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ძვირფასო მკითხველო,

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა“ ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მხარდაჭერით განაახლა ყო-

ველთვიური ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემა. ბიულეტენი განკუთვნილია „ზიანის შემცირების სა-

ქართველოს ქსელის“ წევრთათვის და მისი შინაარსიც ამან განაპირობა: ქსელის წევრ ორგანიზაციებში ჩატარებული 

შეხვედრების მიმოხილვა, საერთაშორისო სიახლეები ზიანის შემცირების საკითხებზე, ასევე, თვის ყველაზე მნიშვნე-

ლოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. ელექტრონულ ბიულეტენში, იხილავთ ინფორმაციას „ზიანის შემცირების 

საქართველოს ქსელის“ წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ და მომდევნო თვის შეხვედრების ანონსს. საინ-

ფორმაციო ბიულეტენი ქართულენოვანია და ელექტრონული ფოსტით გაეგზავნება „ზიანის შემცირების საქართველოს 

ქსელის“ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მხარდაჭერებს.

ზიანის შემცირების 
საქართველოს ქსელი

საინფორმაციო ბიულეტენი №7 ივნისი, 2014

26 ივნისის პეტიცია

26 ივნისი გაეროს მიერ ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო 

დღედ არის გამოცხადებული. ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება და წამალდამოკიდებულება თანამედ-

როვეობის ერთ-ერთ გადაუჭრელ პრობლემად იქცა. სამწუხაროდ, პრობლემის დაძლევის ნაცვლად ებრძვიან 

ადამიანებს — ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა ნარკოტიკების მომხმარებლებთან ბრძოლად გადაიქცა. 

განსაკუთრებით მწვავედ დგას ეს პრობლემა საქართველოში.

„მკურნალობა დასჯის ნაცვლად“, „წამალდამოკიდებული ავადმყოფია და არა დამნაშავე“, „მოგვეცით ჯანმრ-

თელობის უფლება“, „ჩემი რეპრესია შენი რეგრესია“, — ეს ის გზავნილებია, რომლითაც ნარკოტიკების მომხმა-

რებელთა საქართველოს ქსელმა – GeNPUD 26 ივნისს, საქართველოს პარლამენტის წინ ქვეყანაში არსებული 

რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა გააპროტესტა.



საინფორმაციო ბიულეტენი
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი
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აქციის მონაწილეებმა პარლამენტში საქართველოს 60 000 მოქალაქის ხელმოწერა შეიტანეს და კანონში ცვლი-
ლებების შეტანა მოითხოვეს.

26 ივნისს, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელმა – GeNPUD საქართველოს პარლამენტთან, 
საადვოკაციო კამპანიის „ჩემი რეპრესია – შენი რეგრესია“ ფარგლებში საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის 
მთავარი გზავნილი იყო: რეპრესიული კანონი კლავს! მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად.

აქციის მხარდამჭერები იყვნენ: „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“ (GHRN), ა/ო „ალტერნატივა ჯორ-
ჯია“, „მსოფლიო ექიმები – საფრანგეთი“ (MDM), ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ (OSGF), „ფონდი 
ღია საზოგადოება“ (OSF), „ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC), „ნარკოპოლი-
ტიკის საერთაშორისო კონსორციუმი“ (IDPC).

აქციის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა: ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის და ნარკოპოლიტი-

კის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობა, საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებს გზით, რათა ქვეყანაში ნარკო-

ტიკების მომხმარებელთა დევნა და დასჯა ჩანაცვლდეს მათთვის სამკურნალო, პროფილაქტიკურ, ზიანის შემ-

ცირების და სარეაბილიტაციო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით.

აქციის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის კანცელარიაში, პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე შეტა-
ნილ იქნა პეტიცია, რომელიც 60 ათასამდე საქართველოს მოქალაქის ხელმოწერით იყო მხარდაჭერილი.

იხილეთ პეტიციის ლინკი: https://www.facebook.com/genpud/posts/1452891911625323

პეტიცია თავის მხრივ ხაზს უსვამს იმ ნეგატიურ შედეგებს, რომლებიც ქვეყანაში ნულოვანი ტოლერანტობის 
ნარკოპოლიტიკის შედეგად განვითარდა, როგორც ადამიანის ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის, ისე სა-
ხელმწიფო ინტერესების პერსპექტივიდან გამომდინარე. პეტიციაში ასევე მოყვანილი იყო საერთაშორისოდ 
აპრობირებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ის დადებითი გამოსავლები და სარგებელი, რომელიც მოსა-
ლოდნელია ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის პირობებში.

პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება 2 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა და მიზნად ისახავდა სახელმწიფო-
სათვის ეჩვენებინა, რომ ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული საკითხების ჰუმანური და ლიბერა-
ლური გზით გადაჭრა – არის საზოგადოებრივი შეკვეთა.

აქციისათვის მზადების პროცესში, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი აქტიურად მუშაობდა 
მედიის მობილიზების და მედია აქტივობების წარმართვის მიმართულებით, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად 
მიეპყრო საზოგადოების ყურადღება და ინტერესი.

კამპანიის ფარგლებში შემუშავებულ იქნა სოციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც ხაზს უსვამდა ქვეყანაში არსე-

ბული ნარკოპოლიტიკის არაადეკვატურობას, რომელიც გამოიხატება ადამიანების შეზღუდული ხელმისაწვდო-

მობით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სამედიცინო მომსახურეობებზე, ისევე როგორც ქვეყანაში დაკანონებულ 

არაადეკვატურ სასჯელებზე. აღნიშნული ვიდეო რგოლის ტრანსლირება ერთი თვის განმავლობაში ხდებოდა 

საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.

გარდა ამისა ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის და პარტნიორი ორგანიზაციების წარ-

მომადგენლები აქტიურად მონაწილეობდნენ წამყვან სატელევიზიო და რადიო გადაცემებში, სადაც ხდებოდა 

როგორც ნარკოპოლიტიკის ანალიზი ასევე საზოგადოებისათვის პრობლემის სხვადასხვა ჭრილში წარმოჩენა, 

როგორიცაა სამედიცინო მხარე, იურიდიული მხარე, სოციალური მხარე და სხვა.
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	„აქციის უდიდესი მნიშვნელობა და მთავარი წარმატება იყო მომხმარებელთა თემის კონსოლიდაცია. მონაწილეთა რაოდენო-

ბა, ორგანიზებულობა და ერთობა მართლაც უპრეცედენტო იყო. აქციის ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა მთავარი სათქმე-

ლი, შეწყდეს რეპრესიები, დამთავრდეს დამსჯელობითი ნარკოპოლიტიკა კიდე ერთხელ მიიტანეს მთავრობის ყურამდე. თემში 

როგორც არასდროს, იმედიანი და საბრძოლო განწყობაა, გადალახულია შიშის ფაქტორი და ადამიანები გამოდიან იატაკქვე-

შეთიდან. ყველას ჯერა კამპანია „ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია“ წარმატებით დასრულდება და საღი აზრი გაიმარჯვებს“.

ზაზა ქარჩხაძე, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი.
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მედიამ ტრადიციულად ფართოდ გააშუქა კამპანია – 20 სიუჟეტი, ჩართვა, ტოკშოუ, პუბლიკაციები მომზადდა. 

აქტიურად იყო გამოყენებული სოციალური მედიის რესურსებიც.

აქცია ასევე შეუერთდა საერთაშორისო კამპანიას: „მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად“ (Support Don’t Punish).

ქუთაისში, აქციაზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქტივისტები და დაინტერესებული პირები იყვნენ მობილიზე-

ბულნი. მონაწილეები თბილისიდან, რუსთავიდან, გორიდან, სამტრედიიდან, ფოთიდან, ზუგდიდიდან, ოზურგე-

თიდან, აჭარიდან ჩამოვიდნენ.

აქცია მსვლელობით დაიწყო, რომლის დანიშნულების წერტილი იყო საქართველოს პარლამენტის ცენტრალუ-

რი შესასვლელი. მონაწილეებს ტრანსფარანტები ხელში ეჭირათ, ისინი სკანდირებდნენ ძირითად გზავნილებს 

და მოუწოდებდნენ პარლამენტს დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები რათა 

თითოეული ადამიანის უფლება იყოს თანაბარმნიშვნელოვნად დაცული.

აქცია თავისი მასშტაბებით უპრეცენდენტო იყო, ვინაიდან პირველად საქართველოში, თავისი უფლებების და-

საცავად, არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის მიუხედავად ამდენი რაოდენობის ადამიანი გამოვიდა.

