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ძვირფასო მკითხველო,

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა“ ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მხარდაჭერით განაახლა ყო-

ველთვიური ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემა. ბიულეტენი განკუთვნილია „ზიანის შემცირების 

საქართველოს ქსელის“ წევრთათვის და მისი შინაარსიც ამან განაპირობა: ქსელის წევრ ორგანიზაციებში ჩატარებუ-

ლი შეხვედრების მიმოხილვა, საერთაშორისო სიახლეები ზიანის შემცირების საკითხებზე, ასევე, თვის ყველაზე მნიშვ-

ნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. ელექტრონულ ბიულეტენში, იხილავთ ინფორმაციას „ზიანის შემცი-

რების საქართველოს ქსელის“ წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ და მომდევნო თვის შეხვედრების ანონსს. 

საინფორმაციო ბიულეტენი ქართულენოვანია და ელექტრონული ფოსტით გაეგზავნება „ზიანის შემცირების საქართ-

ველოს ქსელის“ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მხარდამჭერებს.

ზიანის შემცირების 
საქართველოს ქსელი

საინფორმაციო ბიულეტენი №10 სექტემბერი, 2014

ბაზალეთის ტრენინგი აქტივისტებისთვის

ბაზალეთში, ნარკოტიკების მომხმარე-

ბელთა საქართველოს ქსელის ორგა-

ნიზებით ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა 

„ეფექტიანი ადვოკაციის და კომუნიკა-

ციის უნარ-ჩვევები ნარკოპოლიტიკის 

სფეროში მომუშავე აქტივისტებისთვის“ 

გაიმართა. შეხვედრის მიზანს წარმოად-

გენდა ნარკოტიკების მომხმარებელთა 

საქართველოს ქსელის აქტივისტების 

და წევრების უნარების გაძლიერება კო-

მუნიკაციისა და ადვოკაციის კუთხით. 

ესწრებოდნენ ნარკოტიკების მომხმა-

რებელთა საქართველოს ქსელის გამ-

გეობის, წევრები, აქტივისტები და წარ-

მომადგენლები საქართველოს შემდეგი 7 რეგიონიდან – თბილისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ქუთაისი, 

გორი, რუსთავი.

შეხვედრა ევროკავშირის და გლობალური ფონდის მხარდაჭერით გაიმართა

2014 წლის 7-8-9 აგვისტოს
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ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის 

11 აგვისტოს N01-56/ნ ბრძანებით, 

რომელიც შინაგან საქმეთა, იუსტი-

ციისა და სასჯელაღსრულების სა-

მინისტროებთან ერთობლივი შე-

თანხმებით მომზადდა, სასწრაფო 

სამედიცინო სამსახურების მიერ 

პოლიციისათვის ცნობის გადაცემას 

აღარ ექვემდებარება ნარკოტიკუ-

ლი ზედოზირების შემთხვევები.

ამასთანავე, ცვლილება შევიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. ნარკოტიკული ზედოზირების 

შემთხვევაში პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით პროგრამის ბენეფიციარებს მიეწოდებათ და დაუფი-

ნანსდებათ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება.

აღნიშნული ცვლილებები მიზნად ისახავს ადამიანის სიცოცხლის – ადამიანის უზენაესი უფლების დაცვას და 

ნარკოკანონმდებლობის რეფორმის კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.

აღნიშნული ცვლილება ათასობით ჩვენი თანამოქალაქის სიცოცხლეს და მათ ჯანმრთელობას გა-

დაარჩენს. ცვლილებას საფუძვლად უდევს სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, სფეროს ექ-

სპერტების მიერ ინიცირებული პრობლემა, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებლებში ზედოზირებით 

სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის პრევენციას უკავშირდება. აღნიშნული ცვლილება სათემო 

ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის მხრიდან საადვოკაციო საქმიანობის თავდაუზოგავი შრო-

მის შედეგია. უნდა აღინიშნოს თავად წამალდამოკიდებული ადამიანების და სათემო ორგანიზაციების 

როლი პრობლემის გადაჭრაში. იმედია, რომ ხელისუფლების მხრიდან მომავალი ნაბიჯები რეპრესი-

ული კანონის ლიბერალიზაციისკენ იქნება მიმართული, რაც გადაარჩენს ადამიანების სიცოცხლეს!

ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში 
პაციენტთა სიცოცხლის გადასარჩენად 

გამოძახებისას, სასწრაფო სამედიცინო სამსახურს 
პოლიციისთვის შეტყობინების ვალდებულება  

აღარ ექნება
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31 აგვისტო ზედოზირებაზე  
ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეა

„ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეს“ – ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართ-

ველოს ქსელმა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა საადვოკაციო კამპანია სახელწოდებით – „გადა-

ვარჩინოთ სიცოცხლე“ გამართეს.

კამპანიის მიზანს წარმოადგენდა ნარკოტიკების მომხმა-

რებელთა თემის წარმომადგენლების ინფორმირება და 

ცნობიერების ამაღლება ზედოზირების პრევენციასა და მის 

მართვასთან დაკავშირებით; ასევე სახელმწიფო სტრუქ-

ტურებთან თანამშრომლობის გამყარება, როგორც ზე-

დოზირების ისე ნარკოპოლიტიკის სფეროში პოზიტიური 

ცვლილებების მისაღწევად.

კამპანია პარალელურად საქართველოს რვა რეგიონში: 

თბილისში, რუსთავში, გორში, ქუთაისში, სამტრედიაში, 

ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში მიმდინარეობდა.

სოლიდარობის აქცია – „სიცოცხლის ხეები“ გა-

იმართა, რომლის ფარგლებშიც ზედოზირებით 

გარდაცვლილ ადამიანთა საპატივცემულოდ ყვე-

ლა რეგიონში პარალელურად დაირგა ხეები. თბილისში აქცია დიღმის ტყე-პარკში გაიმართა. აქციას, როგორც 

ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის, ასევე პარტნიორი სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარ-

მომადგენლები ესწრებოდნენ.

31 აგვისტოს
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ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს 

ქსელი გეგმავს ხეების დარგვის აქციას ყოველწლი-

ური სახე მისცეს. სამომავლოდ იგეგმება თბილისის 

და რეგიონების მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერით 

ზედოზირებით გარდაცვლილ ადამიანთა საპატივ-

ცემულოდ თითოეულ ქალაქში სკვერის/პარკის 

მოწყობა და მემორიალის მომზადება, რომელიც 

აღნიშნულ სკვერებში განთავსდება.

ბუკიას ბაღის ტერიტო-

რიაზე, არასამთავრობო 

ორგანიზაციამ „ახალი 

გზა“ გამართა აქცია, რომლის მიზანი იყო მოქა-

ლაქეთა ინფორმირება ჯანდაცვის სისტემაში გან-

ხორციელებული სასიკეთო ცვლილებების შესახებ 

და გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა ყურადღების 

მიპყრობა ნალოქსონის ხელმისაწვდომობის გაზ-

რდის აუცილებლობაზე.

	„ზედოზირებისას ადამიანის გადასარჩენად აუცილებელია დროული სამედიცინო ჩარევა და ტოქსიკური 

შოკიდან გამოსაყვანი პრეპარატის – ნალოქსონის ხელმისაწვდომობა. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის პი-

რობებში ბევრი სიცოცხლის შენარჩუნება შეუძლებელი გახდა მხოლოდ იმის გამო, რომ პოლიციისათვის 

ინფორმაციის გადაცემის შიშით ექიმს ვერ მიმართეს. მივესალმებით ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებას, ამ 

ჰუმანურ აქტს, რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს წამალდამოკიდებული ადამიანების შანსს, მიიღონ 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. მაგრამ კვლავ პრობლემად რჩება პრეპარატ ნალოქსონის ხელმიუწ-

ვდომლობა, რომელიც ურეცეპტოდ აღარ იყიდება. რეცეპტის მიღების პროცედურა დროს მოითხოვს მაშინ, 

როცა ტოქსიკურ შოკში მყოფი ადამიანის სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხს წუთები წყვეტენ. ასეთ ვითარებაში 

ბევრი რამ არის დამოკიდებული პაციენტის გვერდით მყოფი ადამიანების მიერ ექიმის მოსვლამდე გაწეულ 

დახმარებაზე; ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიცოდეთ როგორ დავეხმაროთ.“ აღნიშნა ორგანიზაციის 

„ახალი გზა“ ხელმძღვანელმა დალი უშარიძემ.

