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სა  ინ   ფორ   მა  ციო კვარ   ტა  ლუ  რი ბი  უ  ლე 
ტე  ნის "ზიანის შემ   ცი  რე  ბა" მე  ოთხე 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 
იულეტენის ამ ნო მერ ში გთა
ვა ზობთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სი ახ
ლე ებს, უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი და 
ნარ კო ტი კე ბის არა სა მე დი ცი ნო 

მიზ ნით მოხ მა რე ბის შე დე გად გა მოწ ვე
უ ლი ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სფე რო ში მო
მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მარ თ ვას, 
ინ ფორ მა ცი ას და პრაქ ტი კულ რჩე ვებს 
აივ / შიდ ს ზე და  პი რად ის ტო რი ას.

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსელ მა დო ნორ თა მხარ და ჭე რით 1 დე
კემ ბერს შიდ სის მსოფ ლიო დღე აღ ნიშ
ნა. სა ქარ თ ვე ლო ში აივ ის ახა ლი შემ თხ
ვე ვე ბის რა ო დე ნო ბა ყო ველ წ ლი უ რად 
და ახ ლო ე ბით 15%ით იზ რ დე ბა. ამის 
ერ თ ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი სა კა ნონ მ
დებ ლო გა რე მო ა, რო მე ლიც გა და უ ლა ხავ 
ბა რი ერს უქ მ ნის დარ გ ში მო მუ შა ვე ორ
გა ნი ზა ცი ებს მი ა წო დონ პრე ვენ ცი უ ლი 
სერ ვი სე ბი აივ / შიდ სის გავ რ ცე ლე ბის ძი
რი თად სა რის კო ჯგუფს  ნარ კო ტი კე ბის 
ინექ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებს. და პა ტიმ რე
ბის საფ რ თხე აიძუ ლებს ამ ადა მი ა ნებს 
იცხოვ რონ "იატაკქვეშეთში" და თა ვი 
აარი დონ კონ ტაქტს სა მე დი ცი ნო და სო
ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლებ თან. 
გა ე როს სა ა გენ ტო ე ბის რე კო მენ და ცი ით 
აივ / შიდ სის პრე ვენ ცი უ ლი პროგ რა მე ბით 
ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი ურ მომ ხ მა რე ბელ
თა და ფარ ვა 6080%ს უნ და შე ად გენ დეს, 
სა ქარ თ ვე ლო ში კი ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 10%ს 
არ აღე მა ტე ბა. არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო
ბა ხელს არ უწყობს სა ქარ თ ვე ლოს, რო
გორც გა ე როს წევრ სა ხელ მ წი ფოს, მის 
მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ
ლე ბას, რომ მი აღ წი ოს ათას წ ლე უ ლის 
გან ვი თა რე ბის მე6 მი ზანს  "აივ/შიდსის, 
მა ლა რი ის და სხვა და ა ვა დე ბე ბის და მარ
ცხე ბა". დარ გ ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი და სპე ცი ა ლის ტე ბი მზად არი ან 
წვლი ლი შე ი ტა ნონ აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის 
მიღ წე ვა ში, თუმ ცა, ამის გა კე თე ბა შე უძ
ლე ბე ლია სის ხ ლის სა მარ თ ლის 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.  

თეა კორ                               ძა                ძე

შიდსისმსოფლიოდღე

1 დე კემ ბერს შიდ ს ის სა ერ თა შო
რი სო დღე აღი ნიშ ნა. წლე ვან დე ლი 
კამ პა ნი ის სლო გა ნია  “დავიყვანოთ 
ნუ ლამ დე: ნუ ლი ახა ლი ინ ფექ ცი ა, ნუ
ლი დის კ რი მი ნა ცი ა, ნუ ლი ლე ტა ლო
ბა”. აივ / შიდ სის  პრე ვენ ცი ის სა მუ შაო 
ჯგუ ფი, რო მე ლიც სფე რო ში მო მუ
შა ვე 30 ორ გა ნი ზა ცი ას აერ თი ა ნებს, 
ყო ველ წ ლი უ რად აღ ნიშ ნავს შიდ სის 
სა ერ თა შო რი სო დღეს.  2012 წლის 
სექ ტემ ბერ ში ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა
ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი აივ / შიდ სის პრე
ვენ ცი ის სა მუ შაო ჯგუ ფის სამ დივ ნო 
გახ და და კო ორ დი ნა ცია გა უ წია 1 დე
კემ ბ რის ღო ნის ძი ე ბებს. ქორ თი არდ 
მა რი ოტ ში გა ი მარ თა პრეს კონ ფე რენ
ცია და დის კუ სი ა. ფი ლიპ დი მიტ რო ვი, 
სან დ რა ელი სა ბედ რუ ლოვ სი, თენ გიზ 
ცერ ც ვა ძე, ლია თა ვა ძე, თა მარ სირ ბი
ლა ძე, აკა კი ლო ჩოშ ვი ლი და ლა შა ზა
ა ლიშ ვი ლი მთა ვა რი მომ ხ სე ნებ ლე ბი 
იყ ვ ნენ.

კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში გორში, ბა
თუმ ში, ზუგ დიდ სა და თბი ლის ში ნაჩ ვე
ნე ბი იყო ვი დეო რგო ლე ბი, გა მო ი ფი ნა 
აივ / შიდ სი სა და ტუ ბერ კუ ლო ზის პრე
ვენ ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი, მო სახ ლე ო ბას 
და უ რიგ და სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბი. 
თბი ლის ში ევ რო კავ ში რის მი ერ გა მო
ყო ფი ლი სპე ცი ა ლუ რი ავ ტო ბუ სით და
რიგ და სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლა. დღის 
ბო ლოს, თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დან ზე გა
ი მარ თა “წითელი ლენ ტის აქ ცი ა”. აქ
ცი ა ზე მო ქა ლა ქე ებ მა, აივ და დე ბი თი 
ადა მი ა ნე ბის სო ლი და რო ბის სიმ ბო ლო 
წითელი ლენ ტი ან თე ბუ ლი სან თ ლე
ბით გა მო სა ხეს.

