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სა ინ ფორ მა ციო კვარ ტა ლუ რი ბი უ ლე ტე ნის "ზიანის შემ ცი რე ბა" მეთერთმეტე გა მო ცე მა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის „მტკიცებულებებზე დამ ყა რე ბუ ლი ჩა
რე ვა წა მალ და მო კი დე ბულ თა უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად სა ქარ თ ვე ლო ში" ფარ გ ლებ ში მო ამ ზა და. 

ფონ დის წარ მო მად გე ნე ლი. კონ ფე რენ ცი ის ფარ გ
ლებ ში მოხსენება წა ი კითხეს არა სამ თავ რო ბო და 
სა თე მო ორ გა ნიზ ცი ე ბის   „ზიანის შემ ცი რე ბის სა
ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის”, „თანადგომის” და „ახალი ვექ
ტო რის” წარ მო მად გენ ლებ მაც, რომ ლებ მაც ისა უბ
რეს აივ /ინ ფექ ცია შიდ სის სფე რო ში არ სე ბულ ისეთ 
გა მოწ ვე ვებ ზე, რო გო რი ცაა აივ /ინ ფექ ცია შიდ სის 
სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის მდგა რა დო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის სახ ს რე ბით. 

კონ ფე რენ ცი ის პა რა ლე ლუ რად სა გა მო ფე ნო 
ცენტრ „ექსპოჯორჯიაში” მიმ დი ნა რე ობ და სა თე მო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ დამ ზა დე ბუ ლი ხელ ნა კე თი 
ნივ თე ბის გა მო ფე ნა გა ყიდ ვა. გა მო ფე ნა გა ყიდ ვა ში 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს შემ დეგ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა: 
„ახალი ვექ ტო რი”, „ახალი გზა”, „ჰეპა +“, „აკესო”, 
„კამარა”, „რეალური ხალ ხი რე ა ლუ რი ხედ ვა”, 
„შიდსით და ა ვა დე ბულ თა დახ მა რე ბის ფონ დი”, ასო
ცი ა ცია „ჰერა XXI”.

 

მრგვალიმაგიდა 

მე ტა დო ნით ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის 
პროგ რა მა ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი 
და რე კო მენ და ცი ე ბი

2014 წლის 14 ნო ემ ბერს ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა
რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა ჩა ა ტა რა მრგვა ლი 
მა გი და თე მა ზე,  მე ტა დო ნით ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა
პი ის პროგ რა მა ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და რე
კო მენ და ცი ე ბი. მრგვალ მა გი დას სა ფუძ ვ ლად და ე
დო ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსე ლის მი ერ ქვეყ ნის შემ დეგ რე გი ო ნებ ში: თბი ლი
სი, რუს თა ვი, ქუ თა ი სი, სამ ტ რე დი ა, ოზურ გეთ სა და 
ბა თუმ ში მე ტა დო ნით ჩან ც ვ ლე ბი თი პროგ რა მის პა
ცი ენ ტებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ფო კუს  ჯ გუ ფე ბის დის
კუ სი ე ბი. მრგვა ლი მა გი და მიზ ნად  ისა ხავ და გა მოვ
ლე ნილ გა მოწ ვე ვებ სა და მა თი გა დაჭ რის შე საძ ლო 
გზებ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას და დი ა ლო გის 
ინი ცი რე ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ თან.

მრგვა ლ მა გი და ზე დამ ს წ რე და ინ ტე რე სე ბულ მხა
რე ებს მი ე წო დათ ინ ფორ მა ცია ფო კუს ჯგუ ფე ბის 
დის კუ სი ე ბის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე
ვე ბი სა და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ხებ. 
მრგვა ლი მა გი დის ფარ გ ლებ ში მოხ და ნარ კო ტი კე
ბის მომ ხ მა რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დ
გე ნა: სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბის მკურ ნა ლო ბა
ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა  სა ხელ
მ წი ფო ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზ რ დის  და  და ნა ხარ ჯე ბის 
ოპ ტი მი ზა ცი ი სა და თან ხე ბის მი ზან მი მარ თ ვის 
გზით, ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ფარ თო გე ოგ რა ფი უ ლი 

შიდსისმსოფლიოდღე

2014 წლის 1 დე კემ ბერს შიდ სის მსოფ ლიო დღე 
აღი ნიშ ნა ერ თობ ლი ვი ეროვ ნუ ლი კამ პა ნი ით, რო
მელ საც კო ორ დი ნა ცი ას უწევ და “აივ პრე ვენ ცი ის 
სა მუ შაო ჯგუ ფი  PTF” და მი სი სამ დივ ნო „ახალი 
ვექ ტო რი”. კამ პა ნი ის ძი რი თად გზავ ნილს წარ მო ად
გენ და  “დავიყვანოთ ნუ ლამ დე: ნუ ლი ახა ლი ინ ფექ
ცი ა, ნუ ლი დის კ რ მი ნა ცი ა, ნუ ლი სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა!”

ერ თობ ლი ვი ეროვ ნუ ლი კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში 
თბი ლი სის მას შ ტა ბით ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე
ბელ თა სა თე მო ორ გა ნი ზა ცია “ახალი ვექ ტო რის”, 
“ნარკოტიკების მომ ხ მა რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსე ლის”, სა ინ ფორ მა ციო სა მე დი ცი ნო ფ სი ქო ლო გი
უ რი ცენტრ “თანადგომისა” და “მსოფლიო ექი მე ბი 
 საფ რან გე თის” ორ გა ნი ზე ბით, მო ბი ლუ რი ლა ბო
რა ტო რი ის მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბო და ნე ბა ყოფ
ლო ბი თი კონ სულ ტი რე ბა, ტე ს ტირე ბა აივ / შიდ ს ზე; 
ასე ვე გავ რ ცელ და კონ ტ რა ცეპ ტი ვე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი 
ინი ცი ა ტი ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და მო სახ ლე ო ბის 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა აივ  ზე ტეს ტი რე ბის აუცი
ლებ ლო ბის და ად რე უ ლი გა მოვ ლე ნის სა კითხებ ზე. 
ევ რო კავ ში რის დე ლე გა ცი ამ აივ პრე ვენ ცი ის სა მუ
შაო ჯგუფს ავ ტო ბუ სი გა დას ცა, რომ ლის მეშ ვე ო ბი
თაც სა ინ ფორ მა ცი ო სა გან მა ნათ ლებ ლო მა სა ლე ბი 
გავ რ ცელ და. აქ ტი ვო ბის ფარ გ ლებ ში მოხ და სფე რო
ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი 
მა სა ლე ბის მო ბი ლი ზე ბა.  აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბის მი
ზანს წარ მო ად გენ და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ
ლო ბის და ცნო ბი ე რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა აივ / შიდ ს
თან და კავ ში რე ბულ ისეთ სა კითხებ ზე, რო გო რი ცაა 
აივ / შიდ სის გა და ცე მის გზე ბი, პრე ვენ ცი ა, სტიგ მა/ 
დის კ რი მი ნა ცი ა, დრო უ ლი ტეს ტი რე ბა. 

კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში  გა ი მარ თა ეროვ ნუ ლი კონ
ფე რენ ცია სა გა მო ფე ნო ცენტრ „ექსპოჯორჯიაში”. 
ეროვ ნუ ლი კონ ფე რენ ცი ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი გახ
ლ დ ნენ აივ  პ რე ვენ ცი ის სა მუ შაო ჯგუ ფი  PTF, და
ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი, ინ ფექ ცი უ რი 
პა თო ლო გი ის, შიდ სი სა და კლი ნი კუ რი იმუ ნო ლო გი
ის სა მეც ნი ე რო პ რაქ ტი კუ ლი ცენ ტ რი. კონ ფე რენ ცი
ა ზე სიტყ ვით გა მო ვიდ ნენ: სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, 
ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რი, 
და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი
ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის აღ მას რუ
ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, ინ ფექ ცი უ რი პა თო ლო გი ი ს, 
შიდ სის და კლინ კუ რი იმუ ნო ლო გი ის სა მეც ნი ე რო 
პრაქ ტი კუ ლი ცენ ტ რის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი, 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის შიდ სის თე მა ტუ რი ჯგუ ფის 
წარ მო მად გე ნე ლი, აშშ სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე
ბის სა ა გენ ტოს წარ მო მად გე ნე ლი, სო ლი და რო ბის 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა პა ცი ენ ტე
ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი სის ტე მე ბის შე მუ
შა ვე ბის გზით, რამ დე ნი მე დღის ულუ ფის გა ცე მის 
პრო ცე დუ რე ბის და პრაქ ტი კის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ სა და პრაქ ტი კებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში 
მოყ ვა ნა და ამოქ მე დე ბა, მარ თ ვის მოწ მო ბას თან და
კავ ში რე ბით სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გა ტა
რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ კო დექ ს ში, 
მჩთ პროგ რა მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის სა ა თე ბის გაზ რ
და სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის სა მარ თ ლის და სა ერ თა
შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, პა ცი ენ ტის 
პროგ რა მი დან გა რიცხ ვის მე ქა ნიზ მე ბის დახ ვე წა და 
ხან მოკ ლე დე ტოქ სი კა ცი ის კურ სის მო დი ფი კა ცია 
ადა მი ა ნის ინ დი ვი დუ ა ლურ სპე ცი ფი კებ ზე, ანო ნი
მუ რო ბი სა და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფის სის ტე მე ბის შე მუ შა ვე ბა და მკაც რი დაც ვა, 
რეპ რე სი უ ლი ნარ კო პო ლი ტი კის შეც ვ ლა ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზე და ჯან დაც ვის მიდ
გო მებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კით, შიდ ს თან 
ტუ ბერ კუ ლოზ თან და მა ლა რი ას თან ბრძო ლის გლო
ბა ლუ რი ფონ დის გას ვ ლას თან და კავ ში რე ბით გარ
და მა ვა ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა.

მრგვა ლი მა გი დის მო ნა წი ლე ებს ასე ვე წა რედ გი
ნათ მე ტა დო ნით ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის 7 პა ცი ენ
ტის ვი დეო მი მარ თ ვა, რომ ლე ბიც თა ვად სა უბ რობ
დ ნენ მათ წი ნა შე მდგარ გა მოწ ვე ვებ ზე.

მნიშვნელოვანიამბები

► 1 ◄



ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

დ
ე კემ ბ რის პირ ველ კვი რე ულ ში მი ლი ო
ნო ბით ადა მი ა ნი სა მოს ზე სამ კუთხე დად 
მო კე ცილ წი თელ ლენტს იმაგ რებს. 1991 
წლი დან ის აივ ინ ფექ ცი ა/ შიდ სის სა კითხე

ბის გა ზი ა რე ბის სიმ ბო ლოა და გა მო ხა ტავს სო ლი და
რო ბას აივ და დე ბი თი ადა მი ა ნე ბის, მა თი მე გობ რე ბი სა 
და ახ ლობ ლებს მი მართ, ასე ვე, ინ ფი ცი რე ბულ თა სტიგ
მა დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თულ პრო ტეს ტ
სა და იმის იმედს, რომ მე დი ცი ნა აუცი ლებ ლად დაძ
ლევს ამ ვი რუსს. 

1988 წელს ჯან მომ შიდ ს თან ბრძო ლის დღედ 1 დე
კემ ბე რი გა მო აცხა და. მას შემ დეგ ეს დღე მსოფ ლი ოს 
მას შ ტა ბით ყო ველ წ ლი უ რად აღი ნიშ ნე ბა. შიდ ს თან 
ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო კვი რე უ ლის გან მავ ლო ბა ში 
თე მა ტუ რი შეხ ვედ რე ბი და აქ ტი ვო ბე ბი პა რა ლე ლურ 
რე ჟიმ ში 160ზე მეტ ქვე ყა ნა ში, მათ შო რის სა ქარ თ
ვე ლო შიც იმარ თე ბა. ამ დღეს სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო 
სექ ტო რის პარ ტ ნი ო რებს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ ერ თად  
გა ავ რ ცე ლონ ინ ფორ მა ცია პან დე მი ის სტა ტუ სის შე სა
ხებ და ხე ლი შე უწყონ აივ / შიდ სის პრე ვენ ცი ა მ კურ ნა
ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ პროგ რესს და ა ვა დე ბის მა
ღა ლი პრე ვა ლენ ტო ბის ქვეყ ნებ ში.

