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საინფორმაციო კვარტალური ბიულეტენის "ზიანის შემცირება" მეცხრე გამოცემა ზიანის შემცირების საქარ
თველოს ქსელმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა
წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში" ფარგლებში მოამზადა.

მნიშვნელოვანი ამბები
საპროტესტო აქცია
საქართვ
 ელოს პარლამენტთ
 ან
26 ივნისს ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკა
ნონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს

ინტერესების პერსპექტივიდან გამომდინარე.
აქცია ასევე შეუერთდა საერთაშორისო კამპანიას:
„მხადრაჭერა დასჯის ნაცვლად.” აქციის საერთაშო
რისო ხასიათმა უზურნველყო აქციის ეფექტურობა და
იქონია გავლენა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე.

რებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების
დასაცავად საქართველოში” ფარგლებში გაიმართა
უფლებათა დარღვევების დოკუმენტირების ტრე
ნინგი. ტრენინგის მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენ
დნენ თემის საადვოკაციო ჯგუფების წევრები თბი
ლისიდან და შემდეგი რეგიონებიდან: შიდა და ქვემო
ქართლი, კახეთი, იმერეთი, გურია, სამეგრელო და
აჭარა. ტრენინგი მიზნად ისახავდა უფლებათა დარ
ღვევების დოკუმენტირების მექანიზმის შემუშავებას
და დანერგვას წამალდამოკიდებულთა უფლებების
დარღვევების მონიტორინგისა და მტკიცებულებებ
ზე დამყარებული ჩარევისთვის. 15 მაისს ტრენინგის
მონაწილეებმა ზიანის შემცირების საქართველოს
ქსელის ოფისში შეხვედრა გამართეს და უფლებათა
დარღვევების შემთხვევები განიხილეს.

„ჩვენ ვირჩევთ სიცოCხლეს”

ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელ
მა საპროტესტო აქცია გამართა საქართველოს პარ
ლამენტთან საადვოკაციო კამპანიის „ჩემი რეპრესია
– შენი რეგრესია”-ს ფარგლებში. აქციის ძირითად
მიზანს წარმოადგენდა ნარკოტიკების მოხმარების
დეკრიმინალიზაციის და ნარკოპოლიტიკის ლიბერა
ლიზაციის ხელშეწყობა საკანონმდებლო ცვლილე
ბების ინიცირების გზით, რათა ნარკოტიკების მომხ
მარებელთა დევნა და დასჯა მათთვის სამკურნალო,
პროფილაქტიკური, ზიანის შემცირებისა და სარეაბი
ლიტაციო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნ
ველყოფით ჩანაცვლდეს. აქციის მთავარი გზავნილები
იყო: "კანონი კლავს!" „მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად".
აქციისათვის მობილიზებულნი იყვნენ აქტივისტები და
დაინტერესებული პირები მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
აქციის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის
კანცელარიაში, პარლამენტის თავმჯდომარის სახელ
ზე შეტანილ იქნა პეტიცია, რომელიც მხარდაჭერილია
60 ათასამდე მოქალაქის ხელმოწერით. პეტიციაში
ხაზგასმულია ნეგატიური შედეგები, რომლებიც ქვე
ყანაში ნულოვანი ტოლერანტობის ნარკოპოლიტი
კის შედეგად განვითარდა, როგორც ადამიანის ჯანმ
რთელობის და უფლებების დაცვის, ისე სახელმწიფო

