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შესავალი

პრობ ლე მის გან საზღ ვ რა 

სა ქარ თ ვე ლო მი ე კუთ ვ ნე ბა C ჰე პა ტი ტის მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბის 
ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის ზო გად მო სახ ლე ო ბა ში C 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 
ქვეყ ნად, სა დაც C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გია და ი გეგ მა. სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აშშ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მ და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც კომ პა ნი ამ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა”. 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ
დო მი სამ კურ ნა ლო პროგ რა მით. 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 
ბა რი ე რე ბი. 

კვლე ვა და ფი ნან სე ბუ ლია ზრუნ ვის პლატ ფორ მის პროგ რა მის ფარ გ
ლებ ში, გერ მა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია პუ რი მსოფ ლი ოს (Bread for the World) 
და კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) მხარ და ჭე რით. 
კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა. 

ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე

რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 

ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა”. 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე

ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 

რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი

გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ
დო მი სამ კურ ნა ლო პროგ რა მით. 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მაცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე

ა ქარ თ ვე ლო მი ე კუთ ვ ნე ბა C ჰე პა ტი ტის მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბის 
ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის ზო გად მო სახ ლე ო ბა ში C 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 
ქვეყ ნად, სა დაც C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გია და ი გეგ მა. სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აშშ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მ და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც კომ პა ნი ამ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ

ა ქარ თ ვე ლო მი ე კუთ ვ ნე ბა C ჰე პა ტი ტის მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბის 
ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის ზო გად მო სახ ლე ო ბა ში C 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 
ქვეყ ნად, სა დაც C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გია და ი გეგ მა. სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აშშ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მ და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც კომ პა ნი ამ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი

ქვეყ ნად, სა დაც C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გია და ი გეგ მა. სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აშშ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მ და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც კომ პა ნი ამ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათრადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა”. 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 

ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა”. 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 

ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა”. 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 

ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა”. 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 

ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ
დო მი სამ კურ ნა ლო პროგ რა მით. 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა”. 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა

მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა”. 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 

რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა იჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 

ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ

ა ქარ თ ვე ლო მი ე კუთ ვ ნე ბა C ჰე პა ტი ტის მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბის 
ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის ზო გად მო სახ ლე ო ბა ში C 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 
ქვეყ ნად, სა დაც C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გია და ი გეგ მა. სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აშშ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მ და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც კომ პა ნი ამ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ

ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დეხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრებუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 
ქვეყ ნად, სა დაც C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გია და ი გეგ მა. სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აშშ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მ და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც კომ პა ნი ამ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი

მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 

ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 

პრობ ლე მის გან საზღ ვ რა 
ა ქარ თ ვე ლო მი ე კუთ ვ ნე ბა C ჰე პა ტი ტის მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბის 
ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
ა ქარ თ ვე ლო მი ე კუთ ვ ნე ბა C ჰე პა ტი ტის მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბის 
ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის ზო გად მო სახ ლე ო ბა ში C 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 

ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დეხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დეხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დეხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 
ქვეყ ნად, სა დაც C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გია და ი გეგ მა. სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აშშ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მ და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც კომ პა ნი ამ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვიპა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათრადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 

ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა იჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ
დო მი სამ კურ ნა ლო პროგ რა მით. 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 

რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ

რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 

ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ

პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

კვლე ვა და ფი ნან სე ბუ ლია ზრუნ ვის პლატ ფორ მის პროგ რა მის ფარ გ

თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

კვლე ვა და ფი ნან სე ბუ ლია ზრუნ ვის პლატ ფორ მის პროგ რა მის ფარ გ
ლებ ში, გერ მა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია პუ რი მსოფ ლი ოს (Bread for the World) 
და კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) მხარ და ჭე რით. 
კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა. 

კვლე ვა და ფი ნან სე ბუ ლია ზრუნ ვის პლატ ფორ მის პროგ რა მის ფარ გ
ლებ ში, გერ მა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია პუ რი მსოფ ლი ოს (Bread for the World) 
და კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) მხარ და ჭე რით. 
კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა. 

დო მი სამ კურ ნა ლო პროგ რა მით. 
პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 

პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 

რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 

რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

კვლე ვა და ფი ნან სე ბუ ლია ზრუნ ვის პლატ ფორ მის პროგ რა მის ფარ გ
ლებ ში, გერ მა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია პუ რი მსოფ ლი ოს (Bread for the World) 
და კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) მხარ და ჭე რით. 
კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა. 

თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

კვლე ვა და ფი ნან სე ბუ ლია ზრუნ ვის პლატ ფორ მის პროგ რა მის ფარ გ
ლებ ში, გერ მა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია პუ რი მსოფ ლი ოს (Bread for the World) 
და კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) მხარ და ჭე რით. 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 
თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

კვლე ვა და ფი ნან სე ბუ ლია ზრუნ ვის პლატ ფორ მის პროგ რა მის ფარ გ
ლებ ში, გერ მა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია პუ რი მსოფ ლი ოს (Bread for the World) 
და კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) მხარ და ჭე რით. 

თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

კვლე ვა და ფი ნან სე ბუ ლია ზრუნ ვის პლატ ფორ მის პროგ რა მის ფარ გ
ლებ ში, გერ მა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია პუ რი მსოფ ლი ოს (Bread for the World) 
და კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) მხარ და ჭე რით. 
კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა. 

რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 

რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ

თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 

პრობ ლე მის გან საზღ ვ რა 

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მაცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 

თე მის ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ციბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა

ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი

ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ

ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ

კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა. 

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 

გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მაცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა

გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 

რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე
პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ერ თ ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს 
ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ

პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 

რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 

ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბე ლი თე მის სრულ ფა სო ვა ნი მოც ვა ხელ მი საწ ვ

პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, პროგ რა მა ში ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა 

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მაცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მაცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მაცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა

ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 

ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ციბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 

ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ციბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ

ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რეპროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე

ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თემ ში C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა 6070%მდე მერ ყე ობს. ამ 
ჯგუ ფის ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი (შპრიცების, ნემ სე ბის და სხვა სა ი
ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 

ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
რე ბუ ლე ბი. ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე
ბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ციბე ლი პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით არი ან ინ ფი ცი

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის არი ან ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე

მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დეხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 

ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დეხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრებუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 
ქვეყ ნად, სა დაც C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გია და ი გეგ მა. სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აშშ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მ და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც კომ პა ნი ამ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო, სა ქარ თ ვე ლოს უსას ყიდ ლოდ მი ა წო დოს ძვი
რადღი რე ბუ ლი სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ყვე ლა პა ცი ენ ტი სათ
ვის ვი რუ სის სრუ ლი ელი მი ნა ცი ის მიღ წე ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დამ ტ კიც და „C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის 

ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე

მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 

ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე

მთავ რო ბის 2015 წლის  20 აპ რი ლის #169 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დეხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ბუ ლი, არის მო სახ ლე ო ბის 5.4% . C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის მა ღა ლი პრე
ვა ლენ ტო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო შერ ჩე უ ლი იქ ნა ერ თ ერთ სა პი ლო ტე 

ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 
ხო ლო რნმდა დე ბი თი, ანუ C ჰე პა ტი ტის აქ ტი უ რი ფორ მით და ა ვა დე
ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 

ა ქარ თ ვე ლო მი ე კუთ ვ ნე ბა C ჰე პა ტი ტის მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბის 
ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის ზო გად მო სახ ლე ო ბა ში C 
ქვეყ ნებს. 2015 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 

ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, ჰე პა ტი ტის ან ტის ხე უ ლებ ზე და დე ბი თია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 7.7%, 

ნექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა) შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს ინ ფექ ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის წამ ყ ვან გზად სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამი ტომ, C ჰე

ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მაცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რად გან კვლე ვე ბის და აივ / შიდ სის პრე ვენ
ცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მაცი უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
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გა რე მო პროგ რა მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის: 
პროგ რა მის მოკ ლე ის ტო რია

პროგ რა მის დაწყე ბამ დე, ქვე ყა ნამ რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პი გა ი ა რა. 
2011 წლი დან სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა პა ცი ენ ტ თა თე მის 
აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით C ჰე პა ტიტ ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნია გა ნა

ხორ ცი ე ლეს, რო მელ მაც ამ პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბა და ა ყე ნა სა ხელ მ წი ფოს დღის 
წეს რიგ ში. კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში მოხ და პა ცი ენ ტ თა შო რის მკურ ნა ლო ბის მზა ო ბის 
ამაღ ლე ბა და მე დი კა მენ ტებ ზე ფას დაკ ლე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა. 20112015 
წლებ ში ასე ვე ხორ ცი ელ დე ბო და პე გი ლი რე ბუ ლი ინ ტერ ფე რო ნი თა და რი ბა ვი რი ნით 
(ორმაგი თე რა პი ა) C ჰე პა ტი ტით და აივ ით კო ინ ფი ცი რე ბულ პა ცი ენ ტ თა მკურ ნა
ლო ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც „შიდსთან, ტუ ბერ კუ ლოზ თან და მა ლა რი ას თან ბრძო
ლის გლო ბა ლუ რი ფონ დის” (გლობალური ფონ დი) მი ერ იყო და ფი ნან სე ბუ ლი და  
„ინფექციური პა თო ლო გი ის, შიდ სი სა და კლი ნი კუ რი იმუ ნო ლო გი ის სა მეც ნი ე რო პ
რაქ ტი კუ ლი ცენ ტ რის” (შიდსის ცენ ტ რის) მი ერ გან ხორ ცი ელ და. 2011 წელს სას ჯე
ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის სა მი ნის ტ რომ შე ის ყი და ორ მა გი თე რა პი ის კურ სე ბი 
47 პა ტიმ რის სამ კურ ნა ლოდ. მკურ ნა ლო ბის შეს ყიდ ვა „ადამიანის უფ ლე ბე ბის ევ რო
პუ ლი სა სა მარ თ ლოს” მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ გა მო ტა ნი ლი რამ დე ნი მე გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის შე დე გად გან ხორ ცი ელ და . 

2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შე დე გად ქვე ყა ნა ში ხე ლი სუფ ლე ბა შე იც ვა
ლა. ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის პრი ო რი ტეტს ჯან დაც ვის სის ტე მის რე ფორ მა და მი სი და
ფი ნან სე ბის გაზ რ და წარ მო ად გენ და. გან სა კუთ რე ბუ ლი გა და უ დებ ლო ბით ცვლი ლე
ბე ბი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის ჯან დაც ვის სის ტე მას შე ე ხო. C ჰე პა ტი ტის პრე ვენ ცი ი სა 
და მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა 2013 წლის მარ ტ ში და იწყო და 2014 წლის 
1 მარ ტი დან სა პა ტიმ რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში პროგ რა მამ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა და იწყო. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში მე დი კა მენ ტე ბის შეს ყიდ ვის სა
ხელ მ წი ფო ტენ დერ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფას დაკ ლე ბა მოხ და, რი თაც ქვე ყა ნამ ორ მა გი 
თე რა პია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა ი ა ფე ბის პი რო ბით მი ი ღო. ამ ტენ დე რის ფარ გ ლებ ში ხელ
შეკ რუ ლე ბა მკურ ნა ლო ბის 1000 კურ ს ზე გა ფორ მ და. 

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სის ტე მის თ ვის შეს ყი დუ ლი პრე პა რა ტე ბის დაკ ლე ბუ ლი ფა სი 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის იმ პა ცი ენ ტებ ზეც გავ რ ცელ და, რომ ლე ბიც სა კუ თა რი სახ
ს რე ბით აპი რებ დ ნენ მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბას. ამ ფა სად მე დი კა მენ ტე ბის შეს ყიდ ვა 
10,000მდე პა ცი ენ ტის თ ვის იყო შე საძ ლე ბე ლი. 2014 წლის 1 თე ბერ ვალს ფას დაკ ლე
ბის პროგ რა მის სა დი აგ ნოს ტი კო, ხო ლო 2014 წლის 1 ივ ლისს მკურ ნა ლო ბის კომ პო
ნენ ტი და იწყო.   

2014 წელს აშშ და ა ვა დე ბე ბის კონ ტ რო ლის ცენ ტ რის (CDC) სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე
გი ო ნუ ლი ოფი სის ხელ შეწყო ბით სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ C ჰე პა ტი ტის პირ და პი რი 
ან ტი ვი რუ სუ ლი მოქ მე დე ბის წამ ლე ბის (DAA) მწარ მო ე ბელ კომ პა ნია „გილეადთან” 
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მო ლა პა რა კე ბე ბი გა მარ თა. 2014 წლის 15 ნო ემ ბერს სა ქარ თ ვე ლო ში C ჰე პა ტი ტის 
ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მა და ა ნონ ს და. შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც
ვის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბით სა მუ შაო ჯგუ ფი შე იქ მ ნა, რო მელ საც C ჰე პა ტი ტის ელი მი
ნა ცი ის პირ ვე ლი ფა ზის სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის შე მუ შა ვე ბა და ე ვა ლა. პირ ვე ლი ფა ზა 
ღვიძ ლის და ზი ა ნე ბის მქო ნე (F3, F4 მე ტა ვი რით) 5000 პა ცი ენ ტის მკურ ნა ლო ბას მო ი
ცავ და. მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და კომ პა ნია „გილეადს” 
შო რის გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის შე დე გად გახ და შე საძ ლე ბე ლი და მას სა ქარ თ
ვე ლოს მთავ რო ბის 2015 წლის 20 აპ რი ლის დად გე ნი ლე ბა და ე დო სა ფუძ ვ ლად. 

2015 წლის მა ი სის თვე ში პროგ რა მა ში პირ ვე ლი პა ცი ენ ტე ბი ჩა ერ თ ნენ. 2016 წლის 
10 ივ ნი სი დან პროგ რა მა ში პა ცი ენ ტის ჩარ თ ვის ღვიძ ლის და ზი ა ნე ბის კრი ტე რი უ მი 
გა უქ მ და და დღე ის მდგო მა რე ო ბით, პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა ყვე ლა პა ცი ენტს შე უძ ლი ა, 
ვის თ ვი საც და ა ვა დე ბის მკურ ნა ლო ბა სა მე დი ცი ნო ჩვე ნე ბა ა. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში, ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მის პირ ვე ლი ეტა პის შე ფა სე ბა სწო რედ ამ პე რი
ოდს (2015 წლის 20 აპ რი ლი 2016 წლის 10 ივ ნი სი) მო ი ცავს.

პროგ რა მის დო კუ მენ ტე ბის მი მო ხილ ვა

პროგ რა მის შე ფა სე ბის თ ვის შეს წავ ლი ლი იქ ნა დად გე ნი ლე ბე ბი და ბრძა ნე ბე ბი 
რომ ლე ბიც არე გუ ლი რე ბენ ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მის პირ ვე ლი ეტა პის გან ხორ
ცი ე ლე ბას. 

 C ჰე პა ტი ტის მარ თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის ღო ნის ძი ე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თა ო ბა
ზე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დად გე
ნი ლე ბა №169 2015 წლის 20 აპ რი ლი ქ. თბი ლი სი 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი:

 07/20/2015 N 358 
 08/25/2015 N 436 
 10/26/2015 N 553 
 12/30/2015 N 677 
 03/25/2016 N 140 
 03/28/2016 N 141 
 05/11/2016 N 208 
 06/17/2016 N 272 

 C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის შე მუ შა ვე ბი სა და გან ხორ ცი
ე ლე ბის მიზ ნით სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მ ნის შე სა ხებ, სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ
თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის № 01312/ო ბრძა ნე ბა, 2014 წლის 3 
დე კემ ბე რი. 

შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბა: № 0176/ო 2016 წლის 4 აპ რი ლი.
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 სა ქარ თ ვე ლო ში C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის გეგ მის ფარ გ ლებ ში, სკრი ნინ გუ ლი 
კვლე ვე ბი სად მი მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დის თა ო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის გან კარ გუ ლე ბა №1974, 2015 წლის 14 სექ ტემ ბე რი.

შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბა: 

 27/11/2015 N 2558 
 31/03/2016 N 571  

 სა ქარ თ ვე ლო ში C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის 20162020 წლე ბის ეროვ ნუ ლი სტრა
ტე გი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის გან კარ გუ ლე ბა N 1704, 
2016 წლის 18 აგ ვის ტო.

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბით რე გუ ლირ დე ბა პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 2015 
წლის 20 აპ რი ლის დად გე ნი ლე ბით რე გუ ლირ დე ბა მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა ში პა ცი
ენ ტ თა შერ ჩე ვის, და ა ვა დე ბის მარ თ ვის, სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვე ბის და მკურ ნა ლო
ბის რე ჟი მე ბის კომ პო ნენ ტე ბი.  

თვი სებ რი ვი კვლე ვა პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან - 
სთე იქ ჰოლ დე რებ თან
მე თო დო ლო გია

თვი სებ რი ვი კვლე ვა მო ი ცავ და და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის  სთე იქ ჰოლ დე
რე ბის გა მო კითხ ვას მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის თა ო ბა ზე. 
კვლე ვის ერ თი ნა წი ლი და ეთ მო პროგ რა მის მო სარ გებ ლე ებ ში, პა ცი ენ ტებ

ში გა მო კითხ ვას. პა ცი ენ ტებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი მო ცე მუ ლია 
მომ დევ ნო თა ვებ ში. კვლე ვის მე ო რე ნა წი ლი ჩა ტარ და პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის, მი
წო დე ბის, ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ სთე იქ ჰოლ დე
რებ თან. კერ ძოდ, ჩა ტარ და რამ დე ნი მე ინ ტერ ვიუ შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი
ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლებ თან და პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში 
მო ნა წი ლე სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. პრო ვა ი დერ კლი ნი
კებ თან გა მო კითხ ვა ფო კუ სი რე ბუ ლი დის კუ სი ის მეშ ვე ო ბით გან ხორ ცი ელ და. ინ ტერ
ვი უ ე ბის და ფო კუს  ჯ გუ ფე ბის შე დე გე ბი წარ მოდ გე ნი ლია წი ნამ დე ბა რე სექ ცი ებ ში.     

ჯან დაც ვის სის ტე მის თა ნამ შ რომ ლე ბი სა 
და სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი

2016 წლის ოქ ტომ ბ რის თვე ში ჩა ტარ და 4 ინ ტერ ვიუ სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლებ
თან და პროგ რა მის სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებ თან. რეს პონ დენ ტებს გა ნე მარ ტათ, 
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რომ კვლე ვა კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა. სა უ ბა რი წა რი მარ თა სა დის კუ სიო გზამ კ ვ ლე ვის 
მეშ ვე ო ბით და შე ე ხო პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბულ ძი რი თად ას პექ ტებს. გა მო კითხ
ვის შე დე გე ბი წარ მოდ გე ნი ლია შემ დე გი სექ ცი ე ბის მი ხედ ვით: 

 პროგ რა მის მომ ზა დე ბა და დაწყე ბა;
 სირ თუ ლე ე ბი გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში
 მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი
 დი აგ ნოს ტი კუ რი კომ პო ნენ ტის და ფი ნან სე ბა
 და მო კი დე ბუ ლე ბა ნარ კო ტი კის ინექ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ თან.

პროგ რა მის მომ ზა დე ბა და დაწყე ბა 

რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, მკურ ნა ლო ბის პირ ვე ლი ფა ზის დაწყე ბამ დე არ სე ბობ
და რამ დე ნი მე პროგ რა მა (სასჯელაღსრულების სის ტე მა ში, აივ ით კო ინ ფი ცი
რე ბუ ლე ბის მკურ ნა ლო ბის და ინ ტერ ფე რონ ზე ფას დაკ ლე ბის პროგ რა მე ბი), 

თუმ ცა, მკურ ნა ლო ბის პირ ვე ლი ფა ზის დაწყე ბა თვი სობ რი ვად ახალ მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ატა რებ და. თუ კი წი ნა მორ ბე დი პროგ რა მე ბი გან კუთ ვ ნი ლი იყო პა ცი ენ ტ თა გარ კ ვე უ
ლი კა ტე გო რი ე ბის თ ვის, ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მა უნი ვერ სა ლუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
წი ნა პი რო ბად იქ ცა. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ გრძელ ვა დი ა ნი პროგ რა მის მომ ზა დე
ბას დი დი დრო სჭირ დე ბო და, გა დაწყ და, პირ ვე ლი ფა ზის ფარ გ ლებ ში გა და უ დე ბე ლი 
მკურ ნა ლო ბის შე თა ვა ზე ბა ღვიძ ლის მძი მე და ზი ა ნე ბე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის თ ვის. 

სა მი ნის ტ რომ და სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებ მა მუ შა ო ბა გა წი ეს, რა თა პარ ტ ნი ორ 
კომ პა ნია „გილეადს” გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ე ღო, ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მა სწო რედ სა
ქარ თ ვე ლო ში დაწყე ბუ ლი ყო. ამ სა კითხე ბის კო მუ ნი კა ცი ა ში წამ ყ ვა ნი რო ლი ითა მა შა 
ამე რი კის და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის ცენ ტ რის  CDC ატ ლან ტას წარ მო მად გენ ლო ბამ. 
მოხ და წე რი ლო ბი თი კო მუ ნი კა ცი ა, ჩა ტარ და შეხ ვედ რე ბი, მოხ და მე მო რან დუ მის გა
ფორ მე ბა.

რეს პონ დენ ტე ბის თქმით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო პრო ცე სის მო ნა წი ლე ყვე ლა მხა რის 
მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი რო ლი. 2014 წლის ნო ემ ბერ ში სა ხელ მ წი ფომ გა მოთ ქ ვა მკა ფიო 
და ინ ტე რე სე ბა და მზა ო ბა პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. დე კემ ბერ ში მი ნის ტ
რის დად გე ნი ლე ბით შე იქ მ ნა სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მელ მაც შემ ჭიდ რო ვე ბულ ვა დებ ში 
წარ მო ად გი ნა მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის დო კუ მენ ტი. ეს დო კუ მენ ტი 
სა ფუძ ვ ლად და ე დო მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბას, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე პროგ რა მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა და იწყო 2015 წლის აპ რილ ში. 

სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის პროგ რა მის დაწყე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო ტი ვა
ტო რი იყო პრო ფე სი უ ლი კუთხით. მა თი თქმით, მა ნამ დე უამ რავ მო ქა ლა ქეს უწევ და 
და ფი ნან სე ბის რე ფე რა ლუ რი პროგ რა მის სა შუ ა ლე ბით მო ძი ე ბა. პრობ ლე მა ეხე ბო და 
ათა სო ბით პა ცი ენტს, სა ხელ მ წი ფო კი ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბის და ფი ნან სე ბას ახერ ხებ
და. ერ თერ თი თა ნამ შ რომ ლის გან ცხა დე ბით, „ჯანდაცვის მო ხე ლის თ ვის დი დი მნიშ ვ ნე
ლო ბა აქვს, რო დე საც აკე თებს საქ მეს, რო მე ლიც კონ კ რე ტუ ლი ად რე სა ტის ცხოვ რე ბას 

7



უკე თე სო ბის კენ ცვლის. ამ პროგ რა მა ზე მუ შა ო ბა სა ინ ტე რე სო იყო, რად გან ის ინო ვა
ცი უ რი ა. სი ა მა ყის გან ც და მაქვს, რო დე საც პროგ რა მის პირ ველ შე დე გებს ვხე დავ”.  

ყვე ლა რეს პონ დენ ტის აზ რით, ამ პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო პრო ფე სი უ ლი და 
პა ცი ენ ტ თა თე მის ჩარ თუ ლო ბა. კლი ნი ცის ტე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ მკურ ნა ლო ბის პრო
ტო კო ლე ბის შე მუ შა ვე ბა ში, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ახ დენ დ ნენ 
პა ცი ენ ტ თა სა ჭი რო ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბას.

სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის თქმით სა ქარ თ ვე ლო ში დაწყე ბუ ლი პროგ რა მა მსოფ
ლიო მნიშ ვ ნე ლო ბას ატა რებ და. ამ რი გად, პროგ რა მის თ ვის შე ირ ჩა მკურ ნა ლო ბის სა
კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფი TAG, რა მაც გა ნა პი რო ბა პროგ რა მა ზე სა ერ თა შო რი სო ზე დამ
ხედ ვე ლო ბის წარ მარ თ ვა.   

რო გორც სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლე ბის, ისე სხვა სთე იქ ჰოლ დე რე ბის აზ რით, ძა
ლი ან დრო უ ლი იყო პროგ რა მის დაწყე ბა, თუმ ცა პრო ცე სე ბის უმოკ ლეს ვა დებ ში წარ
მარ თ ვამ, თავ და პირ ველ ეტაპ ზე გარ კ ვე უ ლი სირ თუ ლე ე ბი წარ მოშ ვა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ერ თი მხრივ, სა ხელ მ წი ფო სა და მე ო რე მხრივ, სა ერ თა შო რი სო და 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს შო რის დი აგ ნოს ტი კუ რი კვლე ვე ბის და ფი
ნან სე ბა ზე შე თან ხ მე ბა არ ყო ფი ლა მიღ წუ ლი. პარ ტ ნი ო რე ბის თ ვის პრობ ლე მუ რი იყო 
დი აგ ნოს ტი კურ კვლე ვებ ში პა ცი ენ ტის ფი ნან სუ რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის სა კითხი. 

თავ და პირ ველ ეტაპ ზე აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა იყო მე დი კა მენ ტის უსაფ რ თხო ე ბას თან 
და მკურ ნა ლო ბის DOT რე ჟიმ თან და კავ ში რე ბით. და წეს და მკაც რი ზო მე ბი მე დი კა მენ
ტის მი მოქ ცე ვის გა სა კონ ტ რო ლებ ლად. სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რო მე ლი აღ ნიშ ნავს, რომ 
ამან გა მო იწ ვია ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რუ ტი ნის ზრდა. მი სი თქმით პროგ რა მის გან ხორ
ცი ე ლე ბი სას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დარ ღ ვე ვე ბი მე დი კა მენ ტის კონ ტ რო ლის კუთხით არ და
ფიქ სი რე ბუ ლა. 

მი უ ხე და ვად ზე მოთ ქ მუ ლი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი სა, სთე იქ ჰოლ დე რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ 
შემ ჭიდ რო ვე ბულ ვა დებ ში პროგ რა მის დაწყე ბა აუცი ლე ბე ლი იყო ერ თი მხრივ,  სა ზო
გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი დი დი ინ ტე რე სის, მე ო რეს მხრივ კი იმ პა ცი ენ ტ თა დი დი რა ო დე
ნო ბის გა მო, რომ ლებ მაც მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ვერ მო ა ხერ ხეს მკურ ნა ლო ბა 
და ღვიძ ლის მძი მე და ზი ა ნე ბით გარ დაც ვა ლე ბის საფ რ თხის წი ნა შე იდ გ ნენ. 

სირ თუ ლე ე ბი გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში  

რეს პონ დენ ტე ბი სა უბ რის დროს პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში გა მოკ ვე თილ პრობ
ლე მებ ზე ამახ ვი ლე ბენ ყუ რადღე ბას. მათ თ ვის ამ კუთხით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნ და 
მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის, დი აგ ნოს ტი კუ რი კომ პო ნენ ტის და ფი ნან სე ბის და ნარ კო ტი კის 
ინექ ცი უ რი მომ ხ მა რებ ლე ბის პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის პრობ ლე მე ბი.  

მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი

პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის თა ნა ვე პრობ ლე მე ბი შე იქ მ ნა მო ნა ცემ თა შეყ ვა ნის და 
მათ ზე წვდო მის კუთხით. სპე ცი ა ლუ რად შექ მ ნილ სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა ში „სტოპ C” 
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არ ხდე ბო და ისე თი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა, რო მე ლიც პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე
ფა სე ბას გახ დი და შე საძ ლე ბელს. სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის თქმით, მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბა და მათ თან წვდო მა პრობ ლე მა ტუ რი დარ ჩა დღემ დე. 

სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის რთუ ლი იყო სა ბა ზი სო მო ნა ცე მე ბის მოგ რო ვე ბა, 
ვი ნა ი დან არ არ სე ბობ და მო ნა ცემ თა ერ თი ა ნი ბა ზა. „სტოპ C” იყო პირ ვე ლი სა ინ ფორ მა
ციო ბა ზა და მი სი გა მო ყე ნე ბა ძი რი თა დად ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და შე და რე ბით შეზღუ
დუ ლად კლი ნი კუ რი მიზ ნე ბით ხდე ბო და. კო მი სი ის მი ერ და ზუს ტე ბა ზე გაგ ზავ ნი ლი გა
ნაცხა დე ბის ხე ლახ ლა და რე გის ტ რი რე ბის დროს ხდე ბო და დუბ ლი რე ბე ბი, რაც ხე ლით 
ჩას წო რე ბის სა ჭი რო ე ბას ქმნი და. 

სა მი ნის ტ როს წარ მო მად გენ ლის თქმით, მკურ ნა ლო ბის მე ო რე ეტა პის თ ვის შე მუ შავ და 
ახა ლი, უფ რო დახ ვე წი ლი ბა ზა, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზე ბი გა მოს წორ და. მი სი თქმით, 
ხორ ცი ელ დე ბა ბა ზე ბის ინ ტეგ რა ცი ა. ახა ლი პა ცი ენ ტე ბის მო ნა ცე მე ბის შეყ ვა ნა მხო ლოდ 
ახალ ბა ზა ში ხდე ბა. ძვე ლი ბა ზა კი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას 2017 წლის თე ბერ ვალ ში შეწყ ვეტს.

დი აგ ნოს ტი კუ რი კომ პო ნენ ტის და ფი ნან სე ბა

სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის თქმით, მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას წარ მო ად გენ და 
დი აგ ნოს ტი კუ რი კომ პო ნენ ტის და ფი ნან სე ბა. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი იყო და ფი ნან სე ბის 
რამ დე ნი მე წყა რო: 

1. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი;
2. მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტი;
3. პა ცი ენ ტის მი ერ გა დახ დი ლი თან ხა.

ამ სამ წყა როს შო რის ბა ლან სი და მო კი დე ბუ ლი იყო პა ცი ენ ტის სო ცი ა ლურ სტა ტუს სა და 
საცხოვ რე ბელ ად გილ ზე. 

რეს პონ დენ ტე ბის ამ მე ქა ნიზ მის არ სე ბო ბის შე დე გად პა ცი ენ ტე ბი რამ დე ნი მე პრობ ლე
მის წი ნა შე დად გ ნენ: 

1. პა ცი ენ ტებ მა ვერ შეძ ლეს დი აგ ნოს ტი კუ რი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა და პროგ რა მა ში ჩარ
თ ვა თა ნა და ფი ნან სე ბის არ ქო ნის გა მო;

2. იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, რომ ლე ბიც თა ნა და ფი ნან სე ბას სთა ვა ზობ დ ნენ პა ცი ენ ტებს, 
გარ თუ ლე ბუ ლი იყო მა თი ნა ვი გა ცია კლი ნი კას, სა მი ნის ტ როს და ად გი ლობ რი ვი თვით მარ
თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს შო რის; 

3. პა ცი ენ ტებ მა, რომ ლებ მაც მკურ ნა ლო ბა და იწყეს, ვერ შეძ ლეს მკურ ნა ლო ბის შემ დ გო
მი მო ნი ტო რინ გის კვლე ვის (SVR 12) ჩა ტა რე ბა, რი თაც ვერ შე იტყეს მკურ ნა ლო ბის გა მო
სა ვა ლი და ამ მო ნა ცე მე ბის და ფიქ სი რე ბა არც პროგ რა მა ში მოხ და სრულ ფა სოვ ნად.   

სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლის აზ რით, და ფი ნან სე ბის პრობ ლე მე ბი თავ და პირ ველ ეტაპ
ზე გა მოვ ლინ და, რო დე საც მუ ნი ცი პა ლუ რი წყა რო დან თა ნა და ფი ნან სე ბის სა კითხე ბი არ 
იყო გარ კ ვე უ ლი. ამის მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო ინ დი ვი დუ ა ლურ რე ჟიმ ში სა მი ნის ტ როს თ ვის და მა
ტე ბი თი და ფი ნან სე ბის თხოვ ნის გან ცხა დე ბე ბი. შემ დეგ ეტაპ ზე მარ თ ლაც მწვა ვედ დად გა 
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SVR 12ის სა კითხი. სწო რედ ამის გა მო 2016 წლის იან ვ რი დან სა ხელ მ წი ფომ ანა ლი ზე ბის 
ანაზღა უ რე ბის მე ქა ნიზ მი ამ კვლე ვა ზეც გა ავ რ ცე ლა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მკურ ნა ლო ბის 
მე ო რე ეტაპ ზე ამ ტეს ტის ჩა ტა რე ბა პა ცი ენ ტის თ ვის სრუ ლი ად უფა სო ა. 

და მო კი დე ბუ ლე ბა ნარ კო ტი კის ინექ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ თან 

რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, ნიმ ე ბის პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის სა კითხი არა ერ თხელ 
დად გა კო მი სი ის დღის წეს რიგ ში. პა ცი ენ ტ თან კონ ტ რაქ ტ ში ჩა დე ბუ ლი იყო 
მუხ ლი, რომ ნარ კო ტი კის მოხ მა რე ბა პროგ რა მის წე სე ბის დარ ღ ვე ვაა და შე

საძ ლე ბე ლია მკურ ნა ლო ბის შეწყ ვე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ვე ლი გახ დეს. სა მი
ნის ტ როს გან ცხა დე ბით ამ მუხ ლის კონ ტ რაქ ტ ში ჩა დე ბა იური დი უ ლი დე პარ ტა მენ ტის 
მოთხოვ ნით მოხ და, რა თა თა ვი დან ყო ფი ლი ყო აცი ლე ბუ ლი გარ თუ ლე ბე ბი. თუმ ცა, სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და პა ცი ენ ტ თა თე მის მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად კონ ტ რაქ ტი
დან ამ მუხ ლის ამო ღე ბა 2015 წლის ნო ემ ბ რის და საწყის ში მოხ და. 

სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის გან ცხა დე ბით, ისი ნი კო მი სი ის სხდო მებ ზე და TAG
ის მუ შა ო ბის პრო ცეს ში მუდ მი ვად აღ ნიშ ნა ვენ პა ცი ენ ტ თა ამ ჯგუ ფის მკურ ნა ლო ბის 
პროგ რა მის მე ო რე ეტაპ ზე პრი ო რი ტე ტუ ლად ჩარ თ ვის სა ჭი რო ე ბა ზე. ასე ვე სა უ ბა რი 
მიმ დი ნა რე ობს ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ცენ ტ რე ბის ბა ზა ზე მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მე ბის პი
ლო ტი რე ბის კუთხით. 

სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლის თქმით, ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პროგ რა მე ბის ბა
ზა ზე მკურ ნა ლო ბის პი ლო ტი რე ბის სა კითხი გან ხილ ვის აქ ტი ურ ფა ზა ში ა. თუმ ცა სა
ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბი ინ ტერ ვი უ ში ამ ბო ბენ, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა მკურ
ნა ლო ბის დაწყე ბა ნემ სე ბი სა და შპრი ცე ბის პროგ რა მებ შიც. ამის სა ჭი რო ე ბას ისი ნი 
გან სა კუთ რე ბით ხე და ვენ ელი მი ნა ცი ის ნიშ ნუ ლე ბის მი საღ წე ვად. ამ პროგ რა მებს, მა
თი თქმით გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ექ ნე ბათ პა ცი ენ ტ თა დე ტექ ცი ის, ინ ფექ ცი ი სა და 
რე ინ ფექ ცი ის შემ თხ ვე ვე ბის პრე ვენ ცი ის, მკურ ნა ლო ბა ში ნიმ ე ბის სა თა ნა დო რა ო დე
ნო ბით ჩარ თ ვის და მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბის და ეფექ ტუ რო ბის  მხრივ. 

სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებ მა ასე ვე აღ ნიშ ნეს პროგ რა მის სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი
ვე ბი და დას ძი ნეს, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ ეტაპ ზე მოხ დეს პროგ რა მის გრძელ ვა დი ა ნი 
ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მკურ ნა ლო ბის მო მა ვა ლი სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, გან სა
კუთ რე ბით წა რუ მა ტებ ლად ნამ კურ ნა ლე ბი პა ცი ენ ტე ბის თ ვის. 

სთე იქ ჰოლ დე რებ მა ინ ტერ ვი უს და სას რულს აღ ნიშ ნეს, რომ ამ პრობ ლე მებ ზე მუ შა
ო ბა მიმ დი ნა რე ობს და ბევ რი მათ გა ნი უკ ვე დაძ ლე უ ლია მკურ ნა ლო ბის მე ო რე ეტა პის 
პროგ რა მა ში. 

პრო ვა ი დე რი კლი ნი კე ბის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი  

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ფო კუს  ჯ გუ ფე ბი ჩა ტარ და პროგ რა მის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ 
კლი ნი კებ ში  პრო ვა ი დე რებ ში. კვლე ვა ჩა ტარ და 2016 წლის ოქ ტომ ბ რის თვე ში. 
შერ ჩე უ ლი იყო 2 კლი ნი კა, თბი ლის სა და გორ ში, ერ თი მათ გა ნი კერ ძო პრო ვა ი დე
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რი იყო, ხო ლო მე ო რე  სა ხელ მ წი ფო. 
ორი ვე ფო კუს  ჯ გუ ფის ჩა ტა რე ბის წინ, ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ებ თან მოხ და 

კვლე ვის მიზ ნე ბის წარ დ გე ნა. მო ნა წი ლე ებს გა ნე მარ ტათ, რომ კვლე ვა კონ ფი დენ ცი
ა ლუ რი ა. 

ფო კუს  ჯ გუ ფებ ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ კლი ნი ცის ტე ბი, ლა ბო რან ტე ბი, კლი ნი კის 
მმარ თ ვე ლი და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რგო ლის თნამ შ რომ ლე ბი, რომ ლებ საც შე ხე ბა 
ჰქონ დათ, რო გორც თა ვი ანთ კლი ნი კებ ში პროგ რა მის მარ თ ვას თან, ისე პროგ რა მუ ლი 
მო ნა ცე მე ბის „სტოპ C” ბა ზა ში ატ ვირ თ ვას თან.

დის კუ სია წა რი მარ თა სა დის კუ სიო გზამ კ ვ ლე ვის მეშ ვე ო ბით. კვლე ვის შე დე გე ბი 
წარ მოდ გე ნი ლი ა, შემ დე გი სექ ცი ე ბის მი ხედ ვით:

 პრო ვა ი დე რი კლი ნი კე ბის გა მოც დი ლე ბა და თა ნამ შ რომ ლებს შო რის 
 ფუნ ქ ცი ე ბის გა და ნა წი ლე ბა; 

 ზო გა დი შე ხე დუ ლე ბა C ჰე პა ტი ტის პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბით;
 მე დი კა მენ ტის უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბი და ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მე ბი;
 პრობ ლე მე ბი C ჰე პა ტი ტის პროგ რა მა ში პა ცი ენ ტ თა ჩარ თუ ლო ბის კუთხით;
 გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის მარ თ ვა და მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბა;
 სო ცი ა ლურ  ს ტ რუქ ტუ რუ ლი ბა რი ე რე ბი.

პრო ვა ი დე რი კლი ნი კე ბის გა მოც დი ლე ბა 
და თა ნამ შ რომ ლებს შო რის ფუნ ქ ცი ე ბის გა და ნა წი ლე ბა

პრო ვა ი დერ კლი ნი კებ ში პროგ რა მის დაწყე ბამ დე გარ კ ვე უ ლი გა მოც დი ლე
ბა არ სე ბობ და. თუ თბი ლის ში იყ ვ ნენ ექი მე ბი, რომ ლე ბიც ორ მა გი თე რა პი ის 
(პეგილირებული ინ ტერ ფე რო ნი და რი ბა ვი რი ნი) პე რი ოდ ში უწევ დათ პა ცი ენ ტე

ბის მომ სა ხუ რე ბა, გორ ში მო მუ შა ვე ექი მე ბის გა მოც დი ლე ბა პროგ რა მის დაწყე ბამ დე 
ძი რი თა დად თბი ლი სე ლი პა ცი ენ ტე ბის მკურ ნა ლო ბას უკავ შირ დე ბო და. მა თი თქმით, 
რე გი ონ ში თით ქ მის სა ერ თოდ არ ხდე ბო და და ა ვა დე ბის მკურ ნა ლო ბა მძი მე ფი ნან სუ რი 
ტვირ თის გა მო. რე გი ო ნის ექი მე ბის თქმით, პა ცი ენ ტებს ინ ტერ ფე რონ ზე ფას დაკ ლე ბის 
პროგ რა მა შიც კი უჭირ დათ ჩარ თ ვა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გო რის სამ ხედ რო ჰოს პი ტალ
ში ხდე ბო და სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის და რე ზერ ვის ტე ბის სკრი ნინ გი. კლი ნი კის 
წარ მო მად გენ ლე ბის თქმით, C ჰე პა ტი ტის პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლო ბა მათ კლი ნი კა ში ყო
ველ თ ვის იდ გა, რად გან რე ზერ ვის ტებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი სკრი ნინ გი და ა ვა დე ბის მა ღალ 
გავ რ ცე ლე ბა ზე მეტყ ვე ლებ და. თბი ლი სის კლი ნი კა ჩარ თუ ლი იყო ინ ტერ ფე რო ნის ფას
დაკ ლე ბის პროგ რა მა ში და უფ რო მე ტი მზა ო ბა ჰქონ და პროგ რა მის და საწყი სი ეტა პის
თ ვის. ამ ეტაპ ზე ორი ვე პრო ვა ი დერ თან კვლე ვა და მკურ ნა ლო ბა კლი ნი კა ში ხორ ცი ელ
დე ბა სრულ ფა სოვ ნად. რე გი ო ნის კლი ნი კა მხო ლოდ გე ნო ტი პი რე ბის ტესტს აკე თებს 
ქვე კონ ტ რაქ ტორ კლი ნი კა ში.    

პრო ვა ი დე რი კლი ნი კის თა ნამ შ რომ ლებს შო რის კლი ნი კუ რი და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
ფუნ ქ ცი ე ბის გა და ნა წი ლე ბა ხდე ბა ისე თი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო გო რე
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ბი ცა ა: კლი ნი კის ზო მა, საშ ტა ტო ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბა და დატ ვირ თ ვა, პა ცი ენ ტ
თა ნა კა დი და სხვა. ში და რე გუ ლა ცი ე ბის მი ხედ ვით ხდე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ფუნ ქ
ცი ე ბის გა და ნა წი ლე ბა სხვა დას ხ ვა სპე ცი ა ლის ტ ზე. 

კლი ნი კის თა ნამ შ რომ ლე ბი სა კუ თარ ფუნ ქ ცი ებს შემ დეგ ნა ი რად აღ წე რენ:

კლი ნი ცის ტი  აწარ მო ებს პირ ვე ლად კონ სულ ტა ცი ას პა ცი ენ ტ თან, ნიშ ნავს დი აგ
ნოს ტი კურ კვლე ვებს, ახ დენს კვლე ვის შე დე გე ბის ინ ტერ პ რე ტა ცი ას, და წერს  და
ნიშ ნუ ლე ბას, ამ ზა დებს ფორ მა 100ს პა ცი ენ ტ თა ჩარ თ ვის კო მი სი ა ზე წარ სად გე ნად. 
პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის შემ დეგ კლი ნი ცის ტი ახორ ცი ე ლებს პა ცი ენ ტის  მკურ ნა ლო ბი
სა და მო ნი ტო რინ გის თ ვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მე ო რე ფა ზის 
დაწყე ბამ დე, რიგ კლი ნი კებ ში მო მუ შა ვე ექი მებს მო ნა ცე მე ბის შეყ ვა ნა „სტოპ C”ში 
თა ვად უწევ დათ. პა ცი ენ ტე ბის გაზ რ დი ლი ნა კა დის დროს ზო გი ერთ კლი ნი კა ში ამის
თ ვის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სის და მა ტე ბა მო უ წი ათ.  

ლა ბო რა ტო რია  აწარ მო ებს გა მოკ ვ ლე ვებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მე ო რე ეტა პის 
დაწყე ბის შემ დეგ, ლა ბო რა ტო რია პირ და პირ ტვირ თავს გა მოკ ვ ლე ვე ბის შე დე გებს 
მო ნა ცემ თა ახალ ბა ზა ში.

