარმოსახვი

თ თამაშში 

სხვებთან 

ერთად 

 იმორცხვებს

, როდესაც 

ცუდად 

იქცევა,  

 ავლენს 

მესაკუთრე

ობის 

შეგრძნებას 

ით 

თამაშობს 

წარმოსახვი

თ თამაშებს 

 კოცნის 

ტუჩების 

შესაბამისი 

მოძრაობით 

სხვა ბავშვებს 

 ავლენს 

სიჯიუტის 

ნიშნებს 

ტანსაცმლის 

გახდა და 

შარვლის ჩაწევა 

კოგნიტურ

ი/ 

მეტყველე

ბა 

 ხსნის 

შეფუთულ 

სათამაშოს 

 შეუძლია 

გამჭვირვალე 

ყუთიდან 

სათამაშოს 

ამოღება/ 

მოძიება 

 იყურება იმ 

მიმართულებ

ით და იმ 

საგნისაკენ, 

რომელზეც 

ეკითხებიან 

(მგ.: სად არის 

ბურთი?). 

 იყენებს 3 

სიტყვას  

 ჩვენების 

შემდეგ ყრის 

მარცვლებს 

ბოთლიდან  

 ასრულებს 

ერთ 

საფეხურიან  

დავალებას 

(მაგ.: მომეცი 

ბურთი) 

 ასახელებს 

ერთ საგანს 

 

 ფურცლავს 

გვერდებს 

წიგნში 

 მიუთითებს 

სხეულის 

ერთ 

ნაწილზე  

 უთითებს 

სამი 

საგნიდან 

ერთ-ერთზე  

 მოთხოვნისა

ს სხვა 

ოთახიდან 

მოაქვს 

საგანი  

 იყენებს 3-5 

სიტყვას 

 შეუძლია 

 შეუძლია 

მარცვლის 

ამოღება 

ბოთლიდან 

ჩვენების 

გარეშე 

 პოულობს 

სათამაშოს, 

რომელსაც 

მალავენ 

ქსოვილის 

ქვეშ მისი 

თანდასწრებ

თ 

 ესმის 

მარტივი 

დავალება 

(მაგ. 

მიუტანე 

 აწყვილებს 

ერთნაირ 

საგნებს 

 უთითებს 2-

3 საგანზე, 

როდესაც 

თხოვენ 

 უთითებს 

თავის 

თავზე  

 ესმის 

“ჩემი“-ს 

მნიშვნელობ

ა 

 უთითებს 

ნაცნობს 

ადამიანებზ

ე, მათი 

დასახელები

 ეძებს 

დამალულ 

საგანს, მას 

მერე რაც 

ვერ 

მიაგნებს 

უფროსის 

მუშტად 

შეკრულ 

ხელში 

 უთითებს 3 

ნახატს  

 იწყებს 

გაგებას  

„ჩემი/შენი/მ

ისი“ 

 ასოციაციურ

ი 

მეტყველება 

 

 როდესაც 

ეკითხებიან, 

უთითებს 4-5 

ნახატზე 

 შეუძლია 5-6 

სხეულის 

ნაწილის 

ჩვენება  

 შეუძლია 4 

სხვადასხვა 

სახეობის 

ტანსაცმლის  

ჩვენება, 

როდესაც 

ეკითხებიან 

 იყენებს 25-50 

სიტვას 

 ყოველ 

 ახარისხებს 

საგნებს 

 უსაბამებს 

საგნებს ნახატებს 

 იცის ნაცნობი 

საგნების 

გამოყენება (მაგ.: 

კოვზი, ფანქარი, 

კბილის 

ჯაგრისი) 

 ასრულებს 2 

საფეხურიან  

დავალებას (მაგ.: 

აიღე წიგნი და 

მიუტანე მამას) 

 ესმის „ მე“, „შენ“ 

 უთითებს 5-10 

ნახატზე 

 იყენებს 2 
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 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 18 თვე 20  თვე 22  თვე 24  თვე 