თემისსაადვოკაციო

ჯგუფებისტრენინგი

ადვოკაციისთემაზე

2012 წლის 1012 ოქ ტომ ბერს ზი ა
ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე

ლის  ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე
ბუ ლი პრო ექ ტის, „ზიანის შემ ცი რე ბა 
 რეპ რე სი უ ლი თუ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი ჩა რე ვა: თე მის გაძ ლი ე
რე ბის, სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბი სა და ინ ფორ მი რე ბუ ლი პო
ლი ტი კის ხელ შეწყო ბა სა ქარ თ ვე ლო
ში”,  ფარ გ ლებ ში,  გა ი მარ თა  ტრე ნინ
გი ად ვო კა ცი ის თე მა ზე. ტრე ნინ გის 
მიზ ნობ რივ ჯგუფს წარ მო ად გენ დ ნენ 
თე მის სა ად ვო კა ციო ჯგუ ფე ბის წევ
რე ბი თბი ლი სი დან და სხვა დას ხ ვა რე
გი ო ნე ბი დან: ში და ქარ თ ლი დან, კა ხე
თი დან, იმე რე თი დან, სა მეგ რე ლო დან, 
აჭა რი დან და აფხა ზე თი დან. ტრე ნინგს 
უძღ ვე ბოდ ნენ "პარტნიორები  სა ქარ
თ ვე ლოს" ტრე ნე რე ბი. ტრე ნინ გ ზე მი
ღე ბუ ლი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა და
ეხ მა რე ბა მო ნა წი ლე ებს სა ად ვო კა ციო 
სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა ში. 

 

ტრენინგი

ჟურნალისტებისადა

ბლოგერებისთვის

2930 ნო ემ ბერს ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ევ რო კავ ში რის 
მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ
გ ლებ ში გა ი მარ თა ტრე ნინ გი ჟურ ნა
ლის ტე ბი სა და ბლო გე რე ბის თ ვის. ორ
დღი ან შეხ ვედ რა ზე ჟურ ნა ლის ტე ბი და 
ბლო გე რე ბი გა ეც ნენ აივ ინ ფექ ცი ის, 
ჰე პა ტი ტე ბის და სხვა სის ხ ლით გა
დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გავ რ ცე ლე ბის 
პრო ფი ლაქ ტი კას, დო ზის გა და ჭარ ბე
ბი სა და ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა უარ ყო ფი თი 
შე დე გე ბის შემ ცი რე ბის გზებს. ასევე 
ისა უბ რეს ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის 
ბი ო ფ სი ქო სო ცი ა ლუ რ მხა რე ებ ზე, მე
დი ის როლ სა და ეთი კუ რ სა კითხებ ზე 
ნარ კო მოხ მა რე ბის გა შუ ქე ბი სას. 

„დოჰასდეკლარაციის”

11წლისთავი

13 ნო ემ ბერს „ზიანის შემ ცი რე ბის 
სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა”, „ფონდი ღია 

სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს” მხარ
და ჭე რით მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი
ზა ცი ის „დოჰას დეკ ლა რა ცი ის”  მე11 
წლის თა ვი აღ ნიშ ნა. რო დე საც სა ზო
გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის სა კითხი 
ქვეყ ნი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ
ლე მად იქ ცე ვა, ამ დეკ ლა რა ცი ის მი
ხედ ვით წევრ ქვეყ ნებს უფ ლე ბა აქვთ 
გვერ დი აუარონ TRIPSის (საპატენტო 
უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით) ხელ შეკ
რუ ლე ბას. 

არა სა მარ თ ლი ა ნი სა პა ტენ ტო პი რო
ბე ბის საჩ ვე ნებ ლად, ზი ა ნის შემ ცი რე
ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის წევ რ მა ორ
გა ნი ზა ცი ებ მა აქ ცია გა მარ თეს. მათ 
პო ლი ე თი ლე ნის პარ კ ში მო ა თავ სეს 
შა ქა რი და არა ა დეკ ვა ტუ რად მა ღა ლი 
ფა სი მი უ თი თეს. (სუკროზა (შაქარი) 
გა მო ი ყე ნე ბა შე მა კა ვე ბელ ნივ თი ე რე
ბად ინ ტერ ფე რო ნის ცი ლას თან პო
ლი ე თი ლენ გლი კო ლის მო ლე კუ ლის 
მი ერ თე ბის დროს, რაც პა ტენ ტით 
არის და ცუ ლი.  ინ ტერ ფე რო ნის ცი
ლის პე გი ლი რე ბის პრო ცეს ში ამ ორი 
ნივ თი ე რე ბის გა მო ყე ნე ბაა პა ტენ ტით 
და ცუ ლი და სწო რედ ამ ტექ ნო ლო გი ის 
„ინოვაციურობა” გა ნა პი რო ბებს იმას, 
რომ კომ პა ნი ე ბი 10 წლის გან მავ ლო
ბა ში არ აკ ლე ბენ ფასს პე გი ლი რე ბულ 
ინ ტერ ფე რონს). ამ გ ვა რად, მათ ხა ზი 
გა უს ვეს იმ უსა მარ თ ლო ზე გავ ლე ნას, 
რო მელ საც სა პა ტენ ტო შეზღუდ ვე ბი 
და მო ნო პო ლი ე ბი სა სი ცოცხ ლო მე დი
კა მენ ტე ბის ფას წარ მო ე ბა ზე ახ დენს. 

ამ დღის აღ ნიშ ვ ნა კი დევ ერ თხელ შე
ახ სე ნებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე
ბებს იმ შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ, 
რო მელ თა ამოქ მე დე ბით ათა სო ბით 
თა ნა მო ქა ლა ქეს მდგო მა რე ო ბა შეუმ
სუ ბუქ დე ბა.

რედაქტორისგან

მნიშვნელოვანი ამ ბე ბი

შიდ ს ის მსოფლიო დღე. თბი ლი სი 01.12.2012
ფოტო: dfwatch.net.



უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი და ნარ კო ტი კე
ბის არა სა მე დი ცი ნო მიზ ნით მოხ მა
რე ბის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის მი მარ თ ვა

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ნარ კო პო
ლი ტი კა სა და კა ნონ მ დებ ლო ბა სა თან 
და კავ ში რე ბით უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი და 
ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სფე რო ში მო მუ შა
ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, პრო ფე სი უ ლი და 
ქი მი ურ ნივ თი ე რე ბებ ზე და მო კი დე ბუ
ლი თე მის წარ მო მად გენ ლე ბი ვთან ხ მ
დე ბით შემ დეგ ძი რი თად პრინ ცი პებ ზე:

გა ე როს კონ ვენ ცი ე ბის შე სა ბა მი სად, 
სა ხელ მ წი ფომ ნარ კო ტი კებ თან და კავ
ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა გლო ბა ლუ რი 
პერ ს პექ ტი ვი დან უნ და გა ნი ხი ლოს. 
ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით მი ზან შე წო ნი
ლია სა ქარ თ ვე ლოს ან ტინარ კო ტი კუ
ლი სტრა ტე გია ევ რო კავ ში რის სა მოქ
მე დო გეგ მას მი ე სა და გე ბო დეს.

ქვე ყა ნა ში ნარ კო პო ლი ტი კა უნ და ემ
ყა რე ბო დეს შემ დეგ ძი რი თად დე ბუ ლე
ბებს:

• მიღ წე ულ და შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
ბა ლან სი, რომ ლის შე დე გა დაც ნარ კო
ტი კებ ზე მოთხოვ ნის / მი წო დე ბის / ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბა და წა მალ და მო კი დე ბულ თა 
მკურ ნა ლო ბა თა ნა ბა რი მნიშ ვ ნე ლო ბი
საა და შე სატყ ვი სად ფი ნან ს დე ბა;

• გათვალისწინებული იქ ნე ბა ისე თი 
ნორ მე ბი, რო მელ თა ეფექ ტუ რო ბა და
დას ტუ რე ბუ ლია მტკი ცე ბუ ლე ბით და 
მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა პრობ ლე მურ თემ
ზე მა თი სპე ცი ფი უ რი მოთხოვ ნე ბის, 
ნარ კო ტი კის ტი პის და სხვა ღი რე ბუ ლი 
ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

• დაფუძნებული იქ ნე ბა ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა უზე ნა ეს ღი რე ბუ ლე ბა ზე;

• გაითვალისწინებს სა ზო გა დო ებ რი
ვი ჯან მ რ თე ლო ბის პრინ ცი პებს;

• შემუშავდება გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის და 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის პრინ ცი პით;

მსოფ ლიო პრაქ ტი კა გვაჩ ვე ნებს, 
რომ საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბულ მა სა
დამ ს ჯე ლო ღო ნის ძი ე ბებ მა თით ქ მის 
ვერ იქო ნია გავ ლე ნა ნარ კო ტი კე ბის 
უკა ნო ნო ბრუნ ვა ზე, გავ რ ცე ლე ბის 

მას შ ტა ბის შემ ცი რე ბა სა და ნარ კოტ
რა ფიკ ზე. სა მა გი ე როდ ასე თი მიდ
გო მე ბის შე დე გია მომ ხ მა რე ბელ თა 
კრი მი ნა ლი ზა ცი ა, შე სა ბა მი სად მა თი 
მარ გი ნა ლი ზა ცია და ინ ფექ ცი ე ბის 
მარ თ ვის სრუ ლი კო ლაფ სი.

არა ერ თი სა მეც ნი ე რო კვლე ვა მი უ
თი თებს, რომ ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პრო
ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ამ ცი რებს 
ნარ კო ტი კებ თან და კავ ში რე ბულ და ნა
შა ულს, ხელს უწყობს ნარ კო ტი კე ბის 
მომ ხ მა რე ბელ თა რე სო ცი ა ლი ზა ცი ას, 

ამ ცი რებს აივ ინ ფექ ცი ა/ შიდ სის, C ჰე
პა ტი ტის და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სა ში
ში სხვა და ა ვა დე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბას, 
ამ ცი რებს დო ზის გა და ჭარ ბე ბის შე
დე გად დამ დ გარ სა ვა ლა ლო შე დე გებს. 
წა მალ და მო კი დე ბულ თა მკურ ნა ლო ბის, 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
პროგ რა მე ბის გა ფარ თო ე ბა და მა თი 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა აგ რეთ ვე მნიშ ვ ნე
ლოვ ნად უწყობს ხელს ჯან მ რ თე ლო ბის 
უფ ლე ბის დაც ვას და სა ქარ თ ვე ლოს მი
ერ გა ე როს ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ 
და კულ ტუ რულ უფ ლე ბა თა პაქ ტის 
სრულ ყო ფილ იმ პ ლე მენ ტა ცი ას.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და 

ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე ბი დან მხო
ლოდ სა ქარ თ ვე ლო შია კრი მი ნა ლი ზე
ბუ ლი, რაც ერ თი მხრივ, აღ რ მა ვებს 
სტიგ მა სა და დის კ რი მი ნა ცი ას, მე ო რე 
მხრივ, კი, ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს წა მალ
და მო კი დე ბულ თა მკურ ნა ლო ბის და 
აივ / შიდ სის პრე ვენ ცი ის პროგ რა მე
ბის ეფექ ტუ რო ბას. სა ბო ლოო ჯამ ში 
კი ეს ხელს უშ ლის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის ჭრილ ში ამ პრობ ლე მის 
მოგ ვა რე ბას. რეპ რე სი უ ლი ნარ კო
პო ლი ტი კა გა ნა პი რო ბებს იმას, რომ 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბი მხო
ლოდ მოხ მა რე ბის გა მო კრი მი ნა ლე
ბად არი ან მიჩ ნე უ ლი და ხვდე ბი ან სას
ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, 
სა დაც მათ, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
არ უტარ დე ბათ მკურ ნა ლო ბა რე ა ბი
ლი ტა ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბი. მსოფ ლიო 
სტა ტის ტი კა კი მოწ მობს, რომ იმ წა
მალ და მო კი დე ბულ პირ თა უმ რავ ლე
სო ბა, რო მელ თაც ცი ხე ში მკურ ნა ლო
ბა არ ჩა ტა რე ბი ათ, გა თა ვი სუფ ლე ბის 
შემ დეგ სა შუ ა ლოდ ერ თი წლის გან
მავ ლო ბა ში უბ რუნ დე ბი ან ნარ კო ტი კე
ბის მოხ მა რე ბას.

