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სა ინ ფორ მა ციო კვარ ტა ლუ რი ბი უ ლე ტე ნის "ზიანის შემ ცი რე ბა" მეშ ვი დე 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 „მტკიცებულებებზე დამ ყა რე ბუ ლი ჩა
რე ვა წა მალ და მო კი დე ბულ თა უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად სა ქარ თ ვე ლო ში" ფარ გ ლებ ში მო ამ ზა და. 

შემოწმების მიზ   ნით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მას   შ   ტა  ბით ჩა 
ტარ   და 200 000ზე მე  ტი  ტეს   ტი  რე  ბა. ნარ   კო  ტი  კუ 
ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის მოხ   მა  რე  ბის   თ   ვის ყო  ველ   წ   ლი  უ  რად 
სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა ეკის   რე  ბა 
ათა  სო  ბით ადა  მი  ანს. სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტი ყო  ველ   წ  
ლი  უ  რად 2030 მი  ლი  ო  ნი ლა  რით ივ   სე  ბა ნარ   კო  მა  ნი  ით 
და  ა  ვა  დე  ბუ  ლი პი  რე  ბის მი  ერ გა  დახ   დი  ლი ჯა  რი  მე  ბის 

სა  ხით, ხო  ლო ამ ადა  მი  ა  ნე  ბის მკურ   ნა  ლო  ბა   რე  ა  ბი  ლი 
ტა  ცი  ა  ზე 10ჯერ ნაკ   ლე  ბი თან   ხა იხარ   ჯე  ბა. 

ში  ნა  გან საქ   მე  თა სა  მი  ნის   ტ   როს   თან გა  მარ   თუ  ლი 
აქ   ცი  ის მი  ზა  ნი იყო პო  ლი  ტი  კის გან   მ   საზღ   ვ   რე  ლე  ბი 
სა და სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ყუ  რადღე  ბის მიქ   ცე  ვა. რეპ   რე 

სი  ულ ნარ   კო  პო  ლი  ტი  კას ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე  ბის 
შემ   ცი  რე  ბის კუთხით და  დე  ბი  თი შე  დე  გი არ მო  აქვს. 
აქ   ცი  ის ორ   გა  ნი  ზა  ტო  რე  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ნარ   კო  პო 
ლი  ტი  კის ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ცი  ის მომ   ხ   რე  ებს მო  უ  წო  დე 

2013 წლის 24 ნო  ემ   ბერს სა  თე  მო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე 
ბის ინი  ცი  ა  ტი  ვით ში  ნა  გან საქ   მე  თა სა  მი  ნის   ტ   როს  
თან  „ქუჩის ნარ   კო  ტეს   ტი  რე  ბის” წი  ნა  აღ   მ   დეგ მი 

მარ   თუ  ლი საპ   რო  ტეს   ტო აქ   ცია გა  ი  მარ   თა. აქ   ცი  ის 
მხარ   და  ჭე  რე  ბი იყ   ვ   ნენ “ზიანის შემ   ცი  რე  ბის სა  ქარ   თ  
ვე  ლოს ქსე  ლი”, „მსოფლიო ექი  მე  ბი  საფ   რან   გე  თი”, 
„ალტერნატივა ჯორ   ჯი  ა” და ფონ   დი „ღია სა  ზო  გა 
დო  ე  ბა  სა  ქარ   თ   ვე  ლო”.  მო  ნა  წი  ლე  ებს ხელ   ში ეჭი 
რათ პლა  კა  ტე  ბი: "ჯარიმა არ კურ   ნავს", "ჩემი რეპ  
რე  სია შე  ნი რეგ   რე  სი  ა."

ში  ნა  გან საქ   მე  თა სა  მი  ნის   ტ   რო ატა  რებს სა  დამ   ს   ჯე 
ლო ღო  ნის   ძი  ე  ბებს ნარ   კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის 
მი  მართ, რა  მაც გა  მო  იწ   ვია უარ   ყო  ფი  თი შე  დე  გე  ბი: 
გა  უ  ა  რეს   და წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბულ   თა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის 
მდგო  მა  რე  ო  ბა, მათ ოჯა  ხებს მი  ად   გათ მძი  მე სო  ცი 
ა  ლურ   ე  კო  ნო  მი  კუ  რი ზი  ა  ნი, მოხ   და ნარ   კო  ტი  კე  ბის 
მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა იზო  ლა  ცი  ა. სამ   წუ  ხა  როდ აღ   ნიშ  
ნუ  ლი ძა  ლო  ვა  ნი სტრუქ   ტუ  რა არ   სე  ბუ  ლი ნარ   კო  კა 
ნონ   მ   დებ   ლო  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე კვლა  ვაც აგ   რ   ძე  ლებს 
ნარ   კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა დევ   ნას „ქუჩის ნარ  
კო  ტეს   ტი  რე  ბის” სა  შუ  ა  ლე  ბით. პო  ლი  ცი  ე  ლებს ათა 
სო  ბით მო  ქა  ლა  ქე  გა  დაჰ   ყავთ სპე  ცი  ა  ლურ და  წე 
სე  ბუ  ლე  ბებ   ში ნარ   კო  ტეს   ტი  რე  ბის ჩა  სა  ტა  რებ   ლად, 
რა  საც მოს   დევს ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  უ  ლი და სის   ხ   ლის  
სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი სან   ქ   ცი  ე  ბი. ბო  ლო 6 წლის გან   მავ  
ლო  ბა  ში ნარ   კო  ტი  კუ  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის მოხ   მა  რე  ბა  ზე 

ბენ შე  ურ   თ   დ   ნენ პე  ტი  ცი  ას, რომ   ლის ად   რე  სა  ტე  ბიც 
მთავ   რო  ბა და პარ   ლა  მენ   ტი არი  ან, რომ მათ ქვეყ   ნის 
ინ   ტე  რე  სე  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე გა  ა  ტა  რონ ისე  თი სა 
კა  ნონ   დებ   ლო ცვლი  ლე  ბა, რო  მე  ლიც ბო  ლოს მო  უ 
ღებს ნარ   კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა კრი  მი  ნა  ლი 
ზა  ცი  ას და ხელს შე  უწყობს მათ მკურ   ნა  ლო  ბა  სა და 
სა  ზო  გა  დო  ე  ბა  ში რე  ინ   ტეგ   რა  ცი  ას.

