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სა ინ ფორ მა ციო კვარ ტა ლუ რი ბი უ ლე
ტე ნის "ზიანის შემ ცი რე ბა" მე ექ ვ სე 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, „ზიანის შემ ცი რე ბა 
 რეპ რე სი უ ლი თუ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი ჩა რე ვა: თე მის გაძ ლი
ე რე ბის, სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბი სა და ინ ფორ მი რე ბუ ლი პო
ლი ტი კის ხელ შეწყო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში” 
(EIDHR/2011/267527) ფარ გ ლებ ში მო
ამ ზა და.  

ბ
ი უ ლე ტე ნის ამ ნო მერ ში გთა
ვა ზობთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სი ახ
ლე ებს, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
სა კითხებს, ინ ფორ მა ცი ას და  

პრაქ ტი კულ რჩე ვებს ტუ ბერ კუ ლო ზის 
შე სა ხებ, პი რად ის ტო რი ას და ევ რო
კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო
ექ ტის მი მო ხილ ვას. 

"ზიანის 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 ფარ გ ლებ ში 
გა ნა ხორ ცი ე ლა აქ ტი ვო ბე ბი თე მის 
გაძ ლი ე რე ბის, სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე
რე ბის ამაღ ლე ბი სა და ინ ფორ მი რე ბუ
ლი პო ლი ტი კის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით.  
პრო ექ ტ მა ხე ლი შე უწყო წა მალ და
მო კი დე ბულ თა  თე მის გაძ ლი ე რე ბას 
მა თი სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ის 
მიზ ნით, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბას წა მალ და მო კი დე ბუ
ლე ბა ზე, რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის სა კითხ ზე და გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის მიმ ღებ ლე ბის, სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რი სა და თე მის წევ რებს შო რის 
თა ნამ შ რომ ლო ბას ნარ კო პო ლი ტი კის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. სა ად ვო კა ციო 
საქ მი ა ნო ბა მი მარ თუ ლი იყო რეპ რე სი
უ ლი ნარ კო პო ლი ტი კის შე საც ვ ლე ლად 
და ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად ნარ
კო პო ლი ტი კის ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნის 
შე სა ხებ, რო გორც ნარ კო ტი კუ ლი სა
შუ ა ლე ბე ბის მომ ხ მა რებ ლებ ზე, ასე ვე 
მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბა ზე.  პრო ექ
ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ჩა
მო ყა ლიბ და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი  უფ
ლე ბა დამ ც ვე ლი და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
სფე რო ში მო მუ შა ვე,  პრო ფე სი უ ლი და 
მომ ხ მა რე ბელ თა თე მის, სამ თავ რო ბო 
და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბის შე მად გენ ლო ბით, რა მაც 
ხე ლი შე უწყო მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დამ
ყა რე ბულ ჩა რე ვას ნარ კო პო ლი ტი კის 
ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში.  

თეა კორ                                                                                                                               ძა                                                                ძე

2013 წლის 912 ივ                               ნისს ვილ                               ნი         უს                               ში ზი         ა                ნის შემ                               ცი                რე                ბის 
სა         ერ                               თა                შო                რი                სო კონ                               ფე                რენ                               ცია გა         ი                მარ                               თა. სა         ერ                               თა                შო                რი               
სო კონ                               ფე                რენ                               ცი         ის თე                მა იყო „ზიანის შემ                               ცი                რე                ბის ღი                რე               
ბუ                ლე                ბე                ბი’’. კონ                               ფე                რენ                               ცი         ის ძი                რი                თა                დი მო                წო                დე                ბა კი  ნარ                              
კო                ტი                კუ                ლი სა                შუ         ა                ლე                ბე                ბის ინექ                               ცი         უ                რი გზით მოხ                               მა                რე                ბის 
შე                დე                გად გა                მოწ                               ვე         ულ აივ ეპი                დე                მი         ა                ზე რე         ა                გი                რე                ბის                               თ                               ვის 
პო                ლი                ტი                კუ                რი და ფი                ნან                               სუ                რი მხარ                               და                ჭე                რის უზ                               რუნ                               ველ                              
ყო                ფა გახ                               ლ                               დათ. კონ ფე რენ ცი ას 600ზე მე ტი დე ლე გა ტი 
ეს წ რე ბო და, სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის უმაღ ლე სი პო ლი ტი
კუ რი პი რე ბი, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და ექ ს პერ ტე ბი. 
სა ქარ თ ვე ლო დან კონ ფე რენ ცი ას და ეს წ რ ნენ და მოხ სე ნე
ბე ბი გა ა კე თეს ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის 
წარ მო მად გენ ლებ მა. მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო იუს ტი ცი ის მი
ნის ტ რ მა თეა წუ ლუ კი ან მა, რო მელ მაც იმ სა კა ნონ მ დებ
ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის შე სა ხებ ისა უბ რა, რო მე ლიც  ნარ კო
მა ნი ას თან ბრძო ლის უწყე ბა თა შო რის მა სა კო ორ დი ნა ციო 
საბ ჭომ შე ი მუ შა ვა.  არ ჩილ თა ლაკ ვა ძემ, სა ქარ თ ვე ლოს 
სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის, პრო ბა ცი ი სა და იური დი უ ლი დახ
მა რე ბის მი ნის ტ რის მო ად გი ლემ, პე ნი ტენ ცი ა ლურ სის
ტე მა ში მიმ დი ნა რე ჯან დაც ვის რე ფორ მა გა ნი ხი ლა.  

