2013
საოჯახო მედიცინის
ეროვნული
სასწავლო ცენტრი
ირინა ქაროსანიძე
ბექა იოსელიანი
ვარლამ კვანტალიანი

ქცევის ინდივიდუალური შეფასება და მისი
ცვლილების კომუნიკაცია - BACC , მისი
დანერგვის პერსპექტივები პირველადი
ჯანდაცვის დაწესებულებებში (პჯდ)

განმარტებები და ინსტრუქცია

ქცევის ინდივიდუალური შეფასება და მისი ცვლილების კომუნიკაცია - BACC , მისი
დანერგვის პერსპექტივები პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში (პჯდ)
ქცევის ინდივიდუალური შეფასება და მისი ცვლილების კომუნიკაცია - BACC
(Behaviour Assessment and Change
Communication) ავტომატიზირებული სისტემაა, რომლის მეშვეობითაც ხდება ცალკეული ინდივიდის ცხოვრების სტილის
ქცევითი
კომპონენტების
(პრობლემური
ერთეული)
რაოდენობრივ-თვისობრივი
დახასიათება,
მათი
სიდიდეების/წონადობების რანჟირება და ხარისხობრივი შეფასება ცალკეული შემთხვევის იდენტიფიცირება-კოდირებით,
დასნებოვნების რისკებითა და სათანადო ავტომატიზირებული რეკომენდაციების მიწოდებით; შესაბამისი საექთნო და
საექიმო მონიტორინგის დაგეგმვითა და განხორციელების სქემის შემუშავებით.
მიზანი:
ქცევის ინდივიდუალური შეფასებისა და მისი ცვლილების კომუნიკაციის (BACC) ავტომატიზებული სისტემის შექმნით,
პრევენციაზე ორიენტირებული ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების განხორციელების ხელშეწყობა.
ამოცანა:
o არაგადამდებ სნეულებათა რისკ-ფაქტორების გამოვლენისა და ქცევითი რისკების მოდიფიცირების პრაქტიკის
გაუმჯობესება.
o ქრონიკული დაავადებების მართვის მოდელის დანერგვისა და ჯანმრთელობის დამკვიდრების ხელშეწყობა სათემო
და ინდივიდუალურ დონეზე.
o პჯდ ეფექტურობის გაზრდა რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და
გამონთავისუფლების გზით.

რუტინული სამუშაოდან დროის

o ჯანმრთელი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება სამიზნე ჯგუფის გამოკვლევისა და სათანადო
საგანმანათლებლო/მხარდამჭერი ინტერვენციების შედეგად.
ქცევის ინდივიდუალური შეფასებისა და მისი ცვლილების კომუნიკაციის - BACC ავტომატიზებული სისტემა წარმოადგენს
თანამედროვე ტექნოლოგიას, რომლის ყველა პარამეტრი დაფუძნებულია მასიური კვლევების საერთაშორისოდ აღიარებულ
შედეგებზე, სტანდარტებზე/ნორმატივებსა და რეკომენდაციებზე; მისი მეშვეობით რეალურად განხორციელდება მთელ რიგ
არაგადამდებ სნეულებათა პრევენციის პროგრამა; ნაადრევად გამოვლინდება ისეთი დაავადებები, რომლებზეც მოდის
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ქვეყნის ავადობის უდიდესი ტვირთი 15-65 წწ ასაკის მოსახლეობაში, რომლებიც გარკვეულწილად დამოკიდებულნი არიან
ქცევით რისკ–ფაქტორებზე. ეს დაავადებებია:
o კარდიოვასკულარული პათოლოგიები: ესენციური ჰიპერტენზია, სტენოკარდია, გიდ, ინსულტი, შაქრიანი დიაბეტი,
დისლიპიდემია, სიმსუქნე - მეტაბოლური სინდრომი;
o სასუნთქი სისტემის ქრონიკული დაავადებები;
o მსხვილი და სწორი ნაწლავის პათოლოგიები;
o სარძევე და წინამდებარე ჯირკვლის სიმსივნეები და ა.შ.
ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტიკა კი არის მათივე ეფექტური მკურნალობის გარანტიც. უდიდესი როლი ენიჭება პრე
დაავადებების (შედარებით ახალი ცნებაა) გამოვლენას (მაგ: ინსულინრეზისტენტობა-მეტაბოლური სინდრომი), რომელთა
დროული მონიტორინგი პათოლოგიური პროცესის უკუგანვითარების საშუალებას იძლევა და თავისი დადებითი
შედეგებით თავსდება პირველადი პრევენციული ღონისძიებების საყოველთაოდ აღიარებულ ჩარჩოებში.

BACC მეთოდოლოგია
წინაისტორია
მოდელი შემუშავდა კომპანია „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრისა“ და „საქართველოს საოჯახო
მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის“ ხელშეწყობით

(BACC - საავტორო მოწმობა #5253

დეპონირებულია 07.11.2012წ

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრის - „საქპატენტის“ მიერ).

მოდელი თავდაპირველად მოიცავდა:


იდენტიფიკაციის 2 ქვემოდელს - 1) ზოგადი - მასიური კვლევისათვის და

2) კონკრეტული, ღრმა კვლევისა და

ადექვატური შეფასებისათვის;


4 ცალკე პროგრამას ცხოვრების სტილის 4 ძირითადი კომპონენტის (თამბაქო, ალკოჰოლი, ფიზიკური აქტივობა,
სწორი კვება) შესახებ;



სხვადასხვა კონკრეტული დაავადებით დასნებოვნების, ან უკვე დაავადებულთა გამოსავლების რისკების
განსაზღვრას;



საბოლოო შეფასებით დასკვნებს შესაბამისი ინდივიდუალური და სტანდარტული დანართებით;



პრევენციული შემოწმებების, უწყვეტი მეთვალყურეობის (მონიტორინგი), ქმედებითი ღონისძიებების დაგეგმვას;
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მასალების დაარქივებას;



მთავარი ნაწილი საწყისი მონაცემების ანკეტური თავმოყრაა (იგივე სადისპეტჩერო), სადაც შესული ინფორმაციაც
სათანადო კრიტერიუმებით მიზნობრივად ნაწილდებოდა ყველა შემადგენელ პროგრამაში, შემდგომი გამოყენებისა
და დამუშავებისათვის (BACC 5v.).

ზოგადი, ყველასათვის განკუთვნილი მოკლე ქვემოდელი მოცავს 11 კომპონენტ-საკითხს, ეყრდნობა რისკ-ფაქტორებზე
ნაკლებად დიფერენცირებულ მიდგომას და არ ითვალისწინებს თითოეული პრობლემური ერთეულის აღმატებით
ხარისხებს. მიუხედავად ამისა, შედეგი საკმაოდ შთამბეჭდავია ქცევითი რისკების შეფასების თვალთაზრისით და იძლევა
მოქმედების მომდევნო ეტაპზე სამიზნე ინდიკატორების დაგეგმვის შესაძლებლობას. ინდივიდუალური ბარათის შევსების
დრო არ აღემატება 10 წუთს. საზღვრავს პიროვნების ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედ მონო- და მულტიფაქტორების
სახეობას, მათ ურთიერთქმედებას და მასში თითოეულის წონადობას. აგრეთვე, საზღვრავს შემდგომ ეტაპზე ღრმა
გამოკვლევის საჭიროებას, კომპონენტთა როგორც ერთეულ, ასევე კომბინირებული მოქმედების შემთხვევაში.
1. პირველი ფილტრაციიდან კონკრეტულად შერჩეული პირებისათვის ფუნქციონირებს ღრმა გამოკვლევის ქვემოდელი,
რომელიც წარმოადგენს ცალკეული კომპონენტის (ნიკოტინი, ალკოჰოლი, ფიზაქტივობა, სწორი კვება) კონკრეტულ
პიროვნებაზე მოქმედების შეფასების მეთოდოლოგიას, თითოეულ შემადგენელ ნაწილზე
სპეციფიკურად
დამახასიათებელი აღიარებული ნორმატიული პარამეტრების გამოყენებით. მიდგომები დიფერენცირებული და
დეტერმინიზებულია. მოიცავს თითოეულ კომპონენტზე:
o დიფერენცირების მინიმუმ 3 აღმატებით ხარისხს;
o სპეციფიკურ ანთროპოლოგიურ და ზოგჯერ ლაბორატორიულ მონაცემებს;
o ითვალისწინებს სქესს, ასაკს (ისევე, როგორც მოკლე მოდელი) და დამატებით ფიზიოლოგიურ მდგომარეობებს ორსულობა, მეძუძურობა, ხანდაზმულობა, ადრეული ბავშვობა, ბავშვობა, მოზარდობა;
o სამედიცინო ანამნეზს და ქრონიკული პათოლოგიის არსებობას.
2. პიროვნების მიერ თამბაქოსა და ალკოჰოლის არანორმირებულ მოხმარებასა და შესაბამის მავნე ჩვევაზე ისაზღვრება
მისი დამოკიდებულების ხარისხი და გაცემული რეკომენდაცია მოიცავს არა მარტო მისივე ქცევითი რისკის ხასიათისა
და ფორმის რეგისტრირებას, არამედ პრობლემის დამოუკიდებლად გადაწყვეტის შესაძლებლობის შეფასებას და
სამედიცინო ინტერვენციის საჭიროების სახესაც.
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3. ფიზიკური აქტივობა ისაზღვრება პიროვნების ფიტნეს დატვირთვითა და ყოფითი ყოველდღიური აქტივობის
შეჯერებით. ამ კომპონენტში ფიგურირებს მეტაბოლურ ექვივალენტზე დაფუძნებული გამოკვლეული პირის
ინდივიდუალური მონაცემების სტანდარტულ-ნორმატიული 3 გრადაცია, რომელსაც ემატება მისივე დინამიურობის
შეფასების კრიტერიუმები. შედეგად დგინდება ფიზიკური აქტივობის კონკრეტული მაჩვენებლები და გაიცემა სათანადო
რეკომენდაციები. ისაზღვრება ფიზიკური გაკაჟებისათვის მოსამზადებელი კურსების მოცულობა, ხანგრძლივობა და
მინიმალური დასაშვები დატვირთვის მაჩვენებლები. საჭიროების შემთხვევაში (საჭიროება ისაზღვრება ავტომატურად)
მოსამზადებელი კურსების ტრენინგ მოდული ინდივიდუალური დანართის სახით მიეცემა პიროვნებას
დამოუკიდებელი მოქმედებისათვის. ავტომატურადვე იგეგმება მონიტორინგის ხასიათი და ხანგრძლივობა.
4. პიროვნების კვების შეფასება ხდება შესაბამისი ნაციონალური გაიდლაინებისა და პროტოკოლების
სტანდარტისა და ნორმატიული ინდიკატორების შესაბამისად. ის ფასდება:
 მიღებული საკვების ნუტრიენტულ ბალანსირებაზე;
 მიღებული საკვების ენერგეტიკულ ღირებულებაზე და
 პიროვნების წონის ოპტიმიზაციის საჭიროების საკითხებზე.

კითხვარის,

ისაზღვრება ნორმატიული ენერგომოხმარება აქტივობის საფუძველზე - ძირითად ცვლაზე საჭირო ენერგომოცულობის
გათვალისწინებით და ხდება პიროვნებისათვის ყოველდღიურად მისაღები ოპტიმალური კალორაჟის შერჩევა ისე, რომ
წონის დაკლების შემთხვევაში პროცესი განხორციელდეს თანდათანობით, კვირაში 500-800 გრამი ზედმეტი ცხიმის დაწვით.
შესაბამისი რეკომენდაციები და პროდუქტთა სტანდარტულ ჯგუფებზე გაწერილი დიეტოლოგიური დანიშნულება
ინდივიდუალური დანართის სახით მიეცემა პიროვნებას დამოუკიდებელი მოქმედებისათვის. ისაზღვრება ღონისძიებათა
პირველი ეტაპის რეალური ხანგრძლივობა. ავტომატურადვე იგეგმება პერიოდული შემოწმებების ხასიათი, ხანგრძლივობა
და მონიტორინგში ექიმის მონაწილეობის საკითხი.
2013 წლის ივლისში კომპანია „საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრსა“ და „აშშ საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტს“ (პროექტის განმახორციელებელია URC) შორის გაფორმებულმა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმმა
ხელი შეუწყო პაკეტის გაფართოებას და
შემუშავდა შუალედური,
ადაპტირებული პაკეტი პჯდ-ებისათვის: არსებულ ზოგად მოდელს დაემატა კომბინირებული რისკების (ფრემინგემის
სკალა), მეტაბოლური სინდრომის შეფასების პარამეტრები, ჩაერთო ლიპიდური ცვლის სრული ლაბორატორიული კვლევის
მონაცემები, რამაც გაზარდა გამოყენებული დიაგნოსტირების ალგორითმების სპექტრი, პრევენციული მკურნალობის
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(ანტილიპიდური, ანტიინსულინრეზისტენტული, ანტითრომბოზული) ნორმატული რეკომენდაციები და ქცევითი და
ფიზიოლოგიური რისკების დამატებითი, აღმატებითი ხარისხები (BACC 9.9v.aut).
მოდელის მახასიათებლები
კომპიუტერული პროგრამა განხორციელებულია Excel 2007 წლის საოფისე პროგრამაში. გამოყენებულია მხოლოდ ერთი
ფაილი 14 ”ფარით” და არ საჭიროებს მაკროსომული სისტემის გამოყენებას. ძირითადი საბაზისო მონაცემები შედის ფარ
”form 1”-ში და იქედან ნაწილდება სხვა ფარებზე - საჭიროების მიხედვით. ექიმზე გაიცემმა სპეციალური ინფორმაცია,
რომელიც იბეჭდება მის მიერვე შევსებულ „Flow sheet“-ის მეორე მხარეზე და თავსდება სამედიცინო ბარათში, ხოლო ,
საჭიროების შემთხვევაში, პიროვნებაზე (ისაზღვრება ავტომატურად) გაიცემა სელექტორული ინფორმაცია 2
ინდივიდუალური და 2 სტანდარტული დანართების სახით (ფარი ”დამატება” ).
შემავალი რიცხობრივი ინფორმაცია 44 ერთეულია 965 ვარიანტით, გამომავალი - სტაბილური 53 და ცვლადი 162 ერთეული.
გამოყენებულია 127 სტანდარტულ-ნორმატიული და 14 შუალედური ცხრილები. 34 ფორმულა. კოდირება შედგება 7
რიცხვისაგან. აქედან 5 მათგანი 3 ციფრიანი, 1 – 2, ხოლო 1 კი - 1 ციფრიანი. სულ 5*3+1*2+1*1=19 მათემატიკური სიმბოლო.
სრული კომბინაციების რაოდენობა განისაზღვრება ფაქტორალით n!=(n-1)!*n ≈ 6,4*1015 (n=19),
გამოყენებადია 108
კომბინაცია, რომელზედაც მიმაგრებულია 37 რეკომენდაცია. მოცულობა - 7 მეგაბაიტამდე.

