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საინფორმაციო კვარ   ტა  ლუ  რი ბი  უ 
ლე  ტე  ნის "ზი ა ნის შემ   ცი  რე  ბა" მე  სამე 
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 
პრინ ცი პებს, ინ ფორ მა ცი ას 

ზე დო ზი რე ბა ზე, პრაქ ტი კულ რჩე ვებს 
C ჰე პა ტი ტის შე სა ხებ, პი რად ის ტო რი
ას და ნარ კო სი ტუ ა ცი ის აღ წე რას რე გი
ო ნე ბის მი ხედ ვით. 

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსელ მა დო ნორ თა მხარ და ჭე რით 28 
ივ ლისს  C ჰე პა ტი ტის სა ერ თა შო რი სო 
დღე აღ ნიშ ნა. 31 აგ ვის ტოს აღი ნიშ ნა 
ზე დო ზი რე ბა ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბის დღე.  C  ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბის 
და ზე დო ზი რე ბის შემ თხ ვე ვე ბის შე სა
ხებ არ არ სე ბობს ზუს ტი სტა ტის ტი კა. 
შე სა ბა მი სად, პრობ ლე მა და მას თან და
კავ ში რე ბუ ლი საფ რ თხე ე ბი სა თა ნა დოდ 
არ არის შე ფა სე ბუ ლი. სა მარ თ ლებ რი ვი 
დევ ნის ში შის გა მო ზე დო ზი რე ბი სას  
არ ხდე ბა სას წ რა ფო დახ მა რე ბი სად მი 
მი მარ თ ვა, რაც ხში რად ლე ტა ლურ შე
დეგს იწ ვევს. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა 
გა მომ დი ნა რე ობს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი 
ნარ კო პო ლი ტი კი დან. ზი ა ნის შემ ცი რე
ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი ცდი ლო ბენ წვლი ლი შე ი ტა ნონ პრობ
ლე მის მოგ ვა რე ბის პრო ცეს ში, თუმ ცა 
ამის გა კე თე ბა შე უძ ლე ბე ლია სა ქარ თ
ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში 
და ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ
ვე ვა თა კო დექ ს ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე
ბე ბის შე ტა ნის გა რე შე.  აუცი ლე ბე ლია 
და იხ ვე წოს კა ნონ დებ ლო ბა და წა მალ
და მო კი დე ბულ თა მკურ ნა ლო ბის, რე ა
ბი ლი ტი ცი ი სა და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა
ბა მი სი სა კო ნონ მ დებ ლო გა რე მო შე იქ
მ ნას. 

ვი მე დოვ ნებთ, რომ სა ინ ფორ მა ციო 
ბი უ ლე ტე ნი წვლილს შე ი ტანს სა ზო გა
დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ში და 
ხელს შე უწყობს ყვე ლა და ინ ტე რე სე
ბუ ლი მხა რის თ ვის მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ
მა ცი ის მი წო დე ბას.   

თეა კორ       ძა    ძე

სიცოცხლის

ღირებულებამკურნა

ლობისფასზემეტია

28 ივ   ლისს ჰე  პა  ტი  ტის სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
დღე  ა. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ეს დღე უკ   ვე მე 
ო  რე წე  ლია აღი  ნიშ   ნე  ბა და C ჰე  პა  ტი  ტის 
პრობ   ლე  მის მოგ   ვა  რე  ბას ემ   სა  ხუ  რე  ბა. 
შარ   შან კამ   პა  ნი  ის მი  ზა  ნი სა  ზო  გა  დო  ე  ბის 
ინ   ფორ   მი  რე  ბა იყო, წელს კი მკურ   ნა  ლო 
ბის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის გაზ   რ   და  ა. პოს  
ტ   საბ   ჭო  თა სივ   რ   ცე  ში C ჰე  პა  ტი  ტის გავ  
ც   რე  ლე  ბის ერ   თ   ერ   თი ყვე  ლა  ზე მა  ღა  ლი 
მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში  ა.  ამ ვი  რუ 
სით დღეს და  ახ   ლო  ე  ბით 200 ათა  სი ადა 
მი  ა  ნი ცხოვ   რობს. მკურ   ნა  ლო  ბა 20 ათას 
ლარ   ზე მე  ტი ჯდე  ბა, ეს თან   ხა მო  სახ   ლე  ო 
ბის დი  დი ნა  წი  ლის   თ   ვის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი 
არ არის. ჰე  პა  ტი  ტის მა  ტა  რებ   ლებს მკურ  
ნა  ლო  ბი  სათ   ვის სა  ჭი  რო ფი  ნან   სურ დახ   მა 
რე  ბას არც სა  ხელ   მ   წი  ფო და არც სა  დაზღ  
ვე  ვო კომ   პა  ნი  ე  ბი არ უწე  ვენ.

28 ივ   ლისს ზი  ა  ნის შემ   ცი  რე  ბის სა  ქარ  
თ   ვე  ლოს ქსე  ლის ორ   გა  ნი  ზე  ბით და ევ  
რო  კავ   ში  რის, ფონდ „ღია სა  ზო  გა  დო  ე  ბა 
სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სა” და „მსოფლიო ექი  მე 
ბი   საფ   რან   გე  თის” მხარ   და  ჭე  რით, თბი 
ლის   ში, გორ   ში, ზუგ   დიდ   სა და ბა  თუმ   ში 
ამ დღეს   თან და  კავ   ში  რე  ბით გა  ი  მარ   თა 
შეხ   ვედ   რე  ბი. თბი  ლის   ში მო  ეწყო აქ   ცია  
მოთხოვ   ნით  „ჩვენ მკურ   ნა  ლო  ბა გვჭირ  
დე  ბა დღეს”.

აქ   ცი  ის მო  ნა  წი  ლე  ებ   მა პარ   ლა  მენ   ტის 
წინ  ბა  რი  ე  რე  ბი და აწყ ვეს. თი  თო  ე  უ  ლი ბა 
რი  ე  რი იმ და  ნა  ხარ   ჯის ზრდას აჩ   ვე  ნებ   და,  
რო  მე  ლიც მკურ   ნა  ლო  ბის   თ   ვის არის სა  ჭი 
რო.  სიმ   ბო  ლუ  რი გარ   ბე  ნით აქ   ცი  ის ორ  
გა  ნი  ზა  ტო  რებ   მა ხა  ზი გა  უს   ვეს ამ პრობ  
ლე  მის დაძ   ლე  ვის აუცი  ლებ   ლო  ბას.

