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ძვირფასო მკითხველო,

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეოთხე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც 

ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ. გამოცემაში აისახა საქართველოში, თვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. თემების აქტუალობიდან გამომდინარე, პერიოდულად 

შევცვლით რუბრიკებს, გავიზიარებთ თქვენს აზრს, რჩევას, კრიტიკას, რეკომენდაციას.

2013 წლის 9 -12 ივნისს, ქალაქ ვილნიუსში, 
ლიტვაში, ზიანის შემცირების საერთაშორისო 
კონფერენცია გაიმართა.

ზიანის შემცირების 
საქართველოს ქსელი

საინფორმაციო ბიულეტენი №4 მაისი-ივნისი, 2013

ლიტვაში „ზიანის შემცირების საერთაშორისო კონფერენციას“ 600-ზე მეტი დელეგატი, მათ შორის, სხვადასხ-

ვა ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური პირები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები, 

ასევე, ყოფილი პრეზიდენტები, ცნობილი ადამიანები ესწრებოდნენ.
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თეა წულუკიანი „ზიანის შემცირების 
საერთაშორისო კონფერენციაში“ 

მონაწილეობდა
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ვილნიუსში “ზიანის შემცირების 

საერთაშორისო კონფერენციაში“ მონაწილეობდა. იუსტიციის სამინისტროს პრესსამ-

სახურის ინფორმაციით, თეა წულუკიანმა კონფერენციაზე იმ საკანონმდებლო ინიცი-

ატივების შესახებ ისაუბრა, რომლებიც ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისმა 

საკოორდინაციო საბჭომ შეიმუშავა. მინისტრის განცხადებით, საქართველოს ახალი 

მთავრობა მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომელთა მიხედვითაც, ნარკო-

მომხმარებელი განიხილება არა კრიმინალად, არამედ დაავადებულ პირად, რომელ-

საც დახმარება სჭირდება. აღნიშნულ ინიციატივას კონფერენციის მონაწილე 600-ზე მეტი წევრი მთელი მსოფლიოდან დადები-

თად შეხვდა.

თეა წულუკიანის თქმით, საქართველო გეგმავს, გააძლიეროს პრევენციული ღონისძიებები, იმუშაოს მართლშეგნების ამაღლება-

ზე, რათა დაიცვას ახალი თაობა ნარკოტიკებისგან, უკვე ამ სენით დაავადებულთ დახ-

მარება აღმოუჩინოს, ხოლო ნარკორეალიზატორების წინააღმდეგ ბრძოლა და სანქ-

ციები კიდევ უფრო გაამკაცროს.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა კონფერენციის იმ სესიის მუშაობაში მიიღო მონა-

წილეობა, რომელსაც „ნარკოპოლიტიკა: ღია დიალოგი“ ჰქვია.

	რუთ დრეიფუსის შეფასებით, თუკი სა-

ქართველოს ეყოფა გამბედაობა, რომ 

ნარკომომხმარებელთა წინააღმდეგ 

ციხის სასჯელი აღარ გამოიყენოს, ეს 

მას უამრავი პრობლემისგან გაათავი-

სუფლებს. „არ უნდა შეგვაშინოს იმაზე 

ფიქრმა, რომ ნარკომომხმარებლების 

რიცხვი გაიზრდება, თუ მათ ციხეში არ 

ჩავსვამთ, რადგან ეს ტყუილია. ისინი, 

უბრალოდ, სარდაფებიდან ამოვლენ 

– ეს არის და ეს. დამერწმუნეთ, ნარ-

კომომხმარებელს, რომელსაც დაჭე-

რის ეშინია, უფრო დიდი ზიანის მოტანა 

შეუძლია, ვიდრე იმას, რომელსაც ამის 

არ ეშინია. ამას ჩემი ქვეყნის მაგალითზე 

გეუბნებით“, – განაცხადა დრეიფუსმა.
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ამავე სესიაში მონაწილეობდა შვეიცარიის ყოფილი პრეზიდენტი რუთ დრეიფუსი 

და აივ ინფექციისა და შიდსის საკითხებში გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეცი-

ალური წარმომადგენელი აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მიშელ 

კაზაჩკინი.

