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ყვან ად გილს. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, სა ქარ თვე-
ლო ში გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი-
ა ნო ბის ზრდა ხდე ბა სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბის შემ ცი რე-
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გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის ად რე ულ ეტა პებ ზე გა მოვ ლე ნის 
და მა თი ეფექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის მე თო დი. მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბა და კავ ში-
რე ბუ ლია იმ გა რე მო ე ბას თან, რომ იგი წარ მო ად გენს რო გორც უარ-
ყო ფი თი დე მოგ რა ფი უ ლი ტენ დენ ცი ე ბის დაძ ლე ვის, ასე ვე და ა ვა დე ბის 
გა მო შრო მი სუ უ ნა რო ბის შემ ცი რე ბის და შე დე გად, ეკო ნო მი კის ზრდის 
ერ თ-ერთ სა შუ ა ლე ბას. ასეთ სერ ვი სებ ზე ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მე ბი მო ითხ ოვს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის სა თა ნა დო სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის 
შე მუ შა ვე ბას. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბი; მა ღალ ტექ-
ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ა; ჯან დაც ვა.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის ეპი დე მი ო ლო გია

რო გორც აღი ნიშ ნა, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო სიკ ვდი ლი ა-
ნო ბის სტრუქ ტუ რა ში სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის და ა ვა დე ბებს უკა ვია პირ ვე-
ლი ად გი ლი. 2014 წელს, სა ქარ თვე ლოს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მო ნა ცე-
მე ბის მი ხედ ვით, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი ა: სის ხლის მი მოქ ცე ვის 
სის ტე მის ავად მყო ფო ბე ბი - 42.0%, სიმ სივ ნე ე ბი – 11.5%, ტრავ მე ბი - 3.9%, 
სიკ ვდი ლის არა ი დენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი მი ზე ზე ბი - 29.4% (იხ. ცხრი ლი 1).

სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის ავად მყოფ თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის სა ქარ თვე ლო ში, 2012-
2013 წწ. [1, გვ. 87]

ცხრილი 1

წლები

ყველა 
სახეობის ავადმყოფობით 

დაავადებულთა და 
გარდაცვლილთა რაოდ.

მათ შორის: სისხლის მიმოქცევის 
სიტემის დაავადებულთა და 
გარაცვლილთა რაოდ.

ავად-
მყოფთა 
რაოდ.

გარდაცვლილთა 
რაოდ.

ავადმყოფთა 
რაოდ.

გარდაცვლილთა 
რაოდ.

2012 49348 1098.9 20002 445.4

2013 48553 1082 18693 416.6

 ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების 
ინსტიტუტის (IHME) და და ა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მრთე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრის მო ნა წი ლე ო ბით, 2014 წელს სა ქარ თვე-
ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ავა დო ბის ტვირ თის კვლე ვის (Global 
Burden of Disease Study – GBD) მი ხედ ვით, 1990 და 2013 წლებს შო რის სხვა დას-
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ხვა და ა ვა დე ბით გა მოწ ვე უ ლი ნა ად რე ვი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის გა მო, სი ცოცხ ლის 
და კარ გუ ლი წლე ბის სხვა ო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი წი ლი გულ -სის ხლძარ ღვთა 
და ა ვა დე ბებ ზე მო დის [2].

სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ იზ რდე ბა სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის ავად მყო-
ფო ბე ბის რო გორც პრე ვა ლენ ტო ბის, ასე ვე ინ ცი დენ ტო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი (ცხრი-
ლი 2).

სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის ავად მყო ფო ბა სა ქარ თვე ლო ში, 
2004–2013 [1. გვ. 161]

ცხრილი 2

წლის ბოლოს 
რეგისტრირებული 

შემთხვევები

პრევალენტობა 
მოსახლეობის 
100000 სულზე

ახალი 
შემთხვევები

ინციდენტობა 
მოსახლეობის 
100000 სულზე

2004 235429 5385.5 70648 1616.1

2005 256981 5892.2 82533 1888.0

2006 282701 6427.9 83166 1891.0

2007 288964 6584.6 71198 1622.4
2008 306573 6993.3 74379 1696.7
2009 326421 7400.3 96038 2177.3
2010 337651 7582.9 98193 2205.2
2011 363488 8107.4 103466 2307.7