უფლებათა დარღვევების
დოკუმენტირების ტრენინგი
2014 წლის 1-2 მაისს ევროკავშირის მიერ დაფი
ნანსებული პროექტის „მტკიცებულებებზე დამყა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტი
ლებით 28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღედ არის
გამოცხადებული. საქართველოში 200 000 ადამიანი C
ჰეპატიტით არის ინფიცირებული. ამ დაავადების დი
აგნოსტიკა და მკურნალობა ძვირია. სახელმწიფომ ბო
ლო წლებში ქმედითი ნაბიჯები გადადგა მკურნალო
ბის ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად: 2014 წლის 1
მარტს დაიწყო მკურნალობის უფასო პროგრამა სას
ჯელაღსრულების დაწესებულებებში, 1 ივლისიდან კი
შესაძლებელია ფასდაკლებული პრეპარატების შეძე
ნა. თუმცა, პაციენტთა უმრავლესობისთვის ხელმი
საწვდომობას ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს.
28 ივლისს სასტუმროში „ქორთიარდ მერიოტი” გა
იმართა პრესკონფერენცია და მრგვალი მაგიდა. დამ
სწრეებს მიესალმნენ შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის, სასჯელაღსრულებისა და პრო
ბაციის სამინისტროების, დაავადებათა კონტროლი
სა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრის, პაციენტთა და არასამთავრობო ორგანი
ზაციების წარმომადგენლები. მსგავსი ღონისძიებები
გაიმართა გორში და ზუგდიდში 28 ივლისს, ბათუმში
30 ივლისს.
კამპანია გაგრძელდა იმიტირებული არჩევნების
აქციით 28 ივლისს პარლამენტის ყოფილი შენობის
წინ. იმიტირებული არჩევნების დროს საგანგებოდ
მოწყობილ საარჩევნო უბნებთან პაციენტები და მა
თი მხარდამჭერები სიმბოლურად აძლევდნენ ხმას
სიცოცხლეს. ამ აქციით მოქალაქეებმა გამოხატეს
დიაგნოსტიკისა და უფასო მკურნალობის პროგრა
მის მხარდაჭერა. მსგავსი აქციები გაიმართა გორში,
ქუთაისში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში.
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გაეროს კომიტეტების უპრეცედენტო
რეკომენდაციები საქართვ
 ელოს
ნარკოპოლიტიკის რეფორმირებისთვ
 ის
გაეროს კომიტეტების
მიერ გამოქვეყნებული
რეკომენდაციებში
მკაფიოდ არის
მითითებული
ნულოვანი ტოლერან
ტობის ნარკოპოლიტი
კის რეფორმირებისა
და მტკიცებულებებზე
დამყარებული
სერვისების მიწოდე
ბის აუცილებლობის
შესახებ.  

ადამიანის უფლებათა
დაცვის კომიტეტი
მთავრობას მოუწოდებს
გამოიყენოს
ადამიანის უფლებებზე დამყარებული
მიდგომა ნარკოტიკების
მოხმარებასთან
მიმართებაში, უზრუნველყოს ჯანდაცვა,
ფსიქოლოგიური
დახმარება და სარეაბილიტაციო სერვისები
ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის, მათ
შორის ნარკოტიკებზე
დამოკიდებულების
მკურნალობა ოპიოიდებით  ჩანაცვლებითი
თერაპიით და
ზიანის შემცირების
პროგრამები.

2014

წლის
მაისში
ზიანის შემცი
რების საქართ
ველოს ქსელმა
ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელთან ერთად გა
ეროს ადამიანის უფლებათა და ქალთა წინააღმდეგ
ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის კომიტეტებში
ჩრდილოვანი ანგარიშები ჩააბარა წამალდამოკიდე
ბულთა უფლებათა დარღვევების შესახებ, რაც შესა
ბამისობაში არ მოდის საქართველოს მიერ რატიფიცი
რებულ კონვენციებთან.
2014 წლის 7 ივლისს ჟენევაში ქალთა წინააღმდეგ ყო
ველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის გაეროს კომიტეტში
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და ზიანის
შემცირების ევრაზიის ქსელის სახელით თეა კორძაძემ
გააკეთა განცხადება ქალი ნარკოტიკების მოხმარებლე
ბის უფლებების დარღვევების შესახებ, რაც არღვევს
შესაბამისი კონვენციით გათვალისწინებულ მუხლებს.

დასაგენად და შესთავაზოს მათ გენდერულად სენსი
ტიური, მტკიცებულებებზე დამყარებული მკურნალო
ბა, მათ შორის ზიანის შემცირების პროგრამები სასჯე
ლაღსრულების დაწესებულებებში.
2014 წლის 7 ივლისს გაეროს ადამიანის უფლებათა
კომიტეტში ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი
სა და ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელის სახელით
ეკა იაკობიშვილმა გააკეთა განცხადება ნარკოტიკების
მომხმარებლების უფლებების დარღვევების შესახებ.
9 და 10 ივლისს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის
წინაშე მოხსენებით წარსდგა საქართველოს წარმო
მადგენლობა იუსტიციის მინისტრის, თეა წულუკიანის
ხელმძღვანელობით. კომიტეტის წევრმა ვოლტერ კაე
ლინმა დასვა კითხვა ნარკოტიკებთან დაკავშირებული
დანაშაულის გამო დიდი რაოდენობის თანხების გადახ
დის შესახებ საპროცესო შეთანხმების გზით და მათი
მკურნალობისთვის მწირი დაფინანსების შესახებ.
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ანგარიშში, რო

