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სა ინ ფორ მა ციო კვარ ტა ლუ რი ბი უ ლე ტე ნის "ზიანის შემ ცი რე ბა" მერვე 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. 

საფ რან გე თი”, „ალტერნატივა ჯორ ჯი ა” და ფონ დი 
„ღია სა ზო გა დო ე ბა  სა ქარ თ ვე ლო.”  აქ ცი ის მი ზა ნი 
იყო ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის ჯან დაც
ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის გა ფარ თო ე ბა 
და ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ მა ადა მი ა ნებ მა და 
მა თი ოჯა ხის წევ რებ მა გა აპ რო ტეს ტეს არ სე ბუ ლი 
მიდ გო მე ბი და შე ახ სე ნეს ჯან დაც ვის  სა მი ნის ტ როს 
აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რაც ასა ხუ ლია ეროვ
ნულ ნარ კოს ტ რა ტე გი ა სა და სა მოქ მე დო გეგ მა ში 
და რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს ჯან დაც ვის მი მარ თუ
ლე ბით სერ ვი სე ბის გა ფარ თო ე ბას, ახა ლი სერ ვი
სე ბის შექ მ ნა სა და მა თი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ
რ დას. 

ბო ლო პე რი ოდ ში შე ჩე რე ბუ ლია პა ცი ენ ტ თა მი
ღე ბა ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პროგ რა მებ ში, დე
ტოქ სი კა ცი ის პროგ რა მე ბი ძა ლი ან ძვი რი ა, ხო ლო 
სა ხელ მ წი ფოს და ფი ნან სე ბით მკურ ნა ლო ბის გავ
ლის სა შუ ა ლე ბა მხო ლოდ ერ თე უ ლებს  აქვთ ხან
გ რ ძ ლი ვი ლო დი ნის შემ დეგ. ასე ვე ქვე ყა ნა ში არ 
არ სე ბობს წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის კომ პ ლექ სუ რი 
მკურ ნა ლო ბა, რაც მო ი ცავს დე ტოქ სი კა ცი ის შემ დ
გო მი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ
რა მებს. ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰუ მა ნი ზა ცი ის 
მო წი ნა აღ მ დე გე თა მი ერ მი ზე ზად ამ მი მარ თუ ლე
ბით სა ქარ თ ვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მის მო უმ ზა
დებ ლო ბა სა ხელ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლო რჩე ბა რე გი ონ
ში ერ თა დერთ ქვე ყა ნად, რო მელ შიც ნარ კო ტი კე ბის 

2014 წლის 18 მარტს „ნარკოტიკების მომ ხ მა
რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის” ორ გა ნი ზე ბით 

შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტ როს თან  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 

მოხ მა რე ბა გა ნი ხი ლე ბა რო გორც სის ხ ლის სა მარ თ
ლის და ნა შა უ ლი და არა რო გორც საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის პრობლემა.

C ჰე პა ტი ტით ინ ფი ცი რე ბუ ლი 

პა ცი ენ ტე ბის თ ვის 

მე დი კა მენ ტე ბის შე ძე ნა 

60%-ით და ბალ ფას ში 

იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი

C ჰე პა ტი ტით ინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბი სათ
ვის სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტე ბის შე ძე ნა 60%ით 
და ბალ ფას ში იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი, სას ჯე ლაღ ს
რუ ლე ბის სის ტე მა კი C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო 
მე დი კა მენ ტებს პა ტიმ რებს უფა სოდ მი აწ ვ დის. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცია და ა ვა დე ბა
თა კონ ტ რო ლის ეროვ ნულ ცენ ტ რ ში 15 მარტს გა
ი მარ თა. ღო ნის ძი ე ბას სა ქარ თ ვე ლოს ჯან დაც ვის 
მი ნის ტ რი და ვით სერ გე ენ კო, მი სი მო ად გი ლე მა
რი ამ ჯა ში, სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის მი ნის ტ რი სო ზარ 
სუ ბა რი, მი სი მო ად გი ლე არ ჩილ თა ლაკ ვა ძე და სა
ხელ მ წი ფო კან ცე ლა რი ის წარ მო მად გე ნე ლი ირაკ
ლი ქარ სე ლა ძე ეს წ რე ბოდ ნენ. 

რო გორც მი ნის ტ რებ მა აღ ნიშ ნეს, სა ხელ მ წი ფო 
შეს ყიდ ვით C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ
ტ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სი რე გი ონ ში ყვე ლა ზე 
და ბა ლი, მსოფ ლი ო ში კი  ეგ ვიპ ტის შემ დეგ ყვე
ლა ზე და ბა ლი ა.  20142015 წლებ ში სა ხელ მ წი ფოს 
მხრი დან უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა პა ტიმ რე ბი სა 
და თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თის და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
მყო ფი 1 000 პა ცი ენ ტი სათ ვის C ჰე პა ტი ტის დი
აგ ნოს ტი რე ბა და მკურ ნა ლო ბა. კერ ძოდ, პირ ვე ლი 
მარ ტი დან 1000 პა ტიმ რი სათ ვის C ჰე პა ტი ტის სამ
კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტი უფა სო იქ ნე ბა. 

ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ რო 1000 პა ტიმ რის თ ვის პე
გი ლი რე ბულ ინ ტერ ფე რონს 158.67 ლა რად შე ი ძენს, 
რაც დღეს სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე აღ ნიშ ნუ ლი მე
დი კა მენ ტის და ფიქ სი რე ბულ ფას ზე 60%ით ნაკ ლე
ბი ა. იგი ვე შე ღა ვა თი ა ნი ფა სი გავ რ ცელ დე ბა სა მო
ქა ლა ქო სექ ტო რის 10 000 პა ცი ენ ტ ზე, რო მელ თაც 
1ლი ივ ლი სი დან სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ აღ ნიშ ნუ ლი 
მე დი კა მენ ტი 92.88 აშშ დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტით 
ლარ ში შე ი ძი ნონ.  და ვით სერ გე ენ კომ აღ ნიშ ნა, 
რომ პა ცი ენ ტე ბის რე გის ტ რა ცია პირ ვე ლი თე ბერ
ვ ლი დან და იწყე ბა. ინ ფორ მა ცია ბე ნე ფი ცი არ თა 
რე გის ტ რა ცი ი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი დო კუ მენ ტა ცი
ის, მე დი კა მენ ტის ფა სის, შეს ყიდ ვის ვა დე ბი სა და 
ად გი ლის შე სა ხებ ხელ მი საწ ვ დო მია სა მი ნის ტ როს 
ვებ გ ვერ დ ზე. 

მნიშვნელოვანიამბები

საპ რო ტეს ტო აქ ცია 



პაქ ტი, სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ უფ ლე ბა თა სა ერ
თა შო რი სო კონ ვენ ცი ა, ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
გა ე როს კონ ვენ ცი ა, ქალ თა მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის 
აღ მოფხ ვ რის გა ე როს კონ ვენ ცი ა, წა მე ბის აღ კ ვე თის 
კონ ვენ ცია და სხვე ბი, რომ ლებ საც სა ქარ თ ვე ლო 
აღი ა რებს. ეს კონ ვენ ცი ე ბი და გა ე როს პრინ ცი პე
ბი, რო მელ საც ორ გა ნი ზა ცი ის დე ბუ ლე ბა ეფუძ ნე ბა, 
ძი რი თა დი სა ერ თა შო რი სო გა რან ტია იმი სა, რომ სა
ხელ მ წი ფო ებ მა მო ახ დი ნონ შე სა ბა მი სი ეროვ ნუ ლი 
მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის კუთხით. სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს კონ
ს ტი ტუ ცია ამ კუთხით ად გენს მყარ კონ ს ტი ტუ ცი ურ 
გა რან ტი ებს და აწე სებს, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი 
არის სა ხელ მ წი ფოს სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი 
პრინ ცი პე ბი და ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბას თან მი
მარ თე ბით მათ უპი რა ტე სი მოქ მე დე ბის ძა ლა აქვთ. 
გარ და ამი სა, არ სე ბობს არა ერ თი სტან დარ ტი ადა
მი ა ნის უფ ლე ბებ სა და ნარ
კო პო ლი ტი კის თე მა ტი კა ზე, 
რო მე ლიც გა ე როს სხვა დას ხ ვა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ორ გა
ნო ებ მა  შე ი მუ შა ვეს და მა თი 
მოქ მე დე ბა პირ და პირ ვრცელ
დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ
დებ ლო ბა სა თუ პრაქ ტი კა ზე. 
კერ ძოდ, გა ე როს სპე ცი ა ლუ რი 
მომ ხ სე ნებ ლე ბის წლი უ რი და 
თე მა ტუ რი ან გა რი შე ბი ფარ
თოდ მო ი ცავს ისეთ თე მებს, 
რო გო რი ცაა ნარ კო ტი კუ ლი 
სა შუ ა ლე ბე ბის მოხ მა რე ბა და 
აივ ინ ფექ ცი ის პრე ვენ ცია ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ჭრილ ში, 
ძა ლა დო ბა ნარ კო ტი კე ბის მომ
ხა რე ბელ პირ თა მი მართ და 
სა ვალ დე ბუ ლო პრე ვენ ცი უ ლი 
ზო მე ბის გა ტა რე ბა, რო მე ლიც 
თა ვის მხრივ აგ რეთ ვე მო ი ცავს 
სა ხელ მ წ ფოს ვალ დე ბუ ლე
ბას, მი ი ღოს რო გორც პრე ვენ
ცი უ ლი ზო მე ბი და თა ვი დან აიცი ლოს ძა ლა დო ბა, 
აგ რეთ ვე უზ რუნ ველ ყოს უკ ვე გან ხორ ცი ე ლე ბუ
ლი ძა ლა დობ რი ვი აქ ტის გა მო ძი ე ბა და შე სა ბა მი სი 
რე პა რა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა. ხსე ნე ბუ ლი დო კუ
მენ ტე ბი ასე ვე ფარ თოდ ფა რავს ისეთ სა კითხებს, 
რო გო რი ცაა ქალ თა მი ერ ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე
ბე ბის მოხ მა რე ბა და ამ კუთხით გან ხორ ცი ე ლე ბუ
ლი ძა ლა დო ბა. გა ე როს სპე ცი ა ლუ რი მომ ხ სე ნე ბე ლი 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვ რის სფე რო
ში რა ში და მან ჯუ სი ბო ლო ან გა რიშ ში გან მარ ტავს, 
რომ უმ რავ ლეს ქვეყ ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით, აღ მო
სავ ლეთ ევ რო პა სა და აზი ა ში ნარ კო და მო კი დე ბუ
ლე ბა და ნარ კო და ნა შა უ ლი უკავ შირ დე ბა ქალ თა 
უფ ლე ბე ბის აბ სო ლუ ტურ უგუ ლე ბელ ყო ფას და სის
ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის დრა კო ნულ 
ნორ მებს. გა ე როს სპე ცი ა ლუ რი მომ ხ სე ნე ბე ლი ჯან
დაც ვის სა კითხებ ზე, ანანდ გრო ვე რი, მო უ წო დებს 
სა ხელ მ წი ფო ებს მო ახ დი ნონ ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა
რე ბის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ა, რაც თა ვი დან ააცი ლებს 
და მა ტე ბით ხარ ჯებს სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ
მ სა ჯუ ლე ბის სფე რო ში. მან არა ერ თ გ ზის გა ა კე თა 
რე კო მენ და ცია იმის შე სა ხებ, რომ მოხ დეს ნარ კო
პო ლი ტი კის ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე გავ ლე ნის შე
ფა სე ბა. აგ რეთ ვე სპეციალურმა მომ ხ სე ნე ბელ მა 
რე კო მენ და ცი ე ბით მი მარ თა გა ე როს წა მე ბის აღ კ
ვე თის კო მი ტეტს უფ რო მე ტი ყუ რადღე ბა და უთ მონ 
ნარ კო პო ლი ტი კის სა კითხებს ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბი სას.  

