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ყველა ადამიანი ერთხელ მაინც შესწრებია ისეთ სიტუაციას, როდესაც ატირებული ბავშვი 
უეცრად აჩერებს, ან პირიქით, ახშირებს სუნთქვას, სახეზე ფითრდება ან ლურჯდება, სხეული 
ეჭიმება ან უდუნდება და კარგავს გონებას. ასეთი მდგომარეობა, დაახლოებით, ნახევარ წუთში 
მთავრდება, თუმცა, ოჯახის წევრებისა და გარშემომყოფებისთვის, ეს დრო მთელი საუკუნეა. 
მიუხედავად იმისა, რომ  სუნთქვის შეჩერების ასეთი შეტევები  საკმაოდ მძიმე სანახავია, თავისი 
არსით, ორგანიზმის კეთილთვისებიანი და ასაკდამოკიდებული რეფლექსური პასუხია, რომლის 
პროგნოზიცა და გამოსავალიც ცალსახად კეთილსაიმედოა. მოსახლეობაში ამ ტიპის შეტევების 
ყველაზე გავრცელებული სახელებია „ჩაბჟირება“, „გადაფიჩინება“, „ჩაოსება“.

სუნთქვის შეჩერების შეტევები, ჩვეულებრივ, ვითარდება 6 თვიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში. 
მათი სიხშირე განსაკუთრებით მაღალია 2-3 წლის, და უკიდურესად იშვიათია სასკოლო ასაკის 
(6-7 წლის) ბავშვებში. ასეთი შეტევები არ წარმოადგენენ სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობას 
და სიხშირისა და ხანგრძლივობის მიუხედავად, არ ახდენენ დამაზიანებელ ზემოქმედებას 
ბავშვის ჯანმრთელობაზე. ძალიან ხშირად ირკვევა, რომ ასეთი ტიპის შეტევები ბავშვობაში 
ოჯახის სხვა წევრებსაც ჰქონიათ.
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რეკომენდაცია

●  სუნთქვის შეჩერების შეტევების 
მართვის ცოდნა აუცილებელია საბავშვო 
ბაღის აღმზრდელებისა და  დაწყებითი 
კლასების პედაგოგებისათვის. 

●  სუნთქვის შეჩერების შეტევა არ 
წარმოადგენს დაავადებას. ეს მხოლოდ 
ასაკდამოკიდებული რეფლექსური 
პასუხია გარე გამღიზიანებელზე. 

●  ასეთი მდგომარება გადამდები არ 
არის და ასეთი ბავშვები 
გარშემომყოფებისათვის საფრთხეს არ 
წარმოადგენენ. 
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სუნთქვის შეჩერების შეტევები ვითარდება იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ორგანიზმში ირღვევა სისხლით ჟანგბადის მომარაგების პროცესი და 
შინაგანი ორგანოები, პირველ რიგში კი თავის ტვინი განიცდის 
ჟანგბადოვან შიმშილს, ანუ ჰოპოქსიას. აღნიშნულ მდგომარეობას 
მოჰყვება გონების ხანოკლე დროით დაკარგვა და როდესაც სისხლში 
ნახშირორჟანგის რაოდენობა კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს, 
რეფლექსურად ღიზიანდება სუნთქვის ცენტრი, რომელიც სპონტანურად 
აღადგენს სუნთქვას.

არსებობს სუნთქვის შეჩერების შეტევების ორი ტიპი:
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რატომ ვითარდება სუნთქვის შეჩერების შეტევა?

● ციანოზური (მოლურჯო) ფორმის, რომელსაც ჩვილობის ციანოზურ 
სინკოპეს უწოდებენ,

● ფერმკრთალი ფორმის _ ინფანტილური (ადრეული ბავშვობის) სინკოპე 
სიფერმკრთალით ანუ რეფლექსური ანოქსიური სინკოპე (ანოქსია _ 
ჟანგბადის უკმარისობა ადამიანის ორგანოებში და ქსოვილებში). 

ციანოზური ფორმის შეტევის დროს, ბავშვი სახეზე ლურჯდება. მსგავსი 
შეტევები ხშირად პროვოცირდება ძლიერი ტირილით, ჭირვეულობით, 
რაიმე აკრძალვის მიმართ პროტესტის გამოხატვით და ა.შ. ასეთი 
მდგომარეობების შემთხვევაში, ციანოზის ხარისხი თანდათან მატულობს 
და აღნიშნულის შესაბამისად, გონების დაკარგვაც თანდათან ხდება. 
ამიტომ, ზოგჯერ, შესაძლებელია, ასეთი შეტევის თავიდან აცილებაც.

