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1. ქსელის შესახებ 

2.1.ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მისიის განაცხადი 
 
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 2006 წლის სექტემბერში დაფუძნდა. ქსელი 
წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა. მასში გაერთიანებულია  ორგანიზაციები, 
რომელთა უშუალო საქმიანობის სფერო ნარკოტიკულ საშუალებების ავად 
მოხმარებასთან დაკავშირებულ და მომიჯნავე საკითხებს ეხება. ქსელის თითოეული 
ორგანიზაცია დამოუკიდებელია და მათი საქმიანობის ნაწილია ნარკოტიკების 
მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირება. 
ზიანის შემცირების საქათველოს ქსელის ხედვაა - ქვეყანა, სადაც  ნარკოტიკების 
მომხმარება განიხილება, როგორც  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და არა 
დამნაშავეობასთან ბრძოლოს საკითხი; ხოლო ნარკომომხმარებლებს ხელი 
მიუწვდებათ ჯანმრთელობის დაცვის,  მათ შორის ზიანის შემცირების სერვისებზე; 
აქვთ შესაძლებლობა იყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები და სრულად 
გამოიყენონ საკუთარი პოტენციალი. 
ქსელის წევრებს სწამთ, რომ ზიანის შემცირება არის მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც ემსახურება ინფექციების (აივი, ბ და ც 
ჰეპატიტები, ტუბერკულოზი, სგგი) გავრცელების პრევენციას და  ზედოზირებით 
გამოწვეული სიკვდილობის შემცირებას.  
ქსელის მისიაა გააერთიანოს და გააძლიეროს ზიანის შემცირების სფეროში მოქმედი 
ორგანიზაციები და თანამოაზრეები;  შექმნას ერთიანი ეროვნული პლატფორმა ზიანის 
შემცირების პოლიტიკის და პროგრამების ეფექტური განხორციელებისა და 
ადვოკატირებისათვის. 
ქსელი აღიარებს და პატივს სცემს ჰუმანიზმის, ტოლერანტობის, პარტნიორობისა და 
ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს.  ქსელს სწამს, რომ ყოველ ადამიანს აქვს 
ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის უფლება და გააჩნია პოტენციალი სარგებელი 
მოუტანოს საკუთარ თავს და საზოგადოებას.  
 
2.2  ქსელის სტრუქტურა 

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის უზენაესი ორგანოა წევრთა საერთო კრება. 
ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს საერთო კრების მიერ არჩეული ცხრა წევრისგან 
შემდგარი გამგეობა.  



 

 

 

 პროექტი  ...... 

 პროექტი  ...... 

 პროექტი  ...... 

ქსელის გამგეობა წარმოადგენს მმართველ ორგანოს, რომელიც განსაზღვრავს ქსელის 
პოლიტიკას (მისია, სტრატეგია, პარტნიორობა, ახალი წევრების მიღება, მართვის 
პრინციპები და პროცედურები) და უზრუნველყოფს მეთვალყურეობას მის შესაბამის 
განხორცილებაზე. 
გამგეობის მიერ დანიშნული აღმასრულებელი დირექტორი მართავს ქსელის 
ყოველდღიურ მუშაობას, ახორციელებს ოპერაციულ დაგეგმარებას, პასუხისმგებელია 
მიმდინარე საქმიანობის ეფექტურ განხორციელებაზე.  
აღმასრულებელი დირექტორის მეთვალყურეობის ქვეშ მუშაობს ორგანიზაციის 
ფინანსური ჯგუფი და ასევე ცალკეული პროგრამის/პროექტის   მენეჯერები და 
თანამშრომლები.  

2.3  ორგანოგრამა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4  წევრები 

                                    

გამგეობა 

 

 

 

 

 

 

აღმასრულებელი 
დირექტორი 

ფინანსური 
მენეჯერი 
 

პროგრამების 
მენეჯერი 

საერთო კრება 

 

ოფისის მენეჯერი 

ბუღალტერია 
 

ადმინისტრაცია:  IT; 
ლოჯისტიკოსი, 
დიასახლისი 

 



1.  სამედიცინო ფსიქოლოგიური კავშირი 
"ნაბიჯი მომავლისკენ" 

თელავი, ნინოშვილის ქ.#39  გორი, ბესიკის 
ქ.N3/6, ტელ: 8370 270 172; 5 99 37 02 55 

e-mail -nabiji02@gmail.com 
2.  ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა 

ასოციაცია "ქსენონი" 
ზუგდიდი, პ.უბერის ქ.#1, ტელ: 5 99 71 97 57; 

0415 25 40 10 
e-mail -associationxenon@gmail.com; 

ninojanashia@yahoo.com 
3.  კავშირი "იმედი" ბათუმი, გორგილაძის ქ. # 66,ბ.51, ტელ: 595 

275 154; 0422 27 18 91. 
e-mail - mira.sarvina@mail.ru 

4.  ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და 
კონსულტაციის ცენტრი "ახალი გზა” 

თბილისი,კოსტავას ქ. 46/50, ტელ 2 91 17 01/         

5 99 10 28 76 ქუთაისი-პუშკინის ქ. №10 
სამტრედია - რესპუბლიკის ქ.#5 

e-mail -office@newway.ge; daliusharidze@gmail.com 

5.  განათლების ეროვნული განვითარების, 
სოც. რეაბილიტაციისა და ისტორიულ 

ღირებულებათა დაცვის ასოციაცია 
"ორდუ" 

ფოთი, კოკაიას ქ. 39, ტელ 5 77 45 45 95 
e-mail -vakhogamsakhurdia@yahoo.com 

6.  ადამიანის უფლებების ინსტიტუტი ტელ: 5 77 71 79 19; პეკინის# 41 
e-mail -  shoshikelashvilihri@gmail.com 

7.  ძალადობისგან დაცვის ეროვნული 
ქსელი (ძდექ) 

თბილისი, ზ.ჭავჭავაძის ქ. 9, ტელ: 2950670 

8.  ქალთა კლუბი "პეონი" თბილისი, ზ.ჭავჭავაძის ქ. 9, ტელ: 230 78 78 

9.  საქართველოს წითელი ჯვრის 
საზოგადოება 

თბილისი, ჯ. კახიძის ქ.# 15, ,  ტელ: 296 10 
92,  247 64 89, 247 64 82 

10.  საინფორმაციო სამედიცინო-

ფსიქოლოგიური ცენტრი "თანადგომა" 
თბილისი, ქურდიანის 21, ცხელი ხაზი 225 

18 19; ბათუმი- ტელ: 27 42 13; ქუთაისი- 
ტელ: 26 50 26; ზუგდიდი -ტელ: 22 92 99 

11.  ა(ა)იპ "აკესო, საერთაშორისო 
ორგანიზაცია ქალებისთვის" 

ეკატერინე გარდაფხაძე 
aceso.eka@gmail.com 
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12.  რეაბილიტაციის და განვითარების 
საქველმოქმედო ცენტრი ,,თანაზიარი" 

თბილისი, ზ.გამსახურდიას #  41 ა , ტელ: 2 
221078 

13.  ა/ო ,,ჰეპა პლუსი" თბილისი, ჩუბინაშვილის ქ.#75, 
ტელ: 2 96 48 78/ 5 99 27 10 51 
e-mail -mananasolog@yahoo.com 

14.  კავშირი ,,ახალი ვექტორი" თბილისი, ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის 
110 , რუსთავი - ქ.რუსთავი, კოსტავას ქ.8, 

ბ.#2. 
ტელ:  5 55 10 19 94. 

e-mail -newvector444@yahoo.com 

15.  ზურაბ დანელია სახ.კავშირი 
,,თანადგომა" 

თბილისი, ა. მაჭავარიანის #05/010. , ტელ; 
599 457 454. 

e-mail - mbaratashvili@uniontanadgoma.org.ge 
16.  ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა  

ასოციაცია 
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.16 ა, მე-14 

სართული, ტელ: 237 73 49 

17.  ფენიქსი -2009 ოზურგეთი, 26 მაისის ქ.1ა 
ტელ: 07 90 55 87 00/ 5 99 11 64 01. 

e-mail - otari.jijieshvili@mail.ru 
18.  რუბიკონი ქუთაისი, საღარაძის ქ. 4 ტელ (მობ.): 597 40 

07 05 

19.  ალტერნატივა ჯორჯია თბილისი, ნუცუბიძის 14ა, ოფისი #2, ტელ: 
2391166, 2396699; ვებგვერდი: 

www.altgeorgia.ge 
20.  მსოფლიო ექიმები - საფრანგეთი თბილისი, გუთნის ქ. 46 ტელ: 274 56 77 

21.  ჰერა XXI თბილისი, კ. გამსახურდიას გამზ., 
კვარტალი 2, კორპუსი 9, ტელ: 237 92 23, 214 

28 51 
22.  რეალური ხალხი, რეალური ხედვა თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 10 ტელ: 790 

96 55 80 

23.  კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის 
ცენტრი 

თბილისი, პეკინის 22, ტელ: 599 28 45 54 
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24.  ალტერნატიული ნაბიჯი თბილისი, პეკინის 11 ა. ტელ:5 55 400 425. 
e- mail - iraklikirtadze@yahoo.com 

25.  "საქართველოს ნარკოტიკების 
მომხმარებლები ჰუმანური 

ნარკოპოლიტიკისთვის" 

თბილისი, ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის 
110 

ტელ:  5 55 10 19 94 
 

2.5 გამგეობა 

1.“ მსოფლიო ექიმები „საფრანგეთი“ საქართველოს წარმომადგენლობა-გიორგი 
სოსელია-გამგეობის წევრი 

2. „რეალური ხალხი, რეალური ხედვა“-ლაშა თვალიაშვილი-გამგეობის წევრი 

3. „რუბიკონი“-ზაზა ქარჩხაძე-გამგეობის თავმჯდომარე 

4. ა/ო „ჰეპა პლიუსი“-მანანა სოლოღაშვილი-გამგეობის წევრი 

5. „ფენიქსი 2009“-ოთარ ჯიჯიეშვილი-გამგეობის წევრი 

6. „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი“ (ძდექ)- ნატო შავლაყაძე-გამგეობის 
წევრი 

7.  სამედიცინო ფსიქოლოგოური კავშირი „ნაბიჯი მომავლისკენ“ ქეთევან 
ბიძინაშვილი-გამგეობის წევრი 

8.  კავშირი „ახალი ვექტორი“ -კონსტანტინე ლაბართყავა-გამგეობის წევრი 

9.“ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის წარმომადგენელი-ლაშა აბესაძე -გამგეობის 
წევრი. 

 

2.6. სამდივნოს თანამშრომლები 

კახა კვაშილავა-აღმასრულებელი დირექტორი 

მობ: +995 599275208 

ელ-ფოსტა: k.kvashilavaa@hotmail.com  

 

პროგრამული განყოფილება 

მაკა გოგია-პროექტის დირექტორი -  პროგრამების მენეჯერი 



მობ:+995 599218123 

ელ-ფოსტა: mgogia@hrn.ge 

 

თამარ ზურაშვილი- პროექტის მენეჯერი 

მობ: +995 595092950 

ელ-ფოსტა:  tzurashvili@hrn.ge 

        

მარინა ასათიანი-მედია კოორდინატორი 

მობ: +995 599119999 

ელ-ფოსტა: marinaasatiani@yahoo.com 

 

თამარ ქასრაშვილი   

მობ: +995949404 

ელ-ფოსტა: tkasrashvili@hrn.ge 

 

ხათუნა ქუთათელაძე - მონიტორინგის და შეფასების სპეციალისტი 

მობ: +995 599260603 

ელ-ფოსტა: kh.kutateladze@yahoo.com 

             kh.kutateladze@yahoo.com 

მამუკა ჭელიძე - პროექტის კოორდინატორი -ლოჯისტიკი 

მობ: +995 599539367 

ელ-ფოსტა: mchelidze@hrn.ge                  

 

გვანცა ჩაგუნავა - პროექტის ასისტენტი 

მობ: +995 598362315 

ელ-ფოსტა: gchagunava@hrn.ge 

mailto:mgogia@hrn.ge
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mailto:tkasrashvili@hrn.ge
mailto:kh.kutateladze@yahoo.com
mailto:kh.kutateladze@yahoo.com


 

გური ჯიქია - პროექტის ასისტენტი 

მობ: +995 595142888 

ელ-ფოსტა: gjikia@hrn.ge                  

 

 

2.7. ფინანსური და ადმინისტრაციული განყოფილება 

ეთერ თარაშვილი - ფინანსური მენეჯერი 

მობ: +995 599630428 

ელ-ფოსტა: etarashvili@hrn.ge                  

 

ნანა კაპანაძე -  ბუღალტერი 

მობ: +995 595204209 

ელ-ფოსტა: nanadoji@yahoo.com> 

 

ალექსი ფეიქრიშვილი - აიტის სპეციალისტი 

მობ: +995 599588746 

ელ-ფოსტა: thisaint@mail.ru 

              

ნათელა გაფრინდაშვილი - დამლაგებელი 

 

 

1. მაღალი რისკის პოპულაციებისათვის სერვისების მდგრადობის 

უზრუნველყოფა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში 

SoS_Project 

ჩატარებული სამუშაოს მოკლე მიმოხილვა (2019 წლის გეგმების ჩათვლით) 



SoS პროექტის ძირითად განმახორციელებელს წარმოადგენს აღმოსავლეთ ევროპისა და 

ცენტრალური აზიის რეგიონალური ორგანიზაციების კონსორციუმი, რომელში 

გაერთიანებული არიან შემდეგი წარმომადგენლები: 

– საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ალიანსი,  

– აივ/შიდსით დაავადებულთა უკრაინის ქსელი (All-Ukrainian Network of PLWH – 100% 

Life),  

– აივ/შიდსით დაავადებულთა ცენტრალური აზიის ასოციაცია (Central Asian PLWHA 

Association) და  

– მოწყვლადი პოპულაციების ჯანმრთელობის ევრაზიის ქსელი (Eurasian Key Populations 

Health Network) 

ტექნიკური პარტნიორები არიან: TB People, ბელორუსიის, საქართველოს, მოლდოვას, 

ყაზახეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის ფედერაციის, ტაჯიკეთის, უზბეკეთისა და უკრაინის -

წარმომადგენლები.  

საქართველოს მხრიდან პარტნიორია და ქვეყანაში პროექტს ახორციელებს ზიანის შემცირების 

საქართველოს ქსელი. 

პროექტის მიზანი: უზრუნველყოს გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი აივ/შიდსის სერვისების მდგრადობა, საბიუჯეტო ადვოკაცია, მაღალი 

ხარისხის არვ მკურნალობის ადვოკატირება, სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ 

ბრძოლა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად. 

ამოცანები: 

1. აივ პროგრამების ფინანსური მდგრადობისა და ალოკაციური ეფექტურობის 

გაუმჯობესება (საბიუჯეტო ადვოკაცია ეროვნულ დონეზე, არვ მკურნალობის და არვ 

მედიკამენტების შესყიდვების ოპტიმიზაცია) 

2. აივ პრევენციისა და მოვლის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ბარიერების (ადამიანის 

უფლებების და გენდერული ბარიერების) მინიმიზაცია 

3. მოწყვლადი პოპულაციებისთვის აივ სერვისების მიწოდების მოდელების ეფექტურობის 

გაუმჯობესება (აივ გამოვლენა/მკურნალობის კასკადის გაუმჯობესება)   

მოცემულ დოკუმენტში წარმოდგენილია ინფორმაცია 2019 წლის იანვრიდან ივლისის 

ჩათვლით განხორციელებული აქტივობების შესახებ პროექტის ამოცანების მიხედვით: 

საბაზისო შეფასება და პროექტის დ აწყებასთან დაკავშირებული აქტივობები: 



- თებერვალში პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ალიანსისა და 

100% Life-ის წარმომადგენლების ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის მიზანს 

წარმოადგენდა საბაზისო შეფასების ჩატარება პროექტის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად (საბიუჯეტო ადვოკაცია, აივ-კასკადი, ადამიანის უფლებები და წვდომა არვ 

მედიკამენტებზე). სამდღიანი ინტენსიური სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა 

შეხვედრები სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, 

ასევე მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებთან. 

- პროექტის აქტივობების წარდგენისა და სინქრონიზაციის მიზნით ჩატარდა 

საკოორდინაციო შეხვედრები ძირითად პარტნიორებთან: შიდსის ცენტრი, დაავადებათა 

კონტროლის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის პროგრამების 

განმახორციელებელი ერთეული (ძირითადი მიმღები), MDM-ი, თანადგომა (City 

პროექტი), ფონდი ღია საზოგადოება.  

- SoS პროექტის დაწყება დაანონსდა ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ ორგანიზებულ 

ყოველწლიურ სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმზე (თებერვალი 2019). 

