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klinikuri gerontologia

manana lacabiZe

თავი 1-2

1. გერონტოლოგიის განმარტება

გერონტოლოგია ხანდაზმულობისა და ასაკობრივი თავისებურებების შემსწავლელი

მრავალდარგობრივი მეცნიერებაა. საუკუნეების მანძილზე დაბერების პროცესებისადმი

მზარდმა ინტერესმა წარმოშვა მეცნიერების ეს დარგი. ტერმინი „გერონტოლოგია „

ბერძნული წაბოშობისაა. გერონტოს -მოხუცი კაცი, ლოგოს- სწავლება, მეცნიერება.

ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდის ისტორიულ წყაროებში მოიპოვება მონაცემები

ხანდაზმულობის საკითხებთან დაკავშირებით. მათ შორის საქართველოში, შორეული

ისტორიული ფესვები აქვს ადმიანთა დაინტერესებას დაბერების პროცესებით, სიბერის

გადაწევის, გაახალგაზრდავების პრომლემებით, გერიატრიული საშუალებების

დამზადებით. მეფე აიეტის ქალიშვილი, კოლხი მედეა, ფლობდა ცოდნას, მცენარეული

საშუალებები გამოეყენებია აღნიშნული მიზნებისათვის. მედიცინის ისტორია იცნობს შუა

საუკუნეების ქართულ სამედიცინო ძეგლებს:

 „უსწორო კარაბადინი“ , მე-11 საუკუნე, სიმონ ქანანელი;

 „წიგნი სააქიმო“, მე-12 საუკუნე, ხოჯა ყუფილი;

 „კარაბადინი“ , მე-15 საუკუნე, ზაზა ფანასკერტელ- ციციშვილი.

ამ ნაშრომებშიც მრავლადაა მოხუცებში სხვადასხვა დაავადებების მიმდინარეობის

თავისებურებები, რჩევები მათი მკურნალობისა და დაავადებების თავიდან

აცილებისათვის, რეკომენდაციები სწორი კვებისათვის.



2020-2021 სასწავლო წელი

2

შუა საუკუნეებში ისლამურ ქვეყნებშიც რამდენიმე ექიმი გვთავაზობდა მოხუცთა მოვლის,

კვების და სხვადასხვა პრობლემების ( მაგ. ყაბზობის, უძილიბის ) მოგვარების საშუალებებს

(ავიცენა, 1025 წელი). არაბი ექიმი იბნ ალ ჯაზარი (898-980 წწ) აკვირდებოდა

ხამდაზმულებში გულმავიწყობას, ძილის დარღვევას, სიკვდილობის მიზეზებს.

გერონტოლოგია თანამედროვე გაგებით მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში, ამერიკის

შეერთებულ შტატებში ჩამოყალიბდა. “დიდი დეპრესიით “ და ხანდაზმულთა მასობრივი

მოძრაობით გამოწვეულმა ცვლილებებმა ოცდაათიან წლებში პირველად დაანახვა

მთავრობას, თუ რა სერიოზულ სოციალურ პრობლემას წარმოადგენდა ასაკოვან ადამიანთა

სოციალურ-ფსიქოლოგიური სირთულეები. 1928 წელს შეიქმნა სიბერის დაცვის ამერიკული

ასოციაცია. ამერიკელმა მეცნიერმა ჯეიმს ბერენმა შეამჩნია, რომ სხვადასხვა დარგის

მეცნიერები ინტერესდებოდნენ და იკვლევდნენ მოხუცთა პრობლემებს. ამან წარმოშვა

გერონტოლოგთა საზოგადოების ჩამოყალიბების საჭიროება, რაც მოხდა 1945 წელს. იმავე

საუკუნის სამოციან წლებში მიჩიგანის უნივერსიტეტში შემუშავდა ახალი დისციპლინის -

სოციალური გერონტოლოგიის პროგრამა. შემდგომში ბერენი გერონტოლოგიის პირველი

აკადემიური საკვლევი ცენტრის ხელმძღვანელად დაინიშნა.

1950-1970 წლებში გერონტოლოგიის სფერო ძირითადად სოციალური და ისეთი საკითხების

შესწავლით იყო დაკავებული, როგორიცაა მოხუცებულთა თავშესაფრები და

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა; თუმცა, 1960 წელს ლეონარდ ჰაიფლიკის მიერ ჩატარებულმა

კვლევამ ბიოგერონტოლოგიის ჩამოყალიბებას მისცა ბიძგი. ამის შემდეგ ნათელი გახდა,

რომ ხანდაზმულთა უბრალიდ მკურნალობა არ არის საკმარისი. საჭირო გახდა ისეთი

საკითხების შესწავლა, როგორიცაა დაბერების პროცესი და მისი შეჩერების

შესაძლებლობები.
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შესაბამისად, გერნტოლოგია ჩამოყალიბდა, როგორც მრავალდარგობრივი მეცნიერება,

რომელიც სწავლობს ადამიანის დაბერების ბიოლოგიურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ

ასპექტებს, დაბერების მიზეზებს და მასთან ბრძოლის საშუალებებს.

გერონტოლოგია მოიცავს :

 ადამიანის ასაკიდან გამომდინარე ფიზიკური. გონებრივი და სოციალური

ცვლილებები

 უშუალოდ დაბერების შესწავლა (ბიოგერონტოლოგია)

 ნორმალური დაბერების პროცესისა და ასაკით გამოწვეული დაავადებების შესწავლა

 საზოგადოებაზე „დაბერებული მოსახლეობის“ ზეგავლენის შესწავლა

გერონტოლოგიის სფეროებია: ბიოლოგია, მედიცინა, საექთნო საქმე, ფსიქოლოგია,

ფსიქიატრია, სოციოლოგია, სოციალური სამუშაო, ეკონომიკა. გერონტოლოგიის ამოცანაა

დაბერების თავისებურებების შესწავლა, რომლებიც თავის მხრივ დაკავშირებული არიან

გარემო ფაქტორების, ცხოვრების სტილის, შრომა-საქმიანობის ხასიათის, სოციალური

კავშირების და ურთიერთობების გავლენასთან.

გერონტოლოგიის შემადგენელი ნაწილებია:

 გერიატრია - ასაკთან დაკავშირებულ დაავადებათა პრევენცია და მკურნალობა.

სამედიცინო, საექთნო და სტომატოლოგიური მიმართულებები.

 გეროჰიგიენა - სფერო, რომელიც სწავლობს მაღალი ასაკობრივი ჯგუფის ადამიანთა

ზოგადი და სპეციალური მოვლის საკითხებს.

