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ს
აინფორმაციო კვარ ტა ლუ რი 
ბი უ ლე ტე ნის "ზი ა ნის შემ
ცი რე ბა" მე ო რე 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, „ზიანის 
შემ ცი რე ბა  რეპ რე სი უ ლი თუ მტკი
ცე ბუ ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი ჩა რე ვა: 
თე მის გაძ ლი ე რე ბის, სა ზო გა დო ე ბის 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და ინ ფორ
მი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის ხელ შეწყო ბა სა
ქარ თ ვე ლო ში” (EIDHR/2011/267527) 
ფარ გ ლებ ში მო ამ ზა და. 

ბი უ ლე ტე ნის ამ ნო მერ ში გთა ვა ზობთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სი ახ ლე ებს, ყო ფი ლი 
ნარ კო და მო კი დე ბუ ლის წარ მა ტე ბულ 
პი რად ის ტო რი ას, წა მალ და მო კი დე
ბულ თა უფ ლე ბე ბის მი მო ხილ ვას, ინ
ფორ მა ცი ას აივ / შიდ სით და ა ვა დე ბუ ლი 
პი რე ბი სათ ვის და გან ვი ხი ლავთ კუს
ტა რუ ლი ნარ კო ტი კე ბით გა მოწ ვე ულ 
ზი ანს.

სა ქარ თ ვე ლოს ამ ჟა მინ დე ლი ნარ კო
პო ლი ტი კა და ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო ბა
ში ამა წლის მა ის ში პარ ლა მენ ტის მი
ერ დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით მი ღე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი მო ითხოვს ყუ რადღე ბას, 
რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის, ასე ვე სა
ზო გა დო ე ბის მხრი დან.  აუცი ლე ბე ლია 
და იხ ვე წოს კა ნონ მ დებ ლო ბა, რა თა ქვე
ყა ნა ში წა მალ და მო კი დე ბულ თა მკურ
ნა ლო ბის, ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა
ბი ლი ტა ცი ი სა და ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა
ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო გა რე მო შე იქ მ
ნას.  მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბის მი ხედვით,  
"წამალდამოკიდებულთა მკურ ნა ლო
ბა ამ ცი რებს ნარ კო ტი კებ თან და კავ
ში რე ბულ და ნა შა ულს, ხელს უწყობს 
წა მალ და მო კი დე ბულ პირ თა რე სო ცი
ა ლი ზა ცი ას და ამ ცი რებს შიდ სის, C ჰე
პა ტი ტის და სხვა სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
სა ში ში და ა ვა დე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბას".  
წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის მკურ ნა ლო
ბის, რე ა ბი ლი ტა ცი ის და ზი ა ნის შემ ცი
რე ბის პროგ რა მე ბის გა ფარ თო ე ბა და 
მა თი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა აგ რეთ ვე მნიშ
ვ ნე ლოვ ნად შე უწყობს ხელს ჯან მ რ
თე ლო ბის უფ ლე ბის დაც ვას და სა ქარ
თ ვე ლოს მი ერ გა ე როს ეკო ნო მი კურ, 
სო ცი ა ლურ და კულ ტუ რულ უფ ლე ბა
თა პაქ ტის სრულ ყო ფილ იმ პ ლე მენ ტა
ცი ას.  

ვი მე დოვ ნებთ, სა ინ ფორ მა ციო ბი უ
ლე ტე ნი წვლილს შე ი ტანს, რო გორც 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის, ასე ვე 
სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბა ში და ხელს შე უწყობს მტკი ცე ბუ ლე
ბებ ზე დამ ყა რე ბულ ჩა რე ვას ნარ კო პო
ლი ტი კის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში.  

