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განსახილველი საკითხები (II დღე):

ტუბერკულოზის განახლებული 

რეგისტრაცია-ანგარიშგების სისტემა 

(2), (3), (4).



მოდული 1

ტუბერკულოზის განახლებული რეგისტრაცია-ანგარიშგების სისტემა 
(2):

• ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების რეგისტრაციის 
ჟურნალი;

• ტუბერკულოზით დაავადებულთან კონტაქტების რეგისტრაციის 
ჟურნალი;

• ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა რეგისტრაციის 
ჟურნალი (ტბ-03); 

• სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობის ბარათი (ტბ -01); 

• რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა 
სამკურნალო რეგისტრი (ტბ-02); 

• რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის 
მკურნალობის ბარათი; მკურნალობის მონიტორინგის ფორმა;

• მედიკამენტების ყოველდღიური აღრიცხვის ჟურნალი.



განახლებული რეგისტრაცია-ანგარიშგების ფორმები

1. ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების რეგისტრაციის ჟურნალი (დანართი 1);

2. მიმართვა ბიოლოგიური მასალის ტუბერკულოზზე გამოკვლევის მიზნით მიკროსკოპიის და Xpert MTB/RIF ტესტის 
შედეგებით; ჰაინის ტესტის, კულტურის და DST-ის შედეგები (დანართი 2); 

3. ნაცხის მიკროსკოპიის და Xpert MTB/RIF ტესტის სარეგისტრაციო ჟურნალი (დანართი 3);

4. ტუბერკულოზის შემთხვევის ინდივიდუალური ფორმა (ტბ -10/12) (დანართი 4); 

5. ტუბერკულოზით დაავადებულთან კონტაქტების რეგისტრაციის ჟურნალი (დანართი 5); 

6. ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა რეგისტრაციის ჟურნალი (ტბ-03) (დანართი 6);  

7. სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობის ბარათი (ტბ - 01) (დანართი 7); 

8. რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა სამკურნალო რეგისტრი (ტბ-02) 
(დანართი 8);  

9. რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის მკურნალობის ბარათი (დანართი 9);

10. მედიკამენტების ყოველდღიური აღრიცხვის ჟურნალი (ტბ-26) (დანართი 10); 

11. ექვსთვიანი ანგარიში რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტული (RR-TB) და მულტირეზისტენტული (MDR-TB) 
ტუბერკულოზის შემთხვევების II რიგით მკურნალობაში ჩართვის შესახებ (დანართი 11); 

12. კვარტალური ანგარიში II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე მყოფი რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტული 
(RR-TB), მულტირეზისტენტული (MDR-TB) და ზემდგრადად რეზისტენტული (XDR-TB) შემთხვევების შუალედურ 
შედეგებზე (დანართი 12);

13. სენსიტიური და RR/MDR-TB-ის მკურნალობის გამოსავლების გაერთიანებული წლიური ანგარიში (დანართი 13);

14. უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-07/1 (დამტკიცებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის ნორმატიული ბრძანებით);

15. უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-7 (დამტკიცებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის ნორმატიული ბრძანებით);

16. II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე მყოფი რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტული (RR-TB), 
მულტირეზისტენტული (MDR-TB) და ზემდგრადად რეზისტენტული (XDR-TB) შემთხვევების საბოლოო  გამოსავლების 
წლიური ანგარიში



ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების 
რეგისტრაციის ჟურნალი

• ფორმის დანიშნულება: ჟურნალი განკუთვნილია TB სავარაუდო ყველა 
პაციენტის (როგორც ახალი ისე წარსულში ნამკურნალები შემთხვევის) 
რეგისტრაციისათვის და მათგან დიაგნოზირებული ტუბერკულოზის 
შემთხვევების აღრიცხვისათვის

• ფორმის წარმოების პერიოდულობა: ჟურნალში ყველა TB სავარაუდო 
შემთხვევა რეგულარულად უნდა დარეგისტრირდეს. ჟურნალში, ასევე 
რეგულარულად უნდა აღირიცხოს თუ რომელ პაციენტთან 
დადასტურდა და რომელთან გამოირიცხა აქტიური ტუბერკულოზი

• ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი:  ჟურნალში TB 
სავარაუდო ყველა პაციენტის რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელია 
დაწესებულების ფთიზიატრი. ტუბერკულოზზე სავარაუდო ყველა 
პაციენტს უნდა მიენიჭოს შესაბამისი ინდივიდუალური კოდი და 
გაკეთდეს ჩანაწერი პაციენტის დიაგნოზის შესახებ

• სად იგზავნება ფორმა და მონაცემები:  ყველა ის პაციენტი, რომელსაც 
დაესმება აქტიური ტუბერკულოზის დიაგნოზი უნდა 
დარეგისტრირდეს ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა 
რეგისტრაციის ჟურნალში (ტბ-03)



ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების 
რეგისტრაციის ჟურნალი





ტუბერკულოზით დაავადებულთან კონტაქტების 
რეგისტრაციის ჟურნალი

• ფორმის დანიშნულება: ჟურნალი განკუთვნილია ტუბერკულოზით 
დაავადებული პაციენტების ოჯახური და ახლო კონტაქტების 
რეგისტრაციისათვის

• ფორმის წარმოების პერიოდულობა: ჟურნალში კონტაქტების 
რეგისტრაცია ხდება ყოველდღიურად მიმდინარე რეჟიმში

• ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი: ჟურნალში 
კონტაქტების რეგისტრირებაზე პასუხისმგებელია დაწესებულების 
ფთიზიატრი

• სად იგზავნება ფორმა და მონაცემები: ჟურნალში რეგისტრირდება 
ყველა კონტაქტი. კონტაქტების რეგისტრაციის ჟურნალიდან (თუ 
დაწესებულებას არ ჰყავს ფთიზიოპედიატრი) 5 წლამდე ასაკის ბავშვები 
იგზავნება შესაბამისი რეგიონის ფთიზიოპედიატრთან, რომელიც 
ავლენს ინფიცირებას და ნიშნავს ქიმიოპროფილაქტიკას. კონტაქტები, 
რომლებთანაც ტუბერკულოზი სავარაუდოა, რეგისტრირდებიან 
ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების რეგისტრაციის ჟურნალში,   
ენიჭებათ ინდივიდუალური კოდი  და  უტარდებათ შესაბამისი 
გამოკვლევები





ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა 
რეგისტრაციის ჟურნალი   ტბ-03

• ფორმის დანიშნულება

ჟურნალი განკუთვნილია აქტიური ტუბერკულოზის ყველა 
შემთხვევის, მ.შ. RR/MDR/XDR-TB, რეგისტრაციისათვის და 
გამოიყენება პროგრამის მონიტორინგისა და მონაცემთა 
ანგარიშგებისათვის ზედა ადმინისტრაციულ დონეზე

• ფორმის წარმოების პერიოდულობა

ჟურნალში რეგულარულად უნდა დარეგისტრირდეს აქტიური 
ტუბერკულოზის თითოეული შემთხვევა (იმისდა მიუხედავად 
დაიწყო თუ არა მკურნალობა). რეგისტრაციის თარიღად 
განისაზღვრება ჟურნალში რეგისტრაციის დღე, ხოლო  
მკურნალობის დაწყების თარიღად - ტუბსაწინააღმდეგო 
მკურნალობის დაწყება



ჟურნალის წარმოების წესი

ჟურნალ ტბ-03- ში რეგულარულად უნდა დარეგისტრირდეს

• აქტიური ტუბერკულოზის თითოეული შემთხვევა 
დიაგნოზის დასმისთანავე მიუხედავად იმისა დაიწყო თუ 
არა მკურნალობა

• სტაციონარული მკურნალობიდან ამბულატორიულ 
რეჟიმზე გადასული პაციენტები საცხოვრებელი ადგილის 
შესაბამის რეგისტრში (ტბ-03)

• პაციენტი, რომელიც გარდაიცვალა დიაგნოზის დასმამდე 
(გამოსავალი “მოკვდა” ენიჭება იმთავითვე)

• პაციენტები, რომლებიც დროებით იტარებენ 
მკურნალობას საცხოვრებელი ადგილის  შეცვლის გამო 
(>1თვე )



ჟურნალ ტბ-03 -ში რეგულარულად უნდა დარეგისტრირდეს

• წარსულში II რიგის წამლებით ნამკურნალები პაციენტები, 
რომელთაც დაუდგინდათ აქტიური ტუბერკულოზის 
შემთხვევა, მაგ.: რელაფსი, უშედეგო, მეთვალყურეობიდან 
დაკარგული ან სხვა

 ჟურნალ ტბ 03-ში

 შეივსოს ახალი  ტბ 10/12

 II რიგის წამლებით მკურნალობის დაწყების 
შემთხვევაში დარეგისტრირდეს ჟურნალ ტბ-02-ში

ჟურნალის წარმოების წესი



თუ პაციენტი გარკვეული მიზეზების გამო  ვერ/ არ ერთვება     
II რიგის წამლებით მკურნალობის რეჟიმში (ანუ არ 
რეგისტრირდება ტბ-02-ში) რჩება ტბ-03-ში და ენიჭება 
მკურნალობის  შესაბამისი გამოსავალი 

• ვერ ერთვება სამედიცინო ჩვენების გამო  - უშედეგო 

• უარს აცხადებს II რიგით მკურნალობაზე - მეთვალყურეობიდან 
დაკარგული

• გარდაიცვალა II რიგით მკურნალობის დაწყებამდე - მოკვდა

• ყველა დანარჩენი - შეუფასებელი

ჟურნალის  წარმოების წესი



• ჟურნალი ტბ-03 რეგულარულად , ყოველი კვარტლის  
შემდეგ უნდა შედარდეს მონაცემთა ბაზას !!!

