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პირ ვე ლი, 
    რაც უნ და იცო დეს 
             ახალგაზრდამ!

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ზარ დებ ში ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის გარ
თუ ლე ბა თა რის კე ბი უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე მოზ რ დი ლებ ში, ამ რის კე ბის 
მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ინ ტენ სი უ რი ან ტე ნა ტა ლუ
რი მეთ ვალ ყუ რე ო ბით ორ სუ ლო ბის პე რი ოდ ში. ამი ტომ პა სუ ხის მ გებ ლო ბით 

მო ე კი დეთ თქვენს და თქვე ნი პა ტა რას ჯან მ რ თე ლო ბას მთე ლი ორ სუ ლო ბის პე რი
ოდ ში.
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ორ სუ ლო ბის ად რე უ ლი 
ნიშ ნე ბი ახალგაზრ დებ ში

მო ზარდ გო გო ნას, რო მე ლიც სქე სობ რი ვად უკ ვე მომ წი ფე ბუ ლია და სქე სობ რი
ვად აქ ტი უ რი ა, ბუ ნებ რი ვი ა, და ორ სუ ლე ბის დი დი შან სი აქვს. ორ სუ ლო ბის ნიშ ნე ბი 
მო ზარ დებ სა და მოზ რ დი ლებ ში დი დად არ გან ს ხ ვავ დე ბა, თუმ ცა ასეთ მა ნიშ ნებ მა 
შე საძ ლოა სულ სხვა მი ზე ზი თაც იჩი ნოს თა ვი. მა გა ლი თად, თუ მო ზარ დი უჩ ვე უ
ლოდ და ძა ბუ ლი და აქ ტი უ რი ა, მას შე იძ ლე ბა ორ სუ ლო ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
ზო გი ერ თი ნი შა ნი, მათ შო რის ყვე ლა ზე და მა ხა სი ა თე ბე ლი – მენ ს ტ რუ ა ცი ის გა დაც
დე ნა აღე ნიშ ნე ბო დეს. ამ დე ნად, სა ჭი რო ა, ამ ნიშ ნე ბის გა ჩე ნის თა ნა ვე მი სი გა მომ წ
ვე ვი მი ზე ზის დად გე ნა.

მო ზარ დ თა ორ სუ ლო ბის ად რე უ ლი ნიშ ნე ბი და სიმ პ ტო მე ბი ა:

 დაგ ვი ა ნე ბუ ლი მენ ს ტ რუ ა ცი ა;
 გუ ლის რე ვა, ზოგ ჯერ პირ ღე ბი ნე ბა;
 ხში რი შარ დ ვა;
 მკერ დის სი სავ სე და გა ღი ზი ა ნე ბა;
 დაღ ლი ლო ბის გრძნო ბა, ძი ლი ა ნო ბა;
 მა დის ცვა ლე ბა დო ბა.

მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში თვი უ რის დაგ ვი ა ნე ბას, დაღ ლი ლო ბას, გან წყო ბი ლე ბი სა 
და მა დის ცვა ლე ბა დო ბას სტრე სიც იწ ვევს.

არა რე გუ ლა რუ ლი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლი მო ზარ დო ბის პე რი ო დის თ ვის, გან სა
კუთ რე ბით – მი სი საწყი სი ფა ზის თ ვის, ფი ზი ო ლო გი უ რი თა ვი სე ბუ რე ბა ა, მაგ რამ 
თუ და ორ სუ ლე ბის ალ ბა თო ბა არ სე ბობს, ამ ნიშ ნის უყუ რადღე ბოდ და ტო ვე ბას მა
ინც არ გირ ჩევთ. სჯობს, დრო უ ლად და ად გი ნოთ მი სი მი ზე ზი.

ორ სუ ლო ბის გვი ან დე ლი 
ნიშ ნე ბი მო ზარ დებ ში

ორ სუ ლო ბის მიმ დი ნა რე ო ბას თან ერ თად ნიშ ნე ბი უფ რო აშ კა რა ხდე ბა და მა თი 
შე უმ ჩ ნევ ლო ბა ძნე ლი ა. ეს ნიშ ნე ბი ა:

 მუც ლის ზრდა;
 წო ნის მა ტე ბა;
 შე საძ ლოა ზურ გი სა და თა ვის ტკი ვი ლე ბი;
 ნა ყო ფის მოძ რა ო ბა;
 მა დის გაძ ლი ე რე ბა.
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რო გორ დავ რ წ მუნ დეთ ორ სუ ლო ბა ში?
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ნიშ ნე ბი და სიმ პ ტო მე ბი იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ მო ზარ დი 

შე იძ ლე ბა ორ სუ ლად იყოს, მაგ რამ და ნამ დ ვი ლე ბით ამის დად გე ნა მხო ლოდ ექიმ
თან კონ სულ ტი რე ბის შემ დეგ არის შე საძ ლე ბე ლი. ექიმ თან მის ვ ლამ დე ჩა ი ტა რეთ 
ორ სუ ლო ბის ტეს ტი. 

ორ სუ ლო ბის ტეს ტე ბი
ორ სუ ლო ბის პირ ველ ნი შანს წარ მო ად გენს ნორ მა ლუ რი, რე გუ ლა რუ ლი მენ ს ტ რუ

ა ლუ რი ციკ ლის ფონ ზე მენ ს ტ რუ ა ცი ის შეწყ ვე ტა. დღე ი სათ ვის უამ რა ვი სა ხის ტეს
ტი არ სე ბობს, რო მე ლიც და ა ზუს ტებს თქვენს ორ სუ ლო ბას. 

ორ სუ ლო ბის ტეს ტე ბი ეფუძ ნე ბა შარ დ ში ან სის ხ ლ ში ადა მი ა ნის ქო რი ო ნა ლუ რი 
გო ნა დოტ რო პი ნის (HCG) გან საზღ ვ რას, რო მე ლიც გა მო მუ შავ დე ბა მხო ლოდ ორ სუ
ლო ბის პე რი ოდ ში და მას ხში რად ორ სუ ლო ბის ჰორ მონ საც უწო დე ბენ. 

რა გან ს ხ ვა ვე ბაა შარ დი სა და სის ხ ლის 
ტეს ტებს შო რის და რო მე ლი სჯო ბი ა?

არ სე ბობს ორ სუ ლო ბის ორი სა ხის ტეს ტი – შარ დის და სის ხ ლის. ორი ვე ტეს ტი 
ადა მი ა ნის ქო რი ო ნა ლუ რი გო ნა დოტ რო პი ნის (HCG) – ორ სუ ლო ბის ჰორ მო ნის აღ
მო ჩე ნის თ ვის არის მო წო დე ბუ ლი. დღე ი სათ ვის ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა წარ მა ტე
ბით იყე ნებს შარ დის ანუ ში ნა ურ ტეს ტებს (HPT), ისი ნი მო სა ხერ ხე ბე ლია გა მო სა ყე
ნებ ლად, ხელ მი საწ ვ დო მია და მა თი გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია სახ ლის პი რო ბებ ში. 
იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ორ სუ ლო ბის ში ნა უ რი ტეს ტი და დე ბით შე დეგს იძ ლე ვა, სა ჭი
როა ქალ მა მი მარ თოს ექიმს (მეანგინეკოლოგს ან რეპ რო დუქ ტო ლოგს). ტეს ტის 
შე დე გის და დას ტუ რე ბა ხდე ბა ექი მის მი ერ სის ხ ლის ტეს ტის და გი ნე კო ლო გი უ რი 
გა სინ ჯ ვის სა ფუძ ველ ზე. დღე ი სათ ვის სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ ში გა მო ი ყე ნე
ბა სის ხ ლის რა ო დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი ტეს ტე ბი. რა ო დე ნობ რი ვი ტეს ტე ბი 
გა ცი ლე ბით სან დო ა, ვი ნა ი დან მა თი სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა ქო რი ო ნა ლუ რი გო ნა დოტ
რო პი ნის დად გე ნა მი სი უმ ცი რე სი რა ო დე ნო ბით არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი. რაც 
შე ე ხე ბა ხა რის ხობ რივს, ის იძ ლე ვა და დე ბით ან უარ ყო ფით პა სუხს და სი ზუს ტის 
თვალ საზ რი სით შარ დის ტესტს შე ე სა ბა მე ბა. სის ხ ლის ტეს ტი ქო რი ო ნა ლუ რი გო ნა
დოტ რო პი ნის გა მო მუ შა ვე ბის დად გე ნის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ორ სუ ლო ბის ად რე ულ 
ვა დებ ზე – ოვუ ლა ცი ი დან 68 დღის შემ დეგ, მა შინ რო დე საც შარ დის ტეს ტე ბით მი
სი გან საზღ ვ რა ოვუ ლა ცი ი დან მხო ლოდ 2 კვი რის შემ დეგ არის შე საძ ლე ბე ლი. 

ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ და გა ით ვა ლის წი ნეთ!
 ყო ველ თ ვის შე ა მოწ მეთ ორ სუ ლო ბის ტეს ტის ვარ გი სი ა ნო ბის ვა და. იმ    

 შემ თხ ვე ვა ში, თუ ტეს ტი ვა და გა სუ ლი ა, ტეს ტის შე დე გი სარ წ მუ ნო არ არის;
 ტეს ტი უფ რო ზუსტ შე დეგს აჩ ვე ნებს, თუ მას ჩა ი ტა რებთ მომ დევ ნო 

 მენ ს ტ რუ ა ცი ის დაწყე ბის სა ვა რა უ დო ვა და ზე (ოვულაციიდან და ახ ლო ე ბით   
 2 კვი რის შემ დეგ). უარ ყო ფი თი შე დე გი არ ნიშ ნავს, რომ ორ სუ ლად არ ხართ.   
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 სა ვა რა უ დოა გვი ა ნი ოვუ ლა ცი ა;
 თუ „შინაური” ტეს ტის შე დე გი უარ ყო ფი თი აღ მოჩ ნ და, ტეს ტი შე გიძ ლი ათ   

 რამ დე ნი მე დღე ში ან 1 კვი რა ში გა ი მე ო როთ. თუ გან მე ო რე ბი თი ტეს ტი რე ბი სას   
 კვლავ უარ ყო ფი თი შე დე გი მი ი ღეთ, მაგ რამ თქვენ ფიქ რობთ, რომ ორ სუ ლად   
 ხართ, და უ ყოვ ნებ ლივ მი მარ თეთ ექიმს;

 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იცო დეთ, რომ წამ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა შარ დის ტეს ტის   
 შე დე გებ ზე გავ ლე ნას არ ახ დენს;

 ტეს ტის ცრუ და დე ბი თი შე დე გი შე საძ ლოა გა მოწ ვე უ ლი იყოს ქო რი ო ნა ლუ რი   
 გო ნა დოტ რო პი ნის შემ ც ვე ლი წამ ლე ბის მი ღე ბით.

რამ შე იძ ლე ბა შე უ შა ლოს ხე ლი 
თვით ტეს ტი რე ბის სი ზუს ტეს? 

  წამ ლე ბის უმე ტე სო ბა შარ დის ტეს ტის შე დეგ ზე გავ ლე ნას არ ახ დენს.
ტეს ტის მცდა რი და დე ბი თი შე დე გი შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს მხო ლოდ იმ პრე
პა რა ტებ მა, რო მელ თა შე მად გენ ლო ბა შიც შე დის ქო რი ო ნა ლუ რი გო ნა დოტ
რო პი ნი (იგულისხმება შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ტეს ტის შე დე გი და დე ბი თი ა, 
თქვენ კი დარ წ მუ ნე ბუ ლი ბრძან დე ბით, რომ ორ სუ ლად არ ხართ).

 ალ კო ჰო ლი და ნარ კო ტი კე ბი შარ დის ტეს ტის შე დეგ ზე არ ახ დენს გავ
ლე ნას, მაგ რამ თუ და ორ სუ ლე ბა გსურთ, ამ ნივ თი ე რე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა 
სა სურ ვე ლი არ არის.

ორ სუ ლო ბის ტეს ტე ბის უმე ტე სო ბა სან დო ა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
ტეს ტი სწო რად ჩა ტარ და, მი სი სი ზუს ტე 99%მდეა. თუმ ცა ორ სუ
ლო ბის და სა დას ტუ რებ ლად აუცი ლე ბე ლია კონ სულ ტი რე ბა გი ნე
კო ლოგ თან ან რეპ რო დუქ ტო ლოგ თან. სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის 
მქო ნე სა მე დი ცი ნო პერ სო ნალს შე უძ ლია გა მო ავ ლი ნოს ორ სუ
ლო ბის და მა ტე ბი თი ნიშ ნე ბი და სიმ პ ტო მე ბი გი ნე კო ლო გი უ რი 
გა სინ ჯ ვი სა და სხვა პრო ცე დუ რე ბის (ულტრაბგერითი გა მოკ ვ
ლე ვა) მეშ ვე ო ბით. საშ ვი ლოს ნოს ზო მი სა და ფორ მის შეც ვ ლა, 
საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის ცვლი ლე ბე ბი და ნა ყო ფის გუ ლის ცე მა 
და მოძ რა ო ბაც ამ ნიშ ნე ბი სა და სიმ პ ტო მე ბის ნა წი ლი ა. ეს 
ინ ფორ მა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის და მი უ ხე და ვად, აპი
რებთ თქვენ ორ სუ ლო ბის შეწყ ვე ტას, თუ გა დაწყ ვე ტი ლი 
გაქვთ გა ნაგ რ ძოთ ორ სუ ლო ბა.

ორ სუ ლო ბის ად რე ულ ვა და ზე ექი მის კონ სულ ტა
ცი ის და შე სა ბა მი სი გა მოკ ვ ლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
შე საძ ლე ბე ლია საშ ვი ლოს ნოს გა რე ორ სუ ლო ბის 
დად გე ნა, რაც ამ სა ხის ორ სუ ლო ბი სათ ვის და მა ხა
სი ა თე ბე ლი სი ცოცხ ლი სათ ვის სა ხი ფა თო გარ თუ
ლე ბე ბის თა ვი დან  აცი ლე ბის  სა შუ ა ლე ბას მოგ
ცემთ. 
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ხართ თუ არა მზად დე დო ბი სათ ვის?

