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1. შესავალი 

აივ ინფექციის საპასუხო ღონისძიებებისთვის მნიშვნელოვანია, ადამიანებმა იცოდნენ როგორც 

თავიანთი, ისე მათი სქესობრივი პარტნიორების (შემდგომში ,,პარტნიორი“) აივ სტატუსი. ეს 

არის პირველი ნაბიჯი პრევენციისა და მკურნალობისკენ, რაც ამცირებს აივ ინფექციით 

ავადობას, სიკვდილობას და დაავადების გავრცელებას. აივ ტესტირების სერვისები 

მნიშვნელოვნად ფართოვდება მთელ მსოფლიოში. 2017 წლის შეფასებით, გლობალურად აივ 

ინფიცირებულთა წილი, რომელმაც იცის თავისი სტატუსის შესახებ 67%-დან 75%-მდეა 

გაზრდილი 2015 წელთან შედარებით.1 მიუხედავად პროგრესისა, 9.4 მილიონმა ადამიანმა - აივ 

ინფიცირებულთა 25%-მა, არ იცის თავისი სტატუსი.1 ბევრი მათგანი, ვინც ამჟამად არ 

სარგებლობს აივ-ტესტირების გაფართოებული სერვისებით, მიუკუთვნება მაღალი რისკის 

პოპულაციების, მამაკაცებისა და ახალგაზრდების (15–24 წლის) წარმომადგენელთა ჯგუფებს.1 

ბოლოდროინდელი მოდელირების თანახმად, ძალისხმევის გაზრდის, უფრო მეტად 

ფოკუსირებული და ინოვაციური სტრატეგიების გამოყენების გარეშე, შეუძლებელი იქნება  

გლობალურად 90–90–90 მიზნეეების მიღწევა.2 აივ თვით-ტესტირება წარმოადგენს ერთ-ერთ 

ინოვაციას, რომლითაც შესაძლებელია ისეთ პირებზე წვდომა, ვისი ტესტირებასაც სხვაგვარად 

ვერ მოხდებოდა; ის სთავაზობს ტესტირების გონივრულ და მოსახერხებელ შესაძლებლობას. 

დღემდე არსებული მტკიცებულებების თანხმად, აღარებულია მისი, როგორც ძირითადი 

სტრატეგიის როლი არსებული სერვისების მიერ გამოტოვებულ პოპულაციებს შორის 

ტესტირების მოცვისა და სიხშირის გასაზრდელად, განსაკუთრებით მაღალი რისკის 

პოპულაციების, მამაკაცებისა და ახალგაზრდების (15–24 წლის) წარმომადგენელთა ჯგუფებში.3 

მაღალი რისკის პოპულაციებს მიეკუთვნებიან ნარკოტიკების ინექციურად მომხმარებელები 

(ნიმ), მამაკაცები, რომელთაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან (მსმ), კომერციული სექს მუშაკები (კსმ), 

ტრანს* ადამიანები და პატიმრები. ზოგად მოსახლეობასთან შედარებით მაღალი რისკის 

პოპულაციებში აივ ინფექციისა და შიდსის უფრო მაღალი მაჩვენებლები აღინიშნება მთელს 

მსოფლიოში და ისინი აივ ინფიცირების მომატებული რისკის ქვეშ არიან.4 გაეროს აივ 

ინფექცია/შიდსის გაერთიანებული პროგრამის (UNAIDS) შეფასებით აივ ინფექციის ახალი 

შემთხვევების 40-50% შესაძლოა მაღალი რისკის პოპულაციებსა და მათ უშუალო პარტნიორებს 

შორის ვლინდებოდეს. 

არსებობს აივ თვით-ტესტირების მიწოდების რამდენიმე მიდგომა:  

- სერვისების ცენტრების/სამედიცინო დაწესებულებების ბაზაზე გაცემა 

- თემში დისტრიბუცია 

- მეორადი დისტრიბუცია სქესობრივი ან სოციალური ქსელების საშუალებით 

- ჯანმრთელობის რელევანტურ პროგრამებსა და ინტერვენციებში ინტეგრაცია  

- დასაქმების პროგრამებში ინტეგრაცია 
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- აფთიაქების საშუალებით გაცემა/გაყიდვა  

- ავტომატური გაცემის აპარატებში ინტეგრაცია  

- ინტერნეტის საშუალებით მიწოდება 

- სხვა კერძო და სახელმწიფო სექტორის არხების საშუალებით გავრცელება.  

მტკიცებულებების თანახმად, თვით-ტესტის დადებითი შედეგის მიღების შემდეგ აივ 

სტატუსის დასადასტურებლად დამატებით ტესტირებაზე მიმართვისა და მკურნალობაში 

ჩართვის სიხშირე შეიძლება, მინიმუმ ეკვივალენტური იყოს ეროვნული 

მიმართვიანობის/კავშირების მაჩვენებლების.5,6,7,8 აივ თვით-ტესტირება ასევე ხელს უწყობს სხვა 

პრევენციულ სერვისებზე, მაგალითად პრე-ექსპოზიციურ მკურნალობაზე მიმართვიანობის 

გაზრდას. დამხმარე საშუალებები და ინოვაციური ტექნოლოგიები, როგორიცაა მაგალითად 

სმარტფონის აპლიკაციები, ასევე ხელს უწყობენ თვით-ტესტირების შემდეგ პრევენციისა და 

მოვლის სერვისებზე მიმართვიანობის გაუმჯობესებას.9  

დღეის მდგომარეობით, ხელმისაწვდომია აივ თვით-ტესტირების 10 მოწყობილობა, რომელსაც 

გავლილი აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმოს) პრეკვალიფიკაცია, 

დამტკიცებულია სამედიცინო ხელსაწყოების რეგულირების საერთაშორისო ფორუმის 

შემადგენლობაში შემავალი მკაცრი მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ან რეკომენდებულია 

შესასყიდად Unitaid / Global Fund-ის დიაგნოსტიკის განხილვის ექსპერტთა პანელის მიერ. 

მხოლოდ ერთ ნერწყვის და ორ სისხლის აივ თვით-ტესტს აქვს ჯანმოს პრე-კვალიფიკაცია. 

ზოგიერთ ქვეყანაში, მათ შორის ბელორუსიაში, ბრაზილიასა და ნიგერიაში არის დამატებით 

ადგილობრივად წარმოებული აივ თვით-ტესტები (6 ასეთი პროდუქტია იდენტიფიცირებული) 

და მათი გამოყენება ეროვნულ დონეზე არის დამტკიცებული, თუმცა ინფორმაცია მათი 

ხარისხის შესახებ უმეტესწილად უცნობია. სულ მცირე 4 დამატებითი აივ თვით-ტესტის შექმნა 

მიმდინარეობის პროცესშია. ერთი მათგანი სისხლის, ორი ნერწყვის და ერთიც შარდის ნიმუშს 

იყენებს. თვით-ტესტირებისთვის მხოლოდ ხარისხის გარანტიის მქონე პროდუქცია უნდა იყოს 

შეძენილი და გამოყენებული.10    

1.1. რა არის აივ თვით-ტესტირება? 

აივ თვით-ტესტირება რეკომენდებულია ჯანმოს მიერ, როგორც აივ ტესტირების სერვისის 

მიწოდების დამატებითი მიდგომა: 

აივ თვით-ტესტირება შეიძლება შეთავაზებულ იქნას, როგორც დამატებითი მიდგომა, რომელიც 

ავსებს აივ ტესტირების არსებულ სერვისებს და მათზე მოთხოვნილებას.  

აივ თვით-ტესტირება არის პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანი იყენებს საკუთარ ნიმუშს 

(პირის ღრუს სითხეს ან სისხლს), მარტივი აივ თვით-ტესტირების მოწყობილობის საშუალებით 
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ასრულებს ტესტირებას და ინტერპრეტაციას უკეთებს შედეგს. უმეტეს შემთხვევაში ეს ხდება 

პრივატულ გარემოში, მარტო ან ნდობით აღჭურვილ პირთან ერთად. 

ტესტის დადებითი შედეგი არ ადასტურებს აივ ინფექციის დიაგნოზს. ყველა ასეთ შედეგს უნდა 

მოჰყვეს კონფირმაციული ტესტირება, რომელიც ვირუსის არსებობას განსაზღვრავს სისხლში.  

ტესტის უარყოფითი შედეგი უნდა ჩაითვალოს, როგორც აივ ნეგატიური. უარყოფითი შედეგის 

შემდგომი გზავნილები, ისევე როგორც ყველა სხვა მეთოდის ტესტირების შემთხვეევაში, 

მაღალი რისკის პირებში (სარისკო პოპულაციის წარმომადგენლები) უნდა მოიცავდეს 

წელიწადში ერთხელ ხელახალი ტესტირების მკაფიო რეკომენდაციებს. პირები, რომლებსაც 

ჰქონდათ აივ ინფიცირების პოტენციური ექსპოზიცია გასული 6–12 კვირის განმავლობაში, 

შეიძლება იმყოფებოდნენ „ფანჯრის პერიოდში“ და ტესტმა შეიძლება მოგვცეს უარყოფითი 

შედეგი. 14 დღის შემდეგ მათ უნდა ჩაუტარდეთ ტესტირება დაწესებულებაში. თუ ეს ვერ 

ხერხდება, მათ შეუძლიათ გაიმეორონ აივ თვით-ტესტირება 14 დღის შემდეგ. მნიშვნელოვანია 

მათთვის სწორი გზავნილების მიწოდება, განმეორებითი ტესტირების ხელშეწყობა და აივ 

პრევენციის სერვისებზე, როგორიცაა კონდომები, ზიანის შემცირება და პრე-ექსპოზიციური 

პროფილაქტიკა, რეფერალის უზრუნველყოფა.    