 გეროფსიქოლოგია - შეისწავლის ამ ჯგუფის ადამიანთა ფსიქოლოგიურ და ქცევით

თავისებურებებს.

 სოციალური გერონტოლოგია - შეისწავლის სოციალური და კულტურული გარემოს

ზემოქმედებას ასაკზე, ამ ზემოქმედების შედეგებს, ადამიანის და გარემოს

ურთიერთქმედებას. ასევე მოიცავს სომატური და ფსიქიკური დაავადებების

აღწერას, რაც ძალიან ხშირია ხანდაზმულ და მოხუც ასკში. მოიცავს დღეისათვის
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ისეთ აქტუალურ პრობლემებს, როგორიცაა მოსახლეობის დემოგრაფიული

დაბერება, ძალადობა ოჯახში, სტრესი, დაბერების პროფილაქტიკა, სამედიცინო -

სოციალური სამუშაო, ეთიკური პრობლემები, ამ ასაკის ადამიანების მოვლა.

ტერმინი „სოციალური გერონტოლოგია“ პირველად გამოიყენეს Tibbitts-მა და Clark-მა.

ოფიციალურად დამკვიდრდა 1960 წელს.

სოციალური გერონტოლოგიის ყურადღების ცენტრშია:

1. ადრეული პროფესიული დაბერების მიზეზები;

2. პენსიის წინა და საპენსიო პერიოდები;

3. ხანშიშესული და მოხუცი ადამიანების შრომისუნარიანობა, პროფესიული და

სოციალური აქტიობა;

4. მოხუცებულთა ადგილი და მდგომარეობა საზოგადოებაში;

5. მოხუცებულთა განცდები;

6. სოციალური პოლიტიკა ხანდაზმულებთან მიმართებაში.

2. სიცოცხლის ხანგრძლიობა და დაბერება

ასაკოვანი ადამიანები შეადგენენ პოპულაციის გაცილებით უფრო მზარდ სეგმენტს, სხვა,

უფრო ახალგაზრდა ასაკობრივ ჯგუფთან შედარებით, ამჟამად და როგორც ვარაუდობენ,

მომავალ ათწლეულებშიც.

ხანშიშესული ადამიანების რაოდენობის აბსოლუტური და ფარდობითი მაჩვენებლები

მსოფლიოში მკვეთრად იზრდება. რომის იმპერიაში ადამიანები საშუალოდ 22 წელი

ცოცხლობდნენ. ამასთანავე, სიცოცხლის ხანგრძლიობის ზრდასთან ერთად, საზოგადოების

ისტორიის სხვადასხვა პერიოდებში, მასზე წარმოდგენები იცვლებოდა. სიბერეს პითაგორა

60 წლიდან მიიჩნევდა, ჩინელი მეცნიერები - 70 დან. გერმანელი ფიზიოლოგი მ.რუბენსი 50

წელს თვლიდა ხანდაზმულობად, 70-ს კი საპატიო სიბერედ.
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არის 4 მნიშვნელოვანი ფენომენი, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს ასაკის გახანგრძლივებას:

ჰიგიენა, ანტისეპტიკების გამოყენება, ანტიბიოტიკების აღმოჩენა, იმუნიზაცია.

პრაქტიკულად, ხანდაზმულად თვლიან ადამიანებს, რომლებიც გავიდნენ პენსიაზე. მაგრამ

ეს საზომიც არ არის უნივერსალური, რადგან, საპენსიო ასაკი სხვადასხვა ქვეყნებში

განსხვავებულია. საშუალოდან ხანდაზმულ ასაკში გადასვლად მიჩნეულია 65 წელი.

კონკრეტულად ამ დროს არ ხდება არც გაჭაღარავება, არც რამე მეცნიერული

მნიშვნელიბის მქონეა. გერმანიაში 1883 წელს პირველი თანამედროვე სოციალური

დაზღვევის სისტემისათვის 65 წელი დადგენილი იყო, როგორც ხანდაზმულობის ასაკი.

ამერიკაში, 1935 წელს მიღებული სოციალური დაზღვევის აქტი უბრალოდ იღებს

გერმანულ მოდელს და 65 წელს საზღვრავს, როგორც საპენსიო ასაკს.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ე.წ „მესამე ასაკობრივი“ ჯგუფისათვის

მიღებულია შემდეგი ასაკობრივი საზღვრები:

 60-74 წწ - ხანშიშესული

 75 - ის ზემოთ - მოხუცი

 90-ის ზემოთ - დღეგრძელი

ა.შ.შ. კლასიფიკაციით:

 65-74 - „ახალგაზრდა მოხუცი“

 75-84 - მოხუცი

 85-ის ზემოთ - „მოხუცი მოხუცი“

დაბერება შეიძლება სხვადასხვა სახით წარიმართოს:

 ბუნებრივი (ფიზიოლოგიური, ნორმალური)

 შენელებული (რეტარდირებული)- განაპირობებს დღეგრძელიბის ფენომენს.
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 დღეგრძელობა - მაღალ ასაკობრივ ზღვრამდე სიცოცხლის ბიოლოგიური და

სოციალური ფენომენი.

 დაჩქარებული (პათოლოგიური ) დაბერება - ასაკობრივი ცვლილებების

ნაადრევი განვითარება.

დაბერების პროცესი 4 ასპექტისგან შედგება:

1. ქრონოლოგიური

2. ბიოლოგიური

3. სოციალური

4. ფსიქოლოგიური
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mimarTabaSi. Ffondi   “Taoba”, 2005;

10.Population Situation Analisis (PSA)  Georgia 2014 . Final Report. Tbilisi 2015;
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3. დემოგრაფიული ცვლილებები

მიღებულია, რომ დემოგრაფიაში მოსახლეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი

შემადგენლობა გამოიხატოს პირამიდის სახით, რომლის ფუძეს შეადგენენ ახალშობილები,

ბავშვები. შემდეგ ხდება პირამიდის თანდათანობითი შევიწროება ყოველ ასაკობრივ

პერიოდში სიკვდილიანობის გათვალისწინებით. პირამიდის მწვერვალს შეადგენს მაღალი

ასაკობრივი ჯგუფი (90 წლის ზემოთ). უკანასკნელ პერიოდამდე ითვლებოდა, რომ

ჯანდაცვის ორგანოებისა და სოციალური სამსახურებისათვის მოსახლეობის

ჯანმრთელობის მდგომარეობის კვლევისას მოხუცი ადამიანების ამ ჯგუფს დიდი

მნიშვნელობა არ ჰქონდა.

