
 
1 პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები. რიდერი მომზადებულია თ. გაგოშიძის მიერ 

პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები 

დაავადება და ავადმყოფობა 

იმის გასაგებად თუ რა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიკური აშლილობა 

აუცილებელია გავარკვიოთ თუ რა არის დაავადება და ავადმყოფობა. 

დაავადების ცნება გულისხმობს ადამიანის ორგანიზმში - მის რომელიმე ორგანოში ან 

ორგანოს ნაწილში რაიმე პათოლოგიურ ცვლილებას. ეს ცვლილება გამოვლინდება 

ადამიანის ჩივილებში თავისი მდგომარეობის შესახებ, რაც აისახება ინდივიდის ზოგად 

შეგრძნებაში კარგად ყოფნის ან შეუძლოდ ყოფნის შესახებ.   

დაავადების სამედიცინო მოდელი გულისხმობს ორგანიზმის ცვლილებების გამომწვევ 

ბიოლოგიურ მიზეზს, რასაც ეტიოლოგიური ფაქტორი ეწოდება, ამის შედეგად 

ორგანიზმში აღმოცენებულ ცვლილებებს, რაც აისახება შეუძლოდ ყოფნასა და სხვადასხვა 

ჩივილებში და დაავადების შედეგებს, რაც ადამიანის ნორმალური ფუნქციონირების 

შეზღუდვას იწვევს დროებით ან მუდმივად.  

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაავადების სამედიცინო პარადიგმა გულისხმობს გარკვეულ ბიოლოგიურ, სომატურ 

მიზეზს, ანუ ეტიოლოგიურ ფაქტორს, რომელიც იწვევს ორგანიზმის, მისი რომელიმე 

ორგანოს ფუნქციონირების დარღვევას, ანუ დეფექტურ ფუნქციონირებას, რაც აისახება 

დაავადების მრავალფეროვან გამოვლინებებში ანუ სიმპტომებში. ავადმყოფობა კი 

დაავადების შედეგები 

ავადმყოფის როლი 

შეუძლოდ ყოფნა  

დაავადების სურათი 

ჩივილები, გამოვლინებები 

(დაავადების სიმპტომები) 

დაავადების მიზეზი (ეტიოლოგია) 

ბიოლოგიური, სომატური 

დაავადება 

პათოლოგიური ცვლილებები 

ორგანიზმში (დეფექტი) 



 
2 პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები. რიდერი მომზადებულია თ. გაგოშიძის მიერ 

დაავადების სურათის სუბიექტური ასახვაა ადამიანის ფსიქიკაში: შეუძლოდ ყოფნა და 

ავადმყოფის როლი სწორედ დაავადების დაავადების შედეგებია, რაც ფსიქოლოგიურად 

განიცდება.  

ფსიქიატრია ძირითადად დაავადების სამედიცინო მოდელს იყენებდა მე-20 საუკუნის 60-

იან წლებამდე და ფსიქოპათოლოგია განიხილებოდა როგორც ბიოლოგიური პროცესების 

დარღვევის შედეგი. ანომალური ფსიქოლოგიური გამოვლინებები თავის ტვინში 

მიმდინარე ქიმიური პროცესების დარღვევის შედეგია, რისი მკურნალობაც მხოლოდ 

წამლებით არის შესაძლებელი. 

ადამიანი სხეულისა და სულის ერთობას წარმოადგენს, რომლებიც განსხვავებული 

სუბსტანციებია და ფუნქციონირების განსხვავებული კანონზომიერება გააჩნიათ. ამავე 

დროს ადამიანის სხეული და ფსიქიკა ურთიერთქმედებს ერთმანეთზე. მაგ., ემოცია 

ფსიქიკური გამოვლინებაა, რომელსაც თან ახლავს ფიზიოლოგიური ცვლილებები - 

ადრენალინის გამოყოფა, სისხლძარღვების შევიწროება, გულისცემის აჩქარება და.ა.შ. ან 

მაგ., ცენტრალური ნერვული სისტემის, თავის ტვინის დაზიანებას შეიძლება მოყვეს 

მეტყველების მოშლა.  

შესაბამისად, სხეულის და ფსიქიკის დარღვევას შეიძლება როგორც ფიზიკური ისე 

ფსიქიკური ფაქტორები იწვევდეს; ფიზიკური და ფსიქიკური დარღვევები განსხვავებულ 

კანონზმიერებას ემორჩილება და დაავადების გამოვლინებაცა და მისი შედეგებიც ძალიან 

განსხვავებულია. 

აღმოჩნდა, რომ დაავადების მიზეზი შეიძლება სომატურის გარდა ფსიქოლოგიურიც იყოს; 

ფსიქოსომატური მედიცინა სწორედ შეისწავლის სომატური დაავადების გამომწვევ 

ფსიქოლოგიურ ფაქტორებსა და მექანიზმებს. ასევე აღმოჩნდა, რომ ავადმყოფის როლი და 

პიროვნების ფსიქოლოგიური მახასიათებლები - ტემპერამენტი, ხასიათის 

თავისებურებები, სტრესის დაძლევის სტრატეგიები, ინტელექტი გავლენას ახდენენ 

დაავადების მიმდინარეობასა და მის შედეგებზე.  მაგ., დღეს ცნობილია, რომ ისეთი 

დაავადებების აღმოცენების მექანიზმი როგორიცაა კუჭის წყლული და დიაბეტი - 

ფსიქოსომატურია.  

ამიტომ დღეს მედიცინაში მიღებულია დაავადების ბიო-ფსიქო-სოციალური პარადიგმა, 

რომელიც ამერიკელი ფსიქიატრის ჯორჯ ენგელის შემოტანილია. ამ პარადიგმის 

მიხედვით დაავადების ეტიოლოგიური ფაქტორები ბიოლოგიურთან ერთად შეიძლება 

იყოს ფსიქოლოგიურიც და სოციალურიც, ხოლო დაავადების მიმდინარეობა და 

გამოსავლი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული არა მხოლოდ სომატურ, ბიოლოგიურ 

ფაქტორებზე, არამედ ავადმყოფის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და მის სოციალურ 

გარემოცვაზე. 

 

ნორმა და პათოლოგია 
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რა არის ფსიქიკური დაავადება? რა არის ანომალური ქცევა? რომელი გამოვლინება უნდა 

ჩაითვალოს ფსიქოპათოლოგიად და რომელი არა?  

ამ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად უნდა განვსაზღვროთ რას ნიშნავს ნორმალური 

ფუნქციონირება, ნორმა და რა იგულისხმება ნორმიდან გადახრაში? 

სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანის ფსიქიკური ფუნქციონირების კანონზომიერება 

განსხვავდება მისი სხეულის ფუნქციონირებისაგან, სომატური და ფსიქიკური სფეროს 

დაავადების აღმოცენება და მიმდინარეობა რადიკალურად განსხვავდება. 

როგორც ავღნიშნეთ, დაავადება გულისხმობს ადამიანის ორგანიზმის, ორგანოს ან 

ორგანოს ნაწილის ნორმალური, გენეტიკურად განპირობებული ფუნქციონირების 

დარღვევას, რასაც სხვადასხვა სახის გამოვლინებები - სიმპტომები მოყვება. ამ 

დარღვევების უმრავლესობა „არის-არ არის პრინციპით ვლინდება“. მაგ., კუჭის წყლული 

ან არის, ან არ არის, მოციმციმე არითმია ან არის ან არ არის და ა.შ. ზოგიერთი 

მახასიათებელი, მაგ., არტერიული წნევა ან სიცხე კონტინუუმის სახით არის 

წარმოდგენილი - ძალიან დაბალი, დაბალი, საშუალო, მაღალი მაჩვენებლები. ამ 

შემთხვევაში პათოლოგიად ითვლება რაღაც კონკრეტული მაჩვენებლის, გარკვეულ 

ზღვარს მიღმა მაჩვენებელი. მაგ., არტერიული წნევის შემთხვევაში ჰიპერტონიად 

ითვლება მუდმივად 140-ზე მაღალი მაჩვენებლები; ასევე ანომალურია სისტოლური 60-70 

წნევა, თუმცა არიან ადამიანები ვისთვისაც ნორმაა მუდმივად 90 სისტოლური ან 130-140 

სისტოლური წნევა. შესაბამისად, პოპულაციისათვის საშუალო სტატისტიკური 

სისტოლური წნევაა 110.   იგივე შეიძლება ითქვას სხეულის ტემპერატურაზეც: 35 

გრადუსზე დაბალი ტემპერატურა, ისევე როგორც 38-ზე მაღალი - არ არის ნორმალური და 

ორგანიზმისთვის საშიშროებას წარმოადგენს. საშუალო სტატისტიკური ნორმალური 

ტემპერატურა პოპულაციაში 36 გრადუსია, თუმცა არიან ინდივიდები, ვისთვისაც ნორმაა 

35 და 37 გრადუსიც კი. ფსიქიკურ სფეროში გამოვლინებათა უმრავლესობა კონტინუუმს 

წარმოადგენს, მაგ., გუნება-განწყობის დაქვეითება სხვადასხვა ხარისხისაა, ისევე როგორც  

შფოთვა, შიში, ან მაგ., ინტელექტი. თუმცა არის გამოვლინებები, ანუ სიმპტომები, 

რომლებიც კატეგორიული პრინციპით ვლინდება, მაგ. ჰალუცინაცია ან ილუზია: ან არის, 

ან არ არის. 

   მეორე მხრივ, ორგანოს ან მისი ფუნქციის დარღვევა სხვადასხვა ხარისხის შეიძლება 

იყოს და ზოგ შემთხვევაში ეს არ იყოს პათოლოგია. მაგ., თუ კუჭის ფუნქციონირების 

მაგალითს ავიღებთ, კუჭის წყლული კუჭის ქსოვილის დაზიანებაა, რაც მის 

ფუნქციონირებას არღვევს და იწვევს კუჭის პათოლოგიას. თუმცა კუჭის ფუნქციონირების 

დარღვევა შეიძლება არ იყოს გამოწვეული ქსოვილის დაზიანებით, მომატებული იყოს 

კუჭის წვენის სეკრეცია, რაც ასევე იწვევდეს კუჭის ფუნქციონირების დარღვევას - 

გულძმარვა, საჭმლის მონელების პრობლემა.ეს არ არის დაზიანება, მაგრამ დისფუნქციაა - 

ფუნქციის მოშლა. შეიძლება კუჭი ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, მაგრამ გარკვეულ 

ვითარებაში დისტრესის მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, მაგ., ერთდროულად ჭარბი საკვების 
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მიღებამ შეიძლება კუჭის ფუნქციონირება დროებით გაართულოს, თუმცა ეს არ იქნება 

დარღვევა და არც დისფუნქცია. ანალოგიით იგივე შეიძლება ითქვას ფსიქიკურ 

სფეროზეც: ერთია დეპრესია, რაც გუნება-განწყობის ისეთ ცვლილებას გულისხმობს, რაც 

არღვევს ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებას და შესაბამისად მის გარემოსთან 

ადაპტაციას; მეორეა გუნება-განწყობის ისეთი დაქვეითება, რაც დისფუნქციონალურია, 

ართულებს ადამიანის გარემოსთან ადაპტაციას მაგრამ არ იწვევს სრულ დარღვევას. ასევე, 

ახლობლის დაღუპვით გამოწვეულ დისტრესს გუნება-განწყობის დაქვეითება მოჰყვება, 

მაგრამ ეს დროებითი რეაგირებაა სტრესზე და არა პათოლოგია.  

შესაბამისად, პათოლოგია, ანომალია ისეთი დარღვევაა, რომელიც ხელს უშლის ადამიანის 

ყოველდღიურ ფუნქციონირებასა და მის გარემოსთან ადაპტაციას დროებით ან 

ხანგრძლივად.  

ფსიქიკურ სფეროში ჯანმრთელობა და ავადმყოფობა, ფსიქიკის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე ვერ იქნება სომატური დაავადების ანალოგიური. მაგ., შფოთვა ისეთი 

მდგომარეობაა, რომელიც აუცილებელია ჯანმრთელი ადამიანის გარემოსთან 

ურთიერთობისათვის, რადგან მას დაცვითი ფუნქცია აქვს. შფოთვის რა დონეა 

პათოლოგიური? რა გამოვლინებების შემთხვევაში აქვს ადამიანს  შფოთვითი აშლილობა? 

ან მაგ., ყველას გვქონია ეჭვიანი აზრები, ან ერთეული აკვიატებული აზრები თუ 

მოქმედებები, შიშიც ბევრს განგვიცდია, თუმცა პათოლოგიად ეს არავის ჩაუთვლია.  

აბა სად არის ზღვარი ნორმასა და პათოლოგიას შორის? როგორი ქცევები განიხილება 

ნორმიდან გადახრად? ამ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად უნდა განვიხილოთ „ნორმის“ 

ცნება.  

ვეიქფილდის მიხედვით (Wakefield, 1992) ფსიქიკურ სფეროში ანომალიად, პათოლოგიად 

ჩაითვლება ადამიანის ფუნქციების მექანიზმების ისეთი დარღვევა, რომელიც მავნეა და 

საფრთხეს უქმნის ადამიანის კარგად ყოფნას, რაც სოციალური ღირებულებებითა და 

მნიშვნელობით არის განსაზღვრული“. 

ნორმიდან გადახრა ფუნქციონირების ისეთი დარღვევაა, რომელიც: 

 ხელს უშლის ადამიანის მიერ მისი ასაკის შესაფერისი სოციალური როლის 

განხორციელებას. 

 საშიში და საფრთხის შემცველია ადამიანისათვის და მისი უახლოესი 

გარემოსათვის. 

ნორმა შესაძლებელია სხვადასხვა კუთხით იყოს გაგებული, კერძოდ: 

 სტატისტიკური ნორმა 

 ფუნქციონალური ნორმა 
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 იდეალური ნორმა 

 სოციალური, კულტურული ნორმა 

 იურიდიული ნორმა 

 ფსიქიატრიული ნორმა 

 სუბიექტური ნორმა 

სტატისტიკური ნორმა 

განისაზღვრება პოპულაციისათვის დამახასიათებელი ცენტრალური ტენდენციით, 

ანუ საშუალოთი, ის რაც საშუალოდ უმეტესობას ახასიათებს. პოპულაციაში ქცევა და სხვა 

ფსიქიკური გამოვლინება ნორმალურია, თუ ის უმეტესობას ახასიათებს. ანომალიაა ის, 

რაც იშვითად გვხვდება და უჩვეულოა. მართლაც ბევრი თვისება პოპულაციაში 

ნორმალური განაწილების პრინციპს ექვემდებარება - ეს იმას ნიშნავს, რომ ესა თუ ის 

ნიშანი, თვისება მიუხედავად გარკვეული ვარიაციისა პოპულაციის უმეტესობაში 

გვხვდება. მაგ. ინტელექტის სტანდარტული მაჩვენებლის განაწილება ვექსლერის ტესტის 

მიხედვით. 

   

ნახატზე მოცემულია ინტელექტის მაჩვენებლის სტანდარტულ სკალაზე 

განაწილება პოპულაციაში. ეს განაწილება ნორმალურია და ყველაზე მეტი ინდივიდი 

მოთავსებულია -1 +1 სტანდარტული გადახრის დიაპაზონში, ანუ IQ 85-დან 115-მდე. 

2.15% -სათვის დამახასიათებელი ნიშნები სკალის ქვედა და ზედა დიაპაზონში, ანუ -2+2 

სტანდარტული გადახრის დიაპაზონში - უფრო იშვიათად გვხვდება; სხვა ნიშნები კიდევ 

უფრო იშვიათად, სკალის ქვედა და ზედა დიაპაზონის 0.13%-ში გვხვდება, ანუ 

გენიოსობა და გონებრივი ჩამორჩენა. შესაბამისად დევიაცია, ანუ გადახრა არის ის, რაც 

ზედა და ქვედა დიაპაზონის 0.13%-ს ახასიათებს. იგივე შეიძლება ითქვას, მაგ., აიზენკის 

ნეიროტიცზმზე.  
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ნორმის საშუალო სტატისტიკური გაგების მიხედვით ფსიქიკური აშლილობა არის 

ის, რაც დევიანტურია, გადახრილია პოპულაციის უმრავლესობის ფსიქიკური 

ფუნქციონირებიდან და პოპულაციისათვის იშვიათ, უჩვეულო ნიშნებში ვლინდება. მაგ., 

ჰალუცინაცია, ან პერსევერაცია იშვიათი და უჩვეულო ფენომენია პოპულაციის 

უმეტესობისათვის, შესაბამისად, ის ანომალიაა.  