აუცი ლე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლო ში და
იხ ვე წოს არ სე ბუ ლი  ნარ კო კა ნონ მ
დებ ლო ბა, რა თა ქვე ყა ნა ში შე იქ მ ნას 
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო გა რე მო 
წა მალ და მო კი დე ბულ თა მკურ ნა ლო
ბის, ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა
ცი ი სა და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ
რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. 
ამის თ ვის სა ჭი როა საკ მა რი სი პო ლი
ტი კუ რი ნე ბის გა მო ჩე ნა და სა ქარ თ ვე
ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლი სა და ად მი
ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა 
კო დექ სებ ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე
ბის შე ტა ნა, რის შე დე გა დაც მოხ დე ბა 
ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბა ზე სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა უქ
მე ბა, გა ი მიჯ ნე ბა მომ ხ მა რებ ლი სა და 
გამ სა ღებ ლის კა ნო ნის წი ნა შე პა სუ
ხის მ გებ ლო ბის ზღვა რი, გა ნი საზღ ვ
რე ბა ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა 
მკურ ნა ლო ბი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბი.

სა ქარ თ ვე ლო ში ნარ კო ტი კე ბის მოხ
მა რე ბის თ ვის ყო ველ წ ლი უ რად უფ რო 
მე ტი ადა მი ა ნი ხვდე ბა ცი ხე ში, ვიდ რე 
სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში. სა პა
ტიმ რო ებ ში ყო ვე ლი მათ გა ნის შე ნახ
ვის სა ფა სუ რად შე საძ ლე ბე ლია 35 
წა მალ და მო კი დე ბუ ლის მკურ ნა ლო
ბა (გააჩნია მკურ ნა ლო ბის მე თოდ ს ) . 
ა მავ დ რო უ ლად, სა ყო ველ თა ოდ აღი
ა რე ბუ ლი ა, რომ მკურ ნა ლო ბა პა ტიმ
რო ბა ზე გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ რი ა.

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ახა ლი კუს
ტა რუ ლი ოპი ო ი დე ბის (დეზომორფინი, 
“ნიანგი”) გავ რ ცე ლე ბის გა მო მკვეთ
რად იმა ტა ზე დო ზი რე ბის შემ თხ ვე
ვებ მა. ამ დროს პა ცი ენ ტის თან მ ხ ლე ბი 
პი რე ბი უარს აცხა დე ბენ სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბი სად მი მი მარ თ ვა ზე, ვი
ნა ი დან არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის 
მი ხედ ვით, ექი მი ვალ დე ბუ ლია ასე თი 
შემ თხ ვე ვის შე სა ხებ სა მარ თალ დამ ცავ 
ორ გა ნო ებს აც ნო ბოს. ამის გა მო ბევ რი 
თა ნა მო ქა ლა ქე დგე ბა არ ჩე ვა ნის წი

ნა შე – დად გეს სიკ ვ დი ლის საფ რ თხის 
წი ნა შე ან პრობ ლე მე ბი შე იქ მ ნას კა
ნონ თან. აქე დან გა მომ დი ნა რე მიგ
ვაჩ ნი ა, რომ სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა არ 
უნ და იყოს ამ გ ვა რი არ ჩე ვა ნის სა გა ნი 
და ის უპი რო ბოდ, ყო ველ გ ვა რი სა მარ
თ ლებ რი ვი დევ ნის გა რე შე უნ და იყოს 
გა რან ტი რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს მი ერ.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როდ მიგ
ვაჩ ნია შემ დე გი:

• სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ
ლის კო დექ სი დან ამო ღე ბულ უნ და 
იქ ნას 273ე მუხ ლი: “პირადი მოხ მა რე
ბი სათ ვის ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბის, 
მი სი ანა ლო გის ან პრე კურ სო რის მცი
რე ოდე ნო ბით უკა ნო ნო დამ ზა დე ბა, 
შე ძე ნა, შე ნახ ვა ან / და ექი მის და ნიშ
ნუ ლე ბის გა რე შე უკა ნო ნოდ მოხ მა რე
ბა”. სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სი დან 
პი რა დი მოხ მა რე ბის თ ვის პა სუ ხის მ
გებ ლო ბის ამო ღე ბა და მი სი ად მი ნის
ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო
დექ სის ფარ გ ლებ ში მოქ ცე ვა, რომ ლის 
დრო საც და ცუ ლი იქ ნე ბა კონ ფი დენ
ცი ა ლო ბის უფ ლე ბა, შე ე სა ბა მე ბა გა
ე როს კონ ვენ ცი ებ სა და ქვეყ ნის მი ერ 
სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ პრინ
ცი პებს.

• გა და ი ხე დოს “უკანონო მფლო ბე
ლო ბი დან ან ბრუნ ვი დან ამო ღე ბუ
ლი ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის და 
ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის მცი
რე, დი დი და გან სა კუთ რე ბით დი დი 
ოდე ნო ბე ბის ნუს ხა”, რად გან მოქ მე
დი კა ნონ მ დებ ლო ბით, არ არის გან
საზღ ვ რუ ლი მრა ვა ლი ნარ კო ტი კუ ლი 
სა შუ ა ლე ბის (მათ შო რის, ექ ს ტა ზის 
(MDMA), ეფედ რო ნის) მცი რე ოდე ნო
ბა და, შე სა ბა მი სად, ამ ნარ კო ტი კე ბის 
ნე ბის მი ე რი ოდე ნო ბა, რო მე ლიც შე იძ
ლე ბა აღ მო აჩ ნ დეს ადა მი ანს, კვა ლი
ფი ცირ დე ბა, რო გორც დი დი ოდე ნო ბა.

• სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის, პრო ბა ცი ი სა 
და იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სა მი ნის
ტ როს მძი მე და ა ვა დე ბე ბის მქო ნე პა
ტი მარ თა მუდ მივ მოქ მედ კო მი სი ა ში, 
სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე
ბის მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ ში და პი რო
ბით ვა დამ დე გა თა ვი სუფ ლე ბის კო
მი სი ა ში მოხ დეს ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 
და ექ ს პერ ტ თა ჩარ თ ვა, რად გან პრო
ბა ცი ო ნერ თა და ახ ლო ე ბით 60% და პა
ტი მარ თა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბა 
ნარ კო ტი კებ თან და კავ ში რე ბუ ლი და
ნა შა უ ლის თ ვი საა მსჯავ რ დე ბუ ლი.

• სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ თან 
შე იქ მ ნას ცენ ტ რი, რო მე ლიც ნარ კო სა
კითხებ ზე იმუ შა ვებს.

გა მოვ თ ქ ვამთ სრულ მზად ყოფ ნას 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ვი ღოთ ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბის დარ გ ში ეფექ ტუ რი ნარ
კო კა ნონ მ დებ ლო ბის, სტრა ტე გი ი სა და 
სა მოქ მე დო გეგ მის ფორ მი რე ბის პრო
ცეს ში.

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

აუცილებელია

საქართველოში

დაიხვეწოსარსებული

ნარკოკანონ-

მდებლობა,

რათაქვეყანაში

შეიქმნასშესაბამისი

საკანონმდებლო

გარემოწამალდამო-

კიდებულთა

მკურნალობის,

ფსიქო-სოციალური

რეაბილიტაციისადა

ზიანისშემცირების

პროგრამების

განხორციე-

ლებისათვის.

20 
ნო ემ ბერს უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი და ნარ კო ტი კე
ბის არა სა მე დი ცი ნო მიზ ნით მოხ მა რე ბის შე
დე გად გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სფე
რო ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ მა მი მარ თ ვა 
გა ავ რ ცე ლეს. მი მარ თ ვა 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 მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლურ სა კითხ თა კო მი ტე ტის, ადა მი ა
ნის უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ის კო მი ტე ტი სა და 
იური დი ულ სა კითხ თა კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რეს. ასე ვე   იუს ტი ცი ის, 
ში ნა გან საქ მე თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვი სა და 
სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის, პრო ბა ცი ის და იური დუ ლი დახ მა რე ბის მი ნისტრს 
და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბელს.

► 2 ◄



ყველა ადამიანს აქვს 
პირადი ინფორმაციის 
საიდუმლოების უფლება. 
მათ შორის, ინფორმაციის, 
რომელიც უკავშირდება 
მის ჯანმრთელობას, 
პოტენციურ დიაგნოზს ან 
ნებისმიერ სამედიცინო 
პროცედურას, აგრეთვე, 
დიაგნოსტიკურ შემოწმებებს, 
სპეციალისტთან ვიზიტს და 
ქირურგიულ მკურნალობას. 
პაციენტის უფლებათა 
ევროპული ქარტია, მუხ.6

•  არავის აქვს უფლება, 
გაამჟღავნოს ინფორმაცია შენი 
აივ ინფიცირების შესახებ. ამ 
ინფორმაციის გამჟღავნება 
შეიძლება მხოლოდ კანონით 
დადგენილ შემთხვევებში, ან შენი 
თანხმობით.

ჯანმრთელობის შესახებ 
საიდუმლო ინფორმაციის 
გამჟღავნება შეიძლება მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ:

•  მიღებულია შენი თანხმობა

•  ინფორმაციის 
გაუმჟღავნებლობა საფრთხეს 
უქმნის მესამე პირს (მეუღლეს/
სქესობრივ პარტნიორს)

• თუ ვინმე გამოიყენებს შენს 
შესახებ ინფორმაციას სასწავლო 
ან სამეცნიერო კვლევის მიზნით, 
ეს ისე უნდა მოხდეს, რომ 
შეუძლებელი იყოს შენი ვინაობის 
და პიროვნების ამოცნობა.

•  შენი ოჯახის წევრებს აქვთ 
უფლება, გაიგონ, თუ როგორია 
მათი აივ ინფიცირების რისკი!

•  შენ გაქვს უფლება, საკუთარი 
ჯანმრთელობის შესახებ 
ინფორმაცია გაუმჟღავნო 
ნებისმიერ ადამიანს, თუ თავად 
მიიჩნევ საჭიროდ.

ინფორმაცია
აივდადებითი
პირებისთვის

პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი ჯანდაცვა

შიდსი

შ
იდ   სი (შეძენილი იმუ  ნო  დე  ფი  ცი  ტუ  რი სინ   დ   რო  მი) მსოფ   ლი  ოს ყვე 
ლა  ზე მას   შ   ტა  ბუ  რი ინ   ფექ   ცი  უ  რი და  ა  ვა  დე  ბა  ა. ამ და  ა  ვა  დე  ბის დი  აგ  
ნო  ზი  პირ   ვე  ლად 1981 წელს და  ის   ვა. მან დღემ   დე  25 მი  ლი  ონ   ზე 
მე  ტი ადა  მი  ა  ნის სი  ცოცხ   ლე შე  ი  წი  რა. ჯან   დაც   ვის მსოფ   ლიო ორ   გა 
ნი  ზა  ცი  ის 2011 წლის  სტას   ტის   ტი  კუ  რი მო  ნა  ცე  მე  ბის მი  ხედ   ვით, ამ 

ინ   ფექ   ცი  ით მსოფ   ლი  ო  ში 34.2 მი  ლი  ო  ნი ადა  მი  ა  ნი ცხოვ   რობს.
შიდ   სი და  ა  ვა  დე  ბის აივ (ადამიანის იმუ  ნო  დე  ფი  ცი  ტუ  რი ვი  რუ  სი) ინ   ფექ   ცი  ის ბო 