აქ   ცი  ა  ზე C ჰე  პა  ტი  ტით ინ   ფი  ცი  რე  ბუ 
ლე  ბი და მა  თი ოჯა  ხის წევ   რე  ბიც შე  იკ  
რიბ   ნენ. არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ  
მა შე  ი  მუ  შა  ვეს მკურ   ნა  ლო  ბის სა  პი  ლო  ტე 
გეგ   მის გა  ნაცხა  დი და გა  უგ   ზავ   ნეს სა 
ქარ   თ   ვე  ლოს პრე  ზი  დენტს, პრე  მი  ერ      მი 
ნისტრს, პარ   ლა  მენ   ტის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რეს, 
ჯან   დაც   ვის მი  ნის   ტ   რ   სა და სა  ხალ   ხო დამ  
ც   ველს.  „იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, თუ არ მოხ   დე  ბა 
მკურ   ნა  ლო  ბის ფა  სის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი გა 
ი  ა  ფე  ბა და მას არ აანაზღა  უ  რებს დაზღ  
ვე  ვა, უახ   ლო  ეს პე  რი  ოდ   ში ათა  სო  ბით ჩვე 
ნი თა  ნა  მო  ქა  ლა  ქე ცი  რო  ზით, ღვიძ   ლის 
კი  ბო  თი და ღვიძ   ლის სხვა დე  კომ   პენ   სი  რე 
ბუ  ლი მდგო  მა  რე  ო  ბის შე  დე  გად და  ი  ღუ  პე 
ბა”  ნათ   ქ   ვა  მია მი  მარ   თ   ვა  ში.

ზედოზირების

საერთაშორისოდღე

2001 წელს ავ   ს   ტ   რა  ლი  ა  ში, შპრი  ცე  ბის 
გაც   ვ   ლის პროგ   რა  მის მე  ნე  ჯე  რი, სა  ლი 
ფი  ნი, ზე  დო  ზი  რე  ბით და  ღუ  პუ  ლი ოჯა  ხის 
წევ   რე  ბის მძი  მე გან   საც   დელ   მა და  ა  ფიქ   რა. 
წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბის სტიგ   მა ოჯა 
ხის წევ   რებს არ აძ   ლევ   და სა  შუ  ა  ლე  ბას  
თა  ვი  ანთ ტკი  ვილ   ზე ღი  ად ესა  უბ   რათ. 
სწო  რედ ამი  ტომ, ფინ   მა გა  დაწყ   ვი  ტა ზე 
დო  ზი  რე  ბით და  ღუ  პუ  ლე  ბის   თ   ვის პა  ტი 
ვის მი  სა  გე  ბად ღო  ნის   ძი  ე  ბა გა  ე  მარ   თა. 
11 წლის შემ   დეგ, ზე  დო  ზი  რე  ბა  ზე ცნო  ბი 
ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბის დღეს  31 აგ   ვის   ტოს 
მთე  ლი მსოფ   ლიო აღ   ნიშ   ნავს. წელს ამ 
დღის აღ   ნიშ   ვ   ნას სა  ქარ   თ   ვე  ლოც შე  უ  ერ  
თ   და. ზი  ა  ნის შემ   ცი  რე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ქსელ   მა პარ   ტ   ნი  ორ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   თან 
ერ   თად მრგვა  ლი მა  გი  და   „ზედოზირება: 
სი  ცოცხ   ლე ან თა  ვი  სუფ   ლე  ბა” გა  მარ   თა.

ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბი ზე  დო  ზი  რე  ბი 
სას სას   წ   რა  ფო დახ   მა  რე  ბას არ მი  მარ   თა 
ვენ. ამის მი  ზე  ზი კი უმე  ტეს შემ   თხ   ვე  ვა  ში 
სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი დევ   ნის ში  ში ა. არა  სამ  
თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   მა  ხე  ლი  სუფ  
ლე  ბას მო  უ  წო  დეს შე  ამ   სუ  ბუ  ქოს მკაც   რი 
პო  ლი  ტი  კა, რო  მე  ლიც დღეს ადა  მი  ა  ნებს 
სი  ცოცხ   ლე  სა და თა  ვი  სუფ   ლე  ბას შო  რის 
არ   ჩე  ვა  ნის წი  ნა  შე აყე  ნებს. 

დღის ბო  ლოს მეტ   რო „რუსთაველთან” 

გა  ი  მარ   თა ფლეშ   მო  ბი, სა  დაც ზე  დო 
ზი  რე  ბის ინ   ს   ცე  ნი  რე  ბით გამ   ვ   ლე  ლებს 
ზე  დო  ზი  რე  ბი  სას ადა  მი  ა  ნის გა  და  სარ  
ჩე  ნად პირ   ვე  ლა  დი დახ   მა  რე  ბის წე  სე  ბი 
გა  აც   ნეს. მსგავ   სი ფლეშ   მო  ბე  ბი გა  ი 
მარ   თა გორ   ში, ზუგ   დიდ   ში, ფოთ   სა და 
ბა  თუმ   ში.

 მთელ მსოფ   ლი  ო  ში ზე  დო  ზი  რე  ბა ან 
მის შე  დე  გად გა  მოწ   ვე  უ  ლი გარ   თუ  ლე 
ბე  ბი ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის და  ღუპ  
ვის ყვე  ლა  ზე ხში  რი მი  ზე  ზი  ა.  სა  ქარ  
თ   ვე  ლო  ში მდგო  მა  რე  ო  ბას ამ   ძი  მებს 
კუს   ტა  რუ  ლი ნარ კოტ კე ბის გავ   რ   ცე  ლე 
ბის პრაქ   ტი  კა.

თვითდახმარების

ჯგუფებისშეხვედრები

ივ   ლის   სა და სექ   ტემ   ბერ   ში თვით  
დახ   მა  რე  ბის ჯგუ  ფე  ბის შეხ   ვედ   რებ   ზე 
მომ   ხ   მა  რებ   ლებ   მა, ყო  ფილ   მა მომ   ხ   მა 
რებ   ლებ   მა და თა  ნა  და  მო  კი  დე  ბუ  ლებ   მა 
მი  ი  ღეს ინ   ფორ   მა  ცია წა  მალ   და  მო  კი  დე 
ბუ  ლე  ბის   გან თა  ვის დაღ   წე  ვის გზე  ბის, 
ნარ   კო  მოხ   მა  რე  ბის თან   მ   დე  ვი და  ა  ვა  დე 
ბე  ბის პრე  ვენ   ცი  ის (შიდსი, ჰე  პა  ტი  ტი), 
თა  ნა  და  მო  კი  დე  ბულ   თა გა  ნათ   ლე  ბი სა 
და ფსი  ქო   სო  ცი  ა  ლუ  რი რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი 
ის შე  სა  ხებ. 

