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Mayhew-ს საერთაშორისო ჯგუფი თბილისს ეწვია 2016 წლის 16 – 27 მარტს. 19-23 და 26-27 მარტი მათ გაატარეს თბილისის მუნიციპალურ 

თავშესაფარში, სადაც ჩაატარეს ტრეინინგი ცხოველთა რეპროდუქტიული ქირურგიის დარგში. განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: 

ქირურგიული ოპერაციების დროს გამოწვეული გართულებები, უკანა ფეხის ამპუტაციის ტექნიკა, თვალის ამოღება, ოპერაციის წინა და შემდგომი 

მოვლა, დაავადებების კონტროლი და თავშესაფრის მართვის ზოგიერთი სხვა ასპექტი. 

დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ მუნიციპალური თავშესაფრის პერსონალს და AMA-ს პერსონალს მასპინძლობისა და დახმარებისთვის. 

მოხარულნი ვართ, რომ 2015 წელს ჩატარებული ვიზიტის შემდგომ შესამჩნევი გაუმჯობესება აღინიშნება თავშესაფრის აღჭურვილობასა და 

კლინიკურ ასპექტებში. მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ წინა ტრეინინგების დროს გამოთქმული ზოგიერთი რეკომენდაცია და 

პროცედურა ჯერ კიდევ არ არის გათვალისწინებული. 

შესაბამისად, Mayhew-ს ჯგუფმა შეიმუშავა რეკომენდაციები და მათი შესრულების ვადები, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ. რეკომენდაციები 

მოიცავს აღჭურვილობას როგორც კლინიკასთან, ასევე თავშესაფართან მომართებაში, ასევე კლინიკურ და ქირურგიულ ოპერაციებს და 

პერსონალის ინფრასტრუქტურას. 

(პრიორიტეტის რეიტინგი: 1 =2016 წლის მესამე კვარტალში, 2 = 2016 წლის მეოთხე კვარტალში, 3 – 2017 წლის პირველი კვარტლისათვის) 

კლინიკის აღჭურვილობა 

რეკომენდაცია  კომენტარი პრიორიტე

ტი 

1. მუდმივი წყალმომარაგება კლინიკის, 

მოსამზადებელი ოთახის და პოსტ 

ოპერაციული ტერიტორიის ფარგლებში  

კლინიკის ტერიტორიისთვის ეს არის სტანდარტული მოთხოვნა: თბილი 

წყალი აუცილებელია ჰიგიენური პირობების დაცვისთვის, 

ვეტერინარებისთვის ხელის დასაბანად. თბილი წყალი ასევე აუცილებელია 

ცხოველებისთვის ოპერაციის წინ, ოპერაციის დროს და შემდგომ პერიოდში. 

1  

2. უნდა გამოიყოს ცალკე მოსამზადებელი 

ოთახები საოპერაციოსთან ახლოს. 

საოპერაციო უნდა ეთმობოდეს უშუალოდ ქირურგიულ ოპერაციას. ცხოველის 

და ვეტერინარის მომზადება ოპერაციისთვის უნდა მოხდეს 

განცალკევებულად, საოპერაციოს მიმდებარე ოთახში  

1 

3. საოპერაციოში არ უნდა იდგეს აუცილებელია ისეთი ხელსაბანის შეძენა, რომელიც არ იქნება ჩვეულებრივი 1 



2 
 

ჩვეულებრივი ნიჟარა, ეს უნდა იყოს 

სპეციალური ნიჟარა, სადაც ქირურგი 

დაიბანს ხელებს ოპერაციის წინ. ის არ 

უნდა გამოიყენოთ ინსტრუმენტების და 

სხვა მასალის გასარეცხად. 

საყოფაცხოვრებო ნიჟარა. მაგ http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-
8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=12707 
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-
5784&sessiontag=prodfullview&data=12702 

4. აუცილებელია მეორე ნიჟარა, სადაც იქნება 

ცხელი წყალი. ეს ნიჟარა გამოყენებული 

იქნება მასალების გასაწმენდად და 

დამონტაჟდება მოსამზადებელ ოთახში  

ეს შეიძლება იყოს საყოფაცხოვრებო ტიპის ნიჟარა გამდინარე წყლით. 1 

5. საოპერაციოში უნდა იყოს რაც შეიძლება 

ცოტა ავეჯი და მოწყობილობა, ანუ 

მხოლოდ ის, რაც საჭიროა უშუალოდ 

ოპერაციისთვის. 

საოპერაციო უნდა იყოს რაც შეიძლება სტერილური. არ არის საჭირო ბევრი ღია 

თარო, მოწყობილობა (როგორიცაა ავტოკლავი), რადგან ეს იზიდავს მტვერს, 

ბაქტერიებს და ა.შ.   

1 

6. აუცილებელია პოსტ-ოპერაციულ 

გამაჯანსაღებელ პალატებში იყოს გათბობა 

ოპერაციის დროს ცხოველი კარგავს სხეულის ტემპერატურას. აუცილებელია 

მათი უზრუნველყოფა სითბოთი. გათბობის ამჟამინდელი მოწყობილობა 

პოსტოპერაციულ პალატაში არ არის საკმარისი. კაფელი და ლითონის 

საწოლები პოსტოპერაციულ პალატაში არის ცივი მასალა და იწვევს სხეულის 

ტემპერატურის შემდგომ ვარდნას.   