- SoS პროექტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს რეგიონული პროექტის 

გახსნისადმი მიძღვნილ 2-დღიან საკოორდინაციო ღონისძიებაში, კიევში (თებერვალი 

2019)  

პროექტის სამუშაო ჯგუფები: 

- საქალაქო სამუშაო ჯგუფი, City Task Force (CTF) – პროექტის ფარგლებში 

გათვალისწინებული იყო ეროვნული დონის სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც 

აქტიურად იქნებოდა ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში. ახალი ჯგუფის შექმნის შესახებ 

გადაწყვეტილება განხილულ იქნა „თანადგომასთან“ შეხვედრის დროს. ამჟამად 

თანადგომა ახორციელებს GF რეგიონალურ პროექტს „City პროექტს“, რომლის 

ფარგლებშიც ფუნქციონირებს სამუშაო ჯგუფი - City Task Force, რომელიც 

წარმოდგენილია აივ და ტუბერკულოზის ძირითადი დაინტერესებული მხარეებით, მათ 

შორის სამთავრობო და არასამთავრობო და სათემო წარმომადგენლებით. პროექტული 

აქტივობების კოორდინაციისა და ასევე ჯგუფის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად 

გადაწყდა, რომ  CTF-ი გამოყენებული იქნება, როგორც ძირითადი პლატფორმა SoS 

პროექტის აქტივობებთან დაკავშირებული დისკუსიებისთვის. იანვრიდან ივლისის 

ჩათვლით პერიოდში უკვე ჩატარდა CTF-ის ორი შეხვედრა. 

- მოწყვლადი პოპულაციების პლატფორმა, Key Populations Platform (KPP) - SoS პროექტის 

ფარგლებში შეიქმნა მოწყვლადი პოპულაციების პლატფორმა (KPP), სადაც ხდება 

სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლების შეხედულებების, პრობლემებისა თუ 

გამოწვევების განხილვა. KPP შედგება ძირითადი მოწყვლადი პოპულაციების 



წარმომადგენლებისაგან, მათ შორის არიან აივ+ პირები, MSM, SW, TG და IDU თემის 

წარმომადგენლები. 

ამოცანა 1: 

- საბიუჯეტო ადვოკაცია 
o აღნიშნული მიმართულებით პროექტი თანამშრომლობს შემდეგ ძირითად 

დაინტერესებულ მხარეებთან: 

 პროექტის ძირითადი პარტნიორი - 100% Life 
 ფონდი ღია საზოგადოება 
 თანადგომა („City“ პროექტის ფარგლებში) 
 MDM 
 TB People 

o ადვოკატონი 2019. 15-17 ივლისს, თბილისში გაიმართა #Advocathon 2019 

„ადვოკაცია და აივ-ი“, რომელიც წარმოადგენს მსგავსი ფორმატის პირველ 

ღონისძიებას აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიის რეგიონში. SoS 

პროექტის რვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა - საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, 

მოლდოვა, რუსეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი, ერთად განავითარეს საადვოკაციო 

გეგმა აივ სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის აღმოსავლეთ ევროპისა 

და ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის. ღონისძიების ფორმატმა საშუალება მისცა 

არასამთავრობო, სამთავრობო, დარგის ექსპერტთა და თემის წარმომადგენლების 

უნიკალური გამოცდილების გაზიარებისა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

დაფინანსების და აივ პრევენციის სფეროში არსებულ პრობლემებთან ბრძოლის 

ინოვაციური მექანიზმების შემუშავებისა. შემუშავებული საადვოკაციო გეგმების 

წარდგენის შედეგად საქართველომ პირველი ადგილი მოიპოვა, საადვოკაციო 

გეგმა ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფას ეხებოდა. 

პრიზის სახით ჩვენ მივიღეთ საბიუჯეტო ადვოკაციის ექსპერტის 6-თვიანი 

ტექნიკური დახმარება. ადვიკატონის დასასრულს გაიმართა კიდევ ერთი 

შეხვედრა ფონდ ღია საზოგადოებას მხარდაჭერით, სადაც კიდევ უფრო ფართოდ 

მოხდა შემუშავებული გეგმის განხილვა უკრაინელ ექსპერტებთან ერთად და 

გამოიკვეთა ძირითადი საადვოკაციო მიმართულებები. SoS პროექტის 

თანამშრომლების მიერ მომზადდა ამ საადვოკაციო მიმართულებების დეტალების 

ამსახველი დოკუმენტი, რომელიც დამატებით იქნა განხილული უკრაინელ 

ექსპერტებთან საკონფერენციო ზარის ფარგლებში.  

o 4-7 ნოემბერს, უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარდა საბიუჯეტო 

ადვოკატირების სტრატეგიული შეხვედრა/ტრენინგი. შეხვედრის მიზანი იყო 

გლობალური ფონდიდან სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის პროცესების 

https://www.facebook.com/hashtag/advocathon?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJqG1uJMx3t1LJiKW39Y07mlJj5DuX92qK4fAr9b5W8SHVCDEOC-YOtvT__0gxtYR9HtNTjfNSEfSonaG0JyBli1i4dEYa9uJuw2qI6xSoFlthMwvRwkMIkLk3oE_PlaAMrVJ8GdI7rs6TvZWNfgbknVilrVNjRAg2IaF5K6Z0_08xJ0q1LNWWJZBztacf1YFX77GWBcWhW4Vpd01BNstKWHZdesBf56WMZ4gBEeSGhHMCic-dWOZ03OWASHHMrSKC5mHEE1PPcE4oVARoOvImqTvdUJEJuTROQrYZm_nhrPAuLrXoC0QN4jD24L3uNYutkuJ4cd1t6IE9XM7ZdDrWFPI3MsCBJGhh5UT7yxI7aAR1cuSEoCpoDkSb231DuOl-55MpJCyzXdM7La5zRbnkm6iMBs_WU9n2Rq2UE3UtSWpUz4RNRlMXVKxDB7-MKSUxS_unZQHmInM6YqxhyqP_swqne8yCHiC4t7couMdoX3tXig-l5-8LLeZjz_iewvfjvu-GqHqFp_Imn0jq2UD3mjKpP1z55dFbgU3yddHLnDBq&__tn__=%2ANK-R


ხელშეწყობა და მდგრადობის მხარდაჭერა/უზრუნველყოფა ბიუჯეტის 

მონიტორინგისა და ადვოკატირების გზით. სამდღიან ინტენსიურ ტრენინგს 

მოჰყვა სტრატეგიული საადვოკაციო სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც 7 

ნოემბერს განხილულ იქნა PTF-ის შეხვედრაზე. აღნიშნული ტრენინგის შემდეგ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიეცათ მცირე საგრანტო განცხადების 

შემუშავებისა და წარდგენის შესაძლებლობა ფონდ ღია საზოგადოებაში. სულ 

ფონდში შევიდა 7 განაცხადი, დაფინანსდა 4.    

o საბიუჯეტო ადვოკატირების სტრატეგიული შეხვედრის შემდეგ, პროექტის 

სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, დაიგეგმა და განხორციელდა შეხვედრები 

მუნიციპალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. 2019 წელს ჩატარდა 1 

ასეთი შეხვედრა ქ. ქუთაისში. დღეის მდგომარეობით, 2020 წელს ჩატარდა 

დამატებით კიდევ 2 შეხვედრა (ოზურგეთსა და თელავში). სამივე ქალაქში 

განხილული საკითხებისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება გამოვლინდა 

ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა 

მოითხოვეს ზიანის შემცირების სერვისების განფასება და გამოხატეს მზაობა 

დაფინანსების საკითხებში სამომავლო თანამშროლობასთან დაკავშირებით. 

მიმდინარე წელს დაგეგმილია ყველა ქალაქის მოცვა, სადაც ზიანის შემცირების 

ქსელის სერვის ცენტრები ფუნქციონირებენ.  

o თანამშრომლობა იუსტიციის სამინისტროსთან. SoS პროექტი ტექნიკურ 

მხარდაჭერას უწევს ქსელს იუსტიციის სამინისტროსთან 2019 წელს დაწყებული 

თანამშრომლობის პროცესში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში 

პრობაციაზე მყოფი პირები, ყოფილი მსჯავდებულები და განრიდების პროგრამის 

ბენეფიციარები შესაბამისი უწყებებიდან გადმომისამართდებიან ზიანის 

შემცირების ქსელის სერვის ცენტრებში სერვისების მისაღებად. ეს წამოწყება 

მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყანაში ზიანის შემცირების სერვისების 

მდგრადობის უზრუნველყოფას. SoS პროექტის მხარდაჭერით ჩატარდა არაერთი 

სამუშაო შეხვედრა, შემუშავდა გადამისამართებისა და მომსახურების გაწევის 

აღმრიცხველი ფორმები, შესაბამისი ბაზები და ქსელის ქეის-მენეჯერებს 

ჩაუტარდათ ტრენინგი ურთიერთთანამშრომლობის დეტალების გაცნობით 

მიზნით. აღნიშნული კოლაბორაცია გამყარებული იქნა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით, რომელიც ქსელსა და იუსტიციის 

სამინისტროს შორის გაფორმდა და ხელი მოეწერა 2020 წლის 27 იანვარს. 

აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში, ოზურგეთში, პრობაციის ბიუროში 

ჩატარდა სკრინინგ ღონისძება, რომლის ფარგლებშიც ტესტირება ჩაუტარდა 22 

ადამიანს.  



- არვ პრეპარატების შესყიდვის მონიტორინგი 
o სექტემბერში, ამსტერდამში ჩატარდა ტრენინგი ARV მედიკამენტების 

შესყიდვებისა და მარაგების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც 

მონაწილეობა მიიღებს SoS პროექტის დირექტორმა და მენეჯერმა.  

o აქტიურად ვთანამშრომლობთ ფონდი ღია საზოგადოების მხარდაჭერით 

მიმდინარე პროექტთან - „TRIPS–ის მოქნილი რეგულაციების გამოყენება აივ 

ინფექციის, ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის მკურნალობაზე 

ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში“ 

o მუშაობა გაგრძელდება მედიკამენტების შესყიდვების მონიტორინგის 

მიმართულებით, სამოქალაქო სექტორის გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით; 

ამოცანა 2: 

- ადამიანის უფლებები და გენდერული ბარიერები 
o აივ პრევენციისა და მკურნალობის გაიდლაინები: 2020 წლიდან დაიწყო 

გაიდლაინის პაციენტის ვერსიის შემუშავება.   
o საინფორმაციო-საგანმათლებლო კამპანიების დაგეგმვა და ორგანიზება: მსგავსი 

ღონისძიებები მოწყვლადი პოპულაციების საჭიროებებზა მორგებული და მათ 

თემში არსებული ბარიერების მინიმიზაციაზეა მიმართული. 2019 წლის პირველ 

ნახევარში ჩატარდა ერთი ასეთი კამპანია, შიდსით გარდაცვლილთა ხსოვნის 

დღისადმი მიძღვნილი. აივ სერვისების დეცენტრალიზაცია იყო აღნიშნული 

კამპანიის ძირითადი მესიჯი. წლის ბოლოს ჩატარდა ტესტირების კვირეულისა და 

შიდსის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი მცირემაშტაბიანი ღონისძიებები, 

შესაბამისი მედია დაფარვით.  

o ნარკოპოლიტიკა, როგორც მნიშნელოვანი ბარიერი. საქართველოში არსებული 

მკაცრი ნარკოპოლიტიკის, როგორც ნიმ-ებისთვის სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვანი ბარიერის, დაძლევის საპასუხოდ, ქსელმა 

წამოიწყო თანამშრომლობა ბუდაპეშტში ცენტრალურ ევროპის უნივერსიტეტთან. 

ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც 

განსაზღვრავს თანამშრომლობის პირობებს. უნივერსიტეტს აქვს დიდი 

გამოცდილება ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებში. 

თანამშრომლობა ითვალისწინებს შემდეგს: GHRN, რომელიც წარმოდგენილია SoS 

პროექტის იურისტის სახით, დაეხმარება საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო 

პროგრამის სტუდენტთა ჯგუფს სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებაში, რომლის 

თემასაც წარმოადგენს საქართველოს ნარკოპოლიტიკის რეფორმა, მისი შეფასებასა 

და მის ჩავარდნასთან დაკავშირებულ ფაქტორები. შეფასების საბოლოო ანგარიშში 

მოცემული იქნება საადვოკაციო სტრატეგია საქართველოში ნარკოპოლიტიკის 



ჰარმონიზაციის ხელშესაწყობად. საადვოკაციო სტრატეგიის იმპლემენტაციას 

დაეხმარება SoS პროექტი. აღწერილი თანამშრომლობის ფარგლებში, SoS პროექტის 

იურისტმა ბუდაპეშტში მოინახულა ცენტრალურ ევროპის უნივერსიტეტი, შეხვდა 

სტუდენტებსა და მათ ხელმძღვანელებს, განიზაზღვრა თეზისის კონცეფცია და 

დაიგეგმა განხორციელების დეტალები. სტუდენტთა ჯგუფი ნოემბერში ვიზიტით 

იმყოფებოდნენ საქართველოში, ჩაატარეს ჩაღრმავებული ინტერვიუები 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ექსპერტებთან, 

ნარკოლოგებთან, ომბუდსმენთან და სხვა ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან. 

პირევლი ვიზიტის ანგარიში უკვე მომზადდა და წარმოდგენილია ცალკე 

დოკუმენტად.     

o უფლებების დარღვევის შემთხვევების დოკუმენტირება და იურიდიული 

დახმარება: აღნიშნულ აქტივობას ახორციელებს პროექტის იურისტი მოწყვლადი 

პოპულაციების პლატფორმასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. იურისტი ხვდება 

ცალკეული მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებს, აგროვებს 

ინფორმაციას სამართალდარღვევების შესახებ, უწევს იურიდიულ კონსულტაციას 

ცალკეულ პირებს, ვისაც დახმარება სჭირდება.  
o REAct-ის დანერგვა: Rights – Evidence – ACTion (REAct) არის ადამიანის უფლებების 

მონიტორინგისა და რეაგირების ელექტრონული სისტემა, რომლის საშუალებითაც 

ხდება ინფორმაციის შეგროვება და მართვა თემის დონეზე. REAct-ის გამოყენებით 

ხდება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული აივ და ჯანდაცვის სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის ბარიერების დოკუმენტირება. იგი მიზნად ისახავს 

ინდივიდუალური რეაგირებისა და ადამიანის უფლებების დაცვაზე 

ორიენტირებული აივ პროგრამების, პოლიტიკისა და ადვოკატირების 

ინფორმირებას და უზრუნველყოფას ეროვნულ, რეგიონულ და გლობალურ 

დონეზე. REAct-ი შეიქმნა და ინერგება აივ / შიდსის საერთაშორისო ალიანსის 

მიერ. რეგიონული პროექტის ფარგლებში REAct-ის დანერგვა იგეგმება 

საქართველოში, მოლდოვაში, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში. საქართველოში 

აღნიშნული მიმართულებით სექტემბერიში ჩატარდა ტრენინგი, ელექტრონული 

ბაზა ითარგმნა ქართულ ენაზე და 2019 წლის დეკემბრიდან დაიწყო 

ფუნქციონირება. 2019 წლის ბოლო ბაზაში უკვე 22 ქეისი იქნა რეგისტრირებული.   

ამოცანა 3: 

- თვით-ტესტირების კვლევა: აივ-ზე თვით-ტესტირების მიმღებლობის კვლევა მსმ და ნიმ 

პოპულაციებში. 2019 წლის განმავლობაში შემუშავდა კვლევის პროტოკოლი, რომელიც 

დამტკიცდა ადგილობრივი ინსტიტუციური საზედამხედველო საბჭოს. კვლევის 

ძირითადი მიზანია, განისაზღვროს, თუ რამდენად მისაღებია სისხლის ნიმუშისა და 



ნერწყვის თვით-ტესტების გამოყენება აივ ინფექციის გამოსავლენად მსმ და ნიმ 

პოპულაციებში საქართველოში. კვლევაში გამოიყენება ორი ტიპის ტესტი: 1. სისხლის და 

2. ნერწყვის კვლევა ტარდება თბილისსა და რეგიონებში. ნიმ-ების მოცვა მოხდება ზიანის 

შემცირების საქართველოს ქსელის სერვის ცენტრების მიერ, ხოლო მსმ-ები - ქსელის 

პარტნიორი ორგანიზაციების „თანადგომასა“ და „თანასწორობის მოძრაობას“ მიერ. 