დე დო ბა ყვე ლა ზე მშვე ნი ე რი რა მა ა, რაც კი ბუ ნე ბას ქა ლი სათ ვის უბო ძე ბი ა, თუმ
ცა იმ მო ზარ დ ში, რო მელ საც ჯერ კარ გად არც კი აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი დე დო
ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, და უ გეგ მავ მა ორ სუ ლო ბამ შე საძ ლოა დაბ ნე უ ლო ბა და ში ში 
გა მო იწ ვი ოს, ად ვი ლი არ არის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა იმის შე სა ხებ, შე ი ნარ ჩუ
ნოთ თუ არა ბავ შ ვი, შეძ ლებთ თუ არა დე დო ბას... ასე რომ, თუ და ორ სუ ლე ბის რის
კი არ სე ბობს, კარ გად უნ და და ფიქ რ დეთ, მზად ხართ თუ არა ამის თ ვის, გა ით ვა
ლის წი ნოთ თქვე ნი სა მო მავ ლო გეგ მე ბი, მო რა ლუ რი თუ ფი ნან სუ რი სირ თუ ლე ე ბი, 
რომ ლე ბიც ბავ შ ვის აღ ზ რ დას სდევს თან. თუ და ორ სუ ლე ბას მა ინც გა დაწყ ვეტთ, 
გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ ორ სუ ლო ბის პირ ვე ლი ვე დღე ე ბი დან ვეა სა ჭი რო სა თა ნა დო 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბა, რა თა არც დე დის და არც ბავ შ ვის სი ცოცხ ლე სა და ჯან მ რ თე ლო
ბას საფ რ თხე არ და ე მუქ როს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ახალ გაზ რ და ორ გა ნიზ მი სათ ვის ორ სუ ლო ბა სა რის კო ა, ად რე
უ ლი და სა თა ნა დო მეთ ვალ ყუ რე ო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უწყობს ხელს ნორ მა ლურ მშო ბი ა
რო ბას და ჯან მ რ თე ლი ბავ შ ვის გა ჩე ნას. თუმ ცა, ნე ბის მი ერ მა გო გო ნამ, რო მე ლიც ორ სუ
ლა და ა, ან ფიქ რობს, რომ არის ორ სუ ლად, და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და მი მარ თოს თა ვის ექიმს. 
ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 16 წლამ დე ასა კის გო გო ნე ბი სათ ვის, ვი ნა ი დან ცნო
ბი ლი ა, რომ ორ გა ნიზ მის უმ წიფ რო ბამ შე საძ ლოა გა ზარ დოს ნა ად რე ვი მშო ბი ა რო ბის ან 
ახალ შო ბი ლის მცი რე წო ნის გან ვი თა რე ბის რის კი. თუმ ცა, ამ ასაკ შიც შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ 
ინ ტენ სი უ რი მეთ ვალ ყუ რე ო ბის პი რო ბებ ში ორ სუ ლო ბამ წარ მა ტე ბით ჩა ი ა როს, მაგ რამ, 
ჯან მ რ თე ლო ბის თვალ საზ რი სით, ბავ შ ვის გა ჩე ნი სათ ვის სა უ კე თე სო დრო და ახ ლო ე ბით 
2035 წე ლი ა. 

თუ კი თქვენ ან თქვენს ახ ლო ბელს გი ჭირთ ამ გ ვა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, გა ე სა
უბ რეთ პარ ტ ნი ორს, მშობ ლებს და ახ ლო მე გობ რებს. გარ და ამი სა, ნე ბის მი ე რი კვა ლი ფი
ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტის გან შე გიძ ლი ათ მი ი ღოთ უფა სო და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა.

დღე ი სათ ვის, მო ზარდ გო გო ნებ ში გახ შირ და ქორ წი ნე ბამ დე ლი სქე სობ რი ვი კავ
ში რე ბი, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, და უ გეგ მავ ორ სუ ლო ბა თა რის კ საც ზრდის. სტა ტის ტი
კას თუ მო ვიშ ვე ლი ებთ, სქე სობ რი ვი აქ ტი ვო ბის დაწყე ბი დან 6 თვის გან მავ ლო ბა ში 
ყო ვე ლი 100 ასე თი კავ ში რი დან 50 ორ სუ ლო ბით სრულ დე ბა, ამათ გან მე ხუ თე დი – 
პირ ვე ლი თვის გან მავ ლო ბა ში.

სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცია
 შე საძ ლე ბე ლია 20 წლამ დე ასა კის გო გო ნას ნორ მა ლუ რი ორ სუ ლო ბა ჰქონ დეს და  

 ჯან მ რ თე ლი შვი ლიც ჰყავ დეს, თუმ ცა ცნო ბი ლია ფაქ ტე ბი, რომ ორ სუ ლო ბი სა   
 და მშო ბი ა რო ბის გარ თუ ლე ბე ბით 15დან 19 წლამ დე ასა კის ქა ლე ბის 
 სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა 2030 წლის ქა ლებ თან შე და რე ბით 2ჯერ უფ რო მა ღა ლი ა, 
 ხო ლო 15 წლამ დე ასა კის გო გო ნე ბი სა – 5ჯერ.

 მო ზარდ გო გო ნებ ში, ორ გა ნიზ მის უმ წიფ რო ბის გა მო, სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა ზე 
 გა ცი ლე ბით ხში რია სამ შო ბი ა რო ტრავ მა და ინ ფი ცი რე ბა, რაც შემ დ გომ ში მა თი   
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 ინ ვა ლი დო ბის მი ზე ზი ხდე ბა. 
 მო ზარ დებ ში დი დია ნა ად რე ვი მშო ბი ა რო ბის სა შიშ რო ე ბა.
 მო ზარ დ თა შვი ლე ბის სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა 1 წლამ დე ასაკ ში 1,5ჯერ აღე მა ტე ბა   

 ზრდას რუ ლი ქა ლე ბის ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის სიხ ში რეს.
 დრო ის ნაკ ლე ბო ბის გა მო ან გა სუ ქე ბის ში შით მო ზარ დე ბი ხში რად არას წო რად   

 იკ ვე ბე ბი ან, რაც უფ რო მე ტად ზრდის ორ სუ ლო ბის გარ თუ ლე ბა თა რისკს.
 მო ზარ დებ ში, რო მელ თაც ერ თ ზე მე ტი სქე სობ რი ვი პარ ტ ნი ო რი ჰყავთ, უფ რო   

 მა ღა ლია სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბით (ქლამიდიოზი, გო ნო რე ა, 
 ვე ნე რი უ ლი მე ჭე ჭე ბი, B ჰე პა ტი ტი, აივ ი) დას ნე ბოვ ნე ბის რის კი.

 სი გა რე ტი, ალ კო ჰო ლი და ნარ კო ტი კე ბი, რომ ლე ბიც ზოგ ჯერ მო ზარ დ თა   
 სო ცი ა ლუ რი ცხოვ რე ბის ნა წილს წარ მო ად გენს, სე რი ო ზულ პრობ ლე მებს   
 უქ მ ნის ნა ყო ფის გან ვი თა რე ბას და ორ სუ ლის ჯან მ რ თე ლო ბას. 

 ორ სულ მო ზარ დებს შო რის უფ რო მე ტად არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი ანე მი ა, რაც   
 რკი ნის მზარ დი მოთხოვ ნი ლე ბის შე დე გი ა.

 მო ზარდ ასაკ ში ორ სუ ლო ბამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი   
 – ხე ლი შე უ შა ლოს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას და საგ რ ძ ნობ ლად შეც ვა ლოს    
 სა მო მავ ლო გეგ მე ბი (უმუშევრობა ან და საქ მე ბის შეზღუდ ვა).

 მო ზარდ ასაკ ში ორ სუ ლო ბა და დე დო ბა გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი ა,    
 რად გან ამ ასა კის გო გო ნებს უჭირთ ბავ შ ვი სა და სა კუ თარ ჯან მ რ თე ლო ბა ზე   
 სრულ ყო ფი ლად ზრუნ ვა. ნუ მო გე რი დე ბათ და ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში      
 გა ე სა უბ რეთ პარ ტ ნი ორს, მშობ ლებს და ახ ლო მე გობ რებს, მი ი ღეთ    
 მათ გან რჩე ვა და სთხო ვეთ დახ მა რე ბა.  

 

ცხოვ რე ბის წე სი და 
კვე ბა ორ სუ ლო ბის დროს

თუ მო ზარ დი და ორ სუ ლე ბას გა დაწყ ვეტს, ამის თ ვის რამ დე ნი მე თვით ად რე უნ და 
და იწყოს მზა დე ბა: შეწყ ვი ტოს თამ ბა ქოს და ალ კო ჰო ლის მოხ მა რე ბა, კვე ბის რა ცი ონ
ში შეზღუ დოს ცხი მი ა ნი საკ ვე ბი და ტკბი ლე უ ლი და გა ამ დიდ როს ფო ლი უ მის მჟა ვას 
შემ ც ვე ლი სურ სა თით და მი ი ღოს ფო ლი უ მის მჟა ვას შემ ც ვე ლი ვი ტა მი ნე ბი. აუცი ლე
ბე ლია და ორ სუ ლე ბამ დე ჩა ი ტა როთ გა მოკ ვ ლე ვა ინ ფექ ცი ებ ზე, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ
ვე ვა ში ვაქ ცი ნა ცია და მკურ ნა ლო ბა. გარ და ამი სა, გახ სოვ დეთ: არა მარ ტო ორ სუ ლო
ბი სას, არა მედ ორ სუ ლო ბამ დეც კარ გი ფი ზი კუ რი ფორ მა უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოთ.

გახ სოვ დეთ:
 ორ სუ ლო ბა ავად მ ყო ფო ბა არ არის, ამ დე ნად, სა ჭი როა სიფ რ თხი ლე,    

 თუმ ცა არა მკაც რი შეზღუდ ვა;
 არ მი ი ღოთ მზის აბა ზა ნე ბი ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა ში;
 ჩვე ულ რე ჟიმ ში გა ნაგ რ ძეთ სწავ ლა და მუ შა ო ბა, ეს და გეხ მა რე ბათ ნაკ ლე ბი   

 იფიქ როთ ორ სუ ლო ბა ზე;
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 მო ე რი დეთ ინ ფექ ცი ებს, გან სა კუთ რე ბით სა ში შია ნა ყო ფის თ ვის წი თუ რა.   
 ეცა დეთ არ მი ი ღოთ ისე თი პრო დუქ ტე ბი, რო მელ თაც შე საძ ლოა    
 დი ა რეა გა მო იწ ვი ონ;

 არ მი მარ თოთ თვით მ კურ ნა ლო ბას.

რას ნიშ ნავს 
ორ სუ ლო ბის თ ვის მომ ზა დე ბა
გა მოკ ვ ლე ვე ბი და ორ სუ ლე ბამ დე

რო დე საც და ორ სუ ლე ბას გა დაწყ ვეტთ, აუცი ლებ ლად მი
მარ თეთ თქვენს ექიმს, რო მე ლიც ყვე ლა იმ გა მოკ ვ
ლე ვას ჩა გი ტა რებთ, რაც უსაფ რ თხოს გახ დის 
თქვენს და გეგ მილ ორ სუ ლო ბას. ეს კი 
მრა ვალ უსი ა მოვ ნე ბას აგა ცი ლებთ 
თა ვი დან.

ფო ლი უ მის 
მჟა ვას მი ღე ბა

ფო ლი უ მის მჟა ვა ვი ტა მი ნი ა, რომ ლის მი ღე ბაც და ორ სუ ლე ბამ დე და ორ სუ ლო
ბის პირ ვე ლი 12 კვი რის გან მავ ლო ბა ში ამ ცი რებს ნა ყო ფის გან ვი თა რე ბის თან და ყო
ლი ლი მან კე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის რისკს, გან სა კუთ რე ბით ეფექ ტუ რია ნერ ვუ ლი მი
ლის დე ფექ ტე ბის პირ ვე ლად პრო ფი ლაქ ტი კა ში. იგი ნერ ვუ ლი მი ლის დე ფექ ტე ბის 
(თავის ტვი ნის არარ სე ბო ბა, თა ვი სა და ზურ გის ტვი ნის თი აქ რე ბი) თა ვი დან აცი ლე
ბის მიზ ნით ინიშ ნე ბა. ფო ლი უ მის მჟა ვას დღი უ რი ნორ მა მი ნი მუმ 400 მიკ როგ რა მი ა.

ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სი

შეწყ ვი ტეთ თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბა. ცნო ბი ლი ა, რომ მწე ვე ლი ქა ლის ორ გა ნიზ მ ში 
ფერ ხ დე ბა ნა ყო ფის ზრდა გან ვი თა რე ბა, შე სა ბა მი სად, ბავ შ ვიც პა ტა რა და მცი რე 
წო ნი სა იბა დე ბა. ჯან მ რ თე ლო ბის თვალ საზ რი სით უფ რო მე ტი პრობ ლე მა აქვს ნა
ად რე ვად და ბა დე ბულ ან მცი რე წო ნის ახალ შო ბილს, ვიდ რე ნორ მა ლუ რად გან ვი
თა რე ბულს. თუ მწე ვე ლი ხართ, გირ ჩევთ, თამ ბა ქოს თა ვი და ა ნე ბოთ. ეს ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე დი დი სი კე თე ა, რაც შე გიძ ლი ათ გა უ კე თოთ თქვენს პა ტა რას და სა კუ თარ 
თავს.

შეწყ ვი ტეთ ალ კო ჰო ლის მოხ მა რე ბა. ორ სუ ლო ბის დროს ალ კო ჰო ლის მი ღე ბამ, 
შე საძ ლო ა, ნა ყო ფი და ა ზი ა ნოს. ორ სუ ლო ბი სას ალ კო ჰო ლის უსაფ რ თხო ოდე ნო ბა 
არ არ სე ბობს. უმ ნიშ ვ ნე ლო ულუ ფაც კი სა ში ში ა.

მარ თეთ თქვენს ექიმს, რო მე ლიც ყვე ლა იმ გა მოკ ვმარ თეთ თქვენს ექიმს, რო მე ლიც ყვე ლა იმ გა მოკ ვ
ლე ვას ჩა გი ტა რებთ, რაც უსაფ რ თხოს გახ დის ლე ვას ჩა გი ტა რებთ, რაც უსაფ რ თხოს გახ დის 
თქვენს და გეგ მილ ორ სუ ლო ბას. ეს კი 
მრა ვალ უსი ა მოვ ნე ბას აგა ცი ლებთ 
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ნე ბის მი ე რი პრე პა რა ტის მი ღე ბა, არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ას პი რი ნი 
იქ ნე ბა ეს, ხვე ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო სი რო ფი, მცე ნა რე უ ლი თუ შინ 
დამ ზა დე ბუ ლი, აუცი ლებ ლად შე უ თან ხ მეთ თქვენს ექიმს. 

შეწყ ვი ტეთ ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის მოხ მა რე ბა. ორ სუ ლო ბის დროს ნარ კო ტი
კის მოხ მა რე ბა ნა ყო ფის ინ სულ ტის (თავის ტვინ ში სის ხ ლის ჩაქ ცე ვა) და სხვა დას ხ ვა 
გან ვი თა რე ბის ანო მა ლი ე ბის რისკს ზრდის და მის და ღუპ ვას გა ნა პი რო ბებს. ზო გი ერ თი 
ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბა კი ახალ შო ბილ ში ნარ კო ტი კი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის სინ
დ რო მის გან ვი თა რე ბას იწ ვევს.

ვარ ჯი ში. სი ა რუ ლი სა უ კე თე სო ვარ ჯი შია თქვენ თ ვის და თქვე ნი პა ტა რას თ ვის და 
ორ სუ ლო ბის ნე ბის მი ერ პე რი ოდ ში (ტრიმესტრში) და საშ ვე ბი ა. თუ ორ სუ ლო ბამ დე არ 
ვარ ჯი შობ დით, ესე იგი, თუ თქვე ნი ორ გა ნიზ მი მი უჩ ვე ვე ლია ფი ზი კურ დატ ვირ თ ვას, 
აქ ტი უ რი ვარ ჯი შის დაწყე ბა ორ სუ ლო ბის დროს არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი. აუცი ლე ბე
ლი ა, ნე ბის მი ე რი ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბის ინ ტენ სი ვო ბა თქვენს ექიმს შე უ თან ხ მოთ.