შემავალი ინფორმაცია:
1)

ასაკი (20.21.22…78.79.80 = სულ 61 )

2)

სქესი (1.2 სულ 2 )

3)

სიმაღლე (120.121.122...222.2223.224.225 = სულ 106 )

4)

მუცლის გარშემოწერილობა (60.61.63...158.159.160 = სულ 101 )

5)

წონა (50.51.52...158.159.160 = სულ 111 )

6)

მაქსიმალური არტერიული წნევა (100.110.120...180.190.200 = სულ 11)

7)

მინიმალური არტერიული წნევა (50.55...110.115.120 = სულ 15)
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8)

გლუკოზა უზმოზე (80.85.90...190.195.200 = სულ 24 )

9)

საერთო ქოლესტეროლი (4.5.6.7.8. სულ 5 )

10) მსლპ (0,5.1,0.1,5 2,0 2,5 3,0 სულ 6)
11) დსლპ (2,5.2,6.2,7...4,3.4,4.4,5 = სულ 21 )
12) ტრიგლიცერიდები (1,4.1,5.1,5...2,3.2,4.2,5 = 12 )
13) თამბაქოს მოხმარება ამჟამად (გრადაცია 4 ხარისხის) 4
14) ალკოჰოლის მოხმარება ამჟამად (გრადაცია 3 ხარისხის) 3
15) ფიზაქტივობა, დინამიურობა ამჟამად (გრადაცია 3 ხარისხის)
16) კვების შეფასება ამჟამად (გრადაცია 3 ხარისხის)

3

3

17) მემკვიდრული ფაქტორი (0.1.2= სულ 3 )
18) მედიკამენტის მიღება (1.2 სულ 2 )
19) არსებული გსძ დაავადებები (1.2.3.4 სულ 4 )

22 სიდიდე და 487 ვარიაცია
ავტომატიზირებულად მიღებული ინფორმაცია:
I.

სხეულის მასის ინდექსი (სმი)

1. კომბინაცია

[3;5] ვარიანტი {106;111}

II.

რეკომენდაციები თამბაქოზე: გრადაცია 3; რეკომენდაცია 4 . [3;4]

III.

რეკომენდაციები ალკოჰოლზე:

IV.

რეკომენდაციები ფიზიკურ აქტივობაზე: [3;3]

[3;3]
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V.

რეკომენდაციები კვებაზე:

VI.

მეტაბოლური სინდრომის, ინსულინრეზისტენტობის განსაზღვრა, პროცესი:
2ა. კომბინაცია [2;3;4;5;8;9;12]

VIII.

[3;4]

ვარიანტი {2;106;101;111;24;5;12}

ავტომატიზირებულად დასმული დიაგნოზი:

1. კომბინაცია

[3;5]

{106;111}

2ა. კომბინაცია [2;3;4;5;8;9;12]

ვარიანტი {2;106;101;111;24;5;12}

3. კომბინაცია [9;10;11;12]

ვარიანტი {5;6;21;12}

ავტომატიზირებულად ისმება 11 დიაგნოზი
IX.

ავტომატიზირებული რეკომენდაციები:

1. კომბინაცია

[3;5]

ვარიანტი {106;111}

2ა. კომბინაცია [2;3;4;5;8;9;12]

ვარიანტი {2;106;101;111;24;5;12}

3. კომბინაცია [9;10;11;12]

ვარიანტი {5;6;21;12}

ავტომატიზირებულად გაიცემა 14 რეკომენდაცია
X.

ქცევითი რისკების ინდივიდუალური კოდი
6 პარამეტრი (ასაკი, სქესი, თამბაქო, ალკოჰოლი, დინამიურობა, კვება)
4. კომბინაცია [1;2;13;14;15;16]

ვარიანტი {61;2;4;3;3;3}

10.0 შაქრიანი დიაბეტის (ტიპი 2) წარმოქმნის რისკი (0 – 28 %%): რეკომენდაცია 7
5. კომბინაცია [1;2;3;4;5;6;8;15;16;17;18] ვარიანტი {61;2;106;101;111;11;24;3;3;3;2}
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ავტომატიზირებულად იანგარიშება 28 მონაცემი
11.0 გსძ დაავადებების 10-წლიანი ფატალური რისკი - SCORE (0 – 47 %%): 5 ფაქტორი. რეკომენდაცია 5
6. კომბინაცია [1;2;6;9;15]

ვარიანტი {61;2;11;5;3}

12.0 გსძ დაავადებების 10-წლიანი ფატალური რისკი - ფრემინგემის შკალა (0 – 31 %%):
7ბ. კომბინაცია [1;2;6;9;10;13;18]

7 ფაქტორი. რეკომენდაცია 5

ვარიანტი {61;2;11;5;6;4;2}

შემავალია 22 სიდიდე 478 ვარიაციით, რომლებიც კომბინირდებიან ერთმანეთთან 7 კომბინაციად 12 ვარიანტში:
1. 2 -იანი კომბინაცია 3 X
2. 4 -იანი კომბინაცია 2 X
3. 5 -იანი კომბინაცია 1 X
4. 6 -იანი კომბინაცია 1 X
5. 7 -იანი კომბინაცია 4 X (ა3; ბ1)
6. 11- იანი კომბინაცია 1 X
სულ 44 სიდიდე 965 ვარიანტი და 7 კომბინაცია 12 ვარიაციაში. ფაქტორიალი 6,4 * 1015 კომბინაციების განმეორების
ალბათობა <0,01
ეს ადასტურებს იმას, რომ რისკების შეფასების ბარათის განმეორების ალბათობა ძალიან მცირე სიდიდეა. შეიძლება
ჩაითვალოს, რომ ყველა ბარათი ინდივიდუალურია და პრაქტიკულად არ მეორდება.
ექიმი ვარლამ კვანტალიანი

05.11.2013 წელი

კომპანია „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრის“
პრევენციული მედიცინის სამსახურის უფროსი
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კომპიუტერული პროგრამა „BACC 10V.AUT მოდელის“ გამოყენების ინსტრუქცია

პირველი ეტაპი - ანკეტური, ანამნეზური და ძირითადი რისკ-მონაცემების შეტანა:
პროგრამის ფარის “form 1” გახსნის შემდეგ იწყება ინფორმაციის შეტანა შემდეგ მწვანედ შეფერილ უჯრებში:
1.

ანკეტური და ანთროპომეტრული მონაცემები: F1 რიგითი და H1 - ვიზიტის ნომრები; C2 პაციენტის გვარი E2 სახელი, G2 - ასაკი და I2 - სქესი (1 - ქალი, 2 - კაცი); C3 სიმაღლე და F3 - მუცლის გარშემოწერილობა
სანტიმეტრებში და I3 - წონა კილოგრამებში; პაციენტის პირადობის ნომერი - B49, ბინის ტელეფონი - D49,
მობილურის ნომერი - F49 და ოჯახის ექიმის გვარი (ჩამოსაშლელი სერვისი) - H49.
შეფასების ბარათი № 139

13/11/13 13:05

პაციენტი (გვარი/სახ):

xxxxxx

სიმაღლე (სმ)

154

yyyyy

ასაკი:

ვიზიტი

65

1

მდედ

სქესი:

1

წონა(კგ)

79

წელ/გარშემოწერ. 2πR

პირადი №

1030047617

106

2969725

Phone Mob:

595 90 90 21

სმ.

ექიმი:

zzzzzzz
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2.

ქცევითი რისკები C ვერტიკალში (ცისფერად შეფერილი უჯრები) მითითებული გრადაციის კოდების მიხედვით:
ინფორმაცია შედის F7- თამბაქოსა და F13 - ალკოჰოლის მოხმარების მწვანე უჯრებში და პარალელურად იგეგმება
ქცევის გამოსწორების სიდიდეც, იგივე გრადაციის მაჩვენებელი კოდის G7და G13 მწვანე უჯრებში შეყვანით; F18 ფიზიკური აქტივობა - დინამია, F23 - სწორ კვებასთან დამოკიდებულება, პარალელურად იგეგმება ქცევის
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გამოსწორების სიდიდე, იგივე გრადაციის მაჩვენებელი კოდის G18 და G23 მწვანე უჯრებში შეყვანით.
ჯანმრთელობის (ფიზ .& ქც.)
ინდიკატორები

1. თამბაქოს მოწევა
1 დღეში 10 ღერზე >
1 დღეში 10 ღერზე <
პასიური მწეველი
არ ეწევა

სტანდარტი

შეფასება

დაგეგ
მვა

3

2

საბოლოო მიზანი

3
2

0

N = არამწეველობა

1
0

2. ალკოჰოლის მიღება
ჭარბად >30მლ
N–ს ხანდახან ვერ იცავს
იღებს ზომიერად

1

N = 30გ სპირტ. 96% Eq
2

250 გ ღვინო/ 50 გ მ.სპ.ს.

1

(არაყი და სხვ.)/ 500გ ლუდი

0

კაცი (+10)გ, ქალი (-5)გ.

0
0

8
3. ფიზიკური აქტივობა
აქტ/დინამიური
შუალედური
არააქტ/ადინამიური
4. კვება
გამოსაკვლევია
არ იღებს ყოველ დღე
იღებს ყოველ დღე

1

N = 1 კვირა/35წთ/5დღ;
2

2

დინამიურობა –

2

1 1 დღეში 6 სთ < მჯდომარე
მდგომარეობაში
0

N = იღებს ყოველ
2

დღე ≥ 5 ულუფაზე

1

ხილ/ბოსტნეულს;

0

სმი ნორმაშია

1

11

0

0

3.

არტერიული მაქსიმალური - F29 და მინიმალური - F30 წნევის მაჩვენებლები; გულისცემის სიხშირისა და რიტმის
მიმთითებელი ჩამოსაშლელი კოდის შეყვანა - F31 (პარალელურად იგეგმება მაჩვენებლების სამიზნე სიდიდე
საწყის ეტაპზე G29, G30, G31 გამწვანებულ უჯრებში და საბოლოო მაჩვენებლების H29, H30, H31
უჯრებში
შეყვანით). გლუკოზა უზმოზე სისხლში - E34 მგ%; საერთო ქოლესტეროლი - F34 მმოლ/ლ, დაბალი სიმკვრივის
ქოლესტეროლი - G34 მმოლ/ლ, მაღალი სიმკვრივის ქოლესტეროლი - H34 მმოლ/ლ და ტრიგლიცერიდები - I34
მმოლ/ლ. 34-ე ჰორიზონტალზე (A34-I34) დამატებით ფუნქციონირებს ფერადი სერვისი მაჩვენებლების
ნორმატივების მიხედვით მარკირებისათვის: მწვანე - ნორმა, ყვითელი - ნორმის ზედა ზღვარი, მაგრამ
მეტაბოლური სინდრომის წარმოქმნის რისკისათვის არანორმატული, წითელი - ნორმიდან გადახრა.
5. სმი
6. სისხლის წნევა
7. სისხლის წნევა
8. გულის რითმი

MAX
MIN
P′ - ∆

N = 19 - 25 კგ/მ²
N = 120 mmHg
N = 80 mmHg

Norm/C
∆=0
განმეორებითი ვიზიტის თარიღის დაგეგმვა:

33.3
160
80

30.0

23

120
80

≤ 130
≤ 80

Norm/C

Norm/C

Norm/C

08/01/00

თვე -

1.8

160

80

106

33.3

144

4.62

1.90

0.99

0.95

max T/A

min T/A

2πR

BMI

Gl mg%

TCh

LDL

HDL

TG

7

4

4.

