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

ინ ტე რე სე ბის პერ ს პექ ტი ვი დან გა მომ დი ნა რე. 
აქ ცია ასე ვე შე უ ერ თ და სა ერ თა შო რი სო კამ პა ნი ას: 

„მხადრაჭერა დას ჯის ნაც ვ ლად.” აქ ცი ის სა ერ თა შო
რი სო ხა სი ათ მა უზურ ნ ველ ყო აქ ცი ის ეფექ ტუ რო ბა და 
იქონია გავ ლე ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ ზე.

უფლებათადარღვევების

დოკუმენტირებისტრენინგი

2014 წლის 12 მა ისს ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი
ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის „მტკიცებულებებზე დამ ყა

საპროტესტოაქცია

საქართველოსპარლამენტთან

26 ივ ნისს ნარ კო მა ნი ას თან და ნარ კო ტი კე ბის უკა
ნო ნო ბრუნ ვას თან ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო დღეს  

ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ
მა საპ რო ტეს ტო აქ ცია  გა მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს პარ
ლა მენ ტ თან სა ად ვო კა ციო კამ პა ნი ის „ჩემი რეპ რე სია 
– შენი რეგ რე სი ა”ს ფარ გ ლებ ში.  აქ ცი ის ძი რი თად 
მი ზანს წარ მო ად გენ და ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის 
დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის და ნარ კო პო ლი ტი კის ლი ბე რა
ლი ზა ცი ის ხელ შეწყო ბა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე
ბე ბის ინი ცი რე ბის გზით, რა თა ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ
მა რე ბელ თა დევ ნა და დას ჯა  მათ თ ვის სამ კურ ნა ლო, 
პრო ფი ლაქ ტი კუ რი, ზი ა ნის შემ ცი რე ბი სა და სა რე ა ბი
ლი ტა ციო პროგ რა მებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფით ჩა ნაც ვ ლ დეს. აქ ცი ის მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი 
იყო: "კანონი კლავს!"  „მხარდაჭერა დას ჯის ნაც ვ ლად". 
აქ ცი ი სათ ვის მო ბი ლი ზე ბულ ნი იყ ვ ნენ აქ ტი ვის ტე ბი და 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით.

აქ ცი ის ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
კან ცე ლა რი ა ში, პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რის სა ხელ
ზე შე ტა ნილ იქ ნა პე ტი ცი ა, რო მე ლიც მხარ და ჭე რი ლია 
60 ათა სამ დე მო ქა ლა ქის ხელ მო წე რით. პე ტი ცი ა ში 
ხაზ გას მუ ლია ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც ქვე
ყა ნა ში   ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რან ტო ბის ნარ კო პო ლი ტი
კის შე დე გად გან ვი თარ და, რო გორც ადა მი ა ნის ჯან მ
რ თე ლო ბის და უფ ლე ბე ბის დაც ვის, ისე სა ხელ მ წი ფო 

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 გა ი მარ თა 
უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვე ბის დო კუ მენ ტი რე ბის ტრე
ნინ გი. ტრე ნინ გის მიზ ნობ რივ ჯგუფს წარ მო ად გენ
დ ნენ თე მის სა ად ვო კა ციო ჯგუ ფე ბის წევ რე ბი თბი
ლი სი დან და შემ დე გი რე გი ო ნე ბი დან: ში და და ქვე მო 
ქარ თ ლი, კა ხე თი, იმე რე თი, გუ რი ა, სა მეგ რე ლო და 
აჭა რა. ტრე ნინ გი მიზ ნად ისა ხავ და უფ ლე ბა თა დარ
ღ ვე ვე ბის დო კუ მენ ტი რე ბის მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბას 
და და ნერ გ ვას წა მალ და მო კი დე ბულ თა უფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვე ბის მო ნი ტო რინ გი სა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ
ზე დამ ყა რე ბუ ლი ჩა რე ვის თ ვის.  15 მა ისს ტრე ნინ გის 
მო ნა წი ლე ებ მა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსე ლის ოფის ში შეხ ვედ რა გა მარ თეს და უფ ლე ბა თა 
დარ ღ ვე ვე ბის შემ თხ ვე ვე ბი გა ნი ხი ლეს.

