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ყოველკვარტალური გამოცემა • ვრცელდება უფასოდ

საინფორმაციო კვარტალური ბიულეტენის "ზიანის შემცირება" მეშვიდე გამოცემა ზიანის შემცირების სა
ქართველოს ქსელმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩა
რევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში" ფარგლებში მოამზადა.

შიდსის მსოფლიო დღის
ეროვნული კამპანია

მნიშვნელოვანი ამბები
„ჩემი რეპრესია,
შენი რეგრესია"
2013 წლის 24 ნოემბერს სათემო ორგანიზაციე
ბის ინიციატივით შინაგან საქმეთა სამინისტროს
თან „ქუჩის ნარკოტესტირების” წინააღმდეგ მი

მართული საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის
მხარდაჭერები იყვნენ “ზიანის შემცირების საქართ
ველოს ქსელი”, „მსოფლიო ექიმები - საფრანგეთი”,
„ალტერნატივა ჯორჯია” და ფონდი „ღია საზოგა
დოება - საქართველო”. მონაწილეებს ხელში ეჭი
რათ პლაკატები: "ჯარიმა არ კურნავს", "ჩემი რეპ
რესია შენი რეგრესია."
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს სადამსჯე
ლო ღონისძიებებს ნარკოტიკების მომხმარებლების
მიმართ, რამაც გამოიწვია უარყოფითი შედეგები:
გაუარესდა წამალდამოკიდებულთა ჯანმრთელობის
მდგომარეობა, მათ ოჯახებს მიადგათ მძიმე სოცი
ალურ-ეკონომიკური ზიანი, მოხდა ნარკოტიკების
მომხმარებელთა იზოლაცია. სამწუხაროდ აღნიშ
ნული ძალოვანი სტრუქტურა არსებული ნარკოკა
ნონმდებლობის საფუძველზე კვლავაც აგრძელებს
ნარკოტიკების მომხმარებელთა დევნას „ქუჩის ნარ
კოტესტირების” საშუალებით. პოლიციელებს ათა
სობით მოქალაქე გადაჰყავთ სპეციალურ დაწე
სებულებებში ნარკოტესტირების ჩასატარებლად,
რასაც მოსდევს ადმინისტრაციული და სისხლის
სამართლებრივი სანქციები. ბოლო 6 წლის განმავ
ლობაში ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებაზე

ბენ შეურთდნენ პეტიციას, რომლის ადრესატებიც
მთავრობა და პარლამენტი არიან, რომ მათ ქვეყნის
ინტერესებიდან გამომდინარე გაატარონ ისეთი სა
კანონდებლო ცვლილება, რომელიც ბოლოს მოუ
ღებს ნარკოტიკების მომხმარებელთა კრიმინალი
ზაციას და ხელს შეუწყობს მათ მკურნალობასა და
საზოგადოებაში რეინტეგრაციას.

შემოწმების მიზნით საქართველოს მასშტაბით ჩა
ტარდა 200 000-ზე მეტი ტესტირება. ნარკოტიკუ
ლი საშუალებების მოხმარებისთვის ყოველწლიურად
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ეკისრება
ათასობით ადამიანს. სახელმწიფო ბიუჯეტი ყოველწ
ლიურად 20-30 მილიონი ლარით ივსება ნარკომანიით
დაავადებული პირების მიერ გადახდილი ჯარიმების

სახით, ხოლო ამ ადამიანების მკურნალობა-რეაბილი
ტაციაზე 10-ჯერ ნაკლები თანხა იხარჯება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართული
აქციის მიზანი იყო პოლიტიკის განმსაზღვრელები
სა და საზოგადოების ყურადღების მიქცევა. რეპრე

სიულ ნარკოპოლიტიკას ნარკოტიკების მოხმარების
შემცირების კუთხით დადებითი შედეგი არ მოაქვს.
აქციის ორგანიზატორები საქართველოში ნარკოპო
ლიტიკის ლიბერალიზაციის მომხრეებს მოუწოდე

