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კორონავირუსები

2019 წლის მი წუ რულ სა და 2020 წლის და საწ ყის ში აღ მო ა ჩი ნეს ახა
ლი კო რო ნა ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ის რამ დე ნი მე კლი ნი კუ რი შემ თხვე ვა, 
რო მე ლიც ვუ ჰა ნის (ჩი ნე თი) ზღვის პრო დუქ ტე ბის სა ბი თუ მო ბა ზარ
თან იყო კავ შირ ში. 2020 წლის 7 იან ვარს, 9 სა ათ ზე, ვი რუ სი იდენ
ტი ფი ცირ და, რო გორც ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სი და ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ ოფი ცი ა ლუ რი სა ხე ლი, 2019–nCoV, ახა ლი 
კო რო ნა ვი რუ სი 2019ში მი ა ნი ჭა.

კო რო ნა ვი რუ სე ბის ქვე ო ჯა ხი გე ნო ტი პი სა და სე რო ლო გი ის მი ხედ ვით 
იყო ფა ოთხ გვა რად – α, β, g, და δ კო რო ნა ვი რუ სე ბად. βკო რო ნა ვი
რუ სე ბი, თა ვის მხრივ, იყო ფა ოთხ ვი რუ სულ ხა ზად (AD). ამოც ნო ბი
ლია, და ახ ლო ე ბით, 30 კო რო ნა ვი რუ სი, რო მე ლიც აინ ფი ცი რებს ადა
მი ა ნებს, ძუ ძუმ წოვ რებს, ფრინ ვე ლებს და სხვა ცხო ვე ლებს. ადა მი ა ნის 
კო რო ნა ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცია გა მოწ ვე უ ლია α და βCoVით. კო რო
ნა ვი რუ სე ბი წარ მო ად გე ნენ ადა მი ა ნის ჩვე უ ლებ რივ პა თო გე ნებს და 
ჩი ნე თის მო სახ ლე ო ბას (30%დან 60%მდე) გა აჩ ნია ამ ვი რუ სის სა
წი ნა აღ მდე გო ან ტის ხე უ ლე ბი. ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ე ბი, ზო გა დად, ასო
ცი რე ბუ ლია ზე და სა სუნ თქი გზე ბის ინ ფექ ცი ებ თან, რო მელ თა ნიშ ნე ბი 
და სიმ პტო მე ბი მო ი ცავს: ცხე ლე ბას, თა ვის ტკი ვილს და ხვე ლას, ზო
გი ერთ პა ცი ენტს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს ქვე მო სა სუნ თქი გზე ბის ინ ფექ
ცი ე ბი.

კო რო ნა ვი რუ სებს აქვთ მომ რგვა ლო, ოვა ლუ რი ფორ მა, პო ლი მორ
ფიზ მის სხვა დას ხვა ხა რის ხი. ვი რი ონს აქვს სუ პერ კაფ სი დი, რო მელ
ზეც მო თავ სე ბუ ლია გა მო ნა ზარ დე ბი. ეს გა მო ნა ზარ დე ბი ჰგავს გვირ
გვინს, რის გა მოც ამ ოჯახს ეწო და კო რო ნა ვი რუ სე ბი. ვი რი ო ნის შუ ა ში 
გან ლა გე ბუ ლია ნუკ ლე ო კაფ სი დი. გე ნო მი წარ მოდ გე ნი ლია ერ თჯაჭ
ვი ა ნი არაფ რაგ მენ ტი რე ბუ ლი პო ტი ზი უ რი რნმსგან. აქვს ყვე ლა ზე 
გრძე ლი გე ნო მი. ვი რი ო ნის შე მად გენ ლო ბა ში შე დის ცი ლე ბის სა მი 
ჯგუ ფი: ნუკ ლე ო კაფ სი დის ცი ლა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია რნმ
თან; მატ რიქ სუ ლი ცი ლა და სუ პერ კაფ სი დის გლი კო ზი ლი რე ბუ ლი 
ცი ლე ბი, რო მელ თა ნაც და კავ ში რე ბუ ლია ად სორ ბცი ი სა და ვი რო პექ
სი სის უნა რი.
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  • Coronavirus structure. Schematic showing major structural 
proteins of the coronavirus virion. From AMBOSS

სტრუქტურული პროტეინები ცილების ფუნქციები და 
მახასიათებლები

ნუკლეოკაპსიდის ცილა (N) ებმის რნმის გენომს რათა 
აწარმოოს ჰელიკალური 
რიბონუკლეოპროტეინი

მემბრანული ცილა (M) ტრანსმემბრანული 
სუპერკაფსიდის ცილა;

განაპირობებს ვირუსის 
სუპერკაფსიდის ფორმას.

სუპერკაფსიდის ცილა (E) M პროტეინთან შეთანხმებით 
აყალიბებს ვირუსის 
სუპერკაფსიდს;
მნიშვნელოვანია ვირუსით 
ინფიცირებისთვის.

სპაიკის ცილა (S) ებმის მასპინძლის უჯრედის 
რეცეპტორებს (ACE 2) და 
შედეგად აღწევს მასპინძლის 
ორგანიზმში;
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კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემიები

მძი მე მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი სინ დრო მი (მმრს/SARS) პირ ვე ლად გა
მოვ ლინ და 2002 წელს სამ ხრეთ ჩი ნეთ ში. და დას ტუ რე ბულ შემ თხვე
ვა თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბამ შე ად გი ნა 8,098 კა ცი, მათ შო რის, გარ
და იც ვა ლა 774 პა ცი ენ ტი (ლე ტა ლო ბა – 10%). შუა აღ მო სავ ლე თის 
რეს პი რა ცი უ ლი სინ დრო მი (MERS) პირ ვე ლად გა მოვ ლინ და 2012 
წელს სა უ დის არა ბეთ ში. და დას ტუ რე ბულ შემ თხვე ვა თა სა ერ თო რა
ო დე ნო ბამ შე ად გი ნა 2,494 კა ცი, მათ შო რის, გარ და იც ვა ლა 858 პა ცი
ენ ტი (ლე ტა ლო ბა − 34%).

COVID19 გა და ცე მის გზე ბი

ინ ფექ ცი ის პირ ვე ლა დი წყა რო, ჯერ ჯე რო ბით, უც ნო ბია (სა ვა რა უ
დოდ, რე ზერ ვუ ა რი არის ცხო ვე ლი. შე საძ ლოა, იყოს ღა მუ რა, ხო ლო 
შუ ა ლე დუ რი რე ზერ ვუ ა რი – პან გო ლი ნი). და დას ტურ და COVID19ის 
ადა მი ა ნის გან ადა მი ან ზე გა და ცე მა. COVID19 გა და ცე მა ხდე ბა წვე
თო ვა ნი და კონ ტაქ ტუ რი გზით. SARSCoV2 მგრძნო ბი ა რეა ულ ტრა
ი ის ფე რი სხი ვე ბის და მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რის მი მართ. გა რე მო ში 
ძლებს რამ დე ნი მე დღე (მაქ სი მუმ 9 დღე). 560Cზე ცოც ხლობს 30 წუ
თი. ვი რუ სი ინაქ ტი ვირ დე ბა უნი ვერ სა ლუ რი სა დე ზინ ფექ ციო (ნატ რი
უ მის ჰი პოქ ლო რი ტი, 75%ია ნი ეთა ნო ლი, ქლო რო ფორ მი, ქლო რის 
შემ ცვე ლი სხვა ნივ თი ე რე ბე ბი და სხვ.) სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით. 
სა ყო ფაც ხოვ რე ბო სა რეც ხი დე ტერ გენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ვი რუ სით და
ბინ ძუ რე ბუ ლი ზე და პი რე ბის და საგ ნე ბის გა საწ მენ დად ეფექ ტი ა ნია.

რით გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თი სა გან COVID19 და გრი პი?

ტრან სმი სი ის სის წრა ფე ერთერ თი გან მას ხვა ვე ბე ლი ნი შა ნია მო
ცე მულ ორ ვი რუ სულ და ა ვა დე ბას შო რის. გრიპს, COVID19თან 
შე და რე ბით, აქვს შე და რე ბით ხან მოკ ლე მე დი ა ნუ რი ინ კუ ბა ცი უ რი 
პე რი ო დი (დრო ინ ფი ცი რე ბი დან სიმ პტო მე ბის გა ჩე ნამ დე) და სე რი
უ ლი ინ ტერ ვა ლი (დრო ძი რი თა დი შემ თხვე ვის სიმ პტო მე ბის დაწ ყე
ბი დან შემ დე გი შემ თხვე ვის სიმ პტო მე ბის დაწ ყე ბამ დე). მიჩ ნე უ ლია, 
რომ COVID19ის სე რი უ ლი ინ ტერ ვა ლი 56 დღეს შე ად გენს, ხო ლო 
გრი პის შემ თხვე ვა ში – 3 დღეს. ეს ნიშ ნავს, რომ გრი პი COVID19ზე 
სწრა ფად ვრცელ დე ბა.
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და მა ტე ბით, ტრან სმი სია ავა დო ბის პირ ველ 35 დღეს ან პო ტენ ცი უ რი 
პრესიმ პტო მუ რი ტრან სმი სია (ვი რუ სის ტრან სმი სია სიმ პტო მე ბის გა
ჩე ნამ დე) წარ მო ად გენს ძი რი თად მა მოძ რა ვე ბელ ფაქ ტორს გრი პის 
გავ რცე ლე ბი სათ ვის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ COVID19 შე საძ ლე ბე
ლია სიმ პტო მე ბის გა მოვ ლე ნამ დე 2448 სა ა თით ად რეც გავ რცელ
დეს და ა ვა დე ბუ ლი დან ჯან მრთელ ადა მი ან ზე, ამ ჟა მად, აღ ნიშ ნუ ლი 
თვი სე ბა არ არის მიჩ ნე უ ლი რო გორც და ა ვა დე ბის გავ რცე ლე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი.

რეპ რო დუქ ცი ის ციფ რი / კონ ტა გი ო ზუ რო ბის ინ დექ სი (ერ თი შემ თხვე
ვი დან რამ დე ნი მე ო რა დი შემ თხვე ვის გა მოწ ვე ვა არის შე საძ ლე ბე ლი) 
COVID19ის შემ თხვე ვა ში 2დან 2.5მდე მერ ყე ობს, რაც გრიპ თან შე
და რე ბით მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია. თუმ ცა, ორი ვე და ა ვა დე ბის შემ თხვე
ვა ში შე ფა სე ბა კონ ტექ სტის და დრო ის ფაქ ტო რის შე სა ბა მი სად უნ და 
მოხ დეს, რაც არ თუ ლებს პირ და პი რი შე და რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

ბავ შვე ბი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ გრი პის სა ზო გა დო ე ბა ში 
გა სავ რცე ლებ ლად. COVID19ის შემ თხვე ვა ში, ამ ჟა მინ დელ ცნო
ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ბავ შვებ ზე, ზრდას რუ ლებ თან შე და რე ბით, და ა
ვა დე ბა ნაკ ლებ ზე გავ ლე ნას ახ დენს და კლი ნი კუ რი და ზი ა ნე ბა დო ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი და ბა ლია 019 ასა კობ რივ ჯგუფ ში. ასე ვე, ჩი ნეთ ში ჩა
ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, ოჯახ ში და ა ვა დე ბის 
გავ რცე ლე ბა ხდე ბა მოზ რდი ლე ბი დან ბავ შვებ ზე და არა პი რი ქით.