შიდსისმსოფლიოდღის

ეროვნულიკამპანია

1 დე  კემ   ბერს გა  ი  მარ   თა ეროვ   ნუ  ლი კამ   პა  ნია შიდ  
სის მსოფ   ლიო დღეს   თან და  კავ   ში  რე  ბით. კამ   პა  ნი  ის 
სლო  გა  ნი იყო – "დავიყვანოთ ნუ  ლამ   დე: ნუ  ლი ახა  ლი 
ინ   ფექ   ცი  ა, ნუ  ლი დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ა, ნუ  ლი ლე  ტა  ლო 
ბა".   სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მწე  რალ   თა სახ   ლ   ში გა  მარ   თულ 
შეხ   ვედ   რა  ზე მი  სა  სალ   მე  ბე  ლი სიტყ   ვით გა  მო  ვიდ   ნენ 
მა  რი  ამ ჯა  ში (საქართველოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო 
ბი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ   რო), თენ   გიზ 
ცერ   ც   ვა  ძე (ინფექციური პა  თო  ლო  გი  ის, შიდ   სი  სა და 
კლი  ნი  კუ  რი იმუ  ნო  ლო  გი  ის სა  მეც   ნი  ე  რო   პ   რაქ   ტი  კუ  ლი 
ცენ   ტ   რი), ამი  რან გამ   ყ   რე  ლი  ძე (დაავადებათა კონ   ტ  
რო  ლი  სა და სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის ეროვ  
ნუ  ლი ცენ   ტ   რი), არ   ჩილ თა  ლაკ   ვა  ძე (საქართველოს 
სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე  ბის, პრო  ბა  ცი  ი  სა და იური  დი  უ  ლი 
დახ   მა  რე  ბის სა  კითხ   თა სა  მი  ნის   ტ   რო), ბო  რის იარო 
შე  ვი  ჩი (ევროკავშირის დე  ლე  გა  ცია სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში), 
თა  მარ სირ   ბი  ლა  ძე (ამერიკის შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბის 
სა  ერ   თა  შო  რი  სო გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ა  გენ   ტო). პა  ნე  ლურ 
დის   კუ  სი  ა  ზე გი  ორ   გი სო  სე  ლი  ამ ისა  უბ   რა არვ მკურ  
ნა  ლო  ბის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის გა  მოწ   ვე  ვებ   ზე, კო  ტე 
რუ  ხა  ძემ  ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე  ბა  სა და  ეპი  დე  მი 
ის გა  მომ   წ   ვევ ფაქ   ტო  რებ   ზე, ნი  ნო წე  რე  თელ   მა თე 
მა  ზე – მსმე  ბი და სექს მუ  შა  კე  ბი, გა  მოწ   ვე  ვე  ბი და 
მა  თი დაძ   ლე  ვის გზე  ბი, ხო  ლო კა  ტე  რი  ნა ზე  ზულ   კო 
ვამ მი  მო  ი  ხი  ლა აივ   /   შიდ   სი და მიგ   რა  ცი  ა. შეხ   ვედ   რის 
და  სას   რულს გა  ი  მარ   თა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში აივ   /   შიდ   სის 
პრე  ვენ   ცი  ის პრო  ექ   ტის მი  ერ მომ   ზა  დე  ბუ  ლი ფილ   მის 
"განახლებული მატ   ჩი" პრე  მი  ე  რა. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს რე 
გი  ო  ნებ   ში გა  ი  მარ   თა ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი შიდ   სის მსოფ   ლიო 
დღეს   თან და  კავ   ში  რე  ბით.  

ნარკომანიასთან

ბრძოლისუწყებათაშორისი

საკოორდინაციოსაბჭოსსხდომა

4 დე  კემ   ბერს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს იუს   ტი  ცი  ის სა  მი  ნის  
ტ   როს ორ   გა  ნი  ზე  ბით და  მიგ   რა  ცი  ის სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მხარ   და  ჭე  რით გა  ი  მარ   თა ნარ   კო  მა 
ნი  ას   თან ბრძო  ლის უწყე  ბა  თა  შო  რი  სი სა  კო  ორ   დი  ნა 
ციო საბ   ჭოს სხდო  მა. სხდო  მის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე იყო 
იუს   ტი  ცი  ის მი  ნის   ტ   რი თეა წუ  ლუ  კი  ა  ნი. სხდო  მა  ზე 
გა  ნი  ხი  ლეს ნარ   კო  მა  ნი  ას   თან ბრძო  ლის სა  ხელ   მ   წი  ფო 
სტრა  ტე  გი  ი  სა და ნარ   კო  მა  ნი  ის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ბრძო  ლის 
20132015 წლე  ბის სა  მოქ   მე  დო გეგ   მა. ასე  ვე გა  ნი  ხი 
ლეს ში  ნა  გან საქ   მე  თა სა  მი  ნის   ტ   როს მი  ერ მომ   ზა  დე 
ბუ  ლი სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო ცვლი  ლე  ბე  ბის პრო  ექ   ტე  ბი 
"ნარკოტიკული სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის, ფსი  ქოტ   რო  პუ  ლი ნივ  
თი  ე  რე  ბე  ბის, პრე  კურ   სო  რე  ბი  სა და ნარ   კო  ლო  გი  უ  რი 
დახ   მა  რე  ბის შე  სა  ხებ" და "ნარკოტიკული და  ნა  შა  უ 
ლის წი  ნა  აღ   დეგ ბრძო  ლის შე  სა  ხებ" სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
კა  ნონ   ში ცვლი  ლე  ბე  ბის შე  ტა  ნის თა  ო  ბა  ზე. 

მნიშვნელოვანიამბები

„ჩემირეპრესია,

შენირეგრესია"



ბა  ში და სტა  ტის   ტი  კუ  რი მო  ნა  ცე  მე  ბის მი  ხედ   ვით, 
ყო  ველ   წ   ლი  უ  რად აივ ინ   ფი  ცი  რე  ბულ   თა ერ   თი მე 
ოთხე  დი ხვდე  ბა სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე  ბის და  წე  სე  ბუ 
ლე  ბებ   ში.   