1 

7. პოსტოპერაციულ პალატებში ცხოველთა 

გასათბობად გამოიყენეთ ძველი (მაგრამ 

სუფთა) საბნები, პირსახოცები, მუყაო და 

გაზეთები 

არ არის აუცილებელი ახალი ნივთების ყიდვა და ფულის გაფლანგვა, 

შეაგროვეთ მუყაოს ყუთები, გაზეთები, პირსახოცები, ზეწრები და სხვა. 

გამოყენების შემდგომ გადაყარეთ, ან გარეცხეთ და ისევ გამოიყენეთ. 

1 

8. აუცილებელია უკეთესი შტეფსელების 

დამონტაჟება  

შეტფსელები უნდა იყოს მომქმედი და უსაფრთხო. ეს აუცილებელია 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისთვის. საოპერაციოში, მოსამზადებელ 

ოთახში და პოსტოპერაციუოლ პალატებში აუცილებელია დამონტაჟდეს 

მოწყობილობა, სადაც რამდენიმე შტეფსელი იქნება ერთად. 

1 

9. საოპერაციო მაგიდების ყიდვა  იმისთვის, რომ ცხოველები ზურგზე სწორად დავაწვინოთ ოპერაციის დროს, 

აუცილებელია შევიძინოთ შემდეგი: http://www.vet-
direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=91 

2 

10. თეთრი დაფა  აუცილებელია ყოველდღიური პროცედურების ჩანაწერების გასაკეთებლად  1 

11. დიდი მადუღარა მოსამზადებელი 

ოთახისთვის 

წყლის გასაცხელებლად 1 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=12707
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=12707
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=12702
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=12702
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=91
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=91
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12. კედლის საათები წამის ისრით  საოპერაციოში და მოსამზადებელ ოთახში აუცილებელია იყოს ასეთი საათები 

ანესთეზიის მონიტორინგის მიზნით 

1 

13. ავტოკლავის ჩანთები და ინდიკატორი 

ლენტა 
 

აუცილებელია ინსტრუმენტებისთვის ავტოკლავის ხუფიანი ჩანთები. 

ინდიკატორის ლენტი მიუთითებს, რომ ინსტრუმენტების სტერილიზაცია 

ხდება საჭირო ტემპერატურაზე.  

თუ ზემოთ აღწერილი ჩანთები არ გვაქვს, უნდა გამოვიყენოთ ლურჯი დრაპი, 

როგორც Mayhew-ს პერსონალმა გვასწავლა. ინდიკატორის ლენტი ასეთ 

შემთხვევაში გამოიყენება პაკეტის შესაკრავად. 

2016 წლის მარტში Mayhew International-ის ჯგუფმა დატოვა ასეთი ხუფიანი 

ჩანთები 
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-
5784&sessiontag=prodfullview&data=546  

2 

14. წვეთოვანებისთვის საკიდების ინსტალაცია  აუცილებელია წვეთოვანის დაკიდება ოპერაციის დროს. ეს შეიძლება იყოს 

ლითონის ან პლასტმასის ჯოხი, ან იატაკის საწმენდი ჯოხის ტარი (შეღებილი),  

რომელიც დადგება საოპერაციო მაგიდასთან და რომელზეც ჩამოკიდებენ 

წვეთოვანს  

1 

15. დამცავი საყელოები  აუცილებელია იმისთვის, რომ ოპერაციის შემდეგ ცხოველმა არ დაიწყოს 

ჭრილობის ლოკვა და კბენა. 2015 წელს ჩვენ დაგიტოვეთ ასეთი საყელოები.  

აუცილებელია მათი მუდმივად გამოყენება და ახლების შეძენა.  
http://www.petsathome.com/shop/en/pets/elizabethan-smart-dog-collar 

1 

16. სკალპელები და შპრიცები  2016 წლის მარტში არსებული სკალპელები უვარგისი იყო. აუცილებელია 

ვეტერინარებს ჰქონდეთ ხარისხიანი ინსტრუმენტები, (დანის ზომა 10 ან 15) 

2015 წლის აგვისტოში მოგაწოდეთ ინფორმაცია შპრიცების შესახებ. 

1 

17. კონტეინერი „მჭრელი“ ნივთებისთვის შპრიცები და სკალპელის პირები არ უნდა ჩაყაროთ ჩვეულებრივ ნაგვის ყუთში, 

ან კლინიკურ ნარჩენებთან ერთად. ეს საზიანოა ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოებისთვის: შეიძლება პერსონალმა ხელი გაიჭრას ან ინფექცია 

შეეჭრას. არ არის აუცილებელი რაიმე ძვირადღირებული კონტეინერი. 

გამოდგება წყლის ცარიელი ბოთლებიც. გავსების შემდეგ ასეთი ბოთლები 

კარგად უნდა დაილუქოს და გადაიყაროს პროტოკოლის შესაბამისად.  

1 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=546
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283-5784&sessiontag=prodfullview&data=546
http://www.petsathome.com/shop/en/pets/elizabethan-smart-dog-collar
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18. აუცილებლია იყოს სხვადასხვანაირი 

ქირურგიული ძაფის მარაგი  

2015 წელს ვეტერინარების ჯგუფს დიდი რაოდენობით ინფორმაცია 

მივაწოდეთ გასაკერი მასალის ტიპებისა და ზომების შესახებ. სამწუხაროა, რომ 

ეს რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და თავშესაფარში არის 

მხოლოდ ერთი ტიპის გასაკერი მასალა - ვიკრილი.  ეს მასალა გამოდგება 

შინაგანი ნაკერებისთვის, მაგრამ აუცილებელია სხვადასხვა ზომის იყოს. 

