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შეჯამება 

     აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს სსიპ ლ.საყარელიძის სახელობის დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა  (დკ&სჯეც) და 

გაეროს ბავსვთა ფონდის (UNICEF)  მიერ იმუნიზაციის საკითხებზე განორციელებულ მეორე 

კოლაბორაციულ კვლევით პროექტს, რომლის მთავარი მიზანია იმუნიზაციის პროგრამის 

ბარიერების/ნაპრალებისა და ახალშობილთა და ბავშვთა იმუნიზაციის მთავარი 

დეტერმინანტების გამოვლენა საქართველოში იმუნიზაციის საკომუნიკაციო სტრატეგიის 

შემუშავების მიზნით. 

კვლევითი პროექტი განხორციელდა 2016 წლის ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლით 

საქართველოს 3  ქალაქში, მ.შ. თბილისი, ბათუმსა და ქუთაისში მ.შ. თვისობრივი კვლევა 

მშობლებსა და ჯანდაცვის მუშაკებში, 2014 წელს დაბადებულთა კოჰორტის მშობელთა 

რაოდენობრივი კვლევა და შერჩეული კოჰორტის იმუნიზაციით მოცვის მცირე კვლევა 

ვაქცინის მიმწოდებელ კლინიკებში.  

მთავარი მიგნებები 

 იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ კლინიკებიდან მოპოვებული მონაცემების 

მიხედვით 737 მონაწლიდან 45.3%-ის ბავში იყო სრულად აცრილი (გაკეთებული აქვს 

ასაკის შესაბამისი ყველა აცრა, ეროვნული კალენდარის მიხედვით), 51.0%-ს 

აკეთებული აქვს 1 ან მეტი აცრა  სამშობიაროში გაკეთებული აცრების შემდეგ,  1.9%-ს 

აცრები გაკეთებული აქვს მხოლოდ სამშობიაროში (BCG/HepB0), ხოლო 1.8%-ს 

საერთოდ არ აქვს ჩატარებული ვაქცინაცია.   

 მშობლების მიერ მოწოდებული მონაცემები ბავშვის იმუნიზაციის სტატუსის შესახებ 

არ შეესაბამებოდა კლინიკებიდან მოპოვებულ მაჩვენებლებს (გაცილებით მაღალი იყო 

იმუნიზაციით დაფარვის მაჩვენებელი)  (N=737) 
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* ნაწილობრივ აცრილი ტიპი #1 - გაკეთებული აქვს 1 ან მეტი აცრა  (სამშობიაროში 

გაკეთებული აცრების შემდეგ)   

** ნაწილობრივ აცრილი ტიპი#2  - აცრები გაკეთებული აქვს მხოლოდ სამშობიაროში 
(BCG/HepB0)    

***სრულად აცრილი - გაკეთებული აქვს ასაკის შესაბამისი ყველა აცრა, ეროვნული 

კალენდარის მიხედვით 

 ვაქცინაციის მომწოდებელი კლინიკებიდან მოპოვებული მონაცემების მიხედვით 

ვაქცინაციით დაფარვის მაჩვენებელი განსხვავდებოდა კვლევის სამ რეგიონში, კეძოდ 

მთლიანად კვლევის 737 მონაწილეში (2014 წელს დაბადებულთა კოჰორტის 

შენარჩევი, რომელთა მშობლებმა/ლეგალურმა წარმომადგენლებმა  თანხმობა 

განაცხადა კვლევაში მონაწილეობაზე) მოცვის მაჩვენებელი შეადგენდა 45.3%-ს, 

ბათუმის მონაწილეებში 56.0%-ს, ქუთაისის მონაწილეებში 38.8%-ს, ხოლო თბილისის 

მონაწილეებში 40.8%-ს. შესაბამისად სრულიად აუცრელი ბავშვების წილი საკვლევ 

2014 წლის კოჰორტაში ყველაზე მაღალი იყო ქუთაისში (4.0%), შემდგომ მოდიოდა 

ბათუმი (1.2%) და ბოლოს თბილისი (0.4%).  

 კვლევის სრულ შენარჩევში (788 მონაწილე ვისზეც მოხერხდა მონაცემების მოპოვება)  

13.2%-ს იმუნიზაცია ჩაუტარდა დროულად (ბავშვს გაკეთებული აქვს ასაკის 

შესაბამისი ყველა აცრა, ეროვნული კალენდარის მიხედვით), 86.5%-ს ჩაუტარდა 

დაგვიანებით, ხოლო 0.3-ის სტატუსი უცნობია.  

 მშობლების მიერ მოწოდებული მონაცემები ბავშვის დროული აცრის სტატუსის 

შესახებ არ შეესაბამებოდა კლინიკებიდან მოპოვებულ მაჩვენებლებს (N=737). კერძოდ 

გაცილებით მაღალი იყო დროულობის მაჩვენებელი მშობლების მიერ მოწოდებული 

მონაცემების მიხედვით.  
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 დროული აცრების (4 თვისა და 29 დღის ვადაზე) ყველაზე მაღალი მაჩვებელი 

დაფისირდა ბათუმში (43.3%),  დაბალი ქუთაისსა (19.6%) და თბილისში(20.4%). 

ბათუმში ქუთაისთან და თბილისთან შედარებით თითქმის სამჯერ მაღალი იყო 

დროული მოცვის მაჩვენებელი მოცემული ასაკისათვისაც (ბავშვს გაკეთებული 

აქვს ასაკის შესაბამისი ყველა აცრა, ეროვნული კალენდარის მიხედვით).   
 

 

 8.8% ბავშვს ჩაუტარდა იმუნიზაცია კომერციული ვაქცინით. 

 20% ბავშვს ჩაუტარადა მკურნალობა იმუნიზაციის გართულებების პრევენციის 

მიზნით იმუნიზაციამდე ექიმის რეკომედაციით და 2.5% ექიმის რეკომენდაციის 

გარეშე.  

 რესპდენტები ვინც განაცხადა, რომ ოდესმე გადაუდია ბავშვის ვაქცინაცია 

ავადმყოფობის ან ალერგიის გარდა სხვა მიზეზით მეტად ჰქონდა ალბათობა 

ჰყოლოდათ ბავში აუცრელი; 
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* ოდესმე გადაუდია ვაქცინაცია ბავშვის ავადმყოფობის ან ალერგიის გარდა სხვა მიზეზით?  

** ოდესმე უარი  უთქვამს ვაქცინაციაზე ბავშვის ავადმყოფობის და ალერგიის გარდა სხვა 

მიზეზით ; 
*** დღეს რომ ყოლოდა  ახალშობილი (თუ უკვე არ გყავთ) არ ისურვებდა მისთვის 

ვაქცინაციის ჩატარებას? 

 

 რესპოდენტებს ვინც ეჭვს ქვეშ აყენებდა იმუნიზაციის სარგებელს ასევე მაღალი 

ალბათობა ჰქონდათ არ ყოლოდათ ბავშვი სრულად აცრილი.  

 

* ვაქცინაცია არაა აუცილებელი ჩემი ბავშვის ჯანმრთელობისათვის 

** რამდენად ხართ დარწმუნებული, რომ იმუნიზაციის კალენტრით გათვალისიწნებული 
ვაქცინები სასარგებლოა (კარგია) თქვენი ბავშვისათვის? 
*** რომ არ ამეცრა ბავშვი, შესაძლოა  დამართნოდა სერიოზული დაავადება. თუ ბავშვი არა 

არის აცრილი - რომ არ ავცერი ბავშვი, შესაძლოა დაემართოს სერიოზული დაავადება. 

**** აუცილებელია ავცრა ბავშვი, რათა შევაჩერო დაავადების გავრცელება საზოგადოებაში 
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*****რამდენად ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ვაქცინაციის სარგებელი აჭარბებს რისკებს? 

 

 რესპოდენტებს, ვინც ეჭვის ქვეშ აყენებდა იმნიზაციის უსაფრთხოებას და გააჩდნდა 

წუხილები გვერდითი მოვლენების შესახებ მაღალი ალბათობა ჰქონდათ არ 

ჰყოლოდათ ბავშვი სრულად აცრილი. 

 

*იცნობთ ვინმეს ვისაც  ვაქცინააცის შემდგომ სერიოზული გართულებები განუვითარდა? 
**რამდენად დარწმუნებული ხართ ბავშვთა რუტინული ვაქცინაციის უსაფრთხოებაში?  
***თქვენი აზრით რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინაცია თქვენი ბავშვისათვის? 
****გაღელვებთ აზრი რომ, ბავშვთა რომელიმე ვაქცინა შესაძლოა არაა უსაფრთხო? 
*****გაღელვებთ აზრი, რომ  თქვენს შვილს ვაქცინაციის შემდგომ შესაძლებელია 

განუვითარდეს სერიოზული გვერდითი მოვლენები?  
******ბავშვის იმუნიზაციაზე გადაწყვეტილების მიღებისას რამდენად აქცევთ ყურადღებას 
ვაქცინის მწარმოებელ ქვეყანას? 

 არასრულად აცრილ ბავშვთა მშობლებს მეტად გააჩნდათ ეჭვები იმუნიზაციის 

ეფექტურობაზე და ჰქონდათ წუხილები მ.შ. ვაქცინის ჩხვლეტების რაოდენობაზე. 

7.8% სრულად აცრილი და მხოლოდ 26.6% არასრულად აცრილი ბავშვის მშობლემა 

განაცხადა რომ ჭოჭმანობს იმუნიზაციაზე.  
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 ექიმის მიმართ ნდობა მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა სრულად და არასრულად 

აცრილ ბავშვთა მშობლების 2 ჯგუფში, თუმცა არასრულად აცრილ ბავშვთა 

მშობლებში მაინც დაფიქსირდა გარკვეული ბარიერები კომუნიკაციისა და ნდობის 

საკითხებზე. 

 
 მშობელთა აზრით ექიმები კვლავ წარმოადგენენ იმუნიზაციაზე ინფორმაციის მთავარ 

წყაროს. 
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იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 | 12  

         შესავალი 
 

მართალია არ მოგვეპოვება ზუსტი ცნობები, მაგრამ არსებული ინფორმაციით საქართველოში 

ბავშვების რუტინული იმუნიზაცია დიფტერიის, ტეტანუსის და ყივანახველას წინააღმდეგ 

დაიწყო გვიანი 1950-ანი წლებიდან, ხოლო პოლიომიელიტის (ორალური პოლიო ვაქცინა - 

ოპვ) და წითელასი 1960 წლებიდან.  ჰეპატიტი B-ს საწინააღმდეგო ვაცქინა პირველად 

დაინერგა 2000 წელს, წითურა და ყბაყურა 2004 წლიდან, ხოლო ჰემოფილუს ინფლ. ტიპი B-ს 

საწინააღმდეგო ვაქცინა 2010 წლიდან გახდა ხელმისაწვდომი; როტავირუსის და 

პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინები დაინერგა 2013 და 2014 წლებში, 

შესაბამისად.   

ბავშვების რუტინული იმუნიზაცია საქართველოში რეგულირდება კანონით 

საზოგადოებრივი ჯნმრთელობის შესახებ და საქართველოს შჯსდ მინისტრის 2015 წლის 19 

ნოემბრის ბრძანება #01-57/ნ მიხედვით (პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრისა 

და იმუნიზაციის მართვის წესების დამტკიცების შესახებ). 2016 წლის იანვრის მონაცემებით, 

იმუნიზაციის ეროვნული კალენდარი უზრუნველყოფს 12 ინფექციის საწინააღმდეგო აცრებს: 

ტუბერკულოზი, დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, ჰეპატიტი ბ, ჰემოფილუს ინფლუენსა 

ტიპი ბ, წითელა, წითურა, ყბაყურა, პოლიომიელიტი, როტავირუსი და პნევმოკოკი (ცხრილი 
1).  

Table 1.  იმუნიზაციის ეროვნული კალენდარი (2016) 

Age 0-12 
hours 

0-5 
days 

2 
month
s 

3 
month
s 

4 
month
s 

12 
month
s 

18 
month
s 

5 
years 

14 
years Diseases 

Hepatitis  B HepB 
0 

        

Tuberculosis  BCG        

Diphtheria, tetanus, 
pertussis, IPV, Hib, 
hepatitis B* 

  Hexa 1 Hexa 2 Hexa 3     

Diphtheria, tetanus, 
pertussis 

      DTP 4   

Poliomyelitis (bivalent)       OPV 4 OPV 5  

Rotavirus   Rota 1 Rota 1      

Pneumococcal infection*    PCV 1 PCV 2 PCV 3    

Measles, mumps, rubella      MMR 
1 

 MMR 
2 

 

Diphtheria, tetanus        DT 5  

Tetanus, diphtheria         Td 

 

1
.  
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საქართველოში აცრებით მოცვის მაჩვენებელი იყო მაღალი 19901 წლამდე, მაგრამ დაიწყო 

კლება დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში, თანმხლები სამოქალაქო 

კონფლიქტების და ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. 

 

ბოლო ათწლეულის მანძილზე იმუნიზაციით მომსახურების გაუმჯობესების მიუხედავად, 

კვლავ არსებობს მნიშვნელოვანი გამოწვევები რაც ვლინდება ვაქცინით მართავდი 

დაავადებების განმეორებითი აფეთქებებით (მაგ. წითელა და წითურა). მოცვის მაჩვენებლები 

ანტიგენების დიდი ნაწილისთვის ოპტიმალურზე დაბალია (ცხრილი 2), რაც გამოწვეულია 

სამიზნე პოპულაციის განსაზღვრასთან დაკავშირებული სირთულეებით (მოსახლეობის 

აღწერას შორის ხანგრძლივი ინტერვალების (1989, 2002, 2014) შედეგი), მოსახლეობის 

ინტენსიური მიგრაციით (როგორც ქვეყნის ტერიტორიაზე ისე საზღვარგარეთ) და 

სამედიცინო დაწესებულებებისთვის განსაზღვრული სამიზნე კონინგენტის ნაკლებობით. 

შედეგად ეჭვს იწვევს მოცვის არსებული მაჩვენებლების სიზუსტე. საქართველოში 

იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებლების დაზუსტების მიზნით ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 

იმუნიზაციით მოცვის კვლევა სამ ასაკობრივ ჯგუფში (2009, 2013 და 2014 წლებში 

დაბადებული ბავშვები).  
 

Table 2. იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი WHO, საქართველო, 1990-2014 

Vacci
ne 

2
0
1
5 

2
0
1
4 

2
0
1
3 

2
0
1
2 

2
0
1
1 

2
0
1
0 

2
0
0
9 

2
0
0
8 

2
0
0
7 

2
0
0
6 

2
0
0
5 

2
0
0
4 

2
0
0
3 

2
0
0
2 

2
0
0
1 

2
0
0
0 

1
9
9
9 

1
9
9
8 

1
9
9
7 

1
9
9
6 

1
9
9
5 

1
9
9
4 

1
9
9
3 

1
9
9
2 

1
9
9
1 

1
9
9
0 

BCG 9
5 

9
6 

9
5 

9
5 

9
6 

9
7 

9
5 

9
5 

9
6 

9
5 

9
5 

9
1 

8
7 

8
0 

9
7 

9
5 

9
5 

9
4 

7
6 

7
0 

3
2 

3
0 

3
0 

6
7 

9
1 

9
5 

DTP3 9
4 

9
1 

9
8 

9
2 

9
5 

9
1 

8
8 

9
2 

9
8 

8
7 

8
4 

7
8 

7
6 

8
5 

8
6 

9
8 

9
8 

8
9 

9
2 

9
2 

5
4 

5
8 

5
4 

5
8 

4
5 

6
9 

HepB
3 

9
4 

9
1 

9
3 

9
2 

9
2 

9
5 

5
4 

8
9 

9
4 

8
3 

7
4 

6
4 

4
9 

5
1 

6
1 

5
5 

          

HepB
-BD 

9
3 

9
5 

8
0 

9
3 

9
3 

9
0 

5
5 

9
5 

9
3 

8
7 

9
3 

7
5 

9
0 

 6
9 

           

Hib3 9
4 

9
1 

9
3 

9
2 

9
2 

6
7 

                    

MCV
1 

9
6 

9
2 

9
7 

9
3 

9
4 

9
4 

8
3 

9
6 

9
7 

9
5 

9
2 

8
6 

8
0 

9
9 

1
0
0 

9
7 

9
7 

9
0 

9
5 

8
8 

6
1 

6
3 

6
1 

1
6 

8
1 

9
9 

MCV
2 

9
1 

8
7 

8
9 

8
4 

7
7 

8
4 

7
1 

8
7 

9
2 

8
8 

8
7 

7
5 

5
7 

4
0 

8            

Pol3 9
1 

9
1 

9
4 

9
3 

9
1 

8
8 

9
3 

9
0 

8
8 

8
8 

8
4 

6
6 

7
5 

9
0 

8
1 

9
8 

9
8 

9
5 

9
8 

9
4 

8
2 

8
2 

8
2 

6
8 

4
5 

8
7 

Rota1 8
0 

7
7 

7
4 

                       

Rota2 7 6 5                        

                                                           
1 1990 წლამდე და შემდგომი წლების მონაცემების შედარება შეუძლებელია მოცვის მაჩვენებლის 

გამოთვლისათვის განსხვავებული მეთოდოლოგიების გამოყენების გამო.  
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2 9 6 

RCV1 9
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 9
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9
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9
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9
4 

8
3 

9
7 

9
7 

9
5 

9
2 

3
1 

              

 

სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელობის, მართვის და დაფინანსების სისტემების 

ხშირი ცვლილებები, პროგრამების “ოპტიმიზაცია” (იმუნიზაციის პროგრამის ჩათვლით), 

გეოგრაფიულად განსაზღვრული მოცვის არეალის ნაკლებობა და სამედიცინო პერსონალის 

ხშირი როტაცია მოქმედებს მომსახურების ხარისხზე და იწვევს სამედიცინო პერსონალის 

მოტივაციის დაქვეითებას, უსაფრთხო იმუნიზაციის წესების შესახებ ცოდნის გაუარესებას, 

სირთულეებს სამიზნე კონტინგენტის და აცრების დაგეგმვისას. გეოგრაფიული სამიზნე 

არეალის გაუქმება განსაკუთრებით დიდ პრობლემებს უქმნის დიდ ქალაქებს, სადაც 

პროვაიდერების დიდ რაოდენობაა და შესაბამისად მოსახლეობის დიდი ნაწილი რჩება 

რეგისტრაციის მიღმა. შედეგად მოცვა ანტიგენების უმეტესობისთვის რჩება ოპტიმალურზე 

(სამიზნე 95%) დაბალი, განსაკუთრებით დიდი ქალაქებისთვის როგორიც არის თბილისი, 

ბათუმი და ქუთაისი.  

ტექნიკურ შესაძლებლობებთან, ინფრასტრუქუტურასა და მომსახურების 

ხელმისაწვდომობასთან  დაკავშირებული პრობლემების გარდა, ქვეყანაში აცრებით მოცვის 

სათანადო მაჩვენებლის მიღწევის მნიშვნელოვანი ბარიერი აღმოჩნდა პროვაიდერების ცოდნა 

და დამოკიდებულება. 2012 წელს დკსჯეც-მა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ჩაატარა 

კვლევა “ქვეყანაში როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დანერგვის დაინტერესებული 

მხარეების იმუნიზაციისადმი დამოკიდებულების შესწავლა”  სხვადასხვა ჯგუფებში (მაგ. 

დედები, სამედიცინო პერსონალი, სადაზღვევო კომპანიების მენეჯერები, მედია და 

რელიგიური ლიდერები),  ხარისხობრივი და რაოდნებორივ მეთოდების გამოყენებით 

ქვეყნის სამ რეგიონში (თბილისი და 2 რეგიონი დაბალი მოცვით). კვლევის შედეგები 

დაემთხვა უკვე ჩატარებული მცირე კვლევებით    მიღებულ მონაცემებს და შეგვიქმნა 

წარმოდგენა სხვადასხვა ჯგუფების იმუნიზაციის და ეროვნულ კალენდარში ახალი როტა 

ვაქცინის დანერგვის მიმართ დამოკიდებულებასა და ინტერესების შესახებ. კვლევამ 

წარმოაჩინა მოსახლეობაში აცრების ცატარების ბარიერები, ცრუ უკუჩვენებების, უარყოფითი 

მედია გაშუქების და ვაქცინების ეფექტურობასა და უსაფრთხოების შესახებ 

დაინტერესებული მხარეების  წუხილის (შფოთვის) ჩათვლით. 

კვლევის თვისობრივმა კომპონენტმა არ მოგვცა შესაძლებლობა რაოდენობრივად 

შეგვეფასებინა მიღებული შედეგების მნიშვნელობა, მაგრამ მოგვცა მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია საკომუნიკაციო სტრატეგიისთვის, მათ შორის: ჯგუფებში (სამედიცინო 

პერსონალის ჩათვლით) ცოდნისა და დამოკიდებულების არსებული ხარვეზები; სამედიცინო 

პერსონალის ბარიერები ჩაატარონ ადექვატური კონსულტაცია (გვერდით მოვლენების 

მართვის ჩათვლით) და ჰქონდეთ იმუნიზაციასთან დაკავშირებული კომუნიკაცია 

მშობლებთან და მედიის წარმომადგენლებთან; კომუნიკაციის ყველაზე ეფექტური გზები და 

არხები. 

საქართველოში ვაქცინაციის ჩატარების ბარიერების შესახებ განახლებული, ქვეყნის 

მასშტაბით ხელმისაწვდომი მონაცემების ნაკლებობის გათავლისწინებით, არსებობდა 

საჭიროება ჩატარებულიყო კვლევა სამედიცინო პერსონალის მიერ დაგვიანებული აცრების, 
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არასრული კურსის და აცრაზე უარის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად, რაც ასევე 

გამოყენებული იქნებოდა იმუნიზაციის მიმართ რეზისტენტობისა და მისი გამომწვევი 

მიზეზების აღმოსაფხვრელად მიმართული საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავების 

პროცესში.   

მიზნები და ამოცანები 

მიზანი 

პროექტის მთავარი მიზანია იმუნიზაციის პროგრამის ბარიერების/ნაპრალებისა და 

ახალშობილთა და ბავშვთა იმუნიზაციის მთავარი დეტერმინანტების გამოვლენა  

საქართველოში იმუნიზაციის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავების მიზნით.  
  

ამოცანები 

პროექტის სპეციფიური ამოცანებია: 

(i) იმუნიზაციის საკითხებზე დაინტერესებული მხარეების ცოდნის, დამოკიდებულებისა და 

ქცევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება;  

(ii) მშობლების მიერ ჩვილებისა და ბავშვების იმუნიზაციის სერვისით სარგებლობის  მთავარი 

ხელშემწყობი და ხელისშემშლელი ფაქტორების  გამოვლენა; 

(iii)აუცრელი ბავშვების მშობლების მიერ ვაქცინით მართვადი დაავადებების პრევენციის 

ალტერნატიული მეთოდების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება; 

 (iv) ჯანდაცვის მუშაკების (და სხვა ზემოქმედი პირების) როლი იმუნიზაციაში, ვაქცინაციის 

რეკომენდაციისა და განხორციელების ხელშემწყობი და ხელისშემშლელი ფაქტორების  

გამოვლენა; 

(v) სამიზნე ჯგუფების მთავარი განმასხვავებელი მახასიათებლების გამოვლენა 

საკომუნიკაციო კამპანიისათვის ჯგუფების სეგმენტაციისა და აღწერილობისათვის.    

(vi) დაინტერესებული მხარეების მიერ მედია საშუალებების გამოყენების პრაქტიკის შეფასება 

ეფექტური საკომუნიკაციო არხების გამოსავლენად; 

(vii) საკომუნიკაციო სტრატეგიისათვის რეკომენდაციების შემუშავება.  

აქტივობები 

დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებისაგან საჭირო ინფორმაციის მოსაპოვებლად 

განხორციელებული კვლევები: 
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კვლევითი პროექტი

თვისობრივი კვლევა 
იმუნიზაციის 

დაინტერესებული 
მხარეების 

წარმომადგენლებში;

ეროვნული ჯვარედინ–
სექციური KAP კვლევა 

მშობლებში;

საკვლევი პოპულაციის 
იმუნიზაციით მოცვის 

მცირე კვლევა.
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        მეთოდოლოგია 

 

პროექტის კონცეპტუალური ჩარჩო დაეფუძნა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

(ჯანმო) იმუნიზაციის პროგრამის სახელმძღვანელოს  ე.წ. „Guide to Tailoring Immunization 

Programs“ (TIP) 2. იმუნიზაციისა და ვაქცინით მართვადი დაავადებების  შესახებ 

დაინტერესებულ მხარეთა წუხილების, რწმენის/შეხედულების, პრაქტიკისა და 

საინფორმაციო „ნაპრალების“, გადაწყვეტილების მიღების პროცესის, საინფორმაციო 

არხებისა და წყაროების სანდოობის შეფასებისა და იდენტიფიცირების მიზნით 

გამოყენებული იქნა როგორც ხარისხობრივი ასევე რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი.  
 

