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საინფორმაციო კვარტალური ბიულე
ტენის "ზიანის შემცირება" მეექვსე გამო
ცემა ზიანის შემცირების საქართველოს
ქსელმა ევროკავშირის მიერ დაფინან
სებული პროექტის, „ზიანის შემცირება
- რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე
დამყარებული ჩარევა: თემის გაძლი
ერების, საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლებისა და ინფორმირებული პო
ლიტიკის ხელშეწყობა საქართველოში”
(EIDHR/2011/267-527) ფარგლებში მო
ამზადა.

რედაქტორისგან

ბ

იულეტენის ამ ნომერში გთა
ვაზობთ მნიშვნელოვან სიახ
ლეებს, ზიანის შემცირების
საკითხებს, ინფორმაციას და
პრაქტიკულ რჩევებს ტუბერკულოზის
შესახებ, პირად ისტორიას და ევრო
კავშირის მიერ დაფინანსებული პრო
ექტის მიმოხილვას.
"ზიანის შემცირების საქართველოს
ქსელმა" ევროკავშირის მიერ დაფი
ნანსებული პროექტის ფარგლებში
განახორციელა აქტივობები თემის
გაძლიერების, საზოგადოების ცნობიე
რების ამაღლებისა და ინფორმირებუ
ლი პოლიტიკის ხელშეწყობის მიზნით.
პროექტმა ხელი შეუწყო წამალდა
მოკიდებულთა თემის გაძლიერებას
მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის
მიზნით, საზოგადოებრივი ცნობიერე
ბის ამაღლებას წამალდამოკიდებუ
ლებაზე, როგორც საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის საკითხზე და გადაწყვე
ტილების მიმღებლების, სამოქალაქო
სექტორისა და თემის წევრებს შორის
თანამშრომლობას ნარკოპოლიტიკის
გაუმჯობესების მიზნით. საადვოკაციო
საქმიანობა მიმართული იყო რეპრესი
ული ნარკოპოლიტიკის შესაცვლელად
და ცნობიერების ასამაღლებლად ნარ
კოპოლიტიკის ნეგატიური გავლენის
შესახებ, როგორც ნარკოტიკული სა
შუალებების მომხმარებლებზე, ასევე
მთლიანად საზოგადოებაზე. პროექ
ტის განხორციელების პროცესში ჩა
მოყალიბდა სამუშაო ჯგუფები - უფ
ლებადამცველი და ზიანის შემცირების
სფეროში მომუშავე, პროფესიული და
მომხმარებელთა თემის, სამთავრობო
და დონორი ორგანიზაციების წარმო
მადგენლების შემადგენლობით, რამაც
ხელი შეუწყო მტკიცებულებებზე დამ
ყარებულ ჩარევას ნარკოპოლიტიკის
ფორმირების პროცესში.

თეა კორძაძე
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მნიშვნელოვანი ამბები
ზიანის შემცირების
საერთაშორისო კონფერენცია
2013 წლის 9-12 ივნისს ვილნიუსში ზიანის შემცირების
საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. საერთაშორი
სო კონფერენციის თემა იყო „ზიანის შემცირების ღირე
ბულებები’’. კონფერენციის ძირითადი მოწოდება კი ნარ
კოტიკული საშუალებების ინექციური გზით მოხმარების
შედეგად გამოწვეულ აივ ეპიდემიაზე რეაგირებისთვის
პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველ
ყოფა გახლდათ. კონფერენციას 600-ზე მეტი დელეგატი
ესწრებოდა, სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი პოლიტი
კური პირები, ზიანის შემცირების სფეროში მომუშავე
ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები.
საქართველოდან კონფერენციას დაესწრნენ და მოხსენე
ბები გააკეთეს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის
წარმომადგენლებმა. მონაწილეობა მიიღო იუსტიციის მი
ნისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელმაც იმ საკანონმდებ
ლო ინიციატივების შესახებ ისაუბრა, რომელიც ნარკო
მანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო
საბჭომ შეიმუშავა. არჩილ თალაკვაძემ, საქართველოს
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახ
მარების მინისტრის მოადგილემ, პენიტენციალურ სის
ტემაში მიმდინარე ჯანდაცვის რეფორმა განიხილა.

