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ინსტრუქცია ექსპლუატაციისათვის

ქიმიურ  ლაბორატორიაში  მუშაობა, მავნე  ნივთიერებების  ზემოქმედება  შეიცავს 

გარკევეულ  რისკებს  სიცოცხლისათვის  და  ჯანმრთელობისათვის.  არასწორად 

ჩატარებულმა რეაქციებმა ასევე შეიძლება საფრთხე შეუქმნას გარემოს.

მავნე  ნივთიერებების  შესახებ  კანონის  (GefStoffV)  §  20  თანახმად,  მავნე 

ნივთიერებებთან  მუშაობაზე  პაუხისმგებელი პირებს  ევალებათ  ინსტრუქციების 

მოამზადება  კონკრეტულ  სამუშაო  ადგილზე  ყველა  შესაძლო  საფრთხეების 

თავიდან ასაცილებლად, ასევე აუცილებელია დამცავი ღონისძიებებისა და წესების 

დადგენა.  ეს  ინსტრუქციები  უნდა  მოიცავდნენ  საფრთხების  ჩამონათვალს 

რომელიც  შეიძლება  დაემუქროს  ადამიანს  და  გარემოს  კონკრეტულ  მავნე 

ნივთიერებასთან  მუშაობისას. მნიშვნელოვან  პუნქტს  წარმოადგენს  სინთეზის 

პროცესში  წარმოქმნილი  მავნე  ნივთიერებების  უტილიზაცია.  ინსტრუქცია 

ექსპლუატაციიცათვის  დაწერილი  უნდა  იყოს  ლაბორატორიაში  მომუშავე 

პერსონალისათვის  მარტივი  და გასაგები  ენით.  ინსტრუქცია  გამოკრული უნდა 

იყოს თვალსაჩინო ადგილას. ინსტრუქცია უნდა შეიცავდეს აგრეთვე მითითებებს 

უბედური შემთხვევების დროს პირველადი სამედიცინო დახმარების შესახებ. 

სასწავლო  მიზნებისათვის  ქიმიაში  ლაბორატორიული  პრაქტიკუმის  კურსების 

ჩატარების ადგილებისათვის, სპეციალურად უნდა იქნეს შედგენილი ინსტრუქცია 

ექსპლუატაციისათვის.

ტექნიკური წესები TRGS 555 (ინსტრუქცია ექსპლოატაციისათვის და პესონალის 

სწავლებისათვის, თანახმად მავნე ნივთიერებების შესახებ კანონის § 20 ) შეიცავს 

რეკომენდაციებს  ოპერატიული  ინსტრუქციების  მომზადებისა  და  მათი 

აღსრულების შესახებ.  
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ნებისმიერი  ინსტრუქციის  მიზანს  წარმოადგენს  ადამიანებისა  და  გარემოსთვის 

მოსალოდნელი  საფრთხის  მინიმუმამდე  შემცირება.  ამიტომ  ინსტრუქცია 

ყოველთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერი თანამშრომლისათვის.

იმისათვის,  რომ  ინსტრუქციამ  შეასრულოს  თავისი  დანიშნულება,  ის  არ  უნდა 

იყოს  განთავსებული  „ლაბორატორიის  დამტვერილ  კთხეში“,  არამედ  ის  უნდა 

იყოს  დამხმარე  და  მრჩეველი  ლაბორატორიაში  ყოველდღიური  ამოცანების  და 

პრობლემების  გადაწყვეტის  საქმეში.  ამის  გამო  ინსტრუქცია,  როგორც  წესი,  არ 

უნდა  შეიცავდეს  რთულად  ფორმულირებულ  იურიდიულ  კანონებს  და 

მითითებებს.  ქიმიური  ლაბორატორიისათვის  ექსპლუატაციის  ინსტრუქცია 

ეფუძნება  წესებს,  რომლებიც  არეგულირებენ  ქიმიურ  და  მავნე  ქიმიურ 

ნივთიერებებთან  მუშაობას.  ამ  წესებს  შეიცავს  კანონი  ქიმიური  ნივთიერებების 

შესახებ  (ChemG)  და კანონი მავნე ქიმიური ნივთიერებების შესახებ  (GefStoffV). 