საკვლევი პოპულაციის შერჩევის კრიტერიუმად გამოყენებული იქნა ეკოლოგიური 

კონცეპტუალური ჩარჩო, რომელიც ხშირად გამოიყენება ჯანმრთელობის დაგეგმვის 

ფორმატულ კვლევებში.3 (Fig.1) ეს ჩარჩო განასხვავებს ბავშვების იმუნიზაციის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული ხალხის დონეებსა და კატეგორიებს. ეს 

დონეები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან სამიზნე აუდიტორიას ჯანდაცვის კომუნიკაციის 

სტრატეგიის შემუშავებისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების ჩართვას ახალი 

ვაქცინის დანერგვის აქტივობებში. ეს დონეებია:  

 

1. ინდივიდუალური დონე: ბავშვის მშობლები და სხვა მზრუნველები (მაგ. ბებიები) ; 

2. ინტერპერსონული დონე: პირები, რომლებიც მეორადად ახდენენ ზეგავლენას, როგორებიც 

არიან მაგალითად, ჯანდაცვის მიმწოდებლები და სხვა კომუნიკატორები, მ.შ. მეგობრები, 

თანატოლები და ა.შ.  

3. სათემო (საზოგადოებრივი) დონე: სათემო ან/და რელიგიური ლიდერები, ლოკალური 

ადმინისტრატორები, ლოკალური სამთავრობო ოფიციოზი და მედიის წარმომადგენლები; 

4. ინსტიტუციური დონე: ჯანდაცვის მიმწოდებლები და ადმინისტრატორები, სადაზღვევო 

კომპანიების მენეჯერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სოციალური მედია. 

 

Figure 1. . ეკოლოგიური კონცეპტუალური ჩარჩო ვაქცინის დანერგვის ფორმატული 

კვლევისათვის 

                                                           
2 The Guide to Tailoring Immunization Programmes (TIP) - WHO/Europe 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/187347/The-Guide-to-Tailoring-Immunization-Programmes-TIP.pdf 
3 Green LW, Kreuter MW: Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach New York: McGraw-Hill; 2005. 

Bingham A, Janmohamed A, Bartolini R, Creed-Kanashiro HM, Katahoire AR,  

      2. Khan I, Lyazi I, Menezes L, Murokora D, Quy NN, Tsu V: An approach to formative research in HPV vaccine introduction planning in low-resource 

settings. Open Vaccine J 2009, 2:1-16.  

 

2
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გაეროს ბავშვთა ფონდის დაფინანსებით 2012  წელს განხორციელებული კვლევის შედეგების 

გათვალისწინებით აღნიშნული კვლევა მოიაზრებს იმუნიზაციის დაინტერესებული 

მხარეების ოთხ მთავარ სამიზნე ჯგუფს:  

(1) 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა დედები, მათ შორის ისინიც ვინც უარს აცხადებს 

იმუნიზაციაზე, იმუნიზაციით დაბალი მოცვის რეგიონის წარმომადგენელი განსხვავებული 

ეთნიკური, რელიგიური ჯგუფის წევრი და იძულებით გადაადგილებული პირები; 

(2)  რეზისტენტული სოციალური ჯგუფები; 

(3) იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამაში ჩართული პირველადი ჯანდაცვის 

წარმომადგენლები; 

(4) ნევროლოგები. 
 

კვლევის ინსტრუმენტები დაეფუძნება ჯანმოს TIP სახელმძღვანელოს (კერძოდ კი – “ბავშვთა 

იმუნიზაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების გზები“) და შეაფასებს ყველა შესაძლო 

ფაქტორს რომელიც გავლენას ახდენს სამიზნე პოპულაციის იმუნიზაციასთან დაკავშირებულ 

ქცევას.    
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Figure 2. ბავშვთა იმუნიზაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების გზები 

 
 
 

Figure 3. მომვლელებში (მშობლები) იმუნიზაციის გადაწყვეტილებაზე მოქმედი ფაქტორები 
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Figure 4. ჯანდაცვის მუშაკბის იმუნიზაციის პრაქტიკაზე მოქმედი ფაქტორები   

 

კვლევის კონცეპტუალური ჩარჩოს გათვალისწინებით შემდგომი პოტენციული საკითხები 

იქნება შეფასებული მშობლებსა და ჯანდაცვის პროვაიდერებში თვისობრივი და 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდოლოგიით:  

▪ დედები (პირველი რიგის მზრუნველები) 
(1)ვაქცინაციის სევისზე წვდომა; 

(2) ვაქცინაციის სერვისის არსებობა; 

 (3) ვაქცინაციის პროვაიდერი დაწესებულებების მახასიათებლები; 

 (4) ვაქცინაციის ატრიბუტები; 

(5) ინსტრიტუციური ნორმები; 

(6) ვაქცინით მართვადი დაავადებების, ვაქცინებისა და ვაქცინაციის შესახებ ცოდნა 

(ფაქტობრივი, გამოცდილებაზე დაყრდნობილი და პრაქტიკული); 

(7) ვაქცინაციის საზოგადოებრივი მხარდაჭერა; 

(8)  ვაქცინით მართვადი დაავადებების შესახებ მშობელთა აზრი; 

(9) ვაქცინის შესახებ მშობელთა აზრი; 

(10) სამედიცინო საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება და ნდობა;   

(12) ვაქცინის უსაფრთხოების შესახებ შეხედულებები; 

(13) თვით–ეფექტურობა; 

(14) ვაქცინაციის გეგმები; 

(15) რისკისა და სარგებლის ანალიზი. 

▪ ჯანდაცვის მუშაკები 
(1) იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის ნორმები და სტანდარტები; 

(2) ხარისხიანი ვაქცინების ხელმისაწვდომობა; 

(3) ვაქცინაციის სერვის ცენტრების ხელმისაწვდომობა;  
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(4) დაწესებულების პროცედურები; 

(5) საზოგადოების ჩართულობა; 

(6) ჯანდაცვის მუშაკების ცოდნა და გამოცდილება; 

(7) მხარდამჭერი სამუშაო გარემო; 

(8) სოციალურ-კულტურული და რელიგიური ნორმები; 

(9) ვაქცინის უსაფრთხოების შესახებ შეხედულებები; 

(10) ვაქცინებისა და ვაქცინაციის მიმართ დამოკიდებულება; 

(11) ვაქცინით მართვადი დაავადებების რისკის აღქმა; 

(12)  ვაქცინით მართვადი დაავადებების სიმწვავის აღქმა; 

(13) თვით-ეფექტურობა; 

(14) რისკისა და სარგებლის ანალიზი. 
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თვისობრივი კვლევა  
 

3.1. თვისობრივი კვლევის მეთოდოლოგია 
 

თვისობრივი კვლევა ფოკუს ჯგუფებისა (ფჯ) და ჩაღმავებული ინტერვიუების 

მეთოდოლოგიით განხორციელდა რათა მომხდარიყო მშობლებისა და იმუნიზაციის 

სერვისის მომწოდებლებში იმუნიზაციის მთავარი ბარიერების შესახებ ინფორმაციის 

მოპოვება ფოკუსით იმ მთავარ დეტერმინანტებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვილებისა 

და ბავშვთა იმუნიზაციაზე, მ.შ. ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა: 1. გარემო შესაძლებლობები; 

2. მხარდამჭერი საშუალებები; და 3. პერსონალური მოტივატორები; 

Figure 5. თვისობრივი კვლევის სამიზნე პოპულაცია 

 
 

14 ფოკუს ჯგუფი ჩატარდება ქვეყნის სამ დიდ ქალაქში შობადობის ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებლით (2014 წლის კოჰორტის შესაბამისად), როგორიცაა თბილისი, ქუთაისი და 

ბათუმი. მ.შ. 3 ფჯ დედებში; 3 ფჯ იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამაში მონაწილე 

პირველადი ჯანდაცვის წარმომადგენლებში; 1 ნევროლოგებში; და 1 რეზისტენტულ 

სოციალურ ჯგუფში (ნევროლოგიური სტატუსის მქონე ბავშვთა მშობლები) (ცხრილი 3). 

 
 

Table 3. ფოკუს ჯგუფების მონაწილეები და კვლევის რეგიონები 

  რესპოდენტების კატეგორია ადგილი 

3
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3ფჯ 6 წლამდე ასაკის დროულად აცრილი ბავშვების 

დედები  

თბილისი, ქუთაისი და 

ბათუმი 

3ფჯ 6 წლამდე ასაკის დაგვიანებით ან არასრულად აცრილი 

ბავშვების დედები  

თბილისი, ქუთაისი და 

ბათუმი 

1ფჯ 

და 4 

ჩაღ. 

ინტ. 

6 წლამდე ასაკის აუცრელი ბავშვების დედები 

ნამდვილი უკუჩვენებების გარეშე (საქართველოს 

ეროვნული გაიდლაინების მიხედვით)  

თბილისი, ქუთაისი და 

ბათუმი 

2  

ჩაღ. 

ინტ. 

რეზისტენტულ სოციალურ ჯგუფში (ნევროლოგიური 

სტატუსის მქონე ბავშვთა მშობლები) 

თბილისი 

3ფჯ იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამაში მონაწილე 

პირველადი ჯანდაცვის წარმომადგენლებში 

თბილისი, ქუთაისი და 

ბათუმი 

1ფჯ ნევროლოგები თბილისი 

 
 

3.1.1. კვლევაში ჩართვის პროცედურები 
 

ფოკუს ჯგუფებისათვის მონაწილეთა მოწვევა და შერჩევა მოხდა ე.წ. “Convenience” შერჩევის 

მეთოდით. ბავშვის იმუნიზაციის და ჯანმრთელობის სტატუსზე და 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა 

მშობლების საკონტაქტო ინფორმაცია შეგროვდა იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამაში 

მონაწილე პირველადი ჯანდაცვის წარმომადგენლებისა და  იმუნიზაციის ეროვნული 

მონაცემთა ბაზის საშუალებით. ჯანდაცვის წარმომადგენლების შერჩევა მოხდა 

ადმინისტრატორებისაგან მოწოდებული თანამშრომელთა სიის გამოყენებით.  
  
 

მონაწილეები შეირჩა წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმენბის შესაბამისად. თითოეულ 

ფოკუს ჯგუფში მონაწილეობას მიიღებს 8-10 მონაწილე. 

 

ზოგადი კრიტერიუმები:  

(1) მოანწილეები არ უნდა იცნობდნენ ერთმანეთს. რეკომენდებულია არ იქნეს ერთი და 

იმავე ადგილიდან მონაწილეთა ჩართვა (თუ ამის სპეციფიური მოთხოვნა არ 

არსებობს);  

(2) ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 ადამიანს; 

(3) ერთი და იმავე ადამიანი არ უნდა იღებდეს მონაწილეობას ერთზე მეტ ფოკუს 

ჯგუფში.  
 

სპეციფიური კრიტერიუმები: 
დედები ფოკუს ჯგუფები: 

 

1. 6 წლამდე ასაკის დროულად აცრილი ბავშვების დედები ; 

2. 6 წლამდე ასაკის დაგვიანებით ან არასრულად აცრილი ბავშვების დედები;  

3. 6 წლამდე ასაკის აუცრელი ბავშვების დედები ნამდვილი უკუჩვენებების გარეშე 

(საქართველოს ეროვნული გაიდლაინების მიხედვით); 
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4. რეზისტენტულ სოციალურ ჯგუფში (ნევროლოგიური სტატუსის მქონე ბავშვთა 

მშობლები). 

 

 

ჯანდაცვის წარმომადგენლები: 

(1) მოქმედი ექიმები; 

(2) სრული დატვირთვით მომუშავე ექიმები; 

(3) იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამაში მონაწილე ოჯახის ექიმები და 

პედიატრები; 

(4) ნევროლოგები. 
 

 

3.1.2.   მონაცემთა შეგროვების ინტრუმენტები 

 

- ფოკუს ჯგუფებისა და ჩაღრმავებული ინტერვიუს სახელმძღვანელო 
სახელმძღვანელოში შეტანილი კითხვები იყო ღია, არა-სენსიტიური, დაცული იყო 

მონაწილეთა კონფიდენციალობა და მოიცავდა შემდეგ თემებს: ა) პრევენციული მედიცინის 

პრაქტიკა, ბ)სამედიცინო მომსახურების და უზრუნველყოფის სწორი აღქმა; გ) 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი; დ) ვაქცინაციის საკითხების აღქმა; ე) ვაქცინით 

მართვადი დაავადებებით გამოწვეული პრობლემების შესახებ ცოდნა ვ) აგრეთვე 

ვაქცინაციის შესახებ სანდო და არასანდო საინფორმაციო წყაროების განსაზღვრა, ზ) 

ნეგატიური აღქმის შემთხვევაში მიზეზების შემდგომი მოძიება. 

 

3.1.3.  მონაცემტა შეგროვების პროცედურები 

ფოკუს ჯგუფების დისკუსიები მიმდინარეობდა 75-90 წუთს, რომელსაც წაუძღვა 

მოდერატორი ასისტენტის მხარდაჭერით. ყველა ფჯ ჩატარდა პრივატულ გარემოში და 

უზრუნველყოფილი იქნება საკვებით მომსახურება. თითოეული ფჯ-ს დასაწყისში 

მოდერატორმა უხსნა მონაწილეებს კვლევის მიზნები ამოცანები, მათი უფლებები და ფოკუს 

ჯგუფის დისკუსაში ჩართვის ისნტრუქციები. გამოყენებული იქნა ნახევრად 

სტრუქტურირებული კითხვარები. მონაწილეებს ეცნობათ რომ კვლევის შემდგომ მოხდება 

ყველა  ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის განადგურება.  

 

3.1.4.  მონაცემთა მენეჯმენტი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

გაკეთდება თითოეული ფჯ სესიის აუდიოჩაწერა და ჩანაწერის მომზადება პროფესიონალურ 

დონეზე. ფოკუს დისკუსიის მსვლელობისას კვლევის ასისტენტი აწარმოებდა ცალკე 

ჩანაწერებს (შენიშვნებს). თითოეული ფჯ სესიის დასრულებისას 

ინტერვიუერი/მოდერატორი და კვლევის ასისტენტი განიხილავდა მათ შენიშვნებს, რათა 

დარწმუნებულიყვნენ იმაში, რომ თემიდან გამომდინარე ყველა საინტერესო კითხვა 

ფაქტობრივად ამოწურული იყო. ასევე განხილული იქნა ინტერვიუს მიმდინარეობისას 

გაკეთებული კომენტარები ან სხვა დაკვირვებები.  
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კვლევის კოორდინატორი ცალკე გაესაუბრა ინტერვიუერს/მოდერატორს, რათა კვლევის 

წარმართვის გაუმჯობესების მიზნით მიეღო ინფორმაცია მათი ველზე გამოცდილების 

შესახებ. ფჯ-ებისა და ჩაღრმავებული ინტერვიუების ტრანსკრიპტებისა და 

აუდიოჩანაწერების განხილვა ორი მკვლევარის მიერ მოხდა. ტრანსკრიპტებიდან წაიშალა 

სახელები, გვარები და სხვა მაინდიციფირებელი ინფორმაცია. კოდირების კატეგორიებისა და 

თემების შემუშავების მიზნით გამოყენებული იქნა კონტენტ- ანალიზის მეთოდები. 

იმუნიზაციასთან დაკავშირებული თემები იდენტიფიცირდა კომბინირებული 

დედუქციურ/ინდუქციური მიდგომით და კონსენსუს კოდირების განმეორებითი პროცესით.  

 
 

3.1.5.  კვლევის ეთიკური საკითხები 
 

კვლევის ეთიკურ განხილვისათვის პროექტი გადაეცა ცენტრის კვლევის ეთიკის კომისიას და 

მოპოვებული იქნა თანხმობა. კვლევის პერსონალს ჩაუტარდა მოკლე ტრენინგი 

ინფორმირებული თანხმობის მოპოვებასა და კვლევის ეთიკის მთავარი პრინციპების შესახებ. 

მონაწილეებისაგან მხოლოდ ინფორმირებული თანხმობის შემთხვევაში მოხდბა მათი 

კვლევაში ჩართვა და ვიდეო და აუდიო მასალების გამოყენება.  

 

1.4. ხარისხის უზრუნველყოფა 
 

კონცეპტუალური ჩარჩო 

შედეგების სანდოობა უზრუნველყოფილი იქნა კონცეპტუალური ჩარჩოს გამოყენებით 

მონაწილეთა შერჩევის,  მონაცემების შეგროვების და ანალიზის პროცესში.  

 

მკვლევარების გუნდი კომპეტენცია 

მონაცემების შეგროვებაზე, მენეჯმენტსა და ანალიზზე პასუხისმგებელი პირები 

წარმოადგენდნენ შესაბამისი გამოცდილების მქონე მკვლევარებს კვლევის თემატიკასა და 

საკვლევის პოპულაციაზე ცოდნის დონით.  

 

ტრენინგები 

კვლევის პერსონასლ ჩაუტარდა ტრენინგები მონაწილეების შერჩევაზე, მონაცემების 

შეგროვებასა და ანალიზზე. 

 

პილოტური ტესტი 

საკვლევი ინტრუმენტები წინასწარ გაიტესტა მოანწილეთა გარკვეულ ჯგუფზე 

ინსტრუმენტების დახვეწის მიზნით. 

 

კვლევის შემდგომი განხილვები 
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ყოველ ველის შემდგომ ტარდებოდა მკვლევართა ჯგუფის შეხვედრები სადაც 

განიხილებოდა მიმდინარე აქტივობები, შედეგები და შენიშვნები პროექტის დანერგვის 

მონისტორინგის მიზნით. 

 

 

 
 

3.2. შედეგები 
 

ხარისხობრივი კვლევის მონაწილეთა მახასიათებლები 

ფოკუს ჯგუფის განხილვებისა და ჩაღრმავებული გასაუბრებისთვის სულ შეირჩა 60 

მონაწილე, კერძოდ დედები კვლევისთვის შერჩეული სამი ქალაქიდან - 19 (30.5%) 

თბილისიდან, 17 (28.8%) ბათუმიდან და 24 (40.7%) ქუთაისიდან. საერთო ჯამში მონაწილეთა 

თითქმის ნახევარს (53%) ჰყავდა 6 წლამდე ასაკის დროულად და სრულად აცრილი ბავშვები, 

29% წარმოადგენდა არასრულად ან დაგვიანებით აცრილი 6 წლამდე ასაკის ბავშვების 

დედებს, ხოლო დანარჩენი 18% აუცრელი ბავშვების დედებს.  

დედების ჯგუფის საშუალო ასაკი იყო 32.6 (სტანდარტული გადახრა (SD) - 7.2). მონაწილეთა 

უმეტესობა იყო დაქორწინებული (მონოგამური) (98%), ჰქონდა უმაღლესი განათლება (61%) 

და იყვნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები (93%). დასაქმებული იყო (34%)და იღებდა 

სოციალურ დახმარებას (20%) ნახევარზე ნაკლები. დასაქმებულ მონაწილეთაგან მხოლოდ 18 

დათანხმდა მათი შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებას, რომლის მიხედვითაც 

საშუალო თვიურმა შემოსავალმა შეადგინა 841.8 ლარი. მონაწლე დედებს საშუალოდ ორი 

ბავშვი ჰყავდა (დიაპაზონი 1-5), საშუალოდ 32 თვის ასაკის (დიაპაზონი 3 თვიდან - 6 

წლამდე). მშობლებისთვის იმუნიზაციის კაბინეტამდე მისასვლელად საჭირო დრო 

საშუალოდ 25.20 წუთი იყო. იმუნიზაციის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ყველაზე ხშირად 

გამოყენებულ წყაროდ დასახელდა ინტერნეტი, შემდეგ ტელევიზია და მხოლოდ 

რამოდენიმემ აღნიშნა რადიო და ბეჭდური მედია საშუალებები.  

ფოკუს ჯგუფის განხილვებში მონაწილეობდა სულ 33 ექიმი, რომელთა საშუალო ასაკი იყო 55 

წელი (სტანდარტული გადახრა 9.3). ექიმების ფოკუს ჯგუფი ძირითადად წარმოდგენილი 

იყო პედიატრებით (66.7%), აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ქალები დარგში 10 წლიანი ან 

მეტი სამუშაო გამოცდილებით (93.9%); 75.8%-მა განაცხადა, რომ თვეში საშუალოდ 

ემსახურება 30 პაციენტზე მეტს. ექიმების 48.5% დასაქმებული იყო თბილისში (საქართველოს 

დედაქალაქში) მდებარე სამედიცინო დაწესებულებებში; 51.5% აცხადებდა, რომ გავლილი 

აქვთ უწყვეტი სამედიცინო განათლების ტრეინინგი ბოლო 6 თვის მანძილზე. 

3.2.1 ობსერვაციული ანალიზის შედეგები: 

 

კვლევის სამივე ადგილზე (თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი) ხარისხობრივი კვლევის 

მონაწილეთა შერჩევისას გამოვლინდა მნიშვნელოვანი ტენდენცია; იმუნიზაციის მიმართ 

პოტენციურად რეზისტენტულად განწყობილი პირები უფრო კატეგორიულ უარს ამბობდნენ 
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ხარისხობრივ კვლევაში მონაწილეობაზე ან არ გამოცხადდნენ კვლევისთვის წინასწარი 

შეთანხმების მიუხედავად. პოტენციურად რეზისტენტულად განწყობილი პირებში 

მოიაზრებიან 6 წლამდე ასაკის, უკუჩვენებების არსებობის გარეშე (ეროვნული 

გაიდლაინების მიხედვით) აუცრელი ბავშვების დედები, იმუნიზაციის პროგრამაში 

ჩართული პირველადი ჯანდაცვის (პჯ) მომსახურების მიმწოდებლები დაბალი მოცვის მქონე 

დასახლებებიდან და ნევროლოგიური სტატუსის მქონე ბავშვების რეზისტენტული დედების 

სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები. მათგან განსხვავებით, აცრილი ბავშვების დედები 

და მაღალი მოცვის მაჩვენებლის მქონე დასახლებების პჯ მომსახურების მიმწოდებლები 

მოწადინებულნი იყვნენ ფოკუს ჯგუფის განხილვებში მონაწილეობის მისაღებად და 

აქტიურად გვიზიარებდნენ მათ გამოცდილებას და ცოდნას იმუნიზაციასთან 

დაკავშირებული საკითხების შესახებ.  

რეზისტენტული მონაწილეების შერჩევის და აქტიურობის მხრივ გამოვლენილი 

სირთულეების გათვალისწინებით შეიცვალა საწყისი გეგმა და რეზისტენტულ ჯგუფებში 

ფოკუს ჯგუფის განხილვის ნაცვლად, კვლევის ორ ადგილზე (თბილისი და ქუთაისი) 

გამოვიყენეთ ჩაღრმავებული გასაუბრების მეთოდოლოგია რეზისტენტული დედებისა და 

პროვაიდერებისაგან მონაცემების შესაგროვებლად.   

3.2.2. წინასწარი ანალიზის შედეგები 

ვაქცინების ხარისხი ყველა მხარემ დაასახელა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად როგორც 

მეურვეებისთვის (აცრების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას) ისე ექიმებისთვის 

(თავდაჯერებულობა მეურვეებისგან ბავშვის აცრაზე თანხმობის მისაღებად). ვაქცინების 

ხარისხის დამადასტურებელ ნიშნად დასახელდა ვაქცინის მწარმოებელი ქვეყანა; კერძოდ 

ყველაზე მაღალი შეფასება მიენიჭა მწარმოებლებს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან და 

ჩაითვალა როგორც პროდუქტის ხარისხიანობის გარანტი.  იმუნიზაციის პროგრამის 

შესრულებაში ჩართული პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის განცხადებით, მათ კლინიკურ 

პრაქტიკაში აცრაზე უარის შემთხვევების კლება გასულ წელს განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ 

იმუნიზაციის სახ. პროგრამით მოწოდებული ვაცქინები წარმოებულია ევროპაში. გაეროს 

ბავშვთა ფონდის (2012) და დკსჯე ცენტრის მიერ 2012 წელს იმუნიზაციის შესახებ 

ჩატარებულ კვლევაში აღწერილი პრობლემა ე.წ. „უფასო“ (სახელმწიფოს მიერ შესყიდული) 

და „ფასიან“ (კომერციული) ვაქცინებთან მიმართებაში აღმოიფრხვრა რადგან დღეისათვის 

არსებული სახ. ვაქცინები მონაწილეთა აზრით ისეთივე მაღალი ხარისხისაა, როგორიც 

საქართველოს ბაზარზე კომერციულად შემოსული ვაქცინები.   

ჯანდაცვის მუშაკების გარკვეული ჯგუფები (მათ შორის საავადმყოფოს პერსონალი და 

„ცნობილი“ პედიატრები) კვლავ დასახელდა მეურვეებში პრობლემების და რეზისტენტობის 

წარმოქმნის წყაროდ. უფრო მეტიც, ყველა მონაწილეს განცხადებით მეურვეების ერთ-ერთი 

რეზისტენტული მშობლების ჯგუფი თავად სამედიცინო პერსონალისგან შედგება. 

იმუნიზაციის სახ. პროგრამაში მონაწილე პჯდ პერსონალი ამ ტენდენციას ძალიან 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს,  იმის გათავლისწინებით, რომ ამ ტიპის ჯგუფებს ჩვეულებრივ 

მოსახლეობის დიდი ნდობა აქვთ და მათი არჩევანი გავლენას ახდენს ზოგადი მოსახლეობის 

არჩევანზე. 
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მონაწილეების გადმოცემით, მართლმადიდებლური ქრისტიანობა როგორც რელიგია 

ზოგადად არ ეწინააღმდეგება იმუნიზაციას და იყო მხოლოდ რამოდენიმე შემთხვევა, 

როდესაც მღვდელმსახურები უარყოფითად მოიხსენიებდნენ ვაქცინაციას. თუმცა იყო ბევრი 

შემთხვევა, როდესაც ისინი არ ცრიდნენ საკუთარ შვილებს  და ამით ისევ „ცუდ“ მაგალითს 

აძლევენ მრევლს, მათ ქადაგებაში იმუნიზაციის აქტიური დისკრედიტაციის გარეშე.  

