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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 

საქართველოს ქსელის“ წევრთათვის და მისი შინაარსიც ამან განაპირობა: ქსელის წევრ ორგანიზაციებში ჩატარებუ-

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

ნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. ელექტრონულ ბიულეტენში, იხილავთ ინფორმაციას „ზიანის შემცი-

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

საინფორმაციო ბიულეტენი ქართულენოვანია და ელექტრონული ფოსტით გაეგზავნება „ზიანის შემცირების საქართ-

ველოს ქსელის“ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მხარდაჭერებს.

ზიანის შემცირების 
საქართველოს ქსელი

საინფორმაციო ბიულეტენი №9 აგვისტო, 2014

გაეროს კომიტეტების უპრეცენდენტო რეკომენდაციები 
საქართველოს ნარკოპოლიტიკის რეფორმირებისთვის

2014 წლის მაისში, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა და ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელმა ქალთა 

წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გაეროს კომიტეტებში 

ჩრდილოვანი ანგარიშები წარადგინეს. 7 ივლისს ორივე კომიტეტში წამალდამოკიდებულთა უფლე-

ბათა დარღვევების შესახებ განცხადებები გაკეთდა, რაც არღვევს შესაბამის კონვენციებს. ივლისის ბოლოს 

გაეროს კომიტეტების მიერ გამოქვეყნებულ რეკომენდაციებში მკაფიოდ არის მითითებული ნულოვანი ტო-

ლერანტობის ნარკოპოლიტიკის რეფორმირებისა და მტკიცებულებებზე დამყარებული სერვისების მიწოდების 

აუცილებლობის შესახებ.

2014 წლის 24 ივლისს, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა გამოაქვეყნა დასკვნა საქართველოს რიგით 

მეოთხე პერიოდულ ანგარიშთან დაკავშირებით. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ნარკოტიკების მოხმარების 
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კრიმინალიზაცია ნულოვანი ტოლერან-

ტობის ნარკოპოლიტიკის კონტექსტში 

და საპროცესო შეთანხმებების სისტემა 

გამოიყენება თანხის გამოძალვის მიზ-

ნით. კომიტეტი აღნიშნავს, რომ მთავრო-

ბამ უნდა გააგრძელოს ძალისხმევა, რომ 

რეფორმირდეს საპროცესო შეთანხმების 

სისტემა და ნულოვანი ტოლერანტობის 

ნარკოპოლიტიკა. კომიტეტი მთავრობას 

მოუწოდებს გამოიყენოს ადამიანის უფ-

ლებებზე დამყარებული მიდგომა ნარკო-

ტიკების მოხმარებასთან მიმართებაში, 

უზრუნველყოს ჯანდაცვა, ფსიქოლოგი-

ური დახმარება და სარეაბილიტაციო 

სერვისები ნარკოტიკების მომხმარებ-

ლებისთვის, მათ შორის ნარკოტიკებზე 

დამოკიდებულების მკურნალობა ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი თერაპიით და ზიანის შემცირების პროგრამები.  

ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში, სა-

ქართველოს რიგით მეოთხე და მეხუთე პერიოდულ ანგარიშებთან დაკავშირებით, აღნიშნულია გენდერულად 

სენსიტიური, ხელმისაწვდომი და მტკიცებულებებზე დამყარებული მკურნალობის ნაკლებობა ქალი ნარკოტი-

კების მომხმარებლებისათვის. კომიტეტის დასკვნაში ასახულია საჭიროება, რომ ჩატარდეს კვლევა ნარკოტი-

კების მომხმარებელი ქალების რაოდენობის დასადგენად, მათ შორის ორსული ქალების და სახელმწიფომ 

შესთავაზოს მათ გენდერულად სენსიტიური, მტკიცებულებებზე დამყარებული მკურნალობა, მათ შორის ზიანის 

შემცირების პროგრამები სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში.

ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის გაეროს 

კომიტეტში ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და ზიანის შემ-

ცირების ევრაზიის ქსელის სახელით თეა კორძაძემ გააკეთა განცხადება ქალი ნარკოტიკების მომხმარებ-

ლების უფლებების დარღვევების შესახებ, რაც შესაბამისობაში არ მოდის საქართველოს მიერ რატიფიცირე-

ბულ შესაბამის კონვენციასთან და არღვევს კონვენციით გათვალისწინებულ მუხლებს. 

