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კლინიკური   რეკომენდაციები 
 

თბილისი 2006 წ 



  

• ავტორთა ჯგუფი: 

⇒ ზაზა ბოხუა - მეან გინეკოლოგი, საქართველოს მეან 
გინეკოლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი, 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 
ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე  

⇒ ბარბარე ბროლაძე  ქ. თბილისის 4 სამშობიარო სახლის მეან 
გინეკოლოგი,  საქართველოს მეან გინეკოლოგთა ასოციაციის 
წევრი  

⇒ იზა კურდღელაიძე - მ.შარაშიძის სამედიცინო ცენტრის ქალთა 
კონსულტაციის მეან გინეკოლოგი, საქართველოს მეან 
გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი  

⇒ ჯგუფის ხელმძღვანელი  – თენგიზ ასათიანი, მეან გინეკოლოგი, 
თსსუ პოსტდიპლომური სამედიცინო განათლების და უწყვეტი 
პროფესიონალური განვითარების ინსტიტუტის 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს მეან 
გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 

• საექსპერტო შეფასება: 

⇒  ეკატერინე შეშაბერიძე - კასპის რაიონის ქვემო გომის 
ს/ამბულატორიის ექიმი – თერაპევტი, საოჯახო მედიცინის 
მოკლევადიანი რეზიდენტურის რეზიდენტი 

⇒ ვერიკო ბაზიარი- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და 
სოციალური დაცვის ჯანდაცვის დეპარტამენტის დედათა და 
ბავშთა სამართველოს უფროსი, საქართველოს მეან 
გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი 

⇒ თამარ ზუბადალაშვილი – ქ.თბილისის შ.პ.ს.  5 საავადმყოფო-
პოლიკლინიკური გაერთიანების ქალთა კონსულტაციის გამგე, 
საქართველოს მეან გინეკოლოგთა ასოცოაციის წევრი 

⇒ ლალი რუხაია – ქ.თბილისის № 5 სამშობიარო სახლის 
ამბულატორიული პროფილაქტიკის განყოფილების გამგე  

⇒ მაგდა ომიაძე – ქ.თბილისის საოჯახო მედიცინის ეროვნული 
სასწავლო ცენტრის № 5 ქალთა კონსულტაციის დირექტორი, 
საქართველოს მეან გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი 

⇒ მარინა ტურძელაძე - № 1 სამკურნალო პროფილაქტიკური 
ცენტრის ქალთა კონსულტაციის უფროსი 
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კლინიკური რეკომენდაციების ზოგადი მიზანი 

კლინიკური რეკომენდაციების მიზანს წარმოადგენს: 

• ანტენატალური მეთვალყურეობის შესახებ მეანების, 
ბებიაქალების, ოჯახის ექიმების, მენეჯერებისა და სხვა 
დაინტერესებული პირებისათვის უახლესი სამეცნიერო   
ინფორმაციის მიწოდება ფიზიოლოგიურად მიმდინარე 
ორსულობის დროს; 

• ანტენატალური მეთვალყურეობის მქონე ორსულთა რიცხვის 
გაზრდა;  

• ორსულებისა და მათი ოჯახის წევრების სანიტარული 
განათლების გაუმჯობესება.   

 

განხილული კლინიკური საკითხები 

 

მოცემული კლინიკური რეკომენდაციები არ განიხილავენ იმ გართულებებს, 
რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას ორსულობის დროს, ასევე მშობიარობისა და 
მშობიარობის შემდგომი პერიოდის მართვის თავისებურებებს. იმ პაციენტთა 
შესარჩევად, რომელთათვისაც შესაძლებელია მოცემული რეკომენდაციების 
გამოყენება, შემოთავაზებულია შეფასებითი ცხრილის გამოყენება. (ცხრილი 1). 

 

ვისთვის არის განკუთვნილი მოცემული კლინიკური რეკომენდაცია 

 

მოცემული რეკომენდაცია შეიძლება გამოყენებული იყოს იმ სამედიცინო 
პერსონალის მიერ, რომელთაც ეხებათ ორსულთა მშობიარობამდელი 
მეთვალყურეობის საკითხები.  ის აგრეთვე შეიძლება გამოყენებული იყოს 
როგორც   დიპლომამდელი ისე დიპლომისშემგომი სამედიცინო 
განათლებისათვის.    

  

 

ძიების, მტკიცებულებათა შეფასებისა და რეკომენდაციების ფორმულირების 
აღწერა 

• ანტენატალური მეთვალყურეობის აქტუალობასთან დაკავშირებით 
არსებობს მეთოდოლოგიათა საკმარისი რაოდენობა, რომლებიც შეიცავენ 
მკაცრი სამეცნიერო მტკიცებულების საფუძველზე დამტკიცებულ 
რეკომენდაციებს. ამიტომ მოცემული მეთოდოლოგიის შემქმნელთა 
სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილი იყო უკვე არსებული პრაქტიკული 
რეკომენდაციებიის მოძიება და შეფასება და რეკომენდაციების  
ადაპტირებული ფორმის შექმნა, რომელიც ერთის მხრივ უპასუხებდა 
საერთაშორისო მოთხოვნებს, ხოლო მეორე მხრივ მისაღები იქნებოდა 
საქართველოს ჯანდაცვის პირველი რგოლის პირობებში გამოსაყენებლად. 
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სამუშაო ჯგუფის მიერ დაშვებული იყო ის შესაძლებლობა, რომ არსებულ 
რეკომენდაციებში  არ იქნებოდა განხილული ყველა კლინიკური 
შეკითხვა, და ამ შემთხვევაში წარმოიშვებოდა აუცილებლობა კონკრეტულ 
კლინიკურ შეკითხვებთან დაკავშირებით მტკიცებულებათა 
დამოუკიდებლად მოძიებაში.  

  
კლინიკური რეკომენდაციების და მტკიცებულებების მოძიების დამატებითი 
წყაროები და მეთოდები 
 
• კლინიკური რეკომენდაციების, ეპიდემიოლოგიურო მონაცემებისა და 

ანტენატალური მეთვალყურეობის მტკიცებეულებების შემდგომი მოძიება, 
ხორციელდებოდა ინგლისურენოვანი (Yahoo, AltaVista, Google, DoctorGuide 
და რუსულენოვანი (Yandex, Rambler) საძიებო  ოპერატორების მეშვეობით, 
ასევე ინგლისურენოვანი სამედიცინო მონაცემების ელექტრონული 
ბიბლიოგრაფიული მონაცემთა ბაზის, „მედლაინის,, (MEDLINE) მეშვეობით, 
საძიებო სიტყვების გამოყენებით. პირველ რიგში მოძიებული იყო (National 
Guidelines Clearinhouse, TRIP,  SumSearch) ანტენატალური  მეთვალყურეობის 
ანალოგიური რეკომენდაციები, რომლებიც შემუშავებულია შესაბამისი 
პროფესიონალური ჯგუფების მიე 

• ცალკეული კლინიკური საკითხების შესახებ მტკიცებულებათა მოძიება და 
იმ სალითხების მოძიება, რომლებიც არასრულად არის განხილული, 
წარმოებული იყო კოჰრეინის მონაცემთა ბაზაში The Cochrane Library 2006, 
Issue 3, და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის ბიბლიოთეკაში ¹9. არ იყო ჩატარებული რუხი 
ლიტერატურის მოძიება (კონფერენციები, თეზისები, გამოუქვეყნებელი 
მასალები) 

 
  
მოძიებული კლინიკური რეკომენდაციებისა და მტკიცებულებების 
ანალიზი 
 

  ჩატარებული ძიების შედეგად მიღებული იყო რამოდენიმე კლინიკური 
მეთოდური რეკომენდაცია ანტენატალური მეთვალყურეობის საკითხზე 1-4, 
რომლებიც შეიცავდა ჯგუფის მიზნის შესაფერის საჭირო ინფორმაციას. ამ 
რეკომენდაციების საბოლოო შეფასებისას გამოყენებული იყო ფორმალური 
შეფასების მეთოდი AGREE ( Appraisal of Guidlines for Research and Evaluation ) 5  
მეშვეობით. შეფასების შედეგად ამორჩეული იყო რამოდენიმე  რეკომენდაცია, 
რომლებიც საფუძვლად დაედო შემდგომ ანალიზსა და ადაპტაციას.  ამ 
რეკომენდაციაში მოცემული დებულებები შეჯამებული იყო ცხრილებში და 
წარმოდგენილი იყო სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ  შეფასების მიზნით. 
ცხრილში შედიოდა დებულების ორიგინალური ვერსია და მტკიცებულების 
დონე წყაროს მიხედვით. სამუშაო ჯგუფს უნდა შეეფასა რეკომენდაციების 
ვარგისიანობა   საქართველოს ჯანდაცვის პირველადი რგოლის პირობებში. 
რეკომენდაცია მიღებული ითვლებოდა, თუ მის სასარგებლოდ ხმას აძლევდა 
შემქმნელთა სამუშაო ჯგუფის უმრავლესობა. 
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რეკომენდაციის შემუშავებისას ჩვენ გამოვიყენეთ მოდიფიცირებული სქემა, 
რომელიც მოწოდებულია SIGN (Scottish Intercollegiate Guideline Network)  მიერ 6. 
 
კონფლიქტთა ინტერესების დეკლარაცია 
 
მუშაობის დაწყებამდე მოცემული კლინიკური რეკომენდაციის პროექტში, 
სამუშაო ჯგუფის ყველა წევრმა თანხმობა განაცხადა, წერილობით ფორმაში 
განეცხადათთ ფარმაცევტულ კომპანიებთან ფინანსური კავშირების შესახებ. 
საავტორო კოლექტივის არც ერთ წევრს არ ჰქონდა ფინანსური დაინტერესება 
ან სხვა ინტერესთა კონფლიქტი ფარმაცევტულ კომპანიებთან ან სხვა 
ორგანიზაციებთან შესამუშავებელ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით. 
 

კლინიკური რეკომენდაციების შიდა რეცენზირება   
 

ჩატარებული იყო კლინიკური რეკომენდაციების შიდა რეცენზირება ( სია თან 
ერთვის) რეკომენდაციების მოწოდების სიზუსტის გამოსავლენად, მათი 
ეფექტურობის და უსაფრთხოების შესაფასებლად და პრაქტიკული 
გამოყენებისათვის მასალის არსებობის დასადგენად. რეცენზიების მიღების შემდეგ  
განხილული იყო  შედეგები და სამუშაო ჯგუფის მიერ შეტანილი იყო ცვლილებები 
კლინიკური რეკომენდაციების შინაარსში. 
კლინიკური რეკომენდაციის გადახედვის ვადა -2009 წ   

 
მტკიცებულებათა დონეებისა და რეკომენდაციების გრადაციის სქემა 
 
მოცემულ რეკომენდაციებში გამოყენებულია Scottish  Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN)  მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების მტკიცებულებათა დონეების 
მოდიფიცირებული სქემა. 
ყველა ძირითად რეკომენდაციას გააჩნია გრადაცია, რომელიც აღინიშნება 
ლათინური ასოებით А  დან  D მდე. ამავე დროს ყოველ გრადაციას შეესაბამება 
მონაცემთა მტკიცებულების გარკვეული დონე.  რაც უფრო მაღალია რეკომენდაციის 
გრადაცია, მით უფრო მაღალია კვლევების სიზუსტე, რომლებზეც ის არის 
დაფუძნებული 
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მტკიცებულების 
დონე 

კვლევების დახასიათება, რომლებიც საფუძვლად დაედო 
რეკომენდაციას 

            A 

მაღალი ხარისხის მეტა-ანალიზი, რანდომიზირებული საკონტროლო 
კვლევის მეტა-ანალიზი, რკკ სისტემური მიმოხილვა ან დიდი რკკ 
სისტემატური შეცდომის ძალიან დაბალი ალბათობით (+++), რომლის 
შედეგებიც შესაძლებელია გავრცელდეს შესაბამის პოპულაციაზე; 

B 

კოჰორტული ან შემთხვევა-კონტროლის ტიპის კვლევების მაღალი 
ხარისხის სისტემური მიმოხილვა 
ან 
მაღალი ხარისხის (++) კოჰორტული ან შემთხვევა-კონტროლის ტიპის 
კვლევა სისტემატური შეცდომის ძალიან დაბალი ალბათობით. 
ან 
რკკ (+) სისტემური შეცდომის დაბალი ალბათობით, რომლის 
შედეგებიც შეიძლება გავრცელდეს შესაბამის პოპულაციაზე; 

C 

კოჰორტული ან შემთხვევა-კონტროლის ტიპის კვლევა ან 
კონტროლირებადი კვლევა რანდომიზაციის გარეშე სისტემატური 
შეცდომის დაბალი ალბათობით (+), რომლის შედეგებიც შეიძლება 
გავრცელდეს შესაბამის პოპულაციაზე 
ან 
რკკ ძალიან დაბალი (++) ან დაბალი (+) სისტემატური შეცდომის 
ალბათობით, რომლის შედეგებიც არ შეიძლება გავრცელდეს შესაბამის 
პოპულაციაზე; 

D 

შემთხვევათა სერიების აღწერა 
ან 
არაკონტროლირებადი კვლევა 
ან 
ექსპერტთა აზრი. 

სპ  
საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც დაფუძნებულია რეკომენდაციის 
შემქმნელთა გამოცდილებაზე. 

 

 

შესავალი 

ანტენატალური მეთვალყურეობის თანამედროვე მოდელს საფუძველი 
ჩაეყარა  მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ამ დროიდან ფართოდ გამოიყენება 
მსოფლიოში. დღევანდელ დღემდე ანტენატალური ვიზიტების 
კომპონენტები და შინაარსი არ იყო მეცნიერულად დასაბუთებული. 1972 
წელს არჩი კოჰრანი წერდა:7 “სამწუხაროდ, ანტენატალური მეთვალყურეობა 
არ მოიცავს კრიტიკულ შეფასებას, თუ რომელი სკრინინგული 
პროცედურებია დასაბუთებული.”   

1998 წელს ჯანმო/ევროპის პერინატალური დახმარების სამუშაო ჯგუფის 
მეორე  შეხვედრაზე8  ჩამოყალიბდა პერინატალური დახმარების  პრინციპები, 
სადაც გამოცხადდა, რომ     ორსულობის დროს ყველა ჩარევას უნდა ჰქონდეს 
მკაცრი ჩვენება და რაც მთავარია, დამტკიცებული დადებითი ზეგავლენა 
ორსულობის გამოსავალზე.  

სამწუხაროდ, დღევანდელ დღემდე ორსულობის მეთვალყურეობის 
დროს ხშირად გამოიყენება ჩარევები, რომლებიც  დაფუძნებულია კერძო 
გამოცდილებასა და შთაბეჭდილებებზე, არ ეფუძნება სამეცნიერო 
მტკიცებულებებს და ამრიგად, არ ახდენს დადებით ზეგავლენას დედისა და 
ბავშვის ჯანმრთელობაზე.  
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მოცემულ კლინიკურ რეკომენდაციებში შეჯამებულია უკანასკნელი   
მტკიცებულებები, რომელთა მიხედვითაც უნდა მიმდინარეობდეს 
ანტენატალური  დაკვირვება ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის 
დროს. 

 

ანტენატალური მეთვალყურეობის მიზნები 

 

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე მტკიცებულებების მიხედვით 
ანტენატალური მეთვალყურეობა არ აუმჯობესებს მშობიარობის გამოსავალს9, ის 
ეხმარება ქალს და ნაყოფს  ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. ანტენატალური 
მომზადება გულისხმობს ასევე ორსული ქალის, მისი პარტნიორისა ან ოჯახის 
დახმარებასა და მხარდაჭერას.  ეს ნიშნავს იმას, რომ პერსონალი აწარმოებს არა 
მარტო სამედიცინო მეთვალყურეობას ორსულზე, არამედ ახორციელებს მათ 
განათლებასაც. 

სამედიცინო პერსონალის როლი მდგომარეობს შემდეგში: 

• ორსულის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული საქმიანობის 
დახვეწა; 

• დაავადებების პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება; 

• სამკურნალო ღონისძიებების გაწევა;  

• კავშირის უზრუნველყოფა ისეთ სამსახურებთან, როგორებიც არის 
ორსულთა სპეციალიზირებული დახმარება, მშობელთა მომზადება და 
სხვა; 

• ორსულთა სწავლების უზრუნველყოფა, მათი საკუთარი ჯანმრთელობის 
მოვლასთან დაკავშირებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გაღრმავება; 

• ქალის მხარდაჭერა, მზადყოფნა ორსულობის, მშობიარობისა და 
მშობიარობის შემდგომ პერიოდთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე 
მისი აზრის მოსასმენად; 

• ორსული ქალებისათვის სოციალურ-სამართლებლივი დახმარების აღმოჩენა  
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 
არსებობს ანტენატალურ მეთვალყურეობასთან დაკავშირებული რიგი 
მნიშვნელოვანი საკითხებისა, მათ შორის საკითხი იმის შესახებ, თუ რა სახის 
მეთვალყურეობა უნდა გაეწიოთ ქალებს ფიზიოლოგიური ორსულობითა და მეორეს 
მხრივ, ქალებს გართულებული ორსულობითა და მშობიარობით. სხვა საკითხები 
შეეხება ვიზიტების სიხშირეს, მომსახურეობის სახეს, რომელიც შეიძლება 
შევთავაზოთ ქალებს ყოველი ვიზიტის დროს და იმას, თუ რა ტესტებისა და 
ანალიზების ჩატარებაა აუცილებელი. ძალზედ მნიშვნელოვანია ანტენატალური 
მეთვალყურეობის  ხარისხი, ამიტომ აუცილებელია ვიცოდეთ და გავითვისწინოთ 
ქალის აზრი მათი მოვლის შესახებ ორსულობის ნებისმიერ ვადაზე. 10  
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ორსულთა აყვანა აღრიცხვაზე 
 
2005 წელს საქართველოში ჩატარებული მიმოხილვის მონაცემებით11  4  და მეტი 
ვიზიტი შეასრულა ორსულთა 75%-მა. 4 ან მეტი ვიზიტის შესრულება უფრო 
ხშირად მოხდა თბილისში (90%) და იმერეთში (83%), სხვა რეგიონებთან 
შედარებით. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა ქვემო ქართლისა და 
კახეთის რეგიონებში (56% და 59% შესაბამისად). Aანტენატალური ვიზიტების 
რაოდენობა ყველაზე მაღალი იყო ქართველ ქალებში, რომელთა 80%-ს ჰქონდა 4 
პრენატალური ვიზიტი. მიმოხილვის შედეგებიდან გამომდინარე, მშობიარეთა 
მხოლოდ 5%-ს არ ჩაუტარდა პრენატალური მეთვალურეობა. ეს მაჩვენებელი უფრო 
დაბალი იყო ქალაქის პირობებში და შეადგენდა 2%-ს, თბილისში კი ამ 
მაჩვენებელმა შეადგინა მხოლოდ 1%. 
არსებობს  მრავალი მიზეზი, რომელთა გამო ორსულები არ მიმართავენ პირველად-
სამედიცინო  დაწესებულებებს, რომელიც იცვლება რეგიონისა და კონკრეტული 
ქალის მიხედვით, მაგრამ უმეტეს წილად ძირითად მიზეზებად გვევლინება 
შემდეგი: 

 
• ვიზიტის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია არა თვითონ ქალის, 

არამედ მისი ოჯახის წევრების მიერ, რომლებიც არ ხედავენ ამის 
აუცილებლობას და ზოგჯერ არ ენდობიან სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურეობას, განსაკუთრებით სოფლის პირობებში; 

• სამედიცინო მომსახურეობის გაწევისას ორსულთან ურთიერთობა 
ხშირად არ არის მეგობრული, არ არის დაცული კონფიდენციალურობა, 
კეთდება  დაუსაბუთებელი ანალიზები, ჩარევები და გამოკვლევები; 

• არსებობს სამედიცინო პროცედურების შიში ქალის არასრულფასოვანი 
ინფორმირების გამო; 

• ხშირ მიზეზს წარმოადგენს შორი მანძილი და ტრანსპორტის 
პრობლემები, ზოგიერთი კულტურული თავისებურებები და ასევე 
სოციო-ეკონომიური პრობლემები. 