 

1.2. აივ თვით-ტესტირების პოტენციური სარგებელი და რისკები 

აივ თვით-ტესტირების ერთ-ერთი პოტენციური სარგებელია აივ ინფიცირებული პირების 

ტესტირებისა და ადრეული დიაგნოსტიკის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. თვით-

ტესტირება უფრო მეტად მოსახერხებელი, ავტონომიური და კონფიდენციალურია 

აივ თვით-ტესტირება

დადებითი უარყოფითი

მოახდინეთ ტესტის 
დადებითი შედეგის 

ანგარიშგება
მიეცით რეკომენდაცია, მიმართოს 
შემდგომ კვლევებს დიაგნოზის 

დადასტურების მიზნით 
დიაგნოზის დადასტურების 

შემთხვევაში გადაამისამართეთ 
მკურნალობაში ჩასართავად

მოახდინეთ ტესტის 
უარყოფითი შედეგის 

ანგარიშგება
მიეცით რეკომენდაცია შემდგომი 
ტესტირების შესახებ, საჭიროების 

შესაბამისად
მიეცით რეკომენდაცია, მიმართოს 

აივ პრევენციის შესაბამის სერვისებს
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მომხმარებლისთვის და ტესტირების შესაძლებლობას აძლევს ისეთ პირებს, რომლებიც არ 

სარგებლობენ აივ ტესტირებისა და კონსულტირების სერვისებით ან მათ, ვისაც არ აქვს 

რეგულარული კონტაქტი (ან ხელმისაწვდომობა) ჯანმრთელობის ისეთ სერვისებზე, სადაც აივ 

ტესტირებას სთავაზობენ. თვით-ტესტირებით შესაძლოა ისარგებლონ მაღალი რისკის (მსმ, 

ტრანს*ადამინები, კსმ, ნიმ), ასევე აივ ინფექციის მაღალი გავრცელების მქონე ზოგადი 

პოპულაციის წარმომადგენლებმა (მათ შორის ჯანდაცვის მუშაკებმა, წყვილებმა და 

პარტნიორებმა, სეროდისკორდანტულმა პარტნიორებმა, მოზარდებმა). ზოგიერთი კვლევის 

თანახმად აივ თვითტესტირება ამცირებს სარისკო სქესობრივ ქცევებსა და ზრდის ტესტირების 

სიხშირეს მსმ პოპულაციაში, ასევე შესაძლოა ხელს უწყობდეს წყვილთა შორის სტატუსის 

ნებაყოფლობით გამხელას. მტკიცებულებები ასევე ცხადყოფს, რომ აივ თვით-ტესტირებას აქვს 

პოტენციალი, შეავსოს აივ-ის ექსპოზიციისა და დაავადების გავრცელების შემცირებაზე 

მიმართული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის არსებული სტრატეგიები.   

აივ თვით-ტესტირებასთან ასოცირებული რისკის, გვერდითი მოვლენებისა და ზიანის შესახებ 

მონაცემები მწირია (მაგალითად, არ არის აღრიცხული თვით-ტესტის არა მიზნობრივად 

გამოყენების გამო ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები, ასევე არ ყოფილა ძალადობის ან 

თვითდაზიანების ფაქტები). თუმცა, ზოგი აღნიშნავს ოპერაციულ საკითხებთან დაკავშირებულ 

ისეთ რისკებს, როგორიცაა მაგალითად სწრაფი მარტივი ტესტის მგრძნობელობისა და 

სპეციფიკურობის მცირედით შემცირება, როდესაც მას მოუმზადებელი მომხმარებელი იყენებს, 

შემსრულებლის ცდომილების რისკი, შედეგების არასწორად ინტერპრეტაციის რისკი და 

დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და მოვლის შემდგომ სერვისებთან კავშირების სიმწირე. 

არსებობს ასევე ეთიკური, სამართლებრივი და სოციალური ასპექტები, როგორიცაა 

პოტენციურად მომატებული რისკი მოწყვლადი პოპულაციებისათვის (მაგალითად, ოჯახში 

ძალადობა, ან იძულებითი ტესტირება). თუმცა, ეს მოსაზრებები ეხება აივ-ტესტირების ყველა 

ფორმას და ისინი არ არიან უნიკალური მხოლოდ თვით-ტესტირებისთვის.          

2. აივ თვით-ტესტირების დანერგვა ზიანის შემცირების 

ცენტრებში 

აივ თვით-ტესტირების დანერგვის მრავალი გზა არსებობს. როგორც ნებისმიერი სხვა მეთოდით 

ტესტირებისას, დანერგვის პროცესი ამ შემთხვევაშიც სტრატეგიული და ფოკუსირებული უნდა 

იყოს. მნიშვნელოვანია, მოხდეს აივ ტესტირების სერვისების დიფერენციაცია ისე, რომ ისინი 

მოერგოს კონკრეტულ პოპულაციებში არსებულ საჭიროებებს. აივ ტესტირებით მოცვა 

არაპროპორციულად დაბალია მაღალი რისკის პოპულაციებში,11 მათ შორის ნიმ-ებში. 

აღნიშნულ პოპულაციებში აივ თვით-ტესტირებაზე ხელმისაწვდომობა ზრდის ტესტირებით 

მოცვის მაჩვენებელს, ასევე მინიმუმ ტესტირების ყოველწლიურ სიხშირეს და თან ახლავს 

პრევენციისა და მკურნალობის სერვისებზე მიმართვიანობის მატება.12  
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აივ თვით-ტესტირების სერვისის დანერგვამდე, მნიშვნელოვანია პასუხი გაეცეს შემდეგ 

ძირითად შეკითხვებს: 

- სად მოხდება აივ თვით-ტესტირების დარიგება? 

- ვინ დაარიგებს აივ თვით-ტესტებს? 

- როდის მოხდება აივ თვით-ტესტირების სერვისის მიწოდება? 

- რა დამხმარე საშუალებებს შევთავაზებთ?  

2.1. სად მოხდება აივ თვით-ტესტირების დარიგება? 

აივ თვით-ტესტების დარიგება შეიძლება სხვადასხვა გზებით:  

• საველე სამუშაოს/აუთრიჩის დროს: თემში აივ თვით-ტესტების დარიგება შეუძლია ზიანის 

შემცირების სერვის ცენტრების თანასწორ-განმანათლებელს, სოციალურ მუშაკს, საველე 

სამუშაოს/აუთრიჩის შესრულებისას. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს 

ბენეფიციარისთვის ტესტის მიწოდება ბინაზე, სათემო თავშეყრის ადგილებში, მობილური 

ამბულატორიით.  ამ შემთხვევაში ძირითადი აქცენტი კეთდება ისეთ კლიენტებზე, 

რომლებიც ტრადიციული სკრინინგის ტესტებით (სისხლით) არ/ვერ სარგებლობენ, არიან 

მოუცველები ზიანის შემცირების პროგრამებით. ისინი შეიძლება იყვნენ ნიმ-ების ნემსის ან 

სქესობრივი პარტნიორები. 

• დაწესებულებებში: აივ თვით-ტესტირების ინტეგრირება სათემო ორგანიზაციების ბაზაზე 

ხშირ შემთხვევაში წარმატებული პრაქტიკაა.13,14 არასამთავრობო/სათემო ორგანიზაციაში 

ტესტის გაცემა შეუძლია სოციალურ/აუთრიჩ ან სხვა სპეციალურად გადამზადებულ 

მუშაკს. ტესტირების მოცვის გასაუმჯობესებლად რეკომენდებულია, რომ სხვა სერვისების 

მისაღებად მოსულ კლიენტს, სურვილის შემთხვევაში, გადაეცეს აივ თვით-ტესტი.  

• ინტერნეტისა და სოციალური მედიის საშუალებით: ინტერნეტისა და სოციალური მედიის 

გამოყენებით ჩატარებული აუთრიჩი წარმატებულია ხშირ შემთხვევაში.15,16,17,18,19,20 აივ 

თვით-ტესტების შეთავაზება კლიენტებისთვის შესაძლოა მოხდეს ინტერნეტის  

WWW.SELFTEST.GE ან სოციალური მედიის გამოყენებით. ეს მეთოდი განსაკუთრებით 

აქტუალური ხდება COVID-19-ის პანდემიის პირობებში.      