სა ქარ თ ვე ლო ში აივ ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის სა
მარ თ ლებ ლივ და სო ცი ა ლურ უფ ლე ბებს კა ნონ მ დებ
ლო ბა იცავს. აივ ინ ფექ ცი ა/ შიდ სის პრო ფი ლაქ ტი კის 
შე სა ხებ პირ ვე ლი კა ნო ნი ქვე ყა ნა ში 1995 წელს ამოქ
მედ და. დრო თა გან მავ ლო ბა ში მას ში რამ დე ნი მე ცვლი
ლე ბა შე ი ტა ნეს, სა დაც დე ტა ლუ რად გა ი წე რა აივ ინ
ფი ცი რე ბულ / შიდ სით და ა ვა დე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბი 
და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა,  მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი 
და წე სე ბუ ლე ბი სა და  პერ სო ნა ლის ვალ დე ბუ ლე ბე
ბი, სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის სა კითხე ბი და სხვ. 2005 
წლი დან ქალ თა ყვე ლა კონ სულ ტა ცია და სამ შო ბი ა რო 
სახ ლი ვალ დე ბუ ლი გახ და ქა ლი სათ ვის აივ ინ ფექ ცი ის 
ტეს ტი რე ბა მშო ბი ა რო ბამ დე ჩა ე ტა რე ბი ნა.

შიდ ს თან ბრძო ლის მსოფ ლიო დღეს თან და კავ ში რე
ბუ ლი წლე ვან დელ კონ ფე რენ ცი ას თბი ლის ში „ექსპო
ჯორჯიის” სა გა მო ფე ნო სივ რ ცემ უმას პინ ძ ლა. აქ ვე 
გა ი მარ თა აივ ინ ფიცი რე ბულ თა და წა მალ და მო კი დე
ბულ თა თე მის წარ მო მად გე ნელ თა ნა მუ შევ რე ბის საქ
ველ მოქ მე დო გა მო ფე ნა. თბი ლი სის ქუ ჩებ ში მოძ რა ობ
და სპე ცი ა ლუ რი ავ ტო მო ბი ლი ლა ბო რა ტო რი ა, სა დაც 
მო სახ ლე ო ბას აივ ინ ფექ ცი ა ზე უფა სო, სწრა ფი ტეს ტი
რე ბის ჩა ტა რე ბა შე ეძ ლო.  

კონ ფე რენ ცი ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი და ა ვა დე ბა თა კონ
ტ რო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ
ნუ ლი ცენ ტ რი და ინ ფექ ცი უ რი პა თო ლო გი ის, შიდ სი სა 
და კლი ნი კუ რი იმუ ნო ლო გი ის ცენ ტ რი იყ ვ ნენ. ჯან
დაც ვის სის ტე მის პირ ველ მა პი რებ მა და არა სამ თავ
რო ბო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ მა ერ თობ ლი ვად 
მი მო ი ხი ლეს აივ ინ ფექ ცი ა/ შიდ სის ეპი დე მი ა, სა ქარ თ
ვე ლო ში შიდ სის ცენ ტ რის და არ სე ბი დან 30 წე ლი  გან
ვ ლი ლი გზა და მიღ წე ვე ბი, მა ღა ლი რის კ ჯ გუ ფებ ში 
და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბის მდგრა დო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა, სა ხელ მ წი ფო გეგ მე ბი აივ ინ ფექ ცი ა/ შიდ
სის პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბას თან და კავ ში რე ბით და 
სხვ.      

კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებ მა ხაზ გას მით აღ ნიშ ნეს, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ერ თ ერ თი პირ ვე ლი იყო დსთს ქვეყ
ნებს შო რის, რო მელ მაც შეძ ლო არვ თე რა პი ის უნი ვერ
სა ლუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. შიდ
სის პროგ რა მის წარ მა ტე ბა გა ნა პი რო ბა მთავრობისა 
და თე მის ერ თობ ლივ მა მუ შო ბამ. ასე ვე, აღი ნიშ ნა იმ  
ბა ზი სუ რი და სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა, 
რომ ლებ საც ინ ფექ ცი უ რი პა თო ლო გი ის, შიდ სი სა და 
კლი ნი კუ რი იმუ ნო ლო გი ის ცენ ტ რი ახორ ცი ე ლებს. 
ქარ თ ველ მა მკვლე ვა რებ მა შიდ სის თე მებ ზე მუ შა ო ბა 
ჯერ კი დევ 1984 წელს და იწყეს. 

სა ქარ თ ვე ლო ში აივ ინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის 

მკურ ნა ლო ბა და მოვ ლა შიდ ს თან, მა ლა რი ას თან და 
ტუ ბერ კუ ლოზ თან ბრძო ლის გლო ბა ლუ რი ფონ დის 
ფი ნან სუ რი ხელ შეწყო ბით ხორ ცი ელ დე ბა, ხო ლო სულ 
მა ლე სა ხელ მ წი ფომ თა ვის თავ ზე უნ და აიღოს არვ 
მკურ ნა ლო ბის მე დი კა მენ ტე ბის შეს ყიდ ვის (1 მი ლი ო
ნის სა ფა სუ რის) ვალ დე ბუ ლე ბა. 

ცნო ბი ლი ა, რომ შიდ სის ვი რუ სის დიდ არე ალ ზე გავ
რ ცე ლე ბას ხე ლი შე უწყო აფ რი კის კო ლო ნი ზა ცი ამ და 
იქე დან იაფა სი ა ნი სის ხ ლის ექ ს პორ ტ მა ამე რი კი სა და 
ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სის ხ ლის ბან კებ ში. 1983 წელს შიდ
სის გა მომ წ ვე ვი ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის ვი რუ სი 
ერ თ დ რო უ ლად აღ მო ჩე ნი ლი იქ ნა პა რიზ ში პას ტე რის 
ინ ს ტი ტუტ ში ლუკ მონ ტა ნი ე სა და ბე თეს და ში კი ბოს 
ნა ცი ო ნა ლურ ინ ს ტი ტუტ ში რო ბერტ ჰა ლოს მი ერ.

რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლია აივ / შიდ სი მსოფ ლი ო ში 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ერ თ ერთ ყვე ლა ზე 
მწვა ვე პრობ ლე მა ა, გან სა კუთ რე ბით და ბა ლი და სა შუ
ა ლო შე მო სავ ლე ბის ქვეყ ნებ ში. დღე ი სათ ვის მსოფ ლი
ო ში აივ ის სა წი ნა აღ მ დე გო ვაქ ცი ნე ბი შექ მ ნი ლი ა. ისი
ნი კლი ნი კუ რი კვლე ვე ბის სხვა დახ ვა ფა ზებს გა დი ან, 
რად განც აუცი ლე ბე ლია ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ხებ სარ წ
მუ ნო შე დე გე ბის მი ღე ბა.

სა ქარ თ ვე ლო ში აივ ინ ფიც რე ბის პირ ვე ლი შემ თხ ვე
ვა 1989 წელს გა მოვ ლინ და. ინ ფი ცი რე ბუ ლი სო ხუ მე ლი 
ქალ ბა ტო ნი იყო. სა ქარ თ ვე ლო შიდ სის გავ რ ცე ლე ბის 
ერ თ ერ თი და ბა ლი პრე ვა ლენ ტო ბის ქვეყ ნებს მი ე კუთ
ვ ნე ბა. 

