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Meaning Death has always been an integral part of life since the beginning of civilization. In spite of this, 

the first definition of death was formed in the early sixteenth century and created by Andreas Vesalius, the 

founder of the anatomy. The one of them volume of the medical tractat of A.Vesalius, is illustrated by the 

Calcary,whu was of Titsiani's pupils and we can seeon the pickers of the dogs,that are the primitive 

artificial respiration .The seventeenth century, the English physiologist William Harvei sent a letter to the 

her king,stating that "the human heart is the sun's her mikro kosmos", which is a condition for the 

inevitable death recognizing so blood cirvulation extinguish.The claims of such deaths as a key prerequisite 

of breathing and blood circulation in the absence of other recognizing option associated with the weeding. 

No matter how bizarre it is for humanity to have more than twenty centuries since Christ in order to make 
corrections in this concept of death,“the reanimatology” and the teaching of the dead are "born". The fact is 

that in the development of “resuscitation” in different countries of the world, patients, who have been 

bleeding through artificial respiratory apparatus due to their breathing. In this background they did not react 

to different types of irritations, but in most cases they had blood stream. Developing a new definition of 

death, based on the concept of irreversible damage to the brain, French neurologists P. Molarlate and 

M.kulon laid the foundation. In the latter case, in 1959, some of the patients with acute brain injury in the 

lungs associated with apnea have been reported. According to their explanation, each of the death of the 

brains of patients in this condition, has been dead and drenched. In addition, the situation lasted from 

several days to several months and eventually transformed into the old, traditional form of death.In 1968, 

The US Harvard Medical Academy developed a new criterions for human brains death. After the one years. 

in, 1969, Pius XII, the leader of the Roman Catholic Church, addressed the official letters of 
anesthesiologists congres in Milan, where he received "Doctors should have the right to stop life time 

treatment, if you think, that this treatment will not result." It was the first public effort to recognize Harvard 

School initiatives by a representative of the non – medical sphere and the death of human brain death. 

Subsequently, through these criteria, most of the world's countries have been confirmed by "The death of 

the brain" by the legislation in the form of human deah, including Georgia, where it is represented by the 

President E.Shevardnadze N100 of march 15, 2001 years "On the Criterion of "The death of the 

brain"(Z.Kheladze- 20007) In the first quarter of the 21st century, the Institute of Critical Care Medicine of 

Georgia believes, that there must be another form of death, that can be pronounced on the name of "New 

death." This new definition of death occurs when the complete and irreversible mindset of thinking is 

indicated by the fact. That death in this form is not going as it takes place at the time of "The brain of the 

death", but irreversibly damages only the death of the brain, that are involved in the process thought. It is 

noteworthy, that the first information about the death of this new form of death appeared before the " brain 
death" In 1940, E.Crestcher, a complete clinical picture of this condition is called "apalial com". In 1972, 

B.Jennett and F.Plum introduced the term "persistent vegetative state". Such a picture develops in 5% of 

the severe damage to the brain caused by trauma, poisoning, infection, bleeding, blood supply disruption 

and other causes. In this case, there is more frequent brain diffuse iuminous necrosis or axonal diffuse 

damage, in case of supervision of the subcortical layer of axonal apparatus or a diffusive laminar cortic 

necrosis of the cortex. It is noteworthy, that the lesion is sometimes concentrated in the hypothalamus and 

is less likely to include the cerebral cortex. The clinical picture of this condition is characterized by 

complete and irreversible exclusion of human mind though. In all cases, full irregularities are visual, 

hearing, tactile, painful and any other irritations. These people are often iuminous to them and retain their 

decortic pose. In some cases, they are characterized by sleep and disorders. It also preserves self and spinal 

cord replications. It is also characterized by unnecessary chaotic movements some of the muscles, but some 
have been prescribed chewing and tone reflexes, but for the purpose of regulating the nutritional function, 

some people are required by the gastroduodenal zond and gastrotomy. In this background, the frequency of 

sphincter function. If this situation is longer than one to three months is transformed into chronic, 

permanent or persistent form. Diagnosis of the clinical data, the most important research in brain blood 

flow and oxygen consumption is determined by the brain.Also involving the use of multi-modal potentials 