 

ვინ უნდა უზრუნველყოს მეთვალყურეობა 
 
სისტემატურმა მიმოხილვამ12 შეაფასა ანტენატალური მეთვალყურეობის 
ეფექტურობა ბებიაქალისა და ოჯახის ექიმის მიერ გაწეული დახმარების შედარების 
გზით მეან-გინეკოლოგის მიერ გაწეულ დახმარებასთან. ჯგუფებს შორის არ 
გამოვლენილა განსხვავება ნაადრევი მშობიარობის, საკეისრო კვეთის, ანემიის, 
საშარდე გზების ინფექციების, მშობიარობამდელი სისხლდენებისა და 
პერინატალური სიკვდილიანობის განვითარების სიხშირის თვალსაზრისით. ამ 
მიმოხილვიდან გამომდინარე, ბებიაქალებისა და ოჯახის ექიმების მიერ 
აღმოჩენილი დახმარება დაკავშირებულია ორსულობასთან დაკავშირებული 
ჰიპერტენზიისა და პრეეკლამფსიის განვითარების სტატისტიკურად უფრო დაბალ 
სიხშირესთან ( OR 0.56, 95% CI 0.45 - 0.70), (OR 0.37, 95% CI 0.22 - 0.64) 
სტანდარტული მეთვალყურეობის ჯგუფშთან შედარებით. 3 კვლევის მეტა-
ანალიზზე დაყრდნობით, რომელშიც მონაწილეობდა 3 041 ქალი, ბებიაქალებისა და 
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ზოგადი პროფილის ექიმების მიერ გაწეული ანტენატალური მეთვალყურეობის 
პირობებში დაბალი რისკის მქონე ქალებისათვის არ იზრდებოდა დედისა და 
პერინატალური გამოსავალის რისკი. 
მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული მონაცემები სარწმუნოდ მოწმობენ 
ბებიაქალებისა და ოჯახის ექიმების მიერ გაწეული ანტენატალური 
მეთვალყურეობის უპირატესობაზე ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის 
დროს, არსებული კანონმდებლობა და ოჯახის ექიმებისა და ბებიაქალების 
მომზადების დონე არ იძლევა საშუალებას მოცემული რეკომენდაციის 
დანერგვისათვის. 

 
 

ფიზიოლოგიური ორსულობის დროს საკმარისია სათანადოთ 
მომზადებული  ბებიაქალის ან ოჯახის ექიმის მიერ განხორციელებული 
მეთვალყურეობა. მეან-გინეკოლოგის რუტინული ჩართვა 
მეთვალყურეობის პროცესში ასეთ შემთხვევებში არ აუმჯობესებს 
პერინატალურ გამოსავალს, გარდა გართულებული ორსულობის 
შემთხვევებისა.  

A 

 
 
 

ანტენატალური მეთვალყურეობა 
 
ანტენატალური მომზადების კლასები ხშირად გამოიყენება მომავალი 
მშობლებისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად ორსულობის და მშობიარობის 
შესახებ და აგრეთვე დედობისა და მამობის საკითხებზე. ანტენატალური 
მეთვალყურეობა ეყრდნობა ფართო საგანმანათლებლო და მხარდამჭერ კონცეფციას, 
რომელიც ეხმარება მომავალ მშობლებს გააცნობიერონ საკუთარი სოციალური, 
ემოციური, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მოთხოვნილებები ორსულობის, 
მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის დროს და საშუალებას აძლევს 
მათ დარწმუნდნენ საკუთარ შესაძლებლობებში.  კითხვარმა, რომლის მიზანი იყო 
ინფორმაციის მოპოვება იმის შესახებ, თუ რა სურს ქალს პირველ რიგში შეიტყოს 
ანტენატალურ კლასებზე, გამოავლინა, რომ ეს მოიცავს: ინფორმაციას ნაყოფის 
განვითარების, ორსულობის დროს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ცვლილებების, 
მშობიარობის დროს მოვლენების განვითარებისა და მათი მოქმედების, შესაძლო 
გართულებებისა და მშობიარობის შემდეგ ბავშვის მოვლის საკითხების შესახებ.  
 

 

A ორსულები უნდა  დაესწრონ ანტენატალური მომზადების კურსებს და 
უნდა  მიეწოდოთ წერილობითი ინფორმაცია ანტენატალური 
მეთვალყურეობის შესახებ. A 
 
ორსულებს უნდა მივაწოდოთ სარწმუნო ინფორმაცია მათ 
მეთვალყურეობასთან დაკავშირებით (მკურნალობასთან, მკურნალ 
ექიმებთან და სხვ.). გადაწყვეტილებების მიღების დროს მხედველობაში 
აუცილებლად უნდა იყოს მიღებული ქალის წინადადებები და სურვილები.  

C 
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უწვეტი მეთვალყურეობა 
 
ქალის მეთვალყურეობა ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომ 
პერიოდში ხშირად ხორციელდება მრავალი ზედამხედველის მიერ. მოცემული 
კლინიკური რეკომენდაციის მიხედვით, უწყვეტი მეთვალყურეობა გულისხმობს 
მეთვალყურეობას ერთი და იმავე ზედამხედველის ან ზედამხედველთა ჯგუფის 
მიერ მთელი ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. 
ერთ სისტემატიურ მიმოხილვაში13 შეფასდა უწყვეტი მეთვალყურეობის 
კლინიკური ეფექტურობა ორსულობის, მშობიარობისა და  პოსტნატალურ 
პერიოდში რუტინულ მეთვალყურეობასთან შედარებით, რომელსაც 
უზრუნველყოფდა რამოდენიმე ზედამხედველი. განხორციელდა 1815 ქალის 
რანდომიზაცია შემდეგ ჯგუფებში: ქალები ბებიაქალთა მცირე ჯგუფის უწყვეტი 
მეთვალყურეობით, მეანებისა და რუტინული (სხვადასხვა ზედამხედველი) 
მეთვალყურეობით, რომელსაც ახორციელებდნენ ექიმები და ბებიაქალები. ქალებს, 
რომელთა უწყვეტ მეთვალყურეობასაც ახორციელებდა ბებიაქალთა მცირე ჯგუფი, 
უფრო იშვიათად აღენიშნებოდათ შემდეგი მონაცემები: 
• კლინიკაში 15 წთ-ზე მეტი ლოდინის დრო (OR 0.14. 95% CI 0.10 - 0.19); 
• ანტენატალური ჰოსპიტალიზაცია (OR 0.79. 95% CI 0.64 - 0.97); 
• ანტენატალური კლასების გაცდენა (OR 0.58, 95% CI 0.41 - 0.81); 
• ორსულობასთან დაკავშირებული შეკითხვები (OR 0.72  95% CI 0.56 - 0.92); 
• მშობიარობისათვის არადამაკმაყოფილებელი მომზადება (OR 0.64. 95% CI 0.48 - 
0.86). 
 
არ გამოვლინდა მნიშვნელოვანი განსხვავება საკეისრო კვეთის, მშობიარობის 
აღძვრის, ნაადრევი მშობიარობისა და ნეონატალური სიკვდილიანობის, ასევე 
ახალშობილთა რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაყვანისა და 2500 გრამზე მცირე 
წონის ახალშობილების სიხშირეებში. 

 
ანტენატალური მეთვალყურეობა უნდა განხორციელდეს მეთვალყურეთა  მცირე 
ჯგუფის მიერ, რომლებთანაც ორსული კომფორტულად გრძნობს თავს. 
მეთვალყურეობა უწყვეტი უნდა იყოს მთელი ანტენატალური პერიოდის 
განმავლობაში. 

A 

 
 

დოკუმენტაცია 
 
ანტენატალურ ჩანაწერებში ინფორმაცია 2 ძირითადი მიზნით გროვდება:  

• ადმინისტრაციისათვის; 
• დედისა და ნაყოფის რისკის შეფასებისა და შემდგომი მართვის დაგეგმვის მიზნით. 

 
ანტენატალური მეთვალყურეობის ჩანაწერები ასევე უზრუნველყოფენ მართვის 
ხარისხის შეფასებას, იურიდიულ დოკუმენტაციას, კომუნიკაციასა და მასალას 
შემდგომი ეპიდემიოლოგიური კვლევებისათვის. ანტენატალური ისტორიის 
შედგენის სამი მეთოდის შესადარებლად ჩატარდა რკკ, სადაც შედარდა 
არასტრუქტურირებული ისტორიები, რომელთაც ქაღალდზე წერდნენ ბებიაქალები, 
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სტრუქტურირებული ისტორიები (ქაღალდზე კითხვარის ჩართვით) და 
ინტერაქტიული კომპიუტერიზირებული კითხვარები ინგლისის ანტენატალურ 
კლინიკებში.14 სტრუქტირირებულ ისტორიებში შეგროვდა უფრო მეტი და 
სრულფასოვანი ინფორმაცია არასტრუქტურირებულ ისტორიებთან შედარებით. არ 
გამოვლენილა ინტერაქტიული კომპიუტერიზირებული სისტემების უპირატესობა 
სტრუქტურირებულ ისტორიებთან შედარებით. 
 

 
ორსულების საშინაო ბარათები 
მრავალ ქვეყანაში ორსულებს ეძლევათ საკუთარი ბარათები ორსულობის დროს 
ჩანაწერების გასაკეთებლად, რაც ზრდის მათი პასუხისმგებლობის გრძნობას და 
ამაღლებს კმაყოფილებას ზედამხედველობით. ჩატარდა 3 კვლევა (n =675 ქალი )15. 
ქალები, რომლებსაც ჰქონდათ საკუთარი ბარათები, თავს უფრო კარგად 
აკონტროლებდნენ ((RR) 1.56, 95% CI 1.18 - 2.06). ერთმა კვლევამ გამოავლინა, რომ 
ქალების უმეტესობა (66/95) უფრო კმაყოფილი იყო გაწეული მეთვალყურეობით 
ბარათებით სარგებლობის ჯგუფში, საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით (58/102) 
(RR 1.22, 95% CI 0.99 - 1.52); ორმა კვლევამ არ გამოავლინა განსხვავება ქალების 
კმაყოფილებაში (ერთმა კვლევამ არ წარმოადგინა შედეგები და ერთში 
გამოყენებული იყო 17 პუნქტიანი კმაყოფილების სქემა). ბარათით სარგებლობის 
ჯგუფში ქალთა დიდმა რაოდენობამ მოისურვა იგივეს განმეორება მომავალი 
ორსულობის დროსაც (RR 1.79, 95% CI 1.43 to 2.24).  არ გამოვლენილა განსხვავება 
მშობიარობის დროს ანალგეზიის აუცილებლობის, ჩვეული აბორტების, ნაადრევი 
მშობიარობისა და ნეონატალური სიკვდილიანობის სიხშირეებში.   
 

ორსულებისათვის ინფორმაციის მიწოდება 

ანტენატალური მეთვალყურეობეის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს 
წარმოადგენს ორსულისათვის საკუთარ მეთვალყურეობასთან დაკავშირებით 
ინფორმირებული გადაწყვეტილებების შესაძლებლობის მიცემა: თუ ვინ უნდა 
განახორციელოს მისი მეთვალყურეობა, რა სკრინინგული ტესტები უნდა 
ჩაუტარდეს და სად უნდა დაიგეგმოს მისი მშობიარობა. ამ მიზნით ქალისათვის 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რათა 
მან მონაწილეობა მიიღოს ზედამხედველებთან გამართულ დისკუსიაში. 
სინამდვილეში ქალთა გარკვეულ რაოდენობას არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას. 
ქალთა შეფასებამ ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს ინფორმაციის მიღებისა 
და კომუნიკაციის თვალსაზრისით გამოავლინა, რომ ორსულთა 32-40%-მა მიიღო 
არასაკმარისი ზეპირი და წერილობითი ინფორმაცია ორსულობის დროს სხვადასხვა 
სკრინინგული ტესტების ჩატარების სარგებლიანობისა და რისკის შესახებ.16 ერთ 
მიმოხილვაში,17 სადაც გამოიკითხა 1188 ორსული, გამოვლინდა, რომ ისინი 
ისურვებდნენ დამატებით ინფორმაციის მიღებას პირველი ვიზიტის დროს. მაღალი 
შეფასება მიეცა  წერილობითი სახით ინფორმაციის მიწოდებას.                           
ჩატარდა რკკ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ბუკლეტების გამოყენების 
ეფექტურობის შესახებ ორსულ ქალებში ინფორმირებული გადაწყვეტილების 
მიღებაზე18. ბუკლეტები შემუშავებული იყო ორსულისათვის გასაგები ენით. არ 
გამოვლენილა მნიშვნელოვანი განსხვავება ჯგუფებს შორის გადაწყვეტილების 
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მიღების თვალსაზრისით, მაგრამ კმაყოფილება ინფორმაციით უფრო მაღალი იყო იმ 
ჯგუფში, რომელსაც დაურიგდა საინფორმაციო ბუკლეტები. 

 
 
უნდა შემუშავდეს მკაცრად განსაზღვრული რეფერალური პროგრამები, რათა 
საჭიროების შემთხვევაში ორსულს დროულად აღმოვუჩინოთ სხვა სპეციალობის 
ექიმის კონსულტაცია.  
 
 
გარემო პირობები, რომელშიც ტარდება ანტენატალური ვიზიტები, უნდა 
განაწყობდეს ორსულს გულახდილი საუბრისათვის (მაგ: ოჯახური პრობლემები 
და სექსუალური ძალადობა, ფსიქიური დაავადებები და სხვ.)  
 
ყოველი ანტენატალური ვიზიტის დროს ექიმებმა და ბებიაქალებმა ორსულს უნდა 
მიაწოდონ ამომწურავი ინფორმაცია მისთვის საინტერესო საკითხებზე.  
ინფორმაციის მიწოდება უნდა ხდებოდეს ორსულისათვის გასაგები ენით, 
ფიზიკური და ფსიქიკური ნაკლოვანებების არსებობის შემთხვევაში მათი 
გათვალისწინებით.  
  

 
ანტენატალური ვიზიტების სიხშირე 
 
1996 წლიდან საქართველოში სახელმწიფოს მიერ ფინანსირდება 4 ატენატალური 
ვიზიტი. მიღებული გადაწყვეტილება განპირობებული იყო დედისა და ბავშვის 
პროგრამების არასაკმარისი დაფინანსებით. შემდგომში გამოქვეყნდა რამოდენიმე 
რანდომიზირებული კვლევა19-22 და სისტემატური მიმოხილვა3, რომლებიც 
მიუთითებდნენ, რომ ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს 
ანტენატალური ვიზიტების რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს 4-მდე  დედისა და 
ნაყოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობისათვის ზიანის მიყენების გარეშე. კერძოდ, 
გამოვლინდა, რომ 4 ვიზიტის ჩატარებისას არ იზრდებოდა დედისა და 
პერინატალური სიკვდილიანობა, პრეეკლამფსიის, შარდ-სასქესო ტრაქტის 
ინფექციების სიხშირე და სხეულის დაბალი წონით დაბადებულ ბავშვთა 
რაოდენობა (>2500 გ) მტკიცებულებები ადასტურებენ იმ შეხედულებას, რომ 
განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც კარგად არის ორგანიზებული სამეანო სერვისი, 
პრენატალური ვიზიტების  შემცირება  დაკავშირებულია ისეთივე კარგ 
პერინატალურ გამოსავალთან, როგორც სტანდარტული მოდელის გამოყენებისას. 
მოსალოდნელი იყო, რომ ვიზიტების რაოდენობის შემცირებას მოყვებოდა 
უკმაყოფილება ქალთა მხრიდან. განვიათარებად ქვეყნებში ჩატარებულმა ორმა 
კვლევამ დაამტკიცა იგივე მოსაზრება ამ საკითხზე.  
არსებული მტკიცებულებების თანახმად 4 ანტენატალური ვიზიტის სქემა 
წარმოადგენს იმ მინიმუმს, რომელიც უნდა შევთავაზოთ დაბალი რისკის ჯგუფის 
ორსულებს. 23  
დღესდღეობით, არის მცდელობა არ შეიზღუდოს ვიზიტების რაოდენობა 
სახელმწიფოებრივი დაფინანსების ფარგლებში,  სამედიცინო პერსონალს მიეცეს 
საშუალება, საორიენტაციო სქემაზე დაყრდნობით თვითონ გადაწყვიტოს 

D 

sp 

sp 
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ვიზიტების სიხშირე, მათ შორის მშობიარობის შემდეგაც. სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, უპირატესობა ენიჭება გამოსავალზე ორიენტირებულ ანტენატალური 
მეთვალყურეობის მოდელს. 
 
ანტენატალური ვიზიტების შინაარსი 
პირველი ვიზიტი 
 
პირველი ვიზიტი უნდა განხორციელდეს ორსულობის ადრეულ ვადაზე (13 
კვირამდე). დიდი რაოდენობის ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობის გამო 
შესაძლებელია პირველი ვიზიტის გაყოფა ორ ნაწილად: 

• ორსულს მიეწოდოს ინფორმაცია და მიეცეს შესაძლებლობა დასვას შეკითხვები და 
მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში. ინფორმაცია დიეტის, ცხოვრების წესის, 
გამოკვლევის მეთოდების, ორსულობის დროს არსებული მომსახურეობისა და სხვა 
ასპექტების შესახებ უნდა იყოს როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით  

• უნდა გამოვლინდეს ქალთა ის კატეგორია, რომელიც საჭიროებს დამატებით 
მეთვალყურეობას და დაიგეგმოს მეთვალყურეობა შემდეგი კატეგორიის 
ორსულებისათვის: (  ცხრილი 1 ) 

 

ცხრილი 1 

 

სამეანო ანამნეზი 

• ჰქონდა თუ არა ორსულს ნაადრევი მშობიარობა ან მკვდრადშობადობა 
ანამნეზში? 

• ჰქონდა თუ არა 3 ჩვეული აბორტი თანმიმდევრობით? 

• ხომ არ აღინიშნებოდა უკანასკნელი მშობიარობისას ახალშობილის 
სხეულის მასა <2500გრამზე? 

• ხომ არ იყო უკანასკნელი მშობიარობისას ახალშობილის სხეულის მასა 
>4500გრამზე? 

