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მადლობის გამოხატვა 
 
წარმოდგენილი კვლევის ანგარიში არის მრავალი ორგანიზაციის ერთობლივი 

ძალისხმევის შედეგი და, რომ არა მათი აქტიური ჩართულობა და მახარდაჭერა, 

შეუძლებელი გახდებოდა კვლევის შედგების გაცნობა.  

მადლობა შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდს 

(გლობალური ფონდის) და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ეროვნულ ცენტრს (დკსჯეც) კვლევის ფინანსური მხარდაჭერისთვის.  

მადლობა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სერვის ცენტრებს, კვლევისთვის 

ჩატარებული საველე სამუშაოებისთვის, კერძოდ კი, პირისპირ ინტერვიუების ჩატარებისა 

და შემდგომ მონაცემთა შეყვანისთვის: 

 ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი ახალი გზა - 

ნატალია ჩირიკაშვილი  (თბილისი); დავით ფორჩხიძე (ქუთაისი); ნესტორ მაისაძე 

(სამტრედია) 

 კავშირი ახალი ვექტორი- მანანა ხიხაძე, დიმიტრი წიკლაური (თბილისი), ელენე 

ქაჯაია (რუსთავი) 

 კავშირი იმედი - თამუნა ესებუა (ბათუმი) 

 კავშირი ნაბიჯი მომავლისკენ - ნინო ბერუაშვილი (ბორჯომი) მარიამ 

ბაინდურაშვილი, ნინო თაბუაშვილი (გორი), ნინო შავგულიძე (თელავი)  

 განათლების ეროვნული განვითარების, სოციალური რეაბილიტაციის და 

ისტორიული ღირებულებების დაცვის ასოციაცია ორდუ - ლიანა თოფურია, ლელა 

ყურაშვილი (ფოთი)  

 ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი -  ცირა ეგუტია, მედეა 

ჩილაჩავა (ზუგდიდი) 

 ჰეპა პლიუსი - მაკა რევიშვილი, თამუნა კილაძე (თბილისი) 

 საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალებისათვის აკესო  - ირინა, ფაცაცია, გელა ლაშხია 

(თბილისი) 

 ფენიქსი-2009 -  ენრი მამინაშვილი (ოზურგეთი). 

მადლობა, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მართვის ადმინისტრაციულ 

ერთეულს ონლაინ მონაცემთა მონიტორინგისა და ხარისხის კონტროლისთვის (ხათუნა 

ქუთათელაძე, გურანდა ჯიქია, მარინე გოგია).  
 

განსაკუთრებული მადლობა ყველა იმ ბენეფიციარს, ვინც გამონახა დრო და დათანხმდა 

კვლევაში მონაწილეობას. თითოეული რესპონდენტის ნდობისა და შეტანილი წვლილის 

გარეშე წინამდებარე კვლევის განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა. 

 

კვლევის ანგარიში მოამზადა ილიას უნივერსიტეტის ადიქციის კვლევების პროფესორმა 

ირმა კირთაძემ (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი).
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გამოყენებული შემოკლებები  

 

შნპ  შპრიცების და ნემსების პროგრამა 

ნიმ ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი 

აივ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი 

ოჩთ ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპია 

შიდსი შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი 

ნკტ ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება 

ჯანმო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 

ზშსქ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 

SPSS სტატისტიკური პაკეტი სოციალური მეცნიერებებისათვის 

სგგი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები 

სიგმა საინქციო ინსტრუმენტების გამცემი მექანიკური აპარატი 

გლობალურ

ი 

ფონდი 

შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის 

გლობალური ფონდი 

დკსჯეც 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ეროვნული ცენტრი 
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შესავალი 
 

ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებით გამოწვეული ზიანის 

შემცირების პროგრამები საქართველოში 
 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, გაეროს აივ-შიდსის გაერთიანებული 

პროგრამის და გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისის ერთობლივი, 

კონსოლიდირებული რეკომენდაციების თანახმად (WHO, 2016; World Health Organization, 

2015), აივ ინფექციის ეპიდემიაზე ეფექტური პასუხისათვის აუცილებელია ნარკოტიკების 

ინექციურ მომხმარებლებში (ნიმ) ზიანის შემცირების ყოვლისმომცველი პაკეტის 

გამოყენება, რომელიც საქართველოში ხელმისაწვდომია გლობალური ფონდის ფინანსური 

მხარდაჭერით და ხორციელდება დკსჯეც-ის ხელმძღვანელობით. საქართველოში, ნიმ 

პოპულაციისთვის ხელმისაწავდომია კონსოლიდირებული გაიდლაინით 

გათვალისწინებული უნივერსალური პაკეტის და მოიცავს: 

1. შპრიცების და ნემსების პროგრამას; 

2. ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპიას; 

3. აივ ტესტირების სერვისს; 

4. ანტირეტროვირუსულ თერაპიას; 

5. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების პრევენცია და მკურნალობას; 

6. კონდომის პროგრამას ნიმ-ებისთვის და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის; 

7. მიზნობრივ ინფორმაცია, განათლება და კომუნიკაციას; 

8. ვირუსული B/C ჰეპატიტების პრვენცია, ვაქცინაცია, დიაგნოსტირება და 

მკურნალობას; 

9. ტუბერკულოზის პრევენცია, დიაგნოსტირება და მკურნალობას; 

10. ნალოქსონის დისტრიბუციას თემში. 

ზიანის შემცირება, როგორც ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრობლემაზე საპასუხო 

მიდგომა, არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  და სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ეფუძნება ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს. 

ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირება მოიცავს სტრატეგიებს, 

პროგრამებსა და პრაქტიკებს, რომელიც მიმართულია ლეგალური თუ არალეგალური 

ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული ჯანმრთელობის, სოციალური 

და ეკონომიკური ზიანის შესამცირებლად, და არ არის აუცილებელი, რომ მოხმარების 

შემცირებას ისახავდეს მიზნად. ზიანის შემცირების მიდგომა აღიარებს, რომ იმ 

ადამიანებიდან, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკს, ყველას არ ძალუძს, ან არ სურს მოხმარების 

შეწყვეტა. ამავე დროს, გამომდინარე აივ ინფექციის, B/C ჰეპატიტების და სისხლით 

გადამდები სხვა ინფექციებისა და ზედოზირების საშიშროებიდან, აუცილებელია ამ 

ადამიანების საჭიროებებზე მორგებული ბიო-ფსიქო-სოციალური და სამართლებრივი 

დახმარება.  
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საქართველოში ბოლო 15 წლის მანძილზე მოხდა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების 

პრობლემურ მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა1 და საქართველოს მოსახლეობის 18-64 

წლის ასაკობრივ ჯგუფში დაახლოებით 2,02% შეადგინა. შესაბამისად გაიზარდა, 

ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის და 

სოციალური ზიანი. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია სისხლით გადამდები იფექციური 

დაავადებების (აივ/შიდსი, C/B ჰეპატიტი) შემთხვევათა ზრდა. ინფექციური პათოლოგიის, 

შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მონაცემებით, 

2019 წლის ივლისის მდგომარეობით, რეგისტრირებულია 7803 აივ-ინფექციის შემთხვევა 

და მათგან 39%-ში ინფექციის გადაცემა მოხდა ნარკოტიკების მოხმარებით (შიდსისა და 

კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი, 2019).  

საქართველოში, ზიანის შემცირების პროგრამა აქტიურად 2005 წლიდან 

ხორციელდება, გლობალური ფონდის მხარდაჭერით და მას შემდეგ მუდმივად იზრდება 

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. დღეისათვის ზიანის შემცირების სერვისების 

მიწოდება ფაქტიურად ყველა ცნობილი მოდელით ხორციელდება: სტაციონარული, 

ამბულატორიული, საველე წვდომით (ე.წ. აუთრიჩი, outreach work) და სპეციალური 

აპარატით. 2019 წლის მდგომარეობით, საქართველოში, ზიანის შემცირების 16 

სტაციონარული და 8 ამბულატორიული სერვის-ცენტრი ფუნქციონირებს. ყველა, 

სტაციონარულ ცენტრს, აქვს საველე წვდომის სერვისი და მიმდინარეობს საინექციო 

ინსტრუმენტების გამცემი მექანიკური აპარატის (სიგმა) მოდელის პილოტირებაც, 

რომელიც 2020 წლის ბოლომდე, თბილისში 8 და რუსთავში 2 სიგმა აპარატის ინსტალაციას 

გულისხმობს.  საქართველოში მოქმედი ზიანის შემცირების პროგრამა, ნიმ-ებს სთავაზობს 

კომპლექსურ, მრავალფეროვან და მათ საჭიროებებზე მორგებულ სერვისებს და თითქმის 

ყოველწლიურად, ატარებს პროგრამით მოსარგებლეებში გამოკითხვას, კვლევის 

რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენებით.  

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ზიანის შემცირების პროგრამების 

ფუნქციონირება, მომსახურების გეოგრაფიული არეალის ზრდა, სერვისების ხარისხის 

გაუმჯობესება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ნიმ პოპულაციის საჭიროებების 

გათვალისწინება და მათზე მორგებული სერვისების ორგანიზება - ზიანის შემცირების 

პროგრამებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ მიზნით, ყოველწლიურად, ზიანის 

შემცირების საქართველოს ქსელი, რუტინულად იღებს სერვისით მოსარგებლეებისგან 

ერთგვარ უკუკავშირს - სერვისების შეფასების, საინექციო და სქესობრივი სარისკო 

ქცევების შესახებ; ფასდება ამჟამინდელი მდგომარეობა და ვლინდება საჭიროებები, 

რომლებიც შესაძლოა გათვალისწინებული იქნას სამომავლო პროგრამირებისთვის.   

  

                                                 
1 Bemoni Public Union & Curatio International Foundation. (2017). Population Size Estimation of People 
who Inject Drugs in Georgia 2016 (p. 54). Tbilisi. 
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კვლევის მიზნები და ამოცანები 
 
კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ნიმ ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან 

დაკავშირებული ქცევა, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონე ნარკოტიკების 

ინექციურ მომხმარებლებში და შეაფასოს სქესობრივი და საინექციო რისკის შემცველი 

ქცევები. აღნიშნული კვლევის შედეგები საშუალებას მოგვცემს გამოვავლინოთ 

საჭიროებები და შესაბამისად ვუპასუხოთ მათ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

მონაცემების გათვალისწინებით. კერძოდ კი: დავგეგმოთ და შევიტანოთ შესაბამისი 

ცვლილებები ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის აივ-ინფექცია შიდსის 

პრევენციის პროგრამაში. 

o შევისწავლოთ    შპრიცებისა    და    ნემსების    პროგრამაში (შნპ) 

მონაწილე ბენეფიციართა საინექციო და სქესობრივი სარისკო ქცევები; 

o შევისწავლოთ მომხმარებელთა   სოციალურ-ეკონომიკური დონე; 

o შევისწავლოთ აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონე; 

o შევისწავლოთ ზედოზირებასთან დაკავშირებული ქცევები; 

o შევისწავლოთ ხშირად გამოყენებადი ზიანის შემცირების არსებული 

სერვისები; 

o შევისწავლოთ საჭიროებები, სხვადასხვა სასურველი სერვისების სახით.  