 მეტყველებს 

ინტონაციურა

დ (იმიტირებს 

ფრაზებს 

რეალური 

სიტყვების 

გამოყენების 

გარეშე) 

ინტონაციურ

ი 

მეტყველება 

სიტყვების 

გამოყენებით 

დედას) 

 მოთხოვნისა

ს, უთითებს 

ერთ ნახატზე 

(მაგ.: მაჩვენე 

წიგნში 

ფისო) 

 იყენებს 5-10 

სიტყვას 

სას 

 იყენებს 10-

25 სიტყვას 

 ბაძავს 

გარემოს 

ხმებს - მაგ.: 

ძაღლის 

ყეფა 

 ასახელებს 

წიგნში 

მითითებუ

ლ ერთ 

ნახატს (მაგ.: 

რა ქვია 

ამას? ან ეს 

ვინაა) 

- უთითებს 

დედის 

გასაღებზე 

და ამბობს 

„დედა“ 

 იყენებს 2 

სიტყვის 

კომბინაციას 

 მოთხოვნაზ

ე შეუძლია 

პასუხი „არა“ 

კვირაში 1-2 

ახალ 

სიტყვას 

სწავლობს 

 

სიტყვიან 

წინადადებს 

(ზმნა და 

არსებითი 

სახელი - მაგ. 

მინდა ბურთი) 

 ტელეგრაფიულ

ი  ანუ წყვეტილი 

მეტყველება მაგ.: 

დედა მოდი. 

თინას  ჭამა 

უნდა. 

 იცის 50-ზე 

სიტყვა 

 მეტყველების 

50% გასაგებია 

 თავს მიმართვას 

სახელით. მაგ. 

ნიტას უნდა, გიო 

კარგია. 

 ასახელებს 3 

სურათს 
 

 

 

 

 2 წელი 4 თვე 2 წელი 6 თვე 2 წელი 9 თვე 3 წლიდან - 3 წელი 6 თვემდე 

უხეში 

მოტორიკა 

 ხტება ბოლო საფეხურიდან 

ერთი ფეხის წინსწრებით 

 დადის ფეხისწვერებზე 

ჩვენების შემდეგ 

 უკანსვლით დგამს 10 ნაბიჯს 

 ადის კიბეზე  მოაჯირზე 

ყრდნობით და  ფეხების 

მონაცვლეობით 

 ხტის ადგილზე 

 

 სიარულის დროს ხელებს 

იქნევს ფეხების მიმართულების 

საწინააღმდეგოდ 

(სინქრონული სიარული) 

 წონასწორობას იკავებს 1 ფეხზე 

3 წმ-ით 

 ადის კიბეზე ფეხის 

მონაცვლეობით მოაჯირზე 

ხელის მოკიდების გარეშე 

 მართავს სამთვლიან 

ველოსიპედს 
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 2 წელი 4 თვე 2 წელი 6 თვე 2 წელი 9 თვე 3 წლიდან - 3 წელი 6 თვემდე 

 ფეხს დგამს სიარულის დროს 

სწორად, ქუსლი-თითები 

 იჭერს ნასროლ ბურთს 

გაჭიმული ხელებით 

ნატიფი 

მოტორიკა 

 თოკზე მოუხერხებლად 

აცვამს დიდი ზომის მძივებს 

 შეუძლია ქილის თავსახურის 

ხრახნისებური მოძრობებით 

მოხსნა 

 ფურცლავს წიგნს (ხშირად 

რამდენიმე გვერდს ერთად) 

 აშენებს კოშკს 8 კუბისაგან 

 აშენებს მატარებელს 

კუბებებისგან და აერთებს მათ  

 აშენებს კოშკს 9-10 კუბით 

 იმიტირებს ჯვარს (ფანქრით 

ფურცელზე) 