დას ვე ნე ბა. სრულ ფა სო ვა ნი (89 სა ა თი მა ინც) ძი ლი და სიმ შ ვი დე ორ სუ ლის თ ვის მე
ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. თუ ორ სუ ლი მო წეს რი გე ბუ ლი რე ჟი მით ცხოვ რობს, მშვი დი ა, ით
ვა ლის წი ნებს ექი მის რჩე ვებს, ამ შემ თხ ვე ვა ში ნა ყო ფის ჯან მ რ თე ლო ბას უწყობს ხელს.

სტრეს თან ბრძო ლა და მი სი შემ ცი რე ბა. ეცა დეთ, არ ინერ ვი უ ლოთ. ყვე ლა უსი ა
მოვ ნე ბას ყუ რადღე ბას ნუ მი აქ ცევთ. თქვენ უკ ვე მი ი ღეთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, იფიქ რეთ 
თქვენს პა ტა რა ზე. ორ სუ ლო ბი სას მაქ სი მა ლუ რად უნ და მო უფ რ თხილ დეთ თავს, სა კუ
თარ და შვი ლის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე იზ რუ ნოთ.

შე ამ ცი რეთ კო ფე ი ნის ოდე ნო ბა. კო ფე ინს შე ი ცავს ყა ვა, ჩა ი, კო კა კო ლა და შო კო ლა
დი. კარ გი იქ ნე ბა, თუ ორ სუ ლო ბი სას ამ ნივ თი ე რე ბის მი ღე ბას შე ამ ცი რებთ. ნე ბა დარ
თუ ლი დღი უ რი ულუ ფა 300 მგი ა. ზედ მე ტი ყა ვის ან კო კა კო ლის ნაც ვ ლად, ეცა დეთ 
წყა ლი ან სხვა ისე თი სას მე ლი მი ი ღოთ, რო მე ლიც კო ფე ინს არ შე ი ცავს.

ორ სუ ლის კვე ბა. ჯან სა ღი კვე ბა არ არის რთუ ლი, ორ სუ ლო ბის დროს ეს მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია თქვე ნი შვი ლის თ ვის. ორ სუ ლო ბის დროს აუცი ლე ბე ლია საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით 
მი ი ღოთ ხი ლი, ბოს ტ ნე უ ლი, მარ ც ვ ლე უ ლი და ცი ლე ბით მდი და რი საკ ვე ბი. ნე ბის მი ე
რი სპე ცი ა ლუ რი დი ე ტა შე უ თან ხ მეთ თქვენს ექიმს. ორ სუ ლო ბის დროს ერი დეთ წო ნის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან მა ტე ბას. 

ორ სუ ლის კვე ბის დღი უ რი რა ცი ო ნი
ცი ლო ვა ნი პრო დუქ ტე ბი

მჭლე ხორ ცი, ქა თა მი, თევ ზი, რძე და რძის ნა წარ მი, მი წის თხი ლის (არაქისის) კა რა
ქი ცი ლე ბით მდი და რი საკ ვე ბი ა, რო მე ლიც დე დი სა და ნა ყო ფის ქსო ვილ თა ზრდი სა და 
გან ვი თა რე ბის თ ვის არის აუცი ლე ბე ლი. აკონ ტ რო ლეთ თქვე ნი რა ცი ო ნი. არ მი ი ღოთ 
ნე ბა დარ თულ ზე მე ტი. ორ სუ ლო ბის დროს არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი ოკე ა ნის თევ ზი, 
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რად გან მი სი ზო გი ერ თი სა ხე ო ბა დი დი რა ო დე ნო ბით ვერ ცხ ლის წყალს შე ი ცავს.   

რძე და რძის ნა წარ მი

რძე და მი სი ნა წარ მი (ხაჭო, ყვე ლი, მა წო ნი, იოგურ ტი) ორ გა ნიზმს, გარ და ცი ლე
ბი სა, კალ ცი უ მით, ცი ლე ბით, ვი ტა მი ნე ბი თა და მი ნე რა ლე ბით ამა რა გებს. ეს ყვე
ლა ფე რი თქვე ნი პა ტა რას ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის, მი სი ძვლე ბი სა და კბი ლე ბის კარ გი 
გან ვი თა რე ბის თ ვის არის სა ჭი რო. სა სარ გებ ლოა სო ი ოს რძეც.

ხი ლი და ბოს ტ ნე უ ლი
ფორ თო ხა ლი, გრე იფ რუ ტი, მარ წყ ვი, ნეს ვი, პო მი დო რი, ბრო კო ლი და ბრი უ სე ლის 

კომ ბოს ტო C ვი ტა მინს შე ი ცავს. ის პა ნა ხი, მწვა ნე სა ლა თა, ტკბი ლი კარ ტო ფი ლი, 
სტა ფი ლო კი A ვი ტა მი ნი თა და მი ნე რა ლე ბით გახ ლავთ მდი და რი. 

ყვე ლა სა ხის ხილ  ბოს ტ ნე უ ლის ყო ველ დღი უ რი მი ღე ბა საგ რ ძ ნობ ლად ამ ცი რებს 
შეკ რუ ლო ბი სა და ბუ ა სი ლის რისკს.

მარ ც ვ ლე უ ლი, ფქვი ლე უ ლი

პუ რი, ბრინ ჯი, მა კა რო ნი მდი და რია ვი ტა მი ნე ბი თა და მი ნე რა ლე ბით და ენერ გი
ის წყა როს წარ მო ად გენს, ენერ გია კი თქვე ნი პა ტა რას გან ვი თა რე ბის თ ვის უდა ვოდ 
სა ჭი რო ა. ხორ ბ ლის პუ რი, ყა ვის ფე რი ბრინ ჯი სა უ კე თე სოა თქვე ნი ჯან მ რ თე ლო ბის
თ ვის.

წყა ლი

ყო ველ დღე მი ი ღეთ 810 ჭი ქა სითხე. წყა ლი, რძე, ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის წვე ნი 
და უკო ფე ი ნო ჩაი შე სა ნიშ ნა ვი არ ჩე ვა ნი ა.

რკი ნა

რკი ნა სის ხ ლის თ ვის აუცი ლე ბე ლი კომ პო ნე ნე ტი ა. ორ სუ ლის თ ვის სა ჭი რო რა ო
დე ნო ბის რკი ნა საკ ვებ ში შე საძ ლოა არ იყოს, ამი ტომ რე კო მენ დე ბუ ლი ა, და მა ტე
ბით მი ი ღოთ რკი ნის შემ ც ვე ლი ვი ტა მი ნე ბის კომ პ ლექ სი. თქვე ნი ექი მი ზუს ტად გან
საზღ ვ რავს, რა რა ო დე ნო ბის რკი ნის მი ღე ბაა თქვენ თ ვის მი ზან შე წო ნი ლი.
რო გო რია წო ნის მა ტე ბის 
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და საშ ვე ბი ნორ მა 
ორ სუ ლო ბის დროს?

ბო ლოდ რო ინ დელ მა კვლე ვებ მა ცხად
ყო, რომ ორ სუ ლის წო ნა ში მა ტე ბის 
შეზღუდ ვა მი ზან შე წო ნი ლი არ არის, 
მაგ რამ გახ სოვ დეთ, თუ მე ტის მე ტად 
მო ი მა ტებთ, ორ სუ ლო ბის შემ დ გო მი აღ
დ გე ნი თი პრო ცე სი რთუ ლი იქ ნე ბა. იდე ა
ლუ რი ა, რო ცა ქა ლი ორ სუ ლო ბის პე რი ოდ ში 
12დან 15 კი ლოგ რა მამ დე იმა ტებს.

ნუ რა სო დეს ეც დე ბით ორ სუ ლო ბი სას წო ნის დაკ ლე
ბას. ამით შე საძ ლოა თქვენს პა ტა რას ავ ნოთ, თუმ ცა კარ გი 
იქ ნე ბა, ტკბი ლე უ ლის ჭარ ბად მი ღე ბი სა გან თა ვი შე ი კა ვოთ. 

სქე სობ რი ვი ურ თი ერ თო ბა
ორ სუ ლო ბის დროს სქე სობ რი ვი ურ თი ერ თო ბა აკ რ ძა ლუ ლი არ არის, ოღონდ 

ერი დეთ მე ტის მეტ აქ ტი უ რო ბას, ბო ლო თვე ებ ში კი, სა ერ თოდ, სქე სობ რივ კონ
ტაქტს. ორ სუ ლო ბა ქა ლის სექ სუ ა ლურ მოთხოვ ნი ლე ბას ცვლის: ზოგ შემ თხ ვე ვა
ში იგი იზ რ დე ბა, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში იკ ლებს. რო გორც არ უნ და იყოს, თავს ძა ლას 
ნუ და ა ტანთ.

სქე სობ რი ვი ურ თი ერ თო ბა და უშ ვე ბე ლი ა, თუ ქალს აღე ნიშ ნე ბა:

 სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი;
 სა ნა ყო ფე სითხის გა მო დი ნე ბა; 
 ნა ად რე ვი მშო ბი ა რო ბის ნიშ ნე ბი.

მგზავ რო ბა ორ სუ ლო ბის დროს
ორ სუ ლო ბი სას მგზავ რო ბა უკუ ნაჩ ვე ნე ბი არ არის, თუმ ცა, რა ღა თქმა უნ და, 

უსაფ რ თხო ე ბას ერ თი ო რად მე ტი ყუ რადღე ბა უნ და მი აქ ცი ოთ.
მან ქა ნით მგზავ რო ბი სას აუცი ლებ ლად გა მო ი ყე ნეთ უსაფ რ თხო ე ბის ღვე დი. ეცა

დეთ, ორ სუ ლო ბის ბო ლო თვე ებ ში არ მი უჯ დეთ სა ჭეს.
მა ტა რე ბელ ში მგზავ რო ბი სას რე კო მენ დე ბუ ლი არ არის ზე და თა რო ზე ძი ლი.
თვით მ ფ რი ნა ვით მგზავ რო ბი სას ეცა დეთ მი ი ღოთ 11,5 ლიტ რი სითხე, უმ ჯო ბე

სი ა, ჩვე უ ლებ რი ვი წყა ლი. ყო ველ 2 სა ათ ში ერ თხელ ადე ქით და სა ლონ ში გა ი არ  გა
მო ი ა რეთ. უმ ჯო ბე სი ა, გეც ვათ სპორ ტუ ლი, კომ ფორ ტუ ლი ფეხ საც მე ლი ან ფეხ ზე 
სა ერ თოდ გა ი ხა დოთ. 

დ გე ნი თი პრო ცე სი რთუ ლი იქ ნე ბა. იდე ა
ლუ რი ა, რო ცა ქა ლი ორ სუ ლო ბის პე რი ოდ ში 

ნუ რა სო დეს ეც დე ბით ორ სუ ლო ბი სას წო ნის დაკ ლე
ბას. ამით შე საძ ლოა თქვენს პა ტა რას ავ ნოთ, თუმ ცა კარ გი 
იქ ნე ბა, ტკბი ლე უ ლის ჭარ ბად მი ღე ბი სა გან თა ვი შე ი კა ვოთ. 
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რა გარ თუ ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა 
გან ვი თარ დეს ორ სუ ლო ბის დროს?

ორ სუ ლო ბის დროს სის ხ ლ დე ნა სა შო დან 
ან სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნის არ სე ბო ბა სა შო დან

შე საძ ლოა გა მოწ ვე უ ლი იყოს რამ დე ნი მე მი ზე ზით. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში მას მოს
დევს სე რი ო ზუ ლი გარ თუ ლე ბე ბი. სის ხ ლ დე ნა შე საძ ლოა გან ვი თარ დეს ორ სუ ლო ბის 
ად რე ულ ან მოგ ვი ა ნე ბით სტა დი ა ზე.

ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი ან სის ხ ლ დე ნა აღი ნიშ ნე ბა ორ სუ
ლო ბის 12 კვი რის ვა დამ დე. ორ სუ ლო ბის დროს სის ხ ლ დე ნა შე საძ ლოა უკავ შირ დე
ბო დეს: ნა ად რევ მშო ბი ა რო ბას, ნა ყო ფის მცი რე ზო მებს ან ორ სუ ლო ბის თვით ნე ბუ
რად შეწყ ვე ტის სა შიშ რო ე ბას. მი სი მი ზე ზი ასე ვე შე იძ ლე ბა იყოს ინ ფექ ცი ა. 

ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლი ა, და უ ყოვ ნებ ლივ მი მარ თოთ ექიმს, რო მე
ლიც ზუს ტად გან საზღ ვ რავს მდგო მა რე ო ბის სიმ ძი მეს და მი ი ღებს შე სა ბა მის ზო
მებს. 

 
თვით ნე ბი თი აბორ ტი (ორსულობის თვით ნე ბუ რი შეწყ ვე ტა) – ხში რად ვი თარ დე ბა 

ორ სუ ლო ბის 13 კვი რის ვა დამ დე და მი სი სიხ ში რე შე ად გენს ორ სუ ლო ბა თა სა ერ თო 
რა ო დე ნო ბის 1520%ს.

თვით ნე ბი თი აბორ ტის ნიშ ნებს წარ მო ად გენს:
 ქსო ვი ლე ბის ფრაგ მენ ტე ბის შემ ც ვე ლი სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი სა შო დან; 
 მოვ ლი თი ხა სი ა თის ტკი ვი ლი მუც ლის არე ში (უფრო ძლი ე რი, 

 ვიდ რე მენ ს ტ რუ ა ლუ რი ტკი ვი ლი)

რას ნიშ ნავს ექ ტო პი უ რი ორ სუ ლო ბა?

ექ ტო პი უ რი (საშვილოსნოსგარე) ორ სუ ლო ბა ვი თარ დე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
გა ნა ყო ფი ე რე ბუ ლი კვერ ცხუჯ რე დის ჩა ნერ გ ვა /იმ პ ლან ტა ცია მოხ დე ბა არა საშ ვი
ლოს ნო ში, არა მედ სხვა ად გი ლას, უხ ში რე სად საშ ვი ლოს ნოს მილ ში. ექ ტო პი უ რი 
ორ სუ ლო ბა ჩვე უ ლებ რივ იწ ვევს ტკი ვილს და სის ხ ლ დე ნას ორ სუ ლო ბის ად რე ულ 
ვა დებ ზე. მის გარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს საშ ვი ლოს ნოს (ფალოპის) მი ლე ბის გას
კ დო მა, რაც გა და უ დე ბელ ჩა რე ვას მო ითხოვს, ვი ნა ი დან შე საძ ლოა გან ვი თარ დეს 
ში ნა გა ნი სის ხ ლ დე ნა, რაც კლი ნი კუ რად ვლინ დე ბა სი სუს ტით, გუ ლის წას ვ ლით, 
ტკი ვი ლით, შო კით, რა მაც შემ დ გომ ქა ლის სიკ ვ დი ლიც შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს. ექ
ტო პი უ რი ორ სუ ლო ბა უფ რო ნაკ ლე ბად გვხვდე ბა, ვიდ რე თვით ნე ბი თი აბორ ტი, მი
სი სიხ ში რე შე ად გენს 1:60 ორ სუ ლო ბა ზე. ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლია ის ფაქ ტო რე ბი, 
რაც ზრდის ექ ტო პი უ რი ორ სუ ლო ბის გან ვი თა რე ბის რისკს:

 საშ ვი ლოს ნოს მი ლე ბის ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი 
 (ასევე მცი რე მენ ჯის ღრუს ორ გა ნო ე ბის ან თე ბი თი და ა ვა დე ბე ბი);

 წი ნა ექ ტო პი უ რი ორ სუ ლო ბის არ სე ბო ბა;
 ქი რურ გი უ ლი ოპე რა ცი ე ბი საშ ვი ლოს ნოს მი ლებ ზე.
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რა არის რე ზუს ფაქ ტო რი?

