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  1. სოპის დასახელება: რესპირატორული მხარდაჭერის საფეხურებრივი 

მიდგომები COVID-19-ით დაავადებულ მოზრდილებში 

   2. სოპით მოცული კლინიკური მდგომარეობები: 
 

N დასახელება კოდი 

1 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული დაავადება 

(COVID-19), ვირუსი ლაბორატორიულად იდენტიფიცირებულია 

U 07.1 

2 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე J18.9 

3  სეპტიცემია დაუზუსტებელი A41.9 

4 სეფსისი, სეპტიური შოკი R65 

5 მძიმე მწვ. რესპირატორული სინდრომი (SARS) U 0.4 

6 მოზრდილთა  რესპირატორული დისტრეს სინდრომი J80 

7 სუნთქვის მწვ. უკმარისობა J96.0 
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3. სოპის შემუშავების მეთოდოლოგია 

სოპი შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 20 

დეკემბრის №01-493/ო ბრძანებით დამტკიცებული კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაციის (გაიდლაინის) – „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული 

ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ 

პაციენტებში“ ადეკვატური შესრულებისა და ეფექტური მართვის 

მიზნით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2021 წლის COVID‐19 კლინიკური 

მართვისა და 2020 წლის მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციების კლინიკური 

მართვის გაიდლაინებისა და  COVID‐19  მულტიცენტრული რანდომიზებული 

კლინიკური კვლევების მონაცემების გათვალისწინებით.   

სოპი შემუშავებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) 

მხარდაჭერილი პროექტის - „Clinical management of COVID-19 – provision of technical 

support to Georgia“ - ფარგლებში, WHO-ს ექსპერტ-კონსულტანტის, პროფესორ კნუტ 

ტაქსბროს რეკომენდაციითა და უშუალო ჩართულობით.  

სოპი შეთანხმებულია „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული 

ინფექციის (COVID-19) მძიმე და კრიტიკული შემთხვევათა მართვის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით რეანიმატოლოგთა კლინიკური ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 28 ოქტომბრის №01-

524/ო ბრძანებით განსაზღვრულ რეანიმატოლოგთა ჯგუფთან. 

 

4. სოპის მიზანი 

სოპის მიზანია „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის 

(COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში“ 

გაიდლაინის ფარგლებში COVID‐19 პაციენტების რესპირატორული მხარდაჭერის 

ოპტიმიზება და ამ გზით დაავადების გართულებების პრევენცია და კლინიკური 

გამოსავლის გაუმჯობესება.    
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5. სოპის სამიზნე ჯგუფი 

სოპის რეკომენდაციები ეხება COVID‐19 პაციენტებს, რომლებიც საჭიროებენ 

რესპირატორულ დახმარებას. რეკომენდაციები შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს 

აგრეთვე სხვა ეტიოლოგიის სუნთქვის მწვავე და ქრონიკული უკმარისობის დროს, 

როდესაც დგება რესპირატორული დახმარების საჭიროება.  

 

6. ვისთვის არის  სოპი განკუთვნილი 

სოპის რეკომენდაციები განკუთვნილია ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგიის, 

გადაუდებელი მედიცინის, ინფექციური სნეულებების, შინაგანი მედიცინის 

სპეციალისტებისა და ოჯახის ექიმებისთვის. 

 

7. სამედიცინო დაწესებულებაში სოპის გამოყენების პირობები 

სოპის რეკომენდაციები მოიცავს ჰოსპიტალურ სექტორსა და პირველადი ჯანდაცვის 

დაწესებულებებს, იმის გათვალისწინებით, თუ სად მიმდინარეობს COVID‐19 

პაციენტების მკურნალობა, სტაციონარულ თუ ამბულატორიულ ქსელში, ცენტრალურ 

თუ რეგიონულ დონეზე.  

 

8. რეკომენდაციები 

COVID 19-ით ინფიცირებულ პაციენტებში მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმდება 

პირველი სიმპტომის გამოვლენიდან 1 კვირის შემდეგ. ყველაზე გავრცელებული 

სიმპტომია დისპნოე, რომელიც ხშირად შეუღლებულია ჰიპოქსემიასთან. 

დაავადების პროგრესირების შემთხვევაში COVID-19-ის დროს ვერ ნარჩუნდება 

ოქსიგენაციის პანელი, რამაც შესაძლოა გამოიწვის ორგანოსა და ორგანოთა 

სისტემების  დისფუნქცია.  

COVID-19-ის სიმძიმისა და ხანგრძლივობის შემცირებისათვის მნიშვნელოვანია 

ჰიპოქსემიის დროული ამოცნობა და რესპირატორული დახმარება, რამაც შესაძლოა 

ინტენსიურ თერაპიაში მოხვედრა 25%-ით შეამციროს და ასევე, შეამციროს  

ლეტალობის ინდექსიც. 

მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომის (მრდს) ტიპიური გამომწვევია 

პნევმონია, სეფსისი, ასპირაცია და ძლიერი ტრავმა. ძირითად სიმპტომებს 
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წარმოადგენს დისპნოე და ჰიპოქსემია, რაც შემდგომში განაპირობებს სუნთქვის მწვავე 

უკმარისობის (სმუ)  განვითარებას. 

მრდს ასოცირებულია სიკვდილიანობის მაღალ ხარისხთან, თუმცა სწორი მართვა 

არსებული გაიდლაინის გათვალისწინებით, აუმჯობესებს დაავადების გამოსავალს.   

 

განსაზღვრება; მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი არის 

არაკარდიოგენული ფილტვის შეშუპება და ფილტვის დიფუზური ანთება, რაც 

ხშირად  კრიტიკულად მძიმედ მიმდინარეობს. 

 მრდს-ის დიაგნოზი ისმება ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან არანაკლებ სამი 

კრიტერიუმის არსებობის შემთხვევაში: 

 მწვავე დასაწყისი  (1 კვირის განმავლობაში განვითარება); 

 გულმკერდის რენტგენოგრამაზე ბილატერალურად გამჭვირვალობის 

დაქვეითება; 

 PaO2/FiO2 - თანაფარდობა ≤300 იმ პირობებში, როდესაც ამოსუნთქვის ბოლოს 

დადებითი  წნევა (PEEP)  ≥5; 

 მრდს-ის სიმძიმე განისაზღვრება PaO2/FiO2 - თანაფარდობით; 

 მსუბუქი მიმდინარეობისას  - PaO2/FiO2- თანაფარდობა >200 მმ.ვწყ.სვ, მაგრამ 

≤300 მმ.ვწყ.სვ.; 

 საშუალოდ მძიმე მიმდინარეობისას -  PaO2/FiO2 თანაფარდობა >100 მმ.ვწყ.სვ, 

მაგრამ ≤200 მმ.ვწყ.სვ.; 

 მძიმე მიმდინარეობისას PaO2/FiO2- თანაფარდობა ≤100 მმ.ვწყ.სვ.  
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რესპირატორული მხარდაჭერის საფეხურებრივი მიდგომები COVID-19-ით 

დაავადებულ მოზრდილებში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     მკურნალობის ადრეული  დაწყება და მეთვალყურეობა არის ძირითადი, დაავადების 

პროგრესის საპრევენციოდ 

 

              ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, ოქსიგენაციის 

შენარჩუნებისათვის, საწყისი დახმარების დროს, ოქსიგენაციის სამიზნე მაჩვენებელია 

SpO2  ≥ 90% და <  94%.   

