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მა დლობი ს  გა მოხ ა ტვ ა  
 

ეს პროექტი მუხლმოუხრელი მუშაობის, კვლევისა და თავდადების ნაყოფია. მიუხედავად 

ამისა, მისი განხორციელება წარმოუდგენელი იქნებოდა, რომ არა შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის ფინანსური 

მხარდაჭერა. 

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია კვლევაში მონაწილე ზიანის შემცირების სერვის 

ცენტრები - ნემსებისა და შპრიცების პროგრამის ცენტრების ხელმძღვანელების კვლევაში 

აქტიური მონაწილეობა და თანამშრომლობა: ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და 

კონსულტაციის ცენტრი "ახალი გზა" ,,ახალი გზა“ (თბილისი, ქუთაისი, სამტრედია), 

კავშირი ,,ახალი ვექტორი“ (თბილისი), ,,იმედი“ (ბათუმი), კავშირი ,,ნაბიჯი 

მომავლისკენ“ (გორი, თელავი), განათლების ეროვნული განვითარების, სოციალური 

რეაბილიტაციის და ისტორიული ღირებულებების დაცვის ასოციაცია ,,ორდუ“ 

(ფოთი) და ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ,,ქსენონი“ (ზუგდიდი).  

უდიდეს მადლიერებას გამოვხატავთ ყველა იმ ბენეფიციარის მიმართ, ვინც გამონახა დრო 

და დათანხმდა კვლევაში მონაწილეობას. თითოეული რესპონდენტის, შნპ პერსონალის თუ 

ბენეფიციარის, ნდობისა და წვლილის გარეშე წინამდებარე კვლევის განხორციელება 

შეუძლებელი იქნებოდა.  
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სა რჩ ე ვ ი  

გამოყენებული შემოკლებები 4 

შესავალი 5 

ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების პროგრამები 5 
ზიანის შემცირების სერვისები საქართველოში 6 
კვლევის მიზნები 8 
კვლევის ამოცანები 9 

მეთოდოლოგია 9 

კვლევის დიზაინი 9 
კვლევის ეთიკის საკითხი 9 
ინსტრუმენტი 10 
შერჩევა 10 
კვლევაში მონაწილის სკრინინგი და ჩართვის კრიტერიუმები 11 
მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი 12 
კვლევის შეზღუდვა 12 

კვლევის შედეგები 13 

დემოგრაფიული მონაცემები 13 
ნარკოტიკების ინექციური მოხმარების პრაქტიკა 18 
რისკის შეფასების ბატარეა 22 
სერვისების შეფასება 31 
აივ-ინფექციის გადაცემის შესახებ ცოდნის შეფასება 33 
C ჰეპატიტის გადაცემის შესახებ ცოდნის და პრაქტიკის შეფასება 34 

ძირითადი მიგნებები 39 

რეკომენდაციები 41 

ბიბლიოგრაფია 42 

დანართები 43 

დანართი N1. ეთიკის კომისიის დასკვნა 43 
დანართი N2. საკვლევი კითხვარი 43 
დანართი N3. ინფორმირებული თანხმობა 43 
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გა მ ოყ ე ნ ე ბ ული  შე მ ოკ ლე ბ ე ბ ი  
 

შნპ  შპრიცების და ნემსების პროგრამა 

ნიმ ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი 

აივ 

ოჩთ 

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი 

ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპია 

შიდსი შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი 

ნკტ ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება 

ჯანმო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 

ზშსქ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 

SPSS სტატისტიკური პაკეტი სოციალური მეცნიერებებისათვის 

სგგი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები 

CI სარწმუნოობის ინტერვალი 

OR შანსების თანაფარდობა 

SD სტანდარტული გადახრა 
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შე ს ა ვ ა ლი  
 

ნა რკ ოტი კ ე ბ ი ს  ინ ე ქ ც ი ური  მოხმ ა რე ბ ით გა მოწ ვ ე ული  
ზი ა ნ ი ს  შე მც ირე ბი ს  პროგრა მ ე ბ ი  
 

მსოფლიოში არსებული აივ-ინფექციის და სხვა სისხლით გადამდები ინფექციების 
პრევენციის პრაქტიკა ეფუძნება მტკიცებულებებსა და გამოცდილებას, რომელიც დაგროვდა 
ბოლო 30-40 წლის მანძილზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, გაეროს აივ-შიდსის 
გაერთიანებული პროგრამის და გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისის 
ერთობლივი, კონსოლიდირებული გაიდლაინის თანახმად ნიმ-ებში აივ-ინფექციის 
პრევენციის თვალსაზრისით რეკომენდებულია 9 ძირითადი ინტერვენციის დანერგვა1, 
რომელიც საქართელოში ფუნქციონირებს და ნიმ პოპულაციისთვის ხელმისაწვდომია: 

1. შპრიცებისა და ნემსების პროგრამა (შნპ); 
2. ოპიოიდების ჩანაცვლებითი თერაპია და წამალდამოკიდებულების სხვა 

მკურნალობის მეთოდები (ოჩთ); 
3. აივ-ინფექციაზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება-ტესტირება (ნკტ); 
4. ანტირეტროვირუსული თერაპია (არვ თერაპია); 
5. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების პრევენცია და მკურნალობა (სგგი 

პრევენცია და მკურნალობა); 
6. პრეზერვატივების პროგრამა ნიმ-ებისა და მათი პარტნიორებისთვის; 
7. მიზნობრივი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო-საგანმანათლებლო პროგრამა ნიმ-

ებისა და მათი პარტნიორებისთვის; 
8. ვირუსული ჰეპატიტების პრევენცია, ვაქცინაცია, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა; 
9. ტუბერკულოზის პრევენცია, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. 

ზიანის შემცირება, როგორც ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრობლემაზე საპასუხო 
მიდგომა, არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  და სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკის 
მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ეფუძნება ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს. 
ზიანის შემცირების მიდგომა აღიარებს, რომ იმ ადამიანებიდან, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკს, 
ყველას არ ძალუძს, ან არ სურს მოხმარების შეწყვეტა. ამავე დროს, გამომდინარე აივ 
ინფექციის, B/C ჰეპატიტების და სისხლით გადამდები სხვა ინფექციებისა და ზედოზირების 
საშიშროებიდან, აუცილებელია ამ ადამიანების საჭიროებებზე მორგებული ბიო-ფსიქო-
სოციალური და სამართლებრივი დახმარება. ზიანის შემცირების საერთაშორისო 
ორგანიზაციის განმარტებით2 ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა ზიანის შემცირება 
გულისხმობს „სტრატეგიებს, პროგრამებსა და პრაქტიკებს, რომელიც მიმართულია 
ლეგალური თუ არალეგალური ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული 

                                                 
1 WHO, UNODC, UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, 
treatment and care for injecting drug users – 2012 revision. 
2 Harm reduction International www.ihra.net 

http://www.ihra.net/
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ჯანმრთელობის, სოციალური და ეკონომიკური ზიანის შესამცირებლად, და არ არის 
აუცილებელი, რომ მოხმარების შემცირებას ისახავდეს მიზნად. ზიანის შემცირებას მოაქვს 
სარგებელი, როგორც იმ ადამიანებისათვის ვინც მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს, ასევე 
მათი ოჯახებისა და საზოგადოებისათვის“. მსოფლიოში მოქმედი ზიანის შემცირების 
პროგრამები მოიცავს: 1) შპრიცებისა და ნემსების პროგრამას, 2) ოპიოიდებით ჩანაცვლებით 
თერაპიას, 3) გახანგრძლივებული მოქმედების მორფინით ჩანაცვლებას, 4) უსაფრთხო 
მოხმარების ოთახებს, 5) ზედოზირების პრევენციას და 6) წამალდამოკიდებულების სხვა 
ტიპის მკურნალობებს.  

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამა ზიანის შემცირების უმნიშვნელოვანესი 
კომპონენტია ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების კომპონენტით. იგი 
მოიცავს ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის სტერილური საინექციო მასალის 
(შპრიცები, ნემსები, მცირე ვენაში გადასხმის მოწყობილობები), ფილტრები, კოვზები, 
ლახტი,  სპირტიანი ტამპონები, საინექციო წყალი, ასკორბინის მჟავა, ვენების მოვლის 
საშუალებები (მალამოები, ანტისეპტიკური და სადიზენფექციო ხსნარები).  

საქართველოში ბოლო 10 წლის მანძილზე მოხდა ფსიქოაქტიური ნივთირებების 
პრობლემურ3 მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა4 და შეადგინა დაახლოებით 49,000; 
შესაბამისად პრევალენტობა საქართველოს მოსახლეობის 18-64 ასაკობრივ ჯგუფში 
დაახლოებით 2,02% შეადგენს, ხოლო ზოგად პოპულაციაზე გადათვლით - 1,33%. 
შესაბამისად გაიზარდა, ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებასთან ასოცირებული 
ჯანმრთელობის და სოციალური ზიანი. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია სისხლით გადამდები 
იფექციური დაავადებების (აივ/შიდსი, C ჰეპატიტი) შემთხვევათა ზრდა. 2016 წლის შიდსის 
ცენტრის მონაცემებით, აივ-შიდსით ინფიცირებულთა  კუმულაციური რაოდენობის 46.5% 
მოდის ნარკომომხმარებელთა თემზე.  

 

 
 
 
 

ზი ა ნ ი ს  შე მც ირე ბი ს  სე რვ ი ს ე ბ ი  სა ქ ა რთვ ელოში  
 

                                                 
3 არალეგალური ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ინექციური მომხმარებელი The European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction, http://www.emcdda.europa.eu/activities/hrdu 
4 Sirbiladze, T., Tavzarashvili, L., Chikovani, I., Shengelia, N., & Sulaberidze, L. (2015). Population Size 
Estimation of People who Inject Drugs in Georgia 2014. Tbilisi. Retrieved from 
http://curatiofoundation.org/wp-content/uploads/2016/05/PWIDs-PSE-Report-2015_ENG.pdf 
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საქართველოში ზიანის შემცირების პროგრამები 1999-2000 წლებში დაინერგა, ღია 
საზოგადოების ინსტიტუტის აშშ-ს და მისი საქართველოს ოფისის “ფონდი ღია 
საზოგადოება-საქართველო” დახმარებით. საქართველოში 2001-წლიდან არასამთავრობო 
ორგანიზაცია სასოება იწყებს პირველი ნემსებისა და შპრიცების პროგრამის იმპლემენტაციას 
თბილისში  (ფონდ ღია საზოგადოების დაფინანსებით), ხოლო ბათუმში პირველი შნპ 
სერვისი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის დეპარტამენტმა აამოქმედა5. 

2005 წლიდან კი საქართველოში ზიანის შემცირების ცენტრების გეოგრაფიული 
ხელმისაწვდომობა იზრდება, რომელსაც 2008 წლიდან ახორციელებს ზიანის შემცირების 
საქართველოს ქსელი გლობალური ფონდის მხარდაჭერით. 2015 წლიდან დაინერგა 
მობილური ამბულატორიის სერვისი და დღეს უკვე რვა მობილური ამბულატორია 
ფუნქციონირებს. 2017 წლისთვის, საქართველოში, ზიანის შემცირების ქსელის წევრი 10 
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ 14  სერვის ცენტრის საშუალებით 11 ქალაქში 
(თბილისი, გორი, თელავი, ქუთაისი, სამტრედია, ფოთი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ბათუმი, 
სოხუმი, და რუსთავი) ხორციელდება ზიანის შემცირების პროგრამების, რომლის 
გეოგრაფიული მოცვა მობილური ამბულატორიების დახმარებით 55 ქალაქზე და მიმდებარე 
სოფლებზე ვრცელდება. დღეს, საქართველოში მოქმედი ზიანის შემცირების პროგრამა, 
ნიმებს სთავაზობს კომპლექსურ, მრავალფეროვან და მათ საჭიროებებზე მორგებულ 
სერვისებს, რომელიც მოიცავს შემდეგს:  

• ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა (ნიმ) უზრუნველყოფა შპრიცებითა, 
ნემსებით, სხვადასხვა სტერილური აღჭურვილობით, კონდომებით და 
საგანმანათლებლო მასალებით სტაციონარული სერვის ცენტრებში, აუთრიჩე და 
მობილური ამბულატორიების საშუალებით; 

• ნიმ-ების პრე და პოსტ კონსულტირება და სკრინინგული ტესტირება აივ 
ინფექცია/შიდსზე, ასევე ტესტირება B და C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე სწრაფი 
მარტივი ტესტებით; 