მომ ხ მა რებ ლე ბის შეხ   ვედ   რებ   ზე გა 
ნი  ხი  ლეს კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში მიმ   დი  ნა 
რე ცვლი  ლე  ბე  ბი, ფსი  ქო სო ცი ა ლუ რი 
რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ის მე  თო  დ  ე  ბი და შიდ   სის 
პრე  ვენ   ცია  მკურ   ნა  ლო  ბა, ნარ   კო  ტი  კე 
ბის კონ   ტ   რო  ლის ის   ტო  რია და ნარ   კო 
სი  ტუ  ა  ცია სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში.  ყო  ფი  ლი 
მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის ჯგუფ   ში წა  მალ   და 
მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბა  სა და თა  ნას   წორ   თა გა 
ნათ   ლე  ბა  ზე ისა  უბ   რეს. მო  ნა  წი  ლე  ებ   მა 
„თანასწორითანასწორს” ურ   თი  ერ   თო 
ბის ფორ   მა მო  ი  წო  ნეს  “ასეთი შეხ  
ვედ   რა ნა  ყო  ფი  ე  რი  ა, რად   გან არა  ვინ 
არა  ფერს გა  ძა  ლებს და რო  გორც თა 
ნას   წორს ისე გი  ზი  ა  რებს მო  საზ   რე  ბებს” 
 აღ ნიშ ნა ერ   თ   ერ   თ   მა მო  ნა  წი  ლემ. თა 
ნა  და  მო  კი  დე  ბულ   თა ჯგუ  ფის შეხ   ვედ  
რა გა  ი  მარ   თა თე  მა  ზე  ნარ   კო  მა  ნი  ა, 
რო  გორც და  ა  ვა  დე  ბა და მკურ   ნა  ლო 
ბის   თ   ვის სა  ჭი  რო ფსი  ქო  თე  რა  პი  უ  ლი 
მიდ   გო  მე  ბი. ქცე  ვის მო  დე  ლე  ბის უკეთ 
გა  სა  გე  ბად, ექ   ს   პერ   ტ   მა ფსი  ქო  ლოგ   მა 
თა  ნა  და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბი რო  ლურ თა 
მა  შებ   ში ჩარ   თო.  რის   თ   ვის არის სა  ჭი 
რო ზი  ა  ნის შემ   ცი  რე  ბა? რა ეტა  პებს 
მო  ი  ცავს და რო  გორ ხორ   ცი  ელ   დე  ბა 
ის სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში? რო  გორ ვი  სა  უბ  
როთ ოჯახ   ში წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბის 
პრობ   ლე  მა  ზე და რო  გორ და  ვეხ   მა  როთ 
წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბულს?  ეს სა  კითხე  ბი 
თა  ნა  და  მო  კი  დე  ბუ  ლებ   მა სა  კუ  თარ მა 
გა  ლი  თებ   ზე გა  ნი  ხი  ლეს.

რედაქტორისგან

მნიშვნელოვანი ამ ბე ბი

ბარიერები, C ჰე პა ტი ტის სა ერ თა ში რი სო დღე, 
28 ივ ლი სი, რუს თა ვე ლის გამ ზი რი

C ჰე პა ტი ტის სა ერ თა ში რი სო დღე, 
28 ივ ლი სი, ჰოლიდეი ინი

ზე დო ზი რე ბის სა ერ თა შო რი სო დღე, 31 აგ ვის ტო, 
ქორ თი არდ მარი ო ტი.



„ზ
იანის შემ ცი რე ბის 
კო ა ლი ცი ა” ამე რი კის 
შე ერ თე ბულ შტა ტებ
ში თით ქ მის ორი ათ
წ ლე უ ლია მოღ ვა წე

ობს. მათ მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის პრინ ცი პე ბი  შემ დე გი ა:
ზი ა ნის შემ ცი რე ბა პრაქ ტი კუ ლი სტრა ტე
გი ე ბი სა და იდე ე ბის ნაკ რე ბი ა, რო მე ლიც 
მიზ ნად ისა ხავს ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე
ბით გა მოწ ვე უ ლი ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის 
შემ ცი რე ბას. ზი ა ნის შემ ცი რე ბა სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის თ ვის მოძ რა ო
ბა ა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა ნარ კო ტი კე ბის 
მომ ხ მა რე ბე ლი ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბის 
რწმე ნას და მათ  პა ტი ვის ცე მას.  
ზი ა ნის შემ ცი რე ბა მო ი ცავს სტრა ტე გი
ე ბის მთელ სპექტრს, დაწყე ბუ ლი უსაფ
რ თხო მოხ მა რე ბი დან, მარ თ ვა დი მოხ მა
რე ბი სა და  აბ ს ტი ნენ ტუ რო ბის ჩათ ვ ლით,  
რა თა   და ეხ მა როს მომ ხ მა რებ ლებს იმ 
სტა დი ა ზე, რო მელ შიც იმ ყო ფე ბი ან მოხ
მა რე ბის პი რო ბე ბი სა და თვით მოხ მა რე
ბის პრო ცე სის თვალ საზ რი სით. ვი ნა ი დან 
ზი ა ნის შემ ცი რე ბა ით ვა ლის წი ნებს ინ
ტერ ვენ ცი ებს და მიდ გო მებს, რო მე ლიც 
ეხ მა რე ბა მომ ხ მა რე ბელს კონ კ რე ტუ ლი 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და თე მის სა ჭი რო ე ბის 
მი ხედ ვით. ზი ა ნის შემ ცი რე ბის უნი ვერ
სა ლუ რი დე ფი ნი ცია ან მი სი გან ხორ ცი ე
ლე ბის ფორ მუ ლა არ არ სე ბობს.   
მი უ ხე და ვად ამი სა, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 

კო ა ლი ცია ზი ა ნის შემ ცი რე ბის შემ დე გი 
პრინ ცი პე ბით  ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს: 
• ზი ა ნის შემ ცი რე ბის კო ა ლი ცია აღი ა
რებს ფაქტს რომ, კარ გია ეს თუ ცუ დი,  
ლე გა ლუ რი და არა ლე გა ლუ რი ნარ კო ტი
კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ჩვე ნი 

ყო ფის  ნა წი ლია  და მის იგ ნო რი რე ბა სა 
და დაგ მო ბას, უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის 
შემ ცი რე ბას ამ ჯო ბი ნებს. 

• ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე
ნე ბა რთუ ლი და მრა ვალ მ ხ რი ვი ფე ნო
მე ნი ა, რო მე ლიც მო ი ცავს ქცე ვა თა ცვა
ლე ბა დო ბას: ბო რო ტად მოხ მა რე ბი დან 
აბ სო ლუ ტურ თავ შე კა ვე ბამ დე და აღი ა
რებს, რომ  ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის 
მოხ მა რე ბის ზო გი ერ თი გზა უფ რო უსაფ
რ თხო ა, ვიდ რე სხვე ბი.

• გან საზღ ვ რავს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და სა
ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბი სა და კე თილ
დღე ო ბის ხა რისხს (რაც შე იძ ლე ბა არ 
ით ვა ლის წი ნებ დეს  ყვე ლა ნარ კო ტი კუ
ლი სა შუ ა ლე ბის მოხ მა რე ბის შეწყ ვე ტას), 
რო გორც წარ მა ტე ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ი სა 
და პო ლი ტი კის კრი ტე რი უმს.