წინასწარ განსაზღვრული ჩართვის კრიტერიუმების მიხედვით, სოციალური მუშაკები 

აუთრიჩის, ასევე დაწესებულების ბაზაზე სხვა სერვისების მისაღებად მოსულ 

ბენეფიციარებს გადასცემენ თვით-ტესტებს და ავსებენ კითხვას ძირითადი 

დემოგრაფიული მონაცემების შესახებ. 2 კვირის ვადაში სოციალური მუშაკი ურეკავს 

კვლევის მონაწილეს და აგროვებს ინფორმაციას თვით-ტესტირების ჩატარების 

გამოცდილების შესახებ. კვლევის სუბიექტების ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა 

დაცულია. მოხდება მათი უზრუნველყოფა პრე და პოსტ-კონსულტირების ბარათებით, 

ასევე იფუნქციონირებს მათთვის ცხელი ხაზი. გვაქვს მოლოდინი, რომ ტესტირების ეს 

მეთოდი მისაღები იქნება მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებისათვის და 

შევძლებთ ისეთ ბენეფიციარებთან წვდომას, რომლებიც უარს ამბობენ პროვაიდერის მიერ 

ჩატარებულ ტესტირებაზე. მომავალში აღნიშნული მოდელის ფართოდ დანერგა ხელს 

შეუწყობს აივ ახალი შემთხვევების გამოვლენას.  

- კავშირების კვლევა: კვლევის მიზანია აივ პრევენციის სერვისების მიმწოდებელ 

ორგანიზაციებსა და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის 

სამეცნიერო-პრაქტიკულ ცენტრს (შემდგომში შიდსის ცენტრი) შორის არსებული 

კავშირების შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში მათ გაუმჯობესებაზე მიმართული 

რეკომენდაციების შემუშავება. ამ უწყებებს შორის ეფექტური კავშირების არსებობა მეტად 

მნიშვნელოვანია აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების დროული გამოვლენის, 

პაციენტების მოვლისა და მკურნალობის სერვისებში დროული ჩართვისა და 

მკურნალობაზე დამყოლობის უზრუნველსაყოფად. არსებული კავშირების შესახებ 

ინფორმაციას ვაგროვებთ, როგორც პრევენციული ცენტრებისგან, ისე შიდსის კლინიკური 

ცენტრებისგან და პაციენტებისგან. შემუშავდა კითხვარი პრევენციული ცენტრებისთვის 

და შესავსებად გადაეგზავნა 26 ცენტრს. მალე დასრულდება მუშაობა შიდსის კლინიკური 

ცენტრებისათვის განკუთვნის კითხვარზე და შესაბამისად შეგროვდება ინფორმაცია. 

ასევე, იგეგმება ჩაღრმავებული ინტერვიების ჩატარება პაციენტებთან, პრევენციულ 

ცენტრში დიაგნოზის დასმიდან მკურნალობაში ჩართვამდე არსებული პრაქტკის შესახებ 

ინფომაციის მოპოვების მიზნით.  

- აივ სკრინინგის მობილური აპლიკაცია: აღნიშნული აპლიკაციის მეშვეობით ხდება 

ადამიანის აივ ინფიცირების რისკის დაახლოებითი, პროცენტული შეფასება, რის 

შემდეგაც აპლიკაცია სთავაზობს მომხმარებელ იმ საიტების საკონტაქტო ინფორმაციას, 



სადაც შეიძლება უფასო ტესტირების ჩატარება. აპლიკაცია ითარგმნა ქართულ ენაზე და 

მისი დისემინაცია ხდება პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ ყველა შეხვედრაზე. 
- 2020 წელს ასევე იგეგმება PDI ოპერაციული კვლევის ჩატარება ტრანსგენდერ 

პოპულაციაში. კვლევის პროტოკოლის საწყისი ვერსია შემუშავდა 2019 წლის დეკემბერში, 

ქ. სტამბოლში ჩატარებულ ოპერაციული კვლევების ტრენინგზე.   

 

2. პროექტი: 

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება 

• ამოცანა 1: ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების მოცვის გაფართოება აივ 

ინფექცია/შიდსის პროფილაქტიკის სერვისებით 

•  ამოცანა 2. ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების ზიანის შემცირების 

სერვისებით მოცვის გაუმჯობესება 

• ამოცანა 3. ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების უზრუნველყოფა 

საგანმანათლებლო და სხვა სახარჯი მასალებით 

• ამოცანა  4. ქალი ნარკო მომხმარებლების მოზიდვა და ჩართვა ზიანის შემცირების 

პროგრამაში  

• ამოცანა 5.  ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის გაზრდა ზიანის შემცირების 

ცენტრებში 

• ამოცანა 6. ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელის GeNPUD - ის ფუნქციონირება და 

ქსელის წევრების  აქტიური ჩართულობა ნიმ-ების უფლებების დაცვის და ჯანდაცვის 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ადვოკატირების კუთხით;  

• ამოცანა 7. პროექტის თანამშრომელთა ტექნიკური შესაძლებლობების გაზრდა 

•  



 

 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

წელი 2019  

კომბინირებული ცენტრები 16 

მოცვა 2 სერვისით, მათ შორის 1 შპრიცია 35811 



მოცვა მინიმუმ  1 პრევენციული სერვისით 36607 

PDI - ით მოცული ნიმ-ების რაოდენობა 723 

ქალი ნიმ-ების მოცვა 3684 

დარიგებული შპრიცების რაოდენობა 3964912 

ქვეყანაში 1 ნიმ-ზე გაცემული შპრიცების რაოდენობა 76 

პროგრამაში 1 ნიმ-ზე გაცემული შპრიცების რაოდენობა 108 

დარიგებული საგანმანათლებლო მასალები 17916 

დარიგებული კონდომის რაოდენობა 660544 

დარიგებული ნალოქსონის რაოდენობა 13059 

ჩატარებული კონსულტაციები 2643 

აივ-ზე ჩატარებული პრე-ტესტ კონსულტაცია 30983 

აივ-ზე ჩატარებული პოსტ-ტესტ კონსულტაცია 30982 

აივ ინფექციაზე ჩატარებული  ტესტირების რაოდენობა 30983 

აივ-ზე ტესტირებული ბენეფიციარების რაოდენობა 29403 

გამოვლენილი აივ დადებითი შედეგი (კონფირმირებული) 34 

აივ - ის გამოვლენის % 0.1% 



C ჰეპატიტზე ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა 27147 

გამოვლენილი დადებითი შედეგი (C ჰეპატიტი) 4344 

C ჰეპატიტის  გამოვლენის % 16% 

B ჰეპატიტზე ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა 28530 

გამოვლენილი დადებითი შედეგი( B ჰეპატიტი) 944 

B ჰეპატიტის  გამოვლენის % 3.3% 

 სიფილისზე (RPR) ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა 16344 

გამოვლენილი დადებითი შედეგი(სიფილისი) 244 

სიფილისის გამოვლენის % 1.5% 

სიფილისზე კონფირმირებული შემთხვევები 54 

სიფილისზე მკურნალობა 43 

ტუბერკულოზის სკრინინგი  14731 

 რეფერირება ტუბერკულოზზე 150 

ტუბერკულოზის სახ. პროგრამაში ჩართვა 10 

 

 

3. პროექტი 

FIND -   “საქართველოში HCV ვირემიაზე ტესტირების მიდგომების შეფასება 
ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებში“ 

• კონტრაქტები გაუფორმდათ   ჯანდაცვის სამინისტროსა და ლუგარის 
ლაბორატორიის თანამშრომლებს, ასევე მოძიებულ იქნენ და დაკონტრაქტდნენ 
დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ საქართველოს კვლევის 
კოორდინატორები. 



• ზიანის შემცირების ქსელის მიერ დაკონტრაქტდა 10 სამკურნალო დაწესებულება 
საქართველოს მასშტაბით, სადაც ზიანის შემცირების 8 სერვის ცენტრის  
ბენეფიციარები იღებდნენ სადიაგნოსტიკო კვლევებს, ერთვებოდნენ 
მკურნალობაში და უტარდებდათ მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები 
უფასოდ: 

• შპს „ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის 
რეგიონალური ცენტრი" 

• სს საზღვაო ჰოსპიტალი 

• შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა" 

• შპს "ნეოლაბი" 

• სს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის 
სამეცნიერო– პრაქტიკული ცენტრი 

• შპს "ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო" 

• შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი" 

• შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - N1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი" 

• სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 

 



FIND - ის კვლევა მკურნალობის ინტეგრაციასთან მიმართებით 

• დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის  პროცესში ჩაერთო ასევე ზიანის შემცირების 
ქსელის 3 სერვის ცენტრი: ა(ა)იპ ახალი ვექტორი-თბილისი, ა(ა)იპ იმედი-
ბათუმი და ა(ა)იპ ქსენონი-ზუგდიდი, სადაც ასევე უტარდებოდათ 
ბენეფიციარებს სადიაგნოსტიკო კვლევები და შემდგომ ჩართვა მკურნალობის 
პრო2017 წლის იანვრიდან დღემდე კლინიკებში მომსახურება გაეწია 1186-მა 
ბენეფიარს. 

• ზიანის შემცირების ქსელის მიერ სამკურნალო დაწესებულებისთვის 
ანაზღაურებულია ჯამურად 294052,4 ლარი და დამატებით ყვითელი 
ვაუჩერების ანაზღაურება 23770.5 ლარი 

• ქსელი ყოველდღიურ რეჟიმში ურთიერთობდა ყველა დაკონტრაქტებულ 
კლინიკასთან და სხვა თანამშრომელთან, რათა ბენეფიციარებს არ შექმნოდათ 
რაიმე შეფერხება მომსახურების მიღებების მხრივ, რაც დაკავშირებული 
იქნებოდა პროგრამულ და ფინანსურ რეგულაციებთან 

4. პროექტი: 

საქართველოში ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებელთა კოჰორტული კვლევა C 

ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით 

 

პერიოდი: 2018-2023 

 

აღნიშნული კვლევა მიმდინარეობს 2018 wlis  ნოემბრიდან ზიანის შემცირების ქსელსა და  

კლინიკა ,,ჰეპას“ შორის თანამშრომლობის საფუძველზე. კოჰორტული კვლევა ხორციელდება 

თბილისში ზიანის შემცირების 3 სერვის ცენტრში: ,,ჰეპა+“, ,,აკესო“ და ,,ახალი გზა“, სადაც  

შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის 

დაფინანსებით ხორციელდება  აივ/შიდსის  პრევენციის პროგრამა. 

ამ ეტაპზე დასრულებულია პირველი ტალღა და ნაწილობრივ მეორე ტალღა. 

 

კვლევის დაფინანსება 

 

კვლევა  დაფინანსებულია  აშშ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის (CDC) მიერ. 

ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე კვლევა შეჩერებულია დაფინანსების დაყოვნების გამო, 

თუმცა განახლდება 2020 წლის გაზაფხულზე. 

 

კვლევის სპეციფიური ამოცანები: 



 

1. ნიმ-ში HCV ინფექციის პრევალენტობის და ინციდენტობის და მათი რისკ 

ფაქტორების დადგენა 

2. ახალი ინფექციის განმსაზღვრელი ე.წ. ლაბორატორიულ ტესტზე დაფუძნებული 

ალგორითმის (RITA) ვალიდირება HCV ინფექციის ინციდენტობის არაპირდაპირი 

განსაზღვრისთვის 

3. HCV პოზიტიური ნიმ-ის C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის კლინიკურ 

სერვისებში ჩართულობის და მკურნალობის გამოსავლების შეფასება 

4. „ლუგარის“ ცენტრის HCV ინფექციაზე კვლევითი პოტენციალის გაძლიერების 

ხელშეწყობა 

 

კვლევის  დიზაინი  

კვლევა გულისხმობს HCV ნეგატიური ნიმ-ბის კოჰორტის შექმნას ქ. თბილისში. აღნიშნულ 

კოჰორტაზე დაკვირვება განხორციელდება 6-თვიანი შუალედით 5 წლის განმავლობაში.  

პროექტის დასაწყისში ჩატარდება ჯვარედინ-სექციური კვლევა, რომლის ფარგლებშიც 

გამოვლენილი HCV ნეგატიური პირები ჩაერთვებიან საკუთრივ კოჰორტულ კვლევაში.  

კვლევაში საწყის ეტაპზე ჩაერთვება სულ 1800 ნიმ. მათგან დაახლოებით 900 HCV ნეგატიური 

პირი აქტიური დარჩება პირველი დაკვირვების პერიოდის მანძილზე (კვლევაში ჩართვიდან 6 

თვეზე), ხოლო 800 - დაკვირვების მეორე ეტაპის (კვლევაში ჩართვიდან 12 თვის თავზე) 

მანძილზე.  

საკვლევი პირი - ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი (ნიმ), კვლევაში შერჩეული იქნება 

არაალბათური შერჩევის გზით თთპდ (PDI) ინტერვენციის შერჩევისთვის - რესპონდენტზე 
ორიენტირებული შერჩევის მეთოდის გამოყენებით. 
კვლევას დიდი სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა ექნება. კერძოდ, კვლევის 

ფარგლებში შესწავლილ იქნება ნიმ-ში HCV ინფექციის ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლები 

და ასევე აქტიური C ჰეპატიტის მქონე პირების ანტივირუსული მკურნალობის გამოსავლები. 

ამასთან HCV ინფექციის გავრცელების და ახალი შემთხვევების შემცირების მიზნით 

შემუშავდება პრაქტიკული ღონისძიებები, რაც საბოლოო ჯამში დიდად შეუწყობს ხელს 

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წარმატებულ განხორციელებას და 

დასახული სამიზნეების მიღწევას.  

5. პროექტი:  

 C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში  

დონორი: Treatment Action Group  (TAG) 



პერიოდი: 2018 წლის ოქტომბერი - 2019 წლის დეკემბერი 

მიზანი: პროექტის ძირითადი მიზანია C ჰეპატიტის ხელმისაწვდომი დიაგნოსტიკის 
ადვოკაცია. 

ამოცანები:  

• 2 საადვოკაციო ვორქშოფის ჩატარება 
• სათანადო დოკუმენტაციის და პუბლიკაციების თარგმნა-მომზადება 
• საადვოკაციო მასალების გავრცელება 
• C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის კამპანიების მხარდაჭერა 

ჩატარებული სამუშაოს მოკლე მიმოხილვა 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ვორქშოფი და გაფართოებუბლი მრგვალი მაგიდა 
ყველა დონის დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, განსაკუთრებული აქცენტით თემის 
წევრების ცნობიერების და ჩართულობის გაზრდით, ასევე ზიანის შემცირების სერვის 
ცენტრების საადვოკაციო მიმართულებით უკეთესი ჩართულობის და პროცესების ერთიანი 
კოორდინაციის მიზნით. 

დაიბეჭდა და დარიგდა მეთოდური სახელმძღვანელო აქტივისტებისთვის C ჰეპატიტის 
ვირუსის დიაგნოსტიკის სახელმძღვანელო აქტივისტებისთვის.  

დაიბეჭდა ფლაერები და ბანერები ზიანის შემცირების ყველა სერვის ცენტრისთვის აივ 
ტესტირების ევროპის კვირეულისთვის და დაფინანსდა მცირე აქტივობები ტესტირებისთვის. 

მრგვალი მაგიდის შედეგები დაჯამებული სახით და თითოეულ საკითხზე 
კოორდინირებისთვის პასუხისმგებელი პირის მითითებით დაეგზავნა ყველა დონის 
დაინტერესებულ მხარეს (სამთავრობო სტრუქტურები, დონორები, GeCAB). 

შეხვედრაზე წარმოდგენილი საკითხების მოგვარების მიზნით პროგრამების დირექტორის 
მიერ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ჩატარდა არაერთი სამუშაო შეხვედრა. საკითხების შესახებ 
ინტენსიურად მიმდინარეობდა კომუნიკაცია იანვარსა და თებერვალში. რიგი პრობლემები 
მოგვარების ეტაპზეა. 

ღონისძიებების დეტალური აღწერა: 

ვორქშოფი 

სამდღიანი ვორქშოფი სახელწოდებით ,, C ჰეპატიტის ხელმისაწვდომი დიაგნოსტიკის და 
მკურნალობის ადვოკაცია“ ჩატარდა 2019 წლის 13-15 მაისს, თბილისში, სასტუმრო ზპ 
პალასში, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ორგანიზებით. ვორქშოფს ესწრებოდნენ 
როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ინდივიდუალურია 
აქტივისტები, ასევე მოწვეული ექსპერტები ნიუ-იორკიდან, ჟენევიდან და ინდოეთიდან.  



ვორქშოფზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები: 

• HBV და HCV ეპიდემია საქართველოში, გადაცემის გზები, პროგრამის სამიზნეები, 
მკურნალობის კასკადი  

• ECHO პროექტი საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები  
• C ჰეპატიტის პრევენცია და ზიანის შემცირების პრინციპები  
• C ჰეპატიტის მკურნალობის შესაძლებლობების მიმოხილვა (პანგენოტიპური ერა) 
• რა უნდა ვიცოდეთ დიაგნოსტიკაზე ადვოკაციისთვის 
• განახლებული ჯანმოს ტესტირების გაიდლაინები, აუცილებელი დიაგნოსტიკა, 

გამარტივებული დიაგნოსტიკის ალგორითმი  
• HBV და HCV ტესტირება საქართველიში 
• როგორია HBV ვაქცინაცია სათემო ორგანიზაციებში? (სხვა ქვეყნების და ჯანმოს 

რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლების ვაქცინაციის შესახებ) 
სწავლების გარდა, ვორქშოფის მსვლელობისას ჩატარდა პრაქტიკული სავარჯიშოები, 
რომლის მიზანი იყო ჯგუფებს ემსჯელათ HCV ტესტირებაზე ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესების მიზნით, სკრინინგის რა პოტენციური სტრატეგიები იმუშავებდა ყველაზე 
ეფექტურად თემში, ისე რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო ტექნიკური მრჩეველთა 
ჯგუფის (TAG) რეკომენდაციები და ელიმინაციის პროგრამის შედეგები.  

ვორქშოფის შედეგად მიღებული იქნა ოთხი საადვოკაციო მიმართულების შესაბამისი 
ძირითადი სამოქმედო გეგმა და სამომავლო აქტივობების გეგმა, რაც მოიცავს: 

1: B/C ჰეპატიტზე სკრინინგის მაჩვენებლების გაზრდა დეცენტრალიზაციის გზით 

2: B ჰეპატიტის ვაქცინაციის ინტეგრაცია დაბალზღურბლოვან სერვისებში 

3: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ცე ჰეპატიტის შესახებ    

4: მაღალი დონის ცვლილებებისთვის გასატარებელი ღონისძიებები 

მრგვალი მაგიდა 

25 დეკემბერს ჩატარდა მრგვალი მაგიდა სახელწოდებით ,,C ჰეპატიტის პრევენციის, 
დიაგნოსტიკის და მკურნალობის  ინტეგრაცია ზიანის შემცირების პროგრამებში“. შეხვედრის 
მიზანი იყო ელიმინაციის პროგრამის მრჩეველთა საბჭოს მიერ მომზადებული 
რეკომენდაციების შესრულებაში მონაწილეობა, სათანადო აქტივობების დაგეგმვისას 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათი ხედვების 
ფორმირება. ასევე გასული წლის შედეგების ანალიზი, მიღწევების და გამოწვევების (მათ 
შორის ჩანაცვლებით პროგრამაში ცე ჰეპატიტის მკურნალობის) ანალიზი. შეხვედრაში 
მონაწილე მიიღო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე დონორი 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. სულ მრგვალ მაგიდაში მონაწილეობა მიიღო 32-მა 
პირმა. შეხვედრაზე პროგრამის შესაბამისად წარმოდგენილ იქნა პრეზენტაციები (იხილეთ 
თანდართული პრეზენტაციები. თითოეული პრეზენტაციის შემდეგ მიმდინარეობდა 
დისკუსია . 



შეხვედრის შედეგად შეთანხმდა შემდეგი საკითხები სამოქმედოდ: 

1. მნიშვნელოვანია გაკეთდეს შეფასება, თუ რამდენი შპრიცების და ნემსების პროგრამის 
(შნპ) კლიენტი ჩაერთო C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამაში და რამდენი 
განიკურნა.  

2. შესასწავლია ის 18,583 პირი და მათი ელიმინაციის პროგრამაში არ ჩართვის მიზეზები, 
რომლებიც წინა წლებში რეგისტრირებულ იქნენ STOP C-ს ბაზაში უნიკალური 
კოდებით როგორც სკრინინგით დადებითი პირები 

3. შესასწავლია მიზეზები, თუ რატომ გვიანდება ზიანის შემცირების 4 ახალი ცენტრის 
ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვა მკურნალობის დაწყების მიზნით.  

4. 2020 წლისთვის ზიანის შემცირების პროგრამისთვის გამოყოფილია 335,000 ლარი 
სახელმწიფო ბიუჯეტში. წლის მანძილზე თუკი გაჩნდება მნიშვნელოვანი საჭიროება, 
შესაძლებელია იმ დროისთვის არსებული სეივინგების ალოკაცია. 

5. ზიანის შემცირების სერვის ცენტრების თქმით STOP C-ს ბაზაში ფუნქციობირების 
დროს იკვეთება გარკვეული ხარვეზები და საჭიროა მათზე რეაგირება.  

6. შესასწავლია რა მოხდა ჩანაცვლებითი პროგრამის შემთხვევაში და რატომ დაიხურა.  

7. შესათანხმებელია, თუ როგორ მოხდება B ჰეპატიტზე ვაქცინაციის დაწყება ზიანის 
შემცირების ცენტრებში.  

8. დისკუსია თემაზე  - რა მოხდება FIND-ის გასვლის შემდეგ - როგორ გაგრძელდება თუ 
არა GenXpert -ით მუშაობა 4 სერვის ცენტრში? 

9. NCDC-ის მიერ იგეგმება 4 ახალი GenXpert -ის გადაცემა იმ ზიანის შემცირების სერვის 
ცენტრებისთვის, რომლებიც დამატებით ჩაერთვებიან C ჰეპატიტის მკურნალობის 
პროგრამაში: თბილისი ჰეპა+, ახალციხე, თელავი და გორი. 

10. ჯერჯერობით არ ვიცით, იგეგმება თუ არა მობილურ ამბულატორიებში GenXpert -ით 
(თითიდან აღებული სისხლით) მუშაობა ზიანის შემცირების იმ ცენტრებისთვის, ვისაც 
არ აქვს GenXpert. 

11. 2020 წლისთვის სახელმწიფო ვერ დააფინანსებს PDI პროგრამას C ჰეპატიტის ახალი 
შემთხვევების გამოსავლენად. საჭიროა დროულად დაიწეროს განაცხადი  

12. მომავალი წლიდან უნდა მოხდეს შნპ და PDI კვლევის შედეგების გათვალისწინება 
თითოეული სერვის ცენტრის დონეზე სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით. თითოეული 
ცენტრისათვის დაიწერება სამოქმედო გეგმა რისკის კონსულტირების მიზნობრიობის 
და სამოქმედო არეალში/ქალაქში ნიმ-ების ტესტირების გაზრდის მიზნით. 



6. პროექტი 

,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია“  

პროექტის   მიზანს წარმოადგენს დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო, ხმოვანი მასალის 
საფუძველზე - საქართველოში ნარკოპოლიტიკის განვითარების ისტორიული ბაზის 
შექმნა, რომელსაც ექნება ონლაინ მუზეუმის სახე - ნარკოპოლიტიკის 
ექსპოზიციისონლაინ პლატფორმის შექმნა. და რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკის 
დეკრიმინალიზაციის იდეის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში 

ექსპოზიციის ონლაინ ბაზის შესაქმნელად  მოიძია საჭირო მასალების, რომელიც 
მოიცავს: ნარკოპოლიტიკის ფორმირებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან 
მოვლენებს, ღონისძიებებს, აქტივობებს, კამპანიებს (ამ აქტივობათა ამსახველი 
დოკუმენტური, ვიდეო, ფოტო, ხმოვანი მასალა, ცოცხალი ისტორიები); 

ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სტატიები, დოკუმენტები 

შეიქმნა ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლთა პირადი ისტორიები (ვიდეო, აუდიო ისტორე
ბი); ონლაინ პლატფორმაზე ისტორიების განთავსება მოხდება მხოლოდ ინფორმირებ
ული თანხმობის მიღების შემთხვევაში. 

მზადდება ნარკოპოლიტიკის მდგომარეობის შესახებ ინტერვიუები პოლიტიკოსებთა
ნ, ჯანდაცვის და საკანონდებლო სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ექ
სპერტებთან საქართველოში. 

მასალების მოძიება ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩართული ე
ქსპერტებთან, ინდივიდუალური წევრებთან, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაც
იების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საფუძველზეხდება;  

მოხდება კომისიის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს შერჩეული მასალების გან
ხილვასა და ვალიდაციას; შეგროვებული მასალების საბოლოო შერჩევა მოხდება კომი
სიის წევრების მიერ. 

7. პროექტი 

5% ინიციატივა საფრანგეთის მიერ  თანადაფინანსებული  პროექტის  „საინექციო 
ინსტრუმენტების გამანაწილებელი მექანიკური ავტომატის(სიგმა)კვლევა 
საქართველოში“ ფარგლებში თანამშრომლობა „ალტერნატივა ჯორჯიასთან.   

ხელშეკრულება გაფორმდა 2019 წლის 1 იანვარს 

• დღეის მდგომარეობით სიგმა-ს პროექტში დაკონტრაქტებული არიან ქსელის 
თანამშრომლები, რომლების მონიტორინგს უწევენ პროექტის მიმდინარეობას 



• დაკონტრაქტებული არიან 3 სერვის ცენტრის თანამშრომლები: აღმრიცხველ-
კონტროლიორები, რომლებიც აწვდიან გლობალური ფონდის პროექტის 
მასალებს აპარატებიდან გასაცემად 

• დადგმულია და ფუნქციონირებს 6 SIGMA აპარატი ქალაქ თბილისის 
სხვადასხვა უბნებში 

• 3 სერვის ცენტრიდან გაიცემა ბენეფიციარებზე კლიენტების ბარათები, 
რომლებითაც შეუძლიათ მიიღონ სხვადასხვა ტიპის სახარჯი და საინფორმაციო 
მასალები და ჩაერთონ კვლევაში, ნებისმიერი აპარატის მეშვეობით 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული სხვა აქტივობები 

• 20 თებერვალს, თბილისის იუსტიციის სახლში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, 
რომლის მიზანს წარმოადგენდა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და 
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ების 
აქტიური თანამშრომლობის ინიცირება. 

• 26  თებერვალს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში ჩატარდა სამუშაო 
შეხვედრა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა გლობალური ფონდის პროექტის 
დაფინანსების პრინციპთან დაკავშირებული ცვლილებების განხილვა. 
შეხვედრას ესწრებოდნენ გლობალური ფონდის პროგრამის 
განმახორციელებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრას 
ფასილიტაციას უწევდა ძირითადი მიმღების წარმომადგენელი ალექსანდრე 
ასათიანი.  

• 27 თებერვალს, თბილისში აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის სფეროში მოღვაწე 
სამოქალაქო სექტორის ფორუმი გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს 
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის, სათემო, საერთაშორისო, 
სამთავრობო და სხვა არასამთავრობი ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებმა. ფორუმი მიზნად ისახავდა აივ/შიდსისა და 
ტუბერკულოზის პროგრამების მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის 
ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების 
მიმოხილვა. ფორუმზე აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის კონტროლის 
მიმდინარე ინიციატივები და მათ განხორციელებაში სამოქალაქო 
საზოგადოების როლი, მომდევნო ალოკაციის პერიოდის ინიციატივები; 
აივ/შიდსის-ის და ტუბერკულოზის განახლებული ეროვნული სტრატეგიული 
გეგმების ძირითადი მიმართულებები, გარდამავალი პერიოდის აქტივობების 
ინტეგრირება სტრატეგიის დოკუმენტებში, განხორციელების ტენდენციები. 
აივ/შიდსის პროგრამის დირექტორმა წარმოადგინა გლობალური ფონდის მიერ 
დაფინანსებული ახალი პროექტი   „სერვისების მდგრადობის 



უზრუნველყოფაზე მაღალი რისკის პოპულაციებში აღმოსავლეთ ევროპისა და 
ცენტრალური აზიის რეგიონში“. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის 
დირექტორმა ისაუბრა აივ/შიდსის სფეროში გარდამავალი პერიოდის 
გამოწვევებზე.   

• 20 მარტს, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში ჩატარდა სამუშაო 
შეხვედრა ქეის მენეჯერებთან, შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა პრობაციიდან 
რეფერირებული ბენეფიციარების რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტების 
გაცნობა, ქეის მენეჯმენტის მიღწევები და ბარიერების შეჯამება სერვის 
ცენტრების მიხედვით 

• 26-27 მარტს, ექსპო ჯორჯიაში გაიმართა ზიანის შემცირების ეროვნული 
კონფერენცია, კონფერენციას ესწრებოდნენ სამთავრობო და არსამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები, უცხოელი ექსპერტები, ზიანის 
შემცირების პროგრამის სერვის ცენტრების წარმომადგენლები. ზიანის 
შემცირების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელმა დირექტორმა  
კონფერენციაზე ისაუბრა ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადობაზე, 
გარდამავალ პერიოდში არსებულ გამოწვევებზე და მის საპასუხოდ მისაღებ 
გადაწყვეტილებებზე. გლობალური ფონდის პროგრამის დირექტორმა 
წარმოადგინა პრეზენტაცია „C ჰეპატიტი და ზიანის შემცირება“.  

• 29  მაისს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის მიზანს 
წარმოადგენდა გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში ახალ 
ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა, Anti-HIV 
და anti-HCV ტესტ-სისტემების მოთხოვნისა და ანგარიშგების პროცედურების 
განხილვა. შეხვედრას ესწრებოდნენ გლობალური ფონდის პროგრამის 
განმახორციელებელი ორგანიზაციებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები.   

• 2019 წლის მარტის თვეში, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები სოც მუშაკთა 
ასოციაციასთან პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ტრენინგის შესახებ.  

• შედეგად, 12 ივლისს ჩატარდა 3 დღიანი ტრენინგი სოციალური მუშობის 
შესავალში, რის შემდეგაც ყველა სერვის ცენტრიდან თითო სოც. მუშაკმა მიიღო 
ამ ტრენინგზე მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 

• ჯანდაცვის სამინისტროში ჩატარდა შეხვედრა ზიანის შემცირების პროგრამაში 
ახალი დოზის ნალოქსონის დანერგვის შესახებ. შეხვედრას ესწრებოდნენ 
ნარკოლოგები და ზშ პროგრამის წარმომადგენლები.  



• პროგრამის ფარგლებში, ახალი დოზის ნალოქსონის მიღებასთან დაკავშირებით 
მომზადდა ვიდეო რგოლი, სადაც ნარკოლოგმა დავით ვადაჭკორიამ ისაუბრა 
ნალოქსონის ახალი დოზის ადმინისტრირების შესახებ, აგრეთვე გაკეთდა 
ვიდეო რგოლის პროფესიული მონტაჟი.ვიდეო რგოლი და ახალი ინსტრუქცია 
გაუზიარდათ ზიანის შემცირების სერვის ცეენტრებს, რათა მათ ეს ცოდნა 
გადასცენ ბენეფიციარებს. 

შეტანილი განაცხადები 2019-2020 წლებში: 

რადიანის 3 განაცხადი  (პასუხი იქნება მარტში) 

1.      თანადგომასთან კოლაბორაციით - მოწყვლადი პოპულაციების 
წინააღმდეგ არსებული სტიგმის დაძლევა. ეს პროექტი ითვალისწინებდა 
შემდეგ ამოვანებს: 1. პჯდ პერსონალის სენსიტიზაცია მოწყვლადი 
პოპულაციებთან დაკავშირებული სტიგმა დისკრიმინაციის შესახებ. 2. მედი 
წარმომადგენლების სენსიტიზაცია იგივე საკითხზე; 

2.      EmERGE mHealth Ltd-სა და შიდსის ცენტრთან თანამშრომლობით. 
ელექტრონული პლატფორმის შემუშავებას ეხებოდა ეს განაცხადი. პლატფორმა 
ინტეგრირდება არსებულ ელექტონულ სისტემებთან და მომხმარებლებს 
სთავაზობს სისხლის ტესტირების შედეგებისა და დანიშნულებების ნახვას, აქვს 
მედიკამენტების მიღების შეხსენების ფუნქცია და პაციენტს შეუძლია ნახოს 
ექიმის შეტყობინებები; 

3.      საერთო განაცხადი EATG-სთან ერთად, პროექტის სახელი: STEP-UP goes 
East. ეს იქნება რეგიონული პროექტი, სადაც 15 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას 
(Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, 
Lithuania, Republic of Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, 
Ukraine, Uzbekistan) 

OSGF- 1 განაცხადი - არ დაფინანსდა 

4.      CSO Engagement in Budget Advocacy – Uniting Forces for Ensuring 
Sustainability of HIV prevention services 

French 5% - არ დაფინანსდა 

 

5.      Strengthening existing forms of intervention to make them more effective, 
comprehensive and innovative for vulnerable to HIV and TB population in Georgia 

  



WEEPI - 1 განაცხადი (პასუხი იქნება მაისში) 

6.      კვლევითი პროექტი ნსდს-სთან თანამშრომლობით ინტეგრირებული 
დიაგნოსტიკის საპილოტე მოდელის დანერგვა - Assessing the acceptability and 
feasibility of integrated Point-of-Care diagnostics of HIV, HCV, TB and STIs at HIV 
low threshold programs in Georgia. 