წამალდამოკიდებულ

პატიმართარესოციალიზაცია

24 აპ       რილს „ზიანის 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 „ზიანის 
შემ       ცი    რე    ბა – რეპ       რე    სი   უ    ლი თუ მტკი    ცე    ბუ    ლე    ბებ       ზე დამ      
ყა    რე    ბუ    ლი ჩა    რე    ვა: თე    მის გაძ       ლი   ე    რე    ბის, სა    ზო    გა    დო   ე    ბის 
ცნო    ბი   ე    რე    ბის ამაღ       ლე    ბი    სა და ინ       ფორ       მი    რე    ბუ    ლი პო    ლი    ტი   
კის ხელ       შეწყო    ბა სა    ქარ       თ       ვე    ლო    ში" ფარ       გ       ლებ       ში სა    მუ    შაო 
შეხ       ვედ       რა გა    მარ       თა. მა    ხა    რე მე    რე    ბაშ       ვილ       მა, იუს       ტი    ცი   ის 
სა    მი    ნის       ტ       როს       თან არ       სე    ბუ    ლი "დანაშაულის პრე    ვენ       ცი   ი    სა 
და ინო    ვა    ცი   უ    რი პროგ       რა    მე    ბის ცენ       ტ       რის" პრო   ექ       ტე    ბის 
მე    ნე    ჯერ       მა,  გა    თა    ვი    სუფ       ლე    ბულ წა    მალ       და    მო    კი    დე    ბულ პა   
ტი    მარ       თა რე    სო    ცი   ა    ლი    ზა    ცი   ის სა    კითხე    ბი გა    ნი    ხი    ლა. 

შეხ       ვედ       რას და   ეს       წ       რ       ნენ უფ       ლე    ბა    დამ       ც       ვე    ლი და ზი   ა   

ნის შემ       ცი    რე    ბის სფე    რო    ში მო    მუ    შა    ვე ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ე    ბის 
წარ       მო    მად       გენ       ლე    ბი. და   ინ       ტე    რე    სე    ბულ       მა მხა    რე   ებ       მა ერ      
თობ       ლი    ვი ინი    ცი   ა    ტი    ვე    ბი გა    ნი    ხი    ლეს, რო    მე    ლიც ხელს 
შე   უწყობს გა    თა    ვი    სუფ       ლე    ბულ წა    მალ       და    მო    კი    დე    ბულ პა   
ტი    მარ       თა მდგო    მა    რე   ო    ბის გა   უმ       ჯო    ბე    სე    ბას და რე    სო    ცი   ა   
ლი    ზა    ცი   ა       რე   ა    ბი    ლი    ტა    ცი   ას.

ნარკომანიისმკურნალობის

სახელმწიფოპროგრამა

„ზიანის შემ       ცი    რე    ბის სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ქსელ       მა" 27 მა   ისს 
ზი   ა    ნის შემ       ცი    რე    ბის სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ქსე    ლის ოფის       ში ევ      
რო    კავ       ში    რის მი   ერ და    ფი    ნან       სე    ბუ    ლი პრო   ექ       ტის ფარ       გ      
ლებ       ში ჩა   ა    ტა    რა სა    მუ    შაო შეხ       ვედ       რა, რო    მე    ლიც ეხე    ბო    და 
ნარ       კო    მა    ნი   ის მკურ       ნა    ლო    ბის სა    ხელ       მ       წი    ფო პროგ       რა    მას.  

შეხ       ვედ       რა    ზე ლე    ლა სე    რებ       რი   ა    კო    ვამ, ჯან       მ       რ       თე    ლო    ბის 
დაც       ვის დე    პარ       ტა    მენ       ტის სა    ზო    გა    დო   ებ       რი    ვი ჯან       მ       რ       თე   
ლო    ბი    სა და პროგ       რა    მე    ბის სამ       მარ       თ       ვე    ლოს უფ       როს       მა, 
სა    ქარ       თ       ვე    ლოს შრო    მის, ჯან       მ       რ       თე    ლო    ბი    სა და სო    ცი   ა   
ლუ    რი დაც       ვის სა    მი    ნის       ტ       როს წარ       მო    მად       გე    ნელ       მა და ლე   
ვან ბა    რა    მი    ძემ, სსიპ ნარ       კო    მა    ნი   ით და   ა    ვა    დე    ბულ პირ       თა 
რე   ა    ბი    ლი    ტა    ცი   ის ცენ       ტ       რის ხელ       მ       ძღ       ვა    ნელ       მა ისა   უბ       რეს 
ნარ       კო    მა    ნი   ის მკურ       ნა    ლო    ბის სა    ხელ       მ       წი    ფო პროგ       რა    მა    ზე. 
შეხ       ვედ       რა    ზე და   ინ       ტე    რე    სე    ბულ       მა მხა    რე   ებ       მა გა    ნი    ხი    ლეს 
ერ       თობ       ლი    ვი ინი    ცი   ა    ტი    ვე    ბი, რო    მე    ლიც ხელს შე   უწყობს 
წა    მალ       და    მო    კი    დე    ბულ       თა მკურ       ნა    ლო    ბის პი    რო    ბე    ბის გა  
უმ       ჯო    ბე    სე    ბას.

რედაქტორისგან

მნიშვნელოვანიამბები

ზიანისშემცირების

საერთაშორისოკონფერენცია



ზ
ი ა ნის შემ ცი რე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან
დაც ვის ფი ლო სო ფი ა ა, რომ ლის მი ზა ნი 
არა ე ფექ ტუ რი ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო ბი თა 
და ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბით გა მოწ ვე