 იხატავს წრეს 

 ჭრის საბავშვო მაკრატლით 

ფურცელს მოუხერხებლად 

 ძაფზე აცვამს მცირე ზომის 

მძივებს 

სოციალურ/ 

ემოციური 

 ნაკლებია განშორების 

შფოთვა  

 

 ბაძავს მოზრდილთა 

მოქმედებებს (ვითომ 

ტელეფონზე ლაპარაკობს, 

ვითომ ალაგებს) 

 

 იწყებს რიგითობის დაცვას 

 ცდილობს საშინაო (სახლის) 

საქმეებში დახმარებას 

 იწყებს გაზიარებას 

მითითებით/მითითების 

გარეშე 

 აქვს წარმოსახვითი 

მოვლენების შიში 

 თამაშობს წარმოსახვით 

თამაშებს 

 

კოგნიტური/ 

მეტყველება 

 აჯგუფებს საგნებს ფერისა და 

ფორმის მიხედვით 

 ესმის გამოთქმის“ მარტი 

ერთი“ მნიშვნელობა (მაგ.: 

აქვს 2 კუბი, და თხოვნაზე 

მომეცი 1 გაძლევთ მხოლოდ 

ერთს) 

 იმეორებს 2 წინადადებას 

 იწყებს ნაცვალსახელების 

გამოყენებას 

 ასახელებს 10-15 სურათს 

 უთითებს სურათის მცირე 

დეტალებზე. მაგ.: აჩვენებს 

ძაღლის თვალებს, მანქანის 

საჭეს  

 ასრულებს 2 თანდებულიან 

დავალებას. მაგ.: ჩადევი 

სათამაშო ყუთში, ყუთზე, 

მაგიდაზე, მაგიდის ქვეშ.  

 უთითებს საგანზე მისი 

დანიშნულების მიხედვით. 

მაგ.:  მაჩვენე ფეხზე  რას 

ვიცვამთ და უთითებს 

ფეხსაცმელზე 

 ექოლალია (გამეორებები) და 

ინტონაციური მეტყველება 

გამქრალია 

 ფოტოებზე ცნობს და უთითებს 

საკუთარ გამოსახულებას 

 უთითებს სახეულის 

ნაწილებზე ფუნქციის 

მიხედვით: მაგ უთითებს 

ყურზე, როდესაც ეკითხებიან 

რითი გესმის? 

 ესმის 3  თანდებულის 

მნიშვნელობა 

 ესმის რას ნიშნავს 

სველი/მშრალი 

 იცის საკუთარი სახელი და 

გვარი 

 ითვლის 3-მდე 

 იწყებს წარსული დროის 

გამოყენებას  

 ხატავს 2-3 ნაწილიან ადამიანს  

 ესმის დიდი/პატარა და 

მეტი/ნაკლების მნიშვნელობა 

 იცის საკუთარი სქესი 

 იცის საკუთარი ასაკი 

 აჯგუფებს ციფრებს/ასოებს 

 უთითებს ნახატის 

დეტალებზე. მაგ.: ძროხის  რქა, 

მანქანის კარი 

 ესმის მოქმედების 

აღმნიშვნელი სიტყვები - 

სირბილი, თამაში, რეცხვა 

 ესმის უარყოფა 

 აჯგუფებს საგნებს (მაგ.: 

სათამაშოები, საკვები) 

 ესმის რას ნიშნავს 
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 2 წელი 4 თვე 2 წელი 6 თვე 2 წელი 9 თვე 3 წლიდან - 3 წელი 6 თვემდე 

 ასახელებს საგნების 

დანიშნულებას ფუნქციების 

მიხედვით 

 საკუთარ თავს მიმართავს 

სწორი ნაცვალსახელით 

 ყვებამისთვის ნაცნობ 

ამბავს/მოთხრობის ნაწილს 

(გადმოცემს შინაარს)  

