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ძვირფასო მკითხველო,

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მესამე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც 

ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ. გამოცემაში აისახა საქართველოში, თვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. თემების აქტუალობიდან გამომდინარე, პერიოდულად 

შევცვლით რუბრიკებს, გავიზიარებთ თქვენს აზრს, რჩევას, კრიტიკას, რეკომენდაციას. 

მომავლში შევეცდებით გამოცემა უფრო დავხვეწოთ, რათა თქვენთვის, ყოველი გამოშვება საინტერესო იყოს.

2013 წლის 9 -11 ივნისს, ქალაქ ვილნიუსში, ლიტვაში, ზიანის 
შემცირების საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება.

ზიანის შემცირების 
საქართველოს ქსელი

საინფორმაციო ბიულეტენი №3 მარტი-აპრილი, 2013

ზიანის შემცირების ეროვნული კონფერენცია 
ზიანის შემცირება – უფლებები, ჯანმრთელობა, ჩართულობა 

ზიანის შემცირება საქართველოში 10 წლისაა! 

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა“ 25-26 მარტს, თბილისში, „ექსპო ჯორჯიაში “ ევროკავშირის, მსოფლიო ექიმები – 

საფრანგეთისა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ზიანის შემცირების ეროვნულ კონფერენცია გაიმართა. 

სახელწოდებით: ზიანის შემცირება – უფლებები, ჯანმრთელობა, ჩართულობა. კონფერენცია მიზნად ისახავდა განვლილი 10 წლის 

განმავლობაში ზიანის შემცირების სფეროში გაწეული მუშაობის შეფასებას, ახალი გა მოწვევების იდენტიფიცირებას და პრობ ლე-

მების გადაწყვეტისთვის კომპლექსუ რი, ინოვაციური მიდგომების დასახვას.
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კონფერენცია შემდეგ თემებს მიეძღვნა: როგორი ნარკოპოლიტიკა უნდა 

შეიმუშავოს ქვეყანამ? რა ზიანი შეიძლება მოიტანოს ნარკოტიკების მოხმა-

რებამ ჯანმრთელობის და სოციალური თვალსაზრისით და რა გზები არსე-

ბობს მის შესამცირებლად?

კონფერენცია „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ აღმასრულე-

ბელმა დირექტორმა, ლაშა ზაალიშვილმა გახსნა. ძირითადი მომხსენებ-

ლები იყვნენ: პაველ ბემი – ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი, 

პრაღის ყოფილი მერი, ოლივიე 

მაგე – „მსოფლიო ექიმების – 

საფრანგეთის“ გამგეობის წევრი, 

დავით ოთიაშვილი – „ალტერნა-

ტივა ჯორჯიას“ დირექტორი, „ზი-

ანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ გამგეობის წევრი.

25 მარტს, მედიის წარმომადგენლებისთვის პრესკონფერენცია გაიმართა. კონფე-

რენციაზე, პლენუმის შემდეგ თემატური სესიები მოეწყო: C ჰეპატიტზე, ზედოზირება-

ზე, აივ-ზე და ტუბერკულოზზე, ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის მობილიზაციაზე, 

ქალ მომხმარებლებზე, ჩანაცვლებით მკურნალობაზე. ოფიციალური პროგრამის პა-

რალელურად ქალ მომხმარებელთა ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა და აქცია პერ-

ფორმანსი „იპოვე გამოსავალი“ გაიმართა.

კონფერენციის მეორე დღეს, 26 მარტს, ქსელის წევრების საერთო კრებაზე, „ზიანის 

შემცირების საქართველოს ქსელის” ახალი გამგეობა იქნა არჩეული. გამგეობის თავმ-

ჯდომარედ კახა კვაშილავა, „კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრის“ წარმომად-

გენელი დასახელდა.

კონფერენციაზე, როგორც ქართველმა, ისე ევროპელმა ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ 

სადამსჯელო პოლიტიკის შედეგად საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რაოდენო-

ბამ იმატა.

	,,კონფერენციის ძირითადი მიზანი სა-

ქართველოში ზიანის შემცირების განვ-

ლილი პერიოდის შეფასება გახლდათ 

და იმის ხაზგასმა, რომ დადგა გარდამ-

ტეხი მომენტი – ან ქვეყანა გააგრძელებს 

რეპრესიულ მიდგომებს, ან წამალდა-

მოკიდებულებას პრაგმატული და დაბა-

ლანსებული პოლიტიკის კუთხით განი-

ხილავს. ზიანის შემცირების პროექტების 

დაწყებიდან დღემდე მრავალი საინტე-

რესო ინიციატივა განხორციელდა. ის, 

რაც წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა 

რამდენიმე წლის წინ, დღეს რეალო-

ბაა. დღეს, რომ სათემო ორგანიზაციები 

საკუთარი პრობლემების გადაჭრაში 

მონაწილეობენ, რეალურად ჩართული 

არიან გადაწყვეტილების მიღების ყვე-

ლა ეტაპზე, იცავენ საკუთარ უფლებებს 

და საუბრობენ იმ აუცილებელი სერვი-

სების ადვოკატირებაზე, რომლებიც თან-

დათანობით უნდა საფუძვლად დაედოს 

სახელმწიფოებრივ მიდგომას – ძალიან 

დიდი შრომის შედეგია. ზიანის შემცირე-

ბის მიდგომა ერთგვარი ფილოსოფიაა, 

რომელიც მოითხოვს თავისუფალ აზ-

როვნებას, კონკრეტულ საჭიროებებზე 

მორგებულ გადაწყვეტილებებს. ამ სფე-

როში შეზღუდვების დაწესება შეუძლე-

ბელია. ზიანის შემცირების ეროვნული 

კონფერენციაზე ყველა ორგანიზაციას 

მიეცა საშუალება წარმოედგინათ ის 

სიახლეები და მიდგომები, რომლებიც 

მათ მიერ არის შემუშავებული“.

ლაშა ზაალიშვილი,

,,ზიანის შემცირების საქართველოს  

ქსელის” აღმასრულებელი დირექტორი.
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როგორი ნარკოპოლიტიკა უნდა შემუშავდეს ქვეყანაში? – ეს 
თემა მთელ კონფერენციას ლაიტმოტივად გასდევდა.