თანმხლები დაავადებები, ჰიპოტენზური მედიკამენტების მოხმარება:
ივსება მწვანე უჯრები L46, N46, M46,
046 დაავადებების მითითებით. განაწილების თანმიმდევრობას მნიშვნელობა არა აქვს (შაქრიანი დიაბეტი,
ჰიპერტენზია, კად); ფრემინგემის შკალის გაანგარიშებისათვის ივსება მწვანე უჯრა I50, ჰიპოტენზიური
მედიკამენტების მიღებაზე (1- არ იღებს და არც მიუღია, 2 - იღებს). პირველ ეტაპზე მონაცემებით ივსება max 40
უჯრა.
არტ/წნევის მკურნალობაზე შეიტანეთ რომელიმე ერთი რიცხვი:

არა - 1; დიახ -2.
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2

მიუთითეთ დაავადებები ნუმერაციით:

1

4

3

2

შაქრიანი დიაბეტი ტ2
კორონარო-არტ. დ-ები (კად)
პოსტ იფარქტ/ინსულტ მდგ-ბა
ესენციური ჰიპერტენზია

1
2
3
4

მეორე ეტაპი - პირველადი მონაცემების გაცნობა-დამუშავება:
5.

ავტომატურად მიღებული ინფორმაციის გაცნობა: საწყისი 40 მონაცემის შეტანის შემდეგ საჭიროა დაიგეგმოს
ინდივიდუალური პროგრამები ქცევით რისკებზე, ამისათვის აუცილებელია მოხდეს მიღებული შედეგების
გააზრება-გაცნობიერება. მიღებული ინფორმაცია - სხეულის მასის ინდექსი (სმი)- უჯრა F28, ამ ეტაპზე 10%-იანი
დასაკლები წონა - I4. აქვე იგეგმება მომდევნო ვიზიტის თარიღი წონის 5%-იანი კლების მისაღწევ პერიოდში უჯრა I32 თვეებში (ხელით შესაყვანია თარიღი F32 უჯრაში, შესაძლებელია სერვისის ავტომატიზირება
სპეცპროგრამის ინსტალაციით).

6.

საწყისი შეფასება ქცევით რისკებზე:
თამბაქო - უჯრა A12, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "საჭიროებს პერიოდულ შემოწმებას წელიწადში 1-ჯერ",
"თხოვნა ოჯახის წევრებს და ახლობლებს: სახლში მაინც მოერიდნონ თამბაქოს მოწევას!", "არსებობს მოწევის
დამოუკიდებლად მიტოვების შესაძლებლობა. შემოწმების პერიოდი 6 თვეში 1-ჯერ", "შეიძლება დაჭირდეს
ჩანაცვლებითი მკურნალობა. შემცირდეს მოწევა. მონიტორინგი 3 თვეში 1-ჯერ".
ალკოჰოლი - უჯრა A17, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "ალკოჰოლს მოიხმარს ზომიერად, დასათრობად არ
სვამს, შემოწმების პერიოდი 3 წელიწადში 1-ჯერ", "მოხმარება უსაფრთხო, ჭარბად იღებს იშვიათად, შემოწმების
პერიოდი 1 წელიწადში 1-ჯერ","ალკოჰოლის მოხმარება და ნორმის გადაჭარბება ხშირად, ექთნის მონიტორინგი 6
თვეში 1-ჯერ".
ფიზიკური აქტივობა, დინამიურობა - უჯრა
A22, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "ნორმალურია,
ფიზ/აქტივობა და დინამიურობა უნდა შენარჩუნდეს! დასნებოვნების ზომიერი რისკი","ფიზ/აქტივობა
შეუსაბამოა დინამიურობასთან, განისაზღვროს თვითკონტროლის 12 წუთიანი ტესტისა და 6 კვირიანი
ფიზიკური მომზადების კურსის ჩატარების აუცილებლობა!","დაბალი ფიზ/აქტივობა და დინამიურობა,
შესრულდეს ნორმატივი! დასნებოვნების მაღალი რისკი".
სწორი კვება - უჯრა A27, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "შენარჩუნებულ იქნას კვების რეჟიმი და არსებული
წონა! შემოწმების პერიოდი 2 წელიწადში 1-ჯერ","კვების რეჟიმი არასწორია, კვება არაბალანსირებული. საჭიროა
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ჯანსაღ კვებაზე დაფუძნებული დიეტის შერჩევა","სიმსუქნის დადასტურებული დიაგნოზი სპეციფიკურ დიეტას
და შესაძლოა მედიკამენტოზურ მკურნალობასაც საჭიროებდეს. გამოსაკვლევია უფრო ღრმად, საჭიროა
სპეციალისტის ჩართვა!".
7.

მეტაბოლური სინდრომი - უჯრა F36, შეფასების ვარიანტები: „წარმოქმნის ზომიერი რისკი","წარმოქმნის მაღალი
რისკი","წარმოქმნის ძალიან მაღალი რისკი","დიაგნოზი დადასტურებულია". უჯრა F37, შეფასების ვარიანტები:
"პროცესი შექცევადია","პროცესი შეუქცევადია".

8.

დიაგნოზი - უჯრა C38, შეფასების ვარიანტები: "პრეანორექსია;", "სიგამხდრე;", "ნორმალური წონა;", "ჭარბი
წონა;", "სიმსუქნე - კლასი 1;", "სიმსუქნე - კლასი 2;", "სიმსუქნე - კლასი 3;","სიმსუქნე - კლასი 4;","სიმსუქნე - კლასი
5;". უჯრა E38 -“დისლიპიდემია“, უჯრა G38 - “ინსულინრეზისტენტობა”.

9.

რეკომენდაციები - უჯრა F40, ვარიანტები: ცხოვრების წესის მოდიფიცირება;" "არ საჭიროებს ცხოვრების წესის
ცვლილებას; უჯრა - A41, "ინდივიდუალური დასაკლები დიეტა","80% -იანი კალორიულობის სპეციფიკური
სწორი კვება","ნორმატიული ჯანსაღი კვება“; უჯრა - D41, “დიაბეტისთვის;" , "DASH ადაპტირებული;","DASH
დიეტა;" უჯრა - E41 “ "მეთფორმინის დანიშვნა სასურველია ინდივიდუალური დოზით, 2 თვის
განმავლობაში.","მეთფორმინის დანიშვნა აუცილებელია 500მგ მინიმალური დოზით, 3 თვით და მეტი დროით."
უჯრა - F41, “ანტილიპიდური მედიკამენტირი მკურნალობის საჭიროება პროტოკოლით არ არის
გათვალისწინებული.","ანტილიპიდური მედიკამენტოზური მკურნალობა არ განიხილება პროტოკოლით, რადგან
ის მხოლოდ LDL ცვლილებებს ითვალისწინებს. დანიშვნის საკითხს წყვეტს ოჯახის ექიმი.","ანტილიპიდური
მედიკამენტოზური
მკურნალობა
სასურველია."
"ანტილიპიდური
მედიკამენტოზური
მკურნალობა
აუცილებელია, გაითვალისწინეთ უკუჩვენებები!"; უჯრა - I41, “ასპირინი მცირე დოზებით სასურველია აკონტროლეთ წნევა!”

10. კომბინირებული რისკები: ქცევითი რისკი - უჯრა E47 (%); დაგეგმვა G47 (%); კლება I47 (%). C-V 10წლიანი
ტოტალური რისკი SCORE % უჯრა E43 (%); დაგეგმვა G43 (%); კლება I43 (%). C-V 10 წლიანი რისკი - ფრემინგემი %
: E44 (%); დაგეგმვა G44 (%); კლება I44 (%). ვარიანტები: "დასაგეგმია მკურნალობის რეჟიმი და ინტენსიური
კონსულტაციები.","დასაგეგმია მომავალი ვიზიტი და პრევენცია-მკურნალობის სქემა.","რეკომენდირებულია
ცხოვრების ჯანსაღი წესი, შეასრულეთ ექიმის დანიშნულება!"
თუ პაციენტს არა აქვს თანმხლები შ/დიაბეტი სასურველია ჩატარდეს გამოკვლევა მისი წარმოქმნის რისკზე.
ამისათვის უნდა გაიხსნას ფარი „რისკი“ და უნდა შეივსოს ხელით, მატრიცული ცხრილების გამოყენებით უჯრა L32; შემდეგ კი - უნდა შეივსოს ტესტ - კითხვარის 5 კითხვა უჯრებში AA33 - AA37 მითითებით (0-არა; 1 - დიახ).
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ავტომატურად განისაზღვრება დიაბეტის წარმოქმნის რისკი და შესაბამისი რეკომენდაციები: უჯრა - =რისკი!C47 „დაბალი,უმნიშვნელოდ მომატებულ რისკი. ცხოვრების აქტიური წესი და ჯანსაღი კვებაა რეკომენდირებული“,
„ფიზიკური აქტივობის გაზრდა, ცხოვრებისა და კვების წესების შეცვლა, ჭარბი წონის დაკლება. პერიოდულად
სისხლის გაზომვა შაქარზე - უზმოდ და ჭამის შემდეგ, რათა კონტროლდებოდეს სიტუაცია.“ „მაღალი რისკის
დროს (>20) - სისხლში შაქრის დონის სასწრაფოდ განსაზღვრა უზმოდ/ჭამის შემდეგ, უსიმპტომო შაქრიანი
დიაბეტის თავიდან ასაცილებლად. თუ ორივე მაჩვენებელი ნორმაშია - მაშინაც კი - რეკომენდირებულია
გლუკოზტოლერანტობის ტესტის ჩატარება.“
11. ავტომატურად იგეგმება ინდივიდუალური მონიტორინგის საჭიროება პაციენტის ქცევით რისკებზე - უჯრები:
თამბაქოზე -D48, სწორ კვებაზე - E48, ფიზიკურ აქტივობაზე - F48, ალკოჰოლის მოხმარებაზე - H48, რაც
ავტომატურად გადადის მონიტორინგის ინდივიდუალური გეგმის სააღრიცხვო ფურცელზე - ფარი „form (>2)“-ში
უჯრებზე AH1(T თამბაქოს მოხმარება), AI1(Al ალკოჰოლის მოხმარება), AJ1(F ფიზიკური აქტივობა), AK1(N სწორი
კვება).
12. გამოსაყოფია პაციენტის ინდივიდუალური 10-ნიშნა კოდი, უჯრა F39, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სტატისტიკის
დინამიკის ავტომატიზირებისათვის.
მესამე ეტაპი - ქცევითი რისკების მონიტორინგის ინდივიდუალური დაგეგმვა:
13. ამ ეტაპზე ხდება ინდივიდუალური გეგმების შედგენა ქცევითი რისკების მოდიფიცირებაზე. ალგორითმები
მკაცრადაა განსაზღვრული და ემყარება რისკის ავტომატურ შერჩევას მაშინაც კი - თუ რისკი არ ფიგურირებს
პაციენტის ანამნეზში, მაინც ხდება იმის აღნიშვნა, რომ ინდივიდუალური გეგმის შედგენა საჭირო არ არის. ასეთი
უჯრებია თამბაქოსათვის ფარი „form (>2)“ V15, ალკოჰოლის მოხმარებაზე - V31, ფიზიკურ აქტივობადინამიურობაზე - V38 და სწორ კვებაზე - V46 (ჩამოსაშლელი სერვისი - ასლი ავტომატურად გადადის ამოსაბეჭდ
ფორმაში).
თამბაქო - თუ პაციენტი მწეველია (არ ივსება პასიურ მწეველზე, კოდი 1) აუცილებლად ივსება ფაგერსტრომის
ტესტი ნიკონდამოკიდებულებაზე. ფარი „T”. შესავსებია J6, J11, J15, J19, J24, J28 უჯრები შესაბამისი ქულების
მითითებით, ამის შემდეგ ავტომატურად ისაზღვრება ნიკოტინდამოკიდებულების ხარისხი და რეკომენდაცია
უჯრა ფარი „form (>2)“ AD4 ვარიანტები:"საჭიროა ნიკოტინის ჩანაცვლებითი მკურნალობა. 3 თვეში 1-ჯერ ექთნის
მონიტორინგი.","არსებობს მოწევის დამოუკიდებლად მიტოვების შესაძლებლობა. პერიოდული შემოწმება 6 თვეში
1-ჯერ.","ექვემდებარება პერიოდულ შემოწმებას 1 წელიწადში 1 -ჯერ." ისაზღვრება თამბაქოს მოხმარებაზე თავის
დანებების სურვილი (ვერსიები): a) გამოხატულია; b) არ გააჩნია. უჯრა - AK2.
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რეფერალის საჭიროება (ვერსიები): a) არ არის საჭირო (ფაგერსტრომი = [0;5] b) სასურველია (ფაგერსტრომი = [6;7] c)
საჭიროა (ფაგერსტრომი = [8;10] უჯრა - W14.
თამბაქოს მოხმარებაზე თავის მინებების თარიღზე შეთანხმების მიღწევა (ვერსიები): a) არ დაიგეგმა. b) შეწყდა. c)
გაჭიანურდა. d) დასრულდა. e) მიმდინარეობს ინტენსიური რჩევა-დარიგების პროცესი. f) შეთანხმება შედგა. უჯრა AF15. (ჩამოსაშლელი სერვისი). დასკვნების ვერსიები 1 ციკლის მიმდინარეობის შედეგებზე: a)უარყოფითია, არ
აქვს სურვილი. b) დადებითია, იმყოფება რემისიის ფაზაში, მზადაა მომდევნო საფეხურისათვის. c) უარყოფითია,
თავი ვერ მიანება. d) უმნიშვნელოა, შეამცირა მიღება. e) დადებითია, შეცვალა ქცევა - V15. (ჩამოსაშლელი სერვისი).
მედიკამენტოზური მკურნალობა (ვერსიები): უჯრა - AK11. a) დაინიშნა. b) არ დაინიშნა.
მინიმალური კონტაქტების რაოდენობა პაციენტთან „სინდრომის მოხსნის“ ეტაპებზე:
პრემედიკაცია (2 კვირა) 1X; აბსტინენცია - (2 დღე-ღამე) 1X; ნიკოტინზე მაღალი მოთხოვნილება - (2 კვირა) 1X;
აგზნებადობა-დეპრესია - (4 კვირა) 1X; მადის მომატება (10 კვირა) - 1X .
სულ 5 მინიმალური, დამატებითი კონტაქტი. უჯრა - X10, Z10, AB10, AD10, AF10.
თამბაქო:

არა
თავი მიანება
X, ხანგრძლივობით
2
1 თვე, ამჟამად სურვილი
ბაქოს მოხმარებაზე თავის მინებების შეთანხმებული თარიღი:
არ საჭიროებს ჩანაცვლებით მკურნალობას.
ფაგერსტრომის ტესტი:
ქულა - K=
3
1
მკურნალობა და დამატებითი კონტაქტები პაციენტთან, "სინდრომის მოხსნის" ეტაპებზე

1

1

2

1

კონტა
ქტX

მადა მომატ

1

კონტა
ქტX

აგრეს დეპრ

2

კონტა
ქტX

ნ/მოთ მაღალ

კვირა

კონტა
ქტX

აბსინენცია

დასახელება

პრემედიკაც.