• ვადარებთ კვარტალში დარეგისტრირებულ 
შემთხვევებს, ასევე წინა წლის იგივე კვარტლის 
მკურნალობის გამოსავლებს

• ჟურნალის მიწოდებაზე პასუხისმგებელია 
დაწესებულების ფთიზიატრი / რეგიონალური 
კოორდინატორი

ჯვარედინი კონტროლი



V VV V V V VV V VVV



მგბ 3+ დადებ.
R S SR

H/S  R/R H/S  R/R
R

მგბ 3+ მგბ (-) მგბ (-) მგბ (-)უარყ. უარყ. უარყ.უარყ.





მიკროსკ. გამოკვ. შედეგები
მგბ(-)   1-9 /100მხ. არეში
მგბ 1+ მგბ 2+ მგბ 3+ მგბ 4+

კულტურ. გამოკვლ. შედეგები
დათესვის შედეგი: [] დადებითი;     [] უარყოფითი; [] დაბინძურება;

თუ დადებითია:         <50კოლონია +  [50-100 კოლონია]

++ [100-200 კოლონია]   +++  [>200 კოლონია]

Xpert MTB/RIF ტესტის შედეგები
M.tuberculosis: 

[] გამოვლინდა MTB (+) 

[] არ გამოვლინდა MTB (-) 

[] შედეგის გარეშე MTB /NON 

მდგრადობა რიფამპიცინის მიმართ: 

[] გამოვლინდა MTB (+) / R/R

[] არ გამოვლინდა MTB (+) / R/S

[] არ განისაზღვრა MTB (+) / R/U

MTBDRplus (ჰაინის) ტესტის შედეგები
ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის კომპლექსი
შედეგი იზონიაზიდის მიმართ მგრძნობელობაზე H/R ან H/S 

შედეგი რიფამპიცინის მიმართ მგრძნობელობაზე R/R ან R/S 

R =გამძლე S= მგრძნობიარე



სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობის 
ბარათი   ტბ - 01

• ფორმის დანიშნულება 

სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობის ბარათი (ტბ-01) 
ინდივიდუალურია და განკუთვნილია პირველი რიგის 
ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებით მკურნალობაზე მყოფი  
პაციენტების მონაცემთა აღრიცხვისა და მიდევნებისთვის.

• ფორმის წარმოების პერიოდულობა

ბარათში რეგულარულად უნდა დარეგისტრირდეს სენსიტიური 
ტუბერკულოზით (არა RR/MDR/XDR-TB-ით) დაავადებული 
პაციენტის ინდივიდუალური მონაცემები. ბარათის წარმოება 
უნდა მოხდეს როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონარული 
მკურნალობის პერიოდში.



• ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი

მკურნალობის ბარათის წარმოებაზე პასუხისმგებელია პაციენტის 
მკურნალი ექიმი. მედიკამენტების ყოველდღიური მიღების 
მეთვალყურეობას ახორციელებს  DOT ექთანი და ავსებს 
მედიკამენტების მიღების მონიტორინგის ნაწილს.

• სად იგზავნება ფორმა და მონაცემები

მკურნალობის ბარათი მოძრაობს პაციენტთან ერთად 
მკურნალობის მთელი კურსის განმავლობაში (ამბულატორია-
სტაციონარი-ამბულატორია). აღნიშნული ბარათის მონაცემები 
მონაცემთა ბაზაში არ იგზავნება.

სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობის 
ბარათი   ტბ - 01



• ტბ-01 ივსება ყველა პაციენტზე ტუბერკულოზის დიაგნოზის
დასმისთანავე, მკურნალობის დაწყებისდა მიუხედავად;

• ტბ-01 წარმოება უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურად, როგორც
ამბულატორიული, ისე სტაციონარული მკურნალობის
დროს;

• პაციენტს მოძრაობისას ხელზე ეძლევა ფორმა ტბ-01, სხვა
დოკუმენტაციასთან ერთად;

• ტბ-01 არ ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც
დიაგნოზის დასმის შემდეგ პაციენტი უარს აცხადებს
მკურნალობაზე;

• ტბ-01 იხურება პაციენტის მკურნალობის გამოსავლის
მინიჭების შემდეგ, ან როდესაც პაციენტი გადადის II რიგის
წამლებით მკურნალობაზე;

სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობის 
ბარათი   ტბ - 01



ფორმის შევსებისას გამოიყენეთ აღნიშვნები: მგრძნობიარე - S გამძლე - R

+ წამლების მიღება განხორციელდა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ
V წამლები გაცემული პაციენტზე. არ განხორციელდა წამლების მიღება უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ
0 წამლები არ არის გაცემული პაციენტზე





რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ 
პაციენტთა სამკურნალო რეგისტრი  ტბ-02 