(somatosensory, acoustic-optic and cognitive). In this years started brain functional magnetic rezonans 

survey mode. The “vegetativ condition” people in this state implies their nutrition, cleaning, urination 

regulation, regulating the function of the turtle and other similar activities, which in turn in the long run of 

the condition of hard work for these people,whu made servis them. Also implies the prevention of 

complications treatment of arthritis, pneumonia, sepsis and others spring up at different times and with 
different intensity in the human body. The prediction of this condition is extremely difficult. Consciousness 

elements can be restored only in 5% of people in this condition, even in the case of traumatic genesis, from 

three to six months, and the absolute majority of those who turn in "old life" remain hard disabled and can 

not take care of themselves. One year later, restore only by unit this new form of death as a "The thought of 

the death" should include cases of "Persistent vegetative state" in which the restoration of consciousness 

will never happen even at the primitive level. So, the diagnosis of "thought of death" is only "persistent 

vegetative state "for those people It is important to note. That the classic example of this form of death are 

eight-year metamorphosis of the prime-minister's of one of the countries in the form of a vegetative state in 

which it turned out to be in 2006 after the massive blood discharge in the brain and only 2016 this year is 

85 years old the buried. The diagnosis of this condition is of immense significance, as the progress of 

civilization is progressively increasing the number of people who are "Permanently vegetativ condition", 

the absolute majority of which, as noted, are completely and permanently lost in thinking . Individuals are, 
in 1986, the US medical association, a hare, and legal issues in a resolution "to continue life-prolonging 

treatment and termination", according to which the vegetative state of an accurate diagnosis to treat the 

patient's relatives with the consent may have been interrupted. Also, in the US in 1990, surveys showed that 

80% of respondents consider it appropriate. That same US number is still 35,000 in 1998, and it still has a 

tendency of annual growth. Despite the "Persistent vegetative state" therapy legally established termination 

judge the one-time decision for the first time only in 2006 in the USA and Italy, although at present the 

problems of the world no country is regulated by the legislative act. by the Parliament of the adoption of 

the law studies to become effective, and pave the way for other countries will by this in terms of concerted 

initiatives .The more, that the only sign of the death of these various forms is really combining, it is only 

the lack of thinking. and eventually transformed into the traditional form of death. Temporary or permanent 

termination of the function of the function, temporary or permanent damage to the brain structures in which 
the respiratory and bleeding and other functions of the body are more or less preserved. If this situation is 

longer than one-three months, that it is transformed into a chronic, permanent or persistent form, 

Definitions of terms used in the law * "Traditional, Classical Death" - Full and irreversible destruction of 

all the functions of the body originated at the background of respiration and blood transfusions, the ultimate 

outcome of which is the bodily disintegration of the body in the form of atoms in its composition. * "The 

brain death" - complete and irreversible severity of the brain function, caused by complete and irreversible 

necrosis of all the brain regions in which breathing is carried out through artificial respiration apparatus and 

blood functions and other functions of the body are more or less preserved. This form of death continues 

day, week and month and lood death transformed the traditional form. * "The thought of death" - complete 

and irreversible exclusion of the function, caused by the complete and irreversible necrosis of the brain 

structures of the brain function during which the breathing, bloodstream and other functions of the body are 

more or less preserved. This form of death lasts for several months and years and eventually transforms 
into the traditional form of death. Temporary or permanent termination of the function, temporary or 

permanent damage to the brain structures in which the respiratory and bleeding and other functions of the 

body are more or less preserved. If this condition is longer, than one to three months, you consider that it is 

transformed into chronic, permanent or persistent form. * "Reanimation" - a complex of medical measures 

used to restore life during "clinical death". * "Clinical death" - the starting stage of death, in which case it is 

still possible to restore life and the first five minutes of death. * "Critical Medicine" - The specialty of 

medicine, which studies the causes and mechanisms of life-threatening conditions, creates and uses 

practical methods of prevention, diagnosis and treatment of such conditions Technology of diagnosis The 

diagnosis of the "new death" of a new form of death follows a three times study of the individual,who is "in 

a vegetative state." The first examination occurs three months after the unconscious development, the 

second six months and the third one year. The diagnosis of "The death of the thought" finally applies if the 
data received at each stage of the study is worse or unchanged. Each examination is carried out by the 

researchers' brigade, comprising a doctor of critical medicine, neuropathologist, radiologist, 

electrophysiologist and doppler specialist,transcurrence with more, than five years of work experience in 

the relevant specialty of PHD degrees. Lee this can not be included in the composition were those persons 

who have contact with organ and tissue transplantation area or participated in the treatment prosess of this 



patient.The coordinate of the worcs of the specialists to run the Ministry of Justice, which is responsible for 

research in each the organizational matters of protocol .The service crews on the basis of the Ministry of 