ნის შემცირების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების
წარმომადგენლები. დაინტერესებულმა მხარეებმა ერ
თობლივი ინიციატივები განიხილეს, რომელიც ხელს
შეუწყობს გათავისუფლებულ წამალდამოკიდებულ პა
ტიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებას და რესოცია
ლიზაცია-რეაბილიტაციას.

ნარკომანიის მკურნალობის
სახელმწიფო პროგრამა

წამალდამოკიდებულ
პატიმართა რესოციალიზაცია

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა" 27 მაისს
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ოფისში ევ
როკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგ
ლებში ჩაატარა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა
ნარკომანიის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამას.

24 აპრილს „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა"
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ზიანის
შემცირება – რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე დამ
ყარებული ჩარევა: თემის გაძლიერების, საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირებული პოლიტი
კის ხელშეწყობა საქართველოში" ფარგლებში სამუშაო
შეხვედრა გამართა. მახარე მერებაშვილმა, იუსტიციის
სამინისტროსთან არსებული "დანაშაულის პრევენციისა
და ინოვაციური პროგრამების ცენტრის" პროექტების
მენეჯერმა, გათავისუფლებულ წამალდამოკიდებულ პა
ტიმართა რესოციალიზაციის საკითხები განიხილა.
შეხვედრას დაესწრნენ უფლებადამცველი და ზია

შეხვედრაზე ლელა სერებრიაკოვამ, ჯანმრთელობის
დაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთე
ლობისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსმა,
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა და ლე
ვან ბარამიძემ, სსიპ ნარკომანიით დაავადებულ პირთა
რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელმა ისაუბრეს
ნარკომანიის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამაზე.
შეხვედრაზე დაინტერესებულმა მხარეებმა განიხილეს
ერთობლივი ინიციატივები, რომელიც ხელს შეუწყობს
წამალდამოკიდებულთა მკურნალობის პირობების გა
უმჯობესებას.
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ზიანის შემცირება

ნარკოტიკულ
ნივთიერებათა
აკრძალვის პოლიტიკამ
ვერ შეასრულა თავისი
მისია, რეპრესიული
ნარკოკანონმდებლობის ნეგატიური
შედეგები აშკარაა:  
დიდი ოდენობით
არაეფექტურად
დახარჯული თანხები,
დაღუპული ადამიანები
და გამოუყენებელი
შესაძლებლობები.

იანის შემცირება საზოგადოებრივი ჯან
დაცვის ფილოსოფიაა, რომლის მიზანი
არაეფექტური ნარკოკანონმდებლობითა
და ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვე
ული ზიანის შემცირებაა. ამ სფეროში მომუშავე
სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ზიანის შემცირება
უნდა მოხდეს ზიანის პრევენციის, ნარკოტიკების
პრობლემურ მომხმარებელთა ეფექტური მკურნა
ლობის, ნარკოტიკების შესახებ ზუსტი, ფაქტებ
ზე დამყარებული ინფორმაციის მიწოდების გზით.
პრობლემის იმ ფორმით გადაწყვეტა, რომელიც
ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
განვითარებას და შედეგად მოიტანს ზიანის შემ
ცირებას, უნდა იყოს განხილული და შესაბამი
სად, მუდმივად უნდა გაგრძელდეს. ნარკოტიკების
მოხმარების შემცირებასთან და ნარკოკანონმდებ
ლობასთან დაკავშირებული ინოვაციური მიდგო
მების ძიება. მსოფლიოში, ნარკოპოლიტიკისა და
ნარკოკანონმდებლობის შემუშავებაზე საკმაოდ
დიდი თანხები იხარჯება, თუმცა, ნარკოტიკების
პრობლემურ მომხმარებელთა დიდი ნაწილისთ
ვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობა დაბალია.
სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა წამალ
დამოკიდებულების მკურნალობის ცნებისა და
განსაზღვრების გაფართოება, რათა მან მოიცვას
მკურნალობის სხვადასხვა მოდელები, რომლებიც
გააერთიანებს ზიანის შემცირების პრინციპებს და
ორიენტირებული იქნება წამალდამოკიდებულის
ცხოვრების ხარისხის, ფიზიკური ჯანმრთელობისა
და უსაფრთხოების გაუმჯობესებაზე. წამალდამო
კიდებულების მკურნალობას დიდი ისტორია აქვს,
რაც ნარკოტიკებისგან თავისუფალ მდგომარეო
ბაზე ორინეტირებულ მკურნალობასა და ჩანაცვ
ლებით თერაპიას მოიცავს. მრავალ სამეცნიერო
კვლევაზე დაყრდნობით დადასტურებულია, რომ
მეთადონით მკურნალობა არის ყველაზე ეფექტუ
რი თერაპია ოპიოდიებზე დამოკიდებულების შემ
თხვევაში. სტიგმა, რაც თან ახლავს ნარკოტიკების
მოხმარებასა და წამალდამოკიდებულებას, განაპი
რობებს ნარკომომხმარებლების უფლებებისა და
შესაძლებლობის შეზღუდვას. ნარკოტიკების მოხ
მარება მოიცავს ადამიანთა ყველა კატეგორიას,
სქესის, რასისა და ასაკის მიუხედავად. ნარკომომ