31 აგვისტოს
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ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების 

საერთაშორისო დღის ფარგლებში ნარ-

კოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს 

ქსელმა მრგვალი მაგიდა – „ზედოზირება: მიღ-

წეული შედეგები, გამოწვევები და სამომავლო 

გეგმები“ გამართა. მრგვალ მაგიდას ესწრე-

ბოდნენ: ნარკოტიკების მომხმარებელთა თე-

მის, პარტნიორი ადგილობრივი და საერთა-

შორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, 

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მა-

რიამ ჯაში, საქართველოს პრობაციისა და სას-

ჯელაღსრულების მინისტრის მოადგილე არ-

ჩილ თალაკვაძე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის წარმო-

მადგენელი და სხვა დაინტერესებული პირები.

მრგვალი მაგიდის ფარგლებში მარიამ ჯაშმა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2014 წლის 11 აგვისტოს ბრძანება წარმოადგინა, რომელიც გულისხმობს სამედიცინო პერსონალის 

მხრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებისათვის ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდების გაუქმე-

ბას. პრეზენტაციაში პრობლემის არსი და ბრძანების ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებების დეტალუ-

რი მიმოხილვა იყო წარმოდგენილი.

შეხვედრაზე ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენლებმა ზედოზირების სიტუაციური მიმო-

ხილვა გააკეთეს, რომელიც სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის ბაზაზე ჩატარებულ სამ კვლევას ეფუძნე-

ბოდა – კანონმდებლობის კვლევა, სარისკო 

ქცევის და ზედოზირების კვლევა, ნალოქსონის 

კვლევა, წარმოდგენილი იყო როგორც ძირი-

თადი ტენდენციები ისე გამოვლენილი გამოწ-

ვევები და რეკომენდაციები. 

მრგვალ მაგიდაზე ნარკოტიკების მომხმარე-

ბელთა საქართველოს ქსელმა ხელისუფლე-

ბისადმი მიმართვა წარმოადგინა სადაც ხაზ-

გასმული იყო ისეთი საკითხები როგორიცაა, 

ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის 11 აგვისტოს 

ბრძანება, ნალოქსონის შეტანა რეცეპტით გა-

საცემ პრეპარატთა სიაში, ასევე ზედოზირების 

გამომწვევი საკვანძო საკითხები როგორიცაა 

რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. მიმართვაში 

1 სექტემბერს
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წარმოდგენილი იყო რეკომენდაციები, რომელთა გატარებაც აუცილებელია როგორც ზედოზირების პრევენ-

ციის და ზედოზირებით გამოწვეული სიკვდილიანობის, ისე რეპრესიული ნარკოპოლიტიკით გამოწვეული ნე-

გატიური შედეგების შესამცირებლად.

მრგვალი მაგიდის ფარგლებში გამართული დისკუსიის შედეგად, მოხდა ნარკოტიკების მომხმარებელთა სა-

ქართველოს ქსელის და სახელმწიფო ინსტიტუციების წარმომადგენლებს შორის სამომავლო ერთობლივი 

გეგმების განხილვა. უახლოეს მომავალში დაიგეგმება შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარება-

ში მყოფ წამლის სააგენტოს წარმომადგენლობასთან ნალოქსონის რეცეპტით გასაცემ პრეპარატთა სიაში შე-

ტანასთან დაკავშირებით, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურა „112“-ის 

წარმომადგენლებთან ზედოზირების შემთხვევის მართვასთან დაკავშირებით. ნარკოტიკების მომხმარებელთა 

საქართველოს ქსელმა პრიორიტეტულად წამოჭრა თემის წარმომადგენელთა „ნარკომანიასთან ბრძოლის 

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო“-ში ჩართვისა და გაწევრიანების საკითხი.

31 აგვისტოს  ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღ-

ლების მსოფლიო დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საჯარო 

ლექციების სერიის ფარგლებში მორიგი დისკუსია სწორედ 

ამ თემას მიეძღვნა. მოწვეულმა სტუმრებმა: შრომის, ჯან-

მრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოად-

გილემ მარიამ ჯაშმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკა-

დემიის პრორექტორმა სოფო კილაძემ, არასამთავრობო 

ორგანიზაციის „ახალი ვექტორი“ ხელმძღვანელმა კოკა 

ლაბარტყავამ და ექიმმა ნარკოლოგმა ხათუნა თოდაძემ 

აუდიტორიასთან ერთად ზედოზირების პრობლემაზე და 

მის პრევენციაზე ისაუბრეს. 