• C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმიწიფო პროგრამასთან კოორდინაცია, და HCV 
სკრინინგ დადებითი ბენეფიციარების დროული რეფერირება შემდგომი 
დიაგნოსტირებისა და მკურნალობისთვის; 

• თანასწორთათვის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრების ჩატარება; 
• შემთხვევის მართვის ინტერვენციის განხორციელება ზიანის შემცირების ცენტრებში; 
• ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტების 

(თერაპევტი, ქირურგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, სგგი სპეციალისტი, 
უროლოგი), ფსიქოლოგისა და იურისტის კონსულტაციებით უზრუნველყოფა; 

                                                 
5 Wilson, D. P., Zhang, L., Kerr, C., Kwon, A., Hoare, A., Otiashvili, D., … Williams-Sherlock, M. (2011). 
Evaluating the Cost-Effectiveness of Needle-Syringe Exchange Programs in Georgia. Retrieved from 
http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/UNAIDS_reporrt_eng.pdf 
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• ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა შორის აივ ინფექციის გავრცელების 
პრევენცია თანასწორგანმანათლებელთა მიერ (PDI – Peer Driven Intervention)6, 
რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ პროგრამისთვის ახალი ბენეფიციარების მოზიდვა, 
მათი მოცვა მინიმალური აივ პრევენციის პაკეტით და მათთან საგანმანათლებლო 
მუშაობა; 

• ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სქესობრივ პარტნიორებზე 
ორიენტირებული სერვისების მიწოდება, მათი კონსულტირება, რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობაზე მიმართული სერვისების შეთავაზება (გინეკოლოგიური 
კონსულტაცია და სხვა სამედიცინო სერვისები); 

• ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა სკრინინგი ტუბერკულოზის ადრეული 
გამოვლენის მიზნით, რეფერირება ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო/სამკურნალო 
სპეციალიზებულ კლინიკებში და საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის 
პრევენციის და დროული დიაგნოსტიკის საკითხებზე; 

• ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების 
მკურნალობა სიფილისზე. 
 

 

 კვ ლე ვ ი ს  მი ზნ ე ბ ი  
 
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მაღალი რისკ-ჯგუფისთვის, როგორიცაა 

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი, ზიანის შემცირების პროგრამების 
ფუნქციონირება, მომსახურების გეოგრაფიული არეალის ზრდა, სერვისების ხარისხის 
გაუმჯობესება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ნიმ პოპულაციის საჭიროებების 
გათვალისწინება და მათზე მორგებული სერვისების ორგანიზება - ზიანის შემცირების 
პროგრამებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ მიზნით ყოველწლიურად ტარდება 
სერვის ცენტრებში ბენეფიციართა გამოკითხვა, რომლითაც ფასდება ამჟამინდელი 
მდგომარეობა და ვლინდება საჭიროებები, რომლებიც შესაძლოა გათვალისწინებული იქნას 
სამომავლო პროგრამირებისთვის.   

შესაბამისად კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ბენეფიციართა ნარკოტიკების 
მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევა, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონე 
ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში და შეაფასოს სქესობრივი და საინექციო რისკის 
შემცველი ქცევები. აღნიშნული კვლევის შედეგები საშუალებას მოგვცემს გამოვავლინოთ 
საჭიროებები და შესაბამისად ვუპასუხოთ მათ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
მონაცემების გათვალისწინებით. კერძოდ კი: დავგეგმოთ და შევიტანოთ შესაბამისი 

                                                 
6 Broadhead, R. S., Heckathorn, D. D., Altice, F. L., E El Van Hulst, Y., Carbone, M., Friedland, G. H., … 
Selwyn, P. A. (2002). Increasing drug users’ adherence to HIV treatment: results of a peer-driven intervention 
feasibility study. Social Science & Medicine, 55, 235–246. Retrieved from 
http://chipcontent.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/Broadhead et al., 2002.PDF 
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ცვლილებები ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის აივ-ინფექცია შიდსის 
პრევენციის პროგრამაში. 

 
კვ ლე ვ ი ს  ამოც ა ნ ე ბ ი   

 
კვლევის ამოცანებია: 

o შევისწავლოთ    შპრიცებისა    და    ნემსების    პროგრამაში    (შნპ)    
მონაწილე ბენეფიციართა საინექციო და სქესობრივი სარისკო ქცევები; 

o შევისწავლოთ მომხმარებელთა   სოციალურ-ეკონომიკური დონე; 
o შევისწავლოთ აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონე; 
o შევისწავლოთ ზედოზირებასთან დაკავშირებული ქცევები; 
o შევისწავლოთ ხშირად გამოყენებადი ზიანის შემცირების არსებული 

სერვისები; 
o შევისწავლოთ საჭიროებები, სხვადასხვა სასურველი სერვისების სახით.  

 
 
 

მე თოდოლოგ ი ა  
 
 

კვ ლე ვ ი ს  დიზა ი ნ ი 
 

ჯვარედინ-სექციური7 კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ბენეფიციართა პირისპირ 
გამოკითხვა ინტერვიუერების მიერ. გამოკითხვა ჩატარდა 2017 წლის 1 თებერვლიდან 2017 
წლის 30 აგვისტოს (7 თვე) პერიოდში. კვლევისთვის სამიზნე პოპულაციას წარმოადგენდა 
საქართველოში არსებული ზიანის შემცირების 13 სერვის ცენტრის შნპ სერვისით 
მოსარგებლე ბენეფიციარი.  

კვ ლე ვ ი ს  ეთი კ ი ს  სა კ ითხ ი  
 
შედგა კვლევის პროტოკოლი, კითხვარი (ინტერვიუერის მიერ ადმინისტრირებადი) და 

ინფორმირებული თანხმობის ფორმა, რომელიც კვლევაში მონაწილეთა უფლებების 
განხილვის მიზნით წარედგინა კვლევის ბიოეთიკის საკითხების კომისიას - ჯანმრთელობის 
კვლევის კავშირს (HRU-Health Research Union IRB#1, IRB 00009520; მის.: თბილისი, ტაშკენტის 
ქ. 47). ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის ეთიკის კომისია რეგისტრირებულია აშშ-ს 
                                                 
7 Setia, M. S. (2016). Methodology Series Module 3: Cross-sectional Studies. Indian Journal of 
Dermatology, 61(3), 261–264. http://doi.org/10.4103/0019-5154.182410 
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კვლევაში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დამცველ ეთიკის კომისიათა რეესტრში8. ეთიკის 
კომისიამ წარდგენილი კვლევის განაცხადი განიხილა და ყველა წესის შესაბამისად გასცა 
კვლევის წარმოების უფლება (იხ. დანართი 1).  

 
 
 

ინ სტრუმე ნტი  
 
გამოყენებული იქნა სტრუქტურირებული კითხვარი, რომელიც წინა წლებში 

გამოიყენებოდა ზიანის შემცირების ქსელის მიერ მონაცემთა შეგროვებისთვის, ასევე 
გამოყენებული იქნა სტანდარტიზებული რისკის შეფასების ბატარეა9, რომელიც კარგად არის 
ადაპტირებული ამ პოპულაციაში კვლევის ჩასატარებლად საქართველოში10 და დამატებით 
გამოყენებული იქნა კითხვები ცე ჰეპატიტის გადაცემის შესახებ. საბოლოო ინსტრუმენტი 
შედგება შემდეგი სექციებისგან: დემოგრაფიული მონაცემები (17 კითხვა), ნარკოტიკების 
ინექციური მოხმარების პრაქტიკა (28 კითხვა), რისკის შეფასების ბატარეა (29 კითხვა), 
სერვისების შეფასება (3 კითხვა), აივ-ინფექციის გადაცემის შესახებ ცოდნის შემოწმება (5 
კითხვა), C ჰეპატიტის შესახებ (19 კითხვა). კითხვაათა უმეტესობა მარტივია, მოცემული 
პასუხებიდან ერთის არჩევის შესაძლებლობით, თუმცა მოცემულია კითხვები მრავლობითი 
პასუხის არჩევის შესაძლებლობით და პასუხების რანგული თანმიმდევრობის არჩევის 
შესაძლებლობით (იხ. დანართი 2).  

რესპონდენტებისთვის იქმნებოდა არაგანსჯითი გარემო და მთავარი კრიტერიუმი 
იყო კვლევაში ნებაყოფლობით მონაწილეობა. კვლევაში მონაწილეთა კონფიდენციალურობა 
იყო დაცული (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი არსად არ ფიქსირდებოდა), გამოყენებული 
იქნა მხოლოდ შვიდნიშნა და 15 ნიშნა კოდები (რომლებიც გამოიყენება ზიანის შემცირების 
პროგრამების ადმინისტრირებისას).  

 
 

შე რჩ ე ვ ა  
 

გამოყენებული იქნა არაალბათური, იოლად ხელმისაწვდომი შერჩევის დიზაინი11, 

                                                 
8 http://ohrp.cit.nih.gov/search/irbsearch.aspx  
9 Metzger DS, et al. The Risk Assessment Battery: Validity and Reliability; Paper presented at the 6th Annual 
Meeting of National Cooperative Vaccine Development Group for AIDS.Nov, 1993. 
10 Otiashvili, D., Piralishvili, G., Sikharulidze, Z., Kamkamidze, G., Poole, S., & Woody, G. E. (2013). 
Methadone and buprenorphine-naloxone are effective in reducing illicit buprenorphine and other opioid use, 
and reducing HIV risk behavior – Outcomes of a Randomized Trial. Drug and Alcohol Dependence, 133(2), 
10.1016/j.drugalcdep.2013.06.024. http://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2013.06.024 
11 Tyrer, S., & Heyman, B. (2016). Sampling in epidemiological research: issues, hazards and pitfalls. BJPsych 
Bulletin, 40(2), 57–60. http://doi.org/10.1192/pb.bp.114.050203 

http://ohrp.cit.nih.gov/search/irbsearch.aspx
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რომელიც გულისხმობს ყველა იმ ბენეფიციართა გამოკითხვას, რომელიც ხელმისაწვდომი 
იყო სერვის ცენტრისთვის, კვლევის ჩატარებისთვის პერიოდში, და დაეთანხმა კვლევაში 
მონაწილეობას. გამოკითხვა გაგრძელდა მანამ, სანამ არ მივიღეთ სასურველი რაოდენობა. 
შერჩევის ზომის დაანგარიშება მოხდა შემდეგი პარამეტრების გათვალისწინებით: 

• სამიზნე პოპულაციის ზომა - 49,700; 
• საკვლევ მოვლენასთან შემხებლობის მქონე პირების სავარაუდო პროცენტული 

რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში განისაზღვრა - 40% (რადგან ზიანის შემცირების 
საქართველოს ქსელის 2016 წლის მონაცემებით, სერვისებს აწვდის 35-დან 38 
ათასამდე ინექციურ მომხმარებელს, ხოლო კვლევისთვის, მინიმალური 
გათვლებით, აღებული იქნა 20,000); 

• ცდომილების დონედ (margin of error) განისაზღვრა -2.85; 
• სარწმუნოობის ინტერვალად (CI) განისაზღვრა - 95%. 

x=Z(c/100)2r(100-r) 
n=N x/((N-1)E2 + x) 

E=Sqrt[(N - n)x/n(N-1)] 
ამ პარამეტრებით არაალბათური, მოხერხებული შერჩევის ზომად განისაზღვრა 1110 
რესპონდენტი, რომელიც გადანაწილდა 13 სერვის ცენტრზე 70-დან 100-მდე მოცვის 
მაჩვენებლით, კვლევისთვის განსაზღვრულ პერიოდში.  
 
 
 

კვ ლე ვ ა შ ი  მონა წ ილი ს  სკ რი ნი ნ გ ი  და ჩა რთვ ი ს  
კრიტე რიუმე ბ ი   
 

კვლევის შესახებ ინფორმაცია გაკრული იყო ყველა სერვის ცენტრის კედელზე და 
ასევე საველე მუშაკები სთავაზობდნენ ბენეფიციარებს კვლევაში მონაწილეობის მიღებას. 
პირი, რომელიც გამოთქვამდა კვლევაში მონაწილეობის სურვილს, უტარდებოდა სკრინინგი 
(კვლევაში ჩართვის კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შეფასება) და კვლევაში 
მონაწილეობაზე თანხმობის მიღების პროცედურა. ამისათვის ყოველ პოტენციურ 
მონაწილეს ინტერვიუერი უხსნიდა კვლევის მიზანს და აცნობდა კვლევაში მონაწილეობის 
ინფორმირებულ თანხმობას (დანართი 3).  