რე ზუს ფაქ ტო რი არის ცი ლა, რო მე ლიც ნა ნა ხია სის ხ ლის წი თელ უჯ რე დებ ზე.  
ადა მი ა ნე ბის უმ რავ ლე სო ბას აქვს რე ზუს ფაქ ტო რი – მათ რე ზუს და დე ბითს უწო დე
ბენ, ხო ლო ვი საც არ აქვს – რე ზუ სუ არ ყო ფითს. რე ზუს ფაქ ტო რის გა მოკ ვ ლე ვა შე
საძ ლე ბე ლია სის ხ ლის მარ ტი ვი ტეს ტის ჩა ტა რე ბით.

რა პრობ ლე მა შე იძ ლე ბა 
უკავ შირ დე ბო დეს რე ზუს ფაქ ტორს?

რე ზუს ფაქ ტორ მა შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს პრობ ლე მა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ერ
თ მა ნეთს შეხ ვ დე ბი ან რე ზუ სუ არ ყო ფი თი ქა ლი და რე ზუს და დე ბი თი მა მა კა ცი. 
ორ სუ ლო ბის დროს, ნა ყო ფის სის ხ ლის მცი რე რა ო დე ნო ბამ შე საძ ლოა გა ი ა როს 
პლა ცენ ტა და მოხ ვ დეს დე დის ორ გა ნიზ მ ში. თუ ეს მოხ დე ბა, რე ზუ სუ არ ყო ფი თი 
დე დის ორ გა ნიზ მ ში გა მო მუ შავ დე ბა ან ტის ხე უ ლე ბი რე ზუს და დე ბი თი ნა ყო ფის 

რე ზუს ფაქ ტო რის წი ნა აღ მ დეგ, რაც აზი ა ნებს ნა ყო ფის სის ხ ლის 
წი თელ უჯ რე დებს (რომლებიც რე ზუს ფაქ ტორს შე ი ცა ვენ). 

შე დე გად შე საძ ლოა გან ვი თარ დეს ნა ყო ფის ანე მი ა, რაც 
ნა ყო ფის სე რი ო ზულ და ზი ა ნე ბას იწ ვევს, რო გო რი ცა ა: 
თა ვის ტვი ნის და ზი ა ნე ბა ან იშ ვი ა თად ნა ყო ფის ან 
ახალ შო ბი ლის სიკ ვ დი ლი. სა ინ ტე რე სოა იმის ცოდ ნა, 
რომ რე ზუ სუ არ ყო ფი თი ქა ლი სა და რე ზუს და დე ბი თი 
მა მა კა ცის ნა ყო ფი შე საძ ლოა იყოს რო გორც რე ზუს

და დე ბი თი, ასე ვე რე ზუ სუ არ ყო ფი თი. თუ ნა ყო ფი რე
ზუ სუ არ ყო ფი თი ა, მა შინ რე ზუ სუ არ ყო ფი თი დე დის შემ

თხ ვე ვა ში რე ზუს კონ ფ ლიქ ტი მო სა ლოდ ნე ლი არ არის. 
თუ ორი ვე მშო ბე ლი რე ზუ სუ არ ყო ფი თი ა, მა შინ ნა ყო ფი აუცი

ლებ ლად რე ზუ სუ არ ყო ფი თი იქ ნე ბა, თუ დე და რე ზუს და დე ბი თია და მა მა რე ზუ სუ
არ ყო ფი თი, მა შინ სენ სი ტი ზა ცია (რეზუსკონფლიქტი) არ ვი თარ დე ბა.

პირ ვე ლი ორ სუ ლო ბი სას ხში რად დე დის ორ გა ნიზ მი ან ტის ხე უ ლე ბის გა მო მუ შა
ვე ბას ვერ ას წ რებს და, შე სა ბა მი სად, პრობ ლე მე ბიც ნაკ ლე ბად ვი თარ დე ბა. მე ო რე 
ორ სუ ლო ბი სას კი, თუ ნა ყო ფი რე ზუს და დე ბი თი ა, არ სე ბობს მი სი ანე მი ის გან ვი
თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. იმის გა მო, რომ დე დის უარ ყო ფი თი და, შე სა ბა მი სად, ნა
ყო ფის და დე ბი თი რე ზუ სი სას ვი თარ დე ბა სენ სი ტი ზა ცი ა, ე.წ. რე ზუს კონ ფ ლიქ ტი. 
შემ დ გო მი გარ თუ ლე ბე ბის პრო ფი ლაქ ტი კის მიზ ნით უნ და ჩა ტარ დეს მო წო დე ბუ
ლია იმუ ნი ზა ცია ან ტი რე ზუს გა მაგ ლო ბუ ლი ნით. მი სი ინექ ცია კეთ დე ბა კუნ თებ ში, 
წი ნამ ხ რის ან დუნ დუ ლოს მი და მო ში. ინექ ცი ის ვა დებს გან საზღ ვ რავს მკურ ნა ლი 
ექი მი. ძი რი თა დად ეს ხდე ბა ორ სუ ლო ბის 28 კვი რის ვა დამ დე. შემ დ გო მი ორ სუ
ლო ბი სას რე ზუს კონ ფ ლიქ ტის პრო ფი ლაქ ტი კის მიზ ნით, პირ ვე ლი ვე მშო ბი ა რო ბის 
ან აბორ ტის შემ დეგ სა ჭი როა ჩა ტარ დეს იმუ ნი ზა ცია ან ტი რე ზუს გა მაგ ლო ბუ ლი
ნით. ამ სა კითხ ზე წი ნას წარ მო ე თათ ბი რეთ თქვენს მკურ ნალ ექიმს.

შე დე გად შე საძ ლოა გან ვი თარ დეს ნა ყო ფის ანე მი ა, რაც 

ზუ სუ არ ყო ფი თი ა, მა შინ რე ზუ სუ არ ყო ფი თი დე დის შემ
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რა სპე ცი ფი კუ რი ტეს ტე ბი ტარ დე ბა 
ნა ყო ფის მეთ ვალ ყუ რე ო ბის თ ვის
რას ნიშ ნავს ნა ყო ფის 
სპე ცი ფი კუ რი ტეს ტე ბი?

ნა ყო ფის სპე ცი ფი კუ რი ტეს ტე ბი („ნაყოფი” ეწო დე ბა ჩა სახ ვის პრო დუქტს ორ სუ
ლო ბის მეცხ რე კვი რი დან მშო ბი ა რო ბამ დე) სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, შე ფას დეს ნა ყო
ფის ჯან მ რ თე ლო ბა, აქ ტი ვო ბა და ზრდა ორ სუ ლო ბის გან მავ ლო ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი 
ტეს ტე ბი ხში რად ტარ დე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ აღი ნიშ ნე ბა დე დის ჯან მ რ თე ლო
ბის პრობ ლე მე ბი ან საფ რ თხე ექ მ ნე ბა ნა ყო ფის სი ცოცხ ლეს, ანაც მო მა ტე ბუ ლია 
მკვდრად შო ბა დო ბის რის კი. ამ გ ვარ შემ თხ ვე ვა ში სა ჭი როა და მა ტე ბით უფ რო დე ტა
ლუ რი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში სა ჭი რო ხდე ბა ნა ად რე ვი მშო
ბი ა რო ბის გა მოწ ვე ვა.

რა შემ თხ ვე ვებ შია სა ჭი რო ნა ყო ფის 
სპე ცი ფი კუ რი ტეს ტე ბის ჩა ტა რე ბა?

თუ ორ სუ ლო ბის პე რიდ ში დე დას აღე ნიშ ნე ბა ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ თა გან რო მე
ლი მე და ა ვა დე ბა, ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ჭი როა ორ სუ ლო ბის გან მავ ლო ბა ში ხში რი მეთ
ვალ ყუ რე ო ბა, ესე ნი ა: 

 სის ხ ლის და ა ვა დე ბე ბი;
 ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის და ა ვა დე ბე ბი;
 გუ ლის და ა ვა დე ბე ბი;
 სის ტე მუ რი წი თე ლი მგლუ რა;
 თირ კ მ ლის და ა ვა დე ბე ბი;
 დი ა ბე ტი;
 მა ღა ლი არ ტე რი უ ლი წნე ვა.

ზოგ ჯერ, რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი და ა ვა დე ბა ორ სუ ლო ბის დროს იჩენს თავს, ამ გ ვარ 
შემ თხ ვე ვებ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნია შემ დ გო მი მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ექიმ  ს პე ცი ა ლის ტის მი ერ:

 მა ღა ლი არ ტე რი უ ლი წნე ვა ორ სუ ლო ბის დროს;
 ნა ყო ფის მოძ რა ო ბის დაქ ვე ი თე ბა;
 ამ ნი ო ნუ რი (სანაყოფე) სითხის სი ჭარ ბე ან სიმ ცი რე;
 ნა ყო ფის ზრდის შე ფერ ხე ბა;
 რე ზუს  სენ სი ტი ზა ცი ა;
 პრობ ლე მე ბი წი ნა ორ სუ ლო ბი სას;
 მრა ვალ ნა ყო ფი ა ნი ორ სუ ლო ბა.
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რა ტი პის სპე ცი ფი კუ რი ტეს ტე ბი არ სე ბობს 
და რა ვა დებ ზე ხდე ბა მა თი გა მო ყე ნე ბა?

დღე ი სათ ვის კვლე ვის თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, ორ სუ ლო
ბი სას გან ხორ ცი ელ დეს სრულ ყო ფი ლი მეთ ვალ ყუ რე ო ბა. ნა ყო ფის მოძ რა ო ბის და 
ზრდის შე ფა სე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ულ ტ რა სო ნოგ რა ფი უ ლი კვლე ვა, დოპ ლე რუ
ლი ულ ტ რა სო ნოგ რა ფი უ ლი კვლე ვა, ნა ყო ფის არას ტ რე სუ ლი ტეს ტი, ბი ო ფი ზი კუ რი 
პრო ფი ლის შე ფა სე ბა.   

სპე ცი ფი კუ რი ტეს ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა პრობ ლე მის დად გე ნის თა ნა ვე, ან ორ
სუ ლო ბის 32 კვი რის შემ დ გომ. თქვე ნი მკურ ნა ლი ექი მი ზუს ტად გან გი საზღ ვ რავთ 
იმ კვლე ვე ბის ტიპ სა და დროს, რო დე საც მი ზან შე წო ნი ლი იქ ნე ბა კვლე ვის ჩა ტა რე ბა.

რას ნიშ ნავს ულ ტ რა სო ნოგ რა ფი უ ლი კვლე ვა?

აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის სა შუ ა ლე ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა ნა
ყო ფის მდგო მა რე ო ბა, ფას დე ბა მი სი გან ვი თა რე ბა, მოძ

რა ო ბა, ნიშ ნე ბი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ნა ყო ფის გან
ვი თა რე ბის თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბის თ ვის იყოს 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი, სა ნა ყო ფე წყლე ბის რა ო დე ნო
ბა, პლა ცენ ტის მდგო მა რე ო ბა და ა.შ. აქ ვე უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ ულ ტ რა სო ნოგ რა ფი უ ლი კვლე ვა 
თუმ ცა კი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ სრულ

ყო ფი ლი არა ა, ამი ტომ სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
აუცი ლე ბე ლი ხდე ბა სხვა და მა ტე ბი თი კვლე ვე ბის ჩა

ტა რე ბაც, რო მელ საც თქვე ნი მკურ ნა ლი ექი მი შე სა ბა
მის სპე ცი ა ლის ტ თან ერ თად გან საზღ ვ რავს.

რას ნიშ ნავს დოლ პე რით ულ ტ რა სო ნოგ რა ფი უ ლი კვლე ვა?

აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა პლა ცენ ტის სის ხ ლის მო მა რა გე ბის შე
მოწ მე ბა, კერ ძოდ, მი ე წო დე ბა თუ არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით სის ხ ლი და, შე სა ბა
მი სად, ჟან გ ბა დი ნა ყოფს.

რას ნიშ ნავს არას ტ რე სუ ლი ტეს ტი?

არას ტ რე სუ ლი ტეს ტი ნა ყო ფის სპე ცი ფი კუ რი ტეს ტი ა, ის ად გენს ნა ყო ფის გუ
ლის შე კუმ შ ვა თა სიხ ში რეს, გა მო ი ყე ნე ბა ნა ყო ფის ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ფა სებ ლად.

რას ნიშ ნავს ბი ო ფი ზი კუ რი პრო ფი ლი?

ბი ო ფი ზი კუ რი პრო ფი ლი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, შე ფას დეს ნა ყო ფის ჯან მ რ თე ლო ბა   
და გა ნი საზღ ვ რე ბა:

 ნა ყო ფის გუ ლის შე კუმ შ ვა თა სიხ ში რე;
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 ნა ყო ფის სუნ თ ქ ვი თი მოძ რა ო ბა;
 ნა ყო ფის მოძ რა ო ბა;
 ნა ყო ფის კუნ თო ვა ნი ტო ნუ სი;
 ამ ნი ო ნუ რი სითხის რა ო დე ნო ბა.

რა ტომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ორ სუ ლის 
მოვ ლა და მეთ ვალ ყუ რე ო ბა?

 არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა მშო ბი ა რო ბა ვა და ზე ად რე იწყე ბა (ნაადრევი მშო ბი ა
რო ბა). ასეთ დროს ბავ შ ვი პა ტა რა, მცი რე წო ნი სა იბა დე ბა. ზო გი ერ თი პა ტა რას წო
ნა და ბა დე ბი სას 2500 გრამ ზე ნაკ ლე ბიც კი ა. ასეთ ახალ შო ბი ლებს შე საძ ლოა მხედ
ვე ლო ბის, სმე ნის ან სუნ თ ქ ვის დარ ღ ვე ვე ბი გა მო უვ ლინ დეთ, ამან კი, თა ვის მხრივ, 
მათ გან ვი თა რე ბა ზე იმოქ მე დოს.

 საფ რ თხე შე იძ ლე ბა თქვენს ჯან მ რ თე ლო ბა საც და ე მუქ როს. მა გა ლი თად, პლა
ცენ ტა არას წო რად მდე ბა რე ობ დეს, წნე ვამ აგი წი ოთ და ა.შ.

 ამ რი გად, რო გორც კი შე იტყობთ, რომ ორ სუ ლად ხართ, და უ ყოვ ნებ ლივ მი მარ
თეთ ექიმს, და იზღ ვი ეთ თა ვი მრა ვა ლი გარ თუ ლე ბის გან და ქვეყ ნი ე რე ბას კი დევ ერ
თი ჯან მ რ თე ლი, ლა მა ზი პა ტა რა აჩუ ქეთ.

რას მო ი ცავს ქალ თა კონ სულ ტი რე ბა ორ სუ ლო ბის დროს?

