პირველადი დახმარება ბრონქული
ასთმის დროს: ნევროლოგიისა და
ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის
რეკომენდაციები მშობლებისა და
მასწავლებლებისთვის
*არ შეგეშალოთ ბრონქული ასთმის შეტევა
ეპილეფსიურ შეტევაში

ბრონქული ასთმა
„ასთმა“ წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისაგან “άσθμα”, ásthma,
რაც გაძნელებულ სუნთქვას, ქოშინს, სულხუთვას ნიშნავს.
„ასთმა“, როგორც სამედიცინო ტერმინი, პირველად გამოიყენა
ჰიპოკრატემ, რომელიც აღნიშნავდა, რომ ასთმისთვის
დამახასიათებელი სპაზმური ხველა ყველაზე უფრო ხშირად
აღენიშნებოდათ მებადურებს, თერძებსა და მჭედლებს.
შემდგომში ასთმის შესახებ სხვადასხვა შეხედულებები და
თეორიები გამუდმებით იცვლებოდა და ვითარდებოდა.
თანამედროვე ეტაპზე ამერიკის გულის, ფილტვისა და სისხლის
ნაციონალური ინსტიტუტისა და ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის მიერ ერთობლივად მოწოდებულია ბრონქული
ასთმის მართვისა და პრევენციის გლობალური სტრატეგია
-GINA Report, Global Initiative of Asthna Management and Prevention.
მისი ბოლო განახლება მოხდა 2011წ-ს. ეს უკანასკნელი
წარმოადგენს ძირითად საერთაშორისო სახელმძღვანელო
დოკუმენტს, რომელსაც ეფუძნება ბრონქული ასთმის
დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პრევენციის ძირითადი
პრინციპები მთელ მსოფლიოში.

სამწუხაროდ, უკანასკნელი 15 წლის მანძილზე, ბავშვებში ასთმის
სიხშირე და სიმძიმე მკვეთრად გაიზარდა. მეორე მხრივ, ასთმის
კონტროლი სავსებით შესაძლებელია სწორი მედიკამენტების
შერჩევით, შესაბამისი რეჟიმის დაცვით და ადეკვატური
ფსიქო-სოციალური გარემო პირობების შექმნით. ვინაიდან ბავშვები
და მოზარდები დღის უდიდეს ნაწილს ატარებენ საბავშვო ბაღსა და
სკოლაში, მასწავლებლებსა და სკოლის მთელ პერსონალს უდიდესი
როლის შესრულება შეუძლია ბავშვებში ასთმის სწორად მართვის
პროცესში.

რა არის ასთმა?
ასთმა არის სასუნთქი გზების ქრონიკული ანთებითი
დაავადება, რომელიც იწვევს სასუნთქი გზების
ირგვლივი კუნთების შეკუმშვასა და ბრონქების
შევიწროებას, სასუნთქი გზების შეშუპებასა და წვრილ
სასუნთქ გზებში წებოვანი ლორწოს გამოყოფას.
ჯანმრთელი ადამიანის ჩვეულებრივი სუნთქვის
პროცესში, ჰაერი თავისუფლად მოძრაობს, როგორც
ფილტვებისკენ, ისე _ ფილტვებიდან გარეთ, ასთმის
დროს კი _ ირგვლივი კუნთების შეკუმშვა, სასუნთქი
გზების შეშუპება და წვრილ სასუნთქ გზებში წებოვანი
ლორწოს წარმოქმნა მნიშვნელოვნად ამუხრუჭებს
ჰაერის გადაადგილებას და იწვევს ასთმურ შეტევას.
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რეკომენდაციები სკოლისთვის
შეტევის დროს, გარეგნულად ბავშვს
უჭირს სუნთქვა, აქვს ხუთვის განცდა,
ქოშინი, უძნელდება ჰაერის შესუნთქვა
და განსაკუთრებით გაძნელებულია
ამოსუნთქვის პროცესი. ასთმის
სიმპტომები სხვადასხვა შემთხვევაში
სხვადასხვა სიხშირით ვითარდება და
მკვეთრად ცვალებადობს დღე-ღამის
განმავლობაში; ზოგ ბავშვს საკმაოდ
ხშირი ასთმური შეტევები აქვს, რაც
ზოგჯერ მხოლოდ შეტევითი ხველის
სახით ვლინდება და მნიშვნელოვნად
უშლის ხელს ყოველდღიურ
ყოფა-ცხოვრებასა თუ სასწავლო
პროცესში.

