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საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი
რეცენზია კლინიკური პრაქტიკის რეკომენდაციებისა და პროტოკოლების თაობაზე

მწვავე პნევმონიის მართვის
ნაციონალური გაიდლაინი
სრული ვერსია
და
პროტოკოლები
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დავალების განმარტება;
საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირმა ოქსფორდის პოლიტიკის მართვის
ჯგუფთან ხელშეკრულების ფარგლებში განიხილა და მოამზადა რეცენზია მწვავე
პნევმონისს მართვის კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური სახელმძღვანელოსა და
თანდართული პროტოკოლების თაობაზე.
კლინიკური პრაქტიკის სახელმძღვანელო და პროტოკოლები შეაფასა საოჯახო
მედიცინის ექსპერტთა ჯგუფმა, რომელიც აერთიანებს თბილისსა და მცხეთაში
მოქმედი ექვსი საოჯახო მედიცინის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებს მ.შ.
პრაქტიკოსი ოჯახის ექიმები და დაწესებულების ხელმძღვანელები (საოჯახო
მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი; თბილისის საოჯახო მედიცინის სასწავლო
ცენტრი; საოჯახო მედიცინის ცენტრი/28 მოზრდილთა პოლიკლინიკა; სააქციო
საზოგადოება „ ვერე XXI“ ; ქ. თბილისის №1 სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი;
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
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I. ზოგადი კომენტარები

უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ გაიდლაინის ავტორთა ჯგუფს გაწეული
აქვს ვრცელი სამუშაო, რაც პრობლემის სერიოზულობის გათვალისწინებით ძალიან
ღირებულია.
გაიდლაინი ემყარება სარწმუნო მეცნიერულ მტკიცებულებებს, რის შესახებაც ნაშრომში
მკაფიოდაა მითითებული.
გაიდლაინის სტრუქტურა

F
G

რეცენზირებული სახელმძღვანელოს სტრუქტურა სრულ შესაბამისობაშია კლინიკური
პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის
სახელმწიფო სტანდარტების შემუშავების, შეფასებისა და დანერგვის ეროვნული საბჭოს
მიერ დადგენილ მოთხოვნებთან (საბჭოს დებულება მუხლი 4, პუნქტი 14) და მოიცავს
ფორმით განსაზღვრულ აუცილებელ თავებს.
გაიდლაინის შინაარსი
გაიდლაინი მოიცავს მწვავე პნევმონიiს მართვის უმთავრეს ასპექტებს, როგორც
ბავშვებში,
ასევე
მოზრდილებში.
შინაარსი
ჩამოყალიბებულია
ნათლად.
წარმოდგენილია პრობლემის დეფინიცია, ეპიდემიოლოგია, მ.შ. საქართველოს
მონაცემებიც, კლინიკური სიმპტომატიკა და სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები. პჯდ
ექიმებისთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა რეკომენდაციები ადრეული ეტაპზე
დიფერენციული
დიაგნოსტიკის,
დაავადების
სიმძიმის
შეფასებისა
და
ჰოსპიტალიზაციის თაობაზე.
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შესაბამისობა პჯდ ექიმების პროფესიულ კომპეტენციასა და ქსელში არსებულ
რესურსთან
გაიდლაინში ჩამოყალიბებულია რეკომენდაციები პნევმონიის დიაგნოზის
დადასტურების მიზნით რენტგენოლოგიური კვლევის ჩატარების თაობაზე. უნდა
აღინიშნოს, რომ პნევმონიაზე საეჭვო ყველა შემთხვევაში პირველადი ჯანდაცვის
დონეზე ძალიან რთული იქნება ამ რეკომენდაციის შესრულება (ფინანსური ბარიერი,
სოფლად და მიუვალ ადგილებში ამ გამოკვლევის შესრულების შეუძლებლობა).
ამდენად, მდგომარეობის შეფასების მთავარი ინსტრუმენტი პჯდ ექიმებისთვის
კლინიკური
სიმპტომკომპლექსის
საფუძვლიანი
ანალიზია.
დიაგნოზის
დადასტურებისთვის
რენტგენოლოგიური
გამოკვლევა
უნდა
ჩაითვალოს
რეკომენდებულ და არა სავალდებულო გამოკვლევად, რის მნიშვნელობასაც პჯდ ექიმი
ყველა პაციენტს განუმარტავს და დაეხმარება მას ამ გამოკვლევის ორგანიზებაში.
მნიშვნელოვანია ეს საკითხი შესაფერისად აისახოს პროტოკოლშიც.
პროტოკოლები
წარმოდგენილი
პროტოკოლები
ითვალისწინებს
დაავადებათა
მართვის
სახელმწიფო
სტანდარტის
(პროტოკოლის)
ფორმა
№2-ის
მოთხოვნებს.
მიზანშეწონილია გაიმიჯნოს ის გამოკვლევები, რომელთა შესრულება პჯდ დონეზეა
შესაძლებელი და, რაც პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში უნდა
შესრულდეს. (იხ. დანართი 1).