2012 355657 7919.9 133411 2970.8

2013 425232 9476.6 196348 4375.7

სა ქარ თვე ლო ში გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ-
ვდი ლი ა ნო ბის ზრდა ხდე ბა სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბის შემ ცი რე ბის 
ფონ ზე. აღ ნიშ ნუ ლის გან გან სხვა ვე ბით, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში შე ი ნიშ ნე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის პო ზი ტი უ რი ევო ლუ ცი ა, რო მელ საც თან ახ-
ლავს სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბის ზრდის შე დე გად მო სახ ლე ო ბის 
და ბე რე ბა. შე სა ბა მი სად, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მი ზე ზე ბის სტრუქ ტუ რა ში ბუ ნებ რი ვად 
იზ რდე ბა გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ლი. აშ შ-ში 1990-ი ა ნი წლე ბის 
ბო ლოს, 1980 წელ თან შე და რე ბით გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბით სიკ ვდი ლი-
ა ნო ბა შემ ცირ და 25%-ით. გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლა ში ასე თი პროგ რე სი მიღ წე ულ იქ ნა ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის დამ-
კვიდ რე ბის, და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ის (დი ე ტა და ბა ლი ცხი მის და ნახ შირ წყლე-
ბის), რის კის ფაქ ტო რებ თან ბრძო ლის (დი ა ბე ტი, სიმ სუქ ნე, ჰი პერ ტენ ზი ა, თამ-
ბა ქოს მოხ მა რე ბა), კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში დი აგ ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის და ნერ გვით.
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მო საზ რე ბე ბი გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლის გზებ ზე

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აუ ცი ლე ბე ლია გულ -სის ხლძარ-
ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა. 
ამ მხრივ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ გულ -სის ხლძარ ღვთა სის ტე მის და ა ვა-
დე ბე ბის გავ რცე ლე ბის შემ ცი რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია კომ პლექ სურ სო ცი ა ლურ -ე-
კო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კურ ფაქ ტო რებ თან. შე სა ბა მი სად, გულ -სის-
ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის პო ლი ტი კას უნ და ჰქონ დეს 
კომ პლექ სუ რი ხა სი ა თი და მო ი ცავ დეს შემ დეგ ღო ნის ძი ე ბებს:

• და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ა;
• და ა ვა დე ბა თა დი აგ ნოს ტი კა (და ა ვა დე ბა თა ად რე ულ ეტა პებ ზე გა მოვ-

ლე ნა, სა ნამ იგი არ გა მო იწ ვევს შე უქ ცე ვად პა თო ლო გი ურ ცვლი ლე-
ბებს);

• მკურ ნა ლო ბა (სხვა დას ხვა ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა);
• მე ო რე უ ლი პრე ვენ ცია და პა ცი ენ ტე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა.
გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცია გუ ლის ხმობს სა ზო გა დო-

