
ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტის საწყისი კლინიკური შეფასება

პაციენტი დიაგნოსტირებული ჰიპერტენზიით

ჰიპერტენზიის
ხარისხის
დადგენა

გსდ რისკის
შეფასება

ჰიპერტენზიის
შესაძლო
მეორადი

ფორმების
სკრინინგი (მაგ.

კონის,
სინდრომი,

ფეოქრომოციტ
ომა და ა. შ.)

ჰიპერტენზიის
ხელშემწყობი
ფაქტორების

იდენტიფიკაცია
(ქცევითი რისკ–

ფაქტორები,
ოჯახური ანამნეზი,
გარკვეული ჯგუფის

მედიკამენტების
მიღება, ე.წ.

იატროგენული
ჰიპერტენზია)

თანმხლები გულ-
სისხლძარღვთა

რისკის
იდენტიფიცირება

კომორბიდული
დაავადებების

იდენტიფიცირება

ჰიპერტენზიასთან
ასოცირებული

ორგანოთა
დაზიანების

ფაქტების
გამოვლენა, გულ-
სისხლძარღვთა,

ცერებროვასკულური
და თირკმლის
დაავადებების

არსებობის დადგენა.

გამოკვლევები დიაგნოზის დასმისას
- ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასმისას აუცილებელია გამოკვლევები სამიზნე ორგანოების დაზიანების,

სისხლძარღვოვანი გართულებების და კომორბიდული მდგომარეობების შეფასების მიზნით,
რომელთაც შეიძლება გამოიწვიონ ან ხელი შეუწყონ დაავადების პროგრესირებას

- 40 წლამდე ასაკის პაციენტებში 1-ლი სტადიის ჰიპერტენზიით და სამიზნე ორგანოების დაზიანების
გარეშე, რეკომენდებულია რეფერალი სპეციალისტთან უფრო დეტალური შეფასებისთვის. გსდ
რისკის კალკულატორებით გამოთვლილი სიცოცხლის განმავლობაში მოსალოდნელი
სისხლძარღვოვანი შემთხვევის რისკი ამგვარ პაციენტებში, შესაძლოა, რეალურზე დაბალი იყოს.

შარდში ცილა
ალბუმინ/კრეატი

ნინის
შეფარდების

განსაზღვრით
ჰემატურია ტესტ-

ჩხირის
საშუალებით

სისხლში
გლუკოზა,

ელექტროლიტე
ბი, კრეატინინი,
eGFR, საერთო

ქოლესტეროლი
და HDL-

ქოლესტეროლი

თვალის
ფსკერის

გამოკვლევა
ჰიპერტენზიული
რეტინოპათიის
გამოსარიცხად

12-განხრიანი
ეკგ კვლევა.

სამიზნე ორგანოების დაზიანების შეფასება დიაგნოზის დასმიდან, მაქსიმუმ 1
თვის ვადაში

გსდ რისკის
შეფასება

SCORE, QRISK,
ფრემინგემი

და სხვა
ავტორიზებუ
ლი სქემებით



ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტის ანამნეზის მნიშვნელოვანი ასპექტები

ჰიპერტენზიის ხანგრძლივობა სხვა რისკფაქტორების არსებობა
ნორმალური წნევის ბოლო ცნობილი თარიღი თამბაქოს წევა
არტერიული წნევის თავისებურებები დიაბეტი
ჰიპერტენზიის მკურნალობა წარსულში დისლიპიდემია
მედიკამენტების ტიპი, დოზა, გვერდითი ეფექტები ფიზიკური არააქტიურობა
ჰიპერტენზიის პოტენციური გამომწვევი
ნივთიერებების მიღება

კვების თავისებურებები

ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდები მარილი
ესტროგენები დამუშავებული საკვები
კორტიკოსტეროიდები ალკოჰოლი
კოკაინი ნაჯერი ცხიმი
სიმპატომიმეტიკები ფსიქოსოციალური ფაქტორები
ჭარბი ნატრიუმი ოჯახის სტრუქტურა
ოჯახური ანამნეზი სამსახურებრივი სტატუსი
ჰიპერტენზია განათლების დონე
ნაადრევი გულ-სისხლძარღვთა დაავადება ან
სიკვდილი გსდ-ს გამო ადრეულ ასაკში (მამაკაცი<55
წელზე, ქალი<60 წელზე)

სქესობრივი ფუნქცია

ოჯახური დაავადება: ფეოქრომოციტომა,
თირკმლის დაავადება, დიაბეტი, პოდაგრა

ძილის აპნოეს ნიშნები

სიმპტომები, დაკავშირებული მეორეული
ჰიპერტენზიის მიზეზებთან

თავის ტკივილი ადრე დილით

კუნთების სისუსტე ძილიანობა დღის საათებში
ტაქიკარდიის, ოფლიანობის, ტრემორის შეტევები ხმამაღალი ხვრინვა
კანის გათხელება მოუწესრიგებელი ძილი
წელის ტკივილი
სამიზნე ორგანოების დაზიანების სიმპტომები
თავის ტკივილი
გარდამავალი სისუსტე ან მხედველობის დაბინდვა
მხედველობის სიმახვილის გაუარესება
ტკივილი გულის არეში
ქოშინი
კოჭლობა



ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტის ფიზიკური გასინჯვის მნიშვნელოვანი
ასპექტები

სისხლის წნევის ზუსტი გაზომვა

ზოგადი დათვალიერება

- ცხიმოვანი ქსოვილის გადანაწილება (წელის გარშემოწერილობის განსაზღვრა, აბდომინური სიმსუქნის შეფასება)
- სხეულის წონა, სიმაღლე, სმი-ს გამოთვლა

- კანის დაზიანება

- კუნთოვანი ძალა

- ცნობიერება

ფუნდოსკოპია

- სისხლჩაქცევები

- პაპილედემა

- ბამბის ქულისებრი ლაქები

- არტერიოლების შევიწროება და არტერიო-ვენური ჯვარედინები

კისერი

- საძილე არტერიების პალპაცია და აუსკულტაცია

- ფარისებრი ჯირკვალი

გული

- საზღვრები

- რითმი

- ტონები

ფილტვები

- ხიხინი

- კრეპიტაცია

მუცელი

- თირკმლის პალპირებადი მასა

- შუილი მუცლის აორტის ან თირკმლის არტერიის საპროექციო არეზე

- ფემორალური პულსი

კიდურები

- პერიფერიული პულსი

- შეშუპება

ნევროლოგიური შეფასება

- მხედველობის დარღვევა

- ლოკალური სისუსტე

- გონების დაბინდვა



ძირითადი და დამატებითი ლაბორატორიული ტესტები პირველადი ჰიპერტენზიის
შეფასების მიზნით

ძირითადი ტესტები

გლუკოზა უზმოდ სისხლში

სისხლის საერთო ანალიზი

ლიპიდური პროფილი

კრეატინინი შრატში eGFR-თან ერთად

შრატში ნატრიუმი, კალიუმი, კალციუმი

TSH

შარდის ანალიზი

ელექტროკარდიოგრამა

დამატებითი ტესტები

ექოკარდიოგრამა

შარდმჟავა

შარდის ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდება

ჰიპერტენზიით გამოწვეული ორგანოთა დაზიანება
არტერიების რიგიდობა:
პულსური წნევა (ხანდაზმულ პირებში) ≥60 მმ ვწყ. სვ.
კაროტიდ-ბარძაყის პულსის ტალღის სიჩქარე >10 მ/წმ.

ელექტროკარდიოგრაფიულად მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია:
Sv1+Rv5 (სოკოლოვ-ლაიონის ინდექსი >35 მმ) ან R aVL განხრაში ≥11 მმ; კორნელის
კრიტერიუმი Sv3 + RaVL >28 მმ კაცებში ან >20 მმ ქალებში.
ექოკარდიოგრაფიით მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია:
მარცხენა პარკუჭის მასის ინდექსი - მამაკაცებში ≥50 გ/მ2.7, ქალებში ≥47 გ/მ2.7. სიმაღლე
მ2.7 - სხეულის ზედაპირის ფართობის ინდექსი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს
ნორმალური წონის პაციენტებში.
მარცხენა პარკუჭის მასა სხეულის ზედაპირის ინდექსი გ/მ2>115 (მამაკაცები) და >95
(ქალები)
მიკროალბუმინურია (30-300 მგ/24 სთ) ან მომატებული ალბუმინ/კრეატინინის
თანაფარდობა 30-300 მგ/გ; 3,4-34 მგ/მმოლ, სასურველია დილის შარდის ნიმუშში.
თირკმლის ქრონიკული დაავადების ზომიერი ფორმა - სავარაუდო გორგლოვანი
ფილტრაციის სიჩქარე >30-59 მლ/წთ/1,73 მ2 ან მძიმე ფორმა (სავარაუდო გორგლოვანი
ფილტრაციის სიჩქარე <30 მლ/წთ/1,73 მ2.
მხარ-გოჯის ინდექსი <0,9

გამოხატული რეტინოპათია ჰემორაგიით და ან ექსუდაციით, პაპილედემა



SCORE რისკის სქემა ევროპის მაღალი რისკის ქვეყნებისთვის

SCORE გამოყენების ინსტრუქცია ასიმპტომურ პირებში გსდ რისკის
შესაფასებლად

1. მაღალი რისკის სქემების გამოყენება რეკომენდებულია შემდეგი ქვეყნებისთვის: ალბანეთი,
ალჟირი. სასომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, ეგვიპტე, საქართველო.



ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, მაკედონია, მოლდოვა, რუსეთი, სირია, ტაჯიკეთი,
თურქმენეთი, უკრაინა და უზბეკეთი. ამ ქვეყნებიდან ზოგიერთი მიეკუთვნება ძალიან მაღალ
რისკს და SCORE-ით შესაძლებელია რისკი სათანადოდ ვერ შეფასდეს.

2. მონახეთ პაციენტის ასაკის, ქოლესტეროლისა და სისტოლური წნევის შესაბამისი უჯრა
ცხრილში.

3. გადაამოწმეთ რისკის კვალიფიკატორები

4. დაადგინეთ გსდ ფატალური შემთხვევის 10 წლიანი აბსოლუტური რისკი.

შეფარდებითი რისკის სქემები

SCORE შეფარდებითი რისკის სქემა: ქოლესტეროლის მმოლ/ლ-ს გადაყვანა მგ/დლ-ში: 8 =310; 7 =270; 6
=230; 5 = 190; 4 = 155

ახალგაზრდა პირებში დაბალი აბსოლუტური გსდ რისკი შესაძლოა მაღალი შეფარდებითი
რისკის მატარებელი იყოს; პაციენტისთვის აღნიშნულის ახსნა შესაძლებელია შეფარდებითი
რისკის სქემის გამოყენებით. იმ პირებში, რომელთაც მათი ასკისთვის მაღალი შეფარდებითი
რისკი აღენიშნებათ, რეკომენდებულია უფრო ინტენსიური რჩევა ცხოვრების სტილის
ცვლილებასთან დაკავშირებით.
მაგალითად, პაციენტს მარჯვენა ცხრილის ზედა მარჯვენა უჯრაში 12-ჯერ მაღალი გსდ რისკი
აღენიშნება, ვიდრე იმავე ასაკის პაციენტს მარცხენა ცხრილის ქვედა მარცხენა უჯრაში.

რისკის ასაკის გამოთვლა

მეორე მეთოდია პაციენტის ინფორიმირება გსდ რისკის ასაკის შესახებ. მაგალითად, მაღალი
რისკის ცხრილში 40 წლის მწეველს აქვს 3% 10 წლიანი რისკი, რაც ანალოგიურია 60 წლის რისკისა
რისკფაქტორების გარეშე, შესაბამისად, მისი რისკის ასაკი არის 60 წელი. აღნიშნულის
შემცირება შესაძლებელია რისკფაქტორების მოდიფიცირებით.



SCORE სქემა (მაღალი რისკის ევროპული ქვეყნებისთვის), რომელიც გვიჩვენებს, როგორ შეიძლება სავარაუდო რისკის
ასაკის გამოთვლა სქემის გამოყენებით

ფატალური გსდ 10 წლიანი რისკი
მაღალი რისკის პოპულაციაში

>10% - ძალიან მაღალი რისკი
>10% - ძალიან მაღალი რისკი
5%-10% - მაღალი რისკი
>1% და <5% - საშუალო რისკი

>1% და <5% - საშუალო რისკი

< 1% - დაბალი რისკი



სიცოცხლის მანძილზე რისკის კალკულატორი.

რისკის დადგენა SCORE-ით: კვალიფიკატორები

 ცხრილის გამოყენება რეკომენდებულია კლინიცისტის კლინიკური განსჯის საფუძველზე.
 ამ სქემების გამოყენებით რისკი შესაძლებელია გადამეტებულად მაღალი იყოს იმ ქვეყნებში,

სადაც გსდ გავრცელება კლებულობს, და სათანადოდ ვერ შეფასდეს ქვეყნებში, სადაც გსდ
გავრცელება მაღალია.

 ნებისმიერ ასაკში მამაკაცების გსდ რისკი აღემატება ქალებისას. მათი რისკის ასაკს შორის
სხვაობა დაახლოებით 10 წელია. ანუ 60 წლის ქალის რისკი დაახლოებით 50 წლის მამაკაცის
რისკის ეკვივალენტურია.

 რისკი შესაძლოა ცხრილში მითითებულზე უფრო მაღალი იყოს:
- მჯდომარე ცხოვრების წესის, სიმსუქნის, განსაკუთრებით აბდომინალური სიმსუქნის

დროს;
- ნაადრევი გსდ ოჯახური ანამნეზის შემთხვევაში;
- დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებში;
- დიაბეტის დროს - SCORE უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ 1-ლი ტიპის დიაბეტისას სამიზნე

ორგანოების დაზიანების გარეშე. სხვა დიაბეტიანი პაციენტები უკვე იმყოფებიან მაღალი
ან ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ.

- დაბალი HDL ქოლესტეროლის, მომატებული ტრიგლიცერიდების, ფიბრინოგენის,  apoB-ს,
მაღალსენსიტიური C-რეაქტიული ცილის ფონზე.

- ასიმპტომურ პირებში პრეკლინიკური ათეროსკლეროზის ნიშნებით, მაგალითად,
ულტრასანოგრაფიულად გამოვლენილი ფოლაქის არსებობისას არტერიის კედელზე.

- საშუალო ან მძიმე თირკმლის ქრონიკული დაავადებისას (GFR <60 მლ/წთ/1.73 მ2).



გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის და სამიზნე ორგანოების დაზიანების შეფასება

R1 ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში უნდა მოხდეს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის
ფორმალური შეფასება, რომლის მიზანია მომატებულ არტერიულ წნევასა და სხვა
მოდიფიცირებად რისკ-ფაქტორებთან დაკავშირებული პროგნოზისა და მკურნალობის
ალტერნატივების განხილვა პაციენტთან ერთად.

R2 გულ-სისხლძარღვთა რისკის შეფასება SCORE სისტემით ან სხვა სტანდარტული ინსტრუმენტით
(მაგალითად, ფრემინგემის სკალით) რეკომენდებულია ჰიპერტენზიის მქონე
პაციენტებისათვის, რომელთაც გსდ 10 წლიანი რისკი არ არის ძალიან მაღალი ისეთი
მდგომარეობების გამო, როგორიცაა მანიფესტირებული გულ-სისხლძარღვთა და თირკმლის
დაავადება ან დიაბეტი, მკვეთრად მომატებული ერთი რისკის ფაქტორი (მაგალითად,
ქოლესტეროლი სისხლში) ან მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია.