ლო სტა  დი  ას ეწო  დე  ბა. ამ დროს და  ა  ვა  დე  ბის კლი  ნი  კუ  რი ნიშ   ნე  ბი გა  მოვ   ლინ   დე 
ბა. ის მო  მაკ   ვ   დი  ნე  ბე  ლი შე  იძ   ლე  ბა გახ   დეს, რად   გან აივ ვი  რუ  სი ადა  მი  ა  ნის იმუ 
ნურ სის   ტე  მას აზი  ა  ნებს. შე  დე  გად, ინ   ფი  ცი  რე  ბულ ორ   გა  ნიზმს ად   ვი  ლად უჩ   ნ   დე  ბა 
სხვა  დას   ხ   ვა ინ   ფექ   ცი  უ  რი თუ სიმ   სივ   ნუ  რი და  ა  ვა  დე  ბა. ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ   ცე  ლე  ბის 
მას   შ   ტა  ბუ  რო  ბას მი  სი გა  და  დე  ბის გზე  ბი გა  ნა  პი  რო  ბებს. შიდ   სი გა  და  ე  ცე  მა სქე  სობ  
რი  ვი კონ   ტაქ   ტით (ვაგინალური, ანა  ლუ  რი და ორა  ლუ  რი), სის   ხ   ლის გა  დას   ხ   მით, ან  
და  ინ   ფი  ცი  რე  ბუ  ლი სის   ხ   ლით და  ბინ   ძუ  რე  ბუ  ლი შპრი  ცის, ნემ   სის თუ სხვა სა  მე  დი 
ცი  ნო ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბი  სას, ასე  ვე დე  დი  დან შვილ   ზე მუც   ლად   ყოფ   ნის, 
მშო  ბი  ა  რო  ბის ან ძუ  ძუ  თი კვე  ბის დროს. შიდ   სი არ გა  და  ე  ცე  მა ჰა  ერ      წ   ვე  თო  ვა  ნი 
გზით, ხვე  ლით, ცხვი  რის და  ცე  მი  ნე  ბით, კოც   ნით სა  ყო  ფაცხოვ   რე  ბო თუ სო  ცი  ა 
ლუ  რი კონ   ტაქ   ტე  ბით და მწე  რე  ბი  სა და ცხო  ვე  ლე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბით   .    შიდ   სის ფარ  
თოდ გავ   რ   ცე  ლე  ბის მი  ზე  ზი, ვი  რუ  სის ფა  რუ  ლად გან   ვი  თა  რე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბაც 
არის. აივ ინ   ფექ   ცია ადა  მი  ა  ნის ორ   გა  ნიზ   მ   ში მოხ   ვედ   რის   თა  ნა  ვე არ იჩენს თავს. ის 

ორ   გა  ნიზ   მ   ში შე  უმ   ჩ   ნევ   ლად  3 წლი  დან  
10 წლამ   დე შე  იძ   ლე  ბა გან   ვი  თარ   დეს, 
ისე რომ, ადა  მი  ა  ნი თავს ჯან   მ   რ   თე  ლად 
გრძნობ   დეს. ინ   ფი  ცი  რე  ბის დი  აგ   ნო  ზის 
დას   მა ლა  ბო  რა  ტო  რი  უ  ლი კვლე  ვის გა 
რე  შე შე  უძ   ლე  ბე  ლი ა. შიდ   სი მხო  ლოდ მა 
შინ გა  მოვ   ლინ   დე  ბა, რო  დე  საც იმუ  ნუ  რი 
სის   ტე  მა და  ზი  ა  ნე  ბუ  ლი  ა. შიდ   სის ყვე  ლა 
ზე გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი სიმ   პ   ტო  მე  ბი  ა: ტემ  
პე  რა  ტუ  რის უმი  ზე  ზო მო  მა  ტე  ბა, ლიმ  
ფუ  რი კვან   ძე  ბის გა  დი  დე  ბა,  წი  თე  ლი 
ლა  ქე  ბი კან   სა და ლორ   წო  ვან გარ   სებ   ზე, 
სი  სუს   ტე, ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი ფილ   ტ   ვე  ბის ან  
თე  ბა და ძლი  ე  რი ოფ   ლი  ა  ნო  ბა. შიდ   სით 
ინ   ფი  ცი  რე  ბის   გან და  ცუ  ლი არა  ვინ არის, 
თუმ   ცა არ   სე  ბობს სა  რის   კო ქცე  ვე  ბი და 
ცხოვ   რე  ბის წე  სი, რაც და  ინ   ფი  ცი  რე  ბის 
მა  ღალ ალ   ბა  თო  ბას ქმნის. არას   ტე  რი 
ლუ  რად მოხ   მა  რე  ბის გა  მო, ვი  რუ  სის გავ  

რ   ცე  ლე  ბის საფ   რ   თხე მა  ღა  ლია ნარ   კო  ტი  კე  ბის ინექ   ცი  ურ მომ   ხ   მა  რებ   ლებს შო  რის. 
ვი  რუ  სის ამ   გ   ვა  რად გავ   რ   ცე  ლე  ბის თა  ვი  დან ასა  ცი  ლებ   ლად მოქ   მე  დებს ზი  ა  ნის 
შემ   ცი  რე  ბის „შპრიცების გაც   ვ   ლის პროგ   რა  მა”.  შიდ   სის სა  წი  ნა  აღ   მ   დე  გო ვაქ   ცი  ნა 
ან სამ   კურ   ნა  ლო სა  შუ  ა  ლე  ბა არ არ   სე  ბობს. თუმ   ცა, მის   გან და  სა  ცა  ვად გირ   ჩევთ: 
სქე  სობ   რი  ვი კავ   ში  რის დროს ისარ   გებ   ლეთ კონ   დო  მით; არ და  უშ   ვათ აივ ინ   ფექ   ცი 
ა  ზე შე  უ  მოწ   მე  ბე  ლი სის   ხ   ლი  სა და მი  სი პრე  პა  რა  ტე  ბის გა  დას   ხ   მა; შპრი  ცის თუ სხვა 
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რომ ოდეს ღაც გა სინ ჯუ ლი მქონ და. სამ წუ ხა როდ, ეს 
ქორ წი ნე ბა კრა ხით დას რულ და. ჩე მი ქმრის ცხოვ
რე ბა ში ახა ლი ქა ლი გაჩ ნ და, ეს კი მე ვერ ავი ტა ნე 
და გან ზ რახ ვა ეჭ ვი ა ნებ დი. მან ეჭ ვი ა ნო ბის ნი ა დაგ
ზე ისე მცე მა, რომ სა ა ვად მ ყო ფო ში აღ მოვ ჩ ნ დი. სა ა
ვად მ ყო ფო დან პირ და პირ სა ქარ თ ვე ლო ში წა მო ვე დი. 
ცხოვ რე ბა თა ვი დან და ვიწყე, მა ლე ვე ვი პო ვე ბედ ნი
ე რე ბა და ძა ლი ან კარგ ადა მი ანს გავ ყე ვი ცო ლად. არ 
ვი ცი, რა ტომ მოხ და ასე, მაგ რამ ჩე მი მე ო რე მე უღ
ლეც ნარ კო ტიკს მო იხ მარ და. ამ პე რი ოდ ში, დრო გა
მოშ ვე ბით მეც ვერ თო ბო დი წამ ლით, თუმ ცა ამის შე