Justice, Ministry of Labor, Health and Social Affairs, the Academy of Medical Sciences and the Profile 

Medical Associations in a joint agreement. The research is carried out on the basis of the written request of 

the diagnostic individual legal entities and the administration of the hospital or the institution in which the 
individual is taking place. At the third stage of the research the final decision is made and the appropriate 

diagnosis. In case of diagnosis of "the thought of the death", the state suspends the process of maintaining 

the "vegetative state" of the individual with this diagnosis. Also, the right to terminate the care process of 

an individual with this diagnosis shall have its legal owner or patrons, but the obligation of this individual 

is a written requirement for all legal entities of this individual, is the signature of each of them to provide 

evidence, but, if desied, they can proceed further in the individual care of their own funds. Diagnostic 

criteria of "thought of death" 1.The main pathogenic sign of this form of death is the full and irreversible 

severity of the function of the individual and the primary condition of such diagnosis is to confirm the full 

and irreversible quench of the function.                                                                                                                         

The premier clinical signs of “The thoughl of the death” are:                                                                                               

* The sick are not in contact  

* Do not perform verbal assignments, 
 * Do not react to light  

* Do not react to sound irritations,  

* Do not feel pain  

* Do not perceive the temperature changes  

* Do not understand the smell * Indifferent to any other form of irritant.  

* The function of most of the head and spinal cord nerves is more or less saved. The Other clinical signs of 

“The thoughl of death” are:  

* Such patients can not move. The location of their permanent location is the bed in which their location is 

passive and the form that it gives. In some cases it is possible to express divergent sequence, unwanted 

movements of chaotic facial limbs or myoclonal disorders of facial muscles. It can also be registered with 

spontaneous throat and eyelids movements.  
* Breathing is usually spontaneous, but when it comes to tracheitis, bronchitis or pneumonia, it is 

sometimes necessary to replace the apparatus.  

* Blood trafficking is preserved and rarely requires use of coagulation 

 * The digestive system work is satisfactory, but in some cases it is necessary to provide food through or 

gastric zond a gastrointestinal tract or gastrostomy.Very often constipation sfincters function.  

* Urine allocation function is stored, but it is often necessary to install a catheter in the urine blush.  

* The surface of the body is unchanged, but it is often observed in the formation of different sizes, shapes, 

and age skin on the skin and there are frequent sizes and depths of various sizes and depths on the back of 

the body, which are hardly obeyed to treat and are rarely controlled by the generalized infection in the 

body. The paraclinical signs of “The thoughl of death” are:  

* In the absence of any of the EEGs, alpha rhythm is rarely observed, the electronical wave amplitude is 

small and the intensity is weak, in some areas it is possible to get rid of spontaneous facial cramps. In 
addition, the EEGs,impuls does not change even when it affects pain, light, sound and any other kind of 

strong irritants. 

* The oxygen saturation and tension indicators from the sleeping arteries and the blood from the iugular 

ven are not very different from each other even after a 15-minute inhalation of 5 litres/minute.                                                                                         

* Transcranial dopplerography at all precincts of the brain is registered to decrease blood circulation.                                                                                                                  

* The brain's nuclear magnetic resonance - the assessment of the condition of the brain structures by the 

signals of the hydrogen atoms nuclears,after Impact electro-magnetic welwes Procedure for drawing up the 

protocol Decision #                                                                                                                                                        

Study time year, month, number, hours ________________________                                                                          

Place of study ________________________                                                                                                                                          

Study Sequence I, II or III________________________                                                                                               
Person's last name, name, father's name: ________________                                                                                                                     

Birth year, month, number: ________________________                                                                                                                               

ID card ________________________                                                                                                                                        

Name of the medical institution where he was treated Or treats a sickly __________________________ 