მე-20 საუკუნის ბოლოსათვის დემოგრაფიული სტრუქტურა მკვეთრად შეიცვალა. ქვეყნების

უმრავლესობაში მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა უკვე პირამიდას კი არა, სვეტს

ემსგავსება, რომელსაც ახასიათებს ბავშვების და საშუალო ასაკის შედარებით ნაკლები და

მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების დიდი რაოდენობა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ

სულ უფრო იზრდება 90-100 წლის ადამიანების რიცხვი .

გერონტოლოგიური ასაკის ადამიანებს შორის ყველაზე მეტად 80 წლის ზემოთ სეგმენტი

იზრდება, როგორც მთელ მსოფლიოში ისევე საქართველოში.   1989-2002 წლებში

საქართველოში, შესაბამისად,   8,8 და 13,3 პროცენტი იყო.
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damokidebulebis koeficienti

ხანდაზმულთა დამოკიდებულების კოეფიციენტი წარმოადგენს ხანდაზმული

მოსახლეობის (65 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობის) თანაფარდობას 15-65 წლის

ანუ სამუშაო ასაკის მოსახლეობასთან. აღნიშნული კოეფიციენტი ხანდაზმული

მოსახლეობის (რომლებიც, საშუალოდ, მოიხმარენ უფრო მეტს, ვიდრე აწარმოებენ)

სამუშაო ასაკის მოსახლეობაზე (რომლებიც, საშუალოდ აწარმოებენ უფრო მეტს, ვიდრე

მოიხმარენ) დამოკიდებულების მაჩვენებელია. აღნიშნული ინდიკატორი იანგარიშება

65 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობასა და 15-65 წლის ასაკის მოსახლეობას

შორის თანაფარდობის განსაზღვრით.

2014 წელს ჩატარებული მოსახლეობის აღწერის შედეგების თანახმად, ხანდაზმულთა

დამოკიდებულების კოეფიციენტი შეადგენს 21,3-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ ერთ

ხანდაზმულზე დაახლოებით ხუთი სამუშაო ასაკის პირი მოდის. აღნიშნული

მაჩვენებლით საქართველოს შუალედური ადგილი უკავია მეზობელი ქვეყნების რეი-

ტინგში, უკრაინასა და რუსეთთან ერთად.
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4. gaeros principebi xandazmulTaTvis

xanSiSesul adamianebTan dakavSirebuli sakiTxebis mniSvnelobaze xmamaRla

laparaki aqtiurad 1991 wels daiwyo xandazmulTa problemebisadmi miZRvnil

gaeros pirvel asambleaze. asambleam miiRo gaeros principebi

moxucebulebTan dakavSirebiT (rezolucia 46 /91).  18 principi gaerTianebulia

xuT jgufSi:

1. damoukidebloba;

2. Tanamonawileoba;

3. zrunva;

4. TviTrealizeba;

5. Rirseba.

am asambleaze 1 oqtomberi xanSiSesulTa saerTaSoriso dRed gamocxadda. 1999

wels (xandazmulTa weli) es principebi msoflio propagandis sagnad iqca.

1999 wels msoflios TiTqmis yvela qveyanaSi, maT Soris saqarTveloSic,

sazogadoebis informirebis da advokatirebis masStaburi RonisZiebebi

Catarda. mizani xandazmulebis ganviTarebis programaSi Seyvana da `yvela

asakisaTvis sasurveli sazogadoebis~ Seqmna iyo.

2002 wlis aprilSi madridSi xandazmulTa sakiTxebisadmi miZRvnili meore

msoflio asamblea gaimarTa. asambleaze   ganixilavdnen am sferoSi miRweul

warmatetebs da momaval samoqmedo strategiebs. asambleas win uswrebda

orwliani intensiuri molaparakebebi, xandazmulTa sakiTxebis lobireba

regionul da erovnul doneze, xandazmul adamianebTan konsultaciebi

msoflios masStabiT.  SemuSavebul iqna aRmosavleTi da centraluri evropis

qselis deklaracia xandazmulTa Sesaxeb.
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ხანდაზმულთა problemebis madridis saerTaSoriso samoqmedo gegma asambleaze

159 qveynam miiRo.  es aris pirveli saerTaSoriso SeTanxmeba, romelic

aRiarebs sazogadoebis ganviTarebaSi xadazmuli adamianebis potenciur

wvlils, aseve mTavrobaTa valdebulebas,  xanSiSesulebi CarTon socialuri

da ekonomikuri ganviTarebis nebismieri politikis warmoebis procesSi, maT

Soris, siRaribis daZlevis programebSi. samoqmedo gegmaSi gansakuTrebuli

yuradReba xanSi Sesuli adamianebis ganviTarebis uflebasa da ganviTarebis

globalur programebSi maTi CarTvis saWiroebazea gamaxvilebuli, aseve,

gegmaSi mniSvnelovani adgili aqvs daTmobili xelisuflebas, samoqalaqo

sazogadoebas, saerTaSoriso saagentoebs da kerZo seqtors Soris

TanamSromlobas. saqarTvelos mTavrobam madridis SeTanxmebas xeli ar

moawera.
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10. aqtiuri dabereba. cxovrebis jansaRi wesi

aqtiuri dabereba –procesi, romelic uzrunvelyofs janmrTelobis,

usafrTxoebis da socialur cxovrebaSi monawileobis miRebis SesaZleblobis

optimizacias adamianis asakis zrdasTan erTad cxovrebis donis amaRlebis

mizniT (madridis konvencia).

arsebobs aseTi cnobili fraza: “arsad ise swrafad ar berdeba adamiani,

rogorc savarZelSi”. Sromas da gansakuTrebiT, kmayofilebas sakuTari

SromiT, agreTve aqtiur kavSirs sazogadoebasTan, Tvlian udidesi

mniSvnelobis faqtorad, romelic  anelebs daberebis process da dadebiT

gavlenas axdens sicocxlis xangrZliobaze. DdRegrZeli adamianebis

umravlesoba gamoirCeva cxovrebiseuli warmatebebiT, urTierTobiT

axloblebTan da sazogadoebrivi kontaqtebiT.

saerTaSoriso gerontologiuri sazogadoebis lozungia: “Semate sicocxle

wlebs da ara wlebi sicocxles”. a.S.S. prezidenti benJamen fkanklini ambobda :

“ar berdeba is, visac amisaTvis ar scalia”.

miqelanjelom Tavisi udidesi qmnileba,  romis wminda petres taZaris

mxatvroba 89 wlis asakSi Seqmna.

