საინფორმაციო
ბიულეტენი N19

ივნისი, ივლისი

2016

ძვირფასო მკითხველო,

26 ივნისი „ნარკომანიასთან
და ნარკოტიკების უკანონო
ბრუნვასთან ბრძოლის
საერთაშორისო დღე“

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა“
განაახლა ყოველთვიური ელექტრონული
საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემა. ბიულეტენი განკუთვნილია „ზიანის შემცირების
საქართველოს ქსელის“ წევრთათვის და მისი
შინაარსიც ამან განაპირობა: ქსელის წევრ
ორგანიზაციებში ჩატარებული შეხვედრების მიმოხილვა, საერთაშორისო სიახლეები
ზიანის შემცირების საკითხებზე, ასევე, თვის
ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. ელექტრონულ ბიულეტენში,
იხილავთ ინფორმაციას „ზიანის შემცირების
საქართველოს ქსელის“ წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ და მომდევნო თვის
შეხვედრების ანონსს. საინფორმაციო ბიულეტენი ქართულენოვანია და ელექტრონული
ფოსტით გაეგზავნება „ზიანის შემცირების
საქართველოს ქსელის“ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მხარდამჭერებს.

26 ივნისს, თბილისში, სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“
(GHRN) და „ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის“ (GeNPUD) ორგანიზებით პრესკონფერენცია და მრგვალი მაგიდა გაიმართა. შეხვედრა
მიეძღვნა „ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს“,
რომელიც აღნიშნული ორგანიზაციებისთვის ტრადიციულად რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლის დღედ იქცა. ღონისძიებაზე სხვადასხვა
რაკურსით რეპრესეიული ნარკოპოლიტიკის უარყოფითი შედეგების მიმოხილვა გაიმართა, ხაზი გაესვა
მოქმედი ნარკოპოლიტიკის არაეფექტურობას და
დამანგრეველ შედეგებს, როგორც მომხმარებელთა
თემისათვის ასევე საზოგადოებისთვის. შეხვედრაზე
წარმოდგენილი იყო მოხსენებები შემდეგ თემებზე:
„ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირთა
სამართლებრივი მდგომარეობა“ – კახა კვაშილავა,
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, აღმასრულებელი დირექტორი; „ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა
– ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა“ – ლაშა აბესაძე, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი;
„ზიანის შემცირების პროგრამები: მიღწევები და გამოწვევები“ – მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი; „გლობალური ფონდის დაფინანსებიდან სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის
პროცესი“ – გიორგი სოსელია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; „არვ მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, პროგრესი და გამოწვევები“ – ნინო ბადრიძე,
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ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი;
„პროგრესი ზიანის შემცირების სერვისების უწყვეტობასთან მიმართებაში აივ-ისა და ჰეპატიტი C-ს
პროგრამებში“ – მედეა ხმელიძე, ზიანის შემცირების
საქართველოს ქსელი.

26 ივნისს, თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ
„ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს“, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელისა
(GeNPUD) და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის (GHRN) ორგანიზებით რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა.
აქციის მიზანი იყო საზოგადოებრივი მხარდაჭერის
მობილიზება რეპრესიული ნარკოპოლიტიკით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების შესამცირებლად,
რომ მოხდეს დაბალანსებული, მტკიცებულებებზე და
ადამიანის უფლებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება.

მრგვალი მაგიდაზე „ჰუმანური ნარკოპოლიტიკახელმისაწვდომი ჯანდაცვა“ სახელისუფლებო სტრუქტურებს, არასამთავრობო სექტორს, პროფესიულ
თემსა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის
წარმომადგენლებს შორის ნარკოპოლიტიკის და ჯანდაცვის სფეროში არსებული პრობლემებზე, გადაჭრის გზებზე და სამომავლო თანამშრომლობაზე დიალოგი გაიმართა.

საპროტესტო აქცია „მე, ნარკოტიკების მომხმარებელი – არ ვარ კრიმინალი“ საზოგადოებრივი სოლი2

დარობის კამპანიის ფარგლებში გაიმართა. აქციის
მთავარი გზავნილი იყო – არ დასაჯო!

საპროტესტო აქციაზე გაიმართა თეატრალიზებული
პერფორმანსი, სადაც ნულოვანი ტოლერანტობის
ნარკოპოლიტიკის შედეგების დემონსტრირება მოხდა. აქციის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტის,
პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე მიმართვა გამოქვეყნდა.

აქციას შეუერთდნენ მონაწილეები საქართველოს
შემდეგი რეგიონებიდან: აჭარა, გურია, კახეთი, სამეგრელო, იმერეთი, ქვემო და შიდა ქართლი. აქციაში სამასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა.