სიფერმკრთალით მიმდინარე შეტევა, უმეტესწილად, სწრაფ და 
მოულოდნელ ემოციას მოჰყვება, მაგალითად, როგორიცაა ძლიერი 
შიში, ტკივილი. ასეთ დროს, შესაძლოა, ბავშვმა „ტირილის დაწყება ვერც 
მოასწროს“ და ისე დაკარგოს გონება, სახეზე კი „ქაღალდივით 
გათეთრდეს“.

პირველ შემთხვევაში, ძლიერ ტირილს თან ახლავს ხშირი და ზედაპირული სუნთქვა, მეორე 
შემთხვევაში _ სუნთქვის სწრაფი შეკავება, რაც გამოწვეულია ძლიერი ემოციით. 
ორივე შემთხვევაში შეტევა ყოველთვის თავისთავად სრულდება, ძირითადად 30 წამამდე, 
იშვიათად კი _ მაქსიმუმ ერთ წუთამდე პერიოდში. აღნიშნული დროის გასვლის შემდეგ, ბავშვი 
სრულად აღიდგენს სუნთქვას და შეტევაც მთავრდება. თუმცა, შეტევების თვილთმხილველთა 
პანიკისთვის რამდენიმე წამიც საკმარისია. პანიკა კიდევ უფრო დრამატულ სახეს იღებს, თუ 
სუნთქვის შეჩერების შეტევას მოჰყვება კრუნჩხვა, რაც არცთუ იშვიათია ადრეული ასაკის 
ბავშვებში. როგორც წესი, ასეთი კრუნჩხვა ვლინდება სხეულის ხანმოკლე დაჭიმულობით, ან 
ბიძგისებრი მოძრაობებით კიდურებში. სუნთქვის შეჩერების შეტევების „კრუნჩხვითი დასასრული“ 
არ ამძიმებს შეტევის გამოსავალს და არ ცვლის პროგნოზს, თავის ტვინს არ აზიანებს და ხელს 
არ უწყობს ეპილეფსიური გულყრების განვითარებას.
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როგორ უნდა მოვიქცეთ თუ ბავშვს სუნთქვის 
შეჩერების შეტევა განუვითარდა?

● შეინარჩუნეთ სიმშვიდე.

● თუ ბავშვი შეტევის განვითარებისას რამეს ჭამდა, დარწმუნდით, რომ ლუკმა პირში 
არ აქვს დარჩენილი, რადგან არსებობს სასუნთქ გზებში საკვების გადაცდენის 
საშიშროება.

● გონების დაკარგვის შემთხვევაში, ბავშვი დააწვინეთ გვერდულად, სწორ და მაგარ 
ზედაპირზე (მაგიდა, იატაკი). ამ დროს, ღებინების განვითარების რისკი არსებობს და 
სხეულის არასწორი პოზიციის შემთხვევაში, შესაძლებელია, ნაღებინები მასა მოხვდეს 
სასუნთქ გზებში, რასაც პროგნოზულად მძიმე გართულებები მოჰყვება.

● კრუნჩხვის განვითარების შემთხვევაში, ბავშვის სხეულს მოარიდეთ ავეჯი, სხვა 
მაგარი ან ბასრი საგნები, გამათბობელი და სხვა.

● თუ კრიჭა შეკრული აქვს, ცერა თითი მოათავსეთ ნიკაპზე და ყბა ფრთხილად 
ჩამოქაჩეთ ქვემოთ, დარწმუნდით, რომ პირის ღრუ თავისუფალი აქვს.

● დეტალურად დააკვირდით შეტევის მიმდინარეობას: როგორია სახის ფერი, სხეულის 
მდგომარეობა, მაჯისცემა და ა.შ.

● ბავშვის ჯანჯღარი, წყლის შესხმა, ფეხებით დაკიდება

● წყლის, მემდიკამენტის ან საკვების მიწოდება 

● მძაფრსუნიანი ნივთიერებების გამოყენება (მაგალთად, ნიშადური)

● პირის გახსნა მაგარი საგნებით ან თითების ჩაყოფით, ენის ამოქაჩვა

● სახეზე შავი ნაჭრის გადაფარება

● ტკივილის მიყენება (ჩხვლეტა, თითის გაჭრა, თითზე კბენა და ა.შ.)

