
წ ი ნამ დე ბა რე ბუკ ლე ტი წარ მო ად გენს სქე სობ რი ვი და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან
მ რ თე ლო ბი სა და აივ / შიდ სის თე მის შე სა ვალს. იგი მო ი ცავს ორ ნა წილს. პირ
ველ ნა წილ ში მო ცე მუ ლია პა სუ ხე ბი კითხ ვებ ზე, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე ხში რად 
ის მის აივის შე სა ხებ, მე ო რე ნა წილ ში კი აღ წე რი ლია სქე სობ რი ვი გზით გა

დამ დე ბი სხვა ინ ფექ ცი ე ბის გა და ცე მის გზე ბი, კლი ნი კუ რი ნიშ ნე ბი და გან მე ო რე ბი თი 
ინ ფი ცი რე ბის გან თა ვის დაზღ ვე ვის მე თო დე ბი.

ეს ბუკ ლე ტი ვერ შეც ვ ლის ექიმ თან კონ სულ ტა ცი ას, თუმ ცა იმე დი გვაქვს, მრა ვალ 
კითხ ვა ზე გაგ ცემთ პა სუხს. 



ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, 2010 წლის თ ვის მსოფ
ლი ო ში შიდ სით ინ ფი ცი რე ბულ თა რიცხ ვი 60 მი ლი ონს აღე მა ტე ბო და. აქე
დან 18 მი ლი ო ნამ დე ქა ლია და 3 მი ლი ო ნამ დე – 15 წლამ დე ასა კის ბავ შ ვი 
და მო ზარ დი .

შიდ სით და ი ღუ პა მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის 30 მი ლი ონ ზე მე ტი.
სა ქარ თ ვე ლო ში 2012 წლის 31 აგ ვის ტოს მო ნა ცე მე ბით, რე გის ტ რი რე ბუ ლია შიდ სის 

ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბის 3450  შემ თხ ვე ვა, მათ გან 2527 (73,2%) მა მა კა ცია და 923 (26,8 
%) ქა ლი, პა ცი ენ ტ თა უმ რავ ლე სო ბა 2940 წლის ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ი სა ა.

2012 წლის 31 აგ ვის ტოს მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში აივინ ფი ცი რე ბულ თა გან შიდ
სი გა ნუ ვი თარ და 2259 (65,5%) პა ცი ენტს, 757 (21,9%) გარ და იც ვა ლა.

სა ქარ თ ვე ლო ში 2012 წელს გა მოვ ლინ და  აივინ ფი ცი რე ბის 335 ახა ლი შემ თხ ვე ვა.
სა ქარ თ ვე ლო ში აივინ ფი ცი რე ბულ თა 54,3% სა ი ნექ ციო ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თი ე რე ბის 

მომ ხ მა რე ბე ლია, 38,3 % ში კი ინ ფექ ცია ჰე ტე რო სექ სუ ა ლუ რი კონ ტაქ ტით არის გა და
ცე მუ ლი.

შიდ სი პრობ ლე მა ა, რო მე ლიც დღეს ყვე ლას ეხე ბა, მათ შო რის – შენც. ვი რუ სი ადა მი
ა ნებს სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის, ცხოვ რე ბის წე სი სა თუ ჩვე ვე ბის მი ხედ ვით არ ირ
ჩევს, იგი ნე ბის მი ე რი ჩვენ გა ნის ორ გა ნიზ მ ში შე იძ ლე ბა მოხ ვ დეს.

შიდ სი ყველ გან შე იძ ლე ბა იყოს. ის შე საძ ლოა აღ მოჩ ნ დეს შენს ქა ლაქ შიც, მე ტიც – შენ 
გვერ დით.

უყუ რადღე ბო ბა და და უ ფიქ რებ ლო ბა ხში რად იქ ცე ვა აივ ით ინ ფი ცი რე ბის მი ზე ზად. 
შენ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, გახ დე ბი თუ არა მი სი მსხვერ პ ლი.

აივ / შიდ სი 
ვი რუსს, რო მე ლიც ყვე ლა ვი რუს ზე უკეთ არის შეს წავ ლი ლი და რომ ლის წი ნა შეც თა

ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნა უძ ლუ რი ა, მსოფ ლი ო ში მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე ეწი
რე ბა.

სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბი დან ყვე ლა ზე სა ში ში ადა მი ა ნის იმუ ნო
დე ფი ცი ტის ვი რუ სია (აივ). მის შე სა ხებ მხო ლოდ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 70იანი წლე ბის 
მი წუ რულს გახ და ცნო ბი ლი. მეც ნი ერ თა უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, შიდ სის სამ შობ ლო 
აფ რი კა ა, ხო ლო მი სი პირ ვე ლი მას პინ ძე ლი – შიმ პან ზე. ორ გა ნიზ მი აივ ინ ფექ ცი ის 
შეღ წე ვის შემ დეგ კარ გავს თავ დაც ვი სა და ბრძო ლის უნარს – იმუ ნი ტეტს. ინ ფი ცი
რე ბის საწყის ეტაპ ზე და ა ვა დე ბა ფაქ ტობ რი ვად არაფ რით ვლინ დე ბა, ამი ტო მაც სა
თა ნა დო კვლე ვე ბის გა რე შე ძნე ლია გან საზღ ვ რო, არის თუ არა პი როვ ნე ბა აივ ით ინ
ფი ცი რე ბუ ლი.

აივ ით ინ ფი ცი რე ბულ მრა ვალ ადა მი ანს სავ სე ბით ჯან მ რ თე ლი შე სა ხე და ო ბა აქვს და 
მათ შე უძ ლი ათ, და ა ვა დე ბა სხვებს გა დას დონ!

ამ ჟა მად არ სე ბობს სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ახან გ რ ძ ლი ვებს პე რი ოდს 
ინ ფი ცი რე ბი დან და ა ვა დე ბა თა ჩა მო ყა ლი ბე ბამ დე, რაც სი ცოცხ ლის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბას 
ნიშ ნავს.

ან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, 2010 წლის თ ვის მსოფ
ლი ო ში შიდ სით ინ ფი ცი რე ბულ თა რიცხ ვი 60 მი ლი ონს აღე მა ტე ბო და. აქე
დან 18 მი ლი ო ნამ დე ქა ლია და 3 მი ლი ო ნამ დე – 15 წლამ დე ასა კის ბავ შ ვი 
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ვი რუ სის გავ რ ცე ლე ბა სხვა დას ხ ვა გზით შე იძ ლე ბა: სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტით, სა ზი ა
რო შპრი ცით ნარ კო ტი კის ინექ ცი ი სას, ინ ფი ცი რე ბუ ლი სის ხ ლის გა დას ხ მით, შე საძ ლო ა, 
დე დის გან გა და ე დოს ნა ყოფ სა და ბავშვს (ფეხმძიმობის, მშო ბი ა რო ბის ან ძუ ძუ თი კვე
ბის დროს). სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, ინ ფი ცი რე ბის ალ ბა თო ბა ყვე ლა ზე მა ღა ლია (70
80%) სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტი სას.

ყო ველ დღი უ რი, სა ყო ფაცხოვ რე ბო 
კონ ტაქ ტით აივ-ი არ გა და ე დე ბა! 

აივ / შიდ ს -ით ავად დე ბი ან თქვე ნი 
საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნე ბი!

უფ რო მე ტი აივ / შიდ სის შე სა ხებ
ერ თი და იგი ვეა თუ არა აივ-ი და შიდ სი?

ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის ვი რუ სი (აივი) არის ვი რუ სი, რო მე ლიც იწ ვევს შე ძე ნი ლი 
იმუ ნო დე ფი ცი ტის სინ დ რომს (შიდსი). მოხ ვ დე ბა თუ არა ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ში, აივი 
თავს ეს ხ მის იმუ ნუ რი (თავდაცვით) სის ტე მის უჯ რე დებს, რომ ლე ბიც ინ ფექ ცი ებ სა და 
და ა ვა დე ბებს ებ რ ძ ვი ან და თან და თა ნო ბით ანად გუ რებს მათ. ამის გა მო იმუ ნუ რი სის
ტე მა სხვა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა შე უფ რო და უფ რო უძ ლუ რი ხდე ბა. დამ ცა ვი უჯ რე დე ბის 
ნე ლი გა ნად გუ რე ბის გა მო აივით ინ ფი ცი რე ბულს და ა ვა დე ბის სიმ პ ტო მე ბი შე საძ ლოა 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ გა მო აჩ ნ დეს. სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, მას ჯან სა ღი შე სა ხე
და ო ბა ჰქონ დეს, თავ საც სავ სე ბით ჯან მ რ თე ლად გრძნობ დეს და აზ რა დაც არ მოს დი ო
დეს, რომ ინ ფი ცი რე ბუ ლი ა, თუ არ გა ი კე თებს სის ხ ლის ანა ლიზს აივის ან ტის ხე უ ლე ბის 
გა მო სავ ლე ნად.

შიდ სი აივ ინ ფი ცი რე ბის უკა ნას კ ნე ლი სტა დი ა ა, რო დე საც იმუ ნუ რი სის ტე მა ნებ დე ბა 
ინ ფექ ცი ას, ორ გა ნიზ მი სრუ ლი ად უსუ სუ რი ხდე ბა და  სხვა და ა ვა დე ბებს წი ნა აღ მ დე გო
ბას ვე ღარ უწევს. ხში რად სწო რედ ეს და ა ვა დე ბე ბი იქ ცე ვა სიკ ვ დი ლის მი ზე ზად. ბა ნა
ლურ მა ფილ ტ ვე ბის ან თე ბა მაც კი შე იძ ლე ბა ადა მი ა ნი სი ცოცხ ლეს გა მო ა სალ მოს, რო ცა 
მის ორ გა ნიზ მ ში აივია მო კა ლა თე ბუ ლი.

რო გორ ხდე ბა ინ ფი ცი რე ბა?

აივი გა და ე ცე მა:  
 და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტით აივინ ფი ცი რე ბულ პირ თან, რო გორც ჰე ტე რო, 

ისე ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი – ვა გი ნა ლუ რი, ანა ლუ რი, ორა ლუ რი გზით;
 ნარ კო ტი კის ინ ტ რა ვე ნუ რი გა მო ყე ნე ბი სას – აივინ ფი ცი რე ბუ ლი სის ხ ლით და ბინ

ძუ რე ბუ ლი შპრი ცის გა ზი ა რე ბი სას;
 ინ ფი ცი რე ბულ სის ხ ლ თან კონ ტაქ ტით – ინ ფი ცი რე ბუ ლი სის ხ ლის ან მი სი ცალ კე უ

ლი კომ პო ნენ ტე ბის გა დას ხ მით; 
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 ინ ფი ცი რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით (მათ შო რის ტა ტუ ი
რე ბის ან ყუ რის გა სახ ვ რე ტი ნემ სის შეყ ვა ნა) – თუ გსურთ გა ი კე თოთ ტა ტუ ან პირ სინ
გი, შე არ ჩი ეთ კარ გი რე პუ ტა ცი ის მქო ნე სა ლო ნი, კარ გად გა მო ჰკითხეთ სტე რი ლი ზა ცი
ის პი რო ბე ბი;

 ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის სის ხ ლ სა და ორ გა ნიზ მის სითხე ებ თან შემ თხ ვე ვი თი კონ
ტაქ ტით (მაგალითად სა ა ვად მ ყო ფოს სა მუ შაო პი რო ბებ ში);

 ინფიცირებული დე დი დან ნა ყოფ ზე ფეხ მ ძი მო ბის, მშო ბი ა რო ბის ან ბავ შ ვის ძუ ძუ თი 
კვე ბის დროს.

ახ ლა კი მოკ ლედ გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი.

სქე სობ რი ვი გზა
რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, შიდ სით /აივით ინ ფი ცი რე ბის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბულ გზას 

და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი კავ ში რე ბი წარ მო ად გენს. ეს გა სა გე ბი ცა ა: სპერ მა სა და სა შოს 
სეკ რეტ ში ვი რუ სე ბის კონ ცენ ტ რა ცია ძა ლი ან მა ღა ლი ა, მიკ როტ რავ მე ბი კან სა და ლორ
წო ვან ზე კი შე იძ ლე ბა ნე ბის მი ერ ადა მი ანს ჰქონ დეს, სა ი და ნაც ვი რუ სი სის ხ ლ ში ხვდე ბა. 
ვი თა რე ბა რთულ დე ბა, თუ აივ ინ ფექ ცი ას  თან რო მე ლი მე სხვა სქე სობ რი ვი გზით გა
დამ დე ბი ინ ფექ ცი აც (სგგი) და ერ თო, მა გა ლი თად, სი ფი ლი სი, გო ნო რე ა. ასეთ შემ თხ ვე
ვებ ში ვი რუ სის გა და ცე მის სა შიშ რო ე ბა კი დევ უფ რო მე ტი ა.

ლა ტექ სის პრე ზერ ვა ტი ვის (კონდომის) გა მო ყე ნე ბა ხელს უშ ლის ორ გა ნიზ მ ში ადა მი
ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბუ ლი პარ ტ ნი ო რის სპერ მის მოხ ვედ რას და 
ამით იცავს პრე ზერ ვა ტი ვის გა მომ ყე ნე ბელს აივ ით ინ ფი ცი რე ბი სა გან.

ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცია
აივ ით ინ ფი ცი რე ბუ ლის მი ერ სხვა ადა მი ა ნის დას ნე ბოვ ნე ბის კი დევ ერთ და არა ნაკ

ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვან გზას ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი ი სას სა ერ თო შპრი ცის, ბამ ბის ან სხვა 
ისე თი საგ ნე ბის გა მო ყე ნე ბა წარ მო ად გენს, რო მე ლიც სის ხ ლ თან კონ ტაქ ტ ში იმ ყო ფე ბა.  

ნარ კო ტი კი ა ნი შპრი ცის კან ქ ვეშ ან ვე ნა ში შეყ ვა ნი სას ნემ ს ში სის ხ ლის გარ კ ვე უ ლი 
ოდე ნო ბა ხვდე ბა, რო მე ლიც სა ერ თო გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში შემ დეგ სხვა ადა მი ა ნის 
ორ გა ნიზ მ ში აღ წევს. ამ გ ვა რად ვი რუ სი ერ თი ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის გან შე იძ ლე ბა 
რამ დე ნი მეს გა და ე დოს. იგი ვე შე დე გი შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს სტე რო ი დე ბის (მათ ხში
რად იყე ნე ბენ სპორ ტ ს მე ნე ბი კუნ თო ვა ნი მა სის გაზ რ დის მიზ ნით) სა ზი ა რო ნემ სის მოხ
მა რე ბა მაც.