  

 



 

დაფინანსების წყარო
მიღებული 

თანხის ოდენობა 
ლარში

პროცენტული 
მაჩვენებლები

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი (NCDC) 3155339 76%

ალტერნატივა ჯორჯია (“Georgia Syringe Vending Machine 
Trial (GSVMT) –
საინექციო ინსტრუმენტების გამანაწილებელი მექანიკური 
ავტომატის (სიგმა) კვლევა
საქართველოში“)

13496 0%

შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა" 20200 0%

T.A.G. TREATMENT ACTION GROUP 32068 1%

Alliance for Public Health 258552 6%

Foundation  for New Diagnostics (Find) 646622.37 16%

სულ: 4126277 100%

დაფინანსების წყარო
დანახარჯები 
ლარში

პროცენტული 
მაჩვენებლები

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი (NCDC) 3093244 79%

ალტერნატივა ჯორჯია (“Georgia Syringe Vending Machine 
Trial (GSVMT) –
საინექციო ინსტრუმენტების გამანაწილებელი მექანიკური 
ავტომატის (სიგმა) კვლევა
საქართველოში“)

13496 0%

Alliance for Public Health 175302.85 4%

T.A.G. TREATMENT ACTION GROUP 39494 1%

შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა" 20207 1%

Foundation  for New Diagnostics (Find) 597519 15%

სულ: 3939263.38 100%

მონაცემები 2019 წლის 01 იანვრიდან 2020 წლის 01 იანვრამდე მიღებული სახსრების შესახებ 
(ჩარიცხული თანხები)

მონაცემები 2019 წლის 01 იანვრიდან 2020 წლის 01 იანვრამდე დახარჯული თანხების შესახებ 
დაფინანსების წყაროების შესაბამისად



 

ხარჯების დასახელება

დაავადებათა 
კონტროლის 
ეროვნული 

ცენტრი (NCDC)

ალტერნატივა 
ჯორჯია 
(“Georgia 

Syringe Vending 
Machine Trial 

(GSVMT) –
საინექციო 

ინსტრუმენტებ
ის 

გამანაწილებე

Alliance for 
Public Health

T.A.G. 
TREATMEN
T ACTION 

GROUP

შპს 
ჰეპატოლ
ოგიური 
კლინიკა 

"ჰეპა"

Foundation  
for New 

Diagnostics 
(Find)

სულ:

დაქირავებულ თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასი საშემოსავლო 
გადასახადის ჩათვლით

247033.46 13496 130715.85 7105.31 380043 778394

ფიზიკურ და იურიდიულ  პირებზე ანაზღაურებული  
მომსახურების საფასური

6596.32 8136 13101.70 29237 57071

აქტივისტების ანაზღაურება 44816.28 44816

თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გამართული  
შეხვედრები, მივლინება,  ტრენინგები

21673.34 28722 29150 728 80273

შემთხვევის ოპტიმიზებული გამოვლენა (OCF) 1605.00 1605

ავტომანქანების დაზღვევა 4616.90 4617

მობილური ამბულატორიების დაზღვევა 22659.38 22659

კვლევები 12452.50 12453

სიფილისის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 8250.00 8250

კლინიკების მომსახურება 178142 178142

საადვოკაციო კამპანიები, ფოკუს ჯგუფის დისკუსიები და 
შეხვედრები სერვის-ცენტრებში

1345.91 1346

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები 127061.17 6204 908 9371 143543

სუბ. კონტრაქტორი ორგანიზაციების ხარჯები 2601730.14 1300 2603030

ძირითადი საშუალებები 3065 3065

სულ: 3093244.08 13496.39 175302.85 39494.16 20207.01 597518.89 3939263.38

მონაცემები 2019  წლის 01 იანვრიდან 2020 წლის 01 იანვრამდე დახარჯული თანხების მიზნობრიობის შესახებ



 

 

აქტივები 01-01-20
მიმდინარე აქტივები ლარი

ფული საბანკო ანგარიშებზე 245050
მოკლევადიანი მოთხოვნები 220933
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები

სულ მიმდინარე  აქტივე ბი 465982
გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები 76716

არამატერიალური აქტივები

სულ გრძე ლვადიანი აქტივე ბი 76716

სულ აქტივე ბი 542699

ვალდებულებები 01-01-20
მიმდინარე ვალდებულებები ლარი

სხვა  მოკლევადიანი ვალდებულება 202921
მიღებული ავანსი

ვალდებულებები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან
სულ მიმდინარე  ვალდე ბულე ბე ბი 202921

კაპიტალი

სხვა რეზერვები და დაფინანსება 339778

სულ კაპიტალი 339778

სულ ვალდე ბულე ბა  და კაპიტალი 542699

ააიპ  "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის"-ს ბალანსი მომზადებულია 
2020 წლის 01 იანვრისთვის 



 

ხარჯის დასახელება იანვარი 
2018

თებერვა
ლი 2018 მარტი 

2018
აპრილი 
2018

მაისი 
2018

ივნისი 
2018

ივლისი 
2018

აგვისტო 
2018

სექტემბ
ერი 2018 ოქტომბ

ერი 2018 ნოემბე
რი 2018 დეკემბე

რი 2018 იანვარი 
2019

თებერვა
ლი 2019 მარტი 

2019
აპრილი
2019

მაისი 
2019

ივნისის 
2019

ტრანსპორტირების 
ხარჯი

1899.60
37.54

1734.05
2400.00

1670.00
8.40

360.15
2339.88

482.95
1912.20

2075.00
3766.34

141.24
2503.30

2123.55
26.85

1755.00
1167.80

31.50
1530.94

16.80
2312.80

ავტომანქანის 
მოვლის ხარჯი

182.00
102.10

175.00
852.00

710.002126.50
110.00

425.00
450.00

1074.00
560.00

801.00
356.90

318.00
2764.00

553.00
120.00

265.00
205

180
395

საწვავი (ლიტრი) 
450

450
440

450
450

450
450

450
450

450
450

570
450

450
500

500
500

460
170.00

118.00
130.00

185.00
95.00

167.00
85.00

142.00
107.00

190.14
94.00

204.00
288

315
262

227
297.14

298

ბენზინი დიზელ
ი

ბენზინი დიზელ
ი

ბენზინი დიზელ
ი

ბენზინი დიზელ
ი

ბენზინი დიზელ
ი

ბენზინი დიზელ
ი

დეკემბერი
ივლისი

აგვისტო
სექტემბერი

ოქტომბერი
ნოემბერი







ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 2019 წლის ანგარიში







კახა კვაშილავა
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1. ქსელის შესახებ

2.1.ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მისიის განაცხადი



ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 2006 წლის სექტემბერში დაფუძნდა. ქსელი წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა. მასში გაერთიანებულია  ორგანიზაციები, რომელთა უშუალო საქმიანობის სფერო ნარკოტიკულ საშუალებების ავად მოხმარებასთან დაკავშირებულ და მომიჯნავე საკითხებს ეხება. ქსელის თითოეული ორგანიზაცია დამოუკიდებელია და მათი საქმიანობის ნაწილია ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირება.

ზიანის შემცირების საქათველოს ქსელის ხედვაა - ქვეყანა, სადაც  ნარკოტიკების მომხმარება განიხილება, როგორც  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და არა დამნაშავეობასთან ბრძოლოს საკითხი; ხოლო ნარკომომხმარებლებს ხელი მიუწვდებათ ჯანმრთელობის დაცვის,  მათ შორის ზიანის შემცირების სერვისებზე; აქვთ შესაძლებლობა იყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები და სრულად გამოიყენონ საკუთარი პოტენციალი.

ქსელის წევრებს სწამთ, რომ ზიანის შემცირება არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც ემსახურება ინფექციების (აივი, ბ და ც ჰეპატიტები, ტუბერკულოზი, სგგი) გავრცელების პრევენციას და  ზედოზირებით გამოწვეული სიკვდილობის შემცირებას. 

ქსელის მისიაა გააერთიანოს და გააძლიეროს ზიანის შემცირების სფეროში მოქმედი ორგანიზაციები და თანამოაზრეები;  შექმნას ერთიანი ეროვნული პლატფორმა ზიანის შემცირების პოლიტიკის და პროგრამების ეფექტური განხორციელებისა და ადვოკატირებისათვის.

ქსელი აღიარებს და პატივს სცემს ჰუმანიზმის, ტოლერანტობის, პარტნიორობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს.  ქსელს სწამს, რომ ყოველ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის უფლება და გააჩნია პოტენციალი სარგებელი მოუტანოს საკუთარ თავს და საზოგადოებას. 



2.2  ქსელის სტრუქტურა

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის უზენაესი ორგანოა წევრთა საერთო კრება.

ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს საერთო კრების მიერ არჩეული ცხრა წევრისგან შემდგარი გამგეობა. 

ქსელის გამგეობა წარმოადგენს მმართველ ორგანოს, რომელიც განსაზღვრავს ქსელის პოლიტიკას (მისია, სტრატეგია, პარტნიორობა, ახალი წევრების მიღება, მართვის პრინციპები და პროცედურები) და უზრუნველყოფს მეთვალყურეობას მის შესაბამის განხორცილებაზე.

გამგეობის მიერ დანიშნული აღმასრულებელი დირექტორი მართავს ქსელის ყოველდღიურ მუშაობას, ახორციელებს ოპერაციულ დაგეგმარებას, პასუხისმგებელია მიმდინარე საქმიანობის ეფექტურ განხორციელებაზე. 

აღმასრულებელი დირექტორის მეთვალყურეობის ქვეშ მუშაობს ორგანიზაციის ფინანსური ჯგუფი და ასევე ცალკეული პროგრამის/პროექტის   მენეჯერები და თანამშრომლები. 

2.3  ორგანოგრამა

საერთო კრება







გამგეობა





















აღმასრულებელი დირექტორი





















ოფისის მენეჯერი

პროგრამების მენეჯერი

ფინანსური მენეჯერი











ადმინისტრაცია:  IT; ლოჯისტიკოსი, დიასახლისი



ბუღალტერია









2.4  წევრები

                                   

		1. 

		სამედიცინო ფსიქოლოგიური კავშირი "ნაბიჯი მომავლისკენ"

		თელავი, ნინოშვილის ქ.#39  გორი, ბესიკის ქ.N3/6, ტელ: 8370 270 172; 5 99 37 02 55

e-mail -nabiji02@gmail.com



		2. 

		ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია "ქსენონი"

		ზუგდიდი, პ.უბერის ქ.#1, ტელ: 5 99 71 97 57; 0415 25 40 10

e-mail -associationxenon@gmail.com; ninojanashia@yahoo.com



		3. 

		კავშირი "იმედი"

		ბათუმი, გორგილაძის ქ. # 66,ბ.51, ტელ: 595 275 154; 0422 27 18 91.

e-mail - mira.sarvina@mail.ru



		4. 

		ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი "ახალი გზა”

		თბილისი,კოსტავას ქ. 46/50, ტელ 2 91 17 01/         5 99 10 28 76 ქუთაისი-პუშკინის ქ. №10 სამტრედია - რესპუბლიკის ქ.#5

e-mail -office@newway.ge; daliusharidze@gmail.com



		5. 

		განათლების ეროვნული განვითარების, სოც. რეაბილიტაციისა და ისტორიულ ღირებულებათა დაცვის ასოციაცია "ორდუ"

		ფოთი, კოკაიას ქ. 39, ტელ 5 77 45 45 95

e-mail -vakhogamsakhurdia@yahoo.com



		6. 

		ადამიანის უფლებების ინსტიტუტი

		ტელ: 5 77 71 79 19; პეკინის# 41

e-mail -  shoshikelashvilihri@gmail.com



		7. 

		ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ)

		თბილისი, ზ.ჭავჭავაძის ქ. 9, ტელ: 2950670



		8. 

		ქალთა კლუბი "პეონი"

		თბილისი, ზ.ჭავჭავაძის ქ. 9, ტელ: 230 78 78



		9. 

		საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

		თბილისი, ჯ. კახიძის ქ.# 15, ,  ტელ: 296 10 92,  247 64 89, 247 64 82



		10. 

		საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი "თანადგომა"

		თბილისი, ქურდიანის 21, ცხელი ხაზი 225 18 19; ბათუმი- ტელ: 27 42 13; ქუთაისი- ტელ: 26 50 26; ზუგდიდი -ტელ: 22 92 99



		11. 

		ა(ა)იპ "აკესო, საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალებისთვის"

		ეკატერინე გარდაფხაძე

aceso.eka@gmail.com



		12. 

		რეაბილიტაციის და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი ,,თანაზიარი"

		თბილისი, ზ.გამსახურდიას #  41 ა , ტელ: 2 221078



		13. 

		ა/ო ,,ჰეპა პლუსი"

		თბილისი, ჩუბინაშვილის ქ.#75,

ტელ: 2 96 48 78/ 5 99 27 10 51

e-mail -mananasolog@yahoo.com



		14. 

		კავშირი ,,ახალი ვექტორი"

		თბილისი, ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის 110 , რუსთავი - ქ.რუსთავი, კოსტავას ქ.8, ბ.#2.

ტელ:  5 55 10 19 94.

e-mail -newvector444@yahoo.com



		15. 

		ზურაბ დანელია სახ.კავშირი ,,თანადგომა"

		თბილისი, ა. მაჭავარიანის #05/010. , ტელ; 599 457 454.

e-mail - mbaratashvili@uniontanadgoma.org.ge



		16. 

		ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა  ასოციაცია

		თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.16 ა, მე-14 სართული, ტელ: 237 73 49



		17. 

		ფენიქსი -2009

		ოზურგეთი, 26 მაისის ქ.1ა

ტელ: 07 90 55 87 00/ 5 99 11 64 01.

e-mail - otari.jijieshvili@mail.ru



		18. 

		რუბიკონი

		ქუთაისი, საღარაძის ქ. 4 ტელ (მობ.): 597 40 07 05



		19. 

		ალტერნატივა ჯორჯია

		თბილისი, ნუცუბიძის 14ა, ოფისი #2, ტელ: 2391166, 2396699; ვებგვერდი: www.altgeorgia.ge



		20. 

		მსოფლიო ექიმები - საფრანგეთი

		თბილისი, გუთნის ქ. 46 ტელ: 274 56 77



		21. 

		ჰერა XXI

		თბილისი, კ. გამსახურდიას გამზ., კვარტალი 2, კორპუსი 9, ტელ: 237 92 23, 214 28 51



		22. 

		რეალური ხალხი, რეალური ხედვა

		თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 10 ტელ: 790 96 55 80



		23. 

		კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი

		თბილისი, პეკინის 22, ტელ: 599 28 45 54



		24. 

		ალტერნატიული ნაბიჯი

		თბილისი, პეკინის 11 ა. ტელ:5 55 400 425.

e- mail - iraklikirtadze@yahoo.com



		25. 

		"საქართველოს ნარკოტიკების მომხმარებლები ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის"

		თბილისი, ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის 110

ტელ:  5 55 10 19 94







2.5 გამგეობა

1.“ მსოფლიო ექიმები „საფრანგეთი“ საქართველოს წარმომადგენლობა-გიორგი სოსელია-გამგეობის წევრი

2. „რეალური ხალხი, რეალური ხედვა“-ლაშა თვალიაშვილი-გამგეობის წევრი

3. „რუბიკონი“-ზაზა ქარჩხაძე-გამგეობის თავმჯდომარე

4. ა/ო „ჰეპა პლიუსი“-მანანა სოლოღაშვილი-გამგეობის წევრი

5. „ფენიქსი 2009“-ოთარ ჯიჯიეშვილი-გამგეობის წევრი

6. „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი“ (ძდექ)- ნატო შავლაყაძე-გამგეობის წევრი

7.  სამედიცინო ფსიქოლოგოური კავშირი „ნაბიჯი მომავლისკენ“ ქეთევან ბიძინაშვილი-გამგეობის წევრი

8.  კავშირი „ახალი ვექტორი“ -კონსტანტინე ლაბართყავა-გამგეობის წევრი

9.“ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის წარმომადგენელი-ლაშა აბესაძე -გამგეობის წევრი.