სტატისტიკურ მოდელში სერიოზული პრობლემაა საზღვრის დაწესება, რომელი 

მაჩვენებლის შემდეგ ითვლება კონკრეტული ფენომენი ანომალიად? მედიცინაში, 

როდესაც განსაზღვრავენ, მაგ. რაიმე ნივთიერების მავნე ზემოქმედების ხარისხს, ან მაგ., 

რადიაციის, მიღებულია ე.წ. ფუნქციონალური ნორმა, ანუ გარემოში ნივთიერების ან 

რადიაციის ის მაჩვენებლები, რომლებიც უკვე მავნედ ზემოქმედებენ ადამიანზე და 

იწვევენ მისი ორგანიზმის/ორგანოების ფუნქციონირების მოშლას. ფსიქიკურ სფეროში 

ასეთი საზღვრის დაწესება მრავალ სირთულესთან არის დაკავშირებული, პირობითი და 

ფარდობითია. ჩვენ შეიძლება ობიექტური, სტანდარტული საზომი გამოვიყენოთ 

კონკრეტული ფენომენის, მაგ., ინტელექტის ან შფოთვის შესაფასებლად, მაგრამ 

ნორმიდან გადახრის განსაზღვრა პირობითია სტანდარტულ სკალაზეც კი. მაგ.,რატომ 

არის ანომალია 2 სტანდარტული გადახრა და არა მაგ., 2.5 სტანდარატული გადახრა? 

რატომ არის მოსაღვრე მდგომარეობა კონკრეტული მაჩვენებელი, მაგ., ინტელექტის 

შემთხვევაში 79-70 და არა სხვა მაჩვენებელი და ა.შ. 

იდეალური ნორმა 

უფრო ფილოსოფიური კატეგორიაა - სხვადასხვა მსოფლმხედველობრივ და 

ფილოსოფიურ სისტემებში სრულყოფილების განსხვავებული გაგებაა. შესაბამიასდ 

განსხვავებულია იდეალური, სრულყოფილი ადამიანის თვისებები და მახასიათებლები. 

ამ კონტექსტში ანომალური, დევიანტურია ის, რაც არ შეესაბამება იდეალს. ხშირად 

სხვადასხვა ფსიქოლოგიური თეორიები სწორედ იდეალურ ნორმას მოიაზრებენ 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცნების ქვეშ. მაგ., ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის მიხედვით 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა შემდეგ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს: თვით-

აქტუალიაზაცია, სტრესისადმი მდგრადობა, ავტონომია, კომპეტენცია და რეალობის 

აღქმა. აღმოჩნდება, რომ ყველა ეს კრიტერიუმი საკამათო და ბუნდოვანია. მაგ., 

ავტონომიის ცნება- რამდენად ავტონომიური უნდა იყოს ადამიანი? პიროვნება, 

რომელსაც ეს თვისება უკიდურესად გამოხატული აქვს, შიზოიდურ ტიპად შეიძლება 

ჩაითვალოს. ასევე - კომპეტენციაც, ძალიან ბუნდოვანი ცნებაა და გაუგებარია რა 

ხარისხის კომპეტენტურობის განცდა ითვლება ჯანმრთელად.   

სოციალური ნორმა 

საზოგადოებაში დამკვიდრებულია კონკრეტული კულტურისა და სოციუმისათვის 

მიღებული ქცევის ნორმები და წესები, რომლებიც ამ საზოგადოებაში გავრცელებულ 

ღირებულებებს ეფუძნება. საზოგადოებები და კულტურები განსხვავდებიან ადამიანის 

ქცევის ინტერპრეტაციით - ის რაც მისაღებია და ნორმაა ერთ კულტურაში, მიუღებელია 
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სხვაში და შესაბამისად აღიქმება როგორც გადახრა, დევიაცია. შესაბამისად სოციალური, 

კულტურული ნორმა ღირებულებებსა და რწმენებს, კონკრეტული საზოგადოების 

ისტორიულ პრაქტიკას ეფუძნება. ბუნებრივია, რომ ამ თვალსაზრისით, ანომალური 

ქცევა, ფსიქოპათოლოგია მეცნიერული ცნება კი არ არის, არამედ ღირებულებითი 

კატეგორიაა - ის რაც მიუღებელია - ანომალურია. მაგ., საბჭოთა კავშირში მიუღებელი 

იყო ოპოზიციური აზრის გამოთქმა და სოციალური კონტროლის გავრცელებული 

მეთოდი იყო დისიდენტი პიროვნებების სულით ავადმყოფებად გამოცხადება. საბჭოთა 

ფსიქიატრიაში ტერმინიც კი არსებობდა: „დუნედ მიმდინარე შიზოფრენია“. ადამიანს, 

რომელიც კრიტიკულად იყო განწყობილი და არსებული ვითარების გარდაქმნა სურდა 

დააბრალებდნენ, რომ  ის შეპყრობილია საზოგადოების გარდაქმნის ბოდვით და 

გაამწესებდნენ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში.  

სწორედ ამიტომ, სოციალური ფსიქიატრიის ფუძემდებელი სასი (Szasz, 1977) 

თვლიდა, რომ ფსიქოპათოლოგიის ცნება მეცნიერული კონსტრუქტი კი არა სოციალური 

კონსტრუქტია, ღირებულებითი აირლიყია და საერთო არაფერი აქვს ადამიანების 

შესახებ ფსიქოლოგიური ფაქტების ობიექტურ აღწერასთან. როგორც ყველა სხვა 

სოციალური კონსტრუქტი, ფისქოლოგიური ნორმალურობისა და პათოლოგიურობის 

კონსტრუქტები ღირებულებებზეა დაშენებული, ემსახურება ინდივიდთა გარკვეული 

ჯგუფებისა და ინსტიტუციების ძალაუფლების განმტკიცებას  და სოციალური წესრიგის 

დამყარების საშუალებაა.   

ფსიქიატრი მ. ვილსონი (1993) თვლიდა, რომ ფსიქიკური ნორმისა და პათოლოგია 

მრავალგანზომილებიანი ფენომენია, ფსიქიკური აშლილობა რეალურად სამედიცინო 

მდგომარეობა კი არ არის, არამედ უფრო სოცალური, პოლიტიკური და იურიდული 

პრობლემაა. ამიტომ ძნელია მკაფიო ზღვარი გაატარო ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და 

აშლილობას შორის. 

იურიდიული ნორმა 

დაკავშირებულია პიროვნების შერაცხადობის და ქმედუნარიოანობის ცნებასთან, 

ანუ საკუთარი ქცევის კონტროლისა და საკუთარ ქცევაზე პასუხისმგებლობის აღების 

საკითხთან. ფსიქიკური აშლილობის საკუთრივ იურიდიული განმარტება არ არსებობს, 

ამიტომ იურიდიული ნორმის გაგება ეყრდნობა სამედიცინო/ფსიქიატრიულ და ზოგჯერ 

სოციალურ გაგებასაც.  

იურიდიული ნორმა განსაკუთრებით აქტუალურია დანაშაულის კვალიფიკაციისა 

და ინდივიდის დამოუკიდებელი ფუნქციონირების საკითხის განსაზღვრისათვის. ანუ 

იურიდიულად ფსიქიკურად ნორმალურია ინდივიდი, რომელსაც დამოუკიდებლად 

შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, აკონტროლებს თავის ქცევას, აცნობიერებს და 

პასუხს აგებს თავის ქმედებებზე. ამ შემთხვევაშიც საკმაოდ პირობითი და ბუნდოვანია 

საკუთარი ქმედების გაცნობიერებისა და დფამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების 

ცნებები. აღმოჩნდება, რომ პიროვნების ქმედუნარიანობის განსაზღვრაზე დიდ გავლენას 
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ახდენს ნორმის სოციალური გაგება, ხოლო საკუკეთესო შემთხვევაში ნორმის 

ფსიქიატრიული გაგება.  

ფსიქიატრიული ნორმა 

ნეგატიური განმარტებაა - ის, რაც არ არის ფსიქოპათოლოგია. ნორმაა ადამიანის 

ისეთი ქვევითი გამოვლინებები, რომლებიც საშუალოდ ტიპურია პოპულაციისათვის, არ 

იწვევენ ინდივიდის და გარშემომყოფების დისტრესს და რომლებიც ხელს არ უშლიან 

ადამიანს გარემოსთან შეგუებაში.  

ფსიქიატრიაში მიღებული სამედიცინო მოდელის მიხედვით გადახრა, ანუ 

დევიაცია ბიოლოგიური პროცესების დარღვევის შედეგია, რომელიც იწვევს 

პათოლოგიას, რაც გარკვეული ნიშნების ერთობლიობაში ვლინდება. შესაბამისად ჩარევა 

და მკურნალობა ასევე ბიოლოგიური/ფიზიკური გზით უნდა მოხდეს, ანუ 

მედიკამენტების გამოყენებით.  

სუბიქტური ნორმა 

ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გამოცდილებას, მას აქვს გარკვეული 

ცოდნა, გარემოსთან ურთიერთობის თავისი სტილი და ა.შ. დაავადება ზოგჯერ აფერხებს 

ინდივიდის ჩვეულ ცხოვრებისეულ რიტმს, ხელს უშლის მას თავისი ასკაის შესაფერისი 

როლის შესრულებაში და თავისი მიზნების განხორციელებაში. პრემორბიდი არის 

ინდივიდის ავამდყოფობამდელი მდგომარეობა, როგორი იყო ის, სანამ პრობლემები 

შეექმნებოდა? სუბიექტური ნორმა სწორედ არის ის, რაც კონკრეტული ინდივიდის 

პრომორბიდს შეადგენს: განათლება, გამოცდილება, ცხოვრების სტილი, ინტერესები, 

ცოდნა, კომუნიკაციის უნარი და ა.შ. ანომალია, გადახრა და პათოლოგია არის ის, რაც 

კონკრეტული ინდივიდისთვის არ არის დამახასიათებელი მის ავადმყოფობამდელ 

გამოცდილებასთან, პრემორბიდთან შედარებით. ამ შემთხვევაში ინდივიდს 

სტატისტიკურ ნორმას, ანუ ჯგუფს კი არ ვადარებთ, არამედ საკუთარ თავს შეუძლოდ ან 

ავად გახდომამდე. ეს მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ზოგჯერ, მაგ., დემენციის 

დაწყებისას ზოგიერთი ინდივიდის ჯგუფთან შედარება არ იძლევა რეალურ სურათს. 

ძალიან მაღალი შესაძლებლობების მქონე ინდივიდების იდენტიფიკაცია ამ გზით 

შეუძლებელია. თუკი ასეთ ინდივიდს საკუთარ თავს შევუდარებთ ჩივილების 

დაწყებამდე: მაგ.,  როდესაც ინდივიდი ჩივის, რომ მას ძალიან კარგი მეხსიერება ჰქონდა 

და დაუქვეითდა, თუმცა ჩვენი შეფასებით ის ნორმის ფარგლებშია.  

 

კლასიფიკაციის პრინციპები და ფსიქოპათოლოგიის საკლასიფიკაციო 

სისტემები 

klasifikaciis funqcia 
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adamianis fsiqopaTologiis klasifikacia Semdeg funqciebs asrulebs: 

 uzrunvelyofs Teoriis, gagebisa da axsnis safuZvlebs; 

 aRwers mdgomareobas da xels uwyobs mis Sesaxeb informaciis Sekrebas; 

 uzrunvelyofs standartul leqsikons, saxeldebis saerTo sistemas 

movlenebis, niSnebisa da simptomebis aRsaniSnavad; 

 gansazRvravs cxovrebiseul movlenebsa da darRveul mdgomareobebs Soris 

kavSirs; 

 axdens mdgomareobis winmswrebi da Semdgomi movlenebis identifikacias da 

xels uwyobs mkurnalobis tipis gansazRvras; 

 iZleva prognozisa da kontrolis saSualebas. 

 

midgomebi Sefasebisadmi 

ganasxvaveben klasifikaciis aRweriT, diagnostikur da 

multivariaciul midgomebs. maT Sesafaseblad yvela SemTxvevaSia 

aucilebeli im kriteriumebis gaTvaliswineba, romelTa safuZvelzec 

fasdeba aRniSnuli midgoma.  

diagnostika xorcieldeba simptomebis, niSnebis aRweriT da am 

simptomebis konkretul sindromSi gaerTianebiT. es procesi sakmaod 

rTulia, radgan msgavsi simptomebi axasiaTebs gansxvavebul sindromebs. 

diagnostirebisaTvis saWiroa im saerTo faqtoris moZieba, romelic 

simptomebs sindromSi gaaerTianebs da konkretuli diagnozis farglebSi 

moaqcevs. diagnozi warmoadgens mdgomareobis Sesaxeb daskvnas sisworis 

garkveuli albaTobis xarisxiT, rac damokidebulia aRniSnuli 

mdgomareobis Sesaxeb codnasa da empiriul faqtebze. sityva `diagnozi~ 

berZnuli sityvaa da niSnavs `gansxvavebas~ an `ors Soris garCevas~. 

 diagnostikuri daskvnebi validuri unda iyos, Sesabamisad unda 

arsebobdes maTi validobis dadgenis gzebi. rodesac diagnozis dadgena 

safexurebrivad xdeba da mkurnaloba iniSneba, aucilebelia, rom igi 

moicavdes misi winmswrebi movlenebisa da gamowveuli Sedegebis aRweras; 

Sesabamisad, diagnostikuri procesi Semdeg nabijebs gulisxmobs: 
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 mdgomareobis `paTogenezis~ an etiologiis aRwera _ identifikacia, Tu 

rogor da ra mizeziT aRmocenda mdgomareoba; 

 mdgomareobis ganviTarebis SesaZlebeli  mimarTulebis gansazRvra; 

 diagnozi _ daskvna mocemuli mdgomareobis Sesaxeb, imis gansazRvra, Tu ra 

sWirs pacients; 

 mkurnalobis gansazRvra konkretuli mdgomareobis gaumjobesebis mizniT; 

 prognozi _ rogor ganviTardeba mdgomareoba mkurnalobis fonze da misi 

Sewyvetis Semdeg; 

 adekvaturi mkurnalobis gagrZeleba; 

 diagnozis Semowmeba Sedegebis SefasebiT. 

 

aRweriTi midgoma 

amJamad gavrcelebulia ori saerTaSoriso sadiagnostiko sistema _ 

DSM-IV da ICD-10. DSM-IV mravalganzomilebiani kategorialuri sistemaa. 

sxvadasxva mdgomareobis ganmasxvavebeli simptomebi da niSnebi 5 

ganzomilebazea aRwerili. 

I ganzomileba _klinikuri sindromebi, mag, Sizofrenia, maniakalur-

depresiuli fsiqozi; 

II ganzomileba _ pirovnuli aSlilobebi; gonebrivi CamorCeniloba. 

III ganzomileba _ zogadi samedicino mdgomareoba; 

IV ganzomileba _ garemos da fsiqosocialuri problemebi; 

V ganzomileba _ funqcionirebis globaluri Sefaseba (adaptaciis xarisxi). 

 ICD-10-Si 6 ganzomilebaa: 

I ganzomileba – klinikur-fsiqiatriuli sindromebi 

II ganzomileba _ ganviTarebis darRvevebi; 

III ganzomileba _ gonebrivi CamorCeniloba; 

IV ganzomileba _ fizikuri simptomebi 
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V ganzomileba _ araxelsayre;li fsiqo-socialuri garemoebebi 

VI ganzomileba _ funqcionirebis globaluri adaptaciis xarisxi. 

 

DSM -is da ICD-10 –is dadebiTi mxareebi: 

 kompleqsuroba _ aRwerilia mdgomareobaTa farTo speqtri, romlebic 

detaluradaa diferencirebuli da gaerTianebulia kategoriebSi; 

 saerTo leqsikoni _ klasifikacia uzrunvelyofs standartul leqsikons, 

romlis saSualebiTac xdeba bavSvTa mdgomareobis identifikacia; 

 sandooba _ sxvadasxva mdgomareobis erTmaneTisagan garCeva maRali 

sandoobis doniTaa SesaZlebeli; 

 kros-kulturuli gamoyenebis SesaZlebloba _ SesaZlebelia sxvadasxva 

qveynis klinicistebis monacemebisa da dakvirvebebis erTmaneTTan Sedareba. 

