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საინფორმაციო კვარტალური ბიულეტე
ნის "ზიანის შემცირება" მეხუთე გამოცემა
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელ
მა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის, „ზიანის შემცირება - რეპრე
სიული თუ მტკიცებულებებზე დამყარე
ბული ჩარევა: თემის გაძლიერების, საზო
გადოების ცნობიერების ამაღლებისა და
ინფორმირებული პოლიტიკის ხელშეწყო
ბა საქართველოში” (EIDHR/2011/267-527)
ფარგლებში მოამზადა.

ყოველკვარტალური გამოცემა • ვრცელდება უფასოდ

მნიშვნელოვანი ამბები
სამუშაო შეხვედრა წამალდამოკიდებულების პრობლემა
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში
მაქსიმ დემჩენკო და პაველ სკალა.
სამი დღის
განმავლობაში ქსელის
წევრებმა შეიმუშავეს სტრატეგიები
ზემოთ აღნიშნულ თემებთან დაკავში
რებით.

რედაქტორისგან

ბ

იულეტენის ამ ნომერში გთა
ვაზობთ მნიშვნელოვან სიახ
ლეებს, ზიანის შემცირების
პრინციპებს, ინფორმაციას მე
დიკამენტით მხარდაჭერილ თერაპია
ზე, პრაქტიკულ რჩევებს ზედოზირების
შესახებ, პირად ისტორიას და ზიანის
შემცირების ეროვნული კონფერენციის
მიმოხილვას.
"ზიანის შემცირების საქართველოს
ქსელმა" დონორთა მხარდაჭერით 25-26
მარტს ზიანის შემცირების ეროვნული
კონფერენცია გამართა. კონფერენცია
ზე განხილული იყო საქართველოში ზი
ანის შემცირების სფეროში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი სიახლეები, მიღწევები და
პრობლემები. კონფერენციაზე მიმდინა
რეობდა პარალელური სესიები მნიშვნე
ლოვან საკითხებზე: C ჰეპატიტი, აივი და
ტუბერკულოზი, ზედოზირება, ჩანაცვ
ლებითი თერაპია, ქალი მომხმარებლები,
სათემო ორგანიზაციების განვითარება,
სერვისების ხარისხი, ფონდები, დონორე
ბი და ადამიანის უფლებების დარღვევე
ბის დოკუმენტირება.
საქართველოში ზიანის შემცირების
სფეროში არსებული პრობლემების ერ
თ-ერთი ძირითადი მიზეზი საკანონმდებ
ლო გარემოა, რომელიც, ერთი მხრივ,
ახდენს წამალდამოკიდებულთა კრი
მინალიზაციას, რაც აიძულებს მათ და
პატიმრების შიშის გამო თავი აარიდონ
სოციალური და სამედიცინო სერვისების
მიმწოდებლებს, მეორე მხრივ კი, გადაუ
ლახავ ბარიერს უქმნის დარგში მომუშა
ვე სპეციალისტებს მიაწოდონ მათ სასი
ცოცხლოდ აუცილებელი სერვისები.
სასჯელაღსრულების, პრობაციის და
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამი
ნისტროს მიერ ინიცირებული ჯანდაცვის
რეფორმა სასჯელაღსრულების დაწესე
ბულებებში მისასალმებელია. იმედია, რე
ფორმა წარმატებით განხორციელდება
და დაინტერესებული მხარეების აქტიური
ჩართულობა ხელს შეუწყობს ნარკოპო
ლიტიკის ლიბერალიზაციას და ადამიანის
უფლებებზე დამყარებული ნარკოკანონმ
დებლობის შემუშავებას.
თეა კორძაძე

გამოფენა
„შედი ჩემს
მდგომარეობაში"

12 თებერვალს, ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული პროექტის „ზიანის
შემცირება-რეპრესიული თუ მტკი
ცებულებებზე დამყარებული ჩარე
ვა: თემის გაძლიერების, საზოგადო
ების ცნობიერების ამაღლებისა და
ინფორმირებული პოლიტიკის ხელ
შეწყობა საქართველოში’’ ფარგლებში
შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის თე
მა იყო ნარკომომხმარებელთა პრობ
ლემა სასჯელაღსრულების დაწესე
ბულებებში და წამალდამოკიდებულ
პრობაციონერთა რესოციალიზაცია.
ახალ ინიციატივებსა და პრობლემის
გადაჭრის გზებზე „ზიანის შემცირე