ად მი ნის ტ რა ტორ / რე გის ტ რა ტორს  ევა ლე ბა პა ცი ენ ტე ბის რე გის ტ რა ცი ა, ანა ლი
ზე ბის პა სუ ხე ბის გა ცე მა, დო კუ მენ ტა ცი ის შე მოწ მე ბა, ფი ნან სურ მო დულ ში მო ნა ცე
მე ბის შეყ ვა ნა, ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის ატ ვირ თ ვა და გა დაგ ზავ ნა კვლე ვე ბის სა
ფა სუ რის ანაზღა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბით, შეტყო ბი ნე ბის და ტო ვე ბა გა მოკ ვ ლე ვის 
შე სა ბა მი სი კო დე ბით მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვამ დე და მო ნი ტო რინ გის ეტაპ ზე, ქე ი სის 
და ხურ ვა.

კლი ნი კის მე ნე ჯე რის ფუნ ქ ცი ებ ში შე დის: წამ ლე ბის კლი ნი კა ში მი ღე ბა, პა ცი ენ
ტ თა სი ე ბის გა დაგ ზავ ნა, ისე თი სა კითხე ბის დო კუ მენ ტი რე ბა და შეტყო ბი ნე ბა, რო
გო რი ცაა პა ცი ენ ტის მი ერ ვი ზი ტის ან ტეს ტი რე ბის გაც დე ნა, მკურ ნა ლო ბის რე ჟი მის 
დარ ღ ვე ვა, პა ცი ენ ტის გარ დაც ვა ლე ბა. მას ასე ვე ევა ლე ბა პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 
დაგ რო ვი ლი პი რა დი ინ ფორ მა ცი ის, ვი დე ო ჩა ნა წე რე ბის და სხვა სა ხის მო ნა ცე მე ბის 
დაც ვა და კონ ტ რო ლი.  

ზო გა დი შე ხე დუ ლე ბა C ჰე პა ტი ტის 
პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბით 

პრო ვა ი დე რე ბი მი ე სალ მე ბი ან სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა დად გ მულ ქმე დით ნა ბი ჯებს 
C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის კუთხით. ისი ნი აცხა დე ბენ, რომ პროგ რა მის დაწყე
ბამ დე პა ცი ენ ტ თა თით ზე ჩა მო სათ ვ ლელ რა ო დე ნო ბას უწევ დ ნენ დახ მა რე ბას. 

მა თი თქმით, ძალ ზე დრო უ ლი იყო მკურ ნა ლო ბის პირ ვე ლი ფა ზის დაწყე ბა ღვიძ ლის 
და ზი ა ნე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, რა მაც ბევრ მათ განს შე უ ნარ ჩუ ნა სი ცოცხ ლე. გა
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მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ფორ სი რე ბუ ლად ხდე ბო და პრო ცე სე ბი, თავ და პირ ველ ეტაპ
ზე გარ კ ვე უ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ხა სი ა თის პრობ ლე მე ბი გან ჩ ნ და. თუმ ცა, პროგ რა მის 
დაწყე ბის თა ნა ვე პრაქ ტი კა ში მოხ და პრო ცე სე ბის დახ ვე წა, რა მაც პროგ რა მის შემ დ
გო მი გან ხორ ცი ე ლე ბა უფ რო გა ა მარ ტი ვა. 

თბი ლი სის კლი ნი კებ ში პროგ რა მის დაწყე ბის პა რა ლე ლუ რად ხდე ბო და კლი ნი კის 
თა ნამ შ რომ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა პროგ რა მის დო კუ მენ ტებ თან, პრო ცე დუ რებ თან, 
„სტოპ C”ში მო ნა ცემ თა ატ ვირ თ ვას თან და კავ ში რე ბით. თბი ლის ში ექი მე ბის ტრე ნინ
გი პროგ რა მის დაწყე ბის პა რა ლე ლუ რად გან ხორ ცი ელ და. 

რე გი ონ ში, სა დაც კლი ნი კე ბის პრო ვა ი დერ თა რიცხ ვ ში ჩარ თ ვა მოგ ვი ა ნე ბით მოხ
და, ნაკ ლე ბი პრობ ლე მე ბი შე იქ მ ნა პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის კო მუ ნი კა ცი ის 
კუთხით. თა ნამ შ რომ ლებ მა გა ი ა რეს ტრე ნინ გე ბი, რო გორც კლი ნი კურ ისე ად მი ნის ტ
რა ცი ულ სა კითხებ ში.   

პრობ ლე მე ბი იყო სა მი ნის ტ რო სა და კლი ნი კებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ა ში პროგ რა მის 
მიმ დი ნა რე ო ბის დრო საც. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სხვა დას ხ ვა პა ცი ენ ტის დი აგ ნოს
ტი კის ანაზღა უ რე ბა სხვა დას ხ ვაგ ვა რად ხდე ბა, მათ შე ი მუ შა ვეს ში და კო დე ბი, რა თა 
პა ცი ენ ტებს შო რის დი ფე რენ ცი ა ცია მომ ხ და რი ყო. მათ უკ ვე გა ტა რე ბუ ლი ჰყავ დათ 
400მდე პა ცი ენ ტი, რო დე საც ანაზღა უ რე ბის თავ და პირ ველ მა სის ტე მამ ცვლი ლე ბა 
გა ნი ცა და (გაჩნდა და ფი ნან სე ბა თბი ლი სის ბი უ ჯე ტი დან) და ფი ნან სუ რი ანაზღა უ
რე ბის თ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი ექ ვ ს ნიშ ნა კო დის ხე ლახ ლა მი ნი ჭე ბა მო უ წი ათ. დის კუ სი ის 
მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ სა მი ნის ტ როს მხრი დან ცვლი ლე ბებ ზე კო მუ ნი კა ცი ის
თ ვის საკ მა რი სი დრო უნ და იყოს მი ცე მუ ლი და კლი ნი კე ბის ინ ფორ მი რე ბა წი ნას წარ 
ხდე ბო დეს წე რი ლო ბით.  

კლი ნი ცის ტებ მა კმა ყო ფი ლე ბა გა მოთ ქ ვეს იმ შე საძ ლებ ლო ბე ბით, რო მე ლიც მათ 
პროგ რა მამ მის ცა თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის კუთხით. მათ დას ძი
ნეს, რომ პირ ვე ლი ფა ზის დროს კარ გი იქ ნე ბო და და მა ტე ბი თი ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა
რე ბა რთუ ლი პა ცი ენ ტე ბის მარ თ ვის სა კითხებ ზე. თუმ ცა, აღი ნიშ ნა, რომ ამ მხრივ, 
ძა ლი ან სა სარ გებ ლო იყო  ECHOს ვე ბი ნა რე ბი. 

მი უ ხე და ვად გან ხორ ცი ე ლე ბის თავ და პირ ველ ეტაპ ზე აღ მო ჩე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი სა, 
დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ე ბი პროგ რა მას და დე ბი თად აფა სე ბენ. ისი ნი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ 
გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი მუ შა ო ბის პრო ცეს ში და იხ ვე წა. თუ თავ და პირ ვე ლად სირ
თუ ლე ე ბი ასე ვე გა მო იწ ვია პა ცი ენ ტ თა ნა კად მა, შემ დეგ ეს პრობ ლე მაც თან და თა ნო
ბით მო იხ ს ნა პროგ რა მის გა ფარ თო ე ბის პა რა ლე ლუ რად. 

მე დი კა მენ ტის უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბი 
და ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მე ბი 

დის კუ სი ის ამ ნა წილ ში მო ნა წი ლე ებ მა ისა უბ რეს პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის 
ტექ ნი კურ მხა რე ებ ზე, დი აგ ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, 
პროგ რა მის მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა ზე და მო ნა ცემ თა ბა ზა ში ატ ვირ თ ვა ზე. 

მათ ასე ვე ისა უბ რეს ჯან დაც ვის სის ტე მის სხვა რგო ლებ თან ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა ზე და 
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სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე. 
პრო ვა ი დე რე ბის შერ ჩე ვის ეტაპ ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ის ძი რი თა დი მოთხოვ

ნე ბი, რომ ლე ბიც კლი ნი კებს უნ და და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნათ პროგ რა მის დაწყე ბამ დე.  
კლი ნი კებს ჰქონ დათ ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი, რომ ჩარ თუ ლიყ ვ ნენ გან ხორ ცი ე ლე
ბა ში. ერთ შემ თხ ვე ვა ში, კლი ნი კა ფლობ და დი აგ ნოს ტი კის სრულ ფა სოვ ნად ჩა ტა რე
ბის შე საძ ლებ ლო ბას, მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში სა ხელ მ წი ფომ სარ გებ ლო ბა ში გა დას ცა 
ელას ტოგ რა ფი. კლი ნი კებს ჰქონ დათ ში და სა რე გის ტ რა ციო სის ტე მა და მა ტე რი ა
ლურ  ტექ ნი კუ რი ბა ზის მარ თ ვის ში და პრო ცე დუ რე ბი. მი უ ხე და ვად ამი სა, პროგ რა მა
ში ჩარ თ ვი სას კლი ნი კებს მო უ წი ათ და მა ტე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა. 

ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის აუცი ლებ ლო ბა მე დი კა მენ ტის უსაფ რ თხო ე ბის 
მოთხოვ ნამ გა მო იწ ვი ა. კერ ძოდ, პრო ვა ი დე რებს დას ჭირ დათ წამ ლის შე სა ნა ხი სპე
ცი ა ლუ რი ოთა ხის მოწყო ბა, რო მე ლიც აღ ჭურ ვი ლი იყო რკი ნის კა რით, ცეცხ ლ გამ
ძ ლე სე ი ფით და მა ღა ლი გარ ჩე ვა დო ბის კა მე რე ბით. გარ და ამი სა, დი დი ხარ ჯე ბის 
გა წე ვა მო უ წი ათ გა და ღე ბუ ლი მა სა ლის გა რე მეხ სი ე რე ბის მა ტა რებ ლებ ზე შე ნახ ვის 
კუთხით. ერ თერთ კლი ნი კას გა რე მეხ სი ე რე ბის შე ძე ნა 500 ლა რი უჯ დე ბა და მა თი 
თქმით ამ გ ვა რი ხარ ჯის გა წე ვა 45 დღე ში ერ თხელ უწევთ. ამ ხარ ჯე ბის გა წე ვა კლი
ნი კას სა კუ თა რი რე სურ სით უწევს, რაც შე იძ ლე ბა ბა რი ე რი იყოს რე გი ო ნის კლი ნი
კე ბის თ ვის. 

გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რი იყო მუ შა ო ბა „სტოპ C”ში. თა ნამ შ რომ ლებს ხში რად 
უწევ დათ ერ თი და იგი ვე მო ნა ცე მე ბის პროგ რა მა ში შეყ ვა ნა, რად გან რამ დე ნი მე ჯერ 
შეყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბი ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არ ჩან და. მათ მუდ მი ვად უწევ დათ პროგ
რა მა ში შეყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბის გა და მოწ მე ბა, რა თა არ დამ დ გა რი ყო პრობ ლე მე ბი 
ანა ლი ზე ბის ანაზღა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბით. გარ და ამი სა, ექიმს გან მე ო რე ბით 
უწევ და იმ მო ნა ცე მე ბის სის ტე მა ში ხე ლით შეყ ვა ნა, რა საც ლა ბო რა ტო რია გას ცემ და. 
ამ რი გად არა მიზ ნობ რი ვად ხდე ბო და ექი მის დრო ის გა მო ყე ნე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ამ ხარ ვე ზე ბის გა მო კლი ნი ცის ტე ბის პა ცი ენ ტებ თან კო მუ ნი კა ცი ის დრო შეზღუ დუ
ლი იყო. დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მსგავ სი პრობ ლე მე ბი მი ნი მუ მამ დე 
იქ ნა დაყ ვა ნი ლი მას შემ დეგ, რაც ახა ლი ბა ზა გახ და ფუნ ქ ცი უ რი.  

პრო ვა ი დე რე ბის თქმით, თავ და პირ ველ ეტაპ ზე გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ
და სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან ურ თი ერ თ ქ მე დე ბას, რად გან პა ცი ენ ტ თა სა ყო ველ თაო 
სკრი ნინ გის ამუ შა ვე ბა მოგ ვი ა ნე ბით მოხ და, შე და რე ბით მცი რე იყო ორ სულ თა და ქი
რურ გი უ ლი მა ნი პუ ლა ცი ე ბის პა ცი ენ ტე ბის სკრი ნინ გი დან რე ფე რი რე ბულ პა ცი ენ ტ თა 
რიცხ ვი. სწო რედ ამის გა მო დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სერ ვი სე
ბის მიმ წო დებ ლებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბას. პრო ვა ი დე რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ პა ცი ენ ტ
თა დი დი წი ლი სწო რედ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი დან რე ფე რი რე ბულ პა ცი ენ ტებ ზე 
მო დი ო და. გო რის კლი ნი კის თა ნამ შ რომ ლებ მა გან სა კუთ რე ბით აღ ნიშ ნეს ზი ა ნის შემ
ცი რე ბის სერ ვი სე ბის ად გი ლობ რივ მიმ წო დე ბელ თან  „ნაბიჯი მო მავ ლის კენ” პარ ტ ნი
ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბა. 

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო თა ნამ შ რომ ლო ბა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მებ თან პა
ცი ენ ტ თა მზა ო ბი სა და დამ ყო ლო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის კუთხით. ამ პროგ რა მე ბი დან რე
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ფე რი რე ბულ პა ცი ენ ტებს სწო რი წარ მოდ გე ნა ჰქონ დათ მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ზე და 
ზოგ შემ თხ ვე ვა ში სარ გებ ლობ დ ნენ სო ცი ა ლუ რი თან ხ ლე ბის სერ ვი სით. 

პრობ ლე მე ბი C ჰე პა ტი ტის პროგ რა მა ში 
პა ცი ენ ტ თა ჩარ თუ ლო ბის კუთხით

დის კუ სი ის ყვე ლა მო ნა წი ლემ ერ თხ მად აღ ნიშ ნა, რომ ძი რი თა დი პრობ ლე მა პა
ცი ენ ტ თა პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის კუთხით ფი ნან სურ მხა რეს უკავ შირ დე ბო და. 
დაბ ნე უ ლო ბას იწ ვევ და ის, რომ დი აგ ნოს ტი კუ რი კვლე ვე ბის ანაზღა უ რე ბა 

სხვა დას ხ ვაგ ვა რად ხდე ბო და პა ცი ენ ტ თა გარ კ ვე უ ლი კა ტე გო რი ე ბის თ ვის. 
სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბით გავ რ ცე ლე ბუ ლი იყო ინ ფორ მა ცი ა, რომ მკურ ნა ლო

ბა პა ცი ენ ტის თ ვის უფა სო იქ ნე ბო და. თუმ ცა, მას შემ დეგ, რაც პა ცი ენ ტე ბი იგებ დ ნენ 
დი აგ ნოს ტი კის კომ პო ნენ ტ ში თა ნა და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ, ისი ნი უკ მა ყო ფი ლე ბას ექი
მე ბის მი მართ გა მოთ ქ ვამ დ ნენ. 

და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი სის ტე მით, რთუ ლი იყო პა ცი ენ ტე ბის და ყო ფა კა ტე გო რი
ე ბად მა თი მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი სა და სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით. 
და ფი ნან სე ბის ძი რი თა დი წყა რო იყო სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა. და ფი ნან სე ბის და მა ტე
ბით წყა როს ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი გა მო ყოფ დ ნენ. ამი ტომ, ხშირ შემ თხ
ვე ვა ში, ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ სა და ნე ბა ზე იყო და მო
კი დე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის ოდე ნო ბა. ასე ვე იყო პრობ ლე მე ბი იმას თან და კავ ში რე ბით, 
რომ სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის ცვლი ლე ბას გარ კ ვე უ ლი დრო სჭირ დე ბა. თუ კი პა ცი ენ ტი 
მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში იც ვ ლი და სო ცი ა ლურ სტა ტუსს, ის მკურ ნა ლო ბის ბო ლომ
დე თავ და პირ ვე ლი სტა ტუ სის შე სა ბა მი სად იღებ და ანაზღა უ რე ბას. 

პრობ ლე მა იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფარ გ ლებ ში და მის გა რეთ მცხოვ რებ პა ცი ენ
ტებ თან მი მარ თე ბი თაც. ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს დი აგ ნოს ტი კის ხარ ჯე ბის ანაზღა
უ რე ბის სა კუ თა რი პრაქ ტი კა ჰქონ და. მა გა ლი თად, ზო გი ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ხარ
ჯე ბის გარ კ ვე ულ პრო ცენტს უფი ნან სებ და სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით, ხო ლო 
ზო გი ერ თი ერ თ ჯე რა დად. გარ და ამი სა, პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ერ თ ჯე რა დი და ფი
ნან სე ბის თ ვის მი მარ თავ დ ნენ ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, იღებ დ ნენ ან მკურ ნა
ლო ბის წი ნა დი აგ ნოს ტი კის, ან მკურ ნა ლო ბის დროს ჩა სა ტა რე ბე ლი მო ნი ტო რინ გის 
კვლე ვე ბის ანაზღა უ რე ბას. მათ უწევ დათ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა, კვლე ვე ბის რო მელ 
ეტაპ ზე მო ეთხო ვათ ანაზღა უ რე ბა. შე სა ბა მი სად, უმე ტე სი მათ გა ნი მკურ ნა ლო ბა ში 
ჩარ თ ვამ დე სა ჭი რო კვლე ვე ბის თ ვის ითხოვ და თა ნა და ფი ნან სე ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბი სა გან და პრობ ლე მა ექ მ ნე ბო და მო ნი ტო რინ გის კვლე ვე ბის სა ფა სუ რის გა დახ
დას თან და კავ ში რე ბით. იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც პა ცი ენ ტებ მა უარი გა ნაცხა დეს 
მკურ ნა ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბა ზე. ამ პრობ ლე მის ერ თერ თი შე დე გი ისიც იყო, რომ პა ცი
ენ ტ თა  ნა წილ მა ჩა ი ტა რა სა ბო ლოო კვლე ვა (SVR 12). 

მი სა სალ მე ბე ლი იყო თბი ლი სის მე რი ის მი ერ მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან დი აგ
ნოს ტი კის თა ნა და ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფა. თუმ ცა, ამან ვი თა რე ბა ვერ შე ამ სუ ბუ ქა რე
გი ო ნებ ში. პროგ რა მის საწყის ეტაპ ზე, ვიდ რე სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ჩა ერ თ ვე ბოდ
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ნენ ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბა ში, იყო რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი პა ცი ენ ტე ბის თბი ლის ში, 
ნა თე სა ვებ თან რე გის ტ რა ცი ის შემ თხ ვე ვე ბიც. 

და მა ტე ბით ბა რი ერს წარ მო ად გენ და რე გი ო ნე ბი დან ტრან ს პორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბი. 
ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით პროგ რა მის პირ ველ ეტაპ ზე იყო აქ ტუ ა ლუ რი, რო დე
საც მხო ლოდ თბი ლი სის კლი ნი კებ ში ხდე ბო და მკურ ნა ლო ბა. 

და მა ტე ბი თი პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნათ საზღ ვარ გა რეთ დრო ე ბით გამ გ ზავ რე ბის 
მსურ ვე ლებს. კერ ძოდ, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მე დი კა მენ ტის ახა ლი ბოთ ლის გა ცე მის 
დროს პა ცი ენ ტი საზღ ვარ გა რეთ იმ ყო ფე ბა, ამი სათ ვის სა ჭი როა წი ნას წა რი ნე ბარ თ
ვის მი ღე ბა, რაც დრო სა და ბი უ როკ რა ტი ას უკავ შირ დე ბა. თუ კი პა ცი ენ ტ მა გარ კ ვე
უ ლი დრო ით ად რე არ იცის გამ გ ზავ რე ბის სა ჭი რო ე ბის შე სა ხებ, ის ვერ მო ა ხერ ხებს 
მე დი კა მენ ტის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბით თან წა ღე ბას. 

დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს ისიც, რომ ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი ბა რი
ე რე ბის გა მო მრა ვალ მა პა ცი ენ ტ მა თქვა უარი მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა ზე. 
ექი მებს ხში რად უწევ დათ  და ფი ნან სე ბის და მა ტე ბი თი წყა რო ე ბის შე სა ხებ პა ცი ენ ტის 
ინ ფორ მი რე ბა. პა ცი ენ ტე ბი იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვებ ში იყ ვ ნენ გარ კ ვე უ ლი დი აგ ნოს ტი კის 
და ფი ნან სე ბას თან და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით და ეს კო მუ ნი კა ცი ის 
პრობ ლე მებს იწ ვევ და.   

გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის მარ თ ვა 
და მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბა

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ მკურ ნა ლო ბის პირ ვე ლი ფა ზა ღვიძ ლის მძი მე და
ზი ა ნე ბე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის თ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი, დის კუ სი ის მო ნა წი
ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ პა ცი ენ ტებს ხში რად აღე ნიშ ნე ბო დათ პრობ ლე მე ბი 

მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში. ეს პრობ ლე მე ბი ძი რი თა დად გა მოწ ვე უ ლი იყო ღვიძ ლის 
ცი რო ზით და სხვა გარ თუ ლე ბე ბით. იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვებ ში ფიქ სირ დე ბო და მე დი კა
მენ ტით გა მოწ ვე უ ლი გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი. 

ინ ტერ ფე რო ნი ა ნი რე ჟი მის პა ცი ენ ტებ ში მკურ ნა ლო ბის გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე სა ჭი
რო ხდე ბო და რე ჟი მის ცვლი ლე ბა. რი ბა ვი რი ნის მი ღე ბით გა მოწ ვე უ ლი ანე მი ის მარ
თ ვა, ძი რი თა დად მე დი კა მენ ტის დო ზის დაკ ლე ბით ხდე ბო და. იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვა ში 
სა ჭი რო იყო და მა ტე ბი თი მე დი კა მენ ტე ბის შე ძე ნა, რო მელ საც პროგ რა მა არ ანაზღა
უ რებ და. 

ცი რო ზის გარ თუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში ხდე ბო და პა ცი ენ ტის რე ფე რი რე ბა და შე სა
ბა მი სი ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბა ცი რო ზის პროგ რა მის მი ხედ ვით ხდე ბო და. 

დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ხში რი იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც 
პა ცი ენ ტე ბი ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის წინ დგე ბოდ ნენ. მა გა ლი თად, რო დე საც სა
ჭი რო იყო გას ტ როს კო პი ის ჩა ტა რე ბა, ან მო უ წი ათ პრე პა რა ტე ბის შე ძე ნა და თი თო 
აბ ში (რეკორმონი, რე ვო ლე ი ნი) 70 ლა რის გა დახ და. ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის გა მო 
რამ დე ნი მე პა ცი ენტს მო უ წია მკურ ნა ლო ბის შეწყ ვე ტა. 