• მო უ წო დებს მომ სა ხუ რე ბი სა და რე სურ
სე ბის მი წო დე ბი სა კენ ნარ კო ტი კუ ლი 
სა შუ ა ლე ბე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის 
და იმ სო ცი უ მის თ ვის, რო მელ შიც ისი ნი 
ცხოვ რო ბენ, მა თი გან ს ჯი სა და იძუ ლე
ბის გა რე შე, რა თა ზი ა ნის შემ ცი რე ბა ში 
და ეხ მა როს. 

• უზ რუნ ველ ყოფს ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ
მა რებ ლე ბი სა და ყო ფილ მომ ხ მა რებ ლე
ბის  ჩარ თუ ლო ბას იმ პროგ რა მე ბის და 

პო ლი ტი კის  შე მუ შა ვე ბა ში, რო მე ლიც 
მათ და სახ მა რებ ლად   არის გა მიზ ნუ ლი. 

• მომ ხ მა რებ ლებს მი იჩ ნევს ნარ კო ტი
კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით გა
მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ძი რი თად 
მოქ მედ პი რე ბად  და ხელს უწყობს მათ, 
გა უ ზი ა რონ ერ თ მა ნეთს ინ ფორ მა ცია და 
გა უ წი ონ დახ მა რე ბა მოხ მა რე ბის პი რო
ბებ თან და კავ შ რე ბით.

• აღი ა რებს, რომ  სი ღა რი ბე, კლა სობ რი ვი 
სეგ რე გა ცი ა, რა სიზ მი, სო ცი ა ლუ რი იზო
ლა ცი ა,  წარ სულ ში გა და ტა ნი ლი ტრავ მა,  
სქე სობ რი ვი დის კ რი მი ნა ცია და სხვა სო
ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს რო გორც ადა მი ა ნე ბის მოწყ ვ ლა
დო ბა ზე, ისე მათ უნარ ზე ეფექ ტუ რად 
გა უმ კ ლავ დ ნენ  მოხ მა რე ბას თან და კავ ში
რე ბულ ზი ანს.

• არ ცდი ლობს  არა ლე გა ლუ რი და ლე
გა ლუ რი ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით 
გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის იგ ნო რი რე ბას ან მი
ნი მა ლი ზა ცი ას. 

ზე მოთ მო ცე მუ ლი მა სა ლა ნა თარ გ მ ნია 
“ზიანის შემ ცი რე ბის კო ა ლი ცი ის” ვებ 
გვერ დი დან

http://harmreduction.org/aboutus/princi
plesofharmreduction/

ზიანისშემცირებისპრინციპები

ზედოზირება

ზ
ე დო ზი რე ბა, იგი  ვე ინ   ტოქ   სი  კა  ცია ხდე 
ბა მა  შინ, რო  დე  საც ადა  მი  ა  ნი იმა  ზე მეტ  
ერ   თი სა  ხის ან კომ   ბი  ნი  რე  ბულ ნარ   კო 
ტიკს მო  იხ   მარს, ვიდ   რე მის ორ   გა  ნიზმს 
შე  უძ   ლია გა  უმ   კ   ლავ   დეს. სხვა  დას   ხ   ვა 

ნარ   კო  ტი  კულ სა  შუ  ა  ლე  ბას, ზე  დო  ზი  რე  ბის სხვა  დას  
ხ   ვა მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლი აქვს. ზე  დო  ზი  რე  ბის სა  შიშ   რო  ე 
ბა იქ   მ   ნე  ბა მა  ში  ნაც, რო  დე  საც ადა  მი  ა  ნი გარ   კ   ვე  უ  ლი 
პე  რი  ო  დი არ მო  იხ   მარს ნარ   კო  ტიკს და მას   თან დაბ  
რუ  ნე  ბის შემ   დეგ ჩვე ულ დო ზას მი  ი  ღებს. ორ   გა  ნიზ  
მის ამ   ტა  ნო  ბა გარ   კ   ვე  უ  ლი დო  ზე  ბის მი  მართ მა  ლე 
მცირ   დე  ბა, ამი  ტომ ძვე ლი დო  ზით ნარ   კო  ტი  კებ   თან 
დაბ   რუ  ნე  ბა შე  იძ   ლე  ბა ფა  ტა  ლუ  რად დას   რულ   დეს. 

ოპი  ო  ი  დე  ბი, ბენ   ზო  დი  ა  ზე  პა  მე  ბი და ალ   კო  ჰო  ლი 
დეპ   რე  სან   ტე  ბი  ა. ისი  ნი ანე  ლე  ბენ ცენ   ტ   რა  ლუ  რი 
ნერ   ვუ  ლი სის   ტე  მის ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბას, გუ  ლის ცე 
მას და სუნ   თ   ქ   ვას, რა  მაც შე  იძ   ლე  ბა ადა  მი  ა  ნის სიკ  
ვ   დი  ლი გა  მო  იწ   ვი  ოს. დეპ   რე  სან   ტე  ბის ზე  დო  ზი  რე  ბის 
ნიშ   ნე  ბი  ა: გა  იშ   ვი  ა  თე  ბუ  ლი სუნ   თ   ქ   ვა (ან სუნ   თ   ქ   ვის 
სა  ერ   თოდ შეწყ   ვე  ტა), ხრო  ტი  ნი, და  ლურ   ჯე  ბუ  ლი 
ტუ  ჩე  ბი, დე  ზო  რი  ენ   ტა  ცია და გო  ნე  ბის და  კარ   გ   ვა. ამ  
ფე  ტა  მი  ნე  ბით ზე  დო  ზი  რე  ბას ახა  სი  ა  თებს: მკერ   დის 
ტკი  ვი  ლი, ძლი  ე  რი თა  ვის ტკი  ვი  ლი, მა  ღა  ლი ტემ   პე 
რა  ტუ  რა, გაძ   ნე  ლე  ბუ  ლი სუნ   თ   ქ   ვა, ჰა  ლუ  ცი  ნა  ცი  ე  ბი 
და გო  ნე  ბის და  კარ   გ   ვა.

ხში  რად ზე  დო  ზი  რე  ბის მი  ზე  ზი სხვა  დას   ხ   ვა ტი  პის 
ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის (მაგალითად ალ   კო  ჰო  ლი და ჰე  რო 

ი  ნი) შე  რე  ვა ხდე  ბა. ნარ   კო  ტი  კუ  ლი და ფსი  ქო  აქ   ტი 
უ  რი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის ურ   თი  ერ   თ   ქ   მე  დე  ბამ შე  საძ   ლოა 
ძლი  ე  რი ზე  მოქ   მე  დე  ბა მო  ახ   დი  ნოს ორ   გა  ნიზ   მ   ზე და 
მან  დატ   ვირ   თ   ვას ვერ გა  უძ   ლოს. ეს კი ზე  დო  ზი  რე 
ბის რისკს ზრდის.