ესწრებოდნენ უფლებადამცველი, ზი
ანის შემცირების სფეროში მომუშავე,
სამთავრობო და დონორი ორგანიზა
ციების და თემის წარმომადგენლე
ბი. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ახალი
რეალობიდან გამომდინარე მნიშვნე
ლოვანია არასამთავრობო ორგანიზა
ციების თანამშრომლობა სასჯელაღ
სრულების სამინისტროსთან ზიანის
შემცირების პროგრამებისა და სოცი
ალური სერვისების დანერგვისთვის
სასჯელაღსრულების
დაწესებულე
ბებში, ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვ
ნელოვანია რეფერირების სისტემის
განვითარება წამალდამოკიდებული
მსჯავრდებულებისთვის, რომლებიც
გათავისუფლდნენ.

ადვოკაციის
სკოლა

ბის საქართველოს ქსელის’’ ოფისში,
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა მი
ნისტრის მოადგილე, არჩილ თალაკვაძე
და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
თავჯდომარის მოადგილე თეიმურაზ
მაღრაძე საუბრობდნენ. შეხვედრას

ფონდ „ღია საზოგადოება საქართვე
ლოს” მიერ მხარდაჭერილი პროექტის
ფარგლებში ჩატარდა ადვოკაციის
სკოლა - ზიანის შემცირების საქართ
ველოს ქსელის სტრატეგიების შემუშა
ვება სამართალდამცავ ორგანოებთან
მუშაობის, ზედოზირების პრევენციი
სა და მედიკამენტებით მხარდაჭერი
ლი მკურნალობის ხელმისაწვდომო
ბის მიმართულებით, რომელიც 18-20
მარტს გაიმართა ქობულეთში, სას
ტუმრო „ჯორჯია პალასში”. სკოლას
გაუძღვნენ უკრაინელი ექსპერტები

ოთხი ნარკომომხმარებელი ქალის
ცხოვრება ოთხ ჩვეულებრივ ოთახში,
მათი პირადი ნივთები, ავტობიოგრა
ფიული ჩანაწერები, გადაღებული ფო
ტოები - ეს ის ჩამონათვალია, რისი
ნახვის საშუალებაც სტუმრებს მიე
ცათ. აქციის მიზანი იყო საზოგადოე
ბას ნარკომომხმარებელ ქალთა მდგო
მარეობაში შესვლისკენ უბიძგოს.
ასევე, გავლენა იქონიოს იმ პირებზე,
რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ. გა
მოფენა თბილისში, მცხეთის ქუჩა
# 9-ში სამი დღე, 20 თებერვლიდან
22 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელ
და. პროექტის ორგანიზატორი იყო
კრეატიული სტუდია "იდეალისტი",
თანაორგანიზატორი - ახალგაზრდა
ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია
„ქსენონი’’, პროექტის მხარდამჭერები
კი ფონდი "ღია საზოგადოება საქართ
ველო" და "ზიანის შემცირების საქარ
თველოს ქსელი".
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ზიანის შემცირების პრინციპები
ზიანის შემცირების მიდგომათა უმრავ
ლესობა იაფია, განსახორციელებლად
მარტივია და ძლიერ ზეგავლენას ახდენს
ინდივიდისა და თემის სიჯანსაღეზე.
მსოფლიოში, სადაც საჭირო რესურსე
ბის მუდმივი ნაკლებობა არსებობს, უპი
რატესობა ნაკლები დანახარჯებით მეტი
შედეგების მომტან მიდგომებს ენიჭება.