Time of treatment __________________________                                                                                                                            



Illness History Number: ______________________                                                                                                                                     

Complete Clinical Diagnosis: _______________________                                                                                                                    

Tear and clock to start research _____________________                                                                                                                            

Date and hours of completion of examination ___________________                                                                                                                          

N Results The signs of „The thought of the death“ Yes No 
 Note 

 1 Does not comes in contact  

2 Does not perform on tasks 

 3 Does not reaction with pain irritation  

4 Does not reaction with light irritation  

5 Does not reaction with sound irritation  

6 Does not reaction with temperature irritation  

7 Does not reaction with odor irritation 

 8 Does not moving  

9 You have a passive position 

10 You have a decerebration position  

11 You have a dysfunctional moving 
 12 You have chaotic discharges of the face muscls  

13 You have myoclonic discharges of the face muscls  

14 You eye does not moving 15 You eye disfunctional moving 16 You have a traxeostomy 

 17 You have a spontaneus brething  

18 You need a oxygen by permanent taime  

19 Y You need a oxygen by periodical taime  

20 You does not have cobra and acheving reflexes  

21 The meal is performed with normal act  

22The meal is performed with nazo-gastral zonde  

23The meal is performed with gastrostomy 

 24. You Have a constipation  
25 You Have an unintentional defeccation  

26 You have a spontaneus urination is performed 

 27 You have a urination is performed by catheter 

 28 You Have on the skin surce separate districts different size, shape and age rash  

29 Yoy have a tropic ulkcers and a piece in the spinal area  

30 You have a normal arterial blood pressure  

31 You periodical have a high arterial blood pressure  

32. You periodical have a less arterial blood pressure  

33 You have a normal body temperture  

34 You periodical have a high body temperture  

35 You periodical have a less body temperture  

36 You periodical have a profusion sweating  
37 You have a traxeo-bronxytis  

38 You have a acute pneumonia  

39 Y You have a sepsis 

 40 You have a meningoencephalitis  

41 You have a other infection complication  

42 You have a normal from the brain output nerves function  

43 You have a normal from the spinal cord output nerves function 

 44 You eeleqtroencefalografic imag conforms to "The thougth of the death "picture 

 45 You transcranial dopelography data corresponds "The thought of the death" picture 46 You nuclear-

magnetic resonance data corresponds "The thought of the death" picture  

47 The oxygen saturation from the sleeping artery and the iugular vene In the blood taken does not differ 
from one another 48 The oxygen tension indicators from the sleeping arteryand the iugular Vienna does not 

not much different from each other after 15 minute inhalation 5 l/min oxygen  

49 The other additional data,whichis not brought here 

 50 The study, exclusion was not medicinal or other origin exogenous intoxication_ 

 51 The 24 houers prior to studying was not used for sedative and the narcotics 



 52 The 24 hours prior to studying was not used for sedative and sleeping means,  

53 Except for excessive nonmetabolic or other reasons by a comadoes not registrcion 

 54 There studies have been conducted diagnosis of "thought death" compliance with the instructions 

clinical and pararaclinical studies Conclusion: We are guided by the Parliament of Georgia on the criteria 

of "The Death of the Thouhgt", based on the results of the above examination, we confirm that the sick 
(Surname, name, father's name, address, identity card) 

___________________________________________________________                                                             

Does not represent or represent (non-existent phenomena) in the form of "The Death of the Thouhgt", in the 

form of death (in case of I and II research) or is not present (non-existent phenomena) in the form of " The 

Death of the Thouhgt" in the case of III research. Persons participating in I, II or II examinations: 

Representative of the Ministry of Justice (last name, first name, place of employment, title,position, 

signature) _______________________________________________________                                                        

Doctor of critical medicine (last name, first name, position, place of employment, title, position signature) 

___________________________________________________________                                                           

Doctor neuropathologist ((last name, first name, position, place of employment, title, position signature) 

___________________________________________________________                                                        

Doctor radiologist ((last name, first name, position, place of employment, title, position signature) 
___________________________________________________________                                                          

Electrophysiologist ((last name, first name, position, place of employment, title, position signature) 

___________________________________________________________                                                       

Transcranial Doppler Specialist ((last name, first name, position, place of employment, title, position 

signature) Note: According to this form, the study protocol is made separately in the I, II and III 

examinations. References:Z.kheladze-“critical Care Medicine”,Tbilisi,Georgia,2007,-617pp.  