• მექანიკური ავტომატები: აივ თვით-ტესტების ინტეგრაცია შესაძლებელია საინექციო 

ინსტრუმენტების გამანაწილებელ ავტომატებში. ამ სერვისის დანერგვის შემდეგ საჭიროა, 

ბენეფიციარებს მიეწოდოთ ინფორმაცია თვით-ტესტების ხელმისაწვდომობის შესახებ. 

თვით-ტესტირების შემდგომ კონფირმაციული ტესტირებისა და მკურნალობის სერვისებზე 

გადამისამართება შესაძლოა სერვის ცენტრის აუთრიჩ მუშაკის ან ნკტ კონსულტანტის 

საშუალებით. თვით ტესტის გადაცემის წინ სერვის ცენტრის თანამშრომელი უტოვებს 

საკონტაქტო ინფორმაციას კლიენტს, რომელსაც კითხვების შემთხვევაში შეუაძლია მიმართოს. 
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აივ თვით-ტესტირებას ასევე აქვს პოტენციალი დააკავშიროს მომხმარებელი პრევენციულ 

სერვისებთანაც. აივ თვით-ტესტირების შემდგომ სერვისებში ბენეფიციართა 

გადამისამართების/ჩართვის გაუმჯობესების შესაძლო გზები მოიცავს შემდეგს: 

• რეფერალის ბარათი/ მიმართვა. რეფერალის ბარათების/ მიმართვის დარიგებას აივ თვით-

ტესტებთან ერთად - ინფორმაციისა და საკონტაქტო დეტალების მითითებით, თუ სად 

შეიძლება შემდგომი აივ ტესტირების ჩატარება, პრევენციული სერვისების მიღება და 

მკურნალობა - შეუძლია ხელი შეუწყოს მოვლის სერვისებში ჩართვას. საჭიროების 

მიხედვით, ეს ბარათები შესაძლოა თან ერთვოდეს აივ თვით-ტესტებს (მწარმოებლებმა 

მოათავსონ ტესტის ნაკრებში) ან დარიგდეს დამატებითი მასალების სახით 

განმახორციელებლების მიერ. 

• სათემო აუთრიჩი და მიდევნება. გადამზადებული თანასწორისა თუ აუთრიჩ მუშაკის მიერ 

განხორციელებული მიდევნება შესაძლოა სასარგებლო სტრატეგია იყოს შემდგომი 

ტესტირების, თუ პრევენციულ სერვისებში და მკურნალობაში ჩართვის 

ხელშეწყობისათვის.24 შემდგომი კვლევის ჩასატარებლად და მოვლის სერვისებში 

ჩასართავად აუთრიჩ მუშაკებმა და თანასწორებმა, ტესტის დადებითი შედეგის და 

კლიენტის სურვილის შემთხვევაში, შესაძლოა თანხლება გაუწიონ მათ სპეციალიზებული 

სერვისების მისაღებად.    

• სატელეფონო ზარები, ტექსტური შეტყობინებები ან სოციალური მედიის  საკონსულტაციო 
გზავნილები და შეხსენებები. შემდგომი კონსულტირება,  შეტყობინებები და შეხსენებები 

შესაძლოა გამოყენებული იქნას თვით-ტესტების მომხმარებელთა წასახალისებლად, რათა 

ჩაიტარონ შემდგომი კვლევა და ჩაერთონ პრევენციისა და მკურნალობის სერვისებში.  

2.2. ვინ დაარიგებს აივ თვით-ტესტებს? 

გადამზადებულმა აუთრიჩ/სოციალურმა მუშაკებმა, თანასწორებმა და თანასწორ-

განმანათლებლებმა დაადასტურეს თავიანთი ეფექტურობა მობილიზაციის მცდელობასა და აივ 

თვით-ტესტების გავრცელებაში, ასევე, სერვისებში ჩართვის ხელშეწყობაში, როგორც 

სოციალური ქსელებისა და  ორგანიზაციების, ისე სათემო აუთრიჩის გზით, განსაკუთრებით კი 

მოწყვლად პოპულაციებში.15,21,22  

თვით-ტესტირების ერთ-ერთი მიდგომაა ტესტების მეორადი დარიგება (ხანდახან 

მოხსენიებული, როგორც პარტნიორის მიერ მიწოდებული), ერთი ინდივიდის მიერ მის 

სოციალურ ქსელში ტესტის გავრცელება, მათ შორის სქესობრივი და ინექციური ნარკოტიკის 

მომხმარებელი პარტნიორებისთვის გადაცემა. ამ მიდგომის ეფექტურად დანერგვის მიზნით, 

მნიშვნელოვანია, რომ თვით-ტესტების პირველადი დარიგება მოიცავდეს ძალადობის 

არსებობის შემოწმებას კლიენტის ახლო პარტნიორის მხრიდან და ადეკვატური ინფორმაციის 

მიწოდებას იმის შესახებ, თუ როგორ  უნდა ჩატარდეს თვით-ტესტირება, როგორ  უნდა 
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შესთავაზონ იგი და მოახდინონ მისი დემონსტრირება. და ასევე, მნიშვნელოვანია გამოირიცხოს 

თვით-ტესტირების იძულება. თვით-ტესტების სწორი, სათანადო მეორადი დარიგებისას  

შეიძლება გაიზარდოს ტესტების მოხმარების მაჩვენებელი, რამაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს 

ბენეფიციარების სერვისებში ჩართვასაც.5,21,22,23  

ტესტის მეორადი დამრიგლების/თანასწორის ძირითადი მახასიათებლები: 

• ადგილობრივი თემის მიერ ნდობით აღჭურვილი პირი, მაგალითად რეკომენდებული ან 

არჩეული თანასწორთა მიერ (მათ შორის არსებული სოციალური/აუთრიჩ მუშაკები) 

• სწორად უნდა შეეძლოს თვით-ტესტირების დემონსტრირება და შედეგების 

ინტერპრეტირება 

• შეეძლოს ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება და დამატებითი დახმარების შეთავაზება, 

მაგალითად რეფერალის უზრუნველყოფა, თანხლება და სხვა. 

• უნდა შეეძლოს კითხვა და წერა 

• შეეძლოს მონიტორინგისა და ანგარიშგების ფუნქციების შესრულება 

2.3. როდის მოხდება აივ თვით-ტესტირების სერვისის მიწოდება? 

მნიშვნელოვანია, რომ აივ თვით-ტესტები ხელმისაწვდომი იყოს სხვადასხვა დროს მოსაცავი 

პოპულაციების საჭიროებებიდან გამომდინარე. განმეორებითი ტესტირების, მათ შორის თვით-

ტესტირების სიხშირე განისაზღვრება ინდივიდის აივ ინფიცირების რისკის გათვალისწინებით. 

მაღალი რისკის ჯგუფებში, მათ შორის ნიმ-ებში, განმეორებითი ტესტირება საჭიროა მოხდეს 

სულ მცირე წელიწადში ერთხელ.12   

ორგანიზაციის ბაზაზე აივ თვით-ტესტები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაწესებულების 

ზოგადი სამუშაო საათების განმავლობაში.  

აუთრიჩის დროს ტესტების დარიგება იძლევა მათზე ხელმისაწვდომობის საშუალებას 

არასამუშაო საათებშიც.  

ტესტების დასარიგლებლად შესაძლოს სხვადასხვა კამპანიების გამოყენებაც.  

მეორადი დარიგების მეშვეობით, თანასწორებსა და პარტნიორებს შეიძლება შევთავაზოთ 

ტესტები მათთვის მოსახერხებელ დროს.    

ინტერნეტი, სოციალური მედია, მექანიკური აპარატები კლიენტებს სთავაზობს 24 საათიან 

ხელმისაწვდომობასა და მომსახურებას. 

გამომდინარე იქიდან, რომ ტესტების გაცემის მეთოდები და დრო მრავალფეროვანია, 

მნიშვნელოვანია, იმავდროულად შემდგომი და დამხმარე სერვისებიც ხელმისაწდვომი იყოს, 

მაგალითად სატელეფონო ცხელი ხაზი.   
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2.4. რა დამხმარე საშუალებებს შევთავაზებთ? 

როდესაც ვაპირებთ, რომ მივწვდეთ მაღალი რისკის პოპულაციების წარმომადგენლებს, მათ 

ვისაც არასდროს ჩაუტარებიათ ტესტირება, სოფლად მაცხოვრებლებს და პირებს, ცოდნისა და 

განათლების დაბალი დონით, ხშირ შემთხვევაში დაგვჭირდება ისეთი დამხმარე საშუალებების 

გამოყენება, როგორიცაა მაგალითად პირისპირ დემონსტრაცია.  

პირებს, რომლებიც პირველად იტარებენ თვით-ტესტირებას მეტი დახმარება ესაჭიროებათ და 

მათ მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ პროცესის შესახებ. ადრეული ინმპლემეტაციური 

კვლევების თანახმად პირველად ტესტირების დროს მომხმარებლები ამჯობინებენ პროცესში 

დახმარების მიღებას.24,25   

დამხმარე საშუალებების ძირითადი პაკეტი შეიძლება შემდეგნაირად გამოიყურებოდეს:  

• პირადი დემონსტრაცია. ეს შეიძლება მოხდეს ერთი-ერთზე, პარტნიორთან და/ან 

ჯგუფში. ტესტის გამცემს - სოციალურ/აუთრიჩ მუშაკს, ოფიციალურ დისტრიბუტორს 

უნდა შეეძლოს თვით-ტესტირების პროცესის დემონსტრირება და კლიენტისთვის ახსნა-

განმარტებების მიწოდება. 