კვლევაში ჩართვის კრიტერიუმებად განსაზღვრული იყო შემდეგი: 
• მონაწილე უნდა ყოფილიყო სრულწლოვანი (18 წლის და მეტი); 
• კვლევაში მონაწილეობა უნდა ყოფილიყო ნებაყოფლობითი; 
• კვლევაში ჩართვისთვის აუცილებელი პირობა იყო შნპ-ით სარგებლობის მინიმუმ 

ექვსთვიანი სტაჟი; 
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• კვლევის მონაწილეს არ უნდა ჰქონოდა ფსიქიკური, აზროვნებისა და მეტყველების 
გამოხატული პრობლემები, რომელიც კვლევაში მის სრულყოფილ მონაწილეობას 
ხელს შეუშლიდა; 
 
 

მონა ც ე მთა  შე გროვ ე ბ ა  და ან ა ლიზი  
 
მონაცემთა შეგროვება მოხდა კითხვარების გამოყენებით, რომელიც შეჰყავდა 

ინტერვიუერს ექსელის წინასწარ მომზადებულ ბადეში. ექსელის უჯრათა ვალიდაციის 
გზით, მონაცემთა შეყვანის პროცესში, მინიმუმადე იქნა დაყვანილი შეცდომების დაშვების 
ალბათობა. შემდეგ ბაზა გაიფილტრა შეუსაბამობებზე და იმპორტირდა წინასწარ 
მომზადებულ სოციალური მეცნიერებებისთვის სტატისტიკურ პაკტთა პროგრამის (Statistical 
Package for the Social Science v.21)12 ბადეში, სადაც ასევე გადამოწმდა მთელი ბაზა მონაცემთა  
სიხშირეებისა და ქროს-ტაბულაციების გამოყენებით. კითხვარში წარმოდგენილი იყო ორი 
ღია კითხვა, რომელიც მსგავსი პასუხების დაჯგუფების გზით, შესაბამისი კოდირებით, 
მოხვდა მონაცემთა ბაზაში. 

ჩატარდა უნივარიაციული ანალიზი - დათვლილ იქნა სიხშირეები, საშუალო და 
მედიანური მაჩვენებლები, ხოლო ბი და მულტივარიაციული ანალიზით (კატეგორიულ 
ცვლადთა კროსტაბულაცია, საშუალოთა შედარება, t-test, ANOVA) მოხდა ცვლადებს შორის 
ურთიერთკავშირების (განსხვავებების, ასოციაციების და კორელაციების) გამოვლენა.  
 
 

კვ ლე ვ ი ს  შე ზღუდვ ა  
 

კვლევა ეფუძნება სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა მოსაზრებების შეკრებას. 
აღნიშნულმა კვლევამ შეგვიქმნა საერთო სურათი ბენეფიციართა საინექციო და სქესობრივ 
სარისკო ქცევაზე, მაგრამ როგორც ყველა კვლევას, მოცემულ კვლევასაც ახლავს გარკვეული 
შეზღუდვები. უპირველეს შეზღუდვად შეიძლება ჩაითვალოს გამოყენებული არაალბათური, 
იოლად ხელმისაწვდომი შერჩევა, ასევე კვლევის მონაწილეების სოციალურ მუშაკთა 
ძალებით მობილიზება, რაც რიგ შემთხვევაში, შესაძლოა, პოტენციურად ისეთი 
ბენეფიციარების მოზიდვას განაპირობებდა, რომელიც სოციალური მუშაკისთვის მისაღებ ან 
პოზიტიურ პასუხებს გასცემდა. ასევე, შეზღუდვად შესაძლოა ჩაითვალოს ის გარემოება, რომ 
ბენეფიციართა გამოკითხვას ატარებდა თავად სერვისის მიმოწდებელი (ამ შემთხვევაში ნკტ 
კონსულტანტი). შესაბამისად ამ გარემოებების გათვალისწინებით გარკვეულწილად 

                                                 
12 Dembe, A. E., Partridge, J. S., & Geist, L. C. (2011). Statistical software applications used in health services 
research: analysis of published studies in the U.S. BMC Health Services Research, 11, 252. 
http://doi.org/10.1186/1472-6963-11-252 
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გვეზღუდება მიგნებების სრულად განზოგადების შესაძლებლობა, თუმცა გვეძლევა 
წარმოდგენა ამ პოპულაციაში გავრცელებულ გარკვეულ ქცევათა შესახებ.  

 
 
 
 
კვ ლე ვ ი ს  შე დე გ ე ბ ი  
 

დე მოგრა ფიული მონ ა ც ე მ ე ბ ი  
 
კვლევა ჩატარდა საქართველოს 10 ქალაქში (თბილისი, თელავი, ბათუმი, გორი, 

ქუთაისი, რუსთავი, ოზურგეთი, სამტრედია, ზუგდიდი, ფოთი). სულ ჩატარდა 1178 
სკრინინგი, 13 არ აკმაყოფილებდა კრიტერიუმებს, 59-მა უარი განაცხადა კვლევაში 
მონაწილეობაზე და საბოლოო მონაცემთა ბაზაში განთავსდა 1106 რესპონდენტის მონაცემი. 
გამოკითხულ რესპონდენტთა ყველაზე მეტი რაოდენობა თბილისშია, იმის გამო რომ აქ 4 
სერვის ცენტრი ფუნქციონირებს (32.6%; 361 რესპონდენტი), იხილეთ დიაგრამა 1. კვლევაში 
მონაწილეთა უმეტესობა მამაკაცია (1068 რესპონდენტი), ხოლო მცირე ნაწილი ქალი (34 
რესპონდენტი), 4 რესპონდენტის სქესის შესახებ ინფორმაცია არ მოიპოვება13. კითხვაზე, 
როგორ აღწერდით საკუთარ თავს -ჰეტეროსექსუალი, გეი, ბი ან ჰომოსექსუალი - სულ 
დაფიქსირდა 3 პასუხი, მათგან ერთი მიუთითებს სქესს - ქალს და ორი-მამაკაცს. 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება ქალაქებს შორის, ქალ მომხმარებელთა 
რაოდენობის მხრივ, არ გვაქვს, თუმცა არის ქალაქები სადაც ქალი რესპონდენტები საერთოდ 
არ იქნა გამოკითხული (იხ. დიაგრამა #2).  
 

დი ა გ რა მ ა  1. კვ ლე ვ ა შ ი  მონ ა წ ილე თა  რა ოდე ნობ ი ს  გა ნ ა წ ილე ბ ა  
ქა ლა ქ ე ბ ი ს  მი ხ ე დვ ით 

 

                                                 
13 ასეთი შემთხვევები ფიქსირდება თუ: მონაწილემ თავი შეიკავა პასუხის გაცემისგან ან მონაცემი დაკარგულია (missing data).  
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დი ა გ რა მ ა  2. სქ ე ს ი ს  გა ნ ა წ ილე ბ ა  ქა ლა ქ ე ბ ი ს  მი ხ ე დვ ი თ 

 
 
კვლევაში მონაწილეთა ასაკობრივი განაწილება თითქმის უახლოდება ნორმალურ 

განაწილებას (დიაგრამა #3), მონაწილეთა საშუალო ასაკი 40.77 წელია, ხოლო მედიანური 
ასაკი 40.  
 

დი ა გ რა მ ა  3. ას ა კ ობრი ვ ი  გა ნ ა წ ილე ბ ი ს  ჰი ს ტოგ რა მ ა  ნორმ ა ლური  
გა ნ ა წ ილე ბ ი ს  მრუდი თ 

 
 
რესპონდენტ ქალთა საშუალო ასაკი 41.41 წელია (CI 95% 38.77 - 44.55, SD 8.9), მონაწილეთა 
მინიმალური ასაკით 25 და მაქსიმალურით - 58 წელი, ხოლო მამაკაცების საშუალო ასაკმა 
შეადგინა 40.72 წელი (CI 95% 40.20 - 41.24, SD 8.6), მინიმალური ასაკით 18 წელი და 
მაქსიმალურით - 72. თუ შევადარებთ ერთმანეთს რესპონდენტთა განათლების დონეს, 
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ქალებში მაღალია პროფესიული განათლების დონე მამაკაცებთან შედარებით, რაც 
სტატისტიკურად სარწმუნო გასხვავებას იძლევა   χ2 (5) =12.708, p=0.026 (იხ. დიაგრამა 4).  
 
 
 

 
მთლიან შერჩევაში მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელი (46.9%), რომელიც აღემატება 
თვითდასაქმების (26%) და დროებითი დასაქმების (15.2%) მაჩვენებელს ერთად აღებულს. 
დასაქმების თვალსაზრისით, მეტი მამაკაცია დასაქმებული ვიდრე ქალი, რაც ასევე 
სტატისტიკურად სარწმუნო განსხვავებას იძლევა   χ2 (5) = 59.621, p = 0.000 (იხ. დიაგრამა 5). 
 

დი ა გ რა მ ა  5. რე ს პ ონდე ნტე ბ ს  შორი ს  და ს ა ქ მ ე ბ ი ს მა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლი  

 
 
მიუხედავად ამ განსხვავებებისა განათლებასა და დასაქმებაში, არ გვაქვს განსხვავება ბოლო 
თვეში მიღებულ პირად შემოსავლებში (მთლიან შერჩევაში საშულოდ 398 ლარია14), თუმცა 
172 რესპონდენტმა (15.6%) თავი შეიკავა პასუხის გაცემისგან. ორივე სქესის 
წარმომადგენლები საშუალოდ თანაბარი ოდენობის პირად შემოსავლებს აფიქსირებს: 
ქალების საშ. შემოსავალია 588.24 ლარი (მინიმალური 100 ლარი და მაქსიმალური - 1500), 

                                                 
14 აღნი შ ნული  მა ჩ ვ ე ნ ე ბლის  კა ლკ ულა ც ი ი ს ა ს  მოხდა  ძა ლი ა ნ  გა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბული  მა ჩ ვ ე ნ ე ბლე ბი ს  
უგულვ ე ბ ელყოფა  (outlier), სულ 5 შე მთხვ ე ვ ა , რომელი ც  მნი შ ვ ნ ელოვ ნ ა დ აღე მ ა ტე ბოდა  3000 ლა რს. 
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დი ა გ რა მ ა  4.გა ნ ა თლე ბ ი ს  დონ ე  სქ ე ს ი ს  მი ხ ე დვ ით  
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მამაკაცების საშ. შემოსავალია 423.04 ლარი (მინიმალური 0 ლარი და მაქსიმალური 15000), 
t(1100)=1.550, p=0.121, შესაბამისად მოცემული განსხვავება სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად 
ვერ ჩაითვლება. მთლიან შერჩევაში კი თანხების საშუალო მაჩვენებლების განაწილება 
მოცემულია დიაგრამაზე 6, რომელიც გვიჩვენებს რომ რესპონდენტთა უმეტესობისთვის 
ხელმისაწვდომია 100-დან 500 ლარამდე თანხა (n= 645, 69%). შემოსავლის წყაროთა შორის 
დომინანტობს დასაქმება (40%) და მეგობრების, ნათესავების და სხვათა მიერ მიცემული ან 
ნასესხები თანხები (21%); დეტალები იხილეთ დიაგრამაზე 7. 

გამოკითხულთა 36% (n = 395) მიუთითებს, რომ ბოლო 30 დღეში 100 ლარამდე ხარჯავს 
ნარკოტიკზე, 500 ლარამდე თანხას რესპონდენტთა 59% (n = 644) ხარჯავს, დანარჩენი 60 
რესპონდენტი (5%) ხარჯავს 500 დან 2500 ლარამდე თანხას. მთლიანი შერჩევის, ბოლო თვეს, 
ნარკოტიკზე ხარჯვის საშუალო მაჩვენებელია - 260 (მედიანა 200, SD 219.373), მინიმუმ 0 
ლარი და მაქსიმუმ 2500 ლარი (დიაგრამ 8). კითხვაზე, რა ღირებულების ნარკოტიკული 
საშუალება გაქვთ მიღებული, ბოლო თვეში, ნისიად ან საჩუქრად, პასუხის გაცემისგან თავი 
შეიკავა 120 რესპონდენტმა, რამაც მთლიან შერჩევაში 11% შეადგინა. მოცემული პასუხებით 
კი რესპონდენტთა უმრავლსობა (n = 719, 65%) მიუთითებს, რომ ნისიად მიიღო, ბოლო 
თვეში, 100 ლარამდე ღირებულების ნარკოტიკი, 255 (23%) რესპონდენტი კი - 500 ლარამდე 
ღირებულების ნარკოტიკის მიღებას მიუთითებს, დანარჩენი კი, ძალიან მცირე ნაწილი - 12 
მონაწილე (1%) ხარჯავს ყველაზე მეტს - 3000 ლარამდე თანხას.  