 

DSM-is ICD-10 –is uaryofiTi mxareebi: 

 aRniSnuli mdgomareobebidan bevris SemTxvevaSi damkvirveblebs Soris 

Zalian dabali sandoobaa; 

 diagnostikur sistemaSi aRwerili mravali mdgomareobis Sesaxeb sandoobis 

informacia ar arsebobs;  

 rodesac mdgomareoba aSkara da garkveulia  (mag. yuradRebis deficitisa da 

hiperaqtivobis sindromis dros), sandooba maRalia, magram, Tu mdgomareoba 

naklebad aSkaraa ( mag. yuradRebis deficiti hiperaqtivobis gareSe), 

sandoobis xarisxi bevrad mcirdeba. igive SeiZleba iTqvas sxva 

mdgomareobebis Sesaxebac; 

 bavSvobisa da ymawvilobis asakis diagnozebSi droSi stabilurobis Sesaxeb 

informacia TiTqmis ar aris;  

 mravali diagnozi gadatvirTulia `laTinizebuli~ samedicino Jargonuli 

terminebiT, rac gaugebars xdis maT; 

 diagnostikur sistemebs, mdgomareobis diagnostikur kategoriaSi, 

mdgomareobis paTologizaciaSi moqcevis uxeSi tendencia aqvs. bavSvebis 

umetesobas Sereuli mdgomareobebi aqvs da saxelmZRvaneloSi aRwerili 
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klasterebi sufTa saxiT maT mcire nawils uvlindeba; Sereuli 

mdgomareobebis gamo diagnozi sxvadasxva diagnostikur kategoriebs Soris 

Tavsdeba. klinicistebisTvis kargadaa cnobili, rom kategorialuri 

Sefasebebi zusti ar aris; 

 diagnozebi, nawilobriv, sqematur xasiaTs atarebs. aqcenti ZiriTad 

`klinikur sindromze~ keTdeba da, miuxedavad sxva ganzomilebebis 

arsebobisa, ar xdeba bavSvis yovelmxrivi Sefaseba; 

 diagnozi ar iTvaliswinebs ganviTarebis perspeqtivas, kulturul da 

socialur gansxvavebebs. 

amrigad, DSM da ICD sistemebs, Sereuli da rTuli mdgomareobebis 

diagnostirebisas, axasiaTebT dabali sandooba, mcire gadafarvis farglebi 

da dabali validoba  (A.Carr, 1997; Harris, 1995). 

multivariaciuli midgoma 

es midgoma, mdgomareobebis ZiriTadi klasterebis  da maTTvis 

damaxasiaTebeli ZiriTadi niSnebis identifikaciis mizniT iyenebs 

statistikur analizs. igi  mTlianad efuZneba statistikur proceduras da 

naklebad eyrdnoba profesiul eqspertul mosazrebas. ZIriTadad iyeneben 

bavSvTa fsiqopaTologiis aRaswerad. aRniSnulma midgomam bavSvTa 

darRvevebis ori farTo ganzomileba mogvawoda (klasterebis jgufebi). 

pirveli moicavs `qceviT~ problemebs da ganisazRvreba rogorc 

`eqsternalizebuli~, dakavSirebulia agresiasTan da mis gamovlinebebTan: 

mag. Cxubi, urCoba, banditur dajgufebaSi gaerTianeba. meore ganzomilebiT 

`pirovnebis~ problemebi ganisazRvreba rogorc “internalizebuli”, 

romelic  dakavSirebulia SfoTvasTan,  CaketilobasTan da vlindeba mag. 

tirilSi, wuxilSi, sevdaSi. es midgoma Camoyalibda Achenbach, Hewith-is,  

Jenkins-is, Quay-sa da Werry-is kvlevebis safuZvelze (Cullinan, 1983). maT gamoyves 

mdgomareobaTa klasterebi. mdgomareoba aRwerilia yoveli klasteris 

farglebSi da eTanxmeba empiriul monacemebsa da dakvirvebebs: 

1.  arasocializebuli agresiuli qceviTi darRveva: Cxubobs, urtyams, scems, 

Zaladobs, aSinebs, dascinis, urCevnia umcrosebTan urTierToba, gamomwvevia, 

urCi, Tavxedi, gaufrTxilebeli, aqvs sibrazisa da sijiutis Setevebi, 
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gulgrilia, xmauriani, negatiuri, mousvenari, ityueba, arakeTilsindisieria, 

Wirveuli, zedmetad aqtiuri. 

2.  socializebuli agresiuli qceviTi darRveva: acdens skolas, saxlidan 

garbis, iparavs sxvebTan erTad, iparavs saxlidan, TaRliTobs, ityueba, 

erTiandeba banditur dajgufebaSi, SeniSnulia samarTaldamcavi organoebis 

mier; 

3.  yuradRebis deficiti: yuradRebis mwiri koncentracia, yuradRebis mcire 

moculoba, cudi koordinacia, meocnebe, mouxerxebeli, pasiuri, uiniciativo, 

mousvenari, cqmutavs, swrafad gadaerTveba, ar amTavrebs saqmes, impulsuria, 

advilad wyindeba, hiperaqtiuria, inertulia. 

4.  SfoTva, ganmartoeba (Caketva): daZabulia, morcxvi, depresiuli, gamoirCeva 

Zlieri SfoTviT, mSiSaraa, sevdiani, gaubedavi, mgrZnobiare, wuxs, xSirad 

tiris, naklebad TviTdarwmunebulia, advilad ucruvdeba imedi, aqvs 

umaqnisobisa da uvargisobis gancda. 

5.  `Sizoidi~ (gulcivi): Caketilia, civi, aragulisxmieri, gaubedavi, sevdiani, 

morcxvi, gulCaTxrobili, areuli, daxuruli, euli, ar saubrobs, aqvs 

interesis nakleboba. 

6.  socialuri Seusabamoba: mwiri urTierToba aqvs TanatolebTan, 

ganmartoebulia, morcxvi, gaubedavi, ignorirebulia tolebis mier, 

urTierTobs ufrosebTan. 

7.  fsiqoturi darRveva: abneulia, ucnauri, Taviseburi, aqvs ganmeorebadi 

metyveleba, mxedvelobiTi an smeniTi halucinaciebi, ucnauri ideebi da 

qcevebi. 

8.  motoruli zeaqtiuroba: mousvenaria, impulsuri, hiperaqtiuri, agznebuli, 

ar SeuZlia dacda, bevrs laparakobs, ucnaur xmebs uSvebs. 

 

multivariaciuli midgomis dadebiTi mxareebi: 

 es midgoma aRwers im mdgomareobebs, romlebic identificirebulia 

klinicistebis mier, e.i. eyrdnoba realur gamovlinebebs da ara hipoTetur 

konstruqtebs; 

 igi ranJirebis instrumentia, romlis saSualebiTac izomeba bavSvis 

normidan gadaxra; 

 igi iZleva darRvevis sxvadasxva konteqstSi ganxilvis saSualebas. 
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multivariaciuli midgomis uaryofiTi mxareebi: 

 vinaidan es midgoma aRweriT kvlevebs eyrdnoba, dgeba maTi sandoobisa da 

validobis problema; 

 aRniSnuli skalebiT individis mTliani mdgomareobis gansazRvra Znelia, 

mag. c.n.s.-is dazianebis mqone, swavlis unaris daqveiTebis Tu disleqsiis 

mqone bavSvis identificireba SeuZlebelia; 

 darRveuli qceva damokidebulia im specifikur pirobebze, romelSic xdeba 

misi gansazRvra. miuxedavad msgavsebisa, erT situaciaSi miRebuli monacemi, 

SeiZleba, araTavsebadi iyos sxva situaciaSi miRebul monacemTan. 

Tu erTmaneTs SevadarebT multivariaciul da kategorialur 

midgomebs, davinaxavT, rom eqsternalizebuli da internalizebuli 

ganzomilebebi Achenbach-is Child Behavioral Cheklist-Si eTanxmeba ICD-isa da DSM-is 

diagnozebs. amave dros, is pirebi, romlebic am ganzomilebaTa kideebSi 

xvdebian, DSM da ICD kategorialuri sistemebiT ver klasificirdebian. 

eqsternaluri da internaluri ganzomilebebi populaciaSi normalurad 

nawildeba, amitom adamianTa umravlesobas problemebi orive ganzomilebaSi 

aqvs. multivariaciuli midgomebiT iolia xSiri, gavrcelebuli sindromebis 

identifikacia, magram Znelad xerxdeba SederebiT iSviaTi sindromebis 

gansazRvra; es ukanasknelni ukeTesad ganisazRvreba kategorialuri 

sistemiT (mag. rogoricaa autizmi, an enkoprezi). kategorialuri sistemebi, 

romelTa ricxvsac miekuTvneba DSM da ICD, sasargebloa iseTi sindromebis 

diagnostirebisaTvis, rogoricaa ganviTarebis pervesiuli darRvevebi, tikebi 

da erTeuli simptomebis gamovlineba _ pika, Ramis panikuri SiSebi.  

empiriuli midgoma 

es midgoma multivariaciuli midgomis variantia da eyrdnoba 

Semdeg fsiqometrul principebs: 

 Sefaseba unda eyrdnobodes standartul proceduras; 

 pirovnebis yoveli aspeqtis Sesafaseblad gamoyenebuli unda iyos 

informaciis mravali wyaro; 

 testis kiTxvebi raodenobriv monacemebs unda iZleodes; 
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 qulebi unda gviCvenebdes mocemuli individis adgils mis Sesabamis 

asakobriv jgufSi; 

 gaTvaliswinebul unda iqnes ganviTarebis faqtorebi; 

 Sefaseba unda iyos validuri da sando. 

aRniSnuli kriteriumebi, zogadad, Sefasebis yvela sistemisTvisaa 

mowodebuli. es mravalganzomilebiani midgoma 5 ganzomilebas moicavs: 1 _ 

ojaxi, 2 _ socialuri garemo, 3 _ kognituri Sefaseba, 4 _ fizikuri 

Sefaseba, 5 _ pirovnebisa da emociuri sferos Sefaseba.  

samive saklasifikacio sistemas gaaCnia susti da Zlieri mxareebi. 

bavSvebs xSirad aqvT kompleqsuri problemebi, ris gamoc ver xerxdeba verc 

multivariaciuli da verc kategorialuri Sefasebis gamoyeneba. DSM da ICD 

klasifikacia, SeiZleba, mosaxerxebeli iyos kvlevisa da klinikuri 

praqtikisaTvis, magram maT ar gaaCniaT iseTi sandooba da validoba, 

romelic maTi sayovelTaod gamoyenebis garanti iqneboda. aRniSnuli 

sistemebi pirovnebis stigmatizacias uwyobs xels; isini, SeiZleba, 

gamoyenebul iqnas mxolod fsiqiatrebisa da klinikuri fsiqologebis mier, 

radgan ar iTvaliswinebs bavSvis ganviTarebasa da maTi qcevis situaciur 

specifikas. aqedan gamomdinare, 

 orive midgoma _ kategorialuri da multivariaciuli – gamoiyeneba 

pirovnebis qcevia da fsiqikuri gamovlinebebis Sefasebisas; 

 kategirialuri midgomebi ufro sando da efeqturia kvleviTi miznebisaTvis; 

 multivariaciuli midgomebi ufro efeqturia pirovnebis sirTuleebis 

sxvebTan mimarTebaSi gansasazRvrad. 

 

 

interaqciuli modelebi 

rogorc kategorialuri, aseve multivariaciuli midgomebi 

eyrdnoba mosazrebas: qceviTi da swavlis problemebi bavSvis Tandayolili 

maxasiaTeblebia. cxadia, garkveulwilad es asecaa. Tumca, garemosTan da 

ojaxTan interaqciis rolic sakmaod sayuradReboa. mag. qceviTi darRveva 

ojaxur da mikrosocialur garemosTanaa dakavSirebuli da socialur 
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konteqsts gulisxmobs. DSM da ICD sistemebs gaaCniaT fsiqosocialuri da 

konteqstualuri faqtorebis kodirebis saSualeba. TumcaRa, isini bolo 

ganzomilebebzea ganlagebuli da amiT naklebad iqcevs klinicistis 

yuradRebas. fsiqologiur konsultciaze momarTuli adamianebi 

gansxvavdebian konteqstualuri parametrebiT, rac moiTxovs gansxvavebul da 

individur Terapiul midgomas. es gansxvavebebia: 

 mravalmxrivi problemebis mqone ojaxebi;  

 tradiciuli da kompleqsuri, alternatiuli ojaxuri struqtura; 

 adaptaciuri, struqturirebuli ojaxi da rigiduli, qaoturad 

organizebuli ojaxi; 

 emociurad axlo, mWidro ojaxi da emociurad daSorebuli, naklebad 

CarTuli ojaxi; 

 ojaxebi cxovrebis ciklis gansxvavebul stadiaze; 

 ojaxebi, sadac xSiria Zaladoba (emociuri, fizikuri, seqsualuri); 

 ojaxebi, romlebic fizikur avadmyofobas an unarSezRudulobas unda 

Seeguon. 

eTikuri TvalsazrisiT, diagnozi iwvevs pirovenbis 

paTologizacias. diagnozSi fokusirdeba uaryofiTi mxareebi, darRvevebi da 

ar moicavs bavSvis dadebiT, Zlier mxareebs. tradiciuli diagnostikis 

procesi pirovnebaSi iwvevs defeqturobis aRqmas da stigmatizacias, 

radganac ZiriTadi aqcenti mis paTologiasa da deficitze keTdeba. 

diagnozi unda moergos mxolod mdgomareobis aRweras,  Sesabamis 

mkurnalobas, an strategiis dagegmvas. igi ar unda warmoadgendes  

pirovnebisa da misi ojaxisaTvis `iarliyis miwebebis~ sababs. mdgomareoba 

maqsimalurad frTxilad unda ganisazRvros da moicavdes ara mxolod 

bavSvis deficitis aRweras, aramed mis SesaZleblobebsac. 

შფოთვითი აშლილობები  

DSM-IV-R-ისა და ICD-10-ის მიხედვით 

DSM-IV-R ICD-10 

პანიკური აშლილობა  პანიკური აშლილობა (ეპიზოდური 

პაროქსიზმული შფოთვა) F41.0 
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პანიკური აშლილობა აგორაფობიით  300.01 

                    აგორაფობიის გარეშე 300.21 

 

აგორაფობია აგორაფობია F40.0 

აგორაფობია პანიკური აშლილობის გარეშე 

300.22 

აგორაფობია პანიკური აშლილობის გარეშე 

F40.00 

აგორაფობია პანიკური აშლილობით F40.01 

სპეციფიკური ფობიები 300.29 

ცხოველებთან, ბუნებრივ მოვლენებთან, 

სისხლთან/ინექციასთან და სიტუაციასთან 

დაკავშ.  

სპეციფიკური ფობიები F40.2 

სოციალური ფობია (სოციალური 

შფოთვითი აშლილობა)  300.23 

სოციალური ფობია F40.1 

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა 

300.02 

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა 

F41.1 

 შერეული შფოთვით-დეპრესიული 

აშლილობა F41.2 

 სხვა შერეული შფოთვითი აშლილობები 

F41.3 

დაუზუსტებელი შფოთვითი აშლილობა 

300.00 

დაუზუსტებელი შფოთვითი აშლილობა 

F41.9 

სამედიცინო მდგომარეობების თანმხლები 

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა 

293.84 

 

ნივთიერებაზე დამოკიდებულების 

თანმხლები შფოთვითი აშლილობა 

 

ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა 300.3 ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა F42 

 უპირატესად აკვიატებული აზრებით F42.0 

 უპირატესად აკვიატებული მოქმედებებით 

(რიტუალებით) F42.1 
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 შერეული ობსესიური აზრები და 

მოქმედებები F42.2 

პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა 

309.81 

პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა 

F43.1 

მწვავე სტრესული აშლილობა 308.3 მწვავე სტრესული აშლილობა F43.0 

 ადაპტაციური აშლილობა F43 

 ხანმოკლე დეპრესიული რეაქცია F43.20 

 გახანგრძლივებული დეპრესიული რეაქცია 

F43.21 

 შერეული შფოთვით-დეპრესიული რეაქცია 

F43.22 

 უპირატესად ემოციური აშლილობით 

F43.23 

 უპირატესად ქცევითი აშლილობით F43.24 

 შერეული ემოციური და ქცევითი 

აშლილობებით F43.25 

 

 

 

 

 

 

 

შფოთვითი აშლილობების კატეგორიები ICD-10-ის მიხედვით 

შფოთვით-ფობიური აშლილობები F40. 

 

                                                                       აგორაფობია F40.0 

 პანიკური აშლილობით F40.00 

 პანიკური აშლილობის გარეშე F40.01 

სოციალური ფობია F40.1 

სპეციფიკური ფობია F40.2 

აგორაფობია F40.0 

 პანიკური აშლილობით F40.00 

 პანიკური აშლილობის გარეშე F40.01 

სოციალური ფობია F40.1 

სპეციფიკური ფობია F40.2 
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სხვა შფოთვითი აშლილობები F41.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა F42. 

                                                                             

                                                                                                               

 

პანიკური აშლილობა F41.0 გენერალიზებული 

შფოთვითი  აშლილობა F41.1 

შერეული შფოთვით-

დეპრესიული აშლილობა F41.2 

სხვა შერეული შფოთვითი  

აშლილობები F41.3 

სხვა დაზუსტებული 

შფოთვითი  აშლილობები F41.8 

დაუზუსტებელი შფოთვითი  

აშლილობები F41.9 

პანიკური აშლილობა F41.0 გენერალიზებული 

შფოთვითი  აშლილობა F41.1 

შერეული შფოთვით-

დეპრესიული აშლილობა F41.2 

სხვა შერეული შფოთვითი  

აშლილობები F41.3 

უპირატესად აკვიატებული 

აზრებით F42.0 

უპირატესად აკვიატებული 

მოქმედებებით F42.1 

სხვა ობსესიურ-

კომპულსიური აშლილობები 

F42.8 

უპირატესად აკვიატებული 

აზრებით F42.0 

უპირატესად აკვიატებული 

მოქმედებებით F42.1 

სხვა ობსესიურ-

კომპულსიური აშლილობები 

F42.8 
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მწვავე სტრესზე რეაქცია და ადაპტაციური აშლილობები F43. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პანიკური აშლილობა. 

შიშისა და გარდუვალი საშინელების, საფრთხის განცდის უეცარი შეტევა რეალური 

საფრთხის არარსებობის შემთხვევაში. 

