
პირველადი დახმარება 
ეპილეფსიური გულყრის დროს: 

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის 
ინსტიტუტის რეკომენდაციები 

მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის



ეპილეფსია

ეპილეფსია თავის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული, ხანდაზმული და უნივერსალური 
ქრონიკული დაავადებაა, რომელიც შეიძლება განუვითარდეს ნებისმიერი ასაკის, სქესისა და 
სოციალური ფენის ადამიანს. ეპილეფსიის გარეგნულ გამოვლინებას წარმოადგენს 
ეპილეფსიური გულყრა/გულყრები, რომლის საფუძველიც ნეირონების  ნორმალური მოქმედების 
უეცარი დარღვევა და მოჭარბებული, ზეზღურბლოვანი მოქმედების რეჟიმში გადართვაა, რაც 
ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევით აისახება სხვადასხვა კონფიგურაციის პატერნებით. 

ეპილეფსია აღენიშნება მსოფლიო მოსახლეობის 1%-ს; მისი გავრცელება ყველაზე მაღალია 
ბავშვებსა და ხანდაზმულ ადამიანებში. საქართველოში ყოველი 100 ადამიანიდან ერთი 
დაავადებულია ეპილეფსიით (10:1000).

ეპილეფსიური გულყრები მრავალფეროვანია და შეიძლება, მიმდინარეობდეს ნათელი 
ცნობიერების ფონზე, ცნობიერების ნაწილობრივი შეცვლით ან სრული დაკარგვით, ცალკეული 
კუნთების ერთეული შეკრთომებით ან ხშირი და რეგულარული შეკუმშვებით. რიგ შემთხვევებში 
შეტევები შეიძლება, ერთ კიდურში დაიწყოს და ამავე მიდამოთივე შემოიფარგლოს, ზოგჯერ კი 
შესაძლოა, სხვა კიდურებზეც გავრცელდეს და მთელი სხეული მოიცვას. 

საუკუნეების განმავლობაში ეპილეფსიის შესახებ დამკვიდრებულმა ცრურწმენებმა და 
არასწორმა შეხედულებებმა ამ დაავადებით შეპყრობილი ადამიანების მიმართ 
საზოგადოეობაში საკმაოდ მტრული და არაკეთილმოსურნე დამოკიდებულებები 
ჩამოაყალიბა. ეპილეფსია დღესაც ასოცირდება სიცოცხლისთვის და გარშემომყოფთათვის 
საშიშ, გადამდებ, ერთმნიშვნელოვნად გენეტიკურ, უნარშემზღუდავ დაავადებასთან, რაც არ 
შეესაბამება სინამდვილეს. ასეთი შეხედულებები ხელს უწყობს ეპილეფსიის მქონე 
ადამიანების სტიგმატიზაციას და დაავადებული ბავშვების  უსაფუძვლო იზოლირებას, მაშინ 
როდესაც, ეპილეფსიით დაავადებული ადამიანების უმეტესობა, ადეკვატური მკურნალობის, 
სამედიცინო მეთვალყურეობისა და სოციალური გარემო პირობების შემთხვევაში, 
ყალიბდება საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. 

ეპილეფსიის მქონე ადამიანების ძირითადი უმრავლესობისთვის დაავადება არ 
წარმოადგენს ხელშემშლელ პირობას სწავლის, ოჯახის შექმნის, შვილოსნობის, 
დასაქმებისა თუ სხვა საზოგადოებრივი აქტივობების განსახორციელებლად. ასეთ 
ადამიანებს შეუძლიათ ისწავლონ, შექმნან ოჯახი, იყოლიონ ჯანმრთელი შვილები და 
ჰქონდეთ წარმატებული კარიერა. ამიტომ, საზოგადოებისთვის ეპილეფსიის ამოცნობის, 
მიმდინარეობისა და გამოსავლების შესახებ სასკოლო ასაკიდანვე მიწოდებული 
ადაკვატური ინფორმაცია მნიშვნელოვნად გაზრდის ჯანმრთელი ბავშვების 
ტოლერანტობას დაავადებული თანატოლებისადმი, დაავადებულ ბავშვებში კი 
დააქვეითებს სტიგმატიზაციის ხარისხს და აამაღლებს მათი თვითშეფასების მაჩვენებელს, 
რაც უკვე დადებით ზემოქმედებას მოახდენს მკურნალობის ეფექტურობაზე. 

1



ეპილეფსია

მემკვიდრეობითი ფაქტორი საყურადღებოა გენერალიზებული ეპილეფსიით დაავადებული 
ადამიანების შემთხვევებში, რადგან დადასტურებულია, რომ ასეთი მშობლების ბავშვებში 
ეპილეფსიით დაავადების რისკი 7-12%-მდე იზრდება. ფოკალური ეპილეფსიების დროს ოჯახში 
დაავადების განმეორების რისკი დაბალია და 3-5% შეადგენს. 

საყურადღებოა, რომ მემკვიდრეობით გადაეცემა არა თვით დაავადება, არამედ კრუნჩხვითი 
აქტივობის დაბალი ზღურბლი, რომელიც თავის მხრივ ფერმენტული, მეტაბოლური და 
მედიატორული პროცესების თავისებურებას გულისხმობს. ამ დროს პიროვნებას აღენიშნება 
გულყრის განვითარების მიმართ მომატებული მზაობა, რომელიც სხვადასხვა შინაგანი თუ 
გარეშე ფაქტორების ზემოქმედებით, შეიძლება, ეპილეფსიური გულყრის განვითარებით  
დასრულდეს. კრუნჩხვითი აქტივობის ზღურბლი ბუნებრივად დაბალია ბავშვებსა და ხანდაზმულ 
ადამიანებში, რითაც განპირობებულია ეპილეფსიის მომატებული სიხშირე ამ ასაკობრივ 
ჯგუფებში. 

რა იწვევს ეპილეფსიას?
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ეპილეფსია მრავალფაქტორული 
დაავადებაა, რაც ნიშნავს რომ დაავადების 
გამოწვევა შეუძლია მრავალ მიზეზს, ან ამ 
მიზეზების ერთობლიობას. მუცლადყოფნის 
პერიოდში ნაყოფის თავის ტვინის 
ჩამოყალიბების პროცესში, მშობიარობისას 
ან შემდგომ, ახალშობილობის პერიოდში 
სხვადასხვა მიზეზების გამო ნეირონების 
ერთ ჯგუფს შეიძლება ჩამოუყალიბდეს 
ზეზღურბლოვანი აგზნებისადმი 
მიდრეკილების უნარი. საყურადღებოა, რომ 
ასეთი დარღვევები შეიძლება განვითარდეს 
ადრეულ ეტაპებზე, ხოლო დაავადება 
გამოვლინდეს მოგვიანებით ასაკში. 
ვინაიდან ნეირონთა ზეზღურბლოვანი 
აგზნების განვითარების დროსა და 
დაავადების გამოვლინებას შორის 
ცალსახა კავშირი არ  არსებობს, ამიტომ 
დაავადების დაყოფა თანდაყოლილ და 
შეძენილ ფორმებად მიზანშეწონილი არ 
არის. 