„ჩვენვირჩევთსიცოCხლეს”

ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის გა დაწყ ვე ტი
ლე ბით 28 ივ ლი სი ჰე პა ტი ტის მსოფ ლიო დღედ არის 
გა მოცხა დე ბუ ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში 200 000 ადა მი ა ნი C 
ჰე პა ტი ტით არის ინფიცირებული. ამ და ა ვა დე ბის დი
აგ ნოს ტი კა და მკურ ნა ლო ბა ძვი რი ა.  სა ხელ მ წი ფომ ბო
ლო წლებ ში ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა მკურ ნა ლო
ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა საზ რ დე ლად: 2014 წლის 1 
მარტს და იწყო მკურ ნა ლო ბის უფა სო პროგ რა მა სას
ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, 1 ივ ლი სი დან კი 
შე საძ ლე ბე ლია ფას დაკ ლე ბუ ლი პრე პა რა ტე ბის შე ძე
ნა. თუმ ცა, პა ცი ენ ტ თა უმ რავ ლე სო ბის თ ვის ხელ მი
საწ ვ დო მო ბას ეს ჯერ კი დევ არ ნიშ ნავს. 

28 ივ ლისს სას ტუმ რო ში „ქორთიარდ მე რი ო ტი” გა
ი მარ თა პრეს კონ ფე რენ ცია და მრგვა ლი მა გი და. დამ
ს წ რე ებს მი ე სალ მ ნენ შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბის და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის, სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო
ბა ცი ის სა მი ნის ტ რო ე ბის, და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი
სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი 
ცენ ტ რის, პა ცი ენ ტ თა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. მსგავ სი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
გა ი მარ თა გორ ში და ზუგ დიდ ში 28 ივ ლისს, ბა თუმ ში 
30 ივ ლისს.  

კამ პა ნია გაგ რ ძელ და იმი ტი რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის 
აქ ცი ით 28 ივ ლისს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი შე ნო ბის 
წინ. იმი ტი რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის დროს სა გან გე ბოდ 
მოწყო ბილ სა არ ჩევ ნო უბ ნებ თან პა ცი ენ ტე ბი და მა
თი მხარ დამ ჭე რე ბი სიმ ბო ლუ რად აძ ლევ დ ნენ ხმას 
სი ცოცხ ლეს. ამ აქ ცი ით მო ქა ლა ქე ებ მა გა მო ხა ტეს 
დი აგ ნოს ტი კი სა და  უფა სო მკურ ნა ლო ბის პროგ რა
მის მხარ და ჭე რა. მსგავ სი აქ ცი ე ბი გა ი მარ თა გორ ში, 
ქუ თა ის ში, ზუგ დიდ ში, ოზურ გეთ სა და ბა თუმ ში.

მნიშვნელოვანიამბები



და სა გე ნად და შეს თა ვა ზოს მათ გენ დე რუ ლად სენ სი
ტი უ რი, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მკურ ნა ლო
ბა, მათ შო რის ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბი სას ჯე
ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში. 

2014 წლის 7 ივ ლისს გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
კო მი ტეტ ში  ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი
სა და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ევ რა ზი ის ქსე ლის  სა ხე ლით 
ეკა იაკო ბიშ ვილ მა გა ა კე თა გან ცხა დე ბა ნარ კო ტი კე ბის 
მომ ხ მა რებ ლე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვე ბის შე სა ხებ.

9 და 10 ივ ლისს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის 
წი ნა შე მოხ სე ნე ბით წარ ს დ გა სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო
მად გენ ლო ბა იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის, თეა წუ ლუ კი ა ნის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით. კო მი ტე ტის წევ რ მა ვოლ ტერ კა ე
ლინ მა დას ვა კითხ ვა ნარ კო ტი კებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
და ნა შა უ ლის გა მო დი დი რა ო დე ნო ბის თან ხე ბის გა დახ
დის შე სა ხებ საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბის გზით და მა თი 
მკურ ნა ლო ბის თ ვის მწი რი და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ.   