რეპ   რე  სი  უ  ლი ნარ   კო  კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა წარ  
მო  შობს ბა  რი  ე  რებს ან   ტი  რეტ   რო  ვი  რუ  სუ 
ლი თე  რა  პი  ის   თ   ვის და შე  სა  ბა  მი  სად ხელს 
უწყობს აივ ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ   ცე  ლე  ბას 

შპრი  ცე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბი  სა და სხვა აივ სა  რის   კო 
ქცე  ვის ხელ   შეწყო  ბის გარ   და, რეპ   რე  სი  უ  ლი ნარ   კო 
კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა ქმნის ბა  რი  ე  რებს აივ ტეს   ტი  რე  ბი 
სა და მკურ   ნა  ლო  ბის   თ   ვის. არ   სე  ბობს ნარ   კო  ტი  კე 
ბის მოხ   მა  რე  ბის კრი  მი  ნა  ლი  ზა  ცი  ის რამ   დე  ნი  მე გზა, 
რო  მე  ლიც ხელს უშ   ლის მკურ   ნა  ლო  ბის ხელ   მი  საწ   ვ  
დო  მო  ბას იმ ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის   თ   ვის, რომ   ლე 
ბიც ადა  მი  ა  ნის იმუ  ნო  დე  ფი  ცი  ტუ  რი ვი  რუ  სით არი 
ან ინ   ფი  ცი  რე  ბუ  ლე  ბი. ასე  ვე ბა  რი  ერს ქმნის სტიგ   მა 
და დის   კ   რი  მი  ნა  ცია სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში, 
სერ   ვი  სებ   ზე უარი, კონ   ფი  დენ   ცი  ა  ლო  ბის დარ   ღ   ვე  ვა, 
ნარ   კო  ტი  კე  ბის   გან თა  ვი  სუ  ფა  ლი მდგო  მა  რე  ო  ბა  ზე 
ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლი მკურ   ნა  ლო  ბის შეზღუდ   ვა. ჩა  ტა 
რე  ბულ   მა კვლე  ვებ   მა ცხად   ყო,  რომ ნარ   კო  მომ   ხ   მა 
რებ   ლებ   ში ან   ტი  რეტ   რო  ვი  რუ  სუ  ლი მკურ   ნა  ლო  ბის 
მაჩ   ვე  ნებ   ლე  ბი და  ბა  ლია და მა  ღა  ლია სიკ   ვ   დი  ლი  ა  ნო 
ბის შემ   თხ   ვე  ვე  ბი.  

რეპ   რე  სი  ულ   მა ნარ   კო  კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბამ უარ   ყო 
ფი  თი შე  დე  გე  ბი იქო  ნია სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ ჯან   დაც  
ვა  ზე. ცნო  ბი  ლი  ა, რომ ან   ტი  რეტ   რო  ვი  რუ  სუ  ლი თე 
რა  პია ამ   ცი  რებს ადა  მი  ა  ნის იმუ  ნო  დე  ფი  ცი  ტუ  რი 
ვი  რუ  სის ცირ   კუ  ლი  რე  ბას სის   ხ   ლ   ში  და შე  სა  ბა  მი 
სად, ამ   ცი  რებს აივ ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ   ცე  ლე  ბას. 

სა  დაც სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვის 
მიდ   გო  მე  ბი იგ   ნო  რი  რე  ბუ  ლი  ა, აივ ეპი  დე  მია 
კონ   ტ   როლს არ ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა 

გაზ   რ   დი  ლი აივ სა  რის   კო ქცე  ვი  სა და ბა  რი  ე  რე  ბის 
გარ   და, ნარ   კო  ტი  კე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ გა  მოცხა  დე 
ბულ   მა ომ   მა გა  მო  იწ   ვია სა  ხელ   მ   წი  ფო პო  ლი  ტი  კის 
მოშ   ლა, რა  მაც გა  ნა  პი  რო  ბა  მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბებ   ზე 
დამ   ყა  რე  ბუ  ლი მკურ   ნა  ლო  ბი  სა და სა  ზო  გა  დო  ებ   რი 
ვი ჯან   დაც   ვის ინ   ტერ   ვენ   ცი  ე  ბის იგ   ნო  რი  რე  ბა. 2008 
წელს  ნარ   კო  ტი  კებ   თან და და  ნა  შა  ულ   თან ბრძო  ლის 
გა  ე  როს ოფი  სის აღ   მას   რუ  ლე  ბელ   მა დი  რექ   ტორ   მა 
აღი  ა  რა ეს რე  ა  ლო  ბა და გა  ნაცხა  და, რომ სა  ზო  გა 
დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვა, რო  მე  ლიც ნარ   კო  ტი  კულ სა 
შუ  ა  ლე  ბა  თა კონ   ტ   რო  ლის პირ   ვე  ლად სა  შუ  ა  ლე  ბას 
წარ   მო  ად   გენს, მო  ითხოვს დიდ რე  სურ   სებს. ხშირ 
შემ   თხ   ვე  ვებ   ში ფი  ნან   სუ  რი რე  სურ   სე  ბი მი  მარ   თულ 
იქ   ნა სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვი  დან სა  მარ   თალ  
დამ   ცავ სფე  რო  ში და ამის შე  დე  გად სა  ზო  გა  დო  ებ  
რი  ვი ჯან   დაც   ვის ფუნ   ქ   ცია შემ   ცი  რდა.

ნარ   კო  ტი  კულ ნივ   თი  ე  რე  ბა  თა შე  სა  ხებ კა  ნო  ნის 
დაც   ვა  ზე აქ   ცენ   ტის გა  კე  თე  ბამ წარ   მოშ   ვა სა  მარ  
თ   ლებ   რი  ვი ბა  რი  ე  რე  ბი იმ მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბებ   ზე და 
ფუძ   ნე  ბუ  ლი აივ პრე  ვენ   ცი  უ  ლი ზო  მე  ბის მი  მართ, 
რო  გო  რი  ცაა სუფ   თა შპრი  ცე  ბის მი  წო  დე  ბა, ან მკურ  
ნა  ლო  ბის ისე  თი მე  თო  დი, რო  გო  რი  ცაა მე  თა  დო  ნით 
ჩა  ნაც   ვ   ლე  ბი  თი თე  რა  პი  ა.  და  დას   ტუ  რე  ბუ  ლი  ა, რომ 
სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვის ეს მიდ   გო  მე  ბი ამ  
ცი  რებს აივ ინ   ფექ   ცი  ის რისკს და სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
სა  მე  დი  ცი  ნო და სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვის ორ  
გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი სწო  რედ მათ და 
ნერ   გ   ვას ით   ვა  ლის   წი  ნებს.    