1 დეკემბერს გაიმართა ეროვნული კამპანია შიდ
სის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. კამპანიის
სლოგანი იყო – "დავიყვანოთ ნულამდე: ნული ახალი
ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია, ნული ლეტალო
ბა". საქართველოს მწერალთა სახლში გამართულ
შეხვედრაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ
მარიამ ჯაში (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელო
ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო), თენგიზ
ცერცვაძე (ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრი), ამირან გამყრელიძე (დაავადებათა კონტ
როლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვ
ნული ცენტრი), არჩილ თალაკვაძე (საქართველოს
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული
დახმარების საკითხთა სამინისტრო), ბორის იარო
შევიჩი (ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში),
თამარ სირბილაძე (ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო). პანელურ
დისკუსიაზე გიორგი სოსელიამ ისაუბრა არვ მკურ
ნალობის ხელმისაწვდომობის გამოწვევებზე, კოტე
რუხაძემ ნარკოტიკების მოხმარებასა და ეპიდემი
ის გამომწვევ ფაქტორებზე, ნინო წერეთელმა თე
მაზე – მსმ-ები და სექს მუშაკები, გამოწვევები და
მათი დაძლევის გზები, ხოლო კატერინა ზეზულკო
ვამ მიმოიხილა აივ/შიდსი და მიგრაცია. შეხვედრის
დასასრულს გაიმართა საქართველოში აივ/შიდსის
პრევენციის პროექტის მიერ მომზადებული ფილმის
"განახლებული მატჩი" პრემიერა. საქართველოს რე
გიონებში გაიმართა ღონისძიებები შიდსის მსოფლიო
დღესთან დაკავშირებით.

ნარკომანიასთან
ბრძოლის უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა
4 დეკემბერს საქართველოს იუსტიციის სამინის
ტროს ორგანიზებით და მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის მხარდაჭერით გაიმართა ნარკომა
ნიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინა
ციო საბჭოს სხდომა. სხდომის თავმჯდომარე იყო
იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. სხდომაზე
განიხილეს ნარკომანიასთან ბრძოლის სახელმწიფო
სტრატეგიისა და ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის
2013-2015 წლების სამოქმედო გეგმა. ასევე განიხი
ლეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადე
ბული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტები
"ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივ
თიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური
დახმარების შესახებ" და "ნარკოტიკული დანაშაუ
ლის წინააღდეგ ბრძოლის შესახებ" საქართველოს
კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
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ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის
2012 წლის ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა

2012

წლის ნარკოპო
ლიტიკის გლობა
ლური კომისიის
ანგარიში მიეძღ
ვნა თემას: ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომი და აივ/
შიდსი.
ნარკოტიკებთან ბრძოლა ხელს უწყობს
აივ პანდემიის გავრცელებას
გლობალური ომი ნარკოტიკების წინააღმდეგ გახ
და აივ/შიდსის გავრცელების ხელშემწყობი ფაქტო
რი ნარკოტიკულ ნივთიერებათა მომხმარებლებში.
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული კვლე
ვები ცხადყოფს, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტი
კა და მისი პრაქტიკაში განხორციელება აიძულებს
ნარკოტიკების მომხმარებლებს უარი თქვან სამე
დიცინო სერვისებზე. ასეთი პირები ხვდებიან იმ
ჩაკეტილ სამყაროში, სადაც აივ ინფექციის გავრ
ცელების რისკი საკმაოდ მაღალია. ნარკოტიკების
მომხმარებელთა მასიურმა დაპატიმრებამ შეას
რულა მნიშვნელოვანი როლი აივ ინფექციის გავრ
ცელებაში. ეს მრავალ ქვეყანაში საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მწვავე პრობლემაა.
● დაპატიმრების შიში აიძულებს ნარკომომხმარებ
ლებს, უარი თქვან აივ ტესტირებაზე და აივ პრე
ვენციულ სერვისებზე;
● სტერილური შპრიცების მიწოდების შეზღუდვას
შედეგად მოაქვს ნახმარი შპრიცების გაზრდილი
მოხმარება და მათი გაზიარება;
● ოპიოდების ჩანაცვლებით მკურნალობასა ან
მტკიცებულებებზე დამყარებულ მკურნალობაზე
შეზღუდვები ან აკრძალვები ხელს უწყობს წამალ
დამოკიდებულების, როგორც დაავადების ჩამოყა
ლიბებას;
● აივ/შიდსის პრევენციული ზომების ნაკლებო
ბა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ხელს
უწყობს ამ ინფექციის გავრცელებას პატიმარ ნარ
კომომხმარებლებს შორის;
● არასწორად ჩატარებულ ანტირეტროვირუსულ
თერაპიას შედეგად მოაქვს ვირუსის კონცენტრაცი
ის მატება და ანტირეტროვირუსული მკურნალობი
სადმი რეზისტენტობა;
● შეზღუდული სახელმწიფო სახსრები იხარჯება ზი
ანის შემცველ და არაეფექტიან ნარკოკანონმდებ
ლობის აღსრულებაზე, ნაცვლად იმისა, რომ ისინი
აივ/შიდსის პრევენციული სტრატეგიების შემუშავე
ბას მოხმარდეს.