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის ან გა რიშ ში, რო

მე ლიც გა მოქ ვეყ ნ და 24 ივ ლის ს, აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ 
ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის კრი მი ნა ლი ზა ცია ნუ ლო
ვა ნი ტო ლე რან ტო ბის ნარ კო პო ლი ტი კის კონ ტექ ს ტ ში  
და საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბე ბის სის ტე მა გა მო ი ყე ნე ბა 
თან ხის გა მო ძალ ვის მიზ ნით. კო მი ტე ტი აღ ნიშ ნავს, 
რომ მთავ რო ბამ უნ და გა აგ რ ძე ლოს ძა ლის ხ მე ვა, საპ
რო ცე სო შეთანხმების სის ტე მის და ნუ ლო ვა ნი ტო ლე
რან ტო ბის ნარ კო პო ლი ტი კის შე საც ვ ლე ლად. კო მი
ტე ტი მთავ რო ბას მო უ წო დებს გა მო ი ყე ნოს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მიდ გო მა ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბას თან მი მარ თე ბა ში, უზ რუნ ველ ყოს ჯან
დაც ვა, ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა და სა რე ა ბი ლი ტა
ციო სერ ვი სე ბი ნარ კო ტი კე ბის მომ ხა რებ ლე ბის თ ვის, 
მათ შო რის ნარ კო ტი კებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის მკურ
ნა ლო ბა ოპი ო ი დე ბით  ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ით და 
ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბი.  

ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ ყო ველ გ ვა რი ძა ლა დო ბის აღ
მოფხ ვ რი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის გა ე
როს კო მი ტე ტებ ში წარ დ გე ნილ მა ჩრდი ლო ვან მა ან
გა რი შებ მა და კო მი ტე ტე ბის წევ რებ თან შეხ ვედ რამ 
და დე ბი თი შე დე გი გა მო ი ღო, რაც შე სა ბა მი სად აისა
ხა კო მი ტე ტე ბის რე კო მენ და ცი ებ ში. გა ე როს კო მი
ტე ტე ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ში 
მკა ფი ოდ არის მი თი თე ბუ ლი ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რან
ტო ბის ნარ კო პო ლი ტი კის რე ფორ მი რე ბი სა და მტკი
ცე ბუ ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის 
აუცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ.  

2014 წლის მა ის ში 
ზი ა ნის შემ ცი
რე ბის სა ქარ თ
ვე ლოს ქსელ მა 

ზი ა ნის შემ ცი რე ბის ევ რა ზი ის ქსელ თან ერ თად გა
ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ 
ყო ველ გ ვა რი ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვ რის კო მი ტე ტებ ში 
ჩრდი ლო ვა ნი ან გა რი შე ბი ჩა ა ბა რა წა მალ და მო კი დე
ბულ თა უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვე ბის შე სა ხებ, რაც შე სა
ბა მი სო ბა ში არ მო დის სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ რა ტი ფი ცი
რე ბულ კონ ვენ ცი ებ თან.

2014 წლის 7 ივ ლისს ჟე ნე ვა ში ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ ყო
ველ გ ვა რი ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვ რის გა ე როს კო მი ტეტ ში 
ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი სა და ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის ევ რა ზი ის ქსე ლის სა ხე ლით თეა კორ ძა ძემ 
გა ა კე თა გან ცხა დე ბა ქა ლი ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რებ ლე
ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვე ბის შე სა ხებ, რაც არ ღ ვევს 
შე სა ბა მი სი კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მუხ ლებს.  

8 ივ ლისს ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი კო მი ტე ტის წი ნა შე მოხ სე
ნე ბა გა ა კე თა სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გენ ლო ბამ, მა ნა
ნა კო ბა ხი ძის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით. კო მი ტე ტის წევ რებ მა 
მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლებს და უს ვეს კითხ ვე ბი ქა ლი 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბის მკურ ნა ლო ბის, ფსი
ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და რე ინ ტეგ რა ცი ის 
შე სა ხებ. კო მი ტე ტის წევ რ მა პატ რი ცია შულ ც მა ხა ზი 
გა უს ვა სან ქ ცი ე ბის  და კა ნონ მ დებ ლო ბის სიმ კაც რეს და 
და ინ ტე რეს და, თუ აპი რებს მთავ რო ბა მოხ მა რე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბის გა და ხედ ვას, მოხ მა რე ბის 
და ტრე ფი კინ გის მკა ფი ოდ გა მიჯ ვ ნას და ალ ტერ ნა ტი
ვის – სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სა სარ გებ ლო სა მუ შა ოს პრაქ
ტი კა ში ამუ შა ვებს, ასე ვე მკაც რი სან ქ ცი ე ბის ნაც ვ ლად 
სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფას. კო მი ტე ტის წევ რ მა, თე ო დო რა ობი ნო ვან
კომ ასე ვე იკითხა, რო დის გეგ მა ვენ ჩა ა ტა რონ კვლე ვა  
სა ქარ თ ვე ლო ში ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბე ლი ქა ლე ბის 
რა ო დე ნო ბის და სად გე ნად   და მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი
ენ ტი რე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბის შეს ათავაზებლად.  