R3 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შეფასებისას უნდა გამოყენებულ იქნეს კლინიკაში
გაზომილი არტერიული წნევის მაჩვენებლები.

R4 გულ-სისხლძარღვთა რისკის შეფასებისას უნდა იქნეს გათვალისწინებული ჰიპერტენზიის,
როგორც კლინიკური მდგომარეობის ზეგავლენა მაღალი არტერიული წნევის ე.წ. სამიზნე
ორგანოებზე.

R5 ჩასატარებელი კვლევები:
 შარდში ცილა ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდების განსაზღვრით და ჰემატურია ტესტ-ჩხირის

საშუალებით;
 სისხლში გლუკოზა, ელექტროლიტები, კრეატინინი, სავარაუდო გფს, საერთო ქოლესტეროლი

და მსლპ-ქოლესტეროლი;
 თვალის ფსკერის გამოკვლევა ჰიპერტენზიული რეტინოპათიის გამოსარიცხად;
 12-განხრიანი ეკგ კვლევა.
 სამიზნე ორგანოების დაზიანების შეფასება რეკომენდებულია ჩატარდეს ჰიპერტენზიის

დიაგნოზის დასმიდან, მაქსიმუმ 1 თვის ვადაში.
R6 პაციენტებში არტერიული ჰიპერტენზიით გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის

შეფასებისას რეკომენდებულია შემდეგი ფაქტორების და ლაბორატორიული მაჩვენებლების
გათვალისწინება:

 სქესი (კაცები > ქალები)
 ასაკი
 მწეველობა (მიმდინარე ან წარსულში)
 საერთო ქოლესტეროლი და მსლპ-ქოლესტეროლი
 შარდმჟავა
 შაქრიანი დიაბეტი
 ჭარბი წონა ან სიმსუქნე
 გულ-სისხლძარღვთა ოჯახური ისტორია (მამაკაცებში <55 წ. ქალებში <65 წ. ასაკში)
 ადრეული მენოპაუზა
 ცხოვრების მჯდომარე სტილი
 ფსიქო-სოციალური და სოციალ-ეკონომიკური ფაქტორები
 გულისცემის სიხშირე (მოსვენებით მდგომარეობაში >80წთ)

R7 არ არის რეკომენდებული გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 10-წლიანი რისკის შეფასება
სტანდარტული ფრემინგემის ან SCORE სქემით, უკვე დადგენილი გულ-სისხლძარღვთა ან
თირკმლის დაავადების დროს, ვინაიდან ეს დაავადებები წარმოადგენს ძალიან მაღალი რისკის
განმაპირობებელ ფაქტორებს. ესენია:



 ცერებრო-ვასკულური დაავადება: იშემიური ინსულტი, ცერებრული ჰემორაგია, გარდამავალი
იშემიური შეტევა.

 კორონარული არტერიების დაავადება: მიოკარდიუმის ინფარქტი, სტენოკარდია,
მიოკარდიუმის რევასკულარიზაცია.

 ათეროსკლეროზული ფოლაქის არსებობა ნებისმიერ არტერიაში.
 გულის უკმარისობა (მ.შ. შენარჩუნებელი განდევნის ფრაქციით HFpEF).
 პერიფერიული არტერიების დაავადება.
 წინაგულთა ფიბრილაცია.



მაღალი არტერიული წნევის სკრინინგი და ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკა

გზამკვლევი პირველადი ჯანდაცვისთვის

დიახ

პაციენტი >18 წლის
სისხლის წნევის გაზომვა კლინიკაში

- TA უნდა გაიზომოს 3-ჯერ, 1-2 წუთის ინტერვალით და დამატებითი
გაზომვები უნდა ჩატარდეს, თუ პირველი ორი მაჩვენებელი
განსხვავდება >10 მმ. ვწყ. სვ.

- საბოლოო მაჩვენებელი დაფიქსირდება - ბოლო ორი გაზომვის
საშუალო მონაცემის სახით.

TA <120/80 მმ ვწყ.
სვ.(ოპტიმალური საოფისე

წნევა)
- წნევა უნდა

გაკონტროლდეს ყოველ 5
წელიწადში ერთხელ,
ხოლო თუ
შესაძლებლობაა, უფრო
ხშირად.

TA =120-129/80-84 მმ ვწყ.
სვ.(ნორმალური

არტერიული წნევა)
- წნევის გადამოწმება

რეკომენდებულია სულ
მცირე 3 წელიწადში
ერთხელ.

TA =130-199/85-89 მმ ვწყ.
სვ.(მაღალი

ნორმალური
არტერიული წნევა)

- წნევის გადამოწმება
რეკომენდებულია
წელიწადში ერთხელ.

TA >140/90 მმ ვწყ. სვ.
(მომატებული

არტერიული წნევა)

პაციენტს უვლინდება ჰიპერტენზიული გადაუდებელი მდგომარეობა
(მაგალითად, კრიზი) ან მძიმე ასიმპტომური ჰიპერტენზია (კერძოდ,

სისტოლური წნვა ≥180 მმ ვწყ სვ ან დიასტოლური წნევა ≥120 მმ ვწყ სვ)

არის კლინიკაში გაზომილი სისტოლური წნვა ≥160
მმ ვწყ სვ ან დიასტოლური წნევა ≥100 მმ ვწყ სვ?

ჰიპერტენზია
დიაგნოსტირებულია

დიახ არა

პაციენტს უვლინდება ჰიპერტენზიის სამიზნე
ორგანოების დაზიანება, როგორიცაა დადგენილი

გიდ, გუ, მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია,
ცერებროვასკულური დაავადება, ჰიპერტენზიული

რეტინოპათია ან თქდ?

ჰიპერტენზია
დიაგნოსტირებულია

პაციენტმა ჩაიტარა წნევის
ბინაზე მონიტორინგი?

დიახ

არა

არა

წნევის ბინაზე მონიტორინგი
ჩატარდა

წნევის ბინაზე მონიტორინგის
ჩატარება შეუძლებელია



არადიახ

არადიახ

ბინაზე წნევის მონიტორინგის საშუალო
მაჩვენებელი სისტოლური წნევისთვის

≥130 მმ ვწყ სვ და/ან დიასტოლური
წნევისთვის ≥80 მმ ვწყ სვ?

ჰიპერტენზია
დიაგნოსტირებულია

შესაძლო თეთრი ხალათის
ჰიპერტენზია

თუ შესაძლებელია, განახორციელეთ
წნევის ამბულატორიული

მონიტორინგი (ABPM)

ამბულატორიული
მონიტორინგი

განხორციელდა

ამბულატორიული
მონიტორინგი ვერ

ტარდება

დღის მანძილზე ABPM-ის
საშუალო მაჩვენებელი

სისტოლური წნევისთვის ≥ 130 მმ
ვწყ სვ და/ან დიასტოლური
წნევისთვის ≥ 80 მმ ვწყ სვ?

გაზომეთ არტერიული წნევა
კლინიკაში, სულ მცირე სამჯერ,

ერთი კვირიდან ერთ თვემდე
პერიოდში

ჰიპერტენზია
დიაგნოსტირებულია

დადასტურდა
თეთრი ხალათის

ჰიპერტენზია

არის კლინიკაში გაზომილი
წნევის საშუალო მაჩვენებელი

სისტოლური წნევისთვის ≥ 130 მმ
ვწყ სვ და/ან დიასტოლური
წნევისთვის ≥ 80 მმ ვწყ სვ?

ჰიპერტენზია
დიაგნოსტირებულია

ჰიპერტენზია არ
დასტურდება

დიახ არა

ჰიპერტენზიის დიაგნოზი შემდგომი დამადასტურებელი გასინჯვების გარეშე ისმება შემდეგ
შემთხვევებში:
- პაციენტი, რომელსაც უვლინდება ჰიპერტენზიული სასწრაფო ან გადაუდებელი მდგომარეობა

(კერძოდ, სისტოლური წნევა ≥180 მმ ვწყ სვ ან დიასტოლური წნევა ≥120 მმ ვწყ სვ);
- პაციენტი, რომელსაც აღენიშნება სისტოლური წნევა ≥160 მმ ვწყ სვ ან დიასტოლური წნევა ≥100 მმ

ვწყ სვ და აღენიშნება სამიზნე ორგანოების დადგენილი დაზიანება (მაგალითად, მარცხენა
პარკუჭის ჰიპერტროფია, ჰიპერტენზიული რეტინოპათია, გულის იშემიური დაავადება).



არტერიული წნევის გაზომვის სახელმძღვანელო
წნევის სწორად გაზომვის ძირითადი
საფეხურები სპეციფიკური მითითებები

საფეხური 1. პაციენტის სათანადო მომზადება 1. პაციენტი უნდა იჯდეს სკამზე, ტერფები ეყრდნობოდეს იატაკს,
ზურგი სკამის საზურგეს, მოსვენებულ მდგომარეობაში, სულ
მცირე, 5 წუთის მანძილზე.

2. პაციენტი უნდა მოერიდოს კოფეინს, ფიზიკურ დატვირთვას და
მოწევას წნევის გაზომვამდე, სულ მცირე, 30 წუთის მანძილზე.

3. დარწმუნდით, რომ პაციენტს დაცლილი აქვს შარდის ბუშტი.
4. პაციენტი და წნევის გაზომვის განმახორციელებელი არ უნდა

საუბრობდენ გაზომვის წინ და უშუალოდ გაზომვის პროცესში.
5. წნევის საზომი მანჟეტი უნდა გაკეთდეს ტანსაცმლისგან

თავისუფალ მკლავზე.
6. გაზომვის პროცედურა, რომელიც ტარდება გასასინჯ მაგიდაზე

მჯდომარე ან მწოლიარე პაციენტზე, არ შეესაბამება აღნიშნულ
კრიტერიუმებს.

საფეხური 2: წნევის გაზომვის შესაბამისი
ტექნიკის გამოყენება

1. წნევის გასაზომად გამოიყენეთ ვალიდური ხელსაწყო, რომელიც
პერიოდულად გადის კალიბრაციის პროცედურას;

2. მოათავსეთ პაციენტის მხარი საყრდენზე (მაგალითად, მაგიდაზე).
3. მანჟეტის შუა ხაზი მოათავსეთ პაციენტის მხარზე, მარჯვენა

წინაგულის დონეზე (მკერდის ძვლის შუახაზი)
4. გამოიყენეთ სათანადო ზომის მანჟეტი, რომლის გასაბერი ნაწილი

ფარავს მხრის გარშემოწერილობის 80%-ს და დააკვირდით, ხომ არ
გამოიყენება ნორმალურზე მცირე ან დიდი ზომის მანჟეტი.

5. აუსკულტაციისთვის შესაძლებელია როგორც სტეტოსკოპის
დიაგრამის, ისე ზანზალაკის გამოყენება.

საფეხური 3: სწორად გაზომეთ წნევა
მომატებული სისხლის წნევის/ჰიპერტენზიის
დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მიზნით

1. პირველ ვიზიტზე წნევა უნდა გაიზომოს ორივე მხარზე, შემდგომი
გაზომვებისთვის გამოიყენეთ ის მხარი, რომელზეც ფიქსირდება
უფრო მაღალი მაჩვენებლები.

2. განმეორებითი გაზომვა უნდა ჩატარდეს 1-2 წუთიანი
ინტერვალით.

3. სისტოლური წნევის აუსკულტაციური მაჩვენებლებისთვის
გამოიყენეთ მაჯისცემის გაქრობის პალპატორული შეფასება.
მანჟეტში ჩატუმბეთ ჰაერი აღნიშნულ მაჩვენებელზე 20-30 მმ ვწყ
სვ-ით მაღლა.

4. ნელ-ნელა, წამში 2 მმ ვწყ სვ სიჩქარით გამოუშვით ჰაერი
მანჟეტიდან და მოუსმინეთ კოროტკოვის ტონებს.

საფეხური 4: სათანადოდ დაადოკუმენტირეთ
არტერიულ წნევის მაჩვენებლები

1. ჩაინიშნეთ სისტოლური (SBP) და დიასტოლური (DBP) არტერიული
წნევა. აუსკულტაციური ტექნიკის გამოყენებისას SBP შეესაბამება
კოროტკოვის პირველ ტონს, ხოლო DBP - კოროტკოვის ყველა
ტონის გაქრობის მაჩვენებელს.

2. წნევის გაზომვამდე ჩაინიშნეთ ბოლოს მიღებული
ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტის მიღების დრო.

საფეხური 5: გამოიყენეთ საშუალო
მაჩვენებელი

1. არტერიული წნევის ინდივიდუალური მაჩვენებლის დასადგენად
გამოიყენეთ ≥2 ვიზიტზე გაზომილი ≥2 მაჩვენებლის საშუალო
სიდიდე.

საფეხური 6. გაათვიცნობიერეთ პაციენტი
არტერიული წნევის ციფრებზე

1. მიაწოდეთ პაციენტს ინფორმაცია SBP/DBP მაჩვენებლების შესახებ
როგორც სიტყვიერად, ისე წერილობითი ფორმით.

ორთოსტატული ჰიპოტენზია
თუ საეჭვოა ორთოსტატული (პოსტურალური) ჰიპოტენზია, მაგალითად პაციენტები, რომელთაც წამოდგომისას
უვითარდებათ თავბრუსხვევა ან დაცემა, დიაბეტით დაავადებულები ან ხანდაზმულები:
- სთხოვეთ პაციენტს დაწვეს 10 წუთის განმავლობაში;



- გაზომეთ წნევა;
- სთხოვეთ პაციენტს წამოდგეს;
- განმეორებით გაზომეთ წნევა ვერტიკალურ პოზიციაში გადასვლიდან 1-3 წუთში;
- თუ წამოდგომისას სისტოლური წნევა ეცემა 20 მმ ვწყ სვ-ით ან მეტით, ადგილი აქვს პოსტურალურ ჰიპოტენზიას.

SBP: სისტოლური წნევა; DBP: დიასტოლური წნევა.

ჰიპერტენზიის კლასიფიკაცია (ESC/ESH 2018)
კატეგორია სისტოლური

(მმ ვწყ. სვ.)
დიასტოლური

(მმ ვწყ. სვ.)
ოპტიმალური <120 და <80
ნორმალური 120 –129 და/ან 80–84
მაღალი ნორმალური 130 – 139 და/ან 85–89
I ხ. ჰიპერტენზია 140 – 159 და/ან 90–99
II ხ. ჰიპერტენზია 160 – 179 და/ან 100 – 109
III ხ. ჰიპერტენზია ≥ 180 და/ან ≥ 110
იზოლირებული
სისტოლური
ჰიპერტენზია

≥ 140 და <90



თეთრი ხალათის ჰიპერტენზიის ან შენიღბული ჰიპერტენზიის გამოვლენის გზამკვლევი

თეთრი ხალათის ჰიპერტენზია - როცა სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომილი წნევა მეტია
ვიდრე სახლში ან ამბულატორიული მონიტორირებისას.
შენიღბული ჰიპერტენზია - როდესაც სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომილი წნევა
ნორმალურია, მაგრამ ABPM და/ან HBPM შედეგები მომატებულია.
“თეთრი ხალათის ეფექტი“ პაციენტებში ჰიპერტენზიით: ჭეშმარიტი ჰიპერტენზიის მქონე
პაციენტებს იმის მიუხედავად, მკურნალობენ თუ არა ისინი, ასევე შესაძლებელია
აღენიშნებოდეთ „თეთრი ხალათის ეფექტი“ ანუ წნევის მაჩვენებელი სამედიცინო
დაწესებულებაში არაპროპორციულად უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე ბინის პირობებში ან
ამბულატორიული მონიტორირების შედეგად, თუმცა ბინის ან ამბულატორიული მაჩვენებლების
საშუალო არითმეტიკული მაღალი არტერიული წნევის ფარგლებში მერყეობს.