უ ლი ზი ა ნის შემ ცი რე ბა ა. ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე 
სპე ცი ა ლის ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ ზი ა ნის შემ ცი რე ბა 
უნ და მოხ დეს ზი ა ნის პრე ვენ ცი ის, ნარ კო ტი კე ბის 
პრობ ლე მურ მომ ხ მა რე ბელ თა ეფექ ტუ რი მკურ ნა
ლო ბის, ნარ კო ტი კე ბის შე სა ხებ ზუს ტი, ფაქ ტებ
ზე დამ ყა რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის გზით. 
პრობ ლე მის იმ ფორ მით გა დაწყ ვე ტა, რო მე ლიც 
ხელს შე უწყობს სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის 
გან ვი თა რე ბას და შე დე გად მო ი ტანს ზი ა ნის შემ
ცი რე ბას, უნ და იყოს გან ხი ლუ ლი და შე სა ბა მი
სად, მუდ მი ვად უნ და გაგ რ ძელ დეს. ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბას თან და ნარ კო კა ნონ მ დებ
ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი  მიდ გო
მე ბის ძი ე ბა. მსოფ ლი ო ში, ნარ კო პო ლი ტი კი სა და 
ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბა ზე საკ მა ოდ 
დი დი თან ხე ბი იხარ ჯე ბა, თუმ ცა, ნარ კო ტი კე ბის 
პრობ ლე მურ მომ ხ მა რე ბელ თა დი დი ნა წი ლის თ
ვის მკურ ნა ლო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და ბა ლი ა. 
სპე ცი ა ლის ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ სა ჭი როა წა მალ
და მო კი დე ბუ ლე ბის მკურ ნა ლო ბის ცნე ბი სა და 
გან საზღ ვ რე ბის გა ფარ თო ე ბა, რა თა მან მო იც ვას 
მკურ ნა ლო ბის სხვა დას ხ ვა მო დე ლე ბი, რომ ლე ბიც 
გა ა ერ თი ა ნებს ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პრინ ცი პებს და 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა წა მალ და მო კი დე ბუ ლის 
ცხოვ რე ბის ხა რის ხის, ფი ზი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბი სა 
და უსაფ რ თხო ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე.    წა მალ და მო
კი დე ბუ ლე ბის მკურ ნა ლო ბას დი დი ის ტო რია აქვს, 
რაც ნარ კო ტი კე ბის გან თა ვი სუ ფალ მდგო მა რე ო
ბა ზე ორი ნე ტი რე ბულ მკურ ნა ლო ბა სა და ჩა ნაც ვ
ლე ბით თე რა პი ას მო ი ცავს.   მრა ვალ სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვა ზე დაყ რ დ ნო ბით და დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ 
მე თა დო ნით მკურ ნა ლო ბა არის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ
რი თე რა პია ოპი ო დი ებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ
თხ ვე ვა ში.  სტიგ მა, რაც თან ახ ლავს ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბა სა და წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბას, გა ნა პი
რო ბებს ნარ კო მომ ხ მა რებ ლე ბის უფ ლე ბე ბი სა და 
შე საძ ლებ ლო ბის შეზღუდ ვას. ნარ კო ტი კე ბის მოხ
მა რე ბა მო ი ცავს ადა მი ან თა ყვე ლა კა ტე გო რი ას, 
სქე სის, რა სი სა და ასა კის მი უ ხე და ვად. ნარ კო მომ

ხ მა რე ბელ თა მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის გაზ რ და ში 
ხში რად აქ ტი ურ როლს თა მა შობს მე დი ა.  ნარ კო
ტი კე ბის მოხ მა რე ბას თან ასო ცი რე ბუ ლი ტა ბუ ისე 
ფარ თოდ არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი, რომ ნარ კო პო ლი
ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი მრა ვა ლი 
პი რის და მო კი დე ბუ ლე ბა წა მალ და მო კი დე ბულ თა 
მი მართ არა სა მარ თ ლი ა ნი და შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი ა. 

სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნე ბის ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო ბა 
მკვეთ რად გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან, შე სა ბა
მი სად, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის მიდ გო მაც გან ს ხ ვა ვე
ბულ ელე მენ ტებს მო ი ცავს, სა დაც ნარ კო ტი კულ 
სა შუ ა ლე ბა თა შე სა ხებ კა ნო ნი შე მუ შა ვე ბუ ლია 
ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბით მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბი სა და ნარ კო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი ამო
ცა ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.  რამ დე ნი მე კა ნო ნი, 
მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია პორ ტუ გა ლი ის კა ნო ნი 
ნარ კო ტი კულ ნივ თი ე რე ბა თა შე სა ხებ, რო მე ლიც 
აკ რ ძალ ვის შემ დ გომ მიდ გო მას ეფუძ ნე ბა და  ნარ
კო ტი კულ სა შუ ა ლე ბა თა დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ას გუ
ლის ხ მობს. ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტე ბი დიდ 
გავ ლე ნას ახ დენს სა ერ თა შო რი სო ნარ კო კა ნონ მ
დებ ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და შე მუ შა ვე ბის პრო
ცეს ზე. წლე ბის მან ძილ ზე ამ პრობ ლე მი სად მი მი სი 
მიდ გო მა  ეფუძ ნე ბო და სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ პა
სუ ხის მ გებ ლო ბას, ვიდ რე წა მალ და მო კი დე ბულ თა 
თე რა პი ა სა და მკურ ნა ლო ბას. ნარ კო ტი კულ ნივ
თი ე რე ბა თა აკ რ ძალ ვის პო ლი ტი კამ ვერ შეასრულა 
თა ვი სი მი სი ა, რეპ რე სი უ ლი ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო
ბის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბი აშ კა რა ა:  დი დი ოდე
ნო ბით არა ე ფექ ტუ რად და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბი, 
და ღუ პუ ლი ადა მი ა ნე ბი და გა მო უ ყე ნე ბე ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბი. 