შიდსის საკითხებში გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენ-

ლის აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, მიშელ კაზაჩკინის შეფასებით, 

საქართველოს მოუწევს, მოახდინოს დეპენალიზაცია ნარკომომხმარებლისათვის, 

რადგან გამოცდილებამ აჩვენა, რომ მსოფლიოს იმ ქვეყნებში, სადაც ნარკომომხ-

მარებლებს კრიმინალებად განიხილავენ, ბევრად უფრო მეტი პრობლემაა.

ვილნიუსის კონფერენციის მუშაობაში საქართველოდან სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილე არჩილ 

თალაკვაძეც მონაწილეობდა. მისი შეფასებით, ზიანის შემცირების საკითხებში ეს 

არის ყველაზე მაღალი რანგის კონფერენცია, სადაც საქართველო წელს პირვე-

ლად არ იმყოფება თავის მართლების რეჟიმში.

„ჩვენ წარვადგინეთ რეფორმა, რომელმაც მსოფლიო საზოგადოების მხარდაჭერა 

მოიპოვა“, – აღნიშნა თალაკვაძემ.

	„მომხმარებლის ციხეში ჩასმა არ არის ეფექტიანი გზა, ეფექტი-

ანი გზა პორტუგალიის, შვედეთის გზაა, სადაც მოხდა დეპენა-

ლიზაცია და იქ კატასტროფის ნაცვლად ვითარება გაჯანსაღდა. 

დეპენალიზაცია დაეხმარება უამრავ ადამიანს, მიიღოს დახმა-

რება, რომელიც სჭირდება. სახელმწიფომ ამ დახმარებაზე უარი 

არ უნდა უთხრას თავის მოქალაქეებს და ისინი არ უნდა გამოკე-

ტოს ციხეში როგორც პრობლემა, რომლის თავიდან მოცილებაც 

სურს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ დეპენალიზაცია 

მოგცემთ საშუალებას, შეამციროთ ქვეყანაში იმ დაავადებათა 

რიცხვი, რომლებიც ნარკომომხმარებლებში ასე გავრცელებუ-

ლია, ვგულისხმობ C ჰეპატიტს, აივ ინფექციას და სხვა,“ – აღნიშ-

ნა კაზაჩკინმ ა .
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შეხვედრები ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ოფისში

სამუშაო შეხვედრა თემაზე – გათავისუფლებულ წამალდამოკიდებულ პატიმართა 

რესოციალიზაცია

2013 წლის 24 აპრილს, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ოფისში სამუშაო შეხ-

ვედრა გაიმართა, რომელიც გათავისუფლებულ წამალდამოკიდებულ პატიმართა რესოცი-

ალიზაციის თემას ეხებოდა. შეხვედრა „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა" და ,,ცი-

ხის საერთაშორისო რეფორმამ" გამართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

,,ზიანის შემცირება – რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა: თემის გაძ-

ლიერების, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირებული პოლიტიკის ხელ-

შეწყობა საქართველოში" ფარგლებში. მომ-

ხსენებელი გახლდათ მახარე მერებაშვილი, 

იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული 

"დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური 

პროგრამების ცენტრის" პროექტების მენეჯე-

რი. შეხვედრას ესწრებოდნენ უფლებადამც-

ველი და ზიანის შემცირების სფეროში მო-

მუშავე ორგანიზაციების, პროფესიული და 

მომხმარებელთა თემის, სამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების წარმომად-

გენლები: ლელა სერებრიაკოვა, ეკა ადამია, ირენა გაბუნია, ქეთევან ბიძინაშვი-

ლი, გიორგი მჭედლიშვილი, მედეა გოგსაძე, მარინა ჭავჭანიძე, ირმა ჯაჯანაშვილი, 

ლაშა თვალიაშვილი, კახა კვაშილავა, ენრი მამინაიშვილი, როლანდ ასაკაშვილი, 

კონსტანტინე რუხაძე, მანანა სოლოღაშვილი, ვაჟა კასრელიშვილი, პაატა საბე-

ლაშვილი, მარინა ასათიანი, ირმა კახურაშვილი, ხატია ბოჭორიშვილი, ნათია მორჩილაძე, თამარ გაბისონია. დაინტერესებულმა 