(იხილეთ  აგრეთვე  ტექსტები "მავნე  ნივთიერებების  დამუშავების 

სამართლებლივი  ბაზა"  და  "უსაფრთხოების  ტექნიკური  ინსტრუქციები 

ლაბორატორიული პრაქტიკუმის კურსებში".)

გარდა ამისა, მნიშვნელოვან დოკუმენტს წარმოადგენს „უმაღლეს სასწავლებლებში 

უსაფრთხოების  და  ჯანმრთელობის  დაცვის  წესები  მავნე  ნივთიერებებთან 

მუშაობისას“ (GUV 19.17),  ასევე დებულება „წვადი სითხეების შესახებ“  (VbF) და 

აგრეთვე  სხვა  ზოგადი  წესები  (მაგ.  სახელმძღვანელო  სამუშაო  ადგილებზე 

უსაფრთხოების  და  უბედური  შემთხვევების  თავიდან  აცილების  შესახებ, 

სახელმძღვანელო  ლაბორატორიებისათვის,  კანონები  მავნე  ნივთიერებების 

შესახებ, ინსტრუქციები გაზის ბალონებთნ მუშაობის შესახებ და სხვა). 

ინსტრუქციის  მოსამზადებლად  მნიშვნელოვანია,  ყურადღება  მიექცეს  შემდეგ 

პუნქტებს: 

• დებულებები,  რომელსაც შეიცავს კანონი მავნე ნივთიერებების შესახებ და 

მისი დამატებები მავნე ნივთიერებებთან მუშაობის შესახებ, 

• პასპორტი უსაფრთხოების შესახებ,
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• ტექნიკური წესები მავნე  ნივთიერებებისათვის  ასევე  სხვა, უსაფრთხოების 

საზოგადოდ მიღებული, სანიტარულ–ჰიგიენური წესები, 

• დამატებითი ინფორმაცია მწარმოებლებისგან,

• სპეციალური ინსტრუქცია,  რომელიც განკუთვნილია  ტრანსპორტირებისას 

უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად. 

ინსტრუქცია ექსპლუატაციისათვის შეიცავს შემდეგ თავებს:

 გამოყენების სფერო

გამოყენების  სფერო  განსაზღვრული  უნდა  იყოს  მწარმოებლი  კომპანიის, 

სამუშაო  ადგილის  ან  დანიშნულების  საფუძველზე.  ერთნაირი  ფუნქციის 

მქონე  ნივთიერებებისათვის  ან  ხელსაწყოებისათვის,  რომლებიც  არიან 

მსგავსი საფრთხის მატარებელნი, შეიძლება შეიქმნას ერთიანი ინსტრუქცია.

 მავნე ნივთიერებები (სახელწოდებები)

ყველა  მავნე  ნივთიერება  ჩამოთვლილი  უნდა  იყოს  ცალკ-ცალკე.  თუ 

რამდენიმე  ნივთიერება  ქმნის  მსგავს  საფრთხეებს  და  მათთან  მუშაობა 

მოითხოვს  მსგავსი  უსაფრთოების  ზომების  დაცვას,  ისინი  შეიძლება 

გაერთიანებული იყვნენ ერთ ჯგუფში..

 საფრთხეები ადამიანებისა და გარემოსათვის 

ნივთიერებებთან  მუშაობის  დროს  მოსალოდნელი  საფრთხეები  აღიწერება 

 R-ფრაზებით,  რომლებიც  შეიძლება  შეივსოს  მწარმოებლის  მიერ 

მოწოდებული  ინფორმაციით.  სასურველია,  აგრეთვე  უსაფრთხოების 

სიმბოლოების სურათების მოყვანა. 

 დაცვის ზომები და მითითებები 

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ზომები შეიძლება დაიყოს სამ პუნქტად:  

• ტექნიკური და საორგანიზაციო უსაფრთხოების ღონისძიებები, 

• პერსონალური უსაფრთხოების ზომები და 

• პირადი ჰიგიენა. 
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მითითებული  უნდა  იყოს  ყველა  შესაძლო  შეზღუდვა  დასაქმებაზე  და 

გამოყენებაზე. 