კანისთვის აუცილებელია შემწოვი მონობოჭკო, ასევე სხვადასხვა ზომის.  

Mayhew International-მა აჩუქა გასაკერი მასალა თავშესაფარს, მაგრამ 

აუცილებელია მარაგის შევსება მრავალფეროვანი მასალით. 

1 

19. ყელსაბამები აუცილებელია მოსამზადებელ ოთახში იყოს მეტი ყელსაბამი. კაროს 

გადავეცით 2 ყელსაბამი, მაგრამ აუცილებელია მეტის შეძენა 
  
http://www.petplanet.co.uk/product_group.asp?dept_id=233&pg_id=1142 

2 

20. ანესთეზიური საშუალებები ანესთეზიის რეჟიმი მოცემულია ქვემოთ (გვ 8-9), აუცილებელია ტკივილის 

გაყუჩება სათანადო დონეზე  

1 

21. ევთანაზია დაუშვებელია მაგნეზიის სულფატის გამოყენება ევთანაზიისთვის, რადგან ეს 

საშუალება არ არის საყოველთაოდ მიღებული ჰუმანური საშუალება. 

გამოიყენეთ ბარბიტურატები (თიოპენტონი), როდესაც დგება ევთანაზიის 

საჭიროება. იხ. გვ. 11-12 

1 

22. ყურის საჭდე და „პისტოლეტი“ 2015 წელს საჭდეები იყო უკეთესი ხარისხის. 2016 წლის მარტში ხარისხი 

უარესი იყო. აუცილებელია ახლების შეძენა. ჯგუფს ასევე უნდა ჰქონდეს  

ერთზე მეტი პისტოლეტი ყურზე ნიშნების გასაკეთებლად. 

1 

23. სასუნთქი ანესთეზიიის აპარატი და 

აქსესუარები 

იხილეთ დანართი, გვერდი 10 3 

24. უკეთესი საწმენდი საშუელებები - 

ვედროები, იატაკის სველი საწმენდები, 

იატაკის საწმენდი ჯოხები და სხვა.  

თავშესაფრის და კლინიკის ტერიტორია უნდა გაიწმინდოს შესაბამისი 

მოწყობილობით, რათა ავიცილოთ დაბინძურება და მოვახდინოთ 

დაავადებების კონტროლი. თავშესაფარშიც და პოსტოპერაციულ ოთახშიც 

იატაკი სველი რჩება მოწმენდის შემდეგ. აუცილებელია გასაწური ტილოებიანი 

იატაკის ჯოხები ზედმეტი სითხის შესაწოვად. იხ.. 
http://www.diy.com/departments/bentley-professional-long-handle-floor-
squeegee/1115053_BQ.prd?gclid=CKD1vbPIgcwCFQkq0wodOogK2A&ppc_type=shoppin
g&ecamp=SEAPLA1115053_BQ&ef_id=UQLJiwAAAqRUJhTH:20160409123356:s 

1 

25. ავეჯის, მოწყობილობის, ცხოველების და ყველა მიზნისთვის უნდა არსებობდეს შესაბამისი საწმენდი მოწყობილობა. 1 

http://www.petplanet.co.uk/product_group.asp?dept_id=233&pg_id=1142
http://www.diy.com/departments/bentley-professional-long-handle-floor-squeegee/1115053_BQ.prd?gclid=CKD1vbPIgcwCFQkq0wodOogK2A&ppc_type=shopping&ecamp=SEAPLA1115053_BQ&ef_id=UQLJiwAAAqRUJhTH:20160409123356:s
http://www.diy.com/departments/bentley-professional-long-handle-floor-squeegee/1115053_BQ.prd?gclid=CKD1vbPIgcwCFQkq0wodOogK2A&ppc_type=shopping&ecamp=SEAPLA1115053_BQ&ef_id=UQLJiwAAAqRUJhTH:20160409123356:s
http://www.diy.com/departments/bentley-professional-long-handle-floor-squeegee/1115053_BQ.prd?gclid=CKD1vbPIgcwCFQkq0wodOogK2A&ppc_type=shopping&ecamp=SEAPLA1115053_BQ&ef_id=UQLJiwAAAqRUJhTH:20160409123356:s
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ქირურგებისთვის საწმენდი მოწყობილობის 

ყიდვა 

ცხოველების საწმენდი საშუალებები უნდა იყოს არატოქსიკური და არა-

აბრაზიული (ქლორჰექსიდინი). იატაკის გასაწმენდად პალატებში და ძაღლის 

ჯიხურებში უნდა გამოვიყენოთ შემდეგი: 
http://www.safe4disinfectant.co.uk/products 

(იხილეთ დანართი) 

26. პირსახოცების და ხელსახოცების მარაგი კლინიკაში აუცილებელია იყოს კარგად შემწოვი ხელსახოცების და 

პირსახოცების დიდი მარაგი, რათა  ზედაპირები იყოს სუფთა და მშრალი. 

1 

 

A. თავშესაფრის ტერიტორია 

რეკომენდაციები კომენტარი პრიორიტე

ტი 

1. ცხოველების მიღება  იხილეთ ცალკე ცხრილი   

2. ჯიხურების დასუფთავება ჯიხურები უნდა გაიწმინდოს დღეში ორჯერ, სპეციალური ხსნარით და 

წყლით. იატაკი გარგად უნდა გამშრალდეს სპეციალური გასაწურ-ტილოიანი 

ჯოხით (იხილეთ ზემოთ). სინესტე აჩენს ბაქტერიებს! 