● არაადეკვატური სამედიცინო მართვის
პირობებში, ასთმა მნიშვნელოვნ ზეგავლენას
ახდენს ბავშვის სასწავლო პროცესზე და
აკადემიურ მოსწრებაზე.
● მნიშვნელოვნად არღვევს ძილის
ფიზიოლოგიურ პროცესს, ხელს უწყობს ძილის
არასრულფასოვნებასა და ძილის უკმარისობას,
რაც აქვეითებს ყურადღების კონცენტრაციასა
და მეხსიერებას.
● მოსწავლე იძულებულია, ხშირად მოწყდეს
ჩვეულ სასკოლო აქტივობას, ჩამორჩება
სასწავლო პროცესს, უქვეითდება
თვითშეფასება და თანდათანობით
თანატოლებისგან სოციალურად
იზოლირებული ხდება.

ასთმის სახეები
ბავშვთა ასაკის
ასთმა, რომელიც იწყება ბავშვობის ასაკიდან,
აღენიშნებათ ბავშვებს, რომლებსაც მომატებული
მგრძნობელობა აქვთ გარემოში არსებული
ალერგენების მიმართ; ბავშვის ორგანიზმის ასეთი
ჰიპერმგრძნობელობა ძირითადად განპირობებულია
გენეტიკური წინასწარგანწყობით. ალერგენი შეიძლება
იყოს ნებისმიერი ნივთიერება, ან სუბსტანცია,
რომელსაც, როგორც უცხო სხეულს, ორგანიზმი
პასუხობს იმუნური სისტემის გააქტივებით. ეს
ალერგენები განსხვავებულია სხვადასხვა ბავშვისთვის
და ძირითადად წამოადგენენ ცხოველურ ცილებს,
სოკოებს, მცენარეთა მტვერს, საყოფაცხოვრებო მტვერს
და სხვა. ბავშვებს, რომელთა სასუნთქი გზების
უჯრედებიც განსაკუთრებულად მგრძნობიარენი არიან
ასეთი სპეციფიკური ნივთიერებების მიმართ, სასუნთქ
გზებში ამ ნივთიერებების მოხვედრისას უვითარდებათ
ასთმური პასუხი.
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მოზრდილობის ასაკის

ფიზიკური დატვირთვით
გამოწვეული

როდესაც ასთმური შეტევები იწყება 20 წლის ასაკის
შემდეგ, საუბრობენ მოზრდილობის ასაკის ასთმის
არსებობაზე. ისევე, როგორც ბავშვთა ასაკში,
შემთხვევათა 50%-ში, ასთმის გამომწვევი ძირითადი
მიზეზი მოზრდილებშიც ორგანიზმის გარემო
ალერგენების მიმართ მომატებული მგრძნობელობაა.

თუ ბავშვს ან მოზარდს ფიზიკური
დატვირთვის შემდეგ ეწყება სუნთქვის
გაძნელება, მძიმე სუნთქვა ან ხველა, ასეთ
შემთხვევაში საუბრობენ ფიზიკური
დატვირთვით გამოწვეული ასთმის
არსებობაზე. ასეთ ადამიანებს ფიზიკური
დატვირთვის გარეშე ასთმური შეტევები არ
ემართებთ.