ნარკოტიკების მომხმარებელთა მასიური და
კავება ხელს უწყობს აივ ინფექციის გავრცე
ლებას
კვლევებმა აჩვენა, რომ აივ ინფექციის გავრცე
ლების ხელშემწყობი ფაქტორი სწორედ ნარკოტი
კების მომხმარებელთა მასიური დაკავება გახდა.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში აივ ინფექციის
გავრცელებისა და შიდსის შემთხვევები გაცილე
ბით უფრო მაღალია ციხეებში, ვიდრე მოსახლეო

ბაში და სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით,
ყოველწლიურად აივ ინფიცირებულთა ერთი მე
ოთხედი ხვდება სასჯელაღსრულების დაწესებუ
ლებებში.
რეპრესიული ნარკოკანონმდებლობა წარ
მოშობს
ბარიერებს
ანტირეტროვირუსუ
ლი თერაპიისთვის და შესაბამისად ხელს
უწყობს აივ ინფექციის გავრცელებას
შპრიცების გაზიარებისა და სხვა აივ სარისკო
ქცევის ხელშეწყობის გარდა, რეპრესიული ნარკო
კანონმდებლობა ქმნის ბარიერებს აივ ტესტირები
სა და მკურნალობისთვის. არსებობს ნარკოტიკე
ბის მოხმარების კრიმინალიზაციის რამდენიმე გზა,
რომელიც ხელს უშლის მკურნალობის ხელმისაწვ
დომობას იმ ნარკომომხმარებლებისთვის, რომლე
ბიც ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსით არი
ან ინფიცირებულები. ასევე ბარიერს ქმნის სტიგმა
და დისკრიმინაცია სამედიცინო დაწესებულებებში,
სერვისებზე უარი, კონფიდენციალობის დარღვევა,
ნარკოტიკებისგან თავისუფალი მდგომარეობაზე
ორიენტირებული მკურნალობის შეზღუდვა. ჩატა
რებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ ნარკომომხმა
რებლებში ანტირეტროვირუსული მკურნალობის
მაჩვენებლები დაბალია და მაღალია სიკვდილიანო
ბის შემთხვევები.
რეპრესიულმა ნარკოკანონმდებლობამ უარყო
ფითი შედეგები იქონია საზოგადოებრივ ჯანდაც
ვაზე. ცნობილია, რომ ანტირეტროვირუსული თე
რაპია ამცირებს ადამიანის იმუნოდეფიციტური
ვირუსის ცირკულირებას სისხლში და შესაბამი
სად, ამცირებს აივ ინფექციის გავრცელებას.
სადაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მიდგომები იგნორირებულია, აივ ეპიდემია
კონტროლს არ ექვემდებარება
გაზრდილი აივ სარისკო ქცევისა და ბარიერების
გარდა, ნარკოტიკების წინააღმდეგ გამოცხადე
ბულმა ომმა გამოიწვია სახელმწიფო პოლიტიკის
მოშლა, რამაც განაპირობა
მტკიცებულებებზე
დამყარებული მკურნალობისა და საზოგადოებრი
ვი ჯანდაცვის ინტერვენციების იგნორირება. 2008
წელს ნარკოტიკებთან და დანაშაულთან ბრძოლის
გაეროს ოფისის აღმასრულებელმა დირექტორმა
აღიარა ეს რეალობა და განაცხადა, რომ საზოგა
დოებრივი ჯანდაცვა, რომელიც ნარკოტიკულ სა
შუალებათა კონტროლის პირველად საშუალებას
წარმოადგენს, მოითხოვს დიდ რესურსებს. ხშირ
შემთხვევებში ფინანსური რესურსები მიმართულ
იქნა საზოგადოებრივი ჯანდაცვიდან სამართალ
დამცავ სფეროში და ამის შედეგად საზოგადოებ
რივი ჯანდაცვის ფუნქცია შემცირდა.
ნარკოტიკულ ნივთიერებათა შესახებ კანონის
დაცვაზე აქცენტის გაკეთებამ წარმოშვა სამარ
თლებრივი ბარიერები იმ მტკიცებულებებზე და
ფუძნებული აივ პრევენციული ზომების მიმართ,
როგორიცაა სუფთა შპრიცების მიწოდება, ან მკურ
ნალობის ისეთი მეთოდი, როგორიცაა მეთადონით
ჩანაცვლებითი თერაპია. დადასტურებულია, რომ
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეს მიდგომები ამ
ცირებს აივ ინფექციის რისკს და საერთაშორისო
სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორ
განიზაციების რეკომენდაციები სწორედ მათ და
ნერგვას ითვალისწინებს.