საპროტესტო აქცია ასევე შეუერთდა საერთაშორისო
კამპანიას: „მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად“ (Support.
Don’t Punish), რომელიც აღინიშნება „ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს“ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში. „მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად“ არის
გლობალური კამპანია, რომელიც მიმართულია უზრუნველყოს ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ეფუძნება
ჯანმრთელობასა და ადამიანების უფლებებს. კამპა-
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ნია მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს
ნარკოპოლიტიკის რეფორმას და
შეცვალოს რეპრესიული პოლიტიკები და კანონები, რათა ხელი
შეეწყოს ადამიანების ხელმისაწვდომობას სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამკურნალო, სარეაბილიტაციო და პრევენციულ მომსახურებებზე.

ნიშნა, რომ აუცილებელია ქვეყანაში ნარკოტიკებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის რეფორმა
და ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის ხარისხიან
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ნაბიჯი მომავლისკენ“ ხელმძღვანელმა ქეთევან ბიძინაშვილმა მიმდინარე პროექტებზე და ორგანიზაციის საქმიანობის
შესახებ ისაუბრა. მან ნარკომომხმარებლებისთვის
ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ
სახელმწიფომ ნარკომომხმარებელთა დასახმარებლად მეტი ვალდებულება უნდა აიღოს. „ვებრძოლოთ
ნარკომანიას, ნარკოდილერებს და არა ნარკოდამოკიდებულ პირებს, რომელთაც ზიანის შემცირების
პროგრამები, სამედიცინო დახმარება, რეაბილიტაცია
და საზოგადოებრივი მხარდაჭერა სჭირდება! ჯარიმა
არ კურნავს“! აღნიშნა ბიძინაშვილმა.

„ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს“ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის რეგიონალური ორგანიზაციებიც გამოეხმაურნენ.
24 ივნისს ორგანიზაცია „ნაბიჯი მომავლისკენ“ ინიციატივით გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის საკითხზე დისკუსია გაიმართა.
შეხვედრაზე პოლიტიკური პარტიების ფართო სპექტრი იყო წარმოდგენილი. ასევე, დისკუსიას სამოქალაქო საზოგადოების და მედის წარმომადგენლები
დაესწრნენ. რიგ საკითხებზე აზრთა სხვადასხვაობის
მიუხედავად, ყველა პარტიის წარმომადგენელმა აღ-

27 ივნისს სამტრედიის „ახალი გზის“ ინიციატივით
მრგვალი მაგიდა თემაზე: „ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა“ გაიმართა. ღონისძიებას სამტრედიის ჯანდაცვის, მუნიციპალიტეტის გამგეობის, საკრებულოს,
სამედიცინო დაწესებულების და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრა-

გორში ორგანიზაცია „ნაბიჯი მომავლისკენ“
გამართული მრგვალი მაგიდა

სამტრედიაში „ახალი გზის“ ინიციატივით გამართული
მრგვალი მაგიდა
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ზე ორგანიზატორებმა ყურადღება რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკასა და სამართლებრივ მდგომარეობაზე
გაამახვილეს და აღნიშნეს, რომ მომხმარებელთა
მკაცრ დასჯა ამცირებს აივ პროფილაქტიკასა და ჯანდაცვის სერვისებისადმი წვდომას. გამართულ დისკუსიაში ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები აქტიურად იყვნენ ჩართული, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ,
ნარკომანიას უნდა ვებრძოლოთ არა დასჯით არამედ
მკურნალობა – რეაბილიტაციით“.

ში მრგვალი მაგიდა გაიმართა, თემაზე „ეროვნული
ნარკოპოლიტიკა და ადამიანის უფლებები“. შეხვედრა მიზნად ისახავდა, ერთი მხრივ, ეროვნული ნარკოპოლიტიკისა და ჯანდაცვის სფეროში არსებული
პრობლემების გამოვლენას; მეორეს მხრივ, სახელისუფლებო სტრუქტურების, არასამთავრობო სექტორის და პროფესიული თემის რეგიონალურ წარმომადგენლებს შორის დიალოგის გაუმჯობესებას
ნარკოდამოკიდებულ პირთა ცხოვრების ხარისხის
გაუმჯობესებისთვის. ასოციაცია „ქსენონის“ ხელმძღვანელმა – ნინო ჯანაშიამ ისაუბრა იმ ბარიერებზე, რომელსაც ქმნის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა
ნარკოდამოკიდებული პირებისთვის, მათთვის მნიშვნელოვანი ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების
ხელმისაწვდომობის გზაზე; იმ ინფრასტრუქტურული
საჭიროებების შესახებ, რომლებიც არსებობს ქვეყანაში ნარკომანიის მკურნალობის სფეროში. შეხვედრის
მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელისა და ნარკოლოგიური
შემოწმების მომწესრიგებელი ნორმების ხარვეზების
შესახებ. საუბარი შეეხო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რამაც არსებითად შეცვალა
და მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მოქმედ ნარკოპოლიტიკაზე. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს
შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის მათეულ ხედვაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების ჩართულობით, წარიმართა საინტერესო
დისკუსია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნარკოდამოკიდებულ პირთა მკურნალობის დაფინანსება/თანადაფინანსების საჭიროებასა და შესაძლებლობებზე.