კონფერენციას „ზიანის შემცი-

რების საქართველოს ქსელის“, 

მომხმარებელთა თემის, უფლე-

ბადამცველი, ევროკავშირის, 

ფონდ „ღია საზოგადოება სა-

ქართველოს“, „მსოფლიო ექიმე-

ბი – საფრანგეთის“, UNAIDS-ის, 

„ზიანის შემცირების საერთა-

შორისო ასოციაციის“, „ზიანის 

შემცირების ევრაზიის ქსელის“, 

სამთავრობო, დონორი და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწ-

რნენ.

ზიანის შემცირება 
საქართველოში 10 წლისაა!

ზიანის შემცირება, როგორც ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთი კომპონენტი, სა-

ქართველოში 2001 წელს ჩაისახა. პარალელურად სამი პროექტის განხორ-

ციელება დავიწყეთ: ბათუმში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტმა, 

თბილისში ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტმა და შიდსის ცენტრმა (ერთობლი-

ვად) და არასამთავრობო ორგანიზაცია „სასოებამ“. საზოგადოება „სასოება“ 

იყო პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც 

ნარკომანიის პრობლემასთან საბრძოლველად შეიქმნა. სწორედ „სასოებას“ 

ეკუთვნის ზიანის შემცირების პროგრამის წამოწყების ინიციატივა, რომელ-

საც ფონდმა „ღია საზოგადოება - საქართველომ“ გაუხსნა გზა ფინანსური და 

ტექნიკური მხარდაჭერით.

10 წლის ისტორია ზიანის შემცირების მიერ გავლილი გზის შეფასების შესაძ-

ლებლობას იძლევა. ამ გზას მე ორ ეტაპად გავყოფდი - თვითდამკვიდრების 

და განვითარების.

პირველი ეტაპი 2001-დან 2004 წლამდე პერიოდს მოიცავს, რომელმაც გა-

მოავლინა ყველა სირთულე და ხელსაყრელი გარემოება, შექმნა საზოგა-

დოებრივი აზრი, დააგროვა გამოცდილება და აჩვენა სარწმუნო შედეგები.

ამ ეტაპის უმთავრესი მიზანი იყო საზოგადოების ცნობიერებაში გარდატეხის 

შეტანა, წამალდამოკიდებული ადამიანებისა და ნარკომანიის პრობლემი-

სადმი სრულიად ახალი დამოკიდებულების ფორმირება. უნდა მოგვეპოვე-

ბინა თემის წარმომადგენელთა ნდობა და შეგვექმნა მოთხოვნა ზიანის შემ-

ცირების სერვისებზე, უნდა დაგვეძლია სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა 

	„მნიშვნელოვანია საქართველოში ნარ კოკანონმ-

დებლობის ლიბერალიზაცი ა, რადგან ადამიანები, 

რომლებიც ნარკოტიკს მოიხმარენ, მკურნალობას 

საჭიროებენ და არა დასჯას, არც ერთ ქვეყანაში, 

სადაც მოხდა კანონის შერბილება, მაგრამ, პარა-

ლელურად, ინვესტირება მკურნალობისა და რე-

აბილიტაციის ხელმისაწვდომობაში, მატება ნარკო-

ტიკების მოხმარებისა არ ყოფილა. საქართველოს 

პირობებშიც, დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჭკვი-

ანურად დაიგეგმა ეს პროცესი, საშიშროება იმისა, 

რომ ყველა მიაწყდება ნარკოტიკს, არ არსებობს.

„ნარკომომხმარებლებს მკურნალობა და რეაბი-

ლიტაცია სჭირდებათ. თანხა, რომელიც ნარკომომ-

ხმარებლების საპატიმროებში შენახვას ხმარდება, 

უმჯობესია მოხმარდეს მათ მკურნალობას“. დავით 

ოთიაშვილი – „ალტერნატივა ჯორჯიას“ დირექტო-

რი.

„უკანასკნელი 20 წლის გამოცდილებამ ნათლად 

აჩვენა, რომ ნარკომომხმარებელთა ციხეში გა-

მოკეტვა, პირველ რიგში, ძალიან არაეფექტურია 

და, მეორე, ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფოს 

მათი ციხეში შენახვა. ამით კი ვკარგავთ რესურსს 

მათი მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის. 

დიდი ალბათობით, დეკრიმინალიზაციის პროცეს-

ში თქვენ გაცილებით იოლად გექნებათ წვდომა ე.წ. 

დამალულ ნარკომომხმარებლებთან, რომლებსაც 

არ აქვთ კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროსთან. გამოკ-

ვლევების მიხედვით, საქართველოში არსებული 

45 ათასი ნარკომომხმარებლიდან მხოლოდ ერთ 

მეოთხედს აქვს კონტაქტი ჯანდაცვის სერვისებთან. 

ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი ნარკომომხმარებლები 

საფრთხეში არიან არა მხოლოდ იმ თვალსაზრი-

სით, რომ თავად შეიძლება დაავადდნენ შიდსით ან 

C ჰეპატიტით, არამედ ისინი საფრთხეს უქმნიან და-

ნარჩენ საზოგადოებასაც. წინა პლანზე მკურნალო-

ბა-რეაბილიტაცია უნდა იყოს, ზიანის შემცირების 

ინტერვენციები, რომელიც საუკეთესო შედეგების 

მომტანია აივ და სხვა ინფექციების და დანაშაულის 

მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით. გვესმის, 

რომ ნარკოტიკებისგან თავისუფალი სამყარო ვერ 

იარსებებს, მაგრამ ერთობლივი ძალისხმევით ზი-

ანის შემცირება რეალურად შეგვიძლია“.

პაველ ბემი

ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი,

პრაღის ყოფილი მერი
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(განსაკუთრებით მედიკოსების) სკეპტიციზმი, უნდა „დაგვემუ-

შავებინა“ სამართალდამცველები და შეგვექმნა უსაფრთხო გა-

რემო, უნდა დაგვერწმუნებინა მასმედია - და მისი საშუალებით 

საზოგადოება - ზიანის შემცირების აუცილებლობაში.

