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რეზიუმე. მე-20 საუკუნე ანტიბიოტიკების რევოლუციის გარიჟრაჟს შეესწრო და ახლა ანტიბიო-

ტიკების მიმართ რეზისტენტობის ზრდის ფენომენის წინაშე დგას მსოფლიო. ამ ნაშრომის მიზანია 

ანტიბიოტიკების მოსახლეობის მიერ თვითნებური გამოყენების ნეგატიური შედეგების გამოვლენა 

და არსებული რეალობის ჩვენება საქართველოს მოსახლეობაზე დაფუძნებული კვლევის 

საშუალებით. ანტიბიოტიკების თვითნებურად გამოყენებას დიდი მნიშვნელობა აქვს რეზისტენ-

ტობის განვითარებაში და ამასთან დაკავშირებული კლინიკური და ეკონომიკური ტვირთიც 

შესაბამისად მნიშვნელოვნად იზრდება. ანტიბიოტიკების თვითნებური გამოყენება დაფიქსირდა 

როგორც ფართო მოსახლეობაში, ასევე საავადმყოფოებსა და სამედიცინო დაწესებულებებში. 

ძირითადად აღინიშნა, როგორც ზედმეტი გამოყენება და შეუსაბამო დანიშვნა. არასათანადო 

დოზირების რეჟიმი და მკურნალობის ხანგრძლივობა ითვლებოდა ანტიბიოტიკურ რეზისტენტო-

ბასთან დაკავშირებული ძირითადი ფაქტორები. ანტიბიოტიკების თვითნებურად გამოყენების 

კვლევამ გამოავლინა ფართო ანტიბიოტიკების გამოყენება სამედიცინო დანიშნულების ან 

სამედიცინო კონსულტაციის გარეშე, რაც ხაზს უსვამს ამ ფენომენის მძიმე კლინიკურ და 

ეკონომიკურ დატვირთვას საქართველოში.  

საკვანძო სიტყვები: ანტიბიოტიკების თვითნებური გამოყენება, ანტიბიოტიკებისადმი გაზრდილი 

რეზისტენტობა 

 

 
ანტიბიოტიკების მოსახლეობის მიერ თვითნებურ გამოყენებას მოსდევს გაზრდილი 

რეზისტენტობა ანტიბიოტიკების მიმართ. ანტიმიკრობული წინააღმდეგობა არის 

გლობალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გამოწვევა, რომელიც დაჩქარდა მსოფლიოში 

ანტიბიოტიკების გადაჭარბებული მოხმარებით. გაზრდილი ანტიმიკრობული რეზისტენ-

ტობა არის მძიმე ინფექციების, გართულებების, საავადმყოფოში დაყოვნების გაზრდილი 

ხანგრძლივობის და სიკვდილიანობის ზრდის მიზეზი. ანტიბიოტიკების გადაჭარბებული 

მოხმარება ასოცირდება გვერდითი ეფექტების გაზრდის რისკთან. ანტიბიოტიკების 

გადაჭარბებული გამოყენება არის განსაკუთრებული პრობლემა პირველადი ჯანდაცვის 

სფეროში, სადაც ხდება ვირუსული ინფექციების განვითარება. ანტიბიოტიკების ყველა 

დანიშნულების დაახლოებით 90% გაიცემა ზოგადი პრაქტიკოსების მიერ, ხოლო 

სასუნთქი გზების ინფექციები ანტიბიოტიკების დანიშვნის წამყვანი მიზეზია. ანტიბიო-

ტიკების ჭარბი მოხმარების შესამცირებლად მრავალმხრივი ჩარევები აღმოჩნდა ეფექტური 

და უკეთესი, ვიდრე ერთჯერადი ინიციატივები. ჩარევები უნდა მოიცავდეს ანტიბიოტი-

კების ურეცეპტოდ გაყიდვის აკრძალვის პოლიტიკის აღსრულებას, ექიმების აქტიურ და 

სწორ მონაწილეობას ანტიბიოტიკოთერაპიაში, მაქსიმალური კონტროლით, სწრაფი 

სამედიცინო დახმარების ტესტების გამოყენებას, ანტიბიოტიკების დანიშვნის 
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დაგვიანებული სტრატეგიების აღმოფხვრას, პაციენტებთან საკომუნიკაციო უნარების 

გაღრმავებასა და საინფორმაციო ბროშურების დახმარებით პირველადი ჯანდაცვის უფრო 

პრაგმატული კვლევების ჩატარებას. 