►2◄

როცა წამალდამოკიდებულების მკურნალობა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს მიეკუთ
ვნება, ბრძოლა აივ-ის წინააღმდეგ ეფექტურია
რუსეთის, ტაილანდის, შეერთებული შტატებისა და
სხვა ქვეყნების გამოცდილება, სადაც ომი ნარკოტიკე
ბის წინააღმდეგ აგრესიული ფორმით წარიმართა, გან
სხვავდება იმ ქვეყნების გამოცდილებისგან, რომელიც
დაეფუძნა მტკიცებულებაზე დამყარებულ ანტინარკო
ტიკულ მკურნალობას და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ღონისძიებებს, რაც მიმართულია აივ ინფექციის პრე
ვენციისკენ. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და ავსტრა
ლიაში აივ ინფექციების ახალი შემთხვევები თითქმის
აღმოიფხვრა ნარკოტიკების მომხმარებლებს შორის,
ზუსტად ასევე, აივ ინფექციის ვერტიკალური გავრცე
ლება მნიშვნელოვნად შემცირდა იმ ქვეყნებში, სადაც
დედიდან ბავშვზე ვირუსის გავრცელების პრევენციი
სადმი ხელმისაწვდომობა მაღალია.
აივ/შიდსის გავრცელება გამოიწვია იმან, რომ
ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომმა ვერ უზრუნ
ველყო ნარკოტიკულ ნივთიერებათა მიწოდების
შემცირება
ის ფაქტი, რომ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომმა ხელი
შეუწყო აივ ეპიდემიას, სადავო საკითხს არ წარმოად
გენს, მაგრამ ნარკოპოლიტიკა ნელი ტემპით იცვლება.
ეს დიდწილად განაპირობა იმ მცდარმა მოსაზრებამ, რომ
ნარკოტიკების მოხმარების გამო განხორციელებულმა
დაკავებებმა და პატიმრობამ დადებითი შედეგი გამოიღო
და შეამცირა ნარკოტიკულ ნივთიერებათა მიწოდება.
ნარკოტიკებთან და დანაშაულთან ბრძოლის გაეროს
ოფისის მონაცემებით, არალეგალური ოპიატების, რო
გორიცაა ჰეროინი და ოპიუმი, მიწოდება მსოფლიოში
მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბოლო 30 წლის მანძილზე.
დადგენილია, რომ ოპიატების მიწოდება აღნიშნულ პე
რიოდში გაიზარდა 380%-ით, თუ 1980 წელს მისი ოდე
ნობა შეადგენდა 1 000 000 ტონას, 2010 წლისთვის მან 4
800 000 ტონას მიაღწია. აღნიშნულმა ზრდამ გამოიწვია
ევროპაში ჰეროინის ფასის 75%-იანი კლება 1990-2009
წლებში.
ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომის წარუმატებლობის კი
დევ ერთ დადასტურებას წარმოადგენს მონაცემები ამე
რიკის შეერთებულ შტატებში ნარკოტიკულ საშუალება
თა მიწოდების შესახებ. 1981-2011 წლებში ნარკოტიკულ
საშუალებათა კონტროლის სახელმწიფო სააგენტოს ბი
უჯეტი 600%-ით გაიზარდა. თუმცა, ამავე პერიოდში ჰე
როინის ფასი დაეცა 80%-ით და 900%-ით გაიზარდა სუფ
თა ჰეროინის მოწოდება 1981-2002 წლებში.
აივ ინფექციის გავრცელების გარდა,
ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომი ხელს უწყობს
ძალადობას
კვლევების მონაცემები და ზოგადი შედეგები მოწ
მობს, რომ ნარკოტიკების აკრძალვამ ხელი შეუწყო
ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული სიკვ
დილიანობისა და ძალადობის დონის მატებას. შვეიცა
რიის ერთ-ერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ სიკვდილიანობის
დონე ჰეროინის ადგილობრივი მომხმარებელთა შორის
შემცირდა ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი თერაპიის და
ნერგვის შედეგად, მაგრამ გაიზარდა მომდევნო წლებში
რეპრესიული ნარკოკანონმდებლობის გამო.
კვლევებმა აჩვენა, რომ რეპრესიული ნარკოკანონმ
დებლობა იწვევს ძალადობის მატებას, განსაკუთრებით
- ქუჩის დანაშაულის ზრდას მრავალ ქვეყანაში.