ზ

ხმარებელთა მიმართ დისკრიმინაციის გაზრდაში
ხშირად აქტიურ როლს თამაშობს მედია. ნარკო
ტიკების მოხმარებასთან ასოცირებული ტაბუ ისე
ფართოდ არის გავრცელებული, რომ ნარკოპოლი
ტიკის შემუშავების პროცესში ჩართული მრავალი
პირის დამოკიდებულება წამალდამოკიდებულთა
მიმართ არასამართლიანი და შეურაცხმყოფელია.
სხვადასხვა ქვეყნების ნარკოკანონმდებლობა
მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან, შესაბა
მისად, ზიანის შემცირების მიდგომაც განსხვავე
ბულ ელემენტებს მოიცავს, სადაც ნარკოტიკულ
საშუალებათა შესახებ კანონი შემუშავებულია
ნარკოტიკების მოხმარებით მიყენებული ზიანის
შემცირებისა და ნარკოპოლიტიკის ძირითადი ამო
ცანების გათვალისწინებით. რამდენიმე კანონი,
მათ შორის აღსანიშნავია პორტუგალიის კანონი
ნარკოტიკულ ნივთიერებათა შესახებ, რომელიც
აკრძალვის შემდგომ მიდგომას ეფუძნება და ნარ
კოტიკულ საშუალებათა დეკრიმინალიზაციას გუ
ლისხმობს. ამერიკის შეერთებულ შტატები დიდ
გავლენას ახდენს საერთაშორისო ნარკოკანონმ
დებლობის ჩამოყალიბებისა და შემუშავების პრო
ცესზე. წლების მანძილზე ამ პრობლემისადმი მისი
მიდგომა ეფუძნებოდა სისხლისსამართლებრივ პა
სუხისმგებლობას, ვიდრე წამალდამოკიდებულთა
თერაპიასა და მკურნალობას. ნარკოტიკულ ნივ
თიერებათა აკრძალვის პოლიტიკამ ვერ შეასრულა
თავისი მისია, რეპრესიული ნარკოკანონმდებლო
ბის ნეგატიური შედეგები აშკარაა: დიდი ოდე
ნობით არაეფექტურად დახარჯული თანხები,
დაღუპული ადამიანები და გამოუყენებელი შესაძ
ლებლობები.
ახალი ნარკოპოლიტიკის მიზანი მდგომარეობს
როგორც ნარკოტიკების მოხმარებით, ასევე ნარ
კოპოლიტიკით გამოწვეული ზიანის შემცირებაში.
ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის ქვეყ
ნები ცდილობენ ახალი მიდგომების დანერგვას,
რომელიც მიმართული იქნება მსგავსი ზიანის შემ
ცირებაზე. ერთი მოდელის დანერგვის ნაცვლად,
ეს ქვეყნები ითვალისწინებენ მსოფლიოში დაგრო
ვილ იმ პრაქტიკასა და გამოცდილებას, რომელმაც
აჩვენა პროგრესი ამ მიმართულებით და შექმნა
ახალი შესაძლებლობები.