2.6. სამდივნოს თანამშრომლები

კახა კვაშილავა-აღმასრულებელი დირექტორი

მობ: +995 599275208

ელ-ფოსტა: k.kvashilavaa@hotmail.com 



პროგრამული განყოფილება

მაკა გოგია-პროექტის დირექტორი -  პროგრამების მენეჯერი

მობ:+995 599218123

ელ-ფოსტა: mgogia@hrn.ge



თამარ ზურაშვილი- პროექტის მენეჯერი

მობ: +995 595092950

ელ-ფოსტა:  tzurashvili@hrn.ge

       

მარინა ასათიანი-მედია კოორდინატორი

მობ: +995 599119999

ელ-ფოსტა: marinaasatiani@yahoo.com



თამარ ქასრაშვილი  

მობ: +995949404

ელ-ფოსტა: tkasrashvili@hrn.ge



ხათუნა ქუთათელაძე - მონიტორინგის და შეფასების სპეციალისტი

მობ: +995 599260603

ელ-ფოსტა: kh.kutateladze@yahoo.com

             kh.kutateladze@yahoo.com

მამუკა ჭელიძე - პროექტის კოორდინატორი -ლოჯისტიკი

მობ: +995 599539367

ელ-ფოსტა: mchelidze@hrn.ge                 



გვანცა ჩაგუნავა - პროექტის ასისტენტი

მობ: +995 598362315

ელ-ფოსტა: gchagunava@hrn.ge



გური ჯიქია - პროექტის ასისტენტი

მობ: +995 595142888

ელ-ფოსტა: gjikia@hrn.ge                 





2.7. ფინანსური და ადმინისტრაციული განყოფილება

ეთერ თარაშვილი - ფინანსური მენეჯერი

მობ: +995 599630428

ელ-ფოსტა: etarashvili@hrn.ge                 



ნანა კაპანაძე -  ბუღალტერი

მობ: +995 595204209

ელ-ფოსტა: nanadoji@yahoo.com>



ალექსი ფეიქრიშვილი - აიტის სპეციალისტი

მობ: +995 599588746

ელ-ფოსტა: thisaint@mail.ru

             

ნათელა გაფრინდაშვილი - დამლაგებელი





1. მაღალი რისკის პოპულაციებისათვის სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში

SoS_Project

ჩატარებული სამუშაოს მოკლე მიმოხილვა (2019 წლის გეგმების ჩათვლით)

SoS პროექტის ძირითად განმახორციელებელს წარმოადგენს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ორგანიზაციების კონსორციუმი, რომელში გაერთიანებული არიან შემდეგი წარმომადგენლები:

· საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ალიანსი, 

· აივ/შიდსით დაავადებულთა უკრაინის ქსელი (All-Ukrainian Network of PLWH – 100% Life), 

· აივ/შიდსით დაავადებულთა ცენტრალური აზიის ასოციაცია (Central Asian PLWHA Association) და 

· მოწყვლადი პოპულაციების ჯანმრთელობის ევრაზიის ქსელი (Eurasian Key Populations Health Network)

ტექნიკური პარტნიორები არიან: TB People, ბელორუსიის, საქართველოს, მოლდოვას, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის ფედერაციის, ტაჯიკეთის, უზბეკეთისა და უკრაინის -წარმომადგენლები. 

საქართველოს მხრიდან პარტნიორია და ქვეყანაში პროექტს ახორციელებს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი.

პროექტის მიზანი: უზრუნველყოს გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აივ/შიდსის სერვისების მდგრადობა, საბიუჯეტო ადვოკაცია, მაღალი ხარისხის არვ მკურნალობის ადვოკატირება, სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად.

ამოცანები:

0. აივ პროგრამების ფინანსური მდგრადობისა და ალოკაციური ეფექტურობის გაუმჯობესება (საბიუჯეტო ადვოკაცია ეროვნულ დონეზე, არვ მკურნალობის და არვ მედიკამენტების შესყიდვების ოპტიმიზაცია)

0. აივ პრევენციისა და მოვლის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ბარიერების (ადამიანის უფლებების და გენდერული ბარიერების) მინიმიზაცია

0. მოწყვლადი პოპულაციებისთვის აივ სერვისების მიწოდების მოდელების ეფექტურობის გაუმჯობესება (აივ გამოვლენა/მკურნალობის კასკადის გაუმჯობესება)  

მოცემულ დოკუმენტში წარმოდგენილია ინფორმაცია 2019 წლის იანვრიდან ივლისის ჩათვლით განხორციელებული აქტივობების შესახებ პროექტის ამოცანების მიხედვით:

საბაზისო შეფასება და პროექტის დ აწყებასთან დაკავშირებული აქტივობები:

· თებერვალში პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ალიანსისა და 100% Life-ის წარმომადგენლების ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა საბაზისო შეფასების ჩატარება პროექტის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად (საბიუჯეტო ადვოკაცია, აივ-კასკადი, ადამიანის უფლებები და წვდომა არვ მედიკამენტებზე). სამდღიანი ინტენსიური სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებთან.

· პროექტის აქტივობების წარდგენისა და სინქრონიზაციის მიზნით ჩატარდა საკოორდინაციო შეხვედრები ძირითად პარტნიორებთან: შიდსის ცენტრი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის პროგრამების განმახორციელებელი ერთეული (ძირითადი მიმღები), MDM-ი, თანადგომა (City პროექტი), ფონდი ღია საზოგადოება. 

· SoS პროექტის დაწყება დაანონსდა ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმზე (თებერვალი 2019).

· SoS პროექტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს რეგიონული პროექტის გახსნისადმი მიძღვნილ 2-დღიან საკოორდინაციო ღონისძიებაში, კიევში (თებერვალი 2019) 

პროექტის სამუშაო ჯგუფები:

· საქალაქო სამუშაო ჯგუფი, City Task Force (CTF) – პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო ეროვნული დონის სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც აქტიურად იქნებოდა ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში. ახალი ჯგუფის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება განხილულ იქნა „თანადგომასთან“ შეხვედრის დროს. ამჟამად თანადგომა ახორციელებს GF რეგიონალურ პროექტს „City პროექტს“, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს სამუშაო ჯგუფი - City Task Force, რომელიც წარმოდგენილია აივ და ტუბერკულოზის ძირითადი დაინტერესებული მხარეებით, მათ შორის სამთავრობო და არასამთავრობო და სათემო წარმომადგენლებით. პროექტული აქტივობების კოორდინაციისა და ასევე ჯგუფის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად გადაწყდა, რომ  CTF-ი გამოყენებული იქნება, როგორც ძირითადი პლატფორმა SoS პროექტის აქტივობებთან დაკავშირებული დისკუსიებისთვის. იანვრიდან ივლისის ჩათვლით პერიოდში უკვე ჩატარდა CTF-ის ორი შეხვედრა.

· მოწყვლადი პოპულაციების პლატფორმა, Key Populations Platform (KPP) - SoS პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მოწყვლადი პოპულაციების პლატფორმა (KPP), სადაც ხდება სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლების შეხედულებების, პრობლემებისა თუ გამოწვევების განხილვა. KPP შედგება ძირითადი მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებისაგან, მათ შორის არიან აივ+ პირები, MSM, SW, TG და IDU თემის წარმომადგენლები.

ამოცანა 1:

· საბიუჯეტო ადვოკაცია

· აღნიშნული მიმართულებით პროექტი თანამშრომლობს შემდეგ ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან:

· პროექტის ძირითადი პარტნიორი - 100% Life

· ფონდი ღია საზოგადოება

· თანადგომა („City“ პროექტის ფარგლებში)

· MDM

· TB People

· ადვოკატონი 2019. 15-17 ივლისს, თბილისში გაიმართა #Advocathon 2019 „ადვოკაცია და აივ-ი“, რომელიც წარმოადგენს მსგავსი ფორმატის პირველ ღონისძიებას აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიის რეგიონში. SoS პროექტის რვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა - საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდოვა, რუსეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი, ერთად განავითარეს საადვოკაციო გეგმა აივ სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის. ღონისძიების ფორმატმა საშუალება მისცა არასამთავრობო, სამთავრობო, დარგის ექსპერტთა და თემის წარმომადგენლების უნიკალური გამოცდილების გაზიარებისა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსების და აივ პრევენციის სფეროში არსებულ პრობლემებთან ბრძოლის ინოვაციური მექანიზმების შემუშავებისა. შემუშავებული საადვოკაციო გეგმების წარდგენის შედეგად საქართველომ პირველი ადგილი მოიპოვა, საადვოკაციო გეგმა ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფას ეხებოდა. პრიზის სახით ჩვენ მივიღეთ საბიუჯეტო ადვოკაციის ექსპერტის 6-თვიანი ტექნიკური დახმარება. ადვიკატონის დასასრულს გაიმართა კიდევ ერთი შეხვედრა ფონდ ღია საზოგადოებას მხარდაჭერით, სადაც კიდევ უფრო ფართოდ მოხდა შემუშავებული გეგმის განხილვა უკრაინელ ექსპერტებთან ერთად და გამოიკვეთა ძირითადი საადვოკაციო მიმართულებები. SoS პროექტის თანამშრომლების მიერ მომზადდა ამ საადვოკაციო მიმართულებების დეტალების ამსახველი დოკუმენტი, რომელიც დამატებით იქნა განხილული უკრაინელ ექსპერტებთან საკონფერენციო ზარის ფარგლებში. 

· 4-7 ნოემბერს, უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარდა საბიუჯეტო ადვოკატირების სტრატეგიული შეხვედრა/ტრენინგი. შეხვედრის მიზანი იყო გლობალური ფონდიდან სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის პროცესების ხელშეწყობა და მდგრადობის მხარდაჭერა/უზრუნველყოფა ბიუჯეტის მონიტორინგისა და ადვოკატირების გზით. სამდღიან ინტენსიურ ტრენინგს მოჰყვა სტრატეგიული საადვოკაციო სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც 7 ნოემბერს განხილულ იქნა PTF-ის შეხვედრაზე. აღნიშნული ტრენინგის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიეცათ მცირე საგრანტო განცხადების შემუშავებისა და წარდგენის შესაძლებლობა ფონდ ღია საზოგადოებაში. სულ ფონდში შევიდა 7 განაცხადი, დაფინანსდა 4.   

· საბიუჯეტო ადვოკატირების სტრატეგიული შეხვედრის შემდეგ, პროექტის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, დაიგეგმა და განხორციელდა შეხვედრები მუნიციპალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. 2019 წელს ჩატარდა 1 ასეთი შეხვედრა ქ. ქუთაისში. დღეის მდგომარეობით, 2020 წელს ჩატარდა დამატებით კიდევ 2 შეხვედრა (ოზურგეთსა და თელავში). სამივე ქალაქში განხილული საკითხებისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება გამოვლინდა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს ზიანის შემცირების სერვისების განფასება და გამოხატეს მზაობა დაფინანსების საკითხებში სამომავლო თანამშროლობასთან დაკავშირებით. მიმდინარე წელს დაგეგმილია ყველა ქალაქის მოცვა, სადაც ზიანის შემცირების ქსელის სერვის ცენტრები ფუნქციონირებენ. 

· თანამშრომლობა იუსტიციის სამინისტროსთან. SoS პროექტი ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს ქსელს იუსტიციის სამინისტროსთან 2019 წელს დაწყებული თანამშრომლობის პროცესში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში პრობაციაზე მყოფი პირები, ყოფილი მსჯავდებულები და განრიდების პროგრამის ბენეფიციარები შესაბამისი უწყებებიდან გადმომისამართდებიან ზიანის შემცირების ქსელის სერვის ცენტრებში სერვისების მისაღებად. ეს წამოწყება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყანაში ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფას. SoS პროექტის მხარდაჭერით ჩატარდა არაერთი სამუშაო შეხვედრა, შემუშავდა გადამისამართებისა და მომსახურების გაწევის აღმრიცხველი ფორმები, შესაბამისი ბაზები და ქსელის ქეის-მენეჯერებს ჩაუტარდათ ტრენინგი ურთიერთთანამშრომლობის დეტალების გაცნობით მიზნით. აღნიშნული კოლაბორაცია გამყარებული იქნა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით, რომელიც ქსელსა და იუსტიციის სამინისტროს შორის გაფორმდა და ხელი მოეწერა 2020 წლის 27 იანვარს. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში, ოზურგეთში, პრობაციის ბიუროში ჩატარდა სკრინინგ ღონისძება, რომლის ფარგლებშიც ტესტირება ჩაუტარდა 22 ადამიანს. 

· არვ პრეპარატების შესყიდვის მონიტორინგი

· სექტემბერში, ამსტერდამში ჩატარდა ტრენინგი ARV მედიკამენტების შესყიდვებისა და მარაგების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც მონაწილეობა მიიღებს SoS პროექტის დირექტორმა და მენეჯერმა. 

· აქტიურად ვთანამშრომლობთ ფონდი ღია საზოგადოების მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტთან - „TRIPS–ის მოქნილი რეგულაციების გამოყენება აივ ინფექციის, ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში“

· მუშაობა გაგრძელდება მედიკამენტების შესყიდვების მონიტორინგის მიმართულებით, სამოქალაქო სექტორის გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით;

ამოცანა 2:

· ადამიანის უფლებები და გენდერული ბარიერები

· აივ პრევენციისა და მკურნალობის გაიდლაინები: 2020 წლიდან დაიწყო გაიდლაინის პაციენტის ვერსიის შემუშავება.  

· საინფორმაციო-საგანმათლებლო კამპანიების დაგეგმვა და ორგანიზება: მსგავსი ღონისძიებები მოწყვლადი პოპულაციების საჭიროებებზა მორგებული და მათ თემში არსებული ბარიერების მინიმიზაციაზეა მიმართული. 2019 წლის პირველ ნახევარში ჩატარდა ერთი ასეთი კამპანია, შიდსით გარდაცვლილთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილი. აივ სერვისების დეცენტრალიზაცია იყო აღნიშნული კამპანიის ძირითადი მესიჯი. წლის ბოლოს ჩატარდა ტესტირების კვირეულისა და შიდსის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი მცირემაშტაბიანი ღონისძიებები, შესაბამისი მედია დაფარვით. 

· ნარკოპოლიტიკა, როგორც მნიშნელოვანი ბარიერი. საქართველოში არსებული მკაცრი ნარკოპოლიტიკის, როგორც ნიმ-ებისთვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვანი ბარიერის, დაძლევის საპასუხოდ, ქსელმა წამოიწყო თანამშრომლობა ბუდაპეშტში ცენტრალურ ევროპის უნივერსიტეტთან. ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც განსაზღვრავს თანამშრომლობის პირობებს. უნივერსიტეტს აქვს დიდი გამოცდილება ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებში. თანამშრომლობა ითვალისწინებს შემდეგს: GHRN, რომელიც წარმოდგენილია SoS პროექტის იურისტის სახით, დაეხმარება საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა ჯგუფს სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებაში, რომლის თემასაც წარმოადგენს საქართველოს ნარკოპოლიტიკის რეფორმა, მისი შეფასებასა და მის ჩავარდნასთან დაკავშირებულ ფაქტორები. შეფასების საბოლოო ანგარიშში მოცემული იქნება საადვოკაციო სტრატეგია საქართველოში ნარკოპოლიტიკის ჰარმონიზაციის ხელშესაწყობად. საადვოკაციო სტრატეგიის იმპლემენტაციას დაეხმარება SoS პროექტი. აღწერილი თანამშრომლობის ფარგლებში, SoS პროექტის იურისტმა ბუდაპეშტში მოინახულა ცენტრალურ ევროპის უნივერსიტეტი, შეხვდა სტუდენტებსა და მათ ხელმძღვანელებს, განიზაზღვრა თეზისის კონცეფცია და დაიგეგმა განხორციელების დეტალები. სტუდენტთა ჯგუფი ნოემბერში ვიზიტით იმყოფებოდნენ საქართველოში, ჩაატარეს ჩაღრმავებული ინტერვიუები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ექსპერტებთან, ნარკოლოგებთან, ომბუდსმენთან და სხვა ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან. პირევლი ვიზიტის ანგარიში უკვე მომზადდა და წარმოდგენილია ცალკე დოკუმენტად.    

· უფლებების დარღვევის შემთხვევების დოკუმენტირება და იურიდიული დახმარება: აღნიშნულ აქტივობას ახორციელებს პროექტის იურისტი მოწყვლადი პოპულაციების პლატფორმასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. იურისტი ხვდება ცალკეული მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებს, აგროვებს ინფორმაციას სამართალდარღვევების შესახებ, უწევს იურიდიულ კონსულტაციას ცალკეულ პირებს, ვისაც დახმარება სჭირდება. 