 

დი ა გ რა მ ა  6. ბოლო  30 დღე შ ი მი ღე ბ ული  პი რა დი  შე მოს ა ვ ლე ბ ი ს  
გა ნ ა წ ილე ბ ა  მთლი ა ნ  შე რჩ ე ვ ა შ ი  
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დი ა გ რა მ ა  7.შე მოს ა ვ ლი ს  წყ ა რო  ბოლო  30 დღი ს მა ნ ძ ილზე  

 
 

დი ა გ რა მ ა  8. ბოლო  30 დღე შ ი ნა რკ ოტი კ ზე  და ხ ა რჯული  თა ნ ხ ი ს  
გა ნ ა წ ილე ბ ა  

 
 
გამოკითხულთა უმრავლესობა საკუთარ მშობლებთან, მეგობრებთან, პარტნიორთან ან 

ნათესავთან ცხოვრობს (n = 533, 48%); საკუთარი ბინა აქვს გამოკითხულთა 43% (n = 472), 
დანარჩენი (n = 95; 9%) უსახლკაროა, თავშესაფარში ან ქირით/გირაოთი ცხოვრობს (დიაგრამა 
#9). სტატისტიკურად სარწმუნო განსხვავება დაფიქსირდა საცხოვრებელ პირობებსა და სქესს 
შორის, კერძოდ კი საკუთარი ბინა საცხოვრებლად მამაკაცებს უფრო აქვთ ვიდრე ქალებს, 
რომლებიც უპირატესად მშობლებთან, მეგობრებთან, პარტნიორთან ან ნათესავთან 
ცხოვრობენ   χ2 (5) = 34.103, p = 0.000. 
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დი ა გ რა მ ა  9. რე ს პ ონდე ნტთა  სა ც ხ ოვ რე ბ ე ლი  პი რობ ე ბ ი  

 
 
რესპონდეტები მიუთითებენ, რომ საშუალოდ 3 წევრთან ერთად ცხოვრობენ (SEM = 0.42; CI 
2.70 – 2.87), არასწრულწლოვანი ბავშვების გამოკლებით; ამ მხრივ სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი განსხვავება ქალებსა და მამაკაცებს შორის არ იკვეთება (დიაგრამა 10). 
უმრავლესობა (917, 82.9%) მიუთითებს რომ ვისთანაც ცხოვრობს მათ შორის არავინაა 
ნარკოტიკების მომხმარებელი, თუმცა 108 რესპონდენტი (9.8%) მიუთითებს გარკვეული 
რაოდენობის მომხმარებლებთან ერთად ცხოვრებას, დანარჩენმა 81-მა რესპონდენტმა (7.3%) 
თავი შეიკავა პასუხისგან. ამ მხრივ სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება გვაქვს 
სქესში, მამაკაცები უფრო მიუთითებენ იმათთან ერთად ცხოვრებას ვინც მოიხმარს 
ნარკოტიკულ საშუალებებს, ვიდრე ქალები χ2 (5) = 82.516, p = 0.000.  
 

დი ა გ რა მ ა  10. წე ვ რთა  რა ოდე ნ ობ ა  სა ც ხ ოვ რე ბ ე ლ გა რე მოშ ი  

 

ნა რკ ოტი კ ე ბ ი ს  ინ ე ქ ც ი ური  მოხმ ა რე ბ ი ს  პრა ქ ტი კ ა   
 
კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ინექციურად მოხმარების საშუალო სტაჟი 

ქალებისთვის 13.50 წელია (SD 5.758; CI 11.58-15.60; min 5 და max 25 წელი), ხოლო 
მამაკაცებისთვის 17.38 (SD 8.089; CI 16.89-17.87; min 1 და max 50 წელი). რესპონდენტებმა 
ინექციური მოხმარება დაიწყეს საშუალოდ 19.8 წლის ასაკში (მედიანა 20 წელი, CI 19.63-
19.98), მინიმალური ასაკით 10 და მაქსიმალური - 36 წელი (SEM=0.089). მამაკაცთა და ქალთა 
ინექციური მომხარების დაწყების ასაკში განსხვავება არ არის. ნარკოტიკების ინექციურად 
მოხმარების ჯამური წლები მამაკაცებისთვის შეადგენს საშუალოდ 17.4 წელს (SD 8.08), 
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ქალებისთვის საშუალოდ 13.6 წელს (SD 5.76),  ეს განსხვავება  სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანია p = 0.007.  

რესპონდენტების უმრავლესობა მიუთითებს (n=743, 68%), რომ არასდროს ყოფილა 
მეთადონის/სუბუქსონის ჩანაცვლებით თერაპიაში (ოჩთ), თუმცა მკურნალობის 
გამოცდილება მამაკაცებს უფრო აქვთ ვიდრე ქალებს, ეს განსხვავება კი სტატისტიკურად 
სარწმუნოა χ2 (4) = 3.104, p = 0.007.  

დი ა გ რა მ ა  11. ოჩ თ პროგ რა მ ა შ ი  მკ ურნ ა ლობ ი ს  გა მ ოცდილე ბ ა  

 
 
ბოლო 30 დღის მანძილზე ინექციების რაოდენობის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 9.43 
(მინ. 1 და მაქს. 115; SD=8.58); განსხვავება მამაკაცებსა და ქალებს შორის ბოლო თვეში 
ინექციების რაოდენობაში, სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია (p 0.001)  და მამაკაცებში უფრო 
მეტია ვიდრე ქალებში (9.45 vs 6.92). ბოლო 30 დღეში, ერთ ჯერზე ინექციური მოხმარებისას, 
ჯგუფის წევრების რაოდენობა, შეადგენს საშუალოდ 3.3-ს (SD=1.9; min=0, max=33), თუმცა 
მამაკაცები ქალებისგან განსხვავებით უფრო მეტ წევრიან ჯგუფში ახორციელებენ ინექციას 
(2.21 vs 3.37), რაც სტატისტიკურად სარწმუნოა χ2 (4) = 43.086, p = 0.000.  
 

დი ა გ რა მ ა  12. ბოლო  30 დღე შ ი გა ნ ხ ორც ი ე ლე ბული  ინ ე ქ ც ი ე ბ ი ს  
რა ოდე ნობ ა  

 

5 მდე ინექცია
41%

6-10 ინექცია
28%

11-15 ინექცია
18%

16 და მეტი 
ინექცია

13%
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დი ა გ რა მ ა  13. ბოლო  30 დღე შ ი ერთ  ჯე რზე  ინ ე ქ ც ი ი ს ა ს  ყვ ე ლა ზე  დიდი 
ჯგ უფი ს  წე ვ რთა  რა ოდე ნ ობ ი ს  გა ნ ა წ ილე ბ ა  

 

ბოლო 30 დღეში მოხმარებული ნარკოტიკული საშუალებების სურათი მრავალფეროვანია და 
მიუთითებს ერთი პირის მიერ ერთზე მეტი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებას. რაც 
შეეხება ინექციურად მოხმარებულ ნარკოტიკულ საშუალებებს, მნიშვნელოვანი განსხვავება 
მამაკაცებსა და ქალებს შორის ფიქსირდება ოპიატების და სტიმულატორების მოხმარების 
შემთხვევაში, კერძოდ კი ოპიატებს უპირატესად მამაკაცები მოიხმარენ χ2 (2) = 9.860, p = 
0.007, კუსტარულ სტიმულატორებს (ვინტი, ჯეფი) კი - ქალები χ2 (1) = 11.979, p = 0.001. 
ბოლო 30 დღეში ინექციურად მოხმარებული ნარკოტიკული საშუალებების სურათი 
მოცემულია დიაგრამაზე 14. აღნიშვნის ღირსია კანაფის მომხარება, რომელსაც თანაბრად 
მოიხმარს, როგორც ქალი (18, 52%) ასევე მამაკაცი (552, 47.4%) რესპონდენტების 
უმრავლესობა. განსხვავებაა ახალი ფსიქოაქტიური საშუალებების (ე.წ. ბიო) მოხმარებაში, 
კერძოდ კი ქალები (9, 26%) უფრო აღნიშნავენ მის მოხმარებას ვიდრე მამაკაცები (146, 14%), 
ხოლო რაც შეეხება MDMA, ექსტაზის, ამ ნივთიერებების მოხმარებას მხოლოდ მამაკაცები (6, 
0.6%) მიუთითებენ; აღნიშნული განსხვავებები სტატისტიკურად სარწმუნოა p = 0.000. ბოლო 
30 დღეში ინექციური და არაინექციური მოხმარების საერთო სურათი მოცემულია 
დიაგრამებზე 14 და 15. 
 

 

 

დი ა გ რა მ ა  14. ბოლო  30 დღე შ ი  არა ი ნ ე ქ ც ი ურა დ  მოხ მ ა რე ბ ული  
ფს ი ქ ოა ქ ტი ური  სა შ უა ლე ბ ე ბ ი  (%) 

1.7

7.8

22.2

61.1

7.2

0

1

2

3 - 5

6 და მეტი
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დი ა გ რა მ ა  15. ბოლო  30 დღე შ ი  ინ ე ქ ც ი ურ ად  მოხ მ ა რე ბ ული  
ფს ი ქ ოა ქ ტი ური  სა შ უა ლე ბ ე ბ ი  (%) 

 
 
შერჩევაში მონაწილე ქალებსა და მამაკაცებს შორის განსხვავება სტატისტიკურად 

სარწმუნოა ბოლო ინექციის ადგილის მიხედვით (χ2 (7) = 15.309, p = 0.032), ქალები საერთოდ 
არ ასახელებენ კუნთებსა და იღლიის მიდამოში ინექციებს (ცხრილი 1).  

12.6

34.7

2.9

38.6

52

1.8

2.7

ბიო-პლანი

ალკოჰოლი

ანტიჰისტამინურები  (დიმედროლი, …

ფსიქოტროპულები (ქსანაქსი, ბენზოები, …

კანაფი, ჰაშიში

სპაისები (ბიო-ნარკოტიკი, "MDMA" )

აქროლადი გამხსნელები, შესაყნოსი საშუალება

6.9

10.6

52.7

16.0

38.8

1.6

13.0

2.2

1.1

0.5

0.3

0.2

0.3

1.5

13.3

დეზომორფინი

ოპიატები-ტრამალი, ტრამადოლი, ტეტრი, 
მორფინი, კოდეინი, ოპიუმი, "შავი" და სხვა

ჰეროინი, სირეცი

ქუჩის მეტადონი

ქუჩის სუბუტექსი

კოკაინი, კრეკი

ვინტი, ჯეფი

ამფეტამინის/მეტამფეტამინის ტაბლეტები

აბაზანის მარილები, კრისტალური 
მეტამფეტამინი

ექსტაზი, MDMA

ტროპიკამიდი, კეტამინი, კალიფსო

ჰალუცინოგენები-ლსდ, სოკოები, 
ფსილოციბინი, ციკლოდონი, ბელადონა

სპაისები (ბიო-ნარკოტიკი, "MDMA" )

ფსიქოტროპულები (ქსანაქსი, ბენზოები, 
ლირიკა, გრიმოდინი, გაბა-გამა, ბაკლოსანი, …

ანტიჰისტამინურები ნარევში (დიმედროლი, 
პიპოლფენი, სუპრასტინი და ა.შ.)
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ბოლო 30 დღის მანძილზე ზედოზირების რაოდენობათა შესახებ სქესის მიხედვით 
განსხვავება არ არის სტატისტიკურად სარწმუნო. გამოკითხულთა 7% (71 რესპონდენტი, 1 
ქალი) მიუთითებს, რომ ბოლო 30 დღის მანძილზე ზედოზირების ფაქტი მხოლოდ ერთხელ 
ჰქონია, მხოლოდ 3 მამაკაცი აღნიშნავს 2 ჯერ ზედოზირების შემთხვევას, რომლის 
მიზეზებზე მხოლოდ მამაკაცები საუბრობენ და უპირატესად დოზის არასათანადოდ 
გათვლას (17 შემთხვევა, 11.3%), სხვა საშუალებებთან შერევას (17 შემთხვევა, 11.3%) და 
არასწორად მომზადებას (3 შემთხვევა, 0.3%) ასახელებენ; ხოლო დანარჩენებმა თავი შეიკავეს 
პასუხის გაცემისგან. მიუხედავად ზედოზირების 71 შემთხვევისა, მდგომარეობიდან 
გამოსვლის შესახებ კითხვაზე მხოლოდ 36 პასუხი დაფიქსირდა და მათგან უმრავლესობა (29 
შემთხვევა) ნალოქსონით ინექციას ასახელებს.  
 