2012 წლის ნარ   კო  პო 
ლი  ტი  კის გლო  ბა 
ლუ  რი კო  მი  სი  ის 
ან   გა  რი  ში მი  ეძღ  

ვ   ნა თე  მას: ნარ   კო  ტი  კე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ომი და აივ   /  
შიდ   სი.

ნარ   კო  ტი  კებ   თან ბრძო  ლა ხელს უწყობს 
აივ პან   დე  მი  ის გავ   რ   ცე  ლე  ბას

გლო  ბა  ლუ  რი ომი ნარ   კო  ტი  კე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ გახ  
და აივ   /   შიდ   სის გავ   რ   ცე  ლე  ბის ხელ   შემ   წყო  ბი ფაქ   ტო 
რი ნარ   კო  ტი  კულ ნივ   თი  ე  რე  ბა  თა მომ   ხ   მა  რებ   ლებ   ში. 
მთე  ლი მსოფ   ლი  ოს მას   შ   ტა  ბით ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი კვლე 
ვე  ბი ცხად   ყოფს, რომ რეპ   რე  სი  უ  ლი ნარ   კო  პო  ლი  ტი 
კა და მი  სი პრაქ   ტი  კა  ში გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა აიძუ  ლებს 
ნარ   კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა  რებ   ლებს უარი თქვან სა  მე 
დი  ცი  ნო სერ   ვი  სებ   ზე. ასე  თი პი  რე  ბი ხვდე  ბი  ან იმ 
ჩა  კე  ტილ სამ   ყა  რო  ში, სა  დაც აივ ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ  
ცე  ლე  ბის რის   კი საკ   მა  ოდ მა  ღა  ლი  ა. ნარ   კო  ტი  კე  ბის 
მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა მა  სი  ურ   მა და  პა  ტიმ   რე  ბამ შე  ას  
რუ  ლა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი რო  ლი აივ ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ  
ცე  ლე  ბა  ში. ეს მრა  ვალ ქვე  ყა  ნა  ში სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
ჯან   დაც   ვის მწვა  ვე პრობ   ლე  მა  ა.  

● და პა ტიმ რე ბის ში  ში აიძუ  ლებს ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რებ  
ლებს, უარი თქვან  აივ ტეს   ტი  რე  ბა  ზე და აივ პრე 
ვენ   ცი  ულ სერ   ვი  სებ   ზე; 

● სტე რი ლუ რი შპრი  ცე  ბის მი  წო  დე  ბის შეზღუდ   ვას 
შე  დე  გად მო  აქვს ნახ   მა  რი შპრი  ცე  ბის გაზ   რ   დი  ლი 
მოხ   მა  რე  ბა და მა  თი გა  ზი  ა  რე  ბა;

● ოპი ო დე ბის ჩა  ნაც   ვ   ლე  ბით მკურ   ნა  ლო  ბა  სა ან 
მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბებ   ზე დამ   ყა  რე  ბულ მკურ   ნა  ლო  ბა  ზე 
შეზღუდ   ვე  ბი ან აკ   რ   ძალ   ვე  ბი ხელს უწყობს წა  მალ  
და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბის, რო  გორც და  ა  ვა  დე  ბის ჩა  მო  ყა 
ლი  ბე  ბას;

● აივ / შიდ სის პრე  ვენ   ცი  უ  ლი ზო  მე  ბის ნაკ   ლე  ბო 
ბა სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე  ბის და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში ხელს 
უწყობს ამ ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ   ცე  ლე  ბას პა  ტი  მარ ნარ  
კო  მომ   ხ   მა  რებ   ლებს შო  რის;

● არას წო რად ჩა  ტა  რე  ბულ ან   ტი  რეტ   რო  ვი  რუ  სულ 
თე  რა  პი  ას შე  დე  გად მო  აქვს ვი  რუ  სის კონ   ცენ   ტ   რა  ცი 
ის მა  ტე  ბა და ან   ტი  რეტ   რო  ვი  რუ  სუ  ლი მკურ   ნა  ლო  ბი 
სად   მი რე  ზის   ტენ   ტო  ბა;

● შეზღუ დუ ლი სა  ხელ   მ   წი  ფო სახ   ს   რე  ბი იხარ   ჯე  ბა ზი 
ა  ნის შემ   ც   ველ და არა  ე  ფექ   ტი  ან ნარ   კო  კა  ნონ   მ   დებ  
ლო  ბის აღ   ს   რუ  ლე  ბა  ზე,  ნაც   ვ   ლად იმი  სა, რომ ისი  ნი 
აივ   /   შიდ   სის პრე  ვენ   ცი  უ  ლი სტრა  ტე  გი  ე  ბის შე  მუ  შა  ვე 
ბას მოხ   მარ   დეს.

ნარ   კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა მა  სი  უ  რი და 
კა  ვე  ბა ხელს უწყობს აივ ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ   ცე 
ლე  ბას

კვლე  ვებ   მა აჩ   ვე  ნა, რომ აივ ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ   ცე 
ლე  ბის ხელ   შემ   წყო  ბი ფაქ   ტო  რი სწო  რედ ნარ   კო  ტი 
კე  ბის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა მა  სი  უ  რი და  კა  ვე  ბა გახ   და. 
ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბულ შტა  ტებ   ში აივ ინ   ფექ   ცი  ის 
გავ   რ   ცე  ლე  ბი  სა და შიდ   სის შემ   თხ   ვე  ვე  ბი გა  ცი  ლე 
ბით უფ   რო მა  ღა  ლია ცი  ხე  ებ   ში, ვიდ   რე მო  სახ   ლე  ო 

რო  ცა წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბის მკურ   ნა  ლო  ბა 
სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვის სფე  როს მი  ე  კუთ  
ვ   ნე  ბა, ბრძო  ლა აივ   ის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ეფექ   ტუ  რია 