მხარეებმა ერთობლივი ინიციატივები განიხილეს, რომელიც ხელს შეუწყობს გათავისუფლებულ წამალდამოკიდებულ პატიმართა 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას და რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას

27 მაისს, „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" და ,,ცი-

ხის საერთაშორისო რეფორმა" ევროკავშირის მიერ დაფი-

ნანსებული პროექტის ,,ზიანის შემცირება – რეპრესიული თუ 

მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა: თემის გაძლიერების, 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირებული 

პოლიტიკის ხელშეწყობა საქართველოში" ფარგლებში სამუშაო 

შეხვედრა გაიმართა, სახელწოდებით – ნარკომანიის მკურნა-

ლობის სახელმწიფო პროგრამა. მომხსენებლები იყვნენ ლევან 

ბარამიძე, სსიპ ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილი-

ტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველოს შრომის, ჯან-

მრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და ლელა 

სერებრიაკოვა, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის საზო-

გადოებრივი ჯანმრთელობისა და პროგრამების სამმართველოს 

უფროსი, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცი-
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ალური დაცვის სამინისტრო. შეხვედრას დაესწრნენ უფლებადამცველი და 

ზიანის შემცირების სფეროში მომუშავე, პროფესიული და მომხმარებელ-

თა თემის, სამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლე-

ბი. შეხვედრის მიზანი იყო დაინტერესებული მხარეების მიერ ერთობლივი 

ინიციატივების განხილვა, რომელიც ხელს შეუწყობს წამალდამოკიდე-

ბულთა მკურნალობის პირობების გაუმჯობესებას..

წამალდამოკიდებულ პატიმართა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

3 ივნისს, „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა” და ,,ციხის საერთაშორისო რეფორმამ” ევროკავშირის მიერ დაფინანსე-

ბული პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გამართა. განხილვის თემა იყო წამალდამოკიდებულ პატიმართა ფსიქო-სოცი-

ალური რეაბილიტაცია. რომლის შესახებაც მოხსენება გააკეთეს თიკო ამირეჯიბმა, “გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში” და 

ვაჟა კასრელიშვილმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია “თანადგომა”. შეხვედრას დაესწრნენ უფლებადამცველი და ზიანის შემცი-

რების სფეროში მომუშავე, პროფესიული და მომხმარებელთა თემის, სამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენ-

ლები. შეხვედრის მიზანია დაინტერესებული მხარეების მიერ ერთობლივი ინიციატივების განხილვა, რომელიც ხელს შეუწყობს 

წამალდამოკიდებულთა ფსიქო-სოციალური კუთხით მკურნალობის პირობების გაუმჯობესებას.
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ნარკოპოლიტიკა

ამა წლის 17 მაისს, ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველო“-ს ოფისში არასამთავრობო ორგანიზაციათა სამუშაო შეხვედრა 

გაიმართა. აღნიშნული შეხვედრა ორგანიზებული იყო ,,ალტერნატივა ჯორჯია“-ს მიერ, ფონდის დაფინანსებული პროექტის „შეც-

ვალე ნარკოპოლიტიკა დღეს“ და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროექტის ფარგლებში.

შეხვედრის მიზანი იყო, რომ მოწვეული სტუმრები ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ეგი-

დით მოწვეული სამუშაო ჯგუფის მიერ ნარკო-კანონმდებლობაში შემუშავებული ცვლილებების პაკეტს გაცნობოდნენ. აღნიშნული 

ჯგუფი ერთი თვის მანძილზე, ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ტექნიკური მხარდაჭერით, სამართლის ექსპერტ ბ-ნ ზაზა 

ბეროზაშვილთან ერთად აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტის პროექტზე მუშაობდა.

შეხვედრაზე ,,ალტერნატივა ჯორჯია’’-ს პროექტის მენეჯერმა, ნინო ბალანჩივაძემ, გააკეთა მოხსენება, რომელიც აქტიურად 

იყო ჩართული ექსპერტთა ჯგუფის მუშაობაში. საკანონმდებლო პაკეტის პირველადი პროექტის მიმოხილვის შემდეგ შეხვედ-

რის მონაწილეთა მიერ დაიგეგმა სამომავლო ღონისძიებები. მთლიანობაში საკანონმდებლო პაკეტის შინაარსი დადებითად 

შეფასდა და აღინიშნა, რომ კანონმდებლობაში ცვლილებების ამ სახით მიღება ნამდვილად პროგრესული ნაბიჯი იქნება. 