ინ ფექ ცი უ რი პა თო ლო გი ის, შიდ სი სა და კლი ნი კუ
რი იმუ ნუ ლო გი ის სა მეც ნი ე რო პ რაქ ტი კუ ლი ცენ ტ რის 
ინ ფორ მა ცი ით, სა ქარ თ ვე ლო ში აივ ინ ფი ცი რე ბულ თა 
რიცხ ვი 6 ათა სამ დე ა. 2014 წლის 1 დე კემ ბ რის მო ნა ცე
მე ბით, ცენ ტ რ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლია აივ ინ ფი ცი რე ბის 
4 646 შემ თხ ვე ვა  3413 მა მა კა ცი და 1233  ქა ლი. პა
ცი ენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა 29დან 40 წლამ დე ასა კი სა ა. 
შიდ სი გა ნუ ვი თარ და 2814 პა ცი ენტს, 966 გარ და იც
ვა ლა. 2014 წელს გა მოვ ლინ და 515 ახა ლი შემ თხ ვე ვა, 
გა სულ წელს კი 490 შემ თხ ვე ვა. ან ტი რეტ რო ვი რუ სულ 
მკურ ნა ლო ბა ზე იმ ყო ფე ბა 2426 პა ცი ენ ტი, აქე დან 304 
აფხა ზეთ ში ა. არვ მკურ ნა ლო ბას იტა რებს 2122 პა ცი ენ
ტი, მათ გან 45 ბავ შ ვი ა.      

აივ ინ ფი ცი რე ბულ თა რა ო დე ნო ბით სა ქარ თ ვე ლოს 
რე გი ო ნე ბი დან „ლიდერობს”: თბი ლი სი  1532, სა მეგ
რე ლო  657, იმე რე თი  614 და აჭა რა  549 შემ თხ ვე ვა.  

ჯან მოს მო ნა ცე მე ბით, მსოფ ლი ო ში აივ ინ ფი ცი რე
ბულ თა რა ო დე ნო ბამ 34 მი ლი ონს გა და ა ჭარ ბა, 25 მი
ლი ონ ზე მე ტი უკ ვე გარ და იც ვა ლა. მსოფ ლი ოს პრაქ
ტი კუ ლად ყვე ლა ქვე ყა ნა ში აივ ინ ფექ ცი ის ვი რუ სის 
გავ რ ცე ლე ბას დი დი ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა  მუდ მი ვად 
მო ბი ლი ზე ბუ ლია მა ტე რი ა ლუ რი თუ გო ნებ რი ვი რე
სურ სი, რა მაც უკ ვე გა მო ი ღო პო ზი ტი უ რი შე დე გი და 
ეს და ა ვა დე ბა მარ თ ვად ინ ფექ ცი ად აქ ცი ა. შემ ცი რე

ბულ სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის მი ზე ზად სპე ცი ა ლის ტე ბი ან ტი
რეტ რო ვი რუ სუ ლი თე რა პი ის, მოვ ლი სა და მხარ და ჭე
რის პროგ რა მე ბის გა ფარ თო ვე ბას ასა ხე ლე ბენ. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გლო ბა ლუ რი სტა ტის ტი კით 
ვი რუ სით და ინ ფი ცი რე ბის ტენ დენ ცია და მა ი მე დე ბე
ლი ა, რად გან შემ თხ ვე ვე ბის რა ო დე ნო ბა ნელ  ნე ლა 
იკ ლებს, ეპი დე მი ის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი კამ პა
ნი ის თ ვის ყო ველ წ ლი უ რად 20 მი ლი არ დ ზე მე ტი დო
ლა რია სა ჭი რო. შიდ ს თან ბრძო ლის მი მარ თუ ლე ბით 
ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი სო ცი ა
ლურ სა მუ შა ოს ენი ჭე ბა, აგ რეთ ვე, უდი დე სი პა სუ
ხის მ გებ ლო ბა ეკის რე ბათ მე დი კო სებს, რომ ლე ბიც 
აივ ინ ფექ ცი ის მკურ ნა ლო ბის მიღ წე ვე ბის ფონ ზე, 
ხში რად თა ვად უწყო ბენ ხელს სა ზო გა დო ე ბა ში აივ ინ
ფი ცი რე ბუ ლე ბის მი მართ უარ ყო ფი თი სტე რე ო ტი პე
ბის გან მ ტ კი ცე ბას, ლა ხა ვენ პა ცი ენ ტე ბის უფ ლე ბებს 
და წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დი ან პრო ფე სი უ ლი ეთი კის 
პრინ ცი პებ თან.

სა ქარ თ ვე ლო ში, ისე ვე რო გორც აღ მო სავ ლეთ ევ რო
პის სხვა ქვეყ ნებ ში, შიდ სის გავ რ ცე ლე ბის ძი რი თა დი 
რის კ ფაქ ტო რი ნარ კო მა ნი ა ა. ყვე ლა ზე ხში რად ვი რუ
სის გა და ცე მა ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი უ რი მოხ მა რე ბის 
დროს, აივ ინ ფი ცი რე ბუ ლი სის ხ ლით და ბინ ძუ რე ბუ ლი 
შპრი ცე ბი სა და ნემ სე ბის გა მო ყე ნე ბით ხდე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის ყვე ლა ზე 
ინ ტენ სი უ რი პე რი ო დი გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90იანი წლე
ბი დან იწყე ბა. იმ დ რო ინ დე ლი თა ო ბის წარ მო მად გენ
ლე ბი უმე ტე სად ინ ტ რა ვე ნურ ნარ კო ტი კებს მო იხ მარ
დ ნენ, ხში რად არას ტე რი ლუ რი შპრი ცე ბით და „ზიარი 
ჭურ ჭ ლის” გა მო ყე ნე ბით, რა მაც ქვე ყა ნა ში შიდ სის, B 
და С ჰე პა ტი ტე ბის სწრაფ გავ რ ცე ლე ბას შე უწყო ხე ლი. 
ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლო ში С ჰე პა ტი ტით 200 ათა სამ დე 
ინ ფი ცი რე ბუ ლია და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მთავ რო ბა 
ცდი ლობს ამ პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის გზე ბის მო ძი ე
ბას, ეპიდ სი ტუ ა ცია საკ მა ოდ რთუ ლი რჩე ბა. 