რუ  სე  თის, ტა  ი  ლან   დის, შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბი  სა და 
სხვა ქვეყ   ნე  ბის გა  მოც   დი  ლე  ბა, სა  დაც ომი ნარ   კო  ტი  კე 
ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ აგ   რე  სი  უ  ლი ფორ   მით წა  რი  მარ   თა, გან  
ს   ხ   ვავ   დე  ბა იმ ქვეყ   ნე  ბის გა  მოც   დი  ლე  ბის   გან, რო  მე  ლიც 
და  ე  ფუძ   ნა მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბა  ზე დამ   ყა  რე  ბულ ან   ტი  ნარ   კო 
ტი  კულ მკურ   ნა  ლო  ბას და სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი ჯან   დაც   ვის 
ღო  ნის   ძი  ე  ბებს, რაც მი  მარ   თუ  ლია აივ ინ   ფექ   ცი  ის პრე 
ვენ   ცი  ის   კენ. და  სავ   ლეთ ევ   რო  პის ქვეყ   ნებ   სა და ავ   ს   ტ   რა 
ლი  ა  ში აივ ინ   ფექ   ცი  ე  ბის ახა  ლი შემ   თხ   ვე  ვე  ბი თით   ქ   მის 
აღ   მო  იფხ   ვ   რა ნარ   კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა  რებ   ლებს შო  რის, 
ზუს   ტად ასე  ვე, აივ ინ   ფექ   ცი  ის ვერ   ტი  კა  ლუ  რი გავ   რ   ცე 
ლე  ბა მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად შემ   ცირ   და იმ ქვეყ   ნებ   ში, სა  დაც 
დე  დი  დან ბავ   შ   ვ   ზე ვი  რუ  სის გავ   რ   ცე  ლე  ბის პრე  ვენ   ცი  ი 
სად   მი  ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა  მა  ღა  ლი  ა. 

აივ   /   შიდ   სის გავ   რ   ცე  ლე  ბა გა  მო  იწ   ვია იმან, რომ 
ნარ   კო  ტი  კე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ომ   მა ვერ უზ   რუნ  
ველ   ყო ნარ   კო  ტი  კულ ნივ   თი  ე  რე  ბა  თა მი  წო  დე  ბის 
შემ   ცი  რე  ბა

ის ფაქ   ტი, რომ ნარ   კო  ტი  კე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ომ   მა ხე  ლი 
შე  უწყო აივ ეპი  დე  მი  ას, სა  დავო სა  კითხს არ წარ   მო  ად  
გენს, მაგ   რამ ნარ   კო  პო  ლი  ტი  კა ნე  ლი ტემ   პით იც   ვ   ლე  ბა. 
ეს დიდ   წი  ლად გა  ნა  პი  რო  ბა იმ მცდარ   მა მო  საზ   რე  ბამ, რომ 
ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე  ბის გა  მო გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბულ   მა 
და  კა  ვე  ბებ   მა და პა  ტიმ   რო  ბამ და  დე  ბი  თი შე  დე  გი გა  მო  ი  ღო 
და შე  ამ   ცი  რა ნარ   კო  ტი  კულ ნივ   თი  ე  რე  ბა  თა მი  წო  დე  ბა. 

ნარ   კო  ტი  კებ   თან და და  ნა  შა  ულ   თან ბრძო  ლის გა  ე  როს 
ოფი  სის მო  ნა  ცე  მე  ბით, არა  ლე  გა  ლუ  რი ოპი  ა  ტე  ბის, რო 
გო  რი  ცაა ჰე  რო  ი  ნი და ოპი  უ  მი, მი  წო  დე  ბა მსოფ   ლი  ო  ში 
მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად გა  ი  ზარ   და ბო  ლო 30 წლის მან   ძილ   ზე. 
დად   გე  ნი  ლი  ა, რომ ოპი  ა  ტე  ბის მი  წო  დე  ბა აღ   ნიშ   ნულ პე 
რი  ოდ   ში გა  ი  ზარ   და 380%ით, თუ 1980 წელს მი  სი ოდე 
ნო  ბა შე  ად   გენ   და 1 000 000 ტო  ნას, 2010 წლის   თ   ვის მან 4 
800 000 ტო  ნას მი  აღ   წი  ა. აღ   ნიშ   ნულ   მა ზრდამ გა  მო  იწ   ვია 
ევ   რო  პა  ში ჰე  რო  ი  ნის ფა  სის 75%იანი კლე  ბა 19902009 
წლებ   ში.  

ნარ   კო  ტი  კე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ომის წა  რუ  მა  ტებ   ლო  ბის კი 
დევ ერთ და  დას   ტუ  რე  ბას წარ   მო  ად   გენს მო  ნა  ცე  მე  ბი ამე 
რი  კის შე  ერ   თე  ბულ შტა  ტებ   ში ნარ   კო  ტი  კულ სა  შუ  ა  ლე  ბა 
თა მი  წო  დე  ბის შე  სა  ხებ. 19812011 წლებ   ში ნარ   კო  ტი  კულ 
სა  შუ  ა  ლე  ბა  თა კონ   ტ   რო  ლის სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  ა  გენ   ტოს ბი 
უ  ჯე  ტი  600%ით გა  ი  ზარ   და. თუმ   ცა, ამა  ვე პე  რი  ოდ   ში ჰე 
რო  ი  ნის ფა  სი და  ე  ცა 80%ით და 900%ით გა  ი  ზარ   და სუფ  
თა ჰე  რო  ი  ნის მო  წო  დე  ბა 19812002 წლებ   ში. 

აივ ინ   ფექ   ცი  ის გავ   რ   ცე  ლე  ბის გარ   და, 
ნარ   კო  ტი  კე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ომი ხელს უწყობს 
ძა  ლა  დო  ბას

კვლე  ვე  ბის მო  ნა  ცე  მე  ბი და ზო  გა  დი შე  დე  გე  ბი მოწ  
მობს, რომ ნარ   კო  ტი  კე  ბის აკ   რ   ძალ   ვამ ხე  ლი შე  უწყო 
ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი სიკ   ვ  
დი  ლი  ა  ნო  ბი  სა და ძა  ლა  დო  ბის დო  ნის მა  ტე  ბას. შვე  ი  ცა 
რი  ის ერ   თ   ერ   თ   მა კვლე  ვამ აჩ   ვე  ნა, რომ სიკ   ვ   დი  ლი  ა  ნო  ბის 
დო  ნე  ჰე  რო  ი  ნის ად   გი  ლობ   რი  ვი მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა შო  რის 
შემ   ცირ   და ოპი  ო  ი  დე  ბით ჩა  ნაც   ვ   ლე  ბი  თი თე  რა  პი  ის და 
ნერ   გ   ვის შე  დე  გად, მაგ   რამ გა  ი  ზარ   და მომ   დევ   ნო წლებ   ში 
რეპ   რე  სი  უ  ლი ნარ   კო  კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის გა  მო. 