ამ ამოცანების შესრულებაში დიდი დახმარება უკრაინელმა კო-

ლეგებმა და ღია საზოგადოების ზიანის შემცირების საერთაშო-

რისო პროგრამის წარმომადგენლებმა გაგვიწიეს. დიდი ღვაწ-

ლი მიუძღვით ანდრეი პროტოპოპოვს და ნატალია კიცენკოს, 

გალინა კამინსკაიას და ლეონიდ ვლასენკოს, ანა მოშკოვას, 

თეა ახობაძეს და ლაშა ზაალიშვილს.

მასმედიასთან ურთიერთობაში, ჟურნალისტებისთვის სემინა-

რების და ტრენინგების ორგანიზებაში უანგარო დახმარება მა-

რინა ასათიანმა გაგვიწია (რომელიც იმ პერიოდში სხვაგან მუ-

შაობდა).

მაგრამ უმთავრესი როლი ზიანის შემცირების დამკვიდრება-

ში პირველმა განმახორციელებლებმა შეასრულეს - ბათუმში 

ზორია წურწუმიამ (რომელმაც შემდგომ არასამთავრობო ორ-

განიზაცია „იმედი“ დააფუძნა და იქ გააგრძელა ეს პროგრამა), 

ხათუნა თოდაძემ (რომელმაც შემდგომ განავითარა ზიანის 

შემცირების ერთ-ერთი დარგი - ჩანაცვლებითი თერაპია) და 

მაია ცინცაძემ (რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა პერსონალის 

და თანასწორთა განათლებაში), „სასოებას“ და მისი მემკვიდ-

რის, „ახალი გზის“ პერსონალიდან კი აღვნიშნავდი პირველ 

სოცმუშაკს, რევაზ ჯაფარიძეს და პირველ თანასწორგანმანათ-

ლებელს, ზურაბ ლაჭყეპიანს, რომელთაც თავისი პიროვნული 

ღირსებებით და ზიანის შემცირების პრინციპების ერთგულებით 

თემის წარმომადგენელთა შორის ნდობის და ზიანის შემცირე-

ბის სერვისებზე მოთხოვნის ჩამოყალიბება განაპირობეს.

10 წლის თავზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ზიანის შემცი-

რებამ პირველი ნაბიჯები სწორად გადადგა და საქართველოს 

ნარკოპოლიტიკაში ადგილი დაიმკვიდრა.

მეორე, განვითარების ეტაპი 2005 წლიდან დაიწყო და იგი სა-

ქართველოში გლობალური ფონდის მიერ ზიანის შემცირების 

პროგრამების დაფინანსებას უკავშირდება.

გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში შესაძლებელი 

გახდა ზიანის შემცირების პროგრამების გეოგრაფიული არე-

ლის გაფართოება, ტესტირება-კონსულტირებით ნარკოტიკების 

მომხმარებელთა მოცვის მნიშვნელოვანი გაზრდა, ახალი გან-

მახორციელებლების გამოჩენა, სერვისების ხარისხის გაუმჯო-

ბესება, პროფესიონალი ზიანის შემმცირებლების კოჰორტის 

შექმნა, სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის 

შემოკრება ზიანის შემცირების იდეის გარშემო.

თუმცა გლობალური ფონდის ხისტმა პოლიტიკამ მნიშვნელოვ-

ნად შებოჭა არასამთავრობო სექტორის თავისუფლება, შემოქ-

მედებითი ინიციატივები და სიტუაციის ცვლილებებზე სწრაფი 

რეაგირების შესაძლებლობა, რამაც ზიანის შემცირების სიღრ-

მისეული განვითარება შეანელა და იგი ინდიკატორების შესრუ-

ლებას მიაჯაჭვა.

ამ პერიოდში კვლავ დიდ როლს თამაშობდა ღია საზოგადო-

ების ინსტიტუტი და მისი წარმომადგენელი ფონდი საქართვე-

ლოში. სწორედ მას უნდა ვუმადლოდეთ ზიანის შემცირებაში 

ადვოკაციის მიმართულების ჩამოყალიბებას და განვითარებას; 

ზ/შ საქართველოს ქსელის შექმნა-განვითარების საქმეშიც მთა-

ვარ მხარდამჭერად გვევლინება.

ზ/შ ქსელის წარმატებები თვალსაჩინო და უეჭველია. განსაკუთ-

რებით უნდა აღინიშნოს მიღწევები ადვოკაციურ საქმიანობაში, 

ზიანის შემცირების, როგორც მსოფლმხედველობის პოპულა-

რიზაციაში.

განვითარების შემდგომი ეტაპი, ჩემი აზრით, უნდა მიეძღვნას 

ზიანის შემცირების განმახორციელებელი ორგანიზაციების გაძ-

ლიერებას, სახელმწიფოს მიერ ზ/შ პროგრამების ფინანსური 

მხარდაჭერის მოპოვებას და ზ/შ სერვისების ხარისხის გაუმჯო-

ბესებას ისე, რომ ხელი შევუწყოთ ჩვენი ბენეფიციარების ცხოვ-

რების ხარისხის ზრდას.

დალი უშარიძე,

ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი „ახალი გზა“
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რუსეთის ზიანის შემცირების ქსელის წარმომადგენლების და სფეროში 
მოღვაწე პროფესიონალების ვიზიტი საქართველოში

24-28 მარტს, კოალიციური პროექტის – "აივ პრევენცია მოწყვლად ჯგუფებში: ხარისხის გაზრდით ადვოკატირებისა და ინტეგ-

რაციის გაუმჯობესება" ფარგლებში საქართველოს რუსეთის დელეგაცია ეწვია. დელეგაციის წევრები იყვნენ: რუსეთის ზიანის 

შემცირების ქსელის წარმომადგენლები, ნარკოლოგები, ჟურნალისტები, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ადამიანების 

კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახურის (Роспотребнадзор) წარმომადგენლები. დელეგაციას უმასპინძლა 

ადგილობრივმა ნარკოტიკების მომხმარებელთა სათემო ორგანიზაციამ – „ახალი ვექტორი“. აღნიშნული კოალიციური პროექტი 

მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ. პროექტს ახორციელებს რუსეთის ზიანის შემცირების ქსელი (ESVERO), ა/ო „ახალი ვექ-

ტორი“ – საქართველო და „შიდსის ფონდი აღმოსავლეთი-დასავლეთი” (AFEW) – ნიდერლანდები პარტნიორობის ფარგლებში.