ორ სუ ლო ბი სას ქა ლის ორ გა ნიზ მ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი მიმ დი ნა რე ობს. 
ორ გა ნიზ მი ისეა მოწყო ბი ლი, რომ ყვე ლა ცვლი ლე ბა მო მა ვა ლი პა ტა რას სა სი კე თოდ 
ხდე ბა. ამ ცვლი ლე ბებს არ სჭირ დე ბა მკურ ნა ლო ბა, მაგ რამ აუცი ლე ბე ლია დაკ ვირ
ვე ბა, რა თა ნორ მა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი პა თო ლო გი ურ ში არ გა და ი ზარ დოს. მო დი, 
თვა ლი გა და ვავ ლოთ იმ აუცი ლე ბელ გა მოკ ვ ლე ვა თა ნუს ხას, რომ ლე ბიც ჩვენს ქვე
ყა ნა ში უფა სოა და ყვე ლა ორ სულ მა უნ და ჩა ი ტა როს.

ორ სუ ლო ბის გან მავ ლო ბა ში ექიმ თან 4 აუცი ლე ბე ლი ვი ზი ტი გე კუთ ვ ნით. ეს ვი
ზი ტე ბი უფა სოა და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლას თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი. რო დე საც 
ორ სუ ლო ბა ნორ მა ლუ რად (ფიზიოლოგიურად) მიმ დი ნა რე ობს, ნორ მა ლუ რი მშო ბი
ა რო ბის თ ვის ქა ლის მო სამ ზა დებ ლად ეს ოთხი ვი ზი ტი სავ სე ბით საკ მა რი სი ა. თუმ ცა 
გარ თუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში და მა ტე ბი თი კონ სულ ტა ცი ის მი ღე ბა მო გიხ დე ბათ.

 4 ვი ზი ტი ორ სუ ლო ბის გან მავ ლო ბა ში ასე ნა წილ დე ბა:

 I ვი ზი ტი – ორ სუ ლო ბის მე12/13 კვი რას
 II ვი ზი ტი – ორ სუ ლო ბის მე 1 8 / 2 2 ე კვი რას
 III ვი ზი ტი – ორ სუ ლო ბის 30/32ე კვი რას
 IV ვი ზი ტი – ორ სუ ლო ბის 36/38ე კვი რას

პირ ვე ლი ვი ზი ტის დროს ექი მი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის, ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო
ბის, ბავ შ ვო ბა ში გა და ტა ნი ლი და ა ვა დე ბე ბის შე სა ხებ გა მოგ კითხავთ. სა ჭი რო ე ბის 
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შემ თხ ვე ვა ში (თუ რის კ ფაქ ტო რე ბი არ სე ბობს) ორ სულს გზავ ნი ან გე ნე ტი კურ კონ
სულ ტა ცი ა ზე, უტა რე ბენ სკრი ნინგს თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბის გა მო სავ ლე ნად. 
თი თო ე უ ლი ვი ზი ტის დროს ექი მი ჩა გი ტა რებთ შე სა ბა მის გა მოკ ვ ლე ვას, მოგ ცემთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან რჩე ვებს, რომ ლე ბიც ორ სუ ლო ბის დროს უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ, 
რე კო მენ და ცი ებს და ბა ლან სე ბუ ლი კვე ბის შე სა ხებ. ენ დეთ თქვენს ექიმს. არ მო გე
რი დოთ – ჰკითხეთ ყვე ლა ფე რი, რაც გა ინ ტე რე სებთ, სთხო ვეთ ინ ფორ მა ცია იმ სა
კითხე ბის თა ო ბა ზე, რომ ლე ბიც გა ღელ ვებთ, გან სა კუთ რე ბით – მე დი კა მენ ტე ბის, 
მა თი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბის შე სა ხებ. თი თო ე უ ლი ვი ზი ტის დროს 
ექი მი თქვე ნი პა ტა რას ზრდა გან ვი თა რე ბა საც შე ა მოწ მებს და და მა ტე ბით ინ ფორ
მა ცი ას მო გაწ ვ დით.

თქვე ნი ექი მი მთე ლი ორ სუ ლო ბის გან მავ ლო ბა ში თქვე ნი 
სა უ კე თე სო მრჩე ვე ლი და მე გო ბა რი ა.

ორ სუ ლო ბის პე რი ოდ ში ოთხი უფა სო ვი ზი ტის დროს 
ტარ დე ბა შემ დე გი სა ხის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა:

პირ ველ ვი ზიტ ზე, რო მე ლიც ორ სუ ლო ბის მე12/13 კვი რას უნ და გა ნა ხორ ცი ე
ლოთ (ეს მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა!), თქვენ ჩა გი ტარ დე ბათ:

 ექი მის კონ სულ ტა ცი ა;
 სხე უ ლის მა სის ინ დექ სის გან საზღ ვ რა;   
 არ ტე რი უ ლი წნე ვის გან საზღ ვ რა;   
 სის ხ ლის ჯგუ ფის და რე ზუს ფაქ ტო რის დად გე ნა; 
 სის ხ ლის სა ერ თო ანა ლი ზი;    
 ანე მი ის, აივ / შიდ სის, B ჰე პა ტი ტის, წი თუ რა სა და სი ფი ლი სის სკრი ნინ გი სწრა

ფი, მარ ტი ვი მე თო დით (წითურას სკრი ნინ გი გან საზღ ვ რუ ლია წი თუ რას მი მართ 
ორ სუ ლის იმუ ნუ რი სტა ტუ სის და სად გე ნად და სა ჭი რო ე ბი სას, ორ სუ ლო ბის შემ დეგ 
აც რის ჩა სა ტა რებ ლად; კვლე ვა არ არის მო წო დე ბუ ლი ორ სუ ლო ბის დროს ნა ყო ფის 
მდგო მა რე ო ბის შე სა ფა სებ ლად);   

 შარ დის სა ერ თო ანა ლი ზი; 
 სა შოს ნაცხის ბაქ ტე რი ოს კო პი უ ლი კვლე ვა – სარ კე ებ ში დათ ვა ლი ე რე ბა;   
 ულ ტ რაბ გე რი თი კვლე ვა ორ სუ ლო ბის ვა დის და ზუს ტე ბის მიზ ნით; 
 პირ ვე ლი ვი ზი ტის დროს სა სურ ვე ლია ჩა ტარ დეს თე რა პევ ტის და სტო მა ტო ლო

გის კონ სულ ტა ცი ა. 

II ვი ზიტ ზე – ორ სუ ლო ბის მე 1 8 / 2 2 ე კვი რას:

 არ ტე რი უ ლი წნე ვის გა ზომ ვა და პრო ტე ი ნუ რი ის – შარ დ ში ცი ლის გა მო სავ ლე ნი 
ტეს ტის ჩა ტა რე ბა;   
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 წო ნის გან საზღ ვ რა (მხოლოდ და ბა ლი სხე უ ლის მა სის ინ დექ სის მქო ნე ორ სუ
ლებ ში); 

 მე1820 კვი რა ზე, ქა ლის თან ხ მო ბის შემ თხ ვე ვა ში, უნ და ჩა ტარ დეს ულ ტ რაბ
გე რი თი კვლე ვა ნა ყო ფის ანო მა ლი ე ბის გა მო სავ ლე ნად. იმ ქა ლებს, რო მელ თაც ორ
სუ ლო ბის ამ ვა და ზე და უდ გინ დე ბათ პლა ცენ ტის კი დი თი მი მაგ რე ბა, უნ და ჩა უ ტარ
დეთ გან მე ო რე ბი თი ულ ტ რაბ გე რი თი კვლე ვა 36 კვი რის ვა და ზე; 

 მე ო რე ვი ზი ტის დროს უნ და ჩა ტარ დეს სკრი ნინ გუ ლი კვლე ვა (ულტრაბგერითი 
და ბი ო ქი მი უ რი), სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი პრე ნა ტა ლუ რი დი აგ ნოს ტი რე ბა 
(ნაყოფის გე ნე ტი კუ რი გა მოკ ვ ლე ვა ორ სუ ლო ბის დროს ამ ნი ო ცენ ტე ზის სა შუ ა ლე
ბით) ნა ყო ფის თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბის გა მო სავ ლე ნად. 

III ვი ზიტ ზე – 
ორ სუ ლო ბის 30/32ე კვი რას

 გა ნი საზღ ვ რე ბა ჰე მოგ ლო ბი ნის დო ნე და 10,5 გ/ლ ნაკ ლე ბი მაჩ ვე ნებ ლის შემ
თხ ვე ვა ში ინიშ ნე ბა რკი ნის შემ ც ვე ლი პრე პა რა ტე ბი; 

 არ ტე რი უ ლი წნე ვის გა ზომ ვა;   
 შარ დის ანა ლი ზი შარ დ ში ცი ლის არ სე ბო ბის გა მო სავ ლე ნად; 
 გა ნი საზღ ვ რე ბა საშ ვი ლოს ნოს ფუ ძის სი მაღ ლე; 
 ორ სულს ეძ ლე ვა რე კო მენ და ცი ე ბი კონ ტ რა ცეპ ცი ის – ლაქ ტა ცი უ რი ამე ნო რე ის 

მე თო დის შე სა ხებ; 
 ორ სულს უნ და მი ე წო დოს რო გორც ზე პი რი, ასე ვე წე რი ლო ბი თი ინ ფორ მა ცი ა, 

რო მე ლიც გაღ რ მავ დე ბა ან ტე ნა ტა ლუ რი მე ცა დი ნე ო ბე ბის ჩა ტა რე ბი სას, მი ე ცეს შე
საძ ლებ ლო ბა აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს დის კუ სი ა ში. 

IV ვი ზიტ ზე – ორ სუ ლო ბის 36/38ე კვი რას:

 იზო მე ბა არ ტე რი უ ლი წნე ვა და ტარ დე ბა ტეს ტი 
პრო ტე ი ნუ რი ის გა მო სავ ლე ნად; 

 გა ნი საზღ ვ რე ბა ჰე მოგ ლო ბი ნის დო ნე სის ხ ლ ში; 
 ტარ დე ბა სი ფი ლი სის დი აგ ნოს ტი კა სწრა ფი მარ ტი ვი მე თო დით; 
 გა ნი საზღ ვ რე ბა საშ ვი ლოს ნოს ფუ ძის სი მაღ ლე; 
 გა ნი საზღ ვ რე ბა ნა ყო ფის პო ზი ცი ა; 
 მენ ჯით წი ნამ დე ბა რე ო ბის შემ თხ ვე ვა ში ხორ ცი ელ დე ბა თა ვით გა რე გა ნი მობ

რუ ნე ბა ორ სუ ლის თან ხ მო ბის შემ თხ ვე ვა ში (სტაციონარის პი რო ბებ ში); 
 გა ნი საზღ ვ რე ბა პლა ცენ ტის მიგ რა ცია წი ნა ულ ტ რაბ გე რით კვლე ვებ თან 

შე და რე ბით; 
 ხდე ბა ჩა ტა რე ბუ ლი შე დე გე ბის გან ხილ ვა და სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში იც ვ ლე

ბა ორ სუ ლო ბის მარ თ ვის გეგ მა; 
 ორ სულს ეძ ლე ვა ლაქ ტა ცი უ რი კონ ტ რა ცეპ ცი ის შე სა ხებ რე კო მენ და ცი ე ბი.       
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კი დევ რო მე ლი 
გა მოკ ვ ლე ვე ბის 
ჩა ტა რე ბაა 
აუცი ლე ბე ლი?

გვინ და, თქვე ნი ყუ რადღე ბა კი
დევ რამ დე ნი მე გა რე მო ე ბა ზე 
შე ვა ჩე როთ. სა ქარ თ ვე ლო იოდ
დე ფი ცი ტის (იოდის უკ მა რი სო
ბის) ენ დე მურ კე რად ით ვ ლე ბა, 
იოდის ნაკ ლე ბო ბა კი, თა ვის 
მხრივ, უარ ყო ფით გავ ლე ნას 
ახ დენს რო გორც დე დის, ასე ვე 
მო მა ვა ლი ბავ შ ვის ჯან მ რ თე
ლო ბა ზე. აქე დან გა მომ დი ნა რე:

აუცი ლებ ლად შე ი მოწ მეთ ფა რი
სებ რი ჯირ კ ვ ლის ფუნ ქ ცია და იოდის 
ოდე ნო ბა ორ გა ნიზ მ ში. 

უმ ჯო ბე სი ა, ეს და ორ სუ ლე ბამ დე გა ა კე თოთ, 
მაგ რამ თუ ვერ მო ხერ ხ და, ორ სუ ლო ბის პირ ვე ლი 
ტრი მეს ტ რი (პირველი 12 კვი რა) სა უ კე თე სო დროა ამ 
ანა ლი ზე ბის ჩა სა ტა რებ ლად.

სა ქარ თ ვე ლო ში მე ტად გავ რ ცე ლე ბუ ლია რკი ნა დე ფი ცი ტუ რი ანე მია (ზოგიერთ 
რე გი ონ ში მი სი სიხ ში რე 7075%საც კი აღ წევს), ამი ტომ გირ ჩევთ, თვე ში ერ
თხელ შე ი მოწ მოთ სის ხ ლ ში ჰე მოგ ლო ბი ნის (Hb) დო ნე, რა თა ანე მია დრო უ ლად 
აღ მო ა ჩი ნოთ და მა ნამ დე უმ კურ ნა ლოთ, ვიდ რე ის ზი ანს მი ა ყე ნებს თქვენ სა და 
თქვე ნი შვი ლის ჯან მ რ თე ლო ბას. უნ და იცო დეთ, რომ ორ სუ ლო ბი სას მო ზარ დებ
ში ანე მია უფ რო ხში რად ვი თარ დე ბა.

რო გორ მიმ დი ნა რე ობს 
ორ სუ ლო ბა ვა დე ბის მი ხედ ვით?

პირ ვე ლი ტრი მეს ტ რი

ორ სუ ლო ბის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე მეთ ვალ ყუ რე ო ბა და ექი მის კონ სულ ტა
ცია ად რე უ ლი პე რი ო დი დან ვეა სა სურ ვე ლი. სწო რედ პირ ველ თვე ებ ში ყა
ლიბ დე ბა ნა ყო ფის ორ გა ნო ე ბი, ამი ტომ სწო რი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად 
შე სა ბა მი სი სა მე დი ცი ნო გა მოკ ვ ლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა აუცი ლე ბე ლი ა. ასე ვე 
აუცი ლე ბე ლია ფო ლი უ მის მჟა ვას (არანაკლებ 0,4 მგ) მი ღე ბა ორ სუ ლო
ბის მე12/13 კვი რამ დე.

შე ას რუ ლეთ ექი მის ყვე ლა მი თი თე ბა, იკ ვე ბეთ გო ნივ რუ ლად და აკონ
ტ რო ლეთ თქვე ნი წო ნა.

ამ ბრო შუ რის გა მოს ვ
ლი სას სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ

მე დებს ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი 
უფა სო ანა ლი ზე ბის ნუს ხა. 