jer kidev sofokle ambobda : “adamiani ar kvdeba, is nel-nela iklavs Tavs”. es

kidev erTxel adasturebs cxovrebis jansaRi wesis mniSvnelobas.  sasmeli,

Tambaqo, araswori kveba, adinamia, cudi ekologiuri da socialuri garemo

marTlac nel-nela klavs adamians.
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საყურადღებოა ხანდაზმული ორგანიზმის თავისებურებები ალკოჰოლის მოხმარებასთან

მიმართებით.

 xandazmulebSi, sisxlSi alkoholis done moxmarebul alkoholze

sagrZnoblad ufro maRalia, vidre axalgazrdebSi, kuWSi alkohol

dehidrogenazas daqveiTebuli donis gamo.

 xandazmulebSi centraluri nervuli sistemis mgrZnobeloba alkoholis

mimarT maRalia

 xandazmulebis 90% iRebs ama Tu im medikaments da medikamentebis

umravlesoba negatiurad reagirebs alkoholTaნ.

amitom, a.S.S.-Si rekomendirebulia yvela 65 wels gadacilebul pacients

Cautardes alkoholizmis skrinig testi,  mag. CAGE kiTxvari:

CAGE kiTxvari (wyaro: evingi, 1984)

1. odesme gifiqriaT, rom unda SeamciroT alkoholis moxmareba?

2. garSemomyofebi  Sewuxebuli arian Tqvens mier alkoholis maRali

moxmarebis gamo?

3. Tavi damnaSaved gigrZvniaT alkoholis moxmarebis gamo?

4. odesme dagWirvebiaT nabaxusevze dilis dawyeba alkoholis miRebiT

nervebis dasawynareblad da Tvalebis gasaxelad (azrze mosasvlelad)?

SeniSvna : ori dadebiTi pasuxi miuTiTebs Semdgomi gamokvlevis

aucileblobaze. ალკოჰოლის უსაფრთხო მოხმარება - პასუხი 0.
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11. jansaRi kveba. kvebis piramida

xandazmul asakSi adamiani metad unda zrunavdes kvebaze, vidre adre.

ratom?Aamaze pasuxi aqvT fiziologebs. asakSi uaresdeba sakvebis

gadamuSaveba da Sewova. Nnaklebad moZravi cxovrebis gamo, xdeba nawlavebis

peristaltikis Sesusteba, viTardeba yabzoba. xangrZlivad medikamentebis

miRebis gamo viTardeba B jgufis  da K vitaminebis nakleboba. ზოგიერთ

მოხუცს აქვს კბილების პრობლემა, ყლაპვის გაძნელება, გემოს შეგრძნების და მადის

დაქვეითება. კარგი და ზომიერი მადა აღენიშნება ხანდაზმულთა უმრავლესობას, ხოლო

უმადობა - 10,1%-ს. B

asakovnebs  gansakuTrebiT esaWiroebaT cilebi (1,5 gr 1kg wonaze), vitaminebi,

mikroelementebi, ujredisi. yvelaze srulfasovan mcenareul cilas Seicavs:

kartofili, brinji, bardisebrni. celuloza saWiroa didi raodenobiT.

afrikaSi, sadac naklebadaa gavrcelebuli civilizaciis daavadebebi, dReSi

150gr. celulozas iReben. PiTvleba, rom celuloza antioqsidantia. is bevria

marcvleulSi, xorbleulSi, uxeSad dafqvil purSi. peqtini – didi

raodenobiTaa vaSlSi. amerikeli profesori kei Tvlida, rom yoveldRiurad

SeWmuli 2 vaSli janmrTelobis garantias iZleva. Aes xels uwyobs

aTerosklerozisa da hiperqolesterinemiis profilaqtikas.

amerikeli eqimi, doqtori robert jeksoni, romlis dakvirvebebi safuZvlad

daedo bevr kvlevas “mesame asakis” adamianTa cxovrebis yaidisa da jansaRi

kvebis Taobaze, TviTon warmoadgenda xandazmulis janmrTeli cxovrebis wesis

SesaniSnav magaliTs. Rrma moxucebulobamde varjiSobda, yoveldRiurad

dadioda did manZilebze, yoveldRiurad miirTmevda e.w. “romaul fafas”,

romelic warmoadgenda rZis fafas 7 saxeobis wvrilad danawevrebuli

marcvleuliT.

kvebis modificirebuli piramida 70 wels gadacilebuli xazmulebisaTvis
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12. Zaladoba xandazmulebze

xandazmulები, განსაკუთრებით კი ხანდაზმული qalebi, xSirad xdebian

Zaladobis msxverplni. gamoyofen xandazmulebze Zaladobis Semdeg formebs:

 emociuri Zaladoba: dacinva, egulvebelyofa, danaSaulis grZnobis Canergva

 daSineba: sakuTrebisTvis zianis miyeneba, Sinauri cxovelebis wvaleba,

nivTebis damtvreva

 izolireba: mnaxvelebis ar daSveba, telefonis gamorTva, werilebis

damalva

 ekonomikuri Zaladoba: fulis warTmeva, binis misakuTreba, nivTebis gaCuqeba

 mamakacuri privilegiebis gamoyeneba: (xandazmuli qalebis SemTxvevaSi),

mosamsaxured gamoyeneba

 ugulveბelyofa: sakvebis, wylisa da medikamentebis SezRudva

 damoukideblobis SezRudva: saTvalis, yavarjnis damalva

 muqara, SezRudva: SviliSvilebTan urTierTobis SezRudva, arasaTanado

movla, mitoveba.
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klinikuri gerontologia

manana lacabiZe

თავი 5

5. xandazmulTa movlis Temze dafuZnebuli programebi

უფროსი ასაკის სუბპოპულაცია ხასიათდება ფუნქციურ შესაძლებლობათა მნიშვნელოვანი
შეზღუდვით ან ავტონომიურობის სრული დაკარგვით, რაც მიუთითებს მათთვის
სამედიცინო და სოციალური დახმარების საჭიროებაზე, ნაწილობრივი ან სრული
მოცულობით.
მოსახლეობის დაბერებასთან ერთად გახშირდა ხანდაზმულთა ხანგრძლივად მოვლის
აუცილებლობა. აშშ-ში მომვლელთა 70-80% უვლის ხანდაზმულებს. მოვლის საშუალო
ხანგრძლიობა 4,5 წელია. ამიტომ მომვლელთა დახმარების მიზნით შეიმნა სერვისების
სხვადასხვა სახეები.