თეა კორ   ძა  ძე

ცვლილებები

საქართველოს

ნარკოკანონმდებლო

ბაში

სა ქარ თ ვე ლოს ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო
ბა ში პარ ლა მენ ტის მი ერ 2012 წლის 
მა ის ში  დამ ტ კი ცე ბულ ცვლი ლე ბებ სა 
და და მა ტე ბებს უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე
ბი არა საკ მა რი სად მი იჩ ნე ვენ და  მი
უ თი თე ბენ, რომ სა ჯა როდ და პი რე
ბუ ლი „ლიბერალიზაციის” ნიშ ნე ბი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ აისა ხა.  სწო რედ 
ამი ტომ, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის  სა ქარ თ
ვე ლოს ქსელ მა პარ ტ ნი ორ 26 არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად 
გან ცხა დე ბა გა ავ რ ცე ლა.  გან ცხა დე ბის 
მი ხედ ვით, არა სამ თავ რო ბო  ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი ემიჯ ნე ბი ან პარ ლა მენ ტის მი ერ 
მი ღე ბულ ცვლი ლე ბებს ნარ კო კა ნონ
მ დებ ლო ბა ში და მო ითხო ვენ და უ ყოვ
ნებ ლივ გა ნახ ლ დეს მუ შა ო ბა კა ნო ნის 
და სახ ვე წად.  

გან ცხა დე ბის ტექ ს ტი იხი ლეთ ბო ლო 
გვერ დ ზე.

თვითდახმარების

ჯგუფებისტრენინგი

2012 წლის 2426 აპ რილს ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის 
ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ
ლი პრო ექ ტის, „ზიანის შემ ცი რე ბა  
რეპ რე სი უ ლი თუ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი ჩა რე ვა: თე მის გაძ ლი
ე რე ბის, სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბი სა და ინ ფორ მი რე ბუ ლი პო
ლი ტი კის ხელ შეწყო ბა სა ქარ თ ვე ლო
ში”, ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა სამ დღი ა ნი 
ტრე ნინ გი თე მა ზე   კო მუ ნი კა ცი ა, ლი
დე რო ბა და ფა სი ლი ტა ცი ა. 

ტრე ნინ გის მიზ ნობ რივ ჯგუფს წარ
მო ად გენ დ ნენ თე მის  წევ რე ბი  თვით
დახ მა რე ბის ჯგუ ფე ბის წარ მო მად
გენ ლე ბი თბი ლი სი დან და სხვა დას ხ ვა 
რე გი ო ნე ბი დან: აჭა რი დან, კა ხე თი დან, 
იმე რე თი დან, ქვე მო ქარ თ ლი დან, სა
მეგ რე ლო დან და გუ რი ი დან. ტრე ნინ გი 
მიზ ნად ისა ხავ და  მო ნა წი ლე ე ბის თ

ვის   ლი დე რო ბის, კო მუ ნი კა ცი ის და 
ფა სი ლი ტა ცი ის უნარ  ჩ ვე ვე ბის  გან ვი
თა რე ბას, რაც მათ შემ დ გომ ში  და ეხ
მა რე ბათ თვი თად ვო კა ტი რე ბის ჯგუ
ფე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. ტრე ნინგს 
უძღ ვე ბოდ ნენ კონ სულ ტა ცი ის და 
ტრე ნინ გის ცენ ტ რის   CTCის ტრე ნე
რე ბი. ტრე ნინ გ მა ინ ტე რაქ ცი ურ გა რე
მო ში ჩა ი ა რა, მო ნა წი ლე ე ბის მო წო ნე
ბა და იმ სა ხუ რა და მათ სა ად ვო კა ციო 
ტრე ნინ გ ში მო ნა წი ლე ო ბის  ინ ტე რე სი 
გა უძ ლი ე რა.      