ეტაპები (ათვლა მოწევის მინებებიდან)
კონტა
ქტX

4

1

10

1

დანიშნულების
დინამიკა

12

რიცხვი, თვე
დაინიშნა,
კვირა

ვარენიკლინი (პრეპ)

მოიხსნა
დაინიშნა,
კვირა

კევი, პლასტირი
რეფერალ

შედეგი:

არა

მოიხსნა
ჩამოშლის სერვისი (6 ვერსია)

ციკლი:

16

ჩამოშლის სერვისი (7 ვერსია)

ალკოჰოლი - თუ პაციენტი ჭარბად იღებს ალკოჰოლს, კოდი 2 - აუცილებლად ივსება AUDIT-კითხვარი
ალკოჰოლდამოკიდებულებაზე. ფარი „Al”. შესავსებია H7-H10;H16,H23,H30;H37 უჯრები შესაბამისი ქულების
მითითებით, ამის შემდეგ ავტომატურად ისაზღვრება ალკოჰოლდამოკიდებულების ხარისხი და რეკომენდაცია
უჯრა ფარი „form (>2)“ W18;W19;AD19 ვარიანტები: ალკოჰოლზე ძლიერი დამოკიდებულება, საჭიროა
მედიკამენტოზური და ფსიქოთერაპიული მკურნალობა.","ალკოჰოლზე საშუალო სიმძიმის დამოკიდებულება,
საჭიროა ქცევის კორექცია.","პრაქტიკულად არ მოიხმარს, პერიოდული შემოწმება 3 წელიწადში 1X”. ისაზღვრება
ალკოჰოლის ჭარბ მოხმარებაზე თავის დანებების სურვილი (ვერსიები): a) გამოხატულია; b) არ გააჩნია. უჯრა AG20.
ალკოჰოლი

AUDIT:

2 X, დრო

არდალევის ეპიზოდები

9 თვე.

ალკოჰოლზე უსაფრთხო/დამოკიდ-ება, საჭიროა მხოლოდ ქცევის კორექცია.

0

ალკოჰოლის იშვიათი მოხმარება.

კდ

დასათრობად არ სვამს.

1

ჩამოშლის სერვისი (6 ვერსია) მოხმარებაზე თავის

მინებების/შემცირების თარიღი:
მკურნალობა და დამატებითი კონტაქტები პაციენტთან, "სინდრომის მოხსნის" ეტაპებზე

დასახელება

დროის ერთეული

სმის მინებ.

ეტაპები (ათვლა სმისგან თავის მინებებიდან)

1

კონ
ტაქ
ტX

1

აღკვე
თის
სინდ
რომი
დღე

4-5

კონ
ტაქ
ტX

1

განმტ
კიცება

კონტაქტX

(თვე)

12-18

2

დანიშნულების
დინამიკა

8

რიცხვი, თვე
დაინიშნა,
კვირა

ბენზოდიაზეპინი
(დიაზეპამი, ლორაზე-პამი,
ოქსაზეპამი)

მოიხსნა
დაინიშნა,
კვირა

სხვა (...)
რეფერალი:
შედეგი:

არა

მოიხსნა
ჩამოშლის სერვისი (6 ვერსია)

0

ციკლი:

ჩამოშლის სერვისი (7 ვერსია)

17

0

რეფერალის საჭიროება (ვერსიები): a) არ არის საჭირო, b) სასურველია, c) საჭიროა. უჯრა - W30.
თამბაქოს მოხმარებაზე თავის მინებების თარიღზე შეთანხმების მიღწევა (ვერსიები): a) არ დაიგეგმა. b) შეწყდა. c)
გაჭიანურდა. d) დასრულდა. e) მიმდინარეობს ინტენსიური რჩევა-დარიგების პროცესი. f) შეთანხმება შედგა. უჯრა AF31. (ჩამოსაშლელი სერვისი). დასკვნების ვერსიები 1 ციკლის მიმდინარეობის შედეგებზე: a)უარყოფითია, არ
აქვს სურვილი. b) დადებითია, იმყოფება რემისიის ფაზაში, მზადაა მომდევნო საფეხურისათვის. c) უარყოფითია,
თავი ვერ მიანება. d) უმნიშვნელოა, შეამცირა მიღება. e) დადებითია, შეცვალა ქცევა - V31. (ჩამოსაშლელი სერვისი).
მედიკამენტოზური მკურნალობა (ვერსიები): უჯრა - AK29. ა) დაინიშნა. ბ) არ დაინიშნა.
მინიმალური კონტაქტების რაოდენობა პაციენტთან „სინდრომის მოხსნის“ ეტაპებზე:
მინებება (2 დღ) 1X; აღკვეთის სინდრომი - (4-5 დღე-ღამე) 1X; განმტკიცება (12-18 თვე) 2X უჯრა - X26, Z26, AD26.
ფიზიკური აქტივობა, დინამიურობა - განსაკუთრებულ შემთხვევებში (საზღვრავს პრევენციული მედიცინის
სამსახურის ექიმი - პაციენტის ფიზიკური აქტივობის და დინამიურობის ღრმა გამოკვლევა სპეციფიკური
კითხვარის მეშვეობით იძლევა დღიური ენერგო ხარჯვის დადგენის საშუალებას, საზღვრავს ძირითად ცვლას და
ავტომატურად გამოაქვს სათანადო რეკომენდაციები ფიტნეს ენერგო-ხარჯვაზე ფარი "F”.
ინდივიდუალური გეგმის მეთვალყურეობის ფორმა ფიზიკურ აქტივობაზე:
პაციენტის ფიზიკური აქტიურობისა და დინამიურობის შეფასება (ვერსიები): ფარი "F”.უჯრა A31/A32 “მაღალი
ფიზიკური აქტივობა, მიიღეთ დამატებითი კვების რაციონი.","საშუალო ფიზ/აქტივობა, უნდა შენარჩუნდეს,
დატვირთვა ერთბაშად არ შეწყდეს!","დაბალი ფიზიკური აქტივობა, აუცილებელია კვირაში 4-ჯერ 35 წთ იაროთ
ფეხით." დინამიური - დაავადების დაბალი რისკი; საშუალო დინამიურობა - დაავადების საშუალო რისკი;
ადინამიური - დაავადების მაღალი რისკი. ფარი "F”.უჯრა A34
რეფერალის საჭიროება (ვერსიები): a) არ არის საჭირო [>6] b) სასურველია [3;6] c) აუცილებელია [1;2] „form (>2)“
უჯრა W35.
დანიშნულება - რეკომენდაციები (ვერსიები): a) 6 თვიანი ავტოტრენინგის სქემა საჭირო არ არის. b) 6 თვიანი
ავტოტრენინგის სქემა საჭიროა კონსულტაციის შემდეგ. c) 6 თვიანი ავტოტრენინგის სქემა საჭიროა „form (>2)“ უჯრა
AD35
დასკვნების ვერსიები 1 ციკლის მიმდინარეობის შედეგებზე: a) დაენიშნა 6 კვირიანი ავტოტრენინგი, ასრულებს,
ციკლი გრძელდება. b) დაენიშნა 6 კვირიანი ავტოტრენინგი, შეასრულა, მზადაა შემდგომი ეტაპისათვის.
c)
დაენიშნა 6 კვირიანი ავტოტრენინგი, არ შესრულდა, ციკლი შეწყდა. d) ინდივიდუალური ვარჯიში მეთოდისტის
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ზედამხედველობით, ციკლი გრძელდება.
e) ინდივიდუალური ვარჯიში მეთოდისტის ზედამხედველობით,
ციკლი დასრულდა.
f) ინდივიდუალური ვარჯიში მეთოდისტის ზედამხედველობით, ციკლი შეწყდა ვადაზე
ადრე. g) უარი განაცხადა ვარჯიშზე, ციკლი არ დაიგეგმა. „form (>2)“ უჯრა V38.
მინიმალური კონტაქტების რაოდენობა პაციენტთან „ავტოტრენინგის“ ეტაპებზე:
პირველი ეტაპი (3 კვირა) 1X; მეორე ეტაპი - (3 კვირა) 1X; მესამე ეტაპი (4 კვირა) 1X. უჯრა - Z37, AH37, AD37.
ფ/აქტივ
ობა

k

1

###
##

რეფერალი:
დასახელება
კვირ
შედე
გი:

1385

Bazal

დასკ

1476

fitnes

0

Kსულ

დაბალი ფიზიკური აქტივობა, აუცილებელია
კვირაში 4-ჯერ 35 წთ იაროთ ფეხით.

არ არის საჭირო

1.4

1
4
ადინ(სთ)
7
6

0

6
0

საშ. დინამიური.

საჭიროა

დანართი In2/St1

ეტაპი 1

კონ X

ეტაპი 2

კონ X

ეტაპ 3

კონ X

3

1

3

1

4

1

ჩამოშლის სერვისი (8 ვერსია)

3

შენიშვნა

08,01,14

სწორი კვება - განსაკუთრებულ შემთხვევებში (საზღვრავს პრევენციული მედიცინის სამსახურის ექიმი - პაციენტის
ღრმა გამოკვლევა კვებაზე სპეციფიკური კითხვარის მეშვეობით იძლევა საშუალებას კვების ინდივიდუალურ
გეგმაში გაანგარიშდეს მიღებული და სტანდარტზირებული კალორაჟები, ქიმიური ბალანსირება და სამიზნე
დასაკლები წონა (10% პირველი ციკლი). პაციენტს, სათანადო ახსნა-განმარტების შემდეგ ეძლევა ინდივიდუალური
სწორი კვების სქემა და კალკულაცია დანართის სახით. წონის კლება იგეგმება საშუალოდ 500 გრამზე 1 კვირაში.
განსაზღვრულია 3 (მინიმალური რაოდენობა) დამატებითი კონტაქტი, მეთვალყურეობისა და წახალისების მიზნით.
პაციენტის კვების ენერგო-ღირებულების და ქიმიური ბალანსირების შეფასება (ვერსიები):
ფარი "N”.უჯრა C46/C47 a) კვება კარგადაა ბალანსირებული. b) კვება უსაფრთხოა ჯანმრთელობისათვის. c) კვება
არაბალანსირებულია. d) საკვები მაღალკალორიულია. e) საკვები ნორმოენერგეტიკულია.
f) საკვები
დაბალკალორიულია.
რეფერალის საჭიროება „form (>2)“ უჯრა W43 (ვერსიები): a) არ არის საჭირო. b) სასურველია. c) აუცილებელია.
დანიშნულება - რეკომენდაციები „form (>2)“ უჯრა AD35 (ვერსიები):
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a) დანართი დაბალკალორიულ

ინდივიდუალურ დიეტაზე საჭირო არ არის. b) დანართი დაბალკალორიულ ინდივიდუალურ დიეტაზე საჭიროა
კონსულტაციის შემდეგ. c) დანართი დაბალკალორიულ ინდივიდუალურ დიეტაზე საჭიროა.
დასკვნების ვერსიები 1 ციკლის მიმდინარეობის შედეგებზე: a) დადებითია, დაიკლო 5%-ზე მეტი, ციკლი
გრძელდება. b) კარგია, დაიკლო 10%, გადადის მეორე ეტაპზე, დაიწყო წონის ახალი, 10%-იანი კლების ციკლი. c)
ძალიან კარგია, დაიკლო 10%-ზე მეტი, ციკლი გრძელდება.
e) დადებითია, ასრულებს ინდივიდუალურ
სპეც/დიეტას, დაიკლო 5%-ზე მეტი, ციკლი გრძელდება. f) კარგია, ასრულებს ინდივიდუალურ სპეც/დიეტას,
დაიკლო 10%, ციკლი გრძელდება. g) უმნიშვნელოა, ასრულებს ინდივიდუალურ სპეც/დიეტას, დაიკლო 5%-ზე
ნაკლები, ციკლი გრძელდება. თ) უმნიშვნელოა, ასრულებს ინდივიდუალურ სპეც/დიეტას, დაიკლო 5%-ზე
ნაკლები, ციკლი გრძელდება. h) ინდივიდუალურ სპეციფიკურ დიეტას არ ასრულებს,
ციკლი შეწყდა ვადაზე ადრე. „form (>2)“ უჯრა V46 (ჩამოსაშლელი სერვისი).
მინიმალური კონტაქტების
რაოდენობა პაციენტთან „წონის 10%-იანი კლების მიზან - პროგრამით““ტოტრენინგის“ ეტაპებზე: პირველი ეტაპი
1X; მეორე ეტაპი - 1X; მესამე ეტაპი -1X. უჯრა - Z45, AH45, AD45
კვება:
კდ:

ნორმატ

ამჟამად

1800

დასახე
ლება
თვე

ბალანსირება
კდ:

3
რეფერ/დანიშნ:

2200

კომბ/9;10

1

კგ/3 თვე
8
საკვები მაღალკალორიულია.
1/1,5/3,5

დანართი In1

ეტაპი 1
(კლ<5%)

კონ X

ეტაპი 2
(კლ>5%)

კონ X

3.95

1

-3.75

1

არ არის საჭირო
ეტაპი 3
(კლ=10%)

კონ X

8

1

დაინიშნა კომბინირებული სამკურნალო დიეტა.