დო  ზის გა  და  ჭარ   ბე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში ადა  მი  ა  ნი და 
აწ   ვი  ნეთ გვერ   დუ  ლად, გა  უ  თა  ვი  სუფ   ლეთ პი  რი და 
და  რე  კეთ სას   წ   რა  ფო დახ   მა 
რე  ბის სამ   სა  ხურ   ში. თუ ზე 
დო  ზი  რე  ბა სტი  მუ  ლა  ტო  რე 
ბის (მაგ. „ვინტი”, „ჯეფი”) 
ზე  მოქ   მე  დე  ბი  სას გან   ვი  თარ  
და, სჯობს  და  ზა  რა  ლე  ბუ  ლი 
სად   მე გრილ და წყნარ ად   გი 
ლას გა  და  იყ   ვა  ნოთ. 

ოპი  ო  ი  დე  ბით ზე  დო  ზი  რე 
ბის დროს, სა  სუნ   თ   ქი გზე 
ბის გაწ   მენ   დის, ხე  ლოვ   ნუ  რი 
სუნ   თ   ქ   ვი  სა და გულ      ფილ  
ტ   ვის არა  პირ   და  პი  რი მა  სა 
ჟის გა  კე  თე  ბის შემ   დეგ  პა 
ცი  ენტს  ვე  ნა  ში ან კუნ   თ   ში 
უნ   და გა  უ  კეთ   დეს  ნა  ლოქ  
სო  ნის ინექ   ცი  ა. მი  სი მოქ  
მე  დე  ბა მაქ   სი  მუმ სა  ათ   ნა  ხე 
ვარს გრძელ   დე  ბა, რაც იმას 
ნიშ   ნავს, რომ ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი 

მოქ   მე  დე  ბის ნარ   კო  ტი  კის  (მეთადონი, ჰე  რო  ი  ნი, მორ  
ფი  ნი) შემ   თხ   ვე  ვა  ში ზე  დო  ზი  რე  ბა შე  იძ   ლე  ბა გან   მე 
ორ   დეს. ნა  ლოქ   სო  ნი ოპი  ო  ი  დე  ბის  სა  წი  ნა  აღ   მ   დე  გოდ 
მოქ   მე  დებს.  ის აჩე  რებს  სუნ   თ   ქ   ვის ცენ   ტ   რის დათ   რ  
გუნ   ვას ინექ   ცი  ი  დან 2 წუ  თის გან   მავ   ლო  ბა  ში თუ და 
ზა  რა  ლე  ბუ  ლი არ “გამოფხიზლდა,” შე  იძ   ლე  ბა გან   მე 
ო  რე  ბი  თი ინექ   ცია გახ   დეს სა  ჭი  რო. 

ჯანდაცვა

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანისშემცირება

პრაქტიკულისტრატე

გიებისადაიდეების

ნაკრებია,რომელიც

მიზნადისახავსნარკო

ტიკებისმოხმარებით

გამოწვეულინეგა

ტიურიშედეგების

შემცირებას.ზიანის

შემცირებასოციალური

სამართლიანობისთვის

მოძრაობაა,

რომელიცეფუძნება

ნარკოტიკებისმომხმა

რებელიადამიანების

უფლებებისრწმენას

დამათპატივისცემას.

ზედოზირების ინსცენირება, 31 აგვისტო, თბილისი

► 2 ◄



•	თანამედროვე	მედიცინის	
მიღწევების წყალობით, ჰეპატიტი 
ექვემდებარება	მედიკამენტოზურ	
მკურნალობას,	თუმცა,	
განკურნებულთა	რიგში	მოხვედრას	
დიდი	ძალისხმევა	სჭირდება,	
როგორც ექიმის, ასევე პაციენტის 
მხრიდან.

•	ექიმის	კონსულტაციის	გარეშე	
ნუ	მიმართავთ	მკურნალობის	სხვა	
მეთოდებს.

•	საჭიროა	ოჯახის	წევრების	
და	ახლობელი	ადამიანების	
სრულად	ინფორმირება	არსებული	
დაავადების	შესახებ.

•	არასდროს	გამოიყენოთ	
სხვასთან	საზიარო	პირსაპარსი	
მოწყობილობა,	კბილის	ჯაგრისი	
და	ნებისმიერი	საგანი,	რომელიც	
შეიძლება		იყოს	დაბინძურებული	
სისხლით.

•	სქესობრივი	კავშირის	
შემთხვევაში,	ყოველთვის		
ისარგებლეთ	პრეზერვატივით.

•	თქვენი	დაავადების	შესახებ	
გააფრთხილეთ	ექიმები,	რომელთაც	
შეიძლება	საქმე	იქონიონ	თქვენს	
სისხლთან	ან	სხვა	სითხეებთან	
(სტომატოლოგები,	გინეკოლოგები).

•	გააფრთხილეთ		საპარიკმახეროს	
ან	იმ	დაწესებულებების	მუშაკები,	
სადაც	კეთდება	მანიკური,	
პედიკური,	პირსინგი		და	ტატუ.

•	უარი	თქვით	ალკოჰოლზე.

•	არ	გამოიყენოთ	საინექციო	
ნარკოტიკები.	თუკი	არ	
შეგიძლიათ	მათზე	უარის	
თქმა	და	დამოკიდებულების	
მდგომარეობიდან	გამოსვლა,	არ	
გამოიყენოთ	სხვასთან	ერთად	
საზიარო ნემსები, შპრიცები, 
ფილტრები,	კოვზი,	ხსნარები	და	სხვ.

•	ეცადეთ	დაიცვათ	დიეტა		და	
შეამცირეთ	ცხიმიანი	საკვების	
მიღება.	

•	აღნიშნულის	მუხედავად,	თქვენ	
შეგიძლიათ	გააგრძელოთ	აქტიური	
ცხოვრება.

