
 
ევროპის ენდოკრინოლოგიის საზოგადოების (ESE) განაცხადი 

COVID 19-ით ვაქცინაციასთან დაკავშირებით: 
„სტაბილური ენდოკრინული დაავადებების მქონე პაციენტთათვის 

რეკომენდაციები იგივეა, რაც ზოგადი პოპულაციისთვის“  

ჩვენი ყურადღება მიიპყრო იმ ფაქტმა, რომ ენდოკრინული დაავადებების მქონე 

პაციენტებს, მაგ., აუტოიმუნური თირეოიდიტის მქონე პირებს, გარკვეულ ქვეყნებში უარი 

ეთქვათ COVID 19-ით ვაქცინაციაზე. ამ ფაქტმა გადაგვაწყვეტინა გამოგვექვეყნებინა 

ევროპის ენდოკრინოლოგიის საზოგადოების შემდეგი განაცხადი: 

კვლევები, რომლებიც ჩატარდა ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 

ავტორიზებული იყო ისეთი ჯანდაცვის ავტორიტეტების მიერ, როგორიცაა EMA და FDA. 

ამ კვლევებში გამოიცადა პირველი ორი ვაქცინა და მოიცავდა 40.000 და 30.000 მოხალისეს, 

შესაბამისად, ასაკით 16-დან 75 წლამდე. მათ შორის იყვნენ პაციენტები შაქრიანი 

დიაბეტით, სიმსუქნით, ავთვისებიანი სიმსივნეებით, აივ ინფექციით, ფილტვის 

ქრონიკული დაავადებებით, ისევე როგორც ცერებროვასკულარული დაავადებებისა და 

ღვიძლის სტაბილური დაავადებების მქონე პირები. ვაქცინის ეფექტიანობა და 

უსაფრთხოება ისეთივე იყო ამ პაციენტებში, როგორც ჯანმრთელ ინდივიდებში. 

დამატებით, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა განაცხადა, რომ აუტოიმუნური 

დაავადებების მქონე პირები, რომლებსაც არ აღენიშნებათ ვაქცინაციის უკუჩვენება, 

შესაძლებელია, რომ აიცრან mRNA COVID-19-ის ვაქცინით. 

ამდენად, ევროპის ენდოკრინოლოგიის საზოგადოება ხაზს უსვამს, რომ COVID 19-ის 

ვაქცინაციასთან დაკავშირებით სტაბილური ენდოკრინული პრობლემის მქონე 

პაციენტებში, როგორიცაა მაგ., აუტოიმუნური თირეოიდიტი, გრეივსის დაავადება, 

ადისონის დაავადება, ჰიპოფიზის ადენომა, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1 და ტიპი 2 და 

სიმსუქნე, რეკომენდაციები არ უნდა განსხვავდებოდეს ზოგადი პოპულაციისგან. 

თირკმელზედა ჯირკვლის უკმარისობის მქონე პაციენტებს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, 

რომ ვაქცინის გვერდითი ეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, როგორიცაა მაგ., ცხელება, 

უნდა მოახდინონ გლუკოკორტიკოიდების დოზის გაზრდა, როგორც ამას აკეთებენ მწვავე 

დაავადებების და სტრესის დროს. 

ანტონ ლუგერი, ESE-ის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი, ევროპის 

ენდოკრინოლოგიის საზოგადოებასთან აფილირებულ საზოგადოებებთან (ECAS) 

ურთიერთობის ხელმძღვანელი 

რობინ პიტერსი, ESE-ის კლინიკური კომიტეტის ხელმძღვანელი 

ანდრეა ჯუსტინა, ESE-ის პრეზიდენტი 

ოფიციალური ნებართვით თარგმნა საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და 

მეტაბოლიზმის ასოციაციის (GAEM) პრეზიდენტმა, ნათია ვაშაყმაძემ 
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