თეთრი ხალათის ან შენიღბული ჰიპერტენზიის გამოვლენა არამედიკამენტურ თერაპიაზე
მყოფ პაციენტებში

კლინიკაში გაზომილი წნევა:

≥130/80 მაგრამ <160/100 მმ ვწყ სვ
ცხოვრების სტილის მოდიფიცირების 3

თვიანი მცდელობისა და თეთრი ხალათის
ჰიპერტენზიაზე ეჭვის შემდეგ

კლინიკაში გაზომილი წნევა:

120-129/ <80 მმ ვწყ სვ
ცხოვრების სტილის მოდიფიცირების 3

თვიანი მცდელობისა და შენიღბულ
ჰიპერტენზიაზე ეჭვის შემდეგ

დღის
განმავლობაში
ABPM ან HBPM

<130/80 მმ ვწყ სვ

დღის
განმავლობაში
ABPM ან HBPM

≥130/80 მმ ვწყ სვ

თეთრი ხალათის
ჰიპერტენზია:

- ცხოვრების სტილის
მოდიფიცირება

- წელიწადში ერთხელ
ABPM ან HBPM
პროგრესირების
გამოვლენის მიზნით

ჰიპერტენზია:

- გააგრძელეთ
ცხოვრების სტილის
მოდიფიცირება

- დაიწყეთ
ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტური
თერაპია

შენიღბული
ჰიპერტენზია

- გააგრძელეთ
ცხოვრების სტილის
მოდიფიცირება

- დაიწყეთ
ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტური
თერაპია

-

მომატებული წნევა:

- ცხოვრების სტილის
მოდიფიცირება

- წელიწადში ერთხელ
ABPM ან HBPM
შენიღბული
ჰიპერტენზიის ან
პროგრესირების
გამოვლენის მიზნით

დიახ არა არადიახ



თეთრი ხალათის ან შენიღბული ჰიპერტენზიის გამოვლენა მედიკამენტურ თერაპიაზე მყოფ
პაციენტებში

თეთრი ხალათის ეფექტის ან არაკონტროლირებული
შენიღბული ჰიპერტენზიის გამოვლენა მედიკამენტურ

თერაპიაზე მყოფ პაციენტებში

კლინიკაში
გაზომილი

წნევა სამიზნე
ფარგლებშია

მომატებული გსდ
რისკი ან სამიზნე

ორგანოების
დაზიანება

კლინიკაში
გაზომილი წნევა ≥5-

10 მმ ვწყ სვ-ით
სამიზნეზე ≥3

მედიკამენტის ფონზე

გამოიყენეთ HBPM
შენიღბული

არაკონტროლირებუ
ლი ჰიპერტენზიის

გამოვლენის მიზნით

სკრინინგი საჭირო არ
არის

გამოიყენეთ HBPM
თეთრი ხალათის

ეფექტის გამოვლენის
მიზნით

სკრინინგი საჭირო არ
არის

HBPM
აღემატება
სამიზნეს

ABPM
აღემატება
სამიზნეს

არაკონტროლირებ
ული შენიღბული
ჰიპერტენზია:

თერაპიის
ინტენსიურობის

გაზრდა

გააგრძელეთ
მიმდინარე

მკურნალობა

HBPM
სამიზნე

ფარგლებშია

თეთრი ხალათის
ეფექტი:

დიაგნოზის
დადასტურება ABPM-

ით

გააგრძელეთ
მედიკამენტური

თერაპიის
ტიტრაცია

დიახ არა

დიახ არა არადიახ

დიახ არა

დიახ არა



რეკომენდაციები

R1 ABPM ან HBPM რეკომენდებულია, თუ არსებობს ეჭვი თეთრი ხალათის ჰიპერტენზიაზე:
 I სტადიის ჰიპერტენზია ექიმის ოფისში;
 სამედიცინო დაწესებულებაში მაღალი წნევის მქონე პირები სამიზნე ორგანოების

ასიმპტომური დაზიანების გარეშე და დაბალი გსდ რისკით.
R2 ABPM ან HBPM რეკომენდებულია, თუ არსებობს ეჭვი შენიღბულ ჰიპერტენზიაზე:
 სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომვისას წნევის ციფრები აღემატება 130/80 მმ ვწყ სვ-ს,

მაგრამ ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასმის საშუალებას არ იძლევა;
 ნორმალური წნევა სამედიცინო დაწესებულებაში სამიზნე ორგანოების ასიმპტომური

დაზიანების ან მაღალი გსდ რისკის მქონე პირებში.
R3 ABPM ან HBPM რეკომენდებულია, თეთრი ხალათის ეფექტის დადგენის მიზნით

ჰიპერტენზიით დაავადებულ პაციენტებში.
R4 „თეთრი ხალათის ჰიპერტენზიის“ მქონე პირებისათვის მკურნალობის ტიპის -

ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებით მკურნალობა თუ მხოლოდ ცხოვრების წესის
ცვლილება - გადასაწყვეტად რეკომენდებულია სისხლის წნევის ბინაზე ან
ამბულატორიული მონიტორირება (ABPM ან HBPM).

R5 ”თეთრი ხალათის ჰიპერტენზიის” მქონე პირებში, არტერიული წნევის ამბულატორიული
ან ბინაზე გაზომვის მეთოდი განიხილება დამატებით საშუალებად, არტერიული წნევის
სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომვის მეთოდთან ერთად იმისათვის, რათა შეფასდეს
ანტიჰიპერტენზიულ მკურნალობასა და ცხოვრების წესის ინტერვენციებზე პასუხი.

R6 სისხლის წნევის ამბულატორიული მონიტორირების დროს, საათში მინიმუმ ორი გაზომვა
უნდა განხორციელდეს პირის სიფხიზლის პერიოდში (მაგალითად, 08:00-სა და 22:00–ს
შორის). ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასადგენად საშუალო მაჩვენებლის გამოთვლა ხდება
პირის ფხიზელ მდგომარეობაში შესრულებული არანაკლებ 14 გაზომვიდან.

R7 წნევის ბინის პირობებში გაზომვის შემთხვევაში იმ პირებს, რომლებიც ატარებენ
გაზომვებს, სჭირდებათ შესაბამისი საწყისი განათლება და მათი ჩვევების პერიოდული
გადახედვა.

R8 ბინის პირობებში წნევის გაზომვისას აუცილებელია სისხლის წნევის გასაზომი
მოწყობილობების შემოწმება გამოყენების ინსტრუქციის შესაბამისად.

R9 ბინის პირობებში წნევის გაზომვისას უნდა მოწესრიგდეს გარემო პირობები, რათა
უზრუნველყოფილ იქნეს პაციენტის მშვიდად, მორგებულად ჯდომა და მკლავის გაშლილ
მდგომარეობაში დაჭერა.

 სისხლის წნევის თითოეული გაზომვისას, 2 მომდევნო გაზომვა უნდა შესრულდეს არანაკლებ
1 წუთის შუალედით, მჯდომარე მდგომარეობაში.

 სისხლის წნევის გაზომვა რეკომენდებულია 2-ჯერ დღეში, იდეალურია დილით და საღამოს
გაზომვა.

 სისხლის წნევის გაზომვა და მაჩვენებლების ჩანიშვნა განხორციელდეს არანაკლებ 4 დღის
განმავლობაში, უმჯობესია 7 დღე.

 ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასადასტურებლად ყურადღება არ ექცევა პირველი დღის
სისხლის წნევის მაჩვენებლებს. საშუალო მაჩვენებელი გამოითვლება დანარჩენი დღეების
მონაცემებიდან.
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ლიპიდდამაქვეითებელი მედიკამენტური თერაპია ჰიპერტენზიით დაავადებულ
პაციენტებში

ჰიპერტენზიის საწყისი შეფასებისთვის რეკომენდებული
რუტინული ლაბორატორიული ტესტების ნაკრები

პაციენტი ჰიპერტენზიის დიაგნოზით

ლიპიდები სისხლში: საერთო ქოლესტერინი, დაბალი
და მაღალი სიმკვრივის ქოლესტერინი;

ტრიგლიცერიდები

გსდ 10 წლიანი რისკის შეფასება (SCORE, QRISK,
ფრემინგემი და სხვა სქემებით)

ძალიან მაღალი
რისკი SCORE≥10%

მაღალი რისკი
5%≤SCORE<10%

საშუალო რისკი
1%≤SCORE<5%

დაბალი რისკი
SCORE<1%

LDL-C<3
მმოლ/

ლ

LDL-C=
3 -4, 9

მმოლ/
ლ

LDL-
C>34, 9
მმოლ/

ლ

LDL-
C<2.6

მმოლ/
ლ

LDL-C=
2.6 -4, 9
მმოლ/

ლ

LDL-C>
4, 9

მმოლ/
ლ

LDL-
C<1.8

მმოლ/
ლ

LDL-C=
1.8-2.6
მმოლ/

ლ

LDL-C>
2.6

მმოლ/
ლ

LDL-
C<1.4

მმოლ/
ლ

LDL-C=
1.4-1.8
მმოლ/

ლ

LDL-C>
1.8

მმოლ/
ლ

რჩევები ცხოვრების
ჯანსაღ წესზე

 ცხოვრების წესთან
დაკავშირებული ჩარევა

 გაითვალისწინეთ
მედიკამენტის დამატება თუ
არაკონტროლირებადია

 ცხოვრების წესთან
დაკავშირებული ჩარევა
მედიკამენტურ
თერაპიასთან ერთად
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რ

დიახ არა

არსებობს მედიკამენტური მკურნალობის
ჩვენება?

LDL-ქოლესტეროლის საწყისი დონე

გასნაზღვრეთ მკურნალობის სამიზნე ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული
რჩევა/ჩარევა

ძლიერი პოტენციალის სტატინი
უმაღლესი რეკომენდებული/ასატანი

დოზით სამიზნის მისაღწევად

LDL-ქოლესტეროლის სამიზნე
მიღწეულია?

ყოველწლიური ან უფრო ხშირი
მეთვალყურეობა ჩვენების მიხედვით დაამატეთ ეზეტიმიბი

LDL-ქოლესტეროლის სამიზნე
მიღწეულია?

ყოველწლიური ან უფრო ხშირი
მეთვალყურეობა ჩვენების

მიხედვით

დაამატეთ PCSK9 ინჰიბიტორი

შერჩეულ დაბალი ან საშუალო
რისკის პაციენტებში:

რისკის მოდიფიკატორების
განსაზღვრა

გამოსახვითი კვლევა
(სუბკლინიკური

ათეროსკლეროზი)
რისკის რეკლასიფიკაცია?

დიახ
არა

არადიახ

- მეორეული პრევენცია
(ძალიან მაღალი რისკი)

- პირველადი პრევენცია:
პაციენტები ოჯახური
ჰიპერქოლესტეროლემიით
და რომელიმე ძირითადი
რისკფაქტორით (ძალიან
მაღალი რისკი)

გაითვალისწინეთ PCSK9
ინჰიბიტორის დამატება

- პირველადი პრევენცია:
პაციენტები ძალიან
მაღალი რისკით, მაგრამ
ოჯახური
ჰიპერქოლესტეროლემიის
გარეშე

რეკომენდაციები LDL-ქოლესტეროლის მედიკამენტურ დაქვეითებასთან
დაკავშირებით
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სხვადასხვა სტატინებით მკურნალობის ინტენსივობის მაგალითები

კლასიფიკაცია ეფექტი* მაგალითი†

მაღალი ინტენსივობის ამცირებს LDL-C ≥ 50% - ატორვასტატინი 40-80 mg
- როსუვასტატინი 20-40 mg

საშუალო ინტენსივობის ამცირებს LDL-C 30%-დან <
50%-მდე

- ატორვასტატინი 10-20 mg
- ფლუვასტატინი XL 80 mg
- ლოვასტატინი 40 mg
- პიტავასტატინი 2-4 mg
- პრავასტატინი 40-80 mg
- როსუვასტატინი 5-10 mg
- სიმვასტატინი 20-40 mg

დაბალი ინტენსივობის ამცირებს LDL-C < 30%

- ფლუვასტატინი 20-40 mg
- ლოვასტატინი 20 mg
- პიტავასტატინი 1 mg
- პრავასტატინი 10-20 mg

* ინდივიდუალური ეფექტი შესაძლოა ცვალებადობდეს
† ყველა დოზა პერორალურად დღეში ერთხელ
LDL-C = დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი

გულ-სისხლძარღვთაა დაავადებების რისკის კატეგორია

ძალიან მაღალი რისკი პირები ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთით:
 ათეროსკლეროზული გსდ, რომელიც დოკუმენტირებულია

კლინიკურად ან გამოსახვითი კვლევით. დოკუმენტირებული
ათეროსკლეროზული გსდ მოიცავს წარსულში მწვავე კორონარულ
სინდრომს (მიოკარდიუმის ინფარქტს ან არასტაბილურ
სტენოკარდიას), სტაბილურ სტენოკარდიას, კორონარულ
რევასკულარიზაციას (PCI, აორტო-კორონარული შუნტირება და
სხვა პერიფერიული არტერიების რევასკულარიზაციის
პროცედურები), ინსულტს და თავის ტვინის გარდამავალ იშემიურ
შეტევას (TIA), პერიფერიული არტერიების დაავადებას.
გამოსახვითი კვლევით დოკუმენტირებული ათეროსკლეროზული
გსდ მოიცავს იმ ნიშნებს, რომლებიც კლინიკური ფატალური
შემთხვევების პროგნოზული ღირებულებით ხასიათდება,
როგორიცაა მაგალითად, მნიშვნელოვანი ფოლაქის გამოვლენა
კორონარული ანგიოგრაფიით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით
(მულტივასკულური კორონარული დაავადება ორი მთავარი
ეპიკარდიული არტერიის >50% სტენოზით), ან საძილე არტერიების
ულტრასონოგრაფიული კვლევით.

 შაქრიანი დიაბეტი სამიზნე ორგანოების დაზიანებით*, ან სულ
მცირე, სამი ძირითადი რისკფაქტორით**, ან ხანგრძლივად
არსებული (>20 წელზე) ტიპი 1 დიაბეტის ადრეული დასაწყისი.

 მძიმე თქდ (eGFR <30 მლ/წთ/1.73 მ2).
 ფატალური გსდ 10-წლიანი რისკის მაჩვენებელი SCORE სისტემით

≥10%.
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 ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია ათეროსკლეროზული გსდ-თი
ან რომელიმე სხვა ძირითადი რისკ-ფაქტორით.

მაღალი რისკი პირები, რომელთაც აღენიშნებათ:

 მნიშვნელოვნად მომატებული ცალკე აღებული რისკფაქტორი,
განსაკუთრებით TC>8 მმოლ/ლ (>310 მგ/დლ), LDL-ქოლესტეროლი
>4.9 მმოლ/ლ (>190 მგ/დლ), ან სისხლის წნევა ≥180/110 მმ ვწყ სვ.

 ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია სხვა ძირითადი
რისკფაქტორების გარეშე.

 შაქრიანი დიაბეტი სამიზნე ორგანოების დაზიანების გარეშე*, თუ
დიაბეტის ხანგრძლივობა ≥ 10 წელზე ან სახეზეა სხვა დამატებითი
რისკფაქტორი.