თუ ნარ კო ტი კის შეყ ვა ნი სას სხვის მი ერ ნახ მარ შპრიცს იყე ნებთ, თუნ დაც ათას ში ერ
თხელ, ძალ ზე დი დია ალ ბა თო ბა, აივ ით ან ტრან ს მი სი უ ლი გზით (სისხლის მეშ ვე ო ბით) 
გა დამ დე ბი სხვა, მა გა ლი თად, B ან C ჰე პა ტი ტის არა ნაკ ლებ სა ში ში ვი რუ სით და ინ ფი
ცირ დეთ. 

გახ სოვ დეთ: აივ ი არ იკურ ნე ბა! თუ მზად ჯერ არ ხართ, თა ვი და ა ნე ბოთ ნარ კო ტი

4



კე ბის მოხ მა რე ბას და მის მო ნო ბა ში ცხოვ რე ბას ამ ჯო ბი ნებთ, ნუ გა მო ი ყე ნებთ სხვის 
ნახ მარ შპრიცს!

რო გორ მო ვიქ ცეთ, რომ ნემ სი აივ -ი სა და 
სის ხ ლის გზით გა დამ დე ბი სხვა და ა ვა დე ბე ბით 
ინ ფი ცი რე ბის თვალ საზ რი სით უსაფ რ თხო გავ ხა დოთ?

ჰე პა ტი ტე ბი თა და აივ ით ინ ფი ცი რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის სა უ კე თე სო გზა ნარ
კო ტი კებ ზე უარის თქმა ან, უკი დუ რეს შემ თხ ვე ვა ში, სხვი სი შპრი ცის გა მო ყე ნე ბის გან 
თა ვის შე კა ვე ბა ა, მაგ რამ თუ მა ინც აპი რებთ, ისარ გებ ლოთ სხვის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი 
შპრი ცით, უნ და იცო დეთ, რო გორ გა ას ტე რი ლოთ იგი გა მო ყე ნე ბის წინ. ნემ სის სტე რი
ლი ზა ცი ი სას კვდე ბა ყო ველ გ ვა რი უჯ რე დი და ვი რუ სი, რო მე ლიც მას შია მოხ ვედ რი ლი.

ნემ სი სა და შპრი ცის სტე რი ლი ზა ცია შე იძ ლე ბა სა ყო ფაცხოვ რე ბო მა თეთ რებ ლის ან 
ქლო რის მეშ ვე ო ბით. 

ერ თ ჯე რად შპრიცს სტე რი ლი ზა ცია არ სჭირ დე ბა.

სვი რინ გი (ტატუირება) და სხე უ ლის პირ სინ გი: 
რა ხდე ბა სი ნამ დ ვი ლე ში?

ხში რად ის მის შე კითხ ვა: შე საძ ლე ბე ლია თუ არა აივ ით ინ ფი ცი რე ბა ტა ტუ ი რე ბის ან 
პირ სინ გის დროს? ტა ტუ ი რე ბი სა და პირ სინ გის კა ბი ნეტ ში და ბე ჯი თე ბით ამ ტ კი ცე ბენ, 
რომ იღე ბენ სა თა ნა დო ზო მებს აივ ის, ჰე პა ტი ტე ბის და სის ხ ლის მეშ ვე ო ბით გა დამ დე ბი 
სხვა და ა ვა დე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი, რომ ლე
ბიც ტა ტუ ი რე ბი სა თუ პირ სინ გის დროს კან ში უნ და შე ვი დეს, ერ თ ჯე რა დია ან გა სუფ
თა ვე ბა სა და სტე რი ლი ზა ცი ას ექ ვემ დე ბა რე ბა. ზო გი ერთ თქვენ განს შე იძ ლე ბა ჰყავ დეს 
მე გო ბა რი, რო მე ლიც ტა ტუ ი რე ბას სახ ლის პი რო ბებ ში აკე თებს ნემ სით, ჭი კარ ტით, სა
წე რი კალ მით, და ნი თა თუ სხვა ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით. ეს და უშ ვე ბე ლია – ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი 
შე საძ ლოა გაწ მენ დი ლი ან სტე რი ლი ზე ბუ ლი არ იყოს და მა თი მეშ ვე ო ბით აივ ი ან ჰე პა
ტი ტი B ან C გა და გე დოთ. თუ ტა ტუს ან პირ სინ გის გა კე თე ბა გსურთ, შე არ ჩი ეთ კარ გი 
რე პუ ტა ცი ის მქო ნე სა ლო ნი, კარ გად გა მო ი კითხეთ სტე რი ლი ზა ცი ის შე სა ხებ, დარ წ მუნ
დით, რომ ყვე ლა ფე რი მარ თ ლაც სუფ თად და უსაფ რ თხოდ კეთ დე ბა და მხო ლოდ ამის 
შემ დეგ გა ი კე თეთ სვი რინ გი.

უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბი მათ თ ვის, 
ვინც სპორტს მის დევს

თუ ვარ ჯი შის ან შე ჯიბ რის დროს ვინ მე და შავ და და სის ხ ლ დე ნა და ეწყო, იგი უნ და 
შეწყ დეს, ვიდ რე და შა ვე ბულ სპორ ტ ს მენს მო ედ ნი დან არ გა იყ ვა ნენ. ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
სპორ ტუ ლი თა მა შე ბის დროს სპორ ტ ს მენს უფ ლე ბა არ აქვს გა ნა ახ ლოს თა მა ში, ვიდ
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რე სის ხ ლ დე ნა არ შე უ ჩერ დე ბა და იარას ექი მი სა გულ და გუ ლოდ არ და უ მუ შა ვებს. თუ 
მო ედ ნის (მაგალითად, კა ლათ ბურ თის, ჩოგ ბურ თის) ან სა ჭი დაო ხა ლი ჩის ზე და პირ ზე 
სის ხ ლი დარ ჩა, გუნ დის მწვრთნელ მა ლა ტექ სის ხელ თათ მა ნე ბი უნ და ჩა იც ვას და იგი 
სპე ცი ა ლუ რი სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ა ლე ბით გაწ მინ დოს. თუ მო თა მა შეს სის ხ ლით და ეს
ვა რა უნი ფორ მა, მო ე დან ზე დაბ რუ ნე ბამ დე უნ და გა მო იც ვა ლოს.

არა ვინ იცის, ვინ არის ინ ფი ცი რე ბუ ლი აივ ით და ვინ – არა, ამი ტომ უსაფ რ თხო ე ბის 
ამ პრინ ცი პე ბის დაც ვა აუცი ლე ბე ლი ა, რა თა მი ნი მუ მამ დე და ვიყ ვა ნოთ კონ ტაქ ტი და შა
ვე ბუ ლის სის ხ ლ თან. დღე ის თ ვის აივ ით ამ გზით ინ ფი ცი რე ბის შემ თხ ვე ვა აღ რიცხუ ლი 
არ არის ,  თუმ ცა რის კი არ სე ბობს და სა ჭი როა ამის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 

აივინ ფი ცი რე ბუ ლი დე დის გან ვი რუ სის 
ნა ყო ფის თ ვის გა და ცე მა

ორ სუ ლო ბი სას და ძუ ძუ თი კვე ბი სას დე დის გან შვი ლის ინ ფი ცი რე ბის ალ ბა თო ბა 15
45%ია. ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, მსოფ ლი ო ში ყო ველ წ ლი უ
რად სა შუ ა ლოდ 430 000 ახ ლადინ ფი ცი რე ბუ ლი ბავ შ ვი ა, მათ გან შემ თხ ვე ვა თა 90%ში 
ინ ფი ცი რე ბა ვი რუ სის დე დი დან შვილ ზე გა და ცე მით მოხ და. 280 000 დან360 000მდე  
შემთხვევაში ინ ფი ცი რე ბა ორ სუ ლო ბი სას ან მშო ბი ა რო ბის დროს აღი ნიშ ნა. დი დი წი ლი 
მო დის ასე ვე ძუ ძუ თი კვე ბის დროს ინ ფი ცი რე ბა ზე.  

რო დე საც ქა ლი ორ სუ ლო ბის ტეს ტის ჩა სა ტა რებ ლად ექიმ თან ან კლი ნი კა ში მი დის, მას 
სთა ვა ზო ბენ სის ხ ლის ანა ლიზს აივ ზე. თუ მო მა ვალ მა დე დამ იცის, რომ ინ ფი ცი რე ბუ
ლი ა, მას შე უძ ლია გა ა კე თოს სწო რი არ ჩე ვა ნი, ჩა ი ტა როს მკურ ნა ლო ბა (ფეხმძიმობისას 
ნა ყო ფის ინ ფი ცი რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა აივსპე ცი ფი კუ რი მკურ ნა ლო ბით არის შე საძ
ლე ბე ლი) და უზ რუნ ველ ყოს ბავ შ ვის ჯან მ რ თე ლო ბა.

სა ქარ თ ვე ლო იმ ქვე ყა ნა თა რიცხვს მი ე კუთ ვ ნე ბა, სა დაც ყვე ლა ორ სუ ლი უზ რუნ ველ
ყო ფი ლია აივ / შიდ ს ზე ნე ბა ყოფ ლო ბი თი კონ სულ ტი რე ბი თა და ტეს ტი რე ბით, ან ტი რეტ
რო ვი რუ სუ ლი (არვ) მკურ ნა ლო ბი თა და მოვ ლით;

აივინ ფი ცი რე ბუ ლი დე დი დან ბავ შ ვ ზე შიდ სის ვი რუ სის გა და ცე მის რის კი 2%მდე 
მცირ დე ბა, თუ ორ სულს ჩა უ ტარ დე ბა;

 ან ტი რეტ რო ვი რუ სუ ლი თე რა პი ა;
 სა კე ის რო კვე თა;
 სა თა ნა დო კონ სულ ტა ცია ბავ შ ვის ხე ლოვ ნურ კვე ბას თან და კავ ში რე ბით.

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე პი რე ბი, სა ა ვად მ ყო ფო სა და სას წ რა ფო 
დახ მა რე ბის მუ შა კე ბი, ლა ბო რა ტო რი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი და ნე ბის მი ე რი სხვა პრო ფე სი
ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც შე ხე ბა აქვთ სის ხ ლ თან ან სხე უ ლის სხვა სითხე ებ თან, შემ
თხ ვე ვი თი ინ ფი ცი რე ბის სა შიშ რო ე ბის წი ნა შე დგა ნან. 

სტო მა ტო ლოგს მუ შა ო ბი სას ლა ტექ სის ხელ თათ მა ნე ბი და დამ ცა ვი სათ ვა ლე უნ და 
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ეკე თოს, რა თა ისიც და მი სი პა ცი ენ ტიც ინ ფი ცი რე ბი სა გან დაზღ ვე ულ ნი იყ ვ ნენ.
არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი წე სე ბი, რომ ლე ბიც უნ და და იც ვან ჯან მ რ თე ლო ბის სფე როს 

მუ შა კებ მა, რა თა თა ვი აარი დონ რო გორც სა კუ თა რი, ასე ვე პა ცი ენ ტე ბის შემ თხ ვე ვით 
ინ ფი ცი რე ბას. ამ წე სებს სიფ რ თხი ლის უნ ვერ სა ლურ წე სებს უწო დე ბენ: 

 ხელ თათ მა ნე ბის ხმა რე ბა;
 სის ხ ლით დას ვ რი ლი ზე და პი რის გაწ მენ და მა თეთ რებ ლი სა და წყლის ხსნა რით;
 ნემ სე ბის ერ თ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბა;
 ნემ სე ბის გა დაყ რა სპე ცი ა ლურ კონ ტე ი ნერ ში;
 დამ ცა ვი სათ ვა ლის ხმა რე ბა;
 სა მე დი ცი ნო აღ ჭურ ვი ლო ბის  სა თა ნა დო სტე რი ლი ზა ცი ა.

შე უ მოწ მე ბე ლი სის ხ ლის გა დას ხ მა
ადა მი ა ნებს ხში რად ეში ნი ათ, რომ  სის ხ ლის 

გა დას ხ მის შე დე გად არ და ინ ფი ცირ დ ნენ, მაგ
რამ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ამის საფ რ
თხე არ არ სე ბობს. დღე ი სათ ვის სის ხ ლის 
ასა ღე ბად გა მო ი ყე ნე ბა ერ თ ჯე რა დი 
სტე რი ლუ რი შპრი ცე ბი, რომ ლე ბიც 
გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ ნად გურ დე

ბა, ხო ლო თა ვად სის ხ ლი, რო მე ლიც 
გა და ის ხ მე ბა, გა მო ყე ნე ბამ დე უსა თუ ოდ მოწ მ დე ბა 
ინ ფექ ცი ებ ზე, მათ შო რის – აივ / შიდ ს ზე. 1997 წლამ დე დო ნო რის სის ხ ლის შე სა მოწ მე
ბე ლი სან დო ანა ლი ზი არ არ სე ბობ და. 1997 წლი დან კი დო ნო რის სის ხ ლი მოწ მ დე ბა და 
სა ეჭ ვო სის ხ ლი ნად გურ დე ბა, ასე რომ, სის ხ ლის გა დას ხ მა სა ხი ფა თო აღარ არის; გარ და 
გა და უ დე ბე ლი შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო დე საც სა სი ცოცხ ლო ჩვე ნე ბით სის ხ ლი სას წ რა ფოდ 
უნ და გა და ის ხას და შე მოწ მე ბა შე საძ ლოა ვერ მო ეს წ როს.
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რო დის არ ხდე ბა აივ -ის გა და ცე მა?