ვი ნა ი დან ჯან დაც ვის სა ხელ მ წი
ფო პროგ რა მე ბი ყო ველ წ ლი უ რად 

იც ვ ლე ბა (უმთავრესად, იზ რ დე ბა 
მა თი მო ცუ ლო ბა), ყო ველ კონ კ რე

ტულ შემ თხ ვე ვა ში და მა ტე ბით 
და ა ზუს ტეთ, თუ რო მე ლი 

პროგ რა მა მოქ მე დებს 
ამ ჟა მად.
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როგორ იზრდება ბავშვი თქვენი სხეული

პირველი  ტრიმესტრი

პირველი თვე

 თქვენი პატარა სულ 6 მილიმეტრია.
 სანაყოფე პარკიდან ყალიბდება 

ზედა და ქვედა კიდურები (ხელები და 
ფეხები).

 ჩამოყალიბებას იწყებს გული და 
ფილტვები. 22ე დღეს გული იწყებს 
ფეთქვას.

 ფორმირებას იწყებს ნერვული მილი, 
რომლისგანაც წარმოიქმნება ტვინი და 
ზურგის ტვინი.

 თქვენი ორგანიზმი წარმოქმნის 
მრავალ ჰორმონს, რომლებიც საჭიროა 
ორსულობის პროგრესირებისა და 
ჩანასახის ზრდაგანვითარებისთვის.

 მკერდი იზრდება, იჭიმება და ჩნდება 
დისკომფორტის შეგრძნება.

 დილით (გაღვიძებისას) გაწუხებთ  
გულისრევა, ზოგჯერ ღებინებაც.

 შეიძლება შეგეცვალოთ გემოვნება.

მეორე თვე

 თქვენი პატარას სიგრძე უკვე 25 
მილიმეტრია, ხოლო წონა – 9 გრამზე 
ნაკლები. 

 ყველა ძირითადი, სიცოცხლისთვის 
მნიშვნელოვანი ორგანო უკვე 
ფორმირებულია, მაგრამ სრულად ჯერ 
არ არის განვითარებული. 

 პლაცენტის ვიზუალიზაცია 
შესაძლებელია. იგი ფუნქციონირებს 
და მისი საშუალებით ნაყოფი იღებს 
საჭირო ნივთიერებებს და იცილებს 
ცვლის პროდუქტებს. 

 ხდება ყურების, კოჭებისა და მაჯების 
ფორმირება. ქუთუთოები ყალიბდება 
და იზრდება, მაგრამ არ ხდება მათი 
განცალკევება. 

 ყალიბდება ფეხისა და ხელის თითები.

 მკერდი ზომაში იმატებს და 
დაჭიმულია.

 სარძევე ჯირკვლების არეოლები 
მუქდება. 

 შარდვა გახშირებულია, რაც შარდის 
ბუშტზე საშვილოსნოს ზეწოლით არის 
გამოწვეული.

 დილაობით დისკომფორტის 
შეგრძნება გაწუხებთ.

 გეუფლებათ მოთენთილობა და 
ძილიანობა.

 ორგანიზმის სისხლის საერთო 
მოცულობა იზრდება.
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მესამე თვე

 თქვენი პატარას სიგრძე 6376 მმია, 
წონით კი 28 გრამს იწონის.

 ფეხისა და ხელის თითებზე ჩნდება 
ფრჩხილების ადგილის ჩანასახები.

 პირის ღრუში წარმოიქმნება 20 
ჩანასახი, საიდანაც მომავალში ბავშვის 
კბილები გაიზრდება.

 ბავშვის კანზე თხელი თმა იწყებს 
განვითარებას.

 მე1012 კვირას შეგიძლიათ, 
პირველად მოისმინოთ თქვენი 
შვილის გულისცემა სპეციალური 
ინსტრუმენტის საშუალებით. 

 ორსულობის ბოლომდე ყველა 
ორგანო განაგრძობს განვითარებას და 
მომწიფებას და თქვენი პატარა წონაში 
მატებას დაიწყებს.

 შეიძლება გაგრძელდეს დაღლილობა, 
საერთო სისუსტე და დილის 
დისკომფორტი.

 შესაძლოა, გაწუხებდეთ თავის 
ტკივილი, თავბრუსხვევა. თუ ეს 
სიმპტომები გაგრძელდა, მიმართეთ 
თქვენს ექიმს.

 ამ დროისთვის შეიძლება 12 
კილოგრამით მოიმატოთ.

 ტანსაცმელი, რომელსაც აქამდე 
ატარებდით, შეიძლება მჭიდროდ 
გქონდეთ. საჭიროა უფრო განიერი, 
ხალვათი სამოსის ტარება.

რო გორ უნ და მო იქ ცეთ

 თვე ში ერ თხელ ეწ ვი ეთ თქვენს ექიმს.
 ორ სუ ლო ბის მე12/13 კვი რამ დე ყო ველ დღე მი ი ღეთ არა ნაკ ლებ 0,4 მგ ფო ლი

უ მის მჟა ვა.
 ნე ბის მი ე რი პრე პა რა ტის მი ღე ბამ დე კონ სულ ტა ცია გა ი ა რეთ თქვენს ექიმ თან. 

არ მი ი ღოთ არა ვი თა რი (თუნდაც მცე ნა რე უ ლი) მე დი კა მენ ტი ექი მის და ნიშ ნუ ლე ბის 
გა რე შე.

 შეწყ ვი ტეთ (თუ აქამ დე ეტა ნე ბო დით) ალ კო ჰო ლი სა და ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა
ლე ბე ბის მი ღე ბა, თამ ბა ქოს წე ვა.

მე ო რე ტრი მეს ტ რი

ორ სუ ლო ბის მე ოთხე თვეს ნა ყო ფის ორ გა ნო ე ბი უკ ვე ფორ მი რე ბუ ლია და ფუნ
ქ ცი ო ნი რე ბაც აქვს დაწყე ბუ ლი. ბავ შ ვის ზრდას თან ერ თად, ეს ორ გა ნო ე ბიც ვი
თარ დე ბა. მე ო რე ტრი მეს ტ რ ში ექიმ თან ვი ზი ტის დროს უკ ვე შე გეძ ლე ბათ, მო ის
მი ნოთ თქვე ნი პა ტა რას გუ ლის ცე მა სპე ცი ა ლუ რი ხელ საწყო ე ბის მეშ ვე ო ბით ან 
და ი ნა ხოთ ექოს კო პი უ რად. ეს სა ო ცა რი გრძნო ბა ა: თქვენ მთე ლი სიცხა დით აღიქ
ვამთ, რომ სხე უ ლით ახალ სი ცოცხ ლეს ატა რებთ. მა ლე ნა ყო ფის მოძ რა ო ბა საც 
შე იგ რ ძ ნობთ. 
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როგორ იზრდება ბავშვი თქვენი სხეული

მეორე  ტრიმესტრი

მეოთხე თვე

  თქვე ნი პა ტა რას სიგ რ ძე 1517 სან
ტი მეტ რი ა.

  ბავ შ ვი მოძ რა ობს და აქვს ყლაპ ვის 
უნა რი.

  კა ნი ვარ დის ფე რი და გამ ჭ ვირ ვა ლე ა.
  ჭიპ ლა რის სა შუ ა ლე ბით ბავშვს დე

დის გან საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბი მი ე წო დე
ბა, მაგ რამ იმა ვე გზით მის ორ გა ნიზ მ ში 
ხვდე ბა ტოქ სი ნე ბიც (ალკოჰოლი, ნი კო
ტი ნი და სხვა).

  თქვენ მა და გიბ რუნ დე ბათ, დი ლის 
დის კომ ფორ ტი ქრე ბა და ენერ გია გე მა
ტე ბათ.

  შე იძ ლე ბა 450 გრა მი მო ი მა ტოთ.
  მე ოთხე თვის ბო ლოს (მე16/20 კვი

რას) შე იგ რ ძ ნობთ ნა ყო ფის მოძ რა ო ბას. 
შე ატყო ბი ნეთ ამის შე სა ხებ თქვენს ექიმს.

  მუ ცე ლი უკ ვე გეტყო ბათ და დრო ა, 
ორ სულ თათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ტან საც მ
ლის ტა რე ბა და იწყოთ.

მეხუთე თვე

 თქვენი პა ტა რას სიგ რ ძე 25 სმია და 
226450 გრამს იწო ნის.

  ბავ შ ვი უფ რო აქ ტი უ რი ხდე ბა, ბრუ
ნავს ერ თი გვერ დი დან მე ო რე ზე.

  შე საძ ლე ბე ლია თი თის ანა ბეჭ დე ბის 
ვი ზუ ა ლი ზა ცი ა.

  იღ ვი ძებს და იძი ნებს რე გუ ლა რუ ლი 
ინ ტერ ვა ლე ბით.

  ამ თვის გან მავ ლო ბა ში თქვე ნი პა ტა
რა ძა ლი ან სწრა ფად იზ რ დე ბა.

  თუ მე ხუ თე თვეს ბავ შ ვის მოძ რა ო ბას 
ვერ შე იგ რ ძ ნობთ, მი მარ თეთ თქვენს ექიმს.

  საშ ვი ლოს ნო ჭი პის დო ნე ზე მდე ბა
რე ობს.

  თქვე ნი გუ ლის ცე მის სიხ ში რე იმა ტებს. 
 შე საძ ლო ა, კვი რა ში 450 გრა მი მო ი მა

ტოთ.
  სიმ შ ვი დე გჭირ დე ბათ. დღე ღა მე ში 89 

სა ა თი მა ინც უნ და გე ძი ნოთ. ხშირ  ხ ში რად 
და ის ვე ნეთ და თა ვი მე ტის მე ტად არ და იტ
ვირ თოთ.
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მესამე თვე

  თქვე ნი პა ტა რას სიგ რ ძე უკ ვე 31 სმ
ი ა, ხო ლო წო ნა – 900 გრა მი.

  კა ნი მო წი თა ლო ა, და ნა ო ჭე ბუ
ლია და და ფა რუ ლია თხე ლი თმით 
(ღინღლით).

  ქუ თუ თო ე ბი გან ცალ კევ დე ბა და პა
ტა რას შე უძ ლი ა, თვა ლე ბი გა ა ხი ლოს.

  ბავ შ ვი გა ნაგ რ ძობს სწრაფ ზრდას.

  შე საძ ლო ა, ბავ შ ვის ძლი ე რი დარ ტყ მე ბი 
იგ რ ძ ნოთ.

  შე საძ ლო ა, გა გიჩ ნ დეთ ქა ვი ლის შეგ რ ძ
ნე ბა მუც ლის მი და მო ში. ამ დროს შე გიძ ლი
ათ გა მო ი ყე ნოთ სპე ცი ა ლუ რი ლო სი ო ნე ბი.

 შე საძ ლოა ზურ გის ტკი ვილ მა იჩი ნოს თა
ვი. ჩა იც ვით და ბალ ქუს ლი ა ნი ან სპორ ტუ
ლი ფეხ საც მე ლი, დიდ ხანს ფეხ ზე დგო მას 
თა ვი აარი დეთ. სპე ცი ა ლურ მა ვარ ჯი შებ მა 
შე იძ ლე ბა მდგო მა რე ო ბა შე გიმ სუ ბუ ქოთ.

  შე საძ ლო ა, და გეწყოთ ტკი ვი ლი მუც ლის 
ქვე და მი და მო ში, რაც იოგე ბის და ჭიმ ვით 
არის გა მოწ ვე უ ლი. 

  
რო გორ უნ და მო იქ ცეთ?

 თუ ნა ად რე ვი მშო ბი ა რო ბის სიმ პ ტო მე ბი შე ამ ჩ ნი ეთ, მი მარ თეთ თქვენს ექიმს (იხ. ნა
ად რე ვი მშო ბი ა რო ბა)

 თუ საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი და /ან ტე ლე ფო ნის ნო მე რი შე იც ვა ლეთ, შე ატყო ბი ნეთ 
ამის შე სა ხებ თქვენს ექიმს.

 24/28ე კვი რას კეთ დე ბა სის ხ ლის ანა ლი ზი ორ სულ თა დი ა ბე ტის გა მო სა რიცხად 
(დატვირთვითი სინ ჯი).

 შე საძ ლო ა, შეკ რუ ლო ბა გა წუ ხებ დეთ. უნ და მი ი ღოთ უფ რო მე ტი წყა ლი ან ხი ლის 
წვე ნი, მი ირ თ ვათ უჯ რე დი სით მდი და რი საკ ვე ბი (ხილი და ბოს ტ ნე უ ლი) და ივარ ჯი შოთ 
(თქვენს ექიმ თან შე თან ხ მე ბით).

 ნუ მი ი ღებთ სა ფა ღა რა თო ან ან ტა ცი დურ (მჟავიანობის და საქ ვე ი თე ბელ) სა შუ ა ლე
ბებს ექიმ თან კონ სულ ტა ცი ის გა რე შე.

 ეცა დეთ მე ტი შე იტყოთ ძუ ძუ თი კვე ბის შე სა ხებ.
 შე ატყო ბი ნეთ თქვენს ექიმს, სად აპი რებთ მშო ბი ა რო ბას.

რა უნ და იცო დეს თქვენ მა პარ ტ ნი ორ მა
შე გიძ ლი ათ, ერ თად ესა უბ როთ თქვენს პა ტა რას – მას უკ ვე ყვე ლა ფე რი ეს მის, უყუ როთ 

სა სი ა მოვ ნო ფილ მებს. თქვენს პარ ტ ნი ორს შე უძ ლია შე იგ რ ძ ნოს ბავ შ ვის მოძ რა ო ბა. 

მე სა მე ტრი მეს ტ რი

მე სა მე ტრი მეს ტ რ ში თქვე ნი მდგო მა რე ო ბის გა კონ ტ რო ლე ბა უფ რო ხში რად მო გი წევთ. 
ამ პე რი ოდ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არ ტე რი უ ლი წნე ვის, ორ სუ ლის წო ნის, ბავ შ ვის მოძ რა ო ბის 
კონ ტ რო ლი. პა ტა რას ზრდას თან ერ თად იმა ტებს ზე წო ლა ფილ ტ ვებ ზე, კუჭ ზე, ამი ტომ 
შე საძ ლოა სუნ თ ქ ვა გა გიძ ნელ დეთ, ჭა მის დროს დის კომ ფორ ტის, ზე წო ლის შეგ რ ძ ნე ბა და
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გე უფ ლოთ. სა ჭი როა საკ ვე ბის პა ტარ  პა ტა რა ულუ ფე ბად უფ რო ხში რად მი ღე ბა. უმ ჯო ბე
სი ა, ჭა მოთ  დღე ში 56ჯერ და პა ტა რა ულუ ფე ბი, ვიდ რე სამ ჯერ და ბევ რი.

როგორ იზრდება ბავშვი თქვენი სხეული

მესამე  ტრიმესტრი

მეშვიდე თვე

 თქვე  ნი პა  ტა  რას სიგ   რ   ძე 3840 სან   ტი 
მეტ   რი  ა, ხო  ლო წო  ნა – 11001300 გრა  მი.

 ბავ   შ   ვი ახელს და ხუ  ჭავს თვა  ლებს და 
შე  უძ   ლია თი  თის წო  ვა.

  ბავ   შ   ვი გა  ნაგ   რ   ძობს უფ   რო აქ   ტი  ურ 
მოძ   რა  ო  ბას.

  რე  ა  გი  რებს სი  ნათ   ლე  სა და ხმა  ზე.

