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შაქრიანი დიაბეტის დროს: 

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის 
ინსტიტუტის რეკომენდაციები 

მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის



შაქრიანი დიაბეტი

ადამიანის ორგანიზმის ენერგიის ერთ-ერთ ძირითად 
წყაროს წარმოადგენს გლუკოზა, რომლის სისხლში 
შემცველობაც მერყეობს: შაქრიანი დიაბეტის დროს, 
სისხლში გლუკოზის შემცველობა სხვადასხვა მიზეზით 
იმატებს. 

სისხლში გლუკოზის დონის მომატების მიზეზების და 
მექანიზმის მიხედვით გამოყოფენ შაქრიანი დიაბეტის 
ორ ტიპს:  

ასეთ დროს, ბავშვის კუჭუკანა ჯირკვლის ანუ 
პანკრეასის უჯრედების გარკვეულ ჯგუფში 
საერთოდ არ ხდება ან დაქვეითებულია 
ჰორმონ ინსულინის გამომუშავება. 

შაქრიანი დიაბეტი მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა და 
გვხვდება როგორც მოზრდილებში, ისე ბავშვებში. ბოლო დროს, დიაბეტის სიხშირემ 
საგრძნობლად იმატა მთელ მსოფლიოში. ეს დაავადება, თავისი ბუნებით, საკმაოდ 
საყურადღებო მდგომარეობაა, რომელიც მნიშვნელოვნად მოქმედებს ბავშვის ყოველდღიურ 
აქტივობაზე. შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო აუცილებელი პროცედურები ბავშვს 
გარკვეულწილად გამოარჩევს თანატოლებისგან, ამიტომ, ასეთი ბავშვებისთვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანაკლასელების, სკოლის მასწავლებლებისა და 
საზოგადოების თანადგომა. 

რატომ  ვითარდება  შაქრიანი დიაბეტი?
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ტიპი 1:
იუვენილური (მოზარდთა) 
დიაბეტი

ასეთ დროს, პანკრეასის უჯრედები 
ინსულინს ნორმალურად გამოიმუშავებენ; 
სისხლში პროდუცირებული ინსულინი ჩვეულ 
ფუნქციას ასრულებს მხოლოდ მაშინ, 
როდესაც მასზე რეაგირებენ ორგანიზმის 
გარკვეული უჯრედები. ტიპი 2 (მოზრდილთა) 
დიაბეტის შემთხვევაში, აღნიშნულ 
უჯრედებს დაკარგული აქვთ ინსულინზე 
ადეკვატური რეგირების უნარი, რადგან მათ 
არ გააჩნიათ სათანადო რაოდენობის 
ინსულინის რეცეპტორები. ამიტომ ინსულინი 
ვეღარ ასრულებს თავის ჩვეულ ფუნქციას და 
ასეთ შემთხვევებში საუბრობენ 
ინსულინ-რეზისტენტობაზე.  

ტიპი 2:
ე.წ. მოზრდილთა
დიაბეტი

დიაბეტის სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ საკითხებზე აუცილებელია მასწავლებლებისა და 
მოსწავლეების ინფორმირება, რადგან დიაბეტის მქონე ბავშვები და მოზარდები დღის 
ხანგრძლივ მონაკვეთს სკოლაში ატარებენ, სადაც შესაძლებელა, ისეთი პრობლემები 
შეექმნათ, რაც გარშემომყოფთა მხრიდან ადეკვატურ დახმარებას საჭიროებს. პედაგოგებისა 
და თანატოლების სათანადო ინფორმირება დაავადებისა და პირველადი დახმარების 
საკითხებზე  მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დაავადების მართვის პროცესს და ასეთი 
ბავშვებისადმი ადეკვატური დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას. 
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ბუნებრივია, ინსულინის დეფიციტი აფერხებს 
უჯრედში გლუკოზის შეღწევადობას, გლუკოზა 
გროვდება უჯრედგარე სივრცეში _ სისხლის 
პლაზმაში და შესაბამისად, სისხლში მატულობს 
გლუკოზის შემცველობის დონე, რომელსაც  
ჰიპერგლიკემიურ მდგომარეობას უწოდებენ. 
სისხლში  გლუკოზის, ანუ ენერგიის წყაროს 
მაღალი შემცველობაის მიუხედევად, ორგანიზმი 
განიცდის მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ შიმშილს, 
რადგან გლუკოზას ორგანიზმი ვეღარ მოიხმარს 
როგორც ენერგიის წყაროს. 