შეხვედრები რეგიონებში

20 ივნისს, ქუთაისში, ა/ო „ახალი გზის“ ოფისში ორგანიზაციების „ახალი გზა“ და „რუბიკონი“-ს წარმომადგენ-

ლებმა მრგვალი მაგიდა გაიმართეს. აღნიშნული შეხვედრა ნარკოტიკებთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნ-
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ვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს 

მიეძღვნა. არასამთავრობო ორგანიზაცი-

ების, სტუდენტური თვითმმართველობისა და 

მედიის წარმომადგენლებმა საქართველოში 

არსებულ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე 

და წამალდამოკიდებუთა დევნის ფაქტებზე 

ისაუბრეს.

„მიუხედავად მოწინავე ქვეყნების გამოც-

დილებისა, ჩვენი ხელისუფლება, მტკიცებუ-

ლებებზე დამყარებული ჩარევის ნაცვლად, 

ჯიუტად აგრძელებს რეპრესიულ ნარკო-

პოლიტიკას, რომლის ერთადერთი შედეგი 

ნარკომომხმარებელთა გაზრდილი რიცხვი, 

ნარკოდანაშაულის მატება, ე.წ. სააფთიაქო ნარკომანიის აყვავება და მომრავლებული, სიცოცხლისთვის გაცი-

ლებით საშიში ტოქსიკური ნარკოტიკია“, – აღინიშნა შეხვედრაზე.

23 ივლისს, ზუგდიდში, ახალგაზრ-

და ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოცი-

აციამ „ქსენონი“ გლობალური ფონდის 

პროგრამის პროექტის ფარგლებში, 

მრგვალი მაგიდა გამართეს – „ნარ-

კოტიკების პრობლემური მოხმარება- 

სახელმწიფო მიდგომები, ჯანდაცვის 

სერვისები, გამოწვევები“.

შეხვედრას ესწრებოდნენ სამთავრობო 

და არასამთავრობო სექტორების წარ-

მომადგენლები, ადამიანის უფლება-

დამცველი და ჯანდაცვის სფეროს სპე-

ციალისტები. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა 

წამალდამოკიდებულების ეფექტური, 

ხანგრძლივ შედეგზე ორიენტირებული მკურნალობის აუცილებლობას, არსებული ნარკოპოლიტიკის ცვლილებების 

საჭიროებას და დასჯის სანაცვლოდ, მკურნალობაზე ორიენტირებული მიდგომების განვითარების აუცილებლობას.

25 ივლისს, ოზურგეთში, სათემო ორგანიზაციამ „ფენიქსი 2009“ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 

მრგვალი მაგიდა და ორგანიზაციის პრეზენტაცია გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაციების, მერიის, საკ-

რებულოს და მედიის წარმომადგენლებმა საქართველოში ნარკოტიკების მოხმარების წინააღმდეგ ბრძოლა 

მანკიერ მეთოდებზე და წამალდამოკიდებულთა დევნის ფაქტებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ასევე რეგიონში 
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არსებული ნარკოსცენის, ზიანის შემცირების პროგრამების ეფექტურობის და ნარკოკანონმდებლობის ლიბე-

რალიზაციის აუცილებლობაზე საუბარი გაიმართა. განხილულ იქნა C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალო-

ბის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული საკითხები.

27 ივნისს გორში, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრში ორგანიზა-

ციამ „ნაბიჯი მომავლისკენ“ მრგვა-

ლი მაგიდა გამართა. შეხვედრას 

შიდა ქართლის სამთავრობო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

გორის ეპარქიის, ტუბდისპანსერის, 

ნარკოლოგიური სამსახურის, ასევე 

შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროს 

წარმომადგენლები, თანასწორგან-

მანათლებლები და ადგილობრივი 

ჟურნალისტები ესწრებოდნენ. „ნა-

ბიჯი მომავლისკენ“ ხელმძღვანელმა 

ქეთევან ბიძინაშვილმა პრეზენტა-

ცია „საქართველოში ნარკოტიკების 

მოხმარების პრობლემა, ნარკოპოლიტიკა და ზიანის შემცირების პროგრამები“ წარმოადგინა. საუბარი ასევე 

შიდა ქართლის ნარკოსიტუაციაზე და მჩთ პროგრამების არსზე გაიმართა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ქვეყნის 

და მისი ხელისუფლების მოვალეობაა ებრძოლოს ნარკომანიას, ნარკოტიკების უკანონო, არალეგალურ ბრუნ-

ვას და არა ნარკოტიკის მომხმარებლებს, რომელთაც სხვადასხვა ზიანის შემცირების სერვისების ხელმისაწვ-

დომობა, მკურნალობა, რეაბილიტაცია და მხარში დგომა ჭირდებათ.