 

ცხ რილი  1. ბოლო  ინ ე ქ ც ი ი ს  ადგ ილი , სქ ე ს ი ს  მი ხ ე დვ ი თ 

 ქალი მამაკაცი 

ხელის ან ფეხის ზედაპირულ ვენებში 23.5% 48.2% 
ხელის ან ფეხის ღრმა ვენებში 47.1% 25.1% 
საზარდულის ვენაში 20.6% 18.3% 
სუბკლავია, ლავიწის მიდამო 5.9% 1.7% 
კისრის ვენები 2.9% 2.1% 
იღლიის მიდამო 0.0% 3.3% 
კუნთები 0.0% 1.2% 
სხვა 0.0% 0.1% 

 
 
რი ს კ ი ს  შე ფა ს ე ბ ი ს  ბა ტა რე ა   

 
რისკის შეფასების ბატარეა სტანდარტიზებული ინსტრუმენტია, რომელიც სქესობრივ 

და საინექციო პრაქტიკას აფასებს რისკის შემცველობის მიხედვით, კონკრეტულ ქცევაზე 
შესაბამისი რეიტინგული ქულების მინიჭებით. ინსრუმენტის საბოლოო შედეგი - სარისკო 
ქცევის ინდექსი (RAB index) 0-დან 1-მდეა და მიუთითებს აივ-ინფიცირების რისკის 
სიდიდეზე, ის რაც უფრო ახლოსაა 1-თან, მით უფრო მაღალია სქესობრივი და საინექციო 
სარისკო ქცევები და შესაბამისად სისხლით გადამდები ინფექციებით ინფიცირების რისკი. 
შერჩევაში RAB index-ის საშუალო მაჩვენებელია 0.25 (მინ=0.05; მაქს=0.63; SD 0.09); 
კორელაციური კავშირი განათლების დონესა და RAB index-ს შორის (χ2 (105) = 102.931, p = 
0.539) და ასევე სქესსა და RAB index-ს შორის (χ2 (21) = 30.929, p = 0.075) ვერ დასტურდება, 
მაგრამ განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა ქალაქებს (χ2 (189) = 768.685, p = 0.000) შორის 
(დიაგრამა 14). ANOVA-თი ანალიზისას ვლინდება, რომ მინიმუმ ერთი ქალაქის საშუალო 
RAB index მაინც განსხვავდება ყველა სხვა ქალაქის საშუალოსგან F (2, 1075) = 44.9, p=0.000. 
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მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სარისკო ქცევის ინდექსი 0.5 მდე თითქმის მთელი 
შერჩევისთვისაა დამახასიათებელი, მხოლოდ ძალიან მცირეა იმ რესპონდენტთა წილი (0.8%) 
რომელთა სარისკო ქცევის ინდექსი 0.5-ზე მეტია (დიაგრამა 15). 

 
დი ა გ რა მ ა  16. სა რი ს კ ო  ქც ე ვ ი ს  ინდე ქ ს ი ს  გა ნ ა წ ილე ბ ა  ქა ლა ქ ე ბ ი ს  

ჭრილშ ი  
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თბილისი ზუგდიდი ფოთი სამტრედია ქუთაისი ოზურგეთი ბათუმი გორი რუსთავი თელავი
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დი ა გ რა მ ა  17. მთლი ა ნ  შე რჩ ე ვ ა შ ი  რი ს კ ი ს  შე ფა ს ე ბ ი ს  ინდე ქ ს ი ს  
ჰი ს ტოგ რა მ ა  

 
 
იმის გათვალისწინებით, რომ სარისკო ქცევის ინდექსის განსხვავების შესწავლამ აჩვენა 
მინიმუმ ერთი ქალაქის მაჩვენებლის განსხვავება სხვა ქალაქებისგან, საშუალოთა შორის 
განსხვავების Post Hoc ტესტით შესწავლისას ვლინდება, რომ რუსთავის RAB index  
მნიშვნელოვნად განსხვავდება ყველა სხვა დანარჩენი ქალაქის საშუალო მაჩვენებლისგან 
(ცხრილი 1, დიაგრამა 16).  

ცხ რილი  2. რი ს კ ი ს  შე ფა ს ე ბ ი ს  ინდე ქ ს ი ს  სა შ უა ლო  ქა ლა ქ ე ბ ი ს  
მი ხ ე დვ ით 

ქალაქი N 
RAB 

საშუალო 
SD 

95% CI 
ქვედა ზღვარი ზედა ზღვარი 

თელავი 70 0.3096 0.05963 0.2954 0.3239 
თბილისი 353 0.2362 0.08698 0.2271 0.2453 
რუსთავი 101 0.3653 0.1035 0.3449 0.3858 
გორი 82 0.1936 0.07058 0.1781 0.2091 
ბათუმი 100 0.2235 0.07686 0.2083 0.2387 
ოზურგეთი 68 0.2662 0.08902 0.2446 0.2877 
ქუთაისი 70 0.2268 0.07794 0.2082 0.2454 
სამტრედია 68 0.2632 0.09507 0.2402 0.2862 
ფოთი 75 0.2840 0.11637 0.2572 0.3108 
ზუგდიდი 98 0.1612 0.04682 0.1518 0.1706 
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დი ა გ რა მ ა  18. რი ს კ ი ს  შე ფა ს ე ბ ი ს  ინდე ქ ს ი ს  სა შ უა ლო  მა ჩ ვ ე ნ ე ბლი ს  
გა ნ ა წ ილე ბ ა  ქა ლა ქ ე ბ ს  შორი ს  

 
 
რისკის შეფასების ბატარეის შემადგენელი სარისკო ქცევასთან დაკავშირებული ცვლადების 
ანალიზმა ცხადჰყო, რომ მთლიანი შერჩევის 18% აღნიშნავს ბოლო 6 თვეში შპრიცის, ნემსის 
ან სხვა საინექციო ინსტრუმენტის გაზიარების პრაქტიკას სხვადასხვა რაოდენობის 
ადამიანებთან. აქვე მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქებს შორის განსხვავება სტატისტიკურად 
სარწმუნოა (χ2 (27) = 336.026, p = 0.000) და გაზიარების ყველაზე სარისკო პრაქტიკით 
გამოირჩევა ქალქები: ფოთი, რუსთავი და სამტრედია (დიაგრამა 19).  
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დი ა გ რა მ ა  19. ბოლო  6 თვ ე შ ი  შპ რი ც ი ს , ნე მ ს ი ს  ან  სხ ვ ა  სა ი ნ ე ქ ც ი ო  
ინ ს ტრუმ ე ნ ტი ს  სხ ვ ა ს თა ნ  გა ზი ა რე ბ ი ს  გა ნ ა წ ილე ბ ა  ქა ლა ქ ე ბ ი ს  

ჭრილშ ი  

 
 

კითხვაზე, ბოლო 6 თვის მანძილზე, რამდენად ხშირად გაგიზიარებიათ შპრიცი 
პიროვნებასთან, რომელიც თქვენ იცოდით ან მოგვიანებით გაიგეთ, რომ იყო დაავადებული 
შიდსით ან ინფიცირებული აივით, რესპონდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა (1080, 98%) 
უარყოფითად პასუხობს, თუმცა 17 რესპონდენტის, სხვადასხვა სიხშირით გაზიარების 
პრაქტიკა ვლინდება ქალაქებში:  თბილისი, ოზურგეთი, ქუთაისი და ფოთი (დიაგრამა 20). 
აქვე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არცერთი ამ 17 რესპონდენტისგან არ არის აივ-ით 
ინფიცირებული. ქალაქებს შორის მოცემული განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა 
χ2 (27) = 85.001, p = 0.000.  

რესპონდენტებისთვის, შპრიცების და ნემსების ძირითადი წყარო შპრიცების და 
ნემსების პროგრამა (70%) და აფთიაქია (18.7%), თუმცა, ბოლო 6 თვის მანძილზე, სულ 7 
რესპონდენტმა (3 თბილისი, 3 ფოთი, 1 ქუთაისი) აღნიშნა ქუჩაში დაგდებული შპრიცით 
სარგებლობის პრაქტიკა (დიაგრამა 21), რაც ძალიან სარისკო ქცევაა. ეს განსხვავებები 
ქალაქებს შორის სტატისტიკურად სარწმუნოა χ2(9) = 17.037, p = 0.048.  

ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ცალკე (ბინები, სპეციფიკური ადგილები, სახარშავი) 
სხვადასხვა ადგილებში შეკრებას რესპონდენტთა დიდი ნაწილი მიუთითებს (969, 87.6%), 
ძალიან ცოტა კი აღნიშნავს, რომ ასეთი პრაქტიკა საერთოდ არ ქონია ბოლო 6 თვის მანძლზე 
(137, 12.4%) და ყველაზე მეტი წილით ვლინდება: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და 
ზუგდიდში. ეს განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა χ2(27) = 300.683, p = 0.000. 

დი ა გ რა მ ა  20. ბოლო  6 თვ ი ს  მა ნ ძ ილზე  რა მდე ნ ა დ ხშ ი რა დ 
გა გ ი ზი ა რე ბ ი ა თ  შპ რი ც ი  პი როვ ნ ე ბ ა ს თა ნ , რომ ე ლი ც  თქ ვ ე ნ იც ოდით  ან  
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მოგ ვ ი ა ნ ე ბ ით  გა ი გ ე თ , რომ  იყ ო  ინფი ც ი რე ბ ული  აი ვ -ით , და ა ვ ა დე ბ ული 
შიდს ი თ? 

 
 

დი ა გ რა მ ა  21. ბოლო  6თვ ი ს  მა ნ ძ ილზე  სა დ  შოულობდით  შპ რი ც ე ბ ს  

 
 
კითხვაზე, როგორ ასუფთავებდით შპრიცს ბოლო 6 თვის მანძილზე, ფოთის, 

სამტრედიის, რუსთავის და თბილისის რესპონდენტები გამოირჩევიან შპრიცების 
გასუფთავების პრაქტიკით (დიაგრამა 22), რაც სტატისტიკურად მნიშვნელოვან განსხვავებას 
იძლევა (χ2(45) = 390.450, p = 0.000). მნიშვნელოვანია, რომ შემთხვევათა 80%-ში ახალი 
შპრიცის ხმარების პრაქტიკა ფიქსირდება, თუმცა წყლით ან წყლით და საპნით 
გასუფთავების პრაქტიკაც გვხვდება მთელი შერჩევის 10%-ში (112 რესპონდენტი), რუსთავის, 
სამტრედიის და ფოთის მაჩვენებლების ხარჯზე (დიაგრამა 23), ეს განსხვავებაც 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია χ2(9) = 211.353, p = 0.000.  

 
დი ა გ რა მ ა  22. როგორ  ას უფთა ვ ე ბდით  შპ რი ც ს  ბოლო  6 თვ ი ს  მა ნ ძ ილზე  
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დი ა გ რა მ ა  23. ბოლო  6 თვ ი ს  მა ნ ძ ილზე , როგორ ას უფთა ვ ე ბდით  შპ რი ც ს  

 

 
შპრიცის გასასუფთავებად წყლის გაზიარების პრაქტიკა მნიშვნელოვნადაა 

გამოხატული: რუსთავში (46.5%), სამტრედია (54%), ფოთი (50%) და შედარებით დაბალი 
მაჩვენებლებით თბილისში (8%), ოზურგეთში (17%) და ქუთაისში (11.3%). ბათუმში, 
ზუგდიდსა და გორში მსგავსი პრაქტიკა საერთოდ არ აღინიშნება, ეს განსხვავება 
სტატისტიკურად მნიიშვნელოვანია χ2(27) = 396.169, p = 0.000.  

ბოლო 6 თვის მანძილზე, ინსტრუმენტების (მოსახარში თასი, კოვზი და სხვა) 
გაზიარების პრაქტიკა  საკმაოდ გავრცელებულია, თუმცა ქალაქებს შორის განსხვავება 
სატატისტიკურად მნიშვნელოვანია (χ2(27) = 447.673, p = 0.000) და მეტადრე გამოხატულია 
თელავში (100%), თბილისში (64.8%), რუსთავში (89%), ოზურგეთში (84%), სამტრედია (55%), 
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ფოთში (53.8%), ხოლო დანარჩენ ქალაქებში შედარებით დაბალი მაჩვენებელები 
ფიქსირდება: გორში (18%), ბათუმი (18%), ქუთაიში (25.4%).   