სისხლის პლაზმაში არსებული გლუკოზის 
ზედმეტი რაოდენობა ორგანიზმიდან გამოიყოფა 
შარდის მეშვეობით (გლუკოზურია _ შარდში 
გლუკოზის დიდი რაოდენობით შემცველობა). 
ორგანიზმში გლუკოზის რაოდენობის 
შემცირებისა და გლუკოზის გამოდევნის 
დასაჩქარებლად, ასეთ ბავშვებში 
მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი შარდის 
გამოყოფის რაოდენობა და საგრძნობლად 
გახშირებულია შარდვის მოთხოვნილება. ხშირი 
შარდვა და ორგანიზმიდან დიდი ოდენობით 
შარდის გამოყოფა იწვევს სითხისა და 
მინერალური მარილების მომატებულ დაკარგვას, 
რაც ორგანიზმში არღვევს ნივთიერებათა 
ცვლასა და შინაგან წონასწორობას. 

„ენერგეტიკული შიმშილი“ ორგანიზმს აიძულებს, 
აამოქმედოს ენერგიის დამატებითი 
ალტერნატული გზები, რის გამოც, შაქრიანი 
დიაბეტი, ნახშირწყლოვანი ცვლის 
დარღვევებთან ერთად, ცხიმოვანი და ცილოვანი 
ცვლის მნიშვნელოვან დარღვევებსაც იწვევს, 
ხოლო დაავადების არასწორი მართვის 
შემთხვევაში, შესაძლოა მთელი რიგი შინაგანი 
ორგანოების (ნერვული სისტემის, გულისა და 
სისხლძარღვების, თვალის, თირკმელების, 
ღვიძლის და ა.შ.) შეუქცევადი დაზიანების 
მიზეზიც გახდეს.

ინსულინი უმნიშვნელოვანესი ჰორმონია ადამიანის ორგანიზმში. იგი 
გამომუშავდება კუჭუკანა ჯირკვლის ბეტა-უჯრედებში. მისი 
დახმარებით ხორციელდება უჯრედებში გლუკოზის შეღწევა, 
რომელსაც უჯრედი გამოიყენებს ენერგიის წყაროდ. 

ინსულინი
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შაქრიანი დიაბეტი ძალიან 
მრავალფეროვანი სიმპტომებით და 
ნიშნებით ვლინდება, რომელთა  
დეტალური ცოდნაც ექიმებისა და 
ჯანდაცვის სპეციალისტების 
პრეროგატივაა. თუმცა, 
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია იმ 
საგანგაშო სიმპტომების ცოდნა, 
რომლებიც გარშემომყოფთა მხრიდან 
დაუყოვნებელ რეაგირებას საჭიროებენ. 

ამ ორი მდგომარეობის დროული ამოცნობა და მათზე სწორი რეგირება ხშირად სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია.

სისხლში შაქრის მაღალი დონე ანუ ჰიპერ-გლიკემია აღმოცენდება სისხლში ინსულინის დაბალი 
რაოდენობით შემცველობისას ან საკვების დიდი რაოდენობით მიღებისას. ჰიპერგლიკემიის 
დროს, ბავშვი შეიძლება იყოს ძილიანი (ლეთარგიული), ჰქონდეს  ძლიერი წყურვილის 
შეგრძნება, საპირფარეშოში ხშირად მოითხოვოს წასვლა. თუ ბავშვს დადგენილი აქვს შაქრიანი 
დიაბეტის დიაგნოზი და ღებულობს სათანადო მკურნალობას, აუცილებელია დამატებით 
მიეწოდოს ინსულინი და უშაქრო სასმელები (მაგ.: ონკანის ან მინერალური წყალი). ინსულინის 
არასაკმარისი რაოდენობით გამოწვეული ჰიპერგლიკემიის გახანგრძლივებამ და 
უყურადღებოდ დატოვებამ, შესაძლებელია, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა _ „დიაბეტური 
კეტოაციდოზი“ გამოიწვიოს, რაც, თავის მხრივ, შესაძლებელია, კომის და სიკვდილის მიზეზი 
გახდეს. თუმცა, ჰიპერგლიკემიური მდგომარეობისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები 
საკმაოდ ნელა აღმოცენდება, დღეების და ზოგჯერ კვირების განმავლობაში და შაქრიანი 
დიაბეტის მქონე ბავშვები, რომლებსაც რეგულარულად უზომავენ სისხლში შაქრის 
შემცველობის დონეს, ასეთი გართულებებისაგან დაცული არიან. 