კ
ვლე ვე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ სა და ნარ
კო პო ლი ტი კა ზე საკ მა ოდ მწი რია რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე,  ა სე ვე სა ქარ თ ვე
ლო სა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში. უფ რო მე

ტიც, ხში რად ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის გან ხილ ვი სას 
სიძ ნე ლე ებს ვაწყ დე ბით ნარ კო პო ლი ტი კით გა მოწ
ვე უ ლი ზი ა ნის სრუ ლად აღ ქ მის თვალ საზ რი სით, და 
შე სა ბა მი სად, გვი ჭირს სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ე ბი სა 
თუ ინ ს ტი ტუ ტე ბის დარ წ მუ ნე ბა იმა ში, თუ რა ტომ 
უნ და შე იც ვა ლოს ნარ კო პო ლი ტი კა და რა ტომ უნ და 
და ექ ვემ დე ბა როს ის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კუთხით 
სრულ და პე რი ო დულ შე ფა სე ბას. 

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ნარ კო პო ლი ტი კა ჯერ სა
ხელ მ წი ფოს სრულ ყო ფი ლად არც შე უ ფა სე ბი ა. მი
უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა სამ თავ რო ბო და სხვა 
კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ნაკ ლო ვან ნარ კო პო ლი
ტი კა სა და სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე
ბის სის ტე მა ში დაგ რო ვილ პრობ ლე მებ ზე არა ერთ 
კვლე ვა ში სა უბ რო ბენ, სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბი 
დღემ დე არ აღი ა რე ბენ, რომ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი 
ნარ კო პო ლი ტი კა ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს ადა
მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე და ეს არა მხო ლოდ არას რუ ლი 
იმ პ ლე მენ ტა ცი ის გა მო ხდე ბა, არა მედ იმი ტომ, რომ 
მსგავს დარ ღ ვე ვებს სწო რედ კა ნონ მ დებ ლო ბა და 
პო ლი ტი კა უწყობს ხელს. მე ტიც,  ეს ყვე ლა ფე რი 
ხში რად ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო ბის პირ და პი რი გა მო
ყე ნე ბის შე დე გი ა.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 

ნარ კო პო ლი ტი კის სფე რო ში

სა ქარ თ ვე ლო სა ერ თა შო რი სო ნარ კო პო ლი ტი კის 
სფე რო ში გა ე როს ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი
ის მო ნა წი ლე ა. კერ ძოდ, 2000 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო 
მი უ ერ თ და გა ე როს 1961 წლის ერ თი ან კონ ვენ ცი ას 
ნარ კო ტი კულ სა შუ ა ლე ბა თა შე სა ხებ, ხო ლო უფ რო 
ად რე მო ახ დი ნა გა ე როს 1971 წლის ფსი ქოტ რო პულ 
ნივ თი ე რე ბა თა შე სა ხებ და 1988 წლის ნარ კო ტი
კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის და ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თი ე
რე ბე ბის უკა ნო ნო ბრუნ ვის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 
შე სა ხებ კონ ვენ ცი ე ბის რა ტი ფი კა ცი ა. თი თო ე უ ლი 
კონ ვენ ცია ად გენს სპე ცი ა ლურ რე ჟიმს ნარ კო პო
ლი ტი კის გან საზღ ვ რი სას ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, 
რო მელ საც ქვეყ ნე ბი პა სუ ხო ბენ შე სა ბა მი სი მე ქა
ნიზ მის შე მუ შა ვე ბით რო გორც სა დამ ს ჯე ლო პო
ლი ტი კის სფე რო ში, ასე ვე ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
კუთხით. მე ტიც, მა გა ლი თად, 1988 წლის ნარ კო ტი
კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის და ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თი ე
რე ბე ბის უკა ნო ნო ბრუნ ვის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 
შე სა ხებ კონ ვენ ცია ად გენს, რომ აუცი ლე ბე ლია ბა
ლან სის დაც ვა სა ხელ მ წი ფო ე ბის მი ერ დად გე ნილ 
სას ჯე ლებ სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის კუთხით. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 

სფე რო ში 

გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო 
კონ ვენ ცი ი ე ბის ძი რი თად სტან დარ ტებს შო რის აღ
სა ნიშ ნა ვია პო ლი ტი კურ და სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბა თა 

კერ ძოდ კი, სა კითხე ბი რო გო რი ცა ა: სის ხ ლის სა მარ
თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და სა დამ ს ჯე ლო ღო ნის
ძი ე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ 
პირ თა მი მართ, რაც ხელს უშ ლის ინ ფორ მი რე ბუ ლი 
თან ხ მო ბის გა მო ხატ ვას  და ასე ვე ჯან დაც ვის უფ
ლე ბის რე ა ლი ზე ბას პრაქ ტი კა ში; ნარ კო პო ლი ტი კის 
გავ ლე ნა სტიგ მი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის ჩა მო ყა ლი
ბე ბა ზე; მკაც რი ნარ კო პო ლი ტი კის როლს ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბის აკ რ ძალ ვის გა დაწყ ვე
ტი ლე ბებ ზე და ნარ კო პო ლი ტი კის გავ ლე ნას პა ლი ა
ტი ურ მკურ ნა ლო ბა ზე. რა თქმა უნ და, ეს მცი რე დი 
ჩა მონ თ ვა ლია იმ სა კითხე ბი სა, რო მე ლიც ნარ კო პო
ლი ტი კი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა კითხებს ეხე
ბა და რე ლე ვან ტუ რია სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბი სათ
ვის. მსგავ სი რე კო მენ და ცი ე ბი გა კეთ და უფ რო ად რე 
სპე ცი ა ლუ რი მომ ხ ს ნებ ლის მი ერ წა მე ბის აღ კ ვე თის 
სა კითხებ ზე, რო მელ მაც მი იჩ ნი ა, რომ ის ტან ჯ ვა, 