შედეგი:

გეგმა:

მედიკამენტი

7

08,01,14

ჩამოშლის სერვისი (12 ვერსია)

მეოთხე ეტაპი - მონაცემების გადანაწილება და დაარქივება

14. ამ ეტაპზე ხდება მონაცემებისა და მისი დამუშავების შედეგების თავმოყრა დასაბეჭდ ფორმაში ფარი „form 1“ A154 – I198 უჯრებ
სამედიცინო ბარათში ჩასაკრავად, ოჯახის ექიმის მიერ შევსებულ „ფლოუ-შიტი“-ს მეორე მხარეს.
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ქცევითი და ფიზიოლოგიური რისკების შეფასების ბარათი № 139
ვიზიტის თარიღი:

13/10/13

ვიზიტი: 1

არტერიული სისხლის წნევა (max/min) mm. Hg
ანთროპომეტრული მონაცემები:

160/80

სიმაღლე (სმ):

სხეულის მასის ინდექსი (სმი) კგ/კვ.მ: 33.3

154

წონა (კგ):

79

წელის გარშემოწერილობა სმ:

106

ფაგერსტრომის ტესტის ქულა:

0

ჯანმრთელობის ქცევითი რისკებისადმი დამოკიდებულება:
თამბაქოს მოხმარება - შეფასების ქულა:

0

ნიკოტინზე სუსტი/არ გააჩნია დამოკიდებულება, ექთნისგან პერიოდული შემოწმება 1X/1წ.
თავის მინებების სურვილი მავნე ჩვევაზე:
ინდივიდ-ური გეგმა/შედეგი:
რეფერალი ამ ეტაპზე:

არ გააჩნია.

0

თარიღი:

არ არის საჭირო.
ეტაპი (კვირა):

სპეციფიკური მკურნალობა (მედიკამენტოზური, სხვა):
ალკოჰოლის მოხმარება - შეფასების ქულა:

0

18

0

MINკონტაქტის რ-ბა

5

არ დაინიშნა.
პერიოდი (კვირა)

0

AUDIT ტესტის ქულა:

0

პრაქტიკულად არ მოიხმარს, პერიოდული შემოწმება 3 წელიწადში 1X.
ინდივიდუალური გეგმა:
რეფერალი ამ ეტაპზე:

0

თარიღი:

არ არის საჭირო.
ეტაპი (კვირა):

ფიზიკური აქტივობა, დინამიურობა:

25

0

MINკონტაქტის რ-ბა

ადინამია(სთ)
6

4

საშ/ დინამ.

ფიზიკური აქტივობა შეუსაბამოა დინამიურობასთან, განისაზღვროს თვითკონტროლის 12 წუთიანი ტესტისა და 6 კვირი
აუცილებლობა!
რეფერალი ამ ეტაპზე:

არ არის საჭირო
ეტაპი (კვირა):

ფიზაქტივობის ადაპტირების ინდივიდ-ური 6 კვირიანი გეგმით მუშაობა
21

10

MINკონტაქტის რ-ბა
არ არის საჭირო

3

დაენიშნა 35 წუთიანი ნორმატული სიარული კვირაში 5-ჯერ.

თარიღი: 08,01,14

სწორი, ჯანსაღი კვება - შეფასების ქულა:

ამ ეტაპზე დასაკლები წონა(კგ):

1

8

კვების რეჟიმი არასწორია, კვება არაბალანსირებული. საჭიროა ჯანსაღ კვებაზე დაფუძნებული დიეტის შერჩევა.
20
რეფერალი-დანიშნულება:

კომბ/9;10

ეტაპი (კვირა):

16

MINკონტაქტის რ-ბა

ქცევითი და ფიზიოლოგიური რისკების შეფასების შედეგები:
მეტაბოლური სინდრომი:
დიაგნოზი:

ძ/მაღალი რისკი

პროცესი შეუქცევადია

სიმსუქნე - კლ
დისლიპიდემია;
1;

C-V რისკების მართვის პროტოკოლით გათვალისწინებული რეკომენდაციები:
ინდივიდუალური კოდი:

ცხოვრების წესის მოდიფიცირება;

651001133.3

სპეციფიკური კვება ნორმატიული ენერგომოხმარების 80%-კკალ
კალორაჟით; დიაბეტიანისათვის.
მეთფორმინის დანიშვნა სასურველია ინდივიდუალური დოზით, 2 თვის განმავლობაში.
ანტილიპიდური მედიკამენტოზური მკურნალობა აუცილებელია, გაითვალისწინეთ უკუჩვენებები!
ასპირინი მცირე დოზებით სასურველია - აკონტროლეთ წნევა!

08,01,14
მომდევნო ვიზიტი: 1.8 თვეში
თარიღი:
კომბინირებული რისკების შეფასება: ქცევითი რისკი 10,7%
C-V 10 წლიანი რისკი -

ფრემინგემი 28 %;

მიზანი 20 %;

კლება 129 %-ით.

დასაგეგმია მკურნალობის რეჟიმი და ინტენსიური კონსულტაციები.
ხელის მოწერა:
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15. ავტომატურად გადადის მთელი ინფორმაცია ფარი „form 1“ AA55-EM55 უჯრებს
შორისაც, ოღონდ ჰორიზონტალურად და ასლის დამახსოვრების შემდეგ ინფორმაციის ასლი Paste Speciale რეჟიმით გადადის ფარზე „მთავარი ბაზა“ მომდევნო თავისუფალ ჰორიზონტალზე.
ინფორმაცია საკმაოდ დიდია (117 ჰორიზონტალური
უჯრა) და ხელით შედის პაციენტის მისამართი, ხოლო
ჩამოსაშლელი სერვისი აქვთ ექთანს, ოპერატორს და დიაბეტიანების დანიშნულებას.
16. არქივდება ფორმა1 და ინდივიდუალური მონიტორინგის გეგმის ფორმა და ასლი Paste Speciale რეჟიმით გადადის
არქივის ახალ ფაილში.
მეხუთე ეტაპი - ინფორმაციის გადანაწილება განმეორებითი ვიზიტების დროს:
17. განმეორებითი ვიზიტების დროს იგივე წესით ივსება ფორმა 1, ფარი „form 1“ და ასლი „form 1“ AA55-EM55
უჯრებიდან გადადის ფარზე „მთავარი ბაზა“, Paste Speciale გამოყენებით. მანამდე მთავარ ბაზაზე იძებნება
პაციენტის პირველი/ან მომდევნო, უკვე ერთად თავმოყრილი ვიზიტები და მის/მათ ქვევით Insert - ით
გამონთავისუფლებულ ჰორიზონტალზე ასლირდება ახალი განმეორებითი ვიზიტი, ან ვიზიტები
18. პაციენტის ყველა ვიზიტების სრული ასლი კი - ასლირდება ფარი „form (>2)“ უჯრაში AP7, საიდანაც ინფორმაცია
ნაწილდება ფორმა 2-ში, იგივე ფარზე A1-S48 უჯრებს შორის მოთავსებულ სივრცეში, სადაც G, H, I, J ვერტიკალები
მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე ვიზიტებს შეესაბამება. მინიმუმ 5 თანმიმდევრული ინფორმაცია იძლევა
მათემატიკურად, მაღალი დამაჯერებლობით განისაზღვროს დაგეგმილი ინდივიდუალური მონიტორინგის
შეფასება, ან მიმდინარეობის პროგნოზის დადებითი, თუ უარყოფითი განვითარების ტენდენცია. შესაძლებელი
გახდება შედარებით ობიექტურად დადგინდეს ციკლის გაგრძელების საჭიროების ხარისხი.
19. პაციენტის ყოველ ვიზიტზე მინიჭებული ინდივიდუალური კოდის (41-ე ჰორიზონტალი) ცვლილებები კარგი
ინდიკატორია სტატისტიკური დინამიკის შესაფასებლად.
20. ყველა ვიზიტზე გაკეთდება მდგომარეობის დინამიკური შესწავლა და სტატანალიზი, რაც გულისხმობს იმას, რომ
ყველა ბოლო ვიზიტზე შევსებული ფორმა
სრულყოფილი დოკუმენტია სტატისტიკური/ანალიტიკური
მიზნებისათვის და მისი გამოყენებით გამარტიევდება ნებისმიერი ინდივიდუალური და ფოკუს-ჯგუფის სრული,
ან შერჩევითი აუდიტის ჩატარება.

23

კომპიუტერული პროგრამა „BACC 3V.PQOD მოდელის“ გამოყენების ინსტრუქცია
პროგრამის არსებული მოდელი მოქმედი პროექტის ფარგლებში ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების
(ფქოდ) რისკების განსაზღვრის, პროცესის მიმდინარეობის კლინიკურ-ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შეფასებისა და
მკურნალობის ძირითადი სტრატეგიის ავტომატიზირებული შერჩევის საშუალებას იძლევა. კომპიუტერული პროგრამა
შექმნილია BACC -ის ავტომატიზირებული სისტემის ბაზაზე. კომპიუტერული პროგრამა განხორციელებულია Excel 2007
წლის საოფისე პროგრამაში. გამოყენებულია მხოლოდ ერთი ფაილი 6 ”ფარით” არქივის ჩათვლით და არ საჭიროებს
მაკროსომული სისტემის გამოყენებას. ეს ფარებია „ნორმატივი“, „ტესტები“, „ფორმა 1“, „ფორმა 2“, „ძირითადი ბაზა“ და
„არქივი“.
ფარი „ნორმატივი“ მოიცავს სპირომეტრიის მონაცემების ნორმატიულ ცხრილებს და მისი გამოყენებით ფილტვების
ვენტილაციის შეფასების სტანდარტების ინტერპრეტაციებს; სხვადასხვა ფუნქციური ტესტირებების კითხვარებს; სიმძიმის
შეფასების ინდექსაციისა და კლასიფიკაციის მეთოდებს; მედიკამენტოზური მკურნალობის ძირითად სტრატეგიებს
შესაბამისი მტკიცებულებებით.
ფარი „ტესტები“ პროგრამის მოქმედი ნაწილია, სადაც წარმოებს ფუნქციონალური ტესტების ავტომატიზირებული
დამუშავება შესაბამისი კითხვარების ქულების დაჯამებითა და ინტერპრეტირებით. ეს ტესტებია: ა) ტესტი
სუნთქვის უკმარისობის შესაფასებლად;

ბ) ფქოდ-ის სტატუსის დახასიათება.

ბრონქოობსტრუქციის სიმძიმის ხარისხი FEV1

mMRC

ფქოდ-ის შეფასების ტესტი (CAT);

გ)

(Forced Expiratory Volume in one second - ფორსირებული ამოსუნთქვის

მოცულობა 1 წამში)-ის მოსალოდნელი მნიშვნელობიდან; დ) ფაგერსტრომის ტესტი ნიკოტინ-დამოკიდებულების ხარისხის
დასადგენად;

ე) პაციენტის ჯანმრთელობის კითხვარი Patient Health Questionnaire PHQ 9 ფსიქო-სოციალური რისკის

დასადგენად.
ფარი

„ფორმა

1“-

ფარი „ფორმა 2“- შედის

შედის

და

ავტომატურად

მუშავდება

ძირითადი

საბაზისო

მონაცემები.

და ავტომატურად მუშავდება განმეორებითი ვიზიტების ძირითადი საბაზისო მონაცემები.

ფარი „ძირითადი ბაზა“- თავს იყრის ყველა საბაზისო მონაცემი
ფარი „არქივი“ - ხდება საწყის მონაცემთა დაარქივება.
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ავტომატური სტატისტიკური დამუშავებისათვის.