ეპილეფსიური გულყრების მიზეზი შეიძლება 
იყოს თავის ტვინის სტრუქტურული 
დაზიანება თავის ტვინის განვითარების 
დარღვევების, ტრავმის, ვირუსული თუ 
ინფექციური დაავადებების გამო, 
მეტაბოლური  თუ იმუნური დარღვევები და 
გენეტიკური დაავადებები, თუმცა, ზოგჯერ 
მისი გამომწვევი მიზეზი დაუდგენელია. 

რეკომენდაციები  სკოლას

● ეპილეფსია არ არის გადამდები 
დაავადება. 

● დაავადების ადეკვატური მართვის 
პირობებში, ეპილეფსიით დაავადებული 
ბავშვის ცხოვრების წესი და სწავლის 
რეჟიმი არ განსხვავდება ჯანმრთელი 
თანატოლებისგან. 
 
● ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვი 
გარშემომყოფებისთვის საფრთხეს არ 
წარმოადგენს.

ეპილეფსია არ წარმოადგენს 
ერთმნიშვნელოვნად 

გენეტიკურ დაავადებას, 
თუმცა, გარკვეულ 

შემთხვევებში, მაღალია 
შთამომავლობისთვის მისი 

გადაცემის რისკი. 



ეპილეფსია

ეპილეფსიური გულყრა მოსახლეობისთვის, პირველ რიგში, დიდ გენერალიზებულ კრუნჩხვით 
გულყრასთან ასოცირდება, რომელიც მხოლოდ ეპილეფსიის ნიშანს არ წარმოადგენს; მსგავსი 
შეტევები, შეიძლება, სხვა დაავადებების დროსაც  განვითარდეს. კრუნჩხვითი გულყრა 
გარეგნულად საკმაოდ მძიმე და დრამატული სანახავია _ ბავშვი კარგავს გონებას და 
მოცელილივით ვარდება, მთელი სხეულით იჭიმება და/ან კანკალებს, პირიდან გადმოსდის ქაფი 
(„დუჟი“), ზოგჯერ სისხლიანიც, კბილები ძლიერად აქვს მოკუმული („კრიჭა შეკრულია“), შეიძლება 
განუვითარდეს უნებლიე შარდვა ან კუჭის მოქმედება. შეტევა უმეტეს შემთხვევაში რამდენიმე 
წუთი (5-წთ-მდე) გრძელდება, თუმცა, გარშემომყოფთათვის ეს დრო უსაშველოდ იწელება და 
ისინი ყველანაირად ცდილობენ შეტევის შეჩერებას. 

ეპილეფსიური გულყრები ყოველთვის კრუნჩხვებით არ ვლინდება; ზოგ შემთხვევაში, 
განსაკუთრებით კი ბავშვებში, შეტევები შეიძლება მიმდინარეობდეს არაკრუნჩხვითი ფორმებითაც, 
მაგალითად: ცნობიერების ხანმოკლე  (7-10 წამამდე) გამოთიშვით და გარინდებით, ცნობიერების 
ხანმოკლე შეცვლით ან ხანმოკლე უჩვეულო შეგრძნებებით, არადეკვატური ქცევითი და ემოციური 
გამოვლინებებით. ასეთი არაკრუნჩხვითი შეტევები, შეიძლება, კარგახანს (ზოგჯერ, 1-2 წელი)  
შეუმჩნეველი დარჩეს მშობელს და მასწავლებელს მანამ, სანამ არ განვითარდება კრუნჩხვითი 
გულყრა. 

ზოგ შემთხვევაში, კრუნჩხვითი გულყრა შეიძლება განვითარდეს სხეულის მხოლოდ ცალკეულ 
უბანში ან მოიცავდეს რომელიმე კიდურს, ვლინდებოდეს ამ უბანში ან კიდურში ძალის, ტონუსის ან 
მგრძნობელობის  დაქვეითებით, ან პირიქით, მომატებით. ასეთი მრავალფეროვანი 
გამოვლინებები გაერთიანებული არიან ეპილეფსიური გულყრების კლასიფიკაციებში. აღნიშნული 
კლასიფიკაციის მიხედვით განარჩევენ ფოკალურ (ლოკალურ) და გენერალიზებულ ეპილეფსიურ 
გულყრებს.

როგორ ვლინდება ეპილეფსიური გულყრა?

3

გენერალიზებული კრუნჩხვითი გულყრის დროს პირველადი 
დახმარების მიზნით წარმოებულმა არასწორმა 
მანიპულაციებმა, შესაძლოა მნიშვნელოვანი საშიშროება 
შეუქმნას დაავადებულის სიცოცხლეს და სასიკვდილო 
გამოსავლის მიზეზი გახდეს. 

წლების განმავლობაში, მოსახლეობამ თვითნებურად მოიფიქრა და შეიმუშავა 
ეპილეფსიური კრუნჩხვის შეჩერების უამრავი „მეთოდი“, რომელთა უმეტესობა 
სრულიად უეფექტო,  უსარგებლო და ზოგ შემთხვევაში, საშიშიც კია ბავშვის 
სიცოცხლისთვის. 
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ეპილეფსიური გულყრები შეიძლება იყოს 
კრუნჩხვითი და არაკრუნჩხვითი: 

ფოკალური კრუნჩხვითი გულყრის დროს, ბავშვს შეიძლება გამოუვლინდეს სხეულის ცალკეული 
უბნის ხანმოკლე ტონური დაჭიმვა ან მოდუნება, კლონური განტვირთვები (კიდურის შეხტომები) 
ან კანკალი, უჩვეულო შეგრძნება სხეულის ცალკეულ უბნებში, მაგალითად: დაბუჟება, წვა. ასევე, 
სხვადასხვა ტიპის შეგრძნებები, როგორიცაა _ გულისრევა, თავბრუ, გარემოსაგან გაუცხოვება, 
უკვე ნანახის განცდა და სხვა. ეპილეფსიური შეტევა, ასევე, შეიძლება გამოვლინდეს უჩვეულო 
სუნის შეგრძნებით, მხედველობის არეში ფერადი რგოლების ან მანათობელი ბურთულების 
გაჩენით, სხვადასხვა ტიპის ხმების გაძლიერების ან შესუსტების შეგრძნებებით. თუმცა, უნდა 
აღინიშნოს, რომ ასეთი მდგომარეობები, ყოველთვის ეპილეფსიური გულყრის გამოვლინება 
როდია. ამიტომ, ასეთი შეტევების არსებობისას, აუცილებლად უნდა მიმართოთ სპეციალისტს 
(ნევროლოგი-ეპილეფტოლოგი), რათა მოხდეს შეტევების სწორი ინტერპრეტაცია და ადეკვატური 
მართვა. 

ფოკალური ეპილეფსიური გულყრის ერთ-ერთი ფორმაა ფსიქომოტორული გულყრა _ შეტევა, 
რომელიც არაადეკვატური ქცევით ვლინდება: ბავშვს თითქოს ცნობიერება არა აქვს 
დათრგუნული (ბურანშია), ახორციელებს სხვადასხვა ქმედებას, მაგრამ ეს ქმედებები არ 
შეესაბამება იმ სიტუაციას, რომელ გარემოშიც ის იმყოფება. ამ დროს, ბავშვმა შეიძლება 
გამოავლინოს აგრესიაც, განახორციელოს დამაზიანებელი ქმედებები სხვების ან საკუთარი 
თავის მიმართ, მოგვიანებით კი არაფერი არ ახსოვდეს  საკუთარი საქციელის შესახებ. ძალიან 
ხშირად, ასეთი ტიპის გულყრებით, ბავშვები თავდაპირველად ფსიქიატრთან ხვდებიან და არა 
ეპილეფტოლოგთან.