დასკვნა:
•

•
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რეცენზირებული სახელმძღვანელო, მისი ამომწურავი შინაარსისა და პირველადი
ჯანდაცვის ექიმების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების მნიშვნელობის
გათვალისწინებით, დადებითად უნდა შეფასდეს;
საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი მიიჩნევს, რომ რეცენზირებული
სახელმძღვანელოს გადახედვის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს დამტკიცებიდან ორ
წელს. საოჯახო მედიცინის მოდელის ამგვარი სწრაფი განვითარების პირობებში
მნიშვნელოვანია ადრეულ ეტაპზევე შეფასდეს გაიდლაინის დანერგვის პირველი
შედეგები და ახალ ვერსიაში გატარდეს ცვლილებები, რაც დაემყარება უახლეს
მტკიცებულებებს და ამასთან შესაბამისობაში იქნება პირველადი სამედიცინო
მომსახურების მოდელის შესაძლებლობებთან და საჭიროებებთან.
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დანართი №1

protokoli pirveladi jandacvis
eqimebisTvis
mozrdilebSi mwvave პნევმონიის marTva
1. daavadebis (ganmarteba
pnevmonia aris alveolisa da terminaluri sasunTqi gzebis anTeba, romelic
gamowveulia infeqciuri agentis hematogenuri an inhalaciuri gziT filtvebSi
moxvedriT da rasac axasiaTebs mwvave respiraciuli simptomebis, cxelebis an
orives erTdroulad arseboba da gulmkerdis rentgenogramaze filtvis
parenqimuli infiltraciis niSnebi.

A
M

saerTaSoriso klasifikaciebidan gamomdinare arCeven:
•

arahospitalur (sazogadoebaSi SeZenil) pnevmonias;

•

hospitalur (nozokomiur) pnevmonias;

•

imunodeficitis fonze ganviTarebul pnevmonias.

F
G

•

2. damadasturebeli kriteriumebi:

pnevmoniis sadiagnostiko kriteriumebs miekuTvneba rentgenologiurad pacientis
filtvis qsovilis dazianebuli kerovani infiltracia da Semdegi niSnebidan
ori niSnis arseboba:

•

mwvave cxeleba daavadebis dasawyisSi (T>38);

•

xvela naxveliT;

•

lokaluri krepitacia da/an wvrilbuStukovani xixini, uxeSi bronquli

sunTqva, perkutoruli xmianobis Sesusteba;
•

leikocitozi >10X109/l da/an CxirbirTvianebis mateba (>10%).

amasTan, sasurvelia, rom diagnozi unda dadasturdes rentgenologiurad.
rentgenologiuri

kvlevis

SeuZleblobis

SemTxvevaSi

epidanamnezis, Civilebis da lokaluri simptomebis mixedviT.

diagnostika

xdeba
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3. klinikuri simptomebi da niSnebi
pnevmoniaze eWvi unda mivitanoT im pacientebSi, romelTac aReniSnebaT:
•

cxeleba Serwymuli qoSinTan, naxvelis gamoyofasTan da/an tkivilTan
gulmkerdis areSi.