რია არააქტიურია მთელი ცხოვრების მანძილზე.
თუმცა განსაკუთრებით სუსტი იმუნური სისტემის
მქონე პირებში დიდი შანსია ბაქტერია გამრავლ
დეს, გააქტიურდეს და ტუბერკულოზი გამოიწვი
ოს. როცა ადამიანი შეისუნთქავს ტუბერკულოზის
ბაქტერიებს, ისინი შეიძლება დასახლდეს ჯანმრ
თელი ადამიანის ფილტვებში და დაიწყოს ზრდა,
გავრცელდეს მთელს ორგანიზმში და დააზიანოს
საყრდენ-მამოძრავებელი, შარდ-სასქესო და ცენტ
რალური ნერვული სისტემის ორგანოები. ინფექცი
ის რისკი მაღალია ტუბერკულოზით დაავადებულ
ბაქტერიაგამომყოფ პირთან ხანგრძლივი კონტაქ
ტისას ისეთ შენობაში, რომელიც ცუდად ნიავდება.
რისკი საგრძნობლად მცირდება კარგი განიავების
პირობებში. ტუბერკულოზით ინფიცირება არ ნიშ
ნავს, რომ ადამიანი დაავადებულია. ყოველი ათი
ინფიცირებულიდან ტუბერკულოზით ავადდება

ერთი ადამიანი. მაგრამ სათანადო მკურნალობის
გარეშე, ადამიანის მდგომარეობა
მძიმდება და
შესაძლოა მან წელიწადში 10-15 ადამიანი დააინ
ფიციროს. ტუბდაავადებულის მკურნალობა ხანგ
რძლივი პროცესია და დაახლოებით 6-9 თვე გრძელ
დება. მკურნალობის დაწყებიდან რამდენიმე თვეში
პაციენტი თავს უკეთ გრძნობს. თუკი ინფიცირე
ბულმა მკურნალობის კურსი ექიმის მითითების
დაცვით ჩაიტარა, იკურნება და აღარ ასნებოვნებს
გარშემომყოფებს. მკურნალობის გარეშე დაავადე
ბა იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ რამდენიმე
თვეში პაციენტის სიკვდილს იწვევს. ტუბერკულო
ზი მჭიდრო კავშირშია აივ/შიდსთან. აივ ინფექცია
აზიანებს იმუნურ სისტემას და ზრდის ტუბერკუ
ლოზით ინფიცირების რისკს. ტუბერკულოზი აივ
ინფიცირებული ადამიანების სიკვდილის ერთ-ერ
თი გავრცელებული მიზეზია.

ჯანდაცვა

ტუბერკულოზი

ტ

უბერკულოზი ინფექციური, გადამდე
ბი დაავადებაა, რომელიც ძირითადად
ფილტვებს აზიანებს. თუმცა, მას შეუძ
ლია ავნოს სხვა ნებისმიერი ორგანოს,
როგორიცაა ხერხემალი, თირკმელი, თავის ტვი
ნი. დაავადების გამომწვევია ტუბერკულოზის მი
კობაქტერია, რომელსაც ზოგჯერ კოხის ჩხირსაც
უწოდებენ. ჩვეულებრივ, ეს ბაქტერია ორგანიზმ
ში ფილტვებიდან ხვდება და იქვე რჩება. საუბარი,
დახველება, ცემინება, სიმღერა ტუბერკულოზის
მიკობაქტერიას ჰაერში ავრცელებს. თუკი ადამი
ანი შეისუნთქავს ამ ბაქტერიას, შესაძლოა დაინ
ფიცირდეს, რასაც ლატენური ტუბერკულოზური
ინფექცია ეწოდება. ამ ინფექციის მქონე ადამი
ანი, თავს კარგად გრძნობს, არ აღენიშნება სიმპ
ტომები და ვერ გადასდებს დაავადებას სხვებს. ეს
ის შემთხვევაა, როდესაც ტუბერკულოზის ბაქტე