 

 

ზ.ხელაძე,ზვ.ხელაძე 

საქართველოს კანონი ახალი სახის სიკვდილის „აზროვნების სიკვდილის“ შესახებ.(პროექტი) 

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი  

 

სიკვდილი ცივილიზაციის დასაბამიდან დღემდე სიცოცხლის განუყოფელი თანამგზავრი იყო 

მუდამ. ამის მიუხედავად სიკვდილის პირველი დეფინიცია საკმაოდ გვიან,სახელდობრ 

მეთექვსმეტე საუკუნეში ჩამოყალიბდა და ის ანატომიის ფუძემდებელმა ანდრეას ვეზალიუსმა 

შექმნა.ა.ვეზალიუსის სამედიცინო ტრაქტატის ერთ-ერთი ტომი დასურათებულია ტიციანის 

მოსწავლის კალკარის მიერ და აქ წარმოდგენილ ნახატებზე ჩვენ ვხედავთ ძაღლებს,რომელთაც 

ტრაქეაში ჩადგმული ლერწმის მილთან შეერთებული პრიმიტიული აპარატების მეშვეობით 

უტარებენ ხელოვნურ სუნთქვას. სიკვდილის დეფინიციის ევოლუცია № სიკვდილის 

შესაბამისი ფორმის დეფინიციის უმთავრესი ნიშანი სიკვდილის შესაბამისი ფორმის 

დეფინიციის დადასტურების თარიღი ქვეყანა,სადაც პირველად დადასტურდა სიკვდილის 

შესაბამისი ფორმა 1 სუნთქვის არარსებობა Mმე-16 საუკუნე ავსტრია 2 სისხლისმიმოქცევი 

არარსებობა Mმე-17 საუკუნე ინგლისი 3 თავის ტვინის მე-20 საუკუნე აშშ ფუნქციის 

არარსებობა 4 4 აზრის არარსებობა 21-ე საუკუნე საქართველო მომდევნო მეჩვიდმეტე 

საუკუნეში კი ინგლისელმა ფიზიოლოგმა ულიამ ჰარვეიმ წერილი გაუგზავნა ინგლისის 

მეფეს,სადაც აღნიშნავდა,რომ “ადამიანის გული მზეა მისი მიკროკოსმოსისა”,რაც სიკვდილის 

უცილობელ პირობად სისხლისმიმოქცევის ჩაქრობას აღიარებდა.ასე რომ ამგვარი მტკიცებით 

ადამიანის სიკვდილის უმთავრეს პირობად სუნთქვის და სისხლისმიმოქცევის არარსებობა 

ცხადდებოდა.რომელიც სხვა ფუნქციების მოსპობასთან ასოცირდებოდა. რაოდენ უცნაურიც 

არ უნდა იყოს კაცობრიობას ქრისტედან კიდევ ოცი საუკუნე დასჭირდა,რომ კორექტივები 

შეეტანა სიკვდილის ამ ცნებაში,ეს რეანიმაციის,სწავლებამ მკვდრის გაცოცხლების შესახებ, 

“დაბადებამ“ განაპირობა. საქმე ის არის, რომ რეანიმაციის განვითარების კვალობაზე 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კლინიკებში გამოჩნდნენ ავადმყოფები, რომლებსაც საკუთარი 

სუნთქვის ჩაქრობის გამო ხელოვნური სუნთქვის აპარატების მეშვეობით ასუნთქებდნენ.ამ 

ფონზე ისინი არ რეაგირებდნენ სხვადასხვა სასის გამღიზიანებლებზე,თუმცა უხშირეს 



შემთხვევაში შენარჩუნებული ჰქონდათ სისხლისმიმოქცევ.ამან განაპირობა სიკვდილის ახალი 

დეფინიციის შემუშავება, რომელიც Yთავის ტვინის შეუქცევადი დაზიანების კონცეფციას 

ემყარება, ამას საფუძველი ფრანგმა ნევროლოგებმა პ.მოლლარეტმა და მ.კულონმა ჩაუყარეს.ამ 

უკანასკნელებმა,ჯერ კიდევ 1959 წელს დააფიქსირეს აპნოესთან ასოცირებული კომა 

ფილტვების ხელოვნურ ვენტილაციაზე მყოფ ტვინის მძიმე დაზიანების მქონე ზოგიერთ 

პაციენტში,.მათი განმარტებით, “ზეზღურბლოვანი კომის სახელით“ მონათლულ ამ 

მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა თავის ქალაში მოთავსებული თავის ტვინის ყოველი უბანი 

უკვე მკვდარი და დანეკროზებული იყო. ამასთან აღნიშნული მდგომარეობა რამდენიმე 

დღიდან რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა და საბოლოოდ სიკვდილის 