სქესობრივი პრაქტიკის ანალიზისას, ნათელია, რომ ქალებს (17.6%) უფრო აქვთ 
ნარკოტიკის სანაცვლოდ სქესობრივი კავშირის დამყარების პრაქტიკა ვიდრე მამაკაცებს 
(1.2%). იგივე შეიძლება ითქვას სქესობრივ კავშირზე, რომელიც მყარდება ფულის მიღების 
სანაცვლოდ, ესეც მეტადრე ქალებისთვისაა დამახასიათებელი (14.7% vs 1%), ორივე ეს 
განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა (p = 0.000). გამოკითხულთა 10% (122 
რესპონდენტი) მიუთითებს, რომ ბოლო 6 თვის მანძილზე გადაიხადა ფული სქესობრივი 
კონტაქტის სანაცვლოდ, ქალაქების ჭრილში ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა 
ფოთი 31.3%-ით, მას შემდეგ მოსდევს  გორი 17%, ბათუმი 13%, რუსთავი 14% და თბილისი 
10%; დანარჩენ ქალაქებში შედარებით დაბალია ეს მაჩვენებელი: ოზურგეთი 4.3%, ქუთაისი 
2.8%, სამტრედია 2.9%, და ზუგდიდი 7%, ქალაქებს შორის ეს განსხვავება სტატისტიკურად 
სარწმუნოა (p = 0.000). 

კითხვაზე, ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ გქონიათ სქესობრივი კავშირი 
ადამიანთან, რომელსაც იცოდით ან მოგვიანებით შეიტყვეთ, რომ იყო აივ-ინფიცირებული, 
სულ 11 დადებითი პასუხია, საიდანაც 9 სულ რამდენჯერმე კონტაქტზე მოდის და 
დანარჩენი ორი შედარებით რეგულარულ კონტაქტებზე (რამდენჯერმე ყოველ თვე და ერთი 
ან ორჯერ ყოველ კვირა). ბოლო 6თვის მანძილზე დაცული სქესობრივი პრაქტიკის 
მაჩვენებელი დაბალია და განსხვავდება ქალაქებს შორის, რაც სტატისტიკურად სარწმუნოა  
χ2(27) = 355.792, p = 0.000 (იხ. დიაგრამა 24).  

 
დი ა გ რა მ ა  24. ბოლო  6თვ ი ს  მა ნ ძ ილზე  და ც ული სქ ე ს ობ რი ვ ი  კა ვ შ ი რე ბ ი ს  

გა ნ ა წ ილე ბ ა  ქა ლა ქ ე ბ ი ს  მი ხ ე დვ ი თ 

 
ყველას ერთნაირად აწუხებს აივ-ით ინფიცირების საშიშორება, მიუხედავად იმისა, ბოლო 6 
თვის მანძილზე, სქესობრივი კავშირი დაუმყარებია თუ არა აივ-ინფიცირებულ პირთან 
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(რომელიც იცოდა ან მოგვიანებით შეიტყო, რომ ინფიცირებულია); ამ მხრივ 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება ვერ დადასტურდა, თუმცა ქალაქებს შორის 
მკვეთრი განსხვავებაა და მეტადრე თელავის (44.3%) და გორის (62.2%) რესპონდენტებს 
საერთოდ არ აწუხებთ ეს მოსალოდნელი საშიშროება. ეს განსხვავება სტატისტიკურად 
სარწმუნო აღმოჩნდა (p = 0.000). 
 

დი ა გ რა მ ა  25. რა მდე ნ ა დ შე წ უხ ე ბ ული  ხა რთ  აი ვ -ინფი ც ი რე ბ ი ს  
სა შ ი შ როე ბ ი ს  გა მ ო ? 

 
 

მთლიან შერჩევაში, აივ-ინფექციაზე ტესტირების მაჩვენებელი რესპონდენტზე 
საშუალოდ 3-ის ტოლია (მინმ 1 და მაქს. 10, SD 1.72), თუმცა  ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება ქალაქებს შორის (ცხრილი 3, დიაგრამა 26), რაც სტატისტიკურად სარწმუნოა (p 
= 0.000). 
 

ცხ რილი  3. რა მდე ნჯე რ  ჩა გ ი ტა რე ბ ი ა თ  სი ს ხლი ს  გა მ ოკ ვ ლე ვ ა  აი ვ -
ინფე ქ ც ი ი ს  აღმოს ა ჩ ე ნ ა დ  

ქა ლა ქ ი  N სა შ . Std. 
Deviation 

95% სა რწ მუნოობი ს  
ინტე რვ ა ლი  

მი ნ ი მუმ  მა ქ ს ი მუმ  
ქვ ე და  
ზღვ ა რი  

ზედა  
ზღვ ა რი  

თელა ვ ი 70 4.73 1.667 4.33 5.13 2 10 
თბილი ს ი 361 2.67 1.360 2.53 2.81 1 10 
რუსთა ვ ი  101 1.48 .807 1.32 1.63 1 5 
გორი  82 3.79 1.561 3.45 4.14 1 10 
ბა თუმ ი  101 4.42 2.011 4.02 4.81 1 10 
ოზურგ ე თი  70 1.91 .737 1.74 2.09 1 4 
ქუთა ი ს ი  71 2.28 1.436 1.94 2.62 0 10 
სა მტრედი ა  70 2.19 1.231 1.89 2.48 1 5 
ფოთი 80 1.81 .506 1.70 1.92 1 3 
ზუგდიდი  100 3.53 2.062 3.12 3.94 1 10 
სულ 1106 2.85 1.720 2.75 2.95 0 10 

საერთოდ არ 
მაწუხებს, 16.0%

ოდნავ, 26.2%საშუალოდ, 19.8%

მნიშვნელოვნად,  
24.4%

ძალიან, 13.6%
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დი ა გ რა მ ა  26. აი ვ -ინფე ქ ც ი ა ზე  ტე ს ტი რე ბ ე ბ ი ს  სა შ . რა ოდე ნობ ა  
ქა ლა ქ ე ბ ი ს  მი ხ ე დვ ით 

 
 
გამოკითხულთა უმრავლესობამ (759, 68.6%) აივ-ინფექციაზე ბოლო ტესტირება ჩაიტარა 
ბოლო 6 თვის მანძილზე, დანარჩენმა წელიწადზე მეტი ხნის წინ და მნიშვნელოვანია, რომ 
ყველა მათგანმა იცის საკუთარი სტატუსი (98.8%).  
 

 
სე რვ ი ს ე ბ ი ს  შე ფა ს ე ბ ა  
 

სამი შეკითხვით შესწავლილი იქნა იმ სერვისების ჩამონათვალი, რომელმაც მიიქცია 
ბენეფიციართა ყურადღება, რანგული თანმიმდევრობით (პირველ, მეორე და მესამე რიგში), 
რას ისურვებდნენ დამატებით სერვისად და არსებული სერვისებიდან რომლით 
სარგებლობენ ყველაზე ხშირად, ასევე ხშირად სარგებლობის რიგითობის მიხედვით 
(დიაგრამები: 27, 28). 
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დი ა გ რა მ ა  27. რომ ე ლმ ა  სე რვ ი ს მ ა  მი ი ქ ც ი ა  ბე ნ ე ფი ც ი ა რი ს  მე ტი  
ყურა დღე ბ ა , რა მ ა ც  გა და ა წ ყ ვ ე ტი ნ ა  შნ პ -ში  ჩა რთვ ა  (პრი ორი ტე ტი ს  

მი ხ ე დვ ით) 

 
 

სასურველ დამატებით სერვისზე კითხვას უპასუხა რესპონდენტთა მხოლოდ 
მეოთხედმა (272, 24.6%), თუმცა შედეგებით ყველაზე მეტად სასურველ სერვისად 
დასახელდა სტომატოლოგიური მომსახურება (45%) და ღვიძლის კვლევები (20%).  

 

დი ა გ რა მ ა  28. სა ს ურვ ე ლი  სე რვ ი ს ი  

 

 
აივ-ტესტირება და შპრიცები/ნემსები პირველი რიგის არჩევანში იქნა დასახელებული 
სერვისების სარგებლობის სიხშირის მიხედვით, რომელშიაც საერთოდ ვერ მოხვდა 
საინფორმაციო მასალები (დიაგრამა 29).   
 

აივ ტესტირება
ტესტირება ცეზე

ექიმის კონსულტაციები
ფსიქოლოგის კონსულტაციები

იურისტის კონსულტაციები
შპრიცები და ნემსები

ნალოქსონი
პრეზერვატივები

პიდიაი
ვენების მოსავლელი საშუალებები

კონფირმაციული რნმ კვლევა ცეზე
საინფორმაციო მასალები

ტრენინგები, რისკის კონსულტირებები

I აჩევანი II არჩევანი III არჩევანი

ცე ჰეპატიტის კონფირმაცია, 
მკურნალობა

13%

ადვოკატი
5%

ღვიძის 
ფუნქციები და 
ელასტოგრაფია

20%

ექიმები 
ადგილზე

8%

მედიკამენტებით 
დახმარება

2%

სტომატოლოგი
45%

სხვა
2% პასუხისგან თავი შეიკავა

5%
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დი ა გ რა მ ა  29. ყვ ე ლა ზე  ხშ ი რა დ სა რგ ე ბლობ ი ს  მი ხ ე დვ ით  სე რვ ი ს ე ბ ი ს  
გა ნ ა წ ილე ბ ა  

 

 
აი ვ -ინფე ქ ც ი ი ს  გა და ც ე მ ი ს  შე ს ა ხ ე ბ  ცოდნი ს  შე ფა ს ე ბ ა  
 

აივ-ინფექციის გადაცემის შესახებ ინფორმატიულობის დონე ქალებსა და მამაკაცებში 
არ განსხვავდება; რესპონდენტთა უმეტესობა (847, 76.6%) აივ-ინფექციის შესახებ ყველა 
კითხვას (სულ 5 შეკითხვა) სწორად პასუხობს, დეტალური კითხვები და პასუხები იხ. 
დიაგრამაზე 30.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

აივ ტესტირება

ტესტირება ცეზე

ექიმის კონსულტაციები

ფსიქოლოგის კონსულტაციები

იურისტის კონსულტაციები

შპრიცები და ნემსები

ნალოქსონი

პრეზერვატივები

ტრენინგები, რისკის კონსულტირებები

პიდიაი

ვენების მოსავლელი საშუალებები

საინფორმაციო მასალები

I არჩევანი II არჩევანი III არჩევანი
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დი ა გ რა მ ა  30. აი ვ -ინფე ქ ც ი ი ს  გა და ც ე მ ი ს  შე ს ა ხ ე ბ  პა ს უხ ე ბ ი ს  
გნ ა წ ილე ბ ა  

 

C ჰე პ ა ტიტი ს  გა და ც ე მი ს  შე ს ა ხ ე ბ  ცოდნი ს  და 
პრა ქ ტი კ ი ს  შე ფა ს ე ბ ა  
 

C ჰეპატიტის გადაცემის შესახებ ინფორმატიულობის დონე ქალებსა და მამაკაცებში 
მნიშვენლოვნად არ განსხვავდება; რესპონდენტთა უმეტესობა (559, 54.2%) ყველა კითხვას 
სწორად პასუხობს (დიაგრამა 31). ერთი შეკითხვა (გადაეცემა თუ არა C ჰეპატიტი 
საყოფაცხოვრებო ნივთებით) იკვეთება ისეთი, რომელსაც, ქალები უფრო სწორად პასუხობენ 
ვიდრე მამაკაცები (χ2 (2) = 32.514, p = 0.00). 