პოსტ-ტრავმატული 

სტრესული აშლილობა F43.1 

ხანმოკლე 

დეპრესიული 

რეაქცია F43.20 

ადაპტაციური აშლილობა 

F43.2 

გახანგრძლივებული 

დეპრესიული 

რეაქცია F43.21 

უპირატესად 

ემოციური 

აშლილობით F43.23 

შერეული შფოთვით-

დეპრესიული  რეაქცია 

F43.22 

შერეული ემოციური და 

ქცევითი 

აშლილობებით F43.25 

უპირატესად 

ქცევითი 

აშლილობით F43.24 

მწვავე სტრესზე 

სხვა რეაქციები 

F43.8 

დაუზუსტებელი 

რეაქციები მწვავე 

სტრესზე F43.9 

მწვავე სტრესული 

აშლილობა F43.0 
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აქვს უეცარი და პაროქსიზმული ხასიათი და მთლიანად მოიცავს პიროვნებას. ძირითადი 

ნიშნები ვლინდება კოგნიტურ, ემოციურ და სომატურ სფეროში. 

კოგნიტური სფეროს სიმპტომები: 

 დერეალიზაცია - არარეალურობის განცდა 

 დეპერსონალიზაცია - საკუთარი თავის, მე-სგან გაუცხოვება 

ემოციური სფეროს სიმპტომები: 

 კონტროლის დაკარგვის შიში 

 სიკვდილის შიში 

 მოსალოდნელი საფრთხის გარდუვალობის შიში 

სომატური სიმპტომები: 

 კანკალი 

 ოფლდენა 

 პულსაციისა  და გულის სიმძიმის შეგრძნება 

 გულისცემის აჩქარება -ტაქიკარდია 

 სუნთქვის შეკვრა და დახრჩობის შეგრძნება 

 ტკივილები მკერდის არეში 

 გულისრევა და მუცლის ტკივილები 

 თავბრუხვევა, უწონობის შეგრძნება 

 შეხუთულობისა და სივიწროვის შეგრძნება. 

განასხვავებენ: 

 მოულოდნელ პანიკურ აშლილობას 

 სიტუაციურად განპირობებულ პანიკურ აშლილობას 

 პრედისპოზიციურ პანიკურ აშლილობას. 

მოულოდნელი პანიკური აშლილობისას პიროვნება ვერ უკავშირებს უეცარი შიშისა და 

გარდუვალი საფრთხის ინტენსიურ შეტევას შინაგან ან გარეგან , სიტუაციურ სტიმულს. 

შეტევა აღიქმება როგორც უეცარი, სპონტანური, ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. 
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სიტუაციურად განპირობებული პანიკური აშლილობა ვითარდება კონკრეტული 

სიტუაციური სტიმულის უშუალო ზემოქმედების, ან ამ სტიმულის ანტიციპაციის 

შედეგად. ამ შემთხვევაში გარემოს ტრიგერი, სიტუაცით გაპირობებული სტიმული 

უშუალოდ, მაშინვე იწვევს პანიკურ შეტევას. 

პრედისპოზიციური პანიკური აშლილობა  ასევე განპირობებულია გარემოს სტიმულით.  

სიტუაციურად განპირობებული პანიკური აშლილობისგან მხოლოდ იმით განსხვავდება, 

რომ გარემოს სტიმული შეიძლება ვარირებდეს და დროში უშუალოდ არ მოყვებოდეს 

პანიკური შეტევა. გარემო სტიმულმა მცირე ხნის - ერთი საათის შემდეგაც შეიძლება 

გამოიწვიოს პანიკური შეტევა.  

გავრცელება: 

პანიკური აშლილობები მოსახლეობის 1-2%-შია. დასაწყისი ძირითადად ახალგაზრდა 

ასაკში, საშულოდ 25-30 წლის ასაკშია. 

აგორაფობია 

 ინტენსიური შიში და შფოთვა ისეთ ადგილებში ან სიტუაციაში ყოფნისას, 

საიდანაც  გაქცევა (თავის დაღწევა) რთულია ან უხერხული.  

 ასეთ სიტუაციებში ინდივიდს ეუფლება ძლიერი შფოთვა და პანიკური შეტევის 

შიში გამოხატული დისტრესითა და პანიკურის მსგავსი სიმპოტმებით. 

 ძლიერი შფოთვის გამო ინდივიდი თავს არიდებს ხალხმრავალ ადგილებს, 

ტრანსპორტს -მაგ., ავტობუსს, თვითმფრინავს, ხიდებს, ლიფტს, ქუჩაში მარტო გასვლას ან 

სახლში მარტო დარჩენას. ცდილობს ქუჩაში თამხლებ პირთან ერთად გავიდეს.  

ადამიანს ასეთი შფოთვა ხელს უშლის ყოველდღიურ საქმიანობაში - ვერ მიდის 

საყიდლებზე, სამსახურში და ა.შ. თანმხლებ პირთან ერთად პოტენციურად საშიშ 

სიტუაციებს ინდივიდი უკეთესად უმკლავდება.  

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: სოციალურ ფობიას, სპეციფიკურ შიშებს, 

ობსესიურ-კომპულსიურ აშლილობასა და პოსტ-ტრავმატულ სტრესულ აშლილობასთან. 

ბავშვებში, ასევე, განშორების შფოთვით აშლილობასთან.      

გავრცელება: 

ქალებში უფრო ხშირია ვიდრე მამაკაცებში.  

სოციალური ფობია 

 სოციალური სიტუაციებისა და საჯარო ქმედებების შიში და მასთან 

დაკავშირებული შფოთვა. მოსალოდნელი საჯარო ქმედება და სოციალური სიტუაცია 

იწვევს უხერხულობასა და მაღალ შფოთვას.  
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 ინდივიდი ციდლობს თავი აარიდოს საჯარო სოციალურ სიტუაციებს, თუმცა 

გამოუვალ სიტუაციაში შეუძლია დიდი ძალისხმევით ასეთი მდგომაროების ატანა, რასაც 

თან ახლავს დისტრესი და შიში.  

 სოციალური სიტუაციებისათვის თავის არიდება, მასთან დაკავშირებული შიში და 

შფოთვა ართულებს პიროვნების ყოველდღიურ სოციალურ ცხოვრებას, სამსახურებრივ 

მოვალეობებს. პიროვნება ძლიერ უხერხულობას განიცდის საჯარო სოციალურ 

სიტუაციებში და დარწმუნებულია, რომ სხვები მას აღიქვამენ როგორც სუსტს,  

„გიჟს“, სულელს და შფოთვის მქონეს. ასეთი ადამიანი გაურბის საჯარო გამოსვლას, 

ლექციას, საჯაროდ ჭამას, სმას, წერასა და კითხვას, რადგან ეწყება შიშით გამოწვეული 

დისტრესი და სომატური სიმპტომები - აჩქარებული გულისცემა, დისკომფორტი მუცლის 

არეში ან დიარეა, სუნთქვის გაძნელება, გაწითლება და კუნთების დაჭიმულობა. მას 

ჰგონია, რომ გარშემომყოფები ამჩნევენ მის სისუსტეს - ხელების და ხმის კანკალს, 

არტიკულაციის პრობლემებს, მის შფოთვას, სახის კანის სიწითლესა და უხერხულობას.  

 ამავე დროს ინდივიდი თვლის, რომ მისი შფოთვა უსაფუძვლო და უმიზეზოა და 

ვერაფერს ვერ უხერხებს თავს.  

გავრცელება: 

 სოციალური ფობია პოპულაციაში 3-დან 13%-მდე მერყეობს. ასეთი ვარეაბელობა 

დამოკიდებულია დისტრესისა და ფუნქციონირების დარღვევის იმ ზღურბლზე, რომელიც 

ეპიდემიოლოგიურ კვლევაში გამოიყენება.  

ქალებში უფრო ხშირია ვიდრე მამაკაცებში. დასაწყისი ძირითადად პუბერტატის ასაკშია 

წინ უსწრებს ბავშვობაში უკიდურესი სიმორცხვე და სოციალური ურთიერთობის 

გაძნელება. 

სპეციფიკური ფობია  

კონკრეტული ობიექტებისა და სიტუაციების ძლიერი შიში. საშიში ობიექტის დანახვაც კი 

იწვევს ძლიერ შფოთვას.ასეთი შფოთვითი პასუხი სტიმულზე სიტუაციურად არის 

განპირობებული. შფოთვას თან ახლავს ვეგეტატიური რეაქციები. 

მოზრდილები აცნობიერებენ, რომ მათი შიში შესაბამისი სტიმულების მიმართ 

გაზვიადებული და უსაფუძვლოა. ბავშვებში ასეთი გაცნობიერება არ გვხვდება. 

 ინდივიდი ცდილობს თავიდან აირიდოს საშიშ სტიმულთან შეხვედრა.   

სტიმულისგან თავის არიდება, შიში და შფოთვა იმდენად ინეტნსიურია, რომ არღვევს 

ინდივიდის ყოველდღიურ ცხოვრებას და ხელს უშლის მას სოციალურ ცსოვრებაში, 

შრომით აქტიობაში, დასვნებაში.  

სპეციფიკური ფობიის ოთხ ქვეტიპს გამოყოფენ: 
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 ცხოველების ფობია: მწერების და ცხოველების შიში. ძირითადად იწყება 

ბავშვობაში. 

 ბუნებრივი მოვლენების შიში: სიმაღლის, წყლის, ზღვის, მიწისძვრის, სიბნელის, 

ცეცხლის, ინფექციების და ა.შ. ძრითადად იწყება ბავშვობაში. 

 სისხლისა და ინექციის შიში: სისხლით ან სამედიცინო ინექციის მოლოდინით 

გამოწვეული შიში და შფოთვა. 

 სიტუაციურად განპირობებული შიში: გამოწვეულია სპეციფიკური, კონკრეტული 

სიტუაციით - დახურული სივრცის: ლიფტის, გვირაბის, ფრენის. დასაწყისი ხშირად  

ბავშვობაში, მეორე პიკია საშუალოდ 20-25 წლის ასაკში.  

გავრცელება: 

სპეციფიკური ფობია პოპულაციის 4-8%-ს აღენიშნება. ქალებში 2-ჯერ უფრო ხშირია 

მამაკაცებთან შედარებით. დასაწყისი ბავშვობაში ან პუბერტატის პერიოდშია.    

დიფერენცირებული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: პანიკურ აშლილობასთან, 

ჰიპოქონდრიასთან, ანორექსიასთან. 

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა 

ძლიერი წუხილი და შფოთვა, მომლოდინე განგაში, რომელსაც ინდივიდი ვერ 

აკონტროლებს. ასეთ მდგომარეობას თან ახლავს  მოუსვენრობა, დაძაბულობა, 

დაღლილობის შეგრძნება, კონცენტრაციის დაქვეითება, გაღიზიანება, ძილის დარღვევა.  

აღნიშნული სიმპტომები რამდენიმე კვირიდან 6 თვემდე უნდა გრძელდებოდეს. თან 

ახლავს სომატური გამოვლინებები, თუმცა არა ავტონომიური სიმპათიკური აგზნების 

ნიშნები. ეს გამოვლინებები შეიძლება იყოს: ოფლიანობა, გულისრევის შეგრძნება, 

თავბრუხვევა, დიარეა).  

შფოთვის ინტენსივობა, ხანგრძლივობა და სიხშირე არ არის დამოკიდებული რეალურ 

საფრთხესა და რეალურად საშიშ სიტუაციაზე. ინდივიდი შფოთავს და წუხს 

ყოველდღიურ წვრილმანზე, მაგ.: სამუშაო პასუხისმგებლობებზე, ფინანსებზე, ოჯახის 

წევრების ჯანმრთელობაზე, შვილების მომავალზე, ყოველდღიურობის ათას წვილმანზე. 

ბავშვები ღელავენ საკუთარ კომპეტენციასა და მიღწევებზე.  

ინდივიდი აღნიშნავს მუდმვი წუხილსა და სუბიექტურ დისტრესს, რომელსაც ვერ 

აკონტროლებს და მის ხელისშემშლელ როლს ყოველდღიურ ცხოვრებაში - შრომით, 

სოციალურ თუ სხვა აქტივობებში.     

გავრცელება: 
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პოპულაციის 3-5%-ში გვხვდება. მიმდინარეობა ქრონიკულია სიმპტომების შემცირებისა 

და გაძლიერების ეპიზოდებით. დასაწყისი - ბავშვობაში. 

ქალებში უფრო ხშირია მამაკაცებთან შედარებით.  

დიფერენციალური დიაგნოზი გასატარებელია: სოციალურ ფობიასთან, 

ჰიპოქონდრიასთან, სომატოფორმულ აშლილობასთან, ბავშვებში განშორების შფოთვით 

აშლილობასთან, შეგუების აშლილობასთნ, ასევე პოსტ-ტრავმატულ სტრესულ 

აშლილობასთან. 

შერეული შფოთვით-დეპრესიული აშლილობა 

 ამ ტიპის აშლილობისას ინდივიდს აღენიშნება როგორც შფოთვითი ისე 

დეპრესიის გამოვლინებები ისე, რომ არც ერთი არ დომინირებს და საშუალო ხარისხით 

ვლინდება როგორც შფოთვა, ისე დეპრესიული სიმპტომები.  ამ მდგომარეობისათვის 

დამახასიათებელია ერთის მხრივ შფოთვა-დაძაბულობა, წუხილი, სომატური 

ვეგეტატიური გამოვლინებები და მეორეს მხრივ დაქვეითებული გუნება-განწყობა, 

პესიმისტური აზრები.    

ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა 

 ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც ადამიანს 

აწუხებს აკვიატებული, მისდა უნებლიედ აღმოცენებული აზრები და წარმოდგენები 

(ობსესია), რომელთა თავიდან ასაცილებლად ის მიმართავს რიტუალურ, ასევე 

აკვიატებულ ქცევას (კომპულსია). აღნიშნული მდგომარეობა შემაწუხებელი და 

მოსაბეზრებელია ინდივიდისათვის და ხელს უშლის მას ყოველდღიურ 

ფუნქციონირებაში. აკვიატებული აზრებიდან ყველაზე ხშირია: დაბინძურების, 

დასნებოვნების აკვიატება, განმეორებითი ეჭვები რაიმე მოქმედების 

შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით (გაზქურის გამორთვა, კარების დაკეტვა), 

ახლობლების ავადმყოფობისა და გარდაცვალების შესახებ. 

 ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობისთვის დამახასიათებელი ნიშნებია: 

 პიროვნება მისდა უნებურად აღმოცენებულ აზრებს მიიჩნევს ალოგიკურად და 

არაადეკვატურად; 

 აღნიშნული აზრები და წარმოდგენები არ ექვემდებარებიან ინდივიდის 

კონტროლს და იწვევენ ძლიერ შფოთვას; 

 აკვიატებული აზრები, წარმოდგენები და იმპულსები ქრონიკულად 

განმეორებითი ხასიათისაა; 
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 აღნიშნული აზრები და წარმოდგენები არ წარმოადგენს ყოველდღიურ 

ცხოვრებისეულ პრობლემებზე გადაჭარბებულ წუხილს და არ არის გამოწვეული 

რეალური ცხოვრებისეული პრობლემებით; 

 პიროვნება კრიტიკულია აკვიატებული აზრების მიმართ, შეწუხებულია და 

ცდილობს თავიდან აიცილოს შფოთვის მომგვრელი აზრები, წარმოდგენები და 

იმპულსები; 

 აკვიატებული აზრის თავიდან ასაცილებლად და შფოთვის შემცირების მიზნით 

ინდივიდი მიმართავს განმეორებით, სტერეოტიპულ მოქმედებას, რიტუალურ 

ქცევას (იბანს ხელს, წმენდს გარშემო ყველაფერს, ბევრჯერ ამოწმებს კარებს, 

გაზქურას და ა.შ., განსაკუთრებული წესით და რიგით აწყობს საგნებს, ან 

გარკვეული თანმიმდევრობით ახორციელებს რაიმე მოქმედებებს, მაგ., კარებზე 

ფეხის ან ხელების თანმიმდევრობით მირტყმა, დათვლა). ასეთი ქცევებით 

ინიდივიდი ამცირებს შემაშფოთებელი აზრით გამოწვეულ დისტრესს; 

 აკვიატებული მოქმედებები (კომპულსიები) რეალურად არ არის კავშირში 

იმასთან, რისი პრევენციის ან ნეიტრალიზებისკენაც არის მიმართული, თუმცა მისი 

განხორციელების შემდეგ ადამიანი შვებას გრძნობს და შფოთვა უმცირდება; მაგ., 

კარებზე ფეხების და ხელების მირტყმის შემდეგ ინდივიდს ეხსნება შფოთვა და 

შიში იმის შესახებ, რომ ოჯახის წევრებს ცუდი რამ დაემართებათ;  

 ინდივიდი რიგიდულად და სტერეოტიპულად, ერთნაირი თანმიმდევრობით 

ახორციელებს განმეორებით, რიტუალურ ქცევას (კომპულსიას); 

 მოზრდილი ინდივიდი აცნობიერებს, რომ მისი ასეთი ქცევა აზრს მოკლებული და 

არ არის სიტუაციის ადეკვატური, ხელს უშლის ყოველდღიურ საქმიანობაში, მაგრამ 

ვერ ახერხებს მისგან განთავისუფლებას; 

 ადამიანს დიდი დრო ეხარჯება რიტუალების განხორციელებაზე და ძალიან 

დამღლელია.  

ICD-10-ში გამოიყოფა: 

 უპირატესად ობსესიური ტიპი - აკვიატებული აზრები და წარმოდგენები. 