 საშუალო ხარისხის თქდ (eGFR 30-59 მლ/წთ/1.73 მ2).
 ფატალური გსდ 10-წლიანი რისკი SCORE სისტემით ≥5% და <10%.

საშუალო რისკი  ახალგაზრდა პაციენტები (ტიპი 1 შდ-ს შემთხვევაში <35 წელზე;
ტიპი 2 შდ-ს შემთხვევაში <50 წელზე) 10 წელზე ნაკლები დიაბეტის
ხანგრძლივობით და რისკფაქტორების გარეშე.

 ფატალური გსდ 10 წლიანი რისკის ქულა SCORE სისტემით ≥1% და
<5%.

დაბალი რისკი  ფატალური გსდ 10 წლიანი რისკის ქულა SCORE სისტემით <1%.
თქდ = თირკმლის ქორონიკული დაავადება; გსდ = გულ-სისხლძარღვთა დაავადება; შდ = შაქრიანი
დიაბეტი; eGFR = სავარაუდო გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქარე; LDL-ქოლესტეროლი = დაბალი
სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი; PCI = პერკუტანური კორონარული ინტერვენცია; SCORE
= Systematic Coronary Risk Estimation=კორონარული რისკის სისტემური შეფასება; TC = საერთო
ქოლესტეროლი; TIA = გარდამავალი იშემიური შეტევა.
* სამიზნე ორგანოების დაზიანება განისაზღვრება, როგორც მიკროალბუმინურია, რეტინოპათია ან
ნეიროპათია.
** გსდ-ის ძირითად მოდიფიცირებად რისკფაქტორებს მიეკუთვნება:

- თამბაქოს წევა
- ფიზიკური არააქტიურობა
- სიმსუქნე
- მომატებული სისხლის წნევა
- დისლიპიდემია
- შაქრიანი დიაბეტი
- მეტაბოლური სინდრომი

არამოდიფიცირებადი ძირითადი რისკფატორებია:
- კორონარული არტერიების დაავადებით ნაადრევის სიკვდილის ოჯახური ისტორია (55-

წლამდე მამაკაცებში, 65 წლამდე ქალებში)
- ასაკი ≥55 წელზე ქალებში, ≥65 წელზე მამაკაცებში



არტერიული წნევის მართვა დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში

პაციენტი დიაბეტით და მაღალი არტერიული წნევით:
საწ≥140მმ ვწყ სვ და/ან დაწ≥90მმ ვწყ სვ

პაციენტთან წნევის სამიზნე
ციფრებისა და მკურნალობის გეგმის

განხილვა და შეთანხმება:
სისტოლური წნევის სამიზნე დონე

<130მმ ვწყ სვ, ხოლო
დიასტოლურის<80 მმ ვწყ სვ

დაიწყეთ ცხოვრების სტილის
მოდიფიცირება: დიეტა, წონის

კონტროლი, მოწევისთვის თავის
დანებება, მარილის შემცირება,

ალკოჰოლის შეზღუდვა, ფიზიკური
აქტივობის გაზრდა

დაიწყეთ ფარმაკოლოგიური მკურნალობა (დაწყებამდე შეამოწმეთ უკუჩვენება კონკრეტული
მედიკამენტის მიმართ, უპირატესობა ენიჭება ერთაბიან ფიქსირებულ კომბინაციას)

ალბუმინურია არ ვლინდება
ACR<30მგ/გ

მიკროალბუმინურია
ACR 30- 299მგ/გ

მაკროალბუმინურია
ACR >300 მგ/გ

დაიწყეთ ერთ-ერთი
ჩამოთვლილიდან:
- აგფ-ი ან არბ
- კაბ
- თიაზიდური დიურეტიკი *

დაიწყეთ ერთ-ერთი
ჩამოთვლილიდან:
- აგფ-ი ან არბ**
- კაბ
- თიაზიდური დიურეტიკი *

დაიწყეთ ერთ-ერთი:
- აგფ-ი ან არბ

სისხლის წნვა ≥130/80 მმ ვწყ სვ
ან გვერდითი ეფექტები

ჩაანაცვლეთ
ალტერნატიული

პრეპარატით გვერდითი
ეფექტების შემთხვევაში

თუ აწ სამიზნის მიღწევა
ვერ ხერხდება, დაამატეთ
სხვა მედიკამენტი:
- თიაზიდი ან კაბ + აგფ-ი ან

არბ
- აგფ-ი ან არბ + თიაზიდი
- აგფ-ი ან არბ + კაბ

გააგრძელეთ მკურნალობა
და გადაამოწმეთ 3-6 თვეში

ერთხელ

დიახ არა

ყოველ ვიზიტზე

პაციენტს აღენიშნება
თირკმელების, თვალების

ან ცერებროვასკულური
დაზიანება

გასინჯეთ წნევა 2 თვის
ფარგლებში



რეკომენდაციები

R1 ტიპი 2 დიაბეტის მქონე პაციენტებში თანმხლები ჰიპერტენზიით, სისტოლური წნევის
სამიზნე დონე 130-დან 140მმ ვწყ სვ-მდეა, ხოლო დიასტოლურის - 80 მმ ვწყ სვ-ზე დაბლა.
უფრო დაბალი სამიზნე დონის გათვალისწინება რეკომენდებულია ახალგაზრდა
პაციენტებში ან მიკროვასკულური დაავადების (დიაბეტური რეტინო, ნეფრო- ან
ნეიროპათიის) თანაარსებობისას.

R2 რეკომენდებულია სუფრის მარილის შეზღუდვა, მაგალითად, საკვებზე მარილის
დამატების მორიდება, რაც შესაძლებელია მაღალი არტერიული წნევის კონტროლის
დამხმარე მეთოდს წარმოადგენდეს.

R3 მაღალი არტერიული წნევის (≥140/90 მმ ვწყ სვ) მქონე პაციენტებს უნდა დაეწყოთ
ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობა აგფ-ინჰიბიტორით ან არ-
ბლოკერით;

- უმრავლეს პაციენტებში მკურნალობის დაწყება რეკომენდებულია ორი მედიკამენტის
ერთაბიანი ფიქსირებული კომბინაციით (SPC), რათა გაუმჯობესდეს არტერიული წნევის
სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევს პროცესი და ანტიჰიპეტენზიული მკურნალობის
ეფექტურობა.

- ორი პრეპარატის სასურველი კომბინაციაა რენინ-ანგიოტენზინ სისტემის ბლოკერი (აგფ
ან არბ) - კალციუმის არხების ბლოკერთან ან შარდმდენთან.

R4 აგფ-ინჰიბიტორი ან არ-ბლოკერი ასევე უნდა დაინიშნოს იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს
აღენიშნება პერსისტიული მიკროალბუმინურია მაღალი არტერიული წნევის
არარსებობის ფონზეც კი.



საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი

1

ჰიპერტენზიის არამედიკამენტური მკურნალობა

pack years, http://smokingpackyears.com

≥18 წლის პაციენტი არტერიული ჰიპერტენზიით

ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების
განხორციელება (უნდა გაგრძელდეს მართვის მთელი პერიოდის

განმავლობაში)

თამბაქოს წევა
 მწეველობის სტატუსი უნდა შეფასდეს და

გადამოწმდეს ყოველწლიურად.
 მწეველებისა და ყოფილი მწეველებისთვის,

რომელთაც მოწევას თავი დაანებეს ბოლო 5
წლის განმავლობაში, თამბაქოს
ზემოქმედება გამოთვალეთ
კოლოფი/წელიწადში მეთოდით
 შეაფასეთ მოწევისთვის თავის დანებების

მოტივაცია და შესთავაზეთ მოწევისთვის
თავის დანებების დამხმარე ლოკალური
სერვისების დახმარება.

ჯანსაღი კვება
 შეაფასეთ კვების ტიპი, რომელიც შესაძლოა იყოს

ადეკვატური, საშუალო ან ცუდი.
 მიაწოდეთ ინფორმაცია ჯანსაღი კვების შესახებ
 შესთავაზეთ DASH დიეტა
 პერიოდულად განახორციელეთ განმეორებითი

შეფასება კვების რაციონში წარმატებული
ცვლილებების დოკუმენტირებისთვის.
 ჯანსაღ კვებასთან ერთად მიაწოდეთ ინფორმაცია

შემდეგზე:
 მარილის მოხმარება – არ უნდა აღემატებოდეს

დღეში 6გ-ს (1 ჩაის კოვზი), ნატრიუმზე
გადაანგარიშებით არა უმეტეს 2.5გ დღეში. არ
არის რეკომენდებული მარილის საფირმო
შემცვლელების გამოყენება, რადგანაც ისინი
შეიცავენ კალიუმის ქლორიდს

 კოფეინი –არა უმეტეს 5 ჭიქისა (200მლ ჭიქა)
დღეში. განსაკუთრებით გააფრთხილეთ
ენერგეტიკული და გაზიანი სასმელების
შესახებ, რომლებიც შეიცავენ კოფეინს.

წონა/სხეულის მასის ინდექსი (სმი)
 გაზომეთ სიმაღლე, აწონეთ და

გამოიანგარიშეთ სმი (იხ. ქვემოთ)
 ჭარბი წონის ან სიმსუქნის შემთხვევაში

შესთავაზეთ წონის დაკლების გეგმა ან
გააზავნეთ სპეციალისტთან

წელის გარშემოწერილობა
 სიმსუქნის ტიპი და ცხიმის გადანაწილება

მოქმედებს გსდ რისკზე. წელის
მომატებული გარშემოწერილობა
ასოცირებულია გსდ მომატებულ რისკთან,
მის ფონზე ასევე მატულობს მეტაბოლური
სინდრომის და დიაბეტის განვითარების
რისკი. (იხ. ქვემოთ)
 ვისცერალური სიმსუქნის ყველა

შემთხვევაში რეკომენდებულია წონის
შემცირება და ფიზიკური აქტივობის
გაზრდა.

ფიზიკური აქტივობა
ფიზიკურ აქტივობასთან დაკავშირებული
რეკომენდაციები შემდეგია:
 კვირაში 75 წუთი ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვა
 30 წუთი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა კვირაში

სულ მცირე, 5 დღე
 150 წუთი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა კვირაში
 ან ჩამოთვლილის კომბინაცია
ფიზიკური აქტივობის სტატუსის შესაფასებლად
რეკომენდებულია ობიექტური მეთოდის გამოყენება,
რომლითაც შესაძლებელია პროგრესის შეფასება
ცვლილებების განხორციელების შემდეგ.

ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარება
 სარისკო მოხმარების თავიდან არიდება, კერძოდ: ალკოჰოლის რაოდენობას, რომელიც აღემატება

დღეში 4 სასმისს (56გ/დღეში) ან 14 სასმისს კვირაში (196 გ/კვირაში) 21-64 წლის ჯანმრთელი
მამაკაცებისთვის, ხოლო ნებისმიერი მოზრდილი ქალისთვის ან 65 წელზე უფროსი ასაკის
მამაკაცებისთვის >3 სასმისზე დღეში ან 7 სასმისზე კვირაში (42გ/დღეში ან 98გ/კვირაში).
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წონის კლასიფიკაცია სმი-ს მაჩვენებლების საფუძველზე
კლასიფიკაცია სმი კატეგორია (კგ.მ2) ჯანმრთელობის პრობლემების

განვითარების რისკი
ნორმაზე დაბალი <18.5 მომატებული
ნორმალური წონა 18.5–24.9 მცირე
ჭარბი წონა 25.0–29.9 მომატებული
სიმსუქნე ≥30.0

I ხარისხი 30.0–34.9 მაღალი
II ხარისხი 35.0–39.9 ძალიან მაღალი
III ხარისხი ≥40.0 უკიდურესად მაღალი

ეთნიკურობისთვის სპეციფიკური წელის გარშემოწერილობა

ეთნიკური ჯგუფი ცენტრალური/აბდომინალური სიმსუქნე

მამაკაცი ქალი
ევროპული ≥94 სმ ≥80 სმ
სამხრეთ აზია, ჩინეთი, იაპონია ≥90 სმ ≥80 სმ

ჰიპერტენზიის პრევენციისა და მკურნალობის საუკეთესო დადასტურებული
არაფარმაკოლოგიური ჩარევები

არაფარმაკოლოგიური
ჩარევა

დოზა ზეგავლენა სისტოლურ
წნევაზე

ჰიპერტენზ
ია

ნორმოტენ
ზია

წონაში
დაკლება

წონა/სხეულის ცხიმი საუკეთესო სამიზნეა იდეალური წონა, მაგრამ
მიზნად დაისახეთ სულ მცირე, წონის 1კგ-ით
შემცირება ჭარბი წონის მქონე პაციენტთა
უმრავლესობაში. წონის ყოველი 1კგ-ით
შემცირებისას მოსალოდნელია წნევის 1 მმ ვწყ სვ-
ით შემცირება

-5 მმ ვწყ სვ -3 მმ ვწყ სვ

ჯანსაღი კვება DASH დიეტური გეგმა ხილით, ბოსტნეულით, მარცვლეულით,
დაბალცხიმიანი რძის პროდუქტებით
გამდიდრებული კვების რაციონი, ნაჯერი და
საერთო ცხიმის შემცირებული შემცველობით.

-11 მმ ვწყ
სვ

-3 მმ ვწყ სვ

ალკოჰოლის სტანდარტული ერთეულების განმარტება:
სტანდარტული სასმისი ექვივალენტურია:
 340 გრამი ლუდის (5% ალკოჰოლი),
 140 გრამი ღვინის (12% ალკოჰოლი) ან
 42 გრამი არყის (40% ალკოჰოლი).
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საკვებში
ნატრიუმის
სეზღუდვა

საკვები ნატრიუმი ოპტიმალური სამიზნეა <1500 მგ/დღეში, მაგრამ
მიზნად დაისახეთ სულ მცირე დღეში 1000 მგ-ით
შემცირება მოზრდილთა უმეტესობაში

-5 დან -6
მმ ვწყ სვ

-2 დან -3 მმ
ვწყ სვ

საკვებში
კალიუმის
მოხმარების
გაზრდა

საკვები კალიუმი სამიზნეა 3500 -5000 მგ/დღეში, უპირატესად
კალიუმით მდიდარი საკვები პროდუქტების
საშუალებით

-4 მმ ვწყ სვ -2 მმ ვწყ სვ

ფიზიკური
აქტივობა

აერობული 90 -150 წთ/კვირაში.
გულისცემის სიხშირის მაქსიმუმის 65 - 75%

-5 დან -8 მმ
ვწყ სვ

-2 დან -4 მმ
ვწყ სვ

დინამიკური
რეზისტენტობის
ვარჯიში

90 -150 წთ/კვირაში
მაქსიმალური წონის 50 - 80%-ის 1 გამეორება
6 სავარჯიშო, 3 სეტი/სავარჯიშოზე, 10
გამეორება/სეტში

-4 მმ ვწყ სვ -2 მმ ვწყ სვ

იზომეტრული
რეზისტენტობის
ვარჯიში

4 × 2 წუთი (ხელებით მოჭიდება), 1 წთ შესვენება
სავარჯიშოებს შორის, ნებაყოფლობითი
მაქსიმალური შეკუმშვის 30 -40%, 3 სესია/კვირაში.
8 -10 კვირა.