• სადემონსტრაციო ვიდეო რგოლი (მათ შორის ვიდეოს ონლაინ ლინქი). არსებობს ტესტის 

ჩატარების სადემონსტრაციო ვიდეო რგოლი https://vimeo.com/496898426. ტესტის 

გამცემმა უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია კლიენტს ვიდეო რგოლის შესახებ და ურჩიოს 

ტესტირებამდე მისი ნახვა. 

• სატელეფონო ცხელი ხაზი. თუ ორგანიზაციაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, თვით-

ტესტირებასთან დაკავშირებული სერვისიც შეიძლება ინტეგრირდეს მასში. სხვა 

შემთხვევაში ორგანიზაციას შეუძლია შექმნას ცხელი ხაზი, სადაც თვით-ტესტირების 

კლიენტებს, საჭიროების შემთხვევაში შეეძლებათ სათანადო ინფორმაციის მიღება. 

• საგანმანათლებლო ბროშურები. ასეთი ბროშურები შესაძლოა შეიცავდეს თვით-

ტესტირებასთან დაკავშირებულ ძირითად ინფორმაციას, მათ შორის პრე- და პოსტ-

კონსულტირების შესახებ, ინფორმაციას ცხელი ხაზის შესახებ, შემდგომი 

კონფირმაციული, პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის სერვისების 

ხელმისაწვდომობის შესახებ.   

3. ძირითადი ტექნიკური საკითხები და გზავნილები 

პროვაიდერების, მომხმარებლების და თემის წევრებისათვის 

მნიშვნელოვანია შემდეგი საკითხების გათვალისწინება და მათი ინტეგრაცია საინფორმაციო, 

საგანმანათლებლო, სატრენინგო და საკონსულტაციო მასალებში: 
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• აივ თვით-ტესტირების ჩატარება არ არის რეკომენდებლური პირებში, რომლებიც 
იმყოფებიან ანტირეტროვირუსულ (არვ) მკურნალობაზე. თვით-ტესტირება, ისევე 

როგორც ზოგადად განმეორებითი ტესტირება არ გამოყენება ამ პოპულაციაში, ვინაიდან 

ამ დროს შესაძლებელია ცრუ უარყოფითი შედეგების მიღება. თუმცა, არის ხოლმე 

შემთხვევები, როცა აივ ინფიცირებულები და არვ თერაპიაზე მყოფი პირები იტარებენ 

ხოლმე აივ თვით-ტესტებს. გამომდინარე აქედან, მნიშვნელოვანია, პროვაიდერმა 

სათანადო ინფორმაცია მიაწოდოს ამ მიზნობრივ ჯგუფს. შემდეგი გზავნილები უნდა 

ინტეგრირდეს პროვაიდერების / სოციალური/აუთრიჩ მუშაკების / ტესტების 

დისტრიბუტორების ტრენინგ მოდულებში, ასევე თემის წევრებისთვის განკუთვნილ 

საკონსულტაციო გზავნილებში და საინფორმაციო ბროშურებში:   
o ”თუ თქვენ არვ თერაპიაზე იმყოფებით, აივ-ზე ტესტირება სწრაფი ტესტის, მათ 

შორის თვით-ტესტის გამოყენებით არ მოგცემთ სწორ შედეგს. უარყოფითი 

შედეგი არვ თერაპიაზე ყოფნის დროს შეიძლება მცდარი აღმოჩნდეს და ამის გამო 

არ უნდა შეწყვიტოთ მკურნალობა. ” 

o ”ვირუსული დატვირთვის ტესტით განუსაზღვრელი შედეგი ნიშნავს, რომ 

მკურნალობის კურსი წარმატებით აკონტროლებს ვირუსს თქვენს ორგანიზმში. ეს 

არ ნიშნავს, რომ ვირუსი გაქრა და თქვენ განიკურნეთ. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ 

შეგიძლიათ მედიკამენტების მიღების შეწყვეტა. ” 

o ”მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს, რომელიც გიტარებთ აივ ტესტირებას ან 

გაწვდით თვით-ტესტს, უთხრათ თუკი არვ თერაპიაზე იმყოფებით, რადგანაც 

შესაძლოა, ამ დროს თქვენმა ტესტმა ცრუ უარყოფითი შედეგი აჩვენოს.” 

o ”გაესაუბრეთ კონსულტანტს ან ჯანდაცვის მუშაკს, თუ კი გაქვთ ეჭვი ან შფოთვა 

აივ-ის დიაგნოზის სისწორესთან დაკავშირებით.” 

• აივ ინფექცია არ გადაეცემა ნერწყვით ან კოცნით. აივ თვით-ტესტი, რომელიც პირის 

ღრუს ნიმუშზე ტარდება, თავად ვირუსის გამოვლენას არ ახდენს. იგი მხოლოდ აივ-ის 

საწინააღმდეგო ანტისხეულებს იჭერს, რომლებიც ორგანიზმში გამომუშავდებიან 

ინფექციასთან საბრძოლველად. ნერწვის თვით-ტესტის გამოყენების შემთხვევაში 

მნიშვნელოვანია, მომხმარებელს მიეწოდოს ინფომაცია ამის შესახებ. ასე შევძლებთ 

თავიდან ავიცილოთ მითები და დეზინფორმაცია აივ თვით-ტესტირების შესახებ. ასევე 

უნდა მიეწოდოს მომხმარებელს ინფორმაცია, რომ პირის ღრუს ტესტის გამოყენებისას 

გროვდება არა ნერწყვი, არამედ ზედა ღრძილებში არსებული მასალა. შესაბამისად, 

ტესტი არ მოგვცემს სწორ შედეგს, თუ მასალად გამოვიყენებთ ნერწყვს.  
• ინფორმაცია შენახვის პირობებისა და ნარჩენების შესახებ. აივ თვით-ტესტები უნდა 

ინახებოდეს მომწოდებლის მითითებების და ინსტრუქციში მოცემული შენახვის 

პირობების შესაბამისად. ხარისხიანი ტესტების უმეტესობას აქვს 24 თვიანი შენახვის 
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ვადა. შენახვის რეკომენდებული ტემპერატურა 2 °C-დან 30 °C-მდეა. ტესტების გაცემისას 

მნიშვნელოვანია, რომ სოციალურმა/აუთრიჩ მუშაკმა/ დისტრიბუტორმა მომხმარებელს 

მიაწოდოს ზოგადი ინფორმაცია, თუ სად და როგორ უნდა შეინახოს ტესტი და ეტიკეტზე 

სად ამოიკითხოს შენახვის ვადა, რათა ტესტის გამოყენება მოხდეს ამ ვადის 

ამოწურვამდე. ძირითადი გზავნილები შესაძლოა მოიცავდეს: „შეინახეთ ნაკრები გრილ, 

ბნელ ადგილას“ და „გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ტესტის ვადის 

გასვლის თარიღი“. „თუ შენახვის ვადა ამოიწურა, გადააგდეთ ტესტი”.  აივ თვით-

ტესტის ნაკრები უნდა განადგურდეს მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინსტრუქციის 

შესაბამისად. ზოგი პროდუქტი ასევე შეიცავს გაუმჭვირვალე ჩანთას, რომელიც 

მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გამოყენებული ტესტი კონფიდენციალურად 

გადააგდოს. ეს ეხება როგორც სისხლის, ასევე ნერწყვის ტესტებს. 
• ტესტის შედეგის წაკითხვა უნდა მოხდეს მხოლოდ მითითებულ დროს. თვით-ტესტის 

მომხმარებლებს უნდა ურჩიოთ, ნაკრები გადააგდოს შედეგის წაკითხვის შემდეგ. არ 

უნდა წაიკითხოს შედეგი მითითებული დროის ამოწურვის შემდეგ, რათა არ მოხდეს აივ 

სტატუსის არასწორი ინტერპრეტაცია.26  
• თვით ტესტირება ნიშნავს საკუთარი თავის ტესტირებას. აივ თვით-ტესტი 

განკუთვნილია იმ პირებისთვის, ვისაც თავად სურთ ტესტირების ჩატარება და აივ 

სტატუსის გაგება. სქესობრივი პარტნიორის, მეგობრის ან ოჯახის მოზრდილი 

წევრისთვის თვით-ტესტის შეთავაზება და მათი წახალისება, რომ ჩაიტარონ ტესტირება, 

ხშირად კარგი მეთოდია იმისათვის, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს გაიგონ თავიანთი აივ 

სტატუსი. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს არ უნდა ვაიძულოთ ტესტირება. 

თვით-ტესტის ნაკრების იძულებითი ან სავალდებულო გამოყენება არ უნდა იქნეს 

წახალისებული ან მხარდაჭერილი და იგი არ შეიძლება ჩაითვალოს თვით-ტესტირებად.   