ზ

იანის შემცირება არის პოლიტიკის, პროგრამებისა და პრაქტიკის
ერთობლიობა, რომლის მიზანია ფსიქოაქტიური საშუალებების
გამოყენებით გამოწვეული ზიანის შემცირება მათთვის, ვისაც არ
შეუძლია ან არ სურს ამ ნივთიერებების მოხმარების შეწყვეტა.
ზიანის შემცირების მთავარი მახასიათებელია არა უშუალოდ წამლის მოხ
მარების შემცირება, არამედ ზიანის თავიდან აცილება და ნარკოტიკების
მომხმარებლებთან მუშაობა. ზიანის შემცირების მიდგომა აღიარებს, რომ
უზარმაზარი ძალისხმევის მიუხედავად, ადამიანები მთელ მსოფლიოში
აგრძელებენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიღებას. ნარკო
ტიკების მომხმარებლებისთვის აუცილებელია იმ ალტერნატიული მეთო
დების შეთავაზება, რომელიც ხელს შეუწყობს ნარკოტიკების მოხმარებას
თან ასოცირებული რისკებისა და ამით გამოწვეული ზიანის შემცირებას.
ამიტომ მნიშვნელოვანია ზიანის შემცირების შესახებ ინფორმაციისა და
სერვისების შეთავაზება, რათა მომხმარებლები ჯანმრთელად და უსაფრ
თხოდ გრძნობდნენ თავს.

ზიანის შემცირების
პრაქტიკოსები
ადამიანებს ისეთად
იღებენ, როგორებიც
არიან და თავს
არიდებენ მათ
განსჯას. თანაგრძნობა
აგრეთვე მიმართულია
წამალდამოკიდებულთა
ოჯახებზე და თემზე.
ზიანის შემცირების
პრაქტიკოსები
უარს ამბობენ
წამალდამკიდებული
ადამიანების
მიზანმიმართულ
სტიგმატიზაციაზე.

ეტაპობრივი

რისკებზე და ზიანზე
მიმართული
ზიანის შემცირება მიზნობრივი მიდ
გომაა, რომელიც მიმართულია კონკრე
ტულ რისკებსა და ზიანზე და ამ რისკე
ბისა და ზიანის გამომწვევი მიზეზების
აღმოფხვრას გულისხმობს. კონკრეტუ
ლი სახის ზიანისა და მისი მიზეზების
გამოვლენა, აგრეთვე მათ შემცირებაზე
მიმართული გადაწყვეტილებების მიღე
ბა პრობლემისა და საჭირო ღონისძიე
ბების სათანადო შეფასებას საჭიროებს.
ზიანის შემცირების ღონისძიებები უნდა
იყოს მორგებული კონკრეტულ საჭირო
ებებზე და ითვალისწინებდეს ისეთ ფაქ
ტორებს, როგორიცაა ასაკი, გენდერი,
პატიმრობა.

მტკიცებულებებზე
დამყარებული და
ხარჯ-ეფექტური
ზიანის შემცირების მიდგომა არის
პრაქტიკული, განხორციელებადი, ეფექ
ტიანი, უსაფრთხო და ხარჯ-ეფექტური.

ზიანის შემცირების პრაქტიკოსები
აღიარებენ პიროვნების მიერ მიღწეულ
ნებისმიერი პოზიტიური ცვლილების
მნიშვნელობას. ზიანის შემცირების ინ
ტერვენციები არ არის ძალადობრივი,
არამედ ფასილიტატიური ხასიათისაა და
ინდივიდის საჭიროებებიდან გამომდი
ნარე განისაზღვრება. ადამიანს რამდე
ნიმე პატარა ნაბიჯის გადადგმა უფრო
შეუძლია, ვიდრე ერთი-ორი ნახტომის
გაკეთება. ზიანის შემცირების მიდგო
მის მიხედვით მიზნების ამ იერარქიაში
ნარკოტიკების მოხმარებისგან თავშეკა
ვება სასურველი, თუმცა რთულად გან
ხორციელებადი მიზანია. სხვა მრავალი
პრიორიტეტის აღიარებასთან ერთად
ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
ნარკოტიკების მომხმარებლების ფიზი
კურ გადარჩენას და მათთვის აუნაზღაუ
რებელი ზიანის თავიდან აცილებას.