ანტიმიკრობული წინააღმდეგობა (AMR) აღიარებულია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე 

დიდი საფრთხე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მსოფლიოში. მხოლოდ ერთი 

ორგანიზმი, მეთიცილინისადმი მდგრადი Staphylococcus aureus (MRSA), ყოველწლიურად 

კლავს უფრო მეტ ამერიკელს, ვიდრე ემფიზემა, აივ/შიდსი, პარკინსონის დაავადება და 

მკვლელობა ერთად. გლობალურად, ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების 3.7% და 20% 

ადრე განკურნებული შემთხვევები გამოწვეულია იზონიაზიდისა და რიფამპიცინისადმი 

მდგრადი შტამებით. ათწლეულების განმავლობაში ეს ანტიტუბერკულოზური საშუალებე-

ბი ეფექტური იყო ტუბერკულოზის წინააღმდეგ, მაგრამ დღეს ეს ეფექტი არასაკმარისია.  

წინააღმდეგობის გავრცელების გარდა, ანტიბიოტიკების გადაჭარბებული გამოყენება 

ასევე დაკავშირებულია სხვა პრობლემებთან. ქვემოთ ჩამოთვლილია რისკები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ანტიბიოტიკების გადაჭარბებულ გამოყენებასთან: 

1) ანტიმიკრობული წინააღმდეგობის გაზრდა 

2) უფრო მძიმე დაავადებების ზრდა 

3) დაავადების ხანგრძლივობის ზრდა 

4) გართულებების რისკის გაზრდა 

5) სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა 

6) ჯანდაცვის ხარჯების გაზრდა 

7) გვერდითი ეფექტების რისკის გაზრდა, რომელთაგანაც ზოგი სიცოცხლისთვის საშიშია 

8) ინფექციური დაავადებების გამო განმეორებითი მკურნალობის ზრდა 

9) თვითშეზღუდული ინფექციური მდგომარეობების მკურნალობის გაზრდა. 

მაშასადამე ანტიბიოტიკების წინააღმდეგობა იზრდება მსოფლიოს ყველა კუთხეში 

შემაშფოთებლად მაღალ დონეზე. ახალი წინააღმდეგობის მექანიზმები ჩნდება და 

ვრცელდება გლობალურად, რაც საფრთხეს უქმნის საერთო ინფექციური დაავადებების 

მკურნალობის შესაძლებლობას. ინფექციების მზარდი ჩამონათვალი - როგორიცაა 

პნევმონია, ტუბერკულოზი, სისხლის მოწამვლა, გონორეა და საკვებით გამოწვეული 

დაავადებების მკურნალობა უფრო რთული, ნაკლებად ეფექტური და ზოგჯერ 

შეუძლებელიც კი ხდება.  

კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში მოსახლეობის მიერ ანტიბიოტიკების 

თვითნებური მოხმარებისა და გამოყენების მაჩვენებლების დადგენა, ასევე გამოვლენა იმ 

ნეგატიური შედეგებისა, რომელსაც თვითნებური გამოყენება იწვევს.  

კვლევაში გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი. კვლევის დიზაინს აქვს 

კვლევის კითხვებზე პასუხების გენერირების მთავარი ამოცანა. რაოდენობრივი კვლევის 

ტიპი, გულისხმობს რიცხვითი მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებას, შეჯამებას. 

რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა ონლაინ ინტერვიუს ტექნიკის გამოყენებით შექმნილი 
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რთული პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე. კვლევის სამიზნე აუდიტორია 

საკვლევად შეირჩა წინასწარ კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე. 

კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ იქნა 120 რესპონდენტი. კვლევის არეალს წარმოადგენ-

და საქართველო. ინტერვიუს ხანგრძლივობა მოიცავს 10 წუთს. 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე შემუშავდა რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტი. 

კითხვარი შედგებოდა თემატური მოდულისაგან, რომელიც მთლიანად მოიცავდა 

საკვლევ საკითხს.  