შიდ სის ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბა იმას არ ნიშ ნავს, რომ ადა მი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის გან უნ და 
გა ი რი ყოს, მას უნ და ვე რი დოთ, რო გორც კეთ რო ვანს და ხე ლის ჩა მორ თ მე ვი საც კი შეგ
ვე შინ დეს. და იხ სო მეთ – აივ ი იშიფ რე ბა რო გორც ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის ვი რუ სი, 
და იგი გა და ე ცე მა ინ ფი ცი რე ბუ ლის სხე უ ლის სითხე ე ბი სა და დე დის რძის მეშ ვე ო ბით. 
იგი არ გა და ე ცე მა:

 კოც ნით: მშრა ლი ან უბ რა ლო კოც ნა ტუ ჩებ ზე, რო დე საც პი რი მო კუ მუ ლი გაქვთ, 
არ არის სა ში ში. (თუმცა ღია პი რით კოც ნა – სვე ლი კოც ნა, ფრან გუ ლი კოც ნა სა რის კო ა, 
რად გა ნაც პი რის ღრუ ში არ სე ბუ ლი მიკ როტ რავ მე ბის გა მო შე საძ ლოა ადა მი ა ნი დას ნე
ბოვ ნ დეს). 

 მწე რის ან ში ნა უ რი ცხო ვე ლის ნაკ ბე ნით: მწე რე ბი და ცხო ვე ლე ბი კბე ნი სას ადა მი ა
ნის ორ გა ნიზ მ ში ნერწყვს უშ ვე ბენ და არა სისხლს.

 სა ერ თო თეფ ში დან ჭა მის დროს ან სხვი სი ნა პი რა ლი ჭი ქის გა მო ყე ნე ბი სას;
 ხე ლის ჩა მორ თ მე ვით;
  პი რა დი ჰი გი ე ნის ნივ თე ბის (მაგალითად, პირ სა ხო ცის, ჭურ ჭ ლის) და ტან საც მ ლის 

მეშ ვე ო ბით;
 აუზ ზე, აბა ნო სა და სა უ ნა ში – ასეთ ად გი ლებ ში ინ ფი ცი რე ბა არ გე მუქ რე ბათ, თუ 

სის ხ ლის სის ხ ლ თან კონ ტაქ ტი არ მოხ და.

აივ -ი არ ვრცელ დე ბა ჰა ე რი სა და 
საკ ვე ბის მეშ ვე ო ბით!

ასე რომ, თა მა მად შე გიძ ლი ათ მო ეხ ვი ოთ, აკო ცოთ და შე ე ხოთ აივინ ფი ცი რე ბულს. 
ასე ვე არ არის სა ში ში სა ერ თო ტუ ა ლე ტით და ტე ლე ფო ნით სარ გებ ლო ბა. აივ ი ამ გზით 
არ გა და ე დე ბა. ის ძალ ზე ფა ქი ზი ვი რუ სი ა, რო მე ლიც სხე უ ლის გა რეთ დიდ ხანს ვერ 
ცოცხ ლობს. 

რო გორ შე იძ ლე ბა შე იტყოთ, 
ხართ თუ არა ინ ფი ცი რე ბუ ლი?

სპე ცი ფი კუ რი სიმ პ ტო მე ბი გა რეგ ნუ ლად შე საძ ლოა არ გა მოვ ლინ დეს, მაგ რამ ადა
მი ა ნი შიდ სის ვი რუ სით იყოს ინ ფი ცი რე ბუ ლი. ერ თა დერ თი უტყუ ა რი მე თო დი სის ხ ლის 
სპე ცი ა ლუ რი ანა ლი ზი ა. არ სე ბობს მე თო დე ბი, რომ ლე ბიც სის ხ ლ სა და ნერ წყ ვ ში ან
ტის ხე უ ლე ბის აღ მო სა ჩე ნად გა მო ი ყე ნე ბა. 

დღე ის თ ვის აივ ით ინ ფი ცი რე ბის და სად გე ნად ყვე ლა ზე ხში რად მი მარ თა ვენ აივან
ტის ხე უ ლე ბის გა მოვ ლე ნის იმუ ნო ფერ მერ მენ ტულ მე თოდს (სკრინინგულ, პირ ვე ლად, 
გამ ცხ რი ლავ მე თოდს). და დე ბი თი შე დე გის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში კვლე ვა და მა დას ტუ
რე ბე ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით გრძელ დე ბა. სის ხ ლის სპე ცი ა ლუ რი ანა ლი ზის გა კე
თე ბა შე საძ ლე ბე ლია შიდ სის ეროვ ნულ ცენ ტ რ ში. 
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რო დის უნ და გა კეთ დეს სის ხ ლის 
სპე ცი ა ლუ რი ანა ლი ზი?

მაქ სი მა ლუ რად ზუს ტი შე დე გის მი სა ღე ბად, გა ი კე თეთ ანა ლი ზი ინ ფი ცი რე ბის რის კის 
მო მენ ტი დან (დაუცველი სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის, შპრი ცის გა ზი ა რე ბის ან თქვენს სხე
ულ ში სხვა ადა მი ა ნის სის ხ ლი სა თუ ორ გა ნიზ მის სხვა სითხე ე ბის მოხ ვედ რი დან) ექ ვ სი 
თვის შემ დეგ. 

რა ტომ ექ ვ სი თვე?

ერთ შე ხედ ვით, ეს დი დი დრო ა, მაგ რამ ან ტის ხე უ ლე ბი ანუ იმუ ნუ რი სის ტე მის გან
სა კუთ რე ბუ ლი უჯ რე დე ბი, რომ ლე ბიც აივინ ფი ცი რე ბა ზე მი უ თი თებს, უმე ტე სად სწო
რედ ინ ფი ცი რე ბის მო მენ ტი დან ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში ყა ლიბ დე ბა. სის ხ ლის სპე ცი
ა ლუ რი ანა ლი ზი იმის თ ვის კეთ დე ბა, რომ გა მომ ჟ ღავ ნ დეს თქვენს ორ გა ნიზ მ ში ამ გ ვა რი 
უჯ რე დე ბის არ სე ბო ბა.

ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ან ტის ხე უ ლე ბი უფ რო ად რეც წარ მო იქ მ ნე ბა, მაგ რამ მე ტი სი ზუს
ტის თ ვის უმ ჯო ბე სია ექ ვ სი თვე მო ი ცა დოთ და ანა ლი ზი შემ დეგ გა ი კე თოთ. ამ დრო ის 
გან მავ ლო ბა ში აუცი ლებ ლად ისარ გებ ლეთ ლა ტექ სის პრე ზერ ვა ტი ვე ბით ყო ვე ლი სქე
სობ რი ვი აქ ტის და საწყი სი დან ბო ლომ დე, ხო ლო ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის შემ თხ ვე ვა
ში არა ვის გა უ ზი ა როთ თქვენ მი ერ ნახ მა რი შპრი ცი. გახ სოვ დეთ, ერ თი ანა ლი ზის უარ
ყო ფი თი პა სუ ხი იმას არ ნიშ ნავს, რომ ყო ველ თ ვის დაზღ ვე უ ლი იქ ნე ბით. ის მხო ლოდ 
გა მოკ ვ ლე ვის მო მენ ტ ში თქვენს ინ ფი ცი რე ბას უარ ყოფს.

სადღე ი სოდ ყვე ლა ზე ზუს ტი და მა ღალ მ გ რ ძ ნო ბი ა რე მე თო დია ვი რუ სის გე ნო მის 
(რნმ, დნმ) გა მოვ ლე ნა პო ლი მე რი ზა ცი ის ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცი ის (პჯრ) მე თო დით. ეს მე
თო დი ინ ფი ცი რე ბას ავ ლენს ად რე ულ სტა დი ებ ზე, ან ტის ხე უ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ დე, 
რო ცა ვი რუ სის კონ ცენ ტ რა ცია გა მო საკ ვ ლევ მა სა ლა ში უკი დუ რე სად მცი რეა (1 ვი რუ სი 
100 000 უჯ რედ ზე). ასე რომ, რა კი უფ რო ად რე უ ლი დი აგ ნოს ტი კის შე საძ ლებ ლო ბის 
შე სა ხებ შე იტყ ვეთ, შე გიძ ლი ათ მი მარ თოთ სპე ცი ა ლი ზე ბულ  და წე სე ბუ ლე ბას ამ ანა ლი
ზის ჩა სა ტა რებ ლად.

რა ხდე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ანა ლი ზის პა სუ ხი და დე ბი თი ა?

სა სო წარ კ ვე თი ლე ბა, ში ში, დაბ ნე უ ლო ბა – ბუ ნებ რი ვი ა, ეს ყვე ლა ფე რი თან ახ ლავს 
და დე ბით პა სუხს – პა სუხს, რო მე ლიც გამ ც ნობთ, რომ თქვენ აივ ით ხართ ინ ფი ცი რე
ბუ ლი. 

დღეს მრა ვა ლი ეფექ ტუ რი პრე პა რა ტი არ სე ბობს, რომ ლე ბიც სი ცოცხ ლეს გა გი ხან გ რ
ძ ლი ვებთ და  თქვენს ორ გა ნიზმს ჯან მ რ თე ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში და ეხ მა რე ბა.

სამ წუ ხა როდ, აივით ინ ფი ცი რე ბის გან თავ და სა ცა ვი ვაქ ცი ნა არ არ სე ბობს და მი უ
ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ჟა მად მკურ ნა ლო ბა გა ცი ლე ბით უფ რო ეფექ ტუ რი ა, ვიდ რე 15 
წლის წინ, სა ბო ლოო ჯამ ში, შიდ სი მა ინც სა სიკ ვ დი ლო და ა ვა დე ბა ა. ერ თა დერ თი, რაც 
თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნას ძა ლუძს, ინ ფი ცი რე ბის შემ დეგ მკურ ნა ლო ბის ფონ ზე სი
ცოცხ ლის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა ა. 
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რო გორ უნ და და ვიც ვათ თა ვი აივ-ინ ფი ცი რე ბის გან?

იმის თ ვის, რომ ვე რა გი ვი რუ სი სა გან თა ვი და იც ვათ:
 ერი დეთ შემ თხ ვე ვით სქე სობ რივ კონ ტაქ ტებს;
 არ მი ი ღოთ ნარ კო ტი კე ბი;
 არ ისარ გებ ლოთ სხვის მი ერ ნახ მა რი შპრი ცით, ჯაგ რი სით, სა მარ თებ ლით;
 სტო მა ტო ლოგ თან ვი ზი ტის დროს დარ წ მუნ დით, რომ ხელ საწყო ე ბი კარ გად არის 

გას ტე რი ლე ბუ ლი;
 იყო ლი ეთ მხო ლოდ ერ თი სქე სობ რი ვი პარ ტ ნი ო რი;
 ნე ბის მი ერ სი ტუ ა ცი ა ში ერი დეთ სხვა ადა მი ა ნის სის ხ ლ თან კონ ტაქტს;
 თუ კი სქე სობ რი ვად აქ ტი უ რი ხართ, ისარ გებ ლეთ ლა ტექ სის პრე ზერ ვა ტი ვით ყო

ვე ლი სქე სობ რი ვი აქ ტის დროს და გა მო ი ყე ნეთ ისი ნი სწო რად აქ ტის და საწყი სი დან 
დას რუ ლე ბამ დე. გახ სოვ დეთ, რომ აივი სხე უ ლის სითხე ე ბი სა და სის ხ ლის მეშ ვე ო ბით 
გა და დის, ხო ლო და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის დროს დი დია ალ ბა თო ბა, ეს სითხე
ე ბი თქვენს ორ გა ნიზ მ ში მოხ ვ დეს. კონ ტ რა ცეფ ცი ის სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი, მა გა ლი თად, 
ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო აბე ბი ან სპერ მი ცი დე ბი, აივ ის გან არ და გი ცავთ. ლა ტექ სის 
პრე ზერ ვა ტი ვის მთლი ა ნო ბა შე იძ ლე ბა და ირ ღ ვეს, თუ მას არას წო რად გა მო ი ყე ნებთ. მი
სი მთლი ა ნო ბის დარ ღ ვე ვა კი ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია ზე თო ვა ნი ლო სი ო ნის ან ვა ზე ლი ნის 
საცხად გა მო ყე ნე ბი სას. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში ჩნდე ბა ინ ფი ცი რე ბის რის კი;

 ერი დეთ სქე სობ რივ კავ ში რებს ად რე ულ ასაკ ში და ეცა დეთ, არ იყო ლი ოთ სქე სობ
რი ვი პარ ტ ნი ო რი ოჯა ხის შექ მ ნამ დე;

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იცო დეთ, რომ სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი სხვა დას ხ ვა ინ ფექ ცი ე ბი 
იწ ვევს კა ნის გა ღი ზი ა ნე ბას, ნა ხეთ ქე ბი სა და წყლუ ლე ბის წარ მოქ მ ნას, რაც სქე სობ რი ვი 
კონ ტაქ ტის დროს აივის ორ გა ნიზ მ ში შეღ წე ვას აად ვი ლებს. თუ და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი 
კონ ტაქ ტი გქონ დათ, აუცი ლებ ლად გა ი კე თეთ სპე ცი ა ლუ რი ანა ლი ზი სქე სობ რი ვი გზით 
გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბი სა და აივის გა მო სავ ლე ნად. იზ რუ ნეთ პრე ზერ ვა ტი ვის სწო რად 
გა მო ყე ნე ბა ზე ყვე ლა სქე სობ რი ვი აქ ტის დროს. ლა ტექ სის პრე ზერ ვა ტი ვი ხელს შე უშ
ლის თქვენს ორ გა ნიზ მ ში პარ ტ ნი ო რის სითხე ე ბის მოხ ვედ რას, რაც შე ამ ცი რებს სქე
სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის და აივით ინ ფი ცი რე ბის რისკს. 

გახ სოვ დეთ – ინ ფი ცი რე ბის სა შიშ რო ე ბა პარ ტ ნი ო რე ბის რიცხ ვ თან ერ თად იზ რ დე ბა.