ღირსება და
თანაგრძნობა
ზიანის შემცირების პრაქტიკოსები
ადამიანებს ისეთად იღებენ, როგორებიც
არიან და თავს არიდებენ მათ განსჯას.
თანაგრძნობა აგრეთვე მიმართულია
წამალდამოკიდებულთა ოჯახებზე და
თემზე. ზიანის შემცირების პრაქტიკო
სები უარს ამბობენ წამალდამკიდებუ
ლი ადამიანების მიზანმიმართულ სტიგ
მატიზაციაზე. ნეგატიური ტერმინების
გამოყენება აღრმავებს სტერეოტიპებს

და წამალდამოკიდებულთა დახმარების
თვის ბარიერებს ქმნის. ტერმინოლოგია
და მიმართვის ტონი ყოველთვის უნდა
ემყარებოდეს პატივისცემასა და ტოლე
რანტობას.

უფლებების
უნივერსალურობა და
ურთიერთდაკავშირებულობა
ყველა ადამიანი თანასწორია თავისი
უფლებებით. ნარკოტიკების მომხმარებ
ლები არ უნდა იყვნენ მოკლებულნი უფ
ლებებს. ზიანის შემცირების მიდგომა
მხარს უჭერს წამალდამოკიდებულების
საკითხებზე ისეთი სახის რეაგირებას,
რომელიც ემყარება ადამიანის ფუნდა
მენტური უფლებების პატივისცემას.

გამჭირვალეობა,
პასუხისმგებლობა და
ჩართულობა
სფეროში მოღვაწე პრაქტიკოსები და
გადაწყვეტილების მიმღები პირები ან
გარიშვალდებულნი არიან მათ მიერ გან
ხორციელებულ ქმედებებსა და მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე, ასევე, მიღწეულ
წარმატებასა და განცდილ მარცხზე. და
ინტერესებულ მხარეთა ფართო სპექტ
რი მაქსიმალურად უნდა იყოს ჩართული
პოლიტიკის ფორმირების, პროგრამების
განხორციელების, მათი შესრულებისა და
შეფასების პროცესში. განსაკუთრებით
ნარკოტიკების მომხმარებელი და თანა
დამოკიდებული პირები უნდა მონაწილე
ობდნენ იმ გადაწყვეტილებების მიღების
დროს, რომლებიც უშუალოდ მათ ეხებათ.
ზემოთ მოცემული მასალა ნათარგმნია
“ზიანის შემცირების საერთაშორისო ორ
განიზაციის” საპოზიციო განაცხადიდან.

ჯანდაცვა

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია

ს

ამეცნიერო ლიტერატურა მიუთითებს მე
დიკამენტით მხარდაჭერილი მკურნალობის
ეფექტურობაზე, როგორც აივ ინფექციის
პრევენციის საშუალებაზე ნარკოტიკების
ინექციურ მომხმარებელთა შორის. საქართველოში
პროგრამის განხორციელება 2005 წლიდან დაიწყო.
მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია, რომელიც
ცნობილია, როგორც მეთადონის პროგრამა, არის
მკურნალობის მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს
ნატურალური ან სინთეზური პრეპარატების გამოყე
ნებას. ეს პრეპარატები ჰეროინისა და მორფის მსგავ
სად მოქმედებს, თუმცა სწორი გამოყენების შემთხ
ვევაში, ეიფორიას არ იწვევს. მათი მიღების დროს
პაციენტი თავისი ფსიქო-ფიზიკური მდგომარეობით

არ განსხვავდება ჯანმრთელი ადამიანისაგან. პრე
პარატის მოხმარების შემდეგ ადამიანები სიცოცხლი
სუნარიანები არიან. პირველად პრეპარატი მეოცე
საუკუნეში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოი
ყენეს და ამჟამად ფართოდაა დანერგილი მსოფლი
ოში. პროგრამის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს,
რომ მეთადონი ადვილად ანაცვლებს ნარკოტიკს,
უფრო ზუსტად კი, მისი მიღება ამცირებს არალეგა
ლური ნარკოტიკების გამოყენების აუცილებლობას.
მეთადონი ეხმარება წამალდამოკიდებულს იყოს სი
ცოცხლისუნარიანი, არ აყენებს ზიანს მას და საზო
გადოებას.
მეთადონის თერაპიის დროს არსებობს რიგი გა
მოვლინებები: შესაძლებელია წონის მატება, რადგან