8 ივლისს ზემოთ აღნიშნული კომიტეტის წინაშე მოხსე
ნება გააკეთა საქართველოს წარმომადგენლობამ, მანა
ნა კობახიძის ხელმძღვანელობით. კომიტეტის წევრებმა
მთავრობის წარმომადგენლებს დაუსვეს კითხვები ქალი
ნარკოტიკების მომხმარებლების მკურნალობის, ფსი
ქო-სოციალური რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის
შესახებ. კომიტეტის წევრმა პატრიცია შულცმა ხაზი
გაუსვა სანქციების და კანონმდებლობის სიმკაცრეს და
დაინტერესდა, თუ აპირებს მთავრობა მოხმარებასთან
დაკავშირებული სანქციების გადახედვას, მოხმარების
და ტრეფიკინგის მკაფიოდ გამიჯვნას და ალტერნატი
ვის – საზოგადოებისთვის სასარგებლო სამუშაოს პრაქ
ტიკაში ამუშავებს, ასევე მკაცრი სანქციების ნაცვლად
სათანადო მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნ
ველყოფას. კომიტეტის წევრმა, თეოდორა ობი ნოვან
კომ ასევე იკითხა, როდის გეგმავენ ჩაატარონ კვლევა
საქართველოში ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების
რაოდენობის დასადგენად და მათ საჭიროებებზე ორი
ენტირებული მკურნალობის შესათავაზებლად.
კომიტეტის მიერ გაკეთებულ ანგარიშში, რომელიც
ივლისის ბოლოს გამოქვეყნდა, აღნიშნულია გენდერუ
ლად სენსიტიური, ხელმისაწვდომი და მტკიცებულე
ბებზე დამყარებული მკურნალობის ნაკლებობა ქალი
ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის. კომიტეტის
ანგარიშში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობამ
უნდა ჩაატაროს კვლევა, ნარკოტიკების მომხარებელი
ქალებისა, მათ შორის ორსული ქალების რაოდენობის

მელიც გამოქვეყნდა 24 ივლისს, აღნიშნულია, რომ
ნარკოტიკების მოხმარების კრიმინალიზაცია ნულო
ვანი ტოლერანტობის ნარკოპოლიტიკის კონტექსტში
და საპროცესო შეთანხმებების სისტემა გამოიყენება
თანხის გამოძალვის მიზნით. კომიტეტი აღნიშნავს,
რომ მთავრობამ უნდა გააგრძელოს ძალისხმევა, საპ
როცესო შეთანხმების სისტემის და ნულოვანი ტოლე
რანტობის ნარკოპოლიტიკის შესაცვლელად. კომი
ტეტი მთავრობას მოუწოდებს გამოიყენოს ადამიანის
უფლებებზე დამყარებული მიდგომა ნარკოტიკების
მოხმარებასთან მიმართებაში, უზრუნველყოს ჯან
დაცვა, ფსიქოლოგიური დახმარება და სარეაბილიტა
ციო სერვისები ნარკოტიკების მომხარებლებისთვის,
მათ შორის ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების მკურ
ნალობა ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი თერაპიით და
ზიანის შემცირების პროგრამები.
ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღ
მოფხვრისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გაე
როს კომიტეტებში წარდგენილმა ჩრდილოვანმა ან
გარიშებმა და კომიტეტების წევრებთან შეხვედრამ
დადებითი შედეგი გამოიღო, რაც შესაბამისად აისა
ხა კომიტეტების რეკომენდაციებში. გაეროს კომი
ტეტების მიერ გამოქვეყნებული რეკომენდაციებში
მკაფიოდ არის მითითებული ნულოვანი ტოლერან
ტობის ნარკოპოლიტიკის რეფორმირებისა და მტკი
ცებულებებზე დამყარებული სერვისების მიწოდების
აუცილებლობის შესახებ.
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ჯანდაცვა

ნარკოტიკი "მიწა"

საქართველოში ე.წ „ბიოს” სახელით ახალი ნარ
კოტიკული ნივთიერება „მიწა” გავრცელდა. „მიწა”
არის ნივთიერება, რომლის ანალოგსაც მსოფლიოს