პრე ზერ ვა ტი ვის გა მო ყე ნე ბის წე სე ბი
კონ დო მის (პრეზერვატივის) გა მო ყე ნე ბა ეფექ ტუ რი რომ იყოს, 
აუცი ლე ბე ლია ზო გი ერ თი წე სის დაც ვა:

 ის ბნელ და გრილ ად გი ლას უნ და ინა ხე ბო დეს. გა მო ყე ნე ბის წინ შე ა მოწ მეთ, და ზი ა
ნე ბუ ლი ხომ არ არის პა კე ტი, რო მელ შიც პრე ზერ ვა ტი ვია მო თავ სე ბუ ლი;

 ნუ გახ ს ნით პრე ზერ ვა ტი ვის პა კეტს მჭრე ლი და მახ ვი ლი საგ ნით;
 არ შე იძ ლე ბა ვა და გა სუ ლი კონ დო მის გა მო ყე ნე ბა;
 კონ დო მი მხო ლოდ ერ თ ჯე რა დად უნ და გა მო იყე ნოთ;
 პრე ზერ ვა ტივს დიდ ხანს ნუ ატა რებთ ჯი ბით და ნუ შე ი ნა ხავთ ბა ლი შის ქვეშ – სით
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ბოს ზე მოქ მე დე ბამ შე საძ ლოა ლა ტექ სი და ა ზი ა ნოს;
 კონ დო მის ხმა რე ბი სას არ შე იძ ლე ბა საცხად ვა ზე ლი ნი სა და 

მსგავ სი შე მად გენ ლო ბის ნივ თი ე რე ბა თა გა მო ყე ნე ბა – ისი ნი პრე
ზერ ვა ტივს აზი ა ნებს;

 უმ ჯო ბე სია კონ დო მის გა მო ყე ნე ბა სპერ მი ცი დებ თან ერ თად. 
მა თი ერ თ დ რო უ ლი ხმა რე ბა იძ ლე ვა ორ სუ ლო ბის თა ვი დან აცი

ლე ბის სა შუ ა ლე ბას კონ დო მის შემ თხ ვე ვი თი და ზი ა ნე ბი სას და 
ამ მე თო დის ეფექ ტუ რო ბას 9598%მდე ზრდის.

სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი 
ინ ფექ ცი ე ბი (სგგი) და და ა ვა დე ბე ბი(სგგდ)

   
  მსოფ ლი ო ში ყო ველ წ ლი უ რად სგგდის 448 მლნ ახა ლი შემ თხ ვე ვა რე გის ტ რირ დე ბა. 
 ზო გი ერთ სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დებ ინ ფექ ცი ას კლი ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბა არ 

ახა სი ა თებს.
 სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბი  ხში რად უნა ყო ფო ბის მი ზეზს წარ მო ად

გენს.
 სგგდ საშ ვი ლოს ნოს გა რე ორ სუ ლო ბის, თვით ნე ბი თი აბორ ტის, ნა ად რე ვი მშო ბი ა

რო ბის, ახალ შო ბილ თა პა თო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის რის კ ფაქ ტო რი ა.
 მსოფ ლი ოს მრა ვალ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ სგგდის მა ღა ლი სიხ ში

რე არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ან და უ დევ რო ბის შე დე გი ა.
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აქ ტი უ რად ებ რ ძ ვი ან, სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი

ე ბის (სგგი) პრობ ლე მა კვლავ აქ ტუ ა ლუ რია – ტრი ქო მო ნი ა ზი, ქლა მი დი ო ზი, კან დი დო
ზი, გო ნო რე ა, სი ფი ლი სი, ჰერ პე სი, მი კოპ ლაზ მო ზი, ჰე პა ტი ტე ბი, შიდ სი და სხვა – მა თი 
სიხ ში რე მსოფ ლი ო ში სტა ბი ლუ რად მა ღა ლი ა, ხო ლო შე დე გე ბი – შე მაშ ფო თე ბე ლი. 

მო დით, დაწ ვ რი ლე ბით გან ვი ხი ლოთ თითო ე უ ლი მათ გა ნი:

ქლა მი დი ო ზი
ქლა მი დი ოზს გავ რ ცე ლე ბის თვალ საზ რი სით მე ო რე ად გი ლი უკა ვია სქე სობ რი ვი 

გზით გა დამ დებ ინ ფექ ცი ა თა შო რის. ქლა მი დი ო ზით მსოფ ლი ო ში ყო ველ წ ლი უ რად 90 
მლნ ადა მი ა ნი ინ ფი ცირ დე ბა, რო მელ თა მე სა მე დი ქა ლი ა.

ქლა მი დი ო ზის გა მომ წ ვე ვია მიკ რო ორ გა ნიზ მი ქლა მი დია ტრა ქო მა ტი სი (Chlamydia 
trac ho ma tis). და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი კავ ში რის შემ თხ ვე ვა ში იგი ნე ბის მი ე რი სქე სობ რი
ვი კონ ტაქ ტის შე დე გად შე იძ ლე ბა გავ რ ცელ დეს. გარ და სქე სობ რი ვი გზი სა, ინ ფექ ცი ის 
გა და ცე მა შე საძ ლე ბე ლია მშო ბი ა რო ბი სას დე დის გან ნა ყოფ ზე, რაც შემ დ გომ ბავ შ ვის 
თვა ლი სა და სა სუნ თ ქი გზე ბის ინ ფექ ცი უ რი პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბას იწ ვევს.
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სიმ პ ტო მე ბი 

ქლა მი დი ო ზის სიმ პ ტო მე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, ინ ფი ცი რე ბი დან ერ თი სა მი კვი რის გან მავ
ლო ბა ში მჟღავ ნ დე ბა, თუმ ცა ხში რად იგი გა მო ხა ტუ ლი კლი ნი კუ რი ნიშ ნე ბის გა რე შე 
მიმ დი ნა რე ობს. ქლა მი დი ო ზით ინ ფი ცი რე ბულ ქალ თა და ახ ლო ე ბით 75%მა და მა მა კაც
თა და ახ ლო ე ბით 50%მა არ იცის, რომ ინ ფი ცი რე ბუ ლი ა. უკ ვე გა მოვ ლე ნი ლი კლი ნი კუ
რი ნიშ ნე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვი ა:

მა მა კა ცებ ში

 პე ნი სი დან (სასქესო ასო დან) რძი სებ რი გა მო ნა დე ნი, გან სა კუთ რე ბით – დი ლა ო ბით;
 შარ დ ვი სას წვის შეგ რ ძ ნე ბა;
 სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის შე შუ პე ბა და ტკი ვი ლი.

ქა ლებ ში

 სა შო დან რძი სებ რი გა მო ნა დე ნი;
 მუც ლი სა და წე ლის ტკი ვი ლე ბი;
 ტკი ვი ლი სქე სობ რი ვი აქ ტის დროს; 
 ვა გი ნა ლუ რი სის ხ ლ დე ნა სქე სობ რი ვი აქ ტის დროს და /ან 

 მენ ს ტ რუ ა ლუ რი ციკ ლის შუა პე რი ოდ ში; 
 ზოგ ჯერ – მტკივ ნე უ ლი შარ დ ვა. 

გარ თუ ლე ბე ბი

რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ქალ მი დი ო ზი ხში რად (შემთხვევათა მე სა მედ ში) უსიმ პ
ტო მოდ მიმ დი ნა რე ობს, არა ნამ კურ ნა ლე ბი ინ ფექ ცია კი, გარ და იმი სა, რომ ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბას უწყობს ხელს, უამ რავ გარ თუ ლე ბას უდებს სა თა ვეს. კერ ძოდ, ქა ლებ ში 
შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს მენ ჯის ღრუს ორ გა ნო ე ბის ან თე ბი თი და ა ვა დე ბა, რაც საშ ვი
ლოს ნოს გა რე ორ სუ ლო ბი სა და უშ ვი ლო ბის მი ზე ზად იქ ცე ვა. უშ ვი ლო ბა შე საძ ლე ბე
ლია გან ვი თარ დეს მა მა კა ცებ შიც. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მა მა კა ცებს, იშ ვი ა თად 
– ქა ლებ საც, ქლა მი დი ო ზის დროს უვი თარ დე ბათ რე ი ტე რის სინ დ რო მი (თვალებისა და 
სახ ს რე ბის წვა, კა ნის გა ღი ზი ა ნე ბა), რო მე ლიც შე საძ ლოა არ თ რი ტის რთუ ლი ფორ მით 
გა მოვ ლინ დეს. 

დი აგ ნოს ტი რე ბა

ქლა მი დი ო ზის დი აგ ნოს ტი რე ბა ხდე ბა სას ქე სო ასო დან ან საშ ვი ლოს ნოს ყე ლი დან 
აღე ბუ ლი ნაცხი სა და შარ დის სპე ცი ა ლუ რი ანა ლი ზით. ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა ან ტის ხე
უ ლე ბის გა მოკ ვ ლე ვაც.

ქლა მი დი ო ზის არ სე ბო ბის დად გე ნას რა მ დე ნი მე დღე სჭირ დე ბა. თუ და ა ვა დე ბა და
დას ტურ და, ექიმ მა სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბა უნ და და გი ნიშ ნოთ. 
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მკურ ნა ლო ბა

ქლა მი დი ო ზის მკურ ნა ლო ბა კომ პ ლექ სუ რი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ა. ძი რი თა დი სამ კურ
ნა ლო სა შუ ა ლე ბა ან ტი ბი ო ტი კე ბი ა. გარ და ამი სა, კომ პ ლექ სურ მკურ ნა ლო ბა ში შე დის 
იმუ ნი ტე ტის ასა მაღ ლე ბელი პრე პა რა ტე ბი და სიმ პ ტო მუ რი მკურ ნა ლო ბა. და ი მახ სოვ
რეთ: მკურ ნა ლო ბა თქვენ მა სქე სობ რივ მა პარ ტ ნი ორ მაც უნ და ჩა ი ტა როს და ის კვა ლი
ფი ცი ურ მა ექიმ მა უნ და და ნიშ ნოს. თვით მ კურ ნა ლო ბა და უშ ვე ბე ლი ა!

უნ და  იცო დეთ, რომ ქლა მი დი ო ზის  მსგავ სი კლი ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბე ბით და გარ
თუ ლე ბე ბით ხა სი ათ დე ბა ასე ვე ურე აპ ლაზ მო ზი, ამ ინ ფექ ცი ე ბის მკურ ნა ლო ბაც ერ თი 
და იგი ვე ა. პრობ ლე მა კი იმა ში ა, რომ ურე აპ ლაზ მო ზის დი აგ ნოს ტი კა იშ ვი ა თად ხდე ბა, 
ვი ნა ი დან არ ტარ დე ბა შე სა ბა მი სი გა მოკ ვ ლე ვა.

გო ნო რეა
გო ნო რეა სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ა ა. მი სი გა მომ წ ვე ვია გო ნო კო კი 

(Neisseria go nor r ho e a e). გო ნო რეა მშო ბი ა რო ბის პრო ცეს ში ინ ფი ცი რე ბუ ლი დე დის
გან ახალ შო ბილს გა და ე დე ბა. ინ ფი ცი რე ბის შე დე გად ბავშვს უზი ან დე ბა თვა ლი და თუ 
მკურ ნა ლო ბა დრო უ ლად არ ჩა ტარ და, შე საძ ლო ა, საქ მე სიბ რ მა ვემ დეც კი მი ვი დეს. ინ
ფი ცი რე ბა რომ არ მოხ დეს, სამ შო ბი ა რო ებ ში ტარ დე ბა სპე ცი ა ლუ რი პრო ფი ლაქ ტი კუ რი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი.

გო ნო რე ით და ა ვა დე ბუ ლი აივინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნი აივ ის სხვე ბის თ ვის გა და ცე
მის თვალ საზ რი სით კი დევ უფ რო სა ში ში ა. გო ნო რეა ზრდის აივუ არ ყო ფი თი პი რე ბის 
აივ ით ინ ფი ცი რე ბის რისკს, თუ ისი ნი და უც ველ სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოჩ ნ დე ბი ან.

სიმ პ ტო მე ბი

გო ნო რე ის სიმ პ ტო მე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, ინ ფი ცი რე ბი დან 210 დღის გან მავ ლო ბა ში 
მჟღავ ნ დე ბა. თუმ ცა არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც კლი ნი კუ რი ნიშ ნე ბი თავს არ იჩენს, 
ან უმ ნიშ ვ ნე ლოდ არის გა მო ხა ტუ ლი. 

სიმ პ ტო მე ბი მა მა კა ცებ ში 

 სას ქე სო ასო დან მოყ ვი თა ლო ან მო ნაც რის ფ რო გა მო ნა დე ნი; 
 ტკი ვი ლი და წვა შარ დ ვი სას;
 ზოგ ჯერ – სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის შე შუ პე ბა და ტკი ვი ლი. 

სიმ პ ტო მე ბი ქა ლებ ში 

 წვის შეგ რ ძ ნე ბა შარ დ ვი სას; 
 ჩირ ქო ვა ნი გა მო ნა დე ნი სა შო დან. 
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გარ თუ ლე ბე ბი

არა დი აგ ნოს ტი რე ბულ და არა ნამ კურ ნა ლებ შემ თხ ვე ვებ ში გო ნო რე ამ შე იძ ლე ბა მრა
ვალ გარ თუ ლე ბას და უ დოს სა თა ვე, მა გა ლი თად, ქა ლებ ში – მცი რე მენ ჯის ღრუს ორ გა
ნო ე ბის ან თე ბით და ა ვა დე ბებს, რაც იწ ვევს ტკი ვილს, უშ ვი ლო ბას და /ან საშ ვი ლოს ნოს
გა რე ორ სუ ლო ბას, ხო ლო მა მა კა ცებ ში – სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის ან თე ბით პრო ცე სებ სა 
და ურეთ რის (შარდსადენის) შე ვიწ რო ე ბას. 

გარ და ამი სა, გა ნუ კურ ნავ მა გო ნო რე ამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს მა ღა ლი სიცხე, და ა ზი
ა ნოს სახ ს რე ბი, გა მო იწ ვი ოს არ თ რი ტი და სახ ს რე ბის შე შუ პე ბა.