 

მეთოდოლოგია 
 

 

კვლევის დიზაინი 
 

ჯვარედინ-სექციური2 კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ზიანის შემცირების 

სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ინტერვიუერის მიერ ადმინისტრირებადი 

პირისპირ გამოკითხვა. ინტერვიუირებას ატარებდნენ ზიანის შემცირების სერვის 

ცენტრების ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების კონსულტანტები. 

თითოეული ინტერვიუირების შედეგების აღრიცხვა ხდებოდა ქაღალდის კითხვარზე 

კალმით. გამოკითხვა მიმდინარეობდა 4 თვის მანძილზე - 2019 წლის იანვრიდან აპრილის 

თვის ჩათვლით ზიანის შემცირების 11 სტაციონარულ სერვის ცენტრში. თითოელ 

ინტერვიუს დაახლოებით 20-30 წუთი სჭირდებოდა. კვლევისთვის სამიზნე პოპულაციას 

წარმოადგენდა ამ ცენტრების სერვისებით ბოლო 6 თვის მანძილზე მოსარგებლე 

ბენეფიციარები, რომლებიც დათანხმდნენ კვლევაში მონაწილეობას. JotForm® ონლაინ 

პლატფორმაზე განთავსდა კითხვარის ელექტრონული ბაზა, სადაც თითოეულ სერვის-

ცენტრს თავად გადაჰქონდა დღის მანძილზე ჩატარებული ინტერვიუების მონაცემები 

ქაღალდის მატარებლიდან ელექტრონულ პლატფორმაზე.  

                                                 
2 Setia, M. S. (2016). Methodology Series Module 3: Cross-sectional Studies. Indian Journal of 
Dermatology, 61(3), 261–264. http://doi.org/10.4103/0019-5154.182410 
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კვლევის ეთიკის საკითხი 
 

შედგა კვლევის პროტოკოლი, კითხვარი (ინტერვიუერის მიერ ადმინისტრირებადი) 

და ინფორმირებული თანხმობის ფორმა, რომელიც კვლევაში მონაწილეთა უფლებების 

განხილვის მიზნით წარედგინა კვლევის ბიოეთიკის საკითხების კომისიას - 

ჯანმრთელობის კვლევის კავშირს (HRU-Health Research Union IRB#2018-08, IRB 00009520; 

მის.: თბილისი, ტაშკენტის ქ. 47). ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის ეთიკის კომისია 

რეგისტრირებულია აშშ-ს კვლევაში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დამცველ ეთიკის 

კომისიათა რეესტრში3. ეთიკის კომისიამ წარდგენილი კვლევის განაცხადი განიხილა და 

ყველა წესის შესაბამისად გასცა კვლევის წარმოების უფლება (იხ. დანართი 1).  

 

 

ინსტრუმენტი 
 

საკვლევ ინსტრუმენტად გამოყენებული იქნა სტრუქტურირებული კითხვარი, 

რომელიც წინა წლებში გამოიყენებოდა ზიანის შემცირების ქსელის მიერ, მათ შორის 

სტანდარტიზებული რისკის შეფასების ბატარეა4, რომელიც კარგად არის ადაპტირებული 

ამ პოპულაციაში კვლევის ჩასატარებლად საქართველოში5 და დამატებით გამოყენებული 

იქნა კითხვები C ჰეპატიტის გადაცემის შესახებ (იხ. დანართი 2).  

ინსტრუმენტი შედგება შემდეგი სექციებისგან:  

 დემოგრაფიული მონაცემები (17 კითხვა) 

 ნარკოტიკების ინექციური მოხმარების პრაქტიკა (28 კითხვა) 

 რისკის შეფასების ბატარეა (29 კითხვა) 

 სერვისების შეფასება (3 კითხვა) 

 აივ-ინფექციის გადაცემის შესახებ ცოდნის შემოწმება (5 კითხვა) 

 C ჰეპატიტის შესახებ (19 კითხვა). 

კითხვათა უმეტესობა მარტივია, მოცემული პასუხებიდან ერთის არჩევის 

შესაძლებლობით, თუმცა მოცემულია კითხვები მრავლობითი პასუხის არჩევის 

შესაძლებლობით და პასუხების რანგული თანმიმდევრობის არჩევის შესაძლებლობით.  

კვლევაში მონაწილეობისთვის მთავარი იყო გაცხადებული მონაწილეობის 

ნებაყოფლობითი სურვილი. რესპონდენტთა კონფიდენციალურობა იყო დაცული 

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი არსად არ ფიქსირდებოდა) სერვისის ფარგლებში 

მიღებული 7 ნიშნა და 15 ნიშნა კოდების საშუალებით (რომლებიც გამოიყენება ზიანის 

შემცირების პროგრამების ადმინისტრირებისას).  

                                                 
3 http://ohrp.cit.nih.gov/search/irbsearch.aspx  
4 Metzger DS, et al. The Risk Assessment Battery: Validity and Reliability; Paper presented at the 6th Annual 

Meeting of National Cooperative Vaccine Development Group for AIDS.Nov, 1993. 
5 Otiashvili, D., Piralishvili, G., Sikharulidze, Z., Kamkamidze, G., Poole, S., & Woody, G. E. (2013). 

Methadone and buprenorphine-naloxone are effective in reducing illicit buprenorphine and other opioid use, 

and reducing HIV risk behavior – Outcomes of a Randomized Trial. Drug and Alcohol Dependence, 133(2), 

10.1016/j.drugalcdep.2013.06.024. http://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2013.06.024 

http://ohrp.cit.nih.gov/search/irbsearch.aspx
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შერჩევა 
 

გამოყენებული იქნა არაალბათური, იოლად ხელმისაწვდომი შერჩევის დიზაინი6, 

რომელიც გულისხმობს ყველა იმ ბენეფიციართა გამოკითხვას, რომელიც ხელმისაწვდომი 

იყო სერვის ცენტრისთვის, კვლევის ჩატარების ოთხთვიან პერიოდში, და დაეთანხმა 

კვლევაში მონაწილეობას. კვლევაში მონაწილეთა რაოდენობამ - 987 შეადგინა (დიაგრამა 

1). 
 

დიაგრამა 1. კვლევის შერჩევის პროცესი 

 
 

კვლევაში მონაწილის სკრინინგი და ჩართვის კრიტერიუმები  
 

კვლევის შესახებ ინფორმაცია გაკრული იყო ყველა სერვის ცენტრის კედელზე და ასევე 

საველე მუშაკები სთავაზობდნენ ბენეფიციარებს კვლევაში მონაწილეობის მიღებას. პირი, 

რომელიც გამოთქვამდა კვლევაში მონაწილეობის სურვილს, უტარდებოდა სკრინინგი 

(კვლევაში ჩართვის კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შეფასება) და კვლევაში 

მონაწილეობაზე თანხმობის მიღების პროცედურა. ამისათვის ყოველ პოტენციურ 

მონაწილეს ინტერვიუერი უხსნიდა კვლევის მიზანს და აცნობდა კვლევაში 

მონაწილეობის ინფორმირებულ თანხმობას (დანართი 3). კვლევაში მონაწილეობის 

საკომპენსაციოდ არ იყო გათვალისწინებული ფულადი კომპენსაცია. 

კვლევაში ჩართვის კრიტერიუმებად განსაზღვრული იყო შემდეგი: 

 მონაწილე უნდა ყოფილიყო სრულწლოვანი (18 წლის და მეტი); 

 კვლევაში მონაწილეობა უნდა ყოფილიყო ნებაყოფლობითი; 

                                                 
6 Tyrer, S., & Heyman, B. (2016). Sampling in epidemiological research: issues, hazards and pitfalls. BJPsych 
Bulletin, 40(2), 57–60. http://doi.org/10.1192/pb.bp.114.050203 

კვლევაში მონაწილეობა 
შესთავაზეს 1092

მონაწილეობაზე უარი - 105

კრიტერიუმებს არ 
აკმაყოფილებდა - 0

საბოლოო შერჩევა - 987
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 კვლევაში ჩართვისთვის აუცილებელი პირობა იყო შნპ-ით სარგებლობის მინიმუმ 

ექვსთვიანი სტაჟი; 

 კვლევის მონაწილეს არ უნდა ჰქონოდა ფსიქიკური, აზროვნებისა და მეტყველების 

გამოხატული პრობლემები, რომელიც კვლევაში მის სრულყოფილ მონაწილეობას 

ხელს შეუშლიდა; 

 

 

მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი 
 

მონაცემთა შეგროვება მოხდა კითხვარების გამოყენებით, რომელიც შეჰყავდა 

ინტერვიუერს JotForm® ონლაინ პლატფორმაზე. მისი საშუალებით მინიმუმამდე იყო 

დაყვანილი შეცდომით შეყვანის ალბათობა და გამოყენებული იყო არარელევანტური 

კითხვების გამოტოვების ფუნქცია (ე.წ. skip patterns). ონლაინ ბაზა ექსპორტირდა ე.წ. CSV 

ფაილებად და გაერთიანდა ექსელში, შემდგომი ექსპორტით სოციალური 

მეცნიერებებისთვის სტატისტიკურ პაკეტთა პროგრამაში (Statistical Package for the Social 

Science v.21)7, სადაც გადამოწმდა მთელი ბაზა მონაცემთა სიხშირეებისა და ქროს-

ტაბულაციების გამოყენებით.  

ჩატარდა უნივარიაციული ანალიზი - დათვლილ იქნა სიხშირეები, საშუალო და 

მედიანური მაჩვენებლები, ხოლო ბივარიაციული ანალიზით (კატეგორიულ ცვლადთა 

კროსტაბულაცია, საშუალოთა შედარება, t-test, ANOVA) მოხდა ცვლადებს შორის 

ურთიერთკავშირების (განსხვავებების) გამოვლენა.  