ფორმის დანიშნულება

• რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა 
სამკურნალო რეგისტრი განკუთვნილია II რიგის წამლებით 
მკურნალობაზე მყოფი RR/MDR/XDR-TB პაციენტების 
რეგისტრაცია-ანგარიშგებისთვის

ფორმის წარმოების პერიოდულობა

ჟურნალი რეგულარულად უნდა განახლდეს პაციენტის II
რიგის  წამლებით  მკურნალობის ბარათიდან და 
ლაბორატორიული კვლევების რეგისტრაციის ჟურნალიდან 
მიღებული მონაცემებით

ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი

ჟურნალის წარმოებაზე პასუხისმგებელია დაწესებულების 
ფთიზიატრი



ჟურნალ ტბ-02-ში  რეგულარულად უნდა დარეგისტრირდეს

• II რიგის წამლებით მკურნალობაში ჩართული ყველა შემთხვევა, 
სტაციონარული მკურნალობიდან ამბულატორიულ რეჟიმზე 
გადასვლის შემდეგ, ან პირდაპირ, როდესაც II რიგის წამლებით 
მკურნალობას იწყება ამბულატორიულად

• რეზისტენტულ პაციენტებთან კონტაქტში მყოფი პირები, 

რომელთაც არა აქვთ განსაზღვრული მედიკამენტებისადმი
მგდრადობის ტესტი, მაგრამ II რიგის წამლებით მკურნალობაში 
ერთვებიან კონსილიუმის გადაწყვეტილებით

• პაციენტები, რომლებიც დროებით იტარებენ მკურნალობას 
საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის გამო (>1თვე )

ჟურნალის წარმოების წესი



რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ 
პაციენტთა სამკურნალო რეგისტრი  ტბ-02

ჟურნალ ტბ-02-ის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ  
სამკურნალო რეგისტრის მონაცემებზე დაყრდნობით  ივსება 
შემდეგი ფორმები

 ექვსთვიანი ანგარიში რიფამპიცინის მიმართ 
რეზისტენტული (RR-TB) და მულტირეზისტენტული 
(MDR-TB) ტუბერკულოზის შემთხვევების II რიგით 
მკურნალობაში ჩართვის შესახებ 

 კვარტალური ანგარიში II რიგის წამლებით მკურნალობაზე 
მყოფი რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტული (RR-TB), 
მულტირეზისტენტული (MDR-TB) და ზემდგრადად 
რეზისტენტული (XDR-TB) შემთხვევების შუალედურ 
შედეგებზე









რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული 
პაციენტის მკურნალობის ბარათი 

• ფორმის დანიშნულება

მკურნალობის ბარათი განკუთვნილია რეზისტენტული
ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის
ინდივიდუალური მონაცემების რეგისტრაციისათვის

• ფორმის წარმოების პერიოდულობა

თითოეულ რეზისტენტულ პაციენტზე მკურნალობის
ბარათი რეგულარულად უნდა შეივსოს. ბარათის წარმოება
ხდება პაციენტის დიაგნოსტიკიდან მკურნალობის
გამოსავლის მინიჭებამდე. მედიკამენტების მიღების
მონიტორინგის ფორმა უნდა შეივსოს ყოველდღიურად, 

თვეში ერთი ფურცელი



რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული 
პაციენტის მკურნალობის ბარათი 

ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი

სამკურნალო ბარათის წარმოებაზე პასუხისმგებელია პაციენტის
მკურნალი ექიმი, მედიკამენტების ყოველდღიურ მიღებას და
მონიტორინგის ფორმის შევსებას ახორციელებს DOT ექთანი

სად იგზავნება ფორმა და მონაცემები

• პაციენტს მოძრაობის დროს (ამბულატორია-სტაციონარი-

ამბულატორია) ხელზე ეძლევა მკურნალობის ბარათი სხვა
დოკუმენტაციასთან ერთად

• ჟურნალ ტბ-02-ში ინფორმაციის შეტანა ხდება მკურნალობის
ბარათიდან

• მკურნალობის ბარათის მონაცემები მონაცემთა ბაზაში არ
იგზავნება

















მედიკამენტების ყოველდღიური აღრიცხვის 
ჟურნალი  ტბ-26

• ფორმის დანიშნულება: მედიკამენტების ყოველდღიური 
აღრიცხვის ჟურნალი განკუთვნილია TB მედიკამენტების 
ყოველდღიური აღრიცხვისთვის.  ჟურნალის ერთი ფურცელი 
მოიცავს სრულ ინფორმაციას წლის განმავლობაში ერთი 
დასახელების მედიკამენტის ყოველდღიური  შემოსავლისა 
და გასავლის  შესახებ

• ფორმის წარმოების პერიოდულობა: ჟურნალში ყოველი 
მედიკამენტის ხარჯვა უნდა აღირიცხოს ყოველდღიურად 
მთელი წლის განმავლობაში

• ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი: ჟურნალში 
მონაცემები შეჰყავს მედდას, პასუხისმგებელია ფთიზიატრი