დი აგ ნოს ტი რე ბა

გო ნო რე ის დი აგ ნო ზის და სად გე ნად მხო ლოდ კლი ნი კუ რი მო ნა ცე მე ბი საკ მა რი სი არ 
არის, აუცი ლე ბე ლია ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვა, რომ ლის თ ვი საც ნაცხს იღე ბენ სას ქე
სო ასოს თა ვი დან, შარ დ სა დე ნი დან, საშ ვი ლოს ნოს ყე ლი დან ან სა შო დან. ნაცხის აღე ბის 
პრო ცე სი არ ც თუ ისე სა სი ა მოვ ნო ა, მაგ რამ აუცი ლე ბე ლი პრო ცე დუ რა ა. შე საძ ლე ბე ლია 
შარ დის სპე ცი ა ლუ რი ანა ლი ზის გა კე თე ბაც. ნაცხის ანა ლი ზის შე დე გის გა გე ბა მა მა კა
ცებს, ჩვე უ ლებ რივ, და უ ყოვ ნებ ლივ შე უძ ლი ათ. ხში რად ქა ლებ საც, თუმ ცა საშ ვი ლოს
ნოს ყე ლი დან აღე ბუ ლი მა სა ლის კვლე ვა უფ რო მეტ დროს მო ითხოვს. სა დაც არ უნ
და იყოს ლო კა ლი ზე ბუ ლი ინ ფექ ცი ა, დას კ ვ ნი თი შე დე გის მი ღე ბას მაქ სი მუმ სა მი დღე 
სჭირ დე ბა.

მკურ ნა ლო ბა

ან ტი ბი ო ტი კე ბის აღ მო ჩე ნამ დე გო ნო რე ის მკურ ნა ლო ბა გარ თუ ლე ბუ ლი და არ ც თუ 
წარ მა ტე ბუ ლი იყო. ან ტი ბი ო ტი კე ბის აღ მო ჩე ნამ გა დატ რი ა ლე ბა მო ახ დი ნა მრა ვა ლი 
ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბის, მათ შო რის – გო ნო რე ის მკურ ნა ლო ბა ში. თა ნა მედ რო ვე პრე
პა რა ტე ბი ად ვი ლად ამარ ცხებს გო ნო კოკს. პრე პა რა ტის მი ღე ბა უმ თავ რე სად ინექ ცი ის 
სა ხით ხდე ბა. სრულ გან კურ ნე ბამ დე თა ვი უნ და შე ი კა ვოთ სქე სო ბ რი ვი კონ ტაქ ტის გან, 
რად გან არ სე ბობს პარ ტ ნი ო რის დას ნე ბოვ ნე ბის და შემ დ გომ თქვე ნი გან მე ო რე ბით და
ინ ფი ცი რე ბის  რის კი.

ჰე პა ტი ტე ბი
ჰე პა ტი ტე ბით და ა ვა დე ბულ თა რიცხ ვ მა მთელ მსოფ ლი ო ში კა ტას ტ რო ფუ ლად იმა ტა 

– 350 მი ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ა ნი – B ჰე პა ტი ტის, ხო ლო 200 მი ლი ონ ზე მე ტი C ჰე პა ტი
ტის მსხვერ პ ლი ა. ამ მხრივ არც სა ქარ თ ვე ლო შია სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა. სპე ცი
ა ლის ტე ბის აზ რით, ინ ფექ ცი ის ესო დენ გავ რ ცე ლე ბა ნარ კო მან თა რიცხ ვის მკვეთ რ მა 
ზრდამ გა ნა პი რო ბა.

ჰე პა ტი ტი ლა თი ნუ რი სიტყ ვაა (Hepatitis) და ღვიძ ლის ან თე ბას ნიშ ნავს. ჰე პა ტი ტი ვი
რუ სუ ლი და ა ვა დე ბა ა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მას ვი რუ სი იწ ვევს. ამ ჟა მად ცნო ბი ლია 
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ჰე პა ტი ტის გა მომ წ ვე ვი რამ დე ნი მე ვი რუ სი. ჩვენ უფ რო ვრცლად ორ მათ გან ზე – B და C 
ვი რუ სებ ზე შევ ჩერ დე ბით. 

ჰე პა ტი ტი B
ჰე პა ტი ტი B ვრცელ დე ბა ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის სის ხ ლ თან, სპერ მას თან, ნერ წყ

ვ თან ან ვა გი ნა ლურ სითხე ებ თან კონ ტაქ ტით, ამ დე ნად, იგი ად ვი ლად გა და დის და უც
ვე ლი სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის შემ თხ ვე ვა ში და მშო ბი ა რო ბი სას დე დის გან ბავ შ ვ ზე. იგი 
ბევ რად უფ რო ად ვი ლად ვრცელ დე ბა, ვიდ რე აივ ი. 

სიმ პ ტო მე ბი 

B ჰე პა ტი ტით ინ ფი ცი რე ბის ნიშ ნე ბი ა:

 სიყ ვით ლე (კანისა და თვა ლე ბის გაყ ვით ლე ბა); 
 უმა დო ბა; 
 მუც ლის ტკი ვი ლე ბი, სი სუს ტე, გუ ლის რე ვა, ღე ბი ნე ბა; 
 კუნ თე ბი სა და სახ ს რე ბის ტკი ვი ლი; 
 მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რა.

აღ ნიშ ნუ ლი სიმ პ ტო მე ბი შე საძ ლოა ძალ ზე მწვა ვე იყოს (ზოგჯერ – სა სიკ ვ დი ლოც კი). 
თუმ ცა, არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა ინ ფი ცი რე ბულს არა ვი თა რი კლი ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბა 
არ აღე ნიშ ნე ბა.

დი აგ ნოს ტი რე ბა

B ვი რუ სის დი აგ ნოს ტი რე ბა სის ხ ლის ანა ლი ზის მეშ ვე ო ბით ხდე ბა. სის ხ ლ ში B ჰე პა
ტი ტის ან ტის ხე უ ლე ბის არ სე ბო ბა იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ადა მი ანს კონ ტაქ ტი ჰქონ და 
ვი რუს თან და და ინ ფი ცირ და. თუ ვი რუს თან კონ ტაქ ტის შემ დეგ ორ გა ნიზ მ ში იმუ ნი ტე
ტი არ ჩა მო ყა ლიბ და, მა შინ ვი რუ სის ფრაგ მენ ტე ბი, რომ ლებ საც  B  ჰე პა ტი ტის ზე და პი
რუ ლი ან ტი გე ნე ბი (HDsAg) ეწო დე ბა, ნარ ჩუნ დე ბა სის ხ ლ ში. ეს ნიშ ნავს, რომ ადა მი ა ნი 
ვი რუ სის ქრო ნი კუ ლი მა ტა რე ბე ლია და შე უძ ლი ა, სხვე ბიც და ა ინ ფი ცი როს.

მკურ ნა ლო ბა

არ სე ბობს B ჰე პა ტი ტის ორი ფორ მა: მწვა ვე და ქრო ნი კუ ლი. მწვა ვე უფ რო იოლად 
მიმ დი ნა რე ობს და მეტ წი ლად თა ვის თა ვა დაც ინ კურ ნე ბა (მხოლოდ სიმ პ ტო მუ რი მკურ
ნა ლო ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბი ან). ქრო ნი კულ ფორ მას მძი მე მიმ დი ნა რე ო ბა ახა სი ა თებს 
და პროგ ნო ზიც არა კე თილ სა ი მე დო ა.

მე დი კა მენ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის გარ და აუცი ლე ბე ლია შემ დე გი წე სე ბის დაც ვა:
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 დას ვე ნე ბა;
 დი დი რა ო დე ნო ბით სითხის მი ღე ბა; 
 პა რა ცე ტა მო ლის შემ ც ვე ლი პრე პა რა ტე ბის ხმა რე ბი დან ამო ღე ბა; 
 ალ კო ჰოლ სა და ნარ კო ტი კებ ზე უარის თქმა; 
 ექი მის მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ ყოფ ნა.

ვაქ ცი ნა ცია

B ჰე პა ტი ტით ინ ფი ცი რე ბის რის კი თა ვი დან რომ აიცი ლოთ, სა სურ ვე ლი ა, ჩა ი ტა როთ 
ვაქ ცი ნა ცი ა. ის შედ გე ბა ინექ ცი ის სა მი კურ სი სა გან, რომ ლე ბიც რამ დე ნი მე თვეს მო ი
ცავს. ამ ჟა მად B ჰე პა ტი ტის სა წი ნა აღ მ დე გო აც რას და ბა დე ბის თა ნა ვე ატა რე ბენ, შემ დ
გომ II და IV თვე ებ ში კი რე ვაქ ცი ნა ცია ტარ დე ბა.

ჰე პა ტი ტი C
ყო ველ წ ლი უ რად 150 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი ინ ფი ცირ დე ბა ჰე პა ტი ტი C ვი რუ სით და მათ

გან 350 000 იღუ პე ბა ჰე პა ტი ტი C ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი ღვიძ ლის და ა ვა დე ბე ბით.

ჰე პა ტი ტი C ყვე ლა იმ შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა გავ რ ცელ დეს, რო დე საც ხდე ბა სის ხ ლის 
სის ხ ლ თან კონ ტაქ ტი. კერ ძოდ:

  ნარ კო ტი კე ბის ორ გა ნიზ მ ში შეყ ვა ნი სას სა ერ თო შპრი ცის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში;
 შე უ მოწ მე ბე ლი სის ხ ლის გა დას ხ მი სა და ორ გა ნოს გა და ნერ გ ვის დროს;
 დი ა ლი ზის შემ თხ ვე ვა ში;
 ტა ტუ ი რე ბი სა და პირ სინ გის დროს;
 სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტი სას  (უფ რო იშ ვი ა თად) ;
 ინ ფი ცი რე ბუ ლი დე დის გან ნა ყოფ ზე (უფრო იშ ვი ა თად).

ორ სუ ლო ბი სას დე დის გან ნა ყოფ ზე ვი რუ სის გა და ცე მა იშ ვი ა თი ა, ბავ შ ვის ინ ფი ცი რე
ბა უფ რო მშო ბი ა რო ბის პე რი ოდ შია მო სა ლოდ ნე ლი, ამი ტომ რო გორც B, ისე C ჰე პა ტი
ტის შემ თხ ვე ვა ში ქალს სა კე ის რო კვე თას ურ ჩე ვენ. 

სიმ პ ტო მე ბი

C ჰე პა ტი ტი ვე რა გი და ა ვა დე ბა ა. მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ის შე იძ ლე ბა სრუ
ლი ად უსიმ პ ტო მოდ არ სე ბობ დეს ორ გა ნიზ მ ში. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, C ჰე
პა ტი ტის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი მწვა ვე სიმ პ ტო მე ბი, რო გო რი ცაა სიყ ვით ლე და 
სი სუს ტე, ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბულ თა 5%ზე ნაკ ლებს უვი თარ დე ბა. ახ ლა დინ ფი
ცი რე ბულ თა 7585%ს უვი თარ დე ბა ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბა და 6070%ს ღვიძ ლის 
ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბა. ამ დე ნად, მი სი დად გე ნა მხო ლოდ ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ
ვ ლე ვის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა. 

უფ რო ხში რია და ა ვა დე ბის ქრო ნი კუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბა. ის შემ თხ ვე ვა თა 85%ში 
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გვხვდე ბა. სამ წუ ხა როდ, ხში რად მხო ლოდ შორ ს წა სულ შემ თხ ვე ვებ ში ღვიძ ლის მძი მე 
და ზი ა ნე ბი სას აღ მო ა ჩე ნენ, რომ ადა მი ა ნი  C ჰე პა ტი ტით არის და ა ვა დე ბუ ლი.

მკურ ნა ლო ბა

ასი დან 50ზე მეტ შემ თხ ვე ვა ში C ჰე პა ტი ტი იკურ ნე ბა. ინ ფექ ცი ის მკურ ნა ლო ბი სას 
დიდ როლს ას რუ ლებს ისე თი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რიც არის:

 ვი რუ სის გე ნო ტი პი;
 ინ ფექ ცი ის სიმ ძი მე;
 ორ გა ნიზ მის იმუ ნი ტე ტი;
 ასა კი და სქე სი.

არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა გუ ლის ხ მობს C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბას მხო ლოდ იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ ღვიძ ლის ფუნ ქ ცია მუდ მი ვად სცდე ბა ნორ მის ზღვარს. მკურ ნა ლო ბის მი
ზა ნია ჰე პა ტი ტის გან კურ ნე ბა, ღვიძ ლის ფერ მენ ტე ბის (ღვიძლის ფუნ ქ ცი ის მარ კე რე ბის) 
ნორ მა ლი ზე ბა, C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სუ ლი დატ ვირ თ ვის დაქ ვე ი თე ბა, ღვიძ ლ ში ან თე ბი თი 
პრო ცე სის ჩაქ რო ბა და ცი რო ზის ან ღვიძ ლის კი ბოს პროგ რე სი რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა.

რო გორ ავი ცი ლოთ თა ვი დან 
ჰე პა ტი ტე ბით ინ ფი ცი რე ბა?

 უმ ჯო ბე სი ა, უარი თქვათ ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბა ზე. თუ ამას ჯერ ვერ ახერ ხებთ, 
ნუ რა სო დეს გა მო ი ყე ნებთ სა ზი ა რო შპრიცს;

 იყო ლი ეთ მხო ლოდ ერ თი სქე სობ რი ვი პარ ტ ნი ო რი და იქო ნი ეთ უსაფ რ თხო სექ სი;
 მე დი ცი ნის მუ შა კებ მა, რომ ლებ საც შე ხე ბა აქვთ სის ხ ლ თან, მუ შა ო ბის პრო ცეს ში 

აუცი ლებ ლად უნ და მო იხ მა რონ ხელ თათ მა ნე ბი;
 ჩა ი ტა რეთ B ჰე პა ტი ტის სა წი ნა აღ მ დე გო აც რა;
 დარ წ მუნ დით, რომ სტო მა ტო ლოგ თან, ტა ტუ ი რე ბის კა ბი ნეტ სა თუ მა ნი კუ რის სა

ლონ ში ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი კარ გად არის გას ტე რი ლე ბუ ლი;
 პი რა დი ჰი გი ე ნის საგ ნებს სხვებს ნუ გა უ ზი ა რებთ.

ჰერ პე სი
ბუ ნე ბა ში ვი რუ სის 80ზე მე ტი სა ხე ო ბაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი, თუმ ცა ადა მი ა ნის თ ვის მხო

ლოდ 9 მათ გა ნია სა ში ში. ჰერ პე სის გა მომ წ ვე ვია მარ ტი ვი ჰერ პე სის ვი რუ სი (HSV). იგი 
ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ციაა დე და მი წა ზე – მო სახ ლე ო ბის 90% ჰე
რ პე სის ვი რუ სით არის ინ ფი ცი რე ბუ ლი და მათ გან მხო ლოდ 5%ს უვ ლინ დე ბა და ა ვა დე
ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სიმ პ ტო მა ტი კა.