•

avadmyofi, romelmac gadaitana pnevmonia, xSirad uCivis aramotivirebul
sisustes, daRlilobas da RamiT Zlier oflianobas.

•

klasikur obieqtur niSans warmoadgens dazianebuli segmentis doneze
perkusiuli

xmianobis

Sesusteba,

lokalurad

bronquli

sunTqva,

wvrilbuStukovani xixini an krepitacia, bronqofoniis gaZliereba.
•

pnevmoniis iseTi niSnebi, rogoricaa mwvave cxeleba, tkivili gulmkerdis
areSi da sxv. SesaZloa ar aRiniSnebodes, gansakuTrebiT garTulebul
SemTxvevebSi da moxucebSi.
aRiniSneba

cxeleba,

65 wlis zemoT

leikocitozi

ki

daaxloebiT 25%-Si ar

aRiniSneba

A
M

mxolod

50-70%-Si.

klinikuri suraTi SeiZleba warmodgenili iyos daRlilobiT, saerTo
sisustiT,

gulisreviT,

dakargviT.

anoreqsiiT,

tkiviliT

mucelSi,

F
G

cnobierebis

pnevmoniis simptomTa sixSire anamnezuri da fizikaluri monacemebis mixedviT
Semdegia:
•

xvela, cxeleba, taqikardia, xixini – 22-48%-Si;

•

mxolod xvela – 2-15%;

•

perkusiuli xmianobis moyrueba – 12-20%;

•

mxolod xixini – 15-17%;

•

mxolod cxeleba – 5-20%;

•

mxolod taqikardia – 8-13%.

pnevmoniis garTulebebi
•

plevruli gamonadeni;

•

plevris empiema;

•

filtvis qsovilis destruqcia/abscedireba;

•

mwvave respiraciuli distress-sindromi;

•

sunTqvis mwvave ukmarisoba;

•

septiuri Soki;

•

meoradi baqteriemia, sefsisi;

•

perikarditi, miokarditi;
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•

4.

nefriti da sxv.

diagnostikur-laboratoriuli

testebi

da

specialistTa

konsultaciebi:
a) pirvel 4 saaTSi
•

sisxlis saerTo analizi;

•

gulmkerdis

organoebis

rentgenologiuri

kvleva

(rentgenografia, rentgenoskopia)
b) pirvel 24 saaTSi
•

sisxlis saerTo analizi;

•

Sardis saerTo analizi;

•

gulmkerdis rentgenologiuri kvleva;

•

ekg (saWiroebis mixedviT)

g) pirvel 3 dReSi
•

sisxlis saerTo analizi;

•

Sardis saerTo analizi;

•

gulmkerdis rentgenologiuri kvleva;

•

ganavlis analizi Wiis kvercxebze;

•

piris Rrusa da naxvelis nacxis analizi meorad floraze da

A
M

F
G

antibiotikograma

(hospitalizebul

pacientebSi

an

binaze

specialistis gadawyvetilebis safuZvelze);
•

naxvelis analizi mgb-ze da citologia (hospitalizebul
pacientebSi);

•

ekg (saWiroebis mixedviT);

•

ultrabgeriTi

kvleva

(hospitalizebul

pacientebSi

saWiroebis mixedviT)

specialistTa konsultacia :
•

yel-yur-cxviris

specialisti;

kardiologi,

qirurgi,

fTiziatri da a.S. (Cvenebis mixedviT).

5. mkurnaloba
a) I alternativa (gaurTulebeli SemTxveva)
antibiotikoTerapia:
•

penicilinis

jgufi,

SesaZlebelia,

klavulinis

mJavasTan

erTad

kombinaciaSi;
•

makrolidebi da I Taobis cefalosporinebi

•

simptomuri

saSualebebi

sagule saSualebebi da a.S.).