ექიმები არ იცნობენ. იგი კატასტროფულ შედეგებს
იწვევს. ნარკოტიკზე დამოკიდებული ადამიანე
ბი მას იმ ადგილებში ეძებენ, სადაც ძალოვანების

მიერ ნარკოტიკი ნადგურდება და ნიადაგში ირევა.
წამალდამოკიდებულები ამ მიწას იღებენ და თრო
ბისთვის იყენებენ. ასეთი ადგილები დაუცველია
და ამ სახის ნარკოტიკზე წვდომა უფასოდ შეიძლე
ბა. უფრო მეტიც, ამ შემთხვევაში, მარტო მიწას კი
არ იყენებენ თრობისთვის, არამედ ამ ტერიტორი
იდან აღებულ თითოეულ ქვასაც კი მნიშვნელობა
ენიჭება. ისინი ამ ქვებს აცლიან მიწის მასას, რო
მელსაც, ასევე ნარკოტიკული თრობისთვის იყენე
ბენ.
შინაგან საქმეთა სამინსიტროში განმარტავენ,
რომ პოლიციის მიერ ამოღებული ნარკოტიკები ქი
მიურად დამუშავების შემდეგ ნადგურდება, რაც
მის გამოყენებას გამორიცხავს. აკრძალული პრე
პარატების გამანადგურებელ სტრუქტურებს სა
ქართველოს კანონი არ ავალდებულებს, რომ ასეთი
ადგილები მუდმივი დაცვის ქვეშ იყოს. სამართალა
დამცველები სასამართლოს შესაბამისი განაჩენის
შემდეგ ნარკოტიკულ და ფსიქოტროპულ საშუალე
ბებს სამ თვეში ერთხელ ანადგურებენ და ეს მისია
შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებულების თა
ნახმად შექმნილ მუდმივმოქმედ კომისიას აკისრია.
აღნიშნული ნარკოტიკის მავნე ზემოქმედება შეს
წავლილი არ არის. თუმცა, პრობლემას ისიც ართუ
ლებს, რომ სამართალდამცავები ქიმიური საშუალე
ბით ამუშავებენ უკვე დამწვარ ნარკოტიკებს, რაც
დამატებითი ტოქსიკური ნივთიერების წყაროა.

პრაქტიკული რჩევები

როგორ ჩაერთოს პაციენტი C
ჰეპატიტის მკურნალობის სახელმწიფო
ფასდაკლების პროგრამაში
პაციენტმა უნდა მიმართოს ექიმ ინფექციონისტს, რომელიც სახელ
მწიფოს მიერ ლიცენზირებულ კლინიკაში მუშაობს. თუ პაციენტს ჩა
ტარებული აქვს თვისობრივი და გენოტიპირების ანალიზი, შეუძლია ამ
ანალიზებით მიმართოს ექიმს, რომელიც ვალდებულია ადრე ჩატერებუ
ლი ანალიზის საუძველზეც გასცეს ფორმა 100.
პაციენტმა უნდა გაიკეთოს ფიბროსკანი, რომლის ხანდაზმულობა არ
უნდა აღემატებოდეს ერთ წელს, F4 -ის შემთხვევაში კი - 6 თვეს.
ჩატარებული ანალიზებისა და ფორმა 100-ის საფუძველზე პაციენტი
რეგისტრირდება ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური უზრუნველყო
ფის სააგენტოში.
განაცხადი განსახილველად გადაეცემა კომისიას და მოქალაქეები პა
სუხს ერთი თვის განმავლობაში მიიღებენ.

როგორ მიიღოს პაციენტმა
პრეპარატი ფასდაკლებით
კომისიისგან დადებითი პასუხის შემთხვევაში პაციენტი მიმართავს
მკურნალ ექიმ-ინფექციონისტს და იკეთებს შემდეგ ანალიზებს: ღვიძ

ლის ზოგადი ფუნქციები და რაოდენობრივი ანალიზი, მკურნალობის
დაწყების წინ ვირუსის რაოდენობის განსასაზღვრად. ამ ანალიზის გაკე
თება პაციენტს მოუწევს მკურნალობის პროცესშიც.
ანალიზების პასუხის შემდეგ ექიმის მიმართვის საფუძველზე პაციენ
ტი მიდის სპეციალურ აფთიაქში, სადაც იღებს კუთვნილ ნემსს რიბავი
რინთან ერთად. პაცინეტს შეუძლია აიღოს ერთი თვის მარაგი. ინექცია
შეუძლია გაიკეთოს დამოუკიდებლად ექიმის გარეშე. ინექციის გაკეთე
ბა ხდება კვირაში ერთხელ.