• სოციალური ზიანის თავიდან აცილება. არასდროს უნდა ვაიძულოთ, განზრახ თუ 

უნებლიედ, ადამიანს თვით-ტესტის ჩატარება. ეს გზავნილი მკაფიოდ უნდა ესმოდეთ 

სოციალურ/აუთრიჩ მუშაკებს, ტესტების დისტრიბუტორებს და თემის წევრებს. უნდა 

არსებობდეს არანებაყოფლობითი და იძულებითი ტესტირების შემთხვევების 

გამოვლენის, მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და საჭიროების შემთხვევაში, ზარალის 

კომპენსაციის შესაბამისი მექანიზმები. დღემდე არსებული მტკიცებულებების თანახმად 

სოციალური ზიანის ფაქტები ძალზე იშვიათია.27 არ არის გამოვლენილი ტესტირების 

შემდგომი თვითმკვლელობის მცდელობის ან თვითდაზიანების ფაქტები.3,5,7 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი გამოთქვამს წუხილს შესაძლო სოციალური ზიანის 

შესახებ, ის მხოლოდ თვით-ტესტირებას არ ეხება. ადამიანებს ტესტის დადებითი 

პასუხის მიღების შემდეგ შესაძლოა დაეუფლოთ ისეთი განცდები, როგორიცაა 

მოწყენილობა, სტრესი ან დეპრესია, მიუხედავად იმისა, ეს შედეგი თვით-ტესტით თუ 
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დაწესებულებაში პროვაიდერის მიერ ჩატარებული ტესტირებისას მიიღო. თუ ადამიანმა 

არ იცის თავისი აივ სტატუსის შესახებ, ვერ მოხდება მისი ჩართვა მკურნალობაში და 

ინფექციის გავრცელების პრევენცია. მნიშვნელოვანია, თემის წევრების ცნობიერების 

ამაღლება ტესტირების, მათ შორის თვით-ტესტირების და შემდგომ პრევენციისა და 

მკუნრალობის სერვისებში ჩართვის სარგებლის შესახებ. სიფრთხილით უნდა მოხდეს იმ 

გზავნილების შემუშავება, რომელიც ტესტების მიმწოდებლებმა უნდა გაუზიარონ 

მომხმარებლებს, განსაკუთრებით, როდესაც მიმწოდებელი პარტნიორი ან სოციალური 

კონტაქტია. თვით-ტესტის მომხმარებელზე არ უნდა მოხდეს ზეწოლა, განსაკუთრებით 

თუ ეს მას ძალადობის რისკის ქვეშ დააყენებს. 

• ინფორმირებული თანხმობის ასაკი. ქვეყნების უმეტესობას განსაზღვრული აქვს 

მოზარდის აივ ტესტირებაზე მშობლების თანხმობის გარეშე წვდომის ასაკის შესაბამისი 

პოლიტიკა და რეგულაციები. საქართველოსთვის ეს ასაკი 14 წელია. მნიშვნელოვანია, 

რომ თანხმობის ასაკს მიღწეულ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს ჰქონდეთ წვდომა აივ 

თვით-ტესტირებაზე და არსებობდეს შესაბამისი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის 

შესაძლებლობები, მაგალითად, სათემო აივ თვით-ტესტირება, პირადად 

დემონსტრირების, კონსულტაციებისა და შემდგომი მეთვალყურეობის საშუალებები. 

• პარტნიორის ტესტირება. აივ თვით-ტესტირება ეფექტურია საშუალებაა, პარტნიორების 

ერთად ტესტირების, ტესტის შედეგების და აივ სტატუსის ერთად გაგების 

წასახალისებლად.5 იმისთვის, რომ პარტნიორის თვით ტესტირება უსაფრთხო და 

სასარგებლო იყოს, უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია აივ სეროდისკორდანტობის შესახებ და 

მკაფიო გზავნილი, რომ იძულებითი ტესტირება დაუშვებელია. პარტნიორის/ების 

მხრიდან ძალადობის ქვეშ მყოფმა ინდივიდებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი რჩევები და 

დახმარება სქესობრივი პარტნიორებისთვის ან კლიენტებისთვის  თვით-ტესტის 

შეთავაზების, ან პარტნიორთან ერთად თვით-ტესტირების რისკის შეფასების შესახებ. 

• აუცილებელია აივ თვით-ტესტირების შემდეგ კონფირმაციული ტესტირების, 
პრევენციისა და მკურნალობის სერვისებთან კავშირი. თვით-ტესტის დადებითი 

შედეგით აივ ინფექციის დიაგნოზი არ დასტურდება. აუცილებელია შემდგომ, 

კონფირმაციული ტესტირების სერვისებთან კავშირების არსებობა და თუ დადასტურდა 

აივ დადებითი შედეგი, მას თან უნდა სდევდეს მკურნალობის ეტაპი. თვით-ტესტის 

უარყოფითი შედეგის მქონე კლიენტებისთვის საჭიროა მათი პრევენციულ სერვისებთან 

დაკავშირების უზრუნველყოფა, როგორიცაა მაგალითად კონდომების და ზიანის 

შემცირების სერვისები. პრევენციულ სერვისებთან კავშირი და პერიოდული 

განმეორებითი ტესტირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაღალი რისკის მქონე 

ჯგუფებისთვის, მათ შორის ნიმ-ებისა და მათი პარტნიორებისთვის.  
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• აივ თვით-ტესტების გამცემი სოციალური/აუთრიჩ მუშაკები, ოფიციალური 
დისტრიბუტორები საჭიროებენ ტრენინგს. მათი ცოდნა და უნარ-ჩვევები უნდა 

მოიცავდეს შემდეგს: 

o უნდა იცოდნენ, როგორ გამოიყენონ თვით-ტესტი 

o უნდა შეეძლოთ ტესტის გამოყენების დემონსტრირება  

o უნდა ფლობდნენ ინფორმაციას შედეგების ინტერპრეტაციის შესახებ  

o უნდა შეეძლოთ, მიაწოდონ მომხმარებელს ტესტირებამდე, ტესტირებისას და 

შემდგომი პერიოდისათვის საჭირო ინფორმაცია მკაფიოდ და სწორად 

o უნდა ჰქონდეთ მზაობა, საჭიროებისამებრ, თავად გაუწიონ ან გადაამისამართონ 

კლიენტები პრე- და პოსტ-კონსულტირებაზე  

o უნდა იცოდნენ სად და როგორ გადაამისამართონ კლიენტები კონფირმაციული 

ტესტირების, პრევენციისა და მკურნალობის სერვისებზე  

o უნდა იცოდნენ ეროვნულ დონეზე არსებული სამართლებრივი მიდგომები 

(ინფორმირებული თანხმობის ასაკი) და სოციალურ ზიანთან დაკავშირებული 

საკითხები.  

o უნდა იცოდნენ, თუ რა შემთხვევაში არ უნდა შესთავაზონ ან მიაწოდონ თვით-

ტესტირების ნაკრები ბენეფიციარებს.   

აივ თვით-ტესტი არ უნდა მიეწოდოთ: 

o პირებს, მშობლის ან მეურვის ნებართვის გარეშე, თუ არ არიან ინფორმირებული 

თანხმობის ასაკში 

o პირებს, მათ შორის მოზარდებს, რომელთაც შესაძლოა დასჭირდეთ დამატებითი 

მხარდაჭერა ტესტის დადებით შედეგთან გასამკლავებლად და შემდგომი 

ტესტირებისა და მკურნალობის სერვისებთან დასაკავშირებლად  

o მშობლებს ან მეურვეებს, რომლებსაც სურთ თავიანთი შვილების ტესტირება 

o პირებს, რომლებიც ტესტირების გამო შესაძლოა პარტნიორის/ების მხრიდან 

ძალადობის რისკის ქვეშ აღმოჩდნენ 

o პირებს, რომლებიც იმყოფებიან ნარკოტიკის ან ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, 

რამაც შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს მათი განსჯის უნარზე ან ტესტის 

ჩატარებისა და შედეგების სწორად ინტერპრეტირების შესაძლებლობაზე   

4. მონიტორინგი 

4.1. რუტინული მონიტორინგი და ანგარიშგება 

თვით-ტესტირების დანერგის მონიტორინგისთვის მნიშვნელოვანია შესაბამისის 

ინსტრუმენტების შემუშავება. სასურველია მოხდეს მონაცემების შეგროვება იმ პირების შესახებ, 
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რომლებით სარგებლობენ აივ თვით-ტესტირების სერვისით. ამისათვის შესაძლებელია მარტივი 

ფორმის შემუშავება, რომელსაც კლიენტი შეავსებს ტესტის მიღებისას. ფორმის სანიმუშო ვერსია 

მოცემულია ცხრილში #1.  