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ჯანდაცვა

პრაქტიკული რჩევები

შ

ეძენილი იმუნური დეფიციტის სინდრომი მდგომარე
ობაა, რომელიც ვითარდება აივ-ინფექციის ფონზე
და ხასიათდება CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობის
კლებით. ამ დაავადებას თან ახლავს სხვადასხვა ინ
ფექციური თუ არაინფექციური დაავადებები. შიდსი აივ-ინ
ფექციის ბოლო სტადიაა. ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვი
რუსი აზიანებს იმუნურ სისტემას, რის შედეგადაც ადამიანის
ორგანიზმი უძლური ხდება გაუმკლავდეს სხვადასხვა დაავა
დებებს.
შიდსი რეგისტრირებულია მსოფლიოს ხუთივე კონტინენ
ტზე. ოფიციალური მონაცემებით მსოფლიოში შიდსის ვირუ
სით ინფიცირებულია 20 მილიონამდე ადამიანი, მათგან 80%
სქესობრივი გზით დაავადდა, რომელთაგან 70% ჰეტეროსექ
სუალურ, ხოლო 10% ჰომოსექსუალურ კავშირებზე მოდის.

შიდსისთვის
დამახასიათებელი
ყველაზე ხშირი
სიმპტომებია:
● ტემპერატურის უმიზეზო
მომატება 1 თვეზე მეტი პერიოდის
მანძილზე;
● ლიმფური კვანძების გადიდება;
● ძლიერი საერთო სისუსტე;

შიდსის ვირუსის
გადაცემის გზები:

● მუქი წითელი ფერის ლაქები
კანსა და ლორწოვან გარსებზე;

● სქესობრივი კონტაქტით (ვაგინალური, ანალური
და ორალური);

● გახანგრძლივებული პნევმონია
(ფილტვების ანთება), რომელიც
არ ექვემდებარება ჩვეულებრივ
მკურნალობას;

● ინფიცირებული სისხლის ან მისი ცალკეული კომპონენტე
ბის გადასხმით (აივ ინფიცირებულის სისხლით დაბინძურე
ბული შპრიცის, ნემსის და სხვა სამედიცინო ინსტრუმენტე
ბის გამოყენებისას);

● ძლიერი ოფლიანობა,
განსაკუთრებით ღამით;

● ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან ახალშობილზე გა
დაცემის გზით (მუცლადყოფნის, მშობიარობის ან ძუძუთი
კვების დროს).

● თეთრი ფერის ნადები პირის
ღრუს ლორწოვანზე.

ნარკოტიკების
მომხმარებელი
შეიძლება იყოს აივ
ინფიცირებული, ამიტომ
ინფექციის გავრცელების
პრევენციის მიზნით
ინექციური ნარკოტიკების
მომხმარებლებმა უნდა
დაიცვან უსაფრთხოების
შემდეგი წესები:

შიდსის ვირუსი
არ გადაეცემა:
● ჰაერ-წვეთოვანი გზით, ნერწყვით, ხველით, ცხვირის
დაცემინებით ან კოცნით.
● საყოფაცხოვრებო და სოციალური კონტაქტებით. არ არის
საშიში ხელის ჩამორთმევა; მოხვევა, ალერსი, დაავადებუ
ლის მიერ გამოყენებული ჭურჭლით, თეთრეულით, საერთო
საპირფარეშოთი და აბაზანით სარგებლობა. არ არის საშიში
აივ ინფიცირებულთან ერთად ყოფნა სასწავლო დაწესებუ
ლებებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში;
● ვირუსი არ გადადის მწერებისა და ცხოველების
საშუალებით.
დღესდღეობით, ინფიცირების გამოვლენა ლაბორატორიუ
ლი დიაგნოსტიკის სხვადასხვა საშუალებებით ხდება. ძირი
თად საშუალებებს მიეკუთვნება სისხლში აივ საწინააღმდეგო
ანტისხეულების და ვირუსის გენეტიკური მასალის განსაზღ
ვრა. თავდაპირველად, შესაძლო ინფიცირებულ ადამიანს
უტარდება პირველადი ანუ სკრინინგული დიაგნოსტიკა.
სკრინინგულ მეთოდებს შორის ფართოდაა გავრცელებული
ე.წ. „სწრაფი/მარტივი” მეთოდები და ანტისხეულების გამოვ
ლენა იმუნოფერმენტული ანალიზის მეშვეობით. სკრინინგუ
ლი მეთოდით ინფიცირების დადასტურებულ სუბიექტს უნდა
ჩაუტარდეს დამადასტურებელი ანუ კონფირმაციული დიაგ
ნოსტიკა. ადამიანის იმუნოდეფიციტურ ვირუსში გამოიყოფა
ორი ტიპი, რომელიც აინფიცირებს ადამიანს: აივ-1 და აივ2. აივ-1 არის საშიში და ასევე, უფრო იოლად გადაცემადი.
მსოფლიოში აივ ინფექციების ძირითადი ნაწილი მისგან არის
გამოწვეული. ინფიცირებული ადამიანი თავს ჯანმრთელად
გრძნობს 3-10 წლის განმავლობაში.
შიდსი საყოველთაო დაავადებაა, იგი ყველას ემუქრება
განურჩევლად სქესის, ასაკისა თუ ეროვნებისა. მისი თავი
დან აცილების ძირითად საშუალებად პრევენციული ზომები
რჩება.

● ყოველთვის გამოიყენეთ ახალი
შპრიცი და ნემსი;
● არ იხმაროთ სხვისი საინექციო
ინსტრუმენტები და ჭურჭელი;
● არ გაიკეთოთ სხვის მიერ
მომზადებული, შპრიცით
გადმოცემული „წამალი” ;
● არავის მისცეთ თქვენი ნახმარი
შპრიცი - გაუფრთხილდით სხვის
ჯანმრთელობასაც;
● ყურადღება მიაქციეთ, რომ
„წამლის” განაწილებისას თქვენი
შპრიცი არ შეეხოს სხვის ნახმარ
ინსტრუმენტებს.