შეტევის დროს დაუშვებელია:

შეტევის დროს აუცილებელია:
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მიუხედავად იმისა, რომ უმეტეს შემთხვევში, 
რესპირატორულ-აფექტური შეტევები უვითარდებათ 
სრულად ჯანმრთელ ბავშვებს და ხშირია ასეთი 
შეტევების ოჯახური შემთხვევები, სასურველია, 
ბავშვი კონსულტირებულ იქნას პედიატრის ან 
ნევროლოგის მიერ, რადგან ზოგჯერ, ასეთ 
მდგომარეობას საფუძვლად უდევს ორგანიზმში 
მიმდინარე პათოლოგიური ცვლილებები.
 
პირველ რიგში, აუცილებელია სისხლში რკინისა და 
ჰემოგლობინის შემცველობის კონტროლი. შეტევის 
განვითარების მექანიზმში წამყვანია ჰიპოქსია, 
შესაბამისად, ჰემოგლობინის დაბალი დონე ზრდის 
შეტევის განვითარების ალბათობას და სასურველია 
სისხლში მისი შემცველობის რეგულარული 
კონტროლი; თუმცა, ბავშვს შეტევა ნორმალური 
ჰემოგლობინის ფონზეც შეიძლება განუვითარდეს. 

რიგ შემთხვევებში, საჭირო ხდება 
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციობის 
გამოკვლევა. ახლად აღმოცენებული/ან ხშირი 
შეტევების შემთხვევაში, ასევე, ოჯახური ანამნეზის 
არარსებობისას, სასურველია 
ელექტროკარდიოგრაფიული კვლევა, რათა 
გამოირიცხოს გულის რითმის დარღვევები.

ასეთ ბავშვებში ეპილეფსიური გულყრების 
აღმოცენების ალბათობა არ განსხვავდება 
დანარჩენი პოპულაციისგან. ნევროლოგიური 
კვლევები, ასეთ შემთხვევებში, აუცილებელი არ 
არის. რაც შეეხება სიფერმკრთალით მიმდინარე 
შეტევებს, ასეთ ბავშვებში შედარებით მრავალია 
მომავალში სინკოპეების (შეტევები „გულის 
წასვლით“) განვითარების ალბათობა, თუმცა, ამ 
მაჩვენებელზე არ მოქმედებს ადრეულ ასაკში 
განვითარებული სუნთქვის შეჩერების შეტევების 
სიხშირე ან მათი ხანგრძლივობა.

რეკომენდაციები

●  სუნთქვის შეჩერების შეტევის 
განვითარების შემთხვევაში, უმთავრესია, 
შეინარჩუნოთ სიმშვიდე და არ დაუშვათ 
პანიკა სხვა ბავშვებში.

●  სთხოვეთ მათ, არ შეჯგუფდნენ მეგობრის 
გარშემო. 

●  გადაიყვანეთ ბავშვი კარგად 
ვინტილირებულ გარემოში.

●  დაიცავით ზემოთ ჩამოთვლილი 
უსაფრთხოების წესები. 

●  შეტევის დასრულების შემდეგ, ბავშვების 
უმრავლესობა უპრობლემოდ ახერხებს 
შეტევამდელ საქმიანობასთან დაბრუნებას. 
თუ ბავშვი მოდუნებული და გაბრუებულია, 
გადაიყვანეთ მოსასვენებელ ოთახში და 
დაუკავშირდით ოჯახის წევრებს. 

●  გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარების 
ბრიგადა და დაუკავშირდით ოჯახის 
წევრებს, თუ გონების დაკარგვა 
გახანგრძლივდა 1 წუთზე მეტხანს, ან 
ბავშვმა დავარდნის დროს მიიღო თავის 
ტრავმული დაზიანება. 

რატომ უნდა მივმართოთ ექიმს?

ზემოაღნიშნული გამოკვლევების წარმოება და მიღებული შედეგების 
ანალიზი, სათანადო პრეპარატების დანიშვნა და ბავშვის 
მკურნალობა, უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ექიმის მითითებით და 
მისივე მეთვალყურეობით. დაუშვებელია თვითმკურნალობა, რაც 
მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ბავშვის სიცოცხლეს.  

ყურადღება!



როგორ ავიცილოთ თავიდან სუნთქვის 
შეჩერების შეტევების განვითარება?