ახა ლი ნარ კო პო ლი ტი კის მი ზა ნი მდგო მა რე ობს 
რო გორც ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბით,  ასე ვე ნარ
კო პო ლი ტი კით გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის შემ ცი რე ბა ში. 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და ევ რო პის ქვეყ
ნე ბი ცდი ლო ბენ ახა ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვას, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა მსგავ სი ზი ა ნის შემ
ცი რე ბა ზე. ერ თი მო დე ლის და ნერ გ ვის ნაც ვ ლად, 
ეს ქვეყ ნე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ მსოფ ლი ო ში დაგ რო
ვილ იმ პრაქ ტი კა სა და გა მოც დი ლე ბას, რო მელ მაც 
აჩ ვე ნა პროგ რე სი ამ მი მარ თუ ლე ბით და შექ მ ნა 
ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.  

ზიანისშემცირება

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ნარკოტიკულ

ნივთიერებათა

აკრძალვისპოლიტიკამ

ვერშეასრულათავისი

მისია,რეპრესიული

ნარკოკანონ-

მდებლობისნეგატიური

შედეგებიაშკარაა:

დიდიოდენობით

არაეფექტურად

დახარჯულითანხები,

დაღუპულიადამიანები

დაგამოუყენებელი

შესაძლებლობები.

ტუბერკულოზი

ტ
უ ბერ კუ ლო ზი ინ ფექ ცი უ რი, გა დამ დე
ბი და ა ვა დე ბა ა, რო მე ლიც ძი რი თა დად 
ფილ ტ ვებს აზი ა ნებს. თუმ ცა, მას შე უძ
ლია ავ ნოს სხვა ნე ბის მი ე რი ორ გა ნოს, 

რო გო რი ცაა ხერ ხე მა ლი, თირ კ მე ლი, თა ვის ტვი
ნი. და ა ვა დე ბის გა მომ წ ვე ვია ტუ ბერ კუ ლო ზის მი
კო ბაქ ტე რი ა, რო მელ საც ზოგ ჯერ კო ხის ჩხირ საც 
უწო დე ბენ. ჩვე უ ლებ რივ, ეს ბაქ ტე რია ორ გა ნიზ მ
ში ფილ ტ ვე ბი დან ხვდე ბა და იქ ვე რჩე ბა. სა უ ბა რი, 
დახ ვე ლე ბა, ცე მი ნე ბა, სიმ ღე რა ტუ ბერ კუ ლო ზის 
მიკ ო ბაქ ტე რი ას ჰა ერ ში ავ რ ცე ლებს. თუ კი ადა მი
ა ნი შე ი სუნ თ ქავს ამ ბაქ ტე რი ას, შე საძ ლოა და ინ
ფი ცირ დეს, რა საც ლა ტე ნუ რი ტუ ბერ კუ ლო ზუ რი 
ინ ფექ ცია ეწო დე ბა. ამ ინ ფექ ცი ის მქო ნე ადა მი
ა ნი, თავს კარ გად გრძნობს, არ აღე ნიშ ნე ბა სიმ პ
ტო მე ბი და ვერ გა დას დებს და ა ვა დე ბას სხვებს. ეს 
ის შემ თხ ვე ვა ა, რო დე საც ტუ ბერ კუ ლო ზის ბაქ ტე

რია არა აქ ტი უ რია მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე.  
თუმ ცა გან სა კუთ რე ბით სუს ტი იმუ ნუ რი სის ტე მის 
მქო ნე პი რებ ში დი დი შან სია ბაქ ტე რია გამ რავ ლ
დეს, გა აქ ტი ურ დეს და ტუ ბერ კუ ლო ზი გა მო იწ ვი
ოს. რო ცა ადა მი ა ნი შე ი სუნ თ ქავს ტუ ბერ კუ ლო ზის 
ბაქ ტე რი ებს, ისი ნი შე იძ ლე ბა და სახ ლ დეს ჯან მ რ
თე ლი ადა მი ა ნის ფილ ტ ვებ ში და და იწყოს ზრდა, 
გავ რ ცელ დეს მთელს ორ გა ნიზ მ ში და და ა ზი ა ნოს 
საყ რ დენ  მა მოძ რა ვე ბე ლი, შარ დ  სას ქე სო და ცენ ტ
რა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის ორ გა ნო ე ბი. ინ ფექ ცი
ის რის კი მა ღა ლია ტუ ბერ კუ ლო ზით და ა ვა დე ბულ 
ბაქ ტე რი ა გა მომ ყოფ პირ თან ხან გ რ ძ ლი ვი კონ ტაქ
ტი სას ისეთ შე ნო ბა ში, რო მე ლიც ცუ დად ნი ავ დე ბა. 
რის კი საგ რ ძ ნობ ლად მცირ დე ბა კარ გი გა ნი ა ვე ბის 
პი რო ბებ ში. ტუ ბერ კუ ლო ზით ინ ფი ცი რე ბა არ ნიშ
ნავს, რომ ადა მი ა ნი და ავ ადე ბუ ლი ა. ყო ვე ლი ათი 
ინ ფი ცი რე ბუ ლი დან ტუ ბერ კუ ლო ზით ავად დე ბა 

ერ თი ადა მი ა ნი. მაგ რამ სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბის 
გა რე შე, ადა მი ა ნის მდგო მა რე ო ბა   მძიმ დე ბა და 
შე საძ ლოა მან წე ლი წად ში 1015 ადა მი ა ნი და ა ინ
ფი ცი როს. ტუბ და ა ვა დე ბუ ლის მკურ ნა ლო ბა ხან გ
რ ძ ლი ვი პრო ცე სია და და ახ ლო ე ბით 69 თვე გრძელ
დე ბა. მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბი დან რამ დე ნი მე თვე ში 
პა ცი ენ ტი თავს უკეთ გრძნობს. თუ კი ინ ფი ცი რე
ბულ მა მკურ ნა ლო ბის კურ სი ექი მის მი თი თე ბის 
დაც ვით ჩა ი ტა რა, იკურ ნე ბა და აღარ ას ნე ბოვ ნებს 
გარ შე მომ ყო ფებს. მკურ ნა ლო ბის გა რე შე და ა ვა დე
ბა იმ დე ნად სწრა ფად ვი თარ დე ბა, რომ რამ დე ნი მე 
თვე ში პა ცი ენ ტის სიკ ვ დილს იწ ვევს. ტუ ბერ კუ ლო
ზი მჭიდ რო კავ შირ შია აივ / შიდ ს თან. აივ ინფექ ცია 
აზი ა ნებს იმუ ნურ სის ტე მას და ზრდის ტუ ბერ კუ
ლო ზით ინ ფი ცი რე ბის რისკს. ტუ ბერ კუ ლო ზი აივ 
ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის სიკ ვ დი ლის ერ თ ერ
თი გავ რ ცე ლე ბუ ლი მი ზე ზი ა.