რა საც გა ნიც დის პი რი აბ ს ტი
ნენ ცი ის დროს, გან სა კუთ რე
ბით პო ლი ცი ის მი ერ და კა ვე
ბის ად გი ლებ ში, სა დაც პი რებს 
არ აქვთ ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 
ჩა ნაც ვ ლე ბით თე რა პი ა ზე, შე
საძ ლო ა, შე ფა სე ბულ იქ ნას 
რო გორც არა ა და მი ა ნუ რი და 
და მამ ცი რე ბე ლი მოპყ რო ბა. 
გან სა კუთ რე ბით იმ დროს, რო
დე საც ნარ კო ტი კე ბის მომ ხა
რებ ლებ ზე ხდე ბა ზე წო ლა, რა
თა აბ ს ტი ნენ ცი ის პე რი ოდ ში 
მყო ფებ მა ნარ კო ტი კუ ლი სა
შუ ა ლე ბის სა ნაც ვ ლოდ მის ცენ 
აღი ა რე ბი თი ჩვე ნე ბა.  მი უ ხე
და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ად გენს 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა
შო რი სო პრინ ცი პე ბი სა და სხვა 
და კავ ში რე ბუ ლი სტან დარ
ტე ბის პირ და პირ მოქ მე დე ბას 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო

ბა სა და პრაქ ტი კა ში, შე უ ი ა რა ღე ბე ლი თვა ლი თაც 
კი აშ კა რად ჩანს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი არ ვცრელ დე ბა 
ნარ კო პო ლი ტი კის სფე რო ზე. ეს უმე ტეს წი ლად გან
პი რო ბე ბუ ლია იმ გა რე მო ე ბით, რომ სა ერ თა შო რი
სო ნარ კო პო ლი ტი კა ხში რად არის მიჩ ნე უ ლი შე უ
სა ბა მოდ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პრინ ცი პებ თან და 
იმის ნაც ვ ლად, რომ ეს ორი პა რა ლე ლუ რი უნი ვერ სი 
ჰარ მო ნი უ ლად გან ვი თარ დეს, ხში რად აქვს ად გი
ლი კონ კუ რენ ცი ას. ზო გი ერ თი სა ხელ მ წი ფო ად გენს 
სიკ ვ დი ლით დას ჯას ნარ კო ტი კულ და ნა შა უ ლებ
ზე, მა გა ლი თად მა ლა ი ზი ა, ინ დო ნე ზი ა, სინ გა პუ
რი. ამავ დ რო უ ლად, გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სტან დარ ტე ბი მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რავს, რომ სიკ
ვ დი ლით დას ჯა შე საძ ლოა იყოს და წე სე ბუ ლი მხო
ლოდ გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა უ ლის შემ თხ
ვე ვებ ში კონ კ რე ტულ საქ მე ებ ზე. ამავ დ რო უ ლად, 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის კო მი ტე ტი გან მარ
ტავს, რომ ნარ კო ტი კუ ლი და ნა შა უ ლი არ მი ე კუთ ვ
ნე ბა ასეთ მძი მე და ნა შა ულ თა კა ტე გო რი ას. 

ნარ კო პო ლი ტი კის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის კუთხით სა ქარ
თ ვე ლო ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვე ბი 
მრა ვალ მ ხ რი ვია და შე ე ხე ბა რო გორც ჯან დაც ვას, ასე
ვე სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის მოქ მე დე ბას. ასე
ვე მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი ცხად ყოფს რე ა ლურ და და უ ყოვ
ნებ ლივ სა ჭი რო ე ბას რე ფორ მირ დეს ნარ კო პო ლი ტი კა, 
რა თა იგი სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნას მოყ ვა ნი ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო 
ვალ დე ბუ ლე ბებ თან და სტან დარ ტებ თან.

უფლებები და ნარკოპოლიტიკა

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი 

ცხად ყოფს რე ა ლურ და 

და უ ყოვ ნებ ლივ 

სა ჭი რო ე ბას 

რე ფორ მირ დეს ნარ კო-

პო ლი ტი კა, რა თა იგი 

სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში 

იქ ნას მოყ ვა ნი ლი 

სა ქარ თ ვე ლოს 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 

სა ერ თა შო რი სო 

ვალ დე ბუ ლე ბებ თან და 

სტან დარ ტებ თან.

► 2 ◄



სპა ი სი 

ს
პა ი სი სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბის მცე ნა რე თა  ნა რე ვი ა, 
რო მელ საც გა აჩ ნია მა რი ხუ ა ნას მსგავ სი ეფექ ტი 
და ით ვ ლე ბა რო გორც მი სი „უსაფრთხო” ალ ტერ
ნა ტი ვა. სპა ი სის გა ყიდ ვა ხდე ბა  სხვა დას ხ ვა სა

ხელ წო დე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით. აღ ნიშ ნულ პრო დუქ ცი ა ში 
შე დის გამ ხ მა რი, და ქუც მა ცე ბუ ლი მცე ნა რე ე ბი და ქი მი
ურ და ნა მა ტე ბი, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ ფსი ქოტ რო პუ ლი 
ეფექ ტი. 