• ჰქონდა თუ არა ადგილი უკანასკნელი ორსულობის დროს კლინიკაში 
ჰოსპიტალიზაციას ჰიპერტენზიის, პრეეკლამფსიისა ან ეკლამფსიის 
გამო? 

• იყო თუ არა ჩატარებული რაიმე ოპერაცია რეპროდუქციული 
ორგანოებზე? (მიომექტომია, ტიხრის მოცილება, ბიოფსია, კლასიკური 
საკეისრო კვეთა, საშვილოსნოს ყელის სერკლაჟი) 

 

მიმდინარე ორსულობა 

• ხომ არ იყო დიაგნოსტირებული ან ეჭვის ქვეშ მრავალნაყოფიანი 
ორსულობა? 

• ხომ არ არის ასაკი 16 წელზე ნაკლები? 

• ხომ არ არის ასაკი 40 წელზე მეტი? 

• ხომ არ აღინიშნებოდა რეზუს-იზოიმუნიზაცია წინა ან მიმდინარე 
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ორსულობის დროს? 

• ხომ არ აღინიშნებოდა სისხლდენა საშოდან? 

• ხომ არ არის რაიმე სიმსივნე მენჯის ღრუში? 

• ხომ არ არის არტერიული დიასტოლური წნევა 90 მმ/ვწყ/სვ-ზე მეტი? 

 

ზოგადი სამედიცინო პრობლემები 

• ხომ არ აღინიშნება ინსულინ-დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი? 

• ხომ არ აღინიშნება თირკმელების დაავადება? 

• ხომ არ აღინიშნება გულის დაავადებები? 

• ხომ არა აქვს ადგილი მავნე ნივთიერებების  მოხმარებას? (მათ შორის 
ალკოჰოლის დიდი რაოდენობით მიღებას?) 

• ხომ არ აღინიშნება რაიმე სხვა დაავადება? 

 

 
დადებითი პასუხი  რომელიმე ზემოთ აღნიშნულ შეკითხვაზე მიუთითებს, 
რომ მოცემული კლინიკური   რეკომენდაციები  ამ ორსულთან  
მიმართებაში არ უნდა იყოს გამოყენებული.
 
 
ანტენატალური ვიზიტების შინაარსი 
 
I ანტენატალური ვიზიტის დროს:   
   

• უნდა განისაზღვროს სისხლის ჯგუფი და რეზუს ფაქტორი; 
• ჩატარდეს სისხლის საერთო ანალიზი;   
• ჩატარდეს ანემიის,   აივ/შიდსის,  B-ჰეპატიტის, წითურისა და სიფილისის 

სკრინინგი სწრაფი მარტივი მეთოდით;  
• წითელასს სკრინინგი განსაზღვრულია ორსულის იმუნური სტატუსის 

დასადგენად და ორსულობის შემდეგ საჭიროებისას აცრის ჩასატარებლად; კვლევა 
არ არის მოწოდებული ორსულობის დროს ნაყოფის მდგომარეობის შესაფასებლად; 

• განისაზღვროს სხეულის მასის ინდექსი;  
• გაიზომოს არტერიული  წნევა;  
• ჩატარდეს შარდის საერთო ანალიზი (პროტეინურიისა და ასიმპტომური 

ბაქტერიურიის გამოსავლენად) ტესტ-ხაზების მეშვეობით, შარდის ნალექის 
ბაქტერიოსკოპიით ან შარდის დათესვით; 

• ჩატარდეს საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპიული კვლევა – სარკეებში დათვალიერება  
• რაც შეიძლება ადრე ჩატარდეს ულტრაბგერითი კვლევა გესტაციური ვადის 

განსაზღვრის მიზნით შემდეგი პარამეტრების გამოყენებით: 
 10-13 კვირამდე თხემ-კუდუსუნის სიგრძე;  
 14 კვირის ზემოთ თავის გარშემოწრილობა და ბიპარიეტალური ზომა.  

•  პირველი ვიზიტის დროს სასურველია ჩატარდეს თერაპევტის და სტომატოლოგის 
კონსულტაცია 
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შემდგომი ვიზიტი,  რომელიც განიხლება, როგორც  პირველი ვიზიტის 
გაგრძელება,   ანალიზების მიღების შემდეგ  უნდა დაიგეგმოს შემდეგი მიზნით: 

•  განიხილოს და ჩაიწეროს ყველა ჩატარებული სკრინინგული ტესტის შედეგი, 
მოხდეს ანტენატალური მეთვალყურეობის შემუშავებული გეგმის გადახედვა 
ქალთა იმ კატეგორიის გამოსავლენად, რომლებიც საჭიროებენ დამატებით 
მეთვალყურეობას; 

•   ორსულს მიეწოდოს როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ინფორმაცია, რომელიც 
გაღრმავდება ანტენატალური მეცადინეობების ჩატარებისას. ასევე ორსულს უნდა 
მიეცეს შესაძლებლობა, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში. 

 
 
 
 18-20 კვირა 

 
• 18-20 კვირაზე, ქალის თანხმობის შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს 

ულტრაბგერითი კვლევა ნაყოფის სტრუქტურული ანომალიების 
გამოსავლენად. იმ ქალებს, რომელთაც ორსულობის ამ ვადაზე დაუდგინდებათ 
პლაცენტის კიდითი მიმაგრება, უნდა ჩაუტარდეთ განმეორებითი 
ულტრაბგერითი კვლევა 36 კვირის ვადაზე 

• უნდა გაიზომოს საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლე; 
 
• გაიზომოს არტერიული წნევა და ჩატარდეს ტესტი პროტეინურიის 

გამოსავლენად;  
 

• წონის განსაზღვრა (მხოლოდ დაბალი  სხეულის მასის ინდექსის   მქონე 
ორსულებში); 

 
• მეორე ვიზიტის დროს უნდა ჩატარდეს სკრინინგული კვლევა თანდაყოლილ 

სიმახინჯეებზე. (დაუნის სინდრომი) 
 
 
 

 
30-32 კვირა 
 
ამ ვიზიტის დროს უნდა: 

 
• განისაზღვროს ჰემოგლობინის დონე და 10,5 გ/ლ ნაკლები მაჩვენებლის 

შემთხვევაში დაინიშნოს რკინის შემცვლელი პრეპარატები; 
• გაიზომოს არტერიული წნევა;  
• გაკეთდეს შარდის ანალიზი პროტეინურიის გამოსავლენად; 
• განისაზღვროს საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლე; 
• ორსულს მიეცეს ლაქტაციის/ კონტრაცეფციის რეკომენდაციები 
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• ორსულს მიეწოდოს როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ინფორმაცია, რომელიც 
გაღრმავდება ანტენატალური მეცადინეობების ჩატარებისას, მიეცეს შესაძლებლობა 
აქტიური მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში 
 
 
 
36-38 კვირა 
 
34 კვირაზე ანტენატალური ვიზიტი უნდა ჩატარდეს შემდეგის მიზნით: 

• გაიზომოს არტერიული წნევა და ჩატარდეს ტესტი პროტეინურიის გამოსავლენად; 
• განისაზღვროს ჰემოგლობინი სისხლში; 
• ჩატარდეს სიფილისის დიაგნოსტიკა სწრაფი მარტივი მეთოდით; 
• განისაზღვროს საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლე; 
• განისაზღვროს ნაყოფის პოზიცია; 
• მენჯით წინამდებარეობის შემთხვევაში განხორციელდეს თავით გარეგანი 

მობრუნება ორსულის თანხმობის შემთხვევაში (სტაციონარის პირობებში); 
• დადასტურდეს პლაცენტის მიგრაცია წინა ულტრაბგერით კვლევებთან 

შედარებით; 
• მოხდეს ჩატარებული შედეგების განხილვა და დოკუმენტირება, საჭიროების 

შემთხვევაში შეიცვალოს ორსულობის მართვის გეგმა და გამოვლინდეს ქალთა ის 
კატეგორია, რომელიც საჭიროებს დამატებით მეთვალყურეობას; 

• ორსულს მიეცეს ლაქტაციის/ კონტრაცეფციის რეკომენდაციები 
• ორსულს მიეწოდოს როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ინფორმაცია, რომელიც 

გაღრმავდება ანტენატალური მეცადინეობების ჩატარებისას, მივცეთ მას 
შესაძლებლობა, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში 
 
 
მშობიარობის შემდგომი ვიზიტი 
 
ჯამო რეკომენდაციით მშობიარობის შემდგომი ვიზიტი უნდა ჩატარდეს 
მშობიარობის შემდგომ ერთი კვირის განმავლობაში 22.  მიუხედავად იმისა, რომ ეს 
ვიზიტი არ ფინანსირდება სახელმწიფოს მიერ, კვლევის ფარგლებში საქართველოში 
ჩატარებულმა  გამოკითხვამ24 გამოავლინა, რომ 38% მელოგინე გასინჯული იყო 
სამედიცინო პერსონალის მიერ  პირველი 6 დღის განმავლობაში, ხოლო 45% ორი 
კვირის შემდეგ.  
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ანტენატალური ვიზიტების გრაფიკი განპირობებული უნდა იყოს 
ვიზიტების შინაარსით. ქალისათვის პირველი ფიზიოლოგიურად 
მიმდინარე ორსულობის დროს საკმარისია 4 ვიზიტი.    
 
პირველი ვიზიტის დროს ორსულს უნდა მივაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია: 
ორსულობის მეთვალყურეობის, ცხოვრების სტილის, დიეტისა და 
გამოკვლევის მეთოდების შესახებ.  
 
ორსულობის ადრეულ ვადებზე ყველა ქალს უნდა მიეწოდოს   ინფორმაცია 
ანტენატალური ვიზიტების რაოდენობის, დროისა და შინაარსის შესახებ;    
 
ყოველი ანტენატალური ვიზიტი უნდა იყოს დაგეგმილი და გააჩნდეს 
გარკვეული შინაარსი. ვიზიტები უფრო ხანგრძლივი უნდა იყოს 
ორსულობის ადრეულ ვადებზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს 
ამომწურავი ინფორმაცია. ანტენატალური ვიზიტის დროს უნდა ჩატარდეს 
სტანდარტით გათვალისწინებული ტესტები და გამოკვლევები, რათა 
შემცირდეს ორსულთა განმეორებით ვიზიტთან დაკავშირებული 
დისკომფორტი.  
 
 
 
ორსულის კლინიკური გამოკვლევა 
 
მშობიარობის ვადის განსაზღვრა 
 
ორსულობისათვის დამახასიათებელია შემდეგი ნიშნები: 
 

A 

C 

 D 

 D 

• შეშუპება; 
• თავის ტკივილი; 
• გულისრევა და ღებინება; 
• სისხლდენა ან სისხლიანი გამონადენი საშოდან; 
• სარძევე ჯირკვლების მომატებული მგრძნობელობა; 
• მუცლის შებერილობა და შეკრულობა; 
• საშოდან გამონადენის რაოდენობის გაზრდა; 
• ისეთი ფუნქციური ჩივილები, როგორებიცაა უძილობა და 

გაღიზიანებადობა. 
 

ზოგიერთი ნიშნები, რომლებიც მიიღება ფიზიკალური გამოკვლევის შედეგად, 
ასევე ადასტურებენ ორსულობის დიაგნოზს. ამ ნიშანთა უმრავლესობა ვლინდება 
ჩასახვიდან მე-6-8 კვირას. 

 
• სარძევე ჯირკვლების ზომაში მომატება არეოლის ჰიპერპიგმენტაციით; 
• საშოს კედლებისა და საშვილოსნოს ყელის ციანოზი და შეშუპება; 
• საშვილოსნოს და საშვილოსნოს ყელის ისთმური ნაწილის დარბილება; 
• საშვილოსნოს კონსისტენციისა და ფორმის ცვლილებები; 
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• იმუნოლოგიური ტესტები იძლევა სარწმუნო შედეგებს ორსულობის 6 
კვირის შემდეგ; 

 
ორსულობის ვადის განსაზღვრა ბოლო მენსტრუაციის თარიღის მიხედვით 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ზუსტად ახსოვს ქალს თარიღი, ასევე 
მენსტრუალური ციკლის ხანგრძლივობაზე და რეგულარობაზე. გესტაციური 
ვადის განსაზღვრა ბოლო მენსტრუაციის მიხედვით არ არის ზუსტი 11-42%-ში. 
არსებობს შეცდომის ალბათობა გესტაციური ვადის დადგენისას ულტრაბგერითი 
კვლევით მეორე და მესამე ტრიმესტრებში თუმცა შეცდომების ალბათობა  
ნაკლებია, ბოლო მენსტრუაციის მიხედვით ორსულობის ვადით განსაზღვრასთან 
შედარებით. ულტრაბგერითი გამოკვლევისას 10-13 კვირაზე გესტაციური ვადის 
განსაზღვრა ხდება თხემ-კუდუსუნის ზომის მიხედვით. ვადის განსაზღვრა 
ულტრაბგერით რუტინულად უნდა ჩატარდეს 24 კვირამდე. თუ ულტრაბგერითი 
კვლევითა და ბოლო მენსტრუაციით განსაზღვრული ორსულობის ვადები არ 
ემთხვევა, უპირატესობა ენიჭება ულტრაბგერით კვლევის მაჩვენებლებს.25-27  
სისტემატურმა მიმოხილვამ, რომელშიც ჩართული იყო 9 კვლევა, გამოავლინა, რომ 
რუტინული ულტრაბგერითი კვლევის დროს უფრო ადრე ვლინდებოდა 
მრავალნაყოფიანი ორსულობა (26 კვირამდე არადიაგნოსტირებული ტყუპები OR 
0.08 CI 0.04-0.16) ასევე რუტინული კვლევისას მცირდებოდა ვადაგადაცილებული 
ორსულობის გამო სამშობიარო მოქმედების აღძვრის სიხშირე (OR 0.61, 95% CI 0.52 - 
0.72). კვლევაში არ გამოვლინდა განსხვავება პერინატალური სიკვდილიანობის 
მაჩვენებლებს შორის (OR 0.86, 95% CI 0.67 - 1.12). რუტინული ულტრაბგერითი 
გამოკვლევა ორსულობის ადრეულ ვადებზე გვაძლევს საშუალებას, უფრო ზუსტად 
დავადგინოთ ორსულობის ვადა, ადრეულად გამოვავლინოთ მრავალნაყოფიანი 
ორსულობა  და  ნაყოფის ანომალიები. არ გამოვლინდა ანტენატალურ პერიოდში 
ჩატარებული ულტასონოგრაფიის არანაირი უარყოფითი ზეგავლენა სწავლისა და 
ნეირო-ქცევით ფუნქციებზე შემდგომში.28  
 
ულტრაბგერითი კვლევა ორსულობის ვადის დადგენის მიზნით უნდა ჩატარდეს 
ორსულობის ადრეულ ვადაზე (ბოლო მენსტრუაციის თარიღის განსაზღვრის 
მაგივრად). ეს უზრუნველყოფს ორსულობის ვადის ზუსტს განსაზღვრას და 
ამცირებს მშობიარობის ინდუქციის აუცილებლობას 41 კვირის ზევით.  
 
ულტრაბგერითი კვლევაგესტაციური ვადის განსაზღვრის მიზნით უნდა ჩატარდეს 
10-13 კვირის ორსულობის ვადაზე თხემ-კუდუსუნის ზომის დადგენით. 14 კვირის 
ორსულობის ვადის შემდეგ  გესტაციური ვადა ისაზღვრება თავის 
გარშემოწერილობის ან ბიპარიეტალური ზომის დადგენით  
 
საშოსმხრივი გასინჯვა ანტენატალურ პერიოდში არ არის რეკომენდებული, 
რადგანაც ის არ იძლევა ზუსტ ინფორმაციას გესტაციური ვადისა ან ნაადრევი 
მშობიარობის რისკის შესახებ.  
 

 
 
 
 

 A 
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ორსულის გამოკვლევა ნაყოფის ანომალიების გამოსავლენად 
  
ნაყოფის სტრუქტურული და ქრომოსომული ანომალიების გამოსავლენად 
(ნერვული ღეროს ღია დეფექტები და დაუნის სინდრომი)  საჭიროა 
ულტრაბგერითი კვლევა და ორსულის შრატის გამოკვლევა.  კვლევის მიზანს 
წარმოადგენს შემდეგის დადგენა: 

• ანომალიები, რომლებიც იწვევენ ინვალიდობას ან შეუთავსებადია 
სიცოცხლესთან; 

• ანომალიები, რომელთა მკურნალობაც შესაძლებელია ორსულობის დროს 
ან მშობიარობის შემდგომ პერიოდში; 

 
ექიმმა ზუსტად უნდა აუხსნას ორსულს ყოველი კვლევითი ტესტის მიზანი, მისი 
ჩატარების დეტალები, კვლევის დადებითი ან უარყოფითი შედეგების მნიშვნელობა 
და მკურნალობის შესაძლო ვარიანტები. საჭიროა ორსულის ინფორმირებული 
თანხმობა ტესტების ჩატარებაზე.  

 
ულტრაბგერითი გამოკვლევა სტრუქტურული ანომალიების გამოსავლენად 
ჩატარდა სისტემური მიმოხილვა, რომელიც დაფუძნებული იყო 11 კვლევაზე 
(ერთი რკკ, 6 რეტროსპექტული კოჰორტული და ოთხი პროსპექტული 
კოჰორტული კვლევა), რომელიც მიზნად ისახავდა რუტინული ულტრაბგერითი 
გამოკვლევის მნიშვნელობის შესწავლას ნაყოფის ანომალიების დადგენის 
მიზნით.29  კვლევები, რომლებიც მოიცავდა 96 633  ბავშვს, ჩატარდა ევროპაში, აშშ-
ში და კორეაში 1988-1996 წწ-ში. ნაყოფის ანომალიების საერთო გავრცელებამ 
შეადგინა 2,09% და ვარირებდა 0,76%-დან 2,45%-მდე და მოიცავდა როგორც მცირე, 
ისე დიდ ანომალიებს. 
ანომალიების დადგენის სიხშირე 24 კვირის ქვემოთ შეადგენდა 41,3%, ხოლო 24 
კვირის ზემოთ 18,6%. საერთო ჯამში, ნაყოფის ანომალიის დადგენა შეადგენდა 
44,7%, და ვარირებდა 15,0%-დან 85,3%-მდე. ეს იყო შედეგი იმისა, რომ ზოგიერთი 
ანომალიის დიაგნოსტირების სიზუსტე მაღალი იყო. მაგალითად, ანენცეფალიის 
დიაგნოსტირება 14-22 კვირაზე შეადგენს შემთხვევათა 100%-ს30 

 
რეკომენდირებული მინიმალური სტანდარტი 20 კვირაზე ანომალიის 
დადგენისათვის მოცემულია ინგლისის მეან-გინეკოლოგთა სამეფო კოლეჯის 
მიერ31  (ცხრილი 2). 
 