კო მი ტე ტის მი ერ გა კე თე ბულ ან გა რიშ ში, რო მე ლიც  
ივ ლი სის ბო ლოს გა მოქ ვეყ ნ და, აღ ნიშ ნუ ლია გენ დე რუ
ლად სენ სი ტი უ რი, ხელ მი საწ ვ დო მი და მტკი ცე ბუ ლე
ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა ქა ლი 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის. კო მი ტე ტის 
ან გა რიშ ში ნათქვამია, რომ  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 
უნ და ჩა ა ტა როს კვლე ვა, ნარ კო ტი კე ბის მომ ხა რე ბე ლი 
ქა ლე ბისა, მათ შო რის ორ სუ ლი ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბის 

გაეროსკომიტეტებისუპრეცედენტო
რეკომენდაციებისაქართველოს
ნარკოპოლიტიკისრეფორმირებისთვის

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

გაეროსკომიტეტების

მიერგამოქვეყნებული

რეკომენდაციებში

მკაფიოდარის

მითითებული

ნულოვანიტოლერან

ტობისნარკოპოლიტი

კისრეფორმირებისა

დამტკიცებულებებზე

დამყარებული

სერვისებისმიწოდე

ბისაუცილებლობის

შესახებ.

ადამიანისუფლებათა

დაცვისკომიტეტი

მთავრობასმოუწოდებს

გამოიყენოს

ადამიანისუფლე

ბებზედამყარებული

მიდგომანარკოტიკების

მოხმარებასთან

მიმართებაში,უზრუნ

ველყოსჯანდაცვა,

ფსიქოლოგიური

დახმარებადასარეა

ბილიტაციოსერვისები

ნარკოტიკებისმომხმ

არებლებისთვის,მათ

შორისნარკოტიკებზე

დამოკიდებულების

მკურნალობაოპიოი

დებითჩანაცვლებითი

თერაპიითდა

ზიანისშემცირების

პროგრამები.

► 2 ◄



ნარკოტიკი"მიწა"

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ე.წ „ბიოს” სა  ხე  ლით ახა  ლი ნარ  
კო  ტი  კუ  ლი ნივ   თი  ე  რე  ბა „მიწა” გავ   რ   ცელ   და.  „მიწა” 
არის ნივთიერება, რომ   ლის ანა  ლოგ   საც მსოფ   ლი  ოს 

ექი  მე  ბი არ იც   ნო  ბენ. იგი კა  ტას   ტ   რო  ფულ შე  დე  გებს 
იწ   ვევს. ნარ   კო  ტიკ   ზე და  მო  კი  დე  ბუ  ლი ადა  მი  ა  ნე 
ბი მას იმ ად   გი  ლებ   ში ეძე  ბენ, სა  დაც ძა  ლო  ვა  ნე  ბის 

მიერ ნარ   კო  ტი  კი ნად   გურ   დე  ბა და ნი  ა  დაგ   ში ირე  ვა. 
წა  მალ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბი ამ მი  წას იღე  ბენ და თრო 
ბის   თ   ვის იყე  ნე  ბენ.  ასე  თი ად   გი  ლე  ბი და  უც   ვე  ლია 
და ამ სა  ხის ნარ   კო  ტიკ   ზე წვდო  მა უფა  სოდ შე  იძ   ლე 
ბა. უფ   რო მე  ტიც, ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, მარ   ტო მი  წას კი 
არ იყე  ნე  ბენ თრო  ბის   თ   ვის, არა  მედ ამ ტე  რი  ტო  რი 
ი  დან აღე  ბულ თი  თო  ე  ულ ქვა  საც კი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა 
ენი  ჭე  ბა. ისი  ნი ამ ქვებს აც   ლი  ან მი  წის მა  სას, რო 
მელ   საც, ასე  ვე ნარ   კო  ტი  კუ  ლი თრო  ბის   თ   ვის იყე  ნე 
ბენ. 