►2◄

პაციენტის მადა ამ პერიოდში უმჯობესდება, მოხ
მარების პირველ დღეებში შესამჩნევია ძილიანობა
და სიმსუბუქე. ამ ყველაფრის შედეგია ის, რომ პაცი
ენტი არის ” ნორმალურ ’’ მდგომარეობაში და არა ”
კაიფში’’. მეთადონს, როგორც ყველა პრეპარატს ახა
სიათებს გვერდითი მოვლენებიც, როგორიცაა პირის
სიმშრალე. შეიძლება კბილების ქვებისა და ნადების
წარმოქმნისკენ მიდრეკილება გამოიწვიოს. თერაპი
ას ასევე ახლავს შეგრძნება, თითქოს ძვალი ლპება,
ამ დროს საჭიროა დოზა დარეგულირდეს და მსგავსი
სიმპტომები მოიხსნება. პროგრამაში მონაწილეობის
მიღების უფლება აქვს ყველას, მიუხედავად სქესისა,
ეროვნებისა, სარწმუნოებისა, ოჯახური მდგომარეო
ბისა თუ სექსუალური ორიენტაციისა.

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

პრაქტიკული რჩევები

ზედოზირების  
ნიშნებია:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ნელი სუნთქვა
პულსის შესუსტება
სისხლის წნევის დავარდნა
გუგების შევიწროვება
კანის სიფერმკრთალე
ტუჩების გალურჯება
მოძრაობის შენელება
გულისრევა
მეტყველების დარღვევა

დოზის გადაჭარბების
მდგომარეობა შეიძლება
გაგრძელდეს 4-დან 8 საათამდე,
სასურველია, ამ პერიოდში
ადამიანი მარტო არ იყოს.
ზედოზირების შემდეგ 3
დღე-ღამის განმავლობაში არ
გამოიყენოთ ნარკოტიკი. ამ
დროს ორგანიზმი სუსტადაა და
ნებისმიერმა დოზამ შეიძლება
მდგომარეობა გააუარესოს.

ზედოზირების ინსცენირება, 31 აგვისტო, თბილისი

ზედოზირების  
დროს
		

- მიმართეთ სასწრაფო
დახმარებას;
- არ დაიძინოთ, რადგან
ძილი შესაძლოა, ნელა და
შეუმჩნევლად გადავიდეს
კომაში;
- მიიღეთ სითხე, რადგან
ის ეხმარება ორგანიზმს
ტოქსიკური ნივთიერებისგან
სწრაფად გათავისუფლებაში;
- აკონტროლეთ სუნთქვა.
ღრმად, ნელა ჩაისუნთქეთ
და მშვიდად, ნელა  
ამოისუნთქეთ;
- ოპიატებით ზედოზირებისას  
გაუკეთეთ ნალოქსონი
კუნთებში.