ანტიბიოტიკების მიღების დოზის წინასწარ ზუსტად შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანი 

საკითხია ანტიბიოტიკოთერაპიაში, სწორედ ამიტომ ამ საკითხთან მიმართებით 

გამოიკითხა რესპონდენტები. გამოკითხული რესპონდენტებიდან 83 მათგანი ანტიბიო-

ტიკების მიღების დოზას ექიმის დანიშნულების შესაბამისად იღებს, 16 რესპონდენტი 

აღნიშნავს, რომ აფთიაქის თანამშრომლები ურჩევენ ანტიბიოტიკების დოზას და ეს 

მათთვის საკმარისია, 14 მათგანი მეგობრის, ან ოჯახის წევრის რჩევის საფუძველზე არჩევს 

ანტიბიოტიკების დოზას მიღებამდე, 3 კი ანტიბიოტიკის ინსტრუქციის საფუძველზე.  

 

ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს მნიშვნელოვანია ასევე ანტიბიოტიკების დოზის და მათი 

სახეობის ცვლილება მკურნალობის საქმეში, რომელიც უშუალოდ მკურნალი ექიმის 

რეკომენდაციით უნდა განხორციელდეს, თუმცა ხშირად მოსახლეობის მიერ ამის 

გათვალისწინება არ ხდება.  

გამოკითხული რესპონდენტებიდან 87 მათგანი აღნიშნვს, რომ თვითნებურად არ იღებს 

გადაწყვეტილებას ანტიბიოტიკების დოზისა და სახეობის ცვლილების შესახებ, 29 

რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ თავად, ექიმისაგან დამოუკიდებლად მიუღიათ 

გადწყვეტილება და შეუცვლიათ ანტიბიოტიკების სახეობა და დოზა, ხოლო ამის 

მიზეზად ასახელებენ სწრაფად გამოჯანმრთელების სურვილს, ასევე იმას რომ წინა 



აკადემიური მაცნე 2022 

 

160 

ჩატარებული მკურნალობა არ აღმოჩნდა ისეთი ეფექტური და ზედმეტი დანახარჯების 

თავიდან აცილების მიზნით, რომელიც უკავშირდებოდა ექიმთან ვიზიტს.  

ჩატარებული კვლევა ხაზს უსვამს ანტიბიოტიკების არამიზნობრივად გამოყენებას, 

როგორც ანტიბიოტიკების რეზისტენტობის მზარდი ფენომენის ერთ-ერთ მთავარ 

ხელშემწყობ ფაქტორს. ანტიბიოტიკების არასწორი გამოყენება ხშირად გვხვდება მაღალი 

მოხმარების, ანტიბიოტიკების გადაჭარბებული დანიშნულების, არასათანადო დანიშნუ-

ლების ან თვითდანიშნულების თვალსაზრისით საქართველოში. ანტიბიოტიკების 

არასწორი გამოყენებისა და რეზისტენტობის გავრცელების შესამცირებლად ჯერ კიდევ 

რამდენიმე ასპექტის გათვალისწინებაა საჭირო; უპირველეს ყოვლისა, უნდა შემუშავდეს 

შემდგომი აქტიური გეგმები ანტიბიოტიკების გამოყენების ოპტიმიზაციისთვის, ასევე 

მკურნალობის ხანგრძლივობის თვალსაზრისით, ანტიბიოტიკების გადაჭარბებული 

მოხმარებისა და არასათანადო გამოყენების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით.  

ეს მიმართულება, ითვალისწინებს გადაწყვეტილებებს ყველაზე შესაფერისი ანტიბიოტიკე-

ბის დოზასთან და ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, რათა უზრუნველყოს მინიმალური 

ზემოქმედება ადგილობრივ წინააღმდეგობაზე და უზრუნველყოს მათი ხელმისაწვდომო-

ბა და ეფექტურობა მომავალში. გარდა ამისა კვლევამ აჩვენა, რომ ანტიბიოტიკების შესახებ 

ინფორმაციის გავცელება არის უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი ამ პრობლემის მოგვარების 

საქმეში. მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება მოხდეს არა მხოლოდ მოსახლეობისა-

თვის, არამედ აფთიაქებისათვის და იმ პირებისათვის ვინც გასცემენ წამალს, ასევე ყველა 

იმ პირისათვის ვინც ანტიბიოტიკურ მკურნალობაში არიან ჩართულები.  