►2◄

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

პრაქტიკულირჩევები

ფილტვისტუბერკულოზის
დამახასიათებელი
სიმპტომებია:
• ხველა სამ კვირაზე
მეტი ხნის განმავლობაში
• ტკივილი გულმკერდის
არეში
• ხველა ნახველით ან
სისხლიანი ხველა
• ოფლიანობა,
უპირატესად ღამის
საათებში
• ქოშინი ფიზიკური
დატვირთვისას
• მუდმივი ზოგადი
სისუსტე, ადვილი დაღლა
• მადის დაკარგვა,
წონაში მკვეთრი კლება
• ტემპერატურის მატება,
ძირითადად საღამო
საათებში

ტუბერკულოზს
მკურნალობენ
ტუბსაწინააღმდეგო
პრეპარატებით,
რომელთამოქმედების
შედეგადშესაძლებელია:
• მიკობაქტერიის
ზრდისა და გამრავლების
შეჩერება
• ტუბერკულოზის
მიკობაქტერიის
განადგურება
• წამლებისადმი
მიკობაქტერიის
გამძლეობის
განვითარების აცილება
დროულად და სწორად
ჩატარებული მკურნალობის
შემთხვევაში
ტუბერკულოზის
განკურნება
შესაძლებელია.

ჩემიისტორია

ო

მის პერიოდმა არაერთი ახალგაზრდა ააცდინა გზას. ეს თაობა ყვე
ლაზე ახლოს იცნობს ნარკომანიის პრობლემას. ჩვენი რესპოდენტიც
ქვეყანაში არეული სიტუაციის მსხვერპლი გახდა. 1993 წელს, მაშინ
როცა პირველად წამლის გემო გასინჯა, 17 წლის იყო, ჰყავდა ოჯა
ხი, მეუღლესთან ერთად ცხოვრობდა ცალკე, ჰქონდა სამსახური. დაახლოებით
8 წელიწადი წამლის პასიური მომხმარებელი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ გა
ნათლება სამედიცინო სფეროში ჰქონდა და უფრო ახლოს იცნობდა ამ დაავადე
ბას, მასაც ყველა ნარკომომხმარებელივით ეგონა, რომ წამალი ვერ მოერეოდა
და სურვილის შემთხვევაში შეძლებდა მისთვის თა
დანებებას. ასე, ეპიზოდური მოხმარება 7 წელს
ამჟამადმისგარშემო ვის
გაგრძელდა და „ლომკა’’ ისე მოვიდა, თვითონაც ვერ
ისეთიგარემოა,რომ მიხვდა. 2000 წლიდან ჰეროინი უკვე აქტიურად იშო
ვებოდა პანკისში და გიორგიმაც ოპიუმი ადვილად ჩა
უადვილდებაჯანმრანაცვლა ჰეროინით. მალევე მიხვდა, რომ მისი სურ
თელიცხოვრებისწე- ვილის და მონდომების მიუხედავად, წამალს თავს
ადვილად ვერ დაანებებდა. 2001 წლიდან უკვე
სისდაცვა.ფიქრობს, ასე
აქტიურად „შეჯდა’’ წამალზე. ორჯერ თავს მოერია
და მშრალად სცადა წამლის გადაგდება, მაგრამ რო
რომმიდგომააუცითვითონ ამბობს, წამლის მთავარი უარყოფითი
ლებლადუნდაშეიც- გორც
ნიშანი, რის გამოც გიჭირს თავის დანებება, მისგან
ვალოს,ციხეებიუნდა დატოვებული დეპრესიაა. მის შემთხვევაშიც ეს დეპ
სია გახდა მიზეზი, ისევ დაბრუნებოდა წამალს.
ჩაანაცვლოსსარეაბი- რე
მეუღლესთან გამუდმებით ჰქონდა კონფლიქტი ნარ
ლიტაციოცენტრებმა, კოტიკის გამო, რის გამოც დაშორდნენ. გარკვეული
ის მერე დასუსტდა, ანალიზებმა C ჰეპატიტის
რადგანმოხმარებელს დრო
დიაგნოზი აჩვენა და მამის ყურამდეც მივიდა. გი
ორგის მამაც ექიმი იყო და ადვილად მიხვდა, რისგან
დასჯაკიარა,მკურიქნებოდა გამოწვეული ეს დაავადება. ამის მერე მა