მა შინ, რო დე საც ორი ვი რუ სუ ლი და ა ვა დე ბის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი სიმ
პტო მე ბი ერ თმა ნე თის მსგავ სია, მძი მე ავა დო ბის შემ თხვე ვა ში გარ კვე
უ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი მა ინც არ სე ბობს. COVID19ის შემ თხვე ვა ში, 
შემ თხვე ვე ბის 80% მსუ ბუ ქი ან ასიმ პტო მუ რია, 15% მძი მედ მიმ დი ნა
რე ობს და ოქ სი გე ნო თე რა პი ას სა ჭი რო ებს, ხო ლო 5% კრი ტი კუ ლად 
მძი მეა და ფილ ტვე ბის ხე ლოვ ნუ რი ვენ ტი ლა ცია არის აუ ცი ლე ბე ლი. 
ეს ნა წი ლი, მძი მე და კრი ტი კუ ლი შემ თხვე ვე ბის, სა ვა რა უ დოდ, უფ რო 
მა ღა ლი იქ ნე ბა, ვიდ რე ეს შე იმ ჩნე ვა გრი პის შემ თხვე ვა ში.

გრი პით მძი მე ავა დო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი რის კი არის ბავ შვებ ში, 
ორ სუ ლებ ში, ხან დაზ მუ ლებ ში, თან მხლე ბი და ა ვა დე ბი სა და სუს ტი 
იმუ ნი ტე ტის მქო ნე პი რებ ში. COVID19ის შემ თხვე ვა ში, ხან დაზ მუ ლი 
ასა კი და თან მხლე ბი და ა ვა დე ბა ზრდის მძი მე ავა დო ბის გან ვი თა რე
ბის რისკს.
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COVID19ის ლე ტა ლო ბა გრი პის ლე ტა ლო ბა ზე მა ღა ლია, გან სა კუთ
რე ბით სე ზო ნურ გრიპ თან შე და რე ბით. COVID19ის ჭეშ მა რი ტი სიკ
ვდი ლი ა ნო ბის დად გე ნას გარ კვე უ ლი პე რი ო დი დას ჭირ დე ბა. ამ ჟა მად 
არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სიკ ვდი ლო ბის უხე ში მაჩ ვე ნე
ბე ლი (ლე ტა ლუ რად დას რუ ლე ბუ ლი ან გა რიშ გე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი 
გა ყო ფი ლი სულ ან გა რიშ გე ბულ შემ თხვე ვებ ზე) 34%ის ფარ გლებ
ში მერ ყე ობს, თუმ ცა ლე ტა ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი (ლე ტა ლუ რად დას
რუ ლე ბუ ლი ან გა რიშ გე ბუ ლი შემ თხვე ვე ის რა ო დე ნო ბა გა ყო ფი ლი 
ინ ფი ცი რე ბულ თა რა ო დე ნო ბა ზე) სა ვა რა უ დოდ უფ რო და ბა ლი აღ
მოჩ ნდე ბა. სე ზო ნუ რი გრი პის სიკ ვდი ლო ბა ჩვე უ ლებ რივ 0.1%მდეა. 
ლე ტა ლო ბა მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია ჯან მრთე ლო ბის სერ ვი სე
ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა სა და მის ხა რის ხზე.

პა თო გე ნე ზი

SARSCOV2 მას პინ ძელ უჯ რედ ში აღ წევს ACE2ს, ტრან სმემ ბრა ნის 
ცი ლის სა შუ ა ლე ბით, რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლია ალ ვე ო ლებ ში ტი პი 
2 პნევ მო ცი ტებ ზე და ინ ტეს ტი ნურ ეპი თე ლურ უჯ რე დებ ში. (მაგ. კარ
დი ო მი ო ცი ტი, ღვიძ ლი, კუჭნაწ ლა ვის ტრაქ ტი, საკ ვერ ცხე, პან კრე ა
სი და ა.შ.) ACE2 მო ნა წი ლე ობს რე ნინან გი ო ტენ ზინალ დოს ტე რო ნის 
(RAAS) სის ტე მა ში და ჰი პერ ტენ ზი ის პა თო გე ნეზ ში. ACE2 ენ ზი მი გან
სხვავ დე ბა ACEსგან, რო მე ლიც ფილ ტვებ ში ან გი ო ტენ ზინ Iს გარ
დაქ მნის ან გი ო ტენ ზინ IIად, რო გორც RAASის ნა წი ლი. მა შინ რო
დე საც ACE ახორ ცი ე ლებს ან გი ო ტენ ზინ IIს გე ნე რი რე ბას, რო მე ლიც 
მძლავ რი ვა ზო კონ სტრიქ ტო რია და ზრდის სის ტე მურ ვას კუ ლა რულ 
რე ზის ტენ ტო ბას და გა ნა პი რო ბებს ალ დოს ტე რო ნის სინ თეზს, ACE2 
მოქ მე დებს სა წი ნა აღ მდე გო მე ქა ნიზ მით და გარ დაქ მნის აქ ტი ურ ან
გი ო ტენ ზინ IIს ან გი ო ტენ ზინ I7ად. ეს ახორ ცი ე ლებს RAASის ნე გა
ტი ურ რე გუ ლა ცი ას, რად გან ACE2 აქ ვე ი თებს ან გი ო ტენ ზინ IIის კონ
ცენ ტრა ცი ას და წარ მოქ მნის პირ ვე ლად ვა ზო დი ლა ტო რულ აგენტს 
(ან გი ო ტენ ზინ 17). ACE2 ინ ტერ ფე რო ნით ინ დუ ცი რე ბუ ლი გე ნია და 
ტი პი 2 პნევ მო ცი ტე ბის გარ და ექ სპრე სი რე ბუ ლია ინ ტეს ტი ნურ ეპი თე
ლი ურ ურე დებ ზე, ცხვი რის სეკ რე ტო რულ უჯ რე დებ ზე და ოლ ფაქ ტო
რულ (ყნოს ვის) ეპი თე ლი უმ ზე, ასე ვე ღე რო ვან უჯ რე დებ ზე. SARS
COV2 აინ ფი ცი რებს ძი რი თა დად ტი პი 2 პნევ მო ცი ტებს ფილ ტვში, 
მაგ რამ ასე ვე ნა პოვ ნია ინ ტეს ტი ნურ ეპი თე ლი ურ უჯ რე დებ ში. SARS
COV2ის S პრო ტე ი ნის ACE2თან მი მაგ რე ბა გა ნა პი რო ბებს ვი რუ სის 
S პრო ტე ი ნის კონ ფორ მა ცი ულ ცვლი ლე ბას, რის შე დე გა დაც ხდე ბა 
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მას პინ ძე ლი უჯ რე დის პრო ტე ა ზის მი ერ მი სი პრო ტე ო ლი ზუ რი მო ნე
ლე ბა. TMPRSS2 სე რი ნუ ლი პრო ტე ა ზაა მას პინ ძე ლი უჯ რე დის მემ
ბრა ნა ზე, რო მე ლიც ააქ ტი უ რებს ვი რუ სის S პრო ტე ინს მი სი გახ ლე ჩის 
შე დე გად, რაც, თა ვის მხრივ, გა ნა პი რო ბებს ვი რუ სის და მას პინ ძე ლი 
უჯ რე დის მემ ბრა ნე ბის შერ წყმას. კო დი რე ბუ ლი TMPRSS2 პრო ტე ი ნი 
შე ი ცავს II ტი პის ტრან სმემ ბრა ნულ დო მენს, A კლა სის რე ცეპ ტო რის 
დო მენს, სკა ვენ ჯე რუ ლი რე ცეპ ტო რის ცის ტე ი ნით მდი დარ დო მენს და 
სე რი ნის პრო ტე ა ზის დო მენს. ორი ვე SARSCOV2 და SARSCOV 
იყე ნე ბენ ACE2 რე ცეპ ტორს უჯ რედ ში შეს ვლის თვის და აქ ტი ურ დე ბი
ან TMPRSS2თი, და TMPRSS2 გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც თე რა პი უ ლი 
სა მიზ ნე. TMPRSS2ის ინ ჰი ბი ტო რის, კა მოს ტატმე სი ლა ტის ექ სპე რი
მენ ტუ ლი გა მო ყე ნე ბა უჯ რე დის კულ ტუ რა ში ამ ცი რებს კო რო ნა ვი რუ
სის ზე და პი რუ ლი პრო ტე ი ნე ბის მქო ნე ვი რუ სუ ლი ნა წი ლა კე ბის ინ ფექ
ცი უ რო ბას. SARSCOV2ის უჯ რედ ში შეღ წე ვა შე უძ ლია ორი გზით: 
ენ დო ცი ტო ზის სა შუ ა ლე ბით და არა ენ დო ცი ტო ზით უჯ რე დის ზე და პირ
ზე. ენ დო ცი ტუ რი გზა ისე თი წამ ლე ბის პო ტენ ცი უ რი სა მიზ ნეა, რო გო
რი ცაა: ქლო რო ქი ნი და ჰიდ როქ სიქ ლო რო ქი ნი. მემ ბრა ნის ვე ზი კულ
ში შეს ვლი სას ვი რი ო ნი ერ წყმის ვე ზი კულს და უშ ვებს მის რნმ გე ნომს 
ცი ტო ზოლ ში. რად გან ვი რუ სი po si ti vesen seია, მას შე უძ ლია შე ას რუ
ლოს მრნმის რო ლი და მა შინ ვე ტრან სლი რირ დეს ვი რუ სულ პრო
ტე ი ნად უჯ რე დის ენ დო გე ნუ რი მე ქა ნიზ მის სა შუ ა ლე ბით. ზო გი ასე თი 
პრო ტე ი ნი მო ნა წი ლე ო ბას იღებს რეპ ლი კა ცი ის კომ პლექ სში და აპ
რო დუ ცი რებს ახალ რნმს. ვი რუ სის რნმპო ლი მე რა ზის სა შუ ა ლე ბით 
შემ დგო მი SARSCOV2 ვი რი ო ნე ბის წარ მო საქ მნე ლად, რომ ლე ბიც 
შემ დეგ უჯ რედს ტო ვე ბენ. ცი ტო ზოლ ში po si ti vesens რნმ და ვი რუ სუ
ლი პრო ტე ი ნე ბი აყა ლი ბე ბენ ვი რი ონს, რო მე ლიც ერ წყმის უჯ რე დის 
მემ ბრა ნას, გა მო დის გა რეთ და აინ ფი ცი რებს სხვა უჯ რე დებს.
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 • 1.სპა ი კის ცი ლა ბო ჭავს ACE2 – უჯ რე დის ზე და პი რის პრო ტე ინს. 
ენ ზი მი TMPRSS2 ეხ მა რე ბა ვი რი ონს უჯ რედ ში შეღ წე ვა ში. 
2. ვი რი ო ნი გა მო ყოფს სა კუ თარ რნმს. 
3. ზო გი რნმ გარ და იქ მნე ბა პრო ტე ი ნად უჯ რე დის ენ დო გე ნუ რი 
მე ქა ნიზ მის მეშ ვე ო ბით. 
4. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ტე ი ნე ბის ნა წი ლი წარ მოქ მნის რეპ ლი კა ცი ურ 
კომ პლექ სებს ახა ლი რნმ პრო დუ ცი რე ბის მიზ ნით. პრო ტე ი ნი და 
რნმ აყა ლი ბე ბენ ვი რი ონს გოლ ჯის. 
5. აპა რატ ში (კომ პლექ სში) და გა მო ი ყო ფი ან.