რა ჯდება
მკურნალობა
მკურნალობის ფასი დამოკიდებულია მკურნალობის ხანგრძლივობა
ზე: ერთი ინექციის ღირებულება პროგრამის ფარგლებში შეადგენს 93
დოლარის ეკვივალენტს ლარში. თუ პაციენტი არის 1-ლი და მე-4 გენო
ტიპის მატარებელი, მაშინ მკურნალობის ხანგრძლივობა არის 48 კვირა
და შესაბამისად, კურსის ფასი იქნება 4464 დოლარი, ხოლო მე-2 და მე-3
გენოტიპის შემთხვევაში მკურნალობის ხანგრძლივობა არის 24 კვირა,
ფასი - შესაბამისად 2232 დოლარი.

C ჰეპატიტის
ცხელი ხაზი 218 12 21
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ჩემი ისტორია

ნ

არკოტიკის მოხმარება დავიწყე 90-იან
წლებში, როცა ქვეყანაში მძიმე პერიოდი იყო
– სრული ქაოსი, არეულობა და ფინანსური
გაჭირვება. ჩემს ირგვლივ ბევრი მომხმარე
ბელი იყო. ვიკრიბებოდით ერთ-ერთი მეგობრის სახ
ლში, ვხარშავდით ე.წ. წამალს და ერთი შპრიციდან
ვიკეთებდით. ოპიუმი იყო ჩემთვის პირველი ნარ
კოტიკი. შეიძლება ითქვას, რომ 2000 წლამდე არა
რეგულარული მომხმარებელი ვიყავი. მაგრამ 2000
წელს პანკისის ხეობაში დიდი ოდენობით ჰეროინის
ყიდვა შეიძლებოდა და მეც „შევჯექი” ნარკოტიკზე.
სხვადასხვა მიზეზების გამო ორჯერ მომიწია ნარ
კოტიკის „მშრალად” გადაგდება. მეტადონის პროგ
რამისთვის არასდროს მიმიმართავს, მხოლოდ დე
ტოქსის კურსი გავიარე.
2009 წელს დამაკავეს, პოლიციის თანამშრომლებ
მა ჩემი სახლიდან ამოიღეს ძალიან მცირე ოდენო
ბის ნარკოტიკი და მომისაჯეს 7 წლით თავისუფ
ლების აღკვეთა, აქედან 5 წელი პირობითი იყო,
დანარჩენი 2 წელი გავატარე სასჯელაღსრულების
დაწესებულებაში. მოვხვდი გლდანის საპყრობი
ლეში, სადაც პატიმართა უფლებათა დარღვევების
საშინელ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი. იქ პატიმართა
ცემა ყოველდღიური, რუტინული მოვლენა იყო. მეც
ბევრჯერ ვუცემივარ. ერთხელ ხმამაღალი სიცილის
გამო მცემეს და ისე მაგრად მირტყეს, რომ ქვედა
ყბა დამიზიანდა. როცა კი მომითხოვია სამედიცინო
დახმარების გაწევა ან ექიმის კონსულტაცია, არა
სოდეს ყოფილა მათი მხრიდან რეაგირება, ადამია
ნად არავინ გთვლიდა. გლდანის საპყრობილის შემ
დეგ ორთაჭალაში გადამიყვანეს, სადაც შედარებით
უკეთესი პირობები იყო. 2 წლის შემდეგ გამოვედი
ციხიდან, მაგრამ სამართალდამცავ ორგანოებ
თან დაძაბული ურთიერთობა დღემდე გრძელდება.
ბოლო 2 თვის განმავლობაში ხუთჯერ დამაკავეს,
გადამიყვანეს ნარკოლოგიურ ცენტრში, ჩავაბარე
შარდი და სუფთა აღმოვჩნდი. დაკავებების დროს
ზოგჯერ უხეშად მექცეოდნენ.