-5 მმ ვწყ სვ -4 მმ ვწყ სვ

ალკოჰოლის
ზომიერი
მოხმარება

ალკოჰოლის მოხმარება ალკოჰოლის შემცირება:
მამაკაცები: ≤2 სასმისი დღეში
ქალები: ≤1 სასმისი დღეში

-4 მმ ვწყ სვ -3 მმ ვწყ სვ

რეკომენდაციები არამედიკამენტურ მკურნალობასთან დაკავშირებით

R1 ცხოვრების სტილის შეცვლა რეკომენდებულია მაღალი - ნორმული წნევის და ჰიპერტენზიის მქონე
ყველა პაციენტისთვის.

R2 მაღალი ნორმული და ჰიპერტენზიის მქონე ყველა პაციენტისათვის რეკომენდებულია რჩევები
არამედიკამენტური მკურნალობის შესახებ:

- მარილის მოხმარების შემცირება დღეში <5 გ;
- ალკოჰოლის მოხმარების შემცირება:

- მამაკაცებისთვის კვირაში 14 ერთეულზე ნაკლები;
- ქალებისთვის კვირაში 8 ერთეულზე ნაკლები.

- ალკოჰოლის მიმართ დამოკიდებულების თავიდან აცილება;
- ბოსტნეულის, ახალი ხილის, თევზის, თხილეულის და უჯერი ცხიმოვანი მჟავეების (ზეითუნის

ზეთი) მოხმარების ზრდა. წითელი ხორცის შემცირება რაციონში და ნაკლებცხიმიანი რძის
პროდუქტების გამოყენება;

- ნაჩვენებია სხეულის მასის კონტროლი, რაც შესაძლებელს გახდის სიმსუქნის (სმი >30 კგ/მ2 ან
წელის გარშემოწერილობა >102 სმ მამაკაცებში და >88 სმ ქალებში) თავიდან აცილებას. მიზანს
წარმოადგენს ჯანსაღი სხეულის მასის ინდექსი ( 20-25 კგ/მ2) და წელის გარშემოწერილობა (<94 სმ
მამაკაცებში და <80 სმ ქალებში);

- რეგულარული აერობული ვარჯიშები (მაგ.: არა ნაკლებ 30 წთ ზომიერი დინამიური ვარჯიში ან
ფეხით სიარული 5-7 დღე კვირაში);

- თამბაქოს მოწევის შეწყვეტა, შემანარჩუნებელი თერაპია და თამბაქოს მოწევაზე თავის
დანებების პროგრამებში რეფერალი.
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DASH დიეტური კვების გეგმა ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტებისთვის

DASH კვების გეგმა არ შექმნილა წონაში დაკლების მიზნით. მაგრამ ის მდიდარია
დაბალკალორიული საკვებით, როგორიცაა მაგალითად ხილი და ბოსტნეული. პაციენტმა
შეიძლება კიდევ უფრო შემაციროს საკვების კალორიულობა მაღალკალორიული საკვების
ჩანაცვლებით მეტი ხილითა და ბოსტნეულით - რაც მისთვის უფრო გააადვილებს DASH
სამიზნეების მიღწევას. ქვემოთ მოყვანილია ზოგიერთი მაგალითი:

ხილის რაოდენობის გაზრა:
 4 ფხვიერი ორცხობილის ნაცვლად მიირთვით საშუალო ზომის ვაშლი. თქვენ დაზოგავთ 80
კალორიას.

 მიირთვით ¼ ჭიქა გარგრის ჩირი 60 გრამი ღორის ჩიპსების ნაცვლად, თქვენ დაზოგავთ 230
კალორიას.

ბოსტნეულის რაოდენობის გაზრდა:
 მიირთვით ჰამბურგერი, რომელშიც 170 გრამი ხორცის ნაცვლად არის 85 გრამი ხორცი.

დაამატეთ ერთი ულუფა სტაფილო და ერთი ულუფა ისპანახი. თქვენ დაზოგავთ 200
კალორიაზე მეტს.

 140 გრამი ქათმის ნაცვლად მიირთვით 55 გრამი ქათამი 45 გრამ ნედლ ბოსტნეულთან ერთად
მოთუშული მცირე ოდენობით ზეთში. გამოიყენეთ მცირე რაოდენობით მცენარეული ზეთი.
თქვენ დაზოგავთ 50 კალორიას.

უცხიმო ან დაბალცხიმიანი რძის პროდუქტების გასაზრდელად:
 მიირთვით ½ ჭიქა გაყინული დაბალცხიმიანი იოგურტი 45 გრამი შოკოლადის ფილის

ნაცვლად.თქვენ დაზოგავთ დაახლოებით 110 კალორიას.

რჩევები კალორიების შემცირებაზე:
 გამოიყენეთ დაბალკალორიული ან უკალორიო სანელებლები;
 გაანახევრეთ მოხმარებული მცენარეული ზეთის, მარგარინის და სასალათე სოუსის

რაოდენობა, ან შეარჩიეთ უცხიმო;
 თანდათანობით შეამცირეთ მიღებული ულუფის ზომა;
 მიღებული ცხიმის საერთო რაოდენობის შესამცირებლად მიირთვით დაბალცხიმიანი ან

უცხიმო რძის პროდუქტები;
 შეამოწმეთ საკვების ეტიკეტები დაფასოებულ პროდუქტებში ცხიმის შემცველობის

შესადარებლად - დაბალცხიმიანი ან უცხიმო ეტიკეტის მქონე პროდუქტები ხშირად სულაც
არაა უფრო დაბალკალორიული, ვიდრე მათი ჩვეულებრივი ანალოგები.

 შეზღუდეთ საკვების რაოდენობა, რომელსაც დიდი რაოდენობით აქვს დამატებული შაქარი,
როგორიცაა მაგალითად ნამცხვარი, არომატიზებული იოგურტი, კანფეტები, ნაყინი,
შარბათი, გაზიანი სასმელები და ხილის წვენები.

 მიირთვით საკუთარ წვენში დაკონსერვებული ხილი.
 დაუმატეთ ხილი ნატურალურ იოგურტს.
 წახემსების დროს მიირთვით ხილი, ბოსტნეულის ჩხირები, უცხიმო და უმარილო პოპკორნი

ან პურის ჩხირები.
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 დალიეთ წყალი ან მინერალური წყალი. შენიშვნა: მინერალური წყალი შეიცავს ნატრიუმს და
დაბალმარილიან დიეტაზე მყოფმა პირებმა უნდა შეზღუდონ მინერალური წყლის
მოხმარება.

ქვემოთ მოცემული DASH კვების გეგმა ეფუძნება დღეში 2,000 კალორიას (ცხრილი 1). კალორაჟის
მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, დღიური ულუფების რაოდენობა შესაძლებელია
განსხვავდებოდეს. აქ შეგიძლიათ ცხრილი 6-ით სარგებლობა.

ცხრილი 1. DASH კვების გეგმა დღეში 2,000 კალორიაზე გაანგარიშებით

საკვების ჯგუფი დღიური
ულუფა (თუ
არაა
სხვაგვარად
მითითებულ
ი)

ულუფის ზომა მაგალითები და შენიშვნები საკვების
თითოეული
ჯგუფის
მნიშვნელობა DASH
კვების გეგმაში

მარცვლეული
და
მარცვლეულის
პროდუქტები

7-8 1 ნაჭერი პური

28 გ მშრალი მარცვლეული*

½ ჭიქა მოხარშული ბრინჯი,
მაკარონი ან მარცვლეული

ხორბლის პური, ფუნთუშა,
პიტა, ბლითი, ფაფა,
ბურღული, შვრია, კრეკერი,
უმარილო ბრეცელი,
პოპკორნი

ენერგიის და ბოჭკოს
ძირითადი წყარო

ბოსტნეული 4-5 1 ჭიქა ნედლი ფოთლოვანი
ბოსტნეული

½ ჭიქა მოხარშულო
ბოსტნეული

180გ ბოსტნეულის წვენი

პომიდორი, კარტოფილი,
სტაფილო, მწვანე ბარდა,
ყაბაყი, ბროკოლი, თალგამი,
ფოთლოვანი კომბოსტო,
ისპანახი, არტიშოკი, ლობიო,
ტკბილი კარტოფილი

კალიუმის,
მაგნიუმის და
ბოჭკოს მდიდარი
წყარო

ხილი 4-5 180გ ხილის წვენი

1 საშუალო ზომის ხილი

¼ ჭიქა ხილის ჩირი

½ ახალი, გაყინული ან
კონსერვირებული ხილი

გარგარი, ბანანი, ფინიკი,
ფორთოხალი, ყურძენი,
ფორთოხლის წვენი,
გრეიფრუტი, გრეიფრუტის
წვენი, მანგო, ნესვი, ატამი,
მსხალი, ქიშმიში, მარწყვი,
მანდარინი

კალიუმის,
მაგნიუმის და
ბოჭკოს
მნიშვნელოვანი
წყარო

დაბალცხიმიან
ი ან უცხიმო
რძის
პროდუქტები

2-3 180 გ რძე

1 ჭიქა იოგურტი

45 გ ყველი

უცხიმო (მოხდილი) ან
დაბალცხიმიანი (1%) რძე,
უცხიმო ან დაბალცხიმიანი
ნაღები, უცხიმო ან
დაბალცხიმიანი
ჩვეულებრივი ან გაყინული
იოგურტი, დაბალცხიმიანი ან
უცხიმო ყველი

კალციუმის და
კალიუმის
ძირითადი წყარო
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საქონლის და
ფრინველის
ხორცი, თევზი

2 ან ნაკლები 180 გ მოხარშული საქონლის
ან ფრინველის ხორცი,
თევზი

შეარჩიეთ მხოლოდ უცხიმო,
ჩამოჭერით ხილული ქონი;
ცხიმში შეწვის ნაცვლად
შეწვით ღუმელში ან
მოხარშეთ; ფრინველს
გააცალეთ კანი

ცილის და მაგნიუმის
მდიდარი წყარო

თხილი,
მზესუმზირა და
მშრალი ბარდა

კვირაში 4-5 ⅓ ჭიქა ან 15 გრამი
თხილეული

2 სუფრის კოვზი ან 15 გრამი
მზესუმზირა

½ ჭიქა მოხარშული მშრალი
ბარდა

ნუში, თხილი, შერეული
თხილი, არაქისი, ნიგოზი,
მზესუმზირა, ლობიო,
მუხუდო

ენერგიის,
მაგნიუმის,
კალიუმის, ცილის და
ბოჭკოს მდიდარი
წყარო

ცხიმი და
ზეთი**

2-3 1 ჩაის კოვზი რბილი
მარგარინი

1 სუფრის კოვზი
დაბალცხიმიანი მაიონეზი

2 სუფრის კოვზი მსუბუქი
სასალათე სოუსი

1 ჩაის კოვზი მცენარეული
ზეთი

რბილი მარგარინი

დაბალცხიმიანი მაიონეზი,
მსუბუქი სასალათე სოუსი,
მცენარეული ზეთი
(ზეითუნის, სიმინდის,
რაფსის ან მზესუმზირის)

DASH კვების გეგმაში
კალორაჟის 27%
მოდის ცხიმზე,
რომელიც შედის
პროდუქტის
შემადგენლობაში ან
დამატებულია
საკვებზე

ტკბილეული 5 კვირაში 1 სუფრის კოვზი შაქარი

1 სუფრის კოვზი ჟელე ან
ჯემი

15 გრამი ჟელიბონი

240გ ლიმონათი

ნეკერჩხლის სიროფი,
შაქარი, ჟელე, ჯემი, ხილით
არომატიზებული ჟელატინი,
ჟელიბონი, კანფეტი, ხილის
პუნში, შარბათი, ნაყინი

ტკბილეული უნდა
იყოს
დაბალცხიმიანი

* შეესაბამება ½ – ¼ ჭიქას, მარცვლეულის ტიპიდან გამომდინარე. შეამოწმეთ პროდუქტის კვებითი
ღირებულება ეტიკეტზე

** ცხიმის შემცველობა ცვლის ულუფის ზომას კარაქისა და ზეთისთვის. მაგალითად, 1 სუფრის კოვზი
ჩვეულებრივი სასალათე სოუსი შეესაბამება 1 ულუფას, ხოლო 1სუფრის კოვზი დაბალცხიმიანი სოუსი
შეესაბამება ½ ულუფას.  1 სუფრის კოვზი უცხიმო სოუსი შეესაბამება 0 ულუფას.
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ცხრილი 2. DASH კვების გეგმა – ულუფების რაოდენობა კალორაჟის მიხედვით

DASH კვების გეგმა – ულუფების რაოდენობა კალორაჟის მიხედვით

საკვების ჯგუფი ულუფა/დღეში

1600 კალორია/დღეში 3100 კალორია/დღეში

მარცვლეული და
მარცვლეულის პროდუქტები

6 12-13

ბოსტნეული 3-4 6

ხილი 4 6

დაბალცხიმიანი ან უცხიმო
რძის პროდქუტი

2-3 3-4

საქონლის და ფრინვრლის
ხორცი, თევზი

1-2 2-3

თხილი, მზესუმზირა და
მშრალი ბარდეული

კვირაში 3 1

ცხიმი და ზეთი 2 4

ტკბილეული 0 2

ნატრიუმის შემცირება საკვებში და DASH
რა არის ნატრიუმის წყარო?
საკვებში ბუნებრივად ნატრიუმის მხოლოდ მცირე რაოდენობა გვხვდება. ნატრიუმის უმეტესი წილი
ემატება გადამუშავების პროცესში. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილში მითითებულია ნატრიუმის სხვადასხვა
რაოდენობა ზოგიერთ საკვებში.

ცხრილი 3. ნატრიუმის შემცველობა სხვადასხვა საკვებში

საკვების ჯგუფი ნატრიუმი (მგ)

მარცვლეული და მარცვლეულის პროდუქტები

½ ჭიქა უმარილო მოხარშული ბურღული, ბრინჯი,
მაკარონი

0–5

 1 ჭიქა მზა ფაფა 100–360

 1 ნაჭერი პური 110–175

ბოსტნეული
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½ ჭიქა უმარილო ნედლი ან გაყინული, მოხარშული 1–70

½ ჭიქა კონსერვირებული ან გაყინული, სოუსით 140–460

¾ ჭიქა კონსერვირებული პომიდვრის წვენი 820

ხილი

½ ჭიქა ნედლი, გაყინული, კონსერვირებული 0–5

დაბალცხიმიანი ან უცხიმო რძის პროდუქტები

 1 ჭიქა რძე 120

 240გ იოგურტი 160

 45 გ ნატურალური ყველი 110–450

 45 გ დამუშავებული ყველი 600

თხილი, მზესუმზირა და მშრალი ბარდეული

 1/3 ჭიქა მარილიანი არაქისი 120

 1/3 ჭიქა უმარილო მიწისთხილი 0–5

½ ჭიქა უმარილო გაყინული ან მშრალი ბარდით
მომზადებული ულუფა

0–5

½ ჭიქა კონსერვირებული ბარდა 400

საქონლის, ფრინველის ხორცი და თევზი

 180გ ნედლი საქონლის, ფრინველის ხორცი ან
თევზი

30–90

 180გ უმარილო კონსერვირებული თინუსი 35–45

 180გ კონსერვირებული თინუსი 250–350

 180გ უცხიმო შემწვარი ლორი 1,020

2400მგ ნატრიუმი 6 გრამი, ანუ დაახლოებით ერთი ჩაის კოვზი სუფრის მარილის (ნატრიუმის
ქლორიდის) ეკვივალენტურია;  1500მგ ნატრიუმი დაახლოებით 4გ ანუ 2/3 ჩაის კოვზი სუფრის
მარილის ექვივალენტურია. ეს რაოდენობა მოიცავს მოხმარებული მარილის მთელ რაოდენობას
- როგორც მოსამზადებელ პროდუქტებში არსებულს, ისე მზა საკვებზე დასამატებელს.
დამუშავებული საკვები მოხმარებული მარილის უმეტეს წილს შეიცავს. ამიტომ აუცილებელია
საკვების ეტიკეტების წაკითხვა დაბალმარილიანი პროდუქტების შერჩევის მიზნით. შესაძლოა
გაგიკვირდეთ, როცა შეიტყობთ, რომ ზოგიერთი საკვები შეიცავს ნატრიუმს, მაგალითად სოიოს
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სოუსი, სანელებლები, მონოსოდიუმის გლუტამატი, გასაფხვიერებელი და ზოგიერთი ანტაციდი
- სპექტრი საკმაოდ ფართოა. იმის გამო, რომ DASH კვების გეგმა მდიდარია ხილით და
ბოსტნეულით, რომლებიც ბუნებრივად მცირე ოდენობით შეიცავენ მარილს, ის აადვილებს
ნაკლები რაოდენობით მარილის და ნატრიუმის მოხმარებას. რეკომენდებულია DASH კვების
დაწყება 2400მგ ნატრიუმის დონეზე და შემდეგ მისი რაოდენობის შემცირება დღეში 1500მგ-მდე.