ნალობადარეაბიმაშვილს ურთიერთობა აერია და ფაქტიურად აღარც
ლიტაციაესაჭიროება. ნახულობდნენ ერთანეთს. 2009 წელს დაიჭირეს, ჰე
ინის მოქმედების ქვეშ მყოფს, მცირე დოზით წა
უნდაგაკონტროლდეს რო
მალიც აღმოუჩინეს და ციხეში ჩასვეს. თუმცა 5000
ლარიანი ჯარიმის წყალობით, 7 წელი 3 წლამდე ჩა
აფთიაქები,სადაც
უყვანეს. ციხის პერიოდს ჯოჯოხეთს უწოდებს.
თავისუფლადიყიდე- მო
ციხეშიც განიცადა ლომკა და ისევ მშრალად გადაგ
ბაპრეპარატები,რომ- დება მოუწია წამლის. შეყვანისთანავე სცემეს. „წესია
თი, ნარკომანს ყველა აგდებულად და ცინიკურად
ლისგანაცმზადდება ეგე
გიყურებს, პირველივე დღეს, უმოწყალოდ გირტყამს
კუსტარულინარკოტი- ბადრაგი, იქ შენი მშველელი არავინ არის, ისევ პატი
რი თუ დაგეხმარება’’. გარეთ გამოსული აქტიურად
კი,რომელიცკლავს მა
ვეღარ მოიხმარდა წამალს, ჰეროინი ფიზიკურად არ
ადამიანს.ახალგაზრ- სად იშოვებოდა და იძულებული გახდა ხელმისაწვდო
კუსტარული ნარკოტიკი გაეკეთებინა. ე.წ ნიანგის
დებსმეტიინფორმა- მი,
მომხმარებელი იყო, თუმცა არ მოეწონა და მალევე
დაანება თავი. აგრეთვე კუსტარული ნარკოტიკის,
ციაუნდამიეწოდოს
„ჯეფის’’ ნიადაგზე დაუზიანდა ჯანმრთელობა, უჭირს
ზიანისშემცირების
დამოუკიდებლად გადაადგილება და ამჟამად, ტოქსი
კური ენცეფალოპათიის დიაგნოზი აქვს. ციხის მერე,
პროგრამებზე,რისი
ახლოებით ერთი წლის მანძილზე სახლში იჯდა და
საშუალებითაცთავი- და
ფაქტიურად არაფერს აკეთებდა.
შემდეგ ორგანიზაცია „ახალ ვექტორში’’ მივიდა და
დანავიცილებთფაამჟამად არაერთი საქმითაა დაკავებული. ამ ორგა
ტალურშედეგებს.
ნიზაციაში სარგებლობს სოციალური მუშაკის სტა
ტუსით. მართავს სოციალური ქსელის გვერდს, ფო
რუმს, თარგმნის ინგლისურიდან და რუსულიდან საჭირო დოკუმენტაციას და
შესაბამის ჰონორარსაც იღებს, რომლითაც როგორც შვილებს, ისე საკუთარ
თავს ეხმარება. ასევე არის ევრაზიის ნარკოტიკის მომხმარებელთა ქსელის წევ
რი, სადაც ინტერნეტით ახერხებს თავისი აზრის და შეხედულების დაფიქსირე
ბას. ამჟამად ცხოვრობს მამის დეიდასთან. გარემო შეგნებულად გამოიცვალა,
რადგან არ უნდა დაბრუნდეს წარსულში, როდესაც ყოველდღიური საფიქრალი
მხოლოდ წამალი იყო. ამჟამად მის გარშემო ისეთი გარემოა, რომ უადვილდება
ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დაცვა. ფიქრობს, რომ მიდგომა აუცილებლად
უნდა შეიცვალოს, ციხეები უნდა ჩაანაცვლოს სარეაბილიტაციო ცენტრებმა,
რადგან მომხმარებელს დასჯა კი არა, მკურნალობა და რეაბილიტაცია ესა
ჭიროება. უნდა გაკონტროლდეს აფთიაქები, სადაც თავისუფლად იყიდება
პრეპარატები, რომლისგანაც მზადდება კუსტარული ნარკოტიკი, რომელიც
კლავს ადამიანს. ახალგაზრდებს მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ზიანის
შემცირების პროგრამებზე, რისი საშუალებითაც თავიდან ავიცილებთ ფა
ტალურ შედეგებს.