 
 
 

ცხრილი 2 
 

მინიმალური სტანდარტები 20 კვირაზე ანომალიის დასადგენად (ინგლისის მეან-
გინეკოლოგთა სამეფო კოლეჯის მონაცემები RCOG 31) 
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ნორმალური ნაყოფი: 
 
• თავის ფორმა და ზომა, ასევე შიდა სტრუქტურები  ( ნათხემი, პარკუჭების 
ზომა წინაგულის ზომაზე < 10 მმ) 
• ხერხემალი: გასწვრივი და განივი სკანირება 
• მუცლის ფორმა და შემადგენლობა კუჭის დონეზე 
• მუცლის ფორმა და შემადგენლობა თირკმელების და ჭიპის დონეზე 
• თირკმელების მენჯი < 5 მმ წინა-უკანა გაზომვისას; 
• მუცელ-მკერდის გასწვრივი მდგომარეობა (დიაფრაგმა და შარდის ბუშტი); 
• გულმკერდი ოთხკამერიანი გულის ვიზუალიზაციისას; 
• მკლავები: სამი ძვალი და ხელის მტევანი (არ არის საჭირო თითების დათვლა) 
• ფეხები: სამი ძვალი და ტერფები (არ არის საჭირო თითების დათვლა) 
• ოპტიმალური სტანდარტი 20 კვირაზე ანომალიის დასადგენად: 
• გულის სისხლის მიმოქცევა; 
• სახე და ტუჩები; 

 
 
გესტაციის 18-20 კვირაზე ნაყოფის ანომალიების დადგენის მიზნით უნდა 
ჩატარდეს ულტრაგერითი კვლევა შესაბამისად მომზადებული სპეციალისტის 
მიერ და მოწოდებული სტანდარტებით. A 
 

 
დაუნის სინდრომის სკრინინგი 
 
დაუნის სინდრომი (21 ტრისომია) წარმოადგენს თანდაყოლილ ანომალიას, 
რომლისათვისაც დამახასიათებელია დამატებითი 21 ქრომოსომის არსებობა. 
დაუნის სინდრომის სიხშირე ევროპის ქვეყნებში შეადგენს 6,2/10,000 ცოცხლად- და 
მკვდრადშობილზე.( საქართველოში მონაცემები არ არსებობს). სინდრომი 
ძირითადად ხასიათდება ბავშვის გონებრივი ჩამორჩენილობით -დაავადებულ 
ბავშვთა 80%-ს აღენიშნება მძიმე ხარისხის გონებრივი ჩამორჩენილობა. დაუნის 
სინდრომისათვის დაახასიათებელია თანდაყოლილი სიმახინჯეები, რომლებიც 
შესაძლოა სიკვდილის მიზეზი გახდეს (ლეიკემია, ფარისებრი ჯირკვლის 
დაავადებები, ეპილეფსია, ალცჰეიმერის დაავადება). დაუნის სინდრომით 
დაავადებულ ბავშვთა დაახლოებით 46%-ს აღენიშნება გულის თანდაყოლილი 
ანომალიები, რომლებიც საჭიროებს ქირურგიულ ჩარევას. 
 
დაუნის სინდრომის თანამედროვე კვლევა 
 
არსებობს მრავალი კვლევა, რომლებშიც შედარებულია დაუნის სინდრომის 
სკრინინგული ტესტების შემდეგი კომბინაციების ეფექტურობა: 

 A 

• კომბინირებული ტესტი – ორსულობის პირველ ტრიმესტრში 
ულტრასონოგრაფიული კვლევით კისრის ნაოჭის სისქის, შრატში PAPP-A–სა 
და ქორიონული გონადოტროპინის  განსაზღვრა. 

• „ორმაგი ტესტი“-ორსულობის 14-20 კვირაზე ქორიონული 
გონადოტროპინისა და ალფა-ფეტოპროტეინის განსაზღვრა. 
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• „სამმაგი ტესტი“-  ქორიონული გონადოტროპინის, ალფა-ფეტოპროტეინის 
და uE3 –ის განსაზღვრა. 

• “ოთხმაგი ტესტი”- ქორიონული გონადოტროპინის, ალფა-ფეტოპროტეინის, 
uE3 –ისა და ინჰიბინი-A-ს განსაზღვრა. 

• ინტეგრირებული ტესტი- ორსულობის 10-12 კვირაზე კისრის ნაოჭის 
სისქისა და PAPP-A  განსაზღვრა, შემდგომში 14-20 კვირაზე ქორიონული 
გონადოტროპინის, ალფა-ფეტოპროტეინის, uE3 –ისა და ინჰიბინი A 
განსაზღვრით.  

• შრატის ინტეგრირებული ტესტი- ინტეგრირებული ტესტი, კისრის ნაოჭის 
სისქის განსაზღვრის გარეშე.  

 
 
დაუნის სინდრომის კვლევის დროს მარკერების სხვადასხვა კომბინაციის 
გამოყენებისას მიღებული ცრუ-დადებითი შედეგები და დადგენის სიხშირე 
შეჯამებულია  შემდეგ ცხრილში: 

 
მარკერები                 ცრუ-დადებითი პასუხების სიხშირე(%)  დადგენის სიხშირე 
კისრის ნაოჭის სისქე                    4,7 77 
ულტრაბგერითი კვლევისას  
9-14 კვირაზე* 
(13 კოჰორტული კვლევა, რ=170,343)  
კომბინირებული ტესტი: კისრის            5                    85-89 
ნაოჭის სისქე და შრატის კვლევა  
(10 კვლევა)  
“ორმაგი ტესტი”                     მონაცემები                66 
(6 კოჰორტული კვლევა, რ=110,254)       არ 
                                       არის** 
“სამმაგი ტესტი”                           4                    67 
(20 კოჰორტული კვლევა, რ=194,326) 
რისკის შეფარდება 1:200 
“ოთხმაგი ტესტი”                          5                    85 
(1 კოჰორტული კვლევა, რ=46,193)  
შრატის ინტეგრირებული ტესტი:             2,7 
(1 შემთხვევა-კონტროლის კვლევა, რ=28,434 
ინტეგრირებული ტესტი:                     1,3                  85 
(1 შემთხვევა-კონტროლის კვლევა, რ=28,434) 
  
*ეს მონაცემები მიღებულია გამოქვეყნებული კოჰორტული კვლევებიდან. SURUSS მონაცემები  არ 
არის ჩართული იმის გამო, რომ ეს იყო შემთხვევა-კონტროლის კვლევა და არსებობდა უფრო 
მაღალი დონის მტკიცებულებები. 
**პრაქტიკაში სხვადასხვა სკრინინგული პროგრამების  გამოყენების გამო. 
 
დაუნის სინდრომის საბოლოო დიაგნოზის დასმა ანტენატალურ პერიოდში ხდება 
ინვაზიური მეთოდებით ნაყოფის უჯრედების კულტივირების შემდეგ. ამისათვის 
გამოიყენება  ქორიონის ბუსუსების ბიოფსია  და ამნიოცენტეზი. ზემოაღნიშნული 
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მეთოდები დაკავშირებულია გარკვეულ რისკთან, მაგალითად ამნიოცენტეზის 
შემდეგ სპონტანური აბორტის სიხშირე შეადგენს დაახლოებით 1%-ს..  
 
ქორიონის ბუსუსების ბიოფსია კეთდება ორსულობის 11-13 კვირაზე, ხოლო 
ამნიოცენტეზი -15 კვირის ზევით. ქორიონული ბუსუსების ბიოფსია პირველ 
ტრიმესტრში ხასიათდება უშედეგობის და სპონტანური აბორტის უფრო მაღალ 
სიხშირესთან  მეორე ტრიმესტრში ჩატარებულ ამნიოცენტეზთან შედარებით (OR 
2,86, 95%, CI 1,93 4,24); (OR 1,33,95%, CI1,17 1,52). ამნიოცენტეზის გაკეთება პირველ 
ტრიმესტში არ შეიძლება. ქორიონის ბუსუსების ბიოფსიასთან შედარებისას 
ორსულობის პირველ ტრიმესტრში ამნიოცენტეზი დაკავშირებულია უშედეგობის 
უფრო მაღალ სიხშირესთან (0,4% 2%-თან შედარებით; RR 0,23, 95%, CI 0,08 0,65). 
აქედან გამომდინარე, რისკი ყველაზე დაბალია 15 კვირის შემდეგ ამნიოცენტეზის 
ჩატარებისას  და ყველაზე მაღალია ქორიონის ბუსუსების ბიოფსიის ჩატარებისას 
ორსულობის ნებისმიერ ვადაზე. 
 
საქართველოში დაუნის სინდრომის სკრინინგის დაწყება პირველად 
მოსალოდნელია 2007 წელს თანამედროვე ლაბორატორიის აღჭურვისთანავე. 
მაღალი მგრძნობელობის მქონე ტესტ-სისტემებით სავარაუდოა “ორმაგი ტესტის” 
ჩატარება (ალფა-ფეტოპროტეინი და ადამიანის ქორიონული გონადოტროპინი). 
ტესტის დადებითი შედეგის მიღებისას ორსული გაიგზავნება სისხლის 
იმუნოფერმენტულ ანალიზზე და ინფორმირებული თანხმობის შემდეგ მას 
ჩაუტარდება ინვაზიური მეთოდები ნაყოფის უჯრედების კულტივირებაზე. 

 
სხეულის მასის ინდექსის განსაზღვრა 
 
სხეულის მასის ინდექსის განსაზღვრა ხდება Oორსულის  სხეულის მასის 
(კილოგრამებში) შეფარდებით სიმაღლის (მეტრებში) კვადრატზე. (კგ/მ2). თუ 
სხეულის მასის ინდექსი  ნაკლებია 18-ზე ან მეტია 35-ზე, ორსულს უნდა მიეწოდოს 
შესაბამისი რეკომენდაციები დიეტასთან დაკავშირებით., რადგანაც 30-ზე მეტი 
სხეულის მასის ინდექსი  დაკავშირებულია მომატებულ მკვრადშობადასთან  (RR 3.1 
95% СI 1.6 – 5.9) და ნეონატალურ სიკვდილობასთან  RR  2.7 95% СI (1.2 – 6.1) 
ნორმალური სხეულის მასის ინდექსის მქონე ორსულებთან შედარებით.  
ორსულობის დროს დედის სხეულის მასის ნორმალური ნამატი 
ინდივიდუალურად ვარირებს. არსებობს კავშირი ორსულის სხეულის მასასა და 
ახალშობილის წონას შორის, თუმცა მცირე მასის ახალშობილების 
სკრინინგისათვის ამ კავშირის გამოყენება არაზუსტ ინფორმაციას იძლევა. დედის 
წონისა და სიმაღლის განსაზღვრა უნდა ხდებოდეს მინიმუმ ერთხელ, მაგალითად, 
პირველი ვიზიტის დროს. აქედან გამომდინარე, რუტინული აწონვა და სიმაღლის 
გაზომვა ორსულობის დროს მიზანშეწონილი არ არის დამატებითი 
დისკომფორტის თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა,ამ პროცედურებს  არ 
მოაქვთ არანაირი სარგებლობა. გამონაკლისი უნდა გაკეთდეს იმ 
ორსულებისათვის, რომლებიც არასრულფასოვნად იკვებებიან.  
რეტროსპექტულ კვლევაში, რომელიც მოიცავდა 1092 ქალს, გამოვლინდა, რომ 
ორსულობის ვადა, დედის ასაკი, თამბაქოს მოწევა, ყოველკვირეული წონის ნამატი 
და დედის წონა წარმოადგენდნენ ფაქტორებს, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ 
ახალშობილის წონაზე.32 დედის სხეულის დაბალი წონა (<51 კგ-ზე) ყველაზე 
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ეფექტურ მარკერს წარმოადგენდა ანტენატალურ პერიოდში ორსულობის 
ვადასთან შედარებით მცირე მასის ახალშობილის გამოსავლენად (დადებითი 
პროგნოზული ღირებულება 20%). დედის მცირე ყოველკვირეული ნამატის (<0,20 
კგ) პროგნოზული ღირებულება გესტაციის ვადასთან შედარებით მცირე მასის 
ახალშობილის გამოსავლენად შეადგენდა 13%-ს (უფრო დაბალი იყო, ვიდრე  
დედის თამბაქოს მოწევის პროგნოზული (16%) ღირებულება). წონის კლება ან 
ნამატის არ არსებობა მესამე ტრიმესტრში ორი კვირის განმავლობაში 
შეინიშნებოდა შესწავლილი ქალების 46%-ში. 

 
 
  

პირველი ანტენატალური ვიზიტის დროს ორსული უნდა აიწონოს და გაიზომოს 
მისი სიმაღლე. მიღებული მონაცემებიდან გამომდინარე უნდა გამოითვალოს 
სხეულის მასის ინდექსი (კგ/მ2)  
 
განმეორებითი აწონვა ნორმალურად მიმდინარე ორსულობის დროს არ არის 
აუცილებელი.  

 
 
 

ანემიის სკრინინგი 
 
დღემდე საკამათოა ჰემოგლობინის მაჩვენებლის ზღვარი, რომლითაც 
განისაზღვრება ანემია, მაგრამ კვლევებში გამოვლინდა,რომ ორსულობის დროს 
ჰემოგლობინის დონე მერყეობს 11გ/ლ-12გ/ლ. იმის გამო, რომ ჰემოგლობინის დონე 
მერყეობს ორსულობის სხვადასხვა ვადებზე, რეკომენდებულია ჰემოგლობინის 
დონის განსაზღვრა I, III და IV ვიზიტებზე. 
12 კვირის ვადის შემდეგ ჰემოგლობინის დონე ორსულ ქალებში უნდა იყოს 11 გ/ლ-
ზე მეტი, ხოლო 30 კვირის შემდეგ 10,5 გ/ლ-ზე მეტი.33 
ჰემოგლობინის დაბალი მაჩვენებლები (8,5-დან-10,5გ/ლ) შესაძლებელია 
დაკავშირებული იყოს დაბალი წონის ახალშობილისა და ნაადრევი მშობიარობის 
მომატებულ რისკთან34. თუ არსებობს ეჭვი რკინის დეფიციტზე, უნდა ჩატარდეს 
შრატის ფერიტინის განსაზღვრა რკინის ჭეშმარიტი დონის გამოსავლენად. ტესტის 
მგრძნობელობა შეადგენს 90%-ს35.  

 
 
ანემიის გამოსავლენად ჰემოგლობინის განსაზღვრა უნდა განხორციელდეს I, III და 
IV ვიზიტების დროს.   
 
ჰემოგლობინის ნორმალური დონე ორსულობის დროს არის 11 გ/ლ პირველი 
ვიზიტის დროს და 10,5 გ/ლ ორსულობის 30 კვირის შემდეგ. ამ მაჩვენებლების 
ცვლილებების დროს უნდა გადაწყდეს საკითხი რკინის შემცვლელი პრეპარატების 
დანიშვნის თაობაზე. A   

 

 

 

 

 B 

 C 

 B 
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არტერიული წნევის გაზომვა 
 

ჩვეულებრივად, ნორმალური ორსულობის პირველ ნახევარში არტერიული წნევის 
მაჩვენებლები კლებულობს, ხოლო მშობიარობის მომენტისათვის უბრუნდება 
ორსულობამდე არსებულ მაჩვენებლებს.36 ქრონიკული ჰიპერტენზიის შემთხვევაში  
გესტაციის 10-13 კვირაზე შეიძლება აღინიშნებოდეს არტერიული წნევის 
ნორმალური მაჩვენებლები. 
ორსულობის დროს ჰიპერტენზიის მიღებული განსაზღვრება გულისხმობს 
არტწრიულ წნევას 140/90 მმ/ვწყ/სვ-ს ორჯერადად, 4 საათის ინტერვალებით 
გაზომვისას. ასეთი მაჩვენებლების დროს მატულობს პერინატალური 
სიკვდილიანობა.37  აღსანიშნავია, რომ ორსულთა 20%-ს ორსულობის 20 კვირის 
შემდეგ მინიმუმ ერთხელ მაინც აღენიშნება არტერიული წნევის მარალი 
მაჩვენებლები. ეს იწვევს ჩარევების განხორციელებას ორსულთა 10%-ში, თუმცა 
პრეეკლამფსია შეიძლება განვითარდეს ორსულთა მხოლოდ 2-4%-ში. 38 
ჰიპერტენზიის დიაგნსტირება დამოკიდებულია არტერიული წნევის გაზომვის 
სიზუსტეზე. ქვემოთ მოყვანილი კლინიკური რეკომენდაციები მიწოდებულია 
ამერიკის გულის ასოციაციის მიერ39, და ემთხვევა ექსპერტების ადრე არსებულ 
აზრს40. 

 წნევის გაზომვა ორსულის მჯდომარე ან ნახევრადმჯდომარე პოზიციაში ისე, 
რომ მკლავი მოთავსებული იყოს გულის დონეზე; 

 შესაბამისი ზომის მანჟეტის გამოყენება(მინიმუმ 33X15 სმ ზომის). ნაკლები 
შეცდომები დაიშვება დიდი მანჟეტის გამოყენებისას მცირე მანჟეტთან 
შედარებით; 

 ჰაერი ნელა უნდა იყოს გამოშვებული, დაახლოებით 2-3 მმ/წმ-ში, მთელი 
ჰაერის გამოშვებამ უნდა დაიკავოს დაახლოებით 30 წამი; 

 არტერიული წნევა უნდა გაიზომოს 2მმ/ვწყ-მდე სიზუსტით; 
 დიასტოლური წნევის გასაზომად გამოყენებული უნდა იყოს კოროტკოვის V 
ტონი (გულის ხმიანობის გაქრობა), რადგანაც ამ შემთხვევაში შეინიშნება 
ნაკლები უზუსტობები კოროტკოვის IV ტონის (გულის ტონების მოყრუება) 
გამოყენებასტან შედარებით.  

 I ფაზა: პირველი სუსტი ტონების გამოჩენა, ინტენსიობის თანდათანობით 
მომატება- დააფიქსირეთ სისტოლური არტერიული წნევა; 

 II ფაზა: ტონების ინტენსიობის შერბილების მოკლე ფაზა; 
 III ფაზა: ტონების ინტენსიობის ხანმოკლე გაძლიერება; 
 IV ფაზა: წყვეტილი მოყრუებული ტონები, რბილი და „ მბერავი“; 
 V ფაზა: ტონების სრული გაქრობა - აღნიშნეთ დიასტოლური არტერიული 
წნევა. 

 თუ აღინიშნება არტერიული წნევის ნულამდე დაცემა (ორსულთა 15%-ში), 
უნდა ჩაიწეროს როგორც IV, ასევე V ფაზის მაჩვენებლები (მაგ.: 148/84/0 
მმ/ვწყ). 

 თუ საჭიროა განმეორებითი გაზომვა, გამოყენებული უნდა იყოს 
მაჩვენებლების საშუალო არითმეტიკული და არა მხოლოდ უფრო დაბალი 
მაჩვენებელი. 

მეტა-ანალიზმა ორსულობის დროს არტერიული წნევის მონიტორინის მიზნით41 
ავტომატური მოწყობილობების გამოყენებასთან დაკავშირებით გამოავლინა, რომ 
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ავტომატური მოწყობილობები იძლევა არტერიული წნევის შედარებით დაბალ 
მაჩვენებლებს პრეეკლამფსიის დროს. გამოყენების წინ მნიშვნელოვანია 
ავტომატური მოწყობილობების შემოწმება და ასევე ამ მოწყობილობებით 
მიღებული შედეგების ინტერპრეტირება დიდი სიფრთხილით. 