დის კუ სი ის პრო ცეს ში მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბის მხრი ვაც გა მო იკ ვე თა პრობ
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ლე მე ბი.  რე ჟი მის დარ ღ ვე ვე ბი ხში რი არა ა. თუმ ცა და ფიქ სირ და მე დი კა მენ ტის 
უსაფ რ თხო ე ბის წე სე ბის დარ ღ ვე ვის ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი. ზო გი ერ თ მა კო ლო ფი 
და კარ გა, ზოგ მა  არას წო რი ოდე ნო ბე ბის აბე ბი წარ მო ად გი ნა გა დათ ვ ლის დროს. 
მთლი ა ნო ბა ში ერ თერთ კლი ნი კა ში 3 პა ცი ენტს მო უ წია DOT რე ჟიმ ზე გა დას ვ ლა. 
ჩვე უ ლებ რივ რე ჟიმ ზე ერ თი დაბ რუნ და, და ნარ ჩენ მა DOT რე ჟი მით და ას რუ ლა 
მკურ ნა ლო ბა. 

ექი მე ბის თქმით, გა ღი ზი ა ნე ბა გა მო იწ ვია მე დი კა მენ ტის უსაფ რ თხო ე ბის წე სებ მა. 
პა ცი ენ ტე ბის აზ რით ამ წე სებს მათ კლი ნი კა უწე სებ და და უკ მა ყო ფი ლე ბას გა მოთ ქ
ვამ დ ნენ ამის გა მო. კლი ნი კის თა ნამ შ რომ ლე ბის აზ რით ორ კვი რა ში ერ თხელ ვი ზი
ტი ზო გი ერ თი პა ცი ენ ტის თ ვის არ არის მო ხერ ხე ბუ ლი, რად გან ეს სატ რან ს პორ ტო 
ხარ ჯებ საც უკავ შირ დე ბა. ზო გი ერ თი ექი მის თქმით, ეს ეხ მა რე ბა კი დეც მკურ ნა
ლო ბის დამ ყო ლო ბას (აბების გა დათ ვ ლა, ანა ლი ზე ბი). ექი მე ბის თქმით, თუ მძი მე 
პა ცი ენ ტებს ნაკ ლე ბი პრე ტენ ზია ჰქონ დათ პრო ცე დუ რებ თან, უსაფ რ თხო ე ბის ზო
მებ თან და სხვა ბა რი ე რებ თან, მკურ ნა ლო ბის მე ო რე ფა ზა ში ამ პრობ ლე მებ მა მე ტი 
სიხ ში რით იჩი ნა თა ვი.

მა თი თქმით, დიდ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს პა ცი ენ ტ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
მკურ ნა ლო ბის სა კითხებ ზე. კლი ნი კებ ში არ ხდე ბა პა ცი ენ ტებ თან კო მუ ნი კა ცია თა
ნას წორ თა მხრი დან. ექი მე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ პა ცი ენ ტებს გა ცი ლე ბით მე ტი ნდო ბა 
აქვთ იმ პა ცი ენ ტე ბის მი მართ ვინც ჩა ერ თო მკურ ნა ლო ბა ში ან და ას რუ ლა ის, ვიდ რე 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის და კლი ნი კის ად მი ნის ტ რა ცი ის მი მართ. 

ერ თერ თი ექი მის თქმით: „ძალიან დი დი ბედ ნი ე რე ბა იქ ნე ბა, თუ პა ცი ენ ტებ თან 
კო მუ ნი კა ცია გა უმ ჯო ბეს დე ბა. ნდო ბის პრობ ლე მაც არის და შე სა ბა მი სად, ერ თ მა
ნეთ ში ნა სა უბ რებ პა ცი ენ ტებ თან კო მუ ნი კა ცია უკე თე სად მყარ დე ბა”. 

დის კუ სია ასე ვე შე ე ხო ნარ კო ტი კის ინექ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ ში (ნიმ) დამ ყო ლო
ბის სა კითხს. დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ დამ ყო ლო ბის კუთხით პა
ცი ენ ტ თა ამ ჯგუფ თან გან სა კუთ რე ბუ ლი პრობ ლე მა არ ჰქო ნი ათ. ხშირ შემ თხ ვე ვა
ში აღ ნიშ ნუ ლი პა ცი ენ ტე ბი სხვა პროგ რა მე ბის მო სარ გებ ლე ე ბიც იყ ვ ნენ და ისი ნი 
სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი თაც სარ გებ ლობ დ ნენ. მკურ ნა ლო ბის გა მო სა ვა ლი რო გორც 
ნიმ, ისე პა ცი ენ ტ თა ზო გად ჯგუფ ში შე და რე ბა დი იყო. 

სო ცი ა ლურ - ს ტ რუქ ტუ რუ ლი ბა რი ე რე ბი

დის კუ სი ის დას კ ვ ნით ნა წილ ში სა უ ბა რი შე ე ხო სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ ჯგუფს, 
რომ ლე ბიც გა ნიც დი ან სტიგ მას. მათ შო რის სა უ ბა რი იყო ნარ კო ტი კის ინექ
ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ ზე და იმ სო ცი ა ლურ  ს ტ რუქ ტუ რულ ბა რი ე რებ ზე, რომ

ლებ საც ისი ნი აწყ დე ბი ან. პა ცი ენ ტ თა ამ ჯგუფ ში ხში რია სტიგ მა, იდენ ტი ფი კა ცი ის 
ში ში, კა მე რის მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ მე დი კა მენ ტის მი ღე ბის წე სის მი მართ უნ დობ
ლო ბა (მათი კრი მი ნა ლი ზე ბუ ლი სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე). ექი მე ბის თქმით, ჩა
ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პა ცი ენ ტებ ში კა მე რის მო მენ ტი ნაკ ლებ პრობ ლე მას იწ ვევს, 
რად გან ისი ნი უკ ვე იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლე ბი არი ან ჩა ნაც ვ ლე ბით პროგ რა მა ში. მათ ში 
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ძი რი თად გა ღი ზი ა ნე ბას რიგ ში დგო მა იწ ვევს, რად გან ჩა ნაც ვ ლე ბით პროგ რა მა ში ყო
ველ დღი უ რად უწევთ პრე პა რა ტის მი ღე ბის რიგ ში დგო მა. 

აღი ნიშ ნა, რომ მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მამ ნიმ ებს შო რის სტიგ მა შე ამ ცი რა კი დეც, 
ვი ნა ი დან გარ და ამ ჯგუ ფი სა, ეს ინ ფექ ცია ასე ვე გავ რ ცე ლე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის ყვე
ლა სხვა ჯგუფ ში. ექი მე ბის თქმით ეს სტიგ მა თა ვი დან დი ა სახ ლი სებ ზე აისა ხა. ისი ნი 
ამ ბობ დ ნენ: „დედა, სა ი დან ეს და ა ვა დე ბა, არა ფე რი ისე თი არ გა მი კე თე ბი ა, არა ფერს 
გავ კა რე ბი ვარ”. პროგ რა მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას თან ერ თად მო სახ ლე ო ბა ში გავ რ ცელ
და სწო რი ინ ფორ მა ცია ინ ფექ ცი ის გა და ცე მის გზე ბის შე სა ხებ და პა ცი ენ ტე ბიც აღარ 
ცდი ლობ დ ნენ თა ვის მარ თ ლე ბას და დე ბი თი სტა ტუ სის გა მო. 

ექი მე ბი სა უბ რობ დ ნენ მა ღალ სტიგ მა ზე სა კუ თარ კო ლე გებს შო რის. ისი ნი ამ ბო
ბენ, რომ ექი მებს შო რის ამ ინ ფექ ცი ას მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბა აქვს. ექი მებს აქვთ ში ში, 
რომ მათ პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე ტა მო უ წევთ. ამი ტომ, სა ჭი როა სა მე დი ცი
ნო პერ სო ნალ თან გან სა კუთ რე ბუ ლი მუ შა ო ბა.  

დას კ ვ ნე ბი 

სთე იქ ჰოლ დე რე ბი თან ხ მ დე ბი ან, რომ მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის პირ ვე ლი ფა ზის 
დაწყე ბა დრო უ ლი და აუცი ლე ბე ლი იყო. რომ არა, მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის 
პირ ვე ლი ფა ზა, მრა ვა ლი მო ქა ლა ქე ვერ მო ეს წ რე ბო და სი ცოცხ ლის შემ ნარ ჩუ

ნე ბელ მკურ ნა ლო ბას. ისი ნი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ეს პროგ რა მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არამ
ხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, არა მედ მთე ლი მსოფ ლი ოს თ ვის. პროგ რა მის პირ ვე ლი 
ფა ზის შე მუ შა ვე ბის დროს ვერ მო ხერ ხ და მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ ზე შე თან ხ მე ბა, 
მა გა ლი თად, დი აგ ნოს ტი კის და ფი ნან სე ბის, მე დი კა მენ ტის უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბის 
და ნარ კო ტი კის ინექ ცი უ რი მომ ხ მა რებ ლე ბის (ნიმების) ჩარ თუ ლო ბის იური დი უ ლი 
სა კითხე ბის თა ო ბა ზე. თუმ ცა, სა ბო ლო ოდ, ყვე ლა სტე იქ ჰოლ დე რი თან ხ მ დე ბა, რომ 
პირ ვე ლი ფა ზის დაწყე ბა გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბა იყო. 

პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია სხვა დას ხ ვა სტე იქ ჰოლ დე რის მხრი დან 
ერ თ მა ნე თის რო ლის მნიშ ვ ნე ლო ბის აღი ა რე ბა. ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია სა ხელ მ წი ფო 
ორ გა ნო ე ბის და კლი ნი ცის ტე ბის ოპე რა ტი უ ლი მუ შა ო ბა პროგ რა მის დო კუ მენ ტის 
მომ ზა დე ბის და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში, პა ცი ენ ტ თა და სა თე მო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის რო ლი პროგ რა მის შე სა ხებ პა ცი ენ ტ თა ინ ფორ მი რე ბის და მკურ ნა ლო ბის 
პროგ რა მა ში მო ზიდ ვის კუთხით. 

ლო გი კუ რი ა, რომ ამ ხე ლა მას შ ტა ბის, მსოფ ლი ო ში უპ რე ცე დენ ტო პროგ რა მის 
დაწყე ბას თან ახ ლ და სხვა დას ხ ვა სა ხის სირ თუ ლე ე ბი. სტრუქ ტუ რულ დო ნე ზე რამ
დე ნი მე სირ თუ ლე აღი ნიშ ნა:

მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის კუთხით პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნათ, რო გორც პრო ვა ი დერ კლი ნი
კებს, ისე პროგ რა მის ად მი ნის ტ რა ცი ას. მო ნა ცე მებ თან წვდო მა სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე
მა იყო პროგ რა მის სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის თ ვის. ამ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე
ბა დაწყე ბუ ლია და სთე იქ ჰოლ დე რე ბი იმედს გა მოთ ქ ვა მენ, რომ მო მა ვალ ეტაპ ზე ეს 
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პრობ ლე მა სრუ ლად აღ მო იფხ ვ რე ბა. 
ყვე ლა სთე იქ ჰოლ დე რის თ ვის თა ნაბ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დი აგ ნოს ტი კუ რი კომ

პო ნენ ტის და ფი ნან სე ბის სა კითხი. გან სა კუთ რე ბულ უკ მა ყო ფი ლე ბას იწ ვევს და ფი
ნან სე ბის სქე მის გან ს ხ ვა ვე ბა პა ცი ენ ტ თა სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის და საცხოვ რე ბე ლი 
ად გი ლის მი ხედ ვით. ეს პა ცი ენ ტე ბის თ ვის პროგ რა მა ში ნა ვი გა ცი ის სირ თუ ლე ებს 
აჩენს, ზრდის ად მი ნის ტ რა ცი ულ რუ ტი ნას და პა ცი ენ ტე ბის მხრი დან მკურ ნა ლო ბა ში 
ჩარ თ ვის, ან უკ ვე ჩარ თუ ლი პა ცი ენ ტე ბის თ ვის მკურ ნა ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბის ბა რი ერს 
წარ მო ად გენს. მო ნა ცემ თა ბა ზებ ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ თან ერ თად, მკურ ნა ლო ბის 
შემ დ გო მი მო ნი ტო რინ გის და ფი ნან სე ბის ტვირ თი ასე ვე არ თუ ლებს  მო ნა ცე მე ბის 
მოგ რო ვე ბას მკურ ნა ლო ბის გა მო სავ ლის შე სა ხებ. 

მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის წარ მა ტე ბით მიმ დი ნა რე ო ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ნიმ 
ე ბის პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბა. ნიმ ე ბის მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მებ ში 
ჩარ თ ვა მათ შო რის ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბის ბა ზა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო
გორც პროგ რა მა ში პა ცი ენ ტე ბის მო ზიდ ვის კუთხით, ასე ვე ელი მი ნა ცი ის ნიშ ნუ ლე
ბის მი საღ წე ვა დაც. ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა მარ თ ლებ რი ვი გა რე მოს ცვლი ლე ბა, 
რად გან აღარ ხდე ბო დეს პა ცი ენ ტ თა ამ ჯგუ ფის კრი მი ნა ლი ზა ცი ა. სა დამ ს ჯე ლო ნარ
კო პო ლი ტი კის გა და ხედ ვის რე კო მენ და ცია TAGის მე2 შეხ ვედ რა ზეც გა კეთ და.

სთე იქ ჰოლ დე რე ბი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლე ბენ პროგ რა მის სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი
ვებ ზე. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პროგ რა მის გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვის გა აზ რე ბა და სა მო მავ
ლო სტრა ტე გი ე ბის და სახ ვა, მა გა ლი თად, წა რუ მა ტებ ლად ნამ კურ ნა ლე ბი პა ცი ენ
ტე ბის თ ვის. 

პროგ რა მის პრო ვა ი დე რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მე დი კა მენ ტის უსაფ რ თხო ე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი, რაც მა ტე რი ა ლურ ტექ ნი კუ რი ბა ზის გა ნახ ლე ბას მო
ითხოვ და და რი სი გან ხორ ცი ე ლე ბაც კლი ნი კე ბის სა კუ თა რი რე სურ სე ბის ხარ ჯ ზე მოხ
და. ეს ხარ ჯე ბი ტვირ თად აწ ვე ბა პა ცი ენ ტებ საც, გან სა კუთ რე ბით კი მა შინ, რო დე საც 
პრე პა რა ტის გა დათ ვ ლის თ ვის მო შო რე ბუ ლი რე გი ო ნე ბი დან უწევთ ჩა მოს ვ ლა.  

სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის დო ნე ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის მუდ მი ვი 
მომ ზა დე ბის სა კითხი რო გორც ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ისე კლი ნი კუ რი კუთხით. კლი ნი
კუ რი კუთხით აღ სა ნიშ ნა ვია ECHOს პრო ექ ტის მი ერ შე ტა ნი ლი წვლი ლი.

პრო ვა ი დე რე ბის თ ვის ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პა ცი ენ ტ თა გა ნათ ლე ბის და მკურ
ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი. ისი ნი დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი
ჭე ბენ პა ცი ენ ტებ თან თა ნას წორ თა მუ შა ო ბის აუცი ლებ ლო ბას და მათ თ ვის მკურ ნა
ლო ბის პრო ცეს ში სო ცი ა ლუ რი თან ხ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. ეს გან სა კუთ რე ბით 
აქ ტუ ა ლუ რია ნიმ ებ თან მი მარ თე ბა ში. 

სტიგ მის დაძ ლე ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბაა პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ
ვის. გარ და ნიმ ე ბის მი მართ მი მარ თუ ლი სტიგ მი სა პრო ვა ი დე რე ბი სა უბ რო ბენ ექიმ
თა თემ ში და ა ვა დე ბის მი მართ არ სე ბულ სტიგ მა ზე. 

პრო ვა ი დე რე ბის თ ვის გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბას პა ცი ენ ტ თა რე ფე რი რე ბის და მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მე ბის ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის ბა ზა ზე პი ლო ტი რე ბის კუთხით.    
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რე კო მენ და ცი ე ბი

სთე იქ ჰოლ დე რებ თან თვი სობ რი ვი კვლე ვის ჩა ტა რე ბის შე დე გად გა მო იკ ვე თა შემ
დე გი რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლე ბიც კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თა მო საზ რე ბით აუცი ლებ
ლად უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის შემ დ გომ ეტაპ ზე:

  მოხ დეს მო ნა ცემ თა ბა ზის დახ ვე წა და გა მარ ტივ დეს ბა ზებ ში არ სე ბულ 
 ინ ფორ მა ცი ა ზე წვდო მა;

  მოხ დეს დი აგ ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის მო ნი ტო რინ გის კომ პო ნენ ტე ბის 
 სრუ ლი და ფი ნან სე ბა პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი დან;

  მოხ დეს გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის მარ თ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის 
 ანაზღა უ რე ბა პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი დან, თუ მათ სხვა პროგ რა მა 
 არ აფი ნან სებს;

  გა და ი ხე დოს და გა მარ ტივ დეს მე დი კა მენ ტის უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბი; 
  ნიმ ე ბის პროგ რა მა ში სრულ ფა სო ვა ნი ჩარ თ ვის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ა:

       გა და ი ხე დოს მომ ხ მა რებ ლე ბის კრი მი ნა ლი ზე ბუ ლი სტა ტუ სი;
   მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მე ბის პი ლო ტი რე ბა მოხ დეს ზი ა ნის 
 შემ ცი რე ბის (როგორც ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის, ისე ნემ სე ბი სა 
 და შპრი ცე ბის) პროგ რა მებ ში;

 მოხ დეს პრო ვა ი დე რე ბის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის მუდ მი ვი გა დამ ზა დე ბა   
 რო გორც ად მი ნის ტ რა ცი ულ ისე კლი ნი კურ სა კითხებ ში; 

 მოხ დეს მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის ხელ შეწყო ბა 
 პა ცი ენ ტე ბის თ ვის თა ნას წორ თა კონ სულ ტი რე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი 
 თან ხ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მხრივ. 

  გაგ რ ძელ დეს პროგ რა მის გა ფარ თო ე ბა და გა უმ ჯო ბეს დეს 
 გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა;

 გა ტარ დეს სტიგ მის დაძ ლე ვის ღო ნის ძი ე ბე ბი ნიმ ებ ში და 
 სა მე დი ცი ნო სფე როს მუ შა კებ ში.

თვი სებ რი ვი კვლე ვა პროგ რა მა ში 
მო ნა წი ლე პა ცი ენ ტებ თან

მე თო დო ლო გია 

C ჰე პა ტი ტის პროგ რა მის მო ნი ტო რინ გის კვლე ვის მე თო დო ლო გია და ინ ს ტ რუ
მენ ტი შე მუ შა ვე ბუ ლი იყო სთე იქ ჰოლ დე რე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით. ინ ს ტ
რუ მენ ტის დამ ტ კი ცე ბის შემ დეგ, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის 

კონ სულ ტან ტის, მზია ტა ბა ტა ძის მი ერ მომ ზად და კვლე ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი უ ლი 
პა კე ტი, რო მე ლიც წა რედ გი ნა ჯან მ რ თე ლო ბის კვლე ვე ბის ცენ ტ რის ბი ო ე თი კის კო
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მი სი ას (Health Research Union; NIH Registration  IRB00009520)3  გან სა ხილ ვე ლად. 
კვლე ვის ჩა ტა რე ბა ზე ნე ბარ თ ვა გა ცე მუ ლი იქ ნა 2016 წ. 26 სექ ტემ ბერს.  

კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტი  პროგ რა მის მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და თვი სებ რი ვი 
კვლე ვის გზით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და ფო კუ სურ ჯგუ ფებ ში ინ ტერ ვი უს და ინ
დი ვი დუ ა ლურ ინ ტერ ვი უს ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა შო რის, ამ თემ თან მო მუ შა ვე 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე ნეჯ მენ ტის გუნ დ თან და სო ცი ა ლურ მუ შა კებ თან. 

სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი
თვი სებ რი ვი კვლე ვის მი ზა ნი იყო, პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ოპე რა ცი უ ლი ხარ

ვე ზე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. თი თო ე უ ლი ინ ტერ ვი უს / დის კუ სი ის დროს მოხ და პრო ექ ტის 
წარ დ გე ნა. პრო ექ ტის მიზ ნე ბის და ამო ცა ნე ბის გაც ნო ბა.  რეს პონ დენ ტებს გა ნე მარ
ტათ, რომ კვლე ვა არის ანო ნი მუ რი და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი და ან გა რიშ ში წარ მოდ გე ნი
ლი იქ ნე ბა მო საზ რე ბე ბი მა თი ავ ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის გა რე შე. რეს პონ დენ ტე
ბის ჩარ თ ვა კვლე ვა ში მოხ და ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბის გაცხა დე ბის შემ დეგ.  

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მო
ზი დუ ლი იქ ნა ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლებ დ ნენ შემ დეგ 
კრი ტე რი უ მებს;

  პა ცი ენ ტე ბი, რო მელ თაც ლა ბო რა ტო რი უ ლად და დას ტუ რე ბუ ლი 
 ჰქონ დათ C ჰე პა ტი ტის დი აგ ნო ზი

  ზრდას რუ ლი ასა კის პა ცი ენ ტე ბი
  ისი ნი, ვი საც სურ დათ მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა
  ისი ნი, ვინც ჩარ თუ ლე ბი არი ან მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა ში, და ას რუ ლეს ან   

 შეწყ ვი ტეს მკურ ნა ლო ბა, ან ელო დე ბოდ ნენ რიგს პროგ რა მა ში ჩა სარ თა ვად. 

პროგ რა მის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით კვლე ვა ჩა ტარ და სა ქარ თ ვე ლოს 5 დიდ ქა ლაქ ში 
 თბი ლი სი, ბა თუ მი, თე ლა ვი, გო რი და ოზურ გე თი. 

თი თო ე ულ ქა ლაქ ში ჩა ტარ და ფო კუ სურ ჯგუ ფებ ში დის კუ სია და ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ
ტერ ვი უ ე ბი. სულ 32 ადა მი ა ნი მო ნა წი ლე ობ და კვლე ვა ში. 