ე ბა ში ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის (რა ცი ო ნა ლუ რი კვე ბა, ფი ზი კუ რი მომ ზა დე ბა) 
ფარ თოდ გავ რცე ლე ბას, თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბას თან, ალ კო ჰო ლიზ მსა და ნარ-
კო ტი კე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას თან, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბას თან ბრძო ლას, 
ანუ ადა მი ან თა იმ არა სა სურ ვე ლი კულ ტუ რუ ლი, ქცე ვი თი სტე რე ო ტი პე ბის თან-
და თა ნო ბით დაძ ლე ვას, რაც ამ და ა ვა დე ბე ბის გან ვი თა რე ბის რის კფაქ ტო რე ბი ა.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის დი აგ ნოს ტი კის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ამო ცა ნაა ად რე ულ ეტა პებ ზე და ა ვა დე ბის ნიშ ნე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად აფარ თო ებს მის ეფექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბებს. 
მა გა ლი თად, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბი, ად რე ულ ეტაპ ზე 
მკურ ნა ლო ბის შემ თხვე ვა ში, რო გორც წე სი, სრუ ლი ად ჯან მრთე ლე ბი და შრო-
მი სუ ნა რი ა ნე ბი ხდე ბი ან, ხო ლო პა ცი ენ ტი, რო მელ საც უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
აქვს მი ო კარ დი უ მის მწვა ვე ინ ფარ ქტი, შე საძ ლოა ინ ვა ლი დი დარ ჩეს ყვე ლა ზე 
ეფექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის ჩა ტა რე ბის შე დე გა დაც. დი აგ ნოს ტი კურ მა პროგ რა მებ-
მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს 40 წელს გა და ცი ლე ბულ პირ თა პე რი ო დუ ლი (ყო ველ-
წლი უ რი) გა მოკ ვლე ვა, ხო ლო სხვა დას ხვა რის კფაქ ტო რის ქვეშ მყოფ პირ თა 
გა მოკ ვლე ვა - 30-35 წლი დან. პროგ რა მა უნ და მო ი ცავ დეს მი ნი მუმ ეკ გ-ის შეს-
წავ ლას. და ა ვა დე ბა თა პირ ვე ლი ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნი სას სა ჭი როა პა ცი ენ ტე-
ბის უფ რო სიღ რმი სე უ ლი დი აგ ნოს ტი კა, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ზუს ტად გა-
ნი საზღ ვროს სის ხლძარ ღვის შე ვიწ რო ე ბის ად გილ მდე ბა რე ო ბა და ხა რის ხი და 
შე ირ ჩეს მკურ ნა ლო ბის ოპ ტი მა ლუ რი სტრა ტე გი ა.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბის ეფექ ტუ რო ბა გა ნი-
საზღ ვრე ბა ადეკ ვა ტუ რი მე თო დის შერ ჩე ვით. მა გა ლი თად, გუ ლის იშე მი უ რი 
და ა ვა დე ბის დროს გუ ლის სის ხლით მო მა რა გე ბის მოშ ლის აღ დგე ნა შე საძ ლოა 
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მიღ წე ულ იქ ნეს კონ სერ ვა ტი უ ლი (მე დი კა მენ ტე ბი) ან ქი რურ გი უ ლი (მათ შო რის 
ენ დო ვას კუ ლა რუ ლი) მე თო დე ბით. დღე ი სათ ვის შე ი ნიშ ნე ბა ენ დო ვას კუ ლუ რი 
პრო ცე დუ რე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ა, რა საც ხშირ შემ თხვე ვა ში შე უძ ლია შეც ვა-
ლოს მკურ ნა ლო ბის ქი რურ გი უ ლი და კონ სერ ვა ტი უ ლი მე თო დე ბი. ენ დო ვას კუ-
ლურ პრო ცე დუ რებს აქვს გარ კვე უ ლი უპი რა ტე სო ბა: პირ ველ რიგ ში, ტრა დი ცი-
უ ლი ქი რურ გი უ ლი მე თო დე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, მას თან ახ ლავს მი ნი მა ლუ რი 
ტრავ მა ტუ ლი ეფექ ტე ბი, რაც პა ცი ენ ტის სა ა ვად მყო ფო ში და ყოვ ნე ბას 2-3 დღემ-
დე ამ ცი რებს, ხო ლო რიგ შემ თხვე ვა ში, სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ოპე რა ცი ე ბი ჩა-
ტარ დეს ამ ბუ ლა ტო რი უ ლად. მე ო რე მხრივ, მე დი კა მენ ტო ზუ რი მე თო დე ბის გან 
გან სხვა ვე ბით, რა საც, რო გორც წე სი, შე უძ ლია კო რო ნა რუ ლი სის ხლძარ ღვე ბის 
ათე როს კლე რო ზის კლი ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბე ბის მხო ლოდ შემ სუ ბუ ქე ბა, ენ დო-
ვას კუ ლა რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი მიზ ნად ისა ხავს მი ო კარ დი უ მის სის ხლით მო მა-
რა გე ბის გა უ ა რე სე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბის აღ მოფ ხვრას - და ზი ა ნე ბუ ლი სის-
ხლძარ ღვის იმ ნა წი ლის იძუ ლე ბით გა ფარ თო ე ბას, სა დაც მოშ ლი ლია სის ხლის 
ნორ მა ლუ რი მი მოქ ცე ვა.