წესი: თუ ჯიხურში უსიამოვნო სუნია, ის არ არის საკმარისად სუფთა. თუ 
ჭრილობა უსიამოვნო შესახედია, ის არ არის სათანადოდ დამუშავებული. 

1 

3. ჯანმრთელი და დაავადებული ცხოველების 

განცალკევება  

დაავადებული ცხოველები, რომელთა განკურნებაც შესაძლებელია 2 კვირაში, 

უნდა იყონ ცალკე მოთავსებული, მაგალითად იმ ტერიტორიაზე, სადაც 

ამჟამად არიან დათვები. ეს ტერიტორია გადახურულია და ვენტილაციაც 

შესაბამისია. ზაფხულში მისი გამოყენება შესაძლებელია გათბობის გარეშეც. 

1 

4. დაავადებული ცხოველები უნდა შემოწმდეს ვეტერინარის მიერ ყოველდღე.  ვეტერინარმა უნდა 

შეიმუშავოს მკურნალობის გეგმა, რომელსაც სხვა მორიგე ვეტერინარები 

განახორციელებენ. დაავადების აღმომჩენი ვეტერინარი ვალდებულია 

შემდგომში თვალყური ადევნოს გამოჯანმრთელების პროცესს. თუ ცხოველის 

მდგომარეობა გაურესდა, აუცილებელია მისი ჰუმანური ევთანაზია. 

1 

5. ჯანმრთელი ცხოველები ცხოველის ჯანმრთელობის შეფასების მერე შესაძლებელია მათი 

სტერილიზაცია/კასტრაცია 

1 

6. ორსული ცხოველები  ორსული ცხოველების სტერილიზაცია უნდა მოხდეს პირველ რიგში – 

იხილეთ ცხრილი  

1 

http://www.safe4disinfectant.co.uk/products
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7. ყელსაბამები  იხ.ზემოთ. ჯიხურებში უნდა იყოს ყელსაბამები, რაც გააადვილებს ძაღლების 

გადაადგილებას. 

2 

8. დედების და ლეკვების კვება  დედები, რომლებიც ლეკვებს ძუძუს აწოვებენ, უნდა იკვებებოდნენ დღეში 

სულ მცირე 2-3-ჯერ ხარისხიანი და ნოყიერი საკვებით. ლეკვების კვებაზე 

ბევრი კალორია იხარჯება, ამიტომ კალორიების მარაგის შევსება 

აუცილებელია. 

1 

9. დოკუმენტაცია ყოველ ჯიხურთან და ცხოველთან მიმართებაში უნდა არსებობდეს სათანადო 

დოკუმენტაცია, რომელიც მიმაგრებული იქნება ჯიხურზე და ასევე შენახული 

კომპიუტერში. ინფორმაციაში მითითებული უნდა იყოს ვეტერინარის 

ვინაობა, მკურნალობის და გამოჯანმრთელების ამსახველი ყოველდღიური 

მონაცემები. 

1 

10. ვარჯიში და ძაღლებთან ურთიერთობა სასიხარულოა, რომ ვიტა და სხვა მომვლელები ავარჯიშებენ ძაღლებს 

თავშესაფრის ტერიტორიაზე. ეს სასარგებლოა ძაღლებისთვის, ხოლო 

ურთიერთობა კარგია მათი მენტალური მდგომარეობისთვის.ლეკვებისთვის 

განსაკუთრებით, რათა მათ ჰქონდეთ ადამიანებთან ურთიერთობა. გარდა 

ამისა, კარგი იქნება სათამაშო მოედნების დამატება, სადაც ძაღლები იქნებიან 

სუფთა ჰაერზე ადამიანების გარეშე ან მათთან ერთად.  

კარგი რეკლამა იქნება თავშესაფრისთვის, თუ ხალხს ვანახებთ, რომ ძაღლები 

მუდმივად ჯიხურებში არ არიან გამომწყვდეულები.  

არეალში დაბრუნების, გაჩუქების წინ აუცილებელია ძაღლების და ლეკვების 

სტერილიზაცია! 

1 
 
 
 
 
 

11. კატები კატების მდგომარეობა სავალალოა. გაუგებარია ისინი თავშესაფარში 

დროებით არიან თუ ეს არის TNR პროგრამის ნაწილი?  

თუ თავშესაფარში არ არის არც საკმარისი ცოდნა და არც რესურსები, მაშინ 

კატები არც უნდა შეიფარონ. თუ ქირურგებს არა აქვთ საკმარისი კომპეტენცია 

კატების სტერილიზაციისა და კასტრაციისთვის ისე, რომ გაუშვან ისინი 24-48 

საათში, მაშინ არ უნდა სთავაზობდნენ ასეთ მომსახურებას. 
 

1 

 

B. პერსონალის სტრუქტურა და პროცედურები 

რეკომენდაცია კომენტარი  პრიორიტეტი  
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1. სრულ განაკვეთზე მომუშავე ვეტერინარების 

რაოდენობის გაზრდა  

სტერილიზაცია/კასტრაციის პროცესი არასაკმარისად ხორციელდება. 