პირველი ეტაპი - ანკეტური, ანამნეზური და ძირითადი რისკ-მონაცემების შეტანა
საწყისი ინფორმაცია შედის ფარ ”ფორმა 1”-ში და იქედან ნაწილდება სხვა ფარებზე - საჭიროების მიხედვით. ექიმზე გაიცემმა
სპეციალური ინფორმაცია, რომელიც იბეჭდება მის მიერვე შევსებულ „ფლოუ-შიტ“-ს მეორე მხარეზე და იკვრება სამედიცინო
ბარათში, ხოლო პიროვნებაზე, საჭიროების შემთხვევაში (ისაზღვრება ავტომატურად) გაიცემა სელექტორული ინფორმაცია
დანართების სახით
პროგრამის ფარის “ფორმა 1” გახსნის შემდეგ იწყება ინფორმაციის შეტანა შესაბამის მწვანედ შეფერილ უჯრებში.
1.

ანკეტური და ანთროპომეტრული მონაცემები: F1 რიგითი და H1 - ვიზიტის ნომრები; C2 პაციენტის გვარი E2 - სახელი,
G2 - ასაკი და I2 - სქესი (1 - ქალი, 2 - კაცი); C3 სიმაღლე და და E3 - წონა კილოგრამებში; I3 - გამწვავებების რაოდენობა
წელიწადში; პაციენტის პირადობის ნომერი - B48, ბინის ტელეფონი - D48, მობილურის ნომერი - F48 და ოჯახის ექიმის
გვარი (ჩამოსაშლელი სერვისი) - H48 (ანალოგიურია. იხ. გვ.14)

2.

ქცევითი რისკები F ვერტიკალში (მწვანედ შეფერილი უჯრები) BACC მითითებული გრადაციის კოდების მიხედვით
შედის ინფორმაცია F5- თამბაქოსა და F7 - ალკოჰოლის მოხმარებზე და პარალელურად იგეგმება ქცევის გამოსწორების
სიდიდეც G5 და G7 მწვანე უჯრებში; F9 - ფიზიკური აქტივობა- დინამია, F12 - სწორ კვებასთან დამოკიდებულება,
პარალელურად იგეგმება ქცევის გამოსწორების სიდიდეც G9 და G12 მწვანე უჯრებში; F15 - ავტომატურად გადმოდის
ინფორმაცია ფარ „ტესტები“-დან ფსიქო-სოციალურ რისკზე, კერძოდ

D პიროვნულობაზე და მის ხარისხზე.

(ანალოგიურია. იხ. გვ.15)
3.

ფიზიკალური და ინსტრუმენტალური (სპირომეტრია) მონაცემების შეტანა:
არტერიული მაქსიმალური - F18 და მინიმალური - F19 წნევის მაჩვენებლები; გულისცემისა და სუნთქვის სიხშირე F20; F21 (პარალელურად იგეგმება მაჩვენებლების სამიზნე სიდიდე საწყის ეტაპზე G18, G19, G20, G21 გამწვანებულ
უჯრებში და საბოლოო მაჩვენებლების H18, H19, H20, H21 უჯრებში შეყვანით). FVC - ფორსირებული სასიცოცხლო
ტევადობა - F23, FEV1 - ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობა 1 წმ - F24, ტიფნოს ინდექსი - F25 (პარალელურად
იგეგმება მაჩვენებლების სამიზნე სიდიდე საწყის ეტაპზე G23, G24, G25 გამწვანებულ უჯრებში და საბოლოო
მაჩვენებლების H23, H24, H25 უჯრებში შეყვანით).
პირველ ეტაპზე მონაცემებით ივსება max 31 უჯრა.
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კითხვარი PHQ 9

5. ფსიქო-სოციალური

0

დეპრესიის ხარისხი - საშუალო, სფეციფიკური დანიშნულება შეათანხმეთ სპეციალისტთან.
6. სისხლის წნევა

MAX

N = 120 mmHg

170

130

7. სისხლის წნევა

MIN

N = 80 mmHg

90

80

8. გულის რითმი

P′

70-80
18-22

90

70

26

20

9. სუნთქვის სიხშირე R′

9. სპირომეტრია
FVC ფორსირებული სასიცოცხლო ტევადობა

83

FEV1 ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობა 1 წმ

25

FEV1/FVC

ტიფნოს ინდექსი

≤ 130
≤ 80

70-80
18-22

11

0.30

მეორე ეტაპი - პირველადი მონაცემების გაცნობა-დამუშავება
4.

ავტომატურად მიღებული ინფორმაციის გაცნობა: საწყისი 31 მონაცემის შეტანის შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში
დაიგეგმება ინდივიდუალური პროგრამები ქცევით რისკებზე (უპირატესად თამბაქო და ალკოჰოლი - იხ. კარდიოვასკულარული რისკების შეფასების მოდელი BACC-ის მიხედვით), ამ ეტაპზე ავტომატურად მიღებული ინფორმაციაა სხეულის მასის ინდექსი (სმი)- უჯრა G3

5.

საწყისი შეფასება ქცევით რისკებზე:
თამბაქო - უჯრა A6, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "საჭიროებს პერიოდულ შემოწმებას წელიწადში 1-ჯერ",
"თხოვნა ოჯახის წევრებს და ახლობლებს: სახლში მაინც მოერიდნონ თამბაქოს მოწევას!", "არსებობს მოწევის
დამოუკიდებლად მიტოვების შესაძლებლობა. შემოწმების პერიოდი 6 თვეში 1-ჯერ",
"შეიძლება დაჭირდეს
ჩანაცვლებითი მკურნალობა. შემცირდეს მოწევა. მონიტორინგი 3 თვეში 1-ჯერ". (ანალოგიურია. იხ. გვ.8)
ალკოჰოლი - უჯრა A8, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "ალკოჰოლს მოიხმარს ზომიერად, დასათრობად არ სვამს,
შემოწმების პერიოდი 3 წელიწადში 1-ჯერ", "მოხმარება უსაფრთხო, ჭარბად იღებს იშვიათად, შემოწმების პერიოდი 1
წელიწადში 1-ჯერ","ალკოჰოლის მოხმარება და ნორმის გადაჭარბება ხშირად, ექთნის მონიტორინგი 6 თვეში 1-ჯერ".
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(ანალოგიურია. იხ. გვ.8)
ფიზიკური აქტივობა, დინამიურობა - უჯრა A10, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "ნორმალურია, ფიზ/აქტივობა და
დინამიურობა უნდა შენარჩუნდეს! დასნებოვნების ზომიერი რისკი","ფიზ/აქტივობა შეუსაბამოა დინამიურობასთან,
განისაზღვროს თვითკონტროლის 12 წუთიანი ტესტისა და 6 კვირიანი ფიზიკური მომზადების კურსის ჩატარების
აუცილებლობა!","დაბალი ფიზ/აქტივობა და დინამიურობა, შესრულდეს ნორმატივი! დასნებოვნების მაღალი რისკი".
სწორი კვება - უჯრა A13, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "შენარჩუნებულ იქნას კვების რეჟიმი და არსებული წონა!
შემოწმების პერიოდი 2 წელიწადში 1-ჯერ","კვების რეჟიმი არასწორია, კვება არაბალანსირებული. საჭიროა ჯანსაღ
კვებაზე დაფუძნებული დიეტის შერჩევა","სიმსუქნის დადასტურებული დიაგნოზი სპეციფიკურ დიეტას და შესაძლოა
მედიკამენტოზურ მკურნალობასაც საჭიროებდეს. გამოსაკვლევია უფრო ღრმად, საჭიროა სპეციალისტის ჩართვა!".
ფსიქო-სოციალური - პაციენტის ჯანმრთელობის კითხვარი Patient Health Questionnaire (D პიროვნულობის ხარისხის
შეფასება - კითხვარი PHQ 9) - უჯრა K39 (ფარი „ტესტები“) გადმოდის უჯრა - A16 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების
ვარიანტები: "D - პიროვნება, დეპრესიის სიმპტომები მინიმალურია.", "D - პიროვნება, დეპრესიის სიმპტომები
მსუბუქია, მიიღეთ მხედველობაში მკურნალობისას.",,"დეპრესიის ხარისხი - საშუალო, სფეციფიკური დანიშნულება
შეათანხმეთ

სპეციალისტთან.","დეპრესიის

ხარისხი

-

საშუალოდ

მწვავე,

ანტიდეპრესანტების

გამოყენება

სპეციალისტის დანიშნულებით.", "დეპრესიის ხარისხი - მწვავე, ექვემდებარება რეფერალს!“
6.

ტესტირებები - წარმოებს ფარზე „ტესტები“ იმ აუცილებელ პარამეტრებზე, რომლებიც საჭიროა ფქოდ-ის
მიმდინარეობის, სიმძიმის კლასიფიკაციისა და კომბინირებული ხარისხის დასადგენად:
a) ტესტი mMRC სუნთქვის უკმარისობის შესაფასებლად - უჯრა I3 (ფარი „ტესტები“) გადმოდის - უჯრა I27 (ფარი
„ფორმა 1“). შეფასების ვარიანტები: „ჰაერის უკმარისობა ვითარდება მხოლოდ ძლიერი ფიზიკური დატვირთვის
ფონზე.","ჰაერის უკმარისობა იწყება კიბეებზე სწრაფი ტემპით ასვლის, ან მცირე აღმართის ავლის
შემდეგ.","იმავე ასაკის ადამიანებთან შედარებით უფრო ნელა ადის სიმაღლეზე ჰაერის უკმარისობის გამო, ან
ჩერდება შესვენების მიზნით - ჩვეულებრივ ტემპში 15 წუთის მანძილზე სიარულის შემდეგ.","ჩერდება
სუნთქვის უკმარისობის გამო 100 მეტრის გავლის შემდეგ, ან კიბეებზე ასვლისას რამდენიმე წუთში.","ჰაერის
უკმარისობა ხელს უშლის სახლიდან გასვლაში, ან ჰაერის უკმარისობა ეწყება გახდა–ჩაცმის დროს."
b) ფქოდ-ის სტატუსის დახასიათება. ფქოდ-ის შეფასების ტესტი (CAT) - უჯრა A26 (ფარი „ტესტები“) გადმოდის უჯრა A32 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების ვარიანტები: "ფქოდ-ის გავლენა ჯანმრთელობაზე - დაბალია.","ფქოდ-ის
გავლენა ჯანმრთელობაზე - საშუალო ხარისხისაა.","ფქოდ-ის გავლენა ჯანმრთელობაზე - მძიმე ხარისხისაა."
27

ფქოდ-ის სტატუსის დახასიათება. ფქოდ-ის შეფასების ტესტი (CAT)
0
1

1

2

არასდროს ვახველებ
საერთოდ არ მაქვს ნახველი
გულმკერდის შებოჭილობას
საერთოდ ვერ გრძნობს

3

0-5
0-5
0-5

აღმართზე, ან კიბის ერთ
სართულზე ასვლისას - არა

სახლში საქმიანობისას

0-5
0-5

საკმაოდ ენერგიულია

ფილტვები სავსეა ნახველით
გულმკერდის ძლიერ
შებოჭილობას გრძნობს

1
0
1

სართულზე ასვლისას - აქვს

5

ძლიერ შეზღუდულია
სახლში საქმიანობისას

3

უშიშრად ვერ გადის

0-5

გადის გარეთ
ღამით კარგად ძინავს

მუდმივად ვახველებ

ქულა

ძლიერი სუნთქ/უკმარისობა

მიუხედავად ფილტვების
დაავადებისა, უპრობლემოდ

5

აღმართზე, ან კიბის ერთ

აქვს სუნთქვის უკმარისობა
არ არის შეზღუდული

4

გარედ, ფილტვების

4

დაავადების გამო

0-5
0-5

ღამით მშვიდად არ ძინავს
საერთოდ არა აქვს ენერგია

5
3

22

შეფასება

ფქოდ-ის გავლენა ჯანმრთელობაზე - მძიმე ხარისხისაა.
0-10
11-20
>=21

c) ბრონქოობსტრუქციის სიმძიმის ხარისხი FEV1 (Forced Expiratory Volume in one second - ფორსირებული
ამოსუნთქვის მოცულობა 1 წამში)-ის მოსალოდნელი მნიშვნელობიდან - უჯრა I35 (ფარი „ტესტები“) და - უჯრა
E33 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების ვარიანტები: "საჭიროა სპირომეტრული გამოკვლევა.", "მსუბუქია.",
"ზომიერია.", "საშუალოა.", "მძიმეა.", "უკიდურესად მძიმეა."
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ბრონქოობსტრუქციის სიმძიმის ხარისხი
სიმძიმის ხარისხი
FEV1-ის % მოსალოდნელი მნიშვნელობიდან
მსუბუქი
ზომიერი
საშუალო
მძიმე
უკიდურესად მძიმე

>70
60-69
50-59
35-49
<35
25

FEV1-ის % მოსალოდნელი მნიშვნელობიდან:

d) ფაგერსტრომის ტესტი ნიკოტინ-დამოკიდებულების ხარისხის დასადგენად -უჯრა I75 (ფარი „ტესტები“)
გადმოდის - უჯრა A39 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების ვარიანტები: "საჭიროა ნიკოტინის ჩანაცვლებითი
მკურნალობა. 3 თვეში 1-ჯერ ექთნის მონიტორინგი.","მოწევის დამოუკიდებლად მიტოვების შესაძლებლობა.
პერიოდული შემოწმება 6 თვეში 1-ჯერ.","ექვემდებარება პერიოდულ შემოწმებას 1 წელიწადში 1 -ჯერ.“
7.