რჩევები ნატრიუმის შესამცირებლად:

 მოიხმარეთ დაბალნატრიუმიანი ან ნატრიუმის გარეშე პროდუქტები.
 იყიდეთ ნედლი, მარტივად გაყინული ან კონსერვირებული ბოსტნეული მარილის დამატების

გარეშე.
 კონსერვირებული, შებოლილი ან გადამუშავებული ხორცის ნაცვლად მოიხმარეთ ახალი

ფრინველის, უცხიმო საქონლის ხორცი ან თევზი.
 შეარჩიეთ მარცვლეულის მზა საუზმე, რომელშიც დაბალია ნატრიუმის შემცველობა.
 შეზღუდეთ დამუშავებული საკვები (როგორიცაა ბეკონი და ლორი), მარილწყალში

კონსერვირებული პროდუქტები (მაგალითად, ბოსტნეულის მწნილი, ზეთისხილი,
კომბოსტოს მწნილი) და საწებლები (მაგალითად მონოსოდიუმ გლუტამატი, მდოგვი, კეტჩუპი
და ბარბექიუს სოუსი). შეზღუდეთ სოიოს სოუსის დაბალნატრიუმიანი ვარიანტიც და
ტერიაკის სოუსი - ეს საწებლები განიხილეთ როგორც სუფრის მარილი.

 მარილის ნაცვლად გამოიყენეთ სუნელები. საკვების მომზადებისას და სუფრაზე კერძები
შეკმაზეთ სუნელებით, ლიმნის წვენით, ძმრით ან უმარილო სანლებლების ნარევით.
დაიწყეთ მარილის შეზღუდვა რაოდენობის განახევრებით.

 ბრინჯი, მაკარონი და ბურღულეული მოამზადეთ მარილის გარეშე. შეზღუდეთ სწრაფად
ხსნადი ან შეკმაზული ბრინჯი, მაკარონი და ბურღულეულის ნაკრები, რომელთაც
ჩვეულებრივ დამატებული აქვთ მარილი.

 შეზღუდეთ გაყინული ნახევარფაბრიკატები, როგორიცაა პიცა, კონსერვირებული სუპები და
ბულიონები, სასალათე სოუსები, რომლებიც დიდი რაოდენობით შეიცავენ ნატრიუმს.

 ნატრიუმის გარკვეული ოდენობის მოსაცილებლად გარეცხეთ კონსერვირებული საკვები,
როგორიცაა მაგალითად თინუსი.

ნატრიუმის შეზღუდვა გარეთ ჭამისას

 იკითხეთ საკვების მომზადების მეთოდი. სთხოვეთ მოგიმზადონ კერძი მარილის,
მონოსოდიუმ გლუტამატის ან მარილის შემცველი ინგრედიენტების დამატების გარეშე.
რესტორნების უმეტესობა ასრულებს შეკვეთას.

 იცოდეთ ტერმინები, რომლებიც მიუთითებენ ნატრიუმის მაღალ შემცველობაზე: მარინადი,
დამარილებული, სოიოს სოუსი, ბულიონი.

 მოაცილეთ მაგიდიდან სამარილე.
 შეზღუდეთ საწებლები, როგორიცაა მდოგვი, კეტჩუპი, მარინადები და სოუსები მარილის

შემცველი ინგრედიენტებით.
 მარილიანი წასახემსებლების ნაცვლად შეარჩიეთ ხილი და ბოსტნეული.



საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი

როგორ წავიკითხოთ პროდუქტის ეტიკეტი

ფრაზა მნიშვნელობა

ნატრიუმი

ნატრიუმის ან მარილის გარეშე 5მგ-ზე ნაკლები ულუფაში

ძალიან დაბალი ნატრიუმით ნატრიუმის 35მგ ან ნაკლები ულუფაში

დაბალი ნატრიუმით ნატრიუმის 140მგ ან ნაკლები ულუფაში

დაბალ ნატრიუმიანი საკვები ნატრიუმის 140მგ ან ნაკლები 100გ-ში

შემცირებული ან ნაკლები ნატრიუმით სულ მცირე 25%-ით ნაკლები ნატრიუმი
ჩვეულებრივ ვარიანტთან შედარებით

მსუბუქი ნატრიუმის მხრივ 50%-ით ნაკლები ნატრიუმი ჩვეულებრივ
ვარიანტთან შედარებით

უმარილო ან მარილის დამატების გარეშე გადამუშავების პროცესში პროდუქტს არა აქვს
დამატებული მარილი

ცხიმი

უცხიმო 0,5მგ-ზე ნაკლები ულუფაში

დაბალი ნაჯერი ცხიმით 1გ ან ნაკლები ულუფაში

დაბალცხიმიანი 3გ ან ნაკლები ულუფაში

შემცირებული ცხიმით სულ მცირე 25%-ით ნაკლები ცხიმი
ჩვეულებრივ ვარიანტთან შედარებით

მსუბუქი ცხიმის მხრივ ცხიმის რაოდენობის ნახევარი
ჩვეულებრივთან შედარებით

გახსოვდეთ, რომ ზოგიერთ დღეს თქვენს მიერ მიღებულ საკვებში შესაძლოა პროდუქტების
ერთი ჯგუფი შეიცავდეს რეკომენდებულ ულუფაზე მეტ მარილს, ხოლო მეორე - ნაკლებს.
ანალოგიურად, შესაძლოა გარკვეულ დღეს ზედმეტი რაოდენობით ნატრიუმი მოიხმაროთ. არ
იღელვოთ, უბრალოდ დარწმუნდით, რომ რამდენიმე დღის ან კვირის საშუალო მაჩვენებელი
უახლოვდება პროდუქტთა ჯგუფებში ნატრიუმის რეკომენდებულ დონეს და თქვენს მიერ
შერჩეულ დღიურ მარილის ნორმას. მნიშვნელოვანი შენიშვნა: თუ თქვენ მაღალი არტერიული
წნევის მაკონტროლებელ მედიკამენტებს ღებულობთ, არ უნდა შეწყვიტოთ მათი მიღება.
მიჰყევით DASH კვების გეგმას და უთხარით თქვენს ექიმს რა მედიკამენტებს ღებულობთ.



არტერიული ჰიპერტენზიის მედიკამენტური მკურნალობის გზამკვლევი

130/85მმ ვწყ სვ-დან
139/89მმ ვწყ სვ-მდე
(მაღალი ნორმ.)

140/90მმ ვწყ სვ-დან
159/99მმ ვწყ სვ-მდე
(I ხარისხი)

160/100მმ ვწყ სვ-
დან 179/109-მდე (II

ხარისხი)

≥180/110მმ ვწყ სვ
(III ხარისხი)

მედიკამენტური
მკურნალობა

შესაძლებელია
გავითვალისწინოთ, თუ

გულ-სისხლძარღვთა
გართულებების რისკი

ძალიან მაღალია,
დადგენილი გსძ

დაავადების გამო,
განსაკუთრებით, კად-ის

შემთხვევაში

- I ხარისხის ჰიპერტენზიის
მედიკამენტური მკურნალობა
გსდ დაბალი რისკის და
სამიზნე ორგანოების
დაზიანების არარსებობის
შემთხვევაში რეკომენდებულია
მაშინ, თუ პაციენტი რჩება
ჰიპერტენზიული ცხოვრების
სტილის ცვლილების შემდეგაც

- I ხარისხის ჰიპერტენზიის
მედიკამენტური მკურნალობის
დაწყება ცხოვრების სტილის
ცვლილებასთან ერთად, ასევე
რეკომენდებულია 65<ასაკი<80
პირებში, თუ მკურნალობის
მიმართ ტოლერანტობა
დამაკმაყოფილებელია

- დაიწყეთ მედიკამენტური
მკურნალობა ცხოვრების
სტილის ცვლილების
პარალელურად

- თუ პაციენტის ასაკი<40 წელზე
- გაითვალისწინეთ რეფერალი
სპეციალისტთან ჰიპერტენზიის
მეორადი მიზეზების
გამორიცხვის მიზნით

- ჰიპერტენზიის მქონე
ხანდაზმულ პაციენტებში
(მაშინაც კი, თუ ასაკი >80 წ),
წნევის დამწევი
მედიკამენტური მკურნალობა
და ცხოვრების სტილის შეცვლა
რეკომენდებულია, როდესაც
საოფისე საწ ≥160 მმ.ვწყ.სვ.

იმავე დღეს გააგზავნეთ
სპეციალისტთან თუ
სახეზეა:

- სისლხჩაქცევა ბადურაში ან
მხედველობის დვრილის
შეშუპება;

- სიცოცხლისთვის საშიში
სიმპტომები;

- საეჭვოა ფეოქრომიცოტომა
- დაიწყეთ მედიკამენტური

მკურნალობა ცხოვრების
სტილის ცვლილების
პარალელურად

1 აბი
საწყისი თერაპია -

ორმაგი კომბინაცია
აგფ-ინჰიბიტორი ან არბ + CCB

ან დიურეტიკი
გაითვალისწინეთ
მონოთერაპია I ხარისხის
ჰიპერტენზიის (საწ<150) დროს
დაბალი რისკის შემთხვევაში
ან ძლიერ ხანდაზმულ და
დაუძლურებულ პაციენტებში1 აბი

მე-2 საფეხური
სამმაგი კომბინაცია

აგფ-ინჰიბიტორი ან არბ + CCB
+ დიურეტიკი

2 აბი
გაითვალისწინეთ რეფერალი
სპეციალისტთან შემდგომი
გამოკვლევის მიზნით

მე-3 საფეხური
სამმაგი

კომბინაცია +
სპირონოლაქტონი

ან სხვა
მედიკამენტი

რეზისტენტული ჰიპერტენზია

დაამატეთ სპირონოლაქტონი
25-50მგ ან სხვა დიურეტიკი,

ალფა-ბლოკერი ან ბეტა-
ბლოკერი

ბეტა-ბლოკერები
გაითვალისწინეთ ბეტა-ბლოკერები მკურნალობის ნებისმიერ საფეხურზე, თუ
სახეზეა მათი გამოყენების ჩვენება, მაგალითად, გულის უკმარისობა,
სტენოკარდია, პოსტინფარქტული მდგომარეობა, წინაგულთა ციმციმი,
ახალგაზრდა ორსული ქალები, ან ისინი ვინც გეგმავს ორსულობას.

- მკურნალობის
მონიტორინგისთვის
გამოიყენეთ კლინიკაში
გაზომილი სისხლის წნევა;

- შენიღბული ან თეთრი
ხალათის ჰიპერტენზიის
დროს კლინიკის წნევასთან
ერთად გაითვალისწინეთ
ABPM ან HBPM;

- სამიზნე წნევა <140/90
მმ.ვწ.სვ.-მდე ყველა
პაციენტში, ხოლო იმ
შემთხვევაში, თუ
მკურნალობა კარგად
გადაიტანება, < 130/80
მმ.ვწ.სვ.-მდე ან უფრო
დაბლა, პაციენტთა
უმრავლესობაში.

- <65 წლის ასაკის
პაციენტებში სამიზნე 120-
129 მმ.ვწ.სვ.-მდე;

- შედარებით ხანდაზმულ
პაციენტებში (≥65), სამიზნე
საწ 130-139 მმ.ვწ.სვ.;

- დაწ სამიზნე <80 მმ.ვწ.სვ.
ყველა ჰიპერტენზიული
პაციენტისთვის,
მიუხედავად რისკის
პროფილის და თანხმლები
დაავადებებისა.

მედიკამენტური მკურნალობის ალგორითმი გაურთულებელი ჰიპერტენზიის დროს



ჰიპერტენზიის მედიკამენტური მკურნალობის სტრატეგია ჰიპერტენზიისა და კორონარული
არტერიების დაავადების თანაარსებობისას

ჰიპერტენზიის მედიკამენტური მკურნალობის სტრატეგია ჰიპერტენზიისა და თირკმლის
ქრონიკული დაავადების თანაარსებობისას

თუ თირკმლის ქრონიკული დაავადებისას სავარაუდო გორგლოვანი ფილტრაცია <60 მლ/წთ/1,72მ2, ამ დროს
თიაზიდი/თიაზიდის მსგავსი შარდმდენი საშუალებები - ნაკლებად ეფექტურია. გაფრთხილება:
გაითვალისწინეთ ჰიპერკალემიის რისკი სპირონოლაქტონის შემთხვევაში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც
გორგლოვანი ფილტრაცია <45 მლ/წთ/1.72მ2 ან პლაზმაში K+≥4.5 მმოლ/ლ.



ჰიპერტენზიისა და დაბალი განდევნის ფრაქციით გულის უკმარისობის მედიკამენტური
მკურნალობის სტრატეგია. არ გამოიყენოთ არადიჰიდროპირიდინული კალციუმის

ანტაგონისტები (მაგ. ვერაპამილი ან დილთიაზემი)

*MRA - მინერალკორტიკოიდების რეცეპტორების ანტაგონისტი

მედიკამენტური მკურნალობის სტრატეგია ჰიპერტენზიისა და წინაგულთა ფიბრილაციისას

* არადიჰიდროპირიდინული



რეკომენდაციები

R1 უმრავლეს პაციენტებში მკურნალობის დაწყება რეკომენდებულია ორი მედიკამენტის
ერთაბიანი ფიქსირებული კომბინაციით (SPC), რათა გაუმჯობესდეს არტერიული წნევის
კონტროლის მიღწევა და ეფექტურობა.
ნებისმიერი ასაკის დაუძლურებულ პაციენტებში ან მრავლობითი კომორბიდული
პათოლოგიებით, რეკომენდებულია მედიკამენტური თერაპიის დაწყება კლინიკური განსჯის
საფუძველზე.

R2 ორი პრეპარატის სასურველი კომბინაციაა რენინ-ანგიოტენზინ სისტემის ბლოკერი (აგფ) -
კალციუმის არხების ბლოკერთან ან შარდმდენთან. თუ არის ბეტა-ბლოკერისთვის კონკრეტული
ჩვენება, მაგ. სტენოკარდია, მიოკარდიუმის გადატანილი ინფარქტი, გულის უკმარისობა ან
მისაღწევია გულისცემის სიხშირის კონტროლი, მაშინ ალტერნატიული კომბინაციაა ბეტა
ბლოკერი შარდმდენთან ან სხვა ჯგუფის მედიკამენტთან.