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი გაეროს კომიტეტების უპრეცენდენტო რეკომენდაციებს გამოეხმა-

ურა და 1 აგვისტოს ,, პრაიმ ტაიმის“ პრესკლუბში პრესკონფერენცია გამართა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა არსე-

ბული ნარკოპოლიტიკის ცვლილებების საჭიროებას და დასჯის სანაცვლოდ, მკურნალობაზე ორიენტირებული 

მიდგომების განვითარების აუცილებლობას. პრესკონფერენციაზე ასევე ქვეყანაში არსებული ნარკოსცენის, 

წამალდამოკიდებული ქალების მდგომარეობის შესახებ საუბარი გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაცი-

ების წარმომადგენლებმა ხელისუფლებას დოკუმენტში ასახული რეკომენდაციების გათვალისწინებისკენ მო-

უწოდეს.

2014 წლის 7 ივლისს
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მე-20 საერთაშორისო  
კონფერენცია აივ/შიდსის  

პათოგენეზის,  
მკურნალობის და  

პრევენციის შესახებ

ამა წლის 20-25 ივლისს, ავსტრალიაში, ქ. მელბურნში მე-20 საერთაშორისო კონფერენცია აივ/შიდ-

სის პათოგენეზის, მკურნალობის და პრევენციის შესახებ “20th AIDS International Conference on HIV Patho-

genesis, Treatment and Prevention” გაიმართა. კონფერენციას, სადაც აივ/შიდსის მკურნალობის და პრევენციის 

მიმართულებით მეცნიერთა და პრაქტიკოს ექიმთა თანამედროვე მიღწევები იყო წარმოდგენილი მსოფლიოს 

177 ქვეყნიდან 16 000-ზე მეტი დელეგატი დაესწრო.

კონფერენციაზე – გლობალური ფონდის პროექტის 

„ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის აივ 

პრევენციული სერვისების მიწოდება“ დირექტორი, მაკა 

გოგია იყო მიწვეული. მან პროექტის ფარგლებში 2012 

წელს ჩატარებული კვლევის შედეგები: „თანასწორი-

თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციაში 

მონაწილე (PDI) და შპრიცების და ნემსების პროგრამა-

ში ჩართული ბენეფიციარების ნარკოტიკების ინექციურ 

მომხმარებელთა უსაფრთხო ქცევის შეფასება“ (As-

sessing risky behavior of PWIDs in Georgia – comparable 

analyses of two sample) წარადგინა. აღნიშნული კვლევა 

2 განცალკევებული კვლევის შედეგების ანალიზს წარ-

მოადგენდა და მიზნად ისახავდა პროექტის ბენეფიცი-
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არების სარისკო ქცევის შეფასებას, თანასწორ-

განმანათლებელთა ინტერვენციით მოზიდული 

ნიმ-ების სარისკო ქცევის შეფასებას და ორივე 

მიზნობრივი ჯგუფის ქცევის და ცოდნის შედა-

რებით ანალიზს.

კვლევის ძირითადი შედეგები პოსტერზე, საინ-

ფორმაციო სტენდზე იყო წარმოდგენილი. 24 

ივლისს, კონფერენციის მონაწილეები წარ-

მოდგენილი კვლევების შედეგებს გაეცნენ. 

კვლევებმა დამსწრეთა დიდი ინტერესი გა-

მოიწვია. დისკუსია კვლევის დიზაინის, მიზნე-

ბის, შედეგების, შეზღუდვების და შედეგების 

სამომავლო გამოყენების შესახებ გაიმართა. 

კონფერენციის მონაწილეებმა (რომლებიც ჩართული არიან ზიანის შემცირების მსგავს პროგრამებში ან წარ-

მოადგენენ კვლევით ორგანიზაციებს და მაღალი რისკ ჯგუფების ქცევას სწავლობენ) სურვილი გამოთქვეს, რომ 

მსგავსი ტიპის კვლევები ჩაატარონ და ზიანის შემცირების ქსელის წარმომადგენლებთან ითანამშრომლონ.

