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სა   ინ       ფორ       მა    ციო კვარ       ტა    ლუ    რი ბი   უ    ლე    ტე   
ნის "ზიანის შემ       ცი    რე    ბა" მე   ხუთე გა    მო    ცე    მა 
ზი   ა    ნის შემ       ცი    რე    ბის სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ქსელ      
მა ევ       რო    კავ       ში    რის მი   ერ და    ფი    ნან       სე    ბუ    ლი 
პრო   ექ       ტის, „ზიანის შემ       ცი    რე    ბა  რეპ       რე   
სი   უ    ლი თუ მტკი    ცე    ბუ    ლე    ბებ       ზე დამ       ყა    რე   
ბუ    ლი ჩა    რე    ვა: თე    მის გაძ       ლი   ე    რე    ბის, სა    ზო   
გა    დო   ე    ბის ცნო    ბი   ე    რე    ბის ამაღ       ლე    ბი    სა და 
ინ       ფორ       მი    რე    ბუ    ლი პო    ლი    ტი    კის ხელ       შეწყო   
ბა სა    ქარ       თ       ვე    ლო    ში” (EIDHR/2011/267527) 
ფარ       გ       ლებ       ში მო   ამ       ზა    და. 

ბ 
იულე ტე ნის ამ ნო მერ ში გთა
ვა ზობთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სი ახ
ლე ებს, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
პრინ ცი პებს, ინ ფორ მა ცი ას მე

დი კა მენ ტით მხარ და ჭე რილ თე რა პი ა
ზე,  პრაქ ტი კულ რჩე ვებს ზე დო ზი რე ბის 
შე სა ხებ, პი რად ის ტო რი ას და ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის ეროვ ნუ ლი კონ ფე რენ ცი ის 
მი მო ხილ ვას.

"ზიანის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსელ მა" დო ნორ თა მხარ და ჭე რით 2526 
მარტს ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ეროვ ნუ ლი 
კონ ფე რენ ცია გა მარ თა.  კონ ფე რენ ცი ა
ზე გან ხი ლუ ლი იყო სა ქარ თ ვე ლო ში ზი
ა ნის შემ ცი რე ბის სფე რო ში მიმ დი ნა რე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი ახ ლე ე ბი, მიღ წე ვე ბი და 
პრობ ლე მე ბი.  კონ ფე რენ ცი ა ზე მიმ დი ნა
რე ობ და პა რა ლე ლუ რი სე სი ე ბი მნიშ ვ ნე
ლო ვან სა კითხებ ზე: C ჰე პა ტი ტი, აივი და 
ტუ ბერ კუ ლო ზი, ზე დო ზი რე ბა, ჩა ნაც ვ
ლე ბი თი თე რა პი ა, ქა ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი, 
სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა, 
სერ ვი სე ბის ხა რის ხი, ფონ დე ბი, დო ნო რე
ბი და  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვე
ბის დო კუ მენ ტი რე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ერ
თ ერ თი ძი რი თა დი მი ზე ზი სა კა ნონ მ დებ
ლო გა რე მო ა, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, 
ახ დენს წა მალ და მო კი დე ბულ თა კრი
მი ნა ლი ზა ცი ას, რაც აიძუ ლებს მათ და
პა ტიმ რე ბის ში შის გა მო თა ვი აარი დონ 
სო ცი ა ლუ რი და სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის 
მიმ წო დებ ლებს, მე ო რე მხრივ კი, გა და უ
ლა ხავ ბა რი ერს უქ მ ნის დარ გ ში მო მუ შა
ვე სპე ცი ა ლის ტებს მი ა წო დონ მათ სა სი
ცოცხ ლოდ აუცი ლე ბე ლი სერ ვი სე ბი. 

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის, პრო ბა ცი ის და 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სა კითხ თა სა მი
ნის ტ როს მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი ჯან დაც ვის 
რე ფორ მა სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე
ბუ ლე ბებ ში მი სა სალ მე ბე ლი ა. იმე დი ა, რე
ფორ მა წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ დე ბა 
და და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის აქ ტი უ რი 
ჩარ თუ ლო ბა ხელს შე უწყობს ნარ კო პო
ლი ტი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი ნარ კო კა ნონ მ
დებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბას.  

თეა კორ                                                               ძა                                ძე

12 თე  ბერ   ვალს, ევ   რო  კავ   ში  რის მი  ერ 
და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლი პრო  ექ   ტის „ზიანის 
შემ   ცი  რე  ბარეპ   რე  სი  უ  ლი თუ მტკი 
ცე  ბუ  ლე  ბებ   ზე დამ   ყა  რე  ბუ  ლი ჩა  რე 
ვა: თე  მის გაძ   ლი  ე  რე  ბის, სა  ზო  გა  დო 
ე  ბის ცნო  ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბი  სა და 
ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი პო  ლი  ტი  კის ხელ  
შეწყო  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში’’ ფარ   გ   ლებ   ში 
შეხ   ვედ   რა გა  ი  მარ   თა. შეხ   ვედ   რის თე 
მა იყო ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა პრობ  
ლე  მა სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე  ბის და  წე  სე 
ბუ  ლე  ბებ   ში და წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბულ 
პრო  ბა  ცი  ო  ნერ   თა რე  სო  ცი  ა  ლი  ზა  ცი  ა. 
ახალ ინი  ცი  ა  ტი  ვებსა და პრობ   ლე  მის 
გა  დაჭ   რის გზებ   ზე „ზიანის შემ   ცი  რე 

ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლის’’ ოფის   ში, 
სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე  ბის, პრო  ბა  ცი  ი  სა და 
იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის სა  კითხ   თა მი 
ნის   ტ   რის მო  ად   გი  ლე, არ   ჩილ თა  ლაკ   ვა  ძე 
და პრო  ბა  ცი  ის ეროვ   ნუ  ლი სა  ა  გენ   ტოს 
თავ   ჯ   დო  მა  რის მო  ად   გი  ლე თე  ი  მუ  რაზ 
მაღ   რა  ძე სა  უბ   რობ   დ   ნენ. შეხ   ვედ   რას 

ეს   წ   რე  ბოდ   ნენ უფ   ლე  ბა  დამ   ც   ვე  ლი, ზი 
ა  ნის შემ   ცი  რე  ბის სფე  რო  ში მო  მუ  შა  ვე, 
სამ   თავ   რო  ბო და დო  ნო  რი ორ   გა  ნი  ზა 
ცი  ე  ბის და თე  მის წარ   მო  მად   გენ   ლე 
ბი. შეხ   ვედ   რა  ზე აღ   ნიშ   ნა, რომ ახა  ლი 
რე  ა  ლო  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე მნიშ   ვ   ნე 
ლო  ვა  ნია არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა 
ცი  ე  ბის თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა სას   ჯე  ლაღ  
ს   რუ  ლე  ბის სა  მი  ნის   ტ   როს   თან ზი  ა  ნის 
შემ   ცი  რე  ბის პროგ   რა  მე  ბი  სა და სო  ცი 
ა  ლუ  რი სერ   ვი  სე  ბის და  ნერ   გ   ვის   თ   ვის 
სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე  ბის და  წე  სე  ბუ  ლე 
ბებ   ში, ასე  ვე სა  სი  ცოცხ   ლოდ მნიშ   ვ  
ნე  ლო  ვა  ნია რე  ფე  რი  რე  ბის სის   ტე  მის 
გან   ვი  თა  რე  ბა წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლი 
მსჯავ   რ   დე  ბუ  ლე  ბის   თ   ვის, რომ   ლე  ბიც 
გა   თა  ვი  სუფ   ლ   დ   ნენ.

 

ადვოკაციის

სკოლა

ფონდ „ღია სა  ზო  გა  დო  ე  ბა სა  ქარ   თ   ვე 
ლოს” მი  ერ მხარ   და  ჭე  რი  ლი პრო  ექ   ტის 
ფარ   გ   ლებ   ში ჩა  ტარ   და ად   ვო  კა  ცი  ის 
სკო  ლა  ზი  ა  ნის შემ   ცი  რე  ბის სა  ქარ   თ  
ვე  ლოს ქსე  ლის სტრა  ტე  გი  ე  ბის შე  მუ  შა 
ვე  ბა სა  მარ   თალ   დამ   ცავ ორ   გა  ნო  ებ   თან 
მუ  შა  ო  ბის, ზე  დო  ზი  რე  ბის პრე  ვენ   ცი  ი 
სა და მე  დი  კა  მენ   ტე  ბით მხარ   და  ჭე  რი 
ლი მკურ   ნა  ლო  ბის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო 
ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით, რო  მე  ლიც 1820 
მარტს გა  ი  მარ   თა ქო  ბუ  ლეთ   ში, სას  
ტუმ   რო „ჯორჯია პა  ლას   ში”. სკო  ლას 
გა  უძღ   ვ   ნენ უკ   რა  ი  ნე  ლი ექ   ს   პერ   ტე  ბი 

მაქ   სიმ დემ   ჩენ   კო და პა  ველ სკა  ლა.  
სა  მი დღის  გან   მავ   ლო  ბა  ში ქსე  ლის 
წევ   რებ   მა შე  ი  მუ  შა  ვეს სტრა  ტე  გი  ე  ბი 
ზე  მოთ აღ   ნიშ   ნულ თე  მებ   თან და  კავ   ში 
რე  ბით.  

გამოფენა

„შედიჩემს

მდგომარეობაში"

ოთხი ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ქა  ლის 
ცხოვ   რე  ბა ოთხ ჩვე  უ  ლებ   რივ ოთახ   ში, 
მა  თი პი  რა  დი ნივ   თე  ბი, ავ   ტო  ბი  ოგ   რა 
ფი  უ  ლი ჩა  ნა  წე  რე  ბი, გა  და  ღე  ბუ  ლი ფო 
ტო  ე  ბი  ეს ის ჩა  მო  ნათ   ვა  ლი  ა, რი  სი 
ნახ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბაც  სტუმ   რებს მი  ე 
ცათ. აქ   ცი  ის მი  ზა  ნი იყო სა  ზო  გა  დო  ე 
ბას ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რე  ბელ ქალ   თა მდგო 
მა  რე  ო  ბა  ში შეს   ვ   ლის   კენ უბიძ   გოს. 
ასე  ვე, გავ   ლე  ნა იქო  ნი  ოს იმ პი  რებ   ზე, 
რომ   ლე  ბიც ამ თე  მა  ზე  მუ  შა  ო  ბენ. გა 
მო  ფე  ნა თბი  ლის   ში, მცხე  თის ქუ  ჩა 
# 9ში სა  მი დღე, 20 თე  ბერ   ვ   ლი  დან 
22 თე  ბერ   ვ   ლის ჩათ   ვ   ლით გაგ   რ   ძელ  
და. პრო  ექ   ტის ორ   გა  ნი  ზა  ტო  რი იყო 
კრე  ა  ტი  უ  ლი სტუ  დია "იდეალისტი", 
თა  ნა  ორ   გა  ნი  ზა  ტო  რი  ახალ   გაზ   რ   და 
ფსი  ქო  ლოგ   თა და ექიმ   თა ასო  ცი  ა  ცია 
„ქსენონი’’, პრო  ექ   ტის მხარ   დამ   ჭე  რე  ბი 
კი ფონ   დი "ღია სა  ზო  გა  დო  ე  ბა სა  ქარ   თ  
ვე  ლო" და "ზიანის შემ   ცი  რე  ბის სა  ქარ  
თ   ვე  ლოს ქსე  ლი".