 ზომები, რომელიც უნდა მივიღოთ საფრთხის შემთხვევაში 

უსაფრთხოების  ზომები  ავრიის  შემთხვევაში (ხანძარი, აფეთქება,  მავნე 

ნივთიერებების  გაჟონვა) უნდა  შეიცავდეს  კონკრეტულ  ინფორმაციას 

შეუსაბამო  ცეცხლმაქრი  საშუალებების,  ტექნიკური  და  პერსონალური 

დაცვის  დამატებითი  აღჭურვილობის  შესახებ  და  ასევე  გარემოს  დაცვის 

ზომების შესახებ. 

 პირველადი დახმარება 

მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენს პირველადი დახმარების ზომები მავნე 

ნივთიერების  ჩასუნთქვის,  ჩაყლაპვის,  კანთან  ან  თვალებთან  კონტაქტის 

დროს.  შემდეგ  ასპექტი  კი  არის  პირველადი  დახმარების  პუნქტების 

ადგილმდებარეობის,  გადაუდებელი  სასწრაფო  დახმარების  ტელეფონის 

ნომრების მითითება.

 უტილიზაცია 

თავდაცვის  ზომების  ადეკვატურად  განხორციელებისათვის  საჭიროა 

მივუთითოთ  ინფორმაცია  პერსონალური  დაცვის  საშუალებების, 

უტილიზაციისათვის  საჭირო  კონტეინერის,  შემკრები  პუნქტების, 

სორბენტების, გამრეცხი საშუალებების შესახებ.

აუცილებელია  ექსპლუატაციის  ინსტრუქციის  შესრულება;  შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში  არსებობს  საფრთხე  იმისა,  რომ  დამსაქმებელმა  და  მომუშავემ 

დაკარგონ  დაზღვევა  და  პასუხი  აგონ  მიყენებული  ზარალზე.  ინსტრუქცია 

შეიძლება  არ  შესრულდეს  იმ  შემთხვევაში,  თუ  ის  არის  უსაფუძვლო  ან 

ეწინააღმდეგება  უსაფრთხოებას.  დამსაქმებელი  აუცილებლად  უნდა  იყოს 

ინფორმირებული უსაფრთხოების ზომების საერთოდ ან სრულყოფილად არქონის 

შემთხვევაში.  უსაფრთხოების  ყველა  ხარვეზის  შესახებ  უნდა  ეცნობოს 

დამსაქმებელს  ან  აღმოიფხვრას  იმ  თანამშრომლების  მიერ,  რომელთა 
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პასუხისმგებლობის  სფეროში  შედის  ეს  პრობლემა. მავნე  ნითიერების  შესახებ 

კანონის §  3(4)  თანახმად  დამსაქმებელი  ვალდებულია  მომუშავე  პერსონალი 

უზრუნველყოს  უსაფრთხოების  დაცვის  ინდივიდუალური  საშუალებებით  და 

ხელსაწყოებით, რომლის მუშაობაც შეესაბამება ინსტრუქციას.

ინსტრუქცია  ექსპლუატაციისათვის  შეიცავს  მრავალ  დებულებას,  რომელთა 

შესრულება  სავალდებულოა  ნებისმიერ  შემთხვევაში.  ლაბორატორიაში  მოწევა 

სასტიკად  აკრძლულია,  ასევე  ყველა  თანამშრომელმა  უნდა  ატაროს  პირადი 

თავდაცვის ინვენტარი (დამცავი სათვალეები, ხელთათმანები და ა.შ.), რომლებიც 

რეგულარულად უნდა  გაწმინდოს  და  განაახლოს. ამასთან,  რესპირატორების  ან 

დამცავი ნიღბის მუდმივად ტარება არა არის აუცილებელი. 

დამცავი საშუალებების ნაკლებობის შემთხვევაში,  აუცილებლად უნდა ეცნობოს 

დამსაქმებელს. ყველა  ნივთიერება,  ტრანსპორტი,  ხელსაწყო  და  ე.წ.  სამუშაო 

მასალა  მოხმარებული  უნდა  იყოს  ექსპლუატაციის  ინსტრუქციის  მიხედვით. 

თანამშრომელს კონტაქტი უნდა ჰქონდეს მხოლოდ იმ მავნე ნივთიერებებთან და 

ხელსაწყოებთან, რომლებიც  აუცილებელია უშუალოდ მისი სამუშაოსათვის. 