             პაციენტთა უმრავლესობისთვის სასურველია, გამოიყენოთ რაც შეიძლება 

დაბალი FiO2,  რათა  SpO2  შეინარჩუნოთ 90-96 %-ის ფარგლებში. 

 

გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში მოთავსებულ  ყველა COVID-19-ით  მოზრდილ 

პაციენტს ესაჭიროება ჟანგბადი. განიხილეთ  დახმარების შესაძლებლობები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განსაზღვრეთ SpO2-ის საზღვრები: 

 92-96% - პაციენტთა უმეტესობისათვის  

 88-92% მათთვის, ვისაც აქვს ჰიპერკაპნიის რისკი. 

განიხილეთ პაციენტის, რაც შეიძლება მალე,  პრონაციულ პოზიციაში მოთავსება.  

 

 

თუ ვერ ახდენთ  SpO2-ის შენარჩუნებას, დაიწყეთ ჟანგბადით დახმარება. 

 განიხილეთ მაღალნაკადური ჟანგბადი ცხვირის კანულით (HFNC). 

 

თუ Fi02 0.4  არ არის საკმარისი, განიხილეთ CPAP და შეატყობინეთ ინტენსიურ თერაპიას 

თუ პაციენტი საჭიროებს  Fi02 0.6-ს,  გამოიყენეთ ROX  ინდექსის შკალა და კლინიკური 

შეფასების შემდეგ  გადაწყდეს რეანიმაციაში მკურნალობის შესაძლებლობა, რომ მოხდეს 

ფილტვის თვითინდუცირებული დაზიანების პრევენცია.  

 

 
 

თუ აღნიშნული არ არის  ეფექტური, პაციენტი გადადის ინტენსიური  თერაპიის 

განყოფილებაში მექანიკური ვენტილაციისათვის. 

 

 

 

 

 

თუ CPAP-ი  მაქსიმალური Fi02-ით არ არის ეფექტური, აწარმოეთ არაინვაზიური 

ვენტილაცია ინტენსიურ თერაპიასთან ერთად. 
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          PaO2-ის ნორმალური მაჩვენებელი ბავშვების/მოზრდილებისათვის არის 80-100 

მმ. ვწყ. სვ.,  რაც შეესაბამება 94% - 98% SpO2.-ს. 

        თანმხლები ფქოდ-ის  დროს შეიძლება ოქსიგენაციის უფრო დაბალი დონის 

გამოყენება. 

        გარდამავალი დესატურაციის დროს, როდესაც არ არის სხვა კლინიკური ნიშნები 

(ტაქიკარდია, ციანოზი),  უმეტეს შემთხვევაში ოქსიგენაცია არ არის საჭირო.  

          ოქსიგენოთერაპიის დაწყების ზღვარი დამოკიდებულია პაციენტის 

ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე.  

         

ცხვირის კანულა; გულისხმობს ჟანგბადის დაბალი ნაკადით  მიწოდების სისტემას  

(<6ლ/წთ-ზე). ამ დროს  ტრაქეული ჟანგბადის მაქსიმალური კონცენტრაცია არ 

აღემატება 0,4-ს.  

 02-ის ნაკადი/წთ Fi02% 

ცხვირის კანულა 1 

2 

3 

4 

5-6 

21-24 

23-28 

27-34 

31-38 

32-44 

 

ოქსიგენოთერაპიის ამოცანაა სამიზნე SpO2 90-96% მაჩვენებლების მიღწევა. 

შესაბამისად, სწორედ ამით განისაზღვრება ოქსიგენოთერაპიის, როგორც დაწყებისა 

და ესკალაციის, ისე - დეესკალაციისა და მოხსნის ჩვენება. 

ოქსიგენოთერაპიის დაწყება: დოკუმენტირებული ჰიპოქსია/ჰიპოქსემია, რაც 

განისაზღვრება SpO2 ნაკლები 90%-ზე  და/ან  PaO2  ნაკლები 60 მმ.ვწყ. სვ-ზე. 

ცხვირის კანულის დეესკალაცია: პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა - 

დამაკმაყოფილებელი;  ნევროლოგიური სტატუსი - ცნობიერება ნათელი;  შესაძლოა 
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იყოს მსუბუქად გამოხატული  დისპნოე ( სუნთქვის სიხშირე 22-26’), SpO2 90-96%; 

ჰემოდინამიკური მაჩვენებლები - სტაბილური; კვება - თავისუფალი. 

ცხვირის კანულის მოხსნის ჩვენებას წარმოადგენს: სუნთქვის სიხშირე -18-22’; SpO2 ≥ 

92%.  

ოქსიგენაციის შეწყვეტიდან 30 წუთის განმავლობაში აწარმოეთ პულსოქსიმეტრია. 

დააკვირდით გულისცემის და  სუნთქვის სიხშირეს, სასუნთქი  კუნთების მუშაობას, 

SpO2 ≥92%. 

ჰიპეროქსიის განვითარების შემთხვევაში ოქსიგენაციური დახმარება უნდა 

შევწყვიტოთ!  

 

სახის მარტივი ნიღაბი, ვენტურის ნიღაბი, არახელმეორედჩასუნთქვადი ნიღაბი.  

დაავადების პროგრესირებასთან ერთად დინამიკაში სუნთქვის უკმარისობაც 

პროგრესირებს. ოქსიგენაციის მენეჯმენტის შემდგომ ნაბიჯს წარმოადგენს ცხვირის 

კანულიდან სახის მარტივ ნიღაბზე გადასვლა, როდესაც სამიზნე SpO2 90-96% 

შენარჩუნებისათვის საჭიროა უფრო მეტი ჟანგბადის (10-15 ლ/წთ-მდე) მიწოდება. 

ვენტურის ნიღბით ოქსიგენაციისას ჟანგბადის მიწოდებისათვის გამოიყენეთ 

ადაპტერები FiO2 - 24-40% და ოქსიგენაციის სამიზნე მაჩვენებლის მისაღწევად 

ჟანგბადის ნაკადი -10-15 ლ/წთ. არახელმეორედჩასუნთქვადი ნიღბით 

ვენტილაციისას გამოიყენეთ ჟანგბადის რეზერვუარი, რასაც შეიძლება დაემატოს 

ცხვირის კანულით ოქსიგენაციაც, რათა  შეიქმნას  მაქსიმალური  FiO2 0.5-0.85. 