როგორია ზედოზირების სტატისტიკა საქართველოში? 

რამდენი ადამიანი იღუპება ზედოზორების შედეგად? 

რამდენად მზად არის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

სამსახური ასეთ შემთხვევებზე რეაგირებისთვის? რა არის 

ზედოზირების ნიშნები და რა უნდა გააკეთოთ თუ თქვენს 

მეგობარს ასეთ მდგომარეობაში აღმოაჩენთ? 

შეხვედრაზე ამ და სხვა კითხვებს მთავრობის, ექსპერტუ-

ლი წრეების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმო-

მადგენლები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექი-

მები პასუხობდნენ.
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ზიანის შემცირება მუშაობს –  
დააფინანსეთ!

2014 წლის 17-19 სექტემბერს კაჭრეთში, გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული 

პროექტის „ზიანის შემცირება მუშაობს- დააფინანსეთ!“ ფარგლებში ზიანის შემცირების სერვისების შეფასების 

მეთოდოლოგიებთან დაკავშირებით ტრენინგი გაიმართა. შეხვედრას ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელ-

მა მასპინძლობა გაუწია, ხოლო ფასილიტაცია ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელის ექსპერტებმა ითავეს. 

ტრენინგში ამავე პროექტის ფარგლებში, შერჩეულმა სათემო ორგანიზაციებმა, კერძოდ: რუბიკონი (ქუთა-

ისი), აკესო (თბილისი), ფენიქსი 2009 (ოზურგეთი). მიიღეს მონაწილეობა. ტრენინგზე მონაწილეები ზიანის 

შემცირების სერვისების პრიორიტეტიზაციისა და შეფასების მოდულებს გაეცნენ, წლის ბოლომდე ტრენინ-

გის მონაწილეები ნარკომომხმარებელთა სადისკუსიო ჯგუფებისა და ანკეტირების საშუალებით, შეაგრო-

ვებენ ინფორმაციას, რომელიც ზიანის შემცირების სერვისების შეფასებას, და პრიორიტეტული სერვისების 

განფასებას დაეხმარება.
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ნარკომოხმარების 
დეკრიმინალიზაციის 

პეტიციას 
იურიდიულმა 

კომიტეტმა მხარი არ 
დაუჭირა

„ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართ-

ველოს ქსელის“ მიერ წარდგენილ პეტი-

ციას, რომელიც ნარკოტიკული საშუალე-

ბების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას 

ითვალისწინებს, იურიდიულ საკითხთა 

კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა. 23 სექტემბერს გამართულ კომიტეტის სხდომაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს 

მთავრობის მიერ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით ახლებური მიდგომის ჩამოყალიბებამდე და საკანონ-

მდებლო ცვლილებების პარლამენტში წარმოდგენამდე, კომიტეტს ამ ეტაპისთვის მიზანშეუწონლად მიაჩნია 

იმსჯელოს და მხარი დაუჭიროს ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას. 

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის, ვახტანგ ხმალაძის განმარტებით, იუსტიციის მინისტრის თავ-

მჯდომარეობით, ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოა შექმნილი, 

რომლის სამუშაო ფარგლებში განიხილება საკითხი, ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით როგორი უნდა 

იყოს საქართველოს მთავრობის განახლებული პოზიცია. მისი-

ვე თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა მიმდინა-

რეობს, რაც ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა-

რეაბილიტაციას და მათ საზოგადოებაში რეინტეგრაციას ხელს 

შეუწყობს.

„ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის“ პე-

ტიციაში აღნიშნული იყო, რომ ქვეყანაში არსებული ნარკო-

პოლიტიკა ორიენტირებულია ნარკოტიკების მომხმარებელთა 

დასჯაზე და არა ადამიანის დახმარებასა და რეაბილიტაციაზე.

ორგანიზაციის მოწოდება საკანონმდებლო რეფორმების გატარება იყო, რომელიც ხელს შეუწყობდა ნარკოტი-

კების მომხმარებელთა მკურნალობას და ბოლოს მოუღებდა მათ კრიმინალიზაციას.