ინსტრუქცია  ექსპლუატაციისათვის  საჭიროა  აგრეთვე  იმ  აპარატურისათვის, 

რომლებიც გამოიყენება მავნე ნივთიერებებთან სამუშაოდ. 

უსაფრთხოების ზომები, შესაბამისობაში უნდა იყოს უსაფრთხოების ნიშნებთან (R- 

და  S-ფრაზები) და ასევე უსაფრთხოების ინსტრუქციასთან. 

ინსტრუქციის ჩაწერის გარეგნულ ფორმას დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭება. ყველა 

საჭირო ინფორმაცია შეიძლება მოწოდებული იქნას ექსპერიმენტის მეთოდიკაში 

ან სამუშაოს სტანდარტულ მეთოდიკაში. მაგრამ ნივთიერებების მახასიათებლების 

მხოლოდ  ცხრილის  სახით  წარმოდგენა  არასაკმარისია. ინსტრუქცია 

ექსპლუატაციისათვის  უნდა  შეიცავდეს  დამატებით  ინფორმაციას,  რომელიც 

აძლევს  საშუალებას  ლაბორატორიაში  მომუშავე  პერსონალს  თვითონ 
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გადაწყვიტოს  პრობლემა  და  ასევე  შესაბამისად  მოახდინოს  ლაბორატორიული 

ნარჩენების უტილიზაცია. 

ინსტრუქცია  ექსპლუატაციისათვის  შეიძლება  შეიცვალოს  მხოლოდ  იმ 

შემთხვევაში, თუ მისი შეცვლა უზრუნველყოფს მინიმუმ ტოლფას უსაფრთხოებას, 

ან უბედური შემთხვევის დროს ადამიანების  გადარჩენის მიზნით. 

ექსპლუატაციის  ინსტრუქციის  მაგალითი  ნივთიერებათა  ჯგუფისათვის 

„მომწამლავი და ძლიერ მომწამვლავი ნივთიერებები“ 

მავნე ნივთიერება სპეციალური მითითება ექსპლოატაციისათვის (§ 20 GefStoffV) 

მომწამვლავი და ძლიერ მომწამვლავი ნივთიერებები

მაგალითი : აცეტონიტრილი,  დარიშხანი,  ბენზოლი,  ქლორძმარმჟავა,  მეთანოლი, 
მეთილიოდიდი,  კალიუმის ციანიდი,  ვერცხლისწყალი და მისი მარილები, ტეტრაქლორმეთანი, 
ურანის მარილები 

R-ფრაზა: 23, 24, 25, 26, 27, 28

საფრთხეები ადამიანებისთვის და გარემოსათვის   

ყურადღება მიაქციეთ ეტიკეტზე ინფორმაციას უსაფრთხოების შესახებ (R-ფრაზებს)! 
მომწამვლელი  და  ძლიერ  მომწამვლელი  ნივთიერებები  ორგანიზმში  ხვდებიან  ჩასუნთქვით, 
ჩაყლაპვით ან კანთან კონტაქტისას. მომწამვლელ და ძლიერ მომწამვლელ ნივთიერებების მცირე 
რაოდენობასთან კონტაქტმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის სერიოზული დაზიანება, 
მოწამვლა და სიკვდილიც.
დაუშვებელია მომწამვლელი და ძლიერ მომწამვლელი ნივთიერებების მოხვედრა გარემოში. 

უსაფრთხოების ზომები  ,   ინსტრუქცია და პირადი ჰიგიენის ზომები   

ყურადღებით გაეცანით უსაფრთხოების წესებს ეტიკეტზე (S-ფრაზა)!  თავიდან აიცილეთ ყოველი 
კონტაქტი  კანთან.  ნივთიერებები  არ  შეისუნთქოთ  და  არ  ჩაყლაპოთ. მომწამვლავ  და  ძლიერ 
მომწამვლავ  ნივთიერებებთან  იმუშავეთ  მხოლოდ  ამწოვ  კარადაში. ატარეთ  ლაბორატორიული 
ხალათი, დამცავი ხელთათმანები და სათვალეები! რეგულარულად დაიბანეთ ხელები და სახე. 
Iმომწამვლელ  და  ძლიერ  მომწამვლელ  ნივთიერებებთან  აკრძლულია  მუშაობა  ადვილად 
მსხვრევადი  და  5  ლიტრზე  მეტი  მოცულობის  ჭურჭლით. გამონაკლისის  დაშვება  შეიძლება 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში,  თუ დაცული იქნება  განსაკუთრებული უსაფრთხოების  ზომები,  მაგ. 
 აბაზანის გამოყენება 
ყურადღებით შეისწავლეთ ვერცხლისწყალთან მუშაობის სპეციალური დებულება! 