ადამიანს აკვიატებული აქვს ქრონიკულად და არაპროდუქტულად ყოველი 

საკითხის გარშემო მრავალი ალტერნატივის განხილვა. ასეთი უსასრულო და 

უნაყოფო ანალიზისა და განხილვის შედეგად ინდივიდს უჭირს მარტივი 

გადაწყვეტილების მიღებაც. აღნიშნული მდგომარეობა უსიამოვნოა 

პიროვნებისთვის და დისტრესს იწვევს. ასეთ აკვიატებულ აზრებს დაუნაყოფო 

მსჯელობას არ მოსდევს რიტუალური ქცევა. 

 უპირატესად კომპულსიური ტიპი -  აკვიატებული რიტუალური მოქმედებები , 

რომლის საფუძველიც შეიძლება იყოს არა  აკვიატებული კონკრეტული აზრი, 
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არამედ  ზოგადად, მოსალოდნელ საფრთხის შიში. სხვადასხვა სახის 

აკვიატებული მოქმედებები დღეში მრავალჯერ ხორციელდება 

ინდივიდისთვის საფრთხის შიშით გამოწვეული დისტრესის შესამცირებლად. 

ამ შემთხვევაში პიროვნებას არ აქვს კონკრეტული ობსესიები. 

გავრცელება: 

 მოზრდილი პოპულაციის 2.1%-ს აღენიშნება. ქალებში და მამაკაცებში დაახლოებით 

თანაბრად გავრცელებული მდგომარეობაა. ამავე დროს, ბავშვებში ბიჭებთან უფრო 

ხშირად გვხვდება გოგონებთან შედარებით.  

ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის მოდალური ასაკი ბიჭებში 6-დან 15 წლამდეა, 

ქალებში კი უფრო გვიან - 20-დან 29 წლმადე. 

დიფერენციალური დიაგნოზი გასატარებელია: სხეულის დისმორფულ 

აშლილობასთან, ტიკურ აშლილობასთან, ბოდვით აშლილობასთან, გენერალიზებულ 

შფოთვით აშლილობასთან, სპეციფიკურ ფობიებთან, ტრიქოტილომანიასთან (თმის 

წიწკნა). 

 

პოსტ-ტრავმატული სტრესული აშლილობა 

პოსტ-ტრავმატული სტრესული აშლილობა აღმოცენდება ინდივიდზე ძალიან ძლიერი 

სტრესორის ზემოქმედების, მაგ., კატასტროფის, ბუნებრივი კატაკლიზმების, ომის, 

ტერორისტული აქტის, წამების, ძალადობის შედეგად და ვლინდება  ემოციურ, 

კოგნიტურ  და სომატურ სფეროებში.  მატრავმირებელი მოვლენა ან სიტუაცია იწვევს 

ინდივიდის შიშს, საშინელების განცდას, ძლიერ შფოთვასა და უსუსურობის განცდას. 

ძლიერი, მატრავმირებელი მოვლენის ზემოქმედების შედეგია ის, რომ ინდივიდი 

პერიოდულად ხელახლა განიცდის ამ მოვლენას, ცდილობს თავი აარიდოს ისეთ 

სიტუაციებს ან სტიმულებს, რაც ამ მოვლენას აგონებს და იწვევს ძლიერ შფოთვას, 

აგზნებასა და გაოგნებას. აღნიშნული მდგომარეობა არღვევს პიროვნების ყოველდღიურ 

ფუნქციონირებას, აქვეითებს შრომისუნარიანობას, არღვევს მის სოციალურ 

ურთიერთობებს, იწვევს დისტრესს.  

პოსტ-ტრავმატული სტრესული აშლილობა დაწყებისა და მიმდინარეობის მიხედვით 

იყოფა: 

 მწვავე - როდესაც სიმპტომების ხანგრძლივობა 3 თვეზე ნაკლებია; 

 ქრონიკული - სიმპტომები ვლინდება 3 თვისა და მეტი ხნის განმავლობაში; 

 გადავადებული - სიმპტომები იწყება ტრავმატული მოვლენიდან 6 თვის შემდეგ. 
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დიაგნოსტიკური კრიტერიუმებია: 

ა. ინდივიდზე იმოქმედა მატრავმირებელმა მოვლენამ და სახეზეა შემდეგიდან ორივე: 

1. ინდივიდი მოწმეა ან უშუალო მონაწილეა ისეთი მოვლენების, რომლებიც 

დაკავშირებულია რეალურ დაზიანებასთან, სიკვდილთან, ან დაზიანებისა და 

სიკვდილის საფრთხესთან, პიროვნებისა და მის გარშემო სხვა პირების ფიზიკური 

განადგურების საშიშროებასთან; 

2. ინდივიდის პასუხი მატრავმირებელ მოვლენაზე მოიცავს: შიშს, უსუსურობის ან 

საშინელების განცდას. ბავშვებში ეს შეიძლება გამოვლინდეს აჟიტირებულ და 

დეზორგანიზებულ ქცევაში.  

ბ. ტრავმატული მოვლენა მეორდება ქვემოთ ჩამოთვლილიდან რომელიმე, ერთი ან მეტი 

ფორმით: 

1. მოვლენის განმეორებითი ინტენსიური გახსენება ხატების, აზრების, აღქმის 

სახით. ბავშვებში ხშირია განმეორებითი თამაში ტრავმატულ მოვლენასთან 

დაკავშირებულ თემებზე. 

2. მოვლენის შესახებ განმეორებითი და დისტრესის მომგვრელი სიზმრები. 

ბავშვებში შეიძლება იყოს საშიში სიზმრები, რომლის შინაარსსაც ვერ იხსენებენ. 

3. ისეთი მოქმედებების განხორციელება და ისეთი განცდები, რაც უშუალოდ 

ტრავმატული მოვლენის ზემოქმედების სიტუაციაში ხდებოდა. უკვე განცდილის 

ხელმეორედ დაბრუნება კადრების სახით - ე.წ. „ფლეშბექი“. ასევე შეიძლება იყოს 

ჰალუცინაციები და ილუზიური აღქმა, რაც ტრავმასთან დაკავშირებული 

სიტუაციისა და სტიმულების განმეორებით რეალურ განცდას უკავშირდება. 

4. ინტენსიური ფსიქოლოგიური დისტრესი, რასაც იწვევს ტრავმატულ 

მოვლენასთან დაკავშირებული შინაგანი თუ გარეგანი მიმანიშნებელი სტიმულები. 

5. ფიზიოლოგიური რეაგირება ტრავმატულ მოვლენასთან დაკავშირებული 

შინაგანი თუ გარეგანი მიმანიშნებელი სტიმულების გავლენით. 

გ. ტრავმასთან დაკავშირებული სტიმულების მუდმივად არიდება და რეაგირების 

დაქვეითება - გახევება/გაოგნება, რაც ქვემოტ ჩამოთვლილიდან სამ ან მეტ ნიშანში 

ვლინდება: 

1. ტრავმასთან დაკავშირებული აზრების, განცდებისა და საუბრებისგან თავის 

არიდება; 

2. ტრავმის გახსენების მაპროვოცირებელი მოქმედებების, ადგილებისა და 

ადამიანებისათვის თავის არიდება; 
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3. ტრავმის მნიშვნელოვანი ასპექტების გახსენების შეუძლებლობა; 

4. მნიშვნელოვნად დაქვეითებული ინტერესი და მნიშვნელოვან საქმიანობაში 

მონაწილეობის შემცირება; 

5. სხვებისგან გაუცხოება, გულგრილი დამოკიდებულება; 

6. ემოციის დიაპაზონის შეზღუდვა - ვერ განიცდის სიყვარულს, სიხარულს; 

7. ცხოვრებისეული პერსპექტივის, მომავალი გეგმების დასახვის შეუძლებლობა. 

დ. გაძლიერებული აგზნების/აქტივაციის ქრონიკული სიმპტომები, ქვმეოთ 

ჩამოთვლილიდან ორი მაინც: 

1. ჩაძინების გაძნელება და ძილის დარღვევა 

2. გაღიზიანება და სიბრაზის შეტევები 

3. კონცენტრაციის გაძნელება 

4. ჰიპერაგზნებადობა 

5. შიშის გაძლიერებული რეაქცია/საფრთხის გაძლიერებული განცდა. 

 ე. აღნიშნული გამოვლინებები იწვევენ კლინიკურად ძლიერ დისტრესს, 

პიროვნების სოციალური, შრომითი და სხვა სფეროებში ფუქნციონირების მნიშვნელოვან 

დაქვეითებას. 

დიფერენციალური დიაგნოზი გასატარებელია: შეგუების აშლილობასთან, მწვავე 

სტრესულ აშლილობასთან, ობსესიურ-კომპულსიურ აშლილობასთან, ფსიქოტურ 

აშლილობებთან. 

მწვავე სტრესული აშლილობა 

 მწვავე სტრესული აშლილობა გულისხმობს ძლიერ ტრავმატულ სტრესორზე 

შფოთვითი და დისოციაციური სიმპტომების განვითარებას 1 თვის განმავლობაში. 

პიროვნებას აქვს დანაშაულის განცდა და ჭარბი პასუხისმგებლობის გრძნობა მომხდარზე. 

აღნიშნული გამოვლინებები ვითარდება ძლიერი მატრავმირებელი მოვლენის 

ზემოქმედებიდან 2 დღეში და გრძელდება 1 თვე.  

დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. ინდივიდზე იმოქმედა მატრავმირებელმა მოვლენამ და სახეზეა შემდეგიდან ორივე: 

1. ინდივიდი მოწმეა ან უშუალო მონაწილეა ისეთი მოვლენების, რომლებიც 

დაკავშირებულია რეალურ დაზიანებასთან, სიკვდილთან, ან დაზიანებისა და 
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სიკვდილის საფრთხესთან, პიროვნებისა და მის გარშემო სხვა პირების ფიზიკური 

განადგურების საშიშროებასთან; 

2. ინდივიდის პასუხი მატრავმირებელ მოვლენაზე მოიცავს: შიშს, უსუსურობის ან 

საშინელების განცდას. ბავშვებში ეს შეიძლება გამოვლინდეს აჟიტირებულ და 

დეზორგანიზებულ ქცევაში.  

ბ. მატრავმირებელ სიტუაციაში ან მის შემდეგ ინდივიდს აღენიშნება ქვემოთ 

ჩამოთვლილი გამოვლინებებიდან სამი ან მეტი: 

1. გაუცხოებისა და ემოციური რეაგირების დაქვეითების/სიბლაგვის შეგრძნება; 

2. ინდივიდის მიერ უშუალო გარემოს დაქვეითებული აღქმა - გაოგნება/გაბრუება; 

3. დერეალიზაცია 

4. დეპერსონალიზაცია 

5. დისოციაციური ამნეზია 

გ. ტრავმატული მოვლენის განმეორებითი ინტენსიური გახსენება ხატების, აზრების, 

აღქმის სახით, რომელიც შეიძლება ვლინდებოდეს: განმეორებით ხატებში, აზრებში, 

სიზმრებში, „ფლეშბექების“ ეპიზოდებში.  

დ. შფოთვისა და გაძლიერებული აგზნების გამომხატველი სიმპტომები (მაგ., ძილის 

გაძნელება, გაღიზიანება, მოტორული მოუსვენრობა, ყურადღების კონცენტრაციის 

დაქვეითება). 

ე. აღნიშნული გამოვლინებები იწვევენ კლინიკურად ძლიერ დისტრესს, პიროვნების 

სოციალური, შრომითი და სხვა სფეროებში ფუქნციონირების მნიშვნელოვან დაქვეითებას. 

ვ. აშლილობის ხანგრძლივობაა 2 დღიდან მაქსიმუმ 4 კვირამდე. 

ზ. აშლილობა არ არის დაკავშირებული ნივთიერებაზე დამოკიდებულებასთან, ზოგად 

სამედიცინო მდგომარეობასთან. 

 

სომატოფორმული აშლილობა 

 სომატოფორმული აშლილობის ძირითადი მახასიათებელია ფიზიკური, 

სომატური ჩივილები, რომლებიც ჰგავს რომელიმე სამედიცინო დაავადებისთვის 

დამახასიათებელ სიმპტომებს, მაგრამ სინამდვილეში პიროვნებას ეს დაავადება არ აქვს. 

სხვადასხვა სახის ფიზიკური ჩივილები მნიშვნელოვან დისტრესს იწვევენ და ხელს 

უშლიან ადამიანის სოციალურ, შრომით თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში ფუნქციონირებაში.  



 
31 პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები. რიდერი მომზადებულია თ. გაგოშიძის მიერ 

 სომატოფორმული აშლილობა სხვადასხვა ფორმით ვლინდება, ამიტომ ამ 

კატეგორიაში გამოყოფენ სხვადასხვა ფორმებს - კლასებს, რომელთა სიმპტომებიც 

ერთმანეთისგან განსხვავდება. ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოსტიკურ 

სახელმძრვანელოებში - DSM-4-ში და ICD-10-ში მცირედ განსხვავებული ფორმებია 

აღწერილი. იხ. ცხრილი. 

სომატოფორმული აშლილობები 

DSM-IV-R-ისა და ICD-10-ის მიხედვით 

DSM-IV-R ICD-10 

სომატიზაციური აშლილობა 300.81 სომატიზაციური აშლილობა F45.0 

არადიფერენცირებული სომატოფორმული 

აშლილობა 300.82 

არადიფერენცირებული სომატოფორმული 

აშლილობა F45.1 

კონვერსიული აშლილობა 300.11 მოძრაობის და შეგრძნებების 

დისოციაციური აშლილობა F44.4- F44.7 

იპოქონდრიული აშლილობა 300.7 იპოქონდრიული აშლილობა F45.2 

 სომატოფორმული ვეგეტატიური 

დესფუნქცია F45.3 

F45.30 გული და გულ-სისხლძარღვოვანი 

სისტემა 

F45.31 კუჭ-ნაწლავის სისტემის ზედა 

ნაწილი 

F45.32 კუჭ-ნაწლავის სისტემის ქვედა 

ნაწილი 

F45.33 სასუნთქი სისტემა 

F45.34 შარდ-სასქესო სისტემა 

ტკივილის აშლილობა 

ტკივილის აშლილობა დაკავშირებული 

ფსიქოლოგიურ ფაქტორთან 307.80 

ტკივილის აშლილობა დაკავშირებული 

ფსიქოლოგიურ ფაქტორთან და ზოგად 

ქრონიკული სომატოფორმული ტკივილის 

აშლილობა F45.4 
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სამედიცინო მდგომარეობასთან 307.89 

ტკივილის აშლილობა დაკავშირებული 

ზოგად სამედიცინო მდგომარეობასთან  

განიხილება მე-3 ღერძზე -სამედიცინო 

მდგომარეობები. 

სხეულის დისმორფული აშლილობა 300.7  

დაუზუსტებელი სომატოფორმული 

აშლილობა 300.82                                                                                                                                                                                                                                                                       

დაუზუსტებელი სომატოფორმული 

აშლილობა   F45.9                                                                                                                                                                                                                                                                 

 სხვა სომატოფორმული აშლილობა F45.8 

 

 უნდა აღინიშნოს, რომ ICD-10-ში კონვერსიული აშლილობების შესაბამისი 

სინდრომების კატეგორიები დისოციაციური აშლილობის კატეგორიაშია გაერთიანებული, 

რადგანაც ამ დიაგნოსტიკურ სახელმძღვანელოში კონვერსიული და დისოციაციური 

სინონიმებია.  

სომატიზაციური აშლილობა 

 სომატიზაციური აშლილობის ძირითადი სიმპტომია განმეორებითი, 

მრავლობითი, კლინიკურად მნიშვნელოვანი სომატური ჩივილები. სომატური ჩივილები 

იმდენად გამოხატული და მნიშვნელოვანია, რომ პიროვნებას მკურნალობენ კონკრეტული 

სამედიცინო მდგომარეობის მიზეზით და მისი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად აქვეითებს 

მის შრომისუნარიანობასა და სოციალურ ფუნქციონირებას. სომატური ჩივილები 

ძირითადად 30 წლამდე მჟღავნდება და ძნელია მათი რომელიმე კონკრეტული ცნობილი 

სამედიცინო სინდრომისათვის მიკუთვნება. სომატიზაციური აშლილობის მქონე 

ინდივიდები ხატოვნად და აღმატებით ხარისხში აღწერენ თავის სიმპტომებს, 

არათანმიმდევრულები არიან თავისი ავადმყოფობის იტორიის თხრობისას. ასეთი 

ინდივიდები ყოველთვის ცდილობენ რამდენიმე ექიმთან იმკურნალონ და ყველას 

დანიშნულება მიიღონ. მათ ხშირად აქვთ გამოხატული შფოთვა და დაქვეითებული 

გუნება-განწყობა.  

 სამედიცინო მდგომარეობის გამოსარიცხად ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდის 

სამედიცინო გამოკვლევა მისი სუბიექტური ჩივილების ვერიფიკაციისათვის. შესაძლოა 

სომატიზაციური აშლილობის მქონე ინდივიდს მართლაც ჰქონდეს თანმხლები 

სამედიცინო მდგომარეობა, თუმცა ის სრულად ვერ ხსნის ინდივიდის მრავალფეროვან 

სომატურ ჩივილებს.  
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 სომატიზაციური აშლილობა ქრონიკული მდგომარეობაა, მაგრამ ფლუქტუირებს - 

პერიოდულად მწვავდება ან პირიქით - ინტენსივობა სუსტდება, თუმცა სიმპტომები  

სრულად იშვითად ქრება.   

