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საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი
რეცენზია კლინიკური პრაქტიკის რეკომენდაციებისა და პროტოკოლების თაობაზე
მწვავე რესპირატორული ინფექციის 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
რესპირაციული ინფექციის მართვის კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური
სახელმძღვანელოსა და თანდართული პროტოკოლების თაობაზე:
1. მწვავე სინუსიტის მართვის პროტოკოლი
2. მწვავე ოტიტის მართვის პროტოკოლი
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
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უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ მწვავე რესპირაციული ინფექციის მართვის
კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური სახელმძღვანელოსა და პროტოკოლების
შემუშავება და დანერგვა, ამ პრობლემის ეპიდემიოლოგიური მნიშვნელობის,
ანტიბიოტიკების არარაციონალური გამოყენების პრობლემისა და პირველადი
ჯანდაცვის დონეზე პრობლემის მართვადი ბუნების გათვალისწინებით უდავოდ
საშური საქმეა.
გაიდლაინი ემყარება სარწმუნო მეცნიერულ მტკიცებულებებს. რეკომენდაციებთან
მითითებულია მტკიცებულებების ხარისხი.
გაიდლაინის სტრუქტურა
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 რესპირაციული ინფექციის მართვის უმთავრეს ასპექტებს,
როგორც ბავშვებში, ასევე მოზრდილებში. შინაარსი ჩამოყალიბებულია ნათლად.
თავმოყრილია მსოფლიოში ჩატარებული სარწმუნო კვლევების შედეგები, რომელთა
გაცნობა გაზრდის პრაქტიკოსი ექიმების მოტივაციას შეასრულოს მითითებული
რეკომენდაციები. განსაკუთრებით აქცენტირებულია ანტიბიოტიკების რაციონალური
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გამოყენების მნიშვნელობა, რამაც დადებითი ზეგავლენა უნდა იქონიოს მწვავე
რესპირაციული ინფექციების მართვის პრაქტიკაზე.
შესაბამისობა პჯდ ექიმების პროფესიულ კომპეტენციასა და ქსელში არსებულ
რესურსთან
გაიდლაინში ჩამოყალიბებული რეკომენდაციების შესრულება, პჯდ ქსელში
არსებული რესურსისა და პერსონალის პროფესიული კომპეტენციის გათვალისწინებით
სავსებით შესაძლებელია.
პროტოკოლები
წარმოდგენილი
პროტოკოლები
ითვალისწინებს
დაავადებათა
მართვის
სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) ფორმა №2-ის მოთხოვნებს, მხოლოდ
მითითებული არ არის ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, რაც
აუცილებელია განსაზღვრული რეკომენდაციების შესასრულებლად.
მაგ. (1) მწვავე ოტიტის მართვისთვის საჭირო ადამიანური რესურსი:
პჯდ დონეზე: ოჯახის ექიმი ან უბნის თერაპევტი/პედიატრი
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში (მეორე დონე): ოტორინოლარინგოლოგი
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი: ოტოსკოპი (ორივე დონეზე)
რეკომენდებული მედიკამენტები.
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(2) მწვავე სინუსიტის მართვისთვის საჭირო ადამიანური რესურსი:
პჯდ დონეზე: ოჯახის ექიმი ან უბნის თერაპევტი/პედიატრი
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში: ოტორინოლარინგოლოგი
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი: რენტგენის აპარატი (მეორე დონეზე)
რეკომენდებული მედიკამენტები.
საოჯახო მედიცინის პრაქტიკაში ფარინგიტისა და გაციების მაღალი ავადობის
გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია გაიდლაინს თან ახლდეს პროტოკოლები ამ
პრობლემების მართვის თაობაზეც (იხ. დანართი 1).
II. სპეციფიკური კომენტარები
სპეციფიკური
შენიშვნა,
რომელთა
ქვემოთ
წარმოდგენილია
რამოდენიმე
გათვალისწინება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, კერძოდ
• ზოგადი პრაქტიკის ექიმის ნაცვლად გამოყენებულ იქნას „ ოჯახის ექიმი“
• დაზუსტებას საჭიროებს საკითხი პენიცილინზე ალერგიის შემთხვევაში
ცეფალოსპორინების შესაძლო გამოყენების შესახებ. სხვადასხვა კვლევების
შედეგებით დადასტურებულია, რომ პაციენტების გარკვეულ ნაწილს
პენიცილინზე ალერგიით აღენიშნებათ ალერგია ცეფალოსპორინების მიმართაც,
ამდენად მათი გამოყენება ალერგიული სინჯის გარეშე (რისი შესრულებაც პჯდ
დონეზე შეუძლებელია) რეკომენდებული არ არის. (Cross-Reactivity and Tolerability of
Cephalosporins in Patients with Immediate Hypersensitivity to Penicillins, Annals of Internal Medicine,
The American College of physicians V 146, 2004)
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დასკვნა:
•