,,მკურნალობა დასჯის ნაცვლად“

2014 წლის 17 ივლისს, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინში“ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა: „ახალი გზა“, „ახა-

ლი ვექტორი“, „ჰეპა პლუსი“ და „აკესო“) მრგვალი მაგიდა სახელწოდებით – „მკურნალობა დასჯის ნაცვლად“ 

გამართეს. ღონისძიება გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. შეხვედრას 30-მდე სამ-

თავრობო, არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

შეხვედრის მონაწილეებმა ქვეყანაში წამალდამოკიდებულების სრულფასოვანი მკურნალობისთვის აუცილე-

ბელი სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური სერვისების შექმნა/გაფართოვების და მათზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის საკითხები განიხილეს. მრგვალი მაგიდა ასევე მიმართული იყო სამთავრობო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, რომელმაც შეიძლება ბიძგი მისცეს სახელმწიფოში ნარკო-

პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტის – წამალდამოკიდებულების მკურნალობის სფეროში რეფორ-

მის დაწყებას.
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შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობის საქართველოში არსებული სისტემა მკურ-

ნალობის საწყის ეტაპს, მაგრამ არასაკმარის კურსს წარმოადგენს. გამომსვლელების თქმით, წამალდამოკიდე-

ბულების მკურნალობისას, დეტოქსის შემდგომი ფსიქოლოგიური და სოციალური რეაბილიტაციაა აუცილებელი.

„ახალი ვექტორის“ რუსთავის ოფისის წარმომადგენელმა ლაშა აბესაძემ საქართველოში არსებულ ნარკო-

პოლიტიკის უარყოფით შედეგებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის ძირითადი 

პრობლემა ისა, რომ საქართველო რეგიონში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ნარკოტიკების მოხმარება სისხლის 

სამართლის დანაშაულია და ის არ განიხილება, როგორც 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა.

რაც შეეხება პროგრამებს, წამალდამოკიდებულების 

მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის ბარიერად მან ფი-

ნანსური და ასევე, გეოგრაფიული ფაქტორები გამოყო.

ლაშა აბესაძემ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ მაშინ როდესაც 

ქუჩის ნარკოტესტირებისთვის მილიონობით ლარი იხარ-

ჯება, კარგი იქნება თუ ეს თანხები სამკურნალო პროგრა-

მების ხელმისაწვდომობის გაზრდას მოხმარდება.

აღნიშნულის საილუსტრაციოდ, აბესაძემ „ალტერნატივა ჯორჯიას“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები გამო-

იყენა, სადაც ქუჩის ნარკოტესტირებაზე გაწეული ხარჯების 2008 წლის მონაცემებია წარმოდგენილი. ორგანი-

ზაციის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე გაირკვა, რომ ქუჩის ნარკოტესტირებაზე დახარჯულმა 

თანხამ 2008 წელს 17.95 მილიონი ლარი შეადგინა. მაშინ როდესაც 8 მილიონი ლარი საკმარისია შემდეგი საქ-

მიანობის დასაფინანსებლად. კერძოდ, 1 200 პაციენტისთვის ერთწლიანი მეთადონით ჩანაცვლებითი მკურნა-

	„მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამა ფინანსუ-

რად, ისევე როგორც გეოგრაფიულად ყველასთ-

ვის ხელმისაწვდომი არაა. დეტოქსიკაციის კურ-

სით თვეში მხოლოდ 25 ადამიანი სარგებლობს, 

რაც საკმაოდ მცირე რაოდენობაა. ასევე არ 

ხდება ბენეფიციარებისთვის ფსიქო-სოციალუ-

რი სერვისების შეთავაზება, რაც დეტოქსიკაციის 

გავლილ კურს აზრსა და ეფექტს უკარგავს“ – 

განცხადა აბესაძემ.
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ლობა, 6 000-ზე მეტი პირის ერთწლიანი ჩართვა ნემსებისა და შპრიცების გასცვლის პროგრამებში, ასევე, 2 700 

პაციენტის ამბულატორიული დეტოქსიფიკაცია და ა.შ.