რუსეთის დელეგაციის წევრები შეხვდნენ საქართველოში არსებულ პროფილურ სახელმწიფო სტრუქტურების და არასამთავ-

რობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დელეგაციის ვიზიტი ა/ო „ახალ ვექტორის“ 

სტუმრობით დაიწყო. სტუმრებმა ორგანიზაციის ბაზაზე არსებულ დროპ-ინ ცენტრი 

დაათვალიერეს და დაბალზღურბლოვანი პროგრამას გაეცნენ. სტუმრები შეხვდნენ 

სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 

მოადგილესთან ბ-ნ არჩილ თალაკვაძეს და გლდანის მე-8 საპატიმრო დაწესებულება 

დაათვალიერეს. შეხვედრები გაიმართა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის 

პრევენციის ცენტრის და ნარკოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელ პირებთან. დელე-

გაციის წევრებმა დაათვალიერეს აღნიშნულ სტრუქტურაში არსებული მეტადონის და 

სარეაბილიტაციო პროგრამები. მოხდა პროგრამების პერსონალთან და პაციენტებთან 

გასაუბრება.

ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს ზიანის შემცირების 

მე-4 ეროვნულ კონფერენციაში. მათ მიერ სხვადსხვა სესიებზე წარმოდგენილი იქნა 

პრეზენტაციები კოალიციური პროექტის ფარგლებში მიმდინარე საქმიანობასთან, ზედო-

ზირების პრობლემებთან და სათემო ორგანიზაციების განვითარებასთან დაკავშირებით.

ადვოკაციის სკოლა

18-20 მარტს, ქალაქ ქობულეთში, სასტუმრო „ჯორჯია პალასში“ ზიანის შემცირების 

საქართველოს ქსელის ორგანიზებით ადვოკაციის სკოლა გაიმართა. ადვოკაციის სკო-

ლა ფონდის „ღია საზოგადოება საქართველო“ მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარ-

გლებში ჩატარდა, რომელსაც უკ-

რაინიდან მოწვეული ექსპერტები 

მაქსიმ დემჩენკო და პაველ სკალა 

გაუძღვნენ.

ადვოკაციის სკოლას სათემო ორ-

განიზაციებისა და ზიანის შემცირე-

ბის საქართველოს ქსელის წარ-

მომადგენლები, აქტივისტები და 

დარგის ექსპერტები ესწრებოდ-

ნენ. ადვოკაციის სკოლაში სამართალდამცავ ორგანოებთან, ზედოზირებისა და ჩანაც-

ვლებითი თერაპიით მკურნალაობის ხელმისაწვდომობის მიმართულებით მუშაობის 

სტრატეგიები შემუშავდა.

	„ვფიქრობ, რომ ადვოკაციის სკოლა ზი-

ანის შემცირების საქართველოს ქსელის 

აქტივისტებსა და წევრ ორგანიზაციებს 

მისცემს საშუალებას განისაზღვროს შემდ-

გომი ქმედებების სტრატეგია და ტაქტიკა, 

რომელიც პროფილაქტიკური სერვისების 

ეფექტური განვითარებისა და ნარკოპო-

ლიტიკის ცვლილებების საკეთილდღეოდ 

იქნება მიმართული. სასიამოვნოა, როცა 

ხედავ, თუ როგორ "გაიზარდნენ" საქარ-

თველოში სათემო ორგანიზაციების წარ-

მომადგენლები. თე მის აქტივისტები სულ 

რაღაც 2-3 წლის წინ ადვოკატირებაში 

პირველ ნაბიჯებს დგამდნენ. დღეს, მათ 

ქმედებებსა და განცხადებებში თავდაჯე-

რებულობა, ენთუზიაზმი, პროფესიონა-

ლიზმი იგრძნობა. ტრენინგს სხვადასხვა 

განათლების, თანამდებობის ადამიანი 

ესწრებოდა. „ერთიანი გონების“ სინერგია 

დადებითი შედეგის მომტანია. ფაქტობრი-

ვად, ორი დღის განმავლობაში ჯგუფებში 

კოორდინირებული მუშაობის შედეგად 

საფუძველი ჩაეყარა სტრატეგიების ჩა-

მოყალიბებას. ჯგუფურმა მუშაობამ კიდევ 

ერთხელ დაამტკიცა გუნდური მუშაობის 

ეფექტიანობა.

დაბოლოს, ვამაყობ ჩემი ქართველი კო-

ლეგების ენთუზიაზმით, ემოციური განწ-

ყობით, შეუპოვრობით. მოხარული ვარ, 

რომ ზიანის შემცირების საქართველოს 

ქსელი იზრდება და ძლიერდება“.

პაველ სკალა

ექსპერტი
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C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამის 
შემუშავება მსჯავრდებულთათვის დაწყებულია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იური-

დიული დახმარების საკითხთა სამინისტრომ შრომის, ჯან-

მრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან 

მჭიდრო თანამშრომლობით C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგ-

ნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამის შემუშავება დაიწ-

ყო. პროგრამის შემუშავება მხარდაჭერილია ფონდის „ღია 

საზოგადოება საქართველო“ მიერ. 

ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც სასჯელაღსრულების სისტემა-

ში C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალო-

ბის პროგრამას შეიმუშავებს, დაკომპლექტებულია.

2013 წლის 7 აპრილს, ბულაჩაურში, მწვანე ცენტრში 

(CENN Green Center) პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმარ-

თა. შეხვედრა ორგანიზებული იყო ღია საზოგადოების ფონ-

დების სამკურნალო საშუალებების ხელმისაწვდომობის 

სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში.

პროგრამის შექმნაში ქვეყანაში საზოგადოებრივი ჯანდაც-

ვის, ეპიდემიოლოგიის, ინფექციების მართვის და ჯანდაცვის 

ეკონომიკის მოწინავე სპეციალისტები, ასევე HCV ვირუსით 

ინფიცირებულთა თემის წარმომადგენლები მიიღებენ მო-

ნაწილეობას, ხოლო მოგვიანებით პროცესში უცხოელი ექს-

პერტებიც ჩაერთვებიან.

