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წინასიტყვაობა

წინამდებარე გზამკვლევში მოცემული ინფორმაცია შეეხება ბავშვის ზოგადი 
განვითარების საკითხებს, განვითარების სფეროების შეფერხებასა და 
გამომწვევ მიზეზებს, დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში მშობლის სწორად 
ინფორმირებას, დიაგნოსტირების საფეხურებს და სამედიცინო პრაქტიკასთან 
დაკავშირებულ რეკომენდაციებს. განხილულია განვითარების შეფერხებისა 
და დარღვევების ძირითადი სახეები, მათ შორის კვებითი დარღვევები, 
ნევროლოგიური დარღვევები, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები, ნეირო-
ბიოლოგიური და ფსიქიკური განვითარების დარღვევები, ადრეული 
ინტერვეციის უპირატესობა, ეთიკური ასპექტები მედიცინასა და პედიატრიულ 
პრაქტიკაში.
გზამკვლევი განკუთვნილია პედიატრებისთვის, ნეონატოლოგებისთვის, 
ნევროლოგებისთვის და ოჯახის ექიმებისთვის, რათა მათ მუშაობის 
პროცესში ეფექტიანად მოახდინონ ბავშვის განვითარების შეფერხების 
დროული  აღმოჩენა, დიაგნოსტიკა, სკრინინგი, ინტერვენცია და შესაბამის  
სპეციალისტთან გადამისამართება, შეძლონ ჯანმრთელობის პრობლემების 
პრევენცია და საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის 
ხელშეწყობა. 
რამდენადაც  გზამკვლევი მოიცავს ინფორმაციას სხვადასხვა სახის განვითა-
რების დარღვევების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს შეზღუ-
დული შესაძლებლობა, ამდენად, მნიშვნელოვანია ექიმის როლი დარღვევის 
დროული და სწორი იდენტიფიცირების მიზნით, რათა მოხდეს რისკების 
გაანალიზება, მკურნალობის სწორი ტაქტიკის შემუშავება და დაავადების 
სამედიცინო მართვასთან ერთად ბავშვის და მისი ოჯახის ფსიქოლოგიური 
მხარდაჭერის გათვალისწინებაც. 
დღეს მსოფლიოში აქტუალურია საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 
მოხდეს მულტიდისციპლინური გუნდური მიდგომით ამა თუ იმ დარღვევის 
მქონე პირის საზოგადოებაში სრულყოფილი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, 
აღნიშნული მიდგომა გულისხმობს იმას, რომ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 
დარგის სპეციალისტის ჩართულობა დარღვევის ან დაავადების მქონე პირის 
მკურნალობის პარალელურად, მისი განათლების, ფუნქციონალური ჩვევების 
განვითარების და სოციალიზაციის კუთხით. ამ მიმართულებით მნიშვნელო-
ვანია ექიმის, ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, ოკუპაციური და მეტყველების  
თერაპევტების, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დარგის წარმომადგენლის 
რეკომენდაციების გათვალისწინებაც, რადგან სოციალიზაციის პროცესი 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბავშვის ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და 
რეაბილიტაციაზე. 
გზამკვლევში განხილულია თუ რა სახის დამატებითი კვლევებია საჭირო 
სხვადასხვა პათოლოგიის, მალფორმაციის და სინდრომის არსებობის 
შემთხვევაში, ასევე როგორ ვითარდება ფიზიკური, კოგნიტური, სოციალური 
უნარები და მეტყველება სხვადასხვა ტიპის დარღვევების დროს და როგორ 
შეიძლება პრობლემური განვითარების მქონე ბავშვის ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება ოჯახის, ექიმების და სხვა სპეციალისტების დახმარებით.

თამარ ისაკაძე
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ადამიანის განვითარება იწყება ჩასახვიდან და გრძელდება მთელი 
ცხოვრების მანძილზე. მასზე გავლენას ახდენს, როგორც გენეტიკური, 
ისე გარემო ფაქტორები. განვითარება მოიცავს პროგრესს და რეგრესს. 
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ადამიანის განვითარების საერთო 
მახასიათებლები, განვითარება დამოკიდებულია პირად, სოციალურ 
და კულტურულ მოვლენებსა და ფაქტორებზე. თითოეული ადამიანი 
უნიკალურია და გააჩნია ზრდისა და განვითარების თავისებური 
შესაძლებლობა, რომელიც თანდაყოლილი და გარემო ფაქტორების 
ურთიერთქმედების  საფუძველზე  მიმდინარეობს. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და მსოფლიო ბანკის მონა-
ცემებით, მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 15%, ანუ მილიარდზე 
მეტი ადამიანი ცხოვრობს რაიმე სახის განვითარების დარღვევით, 
მათ შორის 190 მლნ (3.8%) ბავშვს და მოზარდს  ფუნქციონირებისას  
მნიშვნელოვანი სირთულეები გააჩნია. გაეროს ბავშვთა ფონდის 
(UNICEF) მონაცემებით, 93 მილიონი ბავშვი (14 წლის ასაკამდე) 
ცხოვრობს საშუალო და მძიმე შეზღუდვით. (World Health Organization 
2012 - https://bit.ly/2zsQ0Yu).

ბავშვის განვითარება გულისხმობს პროცესს, როდესაც ბავშვი ასაკის 
მატებასთან ერთად ახერხებს უფრო რთული მოქმედებების შესრულებას. 
განვითარება და ზრდა განსხვავებული ცნებებია. ზრდა აღნიშნავს  
სხეულის ფიზიკური მახასიათებლების მატებას. როდესაც საუბრობენ 
ბავშვის ნორმალურ-ტიპურ განვითარებაზე, გულისხმობენ ისეთი 
უნარების განვითარებას, როგორიცაა:

მსხვილი მოტორიკა: დიდი კუნთების მონაწილეობით განხორ-
ციელებადი მოქმედებები: ჯდომა, დგომა, სიარული, სირბილი, 
წონასწორობის შენარჩუნება, პოზის შეცვლა და ა.შ.

ნატიფი მოტორიკა: ხელების და თითების გამოყენება ჭამის, ხატვის, 
ჩაცმის, თამაშის, წერის და მოქმედებების განსახორციელებლად.

მეტყველება: ვერბალური მეტყველება, სხეულის ენისა და ჟესტების 
გამოყენება, კომუნიკაცია და სხვისი ნათქვამის გაგება.

ბავშვის განვითარების ზოგადი საკითხები
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კოგნიტური უნარები:  შემეცნების უნარი, რომელიც მოიცავს აღქმას, 
ყურადღებას, მეხსიერებას, აზროვნებას, ასევე სწავლას, გაგებას, 
პრობლემის გადაჭრას, მსჯელობასა და ლოგიკური დასკვნების 
გამოტანას.

სოციალური უნარები: ოჯახის წევრებთან, უცხოებთან, მეგობრებსა 
და მასწავლებლებთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა და სხვების 
გრძნობებზე რეაგირება.

პედიატრის როლი ბავშვის განვითარების მონიტორინგში ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რათა შეფასდეს განვითარების პროცესი, ხოლო  
დარღვევის არსებობის შემთხვევაში, დროულად მოხდეს მისი 
გამოვლენა და ინტერვენცია. „ნეიროგანვითარების დარღვევა“ და 
„ნეიროგანვითარებითი შეზღუდული შესაძლებლობები“ აღნიშნავს 
ბავშვობის ასაკის მენტალურ ან ფიზიკურ დარღვევას ან მენტალური 
და ფიზიკური დარღვევების კომბინაციას, რაც იწვევს მნიშვნელოვან 
ფუნქციურ შეზღუდვას ყოფითი, ყოველდღიური აქტივობების 
შესრულებისას.

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენციის მიხედვით, „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 
მიეკუთვნებიან ადამიანები, რომელთა ხანგრძლივმა ფიზიკურმა, 
მენტალურმა, ინტელექტუალურმა და სენსორულმა დარღვევებმა, 
დამატებით ბარიერებთან ურთიერთქმედებისას, შესაძლოა შეაფერხოს 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი  თანასწორი, სრულფასოვანი და 
ეფექტური მონაწილეობა.“

შეზღუდული შესაძლებლობა შესაძლოა იწვევდეს გარკვეულ ფუნქციურ 
შეზღუდვებს და შესაბამისად, გავლენას ახდენდეს ბავშვისა თუ 
ზრდასრულის ყოველდღიური საქმიანობის ეფექტურად შესრულების 
პროცესზე. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს სრულ 
უუნარობას ან ავადმყოფობას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უმრავლესობას შეუძლია (შესაბამის გარემოში) თამაში, სწავლა, 
მუშაობა, გართობა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა. 
პარალელურად არსებული გადაადგილებისა და სხვა დამხმარე 
საშუალებების მოხმარება  კი ამარტივებს ყოველდღიური საქმეების 
შესრულებას.
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კოგნიტური განვითარების შეფერხება 

კოგნიტური განვითარების შეფერხებამ შეიძლება გავლენა იქონიოს 
ბავშვის ინტელექტუალურ ფუნქციონირებაზე, რადგან იწვევს ცნობი-
ერების შეფერხებას და ართულებს დასწავლის პროცესს, რაც ხშირად 
ხდება შესამჩნევი, როდესაც ბავშვი იწყებს სიარულს საბავშვო ბაღში 
ან სკოლაში. კოგნიტური შეფერხების მქონე ბავშვებს შესაძლებელია 
ასევე ჰქონდეთ სხვებთან კომუნიკაციის და თამაშის უფლება. 
 
აღნიშნული სახის შეფერხება შეიძლება აღენიშნებოდეთ ბავშვებს, 
რომლებსაც გადატანილი აქვთ ინფექციით გამოწვეული თავის ტვინის 
დაზიანება, როგორიცაა მენინგიტი ან  ენცეფალიტი.  ამ ბოლო დროს 
აქცენტი კეთდება „ბავშვის რყევის სინდრომზე“ - Shaken baby syn-
drome, ასევე ეპილეფსიასა და ქრომოსომულ დარღვევებზე, რომლებიც 
უარყოფით გავლენას ახდენენ ინტელექტუალურ განვითარებაზე. 
ქრომოსომული და გენეტიკური დარღვევები, ასევე ზრდის კოგნიტური 
შეფერხების რისკს. თუმცა, ხშირად შეუძლებელია აშკარა მიზეზის
დადგენა და მიღებულია ტერმინი  - „დიაგნოზის გარეშე“. ზოგჯერ პაცი-
ენტები ზუსტად არ ერგებიან დადგენილ კატეგორიებს. მიუხედავად იმისა, 
რომ დაავადებების (ან პაციენტების) მცირე ნაწილის კლასიფიცირება არ 
არის შესაძლებელი, ეს არ წარმოადგენს იმის საფუძველს, რომ უარი 
ვთქვათ მათი უმრავლესობის კლასიფიკაციაზე.

მოტორული განვითარების შეფერხება

მოტორული უნარების განვითარების შეფერხება აქვეითებს ბავშვის 
მსხვილი კუნთების (ხელისა და ფეხის კუნთები) და წვრილი კუნთების 
(როგორებიცაა მტევნის და ფალანგების კუნთები) ჯგუფების 
კოორდინირების უნარს. მსხვილი მოტორიკის განვითარების შეფერ-
ხების მქონე ბავშვებს შეიძლება უჭირდეთ გადაბრუნება ან ცოცვა. 
უფროსი ასაკის ბავშვები კი შეიძლება იყვნენ მოუქნელები და ვერ 
ახერხებდნენ კიბეზე ასვლას და ჩასვლას. ნატიფი მოტორიკის 

განვითარების შეფერხება და შესაბამისი 
ინტერვენციები 

განვითარების სფეროების შეფერხება
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განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებს შეიძლება უჭირდეთ პატარა 
საგნის, მაგალითად, სათამაშოს  ხელში დაჭერა ან ისეთი მოქმედებების 
შესრულება, როგორებიცაა თასმების შეკვრა ან კბილების გახეხვა.  

მოტორული განვითარების შეფერხება ზოგ შემთხვევაში განპირობე-
ბულია გენეტიკური ფაქტორებითაც, როგორიცაა აქონდროპლაზია 
(მოკლე კიდურების სინდრომი) და იმ მდგომარეობებით, რომლებიც 
აზიანებს კუნთებს (ცერებრული დამბლა ან კუნთოვანი დისტროფია). 
მოტორული განვითარების შეფერხება შეიძლება, ასევე, გამოწვეული 
იყოს სტრუქტურული პრობლემით, როგორიცაა კიდურების სიგრძის 
უთანასწორობა.

სოციალური, ემოციური და ქცევითი შეფერხებები

განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებს, ნეიროქცევითი დარღვე-
ვებით, როგორებიცაა აუტიზმის სპექტრის დარღვევა და ყურადღების 
დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ასევე ხშირად აქვთ სოცი-
ალური, ემოციური ან ქცევითი დარღვევები. თავის ტვინის განსხვავებული 
ნეიროგანვითარების გამო, თავიანთ თანატოლებთან შედარებით, 
ისინი განსხვავებულად ამუშავებენ ინფორმაციას და ასევე, სხვაგვარად 
რეაგირებენ გარემოზე. ამ შეფერხებებმა შეიძლება გავლენა იქონიოს 
ბავშვის დასწავლის, სხვებთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობის 
უნარზე. 

განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის დამახასიათებელია  
სოციალური და ემოციური უნარების განვითარების შეფერხება. 
სოციალური და ემოციური შეფერხებით გამოწვეული რთული ქცევა 
ერთგვარი სიგნალია, რომლის მიხედვითაც მშობელი და სხვა 
სპეციალისტები უნდა მიხვდნენ, რომ ბავშვს მეტი მხარდაჭერა 
სჭირდება, რაც უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის სწავლის უნარების 
გაუმჯობესებას, გარემოს ცვლილებებს, სწავლების ეფექტურ 
სტრატეგიებზე მეტ მუშაობას, რათა ბავშვი გაუმკლავდეს სოციალურ 
და ემოციურ  გამოწვევებს. 

მეტყველების შეფერხება

მეტყველების ზოგიერთი შეფერხება წარმოადგენს რეცეპტული 
(მიმართული) მეტყველების დარღვევას, როდესაც ბავშვს სიტყვების 
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ან ცნებების გაგება უჭირს. იმპრესიული მეტყველების შეფერხების 
დამახასიათებელი ნიშნებია:

სირთულეები ფონოლოგიური სინთეზის პროცესში, როდესაც ბავშვს 
უჭირს ბგერების გაერთიანება სიტყვებში;
სიტყვებისა და წინადადებების მნიშვნელობის გაგების სირთულე;
ლოგიკურ-გრამატიკული კონსტრუქციების გაგების პრობლემა;
სხვისი ნათქვამის გამეორების სირთულე;
ინსტრუქციების გაგების სირთულე;
შთაბეჭდილება, თითქოს მსმენელს არ უსმენს ან არ აქცევს 
ყურადღებას;
ნათქვამის შეცდომით გაგება;
ჯგუფური აქტივობისას კონცენტრირების დაკარგვა. 

არსებობს ასევე ექსპრესიული მეტყველების დარღვევები, რა  შემთხვე-
ვაშიც ბავშვს აქვს მწირი ლექსიკური მარაგი და უჭირს რთული 
წინადადებების აწყობა. ამ ტიპის მეტყველების დარღვევის დროს 
ვლინდება შემდეგი სირთულეები:

არტიკულაციის სირთულე;
საუბრისას ბგერების გამოტოვება; 
მსგავსი ბგერების გამოთქმის სიძნელე;
სუფიქსების, პრეფიქსების სწორად გამოყენების პრობლემა;
საუბრისას გრამატიკული შეცდომების დაშვება;
საუბრის ინიცირების, საუბარში ჩართვის სირთულე;
წინადადებების დასრულების სირთულე;
სიტყვათა მწირი მარაგი;
საუბრისას სიტყვების „მოძებნის“ პრობლემა.

უფრო ხშირად  მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვს აქვს რეცეპტული 
და ექსპრესიული დარღვევების კომბინაცია. 

ბავშვებს, რომელთაც აღენიშნებათ ორალურ-მოტორული პრობლემა, 
როგორიცაა პირის კუნთების ჰიპოტონია, ენის ან ყბის მოძრაობის 
სირთულე, რაც მეტყველების  დაწყებას (ინფორმაციის ვერბალურად 
გადმოცემას) აფერხებს, აქვთ მეტყველების განვითარების დარღვევა.

მეტყველების დარღვევა შეიძლება გამოწვეული იყოს ფიზიოლოგიური 
მიზეზებით, როგორიცაა თავის ტვინის დაზიანება, გენეტიკური 
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განვითარების შეფერხების რისკფაქტორები შესაძლებელია იყოს 
გენეტიკური, გარემო ფაქტორებით გამოწვეული ან  ორსულობისა და 
მშობიარობის გართულებების შედეგად წარმოქმნილი. 

გენეტიკური  ფაქტორები - გენეტიკური ან ქრომოსომული ანომალიები, 
როგორებიცაა დაუნის სინდრომი ან მყიფე X სინდრომი და სხვა 
დარღვევები, ბავშვს აყენებს განვითარების შეფერხების რისკის ქვეშ.  

გარემო ფაქტორები:

მავნე აგენტების ზემოქმედება, როგორებიცაა ტყვია, მედიკამენტები; 
ინფექციები;
ნაადრევი მშობიარობა;
უკიდურესი სიღარიბე;
არასრულფასოვანი კვება;
სოციალური გარემოს სიმწირე; 
ზრუნვის ნაკლებობა;
ოჯახური ძალადობა.

ორსულობის ან მშობიარობის გართულებები - მაღალი რისკის ქვეშ 
დგანან გახანგრძლივებული ან ტრავმული მშობიარობის შედეგად 
დაბადებული ბავშვები, განსაკუთრებით ნაადრევად დაბადებული 
ან მცირე წონიანი ბავშვები. ორსულობის დროს გარკვეული 
ინფექციების არსებობა, როგორებიცაა ციტომეგალოვირუსი ან 
ტოქსოპლაზმოზი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ალკოჰოლის 
მოხმარება და გარემოში არსებული ტოქსინები, როგორიცაა ტყვია, 
ზრდის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვის დაბადების რისკს.  
რისკფაქტორები კუმულაციურ ზემოქმედებას ახდენს განვითარებაზე, 
რისკფაქტორების რიცხვის ზრდასთან ერთად, ბავშვი განვითარების 
შეფერხების უფრო დიდი რისკის ქვეშ დგება.

ბავშვის ფსიქიკური განვითარების პრობლემების საიდენტიფიკაციოდ 

სინდრომი ან სმენის დაკარგვა. სხვა ტიპის მეტყველების დარღვევები 
გამოწვეულია გარემო ფაქტორებით, როგორიცაა სტიმულაციის 
დეფიციტი. თუმცა, ხშირად ბავშვის მეტყველების დარღვევის მიზეზი 
უცნობია. 

განვითარების შეფერხების გამომწვევი მიზეზები
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დასავლეთში ხელმძღვანელობენ ძირითადად ორი საკლასიფიკაციო 
სისტემით: ევროპაში  ICD - 10-ით (International Classification of Diseases) და 
აშშ-ში DSM – V-ით (Diagnostic and Statistical Manual). ამ მრავალგანზო-
მილებიან სისტემებში წარმოდგენილია განვითარების დარღვევების 
კლინიკური სინდრომებიც. საქართველოში უკვე დაწყებულია ICD - 
11 საკლასიფიკაციო სისტემის კლინიკურ პრაქტიკაში დამკვიდრების 
ტენდენცია, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის  მიერ (WHO) ყოველ 10 
წელიწადში ერთხელ ხდება ამ სისტემის  განვითარება, მონიტორინგი და 
დანერგვა.

განვითარების შეფერხება, იქნება ეს ფიზიკური თუ ინტელექტუალური, 
ზოგ შემთხვევაში 1,5 წლის ასაკიდან ვლინდება, თუმცა არის ვიზუალური, 
ფენოტიპურად გამოვლენილი დარღვევები ანუ მალფორმაცია, 
რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს დაბადებამდე, დაბადებისას 
ან დაბადების შემდეგ ნებისმიერ დროს, ან/და გამომჟღავნდეს 
დაბადებიდან ერთი წლის განმავლობაში. ზოგიერთი მათგანი  
(როგორიცაა ტუჩის ნაპრალი,  ასევე ცნობილია, როგორც „კურდღლის 
ტუჩი“) იოლი შესამჩნევია, ზოგიერთის დიაგნოსტირებისთვის კი 
სპეციფიკური ტესტების ჩატარებაა საჭირო (მაგ. გულის ან სმენის 
პრობლემები), ზოგჯერ კი ისეთი კვლევებიც გვჭირდება, როგორიცაა 
ექოკარდიოგრაფია, გულის ულტრაბგერითი კვლევა, ენცეფალოგრამა, 
რენტგენი და  სხვა.

ყოველ 4½ წუთში ერთი ბავშვი იბადება თანდაყოლილი მალფორ-
მაციით (დაახლოებით, ერთი ყოველ 33 ბავშვზე). ეს იმას ნიშნავს, რომ 
ყოველწლიურად 120 ათას ბავშვს ეს დიაგნოზი უდასტურდება (March of 
Dimes Birth Defects Foundation, 2006).

თანდაყოლილი მალფორმაციების გამოვლენისას, ასევე, მოგვიანებით 
გამომჟღავნებული ნეიროგანვითარების დარღვევისას, ყველა შემთ-
ხვევაში საჭიროა განსაკუთრებული ზრუნვა და ინტერვენციები პაციენტის 
გადარჩენისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად. განვითარებულ 
ქვეყნებში და ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოშიც, არსებობს  
სამედიცინო და სოციალური  პროგრამები, რომელიც უზრუნველყოფს 
ბავშვს და ოჯახს საჭირო მომსახურებით, იძლევა ბავშვების იდენ-
ტიფიცირების და რეფერირების საშუალებას. 

ნეიროგანვითარების პრობლემების მქონე ბავშვების ადრეული 
იდენტიფიცირება და სკრინინგი ხელს შეუწყობს განვითარების 
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შეფერხების რისკის შემცირებას, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, 
დროული ადრეული ინტერვენცია და განვითარების სტიმულირება 
ხელს უწყობს განვითარების ნორმალურად წარმართვას. ადრეული 
იდენტიფიცირება და ინტერვენცია ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის 
განვითარების გაუმჯობესების მიზნით. 

„ადრეული ინტერვენცია“ აღნიშნავს ბავშვისა და ოჯახის სოციალურ 
მომსახურებას, რომლის მიზანია განვითარების შეფერხების რისკის 
შემცირება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების განვითარების 
სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვის და 
ოჯახის გაძლიერება, განვითარების შეფერხების დამძიმების პრევენცია, 
ბავშვის მიტოვების პრევენცია.

ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემის შემთხვევაში, პირველადი 
ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა შეისწავლოს თანდა-
ყოლილი თუ შემდეგ გამოვლენილი პრობლემის არსებობა - სამედიცინო 
და ოჯახური ისტორიის განხილვის, სამედიცინო გამოკვლევისა და 
ზოგ შემთხვევაში, დამატებითი კვლევების მეშვეობით. გამოკვლევის 
შემდეგ, თუ ვერ მოხერხდება დიაგნოზის დასმა, პირველადი ჯანდაცვის 
მომსახურების მიმწოდებელმა შეიძლება ბავშვი გადაამისამართოს 
შესაბამის სპეციალისტთან.  

არსებობს სახელმწიფოს მიერ დანერგილი ბავშვის ნეიროგანვითა-
რებაზე მეთვალყურეობისა და სკრინინგის ალგორითმი. 

,,მშობლისთვის ექიმის მიერ ინფორმაციის მოწოდების დროს, დიაგნოზის თქმისას, 
მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ წინადადება, არამედ  თითოეული სიტყვა, რადგან 
მშობელი  დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ექიმის  მიერ ნათქვამს. სიტყვები და 
სიტყვების მოსმენისას განცდილი ემოციები მის გონებაში აღიბეჭდება. ექიმებმა 
წინასწარ უნდა დაალაგონ  და განსაზღვრონ წინადადებები და სიტყვები, რადგან 
ისინი სამუდამოდ დარჩება მშობლის გონებაში.”

ეს არის ციტატა ადრეული ბავშვობის განათლების კვლევიდან, ციტატა ეკუთვნის 
ერთ-ერთ მშობელს. დღეს მთელ მსოფლიოში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 
მშობლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ფსიქოლოგიურ მხარეს  (NZ Research in 
Early Childhood Education, Vol. 8, 2005).

როგორ მივაწოდოთ ოჯახს ინფორმაცია თანდაყოლილი 
მალფორმაციის დროს?
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მშობლის სწორად ინფორმირება 

ბავშვის დიაგნოზისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეტყობინებისას 
მნიშვნელოვანია ოჯახისთვის პოზიტიური, თუმცა რეალისტური ინფორ-
მაციის მიწოდება, რაც მოიცავს იმ დახმარებისა და მხარდაჭერის 
აღწერას, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ოჯახისთვის და მნიშვნე-
ლოვან დადებით გავლენას მოახდენს  ბავშვზე. ამ შემთხვევაში ბავშვის 
შეზღუდული შესაძლებლობა შედარებით მეორეხარისხოვანი ხდება,   
მიმღებლობა იზრდება, აქცენტი კეთდება მხარდაჭერისა და სწორი 
განვითარების მექანიზმებზე.  

ინფორმაციის მიწოდებისას მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გაიდ-
ლაინების გაზიარება. არსებული გაიდლაინების მიხედვით:  

ინფორმაციას აწვდის სათანადოდ გადამზადებული პერსონალი, 
რომელიც პასუხისმგებელია დიაგნოზის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებასა და მის დადასტურებაზე. 
თუ მშობლებს ინფორმაცია ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობების 
შესახებ მისი დაბადებიდან მალევე მიეწოდება, მნიშვნელოვანია, 
რომ მათ შვილი მოინახულონ  დიაგნოზის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებამდე და შესაძლებლობის შემთხვევაში, გარკვეული დრო 
გაატარონ ბავშვთან რაიმე ინფორმაციის გამჟღავნებამდე.  
დიაგნოზის შეტყობინებისას მნიშვნელოვანია პოზიტიური, რეალის-
ტური გზავნილის მიწოდება და იმედის მიცემა. დადებითი გზავნილი 
მოიცავს დახმარებისა და მხარდაჭერის აღწერას, იგი მიმართულია 
კონკრეტულ ბავშვზე და ხელმისაწვდომია  ოჯახისთვის.  
განმარტებების მიცემა ხდება მშობლებისთვის გასაგებ ენაზე, ენობრივი 
და კულტურული ფაქტორების გათვალისწინებით.
დიაგნოზის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ხდება  ვერბალურად 
(არა წერილობითი სახით) და პირადად (არა ტელეფონის მეშვეობით). 
სასურველია ამ პროცესს ესწრებოდეს ორივე მშობელი.
დიაგნოზის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ხდება დამსწრეებისგან 
განმარტოებულ ადგილზე. რეკომენდირებულია ოთახში იყოს წყნარი, 
კომფორტული, პაციენტებზე ორიენტირებული და ხელის შემშლელი 
გარემოებებისგან თავისუფალი ატმოსფერო. 
თუ მშობლები ძალიან ახალგაზრდები არიან და საჭიროებენ 
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მხარდაჭერას, მათთან შეთანხმებით, შეიძლება ოჯახის ახლობლების  
მოწვევაც (მაგალითად, ბავშვის ბებია-ბაბუა).
გაცილებით სასარგებლო იქნება ინფორმაციის მიწოდება შეზღუ-
დული შესაძლებლობის შესაძლო შედეგებისა და სინდრომის 
პროცენტული მაჩვენებლის შესახებ,  ვიდრე დიაგნოზის ყველა 
შესაძლო უარყოფითი შედეგის ჩამოთვლა და მოვლენათა 
განვითარების ყველაზე ცუდი სცენარის აღწერა.
საჭიროების შემთხვევაში, რეაგირება მოხდება ბავშვის ჯანმრთე-
ლობის პრობლემებზე. თითოეულ მშობელს მიეწოდება ჯანმრთე-
ლობის პრობლემის პრევენციისთვის ან მკურნალობისთვის საჭირო 
ინფორმაცია, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის ამას არ გთხოვთ. ეს 
ინფორმაცია უნდა შესთავაზოს ჯანდაცვის სპეციალისტმა.  
მნიშვნელოვანია დადებითი კომუნიკაციის დამყარება უშუალოდ 
პაციენტის მშობელთან. თუ იგი ვერ იგებს  ექიმის შეკითხვებს 
ან ინსტრუქციებს, ნათქვამი უნდა გამეორდეს სხვა სიტყვების 
გამოყენებით ან შეირჩეს ინფორმაციის მიწოდების სხვა მეთოდი - 
ვიზუალური მასალები, მაგალითების მოყვანა. 
საუბრისას მნიშვნელოვანია იგრძნობოდეს ბავშვისადმი პატივის-
ცემა. ბავშვი ყოველთვის სახელით უნდა მოიხსენიებოდეს და არა 
დიაგნოზის მიხედვით. მაგალითად, იმის ნაცვლად, რომ პერსონალმა 
თქვას ,,დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი”, უნდა თქვას ,,ნინი, 
რომელსაც დაუნის სინდრომი აქვს”.
მნიშვნელოვანია მშობლებს მუდმივად მიეწოდებოდეთ განახლებული, 
თანამედროვე  და სწორი ინფორმაცია. (Informing Families National Best 
Practice Guidelines (2004-2007)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით 
დამტკიცებულია სამედიცინო დაწესებულებებში ბავშვის მიტოვების 
პრევენციის სამოქმედო ინსტრუქცია, რომელიც  განკუთვნილია ჯან-
დაცვის პერსონალისთვის. ჯანდაცვის პერსონალის წარმომადგენ-
ლებმა,  რომლებიც დასაქმებულნი არიან ადრეული ასაკის ბავშვებთან 
სამშობიარო სახლებში, ჯანდაცვის პირველად რგოლსა და 
სტაციონარში - ნეონატოლოგებმა, პედიატრებმა, მეან-გინეკოლოგებმა, 
ოჯახის ექიმებმა, მედდებმა/ექთნებმა უნდა გაითვალისწინონ და 
იხელმძღვანელონ ამ ინსტრუქციით. 

ინსტრუქციის თანახმად ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილება 
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ცხადყოფს, რომ მშობლების დროული და სწორი ინფორმირება 
ბავშვის მდგომარეობის შესახებ და მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად 
ამცირებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მიტოვების 
რისკს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია, რომ ექიმებმა, 
ბავშვების მშობლებს ინფორმაცია შვილების ჯანმრთელობის მძიმე 
მდგომარეობის ან/და შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ მიაწოდონ 
გონივრულად და გაუწიონ კონსულტირება არსებულ მომსახურებებთან 
დაკავშირებით, როგორიც არის მაგალითად ადრეული განვითარების 
პროგრამა. 

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის ამოცანაა ადრე-
ული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდების გზით შეზღუდული 
შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის 
მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება, სკოლამდელ ან 
ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვისა და სოციალური 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, შესაძ-
ლებლობის  შეზღუდვისა  და  მიტოვების  პრევენცია  (ssa.gov.ge).

სამედიცინო პერსონალის მიერ ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის 
დადებით ზეგავლენაზე საუბარი გავლენას ახდენს მშობლის 
ფსიქოლოგიურ მდგრადობაზე, უნარჩუნებს სიმშვიდეს და აძლევს 
სწორად მოქმედების სტიმულს ბავშვის განვითარების და მხარდაჭერის 
ხელშეწყობის მიზნით.

ადრეული ინტერვენციის პროცესი მოიცავს დაბადებიდან სამ წლამდე 
და საჭიროების შემთხვევაში, შვიდ წლამდე ასაკის განვითარების 
დარღვევის, ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვების შეფასებას, მომსახუ-
რების დაგეგმვასა და მიწოდებას. მისი მიზანია იდენტიფიცირებული 
ბავშვების კოგნიტური, მოტორული, კომუნიკაციური და ემოციური 
განვითარების ხელშეწყობა, განვითარების შეფერხების პრევენცია, 
მიტოვების პრევენცია, ასევე მათი მშობლების განათლება და 
გაძლიერება  ბავშვის  აღზრდა-განვითარების სფეროში (ssa.gov.ge). 

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვის შემთხვევაში, ჯანდაცვის 
პერსონალი ვალდებულია, იხელმძღვანელოს ,,სამედიცინო დაწე-
სებულებებში ბავშვის მიტოვების პრევენციის სამოქმედო ინსტრუქციის 
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  
2017 წლის 9 ივნისის N 01-129/ო ბრძანებით  დამტკიცებული  ინსტრუქციით.
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როგორ და ვის მივმართო?
მას შემდეგ, რაც დადგინდება, რომ ბავშვს აქვს განვითარების დარღვევა, 
უნდა მოხდეს მისი გადამისამართება, რეფერირება სსიპ სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში (საცხოვრებელი 
ადგილის მიხედვით) და შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენით (ცნობა 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ № IV – 100/ა  და დაბადების 
მოწმობა), რათა ბავშვი ჩაერთოს ადრეული ინტერვენციის პროგრამაში, 
რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სპეციალისტის  მომსახურებას სახლში 
და თავად მომსახურების ცენტრში. აღნიშნული პროგრამა არ საჭიროებს 
ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსს. 

ასევე, შესაძლოა მშობელმა მიმართოს სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს ან სამედიცინო დაწესებულებას ბავშვის შეზღუდული 
შესაძლებლობის  სტატუსის  დასადგენად. 

 მშობლების მიერ  ხშირად დასმული შეკითხვები 

გადამისამართება 

რეფერალი ნეიროგანვითარების შესაფასებლად და/ან ბავშვთა 
ადრეული ინტერვენციის მომსახურებაში ჩასართავად ძალიან 
მნიშვნელოვანია.

ადრეული ჩარევის მომსახურების მისაღებად მშობელთა   გადამისამარ-
თება ხდება ბავშვის დაბადებიდან უმოკლეს ვადაში. შეფასების 
მიზნით, რეფერირება სასურველია  განხორციელდეს შვიდი (7) დღის 
განმავლობაში (ამერიკის პედიატრიის აკადემიის მიერ მომზადებული 
დოკუმენტის თანახმად). საერთაშორისო გამოცდილება უკვე რამდენიმე 
წელია აპრობირებულია საქართველოშიც და მშობლებს ეძლევათ 
ინფორმაცია იმ მომსახურების შესახებ, რომლის მისაღებად ხდება 
მათი გადამისამართება. ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამაში 
ჩართვა უნდა მოხდეს მაშინვე, როგორც კი პირველად იდენტიფი-
ცირდება განვითარების შეფერხების მაღალი რისკი. პროგრამის 
ფარგლებში, შესაძლებელია, მოხდეს ბავშვის შეფასება. ამავე დროს, 
ის საშუალებას იძლევა, შემუშავდეს და მიეწოდოს ბავშვსა და ოჯახზე 
ინდივიდუალურად  მორგებული  მომსახურება.
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1http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=43

რა პროგრამები აქვს სოციალური მომსახურების სააგენტოს? 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს აქვს ბავშვთა ზრუნვის პროგრამა 
და  ქვეპროგრამები, ესენია: ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და 
ბავშვთა  რეაბილიტაციის/აბილიტაციის  ქვეპროგრამა1.

მიმართვამდე უნდა დაველოდო თუ არა დიაგნოზის დადასტურებას?
მშობელი არ უნდა დაელოდოს დიაგნოზის დადასტურებას. გაიდლაინებში 
აღნიშნულია, რომ მიმართვა ,,შეფასების მიზნით” უნდა განხორციელდეს 
განვითარების შეფერხებაზე ეჭვის მიტანის შემდგომ, რაც შეიძლება მალე 
(მაგრამ არა უმეტეს 7 დღისა). 

როგორ ვიქცევი, თუ არ დადასტურდა განვითარების დარღვევა?
თუ ნეიროგანვითარებითი და სამედიცინო შეფასებით განვითარებითი
დარღვევა არ დადასტურდა, ბავშვი უბრუნდება გეგმურ ზედამხედ-
ველობას.

რა არის და რა მომსახურებას გვთავაზობს ადრეული ინტერვენცია? 
ადრეული ინტერვენცია მოიცავს: მომსახურების კოორდინირებას, 
ბავშვის მულტიდისციპლინარულ შეფასებას, ფსიქოლოგიურ მომსა-
ხურებას, მეტყველების თერაპიას, ფიზიკურ თერაპიას, ოკუპაციურ   
თერაპიას, განვითარებადი პედიატრისა და სამედიცინო დიაგნოსტიკურ 
მომსახურებას, მხედველობის და სმენის კვლევასთან  დაკავშირებულ 
მომსახურებას, ნუტრიციულ მომსახურებას, განვითარების პედაგოგების 
შინ  ვიზიტებს/კონსულტაციებს, ოჯახის  გადამზადებას.
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განვითარების შეფერხების დიაგნოსტირება, ზოგადად, რთული დასად-
გენია. ამისთვის არსებობს ორი ტიპის ტესტი: განვითარების სკრინინგი 
და განვითარების შეფასება, რომელიც ადაპტირებულია და მორგებულია 
ქართულ პოპულაციაზე.

განვითარების სკრინინგის მეშვეობით ექიმები ადგენენ, აქვთ თუ 
არა ბავშვებს განვითარებული ძირითადი უნარები ასაკის მიხედვით, 
აქვთ თუ არა რაიმე პრობლემები. გამოკვლევის დროს ბავშვის ექიმმა 
შეიძლება დასვას შეკითხვები ან გაესაუბროს და ეთამაშოს ბავშვს იმის 
შესაფასებლად, თუ როგორ სწავლობს, ლაპარაკობს, როგორ იქცევა და 
მოძრაობს. რადგან განვითარების შეფერხების დასადგენად არ კეთდება 
ლაბორატორიული ანალიზი, განვითარების სკრინინგი განსაზღვრავს 
სპეციალისტთან მიმართვის საჭიროებას.  სკრინინგის დროს გამოიყენება 
ისეთი მეთოდები, როგორიცაა ინტერვიუ მშობელთან, ბავშვთან თამაშის 
აქტივობა (სხვადასხვა უნარის დემონსტრირების მიზნით განვითარების 
სხვადასხვა სფეროებში - მოტორიკა, კომუნიკაცია, მეტყველება, ინსტრუქ-
ციების შესრულება და სხვა.).

დიაგნოზის დასმა არ ხდება მარტივად, მხოლოდ სკრინინგ-ტესტის 
გამოყენებით. თუ სკრინინგის ტესტი აჩვენებს, რომ ბავშვს შეიძლება 
ჰქონდეს განვითარების შეფერხება, საჭიროა მისი გადამისამართება 
განვითარების  შესაფასებლად.  

განვითარების შეფასება არის ბავშვის უნარების სიღრმისეული შეფასება, 
რომელიც უნდა ჩატარდეს მაღალკვალიფიციური პროფესიონალის 
მიერ, როგორიცაა განვითარების ფსიქოლოგი (ნეიროფსიქოლოგი), 
განვითარების პედიატრი ან პედიატრიული ნევროლოგი.

მხოლოდ ერთ სფეროში შეფერხების შესახებ ეჭვის შემთხვევაში ბავშვი 
შეიძლება გაიგზავნოს ვიწრო სპეციალისტთან, როგორიცაა ფიზიკური ან 
ოკუპაციური თერაპევტი ან მეტყველების სპეციალისტი. ზოგ შემთხვევაში 
შესაძლებელია, ბავშვის განვითარება შეფასდეს  ადრეული ინტერვენციის 

განვითარების შეფერხების/დარღვევის 
იდენტიფიცირება და დიაგნოსტირება 

დიაგნოსტირების საფეხურები    
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მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ (მულტიდისციპლინური გუნდის 
წევრები არიან სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, ფსიქოლოგი, 
ოკუპაციური თერაპევტი, ექიმი, ყველა მათგანი ბავშვს აფასებს საკუთარი 
კომპეტენციის ფარგლებში).  შეფერხების დადასტურების შემთხვევაში,  
ბავშვი გაიგზავნება ერთ-ერთ ზემოხსენებულ სპეციალისტთან შეფერ-
ხების მიზეზის გასარკვევად. განვითარების შეფასების შედეგებზე 
დაყრდნობით, განისაზღვრება, საჭიროა თუ არა დამატებითი დიაგ-
ნოსტიკური ტესტების ჩატარება, ადრეული ინტერვენციის მომსახურების 
გაწევა  და  მკურნალობისა  და  თერაპიის  გეგმის  განხორციელება. 

პროფესიონალებს შეუძლიათ გამოიყენონ სკრინინგისა და შეფასების 
მრავალფეროვანი ინსტრუმენტები. ადრეულ ინტერვენციას, რომელიც 
მოიცავს სხვადასხვა თერაპიას, ეფექტურობის ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელი აქვს - ადრე განხორციელების შემთხვევაში. მშობლებს, 
რომლებიც ეჭვობენ, რომ მათ შვილებს განვითარების შეფერხება აქვთ, 
მოუწოდებენ, დროულად  მიმართონ  პედიატრებს  შესაფასებლად.

არ არსებობს მკურნალობის მხოლოდ ერთი მიდგომა/მეთოდი, რომელიც 
ეფექტური იქნება განვითარების დარღვევის მქონე ყველა ბავშვისთვის. 
თითოეული ბავშვი უნიკალურია - ისინი სწავლობენ, იზრდებიან და 
ვითარდებიან თავისებურად, ინდივიდუალური ტემპებით,  საკუთარ ძლიერ 
და სუსტ მხარეებზე დაყრდნობით. ინტერვენციისა თუ მკურნალობის 
ნებისმიერ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ეს უნიკალურობა და 
ინდივიდუალური  საჭიროებები.  

ასევე, მნიშვნელოვანია განვითარების შეფერხების მქონე ყველა 
ბავშვისთვის სმენისა და მხედველობის შემოწმება, რადგან დაგვიანე-
ბულმა დიაგნოსტირებამ შეიძლება  გაართულოს სწორი მიდგომა. 

საერთაშორისო კვლევების მიხედვით, მსოფლიო მასშტაბით ბავშვების 
12-16 პროცენტს აქვს განვითარების მინიმუმ ერთი დარღვევა, თუმცა მათ 
ნახევარს ის  საბავშვო ბაღში შესვლამდე არ უდგინდება. განვითარების 
დარღვევების ძალიან გვიან დადგენის შემთხვევაში, ადრეული ინტერ-
ვენციის  შესაძლებლობები  შეიძლება დაიკარგოს. 
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სკრინინგი და დაკვირვება

ამერიკის პედიატრთა ასოციაცია (AAP) რეკომენდაციას იძლევა, რომ 
პედიატრთან განხორციელებული რეგულარული ვიზიტების დროს, 
მოხდეს განვითარების შეფერხების სკრინინგიც 9, 18 და 30 (ან 24) თვის 
ასაკში, სტანდარტიზებული განვითარების სკრინინგის ინსტრუმენტის 
გამოყენებით.

ასევე, განვითარების შეფერხების სკრინინგი უფრო ხშირად უნდა 
ჩატარდეს მაღალი რისკის ჩვილებში, რომლებსაც პერიოდული 
შემოწმება სჭირდებათ. რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება: მცირე წონა 
დაბადებისას ახალშობილებში (<1500 გრ), ნევროლოგიური მდგო-
მარეობები, III ან IV ხარისხის ინტრავენტრიკულარული ჰემორაგია, 
პერივენტრიკულარული ლეიკომალაცია, ჰიპოქსიური იშემიური 
ენცეფალოპათია, ბავშვის დაბადებისას დაფიქსირებული აპგარის 
დაბალი ქულა  „0-3“ მე-10, მე-15 და მე-20 წუთზე, გადატანილი მენინგიტი 
და ენცეფალიტი, ხშირი გულყრა, პათოლოგიური ნევროლოგიური 
მდგომარეობა, დაბადებიდან პირველი კვირის განმავლობაში 
განვითარებული სიმპტომატური ჰიპოგლიკემია კრუნჩხვებით, სეპტიცემია 
ჰიპერბილირუბინემია.

განვითარების შეფერხების შესაფასებლად, ბავშვზე დაკვირვების 
პარალელურად, ვალიდური სკრინინგის ინსტრუმენტები უნდა იქნას 
გამოყენებული. პრაქტიკიდან ჩანს, რომ  განვითარების შეფერხების 
მქონე ბავშვების ნახევარს,  არ უდგინდება დარღვევა  საბავშვო ბაღში 
შესვლამდე,  მიუხედავად იმისა, რომ მათი უმრავლესობა უკვე ავლენს 
განვითარების შეფერხებისთვის დამახასიათებელ ქცევებს ორი წლის 
ასაკში. განვითარების შეფერხების სკრინინგის დროს მშობლების მიერ 
შევსებული კითხვარები ადმინისტრირებული ინსტრუმენტის დამხმარე 
რესურსის სახით უნდა იქნას გამოყენებული.

სამედიცინო პრაქტიკასთან დაკავშირებული ძირითადი 
რეკომენდაციები 

დიაგნოსტირების საფეხურები    
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არსებობს სკრინინგის შემდეგი სახეები:

ასაკისა და ეტაპების კითხვარი, მესამე გამოცემა (Ages and Stages 
Questionnaire, Third Edition)  - 1 თვიდან 5.5 წლამდე;

მშობლების მიერ განვითარების სტატუსის შეფასება (Parents’ Evalua-
tion of Developmental Status) -  დაბადებიდან 8 წლამდე;
ბავშვთა განვითარების  კითხვარი (Child Development Inventory) - 15 
თვიდან 6 წლამდე;
ჩვილ ბავშვთა განვითარების შეფასების  კითხვარი (Infant Develop-
ment Inventory) - დაბადებიდან 18 თვემდე;
ბეილის ჩვილ ბავშვთა ნეიროგანვითარების სკრინინგის 
ინსტრუმენტები (Bayley Infant Neurodevelopmental Screener) -  3-დან 24 
თვემდე; 
დენვერის განვითარების სკრინინგტესტი II (Denver Developmen-
tal Screening Test II) - დაბადებიდან 6 წლამდე. ამ შეფასების/
სკრინინგის დაშვებული სენსიტიურობა 70-80 პროცენტია (კანადის 
კლინიკური პრევენციული ჯანდაცვის გზამკვლევში წარმოდგენილი 
რეკომენდაციით, დენვერის განვითარების სკრინინგტესტით 
განხორციელებული სკრინინგის სენსიტიურობა 56-83 %-ია). პირ-
ველი ორი ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ და ინფორმაციულ  
ინსტრუმენტს წარმოადგენს.  ძირითადად გამოიყენება მშობლების 
მიერ განვითარების სტატუსის შეფასება (PEDS); 
ასაკისა და ეტაპების კითხვარი (ASQ).  

 
ნეიროგანვითარების დარღვევის რისკის იდენტიფიცირების მიზნით,  
საქართველოში უკვე  დანერგილია „ასაკისა და ეტაპების კითხვარი“ 
- გამოცემა 3. ASQ-3, რომელიც არის გამოსაყენებლად მარტივი, 
ითხოვს მცირე დროს და ხასიათდება მაღალი სპეციფიკურობითა და 
სენსიტიურობით. ის ადაპტირებულია ქართულ პოპულაციაზე, მისი 
ქართული ნორმები დადგენილია და გამოიყენება კლინიკურ პრაქტიკაში. 
გარდა ამისა, ადრეული ჩარევის პროგრამა ხელმძღვანელობს შემდეგი 
ტესტებითა და ინსტრუმენტებით:

ქცევის ფუნქციური შეფასების ინსტრუმენტი - ABC test;
ადაპტური ქცევის სწრაფი შეფასების ქართული ინსტრუმენტი - GABSI;
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აუტიზმის მოდიფიცირებული სკრინინგ ტესტი, ადრეული ასაკის 
ბავშვებისთვის - MCHAT;
სასწავლო კურიკულუმზე დაფუძვნებული შეფასება - HELP;
ქცევითი მახასიათებლების შეფასების ინსტრუმენტი - BCP;
ყოველდღიურ აქტივობებში ჩართულობის შეფასების ინსტრუმენტი - 
MEISR;
ბაღისა და სკოლისთვის მზაობის შეფასება, მათ შორის აუტისტური 
სპექტრის მქონე ბავშვების - PEP3;
ვერბალური და ქცევითი საფეხურების შეფასება - პროგრამის აწყობა 
WV – MAP (Verbal behavior milestones assesment and placement programm);
აუტისტური დარღვევის ხარისხის შეფასება - CARS;
სტანდარტიზებული დიაგნოსტიკური ტესტი აუტიზმის სპექტრის 
აშლილობისას - ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule).
სასწავლო კურიკულუმის გაიდლაინი ადრეული განვითარების 
პედაგოგებისთვის; 
ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი გაიდლაინები მშობლებისთვის.

შეფასება და შემდგომი რეფერალი (გადამისამართება)

სკრინინგის ინსტრუმენტის მიერ დადგენილი ან სავარაუდოდ დად-
გენილი განვითარების შეფერხებისას საჭიროა დამატებითი შეფასების 
განხორციელება. სკრინინგის ინსტრუმენტები ხელს უწყობს რისკის ქვეშ 
მყოფი ბავშვების გამოვლენას, თუმცა მხოლოდ მათზე დაყრდნობით არ 
ისმება დიაგნოზი. 

ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ დამატებითი შეფასებისთვის  და ადრეული 
ინტერვენციის განსახორციელებლად, ბავშვის გაგზავნა არ გადაიდოს  
,,დაველოდოთ და ვნახოთ” მიდგომით. დროულად უნდა დაიგეგმოს 
განვითარების დეტალური შეფასებისა და ამომწურავი სამედიცინო 
შეფასების ჩატარება. ამასთანავე, უნდა გაიგზავნოს ბავშვი ადრეული 
განვითარების ინტერვენციის/ადრეული ასაკის ბავშვთა მომსახურების 
მისაღებად. 
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შესაძლო განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა დამატებითი 
შეფასებისა და რეფერალთან დაკავშირებული რეკომენდაციები

დეტალური 
სამედიცინო 
შეფასება.

განვითარების 
დიაგნოს-
ტიკური
შეფასება.

პირველადი ჯანდაცვის 
ექიმი,  პედიატრიული 
პროფილის 
სპეციალისტები: 
ოფთალმოლოგი, 
აუდიოლოგი, 
ნევრლოგი, 
ნეიროფსიქოლოგი, 
განვითარების/ქცევითი 
პედიატრი, გენეტიკოსი. 

ადრეული ასაკის 
ბავშვთა პროფესიონა-
ლები (მაგ., ფსიქო-
ლოგები, სოციალური 
მუშაკები, ოკუპაციური 
თერაპევტები, ფიზიკური 
თერაპევტები).

მხედველობისა და სმენის 
ობიექტური შეფასება, 
მეტაბოლური ტესტირება, 
სისხლში ტყვიის 
შემცველობის 
გამოკვლევა, 
ელექტროენცეფალო-
გრაფია. 
სურვილისამებრ:  
გენეტიკური ტესტირება, 
სისხლში რკინის დონის 
განსაზღვრა, თავის ტვინის 
კვლევა, ციტოგენეტიკური 
კვლევები, დნმ-ის 
ტესტირება მყიფე 
X სინდრომის 
გამოსავლენად, 
ფარისებრი ჯირკვლის 
ჰორმონები.

ბეილის ახალშობილ 
და ჩვილ ბავშვთა  
განვითარების სკალა, 
მესამე გამოცემა (Bayley 
Scales of Infant and Toddler 
Development, third edition).

ვუდქოქ-ჯონსონის 
ფსიქოსაგანმანათლებლო 
ბატარეა (Woodcock-Johnson 
Psychoeducational Battery).

რეფერალის 
ვარიანტები

სპეციალისტები და   
პროგრამები

შეფასების ტესტები და 
მომსახურება
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ადგილობრივად
არსებული
ადრეული 
ასაკის 
ბავშვთა 
მომსახურება

ადრეული
ინტერვენციის 
პროგრამები

განვითარების თერაპია, 
სოციალური სამსახურის 
მომსახურება, მომსახურების 
კოორდინირების გაწევა, 
ტრანსპორტით უზრუნ-
ველყოფა.

განვითარების შეფერხებამ შეიძლება იმოქმედოს ბავშვის ფიზიკურ, 
კოგნიტურ, კომუნიკაციურ, სოციალურ, ემოციურ ან ქცევით უნარებზე. 
ხშირად განვითარების შეფერხება უარყოფით გავლენას ახდენს ბავშვის 
განვითარების ერთზე მეტ სფეროზე. რამდენიმე სფეროს შეფერხებას  
ეწოდება განვითარების გლობალური შეფერხება.

პედიატრიული 
პროფილის 
კონკრეტული ექიმ-
სპეციალისტები 
(მაგ., ნევროლოგი) 
და  ნეიროფსიქო-
ლოგი.

ადრეული 
ინტერვენციის 
პროგრამები.

სტენფორდ-ბინეტის 
ინტელექტის სკალა 
(Stanford-Binet Intelligence 
Scale).

ბატელის განვითარების 
შეფასების ინვენტარი 
(Battelle Developmental 
Inventory).

ბრიგანსის სისტემა
(Brigance System).
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ნაყოფის თანდაყოლილ ანომალიას მიეკუთვნება თანდაყოლილი 
მანკები, სხეულის ერთ ან მეტ ნაწილში გამოვლენილი სტრუქტურული 
ცვლილებები, რომლებიც ახალშობილს აღენიშნება დაბადებისას. ამან 
შეიძლება სერიოზული უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ბავშვის 
ჯანმრთელობაზე, განვითარებასა ან ფუნქციურ უნარზე. 

ნაყოფის თანდაყოლილი ანომალია ვლინდება დაბადებისას. ცნობილია 
4000-ზე მეტი სახის სხვადასხვა ანომალია. თანდაყოლილი ანომალიის 
დიაგნოსტირება მუცლად ყოფნის პერიოდშივეა შესაძლებელი, ზოგ 
შემთხვევაში კი დაბადების შემდეგ. ზოგიერთი მათგანი ხილულია 
ბავშვის დაბადებისთანავე, ზოგიერთის დიაგნოსტირებისათვის კი 
საჭიროა სპეციალური გამოკვლევების ჩატარება. ასეთია, მაგალითად, 
სმენის დაქვეითება ან სიყრუე, რომელიც სიცოცხლის პირველ თვეებში 
შეიძლება არ შეიმჩნეოდეს; ზოგიერთი დარღვევა კი სიცოცხლის 
მოგვიანებით პერიოდში ვლინდება. ამ ბოლო პერიოდში დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება კომორბიდობას2, რომლესაც, აგრეთვე, ორმაგ 
დიაგნოზს უწოდებენ. მაგ., ფენოტიპურად გამოვლენილ ანომალიასთან 
ერთად, ხშირად გვხვდება - მეტყველების განვითარების ჩამორჩენა, 
მოტორული დისბალანსი და ზეპირი მეტყველების დარღვევები.

დარღვევის არსებობაზე დადებითი სკრინინგული პასუხის შემთხვევაში, 
ბავშვის განვითარების შეფასება და სამედიცინო შეფასება კოორდი-
ნირებულად უნდა მოხდეს. შემდგომი განვითარებითი დარღვევის ყველა 
იდენტიფიცირებული შემთხვევა უნდა რეფერირდეს  ბავშვთა ადრეული 
ინტერვენციისა  და რეაბილიტაციის/აბილიტაციის  პროგრამაში. 

ახალშობილთა პათოლოგიაში გარკვეული ხვედრითი წონა აქვს 
მალფორმაციებს, რომელთა რიცხვი უკანასკნელ პერიოდში არ იზრდება. 

განვითარების შეფერხების/დარღვევების 
ძირითადი სახეები

ნაყოფის თანდაყოლილი ანომალია

2კომორბიდობა – ორი ან რამდენიმე დამოუკიდებელი დაავადების ან სინდრომის ურთიერთშერწყმა, 
რომელთაგან არც ერთი არ წარმოადგენს მეორის გართულებას, თუკი ამ შერწყმის სიხშირე აღემატება 
შემთხვევითი დამთხვევის ალბათობას (სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი. 
დათეშიძე, შენგელია). 
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ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი – (FASD) – (ალკოჰოლური 
ემბრიოპათია, ფეტალური ალკოჰოლიზმი) ბავშვის ფსიქიკური 
განვითარების გადახრებს აერთიანებს, რომელთა მიზეზია დედის მიერ 
ალკოჰოლის გადამეტებული დოზით გამოყენება ორსულობის პერიოდში. 
კლინიკური გამოვლინებების მიხედვით, განასხვავებენ ალკოჰოლური 
სინდრომის 3 ხარისხს: მსუბუქს, საშუალო სიმძიმისას და მძიმეს.

კლინიკური სურათი მრავალფეროვანია და წარმოდგენილია შემდეგი 
ოთხი სიმპტომით: 

პრე – და პოსტნატალური დისტროფია;
ქალა-სახის დისმორფია; 
სომატური პათოლოგია;
ტვინის რუხი ნივთიერების დაზიანება.

ქალა-სახის დისმორფია იმდენად ტიპურია და დამახასიათებელია, რომ 
მას უწოდებენ: ,,ბავშვის სახე ალკოჰოლური სინდრომით“. ბავშვები 
იბადებიან მცირე მასით, წონაში მატება ნელა მიმდინარეობს და 1 
წლის შემდეგ ასეთ ბავშვებში ზრდის სიჩქარე შეადგენს ნორმალური 
მაჩვენებლების 65%-ს, თვალში საცემია პატარა თავი და პატარა თვალები, 

წყარო: CLINICAL REPORTGuidance for the Clinician in Rendering 
Pediatric Care  Fetal Alcohol Spectrum Disorders Janet F. Williams, 
MD, FAAP, Vincent C. Smith, MD, MPH, FAAP, the COMMITTEE ON 
SUBSTANCE ABUSE     
https://bit.ly/2KzvtWR

ზედა ტუჩის ანომალია, 
მცირე წონა და სიმაღლეში 
ჩამორჩენა.  ზოგჯერ თან-
მხლები სიმპტომატიკა და 
გართულებებია: გულის 
თანდაყოლილი მანკები, 
კავერნოზული ანგიომები, 
ჰიპოსპადია, საშოს გა-
ორება, უკანა ტანის შე-
ხორცება, ტერფების 
დამოკლება,  ღვიძლის 
ფიბროზი და სხვ. ნერვული 
სისტემის დაზიანება შესაძ-
ლებელია გამოვლინდეს 
დაბადებისთანავე (ტრე-
მორი, სპონტანური 
კლონური კრუნჩხვები, 
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ოპისტოტონუსი, კუნთოვანი ჰიპოტონია) და პოსტნატალური პერიოდის 
გვიან პერიოდებში (გონებრივი განვითარების შეფერხება, ოკლუზიური 
ჰიდროცეფალია, ეპილეფსიური  განტვირთვები  და სხვ.).

დიაგნოზის დადგენა ხდება დედის ანალიზით (ბიომარკერი - 
ეთილის სპირტის გენეტიკურ განწყობაზე) და ბავშვის კლინიკური 
გამოვლინებებით. ასევე სპეციფიკური ბიომარკერები ავლენს ცხიმოვან 
მჟავას ბავშვის თმასა და მეკონომიუმში. დიფერენციალური დიაგნოზი 
ტარდება ნანიზმის სხვა ფორმებთან, მემკვიდრულ სინდრომებთან.

,,ალკოჰოლური ნაყოფის სინდრომის“ დიაგნოზის მქონე ბავშვის 
რეფერირება და შესაბამისად შემდგომი მონიტორინგი უნდა მოხდეს 
ადრეული ინტერვენციის მომსახურებაში, რადგან შემდგომში მათთვის 
დამახასიათებელია: ნერვიული ქცევა ან ჰიპერაქტიურობა, ხასიათის 
სწრაფი ცვლილებები, სოციალური და  ურთიერთობის პრობლემები, 
სხვებთან ურთიერთობის დამყარების სიძნელე, დაქვეითებული 
სოციალური უნარები, დროის აღქმის პრობლემა, ყურადღების 
კონცენტრაციის სირთულე, ქცევისა და იმპულსურობის კონტროლის 
პრობლემები, სირთულეები სწავლასა და სოციალურ ადაპტაციაში.

სწორი მიდგომის შედეგად არსებობს განვითარების დადებითი დინამიკა.
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ახალშობილის თავის ქალა 45 ძვლისგან შედგება, რომლებიც ერთმანეთს 
შემაერთებელი ქსოვილით უკავშირდება და ძვალდება მოგვიანებთ, 
თუმცა  კრანიოსინოსტოზი ანუ თავის ქალას ზოგიერთი ძვლის შეხორცება 
მუცლადყოფნის პერიოდშივე ხდება. იმის მიხედვით, თუ რომელი ნაკე-
რები არის შეხორცებული, ბავშვი იბადება ფენოტიპურად თავის სხვა-
დასხვა ფორმით (პლაგიცეფალია, ტრიგონოცეფალია, სკაფოცეფალია). 
მიზეზი შესაძლოა იყოს  თანდაყოლილი ინფექციები  ან  გენეტიკური 
ფაქტორები. 
 
არსებობს ძვლების შეხორცებასთან დაკავშირებული დარღვევის 
რამდენიმე ფორმა:

სკაფოცეფალია – საგიტალური ნაკერის ადრეული შეხორცების გამო, 
თავის ქალა წაგრძელებულია, წინ წამოწეული თხემით.

პლაგიცეფალია – კორონარული ნაკერების ნაადრევი შერწყმა.

ტრიგონოცეფალია – ეს არის დეფორმაცია, რაც იწვევს შუბლის ნაკერების 
ნაადრევ შეხორცებას.

მსგავსი გენეტიკური დარღვევები გვხვდება 3 სინდრომის დროს: ეს არის - 
კრუზონის, აპერტის და ფაიფერის სინდრომები.  ამ პაციენტებში ცხვირის 
ძვლების დეფორმაციის გამო ცხვირით სუნთქვა გართულებულია. 
ღამით, შეიძლება ჰქონდეთ „აპნოეს“პერიოდები (ზედა სასუნთქ გზებთან 
დაკავშირებული ძილის დარღვევა, როდესაც ადამიანი ძილის დროს 
წყვეტს სუნთქვას. აპნოედ მიიჩნევა სუნთქვის შეწყვეტის ისეთი პერიოდი, 
რომელიც 10 წამის ან მეტი დროის განმავლობაში გრძელდება). ეს 
გავლენას ახდენს არა მხოლოდ მათ განვითარებაზე, არამედ ქცევასა  
და მეტყველებაზე. გამოსავალი, უმეტესად, ოპერაციულია, დაახლოებით 
3-4 თვის ასაკში კეთდება. თუმცა, იშვიათად არის იოლი შემთხვევებიც, 
რომლის დროსაც სახელმწიფოში  არსებული სოციალური პროგრამა, 
პაციენტს აძლევს სპეციალური ორთეზის გამოყენების საშუალებას 
(საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპო-
ნენტი). თავის ქალაზე ქირურგიული ჩარევა ქვეყანაში უკვე წარმატებით 
ხორციელდება.
 

თავის ქალას პათოლოგიები
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წყარო: https://bit.ly/2AtABXQ

წყარო: https://bit.ly/2AtABXQ

 ფიზიოლოგიური ნაკერები  და ყიფლიბანდები

პლაგიოცეფალია ტრიგონოცეფალია სკაფოცეფალია
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ამ პათოლოგიის დროს, ბავშვების უმეტესობას აღენიშნება ეპილეფსიური 
განტვირთვები, რის გამოც ნევროლოგების დაკვირვების  ქვეშ არიან და 
ასევე, გადამისამართდებიან ადრეული განვითარების მომსახურებაში.

ანტენატალური პათოლოგიის სტრუქტურაში ზედა ტუჩისა და სასის 
ნაპრალები მეორე ადგილზეა, სხვა თანდაყოლილ განვითარების 
მანკებს შორის.  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 
მონაცემებით, საქართველოში ეს მაჩვენებელი ყოველ 1000 
ახალშობილზე 1-ს შეადგენს. საქართველოში, ტუჩისა და სასის 
თანდაყოლილი ნაპრალები (აგრეთვე ცნობილია, როგორც „კურდღლის 
ტუჩი“) – ახალშობილთა განვითარების თანდაყოლილი მანკია. უმეტესად 
მასთან ერთად გვხვდება სასის ნაპრალი - ეგრეთ წოდებული „მგლის 
ხახა“. 

ასეთი მანკით ახალშობილთა 1,5-2 % იბადება. ტუჩის ნაპრალი უფრო 
მეტად ვაჟებს აქვთ, სასისა კი - გოგონებს. შერწყმული დაზიანება 
ასიდან 20-30 შემთხვევაში გენეტიკური ფაქტორებით (ქრომოსომული 
ტიპით) არის განპირობებული. ზოგჯერ დაკავშირებულია ეკოლოგიურ 
ფაქტორებთან, ქალის მიერ განსაზღვრული მედიკამენტების მიღებასთან, 
თამბაქოსთან (თუ ორსული აქტიური ან პასიური მწეველია), ორსულობის 
დროს სხვადასხვა ვიტამინის დეფიციტთან. დიაგნოზი ორსულობის მე-5 
თვეზე ულტრაბგერითი კვლევით ისმევა.

კლინიკურად ტუჩისა და სასის ნაპრალი იწვევს:

კვების პრობლემებს; 
სტომატოლოგიურ ანომალიებს;
მეტყველების დარღვევას; 
შუა ყურში ექსუდატის დაგროვებას და სმენის დაქვეითებას (იშვიათად).

სასის ნაპრალის მქონე ბავშვებს უფრო მეტი პრობლემა აქვთ, ვიდრე 
ტუჩის ნაპრალის მქონეებს. ამ შემთხვევაში პატარებს უჭირთ წოვა, 
რადგან პირის ღრუში ჰერმეტული გარემო ვერ იქმნება. მნიშვნელოვანია, 
დედამ, ვიდრე სამშობიაროდან გაეწერება, მიმართოს ოკუპაციურ 
თერაპევტს, რომელიც შეურჩევს სპეციალურ საწოვარას. ასეთი საწოვარა 
ღრმად თავსდება პირის ღრუში, ასე ისწავლება კვების სწორი ტექნიკა. 
ასევე, ხდება შემდგომში წარმოქმნილი სავარაუდო მეტყველების 
პრობლემების პრევენცია, რომელიც უმთავრესად სასის ნაპრალის 
მქონე ბავშვებს აღენიშნებათ. ასიდან 15-20 შემთხვევაში დარღვევა 
შესაძლოა პლასტიკური ჩარევის შემდეგაც დარჩეს,  უმთავრესად ეს 



33 

წყარო: https://shutr.bz/2DYo02U

არის ცხვირისმიერი ბგერები, რასაც მეტყველების თერაპევტის ჩარევა 
გამოასწორებს.

ტუჩისა და სასის დეფექტს ხშირად თან ახლავს კბილების პრობლემებიც: 
თანკბილვის ანომალია, პატარა კბილები, ზოგიერთი კბილის არარსებობა, 
დამატებითი კბილი, კბილების არასწორი განლაგება, ღრძილის ან 
ალვეოლური მორჩის არასწორი განვითარება. ამ პრობლემების 
მოგვარება  ორთოდონტის ჩარევით ხდება. 

ტუჩის ნაპრალების მკურნალობის გამოსავალი ძირითადად ოპერაცი-
ულია. ბავშვისთვის ტუჩის პლასტიკის ოპტიმალურ ვადად მიჩნეულია 
16 დღიდან 6 თვემდე ასაკი. თსსუ-ის კლინიკის ბავშვთა  ქირურგიულ 
განყოფილებაში, ყბა-სახის ტუჩის ნაპრალის აღსადგენი ოპერაცია 
წარმატებით ხორციელდება. სასის ნაპრალის აღმოსაფხვრელად 
ქირურგიულ ჩარევას, ტრადიციისამებრ, წლინახევრის ასაკში 
მიმართავენ. ორ-ნახევარი წლის ასაკისთვის ყველა ჩარევა 
დამთავრებულია. 

ბავშვის მშობელთან საუბრისას ძალზე მნიშვნელოვანია სწორი ტერმი-
ნოლოგიის გამოყენება სამედიცინო პერსონალის მხრიდან, როდესაც 
ლაპარაკია სასის ან ტუჩის თანდაყოლილ ნაპრალზე. განსაკუთრებით 
უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ მშობლებისთვის მეტსახე-
ლების მინიჭება ძალზე მტკივნეულია; მისთვის გაცილებით მისაღებია 
ტერმინი „სასის ან ტუჩის თანდაყოლილი ნაპრალი“, ვიდრე „მგლის 
ხახა” ან „კურდღლის ტუჩი”. ეს გასათვალისწინებელია, პირველ რიგში, 
სამშობიარო სახლების მომსახურე პერსონალისთვის, რათა მშობლებს 
ინფორმაცია სწორად და პროფესიულ ეთიკაზე დაყრდნობით მიაწოდონ.
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ვიზუალური მალფორმაციებიდან პერიოდულად შეიძლება შეგვხვდეს 
მიკროტია - ყურის ნიჟარის განვითარების პათლოგია - (მიკრო-ოტია)-
ანოტია, რომლის დროსაც აღინიშნება ყურის ერთი ან ორივე ნიჟარის 
არასწორი განვითარება. უფრო ხშირად გვხვდება ცალმხრივი მიკროტია. 
სტატისტიკურად, ჭარბობს მარჯვენა ყურის ნიჟარის განუვითარებლობა. 
საშუალო სიხშირე არის 9000 /1.  

მიკროტია შეიძლება კომბინირებდეს გარეთა სასმენი არხის 
არარსებობასთან (ატრეზია), წარბის ასიმეტრიასთან, სამწვერა და სახის 
ნერვის ტოტების განვითარების პათოლოგიასთან.

შეიძლება კომბინირებდეს რამდენიმე მიკროსომიული დარღვევაც.

განარჩევენ 4  ხარისხს:

I - ასიმეტრია - ზომაში სხვაობა, გარეთა სასმენი არხი შენარჩუნებულია. 

II - ყურის ნიჟარის ნაწილობრივი განუვითარებლობა შევიწროებული 
(სტენოზირებული) ან დახშული გარეთა სასმენი არხით.  

III -  მცირედ განვითარებული ყურის ნიჟარა, დახშული გარეთა სასმენი 
არხით და აპკის (ე.წ. ყურის „ბარაბანი“) განუვითარებლობით. 

IV - ყურის სრული განუვითარებლობა (ანოტია). ანოტია  შეიძლება 
იყოს როგორც თანდაყოლილი, ასევე შეძენილი - იგივე ყურის ნიჟარის 
ტრავმული ამპუტაცია. მაგალითად, გვხვდება ავტოსაგზაო შემთხვევების 

წყარო: AUDIOLOGYONLINE
https://shutr.bz/2DYo02U
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3სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამა. http://ssa.gov.
ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Kanon%20Qvemdebare/106.PDF

და თერმული დაზიანებებისას (დამწვრობა, მოყინვა), აგრეთვე, სხვა 
ზემოქმედებებისას.  

მსგავსი მდგომარეობა ართულებს პიროვნების სრულფასოვან 
სოციალურ ინტეგრაციას. ასეთი პრობლემის მატარებლები ძირითადად 
ცდილობენ შეინიღბონ (ვარცხნილობა, ქუდი) ან ნაკლებად  გამოჩნდნენ 
საზოგადოებაში. 

გამოსავალი არის შემდეგი:
 
1.საკუთარი ქსოვილით (ნეკნთა დაბოლოების ხრტილი) ყურის ნიჟარის 

ფორმირება;

2.იმპლანტაციური პროთეზი (კანქვეშ მოთავსებული ფოროვანი 
იმპლანტი);

3.  გარეთა პროთეზი (სინთეტიკური პროთეზი მაგნიტზე ან სხვა საფიქსაციო 
საშუალებით).

მშობელი ამ შემთხვევაშიც მიმართავს  სახელმწიფოში არსებულ სო-
ციალურ პროგრამას, რომელიც აძლევს მას ყურსასმენი აპარატის 
გამოყენების საშუალებას (სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომ-
პონენტი)3.
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ჰიპოსპადია და ეპისპადია

ჰიპოსპადია წარმოადგენს სასქესო ორგანოს განვითარების დარღვევას, 
რომელიც ბიჭებში, ძირითადად, გამოიხატება შარდსადენის  გარეთა 
ნაპრალის გადანაცვლებით და ადგილის შეცვლით. ნორმაში 
შარდსადენი იხსნება პენისის თავზე, ჰიპოსპადიის შემთხვევაში კი იხსნება 
უფრო ქვევით, თითქმის ნებისმიერ ადგილზე. 

ეს გარეგნული დარღვევა, ძირითადად ერთეულ სტიგმას წარმოადგენს 
ახალშობილისთვის, თუმცა შესაძლებელია რამდენიმე ხილული 
მალფორმაციის არსებობა და ინტელექტუალური დარღვევებიც კი. ერთ-
ერთი ასეთი დაავადება  არის გოლდბლატ-ულისის სინდრომი, იშვიათი 
პათოლოგია - ასოცირებული ქონდროდისპლაზიასთან. გადაცემის 
გზა აუტოსომურ-დომინანტურია, დამახასიათებელია ორივე სქესის 
ახალშობილისთვის. ყოველთვის მიმდინარეობს ინტელექტუალური 
განვითარების დარღვევით. 

ფენოტიპურად ზოგჯერ დაბადებისთანავე ვლინდება ჰიპოსპადიით, 
მოკლე კიდურებით, ტრიგონოცეფალიით, შესაძლებელია იყოს  მაგარი 
სასის ნაპრალიც. ზოგჯერ კი მხოლოდ ხილული ჰიპოსპადიაა და  
რამდენიმე თვეში გამოჩნდება: მიკროცეფალია,  სიმაღლეში ჩამორჩენა, 
თირკმლის პათოლოგია, ბარძაყის ძვლის თავის ანომალია - Coxa Valga, 
მოქნილი სახსრები - ანუ სახსრის ჰიპერმობილობა. დაავადება შეუქცე-
ვადი სახისაა და ბავშვს  დიაგნოზის დასმისთანავე ესაჭიროება ფიზიკური 
რეაბილიტაცია და ადრეული ინტერვენცია, ზოგჯერ ქირურგიული
ჩარევაც კი. 

შეიძლება შარდსადენი გამოდიოდეს სკროტუმსა და პენისს შორის, ჩუჩის 
ლაგამთან ან სხვა ადგილზე.  არსებობს ჰიპოსპადიის სხვადასხვა ფორმა. 
პირველი ხარისხის შემთხვევაში შარდსადენი იხსნება პენისის თავთან, 
ოღონდ არა იქ, სადაც ნორმაში უნდა იხსნებოდეს.  მეორე ხარისხის 
დროს შარდსადენი იხსნება ასოს სხეულზე, ხოლო მესამე ხარისხისას – 
შორისის მიდამოში.  უმეტეს შემთხვევაში გვხვდება პირველი ხარისხის 
ჰიპოსპადია. 

სასქესო ორგანოების ხილული მალფორმაციები
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მძიმე ჰიპოსპადიის შემ-
თხვევები შეიძლება 
ასოცირებული იყოს სხვა 
პათოლოგიებთანაც. მაგა-
ლითად, შესაძლებელია 
სათესლის მუცლის ღრუში 
მდებარეობა (კრიპტორ-
ქიზმი), თანდართული საზარ-
დულის თიაქარი და სხვა 
პათოლოგიები.

წყარო: AUDIOLOGYONLINE
https://shutr.bz/2DYo02U

ჰიპოსპადიის მსგავსი, ოღონდ უფრო იშვიათი შემთხვევაა ეპისპადია, 
რომლის დროსაც შარდსადენის გასავალი მდებარეობს პენისის 
დორსალურ ზედაპირზე, ანუ პენისზე არა ქვევით, არამედ ზევით. ხანდახან 
ეს პათოლოგია გვხვდება მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებშიც, 
თანაფარდობით - 1:120,000 მამრობითი და 1: 500,000 მდედრობითი. 
   
მკურნალობენ უმეტესად ქირურგიული გზით.  მკურნალობის გარეშე მისი 
დატოვება ქმნის კოსმეტიკურ ნაკლს, ხოლო მეორე, მესამე ხარისხის 
შემთხვევაში სხვა პრობლემებსაც, მაგალითად, უნაყოფობას.

ქირურგიული მკურნალობა ძირითადად წარმატებულია და სრულდება 
ადრეული ასაკის ბავშვებში.
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ძვალ-სახსართა თანდაყოლილ დაავადებებში ხშირად ვხვედებით 
ტერფის და მტევნის პათოლოგიებს. 

კიდურების თანდაყოლილ ანომალიები თან სდევს 100-ზე მეტ გენეტიკურ 
სინდრომს. ის დაბადებისთანავე ვლინდება. არსებობს იზოლირებული 
ტერფის და მტევნის პათოლოგიები, რომელიც თან არ ახლავს 
რომელიმე გენეტიკურ სინდრომს და ბავშვის ჯანმრთელობასა და 
განვითარებას საფრთხეს არ უქმნის. იგი გავრცელებული ანომალიაა და 
მისი კორექცია შესაძლებელია მცირე ოპერაციული ჩარევით მაშინაც კი, 
როცა ახალშობილი ჯერ კიდევ სამშობიაროში იმყოფება. ოპერაციული 
კორექცია მიზანშეწონილია ჩატარდეს ერთ წლამდე, სანამ პატარა 
სიარულს და  ფეხსაცმლის  ტარებას  დაიწყებდეს.

კიდურების თანდაყოლილ ანომალიებს მიეკუთვნება:

აპოდია - ქვედა კიდურის არარსებობა;
პოლიდაქტილია - ტერფზე ხუთის 
მაგივრად 6 და მეტი თითის განვითარება;
ბრაქიდაქტილია - მოკლეთითიანობა;
სინდაქტილია - თითების შეზრდა;
ექტროდაქტილია - ამ დროს ტერფი 
გარეგნულად ორად გაყოფილს ჰგავს, 
არ არის განვითარებული ერთი ან 
რამდენიმე თითი;
ბარძაყის ძვლის თანდაყოლილი 
დისპლაზია;
ტერფმრუდობა;
ბრტყელტერფიანობა.

მტევნის და ტერფის პათოლოგიები

წყარო: /bit.ly/2AtgFnT

თანდაყოლილი ტერფმრუდობა ტერფის საკმაოდ გავრცელებული 
პათოლოგიაა. ის საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის განვითარების 
ანომალიებს შორის ყველაზე ხშირია,  მათი საერთო რიცხვი 33-38 %-ს 
აღწევს. თანდაყოლილი ტერფმრუდობა, ჩვეულებრივ, ორმხრივია და 
ვაჟებს შორის ორჯერ უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე გოგონებს შორის. 
ზოგადად გვხვდება - ეკვინუსი (ვალგუსური ორიენტაცია) – ეს არის 
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ტერფის წინა ნაწილის მოხრა, ტერფის მოზიდვა. ამ დროს ტერფის თაღის 
სიმაღლე იმატებს, ტერფის ფეხისგულის ზედაპირი შუა ხაზისკენ ბრუნ-
დება (სუპინაცია). ამის გამო, ტერფის ზურგის ზედაპირი გვერდულად და 
გარეთა მიმართულებით რჩება შემობრუნებული, ტერფის ფეხისგულის 
ნაწილი კი - შუა ხაზისკენ. ყოველივე ეს კოჭ-წვივის სახსარში მოძრაობას 
ზღუდავს და როდესაც  ამ პრობლემის მქონე ბავშვი ფეხს იდგამს, ტერფს 
და ფეხისგულის ნაწილს კი არ ეყრდნობა, არამედ გარეთა კიდეს.

თანდაყოლილი ტერფმრუდობის დროს მკურნალობის პირველი 
ეტაპი მოიცავს სამკურნალო ფიზკულტურას, სამკურნალო მასაჟს, 
ფიზიოთერაპიულ პროცედურებს, მათ შორის - აბაზანებს. შემდეგ 
მკურნალობა გრძელდება თაბაშირის ეტაპობრივი ნახვევებით. 
ქირურგიული ჩარევა უმჯობესია 1,5 წლის ასაკის შემდეგ მოხდეს.

როგორც წესი, მტევნის და ტერფის პათოლოგიები ხშირად დამო-
უკიდებლად, ნევროლოგიური თუ ფსიქიკური დარღვევის გარეშე 
გვხვდება. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ეს „უმნიშვნელო“ სტიგმა 
თან ერთვის მძიმე ინტელექტუალურ და ფიზიკურ დარღვევებს. 

„სირაქლემის ტერფის სინდრომი“ - ექტროდაქტილია დამახასიათე-
ბელია ზიმბაბვეში მცხოვრები ვადომის ტომის უმეტესი წარმო-
მადგენლითვის,   რომელიც საკუთარ თავს „სირაქლემის ხალხს“ უწოდებს. 
ეს არ არის მხოლოდ მეტაფორა: ამ ტომის ყოველ მეოთხე წევრს 
გენეტიკური დარღვევა - ექტროდაქტილია აქვს. მათ არ გააჩნიათ ფეხის 
სამი ცენტრალური თითი, ცერი და ნეკი კი ქმნიან V-ს მაგვარ ტერფს. ასეთ 
ტერფს ომარის ანუ ლობსტერის მარწუხსაც უწოდებენ. ექტროდაქტილია  
გენეტიკური მუტაციის შედეგია.

გამონაკლისია რამდენიმე სინდრომი, რომელიც გონებრივი განვი-
თარების შეფერხებას იწვევს  და დაბადებისთანავე სხვადასხვა ტრიადით 
ვლინდება. ასეთებია მაგალითად: პატაუს სინდრომი - მე-13 ქრომოსომის 
ტრისომიის სინდრომი იშვიათი ქრომოსომული დაავადებაა. ის 
7-14 ათასიდან ერთ ახალშობილში ვლინდება. მათ გენომში ორის 
ნაცვლად სამი მე-13 ქრომოსომა აქვთ. ახალშობილებში ეს ტრისომია 
დაბადებისთანავე დიაგნოსტირდება. ხელ-ფეხის პოლიდაქტილიასთან 
ერთად მათ აღენიშნებათ მრავლობითი დარღვევა: ტუჩის ნაპრალი, 
გულის მანკი და სხვა. ასეთი ბავშვები ადრეულ ასაკში იღუპებიან.
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მეკელის სინდრომი პირველად 1822 წელს აღწერეს. ეს არის აუტოსომურ-
რეცესიული სინდრომი. დიაგნოსტირდება დაბადებისთანავე. ახალ-
შობილს აქვს პოსტაქსიური პოლიდაქტილია, თირკმლის პოლიკისტოზი 
და ხერხემლის თიაქარი. პაციენტებს, ამ შემთხვევაში აქვთ ან გიგანტური 
პოლიკისტოზური თირკმელი, რომელიც მუცლის გადიდებას იწვევს, ან 
პირიქით, პატარა თირკმელები მრავალრიცხოვანი კისტური ჩანართით.   
აღნიშნული სინდრომი მკურნალობას არ ექვემდებარება, იღუპებიან 
ახალშობილობის პერიოდშივე ან სიცოცხლის პირველ წელს.

მაკკიუსაკ-კაუფმანის სინდრომი ორი ძირითადი სიმპტომის - ხელის 
მტევნის ან ტერფის პოლიდაქტილიისა და ჰიდრომეტროკოლპოსის 
- ერთობლიობაა. აღწერილია ამ სინდრომის მხოლოდ 60-მდე 
შემთხვევა.  აღწერილ შემთხვევათა უმრავლესობაში პაციენტი სისხლით 
ნათესავთა ოჯახის შთამომავალია. ჰიდრომეტროკოლპოსი საშოსა და 
საშვილოსნოს კისტოზური გადაგვარებაა, რომელიც განპირობებულია 
ამ ორგანოთა ღრუში სითხის დაგროვებით, რაც გამოწვეულია გარეთა 
სასქესო ორგანოთა დეფექტებით - საშოს ატრეზია, საშოს განივი ტიხარი, 
საქალწულე აპკის შეზრდა და სხვა. კლინიკურად ჰიდრომეტროკოლ-
პოსის დიაგნოსტირება ახალშობილობის პერიოდშივე ხდება - შეიმჩნევა 
მენჯის ღრუს ორგანოთა შეშუპება. მისი მკურნალობა ქირურგიული გზით 
არის შესაძლებელი.

წყარო: https://shutr.bz/2TVqGD4
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გენეტიკური დარღვევა, რომელიც გადეცემა 
აუტოსომურ-დომინანტური ტიპით და იწვევს 
განვითარების ანომალიებს. ის გავლენას 
ახდენს ბავშვის როგორც ფიზიკურ, ასევე 
გონებრივ განვითარებაზე. ზუსტი სიხშირე 
ცნობილი არ არის, დაახლოებით 1 შემთხვევა 
10.000-30.000-დან. კორელია დე ლანგის 
სინდრომის განმაპირობებელია გენი მე-5 
ქრომოსომის  დეფექტით.

დიაგნოზი უკვე ანტენატალურად შეიძლება 
დაისვას, კერძოდ, ფეტალური კარიოტიპის 
კვლევის გზით. როგორც კი მუცლად ყოფნის 
პერიოდში სხეულის მასისა და კიდურის 
ჩანასახის მცირე ზომა დაფიქსირდება.  

კორელია დე ლანგის სინდრომი (კორნელია დე ლანჟი)

წყარო: https://bit.ly/2zI9msZ

დაავადება ჰოლანდიელი ექიმისა და მკვლევარის კორელია დე 
ლანგეს სახელს ატარებს. სინდრომისთვის დამახასიათებელია შემდეგი 
ფენოტიპური თავისებურებანი:

დაბადებისას მცირე წონა;
თავის მცირე ზომა (მიკროცეფალია);
მოკლე ხელები და ფეხები;
მოკლე დაშორებული კბილები;
ყურების დაბლა მდებარეობა;
მოკლე აწეული ცხვირი და თხელი ქვედა ტუჩი;
სიმაღლეში ზრდის შეფერხება;
განვითარების შეფერხება;
კიდურის ან კიდურების უქონლობა (არ არის აუცილებელი);
ზოგ შემთხვევაში გადაბმული, სქელი წარბები (Synophrys);
გრძელი წამწამები; 
ჭარბთმიანობა;
სმენის დარღვევები;
სათესლე ჯირკვლის განუვითარებლობა (Cryptorchidism)
გულყრები;
მხედველობის პრობლემები;
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მეორე და მესამე თითების შეერთება (სინდაქტილია ხელზე ან ფეხზე);
გასტროეზოფაგური რეფლუქსი; კვებითი პრობლემები;
სხვდასხვა სახის გულის მანკი;
ქცევითი პრობლემები.

დიაგნოზის დასმის შემდეგ საჭიროა გაკეთდეს: 

რუტინული ექოკარდიოგრაფია და რენალური სონოგრაფია 
(არსებული მანკების გამოსარიცხად).
გასტროტომიის და ფუნდოაპლიკაციის (ნისენის სტომის) ჩატარება, 
(როდესაც ბავშვს, აღენიშნება გასტროეზოფაგური რეფლუქსი, 
რომელიც  მედიკამენტოზურად არ იკურნება).
წონის დეფიციტის გამო, ხშირად საჭირო ხდება საკვების დანამატების 
ჩართვა.
საყურადღებოა ფარისებრი ჯირკვლის და ზრდის ჰორმონის 
გადამოწმება. 
იმუნოდეფიციტი და ხშირი ავადობა ამ სინდრომის თანმხლებია, 
რისთვისაც უნდა ჩატარდეს ვაქცინაცია არსებული კალენდრით.
დამახასიათებელია, არაპროგრესული თრომბოციტოპენია, რომელიც 
არ ითხოვს მკურნალობას. 
პუბერტატულ ასაკში ყურადღება ექცევა, მენსტრუაციის დაწყების 
ასაკს, ხოლო ბიჭებში კრიპტორხიზმს.

მკურნალობა: განსაკუთრებული მკურნალობის მეთოდები და 
რეკომენდაციები არ არსებობს. ინტელექტუალური დარღვევების 
კორეგირების მიზნით, აუცილებელია დროული ადრეული ინტერვენცია. 
ამ სინდრომის მქონე ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 55-61 
წელია.
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ყველაზე გავრცელებული 
ქრომოსომული ცვლილება,  
რომლის დროსაც ნაცვლად 
46 ქრომოსომისა, გვხვდება 
დამატებით ერთი ქრომოსომა 
21-ე წყვილში, რასაც 21-ე 
წყვილის ტრისომია ეწოდება. 
დაუნის სინდრომი აღენიშნება 
ყოველ 700 ბავშვში 1 ბავშვს. 
არსებობს დაუნის სინდრომის 
სხვადასხვა ფორმა: 
ტრისომია, ტრანსლოკაცია 
და მოზაიციზმი.

დაუნის სინდრომი 

წყარო: https://shutr.bz/2DOW00T

ტრისომია - ყველაზე ხშირი დარღვევა, როდესაც დედის ან მამის სასქესო 
უჯრედის დაყოფისას (მეიოზი) არ ხდება 21-ე წყვილი ქრომოსომის 
განცალკევება და განაყოფიერების შემდეგ ტრისომიული ზიგოტა 
იქმნება. ამ შემთხვევაში ორგანიზმის ყველა უჯრედი ატარებს ანომალიას. 
ტრისომია ვლინდება დაუნის სინდრომის 95%-ში.

მოზაიციზმი - ამ შემთხვევაში განაყოფიერების შემდეგ ემბრიონის 
უჯრედის გაყოფის დროს არ ხდება 21-ე ქრომოსომის დაშორება. ამ დროს 
ჩნდება უჯრედების ორი ტიპი: ზოგი ბირთვი შეიცავს 46 ქრომოსომას, 
ზოგი კი 47 ქრომოსომას. პირველისგან განსხვავებით, ეს ფორმა უფრო 
მსუბუქია, რადგან ანომალია არ აღინიშნება ორგანიზმის ყველა უჯრედში, 
თუმცა მისი დადგენა რთულდება პრენატალური დიაგნოსტიკის დროს. 
მოზაიციზმი  გვხვდება  დაუნის  სინდრომის  მქონე პირთ 1 – 2%-ში.

ტრანსლოკაცია - ამ დროს უჯრედის დაყოფისას 21-ე ქრომოსომა 
მოწყდება და მიემაგრება სხვა ქრომოსომას, ყველაზე ხშირად მე-14 
ქრომოსომას. უჯრედებში ქრომოსომათა რაოდენობა ისევ 46-ია, მაგრამ 
21-ე ქრომოსომის დამატებითი ნაწილი იწვევს დაუნის სინდრომს. 
მიიღება არაბალანსირებული კარიოტიპი. აღნიშნული ფორმა ვლინდება 
დაუნის სინდრომის მქონე პირთა 3 -4%-ში.
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დაუნის სინდრომის დროს შესაძლოა აღინიშნებოდეს სხვა დარღვევებიც, 
ამიტომ მნიშვნელოვანია შემდეგი სახის კვლევები:

გულის კვლევები - დაუნის სინდრომის მქონე ყველა ჩვილს 
უნდა ჩაუტარდეს ექოკარდიოგრაფია (მიუხედავად სამედიცინო 
შემოწმების შედეგებისა, რადგან რისკი 50%-ს შეადგენს); 
კვლევები კვების პრობლემების შესასწავლად - ნებისმიერ ჩვილს, 
რომელსაც აღენიშნება კვების გაძნელება ან ხშირი გადაცდენები 
კვების დროს, უნდა ჩაუტარდეს ყლაპვის ტესტი (ყლაპვის 
რენტგენოლოგიური გამოკვლევა); 
კატარაქტის კვლევა - კატარაქტაზე საეჭვო შემთხვევაში, 
ბავშვი დაუყოვნებლად უნდა გაიგზავნოს ოფთალმოლოგთან 
კონსულტაციაზე; 
სმენის კვლევა - ყველა ბავშვმა დაბადებისთანავე უნდა 
გაიაროს სმენის  სკრინინგი, თანდაყოლილი სმენის დარღვევის 
გამოსარიცხად; 

თორმეტგოჯა ნაწლავის ატრეზიის კვლევა ან კვლევა ანორექტული 
სტენოზის არსებობაზე; 

აპნოეს, ბრადიკარდიის ან დესატურაციის კვლევა ბავშვებში, 
რომლებიც არიან მაღალი რისკის ქვეშ გულის დაავადებების ან სხვა 
რისკფაქტორების გამო; 

ყაბზობასთან დაკავშირებული კვლევები - გამოხატული 
შეკრულობის შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს სითხის მიღების 
შეზღუდვა, ჰიპოთირეოზი ან გასტროინტესტინური ტრაქტის სხვა 
მალფორმაციები, მათ შორის ჰირშპრუნგის დაავადება; 

სუნთქვის შემოწმება - ხმაურიანი ან მსტვინავი სუნთქვის არსებობის 
შემთხვევაში; 
გასტროეზოფაგური რეფლუქსის შემოწმება; 
ჰემატოლოგიური კვლევები დაბადების შემდეგ - ხანმოკლე 
პერიოდის განმავლობაში რეკომენდებულია სისხლის სრული 
ანალიზის ჩატარება ლეიკომოიდური რეაქციების ან გარდამავალი 
მიელოპროლიფერაციული დარღვევის გამოსავლენად; 
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ჰორმონების კვლევა დაბადებისას უნდა ჩატარდეს თიროიდ-
მასტიმულირებელი ჰორმონის კვლევა, ყოველწლიურად TSH და 
ანტი TPO.

დაუნის სინდრომისთვის დამახასიათებელია სხვადასხვა ხარისხის 
გონებრივი  განვითარების შეფერხება,  რაც დაკავშირებულია როგორც 
ბიოლოგიურ ფაქტორებთან, ასევე ბავშვის რეაბილიტაციასთან. დაუნის 
სინდრომის მქონე ბავშვები უფრო გვიან სწავლობენ ჯდომას, სიარულს, 
ლაპარაკს, თამაშს და ა.შ. ყველა ზემოხსენებული უნარის განვითარება 
ინდივიდზეა დამოკიდე-ბული. ზოგიერთი ბავშვი სიარულს 2 წლის ასაკში 
იწყებს, ზოგი კი - 4 წლის ასაკიდან. 

დადასტურებული დიაგნოზის შემთხვევაში მოქმედებს შემდეგი გაიდლაინი

სამედიცინო ინტერვენცია ჩვილობის პერიოდში
 (1 თვიდან - 12 თვემდე)

სმენის შეფასება - დაუნის სინდრომის მქონე ჩვილებში სეროზული ოტიტის 
განვითარების რისკი 50 %-ზე მეტია, ამიტომ ყველა ბავშვს უტარდება 
სმენის სკრინინგი დაბადებისთანავე. თუ ტესტის პასუხი ნორმალურია, 
მაშინ იგივე ტესტი უნდა განმეორდეს 6 თვის ასაკში; თუ სმენის შემოწმება 
ვერ მოხერხდა, ბავშვი უნდა გაიგზავნოს ოტორინოლარინგოლოგთან 
ყურის დეტალური შემოწმებისთვის. შუა ყურის დაავადების დაუყოვ-
ნებლივ მკურნალობის შემდეგ უნდა ჩაატაროთ სმენის დიაგნოსტიკური 
შემოწმება. სმენის სკრინინგის გამეორება რეკომენდებულია  12 თვის 
ასაკში;

ძილის აპნოეს მონიტორირება - უნდა მოხდეს ობსტრუქციული ძილის 
აპნოეს ნიშნების მონიტორირება - ხვრინვა, სუნთქვის გაძნელება, ხშირი 
გაღვიძება, დღის განმავლობაში ძილისკენ მიდრეკილება, აპნოე და 
ქცევის ცვლილებები, გამოწვეული ძილის მცირე რაოდენობით;

აქსის-ატლანტის არასტაბილურობის კონტროლი - თვალი ადევნეთ 
ზურგის ტვინის დაზიანების ნიშნებს ან მიელოპათიას, რომელიც შეიძლება 
გამოწვეული იყოს აქსის-ატლანტის სახსრის არასტაბილურობით; 
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ოფთალმოლოგიური დარღვევების გამოვლენა - პირველი ექვსი 
თვის განმავლობაში უნდა ხდებოდეს კონსულტირება ბავშვთა 
ოფთალმოლოგთან კატარაქტის, სიელმისა და ნისტაგმის გამოსავლენად. 
თუ საცრემლე სადინარის დახშობა ახალშობილში გრძელდება 9-დან  
12 თვის ჩათვლით, უნდა მოხდეს ლაკრიმალური სადრენაჟე სისტემის 
გამოსწორება; 

ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დადგენა - თიროიდული დაავადების 
მომატებული რისკის გამო, განმეორებით უნდა ჩაატაროთ სისხლის 
ანალიზი თიროიდ-მასტიმულირებელ ჰორმონზე (TSH) და თიროქსინზე 
(FT4) 6 და 12 თვის ასაკში, შემდეგ კი  - ყოველწლიურად; 

გულის დაავადებების კვლევა - მოახდინეთ კარდიალური პრობლემების 
მქონე ბავშვების მონიტორინგი შეგუბებითი გულის უკმარისობის 
(ტაქიპნოე, ცუდი კვება და წონაში ცუდი მატება) სიმპტომების 
გამოსავლენად; 

ჰემატოლოგიური კვლევა - რეკომენდებულია ჰემოგლობინის კვლევა 12 
თვის ასაკში და შემდეგ ყოველწლიურად, რადგან დაუნის სინდრომის 
მქონე ბავშვებს გააჩნიათ კვებით გამოწვეული ანემიის მომატებული 
რისკი; 

ნევროლოგიური დისფუნქციის მონიტორინგი - დაუნის სინდრომის 
მქონე ბავშვები უფრო მიდრეკილი არიან გულყრებისა და სხვა 
გამოვლინებებისკენ, როგორიცაა დაავადება მოიამოია; 

რუტინული ვაქცინაცია - მნიშვნელოვანია სავალდებულო და გეგმური 
აცრების კალენდრის დაცვა. 

სამედიცინო ინტერვენცია ადრეული ასაკში 
(1-დან 1.5 წლამდე)

სხეულის ზრდის შემოწმება - მოახდინეთ წონისა და სიმაღლის 
მონიტორინგი ექიმთან ყოველი ვიზიტის დროს; 

სმენის სკრინინგი - შეამოწმეთ სმენის მდგომარეობა ტიმპანოგრამით, 
სმენის სკრინინგით ან ქცევის აუდიოგრამით, ყოველ 6 თვეში ერთხელ, 
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სანამ სმენის დონე ნორმალური არ გახდება ორივე ყურში 4 წლის 
ასაკამდე. ამის შემდეგ, სმენის ტესტები უნდა ჩაატაროთ ყოველ წელს. 
ბავშვები, რომლებსაც სმენის დაქვეითება აღენიშნებათ, უნდა გააგ-
ზავნოთ ოტორინოლარინგოლოგთან; 

მხედველობის სკრინინგი - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს აქვთ 
რეფრაქციის ანომალიების 50%-იანი რისკი, რამაც შეიძლება ამბლიოპია 
(მხედველობის შემცირება) გამოიწვიოს 1-3 წლამდე ასაკში, ამიტომ 
მხედველობის შემოწმება უნდა ხდებოდეს წელიწადში ერთხელ შესა-
ბამისი კვალიფიკაციის ოფთალმოლოგ-ექსპერტთან (რეკომენდებულია 
სპეციალისტს ჰქონდეს მცირეწლოვან შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება); 

ცელიაკიის კვლევა - განიხილეთ სიმპტომები, რომლებიც შესაძლოა 
გამოწვეული იყოს ცელიაკიით - ქრონიკული დიარეა, აუხსნელი 
ზრდაში ჩამორჩენა, გამოხატული ყაბზობა, ანემია, ქრონიკული მუცლის 
ტკივილი, შებერილობა ან განვითარებისა და ქცევის რეფრაქტერული 
პრობლემები; თუ ზემოაღნიშნული სიმპტომები სახეზეა, უნდა ჩატარდეს 
შესაბამისი კვლევა (ცელიაკიის დიაგნოსტირებისთვის). თუ კვლევის 
შედეგი პათოლოგიურია, ბავშვი გააგზავნეთ გასტროენტეროლოგთან. 
ბავშვებისთვის, რომლებსაც არ აღენიშნებათ ამგვარი სიმპტომები, არ 
არის რეკომენდებული რუტინული სკრინინგი; 

ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის შემოწმება - ყოველ წელს უნდა 
შემოწმდეს თიროიდ–მასტიმულირებელი ჰორმონის დონე. თიროიდული 
დისფუნქციის შემთხვევაში - უფრო ხშირადაც; 

ძილის აპნოე - მოახდინეთ ძილის აპნოეს ნიშნების მონიტორირება, 
ვინაიდან მშობლების მონათხრობი არ არის კორელაციაში 
პოლისომნოგრაფიის (ძილის კვლევა) პასუხებთან. დაუნის სინდრომის 
მქონე ყველა ბავშვისთვის, 4 წლის ასაკში, რეკომენდებულია 
პოლისომნოგრაფია; 

გულ-სისხლძარღვთა და ნერვული სისტემის კვლევა - მოახდინეთ გულ-
სისხლძარღვთა და ნერვული სისტემის მონიტორირება;.

ჰემატოლოგია - ჰემოგლობინის კონცენტრაციის შემოწმება უნდა 
ხდებოდეს ყოველწლიურად; 
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სტომატოლოგიური პრობლემები - კბილების დაგვიანებული ამოსვლა 
ან ჰიპოდონტია (კბილების არასაკმარისი რაოდენობა) ხშირია დაუნის 
სინდრომის მქონე ბავშვებში. უნდა შეფასდეს კბილების მდგომარეობა და 
სტომატოლოგს  მიმართეთ  აუცილებლობის  შემთხვევაში.

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების ინტელექტუალური 
თავისებურებები

ქვემოთ აღნიშნულია დაუნის სინდრომისთვის დამახასიათებელი 
ინტელექტუალური განვითარების თავისებურებები:

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები სხვადასხვა ხარისხის 
ინტელექტუალური განვითარების დარღვევით ხასიათდებიან. 
დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების ინტელექტის განვითარების 
მაქსიმალური დონე, ტიპური განვითარების ბავშვების 6-12 წლის 
ასაკის შესაბამისი რჩება. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ დაუნის 
სინდრომის მქონე ბავშვები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან 
ინტელექტუალური შესაძლებლობებით და როგორც წესი, მათი 
შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, კარგ შედეგებს აღწევენ სწავლაში.
დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების კიდევ ერთი დამახასიათებელი 
თვისებაა ყურადღების პრობლემები - კონცენტრაციის დეფიციტი, 
გაფანტულობა. 
დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 
პრობლემას მეტყველების განვითარება წარმოადგენს. ზოგჯერ დაუნის 
სინდრომს თან სდევს სხვადასხვა ხარისხის სმენის დარღვევები და 
აქედან გამომდინარე მეტყველების განვითარებისა და არტიკულაციის 
პრობლემები.
დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს პერიოდულად ქცევითი 
დარღვევები ახასიათებთ. ასევე ხშირია დაუნის სინდრომის 
მქონე ბავშვებში დაბალი თვითშეფასების არსებობა, რაც მათი 
ფიზიკური მონაცემებით არის გამოწვეული, ამიტომ მნიშვნელოვანია 
ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და მათში თვით ადვოკატირების 
უნარების განვითარება. 
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დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების სწავლების ხელშეწყობა

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის ზემოთ მოყვანილი 
ინტელექტუალური თავისებურებების გათვალისწინებით, ისახება 
სწავლების გარკვეული სტრატეგიები, რომელიც მაქსიმალურად 
პასუხობს დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეების საგან-
მანათლებლო საჭიროებებს. 
აღსანიშნავია, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების განათლების 
საუკეთესო ფორმად დღეს მსოფლიოში ინკლუზიური განათლებაა 
აღიარებული. კვლევებმა დაადასტურა, რომ დაუნის სინდრომის 
მქონე ბავშვი ოპტიმალურ განათლებას იღებს მაშინ, როდესაც იგი 
თავისი ტიპური განვითარების მქონე თანატოლების გარემოცვაშია 
და თავს კლასის სრულუფლებიან წევრად გრძნობს. ეს ზრდის მის 
თვითშეფასებას, უჩენს მიკუთვნებულობის განცდას, ასწავლის 
სოციალური ქცევის ნორმებს, ურთიერთობის სურვილი ხელს უწყობს 
მისი მეტყველების განვითარებას და შედეგად მისი განვითარებისა და 
განათლებისათვის  ოპტიმალური  პირობები  იქმნება. 
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ტტტტტტის სინდრომი (ტს) X ქრომოსომის სრული ან ნაწილობრივი 
არარსებობით გამოწვეული ქრომოსომული დარღვევაა, სინდრომის 
სიხშირე ახალშობილ გოგონებში 1:2000-დან 1:5000-მდე მერყეობს. 
უჯრედის ნორმალური კარიოტიპი-ქრომოსომული ნაკრები გულისხმობს 
46, XX - გოგონებში და 46, XY-ის არსებობას ვაჟებში, აქედან X და Y 
სასქესო ქრომოსომებია, გოგონებში X ქრომოსომა წყვილად არის 
წარმოდგენილი. კლინიკური ნიშნების უმრავლესობა ტს-ის დროს 
X ქრომოსომის გენების ჰაპლოუკმარისობის შედეგად ვითარდება, 
გენების დიდი უმრავლესობა X ქრომოსომის მოკლე მხარზეა Xპ11.2-პ22.1 
განლაგებული.

ტერნერის სინდრომის დიაგნოზის დადასტურება საჭიროებს 3 ძირითადი 
კრიტერიუმის არსებობას: 
1) მდედრობითი ფენოტიპის არსებობა.
2) X ქრომოსომის სრული ან ნაწილობრივი არ არსებობა - მოზაიციზმი.
3) ტს-ის დამახასიათებელი ფენოტიპური ნიშნების არსებობა - ესენია: 
ახალშობილობის პერიოდში - მტევნის და ტერფის შეშუპება, კისრის 
ნაოჭი, აორტის კოარქტაცია ან გულის მარცხენამხრივი ჰიპოპლაზია, თმის 
დაბალი დგომა ინვერსიული ზრდით, ყურის ნიჟარების დაბალი დგომა, 
პატარა ქვედა ყბა. ბავშვობის ხანაში - ტანდაბლობა და ზრდის სიჩქარის 
პროგრესირებადი შემცირება (ზრდის სიჩქარე მე-10 ცენტილზე ნაკლები)
მაღალი სასა, ფრჩხილების დისპლაზია, მრავლობითი პიგმენტური 
ხალი, მტევნის და ტერფის მე-4 მეტაკარპალური ძვლების სიმოკლე, 
ვალგუსური იდაყვის სახსარი, შუა ყურის მორეციდივე ქრონიკული 
ანთებები, ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის (TSH) მატება 
სისხლში; მოზარდობის პერიოდში - სქესობრივი მომწიფების დაგვიანება, 
არასრულად მიმდინარეობა ან სპონტანურად შეჩერება, პირველადი 
ან მეორადი ამენორეა, TSH-ის მომატებული დონე სისხლში. ტს-ის 
დიაგნოსტიკა შესაძლებელია როგორც დაბადებამდე, ისე დაბადების 
შემდგომ. ტს-ის  პრენატალურად გამოვლენა და დიაგნოსტიკა ხშირად 
შემთხვევით დედის ხანდაზმული ასაკის ან სხვა მიზეზით ჩატარებული 
ქორიონის ბუსუსების კვლევის ან ამნიოცენტეზის შედეგად ხდება.

ტს-ის შემთხვევათა 10-30%-ში ვლინდება  ფარისებრი ჯირკვლის 
ფუნქციური უკმარისობა, პირველადი ჰიპოთირეოზი, ჩვეულებრივ 
თიროიდული ანტისხეულების მატების, მაშასადამე აუტოიმუნური 
თირეოდიტის ფონზე ვლინდება. 

ტერნერის სინდრომი
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Turners syndrom, nyfødt
https://bit.ly/2zGfdyS

აუტოიმუნური თირეოდიტისთვის დამახასიათე-
ბელი  ცვლილებები  4 წლის  ასაკიდან ვლინდება, 
მძიმე ფორმის ჰიპოთირეოზის განვითარება არ 
არის დამახასიათებელი ტს-ის დროს, იშვიათ 
შემთხვევებში შესაძლოა ჰიპერთირეოზის 
განვითარება ტს-ის დროს. 

ტერნერის სინდრომი ასოცირებულია 
ცელიაკიის, გაღიზიანებული ნაწლავის 
სინდრომის არსებობის მომატებულ რისკთან, 
რაც უნდა გაითვალისწინონ ტერნერის 
სინდრომის მქონე გოგონებთან სხეულის 
დაბალი მასით და დისპეპსიური მოვლენებით. 
ტს-ის შემთხვევათა 4-6%-ში ანტიგლიადინური 
ან ენდომეზიური ანტისხეულების პოზიტიური 
ტიტრი აღინიშნება. 

გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, კერძოდ, 
კრონის დაავადება, ასევე, თიროიდული 
ანტისხეულების მომატებული ტიტრი, 
ასოცირებულია Xქ იზოქრომის არსებობასთან 
კარიოტიპში. კრონის დაავადება საერთო 
პოპულაციასთან შედარებით 2-3 ჯერ ხშირად 
გვხვდება ტს-ის მქონე გოგონებში. 

ტერნერის სინდრომის შემთხვევათა 40-80%-
ში ღვიძლის ფუნქციური სინჯების დარღვევები 
აღინიშნება, რაც ღვიძლის ციროზის 
განვითარების რისკს დაახლოებით 5-ჯერ 
ზრდის. ღვიძლის ფერმენტული დისფუნქციის 

ეტიოპათოგენეზი ტს-ის დროს სავარაუდოდ ესტროგენების დეფიციტთან 
არის დაკავშირებული. გამოხატულია გარეთა, შუა და შიდა ყურის მხრივ 
მოვლენები. მხედველობის მხრივ ხშირად აღინიშნება სიელმე, ფტოზი, 
ჰიპერტელორიზმი და ამბლიოპია. სიელმე 6 თვიდან 7 წლამდე ასაკის 
გოგონების დაახლოებით მესამედში ვითარდება. 

ტს-ის მქონე გოგონებს სიმსუქნისადმი მიდრეკილება აღენიშნებათ, 
როგორც ბავშვობისა და მოზარდობის, ისე მოზრდილობის ასაკში, რის 
შესახებაც ისინი სათანადოდ ინფორმირებულები უნდა იყვნენ. ხშირია 
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ინსულინისადმი რეზისტენტობის მატება, გლუკოზისადმი ტოლერანტობის 
დარღვევა ტს-ის მქონე ბავშვებსა და მოზარდებში, II ტიპის შაქრიანი 
დიაბეტის განვითარება მოზრდილებში. 

ტს-ის დროს - გოგონების უმრავლესობა გონებრივად ტიპიურად 
ვითარდება. 

ტს-ის მქონე გოგონებს შეიძლება ჰქონდეთ ყურადღების დეფიციტით 
მიმდინარე დარღვევები, სირთულეები სოციალური კოგნიციის, 
ვიზუალაურ-სივრცით უნარებსა და მათემატიკურ საგნებში.
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ტერნერის სინდრომის სწორი მართვისთვის აუცილებელი 
გამოკვლევები და მათი ჩატარების ოპტიმალური დრო:

ციტოგენეტიკური 
კვლევა-კარიოტიპი

ლაპარასკოპიული 
გონადექტომია

ფიზიკური 
განვითარების 
შეფასება-ზრდის 
ჰორმონით 
მკურნალობა 

ორთოპედიული 
გამოკვლევა: 
საყრდენ-
მამოძრავებელი 
სისტემის 
შეფასება 
(სქოლიომეტრია)

კალციუმით, 
D ვიტამინით,  
ბისფოსფონატებით 
მკურნალობა

ტს-ის არსებობაზე 
ეჭვის გაჩენისთანავე - 
ნებისმიერ ასაკში

ვირილიზაციის ნიშნების 
ან Y ქრომოსომის 
მასალის აღმოჩენისას

9-24 თვის ასაკიდან 
მოზრდილობამდე (14 
წლის ძვლოვანი ასაკი)

ჩვილობიდან 4 წლამდე 
ასაკი  

ჩვილობიდან 4 წლამდე 
ასაკი  

კარიოტიპის დადგენა, Y 
ქრომოსომის მასალის 
აღმოჩენა

მალიგნიზაციის რისკის 
თავიდან აცილება; 
ტანდაბლობა და მისი 
კორექცია

მენჯ-ბარძაყის სახსრის 
ამოვარდნილობა.
სკოლიოზი, კიფოზი

სკოლიოზი, კიფოზი.

ძვლის პიკური 
მასის სიმცირე, 
მინერალიზაციის 
დაქვეითება

კვლევის 
დასახელება

კვლევის ჩატარების 
ოპტიმალური დრო

გამოკვლევის მიზანი
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სხეულის ჭარბი მასის 
და/ან სიმსუქნის 
შეფასება და 
საკონტროლო 
გამოკვლევები - 
(ლიპიდური 
სპექტრი, გლიკემია). 
კარდიოლო-გიური 
გამოკვლევა 
(კლინიკური ნიშნები, 
არტერიული წნევის 
კონტროლი 4 
კიდურზე,ეკგ, მრტ, 
ექოკარდიოგრაფია,). 
ლიმფური სისტემის 
შეფასება.

ნეფროლოგიური 
გამოკვლევა 
(თირკმლების 
უბგ, შარდის 
საერთო 
და ბაქტერიო-
ლოგიური 
გამოკვლევა).

მოზარდობის და 
მოზრდილთა ასაკი

ნებისმიერი ასაკი

უფროსი ასაკის 
ბავშვები და 
მოზრდილები 

ტს დიაგნოსტირე-
ბისთანავე და 
შემდგომ   2-5 
წელიწადში 
ერთხელ

2 წლამდე ასაკი და 
დიაგნოსტირე-
ბისთანავე, 2-5 
წელიწადში 
ერთხელ

სხეულის ჭარბი მასა, 
სიმსუქნე, დისლიპიდემია.

შაქრიანი დიაბეტი, 
გულის თანდაყოლილი 
მანკები, აორტის 
დილატაცია, ლიმფური 
შეშუპება, ჰიპერტენზია.

თანდაყოლილი 
ანომალიები

აუდიოლოგიური 
გამოკვლევა

დიაგნოსტირე-
ბისთანავე და 7 
წელზე უფროსი 
ასაკის ბავშვები

სმენის სენსონევრალური 
დაქვეითება, შუა ყურის 
მორეციდივე ანთება.
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ოფთალმოლოგიური 
გამოკვლევა

ორთოდონტული 
გამოკვლევა

ჰორმონული და 
იმუნოლოგიური 
გამოკვლევები (TSH, 
FT4, Anti- TPO, Anti TG, 
ტრანსგლუტამინაზა 
Ig A)

დიაგნოსტირების-
თანავე, 2-3 
წელიწადში 
ერთხელ

აუტოიმუნური 
დარღვევები: 
თირეოდიტი (ჰიპო 
ან ჰიპერთირეოზი), 
ცელიაკია

ყოველ 2-5 
წელიწადში 
ერთხელ. 4 წელზე 
უფროსი ასაკის 
პაციენტებში, 6 
წელზე უფროსი 
ასაკის პაციენტებში;

ორთოდონტული 
გამოკვლევა 
1-2 წელიწადში 
ერთხელ, 10 წელზე 
უფროსი ასაკის 
პაციენტებში 

თანკბილვის სხვა 
ანომალიები 

მხედველობის 
სიმახვილე 
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დამახასიათებელი სახის ნაკვთები: პატარა, მაღლა აწეული ცხვირი, 
დიდი და მსხვილი ტუჩები, გრძელი ზედა ტუჩი, ფართო პირი, 
მომცრო ნიკაპი, შეშუპება თვალების გარშემო  (უპეები), მსხვილი 
ლოყები, მომცრო, მეჩხერი კბილები, ფართო ღიმილი, ხშირად 
განსაკუთრებულად ღია ფერის თვალები. ასაკთან ერთად ეს ნიშნები 
უფრო თვალსაჩინო ხდება.

გულ-სისხლძარღვოვანი პრობლემები: შევიწროებული აორტა ან 
შევიწროებული ფილტვის არტერიები. მათი შევიწროების ხარისხი 
შეიძლება, სხვადასხვა იყოს.

ჰიპერკალცემია - სისხლში კალციუმის მოჭარბება, რაც იწვევს 
ძლიერი ტკივილის მსგავს სიმპტომებს და ძლიერ გაღიზიანებადობას. 
ჩვილ ბავშვებში, განსაკუთრებით 0-დან 4 თვემდე, დარღვეულია 
კალციუმისა და D ვიტამინის მეტაბოლიზმი.

დაბადებისას მცირე წონა და მისი ნელი ტემპით მატება პირველი 
წლის განმავლობაში. კვების პრობლემა ჩვილობის ასაკში - რაც 
დაკავშირებულია სახის კუნთების დაქვეითებულ ტონუსთან; ბავშვის 
ზრდასთან ერთად ჭამის სიძნელეები ქრება. ხშირია თირკმლებთან 
დაკავშირებული სამედიცინო პრობლემები.

ვილიამსის სინდრომი გენეტიკური დარღვევაა,  
რომელსაც თან ახლავს დამახასიათებელი 
ფიზიკური ნიშნები, ფსიქიკური განვითარების 
შეფერხება, დასწავლის უნარის დარღვევა და 
ყურადღების დეფიციტი, გამოწვეულია  ბავშვის 
ქრომოსომაში  26-28-ე გენის არარსებობით. 
8000 ბავშვში ერთ ბავშვს აღენიშნება ვილიამსის 
სინდრომი.  

ქვემოთ აღწერილი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური 
მახასიათებლები იმ შესაძლო სფეროებს მოიცავს, 
რომლებშიც შეიძლება ბავშვს განვითარების 
დარღვევა აღენიშნებოდეს:

ვილიამსის სინდრომი 

 „What is Williams Syndrome“
https://bit.ly/2Ug1Pdp
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ჰიპერაკუზია - ზედმეტად გაძლიერებული სმენა; ამის გამო ხმაური 
და ხმამაღალი ბგერები ბავშვებს აშინებს, ან მათში უსიამოვნო 
შეგრძნებებს იწვევეს. ეს მდგომარეობა ასაკის მატებასთან ერთად 
უმჯობესდება.

კუნთების დაბალი ტონუსი და საერთო სისუსტე. ასაკთან ერთად 
ვლინდება ბავშვის მოუქნელობა და მოტორული კოორდინაციის 
პრობლემები.

დიაგნოსტიკისთვის   საჭიროა:

პაციენტის ანამნეზის სრული კვლევა – გესტაციისა და პერინატალური 
მოვლენების დეტალური აღრიცხვა; განვითარების ეტაპების 
დადგენა.

ფიზიკური გასინჯვა და ფიზიკური კვლევა: ექოკარდიოგრაფითა 
და EKG, გულისა და  თირკმლის ულტრაბგერითი კვლევა. ასევე, 
კალციუმის დეპოზიტისა და ჰორმონების ტესტები.
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Klinefelter Syndrome
https://bit.ly/2UdWzXI

კლაიფენტერის სინდრომი თანდაყოლილი ქრომოსომული დარღვევაა, 
რომელიც  მხოლოდ მამრობით სქესისთვისაა დამახასიათებელი, 
ვლინდება  ერთი ან მეტი ზედმეტი  ქალის ქრომოსომის არსებობით 
გენოტიპში - 47  (XXY). 48 (XXXY), 49 (XXXY), 50 (XXXXY) ზოგჯერ  51 (XXXXXY) .  

ადრეულ ასაკსა და ბავშვობაში აღნიშნულ დარღვევაზე ეჭვის მიტანა  
შეუძლებელია. შემდეგ, მოზრდილობისას ყურადღება უნდა მიექცეს 
სხეულის სტრუქტურის უთანასწორობას: გრძელი კიდურები და მაღალი 
წელი. შესაძლებელია გამოვლინდეს: ხელის და ფეხისგულის  ოფლიანობა. 
ხშირად აღინიშნება ხედვის ორგანოს დაზიანება: ნისტაგმი, ასტიგმატიზმი 
და  ფტოზი.

პერიოდულად გვხვდება მეტყველების პრობლემები, ფსიქიკური 
განვითარების მცირედი შეფერხება, დასწავლის უნარის დარღვევა და 
ყურადღების დეფიციტი. დარღვევას  ავლენენ მოზარდობის  პერიოდში 
გინეკომასტით - სარძევე ჯირკვლის ორმხრივი სიმეტრიული გადიდებით. 