ამ სი ტუ ა ცი ა ში აუ ცი ლე ბე ლია გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბა თა მკურ ნა-
ლო ბის არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის რა დი კა ლუ რად შეც ვლა, რო მე ლიც ეფუძ ნე-
ბა მცდარ იდე ას, რომ ნე ბის მი ე რი ქი რურ გი უ ლი ჩა რე ვა (მათ შო რის, ენ დო ვას-
კუ ლუ რი) არის “უ კა ნას კნე ლი ზო მა” და გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც 
მე დი კა მენ ტო ზუ რი თე რა პი ის პო ტენ ცი ა ლი პრაქ ტი კუ ლად ამო წუ რუ ლი ა, და 
პა ცი ენ ტის სი ცოცხ ლეს ექ მნე ბა რე ა ლუ რი საფ რთხე. ამას თან, არა ა დეკ ვა ტუ-
რად ხან გრძლი ვი კონ სერ ვა ტი უ ლი მკურ ნა ლო ბა, ჩვე უ ლებ რივ, გა ნა პი რო ბებს 
პა ცი ენ ტის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბას, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ზღუ დავს რო გორც მცი რე ინ ვა ზი უ რი პრო ცე დუ რე ბის, ასე ვე ქი რურ გი უ ლი ოპე-
რა ცი ე ბის ეფექ ტუ რო ბას და შემ დგო მი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბის ნა თე ლი და და სა ბუ თე ბუ ლი მო-
ნა ცე მე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, პა ცი ენტს და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და ჩა უ ტარ დეს 
კო რო ნა რუ ლი არ ტე რი ე ბის გა მოკ ვლე ვა კომ პი უ ტე რუ ლი ტო მოგ რა ფი ის ან 
შერ ჩე ვი თი კო რო ნა რუ ლი ან გი ოგ რა ფი ის მეშ ვე ო ბით. ერ თი ან რამ დე ნი მე კო-
რო ნა რუ ლი არ ტე რი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ვიწ რო ე ბის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე-
ვა ში, სა ჭი როა მი ო კარ დი უ მის რე ვას კუ ლა რი ზა ცი ის სხვა დას ხვა პრო ცე დუ რის 
გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა. მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც არ 
არ სე ბობს ენ დო ვას კუ ლუ რი ან ქი რურ გი უ ლი ოპე რა ცი ე ბის ჩვე ნე ბა, ან რო დე საც 
გუ ლის სის ხლძარ ღვე ბის მდგო მა რე ო ბა უკ ვე აღარ გვაძ ლევს ამ პრო ცე დუ რე-
ბის შეს რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას, პა ცი ენ ტებს უნ და ჩა უ ტარ დეთ კონ სერ ვა ტი უ ლი 
მკურ ნა ლო ბა (მე დი კა მენ ტე ბი). ეს წე სი უნ და გახ დეს გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე-
ბის დი აგ ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის “ოქ როს სტან დარ ტი”.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მა-
ში ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი რგო ლია მე ო რე უ ლი პრე ვენ ცია და რე ა ბი ლი ტა-
ცი ა. ჩვენს ქვე ყა ნა ში, სამ წუ ხა როდ, იგი ჯერ კი დევ ად რე უ ლი ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
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სტა დი ა ში ა. პირ ველ რიგ ში, ეს ეხე ბა პა ცი ენ ტე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას, რომ ლე ბიც 
სა ჭი რო ე ბენ ფი ზი კურ და ფსი ქო ლო გი ურ ადაპ ტა ცი ას და მი ო კარ დი უ მის მწვა-
ვე ინ ფარ ქტის გა და ტა ნის და ქი რურ გი უ ლი ოპე რა ცი ე ბის შემ დეგ ქცე ვის ძვე ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის რა დი კა ლურ ცვლი ლე ბას. სა ა ვად მყო ფო დან გა წე რის შემ დეგ 
პა ცი ენ ტე ბი გა დი ან მკურ ნა ლო ბი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის მოკ ლე კურსს, მაგ რამ 
შემ დეგ მათ ზე თით ქმის არ ხორ ცი ელ დე ბა სა მე დი ცი ნო მეთ ვალ ყუ რე ო ბა.

ქვე მოთ მო ცე მულ სქე მაში წარ მოდ გე ნი ლია მო სახ ლე ო ბის გულ -სის-
ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით სიკ ვდი ლი ა ნო ბის და ინ ვა ლი დო ბის შემ ცი რე ბის 
ღო ნის ძი ე ბა თა ძი რი თად ელე მენ ტე ბი:

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბი სა გან სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
და ინ ვა ლი დო ბის შემ ცი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პო ლი ტი კის ძი რი თად ელე მენ ტე ბი
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მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის რო ლი გულ -სის ხლძარ ღვთა 
და ა ვა დე ბა თა დი აგ ნოს ტი კა სა და მკურ ნა ლო ბა ში