 

99.2

98.6

84.8

2.5

2.4

0.7

1.2

7.3

96.6

90

0.1

0.2

7.9

0.9

7.6

აივ ინფიცირების რისკი მცირდება თუ გყავთ, ერთი 
ერთგული სქესობრივი პარტნიორი

შეიძლება თუ არა ადმიანმა შეამციროს აივ-ინფიცირების 
რისკი, თუ კონდომს ყოველ ჯერზე გამოიყენებს

ფიქრობთ თუ არა, რომ აივ ინფიცირებული ადამიანი 
შესაძლოა გარეგნულად ჯანმრთელად გამოიყურებოდეს

შეიძლება თუ არა ადამიანი დაინფიცირდეს აივ-ით 
ინფიცირებულ პირთან საკვების/წყლის გაზიარებით

შეიძლება თუ არა ადამიანს აივ-ინფექცია გადაედოს კოღოს 
ნაკბენით

დიახ არა არ ვიცი
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დი ა გ რა მ ა  31. C ჰე პ ა ტი ტი ს  გა და ც ე მ ი ს  შე ს ა ხ ე ბ  პა ს უხ ე ბ ი ს  
გა ნ ა წ ილე ბ ა  

 
 

კითხვებზე C ჰეპატიტით დაინფიცირების რისკების შესახებ რესპონდენტთა 
უმრავლესობამ სწორად გასცა პასუხი, 6 რესპონდენტის გამოკლებით, რომლებმაც თავი 
შეიკავეს ან არ იცოდნენ პასუხი (დიაგრამა 32). ასევე დაინფიცირების რისკების შესახებ 
ორივე სქესის წარმომადგენლები ერთნაირად ფლობენ ინფორმაციას, რაიმე განსხვავება არ 
ვლინდება. კითხვაზე შესაძლებელია თუ არა იყოთ C ჰეპატიტით ინფიცირებული, მაგრამ არ 
გქონდეთ სიმპტომები - გამოკითხულთა 92.3% (1012 რესპონდენტი) პასუხობს სწორად. ასევე 
გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა პასუხობს, რომ იცის სად ჩაიტაროს 
ტესტირება (1104, 99.8%).  

რესპონდენტთა უდიდესმა ნაწილმა (92.8%, 1021) აღნიშნა ტესტირების ჩატარება 
უახლოესი 2 წლის პერიოდში, დანარჩენი 6.5% (72 რესპონდენტი) მიუთითებს ორ 
წელიწადზე მეტი ხნის წინ ტესტირების ჩატარებას, ხოლო ძალიან მცირე ნაწილმა პასუხის 
გაცემისგან თავი  

.3

1.6

92.2

3.3

97.2

.5

.4

61.2

99.5

97.1

5.3

93.5

2.6

98.4

99.0

27.8

.3

1.3

2.5

3.2

.2

1.1

.6

11.0

.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

ცე ჰეპატიტი გადაეცემა ხელის ჩამორთმევით

ცე ჰეპატიტი გადაეცემა ხველა, ცემინება-წვეთებით

ცე ჰეპატიტი გადაეცემა პირადი ჰიგიენის ნივთების 
გაზიარებით

ცე ჰეპატიტი გადაეცემა საყოფაცხოვრებო ნივთების 
გაზიარებით

ცე ჰეპატიტი გადაეცემა ნახმარი ნემსის ან შ~რიცის 
გაზიარებით

ცე ჰეპატიტი გადაეცემა საზოგადოებრივ 
ადგილებში საგნების ხელის მოკიდებით

ცე ჰეპატიტი გადაეცემა საკვებით

ცე ჰეპატიტი გადაეცემა სქესობრივი კონტაქტით

დიახ არა არ ვიცი
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დი ა გ რა მ ა  32. C ჰე პ ა ტი ტით  და ი ნფი ც ი რე ბ ი ს  რი ს კ ე ბ ი ს  შე ს ა ხ ე ბ  
პა ს უხ ე ბ ი ს  გა ნ ა წ ილე ბ ა  

 
 
შეიკავა (0.5%, 6 რესპონდენტი) ან არ ჩაუტარებია ტესტირება (0.6%, 7 რესპონდენტი). 
შესაბამისად ეს 13 რესპონდენტი საუბრობს ტესტირების ჩაუტარებლობის მიზეზებზე,   
როგორიცაა არ ვთვლი საჭიროდ ტესტირების ჩატარებას, მეშინია დადებითი პასუხის, 
თანხის უქონლობის გამო ვერ ჩავიტარე და სხვ.  

მთლიანი შერჩევის ერთი მესამედი (358 რესპონდენტი) მიუთითებს რომ 2 წლამდე 
პერიოდში გაიარა C ჰეპატიტის მკურნალობა, 9 რესპონდენტი კი ორზე მეტი წლის წინ 
აღნიშნავს მკურნალობის ჩატარებას (სულ 33%, 367 რესპონდენტი), 450 (41%) რესპონდენტი, 
რომელიც ინფიცირებულია მიუთითებს, რომ მკურნალობის კურსი არ გაუვლია, 269 
აღნიშნავს (24%), რომ არ არის ინფიცირებული და არ საჭიროებს მკურნალობას, ხოლო 20 
რესპონდენტმა (2%) ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისგან თავი შეიკავა (დიაგრამა 33). 
 

დი ა გ რა მ ა  33. C ჰე პ ა ტი ტზე  მკ ურნ ა ლობ ი ს  ჩა ტა რე ბ ი ს  სი ხ შ ი რე ე ბ ი  

 

97.7

38.5

3.6

15.6

9.9

2.3

61.5

96.4

84.4

90.1

ცე ჰეპატიტით დაინფიცირების რისკი მცირდება 
ვაქცინაციით

ცე ჰეპატიტით  დაინფიცირების რისკი  მცირდება კონდომის 
გამოყენებით

ცე ჰეპატიტით  დაინფიცირების რისკი მცირდება ნახმარი 
შპრიცი-ნემსის გაზიარებით

ცეთი დაინფიცირების რისკი მცირდება არასტერილური 
ნახმარი სამედ. მოწყობ-ის არ გამოყენებით

გადატანილი მაქვს ჰეპატიტი და არ დამემართება

არა დიახ

მკურნალობა ჩაიტარა, 367,  
33%

ინფიცირებულია, 
მაგრამ არ 

ჩაუტარებია, 450, 

მკურნალობა არ 
სჭირდება, არ არის 

ინფიცირებული, 269, 24%

პასუხი არ 
გასცა, 20, 2%
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მათგან, ვინც გაიარა მკურნალობა (367 რეპონდენტი), მათ შორის ძალიან მცირეა 
მკურნალობის კურსის დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევები (6 რეპონდნტი, 2%), უდიდესი 
ნაწილი მიუთითებს მკურნალობის კურსის დასრულებაზე (იხ. დიაგრამა 34);  

 
დი ა გ რა მ ა  34. C ჰე პ ა ტი ტი ს  მკ ურნ ა ლობ ი ს  სტა ტუს ი  (367 რე ს პ ონდე ნტი ) 

 
 

ნამკურნალევ ბენეფიციართა (367 რესპონდენტი) დიდი ნაწილი მიუთითებს რომ 
განიკურნა C ჰეპატიტისგან (268 რესპონდენტი, 73%), 8 რესპონდენტმა (2%) არ იცის შედეგი, 
91 რესპონდენტის (25%) პასუხი კი არ გვაქვს. მნიშვნელოვანია, რომ მკურნალობის შემდეგ 
367 რესპონდენტიდან C ჰეპატიტზე ტესტირება განმეორებით ჩაიატარა 235 (64%) 
რესპონდენტმა, საიდანაც მხოლოდ 5 რესპონდენტი (1.36%) მიუთითებს, რომ ვირუსი 
აღმოაჩნდა, დანარჩენ შემთხვევაში პასუხები არ ედრება, რის გამოც აზრს მოკლებულია მათი 
სიხშირის შესწავლა. მკურნალობის პერიოდში, 376 რესპონდენტიდან 234 (62%) ადასტურებს 
მკურნალობის პერიოდში ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებას. შერჩევის ის ნაწილი, 
რომელიც ინფიცირებულია, მაგრამ მკურნალობა არ ჩაუტარებია, სხვადასხვა მიზეზებს 
ასახელებს (დიაგრამა 35).  

კითხვაზე სად არის მეტად სასურველი C ჰეპატიტზე ტესტირება, კონფირმაცია, 
მკურნალობის სრვისის მიღება, რესპონდენტების უმეტესობა პასუხობს, რომ სასურველია 
თავის ქალაქში, ზიანის შემცირების სერვის ცენტრში (დიაგრამა 36).  

კითხვარებში შეტანილი იქნა რესპონდენტთა აივ-ტესტირების და C ჰეპატიტის 
სკრინინგის შედეგები (იხ. ცხრილში #4). აივ-ინფექციით ინფიცირებულობის ალბათობა 
ქალებში სამჯერ მაღალია ვიდრე მამაკაცებში (OR 3.424; CI 95% 0.421-27.840), ხოლო C 
ჰეპატიტით ინფიცირებულობის ალბათობა ერთნახევარჯერ მაღალია ვიდრე მამაკაცებში (OR 
1.536; CI 95% 0.685-3.444). კოინფექციის 9 შემთხვევა დაფიქსირდა (8 მამაკაცი, 1 ქალი) გორში, 
ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ზუგდიდში. კოინფექციებზე, ქალაქებს შორის განსხვავება, 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია p=0.000 დონეზე.     
 

დავასრულე
76%

შევწყვიტე 
დასრულებამდე

2%

ამჟამად 
ვმკურნალობ

17%

უარი პასუხზე
5%
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დი ა გ რა მ ა  35. C ჰე პ ა ტი ტი ს  მკ ურნ ა ლობ ი ს  ჩა ტა რე ბ ა ზე  უა რი ს  
მი ზე ზე ბ ი  (470 რე ს პ ონდე ნტი ს  პა ს უხ ი , მრა ვ ლობ ითი  არჩ ე ვ ი ს  

შე ს ა ძლე ბლობ ით) 

 
 

დი ა გ რა მ ა  36.C ჰე პ ა ტი ტი ს  ტე ს ტი რე ბ ა , კონფი რმ ა ც ი ა  და  მკ ურნ ა ლობ ი ს  
მომ ს ა ხ ურე ბ ი ს  მი ღე ბ ი ს  სა ს ურვ ე ლი  ადგ ილმდე ბ ა რე ობ ა  

 
 

ცხ რილი  4. აი ვ ზე  და  C ჰე პ ა ტი ტზე  ტე ს ტი რე ბ ი ს  შე დე გ ე ბ ი ს  
გა ნ ა წ ილე ბ ა  

შედეგი ქალი მამაკაცი 

HIV(+) 1 9 

HIV(-) 32 986 

HCV(+) 25 659 

HCV(-) 8 324 

 
 

11.6

4.1

9.0

5.6

.5

5.6

16.8

.7

2.0

4.4

არ არის ხელმისაწვდომი

ექიმის რჩევით მკურნალობა არ სჭირდება

ძვირია მკურნალობა

მკურნალობას ბევრი გვერდითი ეფექტი აქვს

არ სურდა ნემსით  ინექციები

წამლისთვის და ექიმისთვის შორს უწევდა სიარული

მკურნალობის რიგის მოლოდინშია

პასუხი არ გასცა

არ იცის რატომ არ იმკურნალა

სხვა მიზეზის გამო

30.7

.3

65.3

1.6

1.2

1.0

C ჰეპატიტის სამკურნალო სამედიცინო 
დაწესებულებაში, ჩემს ქალაქში

მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის 
ცენტრში/განყოფილებაში ჩემს ქალაქში

ზიანის შემცირების (შპრიცების და ნემსების პროგრამა) 
სერვის ცენტრში ჩემს ქალაქში

მომსახურების სხვა მიმწოდებელთან ჩემს ქალაქში

სხვა

პასუხი არ არის
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ძი რი თა დი  მი გ ნ ე ბ ე ბ ი  
 

კვლევა ჩატარდა ზიანის შემცირების 14 სერვის ცენტრის ბენეფიციართა შორის, 
რომლებიც მინიმუმ 6 თვეა სარგებლობენ ზიანის შემცირების სერვისებით და დანათხმდნენ 
კვლევაში მონაწილეობას. კვლევაში მონაწილე 1106 რესპონდენტიდან მეტი წილი (96.6%) 
მამაკაცები არიან, მონაწილეთა თანაბარი საშუალო ასაკით. 

შერჩევაში მაღალია უმუშევრობის დონე (46.9%), თუმცა უფრო მეტი მამაკაცია 
დასაქმებული ვიდრე ქალი. არ არის სქესში განსხვავება ბოლო 30 დღეში მიღებულ პირად 
შემოსავლებში, რომელიც საშუალოდ 398 ლარია. ბოლო თვეში რესპონდენტთა 
უმეტესობისთვის (69%) ხელმისაწვდომი იყო პირადი მოხმარებისთვის 500 ლარამდე 
ოდენობის თანხა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემოსავლების წყაროთა მეტი წილი 
დასაქმებიდან (40%) და მეგობრებისგან (21%), ნათესავებისგან ან სესხებით მიიღება. 
რესპონდენტებმა ნარკოტიკზე, ბოლო თვის განმავლობაში საშუალოდ 233 ლარი დახარჯეს.  