ამჟამად მხოლოდ 1 ვეტერინარი მუშაობს სრულ განაკვეთზე, რომელიც 

ძირითადად დაკავებულია ადმინისტრაციული მოვალეობებით. ეს არ არის 

სწორი მენეჯმენტი.  შესაბამისად, მეტი ვეტერინარია საჭირო ოპერაციებისა 

და ცხოველთა ყოველდღიური შემოწმებისთვის. 

თუ მთავარ ვეტერინარს აკისრია ადმინისტრაციული მოვალებები, მან უნდა 

აგოს პასუხი წამლების, ქირურგიული და სხვა მოწყობილობის შეძენაზე და 

არა მოქალაქეებთან ურთიერთობაზე.  

2 

2. ვეტერინარის ასისტენტები /”ექთნები” ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვეს მზიამ, მანანამ და ნინომ. 

სასურველია მათი სამუშაოს აღწერა ვიცოდეთ და მათი ფუნქციები კარგად 

გამოიკვეთოს. როგორც ჩანს, ისინი ძალიან დატვირთულები არიან 

ადმინისტრაციული მოვალეობებით და არ რჩებათ ბევრი დრო ცხოველების 

მოვლისა და მკურნალობისთვის. აუცილებელია მეტი ასისტენტი/ექთანი, 

რომლებიც გაუმკლავდებიან ოპერაციის წინა და შემდგომ მოვლას და 

მონიტორინგს, ეს მეტ დროს მისცემს ვეტერინარებს ცხოველთა შემოწმებისა 

და მკურნალობისთვის. 

ასისტენტი უნდა უვლიდეს ოპერაციისთვის მოსამზადებელ ოთახს, 

საოპერაციოს და გამაჯანსაღებელ ტერიტორიას. მათ უნდა იცოდნენ 

ავტოკლავთან მუშაობა და ინახავდნენ მას კარგ მდგომარეობაში. 

2 

3. ძაღლების მომვლელები თავშესაფარში არიან კარგი მომვლელები. ისინი მეტად უნდა დაიტვირთონ, 

რადგან ძაღლები მათთან კარგად გრძნობენ თავს. საჭიროა მეტი მომვლელის 

დაქირავება, ან მოხალისეების აყვანა, რათა მეტ ძაღლს ჰქონდეს 

ურთიერთობა ხალხთან და სათანადო ფიზიკური დატვირთვა. ასევე 

შესაძლებელია მონაცვლეობა მომვლელებსა და ძაღლების დამჭერ ჯგუფებს 

შორის. ასე ძაღლები უფრო შეეჩვევიან სხვადასხვა ხალხთან ურთიერთობას 

და იქნებიან ნაკლებად დაძაბული/აგრესიული. 

1 

4. მდივანი/ვიზიტორების კოორდინატორი აუცილებელია ადამიანი, რომელიც მიხედავს სატელეფონო ზარებს და 

სტუმრებს, რათა ვეტერინარები და მომვლელები არ მოცდნენ ამაზე. ეს მათი 

საქმე არ არის!!! 

2 

5. ცოფის ვაქცინაცია ცხოველებთან კონტაქტში მყოფი მთელი პერსონალი უნდა აიცრას ცოფზე (და 

ტეტანუსზე) =ან უნდა დაწერონ განცხადება, რომელიც AMA-ს 

გაათავისუფლებს ცოფით დაავადებასთან დაკავშირებული 

1 
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პასუხისმგებლობისგან. კარგი იქნება, თუ დამქირავებელი აანაზღაურებს 

ვაქცინაციის ხარჯებს. 

6. სამუშაო გარემო და კომუნიკაცია სამწუხაროა, რომ პერსონალი დროს ეფექტურად არ იყენებს: ისინი ხშირად 

გადადიან ერთი საქმიდან მეორეზე, დარბიან აქეთ-იქით ქაოტურად, ეძებენ 

მოწყობილობას და მედიკამენტებს, პასუხობენ სატელეფონო ზარებს 

ოპერაციის მსვლელობისას, აკლიათ ორგანიზებულობა. 

აუცილებელია მეტი პერსონალი და მკაცრად განსაზღვრული როლები, 

ეფექტური მენეჯმენტი, გაწერილი დეტალურად თუ ვინ რაზე აგებს პასუხს; 

მეტი დისციპლინა. აუცილებელია კარგად გამართული სატელეფონო 

სისტემა, ასევე მკაცრად უნდა იყოს დაცული წესი: „გამორთეთ მობილური 

ტელეფონები ოპერაციის დროს!“.  

1 
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ცხოველთა თავშესაფარში მიღების სქემა 

 
 

 

 

ცხოველი შემოდის თავშესაფარში და მოწმდება 

:  

ჯანმრთელია?  კი  ან  არა. 

ვეტექიმი, რომელიც მიიღებს ცხოველს, არის 

პასუხისმგებელი ამ ცხოველზე. ანუ ყველა 

ცხოველს ჰყავს თავისი ვეტექიმი.  
 

 

ცხოველი ჯანმრთელია 

სტერილიზაცია/კასტრაცია, 

ვაქცინაცია, საჭდე რაც შეიძლება 

სწრაფად. გამოიყენეთ 

„ოპერაციის ფორმა“ 

 

ცხოველი ჯანმრთელია და 

არის ორსულად 

პრიორიტეტული სტერილიზაცია 24 სთ 

განმავლობაში. 