• სად იგზავნება ფორმა და მონაცემები: ჟურნლის მონაცემების 
მიხედვით მიღებული და გახარჯული მედიკამენტების 
რაოდენობა და ნაშთის სისწორე კონტროლდება ადგილზე  





მოდული 2

ტუბერკულოზის განახლებული რეგისტრაცია-
ანგარიშგების სისტემა (3):

• ტუბერკულოზის შემთხვევის ინდივიდუალური 
ფორმა (ტბ -10/12);

• ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის II 
რიგის წამლებით მკურნალობაში ჩართვის 
ფორმა/მნიშვნელოვანი თარიღების ფორმა;

• RR და/ან MDR -TB შემთხვევების 
სარეგისტრაციო ჟურნალებსა და კვარტალური 
ანგარიშგების ფორმებში რეგისტრაციის სქემები.



ტუბერკულოზის შემთხვევის ინდივიდუალური 
ფორმა ტბ -10/12

• ფორმა გამოიყენება ტუბერკულოზის შემთხვევის შეტყობინების 
მიზნით

• ფორმა ივსება დიაგნოზის დასმისთანავე, მიუხედავად იმისა 
მკურნალობა დაიწყო თუ არა, მათ შორის იმ შემთხვევაშიც, თუ:

 პაციენტი უარს აცხადებს მკურნალობაზე (2 თვის თავზე ენიჭება 
გამოსავალი “ მეთვალყურეობიდან  დაკარგული”);

 პაციენტი მოკვდა დიაგნოზის დასმამდე (გამოსავალი “მოკვდა” 
ენიჭება იმთავითვე);

 დიაგნოზის დასმის მომენტისთვის ვერ ხერხდება პაციენტის 
მოძიება (2 თვის თავზე ენიჭება გამოსავალი 
“მეთვალყურეობიდან  დაკარგული”)

 პაციენტი პირდაპირ ერთვება II რიგის წამლებით მკურნალობაში 

შენიშვნა: ყველა ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში პაციენტი, როგორც წესი,
რეგისტრირდება ჟურნალ ტბ-03-ში!!!



ტუბერკულოზის შემთხვევის ინდივიდუალური 
ფორმა ტბ -10/12

• ფორმის წარმოების პერიოდულობა:

 ტუბერკულოზის შემთხვევის შეტყობინების ფორმა მონაცემთა 
ბაზის რეგიონალურ მენეჯერს მიეწოდოს მაქსიმუმ ერთი კვირის 
დაყოვნებით!

 ტბ 10/12  პაციენტს ხელზე არ ეძლევა!

 იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი სამკურნალოდ გადადის 
ქვეყნის შიგნით სხვა ტუბერთეულში, ფორმის II /III ფურცელი 
იგზავნება იმ დაწესებულებაში, სადაც პაციენტმა უნდა 
გააგრძელოს მკურნალობა (სტაციონარში დადგენილი 
შემთხვევის ტბ-10/12 -ის  II /III ფურცელი იგზავნება მხოლოდ 
სტაციონარიდან გაწერისას)

 იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი ტოვებს ქვეყნის ფარგლებს, 
ენიჭება გამოსავალი “შეუფასებელი”

• ფორმის შევსებასა და მონაცემთა ბაზისთვის მიწოდებაზე 
პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი:  

 დაწესებულების ფთიზიატრი / მკურნალი ექიმი / რეგიონალური 
კოორდინატორი / ტფდეც DOTS სამსახური













ტბ 10-12 შევსების წესი

• პაციენტის დაბადების თარიღი შეივსოს
სრულყოფილად - რიცხვი/თვე/წელი

• სადიაგნოზო ნახველის მიკროსკოპიის გრაფა ივსება
მხოლოდ ფილტვის ფორმის დროს

• Xpert MTB/RIF გრაფა ივსება მხოლოდ ჩატარებული
ტესტის დროს

• არასწორად ან არასრულყოფილად შევსებული ფორმა
დაუბრუნდება მკურნალ ექიმს! 



ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის  II რიგის წამლებით 
მკურნალობაში ჩართვის ფორმა / მნიშვნელოვანი თარიღების 
ფორმა

• ჩართვის ფორმა ივსება:

 პაციენტის II რიგის წამლებით მკურნალობაში
ჩართვისთანავე, როდესაც პაციენტი იწყებს II რიგის
წამლებით მკურნალობას

 ფორმას ავსებს ის ექიმი, რომელთანაც პაციენტი იწყებს II 

რიგის წამლებით მკურნალობას

• მნიშველოვანი თარიღების ფორმა ივსება:

 II რიგის წამლებით მკურნალობის გამოსავლის
მინიჭებისთანავე

 იმ ექიმის მიერ, ვისთანაც პაციენტი ასრულებს
მკურნალობას

შენიშვნა: არასწორად ან არასრულყოფილად შევსებული ფორმა
დაუბრუნდება მკურნალ ექიმს!



ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის  II რიგის წამლებით 
მკურნალობაში ჩართვის ფორმა / მნიშვნელოვანი თარიღების 
ფორმა

• ფორმების მიწოდების პერიოდულობა:

 ფორმები მონაცემთა ბაზის რეგიონულ მენეჯერს 
მიეწოდოს მაქსიმუმ ერთი კვირის დაყოვნებით!

• ფორმების შევსებასა და მონაცემთა ბაზისთვის მიწოდებაზე 
პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი:  

 პაციენტის მკურნალი ექიმი











• კულტურის I კონვერსიის თარიღი აითვლება პაციენტის
II რიგის წამლებით მკურნალობის დაწყების თარიღიდან

• I კონვერსიის შემდეგ შესაძლოა მოხდეს კულტურის
რევერსია. ასეთ პაციენტებს მკურნალობის გაგრძელების
შემთხვევაში შეიძლება დაუდგეთ მყარი რე-კონვერსია, 

რომლის თარიღიც დაფიქსირდება ფორმაში

• ჰოსპიტალიზაციის დასრულების თარიღში ვუთითებთ
პირველი ჰოსპიტალიზაციის დასრულების თარიღს

• მეთვალყურეობიდან დაკარგვის შემთხვევაში
გამოსავლის მინიჭების თარიღად ვუთითებთ
მკურნალობის შეწყვეტიდან 2 თვის გასვლის თარიღს

მნიშვნელოვანი თარიღების ფორმა



სქემა 1. პაციენტმა დაიწყო I რიგის მკურნალობა, შემდეგ გამოვლინდა
წამლების მიმართ რეზისტენტობა და პაციენტი გადაყვანილ იქნა
IIრიგის სამკურნალო რეჟიმზე

TB-03
ტუბერთეულის

რეგისტრი

TB-02
II რიგით 

მკურნალობის 

რეგისტრი

კვარტალური 

ანგარიში

(შემთხვევის 

რეგისტრაცია)

ფორმა IV-07/1

კვარტალური 

ანგარიში 

(მკურნალობის 

გამოსავლებ

ფორმა IV-7

გაერთიანებული 

წლიური ანგარიში 

(მკურნალობის 

გამოსავლები)

[დასტური]

[რეფერალი]

პაციენტმა დაიწყო 
პირველი რიგის 

მკურნალობა

პაციენტი 
დარეგისტრირდა

ლაბორატორიიდა
ნ მიღებული DST 

შედეგებით
გამოვლინდა RR-

TB ან MDR-TB

დაფიქსირდა, რომ 
პაციენტი 

გადავიდა მეორე 
რიგის 

სამკურნალო 
რეჟიმზე

პაციენტი 
დარეგისტრირდა 
და დაიწყო მეორე 

რიგის 
მკურნალობა

მეორე რიგის 
მკურნალობის 

ბოლოს შეფასდა 
გამოსავალი

პაციენტი 
შევიდა 

ანგარიშში 

პაციენტი 
გამოირიცხა 

ანგარიშგების 
კოჰორტიდან

პაციენტი 
მხოლოდ ბლოკ 2-

ის კოჰორტაში 
შევიდა



სქემა 2. პაციენტმა დაიწყო პირდაპირ II რიგის მკურნალობა, 

ვინაიდან დიაგნოსტიკისას Xpert MTB/RIF ტესტით გამოვლინდა
RR-TB

TB-03
ტუბერთეულის

რეგისტრი

TB-02
II რიგით 

მკურნალობის 

რეგისტრი

კვარტალური 

ანგარიში

(შემთხვევის 

რეგისტრაცია)

ფორმა IV-07/1

კვარტალური 

ანგარიში 

(მკურნალობის 

გამოსავლებ

ფორმა IV-7

გაერთიანებული 

წლიური ანგარიში 

(მკურნალობის 

გამოსავლები)

[დასტური]

[რეფერალი]

პაციენტი 
დარეგისტრირდა

მკურნალობის 
კატეგორიაში  

მოინიშნა მეორე 
რიგის 

სამკურნალო 
რეჟიმი

პაციენტი 
დარეგისტრირდა 
და დაიწყო მეორე 

რიგის 
მკურნალობა

მეორე რიგის 
მკურნალობის 

ბოლოს შეფასდა 
გამოსავალი

პაციენტი 
შევიდა 

ანგარიშში 

პაციენტი 
გამოირიცხა 

ანგარიშგების 
კოჰორტიდან

პაციენტი 
მხოლოდ ბლოკ 2-

ის კოჰორტაში 
შევიდა



სქემა 3. პაციენტმა დაიწყო I რიგის მკურნალობა, შემდეგ გამოვლინდა
პრეპარატების მიმართ რეზისტენტობა, მაგრამ პაციენტი არ გადავიდა
IIრიგის სამკურნალო რეჟიმზე (მოკვდა, მეთვალყურეობიდან დაიკარგა ან სხვა)