გენერალიზებული გულყრა ფოკალური გულყრა

გენერალიზებული გულყრის შემთხვევაში, 
ზეზღურბლოვანი განტვირთვები მთელ 
ტვინში ერთდროულად აღმოცენდება და 
მთლიანად მოიცავს მას. 

ფოკალური (ლოკალური) გულყრის 
დროს, ნეირონების ზეზღურბლოვანი 
განმუხტვა ვითარდება თავის ტვინის ერთ 
კონკრეტულ უბანში, აქვე მთავრდება ან 
ვრცელდება ტვინის სხვა უბნებზეც. 
ფოკალური გულყრის დროს ცნობიერება, 
შეიძლება, სრულად იყოს შენარჩუნებული 
(ფოკალური გულყრა შენახული 
ცნობიერებით), ან მოხდეს მისი 
ნაწილობრივი შეცვლა და დათრგუნვა 
(ფოკალური გულყრა დათრგუნული 
ცნობიერებით). თუ თავის ტვინის ერთი 
უბნიდან დაწყებული, ანუ ფოკალური 
ეპილეფსიური აქტივობა რამდენიმე 
წამში, ან წუთში გავრცელდება სხვა 
უბნებშიც და მოიცავს მთელ თავის ტვინს, 
ასეთ დროს ბავშვს შეიძლება 
განუვითარდეს ზემოთ აღწერილი 
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ფოკალურ გულყრას ხშირ შემთხვევაში წინ უძღვის ე.წ. „აურა“ გარკვეული შეგრძნების ან 
ქმედებების სახით, რომელსაც ბავშვი შეიგრძნობს გულყრის დაწყებამდე რამდენიმე წამით, ან 
წუთით ადრე. მიუხედავად იმისა, რომ მცირე ასაკის ბავშვები ვერ ახერხებენ ამ შეგრძნებების 
გადმოცემას, დაკვირვებულ გარშემომყოფებს შეუძლიათ ბავშვის უცნაურ ქცევაზე ყურადღების 
გამახვილება და შეტევისწინა მდგომარეობის ამოცნობა. მაგალითად: თუ მოზრდილი ბავშვი 
ახერხებს აღწეროს გულისრევის ან მუცლის არეში დისკომფორტის შეგრძნება, პატარა ბავშვი 
ამას მუცელზე ხელის მიდებით და სახის შეწუხებული ან შეშინებული გამომეტყველებით 
გამოხატავს. აურის არსებობა და ტიპი, ისევე როგორც მთლიანად გულყრის დეტალური 
აღწერილობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეპილეფსიის სწორი დიაგნოსტიკისთვის. 

გენერალიზებული ეპილეფსიური გულყრის ერთ-ერთი სახეა მიოკლონია, რომელიც სხეულის 
კუნთების ხანმოკლე, წამიერი შეკრთომით ვლინდება. იშვიათი შეტევების შემთხვევაში, 
გარშემომყოფები  ასეთ შეკრთომებს თითქმის ვერ აფიქსირებენ, ხოლო ბავშვები ამ 
მდგომარეობას ვერ აღიქვამენ. შეტევების შემჩნევა ძირითადად მათი გახშირების ან სხვა 
ტიპის შეტევების თანდართვის შემთხვევაში ხდება და მშობლებიც მხოლოდ მაშინ 
მიმართავენ ექიმს. საყურადღებოა, რომ ეპილეფსიური მიოკლონიები ყველაზე ხშირად 
დილის საათებში ვითარდება, ან აქტიურდება სხვადასხვა ფოტო (სინათლით) 
გამღიზიანებელის მეშვეობით (მაგალითად: ტელევიზორის ცქერისას, მოციმციმე ნათურის 
ყურების დროს, დისკოტეკაზე სინათლის ეფექტების ზეგავლენით და ა.შ.).

გენერალიზებული არაკრუნჩხვითი გულყრის ტიპია აბსანსიც, ცნობიერების ხანმოკლე (10 
წმ-მდე) დათრგუნვა, რომელიც გარეგნულად დაწყებული მოქმედების შეჩერებით და ბავშვის 
„გარინდებით“ ვლინდება. შეტევის დასრულებისთანავე ბავშვი აგრძელებს იგივე საქმიანობას 
ისე, „თითქოს არც არაფერი მომხდარა“. მაგალითად: შეწყვეტილ საუბარს აგრძელებს იმავე 
სიტყვიდან რომელზეც შეჩერდა. აბსანსები, ძირითადად,  3-წლიდან პუბერტატის 
პერიოდამდე ასაკის ბავშვებს აღენიშნებათ, თუმცა, ზოგჯერ მოზრდილებშიც გვხვდება. ასეთი 
შეტევები, ისევე როგორც მიოკლონიები, დღის პირველ ნახევარში ვითარდება, როდესაც 
ბავშვების უმეტესობა იმყოფება საბავშვო ბაღში, ან სკოლაში. ამიტომ აბსანსების არსებობას, 
მშობელზე და ოჯახის წევრებზე ადრე, ხშირად, სწორედ საბავშვო ბაღის ან სკოლის 
პედაგოგი ამჩნევს. 

შედარებით უფროსი ასაკის ბავშვებისა და მოზრდილების ყურადღებას იპყრობს გარემოში 
მოულოდნელი ცვლილება, რომელიც მათ „გამოეპარათ“. მაგალითად: ფილმის ყურებისას 
გამოტოვებული სიუჟეტი, მასწავლებლის მიერ ნათქვამი ფრაზის გამოტოვება  და ა.შ. ისევე 
როგორც მიოკლონიების დროს, ასეთ შეტევებს ირგვლივმყოფები მათი გახშირების, ან 
თანდართული გენერალიზებული კრუნჩხვითი გულყრების გამოვლენის შემთხვევაში ამჩნევენ 
და მხოლოდ ამის შემდეგ მიმართავენ სათანადო სპეციალისტს.