ორგანიზაცია „ახალი გზის“ ხელმძღვანელი დალი უშარიძე ფსიქო-სოციალური თერაპიის ნაკლებობაზე ისაუბ-

რა. „სახელმწიფო პაციენტს 2 კვირიან მკურნალობას უფინანსებს, ამ მკურნალობის პროგრამაში შედის 2 კვი-

რიანი დეტოქსი და 2 კვირის განმავლობაში 3 ფსიქოტერაპიული სეანსი – ისიც სურვილის მიხედვით, სპეცი-

ალისტები დამეთანხმებიან, რომ 2 კვირიანი სარეაბილიტაციო კურსი 2 კვირიანი დეტოქსის შემდეგ, თითქმის 

არაფერია“ – აღნიშნა უშარიძემ. მისივე თქმით, მეთოდოლოგიური დიაპაზონი შეზღუდულია ძირითადად დე-

ტოქსიკაციით. ამას განაპირობებს: თვითონ წამალდამოკიდებული პაციენტების შეკვეთა, რაც უმეტეს შემთხ-

ვევაში მხოლოდ ფიზიკური დამოკიდებულების მოხსნას გულისხმობს; მკურნალობის სიძვირე, კონკრეტულად: 

სრულფასოვანი მკურნალობა ხანგრძლივი პროცესია და მნიშვნელოვანი თანხის გადახდასთან არის დაკავ-

შირებული; ამიტომ პაციენტები ცდილობენ მკურნალობის მხოლოდ ორკვირიანი კურსი გაიარონ. არასრუ-

ლი და არაეფექტური სამკურნალო კურსის შემდეგ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანები ნარკოტიკების 

მოხმარებას ისევ აგრძელებენ. ეს ფაქტორი კი შემდეგ კიდევ ერთ პრობლემას, მკურნალობის შედეგებისადმი 

უნდობლობას იწვევს. „ჩემი აზრით საჭიროა, რომ გაიაფდეს დეტოქსიკაციის კურსი და ამის ხარჯზე გახანგრძ-

ლივდეს ფსიქო-სამედიცინო რეაბილიტაციის პროცესი; ამასთანავე უნდა გაიზარდოს ფსიქოლოგის და სოცი-

ალური მუშაკის როლი მკურნალობის პროცესში, რაც კვალიფიციური კადრების არსებობას მოითხოვს“ – აღ-

ნიშნა უშარიძემ.

ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენლის, ხათუნა თოდაძის თქმით, 

უკანასკნელ პერიოდში, სახელმწიფოს მხრიდან წამალდამოკიდებული ადამიანების სამკურნალოდ გაწერილ 

თანხების ზრდაზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც, მისი თქმით, ბოლო სამი წლის მონაცემებიც ადასტურებს 

(2011 წ. – 2775000 ლარი, 2012 წ. – 3526000 ლარი, 2013 წ. – 4025000 ლარი).

მიუხედავად ამისა, თოდაძემ აღნიშნა, რომ ამ სფეროში საკმაო პრობლემები ისევ რჩება. მან ერთ-ერთ მთა-

ვარ პრობლემად ნარკოსცენის ხშირი ცვლა დაასახელა. „ნარკოსცენა გახდა ძალიან ეკლექტური, აღარ არის 

ის სიტუაცია, როდესაც ერთი რომელიმე ნარკოტიკული საშუალების მიმართ გვიწევდა ხოლმე ყურადღების 

გამახვილება. ახლა ყველა სხვადასხვა ჯგუფის და ტიპის ნაკოტიკული საშულებების მიმართ საპასუხო ზომებიც 

ადეკვატური უნდა იყო. ასევე აღსანიშნავია, რომ არსებული ნარკოსცენა ძალიან სწრაფად იცვლება, შეგვიძ-

ლია ვთქვათ, რომ ერთი თვის წინ არსებული ნარკოსცენისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები, დღეს უკვე ისეთივე 

ეფექტური ვერ იქნება, რადგან ახალი გამოწვევები და პრობლემებია გასათვალისწინებელი“ – განაცხადა თო-

დაძემ.

ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენელმა ინფრასტრუქტურულ 

პრობლემებზეც ისაუბრა და აღნიშნა რომ წამალდებულების სამკურნალოდ 5-6 სტაციონალური დაწესებულება 

არსებობს, რომელთაც ერთდროულად მხოლოდ 70-80 პაციენტის მიღება შეუძლია. „ამგვარ სიტუაციაში, ნარ-

კოლოგიური დაწესებულებები მოთხოვნებს ვერ უპასუხებს, იმ შემთხვევაშიც თუკი დაფინანსება გაიზრდება“ 

– აღნიშნა თოდაძემ.

რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მისივე თქმით, აქტიურად მიმდინარეობს ანტინარკოტიკულ სტრატეგიაზე 

მუშაობა, სადაც ცენტრი სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და ზიანის შემცირების მიმართულების შემუშავებაში 

იღებს მონაწილეობას.
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ნარკომომხმარებელი ქალების და 

მეთადონით ჩანაცვლების თერაპიაში 

შექმნილ პრობლემებზე ა/ო „აკესოს“ 

ხელმძღვანელმა ეკა გარდაფხაძემ 

ისაუბრა. მან აღნიშნა დღეს ქალ მომ-

ხმარებელთათვის მათ საჭიროებებზე 

მორგებული სერვისების არარსებო-

ბა – „დღეს არსებული მეთადონის 

პროგრამა და შპრიცებისა და ნემსე-

ბის პროგრამები, არ არის მორგებუ-

ლი ქალთა საჭიროებებზე: არ არსე-

ბობს ცალკე ქალთათვის ცენტრი, არ 

არის რეაბილიტაციის საშუალება, არ 

არსებობს ქალთა ციხეში მედიკამენ-

ტით მხარდამჭერი თერაპია. „კარეშოკი“ ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისთვის, ვინც კი არის ჩართული 

მეტადონის პროგრამაში, ვინაიდან დალაგებულია ექიმის მაგიდაზე, სადაც ყველა მონაწილეს შეუძლია თავი-

სუფლად ნახოს. ასევე „შარდის ტესტირების“ პროცესი აბსოლუტურად ხილვადია ნებისმიერი პირისთვის. ამ 

ყველაფრის დეფიციტი ქმნის განცდას, რომ მეთადონის პროგრამის მიზანია, მხოლოდ დაალევინოს პაციენტს 

მეთადონი, და სხვა არაფერი“ აღნიშნა გარდაფხაძემ.

ფსიქოკორექციის როლზე ცხოვრებაში ადაპტაციისთვის ისაუბრა ა/ო „კამარას“ ხელმძღვანელმა ნათია ფანჯი-

კიძემ. მან აღნიშნა ქვეყანაში წამალდამოკიდებულების სრულფასოვანი მკურნალობისთვის აუცილებელი სა-

მედიცინო და ფსიქო-სოციალური სერვისების შექმნა/გაფართოვების და მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის 

აუცილებლობა.

„სამწუხაროდ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ არსებობს საფეხურებად, რაციონალურად ჩამოყალიბებული რეაბილი-

ტაციის სტრატეგია და არ არსებობს სპეციალური სოციალური პროგრამა, რომელიც ჩვენგან გასულ პაციენტს 

შესთავაზებდა სამუშაო ადგილს. ეს დიდი პრობლემაა და იმედს ვიტოვებ, რომ როდესმე შეიცვლება“. აღნიშნა 

მან.

მრგვალი მაგიდის ორგანიზატორებმა შეხვედრის მონაწილეებს ინტერსექტორული სამუშაო ჯგუფის შექმნა 

შესთავაზეს. ღონისძიების მონაწილეებმა დადებითად შეაფასეს ინტერსექტორული სამუშაო ჯგუფის შექმნის 

იდეა და აღნიშნეს, რომ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ კუთხით თანამშრომლობა დააჩ-

ქარებს წამალდამოკიდებულების მკურნალობის სფეროში რეფორმის დაწყებას. სამედიცინო და ფსიქო-სოცი-

ალური სერვისების შექმნა/გაფართოვების ხელმისაწვდომობის გაზრდის საკითხებზე მომუშავე საადვოკაციო 

ჯგუფის მუშაობა სექტემბრის თვიდან დაიწყება.
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აზი მომენი „ღია საზოგადოების ფონდების“ ნიუ იორ-

კის ოფისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგ-

რამაში მუშაობს. მისი ძირითად საქმიანობას წარმოად-

გენს სამკურნალო საშუალებების ხელმისაწვდომობის 

ხელშეწყობა მსოფლიოში. იგი აქტიურადაა ჩართული 

C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ად-

ვოკატირებაში. წლების განმავლობაში აზი ,,ზიანის 

შემცირების საქართველოს ქსელთან“ მჭიდროდ თა-

ნამშრომლობს  და მისი მხარდაჭერით საზოგადოების 

კეთილდღეობისთვის არაერთი  ინიციატივა განხორ-

ციელდა.