სა ხებ ჩემ მა მე უღ ლემ არა ფე რი 
იცო და. ერ თხელ შე მატყო რაც 
გა ვა კე თე და მთხო ვა, არას დ როს 
გა ე კა რო ამ სა ში ნე ლე ბა სო.  მა
შინ ნარ კო ტი კებს პრობ ლე მად 
არ აღ ვიქ ვამ დი.

გარ დამ ტე ხი მო მენ ტი 2002 
წელს დად გა. ეს ალ ბათ ყვე ლა ზე 
სა ში ნე ლი წე ლი იყო ჩემს ცხოვ
რე ბა ში. ჯერ დე და გარ და მეც
ვა ლა, შემ დეგ ქმა რი მო მიკ ლეს,   
ჩემს  შვილს კი სა მარ თალ დამ ცა
ვებ თან  შე ექ მ ნა  პრობ ლე მა და 
იძებ ნე ბო და.  სახ ლ ში ჩა ვი კე ტე 
და ისე ინ ტენ სი უ რად და ვიწყე 
ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბა, რომ 

მა ლე მივ ხ ვ დი „ლომკა” რა იყო. გა რეთ გას ვ ლა და 
ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბა აღარ მა ინ ტე რე სებ და, 
სახ ლ ში ჩემს ახალ და ბა დე ბულ შვი ლიშ ვილს  ვუვ ლი
დი.   ალ ბათ ორი წე ლი იქ ნე ბო და გა სუ ლი, რო დე საც 
გა ვი გე, რომ ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პია ამუ შავ და, მაგ
რამ თე რა პი ის ცენ ტ რ ში ვერ მი ვი დო დი, ყვე ლა  და
მი ნა ხავ და და ეს ჩემ თ ვის დი დი ტრავ მა იქ ნე ბო და. 
ვფიქ რობ, რომ დღე საც არ არის გა მარ თუ ლი ჩა ნაც
ვ ლე ბი თი თე რა პი ით მკურ ნა ლო ბის პრო ცე დუ რა. ქა
ლე ბი სა და კა ცე ბის თ ვის სხვა დას ხ ვა შე ნო ბა უნ და 
იყოს. ძა ლი ან შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი ა, რო დე საც დე რე
ფან ში გავ ლა გი წევს და კა ცე ბი ამ რე ზით გი ყუ რე
ბენ. ქა ლე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი სტიგ მის მსხვერ პ ლ
ნი არი ან.

ნარ კო ტი კე ბის თ ვის თა ვის და ნე ბე ბა რამ დე ნი მე

ჯერ ვცა დე, თუმ ცა უშე დე გოდ. ბო ლოს, 2010 წე ლი 
იყო, რო დე საც ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში გავ ძე ლი 
და არ მო ვიხ მა რე ნარ კო ტი კი, თუმ ცა რო დე საც 30ე 
დღეს გა ვიღ ვი ძე და ისე ვე გა უ საძ ლი სად მტან ჯავ და 
„ლომკა”, რო გორც თა ვის და ნე ბე ბის პირ ველ დღეს, 
მივ ხ ვ დი, რომ აღარ შე მეძ ლო. კარ გად მახ სოვს, ჩე
მი და ბა დე ბის დღე იყო თე ბერ ვალ ში და ამ რე მი სი
ის შემ დეგ პირ ვე ლად მო ვიხ მა რე ნარ კო ტი კი. ძა ლი
ან უც ნა უ რი ა, რომ ზუს ტად ამ დღი დან რამ დე ნი მე 
დღე ში სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა და მა კა ვეს.  ცი ხე ში 
5 თვე გა ვა ტა რე. გა მი მარ თ ლა, რომ ჩემ თან ერ თად 
ნარ კო ლო გი იჯ და. ეს უმ ძი მე სი პე რი ო დი იყო ჩემ თ
ვის. ღა მე ში ორ სა ათ ზე მეტ ხანს ვერ ვი ძი ნებ დი  და 
ტკი ვი ლე ბი მტან ჯავ და. გა მი მარ თ ლა, რომ სა კან ში 
კარ გი ადა მი ა ნე ბი გა ვი ცა ნი და ისი ნი მთე ლი გულ
მოდ გი ნე ბით მივ ლიდ ნენ. ხუ თი თვის შემ დეგ, საპ
რო ცე სო შე თან ხ მე ბით და ასი ა თა სი ლა რის გა დახ
დით  და მან ქა ნის კონ ფის კა ცი ით, თუმ ცა არ ვი ცი 
მან ქა ნა რა შუ ა ში იყო, რო ცა წა მა ლი სახ ლი დან იქ ნა 
ამო ღე ბუ ლი, გა მო ვე დი. ამ დე ნი ფუ ლი მე ამ დრო ის
თ ვის არ მქონ და. მთე ლი ახალ გაზ რ დო ბა აზარ ტულ 
თა მა შებს ვთა მა შობ დი, დიდ ფულს ვი გებ დი და ვა
გებ დი კი დეც. ისე მოხ და, რომ და კა ვე ბამ დე, ჩე მი 
ქო ნე ბის დი დი ნა წი ლი კა ზი ნო ში მქონ და წა გე ბუ ლი. 
უკა ნას კ ნე ლი სახ ლი კი ჩემს ცი ხი დან დახ ს ნას შე ე
წი რა. ასე აღ მოვ ჩ ნ დი სახ ლ  კა რის გა რე შე.