 

სახის მარტივი ნიღბის დეესკალაცია: პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა- 

დამაკმაყოფილებელი;  ნევროლოგიური სტატუსი - ცნობიერება ნათელი; შესაძლოა 

იყოს მსუბუქად გამოხატული დისპნოე - სუნთქვის სიხშირე 24-26’;  SpO290-94%; 

ჰემოდინამიკური მაჩვენებლები -  სტაბილური; კვება  - თავისუფალი. 

 02-ის ნაკადი /წთ Fi02% 

სახის მარტივი ნიღაბი  5-6 

6-10 

30-45 

35-55 
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მარტივი სახის ნიღბიდან ნაზალურ კანულაზე გადასვლის ჩვენებაა: სუნთქვის 

სიხშირე -  20-24’; SpO2 ≥ 92 %.  

დააკვირდით გულისცემისა და სუნთქვის სიხშირეს, სუნთქვითი კუნთების მუშაობას, 

SpO2 ≥ 92%. 

თუ ვერ ახდენთ SpO2-ის შენარჩუნებას, განიხილეთ მაღალნაკადური ჟანგბადი 

ცხვირის კანულით (HFNC). 

 

მაღალი ნაკადით ცხვირის კანულით ოქსიგენაცია (HFNC) - არის ოქსიგენოთერაპიის 

მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს ცხვირის კანულის მეშვეობით მაღალი ნაკადით 

(60 ლ/წთ-მდე)  გამთბარი  და დატენიანებული ჟანგბად-ჰაერის ნარევის მიწოდებას.  

HFNC-ის ძირითადი ჩვენებაა ჰიპოქსემიური სმუ (PaO2 / FiO2 - 150–300 მმ.ვწყ.სვ). 

მრავალი ავტორი მიუთითებს და ჩვენც ვეთანხმებით, რომ როდესაც ჩვეულებრივი 

ცხვირის კანულით ოქსიგენაციისას (5-6 ლ/წთ ჟანგბადი) ვერ მიიღწევა SpO2 ≥ 92%, 

მიზანშეწონილია HFNC-ზე გადასვლა და არა ნიღბით (მარტივი ნიღაბი, ვენტურის თუ 

არახელმეორედჩასუნთქვადი) ოქსიგენაცია. 

  

HFNC  ჩატარების პროცედურა: 

       პაციენტის ნესტოებზე მჭიდროდ მორგებისთვის აუცილებელია ცხვირის 

კანულების ზომების შემოწმება; 

       პროცედურის დასაწყისში ნაკადის სიჩქარე შეიძლება იყოს დაახლოებით 30 ლ/წთ 

და უნდა გაიზარდოს თანდათან  5-დან 10 ლ/წთ-ით,  სუნთქვის სიხშირის (RR) 

დაქვეითების ან პაციენტის მიერ დისკომფორტის აღნიშვნამდე.  

        მუდმივი დისკომფორტის შემთხვევაში ნაკადის სიჩქარე  შეიძლება შემცირდეს 30 

ლ/წთ-მდე; 

      პაციენტის კომფორტიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს ნაკადის ტიტრირება 

მაქსიმუმ 60 ლ/წთ-მდე. 
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       SpO2-ის 92-96%-ის მისაღწევად (ფქოდ-ის მქონე პაციენტებისთვის - 88-92%) უნდა 

შეირჩეს FiO2-ის  სიდიდე ; 

         დამატენიანებელი უნდა დაყენდეს სასურველ ტემპერატურაზე (31–37°C). 

ტემპერატურა უნდა დაიწიოს, თუ პაციენტი აღნიშნავს, რომ გაზი ძალიან თბილია; 

       აეროზოლური ღრუბლის გავრცელების რისკის შესამცირებლად, დამატებით 

საჭიროა სამედიცინო ნიღბის გამოყენება. 

        ოქსიგენოთერაპიის ჩატარებისას შეიძლება აღინიშნოს შემდეგი გართულებები: 

• O2-ის მაღალმა კონცენტრაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ლორწოვანი გარსების და 

ფილტვების ეპითელიუმის დაზიანება – მსუბუქი ტრაქეობრონქიტიდან დიფუზურ 

ალვეოლურ დაზიანებამდე; 

•  მაღალმა FiO2-მა  შეიძლება განავითაროს აბსორბციული ატელექტაზი და O2-ით 

ინდუცირებული ჰიპერკაპნია.  

 

მუდმივი დადებითი წნევით ოქსიგენაცია (CPAP) 

        CPAP არის ნიღბით PEEP-ის არაინვაზიური გამოყენება, ზოგჯერ კი - ინვაზიური 

მეთოდით, როგორიცაა ტრაქეის ინტუბაცია.  

მისი გამოყენების რეკომენდაციებია: 

 CPAP საჭიროა, როდესაც სტანდარტული ან მაღალნაკადური ოქსიგენაციით 

ვერ ხერხდება ოქსიგენაციის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება. 

 მისი დაწყება უნდა შეთანხმდეს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებასთან, 

ვინაიდან  ეს პაციენტები იმყოფებიან ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში 

გადაყვანის საჭიროების რისკის ქვეშ. 

 CPAP უნდა დაიწყოთ 10 სმ. წყ.სვ. წნევით (ჭარბწონიანობის შემთხვევაში - 12 

სმ.წყ.სვ.) ჟანგბადის ნაკადი 5-15 ლ/წთ,  FiO2 0.4-0.6.  

     ამ ფარგლებში აწარმოეთ ტიტრაცია ოქსიგენაციის სამიზნე მაჩვენებლის 

მიღწევამდე. თუ  ვერ ხერხდება, მაშინ პაციენტს ესაჭიროება ინტენსიურ თერაპიაში 

გადაყვანა და ტრაქეის ინტუბაცია. შეიძლება BiPAP-ის განხილვა. 

CPAP შეიცავს ინფექციის გავრცელების ზომიერ რისკს.  
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ზოგიერთი განსაკუთრებული მოსაზრება CPAP გამოყენების დროს: 

 CPAP ამცირებს სუნთქვის მუშაობას, მაგრამ არ ზრდის ვენტილაციას. თუ არის 

ძლიერი ვენტილაციურ/პერფუზიული შეუსაბამობა და პაციენტის გადაღლა, 

საჭიროა არაინვაზიური ვენტილაცია. 

 როდესაც არის ფქოდ-ი, სიმსუქნე, ნერვ-კუნთოვანი დარღვევა და გულმკერდის 

ძლიერი დეფორმაცია, უმჯობესია არაინვაზიური ვენტილაცია. 