 

 

კვლევის შეზღუდვა 
 

აღნიშნულ კვლევას, ისევე როგორც ყველა სხვა კვლევას, ახლავს გარკვეული 

შეზღუდვები. კვლევა ეფუძნება სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა მოსაზრებების 

შეკრებას და გამოყენებულია არაალბათური, იოლად ხელმისაწვდომი შერჩევა, რაც 

გარკვეულ შემთხვევებში გვზღუდავს მონაცემთა განზოგადებისგან. ასევე შეზღუდვად 

შეძლება ჩაითვალოს, კვლევის მონაწილეების სოციალურ მუშაკთა ძალებით მობილიზება, 

რაც რიგ შემთხვევაში, შესაძლოა, პოტენციურად ისეთი ბენეფიციარების მოზიდვას 

განაპირობებდა, რომელიც სოციალური მუშაკისთვის მისაღებ ან პოზიტიურ პასუხებს 

გასცემდა და ის გარემოება, რომ ბენეფიციართა გამოკითხვას ატარებდა თავად სერვისის 

მიმოწდებელი (ამ შემთხვევაში ნკტ კონსულტანტი). შესაბამისად, ზემოთ აღწერილი 

გარემოებების გათვალისწინებით გარკვეულწილად გვეზღუდება მიგნებების სრულად 

განზოგადების შესაძლებლობა, თუმცა გვეძლევა წარმოდგენა ამ პოპულაციაში 

გავრცელებულ გარკვეულ ქცევათა შესახებ.  

                                                 
7 Dembe, A. E., Partridge, J. S., & Geist, L. C. (2011). Statistical software applications used in health services 

research: analysis of published studies in the U.S. BMC Health Services Research, 11, 252. 

http://doi.org/10.1186/1472-6963-11-252 
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კვლევის შედეგები 
 

დემოგრაფიული მონაცემები 
 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს 11 ქალაქში (ბათუმი, ბორჯომი, გორი, 

ზუგდიდი, თბილისი, თელავი, ოზურგეთი, რუსთავი, სამტრედია, ფოთი და ქუთაისი) 

არსებული ზიანის შემცირების სერვისებით მოსარგებლე ბენეფიციარებმა. სულ ჩატარდა 

1092 სკრინინგი, 105-მა უარი განაცხადა კვლევაში მონაწილეობაზე და საბოლოო 

მონაცემთა ბაზაში განთავსდა 987 რესპონდენტის მონაცემი დიაგრამა 1. გამოკითხულ 

რესპონდენტთა ყველაზე მეტი რაოდენობა თბილისშია, იმის გამო რომ აქ 4 სერვის ცენტრი 

ფუნქციონირებს (29.8%; 295 რესპონდენტი), იხილეთ დიაგრამა 2.  

კვლევაში მონაწილეთა უმეტესობა მამაკაცია (967 რესპონდენტი, 98%), ხოლო მცირე 

ნაწილი ქალი (20 რესპონდენტი, 2%) (იხ.  

დიაგრამა 3). კითხვაზე, როგორ აღწერდით საკუთარ თავს - ჰეტეროსექსუალი, გეი, 

ბი ან ჰომოსექსუალი - რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა მიუთითებს 

ჰეტეროსექსუალს და მხოლოდ ერთი რესპონდენტი მიუთითებს, რომ ბისექსუალია. იმის 

გამო, რომ ქალების რაოდენობა მთლიან შერჩევაში ძალიან დაბალია, აზრს მოკლებულია 

მაჩვენებლების ქსელის ჭრილში განხილვა.   

 

დიაგრამა 2. კვლევაში მონაწილეთა რაოდენობის განაწილება ქალაქების მიხედვით 
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დიაგრამა 3. სქესის განაწილება ქალაქების მიხედვით 

  
კვლევაში მონაწილეთა ასაკობრივი განაწილება უახლოდება ნორმალურ 

განაწილებას (დიაგრამა 4), მონაწილეთა საშუალო ასაკი 41.48 წელია, მედიანური ასაკი - 41 

(მინიმალური 20 და მაქსიმალური 66 წელი).  

 

დიაგრამა 4. ასაკობრივი განაწილების ჰისტოგრამა ნორმალური განაწილების 

მრუდით 

 
რესპონდენტთა უმეტესობას (467; 47.3%) სრული საშუალო განათლება აქვს მიღებული 

(იხ. დიაგრამა 5).  
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დიაგრამა 5. რესპონდენტთა განათლების დონე 

 
 

მთლიან შერჩევაში მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელი (563; 57%), რომელიც 

მნიშვნელოვნად აღემატება თვითდასაქმების (24%), დროებითი დასაქმების (12%) და 

სრულ განაკვეთზე დასაქმებულთა (63; 6.4%) მაჩვენებელს ერთად აღებულს.  

 

დიაგრამა 6. რესპონდენტებს შორის დასაქმების მაჩვენებელი 

 
 

ბოლო თვეში, შემოსავლის ძირითად წყაროთა შორის დასაქმებიდან (366; 37.1%) და 

მეგობრების, ნათესავების თუ პარტნიორისგან  (295; 29.9%) მიღებული შემოსავლები 

დომინირებს (იხ. დიაგრამა 7). აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა სახით დასაქმებულების 

ძირითად შემოსავალს დასაქმება წარმოადგენს, განსხვავებით უმუშევრებისგან, რომელთა 

ძირითად შემოსავლის წყაროს ნათესავები/მეგობრები/პარტნიორი, რაიმეს 

გაქირავება/გაყიდვა, მოგებული ფული და არალეგალური საქმიანობა წარმოადგენს, რაც 

სტატისტიკურად სარწმუნო განსხვავებით ვლინდება (χ2 (30) = 771.837, p = 0.000.) 
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დიაგრამა 7. შემოსავლის ძირითადი წყარო ბოლო 30 დღის მანძილზე 

 
 

 

გამოკითხულთა ნახევარი (486; 49.2%) მშობლებთან, ნათესავებთან, პარტნიორთან, 

მეგობრებთან ცხოვრობს, ხოლო საკუთარი ბინა აქვს გამოკითხულთა 38.9% (384 

რეპონდენტი), იხ. დიაგრამა 8. სტატისტიკურად სარწმუნო განსხვავება დაფიქსირდა 

საცხოვრებელ პირობებსა და დასაქმებას შორის, კერძოდ კი საკუთარი ბინა საცხოვრებლად 

დასაქმებულებს უფრო აქვთ ვიდრე უმუშევრებს, რომლებიც უპირატესად მშობლებთან, 

მეგობრებთან, პარტნიორთან ან ნათესავთან ცხოვრობენ   χ2 (25) = 95.656, p = 0.000. 

 

დიაგრამა 8. რესპონდენტთა საცხოვრებელი პირობები 

 
 

 

ნარკოტიკების მოხმარების პრაქტიკა  
 

კვლევაში მონაწილეები მიუთითებენ, რომ ნარკოტიკების ინექციურად მოხმარება 

საშუალოდ 20 წლის (SEM=0.097; ასაკის მედიანა 20 წელი), მინიმუ 14 და მაქსიმუმ 40 წლის 

ასაკში დაიწყეს (დიაგრამა 9). 27-მა რესპონდენტმა თავი შეიკავა ამ კითხვაზე პასუხის 

გაცემისგან. ნარკოტიკების რეგულარულად მოხმარების (კვირაში მინიმუმ სამჯერ) 

გამოცდილება საშულოდ 14.27 წელია (SEM=0.241, მედიანური 15 წელი, მინიმუმ 1 და 

მქსიმუმ 42 წელი). გამოკითხულთა 13%-ს (126 რესპონდენტი) აქვს რეგულარული 

ინექციური მოხმარების 5 წლამდე გამოცდილება, უმეტესობას კი (60%) ათ წელზე - მეტი 
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სოციალური დახმარება, ან პენსია

არალეგალური შემოსავალი

მოგებული ფული (კაზინო, ტოტალიზატორი, სხვა)

თავი შეიკავა პასუხისგან

38.9

49.2

9.9

1

0.6

0.3

0 10 20 30 40 50 60

საკუთარი ბინა

მშობლების/ნათესავის/მეგობრის ბინა

ქირა, გირაო

თავშესაფარი

უსახლ-კარო, არ აქვს მუდმივი თავშესაფარი

თავი შეიკავა პასუხისგან
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(დიაგრამა 10). არ არის განსხვავება უმუშევარია თუ დასაქმებული, აქვს შემოსავალი თუ 

არა, ყველა კატეგორიაში თანაბრადაა წარმოდგენილი რეგულარული ინექციური 

მოხმარების გამოცდილება, რომელიც შედარებით მაღალია 30 და მეტი ასაკის მქონე 

რესპონდენტებში (χ2 (92) = 532.998, p = 0.000) 

 

დიაგრამა 9. ნარკოტიკების, პირველად ინექციის ასაკის განაწილება 

 
 

დიაგრამა 10. ნარკოტიკების ინექციური მოხმარების გამოცდილების განაწილება  

 
 

რესპონდენტების ნახევარზე მეტი მიუთითებს (n=683, 69.2%), რომ არასდროს 

ყოფილა ოპიოიდებით (მეთადონის/სუბუქსონის) ჩანაცვლებით თერაპიაში (ოჩთ), თუმცა 

კვლევის მომენტისთვის ოჩთ-ში იმყოფება გამოკითხულთა 11.8% (116 რესპონდენტი) და 

მკურნალობის გამოცდილება ჰქონია 19%-ს (187 რესპონდენტი).  

 

5 წლამდე

13%

6-10 წელი

27%
11 და მეტი

60%
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დიაგრამა 11. ოჩთ პროგრამაში მკურნალობის გამოცდილება 

 
 

ბოლო 30 დღის მანძილზე, ინექციების დღეების რაოდენობის საშუალო 

მაჩვენებელმა შეადგინა 17.72 დღე (მედიანა 17.5 დღე; მინ. 1 და მაქს. 30 დღე; SD=8.77), 

დღეში საშუალოდ 1.36-ჯერ (მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 9 ჯერ დღეში, მედიანა და მოდა 1) 

განხორცილებული ინექციების რაოდენობით. დეტალური ინფორმაცია - ბოლო 30 დღეში 

ინექციების დღეების რაოდენობის განაწილების შესახებ იხილეთ  

დიაგრამა 12. მთლიანი შერჩევის 68% (673 რესპონდენტი) დღეში ერთხელ ინექციას 

მიმართავს, 26.3% (260 რესპონდენტი) დღეში 2-ჯერ ინექციას და გაცილებით მცირეა მათი 

წილი, ვინც დღეში 3-ჯერ და ან მეტჯერ (41; 4.1%) ინექციას მიმართავს.   

 

დიაგრამა 12. ბოლო 30 დღეში განხორციელებული ინექციების სიხშირეთა განაწილება 

 
 

ბოლო თვეში, ერთ ჯერზე ინექციური მოხმარებისას, ჯგუფის წევრების ყველაზე 

დიდი რაოდენობა 0-დან 15-მდე მერყეობს, საშუალოდ კი 3.85-ს (SD=2.175) შეადგენს. 

ძალიან მცირეა მათი რაოდენობა, რომელიც მარტო ინექციას (37; 4%) მიმართავს, უმეტესად 

კი (613; 62%) 3-5 წევრისგან შემდგარი ჯგუფური მოხმარება აღინიშნება (დიაგრამა 13).  