არას წო რი 

რეკ ლა მი რე ბა 

სპა ი სის პრო დუქ ცი ის ეტი კე ტე ბი შე ი ცავს წარ წე რას  
სხვა დას ხ ვა მცე ნა რე ე ბის გან დამ ზა დე ბუ ლი   „ბუნებრივი” 
ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბი. სპა ი სის პრო დუქ ტებ ში 
ნამ დ ვი ლად შე დის გამ ხ მა რი მცე ნა რე ე ბი, მაგ რამ ქი მი უ
რი ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ მა თი აქ ტი უ რი ინ გ რე დი ენ ტე
ბი მი ე კუთ ვ ნე ბი ან სინ თე ზურ კა ნა ბი ნო ი დებს. 

წლე ბის მან ძილ ზე, სპა ი სე ბის შე ძე ნა იოლად ხდე ბო
და  ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით. სპა ი სის პრო დუქ ტე ბი 
პო პუ ლა რუ ლია ახალ გაზ რ დებ ში.   იოლი ხელ მი საწ ვ დო
მო ბა  და არას წო რი აღ ქ მა იმი სა, რომ სპა ი სის პრო დუქ
ტე ბი „ნატურალურია” და შე სა ბა მი სად უვ ნე ბე ლი, სა ვა
რა უ დოდ, ხელს უწყობს ამ პრო დუქ ტე ბის პო პუ ლა რო ბას.  
სპა ის ში შე მა ვა ლი ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბის აღ მო ჩე ნა 
რთუ ლია სტან დარ ტუ ლი ნარ კო ტეს ტე ბით. 

სპა ი სის მავ ნე 

ზე მოქ მე დე ბა

სპა ი სის ზო გი ერ თი პრო დუქ ტი იყი დე ბა „მარცვლების 
სა ხით”, მაგ რამ ჰგავს ყვა ვი ლო ვა ნი მცე ნა რე ე ბის გამ ხ მა
რი ფოთ ლე ბის არო მა ტულ ნა რევს. მა რი ხუ ა ნას მსგავ სად, 
სპა ისს ეწე ვი ან. ხან და ხან სპა ი სი შე რე უ ლია მა რი ხუ ა ნას
თან ან მომ ზა დე ბუ ლია რო გორც მცე ნა რე უ ლი ხსნა რი და
სა ლე ვად. სპა ი სის მომ ხ მა რებ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მი სი 
მოქ მე დე ბა მა რი ხუ ა ნას მსგავ სია  ამაღ ლე ბუ ლი გუ ნე ბა 
გან წყო ბი ლე ბა, რე ლაქ სა ცია და შეც ვ ლი ლი აღ ქ მა, რიგ 
შემ თხ ვე ვებ ში სპა ი სით გა მოწ ვე უ ლი ეფექ ტი უფ რო ძლი
ე რი ა, ვიდ რე ეს მა რი ხუ ა ნას შემ თხ ვე ვა ში ა. ზო გი მომ ხ მა
რე ბე ლი აღ ნიშ ნავს მის ფსი ქო ზურ ეფექტს, რო გო რი ცა ა, 
შფოთ ვა, პა რა ნოია და ჰა ლუ ცი ნა ცი ე ბი. 

ჯერ ჯე რო ბით, თა ვის ტვინ ზე სპა ი სის ზე მოქ მე დე ბის 
შე სა ხებ მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა არ ჩა ტა რე ბუ ლა. სპა ის ში 
ნა პოვ ნი ზო გი ერ თი ნივ თი ე რე ბა უფ რო მჭიდ როდ უკავ
შირ დე ბა რე ცეპ ტო რებს, რაც იწ ვევს გა ცი ლე ბით ძლი ერ 
და არაპ როგ ნო ზი რე ბად ეფექტს. ვი ნა ი დან სპა ი სის ბევ რი 
პრო დუქ ცი ის ქი მი უ რი შე მად გენ ლო ბა უც ნო ბი ა, ზო გი ერ
თი პრო დუქ ცი ა, სა ვა რა უ დოდ, შე ი ცავს ისეთ ნივ თი ე რე
ბებს, რო მელ თაც შე უძ ლი ათ გა მო იწ ვი ონ საკ მა ოდ გან ს
ხ ვა ვე ბუ ლი ეფექ ტი, ვიდ რე ამას მომ ხ მა რე ბე ლი მო ე ლის.   

სპა ი სის მომ ხ მა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც მიჰ ყავთ ტოქ სი
კო ლო გი ურ ცენ ტ რებ ში, აღ ნიშ ნა ვენ ისეთ სიმ პ ტო მებს, 
რო გო რი ცა ა, გახ ში რე ბუ ლი გუ ლის ცე მა, ღე ბი ნე ბა, აგ
ზ ნე ბა დო ბა, და ბინ დულ ცნო ბი ე რე ბა და ჰა ლუ ცი ნა ცი ე
ბი. სპა ი სი ასე ვე ხელს უწყობს სის ხ ლის წნე ვის მო მა ტე
ბას და იწ ვევს სის ხ ლის მი წო დე ბის შემ ცი რე ბას  გულ ში 
(მიოკარდიული იშე მი ა). 

შეს წავ ლი ლი არ არის კი დევ რა გავ ლე ნას ახ დენს სპა ი
სი ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე ან რამ დე ნად ტოქ სი კუ რი 
შე იძ ლე ბა იყოს ის. სპა ი სის პრო დუქ ტებ ში შე საძ ლე ბე ლია 
იყოს მძი მე ლი თო ნის მავ ნე ნარ ჩე ნე ბი, თუმ ცა შემ დ გო მი 
ანა ლი ზის გა რე შე, ძნე ლია ამ მო საზ რე ბის და დას ტუ რე ბა. 

პრაქტიკულირჩევები

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ჯანდაცვა

C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით 
ინ ფი ცი რე ბა

С ჰე პა ტი ტის ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბი სათ ვის აუცი
ლე ბე ლი ა, რომ მა სა ლა, რო მე ლიც შე ი ცავს ვი რუსს 
(ინფიცირებული ადა მი ა ნის სის ხ ლი) მოხ ვ დეს სხვა 
ადა მი ა ნის სის ხ ლის ნა კად ში. ამ გზით ვი რუ სი შე აღ
წევს ღვიძ ლის უჯ რე დებ ში და იწყებს გამ რავ ლე ბას.