 სომატური სიმპტომების ტიპი შეიძლება განსხვავდებოდეს კულტურების 

მიხედვით. აშშ-ში აღნიშნული მდგომარეობა იშვიათია მამაკაცებში, მაშინ როცა                   

საბერძნეთში და პუერტო-რიკოში მამაკაცებში ხშირია სომატიზაციური აშლილობა.  

გავრცელება: 

სომატიზაციური აშლილობა  პოპულაციაში გვხვდება 0.2%-დან 2 %-მდე ქალებში და 

მამაკაცების 0.2%-ში.  

 დეფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს:  

 შფოთვით აშლილობასთან  

 შოზიფრენიის დროს სომატურ ბოდვით ჩივილებთან 

 დეპრესიასთან 

 პანიკურ აშლილობასთან 

 გამოსარიცხია ზოგადი სამედიცინო მდგომარეობა. 

სომატიზაციური აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. 30 წლმადე მრავლობითი ფიზიკური ჩივილების  ისტორია, რაც იწვევს ინდივიდის 

ფუნქციონირების დარღვევას სოციალურ, შრომით და სხვა სფეროებში.  

ბ. ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან ყველა უნდა იყოს სახეზე: 

(1) ტკივილის ოთხი სიმპტომი: ტკივილის ისტორია, რომელიც სხეულის მინიმუმ 

ოთხ ნაწილს ან ფუნქციას მოიცავს (მაგ., თავი, მუცელი, წელი, სახსრები, მკერდი, 

სწორი ნაწლავი, მენსტრუაციის დროს, სქესობრივი აქტის დროს, შარდვის დროს) 

(2) კუჭ-ნაწლავის სისტემის ორი სიმპტომი: კუჭ-ნაწლავის სისტემის მინიმუმ ორი 

სიმპტომი გარდა ტკივილისა (მაგ., გულისრევა, პირღებინება, დიარეა, მუცლის 

შებერილობა და ა.შ.). 

(3) ერთი სქესობრივი სიმპტომი: სქესობრივი ან რეპროდუქციული სისტემის ერთი 

სიმპტომი გარდა ტკივილისა (მაგ., სექსუალური ინდიფერენტიზმი, ერექციის ან 

ევაკულაციის დისფუნქცია, არარეგულარული ციკლი და ა.შ.). 

(4) ერთი ფსევდონევროლოგიური სიმპტომი: კონვერსიული სიმპტომები, როგორიცაა 

დარღვეული კოორდინაცია და წონასწორობა, ყლაპვის გაძნელება, აფონია, შეხების 

ან ტკივილის შეგრძნების დაკარგვა, გაორება, სიბრმავე, სიყრუე, გულყრები და ა.შ. 
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გ. (1) ან (2): 

(1) დეტალური სამედიცინო გამოკვლევის საფუძველზე ბ. კრიტერიუმში 

ჩამოთვლილი სიმპტომები ვერ აიხსნება კონკრეტული სამედიცინო 

მდგომარეობით; 

(2) თუ სახეზეა თანმხლები სამედიცინო მდგომარეობა, ფიზიკური ჩივილები ან 

სოციალური თუ შრომითი ფუნქციონირების დარღვევები ბევრად აღემატება ამ 

სამედიცინო მდგომარეობისათვის დამახასიათებელ მოსალოდნელ სიმპტომებსა და 

ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს.   

დ. სიმპტომები არ არის გამოგონილი ან სპეციალურად შექმნილი. 

კონვერსიული აშლილობა 

 კონვერსიული აშლილობის ძირითადი მახასიათებელია ისეთი სენსორული და 

მოტორული სიმპტომები, რომლებიც ნევროლოგიურ ან სხვა სამედიცინო 

მდგომარეობისთვის არის დამახასიათებელი. ამ სიმპტომებს ინდივიდი არ იგონებს და 

სუბიექტურად ნამდვილად განიცდის სხვადასხვა სენსორულ თუ მოტორულ დეფიციტს.  

 კონვერსიული სიმპტომები ძირითადად „ფსევდონევროლოგიური“ სიმპტომებია, 

რომლებიც შეიძლება ვლინდებოდეს კოორდინაციის დარღვევის, კიდურებში სისუსტის ან 

კიდურების დამბლის სახით, აფონიით, ყლაპვის პრობლემებით. მხედველობის გაორებით, 

სიყრუით, სიბრმავით, გულყრებით.  

 კლინიკური დიაგნოზი დაისმება მხოლოდ დეტალური სამედიცინო 

გამოკვლევისა და ნევროლოგიური მდგომარეობების გამორიცხვის შემდეგ, ასევე იმ 

შემთხვევაში, თუ არსებული სიმპტომები იწვევენ ინდივიდის გამოხატულ დისტრესს, 

არღვევენ მის ფუნქციონირებას სოციალურ, შრომით თუ სხვა სფეროებში.  

 ტრადიციულად, ტერმინი „კონვერსია“ გულისხმობს ჰიპოთეზას იმის შესახებ, 

რომ ინდივიდის სომატური სიმპტომები არაცნობიერი ფსიქოლოგიური კონფლიქტის 

სიმბოლური გადაწყვეტაა, რაც ამცირებს შფოთვას და კონფლიქტის გაცნობიერებას 

აფერხებს („პირველადი მოგება“). კონვერსიული აშლილობის „მეორადი მოგებაა“ 

პასუხისმგებლობების თავიდან აცილება და პიროვნების სოციალური როლის შესაბამისი 

მოვალეობებისთვის თავის არიდება. ამიტომ კონვერსიული აშლილობის დიაგნოსტიკაში 

დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნების ფსიქოლოგიურ ისტორიას, იმ ფსიქოლოგიური 

ფაქტორების ანალიზს, რასაც შესაძლოა ტრავმა და პიროვნების კონფლიქტი გამოწევია. 

კონვერსიული აშლილობის ქვეტიპებია: 

 მოტორული სიმპტომებით და დეფიციტით 

 სენსორული სიმპტომებით და დეფიციტით 
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 გულყრებით 

 შერეული სიმპტომებით. 

 კონვერსიული აშლილობის მქონე პიროვნება ძლიერ შთაგონებადია და ამიტომ მის 

სიმპტომებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გარემო სტიმულები - იცვლება გარემოს 

გავლენით. ასეთი ინდივიდისთვის დამახასიათებელია ავადმყოფის როლი, 

დამოკიდებულება ოჯახის წევრებზე.  

 კონვერსიული აშლილობები უფრო ხშირია სოფლის პოპულაციაში და დაბალი 

სოციალურ-ეკონომიური სტატუსის მქონე ინდივიდებში.  

 10 წლამდე ბავშვებში კონვერსიული სიმპტომები ვლინდება გულყრებისა და 

სიარულის პრობლემების სახით.  ქალებში კონვერსიული აშლილობები მნიშვნელოვნად 

უფრო ხშირად გვხვდება მამაკაცებთან შედარებით - 2:1-დან 10:1-მდე.  

 სიმპტომების რემისია საშუალოდ 2 კვირაში ხდება. განმეორების ალბათობა დიდია 

და ხშირად ყოველწლიურად მეორდება. ფაქტორები, რომლებიც კარგ გამოსავალსა და 

განმეორების მცირე ალბათობას წინასწარმეტყველებს არის: მწვავე დასაწყისი, დაწყების 

პერიოდისათვის მკაფიოდ გამოხატული სტრესული სიტუაცია და მაღალი ინტელექტი. 

გავრცელება:  

კონვერსიული აშლილობების გავრცელება სხვადასხვა ეპიდემიოლოგიური კვლევაში 

განსხვავებულია. ის ვარირებს 11:100 000-დან 500:100 000 -მდე. ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის კლინიკებში მიმართულთა 3%-ს აღენიშნება კონვერსიული აშლილობა.  

დაწყების ასაკი:  

კონვერსიული აშლილობა ძირითადად ბავშვობის ასაკიდან იწყება, საშუალოდ 10 წლიდან  

ან 35 წლის შემდეგ. არის უფრო ხანდაზმულ ასაკში კონვერსიული აშლილობის დაწყების 

შემთხვევებიც. ამ დროს საკმაოდ მაღალია ნევროლოგიური დაავადების ან სხვა 

სამედიცინო მდგომარეობის ალბათობაც.  

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 ნევროლოგიურ მდგომარეობასთან 

 ნივთიერებაზე დამოკიდებულების აშლილობასთან 

 იპოქონდრიასთან 

 გუნება-განწყობის აშლილობასთან 

 შიზოფრენიასთან 

 გამოგონილი დაავადების აშლილობასა და სიმულაციასთან. 
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კონვერსიული აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. ნებისმიერი მოტორული ან სენსორული ფუნქციონირების დარღვევის ერთი ან ორი 

სიმპტომი, რომელიც ნერვულ ან სხვა ზოგად სამედიცინო მდგომარეობაზე მიუთითებს. 

ბ. ფსიქოლოგიური ფაქტორები - სტრესორები და პიროვნული კონფლიქტები 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სიმტპომების აღმოცენებასა ან გამწვავებაზე. 

გ. სიმპტომები არ არის გამოგონილი ან სიმულაციის შედეგი 

დ. სამედიცინო გამოკვლევის შედეგების მიხედვით შეუძლებელია სიმპტომების 

მიკუთვნება რომელიმე სამედიცინო სინდრომისათვის/სამეიდიცინო 

მდგომარეობისათვის, ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისათვის ან მოცემულ კულტურაში 

მიღებული ქცევით ან გამოცდილებით. 

ე. აღმოცენებული სიმპტომები იწვევენ პიროვნების ძლიერ დისტრესს და მისი 

ფუნქციონირების დარღვევას სოციალურ, დასაქმებისა და სხვა სფეროებში. 

ვ. სიმპტომი ან დეფიციტი არ შემოიფარგლება ტკივილით ან სექსუალური დისფუნქციით, 

არ მიეკუთვნება სომატიზაციურ აშლილობას და ვერ აიხსნება რომელიმე სხვა ფსიქიკური 

აშლილობით. 

იპოქონდრიული აშლილობა 

 იპოქონდრიული აშლილობის ძირითადი მახასიათებელია პიროვნების შიშები და 

ფიქრები იმასთან დაკავშირებით, რომ მას აქვს სერიოზული დაავადება. სამედიცინო 

გამოკვლევები არ ადასტურებენ პიროვნების შიშებსა და ეჭვებს მისი სამედიცინო 

მდგომარეობის სერიოზულობის შესახებ. აღნიშნული მდგომარეობა არ გულისხმობს 

ბოდვას, რადგან პიროვნება აცნობიერებს, რომ მისი შიშები გადამეტებულია და შესაძლოა 

მას სულაც არ ჰქონდეს დაავადება; თუმცა, მას აწუხებს სხეულებრივი სიმპტომები, 

რომლებიც კლინიკურად გამოხატულ დისტრესს იწვევენ და ხელს უშლიან პიროვნებას 

მის სოციალურ ურთიერთობებში, შრომით საქმიანობასა და ყოველდღიურ 

ფუნქციონირებაში.    

 პიროვნება ძლიერ არის შეწუხებული საკუთარი სხეულის სიმპტომების გამო. ის 

უკავშირებს ამ სიმპტომებს რომელიმე დაავადების ნიშნებს და თვლის, რომ მას ეს 

დაავადება აქვს. ინდივიდის ეჭვი ვრცელდება ან რომელიმე ორგანოზე (მაგ., გული, 

თირკმელი, კუჭი) ან ცალკეულ დაავადებაზე (მაგ.,შიდსი, ტუბერკულოზი და ა.შ.). 

  იპოქონდრიული აშლილობის მქონე ინდივიდი ყოველთვის დარწმუნებულია, რომ 

ის ვერ იღებს სათანადო სამედიცინო მომსახურებას. ამიტომ ხშირია სხვადასხვა ექიმებთან 

ვიზიტები და დაძაბული ურთიერთობები ექიმებთან. ასევე ხშირია დარღვეული ოჯახური 

ურთიერთობები, რადგან ინდივიდი დაკავებული საკუთარი ჯანმრთელობით და ეჭვებით 
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საკუთარი დაავადების შესახებ და ოჯახის წევრებისგანაც მოითხოვს მისი ეჭვების 

გაზიარებას.  

გავრცელება: 

 იპოქონდრიის გავრცელება ზოგად პოპულაციაშია 1-5%. მისი მანიფესტაცია შესაძლოა 

ნებისმიერ ასაკში მოხდეს. მიმდინარეობს ქრონიკულად, პერიოდული გამწვავებებით და 

სიმპტომების შესუსტებით. იშვიათია სრული განკურნება.  

 უკეთესი გამოსავალი და დიდი ალბათობაა განკურნების მწვავე დასაწყისის 

შემთხვევაში, რბილად გამოხატული იპოქონდრიული სიმპტომებისა და სამედიცინო 

მდგომარეობასთან კომორბიდულობის შემთხვევაში და მეორადი მოგების არარსებობის 

პირობებში. 

 დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 ზოგად სამედიცინო მდგომარეობასთან 

 გენერალიზებულ შფოთვით აშლილობასთან 

 დიდი დეპრესიის ეპიზოდთან 

 ობსესიურ-კომპულიურ აშლილობასთან 

 სხეულის დისმორფულ აშლილობასთან 

 სპეციფიკურ ფობიასთან (დაავადების გადადების, დაავადების შიშთან). 

 

არადიფერენცირებული სომატოფორმული აშლილობა 

 აღნიშნული მდგომარეობის ძირითადი მახასიათებელია ერთი ან მეტი ფიზიკური 

ჩივილი, რომელიც 6 თვე და მეტი ხნით გრძელდება. ყველზე ხშირი ჩივილებია: 

ქრონიკული დაღლილობა, მადის დაკარგვა, შარდ-სასქესო სისტემისა და კუჭ-ნაწლავის 

სიმპტომები. აღნიშნული სიმპტომები ვერ აიხსნება ცნობილი სამედიცინო 

სინდრომებით. ლაბორატორიული გამოკვლევები არ ადასტურებენ ინდივიდის 

სუბიექტურ ჩივილებს. ინდივიდს ქრონიკული და მრავალგვარი ფიზიკური ჩივილები 

აქვს და ხშირად აკითხავს პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტს. ასეთი გაურკვეველი 

ფიზიკური ჩივილები და სიმპტომები პოპულაციაში ყველაზე ხშირად აქვთ დაბალი 

სოციალურ-ეკონონიკური სტატუსის მქონე ქალებს. არადიფერენცირებული 

სომატოფორმული აშლილობა მე-20 საუკუნეში აღნიშნული მდგომარეობის 

გავრცელებული სახელის, „ნევრასთენიის“ სინონიმია. 

 დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 
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 სომატიზაციურ აშლილობასთან 

 დიდ დეპრესიულ აშლილობასთან 

 შეგუების აშლილობასთან 

 მოგონილი დაავადების აშლილლობასთან 

 სიმულაციასთან. 

არადიფერენცირებული სომატოფორმული აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. ერთი ან რამდენიმე ფიზიკური ჩივილი (დაღლილობა, სისუსტე, უმადობა, კუჭ-

ნაწლავის პრობლემები და ა.შ.) 

ბ. (1) ან (2) 

(1) დეტალური სამედიცინო გამოკვლევის საფუძველზე სუბიექტური ჩივილები ვერ 

აიხსნება ცნობილი სამედიცინო მდგომარეობით - კონკრეტული დაავადებით ან 

ნივთიერებაზე დამოკიდებულებით. 

(2) თუ აღნიშნული მდგომარეობა დაკავშირებულია კონკრეტულ 

დაავადებასთან/სამედიცინო მდგომარეობასთან, ფიზიკური ჩივილები და 

მდგომარეობის სოციალური შედეგები აღემატება იმას, რაც მოსალოდნელია ამ 

დაავადების მიმდინარეობისა და შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევის 

შედეგებიდან.  

გ. სიმპტომები იწვევენ ინდივიდის გამოხატულ დისტრესს, მის სოციალურ, შრომით და 

ყოველდღიური ფუნქციონირების დარღვევას; 

დ. ჩივილებისა და სიმპტომების ხანგრძლივობაა 6 თვე; 

ე. აღნიშნული სიმპტომები ვერ აიხსნება სხვა ფსიქიკური აშლილობით 

ვ. სიმპტომები არ არის გამოგონილი ან სპეციალურად შექმნილი. 

 

სომატოფორმული ვეგეტატიური დისფუნქცია 

 აღნიშნული აშლილობისთვის ძირითადი მახასიათებელია ინდივიდის ფიზიკური 

ჩივილები რომელიმე ორგანოსთან, სისტემასთან ან მის ფუნქციასთან დაკავშირებით, 

რომლებიც ვეგეტატიური ნერვული სისტემით რეგულირდება.  