 სიამოვნებს,  როდესაც 

უკითხავენ 

გრძელი/მოკლე 

 იყენებს 200-ზე მეტ სიტყვას 

 იყენებს 3 სიტყვიან 

წინადადებას 

 სწორად იყენებს 

ნაცვალსახელებს  

 მეტყველების 75% გასაგებია 

 იყენებს მრავლობით რიცხვს 

 ასახელებს სხეულის ნაწილებს 

ფუნქციის მიხედვით 

 ითხოვს წიგნის წაკითხვას 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4-5 წელი 5-6 წელი 

უხეში მოტორიკა  დგას და წონსაწორობას ინარჩუნებს ცალ ფეხზე 4 -8 წმ 

 ხტის ცალ ფეხზე 2-3 ჯერ 

 ადგილიდან ხტება 30-60 სმ-ზე 

 ისვრის ბურთს თავსზემოთ  3 მ -მდე 

 იჭერს გადმოგდებულ ბურთს 

 

 ჩადის კიბეზე საყრდენის გარეშე ფეხის მონაცვლეობით 

 დგას და წონასწორობას ინარჩნებს ცალ ფეხზე  8 წმ-მზე 

მეტი 

 შეუძლია ცალ ფეხზე ხტუნვით გაიაროს დაახლოებით 4 

მეტრი  

 ხტის უკან 

ნატიფი მოტორიკა  იხატავს ოთხკუთხედს 

 შეუძლია თასმით 1 კვანძის შეკვრა 

 შეუძლია  პატარა წრის გამოჭრა ქაღალდისგან 

 წერს სახელის ნაწილს 

 ქაღალდზე მუშაობს (ხატვისას ან წერისას) ზემოდან ქვემოთ 

და მარცხნიდან მარჯვნივ 

 იხატავს სამკუთხედს 

 ჭრის მაკრატლით 

 წერს სახელს 

სოციალურ-ემოციური  ყავს საუკეთესო მეგობარი 

 ჯგუფურ თამაშში ჩართულია 

 შეუძლია საკუთარი გრძნობების შეფასება - მოწყენილია, 

 ყავს მეგობართა ჯგუფი 

 შეუძლია ბოდიშის მოხდა შეცდომის გამო 

 სიტყვიერად გამოხატავს კმაყოფილებას სხვისი წარმატების 
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 4-5 წელი 5-6 წელი 

მხიარულია და სხვ. გამო 

კოგნიტური/მეტყველება  ხატავს ადამიანს 4-6 ნაწილით 

 სწორად იძლევა   5-ამდე საგანს თხოვნისას (მაგ.: მომეცი 3 

ფანქარი) 

 იცის მარტივი ანალოგიები: მამა-ბიჭი, დედა- გოგო. 

 უთითებს  5-6 ფერზე 

 უთითებს ასოებსა და რიცხვებს, რომელსაც ასახელებენ  

 მიყოლებით ითვლის 4-მდე 

 ასრულებს 3 საფეხურიან დავალებას 

 ასახელებს საგანს, როდესაც ეკითხებიან ამ საგნის აღწერას: 

ის ცურავს წყალში (თევზი), შენ ამით შეგიძლია გაჭრა  

(მაკრატელი) და სხვ. 

 იმეორებს 4-6 სიტყვიან წინადადებას 

 ყვება  ამბავს 

 იცის 300-1000 სიტყვა 

 იყენებს გრძნობების გამომხატველ სიტყვებს 

 მეტყველება სრულად გასაგებია მცირედი არტიკულაციური 

შეცდომებით 

 იყენებს დროის აღმნიშვნელ სიტყვებს  

 ხატავს ადამიანს 8-10 ნაწილით 

 სწორად იძლევა  10 მდე საგანს თხოვნისას (მაგ.: მომეცი 8 

ფანქარი) 

 ცნობს ხურდა ფულს  

 ითვლის 10-მდე  

 ასახელებს 10 ფერს 

 იცის მარჯვენა და მარცხენა საკუთარ სხეულზე 

 შეუძლია  მიუთითოს ერთგვაროვან საგნებს შორის 

განსხვავებულზე  

 იცის ზედასართავები: წვრილი, გრძელი  და სხვ.  

