გადამდებ დაავადებათა
დეპარტამენტი
გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი

EIDSS

ზედამხედველობას დაქვემდებარებული 73 დაავადების/მდგომარეობის ეპიდსიტ უაც იის
მართვა; იმუნოპროფილაქტ იკის დაგეგმვა და მონიტ ორინგი; ვაქც ინებისა და სპეც იფიკური შრატ ების/მედიკამენტ ების სტ რატ ეგიული მარაგების მართვა-ექსპედიც ია.

დეპარტ ამენტ ი დაავადებათა ზედამხედველობისთვის
იყენებს ელექტ რონულ ინტ ეგრირებულ სისტ ემას ‒
EIDSS. სისტ ემა სრულად ფარავს საქართველოს და
მოიც ავს ყველა დაავადებას, რომელიც ექვემდებარება შეტ ყობინება-ანგარიშგებას.

EIDSS/S SITES IN GEORGIA

ეპიდაფეთქების მართვა

წითელას 2013 წლის ეპიდაფეთქების მართვა ‒ სერიოზული გამოწვევა იყო დეპარტ ამენტ ისთვის, რეგიონული მიზნის ‒ წითელა-წითურას ელიმინიც იის
მიმდინარე ფაზაში. იმუნიზაც იის დამატ ებითი ღონისძიებების შედეგად მოხერხდა აფეთქების შეკავება.
ამჟამად, ელიმინაც იის მიზნის მისაღწევად დაგეგმილია ‒ წითელას საწინააღმდეგო 2-ჯერადი და წითურას საწინააღმდეგო მინიმუმ ერთჯერადი ვაქც ინაც იით მაღალი (95% ან მეტ ი) მოც ვის მიღწევა და შენარჩუნებაა.

მალარიის ელიმინაც ია, ზიკა
ვირუსით გამოწვეული საფრთხეების შემც ირება, დენგეს
შემოტ ანილი
შემთხვევების
კონტ როლი ‒ არც ერთი ადგილობრივი შემთხვევა მიმდინარე პერიოდისთვის.

EIDSS საშუალებას იძლევა: რეალურ დროში მიიღოს ინფორმაც ია ყველა სტ რუქტ ურამ;
მოხდეს ოპერატ იული ანალიზი; ერთიან ვირტ უალურ სივრც ეში კუმულირდეს შემთხვევასთან
დაკავშირებული კლინიკური, ეპიდემიოლოგიური და ლაბორატ ორიული მონაც ემი; გენერირდეს სტ ანდარტ ული და არასტ ანდარტ ული ანგარიშები; მონაც ემები გამოიხატ ოს
გრაფიკულად.
ზოონოზებზე ზედამხედველობა ‒ ერთიანი ჯანმრთელობის საწინდარია. EIDSS ‒ ზოონოზებზე
ზედამხედველობის ერთიანი ხელსაწყო.

EIDSS
უნივერსალურობით უზრუნველყოფილ იქნა: საქრთველოსთვის ენდემური პოქსვირუსით (Akhmeta virus) გამოწვეული
შემთხვევების იდენტ იფიკაც ია;
ყირიმი-კონგოს
პირველი შემთხვევის გამოვლენა, გავრც ელების
ტ ენდენც იის მიდევნება და
დროული რეგირება.

საკვებთან/სასმელ წყალთან დაკავშირებული ბაქტ ერიული ეტ იოლოგიის
დაავადებების ეპიდაფეთქების გამოვლენა და მათზე რეაგირება, გამომწვევის
იდენტ იფიკაც ია და პრევენც ია განსაკუთრებით პრობლემატ ურია რეგიონებში.
საკვებთან/სასმელ წყალთან დაკავშირებული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის მიზნით დაფუძნდა 3 საყრდენი ბაზა ‒ გორში, ქუთაისსა და ბათუმში.

ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების
შემთხვევები საქართველოში
01.01.2012 – 01.10.2016

ადამიანთა ც ოფით დაავადების შემთხვევებმა დრამატ ულად იკლო მას შემდეგ,
რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტ რომ,
ც ენტ რის მხარდაჭერის მიზნით, გააქტ იურა ც ხოველთა ანტ ირაბიული ვაქც ინაც ია. ც ოფის ზედამხედველობის ეფექტ ურმა სისტ ემამ და ანტ ირაბიული დახმარებისთვის გაწეულმა დანახარჯმა შედეგი გამოიღო ‒ 2015 წლიდან ც ოფით ადამიანთა დაავადების შემთხვევა არ დაფიქსირებულა.

მიკრობთა რეზისტენტობა და სამედიცინო
მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციები:
 შეიქმნა ანტ იმიკრობული რეზისტ ენტ ობის ეროვნული სტ რატ ეგია;
 ქართულად ითარგმნა და დაისტ ამბა სენფორდის გაიდლაინი „ანტ იმიკრობული თერაპია“;
 მომზადდა გაიდლაინი „ნოზოკომიური ინფექც იების კონტ როლი“;

გრიპსა და სხვა რესპირაციულ პათოგენებზე ეპიდზედამხედველობა წარმოებს საყრდენი
ბაზებით, მთელი წლის განმავლობაში საყრდენი ბაზებით ეპიდზედამხედველობის
ფარგლებში დადგენილი მოცირკულირე რესპირატორული პათოგენეზი 2015-16 წ.წ. სეზონი
წლის
კალენდარული
კვირა
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Influenza A



Influenza A/H1





Influenza A/H3
Influenza B
Rhinovirus



Coronavirus
NL63/229E/
OC43/HKU1



Parainfluenza
1, 2, 3, 4






























































Human
metapneumovirus
A/B
Bocavirus
Respiratory
Syncytial virus A/B
Adenovirus

















































































































































 სამედიც ინო უნივერსიტ ეტ ის ინფექც იურ სნეულებათა დეპარტ ამენტ თან ერთად მომზადდა დასწრებული უწყვეტ ი სამედიც ინო
განათლების პროგრამა: „რაც იონალური ანტ იმიკრობული თერაპია პირველადი ჯანდაც ვის სისტ ემაში“
 3 კლინიკაში (თბილისი) დაინერგა ანტ იმიკრობული რეზისტ ენტ ობის რუტ ინული დიაგნოსტ იკის ზედამხედველობა (ჯანმო,
ევროპის რეგიონული ოფისი);
 კავკასიის რეგიონში პირველად შესწავლილ იქნა C. difficile-სთან
ასოც ირებული ინფექც იების ეპიდემიოლოგია;






 მომზადდა, დამტ კიც და და განხორც იელდა დასწრებული უწყვეტ ი
სამედიც ინო განათლების პროგრამა: „სამედიც ინო მომსახურებასთან ასოც ირებული ინფექც იების კონტ როლი“;











 საქართველო გახდა ბალტ იის ანტ იმიკრობული რეზისტ ენტ ობის
ქსელის (BARN) წევრი;
 ბალტ იის ანტ იმიკრობული რეზისტ ენტ ობის ქსელთან ერთად საქართველოში პირველად ჩატ არდა სემინარი თემაზე: „ანტ იმიკრობული რეზისტ ენტ ობა და სამედიც ინო მომსახურებასთან
ასოც ირებული ინფექც იები“ (თბილისი, 29 თებერვალი ‒1 მარტ ი,
2016 წ.).

იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში
ბავშვთა აცრების რუტინულ კალენდარში დაინერგა:
2002 წელს ‒ ჰეპატ იტ B-ს საწინააღმდეგო აც რები;
2004 წელს ‒ წითელა-წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგო კომბინირებული ვაქც ინით
აც რები;
2005 წელს ‒ HBsAg+ დედების ახალშობილთა HBIG-ით იმუნიზაც ია;
2010 წელს ‒ ჰემოფილუს ინფლუენც ა ტ იპი b-ს საწინააღმდეგო პენტ ავალენტ ური
(დიფთერია, ტ ეტ ანუსი, ყივანახველა, ჰეპატ იტ ი B, ჰემოფილუს
ინფლუენც ა ტ იპი b) კომბინირებული ვაქც ინით აც რები;
 დანერგილია აივ ინფექც ია/შიდსის რუტ ინული
ეპიდზედამხედველობის ახალი სისტ ემა; მონაც ემების სარწმუნოობა, ხარისხი და ინფორმაც იაზე
ხელმისაწვდომობა ‒ მონიტ ორინგისა და შეფასების ერთიანი სისტ ემის ინტ ეგრალური ნაწილია.
 ყოველწლიურად მზადდება და წარედგინება აივ
ინფექც ია/შიდსის გლობალური რეაგირების ეროვნული ანგარიში (GARPR);
 ტ უბერკულოზის მართვისა და კონტ როლის მიზნით
‒ კონტ აქტ ირებულთა მოძიება და პატ იმრობის/
თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებებიდან
გამოსული პაც იენტ ების მკურნალობის უწყვეტ ობის
უზრუნველყოფა;
 C ჰეპატ იტ ის ელიმინიც იის ფარგლებში შემუშავდა
‒ გადაუდებელი/ პირველი ეტ აპის ღონისძიებების
გეგმა, ელიმინაც იის 2016-2020 წლების გრძელვადიანი სტ რატ ეგია და C ჰეპატ იტ ზე სკრინინგის
ეროვნული პროტ ოკოლი; დამყარდა პოპულაც იური და საყრდენი ბაზებით ეპიდზედამხედველობა;
 მომზადდა ჰეპატ იტ ების მკურნალობის მობილური
აპლიკაც ია სენფორდის გაიდლაინის საფუძველზე.

2013 წელს ‒ როტ ავირუსული ინფექც იის საწინააღმდეგო აც რები;
2014 წელს ‒ პნევმოკოკური ინფექც იების საწინააღმდეგო დეც ივალენტ ური ვაქც ინით
აც რები;
2015 წელს ‒ პოლიომიელიტ ის საწინააღმდეგი ინაქტ ივირებული ჰექსავალენტ ური
(დიფთერია, ტ ეტ ანუსი, ყივანახველა (არაუჯრედოვანი), ჰეპატ იტ ი B,
ჰემოფილუს ინფლუენც ა ტ იპი b, ინაპტ ივირებული პოლიო)
კომბინირებული ვაც ინით აც რები;
2016 წელს ‒ ბივალენტ ური ორალური პოლიომიელიტ ის ვაქც ინით აც რები;
2014 წელი ‒ ქვეყნის მასშტ აბით დაინერგა იმუნიზაც იის მართვის ელექტ რონული
ონლაინ სისტ ემა;
2015 წელი ‒ დაინერგა პროფილაქტ იკური აც რების ეროვნული კალენდრის
მობილური აპლიკაც ია მშობლებისათვის.

ვაქც ინების ექსპედიც იისა და ც ივი ჯაჭვის სამმართველო
უზრუნველყოფს: 50 000 კგ-ზე მეტ ი წონის ვაქც ინების,
შრატ ების, იმუნოგლობულინების, შპრიც ების მიღება, დასაწყობება, უსაფრთხოება;
26 674 ლიტ რი მოც ულობის სამაც ივრე მეურნეობის მართვა;
1 450 000 დოზა იმუნიზაც იის ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული, აგრეთვე სტ რატ ეგიული ვაქც ინებისა და შრატ ების ექსპედიც ია მთელი ქვეყნის მასშტ აბით ‒ საშუალოდ
1,5 თვეში ერთჯერ.

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

www.ncdc.ge