ხარისხობრივი კვლევის მიხედვით და იმუნიზაციის სახ. პროგრამაში მონაწილე 

პერსონალის გადმოცემით  ახალგაზრდა მეურვეები უფრო ინფორმირებულები და 

აქტიურები არიან იმუნიზაციის საკითხებზე ვიდრე უფროსი ასაკის მეურვეები. 

ამავდროულად, იმუნიზაციის სახ. პროგრამაში მონაწილე პჯდ პერსონალის გადმოცემით, 

იგივე ახალგაზრდა მეურვეებთან კომუნიკაცია უფრო რთულია, კონსულტაციის დროს 

მიწოდებული ინფორმაციის და პერსონალის კომპეტენტურობის მიმარტ ნაკლები 

„პატივისცემის“ და „ნდობის“ გამო. ისინი ასევე დასახელდნენ ყველაზე დასაქმებულ და 

დაკავებულ ჯგუფებად, რის გამოც ხშირად უწევთ აცრების გადავადება. 

რეზისტენტულ მეურვეებს განსხვავებული არგუმენტები აქვთ და ზოგადად წარმოადგენენ 

განსხავვებულ ჯგუფებს. უარის ყველაზე ხშირი მიზეზები იყო პოტენციურად ვაქცინებთან 

დაკავშირებული ნევროლოგიური რეაქციები ბავშვებში ან მათ უფროს დედმამისშვილებში 

და ბავშვის ნევროლოგიური ან ალერგიული სტატუსი. აცრის შემდგომ ნევროლოგიური 

გართულებების განვითარების შიში მეირვეტა სხვა ჯგუფებმაც დაასახელეს, როგორც ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერი. მეურვეები მდიდარი ან ე.წ. ცნობილი ოჯახებიდან ასევე 

დასახელდნენ, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე რეზისტენტული ჯგუფიები, თუმცა აცრების 

წინაარმდეგ რაიმე სპეციფიური არგუმენტების გარეშე. 

ნევროლოგების გადმოცემით, მათი როლი და ჩართულობა იმუნიზაციის პროცესებსი 

შემცირებულია და ფოკუს ჯგუფის ყველა მონაწილემ განაცხადა, რომ ემხრობიან ვაქცინაციას 

და იშვიათად გასცემენ აცრის გადავადების რეკომენდაციას. ამავე დროს, იმუნიზაციის სახ. 

პროგრამაში მონაწილე პჯდ პერსონალი კვლავაც ასახელებს მეურვეებისთვის 

იმუნიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების წყაროდ. 

იმუნიზაციის სახ. პროგრამაში მონაწილე პერსონალთან ფოკუს ჯგუფის განხილვებმა 

გამოავლინა ნდობის ნაკლებობა და აცრის შემდგომი გართულებების ძლიერი შიში. მათი 

განცხადებით, კვვლავ ნიშნავენ ალრგიის საწინააღმდეგო და სიცხის დამწევ საშუალებებს 

აცრის ცატარებმადე, რათა თავიდან აიცილონ ნებისმიერი გართულება პედიატრიულ 

პაციენტებში. 

მეურვეებს შორის აპვ ვაქცინაციის განხილვამ გამოავლინა, რომ ისინი ცუდად არიან 

ინფორმირებულნი ვაქცინის და მისი როგორც სიმსივნისაგან თავის დაცვის საშუალების 

მნიშვნელობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ იმუნიზაციის სახ. პროგრამაში მონაწილე 

პჯდ პერსონალი ზოგადად უკეთ ინფორმირებული იყო აპვ ვაქცინის შესახებ, რეგიონების 

წარმომადგენლები იყვნენ უფრო მოტივირებული და დაინტერესებული, გამოთქვეს 

სურვილი რეკომენდაცია გაეწიათ ვაქვინაციისთვის და აეცრათ საკუთარი ოჯახის წევრები, 

ვიდრე პროვაიდერები თბილისიდან.  
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3.2.3. შედეგები 

სამედიცინო პერსონალის პრობლემები ვაქცინაციასთან მიმართებაში 

 გარემო შესაძლებლობების და დამხმარე შესაძლებლობების ფაქტორები 

1. ცვლილებები პირველადი ჯანდაცვის სისტემასა და პედიატრიულ მომსახურებაში 

(იმუნიზაციის ჩათვლით) და მოსახლეობის მიგრაციის მაღალი მაჩვენებელი 

ართულებს პაციენტების მოძიებას, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში (თბილისი და 

ქუთაისი); 

2. სამედიცინო პერსონალი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქვეყანაში მოცვის 

გაუმჯობესებისთვის სავალდებულო ვაქცინაციის მხრივ პოლიტიკის შეცვლას; 

3. იმუნიზაციისთვის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობებია საგანმანათლებლო 

სისტემასთან თანამშრომლობის ნაკლებობა (საბავშვო ბაღების და სკოლის 

ექიმების ჩათვლით). 

4. ხშირი უთანხმოება პროვაიდერებსა და სხვა სფეროს სამედიცინო პერსონალს 

შორის (ქირურგია, გინეკოლოგია) აცრების უკუჩვენებებთან დაკავშირებით 

მიგვანიშნებს  ამ უკანასკნელთათვის იმუნიზაციის შესახებ ტრეინინგების 

საჭიროებაზე. 

5. არადამაკმაყოფილებელი სამუშაო გარემო: კომუნიკაციისთვის და პაციენტების 

მოზიდვისთვის მეტი დრო და ძალისხმევაა საჭირო, შეუსაბამო ანაზღაურების 

პირობებში.  

6. იმუნიზაციის პროგრამის არსებული რეგულაციები, ნორმები და სტანდარტები 

(მაგ. იმუნიზაციის შესახებ სახელმძღვანელოები უკუჩვენებებზე, ვაქცინაციის 

გადავადების  შესახებ, სხვ) არ იძლევა გარანტიას დაცილი იქნას ექიმთა 

უფლებები მათ პაციენტებში იმუნიზაციის შემდგომი გართულებების 

შემთხვევაში. 

7. იმუნიზაციის სახ. პროგრამის არსებული ნორმების და სტანდარტების ცოდნის და 

რწმენის ნაკლებობა (მაგ. მედიკამენტების მიცემა აცრის ჩატარებმადე, ვაქცინის 

დაკავშირება არსებული სამედიცინო პრობლემის გამწვავებასთან,  ისეთი ბავშვის 

აცრა, რომელსაც უკვე შეეყარა ინფექცია და ა.შ.). 

8. ახლად დანერგილი (ბოლო 5 წელი) ვაქცინების ხაისხი დასახელდა გაუმჯობესებული 

მოცვის მაჩვენებლის წამყვან ფაქტორად.  მარალი ხარისხის ვაქცინები ზრდის 

პერსონალის თავდაჯერებულობას და ამცირებს მოსახლეობის რეზისტენტობას 

ვაქცინების მიმართ. ძირთად კრიტერიუმად მიიჩნევა ვაქცინების მწარმოებელი 

ქვეყანა. მოსახლეობაში ისევ რჩება კითხვები კომერციული - „ფასიანი“ და 

სახელმწიფო - „უფასო“ ვაქცინების ხარისხის შესახებ. 

 
 

 პერსონალური მამოტივირებელი ფაქტორები 
 

1. რისკების-სარგებელის ანალიზი და შეხედულებები ვაქცინის უსაფრთხოების 

შესახებ: თბილისში,  როგორც სამედიცინო პერსონალი ისე პაციენტები, 

განსაკუთრებულად ღელავენ წწყ და აუტიზმის კავშირთან მიმართებაში (ასევე 

დამბლა და გახანგრძლივებული სიყვითლე). ქუთაისში მეტად აღელვებთ ახლად 

დანერგილი ვაქცინების უსაფრთხოება. 
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2. ეფექტიანობა: ექიმები თბილისსა და ბათუმში ეჭვქვეშ აყენებენ არსებული 

ვაქცინების (მაგ. შემთხვევები, როცა არ გამოიმუშავა ანტისხეულები) და ზოგადად 

იმუნიზაციის პროგრამის ეფექტიანობას; განსაკუთრებით ახლად დანერგილ 

ვაქცინებთან მიმართებაში (მაგ. როტა და პნევმოკოკური). 

3. ვაქცინებით მართვადი დაავადებების აღქმული რისკები და სიმწვავე: 

მოსახლეობაში ცნობიერების დაბალი დონე. 

 

 არასრულად აცრილი ბავშვების მეურვეთა მახასიათებლები  

1. მეურვეები სამედიცინო განათლებით; 

2. ზოგიერთი ქრონიკული ან ნევროლოგიური დაავადების მქონე ბავშვების 

მეურვეები; „ნევროლოგიური დარღვევის (როგორიცაა ცერებრალური დამბლა) 
მქონე ბავშვების ვაქცინაცია პრობლემურია, თუმცა უფრო გაადვილებული 
ვიდრე წარსულში, რადგან ძველად ადამიანები მალავდნენ ასეთ ბავშვებს 
სახლებში. დღეს ყველა თავისუფლად საუბრობს ამაზე, მაგალითად ჩვენი 
პრეზიდენტის შვილის ისტორია, რომელსაც დაუნის სინდრომი აქვს“. 

3. ძალიან დაბალი სოციალურ ეკონომიკური სტატუსის მქონე მეურვეები; 

4. დასაქმებული მეურვეები; 

5. ხშირი მიგრანტები; 

6. მართლმადიდებელი ქრისტიანი მამაოები (მიუხედავად იმისა, რომ არც 

მართლმადიდებელი ქრისტიანული ეკლესია და არც დოგმები და კატექიმები არ 

ეწინააღმდეგება იმუნიზაციას) და ზოგიერთი სხვა რელიგიური უმცირესობების 

წარმომადგენლები (იეღოვას მოწმეები). 
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რაოდენობრივი კვლევა 
 

4.1. მეთოდოლოგია 

ჯვარედინ-სექციური კვლევა განხორციელდა მოცვლის კვლევის ერთერთი კოჰორტის 

წარმომადგენელ 2 წლამდე ასაკის ბავშვთა (დაბადებული 1/1-12/31/2014) მშობლებში (ან სხვა 

ლეგალურ წარმომადგენლებში). საკვლევი კოჰორტის შერჩევის კრიტერიუმი იყო 

იმუნიზაციის პროგრამის ბარიერებისა და ნაპრალების შესახებ განახლებული ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობა.  იმუნიზაციის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის 

შეფასება მოხდა ინტერვიუუერის მიერ ადმინისტრირებული კითხვარების საშუალებით.  

 

საკვლევი საიტების შერჩევის კრიტერიუმები 

❖ საკვლევ კოჰორტაში შობადობისა და გეოგრაფიული გადანაწილების მონაცემები ; 

❖ განსხვავებული ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებლები იმუნიზაციის ოფიციალური 

სტატისტიკასა და მოცვის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით; 

❖ საკომუნიკაციო არხების მრავალფეროვნებით. სოფლის ტიპის დასახლებებში ბოლო 

კვლევის მონაცემებით ინფორმაციის მთავარ წყაროს ჯანმრთელობის საკითხებზე 

ჯანდაცვის მუშაკები წარმოადგენე, მაშინ როდესაც ქალაქებსი მოსახლეობას ხელი 

მიუწვდება სხვა წყაროებზეც, როგორიცაა ტელევიზია, ინტერნეტი, სოციალური 

მედია. 

 

შესაბამისად სამი დიდი ქალაქი შეირჩა, მ.შ. თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი სადაც სამიზნე 

კოჰორტის 40% მოდის. შენარჩევის ზომა განისაზღვრა 800 რესპოდენტით აქედან 300 

თბილისიდან, 250 ბათუმიდან და 250 ქუთაისიდან.  

 

კითხვარები დაეფუძნა მშობელთა ვაქცინაციაზე მშობელთა აზრის კვლევების (Parent 

Attitudes about Childhood Vaccinessurvey and the HealthStyles survey4) მეთოდოლოგიასა და 

თვისობრივი კვლევის მონაცემებს. PACV და HealthStyles კვლევების მეთოდოლოგია მოიცავს 

იმუნიზაციის სამ დომენზე, მ.შ. ქცევა, უსაფრთხოება და ეფექტურობა, ინფორმაციის 

მოპოვებისათვის კითხვებს სამი და ხუთ შკალიანი პასუხებით. ყველა ინსტრუმენტი 

შემუშავდა ადგილობრივი ექსპერტების (იმუნიზაციის, პედიატრიის, ინფექციური 

დაავადებების, პრევენციული მედიცინისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროდან) 

ჩართულობით. კითხვარება წინასწარ გაიტესტა მონაწილეთა შერჩეულ ჯგუფში. 
 

თვისობრივი კვლევა წარმოდგენილი იქნა 7 მოდულით: 

(1) სოციო-დემოგრაფიული მონაცემები; 

(2) იმუნიზაციის სტატუსის შესახებ მონაცემები; 

(3) იმუნიზაციის პრაქტიკა; 

(4) იმუნიზაციის შსახებ შეხედულებები; 

(5) ჯანდაცვის მუსაკების მიმართ ნდობა; 

                                                           
4 Gust D, Brown C, Sheedy K, Hibbs B, Weaver D, Nowak G. Immunization attitudes and beliefs among parents: 
beyond a dichotomous perspective. Am J Health Behav 2005;29(1):81–92. 

4
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(6) იმუნიზაციის წყარო; 

(7) დამატებითი კითხვები პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე.  
 

4.1.1. შერჩევის მეთოდოლოგია და პროცედურები 
 

კვლევის ჩარჩოდ გამოყენებული იქნა 2014 წელს  (1/1-12/31/2014) დაბადებულ ბავშვთა 

საქართველოს რეესტრის მიერ მოწოდებული სია, რომელიც დაკავშირებულია იმუნიზაციის 

მოდულთან. მონაწილეთა შერჩევა კვლევის საიტებში მოხდა მარტივი შერჩევის პრინციპით. 

 

შერჩევის ზომის გათვლები  
შერჩევის ზომა გამოთვლილი იყო სტატისტიკური პროგრამა Epi-info-ს საშუალებით 

სტანდარტული პარამეტრების გამოყენებით: სარწმუნოობის დონე 1.96, სარწმუნოობის 

ლიმიტი (ცდომის საზღვრები) 0.05, ინდიკატორის ბაზისური მონაცემები  0.80  (80%-იანი 

მოცვის მაჩვენებელი). მინიმალური შენარჩევის ზომამ შეადგინა 695. წინამორბედი კვლევის 

გათვალისწინებით საშუალოდ 80% მონაწილეზეა მოსალოდნელი მონაცემების შეგროვება . 

საბოლოო შენარცევი თბილისისათვის 20% გამოხმაურების მაჩვენებლის (უარების 

მოსალოდნელი რაოდენობა) გათვალისწინებით შეადგენს   თბილისისათვის 300, 

ქუთაისისათვის  250  და ბათუმისათვის 250.  
 

Table 4. მონაწილეთა რაოდენობა საცხოვრებელი ადგილისა და შენარჩევის ზომის მიხედვით. 

კვლევის საიტი ბავშვების 

რაოდენობა 

შენარჩევის ზომა 

თითოეული 

ქალაქისათვის 

სამიზნე 

პოპულაცია 20% 

გამოხმაურების 

მაჩვენებლის 

(უარების 

მოსალოდნელი 

რაოდენობა) 

გათვალისწინები

თ 

კვლევაში 

ჩართული 

პოპულაცია  

 

თბილისი 20,121 243 300 265 

ქუთაისი 2,636 225 250 224 

 

ბათუმი 2,927 227 250 248 

 

სულ 25,684 

(60,497**-დან) 

695 800  737 

(გამოხმაურების 

მაჩვებელი 92%) 

 

* საჯარო რეესტრის 2016 წლის მონაცემები 2014 წელს დაბადებულთა კოჰორტაზე 

**ბავშვები უცნობი მისამართით, ასევე უცხოეთში ან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

მცხოვრები ბავშვები გამორიცხული იქნა საერთო ჯამიდან  
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ჩართვის კრიტერიუმები 

(1) 2014 წლელს დაბადებულ ცოცხალ ბავშვთა კოჰორტის დედები;  

(2) სხვა პასუხისმგებელი პირები (მამა,ბებია/ბაბუა, ნათესავი ან სხვა ლეგალური 

წარმომადგენელი) როდესაც დედის ჩართვა ვერ ხორციელდება, მ.შ.: 

- დედა არ უვლის ბავშვს  (მაგ.: ჩამოერთვა დედის უფლება, არ ცხოვრობს ბავშვთან,  

სხვ.) 

- დედა გარდაცვლილია; 

- დედა ფსიქიკური თუ ჯანმრთელობის სხვა მძიმე პრობლემით; 

- დედა გასულია ქვეყნიდან; 

(3) კვლევის პერიოდში ცხოვრობს საკვლევ საიტში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი); 

 

4.1.2.  მონაცემთა შეგროვების პროცედურები 
 

მოსახლეობის  კვლევა 
ინტერვიუერები განახორციელებენ ზარს და ვიზიტს სახლში მითითებულ მისამართზე 

(სამოქალაქო რეესტრის მონაცემთა ბაზიდან და ჯანდაცვის ობიექტებიდან, სადაც ბავშვია 

რეგისტრირებული) შერჩეული პირველადი სამედიცინო მიმწოდებლების მიერ და მოიწვევენ 

შესაფერის მონაწილეს კვლევაში მონაწილეობისათვის. იქნება მოკლე ზეპირი და 

წერილობითი აღწერა მიზნებისა და ამოცანების და ზეპირი თანხმობის მიღება პოტენციური 

მონაწილისგან სტანდარტიზირებული კითხვარის დაწყებამდე. ყოველდღიურად 

თითოეული ინტერვიუერი განახორციელებს 4 ინტერვიუს. თბილისში ინტერვიუერები 

მონაცემებს შეიყვანენ პლანშეტებით (Samsung Android) ეპი-ინფოს მონაცემთა ბაზაში, 

ქუთაისის და ბათუმის ინტერვიუერები იმუშავებენ ქაღალდის ფორმებში. მაღალი 

ხარისხისთვის ყველა ინტერვიუერი იქნება სწავლით უზრუნველყოფილი. მონიტორინგის 

მიზნით იქნება შემთხვევითი ზარების განხორციელება რაოდენობრივი კვლევის მენეჯერის 

მიერ. 

დაწესებულებების კვლევა 
ინტერვიუერებმა ასევე განახორციელეს ვიზიტი ვაქცინაციის განმახორციელებელ 

სამედიცინო დაწესებულებებში და მოიპოვეს ინფორმაცია კვლევის შეარჩევის მონაწილეთა 

იმუნიზაციის სტატუსზე. ინფომრაციის შგროვება მოხდა ქაღალდის ფორმებში, 

რომლიდანაც შემდგომ გადატანილი იქნა სტატისტიკურ პროგრამაში ანალიზისათის.  

კვლევის ბოლოს  მოცემული ორი კვლევის სტატისტიკური ბაზები გაერთიანდა და ჩათარდა 

ანალიზი.  



 

 

Figure 6. კვლევის პროცედურების ჩარტი 



 

 

4.1.3.  მონაცემთა მართვა და სტატისტიკური ანალიზი 
 

მონაცემები შეტანილი იქნა და შემოწმებული ეპი-ინფოში.   მონაცემთა მართვა და 

რაოდენობრივი კვლევის სტატისტიკური ანალიზი ჩატარდა Epi-info და SPSS პროგრამული 

უზრუნველყოფით. მონაცემთა ხარისხის შეფასება განხორცილდა ანალიზის ჩატარებამდე. 

აღწერილობითი, ორგანზომილებიანი და მრავალგანზომილებიანი ანალიზი შესრულდა, 

რათა  შეფასებულიყო ძირითადი რისკ-ფაქტორების კორელაცია ვაქცინაციით მოცვასთან 

დაკავშირებით სამიზნე პოპულაციაში.  

 

4.2. შედეგები 

რაოდენობრივი კვლევის საველე სამუშაოები, რომელიც მოიცავდა ინტერვიუებს კომლში და 

ვიზიტებს პროვაიდერ კლინიკებში იმუნიზაციის ოფიციალური სტატუსის მონაცემების 

მოსაპოვებლად, განხორციელდა ბათუმში (7-17 ნოემბერს), ქუთაისში (20-30 ნოემბერს) და 

თბილისში (3-15 დეკემბერს).   

რანდომული პრინციპით შერჩეული 800 მონაწილიდან განხორციელდა 752 (94%) პირის  

(სულ დაკონტაქტებულ რესპონდენტთა რაოდენობა) იდენტიფიცირება, 42 (5.3%) პირი იქნა 

იდენტიფიცირებული, მაგრამ  არ იყო ხელმისაწვდომი კვლევის პერიოდში (დაკავშირება ვერ 

მოხერხდა კვლევის პერიოდში), 6 (0.8%) პირი ვერ მოიძებნა ელექტრონული მონაცემთა ბაზის 

ან კლინიკების მიერ მიწოდებულ მისამართებზე. სულ 752 დაკონტაქტებული 

რესპონდენტიდან 737 (გამოხმაურების მაჩვენებელი 92%) დათანხმდა კვლევაში 

მონაწილეობაზე (გრაფიკი # 7) 

Figure 7. კვლევაში მონაწილეთა ჩართულობის სქემა 
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4.2.1. დემოგრაფიული მონაცემები 

რესპონდენტები სამივე ქალაქიდან თანაბრად იყვნენ წარმოდგენილნი კვლევაში, მ.შ. 248 

რესპონდენტი ბათუმიდან (248/250 გამოხმაურების მაჩვენებელი 99.2%), ქუთაისი 224 

(224/250 გამოხმაურების მაჩვენებელი 89.6%) და თბილისი (224/250 გამოხმაურების 

მაჩვენებელი 88.3%) 

კვლევის თითქმის ყველა მონაწილე  წარმოადგენდა ბავშვის მშობელს (94%), მდედრობითი 

სქესის (95%), თანაბრად წარმოადგენდნენ 18-29 და 30-39 ასაკობრივ ჯგუფებს (46% და 44% 

შესაბამისად), ეროვნებით ქართველი (94%), ორთოდოქსი ქრისტიანი (95%), კვლევის 

პერიოდში ქორწინებაში მყოფი (98%), უნივერსიტეტის/კოლეჯის განათლებით (70%), 

ცხოვრობდნენ საკუთარ ბინაში (96%), ჰყავდათ 18 წელზე უფროსი ასაკის საშუალოდ 5 

ოჯახის წევრი, 2 ბავშვი და არ ყოფილან იძულებით გადაადგილებულნი ომის გამო (99%).  

მონაწილეთა ნახევარზე მეტი (60%)  კვლევის პერიოდში იყო დაუსაქმებელი, ჰყავდათ 

საშუალოდ 2 პირი ოჯახში, რომლებსაც გააჩნდათ საკუთარი შემოსავალი. კითხვაზე 

კომლის/ოჯახის შემოსავლის შესახებ მხოლოდ 200-მა რესპონდენტმა (737-დან) მიუთითა 

ინფორმაცია, რომლის მიხედვით კომლის ყოველთვიური ოჯახის შემოსავალი შეადგენდა  

1073 GEL ლარს (ცხრილი 5). 

მნიშვნელოვანი განსხვავება აღინიშნებოდა იმუნიზაციის ოფიციალურ სტატუსში სამი 

რეგიონის საკვლევ კოჰორტაში, არასრულად აცრილი ბავშვების  ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი (44%) დაფიქსირდა ბათუმში, შემდეგ თბილისში (59.2%) და ბოლოს ქუთაისში 

(61.2%). სხვა მნიშვნელოვანი განსხვავება მონაწილეების იმუნიზაციის ოფიციალურ 

სტატუსში სოციო-დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით არ დაფიქსირებულა, თუმცა 

იმუნიზაციით გარკვეულწილად დაბალი მოცვა გამოიკვეთა კოჰორტის წარმომადგენელ 

ვაჟებში დაფიქსირდა არასრულად აცრილი ვაჟების მეტი რაოდენობა, იმავე კოჰორტის 

გოგონებთან შედარებით (56.9% და 52.9% შესაბამისად), 30-39 წლის ასაკობრივი ჯგუფის 

რესპონდენტებს უფრო ხშირად ჰყავდაც აუცრელი ბავშვები, ვიდრე 18-29 და 40 წელზე 

უფროსი ასაკობრივი ჯგუფის რესპონდენტებს (56.8%, 53.4% და 52.8%, შესაბამისად). 

უმნიშვნელოდ, მაგრამ იმუნიზაციით შედარებით დაბალი მოცვა გამოიკვეთა ეთნიკური 

უმცირესობის წარმომდგენლებში, (სომხური მოსახლეობის გარდა) ორთოდოქს ქრისტიან 

რესპონდენტებში, დიპლომისშემდგომი განათლებით, რესპონდენტებში, რომლებიც კვლევის 

პერიოდში არ იმყოფებოდნენ ქორწინებაში, სტუდენტებსა და უმუშევარ პირებს, ასევე ისეთ 

რესპონდენტებში, რომლებიც ქირაობდენ სახლს და იყვნენ იძულებით გადაადგილებულნი 

ომისა თუ სხვა სამოქალაქო არეულობის გამო. (ცხრილი 5). 