ჯანდაცვა

► 2 ◄



ო
მის პე რი ოდ მა არა ერ თი ახალ გაზ რ და ააც დი ნა გზას. ეს თა ო ბა ყვე
ლა ზე ახ ლოს იც ნობს ნარ კო მა ნი ის პრობ ლე მას. ჩვე ნი რეს პო დენ ტიც 
ქვე ყა ნა ში არე უ ლი სი ტუ ა ცი ის მსხვერ პ ლი გახ და. 1993 წელს, მა შინ 
რო ცა პირ ვე ლად წამ ლის გე მო გა სინ ჯა, 17 წლის იყო, ჰყავ და ოჯა

ხი, მე უღ ლეს თან ერ თად ცხოვ რობ და ცალ კე, ჰქონ და სამ სა ხუ რი. და ახ ლო ე ბით 
8 წე ლი წა დი წამ ლის პა სი უ რი მომ ხ მა რე ბე ლი იყო და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა
ნათ ლე ბა სა მე დი ცი ნო სფე რო ში ჰქონ და და უფ რო ახ ლოს იც ნობ და ამ და ა ვა დე
ბას, მა საც ყვე ლა ნარ კო მომ ხ მა რე ბე ლი ვით ეგო ნა, რომ წა მა ლი ვერ მო ე რე ო და 

და სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში შეძ ლებ და მის თ ვის თა
ვის და ნე ბე ბას. ასე, ეპი ზო დუ რი მოხ მა რე ბა 7 წელს 
გაგ რ ძელ და და „ლომკა’’ ისე მო ვი და, თვი თო ნაც ვერ 
მიხ ვ და. 2000 წლი დან ჰე რო ი ნი უკ ვე აქ ტი უ რად იშო
ვე ბო და პან კის ში და გი ორ გი მაც ოპი უ მი ად ვი ლად ჩა
ა ნაც ვ ლა ჰე რო ი ნით. მა ლე ვე მიხ ვ და, რომ მი სი სურ
ვი ლის და მონ დო მე ბის მი უ ხე და ვად, წა მალს თავს 
ასე ად ვი ლად ვერ და ა ნე ბებ და. 2001 წლი დან უკ ვე 
აქ ტი უ რად „შეჯდა’’  წა მალ ზე. ორ ჯერ თავს მო ე რია 
და მშრა ლად სცა და წამ ლის გა დაგ დე ბა, მაგ რამ რო
გორც თვი თონ ამ ბობს, წამ ლის მთა ვა რი უარ ყო ფი თი 
ნი შა ნი, რის გა მოც გი ჭირს თა ვის და ნე ბე ბა, მის გან 
და ტო ვე ბუ ლი დეპ რე სი ა ა. მის შემ თხ ვე ვა შიც ეს დეპ
რე სია გახ და მი ზე ზი, ისევ დაბ რუ ნე ბო და წა მალს. 
მე უღ ლეს თან გა მუდ მე ბით ჰქონ და კონ ფ ლიქ ტი ნარ
კო ტი კის გა მო, რის გა მოც და შორ დ ნენ. გარ კ ვე უ ლი 
დრო ის მე რე და სუს ტ და, ანა ლი ზებ მა C ჰე პა ტი ტის 
დი აგ ნო ზი აჩ ვე ნა და მა მის ყუ რამ დეც მი ვი და. გი
ორ გის მა მაც ექი მი იყო და ად ვი ლად მიხ ვ და, რის გან 
იქ ნე ბო და გა მოწ ვე უ ლი ეს და ა ვა დე ბა. ამის მე რე მა
მა შ ვილს ურ თი ერ თო ბა აერია და ფაქ ტი უ რად აღარც 
ნა ხუ ლობ დ ნენ ერ თა ნეთს. 2009 წელს და ი ჭი რეს, ჰე
რო ი ნის მოქ მე დე ბის ქვეშ მყოფს, მცი რე დო ზით წა
მა ლიც აღ მო უ ჩი ნეს და ცი ხე ში ჩას ვეს. თუმ ცა 5000 
ლა რი ა ნი ჯა რი მის წყა ლო ბით, 7 წე ლი 3 წლამ დე ჩა
მო უყ ვა ნეს. ცი ხის პე რი ოდს ჯო ჯო ხეთს უწო დებს. 
ცი ხე შიც გა ნი ცა და ლომ კა და ისევ მშრა ლად გა დაგ
დე ბა მო უ წია წამ ლის. შეყ ვა ნის თა ნა ვე სცე მეს. „წესია 
ეგე თი, ნარ კო მანს ყვე ლა აგ დე ბუ ლად და ცი ნი კუ რად 
გი ყუ რებს, პირ ვე ლი ვე დღეს, უმოწყა ლოდ გირ ტყამს 
ბად რა გი, იქ შე ნი მშვე ლე ლი არა ვინ არის, ისევ პა ტი
მა რი თუ და გეხ მა რე ბა’’. გა რეთ გა მო სუ ლი აქ ტი უ რად 
ვე ღარ მო იხ მარ და წა მალს, ჰე რო ი ნი ფი ზი კუ რად არ
სად იშო ვე ბო და და იძუ ლე ბუ ლი გახ და ხელ მი საწ ვ დო
მი, კუს ტა რუ ლი ნარ კო ტი კი გა ე კე თე ბი ნა. ე.წ ნი ან გის 
მომ ხ მა რე ბე ლი იყო, თუმ ცა არ მო ე წო ნა და მა ლე ვე 
და ა ნე ბა თა ვი. აგ რეთ ვე კუს ტა რუ ლი ნარ კო ტი კის, 
„ჯეფის’’ ნი ა დაგ ზე და უ ზი ან და ჯან მ რ თე ლო ბა, უჭირს 
და მო უ კი დებ ლად გა და ად გი ლე ბა და ამ ჟა მად, ტოქ სი
კუ რი ენ ცე ფა ლო პა თი ის დი აგ ნო ზი აქვს. ცი ხის მე რე, 
და ახ ლო ე ბით ერ თი წლის მან ძილ ზე სახ ლ ში იჯ და და 
ფაქ ტი უ რად არა ფერს აკე თებ და. 