კლაიფენტერის სინდრომი

თუმცა, ეს ფუნქცია ხშირად ყურადღების გარეშე 
რჩება, ვინაიდან ამ ტიპის გინეკომასტია ხშირად 
აღინიშნება ჯანმრთელ მოზარდებშიც. მიუხედავად 
ამისა, ნორმალურ თინეიჯერში გინეკომასტია 
გრძელდება არა უმეტეს ორი წლის განმავლობაში 
და კვალის გარეშე ქრება, ხოლო კლაიფენტერის 
სინდრომის მქონე პაციენტებში კი მუდმივად რჩება.

დიაგნოსტირებისას უნდა განისაზღვროს   კარიოტიპი, 
უნდა მოხდეს სისხლის შრატში გონადტროპინის 
და მალუტიენიზებელი ჰორმონის კვლევა და 
აზოსპერმიის განსაზღვრა.

პედიატრის როლია - რეფერირება, რომ  ბავშვი 
შეფასდეს მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ, 
მნიშნელოვანია დროულად ჩართვა ადრეულ 
ინტერვენციულ  მომსახურებაში.
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Birth Defects Caused By Teratogens
https://bit.ly/2P7KG1N

https://shutr.bz/2EctXc6

აღსანიშნავია - ანოფტალმია, მიკროფტალმია 
და თანდაყოლილი კატარაქტა. 

ანოფტალმია არცთუ ისეთი ხშირია, 
დაახლოებით, 1 შემთხვევა ყოველ 10 000 
ახალშობილზე. ამ პათოლოგიის დროს  არ 
ხდება ოპტიკური ნერვის განვითარება. 
აღნიშნულ შემთხვევაში კეთდება თვალბუდის 
ქირურგიული გაფართოება და პროტეზირება, 
რათა შემდგომში  თავის ქალა და სახის 
ძვლები  არასწორად არ განვითარდეს.

ლენცის მიკროფტალმია უკიდურესად 
იშვიათი მემკვიდრეობითი სინდრომია, 
რომელიც გვხვდება  მხოლოდ მამაკაცებში. 
უმრავლეს შემთხვევაში, ლენცის სინდრომით 
დაავადებულ ბავშვებს შეიძლება ჰქონდეთ: 
ზომიერი შეფერხება ან გონებრივი 
განვითარების ჩამორჩენა. უმრავლეს 
შემთხვევაში კი ბავშვებს შეიძლება ჰქონდეთ 
დამატებითი ფიზიკური ანომალიები, 
როგორიცაა თავის ძვლებისა   და სახის  
განვითარების ფიზიკური პრობლემები. 
მიკროცეფალია, ყურის ნიჟარის ან  კბილების 
არასწორი თანწყობა, შეიძლება სახეზე 
იყოს პოლიდაქტილია ან  კლინიდაქტილია 
(მტევნის თითების არასწორი განვითარება).

ლენცის მიკროფტილმიის მკურნალობა 
მხოლოდ სიმპტომური და დამხმარეა. 
ზოგიერთ შემთხვევაში, იხმარება  
სათვალე და კონტაქტური ლინზები, 
ზოგიერთ შემთხვევაში კი მხედველობის 
გასაუმჯობესებლად ქირურგიულ გზას 
მიმართავენ.

თანდაყოლილი კატარაქტა წარმოადგენს 
მხედველობის ორგანოს თანდაყოლილ 

მხედველობის პრობლემები

Facts about Anophthalmia/
https://bit.ly/2BDMSL6
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პრობლემას, დაავადება შესაძლოა იყოს როგორც ცალმხრივი, ისე 
ორმხრივი, ასევე შერწყმული სხვა პათოლოგიასთან. დამახასიათებელი 
ნიშანია ბროლის შემღვრევა და აქვს რამდენიმე ფორმა. კატარაქტის 
მკურნალობა მედიკამენტოზური მეთოდით შეუძლებელია, ასეთ 
შემთხვევაში აუცილებელია ქირურ-გიული ჩარევა. ოფთალმოლოგთა 
საერთაშორისო ასოციაციის რეკომენდაციით, კრიტიკული მნიშვნელობა 
ენიჭება 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში მხედველობის გამოკვლევას. 
აუცილებელია ბავშვის ვიზიტი ოფთალმოლოგთან - 3 თვემდე ასაკში, 6 
თვიდან 1 წლამდე, 3 წლის ასაკში და 5 წლის ასაკში.  

მშობელი ინფორმირებული უნდა იყოს და აუცილებლად უნდა 
მიმართოს ექიმს, თუ ბავშვს ამჩნევს შემდეგ ნიშნებს: ქცევის ცვლილება, 
თვალების ხშირი სრესა, საგნები ახლოს მიაქვს სახესთან ან თავთან, 
თვალებს ჭუტავს საგნების დასანახად, ხუჭავს ერთ თვალს კითხვის 
ან შორს ყურების დროს,  ან დაშვებული აქვს ერთი ან ორივე ქუთუთო, 
აღენიშნება შეშუპება ან გამონადენი, ქრონიკული სიწითლე, ცრემლდენა, 
ერთი ან ორივე თვალის არასწორი დგომა.

ბავშვის მხედველობის სრულფასოვანი გამოკვლევისთვის, რეკომენ-
დებულია ბავშვის მიყვანა ყველა საჭირო სადიაგნოსტიკო აპარატით 
აღჭურვილ ოფთალმოლოგიურ კლინიკაში. საჭირო აპარატურა ექიმს 
საშუალებას აძლევს დასვას დიაგნოზი და შეარჩიოს მკურნალობის სწორი 
ტაქტიკა. 

საქართველოში არსებობს ახალი, სპეციალიზებული პედიატრიული 
ფოტორეფრაქტომეტრის აპარატი - PlusoptiX, რომლის მეშვეობით  
ჩვილებში ხდება ამბლიოპიური რისკფაქტორების გამოვლენა, რაც 
მხედველობის დაქვეითების პრევენციის წინაპირობაა. ეს ტექნოლოგია  
მაღალი სიზუსტით საზღვრავს რეფრაქციას, გვაძლევს ინფორმაციას 
თვალების ფიქსაციისა და გუგის პარამეტრების შესახებ. ეს მეთოდი 
საუკეთესო საშუალებაა მცირეწლოვანი კონტაქტური და არაკონტაქტური 
ბავშვებისათვის, რადგანაც არის სწრაფი, მზერის დაფიქსირებისთანავე 
აპარატი ერთ წამზე ნაკლებ დროში იღებს რეფრაქციას.
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ანტენატალურ პერიოდში განვითარების დარღვევათა შორის წამყვანი 
ადგილი ენიჭება ნერვული მილის დეფექტებს.  

“Spina Bifida” -  ზურგის ტვინის თიაქარი - ერთ-ერთი ყველაზე გავრცე-
ლებული თანდაყოლილი ანომალიაა. ხერხემლის არხის არასრული 
დახურვა, რაც განპირობებულია მალის სხეულის და რკალის 
თანდაყოლილი მალფორმაციით. შეიძლება იყოს სიმეტრიული ან 
ასიმეტრიული, დახურული ან ღია - როდესაც ნაპრალში იჭრება ზურგის 
ტვინი თავისი გარსებით.

არსებობს ჰიპოთეზა, რომ არის გენი, რომელიც ორგანიზმში ფოლიუმის 
მჟავას წარმოებას განაგებს და სწორედ მისი მუტაცია ზრდის ზურგის 
ტვინის თიაქრით დაავადებული ბავშვის დაბადების რისკს. ზურგის ტვინის 
თიაქარი შესაძლოა ხერხემლის ნებისმიერ დონეზე განვითარდეს და 
სხვადასხვა ზომისა და სახისა იყოს. ამის კვალობაზე, სხვადასხვანაირია 
კლინიკური სურათიც. 

განასხვავებენ ზურგის ტვინის თიაქრის სამ ძირითად სახესხვაობას. 
ესენია:

მიელომენინგოცელე - ზურგის ტვინის თიაქარზე საუბრისას, წესისამებრ, 
სწორედ მიელომენინგოცელეს გულისხმობენ. ის სპინა ბიფიდას ყველაზე 
მძიმე ფორმაა. ხერხემლის დეფექტის არეში ამ დროს სითხით სავსე პარკი 
გამოდის. პარკში მოქცეულია ზურგის ტვინისა და ნერვების დაზიანებული 
ნაწილი. სპინა ბიფიდას ეს ფორმა სხვადასხვა სიმძიმის დარღვევებს 
იწვევს, მათ შორის – სიარულის მოშლას და ქვედა კიდურებში შეგრძნების 
დაკარგვას.

მენინგოცელე -  დეფექტის არეში სითხით სავსე პარკი ამ დროსაც გამოდის, 
თუმცა ის ზურგის ტვინს არ შეიცავს. ამ შემთხვევაში პათოლოგიურ 
პროცესში არც ნერვებია ჩართული, ან თუ ჩაერთო, მსუბუქი დაზიანებით 
შემოიფარგლება. ამის კვალობაზე, ზურგის ტვინის თიაქრის აღნიშნული 
ფორმის დროს დარღვევები არც ისე მძიმეა.
                                                  
სპინა ბიფიდა ოკულტა -  ეს ზურგის ტვინის თიაქრის ყველაზე მსუბუქი 
ფორმაა. მას ხშირად მალულ, ფარულ თიაქარსაც უწოდებენ. ამ დროს 
ხერხემლის არხში მცირე ზომის დეფექტი შეინიშნება, მაგრამ ის არ არის 

ნერვული მილის დეფექტები
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მიელომენინგოცელე 
Birth Defects Caused By 
Teratogens 
https://bit.ly/2P7KG1N

მენინგოცელე
„BMJ Best Practice“
https://bit.ly/2Q2ZjZN

სპინა-ბიფიდა
https://shutr.bz/2KH6tgf

ღია. ზურგის ტვინი და ნერვები, არ ზიანდება. 
“სპინა ბიფიდა ოკულტა” ხშირად მოზარდ 
ასაკამდეც კი შეუმჩნეველი რჩება და არავითარ 
პრობლემას არ იწვევს. ზოგჯერ ახალშობილს 
ზურგზე აქვს თმიანი ლაქა ან ღრმული, 
რომლის შემჩნევაც მუცლად ყოფნის პერიოდში 
შეუძლებელია.
                                          
სპინა ბიფიდას სამივე სახეობა სხვადასხვანაირ 
მკურნალობას მოითხოვს. ამასთან, მისი 
თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურია. 
ზოგს სერიოზული პრობლემები აქვს, ზოგს – 
შედარებით მსუბუქი. სპინა ბიფიდა ოკულტას 
მკურნალობა, წესისამებრ, არ სჭირდება, 
მაშინ როდესაც მიელომენინგოცელესა და 
მენინგოცელეს დროს ჩარევა აუცილებელია.

მენინგოცელე ქირურგიული ჩარევის შედეგად 
შესაძლოა ისე განიკურნოს, რომ არც დამბლა, 
არც სხვა სიმპტომები აღარ განვითარდეს და 
ბავშვის ფიზიკური განვითარება ნორმალურად 
გაგრძელდეს.

მიელომენინგოცელეს დროს ოპერაცია 
დაბადებიდან 24-28 საათის განმავლობაში 
უნდა ჩატარდეს. დროული ქირურგიული ჩარევა 
მინიმუმამდე ამცირებს დამატებითი ტრავმითა 
და ინფექციით გამოწვეული ზიანის რისკს. თუ 
ზურგის ტვინი დაზიანებულია, დაზიანება ვეღარ 
აღმოიფხვრება. სტატისტიკა მოწმობს, რომ 
გადაუდებელი ოპერაციის შედეგად თიაქრის 
მძიმე ფორმის მქონე ბავშვთა 70% ახერხებს 
დამხმარე მოწყობილობების მეშვეობით 
სიარულს, დანარჩენებს კი სჭირდებათ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის 
ეტლი.

ზურგის ტვინის მძიმე თიაქრის მქონე 
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„Spina Bifida Resource Center“
https://bit.ly/2FMPjz8

პირთა დახმარებას, უწინარესად, 
სოციალური ხასიათი უნდა ჰქონდეს. მეტად 
მნიშვნელოვანია გარემოს ისე მოწყობა, 
რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირის ეტლით მოსარგებლეებს შეუზღუდავად 
გადაადგილების საშუალება ჰქონდეთ. ამაზეა 
დამოკიდებული მათი სოციალური აქტივობა 
და პიროვნული სრულფასოვნება.

ნერვული ღეროს განვითარების კიდევ უფრო 
მძიმე დარღვევებიც არსებობს, მათ შორის – 
ანენცეფალია და ენცეფალოცელე.

ანენცეფალია ნერვული ღეროს ყველაზე მძიმე დეფექტია. ამ დროს თავის 
ქალასა და ტვინის დიდი ნაწილი განუვითარებელი რჩება. ამ პათოლოგიის 
მქონე ახალშობილები მხოლოდ რამდენიმე საათს ცოცხლობენ. 

ანენცეფალია და ენცეფალოცელე

„ Atlas de algunos defectos Congénitos“
https://bit.ly/2P7wkyx
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მიკროცეფალია იშვიათი ნევროლოგიური დაავადებაა, რომლის დროსაც 
ჩვილის თავის ზომა მკვეთრად ჩამორჩება იმავე ასაკისა და სქესის 
მქონე ჩვილების თავის ზომებს. ზოგჯერ, მიკროცეფალია დაბადებიდან 
ვლინდება და განპირობებულია საშვილოსნოში თავის არასწორი 
განვითარებით ან დაბადების შემდგომი განვითარების შეფერხებით. 

მიკროცეფალიას იწვევს მრავალი გენეტიკური და გარემო ფაქტორი. 
განსაკუთრებით კი საშვილოსნოს ვირუსები, ასევე აუცილებლად გვხვდება 
ედვარსის და პატაუს, “კატის კნავილის”, პრადენ ვილის, ფეტალური 
ალკოჰოლური და მილერ-დიკერის სინდრომების დროს. მას თან ახლავს 
გონებრივი განვითარების შეფერხება. გამოსავალი მხოლოდ  ადრეული 
ინტერვენცია, მეტყველების და ოკუპაციური თერაპიაა, რომელიც  
ბავშვს დაეხმარება განვითარებითი ჩამორჩენის მინიმალიზაციასა და 
სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებაში.

ჰიდროცეფალია - (ანუ წყალმანკი) პათოლოგიური მდგომარეობა, 
რომლის დროსაც თავის ქალაში მომატებულია თავ-ზურგ-ტვინის სითხის 
(ლიქვორი) რაოდენობა. ჰიდროცეფალია შეიძლება იყოს თანდაყოლილი 
და შეძენილი. ჰიდროცეფალიის დროს ფართოვდება ტვინის პარკუჭები 

მიკროცეფალია და ჰიდროცეფალია 

ენცეფალოცელე, შედარებით იშვიათია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
ანენცეფალიით წელიწადში ათასამდე ბავშვი იბადება, ენცეფალოცელეთი 
კი – 375.  ანენცეფალიის დროს თავის ქალას განსაზღვრული ნაწილი 
ბოლომდე არ იხურება და ზოგჯერ თავის ტვინის ნაწილი გარეთ გამოდის. 
ენცეფალოცელე უმეტესად კეფის მიდამოში, შუბლისა და ცხვირის ძვლის 
შეერთების ადგილას და ქალას სარქვლის შუაში   წარმოიშობა.

ენცეფალოცელეს დროს ქირურგიული ჩარევა აუცილებელია, რათა 
ტვინის გარეთ გამოსული ნაწილი ქალას ღრუში შეაბრუნონ და დარღვევა 
დახურონ. ამ დარღვევის მქონე ბავშვების დიდ ნაწილს აღენიშნება 
ჰიდროცეფალიაც – თავის ტვინში თავ-ზურგ-ტვინის სითხის დაგროვება. 
დარღვევის გაუარესების პროგნოზი დამოკიდებულია ერთი მხრივ, თავის 
ტვინის დაზიანების ხარისხსა და მდებარეობაზე, მეორე მხრივ, სხვა 
ანომალიების არსებობა-არარსებობაზე.
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და თხელდება ტვინის ნივთიერება. 
ყოველი 1000 ახალშობილიდან 
სამს აღენიშნება ჰიდროცეფალია. 
გოგონებსა და ბიჭებში გამოვ-
ლენის სიხშირე თანაბარია. 
ჰიდროცეფალიას, განსხვავებული 
ხარისხისა და ფორმის გამო, 
მკურნალობენ მედიკამენტებით ან 
ქირურგიული წესით (შუნტირებით). 

სხვადასხვა ფორმის ჰიდრო-
ცეფალიის დროს მნიშვნელოვანია 
შემდეგი ჩარევა: 

მსუბუქი და ზომიერი ჰიდროცეფალია - მედიკამენტური მკურნალობა, 
პერიოდული სამედიცინო კონტროლი. 

კომპენსირებული ჰიდროცეფალია - მკურნალობა არაა საჭირო, 
საკმარისია პერიოდული სამედიცინო კონტროლი.

მძიმე ჰიდროცეფალია - ქირურგიული ოპერაცია და შუნტირება.

ოპერაციული ჩარევა განსაკუთრებით წარმატებულია ჰიდროცეფალიის 
დახურული ფორმების დროს. ღია ფორმების მკურნალობის შემთხვევაში 
მიზანშეწონილია შუნტირება - მომატებული ლიქვორის მუდმივი გა-
მოტანა გარეთ, სპეციალური მილის საშუალებით. ოპერაციის შემდეგ 
თავის ტვინს ნორმალური პირობები ექმნება განვითარებისთვის, 
მაგრამ აუცილებელია პერიოდული სამედიცინო გამოკვლევა და 
მეთვალყურეობა.  მკურნალობის შემდეგ პაციენტი სრულად იკურნება ან 
მდგომარეობა სტაბილიზდება. 

ჰიდროცეფალიის სკრინინგი - ჰიდროცეფალიის სკრინინგი მოიცავს 
თავის გარშემოწერილობის მონიტორინგს ყიფლიბანდის დახურვამდე. 
დროული ახალშობილის თავის ქალას გარშემოწერილობა დაბადებისას 
33-36 სმ-ია; ჰიდროცეფალიის არსებობაზე მეტყველებს, თუ თავის 
გარშემოწერილობა აღემატება ნორმას 2 სტანდარტული დევიაციით; 
ანატომიური ვენტრიკულომეგალიის არსებობა არ არის საკმარისი. 
მნიშვნელოვანია თავის პათოლოგიური ზრდის არსებობის დადგენა, რაც 
თავის გარშემოწერილობის მონიტორინგს მოითხოვს;

წყარო:
https://psicologiaymente.com/clinica/microcefalia
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2 წლამდე ასაკის ბავშვის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში ყველა 
ვიზიტის დროს, რუტინულად უნდა მოხდეს თავის გარშემოწერილობის 
გაზომვა და მონაცემების აღნიშვნა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო 
ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ შესაბამის სკალაზე. 

2 წლამდე ასაკის ბავშვზე დაკვირვების მიზნით, პირველადი ჯანდაცვის 
დაწესებულებაში რეკომენდებულია ვიზიტი შემდეგი სიხშირით: 
სამშობიაროდან გამოწერიდან პირველი სამი დღის, 1 თვის, 2 თვის, 3 
თვის, 4 თვის, 6 თვის, 9 თვის,12 თვის, 15 თვის, 18 თვის, 24 თვის ასაკში.

თავის გარშემოწერილობის ნორმალური ზრდის მაჩვენებელი არის ის, 
რომ  პირველი 3 თვის განმავლობაში გარშემოწერილობა ყოველთვიურად 
მატულობს 2 სმ-ით, 4-დან 6 თვემდე – თითო სმ-ით, ხოლო 7-დან 12 თვემდე 
– 0,5 სმ-ით.
იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს ინტრაკრანიალური წნევის მატების 
კლინიკურ ნიშნებს, თავის გარშემოწერილობა  უნდა გაიზომოს კვირაში 
ერთხელ ექიმის მეთვალყურეობით;

ჰიდროცეფალიის არსებობაზე მეტყველებს თავის გარშემოწერილობის 
ზრდა კვირაში 1,25 სმ-ით და მეტით, ან სხეულის წონისა და სიგრძის 
დისპროპორცია;

თავის გარშემოწერილობის ზრდა, რომელიც აჭარბებს ნორმალური 
პერცენტილის მრუდს, დიაგნოსტიკურად უფრო სარწმუნოდ მიუთითებს 
ჰიდროცეფალიის არსებობაზე, ვიდრე ისეთი ზრდა, რომელიც 
არ გადაცდება 95-იან პერცენტილის მრუდს; ჰიდროცეფალიაზე 
ეჭვის შემთხვევაში კლინიკური ნიშნების, სიმპტომებისა და თავის 
გარშემოწერილობის ცვლილების მიხედვით უნდა გაკეთდეს 
ნეიროვიზუალური კვლევები.

ჰიდროცეფალიის დიაგნოსტიკა მოიცავს:

ნეიროვიზუალურ კვლევებს - თავის ტვინის მაგნიტურ რეზონანსული 
ტომოგრაფია /თტ მრტ/, კომპიუტერული ტომოგრაფია /კტ/;
ლუმბალურ პუნქციას;
ელექტროენცეფალოგრაფიას (ეეგ);
ოფთალმოსკოპიას.
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ჰიდროცეფალიის მართვა - სიმპტომური ჰიდროცეფალია საჭიროებს 
მკურნალობას პროგრესირების შეჩერების მიზნით; მიუხედავად იმისა, 
რომ ჰიდროცეფალიის მართვის მკაცრად განსაზღვრული რეკომენ-
დაციები არ არსებობს, პროტოკოლის რეკომენდაციები შეირჩა ბოლო 10 
წლის სანდო ლიტერატურაზე დაყრდნობით.

მკურნალობის არჩევის მეთოდს წარმოადგენს ქირურგიული ჩარევა. 
ქირურგიული მიდგომის ტიპი დამოკიდებულია ჰიდროცეფალიის 
ეტიოლოგიაზე. მწვავედ განვითარებული ჰიდროცეფალიის შემთხვე-
ვაში ინტერვენცია უნდა განხორციელდეს არა უგვიანეს 48 საათისა; 
ქრონიკულად მიმდინარე ჰიდროცეფალიის დროს ინტერვენცია უნდა 
განხორციელდეს არა უგვიანეს 5 დღისა.
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მუცლის ღრუს პათოლოგიების აღმოჩენა ორსულობის მეორე ტრიმესტრში 
უკვე შესაძლებელი ხდება, მათ შორის აუცილებლად აღსანიშნავია:

ომფალოცელე - ემბრიონალური თიაქარი – განვითარების თანდა-
ყოლილი მანკი: მუცლის ღრუს ორგანოების გამოვარდნა მუცლის კედ-
ლის დეფექტიდან ჭიპის არეში. 

ორგანოები მოთავსებულია გამჭვირვალე გარსში. დამახასიათებელია, 
როგორც ტიპური განვითარების ასევე  განვითარების დარღვევის მქონე 
ახალშობილისთვის, ესენია: პატაუს და ედვარდსისა, ვიდენან-ბეკვიტის 
სინდრომები.  
ამ შემთხვევაში კარგ შედეგს იძლევა ქირურგიული ჩარევა - ერთ ან 
ორეტაპიანი ოპერაცია.

ნაწლავთა თანდაყოლილი გაუვალობა – წარმოადგენს გადაუდებელი 
ოპერაციების ერთ – ერთ ყველაზე ხშირ მიზეზს ახალშობილებში. 

განვითარების მანკების ყველაზე ხშირი ფორმაა ატრეზია და სტენოზი, 
მათი წარმოქმნა დაკავშირებულია ნაწლავის მილის სანათურის 
ფორმირების დეფექტებთან და ნაწლავის ცალკეული ნაწილების 
სისხლმომარაგების დარღვევებთან. გაუვალობის მიზეზებია: 

1. ნაწლავის განვითარების მანკები; 
2. ნაწლავის ბრუნვის პროცესის დარღვევები; 
3. მუცლის ღრუსა და რეტროპერიტონეუმის სხვა ორგანოების განვითა-
რების მანკები.

გასტროშიზისი - რთული პათოლოგია - მუცლის წინა კედლის თანდა-
ყოლილი ნაპრალია (ძირითადად ჭიპის რგოლიდან მარჯვნივ მდებარე), 
რომლიდანაც გამოსულია მუცლის ღრუს რომელიმე ორგანო ან ნაწლავის 
მარყუჟი.  
                                   
ნაყოფის გასტროშიზისი გვხვდება 1 შემთხვევაში 10,000-მდე დაბა-
დებულებიდან. მიზეზები ძირითადად ასოცირდება დედასთან:

მუცლის ღრუს პათოლოგიები 
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თუ დედის ასაკი   25 წელზე ნაკლებია;
ორსული ქალის დიეტაში ნუტრიენტები და ვიტამინების დაბალი 
შემცველობა;
სიგარეტის მოხმარება  გესტაციის პერიოდში (გასტროშიზის რისკი 
50% -ით იზრდება);
საშვილოსნოს ინფექციები; 
გარკვეული მედიკამენტების მიღება (აცეტილსალიცილის მჟავა, 
იბუპროფენი, ფენილპროპანოლინი).

ყოველივე ეს გვაძლევს ჰიპოტროფიას, რაც ხშირად ასოცირებულია ამ 
დაავადებასთან. ოპერაციული ჩარევა უმეტეს შემთხვევაში წარმატებით, 
სრული განკურნებით სრულდება. 

„ Atlas de algunos defectos Congénitos“
https://bit.ly/2P7wkyx

 „ჯერ კიდევ ნაწყენი ვარ იმ ექიმებზე, 
რომელთაც ორსულობის შეწყვეტა მირჩიეს.  
მინდა მთელ მსოფლიოს დავანახო, რომ ჩემი 
ვაჟი სრულიად ჯანმრთელია, იცინის, თამაშობს,  
საუბრობს და ურთიერთობს ადამიანებთან.  
ჩვენ სრულიად აღმოვფხვერით ეს დაავადება 
და ახლა სტაბილურად ვართ, ამაზე დიდი 
ბედნიერება არ არსებობს,”- ამბობს ტედის 
დედა - ჰოლი ჰადსონი.
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ბავშვებს ზრდისა და განვითარების პროცესში თანდათან უყალიბდებათ 
ჭამის გარკვეული უნარები,  ვლინდება უპირატესობები ამა თუ იმ საკვების 
მიმართ. ჭამა არის განვითარებადი პროცესი, რომელიც იცვლება 
დროთა განმავლობაში. ზოგიერთი ბავშვი ორიდან სამი წლის ასაკში 
არის პრეტენზიული მჭამელი, იმიტომ რომ იგი გადის განვითარების 
სტადიას, სადაც მას ეუფლება ახალი საჭმლის მიმართ შიში. ხოლო 
ბავშვებში, რომლებსაც აქვთ განვითარების შეფერხება,  ეს სტადია 
შეიძლება აღმოცენდეს უფრო გვიან ასაკშიც.  ახალი საჭმლის მიმართ 
შიში მძაფრდება ბავშვობაში და შეიძლება მოზარდობაშიც შეგვხვდეს. 

მსგავსი ცვლილებები კვების რაციონში ნორმალურია და ბავშვების 
უმეტესობა მაინც იღებს სასარგებლო ნივთიერებებს მათ მიერ შერჩეული 
საკვებისგან. 

კვებითი  თერაპია, ზოგადად, კვების პატერნს შემდეგნაირად  ყოფს: 
ა) ფიზიოლოგიურად ნორმალური მჭამელი;  
ბ) პრეტენზიული მჭამელი;  
გ) რეზისტენტული  მჭამელი.

ბავშვს, რომელსაც აქვს ჭამის ნორმალური (ფიზიოლოგიური)  
მახასიათებელი, მოიხსენიებენ, როგორც „კარგ მჭამელს“.  კარგი მჭამელი 
არის ბავშვი, რომელიც ჭამს, ინტერესდება საჭმლით, კარგად გრძნობს 
თავს ჭამისას და უყვარს სხვადასხვანაირი  საკვები.  მაგრამ თუ ბავშვი არ 
არის კარგი მჭამელი,  მას უწოდებენ „პრეტენზიულ მჭამელს“.  მიუხედავად 
იმისა, რომ  პრეტენზიული მჭამელები უარს ამბობენ გარკვეულ საკვებზე, 
ისინი მაინც იღებენ საკვების საკმარის რაოდენობას ცნობილი კვების 
პირამიდიდან  ანუ  ჭამენ სხვადასხვა პროდუქტს. 

„რეზისტენტული მჭამელები“ კი უარს ამბობენ საკმაოდ ბევრ საკვებზე  
და ვერ იღებენ განვითარებისა და ზრდისთვის  საჭირო საკვებს. 
თავდაპირველად ნებისმიერ ბავშვს, რომელსაც აღენიშნება კვების 
გაძნელება ან ხშირი გადაცდენები კვების დროს, უნდა ჩაუტარდეს 
ყლაპვის ტესტი (ყლაპვის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა).  

რეზისტენტული  მჭამელების ჯგუფი არის ჰეტეროგენური ჯგუფი, 
რომელიც ერთი ტესტის ჩატარებით არ ვლინდება. რეზისტენტული 

კვებითი დარღვევები 
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მჭამელის იდენტიფიცირება, აღმოჩენა ხდება მულტიდისციპლინურ 
გუნდსა და მშობლებთან ერთად და ყალიბდება ინტერვენციის მეთოდები. 
რეზისტენტული მჭამელები უარს ამბობენ გარკვეულ საკვებზე, რადგან 
მათ აქვთ ორალურ-მოტორული ჩამორჩენა ან სენსორული ინტეგრაციის 
დისფუნქცია, რაც იწვევს საჭმლის რაციონის შემცირებას. მსგავსი 
ტიპის ჭამის პრობლემა არ არის გარდამავალი და ემოციურად ძნელად 
მართვადია, თუმცა სწორი შეფასებისა და ინტერვენციის შედეგად 
სტრესული მდგომარეობა იცვლება. 

„რეზისტენტული მჭამელების“  ზოგადი მახასიათებლები:

1. საჭმლის შემცირებული არჩევანი - ჯამურად  ირჩევს საჭმლის 10-15 
სახეობას. მაგ., ბავშვი ჭამს პიცას, ქათმის „ნაგეთსებს“, იოგურტს, 
მოხარშულ კვერცხს.  ზოგი ბავშვი შეიძლება ჭამდეს ფაფის 
კონსისტენციის საჭმელს, შესაძლებელია  მხოლოდ თეთრი ფერის 
საკვებს და იღებდეს  ბოთლით ან დაბლენდერებულს არასათანადო 
ასაკში.

2. საჭმლის შეზღუდული არჩევანი - ირჩევს საკვების  ერთ ან მეტ ჯგუფს, 
უმეტესობა ირჩევს  ნახშირწყლებით სავსე პროდუქტებს, როგორებიცაა 
შემწვარი კარტოფილი და მაკარონი, ხშირად ამბობს უარს ხილსა და 
ბოსტნეულზე.

ასეთ შემთხვევებში ბავშვებს აქვთ შფოთვა და/ან ტანტრუმი ახალ   
საჭმელზე. გულს ირევენ ან ავად ხდებიან ახალი საჭმლის დანახვაზე. შიშს 
ახალი საჭმლის მიმართ მოიხსენიებენ როგორც ნეოფობიას. 

ნეოფობია არის განვითარების ერთ-ერთი სტადია ტიპური განვითარების 
მქონე 2-3 წლის ბავშვისთვის. რეზისტენტულ მჭამელებში ნეოფობია 
გამოიხატება უფრო მწვავედ, ღებინების აქტებით, ტირილითა და 
ტანტრუმებით. 

ზოგიერთი პათოლოგია აყალიბებს რეზისტენტულ კვებას, თვითონ 
დაავადებები ზეგავლენას ახდენს ღეჭვაზე, ყლაპვასა და საჭმლის 
მონელებაზე. ასეთებია: ნეიროკუნთოვანი დისფუნქციები, კუნთთა 
დისტროფია, განვითარების შეფერხებები, ცერებრული დამბლა, 
ინტელექტუალური განვითარების ჩამორჩენა, აუტიზმი (75%), ასპერ-
გერის სინდრომი ან განვითარების პერვაზიული აშლილობები, ეს  
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არის იმ დაავადებათა მოკლე ჩამონათვალი, რომლებიც იწვევს  ჭამის 
პრობლემებს.  

არსებობს მარტივი სკრინინგი, რომელსაც იყენებენ სპეციალისტები 
და მშობლები. დამატებითი შეფასებისთვის გამოიყენება  საჭმლის 
ნეოფობიის სკალა, შედგენილი  პლინერის და ჰობდენის მიერ (1992წ).  
სკალა შედგება 10 კითხვისგან  და იყო შექმნილი იმისთვის, რომ 
დაედგინათ ადამიანის ნეოფობიის დონე. ტიპური განვითარების მქონე 
ბავშვები განიცდიან ნეოფობიას ცხოვრების 2-3 წლის ასაკის პერიოდში. 
4  წლის ასაკში ეს შიში უნდა იყოს დაძლეული და ბავშვი მზად უნდა იყოს 
ახალი საჭმლის გასინჯვისთვის. 

პლინერის და ჰობდენის მიხედვით, 35 ≥ არის ზღვრული ქულა. ეს 
მიანიშნებს, რომ ბავშვი არის რეზისტენტული მჭამელი და მას სჭირდება  
ინტერვენციის პროგრამა.

ცხრილი 1.2.  საჭმლის ნეოფობიის სკალა

აღნიშნეთ შემდეგი, როდესაც პასუხობთ კითხვებს 2,3,5,7 და 8:
1=აბსოლუტურად არ ვეთანხმები;
2=ზომიერად არ ვეთანხმები;
3=ოდნავ არ ვეთანხმები;
4=არ ვეთანხმები და არც  დავეთანხმები;
5=ოდნავ ვეთანხმები;
6=ზომიერად ვეთანხმები;
7=აბსოლუტურად ვეთანხმები.

აღნიშნეთ შემდეგი, როდესაც პასუხობთ კითხვებს 1,4,6,9 და 10:
1=აბსოლუტურად ვეთანხმები;
2=ზომიერად ვეთანხმები;
3=ოდნავ ვეთანხმები;
4=არ  ვეთანხმები და არც დავეთანხმები;
5=ოდნავ არ ვეთანხმები;
6=ზომიერად არ ვეთანხმები;
7=აბსოლუტურად არ ვეთანხმები.
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1. = მე მუდმივად  ვსინჯავ ახალ და სხვადასხვა საჭმელს;
2. = ახალ საჭმელს არ ვენდობი;
3. = თუ არ ვიცი რისგან შედგება საჭმელი,  არ ვსინჯავ;
4. = მე მიყვარს საჭმელი სხვადასხვა ქვეყნიდან;
5. = საჭმელი უცნაურად გამოიყურება იმისთვის, რომ ვჭამო;
6. = სუფრაზე მე ვსინჯავ ახალ საჭმელს;
7. = მეშინია იმის ჭამის, რაც ადრე არ გამისინჯავს; 
8. = ვაკვირდები და ვიკვლევ იმ საკვებს,  რომელიც უნდა ვჭამო;
9. = თითქმის ყველაფერს ვჭამ;
10.  = სიამოვნებით შევჭამ ახალ ეთნიკურ რესტორანში.

*თუ მშობელი ავსებს ამ სკალას, წინადადებაში „მეს“-ნაცვლად ჩაწერეთ 
„ჩემი შვილი“.

რეზისტენტული მჭამელების დასადგენად, საჭმლის ნეოფობიის სკალა 
რეკომენდებულია გამოიყენონ სხვა შეფასების ინსტრუმენტებთან 
ერთად. 

სხვა შეფასების ინსტრუმენტები

კვებითი პრობლემის დასადგენად, პირველ რიგში, აუცილებელია 
ბავშვის სამედიცინო ანამნეზის შეკრება. არსებული კითხვარების შევსება, 
დაადგენს  განიცდის თუ არა ბავშვი ორალურ-მოტორული განვითარების 
ჩამორჩენას. ამას ამოწმებს მეტყველების თერაპევტი ოკუპაციურ 
თერაპევტთან ერთად. გამოკვლეული უნდა იყოს  ჭამის სპეციფიკური 
პრობლემები, გარემო ფაქტორები, ფიზიკური შეზღუდვები, ორალურ-
მოტორული განვითარების ჩამორჩენა, სენსორული დარღვევები და 
სამედიცინო ისტორია. 

დაკავშირებულია თუ არა კვება და მეტყველება ერთმანეთთან

ზოგიერთი კლინიცისტი მიიჩნევს, რომ მათ შორის მიზეზ-შედეგობრივი 
კავშირი ნამდვილად არსებობს. ბავშვი, რომელსაც მეტყველების 
პრობლემები აქვს, აღენიშნება ორალურ-მოტორული განვითარების 
შეფერხება (ჩამოუყალიბებლობა). ახალი საკვების მიუღებლობა ასევე,  
ორალურ-მოტორული კონტროლის სირთულეებთანაა დაკავშირებული. 
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არსებობს კორელაცია იმის შესახებ, რომ ბგერების ადრეულ ასაკში 
წარმოთქმა და პირის აპარატის კუნთთა მოტორიკა,  ზეგავლენას ახდენს 
კვების უნარებზე. მეტყველების შეფერხება თან ახლავს ზოგიერთ 
დიაგნოზს, რაც ხშირად რეზისტენტული მჭამელის ჩამოყალიბებას 
განაპირობებს.   

სენსორული ინტეგრაციის დისფუნქციის დარღვევა გავლენას ახდენს 
„რეზისტენტულ მჭამელზე“ ამიტომ შესაძლებელია, რომ კვებითი 
ახირება და კვებითი პრობლემა გამოწვეული იყოს მხოლოდ სე-
ნსორული მიზეზით, ანუ ბავშვი ვერ აღიქვამდეს  გემოებს: ტკბილს, მჟავეს, 
მწარეს და მარილიანს,  ასევე - კონცენტრირებულს და გაზავებულს.

სამედიცინო პრობლემებიდან აღსანიშნავია  რკინისა და  თუთიის 
ნაკლებობა, დროებითი ყაბზობა,  რომელიც ამახინჯებს გემოს შეგრძნებას 
და იწვევს საკვებზე უარის თქმას.
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მოია მოია – უცნობი ეტიოლოგიის იშვიათი 
დაავადება, რომელიც უკავშირდება თავის ტვინის 
მსხვილი არტერიების ობლიტერაციას, რის 
შედეგადაც წარმოქმნილი სისხლძარღვოვანი 
კოლატერალების ქსელი გამოიყურება როგორც 
,,კვამლის ღრუბელი”. დაავადებას ახასიათებს 
საძილე არტერიების შევიწროება, ტენდენციით 
ოკლუზიისაკენ. ტვინის იშემიური დაზიანების 
გამო ვითარდება ფსიქიკური და მოძრაობითი 
დარღვევები. 

ბავშვებში მიმდინარეობს კოგნიტური ფუნქციების 
დეფიციტით, რომელიც ვლინდება სწავლის 
პერიოდში, მეხსიერების დაქვეითებით და გონება-
გაფანტულობით.

ნევროლოგიური დარღვევები, რომლებიც იწვევს 
განვითარების შეფერხებას

მოია მოია დაავადება

Mayfield Brain & Spine, 
Cincinnati, Ohio - https://bit.
ly/2QfeWgM

კლინიკურად ზოგჯერ გამოხატულია ჰემიპარეზი, მონოპარეზი, სენსორული 
დარღვევები, სტერეოტიპული იძულებითი მოძრაობები, თავის ტკივილი, 
თავბრუსხვევა, კრუნჩხვები. ასევე შეიძლება არსებობდეს მენტალური 
ჩამორჩენა ან მუდმივი ნევროლოგიური დეფიციტი - იშემია, თან ახლავს 
მეტყველების დაქვეითება - აფაზია.

დაავადების პათოგნომური ნიშანია რენტგენოლოგიურ სურათზე 
სისხლძარღვთა კოლატერალების გაჩენა - ე.წ. „მსუბუქი კვამლი“. 
მკურნალობა მხოლოდ ოპერაციულია.
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ბავშვთა ასაკის აუტოიმუნური ნეიროფსიქიატრიული დარღვევა, 
ასოცირებული ბაქტერიულ ინფექციასთან ცნობილია, როგორც PANS და 
PANDAS სინდრომი.

PANS - არის პედიატრიული მწვავე ნეიროფსიქოზური სინდრომის 
აკრონიმი (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome), რომელიც 
დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის ინფექციებთან, ხოლო PANDAS 
სინდრომი დაკავშირებულია მხოლოდ სტრეპტოკოკური ინფექციების 
სპეციფიკურ ჯგუფთან -  A strep.  (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disor-
der Associated with Streptococcal infection). 

ამ დაავადების კლინიკო-დიაგნოსტიკური სიმპტომოკომპლექსი ჰგავს 
მცირე  ქორეის სიმპტომებს - მწვავე რევმატიული ცხელების ერთ-
ერთ ფორმას (რევმატიზმს). დაავადება იწყება საკმაოდ მწვავედ 
და დამახასიათებელია პრე-პუბერტატული ასაკის ბავშვებისთვის, 
(განსხვავებით ქორეასგან, რომლისთვისაც ტიპიური ასაკობრივი ჯგუფი 
5-7 წელია).

მიუხედავად იმისა, რომ PANS-ის ეტიოლოგია განსხვავებულია 
PANDAS - სგან, სიმპტომების პრეზენტაცია თითქმის იდენტურია. 
როგორც ნებისმიერი  ინფექციური აგენტის ორგანიზმში შეჭრა იწვევს 
სხვადასხვა  იმუნურ პასუხს, ამ შემთხვევაშიც, გამომწვევი აგენტი იწვევს 
ტვინის გარკვეული ნაწილის დაზიანებას (ანთებას), რომელიც თავის 
მხრივ, განაპირობებს ნეიროფსიქიატრიულ  სიმპტომს, როგორიცაა:

ჰიპერაქტიური ობსესიურ - კომპულსიური აშლილობა, ქორეას მაგვარი 
ჰიპერკინეზები, ტიკები,  ჰიპერაქტიურობა, ყურადღების დეფიციტი, კვების 
შეზღუდვა ან ანორექსია, შფოთვა, პიროვნული ცვლილებები, ემოციური 
ლაბილობა, ზოგჯერ სახსრების ტკივილი, ხშირი შარდვა  და ძილის  
დარღვევები.დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმისთვის გადამწყვეტი როლი 
აქვს დაავადებული ბავშვის ასაკს და  ბაქტერიული ინფექციის არსებობას 
წინა 4-6 კვირის  პერიოდში (კლინიკურ სიმტომებთან ერთად).

დაავადების მკურნალობა ხდება ადამიანის იმუნოგლობულინის და 
ანტიბიოტიკის კომბინაციით, სეროტონინის უკუმიტაცების სელექტიური 
ინჰიბიტორებით, ზოგჯერ საჭირო ხდება კორტიკოსტეროიდების ჩართვა 
და აუცილებელია  ქცევითი თერაპიის კურსი.

PANS  და PANDAS  სინდრომი
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ცერებრულ დამბლასთან ასოცირებული დარღვევები მოტორული 
დისფუნქციის გარდა, თითქმის ყოველთვის მოიცავს ცერებრული 
ფუნქციის სხვა დარღვევებს, მათ შორის, კოგნიტურ (შემეცნებით), 
მხედველობის, სმენის, მეტყველების, ქერქული მგრძნობელობის, 
ყურადღების, ქცევის დარღვევებს, ეპილეფსიას. ცერებრული დამბლის 
მთელ პოპულაციაში, დაახლოებით 65%-ს აღენიშნება სხვადასხვა 
ხარისხის მენტალური რეტარდაცია და სწავლის სიძნელეები.

ცერებრული დამბლის  დიაგნოსტიკა  საჭიროებს  შემდეგ ღონისძიებებს:

პაციენტის ისტორიის სრული კვლევა – გესტაციისა და პერინატალური 
მოვლენების დეტალური აღრიცხვა; განვითარების ეტაპების 
დოკუმენტალური ასახვა;

ფიზიკური გასინჯვა – პოზის, აქტიურ და პასიურ მოძრაობათა 
სიფართის, მგრძნობელობის, ძალის, კუნთთა ტონუსის 
(სპასტიურობის), მოძრაობათა დარღვევის ტიპისა და ხარისხის, 
კიდურების დეფორმაციების შეფასება;

კრანიული ულტრასონოგრაფია (საჭიროების შემთხვევაში – ადრეული 
დიაგნოსტიკისა და პროგნოზისათვის);

მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახვა (საჭიროების შემთხვევაში – 
ადრეული დიაგნოსტიკის, პროგნოზის, რთულად სადიაგნოსტიკო 

ცერებრული დამბლა 
ცერებრული     დამბლა     არის     ჰეტე-
როგენური     ჯგუფი     კლინიკური     
სინდრომებისა, რომლებიც ხასიათ-
დება ანომალიური მოტორული (მოძრა-
ობითი) აქტებითა და პოსტურალური 
მექანიზმებით.

ძირითადი დამახასიათებელი ნიშ-
ნებია: სპასტიურობა, მოძრაობის 
დარღვევები, კუნთთა სისუსტე, 
ატაქსია, რიგიდულობა, სირთულეები 
ყოველდღიური   ცხოვრებისეული 
აქტივობების განხორციელებაში.Mayfield Brain & Spine, Cincinnati, Ohio - 

https://bit.ly/2QfeWgM
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შემთხვევებისა და დიფერენციული დიაგნოსტიკისათვის);

კომპიუტერული ტომოგრაფია (საჭიროების შემთხვევაში – ადრეული 
დიაგნოსტიკის, პროგნოზის, რთულად სადიაგნოსტიკო შემთხვევებისა 
და დიფერენციული დიაგნოსტიკისათვის);

ელექტროენცეფალოგრაფია (საჭიროების შემთხვევაში);

გენეტიკური კვლევა (საჭიროების შემთხვევაში – მეტაბოლიზმის 
თანდაყოლილ  პრობლემებსა  და  სხვა  გენეტიკურ  დარღვევებზე,  
დიფერენციული დიაგნოსტიკისათვის).

ცერებრული  დამბლის  მართვის  ალგორითმი:

კლინიკური სურათი გამოიხატება შემდეგნაიად: სპასტიურობა, მოძ-
რაობის დარღვევები, კუნთთა სისუსტე, ატაქსია, რიგიდულობა, 
მოძრაობის, წონასწორობისა  და  პოზის  დარღვევა, სირთულეები  
ყოველდღიური  ცხოვრებისეული  აქტივობების  განხორციელებაში. 
ასოცირებული დარღვევები: კოგნიტური (შემეცნებითი), მხედველობის, 
სმენის, მეტყველების, ქერქული მგრძნობელობის, ყურადღების, ქცევის 
დარღვევები,  ეპილეფსია,  მენტალური  რეტარდაცია.  

დიფერენციული დიაგნოზი ტარდება ნეიროდეგენერაციულ დაავადე-
ბებთან, მეტაბოლიზმის თანდაყოლილ დარღვევებთან, ზურგის 
ტვინის განვითარებითი ან ტრავმულ დაზიანებებთან, ნერვ-კუნთოვან 
დაავადებებთან, ასევე ნეოპლაზმასთან, პროგრესირებად ჰიდრო-
ცეფალიასა და სუბდურულ ჰემატომასთან.

ისტორიის  სრული  კვლევა:

გესტაციისა  და  პერინატალური  პერიოდი;
განვითარების  ეტაპების  დოკუმენტირება; ფიზიკური გასინჯვა;
პოზის, აქტიური  და  პასიური  მოძრაობის  სიფართე;
მგრძნობელობის,  ძალის,  კუნთთა  ტონუსის  შეფასება;
მოძრაობათა დარღვევის ტიპისა და ხარისხის, კიდურების დეფორ-
მაციის შეფასება.
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დამატებითი გამოკვლევები:

კრანიული  ულტრასონოგრაფია;
მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახვა;
კომპიუტერული  ტომოგრაფია;
ელექტროენცეფალოგრაფია;
გენეტიკური  კვლევა.

შეფასების ინსტრუმენტები:

„ფუნქციური დამოუკიდებლობის საზომი ბავშვებისათვის“ 
(WeeFIM – Functional Independence Measure for Children);
„მსხვილი მოტორული ფუნქციის საზომი“ 
(GMFM  –  Gross Motor Function Measure);
„აშუორთის  სპასტიურობის  სკალა“  (Ashworth Spasticity Scale)
„ცერებრული  დამბლის  სიმძიმის  რუსმანის  და  გეიჯის სკალა“ 
(Severity of Cerebral Palsy by Russman and Gage)
„ბავშვის  ჯანმრთელობის  კითხვარი“ (CHQ – Child Health Questionnaire);
„ჩვილი  ბავშვის   განვითარების  ბეილის  სკალა“ 
(Bayley Scales of Infant Development);
„კაუფმანის ბატარეა ბავშვის შეფასებისათვის“;
„ვექსლერის  ინტელექტის   სკალა   ბავშვებისათვის“.

მულტიდისციპლინური  შეფასება:

ბავშვთა ნევროლოგი – ნევროლოგიური გასინჯვა, შეფასება; 
ფიზიკური თერაპევტი  –  ფიზიკური გასინჯვა, პრობლემათა 
იდენტიფიცირება;
ოკუპაციური თერაპევტი4 – გასინჯვა, პრობლემათა იდენტიფიცირება;
მეტყველების/ენის თერაპევტი – გასინჯვა, პრობლემათა 
იდენტიფიცირება;
ორთეზისტი – გასინჯვა, პრობლემათა იდენტიფიცირება.

4 ოკუპაციური თერაპია წარმოადგენს მედიცინის, სოციალური მეცნიერებებისა და რეაბილიტაციის 
კომბინაციას, რაც ეფუძნება ადამიანისადმი ჰუმანისტურ მიდგომას, თითოეული პიროვნების გაგებას 
ინდივიდუალურ და უნიკალურ ჭრილში.

    ოკუპაციური თერაპიის მსოფლიო ფედერაცია (WFOT 2012) WFOT | About Us | About Occupational 
Therapy | Definition of Occupational Therapy
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ინტერვენცია:

ფიზიკური თერაპია;
ოკუპაციური და მეტყველების თერაპიები;
მშობელთა კონსულტირება და ტრენინგი;
ანტიეპილეფსიური ფარმაკოთერაპია;
ბოტულინის ტოქსინის შეყვანა;
ორთეზირება, დამხმარე საშუალებების გამოყენების სწავლება; 
ორთოპედიული ქირურგია.
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აღნიშნული დარღვევა ევროპული რასის მოსახლეობის ლეტალობის 
გამომწვევი ყველაზე გავრცელებული აუტოსომურ-რეცესიული, 
იშვიათი დაავადებაა. მიზეზი მე-7 ქრომოსომის გენში განვითარებული 
მუტაციაა. ზოგადად, პოპულაციაში 25-დან ყოველი ერთი ადამიანი ამ 
გენის ჰეტეროზიგოტული მატარებელია, ის რეცესიული გენია, ანუ თავს 
მხოლოდ მეორე მშობლის ასეთივე გენთან კომბინაციაში ავლენს. 
კლინიკურად გამოვლენილი დაავადების სიხშირეა 1/25000 ცოცხლად 
შობილ ახალშობილზე.

აღმოჩენა ახალშობილობის მე-3 დღეს ქუსლის სისხლის ტესტის 
საშუალებით ხდება, მოგვიანებით პერიოდში  კი საზღვრავენ ქლორის 
კონცენტრაციას ოფლში. ვლინდება, თუ ქლორი  60 მმოლ/ლ და მეტია 
(მინიმუმ ორჯერ ჩატარებული ტესტირებით). 

ეს დაავადება აზიანებს ლორწოსა და სხვა სეკრეტის გამომყოფ ორგანოებს: 
ბრონქ-ფილტვებს, კუჭქვეშა ჯირკვალს, ღვიძლს, სასქესო, სანერწყვე 
ჯირკვლებს, ნაწლავებს, ზოგ შემთხვევაში დაავადება მენტალური 
ჩამორჩენით და წონის დეფიციტით ვლინდება.  დაავადების საფუძველია 
კონკრეტული გენის მუტაცია. მუკოვისციდოზის დროს ორგანიზმში 
მიმდინარე პროცესი არღვევს წყლისა და ქლორის ტრანსპორტს 
უჯრედში. ამ ორგანოთა გამონაყოფი სქელი და წებოვანი ხდება, რაც მის 
გამოდევნას აძნელებს. დამახასიათებელია  წონის დეფიციტი და ზრდაში 
ჩამორჩენა.

ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები
მუკოვისციდოზი  ანუ ცისტური ფიბროზი 
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BL.10.1 

BL.11.2 

პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები 
და ჩარევები 

კოდი

ცისტური ფიბროზი ფილტვისმიერი გამოვლინებით 

ცისტური ფიბროზი ნაწლავური გამოვლინებით 

ცისტური ფიბროზი სხვა გამოვლინებებით 

ცისტური ფიბროზი, დაუზუსტებელი 

მეტაბოლური დარღვევა, დაუზუსტებელი 

მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა 

ბრონქოსკოპია დრეკადი ბრონქოსკოპით 

გულმკერდის ღრუს ორგანოების კტ გამოკვლევა

ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 

ტრანსფერაზების განსაზღვრა სისხლში 

1. კლინიკური მდგომარეობების დასახელება 

2. ჩარევის დასახელება 

3. ლაბორატორიული მომსახურების დასახელება 

E84.0 

E84.1 

E84.8 

E84.9 

E88.9 

ICD 10 

NCSP 

GDDA1E გულმკერდის ღრუს ორგანოების ტრანსლატერალური 
(გვერდითი) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა

JXDE3A 

GCE012 

GDDD1A 

ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება 
ბიოქიმიური ტესტების მიხედვით (ხახის, განავლის 
კულტურა) 

სისხლის საერთო ანალიზი 

განავლის საერთო ანალიზი
BL.6 

FA.4 

MB.2.1.1 
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ასტ 

ალტ

გგტ 

პროტეინ C-ს განსაზღვრა სისხლში 

BL.11.2.1 

BL.11.2.2 

BL.11.2.3 

BL.7.11 

BL.14 

კოაგულოგრამა 

შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში გლუკოზა 

კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 

გლუკოზა 

საერთო ცილა 

ბაქტერიების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები 

მინერალური ცვლის მაჩვენებლების განსაზღვრა სისხლში 

ელექტროლიტური ბალანსის მაჩვენებლების განსაზღვრა 
სისხლში 

მემკვიდრეობითი ნეირომეტაბოლური დაავადება, რომელიც დაკავ-
შირებულია ფერმენტ ფენილალანინ ჰიდროქსილაზის უკმარისობასთან. 
ეს არის ამინომჟავა ფენილალანინის ცვლის მემკვიდრეობითი 
დარღვევა, რომელსაც თან სდევს სხვადასხვა ნევროლოგიური 
სიმპტომი და ინტელექტუალური დარღვევა. საკვებთან ერთად 
მიღებული ფენილალანინი ვერ გარდაიქმნება თიროზინად. ეს იწვევს 
ფენილალანინის დაგროვებას სისხლში და თავ-ზურგ-ტვინის სითხეში. 
ფენილალანინისგან წარმოიქმნება სხვადასხვა მჟავა, რომლებიც 
ტოქსიკურად მოქმედებენ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე.

ის გადაეცემა აუტოსომურ-რეცესიული გზით. დაავადება თანაბარი 

ფენილკეტონურია

CG.7 

BL.9.1 

BL.9.3 

BL.12.1 

BL.7.1 

MB.4 

BL.15 
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სიხშირით გვხვდება გოგონებსა და ბიჭებში - საშუალოდ 10 000 
ახალშობილიდან 1 შემთხვევაში.

კლინიკურად, დაბადებიდან პირველი სამი თვის განმავლობაში, ბავშვს 
არაფერი ეტყობა და მხოლოდ სპეციალური ანალიზითაა შესაძლებელი 
დაავადების დადგენა (ფენილკეტონურიას გამოავლენენ ახალშობილთა 
სკრინინგით). დაავადება ვლინდება 2 – 6 თვის ასაკში. ადრეული 
სიმპტომებია:  

ქცევის დარღვევა; 
ჰიპერაქტიურობა; 
გაღიზიანებადობა;
ობის სუნი, რომელიც მომდინარეობს ბავშვის კანიდან და შარდიდან 
(ე.წ. ,,თაგვის” სუნი);
ზოგჯერ ღებინება;  
დამახასიათებელია კანის, თმის, თვალის ფერადი გარსის 
ჰიპოპიგმენტაცია; 
შემდგომში ნერვული ბოჭკოების მიელინიზაციის დარღვევა იწვევს 
მძიმე გონებრივ ჩამორჩენას;
ეპილეფსიური გულყრები;
ფსიქოტური დარღვევები; 
იმპულსურობა; 
მეტყველების განვითარების ჩამორჩენა; 
მოზრდილებში ხშირია დეპრესია.

დაავადების განკურნება შესაძლებელია. მკურნალობენ დიეტის 
საშუალებით, ცილოვანი საკვების შეზღუდვით. სისხლში ფენილალანინის 
რაოდენობის კონტროლი და დიეტა ნორმალური ფიზიკური და 
ფსიქიკური განვითარების საშუალებას იძლევა. დიეტის დაცვის 
შემთხვევაში ფენილკეტონურიით დაავადებულ ქალს თავისუფლად 
შეუძლია იყოლიოს ჯანმრთელი ბავშვი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
მეუღლე რეცესიული გენის მატარებელი არ არის.

საქართველოში არსებული ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის 
კომპონენტი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილანი-
ნემიასა და მუკოვისციდოზზე მოიცავს:

ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და 
მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა გამოვლენას ქვეყნის მასშტაბით 
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(მათ შორის, მუკოვისციდოზზე ქ. თბილისის მასშტაბით) დაბადებული 
ყველა ახალშობილის სკრინინგის მეშვეობით;

ფენილკეტონურიისა და ჰიპერფენილალანინემიის მქონე ახალშო-
ბილთა მეორად დიაგნოსტიკას, დაავადების დადასტურების მიზნით;

ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ 
18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ყოველთვიურ მონიტორინგსა და 
ამბულატორიულ დახმარებას;

ფენილკეტონურიისა და ჰიპერფენილალანინემიის პათოლოგიური 
გენების მატარებელი ოჯახების კონსულტირება, ამ პათოლოგიათა 
პრევენციის მიზნით;

ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ 
ბავშვთა ოჯახის წევრებთან ტრენინგის ჩატარებას;

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰიპოთირეოზის მეორად დიაგნოსტიკას 
და ამბულატორიულ მონიტორინგს, რაც მოიცავს ენდოკრინოლოგის 
და პედიატრის მომსახურებასა და სისხლის ლაბორატორიულ 
კვლევას ჰორმონებზე.
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კლინიკური პრაქტიკის მქონე პედიატრებისთვის, ბავშვთა ნევროლო-
გებისა და ფსიქიატრებისათვის მნიშვნელოვანია განვითარების დარღვე-
ვების მრავალფეროვანი სპექტრის კლინიკური, ფსიქოლოგიური და 
ნეიროფსიქოლოგიური ნიშნების ცოდნა. ეს მნიშვნელოვანწილად ზრდის 
დიაგნოსტიკის სიზუსტეს.

არსებობს მთელი რიგი ფსიქიკური განვითარების დარღვევის ფორმა. 
იგი აღმოცენდება ადრეულ ასაკში ან შემდგომ პერიოდში, რომელიც 
ადამიანის განვითარებაზე და ჩვევების ჩამოყალიბებაზე ახდენს 
გავლენას.

პრაქტიკოსი ექიმისთვის საჭიროა კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 
რეკომენდაციის (გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობის მართვის 
სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლი) ცოდნა.

ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტივობის სინდრომი (ADHD) წარ-
მოადგენს გავრცელებულ ნეირო ბიოლოგიურ დარღვევას, რომლის 
მართვა სწორი ინტერვენციის შემთხვევაში აბსოლუტურად შესაძ-
ლებელია. ADHD-ს შეუძლია ტვინის იმ გარკვეული უბნების დაზიანება, 
რომლებიც გვაძლევენ პრობლემების გადაწყვეტის, წინასწარი 
დაგეგმვის, სხვათა ქმედების გაგების და ზრახვების კონტროლის 
საშუალებას. სინდრომს უწოდებენ ფრონტალური შუბლის დის-
ფუნქციას, ADHD-ს მქონე ბავშვების ერთ-ერთმა კვლევამ აჩვენა თავის 
ტვინის მოცულობის ზოგადი შემცირება. გამატომოგრაფიული 
სკანირებით ნაჩვენებია ADHD-ს მქონე ადამიანებში სისხლის 
შენელებული მიმოქცევა (რაც მიანიშნებს დაბალ ნერვულ აქტივობაზე), 
დოფამინის კონცენტრაციის მნიშვნელოვანი მომატება სტრიატუმში, 
რომელიც პასუხს აგებს წინასწარ დაგეგმვაზე. განვითარების 
ეს შეფერხება, ძირითადად, ვლინდება 3-დან 5 წლის ასაკში.  

ნეირობიოლოგიური და ფსიქიკური განვითარების 
დარღვევები

ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტივობის სინდრომი 
(ADHD)
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ADHD-ს სამი ქვეტიპი გააჩნია: 

უპირატესად ჰიპერაქტიურ-იმპულსური; 
უპირატესად ყურადღების დეფიციტით მიმდინარე; 
კომბინირებული - ჰიპერაქტიურ-იმპულსური და უყურადღებობა.

 
ADHD-ს გავრცელება იკლებს ასაკთან ერთად. ბავშვობაში ADHD-ის 
დიაგნოზის მქონე ინდივიდების მონაცემების ხანგრძლივმა ბოლო-
დროინდელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 25 წლის ასაკში მხოლოდ 15%-ს 
უნარჩუნდება სრული ADHD დიაგნოზი. 

ADHD-ს დიაგნოზი არ გულისხმობს სამედიცინო ან ნევროლოგიურ მიზეზს. 
თუმცა, არახელსაყრელი ფსიქოსოციალური ფაქტორების არსებობამ ან 
რისკფაქტორებმაც არ უნდა გამორიცხოს ADHD-ს დიაგნოზი. ეტიოლოგია 
მოიცავს მრავალი გენეტიკური და გარემო ფაქტორის ურთიერთქმედებას. 

მკვლევრებს მიაჩნიათ, რომ ADHD-ის შემთხვევათა დიდი უმრავლესობა 
განპირობებულია სხვადასხვა გენის კომბინაციით, რომელთაგანაც 
უმრავლესობას დოფამინი გადააქვს.

დღემდე ჩატარებული ორმაგი კვლევები ასევე გვაჩვენებს, რომ 
ჰიპერაქტიური-იმპულსური-უყურადღებო ქცევის ან ADHD-ს სიმპტომების 
ვარიაციის დაახლოებით 9-დან 20%-მდე შეიძლება მიეწეროს გარემო 
(არაგენეტიკურ) ფაქტორებს. ეს ფაქტორები მოიცავს დედის მიერ 
ორსულობის დროს სიგარეტის მოწევას, ალკოჰოლის მოხმარებას 
და ჰეროინის მოხმარებას, დაბადებისას ნაყოფის ძალიან მცირე 
წონას, ნაყოფის ჰიპოქსიას, თავის ტვინის დაზიანებას, ტოქსინების 
ზემოქმედებას, როგორიცაა ტყვია და ცინკი, ალერგიული დაავადებებს. 
ეჭვობენ, რომ ზოგჯერ დიეტასთან დაკავშირებული ფაქტორები - 
ზოგიერთი ბავშვის შემთხვევაში, თამაშობს როლს ADHD-ს მრავალი 
ქცევითი და შემეცნებითი სიმპტომების განვითარებაში. ყურადღება 
გამახვილებულია საკვებ დანამატებზე, სისხლში შაქრის რეგულირებაზე, 
კვებით ალერგიაზე, საღებავი ნივთიერებები და ,,E” დანამატები, 
ასევე ვიტამინების, მინერალების და ცხიმის მჟავას დეფიციტზე.

კვლევებით მიღებული არ არის დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომ 
მხოლოდ სოციალურმა ფაქტორებმა შეიძლება გამოიწვიონ ADHD-ი. რიგი 
კვლევებით დასტურდება, რომ მზრუნველების ურთიერთობას 
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ბავშვებთან შეუძლია ძლიერი მოქმედება მოახდინოს ყურადღების და 
თვითრეგულირების შესაძლებლობებზე, თუმცა მონაცემები არ არის 
ცალსახა.

კლინიკური სიმპტომატიკა:

თუ ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომთა უმეტესობა (ექვსი ან მეტი) 
ვლინდება კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კრიტერიუმთა ერთობლიობის 
საფუძველზე, ბავშვი მიეკუთვნება ჰიპერაქტიურ-იმპულსური კატეგორიის 
ტიპს: 

ყურადღების ადვილად გადატანა, დეტალების გამოტოვება, საგნების 
დავიწყება, ხშირი გადართვა ერთი აქტივობიდან მეორეზე;

ერთ რამეზე ფოკუსირების (კონცენტრირების) სიძნელეები;

რაიმე ამოცანის გადაწყვეტისას განწყობის სწრაფად ცვლილება 
(მოწყენა), მაშინაც კი, როდესაც აქტივობა საინტერესოა;

სირთულეები რაიმე ამოცანის ორგანიზებასა და დასრულებაზე 
ყურადღების ფოკუსირებისას და რაიმე ახლის სწავლებისას;

პრობლემები საშინაო დავალებების შესრულებისას, იმ ნივთების 
(მაგალითად, ფანქრები, სათამაშოები, დავალებები) ხშირი 
დაკარგვა, რომლებიც საჭიროა ამოცანის ან საქმიანობის 
დასრულებისათვის;

საუბრის დროს მოსმენის დეფიციტი (თითქოს არ უსმენენ მოსაუბრეს);

სირთულეები ინფორმაციის ისე სწრაფად და აკურატულად დამუშა-
ვებისას, როგორც ამას სხვები ახერხებენ;

სირთულეები ინსტრუქციების მიდევნებისას;

მოუსვენრად მოძრაობა და ტრიალი თავის სკამზე;

შეუსვენებლივი საუბარი;

სწრაფი მოძრაობა აქეთ-იქით, მხედველობის არეში ყოფნა, ყველას 
და ყველაფრის შეხება და თამაში; 
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პრობლემები ერთ ადგილზე ჯდომასთან დაკავშირებით სადილის 
დროს, სკოლაში ან მოყოლის დროს;

მუდმივად მოძრაობაში ყოფნა;

მოუთმენლობა;

სირთულეები სასურველი საგნების მოლოდინისას ან თამაშისას 
თავისი რიგის ლოდინისას;

გასათვალისწინებელია, რომ ადამიანთა უმეტესობა ამჟღავნებს ხოლმე 
ზოგიერთ ასეთ ქცევას, მაგრამ არა იმ დონეზე, როდესაც ამგვარი ქცევა 
მნიშვნელოვნად უშლის ხელს საქმიანობას, ურთიერთობას ან სწავლას.

დიაგნოსტირების წინარე კრიტერიუმები:

ბავშვს აღენიშნება უყურადღებობის ან ჰიპერაქტიურობის/იმპულ-
სურობის მინიმუმ 6 სიმპტომი;

სიმპტომები არის აშკარად გამოხატული და იწვევს განვითარების 
შეფერხებას;

გრძელდება მინიმუმ 6 თვე; 

დაწყებულია 7 წლის ასაკამდე; 

ვლინდება, მინიმუმ 2 სხვადასხვა სოციალურ გარემოში (მაგ. 
სკოლასა და სახლში ან  მეგობრებთან  ურთიერთობისას). 

ქვემოთ ჩამოთვლილი ხუთი სფეროს სკრინინგი უზრუნველყოფს 
მონაცემებს ADHD-ს დიფერენციული დიაგნოზისთვის. 

ბიოსამედიცინო პრობლემები სენსორულ სფეროში (სმენა და 
მხედველობა);

ემოციურ/ფსიქიატრიული პრობლემები;

ოჯახური/ფსიქოსოციალური პრობლემები; 

მეტყველების/ენობრივი პრობლემები; 



90 

აკადემიური მოსწრების / სწავლის პრობლემები; 

ADHD-ის მქონე ბავშვთა დიფერენციული დიაგნოზი და კომორბიდული 
დაავადებების შეფასება. 

რეკომენდაცია: 

ექიმმა უნდა დაიწყოს  ADHD-ზე იმ ბავშვების გამოკვლევა, რომელთაც 
აღენიშნებათ ჰიპერაქტიურობა, იმპულსურობა, დაბალი აკადემიური 
მოსწრება ან ქცევითი პრობლემები. 

საწყისი შეფასება უნდა მოიცავდეს შემდეგს: 

სტანდარტული ანამნეზი და ფიზიკური გამოკვლევა, ბავშვის 
განვითარების ისტორიის შეფასება, სმენის, მხედველობის, სწავლის 
პრობლემის, ფსიქიკური დაავადებისა და ADHD-ს ოჯახური ისტორიის 
გამოკვლევა; 

ნევროლოგიური გასინჯვა, დიაგნოსტიკური ტესტები, მაგალითად, 
ტყვიის განსაზღვრა, TSH-ის განსაზღვრა, ელექტროენცეფალოგრამა.

ჰიპერაქტივობისა და ყურადღების დეფიციტის მქონე ბავშვებთან რეკომენ-
დაციების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია შემდეგი მიმართულებით

ჰიპერაქტივობის დიაგნოსტირების შემდეგ, მნიშვნელოვანია ფსიქო-
ლოგის თერაპიული ჩარევა ბავშვთან. ასევე ოჯახური თერაპია, 
მშობლების ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება, თუ როგორ 
აღმოუჩინონ ბავშვს მხარდაჭერა და დაეხმარონ ქცევის მართვაში.

გარემოს ორგანიზება: 

განრიგის შემუშავება – ერთი და იმავე საქმიანობების შესრულება და 
გრაფიკის დაცვა, ეს უნდა მოიცავდეს დროს საშინაო დავალებისთვის, 
სახლის გარეთ თამაშისთვის და სახლის აქტივობებისთვის. ეს განრიგი 
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უნდა იყოს თვალსაჩინო ადგილას, მიკრული მაცივარზე სამზარეულოში 
ან დაფაზე. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია განრიგში 
ცვლილებების შეტანაც. 

ყოველდღიური ნივთების ორგანიზება – ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ ადგილი 
თავიანთი ნივთებისთვის და ყველაფერს ინახავდნენ თავის ადგილას. 
ეს ნივთები შეიძლება იყოს ტანსაცმელი, სათამაშოები, ზურგჩანთები და 
ა.შ. 

საშინაო და საწერი მასალის ორგანიზება – ბავშვებმა ორგანიზებულად 
უნდა გამოიყენონ სასკოლო მასალა და საწერი საშუალებები. მშობლებმა 
უნდა ასწავლონ შვილებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩანიშვნების 
გაკეთება და საჭირო წიგნების სახლში მოტანა.

ადვილად გასაგები და ნათელი წესები – ბავშვებს ADHD–ით სჭირდებათ 
ლოგიკური წესები, რომლებსაც ისინი გაიგებენ და დაიცავენ. 

შექება ან დაჯილდოება,  როდესაც წესები დაცულია – ADHD–ის მქონე 
ბავშვები ხშირად იღებენ და ელიან კიდეც კრიტიკას სხვებისგან. 
შეეცადეთ, დაინახოთ მათი პოზიტიური ქცევა და შეაქოთ ისინი ამისთვის. 

ზოგიერთ ADHD–ის მქონე ბავშვს ეს დარღვევა ზრდასრულ ასაკშიც აქვს. 
თუმცა ბევრი მოზრდილი ვერც კი აცნობიერებს ამას და მათ არ იციან 
ამ დარღვევის არსებობის შესახებ. ისინი შეიძლება გრძნობდნენ, რომ 
შეუძლებელია იყვნენ ორგანიზებულები, კონცენტრირება მოახდინონ 
სამუშაოზე, დაიმახსოვრონ შეხვედრების განრიგი. ADHD–ის მქონე 
მოზრდილებისთვის განსაკუთრებით გამომწვევი და რთული შეიძლება 
იყოს ყოველდღიური დავალებები, როგორიცაა დილით ადრე ადგომა, 
სამსახურში წასვლამდე სახლის მოწესრიგებულად დატოვება, სამსახურში 
დროულად მისვლა და სამუშაოს მაქსიმალურად პროდუქტულად 
შესრულება.

ასეთ მოზარდებს საგანმანათლებლო ისტორიაში შესაძლოა ჰქონდეთ 
გარკვეული სირთულეები სკოლაში, პრობლემები სამსახურში, 
რთული ან წარუმატებელი ურთიერთობები. ასევე, შესაძლოა 
ჰქონდეთ მრავალჯერადი გამოცდილება საგზაო შემთხვევისა. 
მსგავსად თინეიჯერებისა, ADHD–ის მქონე მოზრდილები შეიძლება 
იყვნენ მოუსვენარნი და ცდილობდნენ გააკეთონ რამდენიმე საქმე 
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ერთდროულად, ძირითადად წარუმატებლად. ასევე, მათ ურჩევნიათ 
სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება ნაცვლად იმისა, რომ გაიაზრონ 
ყოველი ნაბიჯი დიდი წარმატების მისაღწევად.

ADHD–ის მქონე ბავშვებისთვის აუცილებელია ფიზიკური გარემოს 
მოწყობა და ქცევის მართვა. 

ფიზიკური გარემოს მოწყობაში იგულისხმება: 

1. სასურველია დახურული ტიპის საკლასო ოთახები, რადგან ღია ტიპის 
საკლასო ოთახებში უამრავი სმენითი და მხედველობითი ხელის 
შემშლელი სტიმულია;

2. უმჯობესია, ბავშვები ისხდნენ პირველ მერხზე, მასწავლებელთან 
ახლოს, კარისა და ფანჯრებისგან მოშორებით;

3. მხედველობითი გამღიზიანებლები და ხმაური გარეთ მინიმუმამდე უნდა 
დავიყვანოთ. ეს განსაკუთებით ახალი მასალის მიწოდებისას არის 
მნიშვნელოვანი.

ქცევის მართვაში იგულისხმება:

1. ბავშვს უნდა შევუქმნათ სტრუქტურირებული გარემო. ბავშვმა უნდა 
იცოდეს, რას ელოდებიან მისგან. წესები უნდა იყოს ცოტა და მარტივი, 
ბავშვებთან წინასწარ შეთანხმებული. ბავშვმა წინასწარ უნდა იცოდეს, 
რა ელის მას წესების დარღვევის ან მათი ზუსტად შესრულების 
შემთხვევაში;

2. ბავშვისთვის საკლასო გარემო და უფროსების ქცევა ლოგიკური და 
მოსალოდნელი უნდა იყოს, უნდა შემუშავდეს საკლასო რუტინა;

3. აუცილებელია მასწავლებელმა წარმართოს ბავშვის ყურადღება სხვა-
დასხვა სიგნალით, როგორიცაა, სიტყვით შეხსენება, შენიშვნა და 
ფიზიკური შეხება. აუცილებელია გამოიყენოს რეაგირების რამდენიმე 
ფორმა;

4. აუცილებელია მასწავლებელს ბავშვთან ჰქონდეს ხშირი, მკაფიო და 
გასაგები უკუკავშირი და მოახდინოს რეაგირება მის ქცევაზე;

5. აუცილებელია ქცევის დაგეგმვა და ბავშვისთვის მითითებების მიცემა. 
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აუტიზმი ტვინის განვითარების ნეირობიოლოგიური დარღვევის 
შედეგია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბავშვის ვერბალური და 
არავერბალური კომუნიკაციის დამყარების, სოციალური ურთიერთობების 
ჩამოყალიბებისა და გონებრივი განვითარების პროცესებზე. ბავშვს 
პრობლემები აქვს სოციალურ განვითარებაში, კომუნიკაციაში, 
მეტყველებაში, ქცევაში, განსაკუთრებით კი წარმოსახვით თამაშში.

დამახასიათებელია:

სოციალური ურთიერთობის დამყარების უუნარობა;
კომუნიკაციის მიზნით მეტყველების გამოყენების შეუძლებლობა;
ცვლილებებისადმი ძლიერი რეზისტენტობა;
საგნებით გატაცება.

ამ მახასიათებლების გამომჟღავნება ძირითადად ხდება 30 თვის 
ასაკამდე.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის ნიშნები

უმეტესწილად ვლინდება ადრეულ ბავშვობაში (შემთხვევათა უმრავ-
ლესობაში 18-დან 36 თვემდე ასაკში). 

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვები შეიძლება:

არ გამოხატავდნენ ინტერესს გარშემო მყოფი საგნებისა და 
ადამიანებისადმი (მაგ., არ აქცევდნენ ყურადღებას მშობლების 
მოსვლა - წასვლას, სათამაშოებს);

არ აქცევდნენ ყურადღებას, როდესაც სხვა ადამიანი ეძახის ან 
რაიმეზე მიანიშნებს (მაგ., სახელის დაძახებაზე არ რეაგირებდნენ, არ 
ასრულებდნენ მარტივ მითითებებს);

უჭირდეთ თანატოლებთან, უფროსებთან ურთიერთობის დამყარება 
(მაგ., იწყებდნენ ტირილს ან თავს არიდებდნენ);

თავს არიდებდნენ მზერით კონტაქტს და მარტო მათ დარჩენას 
ანიჭებდნენ უპირატესობას;

უჭირდეთ სხვა ადამიანების ემოციების გაგება ან საკუთარი ემოციების 
შესახებ ლაპარაკი (მაგ., ვერ ხვდებოდნენ დედის დადებით ან 
უარყოფით ემოციას);

აუტიზმი
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არ აძლევდნენ მშობლებს, სხვებს მოფერების, ჩახუტების საშუალებას 
ან ეხუტებოდნენ მხოლოდ თავისი სურვილით;

არ აქცევდნენ სხვების ლაპარაკს ყურადღებას (თითქოს არ ესმით), 
მაგრამ სხვა ხმებზე რეაგირებდნენ;

უჭირდეთ საკუთარი მოთხოვნილებების გამოხატვა ტიპური სიტყვების 
ან მოძრაობების საშუალებით (არ მიანიშნებდნენ, რომ შიათ, წყურიათ, 
შესცივდათ ან სტკივათ);

საერთოდ არ ლაპარაკობდნენ ან იმეორებდნენ სხვის ფრაზებსა და 
სიტყვებს ექოსავით, შინაარსის გაუთვალისწინებლად;

არ თამაშობდნენ „ვითომ“ თამაშებს (მაგ., ვითომ თოჯინას „აჭმევ“) და 
სათამაშოებით უჩვეულოდ თამაშობდნენ (მაგ., მანქანების მწკრივში 
დაწყობა, ტრიალი);

მუდმივად იმეორებდნენ ერთსა და იმავე ქცევას;

უჭირდეთ ჩვეული განრიგის ცვლილებასთან შეჩვევა (მაგ., ყოველთვის 
ერთი და იგივე გზით ითხოვდნენ სახლში დაბრუნებას);

ჰქონდეთ უჩვეულო რეაქცია გარკვეული სუნების, გემოს, შეხებისა და 
ხმისადმი (მაგ., ჭამდნენ მხოლოდ ერთი სახეობის საკვებს, იცვამდნენ 
მხოლოდ ერთი ფაქტურის ტანსაცმელს და ა.შ.);

დაკარგონ უნარები, რომლებიც უკვე ჰქონდათ (მაგ., შეწყვიტონ იმ 
სიტყვების თქმა, რასაც უკვე იყენებდნენ).

სამედიცინო-ლაბორატორიული მონაცემები - აუტისტური სპექტრის 
აშლილობა ხშირად თან ახლავს (კომორბიდულია) გენეტიკურ და 
ნევროლოგიურ დაავადებებს, მაგალითად, როგორიცაა ტუბეროზული 
სკლეროზი ან მყიფე X ქრომოსომის სინდრომი. აუტიზმის მქონე პირებს 
ხშირად ანომალიური ე.ე.გ-აქტივობა აღენიშნებათ - ეს კლინიკურად 
გულყრებში აუტიზმის მქონე პირთა  5%-ში ვლინდება. აუტისტური 
სპექტრის აშლილობების დროს შესაძლებელია გლუტენის და კაზეინის 
ცვლის დარღვევები, რაც იწვევს რძისა და ხორბლის პროდუქტების 
მონელების პრობლემებს  და ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების 
დეფიციტს.
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აუტიზმის მქონე ადამიანების კვლევების საფუძველზე ანომალიები 
და მეტაბოლური დარღვევები გამოვლენილია თავის ტვინის შემდეგ 
სტრუქტურებში: ნათხემში, ნუშისებრ ბირთვში, ჰიპოკამპში, გამჭვირვალე 
ძგიდეში, დვრილისებრ სხეულებში, ჰიპოთალამუსში, სარტყლის ხვეულში, 
თავის ტვინის ფრონტოორბიტალურ და თხემის წილის ქერქში აუტიზმის 
დროს თავის ტვინში აღმოჩენილია სეროტონინის ცვლის დარღვევა.

პედიატრის როლი:

პედიატრისა და ბავშვთა ნევროლოგის მიერ ბავშვის განვითარების 
შეფასებისას აუცილებელია პერვაზიული აშლილობის სადიაგნოსტიკო 
სკრინინგი. ბავშვის ხელმეორე შეფასება უნდა მოხდეს 3 თვის 
შემდეგ. ეჭვის დადასტურების შემთხვევაში, ასევე, აუცილებელია, 
ბავშვის სპეციალიზებული გამოკვლევადა სხვა სპეციალისტების 
ჩართვა. იდეალურ შემთხვევაში, ბავშვის შეფასება უნდა მოხდეს 
მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ.

მნიშვნელოვანია გაკეთდეს დიფერენციალური დიაგნოზი სხვა მდგომა-
რეობების გამოსარიცხად, როგორიცაა:

სმენის გამოხატული დაქვეითება;
გონებრივი განვითარების შეფერხება;
რეცეპტული მეტყველების განვითარების სპეციფიკური დარღვევა;
ლანდაუ-კლეფნერის სინდრომი;
სელექციური მუტიზმი;
მიჯაჭვულობის რეაქტიული დარღვევა;
ბავშვთა შიზოფრენია; 
დეპრივაცია;
სენსორული ინტეგრაციის დარღვევა.

აუტიზმის მქონე ბავშვის დახმარება და მისი სიმპტომების 
მნიშვნელოვანი შემსუბუქება შესაძლებელია სწორი მიდგომისა და 
მკურნალობის შემთხვევაში. ეს ქრონიკული მდგომარეობაა და მისი 
განკურნების სამედიცინო საშუალება არ არსებობს. ამავე დროს, 
მრავალ ქვეყანაში ჩატარებული კვლევების მიხედვით აუტიზმის 
მქონე ბავშვის მდგომარეობის შემსუბუქება და მნიშნველოვნად 
გაუმჯობესება შესაძლებელია ადრეული ინტერვენციის პროგრამების 
გამოყენების შემთხვევაში. მსოფლიოში არსებობს რამდენიმე თერაპია, 
საქართველოში აპრობირებულია - ABA  და FLOORTIME თერაპია.
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განვითარების შეფერხების შესაძლო პრევენციისა და სწორი 
ინტერვენციის საყურადღებო ასპექტები

განვითარების შეფერხება შეიძლება განპირობებული იყოს 
ბევრი სხვადასხვა მიზეზით, ამიტომ მისი პრევენციის ერთი, 
სწორი მეთოდი არ არსებობს. მნიშვნელოვანია, პედიატრის 
მიერ ბავშვის განვითარების მონიტორინგი და მშობლების 
ინფორმირება.  ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული 
ინტერვენცია, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვს განვითარების 
ნებისმიერი შეფერხების დაძლევაში, ასევე მნიშვნელოვანია 
ბავშვისთვის აუცილებელი თერაპიების უზრუნველყოფა.  

მოზრდილებისაგან განსხვავებით, ბავშვის შემეცნებითი და 
ემოციური სფერო მუდმივი ცვლილებებისა და ჩამოყალიბების 
პროცესშია, ეს პროცესი ასაკობრივი თავისებურებებით 
ხასიათდება, ამიტომ დარღვევების ამოცნობა, მრავალ-
ფეროვანი სპექტრის კლინიკური, ფსიქოლოგიური და 
ნეიროფსიქოლოგიური ნიშნების ცოდნა და ბავშვის 
მომავალი, ჯანსაღი განვითარებისთვის სწორი მიმართულების 
მიცემა ერთიანად მნიშვნელოვანია კლინიკური პრაქტიკის 
მქონე პედიატრებისთვის, ფსიქოლოგებისთვის, ბავშვთა 
ნევროლოგებისა და ფსიქიატრებისთვის.
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საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 
ყოველწლირად ფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები (კომპონენტები)

ა) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების 
ქვეპროგრამა; 
ბ) ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა; 
გ) ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა; 
ე) დღის ცენტრების ქვეპროგრამა; 
ვ) დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა:
ვ.ა) სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების 
ხელშეწყობის კომპონენტი; 
ვ.ბ) საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის 
კომპონენტი; 
ვ.გ) სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი; 
ვ.დ) კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტი; 
ვ.ე) ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებითა და 
გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტი. 
ზ) ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა; 
თ) დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა; 
ი) მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამა; 
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კ) მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამა; 
ლ) მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა; 
მ) სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამა; 
ნ) მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა 
ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა; 
ო) მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის 
პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის 
მომსახურების ქვეპროგრამა.
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SezRuduli SesaZleblobebi 

 

ZiriTadi sakiTxebi 

 
 

Sesavali 

 
yvela adamians SezRuduli SesaZleblobebis mimarT sakuTari 

damokidebuleba da Taviseburi aRqma gaaCnia, rasac am sakiTxis Sesaxeb 
informirebuloba da piradi gamocdileba ganapirobebs. SesaZloa, Tqven 
icnobT SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvs an zrdasrul adamians da 
garkveul wilad gesmiT misi saWiroebebis. SesaZloa, Tqven iciT SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone pirTa mimarT sazogadoebaSi arsebuli 
damokidebulebisa da im barierebis Sesaxeb, romlebsac isini awydebian 
yoveldRiur cxovrebaSi: diskriminacia - socialuri barierebi (gansxvavebuli 
da araTanaswori mopyroba), cru, stereotipuli Sexeduleba da izolacia, 
aseve xelmisawvdomobis fizikuri barierebi.  

SesaZloa, TqvenTvis am sakiTxis Sesaxeb warmodgena Semoifargleba mxolod 
quCaSi an gadacemaSi SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebTa xilviT, 
an am sakiTxis Sesaxeb wignebsa Tu statiebSi SemTxveviT raimes amokiTxviT.  

 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bevri adamiani “uxilavia”, vinaidan maT 

advilad ar miuwvdebaT xeli SezRudulobis armqone adamianTa mier 
“dagegmil” da “aSenebul” garemoze.  
 
mniSvnelovania gvaxovdes 
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• SezRuduli SesaZleblobebi invalidis savarZlis momxareblobas 

scildeba, mis ukan pirovneba dgas, Tavisi individualuri xasiaTiTa da 

SesaZleblobebiT 

• SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebsa da ufrosebs iseTive 

uflebebi aqvT da SesaZleblobebis gamovnelis saSualeba unda hqondeT, 

rogorc sazogadoebis sxva wevrebs.  

integracia 
 

kacobriobis ganviTarebis adreul etapze, SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone adamianebis  mimarT upativcemulo da sastiki damokidebuleba iyo.  

 
me-20 saukunis Sua periodidan, SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

adamianebis mimarT damokidebuleba Seicvala. mSoblebi, mecnierebi, 
politikosebi da mTlianad sazogadoeba eZebda am movlenis axsnasa da 
gamklavebis gzebs. 

 
mTel msoflioSi Seqmnilia uamravi organizacia, romlebic muSaoben 

SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis momsaxurebis gaumjobesebaze, 
maTi uflebebis dacvasa da sazogadoebriv cxovrebaSi CarTulobis gazrdaze.  

 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis mimarT sazogadoebasa da 

sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferoSi axla meti daintereseba arsebobs. 
inkluziuri saganmanaTleblo dawesebulebebi (sabavSvo baRi, skola, dRis 
centri) SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebs aZlevs TanatolebTan 
erTad TamaSisa da swavlis saSualebas; metad xelmisawvdomi gaxda 
sazogadoebrivi transporti, biblioTekebi, dasasvenebeli da gasarTobi 
centrebi. (ganviTarebul qveynebSi msgavsi adgilebi srulad morgebulia 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebisTvis, xolo Cven qveyanaSi aris 
calkeuli iniciativebi da mcdelobebi) 

yvela am cvlilebam gamoiwvia sazogadoebis meti informirebuloba da 
daexmara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebsa da ufrosebs SeeZinaT 
meti Tavdajerebuloba da gaTavisuflebuliyvnen socialuri izolaciisgan.  

 
dRes-dReobiT SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebi iReben 

ganaTlebas, muSaoben, qmnian ojaxebs da srulfasovani cxovrebiT cxovroben. 
 
SezRudulobasTan dakavSirebuli kanonmdeblobisa da sazogadoebis 

ganaTlebis mzardi mcdelobis miuxedavad, jer kidev bevria gasakeTebeli 
inkluziuri sazogadoebis misaRebad.   
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SezRudulobisa da qmedobaunarianobis SezRudvis 

gansazRvreba 

 

1995 wlis qmedobaunarianobis SezRudvis diskriminaciis aqti aRwers 
qmedunarianobis Sezdudvas rogorc “fizikur an gonebriv CamorCenas, 
romelsac mniSvnelovani da grZelvadiani uaryofiTi gavlena aqvs adamianis 
SesaZleblobaze awarmoos normaluri yoveldRiuri saqmianobebi”.  

 
1989 wlis aqti bavSvTa Sesaxeb ambobs, rom “bavSvi aris SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone Tu is aris brma, yru an munji an daavadebulia 
nebismieri saxis fsiqikuri aSlilobiT an aris arsebiTad da mudmivad 
SezRuduli avadmyofobis, travmis an Tandayolili defeqtis an sxva msgavsi 
defeqtis gamo.  
 
msoflio jandacvis organizaciis (WHO) gansazRvrebebidan gamomdinare:  
 

• SezRuduloba: fsiqologiuri, fiziologiuri an anatomiuri struqturis 

an funqciis nebismieri dazianeba an anomalia – sxeulis nawilis an nawilebis 

funqciis SezRudva an dakargva. 

• qmedobaunarianobis SezRudva: adamianisTvis normalurad miCneuli gziT 

an mis farglebSi saqmianobis ganxorcielebis SesaZleblobis SezRudva an 

arqona.    

SezRudulobiT gamowveuli sirTuleebi an SeuZlebloba moicavs: moZraobis 
sirTuleebs, daqveiTebul mxedvelobasa da smenas, sibrmavesa da siyrues; 
fsiqikur avadmoyofobas; efeqturi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebis 
an qcevis normebis dacvis unaris arqonas.  
 

1981 wels “Disabled Peoples International”-is mier miRebuli gansazRvrebis 
mixedviT: “qmedobaunarianobis SezRudva niSnavs fizikuri da socialuri 
barierebis gamo sazogadoebriv cxovrebaSi Tanabar doneze monawileobis 
SesaZleblobis dakargvas an SezRudvas.” 

 
qmedobaunarianobis SezRudvis socialuri modelze dayrdnobiT: 
 

SezRuduloba - sxeulis funqciis SezRudva.  avadmyofobis, travmis an sxva 
Tandayolili mdgomareobis gamo, sxeulis garkveuli nawilis funqciis 
daqveiTeba. magaliTad: mTliani kiduris an misi nawilis dakargva; mxedvelobis 
an smenis dakargva; swavlasTan dakavSirebuli sirTuleebi.  

 
qmedobaunarianobis SezRudva: SezRudulobis mqone adamianebis gariyva 

sazogadoebrivi cxovrebidan da socialuri saqmianobidan, sazogadoebaSi 
arsebuli damokidebulebisa da barierebis gamo (pirovnuli da socialuri 
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wainaaRmdegoba). magaliTad, (a) invalidis etliT mosargeble bavSvi ver adis 
Senobis kibeebze – sazogadoeba bavSvs uunarod aqcevs  im SemTxvevaSi, Tu ar 
iqneba uzrunvelyofili pandusi; (b) mxedvelobis defeqtis mqone adamiani 
araxesalyrel mdgomareobaSia Tu mas ar miewoda gamzadebuli informacia 
msxvil an brailis SriftSi. 

 
saqarTvelos kanonmdeblobiT SezRuduli SesaZlebloba ganisazRvreba, 

rogorc dazianeba, romelic mniSvnelovnad zRudavs erT an met sacicocxlo 
funqcias. 

 
socialur muSakTa asociaciis gansazRvrebiT, SezRuduli SesaZleblobebi 

aris pirobebi da daavadebebi, romlebic gavlenas axdenen gonebriv, fizikur, 
komunikaciur, socialur da emociur ganviTarebaze. 

 
gaeros 1993 wlis ganmartebiT, sakmao raodenobis funqciuri SezRudvebi, 

romlebic warmoiqmneba msoflios nebismieri qveynis nebismier mosaxleobaSi. 
adamianebi SeiZleba SezRuduli SesaZleblobebis gaxdnen fizikuri, 
inteleqtualuri an grZnobis organoebis dazianebis, samedicino mdgomareobis 
an gonebrivi avadmyofobis Sedegad. 

 
samedicino da socialuri modeli 

 

samedicino da socialuri modelebi uzrunvelyofs stuqturas, romelic 
martivi terminebiT ganmartavs SezRudulobis or gansxvavebul aRqmas.  

samedicino modeli ganixilavs SezRudul SesaZleblobebs rogorc 
daavadebas, rodesac es adamianebi iTvlebian pacientebad da maT esaWiroebaT 
mkurnaloba anu es aris maTi mTavari saWiroeba. adamiani ganixileba rogorc 
piri romelic saWiroebs Seswavlas, diagnozis dadgenas da mkurnalobas. 

socialuri modeli aRiarebs SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs 
rogorc sazogadoebis wevrebs, magram araTanasworobis elementebiT, rac 
gamowveulia sazogadoebis mxridan maT mimarT arsebuli damokidebulebiT da 
RirebulebebiT. am modelis mixedviT sazogadoebas gaaCnia pasuxismgebloba 
xeli Seuwyos am adamianebis sruluflebian wevrobas. 
 
 

samedicino modeli  

 

samedicino modeli, ganixilavs bavSvs an ufross rogorc problemas, maTi 
SezRudulobis an specialuri saWiroebis gamo. is aqcents imaze amaxvilebs, 
Tu risi gakeTeba ar SeuZlia SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamians. igi 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamians “avadmyofis” an mkurnalobis 
saWiroebis mqone kategorias miakuTvnebs, da SesaZloa ar gaiTvaliswinos 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianTa Sexedulebebi da grZnobebi, ris 
Sedegadac isini xdebian ususurni, arCevanis uflebis gareSe, sxvebze 
damokidebulni.  
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samedicino modelis mixedviT, SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
adamianebs miiCneven pacientebad, romlebsac miniWebuli aqvT “avadmyofis 
roli”. xSirad gvesmis iseTi frazebi, rogoric aris daunis sindromiT an 
autizmiT “daavadebuli”, rac gavlenas axdens specialistebis, ojaxis 
wevrebisa da megobrebis damokidebulebaze, maT am adamianis mimarT uCndebaT 
gadaWarbebuli mzrunvelobis gamovlenisa da dacvis survili, zog SemTxvevaSi 
aseT gadaWrbebulad dacul garemos is socialur izolaciamdec ki mihyavs. 
Sedegad viRebT iseT adamians, romelsac protestic ki ar uCndeba amgvar 
yofaze, sadac yvela mis nacvlad iRebs gadawyvetilebas.  

zogierT mSoblebs danaSaulis gancda aqvT TavianTi Svilis mdgomareobis 
gamo, da cdiloben amis kompensirebas sxvadasxva samedicino manipulaciebis, 
tradiciuli mkurnalobisa da aratradiciuli mkurnalobis meTodebis 
daJinebuli gamoyenebiT. amasTanave mTeli cxovrebis ganmavlobaSi TavianTi 
SvilebisTvis “ZiZis” rols asruleben.  

samedicino modelis farglebSi SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis 
garemo iRebs srul pasuxismgeblobas gadawyvetilebebis miRebaze da 
gansazRvravs Tu sad unda bavSvma, sad izruneben masze ukeT, skolis 
damTavrebis Semdeg sad unda icxovros da ra saxis samuSao iqneboda misTvis 
Sesaferisi. amgvari midgoma amyarebs sxvebze damokidebulebas da ar aZlevs 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebs akontrolon TavianTi cxovreba 
da gaakeTon arCevani.  

samedicino modeli Tavisi zemzrunveli da aqedan gamomdinare 
diskriminaciuli  damokidebulebiT, zRudavs garemos xelmisawvdomobas 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebisTvis da ar aZlevs saSualebas 
isargeblon igive SesaZleblobebiTa da uflebebiT, riTic sargebloben sxvebi. 
swored amitom, SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis nawili, maTi 
mxardamWeri sazogadoeba, Tu organizaciebi uaryofiTad afaseben samedicino 
models.  

yovelive zemoT Tqmuli, ar amcirebs samedicino momsaxurebis mniSvnelobas, 
mkuranlobisa da Semdgomi zedamxedvelobis saWiroebas. magaliTad, xSir 
SemTxvevaSi aucilebelia sistematiuri fizioTerapia, medikamentozuri 
mkurnaloba da dieta. xerxemlis TiaqariT dabadebuli bavSvebisTvis 
qirurgiuli Careva SesaZloa sacicocxlo mniSvnelobis iyos.   

 
 
socialuri modeli  

 
socialuri modeli Seiqmna SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis 

mxardamWeri moZraobisa da sxvadasxva organizaciebis iniciativiT. aRniSnuli 
moZraoba miznad isaxavda SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis 
Tanabari uflebebis, SesaZleblobebisa da arCevanisTvis brZolas. aRniSul 
modelSi ar aris aRiarebuli samedicino modeli, magram aRiarebulia 
samedicino mkurnalobis saWiroeba. socialuri modelis farglebSi problemas 
sazogadoeba warmoadgens da ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi an 
ufrosi. swored sazogadoeba arTmevs da riyavs SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvebsa da ufrosebs sazogadoebrivi cxovrebisgan, uaryofis, 
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diskriminaciis, negatiuri damokidebulebis, sxvadasxva barierebis SeqmniTa da 
cudi socialuri organizebiT.  

socialur modelSi upirvelesad ganxilulia SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone adamianebi da maTi uflebebi. masSi xazgasmulia struqturuli da 
socialuri cvlilebis aucilebloba, raTa SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
adamianebs hqondeT SesaZlebloba Tavad ganagon TavianTi cxovreba da 
TavianTi adgili sazogadoebaSi. sazogadoebaSi, romelic aris inkluziuri da 
xelmisawvdomi, individualuri uflebebis, arCevanisa da Tavisuflebis 
mxardamWeri.  

cvlilebebis aucleblobaSi igulisxmeba Tanabari SesaZleblobebis Seqmna 
yvela sferoSi: Senobebis, transportisa da saxlebis fizikur 
xelmisawvdomobas; informaciis xelmisawvdomoba (msxvili SriftiT, brailis 
SriftiT, warwerebiT, sxvadasxva enaze...); ganaTlebis, dasaqmebis, TamaSisa da 
dasvenebis xelmisawvdomoba. diskriminaciis da stereotipebis winaaRmdeg 
galaSqrebas, Sesabamisi terminologiis damkvidrebas.  

 
Cven (SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebi) vuaryofT “samedicino modelis” 

azrovnebis arahumanurobas, romelic gulisxmobs adamianebis kategoriebad dayofas da maTi 
SezRuduli unarebis mixedviT gansazRvras. rodesac bavSvs vuwodebT “dauni bavSvi” an 
“xerxemlis Tiaqariani”, amas bavSvi Tavis mdgomareobad aRiqvams... socialuri modeli xels 
uwyobs stigmisa da diskriminaciuli damokidebulebis gavrcelebas, politikaSi, sxvadasxva 
struqturasa da sazogadoebaSi, rogorc Cveni gariyvis princips... Cven unda vuaryoT warsulis 
naSTi, romelmac Cven gagvriya da davinaxoT bavSvebi iseTebad, rogorebic arian – ara 
“kategoriebad”, aramed moqalaqeebad, romlebsac SeuZliaT TavianTi sityvis Tqma, Tu amis 
uflebasa da saSualebas mivcemT (miSelin meisoni, 1994). 

 
 

diskriminacia da stereotipebis formireba 

 

diskriminacia 
 

SezRuduli SesaZleblobebis an specialuri saWiroebebis mimarT 
diskriminaciuli an winaswar Seqmnili stereotipuli damokidebuleba iseve 
unda iqnas ganxiluli rogorc rasobrivi, religiuri an genderuli 
diskriminacia. bavSvebi SeiZleba aReldnen an SeSindnen SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvis danaxviT da uaryon is. mieciT maT 
SesaZlebloba isaubron TavianTi grZnobebis SesaReb Riad da gulwrfelad. 
bavSvi, romelic diskriminaciis obieqti gaxda, SesaZloa gajavrebis an 
daSinebis gamo, an imitom, rom gariyuli iyo aqtivobidan an TamaSidan, 
saWiroebs nugeSs, mxardaWerasa da daxmarebas raTa isaubros imaze Tu ras 
grZnobs is. sxva bavSvebisTvis, SesaZloa saWiro gaxdes amasTan dakavSirebuli 
wesebis Sexseneba, da moTxrobebis, roluri TamaSebisa da mcire jgufSi 
samuSaos meSveobiT Tqven SegiZliaT aRniSnoT da xazi gausxvaT Tu ra aris 
mtkivneuli da ra misaRebi saqcieli.  

 
stereotipis formireba  
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stereotipis formireba, niSnavs varauds, kategoriebad dayofas an winaswar 
warmodgenili myari mosazrebebis an warmodgenis qonas SezRuduli 
SesaZleblobebis da specialuri saWiroebebis mqone bavSvebze/adamianebze. is 
rac xazs usvams gansxvavebas “maT” da “Cven” Soris Cveulebrivi gvxdeba 
SezRudulobisa da SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebTan mimarTebaSi 
ucodinrobis gamo. SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi SeiZleba aRqmul 
iqnan rogorc: 
 

• traRikuli msxverplni, romlebic sibraluls imsaxureben 

• susti, zedmetad mgrZnobiare da tvirTi 

• umweoni, romelTac ar SeuZliaT gadawyvetilebis miReba da TavianT 

• Tavze pasuxismgeblobis aReba  

• “normaluri” adamianebis mier movlis saWiroebis mqone 

• naklebad Wkviani vidre maTi SezRudulobis ar mqone Tanatolebi 

• smenadaqveiTebulebi 

• gadamdebebi. 
 

fizikuri garegnoba mniSvnelovania Cvens sazogadoebaSi. wignebi, 
Teatraluri warmodgenebi da filmebi xSirad warmoaCenen TavianT personaJebs 
rogorc SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs, viTarebis 
dasamZimeblad an dramatuli elferis miniWebis an sisustis xazgasmis mizniT 
(maRali jon silveri ganZTa kunZulSi – calTvala da xis fexiT; da kapitani 
kauWi piter penSi - calxela).  

 
zogierT qveyanaSi bavSvebs ganzrax asaxiCreben da amaxinjeben sanam 

samaTxovrod gauSveben, imis imediT, rom es met Secodebisa da danaSaulis 
SegrZnebas gamoiwvevs gamvlelebSi, da Sesabamisad, met fulad Sesawirsac.  

 
Tqveni roli 
 

mxardaWera aRmouCineT da izruneT yvela bavSvis saWiroebebze 
tendenciurobisa da diskriminaciis gareSe, da dagmeT nebismieri 
damokidebuleba an qceva, saidanac ar unda modiodes igi, romelic xels 
uwyobs SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebTan mimarTebaSi stereotipis 
formirebas, tkivils ayenebs an usamarTlod epyroba maT. 
 
 

gamoyenebuli ena, damokidebuleba da qceva 

 

ena bevri da Zlieri Setyobinebis matarebelia. is asaxavs da formas aZlevs 
damokidebulebas. SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis Sesaxeb 
saubrisas arasaTanado sityvebisa da terminebis gamoyeneba SezRudulis 
SesaZleblobebis mqone bavSvebis diskriminacias axdens, garkveul 
kategoriebad yofs maT, riTac negatiurad moqmedebs sazogadoebis aRqmasa da 
damokidebulebis Camoyalibebaze.  
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araswori da Seusabamo terminologia Trgunavs da zog SemTxvevaSi 
Seuracxyofs ara mxolod SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvs, aramed mis 
garemos, nebismier msmenels, xels uwyobs SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvebis dabali TviT-Sefasebis Camoyalibebas.  

sruliad bunebrivia, nebismierma adamianma gauazreblad gamoiyenos 
negatiuri mniSvnelobis sityvebi, an sityvebi, romelic guls atkens bavSvs da 
mis garemos, amitom mniSvnelovania yuradReba mieqces saubrisas sityvebisa da 
terminebis gamoyenebas, isini sifrTxiliT unda iyos SerCeuli. gansakuTarebiT 
sayuradReboa bavSvebTan an bavSvebis TandaswrebiT saubari, radgan  bavSvebi 
avtomaturad igeben, imaxsovreben da imeoreben imas, rasac ismenen.  

SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebTan momuSave specialistebi, 
saWiroa akvirdebodnen TavianT leqsikons, xSirad gadaxedon Tu rogor 
saubroben, ra terminebs iyeneben, raTa maTi sazogadoeba yovelTvis sasurveli 
iyos bavSvebisTvis. saubris centrSi yovelTvis unda iyos bavSvi da misi 
pirovneba, da ara misi diagnozi an specialuri saWiroebabi. nebismieri saxis 
informaciis gacvla an miwodebaa SesaZlebeli pozitiuri formiT.  

 
damokidebuleba da qceva  
 
Semdegma miuRebelma da Seuracxmyofelma damokidebulebam SeiZleba 
uaryofiTi zegavlena da saziano Sedegi iqonios imaze Tu rogor reagireben 
da umklavdebian bavSvebi da maTi ojaxebi: 

 

• saubris an Sefasebis dros specialistebis uxeSi da utaqto 
gamonaTqvamebi 

• bavSvis nacvlad momvlelTan saubari 

• imis varaudi, rom bavSvi smenadaqveiTebulia da ar SeuZlia gageba da 
komunikacia 

• bavSvis SezRudulobaze da ara mis SesaZleblobebze koncentrireba 

• bavSvze miStereba 

• bavSvis mimarT qedmaRluri qceva  

• SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis aRqma da maTze saubari 
rogorc cnobismoyvareobisa da sibralulis obieqtze, romelic 
Secodebas imsaxurebs. magaliTad “sawyali patara”, “ra sacodaobaa, rom 
mas TavisiT siaruli ar SeuZlia” 

• bavSvze zewola, misi gajavreba, Seuracxyofa da daSineba/Zaladoba.  
 
bavSvebis mier SezRuduli SesaZleblobebis aRqmaze did gavlenas axdens am 
sakiTxis mimarT zrdasrulebis damokidebuleba.   
 
arasaTanado terminologia 
 
arasaTanado terminologiis magaliTebi: 
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• anomaluri, yru-munji, debili 

• giJi, SeSlili, “monRoloidi” 

• Clungi, invalidi,  

• unarSezRuduli, defeqtiani 

• dauni biWi dawyebiT klasSi, yru bavSvi bagaSi, cerebralur dambliani 
bavSvi. 

 
aseTi ena zians ayenebs bavSvis da nebismieri adamianis Rirsebisas.  
 

sxvadasxva dainteresebuli organizaciebis mier saganmanaTleblo 
samuSaobis Sedegad sazogadoeba  metad informirebuli da 
gaTviTcnobierebulia misaReb enasa da terminologiasTan dakavSirebiT. 
SezRudulobis armqone adamianebi yovelTvis unda xelmZRvanelobdnen 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adaminianebisTvis misaRebi  da maT mier 
gamoyenebuli terminologiis mixedviT.  

 
 
misaRebi terminologia 
 

iseTi “iarliyebi” rogoricaa “invalidi” da “gonebrivad CamorCenili” aRar 
gamoiyeneba; isini aqcents konkretul SezRudulobaze akeTeben da faraven 
bavSvis unikalur xasiaTs, pirovnulobasa da SesaZleblobebs. “bavSvi SeiZleba 
ver dadiodes, magram miuxedavad amisa, iyos Tavdajerebuli da mizandasaxuli. 
am bavSvis “fizikuri defeqtis mqone” kategoriaSi moqceviT aqcenti mxolod 
mis SezRudulobaze keTdeba, da ar iZleva informacias imis Sesaxeb Tu rogor 
umklavdeba igi am sirTules” (specialuri saWiroebebis mqone bavSvebi, 
vulfsoni, 1991).   

ar arsebobs bavSvTa jgufi, romelsac qvia “unarSezRuduli” an “invalidi”, 
aramed arseboben bavSvebi, romlebic gansxvavebul mdgomareobaSi imyofebian. 
amJamad gamoyenebuli terminebia “swavlis sirTuleebis mqone”, “SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone” da “specialuri saWiroebebis mqone bavSvi”.  

termini “specialuri saWiroebebis” gamoyeneba cnobs TiToeuli bavSvis 
gansakuTrebulobas da afasebs TiToeuli bavSvis konkretul siZlieres, 
SesaZleblobebsa da ganviTarebis dones.  aqcents akeTebs “saWiroebaze” vidre 
SezRudulobaze, rac SesaZleblobas iZleva uzrunvelyofil iqnas zrunvisa 
da resursebis saTanado done bavSvis yoveldRiur cxovrebaSi mxardasaWerad. 
Tumca, arsebobs mosazreba, rom nebismieri termini aris kidev erTi “iarliyi”, 
romelic gulisxmobs gancalkevebasa da segregacias.  

miuxedavad imisa, rom gansazRvrebebi SesaZloa dagvexmaros saWiroebis 
xarisxis ufro swraf gamovlenasa da ganmartebaSi, aseve samomavlo 
momsaxurebis dagegmvaSi, ar arsebobs universaluri, zusti gansazRvrebebi. 
nebismieri gansazRvreba asaxavs maT mosazrebasa da damokidebulebas, vinc mis 
formulirebas axdens. misaReb gansazRvrebebsa da terminologiasTan 
dakavSirebuli debatebi dRemde grZeldeba da SesaZloa momavalSic 
gagrZeldes. Sesabamisi gansazRvrebebis ZiebaSi, ar unda dagvaviwydes, rom 
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yvelaze mniSvnelovani Tavad bavSvia da is Tu rogor aris dakmayofilebuli 
bavSvis saWiroebebi, rogoria sazogadoebis damokidebuleba bavSvis mimarT.  
 
xelmisawvdomoba da inkluzia 
 

xelmisawvdomoba da inkluzia SezRudulobasTan mimarTebaSi xSirad 
gamoyenebadi sityvebia. xelmisawvdomoba niSnavs raimes mopovebis an 
gamoyenebisken mimaval gzas/saSualebas an Tavisuflebas. arqiteqtorebs, 
mSeneblebsa da politikosebs akisriaT valdebuleba aagon iseTi garemo da 
Seqmnan iseTi SesaZleblobebi, romlebic Ria da xelmisawvdomia yvelasTvis. 

inkluzia niSnavs rodesac Tanabrad aris ganawilebuli da gaziarebuli 
sazogadoebaSi arsebuli, mocilebulia sazogadoebriv cxovrebaSi 
monawileobis xelSemSleli yovelgvari barierebi; rodesac yvelas aqvs  
erTnairi Sansi gaxdes sazogadoebis nawili da SesaZleblobebis Sesabamisad 
wvlili Seitanos masSi.  

 
inkluziur sazogadoebaSi, specialuri saWiroebebis mqone bavSvebs 

Tanabrad unda miuwvdebodeT xeli: 
 

• fizikur garemoze – rogorc Senobis SigniT, aseve gareT 

• saswavlo garemoze – ganaTlebisa da saqmianobis yvela done, maTi 
saWiroebebisa da SesaZleblobebis mixedviT  

• Sesabamis jandacvisa da socialuri zrunvis pirobebze 

• ufros asakSi profesiuli swavlebisa da dasaqmebis SesaZleblobebze 

• maTTvis xelmisawvdomi momsaxurebis Sesaxeb informaciaze, finansuri 
daxmarebis CaTvliT 

• sportis, dasvenebisa da gasarTob saSualebebbze     
 
 

SezRuduli SesaZleblobebis Sesaxeb cnobierebis amaRleba 
 

SezRuduli SesaZleblobebis Sesaxeb cnobierebis amaRleba gulisxmobs 
gansxvavebebisa da mravalferovnebis gagebas da dafasebas. SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone adamianebis piradi da samoqalaqo uflebebis 
pativiscemas, swor reagirebas maTi darRvevis dros: 
 

• SezRuduli SesaZleblobebis socialuri modelis gageba  

• specialistebis, mSoblebis, momvlelebisa da sazogadoebis yvela wevris 
mier SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebisa da ufrosebis mosmena 
da maTTan saubari, da amgvarad maTgan swavla 

• im winaaRmdegobebis moSla, romlebsac awydebian SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone pirebi; diskriminaciis, mikerZoebis, 
stereotipebis, arasaTanado terminebisa da qcevis aRiareba, swori 
reagireba 
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• socialuri cvlilebisa da xelmisawvdomi, inkluziuri garemos 
saWiroebis gageba da aseTi garemos CamoyalibebaSi wvlilis Setana.   
 
 
 
 
 
specialuri saWiroebebis mqone bavSvebTan muSaobis unar-Cvevebis 

ganviTareba 

 
SiSi da dabneuloba  
 

bevr adamians aqvs SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebis mimarT 
faruli SiSi, ibnevian rodesac xedaven aseT adamians, da ar ician rogor 
moiqcnen. isini SesaZloa ar iyvnen darwunebulni rogor unda moepyron an 
esaubron SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamians. isini SeiZleba 
aRelvdnen zogierTi SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis fizikuri 
garegnobiT da SeSinden fsiqikuri SezRudulobis mqone adamianebis danaxviT. 
SiSisa da dabneulobis dros, SesaZloa miaSterdnen an piriqiT ignorireba 
gukeTon, gamoxaton agresia an agdebuli damokidebuleba. bolomde verc ki 
gaacnobieron ramdenad Seuracxmyofeli da mtkivneuli aris maTi saqcieli da 
replikebi.  

msgavsi problemebi da wuxilebi SeiZleba damwyeb TanamSromlebsac 
hqondeT. aseT SemTxvevaSi, SeecadeT gaamxnevoT es adamianebi, gamoiwvieT 
saubarze, ganixileT misi mRelvarebis mizezi, mSvidad auxseniT  realuri 
mdgomareoba da miawodeT informacia Tu rogor unda moiqcnen, rodesac 
uxerxulad igrZnoben Tavs. SesaZloa Tavadac gagiCndeT sxvadasxva emociebi, 
aseT dros mimarTeT Tqvens uSualo ufross an metad gamocdil TanamSromels. 
SezRudul SesaZleblobebTan dakavSirebuli sakiTxebis gacnoba, informaciis 
mopoveba da SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebze/adamianebze zrunva 
amcirebs mRelvarebasa da SiSs, mivyavarT sxvadasxva SesaZleblobebis gagebasa 
da dafasebamde.  
  
bavSvebTan momuSave specialistebi 
 

rogorc specialisti, romelic adreuli asakis bavSvebTan iwyebT muSaobas,   
SesaZloa daZabulobas, uxerxulobasa da daurwmuneblobas grZnobdeT. 
SesaZloa TvliT, rom gakliaT aucilebeli unar-Cvevebi da codna samuSaos 
efeqturad SesrulebisTvis. SeiZleba zedmetad frTxili iyoT fizikuri 
SezRudulobis mqone bavSvebis awevisas, an nerviulobdeT im bavSvis kvebis 
dros, romelsac ReWvasa da ylapvasTan dakavSirebuli problemebi aqvs.  

aseT SemTxvevaSi mTavaria gabedulad dasvaT kiTxvebi, gaarkvioT TqvensTvis 
saintereso yvela sakiTxi.  pirvel rigSi eurTierTeT Tavad bavSvs, mSobels, 
kiTxeT rogor urCevnia gadaadgileba, jdoma da kvebis dros daxmareba. 
gamodilebis mqone TanamSromlebsa da specialistebs, rogoricaa okupaciuri 
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Terapevti, fsiqologi, pediatric da sxvebi, SeuZliaT praqtikuli rCevebis 
mocema bavSvebis gadaadgilebasTan, maTTvis poziciis SerCevasTan 
dakavSirebiT, qcevis marTvasTan, kvebasTan da ganviTarebis sakiTxebTan 
dakavSirebiT. mSoblebTan kargi urTierTobebi mniSvnelovania, vinaidan isini 
namdvili eqspertebi arian bavSvis movlis sakiTxSi. isini getyvian Tu risi 
gakeTeba SeuZliaT an ar SeuZliaT bavSvebs, mogawvdian informacias maTi 
yoveldRiuri unar-Cvevebis Sesaxeb, aseve dagexmarebian maTTan urTierTobis 
damyarebaSi.  

mas Sedeg rac kargad gaicnobT bavSvs, gaigebT Tu ra mowonT da ra ar 
moswons mas, gecodinebaT rogor agrZnobinoT Tavi komfortulad, ra dozis 
kontaqti sWirdebaT maT, Tqven moipovebT Tavdajerebulobas.  

 
specialuri saWiroebebis mqone bavSvebi 
 

bavSvze zrunvisas, iqneba es adreul asakSi, skolasa Tu saxlis pirobebSi, 
Tqven mudmivad avlenT, pasuxobT da akmayofilebT bavSvebis Cveulebriv, 
yoveldRiur saWiroebebs.  

termini “specialuri saWiroebebi” gamoiyeneba im bavSvebTan mimarTebaSi, 
romelTa ganviTareba atipiuria, anu ar mihyveba bavSvebis umetesobasTan 
mimarTebaSi aRiarebul models. yvela bavSvi ganviTarebis kontiniumze 
imyofeba – isini iwyeben ganviTarebas erTi da imave etapidan da gadian 
ganviTarebis garkveul etapebs, romelic cxovrebis bolomde grZeldeba. 
Tumca, rogorc iciT, erTi da igive asakis yvela bavSvi ar imyofeba 
ganviTarebis erTsa da imave safexurze. specialuri saWiroebebis mqone 
bavSvebi ubralod ganviTarebis kontiniumis sxvadasxva etapebze imyofebian.  

specialuri saWiroebebis mqone bavSvebs siyvarulis, usafrTxoebisa da 
daculobis iseTive moTxovnebi aqvT, rogorc sxva bavSvebs, romlebzedac Tqven 
zrunavT. maT aqvT individualuri xasiaTi, simpaTiebi da antipaTiebi, zogi 
iqneba Zlieri nebisyofis, zogi ki zarmaci da udardeli.  

yvela bavSvi Tanasworia da isini unda uyvardeT, miiRon da pativi scen 
iseTebad, rogorebic arian. specialuri saWiroebebis mqone bavSvebi upirveles 
yovlisa bavSvebi arian, da miuxedavad imisa, rom isini SesaZloa saWiroebdnen 
specialur saswavlo programebs an Terapiis gansxvavebul formas, maTac aseve 
sWirdebaT TamaSi bevri SesaZlebloba, arCevanis gakeTeba da momvlelebTan, 
megobrebTan da TanatolebTan urTierToba. yvela sxva bavSvis msgavsad, maTac 
eqneba konkretuli interesebi da niWi, magaliTad musikis, kiTxvisa da xatvis, 
raSic unda wavaxalisoT da davexmaroT: 

 

• yovelTvis iyureT SezRudulobis miRma da darwmundiT imaSi, rom 
“specialuri saWiroebebi” ar daCrdilavs maT “Cveulebriv saWiroebebs”. 
ganewyveT dadebiTad da ifiqreT Tu risi gakeTeba SeuZlia TiToeul 
bavSvs, da ara imaze, Tu risi gakeTeba ar SeuZlia.  

• arc erTi bavSvi ar unda gamoakldes raime saqmianobas misi 
SezRudulobis an specialuri saWiroebis gamo. uzrunvelyaviT, rom 
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yvela SezRuduli SesaZleblobebis armqone bavSvma gaigos, rom yvela 
bavSvs aqvs ufleba CaerTos saqmianobaSi SesaZleblobidan gamomdinare.  

• SezRuduli SesaZleblobebis armqone da SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvebs SeuZliaT urTierTqmedeba aqtivobebSi “dawyvilebis” 
meSveobiT, magaliTad musikis an cekvis dros, burTis TamaSisas da a.S. 
cota xnis Semdgom bavSvebi Tavad daiwyeben erTmaneTTan urTierTobas.   