კვლე  ვებ   მა აჩ   ვე  ნა, რომ რეპ   რე  სი  უ  ლი ნარ   კო  კა  ნონ   მ  
დებ   ლო  ბა იწ   ვევს ძა  ლა  დო  ბის მა  ტე  ბას, გან   სა  კუთ   რე  ბით 
  ქუ  ჩის და  ნა  შა  უ  ლის ზრდას მრა  ვალ ქვე  ყა  ნა  ში.  

ნარკოპოლიტიკისგლობალურიკომისიის
2012წლისანგარიშისმოკლემიმოხილვა

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

► 2 ◄



შ
ე ძე ნი ლი იმუ ნუ რი დე ფი ცი ტის სინ დ რო მი მდგო მა რე
ო ბაა, რო მე ლიც ვი თარ დე ბა აივ ინ ფექ ცი ის ფონ ზე 
და ხა სი ათ დე ბა CD4+ ლიმ ფო ცი ტე ბის რა ო დე ნო ბის 
კლე ბით. ამ და ა ვა დე ბას თან ახ ლავს სხვა დას ხ ვა  ინ

ფექ ცი უ რი თუ არა ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი. შიდ სი აივ ინ
ფექ ცი ის ბო ლო სტა დი ა ა. ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტუ რი ვი
რუ სი აზი ა ნებს იმუ ნურ სის ტე მას, რის შე დე გა დაც ადა მი ა ნის 
ორ გა ნიზ მი უძ ლუ რი ხდე ბა გა უმ კ ლავ დეს სხვა დას ხ ვა და ა ვა
დე ბებს.

შიდ სი რე გის ტ რი რე ბუ ლია მსოფ ლი ოს ხუ თი ვე კონ ტი ნენ
ტ ზე. ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით მსოფ ლი ო ში შიდ სის ვი რუ
სით ინ ფი ცი რე ბუ ლია 20 მი ლი ო ნამ დე ადა მი ა ნი, მათ გან 80% 
სქე სობ რი ვი გზით და ა ვად და, რო მელ თა გან 70% ჰე ტე რო სექ
სუ ა ლურ, ხო ლო 10% ჰო მო სექ სუ ა ლურ კავ ში რებ ზე მო დის. 

შიდსისვირუსის

გადაცემისგზები:
 

● სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტით (ვაგინალური, ანა ლუ რი 
და ორა ლუ რი);

●  ინ ფი ცი რე ბუ ლი სის ხ ლის ან მი სი ცალ კე უ ლი კომ პო ნენ ტე
ბის გა დას ხ მით (აივ ინ ფი ცი რე ბუ ლის სის ხ ლით და ბინ ძუ რე
ბუ ლი შპრი ცის, ნემ სის და სხვა სა მე დი ცი ნო ინ ს ტ რუ მენ ტე
ბის გა მო ყე ნე ბი სას);

●  ინ ფი ცი რე ბუ ლი დე დი დან ნა ყოფ ზე ან ახალ შო ბილ ზე გა
და ცე მის გზით (მუცლადყოფნის, მშო ბი ა რო ბის ან ძუ ძუ თი 
კვე ბის დროს).

შიდსისვირუსი

არგადაეცემა:
 

●  ჰა ერ  წ ვე თო ვა ნი გზით, ნერ წყ ვით, ხვე ლით, ცხვი რის 
და ცე მი ნე ბით ან კოც ნით. 

●  სა ყო ფაცხოვ რე ბო და სო ცი ა ლუ რი კონ ტაქ ტე ბით. არ არის 
სა ში ში ხე ლის ჩა მორ თ მე ვა; მოხ ვე ვა, ალერ სი, და ა ვა დე ბუ
ლის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ჭურ ჭ ლით, თეთ რე უ ლით, სა ერ თო 
სა პირ ფა რე შო თი და აბა ზა ნით სარ გებ ლო ბა. არ არის სა ში ში 
აივ ინ ფი ცი რე ბულ თან ერ თად ყოფ ნა სას წავ ლო და წე სე ბუ
ლე ბებ ში  და სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლებ ში;  

●  ვი რუ სი არ გა და დის მწე რე ბი სა და ცხო ვე ლე ბის 
სა შუ ა ლე ბით.

 
დღეს დღე ო ბით, ინ ფი ცი რე ბის გა მოვ ლე ნა ლა ბო რა ტო რი უ

ლი დი აგ ნოს ტი კის სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბე ბით ხდე ბა. ძი რი
თად სა შუ ა ლე ბებს მი ე კუთ ვ ნე ბა სის ხ ლ ში აივ სა წი ნა აღ მ დე გო 
ან ტის ხე უ ლე ბის და ვი რუ სის გე ნე ტი კუ რი მა სა ლის გან საზღ
ვ რა. თავ და პირ ვე ლად, შე საძ ლო ინ ფი ცი რე ბულ ადა მი ანს 
უტარ დე ბა პირ ვე ლა დი ანუ სკრი ნინ გუ ლი დი აგ ნოს ტი კა. 
სკრი ნინ გულ მე თო დებს შო რის ფარ თო დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ე.წ. „სწრაფი/მარტივი” მე თო დე ბი და ან ტის ხე უ ლე ბის გა მოვ
ლე ნა იმუ ნო ფერ მენ ტუ ლი ანა ლი ზის მეშ ვე ო ბით. სკრი ნინ გუ
ლი მე თო დით ინ ფი ცი რე ბის და დას ტუ რე ბულ სუ ბი ექტს უნ და 
ჩა უ ტარ დეს და მა დას ტუ რე ბე ლი ანუ კონ ფირ მა ცი უ ლი დი აგ
ნოს ტი კა. ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტურ ვი რუს ში გა მო ი ყო ფა 
ორი ტი პი, რო მე ლიც აინ ფი ცი რებს ადა მი ანს: აივ1 და აივ
2. აივ1 არის სა ში ში და ასე ვე, უფ რო იოლად გა და ცე მა დი. 
მსოფ ლი ო ში აივ ინ ფექ ცი ე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი მის გან არის 
გა მოწ ვე უ ლი. ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნი თავს ჯან მ რ თე ლად 
გრძნობს 310 წლის გან მავ ლო ბა ში.