Table 5. რესპონდენტთა სოციო-დემოგრაფიული მახასიათებლები, იმუნიზაციის კვლევა, 2016 

მახასიათებლები სულ არასრულად 

აცრილი* 

სრულად 

აცრილი 

 

N (%) / (საშ. 

არითმ) 

(%) / (საშ. 

არითმ) 

(%) / (საშ. 

არითმ) 

P** 

Characteristics N (%) / (Mean)    

კვლევის საიტი      

ბათუმი 248 33.6% 44.0% 56.0% 0.000 
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ქუთაისი 224 30.4% 61.2% 38.8% 

თბილისი 265 36.0% 59.2% 40.8% 

რესპოდენტები 

წარმოადგენენ ბავშვის 

     

მშობელს (დედა/მამა) 693 94.0% 55.0% 45.0% 0.312 

ოჯახის სხვა 

სრულწლოვანი წევრი 

44 6.0% 50.0% 50.0% 

ნათესავი --- --- --- --- 

სხვა კანონიერი 

წარმომადგენელი 

--- --- --- --- 

ბავშვის სქსესი      

მდედრობითი 348 48.1% 56.9% 43.1% 0.159 

მამრობითი 376 51.9% 52.9% 47.1% 

მონაწილის სქესი      

ქალი 35 4.8% 48.6% 51.4% 0.293 

კაცი 696 95.2% 54.7% 45.3% 

ასაკი      

18-29 337 46.0% 53.4% 46.6% 0.638 

30-39 324 44.2% 56.8% 43.2% 

40 > 72 9.8% 52.8% 47.2% 

ეთნიკობა      

ქართველი 691 94.0% 54.4% 45.6% 0.729 

სომეხი 14 1.9% 42.9% 57.1% 

აზერი 3 0.4% 66.7% 33.3% 

ოსი 2 0.3% 100.0% 0.0% 

რუსი 14 1.9% 57.1% 42.9% 

სხვა 10 1.4% 60.0% 40.0% 

არ ვიცი 1 0.1% 100.0% 0.0% 

რელიგია      

მართმადიდებელი 

ქრისტიანი 

699 95.8% 54.9% 45.1% 0.205 

ებრაელი 1 0.1% 0.0% 100.0% 

მუსლიმანი 21 2.9% 33.3% 66.7% 

არარელიგიური 8 1.1% 50.0% 50.0% 

სხვა 1 0.1% 100.0% 0.0% 

განათლება      

არა აქვს განათლება --- --- --- ---  
 
 
 
 

არასრული საშუალო 

(სკოლის 1-6 კლასი) 

--- --- --- --- 

არასრული საშუალო 25 3.4% 52.0% 48.0% 
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(სკოლის 7-10 კლასი)  
0.753 სრული საშუალო 

(სკოლის 11-12 კლასი) 

142 19.3% 56.3% 43.7% 

პროფესიული/ტექნიკურ

ი 

48 6.5% 47.9% 52.1% 

უნივერსიტეტი/კოლეჯი 514 69.8% 54.7% 45.3% 

უმაღლესი  7 1.0% 71.4% 28.6% 

ოჯახური მდგომარეობა     

არასდროს ყოფილა 

დაქორწინებული 

1 0.1% 0.0% 100.0%  

ამჟამად 

დაქორწინებული 

719 98.1% 54.2% 45.8%  
 

0.336 

დაშორებული 6 0.8% 66.7% 33.3% 

განქორწინებული 2 0.3% 100.0% 0.0% 

ქვრივი 5 0.7% 80.0% 20.0% 

ცხოვრობს 

პარტნიორთან 

--- --- --- --- 

სამუშაო მდგომარეობა     

სახელმწიფო მოხელე 79 10.8% 58.2% 41.8%  

არასამთავრობო 

რგანიზაციის 

თანამშრომელი 

138 18.9% 56.5% 43.5%  

თვითდასაქმებული 47 6.4% 48.9% 51.1%  

არაანაზღაურებადი 

მუშახელი 

--- --- --- ---  

სტუდენტი 15 2.1% 66.7% 33.3%  

პენსიონერი 9 1.2% 44.4% 55.6%  

უმუშევარი 441 60.3% 53.5% 46.5%  

უმუშვარი 

(შეზღუდული 

შესაძლებლობების 

მქონე პირი) 

2 0.3% 100.0% 0.0%  

ოჯახის თვიური 

შემოსავალი 

200 1073.0 1080.9 1063.6  

ოჯახის რამდენ წევრს 

აქვს შემოსავალი?        

648 1.71 1.72 1.70  

იძილებით      
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გადაადგილებული პირი 

კი 10 1.4% 80.0% 20.0%  

არა 722 98.6% 54.8% 45.2% 0.99 

ცხოვრობს ნაქირავებში     

                 კი 14 1.9% 57.1% 42.9%  

არა 699 96.3% 55.4% 44.6% 0.472 

სხვა 13 1.8% 38.5% 61.5% 

ოჯახის სრულწლოვანი 

წევრების რაოდენობა? 

736 4.84 4.89 4.78 

ბავშვების რაოდენობა 

ოჯახში? 

732 1.97 2.09 1.82  

 

4.2.2. იმუნიზაციის სტატუსის მონაცემები  

 

იმუნიზაციის სტატუსის მონაცემები მშობლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით 

რესპონდენტთა  79.8%-მა განაცხადა, რომ ბავშვი (2014 წელს დაბადებულთა კოჰორტის 

წარმომადგენლები) იყო სრულად აცრილი (გაკეთებული აქვს ასაკის შესაბამისი აცრები 

იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის მიხედვით),  რესპონდენტთა 16.4%-ის მიხედვით 

ბავშვს გაკეთებული აქვს სულ მცირე ერთი აცრა სამშობიარო სახლში BCG/HepBO ვაქცინის 

შემდგომ, რესპონდენტთა 2.7% აღნიშნავს, რომ ბავშვს გაკეთებული აქვს მხოლოდ ერთი აცრა 

სამშობიარო სახლში (BCG/HepBO), ხოლო რესპონდენტთა 1.1% აღნიშნავს, რომ ბავშვი 

საერთოდ არ აცრილა.   
 

რესპონდენტთა ნახევარზე მეტმა (62.4%) აღნიშნა, რომ მათ ბავშვს დროულად გაუკეთდა 

აცრები, ერთი მესამედის (27.1%) გადმოცემით იმუნიზაცია ჩატარდა დაგვიანებით, ხოლო 

რესპონდენტთა მცირე ნაწილი - (0.4%) არ იყო დარწმუნებული, ან არ იცოდა დროულად 

ჩაუტარდა თუ არა ბავშვს იმუნიზაცია.   
 

რესპონდენტთა დიდმა ნაწილმა (90%) აღნიშნა, რომ ბავშვს აცრა გაუკეთდა სახელმწიფოს 

მიერ შესყიდული ვაქცინით (ე.წ. „უფასო ვაქცინით“), 8.8%-ს გადმოცემით, ბავშვს აცრა 

გაუკეთდა კომერციული ვაქცინით (ე.წ. „ფასიანი ვაქცინით“), მხოლოდ 1.1. % აღნიშნა, რომ 

არ ახსოვთ, ან არ იციან რომელი  ვაქცინით გაკეთდა აცრა.   
 

კითხვაზე, მისცეს თუ არა აცრის ჩატარდებამდე ბავშვს რაიმე მედიკამენტი, რესპონდენტთა 

77%-მა უპასუხა, რომ მედიკამენტი არ მიუციათ, რესპონდენტთა 20%-ის გადმოცემით, ბავშვს 

მედიკამენტი მისცეს ექიმის რეკომენდაციით; 2%-მა - მედიკამენტი მისცა ექიმის 

რეკომენდაციის გარეშე, ხოლო  0.7% ვერ იხსენებს ასეთ ფაქტს.  
 

იმუნიზაციის სტატუსი ჯანდაცვის დაწესებულებების მონაცემების მიხედვით  
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იმუნიზაციის სტატუსი მოპოვებულ იქნა იმუნიზაციის მიმწოდებელ კლინიკებში მცირე 

მასშტაბის მოცვის კვლევის საშუალებით ყველა ბავშვზე (737), რომელთა მშობლები 

დათანხმდნენ კვლევაში მონაწილეობაზე. იმუნიზაციის სტატუსი მოძიებულ იქნა რამდენიმე 

მათგანზეც, ვინც უარი განაცხადა კვლევაში მონაწილეობაზე (15-დან 14) და ასევე მათზეც, 

ვისთან დაკავშირებაც ვერ მოხერხდა (მიუწვდომელი  იყო) კვლევის პერიოდში (48-დან 37). 
 

ვაქცინის სერვისის მიმწოდებლებიდან კლინიკებიდან მოპოვებული მონაცემების მიხედვით 

ბავშვთა მხოლოდ 45.3% (2014 წელს დაბადებულთა კოჰორტა, რომლებიც დათანხმდნენ 

კვლევაში მონაწილეობაზე) იყო სრულად აცრილი (იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის 

მიხედვით), ბავშვთა 51.0% ჰქონდა სულ მცირე ერთი აცრა სამშობიარო სახლში გაკეთებული 

BCG/ BCG/HepBO ვაქცინის შემგომ, (ნაწილობრივ აცრილი, ტიპი # 1), ბავშვების 1.9% აცრილი 

იყო მხოლოდ BCG/ BCG/HepBO ვაქცინით სამშობირო სახლში (ნაწილობრივ აცრილი, ტიპი # 

2) და ბავშვების 1.8 % - იყო საერთოდ აუცრელი.  შესაბამისად, მშობელთა მხოლოდ 60.7%-მა 

მოგვაწოდა სწორი მონაცემი მათი ბავშვის იმუნიზაციის სტატუსთან დაკავშირებით (ბავშვი 

იყო სრულად აცრილი ორივე წყაროს მიხედვით).  
 

Figure 8. იმუნიზაციის სტატუსი ორი წყაროს მიხედვით (მშობლები და პროვაიდერი 

კლინიკები), იმუნიზაციის კვლევა, 2016 

 

 
*(ნაწილობრივ აცრილი, ტიპი #1 - ბავშვს გაკეთებული აქვს ერთი ან მეტი აცრა სამშობიაროში 

ჩატარებული BCG/ BCG/HepBO ვაქცინის შემდგომ)  

**(ნაწილობრივ აცრილი, ტიპი # 2 - ბავშვს გაუკეთდა მხოლოდ ერთი აცრა სამშობიაროში 
(BCG/HepBO) 

ვაქცინაციის სტატუსი დაწესებულებების მიხედვით განსხვავდება სამივე ქალაქში, 

განსაკუთებით კვლევის შენარჩევის 737 წარმომადგენელში (მ.შ. შერჩეული კოჰორტის 

წარმომადგენლები, რომელთა მშობლებიც დათანხმდენენ კვლევაში მონაწილეობაზე და 

79.8%

16.4%
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მოპოვებულ იქნა ოფიციალური მონაცემები),  ვაქცინაციის სრული სტატუსი მიენიჭა 

კვლევის შენარჩევის მონაწილეების 45.3% ჯამში,  ბათუმში - 56.0%, ქუთაისში - 38.8% და 

თბილისში - 40.8%. აუცრელი ბავშვების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 

ქუთაისში (4.0%), შემდეგ ბათუმში (1.2%) და ბოლოს, თბილისში (0.4%) (გრაფიკი 9). 

Figure 9. იმუნიზაციის ოფიციალური სტატუსი რეგიონების მიხედვით (N=737), იმუნიზაციის 

კვლევა, 2016 

 
*ნაწილობრივ აცრილი, ტიპი # #1 - ბავშვს გაკეთებული აქვს ერთი ან მეტი აცრა 
სამშობიაროში გაკეთებული აცრის (BCG/Hep BO) შემდგომ  

**ნაწილობრივ აცრილი, ტიპი # 2 - ბავშვს გაკეთებული აქვს მხოლოდ ერთი აცრა 
სამშობიაროში (BCG/Hep BO) 
მათ შორის, ვინც უარი განაცხადა კვლევაში მონაწილეობაზე 4 (28.6%) ბავშვი იყო სრულად 

აცრილი, 8 (60.0%) ნაწილობრივ აცრილი ტიპი #1 და 1 (7.7%) ნაწილობრივ აცრილი ტიპი #2. 

რაც შეეხება იმ ბავშვებს, რომელთა მშობლებთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, მათგან 10 

(27.0%) იყო სრულად აცრილი, 24 (64.9%) ნაწილობრივ აცრილი ტიპი #1, 2 (5.4%) ნაწილობრივ 

აცრილი ტიპი # 2 და მხოლოდ 1 (2.7%) - აუცრელი (გრაფიკი 8). 

Figure 10. იმუნიზაციის ოფიციალური სტატუსი კვლევის შენაჩევში (N=786), იმუნიზაციის KAP 

კვლევა, 2016 
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*ნაწილობრივ აცრილი, ტიპი # #1 - ბავშვს გაკეთებული აქვს ერთი ან მეტი ვაქცინაცია 

სამშობიაროში ჩატარებული BCG/Hep BO ვაქცინის შემდგომ  

**ნაწილობრივ აცრილი, ტიპი # 2 - ბავშვს გაუკეთდა მხოლოდ ერთი აცრა სამშობიაროში - 
BCG/Hep BO 
 

ოფიციალური მონაცემები განსხვავდება ბავშვთა იმუნიზაციით მოცვის დროულობასთან 

დაკავშირებით. კვლევის შერჩეული კოჰორტიდან (788), რომლებზეც მოძიებულ იქნა 

ინფორმაცია, ბავშვთა მხოლოდ 13.2% ჰქონდა დროული იმუნიზაცია ჩატარებული 

(გაკეთებული აქვს ასაკის შესაბამისი ყველა აცრა იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის 

მიხედვით), 86.5%-ს აცრა გაუკეთდა დაგვიანებით, ხოლო 0.3% არ ფლობდა ინფორმაციას 

იმუნიზაციის დროულობასთან დაკავშირებთ. იგივე მონაცემები დაფიქსირდა იმ 

მონაწილეებზეც, რომლებიც დათანხმდნენ კვლევაში მონაწილეობაზე (13.7%, 86.2% და 0.1% 

შესაბამისად). აქედან გამომდინარე, მშობელთა მხოლოდ 38%-მა  

მოგვაწოდა სწორი ინფორმაცია მათი ბავშვის იმუნიზაციის დროულობასთან დაკავშირებით 

(ბავშვი იყო დროულად აცრილი ორივე წყაროს მიხედვით) (გრაფიკი 11). 

Figure 11. იმუნიზაციით მოცვის დროულობა ორი წყაროს მიხედვით  (მშობლები პროვაიდერი 

კლინიკები), იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 
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თანხმობა უარი მიუწვდომელი სულ

სრულად აცრილი არასრულად აცრილი #1 არასრულად აცრილი #2 აუცრელი
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კვლევის შენარჩევის კოჰორტიდან (788 ბავშვი), რომლებზეც მოპოვებულ იქნა  ინფორმაცია, 

იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის მიხედვით ბავშვთა 27.0%-ს დასრულებული ჰქონდათ 

ასაკის შესაბამისი აცრა 4 თვის და 29 დღის ასაკისათვის; 11 თვის და 29 დღის ასაკში - 

ბავშვთა 58.7%-ს და მხოლოდ 13.2%-ს ჰქონდა გაკეთებული ყველა აცრა კალენდრის 

მიხედვით.  ეს მონაცემები არ განსხვავდება კვლევის შენარჩევის (737 ბავშვი) მონაცემებისგან 

(მ.შ. შერჩეული კოჰორტის ბავშვები, რომლებზეც მოპოვებულ იქნა ინფორმაცია და 

რომელთა მშობლები დათანხმდნენ კვლევაში მონაწილეობაზე - 28.0%, 60.1%  და 13.7% 

შესაბამისად). მიუხედავად ამისა, მონაცემები განსხვავდება საკვლევი ქალაქების მიხედვით, 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომლებსაც პირველი ეტაპის იმუნიზაცია დასრულებული 

ჰქონდათ 4 თვის და 29 დღის ასაკში დაფიქსირდა ბათუმის კოჰორტაში. თბილისის 

კოჰორტასთან შედარებით 4 თვის და 29 დღის ასაკში (43.3% vs. 19.6% vs. 20.4%, შესაბამისად), 

ბათუმის კოჰორტაში  სამჯერ და მეტჯერ  უკეთესი შედეგები აღინიშნა იმუნიზაციით 

მოცვის დროულობასთან დაკავშირებითაც (ბავშვს ჩატარებული აქვს ასაკის შესაბამისი 

ყველა აცრა იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის მიხედვით (გრაფიკი 12).  
 

Figure 12. მონაცემები იმუნიზაციის დროულობასთან დაკავშირებით საკვლევი რეგიონების 

მიხედვით  (N=737),  იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 
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მშობლები სამედიცინო დაწესებულებები
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ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 729 ბავშვიდან მხოლოდ 3 ბავშვს (0.4%) აქვს მძიმე 

ნევროლოგიური დაავადების დიაგნოზი. 

 

Table 6. ბავშვთა იმუნიზაციის სტატუსი, იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016  

 

მახასიათებლები 
იმუნიზაციის სტატუსი 

მშობელთა მიერ მოწოდებული 

მონაცემები* 

ოფიციალური მონაცემები** 

N (%) / (საშ. არით) N (%) / (საშ. 

არით.) 

იმუნიზაციის 

სტატუსი  

    

არ არის აცრილი 8 1.1% 13 1.8% 

არასრულად 

აცრილი ტიპი #1 

(გაკეთებული აქვს 

1 ან მეტი აცრა  

(სამშობიაროში 

გაკეთებული 

აცრების შემდეგ)  

121 16.4% 376 51.0% 

არასრულად 

აცრილი ტიპი #2 

(აცრები 

გაკეთებული აქვს 

მხოლოდ 

სამშობიაროში 

20 2.7% 14 1.9 % 

43.30%

19.60% 20.40%
27.00%

69.4%

0.0%

57.7% 60.1%

27.20%

8.00% 6.0%
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100.00%

ბათუმი ქუთაისი თბილისი სულ

დაასრულა პირველი იმუნიზაცია 4 თვესა და 29 დღეში

დაასრულა პირველი იმუნიზაცია 11 თვესა და 29 დღეში

დაასრულა იმუნიზაცია მოცემული ასაკისათვის
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(BCG/HepB0)    

სრულად აცრილი 588 79.8% 334 45.3% 

დროული იმუნიზაცია 

(დაასრულა 

იმუნიზაცია 18 თვისა 

და 29 დღის ასაკში) 

    

კი 499 69.4% 101 13.7% 

არა 217 30.2% 636 86.2% 

არ ვიცი 3 0.4% 1 0.1% 

პირველი იმუნიზაცია 

დაასრულა 4 თვისა და 

29 დღის ასაკში 

    

კი ---- ---- 200 28.0% 

არა ---- ---- 514 72.0% 

პირველი იმუნიზაცია 

დაასრულა 11 თვისა 

და 29 დღის ასაკში 

    

კი ---- ---- 429 60.1% 

არა ---- ---- 285 39.9% 

რომელიმე აცრა 

ჩატარებულია ფასიანი 

ვაქცინით? 

    

კი 64 8.8% ---- ---- 

არა 656 90.0% ---- ---- 

არ ვიცი 9 1.2% ---- ---- 

ბავშვისთვის აცრის 

ჩატარებამდე თუ 

მიგიციათ რაიმე 

მედიკამენტი? 

    

დიახ 

პედიატრის/ოჯახის 

ექიმის 

რეკომენდაციით 

146 20.0% ---- ---- 

დიახ ჩემით (ან 

არასამედიცინო პირის 

რჩევით) 

18 2.5% ---- ---- 

არა 560 76.8% ---- ---- 

არ ვიცი/არ მახსოვს 5 0.7% ---- ---- 

ბავშვს ოფიციალურად 

მინიჭებული აქვს 

ნევროლოგიური 

სტატუსი როგორც 

აცრების უკუჩვენება. 
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კი ---- ---- 3 0.4% 

არა ---- ---- 724 99.3% 

არ ვიცი ---- ---- 2 0.3% 

*იმუნიზაციის სტატუსის შესახებ მონაცემი მოპოვებულია ბავშვის მშობლისგან;  

***იმუნიზაციის სტატუსის შესახებ მონაცემი მოპოვებულია იმუნიზაციის სერვისის 

პროვაიდერი კლინიკებიდან. 
 

4.1.3. იმუნიზაციის ქცევის მონაცემი (პრაქტიკა)  

კვლევის მონაწილეებს დაესვათ კითხვა ბავშვთა იმუნიზაციის პრაქტიკის შესხებ.  

რესპონდენტთა თითქმის ნახევარზე მეტმა (45%) აღნიშნა, რომ ბავშვს აცრა გაუკეთდა 

დაგვიანებით, 9%-ის გადმოცემით, ბავშვი არ აცრეს ალერგიის ან ავადობის გარდა სხვა 

მიზეზით.  

მშობლები ღრმად იყვნენ დარწმუნებულნი (10-დან საშუალოდ 9 ქულით), რომ კალენდრის 

მიხედვით აცრა სასარგებლოა (კარგია) ბავშვის ჯანმრთელობისთვის,  გამოკითხულთა 80%-

ზე მეტმა განაცხადა, რომ არ მიიჩნევს თავს რეზისტენტულად (არ ყოყმანობს) ბავშის 

იმუნიზაციასთან დაკავშირებით.  

რესპონდენტთა ნახევარზე მეტი (67%) არ ეთანხმება, ან ძალიან ეწინააღმდეგება მოსაზრებას, 

რომ მათი, როგორც მშობლის ვალდებულებაა ექიმს დაუსვან კითხვები ბავშვთა 

იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, ხოლო დიდი ნაწილი  (93%) მიიჩნევს, დღეს რომ ჰყავდეთ 

მეორე ახალშობილი, ისურვებდნენ მისთვის ეროვნული კალენდრის მიხედვით ყველა აცრის 

გაკეთებას.     

კითხვაზე, თუ როგორი იყო მათი მომავალი გეგმები საკვლევი ბავშვის იმუნიზაციასთან 

დაკავშირებთ, რესპონდენტთა უმრავლესობა პასუხობს, რომ ბავშვი არის სრულად აცრილი 

(48%) ან აპირებს კალენდრის მიხედვით ბავშვისთვის ყველა აცრის გაკეთებას (47%); 1.2% 

აპირებს რამდენიმე, მაგრამ არა ყველა აცრის გაკეთებას ბავშვისთვის, რესპონენტთა 1.8% კი 

მომავლში საერთოდ არ აპირებს ბავშვის აცრას.   

იმუნიზაციის ქცევა განსხვავდება რესპონდენტთა ორ ჯგუფში, არასრულად და სრულად 

აცრილ ბავშვებთა მშობლებში. არასრულად აცრილ ბავშვთა მშობლების ჯგუფში ორჯერ 

უფრო მეტად აღინიშნა დაგვიანებული აცრების პრაქტიკა (56% და 32%) და ხუთჯერ მეტად 

დაფიქსირდა უარი ბავშვის იმუნიზაციაზე ავადმყოფობის ან ალერგიის გარდა სხვა მიზეზით 

(15% და 3%). არასრულად აცრილ ბავშვებთა მშობლების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ მათი, 

როგორც მშობლის ვალდებულებაა  დაუსვან კითხვები ექიმს იმუნიზაციის შესახებ (29% vs. 21 

%), თავს მიიჩნევენ რეზისტენტულად (26% vs. 7%), და მხოლოდ მცირე ნაწილი ეთანხმება 

მოსაზრებას, დღეს რომ ყავდეთ ახალშობილი სახლში, ისურვებდნენ მისთვის იმუნიზაციის 

ჩატარებას ეროვნული კალენდრის მიხედვით (89% vs. 98%) (ცხრილი 7).  

Table 7. მშობლის ქცევა ბავშვთა იმუნიზაციის შესახებ, იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 

მახასიათებლები სულ არასრულად 

აცრილი* 

სრულად 

აცრილი 

 

N (%) / (საშ. (%) / (საშ. (%) / (საშ. P* 
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არით.) არით.) არით.) 

ოდესმე თუ გადაგიდიათ  

ვაქცინაცია ბავშვის 

ავადმყოფობის ან 

ალერგიის გარდა სხვა 

მიზეზით?  

     

კი 328 44.9% 56.0% 31.5%  
0.000 არა 399 54.6% 43.7% 67.6% 

არ ვიცი** 4 0.5% 0.3% 0.9% 

ოდესმე თუ გითქვამთ 

უარი  ვაქცინაციაზე 

ბავშვის ავადმყოფობის 

და ალერგიის გარდა სხვა 

მიზეზით? 

     

კი 68 9.2% 14.7% 2.7%  
0.000 არა 667 90.6% 85.1% 97.3% 

არ ვიცი*** 1 0.1% 0.2% 0% 

1-იდან 10 ქულამდე 

შეაფასეთ რამდენად ხართ 

დარწმუნებული, რომ 

იმუნიზაცია სასარგებლოა 

(კარგია) თქვენი 

ბავშვისათვის? 