პაციენტის კომბინირებული შეფასება - უჯრა A36 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების ვარიანტები:

"მონაცემები

შეუთავსებელია კლასიფიკაციასთან, გადაამოწმეთ თავიდან!", "A ჯგუფი - დაბალი რისკი, ნაკლები სიმპტომები,
გამწვავებები იშვიათად, ფიზიკური შეზღუდვა-მსუბუქი, ჰაერის უკმარისობა ძლიერი დატვირთვისას.", " B ჯგუფი დაბალი რისკი, მეტი სიმპტომები,

გამწვავებები იშვიათად, ფიზიკური შეზღუდვა-საშუალო, ჰაერის უკმარისობა

საშუალო და მსუბუქი დატვირთვისას.", "C ჯგუფი - მაღალი რისკი, ნაკლები სიმპტომები, გამწვავებები ხშირად,
ფიზიკური შეზღუდვა-მსუბუქი, ჰაერის უკმარისობა ძლიერი დატვირთვისას.", "D ჯგუფი - მაღალი რისკი, მეტი
სიმპტომები,

გამწვავებები ხშირად, ფიზიკური შეზღუდვა-საგრძნობი, ჰაერის უკმარისობა

მსუბუქი ყოფითი

დატვირთვისას“.
8.

ფქოდი-ის მკურნალობა კომბინირებული შეფასებით, პირველი რიგის - უჯრა A41 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების
ვარიანტები: "მონაცემები შეუთავსებელია სტანდარტთან.", "(ICS+LABA) და/ან LAMA", "(ICS+LABA) ან LAMA", "LAMA ან
LABA", "SAMA ან SABA საჭიროებისას." (ითვალისწინებს 2013 წლის მტკიცებულებებს.

9.

ფქოდი-ის მკურნალობა კომბინირებული შეფასებით, მეორე რიგის - უჯრა A43 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების
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ვარიანტები: "მონაცემები შეუთავსებელია სტანდარტთან.", "(ICS+LABA) და LAMA ან (ICS+LABA) და PDE4-ინჰ. ან (ICS+LABA)
ან (LABA და PDE4-ინჰ.)", "LABA და LAMA", " LAMA, ან LABA", "LAMA ან LABA ან SABA და SAMA". (ითვალისწინებს 2013
წლის მტკიცებულებებს).
10.

რეკომენდაცია ჰოსპიტალიზაციაზე - უჯრა A46 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების ვარიანტები: "მონაცემები შეუთავსებელია
კლასიფიკაციასთან, გადაამოწმეთ თავიდან!", "აუხსენით და ურჩიეთ რისკის ფაქტორების შემცირების აუცილებლობის
შესახებ.", "რისკის ფაქტორების შემცირებაზე

შედგეს ინდივიდუალური გეგმა.", "განიხილეთ სპეციალისტთან

სპეციფიკური კონსულტაციის, ან პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის საკითხი.", "დროულად გადაწყვიტეთ პაციენტის
ჰოსპიტალიზაციის საკითხი.“
მესამე ეტაპი - მონაცემების გადანაწილება და დაარქივება – ამ ეტაპზე ხდება მონაცემებისა და მისი დამუშავების შედეგების
ამობეჭდვა პაციენტის სამედიცინო ბარათში ჩასაკრავად, ოჯახის ექიმის მიერ შევსებულ „ფლოუ-შიტი“-ს მეორე მხარეს ფარი
„ფორმა 1“ A1 – I48 უჯრებს შორის.
შენიშვნა: პარალელურად გადადის იგივე ინფორმაცია ფარი „ფორმა 1“ A99 – I147 უჯრებს შორის სივრცეში იმ განსხვავებით,
რომ მეორე ვარიანტს არ აქვს სპირომეტრული გამოკვლევის მონაცემები და რეკომენდაციებს უფრო მეტად საორიენტაციო
მნიშვნელობა ენიჭებათ.

11.

ავტომატურად გადადის მთელი ინფორმაცია ფარი „ფორმა 1“ -დან ასლირების გზით,ოღონდ ჰორიზონტალურად და
დამახსოვრების შემდეგ ინფორმაციის ასლი Paste Speciale რეჟიმით გადადის ფარზე „მთავარი ბაზა“-ში.

მეოთხე ეტაპი - ინფორმაციის გადანაწილება განმეორებითი ვიზიტების დროს
12.

განმეორებითი ვიზიტების დროს იგივე წესით ივსება ფორმა 1, ფარი „ფორმა 1“ და ასლი „ფორმა 1“ - ის უჯრებიდან
AA51; CV57-დან გადადის ფარზე „მთავარი ბაზა“,

Paste Speciale გამოყენებით. მანამდე მთავარ ბაზაზე იძებნება

პაციენტის პირველი/ან მომდევნო, უკვე ერთად თავმოყრილი ვიზიტები და მის/მათ ქვევით Insert - ით
გამონთავისუფლებულ ჰორიზონტალზე ასლირდება ახალი განმეორებითი ვიზიტი, ან ვიზიტები.
პაციენტის ყველა ვიზიტების სრული ასლი კი - ასლირდება ფარი „ფორმა 2“-ში, საიდანაც ინფორმაცია ნაწილდება
შესაბამის ფორმაში, იგივე ფარზე, AP1; DC17 უჯრებში. ყველა ვიზიტზე კეთდება მდგომარეობის სტატანალიზი.
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კომპიუტერული პროგრამა „BACC 2V.BRA მოდელის“ გამოყენების ინსტრუქცია
პროგრამის არსებული მოდელი მოქმედი პროექტის ფარგლებში ბრონქული ასთმის (ბრა) რისკების განსაზღვრის, პროცესის
მიმდინარეობის კლინიკურ-ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შეფასებისა და მკურნალობის ძირითადი სტრატეგიის
ავტომატიზირებული შერჩევის საშუალებას იძლევა. კომპიუტერული პროგრამა შექმნილია BACC -ის ავტომატიზირებული
სისტემის ბაზაზე. კომპიუტერული პროგრამა განხორციელებულია Excel 2007 წლის საოფისე პროგრამაში. გამოყენებულია
მხოლოდ ერთი ფაილი 7 ”ფარით” არქივის ჩათვლით და არ საჭიროებს მაკროსომული სისტემის გამოყენებას. ეს ფარებია
„ნორმატივი“, „ტესტები“, „დანართები“, „ფორმა 1“, „ფორმა 2“, „ძირითადი ბაზა“ და „არქივი“.
ფარი „ნორმატივი“ მოიცავს ბრონქული ასთმის კლასიფიკაციის, კონტროლის დონის განსაზღვრის სხვადასხვა ფუნქციური
ტესტირებების

კითხვარებს;

მიმდინარეობის

სიმძიმის შეფასების

ინდექსაციისა

და

კლასიფიკაციის

მეთოდებს;

რეგისტრირებულ მედიკამენტთა ჩამონათვალს და მკურნალობის ძირითად სტრატეგიებს შესაბამისი მტკიცებულებებით.
ფარი „ტესტები“ პროგრამის მოქმედი ნაწილია, სადაც წარმოებს ფუნქციონალური ტესტების ავტომატიზირებული
დამუშავება შესაბამისი კითხვარების ქულების დაჯამებითა და ინტერპრეტირებით. ეს ტესტებია: ა) ტესტი 2 - ასთმის
კონტროლის დონეები;

ბ) ტესტი 3 - არანამკურნალევი ბრონქული ასთმის კლასიფიკაცია; გ) ტესტი 4 - ბრონქული ასთმის

მედიკამენტოზური მკურნალობის საფეხურები; დ) ფაგერსტრომის ტესტი ნიკოტინ-დამოკიდებულების ხარისხის
დასადგენად;

ე) ძირითადი, ალტერნატიული და დამატებითი მედიკამენტოზური მკურნალობის სისტემატიზაციის

ცხრილი; ვ) ტესტი 1,1 და 1,2 - ასთმის კონტროლის ტესტი 12 წლისა და უფრო დაბალი ასაკის ბავშვებისათვის NIH –
2007წელი.
ფარი

„ფორმა

1“-

ფარი „ფორმა 2“- შედის

შედის

და

ავტომატურად

მუშავდება

ძირითადი

საბაზისო

მონაცემები.

და ავტომატურად მუშავდება განმეორებითი ვიზიტების ძირითადი საბაზისო მონაცემები.

ფარი „ძირითადი ბაზა“- თავს იყრის ყველა საბაზისო მონაცემი
ფარი „არქივი“ - ხდება საწყის მონაცემთა დაარქივება.
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ავტომატური სტატისტიკური დამუშავებისათვის.

პირველი ეტაპი - ანკეტური, ანამნეზური და ძირითადი რისკ-მონაცემების შეტანა
საწყისი ინფორმაცია შედის ფარ ”ფორმა 1”-ში და იქედან ნაწილდება სხვა ფარებზე - საჭიროების მიხედვით. ექიმზე გაიცემა
სპეციალური ინფორმაცია, რომელიც იბეჭდება მის მიერვე შევსებულ „ფლოუ-შიტ“-ს მეორე მხარეზე და იკვრება სამედიცინო
ბარათში, ხოლო პიროვნებაზე, საჭიროების შემთხვევაში (ისაზღვრება ავტომატურად) გაიცემა სელექტორული ინფორმაცია
დანართების სახით
პროგრამის ფარის “ფორმა 1” გახსნის შემდეგ იწყება ინფორმაციის შეტანა შესაბამის მწვანედ შეფერილ უჯრებში.
13.

ანკეტური და ანთროპომეტრული მონაცემები: F1 რიგითი და H2 - ვიზიტის ნომრები; C3 პაციენტის გვარი E3 - სახელი,
G3 - ასაკი და I3 - სქესი (1 - ქალი, 2 - კაცი); C4 სიმაღლე და და E4 - წონა კილოგრამებში; I4 - გამწვავებების რაოდენობა
წელიწადში; პაციენტის პირადობის ნომერი - B50, ბინის ტელეფონი - D50, მობილურის ნომერი - F450 და ოჯახის ექიმის
გვარი (ჩამოსაშლელი სერვისი) – H50

14.

ქცევითი რისკები F ვერტიკალში (მწვანედ შეფერილი უჯრები) BACC მითითებული გრადაციის კოდების მიხედვით შედის
ინფორმაცია F6- თამბაქოსა და F8 - ალკოჰოლის მოხმარებზე და პარალელურად იგეგმება ქცევის გამოსწორების სიდიდეც
G6 და G8 მწვანე უჯრებში; F10 - ფიზიკური აქტივობა- დინამია, F13 - სწორ კვებასთან დამოკიდებულება, პარალელურად
იგეგმება ქცევის გამოსწორების სიდიდეც G10 და G13 მწვანე უჯრებში; F16 - ავტომატურად გადმოდის ინფორმაცია
დამატებითი ტესტიდან იგივე ფარის უჯრა N36 - დან.

15.

ფიზიკალური და ინსტრუმენტალური (სპირომეტრია) მონაცემების შეტანა:
არტერიული მაქსიმალური - F18 და მინიმალური - F19 წნევის მაჩვენებლები; გულისცემისა და სუნთქვის სიხშირე - F20;
F21 (პარალელურად იგეგმება მაჩვენებლების სამიზნე სიდიდე საწყის ეტაპზე G18, G19, G20, G21 გამწვანებულ უჯრებში
და საბოლოო მაჩვენებლების H18, H19, H20, H21 უჯრებში შეყვანით). FEV1 - ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობა 1
წმ - F22, PEF პიკ-ფლოუს მაჩვენებელი - F23 (პარალელურად იგეგმება მაჩვენებლების სამიზნე სიდიდე საწყის ეტაპზე G22,
G23 გამწვანებულ უჯრებში და საბოლოო მაჩვენებლების H22, H23 უჯრებში შეყვანით).
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6. სისხლის წნევა

MAX

N = 120 mmHg

170

130

7. სისხლის წნევა

MIN

N = 80 mmHg

90

80

8. გულის რითმი

P′

70-80
18-22

90

70

26
25

20

9. სუნთქვის სიხშირე R′
FEV1 ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობა 1 წმ
PEF პიკ-ფლოუს მაჩვენებელი

ტრიგერი
შინაური/ცხ.

3
1

სამსახ/რისკი
შიდა რისკ..
გარეთა რისკ.
კოდი

2
1
3121

≤ 130
≤ 80

70-80
18-22

10

0.30

გეგმა
0

8

1
0
0
100

ნაცრისფერი ისრებით მითითებულია რეალური რისკები (ფარი „ფორმა 1“ უჯრები: N32; N33; N34; N35)
წითელი ისრებით მითითებულია შუალედური დაგეგმვის მაჩვენებლები (ფ/„ფორმა 1“ უჯრები: O32; O33; O34; 035)
ხარისხობრივი გრადაცია ბრონქული ასთმისატვის დამახასიათებელ კარშიდა და კარგარეთა რისკებზე აღნიშნულ
უჯრებზე მიმაგრებულია ფორმატით კომენტარების სახით.
მეორე ეტაპი - პირველადი მონაცემების გაცნობა-დამუშავება
16.

ავტომატურად მიღებული ინფორმაციის გაცნობა:

საწყისი

მონაცემების შეტანის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში

დაიგეგმება ინდივიდუალური პროგრამები ქცევით რისკებზე (უპირატესად თამბაქო - იხ. კარდიო-ვასკულარული
რისკების შეფასების მოდელი BACC-ის მიხედვით), ამ ეტაპზე ავტომატურად მიღებული ინფორმაციაა - სხეულის მასის
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ინდექსი (სმი)- უჯრა G4 და ტრიგერების კოდი N36; N37.
17.