თუმცა, ისიც აღინიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ არ იზიარებს ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზა-

ციის პოზიციას. გამოითქვა მოსაზრება, რომ კარგი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთათვის პრეზენტა-

ცია გაკეთდეს ევროპის წარმატებული მაგალითების შესახებ, რომელიც ცხადყოფს დეკრიმინალიზაციის დადებით შედეგებს 

გრძელვადიან პერსპექტივაში.

შეხვედრის დასასრულს მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ მოხდება მიმართვის ტექსტის შემუშავება მთავრობის წარმომად-

გენელთათვის, რომლის გაჟღერება მოხდება დავით ოთიაშვილის მიერ უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მომდევ-

ნო სხდომაზე.

შეხვედრა C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის  
პროგრამის შესახებ

27 მაისს, ჯანდაცვის სამინისტროში C ჰე-

პატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის 

ახალი პროგრამის შესახებ შეხვედრა გა-

იმართა. შეკრების ერთ-ერთი ინიციატორი 

სასჯელაღსრულების სამინისტროა. ახალი 

პროგრამის შემუშავებაში სამთავრობო 

უწყებებთან ერთად ექსპერტები და არა-

სამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად 

არიან ჩართულნი. პროგრამის მიზანია სამ-

თავრობო სექტორში C ჰეპატიტის მკურნა-

ლობის გასაფართოებლად შესაძლო სა-

ხელმწიფო და საერთაშორისო წყაროების 

გამოძებნა.
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აივ ინფექცია/შიდსი საქართველოში

მართალია მსოფლიო სტატისტიკით საქართველო მიეკუთვნება აივ ინფექცია/შიდსის დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს და, რაც 

კიდევ უფრო საინტერესოა, ამ ქვეყნებს შორისაც ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ადგილია უკავია, მაგრამ, მეორეს მხრივ, შიდსის 

ეპიდემიის კანონზომიერებიდან გამომდინარე, აივ ინფიცირებულების სავარაუდო რიცხვი საქართველოში 6000-ს უტოლდება. ეს 

კი ისეთი მცირერიცხოვანი ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, უკვე საკმაოდ სოლიდური რიცხვია.

საქართველოში 2013 წლის აპრილის მონაცემებით ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნი-

ერო-პრაქტიკულ ცენტრში რეგისტრირებულია:

 ► აივ-ით ინფიცირების 3759 შემთხვევა, მათ შორის 2759 – მამაკაცია, ხოლო 1000 – ქალი.

 ► პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 40 წლამდეა.

 ► 2013 წელს გამოვლინდა 118 ახალი შემთხვევა, არვ მკურნალობაზე 1542 პაციენტი, მათგან 39 – ბავშვი.

ანტი-რეტრო-ვირუსული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის  

ძირითადი გამოწვევები

ანტი-რეტრო-ვირუსული (არვ) მკურნალობა ქვეყანაში ხელმისაწვდომია 2004 წლიდან „შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალა-

რიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი“-ის სახსრებით.

მოიაზრებოდა, რომ აღნიშნული სახსრებით არვ მკურნალობა სრულად იქნებოდა უზრუნველყოფილი 2015 წლის ჩათვლით, 

გლობალური ფონდის გრანტის მეორე ფაზის რეალიზაციის ფარგლებში. თუმცა გლობალური ფონდის პროექტის მეორე ფაზის 

რეალიზაციის დაფინანსებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება გადაიდო და მიღებული იქნება 2013 წლის მაისს. აქედან გა-

მომდინარე დასაშვებია ან ქვეყნის საპროექტო განაცხადის გადახედვა, ან გლობალური ფონდის მხრიდან დაფინანსების შეწყ-

ვეტა, მხოლოდ არვ მკურნალობის პროგრამების მხარდაჭერით.

კვლავ ღია რჩება იმ კანონმდებლობის საკითხი, რომელიც გარანტირებულს ხდის უფასო მკურნალობას აივ დადებითი ადამიანე-

ბისათვის.