პროგრამამ უნდა განსაზღვროს პრევენციული ღონისძი-

ებების, დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისების მო-

ცულობა, პაციენტთა შერჩევის კრიტერიუმები და ღირებუ-

ლება, რომელიც სასჯელაღსრულების სისტემას C ჰეპატიტის 

ინფექციის მართვისათვის ესაჭიროება. 

C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალო-

ბის პროგრამის შემუშავება მიმდინარე წლის მაისში დას-

რულდება და შემდგომში დასაფინანსებლად საქართველოს 

მთავრობას და დონორ ორგანიზაციებს წარედგინება.

შეხვედრები „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ ოფისში

10 აპრილს „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ ოფისში C ჰეპატიტზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც 

ესწრებოდნენ: კოტე რუხაძე, კოკა ლაბარტყავა, ლაშა ზაალიშვილი, აზი მომენი, მარი ჩოხელი, ინა ინარიძე, თეა კორძაძე, ზაზა 

მასხარაშვილი, დალი უშარიძე, ნათია ხარატი, ქეთინო ბიძინაშვილი, მანანა სოლოღაშვილი, ნინო ჯანაშია და პაატა საბელაშ-

ვილი შეხვედრა სასჯელაღსრულების სისტემაში მიმდინარე პროცესების განხილვით დაიწყო. შეხვედრის მონაწილეებმა დადე-

ბითად შეაფასეს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდი-

ული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ინიციატივა ციხეში C 

ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის დაწყების შესახებ, მკურ-

ნალობის პროგრამული დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც 

უახლოეს მომავალში მზად იქნება. პროგრამაზე კომისიის წევ-

რებთან ერთად იმუშავებენ შემდეგი ექსპერტები: ლალი შარ-

ვაძე (კლინიცისტი), ნატა ავალიანი (საზოგადოებრივი ჯანმრთე-

ლობა), მაია ბუწაშევილი (ეპიდემიოლოგი), ქეთი გასიტაშვილი 

(კლინიცისტი, პაციენტთა მომზადების სპეციალისტი), ლევან გო-

გოლაძე (ეკონომისტი).

განხილულ იქნა საქართველოში ეგვიპტური წარმოების პეგი-

ლირებული ინტერფერონის რეგისტრაციის პროცესი და ეგვიპ-

ტური ინტერფერონის მწარმოებელთან სამომავლო თანამშ-

რომლობა დაიგეგმა.
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შეხვედრაზე მოეწყო ორგანიზაციების: „ნაბიჯი მომავლის-

კენ“, „ქსენონი“, საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგი-

ური ცენტრ „თანადგომის“, „ახალი ვექტორის“, „ჰეპაპლუსის“ 

მიმდინარე პროექტების განხილვა. პროექტები დაფინანსე-

ბულია ფონდის „ღია საზოგადოება საქართველო“ მიერ და 

C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატი-

რებას ემსახურება.

ბათუმი: აქტივობები ხორციელდება 2 მიმართულებით – 

თემის მობილიზაცია და გადაწყვეტილების მიმღებებთან 

მუშაობა. აღსანიშნავია, რომ მერიამ და ავტონომიური რეს-

პუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოთქვეს მზადყოფნა 

დიაგნოსტირების კვლევისთვის 140 000 და 80 000 ლარ გა-

მოყონ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ფედერალურ დონეზე მიმ-

დინარე პროცესების გამო შესაძლებელია წლის ბოლომდე 

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის ბიუჯეტში გამოთა-

ვისუფლდეს 600 000 ლარი, რაც დაფინანსების პოტენციურ წყაროდ განიხილება. ბათუმში ვორქშოპის გამართვა დაიგეგმა.

გორი: დაგეგმილია კამპანიის ფარგლებში მრგვალი მაგიდის, ქუჩის აქციის და რადიოგადაცემების გამართვა. აღსანიშნავია, რომ 

პაციენტთა სამუშაო ჯგუფში შედის 3 ყოფილი პატიმარი, რომელმაც მკურნალობის კურსი ციხეში გაიარა. ადგილობრივი საზ. ჯან-

დაცვის სამსახურის მცირე ბიუჯეტის გამო მათი დახმარება მწირი იქნება. (მაგ. გამოკვლევებზე ჩამოსასვლელად გზის ფულის 

დაფარვა და ა.შ.).

ზუგდიდი: პროექტი მიმდინარეობს დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ეგიდით. არსებობს სათემო ჯგუფი, 

ასევე გრძელდება მომლოდინეთა და ევრაზიის ქსელის სიაზეც ხელმოწერების შეგროვება. ხორციელდება მუშაობა ცნობიერების 

ამაღლებაზე, შეიქმნა სოციალური ვიდეო, რომელსაც დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. შედგა თანამშრომლობა ადგილობრივ საზ. 

ჯანდაცვის სამსახურთან. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ 2013 წელზე განკუთვნილი 120 000 ლარიდან 60 000 უკვე გახარჯულია. საყუ-

რადღებოა, რომ ერთ პაციენტს დაუფინანსეს მკურნალობის კურსი 2000 ლარით. გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს 

სექტორულ მუშაობას. საზ. ჯანმრთელობის სექტორის ჯგუფს „ქსენონი“ მასპინძლობს რომლის შეხვედრებზეც ხშირად აყენებს 

ჰეპატიტის მკურნალობის საკითხს.

თემის საკონსულტაციო საბჭო GeCAB: „ჰეპა პლიუსის“ და „ახალი ვექტორის“ პროექტის ფარგლებში, სხვა ღონისძიებებთან 

(ცხელი ხაზი, ონლაინ კონსულტაცია, ბლოგი, პაციენტთა სკოლები და ა.შ.) ერთად განხორციელდა პაციენტთა საკონსულტაციო 

საბჭოს – GeCAB-ის ჩამოყალიბება. მარტში ბაკურიანში გაიმართა შეხვედრა. შეხვედრის დროს მონაწილეებმა აირჩიეს ბორდი, 

რომლის ერთერთი წევრი იყო ზურა დანელია.

ჯგუფმა ასევე შეიმუშავა ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს ფარმაკომპანიებთან, კლინიკებთან, იმპორტიორებ-

თან, სახ. სტრუქტურებთან შეხვედრებს, აქციების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას.