საწყისი შეფასება ქცევით რისკებზე:
თამბაქო - უჯრა A7, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "საჭიროებს პერიოდულ შემოწმებას წელიწადში 1-ჯერ", "თხოვნა
ოჯახის წევრებს და ახლობლებს: სახლში მაინც მოერიდნონ თამბაქოს მოწევას!", "არსებობს მოწევის დამოუკიდებლად
მიტოვების შესაძლებლობა. შემოწმების პერიოდი 6 თვეში 1-ჯერ", "შეიძლება დაჭირდეს ჩანაცვლებითი მკურნალობა.
შემცირდეს მოწევა. მონიტორინგი 3 თვეში 1-ჯერ". (ანალოგიურია. იხ. გვ.8)
ალკოჰოლი - უჯრა A9, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "ალკოჰოლს მოიხმარს ზომიერად, დასათრობად არ სვამს,
შემოწმების პერიოდი 3 წელიწადში 1-ჯერ", "მოხმარება უსაფრთხო, ჭარბად იღებს იშვიათად, შემოწმების პერიოდი 1
წელიწადში 1-ჯერ","ალკოჰოლის მოხმარება და ნორმის გადაჭარბება ხშირად, ექთნის მონიტორინგი 6 თვეში 1-ჯერ".
(ანალოგიურია. იხ. გვ.8)
ფიზიკური აქტივობა, დინამიურობა - უჯრა A11, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "ნორმალურია, ფიზ/აქტივობა და
დინამიურობა უნდა შენარჩუნდეს! დასნებოვნების ზომიერი რისკი","ფიზ/აქტივობა შეუსაბამოა დინამიურობასთან,
განისაზღვროს თვითკონტროლის 12 წუთიანი ტესტისა და 6 კვირიანი ფიზიკური მომზადების კურსის ჩატარების
აუცილებლობა!","დაბალი ფიზ/აქტივობა და დინამიურობა, შესრულდეს ნორმატივი! დასნებოვნების მაღალი რისკი".
სწორი კვება - უჯრა A14, წინასწარი შეფასების ვარიანტები: "შენარჩუნებულ იქნას კვების რეჟიმი და არსებული წონა!
შემოწმების პერიოდი 2 წელიწადში 1-ჯერ","კვების რეჟიმი არასწორია, კვება არაბალანსირებული. საჭიროა ჯანსაღ
კვებაზე დაფუძნებული დიეტის შერჩევა","სიმსუქნის დადასტურებული დიაგნოზი სპეციფიკურ დიეტას და შესაძლოა
მედიკამენტოზურ მკურნალობასაც საჭიროებდეს. გამოსაკვლევია უფრო ღრმად, საჭიროა სპეციალისტის ჩართვა!".
დამატებითი ტრიგერები - ფარი „დანართები“ დანართი 1 -ის სახით ყველა პაციენტს ეძლევა მოკლე ახსნა-განმარტება
„ბრონქული ასთმის გამწვავების რისკ-ფაქტორები და თავიდან აცილების ღონისძიებები’.

18.

ტესტირებები - წარმოებს ფარზე „ტესტები“ იმ აუცილებელ პარამეტრებზე, რომლებიც საჭიროა ბრა-ის მიმდინარეობის,
სიმძიმის კლასიფიკაციისა და კომბინირებული ხარისხის დასადგენად:
a) ტესტი 2 ასთმის კონტროლის დონეების შესაფასებლად - უჯრა AB35 (ფარი „ტესტები“) გადმოდის - უჯრა I32
(ფარი „ფორმა 1“). შეფასების ვარიანტები: "ასთმა კონტროლირებულია, თერაპია „ნაბიჯი ქვევით“ პრინციპით
უნდა მოხდეს კონტროლის შემანარჩუნებელ უმდაბლეს დოზაზე. საჭიროა 3 თვეში 1-ჯერ ექთნის
მონიტორინგი.","ასთმა ნაწილობრივ არაკონტროლირებულია, საჭიროა თერაპიის პრინციპების დაბალანსება და
პირველ 3 თვეში 2-ჯერ ექთნის მონიტორინგი.","ასთმა არაკონტროლირებულია, აუცილებელია თერაპია
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,,საფეხური ზევით'' პრინციპზე გადასვლა და ინდივიდუალური მონიტორინგის დაგეგმვა."
b) ტესტი 3 არანამკურნალევი ბრონქული ასთმის ბრა კლასიფიკაცია.
კლასიფიკაციის ვარიანტები:
„ინტერმისიული, მსუბუქი პერსისტიული, სასუალო პერსისტიული და მწვავე პერსისტიული.“
არანამკურნალევი ბრონქული ასთმის კლასიფიკაცია

ტესტი 3

ინტერმისიული
ასთმა

მსუბუქი
პერსისტიული
ასთმა

საშუალო სიმჰჰჰჰჰჰჰჰპპპპპპპ
ჯჯგპერსისტიული ასთმა ჰჰჰჰჰ ჰ
ლლლგასთმაიმით მიმდინარეობის
პერსისტიული

მწვავე
მმპერსისტიული
ასთმა

არ არის
(<1/კვირაში)

>1/კვირაში, არა
ყოველ დღე

ყოველდღე

ყოველდღე

1

10

50

300

არ არის
(<2/თვეში)

>2/თვეში, არა
ყოველ კვირას

1

10

50

300

გამწვავებები

იშვიათი/მსუბუქი

იშვიათი

იშვიათი

ხშირია

ფიზიკური აქტივობის
შეზღუდვა

არ არის

მსუბუქი

მსუბუქი

შეზღუდული

1

10

50

300

80%
ვარირება 20%

80%
ვარირება (20%30%)

1

10

50

300

1-4
1

10 - 40
0

50 - 200
3

300 - 1200
0

მახასიათებლები

დღის სიმპტომები
ღამის სიმპტომები/
გაღვიძება

ფილტვის ფუნქციები
FEV1*

ქულ/შეტანა

ტესტი 3
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ყოველკვირეულად,

60-80%

ან >

ვარირება >30%

საერთო ქულა

ქულის
შეტანა

1

ხშირია

<60%

50

50
ვარირება

>30%

151

50

151

უჯრა AA73; AB73 (ფარი „ტესტები“) გადმოდის - უჯრა I26 (ფარი „ფორმა 1“), ხოლო S76(ფარი „ტესტები“) – A27.
c) ტესტი 4 - ბრონქული ასთმის მედიკამენტოზური მკურნალობის საფეხურები: "მკურნალობის მე-5 საფეხური
(SABA+ICS=>+LABA+LTRA+H).","მკურნალობის მე-4 საფეხური (SABA+ICS=>+LABA+LTRA).","მკურნალობის მე-3
საფეხური (SABA+ICS=>+LABA).","მკურნალობის მე-2 საფეხური (SABA+ICS<).","მკურნალობის პირველი
საფეხური (SABA).","არა ნამკურნალევი ასთმა, რეკომენდირებულია მკურნალობა დაიწყოს მე-2 საფეხურიდან
(SABA+ICS დაბალი დოზით)."
ბრონქული ასთმის მედიკამენტოზური მკურნალობის საფეხურები
STEROID per-os
SABA
ICS<
ICS=>
LABA
LTRA

1

10

100

1000

10000

100000

1

1

1

0

1

0

10000

0

1

10

100
ტესტი 4

0

საერთო
ქულა

10111

უჯრა AA92 (ფარი „ტესტები“) გადმოდის - უჯრა I29 (ფარი „ფორმა 1“), ხოლო S95(ფარი „ტესტები“) – A30
d) დამატებითი ინფორმაცია-კომენტარები: S102 (ფარი „ტესტები“) – A40 (ფარი „ფორმა 1“),"თერაპია „ნაბიჯი
ქვევით“ პრინციპით უნდა მოხდეს კონტროლის შემანარჩუნებელ უმდაბლეს დოზაზე. თუ ის მიიღწევა ICS 100
mcg BDP-HFA , შეიძლება მოიხსნას LABA.","(Symbicort) კომბინაცია შეიძლება გამოყენებული იქნას შემანარჩუნებელი
და შემამსუბუქებელი თერაპიის მიზნით. ხოლო (Seretide) კომბინაცია -მხოლოდ შემანარჩუნებელი
თერაპიისას.","LABA-ს დანიშვნა (I) ამცირებს ICS საჭიროებას (II). მისი ჯგუფის მედიკამენტებს გააჩნიათ
განსხვავებული თერაპიული ეფექტიც.","პაციენტს სინჰალაციო სტეროიდის ჩვენებით, მკურნალობა უნდა
დაეწყოს დაბალი დოზით(I). ადრე დაწყება ხელს უწყობს ფილტვების ფუნქციის გაუმჯობესებას. გააჩნია
უპირატესობა ლეიკოტრიენების მოდიფიკატორებთან, ან თეოფილინთან შედარებით (I).","SABA რეგულარული
მიღება არარეკომენდირებული, ICS-ის მიღების გარეშე. SABA არ ინიშნება budesonide-eformoterol–ის კომბინაციის
დროს.","არა ნამკურნალევი ასთმა, რეკომენდირებულია მკურნალობა დაიწყოს მე-2 საფეხურიდან (SABA+ICS
დაბალი დოზით)."
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e) დამატებითი ინფორმაცია-კომენტარები ბნავშვებზე: S108 (ფარი „ტესტები“) – A44 (ფარი „ფორმა 1“) "თერაპია
„ნაბიჯი ქვევით“ პრინციპით უნდა მოხდეს კონტროლის შემანარჩუნებელ უმდაბლეს დოზაზე."," ICS >=250 mcg
BDP-HFA , დანიშვნა ხდება სპეციალისტის მიერ.","ბავშვებში LABA–ს გამოყენების ეფექტურობაზე საკმარისი
მტკიცებულებები არ მოიპოვება (I)","ბავშვებში პრევენციული მკურნალობის დაწყება ხდება საინჰალაციო
სტეროიდებით დაბალი დოზით, მონტელუკასტით ან საინჰალაციო კრპმონებით (II).","ყველა სიმპტომურ ბავშვ
პაციენტს ასთმით, უნდა დაენიშნოს SABA–თი შემამსუბუქებელი თერაპია. SABA არ ინიშნება budesonideeformoterol–ის კომბინაციის დროს.","არა ნამკურნალევი ასთმა. ბავშვებში არახშირი ასთმის ეპიზოდები,
შესაძლოა მართვა განხორციელდეს ბრონქოდილატატორებით და არ დაინიშნოს გრძელვადიანი პრევენციული
მედიკამენტები."
f) ფაგერსტრომის ტესტი ნიკოტინ-დამოკიდებულების ხარისხის დასადგენად - უჯრა I80 (ფარი „ტესტები“)
გადმოდის - უჯრა A25 (ფარი „ფორმა 1“). შეფასების ვარიანტები: "საჭიროა ნიკოტინის ჩანაცვლებითი
მკურნალობა. 3 თვეში 1-ჯერ ექთნის მონიტორინგი.","მოწევის დამოუკიდებლად მიტოვების შესაძლებლობა.
პერიოდული შემოწმება 6 თვეში 1-ჯერ.","ექვემდებარება პერიოდულ შემოწმებას 1 წელიწადში 1 -ჯერ.“
მესამე ეტაპი - მონაცემების გადანაწილება და დაარქივება (ფარ „არქივში“ ფარ „ფორმა 1“ - დან ინტერვალი A1 – I50) – ამ ეტაპზე
ხდება მონაცემებისა და მისი დამუშავების შედეგების ამობეჭდვა პაციენტის სამედიცინო ბარათში ჩასაკრავად, ოჯახის ექიმის
მიერ შევსებულ „ფლოუ-შიტი“-ს მეორე მხარეს ფარი „ფორმა 1“ A101 – I150 უჯრებს შორის ინფორმაცია.
19.

ავტომატურად გადადის მთელი ინფორმაცია ფარი „ფორმა 1“ -დან ასლირების გზით,ოღონდ ჰორიზონტალურად და
დამახსოვრების შემდეგ ინფორმაციის ასლი Paste Speciale რეჟიმით გადადის ფარზე „მთავარი ბაზა“-ში.

მეოთხე ეტაპი - ინფორმაციის გადანაწილება განმეორებითი ვიზიტების დროს
20.

განმეორებითი ვიზიტების დროს იგივე წესით ივსება ფორმა 1, ფარი „ფორმა 1“ და ასლი „ფორმა 1“ - ის უჯრებიდან
AA22; CU22-დან გადადის ფარზე „მთავარი ბაზა“,

Paste Speciale გამოყენებით. მანამდე მთავარ ბაზაზე იძებნება

პაციენტის პირველი/ან მომდევნო, უკვე ერთად თავმოყრილი ვიზიტები და მის/მათ ქვევით Insert - ით
გამონთავისუფლებულ ჰორიზონტალზე ასლირდება ახალი განმეორებითი ვიზიტი, ან ვიზიტები.
პაციენტის ყველა ვიზიტების სრული ასლი კი - ასლირდება ფარი „ფორმა 2“-ში, საიდანაც ინფორმაცია ნაწილდება
შესაბამის ფორმაში, იგივე ფარზე, AP7; DJ16 უჯრებში. ყველა ვიზიტზე კეთდება მდგომარეობის სტატანალიზი.
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