ზემოთ აღწერილი მდგომარეობები (კუნთების შეკრთომა, ცნობიერების წამიერი გამოთიშვა) 
ხშირად აბსოლუტურად ჯანმრთელ ადამიანებსაც აღენიშნებათ. უფრო მეტიც, დიდი 
გენერალიზებული ტონურ-კლონური კრუნჩხვითი გულყრა ყოველთვის არ არის ეპილეფსიის 
გამოვლინება. ამ შეტევების დიაგნოსტიკა სათანადო სპეციალისტის _ ეპილეფტოლოგის მიერ 
ხორციელდება. პედაგოგებსა და ირგვლივმყოფებს  მნიშვნელოვანი დახმარების გაწევა 
შეუძლიათ, შეტევების დროული შემჩნევის, მშობლის ინფორმირებისა და 
რეკომენდაციისთვის, თუ რომელ სპეციალისტს  მიმართოს მშობელმა შეტევების შეფასებისა 
და დროული დიაგნოსტიკის, დაავადების ადეკვატური  და  ეფექტური მკურნალობის მიზნით. 
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ეპილეფსიის დიაგნოსტიკაში უმნიშვნელოვანესი ეტაპია გულყრის თვითმხილველის მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი. შეტევის თვითმხილველი რაც უფრო დაწვრილებით 
აღწერს შეტევის მიმდინარეობის დეტალებს (შეტევის განვითარების დრო, ადგილი, სიტუაცია, 
შეტევის პროცესში გამოვლენილი თითოეული მოძრაობა და მოქმედება, ქმედებათა 
ხანგრძლივობა და თანმიმდევრობა, შეტევის შემდგომ ბავშვის მდგომარეობა, ქცევა და სხვა) 
მით უფრო ადვილად ახდენს სპეციალისტი  შეტევის დიაგნოსტიკას. სწორედ ამიტომ, 
სასურველია, გულყრის თვითმხილველებმა (სკოლაში, სახლში და სხვა) შეძლებისდაგვარად 
ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ ექიმს, რაც, ხშირ შემთხვევაში, შეუძლებელია 
გარშემომყოფთა გაუთვითცნობიერებლობის, არაადეკვატური ქმედებების, ემოციური 
რეაქციებისა და შეტევის დეტალების მნიშვნელობაზე მათი დაბალი ინფორმირებულობის გამო. 

შეტევის დეტალური ანალიზი აუცილებელია ადრეულ ეტაპზევე ეპილეფსიური და 
არაეპილეფსიური შეტევების  ერთმანეთისაგან გამიჯვნის, აუცილებელი კვლევების დაგეგმვისა 
და დროული, ადეკვატური სამკურნალო ქმედებების დაწყების მიზნით. 

ამომწურავი ინფორმაციის მიღების, ანუ კვლევის პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ, 
სპეციალისტი იწყებს შეტევის გამომწვევი მიზეზის ძიებასა და დაავადების დიაგნოსტიკას, 
რისთვისაც გეგმავს აუცილებელ გამოკვლევებს და მათი წარმოების თანმიმდევრობას.  

ელექტროენვეფალოგრაფიული და ნეიროვიზუალური კვლევები უნდა დაგეგმოს, აწარმოოს 
და გაანალიზოს ეპილეფსიის საკითხებში სპეციალურად ტრენირებული სპეციალისტების 
მულტიდისციპლინურიმა ჯგუფმა (ეპილეფტოლოგი, კლინიკური ნეიროფიზიოლოფი, 
ნეიროვიზუალიზაციის სპეციალისტი, ფსიქიატრი, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი), რადგან 
თავის ტვინის სხვადასხვა ტიპის ცვლილება შეიძლება დაფიქსირდეს აბსოლიტურად 
ჯანმრთელ პირებშიც და ეს ცვლილებები შეცდომით იქნას მიჩნეული დაავადების 
დამახასიათებელ ნიშნებად.

როგორ ხდება ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა?
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იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა ეჭვი ეპილეფსიური 
გულყრის არსებობაზე, ტარდება თავის ტვინის 
ელექტროენცეფალოგრაფიული (ეეგ) კვლევა (ტვინის 
ელექტროფიზიოლოგიური აქტივობის გრაფიკული 
გამოსახვა) და ანალიზი. 

თავის ტვინის სტრუქტურული დაზიანების გამორიცხვის 
მიზნით, სპეციალისტის მითითებით ტარდება თავის 
ტვინის ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსული (ბმრ) 
გამოკვლევა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში _ 
გენეტიკური კვლევები. ნეირონულ ქსელებში 
ეპილეფსიური აქტივობის გავრცელების ტრაექტორიები 
მოწმდება თავის ტვინის ფუნქციური მრგ-კვლევით, 
კოგნიტური ფუნქციები _ ნეიროფსიქოლოგიური 
ტესტირებით. სხვა დამატებითი გამოკვლევები იგეგმება 
ინდივიდურად, ბავშვის თანმხლები დაავადების ან 
ჩივილების გათვალისწინებით. 



რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ექიმს?

ეპილეფსია

სწორი დიაგნოზისთვის უმნიშვნელოვანესია შეტევის დეტალური ანალიზი.

როდის 
განვითარდა 
შეტევა?

რა 
მდგომარეობაში 
განვითარდა 
შეტევა?

შეტევის დეტალური აღწერის სქემა

შეტევამდე

რა ფორმით 
გამოვლინდა 
შეტევა?

ცნობიერების 
დონე

შეტევის
დროს
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● შეტევის განვითარების დრო: დღის რომელ მონაკვეთში განვითარდა 
შეტევა (დილით, შუადღით, საღამოს)? ძილში თუ ღვიძილში? 
(ახალგაღვიძებულზე, ჩაძინებისას, ღრმა ძილში, ჩაძინებიდან რამდენ 
ხანში) ხომ არ იყო ბავშვი მშიერი ამ დროს?
● რას საქმიანობდა ბავშვი ამ დროს? რა სიტუაციაში იმყოფებოდა 
შეტევის განვითარებამდე და რამდენ ხანს გრძელდებოდა ეს 
მდგომარეობა?
● როგორი იყო მისი მდგომარეობა შეტევამდე 24 საათის მანძილზე 
(ჩვეულებრივი, უფრო აგზნებული, მოდუნებული)? ხომ არ იყო რამე 
დაავადების ფონი? ხომ არ ჰქონდა მაღალი სიცხე? როგორი იყო 
სხეულის ტემპერატურა ამ დროს?
● ხომა არ ღებულობს წამლებს და დაავიწყდა მათი მიღება?

● როგორ დაიწყო და გაგრძელდა შეტევა? (ძალიან მნიშვნელოვანია 
სიმპტომების აღმოცენების თანმიმდევრობაც). რამ მიიპყრო თქვენი 
ყურადღება პირველად (ტირილმა, უჩვეულო ხმამ, ქცევამ, მოძრაობამ)? 
რა სისწრაფით განვითარდა მოვლენები (ერთბაშად თუ 
თანდათანობით, დავარდა მოცელილივით თუ ნელნელა ჩაიკეცა)?

● როგორი იყო სხეულის მდგომარეობა შეტევის დროს (დაიჭიმა, 
მოდუნდა, ჯერ დაიჭიმა და მერე მოდუნდა, დაეჭიმა ან მოუდუნდა ჯერ 
მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელიც გავრცელდა სხვა უბნებზეც)?

● როგორი იყო თავის მდებარეობა შეტევის დროს (სწორად, 
გადაწეული უკან ან რომელიმე მხარეს, თუ ასეა რომელ მხარეს)?
ხომ არ აღენიშნებოდა სახის მიმიკური კუნთების დაჭიმულობა ან 
შეკრთომები (თუ ასეა მთელ სახეზე თანაბრად თუ მის რომელიმე 
ნახევარში)?

● თვალები ღია ჰქონდა თუ დახუჭული? თვალის კაკლები უძრავად იყო 
თუ მოძრაობდა? ხომ არ იყო მზერა მიმართული რომელიმე მხარეს? თუ 
ასეა რომელ მხარეს? ქუთუთოები უძრავად ჰქონდა თუ უთრთოდა? 
გუგები ჩვეულებრივი ზომის იყო თუ გაუფართოვდა?