 
 

SezRudulobisa da specialuri saWiroebebis Sesaxeb bavSvebis 
gaTviTcnobiereba    
 

bavSvebi bunebrivad cnobismoyvareni arian. isini Cveulebriv, daaxloebiT 
sami wlis asakSi acnobiereben SezRudulobas da bevr kiTxvas sxvamen im 
bavSvTan dakavSirebiT, romelsac isini sxvanairad aRiqvamen. bavSvebi 
saWiroeben zust  da, asakis/ganiTarebis Sesabamis informacias sakuTari da 
sxvebis SezRudulobis Sesaxeb. maT ainteresebT mdgomareoba gadamdebia Tu 
ara, an xom ar aris mtkivneuli. maTi SekiTxvebis ugulvebelyofam an maTi 
SiSebisa da aRelvebis gafantvis mcdelobam SesaZloa kidev ufro gaamyaros 
miTebi da Semdgom, Sedegad tendenciuroba da diskriminacia warmoSvas.   

 
gaxsovdeT: 
 

▪ Tavad yovelTvis gamoiyeneT saTanado ena da aswavleT bavSvebs swori 
sityvebi da terminebi 

▪ nu gaakritikebT bavSvebs imisTvis, rom isini cnobismoyvareni arian da 
kiTxvebs svamen. gaeciT maT rac SeiZleba gulwrfeli pasuxebi  

 
SezRudulobisa da specialuri saWiroebebis dadebiTi gamoxatuleba/suraTebi 
 

sxvadasxva kulturebidan SezRuduli SesaZleblobebisa da specialuri 
saWiroebebis mqone bavSvebisa da ufrosebis dadebiTi gamosaxuleba 
warmodgenili unda iyos wignebis, suraTebis/naxatebis, posterebisa da 
fazlebis meSveobiT mzrunvelobiT da saganmanaTleblo dawesebulebebsa da 
ojaxebSi.  

pirobiTi, saxe Tojinebi mniSvnelovan  rols TamaSoben bavSvebis 
daxmarebaSi moipovon dadebiTi, zusti da TvalnaTeli informacia 
gansxvavebebisa da SezRudulobis Sesaxeb. Tojinebs aqvT TavianTi 
individualizmi da cxovrebis istoriebi. isini SeiZleba warmodgenili iyvnen 
rogorc biWis, aseve gogos saxiT invalidis savarZelSi, Tu saTvaleebiT, an 
smenis aparatiT, yavarjnebiTa da artaxebiT. bavSvebs SegviZlia davanaxoT 
rogor gamoiyeneba esa Tu is damxmare saSualeba Tu aparati da maTi 
mniSvneloba daexmaros bavSvebsa da ufrosebs mxedvelobaSi, smenasa da 
siarulSi. Tojinebi, gansakuTrebiT exmareba bavSvebs aRqmaSi, Tu rogor 
SeiZleba vinme gansxvavebuli iyos erTi kuTxiT, magram msgavsi sxva mxriv, 
magaliTad, SezRuduli SesaZleblobebis mqone Tojina mainc saWiroebs 
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dabanas, Wmevasa da moferebas. pirobiTi, saxe Tojinebis gamoyenebasTan 
dakavSirebuli treningi xelmisawvdomia.  

specialuri saWiroebebis mqone bavSvebis an ufrosebis Sesaxeb wignebi (ara 
rogorc gazviadebuli profili an ubralod simboluri Jesti, aramed rogorc 
istoriis ganuyofeli nawili) exmareba bavSvebs SezRuduli SesaZleblobebis 
gonivruli gaazrebis CamoyalibebaSi. waukiTxeT es istoriebi da elaparakeT 
maTze bavSvebs manam, sanam isini Tavad Caixedaven am wignebSi.  

 
bavSvis Sexeduleba sakuTar Tavze  
 

yvela bavSvs sWirdeba darwmunebuli da kmayofili iyos Tavisi TaviT, imis 
mkafio SegrZnebiT Tu vin arian is, raTa Camoyalibdes sazogadoebis 
warmatebul da damoukidebel wevrad.  

bavSvebi gamoimuSaveben TavianT Tavze Sexedulebasa da individualurobas 
maT mimarT sxvebis damokidebulebidan gamomdinare da iqidan Tu rogor da ra 
saxiT urTierToben maTTan TavianTi ojaxis wevrebi, megobrebi da momvlelebi.  

 
dabali TviT-Sefaseba 
 

bavSvebi adareben sakuTar Tavs sxvebs. SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvs SeiZleba uaryofiTi warmodgena qondes Tavis Tavze da akldes 
TviTrwmena im gansxvavebebis gamo (gansakuTrebiT fizikuri), romelsac is 
xedavs massa da mis megobrebs Soris an arasaTanado komentarebis gamo, 
romelic esmis garemodan. man aseve SeiZleba gaigonos ufrosebis mier 
gakeTebuli komentarebi, rogoricaa “ar vici rogor axerxeb mis movlas”. 
metismeti enTuziazmiT savse mcdelobebi aiZulon bavSvi gaiaros an 
dailaparakos nebismier fasad. zedmeti aqcenti mkurnalobasa da gankurnebaze 
uaryofiT gavlenas iqoniebs bavSvis damokidebulebaze sakuTari Tavis mimarT.  

 
TviTSefasebis Camoyalibeba 
 

arsebobs bevri gza, romelTa meSveobiTac SegiZliaT daexmaroT SezRuduli 
SesaZleblobebis da specialuri saWiroebebis mqone bavSvs ganaviTaros 
dadebiTi TviT-Sefaseba: 
 

• SeecadeT dainaxoT bavSvi SezRuduli SesaZleblobebis gareSe 

• yovelTvis gamoiyeneT bavSvis saxeli 

• waaxaliseT Tavad bavSvi da sxvebi isaubron dadebiTi terminologiiT da 
eniT. reagireba gaakeTeT bavSvebis an ufrosebis mxridan nebismier 
arasaTanado mimarTvasa da qcevaze (ara bavSvis TandaswrebiT)  

• daexmareT bavSvs gaacnobieros sxvebis saWiroebebi, gamoimuSaos 
socialuri qcevis unar-Cvevebi  

• gamoimuSaveT kargi mosmenis unari da iyaviT mgrZnobiare araverbaluri 
komunikaciis (sxeulis enis) mimarT 
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• SesTavazeT bavSvs arCevani da mieciT SesaZlebloba Tavad miiRos 
gadawyvetilebebi, mag. “romeli jempris Cacma gsurs?”, “ra girCevnia 
sendviCSi – xilfafa Tu Tafli?”, “Tavad aarCie ferebi, romlebiTac 
gsurs daxato” 

• moerideT bavSvis mimarT gadametebul, mtkice da xist molodinebs. 
dasaxeT realisturi miznebi da amocanebi, romelTa miRwevasac is 
savaraudod SeZlebs. imedgacrueba dabla swevs TviTSefasebas 

• waaxaliseT warmateba da damoukidebeli qmedeba 

• yovelTvis SeaqeT mcdeloba da miRweva raoden mcirec ar unda iyos is 

• darwmundiT, rom bavSvi TamaSobs, CarTulia sxvebTan TamaSSi da 
arasdros ar aris izolirebuli. es exmareba mas ganiviTaros socialuri 
unar-Cvevebi da gaiCinos megobrebi 

• daafaseT da daexmareT mSoblebs da mousmineT maT wuxilsa da 
problemebs. gaiTvaliswineT maTi ideebi da survilebi  
 

gaxsovdeT 
 

SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebs sWirdebaT misabaZi magaliTebi 
ufrosebis saxiT, gansakuTrebiT mniSvnelovania SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone ufrosebis magaliTi. Tu gvinda, rom bavSvi dadebiTi TviT-SefasebiT 
gaizardos, mas amis magaliTi ufrosebma unda miscen. 

 
 

gamoyenebuli literatura: 
 

1. Dare A. O’ Donovan M. Good Practice in Caring for Yonge Children with Special Needs. United   

    Kingdom 2002 

2. Walker M., Beaver M., Breswter J, Neaum S, Tallack J. Child Care and Education. United   

    Kingdom 2008 

3. Меш Е. Волф Н. Детская Патопсихология.  Нарушения психики Ребёнкаю. Москва 2003 

 

 
 

“pirovnebaze centrirebuli momsaxureba” 

 
 

integracia da inkluzia 
 
nebismieri SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamiani aris unikaluri, aqvs 
uflebebi da unda iyos integrirebuli da CarTuli sazogadoebriv cxovrebaSi. 
 
niSnavs ara marto imas, rom pirovneba fizikurad cxovrobs sazogadoebaSi da 
ara instituciaSi, aramed gulisxmobs, rom is monawilea sazogadoebrivi 
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cxovrebis da asrulebs Cveulebriv aqtiobebs: dadis sayidlebze, iyenebs 
transports da a.S. 
 
inkluzia 
 
iyo sazogadoebis srulfasovani wevri, iswavlo da imuSao iseve rogorc 
sxvebi da Tu ar xar monawile, es didi danaklisia (judiT snou) 
 
pirovneba ar unda iyos damkvirvebeli Tavisi da sxvisi cxovrebis, samyaro ar 
iqneba srulyofili Tuki vinme ar iqneba aRiarebuli rogorc pirovneba. yvelam 
unda ipovos sakuTari adgili. Cven yvelam ubralod unda davexmaroT am 
pirovnebebs dagegmvaSi rom ipovon sakuTari adgili.  
 
svla inkluziis mimarTulebiT: 
 
segregacia da izolacia = institucias 
integracia = sazogadoebaSi arsebobas 
sazogadoebaSi inkluzia=sazogadoebaSi cxovrebas 
 
xuTi Rirebuli gamocdileba 
 
es aris Rirebulebebi, romelsac unda daefuZnos nebismieri momsaxureba (ara 
marto momsaxureba aramed ojaxic). Tu pirovneba icxovrebs am Rirebulebebis 
matarebel momsaxurebaSi SesaZlebeli gaxdeba saboloo miznis miRweva rac 

aris – inkluzia! 
Rirseba 
 

• usafrTxoeba 

• myudroeba 

• informaciis gaziareba 

• pativiscemiT mopyroba 

• janmrTelobis saukeTeso  

• mdgomareoba 

• samarTliani mopyroba 

• Zaladobisgan da  

• ugulebelyofisgan dacva 

• uflebebis dacva 
 

urTierTobebi 
 

• megobrebi 

• xangrZlivi urTierTobebi 

• intimuri urTierTobebi 
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• bunebrivi mxardaWera 
 
arCevani 
 

• piradi miznebi 

• airCio visTan icxovro 

• yoveldRiuri saqmianobis  

• arCeva  

• momsaxureobis arCeva 
 
yoveldRiuri adgilebi 
 

• garemos gamoyeneba 

• sazogadoebriv cxovrebaSi CarTuloba 

• integrirebul garemoSi cxovreba 
 
wvlili sazogadoebaSi 
 

• Rirebuli socialuri roli 

• yoveldRiur sazogadoebriv saqmianobaSi CarTva 
 

 
pirovnebaze centrirebuli dagegmvis fazebi: 
 

1. pirovnebis aRmoCena 
2. pirovnebis unarebis, SesaZleblobebis, saWiroebebis, usafrTxoebis 

Seswavla 
3. pirovnebis miznebis, samomavlo xedvis Seswavla 
4. pirovnebis mxardamWerTa wris Sekvra  
5. konstruqciuli qmedebebi miznis misaRwevad 
6. ukukavSiri  

 
saidan unda daviwyoT? 
 
gavicnoT adamiani da movipovoT ndoba 
 
ra unda vicodeT: 
 

- pirovnebis warsuli 
- unari, SesaZlebloba, niWi, interesi 
- rogor esmiT misi garSemomyof adamianebs  
- pirovnebis yoveldRiuri, yovelkvireuli adgilebi, saqmianobebi 
- urTierTobebi, romelic pirovnebas aqvs 
- ra daxmareba da mxardaWera esaWiroeba  
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- misi arCevani da prioritetebi  
- samomavlo ideebi 
- momavalTan dakavSirebuli SiSebi  

  
muSaobisTvis aucilebeli 8 wesi 
 

1. gasagebad auxseniT pirovnebas ras akeTebT hkiTxeT pirovnebas, aqvs Tu 
2. ara mas survili dagexmaroT am procesSi, gaatareT garkveuli dro 
3. pirovnebasTan erTad, misTvis Cveul da sazogadoebis TavSeyris 

adgilebSi  
4. sxvebisgan gaarkvieT ra gansakuTrebuli daxmareba esaWiroeba am 

pirovnebas 
5. imisaTvis, rom Tqven dagexmaroT dagegmeT Sexvedrebi pirovnebisaTvis 
6. mniSvnelovan adamianebTan (ojaxis wevrebi, megobrebi da a.S.) yovelTvis 
7. ecadeT pirovneba CarTuli iyos procesSi, maSinac ki rodesac sxvebi 

masze 
8. saubroben Canawerebi gamoiyeneT, rodesac garkveuli danaklisis Sevseba 

gWirdebaT.  
 

2 oqros wesi:  
 

1. pirovnebis pativiscema ufro mniSvnelovania, vidre masze informaciis 
moZieba 

2. araferi dauSaoT adamians saqmianobis procesSi 
 
ra aris saWiro warmatebuli muSaobisaTvis   
 

- pirovnebis SesaZleblobebis aRmoCena da xelSewyoba  
- pirovnebis advokatireba  
- konfidencialurobis dacva 
- pasuxismgebloba 
- gamokveTili miznebi 
- konstruqciuli cvlilebebi 
- sxvadaxva specialistebis jgufSi gaerTianeba da maTTan TanamSromloba 
- SemoqmedebiTi azrovneba 
- monitoringis, refleqsiis da Sefasebis unarebi   

 
miznebi unda iyos  
 

- specifiuri 
- gazomvadi 
- miRwevadi 
- realisturi 
- droSi gawerili 
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ra aris gegma?  
 
gegma ar aris procesis Sedegi 
imisaTvis, rom gegma gaxdes Sedegi is unda ganxorcieldes 
ganxorcieleba = gegmas + qmedeba + ukukavSiri + qmedeba 
 
gamoyenebuli literatura: 
 

1. Values to practice. Tutors manual. -  Bob McCormack; Mary Rafferty; Christy Lynch  

2. A Guide to Personal Futures Planning – John O’Brien (Article) 

3. Normalization (People with Disabilities) – Wikipedia, the free encyclopaedia 
 

 
 

komunikacia 

 
komunikacia es aris procesi, romlis drosac “gamcemi” (adamiani, adamianTa 
jgufi, organizacia..) gadascems informacias “mimRebs” (sxva adamians, adamianTa 
jgufs, organizacias...) 
 
komunikacia myardeba informaciis gamcemsa da informaciis mimRebs Soris. 
efeqturi komunikaciisaTvis saWiroa informaciis mimRebma da gamcemma 
gaiTvaliswinos 5 rCeva. 
 
informaciis gamcemi: 
 

1. ras gavcem 
2. ratom gavcem, ras miviReb SemdgomSi 
3. vis vawvdi, rogor miiRebs, ra icis am sakiTxze? 
4. sad mivawodo da rodis, ramdeni adamiani iqneba? 
5. rogor mivawvdi? 
 
informaciis mimRebi: 
 
1. ras viReb da ra gavige? 
2. ratom viReb, ras velode SemdgomSi? 
3. vin mawvdis da rogor? 
4. sad mawvdian da rodis? 
5. rogor miviRe? 

 
gvaxsovdes! 
 

• msmenels uWirs informaciis aRqma da damaxsovreba, rodesac daZabulia;  

• izruneT imisTvis, rom Tavidanve mouxsnaT mas es daZabuloba. 
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• msmeneli gansakuTrebiT kargad imaxsovrebs teqstis dasawyissa da bolo 
nawils.   

 
 
 
 
efeqtur komunikacias aqvs Tavisi etapebi: 
 

1. kontaqtis damyareba; 
2. informaciis gacvla; 
3. gadawyvetilebis miReba; 
4. komunikaciis dasruleba; 

 
komunikaciis 4-ve etapze mniSvnelovania damokidebuleba iyos keTilganwyobili 
 

• Tu pozitiuria damokidebuleba –informacia Seuferxeblad gaivlis; 
 

• neitraluri _ informacia met-naklebad uproblemod gaivlis; 
 

• negatiuri _ informacia Seferxdeba; 
 

• informaciis mimRebsa da gamcems Soris keTilganwobili 
damokidebulebis dasamyareblad saWiroa vicodeT misaRebi, arasasurveli 
da miuRebeli qcevis tipebi. 

 
pasiuri qceva 
me ara var kargi da ara maqvs uflebebi 
Sen kargi xar da gaqvs uflebebi 
 
manipulaciuri, anu pasiur-agresiuli qceva 
me ara var kargi da ara maqvs uflebebi 
Sen  ara xar kargi da ara gaqvs uflebebi 
 
agresiuli qceva 
me kargi var da maqvs uflebebi 
Sen  ara xar kargi da ara gaqvs uflebebi 
 
asertiuli qceva 
me kargi var da maqvs uflebebi 
Sen kargi xar da gaqvs uflebebi 
 
misaRebi da miuRebeli qcevis mokle daxasiaTeba: 
 
miuRebeli qceva:  
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• TiTiT miTiTeba; 

• sxeuli win wamoweuli an zeviT da ukan gadaweuli Tavi; 

• damcinavi, mkveTri an mkacri xma; 

• fexis bakuni 

• Sen unda... 

• Seni bralia 

• ra, xumrob! 

• suleli xom ar xar? 
 
 
misaRebi qceva: 
 

• mSvidi, myari moZraoba, manerebi; 

• mtruli ganwyobis ar qona; 

• Rimili, emociebis Riad gamoxatva; 

• TanamSromlobiTi midgoma; 

• myari TvaliT kontaqti;  
efeqturi komunikaciis yvelaze warmatebuli midgoma da qceva aris 
asertiuloba da asertiuli qceva! 
 
asertiuloba  
 

• asertiuloba aris iyo samarTliani sakuTari Tavisa da sxvebis mimarT; 

• sakuTari saWiroebebi, survilebi, da grZnobebi imdenad aris 
mniSvnelovani, ramdenadac sxvebis; 

• es aris sakuTari survilebis gamoxatva, sakuTar Tavze da interesebze 
Tavisuflad saubari; 

• SegeZlos ar daeTanxmo, Tqva “ara” misaRebi formiT/zrdilobianad 
 
    
asertiuli damokidebuleba 
 
“me kargi var da maqvs uflebebi” 
 
“Sen kargi xar da gaqvs uflebebi” 
 
 
asertiuli qceva 
 

• kargad gaarkvieT, Tu ra gsurT; 

• gamoxateT Tqveni azri naTlad da konkretulad; 

• Tavi aarideT bundovan gamoTqmebs; 

• saubari dadebiT tonalobaSi warmarTeT; 
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BBbavSvis ganviTarebis Teoriebi da etapebi 

 
 
Sesavali 

 
yvelas, visac ki bavSvebTan hqonia saqme, dagveTanxmeba, rom bavSvis 

ganviTarebis saxiT saocari procesis momswre gamxdara. Znelia, im xSirad 
radikalurma cvlilebebma gulgrili dagtovos, rac bavSvis zrdas axlavs 
Tan, rac Tvidan Tvemde TvalSisacemi xdeba da rac bolos, mas zradasrul, 
damoukidebel adamianad aqcevs.  

Tumca, cvlilebebi aq ar sruldeba. _ adamiani dabadebidan, metic _ 
mucladyofnidan sicocxlis bolomde uamrav cvlilebas gadis. adamianis 
cxovreba, faqtobrivad, cvlilebebis erTi didi nakrebia da albaT swored aq 
devs cxovrebis mravalferovnebis gasaRebi.  

maSasadame, adamianis ganviTareba cvlilebebs niSnavs. ganviTarebis 
fsiqologia ki am cvlilebebis Semswavleli dargia, romelic cdilobs,  
gaarkvios, rogor da ratom icvlebian adamianebi drois ganmavlobaSi da 
aRweros da axsnas es cvlilebebi.  

 
 

ganviTarebis Teoriebis mokle mimoxilva: 

 

bihevioristuli Teoria 

 

me-20 saukunis dasawyisSi, fsiqologiaSi erT-erT umniSvnelovanes 
mimdinareobas – biheviorizmi warmoadgenda. 

 
bihevioristebs ar ainteresebdaT adamianebis azrebi, ocnebebi Tu 

survilebi. isini ikvlevdnen e.w. faqtebs. ‘’faqtebi’’ ki isaa, rac xilulia, 
adamianis SemTxvevaSi _ qceva. qceva erTaderTia, risi dakvirvebac, aRwera da 
Semowmeba realurad aris SesaZlebeli. isini Tvlidnen, rom adamianSi 
araferia Tandayolili, is ‘’carieli’’ ibadeba da misi ganviTareba mxolod 
garemos gavlenebis Sedegia. erTi sityviT, adamiani daswavlis Sedegad 
yalibdeba. 

 
daswavla aq sakvanZo sityvaa, radgan biheviorizmis sulisCamdgmelis, jon 

uotsonis cnobili ganacxadi swored ase JRers: ‘’momeciT aTi-Tormeti 
janmrTeli bavSvi da ... garantias gaZlevT, rom SemTxveviTi SerCeviT nebismier 
erT bavSvs ise gavwvrTni, rom damoukideblad misi niWis, midrekilebebis, 
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unarebisa ... Tu memkvidreobisgan, mas nebismieri specialobis adamianad vaqcev 
_ iqneba es eqimi, iuristi, mxatvari ...’’ 

 
cxadia, es Tamami da radikaluri ganacxadia, magram saTqmels Tu 

SevarbilebT, mivxvdebiT, rom SesaZloa, es sityvebi mTlad haeridan motanili 
ar iyos. saqme isaa, rom bihevioristebis azriT, adamiani reaqtiuli arsebaa da 
amis asaxsnelad gvTavazoben S—R models, sadac S garemoa, situacia Tu 
garemodan wamosuli stimulebi, R ki reaqcia, romelsac es stimuli iwvevs. 
adamianis qcevas isini swored am modelSi aTavsebdnen. fsiqologiis amocanas 
ki stimulis mixedviT reaqciis winaswarmetyvelebaSi xedavdnen. 

 

 

 

kognituri ganviTareba Jan piaJes mixedviT 

 

gansxvavebiT biheviorizmisagan, kognituri Teoria adamians ganixilavs, 
rogorc racionalur, aqtiur da emociur arsebas. adamiani ara mxolod 
Rebulobs informacias, aramed gadaamuSavebs kidec mas, ara mxolod reagirebs 
stimulze, aramed ukeTebs mas struqturul organizebas da aZlevs 
gansazRvrul azrs. kognituri fsiqologiisTvis centraluri adgili 
Semecnebas, inteleqts uWiravs.  

 
kognituri fsiqologiis yvelaze mZlavri warmomadgeneli Sveicareli 

fsiqologi Jan piaJe gaxlavT.  

 

piaJem kognituri ganviTarebis oTxi stadia gamoyo:  
 

1. senso-motoruli stadia _ dabadebidan 2 wlamde 
2. operaciamdeli stadia _ 2-dan 7 wlamde 
3. konkretuli operaciebis stadia _ 7-dan 11-12 wlamde 
4. formaluri operaciebis stadia _ 12 wlidan 

 
 

1. senso-motoruli stadia, Tavis mxriv 6 stadiad iyofa: 

stadia asaki damaxasiaTebeli niSnebi 
1 0-dan 1 Tvemde refleqsebs avarjiSeben: wovis, tacebis, 

mxedvelobis, smenis refleqsebs. 
2 1-dan 4 Tvemde xdeba ZiriTadi sensoruli da motoruli 

struqturebis adaptacia (rac magaliTad, imaSi 
vlindeba, rom sxvadasxva sagnebs woven). 

3 4-dan 8 Tvemde uviTardebaT saintereso StabeWdilebaTa droSi 
ganvrcobis strategia. 

4 8-dan 12 
Tvemde 

qceva xdeba ufro winaswarganzraxuli; SesaZloa, 
mokle drois manZilze damaluli sagnebis Ziebac ki 
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 2. operaciamdeli stadia 
operaciamdeli periodi daaxloebiT 2-dan 7 wlamde grZeldeba. amperiodis 

dasawyisi ukavSirdeba enis dauflebis dasawyiss da Sesabamisad, simboloebis 
gamoyenebis dauflebaSic vlindeba.  piaJem is or stadiad dahyo: 

 
1) cnebamdeli _ 2-dan 4 wlamde 
2) inturiciuri an gardamavali _ 5-dan 7 wlamde. 

    
1) cnebamdel stadiaSi (2-dan 4 wlamde) simboluri TamaSebi bavSvs 

saSualebas aZlevs gamovides aqtualuri situaciis farglebs gareT. sityvebi 
axla sagnebis sruluflebian warmomadgenlebad iqcevian: sityvebis saSualebiT 
bavSvs SeuZlia, gacnoboT is, rac im momentSi ‘’iq’’ ar xdeba. miuxedavad amisa, 
cnebamdel stadiaSi bavSvi ZiriTad kategoriebSi kargad mainc ver erkveva: mas 
ar SeuZlia gaarCios mentaluri, fizikuri da socialuri realobebi. 
magaliTad, pataram SeiZleba, CaTvalos, rom yvela moZravi obieqti cocxalia, 
maT Soris mTvare da Rrublebi. azrovnebis am Taviseburebas animizms 
uwodeben. _ bavSvebis SeiZleba elodnen, rom aracocxali samyaro maT 
brZanebebs daeqvemdebareba. maT ar esmiT, rom fizikuri kanonebi im 
kanonebisgan gansxvavdeba, romelTa mixedviTac adamianebi cxovroben. 

2) intuiciur an gardamaval stadiaze (5-dan 7 wlamde) bavSvebi mentaluri 
da fizikuri realobebis erTamenTisgan garCevas swavloben da socialuri 
normebis miRma meqanikuri mizezobriobis arsebobas uSveben. magaliTad, am 
stadiamde isini SeiZleba fiqrobdnen, rom yvelaferi maT irgvliv maTive 
mSoblebis mier iyo Seqmnili, am etapze ki sxva Zalebis mniSvnelobasac 
aRiareben. marTalia, skolamdelebma SeiZleba sityvaze dagijeron, rom ufrosi 
bavSvad ar gadaiqceva an rom sarkis miRma gasvla SeuZlebelia, magram saqme 
saqmeze rom midgeba, isini sakuTar azrs jadosnuri zRaprebisa Tu ufrosebis 
argumentebis gavleniT iolad cvlian.  

 
3. konkretuli operaciebis stadia 
bavSvis inteleqtualuri ganviTareba, upirveles yovlisa, skolaSi 

mimdinareobs. skolaSi wasvla TiToeuli bavSvis cxovrebaSi umniSvnelovanesi 
momentia. da arcaa SemTxveviTi, rom umetes kulturebSi bavSvebi skolaSi 
swored 5-dan 7 wlamde asakSi Sedian. anu asakSi, roca bavSvi konkretuli 
operaciebis etapze gadadis. 

 
 

daiwyon.  
5 12-dan 18 

Tvemde 
uviTardebaT aqtiuri Ziebis unari ’’cdisa da 
Secdomis’’ meTodis safuZvelze (’’patara mecnieri’’). 

6 18-dan 24 
Tvemde 

qcevas gonebaSi warmoidginen, vidre mis 
ganxorcielebas Seudgebodnen; gonebrivi 
kombinaciebis gziT miznis miRwevis axal 
saSualebebs igoneben.  
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4. formaluri operaciebis stadia 
mozardobaSi konkretuli operaciebi adgils formalur operaciebs uTmobs, 

sxva sityvebiT _ abstraqtul azrovnebas. _ azrovnebis tips, romelic 
mozrdil adamianebs sicocxlis bolomde mihyvebaT. 

formaluri operaciebis stadiaze azrovneba sabolood Tavisufldeba ’’aq 
da axla’’-s tyveobidan. mozardi ukve iwyebs fiqrs SesaZlo variantebze _ 
imaze, rac SeiZleba momxdariyo an ar momxdariyo. mozardebs uCndebaT 
dagegmvisa da Sors ganWvretis unari. azrovneba xdeba hipoTeturi _ mozardebs 
SeuZliaT hipoTezebis formulireba, Semowmeba da Sefaseba.  

 

 

fsiqo-socialuri ganviTareba erik eriksonis mixedviT 

 

fsiqo-socialuri ganviTarebis stadiebi erik eriksonma gamohyo. eriksoni 
Tvlida, rom pirovneba socialuri konfliqtebis, igive krizisebis gadaWris 
Sedegad viTardeba. es konfliqtebi ki ganviTarebis sakvanZo momentebis 
urTierTqmedebisas aRmocendeba, magaliTad, Cvilobisas bavSvis kvebis, an 
saSualo bavSvobaSi sxvadasxva unar-Cvevebis daswavlis dros.  

 eriksonma fsiqo-socialuri ganviTarebis rva stadia an misive sityvebiT 
rva krizisi an konfliqti gamohyo, romelTac adamianebi dabadebidan 
sicocxlis bolomde gadian.  

 
es stadiebia : 
 
1. dabadebidan 1 wlamde: ndoba Tu undobloba? _ imis mixedviT, Tu rogor 

vzrunavT pataraze CvilobaSi, bavSvebi igeben, imsaxurebs Tu ara gare 
samyaro ndobas. Tu maTi moTxovnilebebi kmayofildeba, Tu maT yuradRebiT, 
mzrunvelobiTa da Tanmimdevrulad vepyrobiT, maSin bavSvebs samyaros 
Sesaxeb iseTi STabeWdileba uyalibdebaT, rom is usafrTxo da ndobis 
Rirsi adgilia. meore mxriv, Tu patarebis samyaro winaaRmdegobrivia, maT 
tkivils, stress ayenebs da maT usafrTxoebas emuqreba, maSin bavSvebi 
swored aseT rameebs moelian cxovrebisgan da Tvlian, rom is 
moulodnelobebiTaa aRsavse da ndobas ar imsaxurebs. erTi sityviT, bavSvi 
garemos imdenad endoba, ramdenadac endoba dedas, uSualo aRmzrdels.  

2. 2-dan 3 wlamde: avtonomia (damoukidebloba) Tu eWvebi da sircxvili? _ 
siarulis dawyebasTan erTad, bavSvebi sakuTar sxeulsa da misi marTvis 
SesaZleblobebs aRmoaCenen. isini Wamas, Cacmasa da tualetis moxmarebas 
swavloben da gadaadgilebis axal saSualebebs iTaviseben. roca bavSvi 
raimes damoukideblad gakeTebas axerxebs, is TviT-kontrolisa da 
Tavdajerebulobis grZnobas iZens. magram Tu bavSvi mudmivad 
warumateblobebs awydeba da amis gamo mas sjian an dabduras, WuWyians, 
sulels, mokled, cuds eZaxian, is sakuTar ZalebSi eWvebis Setanas eCveva 
da sircxvilsac ganicdis. sxva sityvebiT, am asakisTvis damaxasiaTebeli 
formula SegviZlia ase CamovayaliboT: ‘’me var is, rac SemiZlia.’’   
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3. 4-dan 5 wlamde: iniciativa Tu danaSaulis gancda? _ skolamdelebs 
sakuTari ‘’kvleviTi’’ aqtivobebi sakuTari sxeulis farglebs gareT gaaqvT. 
isini igeben, rogoraa samyaro mowyobili da rogor SeiZleba masze 
zemoqmedebis moxdena. samyaro maTTvis, rogorc realuri, ise warmosaxviTi 
adamianebisa da sagnebisgan Sedgeba. Tu maTi ‘’kvleviTi’’ aqtiuroba, 
zogadad, efeqturia, isini swavloben adamianebsa da sagnebTan 
konstruqciul urTierTobas da iniciativis Zlier gancdasac iZenen. Tumca, 
Tu maT mkacrad akritikeben an sjian, maT TavianTi qcevebis gamo 
danaSaulis gancda umuSavdebaT.    

4. 6-dan 11 wlamde: Sromismoyvareoba Tu arasrulfasovnebis gancda? _ 
saSualo bavSvobaSi bavSvebi uamrav Cvevasa da unars iZenen skolaSi, 
saxlSi Tu TanatolebTan urTierTobiT. eriksonis azriT, ‘’me’’-gancdas 
mniSvnelovnad amdidrebs sxvadasxva sferoebSi bavSvis kompetenciebis 
realuri zrda. sul ufro met mniSvnelobas iZens sakuTari Tavis 
TanatolebTan Sedareba. am etapze gansakuTrebuli ziani swored im 
uaryofiT Sefasebas moaqvs, romelic bavSvs sakuTari Tavis sxvebTan 
Sedarebisas eqmneba.    

5. 12-dan 18 wlamde identoba Tu rolTa aRreva? _ mozardobaSi bavSvebi mTel 
rig gansxvavebul rolebs awydebian _ moswavlisa Tu megobris, ufrosi 
Zmisa Tu dis, sportuli skolis moswavlisa Tu musikaluri skolis da a.S. 
mozardobaSi mniSvnelovania, bavSvi am rolebSi gaerkves da moaxdinos maTi 
integrireba erT mTlian identobad. biWebi da gogonebi bazisur 
faseulobebs eZieben, romelic yvela am rols moicavs. Tu isini ver 
moaxerxeben identobis harmonizebas an ver gadaWrian konfliqts or 
urTierTsapirispiro faseulobaTa sistemis mqone mniSvnelovan rols 
Soris, maSin Sedegad SeiZleba is miviRoT, rasac eriksoni identobis 
difuzias uwodebda 

6. 18+ (axalgazrdoba): siaxlove Tu izolacia? – ganviTarebis  mTavari 
winaaRmdegobaa konfliqti siaxlovesa da izolacias Soris. siaxlove 
gacilebiT mets Seicavs, vidre ubralod seqsualuri siaxlove. es aris 
unari, nebismieri sqesis meore adamians Cveni `sulis~ nawili mivceT, da am 
dros sakuTari  `me~-s dakargvis ar gveSinodes. amgvari axlo urTierTobis 
damyarebisas warmateba imazea damokidebuli, Tu rogor iyo gadalaxuli 
zemoaRniSnuli 5 stadia. 

7. 40-dan 65 wlamde zrdasruloba: generatiuloba Tu stagnacia? - mas Semdeg, 
rac wina konfliqtebi nawilobriv gadaWrilia, SeiZleba meti yuradReba 
davuTmoT, davexmaroT sxva adamianebs. mSoblebi am dros xSirad arsebobis 
sazriss imaSi pouloben, rom TavianT Svilebs exmarebian. zogma adamianma 
SeiZleba Tavisi energia socialuri problemebis gadaWrisken  mimarTos. 
xolo Tu wina konfliqtebi ar aris gadaWrili, es sakuTar Tavze zedmet  
mzrunvelobas iwvevs: sakuTari  janmrTelobis gamo metismeti wuxili, 
sakuTari survilebis dauyovnebliv dakmayofilebisken swrafva, sakuTari 
simSvidis dacva da a.S. 

8. 65 wlidan zemoT integrirebuloba (egos mTlianoba) an sasowarkveTa - 
sicocxlis bolo etapebze adamianebi, Cveulebriv, ganvlil cxovrebas 
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gadaxedaven da axleburad afaseben xolme. Tu adamiani kmayofilebas 
ganicdis imis gamo, rom ganvlili cxovreba azriTa da movlenebSi misi 
aqtiuri monawileobiT iyo savse, Sedegad mas egos mTlianobis gancda 
eufleba. xolo Tu adamiani Tvlis, rom cxovrebam uazrod, fuWad Caiara da 
man bevri SesaZlebloba gauSva xelidan, mas  sasowarkveTa Seipyrobs.  
 

eriqsoni Tvlida, rom yoveli stadia imis safuZvelze igeba, Tu raiyo 
Seqmnili manamde. miuxedavad imisa, rom adamianma erT romelime etapze 
gakeTebuli arCevani SeiZleba SemdgomSi gadaafasos da Secvalos, jansaRi 
ganviTarebis aucilebeli pirobaa yoveli etapis krizisis `pozitiuri” 
daZleva. magaliTad, bavSvebs, romlebmac Cvilobis asakSi sakmarisi 
yuradReba da siyvaruli ver miiRes, amis kompensireba SeuZliaT, Tuki 
momdevno stadiebze  mometebuli yuradReba eqnebaT. normaluri 
ganviTarebisaTvis umjobesia, rom bavSvma Cvilobis periodSi yvelaferi 
miiRos, rac mas sWirdeba da es stadia garemomcvelTa mimarT ndobis 
gancdiT daasrulos. miuxedavad imisa, rom yoveli konfliqti `kritikulia” 
mxolod erT-erT stadiaze, is mTeli sicocxlis manZilze arsebobs. 
magaliTad, damoukideblobis moTxovnileba gansakuTrebiT mniSvnelovania 1- 
dan-3 wlamde, magram mTeli cxovrebis manZilze adamianebma mudmivad unda 
amowmon TavianTi damoukideblobis xarisxi, romlis gamovlena yovelTvis 
SeuZliaT sxva adamianebTan urTierTobisas.  

 

 

ganviTarebis etapebi 

 
ganviTarebis mosalodneli Taviseburebebi 
 

am TavSi laparakia imaze, Tu ra asakSi ra aris bavSvis ganviTarebaSi 
mosalodneli (mag. siarulis swavla da a.S). aRniSnuli asakebi aris mxolod 
daaxlovebiTi maCveneblebi, radgan: 
 

• yvela bavSvi sxvadasxva xarisxiT viTardeba. absoluturad normaluria 
is, rom yvela bavSvi zustad erTidaimave dros ar aRwevs ganviTarebis 
konkretul etaps. 

• erTidaigive bavSvma warmatebas, ganviTarebis sxvadasxva sferoSi, 
SeiZleba, sxvadasxva dros miaRwios. 

 
Zalian mniSvnelovania vicodeT ganviTarebis etapebis Taviseburebebi 

imisaTvis rom: 

• SegveZlos yvela asakis bavSvs SevTavazoT ganviTarebis Sesabamisi 
aqtivobebi da gamocdilebebi. 

• dakvirvebis Sedegad, SegveZlos SevadaroT bavSvis axlandeli 
ganviTarebis done - sasurvel donesTan.  
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ganviTarebis sferoebi 
 

• fizikuri ganviTareba; 

• komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba; 

• socialuri, emociuri da qceviTi ganviTareba. 
 

fizikuri ganviTareba – primitiuli refleqsebi 
 

Cvilobis periodSi bavSvs aqvs primitiuli refleqsebi.  es aris avtomaturi 
moZraobebi Tu reaqciebi, romelsac Cvili gaumiznavad axorcielebs  – ise, 
rogorc adamiani, Tavdacvis mizniT, avtomaturad aifarebs xelebs dacemisas..... 
ase magaliTad, xmaurisgan Semcbari Cvili, Sekravs muStebs da ganaSorebs 
xelebs Tavis sxeuls. amas “SiSis refleqsi” hqvia. mas Semdeg, rac Cvilebi 
sakuTari sxeulis ukeTesad gakontrolebas iwyeben, primitiul refleqsebs 
Caenacvleba gamiznuli qmedebebi. 

 
uxeSi motoruli unarebi 
 

msxvili motoruli unarebi fizikuri ganviTarebis aspeqtia. termini 
“msxvili motoruli unarebi” gamoiyeneba mTeli sxeulis moZraobis aRsaniSnad, 
magaliTad wamojdoma, xoxva, siaruli, sirbili da xtunva. es unarebi swrafad 
viTardeba bavSvis ganviTarebis pirveli xuTi wlis ganmavlobaSi. 
 
natifi motoruli unarebi 
 

aseve fizikuri ganviTarebis aspeqtia. termini “natifi motoruli unarebi” 
gamoiyeneba manipulatoruli qmedebebis aRsaniSnad, romelsac Cven TiTebiT 
vaxorcielebT. 
 
Tavdapirvelad, rodesac Cvili raRacas iRebs xelSi, is mTels Tavis xels 
xmarobs. am teqnikas “xelisgulisebri Wera” hqvia. droTa ganmavlobaSi, Cvilebi 
da bavSvebi swavloben ufro zusti moZraobis keTebas da xelSi iWeren Zalian 
wvril sagnebsac ki, magaliTad nemss. 
 
xeli/Tvalis koordinacia 
 

wvrili motoruli unarebi da mxedvelobis ganviTareba erTmaneTTanaa 
kavSirSi. amas xSirad xeli/Tvalis koordinacias uwodeben. wvrili motoruli 
unarebi da xeli/Tvalis koordinacia gamoiyeneba magaliTad, Zafis rgolSi 
gayrisas – bavSvi yuradRebiT daakvirdeba rgolSi arsebuli xvrelis 
pozicias da gamoiyenebs TiTebs Zafis swori mimarTulebiT gayrisTvis. 
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refleqsebis Semowmeba da reaqciaze dakvirveba, imisaTvis rom Cvilebi 
wavaxalisoT swori mimarTulebiT: Zebnis, wovis, xoxvis, siarulis, dayrdnobis 
refleqsebi….... 
 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 

Cvilebi, bavSvebi da axalgazrdebi iyeneben komunikaciis saSualebebis 
mTels mravalferovan speqtrs – tirilidan da burtyunidan, laparaksa da 
weramde. enas aseve viyenebT saazrovnodac, amgvarad, inteleqtualuri 
ganviTareba (azrovnebisa da gagebis ganviTareba) dakavSirebulia 
komunikaciasTan. 

 
socialuri, emociuri da qceviTi ganviTareba 

 
laparakia imaze, Tu rogor amyareben komunikacias sxva adamianebTan 

Cvilebi, bavSvebi da axalgazrdebi, ganviTarebis sxvadasxva etapze. rogor 
umklavdebian isini sxvadasxva problemebs, ramdenad akontroleben TavianT 
emociebs da rogor iqcevian. 
 
ganviTarebis safexurebi 
 
     1 Tve 

 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
zurgze wolisas – Tavi erT mxaresaa. 
 
mucelze wolisas – Tavi erT mxaresaa, SeiZleba awios. 
 
jdomisas -  Tavi win uvardeba da zurgi ixreba. 
 
Tavs miabrunebs xmaurisken da sinaTlisken. 
 
xelebi mWidrod aris daxuruli. 
 
refleqsebi exmareba Cvils ganagrZos cxovreba. 
 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
dakvirvebiT uyurebs saxeebs, gansakuTrebiT, rodesac naWamia da 
esaubrebian. 
 
socialuri da emociuri ganviTareba 
 
mTlianad damokidebulia sxvebze. 
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     3 Tve 
 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
brundeba gverdidan zurgze. 
 
zurgze wolisas: Tavi centrSia. 
 
mucelze wolisas: Tavi da mkerdi SeiZleba awios zedapiridan, mklavebis 
daxmarebiT. 
 
jdomisas: Tavi cota win vardeba isev, zurgi ufro sworia. 
 
mklavebi SesaZloa amoZraos da erTmaneTTan miitanos. 
 
SeuZlia fexebis rogorc erTad, aseve gancalkevebiT Wera. 
 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
yuradReba, Cvili amoZravebs Tavs, rom sxvebs uyuros. 
 
erTveba xelebiT da TiTebiT TamaSSi. 
 
uWiravs JRaruna cota xniT, sanam dauvardeba. 
socialuri da emociuri ganviTareba 
 
grZnobebis meSveobiT Cvili iwyebs imis gacnobierebas, rom 
damoukidebeli personaa. 
 

 
iRimeba daaxlovebiT 5 kviridan. 
 
iwyebs gareSe xmebze pasuxis gacemas sakuTari xmiT. 
 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
gvatyobinebs saWiroebebs xmiT. 
 
gvatyobinebs saWiroebebs tiriliT. 
 
komunikacia myardeba fizikuri siaxlovisas. 
 
iwyebs JRurtuls mzrunvelTan urTierTobisas. 
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Cvili iwyebs imis aRmoCenas, risi gakeTeba SeuZlia da es badebs “me”-s 
gancdas. 
 
SeiZleba itiros, roca umTavresi meurve tovebs oTaxs, jer ver 
acnobierebs, rom is mainc arsebobs da dabrundeba. 
 
gviCvenebs grZnobebs, rogoricaa SiSi da mRlevareba. 
 
pozitiurad reagirebs, rodesac momvleli zrunavs masze, efereba da 
amSvidebs. Tu momvleli ar “pasuxobs” Cvils, man SeiZleba Sewyvitos 
dakontaqtebis mcdeloba. 
 
 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
cnobs da akavSirebs nacnob xmebs, saxeebs. (momvlelis saxe da misi xma) 
 
“gaabavs dialogs” momvlelTan, rodesac is elaparakeba, xmiT daamyarebs 
komunikacias da daelodeba pasuxs. 
 
SeuZlia dabali da maRali xmis imitacia. 
 

 
     6 Tve 

 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
brundeba muclidan zurgze da SeuZlia piriqiTac. 
 
zurgze wolisas: SeuZlia Tavis aweva da Wera, rodesac davexmarebiT 
wamojdomaSi. 
 
mucelze wolisas: Tavi da mkerdi mTlianad SeuZlia moaSoros zedapirs, 
mklavebis daxmarebiT. 
 
daxmarebis gareSe zis garkveuli xnis ganmavlobaSi, zurgi sworia, 
TamaSobs am poziciaSi. 
 
iyenebs xelebs fexebTan TamaSisas, SeuZlia fexis pirTan mitana. 
 
rodesac gviWiravs mdgomiare pozaSi, SeuZlia sakuTari sxeeulis siZmimis 
Wera. 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
interesdeba naTeli, mbzinvare sagnebiT. 
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akvirdeba movlenebs interesiT. 
 
iyenebs “xelisgulisebr Weras” sagnebis aRebisas. yvelafers idebs pirSi 
– kvlevisTvis. 
 
gadaaqvs sagnebi xelidan xelSi. 
socialuri da emociuri ganviTareba 
 
amJRavnebs grZnobebis ufro farTo asortiments ufro naTlad da xmiT. 
SeuZlia sicili da Wyivili kmayofilebiT, magram, aseve, tirili SiSisgan, 
ucxos danaxvisas. 
 
naTlad axvedrebs adamianebs, visTan urTierToba urCevnia, (umTavresi 
momvleli, da-Zma) 
 
iqaCeba, rom aiyvanon, da SeiZleba Sewyvitos tirili, roca 
daelaparakebian. 
 
siamovnebs sakuTari Tavis sarkeSi dakvirveba. 
 
siamovnebs sxvebis yuradReba da sxvebTan erTad yofna. 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
iyenebs xmas mizanmimarTulad, momvlelis yuradRebis misapyrobad. 
 
bevrs Jrurtulebs. TamaSobs sakuTari xmis musikalobiT. 
 
akvirdeba ritms da xmis simZlavres. 
 

 
     9 Tve 

 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
dauxmareblad zis iatakze. 
 
gaivlis xelebsa da muxlebze, SeuZlia xoxva. 
 
exmareba sakuTar Tavs avejis (sayrdenis) meSveobiT fexze dadgomaSi. 
 
wreebs urtyams oTaxs (avejis, sayrdenis daxmarebiT) 
 
dgams nabijebs, Tu orive xels davuWerT. 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
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iyenebs “inferior pincer grasp” sagnebis aRebisas. 
 
ikvlevs sagnebs TvalebiT. 
 
uTiTebs sagnebze saCvenebeli TiTiT. 
 
 
socialuri da emociuri ganviTareba 
 
siamovnebs momvlelTan TamaSi. 
 
gvTavazobs sagnebs, magram jer ar gvaZlevs. 
 
mobilurobis xarisxis zrda, saSualebas aZlevs bavSvs TviTon 
miuaxlovdes adamianebs. 
 
iwyebs TviTon kvebas, daxmarebiT. 
 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
ufro farTod iyenebs sakuTari xmis SesaZleblobebs, cnobs ramodenime 
sityvas. esmis “ara” da icis sakuTari saxeli. 
 
Zalian siamovnebs momvlelTan TamaSi da masTan dialogi. 
 
akeTebs ufro grZel xmovan signalebs. 
 
intensiurad iyenebs sakuTari xmis simZlavres. 
 

 
     12 Tve 

 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
  
jdeba mdgomare poziciidan. 
 
dgas damoukideblad da SeuZlia ramodenime nabijis gakeTeba. 
 
gamiznulad isvris saTamaSoebs. 
 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
SeuZlia taSis Semokvra, xelebis erTad Wera. 
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iyenebs rTul Weras da uSvebs xelidan sagnebs gamiznulad. 
 
eZebs Tvals mofarebul sagnebs, acnobierebs ra, rom miuxedavad imisa, 
rom isini ar Canan, mainc agrZeleben arsebobas. 
 
ikvebeba damoukideblad kovziT da xelebiT. 
socialuri da amociuri ganviTareba 
 
izrdeba TviT-identifikaciis gancda, iseve rogorc TviT Sefasebisa da 
Tavdajerebulobis xarisxi. 
 
damSvidobebisas gviqnevs xels, Tavidan SexsenebiT, xolo mere – 
damoukideblad. 
 
kmayofilia marto, an sxva bavSvebis Soriaxlos TamaSiT, xangrZlivi 
drois ganmavlobaSi. 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
sul ufro da ufro kargad esmis ras eubneba aRmzrdeli an ufrosi da-
Zma. 
 
SeuZlia ZiriTad instruqciebs upasuxos. 
 
JRurtuli sul ufro da ufro emsgavseba saubars da bolos mivyavarT 
pirvel warmoTqmul sityvamde. 
 
konteqstSi ramodenime sityvis xmarebiT, amJRavnebs codnas imis Sesaxeb, 
rom calkeuli sityvebi asocirdeba adamianebTan da sagnebTan,  

 
    15 Tve 

 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
dadis damoukideblad. 
 
bobRavs kibeze. 
 
zis Tavis zomis skamSi damoukideblad. 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
cdilobs wignis gverdebis furcvlas. 
 
aSenebs koSks ori naWrisgan. 
 
SeuZlia furcelze fanqriT moniSvna. 
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dalevisas, uWiravs Wiqa. 
socialuri da emociuri ganviTareba 
 
cnobismoyvarea. surs ikvlios samyaro, manam sanam momvleli gverdiTaa. 
 
SeiZleba gamoxatos SfoTva, rodesac toveben. 
 
SeuZlia Tavis gamoCena, momvlelis gasarTobad. 
 
iCens gansakuTrebul interess, Tanatolebis qmedebebis mimarT. 
 
SeiZleba ieWvianos, yuradRebis/Tojinis sxvisTvis daTmobis SemTxvevaSi. 
 
emociurad cvalebadia. swrafad icvlis ganwyobas/gadawyvetilebas – 
iTamaSos calke, Tu iyos momvlelTan erTad. 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
SeuZlia dados/moZebnos nacnobi sagani Tavis adgilze. 
 
iyenebs saTamaSoebs marTebulad. magaliTad, awvens Tojinas sabavSvo 
etlSi. 
 
esmis niSnebis koncefcia – “me”, “Sen”, “Cemi”, “Seni”. 
 
izrdeba sityvebis raodenoba leqsikonSi. 
qceviTi ganviTareba 
 
SeiZleba gvipasuxos braziT, rodesac raRacas davuSliT. SeiZleba 
gadaagdos saTamaSo, hqondes mrisxanebis Seteva. 
 
SegviZlia gadautanoT yuradReba sxva rameze, Seuferebeli qcevisas. 
 
mesakuTrea, rogorc saTamaSoebis aseve momvlelis mimarT. ar mowons 
gaziareba. 
 
bavSvi “dakavebulia” anu  “yvelaferSia” 

 
     18 Tve 

 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
dadis Tavdajerebulad. cdilobs gairbinos. 
 
dadis kibeze zemoT-qvemoT, Tu momvlels uWiravs misi xeli. 
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ixreba welidan qvemoT, gadavardnis gareSe. 
 
icavs wonasworobas Cakuzul poziciaSi. 
 
agoravebs borblebian saTamaSoebs. 
 
agoravebs da isvris burTs, cdilobs fexiT dartymas. 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
iyenebs daxvewil Weras, bambis Zafis dasaWerad 
 
aSenebs koSks sami blokisgan. 
 
akeTebs farTe moniSvnebs fanqrebiT. 
 
SeuZlia karis saxeluris xmareba. 
socialuri da emociuri ganviTareba 
 
aqvs ufro swori warmodgena sakuTar individualizmze. 
 
Zalian cnobismoyvarea da metad Tavdajerebuli garemos kvlevisas. 
 
advilad vardeba frustraciaSi, Tu rame ar gamosdis. 
 
Tan dasdevs momvlels, Zalian unda mis aqtivobebSi monawileobis miReba. 
 
TamaSobs ZiriTadad Tanatolebis Sori-axlos (paraleluri TamaSi) da 
SeuZlia maTi imitireba. 
 
kvlav Zalian cvalebadia emociurad. 
 
SeuZlia gamoxatos TanagrZnoba sxvebis mimarT (mag. moxvios xeli 
motiral bavSvs) 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
esmis TiTqmis yvelaferi, rasac momvleli eubneba. 
 
ambobs umetes sityvebs, adamianebis saxelebs. 
 
cdis garemos kvlevisas (cdilobs moaTavosos sxvadasxva figurebi 
xvrelSi da a.S.) 
qceviTi ganviTareba 
 
SeiZleba iyos Zalian mousvenari da gabeduli, swrafad Riziandebodes da 
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brazdebodes. 
 
SeiZleba iyos Zalian jiuti, gamoxatos brazi da ar Seepuos ufrosebs. 
 
kvlav SesaZlebelia gadavataninoT yuradReba Seuferebeli saqcielidan 
sxva rameze. 
 

    2 weli 
 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
darbis Tavdajerebulad. 
 
adis da Camodis kibeze moajiris daxmarebiT. 
 
marTavs did borblebian saTamaSoebs (pedlebis gareSe) 
 
fexs urtyams gaCerebul burTs. 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
aSenebs koSks eqvsi naWrisgan. 
 
acalkevebs da aerTebs erTmaneTSi areul saTamaSoebs. 
 
xatavs wreebs, xazebs da wertilebs fanqriT. 
 
icmevs fexsacmels damoukideblad. 
socialuri da amociuri ganviTareba 
 
iwyebs sakuTari gancdebis gagebas. cnobs mowyenil da bednier saxeebs. 
 
ganicdis mTel rig cvalebad SegrZnebebs, romlebsac qcevaSi gamoxatavs. 
 
metad pasuxobs sxvebis gancdebs. 
 
xSirad pasuxobs momvlels siyvaruliT da SeiZleba iyos mosiyvarule 
Jestebis iniciatori (Caxuteba). 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
awyobs martiv “puzzle”-ebs. 
 
acnobierebs, rom qmedebebs Sedegebi mohyveba. 
 
xSirad asaxelebs sagnebs danaxvisas (mag. SeuZlia miuTiTos da Tqvas 
“skami” an “ZaRli”). 
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izrdeba leqsikoni. aerTebs or sityvas.  
 
30 TvisTvis ambobs mokle winadadebebs zogierT sityvas arasworad iyenebs. 
magaliTad: “me SigniT gavedi”…da a.S. 
qceviTi ganviTareba 
 
SeuZlia ixmaros ukve mdidari leqsikoni protestis verbalurad 
gamosaTqmelad. 
 
SeiZleba gabrazdes Tanatolebze, Tavs daesxas (xeli kras, an daartyas 
kidec) 
 

   3 weli 
 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
dadis da darbis fexis wverebze. 
 
adis da Camodis kibeze Tavdajerebulad. 
 
marTavs borblebian saTamaSoebs pedlebiTa da saWeTi. 
 
fexs urtams gagorebul burTs. 
 
uyvars Zromiali da sriali patara sasrialoebze. 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
aSenebs koSks 9 naWrisgan. 
 
furclavs wigns sworad. 
 
xatavs saxes fanqriT, iyenebs misTvis mosaxerxebel xels. cdilobs asoebis 
weras. 
 
icmevs da ixdis paltos.  ikravs farTe, iol elvas. 
socialuri da emociuri ganviTareba 
 
bavSvs SeuZlia uTxras momvlels misi grZnobebis Sesaxeb. ganicdis sxvebis 
grZnobebsac. 
 
Sedis tualetSi da ibans xelebs. SeuZlia Cacma. 
 
uyvars warmosaxviTi da SemoqmedebiTi TamaSebi. 
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uyvars TanatolebTn yofna. iZens megobrebs. sWirdeba ufrosebis gamxneveba. 
advilad edeba Tanatolebisa da momvlelis ganwyoba. 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
bavSvi xSirad svams SekiTxvebs “ra” da “ratom”. 
 
leqsikoni swrafad mdidrdeba. iyenebs mravlobiTs, nacvalsaxelebs, 
zedsarTavebs, kuTvnilebas da droebs. 
 
ufro grZel winadadebebs warmoTqvams. 42 TvisTvis, TiTqmis srulyofilad 
laparakobs. 
 
SeuZlia ferebis dasaxeleba. SeuZlia daakavSiros da daaxarisxos sagnebi 
martiv nakrebSi (mag: ferebis nakrebi). 
 
SeuZlia aTamde Tvla. SeuZlia sami an oTxi sagnis gadaTvla. 
 
iwyebs sakuTari saxelis cnobas, rodesac xedavs dawerils. 
qceviTi ganviTareba 
 
ufro da ufro kargad esmis, rom qcevas Sedegi mohyveba da esmis 
usiamovnebaSi moxvedris mniSnveloba. 
 
esmis “bodiSis moxdis” da “gamosworebis” mniSvneloba. 
 
naklebad meamboxea. naklebad gamoxatavs brazs saqcieliT, radgan ukve 
Sesaferisi sityvebis xmareba ukeT SeuZlia. 
 
4 weli 
 
fizikuri ganviTareba – uxeSi motorika 
 
sirbilis dros icvlis mimarTulebas. 
 
swor xazze dadis warmatebiT. 
 
Tavdajerebulad srialebs da Zromialobs sasrialoebze. 
 
xtunavs usafrTxod. 
 
SeuZlia Zlierad daartyas burTs, daiWiros, daumiznos. 
fizikuri ganviTareba – natifi motorika 
 
aSenebs koSks aTi naWrisgan. 
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swavlobs umetesi Rilebisa da elvebis Sekvras. 
 
swavlobs makratlis xmarebas. Wris ZiriTad formebs. 
 
xatavs adamianebs TavebiT, sxeulebiTa da kidurebiT. wers asoebs da 
saxelebs. 
socialuri da emociuri ganviTareba 
 
SeuZlia iyos socialurad Tavdajerebuli. TviTSefaseba aSkaraa. 
acnobierebs sakuTar genderul rols. 
 
TanatolebTan megobroba sul ufro mniSnvelovani xdeba. uyvars bavSvebis 
jgufTan TamaSi. 
 
emociebis kontroli izrdeba. SeuZlia moicados, raTa miiRos 
momvlelisgan pasuxi mis saWiroebaze. 
 
vinaidan warmosaxva izrdeba, bavSvi xdeba ufro mSiSara (eSinia sibnelis,...) 
komunikaciuri da inteleqtualuri ganviTareba 
 
awyobs “puzzle”-s 12 naWrisgan. 
 
mexsiereba Rrmavdeba. bavSvi imaxsovrebs bevr simRerasa Tu istorias. 
SesaZlebelia moxdes fantaziisa da realobis aRreva. 
 
Wris problemas (vfiqrob, ra moxdeba Tu...) da varaudobs (vfiqrob ase 
moxdeba Tu...) 
 
axarisxebs sagnebs ufro rTul nakrebebSi.  
 
umjobesdeba cifrebis Tvla. 
 
izrdeba riTmebiT, moTxrobebiT da istoriebiT daintereseba. 
qceviTi ganviTareba 
 
Tu bavSvi iseT garemoSia, sadac xSirad bilwsityvaoben,  am sityvebs is 
Tavis leqsikonSi danergavs da gamoiyenebs. 
 
swavlobs molaparakebis warmoebas sxvebTan, qcevis eqsperimentirebis gziT. 
 
cdis sxvadasxva mdgomareobebs: kontrolis qveS/gareT yofna, Zalauflebis 
grZnoba, kamaTi TanatolebTan, dadanaSaulebuli yofna, dadanaSauleba. 
 
kargad esmis ZiriTadi wesebis mniSvneloba. 
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yuradRebis gadatana sul ufro da ufro nakleb SesaZlebeli xdeba, magram 
bavSvs ukeTesad SeuZlia gaigos mizezi, ratom ar unda Caidinos esa Tu is 
saqcieli. 
 

ratom vakvirdebiT bavSvebs 
 

mTeli Cveni muSaobis ganmavlobaSi, vakvirdebiT bavSvebs. Cven 
vakontrolebT maT usafrTxoebas da vcdilobT, rom arc erTi maTi moTxovna 
ar darCes Semxvedri pasuxis gareSe. am SemTxvevaSi, rodesac Cven dakvirvebaze 
vsaubrobT, vgulisxmobT garkveuli drois gamoyofas imisTvis, rom vuyuroT 
bavSvs da CaviweroT – ras akeTebs. 
 
am gziT, Cven bavSvs vakvirdebiT, imisaTvis rom: 
 

• gavigoT misi ganviTarebis Taviseburebebi. 
garkveuli drois ganmavlobaSi bavSvze regularuli dakvirveba 
saSualebas mogvcems Tvali gavadevnoT mis miRwevebs. 

• SevafasoT bavSvis ganviTarebis arsebuli safexuri. 
pirveli daswrebisas, bavSvi fasdeba imisda mixedviT, Tu ra sirTuleebi 
aqvs ukve gadalaxuli, amis mere SesaZlebelia ukve progresis asaxva. 

• SevafasoT, Tu ramdenad swori aqtivobebiT aris dakavebuli bavSvi, 
ganviTarebis xelSesawyobad. 
rodesac Cven saqmis kursSi varT, Tu ganviTarebis ra safexurzea bavSvi, 
SegviZlia Sesaferisi aqtivobebis dagegmva misTvis. mag. SegviZlia mivceT 
12 naWriani nakrebi asawyobad 4 wlis asakisTvis, radgan am dros, wesiT, 
unda SeeZlos amis gakeTeba. Tu bavSvs aravin SesTavazebs 12 naWrian 
nakrebs, SeuZlebeli iqneba ganviTarebis saWiro safexuris miRweva. 

• movaxdinoT ganviTarebis mimdinare etapis monitorireba da SevimuSavoT 
Semdegi safexuris gegma. 
mniSvnelovania imis Semowmeba, rom bavSvis ganviTareba uwyvetad 
mimdinareobs. imis codniT, ra aris ganviTarebis am Tu im etapis 
Taviseburebebi, SesaZlebelia Semdegi etapis dagegmva. 

• SevZloT yvela im calkeuli sirTulis identificireba, romelic SeiZleba 
bavSvs Sexvdes. 
dakvirveba saSualebas gvaZlevs axlodan davakvirdeba ganviTarebis yvela 
aspeqts. 

• vicnobdeT da gvesmodes TviToeuli bavSvis saWiroeba ukeT. 
SegviZlia vicodeT yvela bavSvis gemovneba, midrekilebebi. urTierTobis 
stili da sxvadasxva situaciaSi moqcevis Taviseburebebi. SegviZlia es 
codna gavuziaroT bavSvis mSoblebsa da momvlelebs, rodesac viwyebT mis 
ganviTarebaze saubars. 

• CaviweroT yvela qceva, romelic warmoSobs wuxils. 
mniSvnelovania yvela yuradsaRebi qcevis dakvirveba, imisaTvis rom 
mogvianebiT SesaZlebeli iyos analizis gakeTeba. dakvirvebas aseve moaqvs 
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Canawerebi, romelic gvaZlebs informacias detalebze – rodis da sad 
vlindeba qceva. 

• SevafasoT miwodebuli momsaxurebis standarti. 
imas, Tu ramdenad kargad viTardebian bavSvebi, SeuZlia dagvanaxos 
ramdenad sworad pasuxobs bavSvebis saWiroebebs mocemuli momsaxureba. 

 
dakvirvebis cikli 

 
dakvirveba xorcieldeba ciklurad. bazisuri informacia bavSvze grovdeba 

imisaTvis, rom mogvces realuri suraTi bavSvis ganviTarebis arsebul etapze. 
amis mere, dakvirveba xorcieldeba regularulad. es saSualebas gvaZlevs 
TvalsaCino gavxadoT progresi mas Semdeg, rac moxda bazisuri Sefaseba. 
dakvirveba saSualebas gvaZlevs, aseve davgegmoT bavSvis ganviTarebis 
xelSewyoba Semdeg etapze. 

 
 

dakvirvebis cikli: 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

analizi

dagegmvaganviTareba

dakvirveba
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dakvirvebis mizezebi:

 
 
 

obieqturoba 
 

dakvirvebisas, Zalian mniSnvelovania maqsimaluri obieqturoba. unda 
daiweros mxolod faqtebi. mxolod is, rasac vxedavT. mag: unda davweroT, rom 
bavSvma gamoglija Tojina xelidan Tavis Zmas, Zirs daagdo da oTaxidan 
gavida da ara: bavSvma ieWviana Tojinis gamo,.... da a.S. imitom rom es aris 
Tqveni azri, da ara faqtebi. Tqveni azrebi SegiZliaT daweroT calke. es 
dagexmarebaT SemdgomSi, analizis gakeTebisas. xolo rodesac sxva adamianebi 

dakvirvebis 

mizezebi

gavigoT 
ganviTarebi

s 
Tavisebureb

ebi SevafasoT 
bavSvis 

ganviTarebis 
safexuri

gavakontrol
oT mimdinare 
procesi da 
davgegmoT 
Semdegi 
safexuri

davrwmundeT 
rom 

Sesaferisi 
aqtivobebia 
dagegmili 

ganviTarebis 
xelSewyobis

Tvis

amovicnoT 
nebismieri 
sirTule, 
romelsac  

bavSvi 
SeiZleba 

gadaeyaros

vicnobdeT 
ukeT 

individualu
rad yvela 

bavSvs

CaviniSnoT 
yvela 

yuradsaRebi 
qceva

gavzomoT 
progresi 

standartTa
n 

mimarTebaSi

SevafasoT 
momsaxurebi

s 
standarti
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waikiTxaven dakvirvebis Canawerebs, unda SeeqmnaT warmodgena faqtebze da ara 
Tqvens STabeWdilebebze. 
nebadarTuloba 
 

momsaxureba gulisxmobs aseve, bavSvze  dakvirvebis warmoebasa da 
Canawerebis gakeTebaze  mSoblebis nebarTvas. bevri momsaxureba am nebarTvas, 
bavSvis momsaxurebaSi CarTvisas iTxovs mSoblebisgan. 

 
Tqven, aseve, dagWirdebaT nebarTva, Tqveni supervaizerebisgan 

(zedamxedvelebi) samsaxurSi. isini, rogorc wesi, iTxoven Tqvens mier ukve 
Catarebuli dakvirvebis Canawerebis naxvas, nimuSis saxiT. bavSvis ojaxma 
SeiZleba moiTxovos Canawerebis asli. 
 
konfidencialoba 
 

dakvirvebis detalebze daculi unda iqnes konfidencialobis principebi. 
garda im SemTxvevebisa, rodesac saqme exeba bavSvis keTildReobisTvis Seqmnil 
safrTxes. 

 
fokusireba 
 

rig SemTxvevebSi, bavSvis movla gulisxmobs bavSvis nebismier qcevaze 
dakvirvebas, xolo aris SemTxvevebi, rodesac dakvirveba fokusirebulia. mag: 
SeiZleba davakvirdeT bavSvs gareT, sxva bavSvebTan TamaSis dros, radgan 
gvainteresebs bavSvis msxvili motorikisa da socialuri ganviTarebis xarisxi. 

 
dakvirvebis teqnikis arCeva 
 

arsebobs dakvirvebis teqnikis ramodenime varianti. mniSvnelovania avarCioT 
iseTi, romelic Seesabameba rogorc bavSvis asaksa da dakvirvebis mizans, aseve 
Cveni momsaxurebis moTxovnebs. 

 
dakvirvebisas, SesaZloa bavSvis qceva Seicvalos. Tu bavSvma icis, rom 

akvirdebian, SeiZleba aJitirdes, an zedemetad Seecados Tavis gamoCenas da a.S. 
amitom, damkvirvebeli cdilobs xolme ise daakvirdes bavSvs, rom man es ar 
icodes. moTavsdes iseT adgilas, sadac ver dainaxaven da ar ilaparakos. ar 
aris saWiro sakuTari azrebisa da sityvebis Cawera, amitom kargia, Tu 
damkvirvebeli, am procesis ganmavlobaSi, ar Seva kontaqtSi bavSvTan. am 
meTodis gamoyenebisas, Tqven xarT ara-monawile damkvirvebeli. 

ufro advilia iyo obieqturi da gaakeTo imis Canaweri, Tu ra xdeba, maSin, 
rodesac ar xar CarTuli moqmedebaSi. Tumca, am SemTxvevaSic SesaZlebelia 
dabrkolebebi. magaliTad: Znelia ipovo iseTi adgili, saidanac xedav da 
gesmis yvelaferi da Sen TviTon ar Canxar. aseve, Tu mizania daakvirde bavSvis 
ganviTarebis garkveul konkretul aspeqtebs, xSirad saWiroa gamoiwvio bavSvis 
garkveuli qceva, winaaRmdeg SemTxvevaSi es aspeqtebi ver gaxdeba TvalsaCino. 
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SesaZloa avirCioT monawile damkirveblis roli. monawile damkvirvebels 

SeuZlia pirdapir ukarnaxos, an gamoiwvios bavSvis esa Tu is saqcieli. 
 
Tumca es meTodi Tavis TavSi gulisxmobs bavSvze zegavlenis moxdenis 

safrTxes. magaliTad, davalebis micemisas, moitanos raime sagani, 
damkvirveblis mzera, imisda mixedviT, Tu saiT aris mimarTuli, karnaxobs 
bavSvs saidan unda moitanos sagani. pirdapiri miTiTebis, (am SemTxvevaSi im 
saganze, romlis motanasac vavalebT), Tavidan acileba ufro advilad  
SesaZlebelia – instruqciebis minimumamde dayvanis gziT. 

 
romeli meTodic ar unda iyos dakvirvebisas gamoyenebuli, aucilebelia 

dakvirvebis Sedegad vflobdeT Semdeg ZiriTad informacias: 
 

• bavSvis saxeli (an maTi identificirebis alternatiuli xerxi, mag.   
  inicialebi..) 

• dakvirvebis tariRi da drois monakveTi 

• sad warmoebs dakvirveba 

• damkvirvebis saxeli 

• aqtivoba, romelsac vakvirdebiT/dakvirvebis fokusi 

• sxva bavSvebis daswreba dakvirvebisas 

• sxva ufrosebis daswreba dakvirvebisas. 
 

qvemoT moyvanilia dakvirvebis ZiriTadi teqnikebi. SeecadeT SearCioT 
TqvenTvis Sesaferisi erTi an ori maTgani (gaxsovdeT, rom unda aiRoT 
nerbarTva Tqveni zedamxedvelisgan). 
 
Tavisufali aRwera (igive naratiuli aRwera) 
 

damkvirvebeli fokusirebulia bavSvis qcevaze, iwers yvelafers rasac 
xedavs mocemuli drois ganmavlobaSi. Tavisufali aRwera, aris, rogorc wesi 
mokle, daaxl. 5 wuTi an naklebi. aseTi dakvirveba xelsayrelia, rodesac 
gvainteresebs bavSvis sirTuleebis sferoebi. magaliTad, gvinda aRmovaCinoT 
konkretulad raSia saqme, rodesac bavSvi ZlivsZlivobiT Wams damoukideblad.  

 
dagWirdebaT: 

• bloknoti. 

• sawer kalami. 
 
ra unda gavakeToT 
 

aRwereT detalurad rogor moqmedebs im aqtivobisas, romelsac 
vakvirdebiT. CaiwereT misi qmedebebi da qceva, saxis gamometyvelebis CaTvliT. 
CawereT yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, an sxva xerxiT gamoxatavs. es 
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intensiuri samuSaoa, amitomac mxolod ramdenime wuTs mimdinareobs. 
dakvirvebis Cawera awmyo droSi warmoebs. 
 
magaliTi 
 

daTo zis sawer magidasTan mariamis gverdiT. is iRebs Tavis funjs da 
uyurebs mariams. mariamic uyurebs. daTo iRimeba da awvdis funjs mariams. 
mariami arTmevs funjs da aseve uRimis. daTo ambobs “gmadlob”. 

 
sakontrolo sia (nusxa) 
 
forma Seaxsenebs damkvirvebels, miaqcios yuradReba konkretul unarebsa Tu 
refleqsebs, romelic bavSvs gaaCnia. damkvirvebeli maSinve aRniSnavs maT, 
rogorc ki SeamCnevs. es meTodi xSirad ixmareba bavSvis ganviTarebis 
safexuris Sefasebisas. aseve Cvilebis Sefasebisas, vinaidan maTi ganviTareba 
Zalian swrafad gadadis safexuridan safexurze.   
 
dagWirdebaT: 
 

• momzadebuli nusxa (romelic SeiZleba mzrunvelebis/momsaxurebis mier 
iyos Seqmnili) 

• saweri kalami 
 

ra unda gavakeToT: 
 

nusxa geubnebaT ras unda daakvirdeT da ra CaweroT. rogorc “monawile 
damkvirvebelma” unda waaqezoT bavSvi saWiro aqtivobaze da Semdeg aRniSnoT 
siaSi, ra unarebs da refleqsebs avlens.  

rogorc “ara-monawile damkvirvebeli” qven unda daakvirdeT Soridan, da ama 
Tu im refleqsisa da unaris bunebrivi gziT gamomJRavnebisas aRniSnoT es 
siaSi. 
 
magaliTi: 

 
aqtivoba diax ara TariRi damkvirveblis 

komentari 
brundeba 
zurgidan 
mucelze 

    

brundeba 
muclidan 
zurgze 
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drois nimuSi 
 

damkvirvebeli sazRvravs dakvirvebis drosa da mis xangrZlivobas. bavSvis 
aqtivobebi iwereba formaSi garkveuli intervalebiT. magaliTad yovel 10-15 
wuTSi. Tumca, SesaZlebelia, mniSnvelovani Strixebi gamoikveTos swored am 
intervalebs Soris da Sesabamisad ar iqnes  

Cawerili. 
 
dagWirdebaT: 

 

• momzadebuli forma, dakvirvebis aRniSnuli droebiT 

• saweri kalami 

• saaTi 
 

 
ra unda gavakeToT 

 
Tvali gaadevneT saaTs. darwmunebuli iyaviT rom Canawers Tanabari 

intervalebiT akeTebT. yvela gansazRvrul dros, daakvirdiT bavSvs da 
gaakeTeT Canaweri iseve rogorc “Tavisufali aRweris” meTodSi ganvixileT. 
 
magaliTi: 
 
10.00 sT. 
 

daTo zis sawer magidasTan mariamis gverdiT. is iRebs Tavis funjs da 
uyurebs mariams. mariamic uyurebs. daTo iRimeba da awvdis mariams funjs. 
mariami iRebs da uRimis daTos. daTo ambobs “gmadlob”. 
 
10.15. sT. 
 
daTo dgeba magididan. midis momvlelTan da eubneba “dambane xelebi”. 
 
movlenaTa nimuSi 
 

es meTodi ixmareba maSin, rodesac mizania CaviweroT ra sixSiriT vlindeba 
bavSvis ganviTarebis esa Tu is aspeqti.  forma Sedgenilia dakvirvebis sagnis 
(aspeqtis) gamosavlenad. yovel jerze, qcevis gamovlenisas, iwereba dro da 
garemoeba. amas SeiZleba daeTmos mTeli dRe, kvira da Tvec ki. praqtikosebs 
SesaZloa ainteresebdeT, ra sixSiriT gamoxatavs bavSvi fizikur agresias, 
magaliTad. 

 
dagWirdebaT: 
 

• dakvirvebis obieqtisTvis adaptirebuli momzadebuli forma  
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• saweri kalami. 
 

ra unda gavakeToT: 
 

uyureT bavSvs da yovel jerze, rodesac gamovlindeba dakvirvebis samizne 
qceva an ganviTarebis aspeqti, CawereT garemoeba, romelSi es xdeba da dro. 
 
magaliTi: 

 
movlenis 
# 

dro movlena garemoeba 

1 14.30 daTom qeTi 
Zirs daagdo  

daTom Tavisi saTamaSo daTvi 
iatakze datova. man dainaxa rom 
qeTim daTvi aiRo. daTo mivida 
qeTisTan da  Seecada daTvi 
gamoerTva. qeTim ar dauTmo. daTom 
xeli kra qeTis. qeTim misca daTos 
saTamaSo da tirili daiwyo. daTo 
swrafad gaecala qeTis da saTamaSo 
Tan waiRo. 

 
samizne bavSvi 
 
  damkvirvebeli Caiwers bavSvis aqtivobebs didi xnis ganmavlobaSi, magram 
gansxvavebulad. mizania, ar iyos aranairi intervali dakvirvebis ganmavlobaSi. 
amis miRwevisTvis, damkvirvebeli Casawerad iyenebs kodebis sxvadasxva 
saxeobebs, mokled iwers winaswar momzadebul formaSi imas,  rac xdeba. 
 
dagWirdebaT: 

 

• momzadebuli forma saWiro abreviaturebis CamonaTvliT. 

• saweri kalami 

• saaTi 
 
ra unda gavakeToT 
 

dakvirvebis am meTodis gamoyenebisas, damkvirvebelma unda gadawyvitos ra 
aris mniSvnelovani da ra unda iqnas Cawerili. radgan, SeuZlebelia 
xangrZlivi drois ganmavlobaSi yvela detalis CaniSvna. simartivisTvis, 
sityvebi da qmedebebi sxvadasxva svetebSi iwereba. miCveva unda, kodebis 
swrafad gamoyenebas, ase rom, nu anerviuldebiT, Tu Tavidan rTuli 
mogeCvenaT. 
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magaliTi: 
 

dro aqtivoba sityvebi socialuri 
dajgufeba 

CarTulob
is xarisxi 

11.30 sb midis kubikebis 
yuTTan, xmarobs 
orive xels, rom 
gaaRos yuTi da 
amoiRos kubikebi 

_sb_ 
“gareT” 

gan. 1 

11.31 sb jdeba. xmarobs 
marjvena xels, 
debs erT kubiks 
meoreze. amas 
imeorebs, agebs 
oTx naWrian 
piramidas. 

 gan. 1 

 
sb = samizne bavSvi 
_sb_ = samizne bavSvi esaubreba Tavis Tavs 
gan. = ganmartoebulia 
1 = samizne bavSvi CarTulia sxvebis aqtivobebSi 
 
SesaZlebelia sxva kodebis gamoyenebac, gamomdinare iqidan ra saWiroebebi da 
moTxovnebi aqvs Tqvens momsaxurebas.  
 
dakvirvebis gaziareba 
 

bavSvze mzrunvelebi uziareben dakvirvebisas dagrovil informacias 
kolegebs, romlebic uSualod bavSvTan muSaoben da xelmZRvanelebs. 
dakvirvebaze saubari gvexmareba naTeli suraTis SeqmnaSi TviToeuli bavSvis 
garSemo. umetesoba momsaxurebebSi, gamoyofilia calke dro, imisaTvis rom 
kolegebi Sexvdnen da isaubron dakvirvebis Sedegebze. 

 
rodesac gaqvT SesaZlebloba ganixiloT dakvirvebis Sedegebi kolegebTan, 

CaiwereT kolegebis Sexedulebebi. daumateT isini dakvirvebis Canawerebs. aseve 
mniSvnelovania, SeitanoT Tqveni wvlili kolegebis mier warmoebuli 
dakvirvebis gamdidrebaSi. 

 
momsaxurebis mimwodeblebi, aseve, uziareben informacias progresisa da 

bavSvis ganviTarebis Sesaxeb – mSoblebsa da meurveebs. es unda moxdes Riad, 
pozitiuri gziT. unda gvaxsovdes, rom mSoblebi mainc ukeT icnoben TavianT 
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Svilebs. ojaxebma didi wvlili unda Seitanon TavianTi bavSvebis ganviTarebis 
saqmeSi. maTi Sexedulebebi, aseve, SesaZlebelia Caiweros bavSvis Sesaxeb 
CanawerebSi. 
 
wuxilebis gamoTqma xelmZRvanelebTan 
 

Tu, dakvirvebis Sedegad, raimem SegaSfoTad bavSvTan da mis 
ganviTarebasTan dakavSirebiT, acnobeT Tqvens xelmZRvanels rac SeiZleba 
male. es niSnavs, rom SesaZloa bavSvi saWiroebs daxmarebas rac SeiZleba male. 
 
dakvirvebis interpretireba 
 

rodesac dakvirveba (an dakvirvebebis seria) dasrulebulia, damkvirvebeli 
zedmiwevniT yuradRebiT ganixilavs dakvirvebas da Semdeg wers daskvnas. am 
process “Sefasebas” uwodeben da daskvnis daweras ki “Sedegebs”. mTlian 
process ki interpretacia ewodeba. 

 
yvela momsaxureba qmnis interpretirebis sakuTar teqnikas. Cven unda 

vixelmZRvaneloT momsaxurebis farglebSi danergili gaidlainebiT. romelic 
daaxloebiT Semdegnairad unda gamoiyurebodes: 

 

• gadavavloT Tvali mTels dakvirvebas. aRvniSnoT ra aris yvelaze 
mniSvnelovani qcevisa da ganviTarebis mxriv. 

• avsaxoT yvela mniSvnelovani punqti. davweroT daskvna qcevasa da 
ganviTarebis xarisxze. anu, ramdenad Seesabameba ganviTareba asakisTvis 
Sesaferis normebs. 

• vifiqroT imaze, ra informacia gvqonda bavSvze wina dakvirvebidan an/da 
pirveladi Sefasebidan. aris Tu ara saxeze progresi. Tu ara, maSin 
gvaqvs Tu ara mizezi avReldeT. unda gaviaroT Tu ara, am etapze, 
kolegebTan konsultacia. 

• davweroT interpretacia. 

• SevinaxoT dokumenti, sanam mogvTxoven an gavuziarebT mas kolegebs, 
mSoblebs/mzrunvelebs. 
 
 

gavlena ganviTarebaze 

 
arsebobs faqtorebi, romlebic zegavlenas axdens bavSvis ganviTarebaze. es 

faqtorebi or kategoriad iyofa: 
 

• buneba. 

• aRzrda. 
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buneba 
 

rodesac vxmarobT sityva buneba-s, vgulisxmobT bavSvis ganviTarebis im 
aspeqtebs, romlebic TavisTavad, garemo pirobebisa da sxva mizezebisda 
miuxedavaT, Tavs iCens bavSvis ganviTarebis sxvadasxva etapze. magaliTad, 
Cvilis SemTxvevaSi – primitiuli refleqsebi da mzardi fizikuri 
SesaZleblobebi, rogorebicaa brunva zurgidan mucelze da piriqiT; 
wamojdoma.  

buneba ganagrZobs Tavisi rolis Sesrulebas, ganviTarebis yvela etapze. 
seqsualuri momwifeba – amis naTeli magaliTia. 

bunebrivi ganviTarebis gardauvaloba gamomdinareobs bavSvis geneturi 
programidan, romelic gansazRvravs sxvadasxva dros sxvadasxva unarebis 
ganviTarebas. 
 
aRzrda 
 

sityva aRzrdiT, Cven gamovxatavT ganviTarebis im gzas, romelsac yvela 
bavSvi gadis dabadebis mere, garemo pirobebisa da adamianebis zegavlenis 
pasuxad. magaliTad, bavSvi ver iswavlis kiTxvas, Tu mas ar aCvenes da 
aswavles sxvadasxva asoebi da sityvebi. geneturad, bavSvSi ar devs wera-
kiTxvis aTvisebis programa da zegavlenis gareSe, is, konkretul asakSi, ar 
daiwyebs kiTxvas. 

sazogadod miRebulia, rom bavSvi viTardeba ori umniSvnelovanesi 
zegavlenis wyaros kombinaciis gamo – buneba da aRzrda. metyveleba aris amis 
kargi magaliTi. mag: msoflioSi macxovrebeli yvela bavSvi RuRunebs da 
gamoscems garkveul xmebs TiTqmis erTnairad, metyvelebis potencia da 
laparakis dawyebamde garkveuli xmebis gamocema bunebrivi monacemia, xolo is, 
rom bavSvi metyvelebas iwyebs im enaze, romelic mas esmis da romelsac 
miCveulia – ukve aRzrdis sakiTxia. 

aRzrdis nawilSi, didi mniSvneloba aqvs im gamocdilebas, romelic yvela 
bavSvs individualuri aqvs. Sesabamisad, bavSvebis ganviTarebis xarisxic, did 
wilad, am gamocdilebazea damokidebuli. ase rom, bunebrivia, rom sxvadasxva 
bavSvi sxvadasxva dros aRwevs ganviTarebis ama Tu im dones. 

arasworia velodeT bavSvis ganviTarebas im kuTxiT, romelic met wilad 
aRzrdazea damokidebuli, Tu ar wavaxalisebT bavSvSi ganviTarebis swored am 
aspeqts -  Tu mas gamocdilebaSi ar aqvs am unaris waxaliseba. magaliTad: Tu 
bavSvs cotas elaparakebian, mas gauWirdeba  komunikaciis unarebis 
ganviTareba. 

 
garemos zegavlena: 
 
bavSvis garemo gavlenas axdens mis gamocdilebaze da Sesabamisad, mis 

ganviTarebaze. bavSvi izrdeba unikalur ojaxSi – yvela ojaxi sxvadasxvanairia. 
sxvadasxva ojaxi sxvadasxva gavlenas axdens bavSvebze, imisda mixedviT, Tu ra 
kulturis, Rirebulebebis, cxovrebis wesis da sakuTari gamocdilebis mqonea 
TviToeuli ojaxi. 
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garemoebebi, romelSic bavSvi izrdeba, aseve Zalian did gavlenas axdens mis 
ganviTarebaze, radgan ganapirobebs mis gamocdilebas. erTidaimave asakis 
sxvadasxvagan mcxovreb bavSvs, erTmaneTisgan sruliad gansxvavebuli yoveldRiuri 
cxovreba da yofa aqvs. gansxvavebulia im ori bavSvis cxovrebis wesi, romelic ara 
marto sxvadasxva qveyanaSi, aramed erTidaigive qveynis sxvadasxva mxareSi cxovrobs. 

ekonomiuri mdgomareoba axdens, aseve, did gavlenas bavSvis ganviTarebaze. bavSvs, 
romelic siRaribeSi cxovrobs, xeli ar miuwvdeba Zalian bevr iseT gamocdilebaze, 
romelic aqvT sxva bavSvebs da romelic exmareba maT ukeT ganviTarebaSi. siRaribeSi 
mcxovreb bavSvebs,  metad aqvT janmrTelobisa da keTildReobis problemebi. 

 
 

 

 

 

ra axdens 
gavlenas 
bavSvis 

ganviTareb
aze

kultura

socialur/
ekonomiku

ri 
mdgomareo

ba

saxli da 
garemo

janmrTel
oba da 

keTildRe
oba
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komunikacia 

 
dabadebidan 3 Tvemde 
 
Cvilebi gamoxataven emociebs tiriliT (SimSili, daRliloba an 

mowyeniloba). isinis cnoben mSoblebs Tu mzrunvelebs xmaze, smeniT. axlobeli 
ufrosisgan moferebiTi tonis mosmenisas, Cvili advilad damSviddeba, 
gaiRimebs. maT ainteresebT ufrosebis saxeebi – uyureben saxeSi maT da 
pasuxoben sxvadasxva gamometyvelebas. 

 
CarTvisa da dainteresebis meTodebi: 
 
elaparakeT Cvilebs did xans, rodesac isini karg ganwyobaze arian da 

moefereT da daamSvideT xazgasmiT nazi xmiT, rodesac isini ugunebod arian. 
darwmundiT, rom Cvili xedavs Tqvens saxes da daamyareT TvaliT kontaqti. 
idealuri dro CvilTan aseTi komunikaciisTvis – aris misi movlis momentebi, 
magaliTad safenebis gamocvla, an boTliT misi kveba. 

 
3-dan 6 Tvemde: 
 
Cvilebi iwyeben mTeli rigi xmebis gamocemas – RuRuneben da JRurtuleben. 

mowonT sxvisi xmebis, ritmebisa da xmaurebis dakvirveba. aseve ufrosebTan 
xmovani ”sityva-pasuxi”. isini icinian aRfrTovanebis dros, xolo tirian 
ugunebobis gamosaxatad. 

 
CarTvisa da dainteresebis meTodebi:L 
 
upasuxeT Cvilebis xmovan TamaSebs, gaimeoreT maTi xmebi. Semdeg SeCerdiT 

da daacadeT, rom Tavadac SegexmianoT, Semdeg isev Tqven upasuxeT. rodesac 
bavSvi aRfrTovanebiT raRacas geubnebaT – Tqvenc igive ganwyoba unda gqondeT 
rogorc saxis gamometyvelebaSi, aseve sxeulis enaSi, xolo, rodesac Cvili 
”SemogCivlebT” Tavis ”gasaWirs” - gamoxateT TanagrZnoba. gaxsovdeT rom 
Cvilebs Tqveni saTqmeli ki ar unda uTxraT, aramed unda esaubroT maT. es 
komunikacia aucileblad ormxrivi unda iyos! 

 
6-dan 12 Tvemde 
 
Cvilebi swavloben xmebis gamiznulad, yuradRebis misaqcevad gamocemas, 

saubris imitirebas. SeuZliaT JestebTan erTad xmis gamoyenebac imis 
misaniSneblad, Tu ra surT. am droisaTvis, maT ukve SeuZliaT TiTqmis yvela 
bgeris gamocema. 12 TvisTvis, umetesoba Cvilebs esmiT 15-20 sityvis 
mniSvneloba. 
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CarTvisa da dainteresebis meTodebi: 
 
ganagrZeT CvilebTan saubari. daakvirdiT niSnebs, romelsac isini iyeneben 

mizanmimarTuli komunikaciisas, sakuTari survilebis gamosaxatad. 
gamoepasuxeT maT miniSnebebs, raTa waaxalisoT maTi mcdeloba. am asakSi, 
Cvilebs moswonT, rodesac cnoben martiv simRerebs da ritmebs.  

 
12-dan 18 Tvemde: 

 
bavSvebi iwyeben calkeuli sityvebis warmoTqmas 12 TvisTvis. leqsikoni 

daaxlovebiT 15 sityvas moicavs Semdgomi sami Tvis ganmavlobaSi. bavSvebis 
ukve kargad cnoben sxva adamianebis sxeulis enas. maT SeuZliaT Tvali 
gaayolon sxvis mzeras. 

 
CarTvisa da dainteresebis meTodebi: 
 
darwmundiT, rom wamaxaliseblad pasuxobT bavSvis pirvel sityvebs, ise 

rom mas hqondes survili ganagrZos TqvenTan saubari. am asakSi bavSvebs 
moswonT ufrosebTan erTad dasuraTebuli wignebis Tvaliereba. moswonT 
sagnebis, cxovelebis dasaxeleba, romelsac naxatebSi xedaven. aseve moswonT 
xmebis gamocema, romelic sxvadasxva cxovels axasiaTebs. radgan isini ukve 
icnoben sxeulis enas – moswonT martivi simRerebi moqmedebebiT, romlis 
kompirebac SeuZliaT. 

 
18-dan 24 Tvemde: 
 
bavSvebi iwyeben ori sityvis erTad Tqmas. umetesoba bavSvebs SeuZliaT 

sityvebiT komunikacia mSoblebTan da mzrunvelebTan 2 wlisTvis, an odnav 
mogvianebiT. maTi leqsikoni daaxlovebiT 200 sityvisgan Sedgeba. isini TveSi 
daaxlovebiT 20 axali sityvis warmoTqmas swavloben. 

 
CarTvisa da dainteresebis meTodebi: 
 
gamoxateT gansakuTrebuli interesi imis mimarT, rasac bavSvi ambobs. 

aucileblad upasuxeT, gamoexmaureT bavSvs, roca ar unda dagelaparakoT. 
miiReT seriozulad, rasac is geubnebaT, miuxedavad imisa, garkveviT 
gamoxatavs Tavis azrs, Tu ara. Zalzed mniSnvelovania, ramdenad grZnobs 
bavSvi, rom misi mcdeloba iurTierTos ufrosebTan Rirebuli da dafasebulia. 
Tavis tolebTan da odnav ufrosebTan urTierToba Zalian sasargebloa am 
dros. waukiTxeT bavSvs, mokle, martivi istoriebi da umRereT misTvis nacnobi 
simRerebi nela, ise, rom SeZlos da agyveT, Tqvas nacnobi sityvebi Tu frazebi. 
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2-dan 3 wlamde: 
 
bavSvi laparakobs martivi eniT. iwyebs martivi SekiTxvebis dasmas (ra/sad). 

advilad iTvisebs axal sityvebs da misi leqsikoni kidev ufro farTovdeba. 
bavSvi gramatikulad gamarTulad jer ver laparakobs. xSirad Cerdeba 
saubrisas da fiqrobs, rac xSirad enabluobaSi eSlebaT. 

 
CarTvisa da dainteresebis meTodebi: 
 
aucilebelia  bavSvi iyos enobrivad mdidar garemoSi, ismendes saubrebs, 

simRerebs, leqsebsa da istoriebs.  aseve aucilebelia vupasuxoT mis dasmul 
SekiTxvas, miuxedavad imisa, rom SeiZleba, xSirad, erTidaigives gvekiTxeba. 
unda gavacnoT bavSvs grZnobebis gamomxatvebli sityvebi: bendieri, mowyenili, 
aRelvebuli, gabrazebuli da a.S.  

am dros, metyveleba sul ufro da ufro viTardeba da umetesoba bavSvebis 
SemTxvevaSi, xuTi wlisTvis ukve srulyofilia. 

 
kiTxva: 
 
arasdros ar aris adre – wavukiTxoT Cvilebsa da bavSvebs. 

axladdabedebulisTvisac ki sasiamovnoa mousminos sxvadasxva intonacias, 
Tumca jer sityebis mniSnveloba ar esmis.  bavSvebs bevrad adreuli asakidan 
ainteresebT sxvadasxva ambebi, vidre kiTxvas TviTon iswavlian. es interesi 
gamoiwvevs swored miswrafebas kiTxvis male swavlisken.  

 
maSin, rodesac bavSvi swavlobs, rom warmoTqmul sityvebs mniSnveloba 

gaaCniaT, imasac acnobierebs, rom furcelze daweril sityvebsac aqvT aseTive 
mniSvneloba. 

 
wera: 
 
nebismieri saxis xatva, fanqriT iqneba es, carciT, Tu joxiT qviSaze, aris 

savarjiSo weris unaris ganviTarebisTvis. bavSvi swavlobs rogor moxazos, 
rogor SeaCeros xelis moZraoba, rogor SeaerTos xazi da a.S. is swavlobs, 
mxris da mklavis rogori moZraobaa saWiro, rom moxazos didi Tu patara 
formis figura, sqeli da wvrili da a.S.  

umravles SemTxvevaSi, samidan oTx wlamde bavSvebi, iwyeben simboloebis 
erT mwkrivSi xatvas, rac weris mcdelobis pirvel niSnebad SegviZlia 
miviRoT. es mcdeloba, droTa ganmavlobaSi, werad iqceva, magram amisaTvis 
bavSvi ufro adreuli asakidan, pirveli figurebis moxazviT, iwyebs varjiSs. 
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niSnebis ena: 
 
niSnebis ena, ZiriTadad im bavSvebTan da mozrdilebtan gamoiyeneba, 

romelTac smenis problemebi aqvT. MAKATON – aris niSanTa enis ZiriTadi 
forma, romelic xSirad gamoiyeneba im bavSvebTan, visac daswavlis problemebi 
aqvT da amis gamo uWirT mtyvelebiT komunikacia.  

sainteresoa, aseve, normaluri smenis mqone CvilebTan, niSanTa enis 
gamoyeneba. zogierTi eqsperti Tvlis, rom martivi niSnebiT komunikaciis 
unaris ganviTareba CvilebTan, uadvilebT maT sakuTari Tavis gamoxatvas, 
ametyvelebamde. isini Tvlian, rom es aqveiTebs frustraciis risks CvilebSi da 
sulac ar ganapirobebs laparakis dawyebis gadavadeba/dagvianebas. 

 
saubari: 
 
imisaTvis, rom bavSvma igrZnos rom vafasebT da pativs vcemT mas, 

mniSnvelovania mivaqcioT yuradReba yovelTvis, rodesac gamoxatavs CvenTan 
dalaparakebis survils. Cvilebma es SeiZleba RuRuniT gamoxaton, mozrdil 
bavSvs ki SeuZlia mxarze dagvikakunos da Semdeg JestikulaciiT gamoxatos 
Tavisi survili. 

 
SesaZloa sxvadasxva bavSvma erTdroulad gamoxatos CvenTan dalaparakebis 

survili. mianiSneT erT-erTs, rom SeamCnieT, sTxoveT dagelodoT da 
daelaraparakeT, rodesac misi rigi mova. rogorc wesi, Tu bavSvi mixvda, rom 
SeamCnies da yuradReba daimsaxura,  is uproblemod da xalisiT daelodeba 
Tavis rigs. 

 
rodesac bavSvs surs CvenTan dalaparakeba, xSirad, SeiZleba, gaawyvetinos 

saubari sxvas. amis daSveba niSnavs, rom erTis azri ufro gvainteresebs, vidre 
meoresi, magram Tu SevaCerebT mas da davpirdebiT, rom movusmenT aucileblad, 
is dagvelodeba. Zalian mniSvnelovania, SevaxsenoT bavSvs Cven TviTon: 
“raRacis Tqmas apirebdi xo?”, imisaTvis rom man igrZnos, ramdenad 
gvainteresebs misi mosmena. 

 
toni da gamoTqma: 
 
sanam bavSvi sityvebis mniSnvelobas iswavlis, Cveni xmis tonalobis 

cvalebadobisa da gamoTqmis Taviseburebebis mixedviT, is Zalian kargad xvdeba 
Cvens ganwyobas. rodesac Cvens xmaSi siTbo da moferebis survili JRers, 
bavSvisTvis ufro saxaliso xdeba CvenTan urTierToba. Cvilebsa da bavSvebs 
uviTardebaT ndoba iseTi ufrosebis mimarT, vinc “mgrZnobiared” eurTierTeba 
maT. swored es aris is qvakuTxedi, romelzec bavSvebTan kargi urTierTobis 
aSenebaa SesaZlebeli. 

 
gaxsovdeT, rom Tqveni saxe da sxeuli, laparakobs Tqvens magivrad, ganzrax 

akeTebT amas, Tu ara! gaakontroleT, rom Tqveni saxis gamometyveleba da 
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sxeulis ena Seeferebodes mocemul situacias. elaparakeT bavSvebs maTTvis 
gasageb enaze, auwyeT fexi maT! amaSi dagexmarebaT Tqveni codna, zogadad, 
bavSvis ganviTarebasa da konkretuli bavSvis individualuri Taviseburebebis 
Sesaxeb. 

 
 
aqtiuri mosmena: 
 

• daamyareT TvaliT kontaqti, daiwieT bavSvis simaRleze, Tu saWiro 
gaxda, gauRimeT da dauqnieT Tavi – Sesaferis momentSi. 

• mieciT bavSvs dro. mas, xandaxan, fiqri sWirdeba saubrisas. usmineT 
did xans, ise, rom man SeZlos da daasrulos rasac ambobs. 

• dausviT monaTxrobTan dakavSirebuli SekiTxvebi. es waaxalisebs maT 
meti Txrobisken da fiqrisken. es, aseve, gamoxatavs Tqvens 
dainteresebulobas da imas rom yurs ugdebT rasac mogiTxroben. 

• gamoxateT TanagrZnoba, gaakontroleT, rom Tqveni saxis 
gamometyveleba iyos yovelTvis Sesaferisi. 

• upasuxeT bavSvebs, rodesac isini gelaparakebian, maSinac ki, rodesac 
pirdapir SekiTxvas ar gismeven. gaakeTeT komentari “sainteresoa” an 
sxva.  

 
Semdegi qceva miuTiTebs bavSvs imaze, rom Tqven ar afasebT maT 
mosazrebebsa da grZnobebs: 
 

• ar mosmena 

• TvaliT kontaqtis ar damyareba 

• daRlilobisa da mobezrebis gamoxatva 

• monawileobis ar miReba saubarSi 

• pasuxis ar gacema 

• saubris gawyvetineba 

• daCqareba, droze giTxran saTqmeli 

• bavSvebis mosazrebebze reaqciis ar micema 

• bavSvebis mxridan TqvenTan urTierTobisTvis madlobis ar gamoxatva. 
 
(savarjiSo: dasxediT erTmaneTis pirispir. esaubreT megobars erTi wuTis 

ganmavlobaSi, ise, rom man TvalebSi ar giyuroT. erTi wuTis amowurvis 
Semdeg, gauziareT Tqvens megobars, rogor grZnobdiT Tavs dialogisas. es 
savarjiSo dagexmarebaT mixvdeT, ra mniSvnelovania TvaliT kontaqti.) 
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rogor SevuwyoT xeli mSobels, imonawilevos gundis muSaobaSi: 
 
ojaxebTan urTierToba 

 
momsaxurebis mimwodeblebma, aucilebelia davafasoT da pativi vceT ojaxis 

wevrebis rolis mniSnvelobas TavianTi bavSvebis cxovrebaSi. rogorc wesi, 
bavSvebi ganicdian udides siyvaruls da mijaWvulobas Tavian mSoblebsa da 
ojaxis wevrebze. isini arian umTavresi adamianebi, romlebic waruSlel kvals 
toveben bavSvebis cxovrebaze. siyvarulis, siTbos da mzrunvelobis yvelaze 
didi wyaro bavSvisTvis, (idealur SemTxvevaSi) swored isini arian. amitom, Cven 
xeli unda SevuwyoT mSoblebisa da ojaxis wevrebis CarTulobas bavSvebis 
ganviTarebasa da Cvens mier miwodebuli momsaxurebis aqtivobebSi. 

 
 

 
 

ojaxsa da 
bavSvis 

momvlels 
Soris kargi 
urTierTobis 
sargebeli

ganapirobebs 
bavSvisTvis 

usafrTxoebis 
gancdas

umsubuqebs 
ojaxebs 
bavSvze 
zrunvis 

sirTules

informaciis 
gacvlis 

wamaxalisebeli
a

xels uwyobs 
bavSvis 
garSemo 
Seqmnili 
problemis 
ganxilvas

xels uwyobs 
ojaxis 

CarTulobas 
momsaxurebis 
aqtivobebSi

xels uwyobs 
momsaxurebaSi 

dadebiTi 
atmosferos 

Seqmnas
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rogor swavloben bavSvebi 

 
arsebobs faqtorebi, romlebic uaryofiTad moqmedebs bavSvis swavlis 

unarze: 
 
dabali TviT-Sefaseba: 
 
im bavSvebs, romlebsac dabali TviT-Sefaseba aqvT, xSirad hgoniaT, rom 

maTi namoqmedari dawunebuli iqneba rogorc ufrosebis, aseve Tanatolebis 
mier. aseTma bavSvma, SesaZloa mcdelobac ki Sewyvitos raimes gakeTebis, an es 
mcdeloba mxolod zedapiruli iyos. is CamorCeba aqtivobebsa da/an bavSvebis 
jgufs, rac bunebrivi iqneba – rac naklebad cdilobs bavSvi, miT meti Sansia 
warumateblobis, xolo es warumatebloba ganumtkicebs bavSvs sakuTari 
Tavisadmi urwmunobas, ris Sedegadac is kidev ufro naklebad ecdeba Sedegis 
miRwevas. 

  
TviT-rwmenis nakleboba: 
 
yvela bavSvi ganicdis TviTrwmenis deficits, gansakuTrebiT axal 

situaciaSi,  magram zogierTi maTgani – gansakuTrebulad! es SeiZleba didi 
xnis ganmavlobaSi grZeldebodes, an Tavi, sul sxvadasxva situaciebSi, mokle 
xniT iCinos. TviTrwmenis deficitma SesaZloa bavSvi aiZulos, Tavi Seikavos 
mTeli rigi aqtivobebisgan, an mxolod nawilobriv miiRos maTSi monawileoba, 
rac amcirebs gamocdilebisa da codnis dagrovebis SesaZleblobas. Tu bavSvs 
ar SeuZlia modundes da kargad igrZnos Tavi, warmoudgenelia is bolomde 
iyos CarTuli raime aqtivobaSi. im bavSvebs, romelnic daZabulebi da Tavis 
TavSi daurwmunebelni arian ar eZlevaT ganviTarebis iseTive SesaZlebloba – 
rogoric maT Tanatolebs. 

 
diskriminaciis obieqti: 
 
Tu bavSvi diskriminaciis obieqtia, is SesaZloa ganicdides rogorc dabal 

TviT-Sefasebas, aseve TviTrwmenis naklebobas. aseT bavSvebs, aseve,  ar eZlevaT 
codnisa da gamocdilebis dagrovebis iseTive saSualeba, rogorc maT 
Tanatolebs. 

 
bavSvebi, romlebic dabal TviTSefasebas an/da TviTrwmenis deficits 

ganicdian: 
 

• Tavs arideben aqtivobebSi CarTvas 

• avlenen nakleb enTuziazms 

• xSirad daZabulebi da Sewuxebulebi arian 

• xSirad amboben frazebs ”ar SemiZlia” an ”ver SevZleb”. 
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bavSvebs, romlebic dabal TviSefasebas an/da TviTrwmenis deficits 
ganicdian, sWirdebaT: 

 

• maTi problemis identificireba 

• faqizad, uSualod maTTvis dagegmili aqtivobebi, romlebic daexmareba 
maT sakuTari TviTSefasebisa da TviTrwmenis zrdaSi – SesaZlebelia, maTTan 
erTad, Cveni CarTulobac 

• frTxili waxaliseba, magram ara Zaldataneba 

• mravalgzis Seqeba, rodesac isini cdiloben raimeSi monawileobis 
miRebas. 

 
koncentraciis waxaliseba 
 
erT-erTi mTavari faqtori, bavSvis swavlis procesSi, aris koncentraciis 

unari. es aris is dro, rodesac yuradReba mTlianad eTmoba erT romelime 
sakiTsa Tu aqtivobas. bavSvis zrdasa da ganviTarebasTan erTad izrdeba am 
drois xangrZlivobac. 

 
sami wlis asakSi, Cveulebriv, bavSvs mxolod cota xniT SeuZlia 

yuradRebis koncentracia. xuTi wlis asakisTvis koncentraciis xangrZlivoba 
mniSnvelovnad izrdeba. magram es maCvenebeli sakmaod meryevia, damokidebulia 
bavSvebisa da aqtivobebis Taviseburebebze. yuradRebis deficitis mqone 
bavSvebisTvis, koncentracia, did sirTules SeiZleba warmoadgendes. 

 
mozrdil bavSvebsac, SesaZloa hqondeT koncentraciis problemebi. es ufro 

rTuli samarTavia. Zalian mniSnvelovania, saintereso da bavSvis yuradRebis 
mimzidveli qmedebebis SeTavazeba misTvis. aucileblad unda iqnas 
gaTvaliswinebuli, bavSvisTvis Cveuli/sasurveli swavlis stilebi. zog 
mozrdil bavSvs siCumeSi urCevnia swavla, zogs ki musikis fonze. 

 
kognituri ganviTarebis romel etapzea bavSvi? 
 
bavSvTan momuSave adamianebisTvis, Zalian mniSnvelovania icodnen, misi 

kognituri ganviTarebis mocemuli donis Sesaxeb. amisaTvis aucilebelia, isini 
icnobdnen ganviTarebis etapebis Taviseburebebs, zogadad. radgan amis gareSe, 
SeuZlebelia gvqondes adeqvaturi molodinebi konkretuli bavSvis swavlis 
xarisxsa da ganviTarebis TaviseburebebTan dakavSirebiT. imisaTvis rom 
sworad davgegmoT da SevTavazoT bavSvs swavlis strategia, aucilebelia 
vicodeT bavSvis kognituri ganviTarebis normebis Sesaxeb. 

 
rogor CavrToT bavSvi Cvens mier dagegmil aqtivobaSi? 
 

• dagegmili aqtivoba unda pasuxobdes bavSvis saWiroebas 

• aqtivoba dagegmili da miwodebuli unda iyos gasarTobi da saxaliso   
saxiT 
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• davicvaT balansi struqturirebul aqtivobebsa da Tavisufal TamaSs 
Soris 

• davicvaT balansi ufrosis miTiTebiT da bavSvis iniciativiT 
gansaxorcielebel aqtivobebs Soris  

• gaviTvaliswinoT swavlis stilebis Taviseburebebi 

• davicvaT balansi daxurul da Ria sivrceSi dagegmil aqtivobebs Soris 

• davajgufoT bavSvebi adeqvaturad 

• ganvapiroboT ufrosis adeqvaturi Careva/daxmareba 

• gamoviwvioT qmedeba sakuTari iniciativiT (mag: mivideT karadasTan da 
daviwyoT qudebis mozomeba, Zalian male SemogierTdebian:)) 

• miviRoT monawileoba qmedebebSi bavSvebTan erTad. 
 
codnis ganmtkiceba, gafarToeba da ”moswavlis” gamowveva 
 
ganmtkicebaa, rodesac bavSvs eZleva SesaZlebloba gaimeoros naswavli 

ramdenjerme da SesaZloa, amiTi kidev ufro gaiRrmavos codna. bavSvi 
bunebrivad mowodebulia ganimtkicos SeZenili codna. mag: is ramdenjerme 
aaSenebs ukve aSenebul saxls, TamaSisas. 

 
gafarToebaa,  rodesac bavSvis codna axali gziT SeZenili codniT 

mdidrdeba. mag: Tu bavSvma ukve icis televizoris arxebis xeliT gadarTva, 
SegviZlia vaswavloT pultis xmareba da a.S. 

 
”moswavlis” gamowvevaa, rodesac bavSvs warudgenen iseT rames, romelic mis 

amJamindel kompetencias aRemateba. mag: bavSvs, romelmac iswavla xtunva, 
vaCvenoT rogoria cal fexze amis keTeba. 

 
es strategiebi xels uwyobs swavlasa da ganviTarebas 
 
unarebis ganviTarebis xelSewyoba: 
 
imisaTvis rom xeli SevuwyoT bavSvebis miRwevebs, yovelTvis unda 

gvjerodes am miRwevebis!  
ramodenime skolaSi Catarebul iqna gamokvleva, romelmac cxadyo, rom 

maswavleblebis damokidebuleba zegavlenas axdens imaze, Tu ramdenad 
warmatebulia bavSvi. erT-erT kursze, pedagogs, sruliad brmad, dausaxeles 
ramdenime bavSvi, romelic, TiTqosda, saukeTeso monacemebis patroni iyo. amis 
Semdeg, umetesoba am bavSvebTaganma daiwyo ukeT swavla da amis mizezi is iyo, 
rom maswavlebelma isini warmatebulebad aRiqva. 

 
Cveni molodinebi, yovelTvis realistur suraTs unda emyarebodes, magram, 

aseve yovelTvis unda gvaxsovdes, rom gamovxatoT bavSvebTan Cveni rwmena maT 
SesaZleblobebSi, imaSi rom maT SeuZliaT kargad iswavlon. SevaqoT isini 
orive SemTxvevaSi – miRwevis da miRwevis mcdelobis SemTxvevebSi! 
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umTavresi unarebi, romlebic exmareba bavSvs iyos kargi moswavle: 
 
 
 

 
 
 
rogor SegviZlia wavaxalisoT bavSvSi es unarebi? 

 
simtkice da motivacia 
 
wavaxalisoT bavSvi Seupovrobisken, rodesac pirvel jerze ar gamouva 

raRac – rasac akeTebs. motivacia da simtkice erTmaneTTan kavSirSia, radgan 
bavSvi, romelic motivirebulia, ecdeba mizans miaRwios, rac simtkices 
moiTxovs. Cven SegviZlia wavaxalisoT bavSvi miRwevebis aRniSvniT da 
damsaxurebuli SeqebiT. mozrdil bavSvebTan efeqturia martivi jildoebis 
daweseba – magaliTad misTvis sasurveli filmis yureba, mas Semdeg rac 
davalebas daasrulebs. da a.S. magram, umTavresi motivacia aris swavlis 
survili! amitom aris Zalian mniSvnelovani, gadavceT bavSvs swavlis 
siyvaruli adreul asakSi, wavaxalisoT interesi yvelafris mimarT da 
wavaxalisoT masSi survili iswavlos! 

 
 
 

unarebi, 
romelic 
uzrunvel

yofs 
efeqtur 
swavlas

TviT-
rwmena

simtkice

motivacia

damoukid
ebloba
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TviT-rwmena 
 
bavSvebSi, romlebic Tavs movlilad grZnoben, romlebic mzrunvel garemoSi 

izrdebian, romlebic pativcemulni arian garSemo myofTagan, viTardeba TviT-
rwmenis gancda. 

 
damoukidebloba 
 
TviT-rwmena warmoSobs damoukideblobas! bavSvebi damoukideblad 

moqmedebis survils adreuli asakidan avlenen. umravlesoba Cvengani 
SevxvedrivarT imedgacruebul ori wlis pataras, romelic ver axerxebs 
fexsacmlis damoukideblad Cacmas, magram arafriT ar unda Cveni daxmareba! 
Zalian mniSvnelovania wavaxalisoT misi es survili imoqmedos damoukideblad, 
cxadia, bavSvis asakTan da SesaZleblobebTan Sesabamisad. es exmareba bavSvs 
warmatebiT ganaviTaros damoukidebeli funqcionirebis unarebi, rac Zalzed 
mniSvnelovania, radgan ufrosi ver iqneba gauTaveblad mis gverdiT, mozrdil 
asakSi. 

 
yoveldRiuri rutina 
 
rutinas bavSvis movlaSi arsebiTi mniSnvneloba aqvs. is ganapirobebs 

bavSvebSi daculobisa da usafrTxoebis gancdas, radgan maTi dRe stabilurad 
dagegmili da struqturirebulia.  

rutina ar unda ganvixiloT rogorc swavlis aqtivobebi. momsaxurebam unda 
uzrunvelyos swavliTi aqtivobebis - rutinuli aqtivobebis gavliT miwodeba. 
mag: xelebis dabanisas, SegviZlia vesaubroT bavSvs sisufTavis mniSvnelobaze; 
sufris gawyobisas movuyveT ra sad unda idos (dana-Cangali); daviTvaloT 
ramdeni TefSi da Wiqaa saWiro da a.S. 

 
aqtivobebis sxvadasxva tipebi 
 
aqtivobebi SeiZleba iyos: 
 

• ufrosis miTiTebiT. rodesac ufrosi eubneba bavSvs ra unda gaakeTos. 
 

• bavSvis iniciativiT. rodesac esa Tu is qmedeba bavSvis ideaa. 
 

• struqturirebuli. rodesac aqtivoba dagegmilia swavlebaze fokusiT 
an swavlebis mizniT. 

 
• spontanuri. rodesac bavSvi spontanurad iwyebs moqmedebas 

(Tavisufali TamaSi) 
 

bavSvi saukeTesod sxvadasxva tipis aqtivobebiT swavlobs. 
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qvemoT moyvanil cxrilSi mocemulia aqtivobebis sxvadasxva tipebi: 
 
asaki ufrosis 

miTiTebiT 
bavSvis 

iniciativiT 
struqturirebuli spontanuri 

3-5 magidis gawyoba navebis gaSveba 
wylian taStSi 

sabavSvo leqsis 
paralelurad taSis 
ritmSi dakvra 

erTi baliSidan 
meoreze xtoma 

5-8 sauzmisTvis 
saWmlis momzadeba 

warmosaxviTi 
TamaSi 

sagnebis daxarisxeba 
(wiTlebi erTad, 
kvadratebi erTad.) 

anekdotis moyola 

8-12 raime scenis 
warmodgena 

megobrisTvis 
misaloci baraTis 
damzadeba 

muzeumSi wasvla musikis fonze 
simRera 

 
12-16 wera piradi 

gamocdilebis 
Sesaxeb 

gasarTobi 
sivrcis mowyoba 
winaRobebiT 

samecniero 
eqsperimentis Catareba 

megobarTan erTad 
cekva 

 
Zalian mniSvnelovania, bavSvis swavlaSi daxmarebisas, gaviaroT 

konsultacia Tavad bavSvebTan.  es dagvexmareba maT saWiroebebze morgebuli 
mxardaWeris dagegmvaSi. maTTvis yvelaze mosaxerxebeli meTodebis moZiebaSi. 
Cvilebi da patara bavSvebi verbalurad ver gadmogvcemen Tavis mosazrebebs, 
magram, pasuxismgebeli momvlelis rolSi yofnisas, Tqven SeamCnevT ra da 
rogor surT patarebs. CaTvaleT rom es erTgvari ”uxmo konsultaciaa”! 
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bavSvis ganviTarebis darRvevebi 

 
 
bavSvis normaluri ganviTarebidan gadaxris gamovlena an prognozireba 

did problemas warmoadgens rogorc medikosebisTvis, aseve 
neirofsqologebisaTvis. sirTules warmoadgens is, rom garegnulad 
gamoxatul klinikas gansxvavebuli mizezebi SeiZleba edos safuZvlad, 
Tanac araerTi. 

bavSvis ganviTarebis darRvevis sxvadasxva forma arsebobs. maTi 
umravlesoba, bavSvis dabadebisTanave vlindeba Tumca arsebobs ganviTarebis 
darRvevebis iseTi formebic, romelic mkveTrad gamoxatuli mxolod 3-4 
wlis asakSi xdeba. 

aris SemTxvevebi, rodesac bavSvs aqvs erTdroulad ori klinikuri 
mdgomareoba. amis diagnostireba sakmaod rTuldeba, saWiro xdeba 
maRalteqnologiuri kvlevebi da multidisciplinuri midgoma. 

mcdari diagnozis SemTxvevaSi adgili aqvs araadeqvatur mkurnalobas, 
stigmatizacias da rac mTavaria - bavSvis damaxinjebul momavals. 
ganviTarebis darRvevis  yvela SemTxvevaSi, aucilebelia bavSvis adreuli 
diagnostika da Sesabamisi sareabilitacio programis SemuSaveba. rac ufro 
adre iqneba bavSvi CarTuli saswavlo procesSi, miT ufro meti Sansi aqvs 
mas daZlios ganviTarebis darRvevebi da miaRwios sakuTari 
SesaZleblobebis maqsimums. 

diagnostikis sizustisaTvis aucilebelia ganviTarebis darRvevebis 
klinikuri, fsiqologiuri da neirofsiqologiuri niSnebis codna. swored 
am niSnis mixedviT iqmneba sakvalifikacio sistemebi, rac praqtikos 
pediatrebs, nevrologebs, fsiqiatrebs da fsiqologebs uiolebs Semdgom 
diagnostikas.  

arsebobs IDC-10 (evropuli) da DSM (amerikuli) klasifikaciebi, 
romlebiTac sasurvelia visargebloT dResdReobiT. 

normaluri ganviTarebidan gadaxras iwvevs bavSvis centralur nervul 
sistemaze xangZlivi, rogorc biologiuri, aseve fsiqo-socialuri 
faqtorebis paTologiuri zemoqmedeba.  

darRvevvebze gavlenas axdens endogenuri Tu egzogenuri faqtorebi, 
mniSvneloba aqvs faqtorebis zemoqmedebis periods da xangZlivobas. 

gonebrivi ganviTarebidan gadaxra, romelic gonebriv CamorCenilobas 
iwvevs, SeiZleba mravali mizeziT iyos gamowveuli. gamoyofen 
mucladyofnis (prenatalur), mSobiarobis (perinatalur) da dabadebis 
Semdgom (postnatalur) faqtorebs: 

 
 
 
 
1. mucladyofnis faqtorebia: 
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• genetikuri: 
- qromosomuli daavadebebi (mag. daunis sindromi, myife X sindromi...) 
- metabolizmis Tandayolili darRvevvebi (mag. fenilketonuria, 

galaqtozemia da 11 kidev sxva) 
 

• SeZenili: 
- dedis infeqciebi( citomegalovirusi, listeriozi) 
- dedis intoqsikacia medikamentebiT 
- dedis janmrTelobis sxva mdgomareobani, 

 
 
2. nayofis alkoholuri sindromi 
 

• embrionaluri ganviTarebis cvlilebebi: 
-  Tandayolili anomaliebi: 
-  nervuli milis ganviTarebis defeqtebi 

 
3. mSobiarobis faqtorebi 
 

• mwvave placentaruli ukmarisoba; 

• travmuli mSobiaroba; 

• nayofis qronikuli hipoqsia (Jangb. ukmarisoba) 

• asfiqsia; 
 

4. axalSobilobis anu neonataluri faqtorebi: 
 

• infeqciebi: meningiti, encefaliti, parazitebi; 

• qala-tvinis samSobiaro tramvebi; 

• sisxlCaqceva tvinis nivTierebaSi; 

• hipoqsiur-iSemiuri encefalifatia; 

• toqsiuri nivTierebebiT mowamvla (kvebiTi); 

• gulyriTi sindromebi (vestis, lenoqs-gastros sindromi); 

• garemos qronikuli deprivacia (araxelsayreli garemo, Zaladoba 
da Seuracxyofa, izolireba); 

 
rodis unda avtexoT gangaSi da rogor mivxvdeT ganviTarebis 

darRvevebs? Ggarda klinikuri simptomebisa, romelic Znelad, Tumca 
mainc vlindeba, yuradRreba eqceva individis nervul-fsiqiur ganwyobas. 

fsiqologebi amis mixedviT gamoyofen nervul-fsiqikuri reagirebis 
oTx tips: 
 

1. 0-3 weli - reagirebis somato-vegetatiuri done: xasiTdeba 
vegetatiuri simptomebiT, rogoricaa sxeulis temperaturis mateba, 
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kanis siwiTle, Zilis da madis Secvla, kuW-nawlavis 
funqcionirebis darRveva, pirobiTi refleqsebis gaZliereba; 
 

2. 4-10 weli - reagirebis fsiqomotoruli done: damaxasiaTebelia 
fsiqomotoruli aRgzneba, gaRizianebadoba, tikebi, enaborZikoba, 
enurezi. 
 