ძველ,ტრადიციულ ფორმაში ტრანსფორმირდებოდა.აქედან ცსრა წლის შემდეგ,სახელდობრ 

1968 წელს, აშშHჰარვარდის სამედიცინო აკადემიის მიერ შემუშავებული იყო ადამიანის 

სიკვდილის ახალი კრიტერიუმები. ამ კრიტერიუმების მიხედვით ინდივიდის სიკვდილი 

გულისა და სუნთქვის სისტემების ფუნქციის შეუქცევადი შეწყვეტის გარდა, გულისხმობდა 

თავის ტვინის ყველა სტრუქტურის ფუნქციის სრულ და შეუქცევად შეწყვეტას, მომდევნო 1969 

წელს რომის კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლმა პიუ მეთორმეტემ ოფიციალური ადრესით 

მიემართა მილანში მიმდინარე ანესთეზიოლოგთა კონგრესს, სადაც მიუთითებდა,რომ 

“ექიმებს უნდა ჰქონდეთ უფლება შეწყვიტონ სიცოცხლის შემანარჩუნებელი მკურნალობა.თუ 

კი თვლიან, რომ ეს მკურნალობა შედეგს ვერ გამოიღებს”.ეს იყო არასამედიცინო პროფილის 

წარმომადგენლის მიერ ჰარვარდის სკოლის ინიციატივების გამოხმაურება და ადამიანის 

თავის ტვინის სიკვდილის ადამიანის სიკვდილად აღიარების პირველი საჯარო მცდელობა. 

შემდგომში,ამ კრიტერიუმების მეშვეობით მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობაში “თავის ტვინის 

სიკვდილი” ადამიანის სიკვდილის სახით კანონმდებლობის მეშვეობით იქნა 

დადასტურებული. მათ შორის საქართველოშიც,სადაც ეს პრესიდენტ ე.შევარდნაძის 2001 

წლის 15 მარტის N 100 ბრძანებულების - “ადამიანის თავის ტვინის სიკვდილის 

კრიტერიუმების შესახებ” სახით არის წარმოდგენილი. სხვადასხვა სახის სიკვდილის 

კლინიკური ნიშნები № სიკვდილის სახეები სუნ- თქვა სისხლ- ის მიმოქც ევა საჭ- მლის მონელ 

ება რეფლე- ქსები აზრო -ვნება მოძრა- ობა ხანგრ- ძლივობა 1 “კლასიკური სიკვდილი” არა არა 

არა არა არა არა ათეულო ბით წლები 2 “თავის ტვინის სიკვდილი” აპარატ ით არის არის 

ზურგის ტვინის არა კრუნჩხ ვითი განტვი რთვები რამდენი- მე თვე 3 “აზრის სიკვდილი” არის 

არის არის არის არა უნებ- ლიე მოძრა- ობები რამდენი- მე წელი მომდევნო,ოცდამეერთე 

საუკუნის პირველ მეოთხედში კი საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი 

მიიჩნევს,რომ უნდა არსებობდეს სიკვდილის სხვა ფორმაც,რომელიც “ახალი სიკვდილის“ 

სახელით შესაძლოა მოინათლოს.ამ ახალი დეფინიციის მისედვით სიკვდილი დგება 

მაშინ,როდესაც აზროვნების სრული და შეუქცევადი ჩაქრობა ხდება, რაც მიუთითებს,რომ 

სიკვდილის ამ ფორმისას თავის ტვინის ტოტალური ნეკროზი კი არ მიმდინარეობს ,როგორც 

ამას “თავის ტვინის სიკვდილის” დროს ააქვს ადგილი,არამედ შეუქცევადად ზიანდებიან 

თავის ტვინის მხოლოდ ის სტრუქტურები,რომლებიც აზროვნების პროცესის აღსრულებაში 

მონაწილეობენ.საგულისხმოა,რომ პირველი ცნობები სიკვდილის ამ ახალი ფორმის შესახებ 

“თავის ტვინის სიკვდილისადმი” მიძღვნილ ცნობებზე ადრე გამოჩნდნენ.სახელდობრ, 1940 

წელს ე.კრესტჩმერმა პირველად აღწერა ამ მდგომარეობის სრული კლინიკური სურათი 

“აპალიური კომის” სახელწოდებით. 1972 წელს კი ბ.ჯენეტმა და ფ.პლუმმა შემოიღეს ტერმინი 