რედაქტორისგან

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამ ბე ბი

სამუშაოშეხვედრა-

წამალდამოკიდებულებისპრობლემა

სასჯელაღსრულებისდაწესებულებებში



რისკებზედაზიანზე

მიმართული

ზი ა ნის შემ ცი რე ბა მიზ ნობ რი ვი მიდ
გო მა ა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია კონ კ რე
ტულ რის კებ სა და ზი ან ზე და ამ რის კე
ბი სა და ზი ა ნის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბის 
აღ მოფხ ვ რას გუ ლის ხ მობს. კონ კ რე ტუ
ლი სა ხის ზი ა ნი სა და მი სი მი ზე ზე ბის 
გა მოვ ლე ნა, აგ რეთ ვე მათ შემ ცი რე ბა ზე 
მი მარ თუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე
ბა პრობ ლე მი სა და სა ჭი რო ღო ნის ძი ე
ბე ბის სა თა ნა დო შე ფა სე ბას სა ჭი რო ებს. 
ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და 
იყოს მორ გე ბუ ლი კონ კ რე ტულ სა ჭი რო
ე ბებ ზე და ით ვა ლის წი ნებ დეს ისეთ ფაქ
ტო რებს, რო გო რი ცაა ასა კი, გენ დე რი, 
პა ტიმ რო ბა. 

მტკიცებულებებზე

დამყარებულიდა

ხარჯ-ეფექტური

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის მიდ გო მა არის 
პრაქ ტი კუ ლი, გან ხორ ცი ე ლე ბა დი, ეფექ
ტი ა ნი, უსაფ რ თხო და ხარ ჯ ე ფექ ტუ რი. 

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის მიდ გო მა თა უმ რავ
ლე სო ბა იაფი ა, გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 
მარ ტი ვია და ძლი ერ ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
ინ დი ვი დი სა და თე მის სი ჯან სა ღე ზე. 
მსოფ ლი ო ში, სა დაც სა ჭი რო რე სურ სე
ბის მუდ მი ვი ნაკ ლე ბო ბა არ სე ბობს, უპი
რა ტე სო ბა ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბით მე ტი 
შე დე გე ბის მომ ტან მიდ გო მებს ენი ჭე ბა. 

ეტაპობრივი

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პრაქ ტი კო სე ბი 
აღი ა რე ბენ პი როვ ნე ბის მი ერ მიღ წე ულ 
ნე ბის მი ე რი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას. ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ინ
ტერ ვენ ცი ე ბი არ არის ძა ლა დობ რი ვი, 
არა მედ ფა სი ლი ტა ტი უ რი ხა სი ა თი საა და 
ინ დი ვი დის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი
ნა რე გა ნი საზღ ვ რე ბა.  ადა მი ანს რამ დე
ნი მე პა ტა რა ნა ბი ჯის გა დად გ მა უფ რო 
შე უძ ლი ა, ვიდ რე ერ თი ო რი ნახ ტო მის 
გა კე თე ბა. ზი ა ნის შემ ცი რე ბის მიდ გო
მის მი ხედ ვით მიზ ნე ბის ამ იერარ ქი ა ში 
ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის გან თავ შე კა
ვე ბა სა სურ ვე ლი, თუმ ცა რთუ ლად გან
ხორ ცი ე ლე ბა დი მი ზა ნი ა. სხვა მრა ვა ლი 
პრი ო რი ტე ტის აღი ა რე ბას თან ერ თად 
ყვე ლა ზე დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბის ფი ზი
კურ გა დარ ჩე ნას და მათ თ ვის აუნაზღა უ
რე ბე ლი ზი ა ნის თა ვი დან აცი ლე ბას. 

ღირსებადა

თანაგრძნობა

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პრაქ ტი კო სე ბი 
ადა მი ა ნებს ისე თად იღე ბენ, რო გო რე ბიც 
არი ან და თავს არი დე ბენ მათ გან ს ჯას. 
თა ნაგ რ ძ ნო ბა აგ რეთ ვე მი მარ თუ ლია 
წა მალ და მო კი დე ბულ თა ოჯა ხებ ზე და 
თემ ზე. ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პრაქ ტი კო
სე ბი უარს ამ ბო ბენ წა მალ დამ კი დე ბუ
ლი ადა მი ა ნე ბის მი ზან მი მარ თულ სტიგ
მა ტი ზა ცი ა ზე. ნე გა ტი უ რი ტერ მი ნე ბის 
გა მო ყე ნე ბა აღ რ მა ვებს სტე რე ო ტი პებს 

და წა მალ და მო კი დე ბულ თა დახ მა რე ბის
თ ვის ბა რი ე რებს ქმნის. ტერ მი ნო ლო გია 
და მი მარ თ ვის ტო ნი ყო ველ თ ვის უნ და 
ემ ყა რე ბო დეს პა ტი ვის ცე მა სა და ტო ლე
რან ტო ბას.  