„ამ კონფერენციამ ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა .... მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც და-

გაინტერესებთ“ – აღნიშნავს გოგია.

ჯერ კიდევ 20 წლის წინ ავსტრალიაში 

აივ ინფექცია ძირითადად ნარკოტიკების 

ინექციურ მომხმარებლებს შორის საზი-

არო საინექციო აღჭურვილობის გამოყე-

ნების შედეგად ვრცელდებოდა. ქვეყნის 

მთავრობის და დონორების მიერ აქტი-

ურად დაინერგა და განვითარდა ზიანის 

შემცირების პროგრამები. წლების გან-

მავლობაში პროგრამების ეფექტურობა 

გამოიხატა იმით, რომ აივ-ის გავრცელე-

ბა ნიმ-ებს შორის მკვეთრად შემცირდა 

(წლიური ახალი შემთხვევების 2% მოდის 

ნიმ-ებზე). დღეისათვის აივ-ის გავრცელე-

ბის ძირითადი გზა დაუცველი ჰომოსექ-

სუალური კავშირებია და ქვეყანაში აივ 

ინფიცირებულ პირთა რიცხვი პროგრესუ-

ლად იზრდება.
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მსოფლიო სტატისტიკის თანახმად აივ/შიდსის პრევენციისა და მკურ-

ნალობის სფეროში მიღწეული იქნა მნიშვნელოვანი წარმატება, ეპი-

დემიის ტემპმა მნიშვნელოვნად იკლო, თუმცა ეს კლება ძირითადად 

აისახება სუბ-საჰარული აფრიკის ქვეყნების მაჩვენებლებზე დაყრ-

დნობით. ცენტრალური აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 

აივ ინფექციის გავრცელების მხრივ კვლავ არასახარბიელო მდგო-

მარეობაა. აივ ინფექციის შემთხვევათა რაოდენობა განუწყვეტლივ 

იზრდება, ახალი შემთხვევების უმეტესი რაოდენობა (50-60%) ისევ 

ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებასთან არის დაკავშირებული.

ცენტრალური აზიის და აღმოსავ-

ლეთ ევროპის ქვეყნებში აივ-თან 

და ტუბერკულოზთან დაკავში-

რებული სიტუაცია კვლავ არასა-

ხარბიელოა. საჭიროა გაცილებით 

მეტი ძალისხმევის განხორციელე-

ბა აივ ინფიცირებულ და ნარკო-

ტიკების ინექციური მოხმარების 

პრაქტიკის მქონე პირებში ტუბერკულოზის პრევენციის, დროული დიაგნოსტიკისა და შესაბამისი მკურნა-

ლობის ჩასატარებლად. აღნიშნული მნიშვნელოვნად შეამცირებს შიდსის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში 

გარდაცვალების მაჩვენებელს. დღეისათვის მსოფლიო სტატისტიკის თანახმად შიდსის დიაგნოზის მქონე 

პაციენტების გარდაცვალების მიზეზს ყოველი 5 შემთხვევიდან 1 შემთხვევაში ტუბერკულოზი წარმოად-

გენს. სიტუაციას განსაკუთრებით რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა ართულებს, რისთვისაც საჭი-

როა მკურნალობის ახალი კომბინაციების დაწყება, რაც მკურნალობის კურსს 2 წლის ნაცვლად 4 თვემდე 

შეამცირებს.



ზიანის შემცირების 
საქართველოს 
ქსელი

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“ ტელ.: +995 221 32 11; ელ.ფოსტა: info@hrn.ge; ვებ.გვერდი: www.hrn.ge   6

მნიშვნელოვანი სიახლე მკურნალობაში – 

სიდნეის ერთერთ საავადმყოფოში შიდსის 

დიაგნოზის მქონე ორ პაციენტში ძვლის 

ტვინის ტრანსპლანტაცია ჩატარდა. შედეგი 

ბრწყინვალე აღმოჩნდა, დღემდე მათ სისხლ-

ში აივ ანტისხეულების აღმოჩენა არ მოხდა. ამ 

ეტაპზე მათზე დაკვირვება გრძელდება და ისინი 

ანტივირუსულ მკურნალობას აგრძელებენ.