ში  ნა  გან საქ   მე  თა სა  მინ   სიტ   რო  ში გან   მარ   ტა  ვენ, 
რომ პო  ლი  ცი  ის მი  ერ ამო  ღე  ბუ  ლი ნარ   კო  ტი  კე  ბი ქი 
მი  უ  რად და  მუ  შა  ვე  ბის შემ   დეგ ნად   გურ   დე  ბა, რაც 
მის გა  მო  ყე  ნე  ბას გა  მო  რიცხავს. აკ   რ   ძა  ლუ  ლი პრე 
პა  რა  ტე  ბის გა  მა  ნად   გუ  რე  ბელ სტრუქ   ტუ  რებს სა 
ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნი არ ავალ   დე  ბუ  ლებს, რომ ასე  თი 
ად   გი  ლე  ბი მუდ   მი  ვი დაც   ვის ქვეშ იყოს. სა  მარ   თა  ლა 
დამ   ც   ვე  ლე  ბი სა  სა  მარ   თ   ლოს შე  სა  ბა  მი  სი გა  ნა  ჩე  ნის 
შემ   დეგ ნარ   კო  ტი  კულ და ფსი  ქოტ   რო  პულ სა  შუ  ა  ლე 
ბებს სამ თვე  ში ერ   თხელ ანად   გუ  რე  ბენ და ეს მი  სია 
ში  ნა  გან საქ   მე  თა მი  ნის   ტ   რის ბრძა  ნე  ბუ  ლე  ბის თა 
ნახ   მად შექ   მ   ნილ მუდ   მივ   მოქ   მედ კო  მი  სი  ას აკის   რი  ა. 

აღ   ნიშ   ნუ  ლი ნარ   კო  ტი  კის მავ   ნე ზე  მოქ   მე  დე  ბა შეს  
წავ   ლი  ლი არ არის. თუმ   ცა, პრობ   ლე  მას ისიც არ   თუ 
ლებს, რომ სა  მარ   თალ   დამ   ცა  ვე  ბი ქი  მი  უ  რი სა  შუ  ა  ლე 
ბით ამუ  შა  ვე  ბენ უკ   ვე დამ   წ   ვარ ნარ   კო  ტი  კებს, რაც 
და  მა  ტე  ბი  თი ტოქ   სი  კუ  რი ნივ   თი  ე  რე  ბის წყა  რო  ა. 

პრაქტიკულირჩევები

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ჯანდაცვა

როგორჩაერთოსპაციენტიC
ჰეპატიტისმკურნალობისსახელმწიფო
ფასდაკლებისპროგრამაში

პა ცი ენ ტ მა უნ და მი მარ თოს ექიმ ინ ფექ ცი ო ნისტს, რო მე ლიც სა ხელ
მ წი ფოს მი ერ ლი ცენ ზი რე ბულ კლი ნი კა ში მუ შა ობს. თუ პა ცი ენტს ჩა
ტა რე ბუ ლი აქვს თვი სობ რი ვი და გე ნო ტი პი რე ბის ანა ლი ზი, შე უძ ლია ამ 
ანა ლი ზე ბით მი მარ თოს ექიმს, რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლია ად რე ჩა ტე რე ბუ
ლი ანა ლი ზის სა უძ ველ ზეც გას ცეს ფორ მა 100. 

პა ცი ენ ტ მა უნ და გა ი კე თოს ფიბ როს კა ნი, რომ ლის ხან დაზ მუ ლო ბა არ 
უნ და აღე მა ტე ბო დეს ერთ წელს, F4 ის შემ თხ ვე ვა ში კი  6 თვეს. 

ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზე ბი სა და ფორ მა 100ის სა ფუძ ველ ზე პა ცი ენ ტი 
რე გის ტ რირ დე ბა ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის სა ა გენ ტო ში.

გა ნაცხა დი გან სა ხილ ვე ლად გა და ე ცე მა კო მი სი ას და მო ქა ლა ქე ე ბი პა
სუხს  ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში მი ი ღე ბენ. 

როგორმიიღოსპაციენტმა
პრეპარატიფასდაკლებით

კო მი სი ის გან და დე ბი თი პა სუ ხის შემ თხ ვე ვა ში პა ცი ენ ტი მი მარ თავს  
მკურ ნალ ექიმ ინ ფექ ცი ო ნისტს და იკე თებს შემ დეგ ანა ლი ზებს: ღვიძ

ლის ზო გა დი ფუნ ქ ცი ე ბი და რა ო დე ნობ რი ვი ანა ლი ზი,  მკურ ნა ლო ბის 
დაწყე ბის წინ ვი რუ სის რა ო დე ნო ბის გან სა საზღ ვ რად. ამ ანა ლი ზის გა კე
თე ბა პა ცი ენტს მო უ წევს მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს შიც. 