 

არაინვაზიური ვენტილაცია (NIV) 

არაინვაზიური ვენტილაციური დახმარებისათვის გამოიყენება სახის ნიღაბი ან 

მსგავსი მოწყობილობა, რომლის დროსაც ტრაქეის ინტუბაცია არ არის საჭირო. მისი 

მეშვეობით შეიძლება შემცირდეს CO2-ის დონე და სუნთქვის მუშაობა. მეთოდი უნდა 

გამოიყენოს გამოცდილმა სპეციალისტმა და  საჭიროა  ინტენსიური თერაპიის 

მზადყოფნა პაციენტის მისაღებად.  

არაინვაზიური ვენტილაციის გამოყენების რეკომენდაციებია: 

 გამოიყენება, როდესაც CPAP-ი არ არის ეფექტური და დადასტურებულია 

დოკუმენტაციით. 

 თუ PaO2:FiO2<200 სმ.ვწყ.სვ., მაღალია არაინვაზიური ვენტილაციის 

წარუმატებლობის რისკი. 

 როდესაც პაციენტი გადაგყავთ არაინვაზიურ ვენტილაციაზე (NIV), სასურველია 

იხილოთ დადებითი დინამიკა უახლოეს რამდენიმე საათში. ეს გაუმჯობესება ან 

უეფექტობა უნდა იყოს დოკუმენტირებული: კლინიკური და ლაბორატორიული 

პანელით.  

 კლინიკური მიმდინარების მიხედვით შეფასება უნდა განხორციელდეს  

დადებითი ეფექტის და უარყოფითი ეფექტის პირობებში პროცედურის 

დაწყებიდან არაუგვიანეს  30 წთ დან 60 წთ-მდე. 

 არ არის რეკომენდებული, როდესაც პაციენტს აღენიშნება  ძლიერი გადაღლა, 

ცნობიერება გლაზგოს კომის შკალით არის GCS <13 ან ჰემოდინამიკურად 

არასტაბილურია.  

 არაინვაზიური ვენტილაციის დროს გამოიყენება წნევითი დახმარება 

ჩასუნთქვისას (IPAP) და ამოსუნთქვისას  (EPAP). 

 სასტარტო მაჩვენებლებია: IPAP  12-16 სმ.წყ. სვ (შეიძლება გაიზარდოს 20-მდე) და 

EPAP  8-10 სმ.წყ.სვ. სუნთქვის სიხშირე 12-14, ჩასუნთქვა/ამოსუნთქვის დროის  
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შეფარდება - 1:3 (შეიძლება შეიცვალოს კლინიკის მიხედვით). უნდა 

გაითვალისწინოთ, რომ ფილტრი ამცირებს PEEP-ს 1-2 სმ.წყ. სვ-ით. 

 არაინვაზიური ვენტილაციის დროს შეიძლება გამოიყენოთ AVAPS რეჟიმი, 

რომლის დროსაც სუნთქვის ადეკვატური წუთმოცულობის მისაღწევად ხდება  

სამიზნე ჩასუნთქვის მოცულობის მიწოდება.  

 არაინვაზიური ვენტილაცია ზომიერად ზრდის ინფექციის გავრცელების რისკს და 

გამოყენებულ უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალება! 

 

მღვიძარე პრონაცია სპონტანურ სუნთქვაზე მყოფ პაციენტებში 

 პაციენტებში, რომლებსაც აღენიშნებათ გახანგრძლივებული 

ჰიპოქსემია, საჭიროებენ  HFNC-ს და  მართვით სუნთქვაზე გადაყვანის 

ჩვენება არ არის გამოვლენილი, რეკომენდებულია მღვიძარე 

პრონაციური პოზიცია, ვინაიდან მისი მეშვეობით შესაძლებელია 

ინტუბაციისა და მართვითი სუნთქვის საჭიროების თავიდან აცილება. 

 ,,მღვიძარე პრონაციის“ დროს პაციენტები არიან კონტაქტური და თავად 

შეუძლიათ საწოლში როტაცია. 

 „მღვიძარე პრონაცია“ მისაღები, დასაშვები და შესაძლებელია ორსულ 

პაციენტებში. მისი განხორციელება რეკომენდებულია მარცხენა 

გვერდით პოზიციაში ან სრულად პრონირებულ პოზიციაში. 

 ზოგიერთი პაციენტი (დაახლოებით 63%) ვერ უმკლავდება 

პრონირებულ პოზიციაში ყოფნას.   

 აღსანიშნავია, რომ ეს მეთოდი არ გამოიყენება იმ პაციენტებში, 

რომელთაც აშკარად აღენიშნებათ მართვით სუნთქვაზე გადაყვანის 

ნიშნები, რომლის გამოვლენისთანავე საჭიროა შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღება.   პრონირებული პოზიცია არ უნდა იქნას 

გამოყენებული, როგორც ინტუბაციის გადავადების საშუალება.  

 ,,მღვიძარე პრონაცია“ ვერ განხორციელდება პაციენტებში, რომელთაც 

აღენიშნებათ: 

 ხერხემლის პრობლემები/არასტაბილური ხერხემალი. 

 სახისა და თეძოს ძვლის მოტეხილობა. 

 ღია გულმკერდი ან არასტაბილური გულმკერდის კედელი. 

 

„მღვიძარე პრონაციის“ მეთოდი დიდი სიფრთხილით გამოიყენება  

პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ: დელირიუმი, გაორება, 

არასტაბილური ჰემოდინამიკა, გულისრევა-ღებინება, ახლო წარსულში  

ჩატარებული  ოპერაცია მუცლის ღრუს ორგანოებზე. ასევე  პაციენტებში, 



14 
 

რომელთაც დამოუკიდებლად მოძრაობის უნარი შეზღუდული აქვთ და 

სხვ.  

 „მღვიძარე პრონაცია“ ოქსიგენაციის მენეჯმენტში მნიშვნელოვანი 

ეტაპია, ვინაიდან იგი აუმჯობესებს ოქსიგენაციის ხარისხს, მისი 

ეფექტურობა პაციენტის მართვით სუნთქვაზე გადაყვანის თავიდან 

აცილების ან გადავადების საშუალებას იძლევა. 

 

COVID-19-ით მოზრდილი პაციენტების რესპირატორული დახმარება ნიღბის 

გამოყენებით. 

ზოგადი რეკომენდაციები 

 

 საჭიროა მუდმივი პულსოქსიმეტრია. არტერიული წნევის არაინვაზიური 

მონიტორინგი 15 წთ-ში ერთხელ.  

 არტერიული სისხლის  გაზების მონიტორინგი ოქსიგენაციის დაწყების წინ და 

შემდეგ - საჭიროების მიხედვით,  თუ ჰიპერკაპნიაა.  