რეკომენდაციები სკოლისთვის
● თუ ბავშვს ასთმური შეტევა უვითარდება ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ, სავალდებულო
არაა, აეკრძალოს ფიზიკური აქტივობა:
● ასეთ შემთხვევაში, რეკომენდაცია უნდა მიეცეს მშობელს, ბავშვს ჩაუტარდეს სათანადო
სპეციალისტის კონსულტაცა, რომელიც შეურჩევს ინდივიდური მკურნალობის სქემას,
ფიზიკური დატვირთვის სახეს და გრაფიკს.
● სათანადო მკურნალობისა და მეურვეობის პირობებში, ასთმის მქონე ბავშვს ფიზიკური
დატვირთვა შეეძლება შეზღუდვების გარეშე.

როგორ ამოვიცნოთ ასთმური შეტევის დაწყება
ასთმის მქონე ბავშვები ასთმური შეტევის განვითარებას გრძნობენ ადრეულ ეტაპებზევე,
როდესაც მათი სასუნთქი გზები იწყებს შევიწროვებას. შეტევის საწყისი სიმპტომები იწყება
შეტევის გამოხატული ფორმის გამოვლენამდე ბევრად უფრო ადრე. ამიტომ, როგორც კი ბავშვს
აღენიშნება შეტევის საწყისი სიმპტომი, სწრაფად უნდა მოხდეს სათანადო მედიკამენტის
მიწოდება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ასთმური კრიზი.

შეტევის საწყის ფაზაში ბავშვს შეიძლება
ჰქონდეს ჩამოთვლილ ნიშანთაგან ერთი ან მეტი სიმპტომი:
● სუნთქვის ცვლილება

ხველა, ხმაურიანი და გაძნელებული ამოსუნთქვა, სწრაფი და/ან პირით სუნთქვა.

● სიტყვიერი ჩივილი

ბავშვი შეიძლება უჩიოდეს პირის სიმშრალეს, სუნთქვის შეუძლებლობას, გულ-მკერდზე ზეწოლის
შეგრძნებას, შეუძლოდ ყოფნას, შიშს.
● ქცევის ცვლილებები

ბავშვი შესაძლოა ლაპარაკობდეს მოკლე, მკვეთრი წინადადებებით, თითქოს მეტყველების
დროს ჰაერს ყლაპავს. ზოგიერთი ბავშვი ინარჩუნებს სიმშვიდეს და ცდილობს სუნთქვის
კონტროლს, ზოგს კი ეშინია, ძლიერ აჟიტირებულია და პანიკაშია.
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რა იწვევს ასთმურ შეტევას?
თითოეული ბავშვის შემთხვევაში, ასთმური შეტევა
შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორმა გამოიწვიოს,
დაწყებული ვირუსული ინფექციებით, დამთავრებული
სხვადასხვა ალერგენებითა და ფიზიკური აქტივობით.
ასთმის მქონე ბავშვებისთვის განსაკუთრებით რთული
პერიოდია როგორც ცივი, ისე გაზაფხულის სეზონი,
როდესაც მნიშვნელოვნად მატულობს ალერგენებისა და
ასთმური შეტევების მაპროვოცირებელი ფაქტორების
რაოდენობა.

ასთმური შეტევის გამომწვევი
ყველაზე ხშირი ალერგენებია:

ხშირი მაპროვოცირებელი
ფაქტორებია:

● მტვრის ნაწილაკები

● ფიზიკური დატვირთვა (ფიზიკური
დატვირთვით გამოწვეული ასთმა)

● საკვები (ასთმის მქონე ბავშვთა დაახ.6-8%-ს
აქვს საკვებისმიერი ალერგია საკვებ
პროდუქტებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს
ასთმური შეტევა)

● ცივი ჰაერი
● ცარცის მტვერი

● ბეწვიანი ან ბალნიანი ცხოველის ქერტლი

● ობის, ან ნესტის სოკოები

● ობის, ან ნესტის სოკოები

● ზედა სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექცია,
ბრონქიტი, სინუსიტი

● მცენარეთა სეზონური მტვერი (მაგ. ხეების
მტვერი გაზაფხულზე, ბალახი ზაფხულში...)