	„დასჯაზე ორიენტირებული ნარკოპოლი-

ტიკა იწვევს ზედოზირებით სიკვდილიანო-

ბის ზრდას, ნარკოტიკის მომხმარებლებს 

ართმევს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

სრულფასოვან მონაწილეობის შესაძ-

ლებლობას და პიროვნებას აქცევს დამნა-

შავედ“, – ვკითხულობთ პეტიციაში.
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ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი  
უდავოდ ლიდერია 

როგორც მოგეხსენებათ, შიდსთან, ტუბერ-

კულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის 

გლობალური ფონდის დაფინანსების ახა-

ლი მოდელის ფარგლებში ქვეყანამ გა-

ნაცხადის შემუშავების პროცესზე დაიწყო 

მუშაობა, რომელიც რამდენიმე მნიშვნე-

ლოვან სტრატეგიულ მიმართულებას მო-

იცავს, მათ შორის ქვეყნის საკოორდინაციო 

საბჭოს (CCM-ის) წევრობის და განახლების 

მექანიზმის დახვეწა, საბჭოს მუშაობის შე-

ფასება, ინტერესთა კონფლიქტის დარე-

გულირება და ა.შ. ამასთან დაკავშირებით 

საქართველოში სამუშაო ვიზიტით გლობა-

ლური ფონდის საქართველოს პორტფო-

ლიო მენეჯერი წოვინარ საკანიანი იმყო-

ფებოდა. გთავაზობთ მასთან ინტერვიუს.

ინტერვიუ ჩაწერა მარინა ასათიანმა

მ.ა.: ქალბატონო წოვინარ, მოგეხსენებათ, რომ გლო-

ბალური ფონდის დაფინანსების ახალი მოდელის ფარ-

გლებში საქართველო განაცხადის შემუშავებაზე იწყებს 

მუშაობას. რა როლი ენიჭება სამოქალაქო სექტორს 

მათ შორის სათემო ორგანიზაციების, გლობალური 

ფონდის დაფინანსების ახალი მოდელის პირობებში?

წ.ს.: რაც შეეხება დაფინანსების ახალ მოდელს და 

გლობალური ფონდის სტრატეგიის ცვლილებას – 

გლობალური ფონდი ყოველთვის ცდილობდა გაეძ-

ლიერებინა არასამთავრობო სექტორის როლი, 

განსაკუთრებით კი მაღალი რისკის ჯგუფების ჩართუ-

ლობას აივის პრევენციის ეროვნული განაცხადების 

მომზადებაში. დაფინანსების ძველი მექანიზმის პი-

რობებში, რა თქმა უნდა იგივე მიდგომა აქტუალური 

იყო, მაგრამ ამ პრინციპის პრაქტიკაში განმახორცი-

ელებელი მკაფიო მექანიზმები არ არსებობდა. გა-

ნაცხადებს როგორც წესი დაქირავებული კონსულ-

ტანტები ამუშავებდნენ და ყოველთვის რთული იყო 

იმის განსაზღვრა, თუ რა დონეზე მოხდებოდა დაინ-

ტერესებული სათემო ჯგუფების ჩართვა და რამდენად 

რეალისტურად ხდებოდა პროგრამირება ეპიდემიის 

პრევენციისათვის. დაფინანსების ახალ მექანიზმში 

ხაზგასმულია სწორედ მრავალპროფილური ჩართუ-

ლობა, რაც გულისხმობს პროგრამით მოსარგებლე 

მაღალი რისკის მქონე ჯგუფების მაქსიმალური ჩარ-

თულობის უზრუნველყოფას ყველა შესაძლო დონეზე. 

მ.ა.: თქვენ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენ-

ლებთან და გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებთან 

გქონდათ შეხვედრები, საინტერესოა, გლობალური 

ფონდის და საქართველოს გადაწყვეტილების მიმღები 

ორგანოების მოლაპარაკებები გლობალური ფონდის 

პროგრამების მდგრადობასთან დაკავშირებით – რამ-
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დენად მზადაა მთავრობა გადაიბაროს გლობალური 

ფონდის დაფინანსების ფარგლებში განვითარებული 

პროგრამები და თანხა გამოუყოს არასამთავრობო 

სექტორს აღნიშნული სერვისების მიწოდებისათვის?