შემ დეგ ორ გა ნი ზა ცია „ახალ ვექ ტორ ში’’ მი ვი და და 
ამ ჟა მად არა ერ თი საქ მი თაა და კა ვე ბუ ლი. ამ ორ გა
ნი ზა ცი ა ში სარ გებ ლობს სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის სტა
ტუ სით. მარ თავს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის გვერდს, ფო

რუმს, თარ გ მ ნის ინ გ ლი სუ რი დან და რუ სუ ლი დან სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცი ას და 
შე სა ბა მის ჰო ნო რარ საც იღებს, რომ ლი თაც რო გორც შვი ლებს, ისე სა კუ თარ 
თავს ეხ მა რე ბა. ასე ვე არის ევ რა ზი ის ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა ქსე ლის წევ
რი, სა დაც ინ ტერ ნე ტით ახერ ხებს თა ვი სი აზ რის და შე ხე დუ ლე ბის და ფიქ სი რე
ბას. ამ ჟა მად ცხოვ რობს მა მის დე ი დას თან. გა რე მო შეგ ნე ბუ ლად გა მო იც ვა ლა, 
რად გან არ უნ და დაბ რუნ დეს წარ სულ ში, რო დე საც ყო ველ დღი უ რი სა ფიქ რა ლი 
მხო ლოდ წა მა ლი იყო. ამ ჟა მად მის გარ შე მო ისე თი გა რე მო ა, რომ უად ვილ დე ბა 
ჯან მ რ თე ლი ცხოვ რე ბის წე სის დაც ვა. ფიქ რობს, რომ მიდ გო მა აუცი ლებ ლად 

უნ და შე იც ვა ლოს, ცი ხე ე ბი უნ და ჩა ა ნაც ვ ლოს სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტ რებ მა, 
რად გან მომხ მა რე ბელს დას ჯა კი არა, მკურ ნა ლო ბა და რე ა ბი ლი ტა ცია ესა
ჭი რო ე ბა.  უნ და გა კონ ტ როლ დეს აფ თი ა ქე ბი, სა დაც თა ვი სუფ ლად იყი დე ბა 
პრე პა რა ტე ბი, რომ ლის გა ნაც მზად დე ბა კუს ტა რუ ლი ნარ კო ტი კი, რო მე ლიც 
კლავს ადა მი ანს. ახალ გაზ რ დებს მე ტი ინ ფორ მა ცია უნ და მი ე წო დოს ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის პროგ რა მებ ზე, რი სი სა შუ ა ლე ბი თაც თა ვი დან ავი ცი ლებთ ფა
ტა ლურ შე დე გებს.

• ხველა სამ კვირაზე 
მეტი ხნის განმავლობაში

• ტკივილი გულმკერდის 
არეში

• ხველა ნახველით ან 
სისხლიანი ხველა

• ოფლიანობა, 
უპირატესად ღამის 
საათებში

• ქოშინი ფიზიკური 
დატვირთვისას

• მუდმივი ზოგადი 
სისუსტე, ადვილი დაღლა

• მადის დაკარგვა, 
წონაში მკვეთრი კლება

• ტემპერატურის მატება, 
ძირითადად საღამო 
საათებში

ტუბერკულოზს
მკურნალობენ
ტუბსაწინააღმდეგო
პრეპარატებით,
რომელთამოქმედების
შედეგადშესაძლებელია:

• მიკობაქტერიის 
ზრდისა და გამრავლების 
შეჩერება

• ტუბერკულოზის 
მიკობაქტერიის 
განადგურება

• წამლებისადმი 
მიკობაქტერიის 
გამძლეობის 
განვითარების აცილება
დროულად და სწორად 
ჩატარებული მკურნალობის 
შემთხვევაში 
ტუბერკულოზის 
განკურნება 
შესაძლებელია.

ფილტვისტუბერკულოზის
დამახასიათებელი
სიმპტომებია:

პრაქტიკულირჩევები ჩემიისტორია

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ამჟამადმისგარშემო

ისეთიგარემოა,რომ

უადვილდებაჯანმრ-

თელიცხოვრებისწე-

სისდაცვა.ფიქრობს,

რომმიდგომააუცი-

ლებლადუნდაშეიც-

ვალოს,ციხეებიუნდა

ჩაანაცვლოსსარეაბი-

ლიტაციოცენტრებმა,

რადგანმოხმარებელს

დასჯაკიარა,მკურ-

ნალობადარეაბი-

ლიტაციაესაჭიროება.