3. 7-12 weli - reagirebis afeqturi done: xasiaTdeba sxvadasxva 
saxeobis SiSebiT, iolad afeqturi aRgznebadobiT, negativizmiT da 
agresiis gamovlinebiT; 
 

4. 12-16 weli  - reagirebis emociur-ideatoruli done: 
damaxasiaTebelia pubertatuli (gardatexis) asakis movlenebi, 
magram ufro gazviadebuli; 

 
SesaZlebelia romelime donem gadafaros erTmaneTi, EerTi donidan 

meoreze gadasvla zogjer konfliqts axdens pirovnebis SigniT, rac 
gasaTvaliswinebelia ganviTarebis darRvevebis Sesafasebis dros. 
 

ganvixiloT is ZiriTadi darRvevebi, rac Cvilobis, bavSvobis asakSi 
gvaZlevs niSans. aRniSnuli klasifikaciis mixedviT aseTi patologia 
bevria, Tumca procentulad ufro gvxvdeba qvemoT CamoTvlili: 
  

- gonebrivi CamorCeniloba (oTxi forma); 
- gonebrivi aSliloba (autizmi, retis, aspergeris sindromi); 
- daswavlis unaris darRvevebi (kiTxvis, weris, maTematikuri); 
- komunikaciis darRvevebi (metyvelebis darRveva, enaborZikoba); 
- motoruli Cvevis darRveva (koordinaciis darRveva, naTxemis 

ujredebis Tandayolili dazianeba); 
- yuradRebis deficiti da qceviTi aSliloba (hiperaqtivoba) 
- sqesobrivi identifikaciis darRvevebi; 
- gamoyofis sistemis darRvevebi (enurezi, enkoprezi) 
- tikebi  (Jil de la turetis daavadeba); 
- Cvilobis, bavSvobis AdarRvevebi (mijaWvulobis reaqtiuli 

darRveva, mutizmi). 
 

  Ees yvelaferi fsiqologiuri ganviTarebis ganzomilebaa, xolo 
somaturi mdgomareobidan unda gamovyoT nervuli sistemis daavadebebi: 
 

- c.n.s (centraluri nervuli sistemis) anTebiTi daavadebebi 
(meningiti, encefaliti); 

- sistemuri atrofiebi (verdnig -Hhofmanis daavadeba); 
- demielinizaciiT mimdinare daavadebebi da miopaTiebi (miastenia 

gravis); 
- epilefsia; 
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- bavSTa cerebraluri dambla; 
- nervuli sistemis sxva daavadebebi; 
- Tandayolili anomaliebi (hidrocefalia, mikrocefalia); 
- zurgis tvinis anomaliebi (spina bifida); 
- qromosomuli darRvevebi (daunis sindromi, myife X sindromi). 

   
mimovixiloT zogierTi iseTi paTologia, romelic ufro xSirad 

gvxvdeba. gavarCioT daavadebis mimdinareoba, sakvanZo sakiTxebi, 
amJamindeli samedicino problemebi da momavalSi mosalodneli 
garTuleba,  vnaxoT ra gavlenas moaxdens TiToeuli daavadeba zrdaze 
da janmrTelobaze, Tu rogor unda moxdes ganviTarebis siZneleebis 
marTva; zogadi Sedegebi, da rogor movaxerxebT gansakuTrebuli 
saWiroebis marTvas. 
 
 
 

daunis sindromi 

 
sxvanairad 21-e wyvilis trisomias uwodeben. yvelaze gavrcelebuli 

qromosomuli daavadebaa (1/800-1000 Si), romlis drosac adamians yvela 
ujredSi 46 qromosomis nacvlad aqvs 47 qromosoma. gvxdeba 3 tipis 
daunis sidromi: 

 
1. standartuli trisomia; 
2. translokacia (qromosomis atipiuri struqtura) 
3. mozaicizmi (zogi ujredi Sedgeba 46, zogi 47 qromosomisgan). 
 

klinikuri simptomebi: patara Tavi, mokle kiseri, mongoloiduri Wrili 
da Tvalis epikantusi, patara piri da didi ena, unagira patara cxviri, 
brtyeli saxe, qvemoT mdgari patara yurebi, neka TiTze erTi saxsari, 
ganieri terfi patara TiTebiT, zogadi hipotonia. farTo, mokle xelebi 
mokle TiTebiTa da xelisgulze erTi Rrma RariT; didi daSoreba fexis 
did da meore TiTebs Soris. 
 
Tanmxlebi daavadebani, romlebic SeiZleba garTuldes: 

 

• gulis Tandayolili manki (40%), Tavisi garTulebebiT da 
qirurgiuli Carevis saWoroebiT 

• smenis problemebi da mxedvelobis problemebi (xSiri avadoba 
otitebiT da gogirdis dagrovebiT, sielmis Camoyalibeba) 

• kunTTa progresuli hipotoniis gamo motoruli sfero 
SezRudulia, rac wonis matebas uwyobs xels 

• fizikur ganviTarebaSi aris CamorCena, bavSvebi simaRleSi ver 
izrdebian 
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• imunuri sistema mudmivad daqveiTebulia 

• kuW-nawlavis problemebi 

• dabalaqtiuri farisebri jirkvali (hipoTiroidizmi) 
  

sicocxlis xangrZlivoba damokidebulia zogad mdgomareobaze da ar 
aRemateba 55 wels. 
 
diagnozi yovelTvis dasturdeba sisxlis an sanayofo siTxis (amnionuri) 
genetikuri kvleviT. 
 
bavSvis Mmovlis principebi: 
 

radgan bavSvis kunTTa tonusi dabalia da kani gamomSrali, SeiZleba 
adgili hqondes kanis sxvadasxva infeqciebs, romelTac Tavidan 
aviridebT higienis dacviT; 

bevr SemTxvevaSi ZuZuTi kveba gaZnelebulia, radgan piris kunTTa 
tonusi da wovis refleqsi Sesustebulia, Tumca es procesi sxvisi 
daxmarebiT swavlebadia, Tu deda Sesabamisad iqna motivirebuli. Tu 
boTliT kvebaze gadagvyavs, aqac sifrTxile gvmarTebs, aseve droulad 
aris saWiro komfortuli kovziT kveba. 

kunTTa tonusis gasamyareblad kargia varjiSi da periodulad masaJi.  
aucileblad GgasaTvaliswinebelia bavSvis yrdnoba da poza  TamaSis 
dros; 
 
ganviTarebis 
safexurebi 

fiziologiuri norma daunis sindromi 

 
jdoma 
siaruli 
saubari 
tualetis Cvevebi 
 

   
5 - 9  Tve 
9 - 18 Tve 
10 - 23 Tve 
1 - 3 Tve 

   
7 Tvidan 
1 – 4 wl. 
1 - 3 wl. 
2 – 7 wl. 

 
 
 

daunis sindromis mqone bavSvis swavleba SesaZlebelia, rac sakmao 
Zalas da energias moiTxovs: saWiroa bavSvi gaxdes damoukidebeli, rac 
xSir SemTxvevaSi miRwevadia (piradi higiena, tualetiT sargeblobis 
Cvevebi); 

rogorc yvela bavSvTan, aseve am SemTxvevaSic rutinuli imunizacia  - 
aucilebelia; 

rogorc yvel Cveulebriv axalSobils, masac ganuwvetliv Wirdeba 
alersi, mofereba, simRera da xeliT tareba, is ganmaviTarebeli 
saTamaSoebi, rac asakisTvis aris Sesabamisi, imis gaTvaliswinebiT, rom 
daunis sindromian bavSvs mokle TiTebi da naklebi Zala aqvs. 
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daswavlis yvela aqtivoba sasurvelia davyoT umartives patar-patara 
safexurebad da gadavanawiloT droSi. pataras saWiroa mivaniWoT 
damoukidebloba yoveldRiur samyaroSi, oRond Cveni meTvalyureobis 
qveS. 

mogvianebiT problemebSi gasaTvaliswinebelia kvebis, sunTqvis da 
artikulaciis siZnele, radgan dauns axasiaTebs patara piri, msxvili ena 
da cxviris viwro gasavali gzebi, kargia Tu masTan mudmivad vizualur 
kontrols davamyarebT, rom man SeZlos momvlelis saxis da piris 
aparatis moZraobis damaxsovreba, rac xels uwyobs SemdgomSi bgerebis 
sworad warmoTqmas, zog SemTxvevaSi saWiro xdeba Jestebis enis 
gamoyeneba, ris swavlasac vurCevT xolme mSobels.  

Bdaunis sindromis mqone bavSTan midgoma saWiroa iyos 
Tanamimdevruli, momvleli an mSobeli yovelTvis did rols TamaSobs 
aRzrdaSi. 

daunis sindromis mqone yvela bavSvi sxvadasxvagvaria, zogi damyolia, 
zogi urCi, zogi wuwuna, zogic Tvinieri. maTTan  muSaoba ar aris 
advili, magram arc ise Zneli, rogorc sxva gonebrivi SezRudvebis mqone 
bavSvebTan. 

 
gasaTvaliwinebelia ramdenime sakiTxi:  
mudam gvaxsovdes rom kunTTa tonusis modunebis gamo, SeiZleba 

moxdes travma (Camovardna, dacema), kargad ar aqvT ganviTarebuli 
SegrZnebebi da amitom cxel da civ saWmels ver arCeven (ar moxdes 
damwvroba), nu daveyrdnobiT imas, rom bavSvi TviTon gagrZnobinebT 
SimSils an sicives. yovelive amas mudmivi kontroli da dacva sWirdeba, 
Tumca paralelurad vemzadebiT rom damoukidebeli gavxadoT igi. 

integracia sxva bavSvebTan aucilebelia, radgan mis cnobiarebaSi 
erTveba sxva sqemebi da igi interesdeba  ufro rTuli saTamaSoebiT. 

 
 ra samedicino problemebi SeiZleba Seeqmnas bavSvs? 
 

gulis mankis operacia zog SemTxvevebSi gardauvalia, garda im 
kombinirebuli mankisa, romelTa SemTxvevaSi qirurgiuli Careva ar xdeba. 

dabali imunitetis gamo, mudam aqvT midrekileba respiratoruli 
infeqciebisadmi, romlisganac dacva unda xdebodes, radgan zogierTi 
virusuli infeqcia latalur Sedegs iwvevs (mankis arsebobobis 
SemTxvevaSi). 

smenis problemebis gamo, infeqciebi xSirad iwvevs otitebs, rac smenas 
isev aqveiTebs (gamosakvlevi xdeba Tavidan). 

mxedvelobis problemebidan aRsaniSnavia sielme da axlomxedveloba, 
romelic saTvalis aucileblobas iTxovs, Tumca saTvale unagira 
cxvirze saTanadod ver magrdeba, rasac yuradRebis gamaxvileba Wirdeba. 

nebismieri sabavSvo daavadeba (saxadi) SeiZleba daemarTos bavSvs, 
Tumca sasurvelia, Tu SevZlebT, Tavidan iqnas acilebuli. 

acrebis kalendari SezRuduli ar aris. 
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da bolos, daunis  sindromiani bavSvis ojaxis  wevrebi 
samwuxarod kvlav stigmiT cxovroben, kompleqsdebian da 
malaven bavSvs. zogi cdilobs qirurgiuli Careva 
ganaxorcielos kidec kosmetikuri TvalsazrisiT 
(keTdeba: enis dapataraveba, cxviris da tuCis formis 
Secvla), rac amsgavsebs maT Tavis TanatolebTan, aris 
SemTxvevebi, roca orsuloba wydeba me-18-20 kviraze, 

rodesac eqoskopiurad da laboratoriulad dgindeba es paTologia. 
Tumca aRsaniSnavia is faqti, rom did britaneTi cdilobs sazogadoebis 
damokidebulebis Secvlas keTilganwyobili, ubralo adamianebis mimarT, 
romlebsac Tavisi wvlili SeaqvT sazogadoebaSi da ara qirurgiuli 
gziT maT gadakeTebaSi. 
 
 
 

myife X sindromi 

 
myife X sindromi aseve genetikuri FpaTologiaa, romelic metwilad 

biWebSi gvxvdeba (1:4000)  vidre gogonebSi (1:8000), ZiriTadad vlindeba 
fizikur, SemecnebiT da qceviT maxasiaTeblebSi, swavlebis unarebis 
darRvevaSi. sindromi pirvelad 1943 wels aRweres martinma da belma, 
amitom aRniSnul mdgomareobas martin-belis sindromsac uwodeben. 

ra xdeba am dros? Gdazianebuli, msxvrevadi geni gadadis yovelTvis 
X qromosomiT, anu mdedrobiT sqess aqvs X da X qromosoma, mamrobiTs ki 
X da Y, Tu gogona daibada am dazianebuli qromosomiT, aqvs meorec 
romelic zogjer gadafaravs pirvels da klinikurad nakleb vlindeba, 
xolo biWebSi es ar xdeba. 

 
fizikuri niSnebi SeiZleba arc ki gamovlindes, Tumca 

damaxasiaTebelia: SedarebiT didi Tavi da grZeli saxe, FfarTo da win 
Camoweuli yurebi, romelic TvalSi sacemia pubertatul asakSi da ara 
bavSvobaSi. brtyeli terfi, Sezrdili ori TiTi da msxvili win 
wamoweuli nikapi. biWebs aqvT ucnaurad didi saTesle jirkvlebi. 

daavadebas xSirad Tan axlavs gulis manki, 
SemaerTebeli qsovilis paTologia, epilefsia 
(20%), Sua yuris anTebebi, CvilobaSi 
saylapavis da kuWis 
problema(gastroezofagialuri refluqsi). 
Pfexis adgmis dagvianeba, uZiloba, jdomis 
refleqsis da metyvelebis gvian dawyeba.  
 
ganviTarebis sirTuleebi SemecnebiT 
TaviseburebebSi vlindeba, anu gonebrivi 
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CamorCenilioba msubuq xasiTs atarebs da ufro metad biWebSi vlindeba 
(80%). 

pirveli yuradRebamisaqcevi niSani aris metyvelebis da enis 
sirTuleebi: metyveleba mokle frazebiT xasiaTdeba da wyvetilia 
(perseveracia), xSirad imeoreben bolo sityvebs da frazebs (exolalia), 
Cumad, TavisTvis imeoreben garkveul frazebs (palialia), Seusabamod 
iyeneben saubarSi pauzebs da ar aqvT riTmis SegrZneba anu igi 
araTanabaria (disriTmia). 
bavSvebs uWirT saubris dawyeba, SekiTxvis dasma. metyvelebis tempi 
swrafia, zogjer uWirT tuCis, loyebisa da enisTvis Sesabamisi pozis 
micema. 

rac Seexeba qceviT paTologias: tantrumi (mwvave emociuri Setevebi) 
grZeldeba asakis matebisagan damoukideblad, bavSvebs aqvT 
gadaWarbebuli reagireba da Seusabamo reaqciebi gaRizianebaze, 
Cvilobidan moyolebuli Zlieri hiperaqtiuroba (uZiloba, aRgznebadoba), 
damaxasiaTebelia impulsuroba, dauyovnebliv moqmedebis survili, 
garkveuli moZraobebis SiSebi, gaurbian TvaliT kontaqts. mokle 
mexsierebas Warbobs Zveli mogonebebi, bavSvma am sindromiT ar icis 
rogor gaumklavdes usiamovno SegrZnebebs, abnevT uecari gardatexa, 
cvlileba, met warmatebas aRweven iseT situaciaSi, romelic winaswar 
dagegmili da struqturirebulia. 

myife X sindromis mqone bavSvebi sociumSi xSirad amJRavneben 
autisturi tipis qcevas: ar siamovnebT pirdapiri mzera, moswonT 
ganmeorebadi moqmedebani (taSi, fexebis bakuni). aqvT SfoTvis maRali 
done. 
 
rogor davexmaroT aseT bavSvebs? 

diagnozis dadasturebisTanave ucilebelia medikebis drouli CarTva 
Tanmxlebi problemebis asacileblad an drouli mkurnalobisaTvis, 
kerZod nevrologi awesrigebs uZilobas, SiSebs da hiperaqtivobas, 
kardiologi - gulis manks, otolaringologi - smenis problemebs, da a.S. 

diagnozis DdadgenisTanave, adreul asakSive efeqturia 
sensomotoruli stimulacia da okupaciuri Terapia. 

aucilebelia metyvelebis (logopedis) Terapevtis CarTva, romelic 
imuSavebs mokle, martivi winadadebebiT instruqciebze. radgan 
mxedveloba kargad aqvT ganviTarebuli, kargia naxatebiani masalis 
gamoyeneba, da ara individualuri aramed jgufuri muSaoba, vinaidan aqvT 
kargi mibaZvis unari da iumoris grZnoba. 

 
 
prvencia: 
bavSvis diagnostireba aucilebelia  axalSobilobisas an dedis 

orsulobis periodSi, Tu ojaxSi  aris gonebrivi CamorCena, meoradi 
uSviloba, hiperaqtiuloba, swavlis unaris darRvevebi. am dros keTdeba 
genetikuri analizi. 
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aseve orsulobis me-10 kviras amniocentezis saSualebiT amowmeben 
qromosomis mutacias, aseve  keTdeba dnm–is pirdapiri analizi. 

 
 

gonebrivi CamorCeniloba 

 

ras warmoadgens gonebrivi CamorCeniloba?       
gonebrivi CamorCeniloba warmoadgens ganviTarebis darRvevas, 

romelic xasiaTdeba inteleqtualuri funqcionirebis (Semecnebis unari, 
swavla) normaze dabali maCvenebliTa da yoveldRiuri unar-Cvevebis  
(komunikacia, TviTmomsaxureba, socialuri Cvevebi) SezRudviT. gonebrivi 
CamorCenilobis pirveladi gamovlineba xdeba dabadebidan 18 wlis 
asakamde. statistikuri monacemebis Tanaxmad, gonebrivi CamorCeniloba 
gvxvdeba mosaxleobis daaxloebiT 2,5 – 3%-Si. gonebrivi CamorCeniloba 
ganisazRvreba ori kriteriumiT,  

1. pirovnebis inteleqtis done - inteleqtis donis Sefaseba xdeba 
inteleqtis sazomi, sxvadasxva tipis standartizebuli testebis 
saSualebiT, romlebic pirovnebis gonebrivi SesaZleblobebis cifrobriv 
maCvenebels - „aiqiu“ (IQ) koeficients iZleva. gonebrivi CamorCenilobis 
dros, IQ maCvenebeli 70 qulaze dabalia.  

 
gonebrivi CamorCenilobis meore kriteriums  
2. adaptaciuri funqcionirebis xarisxis maCvenebeli warmoadgens. 

termini „adaptaciuri funqcionireba“ niSnavs, Tu ramdenad SeuZlia 
pirovnebas yoveldRiuri cxovrebisaTvis saWiro moqmedebebis Sesruleba. 
es SeiZleba iyos komunikaciuri, sayofacxovrebo unar-Cvevebi, 
janmrTeloba, dasveneba, TviT-movla da TviT-momsaxureba, socialuri 
unar-Cvevebi, aseve funqcionaluri akademiuri unarebi (kiTxva, wera, 
maTematika).  

 
rogorc wesi, gonebrivi CamorCenilobis mqone bavSvebi, sxva bavSvebTan 

SedarebiT gacilebiT gvian aRweven ganviTarebis iseT mniSvnelovan 
etapebs, rogoricaa siaruli, metyvelebis dawyeba, wera-kiTxvis aTviseba. 
msubuqi gonebrivi CamorCenilobis dros, zogjer diagnozis dasma ar 
xdeba bavSvis skolamdel dawesebulebaSi miyvanamde. xSirad bavSvebs 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.arcgno.org/files/smiling_boy.jpg&imgrefurl=http://hshandoyo.net/wordpress/?page_id=64&usg=__Qh-Q1DxzEHSz84tjKWqygQabXDQ=&h=830&w=700&sz=207&hl=en&start=24&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=S19BSIwmNmKxUM:&tbnh=144&tbnw=121&prev=/images?q=mental+retardation&start=18&um=1&hl=en&sa=N&ndsp=18&tbm=isch&ei=p82QTb_yC4nFswbM0YWFCg
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problemebi aqvT socialur, funqcionalur da akademiur sferoebSi, 
uWirT komunikacia. nevrologiuri xasiaTis darRvevebis, an meningitis, 
encefalitis diagnozis mqone bavSvebSi, SesaZlebelia gamovlindes 
SemecnebiTi sferos (kognituri) darRvevebi da adaptaciis siZneleebi. 
gonebrivi CamorCeniloba aseve gvxvdeba meoradi SezRudvis saxiT iseTi 
diagnozebis dros, rogoricaa bavSvTa cerebruli dambla, smenis sruli 
ar qona (siyrue), epilefsia, autizmi da sxv.  

 
gonebrivi CamorCenilobis xarisxi gansxvavebulia Tavisi simZimis 

mixedviT. gonebrivi CamorCenilobis diagnostikuri kriteriumebi 
Camoyalibebulia diagnozebisa da statistikur saxelmZRvaneloSi (DSM-
IV), romlis mixedviTac, gonebrivi CamorCeniloba klasificirdeba oTxi 
sxvadasxva xarisxiT: msubuqi, saSualo, mZime da Rrma.  

 
▪ msubuqi gonebrivi CamorCeniloba 
 IQ  50-dan 70-mde; 
 moicavs gonebrivi CamorCenilobis mqone mosaxleobis 85 %-s; 
 aRniSnuli kategoriis mqone pirebi xSirad iTviseben akademiur 
unarebs daaxloebiT me-6 klasis donemde, SeuZliaT damoukideblad 
cxovreba da axloblebisa da sazogadoebis daxmarebas mxolod 
gansakuTrebul SemTxvevebSi saWiroeben. 

▪ saSualo gonebrivi CamorCeniloba 
 IQ  35-dan 50-mde; 
 moicavs gonebrivi CamorCenilobis mqone mosaxleobis 10 %-s; 
 aRniSnuli kategoriis mqone pirebi, xSirad komunikaciis unar-Cvevebs 

adreul bavSvobaSi euflebian da garkveuli zedamxedvelobis 
pirobebSi, axerxeben SedarebiT damoukideblad cxovrebas; 

▪ mZime gonebrivi CamorCeniloba 
 IQ  20- dan 35 –mde; 
 moicavs gonebrivi CamorCenilobis mqone mosaxleobis 3 dan 4 %-mde; 
 aRniSnuli kategoriis mqone pirebs, xSirad SeuZliaT yoveldRiuri 
cxovrebisaTvis saWiro iseTi unar-Cvevebis aTviseba, rogoricaa 
magaliTad, dasufTaveba da Cacma. isini yoveldRiur daxmarebas 
saWiroeben cxovrebis sxvadasxva aspeqtebSi.  

▪ Rrma gonebrivi CamorCeniloba 
 IQ  20-ze naklebi; 
 moicavs gonebrivi CamorCenilobis mqone mosaxleobis 1 dan 2 %-s; 
 aRniSnuli kategoriis mqone pirebs, Sesabamisi treningiTa da 

daxmarebiT, SeuZliaT yoveldRiuri cxovrebisaTvis saWiro ZiriTadi 
unar-Cvevebis aTviseba, Tumca, maT SemTxvevaSi aucilebelia kargad 
organizebuli da struqturirebuli sistematiuri zedamxedveloba. 
Rrma gonebrivi CamorCenilobis mqone pirebs aseve xSirad axasiaTebT 
fsiqikuri ganviTarebis sxva darRvevebic. 

 
gonebrivi CamorCenilobis niSnebi: 
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gonebrivi CamorCenilobis niSnebi, rogorc wesi, adreul asakSi vlindeba. 
xSirad gonebriv CamorCenilobas Tan axlavs iseTi simptomebi, rogoricaa 
agresia, qceviTi da pirovnuli aSlilobebi. bavSvis zrdasTan erTad, 
gonebrivi CamorCenilobis saukeTeso maCvenebels, misi inteleqtisa da 
adaptaciuri funqcionirebis xarisxis Sefaseba warmoadgens. ZiriTadad, 
gonebrivi CamorCenilobisaTvis damaxasiaTebelia:  
 

• asakisaTvis Seuferebeli  qceva; 

• axali informaciis Tu Cvevebis swavlis neli tempi; 

• Cvevis an informaciis ganzogadebis sirTule; 

• abstraqtuli azrovnebis ganviTarebis Zlieri CamorCena; 

• cnobismoyvareobis nakleboba; 

• sirTuleebi saskolo-saganmanaTleblo standartebis daZlevaSi. 
 
gonebrivi CamorCenilobis gamomwvevi mizezebi da risk-faqtorebi 

gonebrivi CamorCenilobis SemTxvevaTa erTi mesamedis gamomwvevi 
mizezi ucnobia. darCenili SemTxvevebis ori-mesamedi ki SeiZleba 
gamowveuli iyos: memkvidreobiTi, prenataluri, perinataluri 
problemebiT, bavSvobaSi gadatanili daavadebebiT an garemo faqtorebis 
mavne zegavleniT. 

 
genetikuri faqtorebi 

gonebrivi CamorCenilobis SemTxvevaTa 5% gamowveulia genetikuri 
faqtorebiT, rogoricaa qromosomuli daavadebebi (mag. daunis sindromi) 
da metabolizmis Tandayolili darRvevebi (mag. fenilketonuria). geni 
adamianis ujredSi arsebul qimiur erTeuls warmoadgens, romelic 
ujreds „karnaxobs, Tu rogor unda „moiqces“. zogierT SemTxvevaSi, 
bavSvi memkvidreobiT iRebs mSoblis naklovan gens, romelmac 
SesaZlebelia gavlena iqonios bavSvis Tavis tvinis ganviTarebaze da 
gonebrivi CamorCeniloba gamoiwvios.   
  gonebrivi CamorCeniloba SeiZleba gamoiwvios fexmZimobis dros 
gadatanilma infeqciurma daavadebebma, romlebic xSirad nayofzec 
moqmedeben da misi nervuli sistemis dazianebas iwveven. maRalma wnevam 
da sisxlis mowamvlam aseve SeiZleba daazianos nayofis Tavis tvini da 
SemdgomSi gonebrivi CamorCeniloba gamoiwvios. fexmZimobisas miRebulma 
nikotinma, medikamentebma da Warbma alkoholma SeiZleba bavSvSi 
gonebrivi CamorCeniloba gamoiwvios. garemos gavlenis sxva mniSvnelovan 
faqtors tyviiT mowamvla warmoadgens.  

aseve, mizezi SeiZleba gaxdes rTuli mSobiaroba, asfiqsia, nayofis 
qronikuli hipoqsia (Jangbadis nakleboba). 

nayofma dazianeba SeiZleba miiRos daudgeneli mizezebis gamoc. amis 
magaliTs warmoadgens problema, romelic cnobilia rogorc nervuli 
milis ganviTarebis defeqti(dazianeba CasaxvisTanave). aRniSnuli 
darRvevisas ar xdeba nayofis xerxemlis sworad daxurva. am dros 
SeiZleba zurgis tvinSi dagrovdes siTxe, rac hidrocefalias 
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(wyalmanki) gamoiwvevs. hidrocefaliis erT-erT SesaZlo Sedegs 
gonebrivi CamorCeniloba warmoadgens.    

 
bavSvobaSi gadatanili daavadebebi 

bavSvebSi zogierTma infeqciurma daavadebam SeiZleba gamoiwvios 
Tavis tvinis anTeba an SeSupeba (meningiti, encefaliti), rac zogierT 
SemTxvevaSi iwvevs Tavis tvinis ujredebis mZime dazianebas. 
 
garemo faqtorebi 

gonebrivi CamorCeniloba bavSvebSi SeiZleba ganviTardes im garemo 
pirobebis gamoc, romelSic isini cxovroben. siRaribe, cudi kveba, ara-
jansaRi sacxovrebeli pirobebi, araadeqvaturi samedicino momsaxureba 
sagrZnoblad zrdian gonebrivi CamorCenilobis ganviTarebis risks. 
fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi aseve damaxasiaTebelia Zaladobis 
msxverpli da uaryofili bavSvebisTvisac.  
 
 
diagnostika 
 
• gonebrivi CamorCenilobis pirveladi diagnostika fizikuri 

gasinjviTa da samedicino istoriis SedgeniT iwyeba. zogierT 
SemTxvevaSi, pirveladi daavadebis drouli identifikaciis Sedegad 
SesaZlebelia gonebrivi CamorCenilobis Tavidan acileba (prevencia). 
amis magaliTs warmoadgens hiperTireozi an hipoTireozi..  

• samedicino gamokvlevebis garda, gonebrivi CamorCenilobis 
diagnostirebis aucilebel Semadgenel nawils warmoadgens 
inteleqtis Sesafasebeli testebisa da adaptaciuri qcevebis 
Sesafasebeli gamokiTxvis Catareba. maTi mizania ganisazRvros 
bavSvis inteleqtis koeficienti da adaptaciuri funqcionirebis 
xarisxi. 

saboloo diagnozisa da Semdgomi daxmarebis gansazRvra xdeba 
profesionalTa jgufis mier (fsiqologi, okupaciuri Terapevti, 
logopedi) bavSvisa da misi ojaxis wevrebis aqtiuri monawileobiT.  
 
mkurnaloba 

rogorc ukve aRniSnuli iqna, zogierT SemTxvevaSi SesaZlebelia 
gonebrivi CamorCenilobis Tavidan acileba. diagnostirebuli gonebrivi 
CamorCenilobis mkurnalobaze mimarTuli programebis mizania daexmaros 
gonebrivi CamorCenilobis mqone bavSvebs maqsimalurad ganaviTaron 
inteleqtualuri da funqciuri unarebis done.  

mkurnaloba aseve moicavs ojaxur Terapiasac. misi mizania, daexmaros 
ojaxis wevrebs ukeT gaigon gonebrivi CamorCenilobis buneba, 
gamoimuSaon is unar-Cvevebi, romlebic gansakuTrebuli saWiroebis mqone 
bavSvTan urTierTobisas aris aucilebeli.  
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grZelvadiani prognozi 
gasaTvaliswinebelia, rom gonebrivi CamorCeniloba qronikuli 

mdgomareobaa, romelic ar ikurneba. grZelvadiani prognozi sakmaod 
dadebiTia msubuqi da saSualo gonebrivi CamorCenilobis dros.  

gacilebiT rTulia prognozis gakeTeba mZime da Rrma gonebrivi 
CamorCenilobis mqone pirebTan mimarTebaSi. Cveulebriv, maTi sicocxlis 
xangrZlivoba gacilebiT moklea im samedicino problemebidan 
gamomdinare, romelic xSirad mZime gonebriv CamorCenilobas axlavs Tan.  
 
rogor davexmaroT aseT bavSvebs? 

gonebrivi CamorCenilobis mqone bavSvs akademiuri da adaptaciuri 
unar-Cvevebis asaTviseblad esaWiroeba saskolo garemo. akademiur unar-
CvevebSi moiazreba wera, kiTxva, Tvla. adaptaciuri unar-Cvevebi ki 
moicavs:  

• TviTmomsaxurebis Cvevebi - Cacma, Wama, higienis dacva. 

• yoveldRiuri yofis Cvevebi - sawolis gasworeba, saxlis 
dasufTaveba, saWmelis momzadeba; 

• yofiTi funqcionaluri unar-Cvevebi - transportiT sargebloba, 
fulTan dakavSirebuli martivi operaciebi (daTvla, xurdis miReba, 
Tanxis gadaxda); 

• imisaTvis, rom gonebrivi CamorCenilobis mqone bavSvma aRniSnuli 
unar-Cvevebi aiTvisos, mas aucileblad esaWiroeba individualuri 
saswavlo programa;  

• swavlebis erT-erT mTavar mizans bavSvis socializacia warmoadgens. 
individualuri saswavlo gegmis Sedgenisas, akademiuri unarebis 
swavlebasTan erTad aucileblad unda moxdes socialuri unar-
Cvevebis gamomuSavebaze mimarTuli strategiebis gansazRvra.       

 

smenis daqveiTeba 

 
axalSobilobis asakSive aucilebelia smenis ararsebobis aRmoCena, 

radgan igi pirdapirproporciuladaa damokidebuli metyvelebis unaris 
dawyebasTan. Ees paTologia sakmaod xSiria da 1:850 SemTxvevaSi gvxvdeba. 

 
smenis paTologia ramdenime saxisaa: 
 
1. neiro-sensoruri CamorCena. am dros dazianebulia, rogorc smenis 
nervi, aseve sasmeni aparatic, SeiZleba iyos calmxrivi (unilateraluri) 
da ormxrivi (bilateraluri). Mmizezebi sxvadasxvagvaria:  

• genetikuri siyrue (ojaxuri ganwyoba). orsulobisas wiTuras 
infeqcia, orsulobaSi medikamentebis miReba, dabadebisas asfiqsia, 
gaxangZlivebuli siyviTle, dRenakluloba, qala-tvinis travma 
rogorc mSobiarobisas, aseve mere - Cvilobisas. ramdenime 
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qromosomuli aberaciebi (rRvevebi).  SeZenili siyrue 
ganpirobebuli meningitiT (1:3), ybayuriT da virusebiT. 

 
2. sasmeni milis gamtareblobis darRveva xdeba, rodesac dafis apks ar 
miewodeba xmovani talRa, anda dafis apki ar vibrirebs  Sua yuris 
mizezis gamo. mizezebia:  

• gareTa sasmeni milis gamtareblobis meqanikuri darRveva 
(gogirdi, ucxo sxeuli).  

• SeSupebuli adenoidebi, cxviris ukana gasavalidan dawyebuli 
(infeqciebi) Sua yuris anTeba, ganpirobebuli evstaxis milidan 
.(sasmeni mili)  

3. siyruis kombinirebuli problemebi: 
 

zemoT CamoTvlilis erTianoba 
 

 
 

smenadoba hercebSi izomeba, arsebobs dabali - 500 herci, saSualo, 
500-1000 herci da maRali sixSiris siyrue 1 kilohercidan, am variantebis 
codna aucilebelia, rogorc eqimisTvis, aseve bavSvis momvlelisTvis da 
mSoblisTvis, radgan pirdapirproporciulad aris dakavSirebuli 
Semdgom metyvelebasTan. 

smenis ararsebobis SemTxvvaSi,Ddagvianebuli diagnostireba bavSvs 
nakleb Sans aZlevs ganaviTaros metyveleba da komunikacia. maT eqmnebaT 
qceviTi problemebi, xdebian Caketilebi da ar undaT sazogadoebasTan 
kontaqti sircxvilis gamo.  

miuxedavad masiuri skriningisa, zogjer aris SemTxvevebi, rodesac ver 
xdeba smenis darRvevis aRmoCena.  

mSobeli saswrafo referirebas axdens; Tu bavSvs aqvs mniSvnelovani 
CamorCena enis adgmaSi, aqvs ganviTarebis da qcevis raime saxis problema, 
Tu bavSvi xSirad avadmyofobs Sua yuris anTebiT an adenoidebiT. yvela 
im SemTxvevaSi, Tu rutinuli smenis kvleva rezultats ar gvaZlevs. 
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rogor davexmaroT aseT bavSvebs? 
 

smenadaqveiTebul bavSvebTan MmuSaobisTvis aris 3 sxvadasxva saxis 
midgoma: 

• smeniTi da oraluri midgoma; 

• totaluri komunikacia anu Jestikulacia M(moqnili midgoma); 

• bilingvializmi; 
 

pirveli saxis midgoma, anu smeniTi da oraluri, niSnavs narCeni anu 
rezidualuri smenis maqsimalur gamoyenebas Semdgomi metyvelebisa da 
azrovnebisTvis. oraluri skolis mimdevarebi Tvlian, rom bavSvs 
SeuZlia laparakis swavla da saubris gageba da rom Jestikulacia 
gamoiwvevs metyvelebis ganviTarebis Seferxebas. xelebiT metyvelebis 
mimdevrebis azriT bavSvs unda hqondes sakuTari ena da amiT isini ufro 
efeqturad warmarTaven urTierTobebs. amJamad ufro efeqturad iTvleba 
maTi kombinirebuli gamoyeneba. 

saWiroa: 

• bavSvTan drois didi nawilis gatareba - mudmivi saubrebi, rom 
rogorc SeeZleba kargad gaigos momvlelis xma; 

• yovelTvis waaxalisos misi “saubrebi”, moferebiT an xmamaRla 
taSis dakvriT.  

• laparakis dros bavSvi saxeSi unda uyurebdes mSobels da 
akvirdebodes mis gamometyvelebas,  

• mniSvnelovani instruqciebis dros mSobeli saxeSi unda uyurebdes 
bavSvs; 

•  momvleli zurgiT ar unda elaparakebodes bavSs; 

•   mSobelma ar aris aucilebeli iyviros da gamoiyenos tuCebis 

• gaZlierebuli moZraobebi; 

• bavSvi unda iRebdes aqtiur monawileobas ojaxSi Tu klasSi;  

• Tu bavSvi iyenebs raime smenis damxmare aparats, momvlelma 
yoveldRe unda Seamowmos igi;  

 
  arsebobs situaciebi, rodesac yru bavSvi riskis qveSaa, magaliTad 
TamaSis dros an gzaze; rodesac bavSvs aReniSneba maRali tonebis 
daqveiTeba, mas SeiZleba esmodes, magram ver igebdes swored; 
maswavlebeli yuradRebas unda aqcevdes bavSvis momatebul 
koncentracias, romelic mas Wirdeba laparakis gasagebad; 
 
 
totaluri komunikacia: 
es aris saubari tuCebis moZraobiT da vizualuri imitacia; 
ixmareba Jestebis ena anu makatoni 
 
bilingvializmi; 
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gamoiyeneba ormxrivi audiometriuluri siyruis dros, meTodi aris rom 
swavloben zogad Jestur anbans da TavianTi saxelmwifo enis 
jestikulacias. 
 

• rodesac bavSvs aReniSneba maRali tonebis daqveiTeba, mas SeiZleba 
esmodes, magram ver igebdes swored;  

• mSobeli an mzrunveli  yuradRebas unda aqcevdes bavSvis momatebul 
koncentracias, romelic mas Wirdeba laparakis gasagebad; 

 
da bolos, unda gvaxsovdes, rom aTasidan yovel meeqvses esaWiroeba 

Cveni mxardaWera, radgan bavSvTa es kategoria yovlad daucvel da 
ugulvebelyofil sazogadoebas warmoadgens, romelzedac procentulad 
metad xorcieldeba fizikuri Tu seqsualuri Zaladoba, damcireba da 
zogjer fsiqozamde misuli nevrozuli mdgomareoba.  

 
 

 
 
 
 

mxedvelobis darRvevebi       
 

es paTologia sakmaod gavrcelebulia. igi SeiZleba gamowveuli iyos 
mxedvelobis gzis malformaciiT (atrofiiT), dazianebiTa da 
disfunqciiT, dawyebuli Tvalidan damTavrebuli mxedvelobis qerquli 
centriT. 

mxedvelobis simaxvilis daqveiTeba aReniSnebaT skolis damwyebTa 4%-
s, xolo damamTavrebelTa 8%-s. 

bavSvebi mxedvelobis problemiT kvalificirdebian naxevarmxedvelebi 
an totalurad brmebi. 

asakis matebasTan erTad mxedvelobiTi defeqtebis raodenoba izrdeba. 
amis nawilobrivi mizezi is aris, rom darRvevebis aRmoCena ar xdeba 
adreul asakSi, vinaidan mxedvelobis testis Catareba bavSvebSi sakmaod 
Znelia.  

adreuli swavlebis 70%-ze meti mxedvelobazea damokidebuli. zogadi 
ganviTareba, metyveleba da SemdgomSi saskolo progresi mniSvnelovnad 

http://www.google.ge/imgres?imgurl=http://www.helenkeller.org/images/childwithball.jpg&imgrefurl=http://www.helenkeller.org/programs-clc.php&usg=__JT3k2ENBrjEIO3Ph6O5lhQ6DoHM=&h=208&w=250&sz=50&hl=ka&start=104&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=dwSt3UMGY_H7LM:&tbnh=92&tbnw=111&prev=/images?q=blind+child&start=90&um=1&hl=ka&sa=N&ndsp=18&tbm=isch&ei=NqqcTdnnDIfIsganqbCNBg
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dairRveva mxedvelobis defeqtis gamo. vizualurad miRebuli informacia 
damokidebulia mxedvelobis normalur simaxvileze. 

 
mxedvelobis ganviTareba iwyeba: 
 
bavSvebi mxedvelobas afiqsireben saganze gestaciis 33 kviridan. 

axalSobilTa umetesoba mzeras afiqsirebs saganze da Tvals ayolebs 
mas, Tu sagans nela vamoZravebT horizontalurad, xolo Tvalis 
vertikaluri miyoleba pirvelad vlindeba 4-8 Tvis asakSi. ferebis 
garCeva daaxloebiT 5 Tvidan iwyeba 

axalSobilTa mxedvelobis simaxvilea daaxloebiT 0.02-0,1 da 
mozrdilebis dones aRwevs 6 Tvis askisTvis. es procesi mimdinareobs 
tvinSi mxedvelobis gzebis momwifebasTan paralelurad. 

 
mxedvelobis skriningi: 
 
mxedvelobis skriningi bavSvTa janmrTelobaze meTvalyureobis 

programis erT-erTi nawilia. misi mizania mxedvelobis mwvave darRvevebis 
adreuli gamovlena raTa Tavidan aviciloT invalidoba,. 

arsebobs skriningis mravali meTodebi erTi wlis asakis 
bavSvebisaTvis, rogoricaa refraqcia, an skriningisTvis arCeviTi yurebis 
Sesaxeb kvlevebis gamoyeneba, Tumca unda aRiniSnos rom mxedvelobis 
testis Catareba, gamocdili eqimis mierac ki, patara bavSvebSi Zalian 
Znelia. 

 
Ggamokvleva savaldebuloa CautardeT: 
 
zogierT maRali riskis bavSvebs WirdebaT specialuri 

zedamxedveloba. maTSi Sedis dRenakli bavSvebi, romelTac utardebodaT 
intensiuri movla, bavSvebi sielmis ojaxuri istoriiT, ambliopiiT an 
sxva darRvevebiT, rogoricaa cerebruli dambla, romlis drosac riski 
gansakuTrebiT maRalia., sielme 4 Tvis asakidan. 

 

NFM  
sielme   SeiZleba gamoiwvios nevrologiurma darRvevebma, 

rodesac irRveva Tvalis gareTa kunTebis inervacia, agreTve  Tvalis 
daavadebebma. sielmis mizezi SeiZleba gaxdes iseTi mdgomareobebi, 

http://www.google.ge/imgres?imgurl=http://www.guidedogs.com/images/content/pagebuilder/20432.jpg&imgrefurl=http://www.guidedogs.com/site/PageServer?pagename=resources_links_parents&usg=__unv_4nZ1rMaS63Qa-X_-t8UC_UU=&h=180&w=180&sz=9&hl=ka&start=97&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=z89-eSbr8AdmWM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/images?q=blind+child&start=90&um=1&hl=ka&sa=N&ndsp=18&tbm=isch&ei=NqqcTdnnDIfIsganqbCNBg
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rogoricaa kataraqta, retinoblastoma, cerebruli dambla, meningiti da 
hidrocefalia. 

 
sielmis marTva 
 
mkurnalobis mizania ambliopiis prevencia, romelic rCeba erT-erTi 

mniSvnelovani mxedvelobiTi problema bavSvebSi. ZiriTadad gamoiyeneba 
okluzia (axveva). am dros elam TvalSi maqsimalurad xdeba fiqsaciis 
ganviTareba. saTvales ki SeuZlia refraqtoruli Secdomis 
gamosworeba.(brolis  gardatexva)  

 
didi britanetis monacemebiT 100 brma da naxevarmxedvel bavSvTa 45%-

Si SemTxveva genetikuria. mniSvnelovan prenatalur mizezebs miekuTvneba 
kataraqta, optikuri atrofia, glaukoma, retinopaTia da Tandayolili 
infeqciebi. bavSvTa 50%-s mxedvelobiTi invalidoba aReniSnebaT, xolo 
37%-Si gamoxatulia sulieri invalidoba, smenis daqveiTeba, cerebruli 
dambla an epilefsia. erT mesamedSi aRiniSneba seriozuli socialuri 
problemebi. 

 
rogor davexmaroT aseT bavSvebs? 

 
profesionalis an mSoblis mier SemCneuli bavSvis mxedvelobiTi 

invalidoba moiTxovs dauyovnebliv daxmarebas, es iqneba qirurgiuli Tu 
ise.  

bavSvis mxedvelobiTi invalidobis dros unda moxdes pediatriuli, 
ofTalmologiuri, fsiqologiuri da socialuri Sefaseba. 
ofTalmologiuri Sefaseba moicavs klinikur Sefasebas da Tanmxleb 
paTologiebs. saWiroa genetikuri konsultacia. 

unda dadgindes rom smena normaSia. agreTve pediatri yuradRebas 
aqcevs sxva Tanmxleb darRvevebsac. fsiqologiuri Sefaseba  
saWiroa bavSvis SesaZleblobebis dasadgenad da swavlasTan 
dakavSirebuli problemebis aRmosaCenad. socialuri muSaoba saWiroa 
ojaxis TanadgomisaTvis 

 
mxedvelobis daqveiTeba gavlenas axdens swavlaze, qcevaze da 

ganviTarebaze. am dros Semcirebulia is mxedvelobis are, romlis 
garemocvaSic imyofeba bavSvi. 

 am dros bavSvebi gvian iwyeben laparaks, CamorCebian fizikur 
ganviTarebaSi. dabrkolebebi bavSvisTvis moulodneli da SemaSinebelia. 

agreTve, daqveiTebulia socialuri ganviTareba, kveba, Cacma da TamaSi. 
bavSvs kargad unda ganuviTardes smena da Sexeba, raTa moxdes 
mxedvelobis deficitis kompensacia. mas unda gamudmebiT elaparakon, 
auxsnan ra xdeba mis garSemo, magaliTad karebis gaReba, daxurva, fexis 
xma, fardebis gadawevis xma da sxva. mas unda aCvenoT es sagnebi da man 
unda SeigrZnos isini. saTamaSoebi elastiuri, ReWvadi unda iyos. 
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swavlebaSi wamyvani da ZiriTadi laparaki, axsna- ganmarteba da 
gamxnevebaa.  

unda moxdes bavSvis ganaTleba, raTa man Tavdajerebulad igrZnos 
Tavi garemoSi. mas unda vaswavloT cxovrebiseuli unar-Cvevebi, rasac 
janmrTeli bavSvi Tavis Tavad iTvisebs. 

 
bavSvi mxedvelobiTi invalidobiT fizikurad Zlieri unda iyos, raTa 

gaumklavdes winaaRmdegobebs da dacemebs. agreTve, Zlieri unda iyos 
pirovnulad, raTa Seeguos garemos, romelic xSirad misTvis gaugebaria. 
yovelive amis gaTvaliswineba Cven saSualebas gvaZlevs Sesabamisi rCevebi 
da ganaTleba mivceT mSoblebs. 

 
 

hidrocefalia 

 
hidrocefalia, anu wyalmanki aris tvinis mdgomareoba, rodesac 

darRveulia balansi gamomuSavebul da Sewovil liqvors Soris. (Tav-
zurg-tvinis siTxe). 

daavadeba gvxvdeba 1:1500 sixSiriT. axalSobils tvinis rbili garsis 
(subraqnoidul) sivrceSi aqvs 20-25 ml. siTxe, xolo zurgis tvinis 
sivrceSi 40-45 ml. 

hidrocefaliis dros siTxe matulobs 1 litramde, mZime SemTxvevebSi 
ki 8-10 litramdec, Cvilebis Tavis qalis zoma imatebs, radgan maT jer 
ar aqvT gaZvaleba dawyebuli. 

mizezebi, rac iwvevs am paTologias, aris Semdegi: orsulobisas 
ganviTarebuli infeqciebi (toqsoplazmozi, citomegalovirusi) 
dRenakluloba (tvinis umwifrobis gamo), zurgis tvinis Tiaqari 
(spinabifida), meningiti, nervuli sistemis simsivnuri paTologia. 

 
klinikuri niSnebi aris Semdegi: 

didi zomis Tavi, Sublis Zvali gamoweuli da daWimulia, yiflibandi 
10-14 Tvemde Riaa, bavSvi kaprizulia, mousvenari, tiris maRali gamyinavi 
xmiT, Tvalebi daqaCulia, zogjer aqvs Rebinebebi an gulyrebi. 

aseTi bavSvebi Tavs mogvianebiT, an saeTod ver 
iWeren, gvian jdebian, ver dadian  Tavis simZimis gamo. 

bavSvebs aReniSnebaT fsiqikuri ganviTarebis 
Seferxeba, gviandeba metyveleba, zogjer viTardeba 
sxvadasxva saxis gonebrivi CamorCeniloba, Tumca aseT  
bavSvebs aqvT saukeTeso mexsiereba da arastabiluri 
emociuri sfero. 
 
arsebobs hidrocefaliis ramdenime forma: 

 

• dekompensirebuli formis SemTxvevaSi klinikuri gamovlena ar 
fiqsirdeba da bavSvi normalurad viTardeba; 
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• subkompensirebuli formis dros klinikuri niSnebi iolad da 
zomierad aris gamoxatuli; 

• dekompensaciis SemTxveva ki xasiaTdeba mkveTrad gamoxatuli 
klinikuri niSnebiT da gadaudebel samedicino daxmarebas 
moiTxovs. 

 
hidrocefaliaSi ar unda agverios Tavis genetikurad didi zoma. igi 

unda dadasturdes gamokvlevebiT. Tu Tavis garSemoweriloba normidan 
10 sm-ze metiT ara aris momatebuli, maSin bavSs problemebi ara aqvs. 

diagmozi ismena mxolod kompiteruli tomografiiT, adreuli Careva 
gansaxorcielebelia tvinis Semdgomi dazianebis prevenciiTvis. 

Mmkurnalobis taqtika moicavs rogorc medikamentozurs, aseve 
qirurgiul Carevas da Suntirebas, arsi mdgomareobs kaTeteris CadgmaSi, 
romelic liqvors teqnikurad sisxlZarRvebSi abrunebs. Suntireba ar 
kurnavs am daavadebas, igi tvinis nivTierebas icavs dazianebisgan. 
 
 

 
 
 
rogor davexmaroT aseT bavSvebs? 
 

• pirvel rigSi aucilebelia samedicino mxaris mowesrigeba, momvleli 
gafTxilebuli unda iyos Suntirebis SesaZlo garTulebaze da 
mxolod amis merea saWiro fsiqologiur-pedagogiuri daxmareba; 

• saWiroa yvela SegrZnebis sruli stimulacia – mxedvelobis, smenis, 
gemovnebis, Sexebis da motorikis; 

• ucilebalia individualuri midgoma da Semdgom am gegmebis 
SemuSaveba; 

• iol SemTxvevvebSi, sakmarisia dRis reJimis swori dacva, radgan 
aseTi bavSvebi swrafad ifitebian; 

• saswavlo moTxovnebis Camoyalibebisas saWiroa bavSvebis 
SesaZleblobebis gaTvaliswineba. 

 

ცერებრული დამბლა 
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ბავშვთა ცერებრული დამბლა არის ცენტრალური ნერვული სისტემის 

დაზიანებით მიმდინარე არაპროგრესირებადი, პოლიეტიოლოგიური დაავადება. 

ვლინდება ადრეულ ასაკში და ახასიათებს მოტორიკის დარღვევა: დამბლა, 

კუნთთა ტონუსის დაქვეითება ან მომატება, კოორდინაციის მოშლა, უნებლიე 

მოძრაობები. დიაგნოზი წლამდე ასაკში დაისმის, მძიმე ფორმების შემთხვევაში - 

ხშირად 3 თვემდეც. 
 
mizezebi : 

ბავშვთა ცერებრული დამბლა უმთავრესად თავის ტვინის ორგანული 

დაზიანების შედეგად ვითარდება მუცლადყოფნის პერიოდში, მშობიარობისას ან 

ადრეულ  ასაკში. ნაადრევი მშობიარობა მისი განვითარების ერთ-ერთი 

რისკფაქტორია, რადგან ხშირად ხდება სისხლჩაქცევა თავის ტვინში. სხვა 

მიზეზებად მიიჩნევა ჰიპოქსია, ხანგრძლივი ასფიქსია(5 წუთი და მეტი)  და 

ადრეულ ასაკში გადატანილი ნეირონინფექცია. ხშირად კი მიზეზის დადგენა 

ვერ ხერხდება. 
 

                                                           
 

ბავშვთა ცერებრული დამბლა შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი ფორმებით:  
 

• სპასტიკური დიპლეგიით (ლიტლის ფორმა), ანუ სხეულის ორივე ნახევრის 

კუნთების დამბლა  

• ორმაგი ჰემიპლეგიით, (სხეულის ნახევრის კუნთების დამბლა)  

• ჰიპერკინეზიური ფორმით (მეტისმეტი, არანებისმიერი მოძრაობა)  

• ატონიურ-ასტატიკური (მოდუნებულ-არამყარი) ფორმით,  

• შერეული ფორმით.  
 

თითოეულ მათგანს მკვეთრად გამოხატული მახასიათებელი ნიშნები აქვს. 

მაგალითად, ლიტლის ფორმის დროს ძირითადად ორივე ქვედა კიდური 

ზიანდება. კუნთთა ტონუსი მომატებულია, ბავშვები ფეხებს წვერებით დგამენ, 

ნაბიჯის გადადგმის დროს კი ქვედა კიდურებს აჯვარედინებენ. დეფორმირდება 

ხერხემალი და სახსრები.  

დაავადება უმთავრესად დღენაკლულ ბავშვებს უვლინდებათ, მიმდინარეობს 

გონებრივი ჩამორჩენით, მეტყველების შეფერხებით, ახასიათებს 

ფსევდობულბური სინდრომი (ყლაპვის მოშლა), სიელმე, დიზართრია 

(მეტყველების მოშლა). ასეთი ბავშვის სოციალური ადაპტაცია შეიძლება 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://pharmaclips.files.wordpress.com/2009/12/cerebral-palsy.jpg&imgrefurl=http://pharmaclips.wordpress.com/&usg=__bFJA-CgfzBcFP29_XRitFQ073lU=&h=378&w=340&sz=35&hl=en&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=bP2YeBFaLT3J4M:&tbnh=122&tbnw=110&prev=/images?q=cerebral+palsy&um=1&hl=en&tbm=isch&ei=5-OQTaraKdOAswaquPHVBw
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მოხერხდეს, თუ არ შეინიშნება ღრმა გონებრივი ჩამორჩენა და ზედა კიდურების 

ძლიერი დაზიანება. 

 

რომელია ცერებრული დამბლის ყველაზე მძიმე ფორმა? 
 

ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმაა ორმაგი ჰემიპლეგია. ის ხშირად 

ვითარდება ქრონიკული პრე და პერინატალური ჰიპოქსიის (ჟანგბადის 

ნაკლებობა სისხლში) ფონზე, თავის ტვინის დაზიანების გამო. ვლინდება 

ოთხივე კიდურის დაზიანებით და მეტყველების დარღვევით. ხშირად ახლავს 

გულყრა. 

რაც შეეხება ჰიპერკინეზიურ ფორმას, ის ვითარდება ახალშობილთა 

ჰემოლიზური დაავადების გადატანის შემდეგ (სისხლის წითელი ბურთულების 

დაშლა), ახასიათებს დისტონია, სმენის დაქვეითება, ჰიპერკინეზი (უნებლიე 

მოძრაობები), მოსალოდნელია პარეზი ან დამბლაც. ინტელექტი ძირითადად 

დამაკმაყოფილებლად ვითარდება ან შეინიშნება მსუბუქი ჩამორჩენა. 

ატონიურ-ასტატიკურ ფორმას ახასიათებს კუნთთა ტონუსის დაქვეითება, 

ატაქსია (კოორდინაციის მოშლა), რეფლექსების მომატება და მეტყველების 

მოშლა, ენისა და ხელის თითების ტრემორი (კანკალი). ხშირად ყალიბდება 

სამშობიარო ტრავმის შემდგომ ან თანდაყოლილი ანომალიის შემთხვევაში. 

მიმდინარეობს ინტელექტის განვითარების შეფერხებით, ზოგ შემთხვევაში - 

ოლიგოფრენიით. 

ჰემიპლეგიურ ფორმას ახასიათებს კიდურების დაზიანება ცალ მხარეს. ხელი, 

წესისამებრ, უფრო მეტად ზიანდება, ვიდრე ფეხი. შეინიშნება ფსიქიკური 

განვითარებისა და მეტყველების ჩამორჩენა. 
 

ექვემდებარება ეს დაავადება მკურნალობას?  
 

გააჩნია ფორმას, თუმცა მკურნალობის ძირითადი ტაქტიკა ფსიქომოტორული 

ფუნქციების გაუმჯობესებაა. ძირითადად მიმდინარეობს რეაბილიტაცია - 

სამკურნალო ფიზკულტურით, მასაჟით, აბაზანებით. მედიკამენტებიდან 

გამოიყენება კუნთთა ტონუსის შემამცირებელი საშუალებები. ასევე 

რეკომენდებულია სამკურნალო-პედაგოგიური მუშაობა. ამჟამად მიმდინარეობს 

მკურნალობის დახვეწა ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტირების გზით. 

იყენებენ, აგრეთვე, ზღვის და ქვიშის აბაზანებს, რაიდთერაპიას - ცხენოსნობით 

მკურნალობას. 

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირება 

uWirT. საჭიროა მუდმივი მეთვალყურეობა და მკურნალობა. არსებობს 

სპეციალური სკოლა-პანსიონები, სადაც ასეთი ბავშვები სწავლობენ, თუმცა მძიმე 

ფორმის შემთხვევაში მათზე ზრუნვა მშობლებს უხდებათ, რაც დიდ თანხებს 

მოითხოვს. დღევანდელ დღეს სათანადო მკურნალობის წყალობით მათი 

სიცოცხლე გაუსაძლისი აღარ არის. 
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Aautizmi 

 

autizmi warmoadgens ganviTarebis neirobiologiur darRvevas, 
romelic vlindeba bavSvis cxovrebis pirveli 3 wlis ganmavlobaSi da 
gavlenas axdens Tavis tvinis normalur ganviTarebaze, socialuri da 
komunikaciis unarebis Camoyalibebaze. statistikurad, yovel 10000 
adamianze 5 SemTxveva modis. autizmi 3-4-jer xSiria biWebSi, vidre 
gogonebSi.  
 

ra iwvevs autizms? 
autizmi Tandayolili darRvevaa. misi gamomwvevi zusti mizezebi 

ucnobia. miiCneven, rom es SeiZleba iyos: 
- Tavis tvinis calkeuli ubnebis da/an sistemebis dazianeba; 
- genetikuri faqtorebi da memkvidreobiToba; 
- garemos mavne zemoqmedeba;  
 

 
                      
autizmis  niSnebi  
pirvel saeWvo niSnebs mSoblebi maSin 

amCneven, rodesac bavSvs 18 Tve usruldeba. 
Tumca, mSoblebis umravlesoba aRniSnavs, 
rom bavSvi pirveli ori wlis manZilze 
normalurad viTardeboda, Semdeg ki daiwyo 

ukusvla.    
 
autizmis niSnebia: 

 
socialuri urTierTobis damyarebisa da SenarCunebis uunaroba: 

• bavSvebiar interesdebian socialuri garemoTi, xSirad ar aqceven 
yuradRebas ojaxis wevrebs, Tanatolebs, uWirT emociebis swori 
Sefaseba da gaziareba;  

• metyvelebis dawyebis dagvianeba an sruli SezRudva. zogjer 
fiqroben kidec, rom bavSvs smenis problemebi aqvs, Tumca 
specialuri gamokvlevebiT  es eWvi ar dasturdeba; 

• erTi da imave qcevis, interesebis, TamaSis gadaWarbebuli  
(stereotipuli) amoCemeba. mag:sxeulis rweva, nivTebisadmi 
gadametebuli mijaWvuloba (bavSvi TamaSobs erTi da igive nivTebiT 
erTi da igive TamaSs Tanmimdevrobis Secvlis gareSe), Zlieri 
agzneba Cveuli rutinis darRvevis SemTxvevaSi. 

 
autizmis mqone bavSvebs sirTuleebi aqvT: 
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• warmosaxviT TamaSebSi;  

• socialur urTierTobebSi; 

• verbalur da araverbalur komunikaciaSi. 
 
autizmis mqone pirebi SeiZleba: 

• zedmetad mgrZnobiare iyvnen sxvadasxva sensoruli 
gamRizianeblisadmi: mxedvelobiTi (Wreli, mkveTri ferebi), smeniTi 
(Zlieri xmauri, uCveulo, mkveTri xmebi), taqtiluri (sxvadasxva 
faqturis tansacmeli, fexsacmeli, mag. „mkbenara“ qsovilisagan 
damzadebuli tansacmli, mWidro fexsacmeli), gemos da/an sunis 
stimulebis mimarT; 

• gamoxatavdnen gaRizianebas yoveldRiur rutinaSi cvlilebebis 
Setanisas. mag. moulodneli stumroba an stumrad wasvla, oTaxSi 
sagnebis ganlagebis Secvla, daZinebis an saWmlis miRebis drois 
Secvla da a.S.; 

• gamudmebiT imeorebdnen sxeulis erTi da imave moZraobebs. 
 

ar arsebobs autizmis e.w. „tipiuri saxe“. SemTxvevebi SeiZleba meryeobdes 
msubuqidan mZime formamde. autizmis mqone bavSvebis mSoblebis umetesoba 
aRniSnavs, rom maT Svilebs marto urCevniaT TamaSi da uWirT TvaliT 
kontaqtis damyareba sxva pirebTan.   
 
diagnostika 

autizmis diagnostirebisaTvis, rogorc wesi, aucilebelia bavSvTa 
fsiqiatris da/an bavSvTa klinikuri fsiqologis monawileoba.  
ramdenadac ar arsebobs autizmis diagnostirebis biologiuri testi, 
aRniSnuli diagnozis dasma xdeba diagnozebisa da statistikuri 
saxelmZRvanelo DSM IV-Si gawerili specifikuri kriteriumebiTa da 
autizmis Sesafasebebli specialuri instrumentebis (mag. jiliamis 
autizmis skala) gamoyenebiT. bavSvi fasdeba Semdegi sami sferos 
mixedviT: 

• socialuri interaqciebi da urTierTobebi - mag. bavSvs SeiZleba 
uWirdes TvaliT kontaqtis damyareba. autizmis mqone pirebs xSirad 
uWirT sxvaTa iseTi grZnobebis gageba, rogoricaa tkivili, 
sixaruli an mwuxareba. 

• verbaluri da araverbaluri komunikacia - mag. SeiZleba bavSvi 
saerTod ar saubrobdes, an xSirad imeorebdes erTi da imave 
frazas (stereotipuli metyveleba), ar iyenebdes Jestikulacias 
komunikaciis damyarebis mizniT. TamaSisadmi naklebi interesi, mag. 
mcirewlovani bavSvebi xSirad met yuradRebas aqceven saTamaSos 
calkeul detalebs, vidre mTlianad saTamaSos. ufrosi asakis bavSvebisa 
da zrdasruli pirebisaTvis ki damaxasiaTebelia iseTi calkeuli TemebiT 
daintereseba, rogoricaa mag. matareblebis ganrigi, avtomanqanis sanomre 
niSnebi, a.S.  
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• ganmeorebadi da stereotipuli qceva,  interesebi da aqtivobebi. 
mag. erTi da igive TamaSi wlebis manZilze, ufunqcio ritualebi 
(mag. saxlidan gasvlisas karebze dakakuneba). 

 
saboloo diagnostirebisaTvis, zogjer saWiro xdeba smenis 

skriningis Catareba, raTa danamdvilebiT gairkves, xom ar aris bavSvis 
problema smenis daqveiTebiT gamowveuli.  

autizmis mkurnaloba moicavs specialur qceviT treningebs. qceviTi 
treningis dros, moswavlisaTvis socialuri unarebisa da komunikaciis 
swavlebisas gamoiyeneba kargi qcevis waxaliseba (pozitiuri ganmtkiceba). 
mkurnalobis efeqturoba gacilebiT maRalia adreul etapze dawyebisas. 
am dros, autizmis mqone bavSvebis umravlesoba ukeTesad swavlobs 
komunikacias. bavSvis saWiroebidan gamomdinare, SesaZloa saWiro gaxdes 
metyvelebis, fizikuri da okupaciuri Terapiis CarTva, zogjer ki 
medikamentebis gamoyenebac. es ZiriTadad xdeba maSin, rodesac saWiroa 
depresiisa da akviateba-amoCemebis problemebis gadaWra.    

mkurnalobis efeqturoba damokidebulia konkretuli bavSvis 
SesaZleblobebze. ramdenadac autizmis mqone bavSvebi erTmaneTisagan 
gansxvavdebian, aucilebelia yvela im pirTan TanamSromloba, romelic 
bavSvis ganaTlebasa da masze mzrunvelobaSi aris CarTuli. bavSvis 
mkurnalobis mniSvnelovan aspeqts warmoadgens ojaxis wevrebisaTvis 
autizmisa da misi simptomebis marTvis Sesaxeb informaciis miwodeba.  

 
prognozi 
autizmi dResac sakmaod seriozul problemad rCeba, Tumca situacia 

gacilebiT ukeTesia, vidre es wina TaobebSi iyo, rodesac autizmis mqone 
bavSvebs specializirebul dawesebulebebSi aTavsebdnen.  

swori da drouli Terapiis SemTxvevaSi SesaZlebelia autizmis 
mravali simptomis marTva, Tumca zogierT SemTxvevaSi es simptomebi 
mTeli sicocxlis manZilze grZeldeba. autizmis mqone adamianebis 
umetesoba cxovrobs ojaxebSi da met-naklebad CarTulia sazogadoebaSi.  

 
 
 
ganaTleba 
autizmis mqone bavSvis ganaTlebaze saubrisas, specialistebis azri 

iyofa imasTan dakavSirebiT, Tu sad unda swavlobdes bavSvi..  
faqtia, rom autizmis mqone bavSvisaTvis unda Sedges individualuri 

saswavlo programa, romelic fokusirebuli iqneba informaciis 
maqsimalurad aRqmadi formiT miwodebaze. es SeiZleba iyos vizualuri 
an audio masalebi. mag. Tu bavSvs uyvars suraTebis, naxatebis 
daTvaliereba, mas informacia vizualurad mimzidveli saxiT unda 
mivawodoT, xolo Tu bavSvs uyvars saubari, musikis, radios mosmena, mas 
informacia audio masalis saSualebiT SeiZleba miewodos. swavlis 
procesSi, autizmis mqone bavSvis warmatebas didad ganapirobebs ojaxis 
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CarTuloba. pedagogisa da bavSvTan momuSave sxvadasxva specialistis 
mier SerCeuli strategia da Terapia aucileblad unda iqnas 
ganmtkicebuli yoveldRiurad ojaxis pirobebSi.   

 
   

fenilketonuria 

 
 

fenilketonuria aris nivTierebaTa cvlis, kerZod aminomJava 
fenilalaninis cvlis memkvidreobiTi darRveva, romelsac Tan sdevs 
gonebrivi CamorCeniloba da sxvadasxva nevrologiuri simptomebi.  

daavadeba pirvelad aRwerili iyo 1934 wels norvegieli eqimis 
felingis mier. igi gadaecema autosomur-recesiuli gziT. es imas niSnavs, 
rom bavSvis orive mSobeli dazianebuli genis faruli matarebelia.  
fenilketonuriis mqone bavSvis dabadebis albaTobaa 25%, anu yoveli 4 
mSobiarobidan 1. 

ra axasiaTebs fenilketonurias? 
dabadebidan pirveli sami Tvis ganmavlobaSi bavSvs araferi emCneva da 

raimes dadgena specialuri analizis gareSe rTulia. zogierT 
SemTxvevaSi bavSvebs dabadebidanve aReniSnebaT maRali agznebadoba 
(umizezo tirili, Zilis darRveva), an piriqiT, Zilianoba, moTenTiloba. 
me-4 Tvidan SeimCneva CamorCena bavSvis fsiqikur ganviTarebaSi. bavSvi 
xdeba indiferentuli mSoblebis, saTamaSoebis mimarT. droulad ver 
jdeba, ver dgeba, metyvelebis ganviTareba Zlier CamorCeba. bavSvebis 92%-
s uviTardeba gonebrivi CamorCenilobis mZime xarisxi, 3-4%-s ki 
uviTardeba ioli xarisxis gonebrivi CamorCeniloba, xolo 0.2-0.3%-is 
fsiqikuri ganviTareba normis farglebSia. 5-6 wlis asakis Semdeg 
gonebrivi CamorCeniloba stabilur xasiaTs iRebs. xSirad adgili aqvs 
qcevis darRvevas, Zlier agznebas motoruli stereotipebiT, xandaxan 
fsiqotur simptomebsac. bavSvebSi 1 wlidan xSiria krunCxviTi gulyrebi 
(50%). maTi aRmoceneba emTxveva cilovani sakvebis miRebas. 3-5 wlisaTvis 
krunCxviTi gulyrebis sixSire klebulobs da zog SemTxvevaSi 
mkurnalobis gareSec qreba.  

bavSvisaTvis damaxasiaTebelia uxvi oflianoba da specifikuri suni. 
oTaxSic ki, sadac bavSvi imyofeba obis msgavsi Taviseburi sunia. 

amave dros, bavSvs SeiZleba gamouvlindes sxvadasxva nevrologiuri 
simptomatika- piramiduli da eqstrapiramiduli sistemebis dazianebis 
niSnebi.  

ra iwvevs fenilketonurias?  
daavadebas iwvevs erTi enzimis, 

fenilalanin hidroqsilazis nakleboba; 
amis gamo sakvebTan erTad miRebuli 
fenilalanini ar gardaiqmneba, rac iwvevs 
fenilalaninis dagrovebas sisxlSi da 
Tav-zurg tvinis siTxeSi, romlebic 
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toqsiurad moqmedebs centralur nervul sistemaze. 
 
ra axasiaTebs fenilketonurias? 
dabadebidan pirveli sami Tvis ganmavlobaSi bavSvs araferi emCneva da 

raimes dadgena specialuri analizis gareSe rTulia. zogierT 
SemTxvevaSi bavSvebs dabadebidanve aReniSnebaT maRali agznebadoba 
(umizezo tirili, Zilis darRveva), an piriqiT, Zilianoba, moTenTiloba. 
me-4 Tvidan SeimCneva CamorCena bavSvis fsiqikur ganviTarebaSi. bavSvi 
xdeba indiferentuli mSoblebis, saTamaSoebis mimarT. droulad ver 
jdeba, ver dgeba, metyvelebis ganviTareba Zlier CamorCeba. bavSvebis 92%-
s uviTardeba gonebrivi CamorCenilobis mZime xarisxi, 3-4%-s ki 
uviTardeba ioli xarisxis gonebrivi CamorCeniloba, xolo 0.2-0.3%-is 
fsiqikuri ganviTareba normis farglebSia. 5-6 wlis asakis Semdeg 
gonebrivi CamorCeniloba stabilur xasiaTs iRebs. xSirad adgili aqvs 
qcevis darRvevas, Zlier agznebas motoruli stereotipebiT, xandaxan 
fsiqotur simptomebsac. bavSvebSi 1 wlidan xSiria krunCxviTi gulyrebi 
(50%). maTi aRmoceneba emTxveva cilovani sakvebis miRebas. 3-5 wlisaTvis 
krunCxviTi gulyrebis sixSire klebulobs da zog SemTxvevaSi 
mkurnalobis gareSec qreba.  

bavSvisaTvis damaxasiaTebelia uxvi oflianoba da specifikuri suni. 
oTaxSic ki, sadac bavSvi imyofeba obis msgavsi Taviseburi sunia. 

amave dros, bavSvs SeiZleba gamouvlindes sxvadasxva nevrologiuri 
simptomatika- piramiduli da eqstrapiramiduli sistemebis dazianebis 
niSnebi.  

ra iwvevs fenilketonurias?  
daavadebas iwvevs erTi enzimis, fenilalanin hidroqsilazis 

nakleboba; amis gamo sakvebTan erTad miRebuli fenilalanini ar 
gardaiqmneba, rac iwvevs fenilalaninis dagrovebas sisxlSi da Tav-zurg 
tvinis siTxeSi, romlebic toqsiurad moqmedebs centralur nervul 
sistemaze. 

 

raSi mdgomareobs problema? 

Cveni sakvebi Sedgeba cilebis, cximebisa da naxSirwylebisagan. 
cilebis safuZvels aminomJavebi warmoadgens.; fenilalanini ki erT-
erTi aminomJavaa, romelsac bavSvis organizmi ver umklavdeba. 
cilovani sakvebis miRebis Semdeg igi iSleba da yoveli aminomJava 
fenilalaninis CaTvliT sisxlSi Seiwoveba. isini mniSvnelovan rols 
asruleben organizmis ganviTarebaSi.  

fenilketonuriis dros fenilalanin hidroqsilazis fermentis 
naklebobis an ar qonis gamo ver xerxdeba fenilalaninis Tirozinad 
gardaqmna da igi sisxlSi didi raodenobiT grovdeba, gardaiqmneba 
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fenilketonebad, romlebic SardSi gamoiyofa. aRniSnuli fermentis 
deficiti memkvidreobiTi warmoSobisaa. SeiZleba mSoblebs ar hqondeT 
fenilketonuria, magram defeqturi genis matareblebi iyvnen.  

mSoblebs imitom ara aqvT fenilketonuria, rom maT erTi defeqturi 
geni aqvT. wyvilidan janmrTeli geni ki sakmarisad akontrolebs 
fenilalanin hidroqsilazis warmoSobas. 50-dan 1 adamiania aseTi 
defeqturi genis matarebeli.  ori matareblis Sexvedris albaTobaa 1: 
2500-dan. 

ramdenad xSiria fenilketonuria?  

saSualod gvxvdeba 10000 axaldabadebulidan 1-Si. erTnairi 
sixSiriT gvxvdeba gogonebSi da biWebSi. fenilketonurias adgili aqvs 
gonebrivi CamorCenilobis SemTxvevebis 1%-Si.  

raSi mdgomareobs ZiriTadi problemebi? 

• mTavari problemaa fenilalaninis cvlis darRveva, misi Warbi 
raodenobiT dagroveba, didi raodenobis cilebis Semcveli 
sakvebi; 

• ZiriTadi problemaa bavSvis balansirebuli dieta - iseTi, rom 
sakvebi ar Seicavdes fenililanins, amave dros iyos 
kaloriuli da moicvdes bavSvis ganviTarebisaTvis aucilebel 
yvela nivTierebas;  

• bavSvis gonebrivi CamorCeniloba da masTan dakavSirebuli 
bavSvis fsiqikuri ganviTarebis da swavlis problemebi;  

• qcevis darRveva, hiperaqtiuloba, gaRizinebadoba, advili 
agznebadoba, xandaxan fsiqoturi darRvevebi, impulsuroba;  

• metyvelebis ganviTarebis CamorCena;  

• mozrdilebSi xSiria depresia. 

rogor SeiZleba davexmaroT fenilketonuriis mqone pirovnebas? 

efeqturi daxmareba  da  Ggankurneba sruliad SesaZlebelia. 

metad mniSvnelovania adreuli diagnostika. aSS-sa, evropaSi da ukve 
Cvens qveyanaSic axaldabadebul bavSvebs masiurad amowmeben 
fenilalaninze(skriningi). yvelaze martivia SardSi misi Semcvelobis 
gasinjva samqloriani rkiniT. 

• ZiriTadi daxmareba mdgomareobs bavSvis balansirebuli kvebis 
dietis SerCevaSi cilovani sakvebis mkveTri SemcirebiT. 
proteinebiT mdidari sakvebis miReba an mkacrad izRudeba, an 
saerTod ikrZaleba. magram, fenilketonuriis mqone bavSvsac 
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esaWiroeba garkveuli raodenobis cilebi da fenilalanini. 
misi Zlieri daqveiTebac mavnea organizmisaTvis. bavSvebs mcire 
raodenobiT aZleven dedis rZes, xilis,  bostneulis wvenebs 
da fafebs. dietaSi Sedis TiTqmis yvela xili, bostneulidan 
kombosto, stafilo, Warxali. agreTve Tafli. racionidan 
amoRebulia xorci, Tevzi, kvercxi, xaWo, yveli, lobio, 
cercvi, nigozi. rZe da katrofili ki mkveTrad SezRudulia.  

• mudmivi dieta aris bavSvis  normaluri ganviTarebis garantia. 
mas aRar Camouyalibdeba gonebrivi CamorCeniloba, ar 
ganuviTardeba nevrologiuri simptomebi. aRniSnuli dieturi 
daxmareba qronikuli xasiaTisaa da misi Sewyveta ar SeiZleba. 
winaT fiqrobdnen, rom dietis Sewyveta SesaZlebelia 10-12 
wlis asakisaTvis. magram gamokvlevebma aCvena, rom dietis 
Sewyvetis Semdeg adamianebs nervuli aSlilobebi ewyebaT. 
amitom aucilebelia xangrZlivi dieta.  

• aucilebelia bavSvis sisxlis regularuli Semowmeba 
fenilalaninis donis gansazRvris mizniT.  

• bavSvis fsiqikuri ganviTarebis CamorCenis SemTxvevaSi 
aucilebelia misi specialuri fsiqologiuri da pedagogiuri 
daxmareba. 

risi gakeTeba SeuZlia mSobels? 

• daakvirdiT Tqvens bavSvs. Tu man uklo Wamas, Seicvala, 
mudmivad tiris an Zilad aris mivardnili, moTenTilia, 
mimarTeT eqims.  

• moiTxoveT, rom bavSvs pirvelive Tves gaukeTon sinji 
fenilalaninze.  

• Tu bavSvs fenillaninis aweuli done aRmoaCnda, aucileblad 
mimarTeT dietologs da Tqvens eqims. bavSvs daeniSneba 
specialuri dieta cilis Semcvleli kompozitebiT.  

• nu mouxsniT bavSvs dietas 10-14 wlis Semdegac ki.  

• fsiqikuri ganviTarebis CamorCenis SemTxvevaSi bavSvs 
esaWiroeba specialuri swavleba misi individualuri unarebis 
gaTvaliswinebiT.  

• adreuli asakidanve imuSaveT bavSvis Cvevebis Camoyalibebaze,  
yoveldRiuri da TviTmomsaxurebis Cvevebis aTvisebaze. amaSi 
Tqven fsiqologis konsultacia da Cvevebis Terapevti 
dagexmarebaT.  

nu CaTvliT, rom mkurnaloba dagvianebulia. fsiqikur ganviTarebaSi 
CamorCenis da didi drois gacdenis SemTxvevaSic ki aucilebelia 
bavSvis dietaze gadayvana. am gziT Tqven xels SeuwyobT bavSvis 
stabilur mdgomareobas da daicavT mas  kidev ufro Rrmad 
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gamoxatuli CamorCenisagan ganviTarebaSi. mozrdilobis SemTxvevaSic 
gamarTlebulia dietis dawyeba; marTalia dazianebuli nervuli 
sistema ver aRdgeba, magram umjobesdeba qceva da garemosTan 
urTierToba.  

fenilalaninis sisxlSi kontrolis da dietis fonze bavSvebi 
kargad swavloben, SemdgomSi euflebian nebismier profesias sakuTari 
survilisamebr da warmatebiT muSaoben.  

              emociuri da qceviTi problemebi 

 
Eemociuri da qceviTi problemebi xSiria bavSvTaAasakSi. 3 wlis asakSi 

bavSvTa 7%-s aReniSneba saSualo xarisxis an mZime qceviTi problemebi. 5 
wlis asakSi – 10%. 7 wlis asakisaTvis bavSvTa 20%-s umJRavndeba 
antisocialuri qcevis zogierTi forma, rogoricaa daumorCilebloba 
Tanmxlebi hiperaqtivobiT an mis gareSe an Tvitdamazianebeli an zogjer 
sxvisi dazainevbis mcdeloba. 

zogadad cnobilia, rom qceviTi problemebi orjer ufro xSiria 
saxlSi, vidre skolaSi da biWebs ufro rTulad aqvT gamoxatuli, vidre 
gogonebs. 

 
 
 
arasasurveli Cvevebi:             

                         
 
frCxilebis kvneta da ceris wova: es mavne Cvevebi sakmaod xSirad 

gvxvdeba. 5 wlis bavSvTa daaxloebiT 30%-s aReniSneba es Cveva ufro 
metad gogonebSi gvxvdeba, vidre biWebSi. 

es Cvevebi Zlier aris dakavSirebuli asakTan. TiTebisa da ceris wova 
4 wlis qvemoT, xSirad, normad iTvleba, magram mecnierulad 
dasabuTebulia, rom 4 wlis zemoT aman SeiZleba problemebi gamoiwvios. 

kerZod ra saziano efeqti SeiZleba hqondes frCxilebis kvnetas da 
ceris wovas: 

• pirisa da saxis malformacia (defeqti) 

• kiTxvaze pasuxis gacemis garTuleba  

• spontanuri laparakis dros xelis SeSla  
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• sakravi instrumentebis gamoyenebis SezRudva  

• negatiuri urTierToba mSoblebTan 

• umwifrobis gamo sxvebisgan SeniSvnebis miReba 
 

 
 
rogor davexmaroT aseT bavSvebs? 
 
frCxilebis kvneta da ceris wova iseTi Cvevebia, romlebzec Znelia 

gavlenis moxdena. 
 ukanaskneli midgoma am problemasTan aseTia: 
 unda moxdes im droisa da garemoebis identificireba, rodesac 

bavSvi wovs cers da yoveli aseTi SemTxvevis dros unda vaswavloT, 
Sekras muSti ise rom ceri moeqces SigniT da am poziciaSi qondes 20-de 
daTvlamde. bavSvma es unda akeTos yvela SemTxvevaSi roca is garemoeba 
aRmocendeba, rodesac adre wovda cers. yovelive amas TamaSisa da 
iumoris gziT unda miudgeT. 

 

masturbacia:  
es, iseve rogorc yvela mavne Cveva, Zlier uaryofiT grZnobebs iwvevs 

mSoblebSi. es xSirad aRmocendeba maSin, rodesac bavSvi mobezrebulia, 
emociurad gaRizianebulia an agznebulia. misi gadaCvevis principi 
daaxloebiT igivea. xelebi dakavebuli unda iyos sxva ramiT, unda moxdes 
yuradRebis gadatana sxva rameze an iseTi tansacmlis Cacma, romelSic 
gauZneldeba miRweva. 

 
tikebi 

 
es martivi ramea, gaumiznavi ganmeorebiTi da arasasurveli moZraobebi. 

Zlierdeba emociuri stresis dros, agreTve, mowyenilobisa da aRelvebis 
dros. Zilis dros ar aRiniSneba. Cveulebriv damaxasiaTebelia 2-dan 15 
wlamde,piki aris  7 wlis asakSi da meore piki mozrdilobis periodSi. 
mcire ricxvSi igi didobaSic grZeldeba. 

 
tikebTan dakavSirebuli damaxasiaTebeli Tvisebebi: 
 

• zeaqtiuri qceva 

• tikebis ojaxuri istoria (15%) 

• sxva Cvevebi  

• saubris darRveva 

• akviatebuli qceva 

• emociuri problemebi (ufro metad biWebSi) 
 
tikebs  neirofiziologia swavlobs, igi  efuZvneba SeSinebaze 

ganviTarebuli reaqciis. mecnierulad dasabuTebulia, rom tikebis 
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warmoqmnaSi mniSvnelovan rols asrulebs neirogadamcemi disbalansi da 
agreTve, mniSvnelovan rols TamaSobs fiziologiuri da garemo 
faqtorebi. yvelaze Cveuli tikia Tvalis xamxami, saxis tikebi, Tavis 
moZraobebi da a.S. 

pirveli mizani aris im stresisi da im moqmedebebis SeCereba (moxsna), 
es iqneba skolaSi Tu saxlSi, romlebic iwveven tikebs. 

 
(maliTad, haloperidoli) gamoiyeneba mwvave tikebis dros. samwuxarod 

am preparatebs gaaCniaT Zlieri gverdiTi movlenebi, da maTi daniSvna 
SeiZleba mxolod specialistis mier da im SemTxvevaSi Tu tikebs aqvT 
seriozuli gavlena bavSvis normalur ganviTarebaze. 

 
kvebiTi problemebi: 
 
kvebasTan dakavSirebuli problemebi aReniSnebaT rogorc gogonebs 

ise biWebs. ufro damaxasiaTebelia adreul asakSi (10-15%-Si). xSirad 
dakavSirebulia dedis axalgazrda asakTan, bavSvis mcire dabadebis 
wonasTan da sxva. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT muclis tkivili, 
Rebineba, Tavis tkivili. 
 

simsuqne 

                    
winaskolandel bavSvTA 10-15%-s aReniSnebaT gadaWarbebuli wona. maT 

aReniSnebaT simsuqnisadni tendencia. am problemas ufro cudi prognozi  
 

aqvs 4 wlis zeviT, vidre         
axalSobilobis periodSi. 
 wonis dakleba sakmaod Znelia da moiTxovs mSobelTa midgomisa da 

dietis Secvlas. bavSvis momvleli  mTeli pasuxismgeblobiT unda 
moekidon bavSvTa wonas da maT unda gaiTviTcnobieron, rom wonaSi 
dakleba moxdeba im SemTxvevaSi Tu bavSvi miiRebs imaze nakleb sakvebs, 
vidre mas Wirdeba. 

 
arsebobs sakvebis axireba:  
 
bavSvTa kvebiT problemebze did gavlenas axdens mSobelTa midgoma 

kvebis mimarT, ojaxuri dieta da a.S. am problemebs iwvevs daZabuloba 
bavSvisa da mSoblis urTierTobaSi, emociuri stresi da sxva.  

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://rebenok-blog.ru/wp-content/uploads/2011/03/1269985713_baby2.jpg&imgrefurl=http://rebenok-blog.ru/2011/03/25/detskoe-ozhirenie/&usg=__zkTvlW_sBetY5OLTMRyWrki8tow=&h=368&w=468&sz=26&hl=ru&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jiXD7QIdUGAetM:&tbnh=101&tbnw=128&prev=/images?q=detskoe+%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=G&tbm=isch&ei=ub-cTeruDcm0tAbC8an5BQ
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klinikurad rogorc wesi fizikuri zrda normis farglebSia, 
normaSia aseve hematologiuri da bioqimiuri monacemebi. 

 
rogor vmarToT aseTi situaciebi? 
 
 mniSvnelovania emociebis mocileba kvebis dros, agreTve mSobeli ar 

unda iqces bavSvis monad da ar unda asrulebdes yvela mis axirebas, 
magaliTad ar unda umzadebdes ojaxis sxva wevrebisgan gansxvavebul 
sakvebs.  

zogierT bavSvs uviTardeba “fobia” (SiSebi) garkveuli sakvebis 
mimarT. aseTi sakvebis miRebis daZalebam SeiZleba saqme gaauaresos, 
xolo Tavidan acileba mxolod SegvinarCunebs problemas. 

patarebi zogjer gamosaxataven damoukideblobas da uars amboben 
sakvebze, xan ki imis gasagebad Tu ramdenad SeuZliaT mSoblebze 
zewolis moxdena. am dros umjobesia Semdegi midgoma: “Wame an Tavi 
daanebe”, savsebiT misaRebia 2-3 kvebis gamotoveba, mTavaria siTxis miReba 
normis farglebSi da wona  unda iyos damakmayofilebeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

anoreqsia 

 

nevrozuli anoreqsiis simptomebi vlindeba prepubertul asakSi, 
romelic TiTqmis yvela SemTxvevaSi dakavSirebulia stresTan saxlSi Tu 
skolaSi.  

 
Zilis darRvevebi : 
 
axalSobili dRisa da Ramis umetes nawils ZilSi atarebs, megram aqvs 

Zilis mokle, daaxloebiT 20 wuTiani cikli. 3 Tvis asakisaTvis bavSvs 
dRisiT ufro naklebi Zinavs, vidre Rame. 6 Tvis asakisaTvis bavSvTa 
umetesobas Zinavs 15 saaTi Rame. 

mecnierulad dasabuTebulia, rom uZiloba gavlenas axdens, rogorc 
bavSvze, ise mSoblebze. 24 saaTiani uZiloba iwvevs koncentraciis 
darRvevas, gaRizianebadobas, xolo 48 saaTiani – agznebasa da depresiis 
SegrZnebas. es simptomebi damaxasiaTebelia rogorc bavSvebis, ise 
didebisaTvis. magram arsebobs paradoqsi, bavSvebi rac ufro metad 
iRlebian ufro energiaze modian, maSin roca mozrdilebi Rone mixdilni 
arian.  

 
rogor vmarToT aseTi situaciebi? 
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Tu mSoblebi bavSvs ver aZaleben daZinebas, isini unda darwmundnen, 

rom bavSvs swori pirobebi aqvs Seqmnili dasaZineblad: rom igi sworad 
wevs loginSi, Suqi Camqralia, oTaxis kari daketilia da a.S. 

 
marTva: 
bavSvebi sakmaod swrafad aTviTcnobiereben, rom Tu isini Rame 

sawolSi iTamaSeben, met kontrolsa da yuradRebas miiReben 
mSoblebisgan. xSirad bavSvebi ukeTesad wvrTnian mSoblebs. saZile 
saSualebebi aseT dros winaaRmdegnaCvenebia gverdiTi movlenebis gamo. 

Zilis kargi Cvevebis Camoyalibeba: 
ZilTan erTad mniSvnelovania dasvenebac, es iqneba Zilis dros Tu 

ise. mniSvnelovania Tavis TavSi dajerebuloba da damoukidebloba bavSma 
skolaSi wasvlamde iswavlos. mSobelTan erT sawolSi Zili SeiZleba 
amcirebdes problemebs, magram amiT damoukideblobis miCveva Znelia. erT-
erTi mTavari mizezi Ramis problemebisa aris is, rom bavSvs ar aqvs 
kargad gamomuSavebuli Tavis droze daZinebis reJimi. mniSvnelovania 
daZinebis dro ar iyos Zalian gviani. rac ufro didxans rCeba mSobeli  
Tu momvleli bavSvis oTaxSi, miT ufro Civis bavSvi misi wasvlis dros. 
ramodenime wynari sityva da damSvidobeba sakmarisia oTaxidan 
gamosasvlelad. am wynari sityvebis gamoyeneba gvian RamiTac SeiZleba 
Tu, magaliTad bavSvs koSmari gaaRviZebs. anTebuli Suqi bavSma SeiZleba 
ase gaigos: “sibnele saSiSia”. Tu karebi farTod aris gaRebuli: 
“gamodi”. 

 
rekomendaciebi: 
 

1. reJimis Sesaxeb jer mSoblebTan isaubreT  
2. sasargebloa yvelafris Camowera  
3. SeTanxmdiT daZinebis droze, romelic mudmivi iqneba 
4. reJimi daiwyeT daZinebamde erTi saaTiT adre  
5. yovelTvis akeTeT erTidaigive erTnairi TanmimdevrobiT 
6. rogorc ki bavSvs CaawvenT, 5 wuTze meti ar darCeT masTan 
7. Zilis win yovelTvis uTxariT bavSvs erTidaigive sityvebi 
8. CaaqreT Suqi da daxureT saZineblis karebi; 

 

 

 

 

enurezi da enkoprezi 
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enurezTan da enkoprezTan dakavSirebuli mravali sakiTxi msgavsia. 

erT- erTi yvelaze didi gansxvaveba is aris, rom Casvra ufro met 
uaryofiT reaqciebs iwvevs vidre Casveleba. 

dadgenilia, rom enurezi Rrma ZilTan ar aris dakavSirebuli. Zilis 
eeg-s monacemebiT dadgenilia, rom enurezi SeiZleba aRmocendes Zilis 
nebismier fazaSi. 

Sardis buStis moculoba TiTo daclaze enuretik bavSvebs 
mniSvnelovnad naklebi aqvT, magram 24 saaTSi saerTo gamosavali maT da 
normalur bavSvebs erTnairi aqvT. es gamokvlevebi cxadyofs, rom swored 
Sardis buStis funqciuri umwifroba iwvevs misi mcire avsebisas daclas 
da ara struqturuli SesaZleblobebi. 

Ggamokvlevebi cxadyofs, rom Casveleba ufro xSiria emociur 
bavSvebSi da swored emocia iTvleba enurezis gamomwvevad.  

enurezi gognebSi ufro xSiria, vidre biWebSi. skolis asakSi igi 
biWebSi orjer ufro metad aris damaxasiaTebeli, vidre gogonebSi. 

 
klinikurad enurezian bavSvs aqvs Casvelebis sxvadasxva fizikuri 

mizezebi, yvelaze Cveulia saSarde gzebis infeqcia. raime satreiningo 
programis dawyebamde saWiroa misi gamoricxva. 

 enurezis marTvis yvelaze efeqturi gzaa tualetis treiningi. 
mniSvneloba eniWeba treiningis Catarebas Sesabamis asakSi. mSobelTa 
umetesoba bavSvebs ayeneben 5-9 Tvis asakidan, es aris asaki, rodesac ukve 
bavSvs SeuZlia daxmarebis gareSe jdoma. erT-erTi niSani romelic, 
agreTve, gamoxatavs tualetis treiningisaTvis mzaobas aris bavSvis 
SesaZlebloba gamoxatos moSardvis survili an Casvelebis SemTxvevaSi 
gamoxatos SeSfoTeba. arsebobs garkveuli mecnieruli mtkiceba – Tu 
bavSvs 20 Tvemde ar dauwyebT trainings, Seukaveblobis Sansi 
mniSvnelovnad izrdeba. 

Ramis Tu dRis Casvelebis mkurnalobis pirveli nabiji iqneba 
SemTxvevaTa sixSiris Cawera da amavdroulad yoveli simSralis dros 
moaxdenT bavSvis Seqeba-dajildovebas. agreTve, unda mieces martivi 
axsna- ganmarteba Casvelebis mniSvnelobisa da misi ganviTarebis Sesaxeb. 
dRisiT Casvelebisas, agreTve, sasargebloa tualetSi vizitebi iseTi 
sixSiriT, rom darwmunebuli iyoT, rom bavSvi mSralia. jildoebaT 
SeiZleba gamoiyenoT varskvlavebi an momRimari saxeebi, romlebic 
warmatebas gamoxataven, magram yvelaferi Sesabamisad organizebuli unda 
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iyos. 
didi mniSvneloba eniWeba agreTve bavSvis monawileobas Tavisi 

sacvlebis alagebis procesSi, gamocvlaSi, gavlebaSi an sarecxebSi 
CadebaSi. 

momvlelma unda gaigos rom, es aris treiningis erT-erTi teqnika da 
ara bavSvis dasja. 

gamoiyeneba, agreTve e.w. mSrali loginis teqnikac. pirvel Rames bavSvs 
aRviZeben yovel saaTSi erTxel, aZleven wyals (dasalevad) da gayavT 
tualetSi. Tu bavSvma moSarda, mas Sesabamisad aqeben da ajildoveben. 
Tu bavSvi Caisvelebs, man unda asrulos “20 wuTiani reJimi”. es 
gulisxmobs 20-jer tualetSi gasvlas da TiTo jerze 20-de daTvlas. 
pirveli kviris ganmavlobaSi man es yoveldRe unda akeTos daZinebis win 
miuxedavad imisa Caisvela Tu ara man wina RamiT, xolo SemdgomSi es 
sruldeba mxolod Casvelebis SemTxvevaSi. 

medikamentebis daniSvna mkacrad nevrologis da urologis 
kompetenciaa. 

 

enkoprezi 

 
termini enkoprezi gulisxmobs, rom formirebuli ganavlovani masebi 

deponirdebian aranormalur adgilebSi. amiT igi gansxvavdeba 
yabzobisagan, romelic dakavSirebulia gadavsebasTan an diareisagan. igi 
ganixileba, rogorc nawlavTa ganviTarebis specifiuri Seferxeba da 
axasiaTebs yvela is maxasiaTebeli, romelzec zemoT iyo saubari. 

enkoprezis mkurnalobis ZiriTadi etapebi: 
1. aswavleT bavSvs erTidaigive dros 5 wuTis ganmavlobaSi ijdes 

unitazze. SeiZleba sasargeblo iyos sxvadasxva drois damniSvnelebis 
gamoyeneba. 

2. dagegmeT bavSvis tualetSi gayvana iseTi sixSiriT, rom Tavidan 
aiciloT Casvra. dReSi 4-jer an metjer SeiZleba iyos es saWiro. 

3. kargi efeqti aqvs bavSvis  dajildovebasv regularuli 
jdomisaTvis unitazze, xolo Semdeg kuWSi gasvlisaTvis. 

4. gamoiyeneT dieta, safaRaraTo saSualebebi an oyna, raTa qveda 
nawlavebi SeZlebisdagvarad carieli iyos. aseT dros bavSvi naklebad 
isvris. 

5. bavSvi pasuxismgebeli unda iyos Casvrili masebis alageba-awmendaze, 
Sesabamisi zedamxedvelobis gaweviT. 

6. Tu binZur Sarvlebs bavSvi malavs, mSobelma es unda akontrolos 
da sufTa misces mxolod binZuris dabrunebis SemTxvevaSi. 

 
 
 

hiperaqtiuroba 
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klinikurad ZiriTadi maxasiaTeblebi: 
 

• yuradRebis Semcireba  

• gonebagafantuloba  

• impulsebis susti kontroli  

• SesamCnevi zeaqtiuroba 
 
zogjer bevri mSobeli ucbad svams hiperaqtiurobis diagnozs, Tu isini 

Tvlian, rom bavSvi Zneli samarTavi da mosavlelia. 
hiperaqtiurobis etiologiaSi mniSvnelovania genetikur, da 

araxelsayrel, saziano fsiqosocialur faqtorebs. 
 hiperaqtiurobis adreul asakSi Cndeba saziano urTierTobebi, 

uaryofiTi gamovlinebebi, dabali TviT- aRiareba, rasac SemdgomSi 
mivyavarT antisocialuri qcevebis gamovlinebamde. 

 
rogor moviqceT ? 
hiperaqtiurobis mkurnaloba fokusirebuli unda iyos impulsebis 

kontrolis gamxnevebaze da Sesabamisi qcevebis treiningze. aseTi
 bavSvebisaTvis sasargebloa yoveldRiuri  reJimis Camoyalibeba, 
sadac maT qcevas mkacrad gansazRvruli sazRvrebi eqneba. 

 gamoiyeneba agreTve koncentraciis varjiSebi: bavSvs Txoven 
koncentracia moaxdinos davalebaze ramodenime wamiT, iniSnaven dros, da 
am dros ramodenime kvireebis ganmavlobaSi zrdian, Tanac unda 
davrwmundeT, rom yoveli aseTi sesia warmatebulia.  

ra Tqma unda, mniSvnelovania bavSvTa qceviTi problemebi 
fokusirebuli iyos pirvelad prevenciaze da ara raime Terapiul 
samuSaoze. bavSvebs am saqmeSi did daxmarebas uwevs kargi momvleli Tu 
MmSobeli. 

medikamentis daniSvna unda moxdes specialistis mier am dargSi da 
sul bolos, rodesac Yyvela meodi nacadia.  

 

fobiebi 

es aris raime obieqtis an situaciis usazRvro SiSi, romelsac 
SeZlebisdagvarad arideben Tavs. bavSvTa 5 %-Si sakmaod Cveulia 
cxovelebisa da mwerebis SiSi. umetes SemTxvevebSi es problema 
SenarCunebulia, imitom rom mas Tavs arideben da bavSvs ar eZleva imis 
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Sansi, rom naxos, saSiSi araferia. mSiSara bavSvebs SeiZleba msgavsi 
mSoblebi hyavdeT.  

 
brazi da agresia 

mZime gunebaze bavSvebi ZiriTadad daZinebis win dgebian, dilis an 
SuadRis bolos, rodesac maT SiaT an daRlilebi arian. 2 wlis zemoT 
es procesi ufro xanmokle xdeba, magram matulobs wuwuni da gabutva. 
yvelaze xSirad igi vlindeba 2-dan 5 wlamde pikiT 2-3 wlis asakSi. igi 
biWebisTvis ufro damaxasiTebelis, vidre gogonebisTvis. 
bavSvTaAdaaxloebiT 70%-s, romlebsac aReniSnebaT qceviTi problemebi, 
kidev ugrZeldebaT isini erTi wlis ganmavlobaSi. arsebobs 
urTierTkavSiri guneba-ganwyobilebis gaRizianebad bavSvebsa da maT 
ojaxebs Soris: 

marTalia asakis matebasTan erTad guneba-ganwyobilebis cvalebadoba 
mcirdeba, magram ar qreba, igi SeiZleba sxva gamovlinebiT Seicvalos, 
magaliTad, Tu bavSvi naklebad braziani xdeba, wina planze iwevs 
depresia. 

 
rogor xdeba marTva: 
pirvel rigSi unda gamovavlinoT da zemoqmedeba movaxdinoT stresis 

gamomwvev faqtorebze. SeiZleba gamoviyenoT sxvadasxva formis 
konsultaciebi, mxardamWeri, SemecnebiTi Terapiebi, agreTve Sesaferisi 
ojaxuri Terapia. mSoblebma damatebiTi movla da mzrunveloba unda 
gamoiCinon bavSvis mimarT. TviT-aRiarebis gamosworebaSi mTavar rols 
unda asrulebdnen mSoblebi da maswavleblebi. 

antidepresantebiT mkurnaloba unda xdebodes specialistis 
daxmarebiT. 

 
 
qceviTi problemebis marTvis zogadi gaidlaini: 
 

• pirvel rigSi mxedvelobaSi gqondeT prevenciis meTodebi 

• gansazRvreT gamomwvevi mizezebi da rac SeiZleba swrafad   
  imoqmedeT maTze 

• fokusireba moaxdineT dajildovebaze Sesaferisi qcevisaTvis 

• SeamowmeT, rom es jildoebi namdvidad sasurvelia  

• Tavi aarideT dasjas – es cota xniT moqmedebs 

• cudisganac ki kargi gamoaCineT  

• daawinaureT qceva, romelic ar Seesabameba arasasurvel qcevas 

• gaamxneveT treiningi sasurveli qcevebis gameorebiT  

• iyaviT kargi magaliTi bavSvisTvis 

• SeinarCuneT iumoris grZnoba. 
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               swavlis unaris daqveiTeba  

 

 

 

ras warmoadgens swavlis unaris daqveiTeba?       

 

swavlis unaris daqveiTeba dakavSirebulia centraluri nervuli 

sistemis disfunqciasTan da vlindeba kiTxvis, werisa da maTematikuri 

unarebis ganviTarebis sirTuleSi.  

 

ra unda vicodeT swavlis unaris daqveiTebaze? 

  

swavlis unaris daqveiTeba realobaa. SesaZloa, bavSvs, romelsac ara 

aqvs sensoruli darRvevebi (rogoricaa mag. mxedvelobisa da smenis 

daqveiTeba) da skolaSi Sesvlamde ar aReniSneboda ganviTarebaSi 

problemebi, gauWirdes swavla (kiTxvis, werisa da matematikis aTviseba) 

da Tavisi asakisaTvis Sesabamisi yoveldRiuri aqtivobebis Sesruleba.  

swavlis unaris daqveiTeba ar aris gonebrivi CamorCena, autizmi, 

smenis sruli dakargva, usinaTloba, qceviTi darRvevebi an sizarmace. is 

ar SeiZleba gamowveuli iqnas ekonomikuri problemebiT, garemo da 

kulturuli faqtorebiT. 

igi SeiZleba gamovlindes sxva darRvevebTan erTad (yuradRebis 

deficitisa da hiperaqtivobis sindromi, informaciis aRqmis darRvevebi). 

ar arsebobs wamali, romelic swavlis unaris daqveiTebas gankurnavdes, 

Tumca misi daZleva da/an Semsubuqeba SesaZlebelia  swavlis, saskolo 

programis modificirebisa da deficituri unarebis ganmaviTarebeli 

savarjiSoebis saSualebiT.  

 

ra iwvevs am problemas? 
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eqspertebi ver iZlevian zust pasuxs, Tu ra iwvevs swavlis unaris 

daqveiTebas. is SeiZleba iyos: 

 memkvidreobiTi – xSirad swavlis unaris daqveiTebas ojaxuri 

istoria aqvs. swavlis unaris daqveiTebis mqone moswavleebis mSoblebi 

an ojaxis sxva wevrebs xSirad skolaSi analogiuri problemebi hqondaT 

(gansakuTrebiT kiTxvis aTvisebasTan dakavSirebiT); 

 problemebi mucladyofnisa da mSobiarobisas – problemebi 

SeiZleba gamowveuli iyos  mucladyofnis an mSobiarobis procesis 

garTulebiT, aseve narkotikebisa da alkoholis miRebiT fexmZimobis 

periodSi, Jangbadis naklebobiT, adreuli an dagvianebuli mSobiarobiT; 

 dabadebis Semdgomi travmebi -  Tavis travmebi, kvebis nakleboba da 

toqsikur nivTierebebTan kontaqti.        

 

rogor xdeba swavlis unaris daqveiTebis pirveladi gamovlena? 

akademiuri simptomebi – moswavle dabal Sedegebs iRebs testebSi, 

uWirs kiTxvis, weris aTviseba. bavSvs uWirs davalebis Sesrulebis 

Tanmimdevruli safexurebis dacva da samuSaos dasruleba.    

SemecnebiTi simptomebi – moswavles SeiZleba uWirdes zomis, formis, 

ferisa da drois aRqma. swavlis unaris daqveiTebis mqone bavSvs xSirad 

axasiaTebs susti organizaciuli unar-Cvevebi, problemebi abstraqtul 

azrovnebasa da problemebis gadaWraSi.     

fizikuri simptomebi – moswavles SeiZleba aReniSnebodes zogadi 

mouqneloba, susti vizualur-motoruli koordinacia, hiperaqtiuroba, 

zedmeti agznebadoba, yuradRebis koncentraciis siZnele.     

qceviTi/socialuri simptomebi – xSirad aqvs adgili  impulsur 

qcevas, gauazrebel moqmedebas. bavSvi   mousvenrobs Zilis dros, 

zedmetad agznebulia jgufuri TamaSis dros; Tavis grZnobebs 

araadeqvaturad, xSirad gadaWarbebulad gamoxatavs, mas uWirs 

TanatolebTan kontaqti. 

 

specialuri saganmanaTleblo saWiroebebi  
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swavlis unaris daqveiTebis mqone moswavleebs xSirad gansakuTrebuli 

saganmanaTleblo saWiroebebi aqvT. maT uWirT kiTxvis, maTematikis, weris 

sawyisi unar-Cvevebis daufleba, ar aqvT ganviTarebuli swavlis 

procesisaTvis iseTi mniSvnelovani unar-Cvevebi, rogoricaa davalebaze 

yuradRebis gamaxvileba, damaxsovreba, damoukidebeli muSaoba, Txroba da 

ganzogadeba, motorika da saskolo yofaqcevis unar-Cvevebi.  

 

swavlis unaris daqveiTebis  sxvadasxva formebia: 

• disleqsia-anu metyvelebaze dafuZnebuli swavlis unaris 

daqveiTeba 

• weris unar-Cvevebis SezRudvas disgrafia ewodeba 

• swavlis unaris daqveiTebis mqone moswavleebs xSirad problemebi 

aqvT maTematikuri unar-Cvevebis dauflebaSi, rac sxvadasxva saxiT 

vlindeba 

swavlis unaris daqveiTebis mqone moswavleebis socialuri da 

emociuri saWiroebebi 

swavlis unaris daqveiTebis mqone moswavleebs xSirad daxmareba 

sWirdebaT iseT socialur sferoebSi, rogoricaa saklaso oTaxSi qceva, 

klaselebTan da maswavleblebTan urTierTobis unar-Cvevebi, pirovnuli 

da fsiqologiuri Tvisebebis ganviTareba. swavlis unaris daqveiTebis 

mqone moswavleebi xSirad aqtiurad erTvebian CxubSi, kinklaobaSi, maT 

problemebi aqT TanatolebTan urTierTobaSi, uWirT megobrebis SeZena. 

arsebobs ramodenime axsna imisa, Tu ratom aqvT moswavleebs socialuri 

problemebi. zogierTma moswavlem ar icis, rogor moiqces ama Tu im 

situaciaSi. arcodna ki TavisTavad gamowveulia imiT, rom moswavle ver 

iTvisebs urTierTobis unar-Cvevebs verc  skolaSi da verc mis gareT.  

   

ra saxis adaptacia aris saWiro aseT dros?  

imisaTvis, rom daexmaros swavlis unaris daqveiTebis mqone moswavles, 

maswavlebels unda SeeZlos asaTvisebeli masalis, misi wardgenisa 

meTodisa da garemos adaptacia. es niSnavs, rom swavlis unaris 
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daqveiTebis mqone moswavleTa umravlesoba individualuri saswavlo 

gegmiT unda swavlobdes.  
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SezRuduli unarebis mqone bavSvebis gavlena ojaxis 

wevrebze 

Sesavali 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis mSoblebsa da ojaxis sxva 

wevrebze gavlena didi xania warmoadgens specialistebis interesis 
sferos, bevri wigni daiwera am Temaze bolo aTwleulebis manZilze (mag. 
Cini, uini da voltersi, 1978; rosi, 1964; seligmani 1991…). Sesabamisad, sakmo 
codna dagrovda aseT ojaxebze, rac xelmisawvdomia specialistebisTvis.  

ojaxebis funqcionirebisa da ojxis wevrebs Soris urTierTobebis 
Sesaxeb codna mniSvnelovnad gaizarda am drois manZilze. amJamad, 
ojaxebi ganixileba rogorc interaqtiuli, urTierTdamokidebuli 
sistemebi, calkeuli wevrebiT, romlebic Tanaziarad axdenen gavlenas 
erTmaneTze;  nebismieri ram, rac zemoqmedebs ojaxis erT wevrze garkveul 
gavlenas axdens ojaxis sxva wevrebzec, da Sesabamisad mTlianad ojaxze 
(marSaki da seligmani, 1993). 

imisaTvis raTa SevafasoT SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis 
gavlena mSoblebsa da ojaxis sxva wevrebze, saWiroa gavigoT Tu rogor 
funqcionireben es ojaxebi. aqedan gamomdinare, am TavSi, ganxiluli iqneba 
SezRuduli SesaZleblobebis  diagnozTan Seguebis procesi da is 
sxvadasxva modelebi, romlebic aRweren SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvTa ojaxebis funqcionirebas. aseve, gaxniluli iqneba 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis gavlena ojaxis wevrebze.  

 
SezRuduli SesZleblobebis diagnozTan adaptacia 

gTavazobT ramodenime models im procesis asaxsnelad, romelsac 
adamianebi gadian SezRuduli SesaZleblobebis mqone ojaxis wevrTan 
adaptaciis dros. warmogidgenT yvelaze cnobil oTx models: adaptaciis 
etapobrivi modeli, ganviTarebasTan dakavSirebuli amocanebi, 
egzistencialuri konfliqti, da qronikuli sevdis mdgomareoba.  

http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=1040-872X&volume=17&issue=2&spage=179
http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=1040-872X&volume=17&issue=2&spage=179
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etapobrivi modeli 

bevri avtori (bikneli, garjulio, seligmani) SezRudulobisadmi 
adaptaciis etapobriv an fazebad dayofil modelebs hornbis mier 
SemuSabuli modelis msgavsad aRwers. am modelis Tanaxmad, adaptaciis 
procesi SeiZleba ganxilul iqnas rogorc qmedebaTa erToblioba, 
romelsac gadian adamianebi diagnozis gagebidan SezRuduli 
SesaZleblobebis mdgomareobasTan Seguebamde. 

SezRuduli SesaZleblobebisadmi Seguebis qvemoT mocemuli modeli 
asaxavs reaqciaTa etapebis erTobliobas, dawyebuli Sokidan, uaryofis, 
brazis, mwuxarebis, ganmartoebisa da reorganizaciis etapebis gavliT, 
SezRudulobisadmi Seguebis mdomareobamde. Tumca, sinamdvileSi, 
adaptaciis procesi ase martivad, erTi etapidan meoreze gadasvlas ar 
gulisxmobs. reaqciis donis amsaxveli klaknili xazebi uCvenebs, rom erTi 
reaqcia SeiZleba garkveul dros Warbobdes sxvebs, magram amave dros, Tan 
axldes sxva reaqciebic. magaliTad, rodesac mSobelTa ZiriTadi reaqcia 
aris brazi, isini SeiZleba amavdroulad sakmaod mZafrad ganicdidnen 
uaryofasa da mwuxarebas, da amasTan erTad saxeze iqneba sxva reaqciebic 
SedarebiT naklebi intensiobiT. naxavT rom, mwuxarebis/sevdis reaqcias 
yvelaze maRali maCvenebeli aqvs, vinaidan am modelis mixedviT miCneulia, 
rom mwuxarebisa da sevdis gancda yvelaze metad gavrcelebuli da myari 
gancdebia yvela etapze.   

 
 

 
 

SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis dabadebasTan adaptaciis 
etapebi 

Soki 
 

 dabneuloba 
 emociuri 
“gaSeSeba” 

uaryofa 
 

\      
daujereblob
a,  protesti 

 

brazi 
 

 danaSaulis 
gancda,      

  sxvisi    
dadanaSaule
ba 

 sevda 
 

     
uimed
oba, 
glova 

 ganmartoeba 
 

 sicariele,   
  cxovrebis   
  sazrisis  
\ dakargva 

 reorganizacia 
 
realobis  
 gacnobiereba,  
imedi 

 adaptacia 
 
Segueba,   
realobis  
miReba 
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Soki 
Soki da gaurkvevloba - rodesac adamiani ver axerxebs momxdaris 

gaazrebas, gadamuSavebas, ver poulobs movlenis axsnas. xSiria SegrZneba, 
rom “|rac xdeba sizmaria,” an “es SeuZlebelia me dammarToda”.  

 
rogorc wesi, Soki aris mSoblebis pirveli tipiuri reaqcia, rodesac 

isini igeben Svilis mdgomareobas/diagnozs. mSoblebi aRweren am reaqcias, 
rogorc: dabneuloba, urgrZnobeloba, „gabuJeba“, dezorganizebulobasa da 
ususurobas. bevri mSobeli ambobs, rom maT ar SeswevdaT unari gaegoT Tu 
ras niSnavda is informacia, rac miawodes misi Svilis Sesaxeb. erT-erTi 
deda igonebs, rodesac pediatrma Seatyobina misi 18 Tvis Svilis 
cerebraluri damblis diagnozi, man daiwyo tirili da meti aRaraferi 
esmoda, ar icoda Tu ras niSnavda cerebraluri dambla, magram icoda, rom 
es raRac cudi iyo. meore dedam gadmocemiT is Zalian mSvidad ismenda 
nevrologis axsna-ganmartebas centraluri nervuli sistemis Zlieri 
dazianebis SesaZeb, romelic misi 14 wlis qaliSvils avtoavariis Sedegad 
daudgines. informaciis miRebis Semdeg, is mSvidad Cajda manqanaSi da 
gaemgzavra saxlisken, Tumca ramodenime kilometris gavlis Semdeg, uecrad 
cudad igrZno Tavi, mas daewyo gulisreva, waerTva Zala kidurebSi da veRar 
SeZlo gzis gagrZeleba.  
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Sokuri mdgomareoba, rogorc wesi grZeldeba ramodenime saaTidan 
ramodenime dRemde. rodesac es mdgomareoba SedarebiT gaivlis, mSoblebi 
metad mzad arian miiRon da gaigon informacia bavSvis mdgomareobis Sesaxeb. 
rogor wesi, am dros ukve mowadinebuli arian rac SeiZleba meti gaigon 
diagnozis Sesaxeb, Tu ra SeuZliaT maT gaakeTon TavianTi SvilisTvis.  

 
specialistebma, romlebsac uwevT mSoblebisTvis Svilis diagnozis 

Setyobineba, unda gaiTvaliswinon yovelive zemoT Tqmuli da mSoblebs 
SesTavazon xelmeore gasaubreba ramodenime dRis Semdeg, raTa miawodon 
ufro detaluri da Sesaferisi informacia.   

 
uaryofa 

 
Soks, rogorc wesi moyveba faza, romelic xasiaTdeba Seqmnili situaciis 

realurobis ar dajerebiT, uaryofiT. zog SemTxvevaSi, mSobeli ar iRebs 
faqts, rom mis Svils problemebi aqvs, maSinac ki, rodesac problemebi 
aSkaraa. isini ver amCneven, ignorirebas ukeTeben bavSvis mdgomareobis an 
qmedebis mniSvnelovnebas.  

 
Tavidan mSoblebisTvis Znelia daijeron, rom mis Svils SezRuduli 

SesaZlelobebi aqvs. isini SesaZloa fiqrobdnen, rom raRac Secdomas aqvs 
adgili. sruliad gasagebia, rom maT undodeT sxva specialistis azris 
mosmena (risi saSualebac unda hqondeT). Tumca, zogierTi mSoblisTvis, es 
SeiZleba gaxdes xangrZlivi Ziebis, specialistisdan specialisTan 
dausrulebeli siarulis procesi, rodesac eZebs iseT adamians, romelic 
ufro imedian progrnozs gaakeTebs. amgvari Zieba ki Seguebis process uSlis 
xels. amitom, Zalzed mSnivnelovania, profesionalebis samarTlianoba da 
gulaxdiloba mSoblebTan urTierTobisas, isini ar unda cdilobdnen 
zedmetad imediani an ararealisturi  progrnozis gakeTebas, ra Tqma unda 
arc Zalian unda „daamZimon“ suraTi. mSoblebis mier profesionalebis 
Sesaxeb gakeTebuli ukukavSiridan Cans, rom is rac yvelaze metad sWirdebaT 
maT specialistebisgan am dros, aris akuratuloba (sizuste, 
skurpulozuroba) da gulaxdiloba. mSoblebs  undaT specialistebisgan 
gaigon zustad is rac maT ician, da isic rac ar ician. mSoblebisTvis 
Zalian damabnevelia, rodesac specialistebi ar eTanxmebian sxva 
specialistis mier dasmul diagnozs an prognozs (mSoblis TandaswrebiT 
Riad gamoxataven kolegis mimarT ukmayofilebas), aman SesaZloa gaaZlieros 
maTi uaryofa da Seaferxos Seguebis procesi.  

 
uaryofa, rogorc stresTan gamklavebis droebiTi strategia sakmaod 

Sedegiania, radgan mSoblebs aZlevs dros moergon situacias. uaryofa 
problematuri xdeba maSin, rodesac es mdgomareoba droSi iweleba da 
intensiur formebs iRebs.  
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rogorc aRniSnuli modelidan Cans, uaryofis reaqcia warmodgenilia 
Seguebis mTeli periodis ganmavlobaSi, maSinac ki, rodesac mSoblebi ukve 
nawilobriv morgebulni arian situacias, zogjer saxezea uaryofis 
elementebic. magaliTad: daunis sindromis mqone bavSvis mamas sjeroda, rom 
mis Svils yvelaferi esmis, rasac eubnebian,  da rom mas mxolod metyvelebis 
problema hqonda. an 12 wlis daunis sindromis mqone biWis deda ambobda, rom 
miuxedavad imisa, rom es realobaSi arasdros ar moxdeba, mas xandaxan mainc 
hgonia, rom erT dRes misi Svili TviTon Camova kibeebze da iqneba sruliad 
Cveulebrivi.  

profesionalebi metad mgZnobiareni unda iyvnen mSoblis uaryofis 
reaqciis xarisxis mimarT. maT SeiZleba Zalian didi daxmareba gauwion 
mSobels uaryofis reaqciis, rogorc stresTan gamklavebis erT-erTi 
saSualebis swored gamoyenebasa da daZlevaSi. Tumca, mSobelTan pirdapiri 
SewinaaRmdegeba rodesac is iyenebs uaryofis reaqcias, naklebad efeqturia, 
xSirad amas moyveba mSoblebis mxridan mZafri emociebi, aRelveba, rac 
SeiZleba dasruldes specialistis SecvliT da ara bavSvis mdgomareobis 
gacnobierebiT. rodesac saxezea uaryofis reaqcia, am dros umjobesia 
specialistma mSobelTa mimarTebaSi gamoiyenos aqtiuri mosmenis teqnika da 
Tan Zalian faqizad miawodos obieqturi informacia bavSvis ganviTarebisa da 
progresis Sesaxeb. am gziT, mSoblebs davexmarebiT uaryofis reaqciis 
TandaTan daZlevaSi.  