წ.ს.: ეს კომპლექსური საკითხია. ჩვენ საქართველოში 

ნამდვილად დადებით ტენდენციებს ვხედავთ და ამის 

კარგი მაგალითი ზედოზირების შემთხვევების დროს 

პოლიციის ესკორტის გამოძახებასთან დაკავშირე-

ბული ბრძანების შეცვლაა. რაც ნიშნავს, რომ მთავ-

რობის წარმომადგენლები არამხოლოდ საუბრობენ, 

არამედ ქმედით ნაბიჯებს ახორციელებენ. ჩვენ ამას 

დადებითად ვაფასებთ და ჯანდაცვის მინისტრთან შეხ-

ვედრისას კიდეც აღვნიშნეთ. ვფიქრობთ, ჯანდაცვის 

მინისტრიც აცნობიერებს და ეთანხმება პოლიტიკის 

დონეზე არსებული ცვლილებების საჭიროებას, რათა 

უფრო ეფექტურად მოხდეს, როგორც სახელმწიფო, 

ასევე გლობალური ფონდის ინვესტიციების ათვისე-

ბა. წინა წლებთან შედარებით სიტუაცია ნამდვილად 

შეიცვალა. ნათლად შეიმჩნევა თუ რამდენად მოტი-

ვირებულია მთავრობა უფრო ეფექტური და ქმედითი 

ნაბიჯები გადადგას. მეორეს მხრივ, ყველას კარგად 

გვესმის არსებული საჭიროებები და ის, რომ პოზიტი-

ური ცვლილებები ერთ დღეში არ მიიღწევა. არსებუ-

ლი გამოწვევების გაჟღერება მხოლოდ გლობალური 

ფონდის პრეროგატივა არაა. ჩვენ დიდ იმედებს სწო-

რეთ საზოგადოებრივ სექტორზე ვამყარებთ, მათ ერ-

თსულოვნებასა და ეფექტურ კოორდინაციაზე. მჯერა, 

რომ თუ საზოგადოებრივი სექტორის ჩართულობის 

მოქნილი რეგულაციები იარსებებს, ყველა ერთად 

გაუმჯობესებულ შედეგებს მივაღწევთ. ჩვენ დადები-

თად ვაფასებთ გლობალური ფონდის პროგრამების 

განმახორციელებელი საზოგადოებრივი სექტორის 

წარმომადგენლების საქმიანობას, რომლებსაც დიდი 

სურვილი გააჩნიათ საკუთარი წვლილი შეიტანონ 

პროცესებში. უკეთესი შედეგებისათვის აუცილებელია 

მათი პროექტების მართვის უნარების გაძლიერება და 

დახვეწა მოხდეს, მაგრამ თავად ტექნიკური ექსპერ-

ტიზის მაღალი ხარისხი ნამდვილად აღსანიშნავია. 

მ.ა.: რამდენად გათვალისწინებულია ზიანის შემცი-

რების კონცეფცია და პრიორიტეტულია თუ არა აღ-

ნიშნული პროგრამები გლობალური ფონდის დაფი-

ნანსების ახალ მოდელში?

წ.ს.: მინდა ავღნიშნო, რომ საქართველოში აივის 

გავრცელება ნარკომომხმარებლებში ძალზე მაღა-

ლია. შესაბამისად, ალბათ არც არის საჭირო აღვნიშ-

ნოთ რამდენად მნიშვნელოვანია ზიანის შემცირების 

სერვისების არსებობა. ამას ისიც ადასტურებს, რომ 

გლობალურმა ფონდმა დააფინანსა რეგიონალური 

პროექტი „ზიანის შემცირება მუშაობს-დააფინანსეთ!“ 

სადაც საქართველოც ჩართულია. ნამდვილად მნიშვ-

ნელოვანია საქართველოში ნარკომომხმარებელთა 

თემის განვითარება, თემის წარმომადგენლებმა უნდა 

იმუშაონ ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადობა-

ზე და სათანადო მოცვაზე, სტიგმა – დისკრიმინაციის 

ბარიერების შესუსტებაზე. დამეთანხმებით, რომ ეს 

ერთი დღის საქმე არაა. წლების განმავლობაში ზი-

ანის შემცირების ქსელი ამაზე მუშაობს და მაინც ბევ-

რი ხარვეზია. ჩვენ ზიანის შემცირების საქართველოს 

ქსელის დიდი იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდაც 

გააგრძელებს ამ მიმართულებით აქტიურ მუშაობას. 