28 ივნისს ქუთაისში რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის
შედეგებზე დისკუსია ორგანიზაციებმა „ახალი გზა“
და „რუბიკონი“ გამართეს. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, რომ ნარკოპოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას და მისი
უფლებების დაცვას. „სადღეისოდ სახელმწიფო რასაც
თავაზობს ნარკოდამოკიდებულ ადამიანს ეს დასჯაა,
სხვა მიდგომა სახელმწიფოს არ გააჩნია“, – აღნიშნა
„რუბიკონის“ გამგეობის თავმჯდომარემ, ზაზა ქარჩხაძემ. შეხვედრაზე ითქვა, რომ სახელმწიფო ორმაგი
სტანდარტებით მოქმედებს, იგი ცალი ხელით ახორციელებს მეტადონის პროგრამას, მეორე ხელით კი
რეპრესიულ კანონებს და დევნის ადამიანებს მათი
დახმარების ნაცვლად.
28 ივნისს, ასოციაცია „ქსენონის“ ორგანიზებით, სახალხო დამცველის ზუგდიდის რეგიონალურ ოფის-

ქუთაისში „ახალი გზის“ და „რუბიკონის“ მიერ
გამართული მრგვალი მაგიდა

ზუგდიდში ასოციაცია „ქსენონის“ ორგანიზებით
გამართული მრგვალი მაგიდა

5

ზიანის შემცირების
საქართველოს ქსელის
გზავნილი გაეროს სხდომაზე
28-30 ივნისს ქ. ჟენევაში გაეროს UNAIDS პროგრამების საკოორდინაციო საბჭოს რიგით 38-ე სხდომა
გაიმართა, სადაც თემატურ სეგმენტში „სამოქალაქო სექტორის როლი აივ/შიდსის წინააღმდეგ“ ზიანის შემცირების პროგრამის დირექტორი მაკა გოგია
მოხსენებით გამოვიდა. საქართველოში აივ/შიდსის
პროგრამის შესახებ მის ანგარიშში აღინიშნა, რომ
საქართველოში ზიანის შემცირების პროგრამის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა იყო
სამოქალაქო საზოგადოების და თემის წევრების აქტიური ჩართულობა სერვისის მიწოდებაში.

შემცირების პროგრამების დაფინანსების უწყვეტობა
გლობალური ფონდის გასვლის შემდგომ და სერვისების მიწოდებაში თემის წევრების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა. შეხვედრას ესწრებოდნენ დელეგატები მსოფლიოს 120-მდე ქვეყნიდან
და 30-მდე სამოქალაქო სექტორის აქტივისტი. სხდომას ასევე UNAIDS გენერალური დირექტორი მიშელ
სიდიბე და გლობალური ფონდის აღმასრულებელი
დირექტორი მარკ დაიბლი დაესწრო. საქართველოს
შემთხვევის წარდგენას ამ მნიშვნელოვან ფორუმზე
საკმაოდ პოზიტიური გამოხმაურება ჰქონდა.