►3◄

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ჩემი ისტორია

ნ

ი
კა 15 წლის იყო, რო
ცა ნარ
კო
ტიკს პირ
ველად გემო გაუსინჯა და ეს ნარკოტიკი
მორფინი იყო. როგორც თავად აღნიშნავს,
ნარკოტიკის მიღების მიზეზი უბრალო ინტე
რესი გახლდათ. „ეს იყო 1979 წელი და იმ პერიოდში
ვერ ვიტყვი, რომ ჩემს ირგვლივ ან ჩემი მეგობრები
აქტიურად იყვნენ ამ საქმით დაკავებული. ეს უბრა
ლო შემთხვევითობა იყო”, – ამბობს ნიკა. თუმცა, ამ
„შემთხვევითობამ” მისი ცხოვრება მკვეთრად უარ
ყოფითი მიმართულებით შეცვალა.
მალე სკოლაც დაამთავრა და საცხოვრებლად
რუსეთში გადავიდა. იქ გააგრძელა ნარკოტიკების
მიღება, ვინაიდან ამ ქვეყანაში მისი შეძენა გაცი
ლებით იოლი იყო მისთვის, ვიდრე საქართველოში.
დაახლოებით 15 წელი რუსეთში ცხოვრობდა და ამ
ხნის მანძილზე ოპიატებზე დამოკიდებული გახდა.
ბოლო რამდენიმე წელია კუსტარული ნარკოტიკის,
ე.წ. „კრაკადილის” მოხმარებაზე გადავიდა. სულ 30
წელია, რაც ნარკოტიკს მოიხმარს.
საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ნი
კა იმდენჯერ დაუკავებია პოლიციას, რომ თავადაც
აღარ ახსოვს. „ვთვლი, რომ ჩემი უფლებები ყოველ
ნაბიჯზე ირღვევა, პოლიციას უჩნდება გონივრული
ეჭვი და უპრობლემოდ გაკავებს ქუჩაში, ხანდახან
აფთიაქთანაც გელოდება, სადაც წამალს ყიდულობ,
დაკავებისთანავე უხეშად გელაპარაკება, ხანდახან
უშვერი სიტყვებით გლანძღავს, და მიყავხარ ნარ
კოლოგიურში შემოწმების მიზნით” – აცხადებს იგი.
ამ დაკავებების პერიოდში სულ ორჯერ გადაიხა
და ჯარიმა, ერთხელ 100 ლარის, ხოლო მეორედ 500
ლარის ოდენობით. როგორც თავად აღნიშნავს, პო
ლიციას ის არასოდეს უცემია, თვლის, რომ ასაკის
გამო. თუმცა, ბევრჯერ სმენია სხვა ნარკომომხმა
რებლების ცემისა და ნარკოტიკის ჩადების ფაქტე
ბის შესახებ. მის განსაკუთრებულ აღშფოთებას იწ
ვევს პოლიციელთა მხრიდან ე.წ. „შეთავაზება”, რაც
სხვა წამალდამოკიდებული მეგობრების შესახებ ინ
ფორმაციის მიწოდებას გულისხმობს – სად იძენენ
წამლებს, – სად „ხარშავენ” და ა.შ. და სამაგიეროდ
გარანტიის მიღებას, რომ მას ხელს არავინ ახლებს.