ჩატარებული კვლევის თანახმად საქართველოში ძირითადად ექიმის დანიშნულების 

შესაბამისად ხდება ანტიბიოტიკური მედიკამენტების მიღება, თუმცა საკმაოდ მაღალია 

რიცხვი იმ ადამიანებისა ვინც თვითნებურად მიმართავს მკურნალობას ანტიბიოტიკებით. 

ამის გამომწვევ მიზეზებად სახელდება ნაკლები ინფორმირებულობა, ზედმეტი ხარჯები-

სათვის თავის არიდების მცდელობა. ანტიბიოტიკების მკურნალობის საქმეში მოსახლეობა 

ითვალისწინებს ახლობლების, მეგობრებისა და ოჯახის წევრების რჩევებს მიღება-

გამოყენებასთან დაკავშირებით, რაც სავსებით მიუღებელია და ადასტურებს ფაქტს იმის 

შესახებ, რომ ნაკლები ინფორმაცია აქვს მოსახლეობას ანტიბიოტიკების რეზისტენტობისა 

და მის მიერ არასწორად გამოყენების შემთხვევაში საფრთხეების შესახებ.  

ასევე, როგორც კვლევა გვაჩვენებს, ანტიბიოტიკების შესახებ რეკომენდაციების გაცემა 

ხდება სააფთიაქო დაწესებულების პერსონალის მიერ, ექიმისაგან დამოუკიდებლად. 

მნიშვნელოვანია ამ დროს რეკომენდაციების გაცემა ხდებოდეს მკურნალ ექიმთან 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით და მხოლოდ ის წყვეტდეს ანტიბიოტიკის სახეობის 

ან დოზის ცვლილებას, ასევე შეწყვეტასა და მკურნალობის სქემის გაგრძელებას. 

ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმაცია ესაჭიროება არა მხოლოდ მოსახლეობას, არამედ 

სწორედ სააფთიაქო დაწესებულებების თანამშრომლებსაც სწორი მოქმედებისათვს, ასევე 

ექიმებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ და მიიღონ მონაწილეობა პაციენტების ზუსტ და 
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დროულ ინფორმირებულობაში, ასევე აქტიურად აწარმოონ მონიტორინგი პაციენტების 

მიერ ანტიბიოტიკოთერაპიის მიმდინარეობის დროს. 

ჯანდაცვის პროფესიონალებს, ექიმებს, ფარმაცევტებს შეუძლიათ გადადგან რამდენიმე 

ნაბიჯი, რათა დაიცვან პაციენტები ანტიბიოტიკების არასწორი გამოყენებისაგან. 

მნიშვნელოვანია ექიმებმა დიდი სიფრთხილით შეარჩიონ ანტიბიოტიკები. მნიშვნელოვა-

ნია ასევე ექიმებმა პაციენტებს გააცნონ ზუსტი ინფორმაცია ანტიბიოტიკების გამოყენე-

ბისა და დოზების რეკომენდაციების შესახებ. ექიმის მონაწილეობა და აქტიური 

ჩართულობა ანტიბიოტიკებით მკურნალობის საქმეში უმნიშვნელოვანესია. 

მნიშვნელოვანია გააცნოს ექიმმა პაციენტს ანტიბიოტიკების გვერდითი ეფექტებისა და 

რისკების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია მათ მიერ განხორციელებულ ანტიბიოტი-

კოთერაპიასთან. ასევე მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გაცნობა პაციენტებისათვის ანტიბი-

ოტიკებისადმი წინააღმდეგობისა და არასწორად გამოყენების საფრთხეების შესახებ. 

 

რეკომენდაციები 

უნდა მოხდეს ანტიბიოტიკების გამოწერის და გაცემის მკაცრი კონტროლი. 

სააფთიაქო ქსელში ანტიბიოტიკები უნდა გაიცემოდეს მხოლოდ ექიმის ელექტრონული 

რეცეპტის საფუძველზე. 

ჯანდაცვის სამინისტროს და მისი მაკონტროლებელი სტრუქტურები სამედიცინო 

ასოციაციაციებთან ერთად უნდა ახორციელდებდნენ ანტიბიოტიკების დანიშვნის და 

დოზირების ადეკვატურობის საკითხებს (სრულყოფილი ელექტრონული რეცეპტების 

სისტემის არსებობის შემთხვევაში ეს არ წარმოადგენს სირთულეს). 