ზედოზირების რამდენიმე შემთხვევა მქონდა, ყო და პატიმრებს შეუძლიათ უფასოდ იმკურნალონ,
ველთვის მეგობრებმა გამომიყვანეს მდგომარეო მაგრამ მე აღარ ვარ პატიმარი და შესაბამისად,
ბიდან. სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისთვის არ ვერ ვისარგებლებ ამ პროგრამით, ციხის გარეთ კი
მიუმართავთ, რადგან სასწრაფოს მოყვება საპატ მკურნალობა უფასო არ არის.
2013 წელს C ჰეპატიტის მკურნალობაზე ფასი
რულო პოლიცია და იწყება გაუთავებელი დევნა სა
დაახლოებით 60%-ით შემცირდა. შედეგად, ერთი
მართალდამცავების მხრიდან.
ჩემმა მძიმე ცხოვრებამ მოიტანა ის, რომ სამსა ამპულა ინტერფერონისა და კოლოფი რიბავირი
ნის ფასი 93 აშშ დოლარით
ხური დავკარგე, ციხიდან გა
განისაზღვრა. ეს პრობლე
მოსვლის შემდეგ არც მიცდია
მა მხო
ლოდ მე არ მე
ხე
ბა.
მომეძებნა რაიმე სამუშაო,
ნარკოტიკების
საქართველოში C ჰეპატი
ვიცი, რომ აზრი არ აქვს და არ
მოხმარება არ უნდა
ტით ინფიცირებული 200
მინდა, ჩემ თავს დამატებითი
ტკივილი მივაყენო. უკვე 2 წე
იყოს კრიმინალიზირე 000 ადამიანი ცხოვრობს.
ქვეყანაში
მოსახლეობის
ლია „ახალ ვექტორში” ვმუშა
ბუ
ლ
ი,
უნ
დ
ა
მოხ
დ
ეს
საშუალო თვიური ხელფასი
ობ სოციალურ მუშაკად, ადრე
700 ლარს შე
ად
გენს, რაც
მოხალისედ ვმუშაობდი. ჩემს
მკაცრი გამიჯვნა
იმას ნიშ
ნავს, რომ ადა
მი
გამოცდილებას სხვებს ვუზი
მომხმარებელსა და
ანმა ყოველთვიურ მკურ
არებ, ვისაც დახმარება სჭირ
ნალობაზე მისი ხელფასის
დება. მნიშვნელოვანია, რომ
გამსაღებელს შორის.
დაახლოებით 90% უნდა
ზიანის შემცირების სერვისები
აუცი
ლ
ე
ბ
ე
ლ
ია
არ
ს
ე
დახარჯოს. ჩემი ხელფასი
საქართველოს ყველა რეგიონ
ში ეფექტურად მუშაობდეს და
ბობდეს სარეაბილიტა 700 ლარსაც არ შეადგენს.
უსამართლობაა არსებობ
ისინი ყველასათვის ხელმისაწ
ციო ცენტრები
დეს მედიკამენტები დაავა
ვდომი იყოს. თუკი ნარკოტი
დებისგან განსაკურნებლად
კების მომხმარებელი სწორად
მრავალმხრივი
და ადამიანებს არ ჰქონდეთ
იქნება ინფორმირებული იმ ზი
მკურ
ნ
ა
ლ
ო
ბ
ის
მე
თ
ო
მასზე
ხელმისაწვდომობა
ანზე, რაც არასტერილურ მოხ
და იღუპებოდნენ.
მარებას მოყვება, ეს პირველი
დებით, რაც ბევრად
ნარკოტიკების მოხმა
ნაბიჯი იქნება, რითაც მომხ
უფრო სასარგებლოა,
რება არ უნდა იყოს კრი
მარებელი დაიწყებს ზრუნვას
მინალიზირებული,
უნდა
საკუთარ ჯანმრთელობასა და
ვიდრე იზოლაცია და
მოხდეს მკაცრი გამიჯვნა
გარშემომყოფთა უსაფრთხოე
რეპრესიები.
მომხმარებელსა და გამსა
ბაზე. მე ეს არ მადარდებდა და
ღებელს შორის. აუცილე
საერთო შპრიციდან „წამლის”
გაკეთების გამო C ჰეპატიტით დავინფიცირდი. ამ ბელია არსებობდეს სარეაბილიტაციო ცენტრები
დაავადების მკურნალობა სერიოზულ ხარჯებთან მრავალმხრივი მკურნალობის მეთოდებით, რაც
ბევრად უფრო სასარგებლოა, ვიდრე იზოლაცია და
არის დაკავშირებული.
სახელმწიფომ დააფინანსა ციხეში მკურნალობა რეპრესიები.

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
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