mravalfunqciuri dRis centrebi

mravalfunqciur centrebSi xandazmuli adamianebi iReben servisebs da ewevian

aqtivobebs, romlebic xels uwyobs TemSi maT damoukidebel cxovrebas da

aumjobesebs sicocxlis xarisxs. centrebSi xandazmulebs miewodebaT ori tipis

momsaxureba:

1.gasarTobi da saganmanaTbeblo aqtiobebi

 xatvis da xelsaqmis wreebi

 bunebismetyveleba da eqskursiebi

 drama da cekva

 fizikuri aqtivoba

 musika da literatura

 TamaSebi

 socialuri aqtivoba

 leqciebi, gakveTიlebi
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2.სხვა servisebi

 informacia, konsultaciebi

 sabinao pirobebis da samsaxurebrivi problemebis mogvareba

 dacviTi servisebi

 samarTlebrivi daxmareba

 vizitorebi

 binaze movla

 satelefono Tanadgoma

 transportireba

 kveba

mravalfunqciur centrebSi yvelaze didi datvirTva modis kvebis da

sainformacio programebze. მსგავსი centrebis mniSvneloba dRiTi dRe

izrdeba.

სამედიცინო პროფილის dRis centrebi

მსგავსი dRis centrebi ganixileba rogorc janmrTelobis obieqtebi da

mimarTulia ambulatoriuli servisebis misawodeblad. centrebi emsaxureba

im xandazmulebs, romlebsac ar sWirdebaT 24 saaTiani instituciuri movla,

magram fizikuri da fsiqikuri problemebis gamo ar SeuZliaT sruliad

damoukidebeli cxovreba. centrebSi aseve SesaZloa ganxorcieldes

individualuri movla dRe-Ramis nebismier monakveTSi, 24 sT-ze xanmokle

droiT.

xandazmulTa dRis centrebis gaxsna dakavSirebuli iyo momvlelTaTvis

dasvenebis saSualebis micemis saWiroebasTan. xandazmulTa centrebisgan

gansxvavebiT, aq xandazmulebi mohyavT kviraSi 5 dRe, dReSi 8 saaTis
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ganmavlobaSi. xandazmulTa dRis centrebi saSualebas aZlevs xandazmulTa

ojaxis wevrebs daubrundnen samuSao adgils, daisvenon da sxva.

xandazmulTa dRis centrebSi pacientebs miewodebaT Semdegi servisebi:

 daavadebaTa skriningi

 samedicino movla (mowveuli an adgilobrivi eqimis meTvalyureobiT)

 saeqTno movla

 socialuri muSakis daxmareba

 fizikuri da okupaciuri Terapia

 transportireba

 kveba

 personaluri movla

 saganmanaTleblo programa

 konsultaciebi

momvlelTa damxmare servisebi

arseboben formaluri da araformaluri momvlelebi. gansazRvrebis

mixedviT araformaluri momvla aris procesi romelsac axorcielebs

ojaxis erTi an meti wevri, xandazmuli naTesavisTvis regularuli

daxmarebis gasawevad.

momvlelTaTvis am process Tan sdevs dadebiTi da uaryofoTi Sedegebi.

dadebiTi Sedegia saWiroebis grZნoba, mnიSvnelobis grZnoba da sxva.

pacientis movla iwvevs uaryofiT Sedegebsac da am dros moqmedebs rogorc

qronikuli stresi. uaryofoTi Sedegebi vlindeba sam ZiriTad sferoSi da

Sedegad SesaZloa mohyves emociuri aSliloba, deresia, SiSis grZnoba:

 momvlelTa fizikuri da emociuri mdgomareoba;

 momvlelTa qceva da ganwyoba;

 momvlelTa finansuri mdgomareoba.
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momvlelTa mdgomareobis Sesamsubuqeblad, maTi problemebis prevenciisa da

mkrnalobisaTvis arsebobs araerTi meTodi, romelTaganac yvelaze

popularulia ganaTlebis, mxardaWeris da mkurnalobis jgufebi.

ganaTlebis jgufebi - gamoiyeneba im momvlelTaTvis, romelTa stresis

done Zalian maRali ar aris. jgufebis Sexvedrebis Temebi mravalmxrivia,

Tumca yvelaze Sedegianad da popularulad iTvleba jgufebi, romlebic

ganixilavენ momvlelTa funqciebs, daavadebebs, movlis strategiebs,

momvlelTa janmrTelobis gaumjobesebis meTodebs da sxva.

momvlelTaTvis mniSvnelovania imis gaTaviseba, rom maT janmrTelobis

mdgomareobaze damokidebulia xandazmulis mdgomareobac.

mxardaWeris jgufebi gansakuTrebiT popularulia demenciis mqone

pacientTa momvlelTaTvis. aseTi jgufebis Seqmnis mizania miiRon moraluri

Tanadgoma sxva momvleleTagan, romlebsac gamocdili aqvT am procesis

sirTule da xSir SemTxvevaSi ukeთესად esmiT erTmaneTis, vidre eqimebs da

ojaxis sxva wevrebs. jgufebs SeiZleba xelmZRvanelobdnen profesionalebi

an gamocdili momvlelebi.

mkurnalobis jgufebi - mizanSewonilia im momvlelTaTvis, romelTa

stresis done Zalian maRalia. specialistebi urCeven mkurnalonis

kombinirebas ganaTlebis an Tanadgomis jgufebTan. momvlelTaTvis

gamoiyeneba mkurnalobis araerTi meTodi. SesaZloa meToდეbis kombinirebac.

Sin movlis servisebi

შინ მოვლა(ზრუნვა)  Home care არის სოციალური და სამედიცინო სერვისების თუ

საშუალებების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომელთაც
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ფიზიოლოგიური მდგომარეობის ან ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური პათოლოგიების

გამო შეზღუდული აქვთ დამოუკიდებლად ცხოვრების უნარი და შესაბამისად, ამ

სერვისების მიღების შესაძლებლობა.

Sin movlis servisebi saSualebas iZleva Tavidan aviciloT pacientebis

hospitalizeba an xandazmulTa pansionatebSi moxvedra da davexmaroT maT

Svilebs da sxva momvlelebs stresis Tavidan acilebaSi. saWiro servisebis

moculobis mixedviT Sin movlis servisebi SeiZleba daiyos sam ZiriTad

kategoriad:

 intensiuri an kvalificiuri servisebi -- iniSneba eqimis mier da

kontrolirdeba eqTnis mier. aseTi servisi esaWiroebaT pacientebs

motexilobiT, gulis ukmarisobiT, Ria WrilobebiT, diabetiT,

kaTeterizaciiT, zondiT kvebis dros da sxva. ¢

 saSualo intensiobis servisi - esaWiroebaT xandazmulebs, romlebsac

ara aqvT samedicino problemebi, magram esaWiroebaT daxmareba dabanaSi,

medikamentebis miRebaSi da sxva.

 momvlelis momsaxureba - gulisxmobs saxlis dalagebas, sakvebis

momzadebas, sarecxis darecxvas da sxva msgavs servisebs.