 
 

brazi 
 
rodesac mSoblebi iwyeben realuri situaciis aRqmasa da miRebas, isini 

gadadian Semdeg fazaze, rac brazSi gamoixateba. maT brazi erevaT imis gamo, 
rom maT Svils SezRuduli SesaZleblobebi aqvs. isini iwyeben mizezebisa da 
damnaSavis Ziebas. Tu SezRuduloba gamovlinda orsulobisas an dabadebisas, 
mSoblebma SeiZleba samedicino personalis dadanaSauleba daiwyon da maTze 
mimarTon TavianTi brazi. aseve SeiZleba daiwyos „didi gamoZiebis procesi“ 
orive mSoblis ojaxis istoriisa, xom ar yofila gvarSi vinme msgavsi 
problemebiT. Tu aseTi aRmoCnda, maSin agresia gadava im mewyvilis mimarT, 
romelsac hyavs aseTi naTesavi. aseve, brazs safuZvlad SeiZleba edos 
mSoblis danaSaulis gancda, rom mis pasuxismgebelobazea Svilis 
SezRuduloba. mag, Tu SezRuduli unari gamowveulia raime virusiT, 
SeiZleba ifiqron rom, kargi iqneboda jer janmrTelobis mdgomareoba 
moewesrigebinaT da mere gaeCinaT bavSvi. 

mniSvnelovania gavacnobieroT, rom mSoblebi gabrzebuli arian 
profesionalebze Tu ara, brazi aris erT-erTi reaqciaTagani, romelsac 
umetesoba mSobeli ganicdis rogorc adaptaciis procesis nawils. mSoblebs 
sWirdebaT gamoxaton es brazi da agresia, imisaTvis rom waiwion win 
adaptaciis procesSi. ase rom, profesionalebma xeli unda Seuwyon mSoblebs 
aRmoaCinon da gamoxaton TavianTi brazi, raSic, isev da isev aqtiuri 
mosmenis teqnikebi dagexmarebaT (ganxiluli iqneba Semdeg TavebSi). 
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sevda 

 
sevdis reaqcia, xSir SemTxvevaSi moyveba brazs, rac umetesad gahyveba 

mSobels mTeli adaptaciis process periodSi. es aris reaqcia, romelsac 
iwvevs im molodinebisa da  ocnebebis rRveva, romelic mSobels hqonda 
bavSvis mimarT. mSoblebs sWirdebaT dro, raTa “gamoiglovon” im idealuri 
bavSvis xatis dakargva, romelic maT warmodgenebSi hqondaT. sevda, 
depresia,  da zog SemTxvevaSi sasowarkveTa, sruliad gasagebi reaqciebia, 
mSoblebisTvis, romlebmac gaiges, rom maT Svils SezRuduli 
SesaZleblobebi aqvs. mSoblebis gadmocemiT, maT uamravi saaTi aqvT 
gatarebuli tirilSi, zogi ki imdenad cudad grZnobda Tavs, surda 
garkveuli droiT „moekveTa“ socialuri kontaqtebi da nacnobebi. 

 
mniSvnelovania, profesionalebma ar Seafason da ar gamoitanon 

garkveuli daskvnebi mSoblebis Sesaxeb, sevdis an depresiul reaqciebze 
dayrdnobiT, erTi SemTxvevis msgavsad, rodesac dedas mwvave depresiuli 
reaqcia hqonda, Svilis meore diagnozis Setyobis gamo. specialistebis 
mxridan es reaqcia Sefasda rogorc klinikuri depresia da Caiwera kidec 
bavSvis istoriaSi. profesionalebma unda gaacnobieron, rom sevda da 
depresiuli reaqcia, es aris normaluri reaqcia adaptaciis procesSi da 
mSoblebs ar unda mivaweboT iseTi iarliyi, rogoricaa depresiuli an 
nevrotuli imis gamo, rom mas aqvs msgavsi reaqcia garkveuli periodis 
ganmavlobaSi.  

 
 

gariyuloba/ganmartoeba 
 
sevdas moyveba garkveuli saxis gariyuloba, sakuTar TavSi Caketiloba, 

rodesac mSoblebi grZnoben erTgvar „sicarieles“ da TiTqos aRarafers ar 
aqvs maTTvis mniSvneloba. cxovreba midis, magram TiTqos dakarga Tavis azri. 
am reaqciis maxasiaTeblebidan SegviZlia davinaxoT, rom mSoblebma maTi 
survilis sawinaaRmdegod, daiwyes realobis miReba. swored es fazaa, 
gadamwyveti adaptaciis procesSi.  

 
reorganizacia/gardaqmna 

 
reorganizacia, reaqciaa, romelic moyveba gariyulobas. is xasiaTdeba 

realobis xedviTa da momavlis imediT. mSoblebi metad fokusirebuli arian 
imaze, Tu ras SeiZleba maT Svilebma miaRwion, vidre imaze Tu ra SeiZleba 
dakargon an gamotovon.  

rodesac mSoblebi am etaps miaRweven, am dros, isini metad 
dainteresebuli xdebian maTi Svilis cxovrebiT, masTan urTierTobiT da 
mSobelTa ganaTlebis programebSi monawileobiT. ase rom, es kargi droa 
profesionalebisTvis CarTon bavSvebi da mSoblebi sxvadasxva programebSi. 
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bavSvis ganviTarebis procesSi aqtiuri CarTva da sxva mSoblebTan Sexvedra, 
Zalian exmareba mSoblebs, ukeT igrZnon Tavi da warmatebulad gadavidnen 
adaptaciis Semdgom etapze.  

 
adaptacia 

 
da bolos, mSoblebi gadadian im etapze, rodesac sruliad ergebian 

situacias da avlenen mowiful da adeqvatur emociebs TavianTi Svilis 
SezRuduli SesaZleblobebis mimarT. isini saqmis kursSi arian TavianTi 
Svilis saWiroebebis Sesaxeb da aqtiurad iRwvian maTi keTildReobisTvis. 
bavSvis mimarT iseTive damokidebuleba aqvT, rogorc ojaxis sxva wevrebis 
mimarT, da ar avlenen gansakuTrebul, gadametebul mzrunvelobas.  

adaptaciis procesi aris normaluri jansaRi reaqcia bavSvis diagnozze 
da SeiZleba ganxiluli iyos rogorc danakargis dros travmatuli reaqciis  
msgavsi (kubler-ross, 1969; vorden, 1983.) zogierTi mSobeli gadis adaptaciis 
mTel process ramodenime dReSi, roca sxvebs wlebi sWirdebaT. iseve rogorc 
nebismier did danakargs, SezRudul SesaZleblobebTan SeguebisTvis umetes 
mSobels ori weli sWirdebaT. Tumca, zogierT mSobels gacilebiT meti dro 
sWirdeba, zogi ki saerTod ver axdens srul Seguebas. mag: 12 wlis daunis 
sindromis mqone biWis mamam Tqva, rom mas jer kidev ar SeeZlo daejerebina, 
rom is misi Svili iyo.  
   gza, romelsac gadis mSobeli adaptaciis procesSi SeiZleba daCqardes an 
piriqiT Seneldes iqidan gamomdinare, Tu ras akeTeben mSoblebi an ras 
eubnebian maT specialistebi. mSoblebi, romlebic uars acxadeben „Sexvdenen“ 
SezRudul SesaZleblobebs da ar aZleven Tavs uflebas ganicadon is 
emociebi, romlebic gamowveulia adaptaciis procesiT, gacilebiT met dros 
moandomeben situaciasTan Seguebas. imisaTvis rom mSoblebi Seeguon 
situacias, (danakargis fsiqologiis terminologia rom gamoviyenoT) 
mSoblebma unda gaiaron „gamoglovebis procesi“ romelic ukavSirdeba maT 
„danakargs“ (vorden, 1963). specialistebma SeiZleba Seaferxon adaptaciis 
procesi, aramgZnobiare damokidebulebiT, da amiT ganamtkicon mSoblis 
brazi, agresia, romelic SesaZloa gadaiqces fiqsaciad, igive SeiZleba 
moxdes ararealisturi prognozis micemis dros, rasac xSirad mivyavarT 
mSoblis uaryofis etapze fiqsirebamde.  

zogma mSobelma SeiZleba nawilobriv gaiaros adaptaciis procesi 
diagnozis/danakargis molodinSi. aseTi mSoblebisTvis, diagnozis gansazRvra 
Svebis momgvrelia, mag, rodesac profesionalebisTvis rTuli iyo zusti 
diagnozis dasma da sabolood dasves diagnoze. aseve, swavlis sirTuleebis 
mqone bavSvis mSoblebi, romlebic igeben, rom maT Svils aqvs disleqsia, 
grZnoben Svebas, radgan igeben sirTuleebis gamomwvev mizans.  

gamoklvevebSi (hornbi 1987; raiT, grender da samerofi, 1984) bevri 
mSobeli ambobs, rom maT ganicades emociebi, romelic asocirdeba 
erTdroulad erTze met etapTan/fazasTan, rodesac sxvebi dafiqsirebulan 
erT fazaze sakmaod didi xnis ganmavlobaSi. zogi mSobeli ambobdan, rom maT 
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gaiares yvela faza, magram sxva TanmimdevrobiT. naTelia, rom TiToeuli 
pirovnebisTvis es procesi sxvadasxvagvarad mimdinareobs.  

 

qronikuli sevda 

zemoTqmulze dayrdnobiT zogierTi avtori miiCnevda, rom SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvebis mSoblebi ufro “qronikul sevdas” 
ganicdidnen vidre mwuxarebis process (olSanski, vikleri, uasou da 
hatfildi, 1981). maTi mosazrebiT, iseTi reaqciebi, rogoricaa brazi, 
mwuxareba da uaryofa ar qreba, aramed xdeba mSoblebis cxovrebis 
ganuyofeli nawili (maqsi, 1985). amgvarad, am reaqciaTa xelaxali gancda 
sxvadasxva SemTxvevebSi aris SesaZlebeli. mSoblebis am reaqciis xelaxali 
gancda SeiZleba moxdes SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis 
ganviTarebis sxvadasxva gardamaval etapze, rogoricaa skolaSi Sesvla, 
sqesobrivi momwifebis dasawyisi, skolis damTavreba da a.S. (vikleri, 1981, 
1986). es aseve SeiZleba moxdes maSin, roca mSoblebi mogvianebiT igeben 
Svilebis damatebiT diagnozis Sesaxeb, Tavdapirveli diagnozisgan 
gansxvavebuls. magaliTad, fezersTouni (1981) mogviTxrobs Tu rogori 
sasowarkveTili iyo, rodesac Zlivs Seurigda misi Svilis usinaTlobis 
faqts da mogvianebiT Seityo misi gonebrivi ganviTarebis SezRudvis Sesaxeb.    

 
egzistencialuri konfliqtebi 

ojaxis wevrebis mier adaptaciis procesis alternatiuli perspeqtiva 
ganxilulia roosis mier, romelic aris SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvis mSobeli da amavdroulad, profesiulad CarTulia am sferoSi. misi 
azriT, miuxedavad imisa, rom adamianebi marTlac ganicdian zemoTxsenebul 
reaqcias, maTze SesaZloa meti gavlena qondes fundamentalur 
egzistencialur konfliqtebs, romlebic mwvavdeba SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvis yoliT. roosis mier gamovlenili 
egzistencialuri konfliqtebi moicavs imedgacruebas. mas miaCnia, rom 
cxovrebiseuli gamocdileba nel-nela Slis im did molodins, romelsac 
adamianebi bavSvobaSi ganicdian cxovrebis mimarT, rasac Sedegad sakuTari 
TaviT, sxvebiT, da zogadad cxovrebiT imedgacrueba mohyveba. amitom bevr 
adamians sakuTari ararelizebuli molodini SvilebSi gadaaqvs. Tumca, 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi, Cveulebriv, am imedebis 
arasaTanado gamtaria da Sesabamisad, warmoadgens imedgacruebas.  

kidev erT konfliqts is uwodebs simartoves. is faqti, rom adamiani 
cxovrebis gzaze sabolood martoa, aris is, rasac saboloo jamSi yvela 
unda Seurigdes. Tumca, bevri adamiani cdilobs am konfliqtis Tavis 
aridebas TavianT SvilebTan siaxlovis damyarebis gziT. vinaidan amis miRweva 
zogadad ufro rTulia SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvTan, 
mSoblebs xSirad uwevT TavianT egzistencialur simartovesTan “pirispir 
Sejaxeba”. daucvelobis grZnoba Cndeba imitom, rom adamianebi 
momwifebisTanave kargaven mSoblebisa da sakuTari Tavis yovlisSemZleobis 
Sesaxeb bavSvobis fantaziebs da iwyeben realobis gaazrebas. aqedan 
gamomdinareobs piradi daucveloba. SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
ojaxis wevris yola SeiZleba am daucelobis mtkivneuli Semxsenebeli iyos.    
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uTanasworoba, roosis azriT, Cndeba imitom, rom bavSvebi izrdebian 
warmodgenebiT, rom patiosneba da samarTlianoba sabolood Warbobs 
cxovrebaSi. amitom, rodesac isini awydebian ojaxSi SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone adamians, isini SesaZloa gancvifrebulni da 
imedgacruebulni darCnen aSkara uTanasworobis maStabiT, rac SesaZloa 
gaxdes maTi eTikuri da religiuri Sexedulebebis eWvqveS dayenebis mizezi. 
aseve, momwifebas Tan sdevs pirovnuli umniSvnelobis gacnobiereba. 
adamianebis umetesoba cdilobs miagnos cxovrebis azrs, SesaZloa 
damakmayofilebeli socialuri rolebis Sesrulebis gziT, rogoricaa 
meuRle da mama. roca maT imedi ucruvdebaT Rirseuli mSoblis rolis 
miRwevaSi imis gamo, rom maTi bavSvi SezRuduli SesaZleblobebis mqonea, 
adamianebs uWirT cxovrebis sazrisis migneba da Sesabamisad xdebian 
daucvelni.  

kidev erTi konfliqTi, romlis ganmartebasac iZleva roosi, aris 
warsulze orientacia. amgvarad, roca mSoblebis umravlesoba TavianTi 
Svilebis momavals enTuziazmiT elodeba, SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvTa mSoblebi mas SiSiT uyureben. Sesabamisad, maSin roca adamianebis 
umetesoba momavalzea orientirebuli, aseTi mSoblebi tipiurad aqcents 
awmyoze an warsulze akeTeben. da bolos, misi azriT, ukvdavebis dakargva, 
kidev erTi konfliqtia. is ganmartavs, rom sakuTar gardacvalebasTan 
dakavSirebuli egzistencialur mRelvarebasTan gamklavebis zogadi midgoma 
aris Svilebis meSveobiT simboluri ukvdavebis Zieba. Tumca, roca bavSvi 
aris SezRuduli SesaZleblobebis mqone, es potenciuri gza “ukvdavebisken” 
safrTxis winaSe dgeba. gansakuTrebiT im SemTxvevaSi Tu es bavSvi 
erTaderTia ojaxSi, mSoblebi SeiZleba am egzistencialuri konfliqtis 
winaSe aRmoCdnen.  

 

ganviTarebasTan dakavSirebuli amocanebi 

erT-erTi avtoris (mitCelis) mier mSoblebi danaxuli arian rogorc 
progresuli adamianebi, romlebic gadian gaviTarebis garkveul etapebs. maT 
winaSe dgeba amocanaTa wyeba, romlebic unda iqnas Sesrulebuli ojaxSi 
SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvisadmi warmatebuli adaptaciis 
misaRwevad. 

mitCeli ganviTarebis amocanebs oTx etapad yofs: a) Tavdapirveli 
diagnozi; b) Cviloba da adreuli bavSvoba (1-dan 3 wlamde); g) bavSvoba da 
adreuli mozardoba, d) gvian mozardoba da mowifuloba. TiToeul am 
etapTan dakavSirebuli ZiriTadi amocanebi CamoTvlilia qvemoT:  
a) Tavdapirvel diagnozTan dakavSirebuli amocanebi: 

• radikaluri samedicino mkurnalobis Catareba-ar CatarebasTan 
dakavSirebuli gadawyvetileba 

• bavSvis datovebis an ojaxis alternatiuli zrunvis moZiebasTan 
dakavSirebuli gadawyvetileba 

• SezRudulobis mdgomareobis realobis miReba 

• SezRudulobasTan dakavSirebul reaqciebTan morigeba  
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• SezRudulobis xasiaTis gageba 

• sakuTari Tavis pativiscemis SenarCuneba an gazrda 

• aRzrdis TvalsazrisiT dadebiTi urTierTobis Camoyalibeba 

• ojaxisa da megobrebis reaqciebTan Serigeba 

• meuRlesTan urTierTobis SenarCuneba an gaRrmaveba. 
 

b) Cvilobasa da adreul bavSvobasTan dakavSirebuli amocanebi: 

• sxva msgavs ojaxebTan kontaqtis damyareba 

• saTanado damxmare momsaxureobis xelmisawvdomoba  

• specialistebTan TanamSromlobiTi urTierTobis damyareba 

• ufro farTo sazogadoebis reaqciebTan gamklaveba 

• SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis uflebebis dacva 

• harmoniuli ojaxuri da piradi cxovrebis Seqmna 

• bavSvis ganviTarebis xelSewyobis mizniT unar-Cvevebis ganviTareba  

• bavSvze zruvnis yoveldRiur amocanebTan gamklaveba 
 

g) bavSvobasa da adreul mozardobasTan dakavSirebuli amocanebi: 
• ganaTlebasTan dakavSirebul gadawyvetilebebSi monawilebis miReba  

• specialistebTan samuSao urTierTobis SenarCuneba 

• bavSvis xangrZlivi damokidebulebis miReba 

• sazogadoebisa da mis mimarT adaptaciis xelSewyoba 

• bavSvis daxmareba misi SezRudulobis aRqmasTan dakavSirebiT 
 

 d) gvian mozardobasTan da mowifulobasTan dakavSirebuli amocanebi:  
• SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianis damoukideblobis 

uflebis miReba 

• SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianis sqesis miReba 

• ojaxs gareT mcxovrebi SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianis 
miReba 

• samsaxurTan da profesiul wvrTnasTan dakavSirebul 
gadawyvetilebebSi monawileobis miReba  

• SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa iridiul uflebebTan 
gacnoba  

• SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa momavalze zrunva. 
  

    unda aRiniSnos, rom ganviTarebasTan dakavSirebuli am amocanebidan 
bevri aseve exeba SezRudulobis armqone bavSvebis mSoblebsac (havinghursti). 
Tumca, im konkretuli amocanebis codna, romlebic exeba SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvebis mSoblebs, saSualebas aZlevs specialistebs 
gaecnon im sakiTxebs, romelTanac gamklaveba SeiZleba mouwioT am mSoblebs 
bavSvis ganviTarebis sxvadasxva etapze.  

adaptaciis modelTan dakavSirebuli daskvnebi 
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warmodgeneli modelebidan, TiToeuli aqcents akeTebs adaptaciis 
procesis sxvadasxva aspeqtebze da sasargebloa SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvebis ojaxebis cxovrebis danaxvis TvalsazrisiT. Sesabamisad 
aRrmavebs amasTan dakavSirebul aRqmasa da codnas, romelic aucilebelia 
specialistebisTvis mSoblebTan TanaSromlobiTi urTierTobebis 
Camoyalibebis kuTxiT.     

praqtikam anaxa, rom, adaptaciis etapobrivi modeli yvelaze efeqturi 
aRmoCnda mSoblebis reaqciebis Sesaxeb specialistTa cnobierebis amaRlebis 
TvalsazrisiT. mSoblebisTvis sasargebloa im reaqciebis codna, romlebsac 
isini savaraudod ganicdian bavSvis mdgomareobasTan Seguebisas. Tavad 
mSoblebi, xSirad, SesamCnevad icvlebian, etapobrivi modelis gacnobis 
Semdeg. mag: rodesac, mSobleTa jgufs adaptaciis etapobriv models 
uxsnidnen ori deda atirda. maT sinanuli gamoTqves imis gamo, rom ar iyvnen 
informirebulni adaptaciis etapobrivi modelis Sesaxeb manmade, radgan  
modelSi aRwerili reaqciebis gancdisas egonaT, rom “giJdebodnen”! 
uzarmazari Sveba igrZnes rodesac gaiges, rom aseTi reaqciebi adaptaciis 
procesis nawilia.  

Semdegi, risi gagebac sWirdebaT specialistebs imisaTvis, raTa 
efeqturad imuSaon mSoblebTan, ukavSirdeba ojaxebis funqcionirebis gzebs, 
romelic ganxilulia Semdeg TavSi.  

 
ojaxis funqcionirebis modelebi 

ojaxis funqcionirebis sami modeli, romelTac gavlena iqonies 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis ojaxebTan muSaobaze, aris 
transaqciuli modeli, ekologiuri modeli, da ojaxis sistemebis Teoria.  

transaqciuli modeli 
am modelSi ganviTareba ganxilulia, rogorc mudmivi urTierTqmedebis 

Sedegi cvalebad organizmsa da cvalebad garemos Soris (beli). amgvarad, 
miCneulia, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone ojaxebis wevrebi TavianT 
ojaxebze zegavlenas axdenen, iseve rogorc ojaxebi zemoqmedeben maTze (minki 
da nihira). es niSnavs, rom SezRudulobis tipi da simZime savaraudod 
mniSvnelovan rols iTamaSebs imaSi, Tu ra zemoqmedebas ganicdian mSoblebi, 
xolo imas, Tu rogorebi arian mSoblebi, mniSvnelovani gavlena eqneba 
bavSvis qcevasa da ganviTarebaze.  

aseve, SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebi ganviTarebis 
sxvadasxva etapebze sxvadasxva gavlenas iqonieben TavianT ojaxebze. 
magaliTad, SezRuduli SesaZleblobebis mqone Cvils sxvanairi gavlena 
eqneba mSobelze vidre msgavs mdgomareobaSi myof mozards. analogiurad, 
mSoblebis gavlena SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvze damokidebuli 
iqneba cxovrebis ciklis im konkretul etapze, romelzedac isini imyofebian.   

magaliTad, bavSvi, romelic pirvelia axalgazrda, axlad daqorwinebuli 
mSoblebisTvis, absoliturad gansxvavebul poziciaSi imyofeba msgavsi 
SezRudulobis mqone bavSvTan SedarebiT, romelic ufro asakovani 
mSoblebis ojaxSi daibada, romelsac ukve yavs sxva Svilebi. savaraudod, am 
ojaxebidan ufro axalgazrda, ufro did stress ganicdis da met sirTules 
waawydeba am problemasTan gamklavebisas, vidre ufro didi, myari ojaxi.  
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ekologiuri modeli 

am modelis mixedviT, adamianis ganviTareba da qceva ar SeiZleba aRqmul 
iqnas im socialuri konteqstidan damoukideblad, romelSic is gvxvdeba. 
socialuri garemo zemoqmedebs qcevaze da es ramdenime doneze xdeba 
(bronfenbreneri). amrigad, SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvze 
mzrunvel mSoblebze gavlenas axdens socialuri garemo, romelSic isini 
cxovroben, didi ojaxebis, xelmisawvdomi momsaxureobisa da sazogadoebis 
damokidebulebis CaTvliT. es gamosaxulia mitCelis mier adaptirebul 
modelSi, romelic warmodgenilia naxatSi 1. modeli Seicavs ojaxze 
gavlenis oTx sxvadasxva dones: mikrosistemas, mezosistemas, egzosistemas, da 
makrosistemas.  

 
ojaxis sistemuri Teoria 

es modeli miiCnevs, rom ojaxis wevrebis qceva ojaxis sistemis funqciaa, 
romlis nawilsac warmoadgenen isini (bergeri da fosteri, 1986; fosteri da 
bergeri, 1985). cvileba ojaxis sistemaSi gardauvlad gamoiwvevs ojaxis 
TiToeuli wevris qcevis cvlilebas. analogiurad, cvlileba pirovnebis 
individualur qcevaSi gamoiwvevs ojaxis sistemis cvlilebas. Tumca, 
miCneulia, rom ojaxis sistemis funqcionireba ufro met kompromisze midis 
vidre misi individualuri wevrebis wvlilis mxolod dajameba. 
urTierTqmedeba ojaxis wevrebsa da ojaxebis organizaciul struqturas 
Soris aseve TamaSobs rols ojaxis dinamikaSi. Sesabamisad, ojaxis sistemis 
doneze Carevas, savaraudod, meti gavlena eqneba, vidre mis mxolod erT 
wevrze gamiznul Carevas (bergeri, 1984; kupersmiTi, 1984).  

ojaxis sistemis perspeqtivebis sawinaaRmdegod, SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone pirebTan momuSave bevri praqtikosi amjobinebs 
klientTan individualur muSaobas, maTi ojaxebisgan damoukideblad, da 
sjeraT, rom maTi muSaoba dadebiT gavlenas iqoniebs mxolod imaze, vinc 
uSualod aris CarTuli am procesSi. Tumca, ojaxis sistemuri Teoriis 
Tanaxmad, SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTan Carevas gavlena eqneba 
mTel ojaxze. Sesabamisad, ojaxis individualur wevrTan muSaobisas saWiroa 
ojaxis mTliani sistemis gaTvaliswineba. zogierTi avtori sulac miiCnevs, 
rom ojaxis nebismier wevrTan Careva, realurad, mTel ojaxTan Carevis 
tolfasia (bergeri da fosteri, 1986). sxvebi ufro Sors wavidnen da 
acxadeben, rom calkeul pirebTan muSaobam, maTi ojaxis sistemis 
gauTvaliswineblad, SeiZleba mTeli ojaxisTvis problemebis zrda moitanos 
Sedegad (Cilmani, nannali da koqsi, 1988).  

ojaxis sistemuri Teoriis Tanaxmad, SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvebTan da maT ojaxebTan momuSave praqtikosebma yovelTvis unda 
gaiTvaliswinon bavSvis mSoblebi, mTlianad ojaxi. aseT ojaxebTan efeqturi 
muSaobis xelSewyobis mizniT, praqtikosebisTvis SemuSavda ojaxis sistemis 
konceftualuri sqema, romelic qvemoT aris ganxiluli.  

 
ojaxis sistemis konceftualuri sqema 
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es sqema SeimuSaves Turnbulma da misma kolegebma imisaTvis, raTa 
aexsnaT ojaxis sistemis sxvadasxva elementebi, kerZod SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvebTan mimarTebaSi (Turnbuli, samersi, da 
brazersoni, 1984; Turnbuli da Turnbuli, 1986). sqema Sedgeba oTxi 
komponentisgan:L ojaxis urTierTqmedebebi, ojaxis resursebi, ojaxis 
funqciebi, da ojaxis sacicoxlo cikli.  

a)   ojaxis urTierTqmedebebi 

es komponenti exeba im urTierTobebs, romlebic mimdinareobs ojaxis 
wevrebis sxvadasxva qve-komponentebs SigniT da maT Soris. es aris 
meuRleebis qve-sistema (qmrisa da colis urTierTqmedeba), mSoblis qve-
sistema (mSoblisa da Svilis urTierTqmedeba), da-Zmis qve-sistema (bavSvebs 
Soris urTierTqmedeba). is aseve exeba ojaxs gare urTierTqmedebebsac, 
rogoricaa bavSvebsa da bebia-babuebs Soris an mamasa da mis TanamSromlebs 
Soris. arsebobs mosazreba, rom specialistebma sifrTxile unda gamoiCinon 
qve-sistemaSi Carevisas (marSaki da seligmani, 1993). magaliTad, 
urTierTqmedebebs, romlebic, savaraudod gaaZliereben dedis urTierTobas 
Tavis SvilTan, SeiZleba uaryofiTi Sedegi moyves mamisa da Svilis 
urTierTobaze, aseve col-qmrul urTierTobaze. ramdenadac SesaZlebelia, 
Careva unda moicvdes orive mSobels da sxva Svilebsac.  

ojaxis urTierTqmedebebis sxva aspeqtebia: erToba (cohesion), adaptaciis 
unari da komunikacia. erTobis ori ukiduresobaa SeWiduloba, simbiozuri 
kavSiri (enmeshment) da dabali SeWiduloba/ukavSiroba (disengagement)). maRali 
SeWidulobis mqone ojaxebs axasiaTebT susti sazRvrebi qve-sistemebs Soris 
da Sesabamisad zemzrunvelebi arian SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvis mimarT, xolo dabali SeWidulobis mqone ojaxebs axasiaTebT xisti 
qve-sistemuri sazRvrebi da avlenen zrunvis naklebobas erTmaneTis mimarT 
da bavSvis ugulvebelyofas. jansaRi ojaxi funqcionirebs sadRac am or 
ukiduresobas Soris imgvarad, rom bavSvi grZnobs, rom masze zrunaven, magram 
aseve waxalisebulia misi damoukidebloba.  

adaptaciis unari exeba ojaxis SesaZleblobas Seicvalos movlenebTan 
Sesabamisad. rac ufro naklebad moqnilni arian ojaxis wevrebi, miT met 
sirTules awydeba ojaxi SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvTan 
cxovrebis adaptaciisas.  

komunikacia exeba komunikaciis modelebs ojaxs SigniT. is moiazrebs 
specialistebis aqcents urTierTqmedebis modelis Secvlaze ojaxs SigniT, 
da ara pirovnebis komunikaciis sirTuleebze.     

b) ojaxis resursebi 

ojaxis maxasiaTeblebis, rogoricaa sidide, kulturuli warmomavloba 
da socio-ekonomikuri statusi; da piradi maxasiaTeblebis, rogoricaa 
janmrTeloba, ideologia, Rirebulebebi da Seguebis/gamklavebis stili. am 
faqtorebis ojaxebze gavlena ganxilul iqna am TavSi zemoT aRwerili 
ekologiuri modelis mikrosistemis donesTan mimarTebaSi.  

g)  ojaxis funqciebi 
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es komponenti ukavSirdeba ojaxis saWiroebebis sxvadasxva tipebs, 
rogoricaa ekonomikuri, fizikuri zrunva, Zalebis aRdgena/gankurneba, 
socializacia, siyvaruli, TviT-Sefaseba, saganmanaTleblo da profesiuli 
saWiroebebi. yvela ojaxi gansxvavdeba im prioritetebis mixedviT, romelsac 
isini aniWeben sxvadasxva funqciebs, da romelTa mimarTebaSic maT ekisrebiT 
konkretuli roli ojaxs SigniT.  

Tumca, SezRuduli SesaZleblobebis mqone ojaxis wevrze zrunva 
garkveuli saxiT gavlenas iqoniebs am ojaxebis funqcionirebaze. magaliTad, 
ojaxis Semosavali SeiZleba Semcirdes, imis gamo, rom erTi mSobeli ver 
muSaobs dakisrebuli damatebiTi moTxovnebis gamo. aseve, dasaqmebuli 
mSoblis karieruli winsvla SeiZleba SeizRudos ojaxis saWiroebis gamo 
icxovros erT konkretul adgilas, raTa miiRos saukeTeso SesaZlebeli 
momsaxureoba an ganaTleba TavianTi SezRuduli SesaZleblobis mqone 
SvilisTvis. amas garda, savaraudod SeizRudeba ojaxis socialuri da 
rekreaciuli (garToba, dasveneba) saqmianobebi.  

da bolos, ojaxis TviT-Sefaseba, an is Tu rogor xedaven isini TavianT 
Tavebs an ojaxs, SeiZleba Seicvalos roca SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvi gaxdeba ojaxis wevri (marSaki da seligmani, 1993).  

d)  ojaxis cxovrebis cikli 
es komponenti warmoadgens cvlilebebis Tanmimdevrobas, romlebic 

zemoqmedeben ojaxebze maTi sacicoxlo ciklis sxvadasxva etapebze, 
rogoricaa mowifuloba, qorwineba, bavSvebis dabadeba, skolaSi Sesvla, 
mozardi Svilebi, Svilebis saxlidan wasvla, da pensiaze gasvla.  

aseve, ojaxis cxovrebis ciklSi gaTvaliswinebuli unda iqnas ojaxis 
TiToeuli wevris individualuri cxovrebis cikli. magaliTad, levinsonis 
mosazrebiT, ufrosi mamakacebi gadian sasicocxlo cikls, romelic Sedgeba 
Semdegi etapebisgan: adreuli mowifuloba, saSualo asakSi gadasvla, 
saSualo mowifuloba, gviani mowifulobis asakSi gadasvla, da gviani 
mowifuloba. Sesabamisad, ojaxis TiToeuli wevri monawileobs ojaxis 
sasicoclo ciklis da sakuTari sasococlo ciklis Sesabamis etapebTan 
dakavSirebul ganviTarebis amocanebSi. umetes SemTxvevebSi, individualuri 
da ojaxis amocanebi msgavsi iqneba, magram roca mSoblebs Svilebi gvian 
asakSi uCndebaT an yavT Svilebi wina qorwinebidan, viTareba ufro rTuldeba 
(karteri da makgoldriki, 1980).  

SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi ufro nela viTardebian 
garkveul sferoebSi, da Sesabamisad aqvT TavianTi da-Zmebisgan gansxvavebuli 
sasicocxlo cikli. es SesaZloa gaxdes konfliqtis mizezi ojaxSi, 
sxvadasxva etapebze. magaliTad, ojaxis sasicocxlo ciklis etapi, 
rogoricaa Svilebis saxlidan wasvla SeiZleba gaWianurdes an saerTod 
daiblokos, vinaidan ojaxs ar surdes an ver moiZios Sesaferisi 
sacxovrebeli pirobebi SezRuduli SesaZleblobebis mqone ojaxis 
wevrisTvis. es Semdgom imedgacruebas iwvevs ojaxis sxva wevrebSi, 
Cveulebriv mSoblebSi, ganagrZon ganviTarebis amocanebis Sesruleba, rac 
aucilebelia maTi sasicoclo ciklis moTxovnebis gansaxorcieleblad, 
rogoricaa sapensio asakisTvis mzadeba.  



121 

 

da bolos, individualuri da ojaxis sasicocxlo ciklis faqtorebis 
gavlenis ganxilvasTan erTad, unda gvaxsovdes, rom es sasicocxlo ciklis 
cvladebi zemoqmedeben ojaxis funqciebsa da resursebze, romlebsac TavianT 
mxriv, gavlena aqvT ojaxis urTierTqmedebis modelebze.  

miCneulia, rom ojaxis sistemis es oTxi komponenti 
urTierTdamokidebulia, rac imas niSnavs, rom ojaxis sistemis yvela oTxi 
komponentis codna aucilebelia roca ganvixilavT nebismieri movlenis 
zegavlenas ojaxis individualur wevrze. aSS-Si amoqmedda kanonmdebloba, 
romelic konkretulad moiTxovs, rom skolamdel programebSi gamoyenebul 
iqnas ojaxis sistemuri modeli, SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvebTan da maT ojaxebTan Carevisas.  

ojaxis sistemebis TvalsazrisiT, nebismieri intervenciis mizania 
gamoavlinos ojaxis saWiroebebi da resursebi, uzrunvelyos Sesabamisi 
momsaxureoba da mxardaWera am saWiroebebis dasakmayofileblad da 
daexmaros ojaxebs miiRon isini (dansti, triveti da dili, 1988). aqedan 
gamomdinare, specialistebma unda gamoiyenon ojaxis sistemebis 
konceptualuri sqemis codna im bavSvebTan intervenciis dagegmvis dros, 
romlebTanac isini muSaoben.    

   
 SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis mSoblebTan 

muSaoba/komunikacia 

Tamuna isakaZe 
Sinaarsi: 
1. SezRuduli SesaZlebloblebis mqone bavSvebis mSoblebi 

2. ojaxi da aRzrdis stilebi 

3. SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi da maTi mSoblebi 

4. rogoria mSoblis pozitiuri damokidebuleba  

5. da-Zmebi (dedmamiSvilebi, ”siblingebi”) 
 mSoblebis CarTulobis zrda bavSvis ganviTarebis xelSewyobisaTvis

7. samuSao urTierTobis  formebi 

8. TanamSromlobiTi urTierTobis xuTi ZiriTadi elementi: 

9. ra aris konfliqti 

10. konfliqtebis mogvarebis gzebi 

11. aqtiuri mosmena 

12. verbaluri da araverbaluri komunikacia 

 

SezRuduli SesaZlebloblebis mqone bavSvebis mSoblebi 

bavSvis dabadeba ojaxSi uzarmazar bednierebasTan asocirdeba, mSoblebs 
eZlevaT SesaZlebloba gamoscadon sakuTari Tavi dedebis da mamebis rolSi, 
daiwyon mzrunveloba im patara arsebaze, romelsac  manamde mouTmenlad 
elodnen, maT uCndebaT imedebi da molodinebi imis Sesaxeb, Tu rogori iqneba 
maTi Svili. udaod yvela mSobels unda, rom misi Svili iyos saukeTeso, 
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lamazi, Wkviani da janmrTeli. yvela momavali mSobeli qmnis warmosaxvaSi 
bavSvis misTvis sasurvel xats. 

mas Semdeg, rac mSoblebi gaigeben, rom isini pataras elodebian, ukve 
Cndeba sxvadasxva sazrunavi da iwyeba fiqri am sakiTxebis irgvliv, Cndeba 
kiTxvebi: biWi iqneba Tu gogo? ra davarqvaT? vis daemsgavseba? celqi iqneba 
Tu mSvidi? rogor movawyoT an gadavakeToT saxli bavSvis interesebis 
gaTvaliswinebiT? da sxva... 

yvelanairi sazrunavis motivacia warmoadgens mSoblebis survils, rom 
bavSvs Seuqmnan jansaRi garemo da gazardon `kargi Svili”. 

Tumca bevri ram bavSvzec aris damokidebuli. deda orsulobis manZilze 
elis Tavis momaval pataras, amyarebs imedebs, warmosaxvaSi qmnis warmodgenas 
bavSvze, romelic umravles SemTxvevaSi idealuria. rodesac ojaxSi bavSvi 
daibadeba, amis Semdeg mSoblebi ukve marto aRar iReben gadawyvetilebebs, 
isini cdiloben mxari auban da miyvnen bavSvis ganviTarebas, moiqcnen ise, 
rogorc bavSvis saWiroebebi karnaxobs. 

sazrunavi mSobels marTlac bevri aqvs, xolo sazrunavi miT ufro 
matulobs, rac  meti mzrunveloba sWirdeba bavSvs. yvela bavSvi Taviseburi 
da gansxvavebulia: zogi bavSvi bunebriv kvebas eCveva da amiT kmayofildeba 
kidec, zogs xelovnuri kveba sWirdeba, zogi xSirad tiris da Wirveulobs, 
zogierTi male swavlobs Ramis qoTnis moxmarebas, zogi gvian swavlobs 
dgomas da siaruls da sxv.  

zrdasTan erTad bavSvs meti yuradReba sWirdeba, xolo Tu bavSvis 
ganviTareba Senelebuli an gaZnelebulia, sazrunavTan erTad mSoblis 
emociuri mdgomareobac icvleba. mSobels, rodesac eubnebian, rom misi Svili 
usinaTloa, an verasodes SeZlebs gadaadgilebas, man am dros bunebrivia didi 
sirTuleebis winaSe SeiZleba igrZnos Tavi. 

mSobels am dros SesaZloa gauCndes imedgacruebis gancda, mas SesaZloa 
gauWirdes  sakuTar SvilTan dakavSirebuli sirTuleebis mSvidad aRqma. 
mSoblebis reaqcia xSirad mZimea. isini zogjer sakuTar TavSi iketebian da 
uars amboben gare samyarosTan urTierTobaze.  

kvlevebi aCvenebs, rom mSobeli dabneuli da gaRizianebulia maSin, 
rodesac ar icis, Tu rogor moerios amden sazrunavs, rogor daexmaros 
bavSvs ganviTarebaSi da rogor miiRos Svili iseTi, rogoric aris.  

  fsiqologebi mSoblebs urCeven: 

• miiReT realoba iseTi, rogoric aris. 

• SeinarCuneT simSvide. 
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• ar CavardT panikaSi da arc problemebis ignorirebas mimarToT. 

• gamoiCineT nebisyofa. 

mSoblebi xSirad gamoTqvamen gulistkivils imis gamo, rom aRniSnuli 
rekomendaciebi saTqmelad ufro iolia, vidre gansaxorcieleblad. Tavs iCens 
iseTi Zlieri emociebi rogorebicaa Soki, gabrazeba. xSirad mSoblebs mZime 
depresiac ki emarTebaT sakuTari Svilis mdgomareobis gacnobierebisas. 
bunebrivia, rom msgavsi reaqciebi  xels uSlis maT gausworon Tvali 
realobas da adekvaturi gzebi dasaxon bavSvis ganviTarebis 
uzrunvelyofisaTvis.  

mSoblebs aucileblad sWirdebaT daxmareba, raTa maT sworad Seafason 
Svilis ganviTareba, amJamindeli mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtiva. 

mSoblebs aucileblad sWirdebaT kavSiri im kvalificiur 
specialistebTan, romlebsac aRniSnul problematikasTan muSaobis 
profesiuli gamocdileba aqvT. xolo specialistebi aucilebelia, erTis 
mxriv xels uwyobdnen bavSis ganviTarebas, xolo meores mxriv mWidrod 
TanamSromlobdnen mSoblebTan da exmarebodnen maT. 

ra SeuZliaT mSoblebs 

• bavSvis zrdisa da ganviTarebis procesi warmarTon bavSvebis 

SesaZleblobebis Sesabamisad 

• gazardon bavSvis damoukideblobis xarisxi sazogadoebaSi CarTvis 

xelSewyobisaTvis 

• gulwrfelad uyvardeT Svilebi, hqondeT jansaRi urTierTobebi 

garSemomyofebTan da iyvnen aRsavse dadebiTi emociebiT  

 

ra sWirdebaT mSoblebs 

• informacia/codna _ moipovon informacia  SezRuduli SesaZleblobebis 

Sesaxeb, mimarTon organizaciebs, romlebic muSaoben am Tematikaze, 

moZebnon da daukavSirdnen im mSoblebs, visac msgavsi tipis Svilebi hyavT, 

Seqmnan aqtiuri jgufebi, imisTvis rom daculi iyos maTi da maTi Svilis 

uflebebi. 

• realobis swori Sefaseba _ Seafason da miiRon realoba iseTi rogoric 

aris, ifiqron da dagegmon, Tu ra unda gakeTdes imisTvis, raTa maTi 

Svili sazogadoebis sruluflebiani wevri gaxdes, miuxedavad 

gansakuTrebuli saWiroebisa. 
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• emociuri wonasworobis SenarCuneba _ rogorc wesi mSoblebisTvis  

sakmaod stresulia imis gacnobiereba, rom maTi Svili gansakuTrebul 

zrunvas saWiroebs da `ar gavs sxvebs”, xSiria Sokis, sircxvilis, 

danaSaulis gancda.  gamocdileba cxadyofs, rom mSoblebi, romlebic 

mZimed gancdian sakuTari Svilebis mdgomareobas, saTanadod veRar 

axerxeben Svilebze zrunvas.   

yovelive zemoT Tqmulidan gamomdinare, cxadia, rom im specialistebs 
(maswavlebeli, aRmzrdeli, fsiqologi, socialuri muSaki), romlebic SSm 
bavSvTan muSaoben, unda flobdnen informacias mSobelTa Sesaxeb, icnobdnen 
maT problemebs da SeeZloT swori komunikacia maTTan. amis miRwevis erTerTi 
pirobaa specialistisa da mSoblis TanamSomloba da zogadad swori 
informaciis floba SezRuduli SesaZleblobebis Sesaxeb. 

ojaxi da aRzrdis stilebi 

fsiqologebma Seiswavles sxvadasxva aRmzrdelobiTi strategiebi. 
aRmoCnda, rom yvela mSobeli gansxvavebul stils iyenebs Svilebis aRzrdis 
procesSi. qvemoT CamoTvlilia aRzrdis 4 stili: 

  avtoritetuli – es aris aRzrdis iseTi stili,  romelic gamoirCeva 
bavSvebis mimarT erTdroulad kontroliT da amave dros Tbili 
damokidebulebiT. am SemTxvevaSi mSoblebi yovelTvis ekiTxebian bavSvs, Tu ra 
surs TviTon mas, aZleven arCevanis saSualebas, usmenen patarebs, rodesac 
isini azrs gamoTqvamen. avtoritetuli mSoblebi aseve akontroleben bavSis 
qcevas, raime saqcielis akrZalvis SemTxvevaSi uxsnian akrZalvis mizezs. aseT 
ojaxSi aRzrdili bavSebi ufro metad adaptirebulni, Tavdajerebulni da 
socialurad kompetenturebi arian. droTa ganmavlobaSi maT uyalibdebaT 
maRali TviTSefaseba da skolaSi bevrad ukeT swavloben vidre sxva tipis 
mSoblebis Svilebi.      

avtoritaruli  –  am SemTxvevaSi mSoblebi akontroleben TavianTi 
Svilebis qcevas da aiZuleben daemorCilon wesebs. mSoblebi iZlevian 
brZanebebs da bavSvebisgan elian maT Sesrulebas. bavSvebi ki arian 
Caketilebi, gaRizianebulni, daTrgunulebi; ar iswrafvian 
damoukideblobisaken. am SemTxvevaSi bavSvs SesaZloa daekargos mSoblis 
mimarT dadebiTi emociuri urTierTobebi, radgan ugulebelyofilia misi 
arCevanis saSualeba, xolo akrZalvebi yovelgvari axsnis gareSe, bavSvs 
uyalibebs dabal TviTSefasebas, arakompetenturobis gancdas. avtoritaruli 
mSoblebis Svilebi sakuTari kompetenturobis damtkicebas zogjer 
asocialuri qcevebiT cdiloben, ojaxSi upirobo damorCilebas miCveulni, 
quCaSi axdenen Zalis demonstirebas, es erTgvari kompensatoruli meqanizmia. 
es xsnis bevri adamianisaTvis gaurkvevel paradoqss, Tu ratom arian 
umkacresi mSoblebis Svilebi xSir SemTxvevaSi kanondamrRvevebi. vlindeba 
gansxvavebuli SemTxvevebic: bavSvi xdeba uiniciativo, ara aqvs warmatebis 
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miRwevis imedi, mas uyalibdeba gancda, rom yvelaferi, rasac is akeTebs 
sxvebs ar moewonebaT, Sesabamisad uqveiTdeba motivacia. 

liberaluri – liberalur mSoblebs TavianT SvilebTan aqvT megobruli 
urTierToba. isini TiTqmis ar akontroleben bavSvebs. aZleven yvelafris 
uflebas, usruleben yvelanair survils. mSoblebi, imis SiSiT, rom `ar 
gadaitvirTos bavSvi“, TviTon asruleben bavSvis gasakeTebel saqmes. aseTi 
mSoblebis Svilebi xSirad arian jiutebi, zogjer agresiulebi. maT eqmnebaT 
problemebi iseTi saqmianobis Sesrulebisas, romelic Zalisxmevas moiTxovs. 
uZneldebaT Tqvan uari siamovnebaze. zogjer ver marTaven sakuTar qcevas 
sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi. Aarian ra miCveulebi, rom yvelaferi 
SeusruldebaT, ar eridebian xalxSi isterikis mowyobas, an demonstraciul 
saqciels.   

indiferentuli – aRzrdis aseTi stili vlindeba, rodesac mSoblebi 
uyuradRebod eqcevian bavSvebs, ignorirebas ukeTeben, rogorc maT dadebiT, 
ise uaryofiT qcevas. aseTi mSoblebis Svilebi ar arian ganebivrebulni 
waxalisebiT. indiferentuli mSoblebis qcevis mizezi is aris, rom maT 
mSoblebis funqciis Sesrulebis naklebi interesi aqvT.  sakmaod xSiria 
magaliTebi, rodesac axalgazrda damnaSaveTa umravlesoba indiferentuli 
mSoblis Svili aRmoCndeba xolme.  

 

 

 

 

 

 

 

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi da maTi 

mSoblebi 

ojaxi, sadac erTi an ramdenime SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi 
izrdeba, mraval problemas awydeba. mSoblebTan saubrisas xSirad ikveTeba 
problemebi, romlebic Semdeg jgufebad SeiZleba daiyos: 

• finansuri da materialuri problemebi _ ojaxebs, sadac SezRuduli 

SesaZleblobis mqone bavSvi cxovrobs, ufro meti finansuri xarjebi 

aqvT. 
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• saganmanaTleblo problemebi _ ojaxs uCndeba problema, Tu ra da 

rogor aswavlos bavSvs, radgan, SesaZloa, SeiniSnebodes CamorCena 

asakobriv ganviTarebasTan SedarebiT. 

• qceviTi xasiaTis problemebi _ SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebs 

zogjer aReniSnebaT qceviTi aSlilobebi, risi marTvac, specifikuri 

codnis gareSe, mSoblisTvis sirTuleebTan aris dakavSirebuli. 

• Tavad mSoblebis mZafri emociuri reaqciebi _ mSoblebs uWirT Segueba 

msgavs movlenasTan, rac ufro gaxangrZlivdeba Seguebis procesi, miT 

ufro matulobs mSoblebis uaryofiTi emociuri gancdebi. 

 
wina TavSi `ojaxi da aRzrda” ganxiluli aRzrdis sxvadasxva stili 

damatebiT iqna Seswavlili im ojaxebSi, romlebsac SezRuduli 
SesaZleblobis mqone Svili hyavT. aRmoCnda, rom mSoblebis qceva SvilebTan 
mimarTebaSi icvleba, Tu bavSvi SezRuduli SesaZleblobisaa. aseve, mSoblebs 
Tu ori an meti Svili hyavT, SeiZleba TiToeul maTganTan aRzrdis sxvadasxva 
stils iyenebdnen (masala momzadebulia wignidan `inkluziuri ganaTleba”, T. 
paWkoria, 2008). 

• zedmetad mzrunveli mSobeli _ zogjer mSobeli, romelsac  

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi hyavs, bavSvis mimarT amJRavnebs 

zedmet mzrunvelobas, ar aZlevs mas SesaZleblobas Tavad mosinjos 

sakuTari Zalebi. am SemTxvevaSi bavSvis damoukideblobis xarisxi ar 

izrdeba, mas ar umuSavdeba sazogadoebaSi moqcevis da TviTmomsaxurebis 

Cvevebi. amgvari midgoma aferxebs bavSvis fsiqo-socialur ganviTarebas. 

am dros mSoblis motivacia mdgomareobs imaSi, rom bavSvi aaridos 

safrTxes, magram Sedegad vRebulobT pasiur da zogjer Wirveul bavSvs. 

• uyuradRebo mSobeli _ zogierTi mSobels, rodesac gaigebs sakuTari 

Svilis SezRuduli SesaZleblobebis Sesaxeb, uCndeba azri, rom bavSvi 

mainc verafers miaRwevs cxovrebaSi da saerTod aRar zrunavs mis 

ganviTarebaze. Tu bavSvi ar Seesabameba mSoblis mier Seqmnil idealur 

xats, mSobelma SeiZleba naadrevad Caiqnios xeli mis swavlebaze. 

Sedegad bavSvi, mSoblis uyuradRebobis gamo, SesaZloa ar dadiodes 

skolaSi, ar hyavdes megobrebi, ar iyos CarTuli sazogadoebriv 

cxovrebaSi. amgvari damokidebuleba aferxebs bavSvis potencialis 

realizebas. am SemTxvevaSi mSobels sWirdeba daxmareba, raTa man 

bavSvSi obieqturad dainaxos misi Zlieri mxareebi.  

• dabneuli mSobeli _ mSoblebis garkveuli nawils Svilis mdgomareobis 

gageba sasowarkveTilebaSi agdebs. is sirTuleebi, romlebsac bavSvebi 

awydebian garemosTan adaptaciis procesSi  mSobels abnevs da imedebs 
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ucruebs. Sesabamisad, is saTanadod veRar zrunavs bavSvis ganviTarebaze, 

xolo bavSvs emateba kidev sxva problema _ emociuri urTierTobebi 

mSoblebTan veRar viTardeba harmoniulad,  bavSvs ar uyalibdeba ndoba 

garemosadmi da usafrTxoebis gancda. 

• sastiki mSoblebi _ zogierT mSobels SezRuduli SesaZleblobis mqone 

SvilTan urTierTobisas gaumarTleblad mkacri pozicia aqvs. isini 

moiTxoven misgan yvela davalebisa da savarjiSos unaklo Sesrulebas 

da ar iTvaliswineben mis fizikur da gonebriv SesaZleblobebs. arcTu 

ise iSviaTad mimarTaven dasjis sxvadasxva meTodsac. aseTi mopyrobis 

Sedegad bavSvis fizikuri da fsiqikuri mdgomareoba ufro metad 

uaresdeba. aman SesaZloa gamoiwvios Zilis darRveva, Sardis 

Seukavebloba, krTomebi da krunCxvac ki.  

 

rogoria mSoblis pozitiuri damokidebuleba  

mSoblebis mier unda moxdes bavSvis (misi SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT) 
aqtiuri CarTva ojaxis yoveldRiur cxovrebaSi. muSaoba unda mimdinareobdes im 
mimarTulebiT, rom man icodes ara mxolod TviTmomsaxureba (damoukideblad 
Wama, Cacma da a.S.), aramed hqondes garkveuli movaleobani da pasuxismgeblobebi 
(sufris gaSla, WurWlis alageba da a.S.). sxva adamianebze zrunvis sakiTxSi 
wvlilis Setana, SezRuduli SesaZleblobis mqone adamians SesZens sakuTari 
Zalebis rwmenas da gaxdis megobruls.    

zogierTi mSobeli, imis SiSiT, rom bavSvi davardeba, gatexavs WurWels an 
arasworad Caicvams, ar aZlevs mas damoukideblad ramis gakeTebis saSualebas, 
rac bavSvis pasiurobas iwvevs. igi uars ambobs davalebis Sesrulebaze, ar 
SeuZlia koleqtiuri TamaSis wesebis dacva. amdenad, bavSvisaTvis 
sirTuleebis Tavidan acilebis survili, masze mudmivi zrunva, yvelafrisagan 
dacva, ramac SesaZloa guli daswyvitos, ganapirobebs bavSvis mdgomareobis 
garTulebas mravali wlis manZilze.  

amavdroulad, gasaTvaliswinebelia, rom bavSvs an mozards, iseTi 
davaleba unda mivceT, romlis Sesrulebis unaric mas gaaCnia. Tu Cven mas 
mudmivad davavalebT misTvis rTuli saqmianobis Sesrulebas, maSin masSi 
gavzrdiT arakompetenturobis SegrZnebas da sakuTar ZalebSi 
daurwmuneblobas.  

moTmineba, organizebuloba da optimizmi _ SezRuduli SesaZleblobis 
mqone bavSvis ojaxSi aRzrdis mTavari pirobebia.   

da-Zmebi (dedmamiSvilebi, ”siblingebi”) 
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SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvisa da misi da-Zmebis erTmaneTTan 
damokidebuleba mniSvnelovania maTi fsiqo-socialuri ganviTarebisaTvis.  

bavSvebi erTmaneTisgan bevr rames iTviseben, pirvel rigSi ki socialur 
unarebs iZenen. dedmamiSvilebi erTmaneTTan urTierToben TamaSis da sxva 
ojaxuri aqtivobebis procesSi. zogjer maT, SesaZloa, kinklaobac mouvideT, 
esec problemebis damoukideblad gadalaxvis swavlis erTerTi 
SesaZleblobaa. Tu da-Zmebs Soris xSiria konfliqtebi, mSoblebma ar unda 
waaxalison da arc ugulebelyon bavSvebis saqcieli, winaaRmdeg SemTxvevaSi 
bavSvebi CaTvlian, rom konfliqti urTierTobisas erTerTi gamarTlebuli 
saqcielia. 

rodesac (dedmamiSvilebi) erTadADcxovroben ojaxSi da erTerTi maTgani  
SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvia, SesaZloa danarCeni da-Zmebi 
garkveuli sirTuleebis winaSe aRmoCndnen:  

• eWvianoba. SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvis siblingma SesaZloa 

CaTvalos, rom mTeli yuradReba mis daze an Zmazea mimarTuli, ris gamoc 

Tavad moklebulia mSoblis saWiro mzrunvelobas. amis gamo SeiZleba 

egonos, rom misi dedmamiSvili ufro uyvarT, vidre is, daekargos 

keTilganwyoba da mimRebloba, gauCndes agresia, rac da-Zmebs Soris 

harmoniuli urTierTobis ganviTarebas xels SeuSlis.   

• sibraluli. SesaZloa siblings gauCndes sibralulis gancda SezRuduli 

SesaZleblobis mqone dis an Zmis mimarT, afasebdes, rogorc `sawyals”, ar 

hqondes imis rwmena, rom masac gaaCnia ganviTarebis individualuri 

perspeqtivebi, situacias afasebdes, rogorc uimedos. amgvari 

damokidebulebac ganixileba, rogorc negatiuri, radgan erTi meores ar 

uyurebs, rogorc Tanaswors. 

• daCagvra. SesaZloa janmrTelma siblingma SezRuduli SesaZleblobis 

mqone da/Zma daCagros, xolo am ukanasknels ar Seswevdes Zala daicvas 

sakuTari interesebi. arTmevdes mas saTamaSoebs, ar rTavdes TamaSebSi, 

dominirebdes masze. Sedegad orive maTgans Camouyalibdeba araadekvaturi 

TviTSefaseba, SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvs ar Camouyalibdeba 

kompetenturoba, xolo misi siblingi CaTvlis, rom meti upiratesobiT 

sargeblobs. zemoaRniSnuli urTierToba araswori ganwyobebis SemuSavebas 

iwvevs.  

• sircxvilis grZnoba. aris SemTxvevebi, rodesac janmrTeli da an Zma 

ganicdis sircxvilis grZnobas, misi SezRuduli SesaZleblobis mqone 

dis/Zmis gamo. mas eSinia, rom dascineben Tanaklaselebi, megobrebi, 
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gauWirdeba piradi cxovrebis awyoba. amis gamo, is cdilobs moaridos SSm 

da/Zma sazogadoebriv urTierTobebs, ukrZalavs ezoSi gasvlas, skolaSi 

siaruls. cdilobs `damalos” misi arseboba. amgvari damokidebulebiT 

zaraldeba, rogorc SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi, aseve misi 

dedmamiSvili. xeli eSleba bavSvis socializacias, ganaTlebas. aseve, 

janmrTeli dedmamiSvili iketeba Tavis warmodgenebSi, mas gauWirdeba 

miiRos realoba, is Tu Tavad ar gadalaxavs bariers mudmivi stresis qveS 

iqneba. am SemTxvevaSi aucilebelia mSoblebma da ojaxis sxva wevrebma 

gamoiCinon keTilgoniereba da daexmaron maT problemis daZlevSi, 

SesaZloa saWiro gaxdes ojaxis fsiqologis an sxva kompetenturi piris 

CarTvac. 

rekomendaciebi da-Zmebs Soris urTierTobis gaumjobesebisaTvis: 

❖ mSobeli unda cdilobdes, yuradReba Tanabrad dauTmos Svilebs, ar 

batonobdes ojaxSi imgvari damokidebuleba, rodesac mTeli yuradReba 

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvisken iqneba gadatanili, xolo 

danarCenebi uyuradRebod darCebian.  

❖ mSoblebma unda daanaxos danarCen Svilebs, rom SezRuduli 

SesaZleblobis mqone bavSvsac aqvs Tavisi Zlieri mxareebi da SeuZlia 

miaRwios warmatebas garkveul sferoebSi. 

❖ rekomedebulia, mSoblebma moifiqron iseTi TamaSebi, romelSic bavSvebi, 

miuxedavad gansxvavebuli SesaZleblobisa, xalisiT CaerTvebian. 

❖ ar unda Seuwyos xeli bavSvis izolacias, piriqiT aqtiurad unda 

gazardos misi CarTuloba ojaxur aqtivobebSi. 

❖ Seecados xeli Seuwyos da-Zmebis Tanaswor da harmoniul urTierTobebs, 

ar dauSvas fizikurad Zlierma upiratesoba moipovos SezRuduli 

SesaZleblobis mqone bavSvze. 

❖ auxsenas, rom SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi iseTive 

uflebebiT sargeblobs ojaxSi, rogorc sxva danarCeni, rom isic 

aqtiuri da sruluflebiani wevria. 

sasurvelia zomierad da adekvaturad CarTos mSobelma ufrosi asakis an 
ufro meti unarebis mqone da-Zmebi SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvze 
zrunvis sxvadasxva sakiTxebSi, magram ar unda gadaabaros maT mTel 
pasuximgebloba. 
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mSoblebis CarTulobis zrda bavSvis ganviTarebis xelSewyobisaTvis 

 
mSobelsa specialistebs, romlebic bavSvTan saganmanaTleblo an/da 

ganmaviTarebel sakiTxebze muSaoben aqtiuri TanamSromloba unda hqondeT 
erTmaneTTan.  

ratom aris saWiro mSoblisa da specialistis aqtiuri TanamSromloba: 

 am dros muSaoba SeTanxmebulia, rac konkretuli qcevis      

   daswavlas aiolebs bavSvTan 

 TanamSromloba zrdis informaciis urTierTgacvlas 

 TanamSromlobiT xdeba SeTanxmebuli muSaobis dagegmva 

mSoblebma unda icodnen Svilis qcevisa da dagegmili daxmarebis Sesaxeb. isini 
CarTuli unda iyvenen rogorc strategiebis SemuSavebis, ise am strategiebis ganxor-
cielebis procesSi. es bavSvs swori qcevis ganzogadebis saSualebas miscems. 
mSoblebisa da specialistebis warmomadgenlebis erToblivi muSaoba xorcieldeba 
Tanmimdevruli, dagegmili Sexvedrebis, satelefono zarebisa da dRiuris 
saSualebiT. mSoblebi SeiZleba daexmaron specialistebs adekvaturi dajildoebis 
strategiebis SemuSavebaSi. 

mSobels aqvs sruli ufleba informirebuli iyos, Tu ra samuSaos 
ganxorcielebas gegmavT mis SvilTan, yoveli dagegmareba erToblivi naazrevis da 
saubris Sedegad unda gadawydes, amisaTvis gasaTvaliswinebelia Semdegi: 

informirebuli Tanxmoba: specialistis da mSoblis SeTanxmeba bavSvTan 
dagegmili aqtivobis Sesaxeb, mag. Tu Tqven bavSvis regularul gaseirnebebs gegmavT, 
amisaTvis daekiTxeT mSobels. aseve arsebobs informirebuli Tanxmobis werilobiTi 
formebic: mag individualuri saswavlo gegmis ganxorcielebis Sesaxeb, mSobelma 
xelmowriT unda dagidasturoT Tanxmoba. 

mSoblebs interesebis gaTvaliswineba: mSoblis interesebs da molodinebs 
specialistebma pativi unda scen, mniSvneloivania, Tu ra survilebi aqvT mSoblebs 
bavSvis ganviTarebis perspeqtivebidan.  

mSoblebis informireba bavSvis ganviTarebis da winsvlis Sesaxeb: amrigad, 
mSoblebTan urTierToba gulisxmobs imasac, rom mSobeli informirebuli iyos imis 
Sesaxeb, Tu ras iswavlis maTi Svili da rogori unarebi aqvs aseve ra viTardeba da 
ra winsvlebi SeiniSneba. 

mSoblebi da ojaxis wevrebi, arian is adamianebi, romlebmac SeiZleba Zalian 
mniSvnelovani informacia mogvawodon bavSvis ganviTarebis istoriisa da 
Taviseburebebis Sesaxeb; 

TanamSromlobiT adekvaturi xdeba mSoblebis SvilTan dakavSirebuli molodini 
da miznebi; 

qvemoT mocemulia zogierTi SekiTxva romelic sakuTar Tavs unda dausvas SSm 
bavSvTan momuSave specialistma mSobelTan urTierTobisas: 

✓ iCens Tu ara specialisti sakmaris iniciativas mSobelTan urTierTobisas? 

✓ moxda Tu ara mSoblis saWiroebebis da moTxovnebis gaTvaliswineba? 

✓ sakmarisia Tu ara mSoblis mxardaWera da CarTuloba bavSvis ganviTarebisa an 
saswavlo procesSi? 

✓ ramdenad SeTanxmebulad muSaoben isini? 
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✓ aris Tu ara mSobeli mimdinare procesiT kmayofili?  

specialistisa da mSoblis urTierToba ojaxSi vizitebis farglebSi iqneba 
intensiuri, amitom aucilebelia konkretul sakiTxTan dakavSirebiT mSobelsa da 
specialists Soris gegmiurad xdebodes informaciis gacvla. mniSvnelovania 
ganisazRvros mxareebis funqciebi da orive mxarem gamoTqvas azri rogor 
warmoudgenia TanamSromloba.  

zogierT SemTxvevaSi, mSoblebi winaaRmdegni arian maTi Svilebi raime 
gansxvavebul saSualebebs (etli, gansxvavebuli merxi, saweri saSualeba) 
iyenebdnen da amiT kidev ufro metad gamoirCeodnen TavianTi Tanatolebisgan. 
am SemTxvevaSi, aucilebelia, mSobelTa informireba da damxmare saSualebebis 
saWiroebis Taobaze SeTanxmeba. SeaZloa saWiro iyos damxmare specialistis 
CarTvac situaciidan gamomdinare. Tumca specialistma yovelTvis unda 
gaiTvaliswinos mSoblis interesi da pativi sces mis ganwyobebs, amitom 
garkveuli sirTuleebis aRmoCenisas aucilebelia daukavSirdeT organizaciis 
sxva TanamSromels da sTxovoT rCeva. 

mSoblis CarTulobis etapebi SeiZleba Semdegi saxiT warmovidginoT 
yoveli axali miznisa da aqtivobis dagegmvis dros: 

1. sawyisi etapi (informirebuli Tanxmoba) – mSobels unda movuyveT da 

davekiTxoT, Tu ris ganxorcielebas vapirebT bavSvTan, mas Semdeg, rac  

Tanxmobas ganacxadebs, viwyebT muSaobas.  

2. monacamebis Segroveba (gasaubreba) – rodesac bavSvis Sesaxeb vagrovebT 

informacias, gvainteresebs misi ganviTareba, unarebi, interesebi, mSoblebi 

arian is adamienebi, vinc yvelaze ukeT icnobs maT, amitom mniSvnelovania 

gavesaubroT maT. 

3. ganmaviTarebeli aqtivobebis SerCeva (prioritetis gamoyofa) _ 

ganmaviTarebeli miznebi da aqtivobebi mSobelTan erTad unda iyos dagegmili, 

mSobeli CarTuli unda iyos bavSvTan aqtivobebis SerCevis procesSi. 

4. miznis ganxorcieleba (urTierTSeTanxmebis mniSvneloba) _ mas Semdeg, 

rac aqtivobebi daigegmeba, mSobeli da specialisti unda muSaobdnen 

erTmaneTSi SeTanxmebulad 

5. muSaobis gadafaseba _ muSaobis garkveul etapebze mSobeli da 

specialiti aucileblad unda aanalizebdnen bavSvTan muSaobisas aris Tu ara 

progresi, ra Seicvala ukeTesobisken da ra sirTuleebia.  

6. ormxrivi ukukavSiri _ efeqturi TanamSromlobisTvis ormxrivi 

ukukavSiri aris Zalian mniSvnelovani, rac imas niSnavs, rom ara marto 

specialisti unda aZlevdes ukukavSirs mSobels, aramed mSobelic 

gamoTqvamdes sakuTar Sexedulebebs.  

 
 

samuSao urTierTobis  formebi 
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samuSao urTierTobis formebi SeiZleba davyoT Semdeg sferoebad: 
damoukidebeli, konkurentuli da TanamSromlobiTi. 

damoukidebeli (araTanaziari) muSaoba 
damoukidebeli muSaobis dros mSobeli da specialistebi erTmaneTTan 

TiTqmis ar urTierToben, TiToeuli maTgani muSaobs individualurad. erTi 
adaminis miRweva srulebiT ar aris damokidebuli sxvis warmateba-
warumateblobaze. e.i. pirovnebebi konkretuli miznis misaRwevad ar 
TanamSromloben. TiToeuli maTgani pasuxismgebelia mxolod sakuTari Tavisa 
da zedamxedvelis winaSe. 
ra unarebis ganviTarebas uwyobs xels damoukidebeli muSaoba? 

• individualuri pasuxismgeblobis zrdas; 

• damoukideblad sakuTari poziciisa da Sexedulebebis Camoyalibebas;  

• sakuTar TavSi CaRrmavebas, damoukideblad fiqrs,  

• damoukideblad dagegmvasa da gadawyvetilebebis miRebas; 

• zogadad intrapersonaluri (Sidapirovnuli) unarebis ganviTarebas. 

 
ra unarebis ganviTarebas ar iTvaliswinebs muSaobis es forma? 

• TanamSromlobiTi unarebis ganviTarebas: 

• sxvaTa mosmenasa da maTi azris gaTvaliswinebas;  

• dialogis kulturas; 

• jgufur pasuxismgeblobas; 

• zogadad interpersonaluri (pirovnebaTaSorisi) unarebis ganviTarebas. 

konkurentuli muSaoba 
konkurentuli muSaoba orientirebulia saqmeze, anu sakuTari 

SesaZleblobebis maqsimalurad gamoyenebiT miznis miRwevaze. am dros erTi 
mxare ar iTvaliswinebs sxvaTa interesebs da orientirebulia mxolod 
sakuTar Tavze. maSasadame, konkurencia gulisxmobs sakuTari miznebis 
miRwevas sxvaTa interesebis xarjze. 

adamianebis garkveuli nawili midrekulia mudmivi konkurenciisken, mas 
Tavis saqmianobaSi imitom surs warmatebis miRweva, rom Seejibris da mougos 
sxvebs. zogierTi adamiani ki aRniSnavs, rom uxexulad grZnobs konkurentul 
garemoSi Tavs da ar uyvars Sejibri. 

qvemoT CamoTvlilia konkurenciis pozitiuri mxareebi: 

• konkurencia saSualebas aZlevs pirovnebas swrafad miaRwion Sedegs; 

• xels uwyobs swrafi azrovnebis ganviTarebas; 

• stimuls aZlevs ganviTarebas, progress; 

• adamianebs uCndebaT liderobis survili. 

ra xifaTi SeiZleba mohyves urTierTobis am formas? 
mudmivma konkurentulma muSaobam SeiZleba TanamSromlebs an mSobelsa da 

specialists Soris gaafuWos urTierTobebi da gamoiwvios konfliqti. 
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ras gvirCeven eqspertebi - rogor aviciloT es xifaTi Tavidan? 
konkurencia dauSvebelia: yoveldRiur cxovrebaSi, rodesac urTierTobebi 

aris mravaljeradi. am  dros TanamSromlobas udidesi mniSvneloba eniWeba. 
konkurencia ki TavisTavad gamoricxavs TanamSromlobas.  

TanamSromlobiTi urTierTobis forma 
TanamSromlobiTi urTierToba mimarTulia partnioruli da jgufuri 

muSaobisken, romelic moiTxovs monawileTa sinqronul, koordinirebul da 
konstruqciul aqtivobas problemis erToblivad gadawyvetisa da saerTo 
miznis miRwevis mizniT.  

ratom aris saWiro TanamSromlobiTi urTierToba?  
TanamSromlobiTi urTierTobis principuli Tavisebureba ganisazRvreba 

sami ZiriTadi kriteriumiT: 
- Sedegianoba; 

- dadebiTi urTierTqmedeba; 

- fsiqologiuri mdgardoba; 

TanamSromlobiTi urTierToba, individualur da konkurentul 
urTierTobisgan gansxvavebiT, Semdeg efeqts iwvevs: 

- bavSvis miRwevebi da Sedegebi am dros ufro maRalia; 

- bavSvTan damokidebuleba mSoblisa da specialistis mxridan ufro 

metad pasuxismgebliani da yuradRebiania; 

- bavSvis fsiqologiuri mdgomareoba am dros stabiluria, is mSvidad 

grZnobs Tavs da ganicdis Rirsebis grZnobasac. 

 
TanamSromlobiTi urTierTobis xuTi ZiriTadi elementi: 

1. dadebiTi urTierTgavlena _ mSobeli da maswavlebeli erTmaneTis 
mimarT ganicdian pasuximgeblobas, isini acnobiereben, rom maTi urTierToba 
dadebiTad aisaxeba bavSvis emociur da zogad ganviTarebaze. 

2. individualuri da jgufuri pasuxismgebloba _ TanamSromlobiTi 
urTierTobisas TiTeuli piri pasuxismgebelia ara marto sakuTar Tavze da 
keTildReobaze, aramed sxvis warmatebazec.  

3. erTmaneTis waxaliseba _ rodesac adamianebi erTad  asruleben 
konkretul samuSaos, isini dainteresebulni arian erTmaneTis warmatebaSi, 
amitom exmarebian erTmaneTs, aqeben, amxneveben. swored aseTi midgomebis 
wyalobiT uCndebaT erTmaneTisadmi da saerTo miznis miRwevisadmi 
pasuxismgeblobis grZnoba. 

4. axloblobis gancda _ TanamSromlobisas pirovnebebma ara marto unda 
gadawyviton raime amocana, aramed iurTierTon amocanis gadawyvetisas, rac 
maT erTmaneTTan daaxloebas uwyobs xels. 
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ადამიანების მიერ გამუდმებით ხდება სხვა ადამიანების შეფასება და 

გარკვეული წარმოდგენების შექმნა მათ შესახებ. ის, თუ როგორ შთაბეჭდილებას 

დატოვებს ადამიანი სხვებზე, უმეტესწილად, დამოკიდებულია მის ქცევაზე - 

მაგალითად, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ იქცევა პიროვნება, ის შესაძლოა იყოს 

ჩვენთვის ”მისაღები” ან ”მიუღებელი,” ”მეგობარი” ან მტერი.”  
ძნელად თუ მოიძებნება მშობელი/აღმზრდელი, ვისაც არ შექმნია გარკვეული 

სირთულეები ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებით. ეს თემა ფართოდ განიხილება 

მეცნიერულ ლიტერატურაში, სადაც ქცევათა გარკვეული კატეგორია აღნიშნულია 

სხვადასხვა ტერმინებით, როგორებიცაა ”რთული ქცევა”, „გამომწვევი ქცევა“, 

”პრობლემური ქცევა“ (წინამდებარე მასალაში გამოყენებული იქნება ტერმინი 

”რთული ქცევა”). სანამ რთულ ქცევაზე დავიწყებდეთ საუბარს, განვმარტოთ, თუ რას 

ნიშნავს თავად ”ქცევა”. 

აქტუალობიდან გამომდინარე, ქცევის ფენომენს დიდი ყურადღება ეთმობა 

ფსიქოლოგიაშიც.  

ქცევათმეცნიერება ანუ ბიჰევიორიზმი არის ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი მიმარულება, 
რომელიც შეისწავლის ქცევას.  

ქცევათმეცნიერების ფარგლებში ”ქცევა” ასე განიმარტება: ”ქცევა არის 
ყველაფერი ის, რასაც ადამიანი აკეთებს - ასრულებს რაიმე მოქმედებას, ფიქრობს, 
გრძნობს თუ ამბობს.” 
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როდესაც ადამიანი იბადება, ის ფლობს ქცევათა მხოლოდ შეზღუდულ 

რეპერტუარს, რასაც, ძირითადად, რეფლექსები შეადგენს (წოვის, სუნთქვის, ტაცების, 

თვალის ხამხამისა და ა.შ.). ზრდასთან და განვითარებასთან ერთად ბავშვი თანდათან 

სწავლობს ახალ და უფროდაუფრო რთულ ქცევებს. მაგალითად, თუ კვების 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად ბავშვს თავდაპირველად მხოლოდ წოვისა 

და ყლაპვის უნარი ჰქონდა, ის თანდათან სწავლობს საკვების პირთან მიტანას, 

ღეჭვას, დანა-ჩანგლის გამოყენებით ჭამასა და, მოზრდილ ასაკში, საკვების 

დამოუკიდებლად მომზადებასაც კი. 

 

ქცევის, ისევე, როგორც ნებისმიერი რამის დასწავლა, არ ხდება თავისთავად. 

სხვადასხვა ქცევების ჩართვა ბავშვის ქცევით რეპერტუარში ხდება უფროსების 

დახმარებით, ბავშვის მიერ სხვა ადამიანების ქცევაზე დაკვირვებითა თუ ”ცდისა და 

შეცდომის გზით” (როდესაც ბავშვს აქვს რაიმე მოთხოვნილება და არ იცის, თუ 

როგორ დაიკმაყოფილოს იგი, ის ახორციელებს სხვადასხვა ქცევებს/”ცდებს” 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. საბოლოოდ ბავშვი დაისწავლის/ჩართავს 

თავის ქცევით რეპერტუარში იმ ქცევას, რომელიც მას სასურველ შედეგამდე 

მიიყვანს, და უკუაგდებს იმ ქცევებს/”შეცდომებს”, რომელთა შედეგად მიზანს ვერ 

მიაღწია). 
 

ის, თუ რამდენად ჩართავს ბავშვი ამა თუ იმ ქცევას თავის ქცევით რეპერტუარში 

და რამდენად  ხშირად განახორციელებს მას, დამოკიდებულია გარკვეულ 

ფაქტორებზე. იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ამ ფაქტორთა იდენტიფიცირება, 

საჭიროა ყურადღება გავამახვილოთ არა მხოლოდ უშუალოდ ქცევაზე, არამედ 

იმაზეც, თუ რა უსწრებს წინ ამ ქცევას, რა მოსდევს მას შედეგად და რა სიტუაციაში 

ხორციელდება იგი.  

სტიმულს, რომელიც წინ უსწრებს ქცევას, ეწოდება ქცევის წინაპირობა.  წინაპირობა 

შეიძლება იყოს ნებისმიერი მოვლენა, ფაქტი, რის საპასუხოდაც აღმოცენდება ქცევა. 

                                   წინაპირობა                                      ქცევა 

მაგალითი:  მარიამი ცხოვრობს ბავშვთა სახლში. მან რამდენჯერმე ნახა, რომ სტუმრები 
ბავშვებს ურიგებენ კანფეტებს. აქედან გამომდინარე, როდესაც მარიამი ხედავს სტუმარს, 
მირბის მასთან, უღიმის და ხელს უწვდის მას. 

ამ შემთხვევაში სტუმრის მოსვლა არის წინაპირობა მარიამის ქცევისათვის.  

 

 

 

წინაპირობა: 

სტუმრის მოსვლა 

ქცევა: 

მარიამი მირბის სტუმართან, უღიმის და ხელს უწვდის 



136 

 

გარდა წინაპირობისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ქცევას ყოველთვის თან 

სდევს შედეგი. ქცევის შედეგში მოიაზრება ყველა ის მოვლენა, რაც უშუალოდ 

მოსდევს ქცევას. შედეგს შეუძლია გაზარდოს ან შეამციროს მომავალში ქცევის 

გამოვლენის სიხშირე. ქცევის შედეგების განსაზღვრა ისეთივე აუცილებელია, 

როგორც ქცევის წინაპირობის, რათა დავადგინოთ, თუ რა აქეზებს ბავშვს კვლავ 

განახორციელოს ესა თუ ის ქცევა - თუ ადამიანი თავისი ქცევით ვერ ღებულობს 

სასურველ შედეგს, ნაკლებია იმის შანსი, რომ მან ეს ქცევა კიდევ გაიმეოროს, და, 

პირიქით, თუ ქცევა სასიამოვნო შედეგს იძლევა, ეს სტიმულს გვაძლევს, რომ კვლავ 

გავიმეოროთ ქცევა იმავე შედეგის კვლავ მისაღებად.  

კვლავ განვიხილოთ ზემოთ მოყვანილი მაგალითი:  

მარიამი ცხოვრობს ბავშვთა სახლში. მან რამდენჯერმე ნახა, რომ სტუმრები ბავშვებს 
ურიგებენ კანფეტებს. აქედან გამომდინარე, როცა მარიამი ხედავს სტუმარს, მირბის 
მასთან, უღიმის და ხელს უწვდის მას. შედეგად, სტუმარი მას კანფეტს აძლევს/არ 
აძლევს. 
ამ შემთხვევაში მარიამის ქცევის შედეგი შეიძლება იყოს კანფეტის მიღება ან 
არმიღება. იმდენად, რამდენადაც ქცევის მიზანი არის კანფეტის მიღება, თუ შედეგი 
დაემთხვევა მიზანს, მაშინ უფრო მეტად უნდა მოველოდეთ იმას, რომ ეს ქცევა კვლავ 
განმეორდება, ხოლო თუ მარიამი ასეთი ქცევით ვერ მიიღებს სასურველ შედეგს, 
მაშინ უფრო ნაკლებია ამ ქცევის გამეორების ალბათობა.  
 
 
 
 

იმისათვის, რომ კარგად დავიმახსოვროთ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია 

ქცევასთან ერთად ყურადღება მივაქციოთ მის წინაპირობასა და შედეგს,  შეგვიძლია 

წინაპირობა (Antescedent, ინგ.), ქცევა (Behaviour, ინგ.) და შედეგი (Consequence, ინგ.) 

გამოვსახოთ მარტივი სქემით: 

                                                                     A – B – C   

ზემოთ მოყვანილი მაგალითის შემთხვევაში სქემა ასეთი იქნება: 

             A                                                                      B                                                                           
C 
 

წინაპირობებისა და შედეგების დადგენის გარდა ასევე ყურადღება უნდა 

მიექცეს იმასაც, თუ რა კონტექსტში ანუ რა სიტუაციაში აღმოცენდება არასასურველი 

ქცევა. მაგალითად, თუ ბავშვი სასურველი ჯილდოს მისაღებად გარკვეულ ქცევას 

ახორციელებს ერთ აღმზრდელთან, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იგი სხვა 

აღმზრდელთანაც იმავე ქცევას განახორციელებს. ბავშვმა შესაძლოა გამოცდილებით 

აღმოაჩინა, რომ მის მიერ განხორციელებული ქცევა ეფექტურია ერთ აღმზრდელთან 

ჯილდოს მისაღებად, მაგრამ  არაეფექტურია მეორე აღმზრდელთან. შედეგად ბავშვი 

მეორე აღმზრდელთან სხვა სტრატეგიას შეიმუშავებს.  

წინაპირობა: 

სტუმრის მოსვლა 

ქცევა: 

მარიამი მირბის 

სტუმართან, უღიმის და 

ხელს უწვდის  

შედეგი: 

სტუმარი კანფეტს 

აძლევს/არ აძლევს 

მარიამს 

წინაპირობა: 

სტუმრის 

მოსვლა 

ქცევა: 

მარიამი მირბის 

სტუმართან, უღიმის და 

ხელს უწვდის  

შედეგი: 

სტუმარი კანფეტს აძლევს/არ 

აძლევს მარიამს 
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ამრიგად, ჩვენ განვიხილეთ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ქცევის 

დასწავლასა და მისი გამოვლენის სიხშირეზე. ეს ფაქტორებია ქცევის წინაპირობა, 

ქცევის შედეგი და ქცევის კონტექსტი.  

განხილული ფაქტორების გავლენით, ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ბავშვი ჩვენთვის 

მისაღები და სასურველი ქცევების გარდა დაისწავლის არასასურველ ქცევებსაც. ამის 

შედეგად ბავშვებს ხშირად სჯიან იმის გამო, რომ ისინი „კარგად“ არ იქცევიან, თუმცა 

იმის განსაზღვრა, რა არის ”კარგი”, „ნორმალური“ და „ცუდი“ ქცევა, ადვილი საქმე არ 

გახლავთ. ეს დამოკიდებულია ბევრ რამეზე: ბავშვის ასაკზე, მის პიროვნულ 

თავისებურებებზე, ფიზიკური და ემოციური განვითარების დონეზე. მაგალითად, 

თუ ორი წლის ბავშვი დარბის და ძირს ყრის სათამაშოებს, იქექება უჯრებში და ბევრ 

შეკითხვას სვამს, ეს მისი ასაკისთვის ბუნებრივი ქცევაა და ამის გამო არ უნდა 

დაისაჯოს. 
 
rTuli qcevis gansazRvreba 

რთული ქცევის უამრავი განსხვავებული  განმარტება არსებობს  და ძალიან 
რთულია იმაზე შეჯერება, თუ რეალურად რას მოიცავს ეს ცნება. იმისათვის, რომ 

განვსაზღვროთ, არის თუ არა ბავშვის ქცევა რთული, საჭიროა პასუხი გავცეთ შემდეგ 

კითხვებს: 

1. რამდენად საზიანოა ქცევა თავად ბავშვისთვის ან სხვებისთვის? 

2. რამდენად შეუშლის ხელს ქცევა სწავლას? 

3. რამდენად აფერხებს ქცევა ბავშვის მიერ აქტივობებში მონაწილეობას? 

4. რამდენად უშლის ხელს ქცევა ბავშვის სოციალურ ურთიერთობებს და მის 

მიმართ სოციალურ მიმღებლობას? 

რთული ქცევები განსხვავდება სიმწვავის მიხედვით. ემერსონის განმარტებით, ”მძიმე 

ფორმის რთული ქცევა არის ისეთი ინტენსივობის, სიხშირისა და ხანგრძლივობის 

ქცევა, რომ თავად სუბიექტის ან სხვების ფიზიკური უსაფრთხოება რისკის ქვეშ 

დგება, ან ქცევა, რომელსაც აქვს ტენდენცია სრულიად ან ნაწილობრივ შეზღუდოს 

არსებული შესაძლებლობებისადმი (მაგ.: განათლება) მისაწვდომობა ან მათი 

გამოყენება”. 

aRniSnuli gansazღvreba moicavs ori saxis qcevebs: 

1. qcevas romelic seriozul fizikur zians ayenebs Tavad pirs an 
sxva gareSe myof pirebs. (kbena, dakawvra, Tavis, xelis, fexis 
dartyma aS) 

2. qceva romelic aferxebs pirovnebis srul CarTvas  sazogadoebaSi.  

3.  

4. (kivili, furTxeba, bilwsityvaoba aS) 
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termini rTuli qceva gamoiyeneba rogorc ”qudi” sxvadasxva saxis qcevebisa 
romlebic garkveul sirTuleebs uqmnis pirovnebas an sazogadoebas. aseTebia: 

• TviTdamazianebeli qcevebi (kbena, dakawvra, sxva).   

• agresiuli qcevebi (dartyma, Cartyma)  

• ”nivTebis damazianebeli qcevebi”(tansacmlis daxeva, sagnebis gatexva 
srola)  

• tantrumebi (isterikis gamoxatva fexebis bakuniT, yvirilით, iatakze 
dacema) 

• gaqceva sacxovreblidan (mizanmimarTulad an umiznod) 

• pika _ saWmelad uvargisi nivTebis Wama: miwa, Rilebi, sakuTari 
ekskrementebi.   

როდესაც ბავშვი არ ასრულებს უფროსის დავალებას, ურტყამს სხვა ბავშვს, ამბობს 

ცუდ სიტყვებს, უფროსები ხშირად მიდრეკილნი ვართ ვუწოდოთ მას ”ჯიუტი”, 

”ცუდი”, ”უზრდელი”. სინამდვილეში ბავშვის ქცევა მიუთითებს არა მის გარკვეულ 

პიროვნულ ნიშანზე, არამედ ამ ქცევის გამომწვევ მიზეზებზე.  

როდესაც ბავშვი რთულ ქცევას ავლენს, ყურადღება უნდა მივაქციოთ რამოდენიმე 

ფაქტორს. mniSvnelovania rTuli qcevis Seფასებისას gaiTvaliswonoთ Semdegi: 

1. sruli suraTi. bavSvis mier gamovlenili qcevis Sefaseba unda 
ganixilebodes mTlian konteqstSi, rac gulisxmobs qcevis 
gamovlenamde arsebul situacias, garemo faqtorebs, dRis monakveTs 
da sxv. 

2. bavSvis fizikuri da emociuri mdgomareoba. rTuli qcevis SesaZlo 
gamovlenis mizezi zogjer aris bavSvis aradamakmoyofilebeli 
fizikuri mdgomareoba (mag. sveli pampersi, SimSili), an emociuri 
mdgomareba (mag. uxasiaToba moulodnelad gamoRviZebis SemTxvevaSi). 

3. qcevis maxasaTeblebi. qcevis Sefasebisas aucileblad 
gasaTvaliswinelia misi sixSire, intensivoba da xangrZlivoba 

ქცევის მახასიათებლებია: ქცევის სიხშირე, ხანგრძლივობა და ინტენსივობა. 

❖ ქცევის სიხშირე: ქცევის სიხშირის დასადგენად ვითვლით, თუ რამდენჯერ ვლინდება 

ჩვენთვის საინტერესო ქცევა.  

მაგალითად: მაკა იკვნეტს ფიჩხილებს. რამდენჯერ მოიკვნიტა მან ფრჩხილი? გაკვეთილის 

მსვლელობისას მან 15-ჯერ მოიკვნიტა ფრჩხილი. არასასურველი (რთული) ქცევის 

სიხშირის დადგენის მიზანი არის იმის იდენტიფიცირება, თუ რამდენად მდგრადია 

პრობლება. 

❖ ქცევის ხანგრძლივობა: ქცევის ხანგრძლივობის დასადგენად ჩვენ ვაკვირდებით, თუ 

რამდენ ხანს ვლინდება ჩვენთვის საინტერესო ქცევა. 
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მაგალითად: გიორგი გაკვეთილის მსვლელობისას აკაკუნებს გასაღებს მაგიდაზე. რამდენ 

ხანს აკაკუნებს გიორგი გასაღებს მაგიდაზე? გაკვეთილის მსვლელობისას 5 წუთის 

განმავლობაში. 

❖ ქცევის ინტენსივობა: ქცევის ინტენსივობის დასადგენად ჩვენ ვითვლით, თუ რამდენად 

ძლიერად (როგორი ძალით, როგორ) ვლინდება ჩვენთვის საინტერესო ქცევა.  

მაგალითად: სანდრო ხმამაღლა ტირის მამრობითი სქესის სტუმრის დანახვაზე. ხმამაღლა--

არის ქცევის ინტენსივობის მახასიათებელი, რომელიც შეიძლება გაიზომოს ხმაურის 

ფიზიკურ საზომ ერთეულში, მაგალითად, დეციბელებში.  

კიდევ ერთი რამ რასაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის ქცევის 

წინაპირობა და შედეგი, ასევე კონტექსტი, რომელშიც ეს ქცევა ხორციელდება. ABC 

მოდელი დეტალურად უკვე იყო განხილული; აქ ვიტყვით მხოლოდ იმას, რომ ქცევის 

წინაპირობისა და შედეგების გათვალისწინება ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის,  რათა 

ვიცოდეთ, თუ რატომ ხდება ქცევა და რისი მიღება სურს ამით ბავშვს. თუ ვიცით ქცევის 

წინაპირობა და შედეგი, ასევე ის კონტექსტი, რომელშიც ქცევა აღმოცენდება, ჩვენ 

შეგვეძლება მათი გაკონტროლება და ქცევის შეცვლა.  

რთული ქცევის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა გამოწვეული იყოს სხვადასხვა 

ფაქტორით:  

ბიოლოგიური (ფიზიოლოგიური) ფაქტორი  

• SimSili 

• wyurvili 

• tkivili (kbilis, Tavis sxva) 

• sensoruli “SimSili”, sensoruli stimulaciis moTxovna  

გარემო ფაქტორები  

• ფიზიკური ასპექტები, როგორიცაა ხმაური და მკვეთრი სინათლე  

• Zalian didi an patara sivrce  

• sxvadasxva sagnebis an oTaxebis xelmisawvdomoba 

• temperaturuli cvlilebebi 

• tansacmlis faqtura da SesaZleblobebi (mag. jinsebi zRudavs 
sxvadasxva saxis moZraobebs: xtunvas, xoxvas, sxva. Sali iwvevs 
qavils, sinTeTikuri nawarmi iwvevs kanis gadaxurebas) 

fsiqo-socialuri faqtorebi 

• komunikaciis nakleboba (Tu adamians rigi garemoebebis gamo aqvs 
mwiri kontaqtebi an komunikaciis sirTuleebi: gaZnelebuli 

metyveleba, smenis sirTuleebi და sxva)   
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• სოციალური ნორმების ცოდნის ნაკლებობა 

• mowyeniloba (erTferovani garemo da cxovrebis ritmi) 

• uyuradღeboba “gulgriloba” (sxva adamianebis, momsaxure 
personalis mSoblis mxridan) 

• მარტოობის, უარყოფის განცდა 

• warsuli gamocdileba (warsulSi gancdili uaryofiTi emociebi, 
fsiqologiuri tramva) 

პატარა ბავშვების (რომლებიც ჯერ ვერ მეტყველებენ) და განსაკუთრებული 

საჭიროების მქონე ადამიანების შემთხევაში რთული ქცევა კომუნიკაციის ერთგვარი 

საშუალება შეიძლება იყოს. ამ კუთხით, რთულ ქცევას შეგვიძლია შევხედოთ, 

როგორც დადებით მოვლენას - ის აღმზრდელს მიუთითებს ბავშვის საჭიროებაზე და 

უბიძგებს მას გაარკვიოს, თუ რაში მდგომარეობს ეს საჭიროება და დაუკმაყოფილოს 

იგი ბავშვს. 

როდესაც ხდება ბავშვის პრობლემური ქცევის მიზეზების განსაზღვრა, 

აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული ბავშვის ისეთი მახასიათებლები, 

როგორებიცაა ასაკი, სქესი და კულტურული წარმომავლობა. 

 

❖ ასაკი. მრავალი პრობლემური ქცევა შეიძლება წამოიჭრას მხოლოდ იმიტომ, 

რომ ბავშვს ჯერ კიდევ არ აქვს შემუშავებული შესაფერისი ხერხები/გზები 

რაიმეს გასაკეთებლად. ზოგჯერ პრობლემა ისაა, რომ ბავშვებმა უბრალოდ არ 

იციან, თუ რას მოელიან მათგან. სხვა შემთხვევაში კი მათ შეიძლება ესმოდეთ, 

თუ რას მოელიან მათგან, მაგრამ ჯერ არ ჰქონდეთ შესაბამისი ქცევის 

განხორციელების უნარი. ბავშვმა უბრალოდ არ იცის, თუ როგორ დაელოდოს 

საკუთარ ჯერს, მოითხოვოს რაიმე თავაზიანად ან იყოს წყნარად და 

შეწყვიტოს საუბარი. უფროსი ბავშვების რთული ქცევები შესაძლოა უფრო 

მეტად უკავშირდებოდეს მათ გულმავიწყობას, მოწყენილობას, სოციალური 

პრობლემების ქონას თანატოლებთან. 

 

❖ სქესი. ხშირად ამბობენ, რომ გოგონების ქცევის მართვა უფრო იოლია, ვიდრე 

ბიჭების. უფროსები უფრო ხშირად მოელიან აგრესიულ ქცევას ბიჭებისგან, 

ხოლო მშვიდ და გაწონასწორებულ ქცევას გოგონებისგან. სინამდვილეში, თუ 

ამგვარი განსხვავებები მართლაც არსებობს გოგონებსა და ბიჭებს შორის, ეს 

ხშირად ჩვენი მოლოდინების შედეგი უფროა, ვიდრე ორ სქესს შორის 

ბიოლოგიური განსხვავების. აქედან გამომდინარე, მოზრდილები არ უნდა 

ავლენდნენ განსხვავებულ მოლოდინებს ბიჭისა და გოგონას ქცევების მიმართ 

და არ უნდა იყენებდნენ მნიშვნელოვნად განსხვავებულ მართვის 

სტრატეგიებს. 
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❖ კულტურა. სხვადასხვა კულტურები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან 

თავიანთი წესებით, ნორმებით, ტრადიციებით, ღირებულებებითა და ა.შ. ამ 

განსხვავებებმა რიგ შემთხვევებში შესაძლოა წარმოქმნას გარკვეული 

სირთულეები. მაგალითად, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ განსხვავებული 

ეთნიკური ჯგუფის ბავშვებს შესაძლოა ჰქონდეთ ენობრივი პრობლემები, რაც 

ნიშნავს იმას, რომ მათ უბრალოდ არ ესმოდეთ, რას ითხოვს აღმზრდელი 

მათგან. შედეგად შეიძლება ამგვარი ბავშვები გარკვეული ქცევითი 

პრობლემების მქონედ მიიჩნიონ. სინამდვილეში კი მათ მხოლოდ მეტი 

დახმარება სჭირდებოდეთ ენობრივი პრაქტიკის მხრივ; მნიშვნელოვანი 

სირთულეები შეიძლება წარმოქმნას ასევე განსხვავებამ ქცევის ნორმებში - 

აღმზრდელმა, რომელსაც შეიძლება არ მოეწონოს ზოგიერთი ბავშვის 

თავისუფალი ქცევა, შესაძლოა მათთვის ამგვარი ქცევის აკრძალვით 

იმედგაცრუება და წინააღმდეგობრივი ქცევა გამოიწვიოს მათში, რითაც პატარა 

უსიამოვნება შეიძლება მთავარ პრობლემად გადაიქცეს. 

 

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, გარდა მიზეზისა, რთულ ქცევას ასევე აქვს მიზანი, 

დანიშნულება. ლიტერატურაში გვხვდება ბავშვის მხრიდან  რთული ქცევის ოთხი 

ძირითადი მიზანი: 

 

❖ ყურადღება - ზოგჯერ ბავშვი ”ცუდი ქცევის” საშუალებით ცდილობს 

მიიპყროს სხვა ადამიანების ყურადღება; 

❖ რევანში/სამაგიეროს გადახდა - ბავშვის რთული ქცევის მიზანს შესაძლოა 

ვინმესთვის სამაგიეროს გადახდა წარმოადგენდეს. ბავშვისთვის მტკივნეულია 

იმის განცდა, რომ ის არ არის მნიშვნელოვანი და მიიჩნევს, რომ ამის 

საპასუხოდ მას აქვს უფლება სხვა ადამიანებს მიაყენოს ტკივილი; 

❖ ძალაუფლება - არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები ”იწვევენ” მშობლებს და 

ამით თითქოს ძალაუფლების წყურვილს იკმაყოფილებენ. საქმე იმაშია, რომ 

ძალაუფლება ეხმარება ბავშვს მნიშვნელოვნობის განცდის ჩამოყალიბებაში, 

ამიტომ ის ცდილობს თვითონ იყოს ”ბოსი” და გააკეთოს ის, რაც სურს; 

❖ უმწეობა - იმ ბავშვებს, რომლებისგანაც სხვები არ მოელიან საქმის კარგად 

შესრულებას, თავიანთ თავზე ექმნებათ წარმოდგენა, რომ ისინი 

წარუმატებელნი და არაფრისმაქნისნი არიან. მშობლები, რომლებიც 

ზედმეტად იცავენ საკუთარ შვილებს და თავიდან არიდებენ მათ 

პასუხისმგებლობას, უნებურად უბიძგებენ მათ გახდნენ უმწეონი და 

უინიციატივონი. უმწეობის შემთხვევაში ბავშვი ფიქრობს, რომ ის ვერასოდეს 

გახდება მნიშვნელოვანი, ამიტომ თითქოს ნებდება და იმედი აქვს, რომ სხვა 

ადამიანები დაანებებენ თავს. 

 

rTuli qcevis mravalferovnebis  miuxedavad, is yovelTvis emsaxureba 

or ZiriTad mizans: 
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1. rTuli qceva xorcieldeba raimes miRebis/miRwevis mizniT.  

2. qceva xorcieldeba raimes Tavis aridebis/moSorebis mizniT 

არსებობს არასასურველი ქცევის გამოვლენის ორნაირი შემთხვევა: პირველ შემთხვევაში 

ბავშვი არ ავლენს იმ ქცევას, რომელიც გვინდა, რომ გამოავლინოს (მაგალითად, პასუხს არ 

სცემს კითხვებზე) ხოლო მეორე შემთხვევაში კი პირიქით, ისეთი სიხშირით ავლენს 

არასასუ 

რველ ქცევას, რომ გვინდა მისი გამოვლენა შევამციროთ (მაგალითად, თანატოლებს 

ართმევს სათამაშოს). 

ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გვსურს, რომ გავზარდოთ სასურველი ქცევის 

გამოვლენის სიხშირე, მიმართავენ მეთოდს, რომელსაც ჰქვია განმტკიცება.  

განმტკიცება გულისხმობს სასურველი ქცევის გამოვლენის სიხშირის გაზრდის მიზნით 

ბავშვისათვის ჯილდოს, წახალისების მიცემას.  ხოლო განმამტკიცებელი ანუ ჯილდო არის 

ყველაფერი ის, რასაც ვაძლევთ ბავშვს სასურველი ქცევის გამოვლენის შემდეგ. მაგალითად, 

ბავშვი კრეფს საკუთარ ტანსაცმელს, ჩვენ ვაქებთ მას. შედეგად ბავშვი უფრო ხშირად კრეფს 

საკუთარ ტანსაცმელს. ამ შემთხვევაში ჩვენი შექება ბავშვისათის არის განმამტკიცებელი, 

რადგან მან გაზარდა ბავშვის მიერ საკუთარი ტანსაცმლის აკრეფვის სიხშირე.  

არსებობს განმამტკიცებლის 5 სახე: კვებითი, მატერიალური, აქტივობითი, გადაცვლადი 

და სოციალური.  

➢ კვებითი განმამტკიცებლებია, მაგალითად, ტკბილეული, ქიშმიში, გარგარის ჩირი. 

როდესაც ვიყენებთ კვებით განმამტკიცებელს, იგი ბავშვს ძალიან მცირე რაოდენობით 

უნდა მივაწოდოთ, რათა თავიდან ავიცილოთ მოყირჭება. ტკბილეულის გამოყენება 

საფრთხილოა იმ ბავშვებთან, რომლებსაც აქვთ კბილების ან დიაბეტის პრობლემა.  

➢ მატერიალური განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, დაწყებული პატარა 

სათამაშოდან, დამთავრებული ძვირფასეულობით. იმისათვის, რომ თავი ავარიდოთ 

მოყირჭებას, საჭიროა განმამტკიცებლად მრავალფეროვანი (სხვადასხვა) საგნები 

გამოვიყენოთ.  

➢ აქტივობითი განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რისი კეთებაც ბავშვს 

მოსწონს. მაგალითად, თამაში, ტელევიზორის ყურება, სურათების დათვალიერება, 

ხატვა, სიარული, წიგნის კითხვა, ქარგვა. 

➢ გადაცვლადი განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რაც გადაიცვლება რამეში, 

დაწყებული სტიკერებით, დამთავრებული ქაღალდზე მისაწებებლებით.  

➢ სოციალური განმამტკიცებელი არის ყველაფერი, რაც სასიამოვნოა, რომ მივიღოთ და 

მოვისმინოთ მეორე ადამიანისაგან, დაწყებული ღიმილიდან, დამთავრებული 

შექებით, შექება შეგიძლიათ სიტყვებით ან ქცევით გამოხატოთ 

waxalisebis/Seqebis saxeobebi:   
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✓ verbaluri Seqeba – aris maSin, rodesac Cven ubralod veubnebiT, 
rom kmayofilebi varT. 

✓ araverbaluri Seqeba –Rimili, Tvalis Cakvra, Tavis daqneva. 
✓ fizikuri Seqeba – gulSi Caxuteba, kocna, mxarze xelis dadeba an 

xelSi ayvana. 
✓ dadebiTi grZnobebis gaziareba – bavSvs veubnebiT, rom kargad 

vgrZnobT Tavs, rom Zalian gviyvars igi da misi imedi gvaqvs. 

Seqeba da dajildoeba dadebiTi-სასურველი qcevis გაზრდის efeqturi 
xerxebia. Mmagram unda davfiqrdeT, rogor gamoviyenoT isini. Seqebis 
gadaWarbebam SeiZleba arasasurvel Sedegamde migviyvanos. bavSvi 
SeiZleba kargad iqceodes mxolod maSin, rodesac ecodineba, rom is 
amisaTvis dajildovdeba. Pproblema, romelic dakavSirebulia SeqebasTan 
da jildosTan aris is, rom aRniSnuli xerxebi damyarebulia 
motivirebis da qcevis zegavlenis mxolod garegnul xerxebze. 

ganvixiloT damatebiTi waxalisebis xerxi, romelic Seqebis da 
jildos nacvlad  an erTdroulad SeiZleba gamoviyenoT. 

waxaliseba es morigi xerxia dadebiTi qcevis mxardaWeraSi. 
zogierTebi amtkiceben, rom es xerxi metad Sedegiania. Seqeba es jildos 
saxeobaa. Seqeba dafuZnebulia Sejibrze, romelsac iRebs mogebuli an 
saukeTeso. waxaliseba ki SeiZleba mxolod imisaTvis iyos, rom bavSvi 
cdilobs raRacis gakeTebas, umniSvnelo nabijebisaTvisac ki. Ees xerxi 
SeiZleba gamoviyenoT im drosac, rodesac bavSvi warumatebelia. 

bavSvebi, romlebic iSviaTad aRweven raime warmatebas, Zalian 
iSviaTad iqcevian kargad, maSasadame maT iSviaTadac aqeben. Mmagram, 
rodesac maT Seaqeben, yvelas gasakvirad, maTi qceva uaresdeba. amas ori 
mizezi aqvs: 

• zogierTma bavSvma icis, rom ar aris Seqebis Rirsi da surs 
maqsimalurad gamoxatos, ramdenad uRirsia; 

• bavSvs SeiZleba eSinodes, rom ver miiRebs Seqebas. `ra saswauli 
unda moxdes, rom me Semaqon? ukeTesia arc vecado~. 

arian bavSvebi, romlebic cudad reagireben Seqebaze da 
dajildoebaze. radgan fiqroben, rom maTi qceva metad kontrolirebadi 
gaxdeba. SeiZleba jildos miRebisTanave  cudad moqceva ganagrZon, raTa 
aCvenon mSoblebs, rom maT veravin ver ajobebs. Aam situaciebSi 
aRmzrdelma metwilad unda gamoiyenon waxaliseba, raTa gaaZlieron 
bavSvis dadebiTi qceva. 

privilegia – aris jildo, romelic aZlevs bavSvs met Tavisuflebas 
an SesaZleblobas. privilegia SeiZleba iyos dasaZineblad gvian wasvla, 
TamaSisaTvis damatebiTi dro da sxva. Dda kvlav, ukeTesia, rodesac 
privilegia iqneba dakavSirebuli qcevasTan, romelic jildos imsaxurebs. 
magaliTad, bavSvi didi xnis ganmavlobaSi zrunavs wesrigze Tavis 
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karadaSi. SegviZlia vuTxraT bavSvs, rom `Sen ukve SegiZlia mouaro Sens 
tansacmels, maSasadame, sakmarisad xar momwifebuli imisaTvis, rom 

TviTon gadawyvito ras Caicmev, რომელ ტანსაცმელს აირჩევ~. 

pasuxismgeblobis gazrda privilegiebis msgavsia. imisaTvis rom 
davajildovoT bavSvi, romelic wesrigs ufrTxildeba oTaxSi, SeiZleba 

vandoT pasuxismgebloba oTaxis მოწყობაზე. imis garda, rom es 
bavSvisaTvis garkveul samuSaos warmoadgens, niSnavs, rom `Sen ukve 
SegiZlia gaakeTo es. aRar gWirdeba, me vitrialo Sens oTaxSi~. 

waxalisebis da Seqebis gamoyenebis wesebi: 

 koncentrireba moaxdineთ Sinagan da ara garegnul Sefasebaze. 

 `ras fiqrob, rogor gamogivida?~ 

`rogor fiqrob, ra SeiZleba gaakeTo, rom metad kmayofili iyo საკუთარი 
TaviT?~ 

Ggaamaxvile yuradReba dafasebaze da ara Sefasebaze. 

`marTla vafaseb Sens daxmarebas~. 

`Seni SromiT mTel ojaxs daexmare~. 

`rodesac Sen ეზოს მოწესრიგებაში მეხმარები, Zalian miadvileb Sromas~. 

Ggaamaxvileთ yuradReba mcdelobebze da ara gamarjvebaze an Sejibrze. 

`marTalia, bevrs mecadineobdi და ძალიან ცდილობდი~. 

`vxedav, Sens winsvlas~. 

`gundSi TamaSi Sengan bevr datvirTvas moiTxovs~. 

waxaliseba saukeTeso saCuqaria Tqveni bavSvisTvis. 

 

დაიმახსოვრეთ: თუ  განმამტკიცებლის გამოყენების შემდეგ ბავშვის ქცევა არ იზრდება, 

მაშინ სხვა განმამტკიცებელი უნდა მოძებნოთ. 

რთული ქცევის მართვის სხვა ტექნიკები 

ამ ნაწილში  შევაჯამებთ, იმ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, რომელიც უნდა 

გავითვალისწინოთ რთული ქცევის ეფექტური მართვის დროს. 

პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს რომ, რთული ქცევა უნდა განვიხილოთ 

მთლიან სოციალურ კონტექსტში, რა ზეგავლენა შეიძლება მას ჰქონდეს ამ 

პიროვნების, მისი ოჯახის და მეგობრების, ბავშვთა სახლის მაცხოვრებლების, 

აღმზრდელებისა და სხვა ადამიანების ცხოვრების ხარისხზე.   

იმ შემთხვევაში, როდესაც გვსურს არასასურველი ქცევის გამოვლენის 

შემცირება, უნდა მივმართოთ ისეთ მეთოდებს, რომლებიც რთული ქცევის 

შემცირებაზეა ორიენტირებული.  
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დაგეგმილი იგნორირება - ქცევის ტიპი როდესაც აღმზრდელი „არ იმჩნევს“, არ 

ახდენს რეაგირებას ბავშვის რთულ ქცევაზე. ეფექტური მეთოდია, რომელიც 

გამოიყენება ბავშვის რთული ქცევის შესამცირებლად, ამ მეთოდის გამოყენების 

შედეგად მცირდება ქცევის გამოვლენა ან საერთოდ ქრება. იგნორირება 

განსაკუთრებით ეფექტურია მაშინ, როდესაც ბავშვი რთულ ქცევას ახორციელებს 

ყურადღების მიქცევის მიზნით.  

მაგალითად: ბავშვი ყურადღების მიქცევის მიზნით იწყებს კივილს მაშინ, როცა 

უფროსის ყურადღება მიმართულია სხვა ბავშვისკენ ან სხვა ადამიანისკენ,  ბავშვის კივილი 

შემცირდება იმ შემთხვევაში, თუ უფროსი არ მიაქცევს ყურადღებას ბავშვის კივილს. იმ 

შემთხვევაში, თუ უფროსმა ყურადღება მიაქცია და არ აქვს ამას მნიშვნელობა რა სახით, 

მაშინ ბავშვის ქცევა უფრო განმტკიცდება. 

იგნორირებისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლოა თავდაპირველად 

არასასურველი ქცევის სიხშირემ იმატოს, მაგ: წინა მაგალითის შემთხვევაში ბავშვმა 

შეიძლება ყვირილს უმატოს, რადგან მას ეგონოს, რომ მისი არ ესმით და შეეცადოს უფრო 

ხმამაღალი კივილით ყურადღების მიქცევას. იმ შემთხვევაში, თუ განვაგრძობთ დაგეგმილ 

იგნორირებას, მაშინ ბავშვი მიხვდება რომ კივილს არა აქვს მნიშვნელობა  და რაც არ უნდა 

ხმამაღალა იყვიროს, მას მაინც არ მიაქცევენ ყურადღებას.   

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ბავშვი არასასურველ ქცევას ავლენს, ჩვენ 

უნდა ვიმუშაოთ არა მხოლოდ არასასურველი ქცევის შემცირებაზე, არამედ იმაზეც, რომ 

ბავშვმა არასასურველი ქცევა სასურველი ქცევით ჩაანაცვლოს. ამიტომ  არასასურველი 

ქცევის იგნორირების გარდა საჭიროა წავახალისოთ ბავშვის მიერ სასურველი ქცევის 

ყოველი გამოვლენა. ამ ორი მეთოდის გამოყენება იძლევა მეტ ეფექტს ვიდრე მხოლოდ 

არასასურველ ქცევაზე იგნორირება. მაგალითად, ბავშვს აქვს ასეთი რთული ქცევა: მან იცის 

თანატოლებისთვის სათამაშოების წართმევა. ,,სათამაშოების წართმევა” არის 

არასასურველი ქცევა, ხოლო ,,წართმევის” საწინააღმდეგო ქცევა იქნება 

,,თანატოლებისთვის სათამაშოს თავაზიანად თხოვნა”. ამ შემთხვევაში ჩვენ იგნორირება 

უნდა გავუკეთოთ გიორგის მიერ თანატოლებისათვის სათამაშოების წართმევას და 

წავახლისოთ მის მიერ თანატოლებისათვის სათამაშოების თავაზიანად თხოვნა.  

რა უნდა გვახსოვდეს ამ ტექნიკის გამოყენების დროს:  

• დაუშვებელია რომ ბავშვი იმყოფებოდეს მუდმივი იგნორირების ქვეშ. უნდა 

მოხდეს კონკრეტული ქცევის და არა  ბავშვის იგნორირება 

• აღმზრდელი უნდა აცნობიერებდეს იმ პასუხისმგებლობას რომელსაც ის 

იღებს თავის თავზე ამ ტექნიკის განხორციელების პროცესში და უნდა 

უზრუნველყოს ბავშვის უსაფრთხოება. 

ra situaciebSi ar iqneboda gamarTlebuli ignorireba? 

• qceva, romelmac SeiZleba bavSvs, an sxva pirs ziani miayenos. 

• qceva, romelic sagnebs emuqreba dazianebiT. 
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• qceva, romelic Cveni yuradRebis miqcevas ar isaxavs miznad 
(magaliTad, ignorirebis gamoyenebiT ver gadavaCvevT patara bavSvs 
TiTis wuwnas. bavSvi TiTs imitom wuwnis, rom mas es siamovnebas 

aniWebs, an ase metad usafrTxoდ grZnobs Tavs.) 

ხშირად ხდება ისე, რომ ბავშვის ქცევა იმდენად უმართავი ხდება, რომ ზემოთ 

აღწერილი მეთოდები არ არის ეფექტური. ასეთ უკიდურეს შემთხვევაში მიმართავენ 

დისციპლინირების შედარებით მკაცრ ფორმებს, თუმცა ეთიკური პრინციპებიდან 

გამომდინარე  თავი უნდა შევიკავოთ ამგვარი მეთოდებისაგან, აუცილებლობის 

შემთხვევაში კი ისინი ძალიან ფრთხილად უნდა გამოვიყენოთ.     taim-auti aris 

disciplinis erT-erTi meTodi, romlis gaმoyeneba fsiqologisa da 
administraciis nebarTvis gareSe ar SeiZleba.  specialistebma unda 
gaiTvaliswinon, rom ar SeiZleba am meTodis xSiri da zedmiwevniT 
dagegmvis gareSe gamoyeneba, rom ar Seilaxos bavSvis Rirsebis grZnoba 
da Tavad meTodma ar dakargos azri.  aRniSnul meTods viyenebT mxolod 
im SemTxvevaSi, rodesac darwmunebuli varT, rom bavSvma namdvilad 
dakarga kontroli.. Tu bavSvi ubralod gaRizianebulia, sjobia sxva 
meTodebi gamoviyenoT, iseTi, rogorcaa yuradRebis gadatana, an garemoSi 
cvlilebebis Setana   (im saTamaSos mocileba, romlis gamoc bavSvi 
gaRizianda). 

დისციპლინირების შედარებით მკაცრი ფორმა „ტაიმ-აუტი“ გულისხმობს ბავშვის 

იმ ადგილიდან დროებით მოცილებას, რომელშიც ბავშვი რთულ ქცევას 

ახორციელებს და მის ისეთ გარემოში მოთავსებას,  სადაც იგი არ მიიღებს არანაირ 

დაჯილდოებას.  „ტაიმ-აუტი“ შეიძლება გულისხმობდეს შემდეგს: 

➢ ბავშვის კუთხეში დაყენება ან კუთხეში სკამზე დასმა.,  

➢ სხვა ოთახში გაყვანა და იქ მარტო დატოვება. 

  „ტაიმ-აუტი“-ს გამოყენებისას უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი: 

1) „ტაიმ-აუტი“ უნდა გამოიყენოთ მაშინვე, როგორც კი რთული ქცევა 

გამოვლინდება, თუ მას გამოვიყენებთ რთული ქცევის გამოვლენიდან 

გარკვეული დროის შემდეგ, მისი ეფექტი შემცირდება. „ტაიმ-აუტი“ 

ეფექტურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვისათვის საკუთარი ქცევის 

შედეგი მაშინვე ხდება თვალნათლივი.  

2) ბავშვი უნდა გაიყვანოთ „ტაიმ-აუტ“-ზე სწრაფად, მარტივად და ყოველგვარი 

ახსნის გარეშე. არ დატუქსოთ ბავშვი, არ ეჩხუბოთ და არ დაემუქროთ.  

3) უნდა გვახსოვდეს, რომ „ტაიმ-აუტი“-ს დროს ბავშვს ვაშორებთ ჩვეულ 

გარემოს  მანამ, სანამ არ დაწყნარდება. ბავშვი ჩვეულ გარემოში უნდა 

დავაბრუნოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც იგი დაწყნარდება. დაწყნარების 

შედეგად მისთვის სასიამოვნო სტიმულის დაბრუნება ხელს შეუწყობს 

მშვიდად, წყნარად ყოფნის განმტკიცებას. 

4) თუ ბავშვი აწყობს ტანტრუმს, მოაცილეთ მაგარი საგნები, რათა ბავშვმა თავი 

არ დაიზიანოს.  
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5) „ტაიმ-აუტი“-ს მაქსიმალური დროა 10-15 წუთია, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, 

რომ ბავშვს სასიამოვნო სტიმულს ვაშორებთ მანამ, სანამ იგი არ დაწყნარდება. 

როდესაც ბავშვი დამშვიდდება, ბავშვს მარტივად და ყოველგვარი ახსნის 

გარეშე უთხარით: „ახლა შეგიძლია გამოხვიდე“. 

6) „ტაიმ-აუტი“ არ უნდა გახდეს სიბრაზის შეტევის ზემოქმედებით გამოხატური 

საპასუხო რეაქცია. პირიქით, იგი წინასწარ დაგეგმილი სტრატეგიაა ერთი 

კონკრეტული პრობლემური ქცევის გადასაწყვეტად.  

 რთული  qcevis aRsazrdelTan mimarTebaSi dauSvebelia Semdegi zomebis 
gamoyeneba: 

 fizikuri dasja; 

 fizikuri dasjis muqara; 

 fsiqologiuri sasjeli an Zaladoba; 

 emociuri an fsiqologiuri Zaladobis muqara; 

 piradi uflebebis CamorTmeva (mag.: saxlSi, skolaSi an sportze 
wasvlis, musikis mosmenis an TamaSis ufleba); 

 izolireba, Tu es ar aris nebadarTuli fsiqiatris mier an ar 
aris ganpirobebuli gadaudebeli SemTxveviT. 

 

 

 

ზოგადი rekomendaciebi aRmzrdelebisaTvis  
p r e v e n c i a _ rTuli qcevis Tavidan arideba da Semcireba. 

ყველა აღმზრდელი თანხმდება იმაზე, რომ ბავშვის აღზრდისას 

მნიშვნელოვანია დისციპლინა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მათ დისციპლინა 

არასწორად ესმით და მასში მოიაზრებენ მკაცრ აღზრდას, ფიზიკურ დასჯას, ცემას, 

თუმცა დისციპლინა არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს დასჯას, მით უმეტეს-

ცემას. დისციპლინა არის ქცევის გარკვეული წესებისა და ნორმების დაცვა, 

ბავშვისათვის იმის სწავლება, თუ რა არის კარგი და მისაღები ქცევა. 

ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვები „კარგად“ არ იქცევიან, მშობლები მათ 

ფიზიკურად სჯიან და მიაჩნიათ, რომ ასე ისინი ბავშვის სასიკეთოდ იქცევიან. 

სინამდვილეში კი ფიზიკური შეხებით ბავშვს სერიოზულ ზიანს ვაყენებთ, ისინი 

ხდებიან უფრო ჯიუტები, დაუმორჩილებლები და სწავლობენ ქცევის აგრესიულ 

ფორმებს, ფიზიკური დასჯის შედეგად ბავშვი უფრო აგრესიული ხდება და 

თვითონაც იწყებს სხვა ბავშვების ცემას. 

rTuli qcevis mqone yvela bavSvisaTvis SemuSavebuli unda iyos ქცევის 
მართვის individualuri პროგრამა, რომელიც აისახება ინდივიდუალური 
მომსახურების გეგმაში ქვე-მიზნის სახით; იგი უნდა მოიცავდეს:: 

➢ gegmas, romelic uzrunvelyofs, rom bavSvis cxovreba datvirTuli 
da Sinaarsiani iyos; 
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➢ Carevebs, romlebic exmareba bavSvs, rom gaiRrmavos da ganiviTaros 
komunikaciuri unarebi; 

➢ prevenciul RonisZiebebs, romlebic rac SeiZleba adreul stadiaze 
daexmareba bavSvs marTos Tavisi cxovreba problemur sferoebSi; 

➢ cvlilebebs garemoSi, raTa Semcirdes rTuli qcevis sixSire da 
albaToba. 