სისხლში შაქრის დაბალი დონე ანუ ჰიპო-გლიკემია აღინიშნება ინსულინის დიდი რაოდენობით 
მიღებისას, საკვების მცირე რაოდენობით მიღების ან შიმშილისას, ან ფიზიკური დატვირთვის 
შემდეგ. ჰიპერ-გლიკემიისაგან განსხვავებით, ჰიპო-გლიკემიური მდგომარეობა ძალზე სწრაფად 
ვითარდება და მისი სიმპტომებიც მალევე უნდა ამოვიცნოთ: ბავშვი, რომელსაც სისხლში შაქრის 
დაბალი შემცველობა აქვს, უჩვეულოდ და არაადეკვატურად იქცევა, არის ძილიანი, ხშირად 
განიცდის ძლიერ შიმშილის გრძნობას და/ან აკანკალებს, აქვს ცივი ოფლი (შუბლი თითქოს 
დანამულია), აღენიშნება თავბრუს ხვევა და ბუნდოვანი მხედველობა. ამ ფონზე, შესაძლებელია, 
ბავშვმა გონება დაკარგოს, დავარდეს და კრუნჩხვითი გულყრა განუვითარდეს. შესაბამისად, 
სისხლში შაქრის შემცველობის ვარდნის დროს დაუყოვნებლივ გაწეული სწორი დახმარება 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია! 

1. სისხლში შაქრის მაღალი დონე ან 
2. სისხლში შაქრის დაბალი დონე.

როგორ ვლინდება
დიაბეტი?

დიაბეტის მქონე ბავშვებს ორი პრობლემა გააჩნიათ:  

● დიაბეტი არ არის გადამდები.

● დიაბეტის მართვა შესაძლებელია ინსულინის 
ინექციებით, სისხლში შაქრის დონის 
კონტროლით, დიეტით და ვარჯიშით.

● ადეკვატური მართვის პირობებში, დიაბეტის 
მქონე ბავშვების სასწავლო განრიგი არ 
განსხვავდება ამ მხრივ ჯანმრთელი 
თანატოლებისგან, თუმცა 
გასათვალისწინებელია, რომ შარდვის 
გაზრდილი მოთხოვნილების გამო, 
შესაძლებელია, ბავშვმა გაკვეთილიდან 
გასვლა ხშირად მოითხოვოს. 

რეკომენდაციები სკოლას
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I ტიპის დიაბეტის მქონე ბავშვებს 
მკურნალობენ ინსულინის ინექციებით ან 
ინსულინის ტუმბოს გამოყენებით, სისხლში 
შაქრის დონის მონიტორინგით, დიეტით და 
ვარჯიშით. გლუკოზის ტესტის ხშირი 
გამოყენება საჭიროა ინსულინის სწორად 
მისაღები რაოდენობის განსაზღვრისა და 
სისხლში შაქრის შემცველობის 
შესაფასებლად. ბავშვებს უფლება უნდა 
ჰქონდეთ, სისხლში შაქრის დონე ნებისმიერ 
დროს და ადგილას შეიმოწმონ.  ზოგიერთ 
მშობელს ურჩევნია, შაქრის განსაზღვრა 
კლასშივე მოხდეს, რათა ბავშვი არ მოწყდეს 
გაკვეთილს, ხოლო ზოგი ამ პროცედურის 
კლინიკაში ჩატარებას ამჯობინებს.

აუცილებელია, შაქრიანი დიაბეტის მქონე 
ბავშვებმა სპეციალური კვების რეჟიმი 
დაიცვან. კვების რეჟიმის შერჩევა 
სპეციალისტის მიერ, ყველა შემთხვევაში 
ინდივიდური მიდგომით ხორციელდება. 
მშობელმა მასწავლებელს და სკოლის სხვა 
თანამშრომლებს უნდა მიაწოდოს 
ინფორმაცია, თუ რა საკვებს მოარიდონ 
ბავშვი და ასევე, ბავშვი სკოლაში 
აუცილებელად მისაღები ცილებისა და 
ნახშირწყლების (მაგალითად, კრეკერები) 
შემცველი საკვებით უზრუნველყოს.

ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობის 
განვითარების მაღალი რისკის ქვეშ 
იმყოფებან დიაბეტის მქონე ის ბავშვები, 
რომლებსაც დღის გარკვეულ პერიოდში 
აუცილებლად მისაღები საკვების მღების 
საშუალება არ ეძლევათ: ასეთი 
ბავშვებისთვის წახემსება აუცილებელია და 
არა ნებაყოფლობითი.

II ტიპის დიაბეტის მკურნალობისას, წამყვანია კვების რეჟიმის მოწესრიგება, წონის კორექცია 
და სისხლში შაქრის შემცველობის კონტროლი მედიკამენტებით (ტაბლეტირებული ფორმის). ამ 
დროს, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ინსულინის ინექციების საჭიროება არ არის, ვინაიდან 
ამ ტიპის დიაბეტი, ჩვეულებრივ, მოზრდილ ასაკში ვითარდება. თუმცა, ბოლო ხანებში, 
დაავადების „გაახალგაზრავების“ ტენდენციაც აღინიშნება. 

როგორ 
მკურნალობენ 
შაქრიან დიაბეტს?

კვების რეჟიმი 

რეკომენდაციები  სკოლას

● მასწავლებელს ზოგჯერ ჰგონია, რომ 
დიაბეტის მქონე ბავშვი კლასიდან 
გასვლის ან არასასურველი 
საქმიანობისგან თავის არიდების მიზნით, 
ცუდად ყოფნას „იგონებს“, რაც 
არასწორია.

● ასეთი ქმედება დიაბეტის მქონე ბავშვებს 
არ ახასიათებთ, რადგან მათ უმეტესობას 
არ სურს, სხვებისგან განსხვავებული იყოს.
 
● თუ მასწავლებელი თვლის, რომ ბავშვი 
ამას სპეციალურად აკეთებს, 
აუცილებლად უნდა დაელაპარაკოს 
მშობლებს, მაგრამ კონკრეტულ 
შემთხვევაში უარი არ უთხრას ბავშვს 
წყლის დალევის ან სისხლში შაქრის 
განსაზღვრის მოთხოვნაზე. 

რეკომენდაციები  სკოლას

● დიაბეტის მქონე ბავშვებმა სკოლაში 
შაქრის განსაზღვრის საშუალება უნდა 
ატარონ.

● თუ ბავშვს ჰიპო-გლიკემიის ნიშნები 
აღენიშნება, კერძოდ _ ოფლიანობა, 
კანკალი, სისუსტე, ძილიანობა, 
სასწრაფოდ უნდა მიეწოდოს გლუკოზა 
(ენისქვეშ შაქატი, თაფლი, ტკბილი წყალი, 
კანფეტი და ა.შ.)  

● თუ  შაქრის გაზომვის შემდეგ ბავშვს 
აღმოაჩნდა ჰიპერ-გლიკემია, უნდა 
მიეწოდოს წყალი, უშაქრო სასმელი, 
საჭიროებისას კი უნდა გაიყვანოთ 
მოსასვენებელ ოთხში. 
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ფიზიკური ვარჯიში ყველა ბავშვისთვის აუცილებელია და 
გამონაკლისს არც შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვები 
წარმოადგენენ. 

დიაბეტი ბავშვის ფიზიკური ვარჯიშისგან ჩამოშორების მიზეზს არ წარმოადგენს, თუმცა 
დიაბეტის მქონე ბავშვზე ფიზიკური ვარჯიში ინსულინის მსგავს ზეგავლენას ახდენს. ამიტომ, 
გასათვალისწინებელია, რომ შესაძლებელია, ფიზიკურმა დატვირთვამ სისხლში შაქრის დონის 
დაქვეითება გამოიწვიოს. შესაბამისად, აუცილებელია, ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელს და 
მწვრთნელს ჰქონდეთ ინფორმაცია ბავშვის დაავადების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში, 
დროულად აღმოუჩინონ სათანადო დახმარება.

დიაბეტის მქონე ბავშვებმა ვარჯიშის დაწყებამდე დამატებითი საკვები უნდა მიიღონ _ 
სასურველია, ვარჯიშის პერიოდში, ყოველ 30 წუთში ერთხელ. 