ღვიძ ლის უჯ რე დე ბის და ზი ა ნე ბა ხდე ბა რო გორც 
თვით ვი რუ სე ბის მოქ მე დე ბის შე დე გად, ასე ვე  იმუ ნო
ლო გი უ რი რე აქ ცი ის ზე გავ ლე ნით, რო მე ლიც წარ მოდ
გენს ორ გა ნიზ მის პა სუხს, რო მე ლიც აგ ზავ ნის იმუ ნურ 
უჯ რე დებს  ლიმ ფო ცი ტებს უცხო გე ნე ტი კუ რი მა სა
ლის შემ ც ვე ლი ღვიძ ლის ინ ფი ცი რე ბუ ლი უჯ რე დე ბის 
გა სა ნად გუ რებ ლად.

C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სის 
გა და ცე მის გზე ბი :

● კონ ტაქ ტი ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის 
სის ხ ლ თან და სის ხ ლის კომ პო ნენ ტებ თან;

● კონ ტაქ ტი ინ ფი ცი რე ბუ ლი სის ხ ლით 
და ბინ ძუ რე ბულ სა ი ნექ ცი ო, სა მე დი ცი ნო 
ინ ს ტ რუ მენ ტებ თან და სტო მა ტო ლო გი ურ 
იარა ღებ თან, 

● HCV ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის 
ორ გა ნო ე ბის ტრან ს პ ლან ტა ცი ის დროს

● პირ სინ გის და ტა ტუ ი რე ბის, აკუ პუნ ქ ტუ
რის, პე დი კუ რი სა და მა ნი კუ რის გა კე თე ბი
სას  თუ სტე რი ლი ზა ცი ის წე სე ბი არ არის 
და ცუ ლი
 
C ჰე პა ტი ტით ინ ფი ცი რე ბულ მა 
უნ და და იც ვას შემ დე გი წე სე ბი, 
რა თა ვი რუ სის გა და ცე მი სა გან 
და იც ვას სხვა ადა მი ა ნე ბი:

● ის არ შე იძ ლე ბა იყოს სის ხ ლის ან 
ორ გა ნო ე ბის დო ნო რი;

● არ მო იხ მა როს სა ერ თო მოხ მა რე ბის საგ
ნე ბი, რომ ლე ბიც  შე იძ ლე ბა გახ დეს ინ ფექ
ცი ის გა და ცე მის წყა რო (საპარსი მოწყო ბი
ლო ბე ბი, ეპი ლა ტო რე ბი, კბი ლის ჯაგ რი სი, 
მა ნი კუ რის ნაკ რე ბი);

● ხე ლის გაჭ რის ან და ჟე ჟი ლო ბის შემ თხ ვე
ვა ში აუცი ლე ბე ლია და ზი ა ნე ბის და ფარ ვა 
ან სა მე დი ცი ნო ხელ თათ მა ნე ბის ხმა რე ბა.

სა კუ თა რი ინ ფექ ცი უ რი სტა ტუ სის ცოდ ნის 
შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა თა ვი დან იქ ნას 
აცი ლე ბუ ლი ჯან მ რ თე ლო ბას თან და კავ
ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გან ვი თა რე ბა, 
რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას  HCV 
ინ ფი ცი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ასე ვე ინ ფექ
ცი ის  გა და ცე მა სხვა ადა მი ა ნებ ზე.

► 3 ◄



ქარ თულ მენ ტა ლი ტეტ ზე მორ გე ბუ ლი არ არის.  
ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის საკ მა ოდ ხან გ რ ძ ლი ვი 

„სტაჟი” მაქვს და შე სა ბა მი სად, ამ ხნის მან ძილ ზე შე ხე ბა 
მქონ და სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ თან.  რო გორც ყვე
ლას, მეც მათ თან მა კავ ში რებს მძი მე ურ თი ერ თო ბა ჯერ 
კი დევ შე ვარ დ ნა ძის პე რი ო დი დან. იმ დროს ერ თხელ და
მა კა ვეს, რო გორც ხდე ბო და ხოლ მე, თან ხა მომ თხო ვეს, 
გა და ვი ხა დე და გა მო მიშ ვეს. ამის შემ დეგ თა ვი და მა ნე
ბეს, რად გან გა და ვი ხა დე აღარ მე ხე ბოდ ნენ, ანუ  „მწვანე 
შუ ქი” ამინ თეს. 