გამოიყენეთ „ოპერაციის ფორმა“ 

 

ცხოველი არ არის ჯანმრთელი 

შეიძლება თუ არა მკურნალობით მორჩეს 

ცხოველი  2 კვირის განმავლობაში? 

დიახ. 

ყველა სახის სამკურნალო ღონისძიებები უნდა 

დაფიქსირდეს დოკუმენტურად. ცხოველი უნდა 

შემოწმდეს ყოველ დღე და შედეგები დაფიქსირდეს. 

უნდა მოხდეს პროგრესის მონიტორინგი. თუ ვეტექიმი, 

რომელმაც თავდაპირველად მიიღო ცხოველი არ 

მუშაობს, მას ცვლის მორიგე ექიმი. აუცილებელია 

ვეტექიმებს შორის ეფექტური კომუნიკაცია.  

 

არა. 

მაშინ საჭიროა ცხოველის 

ევთანაზია, რომ არ იტანჯოს ან/და 

არ გაავრცელოს საშიში დაავადება.  

იხელმძღვანელეთ ახალი 

ევთონეზიის პროტოკოლით. 
 

როგორც კი ცხოველი გამოჯანმრთელდება 

და მკურნალობის პროცესი დასრულდება, 

სასწრაფოდ საჭიროა მისი 

სტერილიზაცია/კასტრაცია.  
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მედიკამენტების დოზირების ცხრილი 

 

 

ძაღლი 

 

წონა 

კგ 

სედატივი 

 

ქსილაზინი 

2მგ/კგ 

I.M. 

ახალგაზრდა ან 

ავადმყოფ 

პაციენტებში 

გამოიყენება 

ნახევარი დოზა 

 

ინდუქცია 

 

კეტ;დიაზ 

1:1 

ვენაში 

0.5მლ:0.5მლ 1- 

კგ წონაზე 

 

 

 

გამაყუჩებელი 

 

მელოქსიკამი 

0.2მგ/კგ 

ვენაში 

0.4მლ /10კგ 

 

 

 

ანტიბიოტიკი 

 

ამოქსიცილინი 

20მგ/კგ 

კუნთში 

 

დოზირება 

დამოკიდებულია 

წამალზე 

 

 

გამაყუჩებელი 

 

ლიგნოკაინი 

1მგ/კგ 

ნელა (!) 

ვენაში 

0.5მლ/10კგ 

 

 

ამპულებში 

 

კეტ:დიაზ 

2:1 

კეტამინი 50მგ 

/მლ 

დიაზეპამი 

5მგ/მლ -> 

2მლ კეტ +1მლ 

დიაზ. შერეული 

5 0.5 0.5 0.2 1.6 0.4 0.3-0.5 

6 0.6 0.6 0.24 2 0.4 0.4-0.6 

7 0.7 0.7 0.28 2.4 0.6 0.5-0.7 

8 0.8 0.8 0.32 2.8 0.6 0.6-0.8 

9 0.9 0.9 0.36 3.2 0.8 0.7-0.9 

10 1 1 0.4 3.6 0.8 0.8-1.0 

11 1.1 1.1 0.44 4 1 0.9-1.1 

12 1.2 1.2 0.48 4 1 1.0-1.2 

13 1.3 1.3 0.52 4.4 1 1.1-1.3 

14 1.4 1.4 0.56 4.8 1.2 1.2-1.4 

15 1.5 1.5 0.6 5.2 1.2 1.3-1.5 

16 1.6 1.6 0.64 5.6 1.2 1.4-1.6 

17 1.7 1.7 0.68 6 1.4 1.5-1.7 

18 1.8 1.8 0.72 6 1.4 1.6-1.8 

19 1.9 1.9 0.76 6.4 1.5 1.7-1.9 

20 2 2 0.8 6.8 1.6 1.8-2 

21 2 2.1 0.84 7.2 1.6 1.9-2 

22 2 2.2 0.88 7.6 2 2 

23 2 2.3 0.92 8 2 2 

24 2 2.4 0.96 8 2 2 
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წამლების დოზირება (გაგრძელება) 
 

 

სედატივი = ქსილაზინი   

  მაქსიმალური დოზაა 2მლ /ძაღლზე! 

ინდუქცია ან GA = კეტამინი + დიაზეპამი  

 მხედველობაში მისაღებია განსხვავება ინდუქციასა (1:1) და შპრიცით 

შეყვანას (2:1) შორის! დაუშვებელია დიდი ძაღლებისთვის ზედმეტი 

დოზით მედიკამენტის მიცემა. იხილეთ ცხრილი დიდი ძაღლების 

დოზირებისთვის!!  

 ცხრილში მოცემულია მაქსიმალური დოზა. შეგიძლიათ მისცეთ 

ნაკლები! ანესთეზიის კარგი მონიტორინგის შემთხვევაში იგრძნობთ 

რამხელა დოზაა საჭირო. ოპერაციის ბოლოსკენ მიეცით ნაკლები 

დოზა; პაციენტმა ოპერაციის დასრულების შემდეგ მალევე უნდა 

გაიღვიძოს!  

 აუცილებელია ყურადღებით მონიტორინგი ოპერაციის დროს. 

მიეცით წამალი სანამ ძაღლი გაიღვიძებს. გაღვიძების შემდეგ იმის 

ნახვა, რომ წამალი კიდევ არის საჭირო და ასეთი წამლის ხელახლა 

მიცემა მავნებელია ძაღლისთვის! 