 
 

არტერიული წნევის გაზომვის სიხშირე 

არ არსებობს მტკიცებულებები იმის შესახებ, თუ რა სიხშირით უნდა გაიზომოს 
არტერიული წნევა. მიუხედავად ამისა, რკკ-ის მიმოხილვამ, რომელშიც 
შედარებული იყო ანტენატალური ვიზიტების შემცირებული რაოდენობა 
სტანდარტულ რაოდენობასთან, არ გამოავლინა განსხვავება პრეეკლამფსიის 
განვითარების სიხშირეების თვალსაზრისით. (OR 0.37, 95% CI: 0.22 to 1.64). 42 

 
სამედიცინო პერსონალის ყველა წევრმა უნდა იცოდეს არტერიული წნევის 
გაზომვის სწორი ტექნიკა, სტანდარტიზირებული აღჭურვილობის გამოყენება და 
ორსულის სწორი პოზიცია გაზომვისას 

 
 

პროტეინურიის განსაზღვრა 

ჭეშმარიტი პროტეინურიის შესაფასებლად ძალზედ მნიშვნელოვანია შარდის სწორი 
შეგროვება და უროგენიტალური ინფექციის გამორიცხვა. ამისათვის ხორციელდება 
შარდის შუა ულუფის შეგროვება სასქესო ორგანოების წინასწარი დამუშავებისა და 
საშოს სტერილური ტამპონით შემოსაზღვრის შემდეგ. პროტეინურიის დონის 
დასადგენად არ არის საჭირო შარდის შეგროვება კათეტერის მეშვეობით, რადგანაც 
ეს პროცედურა შესაძლებელია გართულდეს საშარდე გზების ინფიცირებით. 
პროტეინურიის გამოსავლენად ხშირია ტესტ-ჩხირების გამოყენება. ტესტ-ჩხირი 
წარმოადგენს მხოლოდ სკრინინგულ ტესტს და არ შეიძლება მხოლოდ მის 
შედეგებზე დაყრდნობა, რადგან ცილის ნიშნების გამოვლენისას ცრუ-დადებითი 
შედეგების სიხშირე შემთხვევით აღებულ შარდის ნიმუშებში ზოგჯერ აღწევს 25%.43

  
შარდის პირველი ნიმუშში +1-ზე მეტი მაჩვენებლის მიღებისას შედეგი 
დადასტურებული უნდა იყოს 24 საათიან შარდში ცილის  ან ცილა/კრეატინინის 
შეფარდების განსაზღვრით.44 300 მგ/24 საათში ან კრეატინინის დონის მომატება 30 
მგ/მმოლზე მეტი რაოდენობით ძირითადად განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი 
პროტეინურია 45 . 
ზღვარი 500მგ/24 საათში რაოდენობით განიხილება, როგორც შესაძლო ცუდი 
გამოსავალის მანიშნებელი.46 
პროტეინურიის არსებობა დასტურდება 24 საათიან შარდში >300 მგ/ლ ცილის 
აღმოჩენით (+) ან შარდის შუა ულუფაში >1 გ (ან მეტი ++) ცილის აღმოჩენით 
ორჯერადი შემოწმებისას 4საათზე მეტი ინტერვალით, თუ სარდის ხვედრითი წონა 
<1030 და 8-ზე ნაკლები pH-ის დროს. 
 
პირველი ვიზიტის დროს უნდა შეფასდეს პრეეკლამფსიის განვითარების რისკი და 
შემუშავდეს ანტენატალური ვიზიტების გეგმა. პრეეკლამფსიის განვითარების რისკი 
მატულობს შემდეგი კატეგორიის ორსულებში: 
პირველადმშობიარეებში;   

 C 

  
C 
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40 წლის ზევით მშობიარეებში; 
პრეეკლამფსიის ოჯახური ანამნეზის მქონე ქალებში (მაგ: პრეეკლამფსია დედის ან 
დის ანამნეზში; 
პირველი ვიზიტის დროს 35-ზე მეტი სხეულის მასის ინდექსი;  
მრავალნაყოფიანი ორსულობა ან არსებული სისხლძარღვოვანი დაავადება (მაგ: 
ჰიპერტენზია ან დიაბეტი). 
  

 
 

ცხოვრების წესი 

 
მუშაობა ორსულობის დროს 
 
ორსული ქალი ინფორმირებული უნდა იყოს საკუთარი უფლებების 
შესახებ.  
    
ქალებს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ორსულობის დროს     
უმრავლესობისათვის  მუშაობა უსაფრთხოა.  

 
კვებითი დანამატები 
 
ფოლიუმის მჟავა 
 
სისტემურმა მიმოხილვამ47 გამოავლინა, რომ ჩასახვის პერიოდში ფოლატების 
მიღება მნიშვნელოვნად აქვეითებს ნერვული ღეროს დეფექტების განვითარების 
რისკს. (RR 0.28, 95% CI 0.13 - 0.58) დეფექტების გავრცელებს სიხშირე დაქვეითდა 
როგორც წინა ორსულობისას ჯანმრთელი ახალშობილის არსებობისას (RR 0.07, 
95% CI 0.00 - 1.32), ასევე წინა ორსულობისას დაავადაბული ახალშობილის ან 
ნაყოფის შემთხვევაში (OR 0.31, 95% CI 0.14 - 0.66). ჯგუფებს შორის.არ გამოვლინდა 
მნიშვნელოვანი განსხვავება ჩვეული აბორტის, საშვილოსნოს გარე ორსულობისა 
და ნაადრევი მშობიარობის სიხშირეებში.  
ფოლიუმის მჟავის დამატებას ჩასახვის პერიოდში გააჩნია მნიშვნელოვანი დამცავი 
ეფექტი ნერვული ღეროს დეფექტების განვითარების თვალსაზრისით. ინფორმაცია 
ფოლიუმის მჟავის შესახებ ფართოდ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობისა 
და განათლების სისტემების მეშვეობით. ქალებს, რომელთა ახალშობილებსა ან 
ნაყოფს დადგენილი აქვთ ნერვული ღეროს დეფექტები, უნდა მივაწოდოთ 
ინფორმაცია განმეორების მომატებული რისკის შესახებ და ვურჩიოთ ფოლიუმის 
მჟავის უწყვეტი მიღება.  
  
 
ორსულ ქალებსა და მათ, ვისაც დაგეგმილი აქვს ორსულობა უნდა მივაწოდოთ 
ინფორმაცია ჩასახვამდე და ორსულობის 12 კვირამდე ფოლიუმის მჟავის მიღების 
აუცილებლობის შესახებ,  რადგანაც ეს ამცირებს ნერვული ღეროს დეფექტების 
განვითარების ალბათობას. რეკომენდირებული დოზა შეადგენს 4 მგ დღეში.  
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რკინა 
 
ცნობილი არ არის, თუ რა გავლენას ახდენს დედისა და ახალშობილის 
გამოსავალზე რკინის რუტინული დანიშვნა ანემიის არარსებობის დროს.  
20 რკკ-ის სისტემური მიმოხილვაში48, შედარებული იყო რკინის და პლაცებოს 
მიღება ორსულებში (n=5552) ჰემოგლობინის ნორმალური მაჩვენებლით (10 გ/ლ-ზე 
მეტი) 28 კვირის ორსულობის ვადამდე. რკინის რუტინული დამატება ზრდიდა ან 
ინარჩუნებდა შრატის ფერიტინის დონეს 10 მკგ/ლ-ზე მაღლა და მნიშვნელოვნად 
აქვეითებდა იმ ქალთა რაოდენობას, რომელთა ჰემოგლობინის დონე 10-10,5 გ/ლ-
ზე ნაკლები იყო ორსულობის გვიან ვადებზე.  
რკინის სელექტიური და რუტინული დამატების შედარების მიზნით ჩატარებულმა 
ყველაზე დიდმა კვლევამ (n=2682) გამოავლინა, რომ საკეისრო კვეთისა და 
მშობიარობის შემდგომი სისხლის გადასხმის ალბათობა მომატებულია, ხოლო 
პერინატალური სიკვდილიანობა დაქვეითებულია რკინის სელექტიური 
დამატების შემთხვევაში.49  
სხვა სისტემურ მიმოხილვაში შეისწავლილი იყო რკინის და ფოლატების 
რუტინული დამატების ეფექტი  ორსულებში ჰემოგლობინის ნორმალური 
მაჩვენებლით. 8 კვლევაში მონაწილეობდა 5449 ქალი.  
აქედან გამომდინარე, რკინისა და ფოლატების რუტინულ დამატებას არ გააჩნია 
არც სასარგებლო და არც საზიანო ეფექტი დედისა და ნაყოფის გამოსავალზე.50 
 
 
 
რკინის პრეპარატების რუტინული  დანიშვნა ანემიის არარსებობის დროს 
რეკომენდირებული არ არის, რადგან არ არის დამტკიცებული ამის არც დადებითი 
და არც უარყოფითი ზემოქმედება ნაყოფსა და დედაზე. შესაძლებელია, 
რუტინულმა დანიშვნამ  გამოიწვიოს არასასურველი გვერდითი ეფექტები დედასა 
და ახალშობილში.   
     
ვიტამინი A  
 
ვიტამინ A-ს მაღალი დონეს ორსულობის დროს შესაძლებელია, ჰქონდეს 
ტერატოგენული ეფექტი51-53. ეპიდემიოლოგიური მტკიცებულებებიდან 
გამომდინარე, შეუძლებელია პირველი ტრიმესტრის დროს ვიტამინ-A-ს  საზიანო 
რაოდენობის დოზა-პასუხის მრუდის ან ზღვარის ზუსტად განისაზღვრა. ვიტამინ 
A-ს 10 000 - 25 000 ერთეულის რაოდენობით  შესაძლებელია გააჩნდეს 
ტერატოგენური ეფექტი. იმის გამო, რომ ღვიძლი და ღვიძლის პროდუქტები 
შეიცავენ  A-ვიტამინის მაღალ დონეს (10 000-38 000 მგ/ტიპიურ პორციულ 
რაოდენობაზე 100მგ) ორსულობის დროს სასურველია ამ საკვები პროდუქტებისაგან 
თავის შეკავება.  700 მიკროგრამზე მეტი A ვიტამინის მიღება დაკავშირებულია 
სხვადასხვა თანდაყოლილი სიმახინჯეების განვითარების მომატებულ რისკთან.53 
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ორსულებს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ A ვიტამინის 
დამატებამ (700 მიკროგრამზე მეტი დოზით) შესაძლებელია იქონიოს 
ტერატოგენული ეფექტი ნაყოფზე და ამიტომ მისი მიღება არ არის 
მიზანშეწონილი. 
ორსულებმაა უნდა იცოდნენ, რომ ღვიძლი და ღვიძლის პროდუქტები შეიცავენ 
დიდი რაოდენობით აღნიშნულ ვიტამინს და ამიტომ  თავი უნდა შეიკავონ ამ 
პროდუქტების მიღებისაგან.  
 
 
ვიტამინი D 
 
ვიტამინ D-ს მოთხოვნილება იზრდება ორსულობის დროს კალციუმის ათვისების 
გასაუმჯობესებლად. D ვიტამინის ძირითად წყაროს წარმოადგენს მზის სინათლე 
და ცხიმიანი თევზი. მზის სხივებზე ყოველდღიური ყოფნა წარმოადგენს D-
ვიტამინის ნაკლებობის პროფილაქტიკას. 
ერთ სისტემურ მიმოხილვაში54 შეფასდა D-ვიტამინის დამატების ზემოქმედება 
ორსულობის გამოსავალზე. მიმოხილვაში ჩართული იყო მხოლოდ ორი მცირე რკკ 
(ნ=232). ნეონატალური ჰიპოკალცემია უფრო იშვიატად აღინიშნებოდა ვიტამინ D-ს 
დამატების ჯგუფში (OR 0.13, 95% CI 0.02 - 0.65).  

 
 

არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები D ვიტამინის მიღების ეფექტურობის 
შესახებ ორსულობის დროს. მისი რუტინული მიღება ორსულობის დროს არ არის 
რეკომენდებული.  
          
 
არ არსებობს მტკიცებულებები დანამატებისა და ვიტამინების (მაგნიუმი, 55  
ცინკი56;57, პირიდოქსინი - (ვიტამინი B)6, ვიტამინი C57;58   და E57;59-ს) გამოყენების 
ეფექტურობის შესახებ. 

 C 

 A 

 A 

              
იოდის დამატება 

           ჩატარდა 3 კვლევა60, რომელიც მოიცავდა 1551 ქალს. ორ კვლევაში, იოდის დამატება 
დაკავშირებული იყო ახალშობილობისა და ადრეული ბავშვობის პერიოდში 
სიკვდილიანობის და(RR 0.71, 95% CI 0.56 - 0.90), ეპიდემიური კრეტინიზმის 
გავრცელების დაქვეითებასთან 4 წლის ასაკისათვის (RR 0.27, 95% CI 0.12 - 0.60), 
ასევე გაუმჯობესებულ ფსიქო-მოტორულ აქტივობის მაჩვენებლებთან 4-დან 25 
თვის ასაკამდე. იოდის დანიშვნა ორსულობამდე ან ორსულობის დროს ამცირებს 
ბავშვთა ასაკის სიკვდილიანობის 2-ჯერ და კრეტინიზმს 2/3-ით. იმისათვის, რომ 
იოდის დამატებას სასურველი ეფექტი ჰქონდეს, ყველა რეპროდუქციული ასაკის 
ქალს ორსულობამდე უნდა ჰქონდეს  შესაძლებლობა, მიიღოს იოდიზირებული 
მარილი.   
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იოდის დამატება იმ პოპულაციაში, სადაც მაღალია ენდემური კრეტინიზმის 
სიხშირე, იწვევს ამ დაავადების სიხშირის მნიშვნელოვან შემცირებას გვერდითი 
ეფექტების გარეშე.E 

 A 

 

       საკვებისმიერი ინფექცია 

        ლისტერიოზი 
ლისტერიოზი არის დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ბაქტერიით Listeria 
monocytogenes, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს მსუბუქი, გრიპისმაგვარი 
სიმპტომებით. ის ზოგჯერ იწვევს ჩვეულ აბორტს, ნაადრევ მშობიარობას და 
ახალშობილის მძიმე დაავადებებს. ორსულთა პოპულაციაში ლისტერიოზის 
გავრცელება მაღალია (12/100 000) საერთო პოპულაციასთან შედარებით 
0,7/100,00)61.  ინფექციის ყველაზე გავრცელებულ წყაროს წარმოადგენს 
დაბინძურებული საკვები61.  ძირითადად ეს არის არაპასტერიზებული რძე,  
ამოყვანილი რბილი ყველი და პაშტეტი. L. monocytogenes გამოვლენილია ასევე 
ნიადაგში და შინაური და გარეული ცხოველების ფეკალიებში. 
 
 
ორსულ ქალს უნდა მივაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია ლისტერიოზის 
რისკის დაქვეითებასთან დაკავშირებით:                   

 D • მიიღონ მხოლოდ პასტერიზებული რძე; 
• შეიკავონ თავი ობიანი რბილი ყველის მიღებისაგან (კამამბერი,   ბრი). 
ყველის მაგარი ტიპები (ჩედერი და ხაჭო) არ  წარმოადგენს საშიშროებას;  
• არ მიირთვან ნახევრად უმი ან უმი საკვები. 
   
 
სალმონელა 
 
სალმონელა არის ბაქტერია, რომელიც იწვევს საკვებისმიერ ინფექციას. მის წყაროს 
ძირითადად წარმოადგენს შინაური ფრინველი, კვერცხი, აუდუღარი რძე და 
არასრულყოფილად თერმულად დამუშავებული ხორცი, ასევე წყალი. მისი 
მტარებელი შეიძლება იყოს კუ და ფრინველები.. მიუხედავად იმისა, რომ 
სალმონელა არ ახდენს ზეგავლენას ნაყოფზე, მან შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე 
დიარეა და ღებინება. თანამედროვე რეკომენდაციებით, ორსულმა ქალებმა არ 
უნდა მიიღონ უმი კვერცხი და უმი კვერცხის შემცველი პროდუქტები. კვერცხი 
უნდა მოიხარშოს გამაგრებამდე. იმის გამო, რომ წიწილები და უმი ხორცი ასევე 
წარმოადგენენ სალმონელოზის წყაროს, ყველანაირი საკვები კარგად უნდა 
დამუშავდეს თერმულად, ხოლო უმ ხორცთან და ქათამთან შეხების შემდეგ 
საჭიროა ხელების საგულდაგულო დაბანა62. 
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ორსულ ქალს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეამციროს 
სალმონელოზით დაინფიცირების რისკი: თავი შეიკავოს თოხლო და უმი კვერცხის 
მიღებისაგან და კვერცხის შემცველი პროდუქტებისაგან (მაგ: მაიონეზი); ასევე უმი 
და ნახევრად უმი საკვების მიღებისაგან, განსაკუთრებით ოჯახის ფრინველის 
ხორცის.  

 D 

 
 
 
ვარჯიში ორსულობის დროს 
 
ქალებს ორსულობის ფიზიოლოგიური მიმდინარეობით შეუძლიათ რეგულარული 
ვარჯიში ორსულობის დროს. 
ერთ სისტემურ მიმოხილვაში შეფასდა ორსულის რეგულარული (კვირაში მინიმუმ 
2-3 ჯერ) ვარჯიშის ზემოქმედება ორსულობისა და მშობიარობის გამოსავალზე63. 
ორსულობისათვის დამახასიათებელი მრავალი ჩივილი, მაგალითად, ზოგადი 
სისუსტე, ვენების ვარიკოზი და კიდურების შეშუპება მცირდება იმ ქალებში, 
რომლებიც ვარჯიშობენ. აქტიურ ქალებს ასევე ნაკლებად აწუხებთ ძილიანობა, 
სტრესი, აგზნება და დეპრესია. არსებობს რიგი მტკიცებულებებისა იმასთან 
დაკავშირებით, რომ დატვირთული ვარჯიში მთელი ორსულობის დროს 
შესაძლებელია იწვევდეს მშობიარობის ხანგრძლივობის შემოკლებასა და 
აუმჯობესებდეს ორსულობის გამოსავალს. ერთ სისტემურ მიმოხილვაში 
შედარებული  იყო საშუალო ინტენსიობის რეგულარული აერობიკა ორსულობის 
დროს ჩვეულებრივ ფიზიკური აქტიურობის შენარჩუნებასთან პრეეკლამფსიის 
პრევენციის თავსაზრისით64. სარწმუნოების ინტერვალი დიდი იყო და გადაკვეთა 
უეფექტობის ხაზი ყველა მიზნნობრივი გამოსავალისათვის პრეეკლამფსიის 
ჩათვლით (RR 0.31, 95% CIl 0.01 - 7.09). არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები 
სარწმუნო დასკვნების  
გასაკეთებლად ვარჯიშის ზემოქმედების შეახებ პრეეკლამფსია 
სა და მის გართულებებზე. 
 
  
ორსული ქალი ინფორმირებული უნდა იყოს, რომ საშუალო ინტენსიობის ვარჯიში 
ორსულობის დროს (მისი დაწყება ან გაგრძელება) არ არის დაკავშირებული 
გვერდით ეფექტებთან.   