კვლე ვის მიგ ნე ბე ბი
პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი პა ცი ენ ტე ბის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი: 

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მოხ და C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი 
იმ პა ცი ენ ტე ბის გა მო კითხ ვა, ვი საც ჰქონ და ის ტო რი ა ში ნარ კო ტი კის მოხ მა რე
ბა ან ამ ჟა მად მო იხ მარ და ნარ კო ტიკს. 

3 ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი http://hru.ge/irb/
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თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი წარ მოდ გე ნი ლია შემ დე გი სექ ცი ე ბის მი ხედ ვით: 

  პა ცი ენ ტის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა C ჰე პა ტი ტის და ელი მი ნა ცი ის 
 პროგ რა მის შე სა ხებ

  ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა
  პა ცი ენ ტე ბის კმა ყო ფი ლე ბა მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მით
  პა ცი ენ ტის კმა ყო ფი ლე ბა სამ კურ ნა ლო სერ ვი სით
  პა ცი ენ ტის პი რა დი და მო კი დე ბუ ლე ბა და ქცე ვი თი 

 ცვლი ლე ბე ბის მო ტი ვა ცი ა.

პა ცი ენ ტის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა C ჰე პა ტი ტის 
და ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მის შე სა ხებ

ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ მა პა ცი ენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ინ ფორ მა ცია C ჰე
პა ტი ტის შე სა ხებ ელი მი ნა ცი ის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის ინი ცი რე ბამ დე შე და
რე ბით შეზღუ დუ ლი იყო. სამ კურ ნა ლო პროგ რა მის დაწყე ბამ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

გა ზარ და ნიმ ებს შო რის მო ტი ვა ცი ა, რომ გა ე გოთ მე ტი ვი რუ სის გა და ცე მის გზე ბის 
ან მკურ ნა ლო ბის შე სა ხებ. ზო გა დად, რეს პონ დენ ტ თა უმ რავ ლე სო ბამ აღ ნიშ ნა, რომ 
სა ჭი რო სერ ვი სე ბის ხელ მი
საწ ვ დო მო ბა ზრდის ინ ფორ მა
ცი ა ზე მოთხოვ ნა საც. მსგავ სი 
ტენ დენ ცია და ფიქ სირ და, რო
დე საც MDM Franceის მი ერ და
ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მის ფარ
გ ლებ ში და იწყო C ჰე პა ტი ტის 
ავა დო ბის სიმ ძი მის შეს წავ ლა. 
სერ ვის ცენ ტ რებ ში გან სა კუთ
რე ბით გა ი ზარ და კლი ენ ტე ბის 
მო დი ნე ბამ, რო დე საც თემ ში 
თა ნას წორ თა მი ერ გავ რ ცელ და ინ ფორ მა ცია ფიბ როს კა ნით უფა სო დი აგ ნოს ტი რე ბის 
შე სა ხებ. სერ ვი სებ ში მი მარ თ ვი ა ნო ბა გა ი ზარ და რო დე საც სა ხელ მ წი ფო და იწყო სა ინ
ფორ მა ციო კამ პა ნია C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
გაზ რ დის, და მკურ ნა ლო ბა ში პა ცი ენ ტ თა მო ზიდ ვის მიზ ნით. სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
მო მუ შა ვე სო ცი ა ლურ მა მუ შაკ მა აღ ნიშ ნა, რომ მკვეთ რად გა ი ზარ და C ჰე პა ტი ტის შე
სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო ბუკ ლე ტის მოთხოვ ნის რა ო დე ნო ბა.  

რეს პონ დენ ტე ბი აღი ა რებ დ ნენ, რომ პროგ რა მის შე სა ხებ ცნო ბა დო ბა საკ მა ოდ მა
ღა ლი იყო. ამას ხე ლი შე უწყო სა ხელ მ წი ფოს ჩარ თუ ლო ბამ, რომ ლის თ ვი საც ელი მი
ნა ცი ის პროგ რა მა ერ თ გ ვა რად „პიარ” კამ პა ნია გახ და. ხში რი იყო სტა ტი ე ბი ბეჭ დ ვით 
მე დი ა ში, გა დი ო და სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მე ბი, და ინ ფორ მა ცია ვრცელ დე ბო და სო ცი
ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბი თაც. თუმ ცა, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და თა ნას

„... ყველა საინფორმაციო საშუალება 

C ჰეპატიტის პროგრამაზე საუბრობდა. 

იმის იმედმა, რომ ძვირადღირებული 

მკურნალობა პაციენტისთვის 

ხელმისაწვდომი გახდებოდა, გაზარდა 

მოტივაცია ნიმ-ებს შორის გაეკეთებინათ 

ტესტი და ჩართული

ყოფილიყვნენ პროგრამაში. 
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წორ თა შო რის ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბა მა ინც გა დამ წყ
ვე ტი აღ მოჩ ნ და. 

რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ
ნეს, რომ საწყის ეტაპ ზე იყო 
გა ურ კ ვევ ლო ბა, ეჭ ვიც და უნ
დობ ლო ბაც. მე დი ა ში, გან სა
კუთ რე ბით სო ცი ა ლურ მე დი ა
ში იბეჭ დე ბო და ინ ფორ მა ცი ა, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ხდე ბო და 
„წამლების” გა მოც და; ბევ რი 
წერ და, რომ გა მო რიცხუ ლი 

იყო, ასე თი ძვი რადღი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბი ვინ მეს უფა სოდ შე მო ე ტა ნა, თუ რა ღაც 
სა ეჭ ვო არ იყო. აღ მოჩ ნ და, რომ ეს ნაკ ლე ბად შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი აღ მოჩ ნ და 
და უმ რავ ლე სო ბა, მა ინც ცდი ლობ და პროგ რა მა ში ჩარ თ ვას, რად გან „ბევრი და სა კარ
გიც” არა ფე რი ჰქონ დათ. თუმ ცა, გარ კ ვე ულ წი ლად ისი ნიც, და მა თი თა ნას წო რე ბიც 
უფ რო სკეპ ტი კუ რად იყ ვ ნენ გან წყო ბი ლე ბი. ეს ეჭ ვი თან და თან გა ნელ და, რო დე საც 
იმა ტებ და ისე თი პა ცი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ მაც გა ი ა რეს მკურ ნა ლო ბა და შე
დე გიც წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და. ასე თი ინ ფორ მა ცი ე ბის დაგ რო ვე ბის შემ დეგ ისი ნიც 
უფ რო ოპ ტი მის ტუ რე ბი გახ დ ნენ. ამი ტომ, მო ტი ვა ცი აც იზ რ დე ბო და, რომ მკურ ნა ლო
ბის რე ჟი მი და ეც ვათ. 

რეს პონ დენ ტებ მა ასე ვე აღ ნიშ ნეს, რომ მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის წინ, არ
სე ბობ და გარ კ ვე უ ლი დაბ ნე უ ლო ბა, რო გორ მო ეგ რო ვე ბი ნათ სა ჭი რო სა ბუ თე ბი და რო
გო რი იქ ნე ბო და მათ თ ვის ფი ნან სუ რი ტვირ თი. ამას თან, თემ ში არ სე ბობ და ეჭ ვი, რომ 
მხო ლოდ გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბის პა ცი ენ ტებს მო უ წევ დათ უფა სო მკურ ნა ლო ბა, რა
მაც საწყის ეტაპ ზე გა მო იწ ვია რი გე ბი კლი ნი კებ ში, სა დაც მოთხოვ ნი ლი სა დი აგ ნოს ტი
კო გა მოკ ვ ლე ვე ბი უნ და ჩა ე ტა რე ბი ნათ. წარ სულ ში, მათ სმე ნი ათ, რომ იყო გარ კ ვე უ ლი 
და პი რის პი რე ბე ბი პა ცი ენ ტებს შო რის. მაგ რამ, ეს სა კითხი მა ლე ვე და რე გუ ლირ და. 

გა მო კითხულ თა დი დი ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ მათ თ ვის უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იყო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რა. თუ პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში
რე ბით რა მე გა უ გე ბა რი იყო, ისი ნი ინ ფორ მა ცი ას იღებ დ ნენ რო გორც კლი ნი კე ბი დან, 
ასე ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბის გან. „არასამთავრობო ორ
გა ნი ზა ცი ებს მა ინც სხვა და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ; შე იძ ლე ბა იმი ტომ, რომ კლი ნი კებ ში 
უამ რა ვი ადა მი ა ნი მი დი ო და და და კა ვე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ. არა სამ თავ რო ბო ში უფ რო დე
ტა ლუ რად გიხ ს ნი ან და ცდი ლო ბენ და გეხ მა რონ”   აღ ნიშ ნა რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტ მა.

ყვე ლა რეს პონ დენ ტი, რომ ლებ მაც ან და ას რუ ლეს მკურ ნა ლო ბა, ან აგ რ ძე ლებ დ
ნენ მკურ ნა ლო ბას კვლე ვის ჩა ტა რე ბის პე რი ოდ ში, აღ ნიშ ნავ და, რომ კლი ნი კებ ში 
არის და ბეჭ დი ლი სა ინ ფორ მა ცია მა სა ლა, ე.წ. პა ცი ენ ტის ინ ფორ მა ცია C ჰე პა ტი ტის, 
და პროგ რა მის შე სა ხებ. ექიმ თან პირ ვე ლი ვი ზი ტის დროს, მათ აძ ლევ დ ნენ რჩე ვას, 
აეღოთ ნა ბეჭ დი მა სა ლა და წა ე კითხათ. გა მო კითხულ თა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ წა

„... ზოგადად ასე ხდება, თუ არის 

უფასო სერვისი, იზრდება ინტერესი 

ინფორმაციაზეც, და სერვისებში 

მიმართვაც იზრდება. თუ ადამიანი 

მკურნალობას ვერ შეძლებს, არც ცდილობს 

გაიგოს რა მდგომარეობაში აქვს ღვიძლი. 

თან ძვირია გამოკვლევა, და რისთვის 

გაიკეთონ? მხოლოდ იმიტომ, რომ 

ინერვიულონ? “
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ი კითხა ინ ფორ მა ცი ა, თუმ ცა ყვე ლა ფე რი მათ თ ვის ად ვი ლად გა სა გებ ენა ზე არ იყო. 
ზო გი ერ თ მა გა ნაცხა და, რომ იმ დე ნად ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ, სა ჭი როდ არ ჩათ
ვა ლეს მა სა ლის გაც ნო ბა. 

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის თვალ საზ რი სით გა მო იკ ვე თა, რომ არა ა დეკ ვა ტუ რი იყო ინ
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა მკურ ნა ლო ბის გარ თუ ლე ბებ ზე და წი ნა აღ მ დეგ ჩ ვე ნე ბებ ზე. 
ასე ვე არ არის და ზუს ტე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მო სა ლოდ ნე ლი ფი ნან სუ რი ტვირ თის შე
სა ხებ, და მხო ლოდ მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში ხვდე ბოდ ნენ, რომ მათ წი ნას წარ გათ
ვ ლებ ზე გა ცი ლე ბით მე ტი ხარ ჯი ექ ნე ბო დათ. რაც მათ თ ვის საკ მა ოდ პრობ ლე მუ რი 
ხდე ბო და. 

პა ცი ენ ტე ბის ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ ექიმ მა მათ გა დას ცა ტე ლე ფო ნის ნომ რე ბი და 
უთხ რა, და ე რე კათ, თუ კი რა მე გა უ გე ბა რი იქ ნე ბო და, ან თუ სხვა პრობ ლე მე ბის გა
მო დას ჭირ დე ბო დაღ სხვა მე დი კა მენ ტე ბის მი ღე ბა. თუმ ცა, გა მო კითხულ თა გან, მხო
ლოდ ორ მა რეს პონ დენ ტ მა თქვა, რომ რამ დენ ჯერ მე და რე კა თა ვის ექიმ თან მსგავ სი 
კონ სულ ტა ცი ის მი სა ღე ბა ად და ორი ვე კმა ყო ფი ლი იყო ექი მის რჩე ვით. 

„კონსულტაციის დროს, ყვე ლა კითხ ვის დას მის სა შუ ა ლე ბაც არ არის, თან ზო გი 
ექი მი მშრა ლად გპა სუ ხობს და ვე ღარც ბე დავ და მა ტე ბით რა მე ჰკითხო”  აღ ნიშ ნა 
ერ თ მა რეს პონ დენ ტ მა. თუმ ცა და ნარ ჩე ნე ბი შე ე კა მათ ნენ და თქვეს, რომ მა თი ექი მე
ბი ძა ლი ან ყუ რადღე ბი ა ნე ბი არი ან. აღ ნიშ ნეს, რომ არა საკ მა რი სია ინ ფორ მა ცია სხვა
დას ხ ვა წამ ლე ბის შე საძ ლო ურ თი ერ თ ზე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ თან მ ხ ლე ბი და ა ვა დე ბის 
დროს. მაგ., ერ თ მა აღ ნიშ ნა, რომ იც ნობს რამ დე ნი მე ადა მი ანს, რო მელ თაც შუნ ტი რე
ბა ჰქონ დათ გა კე თე ბუ ლი და თავს იკა ვებ დ ნენ, რად გან ეში ნო დათ გარ თუ ლე ბე ბის. 
ერ თ მა რეს პონ დენ ტ მა თა ვად გა მოთ ქ ვა ეჭ ვი, რომ მკურ ნა ლო ბის გა მო ჰორ მო ნუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა და ერ ღ ვა. მკურ ნა ლო ბამ დე გა კე თე ბუ ლი ჰქონ და გა მოკ ვ ლე ვა და ანა
ლი ზი ნორ მის ფარ გ ლებ ში იყო, მაგ რამ რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ ჩიყ ვი და უდ გი ნეს და 
ამას წამ ლებს აბ რა ლებ და. ამ მო საზ რე ბამ იქ ვე მყო ფი სხვა პა ცი ენ ტი, რო მე ლიც მო
ლო დი ნის რე ჟიმ ში იყო და მკურ ნა ლო ბა ში ჩარ თ ვას უახ ლო ეს კვი რებ ში ელო დე ბო და, 
საკ მა ოდ და აფ რ თხო. აღ მოჩ ნ და, რომ ყვე ლა რეს პონ დენ ტი ისურ ვებ და არ სე ბობ დეს 
პა ცი ენ ტე ბის ინ ფორ მა ცი უ ლი ფურ ცე ლი, სა დაც უფ რო სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მა ცია 
იქ ნე ბა მო ცე მუ ლი მკურ ნა ლო ბის შე სა ხებ. მათ ასე ვე სურთ, კლი ნი კა ში იყოს ადა მი
ა ნი, რო მელ საც ექ ნე ბა საკ მა რი სი დრო და კვა ლი ფი კა ცი ა, რომ პა სუ ხი გას ცეს მათ 
კითხ ვებს თან მ ხ ლე ბი და ა ვა დე ბე ბის, მკურ ნა ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ ჩ ვე ნე ბე ბის, და გვერ
დი თი მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ.

ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

თბი ლი სის მაცხოვ რე ბელ თათ ვის ფი ნან სუ რი ტვირ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო იყო, რად
გან თბი ლი სის მე რი ამ გა მო ყო თა ნა და ფი ნან სე ბა და პა ცი ენ ტის გა და სა ხა
დი 2030 ან მაქ სი მუმ 50 ლა რი იყო პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის საწყის ეტაპ ზე. 

ასე ვე ყვე ლამ იცო და, რომ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბის თ ვის სრუ ლი ად უფა სო იყო 
პროგ რა მა ში ჩარ თ ვაც და მკურ ნა ლო ბაც. თუმ ცა, გა იხ სე ნეს, რომ სმე ნი ათ ერ თე უ ლი 
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შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ, რო დე საც მცი რე გა და სა ხა დიც კი პრობ ლე მუ რი ყო ფი ლა ოჯა
ხის თ ვის. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ოგორც ფო კუ სუ რი ჯგუ ფე ბის, ასე ვე ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს, რეს პონ დენ ტებ თან სა უბ რის მთელ პრო ცესს თან გას დევ და 
პა ცი ენ ტე ბის მად ლი ე რე ბით სავ სე კო მენ ტა რე ბი, რო დე საც მცი რე პრობ ლე მა ზე აკე
თებ დ ნენ აქ ცენტს, იქ ვე თა ვად დას ძენ დ ნენ „ რას და ვე ძებთ, ასეთ ძვი რადღი რე ბულ 
მკურ ნა ლო ბას რო ცა გაძ ლე ვენ, არა უშავს, ცო ტა თან ხის გა დახ და თუ მო გი წევს... ან, 
არა უშავს, თუ ლო დი ნი გი წევს 2 თვე, რომ ჩაგ რ თონ.”

გა ცი ლე ბით რთუ ლი აღ მოჩ ნ და ფი ნან სუ რი ტვირ თი რე გი ო ნებ ში. თავ და პირ ველ 
ნა კად ში, ხში რი იყო C ჰე პა ტი ტის ინ ფი ცი რე ბულ თა მცდე ლო ბა, გა ე კე თე ბი ნათ თბი
ლის ში ჩა წე რა ახ ლობ ლე ბის ბი ნა ში, თბი ლი სის მე რი ი დან თა ნა და ფი ნან სე ბის მი ღე
ბის მიზ ნით. რე გი ო ნის პა ცი ენ ტე ბიც აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ამ ჟა მად რე გი ო ნებ ში, ად
გი ლობ რი ვი მე რი ე ბიც /ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი გა მო ყო ფენ გარ კ ვე უ ლი 
ტი პის თა ნა და ფი ნან სე ბას. თუმ ცა, პა ცი ენ ტე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ და ფი ნან სე ბის 
დამ ტ კი ცე ბის პრო ცე დუ რა შე და რე ბით ხან გ რ ძ ლი ვია (მერყეობდა 1დან 2 თვემ დე).

აღ მოჩ ნ და, რომ თვით მ მარ თ ველ ქა ლა ქებ ში და რა ი ო ნულ დო ნე ზე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ფი ნან სუ რი ტვირ თი ჰქონ დათ პა ცი ენ ტებს. მაგ., თე ლა ვის რა ი ონ ში გა მო კითხუ ლებ მა 
აღ ნიშ ნეს, რომ თე ლა ვის მე რი ა, შეზღუ დუ ლი ბი უ ჯე ტის გა მო, პა ცი ენ ტებს სთა ვა ზობ
და თა ნა და ფი ნან სე ბას 100 ლა რის ფარ გ ლებ ში. ერ თი პა ცი ენ ტის თ ვის წლის გან მავ ლო
ბა ში ერ თ ჯე რა დი დახ მა რე ბის გა ცე მა შე უძ ლია მე რი ას. რაც შე ე ხე ბა რა ი ო ნის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტს, ის 4ჯერ მეტ თან ხას უხ დი და პა ცი ენ ტებს (400 ლა რამ დე წლის მან ძილ ზე). 
სწო რედ ამი ტომ, თე ლა ვის მაცხოვ რებ ლებს შო რის ფი ნან სუ რი ტვირ თი ძა ლი ან დი დი ა. 
ისი ნი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ხში რად ოჯა ხის წევ რე ბის, მე გობ რე ბის და ნა თე სა ვე ბის დახ
მა რე ბას ითხო ვენ, რომ გა და სა ხა დე ბის გა დახ და შეძ ლონ. ამას ემა ტე ბა ის ფაქ ტი, რომ 
კა ხე თის რე გი ონ ში არ არ სე ბობს C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბის მიმ წო დე ბე ლი და წე სე ბუ
ლე ბა და ისი ნი იძუ ლე ბუ ლე ბი ხდე ბი ან თბი ლის ში იმ კურ ნა ლონ. საწყის ეტაპ ზე თბი
ლის ში და ახ ლო ე ბით 5 ჯერ მა ინც უწევთ ჩას ვ ლა, სა ნამ პროგ რა მა ში ჩარ თ ვი სათ ვის 
სა ჭი რო ყვე ლა გა მოკ ვ ლე ვას და სა ბუ თებს მო აგ რო ვე ბენ. მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში კი 
თვე ში სულ მცი რე 2ჯერ მგზავ რო ბენ კა ხე თი დან თბი ლის ში. 

მსგავ სი პრობ ლე მე ბის სიმ წ ვა ვე აღი ა რა ასე ვე ოზურ გე თის რეს პონ დენ ტებ მა. მათ
თ ვის საკ მა ოდ მძი მე არის პროგ რა მის სა ბო ლოო ფი ნან სუ რი ტვირ თი, და მათ აღ ნიშ
ნეს, რომ პი რა დად იც ნობ დ ნენ სულ მცი რე ერთ ადა მი ანს, რო მელ საც აქვს სურ ვი ლი, 
იმ კურ ნა ლოს, მაგ რამ ვერ ბე დავს, რად გან ეჭ ვობს, რომ შეძ ლებს მკურ ნა ლო ბის სრუ
ლი კურ სის ჩა ტა რე ბას და სა ჭი რო გა მოკ ვ ლე ვე ბის და ფი ნან სე ბას თან ხის უქონ ლო ბის 
გა მო. ოზურ გე თის პა ცი ენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მა თი ძი რი თა დი ნა წი ლი ირ ჩევს ბა
თუმ ში გა ი ა როს მკურ ნა ლო ბა, გე ოგ რა ფი უ ლი სი ახ ლო ვის გა მო. ხში რად, პა ცი ენ ტე ბი 
ცდი ლო ბენ ერ თად მოგ როვ დ ნენ და გა ი ნა წი ლონ მან ქა ნის ან საწ ვა ვის ხარ ჯე ბი. ის 
პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ბა თუმ ში მკურ ნა ლო ბენ, აღ ნიშ ნეს, რომ თი თო ე უ ლი ვი ზი
ტის თ ვის სულ მცი რე და მა ტე ბით 25 ლა რი მა ინც სჭირ დე ბათ, რაც მათ თ ვის მძი მე 
გა და სახ დე ლი ა. რეს პონ დენ ტ თა შო რის იყო პა ცი ენ ტი, რო მელ მაც აირ ჩია თბი ლის ში 
მკურ ნა ლო ბა. მან აღ ნიშ ნა, რომ თბი ლის ში თი თო ე უ ლი ვი ზი ტი სათ ვის შე იძ ლე ბა 100 
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ლა რამ დეც დას ჭირ დეს და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უჭირს თან ხის გა დახ და, მა ინც 
ცდი ლობს, რომ ვი ზი ტე ბის გან რიგს და ე მორ ჩი ლოს. 