729 9.37 

 
 
 
 
 
 
 

9.09 

 
 
 
 
 
 
 

9.71 

 
 
 
 
 
 
 

0.000 

ჩემი, როგორც მშობლის, 

პასუხისმგებლობაა  ეჭვი 

შევიტანო აცრებში? 

     

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

52 7.1% 11.0% 2.4%  
 

0.000 ვეთანხმები 133 18.1% 17.5% 18.9% 

არ ვიცი 61 8.3% 9.2% 7.2% 

არ ვეთანხმები 364 49.6% 43.6% 56.8% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

124 16.9% 18.7% 14.7% 

დღეს რომ გყავდეთ  

ახალშობილი (თუ უკვე 

არ გყავთ) ისურვებდით 

მისთვის ვაქცინაციის 

ჩატარებას? 

     

დიახ 684 93.2% 89.1% 98.2%  
0.000 არა 16 2.2% 3.5% 0.6% 

არ ვიცი/არ მახსოვს 34 4.6% 7.5% 1.2% 
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თქვენი აზრით რამდენად  

ყოყმანობთ ბავშვის 

ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით?  

     

საერთოდ არ ვმერყეობთ 139 18.9% 17.7% 20.5%  
 

0.000 
არ  ვმერყეობთ 462 62.9% 55.7% 71.7% 

არ ვიცი 6 0.8% 1.0% 0.6% 

ცოტათი ვმერყეობ 87 11.9% 16.2% 6.6% 

ძალიან ვმერყეობ 40 5.4% 9.5% 0.6% 

როგორია თქვენი გეგმები 

„საკვლევი“ ბავშვის 

ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით?  

     

უკვე ჩაუტარდა ყველა 

რეკომენდებული 

ვაქცინაცია  

355 48.4% 41.0% 57.4%  
 
 

0.000 ვაპირებ ჩავუტარო ყველა 

რეკომენდებული 

ვაქცინაცია 

346 47.2% 51.5% 42.0% 

ვაპირებ ჩავუტარო 

ნაწილი, მაგრამ არა 

ყველა რეკომენდებული 

ვაქცინაცია 

9 1.2% 2.0% 0.3% 

არ ვაპირებ ჩავუტარო 

არც ერთი 

რეკომენდებული 

ვაქცინაცია 

13 1.8% 3.0% 0.3% 

არ ვიცი 10 1.4% 2.5% 0% 

*ჯვარედინ-სექციური ტესტი ? შედარებისთვის „Chi-square“ T-test for comparisiosn of means  

** არასრულად აცრილები, მათ შორის ისინიც, ვისაც არც ერთი აცრა არ გაუკეთდა 

*** არ ვიცი, ან არ მახსოვს პასუხები 
 
 

4.2.3. ვაქცინასთან დაკავშირებული აღქმები  
 

რესპონდენტებს ასევე ეკითხებოდნენ მათ აღქმაზე ვაქცინით მართვადი დაავადებების (VPD) 

და ვაქცინების მნიშვნელობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შესახებ.  

ვაქცინით მართვადი დაავადებების სიმწვავე, და ვაქცინებთან დაკავშირებული სარგებლის 
აღქმა  

რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა (94 %) ეთანხმება ან აბსოლუტურად ეთანხმება 

მოსაზრებას, რომ ვაქცინაცია მნიშვნელოვანია (სასარგებლოა) ბავშვის ჯანმრთელობისათვის. 

დარწმუნებულნი არიან, რომ იმუნიზაციის საშუალებით  ბევრი მწვავე დაავადების თავიდან 
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აცილებაა შესაძლებელია (93%), იმუნიზაციის გარეშე ბავშვს შეექნებოდა ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული სერიოზული პრობლემა (91%), ბავშვის იმუნიზაციას  დაავადების 

გავრცელების პრევენციის მნიშვნელოვან ღონისძიებად მიიჩნევს მათ ირვლივ 

საზოგადოებაში (87%) (ცხრილი 8).  

თუ შევადარებთ აუცრელი (იგულისხმება საკვლევი კოჰორტის როგორც ნაწილობრივ, ასევე  

სრულად აუცრელი ბავშვი) ბავშვის მშობლების და სრულად აცრილი ბავშვის მშობლების 

პასუხებს, მათი პასუხები განსხვავდება.  მაგალითად, სრულად აცრილი ბავშვის 

მშობლებისგან განსხვავებით არასრულად აცრილი ბავშვების მშობელთა მხოლოდ მათი 

მცირე ნაწილი მიიჩნევს, რომ იმუნიზაცია მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ბავშვის 

ჯანმრთელობისთვის (90% vs. 98%), მათი მცირე ნაწილი თვლის, რო ბევრი დაავადება, 

რომელთა წინააღმდეგ კეთდება აცრა, საშიშია. (92.50% vs. 94.50%), აცრების გარეშე ბავშვს 

შეექნებოდა ჯანმრთელობის პრობლემა (89% vs. 94%) და მხოლოდ მცირე ნაწილი თვლის, 

რომ ვაქცინაცია მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა დაავადების გავრცელების თავიდან 

ასაცილებლად. (85% vs. 90%). 

აღქმა ვაქცინის უსაფრთხოების შესახებ  

კვლევის მონაწილეების 80%-ზე მეტმა განაცხადა, რომ არავის იცნობს, ვისაც  უარყოფითი 

რეაქცია ჰქონია აცრის შემდგომ,  დარწმუნებულნი არიან რუტინული იმუნიზციის 

უსაფრთხოებაში და აფასებენ ვაქცინის  უსაფრთხოებას 10-დან 9 ქულით. (1-3 არც ისე 

უსაფრთხო; 8–10 ძალიან უსაფრთხო). მიუხედავად ამისა, რესპონდენტთა 26% გამოთქვამს 

გარკვეულ წუხილს (აღელვებს მოსაზრება), რომელიმე ვაქცინის  უსაფრთხოების შესახებ. 

რესპონდენტთა თითქმის ნახევარი (43%) აღნიშნავს, რომ ვაქციის მწარმოებელი ქვეყანა 

მათთვის ის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, რომელიც გავლენას ახდენს იმუნიზაციის შესახებ 

გადაწყვეტილებას მიღებაზე.  

კვლავ განსხვავდებოდა პასუხები მშობელთა ორი ჯგუფიდან. არასრულად აცრილ ბავშვთა 

მშობლების ჯგუფის  რესპონდენტთა უმრავლესობა, იცნობდა შეთხვევებს, როდესაც აცრას 

მოჰყვა გვერითი მოვლენა, (21% vs. 11%), მათი მცირე ნაწილი იყო დარწმუნებული ვაქცინის  

უსაფრთხოებაში, (78% vs. 93%). შესაბამისად, ვაქცინის უსაფრთხოება შეაფასეს უფრო დაბალი 

ქულით (8.83 vs. 9.56). აუცრელი ბავშვების მშობლების უმრავლესობა (სრულად აცრილი 

ჯგუფის მშობებისგან განსხვავებით) გამოთქვამდა წუხილს, რომ შესაძლებელია რომელიმე 

ვაქცინა არ ყოფილიყო უსაფრთხო ბავშვისთვის  (33% vs. 19%) და რომ ბავშვის აცრას 

შესაძლოა მოჰყვეს სერიოზული გვერდითი მოვლენა (57% vs.39%). აუცრელთა ჯგუფიდან 

უფრო მეტი რესპონდენტი თვლის, რომ ვაქცინის მწარმოებელი ქვეყანა არის  მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია მათთვის გადაწყვეტლების მიღების დროს ბავშვთა იმუნიზაციასთან 

მიმართებაში (47% vs. 37%). 

ვაქცინების ეფექტურობა და რისკთან დაკავშირებული აღქმები  

კვლევის მონაწილეები ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ ვაქცინით გამოწვეული სარგებელი 

მეტია, ვიდრე ვაქცინასთან დაკავშირებული რისკები, შესაბამისად, ეს მოსაზრება შეააფსეს 

10-დან 9 ქულით, (1-3 არ ეთანხმება საერთოდ, 8–10 აბსოლუტურად ეთანხმება). მიუხედავად 

ამისა, ეჭვს ვაქცინის ეფექტურობაზე გამოთქვამს რესპონდენტთა 41% და აღნიშნავს, რომ 

რომელიმე ვაქციანამ შესაძლოა ვერ უზრუნველყოს დაავადების პრევენცია, 10% ეთანხმება, 
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ძალიან არ თანხმდება, ან ეჭვობს, რომ ბავშვისთვის უმჯობესია, იმუნიტეტი ჩამოუყალიბდეს 

არა აცრების საშუალებით, არამედ დაავადების გადატანით.  

არასრულად აცრილი ბავშვთა მშობლების ჯგუფი უფრო აძლევს უფრო დაბალ შეფასებას 

განაცხადს, რომ ვაქცინით გამოწვეული სარგებელი აჭარბებს რისკებს (8.83 vs. 9.56), ამ 

ჯგუფიდან უფრო მეტი გამოთქვამს წუხილს, რომ აცრამ შესაძლოა ვერ უზრუნველყოს 

დაავადების თავიდან აცილება, (43% vs. 39%) და უფრო მეტი გამოთქვამს რწმენას, რომ 

ბავშვისთვის უმჯობესია, იმუნიტეტი ჩამოუყალიბდეს არა აცრების საშუალებით, არამედ 

დაავადების გადატანით. (12% vs. 7%).  

ვაქცინასთან დაკავშირებული წუხილები  

მხოლოდ მონაწილეების 1/3 ეთანხმება, ძლიერ ეთანხმება, ან არ არიან დარწმუნებულები, 

რომ ბავშვებს უფრო მეტი აცრა უკეთდებათ, ვიდრე ეს სასარგებლოა მათი 

ჯანმრთელობისთვის, (2.9%, 4.9% და 13.1% შესაბამისად) და რომ ბავშვისთვის უმჯობესია  

ნაკლები აცრა გაუკეთდეს (1.4%, 6.3% და 24.1% შესაბამისად).  

ტრადიციულად, არასრულად აცრილი ბავშვების მშობლებს, სრულად აცრილი ბავშვების 

მშობლებთან შედარებით, აღელვებთ აცრების რაოდენობა. უმრავლესობა მათგანი ეთანხმება 

ან ძლიერ ეთახმება მოსაზრებას, რომ ბავშვს უკეთებენ იმაზე მეტ აცრას, ვიდრე საჭიროა. 

(10% vs. 5%) და რომ ბავშვისთვის უმჯობესია  ნაკლები აცრა გაუკეთდეს (10% vs. 5%).  

რესპონდენტთა 40% მეტი გამოთქვამს წუხილს ბავშვთა ასაკის იმუნიზაციაზე. შეშფოთების 

ყველაზე ხშირ მიზეზად ასახელებდნენ იმუნიზაციის შემდგომ ცხელებას (33%), ვაქცინაში 

შემავალი ინგრედიენტების უსაფრთხოება (11%), ვაქცინების უსაფრთხოება სათანადოდ და 

სრულად არ არის შემოწმებული, (7%), ბავშვს ერთ ვიზიტზე ერთდროულად ძალიან ბევრ 

აცრას უკეთებენ (6%). 

არასრულად აცრილი ბავშვების მშობლები სრულად აცრილი ბავშვების მშობლებთან 

შედარებით მეტად გამოხატავენ შეშფოთებას იმუნიზაციის საკითხებზე (53% vs. 32%). 

ძირითადად ასახელებენ  აცრასთან დაკავშირებულ სიცხეს, ვაქცინის უსაფრთხოებას და 

აუტიზმთან კავშირს (ცხრილი 8).  

Table 8. იმუნიზაციასთან დაკავშირებილი შეხედულებები  (ვაქცინაციის მნიშვნელობა, 

უსაფრთხოება და ეფექტურობა ), იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 

 
 

მახასიათებლები 

სულ არასრულად 

აცრილი* 

სრულად 

აცრილი 

 

N (%) / (საშ. 

არით) 

(%) / (საშ. 

არით) 

(%) / (საშ. 

არით) 

P** 

ვაქცინაცია აუცილებელია 

ჩემი ბავშვის 

ჯანმრთელობისათვის 

     

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

224 30.6% 30.2% 31.0%  
 

0.006 ვეთანხმები 463 63.2% 59.9% 67.2% 
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არ ვიცი 30 4.1% 6.5% 1.2%  

არ ვეთანხმები 7 1.0% 1.5% 0.3% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

9 1.2% 2.0% 0.3% 

რომ არ ამეცრა ბავშვი, 

შესაძლოა  დამართნოდა 

სერიოზული დაავადება.  

 

თუ ბავშვი არა არის 

აცრილი  

 

რომ არ ავცერი ბავშვი, 

შესაძლოა დაემართოს 

სერიოზული დაავადება. 

 

 

   

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

225 30.7% 30.8% 30.5%  
 

0.076 ვეთანხმები 443 60.4% 58.0% 63.4% 

არ ვიცი 43 5.9% 6.7% 4.8% 

არ ვეთანხმები 16 2.2% 3.2% 0.9% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

6 0.8% 1.2% 0.3% 

მჯერა, რომ დაავადებების 

უმეტესობა, რომელთა 

წინააღმდეგაც ტარდება 

ვაქცინაცია საკმაოდ 

საშიშია. 

 

 

   

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

315 43.1% 42.1% 44.2%  
 

0.332 ვეთანხმები 368 50.3% 50.4% 50.3% 

არ ვიცი 20 2.7% 3.5% 1.8% 

არ ვეთანხმები 25 3.4% 3.2% 3.6% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

3 0.4% 0.7% 0% 

აუცილებელია ავცრა 

ბავშვი, რათა შევაჩერო 

დაავადების გავრცელება 

საზოგადოებაში 

 

 

   

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

183 25.0% 27.1% 22.4% 0.430 

ვეთანხმები 453 61.9% 57.5% 67.3% 

არ ვიცი 71 9.7% 10.7% 8.5% 

არ ვეთანხმები 16 2.2% 3.0% 1.2% 
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აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

9 1.2% 1.7% 0.6% 

იცნობთ ვინმეს ვისაც  

ვაქცინააცის შემდგომ 

სერიოზული 

გართულებები 

განუვითარდა? 

 

 

   

დიახ 118 16.1% 20.8% 10.5% 0.001 

არა 594 81.1% 76.2% 87.0% 

არ ვიცი/არ მახსოვს 20 2.7% 3.0% 2.4% 

რამდენად 

დარწმუნებული ხართ 

ბავშვთა რუტინული 

ვაქცინაციის 

უსაფრთხოებაში? 

 

 

   

აბსოლუტურად 

დარწმუნებული 

170 23.2% 20.6% 26.3% 0.000 

დარწმუნებული 449 61.3% 57.2% 66.2% 

არ ვიცი 40 5.5% 7.5% 3.0% 

არ ვარ დარწმუნებული 64 8.7% 12.4% 4.2% 

აბსოლუტურად არ ვარ 

დარწმუნებული 

10 1.4% 2.2% 0.3% 

გაღელვებთ აზრი რომ, 

ბავშვთა რომელიმე 

ვაქცინა შესაძლოა არაა 

უსაფრთხო? 

 

 

   

საერთოდ არ მაღელვებს 37 5.1% 5.0% 5.2% 0.000 

არ მაღელვებს 434 59.6% 52.5% 68.2% 

არ ვიცი 65 8.9% 9.5% 8.2% 

ცოტათი მაღელვებს 135 18.5% 20.9% 15.8% 

ძალიან მაღელვებს 57 7.8% 12.1% 2.7% 

გაღელვებთ აზრი, რომ  

თქვენს შვილს 

ვაქცინაციის შემდგომ 

შესაძლებელია 

განუვითარდეს 

სერიოზული გვერდითი 

მოვლენები? 

 

 

   

საერთოდ არ მაღელვებს 34 4.7% 3.7% 5.8% 0.000 

არ მაღელვებს 305 41.8% 35.7% 49.2% 

არ ვიცი 33 4.5% 3.5% 5.8% 

ცოტათი მაღელვებს 273 37.4% 39.4% 35.0% 

ძალიან მაღელვებს 85 11.6% 17.7% 4.3% 
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In 1-იდან 10 ქულამდე 

შეაფასეთ  თქვენი აზრით 

რამდენად უსაფრთხოა 

ვაქცინაცია თქვენი 

ბავშვისათვის? 

1–3 (საერთოდ არ არის 

უსაფრთხო)  

8–10 (აბსოლუტირად 

უსაფრთხოა) 731 9.16 

 
 
 
 

8.830 

 
 
 
 

9.562 

 
 
 
 

0.000 

ბავშვის იმუნიზაციაზე 

გადაწყვეტილების 

მიღებისას რამდენად 

აქცევთ ყურადღებას 

ვაქცინის მწარმოებელ 

ქვეყანას? 

 

 

   

ძალიან მნიშვნელოვანია 104 14.2% 17.0% 10.9% 0.11 

მნიშვნელოვანია 208 28.5% 30.4% 26.1% 

არ ვიცი 135 18.5% 19.0% 17.9% 

არაა მნიშვნელოვანი 269 36.8% 31.4% 43.3% 

აბსოლუტურად არაა 

მნიშვნელოვანი 

15 2.1% 2.2% 1.8% 

1-იდან 10 ქულამდე 

შეაფასეთ  რამდენად 

ეთანხმებით მოსაზრებას, 

რომ ვაქცინაციის 

სარგებელი აჭარბებს 

რისკებს?  

1–3 (საერთოდ არ  

ვეთანხმები) 

8–10 (აბსოლუტურად 

ვეთანხმები) 

733 9.39 9.10 9.734 0.000 

გაღელვებთ აზრი, რომ 

ვაქცინაციის მიუხედავად 

ბავშვს შესაძლოა მაინც  

დაემართოს დაავადება? 

 

 

   

საერთოდ არ მაღელვებს 35 4.8% 5.7% 3.6% 0.000 

არ მაღელვებს 326 44.5% 39.3% 50.8% 

არ ვიცი 73 10.0% 12.4% 6.9% 

ცოტათი მაღელვებს 267 36.4% 35.8% 37.2% 

ძალიან მაღელვებს 32 4.4% 6.7% 1.5% 

ჯობს ჩემმა შვილმა 

იმუნიტეტი გამოიმუშაოს 

დაავადების გადატანით, 

 

 

   



 

იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 | 19  

ვიდრე ჩაუტარდეს 

ვაქცინაცია. 

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

15 2.0% 2.7% 1.2% 0.157 

ვეთანხმები 28 3.8% 5.0% 2.4% 

არ ვიცი 30 4.1% 4.7% 3.3% 

არ ვეთანხმები 451 61.6% 60.2% 63.3% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

208 28.4% 27.4% 29.7% 

ბავშვებს მეტი ვაქცინაცია 

უტარდება ვიდრე ეს 

სასარგებლოა მათი 

ჯანმრთელობისათვის. 

 

 

   

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

21 2.9% 4.5% 0.9% 0.000 

ვეთანხმები 36 4.9% 5.5% 4.2% 

არ ვიცი 96 13.1% 16.9% 8.5% 

არ ვეთანხმები 446 60.9% 55.7% 67.3% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

133 18.2% 17.4% 19.1% 

It is better for children to 
get fewer vaccines at the 
same time 

 
 

   

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

10 1.4% 2.0% 0.6% 0.000 

ვეთანხმები 46 6.3% 8.2% 4.0% 

არ ვიცი 176 24.1% 29.5% 17.6% 

არ ვეთანხმები 406 55.7% 45.8% 67.8% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

91 12.5% 14.5% 10.0% 

ბავშვთა ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით გაქვთ თუ 

არ რაიმე წუხილი ან ეჭვი?  

 

 

   

ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით არ მაქვს 

რაიმე წუხული ან ეჭვი 

414 56.7% 47.0% 68.5%  

ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით არ მაქვს 

რაიმე წუხული ან ეჭვი 

ბავშვისათვის ერთ 

ვიზიტზე ბევრი ვაქცინის 

ჩატარება 

242 33.2% 38.0% 27.3%  

ვაქცინაში გამოყენებული 81 11.1% 15.5% 5.8%  
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ინგრედიენტების 

(რისგანაც მზადდება 

ვაქცინა) უსაფრთხოება 

არასაკმარისადაა 

შესწავლილი ვაქცინის 

უსაფრთხოება 

52 7.1% 9.5% 4.2%  

ბავშვისათვის ერთ 

ვიზიტზე ბევრი ვაქცინის 

ჩატარება 

47 6.4% 9.0% 3.3%  

სხვ. 35 4.8% 7.3% 1.8%  

იმუნიზაციამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს აუტიზმი 

(სწავლის უნარების 

განვითარების 

შეფერხება) 

28 3.8% 5.3% 2.1%  

ე.წ. ფასიანი ვაქცინები 

ჯობს უფასო ვაქცინებს 

27 3.7% 4.0% 3.3%  

ერთდროულად ბევრი 

ვაქცინის მიცემით 

ბავშვის იმუნური 

სისტემის შესუსტება 

26 3.6% 5.3% 1.5%  

ბავშვს უკეთდება  

ვაქცინები ისეთი 

დაავადებების მიმართ, 

რომელიც შეიძლება 

საერთოდ არ დაემართოს 

25 3.4% 5.0% 1.5%  

პირველი ორი წლის 

ასაკში ბავშვისათვის 

ბევრი ვაქცინის მიცემა 

20 2.7% 4.3% 0.9%  

ვაქცინაციამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს ქრონიკული 

დაავადებები (დიაბეტი, 

ასთმა, ან იმუნური 

სისტემის პრობლემები) 

11 1.5% 2.8% 0%  

ბავშვს უკეთდება 

ვაქცინები ისეთი 

დაავადებების მიმართ, 

რომელიც არაა 

სერიოზული (საშიში) 

7 1.0% 1.3% 0.6%  

ვაქცინების დეფიციტის 

გამო შესაძლოა ვერ 

ჩავუტარო ვაქცინაცია 

დროულად 

2 0.3% 0.5% 0%  
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4.2.4. ექიმების მიმართ ნდობა  
 

რესპონდენტთა დიდი უმრავლესობა (93%) ეთანხმება ან აბსოლუტურად ეთანხმება 

მოსაზრებას, რომ ბავშვის პედიატრისგან (HCP)  იღებენ ძლიერ  (სათანადო) რეკომენდაციას 

ბავშვის იმუნიზაციასთან დაკავშირებით და რომ ითვალისწინებენ ექიმის რეკომენდაციებს 
(95%).  
 

რესპონდენტთა უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ იმუნიზაციასთან დაკავშირებულ წუხილებზე 

საშუალება ჰქონდათ ღიად და თავისუფლად ისაუბრათ პედიატრთან (96 %), რესპონდენტთა 

თითქმის ნახევარმა (48%) განაცხადა, რომ სამიოდე კითხვა დაუსვეს პედიატრს 

იმუნიზაციასთან დაკავშირებით.  

 

კვლევის მონაწილეების უმრავლესობა ეთანხმება, ან აბსოლუტურად ეთანხმება, რომ 

სამედიცინო პერონალისათვის პრიორიტეტია ბავშვის ჯანმრთელობა (90%), ენდობიან 

ექიმების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ვაქცინების შესახებ, (93%) და მათი ნდობა ექიმების 

მიმართ შეაფასეს 10-დან 9 ქულით (0-არ ენდობა; 10 - სრულად ენდობა) (ცხრილი 9).  
 

არასრულად აცრილი ბავშვების მშობლების ჯგუფში დაფიქსირდა ექიმების მიმართ 

გარკვეული ბარიერები ნდობასა და კომუნიკაციასთან დაკავშირებით ბავშვის 

ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. (ცხრილი 9). 
 

Table 9. მშობლების მიერ ჯანდაცვის მუშაკების მიმართ ნდობა, იმუნიზაციის კვლევა, 2016 

 
  

მახასიათებლები 

სულ არასრულად 

აცრილი* 

სრულად 

აცრილი 

სულ 

N (%) / (საშ. 

არით) 

(%) / (საშ. 

არით) 

(%) / (საშ. 

არით) 

P** 

ჩემი ბავშვის პედიატრმა 

მომცა მკაცრი 

რეკომენდაცია 

ჩამეტარებინა ვაქცინაცია 

ბავშვისათვის. 

     

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

314 42.7% 44.3% 40.8% 0.553 

ვეთანხმები 372 50.6% 48.3% 53.5% 

არ ვიცი 2 0.3% 0.2% 0.3% 

არ ვეთანხმები 46 6.3% 7.0% 5.4% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

1 0.1% 0.2% .0% 

ჩვეულებრივ 

ვითვალსიწინებ ჩემი 

შვილის პედიატრის 

რეკომენდაციებს. 
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აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

295 40.2% 42.9% 37.0% 0.90 

ვეთანხმები 402 54.8% 50.9% 59.6% 

არ ვიცი 13 1.8% 2.0% 1.5% 

არ ვეთანხმები 22 3.0% 4.0% 1.8% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

1 0.1% 0.2% 0% 

სამედიცინო პერსონალი 

„ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესებს“ ყველაფერზე  

წინ აყენებს?  

     

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

207 28.4% 31.2% 24.9% 0.006 

ვეთანხმები 447 61.3% 56.0% 67.8% 

არ ვიცი 60 8.2% 10.5% 5.5% 

არ ვეთანხმები 15 2.1% 2.2% 1.8% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

207 28.4% 31.2% 24.9% 

შემიძლია თავისუფლად  

ვესაუბრო ჩემი 

წუხილების (ეჭვების) 

შესახებ  ჩემი შვილის 

პედიატრს. 