შიდ სი სა ყო ველ თაო და ა ვა დე ბა ა, იგი ყვე ლას ემუქ რე ბა 
გა ნურ ჩევ ლად სქე სის, ასა კი სა თუ ეროვ ნე ბი სა. მი სი თა ვი
დან აცი ლე ბის ძი რი თად სა შუ ა ლე ბად პრე ვენ ცი უ ლი ზო მე ბი 
რჩე ბა. 

პრაქტიკულირჩევები

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ჯანდაცვა

შიდსისთვის
დამახასიათებელი
ყველაზეხშირი
სიმპტომებია:

● ტემპერატურის უმიზეზო 
მომატება 1 თვეზე მეტი პერიოდის 
მანძილზე;

● ლიმფური კვანძების გადიდება;

● ძლიერი საერთო სისუსტე;

● მუქი წითელი ფერის ლაქები 
კანსა და ლორწოვან გარსებზე;

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

● ძლიერი ოფლიანობა, 
განსაკუთრებით ღამით;

● თეთრი ფერის ნადები პირის 
ღრუს ლორწოვანზე.

ნარკოტიკების
მომხმარებელი
შეიძლებაიყოსაივ
ინფიცირებული,ამიტომ
ინფექციისგავრცელების
პრევენციისმიზნით
ინექციურინარკოტიკების
მომხმარებლებმაუნდა
დაიცვანუსაფრთხოების
შემდეგიწესები:

● 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 ◄



რო ცა ნი კას ვკითხეთ მკურ ნა ლო ბი სა და ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის პროგ რა მებ ზე, მას ამის შე სა ხებ მწი რი 
ინ ფორ მა ცია გა აჩ ნ და, გა გო ნი ლი ჰქონ და მე თა დო
ნით ჩა ნაც ვ ლე ბის პროგ რა მის შე სა ხებ და იცო და, 
რომ მკურ ნა ლო ბის თ ვის სა ჭი როა თან ხის გა დახ და, 
მას კი ამის ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბა არ გა აჩ ნი ა. ნი კამ 
ოჯა ხი გვი ან  შექ მ ნა, ჰყავს შვი დი წლის გო გო ნა, მე
უღ ლე 4 თვის წინ გარ და ეც ვა ლა. ამი ტომ ცდი ლობს 
ნე ბის მი ე რი სა ხის სა მუ შაო იშო ვოს და შვი ლი გა მოკ
ვე ბოს. „მიუღებლად მი მაჩ ნი ა, 
ვი შო ვო ორი კა პი კი და ისიც 
მკურ ნა ლო ბის თ ვის დავ ხარ ჯო, 
– რო ცა სახ ლ ში შვი დი წლის 
შვი ლი მე ლო დე ბა” – თქვა მან. 
ნი კას არ აქვს სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი პი რის სტა ტუ სი. 

2007 წელს ნი კა და ა კა ვეს 
ნარ კო ტი კულ ნივ თი ე რე ბა თა 
მოხ მა რე ბის გა მო და  მი უ სა
ჯეს ხუ თი წლით თა ვი სუფ
ლე ბის აღ კ ვე თა. 2009 წელს 
ამი ნის ტი ის შე დე გად გან თა ვი
სუფ ლ და. ცი ხე ში გა ტა რე ბულ 
ორი წლის შე სა ხებ ლა პა რა კი 
უჭირს, ეს იყო უმ ძი მე სი წლე ბი, 
ნარ კო ტი კი „მშრალად” გა და
აგ დო და დღე საც ამ ტან ჯ ვის 
გახ სე ნე ბას მის თ ვის სა ში ნე ლი 
ტკი ვი ლი მო აქვს. „ყველაზე 
დამ ცი რე ბუ ლად თა ვი ცი ხე ში 
ვიგ რ ძე ნი,   იქ უბ რა ლოდ მივ ხ
ვ დი, რას ნიშ ნავს, რო ცა არა ვის 
აინ ტე რე სებ და ადა მი ა ნად არა
ვინ მი გიჩ ნევს” – ამ ბობს ნი კა. 
ცი ხი დან გა მოს ვ ლის შემ დე
გაც პო ლი ცი ამ ის მრა ვალ ჯერ 
და ა კა ვა. ახ ლა სა სა მარ თ ლო 
პრო ცესს ელო დე ბა, ვი ნა ი დან 
ბევ რი „დაკავების ეპი ზო დი” 
და უგ როვ და და შე იძ ლე ბა ისევ 

და ა პა ტიმ რონ, რაც მის თ ვის ცი ხის ჯო ჯო ხე თის თა
ვი დან გა და ტა ნას ნიშ ნავს.

დღეს ნი კა ცხოვ რე ბას ფხი ზელ მდგო მა რე ო ბა ში 
აგ რ ძე ლებს, რო გორც თა ვად აცხა დებს, იბ რ ძ ვის 
ლუკ მა პუ რის შოვ ნის თ ვის, ირ გ ვ ლივ ბევრს იც
ნობს, რომ ლე ბიც მსგავს მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო
ფე ბი ან, დახ მა რე ბა კი არ სა ი დან ჩანს. ის მი იჩ ნევს, 
რომ მთავ რო ბა ვალ დე ბუ ლია იზ რუ ნოს ნე ბის მი ერ 
სო ცი ა ლურ ჯგუფ ზე, გან სა კუთ რე ბით წა მალ და

მო კი დე ბუ ლე ბის პრობ ლე მა
ზე, მთა ვა რია ხელ მი საწ ვ დო მი 
გახ დეს მკურ ნა ლო ბის პროგ
რა მა, გა იხ ს ნას სა რე ა ბი ლი
ტა ციო ცენ ტ რე ბი, და რაც 
მთა ვა რია   ახალ გაზ რ დო ბას 
ად რე ულ ასაკ ში უნ და მი ე წო
დოს ინ ფორ მა ცია ნარ კო ტი
კულ ნივ თი ე რე ბა თა მოხ მა რე
ბი სა და მის გან გა მოწ ვე უ ლი 
ზი ა ნის შე სა ხებ. 