დღეს ორ გა ნი ზა ცია „ახალ ვექ ტორ ში” ვმუ შა ობ. 
ჩემ ნა ირ ადა მი ა ნებს ვეხ მა რე ბი. ჩე მი ხელ ფა სი ბი ნის 
ქი რა ზე ძლივს მყოფ ნის. ასეთ სი ღა რი ბე ში არას დ
როს მიცხოვ რია და ძა ლი ან მი ჭირს. მინ და, ჩე მი 
ბიზ ნე სი წა მო ვიწყო, თუმ ცა ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ
შა ო ბას და წა მალ და მო კი დე ბუ ლი ქა ლე ბის დახ მა რე
ბას მა ინც არ შევ წყ ვეტ. ჩემ თ ვის იქ მის ვ ლა ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო და ვი ცი, სხვე ბის თ ვი საც ასე ა. 
პა რას კე ვი   ქა ლე ბის დღედ დავ თ ქ ვით. ამ დღეს 
ვიკ რი ბე ბით და ვსა უბ რობთ, თუმ ცა, ვხვდე ბი რომ 
უფ რო მე ტია სა ჭი რო. გვინ და ბავ შ ვე ბის თ ვის კუთხე 
გა ვა კე თოთ, რად გან ბევრს შვი ლი ჰყავს და სახ ლ
ში ვერ ტო ვებს. ეს ახ ლა ჩემ თ ვის მთა ვა რი ა. იმე დი 
მაქვს, რომ მექ ნე ბა ჩე მი სახ ლი, სტაბილური შე მო
სა ვა ლი, შევ ძ ლებ სა კუ თა რი თა ვის რე ა ლი ზე ბას და 
სხვა ადა მი ა ნე ბის დახ მა რე ბას.

ს
ამ ხედ რო ე ბის ოჯახ ში და ვი ბა დე და ალ
ბათ ამი ტო მაც ბავ შ ვო ბი დან ვე ვი ყა ვი 
შეჩ ვე უ ლი წეს რიგს. კარ გად ვსწავ ლობ დი 
და იმ დრო ის თ ვის შეძ ლე ბულ ოჯახ შიც 

ვცხოვ რობ დი. ვმოგ ზა უ რობ დი ევ რო პის სხვა დას ხ
ვა ქვე ყა ნა ში, ყვე ლა ზე ხში რად კი საფ რან გეთ სა და 
იტა ლი ა ში.  ჩე მი ცხოვ რე ბაც არა ერ თხელ და უ კავ
შირ და ამ ორ ქვე ყა ნას. უცხო ენა თა პე და გო გი უ რი 
ინ ს ტი ტუ ტის ფრან გუ ლი ენის ფა კულ ტე ტი და ვამ
თავ რე, იტა ლი უ რი კი იქ ერ თი წე ლი ცხოვ რე ბის 
დროს ვის წავ ლე. ჩე მი ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რე ბი ხში რად 
იყ ვ ნენ იტა ლი ე ლე ბი, ჯერ მა ღა
ზია გავ ხ სე ნი თბი ლის ში, შემ
დეგ მოს კოვ ში ავაწყ ვე ბიზ ნე სი, 
90იანების ბო ლოს ჩარ ტე რუ ლი 
რე ი სე ბი გა ვა კე თე ქარ თ ვე ლი 
მო ვაჭ რე ე ბის თ ვის იტა ლი ა ში, 
ასე რომ, საქ მე და ფუ ლი არას დ
როს მაკ ლ და.

ნარ კო ტი კი პირ ვე ლად 21 წლი
სამ გავ სინ ჯე. ჩე მი მე გო ბა რი ბი
ჭი დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში მო
იხ მარ და წა მალს, თუმ ცა მე ამით 
გან სა კუთ რე ბით არას დ როს და
ვინ ტე რე სე ბულ ვარ. ერ თხელ 
მას თან ვი ყა ვი და შე მომ თა ვა ზა. 
ამის მე რე და ახ ლო ე ბით ერ თი 
წლის გან მავ ლო ბა ში გა სარ თო ბად თუ მო ვიხ მარ დი 
ნარ კო ტიკს, ვერც კი წარ მო მედ გი ნა, რომ ოდეს მე 
მას ზე და მო კი დე ბუ ლი შე იძ ლე ბა გავ მ ხ და რი ყა ვი. 
ამი სი უბ რა ლოდ არ მჯე რო და. 

მა ლე იტა ლი ა ში წა ვე დი და იქ ჩე მი პი რა დი ცხოვ
რე ბა ისე კარ გად აეწყო, ნარ კო ტი კე ბი არც გამ ხ
სე ნე ბი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თი წლის შემ დეგ, ნა
თე სა ვის გას ვე ნე ბა ში, რამ დე ნი მე დღით ჩა მო ვე დი, 
თუმ ცა ისე მოხ და, რომ დავ რ ჩი. ძა ლი ან მა ლე გავ ყე
ვი ცო ლად კა ნო ნი ერ ქურდს. მას თან  ერ თად 4 წე ლი 
ვიცხოვ რე მოს კოვ ში. ჩე მი ქმა რი ნარ კო ტი კებს მო
იხ მარ და, თუმ ცა „აზიატი” იყო და წა მალ თან გა კა
რე ბას მიკ რ ძა ლავ და. ამა ზე არც ვსა უბ რობ დით, უბ
რა ლოდ  ვი ცო დი, რომ ქა ლი და ნარ კო ტი კი მის თ ვის 
წარ მო უდ გე ნე ლი იყო. არც არას დ როს მით ქ ვამს, 

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. 
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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

ჩემი ისტორია

იმედიმაქვს,

რომმექნებაჩემი

სახლი,სტაბილური

შემოსავალი,

შევძლებსაკუთარი

თავისრეალიზებას

დასხვა

ადამიანების

დახმარებას.

► 4 ◄