რეკომენდაციები  სკოლას

● დიაბეტის მქონე ბავშვებს, 
ჰიპოგლიკემიის განვითარების თავიდან 
ასაცილებლად, ხელი უნდა 
მიუწვდებოდეთ გლუკოზაზე (ტკბილ 
საკვებზე).

● თუ ჰიპოგლიკემიის შემთხვევაში 
ბავშვს ტკბილ საკვებს არ მივაწვდით, 
შეიძლება დაკარგოს გონება, 
განუვითარდეს კრუნჩხვები და 
გადავიდეს კომაში.

● მასწავლებელმა დიაბეტის მქონე 
ბავშვს ყოველთვის უნდა მისცეს 
უფლება, ექიმის მიერ რეკომენდებული 
საკვები მიიღოს.

რეკომენდაციები  სკოლას

● შაქრიანი დიაბეტის მქონე 
ბავშვისთვის ფიზიკური აღზრდის 
მასწავლებლებსა  და მწვრთნელებს 
ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ გლუკოზის 
(შაქარი, კანფეტი და სხვ) მარაგი 
ჰიპოგლიკემიის განვითარების 
შემთხვევაში ბავშვის დასახმარებლად.

● მშობლებმა ბავშვის დაავადების 
შესახებ, აუცილებლად საქმის კურსში 
უნდა ჩააყენონ პედაგოგები, მიაწოდონ 
გლუკოზის აბები და გადასცენ ექიმის 
რჩევები საჭიროების შემთხვევაში 
ეფექტურად მოქმედებისთვის.

ვარჯიში



რეკომენდაციები  სკოლას

შაქრიანი დიაბეტი

6

თუ ბავშვს შენახული აქვს ცნობიერება:

თუ სიმპტომები სრულად უკუგანვითარდა, დამატებითი ქმედებები საჭირო აღარაა _ უმეტეს 
შემთხვევაში, ბავშვები ახერხებენ, სასწავლო პროცესს დაუბრუნდნენ. თუმცა, 
მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა ჩააყენოს ოჯახის წევრები საქმის კურსში აღნიშნული 
ინციდენტის შესახებ.

თუ 10-15 წუთის შემდეგ სიმპტომების სრული 
აღკვეთა არ მოხდა, უნდა განმეორდეს III 
პუნქტში ჩამოთვლილი პროცედურა.  

თუ ბავშვთან კონტაქტის დამყარება 
შეუძლებელია (ცნობიერება დათრგუნულია), 
გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარების 
ბრიგადა და ბავშვი გადაიყვანეთ უახლოეს 
სტაციონარში, რომელსაც გააჩნია 
ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის 
განყოფილება.

ბავშვმა დამატებით მიღებული საკვების 
მიუხედავად, საკვების მიღების ჩვეული 
განრიგი არ უნდა დაარღვიოს და დაგეგმილ 
დროს, საკვები მაინც უნდა მიიღოს.

● ადეკვატური მართვის პირობებში, 
დიაბეტით დაავადებული ბავშვების 
შესაძლებლობები არ განსხვავდება მათი 
თანატოლებისაგან. 

● დიაბეტის მქონე ბავშვები არ საჭიროებენ 
განსაკუთრებულ სასწავლო რეჟიმს.

● ასეთი ბავშვები არ უნდა გამოეთიშონ 
სხვადასხვა გასართობ, თუ შემეცნებით 
ღონისძიებებს. 

პირველადი დახმარება ჰიპოგლიკემიის შემთხვევაში

I

II

III

IV

შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, არ დაუშვათ პანიკა დანარჩენ 
მოსწავლეებში,

გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა!

დარჩით ბავშვის გვერდით სიმპტომების სრულ 
გაქრობამდე

თუ გაქვთ გლუკომეტრი: 
შეუმოწმეთ სისხლში გლუკოზის 

შემცველობა

შაქრის დაბალი დონის 
შემთხვევაში, მიაწოდეთ ½ ჭიქა 

ტკბილი ჩაი/ხილის წვენი ან  
დაუდეთ ენის ქვეშ შაქარი, 

თაფლი, მურაბა და ა.შ.

მიაწოდეთ ½ ჭიქა ტკბილი 
ჩაი/ხილის წვენი ან დაუდეთ ენის 
ქვეშ შაქარი, თაფლი, მურაბა და 

ა.შ.

თუ არ გაქვთ გლუკომეტრი