R3 აფრო-კარიბული წარმომავლობის პაციენტისთვის, რომელთაც არ აღენიშნებათ დიაბეტი,
პირველი რიგის თერაპიის სახით რეკომენდებულია დიჰიდროპირიდინული კალციუმის არხების
ბლოკერი, ხოლო თანმხლები დიაბეტის შემთხვევაში ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის
შერჩევისას აგფ-ინჰიბიტორთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება ანგიოტენზინ-რეცეპტორების
ბლოკერს (არბ).

R4 მონოთერაპიის გამოყენება ნაჩვენებია დაბალი რისკის პაციენტებში ჰიპერტენზიის I სტადიით,
საწ. <150 მმ ვწყ. სვ., ძალიან მაღალი რისკის პაციენტებში მაღალი ნორმალური წნევით; ძალიან
ხანდაზმულ ან დაუძლურებულ პაციენტებში.

R5 რეკომენდებულია სამი პრეპარატის კომბინაცია – SPC (ერთაბიანი ფიქსირებული კომბინაცია)
ანგიოტენზინის რეცეპტორთა ბლოკერით (არბ), კალციუმის არხების ბლოკერით და
შარდმდენით, თუ აწ არ არის კონტროლირებული ორმედიკამენტიანი – ერთაბიანი
ფიქსირებული კომბინაციით.

R6 რეკომენდებულია რეზისტენტული ჰიპერტენზიის მკურნალობისას სპირონოლაქტონის
დამატება, თუ არ არის წინააღმდეგჩვენება. ჰიპერკალემიის რისკის გამო, სპირონოლაქტონის
დამატება რეზისტენტული ჰიპერტენზიის დროს ნაჩვენებია მხოლოდ მაშინ, თუ სავარაუდო გფს
≥45 მლ/წთ და კალიუმი სისხლის პლაზმაში ≤ 4.5 მმოლ/ლ.

R7 სხვა კლასის ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების გამოყენება რეკომენდებულია იშვიათ
შემთხვევებში, როდესაც აწ არ კონტროლდება ზემოთ აღნიშნული მკურნალობით.
რეზისტენტული ჰიპერტენზიის მართვა

R8 ჰიპერტენზია განისაზღვრება როგორც მკურნალობისადმი რეზისტენტული, თუ:
- შერჩეული თერაპიული სტრატეგიის ოპტიმალური დოზები (ან კარგად გადასატანი დოზები)

სამი ან მეტი ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტით: დიურეზული საშუალება
(თიაზიდი/თიაზიდის ტიპის შარდმდენის, ან მარყუჟის შარდმდენი), აგფ-ინჰიბიტორი ან არ-
ბლოკერი და კალციუმის ანტაგონისტი, ვერ აქვეითებს საწ და დაწ-ს <140 და/ან <90
შესაბამისად, და ასევე

- აწ-ის არაადეკვატური კონტროლი დადასტურებულია წნევის ამბულატორიული
მონიტორირებით ან სახლის მონიტორირებით და ასევე:

- გამოირიცხება ფსევდოჰიპერტენზიის სხვადასხვა მიზეზები, განსაკუთრებით
მედიკამენტების მიმართ ცუდი დამყოლობა, და მეორადი ჰიპერტენზია.

R9 რეზისტენტული ჰიპერტენზიის მკურნალობის მიზნით რეკომენდებულია:
- ჯანსაღი ცხოვრების წესის რეკომენდაციების გაძლიერება, განსაკუთრებით ნატრიუმის

შეზღუდვა;
- არსებულ მკურნალობაზე სპირონოლაქტონის დაბალი დოზების დამატება თუ სავარაუდო

გფს ≥45 მლ/წთ და კალიუმი სისხლის პლაზმაში ≤ 4.5 მმოლ/ლ.;



- ან დამატებითი შარდმდენებით მკურნალობა სპირონოლაქტონის აუტანლობის
შემთხვევაში, ეპლერენონის, ამილორიდის ან დიდი დოზით თიაზიდი/თიაზიდის ტიპის
შარდმდენის, ან მარყუჟის შარდმდენის დამატება.

- ან დამატებით ბისოპროლოლი ან დოქსაზოზინი.
სპეციალისტთან რეფერალის ჩვენებები

R10 რეკომენდებულია პაციენტის რეფერალი სპეციალისტთან იმავე დღეს თუ:
- თუ პაციენტს აღენიშნება მძიმე ჰიპერტენზია (კლინიკაში გაზომილი წნევა 180/120 მმ ვწყ სვ

ან უფრო მაღალი) და:
- ბადურის სისხლჩაქცევის ან მხედველობის ნერვის დვრილის შეშუპების ნიშნები

(მხედველობის უეცარი გაუარესება, გაორება), რაც ავთვისებიანი ჰიპერტენზიაზე მიანიშნებს
ან

- სიცოცხლისთვის საშიში ნიშნები, როგორიცაა მწვავედ განვითარებული ცნობიერების
დაბინდვა, ტკივილი გულის არეში, გულის უკმარისობის ან თირკმლის მწვავე დაზიანების
ნიშნები.

R11 სპეციალისტთან რეფერალი აუცილებელია, თუ ეჭვია მეორად ჰიპერტენზიაზე (მაგალითად
ჰიპოკალემია, ჰემატურია, პროტეინურია, ფეოქრომოციტომის ნიშნები და სხვა).

R12 რეკომენდებულია გაიგზავნოს სპეციალისტთან 40 წელზე ნაკლები ასაკის პირები მეორადი
ჰიპერტენზიის გამორიცხვისა და მკურნალობის სარგებელისა და რისკების გრძელვადიანი
ბალანსის დეტალური შეფასების მიზნით.

R13 რეკომენდებულია სპეციალისტის კონსულტაცია დადასტურებული რეზისტენტული
ჰიპერტენზიის შემთხვევაში მეოთხე ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტის დამატების მიზნით.

R14 სპეციალისტის კონსულტაცია რეკომენდებულია, თუ წნევის კონტროლის მიღწევა ვერ
ხერხდება რეზისტენტული ჰიპერტენზიის 4 მედიკამენტით მკურნალობის შემთხვევაში.

R15 პაციენტის გაგზავნა საკონსულტაციოდ სპეციალისტთან რეკომენდებულია სპეციფიკური
გარემოებების შემთხვევაში, მაგალითად ორსულობის, შესაძლო „თეთრი ხალათის
ჰიპერტენზიის“, წნევის ციფრების უჩვეულო ცვალებადობის დროს.

R16 თუ სისტოლური წნევა 20 მმ ვწყ სვ-ით და მეტად ეცემა პაციენტის წამოდგომისას,
რეკომენდებულია:

- მედიკამენტური მკურნალობის გადახედვა;
- წნევის შემდგომი გაზომვა პაციენტის ფეხზე მდგომ პოზიციაში;
- სპეციალისტთან რეფერალის შესაძლებლობის გათვალისწინება პოსტურალური

ჰიპოტენზიის სიმპტომების პერსისტირების შემთხვევაში.

ორსულები ჰიპერტენზიით

სხვადასხვა ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების გამოყენება ორსულებში
აგენტი კომენტარი

მეთილდოფა უპირატესობა ეფუძნება ხანგრძლივი დაკვირვების კვლევებს, რომლის
დროსაც დადასტურებულია უსაფრთხოება;
ზომიერი ჰიპოტენზია ჩვილების სიცოცხლის პირველ ორ დღეს;
არ გამოვლინდა თვალსაჩინო ასოციაცია თანდაყოლილ ანომალიებთან.



ბეტა-
ბლოკერ
ები

ლაბეტალოლი1 ბოლო დროს ანიჭებენ უპირატესობას შედარებით შემცირებული გვერდითი
ეფექტების გამო;
იშვიათად ზომიერი ჰიპოტენზია ჩვილების სიცოცხლის პირველ 24 საათში;
ძალზე იშვიათად ჰიპოგლიკემია;
არ გამოვლინდა თვალსაჩინო ასოციაცია თანდაყოლილ ანომალიებთან.

ატენოლოლი მონაცემები საშვილოსნოსშიდა ზრდის შეფერხებაზე
მონაცემები დაბადებისას ნაყოფის და პლაცენტის მცირე წონის შესახებ;
აღწერილია ნაყოფის გულისცემის სიხშირის შემცირებ;
ზოგადად უსაფრთხოა;
არ გამოვლინდა თვალსაჩინო ასოციაცია თანდაყოლილ ანომალიებთან.

მეტოპროლოლი,
ოქსპრენოლოლი,
პინდოლოლი

არ გამოვლინდა თვალსაჩინო ასოციაცია თანდაყოლილ ანომალიებთან.

ალფა-ბლოკერები
(პრაზოზინი)

არ გამოვლინდა თვალსაჩინო ასოციაცია თანდაყოლილ ანომალიებთან.

კლონიდინი არსებობს მხოლოდ შეზღუდული მონაცემებიError! Bookmark not defined..

კალციუმ
ის
ანტაგონ
ისტები

ნიფედიპინი არ გამოვლინდა თვალსაჩინო ასოციაცია თანდაყოლილ ანომალიებთან.
ამლოდიპინი არ არის მონაცემები.
ვერაპამილი არ გამოვლინდა თვალსაჩინო ასოციაცია თანდაყოლილ ანომალიებთან.

შარდმდე
ნები

ქლოროთიაზიდი არა როგორც პირველი რიგის მედიკამენტი
შესაძლო ასოციაცია თანდაყოლილ ანომალიებთან;
შესაძლო ნეონატალური თრომბოციტოპენია;
შესაძლო ნეონატალური ჰიპოგლიკემია / ჰიპოვოლემია;
შესაძლო ელექტროლიტების მატერნალურ / ფეტალური დისბალანსი.

ბენდროფლუმეთი
აზიდი

არ გამოვლინდა გვერდითი ეფექტები ნაყოფზე;
მატერნალური ჰიპოვოლემია.

აგფ ინჰიბიტორები,
ანგიოტენზინის რეცეპტორის
ანტაგონისტები

წინააღმდეგნაჩვენებია;
დაფიქსირებულია ნაყოფზე ტოქსიკური ზემოქმედება და სიკვდილიError!
Bookmark not defined..

პაციენტები თირკმლის ქრონიკული დაავადებით

რეკომენდაცია

R1 თირკმლის ქრონიკული დაავადების დროს, კლინიკურად ყველაზე ეფექტური და ყველაზე ხარჯთ-
ეფექტიანი პირველი რიგის ანტიჰიპერტენზიული აგენტი არის გენერიკული აგფ ინჰიბიტორი.

R2 თუ პაციენტებს არ აქვთ ამტანობა აგფ ინჰიბიტორის მიმართ, უნდა დაინიშნოს დაბალფასიანი
ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერი.

1 ლაბეტალოლი საქართველოში რეგისტრირებული არ არის



პაციენტები შაქრიანი დიაბეტით

რეკომენდაცია

R3 შაქრიანი დიაბეტით პაციენტებისათვის, კლინიკურად ყველაზე ეფექტური და ყველაზე ხარჯთ-
ეფექტიანი პირველი რიგის ანტიჰიპერტენზიული თერაპია არის გენერიული აგფ ინჰიბიტორი.

R4 თუ პაციენტებს არ აქვთ ამტანობა აგფ ინჰიბიტორის მიმართ, უნდა დაინიშნოს დაბალფასიანი
ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერი.

პაციენტები კორონარული არტერიების დაავადებით

რეკომენდაცია

R5 კორონარული დაავადების მაღალი რისკის დროს შესაძლებელია დიურეტიკის, ბეტა-ბლოკერის, აგფ
ინჰიბიტორის და კალციუმის არხების ბლოკერის დანიშვნა.

R6 სტენოკარდიის დროს უპირატესობა ენიჭება ბეტა ბლოკერის და ხანგრძლივი მოქმედების
კალციუმის არხების ბლოკერის დანიშვნას.

R7 პაციენტებში მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდეგ, სარგებლობის მომტანია ბეტა-ბლოკერის, აგფ
ინჰიბიტორის, ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერის, ალდოსტერონის ანტაგონისტის
დანიშვნა.

პაციენტები გულის უკმარისობით

რეკომენდაცია

R8 პაციენტებისათვის გულის უკმარისობით უპირატესობა უნდა მიენიჭოს დიურეტიკის, ბეტა-
ბლოკერის, აგფ ინჰიბიტორის, ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერის და ალდოსტერონის
ანტაგონისტის დანიშვნას.

პაციენტები ცერებრო-ვასკულური დაავადებებით
რეკომენდაცია

R9 განმეორებითი ინსულტის პრევენციისათვის კლინიკურად ეფექტურია რეკომენდებული
მედიკამენტების ნებისმიერი რეჟიმის გამოყენება, უმთავრესია წნევის ეფექტური დაქვეითების
მიღწევა.

პაციენტები პერიფერიული არტერიების დაავადებით

რეკომენდაცია

R10 პაციენტებში პერიფერიული არტერიების დაავადებით, ანტიჰიპერტენზიული ჯგუფის არჩევანი
უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე არტერიული წნევის რეალური კონტროლი

R11 ანტიჰიპერტენზიული ჯგუფის არჩევანი უნდა გაკეთდეს სხვა თანმხლები მდგომარეობების
არსებობის მიხედვითError! Bookmark not defined..



ჰიპერტენზიის მედიკამენტური მკურნალობის დაწყების ზღურბლი და მკურნალობის სამიზნეები

ოფისში გაზომილი წნევა:
SBP≥140 მმ ვწყ სვ და/ან

DBP≥90 მმ ვწყ სვ

ოფისში გაზომილი წნევა:
SBP≥160 მმ ვწყ სვ და/ან

DBP≥90 მმ ვწყ სვ

ოფისში გაზომილი წნევა:
SBP≥180 მმ ვწყ სვ და/ან

DBP≥120 მმ ვწყ სვ

< 80 წელი

ჰიპერტ
ენზია

+თქდ +კად +ინსუ
ლტი/

TIA

+შდ

დაიწყეთ მედიკამენტური
მკურნალობა

≥80 წელი

ჰიპერტ
ენზია

+თქდ +კად +ინსუ
ლტი/

TIA

+შდ

დაიწყეთ მედიკამენტური
მკურნალობა

შეაფასეთ სამიზნე
ორგანოების
დაზიანება რაც
შეიძლება სწრაფად:

- სამიზნე ორგანოების
დაზიანების
შემთხვევაში დაიწყეთ
მედიკამენტური
მკურნალობა ABPM და
HBPM-ს გარეშე;

- სამიზნე ორგანოების
დაზიანების
არარსებობისას
განმეორებით გაზომეთ
წნევა კლინიკაში 1
კვირაში

იმავე დღეს
გააგზავნეთ
სპეციალისტთან
თუ სახეზეა:

- სისლხჩაქცევა
ბადურაში ან
მხედველობის
დვრილის შეშუპება;

- სიცოცხლისთვის
საშიში სიმპტომები;

- საეჭვოა
ფეოქრომიცოტომა

ნებისმიერი ასაკი
კომორბიდული მდგომარეობებით

ან მათ გარეშე

სამიზნე წნევა

< 65 წელი ≥ 65 წელი

შეაფასეთ მედიკამენტების მიმართ ტოლერანტობა

SBP – 120-129 მმ ვწყ სვ;
DBP<80 მმ ვწყ სვ

SBP – 130-139 მმ ვწყ სვ;
DBP<80 მმ ვწყ სვ



მედიკამენტური მკურნალობის დაწყების კრიტერიუმები საოფისე სისხლის წნევის
ზღურბლის გათვალისწინებით
ასაკობრივი
ჯგუფი

საოფისე სისტოლური არტერიული წნევის (საწ)
მკურნალობის დაწყების ზღურბლი (მმ.ვწყ.სვ.)