ანა ლი ზე ბის პა სუ ხის შემ დეგ ექი მის მი მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე პა ცი ენ
ტი მი დის სპე ცი ა ლურ აფ თი აქ ში, სა დაც იღებს კუთ ვ ნილ ნემსს რი ბა ვი
რინ თან ერ თად. პა ცი ნეტს შე უძ ლია აიღოს ერ თი თვის მა რა გი. ინექ ცია 
შე უძ ლია გა ი კე თოს და მო უ კი დებ ლად ექი მის გა რე შე. ინექ ცი ის გა კე თე
ბა ხდე ბა კვი რა ში ერ თხელ.  

რაჯდება
მკურნალობა

მკურ ნა ლო ბის ფა სი და მო კი დე ბუ ლია მკურ ნა ლო ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა
ზე: ერ თი ინექ ცი ის  ღი რე ბუ ლე ბა პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში შე ად გენს 93 
დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენტს ლარ ში. თუ პა ცი ენ ტი არის 1ლი და მე4 გე ნო
ტი პის მა ტა რე ბე ლი,  მა შინ მკურ ნა ლო ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა არის 48 კვი რა 
და შე სა ბა მი სად, კურ სის ფა სი იქ ნე ბა 4464 დო ლა რი, ხო ლო მე2 და მე3 
გე ნო ტი პის შემ თხ ვე ვა ში მკურ ნა ლო ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა არის 24 კვი რა, 
ფა სი  შე სა ბა მი სად 2232 დო ლა რი.

C ჰე პა ტი ტის 
ცხე ლი ხა ზი  218 12 21

► 3 ◄



ზე  დო  ზი  რე  ბის რამ   დე  ნი  მე შემ   თხ   ვე  ვა მქონ   და, ყო 
ველ   თ   ვის მე  გობ   რებ   მა გა  მო  მიყ   ვა  ნეს მდგო  მა  რე  ო 
ბი  დან. სას   წ   რა  ფო სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბის   თ   ვის არ 
მი  უ  მარ   თავთ, რად   გან სას   წ   რა  ფოს მოყ   ვე  ბა სა  პატ  
რუ  ლო პო  ლი  ცია და იწყე  ბა გა  უ  თა  ვე  ბე  ლი დევ   ნა სა 
მარ   თალ   დამ   ცა  ვე  ბის მხრი  დან.

ჩემ   მა მძი  მე ცხოვ   რე  ბამ მო  ი  ტა  ნა ის, რომ სამ   სა 
ხუ  რი დავ   კარ   გე, ცი  ხი  დან გა 
მოს   ვ   ლის შემ   დეგ არც მიც   დია 
მო  მე  ძებ   ნა რა  ი  მე სა  მუ  შა  ო, 
ვიცი, რომ აზ   რი არ აქვს და არ 
მინ   და, ჩემ თავს და  მა  ტე  ბი  თი 
ტკი  ვი  ლი მი  ვა  ყე  ნო. უკ   ვე 2 წე 
ლია „ახალ ვექ   ტორ   ში” ვმუ  შა 
ობ სო  ცი  ა  ლურ მუ  შა  კად, ად   რე 
მო  ხა  ლი  სედ ვმუ  შა  ობ   დი. ჩემს 
გა  მოც   დი  ლე  ბას სხვებს ვუ  ზი 
ა  რებ, ვი  საც დახ   მა  რე  ბა სჭირ  
დე  ბა. მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, რომ 
ზი  ა  ნის შემ   ცი  რე  ბის სერ   ვი  სე  ბი 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ყვე  ლა რე  გი  ონ  
ში ეფექ   ტუ  რად მუ  შა  ობ   დეს და 
ისი  ნი ყვე  ლა  სათ   ვის ხელ   მი  საწ  
ვ   დო  მი  იყოს.  თუ  კი ნარ   კო  ტი 
კე  ბის მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი სწო  რად 
იქ   ნე  ბა ინ   ფორ   მი  რე  ბუ  ლი იმ ზი 
ან   ზე, რაც არას   ტე  რი  ლურ მოხ  
მა  რე  ბას მოყ   ვე  ბა, ეს პირ   ვე  ლი 
ნა  ბი  ჯი იქ   ნე  ბა, რი  თაც მომ   ხ  
მა  რე  ბე  ლი და  იწყებს ზრუნ   ვას 
სა  კუ  თარ ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა  სა და 
გარ   შე  მომ   ყოფ   თა უსაფ   რ   თხო  ე 
ბა  ზე. მე ეს არ მა  დარ   დებ   და და 
სა  ერ   თო შპრი  ცი  დან „წამლის” 
გა  კე  თე  ბის გა  მო C ჰე  პა  ტი  ტით და  ვინ   ფი  ცირ   დი.  ამ 
და  ა  ვა  დე  ბის მკურ   ნა  ლო  ბა სე  რი  ო  ზულ ხარ   ჯებ   თან 
არის და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი.