● ძლიერი ემოცია (როგორიცაა სტრესი,
შფოთვა, გაბრაზება, ტირილი)

● მწერების ექსკრემენტები

● ჰაერის დაბინძურება _ როგორც შენობის
შიგნით, ისე მის გარეთ

● თაგვის/ვირთხის ქერტლი და გამონაყოფები
● ზოგიერთი მედიკამენტი (მაგ. ასპირინი).

● ქიმიური გამაღიზიანებლები (პარფიუმერია,
საწმენდი საშუალებები, დაფის მარკერები,
სახატავი საშუალებები, პესტიციდები, წებოები)
● თამბაქოს პასიური მწეველობა, სხვა
ნივთიერებების (სარემონტო ნივთიერებები და
სხვა) ზეგავლენა.
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როგორ მკურნალობენ ბრონქულ ასთმას?
პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია ასთმის
მაპროვოცირებელი ფაქტორების
თავიდან არიდება და ალერგენებთან
კონტაქტის მინიმუმამდე დაყვანა.
აღნიშნულ რეკომენდაციებს ბავშვი და
მისი ოჯახის წევრები დეტალურად
მიიღებენ მკურნალი ექიმისგან.

დაიმახსოვრეთ! ასთმის
მართვაში მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს თავად ბავშვი,
ბავშვის მშობელი და სკოლა.
სკოლის მასწავლებელმა ასთმის მქონე
ბავშვის მშობელს უნდა მოსთხოვოს
დაწვრილებითი ინფორმაცია ბავშვის
შეტევების ხასიათის, სიხშირის,
მკურნალობის და მეთვალყურეობის
საკითხებზე. კერძოდ:
● ჩამოწერონ იმ ალერგენების სია,
რომლებიც ბავშვს უაქტიურებს ასთმურ
შეტევას და როგორ შეიძლება შეტევის
თავიდან აცილება:
● ბავშვის ასთმური შეტევის
გამააქტიურებელი ყვავილებისა და
მცენარეების სია, რათა ბავშვების
გასეირნებისას მასწავლებელმა თავი
აარიდოს ასეთ ზონებს.
● ბავშვისთვის ასთმის ჩვეული
სიმპტომების კონკრეტული ჩამონათვალი
(ხველა, სუნთქვის გაძნელება, ზერელე
და ხშირი სუნთქვა, ნახველის გამოყოფა
და რჩევები) და რა უნდა გაკეთდეს ამ
სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევებში.
● იმ სამკურნალო წამლის დასახელება
და დოზა, რომელსაც ღებულობს ასთმის
მქონე ბავშვი შეტევებს შორის პერიოდში.
● იმ პრეპარატის (აეროზოლის)
სახელწოდება და დოზა, რომელიც
აუცილებლად უნდა მიიღოს ბავშვმა
ასთმური შეტევის პირველი სიმპტომების
გამოვლენისთანავე.