 

69.2

11.8

4.8

14.2
0.1

არასდროს ვყოფილვარ

ამჟამად ვარ პროგრამაში

ადრე ვიყავი (წინა თვეში ან რამდენიმე თვის 

წინ ვიყავი, არაუმეტეს წელიწადისა)

ვყოფილვარ წელიწადი და მეტი ხნის წინ

თავი შეიკავა პასუხისგან

5 მდე ინექცია

41%

6-10 ინექცია

28%

11-15 ინექცია

18%

16 და მეტი 

ინექცია

13%
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დიაგრამა 13. ბოლო 30 დღეში, ერთ ჯერზე ინექციისას, ყველაზე დიდი ჯგუფის 

წევრთა რაოდენობის განაწილება 

 

 

ბოლო 30 დღეში არაინექციურად მოხმარებული ფსიქოაქტიური საშუალებებიდან, 

რესპონდენტების უმრავლესობა კანაფის/ჰაშიშის (618; 62.6%), ფსიქოტროპული 

მედიკამენტების (293; 29.7%) და სედაციური (107; 10.8%) საშუალებების მოხმარებას 

აღნიშნავს. ინექციურად მოხმარებული ნარკოტიკული საშუალებებიდან ყველაზე მეტი 

რესპონდენტი ჰეროინის (575; 58.3%) მოხმარებას აღნიშნავს, რომელსაც ჩამოუვარდება 

ოჩთ პროგრამის ბუპრენორფინის (338; 34.2%) ინექციური მოხმარება, ე.წ. ეფედრას ვინტი 

(319; 32.3%), ქუჩის ბუპრენორფინი (296; 30%) და ტრადიციული ვინტი (153; 15.5%). 

დიაგრამა 14 სრულად ასახავს ბოლო 30 დღეში მოხმარებულ ფსიქოაქტიურ საშუალებებს. 

ასევე, იკვეთება, რომ ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების (MDMA, კეტამინი, 

ჰალუცინოგენები, სინთეზური კათინონები, ე.წ. ბიო-პლანი, ბიო-MDMA) არაინექცური 

მოხმარება (154; 15.6%) სჭარბობს ინექციურს (3 შემთხვევა).  

ბოლო 30 დღეში მოხმარებული ნარკოტიკული საშუალებების ქალაქების ჭრილში 

ანალიზით ვლინდება, რომ დეზომორფინის მოხმარება მთლიან შერჩევაში, მხოლოდ, 9 

რესპონდენტმა აღინიშნა: სამტრედიაში (4 რესპონდენტი), რუსთავში (2), ზუგდიდში (2) და 

ფოთში (1), სხვა ქალაქებში არსად არ იქნა დაფიქსირებული დეზომორფინის მოხმარება, 

აღნიშნული განსხვავება ქალაქების ჭრილში სტატსისტიკურად სარწმუნოა (χ2 (30) = 

614.605, p = 0.000).  

ოპიოიდების ინექციური მოხმარებაც, ძალიან ცოტამ - 18 რესპონდენტმა აღნიშნა:  

უფრო მეტმა ქუთაისში (10 რესპონდენტი), ზუგდიდში (4) და თანაბრად - ბორჯომის (1), 

თბილისის (1), რუსთავის (1) და ფოთის (1) რესპონდენტებში (χ2 (30) = 680.831, p = 0.000). 

ფენტანილის მოხმარებაც ძალიან ცოტა - 12 რესპონდენტმა აღინიშნა, ყველაზე მეტმა 

ფოთში (8 რესპონდენტი), შემდეგ თბილისში (2), ზუგდიდსა (1) და რუსთავში (1), 

სტატისტიკურად სარწმუნო განსხვავებით (χ2 (30) = 583.271, p = 0.000). 

ჰეროინის მოხმარება ყველა ქალაქში აღინიშნა, დიდი უპირატესობით რუსთავში 

(100%) და თბილისში (78.08%), ბორჯომში რესპონდენტთა 66.7% (4 რესპონდენტი) 

აღნიშნავს, სამტრედიაში - რესპონდენტთა 60.6%(43),  ქუთაისში - 59.2% (45), თელავში -

45.7% (32), გორში - 41.7% (40), ოზურგეთში - 28.6% (18), ზუგდიდში - 25.9% (21) და 

ყველაზე ცოტა ბათუმში - 24.3% (18),  (χ2 (30) = 682.704, p = 0.000).  

მეთადონის (ქუჩის) ინექციური მოხმარება ყველაზე გამოხატულია შედარებით 

მაღალი მაჩვენებელებით ფოთის (54.5%; 30) და ზუგდიდის (37%; 30) რეპონდენტებში. 

4%

18%

62%

16%

მარტო ვიკეთებ

1 ან 2 კაცთან ერთად

3-5 კაცთან ერთად

6 ან მეტთან ერთად
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საერთოდ არ აღნიშნავენ რესპონდენტები მეთადონის ინექციურ მოხმარებას ბორჯომში, 

თელავში, ოზურგეთში, რუსთავსა და სამტრედიაში (χ2 (30) = 516.396, p = 0.000).  

ბუპრენორფინის ინექციური მოხმარებაც, ჰეროინის მსგავსად, ყველა ქალაქში 

აღინიშნება: ბათუმში (31.1%; 23), ბორჯომში (50%; 3), გორში (34.3%; 33), ზუგდიდში (56.8%; 

46), თბილისში (16.3%; 48), თელავში (54.3%; 38), ოზურგეთში (1.6%; 1), რუსთავში (22%, 22), 

სამტრედიაში (28.2%, 20), ფოთში (76.4%; 42), ქუთაისში (26.3%; 20) (χ2 (30) = 275.652, p = 

0.000). ასევე გავრცელებულია პროგრამის სუბუქსონის ინექციური მოხმარების პრაქტიკაც 

ყველა ქალაქში, გარდა თელავისა, ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით სამტრედიაში (95.8%; 

68), გორში (80.2%; 77), ბათუმში (56.8%; 42) და თბილისში (37.6%; 111), ხოლო დანაჩენ 

ქალაქებში მერყეობს  1%-დან 16.48%-მდე (χ2 (30) = 851.862, p = 0.000).  

ეფედრას ბუჩქისგან კუსტარულად მომზადებული ვინტის მოხმარება ფოთის 

გარდა ყველა ქალაქში აღინიშნა. კერძოდ კი, ვინტის ინექციურ მოხმარებას ბოლო 30 დღის 

მანძილზე აღნიშნავს ოზურგეთში გამოკითხულთა 55.6% (35 რესპონდენტი), სამტრედიაში 

გამოკითხულთა 54.9% (39), რუსთავში - 52% (52), თბილისში - 39% (115), თელავში - 32.9% 

(23), გორში - 21.9% (21), ზუგდიდი - 19.8% (16), ბორჯომში 16.7% (1 რესპონდენტი), 

ქუთაისში - 15.8% (12) და ბათუმში - 6.8% (5), სტატისტიკურად სარწმუნო 

მნიშვნელოვნებით (χ2 (30) = 722.012, p = 0.000), მაშინ, როცა ვინტის მოხმარება 

მნიშვნელოვნად დაბალია ოზურგეთში (1.6%; 1) და სამტრედიაში (7%; 5) (χ2 (30) = 845.557, 

p = 0.000).  

ანტიჰისტამინურების ინექციური მოხმარება უპირატესად ფოთის (49.1%; 27) და 

ოზურგეთის (22.2%; 14) რესპონდენტებისთვის არის დამახასიათებელი, საერთოდ არ 

აღნიშნავენ ანტიჰისტამინურების ინექციურ მოხმარებას თელავის, სამტრედიისა და 

ქუთაისის რესპონდენტები (დიაგრამა 15), ქალაქებს შორის სტატისტიკურად სარწმუნო 

განსხვავებით (χ2 (30) = 412.982, p = 0.000).  
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დიაგრამა 14. ბოლო 30 დღეში მოხმარებული ფსიქოაქტიური საშუალებების 

განაწილება 

 
 

 

სინთეზური კათინონების ინექციური მოხმარების ერთეული შემთხვევები აღინიშნა 

მხოლოდ ორ ქალაქში ქუთაისსა (2 რესპონდენტი) და გორში (1 რესპონდენტი) (χ2 (30) = 

884.857, p = 0.000). 

რესპონდენტების უმრავლესობა, ბოლო ინექციის ადგილად - ზედა და ქვედა 

კიდურების ღრმა (460; 46.6%) და ზედაპირულ (319; 32.3%) ვენებს ასახელებს, თუმცა 

გამოკითხულთა მეხუთედი (200; 20.3%) განსაკუთრებით სარისკო მიდამოში 

(საზარდულის, იღლიის, კისრის ვენები, სუბკლავია) ინექციის პრაქტიკაზე მიუთითებს ( 

ცხრილი 1).  

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

დეზომოფინი

ოპიოიდები

ფენტანილი

ჰეროინი

მეთადონი (ქუჩის)

მეთადონი (პროგრამის)

ბუპრენორფინი (ქუჩის)

ბუპრენორფინი (პროგრამის)

კოკაინი

ვინტი

ეფედრას-ვინტი

ამფეტამინი/მეტამფეტამინი

კანაფი/ჰაშიში

MDMA

კეტამინი/კალიფსო

ჰალუცინოგენები

ფსიქოტროპულები

სედატივები

ანტიჰისტამინურები

სინთეზური კათინონები

ბიო-პლანი

ბიო-MDMA

სხვა

კოქტეილი

არ მომიხმარია არ პასუხობს მოვიხმარე არაინექციურად მოვიხმარე ინექციურად
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დიაგრამა 15. ბოლო 30 დღეში ინექციურად მოხმარებული ფსიქოაქტიური 

საშუალებების განაწილება ქალაქების მიხედვით 

 
 

 

ცხრილი 1. ბოლო ინექციის ადგილი 

ინექციის ადგილი N/% 

ზედა და ქვედა კიდურების ღრმა ვენებში 460/46.6% 

ზედა და ქვედა კიდურების ზედაპირულ ვენებში 319/32.3% 

საზარდულის ვენაში 103/10.4% 

სუბკლავიაში 20/2% 

კისრის ვენებში 49/5% 

იღლიის მიდამოში 28/2.8% 

კუნთებში 3/0.3% 

თავი შეიკავა 5/0.5% 

 

 

ქალაქების ჭრილში იკვეთება განსხვავებები, ასე მაგალითად, ბორჯომისთვის 

დამახასიათებელია მხოლოდ ზედა და ქვედა კიდურების ზედაპირულ ვენებში ინექციები 

(100%), მაშინ როცა ფოთის (60%) და სამტრედიის (53.3%) რესპონდენტები გამოირჩევიან 

უმეტესად ზედა და ქვედა კიდურლების ღრმა ვენებში ინექციით; სუბკლავიაში, ლავიწის 

მიდამოში ინექციები დამახასიათებელია მხოლოდ თბილისის (2%), რუსთავის (6%) და 

ქუთაისის (10.5%) რესპონდენტებისთვის. კისრის ვენებში ინექციებიც მხოლოდ 4 ქალაქში 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
ამფ/მეტამფეტამინი

ეფედრას ვინტი

ვინტი

ბუპრენორფინი 

(ქუჩის)

ბუპრენორფინი 

(პროგრამის)

მეთადონი (ქუჩის)

მეთადონი 

(პროგრამის)

ჰეროინი

ფენტანილი

ოპიოიდები

დეზომორფინი
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აღინიშნება: ქუთაისი (14.5%), რუსთავი (10%), თბილისის (7.8%) და ზუგდიდი (6.2%).   