რა ზომები უნდა მივიღოთ საფრთხის შემთხვევაში 

დაბინძურებული კანი კარგად დაიბანეთ.  დაბინძურებული სამოსი მაშინვე გაიხადეთ. დაყრილი 
მყარი,  მომწამვლელი  და  ძლიერ  მომწამვლელი  ნივთიერებები  მოაგროვეთ,  დაღვრილი 
მომწამვლელი და ძლიერ მომწამვლელი ნივთიერებები მოაგროვეთ ადსორბენტის საშუალებით და 
შემდეგ მოახდინეთ მათი უტილიზაცია. 
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 პირველადი დახმარება

კანი:: მაშინვე  კარგად  დაიბანეთ  წყლით,  საპნით  ან  პოლიგლიკოლებით  (მაგ.  
Roticlean), აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენეთ საავარიო საშხაპე. 

თვალები:: ჩამოიბანეთ  წყლის  ნაკადით  მინიმუმ  10  წუთის  განმავლობაში, შემდეგ  
მიმართეთ ექიმს.

ჩაყლაპვა : გამოიწვიეთ ღებინება .
ჩასუნთქვა : სუფთა ჰაერი, სიმშვიდე, სითბო. 

სერიოზული უბედური შემთხვევის დროს გამოიძახეთ გადაუდებელი სასწრაფო დახმარება. 
შესაძლებლობის შემთხვევაში ექიმს აჩვენეთ ჭურჭელი/ეტიკეტი! 

უტილიზაცია

მომწამვლელი  და  ძლიერ  მომწამვლელი  ნივთიერებების  უტილიზაცია  უნდა  მოხდეს 
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული შესაბამისი ინსტრუქციის საფუძველზე. 

ექსპლუატაციის ინსტრუქციის მაგალითი კონკრეტული მავნე ნივთიერებისათვის: 
„ფტორწყალბადი“. 

მავნე ნივთიერება სპეციალური მითითება ექსპლოატაციისათვის (§ 20 GefStoffV)

მავნეობის აღნიშვნები

ფტორწყალბადი - ფტორწყალბად მჟავა 

R-ფრაზა : 26, 27, 28, 35

ფტორწყალბადმჟავა  არის  ძლიერ  მომწამვლელი  ჩასუნთქვისას  და  კანთან  შეხებისას. 
ფტორწყალბადმჟავა იწვევს მძიმე დამწვრობას. 

საფრთხეები ადამიანებისთვის და გარემოსათვის

ფტორწყალბადმჟავა  როგორც  სითხე,  კონცენტრირებული  აირი  ან  წყალხსნარი  იწვევს  კანის, 
თვალების და სასუნთქი გზების ძლიერ დამწვრობას. ცხიმში  კარგი ხსნადობის გამო ადვილად 
შეიწოვება ორგანიზმის მიერ.  ფტორიდ იონები ორგანიზმში ბლოკავენ კალციუმის და მაგნიუმის 
იონებს და თრგუნავენ მნიშვნელოვან ფერმენტებს. ეს იწვევს სიცოცხლისათვის საშიშ მეტაბოლურ 
დარღვევებს,  ღვიძლის და თირკმლების  დაზიანებას. HF-ით ტიპიური დამწვრობა  არის ძალიან 
მტკივნეული,  ტკივილი  შეიძლება  გაგრძელდეს  2  დღის  განმავლობაში. კანის  დეგენერაციული 
ეფექტი აყოვნებს იარის მოშუშებას. შესუნთქვა თავდაპირველად იწვევს ზედა სასუნთქი გზების 
გაღიზიანებას, ლარინგიტს, ბრონქიტს და ნაწილობრივ ყნოსვის დაკარგვას. 30–60 წუთი იმ ჰაერის 
შესუნთქვა,  რომელიც  შეიცავს  HF –ს  50–დან  100  მკლ–მდე,  შეიძლება  აღმოჩნდეს  ფატალური: 
ზღვრული კონცენტრაციების ქრონიკულ ჩასუნთქვას მივყავართ ფლუროზამდე. 
ქლორწყალბადი საშიშია წყლისთვის – მავნეობის კლასი 2. 