სა ხელ მ წი ფომ და ა ფი ნან სა ცი ხე ში მკურ ნა ლო ბა 

და პა ტიმ რებს შე უძ ლი ათ უფა სოდ იმ კურ ნა ლონ, 
მაგ რამ მე  აღარ ვარ პა ტი მა რი და შე სა ბა მი სად, 
ვერ ვი სარ გებ ლებ ამ პროგ რა მით, ცი ხის გა რეთ კი 
მკურ ნა ლო ბა უფა სო არ არის.

2013 წელს C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბა ზე ფა სი 
და ახ ლო ე ბით 60%ით შემ ცირ და. შე დე გად, ერ თი 
ამ პუ ლა ინ ტერ ფე რო ნი სა და კო ლო ფი რი ბა ვი რი

ნის ფა სი 93 აშშ დო ლა რით 
გა ნი საზღ ვ რა. ეს პრობ ლე
მა მხო ლოდ მე არ მე ხე ბა. 
სა ქარ თ ვე ლო ში C ჰე პა ტი
ტით ინ ფი ცი რე ბუ ლი 200 
000 ადა მი ა ნი ცხოვ რობს. 
ქვე ყა ნა ში მო სახ ლე ო ბის 
სა შუ ა ლო თვი უ რი ხელ ფა სი 
700 ლარს შე ად გენს, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ ადა მი
ან მა ყო ველ თ ვი ურ მკურ
ნა ლო ბა ზე მი სი ხელ ფა სის 
და ახ ლო ე ბით 90% უნ და 
და ხარ ჯოს. ჩე მი ხელ ფა სი 
700 ლარ საც არ შე ად გენს. 
უსა მარ თ ლო ბაა არ სე ბობ
დეს მე დი კა მენ ტე ბი და ა ვა
დე ბის გან გან სა კურ ნებ ლად 
და ადა მი ა ნებს არ ჰქონ დეთ 
მას ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 
და იღუ პე ბოდ ნენ.

 ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა 
რე  ბა არ უნ   და იყოს კრი 
მი  ნა  ლი  ზი  რე  ბუ  ლი, უნ   და 
მოხ   დეს მკაც   რი გა  მიჯ   ვ   ნა 
მომ   ხ   მა  რე  ბელ   სა და გამ   სა 
ღე  ბელს შო  რის. აუცი  ლე 

ბე  ლია არ   სე  ბობ   დეს სა  რე  ა  ბი  ლი  ტა  ციო ცენ   ტ   რე  ბი 
მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი მკურ   ნა  ლო  ბის მე  თო  დე  ბით, რაც 
ბევ   რად უფ   რო სა  სარ   გებ   ლო  ა, ვიდ   რე იზო  ლა  ცია და 
რეპ   რე  სი  ე  ბი.

ნ
არ კო ტი კის მოხ   მა  რე  ბა და  ვიწყე 90იან 
წლებ   ში, რო  ცა ქვე  ყა  ნა  ში მძი  მე პე  რი  ო  დი იყო 
– სრუ  ლი ქა  ო  სი, არე  უ  ლო  ბა და ფი  ნან   სუ  რი 
გა  ჭირ   ვე  ბა. ჩემს ირ   გ   ვ   ლივ ბევ   რი მომ   ხ   მა  რე 