 ამ სინდრომის ყველაზე თვალსაჩინო ილუსტრაციაა ე.წ. „გულის ნევროზი“, 

ფსიქოგენური სლოკინი და სუნთქვის პრობლემა, ე.წ. „კუჭის ნევროზი“.  
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 ინდივიდი აღნიშნავს ორი ტიპის სიმპტომებს, რომელთაგან არც ერთი არ 

მიუთითებს შესაბამისი ორგანოს ან სისტემის სომატურ დარღვევაზე.  

პირველი ტიპის ჩივილები დაკავშირებულია ვეგეტატიური ნერვული სისტემის 

აგზნებასთან, მაგ., გულისცემის აჩქარება, სახის გაწითლება, ჭარბი ოფლიანობა, ტრემორი 

და ა.შ.  

მეორე ტიპის ჩივილები უფრო ინდივიდუალურია, არასპეციფიკური და სუბიექტურია, 

მაგ., რომელიმე ორგანოს ან სისტემის ხანმოკლე ტკივილები, წვის, სიმძიმის, 

დაძაბულობის, შებერილობის შეგრძნება.  

 სომატოფორმული ვეგეტატიური დისფუნქციის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. ინდივიდის შემაწუხებელი ვეგეტატიური ნერვული სისტემის აგზნების ქრონიკული 

სიმპტომები, როგორიცაა გულისცემის აჩქარება, კანის სიწითლე, ოფლიანობა და ა.შ. 

ბ. რომელიმე ორგანოს ან სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული დამატებითი 

სუბიექტური სიმპტომები; 

გ. ინდივიდისთვის შემაწუხებელი ჩივილებით გამოწვეული ძლიერი დისტრესი და 

რწმენა იმისა, რომ მას კონკრეტული ორგანოს ან სისტემის სერიოზული დარღვევა აქვს; 

დ. სამედიცინო გამოკვლევების საფუძველზე, ინდივიდის ჩივილებისა და სიმპტომების 

შესაბამისი ობიექტური მონაცემების არარსებობა. 

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 გენერალიზებულ შფოთვით აშლილობასთან 

 სამედიცინო მდგომარეობებთან 

ინდივიდის მრავალფეროვან ჩივილებში გამოიყოფა შემდეგი ვეგეტატიური 

სომატოფორმული აშლილობები: 

 გულისა და გულ-სისხლძარღვოვანი სისტემის: „გულის ნევროზი“, „და 

კოსტას სინდრომი“, ნეიროცირკულატორული დისტონია. 

 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზედა ნაწილის: „კუჭის ნევროზი“, 

ფსიქოგენური აეროფაგია, სლოკინი, დისპეპსია; 

 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ქვედა ნაწილის: ფსიქოგენური 

მეტეორიზმი, დიარეა; 

 სასუნთქი სისტემის: ფსიქოგენური ხველება და სუნთქვის გაძნელება; 

 შარდ-სასქესო სისტემის: ფსიქოგენური ჭარბი შარდვა, ფსიქოგენური 

დიზურია. 
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ტკივილის აშლილობა. 

 ტკივილის აშლილობის ძირითადი მახასიათებელია ტკივილის ჩივილები. 

ტკივილი იმდენად ინტენსიურია, რომ კლინიკური ყურადღების ღირსია. ინდივიდს 

ტკივილების გამო აქვს გამოხატული დისტრესი, ხელი ეშლება ყოველდღიურ 

ფუნქციონირებაში.  

გამოყოფენ ტკივილის აშლილობის ქვეტიპებს: 

 ფსიქოლოგიურ ფაქტორებთან დაკავშირებული ტკივილის აშლილობა: აღნიშნული 

ქვეტიპი იდენტიფიცირდება იმ შემთხვევაში, თუ ტკივილის აღმოეცენებაში, 

სიმძიმესა და შენარჩუნებაში წამყვან როლი ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს ეკუთვნით. 

ეს ქვეტიპი არ დიაგნოსტირდება სომატიზაციური აშლილობის შემთხვევაში. 

 ზოგად სამედიცინო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ტკივილის აშლილობა: არ 

ითვლება ფსიქიკურ აშლილობად და განიხილება ზოგადი სამედიცინო 

მდგომარების განზომილებაზე (მე-3 განზომილება DSM-4-ში და მე-4 განზომილება 

ICD-10-ში).  

 შერეული, სამედიცინო მდგომარეობასთან და ფსიქოლოგიურ ფაქტორებთან 

დაკავშირებული ტკივილის აშლილობა: ამ შემთხვევაში ორივე - სომატური 

დაავადებაც და ფსიქოლოგიური ფაქტორიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

ტკივილის აღმოცენებაში, მის ინტენსივობასა და შენარჩუნებაში. 

აუცილებელია გამოიყოს როგორია ტკივილის ხანგრძლივობა:  

 მწვავე - ტკივილის ხანგრძლივობა 6 თვეზე ნაკლებია 

 ქრონიკული - ტკივილის ხანგრძლივობა 6 თვეზე მეტია. 

 ტკივილი მნიშვნელოვნად არღვევს პიროვნების ცხოვრებას. ქრონიკული ტკივილის 

აშლილობის მქონე ინდივიდებში ხშირია ოჯახური პრობლემები, უნარშეზღუდულობა, 

უმუშევრობა. ხშირია ნივითიერებაზე დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ტკივილის 

გაყუჩების მიზნით სხვადასხვა ძლიერი პრეპარატების, მათ შორის ფსიქოტროპული 

პრეპარატების მიღების გამო (ოპოიდური, ბეზოდიაზეპინის ჯგუფის პრეპარატები). 

ტკივილი იწვევს ინდივიდის მობილობის შემცირებას, სოციალურ იზოლაციას, რაც თავის 

მხრივ, დაკავშირებულია ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან, გუნება-განწყობის 

დაქვეითებასა და დეპრესიასთან. ტკივილის აშლილობა ხშირად კავშირშია შფოთვით და 

გუნება-განწყობის აშლილობებთან. მწავე და ქრონიკული ტკივილის მქონე ინდივიდებს 

ხშირად აქვთ ძილის აშლილობები. კერძოდ, ხშირია ჩაძინების 

გახანგრძლივება/გაძნელება, ხშირი გაღვიძებები ღამის განმავალობაში, ძილის 

ხანგრძლივობის შემცირება, ობსტრუქციული აპნოე, ღამის მიოკლონუსი. 
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 ტკივილის აშლილობის დროს მეტად მნიშვნელოვანია სამედიცინო და 

ლაბორატორიული გამოკვლევები, რადგანაც შესაძლოა გამომჟღავნდეს ტკივილის 

გამომწვევი პათოლოგია. ტკივილი დაკავშირებულია მრავალ ზოგად სამედიცინო 

მდგომარეობა/დაავადებასთან. კერძოდ, ტკივილი ასოცირებულია ძვალ-სახსროვანი 

სისტემის დაავადებებთან, როგორიცაა რევმატიული ართრიტი, ართროზი, 

ოსტეოპოროზი; ასევე, ნეიროპათიებთან - დიაბეტური ნეიროპათია, პოსტჰერპესული 

ნევრალგია; სიმსივნეებთან - მეტასტაზები ძვლებში, ინფილტრაცია ნერვებში. 

 საინტერესოა, რომ სხვადასხვა ეთნიკური და კულტურული ჯგუფები 

განსხვავებულად რეაგირებენ მტკივნეულ სტიმულებზე და განსხვავებულად გამოხატავენ 

თავის რეაქციას ტკივილზე.  

 ტკივილის აშლილობა ყველა ასაკში გვხვდება. ქალებში უფრო ხშირია 

კონკრეტული ტიპის ქრონიკული ტკივილი, მაგ., შაკიკი, დაძაბულობის თავის ტკივილი, 

წელის და ზურგის ტკივილი.  

გავრცელება: 

აშშ მონაცემებით მოზრდილთა პოპულაციის 10-15%-ს აქვს სამუშაოსთან დაკავშირებული 

ზურგის ტკივილი. ეპიდემიოლოგიური მონაცემები ტკივილის გავრცელების შესახებ 

წინააღმდეგობრივი და ბუნდოვანია. დღემდე არ არის ზუსტი მონაცემები ტკივილის 

აშლილობის გავრცელების შესახებ. 

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 სომატიზაციურ აშლილობასთან 

 მოგონილი დაავადების აშლილობასთან 

 სიმულაციასთან. 

ტკივილის აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. კლინიკურად ყურადსაღები სხეულის ერთი ან რამდენიმე ნაწილის ტკივილი; 

ბ. ტკივილი იწვევს კლინიკურად მნიშვნელოვან დისტრესს და ადამინის ფუნქციონირების 

დარღვევას სოციალურ, შრომით და სხვა მნიშვნელოვან სფეროებში; 

გ. ფსიქოლოგიური ფაქტორები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ტკივილის 

აღმოცენებაში, ინტენსივობასა და შენარჩუნებაში; 

დ. სიმპტომი ან დეფიციტი არ არის გამოგონილი ან სპეციალურად შექმნილი; 

ე. ტკივილი ვერ აიხსნება სხვა ფსიქიკური აშლილობებით, როგორიცაა  გუნება-განწყობის, 

შფოთვითი, ფსიქოტური აშლილობები და არ აკმაყოფილებს დისპარეუნიის (სქესობრივი 

კავშირის დროს ტკივილის) კრიტერიუმებს. 
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სხეულის დისმორფული აშლილობა. 

 სხეულის დისმორფული აშლილობის, ანუ დისმორფოფობიის ძირითადი 

მახასიათებელია წუხილი საკუთარი სხეულისა და გარეგნობის დეფექტის გამო. დეფექტი 

ან მინიმალურია, ან პიროვნების წარმოსახვის ნაყოფია. პიროვნება მთლიანად 

დაკავებულია საკუთარი გარეგნობით და მისთვის არასასურველი დეფექტებით. ასეთი 

ძლიერი წუხილი საკუთარი გარეგნობის შესახებ მნიშვნელოვან დისტრესს იწვევს და 

გავლენას ახდენს ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქცინიონირებაზე, მის სოციალურ თუ 

შრომით ურთიერთობებზე. სხეულის დისმორფული აშლილობის დიაგნოზი არ დაისმება, 

თუ მდგომარეობა აკმაყოფილებს ნერვული ანორექსიის კრიტერიუმებს - წუხილი 

სხეულის ზომებისა და ფორმის გამო.  

 ძირითადი ჩივილებია: 

 სახის წარმოსახულ ან მცირეოდენ ნიშნებთან დაკავშირებით: გამონაყარი/აკნე, 

ნაოჭები, კანის სიწითლე, ნაწიბური, თმიანობა, სახის ასიმტერია და ა.შ. 

 სახის ნაწილების ფორმასა და ზომასთან დაკავშირებით: ცხვირის, ტუჩების, 

თვალების, წარბების, პირის, ნიკაპის, კბილების. 

 სხეულის ნაწილების ფორმასა და ზომასთან დაკავშირებით: ძირითადად მკერდის, 

ფეხების, თეძოების, მუცლის. 

ინდივიდი შეიძლება წუხდეს და ზრუნავდეს თავისი სხეულის რამდენიმე ნაწილის 

დეფექტზე. ასეთი ინდივიდისთვის რთულია თავისი სხეულის ნაწილებზე წუხილის 

კონტროლი და უძლურია აღუდგეს შემაწუხებელ ფიქრებს თავის გარეგნობის დეფექტზე. 

დაბალი თვითშეფასება და მუდმივი ფიქრი თავისი სხეულის „დეფექტზე“ ხშირად იწვევს 

სამსახურიდან, სკოლიდან, საზოგადოების თავშეყრის ადგილებიდან თავის არიდებას. 

სხეულის დისმორფული აშლილობის მქონე პიროვნება ხშირად იყენებს სპეციალურ 

განათებას, გამადიდებელ სარკეებს თავისი დეფექტის დეტალურად შესასწავლად. 

საკუთარი სხეულის დეფექტზე შემაწუხებელი ფიქრებით გამოწვეული შფოთვის 

შესამცირებლად ხშირია: 

 სხეულისა და სახის გაძლიერებული მოვლა და ტუალეტი: თმის დავარცხნა, 

ეპილაცია, მაკიაჟის რიტუალური გაკეთება; 

 ვარჯიშები, დიეტა, ტანსაცმლის ხშირი გამოცვლა; 

 დეფექტის კამუფლაჟის მცდელობა ტანსაცმლით, ვარცხნილობით და ა.შ. 

საკუთარი სხეულის ნაწილის დეფექტის შესახებ აკვიატებული აზრი და შიში 

ზოგჯერ იმდენად ინტენსიური, არარეალური და უკონტროლოა, რომ ბოდვით ხასიათს 

ატარებს. ის ხელს უშლის ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სოციალურ 
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იზოლაციამდე მიჰყავს. ასეთი ინდივიდები ზოგჯერ დღისით არ გამოდიან გარეთ, არ 

დადიან სამსახურში, ჰყავთ მეგობრების ვიწრო წრე და თავს არიდებენ სოციალურ 

კონტაქტებს. ისინი ცდილობენ კორექცია გაუკეთონ თავისი სხეულის „დეფექტებს“ და 

ხშირად იკეთებენ ქირურგიულ ოპერაციებს, სამედიცინო მანიპულაციებს.  

გავრცელება: 

სხეულის დისმორფული აშლილობა ქალებში და მამაკაცებში ერთნაირი სიხშირით 

გვხვდება. 

გენერალურ პოპულაციაში ამ სინდრომის გავრცელება უცნობია. ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრებში სხეულის დისმორფული აშლილობა აღინიშნება შფოთვითი 

აშლილობისა და დეპრესიული აშლილობის მქონე ინდივიდების 5-40%-ში. 

კოსმეტიკური ქირურგიისა და დერმატოლოგიურ ცენტრებში კი მომართულთა 6-15%-ს 

აღენიშნება სხეულის დისმორფული აშლილობა.  

სიმპტომები ჩვეულებრივ იწყება გარდამავალ ასაკში. დასაწყისი შეიძლება იყოს 

უეცარი ან თანდათანობითი,  მიმდინარეობს ქრონიკულად, მწვავე და თითქმის 

უსიმპტომო პერიოდებით. ცხოვრების მანძილზე სხეულის ნაწილი, რომელიც ინდივიდს 

დეფექტურად მიაჩნია, ძირითადად, არ იცვლება. თუმცა არის იშვიათი შემთხვევები, 

როდესაც ინდივიდი სხეულის სხვა ნაწილს აქცევს ყურადღებას და მის დეფექტზე წუხს. 

 საკუთარ გარეგნობაზე ნორმალური ზრუნვისგან განსხვავებით, სხეულის 

დისმორფული აშლილობისას ინდივიდი ფოკუსირებულია მხოლოდ საკუთარ 

გარეგნობაზე, რაც დიდ დროს მოითხოვს და სოციალურად იზოლორებულია. 

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 კვებით აშლილობასთან - ნევროტულ ანორექსიასთან; 

 ობსესიურ-კომპულსიურ აშლილობასთან; 

 სოციალურ ფობიასთან; 

 დიდი დეპრესიის ეპიზოდთან. 

თუ ინდივიდის მიერ  თავისი სხეულის წარმოსახული დეფექტით გამოწვეული 

წუხილი ძლიერი და ყოვლისმომცველია, სხეულის დისმორფულ აშლილობასთან ერთად 

ის მიიღებს დამატებით დიაგნოზს: სომატური ტიპის ბოდვითი აშლილობა.   

 

დისოციაციური აშლილობა 

 დისოციაციური აშლილობის ძირითადი მახასიათებელია ცნობიერების, 

მეხსიერების, აღქმისა და იდენტობის ინტეგრირებული ფუნქციების დარღვევა. ეს 
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დარღვევა შეიძლება იყოს მყისიერი, უეცარი, გარდამავალი, თანდათანობითი ან 

ქრონიკული.  

 DSM-IV-R-ში ცალკე კატეგორიად არის განხილული დისოციაციური აშლილობები 

და კონვერსიული აშლილობა სომატოფორმული აშლილობის კატეგორიაში შედის 

ქვეკლასად. ICD-10-ში კი დისოციაციური და კონვერსიული აშლილობა სინონიმებად 

იხმარება - „დისოციაციური (კონვერსიული) აშლილობა“. 

  DSM-IV-R-ში ეს მდგომარეობათა ეს ორი კატეგორია გამოდიფერენცირებულია 

ფენომენოლოგიური ნიშნით - დისოციაციური აშლილობების შემთხვევაში ცნობიერების 

ცვლილებებია, ხოლო კონვერსიული აშლილობის შემთხვევაში ფსევდოდაავადების 

სიმპტომებია ცნობიერების მდგომარეობის ცვლილების გარეშე.  

DSM-IV-R ICD-10 

დისოციაციური ამნეზია 300.12 დისოციაციური ამნეზია F44.0 

დისოციაციური ფუგა 300.13 დისოციაციური ფუგა F44.1 

იდენტობის დისოციაციური აშლილობა 

300.14 

მრავლობითი პიროვნების აშლილობა 

F44.81 

 დისოციაციური სტუპორი F44.2 

 ტრანსის მდგომარეობა F44.3 

დეპერსონალიზაციის აშლილობა 300.6  

 განზერის სინდრომი F44.80 

 სხვა დისოციაციური (კონვერსიული) 

აშლილლობები F44.8 

 ბავშვთა ასაკის გარდამავალი 

დისოციაციური (კონვერსიული) აშლილობა 

F44.82 

დაუზუსტებელი დისოციაციური 

აშლილობა 300.15 

დაუზუსტებელი დისოციაციური 

აშლილობა F44.3 

 

დისოციაციური ამნეზია (ფსიქოგენური ამნეზია) 
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 დისოციაციური ამნეზიისათვის დამახასიათებელი ნიშანია ტრავმატული და 

სტრესული მნიშვნელოვანი პერსონალური ინფორმაციის დავიწყება. ამ დროს 

შეუძლებელია ვერბალური ფორმით პიროვნების კონკრეტული გამოცდილების გახსენება. 