A 

 
ორსული ქალი ინფორმირებული უნდა იყოს, რომ ზოგიერთი ტიპის აქტივობა 
შეიძლება საზიანო იყოს ორსულობის დროს, მაგალითად: კონტაქტური და მძიმე  
სპორტის სახეობები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მუცლის ტრავმა, დაცემა და 
ზედმეტი დატვირთვა სახსრებზე. საშიშია ასევე ყვინთვასთან დაკავშირებული 
სპორტის სახეობები, რომლებიც იწვევენ ნაყოფის დეფექტებს და მის 
დეკომპრესიას.  

 D 

 
 
სქესობრივი აქტივობა ორსულობის დროს 
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ჩატარდა ორი კოჰორტული კვლევა 52 000 ქალზე, რომელშიც გამოვლინდა 
უკუკავშირი ორსულობის სხვადასხვა ვადებზე სქესობრივი კონტაქტების 
სიხშირესა და ნაადრევი მშობიარობის რისკს შორის. არ გამოვლენილა კავშირი 
სქესობრივი კონტაქტების სიხშირესა და პერინატალურ სიკვდილიანობას 
შორის65;66. 
ორსულების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, სქესობრივი კონტაქტი 
ორსულობის ადრეულ ვადებზე არ იყო დაკავშირებული ჩვეული აბორტის 
სიხშირის მომატებასთან. დადასტურდა კავშირი ქალის მრავლობით სქესობრივ 
პარტნიორებსა და ჩვეულ აბორტებს შორის67 

 
 
 

 B ორსული ქალი ინფორმირებული უნდა იყოს, რომ სქესობრივი აქტივობა 
ორსულობის დროს არ არის დაკავშირებული რაიმე უარყოფით გამოსავალთან.    
 
 
ალკოჰოლის მოხმარება და თამბაქოს მოწევა ორსულობის დროს 
 
ალკოჰოლი თავისუფლად გადის პლაცენტარულ ბარიერს და გადადის ნაყოფთან, 
ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ქალებმა თავი უნდა შეიკავონ მისი 
გადაჭარბებული მოხმარებისაგან ორსულობის დროს. საბოლოოდ არ არის 
გარკვეული,   ალკოჰოლის რა დონე არის საზიანო ნაყოფისა და დედისათვის. 
არსებობს მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ალკოჰოლის ერთი ან 
ორი ერთეული კვირაში საზიანო არ არის68 მაგრამ რეკომედირებულია 
ალკოჰოლოს მიღებისაგან სრული თავშეკავება ორსულობის დროს69.   თრობა და 
ალკოჰოლის დიდი რაოდენობით  მიღება დაკავშირებულია ახალშობილის 
დაბალი წონასთან70;71

  და ბავშვის ქცევით და ინტელექტუალურ დარღვევებთან72
. 

თამბაქოს მოწევა წარმოადგენს ორსულობის ცუდი გამოსავლის მიზეზს. მისი 
უარყოფითი ზეგავლენა საბოლოოდ არის დამტკიცებული. მეტა-ანალიზმა 
გამოავლინა, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი კავშირი ორსულობის დროს თამბაქოს 
მოწევასა და პერინატალურ სიკვდილიანობას73 , ახალშობილთა უეცარ სიკვდილს73 
პლაცენტის ნაადრევ აცლას74 , სანაყოფე გარსების ნაადრევ დარღვევას75 , 
ექტოპიურ Nორსულობას75, პლაცენტის წინამდებარეობას75, ჩვეულ აბორტს73, 
ნაადრევ მშობიარობას76, ახალშობილთა დაბალ წონას73 და ახალშობილების მგლის 
ხახისა და კურდღლის ტუჩის ჩამოყალიბებას შორის77. 

კოჰორტულმა კვლევებმა გამოავლინეს მნიშვნელოვანი კავშირი ორსულობის 
დროს დედის მიერ თამბაქოს მოწევასა და გესტაციურ ვადასთან შედარებით მცირე 
წონის ახალშობილის დაბადებას 78, მკვდრადშობადობასა79

 და ნაყოფისა და 
ახალშობილის სიკვდილიანობას შორის80. 
 
ალკოჰოლის ზედმეტი რაოდენობით მოხმარება მავნე ზემოქმედებას ახდენს 
ნაყოფზე.Bამიტომ ორსულმა უნდა შეამციროს ალკოჰოლის მიღება 1 სტანდარტულ 
ერთეულამდე დღეში, მაგ.: ერთი პატარა  ჭიქა ღვინო ან კათხა ლუდი დღეში.  

 C 
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ორსული ქალი უნდა გავაფრთხილოთ მოწევის მავნე ზემოქმედების შესახებ 
ორსულობის დროს (ნაადრევი მშობიარობა, დაბალი წონის ახალშობილი). 
ყურადღება უნდა გამახვილდეს ორსულობის ნებისმიერ ეტაპზე მოწევის 
შეწყვეტის დადებით ეფექტზე. მწეველ ორსულებს უნდა დავეხმაროთ სხვადასხვა 
საშუალებებით - ექიმის რჩევით, ჯგუფური შეხვედრებით, ქცევითი თერაპიით და 
სხვა. A  

 A 

 
თვითმფრინავით მგზავრობა ორსულობის დროს 

 
არ არსებობს მტკიცებულებები  ორსულობის დროს მგზავრობისას ვენური 
თრომბოემბოლიის რისკის მომატების შესახებ. სიმპტომური ვენური 
თრომბოემბოლიის საერთო სიხშირე ხანგრძლივი ფრენის შემდეგ შეადგენს 
დაახლოებით 1/400 -1/10 000. 
ვენური თრომბოემბოლიის რისკი ძირითადად დაკავშირებულია 
იმობილიზაციასთან. პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს მიეკუთვნება: წვივის 
კუნთების იზომეტრიული ვარჯიშები, სეირნობა თვითმფრინავში, დიდი 
რაოდენობით სითხის მიღება და ალკოჰოლისა და კოფეინის მიღებისაგან ტავის 
შეკავება81. 
ზოგადად, გაურთულებელი ერთნაყოფიანი ორსულობის დროს 36 კვირამდე ფრენა 
შორ მანძილზე დაშვებულია ექიმის ან ბებიაქალის ჯანმრთელობის კარგი 
მდგომარეობის დადასტურებითა და მშობიარობის დადგენილი ზუსტი ვადით 
ორსულობის 28 კვირის შემდეგ82. 
 
 
 
ორსული ინფორმირებული უნდა იყოს, რომ თვითმფრინავით ხანგრძლივი 
მგზავრობა დაკავშირებულია ვენური თრომბოზების რისკთან. რისკის 
შემცირებისათვის ეფექტურია სპეციალური კომპრესიული წინდების ხმარება 
მგზავრობის დროს.   

 B 

 
 
ავტომობილით მგზავრობა ორსულობის დროს 
 
ავტომობილით მგზავრობის დროს ორსული ქალისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია 
ღვედების სწორი გამოყენება. ღვედების არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება 
გამოიწვიოს ნაყოფის დაზიანება საგზაო შემთხვევის დროს. ორსულს უნდა 
მიეწოდოს შემდეგი ინფორმაცია ღვედების სწორ გამოყენებასთან დაკავშირებით83: 

• ღვედები უნდა გაკეთდეს მუცლის ზემოთ ან ქვემოთ და არა უშუალოდ 
მუცელზე; 

• გამოყენებული უნდა იყოს 3 ნაწილიანი ღვედები ზონარის მოთავსებით 
მუცლის  ქვემო არეზე, ბარძაყებს შორის და დიაგონალურად მხრის 
დაფიქსირებით მუცლის ზემოთ სარძევე ჯირკვლებს შორის; 

 
 
  B ორსული ქალი ინფორმირებული უნდა იყოს ღვედების სწორ გამოყენების შესახებ   
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ორსული  გავაფრთხილოთ, რომ საზღვარგარეთ მოგზაურობამდე მან უნდა 
გაიაროს კონსულტაცია ექიმთან ფრენის, ვაქციანაციის და მგზავრობის სხვა 
ასპექტების შესახებ.  

pg 

 
 
ორსულობასთან დაკავშირებული ძირითადი სიმპტომები 
 
გულისრევა და ღებინება ორსულობის დროს 
 
გულისრევა არის ორსულობასთან დაკავშირებული ყველაზე ხშირი სიმპტომი და 
გვხვდება ორსულობის I ტრიმესტრში შემთხვევათა 80-85%-ში. 
Hyperemesis gravidarum არის მდგომარეობა, რომელიც ვითარდება იმ ორსულებში, 
რომელთაც შეუჩერებელი ღებინების გამო უვითარდებათ სითხეებისა და 
ელექტროლიტების დისბალანსი ორსულობის ადრეულ ვადებზე. ეს მდგომარეობა 
იშვიათია და გვხვდება 3,5/1000 შემთხვევაში და ძირითადად საჭიროებს 
ჰოსპიტალიზაციას77. 
ქალთა უმრავლესობაში გულისრევა და ღებინება აღნიშნება სიბოლო 
მენსტრუაციის შემდეგ 8 კვირის განმავლობაში (94%) და მხოლოდ ერთი მესამედი 
(34%) აღნიშნავს სიმპტომებს ბოლო მენსტრუაციის შემდეგ 4 კვირის თავზე. ქალთა 
უმრავლესობა (87-91%) აღნიშნავს სიმპტომების გაქრობას გესტაციის 16-20 კვირაზე 
და მხოლოდ 11-18% აღნიშნავს გულისრევას და ღებინებას დილაობით84;85  . 
გულისრევისა და ღებინების დროს რეცეპტის გარეშე შესაძლებელია,  კოჭასა ან 
ჯანჯაფილის, აკუპუნქტურისა და B-ვიტამინის დანიშვნა. რეცეპტით გასაცემი 
მედიკამენტებიდან შესაძლებელია ანტიჰისტამინური საშუალებებისა და 
ფენოთიაზიდების გამოყენება. 
ანტიემეზური პრეპარატები აქვეითებენ გულისრევასა და ღებინებას ორსულობის 
ადრეულ ვადებზე. არსებობს მტკიცებულებები მათი გვერდითი ეფექტების 
შესახებ, მაგრამ რკკ-დან გამომდინარე მტკიცებულებები ნაყოფზე მათი 
ზემოქმედების შესახებ მცირეა. თანამედროვე მიდგომით გულისრევის 
ინტენსიობის დასაქვეითებლად გამოსაყენებელი სამკურნალო პრეპარებიდან 
ყველაზე ეფექტურია პირიდოქსინის გამოყენება (ვიტამინი B6). აკუპუნქტურის 
გამოყენებასთან დაკავშირებული კვლევის შედეგები არა ერთმნიშვნელოვანია. 
დაკვირვებითმა კვლევებმა არ გამოავლინა ზემოთ აღნიშნული  ინტერვენციების 
ტერატოგენული ეფექტი.86 
კოჭა (ჯანჯაფილი) დღეში ოთხჯერ 250 მგ-ის რაოდენობით, P6 აკუპუნქტურა 
(Neiguan) და ანტიჰისტამინური საშუალებებით მკურნალობა აქვეითებს 
გულისრევისა და ღებინების სიხშირეს. ასევე ეფექტურია პირიდოქსინის (ვიტამინ 
B6) გამოყენებაც, თუმცა არსებობს ეჭვები ვიტამინი B6-ის ტოქსიურობასთან 
დაკავშირებით. ციანკობალამინი (ვიტამინი 12) ეფექტურია გულისრევისა და 
ღებინების შემსუბუქებისათვის, თუმცა არ არსებობს მონაცემები მისი გამოყენების 
უსაფრთხოების შესახებ. 
გულისრევა და ღებინება შემთხვევათა უმრავლესობაში თავისით გაივლის 16-20 
კვირაზე, ორსულობაზე რაიმე უარყოფითი ზეგავლენის გარეშე, ამიტომ რეცეპტით 
გასაცემი პრეპარატების დანიშვნა არ არის მიზანშეწონილი იმ შემთხვევების გარდა, 
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როდესაც სიმპტომატიკა ძლიერ არის გამოხატული ან ძალიან შემაწუხებელია 
ორსულისათვის. 87  
 
 
ორსული ინფორმირებული უნდა იყოს, რომ გულისრევა და ღებინება ძირითად 
შემთხვევებში თავისით გაივლის 16-20 კვირის ვადაზე და ეს არ არის 
დაკავშირებული ორსულობის ცუდ გამოსავალთან. თუ ქალი მოითხოვს 
მკურნალობის ჩატარებას, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული შემდეგი: 

  
 
 A 

 
• არაფარმაკოლოგიური მკურნალობა (მაგ: აკუპუნქტურა); 
• ფარმაკოლოგიური საშუალებებიდან უნდა გამოვიყენოთ ანტიჰისტამინური 

საშუალებები. 
 
 
გულძმარვა ორსულობის დროს 
 
გულძმარვა წარმოადგენს ხშირ სიმპტომს ორსულობის დროს. ერთ დიდ კვლევაში, 
რომელშიც მონაწილეობდა 607 ორსული ქალი, გამოვლინდა, რომ გულძმარვის 
სიხშირე იზრდებოდა ორსულობის ვადის მომატებისას და შეადგენდა 22%-ს 
პირველ, 39% მეორე და 72% მესამე ტრიმესტრში88. 
მკურნალობა გულძმარვის დროს მოიცავს ცხოვრების სტილის გაუმჯობესებას, 
ანტაციდებისა და ტუტოვანი მიქსტურების გამოყენებას, H2 რეცეპტორების 
ანტაგონისტებს და პროტონული დგუშების ინჰიბიტორებს, რაც საშუალებას 
იძლევა მჟავას რეფლუქსის შემცირებით გაუმჯობესდეს სიმპტომატიკა. 
ცხოვრების სტილის გაუმჯობესება მოიცავს სხეულის სწორი პოზიციის 
შენარჩუნებას, განსაკუთრებით საკვების მიღების შემდეგ, ძილს მაღალ ბალიშზე 
და დიეტის დაცვას, კერძოდ კი კვებას მცირე ხშირი ულუფებით, ცხიმიანი და 
კუჭის გამაღიზიანებელი საკვებისაგან, მაგალითად კოფეინისაგან თავის შეკავება.  
ანტაციდები, რომლებიც ახდენენ ნაღვლის მჟავების ნეიტრალიზაციას, ასევე 
ეფექტურია გულძმარვის დროს. ჩატარდა რკკ, რომელშიც ანტაციდებით 
მკურნალობა შედარდა პლაცებო-მკურნალობასთან. გამოვლინდა, რომ 
ანტაციდებით მკურნალობის დროს ქალთა 80%-მა აღნიშნა Gგულძმარვასთან 
დაკავშირებული ტკივილების შემსუბუქება პლაცებო ჯგუფთან (13%) შედარებით  
H2 რეცეპტორების ბლოკატორები ან ანტაგონისტები, რომლებიც ამცირებენ მჟავის 
სეკრეციასა და  მოცულობას, ასევე ეფექტურად მოქმედებენ გულძმარვის დროს და 
უსაფრთხოა დღეში ორჯერ - დილასა და შუადღეს მიღებისას. 89;90  
მეტა-ანალიზმა (5 კოჰორტული კვლევა, n=593 ახალშობილი), რომელიც 
შეისწავლიდა პროტონის დგუშების ინჰიბიტორების - ომეპრაზოლის გამოყენების 
უსაფრთხოებას, გამოავლინა მისი კავშირი ნაყოფის სიმახინჯეების 
განვიტარებასთან91. ამიტომ, ომეპრაზოლის ანოტაციაში მითითებულია 
ორსულობის დროს მისი შესაძლო ტოქსიურობის შესახებ, რაც გამოვლინდა 
ცხოველებზე ექსპერიმენტებში და მოცემულია რეკომენდაცია ორსულობის დროს 
მისგან თავის შეკავებისაგან, თუ არსებობს სხვა ალტერნატივა.  
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ქალებს, რომელთაც აწუხებთ გულძმარვა ორსულობის დროს, უნდა მივაწოდოთ 
ინფორმაცია ცხოვრების სტილისა და დიეტის შეცვლის შესახებ.  
 
 
იმ ქალებს, რომელთაც ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებები არ აძლევს შვებას, უნდა 
დავუნიშნოთ ანტაციდები.   
 

 
შეკრულობა 

 
შეკრულობა ორსულობის დროს ხშირ ჩივილს წარმოადგენს. ერთ კვლევაში 
გამოვლინდა, რომ ორსულთა 39% აღნიშნავდა შეკრულობის სიმპტომებს 
გესტაციის 14 კვირაზე, 30% - 28 კვირაზე და 20% - 36 კვირაზე92. 
ორი რკკ-ის სისტემურ მიმოხილვაში (n=215) ქალების ერთი ჯგუფის 
რანდომიზაცია ხდებოდა ბოჭკოვანი დამატების ჯგუფში, ხოლო მეორე ჯგუფს არ 
ეძლეოდა არანაირი დამატებები93. გამოვლინდა ხორბლის ან ჭვავის ბოჭკოების 
დამატების ეფექტურობა შეკრულობის დროს. (OR 0.18, 95% CI 0.05 - 0.67). 
 
 
 
შეკრულობის დროს ორსულებს უნდა მიეცეთ რეკომენდაციები ცხოვრების 
სტილის შეცვლისა და ბოჭკოვანი დიეტის შესახებ A  
 
 
ბუასილი 
 
მიმოხილვით კვლევაში გამოვლინდა, რომ ორსულობის ბოლო ტრიმესტრში 
ქალთა 8%-ს აღენიშნება ჰემოროიდული დაავადება 94.  
ჰემოროიდული დაავადების მკურნალობა მოიცავს დიეტის გაუმჯობესებას, 
ადგილობრივი კრემების დანიშვნას (მაგ, ანუსოლი), per os მისაღებ წამლებსა და 
ქირურგიულ ჩარევას. ქირურგიული ჩარევა ორსულობის დროს იშვიათად 
გამოიყენება, რადგანაც ჰემოროიდულმა დაავადება ხშირად  თავისით გაივლის 
მშობიარობის შემდეგ. 
 
 
თუ ბუასილის კონსერვატული მკურნალობა ორსულობის დროს უეფექტოა, 
საჭიროა სპეციალური დიეტის დანიშვნა. სიმპტომატიკის გაუარესებისას საჭიროა 
ადგილობრივი კრემების  დანიშვნა   
 
 
ვენების ვარიკოზი 
 
ვენების ვარიკოზის საკითხზე ჩატარებული სისტემური მიმოხილვა მოიცავდა 3 
რკკ-ს, რომლებიც შეისწავლიდა სხვადასხვა მკურნალობის ეფექტს 115 ქალში95. 
ერთი რკკ შეისწავლიდა პნევმატურ წყვეტილ კომპრესიას, მეორე - წყალში 
მოთავსებას და წოლით რეჟიმს ქალებში, რომელთაც აღენიშნებოდათ ვენების 
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ვარიკოზი. ასევე შესწავლილი იყო უშუალოდ მკურნალობის შემდგომი ეფექტები. 
მესამე კვლევაში შესწავლილი იყო ორსულობის ბოლო ტრიმესტრში 8 კვირის 
განმავლობაში რუტოსიდის კაფსულების მიღება პლაცებოსთან შედარებით და 
გამოვლინდა სიმპტომატიკის სუბიექტური გაუმჯობესება გესტაციის 36 კვირაზე 
(OR 0.30 95% CI 0.12 - 0.77).  მტკიცებულებები რუტოსიდის გამოყენების 
უსაფრთხოების ან გვერდითი ეფექტების შესახებ ორსულობის ამ ვადაზე არ 
არსებობს. 