ნარ კო მომ ხ მა რე ბელ თა შო რის სის ხ ლის მი ე რი ინ ფექ
ცი ე ბის (აივი, B და С ჰე პა ტი ტე ბი) შემ ცი რე ბის თ ვის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ზი ა ნის შემ ცი რე
ბის პროგ რა მებს, რომ ლებ საც ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა
ქარ თ ვე ლოს ქსელ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ.

2014 წელს გრძელ დე ბა გა ე როს შიდ სის პროგ რა მის 
ხუთ წ ლი ა ნი კამ პა ნია სლო გა ნით: „0 აივ ინ ფექ ცი ის ახა
ლი შემ თხ ვე ვა, 0 შიდ სით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვ დი ლო ბის 
შემ თხ ვე ვა, 0 აივ ა სო ცი რე ბუ ლი დის კ რი მი ნა ცი ა”. 

მკურ ნა ლო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ დის მიზ ნით წელს 
ასე ვე და იწყო გა ე როს შიდ სის პროგ რა მის და ჯან მოს 
ერ თობ ლი ვი კამ პა ნია. ის მიზ ნად ისა ხავს ეპი დე მი ის შე
ჩე რე ბას მა ღა ლაქ ტი უ რი ან ტი რეტ რო ვი რუ სუ ლი მკურ
ნა ლო ბის ამ ბი ცი უ რი ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი პროგ რა მის 
სა შუ ა ლე ბით. 2014 წლის ბო ლოს თ ვის აღ ნიშ ნულ მკურ
ნა ლო ბას მსოფ ლი ო ში მხო ლოდ 13,6 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი 
ღე ბუ ლობს.   

გა ე როს შიდ სის პროგ რა მის მი ერ დაწყე ბუ ლია ახა
ლი კამ პა ნია (Closing the Gap), რომ ლის მი ზა ნიც 2030 
წლის თ ვის შიდ სის ეპი დე მი ის ელი მი ნა ცი ა ა. და გეგ მი
ლია შემ დე გი მომ სა ხუ რე ბე ბით მოც ვის გაზ რ და:

 აივ ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი ტეს ტი რე ბის გაზ რ და იმ 
19 მლნ აივ ინ ფი ცი რე ბუ ლის გა მო სავ ლე ნად, რომ ლებ
მაც არ იცი ან სა კუ თა რი და დე ბი თი სტა ტუ სის შე სა ხებ 
და ვერ იღე ბენ დახ მა რე ბას; 

 მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მით მოც ვის გა ფარ თო
ვე ბა, რა თა მსოფ ლიო მას შ ტა ბით 35 მლნ აივ ინ ფი ცი
რე ბუ ლის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი გახ დეს მკურ ნა ლო ბა;

 მსოფ ლი ო ში მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მით აივ 
ინ ფი ცი რე ბუ ლი ბავ შ ვე ბის მოც ვის გაზ რ და არ სე ბუ ლი 
24%დან 100%მდე;

  ყვე ლა ადა მი ა ნის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფა შიდ სის სა წი ნა აღ მ დე გო კამ პა ნი ა ში. 

მთავარიმიზანი-2030წლისთვისშიდსისეპიდემიისელიმინაცია

► 2 ◄



აუცი ლე ბე ლია აივ 
ინ ფი ცი რე ბუ ლი 
სა ა ვად მ ყო ფო ში იწ ვეს?

პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბა ყო ველ თ ვის არ მო
ითხოვს სტა ცი ო ნა რი ზა ცი ას. ხშირ  შემ თხ ვე ვა ში 
პა ცი ენტს მკურ ნა ლი ექი მის მი ერ ენიშ ნე ბა არვ თე
რა პია და იგი ყო ველ თ ვი უ რად მი დის ცენ ტ რ ში არვ 
პრე პა რა ტე ბის წა სა ღე ბად. ყო ვე ლი ვი ზი ტის დროს 
პა ცი ენ ტი იღებს ერ თი თვის სამ ყოფ წამ ლებს. ყო
ვე ლი ვი ზი ტი სას ექი მი არ კ ვევს, თუ რამ დე ნად სწო
რად იცავს პა ცი ენ ტი არვ თე რა პი ის რე ჟიმს, რა 
პრობ ლე მე ბი და ჩი ვი ლე ბი აქვს. სა ჭი რო ე ბის შემ თხ
ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია პა ცი ენ ტის ჰოს პი ტა ლი ზა ცია 
შიდ სის ცენ ტ რის სტა ცი ო ნა რულ გან ყო ფი ლე ბა ში, 
სა დაც თა ნა მედ რო ვე აპა რა ტუ რით აღ ჭურ ვილ პა
ლა ტებ ში მას ყვე ლა სა ჭი რო სამ კურ ნა ლო ღო ნის ძი
ე ბა ჩა უ ტარ დე ბა.  

გა დამ დე ბია ვი რუ სი თუ 
და ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის 
მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ნემ სი შეგ ვერ ჭო?

ამ შემ თხ ვე ვა ში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა: რა დრო 
გა ვი და ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის მი ერ შპრი ცის 
გა მო ყე ნე ბი დან, არის თუ არა მას ში სის ხ ლი და მოხ
ვ და თუ არა ეს სის ხ ლი ჭრი ლო ბა ში. თუ შპრი ცი იყო 
მზის პირ და პი რი სხი ვე ბის მოქ მე დე ბის ქვეშ ერ თი 
სა ა თი მა ინც და მას ში მყო ფი ნარ ჩე ნი სის ხ ლი არ 
მოხ ვ და ჭრი ლო ბა ში, მა შინ და ინ ფი ცი რე ბის რის კი 
თით ქ მის არ არ სე ბობს. და ბა ლია რის კი მა ში ნაც, თუ 
შპრი ცის გა მო ყე ნე ბი დან დი დი დროა გა სუ ლი. 

ნე ბის მი ე რი უკ ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი შპრი ცის უცა
ბე დად შერ ჭო ბი სას და ზი ა ნე ბუ ლი ად გი ლი მა შინ
ვე უნ და და ა მუ შა ვებთ რო მე ლი მე სა დე ზინ ფექ ციო 
ხსნა რით. მა ნამ დე ნაჩხ ვ ლე ტი ჩა მო ი ბა ნეთ საპ ნით. 
და უშ ვე ბე ლია ჭრი ლო ბის და მა ტე ბი თი ტრავ მი რე ბა 
ან კა ნის ძლი ე რი დას რეს ვა. 

გახ სოვ დეთ, აივ ტეს ტი რე ბა ინ ფორ მა ცი უ ლია 
მხო ლოდ სა რის კო ქცე ვი დან არა ნაკ ლებ 3 თვის გას
ვ ლის შემ დეგ. 