►3◄

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

თემის გაძლიერება, საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლება და ინფორმირებული პოლიტიკის
ხელშეწყობა საქართვ
 ელოში

ზ

იანის შემცირების საქართველოს ქსელი ევ
როკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს
„ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკი
ცებულებებზე დამყარებული ჩარევა: თემის
გაძლიერების, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლე
ბისა და ინფორმირებული პოლიტიკის ხელშეწყობა სა
ქართველოში” არასამთავრობო ორგანიზაცია "ციხის
საერთაშორისო რეფორმასთან” პარტნიორობით
ახორციელებდა. პროექტის მიზანი იყო წამალდამოკი
დებულთა თემის გაძლიერება, მათი საზოგადოებაში
ინტეგრაცია, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღ
ლება წამალდამოკიდებულებაზე, როგორც საზოგა
დოებრივი ჯანდაცვის საკითხზე და გადაწყვეტილე
ბის მიმღებ პირებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და
თემს შორის დიალოგის ხელშეწყობა ნარკოპოლიტი
კაზე ზემოქმედების მიზნით.
2012 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო მნიშვნელოვანი
პროცესები თემის გაძლიერების მიზნით. ჩამოყალიბ
და თვითდახმარების ჯგუფები, სადაც გაერთიანდნენ
ყოფილი წამალდამოკიდებულები, წამალდამოკიდე
ბული ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები. გაიმართა
შეხვედრები ნარკომომხმარებლებთან და მათი ოჯახის
წევრებთან თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში:
შიდა ქართლში, კახეთში, სამეგრელოში, იმერეთსა და
აჭარაში. შეხვედრის მიზანი იყო აქტიური მომხმარებ
ლების, რემისიაში მყოფი მომხმარებლებისა და მათი
ოჯახის წევრების მოტივაციის ამაღლება საკუთარი
უფლებების ადვოკატირების მიზნით. გამართული ღო
ნისძიების ორგანიზატორები წარმოადგენდნენ სათემო
ორგანიზაციებს, რომელთაც გარკვეული გამოცდილე
ბა დაუგროვდათ თემის მოტივირებისა და მობილიზა
ციის მიმართულებით. თითოეული თვითდახმარების
ჯგუფი აერთიანებდა 6-14 ადამიანს საქართველოს
მასშტაბით. მათ ჩაუტარდათ ტრენინგი ლიდერობასა,
ფასილიტაციასა და კომუნიკაციაში. მათ ექვსი თვის
მანძილზე გამართეს შეხვედრები ექსპერტების მონაწი
ლეობით, რათა მიეღოთ საჭირო ინფორმაცია საკუთა
რი ინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის საინტერესო
საკითხებზე, როგორიცაა: C- ჰეპატიტი, ზედოზირება,
წამალდამოკიდებულება, ნარკოპოლიტიკა და კანონმ
დებლობა, ზიანის შემცირების პროგრამები, რეაბილი