ცხრილში #1. აივ თვით-ტესტირების კლიენტის ბარათი 

 

დიდი მადლობა, რომ იტარებთ აივ თვით-
ტესტირებას. ამ  ბარათში თქვენს მიერ 
დაფიქსირებული ინფორმაცია ანონიმურია 
და ჩვენ დაგვეხმარება თვით-ტესტირების 
სერვისების გაუმჯობესებაში. გთხოვთ, 
ბარათზე არ მიუთითოთ თქვენი პირადი 
ინფორმაცია. 
 რა არის აივ ტესტრების უმთავრესი 

მიზეზი? 

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი) 

 

- მინდა ვიცოდე ჩემი აივ სტატუსი 
- ექიმმა/სამედიცინო სფეროს 

წარმომადგენელმა მირჩია 
ჩამეტარებინა ტესტირება 

- მქონდა შესაძლო კავშირი 
ინფექციასთან 

- ჩემმა სქესობრივმა პარტნიორმა მირჩია 
ჩამეტარებინა ტესტირება 

- 1 წელზე მეტი გავიდა, რაც არ 
ჩამიტარებია ტესტირება 

- სხვა (გთხოვთ დააზუსტოთ) 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

ასაკი: __________ 
 

 

სქესი: ქალი ______      მამაკაცი ______ 

ტრანსგენდერი ___________ 

სხვა ____________ 
 

 

ოდესმე თუ ჩაგიტარებიათ აივ ტესტირება?: 

დიახ _____      არა _____ არ მახსოვს ______ 
 

 

რამდენი ხნის წინ ჩაიტარა აივ ტესტირება?: 

არასოდეს ჩამიტარებია _____ 

ბოლო 3 თვის მანძილზე _____ 

ბოლო 1 წლის მანძილზე _____ 

1 წელზე მეტი ხნის წინ _____ 
 

ჩაიტარა თვით ტესტი და შეიტყო შედეგი? 

დიახ _____      არა _____ არ ვიცი ______ 
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მონაცემთა რეგისტრაცისა და ანგარიშგებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია შესაბამისი რეესტრის 

წარმოება. ფორმის სანიმუშო ვერსია მოცემულია ცხრილში #2.  

ცხრილში #2. აივ თვით-ტესტირების რეგისტრაციის ფორმა 

ორგანიზაცია: _________________________________________________________________________  
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    ნერწყვის სისხლის     

          

          

          

          

          
   

4.2. სოციალური ზიანის მონიტორინგი და ანგარიშგება 

მიუხედავად იმისა, რომ აივ თვით-ტესტირებასთან დაკავშირებული სოციალური ზიანის 

ფაქტები ძალზედ იშვიათია, მნიშვნელოვანია მისი პრევენცია და შესაძლო რისკების შემცირება. 

ამ მიზნით შეიძლება შეიქმნას მკაფიო გზავნილები და მარტივი, თემზე დაფუძვნებული 

მონიტორინგისა და ანგარიშგების სისტემები. მაგალითად, ტესტის დარიგებისას 

სოციალურმა/აუთრიჩ მუშაკმა, დისტრიბუტორმა, თემის წევრმა მიაწოდოს ინფორმაცია 

მომხმარებელს, რომ სოციალური ზიანის ფაქტების იდენტიფიცირების შემთხვევაში აცნობოს 

პირდაპირ მას. ასევე შესაძლებელია, ტესტების გამცემი ორგანიზაციის მიერ შეიქმნას ცხელი 

ხაზი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია გადაეცემა მომხმარებელს ტესტის მიწოდებასთან ერთად. 

როგორც სატელეფონო, ისე ინდივიდუალურად მოგროვებული სოციალური ზიანის ფაქტების 

აღრიცხვა და ანგარიშგება მოხდება ორგანიზაციის შესაბამის ყოველთვიურ ანგარიშებში.   

5. აივ თვით-ტესტის ჩატარების ინსტრუქცია 

წინამდებარე მეთოდურ სახელმძღვანელოში მოცემულია ნერწყვისა და სისხლის ნიმუშზე 

ჩასატარებელი აივ თვით-ტესტის გამოყენების ინსტრუქციები შემდეგი ტესტ სისტემებისთვის: 
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- OraQuick® HIV - ინ ვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობა, რომელიც 

გამოიყენება ნერწყვში HIV-1 და HIV-2 ანტისხეულების აღმოსაჩენად. ტესტის 

მგრძნობელობა 99.6%-ია, რაც ნიშნავს, რომ ინფიცირებული პირების გამოვლენა სწორად 

ხდება შემთხვევათა 99,6%-ში, ხოლო სპეციფიკურობა 100% - ტესტის უარყოფითი შედეგი 

ჯანმრთელ პოპულაციაში ვლინდება სწორად შემთხვევათა 100%-ში. დეტალური 

ინსტრუქციისთვის იხილეთ დანართი #1 

- autotest VIH® - სკრინინგული ტესტი აივ ინფექციის გამოსავლენად თითიდან აღებული 

სისხლის ნიმუშის გამოყენებით. ტესტის მგრძნობელობა 100%, ხოლო სპეციფიკურობა 

99,8%-ია. დეტალური ინსტრუქციისთვის იხილეთ დანართი #2.  

ნებისმიერი მწარმოებლის მიერ მოწოდებული თვით-ტესტის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია 

მხოლოდ ხარისხის გარანტიის მქონე პროდუქციის შეძენა და გამოყენება, ასევე მწარმოებლის 

მიერ მოწოდებული გამოყენების ინსტრუქციის ზედმიწევნით სწორად დაცვა.



დანართი #1. ნერწყვის თვით-ტესტის გამოყენების ინსტრუქცია 

       • ინ ვიტრო დიაგნოსტიკური გამოყენება                • არ გამოიყენოთ ხელახლა 

OraQuick® HIV თვით შემოწმების ტესტი არის ინ ვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობა (IVD), რომელიც გამოიყენება ნერწყვში HIV-1 და HIV-2 
ანტისხეულების თვით შემოწმებისთვის. ეს ტესტი  განკუთვნილია ინფიცირებულ პირებში HIV-1 და HIV-2 ანტისხეულების გამოსავლებად. ზუსტი შედეგის 
მისაღებად, ყურადღებით უნდა დაიცვათ ტესტის მითითებები. 

გაფრთხილება: თუ გადიხართ აივ მკურნალობას, შეიძლება არასწორი შედეგი მიიღოთ. სამედიცინო მონაცემები არ შეგროვებულა OraQuick® აივ თვით 
შემოწმების ანალიზის ჩატარების დემონსტრირებისთვის იმ პირებში, რომლებიც გადიან PrEP-ს. არ ჭამოთ ან დალიოთ რაიმე სულ მცირე 15 წუთის 
განმავლობაში სინჯის აღებამდე ან არ გამოიყენოთ პირის ღრუს საწმენდი საშუალებები სინჯის აღებამდე 30 წუთით ადრე. 

როგორ გამოვიყენოთ ORAQUICK® HIV თვითტესტირების ნაკრები 

 

 

თქვენ  დაგჭირდებათ 
რაიმე საშუალება 
ტესტის დროის 
დასანიშნად 

 

ნაკრები შეიცავს: ტესტის 
ჩასატარებელ ნაკრებს, ანალიზის 
სადგამს, გამოყენების 
ინსტრუქციას და ჩანთას ტესტის 
განკარგვისთვის. ანალიზის 
დასაწყებად, ამოიღეთ ეს 
ნივთები. 

 

თქვენი ტესტირების 
კომპლექტი შეიცავს ორ 
ტომარას. 

 

მოახიეთ ტომრის 
თავი, სადაც 
მოთავსებულია 

სინჯარა.  

. 

 

მოხსენით ხუფი. 

 

არ გადმოღვაროთ! 

 

შეაცურეთ სინჯარა 
შტატივში. 

 

 

 

მაგრად დააჭირეთ ბრტყელი საფენი ღრძილზე 
და გაუსვით ის თქვენს ზედა ღრძილს ერთხელ 

 

მოათავსეთ ბრტყელი 
საფენი ტუბში 

ბრტყელი 
საფენი } 

 

გადააგდეთ მცირე 
ზომის პაკეტში 

მოთავსებული დამცავი 
ნივთიერება, რომელიც 

არ არის საჭირო 
ტესტირებისათვის. 
საკვებად უვარგისია. 
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გახიეთ ტომარა, რომელშიც მოთავსებულია ანალიზის ჩასატარებელი მოწყობილობა და ამოიღეთ. 

არ შეეხოთ ბრტყელ საფენს თითებით. არ შეჭამოთ ან გადაყლაპოთ კონსერვანტი. 

(სურ. 1) და თქვენს ქვედა ღრძილს ერთხელ 
(სურ. 2). 

ბოლომდე, სანამ ფსკერს 
არ მიაღწევს. 

 

 

 

 

დატოვეთ ასე 20 წუთის განმავლობაში. შედეგი იკითხება ტესტის დადგმიდან 20 წუთის შემდეგ, მომდევნო 20 წუთის 
განმავლობაში.  

 

არ წაიკითხოთ შედეგი ტესტის დადგმიდან 40 წუთის გასვლის შემდეგ. 