COVID-19 კლინიკური სიმპტომები

ცხე ლე ბა – 90%, ხვე ლა – 75%, ქო ში ნი – 62%, მი ალ გია და სი სუს ტე 
– 44%, ლე ი კო პე ნია, სვე ლი ხვე ლა – 28%, თა ვის ტკი ვი ლი – <10%, 
თირ კმლის ფუნ ქცი ის დაქ ვე ი თე ბა, კა ტა რუ ლი მოვ ლე ნე ბი, ჰე მოპ ტი
ზი – 5%, დი ა რეა – 3%, მრდს – 15% 
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COVID-19-ის მიმდინარეობა

COVID19 შე საძ ლოა მიმ დი ნა რე ობ დეს მსუ ბუ ქად, სა შუ ა ლოდ ან მძი
მედ. მსუ ბუ ქი/სა შუ ა ლო სიმ ძი მის მიმ დი ნა რე ო ბა გვხვდე ბა შემ თხვე
ვა თა, და ახ ლო ე ბით, 80%ში; 15%ში და ა ვა დე ბა მიმ დი ნა რე ობს მძი
მედ, ხო ლო 5%ში – ძა ლი ან მძი მედ (კრი ტი კუ ლად). 

და ა ვა დე ბის დამ ძი მე ბა აღი ნიშ ნე ბა მსუ ბუ ქი/სა შუ ა ლო სიმ ძი მის ფორ
მის მქო ნე პა ცი ენ ტთა 1015%ში, ხო ლო მძი მე შემ თხვე ვე ბის და
ახ ლო ე ბით 1520%ში ად გი ლი აქვს ძა ლი ან მძი მე (კრი ტი კუ ლი) 
ფორ მის გან ვი თა რე ბას. ინ კუ ბა ცი უ რი პე რი ო დის სა ვა რა უ დო ხან
გრძლი ვო ბა შე ად გენს 114 დღეს, უმე ტე სად – 47 დღეს. სრუ ლი ად 
ასიმ პტო მუ რი ინ ფექ ცია ძალ ზედ იშ ვი ა თია (მო ლე კუ ლუ რი ტეს ტი რე
ბით და დე ბი თი შემ თხვე ვე ბის 1%ზე ნაკ ლე ბი).

მსუ ბუ ქად მიმ დი ნა რე და ა ვა დე ბი სას, პა ცი ენ ტებს არ უვი თარ დე ბათ 
პნევ მო ნია. აღე ნიშ ნე ბათ მხო ლოდ და ბა ლი ცხე ლე ბა (<37,8◦C) და 
სა შუ ა ლოდ გა მო ხა ტუ ლი სი სუს ტე, ყე ლის ტკი ვი ლი, ხვე ლა. მსუ ბუ ქად 
მიმ დი ნა რე და ა ვა დე ბის დროს სიმ პტო მე ბის გა ჩე ნი დან, სა შუ ა ლოდ, 
20 დღე ში, პა ცი ენ ტი გა მო ჯან მრთელ დე ბა.

მძი მე მიმ დი ნა რე ო ბი სას და ა ვა დე ბა პროგ რე სი რებს სწრა ფად. შე საძ
ლოა გან ვი თარ დეს: მრდს, სეფ სი სი, სეპ ტი უ რი შო კი, მე ტა ბო ლუ რი 
აცი დო ზი (რო მე ლიც რთუ ლად კო რე გირ დე ბა), მულ ტიორ გა ნო თა 
უკ მა რი სო ბა და სხვ. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მძი მე და ძა ლი ან მძი მე (კრი
ტი კუ ლი) მიმ დი ნა რე ო ბის მქო ნე პა ცი ენ ტებს შე საძ ლოა აღე ნიშ ნე ბო
დეთ ზო მი ე რი ან და ბა ლი ცხე ლე ბა (<37,8◦C) ან ძალ ზე უმ ნიშ ვნე ლოდ 
გა მო ხა ტუ ლი ცხე ლე ბაც კი.მძი მედ მიმ დი ნა რე შემ თხვე ვე ბი გა მო ჯან
მრთელ დე ბი ან, სიმ პტო მე ბის გა ჩე ნი დან, 36 კვი რის ფარ გლებ ში. 
ლე ტა ლუ რი გა მო სავ ლის შემ თხვე ვა ში სიკ ვდი ლი დგე ბა სიმ პტო მე ბის 
დაწ ყე ბი დან 28 კვი რა ში.

COVID19 პა ცი ენ ტთა უმ რავ ლე სო ბას კარ გი პროგ ნო ზი აქვს. ხან დაზ
მულ და ქრო ნი კუ ლი თან მხლე ბი და ა ვა დე ბე ბის მქო ნე, ქი მი ო თე რა
პი ა ზე მყოფ, ბო ლო 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ოპე რა ცი უ ლი/ინ ვა ზი უ რი 
ჩა რე ვის მქო ნე პა ცი ენ ტებს კი, შე საძ ლოა ჰქონ დეთ არა სა ხარ ბი ე ლო 
გა მო სავ ლე ბი.
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2020

I ეტაპი – მსუბუქი მიმდინარეობა (ადრეული ინფექცია)

ეს ხდე ბა ინ ფი ცი რე ბის, ინ კუ ბა ცი ი სა და ა ა ვა დე ბის გან ვი თა რე ბის ად
რე ულ სტა დი ა ზე.; სიმ პტო მე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, არას პე ცი ფი კუ რია (მაგ. 
სი სუს ტე, ხვე ლა, ცხე ლე ბა და ა.შ.); დი აგ ნო ზის და სად გე ნად გა მო ი
ყე ნე ბა პჯრ, შრა ტი ტეს ტი რე ბა SARSCOV2ის IgG და IgMM, გულ
მკერ დის სკა ნი რე ბა, სის ხლის სა ერ თო ანა ლი ზი (მაგ. ლე ი კო პე ნია, 
ლიმ ფო პე ნია) და ღვიძ ლის ფუნ ქცი უ რი სინ ჯე ბი; მკურ ნა ლო ბა უნ და 
ეფუძ ნე ბო დეს სიმ პტო მე ბის შემ სუ ბუ ქე ბას; ან ტი ვი რუ სუ ლი თე რა პი ის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის შემ თხვე ვა ში, პა ცი ენ ტთა ეს ჯგუ ფი შეძ ლებს მი ი
ღოს სარ გე ბე ლი, რაც გა მო ი ხა ტე ბა სიმ პტომ თა შემ სუ ბუ ქე ბა ში, კონ ტა
გი ო ზუ რო ბის შემ ცი რე ბა სა და და ა ვა დე ბის პროგ რე სის შემ ცი რე ბა ში.
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II ეტა პი – სა შუ ა ლო სიმ ძი მის. პულ მო ნა რუ ლი გა მოვ ლი ნე ბა ჰი პოქ სი
ით (IIa) ან მის გა რე შე (IIb)

ამ ეტაპ ზე ვლინ დე ბა პნევ მო ნია.; პა ცი ენ ტებს უვი თარ დე ბათ ვი რუ
სუ ლი პნევ მო ნია ხვე ლით, ცხე ლე ბი თა და შე საძ ლო ჰი პოქ სი ით (გა
ნი საზ ღვრე ბა, რო გორც PaO2/FiO2 <300mmHgში) გულ მკერ დის 
რენ ტგე ნოგ რა მა ზე/ან კტზე ჩანს ბი ლა ტე რა ლუ რი ინ ფილ ტრა ტე ბი ან 
“და ბუ რუ ლი მი ნის” სუ რა თი; სის ხლის სა ერ თო ანა ლიზ ში შე იძ ლე ბა 
გა მოჩ ნდეს ლიმ ფო პე ნია და ჰი პერ ტრან სა მი ნე მია; შემ თხვე ვა თა უმ
რავ ლე სო ბა ში პრო კალ ცი ტო ნი ნის დო ნე და ბა ლია ან ნორ მის ფარ
გლებ შია; სა ჭი როა ასე თი პა ცი ენ ტე ბის ჰოს პი ტა ლი ზა ცია, შემ დგო მი 
დაკ ვირ ვე ბი სა და მარ თვის მიზ ნით; მკურ ნა ლო ბა სიმ პტო მუ რია; ჰი
პოქ სი ის არარ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში კორ ტი კოს ტე რო ი დე ბი არ უნ და 
გა მო ვი ყე ნოთ; ჰი პოქ სი ის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ვი ყე ნებთ მე ქა ნი
კურ ვენ ტი ლა ცი ას, ან თე ბის სა წი ნა აღ მდე გო თე რა პი ის გა მო ყე ნე ბა შე
საძ ლოა იყოს სა სარ გებ ლო, მაგ რამ უნ და მო ვე კი დოთ სიფ რთხი ლით.