 

rTuli qcevis prevenciisaTvis rekomendebulia: 

▪ fizikuri garemo organizebuli iyos bavSvebis saWiრoebebis 
Sesabamisad 

▪ mudmivad xdebodes instituciebSi moqnili dRis rutinis 
SemuSaveba 

▪ SemuSavdes da daculi iyos saerTo wesebis 

 
I. fizikuri garemos organizeba  

oTaxebis fizikuri garemo mniSvnelovnad moqmedebs aRsazrdelebis 
ganwyobaze, emociebze, maTi dadebiTi an piriqiT, uaryofiTi qcevebis 
provocirebaze. 

fizikurma garemom SesaZlebelia xeli Seuwyos an piriqiT, Seaferxos 
aqtivobebSi  CarTuloba da sxva naklebad formaluri aqtivobebis 

ganxorcieleba saaღmzrdelo oTaxSi an oTaxs gareT. 

 
adekvaturi fizikuri garemos Seqmnisas unda gvaxsovdes 

• garemos adaptacia. fizikuri garemos  adaptireba sasargebloa 
yvela bavSvisaTvis, maTi unarebisa da SesaZleblobebis 
miuxedavad. bavSvTa moTxovnebis gaTvaliswinebiT morgebuli 
garemo maT umravlesobaze dadebiTad moqmedebs. 

• saWiroebisas cvlilebebis ganxorcieleba. standartuli garemo 
kerZo SemTxvevaSi damatebiT cvlilebebs saWiroebs. damatebiTi 
cvlilebebi ki, yovel individualur SemTxvevaSi, bavSvis 
saWiroebebis gaTvaliswinebiTaa rekomendebuli. 

• TanamSromloba. aucilebelia yvela im pirTan TanamSromloba, 
romelsac saswavlo Tu saaRmzrdelo sivrcis gaziareba uwevs. 
maT Soris bavSvebis CarTva modifikaciebis ganxorcielebisaTvis. 

• orientireba aqtivobebis dagegmvisTvis. oTaxebis sivrce ise 
unda iyos organizebuli, rom SesaZlebeli iyos, rogorc 
jgufuri, ise  individualuri  muSaoba. oTaxis sivrceSi 
gamoyofili unda iyos are praqtikuli an jgufuri 
aqtivobisTvis da mSvidi kuTxe, sadac aRsazrdels SeeZleba 
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ganmartoeba dasasveneblad an damoukidebli samuSaosTvis, Tu 
saerTo jgufur sivrceSi Tavs arakomfortulad igrZnobs. 

• individualuri saWiroebebi. mniSvnelovania, oTaxis sivrcis 
organizebisas gaTvaliswinebuli iyos gansakuTrebuli 
saWiroebis mqone moswavleebis moTxovnebi. magaliTad, skamebs 
Soris unda iyos sakmarisi manZili, raTa bavSvma SeZlos etliT 
gadaadgileba. 

• mimniSneblebi. unda arsebobdes derefnebSi da oTaxebSi 
damatebiTi sainformacio niSnebi, mimniSneblebi. niSnulebi 
SeiZleba iyos vizualuri (fotoebi Sesabamisi aqtivobebis 
gamosaxulebiT, warwerebiT, isrebiT), taqtiluri (iatakze da/an 
kedelze sxva faqturiT gavlebuli zoli, romliTac 
xelmZRvanelobs bavSvi derefanSi gadaadgilebisas) da 
akustikuri (xmovani niSnebiT aRWurvili kedlebi da iataki). 

• ganaTeba da ferebi. kargi ganaTeba da ferTa SeTanxmeba 
mniSvnelovan rols asrulebs aqtivobebis ganxorcielebisas. 
mizanSewonilia, oTaxebSi garkveuli adgilebi sxvadasxva 
elferiT iyos gamoyofili da gadaWarbebuli garemo 
gamRizianeblebi minimumamde iyos dayvanili. magaliTad, unda 
moixsnas kedlebze zedmeti plakatebi, suraTebi da a.S. ferebi 
da ferTa kontrasti bavSvebs exmareba, gaarCion da yuradReba 
miaqcion garemos detalebs - karebis saxelurebs, mimarTulebis 
cvlilebebs, iatakis zedapirs. gasaTvaliswinebelia ganaTebis 
feric. magaliTad, mwvane ganaTeba sxva atmosferos qmnis, vidre 
wiTeli. zogierTi feri amSvidebs, zogi ki aRagznebs bavSvebs. 

• fizikuri garemos akustikuri maxasiaTeblebi. rasakvirvelia, 
sazogadod, bavSvebs sWirdebaT kargi akustikuri garemo. 
bavSvebisTvis xSirad aucilebelia siCume dasamSvideblad, 
koncentraciisa da usafrTxoebis gancdisTvis. amave dros, 
xmauri ki ar unda aRikveTos, saWiroa misi kontroli.  

sivrceSi akustikuri STanTqva anu xmis asaxvis xangrZlioba, 
`eqos~ fenomeni, romlis kontrolic SesaZlebelia 
`STamnTqmeli~ zedapirebis gamoyenebiT. cnobilia, rom `eqos~ 
fenomeni cariel sivrceSi vlindeba. Sesabamisad, sivrcis sagnebiT 
aRWurva - aveji, naxatebi, fardebi da sxva detalebi amcirebs 
areklil xmas da mis xangrZlivobas. 

▪ aveji da damxmare saSualebebi. komfortuli da funqciuri 
aveji bavSvebs saganmanaTleblo da socialur aqtivobebSi 
CarTulobas Seuwyobs xels. amdenad, aucilebelia maTi 
individualuri SerCeva da morgeba moswavlis saWiroebebisa da 
aqtivobebis gaTvaliswinebiT. metad mniSvnelovania, magida da 
skami sxvadasxva asakis moswavleTa zomebs ise Seesabamebodes, 
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rom moswavlisaTvis komfortuli iyos da Seamciros xerxemlis 
gamrudebis albaToba.  

avejis SerCevisas gasaTvaliswinebelia:  
➢ dizainis detalebi individualuri saWiroebebisTvis; 

➢  avejis vizualuri mxare; 

➢  xarisxi da gamZleoba; 

➢  ganlageba; 

➢  avejis kideebis maqsimaluri usafrTxoeba. 

maqsimalurad komfortuli garemos Seqmna minimumamde daiyvans fizikuri 
diskomfortiT gamowveul qcevisa da swavlis problemebs.  

II. moqnili dRis rutina 

rutina da procedurebi saukeTeso saSualebebia jgufebSi 
disciplinis Sesaqmnelad da SesanarCuneblad. jgufis rutina is 
faqtoria, romelic efeqturad zemoqmedebs rogorc akademiur 
moswrebaze, aseve mis qcevaze.  

 
ramdenadac rutina da procedurebi kargad organizebuli jgufis 

winapirobaa, gamarTlebuli iqneba, Tu aRmzrdeli garkveul dros 
jgufis rutinis swavlebas dauTmobs. 

• rutina esaa proceduraTa Tanmimdevroba, romelic asaxavs dRis 
ganmavlobaSi mosalodnel aqtivobebs.  

• jgufis rutinis gacnobisa da aTvisebis Semdeg aRsazrdelebma  
unda SeZlon misi ganxorcieleba aRmzrdelisgan damoukideblad an 
minimaluri daxmarebiT.  

gansazRvruli da Tanmimdevruli rutinis Camoyalibeba emsaxureba 
Semdeg funqciebs: 
• awvdis bavSvebs informacias, Tu ra aris dagegmili, ras moelian 

misgan da ra aris misaRebi qceva; 

• exmareba aRmzrdels da aRsazrdelebs, rom swrafad Sesruldes 
yoveldRiuri davalebebi, moxdes davalebidan davalebaze moqnilad 
gadasvla da minimumade iqnes dayvanili arastruqturirebuli dro, 
rac xSirad problemuri qcevis mizezi xdeba; 

• rutinis damoukideblad ganxorcieleba uviTarebs bavSvs 
pasuxismgeblobisa da TviTkontrolis unars da amcirebs 
impulsuri qcevis gamovlinebis albaTobas;  
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• kargad gansazRvruli rutina zogavs aRmzrdelis energias; met 
dros tovebs aqtivobebisaTvis da amcirebs arasasurveli qcevis 
albaTobas.  

imisaTvis, rom dRis rutina efeqturi iyos, aucilebelia: 
• aRsazrdelebma icodnen, ra aqtivobebia maswavleblis mxridan 

mosalodneli; 

• bavSvma daiswavlos yoveli procedura da sistematurad 
monawileobdes maT ganxorcielebaSi; 

• aqtivobebi sistematurad gadamowmdes da saWiroebis SemTxvevaSi 
Seicvalos; 

• mudmivad waxalisdes rutinis Sesruleba; 

• aRmzrdelisa da aRsazrdelis urTierTSeTanxmebis safuZvelze 
ganisazRvros rutinis dacvisa da darRvevis Sesabamisi Sedegebi.  

 bavSvebi ukeT iqcevian, Tu aRmzrdelis molodini da misi ukukavSiri mudmivi, 
naklebad cvalebadi da sistematuria. 

rutinis gansazRvrisas dgeba jgufuri wesebis SemuSavebis sakiTxic, 
romelic faqtobrivad, warmoadgens aRmzrdelisa da arsazrdelebis mier 
erToblivad gansazRvruli qcevis misaReb da miuRebel formebs.  

III. jgufuri wesebi  

naTlad Camoyalibebuli wesebi xels uwyobs bavSvebis disciplinas. wesebi 
da dadgenili procedurebi jgufis dRiuri aqtivobebis Tanmimdevrobasa da 
struqturas uzrunvelyofs, rac, Tavis mxriv, mniSvnelovan rols asrulebs 
bavSvis qcevis winaswarganWvretasa da Sesabamisad, sakuTari qcevis marTvaSi. 

mcdaria Tvalsazrisi, rom disciplinis standartebi bavSvebisTvis ukve 
cnobilia da maT ician, Tu rogor unda moiqcnen yovel konkretul situaciaSi. 
standartebis `gaxmovaneba~ xSirad iribad da arapirdapiri gziT xdeba, ris 
gamoc bavSvi misaRebi qcevis formas `cdisa da Secdomis~ meTodiT swavlobs. 
arcodna an bundovani warmodgena misaRebi da miuRebeli qcevebis Sesaxeb 
bavSvSi Seusabamobasa da problemur qcevas iwvevs, ufrosis mxridan ki _ 
damsjeli sanqciebisa da akrZalvebis xSir gamoyenebas. Sesabamisad, 
mniSvnelovania, SeTanxmebis safuZvelze jgufSi wesebis naTlad Camoyalibeba.  

aucilebelia ufrosisa da bavSvis erToblivi qmedeba wesebTan dakavSirebiT 
da ara maTi mza variantis ubralo gacnoba. mniSvnelovania bavSvTa asakis 
gaTvaliswinebac. 4-7 wlis bavSvebs, bunebrivia, ufrosi bavSvebs acnobs 
ramdenime ZiriTad wess. is bavSvebTan erTad axorcielebs wesis Sesrulebis 
modelirebas, TvalsaCino Cvenebasa da swavlebas sasurveli qcevis 
demonstrirebis gziT.  
 
wesebis SemuSavebisas 

• mniSvnelovania, wesebis pozitiurad formulireba  
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• jgufuri wesebis SemuSavebisas gaacaniT aRsazrdelebs wesebi da 
disciplinis procedurebi _ zogadad, ra qcevebia misaRebi jgufSi; 

• CarTeT moswavleebi jgufis wesebis SemuSavebis procesSi;  

• SearCieT wesebis CamonaTvali da gansazRvreT raodenoba (kvlevis 
Sedegad dadgenilia, rom Sesrulebadi wesebis maqsimalur 
raodenobas warmoadges 6 ZiriTadi wesi);  

• maqsimalurad gaamartiveT wesebi; 

• wesebi unda iyos konkretuli da specifikuri; 

• yoveli wesi pozitiurad unda iyos formulirebuli. wesSi 
mocemuli unda iyos bavSvisgan misaRebi qceva da ara problemuri 
qcevis akrZalva;  

• Tavi aarideT wesebis dublirebas; 

wesebis formulirebisas aucilebelia xangrZlivi diskusia, rom 
ganisazRvros, ra problemuri qcevis aRsakveTad Camoyalibda is. 

zogadad, miRebuli qcevis normebis gacnobiT Tavidan aicilebT im 
wesebis dublirebas, romlebic organizaciis mier isedac 
gaTvaliswinebulia. darwmundiT, rom bavSveba ician maT Sesaxeb da 
gamoiyeneben sxva wesebTan erTad. mag, Tu 13:00 aris saerTo sadili da 
dadgenili wesia, rom yvela bavSvi unda Cavides sasadiloSi, ubralod 
gadaamowmeT, am wesis codna bavSvebTan da aRar SeitanoT is jgufis wesebSi. 

maqsimalurad gamartivebuli, konkretuli da specifikuri wesi 
gamoricxavs subieqtur interpretaciasa da uzrunvelyofs samarTlianobas.   

wesebis pozitiurad formulireba bavSvebisTvis pirdapiri miniSnebaa, 
rogor unda moiqcnen, nacvlad imisa, rogor ar unda moiqcnen. negatiurad 
formulirebuli wesi an Tundac negatiuri TvalsaCinoeba (naxati gadaxa-
zuli wiTeli xaziT), xSirad aracnobierad ubiZgebs adamians, 
ganaxorcielos is qceva, rac amoikiTxa, an dainaxa. magaliTad, nacvlad 
debulebisa _ `ar davyaroT nagavi Zirs~, gansazRvreT - `CavyaroT nagavi 
nagvis urnaSi~. debuleba _ `ar davyaroT nagavi Zirs~- miuTiTebs bavSvebs, ra 
ar unda gaakeTon, magram ar gansazRvravs, Tu ra aris maTgan mosalodneli.  

Tu jgufs, rogorc vizualurad, ise verbalurad miewodeba wesebis 
CamonaTvali, Semcirdeba orazrovneba da ganmtkicdeba maTi gamoyeneba. wesebi 
unda ganTavsdes TvalsaCinod, plakatze da Caikras bavSvebis dRiurebSi.    
gaamaxvileT bavSvebis yuradReba wesze, magaliTad _ `ras unda akeTebdeT 
axla”? da kiTxvis dasmisas miuTiTeT plakatze. garda imisa, rom Semcirdeba 
bavSvebis mier wesebis gaxmovanebaze daxarjuli dro, sakmarisi iqneba 
Sesabamis wesze miTiTeba. 

wesebis dacvis uzrunvelyofa 

 
bavSvebi wesebs daicaven mxolod im SemTxvevaSi, Tu maT Sesrulebasa da 

darRvevas maswavleblis mxridan gansxvavebuli Sedegebi da reagireba mohyveba. 
wesebis arseboba da maTi TvalsaCino adgilas gamofena TavisTavad ar 

uzrunvelyofs Sesabamis qcevas. wesebi gulisxmobs maTi dacva/darRvevis 
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monitorings ufrosebis mxridan da gansazRvruli reagirebis models dacvisa 
da darRvevis SemTxvevaSi. 
mniSvnelovania, ganisazRvros: 
1. romeli qceva CaiTvleba wesebis Sesabamisad da romeli - Seusabamod; 
2. ra Sedegebi mohyveba wesebis Sesrulebas da ra - darRvevas. 

 

 
 

rCevebi wesebis dacvis uzrunvelsayofad 

 
gamoiyeneT waxalisebis strategiebi dadebiTi qcevis gasamyareblad!  wesebis 

dacva moxdeba, Tu dadebiT qcevas mohyveba pozitiuri aRiareba, waxaliseba. Tu 
wesebis dacva jgufSi waxalisdeba, maSin garemo yvela bavSvs ubiZgebs, moiqces 
wesebis Sesabamisad. unda gvaxsovdes, rom sxvadasxva asakSi bavSvebisTvis 
jildos sxvadasxva tipis qmedeba warmoadgens. 

qcevaze reagirebisas iyaviT Tanmimdevrulni!  adamiani erTi da imave qcevas 
gansxvavebul situaciebSi ar mimarTavs, roca mas gansxvavebuli reagireba 
mohyveba. magaliTisTvis ganvixiloT skolis situacia: moswavlem iswavla xelis 
aweva maTematikis gakveTilze, imitom, rom maswavlebeli mxolod am qcevis 
Sedegad iZaxebs bavSvebs. SeiZleba imave moswavlem wamoiZaxos istoriis 
gakveTilze, radgan es pedagogi wamoZaxilis SemTxvevaSic iZaxebs bavSvebs, 

miuxedavad imisa, rom klasis wesi amas ar iTvalიswinebs. maswavleblebis 
reagirebis gansxvavebuli stili ganapirobebs bavSvebis gansxvavebuli qcevis 
stils. 

gaiTvaliswineT bavSvebis individualuri Taviseburebebi! bavSvebs 
erTmaneTisgan gansxvavebuli gamocdileba aqvT. Sesabamisad, erTisTvis 
garkveuli tipis reagireba wesis darRvevaze SeiZleba iyos sasjeli, meoresTvis 
ki - wamaxalisebeli, rac aRmzrdelma aucileblad unda gaiTvaliswinos 
bavSvebTan urTierTobaSi. 

 
rodesac bavSvi avlens gamomwvev qcevas _ rogor viqceviT? 

qcevis pozitiuri marTvis strategiebi saaRmzrdelo jgufSi 
midgomis umTavresi strategiaa, aRmzrdelma SeZlos agresiul da 

miuRebel qcevaze mSvidi da Tanmimdevruli winaaRmdegobis gaweva. es 
aris asertiuli qmedeba - sakuTari poziciis mSvidi, magram 
Tanmimdevruli dacvis unari.  

asertiuli teqnika xels uwyobs: 
▪  pozitiuri damokidebulebis Camoyalibebas bavsvsa da ufross Soris; 
▪  exmareba bavSvs, Secvalos qcevis miuRebeli strategiebi da stili; 

▪  CarTos bavSvis sakuTari qcevis cvlilebis procesSi. 

rodesac aRsazrdeli avlens gamomwvev qcevas, aRmzrdelma 
rekomendebulia gamoiyenos Semdegi saxis midgomebi: 

• miuTiTos ara mxolod qcevis Sewyvetis saWiroebaze, aramed imazec, 
Tu ra qceviT SeiZleba Caanacvlos. magaliTad, nacvlad imisa, rom 
vuTxraT: “nu xev wigns”, uTxariT: “nu xev wigns da Seinaxe ujraSi”. 
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• gaxsovdeT, miTiTebis micemisas aucileblad SexedeT bavSvs 
TvalebSi, gamoiyeneT Jestebi da mimarTeT bavSvs saxeliT, raTa 
darwmunebuli iyoT, rom bavSvma Tqveni miTiTeba moismina da gaigo. 

• problemuri qcevis ganxorcielebisas aqcenti unda gadaitanos 
pozitiur qcevaze - waxalisebis gamoyenebiT. nacvlad imisa, rom 
mivuTiToT negatiur qcevaze, unda wavaxalisoT misaRebi qceva. 

• aucileblad unda dafiqsirdes da waxalisdes bavSvis mier 
sasurveli qcevis ganxorcielebis mcire mcdelobac ki. waaxaliseT 
bavSvis mier sasurveli da TqvenTvis misaRebi qcevis 
ganxorcielebis yoveli mcdeloba. mniSvneloba mianiWeT bavSvis 
Zalisxmevas da ara qcevis sizustes, Tundac qceva jer isev Sors 
iyos sasurveli Sedegisagan. 

• rodesac sasurveli qceva pirvelad aRmocendeba, SeZlebisdagvarad 
swrafad daajildoveT bavSvi. mas Semdeg, rac bavSvs 
gamoumuSavdeba sasurveli qcevisgan xorcielebis Cveva, 
TandaTanobiT SeamcireT (an SecvaleT) dajildoeba  

• gafuWebuli firfitis~ teqnika am teqnikis Tanaxmad, ufrosma manamde 
unda imeoros Tavisi moTxovna, sanam moswavle ar Seasrulebs mas. 

• `iribi gameorebis“ teqnika. am dros bavSvis arasasurveli qcevidan 
yuradRebis gadatana xdeba sxva bavSvebis mier ganxorcielebul sasurvel 
qcevaze. iribi waxalisebis meTodi SeniSvnis micemisa da wesebis 
Sexsenebis SeniRbuli saSualebaa.   

• `sendviCis~ teqnika sendviCis teqnika gulisxmobs konstruqciul kri-
tikasa da SeTavazebas pozitiur replikebTan erTad. Tu ufrosi bavSvs 
kritikasa da SeniSvnas pozitiur replikebs Soris miawodebs, bavSvis 
mier nakleb mtkivneulad aRiqmeba. mag. ”nino Sen kovzi sworad migaqvs 
pirTan, Sesabamisad wvniani ar geRvreba (pozitiuri replika), modi Sens 
jdomas daakvirdi, Zalian moxrili zixar (SeniSvna), me mgonia, Sen 
gaaumjobese wvnianis Wama (pozitiuri)” 

• informaciis raodenoba. rodesac gvinda SevaCeroT rTuli qceva, 
aucilebelia mivaniSnoT mxolod im qcevaze da Tavi avaridoT 
leqciuri xasiaTis monologebs, konkretuli problemis mirma 
arsebul mizezebs. 

• problemis aRniSvna xSirad ufrosis mxridan problemaze miniSneba 
(problemis arsebobis aRniSvna) ufro ukeTesi da gamarTlebuli 
strategiaa, vidre detaluri instruqciebis micema. am SemTxvevaSi bavSvs 
ar gaaCnia winaswari miTiTeba da man TviTon unda gadaWras problema. 
dadanaSaulebisa da gakicxvis gareSe aRvniSnavT problemas, saWiroebis 
SemTxvevaSi viZleviT mimaniSneblebsac. unda gvaxsovdes, rom am dros 
bavSvi swavlobs sakuTari gamocdilebiT.
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rTuli qcevis marTvis, komentarebisa da replikebis dros ar aris 
gamarTlebuli gamoviyenoT: 

SekiTxva `ratom~? SekiTxva `ratom~ savsebiT dasaSvebia, Tu is marTlac 
informaciis misaRebad aris dasmuli da Tanac Tavazianad.  

`ratom yria nagavi oTaxSi?~ - ufrosis mier mkacri toniT dasmuli es 
SekiTxva sulac ar isaxavs miznad mizezis gamoZiebas, aramed, is Sesavalia uk-
mayofilebisa da SeniSvnebisTvis. metic, ufrosis gaRizianeba kidev ufro 
gaizrdeba, radgan naklebad aris mosalodneli, rom is SekiTxvaze pasuxs 
miiRebs. 

sityva, mimarTva `Sen~. problemuri qcevis marTvisas minimumamde daiyvaneT am 
sityvis gamoyeneba. is zedmetad mkacri da uxeSia. mimarTvis am formis 
Canacvleba mosaxerxebelia `me~ -Setyobinebis gamoyenebiT. `me~ - SetyobinebiT 
gamoixateba Tqveni damokidebuleba, ras ganicdiT da ra gWirdebaT.  

magaliTad, _  
- `me mWirdeba siwynare jgufSi~. _ nacvlad: `ratom saubrobT?~ 
- `me imedgacruebuli var imis gamo, rac ezoSi moxda; ar velodi, rom 

msgavsi ram ganmeordeboda~ _ nacvlad: `Tqven sulelebiviT iqceodiT~.  
- `Sen uzrdeli xar”._ nacvlad: `me ar momwons, roca ase saubroben. gTxov, 

sxva formiT amixseni, ra ginda”. 

qcevaze zegavlenis uamravi xerxi arsebobs: muqara, ნოტაციების კითხვა, 
kritika da sarkazmic ki. zogierTi meTodi SeiZleba Sedegianic ki 

yofiliyo, magram rCeba arasasiamovno grZnobebi და იწვევს TviTSefasebis 

daqveiTebaს. ამიტომ არ შეიძლება მათი გამოყენება.  

me~ შეტყობინების gamoyeneba amcirebs konfrontacias da koncentrirebas 
axdens bavSvis daxmarebaze qcevis Sedegebis gaazrebaSi. Cven gvsurs, rom 
bavSvma icodes, rogor vgrZnobT Tavs, rogori zegavlena aqvs mis qcevas 
Cvens cxovrebaze, pasuxismgeblobas qcevis Secvlaze bavSvs davutovebT. 

`me~ შეტყობინება შეგვიძლია gamoვიyenოთ nebismieri asakis bavSvTan, 
magram gansakuTrebulad mniSvnelovania gardatexis asakis bavSvebTan 
mimarTebaSi. ukeTesia, rodesac Cven bavSvs vuxsniT, Tu rogor 
zegavlenas axdens misi qceva Cvenze. 

`me Setyobineba~ ar Seicavs braldebebs da aRwers: 

_ qcevas (”გვიან ბრუნდები”); 

_ gancdebs (”ძალიან ვნერვიულობ”); 

_ თქვენს cxovrebaze konkretul zegavlenas (”ვერ ვიძინებ”)  

magaliTad daufiqrdiთ aseT naTqvams: `Zalian vnerviulob, rodesac 
aseTi uazro da suleli xar da Seneburad akeTeb yvelafers~. aseTi 
tipis gamoTqma moicavs braldebas da Seuracxyofas. imis miuxedavad, rom 
mSvenivrad gamoxatavs Cvens grZnobebs, is ar SeiZleba iyos `me~ 

შეტყობინების swori forma. 
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sityva da uaryofa `ara~. mSobeli da aRmzrdeli ver miaRwevs warmatebas 
mxolod imis aRniSvniT, Tu ra ar unda gaakeTos bavSvma. aucilebelia, mivuTi-
ToT imazec, Tu ra saxis qceva unda Sesruldes sanacvlod. qcevis akrZalvisas 
bavSvisTvis ar aris naTeli, ra qcevas moelian misgan. bavSvebi amkrZalav 
replikaSi afiqsireben moqmedebis aRmniSvnel sityvas. am mizeziT miTiTeba - `ar 
irbino~, xSir SemTxvevaSi swored sirbilis rTuli xdeba. 

brZanebis gacema, direqtiva 

mag: bavSvi emzadeba skolaSi wasasvlelad da unda, rom axali 
fexsacmeli Caicvas. deda mimarTavs: `ar mainteresebs ra ginda. gaixade 
axali fexsacmeli da Caicvi is, rac guSin gecva!~ 

aseTi sityvebiT deda bavSvs atyobinebs, rom misi survilebi da 
grZnobebi ar aris mniSvnelovani da is unda moiqces misi mSoblis 
survilis Sesatyvisad, anu ar xdeba bavSvis miReba iseTad, rogoric 
aris. aseTi Setyobineba iwvevs bavSvis SiSs mSoblis Zalauflebis winaSe. 
aseTi mimarTva iwvevs wyenis, gaborotebisa da winaaRmdegobis gancdas. 
bavSvs SesaZloa gauCndes gancda, rom mSoblebs ar sjeraT misi 
SesaZleblobebis, unarebis, ar endobian mis gemovnebas. 

 

 

gafrTxileba, muqara 

mag: bavSvi kompiuterTan TamaSobs  didi xnis manZilze. mama mimarTavs: 
`icode, axlave Tu ar gamorTav  kompiuters, fanjidan gadavagdeb da 
Senc zed migayoleb!~ 

bavSvi ismens muqaras, rom masze Zlieri da ufrosi apirebs mis dasjas 
(`Wame rac mogitane. Tu ar SeWam, dagsji!~) 

aseTma mimarTvam bavSvSi SesaZloa gamoiwvios, erTis mxriv, SiSi da 
morCileba, meores mxriv, winaaRmdegobis gawevis survili da sibraze. 
garda amisa, SesaZloa bavSvs gauCndes survili, gaarkvios ramdenad 
seriozulia mSoblis muqara, gaakeTos is, rasac mSobeli ukrZalavs, rom 
naxos, dapirebul sasjels miiRebs Tu ara. 

morali, Wkuis darigeba 

mag: bavSvma skolaSi miiRo dabali Sefaseba. deda mimarTavs: `Tu 
ginda, rom yvelas uyvarde da yvelas moswonde, yovelTvis kargi niSnebi 
unda miiRo. Sen valdebuli xar kargad iswavlo. yovelTvis pativs unda 
scemde Sens pedagogebs~. 

aseTi mimarTva bavSvSi iwvevs winaaRmdegobis gawevis survils. 
sityvebi `unda~, `movale xar~, `saWiroa~ da a. S. agrZnobinebs bavSvs, rom 
misi mSoblebisaTvis sxvebis azri ufro misaRebia, vidre sakuTari 
Svilis. bavSvs uCndeba danaSaulis gancda da uqveiTdeba TviTSefaseba: 
`me cudi var, radgan dRes cudi Sefaseba miviRe skolaSi!~ 
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rCevebi problemebis gadasaWrelad (mza receptebi). 

13 wlis gogona misma Tanaklaselma dabadebis dReze ar dapatiJa, 
maSin roca yvela Tanaklaseli erTi kviriT adre iyo dapatiJebuli. amis 
Sesaxeb gaigo gogonas dedam: `magaze ar inerviulo. Tavi ise daiWire, 
TiTqos ar gwyenia. male mixvdeba Tavis danaSauls da bodiSs mogixdis~. 

aseTi mza receptebi bavSvs sxvis rCevebze damokidebuls xdis da 
iwvevs damoukideblobis ganviTarebis SezRudvasa da arasrulfasovnebis 
gancdas. amave dros, bavSvs SeiZleba gauCndes gancda, rom mSobels misi 
saerTod ar esmis, rom mSobels ar sjera bavSvis unaris, TviTon 
moZebnos problemuri situaciidan gamosavali. aseTi rCevebis gamo 
SesaZlebelia bavSvma Sewyvitos problemis gadawyvetasTan dakavSirebiT 
sakuTari ideebis ganviTareba.  

notaciebis kiTxva, logikuri argumentebis moyvana 

`yoveldRe dadixar moedanze. Tu ase gaagrZeleb, cxovrebaSi verafers 
ver miaRwev. isini, vinc mxolod garTobaze da sportze fiqroben, 
uiRbloebi arian. aseTi iqnebi Senc. girCevnia SeeSva fexburTs, kargad 
iswavlo da me damijero~. 

aseTi mimarTva iwvevs bavSvis gaRizianebas da mas Tavis dacvis 
survils aRuZravs: `auuu, daiwyo isev notaciebis kiTxva...~ `ggonia me ar 
vici, rom egrea?~ xSirad ki, bavSvebi ufrosebis logikur argumentebs 
sakuTars upirispireben: `Seni ideebi moZvelebulia, axla swored 
sportsmenebi aRweven warmatebebs~... 

iseve rogorc ufrosebs, arc bavSvebs ar moswonT, roca maT 
umtkiceben, rom ar arian marTlebi. isini cdiloben bolomde daicvan 
sakuTari pozicia: `Sen me ver gadamarwmuneb~. 

zogjer bavSvebs urCevniaT faqtebis ignorireba: `mere ra... CemTvis 
sul erTia... me eg ar damemarTeba~. 

kritika, gamtyuneba 

`ar vici, vis daemsgavse aseTi jiuti da zarmaci. sakuTar oTaxsac ki 
ar alageb. adamianis sityva ar gesmis. mTeli dRe gareT xar da ar 
fiqrob, rom rameSi momexmaro~.  

aseTi mimarTva iwvevs arasrulfasovnebis gancdas: `ise xSirad 
meubnebian, rom cudi var, rom davijere, rom marTla cudi var~. bavSvs 
uCndeba azri, rom is ar uyvars mSobels, swored imis gamo, rom cudad 
iqceva. 

xSirad kritika iwvevs kontr-kritikas: `sakuTar Tavs Sexede, TviTon 
iqcevi ase~. 

kritika da Sefaseba bavSvs iZulebuls xdis damalos Tavisi WeSmariti 
gancdebi, radgan SiSi uCndeba, rom mas mainc ver gaugeben. 

gadaWarbebuli Seqeba, daTanxmeba. 
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`dRes Senma damrigebelma miTxra, rom moukeli swavlas, magram me ar 
daveTanxme. vici, rom Zalian bejiTi xar. Cemi yoCaRi da Wkviani biWi xar!~ 

Seqebas yovelTvis dadebiTi Sedegi ar moaqvs. dadebiTi Sefaseba, 
romelsac TviTon bavSvi ar eTanxmeba, gaRizianebas iwvevs. garda amisa, 
bavSvi Tu SeCveulia mudmiv Seqebas, roca ar aqeben, fiqrobs, rom raRac 
ar moewonaT ufrosebs mis qcevaSi: `Sen araferi miTxari Cems mier 
moqsovil Sarfze, etyoba ar mogewona~! 

zogjer Seqebas bavSvebi aRiqvamen, rogorc manipulirebis saSualebas: 
`Sen me amas imitom meubnebi, rom Cems Zmas mivexmaro gakveTilebis 
momzadebaSi~. 

xSirad bavSvebi uxerxulad grZnoben Tavs, roca maT yvelas winaSe 
aqeben. 

dacinva, lanZRva. 

`gaCeCili TmiT rom dadixar, moda ggonia? an eg jinsebi ras gigavs, 
omSi iyavi? Sennairi feTxumi bavSvis mnaxveli ara var!~ 

aseTi mimarTva angrevs bavSvis TviTSefasebas. xSirad ki bavSvs `rasac 
CasZaxeben, imas amosZaxebs~. mag: `TviTon xar feTxumi~.  

dacinviT da lanZRviT bavSvi ar icvlis qcevis stils, fiqrobs, rom 
mSoblis komentarebi safuZvels moklebulia: `es jinsi ar aris modaSi?~; 
`Sen ra ici ra aris modaSi?~ 

interpretacia, analizi, diagnozi 

`vici ratomac mTxov fuls. maswavleblis dRe arafer SuaSia. vici, 
rom naTias dabadebis dRea da, albaT, sadme gadawyviteT wasvla. Sen me 
momatyueb? Sen rom modiodi, me _ mivdiodi~. 

aseTi Setyobineba bavSvSi iwvevs gancdas, rom is gamoaaSkaraves, rom 
mSobelma icis misi qcevis motivebi. mSoblis aseTi fsiqoanalizi bavSvSi 
imedgacruebas iwvevs.  

Tu es interpretaciebi sworia, bavSvs sircxvilis gancda uCndeba, 
xolo Tu arasworia _ Riziandeba, radgan cils swameben. 

Setyobineba: `vici ratomac~ da `verafers gamomapareb~, bavSvs ukargavs 
problemebis dros mSobelTan urTierTobis survils.  

damSvideba, dawynareba, mxardaWera problemis mizeziT dainteresebis 
gareSe. 

bavSvi Tanatolebma quCaSi scemes. saxlSi atirebuli movida. deda 
mimarTavs: `nu nerviulob, eg araferi. gaizrdebi da dagaviwydeba~. 

xSirad aseTi TanagrZnoba komunikaciis blokirebas iwvevs, radgan 
bavSvi fiqrobs, rom misi ar esmiT, rom misi tkivili gaauferules: `ase 
ar ityodi, rom icode rogor mtkiva~. 

gamokiTxva, kiTxvebis cecxli – araefeqturi kiTxvebi. 
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`ra moxda? ratom xar cud xasiaTze? Tavi xom ar gtkiva? gvianobamde 
uyurebdi televizors? iqneb skolaSi gagabrazes? cudi niSani miiRe? 
Senma Zmam xom ar gawyenina?~ 

bavSvisaTvis aseTi kiTxvebi SeiZleba niSnavdes imas, rom mSobeli mas 
ar endoba da raRac eWvebi uCndeba bavSvis qcevasTan dakavSirebiT. 
xSirad isini kiTxvebis miRma muqaras amCneven.  

zogjer ki bavSvi fiqrobs, rom mSobeli Tavisi kiTxvebiT cdilobs 
informacia Seagrovos Svilis problemis Sesaxeb, rom mis magivrad 
moagvaros da bavSvs ar misces saSualeba TviTon ipovos gamosavali. 

kiTxvebi bavSvs zRudavs Tavisuflad isaubros Tavis problemaze, es 
ki Tavis mxriv, zRudavs komunikacias.. 

uyuradReboba, sarkazmi, problemis xumrobaSi gatareba 

mari maswavlebelma ar Casva kvlevis jgufSi, romelmac ujredis 
agebulebasTan dakavSirebiT cdebi unda Caataros. dedis reaqcia mis 
ukmayofilebaze aseTia: `kargi axla, magaze metismetad nu inerviuleb, 
Sengan didi mecnieri mainc ar gamova~. 

bavSvi fiqrobs, rom dedas is ar ainteresebs, rom pativs ar scems mis 
grZnobebs. bavSvebi Zalian seriozulebi xdebian, roca problemaze 
saubari surT. problemis xumrobaSi gatareba da sarkazmi maTSi wyenas 
iwvevs. mZime gancdebidan yuradRebis gadataniT SeiZleba droebiTi 
efeqti miviRoT, magram grZnobebi ar qreba da problemac mougvarebeli 
rCeba. patarebs, iseve, rogorc ufrosebs undaT, rom maT pativiscemiT 
mousminon.  

Sedareba. 

nika daeca ezoSi TamaSis dros da cxviri gaitexa. mamam ar mouwona 
saqcieli: `aseTi boTe rodemde unda iyo. sxvebi bavSvebi ar arian? sul 
Sen rogor gemarTeba yvelaferi. naxe, daTo ra moxerxebulia. yvelaze 
swrafic aris da frTxilic. mec aseTi viyavi axalgazrdobaSi. Sen vis 
daemsgavse, ar vici~. 

aseTi Setyobineba bavSvs ukargavs sakuTar grZnobebze mSobelTan 
saubris survils, radgan icis, rom is ar moswonT iseTi, rogoric aris 
da yovelTvis gamoCndeba vinme, vinc masze metad moewoneba mis mSobels.  

sxvebTan mudmivi Sedareba iwvevs bavSvis TviTSefasebis daqveiTebas, 
agresias mSoblis mimarT da agreTve imis mimarT, visac xSirad adareben. 

 
qcevis Sedegebidan gamomdinare intervenciis (Carevis) dagegmva 
• ganxorcielebuli kvlevebis Sedegad dadginda, rom dasjis iseTma 

saxeebma, rogoricaa SeniSvnis micema, Cxubi, bavSvis droebiTi 
izolireba da jarimebi, dadebiTi Sedegebis nacvlad, 
arasasurveli, problemuri qcevis gaxSireba gamoiwvies.  
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• Tanamedrove kvlevis Sedegebi mowmoben, rom pozitiuri 
dajildoeba, rogoricaa mag., waxaliseba, bavSvis akademiuri da 
qceviTi winsvlis aRmniSvneli grafikebi, miznis Sesabamisi Careva 
ufro warmatebulia, vidre tradiciuli damsjeli strategiebi.  

 

 
 

materialuri jildoebi 
zogjer rTuli qceva maSinac vlindeba, rodesac bavSvs surs raime 

sagnis miReba, survilis asruleba.  
SesaZlo Careva: 

• aswavleT alternatiuli qceva sasurveli sagnis misaRebad; 

• aswavleT, gadaavados sakuTari moTxovna; uars ar ambobT da 
miuTiTebT, rom garkveuli aqtvobis damTavrebis Semdeg miiRebs 
sasurvels, manamde ki ara; 

• ignorireba gaukeTeT bavSvis negatiur qcevas, Tu is Sesvenebisas 
xorcieldeba.  

gaqceva/Tavis arideba 
fsiqologebma gamoyves ori ram, rac iwvevs gaqcevas an Tavis aridebas: 
1) davalebebi, moTxovnebi an problemuri situacia;  
2) socialuri kontaqtebi.  

SesaZlo strategiebi:  
• davalebis, moTxovnisa Tu amocanis SesrulebisaTvis mieciT bavSvs 

dadebiTi ganmtkiceba; 

• Tavidan davalebis mcire nawili moiTxoveT da warmatebis 
SemTxvevaSi gazardeT moTxovnebi; 

• aswavleT bavSvebs daxmarebis Txovna, rodesac isini rTul 
davalebebs awydebian; 

• waaxaliseT da ganamtkiceT bavSvebis survili, davalebis 
Sesrulebis mcdelobisTvisac ki;  

• aswavleT gaqcevis alternatiuli, misaRebi gzebi (mag., muSaobis 
xanmokle Sewyveta).  

• maswavlebels SeuZlia CarTos moswavle jgufur TamaSebSi, raTa 
bavSvma TandaTanobiT iswavlos socialur kontaqtebze adekvaturi 
reagireba. 

 
yuradRebis miqcevis mizniT ganxorcielebuli qcevaA 
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SesaZlo Careva: 
• dauTmeT bavSvs ufro meti yuradReba (mag., mzeriT kontaqti, 

gakveTilis axsnis manZilze mis gverdiT dgoma, mxarze Sexeba da 
a.S.) sasurveli qcevis ganxorcielebisas; 

•  Tu SesaZlebelia, SeamcireT yuradReba negatiuri qcevis dros; 

•  aswavleT da ganamtkiceT alternatiuli da misaRebi qcevebi.  

 
qcevis pozitiuri marTvis teqnikasTan dakavSirebuli problemebi 

• dajildoebam bavSvebSi SeiZleba gamoiwvios qcevis ganxorcielebis 
Cveva mxolod sargeblis miRebisTvis  

• gareganma motivaciam SeiZleba mTlianad Secvalos da Caanacvlos 
Sinagani motivacia.  

• dajildoebis imedgacrueba aRaSfoTebs bavSvebs, radgan CaiTvleba, 
rom Tqven uyuradRebod dagrCaT maT mier ganxorcielebuli 
sasurveli qceva. 

• moswavlis TviTSefaseba damokidebuli xdeba sxvis aRiarebaze, 
nacvlad sakuTari Sefasebis kriteriumisa. 

• Tu jildoebi moswavleebTan SezRudulad gamoiyeneba, SeiZleba 
warmoiSvas konfliqti, konkurencia da dapirispireba.  

rogor aviciloT Secdomebi? 
• daawyvileT materialuri jildo socialur aRiarebasTan  

• materialur jildos Tan unda axldes verbaluri aRiareba.  

• ÜhkiTxeT bavSvs, Tu riT daimsaxura jildo. daexmareT, TviTon 
SeZlos sasurveli qcevis identifikacia, amiT garegani Sefaseba 
TviTSefasebis mcdelobiT Canacvldeba. 

• waaxaliseT moswavle da gamoTqviT imedi, rom is gaaumjobesebs 
Sedegs.     

 
TviTdamajildoebeli qceva 

(stereotipuli qcevebi) 
qcevis marTvis SesaZlo meTodebi:  

• SewyviteT bavSvis ganmeorebadi, stereotipuli qceva misi 
saqmianobaSi an davalebaSi CarTviT (mag., kiTxva dausviT, an 
martivi davaleba mieciT; mag., daurige bavSvebs rveulebi da a.S.); 
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• daexmareT bavSvs stereotipuli qcevidan gadaerTos sxva, misTvis 
sasiamovno qcevaze;  

• daajildoveT bavSvi, rodesac is ar axorcielebs 
TviTmastimulirebel qmedebas.  

• moerideT bavSvis qcevis ignorirebas, rodesac is 
TviTmastimulirebel qcevas axorcielebs. es xels Seuwyobs am 
qcevis ganmtkicebas.  

 

 

 

 

ჯგუფური qceviTi midgoma saaRmzrdelo/saswavlo dawesebulebebSi 
meTodis da misi gamoyenebis mimoxilva 

saaRmzrdelo dawesebulebebSi jgufuri qceviTi meTodebis 
gamoyenebisas, saWiroa gaviTvaliswinoT elementaruli, magram Zalian 
aucilebeli sabazo pirobebi. 

• aRniSnuli midgoma gamoiyeneba bavSvebisa da mozardebis jgufebTan 
muSaobis dros (jgufi sabavSvo baRSi, skolaSi, bavSvTa saxlSi);  

• jgufebi gaerTianebulia erToblivi mizniT (sportuli 
mecadineobebi, socialuri swavleba, resocializacia); 

• bavSvebi da mozardebi imyofebian ufrosebis meTvalyureobis qveS 
(maswavleblebi, aRmzrdelebi...), romlebic pirvel rigSi jgufuri 
procesebis organizebasa da mis marTvaze arian pasuxismgebelni 
(swavleba, xelmZRvaneloba, socialuri regulireba);  

• ufrosebi TavianT saqmianobas uqvemdebareben bavSvis jansaR 
ganviTarebaze mimarTul miznebs (magaliTad, damoukidebeli 
funqcionirebis gazrda). 

 
jgufuri qceviTi midgmoebis gatarebisas amocana mdgomareobs imaSi, 

rom bavSvebisa da mozardebis qcevaze SeZlebisdagvarad moxdes 
pirdapiri zemoqmedeba: sasurveli qcevis waxaliseba, 
arasasurveli/rTuli qcevis ignorireba. aRniSnuli midgomis  ubraloeba 
da xelmisawvdomoba, romelic orientirebulia rogorc calkeul 
bavSvze, aseve mTel jgufze (magaliTad klasze), didi avtoritetiT 
sargeblobs. 

xdeba dadebiTi miznobrivi qcevis ganmtkiceba (magaliTad, gakveTilis 
msvlelobisas klasis muSaobaSi monawileoba, bejiToba, gulmodgineoba), 
arasasurvel/rTul qcevas ki pedagogi/aRmzrdeli ukeTebs an 
ignorirebas, an “arTmevs”, “aclis” klass ganmamtkicebel stimulebs. 
SeZlebisdagvarad, qceviTi intervencia ar unda uSlides xels 
pedagogiur/aRmzrdelobiT procesebs, amitom miiReba Semdegi zomebi: 
erTis mxriv ganmamtkiceblis gacema SeTanxmebulia bavSvebis jgufTan 
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specialuri garigebiT, meores mxriv, stimulirebis procedura 
maqsimalurad martivdeba: yovelgvari komentarebis gareSe gaicema 
Jetonebi, an gamoixateba mokle Seqeba da sityvieri aRiareba Tavis 
daqneviT an mxedvelobiTi kontaqtis saSualebiT.  

saaRmzrdelo personali ecnoba qceviTi midgomebis Semdeg meTodebs: 
maswavleblebi an aRmzrdelebi axorcieleben TavianTi mzrunvelobis  
qveS myofi bavSvebis qcevis modifikacias realur pirobebSi; fsiqologi 
maT acnobs qcevis modifikaciis programis Sinaarss da programis 
dawyebis win, aseve intervenciis procesSi utareben maT instruqtaJs, 
awvdian rekomendaciebs. fsiqologTan TanamSromlobis manZilze 
maswavleblebi da aRmzrdelebi iReben sabazo codnas qceviTi midgomebis 
sferoSi. fsiqologi axdens programis ganxorcielebis supervizias: 
garigebis dadeba; dasaxuli miznis miRwevisaTvis mimdinareobisa da 
Sualeduri Sedegebis werilobiTi dafiqsieraba; stimulebis wardgena; 
simboluri ganmamtkicebeli stimulebis gadacvla realur dasaCuqrebaze 
da a.S. 
    aseTi midgomis  realizacia xdeba sabavSvo bagebSi skolebSi, dRis 
centrebSi, specialur skolebsa da bavSvTa saxlebSi. miuxedavad 
detalebSi gansxvavebisa, yvela programa agebulia erT principze, 
kerZod: miuxedavad imisa, rom “simSvidis damrRvevebs” erTeulebi 
warmoadgenen, ganmtkicebis pirobebi vrceldeba jgufis yvela wevrze. 
magaliTad, programa calkeuli moswavleebis agresiuli qcevis 
Semcirebiskenaa mimarTuli, magram klasis yvela moswavlis sasurveli 
qcevis waxaliseba xdeba da agresiuli qcevis gamovlenisaTvis Jetonebis 
amoRebis saxiT sanqcia gamoiyeneba mTel klasze. aseTi programis 
integracia xdeba saswavlo dawesebulebis pedagogiur procesSi da 
aRniSnuli dawesebulebis saerTo Sinaganawess (mis miznebs, mis 
koncepcias) esadageba. 
   qceviTi midgmoebis gamoyenebis kidev erTi saSualebaa mTeli 
saswavlo procesis organizeba qceviTi midgmoebis principebis 
Sesabamisad. es exeba sabavSvo baRs, skolas (kiTxvis, weris, angariSis 
swavleba) da specialur skolebSi ganmaviTarebel swavlebas. amis 
magaliTebad gamodgeba jgufuri procesebis marTva masze mimagrebuli 
miznobrivi ganmamtkiceblebis gamoyenebiT; sabavSvo baRis bavSvebis 
adekvaturi saTamaSo qcevis ganviTareba, saTamaSo amocanebis dasaxvis, 
maTi masaliT uzrunvelyofis, agreTve TamaSebisaTvis Senobis momzadebis 
gziT; saswavlo procesis organizeba swavlebis Teoriis principebis 
Sesabamisad (magaliTad, qcevis formireba, swavlebis procesSi swrafi da 
zusti ukukavSiri); specialur skolebSi da dRis centrebSi kognituri 
ganviTarebis xelSewyoba qcevis Teoriis principebis Sesabamisad 
(magaliTad, davalebis sirTulis xarisxis Semcireba, Secdomebis gareSe 
swavleba, axali amocanebis dasaxva wina amocanebis aTvisebaSi miRweuli 
warmatebebis fonze). aseTi samuSao saSualebas iZleva efeqturad da 
mizanmimarTulad iqnas miRweuli saaRmzrdelo/pedagogiuri miznebi. 
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rTuli qcevis marTva bavSvTa saaRzdelo dawesebulebebSi 

aRniSnuli Tavis bolos gvinda Sejamebis saxiT warmogidginoT is 
ZiriTadi aspeqtebi, romlebic gaTvaliswinebuli unda iyos 
multidisciplinaruli gundis mier rTuli qcevis marTvis dros, 
individualuri momsaxurebis gegmis farglebSi.  
rTuli qceva aris im intensivobis an xangZlivobis qceva, romelic 
seriozul safrTxes uqmnis Tavad pirovnebas an garSemo myofT; da/an 
qceva, romelic seriozulad zRudavs an aferxebs pirovnebis 
xelmisawvdomobas sazogadoebaSi arsebuli sxvadasxva SesaZleblobebis 
mimarT. 
❖ rTuli qcevis marTvisken/aRmofxvrisken mimarTuli yovelgvari Careva 

efuZneba adamianis Rirsebis, pativiscemisa da uflebebis dacvas da 
dadebiT proaqtiul midgomas; 

dadebiT proaqtiul midgomaSi igulisxmeba humanuri gzebiT qceviTi 
cvlilebebis xelis Sewyoba, socialurad misaRebi qcevis waxaliseba 
nacvad Zalismieri an dasjis meTodebiT qcevis kontrolisa, anu 
aRmzrdelebis mxridan racionaluri moqmedeba nacvlad emociuri 
reagirebisa; 

❖ rTuli qcevis marTvisken mimarTuli Carevis dagegmvisas, pirvel 
rigSi gaTvaliswinebulia am qcevis mizezebi da xasiaTi;  

❖ rTuli qceva ganixileba, rogorc pirovnebis mcdeloba, Seatyobinos 
sazogadoebas, rom is ar aris kmayofili/bednieri Tavisi cxovrebis 
garkveuli aspeqtebiT; 

❖ rTuli qceva adreul etapzeve (SesaZleblobisamebr) gaanalizdeba 
profesionalebis mier, raTa swrafad moxdes masze reagireba;  

❖ dawesebulebaSi TiToeuli aRsazrdelisaTvis multidisciplinaruli 
midgomis safuZvelze SemuSavebulia individualuri momsaxurebis 
gegma, romelic moicavs rTuli qcevis marTvaze mimarTul ქვე-miznebsa 
da aqtivobebs; 

❖ individualuri momsaxurebis gegmis farglebSi dgeba rTuli qcevis 
marTvis strategia, rac moicavs: 

 gegmas romelic uzrunvelyofs, rom aRsazrdelis cxovreba 
datvirtuli da Sinaarsiania; 

 Carevebs, romlebic exmareba aRsazrdels gaiRrmavos da 
ganiviTaros komunikaciis unarebi; 

 moicavs prevenciul RonisZiebebs, romlebic SeZlebisdagavarad 
adreul stadiaSive exmareba aRsazrdels marTos Tavisi cxovreba 
problemur sferoebSi; 

 cvlilebebs garemoSi, raTa Semcirdes rTuli qcevis sixSire da 
albaToba; 
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 rTuli qcevis Semcirebisken mimarTul specifiur samedicino da 
fsiqologiur Carevebs, rogoric aris: qceviTi Carevebi, saWiroebis 
SemTxvevaSi medikamentozuri Careva, mwvave situaciebis marTvis 
strategiebi, garTobis, dasvenebisa da relaqsaciis xelSewyoba; 
fsiqikuri daavadebis mkurnaloba da sxva. 

 

rTuli qcevis marTvis strategiis SerCevisas, mniSvnelovania, daculi 
iyos im pirebis usafrTxoeba, romlebic SeiZleba dazaraldnen amgvari 
qcevis Sedegad. Sesabamisad mniSvnelovania dawesebulebaSi arsebobdes 
mwvave qcevis marTvis strategiebi. 
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SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebi 

 
gansazRvreba: 
 

• saqarTvelos kanonmdeblobiT SezRuduli SesaZlebloba ganisazRvreba, 
rogorc dazianeba, romelic mniSvnelovnad zRudavs erT an met 
sacicocxlo funqcias. 

 

• socialur muSakTa asociaciis gansazRvrebis mixedviT, SezRuduli 
SesaZleblobebi aris pirobebi da daavadebebi, romlebic gavlenas axdenen 
gonebriv, fizikur, komunikaciur, socialur, emociur da adaptaciur 
ganviTarebaze. 

 

• gaeros 1993 wlis ganmartebiT, sakmao raodenobis funqciuri SezRudvebi, 
romlebic warmoiqmneba msoflios nebismieri qveynis nebismier 
mosaxleobaSi. adamianebi SeiZleba SezRuduli SesaZleblobebis gaxdnen 
fizikuri, inteleqtualuri an grZnobis organoebis dazianebis, 
samedicino mdgomareobis an gonebrivi avadmyofobis Sedegad. 

 
samedicino modeli 
 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebi ganixilebian maTi samedicino 
diagnozidan gamomdinare da ar aris gaTvaliswinebuli maTi socialuri 
cxovreba 
 
 
 
socialuri modeli 
 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs moiazrebs, 
sazogadoebis srulfasovan wevrebad. miuxedavad diagnozisa, maT aqvT 
uflebebi da es unda gaiTavisos sazogadoebam 
 
 
sazogadoebis 4 ZiriTadi midgoma SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa 
mimarT: 
 

• “bunebrivi gadarCeva” 
• damokidebuli 
• damoukidebeli 
• urTierTdamokidebuli 

 
modeli: bunebrivi gadarCeva 
 
adamianis individualurobis uaryofa. mniSvnelovani da upiratesia mxolod 
jgufis saWiroebebi  
magaliTad  
             - momTabare tomebi 
             - spartanelebi 
             - nacistebi 



                  
midgoma 
ar SeaqvT wvlili sazogadoebriv cxovrebaSi  
moTxovnebs uyeneben jgufs 
iwveven negatiur asociaciebs 
 
 
modeli: damokidebuli 
 
qvelmoqmedeba/keTili neba 
mivyavarT instituciebis Camoyalibebamde 
3 funqcia: 
 

• kontroli 

• izolacia 

• minimaluri danaxarji 
 
midgoma 
 
avadmyofi 
 3 saSiSi 
 4 sibralulis obieqti 
 5 qvelmoqmedebaze damokidebuli 
 6 ususuri 
 7 arasrulfasovani adamiani 
 
 
modeli: damoukidebeli 
 
Ddamoukideblobisken swrafva gaZlierda mas Semdeg, rac Seicvala 
sazogadoebrivi ganwyoba adamianTa sxvadasxva jgufebis mimarT 
 
 
 
midgoma: 
damoukideblobis safuZvelia Semdegi mniSvnelovani Rirebulebebi: 

• yvela adamians aqvs uflebebi. 
• yvela adamians  aqvs ganviTarebis SesaZlebloba 
• yvelas aqvs ufleba TviTgamorkvevis 

 

 
modeli urTierTdamokidebuli 
 
urTierTdamokidebulebas safuZvlad udevs inkluziis koncefcia 
 
“inkluzia niSnavs iswavlo rogor icxovro erTad” 
 
 
inkluziuri sazogadoeba cxovrobs Semdegi RirebulebebiT: 

- TanamSromloba da ara Sejibri 
- monawileoba da ara daZaleba 



- urTierToba da ara izolacia 
- urTierTdamokidebuleba da ara damokidebuleba 
- megobroba da ara martooba 
- mravalferovneba da ara erTferovneba 

 
 
integracia da inkluzia 
 
nebismieri SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamiani aris unikaluri, aqvs 
uflebebi da unda iyos integrirebuli da CarTuli sazogadoebriv 
cxovrebaSi. 
 
integracia: 
niSnavs ara marto imas, rom pirovneba fizikurad cxovrobs sazogadoebaSi 
da ara instituciaSi, aramed gulisxmobs, rom is monawilea sazogadoebrivi 
cxovrebis da asrulebs Cveulebriv aqtiobebs: dadis sayidlebze, iyenebs 
transports da a.S. 
 
inkluzia 
iyo sazogadoebis srulfasovani wevri, iswavlo da imuSao iseve rogorc 
sxvebi da Tu ar xar monawile, es didi danaklisia 
 
 
svla inkluziis mimarTulebiT: 
 
segregacia da izolacia = institucias 
integracia = sazogadoebaSi arsebobas 
sazogadoebaSi inkluzia=sazogadoebaSi cxovrebas 
 
 
 
xuTi gamocdili Rirebuleba 
 
 

1. Rirseba 
• usafrTxoeba 
• myudroeba 
• informaciis gaziareba 
• pativiscemiT mopyroba 
• janmrTelobis saukeTeso  

      mdgomareoba 
• samarTliani mopyroba 
• Zaladobisgan da  

      ugulebelyofisgan dacva 
• uflebebis dacva 

 
 

2. urTierTobebi 
 

• megobrebi 

• xangrZlivi urTierTobebi 



• intimuri urTierTobebi 

• bunebrivi mxardaWera 
 

3. arCevani 
 

• piradi miznebi 

• airCio visTan icxovro 

• var Tu ara kmayofili servisebiT?  

• yoveldRiuri saqmianobis  

• arCeva  

• momsaxureobis arCeva 
 
4. yoveldRiuri adgilebi 
 

• garemos gamoyeneba 

• sazogadoebriv cxovrebaSi CarTuloba 

• integrirebul garemoSi cxovreba 
 

5. wvlili sazogadoebaSi 
 

• miznebis miRweva 

• Rirebuli socialuri roli 

• yoveldRiur sazogadoebriv saqmianobaSi CarTva 
 
 
 
ra gansxvavebaa individualur da  jgufur dagegmvas Soris? 
  
jgufuri dagegmva 
 

• roca momsaxureobas vgegmavT momxmarebelTa jgufisTvis; es 
ewinaaRmdegeba individualuri dagegmvis process 

• momxmarebelTa jgufi Sedgeba adamianebisgan, romelTac raime niSnis 
mixedviT vaerTianebT. mag: SezRudulobis done, diagnozi. Aam dros ar 
xdeba individis saWiroebebisa da moTxovnilebebis gaTvaliswineb 

• adamianebi dajgufebulni arian garkveuli iarliyis an gamovlenili 
saWiroebebis mixedviT 

• aqtivobebi da momsaxureobebi Seqmnilia adamianTa jgufebisTvis 

• dRis ganrigi da erToblivi aqtiobebi gvexmareba jgufis marTvaSi 
 
 
individualuri dagegmva 
 
pirovnebaze centrirebuli dagegmva “pcd” SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone adamians aZlevs SesaZleblobas, aqtiurad CaerTos Tavis sakuTar 
cxovrebaSi, ganviTarebaSi, gegmebis ganxorcielebaSi. Ggegma SemuSavebulia 
pirovnebis saWiroebebidan da survilebidan gamomdinare.  
 



• pirovneba CarTulia “pcd”-s yvela safexurze da aqtiurad monawileobs 
dagegmarebis procesSi 

• gegma dgeba pirovnebisaTvis da ara jgufisTvis 

• daxmarebis saxe ganisazRvreba pirovnebis saWiroebebidan da ara 
arsebuli momsaxureobebidan gamomdinare 

• fokusirebulia pirovnebis SesaZleblobebze, unarebze da ara mxolod 
saWiroebebsa da deficitebze!!! 

• dagegmvis procesSi CarTulia pirovnebisaTvis mniSvnelovani yvela 
adamiani 

• procesi moqnili, dinamiuri, araformaluri da gaxsnilia, radgan ar 
aqvs winaswar mkacrad gansazRvruli Sedegi an mizani  

• efuZneba TanamSromlobas da ara Sejibrs 

• qmnis pozitiur cvlilebebs, romelic centrirebulia pirovnebaze 
 
 

 
 
 

SezRuduli SesaZleblobebis klasifikacia 
 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs, SeiZleba hqondeT sxvadaxva 
saxis dazianebebi: inteleqtualuri, fizikuri an fizikuri da 
inteqleqtualuri erTad. 
 

inteleqtualuri unarebis SezRudva: 
 
inteleqtualuri unarebis SezRuduloba DSM-IV – is (mentaluri 
darRvevebis statistikisa da diagnozebis saxelmZRvanelo) mixedviT 
ganisazRvreba sami kriteriumis mixedviT: 
 

• inteleqtualuri ganviTarebis maCvenebeli normaze dabali  

• (IQ70-ze dabali) 

• mniSvnelovani SezRudva adaptaciuri qcevis erT an met sferoSi 

• darRvevis warmoSoba 18 wlamde.  
 
inteleqtualuri ganivTarebis maCvenebeli normaze dabali (IQ-70-ze dabali):  
inteleqtualuri funqcionirebis SezRudva, zemoqmedebs SemecnebiT 
SesaZleblobebze, mag: metyvelebis ganviTareba, gonebrivi operaciebis 
Sesruleba, maTematikuri operaciebis Sesruleba, umetesoba bavSvs uCndeba 
sirTuleebi swavlasTan dakavSirebiT; sirTulis xarisxi  darRvevis 
simZimezea damokidebuli. 
 
mniSvnelovani SezRudva adaptaciuri qcevis erT an met sferoSi: 
bunebriv garemoSi, asakis Sesabami funqcionirebis SezRudva. adapturi 
qcevis SezRudva SeiZleba iyos sxvadasxva saxisa da simZimis. mag: TviT-
movlis Cvevebis an komunikaciis mwiri unari, iseve rogorc sakuTari 
emociebis kontrolisa da arsebuli wesebis Sesrulebis SezRuduli unari.  
 
darRvevis warmoSoba 18 wlamde.  



diagnozi daismeba im SemTxvevaSi, Tu darRveva gamovlinda 18 wlamde, 
zrdasrul asakSi warmoqmnili darRvevebi sxvagvarad kvalificirdeba. 
 

inteleqtualuri unarebis SezRudvis klasifikacia 
 
arsebobs inteleqtualuri unarebis SezRudvis oTxi xarisxi:  
 

• msubuqi 

• saSualo 

• mZime 

• Rrma 
 
 
 
inteleqtualuri unarebis msubuqi SezRudva: 
 
ganviTarebis umniSvnelo darRvevebi, rac aReniSnebaT msubuqi gonebrivi 
CamorCenis mqone bavSvebs, skolaSi misvlamde SeumCneveli rCeba, da vlindeba 
swavlis an qceviT problemebSi. skolamdel asakSi (5 wlamde), maT 
uyalibdebaT socialuri da komunikaciuri unar-Cvevebi. sensomotoruli 
(smenis, mxedvelobis, moZraobis) darRvevebi ar aris, an minimaluria. 
mozardobis xanis dasasrulisTvis, isini floben daaxloebiT me-6 klasis 
programis Sesabamis codnas. zrdasruli asakisTvis isini iZenen  socialur 
da profesionalur unarebs.  
 
daxmarebis saWiroeba: aseT adamianebs, SeuZliaT warmatebiT icxovron 
sazogadoebaSi damoukideblad (imuSaon, Seqmnan ojaxi). magram, stresuli 
situaciebis dros (mag: sacxovrebeli adgilis Secvla, axali samsaxuris 
dawyeba, axloblis gardacvaleba) saWiroeben sxva adamianebis daxmarebas. 
 
inteleqtualuri unarebis saSualo SezRudva: 
 
aseT dros aris, mniSvnelovani inteleqtualuri da adaptaciuri darRvevebi.  
saskolo asakisaTvis bavSvebs SeuZliaT metyveleba calkeuli sityvebis da 
Jestebis meSveobiT. TviTmovlis unari da motoruli ganviTareba Seesabameba 
2-3 wlis normaluri bavSvis ganviTarebas. 12 wlisaTvis maT aqvT garkveuli 
komunikaciuri unarebi (martivi frazebiT metyveleba, TavianTi azris meore 
adamianisTvis gagebineba) da SeuZliaT maTi gamoyeneba.  
 
socialuri da profesionaluri unarebis ganviTareba SesaZlebelia, 
praqtikuli mecadineobebis meSveobiT. magram Teoriuli codnis mxriv meore 
klasis programaze mets ver iTviseben. 
 
mozardebs eqmnebaT problemebi socialuri normebis da wesebis aTvisebaSi. 
zrdasrul asakSi, imdenad arian adaptirebulni, rom SeuZliaT 
sazogadoebaSi cxovreba, SeuZliaT arakvalificiuri an 
naxevradkvalificiuri samuSaos Sesruleba specialur saxelosnoebSi an 
Cveulebriv samsaxurSi.  
 



daxmarebis saWiroeba: socialuri da profesionaluri unarebis 
gamomuSavebisTvis, esaWiroebaT specialuri praqtikuli mecadineobebi, 
muSaobis procesSic, maT esaWiroebaT specialuri zedamxedveloba da 
daxmareba. 
 
inteleqtualuri unarebis mZime SezRudva: 
 
inteleqtualuri funqcionirebis mZime SezRudva, rogorc wesi, gamowveulia 
tvinis organuli dazianebiT, an genetikuri defeqtiT; diagnozi adreul 
bavSvobaSive ikveTeba.  
iseT ganviTarebis etapebs, rogoricaa dgoma da siaruli, gadian bevrad 
mogvianebiT, vidre normaluri ganviTarebis mqone bavSvebi. sakuTari Tavis 
movlis elementebs iTviseben cxra wlis asakisTvis. Ggarda inteleqtualuri 
darRvevebisa, SesaZloa hqondeT fizikuri (moZraobis) da janmrTelobis 
problemebi.  
bavSvobis adreul etapze, metyveleba mwiria an saerTod ar aris, 12 
wlisaTvis, zogierT maTgans SeuZlia or-sam sityviani winadadebebis Tqma. 13-
14 wlisaTvis akademiuri da adaptaciuri unarebis mxriv Seesabamebian 4-6 
wlis normaluri ganviTarebis bavSvis asaks.  
zogierT SemTxvevaSi SeiZleba iswavlon anbani da martivi Tvla, agreTve 
iseTi warwerebis amocnoba, romlebic dakavSirebulia usafrTxoebasTan, mag: 
cxelia, saSiSia, sdeq da sxva.  
 
daxmarebis saWiroeba: esaWiroebaT intensiuri swavleba, raTa  SeZlon 
martivi miTiTebebis Sesruleba. mTeli cxovrebis ganmavlobaSi sWirdebaT 
regularuli mxardaWera da meTvalyureoba. 
 
inteleqtualuri unarebis Rrma SezRudva:L 
 
inteleqtualuri unarebis Rrma SezRudva, Cvilobis asakSive ikveTeba, 
ganviTarebis Seferxebis da biologiuri anomaliebis (mag: saxis nakvTebis 
asimetria) gamo.  
 
adreul asakSi, maT aqvT mniSvnelovani sensomotoruli darRvevebi;  TiTqmis 
yvela SemTxvevaSi, CamorCenilobis mizezi organuli xasiaTisaa 
da Tan axlavs iseTi daavadebebi, rogoricaa epilefsia, gulis manki... 
 
saWiroeben intensiur swavlebas/treinings, raTa iswavlon kveba, 
TviTmomsaxureba, tualetiT sargebloba da Cacma.  
 
amgvari swavlebiT uzrunvelyofis SemTxvevaSi, aseTi adamianebis nawils 
SeuZlia martivi aqtivobebis Sesruleba, xelebis dabana, Cacma-gaxda. 
 
daxmarebis saWiroeba: elementaruli TviTmovlis unarebis 
gamomuSavebisTvis, esaWiroebaT intensiuri swavleba da mTeli cxovrebis 
ganmavlobaSi daxmareba da zedmiwevniT kontroli.  
 
 

saWiro mxardaWera  
 
AAMR – is midgoma (gonebriv CamorCenasTan brZolis amerikuli asociacia)  



 
arsebobs alternatiuli  midgoma, romelic aqcents akeTebs ara 
inteleqtualuri funqcionirebis SezRudvis simZimeze, aramed saWiro 
daxmarebis miwodebaze, romelic esaWiroeba am adamians sazogadoebaSi 
funqcionirebisaTvis. rogorc vxedavT, aRniSnuli midgoma aqcents akeTebs 
adamiansa da garemos Soris urTierTobaze: 
 

 saWiroebis SemTxvevaSi 
perioduli daxmareba gulisxmobs – daxmarebis saWiroebis SemTxvevaSi, mag: 
Tu ki unarSezRudulma adamianma dakarga samsaxuri, axlobeli adamiani an 
imyofeba krizisul mdgomareobaSi. 
 

 perioduli 
ufro metad Tanmimdevruli daxmareba, mag: droSi gansazRvruli profesiuli 
treningi, an daxmareba, rodesac xdeba swavlebidan muSaobaze gadasvla. 
 

 regularuli 
amgvari daxmareba gulisxmobs – adamianis moRvaweobaSi regularul 
(yoveldRiur) Carevas, droSi ar aris gansazRvruli.  
 

 sruli 
mudmivi da Zalian intensiuri daxmareba, SesaZloa mTeli cxovrebis 
manZilze.  
 
 
 
Zaladoba SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvze 
 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi ufro metad dganan Zaladobis 
riskis winaSe, radgan isini ufro daucvelni arian, Semdegi mizezebis gamo: 
 

 sxva bavSvebTan SedarebiT, ufro naklebi socialuri kontaqtebi  
 

 aRmzrdelebisgan iReben intimur daxmarebas, rac iwvevs sazRvrebis 
aRrevas da zrdis risks 

 
 naklebad SeuZliaT winaaRmdegobis gaweva 

 
 komunikaciis siZnelis gamo, naklebad SeswevT unari gadmoscen ra 

xdeba maT mimarT 
 

 ufro metad daucvelni arian sxvaTa daSinebis da muqarisgan 
 
 
rogor vuzrunvelyoT Zaladobisgan dacva 
 

 mivceT saSualeba, nebismieri gziT gamoTqvan TavianTi grZnobebi 
 mivceT saTanado ganaTleba maTi uflebebis, socialuri, piradi da 

seqsualuri cxovrebis Seaxeb 
 mousminoT maT problemebs 
 yvela TanamSromelma gaiaros Sesabamisi treiningebi  



 Zaladobis CamoTvlili niSnebis amocnoba da reagireba 
 
 
 

SezRuduli unarebis mqone bavSvis gavlena ojaxze 
 
bavSvis gaCena mniSvnelovnad cvlis ojaxis dinamikas. ojaxis wevrebs 
esaWiroebaT adaptireba axali wevris mimarT. bavSvi, romelic garkveuli 
problemebiT daibada iwvevs Zlier cvlilebebs. ojaxebis umravlesoba 
icvlis yoveldRiuri cxovrebis Tanmimdevrobas, icvlian sacxovrebel 
adgils, samsaxurs da a.S 
 
SezRuduli unarebis mqone bavSvis gaCenis SemTxvevaSi mSoblebi gadian 
emociuri reagirebis iseTive stadiebs, rogorc Zlieri stresis dros. 
rasakvirvelia, yvela SemTxveva individualuria. 
 
SezRuduli unarebis mqone bavSvebis mSoblebis gamokiTxvisas Camoyalibda 
Semdegi safexurebi:  
 

 Soki da gaurkvevloba - rodesac adamiani ver axerxebs momxdaris 
gaazrebas, gadamuSavebas, ver poulobs movlenis axsnas. xSiria 
SegrZneba, rom “|rac xdeba sizmaria,” an “|es SeuZlebelia me 
dammarTnoda”.  

 uaryofa  - zog SemTxvevaSi, mSobeli ar iRebs faqts, rom mis Svils 
problemebi aqvs, maSinac ki, rodesac problemebi aSkaraa. isini ver 
amCneven, ignorirebas uweven bavSvis mdgomareobis an qmedebis 
mniSvnelovnebas 

 danaSaulis grZnoba. SezRuduli unarebis mqone bavSvebis mSoblebi, 
Svilis aseTi mdgomareobis gamo, xSirad Tavs damnaSaved Tvlian. 

 sevda – es aris reaqcia, romelsac iwvevs im molodinebisa da  
ocnebebis rRveva, romelic mSobels hqonda bavSvis mimarT. mSoblebs 
sWirdebaT dro, raTa “gamoiglovon” im idealuri bavSvis xatis 
dakargva, romelic maT warmodgenebSi hqondaT.  

 nerviuloba da SiSi – xSirad mSoblebs uCndebaT momavlis SiSi, maT 
ar ician rogor umkurnalon bavSvs, uSvelis Tu ara mkurnaloba, xom 
ar gauaresdeba maTi mdgomareoba, rogor unda mouaron mas da a.S.  

 mrisxaneba  _ zogierT mSobels uCndeba agresia da brazi, maTi 
   mdgomareobis gamo, maT ver gaugiaT ratom aqvs swored maT 
   Svils es probleba, maT xom araferi dauSavebiaT?  

 
 sazogadoebasTan damokidebuleba. mSoblebi Zlier mgrZnobiareni 

SeiZleba iyvnen sazogadoebrivi azris mimarT. isini zogjer fiqroben, 
rom swored maT garSemoa sxvebis yuradReba koncentrirebuli 

 bavSvis damokidebuleba sakuTari mdgomareobis mimarT. bavSvTan 
saubari misi naklovanebebis Sesaxeb, mSoblisTvis sakmaod rTuli da 
sapasuxismgeblo momentia. mSoblebi xSirad cdiloben Tavi aaridon 
amgvar saubrebs, magram bavSvs adre Tu gvian uCndeba kiTxvebi sakuTar 
mdgomareobasTan dakavSirebiT, razec pasuxi aucileblad unda miiRos.  

 mSoblebis adaptacia. SezRuduli unarebis mqone bavSvebis mSoblebi, 
saSualoze metad ganicdian stresul situaciebs, rac bavSvis movlis 
yoveldRiur pasuxismgeblobasTan aris dakavSirebuli  



 
 
ojaxis resursebi da gamklavebis meqanizmebi 
 
specialistebis azriT: 
 

 yoveli ojaxi unikaluria, yovel ojaxs aqvs Tavisi resursebi, 
Rirebulebebi da samyaros xedvis xerxi.  

 
 yvelaferi rac ojaxis erT-erT wevrTan aris dakavSirebuli, gavlenas 

axdens mTel ojaxze.  
 

 ojaxis yvela wevrs aqvs saWiroebebi da am saWiroebebis 
dakmayofilebis ufleba. arcerTi pirovneba ojaxSi ar aris ufro 
mniSvnelovani vidre meore.  

 
 droTa ganmavlobaSi icvleba ojaxi, misi wevrebi, movlenebi. es 

cvlilebebi SeiZleba rTuli iyos, vinaidan moiTxovs ojaxis wevrebis 
cvlilebasac da isini cdiloben upasuxon garemos moTxovnebs. 

 
 yvela ojaxisTvis, sirTuleebis simZimis miuxedavad arsebobs erTi 

mTavari da saerTo ram, maT SeswevT Zala (Zlieri mxareebi), romlis 
meSveobiTac SeuZliaT gadaWran problemebi. 

 
 
socialuri samuSaos 6 faza 
 

1. pirovnebis aRmoCena 
2. pirovnebis unarebis, SesaZleblobebis, saWiroebebis, usafrTxoebis 

Seswavla 
3. pirovnebis miznebis, samomavlo xedvis Seswavla 
4. pirovnebis mxardamWerTa wris Sekvra  
5. konstruqciuli qmedebebi miznis misaRwevad 
6. ukukavSiri  

 
 
saidan unda daviwyoT? 
 
gavicnoT adamiani da movipovoT ndoba 
 
ra unda vicodeT: 

• pirovnebis warsuli 

• unari, SesaZlebloba, niWi, interesi 

• rogor esmiT misi garSemomyof adamianebs  

• pirovnebis yoveldRiuri, yovelkvireuli adgilebi, saqmianobebi 

• urTierTobebi, romelic pirovnebas aqvs 

• ra daxmareba da mxardaWera esaWiroeba  

• misi arCevani da prioritetebi  

• samomavlo ideebi 

• momavlis SiSebi 



  
muSaobisTvis aucilebeli 8 wesi 

• gasagebad auxseniT pirovnebas ras akeTebT 
• hkiTxeT pirovnebas, aqvs Tu ara mas survili dagexmaroT am procesSi 
• gaatareT garkveuli dro pirovnebasTan erTad, misTvis Cveul da 

sazogadoebis TavSeyris adgilebSi  
• sxvebisgan gaarkvieT ra gansakuTrebuli daxmareba esaWiroeba am 

pirovnebas imisaTvis, rom Tqven dagexmaroT 
• dagegmeT Sexvedrebi pirovnebisaTvis mniSvnelovan adamianebTan 

(ojaxis wevrebi, megobrebi da a.S.) 
• yovelTvis ecadeT pirovneba CarTuli iyos procesSi, maSinac ki 

rodesac sxvebi masze saubroben 
• Canawerebi gamoiyeneT, rodesac garkveuli danaklisis Sevseba 

gWirdebaT.  
 
 
2 oqros wesi:  
 

• pirovnebis pativiscema ufro mniSvnelovania, vidre masze informaciis 
moZieba 

• araferi dauSaoT adamians saqmianobis procesSi 
 

ra aris saWiro warmatebuli muSaobisaTvis 
• pirovnebis SesaZleblobebis aRmoCena da xelSewyoba  
• pirovnebis advokatireba 
• konfidencialurobis dacva 
• pasuxismgebloba 
• gamokveTili miznebi 
• konstruqciuli cvlilebebi 
• sxvadaxva specialistebis jgufSi gaerTianeba da maTTan 

TanamSromloba 
• SemoqmedebiTi azrovneba 
• monitoringis, refleqsiis da Sefasebis unarebi   

 
 
miznebi unda iyos 
 

• specifiuri 
• gazomvadi 
• miRwevadi 
• realisturi 
• droSi gawerili 

 
ra aris gegma? 
 

• gegma ar aris procesis Sedegi 
• imisaTvis, rom gegma gaxdes Sedegi is unda ganxorcieldes 
• ganxorcieleba = gegmas + qmedeba + ukukavSiri + qmedeba 
•  

saidan daviwyoT? 
        yvelaze martividan. . . 



 
Sefaseba: 
 

• rogor midis es procesi yvelasTvis? 
• ras vakeTebT axla ? 
• swored vakeTebT amas? 
• miiRo Tu ara raime sargebeli pirovnebam? 
• swori mimarTulebiT mivdivarT Tu ara? 
• sad aris 5 Rirebuli gamocdileba? 
• aqedan saiT unda wavideT ? 
• ra unda Seicvalos? 
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კოორდინირების უნარს. მსხვილი მოტორიკის განვითარების შეფერხების 

მქონე ბავშვებს შეიძლება უჭირდეთ გადაბრუნება ან ცოცვა. უფროსი 

ასაკის ბავშვები კი შეიძლება იყვნენ მოუქნელები და ვერ ახერხებდნენ 

კიბეზე ასვლას და ჩასვლას. ნატიფი მოტორიკის განვითარების 

შეფერხების მქონე ბავშვებს შეიძლება უჭირდეთ პატარა საგნის ხელში 

დაჭერა, როგორიცაა სათამაშო ან ისეთი მოქმედებების შესრულება, 

როგორებიცაა თასმების შეკვრა ან კბილების გახეხვა.   

• სოციალური, ემოციური და ქცევითი შეფერხებები 

განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებს,  ნეიროქცევითი დარღვევებით, 

როგორებიცაა აუტიზმის სპექტრის დარღვევა და ყურადღების 

დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი,   ასევე ხშირად აქვთ 

სოციალური, ემოციური ან ქცევითი დარღვევები. თავის ტვინის 

განსხვავებული ნეიროგანვითარების გამო ისინი თავიანთი 

თანატოლებისგან განსხვავებულად ახდენენ ინფორმაციის 

გადამუშავებას და რეაგირებენ გარემოზე. ამ შეფერხებებმა შეიძლება 



გავლენა იქონიოს ბავშვის დასწავლის და სხვებთან კომუნიკაციისა და 

ურთიერთობის უნარზე.  

განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის დამახასიათებელია 

სოციალური და ემოციური უნარების განვითარების შეფერხება. ეს ქცევა 

შეიძლება იყოს სიგნალი, რომ ბავშვს უფრო მეტი მხარდაჭერა სჭირდება 

მისი გარემოს  ან სწავლის უნარების შეცვლის მეშვეობით, რათა 

გაუმკლავდეს სოციალურ და ემოციურ გამოწვევებს. 

• მეტყველების შეფერხება 

მეტყველების ზოგიერთი შეფერხება წარმოადგენს რეცეპტიული 

მეტყველების დარღვევას, როდესაც ბავშვს უჭირს სიტყვების ან ცნებების 

გაგება. ამ ტიპის მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვებს შეიძლება 

უჭირდეთ ფერების, სხეულის ნაწილების ან ფორმების გარჩევა. არსებობს 

ასევე ექსპრესიული მეტყველების დარღვევები, რა შემთხვევაშიც ბავშვს 

აქვს მწირი ლექსიკური მარაგი და უჭირს რთული წინადადებების  აწყობა. 

ამ ტიპის მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვი შეიძლება ნელა 

ტიტინებდეს, ლაპარაკობდეს და აწყობდეს წინადადებებს. ხშირად კი 

მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვს გააჩნია რეცეპტიული და 

ექსპრესული დარღვევების კომბინაცია.  

ბავშვებს, რომლებსაც აღენიშნებათ ორალურ-მოტორული პრობლემა, 

როგორიცაა პირის კუნთების ჰიპოტონია, ენის ან ყბის მოძრაობის 

სირთულე, რაც მეტყველების წარმოქმნას (ანუ ინფორმაციის 

ვერბალურად გადმოცემას) აფერხებს, აქვთ მეტყველების წარმოქმნის 

დარღვევა. 

მეტყველების დარღვევა შეიძლება გამოწვეული იყოს ფიზიოლოგიური 

მიზეზებით, როგორიცაა თავის ტვინის დაზიანება, გენეტიკური 

სინდრომი ან სმენის დაკარგვა. სხვა ტიპის მეტყველების დარღვევები 

გამოწვეულია გარემო ფაქტორებით, როგორიცაა სტიმულაციის 

დეფიციტი. თუმცა, ხშირ შემთხვევაში ბავშვის მეტყველების დარღვევის 

მიზეზი უცნობია.  



2.3 მშობლის სწორად ინფორმირება  

 

ბავშვის დიაგნოზის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეტყობინებისას 

მნიშვნელოვანია ოჯახისთვის პოზიტიური, თუმცა რეალისტური 

ინფორმაციის მიწოდება, რაც მოიცავს იმ დახმარებისა და მხარდაჭერის 

აღწერას, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ოჯახისთვის და 

მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს  ბავშვზე, ამ შემთხვევაში ბავშვის 

შეზღუდული შესაძლებლობა შედარებით მეორეხარისხოვანი ხდება.    

 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გაიდლაინების გაზიარება, რომლეთა 

მიხედვითაც:   

 

• ინფორმაციას აწვდის სათანადოდ გადამზადებული პერსონალი, 

რომელიც პასუხისმგებელია დიაგნოზის შესახებ ინფორმაციის 

მოწოდებასა და მის დადასტურებაზე.  

• მნიშვნელოვანია პოზიტიური, რეალისტური გზავნილის მიწოდება 

და იმედის მიცემა დიაგნოზის შეტყობინებისას. დადებითი გზავნილი 

მოიცავს დახმარების და მხარდაჭერის აღწერას, რომელიც 

ხელმისაწვდომი იქნება ოჯახისთვის და კონკრეტულ ბავშვზე, 

როგორც პიროვნებაზე ფოკუსირება  

• განმარტებების მიცემა ხდება მშობლებისთვის გასაგებ ენაზე ენობრივი 

და კულტურული ფაქტორების გათვალისწინებით. 

• დიაგნოზის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ხდება  ვერბალურად (არა 

წერილობითი სახით) და პირადად (არა ტელეფონის მეშვეობით). 

სასურველია ამ პროცესს ესწრებოდეს ორივე მშობელი. 

• დიაგნოზის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ხდება დამსწრეებისგან 

განმარტოებულ ადგილას. ოთახი არის წყნარი, კომფორტული, 

პაციენტებზე ორიენტირებული და ხელისშემშლელი გარემოებებისგან 

თავისუფალი.  

• თუ მშობლები ძალიან ახალგაზრდები არიან და საჭიროებენ 

მხარდაჭერას, მათთან შეთანხმებით შესაძლოა ოჯახის ახლობლების  

მოწვევაც, მაგალითად ბავშვის ბებია-ბაბუა. 

• გაცილებით სასარგებლო იქნება ინფორმაციის მიწოდება 

შეზღუდული შესაძლებლობის  შესაძლო შედეგებისა და სინდრომის 

პროცენტული მაჩვენებლის შესახებ, რომ ვიდრე დიაგნოზის ყველა 



შესაძლო უარყოფითი შედეგის ჩამოთვლისას და მოვლენათა 

განვითარების ყველაზე ცუდი სცენარის აღწერა. 

• საჭიროების შემთხვევაში რეაგირება მოახდინეთ ბავშვის 

ჯანმრთელობის პრობლემებზე. თითოეულ მშობელს მიაწოდეთ 

ჯანმრთელობის პრობლემის პრევენციისთვის ან მკურნალობისთვის 

საჭირო ინფორმაცია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის ამას არ გთხოვთ. ეს 

ინფორმაცია უნდა შესთავაზოთ თქვენ, თუ ის ჯანდაცვის 

სპეციალისტმა არ მიაწოდა.   

• გამოხატეთ ბავშვისადმი პატივისცემა; ის ყოველთვის სახელით 

მოიხსენიება და არა დიაგნოზის მიხედვით და არაკლიენტად.  
 

 

დაუნის სინდრომი 

 

მითი: დაუნის სინდრომი იშვიათი დაავადებაა 

სინამდვილე: დაუნის სინდრომი ყველაზე გავრცელებული 

ქრომოსომული დაავადებაა და ყოველწლიურად საშუალოდ ყოველ 

1000/800 ბავშვში 1 სწორედ აღნიშნული სინდრომით იბადება. 

 

მითი:  დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა მცირეა. 

სინამდვილე: ბოლო წლებში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და გაუთანაბრდა 

მათი სხვა თანატოლების საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობას, რასაც 

ხელი შეუწყო მათთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურებების 

ხელმისაწვდომობის ზრდამ. 

 

მითი: დაუნის სინდრომი გენეტიკურია და მემკვიდრეობით გადადის   

სინამდვილე: დაუნის სინდრომი გენეტიკურადაა განპირობებული 

შემთხვევათა მხოლოდ 1 პროცენტში. დანარჩენი 99 პროცენტის 

შემთხვევაში კი იგი არ ატარებს გენეტიკურ ხასიათს. 

 
მითი: დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების უმეტესობას ასაკოვანი 

მშობლები ჰყავთ. 

სინამდვილე: მშობლების ასაკის ზრდასთან ერთად დაუნის სინდრომის 



მქონე ბავშვის გაჩენის ალბათობა და რისკი იზრდება, თუმცა ამ 

დიაგნოზის მქონე ბავშვების უმეტესობას 35 წლამდე ასაკის მშობლები 

ჰყავთ. ეს ფაქტი იმით აიხსნება, რომ აღნიშნულ ასაკამდე ბავშვის გაჩენის 

მაჩვენებელი უფრო მაღალია.    

 

მითი: დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს მნიშვნელოვანი 

ინტელექტუალური შეფერხება აქვთ. 

სინამდვილე: დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა უმეტესობას აქვს 

მსუბუქიდან საშუალო ხარისხის ინტელექტუალური განვითარების 

შეფერხება, რაც განაპირობებს აბსტრაქტული აზროვნებისა და 

განზოგადების სიძნელეებს, სწავლის ნელ ტემპს, თუმცა  არ გამორიცხავს 

განვითარების, ახალი უნარების დასწავლის,  დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისა და  ფუნქციონირების  შესაძლებლობებს.   

 
მითი: დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები მხოლოდ და მხოლოდ 

სპეციალურ სკოლაში  უნდა სწავლობდნენ 

სინამდვილე: საგანმანათლებლო საჭიროებებზე მორგებული 

ინდივიდუალური პროგრამის არსებობის შემთხვევაში, დაუნის 

სინდრომის მქონე ბავშვების ჩართვა შესაძლებელია ჩვეულებრივ საჯარო 

სკოლაში. აღნიშნული რეგულირდება საქართველოში მოქმედი 

კანომდებლობითა და ეროვნული სასწავლო გეგმით.   

 
მითი: დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების დასაქმება შეუძლებელია 

სინამდვილე: მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, დაუნის სინდრომის მქონე 

პირების  დიდი ნაწილი დასაქმებულია სხვადასხვა სექტორში 

(მაგალითად რესტორნები, სასტუმროები, კლინიკები, გართობის 

ინდუსტრია  და ა.შ.) 

 

მითი: დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ყოველთვის ინარჩუნებენ 

კარგ გუნება-განწყობილებას. 

სინამდვილე: დაუნის სინდომის მქონე ადამიანები, თითოეული 

ჩვენგანის მსგავსად ემოციების მთელ სპექტრს განიცდიან და მათ 

ცხოვრებაში მომხდარ მოვლენებსა თუ ადამიანებზეც როგორც დადებითი 

ისე უარყოფითი ემოციებით რეაგირებენ. მაგალითად,  დადებითად 

რეაგირებენ მათდამი მეგობრულ დამოკიდებულებაზე და აღიქვამენ 



და  სწყინთ მათ მიმართ გამოვლენილი უხეში ან უპატივცემულო 

მოპყრობა. 

 

მითი: დაუნის სინდრომის მქონე პირებს არ გააჩნიათ ახლო 

ურთიერთობის დამყარების უნარი.   

სინამდვილე: დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს აქვთ მეგობრობის, 

პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და სოციალიზაციის 

სხვა უნარები. მათი ნაწილი ქმნის ოჯახს ან აგრძელებს პარტნიორულ 

თანაცხოვრებას მოზრდილ ასაკში.   

 

და ბოლოს, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, სადაც   მაღალია საზოგადოების 

ცნობიერების დონე და არსებობს დაუნის სინდრომის მქონე პირების 

განვითარებისთვის ხელშემწყობი შესაბამისი პირობები, აღნიშნული 

დიაგნოზის მქონე ბავშვები და მოზრდილები საგანმანათლებლო, 

სოციალური თუ რეკრეაციული აქტივობების აქტიური მონაწილეები 

არიან, ჩართულები არიან სპორტის, მუსიკისა და ხელოვნების სფეროში. 

ისინი საკუთარი ოჯახებისა და თემის ღირებულ წევრებს 

წარმოადგენენ  და თავიანთი წვლილი შეაქვთ საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში. 

 

არ არსებობს განსხვავება სქესის მიხედვით, იგი თანაბარი 

შესაძლებლობით შეიძლება აღმოაჩნდეს როგორც ბიჭს, ასევე გოგოს, 

ასევე ნებისმიერ ქვეყანაში. 

რა იწვევს დაუნის სინდრომს? 

დაუნის სინდრომის გამომწვევი მიზეზი ბოლომდე გარკვეული არ არის. 

როგორც წესი, განიხილავენ დედის ასაკს, გარემოს დაბინძურებას. დედის 

ასაკი მართლაც წარმოადგენს რისკ ფაქტორს. თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, 

რომ ზოგადად უფრო მეტია დედების რაოდენობა, რომლებიც 35 წლამდე 

ასაკის არიან და ჰყავთ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები. სწორედ 

ამიტომ, მნიშვნელოვანია, დედებმა არ იგრძნონ თავი დამნაშავედ ან არ 

გახდნენ გაკიცხვის ობიექტები გარშემომყოფების მხრიდან. 

რა ახასიათებს დაუნის სინდრომს? 



დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს აქვთ დამახასიათებელი 

ფიზიკური ნიშნები: თვალის ირიბი ჭრილი; ცხვირის ფართო, 

ჩაღრმავებული ხიდი, პატარა ცხვირი; სახის ბრტყელი პროფილი; მოკლე, 

ფართო ხელები; პატარა პირი; პირის ზომასთან შედარებით დიდი ენა; 

თვალების შიდა კუთხეში კანის პატარა ნაოჭი; კუნთების დაბალი 

ტონუსი. 

ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა თან სდევდეს 

ჯანმრთელობის  გარკვეული პრობლემები, თუმცა, ამ სირთულეების 

დაძლევა დროული ჩარევითა და მკურნალობით შესაძლებელია.   

დაუნის სინდრომს ახასიათებს სხვადასხვა ხარისხის გონებრივი 

ჩამორჩენა. ბავშვებს შედარებით გვიან უვითარდებათ ახალი უნარები, 

მაგალითად, გვიან იწყებენ სიარულს, თამაშს, ძნელად ითვისებენ 

ყოველდღიურ ჩვევებს, აქვთ მეტყველების სირთულეები. 

დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ძალიან მგრძნობიარეები 

არიან.  შესაძლოა  იოლად ეწყინოთ რაიმე, თუმცა, ძალიან ადვილია 

მათთან მეგობრული  ურთიერთობის დამყარება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ სინდრომს გააჩნია საერთო ნიშნები, 

თითოეული ბავშვი განსხვავდება ერთმანეთისაგან გარეგნობით, 

გონებრივი შესაძლებლობით, ინტერესებითა და ხასიათის თვისებებით. 

ყოველ მათგანს აქვს მისთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული ნიჭი 

და უნარები. 

როგორ დავეხმაროთ განვითარებაში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს? 

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან მუშაობას ადრეული ასაკიდან 

იწყებენ. აუცილებელია მათი ფსიქოლოგიური შეფასება, ძლიერი 

მხარეებისა და საჭიროებების გამოვლენა. მნიშვნელოვანია 

სწავლებისათვის შესაბამისი სტრატეგიების შერჩევა და გამოყენება. 

ეფექტური შედეგი აქვს ბავშვთან სხვადასხვა სპეციალისტის - 

ფსიქოლოგის, მეტყველების თერაპევტის, ოკუპაციური თერაპევტის და 

ა.შ. მუშაობას. 



მათ უმეტესობას შეუძლია დაეუფლოს რაიმე პროფესიას, ხელობას. 

იმუშაოს, ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი, იყოს თვითაქტუალიზებული 

და რაც მთავარია, თავს გრძნობდეს საზოგადოების სრულფასოვან 

წევრად.დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები დადიან საბავშვო ბაღში, 

სკოლაში, სწავლობენ, ჰყავთ მეგობრები. თავიანთი შესაძლებლობების 

შესაბამისად სწავლობენ წერას, კითხვას, მეტყველებას, იძენენ 

დამოუკიდებლად ცხოვრებისათვის საჭირო უნარებს. 

რა უნდა გააკეთოს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის მშობელმა? 

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს ემოციებთან 

გამკლავებაში მხარდაჭერა სჭირდებათ. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 

სპეციალისტის - ექიმების, ფსიქოლოგების და ა.შ. დახმარება. 

აუცილებელია მშობლისათვის დაუნის სინდრომის შესახებ სწორი 

ინფორმაციის მიწოდება, ქვეყანაში არსებული სერვისების მოძიებაში 

დახმარება, ბავშვთან მუშაობის საჭიროებაში დარწმუნება. რაც უფრო 

ადრე შეძლებენ მშობლები ბავშვის მდგომარეობის გაცნობიერებას და მის 

განვითარებაზე მუშაობის დაწყებას, მით უფრო ეფექტური იქნება 

მიღებული შედეგი. 

რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების სწორ დამოკიდებულას? 

სინამდვილეში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს და მათ ოჯახის 

წევრებს სხვადასხვა გამოწვევებთან უწევთ გამკლავება. საზოგადოების 

ნაწილი თვლის, რომ აზრი არ აქვს ამ ბავშვებთან მუშაობას, სწავლებას. 

ოჯახისთვის ზედმეტ ტვირთად განიხილავენ და ცდილობენ მათი 

გარშემომყოფებთან ურთიერთობის შეზღუდვას. 

მეორე მხრივ, ადამიანების ნაწილი ზედმეტ ყურადღებას იჩენს მათ 

მიმართ, გამოხატავს შეცოდებას და ასეთი დამოკიდებულებით ისევ ხაზს 

უსვამს მათ განსხვავებულობას. 

ამ სირთულეების გადაჭრა შესაძლებელია საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებით, იმის გააზრებით, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები 

საზოგადოების ჩვეულებრივი, სრულფასოვანი წევრები არიან და 



თავიანთი პოტენციალის განვითარებისათვის მხარდაჭერა და 

სიყვარული სჭირდებათ. 

 დაუნის სინდრომის ფორმები 

ტრისომია 21 ყველაზე ხშირი ფორმაა და 95%-ში გვხვდება. არსებობს 

დაუნის სინდრომის კიდევ ორი ფორმა: 

• ტრანსლოკაცია, რომელიც შემთხვევათა  3-4%-ში გვხვდება. ამ 

შემთხვევაში დამატებითი 47-ე ქრომოსომა არ არის „თავისუფალი” 

და სხვა რომელიმე ქრომოსომას ებმის. 

• მოზაიციზმი, რომელიც ძალიან იშვიათია და  1-2%-ში გვხვდება. 

ამ დროს ზოგიერთი უჯრედი 47 ქრომოსომას, ხოლო ზოგიერთი 

კი ქრომოსომების ნორმალურ რაოდენობას,  46 შეიცავს. 

ტერმინი “ცერებრული დამბლა” აღწერს მდგომარეობას და 

აერთიანებს კლინიკური სინდრომების ჯგუფს, რომლებიც 

ხასიათდება ბავშვის მოძრაობითი (მოტორული) და გონებრივი 

(მენტალური) ნორმალური განვითარების დარღვევით. 

ცერებრული დამბლის განვითერების მიზეზი არის თავის ტვინის 

შეუქცევადი დაზიანება.დაავადების გამოხატულება 

დამოკიდებულია დაზიანების ლოკალიზაციაზე, გავრცელების 

სიფართესა და ხარისხზე. სიმძიმე შეიძლება ვარირებდეს მსუბუქი 

მოტორული დარღვევიდან ძალიან მძიმემდე, როცა ჩართულია 

მთელი სხეული. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის ზრდასთან ერთად ცერებრული 

დამბლის გამოვლინება და კლინიკური ნიშნების გამოხატულება 

ხშირად განიცდის ცვალებადობას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 

დაავადება პროგრესირებს. 

ეპიდემიოლოგია და დემოგრაფია 

ცერებრული დამბლა შედეგია განვითარებადი თავის ტვინის 

დაზიანებისა, რომელიც შეიძლება აღმოცენდეს ნაყოფის 

მუცლადყოფნის, მშობიარობის ან სიცოცხლის პირველი ორი წლის 

მანძილზე. 



მისი გავრცელების არეალი და სიხშირე დაუზუსტებელია. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და სხვადასხვა 

ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით, საშუალოდ მისი 

სიხშირე არის 2,5–4 ყოველ 1000 ახალშობილზე. 

ცერებრულ დამბლას მოტორული (მოძრაობის) დისფუნქციის 

გარდა თითქმის ყოველთვის ახლავს სხვა დარღვევებიც, მათ 

შორის, კოგნიტური (შემეცნებით), მხედველობის, სმენის, 

მეტყველების, ყურადღების, ქცევის. ცერებრული დამბლას ხშირად 

ახლავს ეპილეფსიაც. დაახლოებით 65%-ს ცერებრული დამბლის 

მთელი პოპულაციისა, აღენიშნება სხვადასხვა ხარისხის 

გონებრივი განვითარების შეფერხება ან ჩამორჩენა და სწავლის 

სიძნელეები. 

პროგნოზი 

ადრეული პროგნოზირება რთულია, იმ შემთხვევათა გარდა, როცა 

საქმე გვაქვს მძიმე დაზიანებასთან. პროგნოზი ძირითადად 

დაკავშირებულია ცერებრული დამბლის კლინიკურ ტიპთან, 

მოტორული განვითარების ტემპთან, ახალშობილთა 

რეფლექსების ევოლუციასთან, ინტელექტუალურ დეფიციტთან, 

სენსორულ დარღვევებთან, ემოციურ-სოციალური ადაპტაციის 

ხარისხთან. 

ბავშვებს, რომლებიც სიარულს იწყებენ 2 წლამდე ასაკში, უფრო 

ხშირად, აქვთ ნორმალური ან მოსაზღვრე ინტელექტი. 

ძირითადად, რაც უფრო მძიმეა მოტორული დეფიციტი, მით მძიმეა 

ინტელექტუალური დარღვევა. შემთხვევათა დიდ ნაწილში, 

პროგნოზი დამოუკიდებლად სიარულისთვის ცუდია იმ 

ბავშვებში, რომელებიც ვერ იჭერენ თავს 20 თვის ასაკამდე, ვერ 

ცოცავენ 5 წლამდე. ბავშვები, რომლებიც დამოუკიდებლად 

ჯდებიან 2 წლამდე და იწყებენ ცოცას 30 თვის ასაკამდე, 

ჩვეულებრივ მომავალში დამოუკიდებლად დადიან. 

პროგნოზი უმჯობესდება ადრეული ჩარევის შემთხვევაში. 

ადრეული ჩარევა განაპირობებს კონტრაქტურებისა და 



დეფორმაციების ნაწილობრივ პრევენციას, რაც ხელს უწყობს 

პოზისა და ფუნქციის ოპტიმიზაციას. 

 

ცერებრული დამბლის დიაგნოზის დასმა  დაბადებიდან  პირველი ორი 

წლის განმავლობაში ხდება. დიაგნოსტირებას ახდენს ნევროლოგი, 

რომელიც იკვლევს ბავშვის სამედიცინო ისტორიას და ახორციელებს 

ფიზიკურ გასინჯვას: აფასებს ბავშვის კუნთების ტონუსს, მოძრაობებს, 

პოზასა და მგრძნობელობას და რიგ შემთხვევებში მიმართავს დამატებით 

გამოკვლევებს (მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახვა, კომპიუტერული 

ტომოგრაფია, კრანიალური ულტრასონოგრაფია). 

 

ცერებრული დამბლის კლასიფიკაცია შესაძლებელია რამდენიმე 

ნიშნით. სხეულის კიდურებში მოტორული დარღვევების 

გავრცელების მიხედვით განასხვავებენ  ცერებრული დამბლის 

შემდეგ  ტიპებს: 

 

 
• მონოპლეგია - მოტორული დარღვევები ვლინდება  ერთ კიდურში. 

 
• დიპლეგია - მოტორული დარღვევები ვლინდება ოთხივე კიდურში, 

თუმცა  მეტად გამოხატულია ქვედა, ვიდრე ზედა კიდურებში. 

 
• ჰემიპლეგია - მოტორული დარღვევა ვლინდება სხეულის მხოლოდ 

მარჯვენა ან მარცხენა კიდურებში. 

 
• ორმაგი ჰემიპლეგია - მოტორული დარღვევები ოთხივე კიდურში 

ვლინდება, თუმცა მეტადაა გამოხატული ზედა, ვიდრე ქვედა 

კიდურებში. 

 
• ტრიპლეგია - მოტორული დაღვევები გამოხატულია სამ კიდურში. 

 
• ქუადრიპლეგია (ტეტრაპლეგია) - მოტორული დარღვევები ოთხივე 

კიდურშია გამოხატული. 

 



 

თავის ტვინში    დაზიანებული უბნების   მიხედვით 

გამოყოფენ  ცერებრული დამბლის შემდეგი ტიპებს: 

 

 
• სპასტიკური - აღინიშნება კუნთების მაღალი ტონუსი  და შესაბამისად, 

კუნთების დაჭიმულობა. 

 
• დისკინეზური -  ადგილი აქვს  უნებლიე მოძრაობებს. 

 

• ატონური, ატაქსიური - აღინიშნება  დაბალი  ტონუსი, მოძრაობათა 

კოორდინაციისა და წონასწორობის დაღვევა. 

 
• შერეული - ვლინდება ზემოთ ჩამოთვლილი ცერებრული დამბლის 

კომბინაციები. მაგ. სპასტიკასთან ერთად გვხვდება უნებლიე 

მოძრაობები. 

 
 

ცერებრული დამბლის კლასიფიკაცია  ასევე ხდება მოტორული 

დარღვევების  ხარისხის  მიხედვით - მოტორული შეზღუდვა 

შესაძლებელია  გამოხატული იყოს  სუსტად, ზომიერად,  ან ძლიერად. 

 

მოტორული დარღვევების გარდა, ცერებრული დამბლის მქონე 

ბავშვებთან შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს შემდეგი სახის პრობლემებს: 

გაღიზიანებადობა, ძილის დარღვევები, კვების პრობლემები, 

მხედველობის, სმენის, აღქმის დარღვევები,  მეტყველების პრობლემები, 

გონებრივი ჩამორჩენილობა, ეპილეფსია, რაც ასევე გამოწვეულია თავის 

ტვინის დაზიანებით. 

 

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ დარღვევების დროული 
იდენტიფიკაცია და შესაბამისი ჩარევის განსაზღვრა ბავშვის 
განვითარების ხელშეწყობისთვის აუცილებელი პირობაა. 
 
  

 

ექვემდებარება ეს დაავადება მკურნალობას?  



ცერებრული დამბლით დაავადებული ბავშვების მკურნალობა მოიცავს 

დიაგნოზის დასმას, ასევე მკურნალობის ეფექტური სტრატეგიის 

შემუშავებას. თითოეულ ბავშვს ჭირდება სამედიცინო და 

სარეაბილიტაციო ინტერვენციების კომბინაცია. სარეაბილიტაციო და 

საგანმანათლებლო გეგმების მომზადებაში მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეაქვთ ფიზიოთერაპევტებს, ოკუპაციურ თერაპევტებს, მეტყველების 

თერაპევტებს, ქცევის ფსიქოლოგებს და სოციალურ მუშაკებს.  

გონებრივი ჩამორჩენილობა ფსიქიკური განვითარების დარღვევის 

ფორმაა. იგი ისეთი მდგომარეობაა, რომელიც აღმოცენდება ადამიანის 

სიცოცხლის ადრეულ ასაკში და მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში 

გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკურ განვითარებაზე და ჩვევების 

ჩამოყალიბებაზე.  

ამერიკის გონებრივი ჩამორჩენილობის ასოციაციის (AAMR)განმარტების 

მიხედვით: გონებრივი ჩამორჩენილობა არის ზოგადი 

ინტელექტუალური ფუნქციონირების დონიდან მნიშვნელოვანი 

გადახრა, რომელიც უკავშირდება ადაპტაციური ქცევის დეფიციტს და 

ვლინდება ადამიანის განვითარების პერიოდში. “ზოგადი 

ინტელექტუალური ფუნქციონირება”, ანუ IQ –ინტელექტუალური 

კოეფიციენტი არის ინდივიდუალურად ჩატარებული ინტელექტის 

ტესტში მიღებული ქულა. “მნიშვნელოვანი გადახრა” ნიშნავს IQ 

მაჩვენებელს, რომელიც ნორმაზე საგრძნობლად დაბალია. ნორმალური 

IQ- 90-110, გონებრივი ჩამორჩენილობის შესახებ შეიძლება მსჯელობა, 

როდესაც IQ- 70-ზე დაბალია.  

“ადაპტაციური ქცევის დეფიციტი” ნიშნავს მნიშვნელოვან ჩამორჩენას 

მომწიფებაში, შეზღუდვებს სწავლაში, პიროვნულ დამოუკიდებლობასა 

და სოციალურ პასუხისმგებლობაში. “განვითარების პერიოდი”- 

იგულისხმება დაბადებიდან 18 წლამდე, თუმცა უკანასკნელ ხანს 

თვლიან მუცლადყოფნის პერიოდიდან 18 წლამდე.  

გონებრივი ჩამორჩენილობა ხასიათდება ინტელექტუალური უნარების 

დაქვეითებით და ადაპტაციური უნარების ორ ან მეტ სფეროში 

დარღვევით, ისეთი, როგორიცაა კომუნიკაცია, თვითმომსახურება, 



სოციალური ჩვევები, სწავლა, მუშაობა, დასვენება, საოჯახო საქმიანობა. 

განმარტებიდან ჩანს, რომ გონებრივი განვითარების დიაგნოზი 

დამოკიდებულია როგორც პიროვნების ინტელექტის, ასევე მისი 

სოციალური უნარების და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების 

შეფასებაზე მისივე ასაკის და კულტურის სხვა ადამიანებთან 

მიმართებაში.  

რითი ხასიათდება გონებრივი ჩამორჩენილობა? 

ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევას გონებრივი 

ჩამორჩენილობის დროს ფართო დიაპაზონი აქვს. ზოგიერთ ბავშვში ეს 

იოლად ვლინდება, ზოგიერთში კი ძლიერ არის გამოხატული. 

გონებრივი ცამორჩენილობა ბავშვის ფსიქიკური განვითარების 

შეუქცევად დარღვევას გულისხმობს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასეთი 

ბავშვის განათლება და განვითარება შეუძლებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ 

ბავშვის განვითარებას გონებრივი ჩამორჩენილობის დროს 

განსხვავებული კანონზომიერება და ტემპი აქვს. ამიტომ, ყოველი 

ინდივიდუალური ბავშვის სწავლის შესაძლებლობების დასადგენად, 

მნიშვნელობა აქვს მისი განვითარების ინდივიდუალურ ტემპს და 

ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს. 

 გონებივი ჩამორჩენილობის დასახასიათებლად აუცილებელია 

გავითვალისწინოთ, რომ საშუალო ბავშვის ფსიქიკური განვითარება 

შემდეგ სფეროებს მოიცავს: შემეცნებითი უნარები, მეტყველებისა და 

კომუნიკაციის უნარი, უხეში და ნატიფი მოტორული უნარები, 

სოციალურ-ემოციური განვითარება.  

• გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვებს აბსტრაქტულ 

აზროვნებასთან ერთად სხვა შემეცნებითი ფსიქიკური ფუნქციების 

განვითარებაშიც აქვთ სირთულეები. კერძოდ:  

1. სწავლის ნელი ტემპი: ჩვევების ასათვისებლად, ახალი 

ინფორმაციის შესაძენად ბავშვს ხანგრძლივი პერიოდი და 

ხშირი გამეორება ესაჭიროება.  



2. ყურადღების დარრვევა: ბვშვისათვის დიდი პრობელმაა 

ნებისმიერი ყურადღების წარმართვა და ხალ მოქმედებაზე 

მისი გადანაცვლება.  

3. პრობლემის გადაწყვეტის სირთულეები: ბავშვს უჭირს 

დამოუკიდებლად გაიგოს პრობლემის ხასიათი და იპოვოს 

მისი გადაწყვეტის გზები.  

გონებრივი ჩამორჩენილობის დროს ხშირია მეტყველების პრობლემები. 

მეტყველების განვითარების დონე დამოკიდებულია ფსიქიკური 

განვითარების დარღვევის ხარისხზე. რაც უფრო გამოხატულია 

გონებრივი ჩამორჩენილობა, მით უფრო მეტი პრობლემა აქვს ბავშვს 

მეტყველების დაუფლებაში. მეტყველების განვითარების სირთულე 

მეტად მრავალფეროვანია, დაწყებული ლექსიკური მარაგის, 

არტიკულაციის, სინტაქსის გამოყენების, ამბის მოყოლის პრობლემებით, 

დამთავრებული მეტყველების განვითარების ძლიერი დარღვევით, 

როდესაც ბავშვს არ შეუძლია კომუნიკაცია ენის საშუალებით.  

გონებრივი ჩამორჩენილობის დროს ბავშვს მოტორული სფეროს 

პრობლემებიც აქვს.  

1. ჩვილობის ასაკში ბავშვი გვიან სწავლობს ჯდომას, დგომას, 

სიარულს.  

2. სკოლამდელი ასაკის ბავშვის მოძრაობები მოუქნელია, უჭირს 

შეთანხმებული მოძრაობების განხორციელება, მაგ. სირბილი, 

ბურთით თამაში, კოვზის, დანა-ჩანგლის ხმარება.  

3. უჭირს ნატიფი მოძრაობების განხორციელება და შესაბამისად 

ისეთი ჩვევების ათვისება, რომელიც ხელების და თითების 

ნატიფ, მოქნილ მოძრაობას მოითხოვს: დანის, მაკრატლის, 

ფანქრის  ხმარება.  

4. ბავშვისათვის რთულია ნებითი მოტორული მოქმედების 

დაგეგმვა და კონტროლი: ისეთი მოძრაობების შესრულება, 

რომლებიც თანმიმდევრობას და შეთანხმებულობას 

მოითხოვს. ბავშვს უჭირს თვითმომსახურების ჩვევების 

დამოუკიდებლად ათვისება (ჭამა, ჩაცმა, ტუალეტი, დაბანა). 



მხოლოდ ხანგრძლივი ვარჯიშის შემდეგ ხდება შესაძლებელი 

მოტორული ჩვევების რაღაც ხარისხით ათვისება.  

• შემეცნებითი სირთულეებისა და კომუნიკაციური შეზღუდვების 

გამო ბავშვებს უჭირთ სოციალური ადაპტაცია. ისინი გვიან და 

რთულად ითვისებენ სოციალურ ჩვევებს: როგორ უნდა მოიქცნენ 

ოჯახში, საზოგადოებაში, საზოგადოებრივ ადგილებში (მაღაზია, 

ტრანსპორტი, კაფე). ასეთ ბავშვებს თავის ასაკთან შედარებით 

მოუმწიფებელი სოციალური უნარები აქვთ.  

• ბავშვები ემოციურადაც მოუმწიფებელნი არიან. მათ შეუძლიათ 

უკიდურესად საპირისპირო ემოციების გამოხატვა, იმპულსურები 

არიან და უჭირთ ემოციების კონტროლი. ამავე დროს ისინი ძალიან 

მგრძნობიარენი არიან გარემოს დამოკიდებულებისადმი და 

მწვავედ რეაგირებენ, თუ ვერ გრძნობენ კეთილგანწყობას, სითბოს 

და ემოციურ მხარდაჭერას. გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე 

ბავშვის სოციალიზაციას ოჯახის და საზოგადოების დიდი 

ძალისხმევა სჭირდება.  

გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვის განვითარებას თავისი 

კანონზომიერება აქვს, რომელიც ძლიერ განსხვავდება საშუალო ბავშვის 

განვითარების ჩვეული მიმდინარეობისგან. უკვე ჩვილობის ასაკიდან 

ასეთი ბავშვი ძალიან გნსხვავდება თანატოლებისაგან.  

• მთავარი სირთულე, რასაც მშობლები აწყდებიან გონებრივი 

ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვის აღზრდისას არის ის, რომ მას 

დიდი დრო და დიდი ძალისხმევა სჭირდება ყოველდღიური 

ჩვევების, თუ ახალი ინფორმაციის ასათვისებლად. იმაში, რასაც 

სხვა ბავშვები თითქოსდა ბუნებრივად ითვისებენ (ჭამა, ჩაცმა, 

ტუალეტით სარგებლობა, ფერების, ფორმების, სიდიდის გარჩევა) 

გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვს სპეციალური პირობები 

და სწავლება ესაჭიროება.  

• მეორე სირთულე, რომელიც ხელს უშლის გონებრივი 

ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვის განვითარებას არის ჩვევის ან 

ინფორმაციის განზოგადების სიძნელე. ასეთი ბავშვისათვის, ერთ 

კონკრეტულ სიტუაციაში ათვისებული ჩვევის ან მიღებული 



ცოდნის სხვა სიტუაციაში გამოყენება დიდი პრობლემაა. მას უჭირს 

დაინახოს მსგავსება სხვადასხვა სიტუაციას შორის. ამიტომ, მას 

სჭირდება თვალსაჩინოდ და პრაქტიკულ განხორციელებაში ნახოს, 

თუ როგორ ხდება ერთი ჩვევის ან კონკრეტული ცოდნის 

სხვადასხვა სიტუაციაში გამოყენება.  

• იმის გამო, რომ ბავშვის აბსტრაქტული აზროვნების განვითარება 

ძლიერ ჩამორჩება, მას უჭირს ზოგადი მიმართების გაგება, მიზეზ-

შედეგობრივი მიმართების წვდომა, პრობლემის გაგება, 

შინაარსიდან აზრის გამოტანა. ეს ბავშვის აღზრდაში ერთ-ერთი 

მთავარი პრობლემაა.  

• შემთხვევათა 25-50% გვხვდება ქცევის და ემოციური დარღვევები; 

12-15% - მხედველობის პრობლემები; 8-20% - სმენის პობლემები; 

15-30% - ეპილეფსია; ყოველ 100.000-ზე 20-ს კი აღენიშნება 

სერიოზული თვითდამაზიანებელი და საშიში ქცევა.  

როგორ დავეხმაროთ გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვს? 

ბავშვის გონებრივი ჩამორჩენილობის დიაგნოზის დასმაში წამყვანი 

როლი განვითარების პედიატრს, ბავშვის ნევროპათოლოგოს და 

კლინიკურ ფსიქოლოგს ეკუთვნით.  

დიაგნოსტიკისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის სხვადასხვა 

სპეციალისტების მიერ შეფასებას, ანუ მულტიდისციპლინარულ 

შეფასებას.  

როგორც წესი, ოჯახისათვის მეტად მძიმეა ბავშვის დიაგნოზის გაგება. იმ 

აზრთან შეგუება, რომ ბავშვის მდგომარეობა ქრონიკული ხასიათისაა და 

მას არ ექნება ისეთი მომავალი, როგორც ეს ოჯახს წარმოუდგენია, 

ძალიან რთულია და მძიმე განცდებთან რის დაკავშირებული. 

მიუხედავად ამისა, მდგომარეობა არც ისე უიმედოა, როგორც ჩვენ 

გვგონია ხოლმე. ბავშვის შესაძლებლობების შესატყვისი აღზრდის და 

სწავლის პირობებში, მძიმე გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვი და 

შემდეგ მოზრდილი მშვენივრად არის ხოლმე შეგუებული მის 

სოციალურ გარემოს და ხშირად გასაკვირად საინტერესო უნარებს 

ამჟღავნებს.  



რას ნიშნავს შესატყვისი აღზრდა და სწავლება გონებრივი 

ჩამორჩენილობის დროს? 

• პირველი და მნიშვნელოვანი, რაც აუცილებელი, რომ დროულად 

გაკეთდეს, არის ბავშვის გონებრივი ჩამორჩენილობის ხარისხის 

დადგენა. ეს გულისხმობს არა მხოლოდ იმის ცოდნას, თუ რისი 

გაკეთება არ შეუძლია ბავშვს, რისი დეფიციტი აქვს და რას ვერ 

ახერხებს, არამედ იმის ცოდნაც, თუ რა შეუძლია, რა მოსწონს, რაზე 

რეაგირებს, როგორ იყენებს დახმარებას?  

• გონებრივი ჩამორჩენილობის დიაგნოზის დასმა დღეს ხდება ორი 

ნიშნით: ინტელექტის ტესტის მაჩვენებლით და ადაპტაციური 

ფუნქციონირების ხარისხის მაჩვენებლით.  ხაზგასმით უნდა 

ითქვას, რომ გონებრივი ჩამორჩენილობის შეფასება მხოლოდ IQ 

ტესტებით არ არის საკმარისი და ბევრ გაუგებრობას იწვევს ხოლმე. 