საქართველოში არვ პრეპარატების შესყიდვა ხდება გლობალური ფონდის „შესყიდვების მხარდაჭერის მომსახურეობები“ მექა-

ნიზმის მეშვეობით, კერძოდ კი VPP (Voluntary Pooled Procurement) მექანიზმით.

VPP მექანიზმი ქვეყანას აძლევს საშუალებას, შეღავათიან ფასებში შეისყიდოს არვ პრეპარატები, რომელთა ხარისხიც დადასტუ-

რებულია. VPP მექანიზმით შესყიდული პრეპარატები, გახლავთ ჰუმანიტარული დახმარება და მათი ქვეყანაში შემოტანა შესაძლე-

ბელია შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოებში რეგისტრირების გარეშე.

მაშინ, როდესაც ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტით შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული არვ 

პრეპარატების შესყიდვა. საქართველოში კი არვ პრეპარატების ძირითადი ნაწილი არ არის რეგისტრირებული შესაბამის მარე-

გულირებელ ორგანოებში.
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რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოში მოთხოვნა არვ პრეპარატებზე ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან 

საგრძნობლად დაბალია, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს არვ პრეპარატებზე მაღალი ფასები, არა-კონკურენტული გარემოს პირო-

ბებში.

იმისათვის, რომ მოხდეს ქვეყნის ბაზარზე იმ ფარმაცევტული კომპანიების მოზიდვა, რომლებიც აწარმოებენ არვ პრეპარატებს, 

აუცილებელია არვ პრეპარატების რეგისტრირების პროცედურების გამარტივება.

26 აპრილს სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერია“-ს საკონფერენციო დარბაზში „აღ-

მოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის აივ დადებით ადამიანთა გაერთიანე-

ბამ“ (ECUO) და არასამთავრობო ორგანიზაციამ “რეალური ხალხი, რეალური ხედვა“ 

პრეს-კონფერენცია გამართეს, რომელიც -ანტი-რეტრო-ვირუსული მკურნალობის 

სახელმწიფო დაფინანსების გამოყოფის საკითხს მიეძღვნა. პრეს-კონფერენციაზე 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბ-ნ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს აივ-და-

დებითი ადამიანებისაგან მადლიერების სიგელი – „მადლობა თანადგომისათვის“ 

გადაეცა.

მადლიერების სიგელი პრემიერ – მინისტრს გადაეცა ჯანდაცვისა და სოციალურ 

სფეროებში იმ რეფორმებისა და ცვლილებების გატარებისთვის, რომლებიც მნიშვ-

ნელოვან წილს შეიტანს აივ დადებითი ადამიანების ჯანმრთელობისა და კეთილდ-

ღეობის გასაუმჯობესებლად და ასევე იმ თანადგომისათვის, რომელსაც საქართვე-

ლოს მთავრობა მისი ხელმძღვანელობით გაწევს აივ დადებითი ადამიანების უწყვეტი მკურნალობის უზრუნველსაყოფად.

ღონისძიების უმთავრესი მიზანი გახლდათ აივ დადებითი ადამიანების ანტირეტრო ვირუსული მკურნალობის სახელმწიფო და-

ფინანსების პროცესის ინიცირება.

გამომდინარე იქიდან, რომ მკურნალობა ადამიანებისათვის ხელმისაწვდომია საერთაშორისო დონორის „გლობალური ფონდის“ 

სახსრებით, ხოლო ქვეყანა დგას მისი ქვეყნიდან გასვლის საშიშროების წინაშე, აუცილებელია სახელმწიფომ აიღოს საკუთარ 

თავზე ადამიანების საყოველთაო უფლებების დაცვა და უზრუნველყოს ანტი-რეტრო- ვირუსული მკურნალობის დაფინანსება.

მკურნალობა პროფილაქტიკისა და პრევენციის ეფექტიანი საშუალებაა, რაც საგრძნობლად ამცირებს დაავადების გავრცელე-

ბის რისკს და ფინანსური თვალსაზრისით სახელმწიფოსათვის გაცილებით ხარჯთეფექტურია. გამომდინარე აქედან სახელმწიფო 

ვალდებულია გაიზიაროს სხვა ქვეყნების პოზიტიური 

გამოცდილება და გამოყოს მკურნალობის დაფინანსე-

ბისათვის აუცილებელი სახსრები.