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ვართ, აივ ინ ფექ ცი ის 
გა და დე ბის რის კის წი ნა შე, 
თუ კი ინ ფი ცი რე ბულ თან ან 
შიდ სით და ა ვა დე ბულ თან ერ თად 
ერ თი ჭურ ჭ ლი დან ვსა დი ლოთ?

ამ შემ თხ ვე ვა ში და ა ვა დე ბის გა და დე ბის საფ რ თხე 
ნუ ლის ტო ლი ა, თუნ დაც საკ ვებს სა ერ თო თეფ ში დან 
მი ირ თ მევ დეთ.

გა დამ დე ბია შიდ სის ვი რუ სი 
კოც ნის დროს?

მთელ მსოფ ლი ო ში ამ გზით ვი რუ სის გა და დე ბის 
არ ცერ თი შემ თხ ვე ვა არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. ადა მი
ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის ვი რუ სი აღ მო ჩე ნი ლია ადა
მი ა ნის ყვე ლა ბი ო ლო გი ურ სითხე ში, მაგ რამ მი სი 
კონ ცენ ტ რა ცია ამ სითხე ებ ში სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ა. 
მა გა ლი თად, ვი რუ სის მა ღა ლი კონ ცენ ტ რა ცი ით სის
ხ ლი გა მო ირ ჩე ვა. ასე ვე, ის სპერ მა ში და ვა გი ნა ლურ 
სეკ რეტ ში ა. მაგ რამ ისეთ ბი ო ლო გი ურ სითხე ებ ში, 
რო გო რი ცაა ნერ წყ ვი ან ოფ ლი, ვი რუ სის კონ ცენ ტ
რა ცია ძალ ზე და ბა ლი ა. თუმ ცა, თე ო რი უ ლად არ სე
ბობს იმის შან სი, რომ პი რის ღრუს ტრავ მი რე ბუ ლი 
ლორ წო ვა ნი დან ნერწყვს სის ხ ლიც შე ე რი ოს და მე ო
რე ადა მი ა ნის ღია ჭრი ლო ბა ზე მოხ ვ დეს. 

შე იძ ლე ბა ლიმ ფუ რი 
ჯირ კ ვ ლე ბის გა დი დე ბა 
შიდ სის მი ზე ზით მოხ დეს?

ლიმ ფუ რი ჯირ კ ვ ლე ბის გა დი დე ბა შიდ სის ერ თ 
ერ თი და მა ხა სი ა თე ბე ლი სიმ პ ტო მი ა, მა გა რამ ჯირ
კ ვ ლე ბის გა დი დე ბა სხვა და ა ვა დე ბე ბის დრო საც 
გვხვდე ბა. მა თი გა დი დე ბის მი ზე ზად შიდ სი მი იჩ ნე ვა 
მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც დი აგ ნო ზი ლა ბო რა ტო რი
უ ლად არის დას მუ ლი.

რო გო რია ინექ ცი უ რი გზით 
ინ ფექ ცი ის გა და ცე მის 
პრო ფი ლაქ ტი კა?

აუცი ლე ბე ლია ისარ გებ ლოთ მხო ლოდ ერ თ ჯე რა
დი ან სა თა ნა დოდ გას ტე რი ლე ბუ ლი შპრი ცით და 
ნემ სით. სა სურ ვე ლია უარი თქვათ ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბა ზე. მა თი ინექ ცი უ რი გზით მოხ მა რე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში არ ისარ გებ ლოთ სა ერ თო შპრი ცით.

შე იძ ლე ბა შიდ სით 
და ვი რუ სე ბა სა ერ თო აუზით 
სარ გებ ლო ბის დროს?

იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ ადა მი ანს ნა კაწ რი ან ჭრი
ლო ბა აქვს, აუზ ში /ა ბა ნო ში ვი რუ სი არ გა და ე დე ბა. 
ასე ვე, ვი რუ სი არ გა და დის კა რის სა ხე ლურ ზე შე ხე
ბით, ტე ლე ფო ნის ყურ მი ლით, პირ სა ხო ცით, სა მუ
შაო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით, დახ ვე ლე ბის, ცხვი რის და
ცე მი ნე ბის ან ხე ლის ჩა მორ თ მე ვის დროს.

გვი ცავს კონ დო მი  ვი რუ სის გან?

ხა რის ხი ა ნი პრე ზერ ვა ტი ვი აივ ვი რუ სი სა გან თავ
დაც ვის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა ა. კონ დო მის მოხ მა
რე ბამ დე გა და ა მოწ მეთ მი სი ვარ გი სი ა ნო ბის ვა და.

რო მე ლია  აივ ინ ფექ ცი ის 
გა და ცე მის ძი რი თა დი გზე ბი?

და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტი (კონდომის გა
რე შე) აივ ინ ფი ცი რე ბულ პირ თან, ინ ფი ცი რე ბულ 
სის ხ ლ თან ექ ს პო ზი ცი ით – აივ ინ ფი ცი რე ბუ ლი 
ინექ ცი ე ბის და სხვა ინ ვა ზი უ რი მა ნი პუ ლა ცი ე ბი სას 
არას ტე რი ლუ რი და ბინ ძუ რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო ინ ტ
რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით. ყვე ლა ზე ხში რად გა და
ცე მა ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი უ რი მოხ მა რე ბი სას ხდე
ბა აივ ინ ფი ცი რე ბუ ლი სის ხ ლით და ბინ ძუ რე ბუ ლი 
შპრი ცე ბი სა და ნემ სე ბის გა მო ყე ნე ბით და ინ ფი ცი
რე ბუ ლი დე დი დან ბავ შ ვ ზე ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო
ბის ან ძუ ძუ თი კვე ბის შე დე გად.

რა ტომ არის აუცი ლე ბე ლი 
ვი რუ სის და სად გე ნად 
ლა ბო რა ტო რი უ ლი 
გა მოკ ვ ლე ვა?

შიდ სის კლი ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბე ბი იმ დე ნად მრა
ვალ ფე რო ვა ნი შე იძ ლე ბა იყოს, რომ დი აგ ნო ზის 
დად გე ნა მხო ლოდ კლი ნი კუ რი ნიშ ნე ბის სა ფუძ ველ
ზე პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა. ამი ტომ დი აგ ნოს
ტი კის თ ვის ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვ ლე ვა აუცი
ლე ბე ლია. 

რო მე ლია ვი რუ სის 
ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო 
სიმ პ ტო მე ბი?