ჩემი ისტორია

ბ

ავშვობაში ოჯახთან ერთად ტკბილად ვცხოვრობდი. რომ
წამოვიზარდე, მშობლები გაშორდნენ. ძალიან გამიჭირდა
ამ ფაქტთან შეგუება. დამეწყო დეპრესია და ვღიზიანდე
ბოდი ყველაფერზე. დედა, ოჯახი რომ ერჩინა, საზღვარ
გარეთ წავიდა სამუშაოდ. მალე მამა გარდაიცვალა. 18 წლის რომ
გავხდი, გადავწყვიტე, ჩემი ფული მქონოდა და მუშაობის დაწყება
ვცადე. მალევე დავიწყე კაზინოში მუშაობა მიმტანად. ჩემი უფ
როსი ნარკომომხმარებელი აღმოჩნდა და ხშირად იყო წამლის ზე
მოქმედების ქვეშ. ჩემთან ერთად ბევრი გოგო მუშაობდა, რომლე
ბიც უფროსის „ნებართვით’’, სამუშაო საათებშიც მოიხმარდნენ
წამალს. როცა მეც შემომთავაზეს, უარი არ მითქვამს, მაინტერე
სებდა კიდეც წამლის “კაიფი”. ერთ კვირაში აქტიურად “შევჯე
ქი” წამალზე, თითქოს მომწონდა და ყველა პრობლემას მავიწყებ
და. სამუშაო საათებში თითქმის სულ წამლის ზემოქმედების ქვეშ
ვიყავი, მაგრამ თავს კონტროლს ყოველთვის ვუწევდი და სხვე
ბი ვერ მამჩნევდნენ. მერე კაზინო დაიკეტა, ფული არ მქონდა,
რომ წამალი მეყიდა, ამი
ტომ ტრადიციულ გზებს
უკეთესია თუ
მივმართე და სახლიდან
ქალებისთვის ცალკე ნივთები გავიტანე, ხან
კაზინოში ფულზე ვთა
იქნება მეთადონის
მაშობდი და მოგებული
თანხით წამალს ვყიდუ
პროგრამა, რადგან  
ლობდი. მალე სახლში გა
ჩვენთან ქალი
იგეს ჩემი მდგომარეობის
წამალდამოკიდებული შესახებ. ამის მერე ჩემს
ოთახშიც არ მომრიდებია
განსაკუთრებით
ვენაში წამლის გაკეთება.
ბებია და ძმა ძალიან გა
იკიცხება, როგორც
ნიცდიდნენ ჩემს ამბავს,
ჯანმრთელი
მეჩხუბებოდნენ, მთხოვ
დნენ თავი დამენებებინა
საზოგადოების
და ჯანმრთელ ცხოვრებას
მხრიდან, ისე
დავბრუნებოდი. თუმცა,
ნარკომომხმარებელი მე ეს ყველაფერი უბრა
ლოდ იქამდე მესმოდა,
მამაკაცებისგანაც.  
სანამ წამლის დოზა ბო
ლომდე იმოქმედებდა და
ეს ბარიერი რომ არ
ე.წ. “კაიფში” წავიდოდი.
იყოს, შესაძლოა,
ახალი სამსახური მალევე
დავიწყე, ისევ მიმტანად
მეტი ჩართულიყო
და წამლის შოვნის პრობ
სამკურნალო
ლემაც მოგვარდა.
ორჯერ
გავთხოვდი.
პროგრამებში.
ორივე მეუღლე ნარკომა
ნი იყო. პირველი გულის დაავადებით გარდაიცვალა, მეორე ცი
ხეშია. როცა მთავრობა შეიცვალა და წამლის შოვნა გაჭირდა,
კუსტარული ნარკოტიკების მოხმარებაზე გადავედი. ათი წელი
აქტიური წამალდამოკიდებული ვიყავი. შემდეგ ჩანაცვლების
თერაპიას მივმართე და
მეთადონის პროგრამაში
მინდა  მყავდეს
ჩავერთე. ამ პროგრამა
ში ჩართვის შემდეგ და
ჯანსაღი ოჯახი და
ვიწყე მუშაობა ძიძად. ჩე
თავი საზოგადოების
მი მეგობრის დისშვილებს
ვუვლიდი, ტყუპებს. ამ
სრულფასოვან წევრად
პერიოდში
მეთადონის
ვიგრძნო.
გარდა არაფერს გავკარე
ბივარ და საზოგადოების
თვის „საშიშ’’ პიროვნებად აღარ აღვიქმები. უკეთესია თუ ქალე
ბისთვის ცალკე იქნება მეთადონის პროგრამა, რადგან ჩვენთან
ქალი წამალდამოკიდებული განსაკუთრებით იკიცხება, როგორც
ჯანმრთელი საზოგადოების მხრიდან, ისე ნარკომომხმარებელი
მამაკაცებისგანაც. ეს ბარიერი რომ არ იყოს, შესაძლოა, მეტი
ჩართულიყო სამკურნალო პროგრამებში.
ახლა ყოველ დღე დავდივარ სათემო ორგანიზაციაში „ახალი
ვექტორი’’. იქ ბევრი ჩემნაირი მოდის, ვსხედვართ, ვლაპარა
კობთ, მომავალს ვგეგმავთ, ფსიქოლოგს ვხვდებით.
მინდა
მყავდეს ჯანსაღი ოჯახი და თავი საზოგადოების სრულფასოვან
წევრად ვიგრძნო.
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-26 მარტს, ექსპო ჯორჯიაში, „ზიანის
შემცირების საქართველოს ქსელის’’
ორგანიზებით და ევროკავშირის,
„მსოფლიო ექიმები - საფრანგეთის’’
და „ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს’’ მხარდაჭე
რით ზიანის შემცირების ეროვნული კონფერენცია გაი
მართა სახელწოდებით „ზიანის შემცირება - უფლებები,
ჯანმრთელობა, ჩართულობა’’. კონფერენციის მიზანი
საქართველოში განვლილი დეკადის განმავლობაში ზია
ნის შემცირების სფეროში გაწეული მუშაობის შეფასება,
ახალი გამოწვევების იდენტიფიცირება და პრობლემე
ბის გადაწყვეტისთვის კომპლექსური, ინოვაციური მიდ
გომების დასახვა იყო. კონფერენციას დაესწრნენ უფლე
ბადამცველი და ზიანის შემცირების სფეროში მომუშავე
პროფესიული და მომხმარებელთა თემის, სამთავრობო
და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
კონფერენცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსე
ლის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ლაშა ზაალიშ
ვილმა გახსნა: „ეროვნული კონფერენცია შესანიშნავი
საშუალებაა იმისა, რომ ამ სფეროში მომუშავე სპეცია
ლისტებმა იმსჯელონ თავიანთ მიღწევებზე, გამოცდი
ლებაზე და პრობლემებზე". კონფერენცია დაიწყო პლე
ნუმით, სადაც არაერთმა საინტერესო სტუმარმა გააკეთა
მოხსენება. უცხოელ მომხსენებლებს შორის იყო ჩეხეთის
რესპუბლიკის დეპუტატთა პალატისა და ჩეხეთის პრემი
ერ - მინისტრის კაბინეტთან არსებული ნარკოპოლიტი
კის ეროვნული კომისიის წევრი პაველ ბემი, რომელმაც
მოწვეულ სტუმრებს ზიანის შემცირების საერთაშორისო
გამოცდილება გაუზიარა . მან განაცხადა, რომ " წინა
პლანზე მკურნალობა - რეაბილიტაცია უნდა იყოს. ჯარი
მებით და დაპატიმრებებით ვერანაირ შედეგს ვერ მივაღ
წევთ, ნარკოტიკების მომხმარებელი არ უნდა იყოს გან
ხილული, როგორც კრიმინალი. აუცილებელია სათემო
პროგრამებისა და მიდგომების განვითარება. ასევე მნიშ
ვნელოვანია ჩანაცვლებითი მკურნალობა, რომელმაც ევ
როპულ ქვეყნებში კარგი შედეგები აჩვენა. ჩვენ უნდა უზ
რუნველვყოთ ურთიერთთანამშრომლობა დაწყებული
პატარა სათემო დონიდან, გაგრძელებული ადგილობრი
ვი თვითმართველობით და დამთავრებული ცენტრალუ
რი მთავრობით. გასაგებია, რომ ნარკოტიკებისაგან თა
ვისუფალი სამყარო ვერ იარსებებს, მაგრამ ერთობლივი
ძალისხმევით ზიანის შემცირება რეალურად შეგვიძლია.’’
კონფერენციაზე ასევე იმყოფებოდნენ „მსოფლიო ექი
მების - საფრანგეთის’’ გამგეობის წევრი ოლივიე მაგე