მას შექცევადი ხასიათი აქვს. პიროვნებას არ ახსოვს მისი ცხოვრების განსაკუთრებით 

ტრავმატული და სტრესული მოვლენები და ფაქტები.  

გამოყოფენ:  

 ლოკალიზებული/შემოსაზღვრული ამნეზია - ინდივიდს არ ახსენდება ტრავმატულ 

სიტუაციასთან, მოვლენასთან დაკავშირებული მოვლენები კონკრეტულ პერიოდში, 

ძირითადად, ტრავმატული მოვლენიდან უშუალოდ რამდენიმე საათის 

განმავლობაში, უფრო პირველი 2 საათის განმავლობაში. 

 სელექტიური ამნეზია - ინდივიდს შეუძლია შერჩევითად გაიხსენოს კონკრეტული 

პერიოდის ზოგიერთი მოვლენა ან ფაქტი, თუმცა მთლიანად მისი ცხოვრების ის 

კონკრეტული მონაკვეთი არ ახსოვს. 

 გენერალიზებული ამნეზია - პიროვნებას არ ახსოვს მთელი თავისი ცხოვრება.  

 გახანგრძლივებული ამნეზია - კონკრეტული დროის პერიოდიდან ინფრომაციის 

დავიწყება აწმყო დროის ჩათვლით. 

 სისტემატიზებული ამნეზია - ერთ კონკრეტული კატეგორიის ინფორმაციის 

დავიწყება, მაგ., ერთ პიროვნებასთან ან ოჯახთან დაკავშირებული ინფორმაციის. 

ზოგიერთ დისოციაციური ამნეზიის მქონე ინდივიდს აღენიშნება დეპრესიული 

სიმპტომები, შფოთვა, დეპერსონალიზაცია.  ისინი ძალიან შთაგონებადები არიან 

და მაღალი ჰიპნობელურობით გამოირჩევიან. 

 დისოციაციური ამნეზიის ეპიდემიოლოგია უცნობია. თუმცა, ხშირად აღწერენ 

ადრეული ბავშვობის ტრავმატული მოვლენების დავიწყების შემთხვევებს. 

 დისოციაციური ამნეზია ყველა ასაკობრივ ჯგუფში შეიძლება შეგვხვდეს. მთავარი 

სიმპტომის მანიფესტაციაა - მეხსიერებაში რეტროსპექტული „ჩავარდნა“, ინდივიდს არ 

ახსოვს თავისი ცხოვრების რომელიმე მონაკვეთი, მოვლენა/მოვლენები, ფაქტები. 

ამნეზირებულია პიროვნების ცხოვრების ერთი ან შესაძლოა, რამდენიმე ეპიზოდიც. 

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 ქალა-ტვინის ტრავმით გამოწვეულ ამნესტურ სინდრომთან 

 ზოგადი სამედიცინო მდგომარეობით გამოწვეულ ამნესტურ სინდრომთან 

 პოსტტრავმატულ სტრესულ აშლილობასთან 

 მწვავე სტრესულ აშლილობასთან 
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 ამნეზიის სიმულაციასთან 

 ხანშიშესული ასაკის ნორმალურ კოგნიტურ დაქვეითებასთან 

 დელირიუმთან და დემენციასთან. 

დისოციაციური ფუგა (ფსიქოგენური ფუგა) 

 დისოციაციური ფუგის მთავარი მახასიათებელია უეცარი, მოულოდნელი წასვლა 

საკუთარი სახლიდან ან საცხოვრებელი ადგილიდან და წარსული ცხოვრების მთლიანად 

ან ნაწილობრივი დავიწყება. სახლიდან წასვლა და ხეტიალი შეიძლება იყოს ხანმოკლე 

პერიოდით - რამდენიმე საათი ან დღე, ასევე  შეიძლება იყოს უფრო ხანგრძლივი და 

გრძელდებოდეს თვეობით. არსებობს მონაცემები ინდივიდების შესახებ, ვინც ასეთ 

მდგომარეობაში სხვა ქვეყანაშიც კი მიდიოდა, სახლიდან ძალიან დიდ მანძილზე.  

 დისოციაციური ფუგის მდგომარეობაში ინდივიდი არ ამჟღავნებს 

ფსიქოპათოლოგიურ ნიშნებს, არაფრით იქცევს ყურადღებას. მას პიროვნების იდენტობის 

პრობლემა აქვს და აღენიშნება ამნეზია თავისი ცხოვრების უახლოეს პერიოდზე. ფუგის 

პერიოდში ინდივიდს უფრო ხშირად არ უყალიბდებდა ახალი იდენტობა. ამ დროს 

ძალიან იშვიათია ახალი იდენტობა, როდესაც ინდივიდი ირქმევს ახალ სახელს, იცვლის 

საცხოვრებელ ადგილს და საქმიანობასაც კი.  

 წინაფუგის სიტუაციაში დაბრუნებისას, პიროვნებას აღენიშნება ამნეზია მისთვის 

ტრავმატულ მოვლენებზე. ასევე, ადამიანს აქვს დისფორია, შფოთვა, დანაშაულისა და 

სირცხვილის განცდა, შესაძლოა ჰქონდეს სუიციდის მცდელობა და აგრესიული 

იმპულსები. ინდივიდი ვერ იძლევა შეკიტხვებზე ზუსტ პასუხს, ისე როგორც განზერის 

სინდრომში.  

გავრცელება: 

დისოციაციური ფუგა მოზრდილი პოპულაციის 0.2%-ს აღენიშნება. 

მისი დასაწყისი ძირითადად დაკავშირებულია ტრავმატულ, ძლიერ სტრესულ, 

პიროვნებისათვის რთულად ასატან მოვლენებთან. ერთეული ეპიზოდები რამდენიმე 

საათიდან შეიძლება თვეები გაგრძელდეს. გამოჯანმრთელება უეცრად ხდება, თუმცა 

შემდგომში ზოგჯერ აღინიშნება დისოციაციური ამნეზია ტრავმატულ მოვლენაზე. 

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 რთულ პარციალურ ეპილეფსიურ გულყრასთან 

 ნივთიერების ზემოქმედების ფიზიოლოგიური ეფექტისაგან 

 იდენტობი სდისოციაციურ აშლილობასთან 

 დეპერსონალიზაციის აშლილობასთან 
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 მანიაკალურ ეპიზოდთან. 

დისოციაციური ფუგის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. უეცარი, მოულოდნელი წასვლა სახლიდან ან საცხოვრებელი ადგილიდან და წარსულის 

გახსენების შეუძლებლობა; 

ბ. პიროვნების იდენტობის დარღვევა ან ახალი იდენტობის ჩამოყალიბება (ნაწილობრივი 

ან სრული); 

გ. ეს აშლილობა არ არის დაკავშირებული იდენტობის დისოციაციურ აშლილობასთან, 

ნივთიერების ზემოქმედებასთან და ზოგად სამედიცინო მდგომარეობასთან (მაგ., 

საფეთქლის ეპილეფსია); 

დ. სიმპტომები იწვევენ კლინიკურად გამოხატულ დისტრესს, სოციალურ, შრომით და 

სხვა სფეროებში ფუნქციონირების დარღვევას. 

 

იდენტობის დისოციაციური აშლილობა (მრავლობითი პიროვნების აშლილობა) 

 იდენტობის პიროვნული აშლილობის მთავარი მახასიათებელია ორი ან 

რამდენიმე განსხვავებული პიროვნების იდენტობის არსებობა, რომელთაგან თითოეული 

პერიოდულად განაპირობებს ადამიანის ქცევასა და მოქმედებებს. პიროვნებას არ ახსოვს 

მისი ადრინდელი იდენტობა და სრული ამნეზია აქვს მის ცხოვრებასთან დაკავშირებით. 

ამ დროს დარღვეულია ცნობიერების, იდენტობისა და მეხსიერების ერთიანი ინტეგრაცია. 

აღნიშნული მდგომარეობისას პიროვნებას ხშირად აქვს „ჩავარდნები“ მეხსიერებაში 

როგორც შორეულ, ისე უახლოეს   წარსულზე. ერთი იდენტობის მეორეთი შეცვლისას 

ამნეზირებულია წინა იდენტობის ბიოგრაფიული მეხსიერება. ერთი იდენტობის მეორეთი 

შეცვლას ხშირად ბიძგს აძლევს ფსიქო-სოციალური სტრესი. უფრო ხშირად ასეთი შეცვლა 

მყისიერად ხდება, თუმცა არის გრადუალური ცვლილებების შემთხვევები. იდენტობის 

შეცვლასთან ერთად იცვლება ტემპერამენტი, ხასიათი, გარეგნული მიმოხვრა, ხმის 

ტემბრი და მეტყველების სტილიც კი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა იდენტობის 

ფიზიოოლოგიური ფუნქციებიც კი განსხვავებულია, მაგ., ალერგია, ასთმა, მხედველობისა 

და სმენის პრობლემები და ა.შ. ლიტერატურაში აღწერილია ორი, ექვსი და   

განსხვავებული იდენტობის ცვლილება.  

 ინდივიდებს იდენტობის დისოციაციური აშლილობით ხშირად ფიზიკური ან 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი არიან. მათ შეიძლება ჰქონდეთ პოსტტრავმატული 

სტრესის სინდრომი, კონვერსიული აშლილობისთვის დამახასიათებელი 

ფსევდოგულყრები. ასეთ პირებს ძალიან მაღალი ჰოპნობელურობა აქვთ 

გავრცელება: 
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იდენტობის დისოციაციური აშლილობის გავრცელება უცნობია. ცნობილია, რომ ქალებში 

3-9-ჯერ უფრო ხშირად გვხვდება აღნიშნული აშლილობა მამაკაცებთან შედარებით.  

იდენტობის დისოციაციური აშლილობა ქრონიკული ხასიათისაა. საშუალო დრო პირველი 

სიმპტომებიდან დიაგნოზის დასმამდე 6-7 წელია.  

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 დისოციაციურ ამნეზიასთან 

 დისოციაციურ ფუგასთან 

 დეპერსონალიზაციის აშლილობასთან 

 პიროვნების აშლილობასთან 

 შიზოფრენიასთან 

 გამოგონილი დაავადების აშლილობასთან. 

იდენტობის დისოციაციური აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. ორი ან მეტი პიროვნების იდენტურობის არსებობა ერთ ინდივიდში; 

ბ. სულ მცირე, ორი პიროვნება პერიოდული მონაცვლეობით იღებს კონტროლს 

ინდივიდის ქცევაზე; 

გ. მნიშვნელოვანი პიროვნული და ბიოგრაფიული ინფორმაციის დავიწყება, რაც ვერ 

აიხსნება უბრალო გულმავიწყობით; 

დ. ეს მდგომარეობა არ არის ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისა და ინტოქსიკაციის, ან 

ზოგადი სამიედიცინო მდგომარეობის შედეგი.  

დეპერსონალიზაციის აშლილობა 

  დეპერსონაოლიზაციის აშლილობის ძირითადი მახასიათებელია ინდივიდის საკუთარი 

მე-სგან პერიოდული გაუცხოების განცდა. პიროვნებას აქვს განცდა, რომ თითქოს 

სიზმარში ან ფილმში იყოს და საკუთარ ცხოვრებას, თავის სხეულსაც გარედან ხედავდეს. 

ამ დროს პიროვნების ცნობიერება და რეალობის შეგრძნება შენახულია, მას მხოლოდ 

განცდა აქვს გაუცხოების და იმის, რომ საკუთარი ცხოვრება მისი არ არის. 

დეპერსონალიზაციის განცდა ჩვეული განცდაა ბევრი ადამინისათვის და მისი 

აშლილობად დიაგნოსტირება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს გამოვლინება 

ინტენსიური, ხშირი და პიროვნებისათვის შემაწუხებელია, როდესაც ის ხელს უშლის 

პიროვნებას ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში.  

დეპერსონალიზაცია ხშირია სხვადასხვა ფსიქიკური აშლილობების შემთხვევაში. თუ 

დეპერსონალიზაცია რომელიმე ფსიქიკური აშლილობის გამოვლინების ერთ-ერთ 
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სიმპტომს წარმოადგენს, მაგ., პანიკური აშლილობის, შიზოფრენიის, მწვავე სტრესული 

აშლილობის დროს, მაშინ ცალკე დიაგნოზი არ დაისმება.   

დეპერსონალიზაციის აშლილობის მქონე პირებისათვის ხშირად რთულია თავისი 

სიმპტომების აღწერა და ძირითადად ჩივიან, რომ „გიჟდებიან“. ხშირია დერეალიზაციის 

განცდა - გარე სამყარო თითქოს უცანური და არარეაულურია. ინდივიდს შეიძლება 

ჰქონდეს მაკრო- და მიკროფსიები (ობიექტების ზომებისა და ფორმის გაზრდა და 

შემცირება), ადამიანები აღიქმებიან უჩვეულოდ და არარეალურად. დეპერსონალიზაციასა  

და დერეალიზაციის განცდას ხშირად თან ახლავს, შფოთვა, დეპრესიის სიმპტომები, 

აკვიატება, სომატური ჩივილები. დეპერსონალიზაციისა და დერეალიზაციის სიმპტომები 

თან ახლავს პანიკურ შეტევებს და ამ დროს მისი ცალკე დიაგნოსტირება არ ხდება. 

ბევრი კულტურისათვის დამახასიათებელია მედიტაციური პრაქტიკა და ტრანსული 

გამოცდილება და შესაბამისად დერეალიზაცია და დეპერსონალიზაცია პათიოლოგიად არ 

აღიქმება. ეს მდგომარეობები ცხოვრების ნაწილია და ზელს არ უშლის ადამიანს მუს 

სოციალურ თუ სხვა აქტივობებში.  

გავრცლება:  

დეპერსონალიზაციის აშლილობის გავრცელება უცნობია. ქალებში აღნიშნული 

მდგომარეობა 2-ჯერ უფრო ხშრიად არის აღწერილი მამაკაცებთან შედარებით. 

პირველი სიმპტომების გამოვლინების ასაკი საშუალოდ 16 წელია. დეპერსონალიზაციის 

ეპიზოდი შეიძლება რამდენიმე წამს გრძლედებოდეს, შესაძლოა უფრო ხაბგრძლივის იყოს 

- თვეები და წლები. აღნიშნული მდგომარეობა ქრონიკულ ხასიათს ატარებს, თუმცა არის 

სიმპტომების ძლიერი შესუსტების პერიოდები, როცა ადამიანს თითქმის არ აწუხებს 

სიმპტომები.  

დეპერსონალიზაცია, რომელიც აღმოცენდება მძიმე სტრესული, სიცოცხლისათვის საშიში 

სიტუაციების შედეგად (ომი, თავდასხმა, კატასტროფა და ა.შ.), უეცრად ვლინდება. ამიტომ 

ტრავმასთან და პოსტტრავმატულ სტრესთან შირად ასოცირდება დეპერსონალიზაციისა 

და დერეალიზაციის სიმპტომები.  

დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს: 

 ალკოჰოლურ ინტოქსიკაციასთან 

 პანიკურ აშლილობასთან 

 სპეციფიკურ ფობიასთან 

 პოსტტრავმატულ სტრესთან 

 მწვავე სტრესულ აშლილობასთან.  
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დეპერსონალიზაციის აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები: 

ა. ქრონიკულად პერიოდული გაუცხოების განცდა საკუთარი ცხოვრებისგან, გრძნობებისა 

და აზრებისგან,  სხეულისგან. ინდივიდი თითქოს გარედან დამკვირვებელია და მისი 

ცხოვრება თითქოს სიზმარია. 

ბ. დეპერსონალიზაციის განცდის მიუხედავად ინდივიდი არ კარგავს რეალობის გრძნობას 

და ნათელი ცნობიერება აქვს. 

გ. დეპერსონალიზაცია იწვევს კლინიკურად მნიშვნელოვან დისტრესს, ინდივიდს ხელს 

უშლის მუშაობაში, სოციალურ ურთიერთობებსა და ყოველდღიურ აქტივობებში.  

დ. დეპერსონალიზაციის აშლილობა არ წარმოადგენს რომელიმე სხვა ფსიქიკური 

აშლილობის დროს გამოვლენილ სიმპტომს, არ არის დაკავშირებული ნივთიერებაზე 

დამოკიდებულებისა და ზოგადი სამედიცინო მდგომარეობის შედეგებთან (მაგ., 

საფეთქლის ეპილეფსიასთან).  

ლიტერატურა: 

1. R. Comer Abnormal Psychology. 2010 

2. DSM-4. Diagnostis and Statistical Manual for Mental Disorders. APA. 2000 

3. ICD-10.  Multiaxial International Classification of Diseases. Cambridge University Press. 

1999. 
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