 
აივ დადებითი შედეგი 

 

ორი სრული ხაზი, მაშინაც კი, თუ ხაზი მკრთალია, ნიშნავს, რომ თქვენ 
შეიძლება აივ დადებითი იყოთ და გჭირდებათ დამატებითი კვლევა 
კვალიფიციური პროფესიონალის მიერ HIV დიაგნოზის 
დასადასტურებლად. 

ადამიანების 99,4% (153-დან 152) სწორად აღწერა თავიანთი შედეგი, 
როგორც დადებითი. ეს იმას ნიშნავს, რომ აივ ინფიცირებული 153 
ადამიანიდან 1-მა აღწერა ტესტის უარყოფითი შედეგი. ამას ეწოდება ცრუ-
უარყოფითი. 

 

 

 

 

 

 

 
რაც შეიძლება მალე . . . 

 

ეწვიეთ უახლოეს აივ ტესტირების 
ცენტრს ან სამკურნალო 
დაწესებულებას 

აივ უარყოფითი შედეგი 

თუ შედეგებს  20 წუთით ადრე  წაიკითხავთ, შედეგები შეიძლება არასწორი იყოს 

  

ერთი ხაზი „C“-ს შემდეგ და „არა“ „T“-ს შემდეგ, თქვენი შედეგი აივ უარყოფითია. 

 

ადამიანების 99,0% (717/724) სწორად აღწერა თავიანთი შედეგი, როგორც უარყოფითი. ეს იმას ნიშნავს, 
რომ აივ ინფიცირებული 724 ადამიანიდან 7-მა აღწერა ტესტის დადებითი შედეგი.  

ამას ეწოდება ცრუ დადებითი. 

 

 

 

 

გაირეთ რეგულარული შემოწმება. 
თუ არსებობს აივ ინფიცირების 
ალბათობა, ჩაიტარეთ განმეორებითი 
ანალიზი 3 თვეში. 
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არასწორი შედეგი 

 

C“-ს გვერდით ხაზის არარსებობა (მაშინაც კი, როდესაც „T“-ს გვერდით ხაზი 
ფიქსირდება),  

ან საკონტროლო ხაზი არასრულია (მთლიანად ფანჯრის გასწვრივ)  

ან წითელი ფონი შეუძლებელს ხდის ტესტის შედეგის წაკითხვას,  

ტესტი არ მუშაობს და განმეორებით უნდა გაკეთდეს.  

თქვენ უნდა ჩაიტაროთ განმეორებითი ტესტი. 

კვლევის სუბიექტების 1,8%-მა (900-დან 16) ვერ მოახერხა ტესტის შედეგის 
მიღება. 

 

 

 

 

 

 
ტესტმა სათანადოდ არ იმუშავა.  

 

ეწვიეთ უახლოეს აივ ტესტირების ცენტრს 
ან სამკურნალო დაწესებულებას და 
ჩაიტარეთ განმეორებითი ტესტირება. 

არ ვარ დარწმუნებული შედეგთან დაკავშირებით 

თუ თქვენ არ იცით თქვენი შედეგი ან არ ხართ დარწმუნებული შედეგთან დაკავშირებით, ეწვიეთ 
უახლოეს აივ ტესტირების ცენტრს ან სამკურნალო დაწესებულებას და ჩაიტარეთ განმეორებითი 
ტესტირება. 

 

განკარგვა 

ამოიღეთ ტესტის ჩხირი, მოათავსეთ ხუფი ტესტის სინჯარაზე, 
ჩადეთ განკარგვის ჩანთაში, რომელიც მოყვება და გადაყარეთ 
შიგთავსი ჩვეულებრივ ურნაში. 

 

 

 

 

გაფრთხილება და სიფრთხილის ზომები 

• არ გამოიყენოთ ტესტი, თუ აივ დადებითი ხართ.  • არ გამოიყენოთ, თუ რომელიმე პაკეტის შიგთავსი დაკარგული, გატეხილი ან ღიაა. 

• არ გამოიყენოთ ტესტი, თუ მასზე მოხვდა რაიმე საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალება (მაგ.: მათეთრებელი). 

• თუ პაკეტზე მითითებული პროდუქტის მოქმედების ვადა გასულია, არ გამოიყენოთ ეს ტესტი. 

• ნერწყვის ნიმუშის აღებამდე, მოიხსენით სტომატოლოგიური ელემენტები, როგორიცაა პროთეზი ან ნებისმიერი სხვა მასალა, რომელიც ფარავს თქვენს 
ღრძილებს. 

• თუ მონაწილეობა მიგიღიათ აივ ვაქცინის კლინიკურ კვლევაში, ამ ტესტის გამოყენებისას შეიძლება მიიღოთ დადებითი შედეგი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, 
რომ თქვენ ინფიცირებული ხართ აივ-ით. თქვენ უნდა ჩაიტაროთ შემდგომი ანალიზი თქვენს სამკურნალო დაწესებულებაში. 

 

ანალიზის შეზღუდვები 

• სისხლდენამ პირის ღრუში შეიძლება მოგცეთ არასწორი შედეგი. თუ ტესტის შედეგი არასწორია, ეწვიეთ უახლოეს ტესტირების ცენტრს ან სამკურნალო 
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დაწესებულებას. 

• OraQuick® HIV თვით შემოწმების ანალიზმა შეიძლება ვერ გამოავლინოს აივ ინფექცია, რომელიც განვითარდა ბოლო 3 თვის განმავლობაში (,,ფანჯრის 
პერიოდი“). 

• დადებითი შედეგისთვის, არ არის აუცილებელი, რომ ტესტის ხაზის ინტენსივობა ნიმუშებში აღმოჩენილი ანტისხეულების რაოდენობის მსგავსი იყოს. 

• მოცემული პროდუქტი არ შეფასებულა 12 წლამდე ასაკის მოზარდების თვით შემოწმებისთვის. 2-11 წლის ბავშვებს ანალიზი უნდა გაუკეთოს მედდამ. 

 

ფაქტორები, რომლებიც  ზეგავლენას ახდენენ ტესტის შედეგზე  და სხვა განყენებული მდგომარეობები 

 

თუ ხართ ინფიცირებული ჰეპ B (HBV), ჰეპ C (HCV) ან ადამიანის T-ლიმფოტროპული ვირუსით (I/II)(HTLV) შესაძლოა მიიღოთ უარყოფითი შედეგი.  

რეკომენდებულია, რომ მომხმარებელმა მოიცადოს საკვების და წყლის მიღებიდან 15 წუთი და პირის ღრუს მოვლის საშუალებების გამოყენებიდან 30 წუთი. 

 

 

სერიის კოდი 

 

კატალოგის ნომერი 
გაფრთხილება, გაეცანით 
თანმხლებ დოკუმენტებს 

 

გაეცანით გამოყენების ინსტრუქციას 

 

არ გამოიყენოთ განმეორებით 

ინ ვიტრო დიაგნოსტიკის 

სამედიცინო მოწყობილობა 

 

წარმოება 

 

მოქმედების ვადა 

ტემპერატურული შეზღუდვა 
ვარგისია ასაკობრივი შეზღუდვა წარმოების თარიღი 



დანართი #2. სისხლის თვით-ტესტის გამოყენების ინსტრუქცია 

- autotest VIH® ეს არის სკრინინგული ტესტი აივ ინფექციის გამოსავლენად (ვირუსის, რომელიც 
იწვევს შიდსის განვითარებას) თითიდან აღებული სისხლის ნიმუშის გამოყენებით. 

- ეს თვით-ტესტი სარწმუნოა აივ ინფექციის გამოსავლენად, თუკი ინფიცირება მოხდა 
ტესტირებამდე მინიმუმ სამი თვით ადრე. 

- autotest VIH® არის ერთჯერადი გამოყენების ინ ვიტრო დიაგნოსტიკური ტესტი. 
- autotest VIH® ტესტის გამოყენება შესაძლებალია მომხმარებლიასთვის სასურველ გარემოში, 

სამედიცინო პერსონალის გარეშე,  
- უშუალოდ ტესტირებისათვის საჭიროა 5 წთ, ხოლო შედეგების წაკითხვა შესაძლებელია 15 

წთ-ის შემდეგ. 
- თქვენ დაგჭირდებათ საათი ან დროის საზომი რაიმე საშუალება. 
- გთხოვთ, ყურადღებით და სრულად გაეცანით გამოყენების ინსტრუქციას ტესტირების 

დაწყებამდე. 

 

 

ნაკრების შემადგენლობა: 

A. შეფუთვა 
B. ტესტირების მოწყობილობა 
C. ბუფერული ხუფი 
D. საჩხვლეტი ლანცეტი 
E. ერთჯერადი ლეიკოპლასტირი 
F. მცირე ზომის პაკეტში მოთავსებული ნესტის 

შემწოვი  ნივთიერება (გადააგდეთ! არ არის 
საჭირო ტესტირებისათვის) 

G. ტესტირების მოწყობილობის სადგამი 
H. სპირტიანი საფენი 
I. სტერილური მშრალი საფენი 
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პირველი ეტაპი 
1. მოათავსეთ ტესტირების მოწყობილობის 

სადგამი (G) ჰორიზონტალურ ზედაპირზე. 
 