ინფორმაცია
Cჰეპატიტით
ინფიცირებული
პირებისთვის

პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი ჩემი ისტორია

დ
ა ვი ბა დე ვე რა ზე, ტრა დი ცი ულ ქარ
თულ ოჯახ ში, რო მე ლიც გა და ჭარ ბე
ბის გა რე შე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
ერთერ თი ცნო
ბი ლი და მი სა ბა

ძი იყო  იმ დ რო ინ დელ თბი ლის ში.  
სკო ლა ფრი ა დებ ზე და ვამ თავ რე და 
ჩა ვა ბა რე უნი ვერ სი ტე ტის იური
დი ულ ფა კულ ტეტ ზე. პირ ვე ლი 
უიღ ბ ლო ქორ წი ნე ბის შემ დეგ, მე
ო რედ გავ თხოვ დი და პრობ ლე
მე ბიც და იწყო. მე უღ ლემ, თა ვად 
ნარ კო მომ ხ მა რე ბელ მა  ჩა მით რია 
და მი მაჩ ვია წამ ლის კე თე ბას. და
იწყო ტაბ ლე ტე ბით, გაგ რ ძელ და 
ოპი უ მით და დამ თავ რ და ინ ტ რა
ვე ნუ რი მოხ მა რე ბით. ამას მოჰ ყ ვა  
ურ თუ ლე სი გზა, რო მე ლიც გა ვი
ა რე. გან ვ ლი ლი ცხოვ რე ბის ნა ხე
ვარ ზე მე ტი, კი ნო ფილ მი დან ამოჭ რი ლი ცალ კე უ ლი 
ფრაგ მენ ტე ბი ვით არის ჩემს გო ნე ბა ში და ლე ქი ლი. 
მშობ ლე ბის და ნა თე სა ვე ბის ჩა რე ვით, ეს ქორ წი
ნე ბაც კრა ხით დას რულ და, მაგ რამ  ჩემს წა მალ და
მო კი დე ბუ ლე ბას აღა რა ფე რი ეშ ვე ლა, მი უ ხე და ვად 
მრა ვალ მ ხ რი ვი ძა ლის ხ მე ვი სა. თა ვი სრულ იზო ლა ცი
ა ში მო ვიქ ციე  ყვე ლას ვე მა ლე ბო დი და გა ვურ ბო დი.  
დეპ რე სი ა, უიმე დო ბა, სა ში ნე ლი 
ფი ზი კუ რი და სუ ლი ე რი ტკი ვი ლი, 
გა უ თა ვე ბე ლი  სა ა ვად მ ყო ფო ე ბი  
ეს ის მწი რი ჩა მო ნათ ვა ლი ა, რაც 
ჩე მი ცხოვ რე ბის თა ნამ გ ზავ რი 
გახ და, და ვი სა ხიჩ რე  ცხოვ რე ბაც  
და ჯან მ რ თე ლო ბაც. ბო ლოს, პირ
ვე ლი ჯგუ ფის ინ ვა ლი დი გავ ხ დი.  
რა საკ ვირ ვე ლი ა, და იწყო გა უ თა ვე
ბე ლი პრობ ლე მე ბი სა მარ თალ დამ
ცავ  ორ გა ნო ებ თან, რაც სა ბო ლოო 
ჯამ ში  25 წლი ა ნი პა ტიმ რო ბის 
მის ჯით დას რულ და.   

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში წა მალ და მო კი დე ბუ ლი 
ქა ლი სად მი სა ზო გა დო ე ბის და მო
კი დე ბუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით შე
უ რი გე ბე ლი და მე ვიტყო დი სას
ტი კი ცა ა, ჩემ თ ვის მძი მე დროს 
გა მოჩ ნ დ ნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ
მაც დახ მა რე ბის ხე ლი გა მო მი წო
დეს. ამ დახ მა რე ბამ გა მო იწ ვია ჩე
მი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მი სა ღებ 
ადა მი ა ნად გარ დაქ მ ნა და არა პა
ტიმ რო ბამ და ძა ლო ვა ნე ბის მი ერ 

შე ვიწ რო ვე ბამ, რო მელ საც მუდ მი ვად გან ვიც დი დი 25 
წლი ა ნი წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის მან ძილ ზე. ცი ხე ში 
ყოფ ნი სას ძველ გა ტა ცე ბას, ხატ ვას და ვუბ რუნ დი. შე

მოქ მე დე ბით მა პრო ცეს მა დი დი 
სი ა მოვ ნე ბა და სიმ შ ვი დე მო მი
ტა ნა. შე ვამ ჩ ნი ე, რომ ჩე მი ნა მუ
შევ რე ბი სხვებ საც მოს წონ დათ. 
სა ბო ლო ოდ დავ რ წ მუნ დი, რომ 
ჩე მი ავად მ ყო ფო ბის – წა მალ და
მო კი დე ბუ ლე ბის მკურ ნა ლო ბის
თ ვის, შრო მა და არტთე რა პია 
ბევ რად უფ რო სა სარ გებ ლო ა, 
ვიდ რე იზო ლა ცია და რეპ რე სი
ე ბი. 

ცი ხი დან გა მოს ვ ლის შემ
დეგ, მუ შა ო ბა და ვიწყე არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 
„ახალ ვექ ტორ ში”, სა დაც ამ 
მი მარ თუ ლე ბით  საქ მი ა ნო ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა მო მე ცა. მივ ხ ვ დი, რომ ჩემს ნე გა
ტი ურ გა მოც დი ლე ბას პო ზი ტი უ რი ღი რე ბუ ლე ბაც 
შე იძ ლე ბო და ჰქო ნო და. წლე ბის მან ძილ ზე, წა მალ
და მო კი დე ბუ ლო ბის ყვე ლა ეტა პი და სირ თუ ლე გა
ვი ა რე, მაგ რამ ღვთის შე წევ ნით და ჩე მი მებ რ ძო ლი 
ხა სი ა თის დამ სა ხუ რე ბით, გა დავ რ ჩი. გა დავ წყ ვი ტე, 
ჩე მი გა მოც დი ლე ბა სა სარ გებ ლო იქ ნე ბო და მსგავ სი 

პრობ ლე მე ბის მქო ნე ადა მი ა
ნე ბის თ ვის და გან სა კუთ რე ბით 
წა მალ და მო კი დე ბუ ლი ქა ლე ბი
სათ ვის. ისი ნი ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
ორ მა გად სტიგ მა ტი ზე ბულ ნი 
არი ან – ერ თი მხრივ კა ნო ნის, 
მე ო რე მხრივ – სა ზო გა დო ე ბის 
სას ტი კი  და მო კი დე ბუ ლე ბის 
გა მო. 

დღეს ჩემს თავს წარ მა ტე
ბულ ქა ლად მი ვიჩ ნევ. მრა ვალ
წ ლი ა ნი წა მალ და მო კი დე ბუ ლე
ბის მქო ნე სა ზო გა დო ე ბის გან 
გა რი ყულ მა ადა მი ან მა მო
ვა ხერ ხე სირ თუ ლე ე ბის გა
და ლახ ვა, მყავს ოჯა ხი, საყ
ვა რე ლი შვი ლი, მე გობ რე ბი. 
ჩე მი ოც ნე ბაა მქონ დეს პა ტა
რა  სა ხე ლოს ნო, სა დაც ბევ რი 
სი ნათ ლე იქ ნე ბა, ხო ლო ჩე მი 
აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო პო ზი
ცი ით, წამალდამოკიდებულთა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვას და მათ სა
ზო გა დო ე ბა ში სრულ ფა სო ვან 
დაბ რუ ნე ბას შე ვუწყო ხე ლი. 
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ქებ ში შპრი ცე ბი მხო ლოდ ექი მის მი ერ გა მო წე რილ 
სა ი ნექ ციო წამ ლებ თან ერ თად გა ი ცე მა, შე სა ბა მი
სად, მომ ხ მა რებ ლებს უწევთ მა თი გა ზი ა რე ბა, რაც 
მათ ჯან მ რ თე ლო ბას და მა ტე ბით საფ რ თხეს უქ მ ნის.