     

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

265 36.3% 38.0% 34.2% 0.194 

ვეთანხმები 435 59.6% 56.8% 63.0% 

არ ვიცი 7 1.0% 1.2% 0.6% 

არ ვეთანხმები 23 3.2% 4.0% 2.1% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

265 36.3% 38.0% 34.2% 

ჩვეულებრივ საშუალოდ 

რამდენ კითხვას უსვამთ 

თქვენი შვილის 

პედიატრს ვაქცინაციის 

შესახებ ერთი ვიზიტის 

ფარგლებში?   

   

არცერთს 84 11.6% 12.6% 10.4%  
 
 

0.001 

1-3 კითხვას 348 48.0% 41.5% 56.0% 

4-6 კითხვას 189 26.1% 28.6% 22.9% 

≥7 კითხვას 104 14.3% 17.3% 10.7% 

1-იდან 10 ქულამდე 

შეაფასეთ ყველა 728 9.59 9.51 9.69 
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ფაქტორის 

გათვალისწინებით 

რამდენად ენდობით 

თქვენი შვილის 

პედიატრს ?  

1- (საერთოდ არ ვენდობი) 

10 - (სრულიად ვენდობი) 

მე ვენდობი ვაქცინაციის 

შესახებ ჩემი შვილის 

პედიატრის მიერ 

მოწოდებულ 

ინფორმაციას. 

     

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

280 38.5% 39.9% 36.8% 0.052 

ვეთანხმები 398 54.7% 51.3% 59.0% 

არ ვიცი 30 4.1% 5.0% 3.0% 

არ ვეთანხმები 17 2.3% 3.5% 0.9% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

2 0.3% 0.3% 0.3% 

 
 

4.2.5. ინფორმაციის წყარო იმუნიზაციასთან მიმართებაში   
 

ყველაზე ხშირად  ინფორმაციის მნიშვნელოვან წყაროდ დასახელდა პედიატრი (92%), შემდეგ 

ინტერნეტ-გვერდები (33%), სხვა სამედიცინო პერსონალი (21%), სატელევიზიო გადაცემები 

(14%), სხვა პირი - ოჯახის ახლობელი - ნათესავი, მეგობარი, მეზობელი (11%) და ოჯახის 

წევრები (10%).  

რესპონდენტთა 6-8%-მა დაასახელა ინტერნეტ მედია (8%), საკუთარი მშობლები (8%), 

მობილური აპლიკაცია და მოკლე ტექსტური შეტყობინება SMS (7%), ოჯახის სხვა წევრები, 

მაგ. დედამთილი და  მამამთილი (6%); 3%-ზე ნაკლებმა დაასახელა სოციალური მედია, 

„ფეისბუკი“, „ოდნოკლასნიკები“ და ა.შ (3.1%),   ინფორმაცია ტელევიზიით (2.5%) , ბეჭდური 

მედია მაგ. ჟურნალები, გაზეთები, ა.შ.. (1.9%), ბეჭდური საგანმანათლებლო მასალები, 

ისეთები როგორებიცაა პოსტერები, ბუკლეტები, ლიფლეტები, და ა.შ. (1.9%), სხვა წყარო, რაც 

არ იყო ჩამოთვლილი (1.6%), დკ&სჯეც (1.5%) და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) წიგნი 

ბავშვთა განვითარების შესახებ  (0.4%). საერთოდ არ იყო დასახელებული ისეთი წყარო, 

როგორიც არის სოციალური რეკლამა ტელევიზიაში ან რადიოში, ასევე არ დაუსახელებიათ 

არატრადიციული მედიცინის წარმომადგენლები, მაგ. სახალხო მკურნალი, ჰომეოპათი, 

ქირეოპათი, და ა.შ. (ცხრილი 10). 

ამ მხრივ მნიშვნელოვანი განსხვავება არ იყო აღმოჩნდა სრულად და არასრულად აცრილ 

ბავშვთა მშობლების ჯგუფებს შორის, თუმცა არასრულად აცრილი ბავშვების მშობლები, 

სრულად აცრილი ბავშვების მშობელთა ჯგუფთან შედარებით, უფრო ხშირად ასახელებდნენ 

მათი ოჯახის წევრს ინფორმაციის წყაროდ იმუნიზაციასთან მიმართებაში (12.5% vs. 9.9%); 
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სხვა პირი, ოჯახის ახლობელი, ნათესავი მეზობელი, მეგობარი და ა.შ. (10.0% vs. 9.9%), მათი 

უფრო მცირე ნაწილი სარგებლობს იმუნიზაციის მობილური აპლიკაციით და სმს-ით (5.5% vs. 
7.8%).  

Table 10. ინფორმაციის წყარო იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, იმუნიზაციის KAP კვლევა, 

2016 

 
  

მახასიათებლები 

სულ არასრულად 

აცრილი* 

სრულად 

აცრილი 

N (%) / (საშ. არით) (%) / (საშ. 

არით) 

(%) / (საშ. 

არით) 

ჩამოთვლილთაგან ბოლო 

წლის განმავლობაში 

რომელი იყო 3 ყველაზე 

მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის წყარო 

იმუნიზაციაზე 

გადაწყვეტილების 

მისაღებად? 

    

 ჩემი შვილის პედიატრი 675 92.1% 89.8% 94.9% 

ვებგვერდები 241 32.9% 35.3% 30.0% 

სხვა სამედიცინო 

პერსონალი 

150 20.5% 20.8% 20.1% 

ტელე შოუ 105 14.3% 14.0% 14.7% 

უახლოესი გარემოცვა: 

ნათესავები, მეზობლები, 

მეგობარი, სხვ. 

83 11.3% 12.5% 9.9% 

ოჯახი 73 10.0% 10.0% 9.9% 

ინტერნეტ მედია 61 8.3% 8.8% 7.8% 

დედა/მამა 57 7.8% 7.8% 7.8% 

მობილური აპლიკაციები/ 

მესიჯები 

48 6.5% 5.5% 7.8% 

ოჯახის სხვა წევრები, მ.შ. 

დედამთილი, მამამთილი,  

სხვ. 

46 6.3% 6.3% 6.3% 

სოციალურიმედია 23 3.1% 2.5% 3.9% 

ახალი ამბების (ტელევიზია) 18 2.5% 2.0% 3.0% 
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ბეჭდური მედია 14 1.9% 1.8% 2.1% 

ნაბეჭდი საგანმანათლებლო 

მასალები 

14 1.9% 1.8% 2.1% 

სხვა 12 1.6% 2.8% 0.3% 

დკ&სჯეც 11 1.5% 1.3% 1.8% 

UNICEF -ის წიგნი 3 0.4% 0.5% 0.3% 

სოციალური რეკლამა 

ტელევიზიაში 

0 0% 0% 0% 

რადიო 0 0% 0% 0% 

    არატრადიციული 

მედიცინის 

წარმომადგენელი 

ჰომეოპათი, სახალხო 

მკურნალი, ქირეოპათი, ა.შ.   

0 0% 0% 0% 

 

4.2.6. პაპილომავირუსის ვაქცინასთან დაკავშირებული აღქმები    
 

რესპონდენტებს კითხვები დაესვათ კონკრეტულად ბავშვის პაპილომავირუსის 

საწინააღმდეგო ვაქცინასთან დაკავშირებთ.  კითხვაზე, თუ რამდენად სეროზულად 

მიაჩნდათ ვაქცინით მართვადი ისეთი დაავადება, როგორიცაა  საშვილოსნოს ყელის კიბო, 

თითქმის ყველა რესპონდენტი აცხადებს, რომ მას  სერიოზულ, ან ძალიან სერიოზულ 

დაავადებად მიიჩნევს (35.8% და 60.8% შესაბამისად), მიუხედავად ამისა, მონაწილეთა 

უმრავლესობა (94%) არ არის დარწმუნებული, ან არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ მათი გოგონა 

შესაძლოა იყოს ამ დაავადების განვითარების რისკის ქვეშ. რესპონდენტთა 62% ფლობს 

გარკვეულ ინფორმაციას ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმეგო ვაქცინის შესახებ. 

მათგან მხოლოდ 53.4%-მა განაცხადა, რომ თანახმაა გოგონას HPV ვაქცინაციაზე და თვლის, 

რომ ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა მნიშვნელოვანი და უსაფრთხოა 

მათი გოგონას ჯანმრთელობისათვის (10-დან საშუალო ქულით  7 და 6). 

 

Table 11. მშობლის აღქმა ადამიანის პაპილომავირუსის ვაქცინასთან დაკავშირებით, 

იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 

 
  

Characteristics 

სულ არასრულად 

აცრილი* 

სრულად 

აცრილი 

 

N (%) / (საშ. 

არით) 

(%) / (საშ. 

არით) 

N P** 

თქვენი აზრით 

საშვილოსნოს ყელის კიბო 

რამდენად სერიოზული 

დაავადებაა ? 
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არ არის სერიოზული 1 0.1% 0.0% 0.3% 0.576 

ნაკლებად სერიოზული 2 0.3% 0.2% 0.3% 

არ ვიცი 22 3.0% 3.7% 2.1% 

სერიოზული 263 35.8% 35.3% 36.3% 

ძალიან სერიოზული 447 60.8% 60.7% 61.0% 

რამდენად ეთანხმებით 

მოსაზრებას, რომ თქვენი 

(თუ არ ყავს მაშინ 

ახლობლის ) გოგონა  

იმყოფება საშვილოსნოს 

ყელის კიბოს 

განვითარების რისკის 

ქვეშ? 

     

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

3 0.4% 0.0% 0.9% 0.191 

ვეთანხმები 42 5.7% 6.7% 4.5% 

არ ვიცი 311 42.4% 43.1% 41.6% 

არ ვეთანხმები 318 43.4% 41.6% 45.5% 

აბსოლუტურად არ 

ვეთანხმები 

59 8.0% 8.5% 7.5% 

გსმენიათ პაპილომა 

ვირუსის (HPV) 

საწინააღმდეგო 

ვაქცინაციის შესახებ? 

     

კი 459 62.5% 62.3% 62.8% 0.484 

არა 275 37.5% 37.7% 37.2% 

1-10 ქულით შეაფასეთ 

რამდენად 

მნიშვნელოვანია თქვენი 

აზრით HPV ვაქცინა 

თქვენი (თუ არ ყავს მაშინ 

ახლობლის ) 

გოგონასათვის ? 273 7.30 6.95 7.74 

 

1-10 ქულით შეაფასეთ 

რამდენად უსაფრთხოა 

თქვენი აზრით  HPV 

ვაქცინა თქვენი (თუ არ 

ყავს მაშინ ახლობლის ) 

გოგონასათვის? 

1- (საერთოდ არაა 

უსაფრთხო) 

10 - (სრულიად 272 6.14 5.83 6.54 
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უსაფრთხოა) 

ექიმის რეკომენდაციის 

შემთხვევაში ჩაუტარებთ 

თქვენს (თუ არ ყავს მაშინ 

ახლობლის) გოგონას 

უფასო HPV ვაქცინაციას?  

  

  

 

კი 186 53.4% 48.1% 59.6% 0.089 

არა 56 16.1% 18.7% 13.0% 

არ ვიცი 106 30.5% 33.2% 27.3% 

 
 

 

4.2.7. იმუნიზაციის სტატუსთან დაკავშირებული ფაქტორები, ბივარიაციული ანალიზი   

აღწერილობითი ანალიზის გარდა, იმუნიზაციის ოფიციალურ სტატუსთან დაკავშირებული 

ფაქტორების გამოსავლენად (p<0.05), დამატებით განხორციელდა ბივარიაციული ანალიზი 

სოციო-დემოგრაფიული მახასიათებლების, რესპონდენტის აღქმის, სანდოობის და ექიმებთან 

კომუნიკაციის ფაქტორების გათვალისწინებით. 

ბივარიაციულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ საკვლევი ადგილი იყო ერთადერთი სოციო-

დემოგრაფიული მახასიათებელი, რომლითაც განსხვავდებოდა საკვლევი კოჰორტის 

ოფიციალური იმუნიზაციის სტატუსი. აღსანიშნავია, რომ ქუთაისისა და თბილისის 

კოჰორტის წარმომადგენლებს ჰქონდათ ბავშვების არასრულად აცრის 1.4.-ჯერ უფრო დიდი 

რისკი, ვიდრე ბათუმის კოფორტის წარმომადგენლებს (ცხრილი 13). 

ბავშვთა იმუნიზაციის ოფიციალური სტატუსი ასევე დაკავშირებულია მშობლის 

(პასუხისმგებელი პირის) იმუნიზაციასთან დაკავშირებულ ქცევასთან. რესპონდენტებს, 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ ბავშვს აცრა გაუკეთდა დაგვიანებით, ან უარი თქვეს ბავშვის 

იმუნიზაციაზე ავადობის ან ალერგიის გარდა სხვა მიზეზით, სხვებთან შედარებით ბავშვის 

არასრულად აცრის მაღალი რისკი გააჩნიათ  (PR=1.6 და  1.7, შესაბამისად) (ცხრილი 13).  

Figure 13. რესპონდენტთა (არასრულად აცრილ ბავშვთა მშობლების) პრევალენტობა  

იმუნიზაციის ქცევის მიხედვით, იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 
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* ოდესმე გადაუდიათ ბავშვის აცრა ავადობის ან ალერგიის გარდა სხვა მიზეზით  

** ოდესმე მიუღიათ გადაწყვეტილება არ აეცრათ ბავშვი ავადობის ან ალერგიის გარდა სხვა 

მიზეზით; 

***  დღეს რომ ჰყავდეს ახალშობლილი სახლში, აუცილებლად გაუკეთებდნენ რეკომენდებულ 

აცრებს. 

ბავშვთა იმუნიზაციის სტატუსი მნიშვნელოვნად იყო დამოკიდებული მშობლის ცოდნასა და 

იმუნიზაციასთან დაკავშირებული რისკებისა და სარგებლის აღქმაზე.  

მონაწილეებს, რომლებსაც ნაკლებათ სჯერათ, რომ იმუნიზაცია მნიშვნელოვანი და 

აუცილებელი ღონისძიებაა საშიში დაავადებების თავიდან ასაცილებლად ბავშვებსა და 

საზოგადოებაში, აგრეთვე რესპონდენტებს, რომლებსაც არ სჯერათ, რომ ვაქცინაცით 

გამოწვეული სარგებელი ბევრად  აღემატება რისკებს, აქვთ ბავშვის არასრულად აცრის 

ბევრად მაღალი რისკი (გრაფიკი 14).  

Figure 14. რესპონდენტთა (არასრულად აცრილ ბავშვთა მშობლების) პრევალენტობა  

იმუნიზაციის სარგებელთან დაკავშირებული აღქმების მიხედვით, იმუნიზაციის KAP კვლევა, 
2016 
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* რამდენად  აუცილებელია ვაქცინები ჩემი ბავშვისთვის?  

** რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ აცრების გაკეთება კალენდრის მიხედვით კარგია 

ბავშვისთვის?  

*** თუ არ ავცერი ბავშვი, სერიოზულად გახდება ავად?  

**** ბავშვის აცრა მნიშვნელოვანია, ჩემს გარშემო საზოგადოებაში დაავადებების 

გავრცელების პრევენციის მიზნით  

*****რამდენად ეთანხმებით, რომ იმუნიზაციის სარგებელი აღემატება რისკებს? 

 

რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰკითხეს ვაქცინის უსაფრთხოების შესახებ, და რომლებიც 

გამოთქვამენ წუხილს ვაქცინასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენების შესახებ, აქვთ 

ბავშვის არასრულად აცრის უფრო მაღლი რისკი (გრაფიკი 12). ასევე კვლევის იმ 

მონაწილეებს,  რომლებსაც აქვთ გარკვეული ეჭვი ვაქცინის ეფექტურობასთან დაკავშირებით 

და აღელვებთ აცრების რაოდენობა, აქვთ მერყევი პოზიცია ბავშვთა იმუნიზაციასთან 

დაკავშირებით (ცხრილი 15). 

 

Figure 15. რესპონდენტთა (არასრულად აცრილ ბავშვთა მშობლების, ან ოფიციალური 

ნაცემების მიხედვით under vaccinated status) პრევალენტობა  ვაქცინის უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული აღქმების მიხედვით, იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 
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გამოიკვეთა, რომ ექიმის მიმართ ნდობა და მასთან კომუნიკაცია მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს  ბავშვის იმუნიზაციის ოფიციალურ სტატუსს. მონაწილეები, რომლებიც 

აცხადებენ, რომ არ ითვალისწინებენ პედიატრის რჩევას, არ სჯერათ, რომ  ბავშვის 

ჯანმრთელობა ექიმისათვის პრიორიტეტულია და არ ენდობიან პედიატრის მიერ 

მიწოდებულ ინფორმაციას იმუნიზაციის საკითხებზე, აქვთ ბავშვის არასრულად აცრის 

დიდი რისკი. (ცხრილი 16).  

Figure 16. რესპონდენტთა (არასრულად აცრილ ბავშვთა მშობლების, ან ოფიციალური 

ნაცემების მიხედვით under vaccinated status) პრევალენტობა ექიმების მიმართ მათი ნდობის 

გათვალისწინებით, იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 
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საინტერესოა ის გარემოება, რომ მშობლები, რომლებიც  თავს ვალდებულად თვლიან ღიად 

ისაუბრონ პედიატრთან იმუნიზაციის საკითხებზე და აცხადებენ, რომ პედიატრს დაუსვეს 

ოთხზე მეტი კითხვა  იმუნიზაციასთან დაკავშირებთ, აქვთ ბავშვის არასრულად აცრის 

მაღალი ალბათობა. (PR=1.7 და 1.3, შესაბამისად) (ცხრილი 12).   

Table 12. იმუნიზაციის სტატუსთან დაკავშირებული ფაქტორები; ბივარიაციული ანალიზი, 

იმუნიზაციის კვლევა, 2016 

 
  

მახასიათებლები 

არასრულად აცრილი*              

N (%)  PR 95%CI P 

სოციო-დემოგრაფიული      

კვლევის საიტი      

ბათუმი 109 44.0% 1 --- --- 

ქუთაისი 137 61.2% 1.44 (1.18  ; 1.76) 0.000 

თბილისი 157 59.2% 1.38 (1.15 ; 1.65) 0.000 

იმუნიზაციის ქცევა      

ოდესმე თუ გადაგიდიათ  

ვაქცინაცია ბავშვის 

ავადმყოფობის ან 

ალერგიის გარდა სხვა 

მიზეზით?  

     

კი 223 68.0% 1.57 (1.37 ; 1.79) 0.000 

არა/არ ვიცი 175 43.4% 1 --- 

ოდესმე თუ გითქვამთ      
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უარი  ვაქცინაციაზე 

ბავშვის ავადმყოფობის 

და ალერგიის გარდა სხვა 

მიზეზით? 

კი 59 86.8% 1.69 (1.50 ; 1.90) 0.000 

არა/არ ვიცი 343 51.3% 1 --- 

დღეს რომ გყავდეთ  

ახალშობილი (თუ უკვე 

არ გყავთ) ისურვებდით 

მისთვის ვაქცინაციის 

ჩატარებას? 

     

კი 358 52.3% 1 ---  
0.000 არა/არ ვიცი 44 88.0% 1.68 (1.48 ; 1.91) 

იმუნიზაციის მიმართ 

შეხედულებები 

     

 სარგებელი      

ვაქცინაცია აუცილებელია 

ჩემი ბავშვის 

ჯანმრთელობისათვის 

     

კი 40 87.0% 1.66 (1.45 ; 1.89) 0.000 

არა/არ ვიცი 361 52.5% 1 --- 

1-იდან 10 ქულამდე 

შეაფასეთ რამდენად ხართ 

დარწმუნებული, რომ 

იმუნიზაცია სასარგებლოა 

(კარგია) თქვენი 

ბავშვისათვის? 

     

არ ვარ დარწმუნებული 

(0-9 ქულა) 

104 71.7% 1.42 (1.24 ; 1.61) 0.000 

დარწმუნებული ვარ(10 

ქულა) 

296 50.7% 1 --- 

რომ არ ამეცრა ბავშვი, 

შესაძლოა  დამართნოდა 

სერიოზული დაავადება.  

 

თუ ბავშვი არა არის 

აცრილი  

 

რომ არ ავცერი ბავშვი, 

შესაძლოა დაემართოს 

სერიოზული დაავადება. 

     

არ ვეთანხმები/არ ვიცი 45 69.2% 1.30 (1.09 ; 1.55) 0.010 

ვეთანხმები 357 53.4% 1 --- 
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It is important to vaccinate 
my child in order to prevent 
the spread of disease in my 
community 

     

არ ვეთანხმები/არ ვიცი 62 64.6% 1.21 (1.02 ; 1.43) 0.026 

ვეთანხმები 340 53.5% 1 --- 

1-იდან 10 ქულამდე 

შეაფასეთ  რამდენად 

ეთანხმებით მოსაზრებას, 

რომ ვაქცინაციის 

სარგებელი აჭარბებს 

რისკებს? 

     

არ ვეთანხმები (1-9 ქულა) 120 71.4% 1.43 (1.26 ; 1.62) 0.000 

 ვეთანხმები(10 ქულა) 282 49.9% 1 --- 

 გართულებების შიში      

იცნობთ ვინმეს ვისაც  

ვაქცინააცის შემდგომ 

სერიოზული 

გართულებები 

განუვითარდა? 

     

კი 83 70.3% 1.36 (1.18 ; 1.57) 0.000 

არა 317 51.6% 1 --- 

რამდენად 

დარწმუნებული ხართ 

ბავშვთა რუტინული 

ვაქცინაციის 

უსაფრთხოებაში? 

     

არ ვარ/ არ ვიცი 89 78.1% 1.54 (1.36 ; 1.75) 0.000 

დარწმუნებული ვარ 313 50.6% 1 --- 

გაღელვებთ აზრი რომ, 

ბავშვთა რომელიმე 

ვაქცინა შესაძლოა არაა 

უსაფრთხო? 

     

მაშფოთებს 169 65.8% 1.35 ( 1.19 ; 1.54) 0.000 

არ მაშფოთებს/არ ვიცი 229 48.6% 1 --- 

გაღელვებთ აზრი, რომ  

თქვენს შვილს 

ვაქცინაციის შემდგომ 

შესაძლებელია 

განუვითარდეს 

სერიოზული გვერდითი 

მოვლენები? 

     

მაშფოთებს 243 62.1% 1.33 (1.16 ; 1.53) 0.000 
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არ მაშფოთებს/არ ვიცი 158 46.6% 1 --- 

1-იდან 10 ქულამდე 

შეაფასეთ  თქვენი აზრით 

რამდენად უსაფრთხოა 

ვაქცინაცია თქვენი 

ბავშვისათვის? 

     

0-9 ქულა 164 70.1% 1.48 (1.30 ; 1.67) 0.000 

10 ქულა 236 47.5% 1 --- 

ბავშვის იმუნიზაციაზე 

გადაწყვეტილების 

მიღებისას რამდენად 

აქცევთ ყურადღებას 

ვაქცინის მწარმოებელ 

ქვეყანას? 

     

მნიშვნელოვანია/არ ვიცი 266 59.5% 1.25 (1.08 ; 1.45) 0.001 

არაა მნიშვნელოვანი 135 47.5% 1 --- 

 Effectiveness      

გაღელვებთ აზრი, რომ 

ვაქცინაციის მიუხედავად 

ბავშვს შესაძლოა მაინც  

დაემართოს დაავადება?   

     

მაშფოთებს 221 59.4% 1.19 (1.04 ; 1.35) 0.007 

არ მაშფოთებს/არ ვიცი 181 50.1% 1 --- 

ჯობს ჩემმა შვილმა 

იმუნიტეტი გამოიმუშაოს 

დაავადების გადატანით, 

ვიდრე ჩაუტარდეს 

ვაქცინაცია. 

     

ვეთანხმები/არ ვიცი 50 68.5% 1.28 (1.08 ; 1.52) 0.009 

არ ვეთანხმები 352 53.4% 1 --- 

 მიცემული ვაქვინის 
რაოდენობა 

     

ბავშვებს მეტი ვაქცინაცია 

უტარდება ვიდრე ეს 

სასარგებლოა მათი 

ჯანმრთელობისათვის. 

     

ვეთანხმები/არ ვიცი 108 70.6% 1.39 (1.22 ; 1.58) 0.000 

არ ვეთანხმები 294 50.8% 1 --- 

უმჯობესია ბავშვებს ერთ 

ვიზიტზე ნაკლები 

ვაქცინა გაუკეთონ. 

     

აბსოლუტურად 159 68.5% 1.41 (1.25 ; 1.60) 0.000 
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ვეთანხმები 

სხვ 241 48.5% 1 --- 

 Vaccine hesitancy and 
concerns 

     

ბავშვთა ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით გაქვთ თუ 

არ რაიმე წუხილი ან ეჭვი? 

     

მაშფოთებს 214 66.5% 1.46 (1.28 ; 1.66) 0.000 

არ მაშფოთებს/არ ვიცი 189 45.5% 1 --- 

თქვენი აზრით რამდენად  

ყოყმანობთ ბავშვის 

ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით? 