საზარდულის არეში ინექციები ყველა ქალაქში აღინიშნება გარდა ფოთის და ბორჯომისა, 

მაღალი მაჩვენებლებით ქუთაისში (26.3%), ოზურგეთში (19%) და თბილისში (16.6%). 

ქალაქებს შორის აღწერილი განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა (χ2 (90) = 501.647, p = 

0.000). 

ბოლო 30 დღის მანძილზე ზედოზირების, თუნდაც ერთი შემთხვევა, ჰქონია 35 

რესპონდენტს (3.5%), მათი უმრავლესობა ზედოზირების მიზეზად ნარკოტიკის დიდი 

დოზით მოხმარებას ასახელებს (25 შემთხვევა), ასევე ალკოჰოლთან ან სხვა ნარკოტიკთან 

(8 შემთხვევა) შერევას. ზედოზირების შემთხვევები დაფიქსირდა ყველა ქალაქში, გარდა 

ბორჯომის, ბათუმის და თელავისა. ზედოზირების მაღალი მაჩვენებელი რუსთავში (9%; 9 

რესპონდენტი) დაფიქსირდა, ხოლო დანარჩენ ქალაქებში: გორში - 2 შემთხვევა (2.1%),  

ზუგდიდში - 3 (3.7%), თბილისში - 7 შემთხვევა (2.4%), ოზურგეთში - 3 (4.8%), 

სამტრედიაში - 3 (4.2%), ფოთში - 4 (7.3%), ქუთაისშიც 4 შემთხვევა (5.3%). ბოლო თვეში 

ორჯერ ზედოზირების მაჩვენებელი მხოლოდ ორ ქალაქში გამოვლინდა: რუსთავსა და 

ზუგდიდში. ქალაქებს შორის აღწერილი განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა (χ2 (30) = 

180.998, p = 0.000). აღსანიშნავია, რომ ზედოზირების შემთხვევათა უმეტესობაში 

ნალოქსონი იქნა გამოყენებული (26 შემთხვევა), 6 შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარება იქნა გამოძახებული და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში იქნა გამოყენებული 

მარილწყლის ინექცია.  

 

 

 

რისკის შეფასების ბატარეა  
 

სარისკო საინექციო და სქესობრივი ქცევა სტანდარტიზებული ინსტრუმენტის (რისკის 

შეფასების ბატარეა, Risk Assesment Battery) დახმარებით შეფასდა. ინსტრუმენტის 

საბოლოო ქულა - სარისკო ქცევის ინდექსი (RAB index) 0-დან 1-მდე მერყეობს და 

მიუთითებს მოსალოდნელ აივ-ინფიცირების რისკს, ის რაც უფრო ახლოსაა 1-თან, მით 

უფრო მაღალია, სქესობრივი და საინექციო სარისკო ქცევებით განპირობებული აივ-ით 

ინფიცირების რისკი. შერჩევაში RAB index-ის საშუალო მაჩვენებელია 0.16 (მინ=0.03; 

მაქს=0.60; SD 0.114), მედიანური 0.125; იმის გათვალისწინებით, რომ სარისკო ქცევის 

ინდექსის განსხვავების შესწავლამ ქალაქების ჭრილში, აჩვენა მინიმუმ ერთი ქალაქის 

მაჩვენებლის განსხვავება სხვა ქალაქებისგან, საშუალოთა შორის განსხვავების t ტესტით 

შესწავლისას ვლინდება, რომ თელავის RAB index მნიშვნელოვნად განსხვავდება ყველა 

სხვა დანარჩენი ქალაქის საშუალო მაჩვენებლისგან (ცხრილი 2), თუმცა თავისთავად 

თელავის ინდექსიც კი დაბალი რისკის ინდიკატორია (0.33). რისკის ინდექსის სიხშირის 

განაწილება ქალაქების ჭრილში ნათლად მიუთითებს, რომ ინდექსის უმეტესობა თავს 

იყრის 0.4-მდე (დიაგრამა 16) და ქალაქებს შორის ინდექსის განსხვავება სტატისტიკურად 

სარწმუნოა (χ2 (10) = 4.382, p = 0.000). One Way Anova-თი ასოციაციების შესწავლისას, 

სტატისტიკურად სარწმუნო ასოციაცია ვლინდება რისკის ინდექსის მაღალ მაჩვენებელსა 

და ბოლო 30 დღეში, ინექციისთვის შეკრებილი ჯგუფის წევრთა რაოდენობას (F12, 934 = 4.468, 
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p=0.000), რეგულარული მოხმარების წლებს (F38, 927 =1.449, p=0.040), დღეში ერთჯერზე მეტ 

ინექციასა (F6, 967 =3.631, p = 0.001) და ინექციის დღეების (F28, 927 = 8.750, p=0.000) რაოდენობას 

შორის.  

 

ცხრილი 2. რისკის შეფასების ინდექსის საშუალო ქალაქების მიხედვით 

ქალაქი 
RAB 

საშუალო 
N SEM 

95% CI 

ქვედა ზღვარი ზედა 

ზღვარი 

ბათუმი 0.07 74 0.003 0.06 0.08 

ბორჯომი 0.20 6 0.049 0.07 0.32 

გორი 0.09 96 0.005 0.08 0.1 

ზუგდიდი 0.13 81 0.004 0.12 0.14 

თბილისი 0.18 295 0.007 0.18 0.21 

თელავი 0.34 70 0.012 0.31 0.36 

ოზურგეთი 0.19 63 0.011 0.16 0.21 

რუსთავი 0.18 100 0.008 0.16 0.2 

სამტრედია 0.08 71 0.003 0.07 0.08 

ფოთი 0.11 55 0.011 0.09 0.13 

ქუთაისი 0.12 76 0.013 0.1 0.15 

 

დიაგრამა 16. რისკის ინდექსის განაწილება ქალაქებში  
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რისკის შეფასების ბატარეის შემადგენელი ცვლადების სიხშირული ანალიზით, 

ვლინდება, რომ მთლიანი შერჩევის 15.2% აღნიშნავს ბოლო 6 თვეში შპრიცის, ნემსის ან 

სხვა საინექციო ინსტრუმენტის გაზიარების პრაქტიკას, სხვადასხვა რაოდენობის 

ადამიანებთან. გაზიარების პრაქტიკა არ აღნიშნეს ბათუმის, ბორჯომის, ზუგდიდის და 

სამტრედიის რესპონდენტებმა. თელავი გამოირჩევა ყველა სხვა ქალაქებისგან გაზიარების 

პრაქტიკის უმაღლესი (100%) მაჩვენებლით - ყველა რესპონდენტი მინიმუმ ერთ 

ადამიანთან მაინც იზიარებს, ბოლო 6 თვეში შპრიცს, ნემსს ან სხვა საინექციო 

ინსტრუმენტს (ორ და მეტ ადამიანთან გაზიარება 98.6%; 69 რესპონდენტი). დიაგრამა 17 

ნათლად აჩვენებს გაზიარების განსხვავებულ პრაქტიკას ქალაქებს შორის, რაც 

სტატისტიკურად სარწმუნოა (χ2 (30) = 528.595, p = 0.000). 
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დიაგრამა 17. ბოლო 6 თვეში შპრიცის, ნემსის ან სხვა საინექციო ინსტრუმენტის 

სხვასთან გაზიარების განაწილება ქალაქების ჭრილში 

 
კითხვაზე, ბოლო 6 თვის მანძილზე, რამდენად ხშირად გაგიზიარებიათ შპრიცი 

პიროვნებასთან, რომელიც თქვენ იცოდით ან მოგვიანებით გაიგეთ, რომ იყო 

დაავადებული შიდსით ან ინფიცირებული აივ-ით, რესპონდენტთა აბსოლუტური 

უმრავლესობა (99.5%) უარყოფითად პასუხობს, მხოლოდ 5 რესპონდენტის, სხვადასხვა 

სიხშირით გაზიარების პრაქტიკა ვლინდება ქალაქებში:  ბათუმში (1 რესპონდენტი - 

რამდენჯერმე ყოველ თვე), ქუთაისში (3 რესპონდენტი - რამდენჯერმე ან ნაკლებჯერ) და 

თბილისში (1 რესპონდენტი - რამდენჯერმე ან ნაკლებჯერ). აღსანიშნავია, რომ ამ 5 

რესპონდენტიდან არც ერთია აივ-ით ინფიცირებული. ქალაქებს შორის მოცემული 

განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა χ2 (20) = 38.505, p = 0.000.  

შპრიცების და ნემსების წყაროდ, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი შპრიცების და 

ნემსების პროგრამას (96%) ასახელებს, ასევე ასახელებენ აფთიაქს (26.4%), იმ ადგილებს 

სადაც ინექციისთვის იკრიბებიან, სადაც აღნიშნავენ, რომ ყოველთვის არის შპრიცები და 

ნემსები (14.2%), მხოლოდ ერთმა რესპონდენტმა, თბილისიდან, აღნიშნა ქუჩაში 

დაგდებული შპრიცით სარგებლობის პრაქტიკა და რესპონდენტები სამტრედიიდან და 

ქუთაისიდან უთითებენ, რომ შპრიცებს დიაბეტით დაავადებულს ართმევდნენ. ქალაქებს 

შორის აღწერილი ეს განსხვავებები სტატისტიკურად სარწმუნოა χ2(110) = 422.866, p = 0.000.  

ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ცალკე (ბინები, სპეციფიკური ადგილები, 

სახარშავი) სხვადასხვა ადგილებში შეკრებას რესპონდენტთა დიდი ნაწილი მიუთითებს 

(85.1%), შედარებით ნაკლები რაოდენობა აღნიშნავს, რომ ინექციისთვის შეკრების 

პრაქტიკა საერთოდ არ ქონია ბოლო 6 თვის მანძლზე (14.9%). აღნიშნული პრაქტიკა 

ყველაზე მეტი წილით (80% და მეტი ამბობს, რომ მინიმუმ სულ რამდენჯერმე მაინც 

ყოფილა) ვლინდება ყველა ქალაქში, გარდა: ზუგდიდის და ქუთაისისა. ეს განსხვავება 

სტატისტიკურად სარწმუნოა χ2(30) = 481.51, p = 0.000. 