და დომენიკ პატო. მათ სათემო ორგანიზაციის მნიშვნე
ლობაზე და ზიანის შემცირების სფეროში არსებულ თა
ნამედროვე გამოწვევებზე ისაუბრეს. პლენუმის შემდეგ
გაიმართა პარალელური სესიები ისეთ მნიშვნელოვან
თემებზე, როგორიცაა: C ჰეპატიტი, ზედოზირება, აივ
-ი, ტუბერკულოზი, ქალი მომხმარებლები, ჩანაცვლებით
მკურნალობა და სათემო ორგანიზაციების განვითარე
ბა. კონფერენციას დაესწრნენ და მოხსენებები გააკეთეს
„რუსეთის ზიანის შემცირების ქსელის’’ წარმომადგენე
ლებმა: სერგეი ცარევმა - ზედოზირების პრევენციის
პროექტების ეფექტურობაზე ქ. ჩაპაევსკის მაგალით
ზე, ნატალია ზენცოვამ - ტუბერკულოზითა და აივ-ით
ინფიცირებული ნარკო
ტიკების ინექციური მომ
ხმარებლების ფსიქოლო
გიური რეაბილიტაციის
თავისებურებანი მიმოი
ხილა, პაველ აქსიონოვმა
კი კომპლექსური პროგ
რამების
ინტეგრაციის
საშუალებით ინექციური
ნარკოტიკების
მომხმა
რებლებში აივ ინფექციის
პროფილაქტიკაზე
ისა
უბრა. C ჰეპატიტის სესი
აზე მოხსენება გააკეთა
„მსოფლიო ექიმები - საფ
რანგეთის’’ წარმომადგე
ნელმა, დომენიკ პატომ
ნარკოტიკების ინექციურ
მომხმარებლებში C ჰეპა
ტიტის ფონზე ღვიძლის ფიბროზის დონეზე. ამავე სესი
აზე სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული
დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილემ, არჩილ
თალაკვაძემ ისაუბრა ჯანდაცვის რეფორმაზე სასჯე
ლაღსრულების დაწესებულებებში. "ზიანის შემცირე
ბის საქართველოს ქსელის" პროგრამების მენეჯერმა,
პაატა საბელაშვილმა "მომავლის წამლებზე" , ხოლო
"ჰეპაპლიუსის" წარმომადგენელმა, კოტე რუხაძემ С
ჰეპატიტით ინფიცირებულთა თემის საკოორდინაციო
საბჭოს შექმნაზე გააკეთეს მოხსენება. საინტერესო
მოხსენებები და კვლევების პრეზენტაციები გაკეთდა
ზედოზირების, ჩანაცვლებითი მკურნალობის და ქალი
ნარკოტიკების მომხარებლებისადმი მიძღვნილ სესიებ