ყველა დონის ექიმებს და ფარმაცევტებს (როგორც პირველადი ჯანდაცვის, ასევე 

სტაციონარში მომუშავე ექიმებს, სტომატოლოგებს, ფარმაცევტებს) ყოველწლიურად(!) 

უნდა უტარდებოდეს შესაბამისი ტრეინინგები, სემინარები და სხვა სასწავლო ღონისძიე-

ბები ახალი ანტიბიოტიკების და ზოგადად ანტიბიოტიკოთერაპიის საკითხების შესახებ. 

 

დასკვნა 

მაშასადამე ანტიბიოტიკების თვითნებური გამოყენება როგორც საქართველოში, ისე  

მთელს მსოფლიოში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ 

მოსახლეობის მიერ ანტიბიოტიკების თვითნებური გამოყენება მნიშვნელოვნად ზრდის 

რეზისტენტობას, ასევე მისი არასწორი გამოყენება საფრთხეს უქმნის ადამიანის 

ჯანმრთელობას. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ფაქტი, რომ საქართველოში მნიშვნელოვან ყურადღებას 

საჭიროებს ანტიბიოტიკების მიღებისა და გაცემის საკითხი. როგორც კვლევიდან იკვეთება 

სააფთიაქო წარმომადგენლების მხრიდან ხშირად ხდება პაციენტებისათვის თვითნებური 
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რეკომენდაციების გაცემა ანტიბიოტიკების მიღებასთნ დაკავშირებით რაც დაუშვებელია, 

მკურნალი ექიმის მეთვალყურეობის გარეშე. ასევე კვლევიდან ნათელი გახდა, რომ 

საჭიროა ექიმიების აქტიური ჩართულობა და თვალყურის დევნება ანტიბიოტიკების 

დანიშვნის, შეცვლისა თუ დოზების მართვის საქმეში. საქართველოში ამ მხრივ თავად 

პაციენტების ინფორმირებულობის კრიზისიც შეიმჩნევა.  

კვლევამ კიდევ ერთხელ გამოკვეთა ის ფაქტი, რომ საქართველოში პაციენტები 

ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო იძულებულნი არიან თავად მიიღონ მკურნალობის 

გადაწყვეტილება ექიმისაგან დამოუკიდებლად, რათა არ გაწიონ ზედმეტი ხარჯები 

კონსულტაციაციასა და დამატებით გამოკვლევებში.  

დასკვნის სახით მნიშვნელოვანია განისაზღვროს ის, რომ მოსახლეობის აქტიური 

ინფორმირებულობა საქართველოში ხელს შეუწყობს ანტიბიოტიკების სწორ გამოყენებას, 

რაც თავიდან აარიდებს მათ რეზისტენტობის ზრდას, რაც უკვე მსოფლიო გლობალურ 

გამოწვევას წარმოადგენს, ასევე დაიცავს საქართველოს მოსახლეობას ანტიბიოტიკების 

არასწორი მიღებისაგან გამოწვეული ნეგატიური შედეგების თავიდან არიდებაში. პრობ-

ლემა მოითხოვს სისტემურ და კომპლექსურ მიდგომებს და საჭიროებს მნიშვნელოვან 

ყურადღებას ყველა საჭირო და შესაბამისი უწყებებისა და ორგანიზაციების მხრიდან.  
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Abstract. The 20th century witnessed the dawn of the antibiotic revolution and now the world is facing the 

phenomenon of increasing resistance to antibiotics. In this paper, our goal is to reveal the negative 

consequences of the arbitrary use of antibiotics by the population and to show the existing reality through 

research based on the population of Georgia. Arbitrary use of antibiotics is of great importance in the 

development of resistance and the associated clinical and economic burden increases accordingly. Arbitrary 

use of antibiotics has been reported in the general population as well as in hospitals and medical facilities. 

Mostly marked as overuse and inappropriate appointment. Improper dosing regimen and duration of 

treatment were considered to be major factors associated with antibiotic resistance; The study of the arbitrary 

use of antibiotics has revealed the widespread use of antibiotics without medical prescription or medical 

consultation, which underscores the heavy clinical and economic burden of this phenomenon in Georgia. 
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