 ნიღბის გამოყენებისას საჭიროა ცხვირთან ჰიდროკოლოიდური ხიდის 

გამოყენება. არ უნდა გამოიყენოთ ძალზე მჭიდრო ნიღაბი. დარწმუნდით, რომ 

ნიღაბი კარგადაა მორგებული. 

 CPAP/NIV ნიღბის გამოყენებისას მოერიდეთ თასმების ზედმეტად დაჭიმვას. 

სასურველია ოდნავ უფრო თავისუფალი მორგება, რათა მჭიდროდ 

მორგებულმა ნიღაბმა წნევით არ გამოიწვიოს ცხვირის დაზიანება. 

 დარწმუნდით, რომ პაციენტებს კომფორტულად და ეფექტურად აქვთ ნიღაბი 

მორგებული. 

 ნიღბების უმეტესობას მოყვება ზომის მარეგულირებელი, რაც სასარგებლოა და 

ყოველთვის უნდა იქნას გამოყენებული. ხშირად ნიღბის ზომას პაციენტის 

სახის სიგრძე განსაზღვრავს და არა მისი სხეულის მასის ინდექსი. 

 დარწმუნდით, რომ კონტური დატენიანებულია. 

          რესპირატორული დახმარებიდან მოხსნის/შემცირების პრინციპები: 

         შესაფერის დროს პაციენტების რესპირატორული დახმარებისგან მოხსნა არის 

COVID -19-ისაგან წარმატებული გამოჯანმრთელების საწინდარი. 

         პაციენტს შესაძლოა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა დასჭირდეს. საჭიროა 

მედპერსონალის მზადყოფნა შესაბამისი დახმარების აღმოსაჩენად.  
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        ოქსიგენაციის მოხსნა/შემცირება შესაძლებელია, როდესაც სახეზეა აშკარა 

კლინიკური გაუმჯობესება. ამ პროცესის დაწყება უნდა შეთანხმდეს გამოცდილ 

ექიმთან და ნათლად დოკუმენტირდეს. 

         არაინვაზიური ვენტილაციიდან და CPAP-დან მოხსნა და პარამეტრების 

შემცირება ხდება თანდათან. 

             ინტენსიური თერაპიის ესკალაცია მოზრდილი COVID-19 პაციენტებისათვის 

              ესკალაციის  რეკომენდაციებია: 

 პაციენტები, რომელთა მდგომარეობა არასტაბილურია, არის ტრაქეის 

ინტუბაციისა და მექანიკურ ვენტილაციაზე გადაყვანის ჩვენება, საჭიროებენ 

ინტენსიურ თერაპიას. 

 ინტენსიურ თერაპიაში პაციენტის გადაყვანა შეიძლება გადაწყდეს 

ადგილობრივი რესურსების გათვალისწინებით. საჭიროა კომუნიკაცია 

ინტენსიურ თერაპიასთან, რათა არ დაგვიანდეს პაციენტის გადაყვანა. მისი 

საჭიროება პაციენტთანაც უნდა იქნას განხილული. 

 ყოველდღიური შეხვედრები და კონსილიუმები იმ პაციენტების მდგომარეობის 

შესახებ, რომელთაც პოტენციურად შესაძლოა ინტენსიურ თერაპიაში გადაყვანა 

დაჭირდეთ. შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას პაციენტზე ორიენტირებული 

მკურნალობისა და ესკალაციის გეგმა. ეს ხელს შეუწყობს ინტენსიური 

თერაპიის ადრეულ ესკალაციას. 

 

თერაპიის შეზღუდვა და სიკვდილისწინა მკურნალობა COVID-19-ით 

მოზრდილი  პაციენტებისთვის 

 

როდესაც მდგომარეობა არასტაბილურია, პრიორიტეტი მკურნალობის 

შეზღუდვასა და სიკვდილისწინა მკურნალობას ენიჭება. 

  პაციენტს, ოჯახის წევრებს უნდა აეხსნას ცუდი გამოსავლის მაღალი რისკი და 

უნდა განისაზღვროს მკურნალობის, ოქსიგენაციური დახმარების მიზანი, რაც 

უნდა იყოს დოკუმენტირებული. 

 უფრო სრული დახმარების საკითხი უნდა გადაწყდეს პაციენტის 

ახლობლებთან ერთად. 

 თუ მკურნალობა წარუმატებელია, პრიორიტეტი სიმპტომურ დახმარებას 

ენიჭება. 

 უნდა გათვალისწინდეს ადგილობრივი და ყოფითი პირობები. 
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ინვაზიური  მართვითი სუნთქვა - ინტუბაცია: 

 იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელია პაციენტის მართვით სუნთქვაზე გადაყვანა, 

აღნიშნული უნდა განხორციელდეს გამოცდილი ექიმის მიერ, რომელიც შესაბამისად 

იქნება აღჭურვილი, რათა ინტუბაციის დროს თავიდან იქნეს აცილებული 

მედპერსონალის  SARS-COV-2-ით ინფიცირება.  

 ტრაქეის დროული ინტუბაციის ჩვენების კრიტერიუმები არაინვაზიურ 

ვენტილაციაზე მყოფ COVID-19  პაციენტებისთვის: 

 ცნობიერების შეცვლა; 

 ჰაერგამტარი გზების ინჰალაციით დაზიანების რისკი;  

 მძიმე დეკომპენსირებული აციდოზი (pH < 7.2-7.25). 

ძლიერი ჰიპოქსემია (PaO2 < 50მმ.ვწყ.სვ. ან SaO2 < 90%)*  მაქსიმალური არაინვაზიური 

დახმარების მიუხედავად 

 PaO2/FiO2 კოეფიციენტი <200-ია, არაინვაზიური ვენტილაციის 

წარუმატებლობის ალბათობა მაღალია.  

 მნიშვნელოვანი რესპირატორული დისტრესის ან ქსოვილების ჰიპოქსიის 

ნიშნები (სუნთქვის სიხშირე > 25-30/წთ, დამატებითი სასუნთქი კუნთების 

ჩართვა, ოფლიანობა, დისპნეა, ტაქიკარდია, სისხლში ლაქტატის დონის 

გაზრდა და სხვ.) 

სტანდარტული მექანიკური ვენტილაციის დროს არის სამი ყველაზე ხშირად 

გამოყენებადი რეჟიმი: 1. დამხმარე ვენტილაცია (assist control ventilation). 2. 

სინქრონული მონაცვლეობითი იძულებითი ვენტილაციის რეჟიმი ( SIMV ). 3. წნევით 

დამხმარე ვენტილაცია (pressure support ventilation).  

ადრეულ ეტაპებზე, ვიდრე ანთებითი ცვლილებების დინამიკაა, გაუმჯობესებამდე 

უნდა გამოიყენოთ ვენტილაციის კონტროლირებადი რეჟიმები (წნევით ან 

მოცულობით). 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია  ჩასუნთქვის დაბალი მოცულობის გამოყენება (4-8მლ/კგ-ზე) 

 ე.წ.  სამიზნე პლატო წნევა  <30 სმ. წყ. სვ. 