მ.ა.: რაც შეეხება ზიანის შემცირების საქართველოს 

ქსელს, საინტერესოა, როგორ შეაფასებდით ქსელის 

მიერ განხორციელებულ საქმიანობას?

წ.ს.: როგორც აღვნიშნე, ზიანის შემცირების საქართ-

ველოს ქსელი უდავოდ ლიდერია. განსაკუთრებით 

შთამბეჭდავია ადვოკატირების ის შედეგები, რომე-

ლიც ქსელის მიერ არის განხორციელებული. პარტ-

ნიორების კოორდინაცია, ეროვნულ დონეზე პროგ-

რამირებაში ეფექტური ჩართულობა, პოზიტიური 

ცვლილებისკენ თანმიმდევრული სვლა ნამდვილად 

შთამბეჭდავია. ვფიქრობ, რომ რეგიონალური პროექ-

ტი, რომელიც აღვნიშნე დიდ წვლილს შეიტანს საქარ-

თველოში ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადო-

ბის უზრუნველყოფაში.
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ამა წლის 30 სექტემბერს, კაჭრეთში ,,ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ ორგანიზებით, ევროკავშირის 

პროექტის „მტკიცებულებებზე და დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად სა-

ქართველოში“ ფარგლებში, ჟურნალისტებისა და ბლოგერებისთვის ორდღიან ტრენინგი გაიმართა. ტრენინგ-

ზე განხილული იყო: ნარკოტიკული საშუალებების არასამედიცინო მოხმარების შედეგად გამოწვეული ზიანის 

საკითხები, წამალდამოკიდებულთა უფლებების დარღვევები, სტიგმასა და დისკრიმინაციაზე საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ამაღლება, ნარკოტიკის მოხმარების ბიო-ფსიქო-სოციალური პერსპექტივა -მიზეზები და შედე-

გები, ნარკოტიკის მოხმარებასთან ასოცირებული ინფექციები: აივ ინფექცია/შიდსი, ჰეაპატიტები, ქალი მომხ-

მარებლები, არსებული კანონმდებლობა და სხვა. 

ტრენინგის შემდეგ მონაწილეებს შესაძლებლობა ეძლევათ კონკურსში მონაწილეობა მიიღონ  და მოიპოვონ 

სტიპენდიები ზემოთ აღნიშნულ საკითხებზე პუბლიკაციების გამოქვეყნებისთვის.

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი მიზნად ისახავს ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებით გამოწვე-

ული ზიანის შემცირებას, რაც მოიცავს ინფექციების გავრცელების პროფილაქტიკას აივ-შიდსის, ჰეპატიტებისა 

და სხვა სისხლით გადამდები ინფექციების ჩათვლით; დოზის გადაჭარბებისა და ნარკოტიკების მოხმარებას-

თან დაკავშირებული სხვა სავალალო შედეგების შემცირებას, როგორც ცალკეული პირებისთვის, ასევე მთელი 

საზოგადოებისთვის.

ტრენინგი ჟურნალისტებისა და  
ბლოგერებისთვის
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მრგვალი მაგიდა
ამა წლის 30 სექტემბერს, არასამთავრობო ორგანიზაციამ 

„ჰეპა+“ კაფე „ფრონტლაინი“-ს დარბაზში მრგვალი მაგიდა 

თემაზე: ა/ო „ჰეპა+“-ის მონაწილეობა ზიანის შემცირების 

პროგრამებში და „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა-მკურნალო-

ბის ხელმისაწვდომობის გაზრდაში გამართა. მრგვალი მაგი-

და მიზნად ისახავდა საზოგადოების ფართო ფენებისათვის 

ორგანიზაციის „ჰეპა+“ ცნობადობის გაზრდას. წარმოდგენი-

ლი იყო ორგანიზაციის ბექგრაუნდი, ამჟამინდელი საქმიანო-

ბა და მონაწილეობა „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა-მკურნა-

ლობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის საქმეში. შეხვედრაში 

ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, ზაზა 

ავალიანმა მიიღო მონაწილეობა. მრგვალ მაგიდას ასევე ქალაქის ტუბდისპანსერის, არასამთავრობო და სამ-

თავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

გთავაზობთ რადიო თავისუფლების საიტზე რუბრიკა „თავისუფლების დღიურებში“ გამოქვეყნებულ პაატა 

საბელაშვილის დღიურებს. დღიურის მოსმენა და სრული ტექსტის ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე 

http://www.tavisupleba.org/content/liberty-diaries-paata-sabelashvili/25479602.html

2014 წლის 27–28 სექტემბერს, ანაკლიაში, 

სასტუმრო „Palm Beach“-ში ახალგაზრ-

და ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაციის 

„ქსენონი“ მიერ „ნარკოტიკული ზედოზი-

რება და მისი მართვა“ ტრენინგი გაიმარ-

თა. ღონისძიება რომელიც გლობალუ-

რი ფონდის პროექტის „ნარკოტიკების 

ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის 

აივპრევენციული სერვისის მიწოდება“ 

ფარგლებში ჩატარდა განკუთვნილი იყო 

პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერ-

სონალისთვის და მასში მონაწილეობას 

იღებდნენ სამეგრელოს რეგიონის ოჯახის 

ექიმები, სასწრაფოს ექიმები, მედდები.

ტრენინგი ანაკლიაში

http://www.tavisupleba.org/content/liberty-diaries-paata-sabelashvili/25479602.html
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ტრენინგს უძღვებოდა მედიცინის დოქტორი, ექიმი-ნარკოლოგი – გვანცა პირალიშვილი, პრაქტიკულ ნა-

წილს კი – ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია „ქსენონის“ ხელმძღვანელი – ნინო ჯანაშია. 

განხილული იყო შემდეგი თემები: ოპიოიდებით გამოწვეული ზედოზირება და მისი მართვა, სედატიურ-

ჰიპნოზური საშუალებებით და სტიმულატორებით გამოწვეული ზედოზირება და მისი მართვა, ჰალუცინო-

გენების, კანაბინოიდების და აქროლადი გამხსნელების მოხმარების სამედიცინო შედეგები, სინთეზური 

ნარკოტიკები და მათი ზედოზირება, ოპიოიდებით და სტიმულატორებით ზედოზირებისას პირველი დახმა-

რების გაწევა და სხვა.

ტრენინგი ინტერაქტიული ხასიათის იყო. პრეზენტაციებში მოცემული იყო ეპიდემიოლოგიური მონაცემები 

ზედოზირების შესახებ მსოფლიოს და ქვეყნის მასშტაბით და გაშუქებული იყო საკითხის აქტუალობა. გა-

მახვილებული იყო ყურადღება იმ ნარკოტიკულ/ფსიქოაქტიურ პრეპარატებზე, რომელთა მოხმარებაც სა-

ქართველოში არის აქტუალური („ნიანგი“, „ვინტი“, „ჯეფი“, სინთეზური ნარკოტიკები, დექსტრომეტორფანი 

(მაგიტუსი) და სხვ.).

პრაქტიკული მეცადინეობის ჩართვა ტრენინგში ემსახურებოდა პირველადი სამედიცინო დახმარების პრაქ-

ტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას და გამოირჩეოდა მონაწილეთა მაღალი ჩართულობით.

ნაჩვენები იყო ვიდეო-სიუჟეტები მოდელირებული ზედოზირების მდგომარეობებისა და მათი პირველადი 

დახმარების შესახებ, რაც ასევე ემსახურებოდა შეძენილი ცოდნის განმტკიცებას. აუდიტორიამ ტრენინგი 

შეაფასა, როგორც ფრიად აქტუალური და მნიშვნელოვანი პრაქტიკული თვალსაზრისით.



რედაქტორი: მარინა ასათიანი

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ ზიანის შემცირების საქართველოს 
ქსელის მედია კოორდინატორს მარინა ასათიანს 

ელექტრონულ მისამართზე

marinaasatiani@yahoo.com

ან

მოგვწერეთ თქვენი მოსაზრებები, შეხედულებები, 
გაგვიზიარეთ საკუთარი გამოცდილება და საქმიანობაში 

მიღწეული წარმატებები მისამართზე:

თბილისი, 0171, პეკინის გამზ. 2,

მე-2 სადარბაზო, მე-4 სართული, ბ. 19

ტელ.: ოფისი +995 221 32 11

ფაქსი: 995 2478794

ელ.ფოსტა: info@hrn.ge

www.hrn.ge
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