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე-
უ ლი მძი მე გარ თუ ლე ბე ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ ცი რე ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა, XX სა უ კუ ნის შუა პე რი ო დი დან გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი რე ვო ლუ ცი ის შე დე გად, კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში დი აგ-
ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის და ნერ გვამ. 
შე დე გად მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ და გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის-
გან გან კურ ნე ბა ში მე დი ცი ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა მაც, თა ვის მხრივ, გა ზარ და 
იმ პა ცი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც და უბ რუნ დნენ სრულ ფა სო ვან სა მუ შა-
ოს და აქ ტი ურ ცხოვ რე ბას. ასე, მა გა ლი თად, დღეს დღე ო ბით არ არის სა და ვო, 
რომ მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის (სის ხლძარ ღვე ბის ტრან სლუ მი ნუ რი 
ბა ლო ნუ რი ან გი ოპ ლას ტი კა, სტენ ტი რე ბა და მი ო კარ დის პირ და პი რი რე ვას კუ-
ლა რი ზა ცი ის ოპე რა ცი ა) მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია გუ ლის სის ხლძარ ღვე ბის 
ათე როს კლე რო ზის უარ ყო ფი თი ეფექ ტე ბის თით ქმის მთლი ა ნად აღ მოფ ხვრა. 

სა ქარ თვე ლო ში, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის სერ ვი სე ბის 
მო ცუ ლო ბის პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბი სას, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბი თი ანა ლი ზი (ცხრი ლი 3) [2]

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ 
ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის მი უ ხე და ვად, გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, შე ი ნიშ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩა მორ ჩე ნა. შე სა ბა მი სად, 
აუ ცი ლე ბე ლია მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის გრძელ-
ვა დი ა ნი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა, რო გორც გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელე მენ ტი. მი სი 
უმ თავ რე სი მი ზა ნია მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის რო ლის გა მოკ ვე-
თა გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის გავ რცე ლე ბის და მის გან სიკ ვდი ლი ა-
ნო ბის შემ ცი რე ბა ში. 

სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის 
პრობ ლემა კომ პლექ სური ხა სი ათისაა და და კავ ში რე ბუ ლია მწირ და ფი ნან სე-
ბას თან, სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის არა საკ მა რის მა ტე რი ა ლურ ბა ზას თან, 
ადეკ ვა ტუ რი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის დე ფი ციტ თან. 

ტექ ნო ლო გი უ რი მიღ წე ვე ბი მე დი ცი ნა ში აფარ თო ებს პა ცი ენ ტე ბის სა მე დი-
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, შე დე გად, სა ზო გა დო ე ბა ში ჩნდე ბა სხვა-
დას ხვა და ა ვა დე ბი სა გან გან კურ ნე ბის ან მდგო მა რე ო ბის შემ სუ ბუ ქე ბის იმე დი. 
ამას თან, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი სერ ვი სე ბის სა ბაზ რო ფა სი შე იძ ლე ბა აღე მა-
ტე ბო დეს რო გორც მო სახ ლე ო ბის, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის 
დო ნეს, რაც უარ ყო ფი თად ზე მოქ მე დებს მათ ფი ნან სურ ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე.

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩა მორ ჩე ნის 
გა მო, მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ კარ დი ო ლო გი ა ზე შეზღ უ დუ ლი ფი ნან სუ რი ხელ-



მაღალტექნოლოგიური კარდიოლოგიის განვითარების პრობლემები და ...

157

მი საწ ვდო მო ბა ქმნის მი სი და ფი ნან სე ბის, მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი და ადა მი ან-
თა რე სურ სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის პრობ ლე მებს, შე სა ბა მი სად, სერ ვი სე ბის მი წო-
დე ბის მო ცუ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა მას ზე მოთხ ოვ ნას.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბი სას მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
პრო ცე დუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის შე და რე ბი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

(პრო ცე დუ რე ბის რა ო დე ნო ბა მო სახ ლე ო ბის 1 მ ლნ სულ ზე გათ ვლით)
ცხრი ლი 3