რეს პონ დენ ტ თა უდი დეს მა უმ რავ ლე სო ბამ აღ ნიშ ნა, რომ მკურ ნა ლო ბის ბო ლო სათ
ვის, პა ცი ენ ტის მი ერ გა დახ დი ლი თან ხა მი უ ხე და ვად თა ნა და ფი ნან სე ბი სა, ზოგ ჯერ 
1000 ლა რამ დე აღ წევს, ან შე საძ ლოა ამ თან ხა საც აჭარ ბებ დეს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
მა თი უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ პროგ რა მას აქვს სე რი ო ზუ ლი ფი ნან სუ რი ბა რი
ე რე ბი გან სა კუთ რე ბით მა თი თე მის თ ვის, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ მა თი უმ რავ ლე
სო ბა და საქ მე ბუ ლი არა ა. 

ფი ნან სუ რი ტვირ თი, რო მე ლიც თა ვის თა ვად მა ღა ლია ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ
ვ ლე ვე ბი სათ ვის მკურ ნა ლო ბის მო ნი ტო რინ გის ფარ გ ლებ ში, გან სა კუთ რე ბით მძი მე 
ხდე ბა, რო დე საც პა ცი ენ ტებს უწევთ შორს გამ გ ზავ რე ბა თა ვი ან თი საცხოვ რე ბე
ლი სახ ლე ბი დან. ყვე ლა ერ თხ მად ითხოვ და, რომ მე ტი სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბა 
გა იხ ს ნას მათ რე გი ონ ში, რო მე ლიც შე ამ სუ ბუ ქებს პა ცი ენ ტის თ ვის ტვირთს, და გა
ა უმ ჯო ბე სებს რო გორც ფი ნან სურ, ასე ვე გე ოგ რა ფი ულ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას. გან სა
კუთ რე ბუ ლი წუ ხი ლი გა მოთ ქ ვა კა ხე თის რე გი ონ მა, რომ ლის გარ კ ვე უ ლი რა ი ო ნე ბი/ 
სოფ ლე ბი საკ მა ოდ დი დი მან ძი ლით არი ან და შო რე ბუ ლი თბი ლი სის გან, რაც ზრდის 
ტრან პორ ტი რე ბის თან ხას და მგზავ რო ბი სათ ვის სა ჭი რო დრო საც. 

ფი ნან სუ რი ბა რი ე რე ბის შე სა ხებ მწვა ვე კო მენ ტა რე ბი გა ა კე თეს ბა თუ მის ბე ნე ფი
ცი ა რებ მაც. ისი ნი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ბა თუ მის მე რი ის თა ნა და ფი ნან სე ბის შემ დეგ პა
ცი ენტს შე საძ ლოა მხო ლოდ 10%ის გა დახ და უწევ დეს, მაგ რამ ამ თე მის დიდ ნა წილს 
ამ თან ხის გა დახ დის სა შუ ა ლე ბაც არა აქვს. ერ თ ერ თ მა რეს პონ დენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ 
იბ რ ძ ვის სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის თ ვის, მაგ რამ უშე დე გოდ. სო ცი ა ლურ მა 
მუ შაკ მა იქ ვე და ა დას ტუ რა, რომ ეს რეს პონ დენ ტი უაღ რე სად მძი მე საცხოვ რე ბელ პი
რო ბებ ში ცხოვ რობს და შე მო სა ვა ლი პრაქ ტი კუ ლად არ გა აჩ ნი ა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ამ 
პა ცი ენ ტ მა შეძ ლო ახ ლობ ლე ბის დახ მა რე ბის სა შუ ა ლე ბით პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა. თუმ
ცა, იყო ერ თი რეს პონ დენ ტი, რო მე ლიც კვლე ვა ში მო ვი და, რომ გა ე ზი ა რე ბი ნა თა ვი სი 
პრობ ლე მა  ეს პი რი თავს იკა ვებს პროგ რა მა ში ჩარ თ ვი სა გან, რად გან იცის, რომ მი სი 
ოჯა ხის შე მო სა ვა ლი საკ მა რი სი არ იქ ნე ბა. მან ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ და საწყის ში შე საძ
ლოა გარ კ ვე უ ლი თან ხა ეშოვ ნა ახ ლობ ლე ბის დახ მა რე ბით, მაგ რამ რა ღაც ეტაპ ზე, შე
საძ ლოა მკურ ნა ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბა, ვე ღარ მო ე ხერ ხე ბი ნა. სწო რედ ამ მი ზე ზის გა მო, 
ის ჯერ თავს იკა ვებს პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის გან, და მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში შეძ ლებს 
მკურ ნა ლო ბას, თუ ეცო დი ნე ბა, რომ სა ხელ მ წი ფო ყვე ლა ხარჯს და ფა რავს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აჭა რის რე გი ო ნის თ ვის, ბა თუმ ში ამ ჟა მად ორი კლი ნი კა 
ახორ ცი ე ლებს სამ კურ ნა ლო პროგ რა მას (ინფექციური სა ა ვად მ ყო ფო, და საზღ ვაო 
ჰოს პი ტა ლი), გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა შეზღუ დუ ლი რჩე ბა რა ი ო ნებ ში და 
და შო რე ბულ სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი პი რე ბი სათ ვის. გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ და ის ვა 
პრობ ლე მა ხუ ლოს და შუ ა ხე ვის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის. აღი ნიშ ნა, რომ პი რა დად იც ნო
ბენ რამ დე ნი მე ადა მი ანს, რომ ლე ბიც ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბი არი ან, და რომ ლე ბიც უარს 
აცხა დე ბენ პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა ზე უსახ ს რო ბის გა მო და იმ ბა რი ე რის გა მო, რო მე
ლიც მათ ექ ნე ბათ ბა თუმ ში მგზავ რო ბას თან და კავ ში რე ბით. რეს პონ დენ ტებ მა აღ
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ნიშ ნეს, რომ ზოგ ჯერ, წლის გან მავ ლო ბა ში 6 თვის მან ძილ ზე აჭა რის მა ღალ მ თი ა ნი 
რე გი ო ნე ბი ან მოწყ ვე ტი ლი არი ან ბა თუმს, ან ძა ლი ან რთუ ლი ხდე ბა მგზავ რო ბა. ამ 
ბა რი ე რე ბის არ სე ბო ბის გა მო, ადა მი ა ნე ბი უარს აცხა დე ბენ მკურ ნა ლო ბა ზე.

გა ურ კ ვე ვე ლია და ფი ნან სე ბის მო დე ლე ბი ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან, 
რად გან პა ცი ენ ტე ბი, სხვა დას ხ ვა რა ო დე ნო ბით იღე ბენ და ფი ნან სე ბას. ეს იწ ვევს უსა
მარ თ ლო ბის გან ც დას. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და ფი ნან სე ბის სქე მე ბი (ოდენობა) რო გორც 
ქა ლა ქე ბის მი ხედ ვით სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში, ასე ვე, ერ თი და იგი ვე რე გი ონ ში ქა ლა ქი
სა და სოფ ლის მი ხედ ვით. პა ცი ენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა, რომ თვით
მ მარ თ ვე ლო ბი დან თა ნა და ფი ნან სე ბა პა ცი ენ ტის თ ვის წლის მან ძილ ზე ერ თ ჯე რა დად 
ხორ ცი ელ დე ბა. თუმ ცა, ერ თ მა რეს პონ დენ ტ მა (რეგიონს კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის 

დაც ვის მიზ ნით არ ვა სა ხე ლებთ) აღ ნიშ ნა, რომ გამ გე ბელ თან პი რა დი ნაც ნო ბო ბა 
აკავ ში რებ და და რამ დენ ჯერ მე მი ი ღო და ფი ნან სე ბა. 

რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ თუ მკურ ნა ლო ბა ეფექ ტი ა ნი არ აღ მოჩ ნ
დე ბო და 3 თვე ში და ექი მი გა დაწყ ვეტ და, რომ მკურ ნა ლო ბა უნ და გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ყო, 
მათ სე რი ო ზუ ლი ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი ელო დათ, რად გან წარ მოდ გე ნა არ ჰქონ
დათ, რო გორ უნ და მო ე ხერ ხე ბი ნათ და მა ტე ბი თი თან ხის მო პო ვე ბა. 

გარ და ამი სა, რეს პონ დენ ტებს შო რის რო გორც თბი ლის ში, ასე ვე რე გი ო ნებ ში არ სე
ბობს წუ ხი ლი, რომ ქა ლა ქე ბის მე რი ის სამ სა ხუ რე ბი დან და თვით მ მარ თ ვე ლო ბი დან მი
ღე ბუ ლი თა ნა და ფი ნან სე ბა არ არის გამ ყა რე ბუ ლი რა მე ოფი ცი ა ლუ რი რე ზო ლუ ცი ით, და 
და ფი ნან სე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა ნი ხი ლე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შემ თხ ვე ვე ბის გან ხილ ვის 
გზით; გარ და ამი სა, რე გუ ლა ცი ე ბის არარ სე ბო ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა ურ კ ვევ ლო
ბის გა მო, ზო გი ერ თი რეს პონ დენ ტი ფიქ რობს, რომ თა ნა და ფი ნან სე ბის ეს გზა შე საძ ლოა 
ამო ი წუ როს არა საკ მა რი სი ბი უ ჯე ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ან შე იძ ლე ბა მხო ლოდ თა ნამ დე ბო
ბის პი რე ბის პი როვ ნულ კე თილ გან წყო ბა ზე იყოს და მო კი დე ბუ ლი, და ამ რი გად, არას ტა
ბი ლუ რი ა. ასე ვე გა მო ით ქ ვა სიფ რ თხი ლე, რომ არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, არ არ სე ბობს მყა რი 
გა რან ტი ა, რომ თა ნა და ფი ნან სე ბის ეს მო დე ლე ბი კვლავ ძა ლა ში დარ ჩე ბა. 

მკურ ნა ლო ბის დას რუ ლე ბი სას მო ნი ტო რინ გის ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვ ლე ვე ბის
თ ვის რამ დე ნი მე პა ცი ენ ტ მა თა ვად გა და ი ხა და თან ხა, რაც საკ მა ოდ მძი მე იყო მათ
თ ვის, მაგ რამ შე დე გის გა გე ბის სურ ვი ლი იმ დე ნად დი დი იყო, რომ სა შუ ა ლე ბა გა მო
ძებ ნეს. რამ დე ნი მე პა ცი ენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ გა მოკ ვ ლე ვა გა ი კე თეს მკურ ნა ლო ბის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მაგ რამ თან ხა მათ არ გა და უხ დი ათ. ასე თი რეს პონ დენ ტე ბი 
თბი ლი სი დან იყ ვ ნენ და გა მოთ ქ ვეს ვა რა უ დი, რომ MDM ის პრო ექ ტი და ეხ მა რათ მათ 
სა ბო ლოო სა დი აგ ნოს ტი კო გა მოკ ვ ლე ვის ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ და ში. 

„თავიდან 180 ლარით დამაფინანსეს, შემდეგ კიდევ წარვუდგინე 

ინვოისები და 273 ლარი კვლავ მომცეს. ცოტა მისაყვედურა, მითხრა, ხომ 

იცი, რომ წელიწადში მხოლოდ ერთხელ გეკუთვნითო, მაგრამ უარი ვერ 

მითხრა“
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კითხ ვა ზე, ჰქონ დათ თუ არა აღე ბუ ლი ბან კი დან სეს ხი, მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის 
და სა ფა რად, ყვე ლამ უარ ყო ფი თი პა სუ ხი გას ცა. ძი რი თა დად, გა მოხ მა უ რე ბა ერ თ ნა
ი რი ში ნა არ სის იყო  მათ შე მო სა ვა ლი სა ერ თოდ არა აქვთ, ან ისე მცი რე აქვთ, რომ 
ბან კი სესხს არ გას ცემ და; უფ რო მე ტიც, ბან კი თუ დას თან მ ხ დე ბო და, მათ გა დახ დის 
იმე დი ნაკ ლე ბად ექ ნე ბო დათ და თა ვა დაც არ გა ბე დავ დ ნენ პრო ცენ ტი ა ნი ვა ლის აღე
ბას. ამი ტომ, ფი ნან სე ბის მო პო ვე ბის თ ვის ძი რი თა დი გზა ისევ ოჯა ხის წევ რე ბის გან 
და მე გობ რე ბის გან თან ხის მოგ რო ვე ბა იყო. 

პა ცი ენ ტე ბის კმა ყო ფი ლე ბა მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მით

ზო გა დად, ძა ლი ან დი დია პა ცი ენ ტე ბის კმა ყო ფი ლე ბა პროგ რა მით. ისი ნი, ძა ლი
ან ოპ ტი მის ტუ რად უყუ რე ბენ მკურ ნა ლო ბის შე დე გებს. მა თი უმ რავ ლე სო ბა 
იც ნობს ადა მი ანს, რო მელ მაც უკ ვე და ას რუ ლა მკურ ნა ლო ბა და სა ბო ლოო შე

დე გი წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და. თემ ში ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა C ჰე პა ტი ტის ნამ კურ
ნა ლე ვი პა ცი ენ ტე ბის შე სა ხებ სწრა ფად და ფარ თოდ ვრცელ დე ბა, რო მე ლიც მათ თ ვის 
ყვე ლა ზე სან დოა და იმე დის მომ ცე მი. წარ მა ტე ბე ბის შე სახ ბე ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე
ლე ბის გა მო, ძა ლი ან მა ლე მოხ და იმ ეჭ ვე ბის გა ქარ წყ ლე ბა, რაც თა ვა და პირ ვე ლად 
მოჰ ყ ვა ამ ძვი რადღი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის შე მო ტა ნას. 

პროგ რა მით კმა ყო ფი ლე ბა იმ დე ნად ძლი ე რი ა, რომ რო დე საც პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ 
ეკითხე ბი, უხერ ხუ ლო ბა საც გრძნო ბენ, რომ პრობ ლე მებ ზე ისა უბ რონ. აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ არ სურთ, უმა დუ რე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ და ყო ვე ლი პრობ ლე მის და სა ხე ლე ბის წინ, 
ისევ იმე ო რე ბენ, რომ ეს დახ მა რე ბა მათ თ ვის უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო. ერ თ მა 
პა ცი ენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ ამ მკურ ნა ლო ბამ მი სი ცხოვ რე ბის აზ რი შეც ვა ლა. 

მი უ ხე და ვად, კმა ყო ფი ლე ბი სა, აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა აღი ა რებს, რომ ფი ნან სუ რი ბა
რი ე რი ყვე ლა ინ ფი ცი რე ბულს არ აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, ისარ გებ ლოს ამ პროგ რა მით და 
წუ ხილს გა მოთ ქ ვა მენ იმათ მი მართ, ვის თ ვი საც პროგ რა მა მა ინც არაა ხელ მი საწ ვ დო მი.

 
მო ლო დი ნის დრო პროგ რა მა ში ჩარ თ ვამ დე 

ზო გა დად, პა ცი ენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ პროგ რა მა ში ჩარ თ ვამ დე სა შუ ა ლოდ 
1,5 2 თვე სჭირ დე ბათ, რაც გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ მა ღა ლე ფექ ტურ და 
ძვი რადღი რე ბულ მე დი კა მენ ტებს უფა სოდ იღებ დ ნენ, მი აჩ ნი ათ, რომ ადეკ ვა

„როდესაც გავიგე, რომ C ჰეპატიტი მქონდა, ჩემთვის 

თითქოს ყველაფერი დამთავრდა. გადავწყვიტე, რომ არასოდეს 

დავოჯახდებოდი… ახლა, როდესაც მკურნალობა დავიწყე, ყველაფერი 

შემეცვალა. ცხოვრებას ხელახლა ვიწყებ. ცოლის მოყვანასაც ვაპირებ და 

ოჯახიც მეყოლება და შვილებიც“. 
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ტუ რია და ამით უკ მა ყო ფი ლე ბას არ გა მოთ ქ ვა მენ. იყო ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა 
მო ლო დი ნი 3 თვემ დე გაგ რ ძელ და. ერ თ მა პა ცი ენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ ელო და 56 თვე, 
თუმ ცა ეს მი სი პი რა დი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო, რად გან ელო დე ბო და მე დი კა მენ ტი ჰარ
ვო ნის შე მოს ვ ლას პროგ რა მა ში. 

მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბა 

პა ცი ენ ტე ბის უდი დე სი უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ იცავს ექი მის მი ერ მკურ
ნა ლო ბის გა მო წე რილ რე ჟიმს. მხო ლოდ თბი ლის ში აღ ნიშ ნეს, რომ იც ნო ბენ პა
ცი ენ ტებს, რომ ლებ მაც თვით ნე ბუ რად შეც ვა ლეს რე ჟი მი. რამ დე ნი მე მათ გან მა 

გა იხ სე ნა კონ კ რე ტუ ლი ნაც ნო ბი მა თი თე მი დან, რომ ლებ მაც თვით ნე ბუ რად შეც ვა
ლეს დო ზე ბი (მედიკამენტების მი ღე ბის სიხ ში რე), რო დე საც გვერ დით მა მოვ ლე ნებ მა 
შე ა წუ ხეს. „რამდენიმე ვი ცი, რომ რი ბა ვე რი ნის ერ თი დო ზა სა ერ თოდ ამო აგ დო, რად
გან ძა ლი ან ცუ დად ხდე ბო და”  თქვა რეს პონ დენ ტ მა თბი ლი სი დან. ამ პა ცი ენ ტე ბის 
მკურ ნა ლო ბის შე დე გე ბი უც ნო ბი ა. 

გა მო კითხ ვა ში იყო 2 პა ცი ენ ტი, რო მე ლიც აღ ნიშ ნავ და, რომ მათ თ ვის მძი მე იყო 
ინ ტერ ფე რო ნის გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი, და რამ დენ ჯერ მე მკურ ნა ლო ბის შეწყ ვე ტის 
ზღვარ ზეც კი იყ ვ ნენ. ერ თ ერ თი ასე თი პა ცი ენ ტი ასე ვე ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის 
პროგ რა მა შიც იყო ჩარ თუ ლი C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო პროგ რა მის პა რა ლე ლუ რად. 
მან აღ ნიშ ნა, რომ მკურ ნა ლო ბის დროს ბევ რი უხერ ხუ ლო ბა ექ მ ნე ბა. რამ დე ნი მე რეს
პონ დენ ტ მა ასე ვე გა მოთ ქ ვა სურ ვი ლი, რომ მათ თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი გახ დეს მე დი
კა მენ ტე ბი ყვე ლა ზე ხში რად გავ რ ცე ლე ბუ ლი გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის მარ თ ვი სათ ვის. 

პა ცი ენ ტე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლი ე რე ბით აღ ნიშ ნავ დ ნენ ფაქტს, რომ მათ ეძ ლე
ო დათ კლი ნი კის არ ჩე ვის უფ ლე ბა. რაც მათ თ ვის უფ რო მო ხერ ხე ბუ ლი ა, რომ აერ ჩი ათ 
ის კლი ნი კე ბი, რომ ლე ბიც მათ თ ვის გე ოგ რა ფი უ ლად უფ რო მო ხერ ხე ბუ ლი იყო. თუმ
ცა, არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბით უფ რო თბი ლის ში სარ გებ ლო ბენ, რად გან ქა ლაქ ში რამ დე ნი მე 
კლი ნი კა ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. რე გი ო ნე ბი დან აღ ნიშ ნეს, რომ მა თი არ ჩე ვა ნი შეზღუ დუ ლი ა, 
რად გან გე ოგ რა ფი უ ლად ყვე ლა ზე ახ ლომ დე ბა რე კლი ნი კის შერ ჩე ვა შე უძ ლი ათ, სა დაც 
სი ა რუ ლი ნაკ ლე ბად ძვი რი იქ ნე ბა მათ თ ვის. თუმ ცა, ამ უფ ლე ბით რამ დე ნი მემ ისარ გებ
ლა და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რე გი ონ ში ცხოვ რობ და და მის საცხოვ რე ბელ თან უფ რო 
ახ ლოს მდე ბა რე კლი ნი კე ბის არ სე ბობ დ ნენ, მათ აირ ჩი ეს თბი ლის ში მკურ ნა ლო ბა და ამ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის უფ ლე ბით კმა ყო ფი ლე ბაც გა მოთ ქ ვეს.

პრობ ლე მე ბი მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში
ვი დე ო კა მე რით სუ პერ ვი ზია 

რეს პონ დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა და მა თი აზ რი გა ი ყო, რო დე საც სა უ ბა რი 
იყო პირ ვე ლი მე დი კა მენ ტის მი ღე ბის, და მე დი კა მენ ტე ბის დათ ვ ლის დროს  
ვი დეო კა მე რე ბით მეთ ვალ ყუ რე ო ბის შე სა ხებ. ზო გი ერ თის თ ვის ეს გა მა ღი

ზი ა ნე ბე ლი და და მამ ცი რე ბე ლი იყო თავ და პირ ვე ლად, მაგ რამ თან და თა ნო ბით ამ 
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მოთხოვ ნა საც შე ე გუ ენ და პრობ ლე მა არა აქვთ. მით უმე ტეს, დრო თა გან მავ ლო ბა ში 
უკ ვე დაგ როვ და ნდო ბა, რომ კა მე რე ბით მა თი და ფიქ სი რე ბის მი უ ხე და ვად, ინ ფორ
მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის დარ ღ ვე ვის, ან სხვა მიზ ნე ბით პა ცი ენ ტე ბის იდენ
ტი ფი ცი რე ბის შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ რა მე სა ეჭ ვო შეტყო ბი ნე ბე ბი არ სმე ნი ათ. ამან 

გარ კ ვე ულ წი ლად გა ზარ და ნდო ბის ფაქ ტო რი, და პრო ტეს ტი გა ნელ და. თუმ ცა, პა
ცი ენ ტე ბის თ ვის ვი დე ო კა მე რით სუ პერ ვი ზი ის მი ზა ნი ბუნ დო ვა ნი იყო, და სა ჭი რო ა, 
რომ უფ რო დაწ ვ რი ლე ბი თი გან მარ ტე ბა მი ე წო დე ბო დეს პა ცი ენტს, რომ მიხ ვ დეს, რა 
მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა კა მე რით მეთ ვალ ყუ რე ო ბა. 

პა ცი ენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ არა სო დეს ჰქო ნი ათ მე დი კა მენ ტის არა
საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა და პრობ ლე მა არა სო დეს შექ მ ნი ათ მე დი კა მენ ტე ბის კა მე რის 
წინ დათ ვ ლი სას. თბი ლის ში რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტ მა გა იხ სე ნა, რომ ჰქონ დათ შემ
თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ერ თი ტაბ ლე ტი და აკ ლ დათ და თვი თო ნაც ვერ ხვდე ბი ან, რა ტომ 
მოხ და ასე. თუმ ცა, იმის ში შით, რომ თუ მე დი კა მენ ტე ბი და აკ ლ დე ბო დათ, ექი მე ბი 
მი ი ღებ დ ნენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რომ ყვე ლა დო ზა პა ცი ენტს მი ე ღო კლი ნი კა ში (DOT
ის პრინ ცი პით) და არა ბი ნა ზე, ვი დე ო კა მე რის სუ პერ ვი ზი ის ქვეშ, ისი ნი ნაც ნობ  მე
გო ბარ პა ცი ენ ტებ თან აგ ვა რებ დ ნენ პრობ ლე მას ნაკ ლუ ლი მე დი კა მენ ტის დრო ე ბით 
‘სესხების’ გზით. 

რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ სმე ნი ათ, რომ რამ დე ნი მე პა ცი ენტს ერ თ
დ რო უ ლად და აკ ლ და მე დი კა მენ ტე ბი ერ თად, მაგ რამ ეს ინ ფორ მა ცია გა და მოწ მე ბუ
ლი არ იყო. სმე ნი ათ, რომ ერ თ ერთ პა ცი ენტს მთე ლი ფლა კო ნი და აკ ლ და, ვერც ცა
რი ე ლი ფლა კო ნი წარ მო ად გი ნა და ანა ლი ზე ბით და ად გი ნეს, რომ შე დე გიც არ ჩან და, 
და სა ვა რა უ დოდ, პა ცი ენ ტი არ იღებ და მე დი კა მენტს, და ის პა ცი ენ ტი პროგ რა მი დან 
გა რიცხეს კი დეც. თუმ ცა, ეს ჭო რის სა ხით არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი და ინ ფორ მა ცი ის 
და სა ბუ თე ბა კვლე ვის ფარ გ ლებ ში არ მომ ხ და რა. 

ზო გა დად, ასე ვე ჭო რის სა ხით არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, რომ და სავ ლეთ 
სა ქარ თ ვე ლო ში არის უცხო ე ლე ბის მხრი დან მოთხოვ ნა, რომ შე ი ძი ნონ მე დი კა მენ ტე
ბი მა ღალ ფას ში, მაგ რამ არც ერ თი რეს პონ დენ ტი პი რა დად არ იც ნობს პა ცი ენტს, 
რო მელ მაც თა ვი სი წი ლი მე დი კა მენ ტე ბი სხვას მიჰ ყი და. 

იმის ჩვენებას, რომ მედიკამენტი მაკლდა, ვერც გავბედავდი... 

ამიტომ, ჩემს ნაცნობს გამოვართვი ერთი ტაბლეტი, ასე ვთქვათ, 

დროებით ვითხოვე. მერე როცა დავითვალეთ, უკან დავუბრუნე. ასე 

მომიწია რამდენჯერმე მკურნალობის დასრულებამდე. კურსის ბოლოს 

უბრალოდ გამოვიდა, რომ ერთი ტაბლეტით ნაკლები მივიღე, თუმცა 

ამას მკურნალობის შედეგზე ცუდი გავლენა არ ჰქონია. 
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C ჰე პა ტი ტის და მე თა დო ნის 
პროგ რა მა ში ერ თ დ რო უ ლი ჩარ თუ ლო ბა

ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი იყო გა მო
კითხულ თა დი დი ნა წი ლის მი ერ, შე ე ხე ბო და მე თა დო ნის პროგ რა მა ში ჩარ თულ 
პა ცი ენ ტებს. გა მო კითხულ თა შო რის რამ დე ნი მე თა ვად აღ მოჩ ნ და მე თა დო ნის 

პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რი და მათ თა ვი ანთ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით რამ დე ნი მე 
ტი პის პრობ ლე მა ზე გა ა მახ ვი ლეს ყუ რადღე ბა: 

მო უ ხერ ხე ბე ლი რე ჟი მი  მე თა დო ნის მი ღე ბა სა ჭი როა უზ მოდ, ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა
ლო მე დი კა მენ ტე ბი კი ჭა მის შემ დეგ უნ და მი ი ღონ და გარ კ ვე უ ლი მე დი კა მენ ტე ბის მი ღე ბი
სას საკ მა ოდ დი დი რა ო დე ნო ბის წყლის მი ღე ბა ცააა რე კო მენ დე ბუ ლი. ვი ნა ი დან მე თა დონ
ზე ყო ველ დი ლით უწევთ წას ვ ლა, პა ცი ენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო 
მე დი კა მენ ტებ საც უზ მოდ იღე ბენ სახ ლ ში და მე რე მი დი ან მე თა დო ნის მი სა ღე ბად.

გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი ზღუ დავს მათ უნარს, მი ვიდ ნენ ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე-
რა პი ის პროგ რა მა ში ყო ველ დღი უ რად: ყვე ლა ზე მწვა ვე სა კითხად იყო წა მოჭ რი ლი 
გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის მარ თ ვა მე თა დო ნის პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი პა ცი ენ ტე ბის თ ვის. 
ბევ რი აღ ნიშ ნავ და, რომ ჩა ნაც ვ ლე ბით თე რა პი ა ზე მყოფ პა ცი ენ ტებ ში გვერ დი თი მოვ
ლე ნე ბი უფ რო დი დი სიმ წ ვა ვით ხა სი ათ დე ბო და. რამ დე ნი მემ აღ ნიშ ნა, რომ იც ნობს ისე
თებ საც, რო მელ თაც რი ბა ვე რი ნის მი ღე ბის შემ დეგ მენ ტა ლუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის მწვა
ვე პრობ ლე მე ბი გა მო უვ ლინ დათ.  ასე თი დის კომ ფორ ტის, და ზოგ ჯერ მძი მე ფი ზი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის ფონ ზე, მე თა დო ნის პროგ რა მის პა ცი ენტს არა აქვს სა შუ ა ლე ბა, დარ ჩეს 
ბი ნა ზე და ის იძუ ლე ბუ ლი ა, წა ვი დეს მე თა დო ნის პროგ რა მა ში მე დი კა მენ ტის მი სა ღე ბად. 
ეს ზოგ ჯერ გა უ საძ ლი სი და პრობ ლე მუ რი ხდე ბა. ასე თი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე რეს პონ
დენ ტე ბის  უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ მათ თ ვის სე რი ო ზუ ლი ხელ შეწყო ბა იქ ნე ბო და, 
თუ C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბა ში და მე თა დო ნის პროგ რა მა ში ერ თ დ რო უ ლად ჩარ თულ 
პა ცი ენ ტებს მის ცე მენ უფ ლე ბას, მე თა დო ნის რამ დე ნი მე დღი ა ნი დო ზა გა ი ტა ნონ ბი ნა ზე. 
თუ ასე თი შე ღა ვა თი იქ ნე ბა დამ ტ კი ცე ბუ ლი, პა ცი ენ ტებს მძი მე გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის 
დროს, შე ეძ ლე ბათ სახ ლი დან გა უს ვ ლე ლად მი ი ღონ მე თა დო ნი, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა

„მეთადონი უზმოზზე უნდა მიიღო, ისე აზრი არა აქვს... ყოველდღე 

სანამ პროგრამაში წავალ, C ჰეპატიტის სამკურნალო წამლებს ვსვამ 

სახლში და მერე გავდივარ სახლიდან. ვიცი, რომ ჰეპატიტის წამლები 

ჭამის მერე უნდა მივიღო, მაგრამ ამას ვერ ვახერხებ, იმ წამლებსაც 

უჭმელზე ვსვამ. არ გამომდის, წავიდე მეთადონისთვის პროგრამაში, 

მერე მოვბრუნდე სახლში, ვისაუზმო და მერე დავლიო ჰეპატიტის 

წამლები და მერე ისევ გავიდე სამსახურში. კარგი იქნებოდა, ჰეპატიტის 

მკურნალობის პერიოდში, მეთადონის მარაგს სახლში გვაძლევდნენ... თუ 

ხელის შეწყობა უნდათ, ბარემ ეგეც გაგვიკეთონ...“ 
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ა უმ ჯო ბე სებს პროგ რა მე ბით კმა ყო ფი ლე ბას. 
ზო გა დად, რამ დე ნი მე პა ცი ენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ მე ტა დო ნის პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი

ა რე ბის თ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მხარ და ჭე რა იქ ნე ბო და, რომ მე თა დონ ზე ყო ველ დღე 
სი ა რუ ლი არ სჭირ დე ბო დეთ. მათ თა ვი სი, და სხვე ბის სა ხე ლით გა ნაცხა დეს, რომ 
ზოგ ჯერ გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი სიმ წ ვა ვის გა მო მათ სახ ლი დან გას ვ ლაც უჭირთ მე
თა დო ნის მი სა ღე ბად. პა ცი ენ ტე ბი ხაზს უს ვამ დ ნენ, რომ იც ნო ბენ მე თა დო ნის პროგ
რა მა ში მყოფ პა ცი ენ ტებს, რომ ლე ბიც ასე ვე ფიქ რო ბენ, რომ მე თა დო ნის პროგ რა მის 
მო სარ გებ ლე ებს გან სა კუთ რე ბუ ლი რე ჟი მი უნ და შე უქ მ ნან, სა ნამ C ჰე პა ტი ტის მკურ
ნა ლო ბას გა დი ან. 

სამ კურ ნა ლო პროგ რა მის თ ვის სა ჭი რო დრო ის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა: აღ ნიშ ნეს, რომ 
ცალ  ცალ კე კლი ნი კე ბის არ სე ბო ბის გა მო, თუ ჰე პა ტი ტის კლი ნი კა შიც აქვთ და ნიშ
ნუ ლი მის ვ ლა, დღის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ეკარ გე ბათ, იმი სათ ვის, რომ ჯერ მე თა
დონ ში მი ვიდ ნენ და შემ დეგ მე ო რე კლი ნი კა ში. მგზავ რო ბის დრო ის და პრო ცე დუ
რე ბის თ ვის სა ჭი რო დრო ის გათ ვა ლის წი ნე ბით,  და საქ მე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის თ ვის, ეს 
გარ კ ვე უ ლი დის კომ ფორ ტი ა. თუმ ცა, ერ თ მა იქ ვე დას ძი ნა: „ეს სა ქარ თ ვე ლო ა... მთე
ლი დღეც რომ გა ვაც დი ნო, კი არა ვინ მეტყ ვის საყ ვე დურს სამ სა ხურ ში...” მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ ამ პრობ ლე მას რა მე ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბი არ მო უ ტა ნი ა, პა ცი ენ ტე ბი ფიქ
რო ბენ, რომ კლი ნი კა ში ვი ზი ტის თ ვის არი ან ჩა წე რი ლე ბი, სულ მცი რე იმ დღი სათ ვის 
მა ინც მე თა დო ნის პროგ რა მი დან შე ღა ვა თე ბი უნ და ჰქონ დეთ. 

ერ თ ერ თ მა რეს პონ დენ ტ მა გაგ ვი ზი ა რა შფოთ ვა, რომ პე ნი ტენ ცი ურ სის ტე მა ში 
მოხ ვედ რი სას იმ პა ცი ენ ტებს, რომ ლე ბიც სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლი 
რო გორც C ჰე პა ტი ტის, ასე ვე მე თა დო ნით ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პროგ რა მა ში, 
უნ და მი ე ცეთ შე საძ ლებ ლო ბა, რომ გა აგ რ ძე ლონ გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი ჩა ნაც ვ ლე ბი
თი თე რა პია ცი ხე შიც, სა ნამ C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბებს იღებს. ეს იქ
ნე ბა პა ცი ენ ტის თ ვის და ზოგ ვი თი თე რა პი ა, რომ არ გახ დეს იძუ ლე ბუ ლი ერ თ დ რო
უ ლად გა უმ კ ლავ დეს პა ტიმ რო ბით გა მოწ ვე ულ სტრესს, ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის 
დო ზის შემ ცი რე ბით და ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნალ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბით გა მოწ ვე ულ 
თან მ ხ ლებ არა სა სი ა მოვ ნო შეგ რ ძ ნე ბებს. იმი სათ ვის, რომ ეს სა კითხი და მო კი დე ბუ
ლი არ იყოს ცალ კე უ ლი პე ნი ტენ ცი უ რი და წე სე ბუ ლე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ის ნე ბა ზე, 
იგი უნ და რე გუ ლირ დე ბო დეს ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პროგ რა მის შე სა ხებ ოფი ცი
ა ლუ რი დო კუ მენ ტით. 

თუმ ცა რეს პონ დენ ტე ბის მხრი დან ამ სა კითხ ზე სა უ ბა რი არ ყო ფი ლა ინ ტერ ვი უ ე
ბის დროს, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ქსე ლის თა ნამ შ რო მელ მა ასე ვე გა მოთ ქ ვა წუ ხი ლი იმის 
გა მო, რომ ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის დროს დო ზის გაზ რ და, რო მე ლიც რე კო მენ დე ბუ

„საწოლში წოლა გინდა ზოგჯერ, ისე ცუდად ხარ. მაგრამ, მეთადონისთვის 

თავს ძალას ვატანდი, ვდგებოდი, რომ პროგრამაში წავსულიყავი და წამალი 

მიმეღო“

32



ლია ჯან მოს მი ერ, არ ხორ ცი ელ დე ბა ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პროგ რა მე ბის ექიმ თა 
მი ერ. ეს სა კითხი, სა ჭი რო ებს მოკ ვ ლე ვას მკურ ნა ლი ექი მე ბის ჩარ თუ ლო ბით, რომ 
შე მუ შავ დეს მკა ფი ოდ გა წე რი ლი რე კო მენ და ცია მე დი კა მენ ტე ბის დო ზის ცვლი ლე
ბას თან და კავ ში რე ბით იმ პა ცი ენ ტე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში ჩარ
თუ ლე ბი არი ან C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო პროგ რა მა შიც. 

მკურ ნა ლი ექი მით და სა მე დი ცი ნო სერ ვი სით კმა ყო ფი ლე ბა

პა ცი ენ ტე ბის უმე ტე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ ძა ლი ან კმა ყო ფი ლია თა ვი სი ექი მით. 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლი ე რე ბა გა მოთ ქ ვეს პა ცი ენ ტებ მა, რომ ლე ბიც მკურ ნა
ლობ დ ნენ თბი ლი სის 2 კლი ნი კა ში  „ჰეპა” და „ჯანმრთელობის კავ ში რი”. თუმ

ცა, ან გა რიშ ში 2 კლი ნი კის და სა ხე ლე ბა არ გა მო რიცხავს, რომ პა ცი ენ ტე ბი სხვა კლი
ნი კებ შიც ძა ლი ან კმა ყო ფი ლე ბი არი ან ექი მის სერ ვი სით. 

თუმ ცა ზო გი ერ თი აღ ნიშ ნავ და მი სი ექი მის გა დაღ ლი ლო ბას, ან პა ცი ენ ტის მი მართ 
მკვეთ რად გულ გ რილ და მო კი დე ბუ ლე ბას. ბევ რ მა აღ ნიშ ნა, რომ ექი მებს ნაკ ლე ბად 
აინ ტე რე სებთ გა ზარ დონ მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბა. რეს პონ დენ ტ თა გარ კ ვე ულ
მა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ მკურ ნა
ლო ბის რა ღაც ეტაპ ზე ჰქო ნი ათ გა
დაღ ლის და გა ღი ზი ა ნე ბის ეტა პი და 
უფიქ რი ათ მკურ ნა ლო ბის შეწყ ვე ტა. 
რე ჟი მის შე საძ ლო დარ ღ ვე ვის ძი რი
თად მი ზე ზად ყო ველ თ ვის სა ხელ
დე ბო და გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი. ამ 
მხრივ, უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავ და, 
რომ ის პა ცი ენ ტე ბი უფ რო უჩი ოდ ნენ 
გვერ დით მოვ ლე ნებს, რომ ლე ბიც ინ
ტერ ფე რონ საც იღებ დ ნენ. რო დე საც რეს პონ დენ ტებს ვკითხეთ, რო მე ლი მეს ხომ არ 
ჰქონ და შეწყ ვე ტი ლი მკურ ნა ლო ბა, არც ერ თ მა არ აღი ა რა, რომ მი ა ტო ვა პროგ რა მა 
მკურ ნა ლო ბის დას რუ ლე ბამ დე. რამ დე ნი მემ აღი ა რა, რომ ექიმს შეს ჩივ ლა, რომ გვერ
დი თი მოვ ლე ნე ბი აუტა ნე ლი იყო. თუმ ცა, მათ გან უმე ტე სო ბამ თქვა, რომ ექი მებს არ 
გა მო უ ჩე ნი ათ გან სა კუთ რე ბუ ლი მცდე ლო ბა, გა და ერ წ მუ ნე ბი ნათ პა ცი ენ ტე ბი. უფ
რო მე ტიც, რამ დე ნი მემ თქვა, რომ ექიმ მა პირ და პირ შეს თა ვა ზა პა ცი ენტს, შე ეწყ ვი
ტა მკურ ნა ლო ბა, თუ გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი გა უ საძ ლი სი იყო.  ყვე ლამ აღ ნიშ ნა, რომ 
კლი ნი კებ ში ექი მებს არ აქვთ დრო და, სა ვა რა უ დოდ, კვა ლი ფი კა ცია და და ინ ტე რე სე
ბა, ჩა უ ტა რონ ასეთ „მერყევ” პა ცი ენ ტებს ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა. თით ქ მის ყვე
ლა რეს პონ დენ ტი ფიქ რობს, რომ კლი ნი კა ში სულ მცი რე ერ თი ფსი ქო ლო გი მა ინც 
უნ და იყოს, რო მე ლიც პა ცი ენ ტებს უფ რო დიდ დროს და უთ მობს და მო უს მენს. 

მკურ ნა ლი ექი მით მკვეთ რი უკ მა ყო იფ ლე ბა გა მოთ ქ ვეს ბა თუ მის რეს პონ დენ ტებ
მა. თით ქ მის ყვე ლა აღ ნიშ ნავ და, რომ ექი მი ჯ.დ. ბა თუ მის ინ ფექ ცი უ რი სა ა ვად მ ყო
ფო დან ძა ლი ან უყუ რადღე ბოდ ექ ცე ო და პა ცი ენ ტებს. ისი ნი, არ ფიქ რო ბენ, რომ ეს 

„...კლინიკებში უნდა არსებობდეს 

ფსიქოლოგის შტატი. პაციენტს 

ნამდვილად სჭირდება პერიოდულად 

ფსიქოლოგთან საუბარი, ზოგჯერ 

შესაძლოა უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე 

ექიმთან კონსულტაციის დრო არის 

გამოყოფილი.“ 
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და მო კი დე ბუ ლე ბა გარ კ ვე ულ წი ლად უკავ შირ დე ბო და მათ მი ერ ნარ კო ტი კის მოხ მა
რე ბის ფაქტს, თუმ ცა ამა საც არ გა მო რიცხავ დ ნენ. მა თი შე ფა სე ბით, ეს ექი მი ყვე ლა 
პა ცი ენტს ერ თ ნა ი რად უღირ სად ექ ცე ვა; პა ცი ენ ტე ბი კითხ ვის დას მას ვერ ბე და ვენ და 
სა შუ ა ლე ბა, რომ ჰქონ დეთ, ექიმს გა მოც ვ ლიდ ნენ. მათ აღ ნიშ ნეს, რომ ბა თუმ ში არის 
საზღ ვაო ჰოს პი ტა ლი, რო მე ლიც პროგ რა მას ემ სა ხუ რე ბა და სი ა მოვ ნე ბით გა და ვი
დოდ ნენ სამ კურ ნა ლოდ ექიმ და თო მურ ვა ნი ძეს თან, რო მე ლიც ძა ლი ან ყუ რადღე ბი ა ნი 
და გუ ლის ხ მი ე რია ყვე ლა პა ცი ენ ტის მი მართ; თუმ ცა მკურ ნა ლო ბის მიმ დი ნა რე ო ბის 
დროს კლი ნი კის გა მოც ვ ლა ვერ ხერ ხ დე ბა. 

პა ცი ენ ტე ბი ასე ვე აღ ნიშ ნა ვენ, რომ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა მკურ ნა ლო ბის პე რი
ოდ ში სა სურ ვე ლი ა. თუნ დაც ტრან ს პორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბის და ფარ ვა, მნიშ ვ ნე ლოვ
ნად გაზ რ დის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას. ოჯა ხის ჩარ თუ ლო ბაც მკურ ნა ლო ბა ში სა სურ ვე ლი 
იქ ნე ბო და. ოჯა ხის წევ რე ბი ხში რად არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი პროგ რა მის და მკურ
ნა ლო ბის გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის ან გა მო სავ ლის შე სა ხებ, და მათ თ ვის ინ ფორ მა ცი ის 
წყა რო ძი რი თა დად თა ვად პა ცი ენ ტი ა. რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი ფიქ რობს, რომ სა
სარ გებ ლო იქ ნე ბო და ოჯა ხის წევ რე ბის ინ ფორ მი რე ბის თ ვის სპე ცი ა ლუ რი სერ ვი სე
ბის არ სე ბო ბა. ერ თ მა რეს პონ დენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ ეს და ეხ მა რე ბო და ოჯა ხის წევ
რებს, უკეთ გა ე გოთ პა ცი ენ ტე ბის თ ვის და შე ვიდ ნენ მათ მდგო მა რე ო ბა ში, რო დე საც 
აწუ ხებთ გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი. „იქნებ მე რე არ ამავ სონ ყო ველ დღი უ რი უკ მა ყო ფი
ლე ბით და საყ ვე დუ რე ბით, რომ მე უვარ გი სი ვარ, ოჯა ხის თ ვის მხო ლოდ თა ვის ტკი ვი
ლი ვარ და არა ნა ი რი სარ გე ბე ლი მათ თ ვის არ მო მაქვს”  და ა მა ტა ერ თ მა ნარ კო ტი კის 
მომ ხ მა რე ბელ მა პა ცი ენ ტ მა.  