   თუ შე  ამ   ჩ   ნი  ეთ, რომ ტერ   ფე  ბი და კო 
ჭე  ბი გი  შუპ   დე  ბათ, დიდ   ხანს ნუ იდ   გე  ბით 
ფეხ   ზე, უმ   ჯო  ბე  სი  ა, დაწ   ვეთ და ფე  ხე 
ბი მაღ   ლა ას   წი  ოთ. თუ სა  ხე და ხე  ლე  ბი 
უეც   რად შე  გი  შუპ   დე  ბათ, და  უ  ყოვ   ნებ   ლივ 
მი  მარ   თეთ ექიმს.

   მუ  ცელ   ზე და მკერ   დ   ზე, მა  თი ზო  მა 
ში მა  ტე  ბის გა  მო, შე  საძ   ლოა სტრი  ე  ბი 
(დაჭიმულობის ზო  ლე  ბი) გა  გიჩ   ნ   დეთ.

   შე  საძ   ლო  ა, საშ   ვი  ლოს   ნოს შე  კუმ   შ  
ვე  ბი და  გეწყოთ. ეს ნორ   მა  ა, მაგ   რამ თუ 
შე  კუმ   შ   ვე  ბი გახ   შირ   და (საათში 5 და მე  ტი) 
მი  მარ   თეთ თქვენს ექიმს.

   უკ   ვე საკ   მა  ოდ დი  დი მუ  ცე  ლი გაქვთ, 
ფრთხი  ლად იმოძ   რა  ვეთ.

მერვე თვე

  თქვე ნი პა ტა რას სიგ რ ძე 4548 სმი ა, 
წო ნა – და ახ ლო ე ბით 18002200 გრა მი.
 გრძელ დე ბა ტვი ნის ქსო ვი ლის სწრა ფი 
ზრდა.

  ნა ყო ფი უკ ვე საკ მა ოდ დი დია და, შე
სა ბა მი სად, ნაკ ლებს მოძ რა ობს, მაგ რამ 
გა ნაგ რ ძობს დარ ტყ მებს.

  შე გიძ ლი ათ შე იგ რ ძ ნოთ პა ტა რას 
იდაყ ვი ან მუხ ლი, რო მე ლიც თქვენს მუ
ცელს მი ებ ჯი ნე ბა.

  თქვე ნი პა ტა რას თა ვის ქა ლას ძვლე ბი 
რბი ლია და მო ბი ლუ რი, რაც სამ შო ბი ა რო 
გზებ ში მის გა მოს ვ ლას აად ვი ლებს.

  ფრჩხი ლე ბის გან ვი თა რე ბა უკ ვე დამ
თავ რე ბუ ლი ა.

 ფილ ტ ვე ბი შე საძ ლოა ამ დრო ის თ ვის 
ბო ლომ დე არ იყოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი.

  ამ პე რი ოდ ში საშ ვი ლოს ნოს შე კუმ შ
ვე ბი შე საძ ლოა უფ რო მე ტად გაძ ლი ერ
დეს.

  შე იძ ლე ბა, მკერ დი დან გა მო ი ყოს 
ხსე ნი (სითხე, რო მე ლიც წარ მო იქ მ ნე ბა 
და გა მო ი ყო ფა სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლე ბი დან 
რძის წარ მოქ მ ნამ დე).

  დის კომ ფორ ტის გა მო შე საძ ლოა 
და გერ ღ ვეთ ძი ლი. შე გიძ ლი ათ, უფ რო 
მე ტად აიმაღ ლოთ სას თუ მა ლი – ეს სუნ
თ ქ ვას გა გი ად ვი ლებთ და ძი ლის სა შუ ა
ლე ბას მოგ ცემთ.

  კვი რა ში შე საძ ლოა 450 გრა მი მო ი მა
ტოთ.

  საშ ვი ლოს ნოს ფუ ძე ზუს ტად ნეკ ნე
ბის ქვეშ მდე ბა რე ობს.
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მეცხრე თვე

 თქვენი პატარას სიგრძე 4853 სმია, 
წონა – 27004000 გრამი.

 37/40ე კვირაზე თქვენი პატარა 
დროულ ახალშობილად ითვლება.

 ბავშვის ფილტვები მომწიფებულია 
და მზად არის, ფუნქციონირება 
დაიწყოს.

 ბავშვი ყოველ კვირა დაახლოებით 
226 გრამს იმატებს.

 მისი თავი უხშირესად ქვევით არის 
მიმართული.

  ჭი პი შე საძ ლოა ამო გე ბურ ცოთ.
შე საძ ლოა გა გი ად ვილ დეთ სუნ თ ქ ვა, 
ვი ნა ი დან ბავ შ ვი ქვე მოთ ეშ ვე ბა, მაგ რამ 
შარ დის ბუშ ტ ზე მი სი ზე წო ლის გა მო 
და გეწყოთ ხში რი შარ დ ვა. 

  შე საძ ლოა მო ი მა ტოს შე შუ პე ბამ კო
ჭი სა და ტერ ფე ბის მი და მო ში.

  საშ ვი ლოს ნოს ყე ლი მოკ ლ დე ბა, 
თხელ დე ბა და იხ ს ნე ბა.

  შე საძ ლოა გქონ დეთ ძლი ე რი დის კომ
ფორ ტის შეგ რ ძ ნე ბა, რო მე ლიც ნა ყო ფის 
წო ნით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. და ის ვე
ნეთ უფ რო ხში რად.

  შე საძ ლოა ამ პე რი ოდ ში არც ერ თი 
გრა მი არ მო ი მა ტოთ, პი რი ქით, 450900 
გრა მი და იკ ლოთ კი დეც.

რო გორ უნ და მო იქ ცეთ

 თუ ნა ად რე ვი მშო ბი ა რო ბის ნიშ ნე ბი გა მო გივ ლინ დათ, და უ ყოვ ნებ ლივ მი მარ
თეთ ექიმს;

 შე ატყო ბი ნეთ ექიმს თქვე ნი სამ შო ბი ა რო გეგ მა. მი ი ღეთ ინ ფორ მა ცია გა უტ კი ვა რე ბის 
თა ო ბა ზე და იკითხეთ, რა გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი ან გარ თუ ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს მას;

 და ათ ვა ლი ე რეთ სამ შო ბი ა რო, სა დაც მშო ბი ა რო ბა გაქვთ გან ზ რა ხუ ლი;
 გა ე სა უბ რეთ პე დი ატრს – თქვე ნი მო მა ვა ლი შვი ლის ექიმს; 
 სა თა ნა დოდ მო ემ ზა დეთ ძუ ძუ თი კვე ბის თ ვის, ამის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია თქვე ნი ექი

მი სა გან შე გიძ ლი ათ მი ი ღოთ;
 მო ამ ზა დეთ სამ შო ბი ა რო ში წა სა ღე ბი ნივ თე ბი.

რა უნ და იცო დეს თქვენ მა პარ ტ ნი ორ მა

ესა უბ რეთ ერ თ მა ნეთს შვი ლის მო მა ვალ ზე, იყა ვით ერ თად, მყუდ რო და ლა მა ზი 
გა რე მო შე უქ მე ნით ერ თ მა ნეთს. ეს მო გიხ ს ნით სტრეს სა და შიშს. 

რა პრობ ლე მე ბი სდევს 
თან ორ სუ ლო ბას?

მო დი, თვა ლი გა და ვავ ლოთ ორ სუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებს, რომ
ლე ბიც უსი ა მოვ ნო ა, მაგ რამ არა სა ში ში. თუ რო მე ლი მე მათ გა ნი გა წუ ხებთ, უამ ბეთ 
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თქვენს ექიმს, ჩვენ კი შე ვეც დე ბით, მოგ ცეთ მარ ტი ვი რჩე ვე ბი, რომ ლე ბიც მდგო მა
რე ო ბას შე გიმ სუ ბუ ქებთ.

დაღ ლი ლო ბა (საერთო სი სუს ტე)

ორ სუ ლო ბის პირ ველ თვე ებ ში (პირველი სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში) შე საძ ლოა 
მცი რე დატ ვირ თ ვის დრო საც კი და გე უფ ლოთ დაღ ლი ლო ბა. ეს სა გან გა შო არ გახ
ლავთ. მი ზე ზი ორ სუ ლის ორ გა ნიზ მ ში მომ ხ და რი ცვლი ლე ბე ბი ა. ასე რომ, ეცა დეთ 
და ის ვე ნოთ, რო დე საც ამას ორ გა ნიზ მი გთხოვთ (რა თქმა უნ და, თუ არ მუ შა ობთ და 
შვი ლე ბი არ გყავთ მო სავ ლე ლი).

გან წყო ბის ცვა ლე ბა დო ბა და ჭირ ვე უ ლო ბა

ეს ორ სუ ლო ბის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნი ა. ლუ დი, მჟა ვე კიტ რი, ხა ში, ნა ყი ნი შუ ა
ღა მი სას – ასე თი ახი რე ბე ბი სა ში ში არ არის, მაგ რამ გახ სოვ დეთ: ყვე ლა ფე რი, რი სი 
ჭა მის ან და ლე ვის სურ ვი ლიც გა გიჩ ნ დე ბათ, თქვენ თ ვის და თქვე ნი პა ტა რას თ ვის 
შე საძ ლოა სრუ ლი ა დაც არ იყოს სა სარ გებ ლო.

მკერ დის ცვლი ლე ბე ბი
ცვლი ლე ბებს ორ სუ ლო ბის პირ ველ სა ვე დღე ებ ში შე ამ ჩ ნევთ – მკერ დი გა გეზ რ დე

ბათ და გა გიმ კ ვ რივ დე ბათ. ორ გა ნიზ მი ლაქ ტა ცი ის (ძუძუთი კვე ბის) პრო ცე სის თ
ვის იწყებს მზა დე ბას. შე საძ ლო ა, იგ რ ძ ნოთ მკერ დ ში სუს ტი ჩხვლე ტა და უსი ა მოვ ნო 
შეგ რ ძ ნე ბებ მაც შე გა წუ ხოთ, მაგ რამ არ შე შინ დეთ – დის კომ ფორ ტი სის ხ ლ მო მა რა
გე ბის გაძ ლი ე რე ბის ბრა ლი ა. თუ ტკი ვი ლი მუდ მი ვი და შე მა წუ ხე ბე ლი ა, მი მარ თეთ 
ექიმს.

მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მკერ დის მომ ზა დე ბა მო მა ვა ლი შვი ლის კვე ბის თ ვის. კერ
ტე ბი რომ არ და გის კ დეთ და არ აგ ტ კივ დეთ:

 შხა პის შემ დეგ მკერ დი უხე ში პირ სა ხო ცით გა იმ შ რა ლეთ;
 თქვე ნი ვე ხე ლით ჩა ი ტა რეთ ყო ველ დღი უ რად მკერ დის მსუ ბუ ქი მა სა ჟი.

„სტრიები” 

სტრი ე ბი (დაჭიმულობის ზო ლე ბი) ნა ხეთ ქე ბი ა, რომ ლე ბიც კა ნის გა და ჭიმ ვის გა
მო ჩნდე ბა. სტრი ე ბის წარ მოქ მ ნას ქა ვი ლი და წვის შეგ რ ძ ნე ბაც სდევს თან. ასეთ 
დროს მი ზან შე წო ნი ლია გა მო ი ყე ნოთ კა ნის და მარ ბი ლე ბე ლი ზე თე ბი და   ლო სი ო ნე
ბი. თუმ ცა, რა საც არ უნ და გპირ დე ბო დეთ სა რეკ ლა მო რგო ლე ბი, ისი ნი უკ ვა ლოდ 
მშო ბი ა რო ბის შემ დე გაც კი არ გაქ რე ბა.

ფე ხის კუნ თე ბის კრუნ ჩხ ვა

ასე თი რამ ხში რად სდევს თან ორ სუ ლო ბას და ვე ნუ რი სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის შე
გუ ბე ბით და /ან ბავ შ ვის თა ვის რო მე ლი მე ნერ ვ ზე ზე წო ლით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 



26

კალ ცი უ მის ნაკ ლე ბო ბას ამა ში ბრა ლი არ მი უძღ ვის და არც სპე ცი ფი კურ მკურ ნა
ლო ბას მო ითხოვს.

ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რია ვარ ჯი ში – სი ა რუ ლი. გარ და ამი სა, უშუ ა ლოდ კრუნ ჩხ ვის 
დროს სა ჭი როა ფე ხის კუნ თის და ჭიმ ვა. და დე ქით ქუს ლებ ზე და ფე ხის წვე რე ბი მაღ
ლა ას წი ეთ. სა ერ თოდ კი, ორ სუ ლო ბის ბო ლო პე რი ოდ ში ერი დეთ მა ღალ ქუს ლი ა ნი 
ფეხ საც მ ლის ტა რე ბას.

შეკ რუ ლო ბა

ორ სუ ლო ბის და საწყის ში ქა ლის ორ გა ნიზ მი ჩვე უ ლებ რივ ზე მეტ პრო გეს ტე რონს 
წარ მოქ მ ნის. ეს ჰორ მო ნი, რო მელ საც უამ რა ვი ფუნ ქ ცია აკის რი ა, ნაწ ლავ თა მოძ რა
ო ბის (პერისტალტიკის) შემ ცი რე ბა საც იწ ვევს. ამის გა მო ქალს აწუ ხებს სი სავ სის 
შეგ რ ძ ნე ბა ან შე ბე რი ლო ბა და შეკ რუ ლო ბა. ჩვე ნი რჩე ვა ძალ ზე მარ ტი ვი ა: მი ირ
თ ვით ხში რად და მცი რე ულუ ფე ბით. მი ი ღეთ მე ტი უჯ რე დი სით მდი და რი საკ ვე ბი 
(ბოსტნეული, ხი ლი), ასე ვე სითხე წყლი სა და ხი ლის წვე ნე ბის სა ხით.

გულ ძ მარ ვა

გულ ძ მარ ვაც ნაწ ლავ თა მოძ რა ო ბის შე სუს ტე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი, რის გა მოც 
საკ ვე ბი უფ რო მეტ ხანს რჩე ბა კუჭ ში. ამის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად საკ ვე ბი ხშირ 
ხ ში რად და მცი რე ულუ ფე ბით უნ და მი ი ღოთ. ნუ მი ე ტა ნე ბით გა ზი ან სას მე ლებს 
– ლი მო ნათს, კო კა კო ლას. უმ ჯო ბე სია სვათ რძე, მი ირ თ ვათ იოგურ ტი, მა წო ნი. სა
სურ ვე ლი ა, იწ ვეთ ნა ხევ რად წა მომ ჯ და რი (ზურგქვეშ ამო ი დეთ ბა ლი ში). უზ მო ზე 
არ მი ი ღოთ ხი ლის წვე ნი.

 
გუ ლის რე ვა

ის ორ სუ ლო ბის თა ნამ დე ვი ყვე ლა ზე ხში რი სიმ პ ტო მი ა. გუ ლის რე ვა გა მოწ ვე უ ლია 
ჰორ მო ნე ბის სი ჭარ ბით, რომ ლე ბიც ორ სუ ლო ბის დროს გა მო ი ყო ფა. მკურ ნა ლო ბა სა
ჭი რო არ გახ ლავთ. თუ ჩვენს რჩე ვებს გა ით ვა ლის წი ნებთ, გუ ლის რე ვა შემ სუ ბუქ დე ბა.