“პერსისტირებადი ვეგეტატური მდგომარეობის’’ სახით. ამგვარი სურათი ვითარდება 

ტრავმის. მოწამვლის, ინფექციის, სისხლჩაქცევის, სისხლის მიწოდების შეფერხების და სხვა 

მიზეზებით გამოწვეული თავის ტვინის მძიმე დაზიანების 5% შემთხვევაში. ამგვარი 

მდგომარეობისას უფრო ხშირად ადგილი აქვს თავის ტვინის დიფუზურ-ლამინალურ 

ნეკროზს ან აქსონურ-დიფუზურ დაზიანებას,ზხოგიერთ შემთხვევაში ჭარბობს 

სუბკორტიკალური შრის აქსონური აპარატის დაზიანება ან ქერქის დიფუზური ლამინარულ-

კორტიკული ნეკროზი.საყურადღებოა,რომ დაზიანების კერა ზოგჯერ კონცენტრირებულია 

ჰიპოთალასმუსში და ნაკლებად მოიცავს თავის ტვინის ქერქს. ამ მდგომარეობის კლინიკური 



სურათი ხასიათდება ადამიანის მიერ აზროვნების უნარის სრული და შეუქცევადი 

ჩაქრობით.ასევე ყველა შემთხვევაში რეგისტრირდება სრული არეაქტიულობა მხედველობით, 

სმენით, ტაქტილურ, მტკივნეულ და ნებისმიერ სხვა გამღიზიანებლებზე, ეს ადამიანები 

უმეტეს შემთხვევაში უმოძრაოდ არიან და დეცერებრულ, დეკორტიკულ პოზას ინარჩუნებენ. 

ზოგიერთ შემთხვევაში მათ აღინიშნებათ ძილისა და ღვიძილის მოუწესრიგებელი 

ცვალებადობა.აგრეთვე თავის და ზურგის ტვინის რეფლექსების შენარჩუნება.ასევე 

დამახასიათებელია უმიზნო, ქაოტური მოძრაობები. სხვადასხვა ჯგუფის კუნთების 

მიოკლონიები,ამასთან ზოგიერთს შენახული აქვს ღეჭვის და წოვის რეფლექსები,თუმცა 

კვების ფუნქციის მოწესრიგების მიზნით ზოგკერ საჭირო ხდება ზონდით ან გასტროსტომის 

მეშვეობით კვება. ამ ფონზე ხშირია სფინქტერების ფუნქციის დარღვევა.ამ მდგომარეობას 

ერთიდან სამ თვეზე მეტი ხნით გახანგრძლივების შემთხვევაში Yვლიან,რომ ის 

ქრონიკულ,პერმანენტულ ან პერსისტირებად ფორმაში ტრანსფორმირდა. დიაგნოზის 

დადგენის მიზნით კლინიკურ მონაცემებთან ერთად უმთავრესია თავის ტვინში სისხლის 

მიმოქცევის კვლევა და ტვინის მიერ ჟანგბადის მოხმარების დადგენა,რომლებიც მკვეთრად 

შემცირებულია.ასევე მნიშვნელოვანია ეეგ მონაცემები.რომლის დროსაც გამოიყენება მულტი-

მოდალური პოტენციალების (სომატოსენსორულ აკუსტიკურ-ღეროვანი მხედველობით და 

კოგნიტური) შესწავლა.უკანასკნელ წლებში ამ მიზნით დაწყებულია თავის ტვინის მაგნიტური 

რეზინანსით კვლევა ფუნქციურ რეჟიმში. ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანთა “შენახვა” 

გულისხმობს მათ კვებას, დასუფთავებას, შარდვის დარეგულირებას, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 

ფუნქციის მოწესრიგებას და სხვა მსგავს ღონისძიებებს, რომელიც ამ მდგომარეობის 

ხანგრძლივად მიმდინარეობის შემთხვევაში “სიზიფის სადარ” შრომად იქცევა ამ ადამიანთა 

მომვლელებისათვის, ეს ასევე გულისხმობს იმ გართულებების პრევენციასა და 

მკურნალობას,რომლებიც ნაწოლების, ართროზების, პნევმონიების,სეფსისისა და სხვათა 

სახით სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ინტენსივობით აღმოცენდებიან ამ ადამიანთა 

სხეულში. ამ მდგომარეობის პროგნოზი უაღრესად მძიმეა. ცნობიერების ელემენტების 

აღდგენა შესაძლებელია ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანთა მხოლოდ 5%- ში, ისიც 