     

არ ვყოყმანობ 295 49.1% 1 --- 0.000 

ვყოყმანობ/არ ვიცი 107 80.5% 1.64 (1.46 ; 1.84) 

ექიმის მიმართ ნდობა და 

კომუნიკაცია 

     

 ნდობა      

ჩვეულებრივ 

ვითვალსიწინებ ჩემი 

შვილის პედიატრის 

რეკომენდაციებს. 

     

არ ვეთანხმები/არ ვიცი 25 69.4% 1.29 (1.03 ; 1.62) 0.48 

ვეთანხმები 376 53.9% 1 --- 

სამედიცინო პერსონალი 

„ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესებს“ ყველაფერზე  

წინ აყენებს? 

     

არ ვეთანხმები/არ ვიცი 51 68.0% 1.27 (1.07 ; 1.51) 0.010 

ვეთანხმები 349 53.4% 1 --- 

მე ვენდობი ვაქცინაციის 

შესახებ ჩემი შვილის 

პედიატრის მიერ 

მოწოდებულ 

ინფორმაციას. 

     

არ ვეთანხმები/არ ვიცი 35 71.4% 1.33 (1.10 ; 1.61) 0.010 

ვეთანხმები 363 53.5% 1 --- 

 კომუნიკაცია      

ჩემი, როგორც მშობლის, 

პასუხისმგებლობაა  ეჭვი 

შევიტანო აცრებში? 

     

აბსოლუტურად 

ვეთანხმები 

44 84.6% 1.67 (1.45 ; 1.93) 0.000 
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სხვა 282 50.5% 1 --- 

ჩვეულებრივ საშუალოდ 

რამდენ კითხვას უსვამთ 

თქვენი შვილის 

პედიატრს ვაქცინაციის 

შესახებ ერთი ვიზიტის 

ფარგლებში? 

     

ბევრ კითხვას ვსვამ (4≥) 183 62.5% 1.26 (1.10 ; 1.43) 0.000 

ცოტა კითხვას ვსვამ (3≤) 215 49.8% 1 --- 

* კოჰორტის წარმომადგენელთა იმუნიზაციის ოფიციალური სტატუსი – ბავშვს გაკეთებული 

არ აქვს  ასაკის შესაბამისი აცრები იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის მიხედვით  

 

4.2.4. ადამიანის პაპილომავირუსის ვაქცინის HPV შესახებ აღქმები და ვაქცინის მიმღებლობა  

დამატებითი ბივარიაციული ანალიზი ჩატარდა ადამიანის პაპილომავირუსის  ვაქცინის 

მიმღებლობასთან დაკავშირებული ფაქტორების შესაფასებლად. კითხვაზე, აცრიდნენ თუ არა 

გოგონას ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით ექიმის რეკომენდაციის 

შემთხვევაში, კვლევის სამივე ქალაქის რესპონდენტთა პასუხები განსხვავდებოდა 

ერთმანეთისაგან. სტატისტიკურად განსხვავებული პასუხები დაფიქსირდა ბათუმისა და 

თბილისის რესპონდენტებში. თბილისის რესპონდენტებთან შედარებით, ბათუმის 

რესპონდენტებში 1.4-ჯერ და ქუთაისში 1.2-ჯერ მეტად ემხრობიან მოსაზრებას გოგონას 

შესაძლო HPV ვაქცინაციაზე.  

ბავშვის იმუნიზაციის ოფიციალური სტატუსი ერთმნიშვნელოვნად არ იყო დამოკიდებული 

მშობლის სურვილზე აეცრა ბავშვი HPV ვაქცინით, თუმცა სრულად აცრილი ბავშვის 

მშობლებს  HPV ვაქცინის მიმღებლობის მეტი ალბათობა გააჩნიათ (PR=1.20 95%CI:0.95;1.51).  

გარდა ამისა, რესპონდენტებს, რომლებიც ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ HPV ვაქცინა საჭირო 

და უსაფრთხოა მათი გოგონასათვის, სხვებთან შედარებთ ბავშვის HPV ვაქცინით აცრის 3-ჯერ 

უფრო დიდი ალბათობა აქვთ (PR=2.93 95%CI:2.28; 3.78 და PR=2.25 95%CI:1.88 ; 2.70, 

შესაბამისად). ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა საშვილოსნოს ყელის კიბოს რისკის აღქმა და 

კონკრეტული დაავადების  ბავშვთან ასოცირება,  ერთმნიშვნელოვნად არ განსაზღვრავს 

მშობლის სურვილს გოგონას HPV ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. თუმცა ის რესპონდენტები, 

რომლებსაც ასეთი აღქმა გააჩნიათ,  მომავალში შესაძლოა სხვებთან შედარებით მეტად 

დათანხმდნენ ბავშვის HPV ვაქცინაციას, (PR=1.29 95%CI:0.97 ;1.71) (ცხრილი 13).  

Table 13. HPV ვაქცინის მიმღებლობასთან დაკავშირებული ფაქტორები, ბივარიაციული 

ანალიზი, იმუნიზაციის კვლევა, 2016. 

 
  

მახასიათებლები 

ეთანხმება HPV 

ვაქცინაციას 

             

N (%)  PR 95%CI P 

სოციო-დემოგრაფიული      
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კვლევის საიტი      

ბათუმი 74 61.7% 1.38 (1.09 ; 1.74) 0.005 

ქუთაისი 51 55.4% 1.24 (0.95 ; 1.61) 0.076 

თბილისი 61 44.9% 1 --- --- 

იმუნიზაციის 

ოფიციალური სტატუსი 

     

სრულად აცრილი 71 57.7% 1.20 (0.95 ; 1.51) 0.079 

არასრულად აცრილი 64 48.1% 1 --- 

1-10 ქულით შეაფასეთ 

რამდენად 

მნიშვნელოვანია თქვენი 

აზრით HPV ვაქცინა 

თქვენი (თუ არ ყავს მაშინ 

ახლობლის ) 

გოგონასათვის ? 

     

ძალიან მნიშვნელოვანი 

(10 ქულა) 

65 92.9% 2.93 (2.28 ; 3.78) 0.000 

არაა მნიშვნელოვანი (1-9 

ქულა) 

44 31.7% 1 --- 

1-10 ქულით შეაფასეთ 

რამდენად უსაფრთხოა 

თქვენი აზრით  HPV 

ვაქცინა თქვენი (თუ არ 

ყავს მაშინ ახლობლის ) 

გოგონასათვის? 

     

უსაფრთხოა (10 ქულა) 34 97.1% 2.25 (1.88 ; 2.70) 0.000 

არ არის უსაფრთხო (1-9 

ქულა) 

75 43.1% 1 --- 

რამდენად ეთანხმებით 

მოსაზრებას, რომ თქვენი 

(თუ არ ყავს მაშინ 

ახლობლის ) გოგონა  

იმყოფება საშვილოსნოს 

ყელის კიბოს 

განვითარების რისკის 

ქვეშ? 

     

ვეთანხმები 21 65.6% 1.29 (0.97 ; 1.71) 0.085 

არ ვეთანხმები/ არ ვიცი 113 50.9% 1 --- 

 

4.2.4. მშობლის დამოკიდებულების შეფასება  ბავშვთა იმუნიზაცისთან მიმართებაში (PACV 

შკალა)  
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და ბოლოს, გამოითვალა კვლევაში მონაწილე მშობლების დამოკიდებულების შეფასების 

ქულა (PACV). PACV ქულის გამოთვლა განხორციელდა შემდეგნაირად: 2 რიცხვითი ქულა 

მიენიჭა არადემოგრაფიულ მონაცემებზე რეზისტენტულ პასუხებს  (3 დომეინიდან 15-ვე 

პუნქტს) “იმუნიზაციის ქცევა” , “ვაქცინის უსაფრთხოებასთან და ეფექტურობასთან 

დაკავშირებული რწმენა“ და “ნდობა”; 1 ქულა მიენიჭა პასუხებს „არ ვიცი“ ან “არ მახსოვს“ 

(გარდა 2 ქცევითი პუნქტისა „ოდესმე გადაგივადებიათ ბავშვის აცრა ავადობის ან ალერგიის 

გარდა სხვა მიზეზით? “ოდესმე მიგიღიათ გადაწყვეტილება არ აგეცრათ ბავშვი ავადობის ან 

ალერგიის გარდა სხვა მიზეზით? და „დღეს რომ გყავდეთ ახალშობილი სახლში, 

ისურვებდით მისთვის ყველა რეკომენდებული აცრის გაკეთებას? - აღნიშნულ კითხვებზე „არ 

ვიცი“ პასუხები ჩაითვალა, როგორც არასრული ინფორმაცია, რადგან პასუხი მიუთითებს 

უფრო მეტად მშობლის ცუდ მახსოვრობაზე, ვიდრე იმუნიზაციის მიმართ რეზისტენტობაზე, 

0 ქულა მიენიჭა პასუხებს, რომელიც გაეცა უყოყმანოდ.  ქულები დაჯამდა შეუწონავი 

მეთოდით უხეშად ჯამური ქულის მისაღებად. მთლიანი შეუწონავი ქულა გადაყვანილ იქნა 

0-დან 100-მდე დიაპაზონში (14). 

Table 14. ცხრილი 15. მშობლების დამოკიდებულების შეფასება ვაქცინების თაობაზე (PACV); 15 

პუნქტის მაჩვენებელი, ქულათა გამოთვლის გაიდლაინი, იმუნიზაციის კვლევა, 2016 

 

 
 
# 

კითხვა პასუხები  

შკალა - ყოყმანი   

იმუნიზაციასთან 

დაკავშირებით  

1.  ოდესმე გადაგივადებიათ ბავშვის აცრა ავადობის 
და ალეგრიის გარდა სხვა მიზეზით? 

 
დიახ/არა/არ 
ვიცი  

 
დიახ= 2 ქულა 
არა = 0 

არ ვიცი, ითვლება, 
როგორც 
გამოტოვებული 
ინფორმაცია 

2.  ოდესმე მიგიღიათ გადაწყვეტილება 
გადაგევადებინათ ბავშვის აცრა ავადობისა და 
ალეგრიის გარდა სხვა მიზეზით? 

 
დიახ/არა/არ 
ვიცი 

დიახ= 2 ქულა 
არა = 0 

არ ვიცი, ითვლება, 
როგორც 
გამოტოვებული 
ინფორმაცია 

3.  დღეს რომ გყავდეთ ახალშობილი სახლში, 
აცრიდით მას ყველა რეკომენდებული ვაქცინით?  

 
დიახ/არა/არ 
ვიცი 

დიახ = 0 ქულა 
არა = 2 ქულა 
არ ვიცი = 1 ქულა 

4.  რამდენად დარწუნებული ხართ, რომ გეგმიური 
აცრები კარგია თქვენი შვილისთვის  

1-10, საერთოდ 
არა (1-დან) 
სრულად 
დარწმუნებულ
ი ვარ (10-მდე) 
0-
7=რეზისტენტუ
ლი 

0-5 = 2 ქულა 
6-7 = 1 ქულა 
8-10 = 0 ქულა 
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5.  ბავშვებს უკეთებენ უფრო მეტ აცრას, ვიდრე ეს 
სასარგებლოა (კარგია) მათთვის  

ძლიერ 
ვეთანხმები, 
ვეთანხმები, არ 
ვარ 
დარწმუნებულ
ი, , არ 
ვეთანხმები, 
ძლიერ არ 
ვეთანხმები 

ვეთანხმები, 
აბსოლუტურად  
ეთანხმები = 2 ქულა 

არ ვეთანხმები, ძიერ 
არ ვეთანხმები=0 
ქულა 
არ ვარ დარწმუნებუი 
= 1 ქულა 

6.  მჯერა, რომ დაავადებების უმრავლესობა, 
რომელთა წინააღმდეგ ტარდება ვაქცინაცია, 
საკმაოდ საშიშია  
 

ძლიერ 
ვეთანხმები, 
ვეთანხმები, არ 
ვარ 
დარწმუნებულ
ი, , არ 
ვეთანხმები, 
ძლიერ არ 
ვეთანხმები 

ვეთანხმები, 
აბსოლუტურად 
ეთანხმები = 2 ქულა 

არ ვეთანხმები, ძიერ 
არ ვეთანხმები=0 
ქულა 
არ ვარ დარწმუნებუი 
= 1 ქულა 7.  სჯონს ჩემმა შვილმა იმუნიტეტი გამოიმუშაოს 

დაავადების გადატანით, ვიდრე იმუნიზაციით 
ძლიერ 
ვეთანხმები, 
ვეთანხმები, არ 
ვარ 
დარწმუნებულ
ი, , არ 
ვეთანხმები, 
ძლიერ არ 
ვეთანხმები 

ვეთანხმები, 
აბსოლუტურად 
ეთანხმები = 2 ქულა 

არ ვეთანხმები, ძიერ 
არ ვეთანხმები=0 
ქულა 
არ ვარ დარწმუნებუი 
= 1 ქულა 8.  ბავშვისთვის უმჯობესია გაუკეთდეთ ნაკლები 

აცრა 
ძლიერ 
ვეთანხმები, 
ვეთანხმები, არ 
ვარ 
დარწმუნებულ
ი, , არ 
ვეთანხმები, 
ძლიერ არ 
ვეთანხმები 

ვეთანხმები, 
აბსოლუტურად  
ეთანხმები = 2 ქულა 

არ ვეთანხმები, ძიერ 
არ ვეთანხმები=0 
ქულა 
არ ვარ დარწმუნებუი 
= 1 ქულა 9.  გაღელვებთ აზრი, რომ ვაქცინაციის შემდეგ 

თქვენ შვილს შესაძლოა განუვუთარდეს 
სერიოზული  გვერდითი მოვლენა?  

Not at all, Not 
too , 
Not sure, 
Somewhat, Very 

გარკვეულწილად ან 
ძალიან = 2 ქულა 
საერთოდ არა, არც ისე 
ძალიან = 0 ქულა 
არ ვარ 
დარწმუნებული = 1 
ქულა 

10.  გაღელვებთ აზრი, რომ ბავშვთა რომელიმე 
ვაქცინა შესაძლოა არ არის უსაფრთხო?  

Not at all, Not 
too , 
Not sure, 
Somewhat, Very 

გარკვეულწილად ან 
ძალიან = 2 ქულა 
საერთოდ არა, არც ისე 
ძალიან = 0 ქულა 
არ ვარ 
დარწმუნებული = 1 
ქულა 

11.  გაღელვებთ აზრი, რომ ვაქცინაციის მიუხედავად 
ბავშვს შესაძლოა მაინც დაემართოს დაავადება?  

Not at all, Not 
too , 
Not sure, 
Somewhat, Very 

გარკვეულწილად ან 
ძალიან = 2 ქულა 
საერთოდ არა, არც ისე 
ძალიან = 0 ქულა 
არ ვარ 
დარწმუნებული = 1 
ქულა 

12.  საერთო ჯამში, რამდენად ყოყმანობთ თქვენი 
შვილის ბავშთა ასაკის ?  

Not at all, Not 
too, 
Not sure, 
Somewhat, Very 

გარკვეულწილად ან 
ძალიან = 2 ქულა 
საერთოდ არა, არც ისე 
ძალიან = 0 ქულა 
არ ვარ 
დარწმუნებული = 1 
ქულა 

13.  ვენდობი ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებ 
აცრების თაობაზე. 

Strongly Agree, 
Agree, Not Sure, 
Disagree, 
Strongly Disagree 

გარკვეულწილად ან 
ძალიან = 2 ქულა 
საერთოდ არა, არც ისე 
ძალიან = 0 ქულა 
არ ვარ 
დარწმუნებული = 1 
ქულა 
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PACV score შკალის ანალიზის მიხედვით, რესპონდენტთა უმრავლესობა (96.1%) მიეკუთვნება 

იმუნიზაციის დაბალ რეზისტენტულ ჯგუფს PACV შკალით 0-49-მდე, 3.8% მიეკუთვნება 

საშუალო (PACV ქულა= 50-69), ხოლო 0.1% მაღალ რეზისტენტულ ჯგუფს (PACV score= 70-100). 

საშუალო და მაღალი რეზისტენტული ჯგუფის რესპონდენტებს დაბალი რეზისტენტული 

ჯგუფის რესპონდენტებთან შედარებით, აქვთ ბავშვის არასრულად აცრის მაღალი რისკი  

(ცხრილი 15).  

Table 16. მშობლის დამოკიდებულების შეფასების 15 პუნქტიანი შკალის კავშირი ბავშვთა 

იმუნიზაციის სტატუსთან, იმუნიზაციის კვლევა, 2016 

 

 
  

53.4%

92.3%
100.0%

46.6%

7.7%
0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

დაბალი რეზისტენტობა 

(0-49 ქულა)

საშუალო რეზისტენტობა 

(50-69 ქულა)

მაღალი რეზისტენტობა 

(70-100 ქულა)

არასრულად აცრილი სრულად აცრილი

14.  შემიძლია თავისუფლად ვესაუბრო ჩემი 
წუხილების (ეჭვების) შესახებ ჩემი შვილის 
პედიატრს.  

ძლიერ 
ვეთანხმები, 
ვეთანხმები, არ 
ვარ 
დარწმუნებულ
ი, , არ 
ვეთანხმები, 
ძლიერ არ 
ვეთანხმები 

გარკვეულწილად ან 
ძალიან = 2 ქულა 
საერთოდ არა, არც ისე 
ძალიან = 0 ქულა 
არ ვარ 
დარწმუნებული = 1 
ქულა 15.   

ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად 
ენდობით თქვენი შვილის ექიმს? პედიატრს?  

1-10, საერთდ 
არ ვენდობი (1-
დან) სრულად 
ვენდობი (10-
მდე) 
6-10 = 
რეზისტენტულ
ი 

0-5 = 2 ქულა 
6-7 = 1 ქულა 
8-10 = 0 ქულა 

16.   
ვაქცინის ჭოჭმანის შკალა  
 
შესაძლო დიაპაზონი  
0 -100 

 
შესაძლო 
დიაპაზონი  
0-100 

სტანდარტიზებული 
ჯამური ქულის 
მისაღებად, 
თითოეული კითხვის 
ჯამი გაამრავლეთ 
100/30-ზე 
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Appendix #1  
რაოდენობრივი კვლევის კითხვარი 

კითხვარი   

 

მონაწილის ID      კლასტერი└─┘  რესპონდენტი└─┴─┴─┘ ინტერვიუერი└─┴─┘ 

საკონტაქტო ინფორმაცია პასუხი 
გადასვ

ლა 

C1 

ინტერვიუს სტატუსი 

- თუ რესპონდენტი ერთ ერთ 
მისამართზე მაინც იპოვეთ, მაგრამ 
კვლევის პერიოდში ვერ მოხერხდა 
მასთან დაკავშირება, დაწერეთ 2 
(Non-response - გაფორმდება როგორც 
უარი) 
 
- თუ რესპონდენტი ვერ მოიძებნა 
ვერც ფაქტიურ, ვერც იურიდიულ 
და ვერც იმუნიზაციის 
პროვაიდერის მიერ მითითებულ 
მისამართზე, დაწერეთ 3 (Non-
eligible - მოხდება ჩანაცვლება 
რანდომულად შერჩეული 
ალტერნატიული რესპონდენტით) 

მისამართი სწორია და რესპონდენტი 

ხელმისაწვდომია 1 

დაასრ

ულეთ 

მისამართი სწორია , მაგრამ 

რესპონდენტი არაა ხელმისაწვდომი 2 

არასწორი მისამართი/მისამართი ვერ 

მოიძებნა 

3 

C2 

ინტერვიუს თარიღი 

ჩაწერეთ კითხვარის შევსების თარიღი 

 

      └─┴─┘      └─┴─┘     └─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

       საათი         წუთი          დღე           თვე            წელი     

 

 
C3 

თანახმაა რესპონდენტი კვლევაში 

მონაწილეობაზე? 

(გააცანით ინფორმირებული 
თანხმობის ფორმა; დაარწმუნეთ, 

აღნიშნული ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობაში, თუ მაინც 
უარს აცხადებს  დააფიქსირეთ უარი - 
Non-response) 

დიახ 1 

 

არა 2 

C4 ბავშვის სახელი და გვარი 

(ლათინურად) 

სახელი  
 

გვარი  

C5 ბავშვის დაბადების თარიღი  

            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘  
                  დღე           თვე               წელი 

 

C6 სქესი მამრობითი 1  
მდედრობითი 2 
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C7_1 

C7_2 

C7_3 

მისმართი 
მიუთითეთ ქალაქის/სოფლისა და 
ქუჩის დასახელება, ქუჩისა და ბინის # 
ნომერი (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) 
უარი- 99 --- C4_4 

(ლათინურად) 

ქალაქი/სოფელი 
 ------------------------ 

 ქუჩის № და 

დასახელება  ----------------------- 

ბინის № 

 
└─┴─┴─┘ 

 

C8 რესპონდენტი წარმოადგენს ბავშვის 

 

ბავშვის ჯანმრთელობის (მ.შ. 
იმუნიზაციის) საკითხებზე 
უშუალოდ პასუხისმგებელი პირი, 
რომელსაც შეუძლია გვიპასუხოს 
ბავშვის იმუნიზაციასთან 
დაკავშირებით!!! 

მშობელს (დედა, მამა) 1 

 

ოჯახის სხვა 

სრულწლოვანი წევრი  2 

ნათესავი 3 

მეურვე/მზრუნველი 4 

 
 

C7 

რესპონდენტის გვარი 
უარი - 99 

(ლათინურად) --------------------------------- 

 

 
 

C8 

რესპონდენტის სახელი 

უარი - 99 

(ლათინურად)  ---------------------------------- 

 

C9 ტელეფონის ნომერის # 
უარი - 999  999999 

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
 

C10 მობილურის ნომერი # 
უარი - 599 999999 5└─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

  
 

 

  
 

 

მოდული 1: დემოგრაფიული ინფორმაცია 

შეკითხვა პასუხი გადასვ

ლა 

D1 
სქესი 

აირჩიეთ მამრობითი/მდედრობითი თქვენი 

დაკვირვებით 

მამრობითი 1 
 

მდედრობითი 2 

D2 

დაბადების თარიღი?  

თუ რესპოდენტმა არ იცის დაბადების თარიღი, 

ჩაწერეთ 88 88 8888 

 

            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘  
                დღე           თვე               წელი 

 

D3 
რამდენი წლის ხართ? 
დაეხმარეთ რესპოდენტს ასაკის გამოთვლაში 

მნიშვნელოვანი მოვლენების გახსენებით. 

წლის     └─┴─┘  
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D4 

განათლება? 

თუ რესპონდენტი სწავლობდა საშუალო 

სკოლაში, მაგრამ არ დაუსრულებია, მონიშნეთ 

„არასრული საშუალო“; თუ რესპონდენტი 

მხოლოდ რამოდენიმე წელი სწავლობდა 

დაწყებით კლასებში, მონიშნეთ „დაწყებითი“ 

არ უვლია სკოლაში 1 

 

სკოლამდელი განათლება 2 

დაწყებითი (1-6 კლასი) 3 

არასრული საშუალო (7-10 

კლასი) 

4 

საშუალო სკოლა (11-12 კლასი) 5 

პროფესიული 

წავლებელი/ტექნიკური 

6 

უმაღლესი/კოლეჯი 7 

დიპლომისშემდგომი განათლება 
8 

 

D5 

D5_O

THER 

ეროვნება? 

ჩამონათვალიდან აირჩიეთ შესაბამისი 

ეთნიკური/ კულტურული ჯგუფი, რომელსაც 

რესპონდენტი განეკუთვნება 

ქართველი  1 

 

სომეხი       2 

აზერბაიჯანელი   3 

ოსი    4 

რუსი    5 

სხვა: _______________________ 77 

არ ვიცი/არ მახსოვს  88 

D6 

D6_O

THER 

თქვენი აღმსარებლობა/რელიგია? 

უარი- 99 

 

მართლმადიდებელი  1  

 

 

 

იუდაიზმი 2 

იეჰოვას მოწმე  3 

მუსულმანი  4 

კათოლიკე  5 

არ ვარ რელიგიური 6 

სხვა: _______________________ 77 

D7 როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა? 

შეარჩიეთ შესაბამისი პასუხი. 

უარი- 99 

არასოდეს ვყოფილვარ 

დაოჯახებული  
1 

 

ამჟამად დაოჯახებული  2 

გაშორებული  3 

განქორწინებული  4 

ქვრივი  5 

ვცხოვრობ პარტნიორთან ერთად 6 
 

D8 

ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს უკეთ 

ბოლო 1 წლის განმავლობაში თქვენს 

სამუშაო მდგომარეობას?  

ამ კითხვის მიზანია დაგვეხმაროს ვუპასუხოთ 

შემდეგ კითხვებს, მაგ. ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა განაპირობებს  თუ არა 

უმუშევრობას, ან სხვადასხვა სფეროში 

მომუშავე პირები არიან თუ არა რისკის 

ფაქტორების ექსპოზიციის ქვეშ.  

 

აირჩიეთ ერთი საუკეთესო შესაბამისი პასუხი. 

უარი- 99 

სახელმწიფო მოხელე 1 

 

არასამთავრობო სექტორი 2 

თვით-დასაქმებული 3 

ვმუშაობ ანაზღაურების გარეშე 

(მაგ, მოხალისე, ბავშვების 
მომვლელი, დიასახლისი ან 

ოჯახის წევრების მომვლელი)  
 

4 

სტუდენტი 5 

პენსიონერი 6 

უმუშევარი (შრომისუნარიანი) 7 
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უმუშევარი(შრომისუუნარო) 8 

D9  

D9_O

THER 

სახლი, რომელშიც ცხოვრობთ ნაქირავებია 

თუ საკუთარი? 