„წამალდამოკიდებულის და
პა ტიმ რე ბა ნარ კო ტი კუ ლი 
ნივ თი ე რე ბა თა მოხ მა რე ბის 
გა მო და უშ ვე ბე ლი ა. მთავ რო
ბამ უნ და შეც ვა ლოს მიდ გო მა, 
ჩვენ არ ვართ კრი მი ნა ლე ბი, 
მხო ლოდ იმი ტომ რომ ამ სა
ში ნე ლე ბას მო ვიხ მართ, რო
დე საც ვიწყებ დი ნარ კო ტი კის 
მოხ მა რე ბას, ვე რა სო დეს წარ
მო ვიდ გენ დი, თუ ასეთ მძი მე 
დღე ში აღ მოვ ჩ ნ დე ბო დი. ცი
ხე ში გა ტა რე ბულ მა წლებ მა 
ტან ჯ ვი სა და წა მე ბის მე ტი 
არა ფე რი მო მი ტა ნა, უფ რო აგ
რე სი უ ლი და გა ბო რო ტე ბუ ლი 
გამ ხა და, ახ ლაც სა სა მარ თ ლო 
პრო ცე სის მო ლო დინ ში ვარ და 
წინ რა მე ლო დე ბა არ ვი ცი”, – 
აღ ნიშ ნავს ნი კა. 

ნ
ი კა 15 წლის იყო, რო ცა ნარ კო ტიკს პირ
ვე ლად გე მო გა უ სინ ჯა და ეს ნარ კო ტი კი 
მორ ფი ნი იყო. რო გორც თა ვად აღ ნიშ ნავს, 
ნარ კო ტი კის მი ღე ბის მი ზე ზი უბ რა ლო ინ ტე

რე სი გახ ლ დათ. „ეს იყო 1979 წე ლი და იმ პე რი ოდ ში 
ვერ ვიტყ ვი, რომ ჩემს ირ გ ვ ლივ ან ჩე მი მე გობ რე ბი 
აქ ტი უ რად იყ ვ ნენ ამ საქ მით და კა ვე ბუ ლი. ეს უბ რა
ლო შემ თხ ვე ვი თო ბა იყო”, – ამ ბობს ნი კა. თუმ ცა, ამ 
„შემთხვევითობამ” მი სი ცხოვ რე ბა მკვეთ რად უარ
ყო ფი თი მი მარ თუ ლე ბით შეც ვა ლა. 

მა ლე სკო ლაც და ამ თავ რა და საცხოვ რებ ლად 
რუ სეთ ში  გა და ვი და. იქ გა აგ რ ძე ლა ნარ კო ტი კე ბის 
მი ღე ბა, ვი ნა ი დან ამ ქვე ყა ნა ში მი სი შე ძე ნა გა ცი
ლე ბით იოლი იყო მის თ ვის, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლო ში. 
და ახ ლო ე ბით 15 წე ლი რუ სეთ ში ცხოვ რობ და და ამ 
ხნის მან ძილ ზე ოპი ა ტებ ზე და მო კი დე ბუ ლი გახ და. 
ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლია კუს ტა რუ ლი ნარ კო ტი კის, 
ე.წ. „კრაკადილის” მოხ მა რე ბა ზე გა და ვი და. სულ 30 
წე ლი ა, რაც ნარ კო ტიკს მო იხ მარს.

სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში ნი
კა იმ დენ ჯერ და უ კა ვე ბია პო ლი ცი ას, რომ თა ვა დაც 
აღარ ახ სოვს. „ვთვლი, რომ ჩე მი უფ ლე ბე ბი ყო ველ 
ნა ბიჯ ზე ირ ღ ვე ვა, პო ლი ცი ას უჩ ნ დე ბა გო ნივ რუ ლი 
ეჭ ვი და უპ რობ ლე მოდ  გა კა ვებს ქუ ჩა ში, ხან და ხან 
აფ თი აქ თა ნაც გე ლო დე ბა, სა დაც წა მალს ყი დუ ლობ, 
და კა ვე ბის თა ნა ვე უხე შად გე ლა პა რა კე ბა, ხან და ხან 
უშ ვე რი სიტყ ვე ბით გლან ძღავს, და მი ყავ ხარ ნარ
კო ლო გი ურ ში შე მოწ მე ბის მიზ ნით” – აცხა დებს იგი. 

ამ და კა ვე ბე ბის პე რი ოდ ში სულ ორ ჯერ გა და ი ხა
და ჯა რი მა, ერ თხელ 100 ლა რის, ხო ლო მე ო რედ 500 
ლა რის ოდე ნო ბით. რო გორც თა ვად აღ ნიშ ნავს, პო
ლი ცი ას ის არა სო დეს უცე მი ა, თვლის, რომ ასა კის 
გა მო. თუმ ცა, ბევ რ ჯერ სმე ნია სხვა ნარ კო მომ ხ მა
რებ ლე ბის ცე მი სა და ნარ კო ტი კის ჩა დე ბის ფაქ ტე
ბის შე სა ხებ. მის გან სა კუთ რე ბულ აღ შ ფო თე ბას იწ
ვევს პო ლი ცი ელ თა  მხრი დან ე.წ. „შეთავაზება”, რაც 
სხვა წა მალ და მო კი დე ბუ ლი მე გობ რე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას გუ ლის ხ მობს – სად იძე ნენ 
წამ ლებს, – სად „ხარშავენ” და ა.შ. და სა მა გი ე როდ 
გა რან ტი ის მი ღე ბას, რომ მას ხელს არა ვინ ახ ლებს. 

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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„წამალდამოკიდე-

ბულისდაპატიმრება

ნარკოტიკული

ნივთიერებათა

მოხმარებისგამო

დაუშვებელია.

მთავრობამუნდა

შეცვალოსმიდგომა,

ჩვენარვართ

კრიმინალები,

მხოლოდიმიტომ

რომამსაშინელებას

მოვიხმართ,როდესაც

ვიწყებდინარკოტიკის

მოხმარებას,

ვერასოდეს

წარმოვიდგენდი,თუ

ასეთმძიმედღეში

აღმოვჩნდებოდი.

ჩემიისტორია
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