ბე  ლი იყო. ვიკ   რი  ბე  ბო  დით ერ   თ   ერ   თი მე  გობ   რის სახ  
ლ   ში, ვხარ   შავ   დით ე.წ. წა  მალს და ერ   თი შპრი  ცი  დან 
ვი  კე  თებ   დით. ოპი  უ  მი იყო ჩემ   თ   ვის პირ   ვე  ლი ნარ  
კო  ტი  კი. შე  იძ   ლე  ბა ით   ქ   ვას, რომ 2000 წლამ   დე არა 
რე  გუ  ლა  რუ  ლი მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ვი  ყა  ვი. მაგ   რამ 2000 
წელს პან   კი  სის ხე  ო  ბა  ში დი  დი ოდე  ნო  ბით ჰე  რო  ი  ნის 
ყიდ   ვა შე  იძ   ლე  ბო  და და მეც „შევჯექი” ნარ   კო  ტიკ   ზე. 
სხვა  დას   ხ   ვა მი  ზე  ზე  ბის გა  მო ორ   ჯერ მო  მი  წია ნარ  
კო  ტი  კის „მშრალად” გა  დაგ   დე  ბა. მე  ტა  დო  ნის პროგ  
რა  მის   თ   ვის არას   დ   როს მი  მი  მარ   თავს, მხო  ლოდ დე 
ტოქ   სის კურ   სი გა  ვი  ა  რე. 

2009 წელს და  მა  კა  ვეს, პო  ლი  ცი  ის თა  ნამ   შ   რომ   ლებ  
მა ჩე  მი სახ   ლი  დან ამო  ი  ღეს ძა  ლი  ან მცი  რე ოდე  ნო 
ბის  ნარ   კო  ტი  კი და მო  მი  სა  ჯეს 7 წლით თა  ვი  სუფ  
ლე  ბის აღ   კ   ვე  თა, აქე  დან 5 წე  ლი პი  რო  ბი  თი იყო, 
და  ნარ   ჩე  ნი 2 წე  ლი გა  ვა  ტა  რე სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე  ბის 
და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა  ში. მოვ   ხ   ვ   დი გლდა  ნის საპყ   რო  ბი 
ლე  ში, სა  დაც პა  ტი  მარ   თა უფ   ლე  ბა  თა დარ   ღ   ვე  ვე  ბის 
სა  ში  ნელ ფაქ   ტებს ჰქონ   და ად   გი  ლი. იქ პა  ტი  მარ   თა 
ცე  მა ყო  ველ   დღი  უ  რი, რუ  ტი  ნუ  ლი მოვ   ლე  ნა იყო. მეც 
ბევ   რ   ჯერ ვუ  ცე  მი  ვარ. ერ   თხელ ხმა  მა  ღა  ლი სი  ცი  ლის 
გა  მო მცე  მეს და ისე მაგ   რად მირ   ტყეს, რომ ქვე  და 
ყბა და  მი  ზი  ან   და. რო  ცა კი მო  მითხო  ვია სა  მე  დი  ცი  ნო 
დახ   მა  რე  ბის გა  წე  ვა ან ექი  მის კონ   სულ   ტა  ცი  ა, არა 
სო  დეს ყო  ფი  ლა მა  თი მხრი  დან რე  ა  გი  რე  ბა, ადა  მი  ა 
ნად არა  ვინ გთვლი  და. გლდა  ნის საპყ   რო  ბი  ლის შემ  
დეგ ორ   თა  ჭა  ლა  ში გა  და  მიყ   ვა  ნეს, სა  დაც შე  და  რე  ბით 
უკე  თე  სი პი  რო  ბე  ბი იყო. 2 წლის შემ   დეგ გა  მო  ვე  დი 
ცი  ხი  დან, მაგ   რამ სა  მარ   თალ   დამ   ცავ ორ   გა  ნო  ებ  
თან და  ძა  ბუ  ლი ურ   თი  ერ   თო  ბა დღემ   დე გრძელ   დე  ბა.  
ბოლო 2 თვის გან   მავ   ლო  ბა  ში ხუთ   ჯერ და  მა  კა  ვეს, 
გა  და  მიყ   ვა  ნეს ნარ   კო  ლო  გი  ურ ცენ   ტ   რ   ში, ჩა  ვა  ბა  რე 
შარ   დი და სუფ   თა აღ   მოვ   ჩ   ნ   დი. და  კა  ვე  ბე  ბის დროს 
ზოგ   ჯერ უხე  შად მექ   ცე  ოდ   ნენ. 

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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ბობდესსარეაბილიტა

ციოცენტრები

მრავალმხრივი

მკურნალობისმეთო

დებით,რაცბევრად

უფროსასარგებლოა,

ვიდრეიზოლაციადა

რეპრესიები.

► 4 ◄