სა ა კაშ ვი ლის პე რი ოდ ში კი ყვე ლა ფე რი შე იც ვა ლა, 
ნარ კო პო ლი ტი კა გახ და სა შინ ლად რეპ რე სი უ ლი, კა ნო
ნე ბი  მკაც რი და რე ა ლო ბას თან შე უ სა ბა მო. ამ პე რი
ოდ ში სამ ჯერ და მა კა ვეს, აქე დან ორ ჯერ ერ თ სა და ი მა
ვე აფ თი აქ თან. რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, აფ თი ა ქებ ში 
რე ცეპ ტის გა რე შე შე იძ ლე ბა კო დე ი ნის შე ძე ნა, სა ი და
ნაც ე.წ. „ნიანგი” მზად დე ბა. იქ სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი 
მო რი გე ო ბენ, გა მოს ვ ლი სას გა კა ვე ბენ და გა და გიყ ვა
ნენ ნარ კო ლო გი ურ ში შე სა მოწ მებ ლად. აფ თი ა ქებს კი 
არა ნა ი რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა არ ეკის რე ბათ. ორი ვე ჯერ 
გა და ვი ხა დე ჯა რი მა 500 და 2000 ლა რის ოდე ნო ბით. 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ პირ და პი რი დევ ნა ხორ ცი ელ
დე ბა წა მალ და მო კი დე ბულ თა მი მართ. ვი ნა ი დან  სულ 
პრობ ლე მე ბი მექ მ ნე ბო და კო დე ი ნის შე ძე ნის გა მო, მე 
აღარ ჩავ დი ო დი და ჩემს მე ზო ბელს ვუშ ვებ დი წამ ლის 
შე სა ძე ნად. და კა ვე ბის მე სა მე შემ თხ ვე ვა ყვე ლა ზე სა
ში ნე ლი იყო. ტაქ სი დან გად მო ვე დი და ჩე მი კორ პუ სის 
სა დარ ბა ზო ში შევ დი ო დი მე უღ ლეს თან ერ თად და შე
სას ვ ლელ ში პო ლი ცი ამ გა მა ჩე რა. მკითხეს წი ნა ჯა რი მა 
თუ გა და ი ხა დე ო, მე ვუთხა რი რომ გა დახ დი ლი მქონ და, 
მომ თხო ვეს ქვი თა რი, ვუთხა რი სახ ლ ში მაქვს და გაჩ
ვე ნებ თ  თ ქო. მითხ რეს პო ლი ცი ა ში წავ სუ ლი ყა ვი და იქ 
მო ე ტა ნა ოჯა ხის წევრს ქვი თა რი. სი ნამ დ ვი ლე ში ეს სა
ბა ბი იყო, პო ლი ცი ა ში გან მიცხა დეს, რომ გო ნივ რუ ლი 
ეჭ ვის სა ფუძ ველ ზე ვი ყა ვი და კა ვე ბუ ლი. ეტყო ბა ჩემს 
ტე ლე ფონს უს მენ დ ნენ და რო გორც შემ დეგ გა ვარ კ ვი ე, 
ჩემს სახ ლ თან მო რი გე ობ დ ნენ ხოლ მე პე რი ო დუ ლად, 
იმ დღეს კი მთე ლი დღე მე ლო დე ბოდ ნენ.  მი უ ღე ბე ლია 
და ე ლო დო სახ ლ თან, ფაქ ტი უ რად სახ ლ ში შე უ ვარ დე 
და და ა კა ვო წა მალ და მო კი დე ბუ ლი. 

ამ და კა ვე ბე ბის დროს პო ლი ცი ას ჩემს მი მართ ძა ლა 

არ გა მო უ ყე ნე ბი ა, არც უხე შად მოპყ რო ბის ფაქტს ჰქო
ნია ად გი ლი. თუმ ცა, ჩე მი მე გობ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი 
სა პი რის პი რო მოხ და, ნარ კო ლო გი ურ ცენ ტ რ ში ერ თ ერ
თი მო რი გი გა დაყ ვა ნის დროს, ჩემ მა მე გობ რებ მა უარი 
გა ნუცხა დეს პო ლი ცი ას შარ დის ჩა ბა რე ბა ზე, ეს მა თი 
უფ ლე ბა ა. გა ღი ზი ა ნე ბულ მა პო ლი ცი ე ლებ მა ისი ნი ხელ
ბორ კი ლე ბით გა რეთ გა იყ ვა ნეს სი ცი ვე სა და ყინ ვა ში და 
სა ნამ თა ვად სი გა რეტს ეწე ოდ ნენ, ხელ ბორ კი ლე ბით იქ
ვე მი ა ბეს და უთხ რეს, ვნა ხავთ ახ ლაც თუ ვერ ჩა ა ბა რებ
თო. სამ წუ ხა როდ, მსგავ სი ფაქ ტე ბი ბევ რი ა.

ზე დო ზი რე ბის შემ თხ ვე ვა არა სო დეს მქო ნი ა. ჩემს მე
გობ რებს ჰქონ დათ და მო გეხ სე ნე ბათ,  ამ დროს სას წ
რა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის გა მო ძა ხე ბის გე ში ნი ა, 
რო გორც წე სი,  პატ რულ თან ერ თად მო დის, ამი ტომ 
ცდი ლობ სა ნამ მე გო ბარს კრი ტი კუ ლი მო მენ ტი არ და
უდ გე ბა, მა ნამ დე შენ გა მო იყ ვა ნო მდგო მა რე ო ბი დან. 
ერ თი პე რი ო დი გავ რ ცე ლე ბუ ლი იყო მა რი ლი ა ნი წყლის 
კუნ თებ ში შეყ ვა ნა, რაც სა ში შია და არა ნა ი რი შე დე გი არ 
მო აქვს. ამ პო ლი ტი კამ შე დე გად მო ი ტა ნა ის, რომ ზე დო
ზი რე ბით გა მოწ ვე ულ მა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის შემ თხ ვე ვებ მა 
მკვეთ რად მო ი მა ტა, ვთვლი, რომ ეს მიდ გო მა აუცი ლებ
ლად და მოკ ლე ვა და ში უნ და შე იც ვა ლოს. 

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სის ტე მა ში სულ სა მი კვი რა ვიმ
ყო ფე ბო დი. მე სა მე და კა ვე ბის შემ დეგ, ვიდ რე ჯა რი მას 
გა და ვიხ დი დი, მოვ ხ ვ დი გლდა ნის ცი ხე ში და იმ პე რი
ო დის გახ სე ნე ბა ჩემ თ ვის რთუ ლი ა.  რა საკ ვირ ვე ლი ა, 
„მშრალად” გა და ვაგ დე ნარ კო ტი კი, სა ში ნე ლი პე რი ო დი 
იყო, ცი ხის პი რო ბე ბი და ბად რა გის მხრი დან პა ტიმ რის 
მოპყ რო ბა კი  აუტა ნე ლი.  