ვი რუ სი გა და ე დე ბა გა მო ნა ყარ თან და ლორ წო ვა ნი გარ ს თან კონ ტაქ ტის გზით, ანუ 
კოც ნი სა და სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის დროს.
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ჰერ პე სი ასე ვე შე იძ ლე ბა გა და ე დოს გა მო ნა ყა რის არარ სე ბო ბის დრო საც, გან სა კუთ
რე ბით – თუ ადა მი ა ნი აივინ ფი ცი რე ბუ ლი ა.

გე ნი ტა ლუ რი ჰერ პე სი კი დევ უფ რო აძ ლი ე რებს აივით ინ ფი ცი რე ბის რისკს. 
აივინ ფი ცი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში ჰერ პე სის სიმ პ ტო მა ტი კა უფ რო ხში რად, მწვა ვედ და 

ხან გ რ ძ ლი ვად ვლინ დე ბა. ზოგ შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლოა წყლუ ლის ინ ფი ცი რე ბა სხვა ბაქ
ტე რი ით ან სო კო ვა ნი ინ ფექ ცი ით.

ვი რუ სი უმე ტე სად აზი ა ნებს:
 კანს;
 თვალს (კონიუქტივიტი, კე რა ტი ტი);
 სა ხის ლორ წო ვან გარ სებს;
 სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის ლორ წო ვან გარ სებს;
 ცენ ტ რა ლურ ნერ ვულ სის ტე მას (ენცეფალიტი, მე ნინ გი ტი).

ჰერ პე სი მჟღავ ნ დე ბა მტკივ ნე უ ლი წყლუ ლე ბი თა და ბუშ ტუ კო ვა ნი გა მო ნა ყა რით პი
რის ღრუ ში, ტუ ჩებ ზე, გა რე თა სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის ან სწო რი ნაწ ლა ვის (ანუსის) გარ
შე მო. 

არ სე ბობს ჰერ პე სის ორი ძი რი თა დი სა ხე ო ბა, რომ ლე ბიც ორა ლურ (პირის) და სას
ქე სო ორ გა ნო ე ბის ჰერ პე სულ და ზი ა ნე ბას იწ ვევს. I ტი პის ვი რუ სი უმ თავ რე სად პი რის 
მი და მოს აზი ა ნებს, რაც ტუ ჩის ნა პირ ზე (ტუჩისა და სა ხის კა ნის საზღ ვარ თან) მტკივ
ნე უ ლი გა მო ნა ყა რით ვლინ დე ბა. ზოგ ჯერ ასე თი ვე გა მო ნა ყა რი ჩნდე ბა ნეს ტო ზე, ღრძი
ლებ ზე ან სა სა ზე. ამ ვი რუსს შე უძ ლია გა მო იწ ვი ოს გე ნი ტა ლუ რი ინ ფექ ცი აც.

გე ნი ტა ლურ (სასქესო ორ გა ნო ე ბის მი და მოს) ჰერ პესს I და II ტი პის ვი რუ სე ბი იწ ვევს 
და ვლინ დე ბა გე ნი ტა ლუ რი ან ანა ლუ რი (სწორი ნაწ ლა ვის მი და მოს) წყლუ ლე ბით, რა
საც ზოგ შემ თხ ვე ვა ში თან სდევს მა ღა ლი სიცხე, თა ვის ტკი ვი ლი, კუნ თე ბის ტკი ვი ლი. 
გა მო ნა ყა რის გან ვი თა რე ბამ დე შე იძ ლე ბა გაჩ ნ დეს ქა ვი ლის ან წვის შეგ რ ძ ნე ბა. ეს შეგ რ
ძ ნე ბე ბი იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ვი რუ სი მოძ რა ობს ნერ ვის გას წ ვ რივ კა ნის მი მარ თუ ლე
ბით. კან ზე კი ის აჩენს მცი რე გა მო ნა ყარს, რო მე ლიც მა ლე ვე ივ სე ბა სითხით, შემ დეგ კი 
ფუფხით იფა რე ბა. მის მორ ჩე ნას, თუ ადა მი ა ნის იმუ ნუ რი სის ტე მა ნორ მა ლურ მდგო მა
რე ო ბა ში ა, ერ თი ან ორი კვი რა სჭირ დე ბა.

დი აგ ნოს ტი რე ბა

ჰერ პე სის დი აგ ნოს ტი რე ბის თ ვის წყლუ ლი დან აღე ბულ ნაცხ ში ვი რუ სის კულ ტი ვი
რე ბას ან ფლუ რეს ცენ ცი ულ გა მოკ ვ ლე ვას მი მარ თა ვენ. ანა ლი ზი, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ 
ვი რუ სის გე ნე ტი კურ მა სა ლას ავ ლენს, ყვე ლა ზე ზუს ტი ა. ამ მე თოდს პო ლი მე რი ზა ცი
ის ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცი ის მე თოდს (პჯრმეთოდს) უწო დე ბენ. ჰერპესის დი აგ ნოს ტი რე ბის 
მიზ ნით ხში რად იყე ნე ბენ ან ტის ხე უ ლე ბის გა მოვ ლე ნის მე თოდ საც, რო მე ლიც ინ ფორ მა
ცი უ ლია რო გოც მწვა ვე, ასე ვე ქრო ნი კუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბის სტა დი ა ზე.

კუჭ  ნაწ ლავ სა და სწორ ნა წი ლავ ში ჰერ პე სის არ სე ბო ბას ბოჭ კო ვან ოპ ტი კუ რი ინ ს ტ
რუ მენ ტე ბით ად გე ნენ. 
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მკურ ნა ლო ბა 

ჰერ პე სის მკურ ნა ლო ბა კომ პ ლექ სუ რია და მხო ლოდ დი აგ ნოს ტი რე ბის შემ დეგ ინიშ ნე
ბა. მწვა ვე ფა ზა ში ჰერ პე სის მკურ ნა ლო ბა სპე ცი ა ლუ რი ან ტი ვი რუ სუ ლი და იმუ ნი ტე ტის 
გა მაძ ლი ე რე ბე ლი პრე პა რა ტე ბით ტარ დე ბა, ქრო ნი კუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბი სას კი, რე ცი დი
ვე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, რო გორც წე სი, იმუ ნო თე რა პი ას მი მარ თა ვენ.   

ჰერ პე სის გა მო ნა ყა რის სამ კურ ნა ლოდ იყე ნე ბენ სპე ცი ა ლურ მა ლა მო ებს (აციკლოვირი 
და სხვა), თუმ ცა ისი ნი მა ღა ლი ეფექ ტუ რო ბით არ გა მო ირ ჩე ვა. ზო გი ერ თი მი იჩ ნევს, 
რომ მა რი ლი ა ნი აბა ზა ნე ბი, ყი ნუ ლი (პირსახოცში გახ ვე უ ლი), ლი დო კა ი ნის გე ლი, ტკი
ვილ გა მა ყუ ჩე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბი და სხვა სიმ პ ტო მე ბის სიმ ძაფ რეს ამ ცი რებს. და იხ სო
მეთ, თვით ნე ბუ რად არა ვი თა რი სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბის მი ღე ბა არ შე იძ ლე ბა, ნე ბის
მი ერ შემ თხ ვე ვა ში ის ექიმ მა უნ და და ნიშ ნოს. 

ინ ფექ ცია მკურ ნა ლო ბის გა რე შე უამ რავ გარ თუ ლე ბას, კერ ძოდ, იმუ ნუ რი სის ტე მის 
მოშ ლას და იმუ ნო დე ფი ციტს უდებს სა თა ვეს. გარ და ამი სა, პრო ცე სის პროგ რე სი რე ბა 
და იმუ ნი ტე ტის დაქ ვე ი თე ბა კა ნი სა და ხი ლუ ლი ლორ წო ვა ნი გარ სე ბის ღრმა და ზი ა ნე
ბის გარ და, ზე და სა სუნ თ ქი გზე ბი სა და კუჭ  ნაწ ლა ვის ლორ წო ვა ნი გარ სე ბის, ცენ ტ რა
ლუ რი და პე რი ფე რი უ ლი ნერ ვუ ლი სის ტე მის და ზი ა ნე ბა საც იწ ვევს.

ცმვ – ცი ტო მე გა ლო ვი რუ სი
ცმვ შე დის ჰერ პეს ვი რუ სე ბის ოჯახ ში, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს ჰერ პე სის მარ ტივ ვი რუ

სებს და ვი რუ სებს, რომ ლე ბიც იწ ვევს ჩუტყ ვა ვი ლას (ვარიცელაზოსტერის ვი რუ სი) და 
ინ ფექ ცი ურ მო ნო ნუკ ლე ოზს (ებშტეინბარის ვი რუ სი). ცმვის აღ მო ჩე ნა შე საძ ლე ბე ლია 
ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის სითხე ებ ში, მათ შო რის – შარ დ ში, ნერ წყ ვ ში, დე დის რძე ში, სის ხ
ლ ში, ცრემ ლ ში, სპერ მა სა და ვა გი ნა ლურ სითხე ებ ში.

ადა მი ა ნის გან ადა მი ანს ცმვ სხე უ ლის სითხე ებ თან (შარდი, ნერ წყ ვი, დე დის რძე, სის ხ
ლი, ცრემ ლი, სპერ მა და ვა გი ნა ლუ რი სითხე ე ბი) ახ ლო კონ ტაქ ტის შე დე გად გა და ე დე ბა.

სიმ პ ტო მე ბი 

ცი ტო მე გა ლო ვი რუ სის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა:
 სი სუს ტე;
 მა ღა ლი სიცხე; 
 ყე ლის ტკი ვი ლი;
 დაღ ლი ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბა;
 ლიმ ფუ რი ჯირ კ ვ ლე ბის შე შუ პე ბა.

თუმ ცა და ა ვა დე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სიმ პ ტო მა ტი კა ხში რად სრუ ლე ბით არ 
ვლინ დე ბა და დიდ ხანს ფა რუ ლად მიმ დი ნა რე ობს, თა ნაც ყო ვე ლი ვე ეს შე იძ ლე ბა სხვა 
პა თო ლო გი ის სიმ პ ტო მე ბიც იყოს, ასე რომ, ცმვით ინ ფი ცი რე ბულ მა უმე ტე სად არც 
იცის, რომ და ა ვა დე ბუ ლი ა. 
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გან სა კუთ რე ბით მძი მედ გა მოვ ლინ დე ბა ინ ფი ცი რე ბუ ლი დე დის გან (უმეტესად – ინ
ფი ცი რე ბის მწვა ვე ფა ზა ში) ნა ყოფ ზე გა და სუ ლი ცი ტო მე გა ლო ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ა. 
ინ ფი ცი რე ბულ ნა ყოფს უვი თარ დე ბა ცენ ტ რა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბის 
მან კე ბი. აივ / შიდ სით და ა ვა დე ბულ თა სიკ ვ დი ლის ერ თ ერ თი მი ზე ზი დაქ ვე ი თე ბუ ლი 
იმუ ნი ტე ტის ფონ ზე სწო რედ ცი ტო მე გა ლო ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ა ა.

დი აგ ნოს ტი რე ბა 

ცი ტო მე გა ლო ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბის დი აგ ნოს ტი რე ბა სპე ცი ფი კუ რი ან ტის ხე უ ლე
ბის, იმუ ნუ რი სის ტე მის გან სა კუთ რე ბუ ლი ცი ლე ბის, გა მო სავ ლე ნი სის ხ ლის ანა ლი ზის 
სა ფუძ ველ ზე ან პჯრმე თო დით ორ გა ნიზ მის სხვა დას ხ ვა სითხე ში ვი რუ სის გა მოვ ლე
ნით ხდე ბა.

მკურ ნა ლო ბა

მეც ნი ე რე ბი მუ შა ო ბენ ცმვის ვაქ ცი ნა ზე და ცდი ლო ბენ, თან და ყო ლი ლი ცმვის პრო
ფი ლაქ ტი კის თ ვის რა ი მე სხვა გზა იპო ვონ. ამ ჟა მად არ არ სე ბობს მკურ ნა ლო ბა ორ სულ
თათ ვის, რო მე ლიც ნა ყო ფის ინ ფი ცი რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბას გახ დი და შე საძ ლე ბელს. 
არ სე ბულ პრე პა რა ტებს, რომ ლე ბიც ეფექ ტუ რია ცმვის წი ნა აღ მ დეგ, სე რი ო ზუ ლი 
გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი აქვს. ამ პრე პა რა ტებს, რო გორც წე სი, აივ / შიდ სით და ა ვა დე ბუ
ლებ ში ცი ტო მე გა ლი ის სამ კურ ნა ლოდ იყე ნე ბენ.

ურეთ რი ტი (შარდსადენის ან თე ბა) 
ურეთ რი ტი ურეთ რის (შარდსადენის) ანუ იმ მი ლის ან თე ბა ა, რო მელ შიც გა დის შარ დი 

და სპერ მა. ან თე ბი თი პრო ცე სე ბი შარ დ სა დენ ში შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს რო გორც სქე
სობ რი ვი, ასე ვე არას ქე სობ რი ვი გზით გა დამ დებ მა ინ ფექ ცი ურ მა აგენ ტებ მა.

სიმ პ ტო მე ბი 

 ტკი ვი ლი ან წვის შეგ რ ძ ნე ბა შარ დ ვი სას; 
 გახ ში რე ბუ ლი შარ დ ვა; 
 თეთ რი ან მღვრიე გა მო ნა დე ნი, გან სა კუთ რე ბით – დი ლა ო ბით. 

აღ ნიშ ნუ ლი სიმ პ ტო მე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, ინ ფი ცი რე ბი დან ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში 
ვი თარ დე ბა, თუმ ცა ზო გი ერ თ მა გამ ღი ზი ა ნე ბელ მა (მაგალითად, სა პონ მა) შე საძ ლოა 
სიმ პ ტო მე ბის მყი სი ე რი გა მოვ ლი ნე ბა გა მო იწ ვი ოს. ინ ფი ცი რე ბულ თა 50%ს კი სიმ პ ტო
მე ბი სა ერ თოდ არ უმ ჟ ღავ ნ დე ბა. 