 რეკომენდებულია ვოლემიური სტატუსის რესტრიქციული მეთოდით 

უზრუნველყოფა. 
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 თუ ავადმყოფი ინტუბირდება, ოპტიმალური სასუნთქი მოცულობა  უნდა იყოს 

4-8 მლ/კგ (იხ ცხრილი) და პლატო წნევა <30 სმ. წყ. სვ. 

  ჩასუნთქვის საწყისი  მოცულობა უნდა იყოს 6 მლ/კგ.  

 თუ პლატო წნევა >30 სმ. წყ. სვ., შეამცირეთ ჩასუნთქვის მოცულობა 4მლ/კგ-მდე, 

რათა შეინარჩუნოთ პლატო წნევა <30სმ. წყ. სვ. 

 დასაშვები ჰიპერკაპნია, როდესაც pH>7.2, შეიძლება ოპტიმალური იყოს 

პაციენტების უმრავლესობისთვის, გულის მარჯვენამხრივი დისფუნქციისა და 

ფილტვის არტერიის ჰიპერტენზიის გარდა. 

 თუ საჭიროა რესპირატორული აციდოზის კორეგირება, პირველ რიგში  

გაზარდეთ სუნთქვის სიხშირე (მაქსიმუმ 35/წთ) და თუ საჭიროა, შემდგომ 

ჩასუნთქვის მოცულობა (მოერიდეთ მოცულობის გაზრდას >8 მლ/კგ და პლატო 

წნევის გაზრდას >30 სმ. წყ. სვ.).  

 PEEP-ი შეარჩიეთ ინდივიდუალურად (ხშირია 6-12 სმ.წყ.სვ.). თუ კომპლიანსი 

მაღალია და/ან ოქსიგენაცია უმჯობესდება, შეამცირეთ PEEP. 

 მრდს-ის საშუალო და მძიმე მიმდინარეობისას გამოიყენეთ მაღალი PEEP (14-18 

სმ.წყ.სვ.) და შეაფასეთ. თუ ეს მდგომარეობა აუმჯობესებს კომპლიანსს და/ან 

ოქსიგენაციას,  შეინარჩუნეთ მაღალი PEEP. 

 მოერიდეთ რუტინულად რეკრუიტმენტს მაღალი ჩასუნთქვის წნევით (>50 

სმ.წყ.სვ.) რეკრუიტმენტი შეიძლება იყოს ეფექტური, თუ სახეზეა მძიმე 

რეფრაქტერული ჰიპოქსია. 

 გამოიყენეთ პრონ-პოზიცია პაციენტებში, რომელთაც PaO2/Fi02 თანაფარდობა 

<150 მმ.ვწყ.სვ. 

 მოათავსეთ პაციენტები პრონ-პოზიციაში დღეში არანაკლებ 16 სთ.  

 პაციენტის რესპირატორთან დესინქრონიზაცია მართეთ სწორი სედაციითა და 

ანალგეზიით (უმრავლეს შემთხვევებში გამოიყენება ღრმა სედაცია). 

გამოიყენეთ ნერვ-კუნთოვანი გადაცემის ბლოკერები ბოლუსურად. თუ 

საჭიროა, გამოიყენეთ გახანგრძივებული ინფუზია პირველ 48 სთ-ში. 

  მოერიდეთ პაციენტის სითხით გადატვირთვას. თუ სახეზეა ჰიპოპერფუზია ან 

რომელიმე დინამიური პარამეტრი მიგანიშნებთ სითხის გადასხმის 

აუცილებლობაზე, იმ შემთხვევაში გადაასხით (მაღალი პულსური წნევა და 

სხვ.).       

 არ იჩქაროთ პაციენტის გადაყვანა გამარტივებულ რესპირატორულ 

პარამეტრებზე (CPAP ან APRV). გადაიყვანეთ პაციენტი გამარტივებულ 

რესპირატორულ პარამეტრებზე (CPAP ან APRV), თუ PaO2/FiO2 თანაფარდობას 
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ინარჩუნებთ >250 მმ.ვწყ.სვ. და ჩასუნთქვის მოცულობა <10 მლ/კგ.  

ყოველდღიურად შეაფასეთ პაციენტი ვინინგის მზადყოფნისთვის. 

 თუ ვინინგი ვერ ხერხდება ან გაძნელებულია, განიხილეთ ტრაქეოსტომია.  

 ტრაქეოსტომია ხანგრძლივი ხელოვნური ვენტილაციისა და სასუნთქი გზების 

მოვლის გაუმჯობესების საშუალებას იძლევა.  

 ჩატარებულ კვლევებზე დაყრდნობით, შემუშავდა რეკომენდაციები, რომლთა 

თანახმადაც ტრაქეოსტომის ფორმირება არ უნდა მოხდეს ოროტრაქეული 

ინტუბაციიდან 13–დან 15 დღეზე ადრე, რადგან ადრეული ტრაქეოსტომია არ 

აუმჯობესებს მკურნალობის შედეგებს. 

 ტრაქეოსტომიის ფორმირებისათვის არსებობს პერკუტანეული, ქირურგიული 

(ღია) და ჰიბრიდული ტექნიკა. 

 

 

ექსტრაკორპორალური მემბრანული ოქსიგენაცია (ეკმო) 

ეკმო-ს საშუალებით შესაძლებელია გულისა და/ან ფილტვების დაავადების 

მქონე პაციენტთა დღეებისა და კვირების განავლობაში პერიფერული 

ოქსიგენაციით, ვენტილაციითა და ცირკულაციით უზრუნველყოფა. მძიმე 

რესპირატორული უკმარისობის მქონე პაციენტებს დარღვეული აქვთ 

ფილტვების ოქსიგენაციისა და ვენტილაციის ფუნქცია. ფაქტებზე 

დაყრდნობით, ეკმო წარმატებულად გამოიყენება რესპირატორული 

უკმარისობის მქონე პაციენტების სამკურნალოდ, რომელთაც არ შეუძლიათ 

განავითარონ შესაბამისი ვენტილაცია და ოქსიგენაცია. ეკმო-ს საშუალებით 

სარგებელს ნახულობენ პაციენტები ჰემოდინამიკური უკმარისობით, 

რომლებსაც ფარმაკოლოგიური თერაპიის მიუხედავად, არ შეუძლიათ 

ორგანიზმის მეტაბოლური მოთხოვნილებების უზრუნველყოფა. 