ზე. კოკა ლაბარტყავამ, სათემო ორგანიზაცია „ახალი
ვექტორის’’ წარმომადგენელმა, საქართველოში ნარკო
ტიკების მომხმარებელთა ქსელის შექმნის პროცესი და
პერსპექტივები განიხილა.
სესიების დროს მიმდინარეობდა შემდეგი ვორკშოფე
ბი: "ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელის" წარმომადგე
ნელმა, დარია ოჩერეტმა ფონდები, დონორები და სერ
ვისების ხარისხი მიმოიხილა, ხოლო ეკა იაკობიშვილმა,
"ზიანის შემცირების საერთაშორისო ორგანიზაციის"
წარმომადგენელმა, ადვოკატირებისთვის საერთაშორი
სო ინსტრუმენტების გამოყენებასა და უფლებების დარ
ღვევების დოკუმენტირებაზე ისაუბრა.

კონფერენციის დროს მიმდინარეობდა ქალ მომხ
მარებელთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა და აქ
ცია-პერფომანსი „იპოვე გამოსავალი’’. კონფერენციის
დასასრულს გაიმართა დასკვნითი პლენუმი, სადაც გაა
ცილეს გამგეობის ძველი წევრები და მიესალმნენ ახლა
დარჩეულ წევრებს, "ზიანის შემცირების საქართველოს
ქსელის" გამგეობის ახალმა თავმჯდომარემ, კახა კვაში
ლავამ კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა, დარიგდა
საერთო კრებაზე მიღებული "ზიანის შემცირების საქარ
თველოს ქსელის" წლიური ანგარიში. სასჯელაღსრულე
ბის, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
მინისტრის მოადგილე, არჩილ თალაკვაძე დასახელდა
"თემის მეგობრად" და დასაჩუქრდა.

ეს დოკუმენტი მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ დოკუმენტის შინაარსზე სრულად
პასუხისმგებელია „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი” და არც ერთ ვითარებაში არ შეიძლება ჩაითვალოს
ევროკავშირის პოზიციის გამომხატველად.
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