აღსანიშნავია ამერიკის ყოფილი პრეზი-

დენტის ბილ კლინტონის გამოსვლა – 51 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შიდსთან 

ასოცირებული დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება შესაძლებელი იყო 70%-ით, თუმცა ეს 

ვერ/არ გაკეთდა. მსოფლიომ უნდა გააძლიეროს ძალისხმევა ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვის შე-

სამცირებლად. დღეისათვის მსოფლიოში ყოველწლიურად აივ ინფექციით 2 მლნ ადამიანი ინფიცირდება.

პლენარული სესიაზე, გლობალური ფონ-

დის აღმასრულებელ დირექტორთან 

მაიკლ დაიბლთან შეხვედრა საკმაოდ მწვავე 

დებატებით მიმდინარეობდა. ევრაზიის ზიანის 

შემცირების ქსელის წამომადგენლებმა დას-

მულ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი მოით-

ხოვეს. კერძოდ კი, გლობალური ფონდის 

დაფინანსების ახალ მოდელზე გადასვლის პი-

რობებში, რამდენად გათვალისწინებულია აღ-

მოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 

ქვეყნების მზაობა მოახდინონ სრულფასოვანი 

ინვესტირება და პროგრამების მართვა. საუბარი გაიმართა ასევე მოსალოდნელ ნეგატიურ შედეგებზე, რომლე-

ბიც გლობალური ფონდის პროგრამების შეწყვეტის ან შემცირების შემთხვევაში ქვეყნებში განვითარდება.

და ბოლოს, შიდსის ეპიდემიის გარკვეულწილად შეჩერება არ იძლევა გარანტიას მის სრულ აღ-

მოსაფხვრელად. საჭიროა განვითარებული ქვეყნების მიერ გამოყოფილ იქნას მეტი ფინანსური 

სახსრები დაბალი და საშუალო განვითარების ქვეყნებისთვის ინფექციის გავრცელების შესაჩე-

რებლად, მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს პრევენციაზე განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც აივ 

ინფექციის რიცხვი სტაბილურად იზრდება. საჭიროა მეტი ინვესტირება გლობალურ ფონდში, 

რათა მან განსაზღვრული გეგმის მიხედვით შეძლოს ქვეყნების დაფინანსება შიდსის სფეროში 

წარმატების მისაღწევად.
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„ზიანის შემცირება მუშაობს – 

დააფინანსეთ!“
ქ. ვილნიუსში (ლიტვა), ევრაზიის ზი-

ანის შემცირების ქსელმა გლობალუ-

რი ფონდის მიერ დაფინანსებული რეგიონალური პროექტის „ზიანის 

შემცირება მუშაობს-დააფინანსეთ!“ ფარგლებში ტრენინგი გამართა. 

შეხვედრა პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ზიანის შემცირების 

პროგრამებისა და სერვისების შეფასებისა და განფასების ინსტრუმენ-

ტების პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდებს მიეძღვნა. ტრენინგის ცალ-

კეული სესიები პროექტის განსახორციელებელი საადვოკაციო აქტივო-

ბების დაგეგმვასა და მათი ეფექტურობის შეფასების ინდიკატორების 

შემუშავებას დაეთმო.

შეხვედრას პროექტში ჩართული 5 ქვეყნის (ბელორუსი, მოლდოვა, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი საქართველო) წარმომად-

გენლები დაესწრნენ, რომელთა შორის ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის დელეგატები იყვნენ. ტრენინგს 

ასევე ესწრებოდნენ: გლობალური ფონდის ფინანსური ექსპერტი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის 

ოფისის პროგრამების მენეჯერი და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აივ/შიდსის საკითხებზე მომუშავე დე-

პარტემენტის წარმომადგენელი. შეხვედრის მონაწილეებმა სამოქალაქო სექტორის ჯანდაცვის პროგრამირებასა 

და შესაბამისი ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში სამოქალაქო სექტორის ჩართვის არსებული პრაქტიკა და ბარი-

ერების საკითხებიც განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა გლობალური ფონდისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგა-

ნიზაციის რეგიონალური ოფისების ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან მჭიდრო მუშაობის აუცილებლობასა 

და მათი რეკომენდაციების ეროვნულ დონეზე ასახვის ტენდენციების ზედამხედველობის საჭიროებას.