რეკომენდაციები სკოლისთვის
● ბავშვი, რომელსაც მომატებული
მგრძნობელობა აქვს საყოფაცხოვრებო
ალერგენებზე (მაგ: ოთახის მტვერი),
განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ცუდად
ვინტილირებული გარემოს მიმართ. ამიტომ,
აუცილებელია, გაკვეთილებს შორის საკლასო
ოთახების სისტემატური განიავება და
სასურველია, ასეთი ბავშვი დასვათ
ფანჯარასთან ახლოს, რომელზეც ყვავილები
არ დგას.
● თუ ბავშვს აღენიშნება ალერგია მცენარეების
მტვერზე, ფანჯრები აუცილებლად მჭიდროდ
უნდა დაიხუროს გაზაფხულზე, ხეების
ყვავილობის დროს.
● თუ ბავშვს ძირითადად გაკვეთილის
პროცესში ეწყება ასთმური შეტევა,
სავარაუდოა, რომ საკლასო ოთახში არსებობს
ალერგენების შემცველი სუბსტანცია
(ყვავილები, ან სხვა) ამიტომ საკლასო
ოთახიდან აუცილებელია ალერგენების წყაროს
გატანა.
● ასთმის პირველი ნიშნების შემჩნევისთანავე,
(ასთმური შეტევის დასაწყის ეტაპზე) მიეხმარეთ
ბავშვს, დროულად ჩაიტაროს ექიმის მიერ
დანიშნული მკურნალობა და პროცედურები.
● გამოიძახეთ სასწრაფო სამედიცინო
დახმარება, რადგან, შესაძლოა, ასთმის შეტევა
გახანგრძლივდეს, გართულდეს და სიკვდილის
მიზეზი გახდეს.
● იმ დამამშვიდებელი მედიკამენტის სახელწოდება
და დოზა, რომელიც უნდა მიიღოს ბავშვმა ასთმური
შეტევის დროს.
● იმ ექიმის ტელეფონი და მისამართი, ვისი
მეთვალყურეობის ქვეშაც იმყოფება ბავშვი.
● იმ სტაციონარის ტელეფონი და მისამართი, სადაც
შეიძლება, ბავშვს სასწრაფო დახმარება გაუწიონ
ასთმური შეტევის შემთხვევაში.
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აუცილებელია
● მშობლებმა უნდა გააფრთხილონ სკოლა იმის შესახებ, რომ ბავშვს აქვს ასთმა, მასწავლებელს
მიაწოდონ სრული ინფორმაცია ზემოაღწერილი სქემის მოთხოვნების მიხედვით,
● სკოლის თანამშრომლებს უნდა მიაწოდონ სათანადო აღჭურვილობა და ინფორმაცია მათი
გამოყენების შესახებ, რათა სკოლის პერსონალმა, საჭიროებისას, შეძლოს ბავშვის ადეკვატური
დახმარება,
● ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და დაავადების მართვის ყოველი ცვლილება უნდა
აცნობონ სკოლას,
● რეგულარულად შეამოწმონ, რომ ბავშვს სკოლაში ყოველთვის თან ჰქონდეს მისთვის საჭირო
მედიკამენტი,
● მოახდინონ მასწავლებლის ინფორმირება შეტევის შემთხვევაში გამოსაყენებელი
მედიკამენტისა და მისი დოზების შესახებ,
● გაეცნონ ასთმის მქონე ბავშვების მშობელთათვის არსებულ ინფორმაციას.
● მასწავლებელმა, სიტუაციის სწორად მართვის
უზრუნველსაყოფად, მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს ბავშვის
მშობელთან და ექიმთან,
● ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ბავშვის თანაკლასელებს მათი
თანატოლის ჯანმრთელობის პრობლემის შესახებ, რაც ხელს
შეუწყობს ბავშვებს შორის ადეკვატური სოციალური
დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას,
● ხშირად უნდა მოახდინოს საკლასო ოთახში ჰაერის
გასუფთავება და ამით, შეძლებისდაგვარად, აარიდოს ბავშვს
ალერგენებთან კონტაქტი.

ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელმა და მწვრთნელმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ ბავშვს
აქვს ასთმა, რათა საჭიროების შემთხვევაში, დროულად აღმოუჩინონ სათანადო დახმარება.
ვარჯიში და სპორტი აუცილებელია ყველა ბავშვისთვის. მათ შორის, არც ბრონქული ასთმის
მქონე ბავშვები წარმოადგენენ გამონაკლისს. თუმცა, ვარჯიშსა და ძლიერ ფიზიკურ დატვირთვას,
შესაძლოა, მოჰყვეს ასთმის სიმპტომების გამწვავება. ამიტომ, მედიკამენტების მიღება უნდა
მოხდეს ექიმის რეკომენდაციების მიხედვით, უშუალოდ სპორტული აქტივობების შესრულების
წინ.
დახურულ საწვრთნელ დარბაზებში, როგორც წესი, მაღალია მტვრის დაგროვების ალბათობა.
სავარჯიშო ლეიბებზე ფიზიკურმა აქტივობამ, შესაძლოა სერიოზული პრობლემა შეუქმნას ბავშვს,
რომელსაც აქვს ალერგია ოთახის მტვერზე. ღია სტადიონზე ვარჯიში, ამ მხრივ, გაცილებით
„უსაფრთხოა“.
ძალიან სასარგებლოა ასთმით დაავადებული ბავშვებისათვის ცურვა და ყინულის მოედანზე
სრიალი.
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შეტევის დროს
I ეტაპი
არავითარ შემთხვევაში არ დატოვოთ ბავშვი მარტო, მოათავსეთ იგი ვერტიკალურ პოზაში
(ჩაისვით კალთაში), შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და თავდაჯერება.
II ეტაპი
დაეხმარეთ ბავშვს, რომ სპაზმის მომხსნელი ინჰალატორი, რომელიც დანიშნული აქვს
მკურნალი ექიმის მიერ, სწრაფად მოამზადოს გამოსაყენებლად.
ინჰალატორის გამოყენებას აქვს მკაცრად დადგენილი წესი:
1. მოხსენით ინჰალატორს სახურავი და კარგად შეანჯღრიეთ (მინიმუმ 5-ჯერ),
2. მედიკამენტის შესუნთქვამდე, ბავშვს უთხარით, ღრმად ამოისუნთქოს და მაქსიმალურად
გამოდევნოს ჰაერი ფილტვებიდან,
3. ინჰალატორი მაშინვე ჩაუდეთ პირში და მიეცით დირექტივა _ მესამე დათვლაზე შეისუნთქოს,
ამავე დათვლაზე, ხელი დააჭირეთ ინჰალატორზე,
4. ამის შემდეგ, ბავშვს უთხარით, რომ სუნთქვა შეაკავოს 10 წამით, შემდეგ _ ნელა ამოისუნთქოს.

აღნიშნული წესების დაცვის გარეშე, მედიკამენტის მოქმედება უეფექტოა. თუ
ბავშვი მოზარდია და თვითონ შეუძლია ინჰალატორის გამოყენება,
მასწავლებელმა თვალი უნდა მიადვენოს, რამდენად სწორად იყენებს ის
ინჰალატორს.
III ეტაპი
დაელოდეთ 4 წუთი ეფექტს.
IV ეტაპი
თუ არის მცირედი გაუმჯობესება ან ეფექტი არ არის, იმეორებთ II და III ეტაპს და პარალელურად,
იძახებთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას, მათ მოსვლამდე კი აგრძელებთ II და III
ეტაპების გამეორებას.
შეტევის ეფექტურად მოხსნის შემთხვევაში,
ბავშვს კიდევ ცოტა ხანი დააკვირდით, (შეიძლება გაიყვანოთ მოსასვენებელ ოთახში,
მეთვალყურეობის ქვეშ), 15-20 წუთის შემდეგ, ის უკვე შეძლებს დაუბრუნდეს სასწავლო პროცესს.
აღნიშნული ფაქტის შესახებ, აუცილებლად ჩააყენეთ საქმის კურსში ოჯახის წევრები.

ინჰალატორის გამოყენება არ შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ. ზედიზედ
მრავალჯერადი გამოყენების შემთხვევაში, შესაძლებელია, მოხდეს
მედიკამენტზე მგრძნობიარე რეცეპტორების ბლოკირება და მდგომარეობა
სწრაფად გაუარესდეს. ამიტომ, ზედიზედ 2 ჯერზე მეტად, ექიმის მითითების
გარეშე, ინჰალატორი აღარ გამოიყენოთ; დაუყოვნებლივ გამოიძახეთ
სასწრაფო დახმარების ბრიგადა და დაუკავშირდით ოჯახის წევრებს.
სად შეიძლება მიიღოთ ინფორმაცია და ვის უნდა მიმართოთ დასახმარებლად?
ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი
მისამართი: თბილისი, ლუბლიანას ქ. N2/6
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