უფლებების

უნივერსალურობადა

ურთიერთდაკავშირე-

ბულობა

ყვე ლა ადა მი ა ნი თა ნას წო რია თა ვი სი 
უფ ლე ბე ბით. ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ
ლე ბი არ უნ და იყ ვ ნენ მოკ ლე ბულ ნი უფ
ლე ბებს. ზი ა ნის შემ ცი რე ბის მიდ გო მა 
მხარს უჭერს წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის 
სა კითხებ ზე ისე თი სა ხის რე ა გი რე ბას, 
რო მე ლიც ემ ყა რე ბა ადა მი ა ნის ფუნ და
მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მას. 

გამჭირვალეობა,

პასუხისმგებლობადა

ჩართულობა

სფე რო ში მოღ ვა წე პრაქ ტი კო სე ბი და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბი ან
გა რიშ ვალ დე ბულ ნი არი ან მათ მი ერ გან
ხორ ცი ე ლე ბულ ქმე დე ბებ სა და მი ღე ბულ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, ასე ვე, მიღ წე ულ 
წარ მა ტე ბა სა და გან ც დილ მარ ცხ ზე. და
ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა ფარ თო სპექ ტ
რი მაქ სი მა ლუ რად უნ და იყოს ჩარ თუ ლი 
პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის, პროგ რა მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის, მა თი შეს რუ ლე ბი სა და 
შე ფა სე ბის პრო ცეს ში. გან სა კუთ რე ბით 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბე ლი და თა ნა
და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბი უნ და მო ნა წი ლე
ობ დ ნენ იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
დროს, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ მათ ეხე ბათ. 

ზე მოთ მო ცე მუ ლი მა სა ლა ნა თარ გ მ ნია 
“ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ერ თა შო რი სო ორ
გა ნი ზა ცი ის” სა პო ზი ციო გა ნაცხა დი დან.

ზიანის შემცირების პრინციპები

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანისშემცირების

პრაქტიკოსები

ადამიანებსისეთად

იღებენ,როგორებიც

არიანდათავს

არიდებენმათ

განსჯას.თანაგრძნობა

აგრეთვემიმართულია

წამალდამო-

კიდებულთა

ოჯახებზედათემზე.

ზიანისშემცირების

პრაქტიკოსები

უარსამბობენ

წამალდამკიდებული

ადამიანების

მიზანმიმართულ

სტიგმატიზაციაზე.

ზ
ი ა ნის შემ ცი რე ბა არის პო ლი ტი კის, პროგ რა მე ბი სა და პრაქ ტი კის 
ერ თობ ლი ო ბა, რომ ლის მი ზა ნია ფსი ქო აქ ტი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბით გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის შემ ცი რე ბა მათ თ ვის, ვი საც არ 
შე უძ ლია ან არ სურს ამ ნივ თი ე რე ბე ბის მოხ მა რე ბის შეწყ ვე ტა.  

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლია არა უშუ ა ლოდ წამ ლის მოხ
მა რე ბის შემ ცი რე ბა, არა მედ ზი ა ნის თა ვი დან აცი ლე ბა და ნარ კო ტი კე ბის 
მომ ხ მა რებ ლებ თან მუ შა ო ბა. ზი ა ნის შემ ცი რე ბის მიდ გო მა აღი ა რებს, რომ 
უზარ მა ზა რი ძა ლის ხ მე ვის მი უ ხე და ვად,  ადა მი ა ნე ბი მთელ მსოფ ლი ო ში 
აგ რ ძე ლე ბენ სხვა დას ხ ვა ფსი ქო აქ ტი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბის მი ღე ბას. ნარ კო
ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია იმ ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე თო
დე ბის შე თა ვა ზე ბა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბას
თან ასო ცი რე ბუ ლი რის კე ბი სა და ამით გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის შემ ცი რე ბას. 
ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ზი ა ნის შემ ცი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ი სა და 
სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა, რა თა მომ ხ მა რებ ლე ბი ჯან მ რ თე ლად და უსაფ რ
თხოდ გრძნობ დ ნენ თავს. 

მედიკამენტითმხარდაჭერილითერაპია

ს
ა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა მი უ თი თებს მე
დი კა მენ ტით მხარ და ჭე რი ლი მკურ ნა ლო ბის 
ეფექ ტუ რო ბა ზე, რო გორც აივ ინ ფექ ცი ის 
პრე ვენ ცი ის სა შუ ა ლე ბა ზე ნარ კო ტი კე ბის 

ინექ ცი ურ მომ ხ მა რე ბელ თა შო რის. სა ქარ თ ვე ლო ში 
პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა 2005 წლი დან და იწყო. 

მე დი კა მენ ტით მხარ და ჭე რი ლი თე რა პი ა, რო მე ლიც 
ცნო ბი ლი ა, რო გორც  მე თა დო ნის პროგ რა მა, არის 
მკურ ნა ლო ბის მე თო დი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
ნა ტუ რა ლუ რი ან სინ თე ზუ რი პრე პა რა ტე ბის გა მო ყე
ნე ბას. ეს პრე პა რა ტე ბი ჰე რო ი ნი სა და მორ ფის მსგავ
სად მოქ მე დებს, თუმ ცა სწო რი გა მო ყე ნე ბის შემ თხ
ვე ვა ში, ეიფო რი ას არ იწ ვევს. მა თი მი ღე ბის დროს 
პა ცი ენ ტი თა ვი სი ფსი ქო ფი ზი კუ რი მდგო მა რე ო ბით 