10 აპრილს ზედოზირებაზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ქსელის წევრებთან ერთად ნიუ 

იორკის სოროსის წარმომადგენელი – აზი მომენი დაესწრო.

მონაწილეებმა საკუთარ საქმიანობაზე, მათ შორის ნალოქსონის დისტრიბუციასთან დაკავშირებით ინფორმაცია წარმოადგინეს. 

დღის წესრიგში დადგა გლობალური ფონდის მეორე ფაზის პროექტის „ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების მოცვის გა-

ფართოება აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით“ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს ნალოქსონის შესყიდვა ცენტრალიზებული გზით. 

აზი მომენმა მონაწილეებს ამ სფეროში ღია საზოგადოების ფონდების მიერ გაწეული სამუშაო წარუდგინა და მსოფლიოში არსებუ-
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ლი საუკეთესო პრაქტიკები მიმოიხილა. „ყველაზე მწვა-

ვე პრობლემად რჩება თანასწორთა მიერ ნალოქსონის 

დარიგება. დღეს საქართველოში ეს შესაძლებელია, მაგ-

რამ არავინ უწყის მასშტაბების გაზრდის ან გლობალური 

ფონდის წასვლის შემთხვევაში რა პრობლემების წინაშე 

შეიძლება აღმოვჩნდეთ თანასწორთა მიერ ნალოქსონის 

გავრცელების კუთხით“ აღნიშნა მან.

ასევე აღინიშნა ნალოქსონოს ხელმისაწვდომობასთან 

არსებული პრობლემები: (საკანონმდებლო, ფასი, გაიდ-

ლაინის არარსებობა და სხვა). ერთობლივად ჩამოყა-

ლიბდა ზედოზირებაზე ინფორმირებულობის ამაღლების 

საერთაშორისო დღის კამპანიისთვის იდეები.

15 აპრილს ქსელის ოფისში ჩანაცვლებითი თერაპიის 

საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ესწ-

რებოდნენ: თემისა და ზიანის შემცირების საქართველოს 

ქსელის წარმომადგენლები. შეხვედრას ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლელა სერებ-

რიაკოვა დაესწრო. მოხდა ქობულეთში შემუშავებული სტრატეგიის გადახედვა და შესწორებები. ასევე საუბარი ჩანაცვლებითი 

თერაპიის პრობლემებზე გაიმართა. თუმცა, აღინიშნა, რომ სერვისების დაბალ ხარისხზე საუბრისას, უნდა გავითვალისწინოთ, 

რომ სერვისების შეფასების კვლევა არ ჩატარებულა და მხოლოდ პროგრამის მონაწილეთა მონათხრობს ვეყრდნობით. აუცილე-

ბელია ამ ინფორმაციის სისტემატიზაცია და გარკვეული სტანდარტით მოგროვება.

საგანგაშოა, ის ფაქტი, რომ პროგრამებში, სადაც მოხდა ოფისების შეცვლა გათვალისწინებული არ არის კლიენტის მომსახურების 

პირობები. აღინიშნა, რომ დასვენების დღეებში და შაბათ-კვირის განმავლობაში პროგრამები მუშაობს მხოლოდ ორი საათი, რაც 

იწვევს რიგებს და ხშირ შემთხვევაში არის იმის რისკი, რომ კლიენტს ჩაუვარდეს დღე. საუბარი იყო ასევე მედიკამენტის მიღების 

ალტერნატიული გზების გამონახვაზე და სახლში გატანების პრაქტიკის დანერგვაზე.

ასევე აღინიშნა, რომ რეგიონის კლიენტები ვერ იღებენ იგივე სერვისებს, რაც დედაქალაქშია ხელმისაწვდომი – მაგ. კარდიოლო-

გის კონსულტაცია და ა.შ. სპეციალისტები რეგიონში წელიწადში ერთხელ ჩამოდიან და დიდი რიგის გამო ამ სერვისის მიღება 

ხელმიუწვდომელია. სერვისებში არ არის გათვალისწინებული ქალი კლიენტების საჭიროებები.

შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა ჩანაცვლებითი თერაპიის საფასურის საკითხები.

პი-ტი-ეფის სხდომაზე, რომელიც გაიმართა 16 აპრილს ქალბატონმა დალი უშარიძემ წარადგინა აღნიშნული პრობლემატიკა. გა-

დაწყდა, რომ ქსელის მიერ სახელმწიფოსადმი მომზადებულ მიმართვას აღნიშნულ პრობლემებზე პი-ტი-ეფის წარმომადგენლე-

ბიც დაუჭერენ მხარს.
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ნარკოპოლიტიკა
კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების პაკეტის შემუშავება

იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის ინიციატივით, ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს ეგიდით ექსპერტმა 

ვიწრო ჯგუფის შეკრება გაიმართა, რომელსაც დაევალა ნარკო-კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება, 

რათა საქართველოს კანონმდებლობა მიუახლოვდეს ევროპულ კანონმდებლობას და ეფუძნებოდეს საყოველთაოდ აღიარებულ 

ადამიანის უფლებათა პატივისცემისა და დაცვის პრინციპებს. ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ტექნიკური მხარდაჭე-

რით, სამართლის ექსპერტი ბ-ნ ზაზა ბეროზაშვილი, ექსპერტთა ჯგუფთან შეთანხმებით იმუშავებს კანონმდებლობაში შესატანი 

ცვლილებების პაკეტის შემუშავებაზე.

სამუშაო ჯგუფში შედიან შესაბამისი სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები; კერ-

ძოდ შინაგან საქმეთა, იუსტიციის, განათლებისა და მეცნიერების, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სასჯელაღს-

რულების, პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლები.

ასევე, ალტერნატივა ჯორჯიას წარმომადგენლები – დავით ოთიაშვილი და ნინო ბალანჩივაძე, ფონდი „გლობალური ინიციატივა 

ფსიქიატრიაში – თბილისი“ – ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი „კამარა“ – ნათია ფანჯიკიძე, ფსი-

ქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი – ირაკლი გამყრელიძე, ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ 

– მარი ჩოხელი და სისხლის სამართლის ექსპერტი, ქ-ნ ნინო გვენეტაძე.

აღნიშნულმა ჯგუფმა ერთი თვის ვადაში უნდა მოამზადოს საკანონმდებლო ინიციატივის პაკეტი, რომელიც მთავრობის სახელით 

წარედგინება საქართველოს პარლამენტს.