არა მო ტი ვი რე ბუ ლი ცხე ლე ბა, ძლი ე რი სა ერ თო სი
სუს ტე, წო ნა ში კლე ბა სხე უ ლის მა სის 10%ით და მე
ტად, ოფ ლი ა ნო ბა, ლიმ ფუ რი კვან ძე ბის გა დი დე ბა, 
ფა ღა რა თი, სხვა დას ხ ვა სა ხის გა მო ნა ყა რი კან სა და 
ლორ წო ვან გარ სებ ზე, თეთ რი ფე რის ნა დე ბი ენა ზე, 
გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი ფილ ტ ვე ბის ან თე ბა, რო მე ლიც 
ცუ დად ექ ვემ დე ბა რე ბა მკურ ნა ლო ბას, ნერ ვუ ლი 
სის ტე მის სხვა დას ხ ვა სა ხის და ზი ა ნე ბა (დემენცია, 
მე ნინ გი ტი, ენ ცე ფა ლი ტი, მი ე ლო პა თი ა, პე რი ფე რი
უ ლი ნე ი რო პა თი ა).

პრაქტიკულირჩევები

► 3 ◄



ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბა ში. ჩემ მა მშობ ლებ მა 
თან ხა გა და ი ხა დეს და მო მიგ ვა რეს პრობ ლე მა.  

მა ლე სა ქარ თ ვე ლო ში შე იც ვა ლა მთავ რო ბა. ახა ლი 
მთავ რო ბის პი რო ბებ ში ჩემ ნა ი რი ადა მი ა ნე ბის მდგო
მა რე ო ბა არ სე ბი თად გა უ ა რეს და. და იწყო ნამ დ ვი ლი 
შე ვიწ რო ვე ბა და ზე წო ლა. ვი ნა ი დან ჩე მი ცხოვ რე ბა 
და კავ ში რე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და და ნა შა ულ თან, ზე წო ლა 
ხორ ცი ელ დე ბო და იმ მი მარ თუ ლე ბი თაც რომ და მე
ტო ვე ბი ნა ქვე ყა ნა, ეს სხვა დას ხ ვა პი რის სა ხე ლით 
რამ დენ ჯერ მე შე მო მით ვა ლეს, 
და მე მუქ რ ნენ კი დეც, რომ 
რა ღა ცას მო მიწყობ დ ნენ თუ 
ამას არ გა ვა კე თებ დი, მაგ
რამ მე აღარ მინ დო და სხვა 
ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბა და არ 
დავ ტო ვე თბი ლი სი.

პო ლი ცი ას იმ დენ ჯერ გა
ვუ ჩე რე ბი ვარ, რომ ზუს ტი 
რიცხ ვის და სა ხე ლე ბა მი
ჭირს. რა საკ ვირ ვე ლია, ყო ვე
ლი და კა ვე ბი სას გა დავ ყავ დი 
ნარ კო ლო გი ურ და წე სე ბუ ლე
ბა ში, სა დაც იძუ ლე ბის, მუ ქა
რის წე სით ვა ბა რებ დი შარდს, 
ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა 
არ ჩა მი ბა რე ბი ა, შე სა ბა მი
სად, ჯა რი მე ბიც ბევ რი გა და
მიხ დი ა. 

ნარ კო ტი კე ბის ასეთ მა ხან
გ რ ძ ლივ მა მოხ მა რე ბამ შე დე
გად გა მო ი ღო ის, რომ C ჰე პა ტი ტით და ვვა ად დი. ეს 
და ა ვა დე ბა გა მირ თულ და და ცი რო ზის გან ვი თა რე ბა 
გა მო იწ ვი ა. 

პო ლი ცი ის მხრი დან მუდ მივ მა თვალ თ ვალ მა და 
ზე წო ლამ თა ვი სი შე დე გი გა მო ი ღო. 2004 წლის 13 
იან ვარს ჩემს სახ ლ ში მო ვიდ ნენ პო ლი ცი ე ლე ბი და 
წა მიყ ვა ნეს პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბა ში. იქ ორ მა 
პირ მა „ამომიცნო” და ყა ჩა ღო ბა ში დამ დო ბრა ლი. 
მინ და გითხ რათ, რომ სრუ ლი ად უდა ნა შა უ ლო ვი ყა
ვი ამ საქ მე ში, მაგ რამ ბრა ლი წა მი ყე ნეს, გა ი მარ თა 

სა სა მარ თ ლო და მო მი სა ჯეს 9 წლით თა ვი სუფ ლე ბის 
აღ კ ვე თა. 

მოვ ხ ვ დი გლდა ნის ცი ხე ში. ამ პე რი ო დის გახ სე ნე
ბა მზა რავს. პი რო ბე ბი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე
სე ბუ ლე ბა ში იყო აუტა ნე ლი, სრუ ლი ად მი უ ღე ბე ლი. 
პა ტი მარ თა ცე მა სა და და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შ რომ
ლე ბის მხრი დან სას ტიკ და მო კი დე ბუ ლე ბას ჰქონ და 
თით ქ მის ყო ველ დღი უ რი ხა სი ა თი. სას ჯე ლი სრუ
ლად მო ვი ხა დე, მაგ რამ მთლი ა ნად შე მერ ყა ჯან მ

რ თე ლო ბა. 35 წლის ვარ და 
შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ვარ 
სე რი ო ზუ ლად ავად. და მო
უ კი დებ ლად გა და ად გი ლე
ბა მი ჭირს, მაქვს ნევ რო ზი 
და გა რეთ გას ვ ლა მარ ტოს 
არ შე მიძ ლი ა. ვცა დე ჩარ თ
ვა მეტა დო ნის პროგ რა მა ში, 
მაგ რამ რთუ ლი აღ მოჩ ნ და. 
რო გორც ამიხ ს ნეს, პროგ რა
მა დრო ე ბით იყო და ხუ რუ ლი.  

მა წუ ხებს ის, რომ მინ და 
გა ვარ კ ვიო, რა ტომ დამ დეს 
ტყუ ი ლუბ რა ლოდ ბრა ლი ამ 
და ნა შა ულ ში, ვინ იდ გა ამ 
საქ მის უკან, ვინ აიძუ ლა იმ 
პი რებს ჩემ ზე მი ე თი თე ბი ნა. 
დავ წე რე გან ცხა დე ბა შე სა
ბა მის ორ გა ნო ებ ში  და მო
ვითხო ვე საქ მის თა ვი დან 
აღ ძ ვ რა, მაგ რამ სა მარ თა ლი 

ვერ ვი პო ვე. მივ მარ თე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ებს, შემ პირ დ ნენ დახ მა რე ბას. და ვუ მე გობ რ დი 
არ სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ახალი ვექ ტო რის” 
თა ნამ შ რომ ლებს, მო მე წო ნა ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში შექ
მ ნი ლი გა რე მო, ხში რად დავ დი ვარ და ვსარ გებ ლობ 
მა თი სერ ვი სე ბით. ყვე ლა ზე მთა ვა რი კი ისა ა, რომ 
რეპ რე სი უ ლი ნარ კო პო ლი ტი კის ფონ ზე ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ადა მი ა ნებ მა და გან სა კუთ რე ბით 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლებ მა იცოდ ნენ სა კუ თა
რი უფ ლე ბე ბი და ის წავ ლონ მა თი დაც ვა. 