მოხსენებაში ძირითადი აქცენტები გაკეთდა ზიანის
შემცირების პროგრამების ეფექტური განხორციელების ხელშემშლელ გარემოებებზე – როგორიცაა
მკაცრი და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, ზიანის
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იხილეთ გაეროს შეხვედრაზე ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გზავნილი სრულად:
„ძვირფასო სხდომის თავმჯდომარევ და შეხვედრის მონაწილეებო,
მოგახსენებთ, რომ საქართველოში უკანასკნელი წლების მანძილზე სამოქალაქო სექტორის ჩართულობამ ზიანის შემცირების პროგრამების განხორციელებისას მნიშვნელოვნად განაპირობა აივ/შიდსის
პრევენციის პროგრამების წარმატება. გლობალური ფონდი წარმოადგენს მნიშვნელოვან დონორს აღნიშნული პროგრამის დასაფინანსებლად.
სერვისების მიწოდებაში თემის ჩართულობამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა – მოსაცველი პოპულაციის რაოდენობის ზრდაში, თემის მობილიზაციაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამედიცინო და სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდაში. სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობის შედეგს
ასევე C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედება წარმოადგენს.
თუმცა, ქვეყანაში არსებული მკაცრი ნარკოკანონმდებლობა და ნარკოპოლიტიკა მნიშვნელოვნად ართულებს შპრიცების პროგრამის ეფექტურ განხორციელებას. იძულებითი ნარკოტესტირება, მაღალი ფულადი ჯარიმები და დაპატიმრება, თუნდაც ნარკოტიკის მოხმარების გამო – წარმოადგენს მნიშვნელოვან
წინაპირობას საიმისოდ, რომ ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები არიან დაფარული და ნაკლებად
ხელმისაწვდომი ჩვენი პროგრამებისთვის.
სინამდვილეში, საქართველოს მთავრობას დღეს 2 სახე გააჩნია: ერთის მხრივ, ის ხელს უწყობს გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელებას დაფინანსებით, ხოლო მეორეს მხრივ, ხელს უწყობს პოლიციას პროგრამების ბენეფიციარების და თანამშრომლების მიმართ სადამსჯელო ღონისძიებების მკაცრად განხორციელებაში.
დიახ, სინამდვილეში ჩვენ ყოველდღიურად ვმუშაობთ პოლიციის შიშის ქვეშ ზიანის შემცირების და
ტესტირების სერვისების მიწოდებისას, ხშირად ჩვენი სერვის ცენტრები პოლიციის ძალადობის მსხვერპლი
ხდებიან. ნარკოპოლიტიკის რეფორმა არის აბსოლუტური პრიორიტეტი ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივ/შიდსის ეპიდემიის დასამარცხებლად და ჩვენ გვესაჭიროება შემდგომი დაფინანსება ადვოკატირებისთვის.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და გვაღელვებს ზიანის შემცირების პროგრამების დაფინანსების უწყვეტობა გლობალური ფონდის წასვლის შემდგომ. აივ ინფექციის ეპიდემია ჯერ კიდევ ზრდად ტემპს ინარჩუნებს საქართველოში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ ევროპის უმეტეს ქვეყნებში. პროგრამების უწყვეტობის
შესახებ სახელმწიფოსგან დღეს გვესაჭიროება გაცილებით მეტი, ვიდრე სიტყვიერი დაპირებაა, წინააღმდეგ
შემთხვევაში საქართველო გაიზიარებს ისეთი ქვეყნების ბედს, როგორებიცაა: ალბანეთი, სერბია, რუმინეთი და მაკედონია.
აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ზიანის შემცირება დააფინანსოს მინიმუმ იმ მოცულობით, როგორც
ეს დღეს ხდება – გლობალური ფონდის დაფინანსების ფონზე.
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გამოიყენოს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თემის
წევრების გამოცდილება და ექსპერტიზა, რამდენადაც ისინი წარმოადგენენ დღეს მნიშვნელოვან მოკავშირეებს სფეროში წარმატების მისაღწევად.
ყველა აღნიშნულის გათვალისწინება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნებს გარდამავალი პერიოდის ეფექტურ განხორციელებაში.
და აქვე მინდა მივმართო გლობალური ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს მარკ დაიბლს: გთხოვთ
ნუ წახვალთ ქვეყნებიდან მანამ, სანამ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი წარმატებულად არ მოგვარდება.
გმადლობთ ყურადღებისთვის.“
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პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს
(GeCAB) შეხვედრა
28–29–30 ივნისს, სასტუმრო „რიკსოს ბორჯომში“ „პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს“ (GeCAB) გასვლითი შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიებაში, რომელიც „მსოფლიო ექიმები – საფრანგეთის“ (MDM) და ფონდ
„ღია საზოგადოება – საქართველოს“ (OSGF) მხარდაჭერით განხორციელდა პაციენტებმა და ზიანის შემცირების სერვის ცენტრების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრაზე მონაწილეებმა „პაციენტთა
თემის საკონსულტაციო საბჭოს“ (GeCAB) ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტსა და სამოქმედო გეგმაზე იმუშავეს.
სტრატეგიული დაგეგმვის შეხვედრაზე GeCAB-ის სტრუქტურისა, მმართველობისა და აღმასრულებელი რგოლის ფუნქციონირების განხილვა მოხდა. აღსანიშნავია, რომ GeCAB-ის საქმიანობის მანდატი გაფართოვდა.
შესაბამისად მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ აივ-ის, C ჰეპატიტის და ტუბერკულოზის გარდა, GeCAB-ის მანდატში ასევე ონკოლოგიური დაავადებები შევა. გასვლით შეხვედრაზე, 2016
წლის C ჰეპატიტის ეროვნული კამპანიის დაგეგმვა გაიმართა. კამპანიის
დაგეგმვაში მონაწილეობას იღებდნენ
პაციენტთა საკონსულტაციო საბჭოს
(GeCAB) და ზიანის შემცირების ქსელის
წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც C ჰეპატიტის სფეროში მიმდინარე პროექტებს ახორციელებენ. კამპანიის მიზანია – ელიმინაციის
პროგრამაში ზიანის შემცირების მიდგომის პრიორიტეტიზაცია და დეკრიმინალიზაციის – ელიმინაციის წინაპირობად დაყენება.
კამპანიის საკოორდინაციო ჯგუფის
შეხვედრები „ახალი ვექტორის“ ოფისში გაიმართა.
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ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის
ოფისში სამუშაო შეხვედრა
11 ივლისს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის
ოფისში გლობალური ფონდის პროგრამის პროექტის „ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება“
სუბ-რეციპიენტებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა: განვლილ საანგარიშო პერიოდში დასახული ინდიკატორების შესრულება, ახლანდელი 2თვიანი პროექტის ფარგლებში
შესასრულებელი სამუშაოს მასშტაბების განსაზღვრა
და ტენდერში გამოცხადებული ახალი პროექტის სამოქმედო გეგმის განხილვა, არსებული პრობლემების
და გადაჭრის გზების განსაზღვრა.