საოფისე დაწ მკურ-
ნალობის დაწყების
ზღურბლი
(მმ.ვწყ.სვ.)

ჰიპერ- +დიაბეტი + თქდ +კად +ინსულტი
ტენზია /TIA

18-65 წელი ≥140 ≥140 ≥140 ≥140 ≥140 ≥90

65-79 წელი ≥140 ≥140 ≥140 ≥140 ≥140 ≥90

≥ 80 წელი ≥160 ≥160 ≥160 ≥160 ≥160 ≥90

საოფისე დაწ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
მკურნალობის
ზღურბლი
(მმ.ვწყ.სვ.)

*საწ - სისტოლური არტერიული წნევა; დაწ - დიასტოლური არტერიული წნევა; თქდ - თირკმლის
ქრონიკული დაავადება; კად - კორონარული არტერიების დაავადება; TIA - გარდამავალი იშემიური
შეტევა

ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობის დაწყების ზღურბლი
R1 ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებისას რეკომენდებულია

გამოყენებულ იქნას კლინიკაში (საოფისე) წნევის გაზომვის მაჩვენებლები.
R2 ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობის გადაუდებლად დაწყება რეკომენდებულია

II ან III ხარისხის ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში გულ-სისხლძარღვთა რისკის ნებისმიერი
პროფილით, ცხოვრების სტილის შეცვლის პარალელურად.

R3 I ხარისხის ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში რეკომენდებულია ცხოვრების სტილის შეცვლა,
რათა დადგინდეს, ამ რეკომენდაციათა ეფექტურობა წნევის ნორმალიზაციის მიმართულებით.

R4 I ხარისხის ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში, გსდ დაბალი/ზომიერი რისკით და სამიზნე
ორგანოების დაზიანების არარსებობით, წნევის დამწევი წამლებით მკურნალობა ნაჩვენებია იმ
შემთხვევაში, თუ ცხოვრების სტილის მოდიფიცირება იყო არაეფექტური 3-6 თვის მანძილზე.

R5 I ხარისხის ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში, გულ-სისხლძარღვთა რისკის მაღალი პროფილით
ან სამიზნე ორგანოების დაზიანებით, რეკომენდებულია მედიკამენტური მკურნალობა,
ცხოვრების სტილის ცვლილებების პარალელურად.

R6 ჰიპერტენზიის მქონე ხანდაზმულ პაციენტებში (მაშინაც კი, თუ ასაკი >80 წ), წნევის დამწევი
მედიკამენტური მკურნალობა და ცხოვრების სტილის შეცვლა რეკომენდებულია, როდესაც საწ
≥160 მმ.ვწყ.სვ.

R7 წნევის დამწევი მედიკამენტური მკურნალობა და ცხოვრების სტილის შეცვლა რეკომენდებულია
ხანდაზმულ პაციენტებში (65<ასაკი<80 წლის), როდესაც საწ I ხარისხისაა (140-159 მმ.ვწყ.სვ.) და
მკურნალობის ამტანობა კარგია.

R8 ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობა შესაძლოა ასევე გათვალისწინებული იყოს
გაცილებით ხანდაზმულ, დაუძლურებულ პაციენტებშიც, თუ მის მიმართ ტოლერანტობა
დამაკმაყოფილებელია.



R9 არ არის რეკომენდებული წნევის დამწევი მედიკამენტით მკურნალობის მოხსნა ასაკის გამო,
მაშინაც კი, თუ პაციენტის ასაკი ≥80 წ, თუ მკურნალობის ამტანობა კარგია.

R10 მაღალი-ნორმული წნევის მქონე პაციენტებში (130-139/85-89 მმ.ვწყ.სვ.) რეკომენდებულია
ცხოვრების სტილის შეცვლა;
მედიკამენტური მკურნალობა შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს, როდესაც მათი გულ-
სისხლძარღვთა რისკის პროფილი ძალიან მაღალია ან საქმე გავქვს მანიფესტირებულ გულ-
სისხლძარღვთა დაავადებასთან, განსაკუთრებით გულის კორონარული დაავადების
შემთხვევაში.

ოფისის სისხლის წნევის სამკურნალო სამიზნეები ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში
R11 მკურნალობის უპირველესი მიზანია, სისხლის წნევის დაქვეითება <140/90 მმ.ვწყ.სვ.-მდე

ყველა პაციენტში, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მკურნალობის მიმართ ტოლერანტობა
დამაკმაყოფილებელია, წნევის მაჩვენებლები უნდა იქნეს დაქვეითებული 130/80 მმ.ვწყ.სვ.-
მდე ან უფრო დაბლა, პაციენტთა უმრავლესობაში.

R12 წნევის დამწევ მედიკამენტურ მკურნალობაზე მყოფ <65 წლის ასაკის პაციენტებში
რეკომენდებულია სისხლის წნევა დაქვეითება 120-129 მმ.ვწყ.სვ.-მდე პაციენტთა
უმრავლესობაში.

R13 შედარებით ხანდაზმულ პაციენტებში (≥65), რომლებიც წნევის დამწევ მედიკამენტებს იღებენ:
- რეკომენდებულია, რომ საწ დაქვეითებულ იქნეს სამიზნე ნიშნულამდე 130-139 მმ.ვწყ.სვ.
- რეკომენდებულია გვერდითი ეფექტების ზუსტი მონიტორინგი;
- სისხლის წნევის აღნიშნული სამიზნე რეკომენდებულია ნებისმიერი რისკის პროფილის

პაციენტისათვის.
R14 დაწ სამიზნე <80 მმ.ვწყ.სვ. გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა ჰიპერტენზიული

პაციენტისთვის, მიუხედავად რისკის პროფილის და თანხმლები დაავადებებისა.



ჰიპერტენზიით დაავადებულ პაციენტზე მეთვალყურეობა

მედიკამენტის
კლასი

გვერდითი ეფექტი,
რომელიც შესაძლოა
საჭიროებდეს დოზის
ცვლილებას

გვერდითი ეფექტი, რომელიც შეიძლება
მედიკამენტის შეცვლას მოითხოვდეს

თიაზიდური
დიურეტიკები

სიმპტომური ჰიპოტენზია პოდაგრის მორეციდივე შეტევები, ჰიპონატრემია

აგფ-ინჰიბიტორები,
არ-ბლოკერები

სიმპტომური ჰიპოტენზია - ჰიპერკალემია >5,6მმოლ/ლ ან შრატის
კრეატინინის მატება საწყისიდან >30%-ით,
ანგიონევროზული შეშუპება;

- მშრალი ხველა - აგფ-ინჰიბიტორის
ჩანაცვლება არ-ბლოკერით

კალციუმის არხების
ბლოკერები

სიმპტომური ჰიპოტენზია,
ქვემო კიდურების
შეშუპება, თავის ტკივილი

თუ გვერდითი ეფექტები პაციენტისთვის
აუტანელია

ბეტა-ბლოკერები ფიზიკური დატვირთვის
აუტანლობა,
ბრადიკარდია

თუ გვერდითი ეფექტები პაციენტისთვის
აუტანელია, გულის მე-2 ან მეტი ხარისხის
ბლოკადა

მეთვალყურეობისთვის კლინიკაში
წნევის გაზომვა

- მედიკამენტური თერაპიის დაწყების
ან მედიკამენტის ცვლილების
შემდეგ სამიზნე წნევის მიღწევამდე
პაციენტთან შეხვედრებს შორის
ინტერვალი უნდა იყოს 2–4 კვირა;

- ყოველ ვიზიტზე წნევა გაზომეთ
სამჯერ;

- სამიზნე წნევის მიღწევის შემდეგ
რეკომენდებულია წნევის
კონტროლი სულ მცირე, 6 თვეში
ერთხელ და გვერდითი ეფექტების
მონიტორინგი,

გაათვიცნობიერეთ პაციენტი ბინაზე
წნევის კორექტული გაზომვის
შესახებ, თუ:

- კლინიკაში და ბინაზე გაზომილ
მაჩვენებლებს შორის ვლინდება
განსხვავება;

- დაიწყო, შეიცვალა ან შეჩერდა
ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტური მკურნალობა

გვერდითი ეფექტების მონიტორინგი: თიაზიდური დიურეტიკების, აგფ-ინჰიბიტორების, არბ-ს
დანიშვნისას შეამოწმეთ შრატში ელექტროლიტები და კრეატინინი მკურნალობის დაწყებისას,
დაწყებიდან 2 კვირაში და დოზის გაზრდიდან 2 კვირაში.



ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობის
დაწყება

პაციენტი სახლში იზომავს წნევას, I
სტადიის ჰიპერტენზია, თანმხლები

დაავადებ(ებ)ის არარსებობა

პაციენტი სახლში ვერ იზომავს წნევას,II-III
სტადიის ჰიპერტენზია, თანმხლები

დაავადებ(ებ)ის არსებობა

განმეორებითი
ვიზიტი 2-4 კვირაში

განმეორებითი
ვიზიტი 2-4 კვირაზე

ხშირად

სამიზნე წნევა მიღწეულია?

განმეორებითი ვიზიტი 3-6
თვეში

აღნიშნულ ფარგლებში
უფრო ხშირი შეხვედრები
საჭიროა მაშინ, როცა
პაციენტი სახლში ვერ
იზომავს წნევას

განმეორებითი ვიზიტი 1-6
თვეში, თუ:

- პაციენტს აქვს
თირკმლების ქრონიკული
დაავადება და/ან eGFR
დაქვეითებულია;

- და/ან გლომერულური
ფილტრაციის სიჩქარე
პროგრესულად ეცემა

- და/ან დიაბეტის
არსებობისას;

- და/ან გულის უკმარისობის
არსებობისას;

- და/ან ლაბორატორიული
გამოკვლევების ხშირი
შემოწმების საჭიროებისას.

განმეორებითი ვიზიტი > 6
თვეში, თუ:

- პაციენტის მდგომარეობა
დამაკმაყოფილებელია,

- სამიზნე წნევა
სტაბილურად არის
მიღწეული და

- პაციენტი წარმატებით
იყენებს არტერიული
წნევის შინ გაზომვას და
კომუნიკაციის
ელექტრონული
საშუალებებს ექიმთან
ურთიერთობისათვის

განმეორებითი ვიზიტი
<3-6 თვეში

- თუ იცვლება
მედიკამენტური
მკურნალობის რეჟიმი,

- მათ შორის, როცა
მცირდება მედიკამენტის
დოზა ან საერთოდ
წყდება მისი მიღება

დიახ დიახ დიახ დიახ

არა

განმეორებითი ვიზიტი 2-4 კვირაში ერთხელ

2 წელიწადში ერთხელ

განმეორებით შეაფასეთ ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტურ მკურნალობაზე მყოფი
პაციენტების რისკფაქტორები და ორგანოების ასიმპტომური დაზიანება



რეკომენდაცია

R1 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის დაწყების შემდეგ სამიზნე წნევის მიღწევამდე
პაციენტთან შეხვედრებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 2–4 კვირა. აღნიშნულ ფარგლებში
უფრო ხშირი შეხვედრები საჭიროა მაშინ, როცა პაციენტი სახლში ვერ იზომავს წნევას და/ან II
სტადიის ჰიპერტენზიის დროს და/ან თანმხლები დაავადებ(ებ)ის არსებობისას.

R2 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის დაწყების შემდეგ სამიზნე წნევის მიღწევამდე
პაციენტთან შეხვედრებს შორის ინტერვალი შეიძლება იყოს 2 კვირა ან ნაკლები, როცა
პაციენტი დიაბეტით არის დაავადებული.

R3 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედეგად სამიზნე წნევის მიღწევის შემდეგ პაციენტთან
შეხვედრებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 3–6 თვე. აღნიშნულ ფარგლებში უფრო ხშირი
შეხვედრები საჭიროა მაშინ, როცა პაციენტი სახლში ვერ იზომავს წნევას.

R4 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედეგად სამიზნე წნევის მიღწევის შემდეგ პაციენტთან
შეხვედრებს შორის ინტერვალი 1–6 თვე უნდა იყოს, თუ:
- პაციენტს აქვს თირკმლების ქრონიკული დაავადება და/ან გლომერულური ფილტრაციის

სიჩქარე დაქვეითებულია
- და/ან გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარე პროგრესულად ეცემა
- და/ან დიაბეტის არსებობისას;
- და/ან გულის უკმარისობის არსებობისას
- და/ან ლაბორატორიული გამოკვლევების ხშირი შემოწმების საჭიროებისას

R5 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედეგად სამიზნე წნევის მიღწევის შემდეგ პაციენტთან
შეხვედრებს შორის ინტერვალი შეიძლება 6 თვეზე მეტი იყოს, თუ: პაციენტის მდგომარეობა
დამაკმაყოფილებელია, სამიზნე წნევა სტაბილურად არის მიღწეული და პაციენტი
წარმატებით იყენებს არტერიული წნევის შინ გაზომვას და კომუნიკაციის ელექტრონული
საშუალებებს ექიმთან ურთიერთობისათვის.

R6 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედეგად სამიზნე წნევის მიღწევის შემდეგ პაციენტთან
შეხვედრებს შორის ინტერვალი შეიძლება შემცირდეს, თუ იცვლება მედიკამენტური
მკურნალობის რეჟიმი, მათ შორის, როცა მცირდება მედიკამენტის დოზა ან საერთოდ წყდება
მისი მიღება.

R7 ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტურ მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების რისკფაქტორები და
ორგანოების ასიმპტომური დაზიანება განმეორებით უნდა შეფასდეს ყოველ 2 წელიწადში
ერთხელ.



ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტის მდგომარეობის რუტინული მართვა

შეაფასეთ პერიოდულობა

სიმპტომები ყოველ ვიზიტზე
არტერიული წნევა ყოველ ვიზიტზე
წელის გარშემოწერილობა დიაგნოსტიკის დროს, ყოველწლიურად ან სამ თვეში

ერთხელ თუ პაციენტი ცდილობს წონაში დაკლებას1

სმი დიაგნოსტიკის დროს, ყოველწლიურად ან სამ თვეში
ერთხელ თუ პაციენტი ცდილობს წონაში დაკლებას

გსდ რისკი დიაგნოსტიკის დროს, შემდეგ 5 წელიწადში ერთხელ2

გლუკოზა წელიწადში ერთხელ
სავარაუდო გფს წელიწადში ერთხელ3

შარდის ანალიზი ტესტ-ჩხირით წელიწადში ერთხელ თუ ანალიზში განმეორებით
აღმოჩნდა სისხლი ან ცილა, მოახდინეთ პაციენტის
რეფერალი. თუ აღმოჩნდა გლუკოზა, ჩაატარეთ
სკრინინგი დიაბეტზე

საერთო ქოლესტეროლი დიაგნოსტიკის დროს, შემდეგ რისკის მიხედვით.

1 სამიზნე უნდა იყოს <80 სმ ქალებში და <94 სმ მამაკაცებში
2 თუ პაციენტს აქვს გსდ ან დიაბეტი, რისკის შეფასება საჭირო არ არის. იგი ასახავს გულის შეტევის ან
ინსულტის განვითარების რისკს მომდევნო 10 წლის განმავლობაში
3 გლომერულარული ფილტრაციის სიხშირე ასახავს თირკმლის ფუნქციონირებას. თუ სავარაუდო გფს <
60, მოახდინეთ პაციენტის რეფერალი.
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