2012 წლის 27 აპ რილს თვით დახ
მა რე ბის ჯგუ ფებ მა მო აწყ ვეს შეხ
ვედ რა და  ჯგუ ფის მუ შა ო ბის წე სე
ბი გან საზღ ვ რეს. შეხ ვედ რა ზე თე მის 
გაძ ლი ე რე ბის თე მა ტუ რი პროგ რა
მა შეიმუშავეს, რო მე ლიც მო ი ცავ და 
თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფე ბის მო ნა
წი ლე ე ბის მი ერ გან საზღ ვ რულ, მათ
თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან და სა ინ ტე რე სო 
სა კითხებს, რო გო რი ცაა ნარ კო პო ლი
ტი კა და კა ნონ მ დებ ლო ბა, ზი ა ნის შემ
ცი რე ბის კონ ცეფ ცია და თე მის გაძ
ლი ე რე ბა, ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბით 

გა მოწ ვე უ ლი სხვა დას ხ ვა და ა ვა დე ბე ბი 
და რის კე ბი,  ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა
რებ ლე ბის ინ ტეგ რა ცია და რე სო ცი
ა ლი ზა ცია სა ზო გა დო ე ბა ში, და სხვ.  
მიმ დი ნა რე პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 
და გეგ მი ლია  შეხ ვედ რე ბი, რომ ლებ
ზეც შე სა ბა მი სი სფე როს ექ ს პერ ტე ბი 
იქ ნე ბი ან მოწ ვე უ ლე ბი, და ეხ მა რე ბი
ან თე მის წარ მო მად გენ ლებს და მა თი 
ოჯა ხის წევ რებს გა ი უმ ჯო ბე სონ ცოდ
ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის, ჯან დაც ვის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, თე მის გაძ ლი ე
რე ბის და წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის 
პრობ ლე მის შე სა ხებ.

თვითდახმარების

ჯგუფებისშეხვედრები

რო გორ და ვაღ წი ოთ თა ვი ნარ კო
ტი კულ სა შუ ა ლე ბებ ზე და მო კი დე ბუ
ლე ბას? რო გორ გა დავ დ გათ ნა ბი ჯი 
სიფხიზ ლის კენ და რო გორ მო ვიქ ცეთ 
ზე დო ზი რე ბის დროს?  ეს სა კითხე ბი  
2012 წლის მა ის სა და ივ ნის ში გა მარ

თულ შეხ ვედ რებ ზე შეკ რე ბილ მა მომ ხ
მა რე ბელ თა თვით დახ მა რე ბის ჯგუფ მა 
გა ნი ხი ლა. თა ნა და მო კი დე ბულ თა ჯგუ
ფის წევ რებ მა წა მალ და მო კი დე ბუ ლის 
ოჯახ ში ბავ შ ვებ ზე, თა ნა და მო კი დე ბუ
ლე ბა ზე, სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დებ 
ინ ფექ ცი ებ სა და ვი რუ სულ ჰე პა ტი ტებ
ზე ისა უბ რეს.

ისი ნი შე ე ცად ნენ  პა სუ ხი მო ე ძებ ნათ 

კითხ ვა ზე, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა და
ვეხ მა როთ ოჯა ხის წევრს სიფხიზ ლის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა ში. რე სო ცი ა ლი ზა ცი ა ზე, 
სა ზო გა დო ე ბა ში რე ინ ტეგ რი რე ბა ზე 
და ჩა ვარ დ ნის პრე ვენ ცი ის გზებ ზე ყო
ფილ მა მომ ხ მა რებ ლებ მა იმ ს ჯე ლეს. 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში იგეგ მე ბა თვით
დახ მა რე ბის ჯგუ ფე ბის შემ დე გი შეხ
ვედ რე ბი. 

26ივნისი

ნარკოტიკების

ბოროტადგამოყენებისა

დაუკანონო

ტრეფიკინგის

წინააღმდეგბრძოლის

საერთაშორისოდღეა

1987 წლის 7 დე კემ ბერს 42/112 რე
ზო ლუ ცი ის შე სა ბა მი სად, გე ნე რა ლურ
მა ასამ ბ ლე ამ გა დაწყ ვი ტა აღე ნიშ ნა 
26 ივ ნი სი, რო გორც ნარ კო ტი კე ბის 
ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბი სა და უკა ნო ნო 
ტრე ფი კინ გის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 
სა ერ თა შო რი სო დღე. ყო ველ წელს ეს 
თა რი ღი მთელ მსოფ ლი ოს ახ სე ნებს, 
რომ სა ჭი როა იმ პრობ ლე მებ თან გამ
კ ლა ვე ბა, რომ ლე ბიც  სა ზო გა დო ე ბი
სათ ვის არა ლე გა ლუ რი ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბას მო აქვს. 