უპირატესად ტრავმული გენეზის დროს,ისიც სამიდან ექვს თვემდე ხანგრძლიობის 

შემთხვევაში,ამასთან “ძველ ცხოვრებაში” მობრუნებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა მძიმე 

ინვალიდი რჩება და თავისთავის მოვლა არ შეუძლია.ერთი წლის შემდეგ კი ცნობიერების 

ელემენტების აღდგენა მხოლოდ ერთეული შემთხვევების სახით არის აღწერილი.აქედან 

გამომდინარე “აზრის სიკვდილის” სახით წარმოდგენილი სიკვდილის ეს ახალი ფორმა 

“პერსისტირებადი ვეგეტატური მდგომარეობის” იმ შემთხვევებს უნდა მოიცავდეს”,რომლთა 

დროსაც ცნობიერების აღდგენა, თვით პრიმიტიულ დონეზეც კი არასდროს მოხდება.ასე რომ 

“აზრის სიკვდილის” დიაგნოზიც მხოლოდ “პერსისტირებად ვეგეტატურ მდგომარეობაში” 

მყოფ იმ ადამიანებს უნდა დაესვათ, რომელთა თავის ტვინში აზროვნების ფუნქციის 

განმპირობებელი სტრუქტურები შეუქცევადად არიან დაზიანებული, საგულისხმოა,რომ 

სიკვდილის ამ ფორმის კლასიკურ მაგალითს წარმოადგენს ერთ-ერთი ქვეყბის პრემიერ-

მინისტრის რვაწლიანი მეტამორფოზა ვეგეტატურ მდგომარეობის სახით,რომელშიც ის 2006 

წელს აღმოჩნდა თავის ტვინში სისხლის მასიური ჩაქცევის შემდეგ და მხოლოდ 2016 წელს 85 

წლის ასაკში მიაბარეს მიწას. ამ მდგომარეობის დიაგნოზის დასმა კი უაღრესად დიდ 

სოციალურ მნიშვნელობას იძენს, რადგანაც ცივილიზაციის პროგრესის კვალობაზე 

პროგრესულად იზრდება “პერმანენტულ ვეგეტატურ მდგომარეობაში” მყოფთა რიცხვი, 

რომელთა აბსოლუტურ უმრავლესობასაც, როგორც აღნიშნული იყო,სრულად და სამუდამოდ 

აზროვნება დაკარგული ინდივიდები წარმოადგენენ,ამის გამო 1986 წელს აშშ-ს სამედიცინო 

ასოციაციამ ეთიკურ და იურიდიულ საკითხებში მიიღო რეზოლუცია “სიცოცხლის 

გამახანგრძლივებელი მკურნალობის გაგრძელებისა და შეწყვეტის შესახებ”, რომლის 

მიხედვითაც ვეგეტატიური მდგომარეობის ზუსტი დიაგნოზის დასმის შემდეგ მკურნალობა 

პაციენტის ახლობლების თანხმობის შემთხვევაში შეიძლება შეწყვეტილი ყოფილიყო. ასევე 

1990 წელს აშშ-ში ჩატარებულმა გამოკითხვებმა ცხადყო, რომ რესპოდენტთა 80% ასეთი 



მდგომარეობის დროს მკურნა- ლობის შეწყვეტას მიზანშეწონილად თვლის.აქ ისიც 

აღსანიშნავია, რომ იმავე აშშ ჯერ კიდევ 1998 წელს ამგვარი პაციენტების რაოდენობამ 35000 

შეადგინა და მას დღემდე ყოველწლიური მატების ტენდენცია აქვს.ამის მიუხედავად 

“პერსისტირებადი ვეგეტატიური მდგომარეობისას” სიცოცხლის შემანარჩუნებელი თერაპიის 

იურიდიულად დადგენილი შეწყვეტა სასამართლოს ერთჯერადი გადაწყვეტილების შედეგად 

პირველად მხოლოდ 2006 წელს მოხდა აშშ-ში და იტალიაში, თუმცა დღეისათვის აღნიშნული 

პრობლემა მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ არის დარეგულირებული საკანონმდებ;ლო აქტის 

სახით.ამიტომ საქართველოს პარლამენტის მიერ შესაბამისი კანონის მიღება მაგალითის ძალას 

შეიძენს და გზას გაუხსნის სხვა ქეყნების მიერ ამ თვალსაზრისით მიმართულ ინიციატივებს. 