III ეტა პი – მძი მე მიმ დი ნა რე ო ბა (სის ტე მუ რი ან თე ბი თი პრო ცე სი)

გვხდე ბა კო ვიდ19 პა ცი ენ ტე ბის მცი რე პრო ცენ ტში; ამ დროს ად გი ლი 
აქვს ექ სტრა პულ მო ნურ სის ტე მურ ან თე ბით პრო ცესს (მაგ. ცი ტო კი
ნურ შტორმს); ამ დროს შე საძ ლე ბე ლია IL2, IL6, IL7, გრა ნუ ლო
ცი ტუ რი კო ლო ნი ის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რის, მაკ რო ფაგ ან თე
ბი თი პრო ტე ი ნის 1ალ ფას, TNFალ ფას, C რე აქ ტი უ ლი პრო ტე ი ნის, 
ფე რი ტი ნია და დდი მე რის დო ნის მო მა ტე ბა; ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია 
ტრო პო ნი ნი სა და BNP მო მა ტე ბა; ამ სტა დი ა ზე, მკურ ნა ლო ბა ემ ყა რე
ბა იმუ ნო მო დუ ლა ტო რულ აგენ ტებს სის ტე მუ რი ან თე ბი თი პრო ცე სის 
შე სამ ცი რებ ლად. კორ ტი კოს ტე რო ი დე ბის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა გა
მარ თლე ბუ ლი იყოს ცი ტო კი ნე ბის ინ ჰი ბი ტო რებ თან, რო გო რე ბი ცაა: 
ტო ცი ლი ზუ მა ბი (IL6 ინ ჰი ბი ტო რი) და ანა კინ რა (IL1 რე ცეპ ტო რის 
ან ტა გო ნის ტი) ერ თად; ინ ტრა ვე ნურ იმუ ნოგ ლო ბუ ლინ საც შე უძ ლია 
და დე ბი თი რო ლის შეს რუ ლე ბა;
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დი აგ ნოს ტი კა

Co vid19ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის საქ მე ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს 
თა მა შობს სწო რი და დრო უ ლი დი აგ ნოს ტი კა. და ა ვა დე ბის დი აგ ნოს
ტი რე ბა ხდე ბა, რო გორც ძვე ლი, ე.წ. სა ბა ზი სო კვლე ვის მე თო დე ბის 
სა შუ ა ლე ბით (ანამ ნე ზის შეს წავ ლა, ინ სპექ ცია, პალ პა ცია, პერ კუ სია 
და აუს კულ ტა ცია), ასე ვე, თა ნა მედ რო ვე ლა ბო რა ტო რი ულრა დი ო
ლო გი უ რი მე თო დებ ზე და ფუძ ნე ბით

ლა ბო რა ტო რი უ ლი და რა დი ო ლო გი უ რი სა დი აგ ნოს ტი კო 
სა შუ ა ლე ბე ბი

დღეს დღე ო ბით, ლა ბო რა ტო რი ულ სა დი აგ ნოს ტი კო თვალ საზ რი სით 
SARSCov2ი ვი რუ სის აღ მო ჩე ნის ყვე ლა ზე უტ ყუ არ სა შუ ა ლე ბად, 
მიჩ ნე უ ლია PCRმე თო დი (პო ლი მე რა ზუ ლი ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცია, Pol
yme ra seCha inRe ac ti on), ანუ ე.წ. „ოქ როს სტან დარ ტი“, რო მე ლიც 
მარ თე ბუ ლი ტექ ნი კით მო პო ვე ბულ მა სა ლა ში და, რაც მთა ვა რია, ვი
რუ სით და ინ ფი ცი რე ბის ჯერ კი დევ ად რე ულ, ესე იგი, მწვა ვე ფა ზა ში, 
თით ქმის, 100% ალ ბა თო ბით აღ მო ა ჩენს ამ ზე მოთ ხსე ნე ბულ ვი რუსს.

გა მო საკ ვლე ვი მა სა ლა, მო პო ვე ბუ ლი უნ და იყოს სა სუნ თქი სის ტე მის 
სიღ რმი დან, ესე იგი, ცხვირხა ხის დის ტა ლუ რი ნა წი ლე ბი დან, რად გან 
არა ერ თი შემ თხვე ვაა აღ წე რი ლი, რო დე საც ზე და პი რუ ლი შრე ე ბი დან 
აღე ბუ ლი ნი მუ შის შემ თხვე ვა ში ვერ დად გინ და კო რო ნა ვი რუ სის არ
სე ბო ბა, ხო ლო გან მე ო რე ბი თი ტეს ტის დროს, ანუ ღრმა შრე ე ბი დან 
ნაც ხის შეს წავ ლი სას და დას ტურ და ვი რუ სის არ სე ბო ბა. აღ სა ნიშ ნა
ვია, რომ გან მე ო რე ბი თი ტეს ტი რე ბა რე კო მენ დი რე ბუ ლია ყვე ლა იმ 
პა ცი ენ ტში, რო მელ თაც კლი ნი კუ რად აშ კა რად გა მოვ ლე ნი ლი აქვთ 
COVID19 და ა ვა დე ბა (სუნ თქვის მწვა ვე უკ მა რი სო ბა, პნევ მო ნია, სეფ
სი სი, ან იმ ყო ფე ბი ან ხე ლოვ ნურ მარ თვით სუნ თქვა ზე) და ცხვირხა ხი
დან პირ ვე ლა დი PCRანა ლი ზი ვერ აღ მო ა ჩენს ვი რუსს.

არ სე ბობს დი აგ ნოს ტი კის მე ო რე მე თო დი, ე.წ. იმუ ნოგ ლო ბუ ლი ნე ბის, 
ანუ ან ტის ხე უ ლე ბის ტეს ტი რე ბის მე თო დი, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, 
შე იძ ლე ბა იყოს ან სწრაფ მე თოდ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, რო დე საც კა პი
ლა რულ სის ხლის წვეთ ში ხდე ბა ან ტის ხე უ ლე ბის აღ მო ჩე ნა. ასე ვე გა
მო ი ყე ნე ბა ე.წ. კლა სი კუ რი ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვის მე თო დი, ესე 
იგი, ELISAს მე თო დით, რო მე ლიც SARSCov2ის სპე ცი ფი კუ რი ან
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ტის ხე უ ლე ბის აღ მო ჩენს. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ე.წ. ან ტის ხე უ ლე ბის 
სწრა ფი ტეს ტე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან SARSCov2 ვი რუ სის ან ტის ხე უ ლე ბის 
მი მართ, რო გორც და ბა ლი მგრძნო ბე ლო ბით, ასე ვე და ბა ლი სპე ცი
ფი კუ რო ბით, რაც, ხშირ შემ თხვე ვა ში, იწ ვევს „ცრუ და დე ბით“ ან „ცრუ 
უარ ყო ფი თი“ პა სუ ხის და ფიქ სი რე ბას. მსოფ ლი ოს არ ცერ თი გან ვი თა
რე ბულ მა და, მით უმე ტეს, Co vid19 ეპი დე მი ო ლო გი უ რად დატ ვირ
თულ მა ქვე ყა ნამ, არ მი იჩ ნია და იგ ნოს ტი კის ეს მე თო დი, რო გორც 
მო სახ ლე ო ბის ფარ თო მა სე ბის კვლე ვის სან დო მი ან სა შუ ა ლე ბად.

რა დი ო ლო გი უ რი მე თო დით Co vid19 დი აგ ნოს ტი კა

Co vid19 დი აგ ნოს ტი კა ში, ასე ვე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს თა მა შობს 
რა დი ო ლო გი უ რი კვლე ვის მე თო დე ბი. რენ ტგე ნო ლო გი უ რი კვლე ვის 
დროს 5060% პა ცი ენ ტებ ში აღი ნიშ ნე ბა Co vidპნევ მო ნი ის თვის და
მა ხა სი ა თე ბე ლი ცვლი ლე ბე ბი, ხო ლო კომ პუ ტე რუ ლი ტო მოგ რა ფი ის 
კვლე ვი სას ამის ალ ბა თო ბა 85%ს აღ წევს. კომ პი ტე რუ ლი ტო მოგ რა
ფის კვლე ვის დროს აღ სა ნიშ ნა ვია Co vidპნევ მო ნი ის თვის და მა ხა სი
ა თე ბე ლი სპე ცი ფი უ რი ცვლი ლე ბე ბი რო გო რი ცაა: ფილ ტვის ინ ფილ
ტრა ტე ბის, ე.წ. „და ბუ რუ ლი მი ნის “ფე ნო მე ნის სა ხით გა მოვ ლი ნე ბა, 
კონ სო ლი და ცია და მო კირ წყლუ ლი ქვა ფე ნი ლის სუ რა თი. ხშირ შემ
თხვე ვა ში, ბი ლა ტე რა ლუ რი და პე რი ფე რუ ლად ლო კა ლი ზი რე ბუ ლი 
ან თე ბი თი კე რე ბი, ძალ ზედ იშ ვი ა თად უნი ლა ტე რა ლუ რი ინ ფილ
ტრატე ბი.