შეხვედრა/სემინარი იუსტიციის სახლის ლიდერთა სახლის წევრებთან და შიდა ქართლის პრობაციის 
ბიუროს პრობაციონერებთან.

11 აპრილს არასამთავრობო ორგანიზაციამ „ნაბიჯი მომავლისკენ“ იუსტიციის სახლის ლიდერთა სახლის წევრებთან და შიდა 

ქართლის პრობაციის ბიუროს პრობაციონერებთან შეხვედრა გამართა. სემინარი რომელიც აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის საკით-

ხებს და ორგანიზაციის სერვისების პოპულარიზაციას ეძღვნებოდა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩატარდა. შეხ-

ვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა და მას 50–ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სახის შეხვედრები 

ხელს უწყობს არა მხოლოდ სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის განმტკიცებას, არამედ ახალგაზრდა 

პრობაციონერ პირთა ჩართვას იუსტიციის სახლის ლიდერთა სახლის აქტივობებში და ასევე ამ პირთა რესოციალიზაციას. ღონის-

ძიება ა/ო „ნაბიჯი მომავლისკენ“ ხელმძღვანელს ქეთევან ბიძინაშვილს მიყავდა. მომავალში ასეთი სახის აქტივობების ჩატარება 

რეგულარულად იგეგმება.
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ზურას ანდერძი

არას გარგებს სიმძიმილი, უსარგებლო ცრემლთა დენა;

არ გარდავა გარდუვალად მომავალი საქმე ზენა;

წესი არის მამაცისა მოჭირვება, ჭირთა თმენა,

არვის ძალ-უც ხორციელსა განგებისა გარდავლენა.

ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე

სულხან-საბა სიტყვა ანდერძს ორნაირად განმარტავს: 1. დავედრებული სიტყვა, ანუ 

წერილი მიცვალებულისა, გინა შორად წარმავალისა; და 2. აღთქმა, პირობა. ვინა-

იდან ზურას მიცვალებულად ვერასოდეს მივიჩნევ, ის ჩემთვის „შორად წარმავალია“ 

და ეს წერილი არის „აღთქმა, პირობა“ მის მიმართ დადებული.

ყოველი დიადი ადამიანის გზა ვიწროა და ხიფათიანი. ძალიან მაღალფარდოვნად 

მომიწია ამ წერილის დაწყება. რა ვქნა? თავს ძალას ვატან – მინდა უბრალო, მხი-

არული და დამაიმედებელი წერილი დავწერო – ისეთი, როგორიც თვითონ ზურა და-

ნელია იყო. ზურაზე წარსულ დროში ძალიან რთული ყოფილა წერა. თუმცა, ყველა-

ფერი რაც რთულია, ჩვენი საკეთებელია.

ზურას გზაც ასეთი იყო – ვიწრო და ხიფათიანი. ვინც კი ზურას იცნობდა შეიძლება არც სცოდნოდა რამდენი საქმე უკეთებია მას, 

რამდენი ადამიანური ტრაგედიისთვის გაუძლია. აბა როგორ ეცოდინებოდა, როდესაც ზურა მეტად თავმდაბალი და მხიარული 

ადამიანი იყო. მისი სავიზიტო ბარათი – მხიარულება ხშირად ნიღბავდა იმ ტრაგიზმს, რაც ზურას მუდამ თან სდევდა. თავმდაბლო-

ბა კი მაშინაც თვალშისაცემი იყო, როდესაც ორიოდე დღის წინ მთელი ფოტოარქივი გადავაბრუნე, რომ მისი ფოტოები მომეგრო-

ვებინა. ძლივს გადავაწყდი რამდენიმეს, რადგან ფოტოების დიდ უმრავლესობაზე ზურა სადღაც კადრს მიღმა, კედელთან, უკანა 

რიგში, გვერდით ზის და ისე მონაწილეობს პროცესში.

ზურას ერთი მეტად იშვიათი თვისება ჰქონდა – პრობლემაზე მაშინ ყვებოდა, როდესაც უკვე მოგვარებული ჰქონდა. თან ამას ისე 

მოგიყვებოდა, რომ აუცილებლად ძალიან გაგახარებდა, მავანს შეიძლება შეახარბებდა კიდეც. ახლა ვხვდები ასე რატომ გამოს-

დიოდა. მას თავად ძალიან ახარებდა მის გარშემომყოფთა წარმატებები და არასოდეს უშვებდა 

შესაძლებლობას, რომ ეს აღენიშნა.

ძალიან გამაბრაზა ზურას წასვ-

ლამ. ყველა ჩვენგანმა იცის, რატო-

მაც დაგვტოვა ზურამ ასე ადრე და 

ასე მალე. როდესაც მან ჰეპატიტის 

მკურნალობა დაიწყო უკვე ძალიან 

დაგვიანებული იყო და ეს ძვირად-

ღირებული მკურნალობა მის შემთ-

ხვევაში უშედეგო აღმოჩნდა. დიახ 

მისი წასვლის მიზეზი ისაა, რომ 

ფარმაკომპანიები მამასისხლ ფასს 

ითხოვენ სიცოცხლის შესანარჩუ-

ნებლად საჭირო მკურნალობაში და 
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სახელმწიფოს კი ხელები დაუბანია და მაშინ, როდესაც ქვეყანა ადამი-

ანების დიდ ნაკლებობას განიცდის ფაქტიურად გაწირული ჰყავს ასო-

ბით ათასი მისი მოქალაქე.

მას შემდეგ, რაც ზურა უცხოეთიდან დაბრუნდა, სადაც ის სამკურნალოდ 

წაიყვანეს, მოვასწარით და ლაშა ზაალიშვილმა და მე საავადმყოფოში 

მოვინახულეთ. შემდეგაც არაერთხელ ველაპარაკე უშუალოდ ბოლო 

სამედიცინო პროცედურის წინ. მიუხედავად მისი უმძიმესი მდგომა-

რეობისა ის სულ იმეორებდა, რომ ჩვენ, ადამიანის სიცოცხლისთვის 

მებრძოლებმა ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, რომ მისი შემთხვევა გა-

მოვიყენოთ. ის კარგად აცნობიერებდა, რომ ჩვენი აქტივიზმი მას ვე-

ღარაფერს არგებდა, თუმცა ამ მძიმე მდგომარეობაშიც კი ფიქრობ-

და მათზე ვისაც „მკურნალობა სჭირდება დღეს“.