გამოკითხულთა უმრავლესობა საკუთარ ოჯახთან ცხოვრობს, საშუალოდ სამ წევრთან 
ერთად, თუმცა საკუთარი ბინა საცხოვრებლად მამაკაცებს უფრო აქვთ ვიდრე ქალებს, 
რომლებიც უპირატესად მშობლებთან, მეგობრებთან, პარტნიორთან ან ნათესავთან 
ცხოვრობენ. აღსანიშნავია, რომ მამაკაცები უფრო მიუთითებენ მეტ წევრიან საცხოვრებელ 
პირობებში ცხოვრებას და ასევე იმათთან ერთად ცხოვრებას ვინც მოიხმარს ნარკოტიკულ 
საშუალებებს, ვიდრე ქალები.  

შერჩევაში ნარკოტიკების ინექციურად მოხმარება საშუალოდ 19.8 წლის ასაკში იწყება 
და მამაკაცების მოხმარების საშუალო სტაჟი უფრო მეტია ვიდრე ქალების. გამოკითხულთა 
უმრავლესობა მკურნალობაში არასდროს ყოფილა (68%), მიუხედავად იმისა რომ მთელი 
შერჩევის მინიმუმ 53% აღნიშავს ოპიოიდების მოხმარებას ბოლო თვეში. ასევე მამაკაცებს 
უფრო აქვთ ოჩთ მკურნალობის გამოცდილება ვიდრე ქალებს. მამაკაცებში მაღალია ბოლო 
თვეში ინექციათა საშუალო რაოდენობა (9 ინექცია) ვიდრე ქალებში (6 ინექცია) და მამაკაცებს 
უფრო მეტად ახასიათებთ დიდ ჯგუფებში (სამზე მეტი) ნარკოტიკების ინექციური 
მოხმარება ვიდრე ქალებს. ზოგადი შეფასებით, სახეზე გვაქვს თვეში ინექციათა დაბალი 
სიხშირის მიხედვით ტიპური საქართველოსთვის დამახასიათებელი სურათი - 
დღეგამოშვებით ინექციების სახით, ერთი მომხმარებელი, საშუალოდ, ყოველ მესამე დღეს 
მოიხმარს ინექციურად ნარკოტიკულ საშუალებას. ოპიატური ჯგუფის ნარკოტიკულ 
საშუალებებს უპირატესად მამაკაცები მოიხმარენ, კუსტარულ სტიმულატორებს (ვინტი, 
ჯეფი) და ახალ ფსიქოაქტიურ საშუალებებს - ქალები, კანაფს ორივე სქესის 
წარმომადგენლები ერთნაირად მოიხმარენ. მამაკაცებს ქალებისგან განსხვავებით ახასიათებთ 
კუნთებსა და იღლიის მიდამოში ინექციები, თუმცა ღრმა ვენებში ინექციები ქალებისთვის 
უფრო მეტად არის დამახასიათებელი. ბოლო 30 დღეში, განსხვავება სქესსა და 
ზედოზირების რაოდენობათა შორის, არ არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, ის 
თანაბრად გვხვდება, როგორც მამაკაცებში ასევე ქალებში.  
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სარისკო ქცევის შეფასების ინდექსით სქესთა შორის განსხვავება არ არის 
მნიშვნელოვანი, მაგრამ იკვეთება ინდექსის (სარისკო ქცევის გავრცელების) საშუალო 
მაჩვენებლის ქალაქთა შორის განსხვავებები და ასევე სარისკო საინექციო და სქესობრივი 
პრაქტიკები, რომლებიც მეტადრე ყურადსაღებია ქალაქებში: რუსთავი, ფოთი, ოზურგეთი 
და სამტრედია, სხვა დანარჩენ ქალაქებთან შედარებით. ასეთი სარისკო ქცევების რიგს 
მიეკუთვნება:  

• ნარკოტიკულ საშუალებათა შერევით, არასათანადო მომზადებით და დოზების 
არასწორად გათვლით გამოწვეული ზედოზირებები (ბოლო თვეში მთელი 
შერჩევის 7%); 

• მამაკაცების ჯგუფური ინექციის პრაქტიკა, რომელიც სამზე მეტი წევრისგან 
შედგება; 

• არაუსაფრთხო ინექციების პრაქტიკა, როგორიცაა ღრმა ვენებში, იღლიის და 
საზარდულის არეში ინექციები; 

• შპრიცის გამოსარეცხი წყლის გაზიარების პრაქტიკა; 
• ქუჩაში ნაპოვნი შპრიცის ხმარების პრაქტიკა; 
• სქესობრივი კავშირის დამყარება ნარკოტიკის ან ფულის სანაცვლოდ; 
• უმეტესად, დაუცველი სქესობრივი კავშირები რამდენიმე პარტნიორთან. 

რესპონდენტები მიუთითებენ, რომ მათი ყურადღება უპირატესად მიიქცია აივ-ზე და 
ჰეპატიტებზე ტესტირების სერვისმა, ნემსებმა და შპრიცებმა, პიდიაიმ (თანასწორი-
თანასწორზე დაფუძნებული ინტერვენცია); ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ ტრენინგები, 
რისკის კონსულტირებები და საინფორმაციო მასალები საერთოდ ვერ მოხვდა პირველი 
რიგის არჩევაში, უპირატესად მესამე რიგის არჩევაში ფიქსირდება. ხშირად მოხმარებული 
სერვისის მიხედვით, ასევე, მნიშვნელოვნად ფიქსირდება ტესტირებები და 
შპრიცები/ნემსები, თუმცა განსაკუთრებით დაბალია პრეზერვატივების და ნალოქსონის 
მოხმარების სიხშირე (მოსალოდნელია, რომ ნალოქსონი და პრეზერვატივი ძირითადი 
მოხმარების სერვისი იყოს ვიდრე ფსიქოლოგის და იურისტის კონსულტაციების სერვისი, 
რომელიც ლიმიტირებულია და დამატებითი სერვისის სახით მიეწოდებათ ბენეფიციარებს). 
ყველაზე მეტად სასურველ დამატებით სერვისად დასახელდა სტომატოლოგიური 
მომსახურება და ღვიძლის ფუნქციური გამოკვლევები, ელასტოგრაფიასთან ერთად.  

რესპონდენტების ინფორმირებულობა, ცოდნა აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის 
გადაცემის შესახებ საკმაოდ მაღალია, სქესის მიუხედავად; თუმცა მცირედი განსხვავებით, 
ქალებმა უფრო იციან რომ  C ჰეპატიტი არ გადაეცემა საყოფაცხოვრებო ნივთებით ვიდრე 
მამაკაცებმა. ასევე ორივე სქესის წარმომადგენლები ერთნაირად ფლობენ ინფორმაციას C 
ჰეპატიტით დაინფიცირების რისკების შესახებ და ყველამ იცის სად ჩაიტაროს ტესტირება. 
რესპონდენტთა დიდი ნაწილი ტესტირებულია. მცირეა, მაგრამ მაინც არიან რესპონდენტები, 
რომლებსაც ტესტირება საერთოდ არ ჩაუტარებიათ (1%). ასევე რესპონდენტების უდიდესი 
ნაწილი მიუთითებს, რომ ჩაიტარა C ჰეპატიტზე მკურნალობა და ძალიან მცირეა მათი წილი 
ვინც მკურნალობის კურსი დროზე ადრე შეწყვიტა (2%). მკურნალობის დადასტურებული 
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შედეგის შემდგომ C ჰეპატიტზე განმეორებითი ტესტირების ჩატარების მაჩვენებელიც 
მაღალია. რესპონდენტების უმრავლესობისთვის მისაღებია და სასურველი C ჰეპატიტის 
ტესტირება, დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის სერვისი ინტეგრირებული იყოს ზიანის 
შემცირების ცენტრებში, იმავე ქალაქში სადაც თავად ცხოვრობენ. ქალებში მეტი ალბათობით 
არის მოსალოდნელი აივ-ინფექცია ან C ჰეპატიტი, ვიდრე მამაკაცებში.  
 
 

რე კ ომ ე ნ და ც ი ე ბ ი  
 

• წარმოდგენილი სარისკო ქცევების მიხედვით განსაკუთრებული ყურადღება 
მიექცეს: რუსთავის, ფოთის, სამტრედიისა და ოზურგეთის ბენეფიციარებში 
სარისკო საინექციო და სქესობრივი პრაქტიკით მოსალოდნელი რისკების და მათი 
თავიდან აცილების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას 
ბენეფიციარებში. 

• მეტი ყურადღება გამახვილდეს ქალაქში გავრცელებულ საინექციო სარისკო 
ქცევების პრაქტიკაზე და კონკრეტული ქალაქის შესაბამისად შემუშავდეს 
რელევანტური (ქალაქ-სპეციფიკური) რისკის შემცირების კონსულტირების 
მოდული, რომელსაც საველე მუშაკი გამოიყენებს ბენეფიციარებთან 
კონსულტირებისას; განსაკუთრებული აქცენტებით ხაზი გაესვას შემდეგ სარისკო 
ქცევებს: 

o ნახმარი შპრიცის და ნემსის გაზიარების პრაქტიკით მოსალოდნელი 
საფრთხეები (განსაკუთრებით თუ გაზიარება ხდება აივ-ინფიცირებულ 
პირთან, მიუხედავად იმისა მკურნალობს თუ არა) და მათი პრევენციის 
შესაძლებლობები; 

o ქუჩაში დაგდებული შპრიცის ხმარებით მოსალოდნელი რისკები და მათი 
თავიდან აცილების გზები; 

o დიდ ჯგუფებში ინექციისას მოსალოდნელი რისკები და მათი თავიდან 
აცილების გზები; 

o ღრმა ვენებში, საზარდულის არეში და სხვა არაუსაფრთხო ადგილებში 
ინექციით მოსალოდნელი რისკები და მათი პრევენციის შესაძლებლობები; 

o ნარკოტიკის შერევით და დოზის არასწორად გათვლის შედეგად 
გამოწვეული მოსალოდნელი ზედოზირების პრევენცია; 

o შპრიცის გამოსარეცხი წყლის გაზიარების პრაქტიკით მოსალოდნელი 
რისკები და მათი პრევენცია. 

• გამოვლენილი სარისკო სქესობრივი პრაქტიკის თანახმად, რეკომენდებულია, 
უფრო აქტიურად ჩატარდეს რისკის შემცირების კონსულტირებები სქესობრივი 
გზით გადამდებ ინფექციებზე, დაუცველი სქესობრივი კავშირით (ფულის თუ 
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ნარკოტიკის სანაცვლოდ ან სხვა) მოსალოდნელ საფრთეებზე, მათ შორის C 
ჰეპატიტის სქესობრივი გზით გადაცემის ალბათობაზეც. ცალკე ყურადღების 
ღირსია აივ-ინფიცირებულ პარტნიორთან დაუცველი სქესობრივი კავშირებით 
მოსალოდნელი რისკები (თუ პარტნიორი მკურნალობს ან არ მკურნალობს) და 
მათი პრევენციის გზები; 

• მეტი აქტიურობით იქნას ბენეფიციარებისთვის შეთავაზებული ნალოქსონი და 
პრეზერვატივი, რათა მათი მოხმარების მაჩვენებელი გაიზარდოს, რითაც 
მოსალოდნელია პოტენციური ზედოზირების და სგგი-ის გადაცემის პრევენცია; 

• საინფორმაციო მასალის უტილიზაციის გაზრდის მიზნით, შეფასდეს და 
შესაბამისად განახლდეს საინფორმაციო მასალები, რათა გაიზარდოს გამოყენების 
ხარისხი; ამისათვის კი სასურველია შეფასდეს რამდენად აკმაყოფილებს 
საინფორმაციო მასალა იმ მოლოდინებსა და საჭიროებებს, რომელიც აქვს 
ბენეფიციარს ან რამდენად არის ბენეფიციარზე მორგებული და მისთვის გასაგები 
ენით შედგენილი;  

• გაეწიოს ოჩთ მკურნალობას რეკომენდაცია; განსაკუთრებით ქალებში ამაღლდეს 
ცნობიერება მკურნალობის და მისგან მოსალოდნელი სარგებლის შესახებ, რათა 
წახალისებული იქნას ოჩ თერაპიაში ჩართვა.  

• რეკომენდებულია C ჰეპატიტის კონფირმაციის და მკურნალობის სერვისის 
ინტეგრაცია ზიანის შემცირების სერვისებში, რადგან სახეზეა სერვისით 
მოსარგებლეთა მოლოდინი და მზაობა მიიღონ ეს სერვისი ზიანის შემცირების 
ცენტრში, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს ბენეფიციართა მკურნალობაში 
ჩართვას, მეტი ყურადღების გამახვილებას რეინფექციაზე და უკეთეს 
დამყოლობას. 
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