ჩ
ჩემი ის ტო რია საკ მა ოდ მძი მეა და ალ ბათ 
გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა ნარ კო მომ ხ მა რებ ლე ბის 
ის ტო რი ე ბის გან. ამის მი ზე ზი ის არის, რომ 
ჩემს შემ თხ ვე ვა ში ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე

ბა მჭიდ როდ გა და ე ჯაჭ ვა და ნა შა ულს. გარ და ამი სა, 
ნარ კო ტი კებს მო ვიხ მარ ძა ლი ან დი დი ხა ნი ა, უკ ვე 
თით ქ მის 22 წე ლი ა. პირ ვე ლად ნარ კო ტი კი გავ სინ
ჯე 13 წლის ასაკ ში და ეს იყო ოპი უ მი. შე ვარ დ ნა ძის 
პრე ზი დენ ტო ბის პე რი ოდ ში ნარ კო ტი კე ბის შოვ ნა 
უპ რობ ლე მოდ შე იძ ლე ბო და, დი დი ოდე ნო ბით შე
მო დი ო და ოსე თი დან. ვი ნა ი დან ჩე მი ოჯა ხი ფი ნან
სუ რად საკ მა ოდ გა მარ თუ ლი იყო და ფუ ლი ყო ველ
თ ვის მქონ და, ნარ კო ტი კის შე ძე ნას ყო ველ თ ვის 
ვა ხერ ხებ დი. იმ პე რი ოდ ში ჩემ ნა ი რი ბი ჭე ბი მა შინ
დე ლი მი ლი ცი ის მხრი დან მუდ მი ვი „ყურადღების” 
ცენ ტ რ ში ვი ყა ვით, რად გან ჩვენ მათ თ ვის წარ მო
ვად გენ დით ფუ ლის შოვ ნის სე რი ო ზულ წყა როს. 13
14 წლის ასაკ ში მი ლი ცი ას ბევ რ ჯერ და ვუ კა ვე ბი ვარ 
და რამ დენ ჯერ მე ნარ კო ტი კიც ჩა მი დეს. ჩე მი მშობ
ლე ბი გა და იხ დიდ ნენ თან ხას, საქ მე გვარ დე ბო და და 
მეც თა ვი სუ ფა ლი ვი ყა ვი. 

15 წლის ასაკ ში მო მიხ და ქვეყ ნის და ტო ვე ბა, ვი
ნა ი დან ჩა ვი დი ნე და ნა შა უ ლი და სა ქარ თ ვე ლო ში არ 
და მედ გო მე ბო და. მშობ ლებ მა მოს კოვ ში გა მიშ ვეს 
და იქ დავ ყა ვი 3 წე ლი.  რა საკ ვირ ვე ლი ა, ვაგ ძე ლებ
დი ნარ კო ტი კე ბის მი ღე ბას, უბ რა ლოდ, ოპი უ მი დან 
გა და ვე დი ჰე რო ინ ზე. იქ ჰე რო ი ნი ად ვი ლად ხელ
მი საწ ვ დო მი იყო. ამ პე რი ოდ ში ჩემ მა მშობ ლებ მა  
სა ქარ თ ვე ლო ში მო აგ ვა რეს ჩე მი პრობ ლე მა და ჩა
მო ვე დი. ჩა მოს ვ ლის დღი დან ჩემ ზე დევ ნა და თვალ
თ ვა ლი გაგ რ ძელ და.

17 წლის ასაკ ში ისევ ჩა ვი დი ნე და ნა შა უ ლი, მაგ
რამ მი ლი ცი ამ და მა კა ვა არა ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ
ლის თ ვის, არა მედ და კა ვე ბი სას ჩა მი დო 1 ტაბ ლე ტი 
სუ ბო ტექ სი და ამის გა მო ამიყ ვა ნეს. თუმ ცა შემ დეგ 
გა მა სამ რ თ ლეს ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის თ ვის, ნარ
კო ტი კის თე მა კი არა ვის უხ სე ნე ბი ა, სადღაც გაქ რა. 
სა სა მარ თ ლომ გა მო ი ტა ნა გა ნა ჩე ნი და მო მე სა ჯა 6 
წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა. სას ჯე ლი მთლი ა
ნად არ მო მიხ დი ა, მხო ლოდ 3 წე ლი გა ვა ტა რე სას ჯე

დოკუმენტი მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ დოკუმენტის შინაარსზე სრულად 
პასუხისმგებელია „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი” და არც ერთ ვითარებაში არ შეიძლება ჩაითვალოს 
ევროკავშირის პოზიციის გამომხატველად. 
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გა მომ ცე მე ლი: „ზიანის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი”

სა ქარ თ ვე ლო, თბი ლი სი, 0171 პე კი ნის გამზ. 2,
მე2 სა დარ ბა ზო. მე4 სარ თუ ლი, ბ. 19                                                   
ტელ: ოფი სი: +995 221 32 11 (ფაქსი)  +995 247 87 94
ელ . ფოს ტ სა: info@hrn.ge, ვებ  გ ვერ დი: www.hrn.ge

და ბეჭ დი ლი ა: შ.პ.ს. „სეზანი”
სა ქარ თ ვე ლო, თბი ლი სი, 0119 წე რეთ ლის გამზ. 140, 
ტელ.: +995 32 235 70 02, ფაქ სი: +995 32 235 70 04

ბი უ ლე ტენ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა სა ლა ზე სა ავ ტო რო უფ ლე ბას ფლობს ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი

ბი უ ლე ტენ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლის გა მო ყე ნე ბი სას აუცი ლე ბე ლია წყა როს მი თი თე ბა 

ბიულეტენის გამოცემა დაფინანსებულია 
ევროკავშირის მიერ

ბიულეტენს გამოსცემს ზიანის 
შემცირების საქართველოს ქსელი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ჩემიისტორია

რეპრესიული

ნარკოპოლიტიკის

ფონზეძალიან

მნიშვნელოვანია

ადამიანებმადა

განსაკუთრებით

ნარკოტიკების

მომხმარებლებმა

იცოდნენსაკუთარი

უფლებებიდა

ისწავლონმათიდაცვა.

► 4 ◄