უნდაგაკონტროლდეს

აფთიაქები,სადაც

თავისუფლადიყიდე-

ბაპრეპარატები,რომ-

ლისგანაცმზადდება

კუსტარულინარკოტი-

კი,რომელიცკლავს

ადამიანს.ახალგაზრ-

დებსმეტიინფორმა-

ციაუნდამიეწოდოს

ზიანისშემცირების

პროგრამებზე,რისი

საშუალებითაცთავი-

დანავიცილებთფა-

ტალურშედეგებს.

რუმს, თარ გ მ ნის ინ გ ლი სუ რი დან და რუ სუ ლი დან სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცი ას და 
შე სა ბა მის ჰო ნო რარ საც იღებს, რომ ლი თაც რო გორც შვი ლებს, ისე სა კუ თარ 
თავს ეხ მა რე ბა. ასე ვე არის ევ რა ზი ის ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა ქსე ლის წევ
რი, სა დაც ინ ტერ ნე ტით ახერ ხებს თა ვი სი აზ რის და შე ხე დუ ლე ბის და ფიქ სი რერი, სა დაც ინ ტერ ნე ტით ახერ ხებს თა ვი სი აზ რის და შე ხე დუ ლე ბის და ფიქ სი რე
ბას. ამ ჟა მად ცხოვ რობს მა მის დე ი დას თან. გა რე მო შეგ ნე ბუ ლად გა მო იც ვა ლა, ბას. ამ ჟა მად ცხოვ რობს მა მის დე ი დას თან. გა რე მო შეგ ნე ბუ ლად გა მო იც ვა ლა, 
რად გან არ უნ და დაბ რუნ დეს წარ სულ ში, რო დე საც ყო ველ დღი უ რი სა ფიქ რა ლი რად გან არ უნ და დაბ რუნ დეს წარ სულ ში, რო დე საც ყო ველ დღი უ რი სა ფიქ რა ლი 
მხო ლოდ წა მა ლი იყო. ამ ჟა მად მის გარ შე მო ისე თი გა რე მო ა, რომ უად ვილ დე ბა მხო ლოდ წა მა ლი იყო. ამ ჟა მად მის გარ შე მო ისე თი გა რე მო ა, რომ უად ვილ დე ბა 
ჯან მ რ თე ლი ცხოვ რე ბის წე სის დაც ვა. ფიქ რობს, რომ მიდ გო მა აუცი ლებ ლად ჯან მ რ თე ლი ცხოვ რე ბის წე სის დაც ვა. ფიქ რობს, რომ მიდ გო მა აუცი ლებ ლად 

ჩატარებული მკურნალობის 

დანავიცილებთფა-დანავიცილებთფა-

ტალურშედეგებს.

► 3 ◄



ტა ცი ა რე სო ცი ა ლი ზა ცი ა. მოხ და 
აქ ტი უ რი წევ რე ბის იდენ ტი ფი
ცი რე ბა და ჩა მო ყა ლიბ და თე მის 
სა ად ვო კა ციო  ჯგუ ფე ბი. ად ვო
კა ტი რე ბის სა თე მო ჯგუ ფე ბის 
წევ რებ მა გა ი ა რეს ტრე ნინ გი ად
ვო კა ტი რე ბის სა კითხებ ზე, რა თა 
მათ შეძ ლონ ისე თი სა კითხე ბის 
ად ვო კა ტი რე ბა, რო გო რი ცა ა: 
სის ხ ლით გა დამ დე ბი და ვა დე ბის 
პრო ფი ლაქ ტი კა, დი აგ ნოს ტი
კა და მკურ ნა ლო ბა, სერ ვი სე ბის 
მიმ წო დე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში 
თე მის წევ რე ბის რო ლის გაზ
რ და, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვის დო კუ მენ ტი რე ბის 
პრინ ცი პე ბი. უცხო ე ლი და ად გი
ლობ რი ვი ექ ს პერ ტე ბის  დახ მა
რე ბით  სა ად ვო კა ციო ჯგუ ფებ მა 
შექ მ ნეს სტრა ტე გი უ ლი დო კუ
მენ ტი, სა დაც თავ მოყ რი ლია ის 
პრობ ლე მე ბი, რომ ლებ მაც თა ვი 
იჩი ნა რვათ ვი ა ნი მუ შა ო ბის მან
ძილ ზე და ამ პრობ ლე მე ბის გა
დაჭ რის გზე ბი. პრო ექ ტ ში მო ნა
წი ლე  თე მის წარ მო მად გენ ლებს 
და უგ როვ დათ ცოდ ნა და  გა
მოც დი ლე ბა, რა თა შექ მ ნან მომ
ხ მა რე ბელ თა ქსე ლი, შე ი მუ შა ონ 
პრო ექ ტე ბი, მო ი პო ვონ და ფი ნან
სე ბა და გა აგ რ ძე ლონ პრობ ლე
მებ ზე და მა თი გა დაჭ რის გზებ ზე 
მი ზან მი მარ თუ ლი მუ შა ო ბა. 

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის კუთხით 
ასე ვე მიმ დი ნა რე ობ და სხვა დას ხ
ვა სა ხის აქ ტი ვო ბე ბი, რო მე ლიც 
ხელს უწყობ და სა ზო გა დო ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბას წა მალ და მო კი
დე ბულ თა ჯან დაც ვი სა და სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რა
ცი ის სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 
მომ ზად და სო ცი ა ლუ რი ვი დეო რგო ლი, რო მე ლიც წა