რო გო რია ნარ კო მომ ხ მა რებ ლე ბის სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი რე გი ო ნებ ში?

მთელ ქვე ყა ნა ში შპრი ცე ბის გაც ვ ლის  10 ცენ ტ რია, 
სულ 9 ქა ლაქ ში. ეს პროგ რა მა ყვე ლა რე გი ონს ვერ  
ფა რავს, შე სა ბა მი სად, არ ვი ცით რა სი ტუ ა ციაა სამ
ცხე ჯა ვა ხეთ ში, ქვე მო ქარ თ ლ ში, გური ა ში, რა ჭა ში, 
სვა ნეთ ში და სხვა მა ღალ მ თი ან რე გი ო ნებ ში. 

პროგ რა მა ყო ველ თ ვი უ რად და ახ ლო ე ბით 3 500 – 4 
000  ვი ზი ტორს ემ სა ხუ რე ბა. გარ და სტე რი ლუ რი სა
ი ნექ ციო აღ ჭურ ვი ლო ბი სა, ბე ნე ფი ცი ა რებს უტარ დე
ბათ გა მოკ ვ ლე ვე ბი აივ ინ ფექ ცი ა ზე, B და C ჰე პა ტი
ტებ სა და სი ფი ლის ზე, მი ე წო დე ბათ სა ინ ფორ მა ციო 
–სა გან მა ნათ ლებ ლო მა სა ლე ბი ნარ კო ტი კე ბით გა
მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის შემ ცი რე ბის შე სა ხებ, ურიგ დე ბათ 
ნა ლოქ სო ნი ოპი ო ი დე ბით გა მოწ ვე უ ლი ზე დო ზი რე ბი
სას გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით. ყვე ლა მომ სა ხუ რე ბა უფა
სო და ანო ნი მუ რია. 

ბე ნე ფი ცი ა რე ბის გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბა ამ პროგ
რა მე ბით სარ გებ ლო ბას წყვეტს სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით 
 მა ღა ლია საზღ ვარ გა რეთ ემიგ რი რე ბის მაჩ ვე ნე ბე
ლი, ნა წი ლი ნარ კო და ნა შა უ ლის გა მო ცი ხე ში ხვდე ბა, 
ზო გი უბ რა ლოდ იმა ლე ბა არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო
ბის ში შით, თუმ ცა, პროგ რა მა ს  ყო ველ თ ვი უ რად ემა
ტე ბი ან ახა ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბიც. 

პროგ რა მის, „ნარკოტიკების ინექ ცი უ რი გზით მომ
ხ მა რებ ლე ბის მოც ვის გა ფარ თო ე ბა აივ / შიდ ს ზე პრე
ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით” 2012 
წლის მო ნა ცე მე ბით პირ ვე ლა დი სტა ტის ტი კა ასე თი ა: 
თბი ლი სის ორ ცენ ტ რ ში ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში სა
შუ ა ლოდ 800 მომ ხ მა რე ბე ლი მი დის; გორ ში  400მდე 
ბე ნე ფი ცი ა რი; ბა თუმ სა და ზუგ დიდ ში ეს რიცხ ვი 300
სა და 350ს შო რის მერ ყე ობს; სამ ტ რე დი ა ში 200 მომ ხ
მა რე ბე ლი მი დის; ქუ თა ის ში  250მდე, ხო ლო თე ლავ
სა და სო ხუმ ში – 300დან 350 მდე მომ ხ მა რე ბე ლი. 

მკაც რი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის და სტიგ მის გა მო 
ნარ კო მომ ხ მა რებ ლე ბი ერი დე ბი ან სა ზო გა დო ე ბა ში გა
მო ჩე ნას, რო გო რია მა თი ნდო ბა ცენ ტ რე ბის მი მართ?

იმ ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ყვე ლა სერ
ვი სი არის ანო ნი მუ რი, მა თი ნდო ბა მა ღა ლი ა. ვინც 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სარ გებ ლობს ამ მომ სა ხუ რე
ბით, მათ მოჰ ყავთ ნაც ნო ბე ბი და ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
რა ო დე ნო ბაც მუდ მი ვად იზ რ დე ბა, თუმ ცა, ზო გა დად 
მომ ხ მა რებ ლებ ში  ში შის ფაქ ტო რი მა ინც მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ა. შე საძ ლოა, იცოდ ნენ კი დეც ამ პროგ რა მის შე
სა ხებ, მაგ რამ მა ინც ვერ ბე დავ დ ნენ მოს ვ ლას პო ლი
ცი ის ში შით. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ვი ცით, რომ 
არ სე ბობს ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა ჯგუ ფი, 
რო მე ლიც ჯგუ ფუ რად მო იხ მარს ნარ კო ტიკს, თუმ ცა, 
ვერ ვა ხერ ხებთ მათ მოც ვას. ამ შემ თხ ვე ვებ ში სა ჭი
როა მათ თ ვის ძა ლი ან სან დო ადა მი ა ნის პოვ ნა, ვინც 
და არ წ მუ ნებს, რომ ჩვენ არ ვართ პო ლი ცი ას თან და
კავ ში რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, რომ ჩვენ შეგ ვიძ ლია 
და ვეხ მა როთ მათ და ა ვა დე ბე ბის და ნარ კო ტი კე ბის 
ინ ტ რა ვე ნურ მოხ მა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზი ა ნის 
თა ვი დან აცი ლე ბა ში.