•

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
mwvave faringitis marTva

1. ganmarteba mwvave faringiti orofaringealuri aris anTebiTi
procesia. mwvave faringiti SeiZleba aRwerili iqnes rogorc “yelis
tkivili”

(avadmyofobaTa

saerTaSoriso

klasifikaciis

meaTe

gadaxedvis mixedviT is Seesabameba mwvave faringits - J02).
ZiriTad etiologiur faqtorebi:
•

A
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virusi (40%): rinovirusi, koronavirusi, eqovirusi, koksaki,
gripis da paragripis virusi. SedarebiT iSviaTia epStein-baris
virusi, citomegalovirusi, adenovirusi,
virusi.

•

martivi herpesis

F
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baqteriuli (30%) flora_ A jgufis B hemolizuri streptokoki
ganapirobebs faringitis SemTxvevaTa 10-15%-s mozrdilebSi da
30%-s bavSvebSi

•

qimiuri (sigaretis moweva)

•

meqanikuri agenti (nakawri, naCxapni Zvlis fragmentiT)

•

alergia

•

postnazaluri wveTi

•

iSviaTad

kibo

(adreul

stadiaSi

kibo

xSirad

vlindeba

tkivilis simptomiT).

2. kriteriumebi
faringitis klasikuri simptomebi moicaven yelis tkivils, disfagias,
cxelebas, saerTo sisustes, Tavis tkivils.
obieqturi gamokvlevisas vlindeba xaxisa da nuSura jirkvlebis anTebiTi
cvlilebebi (hiperemia, Sesiveba), Cirqovani nadebi nuSura jirkvlebze,
kisris wina limfuri jirkvlebis Sesiveba. arc erTi es niSani ar aris
paTognomuri streptokokuli etiologiis faringitisaTvis, Tumca maTi
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arsebobis

SemTxvevaSi

daaadebis

baqteriuli

etiologia

ufro

SesaZlebelia.
; daavadebis virusul etiologias miuTiTebs: cxviridan gamonadeni,
xvela, xmis CaxleCa, koniunqtiviti da diarea
; streptokokuli

etiologiisaTvis

damaxasiaTebelia

aseve

0

temperaturis uecari mateba (38 -ze meti) Semcivnebis gareSe.
; iSviaTad mwvave faringiti SeiZleba iyos mwvave epiglotitis an zemo
sasunTqi gzebis sxva seriozuli daavadebis gamovlena. Tu am dros

aRiniSneba sunTqvis gaZnelebac saswrafod gadaagzavneT avadmyofi
stacionarSi da moerideT xaxis gamokvlevas.
3. diagnostika da specialistTa konsultaciebi

A
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; pjd doneze diagnozi eyrdoba klinikur niSnebs.
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; baqteriuli da virusuli genezis faringitis diferencirebis
saSualebas iZleva laboratoriuli gamokvlevebi: xaxis nacxis
baqteriologiur gamokvleva an antigenis deteqciis swraf testi
(RAT). am testebis rutinuli gamoyeneba pjd doneze rekomendebuli
ar

aris.

gamokvlevebis

aucileblobas

gansazRvravs

specializebuli dawesebulebis samedicino personali.
specialistis konsultacia da/an hospitalizacia naCvenebia:
; peritonzilaruli celulitsa an abscesze saeWvo SemTxvevebSi
; Tu saxezea disfagia
; Tu saxezea dehidratacia
; Tu yelis tkivils Tan axlavs stridori an sunTqvis gaZneleba
(saswrafo hospitalizacia)
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4. mkurnaloba
mwvave faringitis yvela SemTxveva ar aris baqteriuli etiologiis,
ase

rom

alogikuria

mwvave

faringitis

yvela

SemTxvevaSi

gamoyenebul iqnes antibiotiki.
xSirad savsebiT sakmarisia;
; adekvaturi

tkivilgamayuCebeli

saSualebebi:

aspirini

an

paracetamoli
reis sindromis ganviTarebis riskis gamo bavSvebSi aspirinis
gamoyeneba ar aris daSvebuli.
; arasteroiduli anTebis sawinaaRmdego saSualebebis gamoyenebis
riskis gamo maTi rutinuli gamoyeneba mwvave faringitis dros
rekomendebuli ar aris.