მაგ. თუ ორ ბავშვს ერთნაირი IQ მაჩვენებელი აქვს, იგულისხმება 

მათი ერთნაირი სწავლების პოტენციალი, რაც რეალობას არ 

შეესაბამება. ერთნაირი გონებრივი ჩამორჩენილობის ხარისხის და 

ინტელექტუალური კოეფიციენტის მქონე პირებს სხვადასხვა 

შესაძლებლობები და შეგუების სხვადსხვა ხარისხი გააჩნიათ, რასაც 

IQ ტესტი ვერ აჩვენებს. ამიტომ, აუცილებელია ბავშვის თუ 

მოზრდილის ადაპტაციური ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება. 

ეს ტერმინი გულისხმობს ყველა იმ უნარს, რაც დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისათვის არის საჭირო: თვითმომსახურების, სწავლის, 

შრომითი, სოციალური, სახლის მოვლის ჩვევები. აუცილებელია 

ბავშვის სოციალური გამოცდილების და სოციალური ჩვევების 

გათვალისწინება. ყველაზე გავრცელებულია ABC (Adaptive Behavior 

Scales), რომლის საშულებითაც ხდება პიროვნების 

ფუნქციონირების შეფასება ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, მაგ. 

თვითმომსახურების, საზოგადოებრივ ადგილებში ქცევის, ფულის 

გამოყენების, სახლის მოვლის, ახლობლებთან და უცხოებთან 

ურთიერთობის და ა.შ. ჩვევების შეფასება. შესაბამისად, გონებრივი 

ჩამორჩენილობის ხარისხის განსაზღვრა ხდება არა მხოლოდ 

ინტელქტუალური კოეფიციენტის გათვალისწინებით, არამედ იმ 

დახმარების ხარისხის შეფასებით, რომელიც ინდივიდს ესაჭიროება 



დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და გარემოსთან ადეკვატური 

ურთიერთობისათვის.  

• უკვე ჩვილობის ასაკიდან აუცილებელია ბავშვისათვის 

სპეციალური განვითარების პროგრამის შედგენა. გონებრივი 

ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვი მრავალჯერადი გამეორების და 

ხანგრძლივი სწავლების შემდეგ აღწევს იმას, რასაც სხვა ბავშვები 

უმტკივნეულოდ ეუფლებიან. ამიტომ არის აუცილებელი უკვე 

ჩვილობის ასაკიდან ბავშვისათვის სპეციალური განვითარების 

მასტიმულირებელი პირობების შექმნა. ნაბიჯ-ნაბიჯ 

ყოველდღიური ჩვევების მარტივი ელემენტების ათვისება, ერთი 

და იგივე ჩვევის სხვადასხვა სიტუაციაში დაუფლება. აუცილებელი 

იმის გათვალისწინება, რომ გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე 

ბავშვი ჩვეული გზით ვერ სწავლობს. მის მიერ შეთვისებული 

ცოდნის და ჩვევების მოცულობა ბევრად უფრო ნაკლებია მისი 

ასაკის ჩვეულებრივი განვითარების საშუალო ბავშვებთან 

შედარებით. მაგრამ, ის რასაც ბავშვი ითვისებს და სწავლობს, მას 

საგრძნობლად ცვლის, ხდის მას ბევრად უფრო აქტიურს და 

დამოუკიდებელს. აუცილებელია ბავშვს ადრეული ასაკიდან 

უტარდებოდეს ფიზიკური თერაპია, ჩვევების თერაპია - 

სენსომოტორული ინტეგრაციის თერაპია, მეტყველების თერაპია, 

რაც ბავშვის განვითარების სტიმულაციისათვის ხელსაყრელ 

პირობებს ქმნის.  

• აუცილებელია ჩვენი მოთხოვნები და მოლოდინები ბავშვის 

შესაძლებლობებს მივუსადაგოთ. გონებრივი ჩამორჩენილობის 

მქონე ბავშვის აღზრდა ნიშნავს იმ პოტენციური შესაძლებლობების 

გამოვლენას და  განვითარებას, რაც კონკრეტულ ბავშვს გააჩნია, 

ბავშვის ინდივიდუალობის გათვალისწინებას. უნდა 

გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი მიზანია არა ბავშვის შეცვლა, ჩვენი 

წარმოდგენის და სურვილის მიხედვით მისდამი მოთხოვნების 

წაყენება, არამედ ბავშვისათვის მისაწვდომი გზებით იმ უნარების 

ამოქმედება, რომელიც მას გააჩნია. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი 

ყურადღება საკუთარი ინტერსებიდან და მოთხოვნილებებიდან 

ბავშვის მოთხოვნილებებზე და ინტერესებზე გადავიტანოთ. 

არაადეკვატური აღზრდის პირობებში (ბავშვის მიმართ 

შეუსაბამოდ მაღალი ან შეუსაბამოდ დაბალი მოთხოვნები), ბავშვს 



იმ უნარების განვითარების და გამომჟღავნების შესაძლებლობაც 

არა აქვს, რაც მას გააჩნია. მაგალითად, ყველ მშობელს უნდა, რომ 

მისმა შვილმა წერა-კითხვა მაინც იცოდეს. გონებრივი 

ჩამორჩენილობის მძიმე ხარისხის დროს სიმბოლური ჩვევების 

(წერა, კითხვა, თვლა) ვერ ხერხდება. მშობლები უიმედობას 

ეძლევიან, მათი მოლოდინები არ გამართლდა და ბავშვის 

განათლების მცდელობაც დასრულდა. მაგრამ გნათლება ფართო 

ცნებაა, იგი არა მხოლოდ წერა-კითხვის და თვლის სწავლას, 

ცოდნის შეძენას გულისხმობს, არამდე გარკვეული უნარ-ჩვევების 

ათვისებას (ყოველდღიური, თავის მოვლის, სოციალური, შრომითი 

ჩვევები), გარემოსთან კომუნიკაციას, ადამიანებთან 

ურთიერთობას. რაც უფრო ბევრ სხვადასხვა სიტუაციაში  მიიღებს 

ბავშვი პრაქტიკულ გამოცდილებას, მით უფრო მიზანშეწონილი და 

ადეკვატური ხდება მისი ქცევა.  

• აუცილებელია გარდამავალი ასაკიდან მოზარდის შრომითი 

საქმიანობისათვის მომზადება. იოლი და საშუალო ხარისხის 

გონებრივი ჩამორჩენილობის შემთხვევაში მოზარდები 

წარმატებით ეუფლებიან სხვადასხვა ხელობას და პროფესიას. ეს 

მეტად მნიშვნელოვანია მათი ემოციურ-მოტივაციური სფეროს 

განვითარებისათვის, პიროვნული ზრდისათვის, 

დამოუკიდებლობისათვის.  

• საზოგადიებაში უნდა არსებობდეს კარგი ინფრასტრუქტურა 

გონებრივი ცამორჩენილობის მქონე ბავშვების მომსახურების 

მიზნით. უნდა იყოს სპეციალური საბავშვო ბაღები, დამხმარე 

სკოლებში, სპეციალურ სასწავლო პროგრამასთან ერთად უნდა 

იყოს ფსიქიკური განვითარების სტიმულირების პროგრამები. უმდა 

არსებობდეს ფსიქო-სოციალური სამსახურები ასეთი ბავშვებისა და 

მათი ოჯხების დახმარებისათვის. უნდა არსებობდეს ასეთი 

მოზარდებისას და შემდეგ მოზრდილებისათვის პროფესიული 

ორიენტაციის, დასაქმების და ხელობის სწავლების ცენტრები. 

გონებრივი ჩამორჩენილობის დიაგნოზი მშობლებისათვის მძიმე 

გადასატანია. არც ისე ადვილია შეეგუო იმ ფაქტს, რომ ვერ იამაყებ შენი 

შვილის წარმატებებით, რომ ის ვერ შეძლებს თქვენი ოცნებების 

რეალიზაციას, რომ დიაგნოზი სამუდამოა.  



ამ დროს, მწუხარება, უსუსურობის და დანაშაულის განცდა, პრობლემის 

სრული იგნორირება, აღშფოთება, დეპრესია, შოკი, გაბრაზება, 

უნდობლობა, უიმედობა ბუნებრივი მდგომარეობებია. 

ბავშვის ადეკვატური აღზრდისათვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანია:  

• გაუმკლავდეთ საკუთარ განცდებს და გრძნობებს  

• თვალი გაუსწოროთ რეალობას  

• მიიღოთ საკუთარი შვილი ისეთი, როგორიც არის და არა ისეთი, 

როგორიც თქვენ გსურთ იყოს.  

ეს სამი დებულება სათქმელადაა ადვილი, თორემ ოჯახისათვის მათი 

განხორციელება საკმაოდ რთულია და გარკვეულ პერიოდს მოითხოვს. 

• სამწუხაროდ, თქვენ ვერ შეცვლით რეალურ მოცემულობას და ვერც 

თქვენს ბავშვს. იგი ასეთი დაიბადა და ეს არავის ბრალი არ არის. 

ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ის, ისევე როგორც თქვენ ღვთის ხატად 

შექმნილი უკვდავი სულია, ისეთივე ადამიანია როგორც სხვები. 

მხოლოდ მისი ფსიქიკური განვითარება ძლიერ განსხვავებულია, 

ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვანაირი მუშაობის გამო.  

• მოლოდინები კი არ არის რეალობა, არამედ ის, თუ როგორია 

თქვენი ბავშვი, რა შესაძლებლობები გააჩნია. ნუ შეხედავთ მას ისე, 

თითქოს მას არაფერი შეუძლია და მის სწავლებას აზრი არა აქვს. 

მშობლები ხშირად იმის ჩამოთვლას იწყებენ, თუ რას ვერ აკეთებს 

ბავშვი, რა არა აქვს განვითარებული. თუმცა არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია ის, თუ რისი უნარი აქვს ბავშვს, რა ინტერესები 

აქვს, რა უხარია და რა წყინს.  

• ნუ შეგრცხვებათ იმისი, რომ ოჯახში გონებრივად ჩამორჩენილი 

ბავშვი გყავთ. თუ თქვენ გრცხვენიათ იმისა, რომ ბავშვი არ გავს 

სხვა ბავშვებს, გეშინიათ ზედმეტი კითხვები არ დაგისვან 

ნაცნობებმა, არ დასცინონ ბავშვს სხვა ბავშვებმა, ცხადია 

მიმართავთ მისი იზოლაციის სტრატეგიას. ამით თქვენ იცავთ მას 

და საკუთარ თავს მოსალოდნელი უსიამოვნებებისაგან. მაგრამ 

შედეგი სავალალოა - თქვენი ოჯახიც იზოლაციაში ექცევა, თქვენ 

შეზღუდულად ურთიერთობთ გარემოსთან და ბავშვის 

განვითარების სტიმულირებისათვის არახელსაყრელი პირობები 



იქმნება. ბავშვს არა აქვს სტუმრად სიარულის, ეზოში თამაშის, 

სეირნობის, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის, საზოგადოებრივ 

ადგილებში ქცევის გამოცდილება. მისთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია სოციალურ გარემოსთან შეგუება, სხვადასხვა 

სიტუაციაში შთაბაჭდილებების და გამოცდილების მიღება.  

• უსიამოვნო ინციდენტები - ბავშვების დაცინვა, უცნობების 

ზედმეტი ცნობისმოყვარეობა, უტაქტო გამოხდომები- თავიდან 

აცილების უტყუარი ხერხია შეძლებისდაგვარი მოკლე და მშვიდი 

განმარტება თქვენი ბავშვის მდგომარეობის შესახებ. თქვენ 

ყოველგვარი სირცხვილის გრძნობის გარეშე შეგიძლიათ უფროსებს 

უთხრათ, რომ ბავშვს ფსიქიკური განვითარებაში ჩამორჩენა აქვს და 

მას თავისებური მიდგომა ესაჭიროება.  

• მიუხედავად იმისა, რომ გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვს 

სხვა ბავშვებთან შედარებით მშობლების მხრიდან უფრო დიდი 

ყურადღება, დრო და ძალისხმევა სჭირდება, ნუ ეცდებით მის 

მაგივრად გააკეთოთ ყველაფერი. მართალია, ბავშვის ჩვევების 

შემუშავებას დიდი დრო, მოთმინება და ძალისხმევა სჭირდება, 

ბავშვის დამოუკიდებლობისათვის ჯობს დიდი დრო და ენერგია 

დახარჯოთ. როდესაც დრო არაფერზე გყოფნით, ცხადია ჯობს 

თქვენ აჭამოთ, ჩააცვათ, მოუაროთ, ასე უფრო მეტი დრო 

დაგეზოგებათ. მაგრამ ასეთ ზრუნვაში, ბავშვს ის უნარებიც არ 

განუვითარდება, რაც მას პოტენციურად მოცემული აქვს და 

აბსოლუტურად უსუსური იქნება.  

• არ იფიქროთ, რომ რადგან ბავშვი უსუსური და თქვენზე ძლიერ 

დამოკიდებულია, მისთვის ყველაფერი შეიძლება. ეცადეთ არ 

შეგიპყროთ მისდამი სიბრალულის გადამეტებულმა გრძნობამ, 

რომელიც ძლიერ შეგიშლით ხელს მის აღზრდაში. ნებისმიერ 

ბავშვს ესაჭიროება დისციპლინა და იმის ცოდნა, თუ რა არის კარგი 

და რა არის ცუდი. ამ მხრივ არც გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე 

ბავშვია გამონაკლისი. იგი უფრო ხანგრძლივად და მრავალჯერადი 

გამეორების საფუძველზე სწავლობს. მშობლები კი ბავშვის 

პირველი მასწავლებლები არიან. როდესაც ბავშვი რაიმეს აშავებს 

აუცილებელია მისცეთ შენიშვნა გარკვევით, მშვიდი ტონით და 

რამდენჯერმე გაუმეოროთ, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ამავე 

დროს, აუცილებელია წაახალისოთ და შეაქოთ, თუ ის სასურველ 



ქცევას ახორციელებს. თუ ბავშვი მისი ჯანმრთელობისთვის საშიშ 

მოქმედებას ახორციელებს, ან აპირებს, მაშინ აუციელებელია მისი 

საფრთხისგან ფიზიკური მოცილება. მოკიდეთ ხელი, მოაცილეთ 

საფრთხეს და მაშინვე, აუცილებლად რამდენჯერმე, მკაცრი ტონით 

გაუმეორეთ, რომ ამის კეთება არ შეიძლება. თუ ბავშვი ისტერიკას 

იმართებს საკუთარი სურვილის მისაღწევად, ეცადეთ არ მიაქციოთ 

ყურადღება, მაგრამ თვალყური ადევნეთ, რომ რაიმე არ დაიშავოს. 

ნუ დაუშვებთ, რომ ისტერიკა გახდეს თქვენით მანიპულირების 

საშუალება.  

• კატეგორიულად მოერიდეთ ბავშვის ფიზიკურ დასჯას-ცემას, 

ჩარტყმას, მუჯლუგუნებს, ჩქმეტას. ძალადობა მას უკეთ მოქცევას 

ვერ ასწავლის და აგრესიული ქცევის შესანიშნავ მაგალითს აძლევს. 

როგორ ვასწავლოთ გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვს? 

რადგან გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვი ისე არ ვითარდება, 

როგორც ჩვეულებრივი საშუალო ბავშვი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას 

ვერაფერს ვასწავლით. გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვს 

სპეციალური პროგრამით სწავლება ესაჭიროება. ბავშვი უკეთ სწავლობს 

და ითვისებს ჩვევებს, თუ:  

• პრაქტიკულად, მოქმედებაში აჩვენებთ, რას ითხოვთ მისგან. 

ბავშვმა უნდა გიყუროთ რას აკეთებთ და როგორ. ყოველ თქვენს 

მოქმედებას თან უნდა ახლდეს სიტყვიერი განმარტება მშვიდი 

ტონით და მკაფიო გამოთქმით.  

• მოქმედებას დაყოფთ პატარ-პატარა, თანმიმდევრულ ნაბიჯებად. 

მაგ. პერანგის ჩაცმა ბევრი ოპერაციისაგან შედგება: გაარჩიო 

რომელია წინა და უკანა, იპოვო თავის ადგილი, ჩამოიცვა თავზე, 

ჩამოწიო, მერე იპოვო სახელო და გაუყარო ხელი, შემდეგ იპოვო 

მეორე სახელო და გაუყარო ხელი და ა.შ. პირველად თქვენ 

ბავშვთან ერთად ახორციელებთ ყოველ ამ ოპერაციას და ასწავლით 

ცალ-ცალკე. მაგ. იწყებთ პერანგის წინა-უკანა მხარის გარჩევით და 

ასწავლით სად უნდა იყოს პერანგის იარლიყი. მოქმედებას თან 

ყოველთვის ახლავს სიტყვიერი მითითება, თუ რას აკეთებთ. 

შემდეგ ეტაპზე ნელ-ნელა ამცირებთ თქვენი დახმარების ხარისხს - 



ჯერ აკეთებინებთ საჭირო მოძრაობებს, შემდეგ წაახალისებთ, რომ 

თვითონ გაკეთოს თქვენი დახმარებით. გახსოვდეთ, რომ ყოველი 

ოპერაციის წარმატებული განხორციელება ან დამოუკიდებელი 

მცდელობა, აუცილებლად უნდა იქნეს აღნიშნული სიტყვით (მაგ. 

“კარგია”, “ყოჩაღ”) და ჟესტით (მაგ. მხარზე ან ზურგზე ხელის 

მოთათუნება  და ღიმილი). ასეთი წესით აითვისებს ბავშვი ჩაცმას, 

ჭამას, ტუალეტს, დაბანას. კონსულტაციას იმაში, თუ როგორ 

ასწავლოთ ბავშვს თვითმომსახურების ჩვვევები გაგიწევთ 

ფსიქოლოგი და ჩვევების თერაპევტი.  

• ეცადეთ ბავშვის ინტერესის და მოტივაციის ამაღლებას. ბავშვი 

ბევრად უფრო კარგად ითვისებს ცოდნას, თუ ეს მის ინტერესს 

იწვევს, მოსწონს. აუცილებლად წაახალისეთ ბავშვი, როდესაც ის 

წარმატებით აკეთებს რაიმეს. ეცადეთ კომენტარი არ გაუკეთოთ მის 

წარუმატებლობას. თქვენ შეგიძლიათ წაახალისოთ მოქმედების 

გასამეორებლად: “მოდი, კიდევ ერთხელ ვცადოთ”, “აბა კიდევ, 

ვიცი, ახლა გამოგივა”.  

• გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვს ათვისებული ჩვევების 

და გარკვეული ცოდნის შემთხვევაშიც ესაჭიროება შეხსენება და 

მიმართულების მიცემა. ნუ დააბრალებთ, რომ უპასუხიმგებლოა. 

მას გარედან სჭირდება ხოლმე სტიმული და კარნახი. შეხსენება 

ზოგადი ხასიათის არ უნდა იყოს, როგორც ეს სხვა ბავშვებთან 

ხდება. მაგ. “აალაგე საწოლი”. ინსტრუქცია უფრო დაწვრილებით 

ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს. მაგ. “დროა საწოლი აალაგო. ჯერ 

გადმოიღე საბანი, მერე ახსენი ზეწარი” “. . . მერე რას ვაკეთებთ”?  

• გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვის სწავლებისათვის 

დიდი მნიშვნელობა აქვს გამეორებას: ჯობს, ერთი და იგივე დროს 

და ბევრჯერ. ეს გამეორება ძალით არ უნდა ხდებოდეს. ბავშვს 

უნდა აინტერესებდეს, რას აკეთებს და უხაროდეს, რომ რაღაც 

წარმატებას მიაღწია. ჩვევების განსამტკიცებლად გამეორების 

პროცესში ბავშვები დროის აღმნიშვნელი სიტყვების გაგებასაც 

ეუფლებიან: გუშინ, დღეს, ცოტა ხანში.  

• აუცილებელია ერთ სიტუაციაში ათვისებული ჩვევის 

გენერალიზება. მაგ. ჭამა სახლში, კაფეში, სტუმრად და ა.შ. ამიტომ 

არის სასარგებლო ბავშვის სხვადასხვა სიტუაციაში ყოფნა, რადგან 



თვალსაჩინო, კონკრეტულ სიტუაციაში ბავშვი უფრო ადვილად 

ითვისებს ჩვევებს და ახერხებს გამოცდილების განზოგადებას.  

• ეცადეთ მიიღოთ რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია საკითხის 

გარშემო. ექიმი, ფსიქოლოგი, პედაგოგი-დეფექტოლოგი გაგიწევთ 

კონსულტაციას და მიგითითებთ ლიტერატურას. რაც უფრო მეტი 

იცით გონებრივი ჩამორჩენილობის შესახებ, მით უფრო კარგად 

გესმით თქვენი შვილის და უფრო კარგად უმკლავდებით საკუთარ 

თავსაც და პრობლემებსაც.  

• ganviTarebis umniSvnelo darRvevebi, rac aReniSnebaT 

msubuqi gonebrivi CamorCenis mqone bavSvebs, შესაძლებელია 

skolaSi misvlamde SeumCneveli დაrCეს, da გამოვლინდეს 

ბაღში ან სკოლაში, swavlis an qceviT problemebSi. 
skolamdel asakSi (5 wlamde), maT uyalibdebaT socialuri 
da komunikaciuri unar-Cvevebi. sensomotoruli (smenis, 
mxedvelobis, moZraobis) darRvevebi ar aris, an 
minimaluria. mozardobis xanis dasasrulisTvis, isini 
floben daaxloebiT me-7 klasis programis Sesabamis 
codnas. zrdasruli asakisTvis isini iZenen  socialur da 
profesionalur unarebs.  

•  
• daxmarebis saWiroeba: aseT adamianebs, SeuZliaT 

warmatebiT icxovron sazogadoebaSi damoukideblad 
(imuSaon, Seqmnan ojaxi). magram, stresuli situaciebis 
dros (mag: sacxovrebeli adgilis Secvla, axali 
samsaxuris dawyeba, axloblis gardacvaleba) saWiroeben 
sxva adamianebis daxmarebas. 

• საშუალო ხარისხის გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვებს 

(IQ=30-49), შეუძლიათ მიაღწიონ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის 

2-4 კლასის დონეს. მათ სპეციალური სწავლება ესაჭიროებათ 

სხვადასხვა ჩვევების ასათვისებლად. მათ შეუძლიათ სხვადასხვა 

ხელობის ათვისება, მუშაობა სამსახურში, ან სპეციალურ 

სახელოსნოებში დახმარების და სპეციალური ტრენინგის შედეგად. 

სპეციალური სწავლების შედეგად, ნაწილობრივ დამოუკიდებლად 

შეუძლიათ მუშაობა და ცხოვრება; გარკვეულ სფეროებში 

საჭიროებენ დახმარებას და ზედამხედველობას. 



• aseT dros aris, mniSvnelovani inteleqtualuri da 
adaptaciuri darRvevebi.  saskolo asakisaTvis bavSvebs 
SeuZliaT metyveleba calkeuli sityvebis da Jestebis 
meSveobiT. TviTmovlis unari da motoruli ganviTareba 
Seesabameba 2-3 wlis normaluri bavSvis ganviTarebas. 12 
wlisaTvis maT aqvT garkveuli komunikaciuri unarebi 
(martivi frazebiT metyveleba, TavianTi azris meore 
adamianisTvis gagebineba) da SeuZliaT maTi gamoyeneba.  

• socialuri da profesionaluri unarebis ganviTareba 
SesaZlebelia, praqtikuli mecadineobebis meSveobiT. magram 
Teoriuli codnis mxriv meore klasis programaze mets ver 
iTviseben. 

•  
• mozardebs eqmnebaT problemebi socialuri normebis da 

wesebis aTvisebaSi. zrdasrul asakSi, imdenad arian 
adaptirebulni, rom SeuZliaT sazogadoebaSi cxovreba, 
SeuZliaT arakvalificiuri an naxevradkvalificiuri 
samuSaos Sesruleba specialur saxelosnoebSi an 
Cveulebriv samsaxurSi.  

•  
• daxmarebis saWiroeba: socialuri da profesionaluri 

unarebis gamomuSavebisTvis, esaWiroebaT specialuri 
praqtikuli mecadineobebi, muSaobis procesSic, maT 
esaWiroebaT specialuri zedamxedveloba da daxmareba. 

მძიმე ხარისხის გონებრივი ჩამორჩენილობის შემთხვევაში (IQ= <30-

ზე), ბავშვის მეტყველება და კომუნიკაციური ჩვევები ძალიან 

ღარიბია, წერა-კითხვის ათვისება არ არის მისაწვდომი. მაგრამ, 

ბავშვები სპეციალური სწავლების შედეგად ითვისებენ 

თვითმომსახურების და სოციალურ ჩვევებს. მოზრდილობის ასაკში 

შეუძლიათ მარტივი, მაგრამ რუტინული სამუშაოს შესრულება 

სპეციალური მომზადების შემდეგ, ზედამხედველობის ქვეშ. 

inteleqtualuri funqcionirebis mZime SezRudva, rogorc wesi, 
gamowveulia tvinis organuli dazianebiT, an genetikuri 
defeqtiT; diagnozi adreul bavSvobaSive ikveTeba.  
 
daxmarebis saWiroeba: esaWiroebaT intensiuri swavleba, raTa  
SeZlon martivi miTiTebebis Sesruleba. mTeli cxovrebis 



ganmavlobaSi sWirdebaT regularuli mxardaWera da 
meTvalyureoba. 
  
inteleqtualuri unarebis Rrma SezRudva, Cvilobis asakSive 
ikveTeba,  adreul asakSi, maT aqvT mniSvnelovani 
sensomotoruli darRvevebi;  TiTqmis yvela SemTxvevaSi, 
CamorCenilobis mizezi organuli xasiaTisaa 
da Tan axlavs iseTi daavadebebi, rogoricaa epilefsia, gulis 
manki... 
 
saWiroeben intensiur swavlebas/treinings, raTa iswavlon kveba, 
TviTmomsaxureba, tualetiT sargebloba da Cacma.  
 
amgvari swavlebiT uzrunvelyofis SemTxvevaSi, aseTi 
adamianebis nawils SeuZlia martivi aqtivobebis Sesruleba, 
xelebis dabana, Cacma-gaxda. 
 
daxmarebis saWiroeba: elementaruli TviTmovlis unarebis 
gamomuSavebisTvis, esaWiroebaT intensiuri swavleba da mTeli 
cxovrebis ganmavlobaSi daxmareba da zedmiwevniT kontroli.  
saWiro mxardaWera  
 
arsebobs alternatiuli  midgoma, romelic aqcents akeTebs ara 
inteleqtualuri funqcionirebis SezRudvis simZimeze, aramed 
saWiro daxmarebis miwodebaze, romelic esaWiroeba am adamians 
sazogadoebaSi funqcionirebisaTvis. rogorc vxedavT, 
aRniSnuli midgoma aqcents akeTebs adamiansa da garemos Soris 
urTierTobaze: 
 
 saWiroebis SemTxvevaSi 

perioduli daxmareba gulisxmobs – daxmarebis saWiroebis 
SemTxvevaSi, mag: Tu ki unarSezRudulma adamianma dakarga 
samsaxuri, axlobeli adamiani an imyofeba krizisul 
mdgomareobaSi. 
 
 perioduli 

ufro metad Tanmimdevruli daxmareba, mag: droSi gansazRvruli 
profesiuli treningi, an daxmareba, rodesac xdeba swavlebidan 
muSaobaze gadasvla. 



 
 regularuli 

amgvari daxmareba gulisxmobs – adamianis moRvaweobaSi 
regularul (yoveldRiur) Carevas, droSi ar aris 
gansazRvruli.  
 
 sruli 

mudmivi da Zalian intensiuri daxmareba, SesaZloa mTeli 
cxovrebis manZilze.  
 

ეპილეფსია ბერძნული სიტყვიდან (აპოლამბანო) მოდის და შეტევას 

ნიშნავს. ეპილეფსია ქრონიკული დაავადებაა, რომელიც თავის ტვინის 

ნეირონების ელექტრული აქტივობის დარღვევის შედეგად აღმოცენდება 

და გულყრით შეტევაში (პაროქსიზმში) ვლინდება. გულყრები 

მრავალფეროვანია და შეიძლება ჰქონდეს კრუნჩხვის, ცნობიერების 

შეცვლის, მგრძნობიერობის, ემოციური და ვეგეტატიური ფუნქციების 

მოშლილობის სახე.  

ერთი ან რამდენიმე გულყრა არ ნიშნავს ეპილეფსიას, როგორც 

დაავადებას. გარემოს მავნე ზემოქმედებაზე, გარკვეულ პირობებში, 

ორგანიზმის რეაქცია ეპილეფსიურ გულყრაში ვლინდება. ეს არის 

ეპილეფსიუირ რეაქცია, რომელიც ერთეულ ხასიათს ატარებს და 

ცენტრალური ნერვული სისტემის პასუხია გარე მავნე 

გამღიზიანებელზე. მას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მწვავე მოწამვლის 

დროს, ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის, ელექტროშოკის, ინსულინური 

შოკის, მაღალი სიცხის დროს. ეპილეფსიურ გულყრებს ადგილი აქვთ 

თავის ტვინის სხვადასხვა ტიპის დაზიანების დროს, კერძოდ: 

სიმსივნეების, ენცეფალიტის, აბსცესის, ანევრიზმის, სისხლის 

მიმოქცევის მოშლის დროს. აღნიშნული დაავადებების დროს 

გმოვლენილ ეპილეფსიურ გულყრებს ეპილეფსიურ სინდრომს ან 

სიმპტომატურ ეპილეფსიას უწოდებენ.  

საკუთრივ ეპილეფსიური დაავადების აღმოცენებისათვის აუცილებელია 

ორი ფაქტორის თანხვედრა: მემკვიდრეობითის ფაქტორის და გარეშე 

მავნე ზემოქმედების ფაქტორის. ამ სახის ეპილეფსიას “იდიოპათიურ”, 

პირველად ეპილეფსიას უწოდებენ. მემკვიდრეობით გადადის არა თვით 



ეპილეფსია, როგორც დაავადება, არამედ კრუნჩხვითი აქტივობის 

დაბალი ზღურბლი; გულყრებისადმი აწეული მზაობა ეპილეფსიური 

დაავადების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორია, მაგრამ მასთან 

ერთად აუცილებელია რომელიმე გარეშე მავნე ფაქტორის 

ზემოქმედებაც. ამიტომ პასუხი კითხვაზე, არის თუ არა ეპილეფსია 

მემკვიდრეობითი დაავადება ერთმნიშვნელოვანი არ არის. დიახ, 

მემკვიდრეობით გადაეცემა გულყრებისადმი წინასწარ განწყობა 

(დისპოზიცია), რომელიც გულისხმობს ორგნიზმისთვის დამხასიათებელ 

ფერმენტაციულ, მედიატორულ, მეტაბოლურ პროცესთა თავისებურების 

გადაცემას მემკვიდრეობით, რაც შეიძლება გახდეს თავის ტვინის 

კრუნჩხვითი განტვირთვისადმი აწეული მგრძნობიარობის 

განმსაზღვრელი. მაგრამ მხოლოდ ეს დისპოზიცია არ არის საკმარისი 

ეპილეფსიური დაავადების გნვითარებისათვის და საჭიროა გარეშე 

ფაქტორის ზემომედებაც.  

ბავშვებში კრუნჩხვითი ფენომენები უფრო ხშირად გვხვდება, რადგან 

მათ თავის ტვინს ახასიათებს: აგზნების დაბალი ზღურბლი, აგზნებითი 

პროცესის სწრაფი გავრცელებისაკენ მიდრეკილება მთელს ტვინში, 

შეკავებითი პროცესების უკმარისობა, ჟანგბადის ჭარბი მოთხოვნილება 

და ა.შ. ბავშვობის ასკის კრიტიკული პერიოდები, როდესაც შესაძლოა 

განვითარდეს ან გახშირდეს ეპილეფსიური გულყრები არის 3-4 წელი, 7-8 

წДლი და 11-14 წელი.  

რა ახასიათებს ეპილეფსიას? 

ეპილეფსია სხვადასხვა ფორმის გულყრებში ვლინდება. არჩევენ 

გენერალიზებულ და პარციალურ გულყრებს. ხშირად გვხვდება დიდი 

გულყრები (გრანდ მალ), რომელიც ტონურ-კლონური კრუნჩხვის 

სახელით არის ცნობილის და გენერალიზებული გულყრების ჯგუფს 

მიეკუთვნება. 

* დიდი გულყრა გონების უეცარი დაკარგვით იწყება, ადამინი 

მოკვეთილივით ეცემა ძირს, პირქვე ან ზურგზე. დაცემისთანვე ეწყება 

ტონური კრუნჩხვა-სხეულის ყოველი კუნთი დაჭიმულია, მთელი 

სხეული იჭიმება, ადამიანი თითქოს იზმორება, ზოგჯერ დასაწყისში 

აღმოხდება შემზარავი ხმა. სახე ჯერ ფერმკრთალია, შემდეგ მოლურჯო- 



წითელი ფერი აქვს სუნთქვის გაძნელების გამო. თავი და ზოგჯერ 

თვალები ერთ-ერთ მხარეს ან ზემოთ არის მიქცეული. კრუნჩხვის ეს 

პირველი ფაზა დაახლოებით 1 წუთამდე გრძელდება და თანდათანობით 

გადადის მეორე- კლონურ ფაზაში. ამ დროს ადამიანი იწყებს თავის და 

კიდურების მოხრა-გაშლის ხასიათის  რიტმულ მოძრაობებს, უწესრიგო 

სუნთქვას ხმაურით, ხროტინებს, სახის სილურჯე გაუვლის, პირიდან 

გადმოდის დუჟი, ხანდახან სისხლიანი (ენის მოკვნეტის გამო). ამ დროს 

ხშირია უნებლიე შარდვა, დეფეკცია. სხეული უხვი ოფლით იფარება, 

იცვლება სხეულის ტემპერატურა - მატულობს ან კლებულობს. ბავშვებში 

ხშირია გულყრის შემდეგ პირღებინება. მთლიანი გულყრა მაქსიმუმ 5 

წუთამდე გრძელდება, თუმცა ბავშვებში შეიძლება უფრო ხანგრძლივი 

იყოს-10 წუთი. მისი დამთავრების შემდეგ ადამიანი ძილს მიეცემა. რაც 

უფრო მცირე ასაკისაა ბავშვი, მით უფრო ხანმოკლე და ღრმაა ძილი. 

გაღვიძების შემდეგ ადამიანს არაფერი ახსოვს, გაბრუებულია, 

დაღლილი, შეიძლება ჰქონდეს თავის ტკივილი. ხანდახან გულყრის 

შემდეგ მეტყველება უჭირთ, თითქოს არ ყოფნით სიტყვები. ასეთი 

გულყრა შეიძლება გნვითარდეს როგორც სიფხიზლეში, ასევე ძილში, 

განსაკუთრებით ჩაძინების ან გამოღვიძების მომენტში.  

გულყრას ხშირ შემთხვევაში წინ უძღვის სხვდასხვა სახის შეგრძნებები 

და მდგომარეობა. ზოგიერთ ადამიანს გულყრის განვითარებმდე 

რამდენიმე საათით ადრე ტკივდება თავი, ან უმძიმდება თავი ან 

კიდურები, უქვეითდება გუნება-განწყობ, უხალისო ხდება; შეიძლება 

ჰქონდეს უსიამოვნო შეგრძნებები მუცლის არეში, გულისცემის 

მომატება, სიმხურვალის ან სიცივის გნცდა დ ა.შ. თუმცა შეიძლება ასეთ 

შეგრძნებებს არც ჰქონდეს ადგილი.  

• მცირე გულყრები (პტი მალ), ანუ აბსანსები იყოფა მარტივად და 

რთულად. მარტივი აბსანსი ხასიათდება გონების ხანმოკლე 

დაკარგვით, სულ რამდენიმე წამით. ბავშვი უეცრად წყვეტს 

მოქმედებას, შეშდება, იმ პოზაში რჩება, რომელშიც გულყრამ 

მოუსწრო. არ პასუხობს შეკითხვებზე, უშტერდება თვალები, 

ეცვლება სახის გამომეტყველება, ფითრდება. ხშირად ადგილი აქვს 

სუნთქვისა და მაჯის რიტმის დარღვევას, გუგების გაფართოებას. 

რამდენიმე წამის შემდეგ ბავშვი აგრძელებს მოქმედებას და არ 



ახსოვს, რომ უგონოდ იყო. ხშირად გარშემომყოფები მის ამ 

მდგომარეობას აღიქვამენ უყურადღებობად, დაბნეულობად. 

მარტივი (ტიპური) აბსანსი ხშირად გვხვდება ბავშვობის ასაკში.  

• რთული აბსანსიც უეცრად იწყება და რამდენიმე წამს 

მიმდინარეობს, მაგრამ მას თან სდევს სხვადასხვა სახის 

მოძრაობითი მოშლილობა, კუნთთა ტონუსის ცვლილებები, ან 

ვეგეტატიური მოშლილობა. პარციალური გულყრები მეორე დიდ 

ჯგუფს შეადგენენ. ასეთი გულყრები იწყება თავის ტვინში 

პათოლოგიური კერის მეზობლად მდებარე ნეირონების 

გნტვირთვით. არჩევენ მარტივ, რთულ და მეორადად 

გენერალიზებულ პარციალურ გულყრებს.  

• მარტივი პარციალური გულყრების დროს ცნობიერება ნათელია. 

ამის მაგალითია ე.წ. ჯექსონის, ფოკალური გულყრები. ნათელი 

ცნობიერების ფონზე ადამიანს უცებ ეწყება კუნთების რიტმული 

განტვირთვები კიდურებში, რომელსაც წინ შეიძლება 

დაჭიმულობაც უსწრებდეს. კრუნჩხვები ვითარდება სხეულის ან 

კიდურის რომელიმე ნაწილში და შემდეგ შეიძლება გავრცელდეს 

მთელ კიდურზე და სხეულის სხვა ნაწილებზე. მაგ. ლოკალური 

კლონური კრუნჩხვა შეიძლება დაიწყოს ხელის მტევნიდან და 

გავრცელდეს მხარზე, გადავიდეს სახეზე ან ფეხზე. შეტევა წყდება 

კუნჩხვების განვითარების საპირისპირო თანმიმდევრობით.  

• პარციალური-მოტორული გულყრების სახეა ადვესიული გულყრა, 

რომელიც შეიძლება მხოლოდ თავისა და თვალების მიტრიალებაში 

გმოვლინდეს, თუმცა ზოგჯერ ჩაითრევს იმავე ნახევრის ხელს და 

სხეულს, საითაც ტრიალდება თავი და თვალები და შეიძლება 

გენერალიზებულ გულყრადაც იქცეს.  

• ტონურ-პოსტულარული გულყრის დროს შეტევა იწყება ყველა 

კუნთის დაჭიმვით, რასაც შეიძლება მოყვეს მათი თრთოლვა. 

ხშირად უვითარდებათ ბავშვებს.  

მარტივ პარციალურ გულყრებში შედის ვეგეტატიურ-ვისცერალური 

გულყრებიც. ამ დროს ნათელი ცნობიერების ფონზე ადგილი აქვს ისეთ 

მოვლენებს, როგორიცაა შეტევითი ხასიათის ტკივილები გულის არეში, 

დისკომფორტი მუცლის არეში და შარდის ბუშტში, წყურვილის, 



შიმშილის შეგრძნება, თერმორეგულაციის, სუნთქვის, გულის რიტმის 

დარღვევა, ოფლიანობა.  

მგრძნობელობითი გულყრები მოიცავს სომატოსენსორულ, 

მხედველობით, სმენით, ყნოსვით, ვესტიბულარულ შეტევებს. 

სომატოსენსორული შეტევისას ადამიანს კიდურებსა და სხეულში აქვს 

ჩხვლეტის, დაბუჟების, მოძრაობის შეგრძნება, ზოგჯერ ტკივილის 

შეგრძნებები. ეს შეტევა ვრცელდება და წყდება ჯექსონის ტიპის 

გულყრის მსგავსად.  

• მხედველობითი, სმენითი, ყნოსვითი და სხვა სახის სენსორული 

გულყრები ხშირად დიდი გულყრის წინამორბედი ნიშნებია, 

ამიტომ მათ აურას უწოდებენ, რაც ბერძნულად ნიავის ქროლას 

ნიშნავს, თუმცა აურა ანუ, სიმპტომ-სიგნალი თავისთავად 

გულყრაა. აურა შეიძლება იყოს სენსორული: ჩხვლეტის, სინათლის, 

სუნის, გემოს, ხმაურის შეგრძნებების სახით; მოტორული: 

სტერეოტიპული მოძრაობები, ცემინება, ხველება, მთქნარება; 

ვეგეტატიურ-ვისცერალური: გულისრევა, სლოკინი, უსიამოვნო 

შეგრძნებები გულისა და მუცლის არეში; ფსიქიკური: შიშის, 

საშინელების ან პირიქით, სიხარულის გნცდა, აღქმის ილუზიები- 

დამხინჯებული აღმა, დროის შეგრძნების დარღვევა, სმენითი და 

მხედველობითი ჰალუცინაციები.  

• რთულ პარციალურ გულყრებს თან ახლვს ცნობიერების დარღვევა-

დაბინდული ცნობიერება. იგი შეიძლება დაიწყოს მარტივი 

პარციალური გულყრით, ან პირდაპირ ცნობიერების შეცვლით. 

ადამიანს თითქოს არავითარი უცნაურობა არ ეტყობა, გონებას არ 

კარგავს, ჰალუცინაციების და და ილუზიები არა აქვს. იგი 

აგრძელებს თავის აქტივობას, თუმცა მის მოქმედებას ავტომატური 

ხასიათი აქვს და შემდეგ არ ახსოვს რას აკეთებდა. შეცვლილი 

ცნობიერების ფონზე ადამიანი შეიძლება აკეთებდეს ძებნის, 

მოსინჯვის მოძრაობებს, რთულ მოქმედებებს ახორციელებდეს, 

შეიძლება იყვიროს, იტიროს, იმღეროს, იჩხუბოს. ყოველივე ეს 

შემდეგ არ ახსოვს. ეს არის ავტომატიზმები. ავტომატიზმის სახეა 

ლუნატიზმი. დაბინდული ცნობიერება ადამიანს შეიძლება 

რამდენიმე წამი ჰქონდეს, შეიძლება დიდხანსაც გრძელდებოდეს, 



რამდენიმე საათი, თუნდაც მთელი დღე. ამ დროს ადამიანი 

ავტომატურად მოქმედებს და გარეგნულად ძნელი გასარჩევია 

ცნობიერება ნათელი აქვს თუ არა.  

თუ ერთ გულყრას დამთავრების შედმდეგ მეორე და მესამე მოსდევს 

მცირე ინტერვალებით, ეს სერიული ეპილეფსიური გულყრებია. თუ 

გულყრათა შორის ადამიანს ცნობიერება არ უბრუნდება და ამ 

მდგომარეობაში კვლავ უვითარდება შეტევები, ეს ეპილეფსიური 

სტატუსია. აღნიშნული მდგომარეობა კრიტიკულია და საჭიროა 

გდაუდებელი სამედიცინო დახმარება. 

ეპილეფსიური დაავადება ბავშვებთან განსხვავდება 

მოზრდილებისაგან.  კრუნჩხვითი რეაქციებისადმი მიდრეკილება 

ბავშვებს უფრო გამოხატული აქვთ ვიდრე მოზრდილებს. ბავშვებში 

უფრო ხშირად გვხვდება მცირე გულყრები უკან ან წინ ვარდნით, 

გენერალიზებული გულყრებიც ბვშვებში 2-ჯერ ხშირად გვხვდება 

მიზრდლებთან შედარებით. ბავშვთა გულყრები შემდეგი 

თავისებურებით ხასიათდება:  

1. კრუნჩხვების უპირატესად ტონური ხასითი;  

2. გულყრების ხანმოკლე ხასიათი - 1 წუთამდე, განსაკუთრებით 

ჩვილობის ასაკში.  

3. უპირატესად ორმხრივი, სიმეტრიული, მაგრამ არასრული ფაზების 

მქონე კრუნჩხვითი გულყრები.  

1 წლამდე ასაკის ბავშვებში დიდი გულყრები ხშირად მხოლოდ ტონური 

კრუნჩხვით-დაჭიმულობით მიმდონარეობს 3-5 წუთი. 3 წლის ასაკიდან 

ტონური გულყრა უკვე ტონურ-კლონურ კრუნჩხვაში გადაიზრედება. 

ჩვილ ბავშვებში იშვიათია პირზე დუჟი, უნებლიე შარდვა და დეფეკაცია.  

რა ძირითადი პრობლემები გვხვდება ეპილეფსიის დროს? 

• პირველი და მნიშვენლოვანი პრობლემაა გულყრა, მისი სიხშირე. 

ამიტომ, პირველ რიგში აუცილებელია გულყრის კონტროლის 

მოგვარება შესაბამისი ანტიკონვულსანტური პრეპარატის 

შერჩევით. ცნობიერების მოულოდნელად დაკარგვის, დიდი 

ტონურ-კლონური კრუნჩხვების ან ტონური კრუნჩხვების დროს 



არის ბავშვის დასახიჩრების საშიშროება, თუ მას წინასწარი 

შეგრძნებები არა აქვს. ეს კი განაპირობებს ოჯახის წევრების და 

ბვშვის შიშებს კრუნჩხვების მიმართ.  

• ბავშვს საფრთხე ემუქრება ეპილეფსიური სტატუსის დროს. 

როდესაც გულყრას გულყრა მოყვება ინტერვალის გარეშე, საჭიროა 

გადაუდებელი სამდიცინო დახმარება, რათა ბავშვი გამოყვანილი 

იქნეს მძიმე მდგომარეობიდან.  

• მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს სოციალურ-

ფსიქოლოგიური ფაქტორები. ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვის 

პიროვნების ჩამოყალიბებაში დიდ როლს ასრულებს ოჯახური 

ურთიერთობები და ოჯახური სიტუაცია, უახლოესი სოციალური 

გარემოს განწყობა და შეხედულებები დაავადების მიმართ. ხშირად 

ოჯახი და შემდეგ ბავშვიც ფიქრობს, რომ მათ დასცინებენ ან ზურგს 

შეაქცევენ გულყრების გამო. ოჯახი ცდილობს დამალოს ბავშვის 

დაავადება ახლობლებისაგანაც კი, მაქსიმალურად იზოლირებული 

იყოს ბავშვი გარემოსაგან, რადგან დაცული იყოს მოულოდნელი 

გულყრებისაგან შეუფერებელ ადგილებში. ხშირად ოჯახი ზედმეტ 

მზრუნველობას იჩენს ბავშვის მიმართ, რაც ხელს უწყობს მის 

ჭირვეულ, ეგოცენტრულ, მოუთმენელ, ან ზედმეტად 

დამოკიდებულ, უნებისყოფო, ჩაკეტილ პიროვნებად 

ჩამოყალიბებას. ზოგჯერ მშობლები გულყრის შიშით ცდილობენ 

ბავშვს ყოველი სურვილი შეუსრულონ, რითაც ხელს უწყობენ მისი 

ფსიქოპათოლოგიური რეაქციების განმტკიცებას.  

• ეპილეფსიით დაავადებულებში სხვადასხვა შემეცნებითი უნარების 

მქონე ბავშვები გვხვდებიან. ბევრს არა აქვს პრობლემები სწავლაში 

ან შემდეგ შრომით საქმიანობაში, ბევრსაც ბრწყინვალე მონაცემები 

აქვს. მიუხედავად ამისა, გვხვდება ეპილეფსიით დაავადებულ 

ბავშვთა კატეგორია, რომელთაც აღენიშნებათ ფსიქიკური 

განვითარების შეფერხება, სწავლის პრობლემები. ვესტისა და 

ლენოქს-გასტოს სინდრომებს თან ახლავს ძლიერი ჩამორჩენა 

გონებრივ განვითარებაში. სხვა შემთხვევებში, თუ თავის ტვინის 

დაზიანება ადრეულ ასაკში მოხდა და გულყრების კონტროლიც 

პრობლემას წარმოადგენს, ბავშვი ჩამორჩება განვითარებაში. 

ჩვილობის ასაკში შეიმჩნევა სენსო-მოტორული ფუნქციების 

განვითარების ჩამორჩენა. ადრეული ბავშვობის პერიოდში 



აღენიშნებათ ჩამორჩენა მეტყველების განვითარებაში. სკოლის 

პერიოდში ბავშვს აქვს ხანმოკლე მხედველობითი და სმენითი 

მეხსიერების პრობლემები, ყურადღების კონცენტრაციის და 

გადანაცვლების პრობლემები. აზროვნება შენელებულია, 

რიგიდული, ბავშვი ყურადღებას უფრო დეტალებს და 

უმნიშვნელო წვრილმანებს აქცევს.  

• გვხვდება ქცევისა და აფექტური სფეროს დარღვევები იმ ბავშვებსა 

და მოზარდებში, რომელთაც დაავადების მძიმე მიმდინარეობა 

აქვთ. ეპილეფსიის დროს ბავშვებსა და მოზარდებში შეიძლება 

შევხვდეთ: 1. მაღალ ფსიქიკურ აგზნებადობას, 2. სუსტ ემოციურ 

რეგულაციას, რის გამოც ბავშვის ემოციური სფერო 

არასტაბილურია, 3. ნეგატივიზმს, ჭირვეულობას (ტანტრუმები), 4. 

აგრესიულ ქცევას, რომელიც ზოგჯერ უკონტროლოა, 5. 

დეპრესიულ სიმპტომებს, დაქვეითებულ გუნება-განწყობას, 6. 

სწრაფ ფეთქებადობას მცირე წინააღმდეგობის და იმედგაცრუების 

შემთხვევაში, 7. უინიციატივობას, პასიურობას, უმწეობას.  

როგორ უნდა დავეხმაროთ ეპილეფსიის მქონე ბავშვს? 

პირველ რიგში აუცილებელია ადეკვატური სამედიცინო დახმАრება. რაც 

უფრო ადრე დაისმება Уწორი დიაგნოზი და დაიწყება დაავადების 

მკურნალობა, მით უფრო ეფექტურია იგი. ბავშვს სინჯავს 

ნევროპათოლოგი. Аხლობლები დიდ დახმარებას გაუწევენ მას 

საკუთარი დაკვირვებებით, გულყრის აღწერით. დიაგნოსტიკის მიზნით 

ბავშვს უნიშნავენ სხვადასხვა სახის გამოკვლევას: ეეგ - 

ელექტროენცეფალოგრამა, თავის ტვინის ელექტრული აქტივობის 

შესწავლის მიზნით. ეს გამოკვლევა პერიოდულად მეორდება 

მკურნალობის პროცესში, რადგან ექიმი მის საფუძველზე იღებს 

ინფორმაციას თავის ტვინის ელექტრული აქტივობის მდგომარეობის 

შესახებ: არის თუ არა ეპილეფსიური აქტივობა, რა სახის არის და ა.შ. 

ბავშვს ზოგჯერ უნიშნავენ კომპიუტერულ ტომოგრაფიულ და მაგნიტურ 

ბირთვული რეზონანსის გამოკვლევებს თავის ტვინის სტრუქტურების 

მდგომარეობის შესაფასებლად.  

ბავშვს ესაჭიროება: 



• ადეკვატური რეჟიმი, რაც პირველ რიგში ძილის რეჟიმს 

გულისხმობს. უძილობა უარყოფითად მოქმედებს ბავშვის ნერვულ 

სისტემაზე და  კიდევ უფრო აქვეითებს გულყრებისადმი მზაობის 

ზღურბლს.  

• წამლის დანიშნულებისამებრ ზუსტი  მიღება, ჯერის გამოტოვების 

გარეშე.  

• პერიოდული კონსულტაცია ექიმთან და გამოკვლევა.  

• მნიშვნელოვანი დახმარებაა ბავშვის ჩართვა სოციალურ 

ცხოვრებაში, მისი რაც შეიძლება ნაკლები იზოლირება 

გარემოსაგან, ოჯახის წევრების ერთიანი სტრატეგია აღზრდის 

საკითხებში.  

ბავშვის ფსიქიკური განვითარების ჩამორჩენის შემთხვევაში 

აუცილებელია ნეიროფსიქოლოგის და ფსიქოლოგის კონსულტაცია. რაც 

უფრო ადრე მოხდება ბავშვის განვითარების შეფასება და დაიგეგმება 

ფსიქოკორექციული მუშაობა, მით უფრო ეფექტური იქნება იგი.  

რა უნდა მოვიმოქმედოთ ეპილეფსიური გულყრის დროს? 

მართალია დიდი გულყრა საკმაოდ შემზარავად გამოიყურება, მაგრამ 

სიცოცხლისათვის საშიში არ არის. ერთადერთი, რაც ამ დროს საჭიროა, 

არის ბავშვის მშვიდად წოლა გულყრის დამთავრებამდე. არ უნდა 

ეცადოთ კრუნჩხვის დროს ხელ-ფეხის იძულებით დაჭერას, პირში, 

კბილებს შორის მაგარი საგნის ჩადებას ენის მოკვნეტის თავიდან 

აცილების მიზნით. ამ მოქმედებებმა შეიძლება კბილების, სახის და 

კიდურების დაზიანება გამოიწვიონ. გულყრის დროს მხოლოდ 

შესაძლებელია ადამიანის თავქვეშ რბილი ნივთის ამოდება, რითაც 

ავიცილებთ თავის ტრავმას დარტყმებისაგან. გულყრის დამთავრებისშ 

ემდეგ ადამიანის მარტო დატოვება არ შეიძლება მანამ, სანამ მას არ 

დაუბრუნდება ბათელი ცნობიერება. დიდი გულყრის ხანგრძლივობა 3-5 

წუთია და ექიმის გამოძახება, როგრც წესი, საჭირო არ არის. ექიმის 

გამოძახება აუცილებელია, თუ გულყრა 5 წუთზე მეტ ხანს გრძელდება, 

გულყრას გულყრა მოსდევს ბავშვის გონებაზე მოუსვლელად. ასეთი 

მდგომარეობა ბავშვისათვის სახიფათოა და სპეციალურ სამედიცინო 

დახმარებას მოითხოვს.  



მცირე გულყრების დროს ყურადღებას იქცევს ბავშვის არეული, 

დაბნეული მდგომარეობა. ექიმისათვის სასარგებლოა დამსწრის მიერ 

გულყრის დაწვრილებით აღწერა, რადგანაც ეს ეხმარება მას 

დიაგნოსტიკაში.  

განკურნებადია თუ არა ეპილეფსია? 

ეპილეფსიის მკურნალობის თანამედროვე საშუალებები იმდენად 

განვითარდა, რომ სხვადასხვა ქვეყნების მონაცემებით პაციენტთა 60-

70%-ში ეპილეფსიის ხარისხისა და სიმძიმის მიხედვით მიიღწევა 

გულყრისაგან სრული განთავისუფლება. 15%-ის მდგომარეობა 

უმჯობესდება, ხოლო 15%-ში კი მკურნალობა არაეფექტურია. არსებული 

მედიკამენტებით საშუალოდ ყოველი 10 პაციენტიდან 6 სრულიად 

იკურნება, 2-ის მდგომარეობა საგრძნობლად უმჯობესდება, ხოლო 2-ის 

კი გაუმჯობესების გარეშეა.  

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ რაც უფრო ადრე ისმება სწორი 

დიაგნოზი და იწყება მკურნალობა, მით უფრო ეფექტურია იგი. 

იპილეფსიური გულყრის ყველა ფორმა მოითხოვს მკურნალობის 

დროულ დაწყებას, რათა აღიკვეთოს გულყრების სიხშირის ზრდა და 

ხელი შეეშალოს დაავადების პროგრესირებას. გამოჯანმრთელების 

ალბათობა დიდია, თუ გულყრა არ მეორდება 2 წლის მანძილზე. 

ეპილეფსია განკურნებულად ითვლება, თუ წამლის მიღების 

შეწყვეტიდან 5 წლის მანძილზე შეტევა არ განმეორდა.  

ეპილეფსიის მკურნლობა ძირითადად წამლებით წარმოებს. ამ წამლებს 

ანტიკონვულსანტებს უწოდებენ. ეპილეფსიის სხვადასხვა ფორმა 

სხვადასხვა წამალს მოითხოვს, ანუ არ არსებობს პრეპარატი, რომელიც 

ერთნაირად შველის ეპილეფსიური გულყრის ყველა ფორმას. ექიმების 

თვალსაზრისით უფრო ეფექტურია ერთი პრეპარატით ნკურნალობა 

(მონოთერაპია). მკურნალობა აუცილებლად უნდა მიმდინარეობდეს 

ექიმის ზედამხედველობის ქვეშ და არ უნდა იცვლებოდეს მეზობლების, 

ახლობლების, სხვა პაციენტების რჩევების გავლენით. ეპილეფსიის მქონე 

პირმა ექიმის მიერ დანიშნული წამლები ზუსტი ოდენობით და 

თანმიმდევრობით უნდა მიიღოს. მან თვითნებურად არ უნდა შეწყვიტოს 

წამლის მიღება გულყრების შეწყვეტის შემდეგაც. წამლის დოზის 



თვითნებური ცვლა, მისი უცაბედი შეწყვეტა ზრდის ეპილეფსიური 

გულყრების განახლების ან გახშირების საშიშროებას. ეპილეფსიური 

გულყრების განახლება აბათილებს მკურნალობის ეფექტს და მოითხოვს 

მკურნალობის სრულიად ახალი გეგმის შემუშავებას, რაც გაცილებით 

რთულია.  

ეპილეფსიის მკურნალობა ხანგრძლივი პროცესია; ის, როგორც წესი, 

რამდენიმე წელი, ხშირად 4-5 წელი გრძელდება. განკურნება მხოლოდ 

ხანგრძლივი და სწორი მკურნალობის საფუძველზეა შესაძლებელი, 

ამიტომ დიდი მოთმინებაა საჭირო.  

თუ ეპილეფსია მდგრადია მკურნალობისადმი და საუკეთესო 

მედიკამენტური თერაპია არ ახდენს გავლენას გულყრების სიხშირეზე, 

მაშინ ნაჩვენებია ქირურგიული ოპერაცია. უკანასკნელ პერიოდში 

იყენებენ სტერეოტაქსიული ოპერაციის მეთოდს, როდესაც მინიმალურია 

თავის ტვინის სხვა სტრუქტურების დაზიანება.  

განსაკუთრებულ დიეტას მიმართავენ მაშინ, როდესაც ეპილეფსიის 

გამომწვევი მიზეზი ნივთიერებათა ცვლის დარღვევაა.  

ისევე როგორც სხვა წამლებს, ანტიკონვულსანტებსაც აქვთ მოქმედების 

გვერდითი ეფექტები. წამლის მოქმედება საკამოდ ინდივიდუალურია. 

ამავე დროს, ყოველ ანტიკონვულსანტს თავისი კონკრეტული გვერდითი 

ეფექტები აქვს. ამიტომ, საჭიროა სისხლის პერიოდული ანალიზი, 

წამლის დონის სისხლში პერიოდული განსაზღვრა, ღვიძლის 

ფუნქციების გამოკვლევა. ექიმისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს 

მშობლის ბავშვზე დაკვირვებას: რა გავლენას ახდენს დანიშნულება 

ბავშვის ქცევაზე, შემეცნებით აქტივობაზე. შემეცნებითი აქტივობის 

დაქვეითება, დაღლილობის განცდა, გულისრევის, თავბრუსხვევის, 

ძილიანობის თუ სხვა გამოვლინებები ექიმისათვის მნიშვნელოვანი 

ნიშნებია წამლის დოზის შესაცვლელად.  

რისი გაკეთება შემიძლია მე როგორც მშობელს? 

• დროულად მიიყვანეთ ბავშვი ექიმთან;  



• დააკვირდით ბავშვს. თქვენი დაკვირვებები და აღწერა მეტად 

მნიშვენლოვანი დიაგნოზის დასმისას;  

• მკაცრად დაიცავით ბავშვის მკურნალობის სქემა;  

• დააკვირდით წამლის მოქმედების ეფექტს. არასასურველი 

ნიშნების და ბავშვის ჩივილების შემთხვევაში აცნობეთ ექიმს;  

• ნუ ეცდებით ბავშვის ტოლებისგან იზოლირებას;  

• გულყრების შიშით ნუ მოახდენთ ბავშვის დამოუკიდებლობის 

შეზღუდვას, გამუდმებული აკრძალვები ბავშვს უინიციატივოსა და 

აგრესიულს ხდეს;  

• თუ შეამჩნიეთ პრობლემები ბავშვის ფსიქიკურ განვითარებაში 

უზრუნველყავით მისი ფსიქოლოგიური და ნეიროფსიქოლოგიური 

შეფასება;  

• მოახდინეთ ბავშვის დღის რეჟიმის ორგანიზაცია ისე, რომ მას 

იცავდეთ თქვენც და ბავშვიც;  

• დააწესეთ ტელევიზორის ყურების გარკვეული დრო. უმჯობესია, 

რომ ბავშვმა ტელევიზორს არ უყუროს დაძინების წინ; 

ტელევიზორი უნდა იდგეს დიდ ნათელ ოთახში, ბავშვისგან დიდი 

მანძილის (2მ) დაშორებით;  

• გულყრის შიშით ნუ ეცდებით ბავშვის ყოველი სურვილის 

ასრულებას;  

• საქმის კურსში ჩააყენეთ მასწავლებელი, რათა მან მცდარი 

ინტერპრეტაცია არ მისცეს ბავშვის მდგომარეობას. სასურველია, 

მასწავლებელს ჰქონდეს ინფორმაცია ბავშვის მკურნალობის 

შესახებაც, რადგან ყველაზე კარგად შეუძლია შეამჩნიოს 

ვლილებები ბავშვის შემეცნებით აქტივობაში. მასწავლებელი მზად 

უნდა იყოს იმისათვის, თუ როგორ მოიქცეს ბავშვის გულყრის 

შემთხვევაში.  

რა მომავალი აქვს ჩემს ბავშვს? 

ეპილეფსიის მქონე პირებს როგორც ახლა, ასევე ისტორიულადაც ყოველ 

პროფესიაში შეხვდებით. მრავალ გამოჩენილ ადამიანს ჰქონდა ეს 

დაავადება: იმპერატორებს, მეცნიერებს თუ ხელოვნების მოღვაწეებს, 

მწერლებს თუ სახელმწიფო მოღვაწეებს. საკამარისია დავასახელოთ 

იულიუს კეისარი, თ. დოსტოევსკი. 



პროფესიის არჩევაში ეპილეფსიის მქონე პირი თავისუფალია და 

ემყარება საკუთარ ინტერესებს, უნარებსა და მიდრეკილებებს. ამავე 

დროს გასათვალისწინებელია ერთი გარემოება: უსაფრთხოების მიზნით 

ტრნსპორტთან დაკავშირებული პროფესიების არჩევა არ არის 

მიზანშეწონილი. ასევე მოსარიდებელია ისეთი სამუშაოები, რომლებიც 

სხვადასხვა ცვლაში, განსაკუთრებით ღამის ცვლაში მუშაობას 

მოითხოვს, რადგან ძილ-ღვიძილის რიტმის ცვლა და დარღვევა 

აუარესებს ეპილეფსიის მქონე პირის მდგომარეობას. მოზარდისათვის 

სპორტული აქტივობები სავსებით შესაძლებელია და სასარგებლოც, თუ 

ის საფრთხესთან არ არის დაკავშირებული, მაგ. წყლის სპორტი და 

სამთო-სათხილამური სპორტი. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, 

ეპილეფსიის ფორმიდან და ხარისხიდან, მოზარდის ინტერესებიდან 

გამომდინარე გადაწყვეტილება პროფესიის არჩევის შესახებ 

ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს. 

თუკი ბავშვს სწავლის პრობლემები აქვს, აღენიშნება ფსიქიკური 

განვითარების ჩამორჩენა ან შეფერხება, სპეციალური სწავლებით და 

მომზადებით მისთვის სავსებით მისაწვდომია რაიმე კონკრეტული 

პროფესიის, ან ხელობის ათვისება მისი ინტერესების შესაბამისად. 
 

ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი (ADHD) 

წარმოადგენს ცენტრალური ნერვული სისტემის ფუნქციონირების 

(ნეირობიოლოგიური) დარღვევით გამოწვეულ სიმპტომთა ერთიანობას, 

რომელიც მოიცავს: 

• ყურადღების კონცენტრაციის დეფიციტს (უყურადღებობა, 

გაფანტულობა);  

• იმპულსურობას (იმპულსური ქცევის შეჩერების და გაკონტროლების 

სირთულე)  

• ჰიპერაქტივობას (მოტორული მოუსვენრობა, ზედმეტ მოძრაობათა 

სიჭარბე). 

ამას ხშირად ერთვის ემოციური მოუმწიფებლობა, აგრესიულობა და 

დაბალი აკადემიური მოსწრება. თუ ბავშვს სკოლაში აქვს სწავლის და 

კლასელებთან, მასწავლებლებთან ურთიერთობის პრობლემები, თუ იგი 



ვერ ახერხებს კონცენტრაციას საკლასო ოთახში, არ ასრულებს და გაურბის 

სამუშაოს – შესაძლოა თქვენ შვილს ჰქონდეს ყურადღების 

დეფიციტის/ჰიპერაქტივობის სინდრომი.  ასეთ ბავშვებს ხშირად არქმევენ 

“ჰიპერაქტიურებს”, თუმცა ცნობილია, რომ ზოგ შემთხვევაში ყურადღების 

პრობლემები, იმპულსურობისა და ჰიპერაქტივობისაგან 

დამოუკიდებლადაც შეიძლება არსებობდნენ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ჯგუფის ბავშვების (I ჯგუფი - ბავშვები 

ყურადღების დეფიციტით – ჰიპერაქტივობის გარეშე, II ჯგუფი - 

ყურადღების დეფიციტი, იმპულსურობითა და ჰიპერაქტივობით). 

დიაგნოზი ერთიანდება ADHD-ის სინდრომში (მათი სიმპტომების 

მსგავსების გამო), მათ შორის მნიშვნელოვანი კლინიკური განსხვავებანიც 

არსებობს.  მხოლოდ, ყურადღების დეფიციტის მქონე ბავშვები 

მიდრეკილები არიან მოთენთილობისა და ზანტობისკენ, ხშირი ოცნებისა, 

ზედმეტი თავმდაბლობისა და მორცხვობისაკენ, ხოლო ყურადღების 

დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის მქონე ბავშვები – იმპულსურობისა და 

აქტიურობისაკენ, აგრესიული ქცევისაკენ, ამიტომ ხშირად ისინი 

უარყოფილნი არიან თანატოლების მიერ.  ბავშვები, რომელთაც ADHD 

აქვთ, შეიძლება მრავალ განსხვავებულ თვისებას ამჟღავნებდნენ.  ისინი 

განსხვავდებიან სიმპტომების გამოვლინების ხარისხით და 

ინტენსივობით; ამიტომ მშობლებისათვის მნიშვნელოვანია კარგად 

გაიცნობიერონ ამ სინდრომის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები და 

პრობლემები რათა ითანამშრომლონ სპეციალისტებთან ზუსტი 

დიაგნოზის დასმის მიზნით, რაც საკმარისად რთული პროცესია, 

სიმპტომთა მრავალფეროვნებისა და ვარირების გამო.  ასევე 

აუცილებელია განისაზღვროს ADHD-ის ტიპი. რაც გულისხმობს იმის 

დადგენას თუ რა შემთხვევაში ვლინდება ADHD-ის სიმპტომები.  ისინი 

“სიტუაციურ” ხასიათს ატარებენ (ვლინდებიან, მხოლოდ რომელიმე 

კონკრეტულ სიტუაციაში.  მაგ. სკოლაში ან სპეციფიკური დავალების 

შესრულებისას).  თუ სიტუაციური და გარემოს ცვლილების ფაქტორები 

არანაირ ზეგავლენას არ ახდენენ სიმპტომების გამჟღავნებაზე.  ეგრეთ 

წოდებული ADHD-ის “გავრცელებული” ტიპი. 

ADHD-ის სიმპტომები ძირითადად ბავშვის ადრეულ ასაკშივე ხდება 

შესამჩნევი.  ჩვილების ქცევის წინასწარმეტყველება შეუძლებელი ხდება.  

ერთ წუთს ის ტირის და კივის, მეორე წუთს კი მშვიდდება.  ეს ჩვეულებრივ 



გამკივანი ტირილია და წააგავს სირენის ან სასოწარკვეთილი ცხოველის 

ხმას.  იგი ხასიათდება გაღიზიანებულობით, დაძაბულობით, 

დაუკმაყოფილებლობით და მომთხოვნელობით.  ძილი მოუსვენარია.  

სიარულის და მეტყველების განვითარება შენელებულია.  ხშირია 

მოუქნელობა.  უკვე 3 წლის ასაკში ამ ბავშვების ნახევარი რთული 

სამართავია.  ხშირად ეცვლებათ გუნება-განწყობა, ღიზიანდებიან, უჭირთ 

ტუალეტის ჩვევების დაუფლება.  მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ხშირ 

შემთხვევაში მშობლებს ADHD-ის სიმპტომები შეუმჩნეველი რჩებათ 

ბავშვის სკოლაში წასვლამდე, რამეთუ პრობლემები მთელი სიმძაფრით 

სწორედ მაშინ იჩენენ თავს. ADHD-ის დადგენის ასაკად მიჩნეულია 

სკოლამდელი ასაკი და სკოლის 1 წელი ანუ 7 წლამდე. 

  

რითი ხასიათდება ADHD? 

მიუხედავად იმისა, რომ ADHD-ის მქონე ბავშვები მრავალ განსხვავებულ 

სიმპტომებს ამჟღავნებენ, მათთვის ყველაზე მეტად დამახასიათებელია 

უყურადღებობა, იოლი გადართვადობა, იმპულსურობა, 

დეზორგანიზებულობა, ჰიპერაქტივობა.  მათ ძირითადად შემდეგნაირად 

აღწერენ:  

• ხტება ერთი დაუმთავრებელი ამოცანიდან მეორეზე, არ ამთავრებს 

დაწყებულს.  

• ხშირად ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ არ უსმენს, რასაც სხვები 

ამბობენ.  

• ადვილად ეფანტება ყურადღება.  

• უჭირს კონცენტრაცია დავალებებზე, რომლებიც არ აინტერესებს,  

მაგ. საშინაო დავალება, მაგრამ შეუძლია საათობით უყუროს ტელევიზორს 

ან ითამაშოს კომპიუტერზე.  

• ვერ ახერხებს სამუშაოს ორგანიზებას.  

• ხშირად იცვლის საქმიანობას.  

• უჭირს ინსტრუქციის შესრულება.  

• საჭიროებს მუდმივ მეთვალყურეობას.  



• ხშირად კარგავს ნივთებს.  

• არ შეუძლია ლოდინი.  

• ვერ ემორჩილება განრიგს.  

• უჭირს ერთ ადგილზე ჯდომა.  

• ხელების და ფეხების მოუსვენარი მოძრაობა, ცქმუტავს სკამზე  

• ჭარბი სირბილი, მოუსვენრობა.  

• უჭირს წყნარად თამაში, საკუთარი ჯერის დალოდება.  

• ყოველთვის მზადაა გასაქცევად.  

• ხშირად, უმიზეზოდ სტოვებს მერხს, საკლასო ოთახს.  

• არ ფიქრობს, სანამ რამეს გააკეთებს, მოქმედებს დაუფიქრებლად.  

• ერევა სხვის ლაპარაკში და იჭრება სხვა ბავშვების თამაშის პროცესში.  

• ხშირად გადაჭარბებულად ბევრს ლაპარაკობს.  

• ერთვება ფიზიკურად საშიშ ქმედებებში და არ ფიქრობს შედეგებზე.  

• ზოგ შემთხვევაში აგრესიულია და შემტევი. 

ამ ბავშვებს უჭირთ სკოლაში სწავლა, აქვთ სოციალური და ემოციური 

ადაპტაციის პრობლემები, რამეთუ ისინი ზედმეტად მგრძნობიარენი არიან 

მარცხისა და წარუმატებლობის მიმართ ორ ყველაზე მნიშვნელოვან 

სფეროში – სკოლასა და ურთიერთობებში. 

ყოველი ამ ძირითადი სიმპტომისთვის დამახასიათებელია სიტუაციური 

სხვადასხვაობა, ანუ გარკვეული სიტუაციები მეტად პრობლემატურია 

ADHD-ის მქონე ბავშვებისთვის.  მაგ. ყურადღების დეფიციტი ხშირად ისეთ 

სიტუაციებში ვლინდება, სადაც განმეორებადი, მოსაწყენი ქმედებებია 

საჭირო.  ანალოგიურად, ბავშვი შეიძლება ზედმეტად აქტიური, 

აღგზნებული და მოუსვენარი იყოს სიტუაციაში, სადაც მისგან 

კონცენტრირება და მოწესრიგებულობა მოЙთხოვება, მაგრამ 

საწინააღმდეგოდ იქცეოდეს თავისუფალი თამაშის დროს.  ამის გამო, 

ADHD-ის მქონე ბავშვები შეიძლება არც კი განსხვავდებოდნენ თავიანთი 

თანაკლასელებისაგან შედარებით თავისუფალ გარემოში. 



თავად ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი (ADHD) 

ვარირებს სირთულის ხარისხების მიხედვით.  ანსხვავებენ: 

• ADHD-ის სუსტი ფორმა – უმნიშვნელოდ გამოხატული სიმპტომები, 

არავითარი ან მხოლოდ მინიმალური ჩამორჩენა სასკოლო და 

საზოგადოებრივ საქმიანობაში.  

• საშუალო – გამოხატული სიმპტომები ან ფუნქციონალური ჩამორჩენა 

“სუსტსა” და “მძიმე” შემთხვევებს შორის.  

• მძიმე – მრავალი სხვა სიმპტომი გარდა იმ სიმპტომებისა, რომელიც 

ჩამოვთვალეთ, მნიშვნელოვანი და ფართო ჩამორჩენა საშინაო, სასკოლო 

საქმიანობაში და თანატოლებთან ურთიერთობაში. 

  

რა იწვევს ADHD-ის? 

ADHD-ის არ იწვევს ერთი კონკრეტული მიზეზი.  მკვლევარები ცდილობენ 

ავადმყოფობის გამომწვევი მიზეზების გენეტიკურ, ბიოქიმიურ, 

ნეირობიოლოგიურ და გარემო პირობებთან დაკავშირებულ ფაქტორთა 

ახსნას. ერთ-ერთი მოდელი (კენი 1980) შედგება შვიდი ურთიერთმოქმედი 

კომპონენტისაგან:  

• გენეტიკური მიდრეკილება 

• ჩამორჩენა განვითარებაში,  

• საშუალოზე დაბალი ინტელექტუალური და სოციალური უნარი,  

• აზროვნების სპეციფიკური პრობლემები,  

• არახელსაყრელი გარემო (ნაადრევი დაბადება, საკვების ნაკლებობა, 

მწირი სოციალური დახმარება),  

• ემოციური პრობლემები და ცუდი დამოკიდებულება ოჯახში. 

განვიხილოთ ADHD-ის ყველა შესაძლო გამომწვევი მიზეზი ცალ-ცალკე. 

• გენეტიკური ფაქტორი - ADHD-ის სინდრომის გამომწვევი გენეტიკური 

კომპონენტი შეისწავლეს ტყუპების და ნაშვილები ბავშვების შემთხვევაში.  

აღმოჩნდა, რომ ერთი კვერცხუჯრედის ტყუპები შეთანხმებულობის უფრო 

მაღალ ხარისხს ამჟღავნებენ ვიდრე ორკვერცხუჯრედოვანი ტყუპები.  



აღინიშნება ADHD-ის უფრო მეტი სიხშირე მკვიდრ და-ძმას შორის, ვიდრე 

ნახევარ და-ძმას შორის.  აგრეთვე აღმოჩნდა, რომ ჰიპერაქტიური 

ბავშვების ბიოლოგიური მშობლები ხასიათდებიან ფსიქიატრიული 

დაავადებების სიჭარბით, ანტისოციალური ქმედებებით, ნევროზებით, 

თვითმკვლელობის ხშირი შემთხვევებით, ალკოჰოლოზმით, 

ისტერიულობით.  გენეტიკურმა კვლევებმა დაადგინეს, რომ ADHD უფრო 

ხშირად აღინიშნება ბავშვების მამრობითი სქესის ნათესავებში (ბიძაშვილ-

მამიდაშვილებსა და ბიძაშვილ-მამიდაშვილების შვილებს შორის).  ზემოთ 

მოყვანილი გამოკვლევების შედეგები ადასტურებენ ADHD-ის სინდრომის 

გენეტიკური გადაცემის შესახებ არსებულ მოსაზრებას. 

• ნეირობიოლოგიური ფაქტორები – ყურადღების, იმპულსური ქცევის, 

ჰიპერაქტივობის მექანიზმები და მათი დარღვევები შეიძლება შესწავლილ 

იქნას ნეიროანატომიური, ნეიროქიმიური და ნეიროფიზიოლოგიური 

თვალსაზრისით. 

ნეიროანატომიური მიზეზების დადგენა გულისხმობს ტვინის იმ უბნების 

შესწავლას, რომელნიც უზრუნველყოფენ ყურადღებას და სტიმულზე 

მოტორულ რეაგირებას.  არსებობს მოსაზრებები, რომ ADHD-ის 

შემთხვევაში: 

 დარღვეულია შუა ტვინის სტრუქტურების (თალამუსი და 

ჰიპოთალამუსი) ფუნქციონირება. 

 აღნიშნულია რეტიკულარული ფორმაციის და ლიმფური 

სტრუქტურების ფუნქციონირების დაბალი დონე (თუმცა ეს მოსაზრებები 

შემდგომ დამტკიცებას მოითხოვს). 

 შუბლის წილების ფუნქციონირების დეფიციტი 

 ნეიროქიმიური მიზეზების დადგენა გულისხმობს ყურადღების 

პროცესში ჩართული სპეციფიკური ნერვული გადამცემების, 

ნეიროგამტარების ფუნქციონირების დონის შესწავლას. არსებობს ADHD-ის 

გამომწვევი ბიოქიმიური ჰიპოთეზები. ძირითადად ყურადღება 

მახვილდება მონოამინურ მეტაბოლიზმზე. ADHD-ის შემთხვევაში პირველ 

რიგში კატექოლამინების -დოპამინის და ნორეპინეფრინის ცვლის 

დარღვევებია გამოვლენილი ჰიპერაქტიულ ბავშვებში აღმოჩენილია 

სეროტონინის დაბალი დონე. ამ სისტემების ფუნქციონირების ბალანსის 



დარღვევა იწვევს აგზნება–შეკავების მექანიზმების დარღვევას, 

ყურადღების მექანიზმების სისუსტეს. 

 ნეიროფიზიოლოგიური მიზეზების დადგენა გულისხმობს იმის 

განსაზღვრას თუ როგორ ქმნიან ელექტრო-ქიმიური და ანატომიური 

კომპონენტები ფუნქციონალურ სისტემებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ყურადღების რეგულაციას, შერჩევითობას და კონტროლს.  მაგ. 

ბიოქიმიური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ არსებობს გარკვეული სპეციფიკური 

ნეიროგადამცემების დეფიციტი, რომლებიც უკავშირდებიან მოტორული 

მზაობისა და კონტროლის სისტემებს.  ამ სისტემების დეფიციტი 

ეთანხმება ნეიროანატომიურ კვლევებს, რომლებშიც ადასტურებენ დაბალ 

მეტაბოლურ აქტივობას სუბკორტიკალურ უბნებში.  შესაბამისად 

შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ADHD-სთან დაკავშირებულ ფუნქციონალური 

სისტემების თავისებურებებზე. 

ამ კვლევების შედეგები ნათლად მიგვითითებენ ამ სინდრომის 

ნეირობიოლოგიურ ეტიოლოგიაზე. 

• თანდაყოლილი რისკ-ფაქტორები – პერინატალურმა კვლევებმა 

ცხადჰყო, რომ ADHD-ის მქონე ბავშვების მშობლების ნაწილი ამჟღავნებს 

მიდრეკილებას ნიკოტინისა და ალკოჰოლისადმი.  ორსულობის პერიოდში 

დედის მიერ სიგარეტის მოწევა, პროტენურია, რთული ფეხმძიმობა, 

ხანგრძლივი ჟანგბადის უკმარისობა ზრდის ახალშობილის ADHD-ით 

დაავადების, დაბალი აკადემიური მიღწევებისა და მსუბუქი 

ნევროლოგიური ნიშნების არსებობის ალბათობას. 

• გარემოს ფაქტორები – გარემოს ფაქტორებიდან აღნიშნავენ ტყვიით 

მოწამვლАსა და ალერგიებს. ADHD-ს გამომწვევი სხვა შესაძლო მიზეზები 

შეიძლება იყოს საკვების დანამატები, კონსერვანტები და შაქრის 

ნაკლებობა ან სიჭარბე საკვებში. 

  

რამდენად ხშირია ADHD? 

ADHD-ის შემთხვევათა რაოდენობა ცვალებადობს ქვეყნებისა და 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით, თუმცა გარკვეული 

ხარისხით გვხვდება ყველა ქვეყანასა და კულტურაში სოციალური 

მდგომარეობის მიუხედავად.  გამოკვლევების თანახმად სასკოლო ასაკის 



ბავშვების 3%-5% აღენიშნებათ ADHD. საინტერესოა, რომ მისი შემთხვევები 

მეტია ბიჭებში.  ბიჭების 5-7%-ს, ხოლო გოგონების 2-4%-ს აქვთ 

სტანდარტულზე დაბალი მაჩვენებლები უყურადღებობისა და 

ჰიპერაქტიურობის სკალებზე.  ეს შეფარდება შემდეგნაირად გამოიყურება 

6:1-დან 10:1.  

  

რა ძირითადი პრობლემები გვხვდება ADHD-ის შემთხვევაში? 

ამ სინდრომის ცენტრალური, ძირითადი პრობლემებია ყურადღების 

დეფიციტი, იმპულსურობა და ჰიპერაქტივობა.  მათთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს წარმოადგენენ:  

• აკადემიური ჩამორჩენილობა,  

• პრობლემები თანატოლებთან ურთიერთობაში,  

• დაბალი თვითშეფასება და უპატივცემულობა საკუთარი თავის 

მიმართ,  

• ქცევის პრობლემები,  

• ნეგატიური დამოკიდებულება მშობლებთან,  

• ნეგატიური დამოკიდებულება მასწავლებლებთან,  

• აგრესიულობა. 

ყურადღების დეფიციტი ვლინდება: 

• ყურადღების კონცენტრაციის უნარის მცირე ხანგრძლივობაში იგივე 

ასაკობრივი ჯგუფის სხვა ბავშვებთან შედარებით;  

• ყურადღების შერჩევითობისა და ფოკუსირების დარღვევაში.  

სელექციური ყურადღების სიმწირეში და სტიმულების აღქმისა და გაგების 

შეზღუდულ უნარში;  

• ხელის შემშლელი გარე სტიმულისადმი მგრძნობიარობაში.  მათ არ 

შეუძლიათ იმპულსური რეაქციის შეჩერება ისეთ სიტუაციაში, რომელიც 

მოითხოვს კონცენტრირებულ, დაფიქრებულ, ორგანიზებულ და მიზან-

მიმართულ მოქმედებას;  



• ყურადღების მიზანმიმართული გადატანის უნარის დაქვეითებაში.  

• ეს ყოველივე იმით აიხსნება, რომ აქტივაციის დონე ასეთ ბავშვებში 

ძალიან დაბალია და ამიტომ ისინი სტიმულირების სხვა წყაროებს ეძებენ. 

ტვინის აქტივობის დონე ჰიპერაქტიურ ბავშვებში გაცილებით უფრო 

დაბალია ვიდრე ჩვეულებრივ ბავშვებში. 

იმპულსურობა ვლინდება: 

• დავალებაზე პასუხის გაცემისას, შეჩერების და დაფიქრების 

უუნარობაში.  

• საკუთარი ჯერის დალოდების უუნარობაში  

• დაუფიქრებელ მოქმედებაში 

   

ჰიპერაქტივობა ვლინდება: 

• ჭარბ მოტორულ აქტივობაში.  სპეციალური, აქტივობის ხარისხის 

გასაზომი ხელსაწყოების მეშვეობით მიღებული შედეგები მიუთითებენ 

იმაზე, რომ ADHD-ის მქონე ბავშვები, სხვა ბავშვებთან შედარებით, 

მოუსვენრობის მაღალი დონით ხასიათდებიან.  აქტიურობის ზრდა 

ნაკლებად შესამჩნევია თავისუფალი თამაშის დროს, მაგრამ აშკარა ხდება 

შეზღუდული თამაშების, ფილმების ყურების ან კონსტრუქტორებით 

თამაშის დროს.  უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგ შემთხვევაში აქტივობის დონის 

გაზომვების შედეგები ჰიპერაქტიურ ჯგუფში არ დაემთხვა ყურადღების 

გაზომვის შედეგებს.  უყურადღებო ბავშვები, აუცილებელი არაა ზედმეტად 

მოუსვენარები იყვნენ. ეს გვიჩვენებს, რომ ADHD-ის მქონე ბავშვებ 

განსხვავდებიან ქცევითი სიმპტომების მიხედვით. 

• აკადემიურ ჩამორჩენაში - ADHD-ის მქონე ბავშვების აკადემიური 

მოსწრების შეფასება დაწყებით სკოლაში გვიჩვენებს (ინტელქტუალური 

კოეფიციენტის მაჩვენებლები) რომ მათი მონაცემები არ განსხვავდება, 

იგივე ასაკის ჩვეულებრივი ბავშვების მონაცემებისგან.  მხოლოდ მე-3 

კლასიდან დაწყებული მათი მაჩვენებლები გაცილებით დაბალია და 

ცვალებადი ნორმასთან შედარებით. დამტკიცებულია, რომ მცირეწლოვან 

ბავშვებთან შედარებით უფროსი ასაკის ADHD-ის მქონე ბავშვებს მეტი 

პრობლემები უჩნდებათ სწავლაში და ემოციურ განვითარებაში. ისინი 



პატარებთან შედარებით მეტად არაკომუნიკაბელურნი, დეპრესიულნი და 

აგრესიულნი არიან.  აღსანიშნავია, რომ აგრესიული ADHD-ის მქონე 

ბავშვებს გაცილებით მეტად უჭირთ კითხვის სწავლა, ვიდრე უბრალოდ 

აგრესიულ ან მხოლოდ ADHD-ის მქონე ბავშვებს. 

• აგრესიულობასა და ქცევის პრობლემებში -ADHD-ის მქონე ბავშვებს 

უჭირთ სოციალური ურთიერთობების დამყარება.  ისინი ხშირად იწვევენ 

ნეგატიურ და კონფლიქტურ საუბარზე მშობლებს, მასწავლებლებს. ისინი 

არაპოპულარულნი და გარიყულები არიან თანატოლების მიერ. გასაკვირი 

არ არის, რომ მრავალი მათგანი არ არის დარწმუნებული საკუთარ 

შესაძლებლობებში და თითქმის დაკარგული აქვს თვითპატივისცემის 

გრძნობა.  ასაკის მომატებასთან ართად ეს პრობლემები მძაფრდება.  

ADHD-ის მიერ გამოწვეული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა 

აგრესიული და ასოციალური ქცევაა (მაგ. ჩხუბი, ქურდობა, ტყუილი).  

მსგავსი ქცევები ADHD-ის მქონე ბავშვების 70%-ს ახასიათებთ.  გასაგებია, 

რომ ეს უარყოფით გავლენას ახდენს ბავშვის სხვების მიერ აღქმაზე, მას 

ცუდად ეპყრობიან სახლში, სკოლაში.  ყოველივე ამის გამო, ხშირად ქცევის 

პრობლემების მოგვარება ასოცირდება ADHD-ის განკურნებასთან. 

  

შეიძლება თუ არა დავეხმაროთ ADHD-ის მქონე ბავშვს და როგორ? 

• ADHD-ის მკურნალობა და სიმპტომების შემსუბუქება მაქსიმალურად 

ეფექტურია მაშინ, როდესაც გამოიყენება სხვადასხვა სახის მიდგომები. 

უპირველეს ყოვლისა მშობლები მაქსიმალურად უნდა იყვნენ 

ინფორმირებულნი ADHD-ის შესახებ, რათა შეძლონ სწორად განსაზღვრონ 

და დააკვირდნენ სიმპტომებს, მაქსიმალურად დაეხმარონ საკუთარ შვილს 

პრობლემების გადალახვაში. 

• ბავშვისთვის მიზანშეწონილია ინდივიდუალური ან ჯგუფური 

კონსულტაციების ჩატარება.  კონსულტაცია შეიძლება მოიცავდეს:  

ინფორმირებას ADHD-ის შესახებ; სოციალური ურთიერთობის ჩვევების 

ჩამოყალიბების ტრენინგს; სპეციალურ ტექნიკებს სწავლებისა, რომლებიც 

დაეხმარებიან ბავშვს დაიმახსოვროს, რომ ქცევის, მოქმედების წინ უნდა 

დაფიქრდეს და ყურადღება მოიკრიფოს.  მოზრდილ ბავშვებს შეგვიძლია 



ვასწავლოთ დავალების, სამუშაოს ორგანიზება, დასრულება, დღიურების, 

კითხვარებისა და წამზომის გამოყენებითაც კი. 

• მშობლებისა და მასწავლებლების მიერ ქცევითი ტექნიკების 

გამოყენება, დაეხმარება ბავშვს წარმატებით შეხვდეს დავაЛების 

მოთხოვნებს.  როგორც აღმოჩნდა ADHD-ის მქონე ბავშვების უმრავლესობა 

მიისწრაფის კარგად მოქცევისკენ, დავალების წარმატებით 

დასრულებისკენ, ამიტომ წინასწარ შეთანხმებული არავერბალური 

სიგნალი შეიძლება ძალიან სასარგებლო გამოდგეს ყოველ ჯერზე 

დავალებასთან დასაბრუნებლად.  დავალების დამთავრების და 

ინსტრუქციის შესრულების შემთხვევაში, დადებითი განმტკიცება (პრიზი, 

ჯილდო) ძალიან დაგეხმარებათ ამ მიღწევების განმტკიცებაში.  ოღონდ ეს 

დადებითი განმტკიცება იმავდროული და ხშირი უნდა იყოს. ADHD-ის 

მქონე ბავშვები არ რეაგირებენ გადავადებულ წახალისებასა და 

განმტკიცებაზე.  წინა სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის პრიზი ყოველ 2-3 

წუთშია საჭირო.  დაწყებითი სკოლის ასაკის ბავშვებისთვის დღეში 

რამდენჯერმე, მოზრდილებისთვის – დღეში ერთხელ. 

ADHD-ის მქონე ბავშვების დახმარების სხვა ხერხებია:  ბავშვისთვის 

მხოლოდ ერთი ან ორ-ნაბიჯიანი დავალების მიცემა. 

• საშინაო დავალების მცირე დავალებებად დაყოფა.  თითოეული 

პატარა დავალება მოწმდება, სანამ ახალზე გადავალთ. 

• მცირე დროის მონაკვეთის განსაზღვრა და ბავშვისთვის ჩვენება, თუ 

რა რაოდენობის დავალებების დასრულება შეუძლია ამ დროის 

განმავლობაში. 

• ბავშვისთვის დღიურის წარმოებაში დახმარების აღმოჩენა. 

• დღის განრიგის, საშინაო დავალების რვეულში გეგმის სახით 

ჩამოწერის სწავლება. 

  

როგორია ADHD-ის მკურნალობა? 

ADHD-ის ყველაზე ეფექტურ მკურნალობას წარმოადგენს 

მულტიმოდალური მიდგომა, რომელიც გულისხმობს სამედიცინო, 

ფსიქოლოგიურ, ქცევითი სწავლების მეთოდების გამოყენებას.  



მშობლებისთვის ბავშვის ქცევის მართვის ტექნიკების სწავლება, ბავშვის 

სპეციფიურ მოთხოვნებზე აგებული შესაბამისი სასწავლო პროგრამები და 

მედიკამენტების მიღება, საგრძნობლად ამცირება ADHD-ის სიმპტომებს.  

ADHD-თან დაკავშირებული სიმპტომების მკურნალობისათვის გამოიყენება 

ფსიქოსტიმულატორები.  ისინი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე 

ამაგზნებლად მოქმედებენ.  მათი ეფექტურობა ADHD-ის შემთხვევაში, არ 

არის “პარადოქსული”, რადგან, ისინი იგივე ფსიქოლოგიურ და ქცევით 

ეფექტებს იწვევენ ნორმალურ პოპულაციაშიც. ყველაზე ხშირად 

გამოიყენება შემდეგი სამი ფსიქოსტიმულანტი – მეთილფენიდატი 

(რიტალინი); დექსტროამფეტამინი (დექსედრინი) და ფემოლინი 

(სილერტი).  

ქვემოთ მოყვანილია სტიმულანტების დოზები და მიღების რეჟიმი.  

ფსიქოლტიმულანტების დანიშვნა და მათი ზემოქმედებიУ კონტროლი, 

ძალიან მკაცრი, მეთვალყურეობით უნდა მიმდინარეობდეს, ვინაიდან 

ყველა ბავშვი თავისებურად რაგირებს ამგვარ მკურნალობაზე.  

   

რიტალინი –  ორჯერ დღეში – 2,5-დან 25 მგ-მდე 

დექსედრინი –  ორჯერ დღეში – 2,5-დან 25 მგ-მდე 

სილერტი –  ერთხელ დღეში – 18,7-დან 112,5 მგ-მდე 

ბავშვისთვის წამლის დოზის შერჩევა არ ხდება მისი წონის შესაბამისად.  

დღესდღეობით მეთელფენიდატი (რიტალინი) ყველაზე გავრცელებული 

მარეგულირებელი საშუალებაა, რომელიც ADHD-ის მქონე ბავშვების 90% 

ენიშნებათ.  ალტერნატიული მედიკამენტოზური მკურნალობის არსებობის 

მიუხედავად ფსიქოსტიმულანტი – რიტალინი საუკეთესო არჩევნად 

ითვლება.  

რიტალინი დადებითად მოქმედებს ADHD-ის მქონე ბავშვების ყურადღების 

კონცენტრაციაზე.  ბავშვები მეტ ყურადღებას აქცევენ დავალების სწორად 

შესრულებას, იზრდება იმპულსურობის კონტროლი,  მცირდება 

აგრესიულობა, კლასში გაუთავებელი მოძრაობა.  ქცევის რეგულირების ეს 

ეფექტები და ყურადღების გაუმჯობესება ძლიერდება შედარებით მაღალი 

დოზების გავლენით და ყველგან აღინიშნება:  სახლში, სკოლაში, 



კლინიკასა თუ თანატოლებში.  უმჯობესდება ბავშვის სოციალური 

ურთიერთობების დამყარბის უნარი. რიტალინის ზეგავლენით მცირდება 

ბავშვის დაუმორჩილებლობა, რაც ხელს უწყობს მშობლებთან, 

მასწავლებლებთან და თანატოლებთან ნორმალური ურთიერთობის 

ჩამოყალიბებას. რიტალინის მიღებისას არ აღინიშნება აკადემიური 

მოსწრების მკვეთრი ზრდა, თუმცა ამ შეთხვევაშიც ბავშვის მაჩვენებლები 

უმჯობესდება.  

რიტალინის მიღების შესაძლო გვერდითი ეფექტებია:  უძილობა, უმადობა, 

თავის და მუცლის ტკივილები, გაღიზიანებულობის მომატება, ხშირი 

ტირილი, სხვადასხვა სახის ნევრალგიები.  ეს გვერდითი მოვლენები 

დროებითია და როგორც წესი Яამლის დოზის დარეგულირების შემდეგ 

აღარ იჩენენ თავს.  ერთ-ერთი გრძელვადიანი გვერდითი ეფექტია 

სიმაღლეში და წონაში ზრდის შეზღუდვა.  რაც უფრო მაღალია რიტალინის 

მიღების დოზა, მით უფრო ძლიერად არის გამოხატული სიმაღლეში 

ზრდის პრობლემა და ყველაზე მკაფიოდ ეს წამლის მიღების პირველ 

წელიწადს აღინიშნება.  შემდგომში ზრდა შედარებით სტაბილურდება, 

თუმცა ბავშვები, რომელნიც ხანგრძლივად იღებენ რიტალინს, 

თანატოლებზე გაცილებით პატარები არიან (სიმაღლისა და წონის 

მიხედვით).  სხვა ხანგრძლივი გვერდითი ეფექტებიდან ასახელებენ 

ნარკომანიას, დეპრესიას ანდა სხვა ემოციურ დარღვევებს.  ამიტომ, 

რიტალინის და მედიკამენტებით მკურნალობის მოწინააღმდეგენი 

გვთავაზობენ ADHD-ის მკურნალობის ნატურალურ გზებს.  მათგან ყველაზე 

გავრცელებულია დიეტები და ვიტამინებით, მინერალებით და შესაბამისი 

კვების დანამატებით მკურნალობა.  დიეტა გულისხმობს ბავშვის 

რაციონიდან შემდეგი ინგრედიენტების მთლიანად ამოღებას ან მათ 

მინიმუმამდე დაყვანას:  რაფინირებული თეთრი შაქარი; ხელოვნური 

დანამატები (სახარინი და სხვა); ხელოვნური საკვების საღებავები; 

კონსერვანტები; კოფეინი; ფოსფატები.  მათ კვეБითი ღირებულება არ 

გააჩნიათ და გარდა ამისა შეუძლიათ ზიანის მიყენება იმ ბავშვებისთვის 

ვისაც სუსФი იმუნური სისტემა აქვთ. 

ფერმენტების, ვიტამინების, მინერალების და ამინომჟავების 

შეთანხმებული მუშაობა განაპირობებს სხეულისა და ტვინის კარგ 

ფუნქციონირებას.  იდეალურ შემთხვევაში ეს სასარგებლო ნივთიერებები 

უნდა შედიოდეს ყოველდღიურ რაციონში, მაგრამ ეს საკმაოდ რთული 



მისაღწევია.  ამიტომ ქვემოთ მოვიყვანთ იმ კვებით დანამატების 

ჩამონათვალს, რომელნიც განსკაუთრებით კარგ შედეგს იძლევიან ADHD-ის 

სიმპტომების შემსუბუქებაში.  

• კარგად ბალანსირებული მულტივიტამინური და მინერალური 

ფორმულები.  

• ლუსქ-მწვანე წყალმცენარეები ან სპირულინა.  

• კალციუმი და მაგნეზია – დამამშვიდებელი ეფექტი.  

• ცინკი – იმუნური სისტემის გასაძლიერებლად, ალკოჰოლური 

მოწამვლისა და უკმარისობის დროს.  

• გინგკო ბილობა – აძლიერებს ტვინის სისხლის მიმოქცევას.  

აუმჯობესებს მეხსიერებას.  

• B ვიტამინის კომპლექსი – ანტისტრესორია, აუმჯობესებს ნერვიული 

სისტემის ფუნქციონირებას.  

• დიმეთილ გლიცერინი – ჟანგნადით ამარაგებს ტვინს.  

• გამა – ამინობუტირული მჟავა – ამცირებს ჰიპერაქტიურობას.  

• ვალერიანი – მოქმედებს სედათიურად.  

• Rescue Remedy – ყველანაირი ყვავილებისგან დამზადებული 

სამკურნალო საშუალებები ამშვიდებს და აწყნარებს სტრესის დროს. 

გარდა ამისა, მეტად მნიშვნელოვანია ქცევითი თერაპია და 

ფსიქოლოგიური პროგრამები, მიმართული ბავშვის ქცევის კონტროლის და 

ყურადღების კონცენტრაციის გაუმჯობესებაზე. 

  

რა სახის იმედი უნდა მქონდეს ჩემი ბავშვისთვის? 

მიუხედავად იმისა, რომ ADHD-ის მქონე ბავშვები სკოლაში 

წარუმატებლობისა და ემოციური პრობლემების წარმოშობის მაღალი 

რისკის ქვეშ იმყოფებიან, მათი პრობლემების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენა 

და შესაბამისი დახმარება, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მათ 

მდგომარეობას.  



ADHD-ის მქონე ბავშვების უმრავლესობას მოზრდილობაშიც მიყვება 

გარკვეული სიმპტომები, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც სწორი მკურნალობის და 

ფსიქოლოგიური დახმარებისას ისინი კარგად ადაპტირდებიან და 

წარმატებებსაც აღწევენ.  

  

როგორ უნდა შევუწყო ხელი ჩემი ბავშვის განათლებას, როგორ ვასწავლო 

ჩემს შვილს? 

ADHD-ის მქონე ბავშვებს პირველ რიგში ესაჭიროებათ სწავლის ფიზიკური 

პირობების შექმნა, შემდეგ სპეციალური სასწავლო პროგრამები, 

რომელნიც მის თავისებურებებს ითვალისწინებენ. 

1. სასურველია და აუცილებელიც დახურული ტიპის საკლასო ოთახები, 

ვინაიდან ღია ტიპის ოთახები იზიდავენ ყოველგვარ სმენით და 

მხედველობით ხელის შემშლელ სტიმულებს. 

2. უმჯობესია ბავშვი დავსვათ პირველ მერხზე, ახლოს 

მასწავლებელთან და მოშორებით კარებისგან და ფანჯრებისგან. 

3. ყოველი გარე ხმაური და მხედველობითი გამღიზიანებელი უნდა 

იქნეს დაყვანილი მინიმუმამდე.  განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახალი 

მასალის მიწოდება ხდება. 

4. მასწავლებელი, მშობელი ყოველთვის წარმართავს ბავშვის 

ყურადღებას სიტყვით, ფიზიკური შეხებით ან “საიდუმლო”სიგნალის 

გამოყენებით 

5. ინსტრუქციები ბავშვებისათვის უნდა იყოს ნათქვამი სწორი 

არტიკულაციით, მკაფიოდ და მარტივი წინადადებებით. 

6. ახალი ინფორმაცია უნდა დანაწევრდეს მოკლე, კარგად 

განსაზღვრულ წინადადებებად. 

7. ზეპირი ინფორმაციის უკეთ გაგებას ხელს უწყობს მასწავლებლის 

მიერ ნელი ტემპით საუბარი. 

8. ვერბალურ ინსტრუქციებს თან უნდა ახლავდეს ვიზუალური 

დამხმარე მასალა (სურათები, დიაგრამები, მოდელები.) 



9. ვინაიდან ყოფითი მოვლენები უკეთესად გვამახსოვრდება, 

კონკრეტული მაგალითები და უშუალო გამოცდილებით მიღებული ცოდნა 

მეტად ეფექტურია. 

10. აუცილებელია პერიოდულად დაამყაროთ უკუკავშირი ბავშვთან, 

რათა დარწმუნდДთ, რომ იგი ნამდვილად გისმენთ. 

11. საჭიროების შემთбვევაში ინსტრუქციები უნდა გაიმეოროთ იმის და 

მიხედვით, თუ რამდენად გაიგო ისინი კლასმა, გაამხნევეთ ბავშვი, რომ 

გაიმეოროს რაც ითქვა. გადადით ახალ მასალაზე ეტაპობრივად.  

ყოველთვის დაუბრუნდით განვლილ მასალას ისე, რომ ბავშვებს 

დაეუფლოთ წარმატებულობის განცდა. 

12. გაკვეთილის დასაწყისსა და ბოლოში აუცილებლად უნდა იქნეს 

გამეორებული და ხაზგასმული ახალი მასალა და ლექსიკა.  დაფაზე ახალი 

მასალის დაწერა ხელს უწყობს მოწაფეთა ყურადღების გამახვილებას. 

   

აუტიზმი 

აუტიზმი არის ტვინის ფუნქციონირების განვითარების დარღვევა 

რომელიც მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს და ხელს უშლის ბავშვის: 

ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის დამყარების, სოციალური 

ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და გონებრივი განვითარების 

პროცესებს.  ბავშვი ვერ ახერხებს სწორად აღიქვას ის რაც: ესმის, ხედავს ან 

შეიგრძნობს, შესაბამისად მას უვითარდება წარმოსახვის პრობლემები და 

უჩვეულო, მკაცრად შეზღუდული მოქმედებები და ინტერესები.  

აუტიზმის სიმპტომები ჩვეულებრივ თავს იჩენენ ბავშვის ცხოვრების 

პირველი სამი წლის განმავლობაში და თან სდევენ მთელი ცხოვრების 

მანძილზე.  18 თვის ან 2 წლის ასაკში ბავშვი ვერ აღწევს ჩვეულებრივი 

განვითარების დონეს.  მშობელსა და ბავშვს შორის ნორმალური 

ურთიერთობა ირღვევა.  აუტისტი ბავშვები გაურბიან პირდაპირ მზერას და 

მათი მეტყველება რუდიმენტულია.  

გამოხატვის ხარისხის მიხედვით აუტიზმი მრავალნაირია.  ყველაზე 

ძლიერ ფორმას ახასიათებს განმეორებადი, უჩვეულო, თვითსაზიანო და 

აგრესიული ქცევა.  ასეთი ქცევა დიდხანს გრძელდება და მისი შეცვლა 



ძალიან რთულია.  ყველაზე სუსტი ფორმა გავს პიროვნულ დარღვევებს, 

რომელნიც დაკავშირებულნი არიან სწავლის უნარის დაქვეითებასთან.  

აუტისტ ბავშვებს იშვიათად შეუძლიათ დამოუკიდებელი ცხოვრება, 

ძლიერი თერაპიული ინტერვენციის, მშობლის ზრუნვის და ზოგჯერ 

ჰოსპიტალიზაციის და წამლების გარეშე.  

რა არის აუტიზმის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები?  

უნდა აღინიშნოს, რომ აუტიზმის დამახასიათებელი ნიშნების სირთულის 

ხარისხი განსხვავებულია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა 

ჩვეულებრივ მოიცავს:  მეტყველების, გონებრივი განვითარების, 

საზოგადოებრივი ქცევის და ადამიანებთან ურთიერთობის პრობლემებს.  

მეტყველების პრობლემები.  

აუტისტი ბავშვები ან სულ ვერ სწავლობენ ლაპარაკს ან გაცილებით გვიან 

იწყებენ ვიდრე სხვა ბავშვები.  მათი მეტყველება ხასიათდება თავისებური 

ენობრივი ნიშნებით, ხშირად სიტყვები არ შეესაბამებიან თავიანთ 

მნიშვნელობებს.  ისინი, ვინც შედარებით უკეთ მეტყველებს, ხმარობენ 

უცნაურ მეტაფორებს ან ლაპარაკობენ ფორმალური და მონოტონური 

ხმით.  აუტისტი ბავშვები ხშირად თავის თავს აღნიშნავენ სახელით და არა 

“მე”-თი.  ბევრი მათგანი ლაპარაკობს გაგრძელებულად (თითქოს 

სიმღერით) საკუთარ, საყვარელ შეზღუდულ თემებზე და არავითარ 

ყურადღებას არ აქცევს იმას, აინტერესებს თუ არა მისი ლაპარაკი იმას, 

ვისაც ელაპარაკება.  

სოციალური ურთიერთობების აღქმის მწვავე შეფერხება.  

აუტიზმის მქონე ბავშვები ხშირად არ რეაგირებენ სახელის დაძახებაზე ან 

ერიდებიან და არ უყურებენ სხვა ადამიანებს.  გაურბიან პირდაპირ მზერას, 

ეწინააღმდეგებიან ხელში აყვანას, თითქოს “გამოთიშავენ” მათ გარშემო 

არსებულ სამყაროს.  უჭირთ ხმის დონის ან სახის გამომეტყველების 

განსაზღვრა და არ პასუხობენ სხვის ემოციებს, ან სახეში უყურებენ 

ადამიანებს, რომ სათანადო ქცევისთვის იმპულსი მიიღონ.  მათ თითქოს 

არ ესმით სხვისი მათდამი დამოკიდებულება და საკუთარი მოქმედების 

უარყოფითი გავლენა სხვა ადამიანებზე.  ამის შედეგია თანატოლებთან 

თამაშის და მოგობრობის დამყარების უუნარობა.  



სენსორული რეაქციის წინააღმდეგობრივი ხასიათი.  

აუტიზმის მქონე ბავშვები ხშირად თითქოს ყრუვდებიან და არ რეაგირებენ 

სიტყვებსა და ხმაურზე.  ამავე დროს, იგივე ბავშვი შეიძლება ძალიან 

შეაწუხოს ჩვეულებრივმა ყოველდღიურმა ხმაურმა, როგორიცაა 

მტვერსასრუტის ხმა ან ძაღლის ყეფა.  ბავშვმა შეიძლება გამოამჟღავნოს 

უგრძნობლობა ტკივილის, სიცივის ან სიცხისადმი, ან პირიქით ზედმეტად 

მწვავე რეაქცია ჰქონდეს მათ მიმართ.  ამ უჩვეულო მგრძნობიარობის 

შედეგია ქცევის დარღვევის სიმპტომები, როგორიცაა მაგალითად 

წინააღმდეგობა, როცა იხუტებენ.  

გონებრივი უნარების არათანაბარი განვითარება  

აუტისტი ბავშვების უმრავლესობას გონებრივი ჩამორჩენილობის 

სხვადასხვა ხარისხი ახასიათებთ, მხოლოდ 20% ხასიათდება საშუალო და 

საშუალოზე მაღალი გონიერებით.  თუმცა, ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს 

ხატვის, მუსიკის, ანგარიშის, ფაქტების დამახსოვრების (მათი 

მნიშვნელობის მიუხედავად) – გაძლიერებული უნარები.  

ინტელექტუალური მრავალფეროვნებით ეს კომბინაცია წარმოადგენს 

აუტიზმის განსაკუთრებით გამაოგნებელ თვისებას.  

ქცევის და ინტერესების შეზღუდულობა.  

აუტისტ ბავშვებს ხშირად ახასიათებთ სხეულის მოძრაობის გამეორება, 

ხელის მკვეთრი მოძრაობა, გრეხა, ტრიალი, ქანაობა.  განმეორებადი ქცევა 

გამოიხატება იმაშიც, რომ აუტისტური ბავშვები დადიან ყოველთვის ერთი 

და იმავე გზით, ერთნაირი თანმიმდევრობით იცვამენ, ყოველდღე 

ერთიდაიგივე განრიგს იცავენ.  თუ ამ ჩვეულ წესში რაიმე ცვლილება 

ხდება, ეს იწვევს ბავშვის ან მოზარდის უკიდურეს გაღიზიანებას.  

ქცევის პრობლემები  

მწვავე მეტყველების და საზოგადოებრივი პრობლემების გარდა, 

აუტისტებს ახასიათებთ გადაჭარბებული ჰიპერაქტივობა და მშობლების, 

ოჯახის წევრების მიმართ უცნაური გულგრილობა.  

   

რა იწვევს აუტიზმს?  



აუტიზმი არის ტვინის ფუნქციის დარღვევა, რომელიც თანდაყოლილია და 

მოქმედებს იმაზე, თუ როგორ იყენებს ტვინი ინფორმაციას.  აუტიზმის 

გამომწვევი მიზეზები უცნობია.  ზოგი მეცნიერი ვარაუდობს, რომ ამის 

მიზეზია ტვინის უბნებზე მოქმედი ფიზიკური პრობლემები.  

შესაძლებელია:  

1. ტვინში მიმდინარეობდეს გარკვეულ ქიმიურ ნივთიერებათა 

წონასწორობის რღვევა.  

2. ზოგჯერ შესაძლოა გენეტიკური ფაქტორების ზეგავლენა.  

3. ასევე აღნიშნავენ გარემო ფაქტორების, ვირუსების ან ქიმიური 

პრეპარატების ზეგავლენას.  

აუტიზმი ფაქტიურად შესაძლოა წარმოადგენდეს რამდენიმე “მიზეზის” 

შედეგს.  ბავშვის გარშემო არსებული ფსიქოლოგიური გარემოს 

ფაქტორები აუტიზმის მიზეზად ვერ ჩაითვლება.  

1. აუტისტი ადამიანების შესწავლამ გამოავლინა ანომალიები ტვინის 

რამოდენიმე არეში, მათ შორის ნათხემში, ნუშისებრ ჯირკვალში, 

ჰიპოკამპში, ძგიდეში და მამილასულ სხეულში.  აქ ნეირონები უფრო 

მცირეა და აქვთ სუსტი ნერვული დაბოლოებები, რაც შესაძლოა, ხელს 

უშლის სიგნალების გადაცემას.  ეს ანომალიები გვაფიქრებინებს, რომ 

აუტიზმი ჩანასახის ტვინის ნორმალური განვითარების დარღვევის 

შედეგია.  ასევე შესაძლებელია ტვინში მიმდინარეობდეს გარკვეულ 

ქიმიურ ნივთიერებათა წონასწორობის რღვევა.  აუტისტებს ახასიათებთ 

ტვინში სერატონინის ან სხვა სასიგნალო მოლეკულების ანომალია.  

2. ბოლოდროინდელმა გამოკვლევებმა დაადასტურეს, რომ ზოგ 

ადამიანს აუტიზმისადმი გენეტიკური მიდრეკილება აქვს.  მეცნიერებმა 

დაამტკიცეს, რომ ოჯახებში სადაც ერთი აუტისტი ბავშვი ყავთ, მეორე 

ასეთი ბავშვის გაჩენის რისკი დაახლოებით 5%-ია.  ე. ი.  ერთი ოციდან, რაც 

უფრო მაღალი მაჩვენებელია ვიდრე ჩვეულებრივ მოსახლეობაში. 

მკვლევრები ცდილობენ დაადგინონ, რომელი გენია ამის მიზეზი.  ზოგ 

შემთხვევაში აუტისტ პირთა მშობლებს ან სხვა ნათესავებს ახასიათებთ 

ისეთი სოციალური, კომუნიკაციის ან განმეორებადი ქცევები, რომლებიც 

ნორმალური ფუნქციონირების საშუალებას იძლევა, მაგრამ შესაძლოა 

დაკავშირებული იყოს აუტიზმთან.  დაკვირვებამ ცხადყო აგრეთვე, რომ 



ზოგი აფექტური ან ემოციური დარღვევები, როგორიცაა მანიაკალური 

დეპრესია, უფრო ხშირად გვხვდება აუტისტი ადამიანების ოჯახებში.  ზოგი 

მკვლევარი მიუთითებს აუტისტური ბავშვების და მათი ოჯახების 

ქრომოსომების დამახასიათებელ ანომალიებზე.  ისინი თავმოყრილია 

გენების თანმიმდევრობასთან გარკვეულ ადგილებში, რაც იძლევა 

იმუნურობის კოდს.  ამგვარად, შესაძლოა, რომ აუტისტური ბავშვები 

დაპროგრამებული არიან იმუნური სისტემის სისუსტეზე.  ეს თავის მხრივ 

იწვევს ავტოიმუნურ შედეგს ტვინის კრიტიკულ არეებში, რომლებიც 

მართავენ ყურადღებას, გუნება-განწყობილებას და მეტყველებას.  

3. აუტიზმის გამომწვევი:  

• გარემო ფაქტორები:  ტყვია, კადმიუმი, ალუმინი, სტიბიუმი, 

ვერცხლის წყალი, ქიმიური პრეპარატები.  

• კვების ფაქტორები:  კადმიუმის, მაგნიუმის, რკინის, B6 და B1 

ვიტამინების, ანტიოქსიტანტის, გლუტაციონის, ძირითადი ცხიმოვანი 

მჟავების, სხვა მკვებავი ნივთიერებების დეფიციტი.  

• მეტაბოლური ფაქტორები:  დაავადებული ღვიძლის დექსიფიკაცია; 

ჰიპოკლიკემია; ობი; მტვერი; მცენარის მტვერი; ამინო მჟავის გამტარი 

გზების ანომალია; ფენოსულტოტრანფერაზის ნაკლებობა; “თირკმლის 

დაზიანების” სინდრომი.  

• ალერგიული ფაქტორები:  საკვები (განსაკუთრებით, წებოვანა და 

კაბეინი); საკვების საღებავები; დანამატები.  

• ნაწლავის ფაქტორები: დაზიანებული ნაწლავის სინდრომი; 

ნაწლავის შეწოვისუნარიანობის დაქვეითება; კანდიდას მიკრობის 

გავრცელება; პროტეინის არასრული ათვისება; ბაქტერიული ტოქსინები; 

პარაზიტული ინფექცია.  

• იმუნოლოგიური ფაქტორები: აცრა, ვირუსული ინფექცია.  

  

რამდენად ხშირია აუტიზმი? 

აუტიზმი აღენიშნება 2-10 პიროვნებას ყოველ 10,000 ადამიანში.  იმის და 

მიხედვით დიაგნოსტიკის როგორი კრიტერიუმით ხელმძღვანელობს ექიმი.  



ზოგი გამოკვლევის მიხედვით მსგავსი დარღვევების მქონე ადამიანთა 

რიცხვი სამ-ოთხჯერ მეტია.  აუტიზმი ბიჭებში ოთხჯერ უფრო ხშირია 

ვიდრე გოგოებში და იგი აღინიშნება მთელ მსოფლიოში ყველა რასისა და 

სოციალური მდგომარეობის პირთა შორის.  

რა არის ძირითადი პრობლემები აუტიზმის შემთხვევაში?  

აუტიზმი განიხილება როგორც განვითარების ერთ-ერთი ღრმა 

დარღვევათაგანი.  ზოგი მკვლევარი აუტისტი ბავშვების დახასიათებისას 

ხმარობს ტერმინს “ემოციური წონასწორობის დარღვევის მქონე”.  

ვინაიდან აუტიზმი განსხვავდება სიძლიერისა და სიმპტომების მიხედვით, 

შესაბამისად მისი ძირითადი პრობლემების აღწერას დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება.  აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებს განსაკუთრებით უჭირთ 

ლაპარაკის სწავლა, საზოგადოებრივი ქცევა და ადამიანებთან 

ურთიერთობა.  

აუტიზმის შემთხვევაში ძირითადად შემდეგ პრობლემებს ვხვდებით:  

• კომუნიკაციის პრობლემები. მეტყველების გაგება ან გამოყენება.  

მეტყველება ხასიათდება განმეორებადობით, სტერეოტიპულობითა და 

უჩვეულობით.  

• დაქვეითებული აქვთ მშობლებთან, მომვლელებთან საუბრის უნარი. 

? ვერ ამყარებენ ურთიერთობას თანატოლებთან.  

• ბავშვებს არ შეუძლიათ ან დაქვეითებული აქვთ წარმოსახვითი ან 

სოციალური თამაშის უნარი.  

• სათამაშოებით ან სხვა საგნებით არატრადიციული თამაში.  

• ახასიათებთ ინტერესების შეზღუდულობა (არანორმალური 

ინტენსივობა და ყურადღების ფოკუსირება)  

• ყოველდღიური მოქმედებების და სიტუაციებისადმი მკაცრი 

ერთგულება.  

• საგნების დეტალებზე ყურადღების გამახვილება; გვირაბისეული 

ხედვა.  ბავშვი რეაგირებს საგნის მრავალი მახასიათებლიდან მხოლოდ 

რომელიმე ერთზე.  

• გონებრივი უნარების არათანაბარი განვითარება.  



• გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა.  

• ქცევის პრობლემები.  აკვიატებული, მრავალჯერ განმეორებადი 

ქცევები და სხეულის მოძრაობები.  

• ვით-საზიანო და აგრესიული ქცევა.  

  

შეიძლება თუ არა დავეხმაროთ აუტიზმის მქონე ბავშვს და როგორ? 

აუტიზმით დაავადებული ბავშვის დახმარება და მისი სიმპტომების 

მნიშვნელოვნად შემსუბუქება შესაძლებელია სწორი მიდგომისა და 

მკურნალობის შემთხვევაში.  კვლევებმა ცხადყო, რომ აუტიზმით 

დაავადებულ ბავშვთა დიდი რაოდენობა უფრო კომუნიკაბელური გახდა, 

როცა მათ გარშემო არსებული სამყაროს სწორად გაგება ისწავლეს.  

აუტიზმის შემთხვევაში თერაპია ან დახმარება მიმართულია ცალკეული 

ინდივიდის სპეციფიკური სიმპტომების შემსუბუქებაზე.  ყველაზე 

ეფექტურია ამ თვალსაზრისით ქცევითი-სწავლება და მედიკამენტოზური 

ჩარევა.  ქცევითი-სწავლება წარმოადგენს გეგმაზომიერ და ხშირად 

ინტენსიური სწავლების მეთოდს, რომელიც მუშავდება ცალკეული 

ბავშვისთვის ინდივიდუალურად.  თერაპევტები ცდილობენ დაეხმარონ მას 

სოციალური და მეტყველების უნარის განვითარებაში.  რადგან ყველაზე 

ეფექტურად და სწრაფად ბავშვები მცირეწლოვან ასაკში სწავლობენ, ამ 

სახის ჩარევა რაც შეიძლება ადრე უნდა დაიწყოს.  დაკვირვებებმა ცხადჰყო, 

რომ ადრე დაწყებული მკურნალობა სასიკეთოდ მოქმედებას ტვინის 

განვითარებაზე.  