არ გან ს ხ ვავ დე ბა   ჯან მ რ თე ლი ადა მი ა ნი სა გან. პრე
პა რა ტის მოხ მა რე ბის შემ დეგ ადა მი ა ნე ბი სი ცოცხ ლი
სუ ნა რი ა ნე ბი არი ან.  პირ ვე ლად პრე პა რა ტი მე ო ცე 
სა უ კუ ნე ში, ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში გა მო ი
ყე ნეს და ამ ჟა მად ფარ თო დაა და ნერ გი ლი მსოფ ლი
ო ში. პროგ რა მის მთა ვა რი არ სი იმა ში მდგო მა რე ობს, 
რომ მე თა დო ნი ად ვი ლად ანაც ვ ლებს ნარ კო ტიკს, 
უფ რო ზუს ტად კი, მი სი მი ღე ბა ამ ცი რებს არა ლე გა
ლუ რი ნარ კო ტი კე ბის გა მო ყე ნე ბის აუცი ლებ ლო ბას. 
მე თა დო ნი ეხ მა რე ბა წა მალ და მო კი დე ბულს იყოს სი
ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი,  არ აყე ნებს ზი ანს მას და სა ზო
გა დო ე ბას. 

მე თა დო ნის თე რა პი ის დროს არ სე ბობს რი გი გა
მოვ ლი ნე ბე ბი: შე საძ ლე ბე ლია წო ნის მა ტე ბა, რად გან 

პა ცი ენ ტის მა და ამ პე რი ოდ ში უმ ჯო ბეს დე ბა,  მოხ
მა რე ბის პირ ველ დღე ებ ში შე სამ ჩ ნე ვია ძი ლი ა ნო ბა 
და სიმ სუ ბუ ქე. ამ ყვე ლაფ რის შე დე გია ის, რომ პა ცი
ენ ტი არის ” ნორ მა ლურ ’’ მდგო მა რე ო ბა ში და არა ” 
კა იფ ში’’. მეთა დონს, რო გორც ყვე ლა პრე პა რატს ახა
სი ა თებს გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბიც, რო გო რი ცაა პი რის 
სიმ შ რა ლე. შე იძ ლე ბა კბი ლე ბის  ქვე ბი სა და ნა დე ბის 
წარ მოქ მ ნის კენ მიდ რე კი ლე ბა გა მო იწ ვი ოს.  თე რა პი
ას ასე ვე ახ ლავს შეგ რ ძ ნე ბა, თით ქოს ძვა ლი ლპე ბა, 
ამ დროს სა ჭი როა დო ზა და რე გუ ლირ დეს და მსგავ სი 
სიმ პ ტო მე ბი მო იხ ს ნე ბა. პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის 
მი ღე ბის უფ ლე ბა აქვს ყვე ლას, მი უ ხე და ვად სქე სი სა, 
ეროვ ნე ბი სა, სარ წ მუ ნო ე ბი სა, ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო
ბი სა თუ სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა. 

ჯანდაცვა

► 2 ◄



ბ
ავ შ ვო ბა ში ოჯახ   თან ერ   თად ტკბი  ლად  ვცხოვ   რობ   დი. რომ 
წა  მო  ვი  ზარ   დე, მშობ   ლე  ბი გა  შორ   დ   ნენ. ძა  ლი  ან გა  მი  ჭირ   და 
ამ ფაქ   ტ   თან შე  გუ  ე  ბა. და  მეწყო დეპ   რე  სი  ა და ვღი  ზი  ან   დე 
ბო  დი ყვე  ლა  ფერ   ზე. დე  და, ოჯა  ხი რომ ერ   ჩი  ნა, საზღ   ვარ  

გა  რეთ წა  ვი  და სა  მუ  შა  ოდ. მა  ლე მა  მა გარ   და  იც   ვა  ლა. 18 წლის რომ 
გავ   ხ   დი, გა  დავ   წყ   ვი  ტე, ჩე  მი  ფუ  ლი მქო  ნო  და და მუ  შა  ო  ბის დაწყე  ბა 
ვცა  დე. მა  ლე  ვე და  ვიწყე კა  ზი  ნო  ში მუ  შა  ო  ბა მიმ   ტა  ნად. ჩე  მი  უფ  
რო  სი ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი აღ   მოჩ   ნ   და და ხში  რად იყო წამ   ლის ზე 
მოქ   მე  დე  ბის ქვეშ. ჩემ   თან ერ   თად ბევ   რი გო  გო მუ  შა  ობ   და, რომ   ლე 
ბიც უფ   რო  სის „ნებართვით’’, სა  მუ  შაო სა  ა  თებ   შიც მო  იხ   მარ   დ   ნენ 
წა  მალს. რო  ცა მეც შე  მომ   თა  ვა  ზეს, უარი არ მით   ქ   ვამს, მა  ინ   ტე  რე 
სებ   და კი  დეც წამ   ლის “კა  ი  ფი”.  ერთ კვი  რა  ში აქ   ტი  უ  რად “შევ   ჯე 
ქი” წა  მალ   ზე, თით   ქოს მომ   წონ   და და ყვე  ლა პრობ   ლე  მას მა  ვიწყებ  
და. სა  მუ  შაო სა  ა  თებ   ში თით   ქ   მის სულ წამ   ლის ზე  მოქ   მე  დე  ბის ქვეშ 
ვი  ყა  ვი, მაგ   რამ თავს კონ   ტ   როლს ყო  ველ   თ   ვის ვუ  წევ   დი და სხვე 
ბი ვერ მამ   ჩ   ნევ   დ   ნენ. მე  რე  კა  ზი  ნო და  ი  კე  ტა, ფუ  ლი არ მქონ   და, 