 

რომელი დიაგნოსტიკური მეთოდები მიუთითებს გადაუდებელი ეკმო-ს 

ჩატარების ჩვენებას 

 

ტრანსეზოფაგული ექოკარდიოგრაფია იძლევა გულის ფუნქციის შეფასების 

საშუალებას რეალურ დროში. ტრანსეზოფაგული ექოკარდიოგრაფია 

გამოიყენება ეკმო-ს ჩატარების დაწყებამდე, უკუმოდინების კანულის სწორად 

ჩასაყენებლად.   
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არსებობს თუ არა ეკმო-ს რაიმე უკუჩვენება 

 

ეკმო-ს ჩატარებისთვის არსებობს რამდენიმე აბსოლუტური უკუჩვენება. 

პაციენტის ან მისი წარმომადგენლის უარი. პაციენტები, რომლებიც უარს 

აცხადებენ რეანიმაციულ ღონისძიებებზე. ასევე, უნდა გამოირიცხონ 

პაციენტები სუნთქვის შეუქცევადი უკმარისობით, რომლებიც ფილტვების 

გადანერგვის კანდიდატები არ არიან. მძიმე სისხლდენა და პერიფერული 

სისხლძარღოვანი დაავადებები ზრდის ეკმო-სთან ასოცირებული 

გართულებების რისკს. ზოგი მკვლევარი ხანდაზმულ ასაკს უკუჩვენებად 

მიიჩნევდა, თუმცა კვლევებმა აჩვენა, რომ კარდიოგენული შოკით 75 წელზე 

უფროსი ასაკის პაციენტების 41,7%, ეკმო-ს ჩატარების შემდეგ გადარჩა და 

გაეწერა კლინიკიდან (COVID-19 შემთხვევაში მონაცემები უცნობია). 

 

როგორ უნდა მოიხსნას პაციენტი ეკმო-დან 

 

პაციენტის ეკმო-ს მხარდაჭერიდან მოხსნის ტექნიკა დამოკიდებულია ეკმო-ს 

ტიპზე (ვენო-ვენური ან ვენო-არტერიული) და მხარდაჭერის მიზანზე. 

ზოგადად, პასუხისმგებლობა ოქსიგენაციაზე, ვენტილაციასა და 

ცირკულაციაზე  ეკისრება ფილტვებსა და გულს.  

 

ნერვ-კუნთოვანი ბლოკერები (ნკბ)  მრდს-ის მართვაში 

 

 რეკომენდებულია ნერვ-ვკუნთოვანი ბლოკერების უწყვეტი ბოლუსური ან 

გახანგრძლივებული ინფუზია, რათა მოხდეს დაზიანებისგან ფილტვის 

ქსოვილის დაცვა. 

 როდესაც სახეზეა პაციენტის მუდმივი/ხშირი დესინქრონიზაცია 

აპარატთან და  როდესაც საჭიროა ღრმა სედაცია, პრონირებულ პოზიციაში 

ოქსიგენაცია ან ხანგრძლივად მაღალი პლატო წნევის შენარჩუნება, 

რეკომენდებულია ნკბ-ის გახანგრძლივებული ინფუზია 48 სთ-ის 

განმავლობაში. 

ე.წ Rescue Therapies (გადამრჩენი თერაპია) 

რეკომენდებულია ვაზოდილატატორებით ინჰალაცია, ხოლო იმ 

შემთხვევაში, თუ ვერ ხდება სწრაფი გაუმჯობესება, 

ვაზოდილატატორებით ინჰალაციის შეწყვეტა. 
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 „რეკრუიტმენტ მანევრი“, რაც  გულისხმობს სასუნთქ გზებში წნევის 

დროებით გაზრდას/მატებას, იმ დროს როდესაც პაციენტი იმყოფება 

მართვით სუნთქვაზე. აღნიშნული მანევრის მეშვეობით ხდება 

კოლაბირებული ალვეოლების გახსნა და ოქსიგენაციის ხარისხის 

გაუმჯობესება. ასევე, რეკომენდებულია მაღალი PEEP-ის კიბისებრი 

პრინციპით გამოყენება (თანდათანობითი მატებით). 

 ამ ეტაპისათვის არ არის ჩატარებული კვლევები COVID -19-ით 

ინფიცირებულ პაციენტებში მრდს-ის დროს ,,რეკრუიტმენტ მანევრის“ 

ეფექტურობის შესახებ. იმის გათვალისწინებით, თუ აღნიშნული ზოგადად 

რამდენად ეფექტურია მრდს-ების მართვაში, შეგვიძლია ვივარაუდოთ მის 

ეფექტურობაზე  კოვიდ პაციენტების მკურნალობის პროცესშიც.  

მონიტორინგი 

 ეკგ, სატურაცია და შარდის რაოდენობა 

 უმრავლეს შემთხვევებში საჭიროა არტერიის კათეტერი, წნევის  მუდმივი 

მონიტორინგისა და გაზთაცვლის შესაფასებლად. არტერიული გაზთაცვლა 

შეაფასეთ 24 სთ-ში 2-4 ჯერ  (ჩვენების მიხედვით). 

 პაციენტთა უმრავლესობაში გამოიყენეთ ცენტრალური ვენური კათეტერი  

(ჩვენების მიხედვით). 

 ექოკარდიოგრაფია გამოიყენეთ პაციენტებში, რომელთაც აქვთ სისხლის 

მიმოქცევის მოშლა. მძიმედ მიმდინარე მრდს-ის დროს განსაზღვრეთ წნევა 

ფილტვის არტერიაში და შეაფასეთ გულის ფუნქცია. 

 ყოველდღიურად განსაზღვრეთ სეფსისის განვითარებისა და ჰოსპიტალ-

ასოცირებული ინფექციის არსებობა. 

 ვაზოაქტიური მედიკამენტების გამოყენება. 

მართვის ძირითადი ასპექტები: 

 PaO2/FiO2 თანაფარდობა ინვაზიურ მექანიკურ ვენტილაციამდე. 

 პაციენტის სიმაღლის და წონის მიხედვით ადეკვატური ჩასუნთქვის 

მოცულობის შერჩევა. 

 პაციენტების გადაბრუნება პრონ- პოზიციაში, როდესაც PaO2/Fi02 

თანაფარდობა <150 მმ. ვწყ.სვ. 