A
M

; erTeul kvlevebSi aris dadasturebuli savlebi saSualebebis
(benzidaminis

hidroqloridis)

efeqturoba

tkivilis

da

disfagiis Semcirebis TvalsazrisiT, magram es Sedegebi Semdgom
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dadasturebas moiTxoven.

antibiotikebis gamoyeneba

antibiotikebi iniSneba:

; daavadebis mZime mimdinareobisas, rodesac pacientis zogadi
mdgomareoba mZimea
pirveli rigis antibiotikebs miekuTvneba:
(penicilini V 250 4-jer an 500 mg 2-jer an 4-jer dReSi 10 dRis
ganmavlobaSi; bavSvebSi 250 mg 2-jer an 3 jer dReSi, 10 dRe per os)
an
penicilini G (benzatin penicilini) erTjeradad kunTebSi, 1.200.000
mozrdilebSi, 27 kg-mde wonis bavSvebSi – 600.000.
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; gaiTvaliswineT,

rom

mZime

faringiti

da

kisris

limfuri

jirkvlebis gadideba SeiZleba infeqciuri mononukleozis niSani
iyos, amitom pirveli rigis preparatad ampicilinis gamoyeneba
mizanSewonili ar aris.
; penicilinze alergiis SemTxvevaSi rekomendebulia makrolidebis
gamoyeneba.
meore rigis antibiotikebs miekuTvneba:
; amoqsicilini
gansakuTrebuli SemTxvevebi
morecidive faringiti

A
M

gaiTvaliswineT recidivis mizezebi: araadekvaturi antibiotikoTerapia,
gamomwvevi: penicilin-rezistentuli beta-laqtamazis maproducirebeli
Stamebi
rekomendebuli

F
G

mkurnaloba:

benzatin-penicilini

cefuroqsimi an klindamicini
; streptokokuli

morecidive

faringitis

(penicilini

dros

10

G),

dRiani

antibiotikoTerapia amcirebs gamwvavebaTa sixSires.
; streptokokuli faringitis profilaqtikis mizniT antibiotikebis
xangrZlivi gamoyenebis efeqtianoba dadasturebuli ar aris.
; tonzileqtomia

morecidive

faringitis

dros

naCvenebia

pacientebSi, romlebic akmayofileben yvela qvemoT CamoTvlil
kriteriums
¾ mwvave faringitis mizezi tonzilitia;
¾ erTi wlis ganmavlobaSi aRiniSneba mwvave faringitis 5 an meti
epizodi;
¾ simptomebi grZeldeba, sul mcire, erTi wlis ganmavlobaSi;
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¾ mwvave faringitis mimdinareoba iseTi mZimea, rom xels uSlides
avadmyofis normalur yoveldRiur saqmianobas
vinaidan, xSir SemTxvevaSi Zneli dasadgenia mwvave faringitebis zusti
sixSire an iyo Tu ara mwvave faringitis mizezi realurad mwvave
tonziliti.

amitom,

rekomendebulia

tonzileqtomiamde

6

Tviani

dakvirvebis periodi, romlis ganmavlobaSi zustdeba yelis tkivilis
gamomwvevi mizezebi.
mas Semdeg, rac gadawyvetileba miRebuli iqneba, operacia unda Catardes
rac SeiZleba swrafad.
6. gaidlaini, romelsac eyrdnoba aRniSnuli protokoli
protokoli eyrdnoba mwvave respiraciuli infeqciis marTvis gaidlains,

A
M

romelic momzadebulia saqarTvelos respiraciuli asociaciis mier,
2006 wels.

F
G

7. adamianuri da materialur-teqnikuri resursi
pjd doneze

adamianuri resursi: ojaxis eqimi, ubnis pediatri an Terapevti
materialur-teqnikuri

resursi:

gamanaTebeli

mowyobiloba

dasaTvalireblad, enis supresori (შპადელი), foneidoskopi
rekomendebuli medikamentebi

xaxis

[7-10]

protokoli
gacieba

F
G

A
M
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1. ganmarteba
gacieba ganixileba rogorc mwvave, msubuqad mimdinare kataruli
sindromi, romelic, rogorc wesi, ar saWiroebs medikamentur
mkurnalobas (avadmyofobaTa saerTaSoriso klasifikaciis meaTe
gadaxedvis mixedviT is Seesabameba mwvave nazofaringits - J00 da zeda

sasunTqi gzebis mwvave infeqciebs - J06).
etiologia: virusuli (miqsovirusebi, paramiqsovirusebi: paragripi,
respiraciul-sincitiuri

virusi,

adenovirusi,

pikornavirusi

(rinovirusi) da koronavirusi). gripis virusi xSirad iwvevs gaciebis
msgavsi klinikuri simptomatikis ganviTarebas.

epidemiologia.

A
M

• mozrdilebSi wlis ganmavlobaSi aRiniSneba gaciebis 2-4 epizodi.
• bavSvebSi misi sixSire SesaZlebelia 10-mdec ki iyos.