ანთების საწინააღმდეგი = მელოქსიკამი  

 სხვა არასტეროიდის მიცემის შემთხვევაში კარგად შეამოწმეთ 

დოზირების წესები! 

 

საქართველოში ხელმისაწვდომი 

არასტეროიდები  

1. მელოქსიკამი  

2. ლიდოკაინი 
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რეკომენდაცია:  ინვესტირება სასუნთქ ანესთეზიაში  

ამჟამად თავშესაფრის ვეტერინარები ანესთეზიისთვის იყენებენ ნემსით გასაკეთებელ 

მედიკამენტებს – კეტამინს და დიაზეპამს (იხ. დოზირების ცხრილი).  

ეს მედიკამენტები მკაცრად ლიცენზირებულია და ძვირადღირებული  და მათი შეძენა 

დაკავშირებული გარკვეულ ადმინისტრაციულ სამუშაოებთან. 

სასუნთქი ანესთეზიის გამოყენება გააადვილებს საქმეს: აღარ იქნება საჭირო მკაცრად 

კონტროლირებადი მედიკამენტების გამოყენება ოპერაციის დროს. ოპერაციის 

შემდგომი და წინარე მედიკაცია, ასევე ანესთეზია ოპერაციის დროს, უნდა იყოს 

სასუნთქი (ძირითადად იზოფლუორანი და ჟანგბადი).  

სასუნთქი ანესთეზია ასევე კარგია ცხოველების ჯანმრთელობისთვის, რადგან ნაკლები 

ტოქსინები შედის სიხლში და გამოჯანმრთელების პროცესი უფრო სწრაფია. 

გარდა ამისა, ეს მეთოდი უფრო ეკონომიურია საბოლოო ჯამში. თავიდან საჭიროა 

ხარჯების გაღება მოწყობილობისა და აქსესუარების შესყიდვისთვის, ასევე სასუნთქი 

მასალებისთვის (როგორიცაა იზოფლოურანი) და ჟანგბადისთვის. მაგრამ, საბოლოო 

ჯამში, ორგანიზაცია გააკეთებს ეკონომიას და ეს მეთოდი ასევე კარგი იქნება 

ცხოველების ჯანმრთელობისთვის. 

თავშესაფრის კლინიკა ალბათ ერთადერთი იქნება საქართველოში, რომელსაც ექნება ეს 

მოწყობილობა, ეს გაზრდის თავშესაფრის და AMA-ს ავტორიტეტს. 

სასუნთქი ანესთეზიის სისტემა სხვადასხვაგვარია: პორტაბელური, კედელზე 

მისამაგრებელი და მილებიანი. 

ქვემოთ მოცემულია პორტაბელური სასუნთქი ანესთეზიის სისტემის ნიმუშები. მათ 

სხვადასხვა მწარმოებელი კომპანიები უშვებს. გირჩევთ ევროპაში წარმოებული სისტემა 

შეიძინოთ, რადგან ის უფრო ადვილი მოსავლელი და უკეთესი ხარისხის იქნება. 

Mayhew-ს ვეტერინართა ჯგუფი ჩაატარებს ტრეინინგს ასეთი მოწყობილობის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით ცხოველთა ოპერაციების დროს. 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=5082 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=2743 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=4950 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=4954 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=4957 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=4958 

http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=5082
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=2743
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=4950
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=4954
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=4957
http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-2974-1307-5373&sessiontag=layer3select&data=4958
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ევთანაზია 

ამჟამად თავშესაფარში ევთანაზიისთვის იყენებენ ქსილაზინს მაგნეზიის სულფატით.  

ქსილაზინთან კომბინაციაში მაგნეზიის სულფატი უნდა გამოვიყენოთ ქსილაზინის 

შეყვანიდან 10 წუთში, რაგდან ქსილაზინი ტკივილს აყუჩებს 30 წუთით. და მაინც, არც 

ეს მეთოდია რეკომენდირებული, რადგან ქსილაზინის მოქმედება, როგორც 

გამაყუჩებლისა, მინიმალურია. 

მაგნეზიის სულფატი (MgSO4) არის ნერვო-კუნთოვანი ბლოკატორი. ინტრავენურად 

შეყვანისას, როგორც მარილით გაჟღენთილი ხსნარი, ის იწვევს გულის მუშაობის და 

სუნთქვის ბლოკირებას, რასაც მოყვება სიკვდილი (Close et al., 1996). ის იწვევს კუნთების 

პარალიზებას (და სუნთქვის შეწყვეტას) ისე, რომ ცნობიერების დაკარგვა არ ხდება 

(Beaver et al., 2001); ამდენად, ცხოველი ყველაფერს გრძნობს, მაგრამ ვერ მოძრაობს, სანამ 

ტვინი არ იგრძნობს ჟანგბადის ნაკლებობას (ევროპის კვების უსაფრთხოების რეგულაცია, 

2005). გარდა ამისა, MgSO4-ს არა აქვს გამაყუჩებელი თვისებები. ის ვერ ბლოკავს 

ტკივილს, ამდენად, მისი გამოყენება ევთანაზიის შემთხვევაში არის არაჰუმანური (Close 

et al., 1996, 1997; Beaver et al., 2001; ევროპის კვების უსაფრთხოების რეგულაცია, 2005). 