რომ წა  მა  ლი მე  ყი  და, ამი 
ტომ ტრა  დი  ცი  ულ გზებს 
მივ   მარ   თე და სახ   ლი  დან 
ნივ   თე  ბი გა  ვი  ტა  ნე, ხან 
კა  ზი  ნო  ში ფულ   ზე ვთა 
მა  შობ   დი და მო  გე  ბუ  ლი 
თან   ხით წა  მალს ვყი  დუ 
ლობ   დი. მა  ლე სახ   ლ   ში გა 
ი  გეს ჩე  მი მდგო  მა  რე  ო  ბის 
შე  სა  ხებ.  ამის მე  რე ჩემს 
ოთახ   შიც არ მომ   რი  დე  ბია 
ვე  ნა  ში წამ   ლის გა  კე  თე  ბა. 
ბე  ბია და ძმა ძა  ლი  ან გა 
ნიც   დიდ   ნენ ჩემს ამ   ბავს, 
მეჩხუ  ბე  ბოდ   ნენ, მთხოვ  
დ   ნენ თა  ვი და  მე  ნე  ბე  ბი  ნა 
და ჯან   მ   რ   თელ ცხოვ   რე  ბას 
დავ   ბ   რუ  ნე  ბო  დი. თუმ   ცა, 
მე ეს ყვე  ლა  ფე  რი უბ   რა 
ლოდ იქამ   დე მეს   მო  და, 
სა  ნამ წამ   ლის დო  ზა ბო 
ლომ   დე იმოქ   მე  დებ   და და 
ე.წ. “კა  იფ   ში” წა  ვი  დო  დი. 
ახა  ლი სამ   სა  ხუ  რი მა  ლე  ვე 
და  ვიწყე, ისევ მიმ   ტა  ნად 
და წამ   ლის შოვ   ნის პრობ  
ლე  მაც მოგ   ვარ   და. 

ორ   ჯერ გავ   თხოვ   დი. 
ორი  ვე მე  უღ   ლე ნარ   კო  მა 

ნი იყო. პირ   ვე  ლი გუ  ლის და  ა  ვა  დე  ბით გარ   და  იც   ვა  ლა, მე  ო  რე ცი 
ხე  ში  ა. რო  ცა მთავ   რო  ბა შე  იც   ვა  ლა და წამ   ლის შოვ   ნა გა  ჭირ   და, 
კუს   ტა  რუ  ლი ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე  ბა  ზე გა  და  ვე  დი. ათი წე  ლი 
აქ   ტი  უ  რი წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლი  ვი  ყა  ვი. შემ   დეგ ჩა  ნაც   ვ   ლე  ბის 
თე  რა  პი  ას მივ   მარ   თე და 
მე  თა  დო  ნის პროგ   რა  მა  ში 
ჩა  ვერ   თე. ამ პროგ   რა  მა 
ში ჩარ   თ   ვის შემ   დეგ და 
ვიწყე მუ  შა  ო  ბა ძი  ძად. ჩე 
მი მე  გობ   რის დის   შ   ვი  ლებს 
ვუვ   ლი  დი, ტყუ  პებს. ამ 
პე  რი  ოდ   ში მე  თა  დო  ნის 
გარ   და არა  ფერს გავ   კა  რე 
ბი  ვარ და სა  ზო  გა  დო  ე  ბის  
თ   ვის „საშიშ’’ პი  როვ   ნე  ბად აღარ აღ   ვიქ   მე  ბი. უკეთესია თუ ქა  ლე 
ბის   თ   ვის ცალ   კე იქ   ნე  ბა მე  თა  დო  ნის პროგ   რა  მა, რად   გან  ჩვენ   თან 
ქა  ლი წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლი გან   სა  კუთ   რე  ბით იკიცხე  ბა, რო  გორც 
ჯან   მ   რ   თე  ლი სა  ზო  გა  დო  ე  ბის მხრი  დან, ისე ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი 
მა  მა  კა  ცე  ბის   გა  ნაც.  ეს ბა  რი  ე  რი რომ არ იყოს, შე  საძ   ლო  ა, მე  ტი 
ჩარ   თუ  ლი  ყო სამ   კურ   ნა  ლო პროგ   რა  მებ   ში. 

ახ   ლა ყო  ველ დღე დავ   დი  ვარ სა  თე  მო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა  ში  „ახალი 
ვექ   ტო  რი’’.  იქ ბევ   რი ჩემ   ნა  ი  რი მო  დის, ვსხედ   ვართ, ვლა  პა  რა 
კობთ, მო  მა  ვალს ვგეგ   მავთ,  ფსი  ქო  ლოგს ვხვდე  ბით.   მინ   და  
მყავდეს ჯან   სა  ღი ოჯა  ხი და თა  ვი სა  ზო  გა  დო  ე  ბის სრულ   ფა  სო  ვან 
წევ   რად ვიგ   რ   ძ   ნო. 

•	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
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.	

ზედოზირების
ნიშნებია:

პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი ჩემი ისტორია

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

უკეთესიათუ

ქალებისთვისცალკე

იქნებამეთადონის

პროგრამა,რადგან

ჩვენთანქალი

წამალდამოკიდებული

განსაკუთრებით

იკიცხება,როგორც

ჯანმრთელი

საზოგადოების

მხრიდან,ისე

ნარკომომხმარებელი

მამაკაცებისგანაც.

ესბარიერირომარ

იყოს,შესაძლოა,

მეტიჩართულიყო

სამკურნალო

პროგრამებში.

მინდამყავდეს

ჯანსაღიოჯახიდა

თავისაზოგადოების

სრულფასოვანწევრად

ვიგრძნო.