მალ და მო კი დე ბულ თა პრობ ლე
მას, სტიგ მას და დის კ რი მი ნა ცი
ის პრობ ლე მებს ეხე ბო და. ვი დეო 
სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბე ლის 
ეთე რით გა და ი ცე მო და. გა მო ი ცე
მო და კვარ ტა ლუ რი ბი უ ლე ტი ნი 
სა ხელ წო დე ბით ზი ა ნის შემ ცი
რე ბა ისეთ სა კითხებ ზე, რო გო
რი ცა ა: პო ლი ტი კა, ჯან დაც ვის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, პრაქ ტი კუ ლი 
რჩე ვე ბი, ყო ფი ლი მომ ხ მა რებ
ლე ბის პი რა დი ის ტო რი ე ბი.  ამ 
სა კითხე ბის გა შუ ქე ბა ხდე ბო და 
ასე ვე ბლოგ ზე www.druginfo.ge. 
სო ცი ა ლურ ქსელ Facebookში 
შე იქ მ ნა გვერ დი, სა დაც ამ პრობ
ლე მის გარ შე მო მიმ დი ნა რე აქ
ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ იწე რე ბო და. 
ჩა ტარ და სე მი ნა რი ბლო გე რე ბი სა 
და ჟურ ნა ლის ტე ბი სათ ვის, რომ
ლე ბიც ამ თე მით იყ ვ ნენ და ინ ტე
რე სე ბუ ლე ბი.  შემ დ გომ ში მოხ და 
სა კონ კურ სო გან ცხა დე ბის შერ
ჩე ვა და  ექ ვ ს თ ვი ა ნი მე დია სტი
პენ დი ან ტე ბის გა მოვ ლე ნა კვლე
ვე ბი სა და პუბ ლი კა ცი ე ბის თ ვის.  

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ჩა მო ყა
ლიბ და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი, რო
მელ შიც გა ერ თი ა ნე ბულ ნი არი ან 
სამ თავ რო ბო, არა სამ თავ რო ბო, 
სა თე მო და დო ნო რი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. 
გა ი მარ თა შეხ ვედ რე ბი ინ ფორ
მა ცი ის და გა მოც დი ლე ბის გაც
ვ ლის მიზ ნით  ნარ კო კა ნონ მ დებ
ლო ბის, ზი ა ნის შემ ცი რე ბი სა  და 
წა მალ და მო კი დე ბულ თა რე ა ბი
ლი ტა ცი ა რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის 

სა კითხებ ზე. შეხ ვედ რებ ზე გა ნი ხი ლავ დ ნენ ერ თობ ლივ 
ინი ცი ა ტი ვებს და სა ად ვო კა ციო აქ ტი ვო ბებს წა მალ და
მო კი დე ბულ თა პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის. 

ზ
ი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი ევ
რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბულ პრო ექტს 
„ზიანის შემ ცი რე ბა  რეპ რე სი უ ლი თუ მტკი
ცე ბუ ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი ჩა რე ვა: თე მის 

გაძ ლი ე რე ბის, სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბი სა და ინ ფორ მი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის ხელ შეწყო ბა სა
ქარ თ ვე ლო ში” არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია "ციხის 
სა ერ თა შო რი სო რე ფორ მას თან” პარ ტ ნი ო რო ბით 
ახორ ცი ე ლებ და. პრო ექ ტის მი ზა ნი იყო წა მალ და მო კი
დე ბულ თა თე მის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი სა ზო გა დო ე ბა ში 
ინ ტეგ რა ცი ა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ
ლე ბა წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე, რო გორც სა ზო გა
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა კითხ ზე და გა დაწყ ვე ტი ლე
ბის მიმ ღე ბ პი რებს, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა სა და 
თემს შო რის დი ა ლო გის ხელ შეწყო ბა ნარ კო პო ლი ტი
კა ზე ზე მოქ მე დე ბის მიზ ნით.   

2012 წლის გა ზაფხუ ლი დან და იწყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრო ცე სე ბი თე მის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით. ჩა მო ყა ლიბ
და თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფე ბი, სა დაც გა ერ თი ან დ ნენ 
ყო ფი ლი წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბი, წა მალ და მო კი დე
ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი. გა ი მარ თა 
შეხ ვედ რე ბი ნარ კო მომ ხ მა რებ ლებ თან და მა თი ოჯა ხის 
წევ რებ თან თბი ლის სა და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში: 
ში და ქარ თ ლ ში, კა ხეთ ში, სა მეგ რე ლო ში, იმე რეთ სა და 
აჭა რა ში.  შეხ ვედ რის მი ზა ნი იყო აქ ტი უ რი მომ ხ მა რებ
ლე ბის, რე მი სი ა ში მყო ფი მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და მა თი 
ოჯა ხის წევ რე ბის მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბა სა კუ თა რი 
უფ ლე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის მიზ ნით. გა მარ თუ ლი ღო
ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი წარ მო ად გენ დ ნენ სა თე მო 
ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო მელ თაც გარ კ ვე უ ლი გა მოც დი ლე
ბა და უგ როვ დათ თე მის მო ტი ვი რე ბი სა და მო ბი ლი ზა
ცი ის მი მარ თუ ლე ბით.  თი თო ე უ ლი თვით დახ მა რე ბის 
ჯგუ ფი აერ თი ა ნებ და 614 ადა მი ანს სა ქარ თ ვე ლოს 
მას შ ტა ბით.  მათ ჩა უ ტარ დათ ტრე ნინ გი ლი დე რო ბა სა, 
ფა სი ლი ტა ცი ა სა და კო მუ ნი კა ცი ა ში.  მათ  ექ ვ სი თვის 
მან ძილ ზე გა მარ თეს შეხ ვედ რე ბი  ექ ს პერ ტე ბის მო ნა წი
ლე ო ბით, რა თა მი ე ღოთ სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია სა კუ თა
რი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო 
სა კითხებ ზე, რო გო რი ცა ა: C ჰე პა ტი ტი,  ზე დო ზი რე ბა,  
წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბა, ნარ კო პო ლი ტი კა და კა ნონ მ
დებ ლო ბა, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბი, რე ა ბი ლი
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