ლო გინ ში უზ მო ზე მი ირ თ ვით ორ ცხო ბი ლა და თაფ ლი, 510 წუ თი და ის ვე ნეთ და შემ
დეგ ადე ქით. ჭა მეთ ცოტ  ცო ტა და ხშირ  ხ ში რად. ერი დეთ ცხი მი ან საკ ვებს, მა გა ლი
თად, კა რაქს.

პირ ღე ბი ნე ბა

თუ პირ ღე ბი ნე ბა მუდ მი ვი გახ და, თქვენს ექიმს მი მარ თეთ.

ბუ ა სი ლი

ჰორ მო ნი პრო გეს ტე რო ნი ნაწ ლა ვის კე დელს ადუ ნებს, ამ დე ნად, გარ და ამი სა, მოქ მე
დებს სწორ ნაწ ლავ ზეც. მზარ დი საშ ვი ლოს ნო აწ ვე ბა დიდ ვე ნებს, რაც, თა ვის მხრივ, 
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ვე ნუ რი სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის შე გუ ბე ბას და ჰე მო რო ი დუ ლი (ბუასილის) კვან ძე ბის გა
ფარ თო ე ბას იწ ვევს. 

ჩვე ნი რჩე ვა ა, მი ი ღოთ თხი ე რი, უჯ რე დი სით მდი და რი საკ ვე ბი, ახა ლი (დაუმუშავებელი) 
ხი ლი, ბოს ტ ნე უ ლი. კარ გი ეფექ ტი აქვს უზ მო ზე მი ღე ბულ შა ვი ქლი ა ვის ჩირს და ჭარ
ხალს. კარ გია ვარ ჯი შიც – ფე ხით სი ა რუ ლი. თუ ამან არ გიშ ვე ლათ, მი მარ თეთ ექიმს.

მშო ბი ა რო ბა
უნ და გახ სოვ დეთ, რომ მშო ბი ა რო ბა ბუ ნებ რი ვი პრო ცე სია და არა სა მე დი ცი ნო 

პრო ცე დუ რა. იგი ორ სუ ლო ბის უკა ნას კ ნე ლი ფა ზა ა. მშო ბი ა რო ბა იწყე ბა დე დის სხე
ულ ში ფი ზი ო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე ბით, რომ ლე ბიც ბავ შ ვის მო ახ ლო ე ბუ ლი და ბა დე
ბის მა ნიშ ნე ბე ლი ა. ეს ცვლი ლე ბე ბი ა:

 საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის გახ ს ნა და გათხე ლე ბა, რაც შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს მო
ვარ დის ფ რო ან სის ხ ლი ან  ლორ წო ვა ნი გა მო ნა დე ნით სა შო დან.

 საშ ვი ლოს ნოს რიტ მუ ლი სპაზ მე ბი, რომ ლე ბიც მშო ბი ა რო ბის მო ახ ლო ე ბას თან 
ერ თად ნელ  ნე ლა ხშირ დე ბა და ძლი ერ დე ბა.

მშო ბი ა რო ბის და საწყი სი გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი სა მე ტა პი ა ნი პრო ცე სი ა, რომ ლის 
გან მავ ლო ბა შიც ნა ყო ფი ეშ ვე ბა მენ ჯის არე ში და და ბა დე ბის თ ვის ემ ზა დე ბა. პირ
ვე ლი მშო ბი ა რო ბა, ჩვე უ ლებ რივ, 1214 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში გრძელ დე ბა, ყვე ლა 
მომ დევ ნო კი უფ რო ხან მოკ ლე ა. 

მშო ბი ა რო ბა მეტ წი ლად ორ სუ ლო ბის 38ედან 42ე კვი რამ დე პე რი ოდს ემ თხ
ვე ვა, თუმ ცა არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მშო ბი ა რო ბა 38ე კვი რამ დე იწყე ბა. 
ამას ნა ად რევ მშო ბი ა რო ბას უწო დე ბენ. ის პო ტენ ცი უ რად სა ხი ფა თოა ნა ყო ფის 
ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის მი სი მო უმ წი ფებ ლო ბის გა მო. ხდე ბა ისეც, რომ ბუ ნებ რი ვი 
მშო ბი ა რო ბა იგ ვი ა ნებს ან და დრო უ ლად იწყე ბა, მაგ რამ არ არის საკ მა რი სად ინ
ტენ სი უ რი, რა თა ადეკ ვა ტუ რი ჭინ თ ვე ბი გა მო იწ ვი ოს. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში ექიმ მა 
შე იძ ლე ბა მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მშო ბი ა რო ბის პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბის ან სტი
მუ ლი რე ბის შე სა ხებ. 

მშო ბი ა რო ბის დროს ქა ლი გრძნობს გან საზღ ვ რულ ნიშ ნებ სა და სიმ პ ტო მებს, 
რომ ლე ბიც ნა ყო ფის მენ ჯის არე ში ჩა მოს ვ ლა ზე მი უ თი თებს. სპაზ მე ბი შე იძ ლე ბა 
ძალ ზე მტკივ ნე უ ლი იყოს. არ სე ბობს რამ დე ნი მე გზა, რა თა მშო ბი ა რო ბა დე დის თ
ვი საც და ბავ შ ვის თ ვი საც უფ რო იოლი გახ დეს. ზო გი ერ თი ექი მი მშო ბი ა რეს მე დი
კა მენ ტე ბის მეშ ვე ო ბით უმ ცი რებს ტკი ვილს, ზო გი ერ თი კი სპე ცი ა ლუ რი სუნ თ ქ ვი
თი ვარ ჯი შე ბის გა მო ყე ნე ბას ამ ჯო ბი ნებს, რა თა ორ სულ მა არ მი ი ღოს (ან მცი რე 
ოდე ნო ბით მი ი ღოს) წამ ლე ბი. ბო ლო პე რი ოდ ში, მშო ბი ა რო ბის გა უტ კი ვა რე ბის 
მიზ ნით, წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბა სპი ნა ლუ რი ე.წ. ეპი დუ რა ლუ რი ანეს თე ზი ა. 

მშო ბი ა რო ბა სამ ეტა პად მიმ დი ნა რე ობს. მე სა მე, სა ბო ლოო ეტა პი თვით ბავ შ ვი
სა და პლა ცენ ტის (მომყოლის) და ბა დე ბა ა.

გან საზღ ვ რულ შემ თხ ვე ვებ ში თავს იჩენს ქი რურ გი უ ლი ჩა რე ვის, ე.წ. სა კე ის რო 
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კვე თის აუცი ლებ ლო ბა. კვე თა ზოგ ჯერ წი ნას წარ იგეგ მე ბა, ზოგ ჯერ კი მის ჩა ტა
რე ბას მშო ბი ა რო ბი ს დროს წა მოჭ რი ლი მო უ ლოდ ნე ლი გარ თუ ლე ბი სას წყვე ტენ. 
ასეთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღე ბენ, რო ცა:

 ნა ყო ფი დი დია და უჭირს სამ შო ბი ა რო გზებ ში გა მო ტე ვა;
 საშ ვი ლოს ნოს ყე ლი ნე ლა ან არას რუ ლად იხ ს ნე ბა;
 ნა ყო ფის გუ ლის ცე მა დი დი ხნით ჩერ დე ბა ან ნელ დე ბა;
 ძლი ე რი სის ხ ლ დე ნა საფ რ თხეს უქ მ ნის დე დის ჯან მ რ თე ლო ბას.

მშო ბი ა რო ბის 
შემ დ გო მი პე რი ო დი

სა შოს მ ხ რი ვი (ფიზიოლოგიური) მშო ბი ა რო ბის შემ დეგ ახალ ნამ შო ბი ა რე ვი დე
დე ბი პა წი ებ თან ერ თად, ჩვე უ ლებ რივ, ორ  სამ დღეს რჩე ბი ან სამ შო ბი ა რო ში, სა კე
ის რო კვე თის ან გარ თუ ლე ბუ ლი მშო ბი ა რო ბის შემ თხ ვე ვა ში კი, შე საძ ლო ა, ისი ნი 
კლი ნი კა ში უფ რო მეტ ხანს და ტო ვონ.

ქა ლი მშო ბი ა რო ბის შემ დეგ ერ თ გ ვარ დის კომ ფორტს გა ნიც დის. მა გა ლი თად, 
ხში რია მშო ბი ა რო ბის შემ დ გო მი ტკი ვი ლე ბი, რომ ლე ბიც გა ფარ თო ე ბუ ლი საშ ვი
ლოს ნოს შე კუმ შ ვა სა და მი სი ჩვე უ ლებ რი ვი ფორ მის აღ დ გე ნას უკავ შირ დე ბა. ეს 
ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნა ა, ამი ტომ სა ში ში არა ფე რი ა. შე კუმ შ ვე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, რამ
დე ნი მე დღეს გრძელ დე ბა. პირ ვე ლი მშო ბი ა რო ბის შემ დეგ ისი ნი ნაკ ლე ბად შე მა
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წუ ხე ბე ლი ა, ხო ლო მომ დევ ნო მშო ბი ა რო ბი სას – უფ რო საგ რ ძ ნო ბი და ძლი ე რი.
გარ და ამი სა, ქალს აღე ნიშ ნე ბა ლო ქია – მშო ბი ა რო ბის შემ დ გო მი გა მო ნა დე

ნი, რო მე ლიც რამ დე ნი მე დღეს გას ტანს. გა მო ნა დე ნი სის ხ ლი სა და ორ სუ ლო ბის 
შემ დეგ დარ ჩე ნი ლი საშ ვი ლოს ნოს ლორ წო ვა ნი გარ სის ნა წი ლე ბის გან შედ გე ბა. 
თავ და პირ ვე ლად გა მო ნა დე ნი ღია წი თე ლი ფე რი სა ა, თან და თან იგი ვარ დის ფერს 
იღებს და მცირ დე ბა, მე რე და მე რე კი ყვი თე ლი ან თეთ რი ხდე ბა. ვიდ რე სის ხ ლ დე
ნა ძლი ე რი ა, ვა გი ნა ლუ რი ტამ პო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა არ არის სა სურ ვე ლი.

ახალ ნამ შო ბი ა რე ვი დე დის ორ გა ნიზ მ ში 40 კვი რის გან მავ ლო ბა ში მომ ხ და რი 
ცვლი ლე ბე ბი ნელ  ნე ლა ლაგ დე ბა და ორ გა ნიზ მი თა ვის ნორ მა ლურ მდგო მა რე ო
ბას უბ რუნ დე ბა.

სამ შო ბი ა რო ში ბავშვს უტარ დე ბა პირ ვე ლი ვაქ ცი ნა ცია ტუ ბერ კუ ლოზ სა და B 
ჰე პა ტიტ ზე, ახალ გაზ რ და დე და სწავ ლობს, რო გორ აჭა მოს პა ტა რას, რო გორ აბა
ნა ოს, რო გორ გა მო უც ვა ლოს ტან საც მე ლი და სა ფე ნე ბი.

მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლი, ჩვე უ ლებ რივ, მშო ბი ა რო ბი დან ცხრა კვი რის შემ დეგ 
აღ დ გე ბა. თავ და პირ ვე ლად თვი უ რი უფ რო ხან მოკ ლე ან ხან გ რ ძ ლი ვი ა, ვიდ რე ორ
სუ ლო ბამ დე, შემ დეგ კი ნელ  ნე ლა უბ რუნ დე ბა ნორ მას.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იცო დეთ: თუ ბავშვს ინ ტენ სი უ რად, გარ კ ვე უ ლი წე სე ბის დაც
ვით აწო ვებთ ძუ ძუს, მენ ს ტ რუ ა ცია არ იწყე ბა და არც და ორ სუ ლე ბა გე მუქ რე ბათ. 
ეს მოვ ლე ნა ერ თ გ ვა რი ბუ ნებ რი ვი კონ ტ რა ცეპ ცი ა ა. მას ლაქ ტა ცი უ რი ამე ნო რე ის 
მე თოდს უწო დე ბენ. საქ მე ის არის, რომ ძუ ძუ თი მარ თე ბუ ლი კვე ბი სას, პირ ვე ლი 
6 თვის გან მავ ლო ბა ში ქა ლის ორ გა ნიზ მ ში წყდე ბა კვერ ცხუჯ რე დის მომ წი ფე ბის 
გა მომ წ ვე ვი ჰორ მო ნე ბის გა მო მუ შა ვე ბა. ამ გზით ბუ ნე ბა თვი თონ ვე უწყობს ხელს 
ქალს, და იც ვას გან საზღ ვ რუ ლი ინ ტერ ვა ლი ორ სუ ლო ბა თა შო რის (სასურველია 
არა ნაკ ლებ 2 წლი სა) – ეს აუცი ლე ბე ლია მი სი ჯან მ რ თე ლო ბის აღ სად გე ნად. ამ
რი გად, ძუ ძუ თი კვე ბა მხო ლოდ ბავ შ ვის თ ვის კი არა, დე დის თ ვი საც სა სარ გებ ლო ა.

ლამ ის უპი რა ტე სო ბე ბი:
 მა ღა ლე ფექ ტუ რია (98%);
 მო ხერ ხე ბუ ლი ა;
 მშო ბი ა რო ბის შემ დ გომ და უ ყოვ ნებ ლივ იწყე ბა;
 ხელს არ უშ ლის სქე სობ რივ ურ თი ერ თო ბას;
 არ აქვს გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი;
 სა სარ გებ ლოა დე დის თ ვი საც და ბავ შ ვის თ ვი საც.

ლამ ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი:
 მი უწ ვ დო მე ლია იმ ქა ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც მი ზეზ თა გა მო ჩვილს ძუ ძუს ვერ ან არ 

აწო ვე ბენ;
 და მო კი დე ბუ ლია მე ძუ ძუ რი დე დის მი ერ ლამ ის კრი ტე რი უ მე ბის დაც ვა ზე;
 სა მე დი ცი ნო და სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის გა მო ძუ ძუ თი კვე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა შე საძ ლოა 

გა ჭირ დეს;
 მე თო დის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა შეზღუ დუ ლი ა;
 არ იცავს სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან (მათ შო რის – აივ / შიდ სის გან).
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გა ით ვა ლის წი ნეთ:
 ბავ შ ვი უნ და კვე ბოთ მხო ლოდ ძუ ძუ თი, ყო ველ გ ვა რი და ნა მა ტის, სითხი სა და 

წყლის გა რე შე;
 ძუ ძუ თი კვე ბა უნ და ხდე ბო დეს მოთხოვ ნი ლე ბის და მი ხედ ვით, დღე ღა მე ში და ახ

ლო ე ბით 812ჯერ. კვე ბა თა შო რის ინ ტერ ვა ლი 34 სა ათს არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს.

თუ ძუ ძუ თი კვე ბის პე რი ოდ ში მენ ს ტ რუ ა ცია აღ გიდ გათ, არ იცავთ ბავ შ ვის ძუ
ძუ თი კვე ბის მი თი თე ბულ რე ჟიმს და თქვე ნი შვი ლი 6 თვე ზე მე ტი ხნი სა ა, და ორ
სუ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა იზ რ დე ბა. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში სა ჭი როა ოჯა ხის და გეგ მ ვის 
და მა ტე ბი თი მე თო დის გა მო ყე ნე ბა და ძუ ძუ თი კვე ბის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა ბავ შ ვის 
ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის.