2. ფრთხილად მოხსენით ბუფერული ხუფი (C) 
ტესტირების მოწყობილობას (B). 
 

3. ჩაუშვით ბუფერული ხუფი (C) ტესტირების 
მოწყობილობის სადგამის ძირამდე (G) თითის 
დაჭერით. 

 

 

 

 

მე-2  ეტაპი  
(მე-2 და მე-3 ეტაპები უნდა შესრულდეს ერთმანეთის 
მიყოლებით, მაშინვე) 
  
1. დაიბანეთ ხელები, სასურველია თბილი 

წყლით და საპნით, და გაიშრეთ. 
2. გახსენით სტერილური მშრალი (H) და 

სპირტიანი (I) საფენების შემცველი პაკეტები. 
3. გაიწმინდეთ თითის წვერის გვერდითა 

ზედაპირი (სადაც უნდა იჩხვლიტოთ) 
სპირტიანი საფენით (H) და დაელოდეთ 
გაშრობას. 

4. მოხსენით საჩხვლეტ ლანცეტს (D) 
გამჭვირვალე თავსახური. ლანცეტის წითელი 
ბოლო მოათავსეთ თითის წვერის გვერდითა 
ზედაპირზე და დააჭირეთ ისე, რომ კანი 
გაიჩხვლიტოს. 
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მე-2  ეტაპი (გაგრძელება) 
 
5. ნაზად მოუჭირეთ თითს ნაჩხვლეტის 

გარშემო, და გამოუშვით სისხლის პირველი, 
დიდი წვეთი. გაიწმინდეთ თითი 
სტერილური მშრალი საფენით (I). 
 
 
 

6. ძლიერი დაჭერის გარეშე, კიდევ ერთხელ 
მოუჭირეთ თითზე, რომ გამოიდინოთ 
სისხლის კიდევ ერთი, ახალი წვეთი. 

 

 

 

მე-2  ეტაპი (გაგრძელება) 
 
7. ქვემოთ მიმართული ტესტირების 

მოწყობილობის წაგრძელებული ბოლო (B) 
შეახეთ სისხლის წვეთს (90° კუთხით), 
როგორც ნაჩვენებია სურათზე, სანამ არ 
შეივსება ეს წაგრძელებული ბოლო. 

 

         სისხლის საჭირო რაოდენობა 
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მე-3  ეტაპი  
1. დარწმუნდით, რომ ტესტირების 

მოწყობილობის სადგამი (G), რომელშიც 
ჩადებული გაქვთ ბუფერული ხუფი (C), 
მოთავსებულია სწორ ზედაპირზე. 

2. წაგრძელებული ბოლოთი ქვემოთ 
მიმართული ტესტირების მოწყობილობა (B) 
ჩასვით სადგამში (G) ისე, რომ გაიხვრიტოს 
ბუფერული ხუფის (C) საფარი. 

დააჭირეთ ძალიან ძლიერად. 

თქვენ შეიგრძნობთ ჩაწკაპუნებას სამჯერ. 

• პირველი ჩაწკაპუნება 
• მეორე ჩაწკაპუნება 
• მესამე ჩაწკაპუნება 

ვარდისფერი შეფერილობა 

3. დააკვირდით ვარდისფერ შეფერილობას, 
რომლის გამოჩენა დაიწყება 1 წთ-ზე უფრო 
ადრე ტესტირების მოწყობილობის 
მოთავსების შემდეგ ბუფერულ ხუფში.         

4. თითზე დაიკარით ერთჯერადი 
ლეიკოპლასტირი ( E). 

 

 

 

 

ტესტირება მიმდინარეობს 
1. თუ ვარდისფერი შეფერილობა არ 

გამოჩნდება 1 წუთის განმავლობაში,  უფრო 
მძლავრად დააჭირეთ ტესტირების 
მოწყობილობას (B), რომ ბოლომდე ჩასვათ 
იგი. 
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2. ტესტირების მოწყობილობა უნდა იყოს 
ვერტიკალურ მდგომარეობაში მეოთხე 
ეტაპის დასრულებამდე. 

 

მე-4  ეტაპი  
1. დაინიშნეთ დრო და დაელოდეთ 15 წთ ტესტირების შედეგის წაკითხვამდე. 
2. შედეგის წასაკითხად ნუ დაელოდებით 20 წთ-ზე მეტს. 

 

მე-5 ეტაპი  
1. თუ თქვენი თვით-ტესტი გამოიყურება ისე, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ და მარცხნივ , თქვენი 

შედეგი უარყოფითია. 

ერთი ხაზის გამოჩენა: საკონტროლო ხაზი. ეს ხაზი შეიძლება იყოს მკრთალი ან მუქი. 

2. თუ თქვენი თვით-ტესტი გამოიყურება როგორც ერთ-ერთი ქვემოთ და მარჯვნივ 
ნაჩვენებთაგან, შედეგი დადებითია. 

ორი ხაზის გამოჩენა: საკონტროლო ხაზი და ტესტის ხაზი. მათგან ერთ-ერთი შეიძლება იყოს 
მეორეზე უფრო ღია ან მუქი. 
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მოათავსეთ თქვენი თვით-ტესტი აქ 

 

თუ თქვენი შედეგი უარყოფითია: 

1.  მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ არ იმყოფებით „ფანჯრის პერიოდში“ 
(სეროკონვერსია - დროის პერიოდი, რომელიც საჭიროა აივ ანტისხეულების 
გამოსამუშავებლად იმ რაოდენობით, როდესაც შესაძლებელია მათი აღმოჩენა სისხლში.) 
და ჩაიტაროთ ექიმის კონსულტაცია. 

2. თუკი ფიქრობთ, რომ შესაძლოა თქვენი აივ ინფიცირება მოხდა ბოლო 3 თვის 
განმავლობაში, მაშინ ვერ იქნებით დარწმუნებული, რომ ამჟამად აივ უარყოფითი ხართ. 
მოერიდეთ ნებისმიერ ქმედებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აივ-ის სხვებზე გადაცემა. 

3. გამოიყენეთ კონდომი, რათა დაიცვათ როგორც საკუთარი თავი, ასევე თქვენი სქესობრივი 
პარტნიორები.  

4. თქვენ განმეორებით უნდა ჩაიტაროთ თვით-ტესტირება 3 თვის შემდეგ უკანასკნელი 
სარისკო ქცევიდან,   რომელსაც შეეძლო გამოეწვია აივ ინფიცირება. 
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თუ თქვენი შედეგი დადებითია: 

1. მიმართეთ ექიმს რაც შეიძლება მალე და აცნობეთ მას, რომ თქვენ ჩაიტარეთ თვით-
ტესტირება აივ-ზე და რომ მიღებული შედეგი იყო დადებითი. 

2. უნდა მოხდეს თქვენი თვით-ტესტირების შედეგის გადამოწმება დამადასტურებელი ანუ 
კონფირმაციული ლაბორატორიული ტესტირების მეშვეობით. 

3. დაიცავი საკუთარი თავი და დაიცავი სხვები. 
4. გამოიყენეთ კონდომი, სანამ არ მიიღებთ დამადასტურებელი ანუ კონფირმაციული  

ტესტირების შედეგებს, რათა დაიცვათ საკუთარი თავი და ასევე, თქვენი სქესობრივი 
პარტნიორი. 

თუ თქვენი შედეგი არ ჰგავს  რომელიმეს ზემოთ მოცემული მაგალითებიდან: 

1. შედეგი დაუმთავრებელი და შეუსაბამოა (არ არის ხაზები, ან მხოლოდ 1 ტესტის ხაზია). 
ეს ნიშნავს, რომ ტესტმა არ იმუშავა.  

2. ასეთი შედეგის მიხედვით შეუძლებელია დასკვნების გამოტანა, ამიტომ თქვენ უნდა 
ჩაიტაროთ ტესტირება განმეორებით, ახალი ტესტის გამოყენებით.  

3. განმეორებითი არადამაჯერებელი შედეგის მიღების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. 
გაფრთხილება გამოყენებული მასალის განადგურების შესახებ 
რეკომენდებულია თქვენს მიერ გამოყენებული ყველა ნივთი, მოათავსოთ ტესტის ყუთში და 
გადააგდოთ უსაფრთხო ადგილას, გამოყენებული ლანცეტით დაზიანების რისკის 
შესამცირებლად. 
გაფრთხილება ბუფერული ხუფის (C) შესახებ: 

ბუფერული ხუფი (C) შეიცავს ნატრიუმის აზიდს ≥ 0,2%; ეს ნივთიერება ძალიან სახიფათოა 
ორგანიზმში მოხვედრისას. მჟავასთან კონტაქტისას გამოიყოფა ძალიან ტოქსიკური აირი. 
სახიფათოა წყლის ორგანიზმებისათვის, და აქვს მათზე ხანგრძლივი და ნეგატიური მოქმედება.  

ბუფერული ხუფი ასევე შეიცავს გენტამიცინის სულფატს. შესაძლოა გამოიწვიოს ალერგიული 
რეაქცია. მოერიდეთ თვალებში, კანსა და ტანსაცმელზე მოხვედრას.   
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