● როგორი იყო სახის ფერი შეტევის დასაწყისში და დასასრულს? ხომ 
არ გაახშირა ან შეანელა სუნთქვა? ხომ არ გამოსცემდა რაიმე ხმებს? 
ხომ არ აუჩქარდა ან შეუნელდა პულსი შეტევის დროს?

● კონტაქტური იყო თუ არა ბავშვი შეტევის დროს? ახერხებდა თუ არა 
პასუხის გაცემას კითხვებზე?
● მიზანმიმართულად იხედებოდა თქვენს დაძახებაზე თუ უაზროდ 
აცეცებდა თვალებს?

● დგომისას, ჯდომისას, წამოწოლილი და სხვა.
● მარტო ყოფნისას, ხალხმრავალ ადგილას და ა.შ.



ეპილეფსია

ცხრილში მოყვანილი პუნქტებიდან ექიმისთვის ყველაზე რთულად დასაზუსტებელი 
დეტალია შეტევის ხანგრძლივობა. ცნობილია, რომ ადამიანებს დროის 
ინდივიდუალური აღქმა აქვთ და ემოციური ფაქტორი ხშირად ხელს უშლის 
სიტუაციის რეალურად შეფასებას. იდეალურია თუ თვითმხილველი ახერხებს 
დროის დანიშვნას. სხვა შემთხვევებში შეტევის ხანგრძლივობის შესაფასებლად 
მნიშვნელოვნად დაგეხმარებათ შეტევის რეტროსპექტული ანალიზი მისი 
დასრულებისთანავე. შეტევის დროს განვითარებული მოვლენებისა და 
ირგვლივმყოფთა მიერ განხორციელებული ქმედებების თანმიმდევრობის ანალიზი 
შეტევის სავარაუდო ხანგრძლივობის მაქსიმალური სიზუსტით განსაზღვრის 
საშუალებას იძლევა.

დაიმახსოვრეთ, ექიმისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება 
სწორი დიაგნოზის აუცილებელი წინაპირობაა!
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შეტევის 
შემდგომი 
მდგომარეობა

ხანგრძლივობა

შეტევის
შემდეგ

● როგორ დასრულდა შეტევა, ერთბაშად თუ თანდათანობით?

● როგორ იყო ბავშვი უშუალოდ შეტევის დასრულებისას (ადექვატური, 
გაბრუებული, შეშინებული, დაბნეული, ვერ ერკვეოდა გარემოში, 
ძილიანი)?

● ახსოვდა თუ არა საკუთარი შეტევისა და შეტევისწინა 
მდგომარეობის დეტალები?

● შემდეგ დაიძინა  თუ განაგრძო შეტევამდელი საქმიანობა?

● როგორი ქონდა მაჯისცემა და არტერიული წნევა შეტევის 
დასრულებისას?

● ხომ არ ჰქონია უნებლიე შარდვა ან კუჭის მოქმედება?

● რამდენ ხანს გაგრძელდა შეტევა?

რეკომენდაციები  სკოლას

● ანტიეპილეფსიური მკურნალობის ადეკვატური რეჟიმი მოითხოვს 
მედიკამენტების მიღებას დღეში ორჯერ ან სამჯერ. წამლის სამჯერადი 
მიღების შემთხვევაში, შუადღის მიღება შეიძლება სასწავლო  ან გაკვეთილის 
მიმდინარეობის პროცესს დაემთხვეს. 

● წამლის მიუღებლობა დაუშვებელია, რადგან ხელს უწყობს ეპილეფსიური 
შეტევების გააქტივებას.
 
● აუცილებელია, რომ პედაგოგმა თვალყური მიადევნოს ეპილეფსიის მქონე 
ბავშვს და საჭიროებისამებრ დაეხმაროს მისი კომპეტენციის საზღვრებში. 



დეპრესია
დეპრესია უვითარდება ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების დაახლოებით 25%-ს. 
საზოგადოების მხრიდან არასწორი დამოკიდებულების პირობებში ეს რაოდენობა შეიძლება 
უფრო გაიზარდოს. დეპრესია არ გულისხმობს გუნება-განწყობის ხანმოკლე დაქვეითებას. ყველა 
ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს „კარგი და ცუდი დღეები“. დეპრესიის შემთხვევაში უსიამოვნო 
მდგომარეობა მეორდება გაცილებით ხშირად და გრძელდება უფრო ხანგრძლივად, არღვევს 
ბავშვის ყოველდღიურ აქტივობას და კვების რეჟიმსაც კი. აიძულებს მას გამოეთიშოს მეგობრებს, 
უარი თქვას გართობასა თუ სპორტულ აქტივობაზე. დეპრესია გნსაკუთრებით საყურადღებოა 
პუბერტატის ასაკში, რადგან ამ ასაკის ეპილეფსიის მქონე ბავშვების 20%-ს ამ დროს უჩნდებათ 
ფიქრები თვითმკვლელობის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, პედაგოგებმა და მშობლებმა 
დროულად შეამჩნიონ ასეთი მდგომარეობა და მიმართონ სათანადო სპეციალისტს, რათა   
თავიდან ავიცილოთ დეპრესიით გამოწვეული მძიმე შედეგები.      

ეპილეფსიას ხანგრძლივი პერიოდის (3-5 წელი) განმავლობაში მკურნალობენ ანტიეპილეფსიური 
წამლებით და მათ უწოდებენ „ანტიკონვულსანტებს“ („კონვულსია“ ნიშნავს კრუნჩხვას). 
ანტიკონვულსანტები თრგუნავს თავის ტვინის ნეირონების ზეზღურბლოვან განმუხტვებს და ზრდის 
აგზნების შემაკავებელ ზღურბლს. დღეისთვის მრავალი ანტიეპილეფსიური პრეპარატია 
შექმნილი; სპეციალისტის მოვალეობაა, ზუსტად და ინდივიდურად შეარჩიოს კონკრეტული 
ეპილეფსიური შეტევის დამთრგუნველი  ანტიკონვულსანტი და მისი მიღების სქემა ისე, რომ 
ბავშვს შენარჩუნებული ჰქონდეს ცხოვრების ჩვეული აქტივობა. 

რითი მკურნალობენ ეპილეფსიას?

რა უნდა ვიცოდეთ ეპილეფსიით დაავადებული 
ბავშვების შესახებ?
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ეპილეფსიის მქონე ადამიანების უმეტესობა სრულფასოვანი პიროვნებაა თუ ისინი ცხოვრობენ და 
მოღვაწეობენ ადეკვატურ ფსიქო-სოციალურ გარემოში. ამიტომ, ასეთი ადამიანებისთვის ძალზე 
მნიშვნელოვანია საზოგადოების ადექვატური დამოკიდებულება დაავადებისა და 
დაავადებულების მიმართ, რაც დღეისათვის ჯერ კიდევ მიუღწეველია. სიტყვა „ეპილეფსია“ 
საზოგადოებაში ჯერ კიდევ საკმაოდ არასასიკეთო მცნებასთანაა ასოცირებული, რის გამოც 
ეპილეფსიის მქონე ადამიანებსა და მათი ოჯახის წევრებს, დაავადების ხანგრძლივი 
მიმდნიარეობის პროცესში მუდმივად თან სდევთ ეპილეფსიის დიაგნოზის გამჟღავნებისა და 
საზოგადოებაში გულყრის განვითარების შიში. ვინაიდან დაავადების გამოაშკარავება მრავალ 
პრობლემას უქმნის პაციენტს, გასაკვირი არ არის, რომ ასეთი ადამიანები მუდმივი სტრესის ქვეშ 
იმყოფებიან, ხშირად აღენიშნებათ შოთვა, მოუსვენრობა, დეპრესია და სხვა ფსიქიკური 
პრობლემები.