F
G

paTofiziologia: inkubaciuri periodi grZeldeba 24-72 saaTi
gamomwvevis xasiaTis gaTvaliswinebiT.
2. simptomebi da niSnebi

klinikuri niSnebi.
•

uxSiresi simptomebia gamonadeni cxviridan, cxviriT sunTqvis
gaZneleba, yelis tkivili an fxaWnis SegrZneba, Tavis tkivili da
xvela. SesaZlebelia aRiniSnos xmis CaxleCa, gemovnebis an
ynosvis

dakargva,

Tvalebis wva, yuris dagubeba

an wnevis

SegrZneba.
•

xvela aRiniSneba gaciebis 30%-Si

•

sxeulis temperaturis momateba

•

adreuli

asakis

bavSvebSi:

aRgznebadoba,

cxviridan gamonadenis gamo da diarea.

kvebis

gaZneleba

[12]
3. diagnostika
diagnozi emyareba anamnezs da daavadebis klinikur niSnebs.

diferencialuri diagnozi unda gatardes:
•

alergiul da araalergiul rinitTan

•

faringitTan

•

gripTan

•

bavSvebSi ucxo sxeulTan cxvirSi

•

adreuli asakis bavSvebTan unda gamoiricxos ufro seriozuli
mdgomareobebi: pnevmonia, sefsisi.

4. mkurnaloba
• medikamenturi

A
M

marTva

gulisxmobs

simptomur

Terapias.

rekomendebulia sicxis damwevi da tkivilgamayuCebeli saSualebebi
paracetamoli. alternativa: arasteroiduli anTebis sawinaaRmdego

F
G

saSualebebi – aspirini (mozrdilebSi) da ibuprofeni (bavSvebSi)
• damxmare saSualebebi: upirveles yovlisa, daarwmuneT pacienti, rom
gacieba msubuqi daavadebaa, romelic ar moiTxovs medikamentur
mkurnalobas. aqcenti unda gakeTdes siTxis adekvatur miwodebaze,
ZuZuTi kvebaze myof bavSvebSi ufro xSir kvebaze.
• mkurnalobis qvemoTCamoTvili saSualebebis efeqtianoba sarwmuno
mecnieruli

kvlevebiT

dadasturebuli

ar

aris,

mag.

bavSvebSi

fiziologiuri xsnaris cxvirSi CawveTeba, orTqlis inhalaciebi, C
vitaminis maRali dozebi, oraluri an nazaluri dekongestantebi
(fsevdoefedrini,

oqsimetazolini,

qsilometazolini),

amosaxvelebeli da antihistaminuri saSualebebi, eqinacea.
• pacientebSi

filtvis

qronikuli

obstruqciuli

daavadebiT,

romelTa gaciebis fonze aReniSnebaT, sul mcire, ori niSani qvemoT
CamoTvlilidan:

sunTqvis

ufro

meti

gaZneleba,

naxvelis

raodenobis mateba da Cirqovani naxvelis gaCena rekomendebulia
antibiotikoTerapia.
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5. meTvalyureoba da prognozi
prognozi. gacieba saSualod grZeldeba erTi kvira. SemTxvevaTa 25%-Si
daavadeba xangrZlivdeba 2 kviramde.

garTulebebi.
• adreuli

asakis

bavSvebSi

SeiZleba

ganviTardes

bronqioliti,

virusuli pnevmonia, krupi.
• 3 Tvemde asakis bavSvebSi SesaZlebelia qvemo sasunTqi gzebis meoradi
baqteriuli infeqciis ganviTareba.
• 60 wlis zemoT asakSi daaxloebiT 65%-Si mosalodnelia qvemo
sasunTqi gzebis daavadebaTa ganviTareba.
• am

garTulebaTa

ganviTarebis

riski

gansakuTrebiT

matulobs

Tambaqos mwevelebSi.

A
M

• SemTxvevaTa 2%-Si gacieba rTuldeba mwvave otitis ganviTarebiT
(gansakuTrebiT bavSvebSi).

• paranazaluri sinusebis baqteriuli infeqcia (0,5%)
• filtvis

F
G

qronikuli

obstruqciuli

daavadebiT

avadmyofebSi

rinovirusuli etiologiis gacieba amZimebs da axangrZlivebs fqods.

6. gaidlaini, romelsac eyrdnoba aRniSnuli protokoli
protokoli eyrdnoba mwvave respiraciuli infeqciis marTvis gaidlains,
romelic momzadebulia saqarTvelos respiraciuli asociaciis mier,
2006 wels.
7. adamianuri da materialur-teqnikuri resursi
adamianuri resursi: ojaxis eqimi, ubnis pediatri an Terapevti
materialur-teqnikuri

resursi:

gamanaTebeli

mowyobiloba

xaxis

dasaTvalireblad, enis supresori (Spadeli), otoskopi (TandarTuli
mwvave otitis gamosaricxad), foneidoskopi
rekomendebuli medikamentebi