TB-03
ტუბერთეულის

რეგისტრი

TB-02
II რიგით 

მკურნალობის 

რეგისტრი

კვარტალური 

ანგარიში

(შემთხვევის 

რეგისტრაცია)

ფორმა IV-07/1

კვარტალური 

ანგარიში 

(მკურნალობის 

გამოსავლებ

ფორმა IV-7

გაერთიანებული 

წლიური ანგარიში 

(მკურნალობის 

გამოსავლები)

[მე-2 რიგის
მკურნალობის
დაწყება არ
დადასტურდა]

რეფერალი

პაციენტმა დაიწყო 
პირველი რიგის 

მკურნალობა

პაციენტი 
დარეგისტრირდა

ლაბორატორიიდან 
მიღებული DST 

შედეგებით
გამოვლინდა RR-TB 

ან MDR-TB

პირველი რიგის 
მკურნალობის 

ბოლოს შეფასდა 
გამოსავალი

პაციენტი 
შევიდა 

ანგარიშში 

პაციენტი 
შევიდა 

ანგარიშში პაციენტი 
მხოლოდ ბლოკ 1-

ის კოჰორტაში 
შევიდა



მოდული 3

ტუბერკულოზის განახლებული რეგისტრაცია-ანგარიშგების სისტემა (4):

• ექვსთვიანი ანგარიში რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტული (RR-TB) 
და მულტირეზისტენტული (MDR-TB) ტუბერკულოზის შემთხვევების 
მეორე რიგით მკურნალობაში ჩართვის შესახებ;

• კვარტალური ანგარიში მეორე რიგის ტუბსაწინააღმდეგო 
მკურნალობაზე მყოფი რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტული (RR-TB), 
მულტირეზისტენტული (MDR-TB) და ზემდგრადად რეზისტენტული 
(XDR-TB) შემთხვევების შუალედურ შედეგებზე;

• სენსიტიური და RR/MDR-TB-ის მკურნალობის გამოსავლების 
გაერთიანებული წლიური ანგარიში;

• უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-07/1;

• უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-7;

• II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე მყოფი რიფამპიცინის 
მიმართ რეზისტენტული (RR-TB), მულტირეზისტენტული(MDR-TB) და 
ზემდგრადად რეზისტენტული ტუბერკულოზის (XDR-TB) 
შემთხვევების საბოლოო გამოსავლების წლიური ანგარიში.



განახლებული რეგისტრაცია-ანგარიშგების ფორმები

მნიშვნელოვნად შეცვლილი რეგისტრაცია-ანგარიშგების ფორმები:

1. ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების რეგისტრაციის ჟურნალი (დანართი 1);

2. მიმართვა ბიოლოგიური მასალის ტუბერკულოზზე გამოკვლევის მიზნით მიკროსკოპიის და Xpert MTB/RIF ტესტის 
შედეგებით; ჰაინის ტესტის, კულტურის და DST-ის შედეგები (დანართი 2); 

3. ნაცხის მიკროსკოპიის და Xpert MTB/RIF ტესტის სარეგისტრაციო ჟურნალი (დანართი 3);

4. ტუბერკულოზის შემთხვევის ინდივიდუალური ფორმა (ტბ -10/12) (დანართი 4); 

5. ტუბერკულოზით დაავადებულთან კონტაქტების რეგისტრაციის ჟურნალი (დანართი 5); 

6. ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა რეგისტრაციის ჟურნალი (ტბ-03) (დანართი 6);  

7. სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობის ბარათი (ტბ - 01) (დანართი 7); 

8. რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა სამკურნალო რეგისტრი (ტბ-02) (დანართი 8);  

9. რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის მკურნალობის ბარათი (დანართი 9);

10. მედიკამენტების ყოველდღიური აღრიცხვის ჟურნალი (ტბ-26) (დანართი 10); 

11. ექვსთვიანი ანგარიში რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტული (RR-TB) და მულტირეზისტენტული (MDR-TB) 
ტუბერკულოზის შემთხვევების მეორე რიგით მკურნალობაში ჩართვის შესახებ (დანართი 11); 

12. კვარტალური ანგარიში მეორე რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე მყოფი რიფამპიცინის მიმართ 
რეზისტენტული (RR-TB), მულტირეზისტენტული (MDR-TB) და ზემდგრადად რეზისტენტული (XDR-TB) 
შემთხვევების შუალედურ შედეგებზე (დანართი 12);

13. სენსიტიური და RR/MDR-TB-ის მკურნალობის გამოსავლების გაერთიანებული წლიური ანგარიში (დანართი 13);

14. უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-07/1 (დამტკიცებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ნორმატიული ბრძანებით) 

15. უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-7 (დამტკიცებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის ნორმატიული ბრძანებით) 

16. II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე მყოფი რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტული (RR-TB), 
მულტირეზისტენტული(MDR-TB) და ზემდგრადად რეზისტენტული ტუბერკულოზის (XDR-TB) შემთხვევების 
საბოლოო გამოსავლების წლიური ანგარიში 