კითხვაზე, როგორ ასუფთავებდით შპრიცს ბოლო 6 თვის მანძილზე, 

გამოკითხულთა 92.3% (911 პირი) მიუთითებს, რომ ყოველთვის ხმარობდა ახალ შპრიცს, 

რაც 100%-ით აღინიშნა ქალაქებში: ბათუმი, სამტრედია, ბორჯომი და გორი.  დანარჩენი 

ქალაქის რესპონდენტები მიუთითებენ სხვადასხვა გზით გასუფთავების პრაქტიკას და მათ 

შორის აღსანიშნავია მდუღარე წყლით და ან საპნიანი წყლით შპრიცის გასუფთავების 
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შემთხვევები, რაც ყველაზე მეტად აღინიშნა თელავში (21.5%) და ფოთში (20%); დანარჩენ 

ქალაქებში, გარდა თბილისისა (9.2%) ერთეული შემთხვევები დაფიქსირდა, მათგან 

აღსანიშნავია თითო შემთხვევა ქლორის (ოზურგეთი) და გამოხდილი წყლის (ზუგდიდი) 

გამოყენების. ქალაქებს შორის აღწერილი განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა (χ2(110) 

= 395.456, p = 0.000).  

ბოლო 6 თვის მანძილზე, ინსტრუმენტების (მოსახარში თასი, კოვზი და სხვა) 

გაზიარების პრაქტიკას რესპონდენტთა 35.2% აღნიშავს, რაც შედარებით სისტემატური 

მაჩვენებლით (გაზიარება ერთი ან მეტჯერ ყოველ კვირა) ყველაზე გამოხატულად 

თელავის (25.7%)  რესპონდენტებში აღინიშნა ქალაქებს შორის აღწერილი განსხვავება 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია (χ2(30) = 642.817, p = 0.000). ასევე მაღალია ბოლო 6 თვის 

მანძილზე ნარკოტიკის შპრიცის პირიდან-პირში (ე.წ. frontloading) ან შპრიცის დგუშის 

ბოლოდან (ე.წ. backloading) განაწილების პრაქტიკა (53.5%), საიდანაც თითქმის ნახევარი 

მიუთითებს, რომ ეს ხდება რამდენჯერმე ან ნაკლებჯერ მაინც (დიაგრამა 18).  

 

დიაგრამა 18. მომზადებული ნარკოტიკის შპრიციდან შპრიცში (პირით პირში ან 

შპრიცის ბოლოდან) განაწილების პრაქტიკა 

 

აღნიშნული პრაქტიკა რამდენჯერმე ყოველ თვე ან ერთი ან მეტჯერ ყოველ კვირა 

უპირატესად ახასიათებს თელავის (გამოკითხულთა 62.9%), რუსთავის (53%) და 

თბილისის (40.7%) რესპონდენტებს. ქალაქებს შორის აღწერილი განსხვავება 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია (χ2(30) = 526.598, p = 0.000). 

გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა მიუთითებს, რომ ჰეტეროსექსუალია 

(99.9%), გარდა ერთისა, რომელიც ბისექსუალად მიიჩნევს თავს. ფულის მიღების 

სანაცვლოდ სქესობრივი კავშირის დამყარების პრაქტიკა ძალიან დაბალია და მთლიან 

შერჩევაში 0.7%-ს არ აღემატება (p =0.000); საპირისპიროდ კი, ფულის გადახდა სქესობრივი 

კავშირის დამყარების სანაცვლოდ, გამოკითხულთა 6.4%-მა აღინიშნა (p =0.000).   

 ბოლო 6 თვის მანძილზე, სქესობრივი კავშირის დამყარება ნარკოტიკის მიღების 

სანაცვლოდ რესპონდენტთა ძალიან მცირე ნაწილმა აღნიშნა (1.9%), ხოლო ნარკოტიკის 

სანაცვლოდ სქესობრივი კავშირის დამყარების მიზნით კი 3.1%-ში აღინიშნა (p = 0.000). 
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კითხვაზე, ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ გქონიათ სქესობრივი კავშირი 

ადამიანთან, რომელსაც იცოდით ან მოგვიანებით შეიტყვეთ, რომ იყო აივ-ინფიცირებული, 

არცერთი დადებითი პასუხი არ დაფიქსირებულა.  

გამოკითხულთა 8.2%-ს ბოლო 6 თვის მანძილზე სქესობრივი კავშირი არ ჰქონია, 

22.1% მიუთითებს, რომ ყოველთვის გამოიყენა კონდომი, უმეტესად გამოიყენა - 21.4%-მა, 

ზოგჯერ - 20%-მა და არცერთხელ არ გამოიყენა 28.4%-მა. დიაგრამა 19 აღწერს ბოლო 6 

თვის მანძილზე კონდომის გამოყენების სიხშირის განაწილებას ქალაქებს შორის, საიდანაც 

იკვეთება ყველაზე მეტად დაუცველი კავშირები თბილისში და ქუთაისში (χ2(40) = 623.688, 

p = 0.000).  

 

დიაგრამა 19. ბოლო 6თვის მანძილზე კონდომის გამოყენების სიხშირეთა განაწილება 

ქალაქების მიხედვით 

 

 
აღსანიშნავია, რომ მათ შორის ვინც აღნიშნა ბოლო 6 თვის მანძილზე ორ და მეტ 

პარტნიორთან კონტაქტი (315, მთლიანი შერჩევის 32%) მათი უმეტესობა (200 რეპონდენტი, 

63.5%) კონდომის არარეგულარულ გამოყენებას აღნიშნავს (χ2(12) = 410.654, p = 0.000).   

გამოკითხულთა მესამედს მნიშვნელოვნად და ან ძალიან აწუხებს აივ-ით 

ინფიცირების საშიშროება; ამ მხრივ სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება 

იკვეთება ქალაქებს შორის, ყველაზე მეტად აღნიშნული აღელვებთ სამტრედიაში (100%), 

ზუგდიდში (83.9%), ბათუმში (74.3%) და ბორჯომში (83.9%) გამოკითხულ ბენეფიციარებს  

(χ2(50) = 763.327, p = 0.000).   

მთლიან შერჩევაში, მხოლოდ 6 რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ არასდროს ჩაუტარებია 

აივ-ინფექციაზე ტესტირება (დიაგრამა 20). აბსოლუტური უმრავლესობის ტესტირების 

მაჩვენებელი, თითოეულ რესპონდენტზე, საშუალოდ 3-ის ტოლია (მინმ. 1 და მაქს. 10, SD 

1.791), თუმცა  ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქალაქებს შორის და ბოლოს 
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ჩატარებული ტესტირების დროის მიხედვით (დიაგრამა 21) კერძოდ კი  გამოკითხულთა 

45.5% აღნიშნავს ტესტირებას წელიწადი და მეტი ხნის წინ და ასეთი ბენეფიციარების 

დიდი წილი გვხვდება რუსთავში, სამტრედიაში, ფოთში, თელავში, ოზურგეთსა და 

თბილისში (χ2(30) = 647.795, p = 0.000).   

 

დიაგრამა 20. აივ-ინფექციაზე ტესტირების მაჩვენებელი 

 
დიაგრამა 21. აივ-ინფექციაზე ბოლოს ჩატარებული ტესტირების განაწილება 

ქალაქების ჭრილში 

 

 
 

სერვისების შეფასება 
 

სამი შეკითხვით შესწავლილ იქნა იმ სერვისების ჩამონათვალი, რომელმაც მიიქცია 

ბენეფიციართა ყურადღება, არსებული სერვისების ჩამონათვალიდან სამის არჩევით, რას 

ისურვებდნენ დამატებით სერვისად და არსებული სერვისებიდან რომელი სამი სერვისით 

სარგებლობენ ყველაზე ხშირად.  

რესპონდენტების უდიდესი ნაწილის თანახმად (დიაგრამა 22), ყველაზე მეტად მათი 

ყურადღება მიიქცია შპრიცების და ნემსების პროგრამამ (856, 87%), C ჰეპატიტზე 
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ტესტირებამ (613, 62%), აივ-ინფექციაზე ტესტირების სერვისმა (497, 50%), ნალოქსონმა 

(276, 28%) და ექიმის კონსულტაციებმა (237, 24%). 

 
დიაგრამა 22. სერვისი, რომელმაც მიიქცია ბენეფიციარის ყურადღება, რამაც 

გადააწყვეტინა შნპ-ში ჩართვა  

 
 

სასურველ დამატებით სერვისზე კითხვის პასუხად 471 (48%) რესპონდენტი 

ფიქრობს, რომ ყველა სერვისია შეთავაზებული და არ იცის რა შეიძლება დამატებით 

სასურველი იყოს მისთვის. დანარჩენი 516 რესპონდენტიდან გამოკითხულთა მესამედი 

(168, 32.6%) სასურველ დამატებით სერვისად სტომატოლოგიურ მომსახურებას ასახელებს, 

შედარებით მცირე ნაწილი (79, 15.3%) - თასის ე.წ. „პუზირის“, კოვზის, ფილტრის 

დამატების საჭიროებას აღნიშნავს, 34 რესპონდენტი (6.6%) ღვიძლის ელასტოგრაფიის 

სერვისის და ა.შ.  (დიაგრამა 23). 

 

 

დიაგრამა 23. სასურველი სერვისი 
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რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა ყველაზე ხშირად სარგებლობს შპრიცების 

და ნემსების პროგრამით (948, 96%), ნალოქსონით (435, 44.1%), ვენების მოვლის 

საშუალებებით (334, 33.8%), ექიმის კონსულტაციით (272, 27.6%), აივ-ზე ტესტირებით 

(252, 25.53%) პრეზერვატივებით (250, 25.33%) და სხვა (დიაგრამა 24).  

 

დიაგრამა 24. ყველაზე ხშირად სარგებლობის მიხედვით სერვისების განაწილება 

 

 

აივ-ინფექციის გადაცემის შესახებ ცოდნის შეფასება 
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აივ-ინფექციის გადაცემის შესახებ ცოდნა 5 შეკითხვით შეფასდა. რესპონდენტთა 

დიდმა უმრავლესობამ (847, 85.8) ხუთივე შეკითხვას სწორად უპასუხა, 4 შეკითხვას 

უპასუხა 104 (10.5%) რესპონდენტმა, 3 შეკითხვას - 28 (2.8%), 2 შეკითხვას 5 (0.5%) 

რესპონდენტმა, 1 შეკითხვას ერთმა (0.1%) რესპონდენტმა და მხოლოდ ორმა 

რესპონდენტმა (0.2%) ვერცერთ შეკითხვას უპასუხა სწორად. დეტალური კითხვები და 

პასუხები იხ. დიაგრამა 25. საერთო ჯამში, რესპონდენტების ცოდნა აივ-ინფექციის 

გადაცემასთან დაკავშირებით კარგია, პასუხების 96% სწორია.  ცოდნის საუკეთესო 

მაჩვენებლით, სწორი პასუხების 90% და მეტით გამოირჩევა ბათუმის, გორის, ზუგდიდის, 

თელავის, ქუთაისის და ფოთის რესპონდენტები (დიაგრამა 26). ქალაქებს შორის 

მოცემული განსხვავება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია (χ2(55) = 106.664, p = 0.000).   