მედიკამენტოზური მკურნალობა, ინიშნება თვით-დაზიანების ქცევის ან 

სხვა სიმპტომების, ეპილეფსიის და ყურადღების დაქვეითების 

შემთხვევების შესასუსტებლად.  ამგვარ წამალთა უმრავლესობა 

მოქმედებს ტვინში სერატონინის ან სხვა სიგნალის გადამცემი ქიმიური 

პრეპარატების დონეზე.  

როგორია აუტიზმის მკურნალობა?  

აუტიზმის სრულიად განკურნება დღესდღეობით შეუძლებელია.  არ 

არსებობს ერთმნიშვნელოვნად ეფექტური მედიკამენტური მკურნალობა.  

მკურნალობა მხოლოდ ხსნის მწვავე სიმპტომებს.  ისიც იმ შემთხვევაში თუ 



მშობლები მტკიცედ იცავენ “ქცევის მოდიფიკაციის”, “სენსორული 

ინტეგრაციის” და სხვა მსგავს პროგრამებს.  ამიტომ ექიმები და 

განვითარების ექსპერტები სკეპტიკურად შეხვდნენ აუტიზმის პიონერს ექიმ 

ბერნარდ რიმლანდის განცხადებას, რომლის მიხედვით აუტიზმის 

მნიშვნელოვანი მკურნალობა შესაძლებელია დიეტითა და შესაბამისი 

კვებით.  მისი მეთოდის მთავარი დასაყრდენია შაქრის და ხელოვნური 

ინგრედიენტების ამოღება საკვებიდან და დამატებითი მკვებავი 

ნივთიერებების, განსაკუთრებით ვიტამინ B6 და მაგნიუმის დამატება.  ამას 

მოგვიანებით დაემატა დიმეთილგლიცინი (DMG) და კანდიდას (სოკოვანი) 

ინფექციის მკურნალობა.  ბევრი მშობელი ამტკიცებს მისი მეთოდის 

წარმატებას.  აუტისტ ბავშვთა დიდ ნაწილს აღენიშნება ალერგია საკვებზე, 

განსაკუთრებით ხორბლის წებოვანასა და რძეზე.  ამიტომ აუტისტ ბავშვთა 

მშობლები ხშირად აღნიშნავენ სიმპტომების ალაგმვას საკვები დიეტების 

დროს.  

ბოლო დროს გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი აუტიზმის 

ალტერნატიული მკურნალობის საკითხში.  ხელმისაწვდომი გახდა 

მეტაბოლური გზების აღმოჩენის ცდები.  ახალი მოდელები გვეხმარება 

გავიგოთ, როგორ უვითარდებათ აუტიზმი “ზედმეტად მგრძნობიარე” 

ბავშვებს.  თუ აქამდე ნერვული და იმუნური სისტემები ცალ-ცალკე 

განიხილებოდნენ, ახლა აუტისტ ბავშვებთან “სენსორული ინტეგრაციის” 

პრობლემების გვერდით მათი იმუნური სისტემის გადატვირთულობის 

შესაძლებლობებიც განიხილება.  კვლევებმა ცხადჰყო, რომ აუტისტ 

ბავშვებს, თუმცა ყველას ერთნაირად არა, აწუხებთ იმუნური სისტემის და 

მეტაბოლური ანომალიები.  მათი უმრავლესობის სისხლის სურათი 

აჩვენებს იმუნური სისტემის რეგულირების დარღვევას.  

ითვლება, რომ აუტისტი ბავშვები გენეტიკურად მიდრეკილნი არიან 

იმუნური სისტემის სისუსტისაკენ. ეს თავის მხრივ იწვევს აუტოიმუნურ 

დეფიციტს ტვინის კრიტიკულ უბნებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ყურადღებას, გუნება-განწყობილებას და მეტყველებას.  არასწორი 

იმუნური რეაქციის მკურნალობა ხდება, დონორის სისხლის პლაზმიდან 

მომზადებული იმუნიტეტის გამაძლიერებელი გუპტას (კალიფორნიის 

უნივერსიტეტის იმუნოლოგის სახელი) გამა გლობულინის ბულიონით, 

რომელიც შეყავთ პაციენტის ვენაში.  გამოკვლევების თანახმად, ბევრ 

ბავშვს აღენიშნა გუნება-განწყობის, ყურადღების კონცენტრაციისა და 



მეტყველების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.  ერთი ბავშვი, ამგვარი 

მკურნალობის შედეგად სრულიად გამოჯანმრთელდა და ახლა 

ჩვეულებრივ სკოლაში დადის და მისდევს სპორტს.  მაგრამ, მიუხედავად 

ამისა, არ არის დამტკიცებული, რომ გამა გლობულინი ყოველთვის 

ეფექტურია აუტიზმის სამკურნალოდ, რამეთუ რამდენიმე პაციენტს 

არავითარი რეაქცია არ ჰქონდა იმუნიტეტის ამ “ფიქსატორზე.”  

იმუნიტეტის მოდულირების სხვა გზები ეყრდნობა მკურნალობას 

ნალტრექსონით და ტრენტალით.  გარდა ამისა, ამინო მჟავის პროფილის 

და ნეიროგადამტანების შესწავლისას აუტიზმის დროს გამოაშკარავდა 

ტვინის მასაზრდოებელი ქიმიური ნივთიერებების (მაგ. სერატონინი)  

უკმარისობა მეტაბოლურ ჯაჭვში.  ვინაიდან B6 და მაგნიუმი ხსნიან ამ 

დეფიციტს, ეს შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ზოგ აუტისტ ბავშვზე 

ისინი დადებითად მოქმედებენ.  (სპეციალური მკვებავი ფორმულა, 

რომელსაც “ნუტერა” ეწოდა, შეიცავს ამ მკვებავ ნივთიერებებს და საკმაოდ 

სასიამოვნო გემო აქვს).  ამინო მჟავები – ტაურინი (შეტევების დროს), 

ტრიფტოფანი და ტირობინი – აგრეთვე დადებით შედეგს იძლევა.  

იმუნოლოგიური ფაქტორებია – აცრა, ვირუსული ინფექცია.  საბოლოო 

ჯამში, აუტიზმის სიმპტომების მკურნალობა შემდეგნაირად გამოიყურება:  

• აციდოფილოსი,  

• ანტისოკოვანები (ნისტატინი, დიფუკანი, სპორონოქსი, ნიზორალი),  

• ანტიოქსიდანტები,  

• ამინო მჟავები,  

• საკვებმომნელებელი ენზიმები,  

• ამკრძალავი დიეტა,  

• I. V იმუნოგლობინი ანუ გადატანის ფაქტორი,  

• DMG,  

• ვიტამინი B6 ,  

• ოქტოკოზანოლი,  

• მაგნიუმი,  



• ინოსიტოლი,  

• მცენარეული ანტივირუსული საშუალებანი,  

• ნალტრექსონი,  

• ტრენტალი,  

• ძირითადი ცხიმოვანი მჟავები,  

• სეკრეტინი.  

  

აუტიზმის მკურნალობის საკონტროლო ანალიზები:  

• იმუნური პროფილი (სპეციალურად აუტიზმისთვის),  

• ვირუსული ტიტრები,  

• ვიტამინი, მინერალების დონე,  

• ალერგია საკვებზე (სისხლის და კანის ანალიზი),  

• ანტიგლუტინის ან ანტიკაზეინის ანტისხეულები,  

• ანტიოქსიდანტების დონე,  

• ამინომჟავები შარდში,  

• განავალის ანალიზი (პარაზიტები, ბაქტერიები, ლორწო),  

• ნაწლავების გამავალობა,  

• პეპტიდები შარდში,  

• ორგანული მჟავები შარდში,  

• თმის ანალიზი,  

• ღვიძლის დეტოქსიფიკაციის პროფილი,  

• გენეტიკური ანალიზი,  

• ქიმიური ანტისხეულები,  

• კანდიდოზი (კანის და სისხლის).  



  

რისი გაკეთება შემიძლია მე, როგორც მშობელს? 

უპირველეს ყოვლისა, მიიღოთ თქვენი შვილი ისეთი როგორიც არის!  

მაქსიმალურად ეცადეთ გიყვარდეთ იგი ყველაზე მძიმე წუთებშიც კი.  

გახსოვდეთ, რომ მიუხედავად მოჩვენებითი გულგრილობისა, რომელსაც 

თქვენი შვილი ამჟღავნებს გარე სამყაროსა და გარშემო მყოფთ მიმართ, 

იგი ძალიან ძლიერი სიყვარულის ძაფებით არის დაკავშირებული 

თქვენთან და თუ ვინმეს შეუძლია მისი დახმარება, ეს პირველ რიგში თქვენ 

ხართ.  რაოდენ დიდიც არ უნდა იყოს პროფესიული დახმარება, 

სპეციალური სასწავლო პროგრამები, მედიკამენტები, თქვენი აქტიური 

მონაწილეობის გარეშე დადებითი შედეგი დროებითი და უმნიშვნელო 

აღმოჩნდება.  თქვენ ხომ ის ადამიანი ხართ, რომელიც ყველაზე მეტ დროს 

ატარებთ ბავშვთან და თქვენზეა დამოკიდებული თუ რამდენად 

რაციონალურად გამოიყენებთ ამ დროს.  ყოველი თქვენი ურთიერთობა, 

ბავშვისთვის შესაძლოა ადამიანებთან კომუნიკაციის, საზოგადოებრივი 

ქცევის, სამყაროს აღქმის გაკვეთილად იქცეს.  აუტიზმით დაავადებული 

ბავშვების ინტერესები და გასართობები ხომ როგორც წესი იგივეა რაც 

მათი თანატოლების.  მათ უყვართ მუსიკა, ცურვა, ექსკურსიები, წიგნების 

თვალიერება, სეირნობა, ტელევიზორის ყურება, უბრალოდ მათ ერთი და 

იგივეს კეთება უსაშველოდ შეუძლიათ და თითქოს არც არავინ სჭირდებათ 

თავის საქმიანობაში.  შეეცადეთ მონაწილეობა მიიღოთ მის საყვარელ 

აქტივობაში, ეთამაშეთ ის თამაშები, რომლებიც მას მოსწონს, იარეთ იმ 

გზით, რომელსაც ის ირჩევს და თან ყველაფერი განუმარტეთ, მისთვის 

გასაგებ ენაზე.  გახსოვდეთ ისიც, რომ ბავშვთან დროის ხანგრძლივობაზე 

გაცილებით მნიშვნელოვანია თქვენი ურთიერთობის ინტენსივობა.  

უმჯობესია ნაკლებ დროს ატარებდეთ ბავშვთან და მეტი დატვირთვით, 

ვიდრე პირიქით.  შეეცადეთ თქვენი ერთად ყოფნა დადებით, მხიარულ 

ელფერს ატარებდეს, ისე რომ ურთიერთობა ორივესთვის სასიამოვნო 

იყოს.  ამისათვის საკუთარ თავს გარკვეული თავისუფლება მიანიჭეთ.  

იფიქრეთ საკუთარ თავზე.  დანაშაულის განცდის გარეშე, მიეცით თავს 

უფლება სტუმრად სიარულის, სტუმრების მიღების, დასასვენებლად 

წასვლის და სხვა.  ნურასოდეს დაგაბრკოლებთ ის, რომ სხვებისგან 

განსხვავებული შვილი გყავთ.  ყოველთვის ატარეთ იგი მეგობრების 

შვილების დაბადების დღეებზე, კონცერტებზე, თეატრში, თუ ეს ყოველივე 



ბავშვს სიამოვნებას ანიჭებს.  თქვენი შვილი, მის გარშემო არსებულ 

მოვლენებს თავისებურად, ჩვენგან განსხვავებულად აღიქვამს, მაგრამ ეს 

სულაც არ ნიშნავს, რომ მისი სამყარო ნაკლებად მნიშვნელოვანი და 

საინტერესოა.  

რა სახის იმედი უნდა მქონდეს ჩემი ბავშვისთვის?  

ზოგიერთ შემთხვევაში შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური 

ჩარევის ან ბავშვის მომწიფების შედეგად, აღინიშნება აუტისტური 

სპექტრის ქცევების გაუმჯობესება. ზოგი აუტისტი ბავშვი, საბოლოოდ 

ნორმალური ან თითქმის ნორმალური ცხოვრებით ცხოვრობს.  

აუტისტი ბავშვების ქცევითი პრობლემები მწვავდება სიჭაბუკის პერიოდში. 

ისინი ხშირად დეპრესიაში ვარდებიან ან განსაკუთრებით ძნელად 

დასამორჩილებელნი ხდებიან. შესაბამისად მშობლებმა უნდა შესძლონ 

საკუთარი ქცევა ბავშვის ცვალებად მოთხოვნებს მიუსადაგონ.  

როგორ უნდა შევუწყო ხელი ჩემი ბავშვის განათლებას, როგორ ვასწავლო 

ჩემს შვილს?  

აუტიზმით დაავადებული ბავშვებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ადრეულ დიაგნოსტიკას და შესაბამისი სწავლების პროგრამებს. 

სწავლების პროგრამები აუტიზმით დაავადებული მოსწავლეებისთვის 

გათვალისწინებულია ურთიერთობის, სოციალური, სწავლის, ქცევის და 

ყოველდღიური ცხოვრების ჩვევების გასაუმჯობესებლად. ქცევის ან 

ურთიერთობის პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლიან სწავლას ხანდახან 

მოითხოვენ მცოდნე პროფესიონალის დახმარებას, რომელიც შეიმუშავებს 

სპეციალურ გეგმას, რომლის განხორციელება შესაძლებელი იქნება 

სახლში და სკოლაში.  

საკლასო ოთახი ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ დაეხმაროს პროგრამის 

რეალიზებას. აუტიზმით დაავადებული მოსწავლეები უკეთ ითვისებენ და 

ნაკლებად იბნევიან, როდესაც ინფორმაცია მიეწოდებათ, როგორც 

სიტყვიერად, ისე ვიზუალურად. მნიშვნელოვანია აგრეთვე 

არაუნარდაქვეითებულ თანატოლებთან ურთიერთობა, რადგან ისინი 

იძლევიან ჩვეულებრივი სალაპარაკო, სოციალური და ქცევის ჩვევების 

მოდელს. ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამების შემუშავება 



მშობლებისათვის, რომ სწავლების მეთოდები, გამოცდილება და 

მიდგომები გაგრძელდეს სახლში და საზოგადოებაში.  

მოსწავლის ინდივიდუალური მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის 

შექმნილი სწავლების პროგრამები და სპეციალური დამხმარე მომსახურება 

მოზრდილთათვის საცხოვრებელი და სამუშაო პირობების მიხედვით 

საშუალებას იძლევა, რომ აუტიზმით დაავადებულმა ბავშვებმა და 

მოზარდებმა იცხოვრონ და იმუშაონ საზოგადოებაში. აუტისტი ბავშვის 

სწავლების ეფექტურობისთვის, მნიშვნელოვანია მისი “სწავლის სტილის” 

დადგენა.  “სწავლის სტილი” ეს არის კონცეფცია, რომელიც აღწერს იმ 

მეთოდს, რომლითაც ადამიანები ღებულობენ ინფორმაციას გარემოს 

შესახებ. ადამიანებმა შეიძლება ისწავლონ დანახვით (ვიზუალურად), 

მოსმენით (აუდიტორულად) ან შეხებით ან საგნების მანიპულირებით 

(კინესთეტიკურად, “ხელით სწავლა”).  

აუტისტი ბავშვები უფრო ხშირად სწავლის ერთ რომელიმე სტილს 

იყენებენ. ადამიანზე დაკვირვებით შეიძლება გავიგოთ მისი სწავლის 

ძირითადი სტილი. მაგ. თუ აუტისტი ბავშვი ათვალიერებს (სურათებიან) 

წიგნს, უყურებს ტელევიზორს (აწეული ან დაწეული ხმით), აკვირდება 

ხალხს და საგნებს, მისი სწავლის სტილი ვიზუალურია. თუ აუტისტი ბავშვი 

ბევრს ლაპარაკობს, მოსწონს, როცა მას ელაპარაკებიან, უსმენს რადიოს ან 

მუსიკას, მისი სწავლის სტილი-აუდიტორულია. ხოლო თუ აუტისტი ბავშვი 

გამუდმებით ნაწილებად შლის საგანს, აღებს და ხურავს უჯრებს და ხელს 

აჭერს ღილაკებს, ეს ნიშნავს, რომ ასეთი ბავშვი კინესთეტიკურად ანუ 

შეხებით სწავლობს.  

ბავშვის სწავლის სტილის გარკვევა ზრდის ალბათობას, რომ ბავშვი 

შესძლებს სწავლას. თუ დარწმუნებული არა ხართ, სწავლის რომელი 

სტილი ახასიათებს ბავშვს ან ასწავლით სწავლის სხვადასხვა სტილის 

მქონე ბავშვების ჯგუფს, საუკეთესო მეთოდია სწავლის სამივე სტილის 

გამოყენება. მაგ. სიტყვა “ჟელეს” სწავლებისას უნდა აჩვენოთ ყუთი ან 

ქილა (ვიზუალური), აღწეროთ მისი თვისებები: ფერი, შემადგენლობა, 

გამოყენება (სმენითი) და შემდეგ ხელი მოაკიდებინოთ და გაასინჯოთ 

გემო (კინესთეტიკური).  

აუტისტი ბავშვების ერთი საერთო თვისებაა საკლასო ოთახში სირბილი და 

მასწავლებლისადმი უყურადღებობა. ასეთი ბავშვი შესაძლოა სმენით ვერ 



სწავლობდეს და ამდენად მასწავლებლის სიტყვებს ყურადღებას არ 

აქცევს. თუ ბავშვი კინესთეტიკური მიდრეკილებისაა, მასწავლებელმა 

შეიძლება მხარზე ხელი დაადოს და თავის ადგილზე დააბრუნოს, ან 

მივიდეს სკამთან და მიაჩოჩოს ის ბავშვისკენ. თუ ბავშვი ვიზუალურად 

სწავლობს, მას უნდა მიუთითოთ სკამზე ან მისცეთ სკამის ნახატი და 

ანიშნოთ რომ დაჯდეს.  

მნიშვნელოვანია ბავშვის უნარი მიიღოს და დაამუშაოს მიწოდებული 

ინფორმაცია. ამაზეა დამოკიდებული ბავშვის სკოლაში წარმატება და 

ქცევა. ამიტომ აუცილებელია, რომ ბავშვის სკოლაში მოსვლისთანავე 

მასწავლებელმა გაარკვიოს მისი სწავლის სტილი და შეუფარდოს მას 

სწავლების სტილი. ასეთ შემთხვევაში აუტისტური ბავშვი ყველაზე დიდ 

წარმატებას მიაღწევს.  

შეძლებს თუ არა ჩემი შვილი მომავალში მუშაობას?  

შეძლებს. სპეციალურად მომზადებული მწვრთნელების დახმარებით. 

აუტიზმით დაავადებული ადამიანები სწავლობენ ხელობას, რომელიც 

გამოადგებათ სამუშაოს წარმატებით შესრულებაში. ძირითადად, 

აუტისტები, კარგად ასრულებენ იმ სამუშაოს, რომელიც 

გათვალისწინებულია მათთვის და შეიცავს განმეორებად მოქმედებებს. 

ისინი მუშაობენ მხატვრებად, პიანინოს ამწყობებად, ფერმის მუშებად, 

ჭურჭლის მრეცხავებად, კონვეიერებზე, სახელოსნოებში.  

აგრეთვე მათ შეიძლება შეასწავლონ დამოუკიდებლად ცხოვრების ჩვევები 

– სპეციალურად შემუშავებული პროგრამების მიხედვით.  

ანგელმანის სინდრომი  

ანგელმანის სინდრომი არ ითვლება აუტიზმის ქვეტიპად, მაგრამ ამ 

დარღვევის მქონე პირებს აუტიზმის ბევრი ქცევა ახასიათებთ.  ხშირად 

მათი მეორადი დიაგნოზი – აუტიზმია. 1965 წელს ინგლისელმა ექიმმა ჰარი 

ანგელმანმა პირველად აღწერა ამ პირთა ჯგუფი, რომელთაც მსგავსი 

ბიჰევიორისტული და ფიზიკური თვისებები ჰქონდათ, რასაც შემდეგში 

“ანგელმანის სინდრომი” ეწოდა.  

ამ პირთა უმრავლესობას აკლია ქრომოსომა 15-ის მცირე ნაწილი. ეს 

აღინიშნება დედის მხრიდან.  საინტერესოა, რომ როცა ბავშვს აკლია 



ქრომოსომ 15-ის მცირე ნაწილი მამის მხრიდან, მას შეიძლება პრადერ-

ვილის სინდრომი აღენიშნოს.  

აუტიზმის მსგავსად, ანგელმანის სინდრომის მქონე პირები ავლენენ 

შემდეგნაირ ქცევებს: ხელის ქნევა, სუსტი მეტყველება ან უმეტყველობა, 

ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტივობა, ჭამის და ძილის პრობლემები, 

მოტორული განვითარების შეფერხება.  ისინი შეიძლება იკბინებოდნენ და 

თმებს იგლეჯდნენ.  

აუტიზმისაგან განსხვავებით, ანგელმანის სინდრომიან პირებს ხშირად 

ძალიან გულღია ხასიათი აქვთ და ხშირად იცინიან. მათ უმრავლესობას 

ანომალური EEG და ეპილეფსია აქვთ. ბევრი მათგანი ფეხ-გაშეშებული 

დადის ან ბიძგისებრი მოძრაობები აქვს. მათ აგრეთვე სახის 

დამახასიათებელი ნაკვთები აქვთ: დიდი მოცინარი პირი, თხელი ზედა 

ტუჩი, ღრმად ჩამჯდარი თვალები, ნახევარზე მეტს თვალების, თმის, კანის 

პიგმენტაციის დაბალი დონე აქვს.  

ანგელმანის სინდრომის სიხშირეა ერთი 25,000-ზე და მათი უმრავლესობა 

გონებრივად ძლიერ ჩამორჩენილად ითვლება.  

ანგელმანის სინდრომის მკურნალობა შეიცავს: ქცევის მოდიფიკაციას, 

მეტყველების თერაპიას და შრომით თერაპიას.  

ასპერგერის სინდრომი  

I. რა არის ასპერგერის სინდრომი  

ასპერგერის სინდრომი (ად) არის განვითარების ღრმა დარღვევა, 

რომელსაც ახასიათებს სოციალური ურთიერთობის დეფიციტი, წესების და 

რიტუალების უყოყმანო დაცვა და ემოციური ურთიერთობის უუნარობა.  ის 

ხშირად გაიგივებულია აუტიზმთან.  ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანია, 

რომ აუტიზმიან პირებს ახასიათებთ მეტყველების უნარის მნიშვნელოვანი 

ჩამორჩენა, მაშინ, როცა ად-ს მქონე პირები ამჟღავნებენ მხოლოდ 

უნმიშვნელო გაუარესებას ან ლაპარაკის თავისებურ ჩვევებს.  აუტიზმიც და 

ად-ც მოიცავენ პრობლემებს, რომლებიც შეეხება სოციალური 

ურთიერთობის უნარს და ინტერესს. ად-ს მქონე ბავშვები ხშირად 

მოუქნელნი არიან მარტივი და ფაქიზი მოძრაობების შესრულებისას, 

თუმცა ეს ნიშანი დიაგნოზისათვის აუცილებელი არ არის.  მათი 



ინტელექტუალური შესაძლებლობა მერყეობს საშუალოდან ძალიან 

მაღალ დონემდე. 

ად უმთავრესად ახასიათებს მამრობითი სქესის პაციენტებს.  კვლევებმა 

გვიჩვენეს, რომ ყოველი 10,000 ადამიანიდან 20-40 პირი აკმაყოფილებს 

ად-ს დიაგნოზის კრიტერიუმებს.  ად-ს მქონე ადამიანებს ხშირად 

ახასიათებთ ტიკი, ყურადღების და ხასიათის დარღვევა.  

II. მთავარი დამახასიათებელი ნიშნები.  

სოციალური ურთიერთობა: სოციალურად გულგრილი; შეუსაბამო თვალის 

კონტაქტი; ჩვეულებრივ თანატოლებთან ურთიერთობა, მაგრამ არ 

შეუძლიათ პოზიტიური ურთიერთობის დამყარება და გაგრძელება; 

განსაკუთრებით უჭირთ სხვისი აზრის გაზიარება; არ გააჩნიათ 

თანაგრძნობის უნარი.  

წესები / ყოველდღიური განრიგი / რიტუალები: საგნებს იყენებენ 

არატიპიურად, თავისებურად (მაგ. სათამაშო მანქანებს აყენებენ რიგში, 

მაგრამ არ “ატარებენ”); დაჟინებით მოითხოვენ, რომ ყველამ მათ მიერ 

მიღებული წესების მიხედვით აკეთოს ყველაფერი, წესრიგის დიდი 

სურვილი.  

მეტყველების განვითარება: შეიძლება სიძნელეები ჰქონდეს ადრე 

ბავშვობაში, რასაც მოჰყვება “მეტყველების აფეთქება” მატყველების 

უნარის სწრაფი განვითარებით; შეიძლება ახასიათებდეს ჰიპერლუქსია 

(არაჩვეულებრივად ფართო ლექსიკონი), მაგრამ არ ესმოდეს მეტყველების 

პრაგმატისტული ხმარება; დაჟინებული ან გამეორებითი ლაპარაკი; 

მეტყველების სოციალური ხმარების უუნარობა და ნათქვანი ან დაწერილი 

სიტყვიდან მნიშვნელობის გამოტანა.  

პრობლემების გადაწყვეტის და ორგანიზაციული უნარის არ ქონა: 

სიძნელეები წაროექმნება, როცა საჭიროა “საღი აზრი”, ორგანიზაცია ან 

აბსტრაქტული დასაბუთება; გონებრივი დაგეგმვის, იმპულსების 

კონტროლის, თვითკონტროლის და ერთი სიტუაციიდან მეორეზე 

გადართვის უუნარობა.  

ინტერესების და საქმიანობის შეზღუდულობა: შეუძლია გაუთავებლად 

მხოლოდ მისთვის საინტერესო თემაზე საუბარი.  



მოტორული მოუქნელობა: უმთავრესად აღინიშნება სკოლამდელ ასაკში, 

შეიძლება ჰქონდეს მოტორულ-ვიზუალური დეფიციტი, ისეთივე, როგორც 

სწავლის დაქვეითებული უნარის მქონე ადამიანებს ახასიათებთ.  

დიაგნოზი: ად-ს მქონე პირებს შეიძლება ვერ დავუსვათ ან არასწორად 

დავუსვათ დიაგნოზი ჩვეულებრივ პირველი დიაგნოზი შეიცავს აუტიზმს, 

სპეციფიკურ სწავლის უნარის დაქვეითებას ან აკვიატების სინდრომს.  

მასწავლებლებმა სიმპტომები უნდა გააცნონ მშობლებს; მშობლებმა უნდა 

მიმართონ სპეციალისტს (სკოლის ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, კლინიკის 

ფსიქოლოგი).  სისტემატიურად უნდა გამოირიცხოს სხვა დარღვევები და 

განისაზღვროს სამედიცინო ჩარევის შესაძლებლობანი, სპეციალური 

სასკოლო პროგრამები და მკურნალობა.  უნდა მოხდეს გონებრივი 

შესაძლებლობების, აკადემიური წარმატების, ენის და მეტყველების და 

სოციალურ-ემოციური ფუნქციონირების დადგენა.  უნდა შედგეს 

განვითარების და ოჯახის ისტორია.  

III. როგორ დაეხმარონ მშობლები და მასწავლებლები?  

თუმცა ად-ს მქონე ბავშვებს მსგავსი ნიშნები ახასიათებთ, მათი სწავლების 

მეთოდები შეიძლება განსხავდებოდეს.  რეკომენდებულია 

ინდივიდუალური გეგმის შედგენა, სპეციალური განათლების (IDEA) 

კანონის გათვალისწინებით. სკოლის და ოჯახის ურთიერთობა 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია წარმატების მისაღწევად.  

ად-ს მქონე ბავშვების დახმარება სწავლის დროს:  

• თანამიმდევრობა ძირითად საკითხებში:  შეუქმენით უსაფრთხო და 

გასაგები გარემო მინიმალური ცვლილებებით; თანმიმდევრული დღის 

განრიგი; მოამზადეთ ბავშვი განრიგის ცვლილებისა და ახალი 

საქმიანობისთვის  

• დაეხმარეთ ბავშვს სიძნელეების წარმოქმნისთანავე. ასეთი ბავშვები 

ადვილად ღელავენ და უფრო მტკივნეულად რეაგირებენ მარცხზე ვიდრე 

სხვა ბავშვები.  

• განსაკუთრებით მიაქციეთ ყურადღება ამ ბავშვების განსაკუთრებულ 

მეხსიერებას, მათ ჩვეულებრივ შეუძლიათ დიდი რაოდენობით 

ფაქტობრივი ინფორმაციის  დამახსოვრება.  



• ნუ იფიქრებთ, რომ ბავშვს რაღაც ესმის, თუ შეუძლია, რომ 

მოსმენილი გაიმეოროს. იხმარეთ მოკლე, გასაგები მითითებები.  

დამატებით აუხსენით ან ეცადეთ გაამარტივოთ და კონკრეტული (და არა 

აბსტრაქტული) სახე მისცეთ ახალ ცნებებს.  

• ად-ს მქონე ბავშვს ძლიერი მოტივაცია სჭირდება, რომ საკუთარი 

იმპულსების ტყვე არ გახდეს.  სწავლა უნდა იყოს სასიამოვნო პროცესი და 

არ უნდა აღძრავდეს მასში შეშფოთებას.  

• ბავშვები ჩვეულებრივ მშვენივრად კითხულობენ, მაგრამ უჭირთ 

გაგება. ნუ იფიქრებთ, რომ მათ ყველაფერი გაიგეს იქიდან, რაც წაიკითხეს.  

• თუ ბავშვს ვიზუალურ-მოტორული სიძნელეები ახასიათებს, 

შეცვალეთ წერითი დავალების მოთხოვნები (შეამოკლეთ დავალება ან 

მიეცით მეტი დრო შესრულებისათვის, ნება დართეთ უპასუხოს ზეპირად ან 

ჩაწეროს მაგნიტოფონზე)  

• ად-ს მქონე ბავშვებს სჭირდებათ ისეთი სწავლის გარემო, სადაც თავს 

კომპეტენტურად თვლიან. დახმარების გარეშე სწავლების დროს შეიძლება 

ისეთი სიტუაციები შეიქმნას, რომ მათ ვერ შესძლონ დავალების გაგება, ეს 

გააძლიერებს საკუთარ თავშიჩაკეტილობას, დამცირების განცდას და 

შესაძლოა დეპრესიის მიზეზი გახდეს.  მიუხედავად ამისა, ყველა AD ბავშვს 

არ სჭირდება სპეციალურ სასწავლო კლასში სწავლება. სათანადო 

დახმარებით ბევრმა მათგანმა შესაძლოა წარმატებით ისწავლოს 

ჩვეულებრივ კლასში.  

• სოციალურ/ემოციური დახმარება სახლში და სკოლაში:  

• სწავლეთ ბავშვს სათანადო ქცევა გაღიზიანების დროს (ღრმა 

სუნთქვა, ხუთამდე დათვლა, უფროსთან დალაპარაკება). ჩამოწერეთ ეს 

მოქმედებანი ქაღალდზე, რომ ბავშვმა მუდამ თან ატაროს.  

• შეძლებისდაგვარად შეასრულეთ ყოველდღიური განრიგი. 

მოამზადეთ ბავშვი ამ განრიგის ცვლილებისთვის (დასურათებული 

გახსენება, სიტყვიერი გახსენება). ად-ს მქონე ბავშვები ხშირად 

ბრაზდებიან, წყობიდან გამოდიან ან ეშინიათ, როდესაც მოულოდნელი 

ცვლილებების პირისპირ აღმოჩნდებიან ხოლმე.  



• მშობლები და მასწავლებლები უნდა ეცადონ არ შეეტყოთ 

გამოხატული აღელვება და გაღიზიანება. ად-ს მქონე ბავშვებთან 

ურთიერთობისას მიზანშეწონილია მშვიდი და აუღელვებელი 

დამოკიდებულება.  

• მხედველობაში იქონიეთ, რომ ბავშვმა შეიძლება ვერ 

გაათვიცნობიეროს, რომ ის მოწყენილია ან დეპრესიაშია. ისევე როგორც არ 

ესმით მათ სხვისი გრძნობები, ასევე ვერ ათვითცნობიერებენ საკუთარ 

გრძნობებს. 

 

რთული ქცევა 

არსებობს არასასურველი ქცევის გამოვლენის ორნაირი შემთხვევა: 

პირველ შემთხვევაში ბავშვი არ ავლენს იმ ქცევას, რომელიც გვინდა, რომ 

გამოავლინოს (მაგალითად, პასუხს არ სცემს კითხვებზე) ხოლო მეორე 

შემთხვევაში კი პირიქით, ისეთი სიხშირით ავლენს არასასურველ 

ქცევას, რომ გვინდა მისი გამოვლენა შევამციროთ (მაგალითად, 

თანატოლებს ართმევს სათამაშოს). 

ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გვსურს, რომ გავზარდოთ სასურველი 

ქცევის გამოვლენის სიხშირე, მიმართავენ მეთოდს, რომელსაც ჰქვია 

განმტკიცება.  

განმტკიცება გულისხმობს სასურველი ქცევის გამოვლენის სიხშირის 

გაზრდის მიზნით ბავშვისათვის ჯილდოს, წახალისების მიცემას.  ხოლო 

განმამტკიცებელი ანუ ჯილდო არის ყველაფერი ის, რასაც ვაძლევთ 

ბავშვს სასურველი ქცევის გამოვლენის შემდეგ. მაგალითად, ბავშვი 

კრეფს საკუთარ ტანსაცმელს, ჩვენ ვაქებთ მას. შედეგად ბავშვი უფრო 

ხშირად კრეფს საკუთარ ტანსაცმელს. ამ შემთხვევაში ჩვენი შექება 

ბავშვისათვის არის განმამტკიცებელი, რადგან მან გაზარდა ბავშვის მიერ 

საკუთარი ტანსაცმლის აკრეფის სიხშირე.  

არსებობს განმამტკიცებლის 5 სახე: კვებითი, მატერიალური, 

აქტივობითი, გადაცვლადი და სოციალური.  



➢ კვებითი განმამტკიცებლებია, მაგალითად, ტკბილეული, ქიშმიში, 

გარგარის ჩირი. როდესაც ვიყენებთ კვებით განმამტკიცებელს, იგი 

ბავშვს ძალიან მცირე რაოდენობით უნდა მივაწოდოთ, რათა 

თავიდან ავიცილოთ მოყირჭება. ტკბილეულის გამოყენება 

საფრთხილოა იმ ბავშვებთან, რომლებსაც აქვთ კბილების ან 

დიაბეტის პრობლემა.  

➢ მატერიალური განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, 

დაწყებული პატარა სათამაშოდან, დამთავრებული 

ძვირფასეულობით. იმისათვის, რომ თავი ავარიდოთ მოყირჭებას, 

საჭიროა განმამტკიცებლად მრავალფეროვანი (სხვადასხვა) საგნები 

გამოვიყენოთ.  

➢ აქტივობითი განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რისი 

კეთებაც ბავშვს მოსწონს. მაგალითად, თამაში, ტელევიზორის 

ყურება, სურათების დათვალიერება, ხატვა, სიარული, წიგნის 

კითხვა, ქარგვა. 

➢ გადაცვლადი განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რაც 

გადაიცვლება რამეში, დაწყებული სტიკერებით, დამთავრებული 

ქაღალდზე მისაწებებლებით.  

➢ სოციალური განმამტკიცებელი არის ყველაფერი, რაც სასიამოვნოა, 

რომ მივიღოთ და მოვისმინოთ მეორე ადამიანისაგან, დაწყებული 

ღიმილიდან, დამთავრებული შექებით, შექება შეგიძლიათ 

სიტყვებით ან ქცევით გამოხატოთ 

waxalisebis/Seqebis saxeobebi:   

✓ verbaluri Seqeba – aris maSin, rodesac Cven ubralod 
veubnebiT, rom kmayofilebi varT. 

✓ araverbaluri Seqeba –Rimili, Tvalis Cakvra, Tavis daqneva. 
✓ fizikuri Seqeba – gulSi Caxuteba, kocna, mxarze xelis 

dadeba an xelSi ayvana. 
✓ dadebiTi grZnobebis gaziareba – bavSvs veubnebiT, rom 

kargad vgrZnobT Tavs, rom Zalian gviyvars igi da misi 
imedi gvaqvs. 

Seqeba da dajildoeba dadebiTi-სასურველი qcevis გაზრდის 
efeqturi xerxebia. Mmagram unda davfiqrdeT, rogor gamoviyenoT 
isini. Seqebis gadaWarbebam SeiZleba arasasurvel Sedegamde 



migviyvanos. bavSvi SeiZleba kargad iqceodes mxolod maSin, 
rodesac ecodineba, rom is amisaTvis dajildovdeba. Pproblema, 
romelic dakavSirebulia SeqebasTan da jildosTan aris is, rom 
aRniSnuli xerxebi damyarebulia motivirebis da qcevis 
zegavlenis mxolod garegnul xerxebze. 

ganvixiloT damatebiTi waxalisebis xerxi, romelic Seqebis 
da jildos nacvlad  an erTdroulad SeiZleba gamoviyenoT. 

waxaliseba es morigi xerxia dadebiTi qcevis mxardaWeraSi. 
zogierTebi amtkiceben, rom es xerxi metad Sedegiania. Seqeba es 
jildos saxeobaa. Seqeba dafuZnebulia Sejibrze, romelsac 
iRebs mogebuli an saukeTeso. waxaliseba ki SeiZleba mxolod 
imisaTvis iyos, rom bavSvi cdilobs raRacis gakeTebas, 
umniSvnelo nabijebisaTvisac ki. Ees xerxi SeiZleba gamoviyenoT 
im drosac, rodesac bavSvi warumatebelia. 

bavSvebi, romlebic iSviaTad aRweven raime warmatebas, Zalian 
iSviaTad iqcevian kargad, maSasadame maT iSviaTadac aqeben. 
Mmagram, rodesac maT Seaqeben, yvelas gasakvirad, maTi qceva 
uaresdeba. amas ori mizezi aqvs: 

• zogierTma bavSvma icis, rom ar aris Seqebis Rirsi da surs 
maqsimalurad gamoxatos, ramdenad uRirsia; 

• bavSvs SeiZleba eSinodes, rom ver miiRebs Seqebas. `ra 
saswauli unda moxdes, rom me Semaqon? ukeTesia arc 
vecado~. 

arian bavSvebi, romlebic cudad reagireben Seqebaze da 
dajildoebaze. radgan fiqroben, rom maTi qceva metad 
kontrolirebadi gaxdeba. SeiZleba jildos miRebisTanave  
cudad moqceva ganagrZon, raTa aCvenon mSoblebs, rom maT 
veravin ver ajobebs. Aam situaciebSi aRmzrdelma metwilad unda 
gamoiyenon waxaliseba, raTa gaaZlieron bavSvis dadebiTi qceva. 

privilegia – aris jildo, romelic aZlevs bavSvs met 
Tavisuflebas an SesaZleblobas. privilegia SeiZleba iyos 
dasaZineblad gvian wasvla, TamaSisaTvis damatebiTi dro da 
sxva. Dda kvlav, ukeTesia, rodesac privilegia iqneba 
dakavSirebuli qcevasTan, romelic jildos imsaxurebs. 
magaliTad, bavSvi didi xnis ganmavlobaSi zrunavs wesrigze 
Tavis karadaSi. SegviZlia vuTxraT bavSvs, rom `Sen ukve 



SegiZlia mouaro Sens tansacmels, maSasadame, sakmarisad xar 

momwifebuli imisaTvis, rom TviTon gadawyvito ras Caicmev, 

რომელ ტანსაცმელს აირჩევ~. 

pasuxismgeblobis gazrda privilegiebis msgavsia. imisaTvis 
rom davajildovoT bavSvi, romelic wesrigs ufrTxildeba 

oTaxSi, SeiZleba vandoT pasuxismgebloba oTaxis მოწყობაზე. 
imis garda, rom es bavSvisaTvis garkveul samuSaos warmoadgens, 
niSnavs, rom `Sen ukve SegiZlia gaakeTo es. aRar gWirdeba, me 
vitrialo Sens oTaxSi~. 

waxalisebis da Seqebis gamoyenebis wesebi: 

 koncentrireba moaxdineთ Sinagan da ara garegnul Sefasebaze. 

 `ras fiqrob, rogor gamogivida?~ 

`rogor fiqrob, ra SeiZleba gaakeTo, rom metad kmayofili iyo 
საკუთარი TaviT?~ 

Ggaamaxvile yuradReba dafasebaze da ara Sefasebaze. 

`marTla vafaseb Sens daxmarebas~. 

`Seni SromiT mTel ojaxs daexmare~. 

`rodesac Sen ეზოს მოწესრიგებაში მეხმარები, Zalian miadvileb 
Sromas~. 

Ggaamaxvileთ yuradReba mcdelobebze da ara gamarjvebaze an 
Sejibrze. 

`marTalia, bevrs mecadineobdi და ძალიან ცდილობდი~. 

`vxedav, Sens winsvlas~. 

`gundSi TamaSi Sengan bevr datvirTvas moiTxovs~. 

waxaliseba saukeTeso saCuqaria Tqveni bavSvisTvis. 

დაიმახსოვრეთ: თუ  განმამტკიცებლის გამოყენების შემდეგ ბავშვის 

ქცევა არ იზრდება, მაშინ სხვა განმამტკიცებელი უნდა მოძებნოთ. 

რთული ქცევის მართვის სხვა ტექნიკები 

ამ ნაწილში  შევაჯამებთ, იმ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, რომელიც 

უნდა გავითვალისწინოთ რთული ქცევის ეფექტური მართვის დროს. 



პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს რომ, რთული ქცევა უნდა 

განვიხილოთ მთლიან სოციალურ კონტექსტში, რა ზეგავლენა შეიძლება 

მას ჰქონდეს ამ პიროვნების, მისი ოჯახის და მეგობრების, ბავშვთა სახლის 

მაცხოვრებლების, აღმზრდელებისა და სხვა ადამიანების ცხოვრების 

ხარისხზე.   

იმ შემთხვევაში, როდესაც გვსურს არასასურველი ქცევის 

გამოვლენის შემცირება, უნდა მივმართოთ ისეთ მეთოდებს, რომლებიც 

რთული ქცევის შემცირებაზეა ორიენტირებული.  

დაგეგმილი იგნორირება - ქცევის ტიპი როდესაც აღმზრდელი „არ 

იმჩნევს“, არ ახდენს რეაგირებას ბავშვის რთულ ქცევაზე. ეფექტური 

მეთოდია, რომელიც გამოიყენება ბავშვის რთული ქცევის 

შესამცირებლად, ამ მეთოდის გამოყენების შედეგად მცირდება ქცევის 

გამოვლენა ან საერთოდ ქრება. იგნორირება განსაკუთრებით ეფექტურია 

მაშინ, როდესაც ბავშვი რთულ ქცევას ახორციელებს ყურადღების 

მიქცევის მიზნით.  

მაგალითად: ბავშვი ყურადღების მიქცევის მიზნით იწყებს კივილს 

მაშინ, როცა უფროსის ყურადღება მიმართულია სხვა ბავშვისკენ ან სხვა 

ადამიანისკენ,  ბავშვის კივილი შემცირდება იმ შემთხვევაში, თუ 

უფროსი არ მიაქცევს ყურადღებას ბავშვის კივილს. იმ შემთხვევაში, თუ 

უფროსმა ყურადღება მიაქცია და არ აქვს ამას მნიშვნელობა რა სახით, 

მაშინ ბავშვის ქცევა უფრო განმტკიცდება. 

იგნორირებისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლოა 

თავდაპირველად არასასურველი ქცევის სიხშირემ იმატოს, მაგ: წინა 

მაგალითის შემთხვევაში ბავშვმა შეიძლება ყვირილს უმატოს, რადგან 

მას ეგონოს, რომ მისი არ ესმით და შეეცადოს უფრო ხმამაღალი კივილით 

ყურადღების მიქცევას. იმ შემთხვევაში, თუ განვაგრძობთ დაგეგმილ 

იგნორირებას, მაშინ ბავშვი მიხვდება რომ კივილს არა აქვს მნიშვნელობა  

და რაც არ უნდა ხმამაღალა იყვიროს, მას მაინც არ მიაქცევენ 

ყურადღებას.   

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ბავშვი არასასურველ 

ქცევას ავლენს, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ არა მხოლოდ არასასურველი ქცევის 

შემცირებაზე, არამედ იმაზეც, რომ ბავშვმა არასასურველი ქცევა 



სასურველი ქცევით ჩაანაცვლოს. ამიტომ  არასასურველი ქცევის 

იგნორირების გარდა საჭიროა წავახალისოთ ბავშვის მიერ სასურველი 

ქცევის ყოველი გამოვლენა. ამ ორი მეთოდის გამოყენება იძლევა მეტ 

ეფექტს ვიდრე მხოლოდ არასასურველ ქცევაზე იგნორირება. 

მაგალითად, ბავშვს აქვს ასეთი რთული ქცევა: მან იცის 

თანატოლებისთვის სათამაშოების წართმევა. ,,სათამაშოების წართმევა” 

არის არასასურველი ქცევა, ხოლო ,,წართმევის” საწინააღმდეგო ქცევა 

იქნება ,,თანატოლებისთვის სათამაშოს თავაზიანად თხოვნა”. ამ 

შემთხვევაში ჩვენ იგნორირება უნდა გავუკეთოთ გიორგის მიერ 

თანატოლებისათვის სათამაშოების წართმევას და წავახლისოთ მის მიერ 

თანატოლებისათვის სათამაშოების თავაზიანად თხოვნა.  

რა უნდა გვახსოვდეს ამ ტექნიკის გამოყენების დროს:  

• დაუშვებელია რომ ბავშვი იმყოფებოდეს მუდმივი იგნორირების 

ქვეშ. უნდა მოხდეს კონკრეტული ქცევის და არა  ბავშვის 

იგნორირება 

• აღმზრდელი უნდა აცნობიერებდეს იმ პასუხისმგებლობას 

რომელსაც ის იღებს თავის თავზე ამ ტექნიკის განხორციელების 

პროცესში და უნდა უზრუნველყოს ბავშვის უსაფრთხოება. 

ra situaciebSi ar iqneboda gamarTlebuli ignorireba? 

• qceva, romelmac SeiZleba bavSvs, an sxva pirs ziani 
miayenos. 

• qceva, romelic sagnebs emuqreba dazianebiT. 

• qceva, romelic Cveni yuradRebis miqcevas ar isaxavs miznad 
(magaliTad, ignorirebis gamoyenebiT ver gadavaCvevT 
patara bavSvs TiTis wuwnas. bavSvi TiTs imitom wuwnis, rom 

mas es siamovnebas aniWebs, an ase metad usafrTxoდ grZnobs 
Tavs.) 

ხშირად ხდება ისე, რომ ბავშვის ქცევა იმდენად უმართავი ხდება, რომ 

ზემოთ აღწერილი მეთოდები არ არის ეფექტური. ასეთ უკიდურეს 

შემთხვევაში მიმართავენ დისციპლინირების შედარებით მკაცრ ფორმებს, 

თუმცა ეთიკური პრინციპებიდან გამომდინარე  თავი უნდა შევიკავოთ 

ამგვარი მეთოდებისაგან, აუცილებლობის შემთხვევაში კი ისინი ძალიან 



ფრთხილად უნდა გამოვიყენოთ.     taim-auti aris disciplinis erT-

erTi meTodi, romlis gaმoyeneba fsiqologisa da 
administraciis nebarTvis gareSe ar SeiZleba.  specialistebma 
unda gaiTvaliswinon, rom ar SeiZleba am meTodis xSiri da 
zedmiwevniT dagegmvis gareSe gamoyeneba, rom ar Seilaxos 
bavSvis Rirsebis grZnoba da Tavad meTodma ar dakargos azri.  
aRniSnul meTods viyenebT mxolod im SemTxvevaSi, rodesac 
darwmunebuli varT, rom bavSvma namdvilad dakarga kontroli.. 
Tu bavSvi ubralod gaRizianebulia, sjobia sxva meTodebi 
gamoviyenoT, iseTi, rogorcaa yuradRebis gadatana, an garemoSi 
cvlilebebis Setana   (im saTamaSos mocileba, romlis gamoc 
bavSvi gaRizianda). 

დისციპლინირების შედარებით მკაცრი ფორმა „ტაიმ-აუტი“ 

გულისხმობს ბავშვის იმ ადგილიდან დროებით მოცილებას, რომელშიც 

ბავშვი რთულ ქცევას ახორციელებს და მის ისეთ გარემოში მოთავსებას,  

სადაც იგი არ მიიღებს არანაირ დაჯილდოებას.  „ტაიმ-აუტი“ შეიძლება 

გულისხმობდეს შემდეგს: 

➢ ბავშვის კუთხეში დაყენება ან კუთხეში სკამზე დასმა.,  

➢ სხვა ოთახში გაყვანა და იქ მარტო დატოვება. 

  „ტაიმ-აუტი“-ს გამოყენებისას უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი: 

1) „ტაიმ-აუტი“ უნდა გამოიყენოთ მაშინვე, როგორც კი რთული ქცევა 

გამოვლინდება, თუ მას გამოვიყენებთ რთული ქცევის 

გამოვლენიდან გარკვეული დროის შემდეგ, მისი ეფექტი 

შემცირდება. „ტაიმ-აუტი“ ეფექტურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ ბავშვისათვის საკუთარი ქცევის შედეგი მაშინვე ხდება 

თვალნათლივი.  

2) ბავშვი უნდა გაიყვანოთ „ტაიმ-აუტ“-ზე სწრაფად, მარტივად და 

ყოველგვარი ახსნის გარეშე. არ დატუქსოთ ბავშვი, არ ეჩხუბოთ და 

არ დაემუქროთ.  

3) უნდა გვახსოვდეს, რომ „ტაიმ-აუტი“-ს დროს ბავშვს ვაშორებთ 

ჩვეულ გარემოს  მანამ, სანამ არ დაწყნარდება. ბავშვი ჩვეულ 

გარემოში უნდა დავაბრუნოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც იგი 

დაწყნარდება. დაწყნარების შედეგად მისთვის სასიამოვნო 

სტიმულის დაბრუნება ხელს შეუწყობს მშვიდად, წყნარად ყოფნის 

განმტკიცებას. 



4) თუ ბავშვი აწყობს ტანტრუმს, მოაცილეთ მაგარი საგნები, რათა 

ბავშვმა თავი არ დაიზიანოს.  

5) „ტაიმ-აუტი“-ს მაქსიმალური დროა 10-15 წუთია, თუმცა უნდა 

გვახსოვდეს, რომ ბავშვს სასიამოვნო სტიმულს ვაშორებთ მანამ, 

სანამ იგი არ დაწყნარდება. როდესაც ბავშვი დამშვიდდება, ბავშვს 

მარტივად და ყოველგვარი ახსნის გარეშე უთხარით: „ახლა 

შეგიძლია გამოხვიდე“. 

6) „ტაიმ-აუტი“ არ უნდა გახდეს სიბრაზის შეტევის ზემოქმედებით 

გამოხატური საპასუხო რეაქცია. პირიქით, იგი წინასწარ დაგეგმილი 

სტრატეგიაა ერთი კონკრეტული პრობლემური ქცევის 

გადასაწყვეტად.  

 რთული  qcevis aRsazrdelTan mimarTebaSi dauSvebelia Semdegi 
zomebis gamoyeneba: 

 fizikuri dasja; 

 fizikuri dasjis muqara; 

 fsiqologiuri sasjeli an Zaladoba; 

 emociuri an fsiqologiuri Zaladobis muqara; 

 piradi uflebebis CamorTmeva (mag.: saxlSi, skolaSi an 
sportze wasvlis, musikis mosmenis an TamaSis ufleba); 

 izolireba, Tu es ar aris nebadarTuli fsiqiatris mier 
an ar aris ganpirobebuli gadaudebeli SemTxveviT. 

 
qcevis gamovlenis cikli (Behavior response cycle) ABC modeli 

gamomwvevi qcevis mravalferovnebis  miuxedavad, is 

yovelTvis emsaxureba or ZiriTad mizans 1. gamomwvevi qceva 

xorcieldeba raimes miRebis/miRwevis mizniT. 2. qceva 

xorcieldeba raimes Tavis aridebis/moSorebis mizniT.  

gamomwvevi qcevis marTvis sxvadasxva strategiebi arsebobs. 

”gamoyenebiTi qcevis analizi” (gqa) (Applied behavior analysis) 

erTerTi yvelaze gavrcelebuli mimdinareobaa. gqa-s ZiriTadi 

principebia:  



• gamomwvevi qceva SeiZleba iyos ”komunikaciis” saSualeba, 

misi meSveobiT pirovneba gvatyobinebs mis damokidebulebas 

garemo cvlilebebze.  

• gamomwvevi qcevis marTvis ZiriTadi strategiaa samizne 

qcevis zusti identifikacia,  dakvirvebis ganxorcieleba 

da gazomva, ”CamrTvelebis” gamomwvevi faqtorebis 

gamovlena. misaRebi qceviT Canacvleba 

• gamomwvevi qcevis marTvis strategia orientirebuli aris 

garemo faqtorebis modifikacia/cvlilebebze vidre 

pirovnebis ”cvlaze” (umjobesia dadgindes ra mizezis gamo 

tiris bavSvi, vidre bavSvi vaiZuloT rom gaCerdes). 

 

gamomwvevi qceva- biWuna xteba skamidan, darbis. 

mSoblebis informaciiT biWuna ar Cerdeba erT adgilze darbis 
magidis garSemo. ar ujerebs dedas. mSoblebs uWirT misi 
magidasTan miyvana. Tvlian rom biWunas ar moswons xalxmraval 

adgilebSi yofna. 

A-B-C garჩeva 

დაკვირვება წარმოებდა სადილის პერიოდში   

პირველი დაკვირვების შედეგები 

A  winapiroba  B qceva  C Sedegi  

sadilis ganmavlobaSi,  

biWuna da deda zian 
magidasTan, miirTmeven 
saWmels, deda biWunas 
esaubreba.  

biWuna zis skamze 

miirTmevs saWmels, 
usmens dedas.  

deda alagebs 
magidas, biWuna 

exmareba.  



 

მეორე  დაკვირვების შედეგები 

A   B  C  

სადილის ganmavlobaSi,  

mSobelbi da  biWuna zian 
magidasTan, mSoblebi 

erTmaneTSi saubroben.  

biWuna xteba skamidan, 

darbis მაგიდის 

გარშემო.  

ojaxis wevrebi 
midian masTan, 
Txoven magidasTan 
dabrunebas, 

amSvideben mas.  

 

პირველ შემთხვევაში ბიჭუნა „ჩართულია“ სადილის პროცესში. მას 

ესაუბრებიან, არის ყურადღების ცენტრში. შესაბამისად არ ვლინდება 

რთული ქცევა 

მეორე შემთხვვაში ოჯახის წევრები ნაკლებ დროს  უთმობენ ბიჭუნას,  ის 

ვერ იღებს მისთვის საჭირო ყურადღებას. ვლინდება რთული ქცევა. 

ამრიგად, ჩვენ განვიხილეთ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს 

ქცევის 

დასწავლასა და მისი გამოვლენის სიხშირეზე. ეს ფაქტორებია ქცევის 

წინაპირობა, 

ქცევის შედეგი და ქცევის კონტექსტი. ამ მახასიათებლებზე 

„ზემოქმედებით“  შესაძლებელია რთული ქცევის მართვა. 

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, გარდა მიზეზისა, რთულ ქცევას 

ასევე აქვს მიზანი, 

დანიშნულება. რუდოლფ დრეიკურსი, შეისწავლიდა რა ბავშვების 

ქცევას, მივიდა 

დასკვნამდე, რომ არსებობს რთული ქცევის ოთხი ძირითადი მიზანი: 

●ყურადღება - ზოგჯერ ბავშვი ”ცუდი ქცევის” საშუალებით ცდილობს 

მიიპყროს 



სხვა ადამიანების ყურადღება; 

●რევანში/სამაგიეროს გადახდა - ბავშვის რთული ქცევის მიზანს 

შესაძლოა 

ვინმესთვის სამაგიეროს გადახდა წარმოადგენდეს. ბავშვისთვის 

მტკივნეულია იმის 

განცდა, რომ ის არ არის მნიშვნელოვანი და მიიჩნევს, რომ ამის 

საპასუხოდ მას აქვს 

უფლება სხვა ადამიანებს მიაყენოს ტკივილი; 

●ძალაუფლება - არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები ”იწვევენ” 

მშობლებს და 

ამით თითქოს ძალაუფლების წყურვილს იკმაყოფილებენ. საქმე იმაშია, 

რომ 

ძალაუფლება ეხმარება ბავშვს მნიშვნელოვნობის განცდის 

ჩამოყალიბებაში, ამიტომ ის 

ცდილობს თვითონ იყოს ”ბოსი” და გააკეთოს ის, რაც სურს; 

●უმწეობა - იმ ბავშვებს, რომლებისგანაც სხვები არ მოელიან საქმის 

კარგად 

შესრულებას, თავიანთ თავზე ექმნებათ წარმოდგენა, რომ ისინი 

წარუმატებელნი და 

არაფრისმაქნისნი არიან. მშობლები, რომლებიც ზედმეტად იცავენ 

საკუთარ შვილებს და 

თავიდან არიდებენ მათ პასუხისმგებლობას, უნებურად უბიძგებენ მათ 

გახდნენ 

უმწეონი და უინიციატივონი. უმწეობის შემთხვევაში ბავშვი ფიქრობს, 

რომ ის 

ვერასოდეს გახდება მნიშვნელოვანი, ამიტომ თითქოს ნებდება და იმედი 

აქვს, რომ სხვა 

ადამიანები დაანებებენ თავს. 

 

1. ინკლუზიური სკოლების შენობები არ არის მზად ბავშვების 

მისაღებად 

პანდუსები ეტლებისათვის უნდა იყოს როგორც შენობის გარეთ, ისე 

შიგნით, მაგრამ, ძირითადად, მათ სკოლების მხოლოდ პირველ 



სართულებზე თუ ნახავთ. შენობები არ არის მორგებული იმ ბავშვების 

საჭიროებებს, რომლებსაც საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის 

დაავადებები აწუხებთ. არ არის გათვალისწინებული შემთხვევა, 

როდესაც საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის პრობლემების მქონე ბავშვს 

გაკვეთილი მესამე სართულზე აქვს. ზოგიერთი ბავშვი სწორედ 

ამგვარი პრობლემების გამო ამბობს უარს სკოლაში სიარულზე. დღეს 

ინკლუზიურ სკოლებში ძირითადად ისეთი ბავშვები დადიან, 

რომლებსაც ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები არ აწუხებს. 

2. ინკლუზიურ სკოლებში (ის) სველი წერტილები არ არის 

მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

ბავშვებზე. ძირითადად, ეს  არის ტიპური სასკოლო სველი 

წერტილები, რომელთა უმეტესობა სავალალო მდგომარეობაშია; 

3. სკოლებში არ არის ადაპტირებული სპორტდარბაზები და არ ჰყავთ 

პედაგოგები, რომლებსაც სხვადასხვა ფიზიკური პრობლემის მქონე 

ბავშვებთან მუშაობის სპეციალური განათლება აქვთ. 

4. სპეციალური კლასები არ არის ადაპტირებული, 

უზრუნველყოფილი საჭირო ინვენტარით 

5. არ არის საკმარისი პროფესიონალი სპეციალისტები 

ბავშვებთან, რომლებსაც სწავლების განსაკუთრებული პირობები 

ესაჭიროებათ, უნდა მუშაობდეს სხვადასხვა სპეციალისტისგან შემდგარი 

გუნდი. ბავშვების რაოდენობისა და მათი შესაძლებლობების 

მიუხედავად, მათთან უნდა მუშაობდეს ზოგადი განათლების პედაგოგი, 

სპეციალური სწავლების პედაგოგი, ფსიქოლოგი, ლოგოპედი. 

სინამდვილეში, ასეთი სრულფასოვანი გუნდი ვერ იკვრება. 

6. სასწავლო გეგმის შედგენა 

ეს გეგმა თითოეული მოსწავლისთვის უნდა შედგეს ინდივიდუალურად 

პედაგოგებისა და მშობლების ერთობლივი ძალისხმევით. მაგრამ ბევრმა 

მშობელმა არც კი იცის გეგმის ერთობლივად შედგენის შესაძლებლობის 

შესახებ, ზოგიერთი მასწავლებელი კი  სათანადო ყურადღებას არ 

უთმობს ინდივიდუალური გეგმის შედგენას. 

7. ბავშვებს, რომლებსაც სწავლების განსაკუთრებული პირობები 

ესაჭიროებათ, ავადმყოფებად და უნიჭოებად მიიჩნევენ 



ზოგ მასწავლებელს დღემდე მიაჩნია, რომ ბავშვები, რომლებსაც 

სწავლების განსაკუთრებული პირობები ესაჭიროებათ, სკოლაში 

მხოლოდ იმისათვის მოჰყავთ, რომ ‘ბავშვი, უბრალოდ, სახლიდან 

გამოიყვანონ, ურთიერთობის საშუალება მისცენ.’ 

8. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების 

უკმარისობა 

ინკლუზიური განათლების შესახებ სპეციალური ცოდნის გარდა, 

მასწავლებლებმა აუცილებლად უნდა განავითარონ პროფესიული 

უნარები საკუთარ სპეციალობაში. იმ ბავშვებთან მუშაობისას, 

რომლებსაც სწავლების განსაკუთრებული პირობები ესაჭიროებათ, 

ხშირად წამოიჭრება ხოლმე ისეთი კითხვები, რომლებსაც 

მასწავლებლები ვერ პასუხობენ. 

9. ინკლუზიური სწავლება უნდა იწყებოდეს სკოლამდელ 

დაწესებულებებში 

10. სკოლებში (როგორც საზოგადოების დიდ ნაწილში) რჩება 

მიკერძოებული, დისკრიმინაციული, სტერეოტიპული 

დამოკიდებულება ბავშვებისადმი, რომლებსაც სწავლების 

განსაკუთრებული პირობები ესაჭიროებათ. 

მშობლების დამოკიდებულება 

„სსსმ მოსწავლეს აღვიქვამ როგორც სრულფასოვან პიროვნებას. არ მაქვს 

პრობლემა, რომ ჩემ ბავშვთან ერთად სწავლობდეს. ლოაიალური ვარ ამ 

საკითხის მიმართ.“ (ტიპიური განვითარების მქონე მშობელი, ინტერვიუ). 

უმრავლეს შემთხვევაში მშობლების მხიდან არ ხდება ბავშვების 

დიფერენცირება განვითარების მიხედვით. თუმცა, გამოიკვეთა 

რამდენიმე შემთხვევა, როცა სსსმ ბავშვი აღიქმებოდა, როგორც 

შეცოდების ობიექტი. ძირითადად ეს დამოკიდებულება ჩნდებოდა მაშინ, 

როცა სსსმ ბავშვს გააჩნდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვა. 



„ვაიმე, ეტლით უწევს სიარული საწყალს. ბავშვებთანაც კი ვერ თამაშობს 

თავისი გაჭირვება ეყოფა მე რაღა მეთქმის ცუდი.’’  (ტიპიური 

განვითარების მქონე მშობელი ,ინტერვიუ). 

სამიზნე ობიექტები დაკვირვებისას  აქტიურად შედიოდნენ კონტაქტში 

სსსმ ბავშვების მშობლებთან და არ ჰქონდათ არანაირი გართულება 

იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი ბავშვები ერთად თამაშობდნენ, მაგრამ 

აქაც გამოიკვეთა ერთი შესამჩნევი მომენტი: რამდენიმე მშობელმა 

გააფრთხილა შვილი, რომ ფრთხილად მოპყრობოდნენ მათ კლასელ შშმ 

მოსწავლეს. ინტერაქციისას ხშირად ისმოდა ფრაზები:  ‘’დაუთმე’’ , 

‘’ფრთხილად! არაფერი ატკინო.‘’ 

მშობლების უმრავლესობა თვლის,რომ მათი შვილები ზარალდებიამ 

სასწავლო პორცესის მიმდინარეობის პროცსსში, ვინაიდან, 

მასწავლებლები სსსმ მოსწავლეზე არიან ორიენტირებული და ტიპური 

განვითარების მქონე ბავშვებს სათანადო ყურადღებას ვეღარ აქცევენ. 

„კი, არანაირი პრობლემა არ მაქვს და მაგ ბავშვს არ ვერჩი, მაგრამ ისედაც 

ამდენი ბავშვია ერთ კლასში და ხანდახან მგონია, რომ მასწავლებლები 

იმდენად დიდ ენერგიას ხარჯავენ ამ ერთ ბავშვზე სხვების გამოკითხვას 

ვეღარც ასწრებენ“ (ტიპიური განვითარების მქონე მშობელი, ინტერვიუ) 

მას შემდეგ რაც მშობლებს, განვუმარტეთ თუ რას გულისხმობდა 

ინკლუზიური განათლების ძირითადი არსი, უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ 

სსსმ ბავშვები   სპეციალეზებულ სკოლებში ან კლასებში უფრო უკეთესად 

მიიღებენ განათლებას, ვიდრე ჩვეულებრივ საჯარო სკოლებში ტიპური 

განვითარების მქონე ბავშვებთან ერთად. 

„ხანდახან როცა სპეციალური საჭიროების რთულ  ფორმიან ბავშვს 

დავინახავ, აი მაგალითად რომელსაც სიარული არ შეუძლია, ცოტა 

მეცოდება, რადგან მესმის როგორ შეიძლება უჭირდეს ერთ ადგილზე 

ყოფნა ბავშვს, რომელიც ენერგიითაა სავსე.აქედან გამომდინარე, მგონია, 

ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში ასეთი ბავშვები დაიჩაგრებიან.ზოგს ისეთი 

შეზღუდვა აქვს არ მგონია იმან რამე ისწავლოს” (ტიპიური განვითარების 

მქონე მშობელი, ინტერვიუ). 



მიუხედავად იმისა, რომ მშობლების უმრავლესობა ინკლუზიურ 

განათლებას არ მიესალმება, რაც შეიძლება ჩავთვალოთ ინფორმაცის 

ნაკლებობიდან გამომდინარე გამოწვეულ დამოკიდებულებად, მათი 

მხრიდან სსსმ და შშმ პირების მიმართ დისკრიმინაციული და 

უარყოფითი დამოკიდებულება არ ვლინდება. ეს ყოველივე დაკვირვების 

შედეგად გამოიკვეთა. 

„ტიპური განვითარების მქონე ბავშებს სსსმ მოსწავლეებთან მეგობრული 

დამოკიდებულება აქვთ.მათი მშობლები კი განსაკუთრებულად 

გამოხატულ დადებით ან უარყოფით დამოკიდებულებას არ ავლენენ ‘’ 

(დაკვირვების დღიური, 25.04.2018) 

ნაშრომში ‘’მშობლების დამკიდებულებების კვლევა ინკლუზიური 

განათლებისადმი’’ აღნიშნულია – ‘’ტიპური განვითარების მქონე 

ბავშვების მშობლებს სჯერათ, რომ ინკლუზიური განათლება ზრდის 

მათი ბავშვების შემეცნების შესაძლებლობას, ხდის მათ უფრო 

ადამიანურებს და უმძაფრებს სხვისი დახმარების სურვილს“ [3]. 

ერთ-ერთი მშობლის თქმით, მას შემდეგ, რაც კლასში სსსმ მოსწავლემ 

დაიწყო სწავლა, მისი შვილი უფრო ტოლერანტი გახდა. ამ ყოველივემ მის 

ქცევაზე დადებითად იმოქმედა. 

„ჩემი შვილი ძალიან აქტიურია, ამიტომ ყველსთან ადვილად ამყარებს 

კონტაქტს. მას შემდეგ, რაც მის კლასში შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე გოგონა მიიყვანეს, იგიარა მარტო ძალიან კარგად შევიდა მასთან 

კონტაქტში, არამედ კიდევ უფრო მზრუნველი გახდა და ყველას 

საყვედურობს, ვინც ცოტა უხეშად ეპყრობა ამ გოგოს.  სიმართლე რომ 

გითხრათ, ძალიან მახარებს მისი ასეთი დამოკიდებულება და ცოტა 

ვამაყობ კიდეც. ‘’(ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვის მშობელი, 

ინტერვიუ) 

საბოლოო ჯამში მშობლების მხრიდან გამოიკვეთა არც ისე პოზიტიური 

დამოკიდებულება ინგლუზიური განათლების მიმართ. მათი 

უმრავლესობა არ მიესალმება იმ ფაქტს, რომ მათ შვილებთან ერთად 

კლასში სსსმ მოსწავლე, განსაკუთრებით კი მკაფიოდ გამოხატული 



შეზღუდვის ან ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე სსსმ მოსწავლე იღებდეს 

განათლებას. 

„ხანდახან ისეთი დაძაბული ვარ მეშინია რამე არ დაუშავოს ჩემს შვილს 

ან კიდევ ხომ შეიძლება ქცევაში მიბაძოს კიდეც ჩემმა ბავშვმა. 

მასწავლებელი ყველას ასე ერთად როგორ მიაქცევს ყურადღებას 

’’(ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვის მშობელი, ინტერვიუ) 

სსსმ ბავშვის მშობლის დამოკიდებულება ინკლუზუირი განათლების 

მიმართ 

კლევის პროცესში გამოიკვეთა სსსმ ბავშვების მშობლების 

არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებები ინკლუზიური განათლების 

მიმართ. ზოგიერთი მათგანი  კარგად იაზრებს ინკლუზიური განათლების 

მნიშვნელობას და მიესალმება მათი ბავშვების ამ სისტემაში 

ჩართულობას. 

ნაშრომში  ‘’მშობლების დამოკიდებულებები და გამოცდილებები 

ინკლუზიური განათლების ლოკალური და საერთაშორისო სერვისების 

მიმართ’’ აღნიშნულია, რომ მშობელთა უმრავლესობა მიესალმება 

შვილების ინკლუზიური განათლების სისტემაში ჩართვას [4.გვ.81] 

ჩვენ მიერ გამოკითხულ მშობელთა  უმრავლესობა თვლის, რომ 

ინკლუზიური განთლების პროცესი კარგად აისახება მათი შვილების 

განვითარებაზე, ეხმარება მათ გარემოსთან ადაპტაციაში და უვითარებს 

საჭირო უნარ-ჩვევებს. 

„მას შემდეგ რაც სკოლაში შევიყვანე მდგომარეობა გამოუსწორდა, უფრო 

გახსნილი და აქტიური გახდა. თავიდან ცოტა მეშინოდა, თვითონაც 

დაძაბული ჩანდა, მაგრამ გაგვიმართლა იმაში, რომ სკოლა და კლასი 

კარგი შეგხვდა, თან ახალგაზრდა დამრიგებელი ჰყავს. თავიდან ბავშვებს 

შორის იყო გარკვეული დაძაბულობა, მაგრამ მასწავლებელის და სხვა 

ბავშვების მშობლების ჩართულობით ადვილად დავძლიეთ ეს პრობლემა. 

‘’ (სსსმ ბავშვის მშობელი, ინტერვიუ) 



ერთ-ერთი მშობელი მიესალმება ინკლუზიურ განათლებას, მაგრამ 

მიიჩნევს, რომ ეს სისტემა საქართველოში გამართულად არ მუშაობს. 

პირველ რიგში, გამოყოფს ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, საჭირო 

ინვენტარის და პანდუსების არარსებობას. ასევე ხაზს უსვამს ზოგიერთი 

მასწავლებლის და მშობლის შეფარულ უარყოფით დამოკიდებულებას. 

იყო შემთხვევა, როცა მშობელმა ინკლუზიური განათლება მიიჩნია 

არასწორ მიდგომად. მისი აზრით, ნაცვლად იმისა რომ დახმარებოდა მის 

ცხოვრებაში არაფერი შეცვალა. 

„ვერ ვხვდები ასეთი რაღაც რატო მოიგონეს, რა საჭირო იყო. არ მომწონს, 

მაგრამ ბავშვს სახლში ხომ არ დავსვამ, სხვა საშუალება არ მაქვს. 

მასწავლებელი კი მელაპარაკება რაღაცებს, მაგრამ მაგან რა იცის ჩემზე 

მეტი ჩემს შვილზე. არც მეგობრები შეუძენია და არც არაფერი უსწავლია 

მაგ სკოლიდან. ‘’(სსსმ ბავშვის მშობელი, ინტერვიუ) 

მასწავლებლების პოზიტიური დამოკიდებულებები 

ნაშრომში “მასწავლებლების დამოკიდებულება ინკლუზიური 

განათლების მიმართ (Teachers’ Attitudes Tiwards Inclusive Education)” 

აღნიშნულია, მასწავლებელთა პოზიტიური დამოკიდებულებების 

სიმრავლე ინკლუზიური განათლების მიმართ. ნაშრომის მიხედვით 

მასწავლებლები თვლიან, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე ბავშვებს აქვთ სრული უფლება ისწავლონ 

თანასწორუფლებიან გარემოში ტიპური განვითარების მქონე 

მოსწავლეებთან ერთად. [2] 

ჩვენ მიერ გამოკითხულ მასწავლებელთა  უმრავლესობა თვლის, რომ 

ინკლუზიური განათლება დადებითი პროცესია, როგორც სსსმ 

ბავშვებისთვის, ასევე ტიპური განვითარების მქონე 

მოსწავლეებისთვის.  ეს პროცესი მათ ეხმარებათ  წინსვლასა  და ახალი 

უნარჩვევების ათვისებაში.  ამის დახმარებით ბავშვებს თავიდანვე 

უვითარდებათ ტოლერანტული დამოკიდებულება და განსხვავებულის 

მიმღებლობის უნარი. 



“მყავს ორი სსსმ მოსწავლე. ერთ-ერთ მათგანს უკვე სამი წელია ვასწავლი, 

მერვე კლასელი. მეორე მეხუთე კლასელია მასთან წელს პირველად მაქვს 

შეხება. ზოგადად, მივიჩნევ, რომ ინკლუზიური განათლება პროგრესისკენ 

მიმართული პროცესია და მგონია, რომ ის აუცილებელია 

საგანმანათლებლო სისტემისთვის. ბავშვები აბსოლუტურად არ აღიქვამენ 

იმას, რომ სსსმ მოსწავლე შესაძლოა რაღაცით ტიპური განვითარების 

მოსწავლისგან განსხვავდებოდეს. უსმენენ, და უხარიათ, როცა 

გაკვეთილს სწავლობს. ერთი სიტყვით არანაირი წინააღმდეგობა არ 

არის.” (სკოლის პედაგოგი, ინტერვიუ) 

რესპონდენტთა უმრავლესობა თვლის, რომ ინკლუზიური განათლების 

პროცესი მათ პროფესიულ განვითარებასაც უწყობს ხელს. ისინი 

მიიჩნევენ, რომ ბავშვების დიფერენცირება არ უნდა ხდებოდეს, რადგან 

მასწავლებლის მოვალეობაა, ასწავლოს ბავშვებს განურჩევლად მათი 

შესაძლებლობებისა. 

“ჩემი აზრით, თუ მასწავლებელი მრავალფეროვნებას არ აღიარებს და 

თითოეულ მოსწავლეს, როგორც განსხვავებულ ინდივიდს ისე არ 

აღიქვამს, მისი ადგილი საგანმანათლებლო სივრცეში ნამდვილად არ 

არის. ‘’(სკოლის პედაგოგი, ინტერვიუ) 

ისინი კარგად იაზრებენ თავიანთ როლს ინკლუზიურ განათლებაში. 

ცდილობენ ფეხი აუწყონ ახალ სტანდარტებს, უზრუნველყონ 

მოსწავლეების თანაბარი ჩართვა საგაკვეთილო პროცესში და თითოეული 

მოსწავლის ინდივიდუალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. 

„საგაკვეთილო პროცესისი დროს, სსსმ მოსწავლესთან ვმუშაობ როგორც 

ინდივიდუალურად, ასევე სხვა მოსწავლეებთან ერთად ვრთავ ჯგუფურ 

აქტივობებში. როდესაც მე ამ ბავშვთან ვმუშაობ, ვაკითხებ, კითხვებს 

ვუსვამ და ა.შ, ამ დროს ის დანარჩენი მოსწავლეები წერით დავალებას 

ასრულებენ, შესაბამისად კლასი მიანც არ არის დავალების გარეშე, მაგრამ 

ასევე მინდა ვთქვა, რომ სსსმ და ტიპური განვითარების მქონე 

მოსწავლეები ერთადაც ერთვებიან სასწავლო პროცესში. როდესაც 

მაგალითად გაკვეთილს ვხსნი, ფრონტალურ კითხვებს ვსვამ და 

კითხვებიდან რამდენიმეს, რომლებიც უფრო შესაფერისია 

სსსმ  მოსწავლის შესაძლებლობასთან ვუსვამ მას და ის ბავშვიც არის 



ჩართული სასწავლო  პროცესში დანარჩენებთან ერთად. ‘’ (სკოლის 

პედაგოგი, ინტერვიუ) 

დაკვირვების დროს გამოიკვეთა ის, რომ მასწავლებლები ცდილობდნენ 

საგაკვეთილო პროცესის სწორად წაყვანას და სსსმ მოსწავლის ჩართვას. 

„მასწავლებელი, ფსიქოლოგი, დამხმარე მასწავლებელი და მშობელი 

გარემოებიდან გამომდინარე ერთობლივად აკონტროლებენ ბავშვის 

განვითარებას და უზრუნველყოფენ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შესრულებას.‘’ (დაკვირვების დღიური, 25.04.2018) 

მასწავლებლების ნეგატიური დამოკიდებულებები 

მიუხედავად იმისა, რომ არ გამოვლენილა ინკლუზიური განათლების, 

როგორც სისტემის, მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება, გამოიკვეთა 

რამდენიმე ასპექტი, რომლებიც მასწავლებლების უკმაყოფილებას იწვევს. 

გამოკითხულ მასწავლებელთა უმრავლესობა თვლის, რომ კლასებში 

ბავშვთა რაოდენობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ოცს აღემატება, 

აფერხებს ინკლუზიური განათლების პროცესს. 

ნაშრომში „მშობლების და მასწავლებლების წარმოდგენები მათი როლის 

შესახებ ინკლუზიურ განათლებაში“ აღნიშნულია, რომ მასწავლებლებს 

ყველაზე მეტად სირთულეს უქმნით სსსმ მოსწავლის საგაკვეთილო 

პროცესში ჩართვა სხვა მოსწავლეებთან ერთად.  ისინი ვერ ახერხებენ 

დროის და ყურადღების თანაბრად გადანაწილებას“ [9]. 

„მოსწავლეთა დიდი რაოდენობის გამო კლასში ერთგვარი პრობლემა 

ჩნდება რა იცით,ბავშვი მაინც ბავშვია და ხშირად მაინც ცდილობს, რომ 

ისარგებლოს.როცა სსსმ მოსწავლეს მიუბრუნდება მასწავლებელი და 

მასზე კონცენტრირებული კლასის სხვა მოსწავლეები ამ დროს ხშირად 

იწყებენ საუბარს,ჩოჩქოლს და ასე შემდეგ.“ (სკოლის პედაგოგი, 

ინტერვიუ) 

გამოიკვეთა ეკონომიკური ფაქტორიც. მასწავლებლები აქტიურად 

უსვამდნენ ხაზს დაბალ ხელფასს, რაც მათ პროფესიულ მოტივაციას 



უკარგავს. მათი თქმით, სსსმ მოსწავლის საგაკვეთილო პროცესში ჩართვა 

არის დამატებითი შრომა და დამატებით ანაზღაურებას საჭიროებს. 

„ხელფასი ძალიან დაბალი გვაქვს მასწავლებლებს იმასთან შედარებით 

რამხელა შრომასაც ვდებთ ჩვენს საქმეში. ჯერ მარტო რამხელა 

პასუხისმგებლობა გვაკისრია ბავშების და მშობლების წინაშე. ამას კიდევ 

ეს ინკლუზიური განათლებაც დაემატა. ძალიან ბევრს ითხოვენ ჩვენგან 

და არაფრის ფასად. მაღალ სტანდარტებს გვთხოვენ და ხელფასის 

მომატებაზე არავინ საუბრობს.“ (სკოლის პედაგოგი, ინტერვიუ) 

სიღრმისეული ინტერვიუებიდან ჩანს, რომ მასწავლებლები ტრენინგების 

ნაკლებობას უჩივიან. ისინი იაზრებენ, რომ ინკლუზიურ განათლებას 

სპეციალური მომზადება სჭირდება, რომელსაც სახელმწიფო 

არასრულფასოვნად სთავაზობს მათ. 

„სამწუხაროდ, ტრენინგი არ გამივლია, თუმცა, სპეციალურ 

მასწავლებლებთან თანამშრომლობის შედეგად ვახერხებ სსსმ 

მოსწავლეებთან ურთიერთობას და, რავიცი, ჩემი აზრით, ნორმალურად 

ვართმევ თავს. ტრენინგების გავლასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე 

დავწერე კიდეც მოთხოვნა, მაგრამ, სამწუხაროდ, ვერ მივაწვდინე ხმა 

უწყებებს,რომლებიც არეგულირებენ ამ საკითხს. ‘’ 

ერთ-ერთი მასწავლებელი კი მშობლების ინტერესის ნაკლებობას უჩივის. 

თვლის, რომ მშობლები არ არიან დაინტერესებულნი ბავშვის 

განათლებით და ხელს არ უწყობენ მასწავლებლებს ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შესრულებაში. 

კვლევის ანგარიშში ‘’ინკლუზიური განათლების მაჩვენებლები 

საქართველოში „აღნიშნულია, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის 

თანახმად, მშობელი აქტიური მონაწილეა საკუთარი შვილის განათლების 

სივრცის (სპეციალური პროფილის სკოლა თუ საჯარო სკოლა) და 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მიზნების განსაზღვრის პროცესში. 

თუმცა აღნიშნული უფლების პრაქტიკული განხორციელება ხშირ 

შემთხვევაში არ ხდება. [1.გვ.9] 



დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა,  რომ ერთ-ერთ სკოლაში, რომელშიც 

რამდენიმე სსსმ მოსწავლეა, ფსიქოლოგი საერთოდ არ ჰყავთ და მხოლოდ 

ერთი სპეციალური მასწავლებელი მუშაობს ბავშვებთან. 

„სკოლაში ფსიქოლოგი არ ჰყავთ და, შესაბამისად, სსსმ მოსწავლეებთან 

მხოლოდ სპეციალურიმასწავლებელი მუშაობს.“ (დაკვირვების დღიური, 

25.04.2018) 

დასკვნა 

კვლევამ აჩვენა, რომ ტიპური განვითარების მქონე ბავშვების 

მშობლებისგან ძირითად შემთხვევაში არ ვლინდება დისკრიმუინაციული 

დამოკიდებულება სპეციალური საგანმანათლებლობა საჭიროების მქონე 

მოსწავლეების მიმართ, მაგრამ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ისინი ვერ 

იაზრებენ ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობას. მათი წარმოდგენები 

ინკლუზიური განათლების, როგორც სისტემის მიმართ ბუნდოვანია. 

სსსმ მოსწავლეების მშობლების უმეტესობა მიესალმება ინკლუზიურ 

განათლებას, მაგრამ აქვე აღნიშნავენ, რომ ინფრასტრუქტურის 

გაუმართაობისა და რესურსების ნაკლებობის გამო პროცესი 

სრულფასოვნად ვერ მიმდინარეობს. მიუხედავად ამისა, ისინი აფასებენ 

ინკლუზიური განათლების, როგორც სისტემის დიდ როლს თავიანთი 

შვილების განვითარებაში. 

პედაგოგების უმრავლესობა იაზრებს ინკლუზიური განათლების 

მნიშვნელობას საგანმანათლებლო სისტემისთვის, მაგრამ მიიჩნევენ, რომ 

სისტემა საქართველოში არ არის ორგანიზებულად დანერგილი.ისინი 

ხაზს უსმევენ არსებული სისტემის უარყოფით მხარეებს, მაგალითად- 

ტრენინგების, სპეციალური მასწავლებლების, ფსიქოლოგების 

ნაკლებობას, რაც მკვეთრად ამცირებს ინკლუზიური განათლების 

ეფექტურობას. 

რეკომენდაციები 

დისკრიმინაციული სიტუაციების პრევენციის მიზნით სკოლამ წინასწარ 

განსაზღვრული გეგმა უნდა შეიმუშაოს. მაგალითად, დაწყებით კლასებში 



მშობლებს ჩაუტარდეთ შეხვედრები და ტრენინგები, რომლებიც 

აამაღლებენ მათ ცნობიერებას ინკლუზიურ განათლებასთან 

დაკავშირებით, რაც, რა თქმა უნდა, მომავალში სოციალური ბარიერების 

არსებობას შეამცირებს. 

სკოლის პერსონალი ინკლუზიური განათლებასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს უნდა მიუდგეს სისტემურ დონეზე და ეს პრობლემები 

მხოლოდ სკოლაში არ დატოვოს. სკოლის თანამშრომლებმა უნდა 

გადასცენ ინფორმაცია განათლების სამინისტროს და მიაწოდონ 

რეკომენდაციები ინკლუზიური განათლების უკეთესი 

ფუნქციონირებისთვის. 

აუცილებელია შესაძლებლობის მიხედვით სკოლაში სპეციალური 

მასწავლებლის და ფსიქოლოგის რაოდენობის გაზრდა. ზოგიერთი სკოლა 

საკმაოდ დიდია და ამ პროფესიის მხოლოდ თითო წარმომადგენელი, 

მონდომების მიუხედავად, საქმეს წარმატებით თავს ვერ გაართმევს. 

მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლები აქტიურად მონაწილეობენ 

ინკლუზიურ განათლებაში აუცილებელია მათი სისტემატიური 

გადამზადება. კლასებში დაახლოებით ოცდაათამდე მოსწავლეა, 

თითოეულს ესაჭიროება ყურადღება. მასწავლებელმა კარგად უნდა 

იცოდეს თოთოეული ბავშვის მდგომარეობა და შეეძლოს მათი შეფასება. 

მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს სკოლაში სოციალური მუშაობის 

განვითარებას და სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის დანერგვას. ეს კიდევ 

უფრო მაღალ დონეზე აიყვანს ინკლუზიურ განთლებას და ხელს 

შეუწყობს არსებული სიძნელეების სწრაფ მოგვარებას. 

https://heconomic.wordpress.com/2018/06/12/inclusiv/?fbclid=IwAR3ubnlZU7N

In-b6rHUmj-iMCpQ_-4UnEdMzlpiZPpGTJwBQZIXnzxzp-go 

საჯარო სკოლებში ინკლუზიური სწავლებისა და ტრანზიტული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგი 

კვლევის ანგარიში 



მიმართულებები, რომლებიც საჭიროებს გაძლიერებას 

მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე შესაძლოა გამოიყოს ძირითადი 

მიმართულებები, რაც ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დახვეწისა და 

განვითარებისთვის აუცილებელია: 

1. კომპლექსური მიდგომა: სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ 

ტრანზიტულ 

პროგრამას წინსვლისათვის სჭირდება ორიენტირებული იყოს ერთზე 

მეტ სამიზნე 

ჯგუფზე - არსებული რესურსების მობილიზება მხოლოდ პროგრამის 

ბენეფიციარებზე არ 

არის საკმარისი, ვინაიდან, მათ, ხშირ შემთხვევაში, არ ხვდებათ 

შესაფერისი სასკოლო 

გარემო, რაც თითქმის გადაულახავი ბარიერია მოზარდის სასკოლო 

ცხოვრებაში 

სრულფასოვანი ჩართვისათვის. პირველ რიგში, მასწავლებლებში უნდა 

დაიძლიოს 

დამოკიდებულება, რომ „აზრი არ აქვს ამ ბავშვებთან მუშაობას“. ასევე, 

ტრანზიტული 

პროგრამის მუდმივი კომპონენტი უნდა იყოს ცნობიერების 

ასამაღლებელი ღონისძიებები 

სკოლის თანამშრომლებში, ისევე, როგორც ბენეფიციარების 

თანაკლასელებისა და 

თანატოლების მშობლებში. 

იმას, რომ ტრანზიტული განათლების პროგრამაში ბენეფიციარების 

გარდა სხვა 

სამიზნე ჯგუფებზე გათვლილი რესურსები არასაკმარისია, 

რაოდენობრივი კვლევაც 

ადასტურებს: მასწავლებლებში არ არის საკმარისი ცოდნა, თუ რა 

სამუშაო სტრატეგიებს 

უნდა მიმართონ მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებთან მუშაობისას. მათი 

მიდგომები 



ერთგვაროვანია. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ რაოდენობრივი 

კვლევა ავლენს 

საგნის მასწავლებლების პასიურ მონაწილეობას პროგრამაში. ისინი 

პასიურები არიან 

როგორც პროგრამის ბენეფიციარებთან მუშაობაში, ისე სხვა 

მონაწილეებთან 

(ადმინისტრაცია, პროგრამის სპეციალისტები) 

ურთიერთთანამშრომლობის 

თვალსაზრისითაც. თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ მასწავლებლების 

მხრიდან 

დაინტერესებისა და მოტივაციის არსებობის შემთხვევაში, 

კვალიფიკაციის ასამაღლებლად 

რესურსები (როგორც ადამიანური, ისე მატერიალური) საკმაოდ მწირია. 

2. პროგრამის პროცედურული ხარვეზის აღმოფხვრა, რაც მოხსნის მთელ 

რიგ 

რისკებს: ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებისათვის 

განათლების სამინისტრო ყოველწლიურად ახლიდან აფორმებს 
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ორგანიზაციებთან ხელშეკრულებას. პროცედურული საკითხების გამო, 

პროგრამა 

დაახლოებით ოთხი ან ხუთი თვის განმავლობაში არ არის აქტიური 

(თუმცა ეს დრო 

აქტიურ სასწავლო პერიოდს ემთხვევა). სპეციალისტების აღნიშვნით, 

ასეთი წყვეტის 

შედეგად მათი მიღწეული პროგრესი სერიოზული რისკის ქვეშ დგება 

სხვადასხვა 

მიზეზით: 

ა. ნდობის მოპოვების პროცესი - პირველი რამდენიმე კვირა ახალ 

სპეციალისტებს 

სჭირდებათ მოზარდთა ნდობის მოსაპოვებლად, ხოლო როდესაც 



მათთან მუშაობა 

ყველაზე აქტიურ ფაზაში გადადის, პროგრამა მაშინ სრულდება; ნდობის 

საკითხი 

დაკავშირებულია დღის ცენტრებთან და სკოლასთანაც. აღნიშნული 

დაწესებულებები 

ხშირად თავიდან სკეპტიკურად უყურებენ ტრანზიტული პროგრამის 

სპეციალისტებს, 

რადგან მათი „შიდა სამზარეულოში“ შეშვება უწევთ. თითოეული 

„ციკლის“ დასრულების 

შემდეგ, ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება ხელახლაა გასაქარწყლებელი 

ახალი 

სპეციალისტების მხრიდან, რაც ხანგრძლივ მუშაობას მოითხოვს. 

აღნიშნული დრო კი 

უშუალოდ პროგრამის განხორციელებას აკლდება. 

ბ. სპეციალისტები ძალიან დიდ დროს ხარჯავენ მოზარდთა 

დარწმუნებაში, რომ 

სასკოლო ცხოვრებაში ჩაერთონ, შემდეგ კი მისგან მიდიან („ბავშვს 

მოანდომებ სწავლას, 

უცებ წყვეტ მუშაობას და ტოვებ ყველანაირი მხარდაჭერის გარეშე“) . 

ბავშვები 

მტკივნეულად რეაგირებენ „ძველი“ სპეციალური პედაგოგის 

დანაკარგზე და გარკვეული 

პერიოდი „ახალი“ სპეციალური პედაგოგის მიმართ მიუღებლობას 

ავლენენ. 

3. კლასგარეშე ღონისძიებების ჩატარების მასშტაბების გაზრდა: 

თვისებრივი 

კვლევა აჩვენებს, რომ კლასგარეშე აქტივობები ძლიერი საშუალებაა 

იმისათვის, რათა 

პროგრამის ბენეფიციარებმა სკოლაში სოციალური ინტეგრაციის 

ბარიერები დაძლიონ. 

ტრანზიტული პროგრამის მონაწილე მოზარდები სისტემატურად არ 

მონაწილეობენ 



სკოლის მიერ გამართულ ღონისძიებებში, რის კომპენსირებაც თავად 

პროგრამის 

ფარგლებში მსგავსი აქტივობების ორგანიზებას შეუძლია. ასეთ 

ღონისძიებებს შეუძლია 

ეფექტური როლი შეასრულოს „განსხვავებულის“ სტიგმის დაძლევის 

მხრივ. 

4. სასიცოცხლო უნარების ტრენინგები: იმის გათვალისწინებით, რომ 

ტრანზიტულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული მოსწავლეების 
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უმრავლესობისთვის დამახასიათებელია ყურადღების დეფიციტი და 

ნაკლები 

შემეცნებითი ინტერესები, რთული ხდება სრულფასოვანი ტრეინინგების 

ჩატარება. არის 

შემთხვევები, როდესაც სატრენინგო თემა მოსწავლეებს წინა წლებში 

აქვთ მოსმენილი და 

მათ „ლეგიტიმური“ მიზეზი აქვთ არ დაესწრონ შეხვედრას, რადგან 

„კიდევ ერთხელ ამ 

თემების მოსმენა მოსაწყენია“. არის შემთხვევები, როდესაც ტრენინგი 

უმცროსი და 

უფროსი ასაკის ბავშვებს ერთად უტარდებათ; ასაკობრივი ჯგუფების 

აღრევა ასევე 

უარყოფითად აისახება მათ მოტივაციასა და დასწრების მაჩვენებლებზე. 

6. მონიტორინგის დროს გამოიკვეთა საჭიროება, რომ სასიცოცხლო 

უნარების 

ტრენინგის შინაარსი უფრო მეტად იყოს მორგებული მოსწავლეების 

ასაკობრივ 

ინტერესებზე; ამ მხრივ, შესაძლებელია უფროსი ასაკის 

მონაწილეებისთვის სასიცოცხლო 

უნარების ტრენინგების დასრულების შემდეგ აღნიშნული აქტივობები 

პროფესიულ 

ორიენტაციასთან დაკავშირებული აქტივობებით, რის მიმართაც, 



სპეციალისტების 

აღნიშვნით, ბენეფიციარებში მაღალი ინტერესი არსე 

 

დისლექსია ბერძნული სიტყვაა: dis ნიშნავს მცირეს, lexis ნიშნავს სიტყვებს. 

დისლექსია ვიწრო მნიშვნელობით კითხვის უნარის დაქვეითებაა, ფართო 

მნიშვნელობით კი - მეტყველებით გაშუალებული სწავლის უნარის 

დაქვეითებას ნიშნავს, რომელიც ხასიათდება კითხვის, წერის, ზეპირი 

მეტყველების პრობლემებით. დისლექსია არ არის დაავადება. იგი 

გულისხმობს განსხვავებულ ფსიქიკურ შესაძლებლობებს და დასწავლის 

განსხვავებულ კანონზომიერებას. დისლექსია არ არის დაბალი 

ინტელექტის შედეგი. იგი არც ქცევით, მოტივაციურ ან სოციალურ 

პრობლემას წარმოადგენს. დისლექსიის მქონე ბავშვებს სმენაც და 

მხედველობაც წესრიგში აქვთ. ისინი დიდ ნიჭს ავლენენ ისეთ სფეროებში 

სადაც საჭიროა ვიზუალური, სივრცითი და მოტორული ინტეგრაცია. ბევრ 

მათგანს შემოქმედებითი აზროვნება ახასიათებს. დისლექსიის დროს 

მნიშვნელოვანი განსვლაა დასწავლის პოტენციალსა და სასკოლო 

მიღწევებს შორის. მსოფლიო ნევროლოგთა ფედერაციამ (1968) 

განვითარების დისლექსია განმარტა, როგორც დარღვევა, რომელიც 

ვლინდება კითხვის სწავლის სირთულეებში, მიუხედავად ადეკვატური 

ინტელექტისა, სოციო-ეკონომიკური და კულტურული კეთილდღეობისა. 

იგი გამოწვეულია ძირითადი კოგნიტური უუნარობით, რომელიც ხშირად 

კონსტიტუციური ხასიათისასაა.  

დისლექსიის მქონე ბავშვების ჯგუფი მრავალფეროვანია.  

გამოყოფენ დისლექსიის შემდეგ სახეებს: 

1. გენეტიკური, ანუ მემკვიდრეობითი დისლექსია: იგი 

დამახსიათებელია ოჯახებისათვის, სადაც ნათესავებს მსგავსი 

პრობლემები აქვთ და თაობებს გადაეცემა.  

2. განვითარების დისლექსია-კონგენიტალური, დაბადებიდან 

არსებული და განვითარების პროცესში გამოვლენილი, მაგრამ არა 

მემკვიდრეობითი. 



ორივე ტიპის დისლექსია მიეკუთვნება პირველად, ანუ სპეციფიკურ 

დისლექსიას- კითხვის უნარის დაქვეითებას.  

3. შეძენილი დისლექსია- მოგვიანებით ჩნდება რაიმე ფიზიკური 

მდგომარეობის ან დაზიანების გამო-ტრავმები, ჰიპოქსია. ეს არის 

სიმპტომატური დისლექსია.  

4. ემოციური დისლექსია-წინავერბალურ საფეხურზე აღმოცენებული 

ტრავმა იწვევს სპეციფიკური სმენითი ბლოკის ჩამოყალიბებას.  

პირველად დისლექსიებშიც ქვეტიპებს გამოყოფენ, თუმცა კლასიფიკაციის 

საფუძველი შეიძლება განსხვავებული იყოს: 

• დისფონეტიკური კითხვის უნარის დაქვეითება- ასოსა და ბგერას 

შორის მიმართების გაგების სიძნელე. 

• დისეიდეტური კითხვის უნარის დაქვეითება- სიტყვის მთლიანობაში 

აღქმის და წაკითხვის დარღვევა. 

• დისფონეტიკურ-დისეიდეტური კითხვის უნარის დაქვეითება- 

როგორც ასოსა და ბგერას შორის მიმართების გაგების და 

იდენტიფიკაციის, ასევე მთლიანი სიტყვის წაკითხვის პრობლემა. 

• L ტიპის დისლექსია - კითხვისას დარღვეულია მარცხენა 

ნახევარსფეროსათვის დამახასიათებელი სტრატეგიები. 

• P ტიპის დისლექსია - კითხვისას დარღვეულია მარჯვენა 

ნახევარსფეროსათვის დამახასიათებელი სტრატეგიები. 

ეს დაყოფა ეყრდნობა თავის ტვინის ფუნქციური სიმეტრიის მოდელს; ამა 

თუ იმ ფსიქკიური ფუნქციის უზრუნველყოფაში თავის ტვინის ორივე 

ნახევარსფერო მონაწილეობს, მაგრამ ამავე დროს, ყოველ მათგანს 

უპირატესობა აქვს ფსიქიკური ფუნქციის, ამ შემთხვევაში კითხვის 

რომელიმე კონკრეტული მხარის უზრუნველყოფაში. დისლექსიის 

დიაგნოზი ისმება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის კითხვის მაჩვენებელი 

გაცილებით დაბალია საშუალო დონეზე და არ შეესაბამება ბავშვის ზოგად 

ინტელექტუალურ განვითარებას. 

რითი ხასიათდება დისლექსია? 



ქვემოთ ჩამოთვლილი ნიშნებიდან ბავშვს შეიძლება არ აღმოაჩნდეს 

ყველა მახასიათებელი, ან მხოლოდ ზოგიერთი ჰქონდეს. ყველაზე 

გავრცელებული მახასიათებლებია:  

• უჭირთ სიტყვაში ბგერების, მათი თანმიმდევრობის, მარცვლების 

თანმიმდევრობის აღქმა;  

• უჭირთ რიცხვში ციფრების და სიტყვებში ასოების თანმიმდევრობის 

აღქმა; 

• უჭირთ კითხვა;  

• უჭირთ წერა;  

• უჭირთ წაკითხულის გაგება;  

• ურევენ სივრცის და დროის მიმართებებს;  

• უჭირთ არითმეტიკული ოპერაციების წარმოება, რაც 

დაკავშირებულია მოქმედების თანმიმდევრობის და სივრცითი 

მიმართებების ანალიზის პრობლემებთან;  

• ურევენ მარჯვენა-მარცხენას;  

• სიტყვის დამარცვლის სიძნელე;  

• უჭირთ აზრების წერილობით გამოხატვა;  

• მოსმენილი მეტყველების არასწორი გაგება; 

დისლექსიის ხარისხი განსხვავებული შეიძლება იყოს. პროგნოზი 

დამოკიდებულია ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში ბავშვის ძლიერი და 

სუსტი მხარეების სპეციფიკაზე და ჩარევის შესაბამისობაზე. 

კითხვის დარღვევების მიხედვით: 

• L(ლინგვისტური) - დისლექსიის მქონე ბავშვები სწრაფად 

კითხულობენ, მაგრამ არააკურატულად. ბევრი უზუსტობები აქვთ, ტოვებენ 

ასოებს, ამოკლებენ სიტყვებს, ტოვებენ ან ამახინჯებენ სიტყვებს. 

ითვლება, რომ ამ დროს ბავშვის კითხვისას უფრო აქტიურია მარცხენა 

ნახევარსფერო.  



• P(პერცეპტული) – დისლექსიის მქონე ბავშვი უფრო ნელა 

კითხულობს, მაგრამ უფრო ზუსტად. სიტყვებს კითხულობენ 

ფრაგმენტულად, მარცვალ-მარცვალ, იმეორებენ სიტყვებს, თუმცა სწორად 

კითხულობენ, მაგრამ აკლიათ მოქნილობა. ითვლება, რომ ამ დროს 

უპირატესად აქტიურია მარჯვენა ნახევარსფერო.  

• პრობლემები  კითხვაში, წერაში და სასკოლო მიღწევებში ბავშვის 

განვითარებისთვის არასასურველ სხვა მეორად პრობლემებს იწვევენ 

რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია დისლექსის შეფასებისას.  

• დისლექსიის მქონე ბავშვები  ძალიან მგრძნობიარენი არიან 

შენიშვნებისა და კრიტიკის მიმართ, ხშირად ბავშვი ტირილს იწყებს, როცა 

რაიმეს ვერ კითხულობს ან წერაში ეშლება რაიმე. მათ მრავალი 

უარყოფითი გამოცდილება აქვთ, რაც გავლენას ახდენს ემოციური სფეროს 

განვითარებაზე და პიროვნების ჩამოყალიბებაზე.  

• იმის გამო, რომ მასწავლებლები და მშობლები ნაკლებად 

გათვიცნობიერებულნი არიან დისლქსიის მახასიათებლებში და ასეთი 

ბავშვების დახმარების სტრატეგიებში, ბავშვები ხშირად განიცდიან 

დამცირებას, დაცინვას, იგნორირებას, შენიშვნებს და უხეშ მოპყრობას. 

ყოველივე ეს დამთრგუნველად და შეურცხმყოფელად მოქმედებს ბავშვეზე 

და იწვევს: დეპრესიულ სიმპტომებს, გულჩათხრობილობას, დაბალ 

თვითშეფასებას, დაურწმუნებლობას, ქცევის პრობლემებს, რაც შეიძლება 

გამოიხატოს სკოლის პერსონალის მიმართ დაუმორჩილებლობაში, 

ასოციალურ ქცევაში, აგრესიულ რეაქციებში.  

• არასწორი მკურნალობის და შეუფერებელი სასწავლო პროგრამის 

შედეგი ის არის, რომ ბავშვებს უჩნდებათ სასწავლო სიტუაციის, სკოლის 

პერსონალის შიში, ზიზღი, ხშირია სკოლაზე უარის თქმა, იზოლაცია და 

მარტოობის განცდა, ემოციური გაუწონასწორებლობა, ფსიქოსომატური 

ტკივილები, რომელთაც შეიძლება სერიოზული ხასიათი მიიღონ. 

რა არის დისლექსიის მიზეზი? 

ასახელებენ სხვადასხვა მიზეზებს:  

• გენეტიკური ხასიათი, რაც ოჯახის ისტორიას გულისხმობს. 

გამოკვლევების შედეგად აღმოჩნდა, რომ დისლექსიის მქონე პირების  

ნათესავებს ჰქონდათ მსგავსი დარრვევები ან პრობლემები. ითვლლება, 



რომ მემკვიდრეობითი ფაქტორები დისლექსიის 60%-მდე შემთხვევაში 

გვხვდება.  

• ცაციობა და ალერგიული დაავადებები, რომლებიც ხშირად არის 

კავშირში კითხვის პრობლემებთან.  

• თავის ტვინის ფუნქციური ასიმეტრიის დისბალანსი, რაც კითხვის 

პროცესის განხორციელებისას იწვევს მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროს 

ერთობლივი ფუნქციონირების დეფიციტს. ჩვეულებრივ კითხვის სწავლის 

საწყის პერიოდში დომინირებს მარჯვენა ჰემისფერო: ასოების აღქმა, 

გარჩევა, მათი სივრცითი ნიშნების ანალიზი; შემდგომში კი უპირატესობას 

იღებს მარცხენა ჰემისფერო: ასოების და სიტყვების ბგერითი, 

ფონოლოგიური ნიშნების გარჩევა. დისლექსიის დროს ირღვევა მარჯვენა 

და მარცხენა ჰემისფეროს სტრატეგიების გამოყენება.  

• ნეიროგანვითარების დეფიციტი, რაც გულისხმობს ბავშვის თავის 

ტვინის იმ ქერქული ზონების ან მათ შრორის კავშირების დეფიციტს, 

რომელიც უზრუნველყოფს კითხვისათვის აუცილებელ ვიზუალურ(ასო)-

ფონოლოგიური(ბგერა) ასოციაციების ჩამოყალიბებას, მათ სინთეზებს.  

• თვალის მოძრაობის, მზერის მოქნილი კონტროლის დეფიციტი, 

რომელიც ინფორმაციის დეკოდირებას უშლის ხელს. 

როგორია დისლექსიის სიხშირე? 

სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემებით სკოლის ასაკის ბავშვების 3-6% აქვთ 

კითხვის პრობლემები. დისლექსია გვხვდება ყველა კულტურაში და 

სოციალურ ჯგუფში. არის მონაცემები იმის შესახებ, რომ მამაკაცებში 

დისლექსია უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე ქალებში.  

რა ძირითადი პრობლემები გვხვდება დისლექსიის დროს?  

მთავარი პრობლემაა კითხვის ათვისების დაქვეითება.  

• ბავშვს უჭირს სიტყვების ფონოლოგიური ანალიზი, დამარცვლა  

• გაძნელებულია სიმბოლოებსა და ბგერებს შორის მიმართების 

დამყარება  

• ბავშვს აქვს ფონოლოგიური ინფორმაციის შენახვის დეფიციტი, რაც 

ხელს უშლის ასოების, სიტყვების გახმოვანებას, გამოთქმას  



• აქვს ასოების ერთ სიტყვაში გაერთიანების პრობლემა  

• უჭირს სიტყვის ფონემატური ანალიზი (მაგ. არის თუ არა ასო კ 

სიტყვაში სოკო)  

• კითხვის დროს დარღვეულია რიტმი და სუნთქვა  

• შეიძლება ადგილი ჰქონდეს თვალის მოქნილი მოძრაობების 

დიეფიციტს, რაც სიტყვის ჰორიზონტალური აღქმისათვის არის საჭირო  

• სკოლაში წარუმატებლობა იწვევს ქცევის და ემოციური სფეროს 

პრობლემებს, რაც კიდევ უფრო ართულებს აკადემიური ჩვევების 

დაუფლებას 

როგორ დავეხმაროთ დისლექსიის მქონე ბავშვს? 

• ბავშვის პირველი და მნიშვნელოვანი დახმარებაა მისი 

დიაგნოსტირება. აუცილებელია გამოკვლეულ იქნას და დადგინდეს ის 

მიზეზები, რის გამოც ბავშვის აკადემიური მოსწრება ჩამორჩება 

თანატოლებს. დისლექსიის შესაფასებლად აუცილებელია 

გათვალისწინებული იქნეს ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახის 

ისტორია, ზოგადი ინტელექტის დონე, ემოციური სფერო, ბავშვის 

შემეცნებითი ფუნქციების მდგომარეობა, განსაკუთრებით უნდა შეფასდეს 

კითხვა, წერა, იმპრესიული და ექსპრესიული მეტყველება. ბავშვს აფასებენ 

ბავშვთა ნევროპათოლოგი, ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი, 

პედაგოგი. 

• შემდეგი ნაბიჯია ბავშვის ძლიერი და სუსტი მხარეების 

გათვალისწინებით მისი კითხვის ან წერის პრობლემების დაძლევის 

მიზნით ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის შექმნა 

• თუ დიაგნოსტიკა დროულია, პირველივე კლასში, მაშინ ბავშვისთვის 

მეტად მნიშვნელოვანია სენსომოტორული ინტეგრაციის თერაპია, რაც 

გავლენას ახდენს და ზოგადად აკორეგირებს ბავშვის სენსომოტორული 

ინტეგრაციის დეფიციტს. როგორც წესი, დისლექსიის და სწავლის სხვა 

პრობლემების მქონე ბავშვებს აღენიშნებათ სენსომოტორული 

ინტეგრაციის დეფიციტი, რომელიც არ ვლინდება სამედიცინო 

გამოკვლევაში. 



• აუცილებელია ოჯახის და სკოლის თანამშრომლობა და ერთიანი 

სტრატეგია. ასეთ ბავშვებს ძლიერი მხარდაჭერა ესაჭიროებათ 

მშობლებისა და მასწავლებლების მხრიდან. კეთილგანწყობისა და 

მხარდაჭერის პირობებში დისლექსიის მქონე ბავშვები თავს დაცულად 

გრძნობენ, არ სძულთ სასწავლო პროცესი და ხალისით ასრულებენ 

დავალებებს 

შეიძლება თუ არა დისლექსიის განკურნება? 

დისლექსიის მკურნალობა წამლებით არ ხდება. არსებობს დისლექსიის 

სხვადასხვა ხარისხი, შესაბამისად პროგნოზი დამოკიდებულია როგორც 

ბავშვის შესაძლებლობებზე, ასევე სიტუაციაზე - სწავლების ადეკვატურ 

პირობებზე და ბავშვისადმი დამოკიდებულებაზე. ეფექტური და დროული 

დახმარების შემთხვევაში ბავშვები გადალახავენ კითხვის და მართლწერის 

პრობლემებს, თუმცა გარკვეულ პროცენტში კითხვის პრობლემა მთელი 

ცხოვრების განმავლობაში რჩება.  

დისლექსიის მქონე ადამიანს სჭირდება სპეციალური პროგრამა კითხვისა 

და მართლწერის სწავლებისათვის, რადგან ის ჩვეული გზით ვერ ითვისებს 

ამ აკადემიურ ჩვევებს. 

რისი გაკეთება შემიძლია მე, როგორც მშობელს? 

• თუ სკოლაში მიყვანის შემდეგ აღმოაჩინეთ, რომ თქვენი ბავშვი 

სწავლაში ჩამორჩება, მთელ თავისუფალ დროს ანდომებს ასოების 

სწავლას, დამარცვლას და სიტყვების წაიკითხვას, აუცილებლად 

მიმართეთ შეფასებისათვის ბავშვის ფსიქოლოგს. აუცილებელია ბავშვის 

უნარ-შესაძლებლობების გამოკვლევა, რათა გამოვლინდეს ის მიზეზები, 

რაც ხელს უშლის ბავშვს კითხვის თუ წერის ჩვევების დაუფლებაში. ამავე 

დროს, ფასდება ის უნარები, რომლებიც ბავშვს კარგად აქვს 

განვითარებული და დაეხმარება მას სირთულეების გადალახვაში.  

• ეცადეთ მიაღწიოთ იმას, რომ თქვენი ბავშვი ინდივიდუალური 

პროგრამით სწავლობდეს. როგორც წესი მშობლიური ენის სწავლების 

სპეციალურ პროგრამას ბავშვის ასაკობრივი და პრობლემების 

თავისებურებების გათვალისწინებით ადგენენ მასწავლებელი, 

ფსიქოლოგი, მეთოდისტი, მეტყველების თერაპევტი.  



• იქონიეთ მოთმინება და ნუ ეჩხუბებით ბავშვს, რომელიც თქვენს 

იმედებს და მოლოდინებს არ ამართლებს. იგი არ არის გონებაჩლუნგი, 

როგორც თქვენ, ან მასწავლებლებს გგონიათ. იგი უბრალოდ ვერ 

სწავლობს წერა-კითხვას სკოლაში მიღებული და გავრცელებული 

მეთოდებით.  

• ეცადეთ ბავშვს არ გამოუმუშავდეს უარყოფითი განწყობა სწავლის 

პროცესისადმი. ამიტომ, მოერიდეთ მუდმივ შენიშვნებს და მისი 

წარუმატებლობის მუდმივ ხაზგასმას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა  

მიუთითოთ მიუღებელ საქციელზე და არ მოთხოვოთ ბავშვს წესების და 

ქცევის ნორმების დაცვა. გახსოვდეთ, რომ აკრძალვას და შენიშვნებს უნდა 

ჰქონდეს არა ბავშვის შეურაცხყოფის სახე: “შენ ცუდი ხარ” და კიდევ უფრო 

მწვავე ეპიტეთები, არამედ აქცენტი უნდა კეთდებოდეს ცუდ ქცევაზე და 

არასასურველ მოქმედებაზე. ბავშვი პირველ რიგში თქვენს მხარდაჭერას 

უნდა გრძნობდეს. წაახალისეთ ბავშვი ყოველი მცირეოდენი 

წარმატებისათვის. მისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველ თქვენს 

ჟესტს, მზერას, სიტყვას შეუძლია მისთვის მოტივაციის მომატება, მისი 

მონდომების გაზრდა და პირიქით- შიშის და სწავლის პროცესის 

მიუღებლობის გამოწვევა.  

• მჭიდროდ ითანამშრომლეთ მასწავლებლებთან. აუხსენით მათ, რომ 

თქვენი შვილი ზარმაცი, ბოთე და სულელი კი არ არის, არამედ სხვანაირ 

მიდგომას საჭიროებს კითხვის და წერის ჩვევების ათვისებისას.  

• დაიცავით ბავშვი დამცირებისაგან და დაცინვისაგან. გახსოვდეთ, 

რომ მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე უარყოფითად იმოქმედებს მისი 

პიროვნების აბუჩად აგდება, თუნდაც ხუმრობით.  

• დააკვირდით თქვენს შვილს- რა მიდრეკილებები აქვს, რა მოსწონს, 

რა ნიჭები აქვს. ყოველმხრივ შეუწყეთ ხელი ბავშვის ძლიერი მხარეების 

განვითარებას.  

• ხელი შეუწყეთ ბავშვის თანატოლებთან კონტაქტს. ტოლებთან 

მეგობრობისათვის შეუქმენით შესაფერისი პირობები: ეზოში ერთად 

თამაში, ბავშვების სახლში დაპატიჟება და თქვენი მონაწილეობით 

ერთობლივი თამაში, ერთად სასეირნოდ წასვლა და  ა.შ.  



• მიეცით ბავშვს საშუალება გამოხატოს რა აწუხებს, გაგიზიაროთ 

თავისი განცდები. ნუ დატოვებთ ბავშვს მარტო საკუთარ ფიქრებთან და 

განცდებთან. ბავშვი ყოველთვის დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ თქვენ 

ერთად გაუმკლავდებით მის პრობლემებს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ 

მის მაგივრად წყვეტთ, აკეთებთ და ფიქრობთ. არავითარ შემთხვევაში! ეს 

ნიშნავს იმას, რომ მას არ ეშინია და არ რცხვენია მოგმართოთ თქვენ 

დახმარებისა თუ მხარდაჭერისათვის. 

როგორი მომავალი აქვს ჩემს ბავშვს? 

დისლექსიის მქონე ბავშვები ერთმანეთისგან განსხვავებულნი არიან, 

ყველას საკუთარი ინდივიდუალური ნიჭები აქვს. ბევრი მათგანი მოზრდილ 

ასაკში დიდ წარმატებებს აღწევს სხვადსხვა სფეროში: ხელოვნებაში, 

არქიტექტურაში, ელექტრონიკაში, მუსიკაში, მედიცინაში და ა.შ.  

დისლექსიის მქონე ბავშვი საკუთარი ნიჭის რეალიზაციას შეძლებს და 

წარმატებით დაეუფლება არჩეულ პროფესიას, თუ მას დროული და 

ადეკვატური პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური დახმარება და დიდი 

ხელშეწყობა ექნება, პირველ რიგში ოჯახის მხრიდან. 

როგორ ვასწავლოთ დისლექსიის მქონე ბავშვს? 

დისლექსიის მქონე ბავშვის სწავლებისას მთავარი მიზანია მისთვის 

ბგერების და მათი შესატყვისი ასოების დაკავშირება და მათი 

დიფერენცირება. მათ ესაჭიროებათ თვალების, ყურების და ხელების 

შეთანხმებული მუშაობის სწავლა კითხვისა და წერის ჩვევების 

ათვისებისას. 

დისლექსიის მქონე ბავშვების სწავლების ერთ-ერთი ეფექტური მეთოდია 

მულტისენსორული სწავლება, რომელიც ს.ოსტინს ეკუთვნის. 

კითხვის და მართლწერის სწავლებისას ხდება მხედველობითი (რას 

ვხედავთ), სმენითი (რა გვესმის) და კინესთეტიკურ-ტაქტილური (რას 

შევიგრძნობთ) არხების დაკავშირება. მასწავლებელი ერთდროულად 

იყენებს ვიზუალურ, ფონეტიკურ და კინესთეტიკურ მეთოდებს. მაგ. 

როდესაც ბავშვს ერევა ერთმანეთში შ და წ,  გასარჩევად მათ 

სხვადასხვანაირ მოხაზვას ასწავლიან. 



ენის მულტისენსორული სწავლებისას საჭიროა მასალის ორგანიზება 

ელემენტარულიდან რთულისაკენ. ყოველი შემდეგი ნაბიჯი უკვე ნასწავლს 

ეფუძნება და ხდება დასწავლილის სისტემატური გამეორება. 

მასწავლებელი ხელმძღვანელობს წინასწარ შედეგენილი პროგრამით, 

რომელიც კონკრეტული ბავშვის ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებს 

შეესაბამება. 

ბავშვისათვის სიტყვების ფონემატური ანალიზის, სიტყვების ბგერითი 

შემადგენლობის, ასი-ბგერის მიმართების სწავლება ხდება როგორც 

სინთეზური, ასევე ანალიტიკური მეთოდით. ამ დროს შეგრძნებათა სამივე 

არხი აქტიურად არის ჩართული. 

გასათვალისწინებელია, თუ რა სახის პრობლემა აქვს ბავშვს კითხვისას და 

ამის საფუძველზე სპეციალური სავარჯიშოების მიწოდება: მთლიანი 

სიტყვები ნახატებით, წინადადება სიუჟეტით, მხოლოდ სიტყვები და 

ტექსტი სხვადასხვა ზომის შრიფტით, ან რამდენიმე გაფერადებული 

ასოთი; სპეციალური ტექნიკის გამოყენება ასო-ბგერის მიმართების 

განსამტკიცებლად-მარცვლების და ასოების კუბიკებით თამაში: აწყობა, 

ჩანაცვლება, შეერთება და ა.შ. 

ბავშვის წახალისება ბევრად უფრო ზრდის ჩვევების გამომუშავების 

ეფექტურობას. შენიშვნას აუცილებლად ბავშვისათვის მისაღები ფორმა 

უნდა ჰქონდეს და მშვიდი ტონით უნდა იყოს ფორმულირებული. ბავშვი 

უნდა გრძნობდეს მასწავლებლის მხარდაჭერას. 

თუ ბავშვი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ჩვეულებრივ კლასში 

სწავლობს, მასწავლებელმა კლასში უნდა შეაფასოს სიტუაცია და 

პროფილაქტიკური ღინისძიებები ჩაატაროს, რათა ბავშვი დაიცვას 

თანატოლების დაცინვისაგან. ყოველთვის სასარგებლოა ბავშვებთან 

საუბარი იმაზე, რომ ყველა ადამიანი განსხვავებულია, ყველას სხვადასხვა 

რაიმე ეხერხება, ხაზი გაუსვით ბავშვების ძლიერ მხარეებს და მათ 

შესაძლებლობებს. 
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