მას პინ ძლის პა სუ ხი SARSCoV2ზე

SARSCoV2ით ინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის სიმ პტო მე ბი შე იძ ლე
ბა მერ ყე ობ დეს მი ნი მა ლუ რი დან გა მოვ ლი ნე ბი დან სუნ თქვის მძი მე 
უკ მა რი სო ბამ დე და პო ლი ორ გა ნულ უკ მა რი სო ბამ დე დი ა პა ზონ ში. 
კომ პი უ ტე რუ ლი ტო მოგ რა ფი ით სკა ნი რე ბი სას ასიმ პტო მა ტურ პა ცი ენ
ტებ შიც კი ჩანს ფილ ტვის ქსო ვი ლის „და ბუ რუ ლი მი ნის“ მსგავ სი სუ რა
თი. რად გა ნაც ACE2 მკვეთ რა დაა ექ სპრე სი რე ბუ ლი ფილ ტვის ეპი თე
ლუ რი უჯ რე დე ბის აპი კა ლურ მხა რეს ალ ვე ო ლურ სივ რცე ში, ვი რუსს 
შე უძ ლია შე იჭ რას და გა ა ნად გუ როს ისი ნი. ეს შე ე სა ბა მე ბა იმ ფაქტს, 
რომ ფილ ტვის ად რე უ ლი და ზი ა ნე ბა ხში რად შე იმ ჩნე ვა დის ტა ლურ 
სა ჰა ე რო გზებ ში. ეპი თე ლუ რი უჯ რე დე ბი, ალ ვე ო ლუ რი მიკ რო ფა გე ბი 
და დენ დრი ტუ ლი უჯ რე დე ბი (DCs) თან და ყო ლი ლი იმუ ნი ტე ტის სა მი 
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მთა ვა რი კომ პო ნენ ტია სა ჰა ე რო გზებ ში. დენ დრი ტუ ლი უჯ რე დე ბი ბი
ნად რო ბენ ეპი თე ლი უ მის ქვეშ, მაკ რო ფა გე ბი გან ლა გე ბუ ლია ეპი თე
ლი უ მის აპი კურ მხა რეს. დენ დრი ტუ ლი უჯ რე დე ბი და მაკ რო ფა გე ბი 
ას რუ ლე ბენ თან და ყო ლი ლი იმუ ნი ტე ტის უჯ რე დე ბის როლს ვი რუ სე
ბის წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად სა ნამ შე ძე ნი ლი იმუ ნი ტე ტი გან ვი
თარ დე ბა. T უჯ რე დე ბის პა სუ ხე ბი ინი ცი რე ბუ ლია ან ტი გე ნუ რი პრე ზენ
ტა ცი ით და დენ დრი ტუ ლი უჯ რე დე ბის და მიკ რო ფა გე ბის სა შუ ა ლე ბით. 
რო გორ იჭ რე ბა SARSCoV2 APCsში? დენ დრი ტულ უჯ რე დებს და 
მაკ რო ფა გებს შე უძ ლი ათ ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბუ ლი აპოპ ტო ზუ რი უჯ
რე დე ბის ფა გო ცი ტო ზი. მაგ. ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბუ ლი აპოპ ტო ზუ რი 
ეპი თე ლუ რი უჯ რე დე ბის ფა გო ცი ტო ზი შე იძ ლე ბა მოხ დეს დენ დრი ტუ
ლი უჯ რე დე ბით და მაკ რო ფა გე ბით, რა საც მივ ყა ვართ T უჯ რე დებ ზე 
ან ტი გე ნის პრე ზენ ტა ცი ამ დე. თუ დენ დრი ტუ ლი უჯ რე დე ბი და მაკ რო
ფა გე ბი შე იძ ლე ბა თა ვი დან ვე ინ ფი ცირ დე ბი ან ვი რუ სით? იმუ ნო ლო
გი უ რი გე ნო მის მო ნა ცემ თა ბა ზა ზე დაყ რდნო ბით ACE2ს ექ სპრე სია 
(ელენ თის) დენ დრი ტულ უჯ რე დებ ზე და ალ ვე ო ლურ მიკ რო ფა გებ ზე 
გა მო ხა ტუ ლია, მაგ რამ შეზ ღუ დუ ლად. იმის დად გე ნა, იყე ნებს თუ არა 
SARSCoV2 სხვა პრო ტე ინს APCsთან(ან ტი გენ მაპ რე ზენ ტი რე ბელ 
უჯ რე დებ თან) შე სა კავ ში რებ ლად, პა სუხს გას ცემს ამ შე კით ხვას. იმუ
ნო ლო გი უ რი კვლე ვე ბი ძი რი თა და დად ჩა ტა რე ბუ ლი იყო COVID19
ით ინ ფი ცი რე ბულ მძი მე ავად მყო ფებ ში. მძი მე ფორ მის და ა ვა დე ბის 
მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში აღი ნიშ ნე ბო და ლიმ ფო პე ნია, გან სა კუთ რე ბით პე
რი ფე რი უ ლი სის ხლის T უჯ რე დებ ში. მძი მე პა ცი ენ ტე ბის პლაზ მა ში იყო 
პრო ინ ფლა მა ტო რუ ლი ცი ტო კი ნე ბის გაზ რდი ლი კონ ცენ ტრა ცია, მათ 
შო რის, ინ ტერ ლე ი კინ6ის, IL10ის, გრა ნუ ლო ციტკო ლო ნი ის მას ტი
მუ ლი რე ბე ლი ფა ტო რის (GCSF), მო ნო ცი ტუ რი ქე მო ატ რაქ ტან ტუ ლი 
პრო ტე ინ 1ის (MCP1), მაკ რო ფა გის ინ ფლა მა ტო რუ ლი პრო ტე ი ნის 
(MIP)1 a და სიმ სივ ნის ნეკ რო ზუ ლი ფაქ ტო რის (TNF) a. რაც უფ რო 
მძი მე იყო პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბა, მით უფ რო, მა ღა ლი იყო IL6ს 
დო ნე. CD4+ და CD8+ გა აქ ტი ვე ბუ ლი იყო ამ პა ცი ენ ტებ ში რა ზეც მი უ
თი თებ და CD69ს, CD38ს და CD44ს უფ რო ჭარ ბი ექ სპრე სია. ასე ვე 
Tm3+PD1+ სუბ სე ტე ბის მა ღა ლი პრო ცენ ტი CD4+ და CD8+ უჯ რე
დებ ში მი უ თი თებ და T უჯ რე დე ბის გა მო ფიტ ვა ზე. NK ჯგუ ფის NKG2A, 
გა მო ფიტ ვის კი დევ ერ თი მარ კე რიც მო ა ტე ბუ ლი იყო CD8+ T უჯ რე
დებ ში. T უჯ რე დე ბის გა მო ფიტ ვამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს და ა ვა დე ბის 
პროგ რე სი რე ბა. კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო დაკ ვირ ვე ბა იყო ის, რომ 
მძი მე პა ცი ენ ტებ ში აღი ნიშ ნე ბო და აბე რა ცი უ ლი პა თო გე ნუ რი CD4+ T 
უჯ რე დე ბი კოექ სპრე სი ულ ინ ტერ ფე რონ თან (IFN)y და გრა ნუ ლო
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ციტმაკ რო ფა გის კო ლო ნი ის მას ტი მუ ლი რე ბელ ფაქ ტორ თან (GM
CSF)თან ერ თად. პე დი ატ რი ულ პო პუ ლა ცი ა ში იმუ ნო ლო გი უ რი პა
სუ ხე ბი გა მოკ ვლე ულ უნ და იქ ნას. SARSCoV2 კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 
ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბუ ლი ფილ ტვის ეპი თე ლუ რი უჯ რე დე ბი IL6ს 
გარ და IL8საც აპ რო დუ ცი რე ბენ. IL8 სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ქე მო
ატ რაქ ტან ტია ნე იტ რო ფი ლე ბის და T უჯ რე დე ბის თვის. მძი მე ფორ მის 
პა ცი ენ ტებ ში აღი ნიშ ნე ბო და ფილ ტვებ ში დი დი რა ო დე ნო ბის ან თე ბი
თი უჯ რე დე ბით ინ ფილ ტრა ცია. ეს უჯ რე დე ბი, სა ვა რა უ დოდ, შედ გე
ბო და თან და ყო ლი ლი და შე ძე ნი ლი იმუ ნუ რი უჯ რე დე ბის ერ თობ ლი
ო ბის გან. თან და ყო ლი ლი იმუ ნუ რი უჯ რე დე ბის უმ რავ ლე სო ბა უნ და 
ყო ფი ლი ყო ნე იტ რო ფი ლე ბი. სა ინ ტე რე სოა, რომ ACE2 მნიშ ვნე ლოვ
ნად იყო ექ სპრე სი რე ბუ ლი თან და ყო ლილ ლიმ ფო ი დურ უჯ რე დებ ში 
(ILC)2 და (ILC)3. NK უჯ რე დე ბი ILC1ის ნა წი ლია, რო მე ლიც შე ად
გენს ფილ ტვში ILCს დიდ ნა წილს. ILC2 და ILC3 მუ შა ო ბენ მუ კო ზუ რი 
ჰო მე ოს ტა ზის თვის. ამ დრო ი სათ ვის ძა ლი ან ცო ტაა ცნო ბი ლი ILC2 და 
ILC3ს შე სა ხებ კო რო ნა ვი რუ სით ინ ფექ ცი ის დროს. რეს პი რა ტო რუ
ლი სიმ პტო მე ბის გარ და, თრომ ბო ზი და პულ მო ნა რუ ლი ემ ბო ლიზ მი 
აღი ნიშ ნე ბა მძი მე ფორ მე ბის დროს. ეს თან ხვედ რა შია მო მა ტე ბულ 
DDi merთან და ფიბ რი ნო გენ თან მძი მე ფორ მე ბის დროს. ენ დო თე
ლი უ მის ფუნ ქცი ა ში შე დის ვა ზო დი ლა ტა ცი ის, ფინ რი ნო ლი ზი და ან ტი
აგ რე გა ცი ის სტი მუ ლი რე ბა. რად გა ნაც ენ დო თე ლი უ მი მნიშ ვნე ლო ვან 
როლს ას რუ ლებს თრომ ბო ზის რე გუ ლა ცი ა ში, ჰი პერ კო ა გუ ლი რე ბა დი 
პრო ფი ლე ბის არ სე ბო ბა მძი მე ფორ მებ ში მი უ თი თებს მნიშ ვნე ლო ვან 
ენ დო თე ლი ა ლურ და ზი ა ნე ბა ზე. ენ დო თე ლუ რი უჯ რე დე ბი ასე ვე აექ
სპრე სი რებს ACE2ს. სა ყუ რად ღე ბოა, რომ ენ დო თე ლუ რი უჯ რე დე ბი 
ფილ ტვის უჯ რე დე ბის ერთ მე სა მედს შე ად გენს. ენ დო თე ლუ რი და ზი ა
ნე ბის შე დე გად გან ვი თა რე ბულ მა მიკ რო ვას კუ ლა რულ მა შეღ წე ვა დო
ბამ შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწ ყოს ვი რუ სის ინ ვა ზი ას.
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რეკომენდაციები პირველადი ჯანდაცვის 
ექიმებისთვის

COVID19 ის კლინიკური კლასიფიკაცია (ჯანმო)

კლა სი ფი კა ცია და ა ვა დე ბის სიმ ძი მის მი ხედ ვით

მსუ ბუ ქი და ა ვა დე ბა – გა ურ თუ ლე ბე ლი ზე მო სა სუნ თქი გზე ბის რეს
პი რა ცი უ ლი ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცია. მსუ ბუ ქი და ა ვა დე ბის დროს პა ცი
ენ ტებს შე საძ ლოა აღე ნიშ ნე ბო დეთ არას პე ცი ფი კუ რი სიმ პტო მე ბი, 
რო გო რე ბი ცაა: ცხე ლე ბა, მო თენ თი ლო ბა, ხვე ლა (ნახ ვე ლით ან მის 
გა რე შე), ანო რექ სია, სი სუს ტე, კუნ თე ბის ტკი ვი ლი, ყე ლის ტკი ვი ლი, 
ქო ში ნი, ცხვი რის გა ჭედ ვა ან თა ვის ტკი ვი ლი. იშ ვი ა თად სიმ პტო მე ბი 
შე საძ ლოა წარ მოდ გე ნი ლი იყოს დი ა რე ით, გუ ლის რე ვით ან პირ ღე
ბი ნე ბით.

ყუ რად ღე ბა უნ და მი ექ ცეს შემ დე გი კა ტე გო რი ის პა ცი ენ ტებს, რად გან 
ასე თი პა ცი ენ ტე ბის მდგო მა რე ო ბა შე იძ ლე ბა შეც დო მით შე ფას დეს, 
რო გორც „მსუ ბუ ქი და ა ვა დე ბა“:

ა) ხან დაზ მუ ლი ან იმუ ნო კომ პრო მე ტი რე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბი, რად გან 
მათ შე საძ ლოა ატი პი უ რი სიმ პტო მე ბი აღე ნიშ ნე ბო დეთ;

ბ) ორ სუ ლე ბი, რად გან ორ სუ ლო ბის ფი ზი ო ლო გი უ რი ადაპ ტა ცი ის 
სიმ პტო მებს ან ორ სუ ლო ბის თან მხლებ მოვ ლე ნებს (მაგ. ქო ში ნი, ცხე
ლე ბა, გას ტრო ინ ტეს ტი ნუ რი სიმ პტო მე ბი, დაღ ლი ლო ბა) შე უძ ლი ათ 
გა და ფა რონ COVID19ის სიმ პტო მე ბი.