სიკვდილის წინ ძაღლი განიცდის საშინელ კუნთოვან სპაზმს, კრუნჩხვებს, ყმუის, 

ეხუთება სუნთქვა (წყარო: Avariez and Caday, 1958), რაც მიუთითებს სტრესსა და 

ტკივილზე. ისევე როგორც KCI-ის გამოყენების შემთხვევაში, MgSO4 დასაშვებია 

ევთანაზიის საბოლოო ეტაპზე, თუ ცხოველს მიღებული აქვს ანესთეზია, დაკარგული 

აქვს გონება და ვერ გრძნობს მომწამვლელ (მტკივნეულ) სტიმულს (და მასზე 

რეფლექსურად არ რეაგირებს კუნთები). ევთანაზიის ეს მეთოდი მოითხოვს დიდ დროს 

და ფინანსურ ხარჯებს. საჭიროა MgSO4-ის დიდი დოზა, ხოლო ეფექტური გაჟღენთილი 

ხსნარი სქელდება და რთულია მისი შპრიცით შეყვანა. 

 http://www.icam-

coalition.org/downloads/Methods%20for%20the%20euthanasia%20of%20dogs%20and%2

0cats-%20English.pdf (გვ. 17) 

 

1. ძაღლებისა და კატების ევთანაზიის რეკომენდირებული მეთოდი: 

ძაღლ;ებისა და კატების ჰუმანური ევთანაზიისთვის გამოიყენება სპეციალური 

ბარბიტურატები.  

ბარბიტუატები თიშავს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, თავის ტვინის ქერქით 

დაწყებული. ეს იწვევს გონების სწრაფ გათიშვას (Beaver et al., 2001). ბარბიტურატების, 

რპოგორც ანესთეზიის, ეფექტურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი არ იწვევს 

http://www.icam-coalition.org/downloads/Methods%20for%20the%20euthanasia%20of%20dogs%20and%20cats-%20English.pdf
http://www.icam-coalition.org/downloads/Methods%20for%20the%20euthanasia%20of%20dogs%20and%20cats-%20English.pdf
http://www.icam-coalition.org/downloads/Methods%20for%20the%20euthanasia%20of%20dogs%20and%20cats-%20English.pdf
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სტრესულ გვერდით მოვლენებს. სათანადო დოზით ბარბიტურატები იწვევს სუნთქვის 

და გულის მუშაობის შეჩერებას, რადგან ხდება ცენტრალური ნერვული სისტემის 

სასიცოცხლო ცენტრებზე ზემოქმედება. ძაღლებისა და კატების ევთანაზიისთვის 

შემუშავებულია სპეციალური ბარბიტურატები. ინტრავენურად შეყვანილი 20%-იანი 

პენტობარბიტონის ხსნარი ითვლება ძაღლების და კატების ევთანაზიის ყველაზე 

ჰუმანურ მეთოდად (Reilly, 1993; Close et al., 1997; Beaver et al., 2001; ევროპის კვების 

უსაფრთხოების რეგულაცია, 2005). ძაღლები და კატები უბრალოდ იძინებენ, არც 

ბგერებით, არც სხვაგვარად არ გამოხატავენ ტკივილს. შესაძლოა საბოლოო ამოოხვრა, 

როდესაც ცხოველი უგონოდაა და, თუმცა ეს ძნელი საყურებელია, უნდა ვიცოდეთ, რომ 

ეს არ არის ტკივილის და დისკომფორტის მიმანიშნებელი, უბრალოდ რეფლექსია. 

პენტობარბიტონი ადვილად გამოსაყენებელი საშუალებაა, იაფია და უსაფრთხო 

(დაუშვებელია მისი გამოყენება არადანიშნულებისამებრ, განგებ გაკეთება). 

პენტობარბიტონი ექვემდებარება მკაცრ ლიცენზირებას. 

 

2. ძაღლებისა და კატების ევთანაზიის მისაღები მეთოდი: 

სხვა ბარბიტურატები, როგორიცაა თიოპენტონი, და უფრო ახალი აგენტები, მაგ. პროპოფოლი, 

დიდი დოზით ვენაში შეყვანისას იწვევს უმტკივნეულო ევთანაზიას (დანართი1). მათი 

მოქმედება იგივეა, რაც ზემომოყვანილი წამლების: გონების სწრაფი დაკარგვა და სიკვდილი. 

ევთანაზიისთვის საჭიროა დიდი დოზა (დანართი1). ამდენად, უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე 

პენტობარბიტონი. ეს აგენტები ცხოველს უკეთდება მხოლოდ ინტრავენურად, რადგან 

შესაძლოა ქსოვილის რეაქცია, რაც, თავის მხრივ, იწვევს ტკივილს და დისკომფორტს. ისევე 

როგორც პენტობარბიტონი, ეს მედიკამენტებიც მკაცრად ლიცენზირებულია. 

 http://www.icam-

coalition.org/downloads/Methods%20for%20the%20euthanasia%20of%20dogs%20and%2

0cats-%20English.pdf (გვ.16) 

 

რეკომენდაცია: გაიგეთ, არის თუ არა ხელმისაწვდომი პენტობარბიტონი 

საქართველოში. 

ვიცით, რომ ბარბიტურატი თიოპენტონი ხელმისაწვდომია საქართველოში 

(უნივერსიტეტის ვეტერინარული კლინიკა იყენებს მას). ამდენად, ევთანაზიისთვის 

გამოიყენეთ ეს მედიკამენტი იმ შემთხვევაში, თუ პენტობარბიტონი არ იშოვება 

საქართველოში. 
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