2014 წლის 5-7აგვისტოს
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ყოფილი ნარკომომხმარებლები პრობაციის 
ეროვნულ სააგენტოსთან და „ახალ გზასთან“ ერთად, 

ნარკოდამოკიდებულთა დასახმარებლად ერთიანდებიან

2014 წლის 14 აგვისტოს, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფ-

როსს, გიორგი არსოშვილსა და ფსიქო-სოციალური კონსულტა-

ციის ცენტრ „ახალი გზის“ გამგეობის თავმჯდომარეს, დალი უშარიძეს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მე-

მორანდუმის გაფორმების შემდეგ, წარსულში ნარკომომხმარებელი, ორი პირობით მსჯავრდებული, ცენტრის 

ანტინარკოტიკულ პროგრამაში ჩაერთვება და ნარ-

კოდამოკიდებულების მქონე პირებს ანალოგიური 

პრობლემის დაძლევაში დაეხმარება.

მემორანდუმის მიზანია, ნარკოდამოკიდებულებე-

ბის მქონე პირობით მსჯავრდებულთა, პირობით 

ვადამდე გათავისუფლებულ მსჯავრდებულთა და 

თავისუფლებაშეზღუდულ მსჯავრდებულთა სოცი-

ალური აქტივობისა და დასაქმების ხელშეწყობა, 

აგრეთვე შესაძლებლობის ფარგლებში, მსჯავრდე-

ბულთა ჩართვა „ახალი გზის“ მიერ განხორციელე-

ბულ სხვადასხვა პროექტებში.

აღნიშნული პრობაციონერები, პროგრამაში ჩართ-

ვამდე პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სარეაბი-

ლიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკების მიერ შემოწმდნენ: საფუძვლიანად იქნა შეს-

წავლილი თითოეულის ფსიქოემოციური მდგომარეობა და მომავალი 

სამუშაოსადმი მათი მოტივაციის ხარისხი.

სამუშაოში ჩართვამდე პრობაციონერები მომავალ საქმიანობასთან და-

კავშირებით სპეციალურ ტრენინგს გაივლიან. მათი ანაზღაურება 400 

ლარი იქნება.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციით, ანალოგიურ პროექ-

ტში უკვე დასაქმდა ერთი პირობით მსჯავრდებული, რომელიც დღემდე 

წარმატებულ საქმიანობას განაგრძობს.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის, გიორგი არსოშვი-

ლის თქმით, ანტინარკოტიკულ პროგრამაში მსგავსი ხასიათის ჩართუ-

ლობა ურთიერთსარგებლიანია.

2014 წლის 14 აგვისტოს

	„ერთის მხრივ, ყოფილი ნარკომომ-

ხმარებელი იხსნის იმ სტიგმას, რაც 

მას მთელი ცხოვრება მოჰყვებო-

და. ის რეალიზებულია და გრძნობს 

საკუთარ საჭიროებას, რაც რეაბი-

ლიტაციაში ეხმარება, ამას ემატება 

ანაზღაურებაც, რაც კიდევ უფრო 

ზრდის მის მოტივაციას. პროგრამის 

ბენეფიციარებისთვის კი გაცილე-

ბით ეფექტური და შედეგიანია იმ 

ადამიანის რჩევები და დახმარება, 

რომელმაც წარსულში ანალოგიური 

პრობლემა წარმატებით დასძლია“ – 

განაცხადა გიორგი არსოშვილმა.



დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ ზიანის შემცირების საქართველოს 
ქსელის მედია კოორდინატორს მარინა ასათიანს 

ელექტრონულ მისამართზე

marinaasatiani@yahoo.com

ან

მოგვწერეთ თქვენი მოსაზრებები, შეხედულებები, 
გაგვიზიარეთ საკუთარი გამოცდილება და საქმიანობაში 

მიღწეული წარმატებები მისამართზე:

თბილისი, 0171, პეკინის გამზ. 2,

მე-2 სადარბაზო, მე-4 სართული, ბ. 19

ტელ.: ოფისი +995 221 32 11

ფაქსი: 995 2478794

ელ.ფოსტა: info@hrn.ge

www.hrn.ge
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