უარი- 99 

 

ნაქირავები 1 

 
საკუთარი 2 

სხვა _______________________ 77 

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

D10 

თქვენი ჩათვლით სულ რამდენი ადამიანი 

ცხოვრობს კომლში მუდმივად? 
ჩაწერეთ კომლში მუდმივად მცხოვრები 
ნებისმიერი ასაკის  წევრების რაოდენობა 

(„მუდმივად მცხოვრები“ ნიშნავს წლის 

განმავლობაში სულ მცირე 6 თვე ღამის გათევას 

სახლში) თუ რესპოდენტმა არ იცის/არ ახსოვს 

ჩაწერეთ 88 

კომლის წევრების რაოდენობა      └─┴─┘  

D11 

სულ რამდენი 18 წლამდე ასაკის შვილი 

გყავთ?  

(თუ ბებიაა შეეკითხეთ შვილიშვილი) 
ბავშვების რაოდენობა      └─┴─┘  

D12_

1 

D12_

2 

D12_

3 

D12_

4 

D12_

5 

გასული წლის განმავლობაში რამდენი იყო 

თქვენი კომლის/ოჯახის საშუალო 

შემოსავალი?  

(“შემოსავალი” მოიცავს ნებისმიერ თანხას 

რომელსაც იღებს კომლის წევრი 

სამსახურიდან, პენსიით, სოციალური 

დახმარებით, ალიმენტებით, 

კომპენსაციით, ოჯახის წევრების ან სხვების 

მხრიდან შემწეობით, ვეტერანების 

პენსიით, უმუშევრობის კომპენსაციით და 

ა.შ.) 

დააფიქსირე ოჯახის საშუალო შემოსავალი 

კვირის, თვის ან წლის განმავლობაში (მონიშნე 

სამიდან ერთ-ერთი პასუხი) 

 

ლარი კვირაში └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     

D14 

ან    

ლარი თვეში └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     

ან 

ლარი წელიწადში└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     

         უარი 99 

არ ვიცი 

ზუსტი ციფრი  
88 

  D13 

D13 

რამდენ ადამიანს აქვს შემოსავალი თქვენს 

კომლში?    (“შემოსავალი” ნიშნავს 

დასაქმებულია, თვითდასაქმებულია ან აქვს 

პენსია როგორც მოყვანილია კითხვაში D8).  

თუ არ ახსოვს /იცის ჩაწერეთ 88 , უარი 99 

ადამიანთა 

რაოდენობა 

 
└─┴─┘ 

 

D14 ოდესმე გადაადგილებულხართ თუ არა 

თქვენი სახლიდან იძულებით ომის ან 

სამოქალაქო არეულობის გამო? 

დიახ 1 

 არა 2 

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

 



 

იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 | 45  

მოდული 2: იმუნიზაციის სტატუსი 

შეკითხვა პასუხი 

IS1  იმუნიზაციის სტატუსი 

რესპონდენტის გადმოცემით  !!! 

a. ბავშვი აუცრელია                                                                                         

  
1 

b. ნაწილობრივ აცრილი ტიპი #1    

გაკეთებული აქვს 1 ან მეტი აცრა  

(სამშობიაროში გაკეთებული აცრების შემდეგ)   

2 

c. ნაწილობრივ აცრილი ტიპი#2   

აცრები გაკეთებული აქვს მხოლოდ 

სამშობიაროში (BCG/HepB0)    

3 

d. სრულად აცრილი 

გაკეთებული აქვს ასაკის შესაბამისი ყველა 

აცრა, ეროვნული კალენდარის მიხედვით 

4 

IS2 რომელიმე აცრა ჩატარებულია 

ფასიანი ვაქცინით? 

რესპონდენტის გადმოცემით  !!! 

დიახ 1 

არა 2 

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

IS3 ბავშვს აცრები ჩაუტარდა 

დროულად? 

რესპონდენტის გადმოცემით  !!! 

დიახ 1 

არა 2 

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

IS4 ბავშვისთვის აცრის 

ჩატარებამდე თუ მიგიციათ 

რაიმე მედიკამენტი?  

დიახ პედიატრის/ოჯახის 

ექიმის რეკომენდაციით 

1 

დიახ ჩემით (ან 

არასამედიცინო პირის 

რჩევით) 

2 

არა 3 

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 
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მოდული 3 – იმუნიზაციის ქცევა 

შეკითხვა პასუხი 
გადას

ვლა 
 

 

B1 

ოდესმე თუ გადაგიდიათ  

ვაქცინაცია ბავშვის 

ავადმყოფობის ან ალერგიის 

გარდა სხვა მიზეზით?  

ანუ სხვა მიზეზით თუ 
გადაუვადებია  ვაქცინაცია?  

დიახ 1               

  

 

არა 2              

  

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

B2 

 ოდესმე თუ გითქვამთ უარი  

ვაქცინაციაზე ბავშვის 

ავადმყოფობის და ალერგიის 

გარდა სხვა მიზეზით? ანუ 
სხვა მიზეზით თუ უთქვამს 
უარი ვაქცინაციაზე? 

დიახ 
1               

  

 

არა 2              

  

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

B3 

1-იდან 10 ქულამდე 

შეაფასეთ რამდენად ხართ 

დარწმუნებული, რომ 

იმუნიზაციის კალენდრით 

გათვალისიწნებული 

ვაქცინები სასარგებლოა 

(კარგია) თქვენი 

ბავშვისათვის?  

1- (საერთოდ არ ვარ 

დარწმუნებული)  

10 - (აბსოლუტურად 

დარწმუნებული ვარ)   

ქულა └─┴─┘  

B4 

ჩემი, როგორც მშობლის, 

პასუხისმგებლობაა  ეჭვი 

შევიტანო აცრებში?  

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმე
ბი 

ვეთანხმე
ბი 

არ ვიცი 
არ 

ვეთანხმები 

აბსოლ
უტურ
ად არ 
ვეთან
ხმები 

 

1 2 3 4 5 

B5 დღეს რომ გყავდეთ  

ახალშობილი (თუ უკვე არ 

გყავთ) ისურვებდით 

დიახ 1               
   

არა 2              
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მისთვის ვაქცინაციის 

ჩატარებას?  

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

B6 

თქვენი აზრით რამდენად  

ყოყმანობთ ბავშვის 

ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით?  

 

საერთო
დ არ 

ვმერყეობ
თ 

არ  
ვმერყეობ

თ 
არ ვიცი 

ცოტათი 
ვმერყეობ 

ძალია
ნ 

ვმერყე
ობ  

1 2 3 4 5 

  

 
B7 

როგორია თქვენი გეგმები 

„საკვლევი“ ბავშვის 

ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით?   
      
 

უკვე ჩაუტარდა ყველა 

რეკომენდებული 

ვაქცინაცია  

1 

ვაპირებ ჩავუტარო ყველა 

რეკომენდებული 

ვაქცინაცია 

2 

 

ვაპირებ ჩავუტარო 

ნაწილი, მაგრამ არა ყველა 

რეკომენდებული 

ვაქცინაცია 

3 

არ ვაპირებ ჩავუტარო არც 

ერთი რეკომენდებული 

ვაქცინაცია 

4 

არ ვიცი 88 

  

მოდული 4 –  ვაქცინაციის მნიშვნელობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შესახებ მოსაზრებები  

 

შეკითხვა პასუხი 
გადას

ვლა 

რამდენად ეთანხმებით მოსაზრებას?   

NSA1 
ვაქცინაცია აუცილებელია ჩემი 

ბავშვის ჯანმრთელობისათვის 

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმე
ბი 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმებ

ი 

აბსოლ
უტურა

დ არ 
ვეთანხ

მები 

 

1 2 3 4 5 

NSA2 რომ არ ამეცრა ბავშვი, შესაძლოა  

დამართნოდა სერიოზული 

დაავადება.  
 

თუ ბავშვი არა არის აცრილი  

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმე
ბი 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმებ

ი 

აბსოლ
უტურა

დ არ 
ვეთანხ

მები 
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რომ არ ავცერი ბავშვი, შესაძლოა 

დაემართოს სერიოზული 

დაავადება. 

1 2 3 4 5 

NSA3 აუცილებელია ავცრა ბავშვი, 

რათა შევაჩერო დაავადების 

გავრცელება საზოგადოებაში  

(ანუ რომ არ ავცრა ბავშვი ამით 

ხელს შევუწყობ დაავადება 

გადაედოს სხვა 

ბავშვს/ზრდასრულს )  

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმე
ბი 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმებ

ი 

აბსოლ
უტურა

დ არ 
ვეთანხ

მები 
 

1 2 3 4 5 

NSA4 

რამდენად დარწმუნებული 

ხართ ბავშვთა რუტინული 

ვაქცინაციის უსაფრთხოებაში?  

აბსოლუ
ტურად 

დარწმუნ
ებული 

დარწმუ
ნებული 

არ ვიცი 

არ ვარ 
დარწმუნე

ბული 

აბსოლ
უტურა

დ არ 
ვარ 

დარწმ
უნებუ

ლი 

 

1 2 3 4 5 

NSA5 ბავშვის იმუნიზაციაზე 

გადაწყვეტილების მიღებისას 

რამდენად აქცევთ ყურადღებას 

ვაქცინის მწარმოებელ ქვეყანას? 

 

ვაქცინა წარმოებულია 
განვითარებულ თუ 
განვითარებად ქვეყანაში?   

ძალიან 
მნიშვნე

ლოვანია 

მნიშვნე
ლოვანი

ა 

არ ვიცი 

არაა 
მნიშვნელ

ოვანი 

აბსოლ
უტურა
დ არაა 
მნიშვნ
ელოვა

ნი 
 

1 2 3 4 5 

NSA6  1-იდან 10 ქულამდე შეაფასეთ  

თქვენი აზრით რამდენად 

უსაფრთხოა ვაქცინაცია თქვენი 

ბავშვისათვის? 

  

1–3 (საერთოდ არ არის 

უსაფრთხო)  

8–10 (აბსოლუტირად 

უსაფრთხოა) 

ქულა └─┴─┘  

NSA7 1-იდან 10 ქულამდე შეაფასეთ  
რამდენად ეთანხმებით 

მოსაზრებას, რომ ვაქცინაციის 

სარგებელი აჭარბებს რისკებს?  

1–3 (საერთოდ არ  ვეთანხმები) 

8–10 (აბსოლუტურად 

ვეთანხმები) 

ქულა └─┴─┘  
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NSA8 ბავშვებს მეტი ვაქცინაცია 

უტარდება ვიდრე ეს 

სასარგებლოა მათი 

ჯანმრთელობისათვის. 
 

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმე
ბი 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმებ

ი 

აბსოლ
უტურა

დ არ 
ვეთანხ

მები 
 

1 2 3 4 5 

 

NSA9 მჯერა, რომ დაავადებების 

უმეტესობა, რომელთა 

წინააღმდეგაც ტარდება 

ვაქცინაცია საკმაოდ საშიშია.  

 

(მწვავეა, სერიოზულია). 

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმე
ბი 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმებ

ი 

აბსოლ
უტურა

დ არ 
ვეთანხ

მები 

 

1 2 3 4 5  

 

NSA10 ჯობს ჩემმა შვილმა იმუნიტეტი 

გამოიმუშაოს დაავადების 

გადატანით, ვიდრე ჩაუტარდეს 

ვაქცინაცია. 

აბსოლუტ
ურად 

ვეთანხმე
ბი 

ვეთანხმე
ბი 

არ ვიცი 
არ 

ვეთანხმები 

აბსოლ
უტურა

დ არ 
ვეთანხ

მები 

 

1 2 3 4 5 

 

NSA11 უმჯობესია ბავშვებს ერთ 

ვიზიტზე ნაკლები ვაქცინა 

გაუკეთონ. 

აბსოლუტ
ურად 

ვეთანხმე
ბი 

ვეთანხმე
ბი 

არ ვიცი 
არ 

ვეთანხმები 

აბსოლ
უტურა

დ არ 
ვეთანხ

მები 

 

1 2 3 4 5 

 

NSA12 

გაღელვებთ აზრი, რომ  თქვენს 

შვილს ვაქცინაციის შემდგომ 

შესაძლებელია განუვითარდეს 

სერიოზული გვერდითი 

მოვლენები?  

 

საერთოდ 
არ 

მაღელვებ
ს 

არ 
მაღელვე

ბს 
არ ვიცი 

ცოტათი 
მაღელვებს 

ძალიან 
მაღელ

ვებს  

1 2 3 4 5 

 

NSA13 
გაღელვებთ აზრი რომ, ბავშვთა 

რომელიმე ვაქცინა შესაძლოა 

არაა უსაფრთხო? 

საერთოდ 
არ 

მაღელვებ
ს 

არ 
მაღელვე

ბს 

არ ვიცი 
ცოტათი 

მაღელვებს 

ძალიან 
მაღელ

ვებს 
 

1 2 3  4 5 

NSA14 გაღელვებთ აზრი, რომ 

ვაქცინაციის მიუხედავად ბავშვს 

შესაძლოა მაინც  დაემართოს 

დაავადება?   
 
(ანუ ვერ მოხდეს დაავადების 

საერთოდ 
არ 

მაღელვებ
ს 

არ 
მაღელვე

ბს 

არ ვიცი 
ცოტათი 

მაღელვებს 

ძალიან 
მაღელ

ვებს  

1 2 3 4 5 
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პრევენცია) 

 

NSA15 იცნობთ ვინმეს ვისაც  ვაქცინააცის 

შემდგომ სერიოზული 

გართულებები განუვითარდა?  

დიახ 1               
  

 არა 2              
  

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

NSA16 

ბავშვთა ვაქცინაციასთან 

დაკავშირებით გაქვთ თუ არ რაიმე 

წუხილი ან ეჭვი?  

 

შესაძლებელია ერთზე მეტი პასუხი 

ვაქცინაციასთან დაკავშირებით არ მაქვს 

რაიმე წუხული ან ეჭვი 

  

ბავშვისათვის ერთ ვიზიტზე ბევრი ვაქცინის 

ჩატარება  

 

ერთდროულად ბევრი ვაქცინის მიცემით 

ბავშვის იმუნური სისტემის შესუსტება 

 

ვაქცინაციის შემდგომი ცხელება ბავშვებში  

პირველი ორი წლის ასაკში ბავშვისათვის 

ბევრი ვაქცინის მიცემა 

 

იმუნიზაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს 

აუტიზმი (სწავლის უნარების განვითარების 

შეფერხება) 

 

ვაქცინაში გამოყენებული ინგრედიენტების 

(რისგანაც მზადდება ვაქცინა) უსაფრთხოება  

 

ბავშვს უკეთდება  ვაქცინები ისეთი 

დაავადებების მიმართ, რომელიც შეიძლება 

საერთოდ არ დაემართოს  

 

ბავშვს უკეთდება ვაქცინები ისეთი 

დაავადებების მიმართ, რომელიც არაა 

სერიოზული (საშიში) 

 

ვაქცინაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს 

ქრონიკული დაავადებები (დიაბეტი, ასთმა, 

ან იმუნური სისტემის პრობლემები) 

 

არასაკმარისადაა შესწავლილი ვაქცინის 

უსაფრთხოება 

 

ვაქცინების დეფიციტის გამო შესაძლოა ვერ 

ჩავუტარო ვაქცინაცია დროულად 

 

ე.წ. ფასიანი ვაქცინები ჯობს უფასო 

ვაქცინებს 

 

სხვა   

დააკონკრეტეთ.............................................. 
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მოდული 5 - ნდობა 

შეკითხვა პასუხი გადასვლა 

T1 

ჩემი ბავშვის პედიატრმა მომცა მკაცრი 

რეკომენდაცია ჩამეტარებინა 

ვაქცინაცია ბავშვისათვის.  

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმ
ები 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმ

ები 

აბსოლუ
ტურად 

არ 
ვეთანხმ

ები 

 

1 2 3 4 5 

T2 
ჩვეულებრივ ვითვალსიწინებ ჩემი 

შვილის პედიატრის რეკომენდაციებს. 

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმ
ები 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმ

ები 

აბსოლუ
ტურად 

არ 
ვეთანხმ

ები 

 

1 2 3 4 5 

T3 

სამედიცინო პერსონალი „ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესებს“ ყველაფერზე  

წინ აყენებს?  

 

 

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმ
ები 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმ

ები 

აბსოლუ
ტურად 

არ 
ვეთანხმ

ები 

 

1 2 3 4 5 

T4 შემიძლია თავისუფლად  ვესაუბრო ჩემი 

წუხილების (ეჭვების) შესახებ  ჩემი 

შვილის პედიატრს.  

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმ
ები 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმ

ები 

აბსოლუ
ტურად 

არ 
ვეთანხმ

ები 
 

1 2 3 4 5 

T5 მე ვენდობი ვაქცინაციის შესახებ ჩემი 

შვილის პედიატრის მიერ მოწოდებულ 

ინფორმაციას.  

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმ
ები 

ვეთანხმ
ები 

არ ვიცი 

არ 
ვეთანხმ

ები 

აბსოლუ
ტურად 

არ 
ვეთანხმ

ები 

 

1 2 3 4 5 

T6 1-იდან 10 ქულამდე შეაფასეთ ყველა 

ფაქტორის გათვალისწინებით 

რამდენად ენდობით თქვენი შვილის 

პედიატრს ?  

1- (საერთოდ არ ვენდობი) 

10 - (სრულიად ვენდობი) 

ქულა └─┴─┘  

T7 ჩვეულებრივ საშუალოდ რამდენ არცერთს 1  
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კითხვას უსვამთ თქვენი შვილის 

პედიატრს ვაქცინაციის შესახებ ერთი 

ვიზიტის ფარგლებში?  

1-3 კითხვას 2 

4-6 კითხვას 3 

≥7 კითხვას 4 
 
 

მოდული 6 - ინფორმაციის წყარო 

შეკითხვა პასუხი 
გადას

ვლა 

INF1 

ჩამოთვლილთაგან ბოლო წლის 

განმავლობაში რომელი იყო 3 

ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის წყარო 

იმუნიზაციაზე გადაწყვეტილების 

მისაღებად?  

 

(მონიშნეთ მაქსიმუმ 3) 

 

 ჩემი შვილის პედიატრი   

 

 

სხვა სამედიცინო პერსონალი  

  ოჯახი  

  მეუღლე (შვილის დედა, მამა)  

ოჯახის სხვა წევრები, მ.შ. 

დედამთილი, მამამთილი,  სხვ. 

 

უახლოესი გარემოცვა: ნათესავები, 

მეზობლები, მეგობარი, სხვ. 

 

   რელიგიის წარმომადგენელი  

    დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნული ცენტრი 

 

მობილური აპლიკაცია, სმს  

   ინტერნეტ გვერდები  

ინტერნეტ მედია 

(ინტერნეტ ტელევიზია მაგ:პალიტრა) 

 

სოციალური მედია (მაგ, ფეისბუკი, 

ბლოგები, „ადნაკლასნიკები“ და სხვა) 

 

    ბეჭდური მედია (ჟურნალი, 
გაზეთი) 

 

    ახალი ამბები ტელევიზიაში 

(სიუჟეტები) 

 

ტელე გადაცემები  

სოციალური რეკლამა ტელევიზიაში   

რადიო  

    არატრადიციული მედიცინის 

წარმომადგენელი ჰომეოპათი, 
სახალხო მკურნალი, ქირეოპათი, ა.შ.   

 

ნაბეჭდი საგანმანათლებლო მასალა: 

პოსტერები, ბუკლეტები, ფლაერები 

და სხვა 

 



 

იმუნიზაციის KAP კვლევა, 2016 | 53  

იუნისეფის მიერ გამოცემული წიგნი 

ბავშვის ზრდასა და განვითარებაზე 

 

 

 

    სხვა   

დააკონკრეტეთ  

 

 

----- 

 

 

მოდული 7 - პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 

შეკითხვა პასუხი გადასვლა 

HPV1 

თქვენი აზრით საშვილოსნოს ყელის 

კიბო რამდენად სერიოზული 

დაავადებაა ?  

არ არის 
სერიოზუ
ლი 

ნაკლება
დ 

სერიოზუ
ლი 

არ ვიცი 
სერიოზუ
ლი 

ძალიან 

სერიოზუ
ლი  

1 2 3 4 5 

HPV2 რამდენად ეთანხმებით მოსაზრებას, 

რომ თქვენი (თუ არ ყავს მაშინ 

ახლობლის ) გოგონა  იმყოფება 

საშვილოსნოს ყელის კიბოს 

განვითარების რისკის ქვეშ? 

 
 
ანუ შესაძლებელია განუვითარდეს 
დაავადება 

აბსოლუ
ტურად 

არ 

ვეთანხმე
ბი 

არ 

ვეთანხმე
ბი 

არ ვიცი 
ვეთანხმე

ბი 

აბსოლუ
ტურად 

ვეთანხმე
ბი 

 
1 2 3 4 5 

HPV3 გსმენიათ პაპილომა ვირუსის (HPV) 

საწინააღმდეგო ვაქცინაციის 

შესახებ? 

დიახ 1 

თუ არა 

დაასრუ

ლეთ !!! არა 2 

HPV4 1-10 ქულით შეაფასეთ რამდენად 

მნიშვნელოვანია თქვენი აზრით 

HPV ვაქცინა თქვენი (თუ არ ყავს 

მაშინ ახლობლის ) გოგონასათვის ? 

 

1- (საერთოდ არა მნიშვნელოვანი) 

10 - (სრულიად ვენდობი) 

ქულა └─┴─┘  
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HPV5 1-10 ქულით შეაფასეთ რამდენად 

უსაფრთხოა თქვენი აზრით  HPV 

ვაქცინა თქვენი (თუ არ ყავს მაშინ 

ახლობლის ) გოგონასათვის? 

1- (საერთოდ არაა უსაფრთხო) 

10 - (სრულიად უსაფრთხოა) 

ქულა └─┴─┘  

HPV6 ექიმის რეკომენდაციის შემთხვევაში 

ჩაუტარებთ თქვენს (თუ არ ყავს 

მაშინ ახლობლის) გოგონას უფასო 

HPV ვაქცინაციას?  

დიახ 1 

 
არა 2 

არ ვარ 

დარწმუნებული 

3 
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სამედიცინო დაწესებულებებში იმუნიზაციის სტატუსის ამონაწერის ფორმა 

     
მონაწილის ID                   კლასტერი└──┘  რესპოდენტი└──┴──┴──┘ ინტერვიუერი└──┴──┘ 

ბა ვშვის სახელი და გვარი 

(ლათინურად) 

სახელი  

გვარი  

ბავშვის დაბადების თარიღი    
                      └─┴─┘           └─┴─┘          └─┴─┴─┴─┘  

                          დღე                  თვე                       წელი 

   დღე                                      თვე     წელი 

ტუბერკულოზი   BCG 
      

ჰეპატიტი B  
თუ მხოლოდ მონოვაქცინაა!!! 

(Hep B გამოიყენება დაბადებისას 
და 2010 წლამდე გამოიყენებოდა 

მომდევნო დოზებისთვისაც) 

Hep B  0     

პენტა (DTwPHibHepB) / ჰექსა / 

დყტ / დტ  

(პენტა 2010 წ-დან; დყტ 2010 წ-მდე; 
დტ - თუ უკუჩვენებაა ყივანახველას 

კომპონენტზე; ჰექსა - მხოლოდ 
‘ფასიანი’) 

Penta   

Hexa     
DTP       

DT         

1     

Penta    

Hexa     

DTP       

DT        

2      

Penta    

Hexa      

DTP        

DT          

3      

დყტ / დტ (დტ გამოიყენება, თუ 

უკუჩვენებაა ყივანახველას 
კომპონენტზე) 

DTP       

DT         
4     

როტავირუსი (2013 წლიდან) Rota 1      

Rota 2     

პოლიომიელიტი OPV 1     

OPV 2      

OPV 3      

OPV 4      

წწყ MMR 1     

პნევმოკოკური ვაქცინა PCV 1     

PCV 2      

PCV 3      
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სხვა (თუ ბავშვი აცრილია სხვა 

ვაქცინებით, მაგ. ჩუტყვავილა, 

გრიპი  და ა.შ)           გთხოვთ 

შეავსოთ ყველა ველი 

     

 

IS1  იმუნიზაციის სტატუსი 

რესპონდენტის გადმოცემით  !!! 

e. ბავშვი აუცრელია                                                                                         

  

1 

f. ნაწილობრივ აცრილი ტიპი #1    

გაკეთებული აქვს 1 ან მეტი აცრა  

(სამშობიაროში გაკეთებული აცრების შემდეგ)   

2 

g. ნაწილობრივ აცრილი ტიპი#2   

აცრები გაკეთებული აქვს მხოლოდ 

სამშობიაროში (BCG/HepB0)    

3 

h. სრულად აცრილი 

გაკეთებული აქვს ასაკის შესაბამისი ყველა 

აცრა, ეროვნული კალენდარის მიხედვით 

4 

IS2 ბავშვს აცრები ჩაუტარდა 

დროულად? 

რესპონდენტის გადმოცემით  !!! 

დიახ 1 

არა 2 

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

IS3 ბავშვს ოფიციალურად 

მინიჭებული აქვს 

ნევროლოგიური სტატუსი 

როგორც აცრების უკუჩვენება. 

დიახ 1 

არა 2 

არ ვიცი/არ მახსოვს 88 

 

 