კორონარული 
ანგიოგრაფია

ტრანსლუმინარული
ბალონური 

ანგიოპლასტიკა

კორონარული 
სისხლძარღვების 

სტენტირება

კორტაკორო-
ნარული 
შუნტირება

საქართველო 690 - 262 121
რუსეთი 512 - 126 108

ავსტრია 4061 1146 848 468

ბელგია 4798 1536 931 -

ბულგარეთი 397 126 38 78

ჩეხეთი 2265 724 504 469

ესტონეთი 1530 388 237 323
ფინეთი 2522 607 365 921

საფრანგეთი 4009 1560 1501 408

გერმანია - 2194 - -

საბერძნეთი 1660 382 322 -

უნგრეთი 1667 249 191 281

ისრაელი 4719 2377 - 879

იტალია 2846 962 - -

ლატვია 1120 365 260 237

ლიტვა 1622 523 127 241

ნიდერ-
ლანდები

- 1091 - -

პოლონეთი 1520 527 298 303

რუმინეთი 531 77 75 49
ესპანეთი 1646 581 449 162

შვედეთი - - - 659

შვეიცარია 3907 1358 991 565

ბრიტანეთი - 564 473 444

სა ქარ თვე ლო ში გულ -სის ხლძარ ღვთა სის ტე მის და ა ვა დე ბე ბის დი აგ ნოს-
ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის, პირ ველ რიგ ში, უნ და შე ფას დეს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის 
პრო ცე დუ რებ ზე ობი ექ ტუ რი მოთხ ოვ ნე ბი. ამით შე საძ ლე ბე ლია გა ნი საზღ ვროს 
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სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზის გან ვი-
თა რე ბას და შე სა ბა მი სი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ზე მოთხ ოვ-
ნე ბი. სა ქარ თვე ლო ში, 2013 წლის მო ნა ცე მე ბით, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბით 
და ახ ლო ე ბით 88660 ადა მი ა ნია რე გის ტრი რე ბუ ლი. მათ გან გარ კვე ულ ნა წილს 
აქვს და ა ვა დე ბის მძი მე ფორ მე ბი, რო მელ თა მი მართ, ამ ეტაპ ზე, მე დი ცი ნა უძ-
ლუ რი ა. პა ცი ენ ტთა მე ო რე ნა წილს გა აჩ ნია და ა ვა დე ბის შე და რე ბით მსუ ბუ ქი 
ფორ მე ბი, რაც არ სა ჭი რო ებს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
გა წე ვას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა პა ცი ენ ტი არ სა ჭი რო ებს მა ღალ სა მე დი-
ცი ნო ტექ ნო ლო გი ებს. თუმ ცა, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბით პა ცი ენ ტთა დი დი 
რა ო დე ნო ბი სათ ვის ეს აუ ცი ლე ბე ლი პრო ცე დუ რა ა.

მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მის აქ-
ტუ ა ლუ რო ბა და კავ ში რე ბუ ლია იმ გა რე მო ე ბას თან, რომ იგი უარ ყო ფი თი დე-
მოგ რა ფი უ ლი ტენ დენ ცი ე ბის დაძ ლე ვის სა შუ ა ლე ბა ა. მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
კარ დი ო ლო გი უ რი სერ ვი სე ბი უნ და გან ვი ხი ლოთ რო გორც გულ -სის ხლძარ-
ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის კომ პლექ სუ რი პო ლი ტი კის ერთ 
ერ თი ელე მენ ტი. ასეთ სერ ვი სებ ზე ეკო ნო მი კუ რი და ფი ზი კუ რი ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა მო ითხ ოვს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო-
ლო გი ის გან ვი თა რე ბის სა თა ნა დო სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას.
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Worldwide, the cardiovascular diseases are the leading causes in overall mortality 
rate. Unlike developed countries, in Georgia, increase of mortality rate of cardiovascular 
diseases is carried out in the light of reduced average life expectancy. In developed countries, 
where life expectancy has been increasing as a result of an aging population, the proportion 
of deaths from cardiovascular diseases grows naturally. However, in developed countries, 
in recent decades, signifi cantly reduced mortality rate from cardiovascular diseases, which 
was achieved through healthy lifestyles, diseases prevention, implementation of high-
tech methods for the diagnosis and treatment in clinical practice. High-tech Cardiology 
services are main elements of a comprehensive policy against the cardiovascular diseases. 
With These services are available early detection and effective treatment of cardiovascular 
diseases. Development of high-tech cardiology is urgency connected to the reduction of 
negative demographic trends, as well disability from such diseases and as a result economic 
growth. Financial and geographical affordability and accessibility to such services requires 
the development of high-tech cardiology proper state policy. 
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