მალდამოკიდებულთა პრობლე
ტაცია-რესოციალიზაცია. მოხდა
მას, სტიგმას და დისკრიმინაცი
აქტიური წევრების იდენტიფი
პროექტის ფარგლებში
პრობლემებს ეხებოდა. ვიდეო
ცირება და ჩამოყალიბდა თემის
ჩამოყალიბდა სამუშაო ის
საზოგადოებრივ მაუწყებელის
საადვოკაციო ჯგუფები. ადვო
კატირების სათემო ჯგუფების
ჯგუფები, რომელშიც გა ეთერით გადაიცემოდა. გამოიცე
მოდა კვარტალური ბიულეტინი
წევრებმა გაიარეს ტრენინგი ად
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სახელწოდებით ზიანის შემცი
ვოკატირების საკითხებზე, რათა
რება ისეთ საკითხებზე, როგო
მათ შეძლონ ისეთი საკითხების
სამთავრობო, არასამ
რიცაა: პოლიტიკა, ჯანდაცვის
ადვოკატირება,
როგორიცაა:
თავრობო, სათემო და
ხელმისაწვდომობა, პრაქტიკული
სისხლით გადამდები დავადების
პროფილაქტიკა,
დიაგნოსტი
დონორი ორგანიზაციე რჩევები, ყოფილი მომხმარებ
ლების პირადი ისტორიები. ამ
კა და მკურნალობა, სერვისების
ბის
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ად
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ენ
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საკითხების გაშუქება ხდებოდა
მიმწოდებელ ორგანიზაციებში
ასევე ბლოგზე- www.druginfo.ge.
თემის წევრების როლის გაზ
გაიმართა შეხვედრები
სოციალურ ქსელ Facebook-ში
რდა, ადამიანის უფლებების
ინფორმაციის და გა
შეიქმნა გვერდი, სადაც ამ პრობ
დარღვევის
დოკუმენტირების
ლემის გარშემო მიმდინარე აქ
პრინციპები. უცხოელი და ადგი
მოცდილების გაცვლის
ტივობების შესახებ იწერებოდა.
ლობრივი ექსპერტების დახმა
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ონ
ჩატარდა სემინარი ბლოგერებისა
რებით საადვოკაციო ჯგუფებმა
და ჟურნალისტებისათვის, რომ
შექმნეს სტრატეგიული დოკუ
მდებლობის, ზიანის
ლებიც ამ თემით იყვნენ დაინტე
მენტი, სადაც თავმოყრილია ის
შემცირებისა  და წა
რესებულები. შემდგომში მოხდა
პრობლემები, რომლებმაც თავი
საკონკურსო განცხადების შერ
იჩინა რვათვიანი მუშაობის მან
მალდამოკიდებულთა
ჩევა და ექვსთვიანი მედია სტი
ძილზე და ამ პრობლემების გა
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პენდიანტების გამოვლენა კვლე
დაჭრის გზები. პროექტში მონა
წილე თემის წარმომადგენლებს
ალიზაციის საკითხებზე. ვებისა და პუბლიკაციებისთვის.
პროექტის ფარგლებში ჩამოყა
დაუგროვდათ ცოდნა და გა
შეხვედრებზე განიხი
ლიბდა სამუშაო ჯგუფები, რო
მოცდილება, რათა შექმნან მომ
მელშიც გაერთიანებულნი არიან
ხმარებელთა ქსელი, შეიმუშაონ
ლავდნენ ერთობლივ
სამთავრობო, არასამთავრობო,
პროექტები, მოიპოვონ დაფინან
ინი
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ი
ვ
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დ
სათემო და დონორი ორგანი
სება და გააგრძელონ პრობლე
ზაციების
წარმომადგენლები.
მებზე და მათი გადაჭრის გზებზე
ვოკაციო აქტივობებს
იმართა შეხვედრები ინფორ
მიზანმიმართული მუშაობა.
წამალდამოკიდებულთა გა
მაციის და გამოცდილების გაც
ზიანის შემცირების კუთხით
ასევე მიმდინარეობდა სხვადასხ
პირობების გაუმჯობესე ვლის მიზნით ნარკოკანონმდებ
ლობის, ზიანის შემცირებისა და
ვა სახის აქტივობები, რომელიც
ბის
თ
ვ

ის.
წამალდამოკიდებულთა რეაბი
ხელს უწყობდა საზოგადოების
ლიტ აც ია -რეს ოც იალ იზ აც იი ს
ინფორმირებას წამალდამოკი
დებულთა ჯანდაცვისა და საზოგადოებაში ინტეგრა საკითხებზე. შეხვედრებზე განიხილავდნენ ერთობლივ
ციის საჭიროებების შესახებ. პროექტის ფარგლებში ინიციატივებს და საადვოკაციო აქტივობებს წამალდა
მომზადდა სოციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც წა მოკიდებულთა პირობების გაუმჯობესებისთვის.

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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