 
 
ორსული ინფორმირებული უნდა იყოს, რომ ვენების ვარიკოზი წარმოადგენს ხშირ 
სიმპტომს ორსულობის დროს და არ საჭიროებს მკურნალობას. მდგომარეობის 
გაუმჯობესება შესაძლებელია სპეციალური ელასტიური წინდების ტარებით, 
თუმცა ისინი არ იცავენ ვენებს პროგრესული გაგანიერებისაგან. A  

A 

 
 
 
წელის ტკივილი 
 
წელის ტკივილის გავრცელება ორსულობის დროს ვარირებს 35-61%-მდე96-99. 

ქალთა 47-60% ტკივილის დაწყებას აღნიშნავდა ორსულობის 5-7 თვეებზე, ხოლო 
მისი ინტენსიობა მატულობდა საღამოსკენ. 
წელის ტკივილი ორსულობის დროს დაკავშირებულია მუცლის სიმძიმისა და 
კუნთების გადაწელვის გამო სიმძიმის ცენტრის გადანაცვლებასთან. წელის 
ტკივილი ორსულობის დროს შემაწუხებელია, მან შეიძლება იმოქმედოს ქალის 
ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ძილზე, განსაკუთრებით მესამე ტრიმესტრში. 
სისტემურ მიმოხილვაში შეფასებული იყო 3 რკკ, რომლებიც შეისწავლიდა 
ყველაზე ეფექტურ ინტერვენციებს ორსულობის დროს წელის ტკივილის 
პრევენციისათვის100. ვარჯიში წყალში შედარებული იყო ინტერვენციების 
ცაუტარებლობასთან, ოზლოს ბალიშები ჩვეულებრივ ბალიშებთან, ხოლო 
აკუპუნქტურა  ფიზიოთერაპიასთან. ქალები, რომლებიც აკეთებდნენ ვარჯიშებს 
წყალში, უფრო იშვიათად აღნიშნავდნენ წელის ტკივილს საკონტროლო ჯგუფთან 
შედარებით (OR 0.38, 95% CI 0.16 - 0.88).. მეორე კვლევაში, ოზლოს ბალიშების 
(ბუდის ფორმის) გამოყენებისას უფრო იშვიათად აღინიშნებოდა წელი ტკივილი 
ორსულობის 36 კვირაზეე სტანდარტულ ბალიშებთან შედარებით (OR 0.32, 95% CI 
0.18 - 0.58) (OR 0.35, 95% CI 0.20 - 0.62) მესამე რკკ-ში გამოვლინდა, რომ 
აკუპუნქტურის ათი სეანსი უფრო ეფექტურია, ვიდრე ჯგუფური ფიზიოთერაპიის 
სეანსები (OR 6.58, 95% CI 1.00 - 43.16). 
 

 
 
ორსულს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ წყალში ვარჯიში დადებითად 
მოქმედებს წელის ტკივილის დროს.  A 
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ინფექციების სკრინიგი 
 
 

საკითხი ქალის ინფექციებზე გამოკვლევის აუცილებლობის შესახებ  სადავოა და 
ყოველთვის არ შეესაბამება მტკიცებულებების მონაცემებს. საკმაოდ ხშირად 
ორსულებს უტარდებათ ძვირად ღირებული და დაუსაბუთებელი ანალიზები, 
რომელთაც არ გააჩნიათ პრაქტიკული ღირებულება, ხოლო ქალები, რომელთაც 
ასეთი გამოკვლევები მართლაც ესაჭიროებათ, მხედველობაში მიღებულნი არ არიან. 
დაუსაბუთებელი გამოკვლევები და მკურნალობა იწვევს მნიშვნელოვანი 
დანახარჯების გაწევას. 

 

ასიმპტომური ბაქტერიურია 

 
ასიმპტომური ბაქტერიურია განისაზღვრება, როგორც საშარდე გზების 
პერსისტირებადი ბაქტერიული კოლონიზაცია სიმპტომატიკის გარეშე. მისი 
სიხშირე აშშ-ში ჩატარებულ კვლევებში ვარირებს 2-10%-მდე, უპირატესი 
გავრცელებით დაბალი სოციალურ-ეკონომიური დონის ქალებში101 102. 
ორსული ქალები ასიმპტომური ბაქტერიურიით იმყოფებიან მაღალი რისკის 
ჯგუფში ნაადრევი მშობიარობისა 2,1%-12,8%-ში  და პიელონეფრიტის 
განვითარების თვალსაზრისით.103;104     
ყველა ორსულ ქალს ორსულობის ვადის მიუხედავად პირველი ვიზიტის დროს 
უნდა ჩაუტარდეს ტესტი ასიმპტომურ ბაქტერიურიაზე. 
მოშარდვამდე გარეთა სასქესო ორგანოების გამწმენდი საშუალებით სამჯერადი 
დაბანის შემდეგ მიღებული უნდა იყოს შარდის შუა ულუფა. ის რაც შეიძლება მალე 
უნდა გაიგზავნოს ლაბორატორიაში. ამის შეუძლებლობის დროს შარდის შენახვა 
უნდა მოხდეს 4°C. თუ შარდის კულტურალური გამოკვლევა შეუძლებელია რაიმე, 
მაგალითად ფინანსური მიზეზის გამო, უნდა ჩატარდეს შარდის ნალექის 
მიკროსკოპული გამოკვლევა მაღალი სიმძლავრის ველში >10 ლეიკოციტის 
გამოსავლენად ან გამოყენებული იყოს ლეიკოციტების ესთერაზაზე მგრძნობიარე 
ტესტ-ხაზები ნიტრატების არსებობის გამოსავლენად. ყველაზე ადექვატურ და 
სასურველ მეთოდს წარმოადგენს შარდის კულტურალური გამოკვლევა. 
14 რკკ-ის სისტემატურმა მიმოხილვამ შეადარა ანტიბიოტიკოთერაპია პლაცებო-
მკურნალობასთან ან მკურნალობის არარსებობასთან ანტენატალურ პერიოდში. 
ანტიბიოტიკოთერაპიამ შეამცირა პერსისტირებადი ბაქტერიურიის სიხშირე 
ორსულობის დროს (Peto OR 0.07, 95% CI 0.05 - 0.10), ნაადრევი მშობიარობის რისკი 
და დაბალი წონის ახალშობილების დაბადების სიხშირე (OR 0.60, 95% CI 0.45 - 0.80), 
შემცირდა ასევე პიელონეფრიტის განვითარების სიხშირე (OR 0.24, 95% CI 0.19 - 0.32, 
NNT 7) 103;105 
სისტემურმა მიმოხილვამ, რომელშიც შედარებული იყო ანტიბიოტიკის ერთჯერადი 
მიღება ანტიბიოტიკოთერაპიის 4 ან 7 დღიან კურსთან ასიპტომური ბაქტერიურიის 
დროს, არ გამოავლინა განსხვავება ნაადრევი მშობიარობის (RR 0.81, 95% CI 0.26 to 
2.57)  ან პიელონეფრიტის  პრევენციის თვალსაზრისით. (RR 3.09, 95% CI 0.54 to 
17.55). მკურნალობის ხანგრძლივი კურსი დაკავშირებული იყო გვერდითი 
ეფექტების განვითარების მომატებულ ალბათობასთან. (RR 0.53, 95% CI 0.31 to 9.91) 
103;106 
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ასიმპტომური ბაქტერიურიის გამოსავლენად ყველა ორსულს უნდა ჩაუტარდეს 
შარდის შუა ულუფის გამოკვლევა. ასიმპტომური ბაქტერიურიის 
დადასტურებისას ანტიბიოტიკოთერაპია აქვეითებს პიელონეფრიტისა და 
ნაადრევი მშობიარობის რისკს.  

 A 

 
 
ქლამიდია 

 
ქლამიდიური ინფექციის არსებობა ორსულობის დროს დაკავშირებულია ნაადრევი 
მშობიარობის მომატებულ სიხშირესთან (OR 1.6, 90%CI 1.01 - 2.5)  და ნაყოფის 
საშვილოსნოსშიდა ზრდის შეფერხების სინდრომის განვითარებასთან. (OR 2.5, 
90%CI 1.32 - 4.18) 107. მკურნალობის  არარსებობისას ასიმპტომური ბაქტერიურია 
დაკავშირებულია ახალშობილების დაბალ წონასა და ახალშობილთა 
სიკვდილიანობასთან108. რკკ–ების მიმოხილვის შედეგების მიხედვით ქლამიდიის 
კულტურის დადებითი მაჩვენებლებით ქალტა რაოდენობა 90%-ით მცირდებოდა 
ანტიბიოტიკოთერაპიის ჩატარების ჯგუფში პლაცებოსთან შედარებით. (OR 0.06, 
95% CI 0.03 - 0.12) 109.  მიუხედავად ამისა, არ დაქვეითებულა 37 კვირამდე 
მშობიარობათა რიცხვი. დღევანდელ დღეს უბრალო, იაფი ლაბორატორიული 
ტესტი ქლამიდიის დიაგნოსტიკისათვის არ არსებობს, ხოლო რაც შეეხება 
სკრინინგულ ტესტებს, მათ ჩასატარებლად საჭიროა მასალის აღება სხვადასხვა 
ანატომიური ადგილებიდან108. 
სწრაფი ტესტები მოიცავენ ანტისხეულის პირდაპირ ფლუორესცენციულ შეღებვას 
(მგრძნობელობა 50-90%), ფერმენტ-დაკავშირებულ იმუნურ კვლევებს 
(მგრძნობელობა 75%-80%, სპეციფიურობა 85-100%) და დნმ-რნმ ჰიბრიდიზაციას 
(მგრძნობელობა 70-85%) 
პირდაპირი ფლუორესცენტული ანტისხეულების შეღებვა ძალიან შრომატევადია და 
ამიტომ მეთოდის გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი პაციენტტა დიდი 
რაოდენობის დროს. მწვავე ქლამიდიური ინფექციის დროს სეროლოგიური კვლევა 
მიზანშეწონილი არ არის 103;109    

 
 ქლამიდიური ინფექციის გამოსავლენად ტესტის ჩატარება კლინიკური 
სიმპტომატიკის არარსებობისას მიზანშეწონილი არ არის, რადგანაც არ არსებობს 
საკმარისი მტკიცებულებები მისი ეფექტურობის შესახებ და ის ძვირადღირებულ 
გამოკვლევას წარმოადგენს.  

 A 

 
 
ციტომეგალოვირუსული ინფექცია 
 
ციტომეგალოვირუსი არის ჰერპესვირუსების ოჯახის წარმომადგენელი. ის 
ლატენტურია პირველადი დაინფიცირების შემდეგ და შეიძლება განიცადოს 
აქტივაცია იმუნოდეპრესიის დროს.  
ციტომეგალოვირუსული ინფექციის ანტენატალური სკრინინგი მიზანშეწონილი 
არ არის, რადგანაც რთულია განისაზღვროს, თუ რომელი ორსულობა 
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გართულდება ნაყოფის დაინფიცირებით110. შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, თუ 
რომელ დაინფიცირებულ ახალშობილს ჩამოუყალიბდება სერიოზული 
გართულებები.  
ვაქცინები, პროფილაქტიკური თერაპია ტრანსმისიის პრევენციისათვის და 
მეთოდი იმის გასარკვევად, თუ როდის მოხდა საშვილოსნოსშიდა ტრანსმისია, არ 
არსებობს 111;112. 
 
 
 

 B არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები ციტომეგალოვირუსის რუტინული 
სკრინინგისათვის, ამიტომ მისი ჩატარება არ არის მიზანშეწონილი. B  

 
 
 

B-ჰეპატიტი 
 
ბავშვთა 85%, რომლებიც იბადებიან (eAg) დადებითი დედებისაგან შემდგომში 
ხდებიან ქრონიკული ინფექციის მტარებლები, რაც აღინიშნება ანტიგენ 
უარყოფითი დედებისაგან დაბადებული ბავშვების მხოლოდ 31%-ს.(RR 2.8, 95% CI 
1.69 - 4.47)113. 
დედიდან ბავშვზე B-ჰეპატიტის ვირუსის ტრანსმისიის პროფილაქტიკა  95%-შია 
შესაძლებელია  ვაქცინაციით ან ბავშვის დაბადებისას იმუნოგლობულინის 
შეყვანით114.  

HbsAg სკრინინგს ნერწყვში გააჩნია 92% მგრძნობელობა (95% CI 84.5% - 99.5%) და 
86,8% სპეციფიურობა (95% CI 76.0% - 97.6%), შრატის ანალიზებთან შედარებით115.  

დედიდან ბავშვზე ტრანსმისიის მაღალი მაჩვენებლების გამო პრევენცია უნდა 
ხდებოდეს ვაქცინაციითა და იმუნიზაციით. იმის გამო, რომ რისკ-ფაქტორების 
შეფასებით ვერ ხერხდება ვირუსის მტარებელთა იდენტიფიკაცია, 
რეკომენდებულია ორსული ქალის სკრინინგი B-ჰეპატიტის ვირუსზე. 

 
 
 

 A მშობიარობის შემდგომი ეფექტური ინტერვენციების ჩასატარებლად 
აუცილებელია B-ჰეპატიტის სეროლოგიური გამოკვლევა 
ანტენატალურ პერიოდში 

 
C-ჰეპატიტი 
C-ჰეპატიტის ვირუსი წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
მნიშვნელოვან საზრუნავს116. 
ვირუსით დაინფიცირება შესაძლებელიაAდაინფიცირებული სისხლის 
ტრანსფუზიის, ნარკომანიის, ტატუირების, სხეულის პირსინგისა და 
ვერტიკალური ტრანსმისიით. მიუხედავად არსებული მტკიცებულებებისა 
დედიდან ბავშვზე ტრანსმისიის ალბათობისა და ვირუსის ტიტრის ზრდის 
პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულების შესახებ,117;118, ტრანსმისიისათვის 
ზღვარი ჯერ-ჯერობით დადგენილი არ არის. 
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ბავშვების დაინფიცირება უფრო ხშირად ხდება საშოსმხრივი მშობიარობის დროს 
საკეისრო კვეთასთან შედარებით, თუმცა სტატისტიკურად სარწმუნო განსხვავება 
გამოვლინდა მხოლოდ ერთ კვლევაში119. 
კვლევის ოქროს სტანდარტს წარმოადგენს პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციია, 
მგრძნობელობა და სპეციფიურობა შეადგენს 100% და 66%-ს შესაბამისად120. 
სკრინინგის ტესტის დადებითი შედეგების მიღებისას ქალი უნდა გაიგზავნოს 
ინფექციონისტთან მკურნალობისათვის. 

 

 
 C C-ჰეპატიტის გამოსავლენად არ არის მიზანშეწონილი სეროლოგიური 

გამოკვლევის ჩატარება, რადგანაც არ არის საკმარისი მტკიცებულებები 
ინტერვენციის ეფექტურობის შესახებ და ის ძვირადღირებულ გამოკვლევას 
წარმოადგენს.  
 
 
შიდსი 
 
ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით დაინფიცირება იწყება ასიმპტომური 
სტადიით, რასაც შემდგომში მოყვება იმუნური ფუნქციების ეტაპობრივი 
დაზიანება და შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომის ჩამოყალიბება (შიდსი). 
აივ-ინფიცირებასა და შიდსის განვითარებას შორის პერიოდი მკურნალობის გარეშე 
მერყეობს რამოდენიმე თვიდან 17 წლამდე121.  
2006 წელს საქართველოში  გამოვლინდა 217  აივ-ინფიცირებული ქალი.  1,4%- 
დაინფიცირდა ვირუსის ვერტიკალურად (დედიდან ბავშვზე)  გადაცემის გზით. 
თუ არ ჩატარდა შესაბამისი ინტერვენციები, ტრანსმისია დედიდან ბავშვზე 
აღინიშნება შემთხვევათა 25,5%-ში. ზიდოვუდინით ანტირეტროვირუსული 
მკურნალობის შემდეგ122 ეს მაჩვენებელი შემცირდა 8%-მდე. ინტერვენციების 
კომბინაციას (ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, საკეისრო კვეთა და ძუძუთი 
კვებისაგან თავის შეკავება)  შეუძლია ტრანსმისიის რისკის დაქვეითება 1%-მდე. 
დღევანდელ დღეს ხელმისაწვდომი აივ-ტესტების მგრძნობელობა და 
სპეციფიურობა შეადგენს 99%123 
ანტენატალურ პერიოდში დედიდან ბავშვზე ვერტიკალური ტრანსმისიის 
შესამცირებლად შემოთავაზებულია ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, 
გეგმიური საკეისრო კვეთა და მშობიარობის შემდეგ ძუძუთი კვებისაგან თავის 
შეკავება. 2006 წლიდან საქართველოში ყველა ორსულისათვის ანტენატალურ 
პერიოდში რეკომენდებულია აივ-ტესტის ჩატარება. 
 

 
 

 A ორსულ ქალს უნდა ჩაუტარდეს გამოკვლევა აივ-ინფექციაზე/შიდსზე, რადგანაც 
ადრეული ინტერვენციები ანტენატალურ პერიოდში ამცირებენ ტრანსმისიის 
რისკს.   
 