ექვსთვიანი ანგარიში RR-TB და MDR-TB შემთხვევების მეორე 
რიგის მკურნალობაში ჩართვის შესახებ 

ფორმის დანიშნულება

• ფორმა განკუთვნილია რეზისტენტული ტუბერკულოზის 
შემთხვევების მეორე რიგის მკურნალობაში ჩართვის 
ანგარიშგებისათვის

ფორმის წარმოების პერიოდულობა

• ანგარიშგება უნდა მოხდეს ექვსთვიან პერიოდში, როგორც 
წესი, იანვრიდან ივნისის ბოლომდე პერიოდში და 
ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლით

• შესაბამისი ინდიკატორები უნდა დაითვალოს ექვსთვიანი 
საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან მომდევნო თვეში



ექვსთვიანი ანგარიში RR-TB და MDR-TB შემთხვევების მეორე 
რიგის მკურნალობაში ჩართვის შესახებ 

ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი

ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელია დაწესებულების 
ფთიზიატრი

სად იგზავნება ფორმა და მონაცემები

მონაცემები უნდა შეიკრიბოს:

• ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა რეგისტრაციის 
ჟურნალიდან (ტბ-03-დან)

• რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა 
სამკურნალო რეგისტრიდან (ტბ-02-დან)

• კულტურის, Xpert MTB/RIF ტესტის და DST-ის 
ლაბორატორიული რეგისტრიდან 



ექვსთვიანი ანგარიში RR-TB და MDR-TB შემთხვევების მეორე 
რიგის მკურნალობაში ჩართვის შესახებ



კვარტალური ანგარიში მეორე რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე 
მყოფი RR-TB, MDR-TB და XDR-TB შემთხვევების შუალედურ შედეგებზე 

ფორმის დანიშნულება: 

ფორმა განკუთვნილია რეზისტენტული ტუბერკულოზის 
მკურნალობის შუალედური შედეგების ანგარიშგებისათვის

ფორმის წარმოების პერიოდულობა

• შეფასების პერიოდი მოიცავს 3 თვეს (1 კვარტალს)

• შუალედურ ანგარიშში უნდა მოხვდეს პაციენტები, 
რომლებსაც RR-TB, MDR-TB და XDR-TB ლაბორატორიულად 
დაუდასტურდათ და რომლებმაც დაიწყეს მკურნალობა

• შესაბამისი ინდიკატორების დათვლა საანგარიშო კვარტლის 
დასრულებიდან 9 თვის შემდეგ უნდა მოხდეს 



კვარტალური ანგარიში მეორე რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე 
მყოფი RR-TB, MDR-TB და XDR-TB შემთხვევების შუალედურ შედეგებზე 

ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი

ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელია დაწესებულების 
ფთიზიატრი

სად იგზავნება ფორმა და მონაცემები

• კვარტალური ანგარიშისთვის მონაცემები რეზისტენტული 
ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა სამკურნალო 
რეგისტრიდან (ტბ-02-დან) უნდა შეგროვდეს

• საბოლოოდ მონაცემები შედის ტუბერკულოზის პროგრამის 
მონაცემთა ბაზაში



კვარტალური ანგარიში მეორე რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე 
მყოფი RR-TB, MDR-TB და XDR-TB შემთხვევების შუალედურ შედეგებზე 



სენსიტიური და RR/MDR-TB-ის მკურნალობის გამოსავლების 
გაერთიანებული წლიური ანგარიში 

• ფორმის დანიშნულება

ფორმა განკუთვნილია სენსიტიური და რეზისტენტული 
ტუბერკულოზის მკურნალობის გამოსავლების წლიური 
ანგარიშგებისათვის

• ფორმის წარმოების პერიოდულობა

ფორმა უნდა შეივსოს ყოველწლიურად მომდევნო წლის 
პირველი კვარტლის დასრულებამდე

• ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი

ფორმის წარმოებაზე პასუხისმგებელია დაწესებულების 
ფთიზიატრი

• სად იგზავნება ფორმა და მონაცემები

მონაცემები ანალიზისათვის იგზავნება ტუბერკულოზის 
ეროვნული პროგრამის ბაზაში ცენტრალურ დონეზე, ასევე
რჩება დაწესებულებაშიც 



სენსიტიური და RR/MDR-TB-ის მკურნალობის გამოსავლების 
გაერთიანებული წლიური ანგარიში



უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-07/1  



უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-07/1 



უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა IV-07/1 



უწყებრივი სტატისტიკური დაკვირვების ფორმა  IV-7 



II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე მყოფი რიფამპიცინის მიმართ 
რეზისტენტული (RR-TB), მულტირეზისტენტული (MDR-TB) და ზემდგრადად 
რეზისტენტული (XDR-TB) შემთხვევების საბოლოო  გამოსავლების წლიური ანგარიში



გმადლობთ 

ყურადღებისთვის