პნევ მო ნია

 � მოზ რდი ლე ბი: პნევ მო ნია მძი მე პნევ მო ნი ის ნიშ ნე ბის და ჟან გბა
დის სა ჭი რო ე ბის გა რე შე.

 � ბავ შვე ბი: პნევ მო ნია ხვე ლით ან სუნ თქვის გაძ ნე ლე ბით პლუს გახ
ში რე ბუ ლი სუნ თქვა (<2 თვე ზე – ≥60/წუთ ში; 211 თვის – ≥50 /წუთ
ში; 15 წლის – ≥40/წუთ ში) და მძი მე პნევ მო ნი ის ნიშ ნე ბის არარ
სე ბო ბა.
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მძი მე პნევ მო ნია მო ზარ დებ სა და მოზ რდი ლებ ში

ცხე ლე ბა ან სა ეჭ ვო რეს პი რა ცი უ ლი ინ ფექ ცია, პლუს, ქვე მოთ ჩა მოთ
ვლი ლი დან ერთერ თი: სუნ თქვის სიხ ში რე >30/წუთ ში; მძი მე რეს პი
რა ცი უ ლი დის ტრე სი; SpO2 ≤93% ოთა ხის ჰა ერ ზე.

მძი მე პნევ მო ნია ბავ შვებ ში

– ხვე ლა ან სუნ თქვის გაძ ნე ლე ბა პლუს ქვე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი დან 
ერთერ თი: – ცენ ტრა ლუ რი ცი ა ნო ზი ან SpO2

– მძი მე რეს პი რა ცი უ ლი დის ტრე სი (მაგ.: გულ მკერ დის გა მო ხა ტუ ლი 
ჩად რე კა, ხმა უ რი ა ნი სუნ თქვა)

– პნევ მო ნი ის ნიშ ნე ბი სა შიშ რო ე ბის ზო გად ნიშ ნებ თან ერ თად (ძუ ძუს 
წო ვის ან სით ხის მი ღე ბის შე უძ ლებ ლო ბა, ცნო ბი ე რე ბის და ბინ დვა ან 
კრუნ ჩხვა).

პნევ მო ნი ის სხვა ნიშ ნე ბი ბავ შვებ ში შე საძ ლოა გა მოვ ლინ დეს გულ
მკერ დის ჩად რე კით ან გახ ში რე ბუ ლი სუნ თქვით.

მა შინ რო ცა დი აგ ნო ზის დას მა კლი ნი კუ რი სუ რა თის სა ფუძ ველ ზე 
ხდე ბა, გულ მკერ დის გა მო სახ ვი თი კვლე ვით, შე საძ ლე ბე ლია, ფილ
ტვის გარ თუ ლე ბე ბის დად გე ნა ან გა მო რიც ხვა.

ძი რი თა დი დი აგ ნოს ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი

– ცხე ლე ბა (ხში რი) – შემ თხვე ვა თა სე რი ე ბის ანა ლი ზით გა მოვ ლინ
და პა ცი ენ ტე ბის 8398%ში. ერთერ თი შემ თხვე ვა თა სე რი ის მი ხედ
ვით, კლი ნი კა ში მო მარ თვი სას, 44%ში პა ცი ენ ტებს აღე ნიშ ნე ბო და 
ცხე ლე ბა, თუმ ცა, 89% შემ თხვე ვა ში ეს სიმ პტო მი ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის 
შემ დგომ ვი თარ დე ბო და. პა ცი ენ ტებს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეთ ცხე ლე ბის 
სუ ბიქ ტუ რი გან ცდა ან გა ზომ ვით დად გე ნი ლი ცხე ლე ბა და/ან ჟრჟო
ლის/შემ ცივ ნე ბის შეგ რძნე ბა. ბავ შვებს და ხან დაზ მულ პა ცი ენ ტებს, შე
საძ ლე ბე ლია, სა ერ თოდ არ ჰქონ დეთ ცხე ლე ბა. ცხე ლე ბის მიმ დი ნა
რე ო ბა ჯერ სრუ ლად არ არის დად გე ნი ლი.

– ხვე ლა (ხში რი) – 5982%ში, ხვე ლა, რო გორც წე სი, მშრა ლია.
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– ქო ში ნი (ხში რი) – 1855%ში; დრო ის მე დი ა ნა სიმ პტო მე ბის დაწ
ყე ბი დან ქო ში ნის გან ვი თა რე ბამ დე 5დან 8 დღემ დეა. სხვა ნიშ ნე ბი 
დაღ ლი ლო ბა (ხში რი) ან შე უძ ლოდ ყოფ ნა (პა ცი ენ ტის გად მო ცე მით) 
– 3869%ში.

– მი ალ გია (ხში რი) – 1144%ში.

– ანო რექ სია (მა დის დაქ ვე ი თე ბა) (ხში რი) – 40%ში. ნახ ვე ლის გა მო
ყო ფა (ხში რი) – 2633%ში.

– ყე ლის ტკი ვი ლი (ხში რი) – 517%ს; ავად მყო ფო ბის ად რე ულ ეტაპ
ზე.

– დაბ ნე უ ლო ბა (იშ ვი ა თი) – 9%ში.

– თავ ბრუს ხვე ვა (იშ ვი ა თი) – 9%ში.

– თა ვის ტკი ვი ლი (იშ ვი ა თი) – 614%ში.

– ჰე მოპ ტი ზი (იშ ვი ა თი) – 15%ში.

– ცხვი რი დან წყა ლი ვით გა მო ნა დე ნი (იშ ვი ა თი) – 45%ში.

– ტკი ვი ლი გულ მკერ დის არე ში (იშ ვი ა თი) – 25%ში; შე საძ ლოა, 
პნევ მო ნი ის გა მო.

– გას ტრო ინ ტეს ტი ნუ რი სიმ პტო მე ბი (იშ ვი ა თი) – 110%ში.

– კო ნი უნ ქტი ვის ჰი პე რე მია (იშ ვი ა თი) – <1%ში.

– დი აგ ნო ზი ბრონ ქუ ლი სუნ თქვა (იშ ვი ა თი) – შე საძ ლოა ასა ხავ დეს 
პნევ მო ნი ის არ სე ბო ბას.

– ტა ქიპ ნოე (იშ ვი ა თი) – შე საძ ლოა გა მოვ ლინ დეს სუნ თქვის მწვა ვე 
დარ ღვე ვით. 

– ყნოს ვი სა და გე მოს შეგ რძნე ბის და კარ გვა (ანოს მია და აგევ ზია) – 
ბო ლო დროს დაგ რო ვი ლი კლი ნი კუ რი გა მოც დი ლე ბით ეს სიმ პტო
მე ბი ზოგ ჯერ შე საძ ლოა წი ნაც კი უს წრებ დეს ხვე ლი სა და ცხე ლე ბის 
გან ვი თა რე ბას.
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შემ თხვე ვე ბის გან მარ ტე ბე ბი

შე საძ ლო შემ თხვე ვა: პა ცი ენ ტი ნე ბის მი ე რი მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი ინ
ფექ ცი ით (ხვე ლა, ყე ლის ტკი ვი ლი და სხვ.) ცხე ლე ბით ან მის გა რე შე, 
რო მე ლიც სიმ პტო მე ბის დაწ ყე ბამ დე 14 დღით ად რე მოგ ზა უ რობ და 
ჯან მოს მი ერ რის კის ზო ნად მიჩ ნე ულ ქვეყ ნებ ში ან იმ ყო ფე ბო და კონ
ტაქ ტში ამ ქვეყ ნე ბი დან ჩა მო სულ პი რებ თან ან სიმ პტო მე ბის გა ჩე ნამ
დე 14 დღის გან მავ ლო ბა ში იმ ყო ფე ბო და კონ ტაქ ტში COVID19ის 
და დას ტუ რე ბულ ან სა ვა რა უ დო შემ თხვე ვას თან, ან მუ შა ობ და ან იმ
ყო ფე ბო და ისეთ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში, სა დაც COVID19ის 
და დას ტუ რე ბუ ლი ან სა ვა რა უ დო შემ თხვე ვე ბი მკურ ნა ლობ დნენ.

სა ვა რა უ დო შემ თხვე ვა: შე საძ ლო შემ თხვე ვა, რომ ლის SARSCoV2
ზე ტეს ტი რე ბი სას არის გა ურ კვე ვე ლი შე დე გი ან და დას ტუ რე ბა მოხ და 
პანკო რო ნა ვი რუს ზე კვლე ვით და სხვა რეს პი რა ცი უ ლი პა თო გე ნე ბით 
ინ ფი ცი რე ბა არ იქ ნა გა მოვ ლე ნი ლი.

და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა: პი რი, ლა ბო რა ტო რი უ ლად და დას ტუ
რე ბუ ლი SARSCoV2 ინ ფექ ცი ით, კლი ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბე ბი სა და 
სიმ პტო მე ბის გან და მო უ კი დებ ლად.

COVID-19 ის პი რო ბებ ში მუ შა ო ბის 
პრინ ცი პე ბი

რაც შე იძ ლე ბა, სწრა ფად გა მო ვავ ლი ნოთ COVID19 პო ტენ ცი უ
რი შემ თხვე ვე ბი, მო ვახ დი ნოთ SARSCoV2 (COVID19) ინ ფექ ცი ის 
ტრან სმი სი ის პრე ვენ ცია პა ცი ენ ტებ სა და პერ სო ნალს შო რის, თა ვი
დან ავი ცი ლოთ პა ცი ენ ტთან პირ და პი რი ფი ზი კუ რი კონ ტაქ ტი, მი სი 
ფი ზი კუ რი გა სინ ჯვის ჩათ ვლით და მათ მი ერ გა მო ყო ფილ, რეს პი რა
ცი ულ სეკ რე ცი ას თან ექ სპო ზი ცია.