ზედოზირების ინსცენირება, 31 აგვისტო, თბილისი

► 3 ◄



და დო მე ნიკ პა ტო. მათ სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ის მნიშ ვ ნე
ლო ბა ზე და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სფე რო ში არ სე ბულ თა
ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებ ზე ისა უბ რეს. პლე ნუ მის შემ დეგ 
გა ი მარ თა პა რა ლე ლუ რი სე სი ე ბი ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
თე მებ ზე, რო გო რი ცა ა:  C ჰე პა ტი ტი, ზე დო ზი რე ბა, აივ 
ი, ტუ ბერ კუ ლო ზი, ქა ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი, ჩა ნაც ვ ლე ბით 
მკურ ნა ლო ბა და სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე
ბა.  კონ ფე რენ ცი ას და ეს წ რ ნენ და მოხ სე ნე ბე ბი გა ა კე თეს 
„რუსეთის ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ქსე ლის’’ წარ მო მად გე ნე
ლებ მა: სერ გეი ცა რევ მა  ზე დო ზი რე ბის პრე ვენ ცი ის 
პრო ექ ტე ბის ეფექ ტუ რო ბა ზე ქ. ჩა პა ევ ს კის მა გა ლით
ზე, ნა ტა ლია ზენ ცო ვამ  ტუ ბერ კუ ლო ზი თა და აივ ით 
ინ ფი ცი რე ბუ ლი ნარ კო
ტი კე ბის ინექ ცი უ რი მომ
ხ მა რებ ლე ბის ფსი ქო ლო
გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
თა ვი სე ბუ რე ბა ნი მი მო ი
ხი ლა, პა ველ აქ სი ო ნოვ მა 
კი კომ პ ლექ სუ რი პროგ
რა მე ბის ინ ტეგ რა ცი ის 
სა შუ ა ლე ბით  ინექ ცი უ რი 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა
რებ ლებ ში აივ ინ ფექ ცი ის 
პრო ფი ლაქ ტი კა ზე ისა
უბ რა. C ჰე პა ტი ტის სე სი
ა ზე  მოხ სე ნე ბა გა ა კე თა  
„მსოფლიო ექი მე ბი  საფ
რან გე თის’’ წარ მო მად გე
ნელ მა, დო მე ნიკ პა ტომ  
ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი ურ 
მომ ხ მა რებ ლებ ში  C ჰე პა
ტი ტის ფონ ზე ღვიძ ლის ფიბ რო ზის დო ნე ზე. ამა ვე სე სი
ა ზე სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის, პრო ბა ცი ი სა და იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის სა კითხ თა მი ნის ტ რის მო ად გი ლემ, არ ჩილ 
თა ლაკ ვა ძემ ისა უბ რა ჯან დაც ვის რე ფორ მა ზე სას ჯე
ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში. "ზიანის შემ ცი რე
ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის" პროგ რა მე ბის მე ნე ჯერ მა, 
პა ა ტა სა ბე ლაშ ვილ მა "მომავლის წამ ლებ ზე" , ხო ლო 
"ჰეპაპლიუსის" წარ მო მად გე ნელ მა, კო ტე რუ ხა ძემ С 
ჰე პა ტი ტით ინ ფი ცი რე ბულ თა თე მის სა კო ორ დი ნა ციო 
საბ ჭოს შექ მ ნა ზე გა ა კე თეს მოხ სე ნე ბა. სა ინ ტე რე სო 
მოხ სე ნე ბე ბი და კვლე ვე ბის პრე ზენ ტა ცი ე ბი გა კეთ და 
ზე დო ზი რე ბის, ჩა ნაც ვ ლე ბი თი მკურ ნა ლო ბის და  ქა ლი 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხა რებ ლე ბი სად მი მიძღ ვ ნილ სე სი ებ

ზე. კო კა ლა ბარ ტყა ვამ, სა თე მო ორ გა ნი ზა ცია „ახალი 
ვექ ტო რის’’ წარ მო მად გე ნელ მა, სა ქარ თ ვე ლო ში ნარ კო
ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა ქსე ლის შექ მ ნის პრო ცე სი და 
პერ ს პექ ტი ვე ბი გა ნი ხი ლა.  

 სე სი ე ბის დროს მიმ დი ნა რე ობ და შემ დე გი ვორ კ შო ფე
ბი: "ზიანის შემ ცი რე ბის ევ რა ზი ის ქსე ლის" წარ მო მად გე
ნელ მა,  და რია ოჩე რეტ მა  ფონ დე ბი, დო ნო რე ბი და სერ
ვი სე ბის ხა რის ხი მი მო ი ხი ლა, ხო ლო  ეკა იაკო ბიშ ვილ მა, 
"ზიანის შემ ცი რე ბის სა ერ თა შო რი სო ორგანიზაცი ის" 
წარ მო მად გე ნელ მა, ად ვო კა ტი რე ბის თ ვის სა ერ თა შო რი
სო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა სა და უფ ლე ბე ბის დარ
ღ ვე ვე ბის დო კუ მენ ტი რე ბა ზე ისა უბ რა.