შინ მოვლის სარვისების პროვაიდერები არიან:

1. არაფორმალური ქსელი, რომელიც შედგება ნათესავებისგან, მეზობლებისგან,

მეგობრებისგან.

2. ფორმალური ქსელი, რომელიც შედგება სხვადასხვა ორგანიზაციებში

(არასამთავრობო, სახელმწიფო და კერძო ) მომუშავე პროფესიონალებისგან .

სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები არიან ოჯახის ექიმები, მომვლელი ექთნები.

სოციალური სერვისების მიმწოდებლები - სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები,

არაკვალიფიციური მომვლელები, სახლის მომწესრიგებელი დიასახლისები, ხელოსნები.
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profesionalis garda (კოორდინატორი ექთანი - case manager ), romelic adgens

saWiro momsaxurebis moculobas, akontrolebs da mkurnalobs pacients,

Zalian mniSvnelovania momvleliს roli.

დღევანდელ პირობებში საქართველოში შინ ზრუნვის სამსახურის განვითარებისათვის

აუცილებელია ტრანსდისციპლინარული გუნდის არსებობა. უკანასკნელი წლების

მანძილზე შეიქმნა შინმოვლის კოალიცია, რომელშიც გაერთიანებულია რამდენიმე

ორგანიზაცია.

aSS-Si xandazmulebs Sin movlis servisebs sTavazoben Semdegi

organizaciebi:

 saavadmyofos Sin movlis ganyofileba

 saxelmwifo socialuri samsaxurebi

 kerZo, arakomerciuli organizaciebi

 komerciulo organizaciebi

 sazogadoebrivi centrebi

kvebis servisebi

kvebis servisebi Zalze mniSvnelovania xandazmulTaTvis. dadgenilia, rom

aSS-Si marto mcxovreb xandazmulTa 50% arsakmarisad da araadeqvaturad

ikvebeba. arsebobs 2 tipis kvebis servisi – jgufuri kveba da saxlad kveba.

e. w. "meals on wheels" (saxlad kveba) saSualebiT saxlze mijaWvuli

xandazmulebi  iReben saTanado kvebas da yoveldRiur Semowmebas.

zemoT CamoTvlili servisebi saSualebas iZleva xangrZlivi periodis

ganmavlobaSi Tavdan aviciloT institucionalizacia; aumjobesebs

xandazmulTa sicocxlis xarisxs da amcirebs danaxarjebs.

ganxiluli servisebis garda, aprobirebuli momsaxurebebia:
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 droebiTi TavSesafrebi;

 xandazmulTa binebi;

 xandazmulTa binebi damxmare servisebiT;

 xandazmulTa instituciuri movlis programebi da sxva.

დღის ცენტრის მომსახურება საქართველოში -

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=503
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klinikuri gerontologia

manana lacabiZe

თავი 6-7

6. fsiqologiuri darRvevebi da qcevis problemebi xandazmulebSi

depresia, demencia da deliriumi - diferencialuri diagnostika

deliriumi warmoadgens მწვავე ფსიქოზურ მდგომარეობას, რომლისთვისაც

დამახასიათებელია cnobierebis mwvave Secvla (viTardeba ramdenime saaTidan

ramdenime dRemdე ),   agzneba, არაადექვატური, ზოგჯერ აგრესიული ქცევები.

deliriumis mizezi SeiZleba iyos Seqcevadi (mag. mwvave infeqcia) da

Seuqcevadi. xandazmulebSi cnobierebis mwvave daqveiTeba SesaZlia mZime

fizikur daavadebis niSani iyos. aranamkurnaleb SemTxvevebSi sivdiloba

maRalia. pacientebisTvis damaxasiaTebelia sinaTlis da xmaurus mimarT

maRali mgrZnobeloba. SesaZloa adgili hqondes halucinacias (mxedvelobiTi,

smeniTi, taqtiluri), sxeulis aRqmis darRvevas. operatiuli mexsiereba da

koncentrirebis unari daqveiTebulia. pacientebs uWirT axali informaciis

aTviseba.  azrovnebis procesi Senelebulia, Wirs gadawyvetilebis miReba.

pacientebs aReniSnebaT devnis SiSi. droSi disorientacia deliriumis

mniSvnelovani maxasiaTebelia. SesaZlia adgilsa da sivrceSi disorientacia.

sakuTari Tavis cnoba SeuZlia (icis saxeli, gvari).  pacientebs aReniSnebaT

dRe-Ramis ciklis areva. xSirad deliriumis simptomatika mwvavdeba saRamos da

grZeldeba mTeli Ramis ganmavlobaSi.

depresia (fsevdodemencia) aris ganwyobilebis aSliloba, romelic

xandazmulebSi arastandartuli gamovlinebis gamo xSirad eSlebaT

demenciaSi. ერთერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა, მაგრამ მისი გამოცნობა

შეიძლება გაძნელდეს იმის გამო, რომ ადამიანები ცდლობენ ავადმყოფური
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სიმპტომები ყოფით სირთულეებს მიაწერონ. depresiis albaToba gansakuTrebiT

maRalia qronikuli daavadebebis mqone adamianebSi (hipoTireozi,

hiperTireozi, B12 vitaminis da folis mJavis deficiti), qalebSi da

socialuri, ekonomikuri, fsiqologiuri problemebis mqone adamianebSi.

depresia xSiria gulis paTologiebis, simsivneebis da sensoruli darRvevebis

dros. depresiisTvis damaxasiaTebelia Rrma apaTia, mowyeniloba, martoobis

grZnoba, uimedoba, წყვეტილი ძილი pacientebSi dabalia sakuTar TavSi rwmena.

qceviTi cvlilebebidan aRiniSneba socialuri kontaqtebis da aqtivobebis

Semcireba. xandazmulebSi diagnozis dasmas arTulebs somaturi Civilebi –

Tavis tkivili, daRliloba, uZiloba, wonis cvlileba.

demenciა არის ფსიქიკური აშლილობა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია უმაღლესი

ქერქული ფუნქციების და ინტელექტის შეუცევადი, პროგრესირებადი დაქვეითება.

დემენცია თანამედროვე მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. დღეისათვის

მიიჩნევენ, რომ დემენცია ნორმალური დაბერების პროცესის აჩქარებული ვარიანტია.