აღნიშნული პროცესების სრულყოფისა და წარმატე-

ბისათვის აუცილებელია სამოქალაქო სექტორისა და 

მთავრობის კოორდინირებული მუშაობა და თანადგომა.

შეხვედრას ესწრებოდნენ უფლებადამცველი და ზიანის 

შემცირების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების, პრო-

ფესიული და მომხმარებელთა თემის, სამთავრობო და 

დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

მსგავსი ღონისძიება პარალელურად გაიმართა აღმო-

სავლეთ ევროპის 6 ქვეყანაში – სომხეთი, აზერბაიჯანი, 

უკრაინა, რუსეთი, ბელორუსი და მოლდავეთი.
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სოლიდარობის ნიშნად
19 მაისი შიდსით გარდაცვლილთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეა

2013 წლის 19 მაისს შიდსით გარდაცვლილთა ხსოვნის საერ-

თაშორისო დღე 30-ჯერ აღინიშნება. ამ დღეს გამართული აქ-

ციების მიზანია 33 მილიონი აივ-ინფიცირებული ადამიანისადმი 

გლობალური სოლიდარობის გამოხატვა, სტიგმისა და დისკრი-

მინაციის შემცირება და მომავალი თაობისთვის იმედის მიცემა. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, აივ/შიდსის 

ეპიდემიის დაწყებიდან დღემდე 25 მილიონი ადამიანი გარდაიც-

ვალა შიდსით გამოწვეული დაავადებების გამო. საქართველოში 

3 000-ზე მეტი აივ-ინფიცირებული ადამიანი ცხოვრობს. შიდსის 

ვირუსმა უკვე 830 სიცოცხლე შეიწირა.

შიდსით გარდაცვლილი ადამიანების ხსოვნისადმი მიძღვ-

ნილი აქცია ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულ-

ტაციის ცენტრმა ,,ახალი გზა“ გაიმართა ვაჟა-ფშაველას 6 

ნომერში, საგანგებოდ გაკეთებულ სკვერში, იმ ხესთან, რო-

მელიც აქციის ორგანიზატორებმა გარდაცვლილი მეგობრის 

სახელზე 4 წლის წინ დარგეს.

	„ჩვენი მეგობარი 4 წლის წინ, სულ ახალგაზრდა წავიდა ჩვენ-

გან. ისე, რომ შთამომავლობის დატოვებაც ვერ მოასწრო. მას 

შეეძლო კიდევ დიდხანს ეცოცხლა, დროზე რომ მიემართა ექი-

მებისთვის და ემკურნალა. მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში დამკ-

ვიდრებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის გავლენით, მან თავი-

სი დაავადების დამალვა არჩია. ეს მისი საბედისწერო შეცდომა 

იყო. ჩვენს ქვეყანაში ყველა აივ-ინფიცირებულს აქვს საშუალე-

ბა, მიიღოს უფასო, ეფექტური მკურნალობა; გაიხანგრძლივოს 

სიცოცხლე და იცხოვროს სრულფასოვანი ცხოვრებით“, – განაც-

ხადა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი გზის“ ხელმძღვა-

ნელმა დალი უშარიძემ.
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21 მაისს შიდსით გარდაცვლილთა ხსოვნის საერთაშორისო დღი-

სადმი მიძღვნილი ღონისძიება „ჯანმრთელობა იყიდება, ჩადე ფასი 

ბიუჯეტში" გაიმართა, რომელიც ორგანიზებული იყო საქართველოს 

აივ დადებით ადამიანთა გაერთიანება „რეალური ხალხი-რეალური 

ხედვა“, ა/ო „ახალი ვექტორი“, ა/ო „ჰეპა+“ და ზიანის შემცირების სა-

ქართველოს ქსელის მიერ. ღონისძიება მიმართული იყო ანტირეტრო-

ვირუსული მკურნალობის სახელმწიფო დაფინანსების გამოყოფაზე, 

აივ დადებითი და შიდსით დაავადებული ადამიანებისათვის ხარისხი-

ანი და უწყვეტი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით.

სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტი“-ს საკონფერენციო დარბაზში 

პრეს-კონფერენცია გაიმართა. საქართველოში ანტირეტორვირუსულ 

მკურნალობასთან დაკავშირებულ მდგომარეობასა და გამოწვევების 

საკითხებზე. პრეს-კონფერენციის ფარგლებში მოხდა „ჯანმრთელო-

ბა იყიდება, ჩადე ფასი ბიუჯეტში“ მოკლემეტრაჟიანი- დოკუმენტური 

ფილმის პრეზენტაცია და აივ/შიდსის მკურნალობასთან დაკავშირე-

ბულ საკანონდებლო ცვლილებებზე მიმართული პეტიციის წარდგენა. 

პრეს-კონფერენციის დასრულების შემდგომ, გაიმართა მდუმარე აქცია. 

აქციის მიზანი იყო გადაწყვეტილების მიმღები პირების ყურადღების 

მიქცევა, და მკურნალობის სახელმწიფო დაფინანსების პროცესების 

ინიცირების ხელშეწყობა. აქციის დასასრულს მოხდა მკურნალობას-

თან დაკავშირებულ საკანონდებლო ცვლილებებზე მიმართული პე-

ტიციის ჩაბარება საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-

მინისტრის სახელზე.

ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა საქართველოში

პროექტ „ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა საქართველოში“ ფარგლებში, 31 მაისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

დაარსდა ადიქტოლოგიის ინსტიტუტი. აღნიშნული ინსტიტუტის დანიშნულებაა წამალდამოკიდებულების დარგში კვლევებისა და 

ქვეყნის ნარკოსიტუაციის მონიტორინგის განხორციელება და ასევე ადიქტოლოგიის სასწავლო პროგრამების ყოველდღიური იმპ-

ლემენტაცია და ზედამხედველობა. ინსტიტუტის ძირითადი ფუნქციები იქნება: (ა) ადიქტოლოგიის სასწავლო პროგრამის (სამაგის-
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ტრო პროგრამა) იმპლემენტაცია; (ბ) ადიქტოლოგიის პროფესიული სწავლების კურსების იმპლემენტაცია; და (გ) საქართველოში 

ნარკოტიკების მოხმარების დარგში კვლევითი შესაძლებლობების გაზრდა.  პროექტი დაფინანსებულია ამერიკის საერთაშორი-

სო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ „Emerging Donors Challenge Fund“ ინიციატი-

ვის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს პარტნიორულ პროექტებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან. აღნიშნული პროექტი 

ხორციელდება ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „ალტერნატივა ჯორჯია’’-ს მიერ, პრაღის ჩარლზის უნივერსიტეტის 

ადიქტოლოგიის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით და ითვალისწინებს ადიქტოლოგიაში უმაღლესი განათლების სასწავლო 

პროგრამის შემუშავებასა და მის პილოტირებას საქართველოს სამ უნივერსიტეტში; კერძოდ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტ-

ში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და აიბიევრო-კავკასიურ უნივერსიტეტში.

ტრენინგი სოციალური მედიის საკითხებზე

24 მაისს, სასტუმრო ,,ბომონდ-გარდენ“-ში, ფონდმა 

„ღია საზოგადოება – საქართველო“ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისთვის გამართა ტრენინგი და უორკშოპი 

სოციალური მედიის საკითხებზე. ტრენინგს ,,ზიანის შემ-

ცირების საქართველოს ქსელის“ წარმომადგენლებიც 

ესწრებოდნენ.

ტრენინგზე ორგანიზაციები სოციალური მედიის თა-

ნამედროვე ტექნიკურ ინსტრუმენტებს და პრაქტიკაში 

მათი გამოყენების გზებს გაეცნენ. ის შედგებოდა მოკ-

ლე თეორიული კურსისა და პრაქტიკული სავარჯიშო-

ებისგან. ტრენინგს ექსპერტი თამარ გურჩიანი გაუძღვა. 

ტრენინგზე აქცენტი საკითხის ONLINE ადვოკატირებაზე 

დაისვა, ასევე განხილულ იქნა მასობრივი იმეილების 

და ONLINE პეტიციის შექმნის საკითხები.
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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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