ინტერვიუ ჩაწერა მარინა ასათიანმა

მ.ა.: აზი, როგორ შეაფასებთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“  მიერ განხორციელებულ საადვოკა-

ციო კამპანიას C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობაზე?

ა.მ.:  ვფიქრობ, რომ ეს კამაპნია ერთ ერთი საუკეთესოა, რაც მე პირადად მინახავს. ჩვენ მსოფლიოს არაერთ 

ქვეყანაში ვმუშაობთ და მიმაჩნია, რომ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მიერ განხორციელებული 

საადვოკაციო კამპანია გამოირჩევა კრეატიულობით. მიუხედავად იმისა, რომ ქსელი ემსახურება კონკრეტული 

პოპულაციის ინტერესებს წარმატებით მოხერხდა მოსახლეობის ყველა ფენის მობილიზაცია,  ამავდროულად 

ეს კამპანია არ კარგავს იმ ფოკუსს, რომ მარგინალიზებული ჯგუფების ინტერესები იყოს დაცული. აღსანიშნა-

ვია, ასევე ქსელის მიერ ნაკისრი საკოორდინაციო ფუნქცია. თქვენ ერთი საერთო პრობლემის გარშემო გააერ-

თიანეთ მრავალი ორგანიზაციას. მესამე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ამ კამპანიას გამოარჩევს – არის მისი 

მონაწილეების ექსპერტიზა, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ მკურნალობაზე ფასდაკლების სტრატეგიებს, არა-

მედ მკურნალობის ხარისხთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. ეს ექსპერტიზა მოიცავს ცოდნას იმის თაობაზე, თუ 

როგორი უნდა იყოს მკურნალობა, როგორც ყველა პაციენტისთვის, ისე ნარკოტიკების მომხმარებელთა სპეცი-

ფიკის გათვალისწინებით. ამ კამპანიის კიდევ ერთი ძლიერი მხარე არის მედიის ჩართულობის უზრუნველყოფა. 

მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცი ქართული, მუდმივად ვხედავ, რომ ეს თემა  არის მედიის ინტერესის ცენტრში. 

მე იმედს გამოვთქვამ, რომ სხვა ქვეყნის აქტივისტებს ამ გამოცდილებას გავუზიარებთ, რათა მათ ისწავლონ 

თქვენგან და თქვენი გამოცდილება მათთვის შთაგონებად იქცეს.

მ.ა.: გმადლობთ დადებითი შეფასებისთვის. კიდევ რომელ ქვეყნებში მიმდინარე კამპანიებს გაიხსენებდით, 

როგორც წარმატებულს?

ინტერვიუ აზი მომენთან
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ა.მ.: უკრაინელი კოლეგების გამოცდილება ასევე ძალიან წარმატებულია. აღსანიშნავია უკრაინის თემის სა-

კონსულტაციო საბჭოს (UCAB) მიერ წარმართული კამპანია, რომელიც თავდაპირველად აივ/შიდსსა და C ჰე-

პატიტზე იყო ფოკუსირებული. თუმცა მათ ეს ფოკუსი კიდევ უფრო გააფართოვეს. ახლა ისინი  პაციენტთა სხვა 

ჯგუფებსა და სხვა პრეპარატების ხელმისაწვდომობასაც მოიცავენ, რაც ზოგადად საზოგადოებრივ ჯანმრთე-

ლობას აქცევს მათი კამპანიის სამიზნედ. ისინი ასევე მუშაობენ ბიუჯეტის მონიტორინგზე და ანტიკორუფციულ 

ინიციატივებზე, ვინაიდან კორუფცია უდიდეს გამოწვევად რჩება ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობის 

მხრივ მათ ქვეყანაში. ამ ყველაფრის მიზეზი კი ის არის, რომ ფული და ძალაუფლება არის მკურნალობის ხელ-

მისაწვდომობის განმსაზღვრელი. 