ამ დღეების განმავლობაში უამრავი წერილი ვნახეთ, რომელიც 

მისმა კოლეგებმა გამოგზავნეს საქართველოდან და მსოფლიოს 

მრავალი ქვეყნიდან. დამიკავშირდნენ პაციენტთა საკონსულტაციო 

საბჭოს წევრები, ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელის წარმომად-

გენლები და შემოგვთავაზეს, რომ მათი ყველა ღონისძიება, რომე-

ლიც C ჰეპატიტს შეეხება ზურას ხსოვნას მიეძღვნება. ეს ზურას ვერ 

დაეხმარება, თუმცა, მის დაწყებულ საქმეს ნამდვილად წაადგება. 

ნებისმიერ ინიციატივას ვებღაუჭები, რომელიც ზურას სახელით 

განხორციელდება, რადგან ვგრძნობ, რომ ზურას ასე უნდოდა და 

ნამდვილად გაახარებდა მას. რადგან ვგრძნობ, რომ ასე შეიძლება 

იმის კეთება რისთვისაც ის იღვწოდა.

რთულია ზურას გარეშე. მუშაობაც სხვაგვარია და ადამიანებს შო-

რის ურთიერთობაც. ერთი რამ მახარებს, რომ ზურასთან მიმართე-

ბაში არაფერს ვნანობ. სინანული ადამინებისთვის დამახასიათე-

ბელი თვისებაა. თუმცა, მის არქონას ორი განსხვავებული მიზეზი 

აქვს: ერთი, რომ არაფრად აგდებ იმ ზიანს და ტკივილს, რაც სხვას 

მიაყენე; მეორე, რომ არ გიფიქრია, გითქვამს და გაგიკეთებია ისე-

თი რამ, რასაც შეეძლო ტკივილი და ზიანი მიეყენებინა სხვისთვის. 

მე სწორედ მეორე მიზეზის გამო არ ვნანობ.

ზურას ანდერძის შესრულება ჩემი აღთქმაა და ვგრძნობ, რომ მრა-

ვალი ჩემი თანამებრძოლი გაიზიარებს მას. პირობას ვდებ, რომ 

მთელი ძალით და ვნებით ვიმუშავებ იმისთვის, რომ ადამიანებს, 

ვისაც მკურნალობა სჭირდება აუცილებლად ჰქონდეთ ამის შესაძ-

ლებლობა. ჩვენ დავკარგეთ ზურა და ეს ძალიან დიდი ფასი აღ-

მოჩნდა ჩვენთვის. ეს იმაზე გაცილებით მეტია ვიდრე ნებისმიერი 

რაოდენობის ადამიანის მკურნალობა შეიძლება ღირდეს. ჩვენ გა-

დავიხადეთ ჩვენი ფასი და ამას იქეთ ვეღარავის დავკარგავთ!

ზურა, შეხვედრამდე

პაატა საბელაშვილი

	როდესაც ძალიან ძვირფასი ადამიანი მოგონებად იქცევა, 

არაფერი გრჩება თუ არა, რომ ეს თბილი მოგონება გულით 

ატარო.....

ვიცი, რომ ზურას წასვლა თითოეულ ჩვენთაგანს ტკივა... ჩვენ, 

კიდევ ერთი ყველაზე შეუპოვარი და ერთგული ადამიანი 

დაკარგეთ, რომელიც არ ეპუებოდა შფოთიან აწმყოს, რათა 

შეექმნა უსაფრთხო მომავალი და განუხრელად იცავდა ინტე-

რესებს და ფასეულობებს ყველაზე რთულ გარემოებებშიც კი.

ზურა იყო გამოცდილი ექიმი (ანესთეზიოლოგ/რეანიმატო-

ლოგი), მან შეძლო რომ თავისი მრავალმხრივი ნიჭი და შე-

საძლებლობა უაღრესად პოზიტიურად გამოეყენებინა. 2001 

წლიდან ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზა-

ციას, რომელიც წარმატებულად განხორციელებულ რამდე-

ნიმე ათეულ პროექტს ითვლის. შეიძლება თამამად ითქვას, 

რომ მან ხორცი შეასხა უამრავ განუხორციელებელ იდეას და 

დღეს ასობით მადლიერი აფხაზი მის ოჯახთან და უახლოეს 

მეგობრებთნ ერთად გლოვობს ზურას გარდაცვალებას. მისი 

მოღვაწეობის ეს ნაწილი ყოველთვის დაფარული იყო ფარ-

თო საზოგადოებისთვის და ჩვენც მისი საქმიანობის მემკვიდ-

რეები თავს ვიკავებთ დეტალების გაცხადებისგან.

ზურამ, შეგნებული ცხოვრების მეტი წილი ჯანდაცვის სხვა 

მნიშვნელოვანი საკითხების ადვოკაციის პარალელურად C 

ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდას და 

გაუმჯობესებას დაუთმო და რაოდენ ტრაგიკულადაც არ უნდა 

ჟღერდეს უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ რომ დაგვიანებული 

მკურნალობის მძიმე შედეგების გამო მისი სიცოცხლე ვერ შე-

ვინარჩუნეთ...

ზურას დიდი ხნის განმავლობაში ვიცნობდი. მქონდა პატივი, 

მისთვის მეგობარი, კოლეგა და სანდო ადამიანი მეწოდებინა.

ზურა სულით მებრძოლი ადამიანი იყო. ექიმები განცვიფრე-

ბულნი იყვნენ მისი სიძლიერითა და სიმტკიცით, მაგრამ, ჩვენ 

არ გვიკვირს, ზურა მეგობრებისთვის ყოველთვის ასეთი იყო.

მშვიდობით არა ნახვამდის.....

მაიკო ბარათაშვილი



საინფორმაციო ბიულეტენი
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“ ტელ.: +995 221 32 11; ელ.ფოსტა: info@hrn.ge; ვებ.გვერდი: www.hrn.ge 12

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

ელექტრონულ მისამართზე

marinaasatiani@yahoo.com

ანდა

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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