რამ დე ნი მე წე ლია აღარ მო ვიხ მარ ნარ კო ტიკს, ამას 
„კამარას” ვუ მად ლი, რომ შევ ძე ლი ამ უფ ს კ რუ ლი დან 
ამოს ვ ლა, სამ სა ხუ რიც ვი შო ვე, რამ დე ნი მე ად გი ლას 
ვმუ შა ობ. ამა ვე დროს, ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა 
ქსე ლის წევ რი ვარ, სა დაც ვსა უბ რობთ ჩვენს უფ ლე ბებ
ზე, ვცდი ლობთ, ერ თი ა ნი გეგ მა შე ვი მუ შა ვოთ, თუ რო
გორ შე იძ ლე ბა მო ვახ დი ნოთ ჩვე ნი უფ ლე ბე ბის დაც ვა  
და ნარ კო პო ლი ტი კის შეც ვ ლის ად ვო კა ტი რე ბა.  ვი მე
დოვ ნებ, რომ ერთ დღეს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან რეპ
რე სი უ ლი მიდ გო მა შე იც ვ ლე ბა და უფ რო მე ტი თან ხე ბი 
მოხ მარ დე ბა სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტ რის შექ მ ნას და ზი
ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბის გა ფარ თო ე ბას. 

ჩ
ე მი ის ტო რია არაფ რით გან ს ხ ვავ დე ბა ნარ კო ტი
კე ბის მომ ხ მა რე ბე ლი სხვა თბი ლი სე ლი ბი ჭე ბის 
ის ტო რი ე ბის გან. 90იანი წლე ბი  პე რი ო დი, რო
ცა „წამლის კე თე ბა” ვაჟ კა ცო ბად და „კარგ ბი

ჭო ბად” ით ვ ლე ბო და.  მე უფ რო გვი ან მივ ყე ვი ხე ლი ამ 
საქ მეს, 90იანი წლე ბის და სას რულს. მუ შა ო ბა და ვიწყე 
აფ თი აქ ში და იქ თით ქ მის ყვე ლა თა ნამ შ რო მე ლი დი რექ
ტო რის ჩათ ვ ლით ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბე ლი იყო. 
პირ ვე ლად გავ სინ ჯე ჰე რო ი ნი, რო მე ლიც იმ პე რი ო დის
თ ვის იოლად ხელ მი საწ ვ დო მი არ იყო, მე გო ბარ მა ჩა მო ი
ტა ნა ჰო ლან დი ი დან, მე რე გა და ვე დი სუ ბო ტექ ს ზე, პა რა
ლე ლუ რად ოპი უმ საც მო ვიხ მარ დი.  ერ თი წლის შემ დეგ 
უეც რად აღ მო ვა ჩი ნე, რომ მქონ და ე.წ. „ლომკა”, აბ ს ტი
ნენ ცი ის მდგო მა რე ო ბა. შემ დეგ ნელ  ნე ლა გა ვაც ნო ბი ე
რე, რომ  უკ ვე ღრმად შევ ტო პე, რომ ვარ და ა ვა დე ბუ ლი 
და მე სა ჭი რო ე ბა მკურ ნა ლო ბა. თან და თა ნო ბით პრობ
ლე მებ მაც იმა ტა ჩემს ირ გ ვ ლივ, ნარ კო ტი კის შოვ ნა 
გარ თულ და, რო გორც იტყ ვი ან, და ვიწყე „დაღმართზე” 
სი ა რუ ლი. აფ თი ა ქი, სა დაც ვმუ შა ობ დი, მა ლე და ი ხუ რა, 
რამ დე ნი მე სამ სა ხუ რი გა მო ვიც ვა ლე. იყო შემ თხ ვე ვე
ბი, რო ცა გა მა თა ვი სუფ ლეს სამ სა ხუ რი დან ნარ კო ტი კის 
მოხ მა რე ბის გა მო, თუმ ცა ჩემ ზე და კის რე ბულ სა მუ შა ოს 
ვას რუ ლებ დი, მაგ რამ ვა ღი ა რებ, რომ ეს „ჩემი საქ მი ა
ნო ბა” ხელს მიშ ლი და სამ სა ხურ ში, იმი ტომ რომ წამ ლის  
შოვ ნას დრო სჭირ დე ბა, ამ პრო ცესს თა ვი სი სირ თუ ლე
ე ბი მოყ ვე ბა. 

იმ დრო ის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში არ იყო სა რე ა ბი
ლი ტა ციო ცენ ტ რი, ეს პრობ ლე მა დღე საც დგას, არ 
ვი ცო დი სად წავ სუ ლი ყა ვი, რომ მემ კურ ნა ლა. ნარ
კო ლო გი ურ ცენ ტ რ ში მოქ მე დებს 23 კვი რი ა ნი დე
ტოქ სის პროგ რა მა, ე.წ. „ლომკის” მოხ ს ნის სა შუ ა ლე ბა, 
მაგ რამ ეს საკ მა რი სი არ არის, მთა ვა რი აბ ს ტი ნენ
ცი ის სინ დ რო მის მოხ ს ნის შემ დეგ იწყე ბა, ყვე ლა ზე 
მე ტად წა მალ და მო კი დე ბულს  ფსი ქო ლო გი უ რი დახ
მა რე ბა სჭირ დე ბა.  2012 წელს შემ თხ ვე ვით მოვ ხ ვ დი 
„კამარაში”, ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის ცენ
ტ რ ში, იქ ბევ რი რამ გა ვა ა ნა ლი ზე, მრა ვალ კითხ ვას 
გა ე ცა ჩემ თ ვის პა სუ ხი, მივ ხ ვ დი,  რო გორ მო ვე რიო 
სა კუ თარ თავს.  ამ ცენ ტ რ ში თით ქ მის ორი წე ლი დავ
დი ო დი. არ სე ბობს „12 ნა ბი ჯის” პროგ რა მაც,  მაგ რამ 
მე მას ფე ხი ვერ ავუწყ ვე, ჩე მი აზ რით, ეს პროგ რა მა 

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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