 ანტიმიკრობული საშუალებების დანიშვნა მგრძნობელობის 

გათვალისწინებით. 
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ცხრილი:  პაციენტის სიმაღლე, წონა და შესაბამისი ჩასუნთქვის მოცულობა  

სიმაღლე (სმ) წონა კგ (კაცი/ქალი) მოცულობა VT 

8მლ/კგ, (კაცი/ქალი) 

მოცულობა VT          

6 მლ/კგ, (კაცი/ქალი) 

150 48/43 380/350 290/260 

155 52/48 420/380 310/290 

160 57/52 460/420 340/310 

165 61/57 490/460 370/340 

170 66/62 530/490 400/370 

175 71/66 560/530 420/400 

180 75/71 600/560 450/420 

185 80/75 640/600 480/450 

190 84/80 670/640 500/480 

195 89/84 710/670 530/510 

 

ROX ინდექსი - არის SPO2/FiO2 შეფარდება სუნთქვის სიხშირესთან. იგი აჩვენებს საჭიროა თუ 

არა ინტუბაცია მაღალნაკადური ვენტილაციის შემდეგ. მაღალნაკადური ვენტილაციის 

უკმარისობის ინდიკატორია: 

 ROX <2.85 2  სთ-ს შემდეგ 

 ROX <3.47 3 სთ-ის შემდეგ 

 ROX <3.85 12 სთ-ს შემდეგ 

 თუ ROX>4.88 12 სთ-ს შემდეგ, ეს ნიშნავს, რომ ნაკლებად არის მექანიკური 

ვენტილაციისაკენ პროგრესირების  რისკი. 

( ROX ინდექსის გამოთვლის მისამართი- https://www.mdcalc.com/rox-index-intubation-hfnc) 

 

https://www.mdcalc.com/rox-index-intubation-hfnc
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9. სოპის მოსალოდნელი შედეგები 

სოპი ხელს შეუწყობს „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის 

(COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში“  

გაიდლაინის კლინიკური რეკომენდაციების ეფექტურ შესრულებას და აქედან 

გამომდინარე როგორც COVID‐19 პაციენტების, აგრეთვე სხვა ეტიოლოგიის მწვავე და 

ქრონიკული სუნთქვის უკმარისობის მკურნალობის ხარისხის გაუმჯობესებას, 

წარმატებული გამოსავლის მაჩვენებლის ზრდას და გართულებების რისკის 

შემცირებას.  

 

10. აუდიტის კრიტერიუმები 

 COVID‐19 პაციენტების რაოდენობა და იმ პაციენტთა წილი (%), ვისთანაც 

მკურნალობა გაიდლაინისა და სოპის რეკომენდაციების დაცვით ჩატარდა;   

 გაიდლაინისა და სოპის რეკომენდაციების დაცვით ნამკურნალები პაციენტების 

რაოდენობა და იმ პაციენტთა წილი (%), ვისთანაც ამ რეჟიმით მკურნალობა 

წარმატებული გამოსავლით დასრულდა.  

 

11. სოპის გადახედვის ვადები 

სასურველია, სოპი გადაიხედოს და შეივსოს სახელმწიფო გაიდლაინისა და 

გამოყენებული წყაროების განახლების შემთხვევაში, ახალი მტკიცებულებების 

გათვალისწინებით. 

 

12. სოპის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 

სოპის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი იხილეთ დანართი №1-ში.  
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დანართი №1 

ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური   

ექიმი -სპეციალისტი ოქსიგენოთერაპიის რეჟიმის 

კრიტერიუმების შესაბამისად შერჩევა და 

უშუალო მეთვალყურეობით მკურნალობის 

უზრუნველყოფა 

სავალდებულო 

ექთანი  ოქსიგენოთერაპიის უზრუნველყოფა და 

მონიტორინგი,  

პაციენტების მოვლა  

სავალდებულო 

ფარმაცევტი დამხმარე მედიკამენტების საჭირო მარაგის 

უზრუნველყოფა 

სავალდებულო 

მენეჯერი/ადმინისტრატ

ორი 

პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა; 

დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

აუდიტის ჩატარება და შედეგების ანალიზი 

სავალდებულო 

მატერიალურ-ტექნიკური   

ოქსიგენოთერაპიისათვის 

საჭირო აღჭურვილობის 

საკმარისი მარაგი  

ოქსიგენოთერაპიის მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფა  

სავალდებულო 

პაციენტის 

საგანმანათლებლო 

მასალები 

პაციენტის ინფორმირება 

ოქსიგენოთერაპიის რეჟიმის შესახებ 

სასურველი 

 

13. რეკომენდაციები სოპის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ დონეზე 

სოპის, რომელიც ეფუძნება სახელმწიფო გაიდლაინს, პრაქტიკაში დასანერგად 

მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:  

 

1. სოპის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს ვებ-გვერდზე (www.moh.gov.ge). 

2. გაიდლაინისა და სოპის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების 

პროგრამის შემუშავება და ჯანდაცვის შესაბამისი პერსონალისთვის ტრენინგების 

ორგანიზება. 

3. სოპის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტის საშუალებით.  

http://www.moh.gov.ge/
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14. გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1. ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური 

მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში - გაიდლაინი (დამტკიცებულია 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 20 დეკემბრის № 01-493/ო ბრძანებით) 

2. Ehrmann S, Li J, Ibarra-Estrada M, et al. Awake prone positioning for COVID-19 acute 

hypoxaemic respiratory failure: a randomised, controlled, multinational, open-label meta-trial. Lancet 

Respir Med. 2021 Aug 20. DOI: 10.1016/s2213-2600(21)00356-8 2 

3.  Hamilton FW, Gregson FKA, Arnold DT, et al. Aerosol emission from the respiratory tract: an 

analysis of aerosol generation from oxygen delivery systems. Thorax. 2021 Nov 04. DOI: 

10.1136/thoraxjnl-2021-217577 3  

4. Ospina-Tascón GA, Calderón-Tapia LE, García AF, et al. Effect of High-Flow Oxygen Therapy vs 

Conventional Oxygen Therapy on Invasive Mechanical Ventilation and Clinical Recovery in Patients 

With Severe COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(21):2161– 2171. 

doi:10.1001/jama.2021.20714 

5.COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment 

Guidelines. National Institutes of Health. Available 

6. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed [insert date]. The COVID-19 

Treatment Guidelines Panel regularly updates the recommendations in these guidelines as new 

information on the management of COVID-19 becomes available. The most recent version of the 

guidelines can be found on the COVID-19 Treatment Guidelines website 

(https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/) 

7.World Health Organization. (2021). Living guidance for clinical management of COVID‐

19.  https://www.who.int/publications/i/item/WHO‐2019‐nCoV‐clinical‐2021 

8.World Health Organization (2020). Clinical care of severe acute respiratory infections – Tool kit  ht

tps://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274629/retrieve  ARDS Network. (2000). Ventilation with low

er tidal volumes as compared with traditional. N Eng J Med, ss. 1301‐ 

 

 

 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
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15. სოპის ავტორები 

 

ლევან რატიანი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული 

პროფესორი.  

ქეთევან მაჭავარიანი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის  ასოცირებული პროფესორი.  

ვახტანგ შოშიაშვილი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის  ასისტენტ პროფესორი.  

ალექსი გოხელაშვილი - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის კრიტიკული მიმართულების 

ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.  

ექსპერტი  -  კონსულტანტი:  პროფესორი კნუტ ტაქსბრო (შვედეთი).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