(temperaturis

damwevi,

amosaxvelebeli,
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b) II alternativa (garTulebuli SemTxveva, Tu hospitalizacia SeuZlebelia)
antibiotikoTarapia: penicilinis jgufi, SesaZlebelia klavulinis mJavasTan
erTad

kombinaciaSi;

ftorqinolonebi;

III

Taobis

cefalosporinebi;

aminoglikozidebi;

respiraciuli

karbapenemi.

SesaZlebelia

kombinirebuli antibiotikoTerapia 2 da 3 preparatis gamoyenebiT:

zemoT

•

penicilinebi+aminoglikozidi;

•

I Taobis cefalosporini+aminoglikozidi;

•

III Taobis cefalosporini+makrolidi;

•

cefalosporini+aminoglikozidi+klindamicini.

aRniSnul

mkurnalobaSi

SesaZlebelia

CaerTos

simptomuri

saSualebebi.

6. monitoringi

A
M

mwvave pnevmoniis SemTxvevaSi pacientis mdgomareobis safuZvliani Sefasebis
safuZvelze pjd eqimma unda gansazRvros:
a) ramdenad iZleva avadmyofis fizikuri mdgomareoba mkurnalobis binaze
Catarebis saSualebas;

F
G

b) SesaZlebelia Tu ara binis pirobebSi pacientis mkurnaloba:
-

hyavs Tu ara pacients momvleli;
pacientis funqciuri (fsiqikuri da fizikuri) mdgomareoba gvaZlevs Tu
ara saSualebas vivaraudoT, rom igi Tavad aiRebs pasuxismgeblobas
daniSnuli mkurnalobis reJimis zustad Sesrulebaze.

g) pacientis damokidebuleba sakuTari daavadebisa da hospitalizaciis momentis
mimarT.
d) ramdenad acnobiereben pacienti da misi ojaxis wevrebi mdgomareobis
seriozulobas da mzad arian Tu ara TanamSromlobisaTvis pacientis
mkurnalobis binaze gagrZelebis SemTxvevaSi.
e) pacientebi da misi ojaxis wevrebi informirebulni unda iyvnen:
- medikamenturi reJimis zustad dacvis aucileblobis;
- mosalodneli garTulebebisa da am SemTxvevaSi saTanado reagirebis;
- pacientis movlisa da kvebis zogadi principebis Sesaxeb.
v) mkurnalobis parenteraluri reJimis SerCevisas mkacrad unda ganisazRvros,
Tu vin aiRebs pasuxismgeblobas kunTSida an venuri ineqciebis warmoebaze: ubnis
eqTani, Tu pacientis momvleli. aucilebelia imis uzrunvelyofa, rom
parenteraluri reJimi saTanadod kvalifikaciis mqone pirovnebam Seasrulos.
mdgomareobis gaumjobesebis yvelaze saimedo orientirebia:
•

dadebiTi klinikuri dinamika;

•

rentgenologiuri suraTis normalizacia;
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•

laboratoriuli

monacemebis

(sisxli,

Sardi,

naxveli)

hepatiti,

diabeti,

normalizacia;

hospitalizaciis Cvenebebi
¾ asaki 70 welze meti;
¾ filtvis qronikuli obstruqciuli daavadeba;
¾ gulis SegubebiTi ukmarisoba;
¾ Tanarsebuli

qronikuli

paTologia

(nefriti,

alkoholozmi);
¾ mkurnalobis uefeqtoba 72 saaTis Semdeg;
¾ leikopenia (4.109 naklebi) an leikocitozi (20.109) meti;
¾ socialuri pirobebi, binaze movlis SeuZlebloba

7.gaidlaini, romelsac eyrdnoba aRniSnuli protokoli

A
M

protokoli eyrdnoba mwvave respiraciuli infeqciis marTvis gaidlains,
romelic momzadebulia saqarTvelos respiraciuli asociaciis mier,
2006 wels.

F
G

8.adamianuri da materialur-teqnikuri resursi
pjd doneze

adamianuri resursi: ojaxis eqimi, ubnis pediatri an Terapevti, ubnis
eqTani

materialur-teqnikuri resursi: foneidoskopi
rekomendebuli medikamentebi
rekomendebuli gamokvlevebis organizebis SesaZlebloba