 სწორად უთითებს: კუთხე, გვერდი, შუა 

 იმეორებს 6-8 სიტყვიან წინადადებას 

 განმარტავს მარტივ სიტყვებს  

 იცის 2000 მდე სიტყვა 

 პასუხობს კითხვაზე - რატომ? 

 ყვება შინაარს მოსმენილის დასაწყისით, შუა ნაწილით და  

დასასრულით. 
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დანართი N3 - მეტყველების და ქცევითი დარღვევების საშიშროების ნიშნები 0-6 წელი 

 

მეტყველების სფეროს ( ექსპრესიული და რეცეფციული) საშიშროების ნიშნები 

 2 თვის -არ იღიმება; 

 3 თვის - არ რეაგირებს დედის გამოჩენაზე, არ იჩენს მისადმი ინტერესს; 

 9 თვის - არ ამბობს მარცვლებს „ბა“, „მა”; 

 15 თვის - არ ამბობს პირველ სიტყვას;  

 18 თვის - გაცნობიერებულად არ იყენებს სიტყვებს; 

 20 თვე - არ ასრულებს მარტივ დავალებას; 

 2 წლის - არ იყენებს სიტყვების კომბინაციას; 

 2 წლის - მშობლებისათვის რთული ბავშვის საუბრის შინაარსის გაგება; 

 3 წლის - უცხოსთვის რთულია ბავშვის საუბრის შინაარსის გაგება; 

 3 წლის - ვერ აჯგუფებს საგნებს ფერისა და ფორმის მიხედვით; 

 5 წლის -  ვერ იყენებს მარტივ გრამატიკულ წესებს (აწყმო, წარსული დრო და ა.შ). 

 

ქცევითი დარღვევების (აუტისტური სპექტრის დარღვევების) საშიშროების ნიშნები 

 არ არის თვალი-თვალთან კონტაქტი; 

 არ რეაგირებს სახელზე 9-12 თვის ასაკში; 

 არ ტიტინებს 12 თვის ასაკისთვის;  

 არ არის ჟესტიკულაცია 14 თვის ასაკისთვის (მაგ. თითით მინიშნება, ხელის 

დაქნევა დასამშვიდობებლად); 

 არ არის არც ერთი სიტყვა 15 თვის ასაკისთვის;  

 24 თვის ასაკისთვის არ თამაშობს წარმოსახვით თამაშებს (ვითომ აჭმევს ან 

აძინებს თოჯინას); 

 არ არის 2 სიტყვის კომბინაცია 24 თვის ასაკისთვის (ექოლალია - გაგონილი 

სიტყვებისა და ფრაზების გამეორება -  არ მიიღება მხედველობაში); 

 მბრუნავ  და მოტრიალე საგანზე მხედველობის დიდი ხნით ფოკუსირება; 

 ძალიან შეზღუდული ინტერესები; 

 უჩვეულოდ რეაგირებს ხმაზე, სუნზე, გემოზე ან სხვა შეგრძნებაზე; 

 მეტყველების ან სოციალური უნარის დაკარგვა ნებისმიერ ასაკში. 

 

უკვე მიღწეული ნიშანსვეტების გაქრობა (დაკარგვა) ნებიმიერი  სფეროში, წარმოადგენს 

ძალიან სერიოზულ საშიშროების  ნიშანს და საჭიროებს დაუყოვნებელ რეფერალს. 
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დანართი #4 - აუტიზმის მოდიფიცირებული განახლებული კითხვარი ადრეული ასაკის 

ბავშვებისთვის M-CHAT-RTM 
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დანართი #5 - სქემა 1. ბავშვის განვითარებაზე მეთვალყურეობის და სკრინინგის 

საფეხურები 

 
 