მ.ა.: თქვენ შეხვედრები გამართეთ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან. რა კომენტარს გააკეთებ-

დით ამ შეხვედრების შემდეგ?

ა.მ.: სახეზე გვაქვს სიტუაცია, როდესაც სასჯელაღსრულების სამინისტროს მხრიდან გაკეთდა და შესრულდა 

დაპირებები. ამან უკვე გამოიღო დადებითი შედეგი და მკურნალობის პროგრამა ციხეში დაწყებულია. ამავდ-

როულად ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომაც გადადგა პირველი ნაბიჯები, აღიარა რა, რომ C ჰეპატიტი 

არის მათთვის უმთავრესი გამოწვევა და მოსახლეობის ფართო ფენების უმთავრესი პრობლემა. ისინი ასევე 

აცნობიერებენ, რომ მედიკამენტებზე ფასდაკლებას გადამწყვეტი როლი ექნება მკურნალობის ხელმისაწვდო-

მობის გაზრდისათვის. თუმცა, ეს მხოლოდ საწყისი ნაბიჯებია. საჭიროა მყარი პოლიტიკური ნება და მისი ფი-

ნანსური გამყარება, ვინაიდან პაციენტებმა შეძლონ მკურნალობა. სახელმწიფომ უნდა დაფაროს მკურნალო-

ბის ფასი და ამით ფინანსური ტვირთი მოუხსნას თავის მოქალაქეებს. საჭიროა, რომ ჩამოყალიბდეს ინფექციის 

კონტროლის ეროვნული გეგმა და სტრატეგია და გამოიკვეთოს დაფინანსების პრიორიტეტები არსებული შეზ-

ღუდული რესურსების პირობებში. აუცილებელია სახელმწიფომ საკუთარი სახსრებით უკვე დაიწყოს მკურნა-

ლობა, ვინაიდან არ გვაქვს იმის ფუფუნება, ველოდოთ მომენტს, როდესაც სახელმწიფო ყველას მკურნალობას 

შეძლებს. ახალი პრეპარატების გამოჩენასთან ერთად მათზე წარმოუდგენლად მაღალი ფასის გამო, დაფინან-

სების პრობლემის წინაშე ჩრდილოეთ ამერიკისა და დასავლეთ ევროპის განვითარებული ქვეყნებიც დადგნენ. 

მაგალითად ამერიკაში პაციენტთა რაოდენობა 3.2 მილიონს აღწევს, სხვა ქვეყნებშიც მრავლად არიან პაციენ-

ტები. ამიტომ შეიძლება საჭირო გახდეს რთული გადაწყვეტილებების მიღება იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის 

უნდა ვუმკურნალოთ პირველ რიგში. როგორც წესი პრიორიტეტი მათზე კეთდება, ვისაც ღვიძლის სერიოზული 

დაზიანება აღენიშნება. ბუნებრივია ამ გამოწვევის წინაშე საქართველოც დგას.   

მ.ა.: თქვენი დიდი ხანია თანამშრომლობთ ქსელთან. რა რეკომენდაციებს გაუზიარებთ კონკრეტულად ქსელს 

და რა სამომავლო გეგმები გაქვთ?

ა.მ.: ქსელმა და პაციენტებმა წარმოუდგენელი სამუშაო გაწიეს, რომ ეს პრობლემა მწვავედ დამდგარიყო დღის 

წესრიგში. თქვენ შესძელით ამ თემაზე საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება, რაც ნამდვილად იოლი ამოცანა 

არ არის. როგორც უკვე ვთქვი ამ კამპანიის ხიბლი იმაშია, რომ ერთის მხრივ თქვენ ნამდვილად წარმოადგენთ 

პაციენტებს და მათ ინტერესებს, იცით რა საჭიროებები აქვთ მათ, მეორეს მხრივ კი ფლობთ აუცილებელ ექს-

პერტიზას, რათა მოხდეს მედიკამენტებზე ფასდაკლება. ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ მთავრობამ ისარგებ-

ლოს ამ ცოდნითა და გამოცდილებით. თუ კი ასე არ მოხდა, არის დიდი რისკი, რომ პაციენტთა მონაწილეობის 

გარეშე დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამები ვერ იქნება სათანადოდ ეფექტური. გისურვებთ წარ-

მატებებს.
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