· REAct-ის დანერგვა: Rights – Evidence – ACTion (REAct) არის ადამიანის უფლებების მონიტორინგისა და რეაგირების ელექტრონული სისტემა, რომლის საშუალებითაც ხდება ინფორმაციის შეგროვება და მართვა თემის დონეზე. REAct-ის გამოყენებით ხდება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული აივ და ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ბარიერების დოკუმენტირება. იგი მიზნად ისახავს ინდივიდუალური რეაგირებისა და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული აივ პროგრამების, პოლიტიკისა და ადვოკატირების ინფორმირებას და უზრუნველყოფას ეროვნულ, რეგიონულ და გლობალურ დონეზე. REAct-ი შეიქმნა და ინერგება აივ / შიდსის საერთაშორისო ალიანსის მიერ. რეგიონული პროექტის ფარგლებში REAct-ის დანერგვა იგეგმება საქართველოში, მოლდოვაში, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში. საქართველოში აღნიშნული მიმართულებით სექტემბერიში ჩატარდა ტრენინგი, ელექტრონული ბაზა ითარგმნა ქართულ ენაზე და 2019 წლის დეკემბრიდან დაიწყო ფუნქციონირება. 2019 წლის ბოლო ბაზაში უკვე 22 ქეისი იქნა რეგისტრირებული.  

ამოცანა 3:

· თვით-ტესტირების კვლევა: აივ-ზე თვით-ტესტირების მიმღებლობის კვლევა მსმ და ნიმ პოპულაციებში. 2019 წლის განმავლობაში შემუშავდა კვლევის პროტოკოლი, რომელიც დამტკიცდა ადგილობრივი ინსტიტუციური საზედამხედველო საბჭოს. კვლევის ძირითადი მიზანია, განისაზღვროს, თუ რამდენად მისაღებია სისხლის ნიმუშისა და ნერწყვის თვით-ტესტების გამოყენება აივ ინფექციის გამოსავლენად მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში. კვლევაში გამოიყენება ორი ტიპის ტესტი: 1. სისხლის და 2. ნერწყვის კვლევა ტარდება თბილისსა და რეგიონებში. ნიმ-ების მოცვა მოხდება ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სერვის ცენტრების მიერ, ხოლო მსმ-ები - ქსელის პარტნიორი ორგანიზაციების „თანადგომასა“ და „თანასწორობის მოძრაობას“ მიერ. წინასწარ განსაზღვრული ჩართვის კრიტერიუმების მიხედვით, სოციალური მუშაკები აუთრიჩის, ასევე დაწესებულების ბაზაზე სხვა სერვისების მისაღებად მოსულ ბენეფიციარებს გადასცემენ თვით-ტესტებს და ავსებენ კითხვას ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების შესახებ. 2 კვირის ვადაში სოციალური მუშაკი ურეკავს კვლევის მონაწილეს და აგროვებს ინფორმაციას თვით-ტესტირების ჩატარების გამოცდილების შესახებ. კვლევის სუბიექტების ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა დაცულია. მოხდება მათი უზრუნველყოფა პრე და პოსტ-კონსულტირების ბარათებით, ასევე იფუნქციონირებს მათთვის ცხელი ხაზი. გვაქვს მოლოდინი, რომ ტესტირების ეს მეთოდი მისაღები იქნება მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებისათვის და შევძლებთ ისეთ ბენეფიციარებთან წვდომას, რომლებიც უარს ამბობენ პროვაიდერის მიერ ჩატარებულ ტესტირებაზე. მომავალში აღნიშნული მოდელის ფართოდ დანერგა ხელს შეუწყობს აივ ახალი შემთხვევების გამოვლენას. 

· კავშირების კვლევა: კვლევის მიზანია აივ პრევენციის სერვისების მიმწოდებელ ორგანიზაციებსა და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკულ ცენტრს (შემდგომში შიდსის ცენტრი) შორის არსებული კავშირების შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში მათ გაუმჯობესებაზე მიმართული რეკომენდაციების შემუშავება. ამ უწყებებს შორის ეფექტური კავშირების არსებობა მეტად მნიშვნელოვანია აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების დროული გამოვლენის, პაციენტების მოვლისა და მკურნალობის სერვისებში დროული ჩართვისა და მკურნალობაზე დამყოლობის უზრუნველსაყოფად. არსებული კავშირების შესახებ ინფორმაციას ვაგროვებთ, როგორც პრევენციული ცენტრებისგან, ისე შიდსის კლინიკური ცენტრებისგან და პაციენტებისგან. შემუშავდა კითხვარი პრევენციული ცენტრებისთვის და შესავსებად გადაეგზავნა 26 ცენტრს. მალე დასრულდება მუშაობა შიდსის კლინიკური ცენტრებისათვის განკუთვნის კითხვარზე და შესაბამისად შეგროვდება ინფორმაცია. ასევე, იგეგმება ჩაღრმავებული ინტერვიების ჩატარება პაციენტებთან, პრევენციულ ცენტრში დიაგნოზის დასმიდან მკურნალობაში ჩართვამდე არსებული პრაქტკის შესახებ ინფომაციის მოპოვების მიზნით. 

· აივ სკრინინგის მობილური აპლიკაცია: აღნიშნული აპლიკაციის მეშვეობით ხდება ადამიანის აივ ინფიცირების რისკის დაახლოებითი, პროცენტული შეფასება, რის შემდეგაც აპლიკაცია სთავაზობს მომხმარებელ იმ საიტების საკონტაქტო ინფორმაციას, სადაც შეიძლება უფასო ტესტირების ჩატარება. აპლიკაცია ითარგმნა ქართულ ენაზე და მისი დისემინაცია ხდება პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ ყველა შეხვედრაზე.

· 2020 წელს ასევე იგეგმება PDI ოპერაციული კვლევის ჩატარება ტრანსგენდერ პოპულაციაში. კვლევის პროტოკოლის საწყისი ვერსია შემუშავდა 2019 წლის დეკემბერში, ქ. სტამბოლში ჩატარებულ ოპერაციული კვლევების ტრენინგზე.  



1. პროექტი:

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება

· ამოცანა 1: ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების მოცვის გაფართოება აივ ინფექცია/შიდსის პროფილაქტიკის სერვისებით

·  ამოცანა 2. ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების ზიანის შემცირების სერვისებით მოცვის გაუმჯობესება

· ამოცანა 3. ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო და სხვა სახარჯი მასალებით

· ამოცანა  4. ქალი ნარკო მომხმარებლების მოზიდვა და ჩართვა ზიანის შემცირების პროგრამაში 

· ამოცანა 5.  ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის გაზრდა ზიანის შემცირების ცენტრებში

· ამოცანა 6. ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელის GeNPUD - ის ფუნქციონირება და ქსელის წევრების  აქტიური ჩართულობა ნიმ-ების უფლებების დაცვის და ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ადვოკატირების კუთხით; 

· ამოცანა 7. პროექტის თანამშრომელთა ტექნიკური შესაძლებლობების გაზრდა

· 



























		წელი

		2019 



		კომბინირებული ცენტრები

		16



		მოცვა 2 სერვისით, მათ შორის 1 შპრიცია

		35811



		მოცვა მინიმუმ  1 პრევენციული სერვისით

		36607



		PDI - ით მოცული ნიმ-ების რაოდენობა

		723



		ქალი ნიმ-ების მოცვა

		3684



		დარიგებული შპრიცების რაოდენობა

		3964912



		ქვეყანაში 1 ნიმ-ზე გაცემული შპრიცების რაოდენობა

		76



		პროგრამაში 1 ნიმ-ზე გაცემული შპრიცების რაოდენობა

		108



		დარიგებული საგანმანათლებლო მასალები

		17916



		დარიგებული კონდომის რაოდენობა

		660544



		დარიგებული ნალოქსონის რაოდენობა

		13059



		ჩატარებული კონსულტაციები

		2643



		აივ-ზე ჩატარებული პრე-ტესტ კონსულტაცია

		30983



		აივ-ზე ჩატარებული პოსტ-ტესტ კონსულტაცია

		30982



		აივ ინფექციაზე ჩატარებული  ტესტირების რაოდენობა

		30983



		აივ-ზე ტესტირებული ბენეფიციარების რაოდენობა

		29403



		გამოვლენილი აივ დადებითი შედეგი (კონფირმირებული)

		34



		აივ - ის გამოვლენის %

		0.1%



		C ჰეპატიტზე ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა

		27147



		გამოვლენილი დადებითი შედეგი (C ჰეპატიტი)

		4344



		C ჰეპატიტის  გამოვლენის %

		16%



		B ჰეპატიტზე ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა

		28530



		გამოვლენილი დადებითი შედეგი( B ჰეპატიტი)

		944



		B ჰეპატიტის  გამოვლენის %

		3.3%



		 სიფილისზე (RPR) ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა

		16344



		გამოვლენილი დადებითი შედეგი(სიფილისი)

		244



		სიფილისის გამოვლენის %

		1.5%



		სიფილისზე კონფირმირებული შემთხვევები

		54



		სიფილისზე მკურნალობა

		43



		ტუბერკულოზის სკრინინგი 

		14731



		 რეფერირება ტუბერკულოზზე

		150



		ტუბერკულოზის სახ. პროგრამაში ჩართვა

		10









1. პროექტი

FIND -   “საქართველოში HCV ვირემიაზე ტესტირების მიდგომების შეფასება ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებში“

· კონტრაქტები გაუფორმდათ   ჯანდაცვის სამინისტროსა და ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლებს, ასევე მოძიებულ იქნენ და დაკონტრაქტდნენ დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ საქართველოს კვლევის კოორდინატორები.

· ზიანის შემცირების ქსელის მიერ დაკონტრაქტდა 10 სამკურნალო დაწესებულება საქართველოს მასშტაბით, სადაც ზიანის შემცირების 8 სერვის ცენტრის  ბენეფიციარები იღებდნენ სადიაგნოსტიკო კვლევებს, ერთვებოდნენ მკურნალობაში და უტარდებდათ მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები უფასოდ:

· შპს „ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი"

· სს საზღვაო ჰოსპიტალი

· შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა"

· შპს "ნეოლაბი"

· სს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო– პრაქტიკული ცენტრი

· შპს "ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო"

· შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"

· შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - N1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"

· სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი



FIND - ის კვლევა მკურნალობის ინტეგრაციასთან მიმართებით

· დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის  პროცესში ჩაერთო ასევე ზიანის შემცირების ქსელის 3 სერვის ცენტრი: ა(ა)იპ ახალი ვექტორი-თბილისი, ა(ა)იპ იმედი-ბათუმი და ა(ა)იპ ქსენონი-ზუგდიდი, სადაც ასევე უტარდებოდათ ბენეფიციარებს სადიაგნოსტიკო კვლევები და შემდგომ ჩართვა მკურნალობის პრო2017 წლის იანვრიდან დღემდე კლინიკებში მომსახურება გაეწია 1186-მა ბენეფიარს.

· ზიანის შემცირების ქსელის მიერ სამკურნალო დაწესებულებისთვის ანაზღაურებულია ჯამურად 294052,4 ლარი და დამატებით ყვითელი ვაუჩერების ანაზღაურება 23770.5 ლარი

· ქსელი ყოველდღიურ რეჟიმში ურთიერთობდა ყველა დაკონტრაქტებულ კლინიკასთან და სხვა თანამშრომელთან, რათა ბენეფიციარებს არ შექმნოდათ რაიმე შეფერხება მომსახურების მიღებების მხრივ, რაც დაკავშირებული იქნებოდა პროგრამულ და ფინანსურ რეგულაციებთან

1. პროექტი:

საქართველოში ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებელთა კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით



პერიოდი: 2018-2023



აღნიშნული კვლევა მიმდინარეობს 2018 wlis  ნოემბრიდან ზიანის შემცირების ქსელსა და  კლინიკა ,,ჰეპას“ შორის თანამშრომლობის საფუძველზე. კოჰორტული კვლევა ხორციელდება თბილისში ზიანის შემცირების 3 სერვის ცენტრში: ,,ჰეპა+“, ,,აკესო“ და ,,ახალი გზა“, სადაც  შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება  აივ/შიდსის  პრევენციის პროგრამა.

ამ ეტაპზე დასრულებულია პირველი ტალღა და ნაწილობრივ მეორე ტალღა.



კვლევის დაფინანსება



კვლევა  დაფინანსებულია  აშშ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის (CDC) მიერ.

ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე კვლევა შეჩერებულია დაფინანსების დაყოვნების გამო, თუმცა განახლდება 2020 წლის გაზაფხულზე.



კვლევის სპეციფიური ამოცანები:



1. ნიმ-ში HCV ინფექციის პრევალენტობის და ინციდენტობის და მათი რისკ ფაქტორების დადგენა

2. ახალი ინფექციის განმსაზღვრელი ე.წ. ლაბორატორიულ ტესტზე დაფუძნებული ალგორითმის (RITA) ვალიდირება HCV ინფექციის ინციდენტობის არაპირდაპირი განსაზღვრისთვის

3. HCV პოზიტიური ნიმ-ის C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის კლინიკურ სერვისებში ჩართულობის და მკურნალობის გამოსავლების შეფასება

4. „ლუგარის“ ცენტრის HCV ინფექციაზე კვლევითი პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა



კვლევის  დიზაინი 

კვლევა გულისხმობს HCV ნეგატიური ნიმ-ბის კოჰორტის შექმნას ქ. თბილისში. აღნიშნულ კოჰორტაზე დაკვირვება განხორციელდება 6-თვიანი შუალედით 5 წლის განმავლობაში. 

პროექტის დასაწყისში ჩატარდება ჯვარედინ-სექციური კვლევა, რომლის ფარგლებშიც გამოვლენილი HCV ნეგატიური პირები ჩაერთვებიან საკუთრივ კოჰორტულ კვლევაში. 

კვლევაში საწყის ეტაპზე ჩაერთვება სულ 1800 ნიმ. მათგან დაახლოებით 900 HCV ნეგატიური პირი აქტიური დარჩება პირველი დაკვირვების პერიოდის მანძილზე (კვლევაში ჩართვიდან 6 თვეზე), ხოლო 800 - დაკვირვების მეორე ეტაპის (კვლევაში ჩართვიდან 12 თვის თავზე) მანძილზე. 

საკვლევი პირი - ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი (ნიმ), კვლევაში შერჩეული იქნება არაალბათური შერჩევის გზით თთპდ (PDI) ინტერვენციის შერჩევისთვის - რესპონდენტზე ორიენტირებული შერჩევის მეთოდის გამოყენებით.

კვლევას დიდი სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა ექნება. კერძოდ, კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნება ნიმ-ში HCV ინფექციის ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლები და ასევე აქტიური C ჰეპატიტის მქონე პირების ანტივირუსული მკურნალობის გამოსავლები. ამასთან HCV ინფექციის გავრცელების და ახალი შემთხვევების შემცირების მიზნით შემუშავდება პრაქტიკული ღონისძიებები, რაც საბოლოო ჯამში დიდად შეუწყობს ხელს საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წარმატებულ განხორციელებას და დასახული სამიზნეების მიღწევას. 

5. პროექტი: 

 C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში 

დონორი: Treatment Action Group  (TAG)

პერიოდი: 2018 წლის ოქტომბერი - 2019 წლის დეკემბერი

მიზანი: პროექტის ძირითადი მიზანია C ჰეპატიტის ხელმისაწვდომი დიაგნოსტიკის ადვოკაცია.

ამოცანები: 

· 2 საადვოკაციო ვორქშოფის ჩატარება

· სათანადო დოკუმენტაციის და პუბლიკაციების თარგმნა-მომზადება

· საადვოკაციო მასალების გავრცელება

· C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის კამპანიების მხარდაჭერა

ჩატარებული სამუშაოს მოკლე მიმოხილვა

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ვორქშოფი და გაფართოებუბლი მრგვალი მაგიდა ყველა დონის დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, განსაკუთრებული აქცენტით თემის წევრების ცნობიერების და ჩართულობის გაზრდით, ასევე ზიანის შემცირების სერვის ცენტრების საადვოკაციო მიმართულებით უკეთესი ჩართულობის და პროცესების ერთიანი კოორდინაციის მიზნით.

დაიბეჭდა და დარიგდა მეთოდური სახელმძღვანელო აქტივისტებისთვის C ჰეპატიტის ვირუსის დიაგნოსტიკის სახელმძღვანელო აქტივისტებისთვის. 

დაიბეჭდა ფლაერები და ბანერები ზიანის შემცირების ყველა სერვის ცენტრისთვის აივ ტესტირების ევროპის კვირეულისთვის და დაფინანსდა მცირე აქტივობები ტესტირებისთვის.

მრგვალი მაგიდის შედეგები დაჯამებული სახით და თითოეულ საკითხზე კოორდინირებისთვის პასუხისმგებელი პირის მითითებით დაეგზავნა ყველა დონის დაინტერესებულ მხარეს (სამთავრობო სტრუქტურები, დონორები, GeCAB).