ერ თ მა ნეთ ში არ უნ და ავუ რი ოთ ცის ტი ტი და ურეთ რი ტი. ცის ტი ტი შარ დის ბუშ ტის 
ან თე ბაა და გახ ში რე ბულ შარ დ ვა სა და ხში რი მო შარ დ ვის სურ ვილს უკავ შირ დე ბა. მის თ
ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია ტკი ვი ლე ბი მუც ლის ქვე და ნა წილ ში და მო შარ დ ვის და სას რულს 
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– ძლი ე რი ტკი ვი ლი. ურეთ რი ტის დროს კი ტკი ვი ლი შარ დ ვის და საწყის ში აღ მო ცენ დე ბა 
ან მას სდევს თან. გარ და ამი სა, ტკი ვი ლი შე იძ ლე ბა მუდ მი ვი იყოს და არ ჰქონ დეს კავ ში
რი შარ დ ვას თან. ცის ტი ტი და ურეთ რი ტი ხში რად ერ თ დ რო უ ლად აღი ნიშ ნე ბა.

დი აგ ნოს ტი რე ბა

ურეთ რი ტის გა მომ წ ვე ვი ინ ფექ ცი ის დი აგ ნოს ტი რე ბა ხდე ბა ნაცხის აღე ბით. პრო ცე
დუ რა უსი ა მოვ ნო ა, მაგ რამ სწრა ფი. ინ ფექ ცი ის და სად გე ნად შე საძ ლე ბე ლია შარ დის 
ანა ლი ზის გა მო ყე ნე ბაც. უმე ტე სად შე დე გის მი ღე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ შე იძ ლე ბა, მაგ რამ 
ქლა მი დი ო ზის არ სე ბო ბი სას, რომ ლის სიმ პ ტო მე ბიც ჰგავს არას პე ცი ფი უ რი ურეთ რი
ტის სიმ პ ტო მებს, ურეთ რი ტის დი აგ ნოს ტი კას შე იძ ლე ბა რა მ დე ნი მე დღე დას ჭირ დეს.

მკურ ნა ლო ბა

ურეთ რი ტის მკურ ნა ლო ბა გა მოვ ლე ნი ლი ინ ფექ ცი ის შე სა ბა მი სი მე დი კა მენ ტე ბით 
ტარ დე ბა. მკურ ნა ლო ბის პე რი ოდ ში სა სურ ვე ლია სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის გან თა ვის შე
კა ვე ბა (პრეზერვატივითაც კი). თქვენ მა პარ ტ ნი ორ მა, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, თქვენ თან 
ერ თად უნ და გა ი ა როს მკურ ნა ლო ბის კურ სი. ეს აუცი ლე ბე ლი ა, რა თა ის გა ნი კურ ნოს, 
ხო ლო თქვენ თა ვი დან აიცი ლოთ რე ინ ფი ცი რე ბა (ხელმეორედ ინ ფი ცი რე ბა). 

ათა შან გი (სიფილისი)
სი ფი ლი სი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბა ა, რო მე ლიც აზი ა ნებს კანს, ლორ წო ვან გარ სებს, 

ში ნა გან ორ გა ნო ებს, ნერ ვულ სის ტე მას.
ათა შან გის გა მომ წ ვე ვია მიკ რო ორ გა ნიზ მი მკრთა ლი ტრე პო ნე მა, რო მე ლიც ქსო ვი

ლებ ში იჭ რე ბა, მრავ ლ დე ბა და მთელ ორ გა ნიზ მ ში ვრცელ დე ბა. გა ნას ხ ვა ვე ბენ ათა შან
გის მიმ დი ნა რე ო ბის 3 სტა დი ას: საწყისს ან პირ ველს, მე ო რეს და მე სა მეს. 

სი ფი ლი სით ინ ფი ცი რე ბა ძი რი თა დად სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის შე დე გად ხდე ბა, თუმ
ცა მი სი გა და ცე მა შე საძ ლე ბე ლია სა ყო ფაცხოვ რე ბო გზით და გა მო ნა ყარ თან ახ ლომ დე
ბა რე ქსო ვი ლებ თან ფი ზი კუ რი კონ ტაქ ტით. ეს წყლუ ლე ბი ადა მი ანს სხე უ ლის ნე ბის მი
ერ ად გილ ზე შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს. ასე ვე, ათა შან გი გა და დის სის ხ ლ თან კონ ტაქ ტით და 
დე დის გან ნა ყოფ ზე. 

ათა შან გის არა ნამ კურ ნა ლებ მა ან არას რულ ყო ფი ლად ნამ კურ ნა ლებ მა საწყის მა და 
მე ო რე სტა დი ებ მა აივ ი შე საძ ლოა კი დევ უფ რო გა დამ დე ბი გა ხა დოს. ათა შან გით და ა ვა
დე ბუ ლი უფ რო ად ვი ლად შე იძ ლე ბა და ა ვად დეს აივ ით.

სიმ პ ტო მე ბი

ათა შან გით (საწყისი სტა დი ა) ინ ფი ცი რე ბის მო მენ ტი დან გან საზღ ვ რუ ლი ხნის შემ დეგ 
ტრე პო ნე მის შეჭ რის ად გი ლას (სასქესო ორ გა ნო ებ ზე ან სხვა გან) წარ მო იქ მ ნე ბა წყლუ
ლე ბი (შანკრები), რა საც თან სდევს ახ ლომ დე ბა რე ლიმ ფუ რი კვან ძე ბის გა დი დე ბა. თვი
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თონ წყლუ ლი ერ თი ა, უმ ტ კივ ნე უ ლო და მკვრივ ფუ ძი ა ნი. შან კ რე ბის სტა დი ა ზე გან კურ
ნე ბა ად ვი ლი ა.

და ა ვა დე ბის მიმ დი ნა რე ო ბის მომ დევ ნო სტა დი ა ზე ჩნდე ბა სხვა დას ხ ვა ზო მი
სა და ფორ მის მრავ ლო ბი თი გა მო ნა ყა რი, გან სა კუთ რე ბით – ხე ლის გუ ლებ სა და 
ფე ხის გუ ლებ ზე, ლორ წო ვან ზე. გა მო ნა ყა რი პე რი ო დუ ლად ქრე ბა და შემ დეგ ისევ 
ჩნდე ბა. და მა ხა სი ა თე ბე ლია აგ რეთ ვე მა ღა ლი სიცხე, კუნ თე ბის ტკი ვი ლი, თა ვის 
ტკი ვი ლი, ხმა უ რი ყუ რებ ში. წყლუ ლე ბი ძლი ერ გა დამ დე ბი ა. ათა შან გის მე ო რე 
სტა დი ა, ჩვე უ ლებ რივ, ინ ფი ცი რე ბი დან ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში ვი თარ დე ბა. ამ 
სტა დი ა ზე ში ნა გა ნი ორ გა ნო ე ბი და ნერ ვუ ლი სის ტე მა არ ზი ან დე ბა. 

III სტა დი ა ზე (რომელიც ინ ფი ცი რე ბი დან 10 ან მე ტი წლის შემ დეგ შე იძ ლე ბა ჩა
მო ყა ლიბ დეს) და ა ვა დე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა უფ რო რთულ დე ბა, ჩნდე ბა ხორ კ ლის
მაგ ვა რი წარ მო ნაქ მ ნე ბი, ვი თარ დე ბა ნე ი რო სი ფი ლი სი, რო მე ლიც პროგ რე სი რებს 
და ზურ გის ტვი ნის ღრმა ცვლი ლე ბებს იწ ვევს. ზი ან დე ბა გულ  სის ხ ლ ძარ ღ ვ თა 
სის ტე მაც. 

დი აგ ნოს ტი რე ბა

ათა შან გის დი აგ ნო ზის და სად გე ნად აუცი ლე ბე ლია ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვა. 
საკ ვ ლევ მა სა ლას იღე ბენ და ზი ა ნე ბუ ლი უბ ნი დან ან ლიმ ფუ რი კვან ძი დან და სპე
ცი ა ლუ რი მიკ როს კო პის სა შუ ა ლე ბით იკ ვ ლე ვენ. აუცი ლე ბე ლია სის ხ ლის სე რო
ლო გი უ რი გა მოკ ვ ლე ვაც. 

აივ ინ ფი ცი რე ბულ თა ათა შან გ ზე შე მოწ მე ბის შე დე გე ბი ნაკ ლე ბად სან დო ა. თუ 
არ სე ბობს ეჭ ვი ტვი ნის და ზი ა ნე ბა ზე, შე ს აძ ლოა სა ჭი რო გახ დეს ზურ გის ტვი ნის 
პუნ ქ ცი ა, რა თა შე ფას დეს და ა ვა დე ბის ხა რის ხი. ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა სა ჭი რო ანა ლი ზე ბის თა ო ბა ზე ექიმ მა სპე ცი ა ლის ტ მა უნ და მი ი ღოს, პა
ცი ენ ტ მა კი არ და ი ზა როს მა თი ჩა ტა რე ბა. 

მკურ ნა ლო ბა

ათა შანგს ან ტი ბი ო ტი კე ბით მკურ ნა ლო ბენ. სა ბო ლოო გან კურ ნე ბი სათ ვის ძალ ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მკურ ნა ლო ბის კურ სის ბო ლომ დე მიყ ვა ნა. გარ და ამი სა, გირ ჩევთ, 
მკურ ნა ლო ბის კურ სის დას რუ ლე ბამ დე თა ვი შე ი კა ვოთ სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის გან, 
რა თა თა ვი დან აიცი ლოთ და ა ვა დე ბის სხვე ბის თ ვის გა და დე ბა ან რე ინ ფი ცი რე ბა. 

სის ხ ლის სა კონ ტ რო ლო ანა ლი ზე ბი კეთ დე ბა მკურ ნა ლო ბის დას რუ ლე ბი დან 1, 2, 3, 6 
და 12 თვის შემ დეგ, რა თა დარ წ მუნ დეთ, რომ და ა ვა დე ბის გან სრუ ლი ად გა ნი კურ ნეთ.

ტრი ქო მო ნო ზი
ტრი ქო მო ნო ზი სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დებ ინ ფექ ცი ა თა რიცხვს მი ე კუთ ვ ნე ბა და 

და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის შე დე გად ვრცელ დე ბა. და ა ვა დე ბას იწ ვევს შოლ ტი
ა ნი უმარ ტი ვე სი – ვა გი ნა ლუ რი ტრი ქო მო ნა. 
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 ყვი თე ლი, სუ ნი ა ნი გა მო ნა დე ნი;
 წვა და ქა ვი ლი სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის მი და მო ში;
 წვა შარ დ ვის დროს და ხში რი შარ დ ვა;
 გა ღი ზი ა ნე ბა დო ბა;
 მტკივ ნე უ ლი სქე სობ რი ვი აქ ტი;
 წე ლის ტკი ვი ლი.

ასე თი სიმ პტო მა ტი კა ქა ლებს ახა სი ა თებს. მა მა კა ცებს სიმ პ ტო მე ბი იშ ვი ა თად აღე ნიშ
ნე ბათ, თუმ ცა ზოგ ჯერ აქვთ გა მო ნა დე ნი სას ქე სო ასო დან, უჩ ნ დე ბათ წვის შეგ რ ძ ნე ბა 
შარ დ ვი სას და შარ დ ვის ხში რი მოთხოვ ნი ლე ბა.

დი აგ ნოს ტი რე ბა 

დი აგ ნოს ტი რე ბის თ ვის სა შო დან ან სას ქე სო ასო დან გა მო ნა დე ნის ნაცხის მიკ როს კო
პი ულ ანა ლიზს მი მარ თა ვენ. ხში რად პა სუ ხის გა გე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ შე იძ ლე ბა, ხო ლო 
თუ ნაცხის კულ ტი ვი რე ბა გან ხორ ცი ელ და, შე დეგს ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში იღე ბენ. 
ბო ლო პე რი ოდ ში უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ შე უ ღე ბა ვი, სვე ლი ნაცხის (ნა ტი უ რი პრე პა
რა ტი) გა მოკ ვ ლე ვას, რო მე ლიც ცოცხა ლი, მოძ რა ვი ტრი ქო მო ნა დე ბის გა მოვ ლი ნე ბის 
ზუსტ მე თოდს წარ მო ად გენს.

მკურ ნა ლო ბა

ტრი ქო მო ნო ზის მკურ ნა ლო ბა ან ტიტ რი ქო მო ნა დუ ლი პრე პა რა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 
აუცი ლე ბე ლია მკურ ნა ლო ბის კურ სის სრუ ლად და სა თა ნა დოდ ჩა ტა რე ბა, რა თა ინ ფექ
ცი უ რი აგენ ტი მო ის პოს. კურ სის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მო გი წევთ გა ი ა როთ გან მე ო რე
ბი თი შე მოწ მე ბა, რა თა და დას ტურ დეს, რომ და ა ვა დე ბა გან კურ ნე ბუ ლი ა. სა სურ ვე ლი ა, 
მკურ ნა ლო ბის პე რი ოდ ში თა ვი შე ი კა ვოთ ს ქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის გან, ხო ლო თქვენ მა 
სქე სობ რივ მა პარ ტ ნი ორ მა თქვენ თან ერ თად გა ი ა როს მკურ ნა ლო ბის კურ სი. ეს თა ვი
დან აგა ცი ლებთ რე ინ ფი ცი რე ბას.