5 აივ დადებითი შემთხვევით. პრეზენტაციაში აგრეთვე წარმოდგენილ იქნა B და C ჰეპატიტზე ტესტირებულთა რაოდენობა და გამოვლენილი შემთხვევები.
შეხვედრაზე პროგრამის დირექტორმა მონაწილეებს
ივლისი – აგვისტოს საკონტრაქტო პერიოდის სიახლეები გააცნო. მან ისაუბრა ასევე მომავალ 16 თვიან
პერიოდში 2016-2017 წლისათვის შესასრულებელი
ინდიკატორების მასშტაბებზე, პროექტის სიახლეებზე და ტენდერში მონაწილეობისათვის აუცილებელ
მოთხოვნებზე. ქსელის მედია-კოორდინატორმა, მარინა ასათიანმა შეხვედრის მონაწილეებს აცნობა,
რომ სურს განაახლოს საინფორმაციო ბიულეტენი
– განათავსოს ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის ორგანიზაციების ისტორიები მათი ხელმძღვანელების წინასიტყვაობით და ა.შ. იგეგმება ბიულეტინის
გაგზავნა პრეზიდენტის აპარატის და პარლამენტის
წევრებისათვის, რაც განაპირობებს ქსელის წევრების ცნობადობის გაზრდას. შეხვედრის ბოლოს განხილულ იქნა 28 ივლისს, „C ჰეპატიტთან ბრძოლის
საერთაშორისო დღესთან“ დაკავშირებით ღონისძიების დაგეგმვის საკითხი.

შეხვედრაზე, რომელსაც უძღვებოდა პროექტის დირექტორი – მაკა გოგია განიხილეს 2016 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდში ბენეფიციარების მოცვის,
ტესტირებისა და ტუბერკულოზის სკრინინგის ინდიკატორის შესრულება. აღინიშნა, რომ ჯამურად ყველა სუბ-კონტრაქტორის მიერ ინდიკატორების შესრულების მაჩვენებელი არის კარგი. აღინიშნა, რომ
პროექტში მობილური ამბულატორიების კომპონენტის ჩართვამ მნიშვნელოვნად გაზარდა აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების გამოვლენა. მხოლოდ
2016 წლის 6 თვიან პერიოდში გამოვლენილია აივ-ის 38 დადასტურებული შემთხვევა, მაშინ, როცა
იგივე რაოდენობა დაფიქსირდა
2015 წელს. სერვის ცენტრების
მიხედვით, აივ-ის გამოვლენის
მხრივ ლიდერობს სოხუმის სერვის ცენტრი „თანადგომა“ 7 აივდადებითი შემთხვევით და ზუგდიდის სერვის ცენტრი „ქსენონი“
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ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი
რედაქტორი: მარინა ასათიანი
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, 1060, ჟ. შარტავას 24,
მე-3 სართული, ბ. 6
ტელ.: ოფისი: +995 322 37 21 60
ელ.ფოსტა: info@hrn.ge
ვებ-გვერდი: www.hrn.ge