უნდა არსებობდეს კარგად ჩამოყალიბებული რეფერალური პროგრამა აივ-
ინფექცია/შიდსის დიაგნოსტირების შემთხვევაში ორსულის შესაბამის 
სპეციალისტთან გადასაგზავნად D   
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  წითელა 
 
ორსულობის დროს წითელას სკრინინგის მიზანს წარმოადგენს  იმ  ქალების 
გამოვლენა, რომლებსაც არა აქვთ ანტისხეულები წითელასადმი, რომ 
განხორციელდეს მშობიარობის შემდგომი ვაქცინაცია  მომავალი ორსულობების 
უსაფრთხოებისათვის.  
წითელას ვაქცინაცია ორსულობის დროს წინააღმდეგნაჩვენებია შესაძლო 
ტერატოგენობის გამო. 124 
 
 

  
 

 B წითელასს სკრინინგი განსაზღვრულია ორსულის იმუნური სტატუსის 
დასადგენად და ორსულობის შემდეგ საჭიროებისას აცრის ჩასატარებლად; კვლევა 
არ არის მოწოდებული ორსულობის დროს ნაყოფის მდგომარეობის 
შესაფასებისათვის 
 
ათაშანგი 
 
არა ნამკურნალები ათაშანგით დაავადებულ ორსულებში ახალშობილთა 
დაინფიცირება ხდება შემთხვევათა 70 -100%-ში, ხოლო ახალშობილთა მესამედი  
უმწიფარი იბადება.125  
არსებობს ათაშანგის სეროლოგიური ტესტების 2 ძირითადი კლასიფიკაცია: 
არატრეპონემული და ტრეპონემული. არატრეპონემული ტესტები გამოავლენს 
ათაშანგის არასპეციფიურ ანტისხეულებს და მოიცავს ვენერიული დაავადების 
კვლევის ლაბორატორიასა (VDRL) და პლაზმის სწრაფ რეაგინის ტესტებს. (RPR) 
რეკომენდებულია, ათაშანგის სკრინინგი განხორციელდეს პირველ და მეოთხე 
ანტენატალურ ვიზიტზე. ყველა ქალი, რომელიც დადებითი აღმოჩნდება 
ათაშანგზე, უნდა გაიგზავნოს სამკურნალოდ სპეციალისტთან. კვლევაში  არ 
დადასტურდა ორსულობის დროს ათაშანგის პენიცილინით მკურნალობის 
არასასურველი ზომოქმედება ორსულობაზე, როდესაც მოხდა მკურნალობის 
ჯგუფის შედარება არანამკურნალები სერონეგატიური ქალების პოპულიაციასთან 
126  
 

 
  

 
 

 A ათაშანგის კვლევა უნდა ჩაუტარდეს ყველა ორსულ ქალს, რადგანაც ადრეული 
მკურნალობა აუმჯობესებს გამოსავალს როგორც დედის, ისე ახალშობილის მხრივ.   
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ტოქსოპლაზმოზი 
 
პირველადი ტოქსოპლაზმოზი გამოწვეულია პარაზიტით Toxoplasma gondii და 
ხშირად ასიმპტომურად მიმდინარეობს ჯანმრთელ ქალებში. დაინფიცირება 
უზრუნველყოს  მუდმივ იმუნიტეტს. არ არის დადგენილი საქართველოს   
მონაცემები ტოქსოპლაზმოზის გავრცელების სიხშირეზე, თუმცა სხვა ქვეყნებში 
გავრცელების სიხშირე ვარირებს 2,4/1000 ქალიდან ფინეთში და 16/1000 
საფრანგეთში. ტოქსოპლაზმოზით დაინფიცირება შესაძლებელია მოხდეს ოთხი 
გზით: 

• არასრულფასოვნად დამუშავებული ან უმი საკვებით ცოცხალი ცისტების 
მიღებით 

• ოოციტების მიღებით, რომელთაც გამოყოფენ კატები, ასევე დაბინძურებულ 
ნიადაგთან და წყალთან კონტაქტით. (მაგ: გაურეცხავი ხილი და ბოსტნეული, 
რომელიც კატის ფეკალიებითაა დაბინძურებული); 

• ტოქსოპლაზმოზით დაავადებული ადამიანისაგან ორგანოების ან 
ქსოვილების გადანერგვით; 

• დედიდან ნაყოფზე ტრანსმისიით ორსულობის დროს პირველადი 
დაინფიცირებისას. 

 
6 ევროპულ ცენტრში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ თერმულად 
არასრულფასოვნად დამუშავებული რძის პროდუქტები და დაკონსერვებული 
ხორცის პროდუქტები წარმოადგენს ორსულის ტოქსოპლაზმოზით დაინფიცირების 
ძირითად ფაქტორებს127. ნიადაგთან კონტაქტი ბევრად იშვიათად იწვევდა 
დაინფიცირებას. როდესაც T. gondii-სთან პირველი კონტაქტი ორსულობის დროს 
ხდება, დედიდან ნაყოფზე ტრანსმისიის ალბათობა მატულობს ორსულობის ვადის 
ზრდასთან ერთად128-130  თანდაყოლილი ტოქსოპლაზმოზისათვის საერთო რისკი 
შეადგენს 18-44%-ს, ის უფრო დაბალია ორსულობის ადრეულ ვადებზე და შეადგენს 
6-26%-ს ორსულობის 7-15 კვირაზე და იზრდება 32-93%-მდე 29-34 ორსულობის 
ვადისათვის. იმის გამო, რომ ტოქსოპლაზმოზით პირველადი დაინფიცირება 
უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ინფიცირების დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ 
სეროლოგიური ტესტირებით. ტოქსოპლაზმოზის ინფექციაზე ანტენატალური 
სკრინინგი მოიცავს IgG და  IgM M  ანტისხეულების სკრინინგს. 
ხელმისაწვდომი კლინიკური ტესტები სეროკონვერსიის დასადგენად ვერ ავლენენ, 
დაინფიცირება მოხდა ორსულობის დროს თუ ორსულობამდე 12 თვით ადრე. 
ქალებს, რომლებიც დაინფიცირდნენ ჩასახვამდე, ნაყოფზე გადაცემის რისკი არა 
აღენიშნებათ 131  
ტოქსოპლაზმოზის პირველადი პრევენცია ხდება ორსულის ინფორმირებით 
დაინფიცირების თავიდან აცილების გზების შესახებ ორსულობის ადრეულ 
ვადებზე. ქალები ინფორმირებულები უნდა იყვნენ თერმულად არასაკმარისად 
დამუშავებული საკვებისა და კონსერვების მიღების რისკზე, ასევე კატის 
ფეკალიებთან, ნიადაგთან და გაურეცხავ ხილსა და ბოსტნეულთან შეხების 
საშიშროების შესახებ. 
არ არსებობს მტკიცებულებები, რომ ანტენატალური სკრინინგი აქვეითებს 
ტრანსმისიას დედიდან ნაყოფზე, ამიტომ ტოქსოპლაზმოზის სკრინინგის 
რუტინულად დანიშვნა რეკომენდებული   არ არის.  
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ორსულ ქალს უნდა მივაწდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 
ტოქსოპლაზმოზით ინფიცირების ალბათობას ორსულობის დროს ამცირებს 
შემდეგი მოქმედებები:  C 

•  ჭამამდე ხელის დაბანა; 
•  ხილისა და ბოსტნეულის საგულდაგულო გარეცხვა;  
•  საკვების საგულდაგულო თერმული დამუშავება; 
•  მიწასთან მუშაობის დროს ხელთათმანების გაკეთება; 
•  კატის ფეკალიებთან შეხების თავიდან აცილება.  

 
 
 

ნაყოფის წინამდებარეობის დადგენა 
 

ჩატარდა კვლევა ნაყოფის წინამდებარეობის დადგენის მიზნით მუცლისმხრივი 
პალპაციის - ლეოპოლდის წესების გამოყენების თაობაზე, რომელმაც 
გამოავლინდა, რომ შემთხვევათა 53%-ში  ნაყოფის წინმდებარეობა არასწორად იყო 
დადგენილი.132 ეს დამტკიცდა სხვა კვლევით, რომელიც სპეციფიურად 
მიმართული იყო მენჯით წინამდებარეობის დასადგენად133 ლეოპოლდის წესების 
მგრძნობელობა და სპეციფიურობა შეადგენდა 28% და 94%-ს შესაბამისად134. 
ერთ კვლევაში გამოვლინდა, რომ ქალებს არ სიამოვნებთ პალპაციის პროცესი, 
ისინი მას არაკომფორტულად და არაინფორმაციულად მიიჩნევენ.135 

 
მშობიარობის გეგმის შემუშავების მიზნით 36 კვირის შემდეგ უნდა ჩატარდეს 
ნაყოფის მუცლისმხრივი პალპაცია, ხოლო 36 კვირამდე პალპაციის განხორციელება 
მიზანშეწონილი არ არის, რადგანაც ის არასაკმარისად ზუსტია და დისკომფორტს 
უქმნის ორსულს.    
 
ნაყოფის არასწორი მდებარეობა უნდა დადასტურდეს ულტრაბგერითი 
გამოკვლევით. P 
 
 
 
საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის განსაზღვრა 
 
სიმფიზ-საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის განსაზღვრა (სანტიმეტრებში) 
შესაძლებელია დაგვეხმაროს საშვილოსნოს ობიექტური ზომების განსაზღვრაში. 
სიმფიზ-საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის რეგულარული გაზომვა აადვილებს 
ნაყოფის ზრდის სიჩქარის დადგენას. ზომისა და ვადის შეუსაბამობის მიზეზები 
შემდეგია: 

 A 

sp 

• გესტაციური ვადისათვის მცირე ზომის ახალშობილი 
• დიდი რაოდენობით სანაყოფე სითხე 
• მრავალნაყოფიანი ორსულობა 
• ბუშტნამქერი 
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• გესტაციური ვადის განსაზღვრის უზუსტობა 
 

სისტემურმა მიმოხილვამ136 გამოავლინა, რომ არ არსებობს მტკიცებულებები 
საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის რუტინული გაზომვის რაიმე სარგებლიანობა.   
ამის მიუხედავად, ხელმისაწვდომი ლიტერატურის მონაცემებით, რუტინული 
გაზომვა წარმოადგენს მგრძნობიარე მეთოდს გესტაციის ვადასთან შედარებით 
მცირე წონის ახალშობილების გამოსავლენად განვითარებად ქვეყნებში. ამის გამო, 
ის კვლავ რეკომენდებულია ანტენატალური მეთვალყურეობის სტანდარტულ 
პრაქტიკაში. 
საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლის რუტინული გაზომვისათვის საჭიროა შემდეგი: 
a. საზომი მეტრებისა და ანტენატალური ბარათების უზრუნველყოფა, რაც 

მოიცავს გრაფაზე მრუდის აღნიშვნას, რომელიც აჩვენებს 10, 50 და 90 სენტილს; 
b.   ტრეინინგს მოცემულ მეთოდში; 
c. გაზომვის პრაქტიკისა და ხარისხის უწყვეტ აუდიტს;  

  

 
ყოველი ანტენატალური ვიზიტის დროს უნდა გაიზომოს საშვილოსნოს ფუძის 
სიმაღლე  გესტაციურ ვადასთან შედარებით დიდი ან მცირე წონის ახალშობილის 
გამოსავლენად. 
 
 
საშვილოსნოს ფუძის სიმაღლე უნდა გაიზომოს და აღინიშნოს გრაფაზე ყოველი 
ანტენატალური ვიზიტის დროს.. A   
 

  
   
 
ნაყოფის მოძრაობის რუტინული მონიტორინგი 
 
დედის შეგრძნება ნაყოფის მოძრაობის შემცირებასთან დაკავშირებით  გამოიყენება 
ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს ნაყოფის კეთილდღეობის დასადგენად 
მაგრამ დადებითი პროგნოზული ღირებულება დედის შეგრძნებებისათვის 
ნაყოფის მოძრაობების შემცირებასთან დაკავშირებით დაბალია და შეადგენს 2-7%-  
137

     
მტკიცებულებები არ ადასტურებენ ნაყოფის მოძრაობების ფორმალურ დათვლას  
ნაყოფის გვიანი სიკვდილისაგან თავის ასაცილებლად. 

  
 
 
ნაყოფის მოძრაობათა რაოდენობის დათვლა მოგვიანებით ნაყოფის  
სიკვდილის თავიდან აცილების მიზნით  არ არის მიზანშეწონილი.  
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ნაყოფის გულისცემის აუსკულტაცია 
 
მიუხედავად იმისა, რომ ნაყოფის გულისცემის მოსმენა ადასტურებს იმას, რომ 
ნაყოფი ცოცხალია, მას არ გააჩნია სხვა კლინიკური ან პროგნოზული 
ღირებულება138;139 ეს იმის გამო, რომ ისეთი დეტალური ინფორმაცია ნაყოფის 
გულისცემის შესახებ, როგორიცაა დეცელერაცია და ვარიაბელობა არ გამოვლინდა 
აუსკულტაციის დროს. 
 
  
 
ნაყოფის გულისცემის აუსკულტაცია ადასტურებს იმას, რომ ნაყოფი ცოცხალია, 
მაგრამ ამ გამოკვლევას არა აქვს პროგნოზული ღირებულება, ამიტომ არ არის 
რეკომენდებული. ის უნდა ჩატარდეს იმ შემთხვევაში, თუ ამას ორსული 
მოითხოვს. D   
 
 
კარდიოტოკოგრაფია 
 
არ არსებობს ანტენატალური კარდიოტოკოგრაფიის გამოყენების შეფასების 
მტკიცებულებები ნორმალური ორსულობის დროს ნაყოფის რუტინული 
შეფასებისათვის. 
სიტემურ მიმოხილვამ ვერ გამოავლინა   ანტენატალური კარდიოტოკოგრაფიის 
ეფექტი    პერინატალურ ავადობასა და სიკვდილიანობაზე140. არ გამოვლენილა 
ისეთი ინტერვენციების სიხშირის ზრდა, როგორებიცაა საკეისრო კვეთა და 
მშობიარობის ინდუქცია. 
 
  
ფიზიოლოგიური ორსულობის დროს ანტენატალურ პერიოდში 
კარდიოტოკოგრაფიის რუტინული გამოყენების შესახებ არ არსებობს საკმარისი 
მტკიცებულებები და ამიტომ არ არის  მიზანშეწონილი. 
 
 
 
ულტრაბგერითი გამოკვლევა მესამე ტრიმესტრში 
 
შვიდი რკკ-ის სისტემურ მიმოხილვაში141, სადაც მონაწილეობდა 25 036 ორსული 24 
კვირის შემდეგ    შესწავლილი იყო რუტინული ულტრაბგერითი გამოკვლევის 
ფასეულობა.  აღინიშნა ფართო ვარიაცია ულტრაბგერითი გამოკვლევის შედეგებში  
კვლევათა შორის. ძირითადად 6 კვლევის ჯგუფებს შორის შედარებული იყო 
რუტინული ულტრაბგერა 24 კვირის შემდეგ ინტერვენციის ჩატარების გარეშე 
ჯგუფთან, სელექტიურ ულტრაბგერით კვლევასთან 24 კვირის შემდეგ. არ 
გამოვლენილა განსხვავება ნაადრევი მშობიარობის, ნაყოფის მცირე წონისა და 
პერინატალური სიკვდილიანობის სიხშირეებში. ასევე არ იყო განსხვავება 
ანტენატალური, სამეანო და ნეონატალური ინტერვენციების სხვა გამოსავალების 
თვალსაზრისით141  
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არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები გესტაციის 24 კვირის შემდეგ რუტინული 
ულტრაბგერის გამოყენებისათვის. 
 
 

 
ჭიპისა და საშვილოსნოს არტერიის დოპლეროგრაფია 
   
ხუთი რკკ-ს  სისტემური მიმოხილვიდან დადგენილი იყო, რომ ჭიპლარის 
დოპლერული ულტრაბგერის რუტინულ გამოყენებას არა აქვს ზეგავლენა სამეანო 
და ნეონატალურ გამოსავალზე, პერინატალური სიკვდილიანობის ჩათვლით. 
ჭიპლარის დოპლეროგრაფიული ულტრაბგერის რუტინული გამოყენება ზრდის 
სხვა ინტერვენციების ჩატარების ალბათობას141. 
27 პირველადი დაკვირვებითი  კვლევების სისტემურმა მიმოხილვამ შეისწავლა 
დოპლერული ულტრაბგერის გამოყენება პრეეკლამფსიის, ნაყოფის ზრდისა და 
პერინატალური სიკვდილიანობის შესაფასაბლად მაღალი რისკის პოპულაციებში. 
პროგნოზული ღირებულება დაბალი იყო ჯანმრთელ ქალებში და გაურთულებელი 
ორსულობის შემთხვევაში (ანუ დაბალი რისკის პოპულაციაში). 142

     
  
 
ჭიპის არტერიის რუტინული დოპლეროგრაფიული გამოკვლევის ჩატარება 
ნაყოფის ზრდის შეფერხების სინდრომის დასადგენად არ არის რეკომენდებული. 
 
 
 
საშვილოსნოს არტერიის რუტინული დოპლეროგრაფიული გამოკვლევა პრე-
ეკლამფსიის რისკის შესაფასებლად არ არის რეკომენდებული. 
 
 
მენჯით წინამდებარეობა ვადამიტანილი ორსულობის დროს. 
 
ინტერვენციას მენჯით წინამდებარეობის დროს წარმოადგენს თავძე გარეგანი 
შემობრუნება, მოქსიბასტიონის გამოყენება (აკუპუნკტურის დროს)   და 
პოზიციური მკურნალობა. 
9 რკკ-ს 2 სისტემურ მიმოხილვაში შეფასდა თავზე გარეგანი მობრუნება მენჯით 
წინამდებარეობისას ვადამიტანილი ორსულობის დროს ან ვადამდე ადრე.143;144 
თავით გარეგანი მობრუნება გესტაციის 37 კვირამდე არ ახდენდა მნიშვნელოვან 
ზეგავლენას მენჯით წინამდებარეობაზე ორსულობის დრომდე მიტანის 
შემთხვევაში. (  RR 1.02, 95% CI 0.89 - 1.17), ასევე არც საკეისრო კვეთის სიხშირეზე 
(RR 1.10, 95% CI 0.78 - 1.54) 143. 
 თავზე გარეგანი შემობრუნება ვადამიტანილი ორსულობის დროს ამცირებდა 
მენჯით წინამდებარეობას 60%-ით, როდესაც შედარებული იყო ინტერვენციის 
ჩაუტარებლობასთან. ( RR 0.42, 95% CI 0.35 - 0.50).  
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საკეისრო კვეთის მნიშვნელოვანი შემცირება ასევე აღნიშნული იყო თავძე გარეგანი 
შემობრუნების ჯგუფში ( RR 0.52, 95% CI 0.39 - 0.71,)  145. 
თავზე გარეგანი მობრუნება ვადამიტანილი ორსულობის დროს   ამცირებს არასწორ 
წინამდებარეობას მშობიარობის მომენტისათვის.   უშედეგო მცდელობის 
ალბათობას ამცირებს პროცედურის დროს ტოკოლიტიკების გამოყენება. თავით 
გარეგანი მობრუნება დაკავშირებულია დედისა და ნაყოფის მხრივ რიგ გვერდით 
ეფექტებთან, რომელთა მინიმიზაცია შესაძლებელია პროცედურის დროს ნაყოფის 
მონიტორინგის გამოყენებით.  
პოზიციური მკურნალობა თავით მობრუნების მიზნით მოიცავს რელაქსაციას 
მენჯის ამაღლებით. ეს ძირითადად მიიღწევა მუხლ-იდაყვის პოზიციის მიღებით ან 
ზურგზე წოლით მენჯის ამაღლებით სოლისებრი ბალიშის მეშვეობით. დედის 
პოზიციური ტექნიკა განხილული იყო რკკ-ის სიტემურ მიმოხილვაში146   არ 
აღინიშნა პოზიციური ტექნიკის ეფექტი არასწორი წინამდებარეობით მშობიარობის 
სიხშირეზე ექსპერიმენტალურ  და საკონტროლო ჯგუფში ( RR 0.95, 95% CI 0.81 - 
1.11) არ გამოვლინდა განსხავება საკეისრო კვეთის სიხშირეებშიც ( RR 1.07, 95% CI 
0.85 - 1.33). 
მოქსიბასტიონის გამოყენება შესწავლილი იყო ერთ რკკ ში147. 
ექსპერიმენტალურ ჯგუფში თავით წინამდებარეობა მშობიარობის 
დროისათვის სტატისტიკურად სარწმუნო მეტი იყო.  

 
 

გაურთულებელი ორსულობის დროს მენჯით წინამდებარეობისას 36 კვირის 
ვადაზე უნდა ჩატარდეს თავით გარეგანი მობრუნება. გამონაკლისს წარმოადგენენ 
ორსულები, რომლებიც იმყოფებიან მშობიარობაში ან აღენიშნებათ ნაწიბური 
საშვილოსნოზე, მისი მალფორმაცია, ნაყოფის მდგომარეობის გაუარესება, 
დარღვეული სანაყოფე ბუშტი, სისხლდენა და სხვადასხვა დავადებები.  
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