არ სე ბულ ვი თა რე ბა ში პჯდ პერ სო ნა ლის თვის, პრი ო რი ტე ტუ ლად ით
ვლე ბა დის ტან ცი უ რი მუ შა ო ბა. პა ცი ენ ტებს, რომ ლე ბიც შე ე სა ბა მე ბი
ან შემ დეგ კრი ტე რი უ მებს და თავს გრძნო ბენ და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად, 
უნ და ერ ჩი ოთ დარ ჩნენ თემ ში/ოჯახ ში:

1. მწვა ვედ დაწ ყე ბუ ლი უწ ყვე ტი ხვე ლა

2. და/ან მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რა.
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რე კო მენ დე ბუ ლია გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლე და კლი ნი კუ რი 
სიფ ხიზ ლე იმუ ნო კომ პრო მენ ტი რე ბულ პი რებ ში, რო მელ თაც ხში რად 
აღე ნიშ ნე ბათ სიმ პტო მე ბის ატი პუ რად გა მოვ ლე ნა. ყვე ლა სა ეჭ ვო შემ
თხვე ვა ში ექიმ მა უნ და გა ნი ხი ლოს ალ ტერ ნა ტი უ ლი დი აგ ნო ზე ბი და 
ეპი დე მი ო ლო გი უ რი რისკფაქ ტო რე ბი. და წე სე ბუ ლე ბის მე ნეჯ მენ ტმა 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბი, რა თა პირ ვე ლად ჯან
დაც ვა ში და საქ მე ბულ პერ სო ნალს, საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, 
კარ გად ეს მო დეს და გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი ჰქონ დეს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
მთა ვა რი პრინ ცი პე ბი.

ოჯა ხის ექიმ მა ყვე ლა პა ცი ენტს ტრი ა ჟი უნ და ჩა უ ტა როს დის ტან ცი
უ რად (მაგ. სა ტე ლე ფო ნო ან ვი დეო ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის გზით)
სწო რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად, რა თა გა ნი საზ ღვროს, თუ რამ
დე ნად სა ჭი რო ებს პა ცი ენ ტის კლი ნი კუ რი მდგო მა რე ო ბა პი რის პირ 
კო მუ ნი კა ცი ას. პა ცი ენ ტთან პი რის პირ კონ სულ ტა ცი ის დროს, უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს ინ ფექ ცი ის პრე ვენ ცი ი სა და კონ ტრო ლის სე რი ო
ზუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. მი თი თე ბუ ლი პრო ცე დუ რის მი ხედ ვით, ტრი ა ჟი 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ასე ვე ყვე ლა წი ნას წარ ჩა წე რილ პა ცი ენ ტთან. 
პჯდ ცენ ტრებ მა ძა ლი ან ყუ რად ღე ბით და რაც შე იძ ლე ბა, ფრთხი ლად 
უნ და გა ნა ცალ კე ვონ COVID19 სა ეჭ ვო პა ცი ენ ტე ბი სხვა პა ცი ენ ტე ბი
სა გან და მა თი უსაფ რთხო გან თავ სე ბა (დის ტან ცი ის და უსაფ რთხო
ე ბის სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბის დაც ვა) რე კო მენ დე ბუ ლია დის ტან ცი უ რი 
ტრი ა ჟი სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის (ტე ლე ფო ნით, ვი დეო თუ ონ ლა ი ნით) 
სის ტე მის ამუ შა ვე ბა, რომ ლის მი ზა ნია COVID19ზე სა ეჭ ვო პა ცი ენ ტე
ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა, რო მე ლიც პირ და პირ მო მარ თავს კლი
ნი კას, პა ცი ენ ტე ბი სა და პერ სო ნა ლის რის კე ბის მი ნი მი ზა ცი ის მიზ ნით.

COVID-19 დე ფი ნი ცი ით სა ეჭ ვო პა ცი ენ ტთა 
ტრი ა ჟი

რო დე საც არ დას ტურ დე ბა COVID19 შემ თხვე ვა: მარ თეთ ჩვე უ ლებ
რი ვად. აქ იგუ ლის ხმე ბა, რომ:

– პა ცი ენტს ან მას თან მცხოვ რებ ადა მი ა ნებს, არ უვ ლინ დე ბათ მნიშ
ვნე ლო ვა ნი სიმ პტო მე ბი;

– სა ხე ზეა მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რა, მაგ რამ არ აღი ნიშ ნე ბა ხვე ლა და, 
შე საძ ლოა, ჰქონ დეს ალ ტერ ნა ტი უ ლი დი აგ ნო ზი მაგ.: სა შარ დე ტრაქ
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ტის ინ ფექ ცია, გარ და იმ შემ თხვე ე ბი სა, რო დე საც პა ცი ენ ტი იმ ყო ფე
ბა თვი თი ზო ლა ცი ა ში, მას თან მცხოვ რე ბი პი რის COVID19ზე სა ეჭ ვო 
სიპ მტო მე ბის გა მო.

შე საძ ლო COVID19 (თუ თა ვად პა ცი ენტს ან მის ოჯა ხის წევრს უვ
ლინ დე ბა სიმ პტო მე ბი) – გა ნა ხორ ცი ე ლეთ ტრი ა ჟი:

კა ტე გო რია 1: მძი მე ზო გა დი მდგო მა რე ო ბა: გა და იყ ვა ნეთ ჰოს პი ტალ
ში (და უ კავ შირ დით 112ს და ოპე რა ტორს შე ატ ყო ბი ნეთ COVID19ის 
რის კის შე სა ხებ).

კა ტე გო რია 2: სა ჭი რო ებს შემ დგომ შე ფა სე ბას:

– მარ თეთ დის ტან ცი უ რად, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია

– სა ჭი რო ებს პი რის პირ შე ფა სე ბას – გან საზ ღვრეთ პა ცი ენ ტთან ბი ნა ზე 
ვი ზი ტის თუ კლი ნი კა ში შე ფა სე ბის სა ჭი რო ე ბა.

პა ცი ენ ტი მსუ ბუ ქი სიმ პტო მე ბით – ურ ჩი ეთ „დარ ჩეს სახ ლში“ და მო ახ
დი ნოს თვი თი ზო ლა ცია 14 დღის გან მავ ლო ბა ში.

მსუ ბუ ქი პა ცი ენ ტის თვით მოვ ლის რე კო მენ და ცი ე ბი

დღე ში სულ მცი რე ორ ჯერ (დი ლას და სა ღა მოს) გა ი ზო მოს სიც ხე და 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი ჩა ი წე როს, რა თა შემ დეგ მო ახ სე ნოს ექიმს, და უ კავ შირ
დეს სას წრა ფოს გა და უ დე ბე ლი აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში (და კავ
ში რე ბუ ლია ეს COVID19 თუ ჯან მრთე ლო ბის სხვა პრობ ლე მას თან). 
თუ პა ცი ენტს არ აქვს ბი ნა ზე თვი თი ზო ლა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა, ცხოვ
რობს ოჯა ხის სხვა წევ რებ თან (გან სა კუთ რე ბით ასა კო ვა ნი და ქრო
ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე პი რე ბი) ოჯა ხის ექიმ მა უნ და გა ით ვა ლის
წი ნოს პა ცი ენ ტის სა კა რან ტი ნე სივ რცე ში გა დაყ ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბა 
და აც ნო ბოს ამის შე სა ხებ სა მი ნის ტროს შე სა ბა მის სამ სა ხურს.

მსუ ბუ ქი პა ცი ენ ტის მო ნი ტო რინ გი

– გა ნა ხორ ცი ე ლეთ სა ტე ლე ფო ნო მო ნი ტო რინ გი მე3 დღეს

– მე სა მე კო მუ ნი კა ცია ხორ ცი ელ დე ბა არა უგ ვი ა ნეს მე6 დღეს, მე ოთ
ხე კო მუ ნი კა ცია ხორ ცი ელ დე ბა არა უგ ვი ა ნეს მე10 დღეს და მე ხუ თე 
კო მუ ნი კა ცია არა უგ ვი ა ნეს მე14 დღეს;
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– მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბის შემ თხვე ვა ში პა ცი ენ ტის ჰოს პი ტალ ში 
გა და საყ ვა ნად და უ კავ შირ დით სსიპ „112“ს

კო რო ნა ვი რუს ზე სა ეჭ ვო პა ცი ენ ტებს ურ ჩი ეთ, გა და დონ თა ვის ოჯა
ხის ექიმ თან, თუ სხვა სპე ცი ა ლის ტთან რუ ტი ნუ ლად და ნიშ ნუ ლი ვი
ზი ტი და გა ა უქ მონ აღ ნიშ ნუ ლი წი ნას წა რი ჩა წე რა. რე კო მენ დე ბუ ლია 
ყვე ლა გეგ მი უ რი რუ ტი ნუ ლად და ნიშ ნუ ლი ვი ზი ტი სა და წი ნას წა რი 
ჩა წე რის გა უქ მე ბა და აღ ნიშ ნუ ლის სა ნაც ვლოდ დის ტან ცი უ რი მეთ
ვალ ყუ რე ო ბის ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა (სა ტე ლე ფო ნო თუ ონ ლა ინ
კონ სულ ტა ცი ე ბი).

COVID-19 სა ეჭ ვო პა ცი ენ ტე ბის პი რის პირ 
კონ ტაქ ტი

დის ტან ცი უ რი ტრი ა ჟის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, COVID19 სა ეჭ ვო პა ცი
ენ ტებ თან შე ფა სე ბის მიზ ნით და გეგ მი ლი პი რის პირ კონ ტაქ ტი, უნ და 
იმარ თოს შემ დეგ ნა ი რად:

– ყუ რად ღე ბით და ფრთხი ლად და გეგ მეთ პა ცი ენ ტის ვი ზი ტი ისე, 
რომ რაც შე იძ ლე ბა, შემ ცირ დეს მო საც დელ ში მი სი და ყოვ ნე ბის ხან
გრძლი ვო ბა.

– თუ კი შე საძ ლე ბე ლია, პა ცი ენ ტე ბის თვის სა ეჭ ვო COVID19ით მო
საც დე ლი სივ რცე ანი ზო ლი რე ბუ ლი ოთა ხი უნ და გან ცალ კევ დეს და 
აღი ნიშ ნოს გა მაფ რთხი ლე ბე ლი წარ წე რით სხვა პა ცი ენ ტე ბის სა ყუ
რად ღე ბოდ.

– რე კო მენ დე ბუ ლია, პჯდ და წე სე ბუ ლე ბა ში გა მო ი ყოს სა მუ შაო დრო ის 
გან სხვა ვე ბუ ლი პე რი ო დე ბი შე საძ ლო COVID19 და არაCOVID19 
პა ცი ენ ტე ბის მი სა ღე ბად (პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი და წე სე ბუ ლე ბის
თვის).

– თუ გან ცალ კე ვე ბუ ლი დრო ე ბის გა მო ყო ფა შე უძ ლე ბე ლია, რე კო
მენ დე ბუ ლია, პა ცი ენტს ურ ჩი ოთ მო ი ცა დოს კლი ნი კის გა რეთ (თუ ის 
თა ნახ მაა და არ გა მოთ ქვამს უკ მა ყო ფი ლე ბას)

– პერ სო ნა ლი ვალ დე ბუ ლია და ბა ნი ლი ხე ლე ბით და დამ ცა ვი სა
შუ ა ლე ბე ბით, მი ნი მა ლურ დრო ში (ექ სპო ზი ცი ის დრო ის შემ ცი რე ბა) 
მო ახ დი ნოს პა ცი ენ ტის შე ფა სე ბა. ყვე ლა გა მო ყე ნე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბის 
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გა ნად გუ რე ბა უნ და მოხ დეს კლი ნი კუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის წე სე ბის 
მი ხედ ვით.