პრო ექ ტის, „ნარკოტიკების ინექ ცი უ რი გზით მომ ხ მა
რებ ლე ბის მოც ვის გა ფარ თო ე ბა აივ / შიდ ს ზე პრე ვენ ცი
უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით” ფარ გ ლებ ში 
მოქ მე დებს ე.წ „თანასწორ გან მა ნათ ლე ბელ თა” პროგ
რა მა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს მცი რე ფუ ლა დი ინ სენ
ტი ვე ბის მი ცე მას მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც 
მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას სხვა ნარ კო მომ ხ მა რებ ლებს 
გა დას ცე მენ. იმის და სამ ტ კი ცებ ლად, რომ ინ ფორ მა ცია 
გა ავ რ ცე ლა, ბე ნე ფი ცი არს მი სი “მოსწავლე” მოჰ ყავს 
და მათ შე სა მოწ მე ბე ლი ტეს ტი უტარ დე ბათ. შე სა ბა მი
სად, ბე ნე ფი ცი ა რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ა, მი ი ღოს სა ჭი რო 
ცოდ ნა და გა უ ზი ა როს  მე გობ რებს. მომ ხ მა რებ ლე ბი 
იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას იმის შე სა ხებ, თუ რა არის აივ ინ
ფექ ცი ა, რა არის ფან ჯ რის პე რი ო დი (დრო აივ ინ ფექ
ცი ის ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბის მო მენ ტი დან 23 თვემ დე, 
რო დე საც სის ხ ლ ში ვი რუ სის სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე
უ ლე ბი ანა ლი ზით ვერ დგინ დე ბა), რო გორ ხდე ბა სის
ხ ლის გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის (მათ შო რის B 
და C ჰე აპ ტი ტის გან) დაც ვა, რა არის ზე დო ზი რე ბა და 
რო გორ შე იძ ლე ბა მის გან დაც ვა.  ეს არის მი ზან მი მარ
თუ ლი გა ნათ ლე ბა უსაფ რ თხო ინექ ცი ის ხელ შეწყო ბი
სათ ვის. პროგ რა მა საკ მა ოდ ეფექ ტუ რი ა, რაც დამ ტ
კი ცე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა კვლე ვე ბით. იგი წარ მა ტე ბით 
ხორ ცი ელ დე ბა იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც აივ ინ ფექ ცი ის გა
და ცე მის ძი რი თა დი გზა სწო რედ ინ ტ რა ვე ნუ რი წა მალ
და მო კი დე ბუ ლე ბა ა.

ნ
არ კო ტი კე ბის ინექ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ ში აივ 
/ შიდ სის პრე ვენ ცი ის პროგ რა მა (რომელსაც 
სა ზო გა დო ე ბა იც ნობს შპრი ცე ბის გაც ვ ლის 
პროგ რა მის სა ხე ლით) 2001 წლი დან მოქ
მე დებს სა ქარ თ ვე ლო ში, თუმ ცა, არა ისე თი 

მას შ ტა ბე ბით, რო გო რიც დღე სა ა. ზი ა ნის შემ ცი რე
ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი აივ ინ ფექ ცი ის პრე ვენ ცი
ის პროგ რა მებს წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით 
ახორ ცი ე ლებს – ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ი სა 
და კონ სულ ტა ცი ის ცენ ტ რი „ახალი გზა” (თბილისი, 
ქუ თა ი სი, სამ ტ რე დი ა), კავ ში რი „ახალი ვექ ტო რი” 
(თბილისი), ახალ გაზ რ და ფსი ქო ლოგ თა და ექიმ თა 
ასო ცი ა ცია „ქსენონი” (ზუგდიდი), კავ ში რი ნა ბი ჯი მო
მავ ლის კენ (გორი, თე ლა ვი), კავ ში რი „იმედი” (ბათუმი), 
ასო ცი ა ცია „ორდუ” (ფოთი) , აფხა ზე თის კონ ფ ლიქ ტის 
შე დე გად და ზა რა ლე ბულ პირ თა კავ ში რი “თანადგომა” 
(სოხუმი).

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის პრო ექ
ტის „ნარკოტიკების ინექ ცი უ რი გზით მომ ხ მა რებ ლე
ბის მოც ვის გა ფარ თო ე ბა აივ / შიდ ს ზე პრე ვენ ცი უ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით” ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, 
მა კა გო გი ა, რე გი ო ნებ ში არ სე ბულ  ნარ კოს ცე ნა ზე გვე
სა უბ რა.

რო გო რია ნარ კო სი ტუ ა ცია რე გი ო ნებ ში?

რამ დე ნა დაც ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ნარ კო პო ლი ტი კა 
თა ნაბ რად ვრცელ დე ბა ქვეყ ნის ყვე ლა რე გი ონ ზე, ნარ
კოს ცე ნაც   სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში მეტ ნაკ ლე ბად ერ თ
ნა ი რი ა. წი ნა წლებ თან შე და რე ბით მე ტად შეზღუ დუ ლია 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ე.წ იმ პორ ტი რე ბულ ნარ კო ტი კულ 
სა შუ ა ლე ბებ ზე (ჰეროინი, სუ ბუ ტექ სი,  მე თა დო ნი, სი
რე ცი, ოპი უ მი) და მოხ მა რე ბის მხრივ  ლი დე რობს  კუს
ტა რუ ლი ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი, მათ შო რის პირ
ველ ად გილ ზეა “ნიანგი”, ასე ვე აქ ტი უ რად მო იხ მა რენ 
“ვინტს” და შე და რე ბით ნაკ ლე ბად “ჯეფს”.

სხვა რე გი ო ნებ თან შე და რე ბით, ოდ ნავ გან ს ხ ვა ვე
ბუ ლი სუ რა თია აჭა რა სა და ფოთ ში, რაც და კავ ში რე
ბუ ლია მე ზო ბე ლი თურ ქე თის ტე რი ტო რი ა ზე ნარ კო
ტი კულ სა შუ ა ლე ბებ ზე მეტ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან. 
მომ ხ მა რებ ლე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი თურ ქეთ ში პე
რი ო დუ ლად მუ შა ობს და იქ ვე მო იხ მარს ნარ კო ტიკს. 
თურ ქეთ ში სტე რი ლურ სა ი ნექ ციო ინ ს ტ რუ მენ ტებ ზე 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და ბა ლი ა, რამ დე ნა დაც აფ თი ა

ეს დოკუმენტი მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ დოკუმენტის შინაარსზე სრულად 
პასუხისმგებელია „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი” და არც ერთ ვითარებაში არ შეიძლება ჩაითვალოს 
ევროკავშირის პოზიციის გამომხატველად. 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document 
are the sole responsibility of the Georgian Harm Reduction Network and can under no circumstances be regarded as 
reflecting the position of the European Union

რე დაქ ტო რი: თეა კორ ძა ძე
სტი ლი: ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი
დი ზა ი ნი: Print¦ock

ნო მერ ზე მუ შა ობ დ ნენ: ლა შა ზა ა ლიშ ვი ლი, თეა კორ ძა ძე, ანიტა თვაური,
პა ა ტა სა ბე ლაშ ვი ლი, თა მარ ჩერ ქე ზიშ ვი ლი
 
გა მომ ცე მე ლი: „ზიანის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი”

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

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

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

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

ბიულეტენის გამოცემა დაფინანსებულია 
ევროკავშირის მიერ

ბიულეტენს გამოსცემს ზიანის 
შემცირების საქართველოს ქსელი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ინტერვიუ

ნარკოსიტუაციარეგიონებისმიხედვით

► 4 ◄