ანტიეპილეფსიური მედიკამენტის დანიშვნა შეუძლია მხოლოდ ექიმს (ეპილეფტოლოგს ან 
ნევროლოგს). სპეციალისტის მიერ დანიშნული მედიკამენტი ბავშვმა უნდა მიიღოს 
ხანგრძლივად, ექიმის მიერ შერჩეული რეჟიმის მიხედვით. დაუშვებელია თვითმკურნალობა 
მეგობრის, მეზობლის, ან თუნდაც სხვა ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვის ახლობლის 
რჩევით. მედიკამენტი რომელიც ძალიან ეფექტურია ერთ ბავშვთან, შესაძლოა, საკმაოდ 
საზიანო აღმოჩნდეს მეორე ბავშვისთვის. დაუშვებელია მედიკამენტის თვითნებურად 
შეწყვეტა, ან შეცვლა, რადგან, აღნიშნული მიზეზით, ბავშვს შეიძლება სასიცოცხლო 
პრობლემა შეექმნას. 
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 ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი
ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი აღენიშნება ეპილეფსიით 
დაავადებული ბავშვების 25-30%-ს, ძირითადად, ყურადღების დეფიციტით მიმდინარე ფორმის 
სახით. ამ დროს ბავშვს უჭირს ყურადღების კონცენტრირება ცალკეულ დეტალებზე, დავალების 
შესრულებისას უშვებს წვრილმან შეცდომებს, რომლებიც  განპირობებულია უყურადღებობით და 
არა უცოდინრობით, უჭირს ინსტრუქციის ზუსტი შესრულება, არაორგანიზებული და დაუდევარი 
ხდება. შესაბამისი ფსიქოლოგიური დახმარება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ბავშვის 
მდგომარეობას, მაშინ როდესაც ზედმეტი და უადგილო შენიშვნები აღრმავებს მას და 
უარყოფითად მოქმედებს ბავშვის ქცევასა და აკადემიურ მოსწრებაზე.      

დასწავლის სიძნელეები
დღემდე ჩატარებული კვლევების საფუძველზე გამოვლინდა რომ ეპილეფსიის მქონე ბავშვების 
25%-ს აღენიშნება სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები. აღნიშნული მდგომარეობა, ერთის 
მხრივ გულყრების, ხოლო მეორე მხრივ მიმდინარე მკურნალობისა და თანმხლები 
მდგომარეობების შედეგია. ერთერთი ევროპული კვლევის მიხედვით ეპილეფსიით დაავადებული 
პაციენტების 51-58%-ს ესაჭიროება სპეციალური საგანმანათლებლო  სერვისი. ასეთ 
შემთხვევებში დროული პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ამ მაჩვენებელს 
მნიშვნელოვნად ამცირებს და თუ ბავშვებს არა აქვთ ეპილეფსიის მძიმედ მიმდინარე ფორმები, 
მათ შეეძლებათ ნორმალური ინტელექტუალური ფუნქციონირება.

რეკომენდაციები  სკოლას

● ეპილეფსიის მქონე მოსწავლეს, მიმდინარე გულყრებისა თუ ანტიეპილეფსიური 
მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების გამო, ხშირად ახასიათებთ მსუბუქი ძილიანობა;    
სხვებთან შედარებით ისინი ოდნავ დაგვიანებით რეაგირებენ შეკითხვებზე.
  
● ამაზე ყურადღებას ნუ გაამახვილებთ, ბავშვს ამის გამო შენიშვნას ნუ მისცემთ და 
ძალდატანებით ნუ „გამოაფხიზლებთ“, ოდნავ მეტი დრო მიეცით პასუხის მოსაფიქრებლად.

 ● ამასთან, არ არის საჭირო ბავშვის „დაზოგვა“ დამატებითი შეკითხვებისგან მისი 
„განერვიულების შიშით“; იშვიათი გამონაკლისების გარდა ეპილეფსიით დაავადებული 
მოსწავლე არ საჭიროებს ინდივიდივიდურად დაგეგმილ სასწავლო განრიგს. 

 ● ბავშვის ქცევისა თუ გუნება-განწყობის უჩვეულო და დროში გახანგრძლივებული 
ნებისმიერი ტიპის ცვლილება, მისი განმარტოება თანატოლებისგან თუ საერთო 
აქტივობებიდან გამოთიშვა, არ უნდა დარჩეს შეუმჩნეველი. 

 ● აუცილებელია, მასწავლებლების მჭიდრო თანამშრომლობა ოჯახის წევრებთან და 
მკურნალ ექიმთან. 

● პედაგოგებისა და სკოლის ფსიქოლოგების დროული რეაგირება ზემოთ აღწერილი 
მდგომარეობების ადრეული იდენტიფიკაციისა და კეთილსაიმედო გამოსავლის 
წინაპირობაა. 
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როგორ დავეხმაროთ ბავშვს,
თუ მას განუვითარდა ეპილეფსიური გულყრა?

გენერალიზებული ტონურ-კლონური კრუნჩხვითი გულყრის დაწყებისთანავე გამოიძახეთ 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. მათ მოსვლამდე ბავშვს ნუ დატოვებთ 
უყურადღებოდ, ესაუბრეთ მშვიდად და ხმადაბალი ტონით, ნუ გააკავებთ და წინააღმდეგობას ნუ 
გაუწევთ, არ დაუყვიროთ. ეცადეთ უსაფრთხო ადგილზე მოათავსოთ. იყავით მასთან მანამ, სანამ 
ცნობიერება სრულად არ აღუდგება. 

● პირის ძალდატანებითი გახსნა მაგარი საგნების გამოყენებით,
● კბილებს შორის რაიმე საგნის მოთავსება და „ენის დაჭერა“,
● ბავშვის ფეხებით დაკიდება,
● წყლის, მემდიკამენტის ან საკვების მიწოდება,
● ბავშვის გამოფხიზლების მცდელობა მისი ჯანჯღარით, წყლის 
შესხმა,
● მძაფრსუნიანი ნივთიერებების გამოყენება (მაგალითად, 
ნიშადური),
● სახეზე შავი ნაჭრის გადაფარება,
● ტკივილის მიყენება (ჩხვლეტა, თითის გაჭრა, თითზე კბენა და ა.შ.),
● შეტევის შემდგომი აგზნების შემთხვევაში ბავშვის ძალდატანებით 
დამშვიდება.

● შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, გამოიძახეთ სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარება.
● მოათავსეთ ბავშვი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში 
მყარ ზედაპირზე, როგორიცაა ტახტი ან იატაკი.
● შეუხსენით  საყელო, ქამარი, მოხსენით სათვალე. 
მოარიდეთ ავეჯი, გამათბობელი და ა.შ.
● თავქვეშ დაუდეთ რბილი საგანი. გადააბრუნეთ 
გვერდზე, თუ ამას ვერ ახერხებთ თავი მიუტრიალეთ 
რომელიმე მხარეს. კრუნჩხვის დროს არსებობს 
ღებინების განვითარების ალბათობა. მცირე 
რაოდენობით ნაღებინები მასაც კი, თავის არასწორი 
პოზიციის პირობებში შესაძლოა მოხვდეს სასუნთქ გზებში 
და გამოიწვიოს მოხრჩობა.
● თუ ბავშვი შეტევის დროს რაიმეს ჭამდა დარწმუნდით, 
რომ პირის ღრუ თავისუფალია საჭმლის ნარჩენებისაგან. 
ამისათვის ნიკაპზე ცერა თითის დაჭერით ჩამოქაჩეთ 
ქვედა ყბა დაბლა. 
● ყურადღებით დააკვირდით გულყრის მიმდინარეობას 
და ხანგრძლივობას. შეტევის დასრულებისთანავე 
ჩაინიშნეთ დეტალები და დაუყოვნებლივ აცნობეთ ისინი 
ექიმს. 

დაუშვებელია:

აუცილებელია:
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დამატებითი ინფორმაცია პირველადი 
დახმარების საკითხებზე სხვადასხვა ტიპის 
არაკრუნჩხვითი გულყრის დროს

ფოკალური
გულყრა

აბსანსი

გულყრის 
ტიპი

რა უნდა 
გააკეთოთ

რას უნდა მიცაქციოთ 
ყურადრება

● გაგებით მოეკიდეთ ბავშვის ასეთ 
„სადღაც წასვლას“,

● გაუმეორეთ რაც იმ მომენტში 
გამოტოვა,

● ჩაინიშნეთ, გაკვეთილზე რა 
სიხშირით ემართება ბავშვს ასეთი 
შეტევები.

● დაელაპარაკეთ და შეაფასეთ, 
ბავშვი კითხვაზე ადეკვატურად და 
გამართულად გპასუხობთ თუ არა?

● თუ ცნობიერება შენახული აქვს, 
ე.ი. აცნობიერებს, რომ რაღაც 
მოსდის, მაგრამ ვერ ახერხებს მის 
შეჩერებას, იყავით მის გვერდით, 
გაამხნევეთ და დაამშვიდეთ, რომ 
ეს შეტევა მალე გაივლის.

● თუ ცნობიერება დათრგუნული 
აქვს, ესაუბრეთ მშვიდად და 
დაწყნარებით,

● ეცადეთ, დაიცვათ მისი 
უსაფრთხოება (გადაიყვანეთ 
ესაფრთხო ადგილზე),

● თუ უაზროდ მოძრაობს, ნუ 
გააკავებთ, მიჰყევით და მშვიდად 
ელაპარაკეთ,

● იყავით მასთან, ცნობიერების 
სრულ აღდგენამდე.

● როდის განვითარდა შეტევა,

● რომელ კიდურში/კიდურებში 
გამოიხატა,

● რა მოძრაობებს აკეთებდა,

● რა შეგრძნებები ჰქონდა ბავშვს,

● სახეზე რა ფერი ჰქონდა,

● რამდენ ხანს გაგრძელდა შეტევა.

● ასეთი შეტევა შეიძლება დაიწყოს  
არაადეკვატური ქცევთ, 
სტერეოტიპული მოძრაობებით, 
ზოგჯერ აგრესიით,

● შეიძლება, ბავშვი გაუგებრად ან 
უაზროდ ლაპარაკობდეს, ტუჩებს 
აწკლაპუნებდეს, ან 
ახორციელებდეს ღეჭვით 
მოძრაობას,

● ასეთი ქმედებები ხშირად ჰგავს 
საღეჭი რეზინის ღეჭვას, ქცევის 
პრობლემებს ან დევიანტურ ქცევას.

● ბავშვმა შეიძლება ვერც აღიქვას 
ეს შეტევები,

● გარეგნულად შეიძლება 
მიამსგავსოთ „უყურადღებობას“, 
„სადღაც წასვლას“ (აქ არ არის), 
„გაშტერებას“.



დამატებითი ინფორმაცია და 
რეკომენდაციები პედაგოგებისთვის
● ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების ნორმალური ზრდა-განვითარების პროცესში ძალზე 
მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებათ საბავშვო ბაღისა და სკოლის პედაგოგებს. სასწავლო 
პროცესის სწორი დაგეგმარების პირობებში, აკადემიური მოსწრების მიხედვით, მათი უმეტესობა 
თანატოლებისგან არ განსხვავდება. მასწავლებლების სათანადო ინფორმირება დაავადების 
ბუნების, მიმდინარეობისა და გამოსავლის შესახებ მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დაავადების 
მართვას. პედაგოგების მჭიდრო თანამშრომლობა მშობლებთან და მკურნალ ექიმთან აიოლებს 
ასოცირებული მდგომარეობების, მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების სწორ და დროულ 
იდენტიფიკაციას, გულყრების სიხშირის მონიტორინგს, რაც სწორი მკურნალობის აუცილებელი 
წინაპირობაა. მცირე ასაკის ბავშვებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პედაგოგების დახმარება 
მედიკამენტის შუადღის დოზის დროული მიღებისთვის. 

● პედაგოგმა უნდა უზრუნველყოს კლასის დანარჩენი წევრების სათანადო ინფორმირება მათი 
თანატოლის ჯანმრთელობის პრობლემის შესახებ, რაც ადეკვატური სოციალური 
დამოკიდებულების აუცილებელი წინაპირობაა. მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელი 
ინფორმირებული იყოს ბავშვის მდგომარეობის ცვლილებებზე, მიმდინარე გულყრების 
გახშირების ფაქტზე და გაკვეთილების მსვლელობისას გულყრის აღმოცენების რისკების შესახებ. 

● ანტიეპილეფსიური მედიკამენტები ხშირად იწვევენ ბავშვის მოდუნებას, აქვეითებენ გარემო 
გამღიზიანებელზე რეაგირების უნარებს. ბავშვებს ხშირად უწევთ სკოლის გაცდენა მიმდინარე 
გულყრების გამო. ზოგ შემთხვევაში, გულყრის  მაპროვოცირებელ ფაქტორს ძილის დარღვევა 
წარმოადგენს; ასეთ შემთხვევაში არ არის სასურველი, ბავშვმა რომ დილით ძალდატანებით 
გაიღვიძოს, რაც რიგ შემთხვევებში შეიძლება სკოლაში დაგვიანების მიზეზი გახდეს. 
მასწავლებელი გაგებით უნდა მოეკიდოს ამ ფაქტს და ამასთანავე კარგად აუხსნას ეს ყველაფერი 
სხვა თანატოლებს, რათა აღნიშნული ფაქტი თანატოლებს შორის დაპირისპირების მიზეზი არ 
გახდეს.
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● ასევე, უნდა აღინიშნოს ეპილეფსიით 
დაავადებული ბავშვების ფიზიკური აქტივობის 
საკითხი: უმეტეს შემთხვევაში, სკოლის 
პროგრამით გათვალისწინებული ფიზიკური 
დატვირთვა მათთვის წინააღმდეგ ჩვენებას არ 
წარმოადგენს, თუმცა, გასათვალისწინებელია, 
რომ ფიზიკური გადატვირთვა და ქოშინი, 
ზოგჯერ ეპილეფსიური გულყრის (მაგალითად, 
აბსანსების) განვითარების მაპროვოცირებელია. 

● ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელმა 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიადევნოს 
ასეთ მოსწავლეს და გადაღლის სიმპტომების 
გამოვლენისთანავე მისცეს მას დასვენების 
საშუალება. გარდა ამისა, ეპილეფსიით 
დაავადებული ბავშვების ვარჯიშისას, 
აქტუალურია დამცავი საშუალებების 
გამოყენების საკითხი, მაგალითად, ჩაფხუტის, 
სამუხლეებისა და ა.შ. აუზში ვარჯიშის 
შემთხვევაში დაუშვებელია ასეთი მოსწავლის 
მარტო დატოვება საწვრთნელ დარბაზში.

რეკომენდაციები  სკოლას

● პედაგოგი საქმის კურსში უნდა იყოს 
მოსწავლის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობისა და მკურნალობის 
სტრატეგიის ნებისმიერი ცვლილების 
შესახებ. 

● ზოგადი მდგომარეობის „გაუარესების 
შიშით“ არ გამოთიშოთ მოსწავლე საერთო 
აქტივობიდან. იშვიათი გამონაკლისების 
გარდა, მათ თანატოლებთან ერთად უნდა 
მიიღონ მონაწილეობა ყველა გასართობ 
თუ შემეცნებით ღონისძიებებში, 
ექსკურსიებში და ა.შ.  
 
● გაურკვეველობის შემთხვევაში, თქვენ 
შეგიძლიათ ინდივიდურად გაიაროთ 
კონსულტაცია ბავშვის მკურნალ ექიმთან.  



ეპილეფსიის მქონე ბავშვისთვის ეპილეფსიის მიზეზით გამოწვეულ ფიზიკურ პრობლემებზე 
ბევრად უფრო მავნე და საშიშია დაავადების გამო მისი იზოლაცია და არაადეკვატურ 
გარემოში ყოფნა. ეპილეფსიის მქონე ბავშვების უმრავლესობა  საკმაოდ ბეჯითი და 
წარმატებული მოსწავლეა, ზოგიერთ მათგანს კი შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა სირთულე.

როგორ ვასწავლოთ ეპილეფსიის მქონე ბავშვს?
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პირველ რიგში, ამოიღეთ გამოყენებიდან დამამცირებელი სიტყვა „ეპილეპტიკი“; უმჯობესია, 
გამოიყენოთ ტერმინი „ეპილეფსიის მქონე პიროვნება“.

მასწავლებელზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ეპილეფსიის მქონე ბავშვის 
ნორმალური და ჯანსაღი პიროვნული განვითარება. გახსოვდეთ, რომ ადეკვატურ 
ფსიქო-სოციალურ გარემოში მყოფი ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების 80%-ზე მეტი 
საზოგადოების სრულფასოვანი წევრია.

ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს ბავშვი და არა მისი ეპილეფსია!

როგორ მოვიქცეთ?

● თუ ბავშვს კლასში, გაკვეთილის მსვლელობის დროს განუვითარდა გულყრა, დაამშვიდეთ სხვა 
ბავშვები; აუხსენით, რომ შეტევა სიცოცხლისათვის საშიში არ არის და ყველაფერი მალე 
ჩამთავრდება. ბავშვს კი ოპერატიულად აღმოუჩინეთ სათანადო დახმარება (ზემოაღწერილის 
მიხედვით) და გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა.

● გულყრის ჩამთავრებისა და ცნობიერების დაბრუნების შემდეგ, ბავშვს ექნება უხერხულობისა 
და სირცხვილის განცდა, რაც დაკავშირებულია დიდი გენერალიზებული გულყრებისთვის 
დამახასიათებელი ნერწყვდენის, უნებლიე შარდვის ან კუჭის მოქმედების სიმპტომებთან. ასეთ 
შემთხვევაში დარჩით ბავშვთან, დაეხმარეთ, მოიწესრიგოს თავი და დაამშვიდეთ. ნუ მოახდენთ 
ამ ფაქტის იგნორირებას! ბავშვისთვის გამაღიზიანებელია, როდესაც ისე იქცევით, თითქოს 
არაფერი მომხდარა. პირიქით, გაესაუბრეთ იმაზე, რასაც გრძნობს და განიცდის, რომ იგრძნოს 
მხარდაჭერა. 

● აუცილებლად გამონახეთ დრო და გაესაუბრეთ ბავშვის თანაკლასელებს. აუხსენით, თუ რა 
ემართება მას. სასურველია, ეპილეფსიის შესახებ მიაწოდოთ ინფორმაცია: როგორი 
დაავადებაა, რა მიზეზები იწვევს მას, რა არის გულყრა, რა არ უნდა გააკეთონ თუ დაავადებულს 
ეპილეფსიური გულყრა განუვითარდება და ა.შ. ბავშვები ადვილად იგებენ მარტივი და გასაგები 
ენით მიწოდებულ ინფორმაციას. საუბრის შემდეგ, სასურველია, მოაწყოთ დისკუსია, უპასუხოთ 
მოსწავლეთა შეკითხვებს, მიეცით საშუალება, თანატოლებმა გამოხატონ საკუთარი განცდები და 
დამოკიდებულება ბავშვის გულყრის დროს კლასში მომხდარი ამბის შესახებ _ ეპილეფსიის 
მქონე ბავშვს წინასწარ აუცილებლად უნდა აცნობოთ ასეთი შეხვედრის თაობაზე და ჰკითხოთ, 
ხომ არ სურს, თავადაც დაესწროს დისკუსიას.

● ეპილეფსიის შესახებ მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღეთ ექიმისგან (ეპილეფტოლოგისგან), ეს 
მნიშვნელოვნად გაგიადვილებთ ბავშვებს სწორად და მათთვის გასაგები ენით აუხსნათ 
ეპილეფსიის სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური პრობლემები.
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აღნიშნულ დაწესებულებაში ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამა „ეპილეფსიის პრევენცია და 
დაიგნოსტიკა“, რომლის ფარგლებშიც, ეპილეფსიის /ეპილეფსიაზე ეჭვის მქონე პირებისთვის, 
ვისაც აღნიშნული პროგრამა არასდროს არ ჰქონია მიღებული, ერთჯერადად უფასოდ 
მიმდინარეობს ეპილეფსიის დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი მულტიდისციპლინური 
კონსულტაციები და კვლევები.  ამავე ბაზაზე ფუნქციონირებს „ეპილეფსიის ეროვნული 
რეგისტრი“.

საქართველოში არსებობს ეპილეფსიის როგორც პროფესიული, 
ისე საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც მნიშვნელოვან დახმარებას 
გაგიწევენ ეპილეფსიის სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური დახმარების 
საკითხებში.

სად შეიძლება მიიღოთ ინფორმაცია 
და ვის უნდა მიმართოთ დასახმარებლად?

„ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოფიის ინსტიტუტის 
 ეპილეფსიის ცენტრი“ (ნნი)

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 83/11, 0186 თბილისი

+995 32 2 91 29 47

 www.inn.org.ge

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) 
ქართული განყოფილება

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 83/11, 0186 თბილისი

+995 32 2 91 29 47

https://www.ilae.org/regions-and-countries/national-chapters/georgia  