ბავშვის ქცევითი დარღვევების შემთხვევაში, რეკომენდებულია 
ნეიროფსიქოლოგის-ფსიქოლოგის კონსულტაცია და ბავშვის 
ქცევის ადეკვატური მართვისათვის აუცილებელი ინდივიდური 
რეკომენდაციების მიღება.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია:

ბავშვის ქცევის ადეკვატური მართვის ახალშობილობის ადრეული ეტაპებიდან დაწყება, 

ოჯახის წევრებისა და გარშემომყოფების სათანადო ინფორმირება იმის შესახებ, რომ შეტევები 
თავისი ბუნებით კეთილთვისებიანია და კარგი გამოსავლით მთავრდება, მნიშვნელოვნად 
აიოლებს სიტუაციის მართვას, რადგან  ასეთ შემთხვევებში თვითმხილველი ადვილად 
ინარჩუნებს სიმშვიდეს და ახორციელებს პირველადი დახმარების  სწორ ქმედებებს.

გონების შესაძლო დაკარგვის პანიკური შიში, პირველ რიგში, უარყოფითად მოქმედებს 
ბავშვის ემოციურ-ქცევითი სფეროს განვითარებაზე. ასეთ დროს, მშობლები ყველანაირად 
ერიდებიან ბავშვის ატირებას, ხშირად მიდიან გაუმართლბელ დათმობებზე, ფაქტობრივად, 
არაფერს არ უკრძალავენ, აღნიშნული ფაქტით კი საკმაოდ ეფექტურად და არცთუ იშვიათად 
მანიპულირებენ ბავშვები: 

მცირე ასაკის მიუხედავად, საკუთარი მიზნის მისაღწევად, ოსტატურად ახერხებენ მშობლებისა 
და გაშემომყოფების შფოთვას, მანიპულირებასა და გამოყენებას. სუნთქვის შეჩერების 
შეტევების სიხშირე წლების მატებასთან ერთად თანდათან ბუნებრივად  მცირდება და 
უკუვითარდება, ხოლო ქცევის დარღვევები მატულობს, ღრმავდება და უარყოფით ზეგავლენას 
ახდენს ბავშვის გონებრივ და სოციალურ განვითარებაზე. 

ამიტომ, დაუშვებელია ბავშვის არასწორი ქცევის მიმართ უფროსების ზედმეტად ლოიალური 
დამოკიდებულება, თუმცა მეტისმეტი სიმკაცრე, ხშირად განაპირობებს შეტევის ბუნებრივად 
პროვოცირებას. ასეთი მიდრეკილების მქონე ბავშვებთან ყველაზე ეფექტურია რბილი, ე.წ. 
„მოლაპარაკებითი ტაქტიკა“, ყურადღების გადატანა სხვა თემაზე, ან სათამაშოზე, მისი 
ტირილის იგნორირება რეპლიკების გარეშე და არა კატეგორიული აკრძალვები, ან რაიმე 
ნივთის უხეშად წართმევა. 

სუნთქვის შეჩერების
შეტევები
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ყურადღება!



სუნთქვის შეჩერების
შეტევები
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სად შეიძლება მიიღოთ ინფორმაცია და ვის უნდა 
მიმართოთ დასახმარებლად?

„ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოფიის ინსტიტუტი“:
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ნებისმიერი პაროქსიზმული 
მდგომარეობების მქონე ბავშვებისთვის, ვისაც პროგრამა არასდროს არ ჰქონია 
მიღებული, ერთჯერადად უფასოდ მიმდინარეობს პაროქსიზმული 
მდგომარეობების სადიფერენციაციო მულტიდისციპლინური კონსულტაციები და 
კვლევები.  

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 83/11, 0186 თბილისი

+995 32 2 91 29 47

www.inn.org.ge

@INNEPI

რეკომენდაციები

● სუნთქვის შეჩერების შეტევები არ წარმოადგენს დაავადებას, იგი 
ორგანიზმის ჩვეულებრივი რეფლექსური პასუხია 
გამღიზიანებელზე.

● სუნთქვის შეჩერების შეტევებისადმი მიდრეკილი ბავშვები არ 
საჭიროებენ დღის და სასწავლო რეჟიმის განსაკუთრებულ და 
ინდივიდუალურ დაგეგმვას.

● საჭირო არ არის მათი გამოთიშვა საერთო გასართობი და 
შემეცნებითი ღონისძიებებიდან.  

● ასაკის შესაბამისი ფიზიკური დატვირთვა ასეთი ბავშვებისათვის 
არ წარმოადგენს წინააღმდეგ ჩევენებას. 