– თუ კი პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბა მწვა ვეა, გა მო ი ძა ხეთ სას წრა ფო 
გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბა, მი ა წო დეთ ინ ფორ მა ცია ოპე რა ტორს შე
საძ ლო COVID19ის შე სა ხებ და გა ნა ხორ ცი ე ლეთ პა ცი ენ ტის ჰოს პი
ტა ლი ზა ცია.

– თუ კი აღ ნიშ ნუ ლი პი რის პირ კონ სულ ტა ცი ით, პა ცი ენ ტის მდგო მა
რე ო ბა არ შე ე სა ბა მე ბა სა ეჭ ვო COVID19 დე ფი ნი ცი ას, და მა ტე ბი თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი სა ჭი რო არ არის.

– თუ კი პი რის პირ კონ სულ ტა ცი ით ვლინ დე ბა სა ეჭ ვო COVID19 შემ
თხვე ვა, მე ო რე პა ცი ენ ტის მოს ვლამ დე უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ოთა
ხის დე კონ ტა მი ნა ცია დად გე ნი ლი წე სით, კა რე ბის სა ხე ლუ რე ბის ჩათ
ვლით იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ მომ დევ ნო პა ცი ენ ტი COVID19 სა ეჭ ვო 
შემ თხვე ვაა.

წი ნას წა რი ჩა წე რის გა რე შე მო სულ 
პა ცი ენ ტებ თან კონ ტაქ ტი

პა ცი ენტს, რო მე ლიც მო გა კით ხავთ წი ნას წა რი ჩა წე რის გა რე შე, ჰკით
ხეთ:

– ხომ არა აქვს მწვა ვედ დაწ ყე ბუ ლი პერ სის ტი უ ლი ხვე ლა?

– აქვს თუ არა მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რა (37.8◦C და მე ტი)?

– აქვს თუ არა ოჯახ ში ვინ მეს მწვა ვედ დაწ ყე ბუ ლი პერ სის ტი უ ლი ხვე
ლა ან მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რა?

თუ პა ცი ენ ტი პა სუ ხობს „დი ახ“ ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ რო მე ლი მე კით
ხვა ზე, ჰკით ხეთ:

– შე გიძ ლი ათ თქვენს სიმ პტო მებს თა ვად მი ხე დოთ ბი ნა ზე?

– თუ პა ცი ენ ტის პა სუ ხი და დე ბი თია, ურ ჩი ეთ დარ ჩეს სახ ლში და შე ას
რუ ლოს კო რო ნა ვი რუ სის მარ თვის რე კო მენ და ცი ე ბი.
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– თუ პა ცი ენ ტის პა სუ ხი უარ ყო ფი თია, მა შინ სას წრა ფოდ მო ახ დი ნეთ 
მი სი იზო ლა ცია პა ცი ენ ტე ბი სა და პერ სო ნა ლის გან იზო ლი რე ბულ 
ოთახ ში, კლი ნი ცის ტმა გა ნა ხორ ცი ე ლოს დის ტან ცი უ რი ტრი ა ჟი.

– პი რის პირ შე ფა სე ბის სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში იხი ლეთ რე კო მენ
და ცი ე ბი COVID19 სა ეჭ ვო პა ცი ენ ტე ბის პი რის პირ კონ ტაქ ტთან და
კავ ში რე ბით.

რე კო მენ და ცი ე ბი ბი ნა ზე ვი ზიტ თან 
და კავ ში რე ბით

შე საძ ლო COVID19 პა ცი ენ ტთან ბი ნა ზე ვი ზი ტამ დე, რე კო მენ დე ბუ
ლია, დის ტან ცი უ რი ტრი ა ჟის გან ხორ ცი ე ლე ბა. მას შემ დეგ, რაც შე
საძ ლო COVID19 პა ცი ენ ტთან ოჯა ხის ექი მი გა ნა ხორ ცი ე ლებს დის
ტან ცი ურ ტრი აჟს, ბი ნა ზე ვი ზი ტი შე საძ ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ დეს 
შემ დეგ შემ თხვე ვებ ში:

1. სა ტე ლე ფო ნო ტრი ა ჟის სა ფუძ ველ ზე პა ცი ენ ტი სა ჭი რო ებს პი რის
პირ შე ფა სე ბას, მაგ რამ არ შე უძ ლია კლი ნი კა ში მოს ვლა ინ ფექ ცი ის 
კონ ტრო ლის წე სე ბის შე სა ბა მი სი დაც ვით.

2. სა ტე ლე ფო ნო ტრი ა ჟის სა ფუძ ველ ზე პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბა გა
ნი საზ ღვრა რო გორც მძი მე, მაგ რამ პა ცი ენ ტი 112ს უარს უც ხა დებს 
ჰოს პი ტა ლურ მკურ ნა ლო ბა ზე

3. პა ცი ენ ტე ბი, რო მელ თათ ვი საც მა თი საც ხოვ რე ბე ლი ად გი ლის და
ტო ვე ბა უკუ ნაჩ ვე ნე ბია მა თი სა მე დი ცი ნო მდგო მა რე ო ბის გა მო (მაგ.
პა ცი ენ ტე ბი ახ ლად გა და ტა ნი ლი ინ სულ ტით ან მძი მე გუ ლის იშე მი უ
რი და ა ვა დე ბით).

არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის ვი ზი ტი ბი ნა ზე 
ინ ფექ ცი ის კონ ტრო ლის წე სე ბის მკაც რი დაც ვის და დამ ცა ვი სა შუ ა
ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის გა რე შე. ბი ნა ზე ვი ზი ტე ბის დროს აუ ცი ლე ბე ლია 
სპე ცი ა ლუ რი ჩან თე ბის ტა რე ბა, სა დაც იქ ნე ბა საფ რთხის შემ თხვე ვა ში 
გა მო სა ყე ნე ბე ლი ყვე ლა სა შუ ა ლე ბა (შიგ თავ სის გა კონ ტრო ლე ბა უნ
და მოხ დეს ყო ვე ლი გას ვლის წინ). და სუფ თა ვე ბა და დე კონ ტა მი ნა ცია 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ხელ მწი ფო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად.
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რე კო მენ და ცი ე ბი კლი ნი კის 
მზადყოფნასთან და კავ ში რე ბით

– გა მო ყა ვით შე სა ფე რი სი ად გი ლე ბი/სივ რცე ე ბი პა ცი ენ ტის/პა ცი ენ
ტთა ჯგუ ფის იზო ლა ცი ის თვის.

– გა ი ტა ნეთ ოთა ხე ბი დან არა სა ჭი რო ავე ჯი დ ასაგ ნე ბი, რად გან დე
კონ ტა მი ნა ცია სა ჭი როა ყვე ლა პა ცი ენ ტის შემ დეგ.

– ოთახ ში უნ და იყოს ტე ლე ფო ნით, დის ტან ცი უ რად პა ცი ენ ტთან გა სა
უბ რე ბის სა შუ ა ლე ბა.

– პერ სო ნალს მი ა წო დეთ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია, ჩა ტა რე ბუ ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბის არ სი სა და მიზ ნე ბის შე სა ხებ.

– სა ეჭ ვო პა ცი ენ ტე ბის თვის, რე კო მე დე ბუ ლია, ცალ კე ტუ ა ლე ტის გა
მო ყო ფა, რომ ლი თაც სხვე ბი არ ისარ გებ ლე ბენ.

– ოთა ხე ბის და ტუ ა ლე ტე ბის და მუ შა ვე ბა, რე კო მენ დე ბუ ლია, სა ეჭ ვო 
პა ცი ენ ტებს შო რი საც.

– ყვე ლა სივ რცეს/ტუ ა ლეტს უნ და ჰქონ დეს გა მაფ რთხი ლე ბე ლი წარ
წე რა.

– რე კო მენ დე ბუ ლია, პა ცი ენ ტე ბის მხარ და სა ჭე რად სპე ცი ა ლუ რი პი
რის გა მო ყო ფა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს წყლის მი წო დე ბას, ნიღ
ბის მი ცე მას, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვას და სხვ.

– მო ემ ზა დეთ სა გან გე ბო შემ თხვე ვე ბის მარ თვის თვის.

– ხში რად გა ა ნა ახ ლეთ ლო კა ლუ რი პრო ტო კო ლე ბი.

– COVID19 ექ ვემ დე ბა რე ბა სას წრა ფო შეტ ყო ბი ნე ბას სა ზო გა დო
ებ რი ვი ჯან დაც ვის ცენ ტრში (გან გა შის ყვე ლა ხელ თარ სე ბუ ლი სა
შუ ა ლე ბით). სას წრა ფო შეტ ყო ბი ნე ბა ნიშ ნავს და ა ვა დე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის სას წრა ფო (იმა ვე სა მუ შაო დღეს, ნე ბის მი ერ შემ თხვე
ვა ში გა მოვ ლე ნი დან არა უგ ვი ა ნეს 24 სა ა თი სა) გა და ცე მას სა ზო გა დო
ებ რი ვი ჯან დაც ვის სის ტე მის ზე და რგო ლი სათ ვის და ა ვა დე ბის კლი
ნი კუ რად ან ლა ბო რა ტო რი უ ლად გა მოვ ლე ნის თა ნა ვე. გა მომ ვლე ნი 
ვალ დე ბუ ლია ნე ბის მი ე რი ხელ მი საწ ვდო მი სა შუ ა ლე ბით (სას წრა ფო 
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შეტ ყო ბი ნე ბის ბა რა თი (ფორ მა №58/1, ტე ლე ფო ნი, ელ ფოს ტა) შეტ
ყო ბი ნე ბა გა დას ცეს სჯცში, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, ინ ფორ მა ცი ას 
გა დას ცემს (დზე ის, ტე ლე ფო ნი, ელ ფოს ტა) მუ ნი ცი პა ლუ რი ან ცენ
ტრა ლურ სამ სა ხუ რებს (ცენ ტრი, სა მი ნის ტრო).

გეგ მი უ რი იმუ ნი ზა ცია

რე კო მენ დე ბუ ლია გეგ მი უ რი აც რე ბის გაგ რძე ლე ბა ჩვე უ ლას აკობ
რივ ვა დებ ში, COVID19 პან დე მი ის დროს იმუ ნი ზა ცი ის პროგ რა მე ბის 
ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბის დაც ვით. გეგ მუ რი იმუ ნი ზა ცი ის რე კო მენ
და ცი ე ბი ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სით (SARSCoV2) გა მოწ ვე უ ლი ინ ფექ
ცი ის (COVID19) გავ რცე ლე ბის დროს დე ტა ლუ რად მო ცე მუ ლია და
ა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლის ვებგვერ დზე.
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