 

დიაგრამა 25. აივ-ინფექციის გადაცემის შესახებ პასუხების გნაწილება 

 
 

დიაგრამა 26. აივ-ინფექციაზე სწორი პასუხების განაწილება ქალაქების ჭრილში 
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C ჰეპატიტის გადაცემის შესახებ ცოდნა 8 შეკითხვით შეფასდა. საერთო ჯამში 

რესპონდენტთა უმრავლესობამ სწორად გასცა პასუხი (94%  სწორი პასუხები 

დაფიქსირდა). გამოკითხულ რესპონდენტთა 64.7% (639) რვავე შეკითხვას სწორად 

პასუხობს; შვიდ შეკითხვას სწორად უპასუხა 300 (30.4%) რესპონდენტმა, 6 შეკითხვას - 22 

(2.2%), 5 შეკითხვას - 11 (1.1%) რესპონდენტმა, 4 შეკითხვას - 6 (0.6%), სამ შეკითხვას - 6 

(0.6%) რესპონდენტმა, ორ შეკითხვას ორმა (0.2%) რესპონდენტმა და მხოლოდ ერთმა (0.1%) 

რესპონდენტმა ვერ უპასუხა ვერცერთ შეკითხვას სწორად. განსაკუთრებულად კარგი 

ცოდნა ვლინდება ქალაქებში ბორჯომი და გორი (χ2 (70) = 568.065, p = 0.00). სწორი 

პასუხების განაწილება ქალაქების ჭრილში მოცემულია დიაგრამა 28. 

 

დიაგრამა 27. C ჰეპატიტის გადაცემის შესახებ პასუხების განაწილება 

 
 

დიაგრამა 28. C ჰეპატიტის გადაცემის შესახებ ცოდნა ქალაქების ჭრილში 
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არასწორად უპასუხეს შეკითხვებს C ჰეპატიტის ვაქცინაციის და გადატანილი ჰეპატიტის 

შესახებ (ვაქცინაციით და გადატანილი ჰეპატიტის შემთხვევაში დაინფიცირების რისკი 

იკლებს). გამოკითხულთა 65%-მა (642 რესპონდენტი) იცის, რომ კონდომის გამოყენებით 

მცირდება C ჰეპატიტით ინფიცირების რისკი, 83.3%-მა (822 რესპონდენტი) იცის, რომ 

არასტერილური ან ნახმარი სამედიცინო მოწყობილობების გაზიარებით ხდება C 

ჰეპატიტის გადაცემა, ასევე საინექციო მოწყობილობების გაზიარებით (851, 86.2%) და 

გამოყენებული ნემსის ან შპრიცის გაზიარებით (980, 99.3%).  

გამოკითხულთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ (ორი რესპონდენტის 

გამოკლებით) იცის სად ჩაიტაროს C ჰეპატიტზე ტესტირება და ასევე აბსოლუტურ 

უმრავლესობას (983, 99.6%) ჩატარებული აქვს ტესტირება. 4 რესპონდენტი, რომელიც არ 

არის ტესტირებული, მიიჩნევს, რომ არ საჭიროებს ტესტირების ჩატარებას. 

გამოკითხულთა უმეტესობას C ჰეპატიტზე ტესტირება (877, 88.9%) ჩატარებული 

აქვს ბოლო 2 წლის მაძილზე. ყველა ქალაქის რესპონდენტთა 80%-ზე მეტი, გარდა 

თელავისა (61.4%), ტესტირებულია სწორედ ბოლო 2 წლის მანძილზე (χ2 (40) = 154.500, p = 

0.00).  C ჰეპატიტზე მკურნალობა ჩაუტარებია 325 (32.9%) რესპონდენტს უახლოესი 2 წლის 

მანძილზე, 47 (4.8%) მიუთითებს 2-5 წლამდე პერიოდში მკურნალობას, სამი რესპონდენტი 

- 5 წლის წინ აღნიშავს მკურნალობის ჩატარებას. უმეტესობა, მკურნალობაში ჩართული 

პაციენტებისა, ტესტირებული იყო ბოლო 2 წლის მანძილზე (χ2 (16) = 1389.451, p = 0.00) 

დიაგრამა 29.  

 

დიაგრამა 29. C ჰეპატიტზე ტესტირებულ და მკურნალობაში ჩართულთა განაწილება 

 
 

C ჰეპატიტზე ტესტირებულთაგან, რომლებსაც მკურნალობა არ ჩაუტარებიათ (606 

რესპონდენტი) მათგან 71.5% (434 რესპონდენტი) აცხადებს, რომ არ არის ინფიცირებული 

ან თვითგანკურნებულია, დანარჩენი კი მიუთითებს მკურნალობის ჩაუტარებლობის 

სხვადასხვა მიზეზებზე: მკურნალობა არ იყო საჭირო (58 რესპონდენტი), ზოგი 
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ეფექტების გამო (16 რესპონდენტი), ზოგმა პასუხისგან თავი შეიკავა (12 რესპონდენტი) ან 

უბრალოდ არ სურს მკურნალობა.  

რესპონდენტები, რომლებიც აღნიშნავენ მკურნალობის ჩატარებას (375 

რესპონდენტი), მათ შორის ცოტაა იმათი რაოდენობა, ვინც მკურნალობა შეწყვიტა (2 

რესპონდენტი: მკურნალობის გვერდითი მოვლენის და სხვა გაურკვეველი მიზეზის გამო), 

უმრავლესობა მკურნალობის დასრულებას (339; 90%) აღნიშნავს ან ამჟამად იმყოფება 

მკურნალობაში (30; 8%), დანარჩენები პასუხს თავს არიდებენ. C ჰეპატიტზე 

ნამკურნალევთა 87.2% (327) მკურნალობის წარმატებით დასრულებას აღნიშნავს. C 

ჰეპატიტზე მკურნალობისას რესპონდენტთა 66.4% (249 რესპონდენტი) ნარკოტიკის 

ინექციური მოხმარება არ შეუწყვეტია, ხოლო 111-მა (30%) რესპონდენტმა მკურნალობის 

შემდეგ განაახლა (p = 0.00). C ჰეპატიტზე მკურნალობის პერიოდში ნარკოტიკების 

ინექციურ მოხმარებასა და HCV ვირუსის დაბრუნებას შორის არსებობს გარკვეული 

ასოციაცია (χ2 (9) = 422.509, p = 0.00).  

 

დიაგრამა 30. C ჰეპატიტზე მკურნალობისას ინექციური მოხმარების და ვირუსის 

დაბრუნების სტატუსი 

 
 

გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა (825, 83.6%) C ჰეპატიტის ტესტირება, 

კონფირმაცია, მკურნალობის სერვისის მიღებას ზიანის შემცირების ცენტრში თავის 

ქალაქში ისურვებდა, თუმცა განსხვავებულია რუსთავის, ფოთის, სამტრედიის და 

ქუთაისის რესპონდენტთა სურვილები, რომლებიც მკურნალობის სერვისს სპეციალურ 

სამკურნალო დაწესებულებაშიც ისურვებენ (χ2 (40) = 644.280, p = 0.00).  
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დიაგრამა 31. C ჰეპატიტზე მკურნალობის სერვისის სასურველი 

 
 

დიაგრამა 32. აივ-ზე ტესტირების შედეგების განაწილება 

 
 

მთლიან შერჩევაში ტესტირების შედეგად აივ-დადებითი 8 შემთხვევა დაფიქსირდა 

(0.81%). მაღალია აივ-ის შემთხვევების წილი ბორჯომში (დიაგრამა 32), სხვა ქალაქებთან 

შედარებით   (χ2 (10) = 23.354, p = 0.01). C ჰეპატიტზე ანტისხეულების ტესტირების 

დადებითი შედეგების რაოდენობა 346 (35%) შეადგენს და მნიშვნელოვან წილად თბილისი 

იკვეთება მაღალი მაჩვენებელებით (χ2 (20) = 611.874, p = 0.00) 
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დიაგრამა 33. C ჰეპატიტზე ტესტირების შედეგების განაწილება 

 
 

 

 

ძირითადი მიგნებები 
 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს 11 ქალაქში არსებული ზიანის 

შემცირების სერვისების იმ ბენეფიციარებმა, რომლებმაც მიიღეს კვლევაში მონაწილეობის 

შეთავაზება და დათანხმდნენ (105 ბენეფიციარმა უარი განაცხადა კვლევაში 

მონაწილეობაზე). კვლევაში მონაწილე 987 რესპონდენტიდან მეტი წილი (98%) მამაკაცები 

არიან, მონაწილეთა საშუალო ასაკით 41.48 წელი.  

შერჩევაში მაღალია უმუშევრობის დონე, მეტია სრული საშუალო განათლების 

მქონეთა წილი. სხვადასხვა სახით დასაქმებულების (დროებით, სრული განაკვეთით, 

თვითდასაქმება) ძირითად შემოსავალს დასაქმება წარმოადგენს, განსხვავებით 

უმუშევრებისგან, რომელთა ძირითადი შემოსავლის წყაროს ნათესავები, მეგობრები, ან 

პარტნიორი, და რაიმეს გაქირავება/გაყიდვა, მოგებული ფული და არალეგალური 

საქმიანობა წარმოადგენს.  

გამოკითხულთა ნახევარი მშობლებთან, ნათესავებთან, პარტნიორთან, მეგობრებთან 

ცხოვრობს. საკუთარი ბინა საცხოვრებლად დასაქმებულებს უფრო აქვთ ვიდრე 

უმუშევრებს, რომლებიც უპირატესად მშობლებთან, მეგობრებთან, პარტნიორთან ან 

ნათესავთან ცხოვრობენ.  

შერჩევაში ნარკოტიკების ინექციურად მოხმარება საშუალოდ 20 წლის ასაკში იწყება, 

ხოლო ნარკოტიკების რეგულარულად მოხმარების (კვირაში მინიმუმ სამჯერ) 

გამოცდილება საშულოდ 14.27 წელია. არის განსხვავება უმუშევარია თუ დასაქმებული, 

აქვს შემოსავალი თუ არა, ყველა კატეგორიაში თანაბრადაა წარმოდგენილი რეგულარული 

ინექციური მოხმარების გამოცდილება, რომელიც შედარებით მაღალია 30 და მეტი ასაკის 

მქონე რესპონდენტებში. ბოლო 30 დღის მანძილზე, ინექციების დღეების რაოდენობის 
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საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 17.72, დღეში საშუალოდ 1.36 ინექციების რაოდენობით; 

მთლიანი შერჩევის 68% დღეში ერთხელ ინექციას მიმართავს, 59% თვეში 5 ზე მეტ ინექციას 

და 62% 3-5 კაციან ჯგუფში ინექციას.  

აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების ნახევარზე მეტი არასდროს ყოფილა 

ოპიოიდებით (მეთადონის/სუბუქსონის) ჩანაცვლებით თერაპიაში, მიუხედავად იმისა 

რომ მთელი შერჩევის მინიმუმ 58% აღნიშავს ოპიოიდების მოხმარებას ბოლო თვეში. 

რესპონდენტთა 12% კვლევის მომენტისთვის იმყოფებოდა ოჩთ-ში. 

არაინექციურად მოხმარებული ფსიქოაქტიური საშუალებებიდან სახეზეა 

უპირატესად კანაფის და ფსიქოტროპული მედიკამენტების მოხმარება. ოპიოიდური 

ჯგუფის ნარკოტიკული საშუალებებიდან უმეტესად ჰეროინს და ბუპრენორფინს 

მოიხმარენ, ხოლო კუსტარული სტიმულატორებიდან უპირატესად ეფედრას ვინტს და 

ვინტს.  

ბოლო 30 დღის მანძილზე ზედოზირების, თუნდაც ერთი შემთხვევა, ჰქონია 35 

რესპონდენტს (3.5%), მათი უმრავლესობა ზედოზირების მიზეზად ნარკოტიკის დიდი 

დოზით მოხმარებას ასახელებს, ასევე ალკოჰოლთან ან სხვა ნარკოტიკთან შერევას. 

ზედოზირებების მეტი წილი თბილისსა და რუსთავზე მოდის. 

შერჩევის მეექვსედი მიუთითებს, რომ ბოლო 6 თვის მანძილზე გაუზიარებია ნემსი 

ან სხვა საინექციო ინსტრუმენტი სხვადასხვა რაოდენობის ადამიანებთან. ამ მხრივ თელავი 

გამოირჩევა ყველა სხვა ქალაქებისგან ჯგუფში ორზე მეტ ადამიათან გაზიარების 

პრაქტიკით.  

მაღალია დუცველი სქესობრივი კონტაქტების მაჩვენებელი. მათ შორის ვინც აღნიშნა 

ბოლო 6 თვის მანძილზე ორ და მეტ პარტნიორთან კონტაქტი, მათი უმეტესობა კონდომის 

არარეგულარულ გამოყენებას აღნიშნავს. უმეტესად დაცული სქესობრივი კვაშირები 

ბათუმსა და ბორჯომში აღინიშნა. 

 რესპონდენტების შპრიცების და ნემსების წყაროს ძირითადად შნპ წარმოადგენს, 

თუმცა 20%-ში აფთიაქიც სახელდება, ასევე სახელდება ადგილები, სადაც ინექციისთვის 

იკრიბებიან, რასაც რესპონდენტთა უდიდესი რაოდენობა აღნიშავს. მაღალია მოსახარში 

თასის, კოვზის და სხვა არასაინექციო მასალის გაზიარების პრაქტიკა. ასევე მაღალია 

შპრიციდან შპრიცში (პირით პირში ან შპრიცის ბოლოდან) ნარკოტიკის განაწილების 

პრაქტიკა, საიდანაც ნახევარი მიუთითებს, რომ ეს ხდება მინიმუმ ერთხელ სისტემატურად 

ყოვლე კვირა. ასეთი ტიპის შეკრებები, როგორც წესი გაზიარების მაღალი ალბათობით 

ხასიათდება.  

შერჩევაში სარისკო ქცევის ინდექსის საშუალო მაჩვენებელი ძალიან დაბალია, თუმცა 

ქალაქების ჭრილში, იკვეთება თელავი, რომლის სარისკო ქცევის ინდექსის საშუალო 

მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ყველა სხვა დანარჩენი ქალაქის საშუალო 

მაჩვენებლისგან.  

რესპონდენტები მიუთითებენ, რომ მათი ყურადღება უპირატესად მიიქცია ნემსებმა 

და შპრიცებმა, C ჰეპატიტზე ტესტირებამ, აივ-ინფექციაზე ტესტირების სერვისმა, 

ნალოქსონმა და ექიმის კონსულტაციებმა. სასურველ დამატებით სერვისად, უმეტესობა, 

სტომატოლოგიურ მომსახურებას ასახელებს, შედარებით მცირე ნაწილი - თასის ე.წ. 

„პუზირის“, კოვზის, ფილტრის, ღვიძლის ელასტოგრაფიის და სხვა სერვისების დამატების 

საჭიროებას. აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა ყველაზე ხშირად 
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სარგებლობს შპრიცების და ნემსების პროგრამით, ნალოქსონით, ვენების მოვლის 

საშუალებებით, ექიმის კონსულტაციით, აივ-ზე ტესტირებით და პრეზერვატივებით.  

რესპონდენტების ცოდნა აივ-ინფექციის გადაცემასთან დაკავშირებით ძალიან 

კარგია, აივ-ინფექციის ცოდნის შეფასების კითხვებზე გაცემული პასუხების 96% სწორია. 

ასევე მაღალია C ჰეპატიტის გადაცემის შესახებ ცოდნის დონე, პასუხების 94%- სწორია. 

რესპონდენტებმა იციან თუ სად შეუძლიათ C ჰეპატიტზე ტესტირების ჩატარება. მაღალია 

აივ-ზე და ცე ჰეპატიტზე ჩატარებულ ტესტირებათა მაჩვენებელები, კერძოდ კი მთლიან 

შერჩევაში, მხოლოდ 6 რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ არასდროს ჩაუტარებია აივ-

ინფექციაზე ტესტირება და 4 რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ C ჰეპატიტზე არ ჩაუტარებია 

ტესტირება. თუმცა, ქალაქებს შორის ბოლოს ჩატარებული ტესტირების დროის მიხედვით, 

რესპონდენტთა თითქმის ნახევარი აივ-ზე ტესტირებას წელიწადი და მეტი ხნის წინ 

აღნიშნავს და ასეთი ბენეფიციარების დიდი რაოდენობა გვხვდება რუსთავში, 

სამტრედიაში, ფოთში, თელავში, ოზურგეთსა და თბილისში, ისეთ ქალაქებში სადაც 

აღინიშნება გარკვეული ტიპის რისკის შემცველი ქცევები.  

C ჰეპატიტის შემთხვევაშიც, გამოკითხულთა უმეტესობას ტესტირება ჩატარებული 

აქვს ბოლო 2 წლის მაძილზე. შერჩევის მესამედი აღნიშნავს, რომ C ჰეპატიტზე 

მკურნალობა ჩაუტარებია ბოლო 2 წლის მანძილზე და ძალიან ცოტაა (2 რესპონდნტი), 

ვინც მკურნალობა ბოლომდე არ მიიყვანა. C ჰეპატიტზე ნამკურნალევთა 87.2% 

მკურნალობის წარმატებით დასრულებას აღნიშნავს (8% მკურნალობის პროცესშია). 192 

რესპონდენტი C ჰეპატიტზე განმეორებითი ტესტირების ჩატარებას აღნიშნავს და მხოლოდ 

5 რესპონდენტი მიუთითებს ვირუსის დაბრუნებას. C ჰეპატიტზე მკურნალობისას 

რესპონდენტთა ორ მესამედს ნარკოტიკის ინექციური მოხმარება არ შეუწყვეტია, ხოლო 

ერთმა მესამედმა მკურნალობის შემდეგ განაახლა. გამოვლინდა გარკვეული ასოციაცია 

ვირუსის დაბრუნებასა და მკურნალობის დროს ინექციურ მოხმარებას შორის. მთლიან 

შერჩევაში აივ+ 8 შემთხვევა დაფიქსირდა და წილობრივად მაღალია აივ-ის შემთხვევები  

ბორჯომში. სავარაუდოდ ეს განპირობებულია ამ ქალაქში ახლადგახსნილი ზიანის 

შემცირების ცენტრების მიერ ტესტირების სერვისით, რითაც ხდება არატესტირებულ 

პოპულაციაში ახალი აივ-ინფექციის შემთხვევების აღმოჩენა.  

 

 

 

რეკომენდაციები 
 

 მიუხედავად იმისა, რომ სარისქცო ქცევის ინდექსის საშუალო მაჩვენებელი 

მთლიანი შერჩევისთვის, დაბალია, ყურადსაღებია სარისკო ქცევის ის 

თვისებრივი მახასიათებლები რაც უკავშირდება  თითოელი ქალაქისთვის (მაგ.: 

თელავი, რუსთავი) დამახასიათებელ გაზიარების პრაქტიკას. განსაკუთრებული 

აქცენტი გაკეთდეს უსაფრთხო ინექციის პრაქტიკის სწავლებაზე: 

o არასაინექციო ინსტრუმენტების, შპრიცის და ნემსის გაზიარებით 

მოსალოდნელი საფრთხეები და მისი თავიდან ცილების გზები. 
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o ადამიანთა დიდი რაოდენობით ჯგუფებში ინექციისას მოსალოდნელი 

რისკები და მათი თავიდან აცილების გზები; 

o ღრმა ვენებში, საზარდულის არეში და სხვა არაუსაფრთხო ადგილებში 

ინექციით მოსალოდნელი რისკები და მათი პრევენციის 

შესაძლებლობები; 

o ნარკოტიკის შერევით და დოზის არასწორად გათვლის შედეგად 

გამოწვეული მოსალოდნელი ზედოზირების პრევენცია; 

 გამოვლენილი დაუცველი სქესობრივი პრაქტიკის თანახმად, 

რეკომენდებულია, უფრო აქტიურად ჩატარდეს საგანამანათლებლო 

კონსულტირებები სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე, მოსალოდნელ 

საფრთხეებსა და მათი თავიდან ცილების გზებზე და მაქსიმალურად შეეწყოს 

ხელი კონდომების გავრცელებას. 

 იკვეთება, რომ ნალოქსონის გამოყენება უკვე ბენეფიციართა პრაქტიკაშია და 

მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი, რომ მარილიანი წყლის ინექციის 

პარაქტიკა სრულიად გაქრეს და ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს ნალოქსონი.  

 გაეწიოს ოჩთ მკურნალობას რეკომენდაცია; ამაღლდეს ცნობიერება 

მკურნალობის და მისგან მოსალოდნელი სარგებლის შესახებ, რათა 

წახალისებული იქნას ოჩ თერაპიაში ჩართვა.  
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