ბა თუ მის რეს პონ დენ ტ თა ჯგუ ფი და სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი გა მოთ ქ ვა მენ უკ მა ყო
ფი ლე ბას იმის გა მო, რომ ექიმ თან ვი ზი ტი სას დიდ ხანს უწევთ რიგ ში დგო მა. გან სა
კუთ რე ბუ ლი წუ ხი ლი გა მო ით ქ ვა იმის გა მო, რომ პა ცი ენ ტე ბის ლა ბო რა ტო რი უ ლი 
გა მოკ ვ ლე ვე ბის შე დე გე ბი იგ ვი ა ნებს, ან სა ერ თოდ იკარ გე ბა. პა ცი ენ ტე ბის სის ხ ლის 
აღე ბა ხდე ბა ბა თუმ ში, მზად დე ბა შრა ტი და შემ დეგ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის 
ცენ ტ რის მი ერ ხდე ბა მი სი ტრან ს პორ ტი რე ბა თბი ლი სის ლა ბო რა ტო რი ა ში. თუმ ცა, 
პა სუ ხე ბი ხში რად არ მო დის, ზოგ ჯერ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ცენ ტ რი დან 
ეუბ ნე ბი ან, რომ შრა ტი არ იყო ვარ გი სი ა ნი ანა ლი ზის თ ვის, თუმ ცა იმ ინ ფორ მა ცი ას, 
რო მე ლი პა ცი ენ ტის შრა ტი აღ მოჩ ნ და უვარ გი სი, დრო უ ლად არ აწ ვ დი ან, რის გა მოც 
გან მე ო რე ბით სის ხ ლის აღე ბის პრო ცე დუ რა უსაზღ ვ როდ ჭი ა ნურ დე ბა. სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კი აღ ნიშ ნავს, რომ ამ პრობ ლე მის შე სა ხებ რამ დენ ჯერ მე ჰქონ დათ ელექ ტ რო ნუ
ლი მი მო წე რა ცენ ტ რის თა ნამ შ რომ ლებ თან, მაგ რამ პრობ ლე მა ჯერ კი დევ გა დაჭ რი
ლი არა ა. 

რამ დე ნი მე პა ცი ენ ტ მა წა მოჭ რა სა კითხი, რომ ვე ნო პუნ ქ ტუ რის თ ვის თა ნა მედ რო
ვე და ნად გა რე ბი უნ და იქ ნეს შე ძე ნი ლი. ეს გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რია ნარ კო ტი
კის მომ ხ მა რე ბე ლი პა ცი ენ ტე ბის თ ვის, რო მელ თაც ძა ლი ან და ზი ა ნე ბუ ლი ვე ნე ბი გა
აჩ ნი ათ, და ხში რად ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვ ლე ვე ბის თ ვის სის ხ ლის ნი მუ შის აღე ბა 
მათ თ ვის ტრავ მუ ლი პრო ცე დუ რა ა. მა თი რე კო მენ და ცი ით სა სურ ვე ლი ა, კლი ნი კე ბი 
აღი ჭურ ვონ პორ ტა ტუ ლი ულ ტ რაბ გე რი თი სკა ნე რის მოწყო ბი ლო ბე ბით, რო მე ლიც 
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აჩ ვე ნებს კან ქ ვეშ ვე ნე ბის გან ლა გე ბას და ეხ მა რე ბა ექი მებს პრო ცე დუ რის მარ ტი ვად 
ჩა ტა რე ბა ში. 

პა ცი ენ ტის და მო კი დე ბუ ლე ბა 
და ქცე ვი თი ცვლი ლე ბე ბის ფაქ ტო რე ბი

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე პა ცი ენ ტე ბი ნარ კო ტი კის მომ
ხ მა რე ბელ თა თე მი დან შე ირ ჩა, კვლე ვა ასე ვე და ინ ტე რეს და, ხომ არ შეც ვა ლა 
წარ მა ტე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბის შე დეგ მა მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ნარ კო ტი კის 

მოხ მა რე ბის მი მართ. გა მო კითხულ თა გან, არც ერ თ მა არ აღ ნიშ ნა, რომ გან კურ ნე ბის 
გა მო მო ტი ვა ცია გა ე ზარ დათ, და გა დაწყ ვი ტეს, რომ ნარ კო ტი კი არ მო იხ მა რონ. ისი
ნი, ასე ვე ვერ ასა ხე ლებ დ ნენ ვინ მეს, მა თი თა ნა ტო ლე ბი დან, რომ ლებ მაც ან შეწყ ვი
ტეს, ან აპი რებ დ ნენ ნარ კო ტი კის მოხ მა რე ბის შეწყ ვე ტას. 

თუმ ცა გან კურ ნე ბა არ ზრდის პა ცი ენ ტე ბის მო ტი ვა ცი ას, რომ ნარ კო ტი კის მოხ მა
რე ბა შეწყ ვი ტონ და უფ რო ჯან მ რ თე ლი ცხოვ რე ბის წე სით იცხოვ რონ, მაგ რამ მა თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა უსაფ რ თხო ინექ ცი ე ბის მი მართ, ძა ლი ან პო ზი ტი უ რი ა. ყვე ლა აღ
ნიშ ნავს, რომ ად რეც ერი დე ბოდ ნენ, მაგ რამ მკურ ნა ლო ბის შემ დეგ სა ერ თოდ გა მო
რიცხა ვენ, რომ არას ტე რი ლუ რი ნემ სი, შპრი ცი ან სხვა სა ი ნექ ციო ჭურ ჭე ლი გა მო ი ყე
ნონ. ყვე ლა ადეკ ვა ტუ რად არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი რე ინ ფექ ცი ის საფ რ თხის შე სა ხებ, 
და დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი არი ან, რომ „ამხელა სი კე თეს წყალ ში არ გა დაყ რიდ ნენ.” აქე დან 
უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბის პო ზი ტი უ რი შე დე გი არის მრა
ვალ დო ნე ზე  ინ დი ვი დუ ა ლუ რად და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის რო გორც C ჰე პა ტი ტის, ასე
ვე აივ ინ ფექ ცი ის გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის თვალ საზ რი სით. 

დას კ ვ ნე ბი

სა ქარ თ ვე ლო ში C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მის ინი ცი რე ბა წარ მო ად გენს 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ზი ტი ურ მოვ ლე ნას, რო მელ მაც უზ რუნ ველ ყო ძვი რადღი რე
ბუ ლი და ეფექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო

ბე სე ბა. პა ცი ენ ტე ბის და, ზო გა დად, სა ზო გა დო ე ბის კმა ყო ფი ლე ბა ამ პროგ რა მის მი
მართ უკ ვე სა ყო ველ თა ოდ არის დეკ ლა რი რე ბუ ლი. თუმ ცა მა ინც რჩე ბა გარ კ ვე უ ლი 
პროგ რა მუ ლი ან სის ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბი, რომ ლე ბიც ამ კვლე ვის ფარ გ ლებ ში იქ ნა 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი. 

ყვე ლა ზე სე რი ო ზულ დაბ რ კო ლე ბად კვლავ რჩე ბა ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. ეს უკა ნას კ ნე ლი, ასე ვე იწ ვევს პა ცი ენ ტის თ ვის ფი ნან სუ რი ტვირ
თის ზრდას. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ პი რე ბი, რომ ლე ბიც ან თა ვად ვერ ახერ ხე
ბენ, ან პი რა დად იც ნო ბენ C ჰე პა ტი ტით ინ ფი ცი რე ბულ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც უარს 
ამ ბო ბენ პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა ზე ან ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის, ან მგზავ რო ბას თან და
კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის, ან ერ თ დ რო უ ლად ორი ვე მი ზე ზის გა მო, რაც საფ რ თხეს 
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უქ მ ნის ინ ფექ ცი ის ელი მი ნა ცი ის ამ ბი ცი უ რი მიზ ნის მიღ წე ვას. 
და ფი ნან სე ბის მო დე ლე ბი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი დან არ არის ადეკ ვა ტუ რი; ხში რად 

მო დე ლე ბი გა ურ კ ვევ ლო ბას და უსა მარ თ ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბას იწ ვევს პა ცი ენ ტებ ში. 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან / ქა ლა ქე ბის მე რი ე ბი დან მი ღე ბუ ლი თა ნა და
ფი ნან სე ბა არაა მდგრა დი, რად გან არ არის სის ტე მუ რად გამ ყა რე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ
რი ვალ დე ბუ ლე ბით და ემ ყა რე ბა პო ლი ტი კურ ნე ბას. ეს მე ქა ნიზ მი შე საძ ლე ბე ლია 
შე იც ვა ლოს ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ცვლი ლე ბე ბის 
შე სა ბა მი სად: იგი შე საძ ლოა შემ ცირ დეს ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის არა საკ
მა რი სი და ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში, ან სა ერ თოდ შეწყ დეს თა ნა და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი
კა. გარ და ამი სა, თა ნა და ფი ნან სე ბის სქე მე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და თან ხის მო ცუ ლო ბა 
სტან დარ ტი ზე ბუ ლი არა ა, რაც ხელს უშ ლის პა ცი ენტს, წი ნას წარ ზუს ტად და გეგ მოს 
მი სი ფი ნან სუ რი მო ნა წი ლე ო ბის ტვირ თი მკურ ნა ლო ბის მთე ლი კურ სის მან ძილ ზე.

ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი პა ცი ენ ტე ბის თ ვის იქ მ ნე ბა და მა
ტე ბი თი ბა რი ე რე ბი კლი ნი კა ში ყო ველ დღი უ რი ვი ზი ტის აუცი ლებ ლო ბის გა მო. არ
სე ბუ ლი გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის გა მო, პა ცი ენ ტებს უჭირთ მე თა დო ნის პროგ რა მა ში 
ვი ზი ტე ბი და მკურ ნა ლო ბის პე რი ოდ ში მე დი კა მენ ტის გარ კ ვე უ ლი მა რა გის ბი ნა ზე გა
ტა ნის რე კო მენ და ცი ას აჟ ღე რე ბენ. 

პროგ რა მის ნაკ ლო ვა ნე ბად იქ ნა და სა ხე ლე ბუ ლი ექი მე ბის გა დატ ვირ თუ ლი გრა ფი კი, 
რო მე ლიც ზღუ დავს მათ უნარს, უფ რო გუ ლის ხ მი ე რად მო ექ ც ნენ პა ცი ენ ტებს. თუმ ცა 
ეს არ არის სის ტე მუ რი პრობ ლე მა, მაგ რამ ერ თე ულ შემ თხ ვე ვებ ში ექი მე ბის მხრი დან 
გა მო ხა ტუ ლია არა სა სურ ვე ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა და და მამ ცი რე ბე ლი  და მო კი დე ბუ
ლე ბა პა ცი ენ ტე ბის მი მართ. 

რეს პონ დენ ტე ბი ეჭ ვო ბენ, რომ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი გა უ ა რეს დე ბა, 
თუ არ მოხ დე ბა მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი კლი ნი კე ბის ქსე ლის გე ოგ რა
ფი უ ლი გა ფარ თო ე ბა და პა ცი ენ ტე ბის ნა კა დის გაზ რ დის შემ თხ ვე ვა ში თუ არ მოხ დე ბა 
რო გორც კლინ კე ბის, ასე ვე ექი მე ბის რიცხოვ ნე ბის ადეკ ვა ტუ რი ზრდა. 

ფლე ბო ტო მი ის გარ თუ ლე ბუ ლი პრო ცე დუ რა ასე ვე გა მოვ ლინ და პროგ რა მის ერ თ 
ერთ ხარ ვე ზად, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბუ ლად პრობ ლე მუ ლია ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ პა ცი ენ ტ თათ ვის, რო მელ თაც ვე ნე ბი და ზი ა ნე ბუ ლი აქვთ.

აჭა რის სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ცენ ტ რის მი ერ სის ხ ლის შრა ტე ბის და ტეს
ტი რე ბის შე დე გე ბის დაგ ვი ა ნე ბა, ან გაბ ნე ვა ასე ვე უქ მ ნის პა ცი ენ ტებს პრობ ლე მებს, 
მი ი ღონ დრო უ ლი ინ ფორ მა ცია თა ვი ან თი სტა ტუ სის და მკურ ნა ლო ბის შუ ა ლე დუ რი 
შე დე გე ბის შე სა ხებ.

ფსი ქო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის არარ სე ბო ბა აფერ ხებს პროგ რა მის 
სრულ ყო ფი ლად გან ხორ ცი ე ლე ბას. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი რეს
პონ დენ ტე ბის მი ერ შე ფას და, რო გორც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან სა კუთ რე ბით პა ცი ენ ტე ბის 
ინ ფორ მი რე ბის თ ვის, პროგ რა მა ში ჩარ თ ვამ დე პა ცი ენ ტის მხარ და ჭე რის თ ვის, რაც 
გა მო ი ხა ტე ბო და ზოგ ჯერ ინ ს ტ რუქ ცი ე ბის და რჩე ვე ბის გა ცე მით, ზოგ ჯერ კი უშუ ა
ლოდ ჩარ თუ ლო ბით სა ბუ თე ბის მომ ზა დე ბის თვალ საზ რი სით, ან პა ცი ენ ტის თან ხ ლე
ბით შე სა ბა მი სი სერ ვი სის მი სა ღე ბად. 

36



რე კო მენ და ცი ე ბი

1. ფი ნან სუ რი ბა რი ე რე ბი სრუ ლად უნ და მო იხ ს ნას ყვე ლა პა ცი ენ ტის თ ვის, გან
სა კუთ რე ბით კი ყვე ლა ზე მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფის თ ვის, მათ შო რის ნარ კო ტი კის მომ ხ მა
რე ბელ თა თე მის თ ვის. სრუ ლი და ფი ნან სე ბა უნ და მო ი ცავ დეს პროგ რა მა ში ჩარ თ ვამ
დე გა მოკ ვ ლე ვე ბის, მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში ყვე ლა ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვის, და 
ასე ვე მკურ ნა ლო ბის შემ დ გო მი მო ნი ტო რინ გი სათ ვის ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვე ბის 
და ნა ხარ ჯე ბის სრულ და ფი ნან სე ბას. 

2. თუ თა ნა და ფი ნან სე ბის ნა წი ლი კვლავ გა ი ცე მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბი დან, უნ და 
შე იქ მ ნას და ფი ნან სე ბის მო დე ლე ბის გარ კ ვე უ ლი სტან დარ ტუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, პრო
ცე სი უნ და გახ დეს გამ ჭ ვირ ვა ლე და თა ნა და ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბა მკა ფი ოდ პროგ
ნო ზი რე ბა დი. 

3. სა ხელ მ წი ფომ უნ და იზ რუ ნოს გე ოგ რა ფი უ ლი ბა რი ე რე ბის შემ ცი რე ბა ზე 
კლი ნი კე ბის ქსე ლის გა ფარ თო ე ბის გზით. ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წ ვა ვით 
გა მო ი ხა ტა კა ხე თის რე გი ონ ში, რომ ლის უკი დუ რე სად და შო რე ბუ ლი სოფ ლე ბი დან 
თბი ლი სამ დე მან ძი ლი საკ მა ოდ დი დია და მგზავ რო ბა მო ითხოვს მეტ რე სურსს, რო
გორც დრო ის, ასე ვე თან ხის თვალ საზ რი სით.  

4. გე ოგ რა ფი უ ლი ბა რი ე რე ბის შემ ცი რე ბის სტრა ტე გი ე ბი თუ ვერ და ი ნერ გე ბა, 
პა ცი ენ ტე ბის მი ერ მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის და პა ცი ენ ტე ბის კმა
ყო ფი ლე ბის გაზ რ დის მიზ ნით, უნ და მოხ დეს ტრან ს პორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბის სუბ სი დი
რე ბა ცენ ტ რა ლუ რი, ან ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან. 

5. პა ცი ენ ტე ბის ნა კა დის გაზ რ დის შემ თხ ვე ვა ში უნ და მოხ დეს კლი ნი კე ბის, ასე
ვე ექი მე ბის რიცხოვ ნე ბის ადეკ ვა ტუ რა ზრდა, რომ თა ვი დან აცი ლე ბუ ლი იქ ნეს ექი
მე ბის ისე დაც გა დატ ვირ თუ ლი გრა ფი კის ზედ მე ტად გა დატ ვირ თ ვა, რო მე ლიც ნე გა
ტი უ რად აისა ხე ბა მკურ ნა ლო ბის სერ ვი სის ხა რის ხ ზე. 

6. თი თო ე ულ კლი ნი კა ში, სა სურ ვე ლი ა, და მა ტე ბუ ლი იქ ნეს სულ მცი რე ერ თი 
ფსი ქო ლო გის შტა ტი, რო მე ლიც პა ცი ენტს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, მი ი ღოს პრო ფე სი ო
ნა ლის რჩე ვე ბი, რო დე საც გა ნიც დი ან ფსი ქო ლო გი ურ დის კომ ფორტს, ან იმ ყო ფე ბი ან 
მკურ ნა ლო ბის დამ ყო ლო ბის დარ ღ ვე ვის საფ რ თხის წი ნა შე. 

7. ყვე ლა ზე ხში რად მო სა ლოდ ნე ლი გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის მარ თ ვი სათ ვის 
მოწყ ვ ლად პა ცი ენ ტებს უნ და მი ე წო დოთ მე დი კა მენ ტუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი, რომ პა ცი ენ
ტებს გა უ მარ ტივ დეთ გვერ დით მოვ ლე ნებ თან ბრძო ლა, რაც გაზ რ დის მკურ ნა ლო ბის 
დამ ყო ლო ბას და შე ამ ცი რებს გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის გა მო მკურ ნა ლო ბის შეწყ ვე ტის 
ალ ბა თო ბას. 

8. ექი მე ბის მხრი დან მას ტიგ მა ტი ზე ბე ლი და არა ე თი კუ რი მოპყ რო ბის ფაქ ტე
ბი უნ და გა მო აშ კა რავ დეს და კლი ნი კე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ი დან რე ა გი რე ბა უნ და იქ ნეს 
დო კუ მენ ტი რე ბუ ლი. ასე თი ფაქ ტე ბის გა მომ ჟ ღავ ნე ბის მიზ ნით შე საძ ლე ბე ლია და ი
ნერ გოს პა ცი ენ ტე ბის კმა ყო ფი ლე ბის გა მო კითხ ვა, ან შე საძ ლოა კლი ნი კე ბის გა სას
ვ ლელ ში (შედარებით პრი ვა ტულ გა რე მო ში) მო ეწყოს წე რი ლე ბის და მო საზ რე ბე ბის 
ყუ თე ბი.  
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9. თუმ ცა პა ცი ენ ტე ბის უკ მა ყო ფი ლე ბის ტალ ღა ვი დე ო კა მე რით სუ პერ ვი ზი ის 
გა მო შემ ცი რე ბუ ლი ა, სა სურ ვე ლი ა, პა ცი ენ ტებს უფ რო ნათ ლად გა ნე მარ ტოთ ვი დე ო
კა მე რით სუ პერ ვი ზი ის აუცი ლებ ლო ბა და მი სი მიზ ნე ბი. 

10. არა სამ თავ რო ბო და სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბა, რო მე ლიც ამ ჟა
მად მო ხა ლი სე ო ბის პრინ ციპ ზე ხდე ბა, უნ და იქ ნეს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი და მა ტე ბი თი 
ინ სენ ტი ვი ზა ცი ის, ან სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის / ფ სი ქო ლო გის და მა ტე ბი თი საშ ტა ტო ერ
თე უ ლე ბის და მა ტე ბის გზით. მა თი ფუნ ქ ცია შე საძ ლოა იქ ნეს შემ დე გი: და ეხ მა რონ პა
ცი ენ ტებს პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის წი ნა ეტაპ ზე სა ბუ თე ბის მოგ რო ვე ბა ში და კლი ნი კე
ბის არ ჩე ვა ში;  მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში მხარ დამ ჭე რი ფსი ქო ლო გი უ რი მხარ და ჭე რა 
და დამ ყო ლო ბის კონ სულ ტი რე ბა; პა ცი ენ ტ თა სკო ლე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის მდგრა
დო ბა, რომ მოხ დეს სა ინ ფორ მა ცი ო სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბა პა ცი ენ ტ თან, მი სი 
ოჯა ხის წევ რებ თან / მიკ რო სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს დო ნე ზე; სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა
ო ბის დროს გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს C ჰე პა ტი ტის რე ინ ფექ ცი ის 
პრე ვენ ცი ა ზე. 

11. შე მუ შავ დეს სტან დარ ტი ერ თ დ რო უ ლად მიმ დი ნა რე C ჰე პა ტი ტის და ჩა ნაც ვ
ლე ბი თი პროგ რა მე ბის სამ კურ ნა ლო რე ჟი მე ბის დახ ვე წის მიზ ნით. მათ შო რის:

ა.  მკა ფი ოდ გა ნი საზღ ვ როს სტან დარ ტი მე თა დო ნის დო ზის ცვლი ლე ბის შე სა ხებ; 
ბ. C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მის მო სარ გებ ლის პე ნი ტენ ცი ურ სის ტე მა ში 

მოხ ვედ რი სას, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იქ ნეს გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი ჩა ნაც ვ ლე ბი თი 
თე რა პი ის კურ სი, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა არა და წე სე ბუ ლე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ის ნე ბას, 
არა მედ რე გუ ლირ დე ბა სა მი ნის ტ როს ბრძა ნე ბით.   

გ. პა ცი ენ ტის მხრი დან დამ ყო ლო ბის კარ გი ის ტო რი ის შემ თხ ვე ვა ში, და საშ ვე ბი გახ
დეს მე თა დო ნის გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბის დო ზის წი ნას წა რი გა ცე მა, ან სხვა უფ ლე ბა
მო სი ლი პი რე ბი სათ ვის მე დი კა მენ ტის გა ცე მა.   

12. რე კო მენ დე ბუ ლია პა ცი ენ ტე ბი სა და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი სათ ვის სა ინ ფორ
მა ციო ბა რა თის ში ნა არ სის გა და ხედ ვა და დაგ რო ვილ გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბით, 
მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

13. რე კო მენ დე ბუ ლია ულ ტ რაბ გე რი თი პორ ტა ტუ ლი სკა ნე რე ბის გა მო ყე ნე ბის 
და ნერ გ ვა კლი ნი კებ ში, გან სა კუთ რე ბით ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რე ბელ თა თემ ში ფლე
ბო ტო მი ის პრო ცე დუ რის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით. 

14. გაძ ლი ერ დეს სა ად ვო კა ციო საქ მი ა ნო ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც მოხ დე ბა 
კვლე ვის მიგ ნე ბე ბის, სა ჭი რო ე ბე ბის და რე კო მენ და ცი ე ბის გან ხილ ვა სთე იქ ჰოლ დე
რებ თან. 

15. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია გარ
კ ვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი და პრობ ლე მე ბი. ამ მიგ ნე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, შე საძ ლე ბე ლია 
და ი გეგ მოს კვლე ვა, რო მე ლიც C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მას შე ა ფა სებს 
რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბით. ასე ვე რე კო მენ დე ბუ ლია გან მე ო რე ბი თი (follow up) 
კვლე ვის, ან მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბა, რო მე ლიც შე ა ფა სებს რე კო მენ და ცი ე ბის შე დე
გად პროგ რა მა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ხა რისხს და მის შე დე გებს. 
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