როცა ნიკას ვკითხეთ მკურნალობისა და ზიანის დააპატიმრონ, რაც მისთვის ციხის ჯოჯოხეთის თა
შემცირების პროგრამებზე, მას ამის შესახებ მწირი ვიდან გადატანას ნიშნავს.
დღეს ნიკა ცხოვრებას ფხიზელ მდგომარეობაში
ინფორმაცია გააჩნდა, გაგონილი ჰქონდა მეთადო
ნით ჩანაცვლების პროგრამის შესახებ და იცოდა, აგრძელებს, როგორც თავად აცხადებს, იბრძვის
რომ მკურნალობისთვის საჭიროა თანხის გადახდა, ლუკმა-პურის შოვნისთვის, ირგვლივ ბევრს იც
მას კი ამის ფინანსური საშუალება არ გააჩნია. ნიკამ ნობს, რომლებიც მსგავს მდგომარეობაში იმყო
ოჯახი გვიან შექმნა, ჰყავს შვიდი წლის გოგონა, მე ფებიან, დახმარება კი არსაიდან ჩანს. ის მიიჩნევს,
უღლე 4 თვის წინ გარდაეცვალა. ამიტომ ცდილობს რომ მთავრობა ვალდებულია იზრუნოს ნებისმიერ
ნებისმიერი სახის სამუშაო იშოვოს და შვილი გამოკ სოციალურ ჯგუფზე, განსაკუთრებით წამალდა
მოკიდებულების პრობლემა
ვებოს. „მიუღებლად მიმაჩნია,
ზე, მთავარია ხელმისაწვდომი
ვიშოვო ორი კაპიკი და ისიც
გახდეს მკურნალობის პროგ
მკურნალობისთვის დავხარჯო,
„წამალდამოკიდერამა, გაიხსნას სარეაბილი
– როცა სახლში შვიდი წლის
ტაციო ცენტრები, და რაც
შვილი მელოდება” – თქვა მან.
ბულის დაპატიმრება
მთავარია - ახალგაზრდობას
ნიკას არ აქვს სოციალურად
ნარკოტიკული
ადრეულ ასაკში უნდა მიეწო
დაუცველი პირის სტატუსი.
დოს ინფორმაცია ნარკოტი
2007 წელს ნიკა დააკავეს
ნივთიერებათა
კულ ნივთიერებათა მოხმარე
ნარკოტიკულ ნივთიერებათა
მოხმარების
გამო
ბისა და მისგან გამოწვეული
მოხმარების გამო და მიუსა
ზიანის შესახებ.
ჯეს ხუთი წლით თავისუფ
დაუშვებელია.
„წამალდამოკიდებულის და
ლების აღკვეთა. 2009 წელს
მთავრობამ უნდა
პატიმრება
ნარკოტიკული
ამინისტიის შედეგად განთავი
ნივთიერებათა
მოხმარების
სუფლდა. ციხეში გატარებულ
შეცვალოს მიდგომა,
გამო დაუშვებელია. მთავრო
ორი წლის შესახებ ლაპარაკი
ჩვენ არ ვართ
ბამ უნდა შეცვალოს მიდგომა,
უჭირს, ეს იყო უმძიმესი წლები,
ჩვენ არ ვართ კრიმინალები,
ნარკოტიკი „მშრალად” გადა
კრიმინალები,
მხო
ლოდ იმი
ტომ რომ ამ სა
აგდო და დღესაც ამ ტანჯვის
მხოლოდ იმიტომ
შინელებას მოვიხმართ, რო
გახსენებას მისთვის საშინელი
დესაც ვიწყებდი ნარკოტიკის
ტკივილი მოაქვს. „ყველაზე
რომ ამ საშინელებას
მოხმარებას, ვერასოდეს წარ
დამცირებულად თავი ციხეში
მოვიხმართ,
როდესაც
მოვიდგენდი, თუ ასეთ მძიმე
ვიგრძენი, იქ უბრალოდ მივხ
ვდი, რას ნიშნავს, როცა არავის
ვიწყებდი ნარკოტიკის დღეში აღმოვჩნდებოდი. ცი
ხეში გატარებულმა წლებმა
აინტერესებ და ადამიანად არა
მოხმარებას,
ტანჯვისა და წამების მეტი
ვინ მიგიჩნევს” – ამბობს ნიკა.
არაფერი მომიტანა, უფრო აგ
ციხიდან გამოსვლის შემდე
ვერასოდეს
რესიული და გაბოროტებული
გაც პოლიციამ ის მრავალჯერ
წარმოვიდგენდი,
თუ
გამხადა, ახლაც სასამართლო
დააკავა. ახლა სასამართლო
პროცესის მოლოდინში ვარ და
პროცესს ელოდება, ვინაიდან
ასეთ მძიმე დღეში
წინ რა მელოდება არ ვიცი”, –
ბევრი „დაკავების ეპიზოდი”
აღმოვჩნდებოდი.
აღნიშნავს ნიკა.
დაუგროვდა და შეიძლება ისევ

დოკუმენტი მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ დოკუმენტის შინაარსზე სრულად
პასუხისმგებელია „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი” და არც ერთ ვითარებაში არ შეიძლება ჩაითვალოს
ევროკავშირის პოზიციის გამომხატველად.
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document
are the sole responsibility of the Georgian Harm Reduction Network and can under no circumstances be regarded as
reflecting the position of the European Union

ბიულეტენის გამოცემა დაფინანსებულია
ევროკავშირის მიერ

რედაქტორი: თეა კორძაძე
სტილი: ნინო ბექიშვილი
დიზაინი: Print¦ock
ნომერზე მუშაობდნენ: ლაშა ზაალიშვილი, თეა კორძაძე,
პაატა საბელაშვილი, ნათია მორჩილაძე.
გამომცემელი: „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი”
საქართველო, თბილისი, 0171 პეკინის გამზ. 2,
მე-2 სადარბაზო. მე-4 სართული, ბ. 19
ტელ: ოფისი: +995 221 32 11 (ფაქსი) +995 247 87 94
ელ.ფოსტსა: info@hrn.ge, ვებ-გვერდი: www.hrn.ge
დაბეჭდილია: შ.პ.ს. „სეზანი”
საქართველო, თბილისი, 0119 წერეთლის გამზ. 140,
ტელ.: +995 32 235 70 02, ფაქსი: +995 32 235 70 04

ბიულეტენს გამოსცემს ზიანის
შემცირების საქართველოს ქსელი

ბიულეტენში გამოქვეყნებულ მასალაზე საავტორო უფლებას ფლობს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი
ბიულეტენში გამოქვეყნებული მასალის გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს მითითება
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