ნორმალური, ფიზიოლოგიური დაბერებისას კოგნიტური ფუნქციების მსგავსი დაქვეითება

თანდათანობით, შეუმჩნევლად მიმდინარეობს და ხანგრძლივ ინტერვალს მოიცავს.

დემენციის დროს ცვლილებები და პიროვნების სრული დისფუნქვია სწრაფად

ვითარდება. დიაგნოსტირება xSirad xdeba ojaxis wevrebis mier, romlebic

amCneven mexsierebis etapobriv gauaresebas, romelzec pacienti reagirebs

depresiiT da agznebiT. adgili ara aqvs cnobierebis daqveiTebas da meryeobas.

demenciis yvelaze xSiri mizezia alcheimeris daavadeba, თავის ტვინის

სიმსივნეები, ნარკოტიკული საშუალებები, alkoholizmi. deliriumisgan gansxvavebiT

demencia Seuqcevadia. demenciis mniSvnelovani maxasiaTebelia inteleqtualuri

cvlilebebi. pacientebs uWirT an ar SeuZliaT axali informaciis aTviseba.

pacientis mier usafrTxoebis dacvis uunaroba SeuZlebels xdis yoveldRiuri

aqtivobebis Sesrulebas da damoukidebelad cxovrebas.
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sami ,,d”

deliriumi depresia Demencia
dawyeba uecari

(ramdenime
wuTinad
saaTande)

uecari
(ramdenime
saaTidan
dRemde)

TandaTnobiT

xangrZlivoba saaTebidan
kvirebamde

cvalebadi Tveebidan
wlebamde

sifxizle Cvalebadi komunikaciis
daqveiTebuli
unari

normaluri

orientireba Cvalebadi "ar vici"
pasuxebi

swor pasuxTan
miaxlovebuli

afeqti Cvalebadi daqveiTebili Labiluri

F

7. alcheimeris daavdeba. simptomebi da rCevebi momvlelTaTvis

alcheimeris daavadeba aris Tavis tvinis qronikuli organuli sindromi,

romelic xasiaTdeba mexsierebis da inteleqtualuri unarebis

TandaTanobiT daqveiTebiT da pirovnebis degradaciiT. alcheimeris

daavadeba Seuqcevadi demenciis SemTxvevebis ori mesameds Seadgens. demencia

xandazmulTa fsiqikuri moSlis Zalian xSiri mizezia da xasiaTdeba

mexsierebis da inteleqtis neli progresirebadi daqveiTebiT.

pirveli stadia: daqveiTebuli mexsiereba

simtomebi:

 mexsierebis gauareseba arTulebs samuSaos Sesrulebas

 gaurkveveli Civilebi

 daqveiTebuli tolerentoba

 sibraze

 iniciativis nakleboba

 Senelebuli reaqciebi

 axali informaciis aTvisebis siZnele



2020-2021 სასწავლო წელი

4

 aviwydeba Tavis mier axlaxans naTqvami/Cadenili saqcieli

 daqveiTebuli energia, cxovrebis interesi daqveiTebulia

 xasiaTis cvlileba; awuxebs es faqti

 gansjis daqveiTebuli unari

 yoveldRiuri saqmenobis Sesasruleblad meTi dro sWirdeba

 finansebis gankargva garTulebulia

magaliTebi:

 ekargeba nivTebi

 aviwydeba gadasaxadebis gadaxda

 aviwydeba telefonis nomrebi

 uWirs manqanis marTva

 uWirs sakvebis momzadeba

 aviwydeba saWiro nivTebis SeZena

movla – rCevebi momvlelTaTvis:

 SeecadeT gaigoT adamianis (da Tqveni) gaRizianeba

 SesTavazeT mas daxmareba

 SeecadeT organizeba gaukeToT da gaamartivoT misi yoveldRiuri

saqmiaoba da SeuqmnaT usafrTxo garemo

meore stadia: cnobierebis Secvla

simtomebi:

 esaWiroeba mudmivi daxmareba

 ar SeuZlia angariSi, koncentrireba, dagegmva da dagawyvetilebebis

miWeba

 Senelebuli reaqciebi an gadaWarbebuli reagireba

 ar SeuZlia warumateblobasTan Segueba

 mexsierebis Semdgomi daqveiTeba da cnobierebis darRveva

 koncentrirebis unaris Semdgomi daqveiTeba

magaliTebi:
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 ar SeuZlia sakuTari Tavis movla, saWmlis momzadeba

 fuls aZlevs ucxo adamianebs

movla – rCevebi momvlelTaTvis:

 moemzadeT mudmivi meTvalyureobisTvis

 mouareT, magram ar moepyaroT rogorc bavSvs

 mieciT martivi instruqciebi

 SeuzRudeT arCevani

 SeaxsenT da gaumeoreT, magram SeecadeT ar gaaRizianoT

 gaamxneveT

 SeegueT izoliRebis survils

mesame stadia: dezorienticia

simptomebi:

 aSkara unarSezRuduloba

 letargia

 drosa da adgilSi dezorienticia

 cudi operatiuli mexsiereba

 araadeqvaturi qceva

 ver cnobs ojaxis wevrebs, naTesavebs, megobrebs

 gamneorebadi saqcieli/metyveleba

 mousvenroba, gansakuTrebiT gvian saRamos/Rame

 kunTebis krToma

 motoruli problemebi

 logikurad fiqris, azrebis organizebis SeuZlebloba

 ver poulobs saWiro sityvebs da amis gamo cruobs

 uWire kiTxva, wera, angariSi

 advilad Riziandeba, tiris, eWvianobs

 uWirs fqiologiuri impulsebis gakontroleba
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 uWirs an eSinia banaobis, Cacmis

 imatebs da isev iklebs wonaSi

 eCveneba sagnebi da esmis xmebi

 aqvs ararealuri ideebi

 sWirdeba 24sT-iani zedamxedveloba

magaliTebi:

 aviwydeba stumrebi, rogorc ki isini toveben oTaxs

 gamudmebiT imeorebs moZraobebs da frazebs

 xSirad sZinavs, Rame iRviZebs da cdilobs "saqmeze wasvlas"

 motoruli problemebi – uWirs skamze, magidasTan dajdoba

 ver poulobs swor sityvebs

 ver kiTxulobs sakuTar saxels, ar SeuZlia mimateba-gamokleba

 Wams didi raodenobiT tkbileuls, sxvebis sakvebs. aviwydeba rodis

miiRi sakvebi. TandaTanobiT uqreba Wamis interesi

 xSirad warmoTqmuli frazebis magaliTebi:

"viRacas unda Cemi mowamvla"

"Cems saxlSi minda wasvla"

movla – rCevebi momvlelTaTvis:

 nela miuaxlobdiT

 daZaxebis mizniT msubuqad SeexeT

 auxseniT, ris gakeTebas upirebT

 daawynareT

 SeecedeT ar gewyinoT misi uxeSi saqcieli

meoTxe stadia: sruli damokidebuleba

simtomebi:

 ver scnobs sakuTar Tavs sarkeSi da ojaxis wevrebs

 ver asrulebs umartives davalebebs
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 fizikuri unarSezRuduloba – koordinaciis dakargva, ylapvis

gaZneleba, umoZraoba, krunCxvebi, kanis dazianeba, infeqciebi, Sardis buStis

da swori nawlavis kontrolis dakargva

 wonis dakleba

 sakuTari Tavis movlis unaris sruli dakargva

 metyvelebis unaris dakargva

 xeliT exeba da pirSi idebs yvelafers

magaliTebi:

 sarkeSi esaubreba sakuTar Tavs

 esaWiroeba daxmareba CacmaSi, dabanasa da kvebaSi

 kivis da gamoscems ucnaur bgerebs

movla – rCevebi momvlelTaTvis:

 24sT-iani movla

 gaxsovdeT, rom misi saqcieli unebliea

 gaigeT meti daavadebis Sesaxeb

 moiTxoveT axloblebis da profesionalebis daxmareba

 moiZieT resursebi – saxlad movlis specialistebi da a.S.
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klinikuri gerontologia

manana lacabiZe

თავი 8

8. xandazmulTa mravalaspeqtiani Sefaseba

 fizikuri Sefaseba

 fsiqikuri janmrTelobis Sefaseba

 socialuri mdgomareoba, kavSirebi

 fizikuri garemo

 funqciuri SesaZleblobebi

 stresTan gamklavebis meTodebi

 formaluri servisebis gamoyeneba

1. fsiqikuri statusis mini-testi

testis Sedegebze moqmedebs pacientis ganaTleba, gamocdileba da eTnikuri

kultura. nebismier SemTxvevaSi, testSi 24-ze naklebi saerTo qula

miuTiTebs pacientis ufro Rrma gamokvlevis aucileblobaze.

>24 – norma

19-23 – msubuqi demencia

10-18 – saSualo demencia

<9 – mZime demencia,  cnobierebis darRvevT

CaatareT testi mocemuli TanmimdevrobiT da dauyonvebliv SeafaseT Sedegebi.

yvela swori pasuxi – 1 qula.

maqsimaluri
qula

pacientis
qula

SekiTxva

5 ( ) 1. sTxoveT daasaxelos weli, Tve, ricxvi, kviris dRe,
weliwadis dro
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5 (   ) 2. sTxoveT daasaxelos qalaqi, raioni, qveyana, quCa,
sarTuli

3 (   ) 3. nela dausaxeleT 3 erTmaneTTan daukavSirebeli sityva.
sTxoveT gaimeoros.

5 (   ) 4. sTxoveT ass (100) gamoaklos Svid-Svidi (7-7). gaakeTos 5
moqmedeba.

3 (   ) 5. sTxoveT gaimeoros sami damaxsovrebuli sityva
2 (   ) 6. aCveneT saaTi da sTxoveT daasaxelos. gaimeoreT

fanqarze
1 (   ) 7. sTxoveT gaimeoros mokle fraza
3 (   ) 8. sTxoveT Seasrulos sam etapiani brZaneba:  "aiReT es

furceli, gakeceT orad, dadeT iatakze"
1 (   ) 9. sTxoveT Cumad waikiTxos qvemoT mocemuli winadadeba

da Seasrulos rac iq weria
1 (   ) 10. sTxoveT Caweros winadadeba qvemoT mocemul

cariel adgilSi. winadadeba unda daweros damoukideblad
da daufiqreblad. 1 qula iwereba Tu winadadeba Seicavs
arsebiT saxels da zmnas da aqvs Sinaarsi.

9.    daxuWeT Tvalebi

10.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

11. sTxoveT gaimeoros Semdegi naxazi. ar miaqcioT yuradReba tremoriT

gamowveul Secdomebs.

1 qula

pacientis qula   (     )

saerTo qula: ____________ (maqsimum 30 qula)

Semmowmeblis xelmowera:

TariRi:
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es kvleva iZleva saSualebas, davadginoT motoruli statusi da

metyvelebis mdgomareoba.

2. yoveldRiuri aqtovobis indeqsi  (ADL)

indeqsi mowodebulia klientis funqciuri damo-

ukideblibis/damokidebulebis dasadgenad. ADL ganisazRvreba qvemoT

moyvanili 6 aqtivobebis mixedviT da aqvs ramdenime stadia:A

A. damoukidebelia eqvsive aqtivobaSi

B. damoukidebelia yvelaSi erTis garda

C. damoukidebelia yvelaSi dabanis da kidev erTi funqciis garda

D. damoukidebelia yvelaSi dabanis, Cacmis da kidev erTi funqciis garda

E. damoukidebelia yvelaSi dabanis, Cacmis, sapirfareSoSi wasvlis da kidev

erTi funqciis garda

F. damoukidebelia yvelaSi dabanis, Cacmis, sapirfareSoSi wasvlis,

gadaadgilebis da kidev erTi funqciis garda

G. damokidebuli eqvsive funqciaSi

sxva -damokidebuli romelime or funqciaSi, romelic ar miekuTvneba zemoT

mocemul stadiebs

damoukidebloba ganisazRvreba rogorc qvemoT mocemuli aqtovobebis

ganxorcieleba meTvalyureobis, xelmZRvanelobis da aqtiuri Carevis

gareSe. mniSvnelovania realuri statusi da ara SesaZlebloba. adamiani,

romelsac SeuZlia, magram uars acxadebs garkveuli funqciis

ganxorcielebaze, ganixiლება, rogorc uunaro.

1. banaoba

2. Cacma

3. sapirfareSoSi wasvla

4. gadaadgileba

5. Sardis gamoyofis da kuWis moqmedebis kontroli
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6.   yvela

3. yoveldRiuri instrumentuli aqtovobis indeqsi (IADL)

1. telefonis gamoyeneba

2. sayidlebis gakeTeba

3. sakvebis momzadeba

4. saxlis dalageba

5. sarecxis darecxva

6. transportis gamoyeneba

7. medikamentebis damoukideblad kontroli

8. finansebis gaZRolis unari
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