შეხვედრაზე წარმოდგენილი საკითხების მოგვარების მიზნით პროგრამების დირექტორის მიერ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ჩატარდა არაერთი სამუშაო შეხვედრა. საკითხების შესახებ ინტენსიურად მიმდინარეობდა კომუნიკაცია იანვარსა და თებერვალში. რიგი პრობლემები მოგვარების ეტაპზეა.

ღონისძიებების დეტალური აღწერა:

ვორქშოფი

სამდღიანი ვორქშოფი სახელწოდებით ,, C ჰეპატიტის ხელმისაწვდომი დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ადვოკაცია“ ჩატარდა 2019 წლის 13-15 მაისს, თბილისში, სასტუმრო ზპ პალასში, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ორგანიზებით. ვორქშოფს ესწრებოდნენ როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ინდივიდუალურია აქტივისტები, ასევე მოწვეული ექსპერტები ნიუ-იორკიდან, ჟენევიდან და ინდოეთიდან. 

ვორქშოფზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

· HBV და HCV ეპიდემია საქართველოში, გადაცემის გზები, პროგრამის სამიზნეები, მკურნალობის კასკადი 

· ECHO პროექტი საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები 

· C ჰეპატიტის პრევენცია და ზიანის შემცირების პრინციპები 

· C ჰეპატიტის მკურნალობის შესაძლებლობების მიმოხილვა (პანგენოტიპური ერა)

· რა უნდა ვიცოდეთ დიაგნოსტიკაზე ადვოკაციისთვის

· განახლებული ჯანმოს ტესტირების გაიდლაინები, აუცილებელი დიაგნოსტიკა, გამარტივებული დიაგნოსტიკის ალგორითმი 

· HBV და HCV ტესტირება საქართველიში

· როგორია HBV ვაქცინაცია სათემო ორგანიზაციებში? (სხვა ქვეყნების და ჯანმოს რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლების ვაქცინაციის შესახებ)

სწავლების გარდა, ვორქშოფის მსვლელობისას ჩატარდა პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლის მიზანი იყო ჯგუფებს ემსჯელათ HCV ტესტირებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, სკრინინგის რა პოტენციური სტრატეგიები იმუშავებდა ყველაზე ეფექტურად თემში, ისე რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო ტექნიკური მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) რეკომენდაციები და ელიმინაციის პროგრამის შედეგები. 

ვორქშოფის შედეგად მიღებული იქნა ოთხი საადვოკაციო მიმართულების შესაბამისი ძირითადი სამოქმედო გეგმა და სამომავლო აქტივობების გეგმა, რაც მოიცავს:

1: B/C ჰეპატიტზე სკრინინგის მაჩვენებლების გაზრდა დეცენტრალიზაციის გზით

2: B ჰეპატიტის ვაქცინაციის ინტეგრაცია დაბალზღურბლოვან სერვისებში

3: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ცე ჰეპატიტის შესახებ   

4: მაღალი დონის ცვლილებებისთვის გასატარებელი ღონისძიებები

მრგვალი მაგიდა

25 დეკემბერს ჩატარდა მრგვალი მაგიდა სახელწოდებით ,,C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკის და მკურნალობის  ინტეგრაცია ზიანის შემცირების პროგრამებში“. შეხვედრის მიზანი იყო ელიმინაციის პროგრამის მრჩეველთა საბჭოს მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულებაში მონაწილეობა, სათანადო აქტივობების დაგეგმვისას არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათი ხედვების ფორმირება. ასევე გასული წლის შედეგების ანალიზი, მიღწევების და გამოწვევების (მათ შორის ჩანაცვლებით პროგრამაში ცე ჰეპატიტის მკურნალობის) ანალიზი. შეხვედრაში მონაწილე მიიღო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. სულ მრგვალ მაგიდაში მონაწილეობა მიიღო 32-მა პირმა. შეხვედრაზე პროგრამის შესაბამისად წარმოდგენილ იქნა პრეზენტაციები (იხილეთ თანდართული პრეზენტაციები. თითოეული პრეზენტაციის შემდეგ მიმდინარეობდა დისკუსია .

შეხვედრის შედეგად შეთანხმდა შემდეგი საკითხები სამოქმედოდ:

1. მნიშვნელოვანია გაკეთდეს შეფასება, თუ რამდენი შპრიცების და ნემსების პროგრამის (შნპ) კლიენტი ჩაერთო C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამაში და რამდენი განიკურნა. 

1. შესასწავლია ის 18,583 პირი და მათი ელიმინაციის პროგრამაში არ ჩართვის მიზეზები, რომლებიც წინა წლებში რეგისტრირებულ იქნენ STOP C-ს ბაზაში უნიკალური კოდებით როგორც სკრინინგით დადებითი პირები

1. შესასწავლია მიზეზები, თუ რატომ გვიანდება ზიანის შემცირების 4 ახალი ცენტრის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვა მკურნალობის დაწყების მიზნით. 

1. 2020 წლისთვის ზიანის შემცირების პროგრამისთვის გამოყოფილია 335,000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში. წლის მანძილზე თუკი გაჩნდება მნიშვნელოვანი საჭიროება, შესაძლებელია იმ დროისთვის არსებული სეივინგების ალოკაცია.

1. ზიანის შემცირების სერვის ცენტრების თქმით STOP C-ს ბაზაში ფუნქციობირების დროს იკვეთება გარკვეული ხარვეზები და საჭიროა მათზე რეაგირება. 

1. შესასწავლია რა მოხდა ჩანაცვლებითი პროგრამის შემთხვევაში და რატომ დაიხურა. 

1. შესათანხმებელია, თუ როგორ მოხდება B ჰეპატიტზე ვაქცინაციის დაწყება ზიანის შემცირების ცენტრებში. 

1. დისკუსია თემაზე  - რა მოხდება FIND-ის გასვლის შემდეგ - როგორ გაგრძელდება თუ არა GenXpert -ით მუშაობა 4 სერვის ცენტრში?

1. NCDC-ის მიერ იგეგმება 4 ახალი GenXpert -ის გადაცემა იმ ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისთვის, რომლებიც დამატებით ჩაერთვებიან C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამაში: თბილისი ჰეპა+, ახალციხე, თელავი და გორი.

1. ჯერჯერობით არ ვიცით, იგეგმება თუ არა მობილურ ამბულატორიებში GenXpert -ით (თითიდან აღებული სისხლით) მუშაობა ზიანის შემცირების იმ ცენტრებისთვის, ვისაც არ აქვს GenXpert.

1. 2020 წლისთვის სახელმწიფო ვერ დააფინანსებს PDI პროგრამას C ჰეპატიტის ახალი შემთხვევების გამოსავლენად. საჭიროა დროულად დაიწეროს განაცხადი 

1. მომავალი წლიდან უნდა მოხდეს შნპ და PDI კვლევის შედეგების გათვალისწინება თითოეული სერვის ცენტრის დონეზე სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით. თითოეული ცენტრისათვის დაიწერება სამოქმედო გეგმა რისკის კონსულტირების მიზნობრიობის და სამოქმედო არეალში/ქალაქში ნიმ-ების ტესტირების გაზრდის მიზნით.

6. პროექტი

,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია“ 

პროექტის   მიზანს წარმოადგენს დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო, ხმოვანი მასალის საფუძველზე - საქართველოში ნარკოპოლიტიკის განვითარების ისტორიული ბაზის შექმნა, რომელსაც ექნება ონლაინ მუზეუმის სახე - ნარკოპოლიტიკის ექსპოზიციისონლაინ პლატფორმის შექმნა. და რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის იდეის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში

ექსპოზიციის ონლაინ ბაზის შესაქმნელად  მოიძია საჭირო მასალების, რომელიც მოიცავს: ნარკოპოლიტიკის ფორმირებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს, ღონისძიებებს, აქტივობებს, კამპანიებს (ამ აქტივობათა ამსახველი დოკუმენტური, ვიდეო, ფოტო, ხმოვანი მასალა, ცოცხალი ისტორიები);

ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სტატიები, დოკუმენტები

შეიქმნა ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლთა პირადი ისტორიები (ვიდეო, აუდიო ისტორები); ონლაინ პლატფორმაზე ისტორიების განთავსება მოხდება მხოლოდ ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემთხვევაში.

მზადდება ნარკოპოლიტიკის მდგომარეობის შესახებ ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ჯანდაცვის და საკანონდებლო სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ექსპერტებთან საქართველოში.

მასალების მოძიება ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩართული ექსპერტებთან, ინდივიდუალური წევრებთან, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საფუძველზეხდება; 

მოხდება კომისიის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს შერჩეული მასალების განხილვასა და ვალიდაციას; შეგროვებული მასალების საბოლოო შერჩევა მოხდება კომისიის წევრების მიერ.

7. პროექტი

5% ინიციატივა საფრანგეთის მიერ  თანადაფინანსებული  პროექტის  „საინექციო ინსტრუმენტების გამანაწილებელი მექანიკური ავტომატის(სიგმა)კვლევა საქართველოში“ ფარგლებში თანამშრომლობა „ალტერნატივა ჯორჯიასთან.  

ხელშეკრულება გაფორმდა 2019 წლის 1 იანვარს

· დღეის მდგომარეობით სიგმა-ს პროექტში დაკონტრაქტებული არიან ქსელის თანამშრომლები, რომლების მონიტორინგს უწევენ პროექტის მიმდინარეობას

· დაკონტრაქტებული არიან 3 სერვის ცენტრის თანამშრომლები: აღმრიცხველ-კონტროლიორები, რომლებიც აწვდიან გლობალური ფონდის პროექტის მასალებს აპარატებიდან გასაცემად

· დადგმულია და ფუნქციონირებს 6 SIGMA აპარატი ქალაქ თბილისის სხვადასხვა უბნებში

· 3 სერვის ცენტრიდან გაიცემა ბენეფიციარებზე კლიენტების ბარათები, რომლებითაც შეუძლიათ მიიღონ სხვადასხვა ტიპის სახარჯი და საინფორმაციო მასალები და ჩაერთონ კვლევაში, ნებისმიერი აპარატის მეშვეობით

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული სხვა აქტივობები

· 20 თებერვალს, თბილისის იუსტიციის სახლში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ების აქტიური თანამშრომლობის ინიცირება.

· 26  თებერვალს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა გლობალური ფონდის პროექტის დაფინანსების პრინციპთან დაკავშირებული ცვლილებების განხილვა. შეხვედრას ესწრებოდნენ გლობალური ფონდის პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრას ფასილიტაციას უწევდა ძირითადი მიმღების წარმომადგენელი ალექსანდრე ასათიანი. 

· 27 თებერვალს, თბილისში აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის სფეროში მოღვაწე სამოქალაქო სექტორის ფორუმი გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის, სათემო, საერთაშორისო, სამთავრობო და სხვა არასამთავრობი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ფორუმი მიზნად ისახავდა აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის პროგრამების მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების მიმოხილვა. ფორუმზე აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის კონტროლის მიმდინარე ინიციატივები და მათ განხორციელებაში სამოქალაქო საზოგადოების როლი, მომდევნო ალოკაციის პერიოდის ინიციატივები; აივ/შიდსის-ის და ტუბერკულოზის განახლებული ეროვნული სტრატეგიული გეგმების ძირითადი მიმართულებები, გარდამავალი პერიოდის აქტივობების ინტეგრირება სტრატეგიის დოკუმენტებში, განხორციელების ტენდენციები. აივ/შიდსის პროგრამის დირექტორმა წარმოადგინა გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული ახალი პროექტი   „სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფაზე მაღალი რისკის პოპულაციებში აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში“. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის დირექტორმა ისაუბრა აივ/შიდსის სფეროში გარდამავალი პერიოდის გამოწვევებზე.  

· 20 მარტს, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ქეის მენეჯერებთან, შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა პრობაციიდან რეფერირებული ბენეფიციარების რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტების გაცნობა, ქეის მენეჯმენტის მიღწევები და ბარიერების შეჯამება სერვის ცენტრების მიხედვით

· 26-27 მარტს, ექსპო ჯორჯიაში გაიმართა ზიანის შემცირების ეროვნული კონფერენცია, კონფერენციას ესწრებოდნენ სამთავრობო და არსამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, უცხოელი ექსპერტები, ზიანის შემცირების პროგრამის სერვის ცენტრების წარმომადგენლები. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელმა დირექტორმა  კონფერენციაზე ისაუბრა ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადობაზე, გარდამავალ პერიოდში არსებულ გამოწვევებზე და მის საპასუხოდ მისაღებ გადაწყვეტილებებზე. გლობალური ფონდის პროგრამის დირექტორმა წარმოადგინა პრეზენტაცია „C ჰეპატიტი და ზიანის შემცირება“. 

· 29  მაისს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში ახალ ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა, Anti-HIV და anti-HCV ტესტ-სისტემების მოთხოვნისა და ანგარიშგების პროცედურების განხილვა. შეხვედრას ესწრებოდნენ გლობალური ფონდის პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები.  

· 2019 წლის მარტის თვეში, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები სოც მუშაკთა ასოციაციასთან პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ტრენინგის შესახებ. 

· შედეგად, 12 ივლისს ჩატარდა 3 დღიანი ტრენინგი სოციალური მუშობის შესავალში, რის შემდეგაც ყველა სერვის ცენტრიდან თითო სოც. მუშაკმა მიიღო ამ ტრენინგზე მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

· ჯანდაცვის სამინისტროში ჩატარდა შეხვედრა ზიანის შემცირების პროგრამაში ახალი დოზის ნალოქსონის დანერგვის შესახებ. შეხვედრას ესწრებოდნენ ნარკოლოგები და ზშ პროგრამის წარმომადგენლები. 

· პროგრამის ფარგლებში, ახალი დოზის ნალოქსონის მიღებასთან დაკავშირებით მომზადდა ვიდეო რგოლი, სადაც ნარკოლოგმა დავით ვადაჭკორიამ ისაუბრა ნალოქსონის ახალი დოზის ადმინისტრირების შესახებ, აგრეთვე გაკეთდა ვიდეო რგოლის პროფესიული მონტაჟი.ვიდეო რგოლი და ახალი ინსტრუქცია გაუზიარდათ ზიანის შემცირების სერვის ცეენტრებს, რათა მათ ეს ცოდნა გადასცენ ბენეფიციარებს.

შეტანილი განაცხადები 2019-2020 წლებში:

რადიანის 3 განაცხადი  (პასუხი იქნება მარტში)

1.      თანადგომასთან კოლაბორაციით - მოწყვლადი პოპულაციების წინააღმდეგ არსებული სტიგმის დაძლევა. ეს პროექტი ითვალისწინებდა შემდეგ ამოვანებს: 1. პჯდ პერსონალის სენსიტიზაცია მოწყვლადი პოპულაციებთან დაკავშირებული სტიგმა დისკრიმინაციის შესახებ. 2. მედი წარმომადგენლების სენსიტიზაცია იგივე საკითხზე;

2.      EmERGE mHealth Ltd-სა და შიდსის ცენტრთან თანამშრომლობით. ელექტრონული პლატფორმის შემუშავებას ეხებოდა ეს განაცხადი. პლატფორმა ინტეგრირდება არსებულ ელექტონულ სისტემებთან და მომხმარებლებს სთავაზობს სისხლის ტესტირების შედეგებისა და დანიშნულებების ნახვას, აქვს მედიკამენტების მიღების შეხსენების ფუნქცია და პაციენტს შეუძლია ნახოს ექიმის შეტყობინებები;

3.      საერთო განაცხადი EATG-სთან ერთად, პროექტის სახელი: STEP-UP goes East. ეს იქნება რეგიონული პროექტი, სადაც 15 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Republic of Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan)

OSGF- 1 განაცხადი - არ დაფინანსდა

4.      CSO Engagement in Budget Advocacy – Uniting Forces for Ensuring Sustainability of HIV prevention services

French 5% - არ დაფინანსდა



5.      Strengthening existing forms of intervention to make them more effective, comprehensive and innovative for vulnerable to HIV and TB population in Georgia

 

WEEPI - 1 განაცხადი (პასუხი იქნება მაისში)

6.      კვლევითი პროექტი ნსდს-სთან თანამშრომლობით ინტეგრირებული დიაგნოსტიკის საპილოტე მოდელის დანერგვა - Assessing the acceptability and feasibility of integrated Point-of-Care diagnostics of HIV, HCV, TB and STIs at HIV low threshold programs in Georgia.
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აქტივები01-01-20


მიმდინარე აქტივები
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ფული საბანკო ანგარიშებზე245050


მოკლევადიანი მოთხოვნები220933


მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები


ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები


სულ მიმდინარე აქტივები
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სულ აქტივები


542699


ვალდებულებები01-01-20
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