კონ ფე რენ ცი ის დროს  მიმ დი ნა რე ობ და ქალ მომ ხ
მა რე ბელ თა ნა მუ შევ რე ბის გა მო ფე ნა გა ყიდ ვა და აქ
ცი ა პერ ფო მან სი „იპოვე გა მო სა ვა ლი’’. კონ ფე რენ ცი ის 
და სას რულს გა ი მარ თა დას კ ვ ნი თი პლე ნუ მი, სა დაც გა ა
ცი ლეს გამ გე ო ბის ძვე ლი წევ რე ბი და მი ე სალ მ ნენ ახ ლა
დარ ჩე ულ წევ რებს,  "ზიანის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსე ლის" გამ გე ო ბის ახალ მა თავ მ ჯ დო მა რემ, კა ხა კვა ში
ლა ვამ კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებს მი მარ თა, და რიგ და 
სა ერ თო კრე ბა ზე მი ღე ბუ ლი "ზიანის შემ ცი რე ბის სა ქარ
თ ვე ლოს ქსე ლის" წლი უ რი ან გა რი ში. სას ჯე ლაღ ს რუ ლე
ბის, პრო ბა ცი ი სა და იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სა კითხ თა 
მი ნის ტ რის მო ად გი ლე, არ ჩილ თა ლაკ ვა ძე და სა ხელ და 
"თემის მე გობ რად" და და სა ჩუქ რ და.

25
26 მარტს, ექ ს პო ჯორ ჯი ა ში, „ზიანის 
შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის’’ 
ორ გა ნი ზე ბით და ევ რო კავ ში რის,  
„მსოფლიო ექი მე ბი  საფ რან გე თის’’ 

და „ფონდ ღია სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს’’ მხარ და ჭე
რით ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ეროვ ნუ ლი კონ ფე რენ ცია გა ი
მარ თა სა ხელ წო დე ბით „ზიანის შემ ცი რე ბა  უფ ლე ბე ბი, 
ჯან მ რ თე ლო ბა, ჩარ თუ ლო ბა’’. კონ ფე რენ ცი ის მი ზა ნი 
სა ქარ თ ვე ლო ში გან ვ ლი ლი დე კა დის გან მავ ლო ბა ში ზი ა
ნის შემ ცი რე ბის სფე რო ში გა წე უ ლი მუ შა ო ბის შე ფა სე ბა, 
ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და  პრობ ლე მე
ბის გა დაწყ ვე ტის თ ვის კომ პ ლექ სუ რი, ინო ვა ცი უ რი მიდ
გო მე ბის და სახ ვა იყო. კონ ფე რენ ცი ას და ეს წ რ ნენ უფ ლე
ბა დამ ც ვე ლი და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე 
პრო ფე სი უ ლი და მომ ხ მა რე ბელ თა თე მის, სამ თავ რო ბო 
და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. 

კონ ფე რენ ცია ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე
ლის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, ლა შა ზა ა ლიშ
ვილ მა გახ ს ნა: „ეროვნული კონ ფე რენ ცია შე სა ნიშ ნა ვი 
სა შუ ა ლე ბაა იმი სა, რომ ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე სპე ცი ა
ლის ტებ მა იმ ს ჯე ლონ თა ვი ანთ მიღ წე ვებ ზე, გა მოც დი
ლე ბა ზე და პრობ ლე მებ ზე". კონ ფე რენ ცია და იწყო პლე
ნუ მით, სა დაც არა ერ თ მა სა ინ ტე რე სო სტუ მარ მა გა ა კე თა 
მოხ სე ნე ბა. უცხო ელ მომ ხ სე ნებ ლებს შო რის იყო ჩე ხე თის 
რეს პუბ ლი კის დე პუ ტატ თა პა ლა ტი სა და ჩე ხე თის პრე მი
ერ  მი ნის ტ რის კა ბი ნეტ თან არ სე ბუ ლი ნარ კო პო ლი ტი
კის ეროვ ნუ ლი კო მი სი ის წევ რი პა ველ ბე მი, რო მელ მაც 
მოწ ვე ულ სტუმ რებს ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ერ თა შო რი სო 
გა მოც დი ლე ბა გა უ ზი ა რა . მან გა ნაცხა და, რომ  " წი ნა 
პლან ზე მკურ ნა ლო ბა  რე ა ბი ლი ტა ცია უნ და იყოს. ჯა რი
მე ბით და და პა ტიმ რე ბე ბით ვე რა ნა ირ შე დეგს ვერ მი ვაღ
წევთ, ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბე ლი არ უნ და იყოს გან
ხი ლუ ლი, რო გორც კრი მი ნა ლი. აუცი ლე ბე ლია სა თე მო 
პროგ რა მე ბი სა და მიდ გო მე ბის გან ვი თა რე ბა. ასე ვე მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნია ჩა ნაც ვ ლე ბი თი მკურ ნა ლო ბა, რო მელ მაც ევ
რო პულ ქვეყ ნებ ში კარ გი შე დე გე ბი აჩ ვე ნა. ჩვენ უნ და უზ
რუნ ველ ვ ყოთ ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბა დაწყე ბუ ლი 
პა ტა რა სა თე მო დო ნი დან, გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ად გი ლობ რი
ვი თვით მარ თ ვე ლო ბით და დამ თავ რე ბუ ლი ცენ ტ რა ლუ
რი მთავ რო ბით. გა სა გე ბი ა, რომ ნარ კო ტი კე ბი სა გან თა
ვი სუ ფა ლი სამ ყა რო ვერ იარ სე ბებს, მაგ რამ ერ თობ ლი ვი 
ძა ლის ხ მე ვით ზი ა ნის შემ ცი რე ბა რე ა ლუ რად შეგ ვიძ ლი ა.’’ 
კონ ფე რენ ცი ა ზე ასე ვე იმ ყო ფე ბოდ ნენ „მსოფლიო ექი
მე ბის  საფ რან გე თის’’ გამ გე ო ბის წევ რი ოლი ვიე მა გე 

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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