უსაფრთხოების ზომები, ინსტრუქცია და პირადი ჰიგიენის ზომები

ფტორწყალბადის  შემცველი  ჭურჭელი  უნდა  ინახებოდეს  მჭიდროდ  თავდახურული,  კარგად 
განიავებად ადგილზე. ორთქლი/აეროზოლი არ ჩაისუნთქოთ. მუშაობისას გამოიყენეთ შესაბამისი 
დამცავი ტანსაცმელი, ხელთათმანები და სათვალეები/ნიღბები.  თვალში მოხვედრისას თვალები 
კარგად  ჩამოიბანეთ  წყლით  და  გაიარეთ  კონსულტაცია  ექიმთან. უბედური  შემთხვევისას,  ან  
თავის შეუძლოდ გრძნობის შემთხვევაში, მიმართეთ ექიმს, ასევე აცნობეთ სამაშველო სამსახურს 0-
112 (იხ. პირველადი დახმარების ზომები). 
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რა ზომები უნდა მივიღოთ საფრთხის შემთხვევაში (საგანგებო სიტუაციების სამსახური: 0-112)

ნივთიერების  გაჟონვა:  უწყლო HF–ის  გაჟონვისას  საჭიროა  თანამშრომლების  ევაკუაცია. 
შეძლებისდაგვარად  რესპირატორის  გაკეთება  (ფილტრიABEK  Kombi)  და  ლაბორატორიის 
განიავება. ფტორწყალბადმჟავა უნდა დამუშავდეს კირის რძით (იხ. უტილიზაცია). 
ხანძარი: მოახდინეთ თანამშრომლების ევაკუაცია და მიიღეთ ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები! 
თვითონ არ იწვის,  მაგრამ არსებობს მისი შესუნთქვის საშიშროება.  ხანძრის ჩაქრობისას ატარეთ 
რეაპირატორი, ამ უკანასკნელის არქონის შემთხვევაში ხანძარი უნდა ჩააქროს მხოლოდ სახანძრო 
ბრიგადამ. 

პირველადი დახმარება (საგანგებო სიტუაციების სამსახური: 0-112)

კანი : სასწრაფოდ საფუძვლიანად ჩამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით (ყოველი წუთი 
ძვირფასია), შემდეგ შეიზილეთ კანში კალციუმის გლუკონატის გელი და ეჩვენეთ 
სპეციალისტს.

თვალები : ჩამოიბანეთ თვალები წყლის ნაკადით 15 წუთის განმავლობაში, ცერი და 
საჩვენებელი თითების საშუალებით ფართოდ გაახილეთ თვალები და ამოძრავეთ 
ყველა მიმართულებით, სასწრაფოდ ეჩვენეთ ოფთალმოლოგს! 

ჩასუნთქვა : გადით სუფთა ჰაერზე. სასწრაფოდ მიიღეთ Auxiloson. დაუკავშირდით ექიმს. 
 გათბით. 

ტანისამოსი : დაბინძურებული სამოსი მაშინვე გაიხადეთ, ყოველი წუთი ძვირფასია! 

Pუტილიზაცია

HF-ის შემცველი ნარჩენები  დაამუშავეთ კირის რძით და შეინახეთ ეტიკეტირებულ ჭურჭელში. 

არაშესაფერისად მოპყრობის შედეგები

მითითებული  ზომების  იგნორირებამ  შეიძლება  მიგვიყვანოს  ჯანმრთელობის  სერიოზულ 
დაზიანებამდე  (ქსოვილების  დაზიანება,  დამწვრობა,  ძნელად  შეხორცებადი  იარები,  სასუნთქი 
გზების გაღიზიანება, გულის მუშაობის რიტმის დარღვევა) ან სიკვდილამდე. 
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