ურე აპ ლაზ მა/ მი კოპ ლაზ მა
ურე აპ ლაზ მაც (ureaplasmaurealiticum) და მი კოპ ლაზ მაც (mikoplasmagenitali

um) შარ დ სას ქე სო სის ტე მის ან თე ბი თი პრო ცე სე ბის გა მომ წ ვე ვი აგენ ტე ბი ა. ისი ნი 
ვრცელ დე ბა:

 სქე სობ რი ვი გზით;
 დე დის გან ნა ყოფ ზე (ორსულობისას);
 ქსო ვი ლე ბის ტრან ს პ ლან ტა ცი ის (გადანერგვის) შე დე გად. 
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ურე აპ ლაზ მი სა და მი კოპ ლაზ მის სიმ პ ტო მე ბი ა: 
 წვა შარ დ ვი სას; 
 შარ დ ვის მუდ მი ვი მოთხოვ ნი ლე ბის შეგ რ ძ ნე ბა; 
 ძლი ე რი დის კომ ფორ ტი შარ დის ბუშ ტის გავ სე ბი სას;
 ქა ლებ ში – ვა გი ნა ლუ რი ქა ვი ლი, უსი ა მოვ ნო სუ ნის მქო ნე გა მო ნა დე ნი;
 მა მა კა ცებ ში – ლორ წო ვა ნი, მუ ქი ფე რის გა მო ნა დე ნი შა რდის გა მომ ყო ფი სა დი ნა რი

დან (განსაკუთრებით – დი ლა ო ბით). 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფექ ცია სპე ცი ფი უ რი სიმ პ ტო მე ბით არ ვლინ დე ბა და 

მა თი გა მოვ ლე ნა მხო ლოდ ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვ ლე ვით არის შე საძ ლე ბე ლი.
ცნო ბი ლი ა, რომ ურე აპ ლაზ მას აქვს სპერ მა ტო ზო ი დის უჯ რედ ზე მი მაგ რე ბის უნა რი, 

სა დაც იგი დიდ ხანს პა რა ზი ტობს. ეს მა მა კა ცის სას ქე სო უჯ რე დე ბის მოძ რა ო ბის უნარს 
აქ ვე ი თებს, სა ბო ლო ოდ კი არ ღ ვევს სპერ მის რე ო ლო გი ურ შე მად გენ ლო ბას, რაც შე საძ
ლოა უშ ვი ლო ბის მი ზე ზად იქ ცეს.

დი აგ ნოს ტი რე ბა

ურე აპ ლაზ მი სა და მი კოპ ლაზ მის დი აგ ნოს ტი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა სა შო დან და პე ნი
სი დან (სასქესო ასო) აღე ბუ ლი ნაცხის გა მოკ ვ ლე ვით (ფლუორესცენციული ან პჯრმე
თო დე ბით). 

მკურ ნა ლო ბა

ად რე ულ სტა დი ებ ზე მი კოპ ლაზ მა და ურე აპ ლაზ მა საკ მა ოდ იოლად ემორ ჩი ლე ბა თე
რა პი ულ მკურ ნა ლო ბას. ვი ნა ი დან მათ არ გა აჩ ნი ათ უჯ რე დის კედ ლე ბი, ამ ინ ფექ ცი ის 
სამ კურ ნა ლოდ ყო ველ გ ვა რი ან ტი ბი ო ტი კი არ გა მოდ გე ბა. სა ჭი როა სპე ცი ფი კუ რი ან ტი
ბი ო ტი კე ბით მკურ ნა ლო ბა, რო მელ საც ექი მი ს პე ცი ა ლის ტი ნიშ ნავს.

 

აპვ – ადა მი ა ნის პა პი ლო მა ვი რუ სი 
(გენიტალური მე ჭე ჭე ბი)

გე ნი ტა ლუ რი აპვინ ფექ ცია არის სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბა, რო მელ
საც ადა მი ა ნის პა პი ლო მა ვი რუ სი იწ ვევს. ეს ვი რუ სე ბის ჯგუ ფი ა, რო მე ლიც 100ზე მეტ 
სხვა დას ხ ვა შტამ სა და ტიპს აერ თი ა ნებს. ამ ვი რუს თა გან 30ზე მე ტი ონ კო გე ნუ რი ა. ეს 
ვი რუ სე ბი ქა ლი სა და მა მა კა ცის გე ნი ტა ლუ რი არე ე ბის, მათ შო რის – პე ნი სის, სა შოს და 
მი სი გა რე მი და მო ე ბის (ანუსის კა ნის, საშ ვი ლოს ნოს ყე ლი სა და სწო რი ნაწ ლა ვის ლორ
წო ვა ნი გარ სის) ინ ფი ცი რე ბას ახ დენს.

აპვის გავ რ ცე ლე ბის ძი რი თა დი გზა სქე სობ რი ვი ა. აპვინ ფექ ცი ებს უმე ტე სად არ გა
აჩ ნია შე მა წუ ხე ბე ლი სიმ პ ტო მე ბი ან ნიშ ნე ბი. ამ დე ნად, ინ ფი ცი რე ბულ თა უმე ტე სო ბამ 
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და ა ვა დე ბის შე სა ხებ არ იცის, მაგ რამ მათ შე უძ ლი ათ, ვი რუ სი თა ვი ანთ პარ ტ ნი ო რებს 
გა დას დონ. 

ზოგ ჯერ ადა მი ა ნის პა პი ლო მა ვი რუ სი ისე არ სე ბობს სა შო ში, რომ არაფ რით მჟღავ ნ
დე ბა, ზოგ ჯერ კი წვე ტი ა ნი კონ დი ლო მე ბით (წანაზარდებით, გე ნი ტა ლუ რი მე ჭე ჭე ბით) 
ან და ნაკ ლე ბად შე სამ ჩ ნე ვი ბრტყე ლი კონ დი ლო მე ბის სა ხით ვლინ დე ბა. სწო რედ აპვ 
გახ ლავთ გა რე თა სას ქე სო გზე ბის კი ბოს წი ნა რე მდგო მა რე ო ბა თა რის კ ფაქ ტო რი. რაც 
შე ე ხე ბა საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს, ის შემ თხ ვე ვა თა 100%ში ამ ვი რუ სის დამ სა ხუ რე ბა 
გახ ლავთ.

სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი სხვა ინ ფექ ცი ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აპვ მკურ ნა ლო ბას 
არ ემორ ჩი ლე ბა. მაშ, რო გორ მო ვიქ ცეთ, რომ ეს სა ში ში ინ ფექ ცია და მი სი მძი მე შე დე
გე ბი თა ვი დან ავი ცი ლოთ?

ინ ფი ცი რე ბის პრო ფი ლაქ ტი კა, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, პარ ტ ნი ო რის ერ თ გუ ლე ბას და 
უსაფ რ თხო სქე სობ რივ კავ ში რებს გუ ლის ხ მობს. ბო ლო დროს შე მუ შავ და ამ ინ ფექ ცი ის 
სა წი ნა აღ მ დე გო ვაქ ცი ნე ბი, რომ ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, არა სა სურ ვე ლი შე დე გე
ბი თა ვი დან ავი ცი ლოთ.

და მა ინც, რო გორ და ვად გი ნოთ ინ ფექ ცი ის არ სე ბო ბა და თუ ინ ფი ცი რე ბა გა მოვ ლინ
და, რო გორ მო ვიქ ცეთ? 

კვლე ვა პაპ (PAP) ტესტით
მთელ მსოფ ლი ო ში და დღეს უკ ვე სა ქარ თ ვე ლო შიც მი ღე ბუ ლია გა მოკ ვ ლე ვა ე.წ. პაპ 

(PAP)ტესტის მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც აპ ვ ით გა მოწ ვე ულ და ზი ა ნე ბას ად გენს. პო ლი მე
რა ზუ ლი ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცი ის (PCR) მე თო დით შე საძ ლე ბე ლია იმის დად გე ნაც, მა ღა ლი 
ონ კო გე ნუ რო ბა ახა სი ა თებს ვი რუსს, სა შუ ა ლო თუ და ბა ლი. საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის და ზი
ა ნე ბის ხა სი ა თის, ხა რის ხი სა და პა პი ლო მა ვი რუ სის ტი პის გათ ვა ლის წი ნე ბით ექი მი გან
საზღ ვ რავს დი ნა მი კუ რი მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ინ ტენ სი ვო ბას (ვიზიტების და პაპ  ტეს ტის 
ჩა ტა რე ბის სიხ ში რეს) და მკურ ნა ლო ბის  სა ხეს – საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის და ზი ა ნე ბუ ლი 
უბ ნის მო ყინ ვას (კრიოდესტრუქციას), მოწ ვას (დიათერმოკოაგულაციას) ან მოკ ვე თას 
(კონიზაციას).

საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის და ზი ა ნე ბე ბი (მშობიარობის შემ დ გო მი ტრავ მა – ჩა ხე ვა, დის
ჰორ მო ნუ ლი ერო ზი ა, ჭეშ მა რი ტი ერო ზი ა), ხელს უწყობს ინ ფექ ცი ის გავ რ ცე ლე ბას აღ
მა ვა ლი გზით და ზრდის ვი რუ სე ბის, მათ შო რის – პა პი ლო მა ვი რუ სის, შეღ წე ვა დო ბას 
და ქსო ვი ლე ბის და ზი ა ნე ბას. საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის და ზი ა ნე ბა ლორ წო ვა ნის აღ დ გე ნის 
პრო ცეს ში არას წო რი შე ხორ ცე ბი სა და კი ბოს წი ნა რე მდგო მა რე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
რის კფაქ ტო რი ა.

წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც პა ცი ენ ტის გა მოკ ვ ლე ვა PAPტესტით ექიმს სა შუ ა ლე ბას 
აძ ლევს, გა მო ავ ლი ნოს საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს ფო ნუ რი და ა ვა დე ბე ბი და კი ბოს წი
ნა რე მდგო მა რე ო ბე ბი, საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის და ზი ა ნე ბის ხა რის ხი და ჩა ა ტა როს შე სა
ბა მი სი მკურ ნა ლო ბა. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში სკრი ნინ გუ ლი (გამცხრილავი მე თო დი)  
პროგ რა მის მეშ ვე ო ბით (რაც PAPტესტით პა ცი ენ ტე ბის ყო ველ წ ლი ურ ცი ტო ლო გი ურ 
გა მოკ ვ ლე ვას ით ვა ლის წი ნებს) საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბო თი გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვ დი ლი
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ა ნო ბა 80%ით შემ ცირ და, სა ქარ თ ვე ლო ში კი ამ და ა ვა დე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვ დი ლი
ა ნო ბა ჯერ კი დევ მა ღა ლია და სიხ ში რით ძუ ძუს კი ბოს შემ დეგ მე ო რე ად გილ ზე დგას. 
სამ წუ ხა როდ, ამის მი ზე ზი თვით ქა ლე ბის და უ დევ რო ბა ა, რომ ლე ბიც ვერ აც ნო ბი ე რე
ბენ სის ტე მა ტუ რი პრო ფი ლაქ ტი კუ რი გა მოკ ვ ლე ვი სა და კი ბოს წი ნა რე მდგო მა რე ო ბა
თა დრო უ ლი მკურ ნა ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას და მხო ლოდ შორ ს წა სულ შემ თხ ვე ვებ ში 
(სისხლიანი გა მო ნა დე ნი სქე სობ რი ვი აქ ტის შემ დეგ) მი მარ თა ვენ ექიმს. ასეთ დროს, 
მი უ ხე და ვად მე ტად ძვი რად ღი რე ბუ ლი კვლე ვე ბი სა და მძი მე, ხან გ რ ძ ლი ვი და მას შ ტა
ბუ რი მკურ ნა ლო ბი სა (ოპერაციები, ქი მი ო თე რა პი ა, რა დი ო თე რა პია და სხვა), სრუ ლი 
გან კურ ნე ბა იშ ვი ა თი ა. პა ცი ენ ტი უმე ტე სად იღუ პე ბა.

რო გორ და ვიც ვათ თა ვი სგგი ს გან?
 სგგი ს გან თა ვის დაც ვის ერ თა დერ თი სა ი მე დო გზა უსაფ რ თხო სექ სი ა.
 მო ზარ დებს, რო მელ თაც ერ თ ზე მე ტი სქე სობ რი ვი პარ ტ ნი ო რი ჰყავთ, უფ რო მა ღა

ლი აქვთ სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბით (ქლამიდიოზი, გო ნო რე ა, ვე ნე რუ
ლი კოჟ რე ბი, B ჰე პა ტი ტი, აივი) დას ნე ბოვ ნე ბის ალ ბა თო ბა.

 ისარ გებ ლეთ კონ დო მით (პრეზერვატივით), გან სა კუთ რე ბით შემ თხ ვე ვი თი სქე სობ
რი ვი კავ ში რის დროს.

 თა ვი არი დეთ შემ თხ ვე ვით სქე სობ რივ კავ შირს. 
 გა მო ი ყე ნეთ მხო ლოდ ახა ლი კონ დო მი. 
 ენ დეთ მხო ლოდ ისეთ პრე ზერ ვა ტი ვებს, რო მელ თაც ხა რის ხის ნი შა ნი აქვთ. 
 სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან, შიდ სი სა და ჰე პა ტი ტის გან, ჩა სახ

ვის სა წი ნა აღ მ დე გო თა ნა მედ რო ვე სა შუ ა ლე ბე ბი დან მხო ლოდ პრე ზერ ვა ტი ვი იცავს.
 ალ კო ჰო ლი სა და ნარ კო ტი კე ბის მი ღე ბა ადა მი ანს წინ და უ ხე დავს ხდის და ხელს 

უწყობს სგგის გავ რ ცე ლე ბას.
  და უც ვე ლი, შემ თხ ვე ვი თი სქე სობ რი ვი კავ ში რის შემ დეგ და უ ყოვ ნებ ლივ მი მარ თეთ 

ექიმ  ს პე ცი ა ლისტს.
 სგგი ზე გა მოკ ვ ლე ვი სას გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს ყვე ლა ინ ფექ ცი ა, ვი ნა ი დან 

ისი ნი უმე ტე სად კომ პ ლექ სუ რი სა ხით გვხვდე ბა.
 სგგის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში ორი ვე სქე სობ რივ მა პარ ტ ნი ორ მა უნ და იმ კურ ნა

ლოს, სხვაგ ვა რად თე რა პი ას შე დე გი არ ექ ნე ბა.
 და უშ ვე ბე ლია ექი მის მი ერ და ნიშ ნუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის შეც ვ ლა.
 ნუ მი მარ თავთ თვით მ კურ ნა ლო ბას და ნურც ნაც ნობ  მე გობ რე ბის რჩე ვით მი ი ღებთ 

მე დი კა მენ ტებს. 
 მი ზან შე წო ნი ლია პე რი ო დუ ლი გა მოკ ვ ლე ვა სგგი ზე, მათ შო რის – აივ / შიდ ს ზე, ასე

თი გა მოკ ვ ლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა აუცი ლე ბე ლია ქორ წი ნე ბის და და გეგ მი ლი ორ სუ ლო ბის 
წინ, და უც ვე ლი, შემ თხ ვე ვი თი სქე სობ რი ვი კავ ში რის შემ დეგ.
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