წელს მსოფ ლიო კამ პა ნი ის ლო ზუნ გი 
იყო "გლობალური ქმე დე ბა ჯან მ რ თე
ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ნარ კო ტი კე
ბის გა რე შე" (Global Action for Healthy 
Communities without Drugs). კამ პა ნი ის 
მო ნა წი ლე ე ბი მო უ წო დებ დ ნენ მო ქა ლა
ქე ებს,  "ვიფიქროთ ჯან მ რ თე ლო ბა ზე 
და არა ნარ კო ტი კებ ზე!"

რედაქტორისგან მნიშვნელოვანი ამ ბე ბი



„ა
რ უნ და უგუ ლე ბელ
ვ ყოთ ნარ კო ტი კუ ლი 
სა შუ ა ლე ბე ბის მომ
ხ მა რე ბე ლი პი რე ბის 
უფ ლე ბე ბი. ეს, უპირ

ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეხე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე
ბას ხა რის ხი ან ფი ზი კურ და მენ ტა ლურ 
ჯან მ რ თე ლო ბა ზე (ხელმისაწვდომობა 
მკურ ნა ლო ბა ზე, სერ ვი სებ ზე და მზრუნ
ვე ლო ბა ზე) უფ ლე ბას, იყოს და ცუ ლი 
წა მე ბი სა და უკა ნო ნო და კა ვე ბის გან და 
აგ რეთ ვე, სი ცოცხ ლის 
უფ ლე ბას”  გა ნაცხა და 
გა ე როს ადა მი ა ნის უფ
ლე ბა თა დაც ვის უმაღ
ლეს მა კო მი სარ მა 2009 
წელს.

სა ქარ თ ვე ლო გა ე როს 
წევ რია და რა ტი ფი ცი
რე ბუ ლი აქვს ეკო ნო მი
კურ, კულ ტუ რულ და 
სო ცი ა ლურ უფ ლე ბა თა 
პაქ ტი, ისე ვე, რო გორც 
კონ ვენ ცი ე ბი ბავ შ ვ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის და 
ქალ თა მი მართ ყვე ლა 
ფორ მის დის კ რი მი ნა ცი
ის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ. 
შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი
ფოს აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი ყვე ლა  ვალ დე ბუ ლე ბა გა
აჩ ნი ა.

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი რეპ რე სი უ ლი 
ნარ კო პო ლი ტი კა  და სის ხ ლის სა მარ თ
ლებ რი ვი მიდ გო მა ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ
მა რებ ლე ბის მი მართ სას ჯე ლაღ ს რუ ლე
ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში უკ ვე არ სე ბუ ლი 
კრი ზი სს აღ რ მა ვებს. ამ გ ვა რი მიდ გო მით 
სა ხელ მ წი ფო ხელს უწყობს ასო ბით პი
რის კრი მი ნა ლი ზა ცი ას, რაც სა ბო ლო ოდ, 
პირ და პირ მოქ მე დებს პირ თა სო ცი ა ლურ 
და ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე, სას ჯე

ლაღ ს რუ ლე ბის სის ტე მის მხრი დან კი და
მა ტე ბი თი პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას 
მო ითხოვს. 

სა ქარ თ ვე ლო ში  არ სე ბუ ლი ზი ა ნის შემ
ცი რე ბის პროგ რა მე ბი მწი რია და მომ ხ
მა რე ბელ თა მოთხოვ ნებს ვერ აკ მა ყო ფი
ლებს. სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ამ გ ვა რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა გრძელ დე ბა მი უ ხე და
ვად მსოფ ლიო ჯან მ რ თე ლო ბის ორ გა
ნი ზა ცი ის და გა ე როს აივ / შიდ სის პროგ
რა მის რე კო მენ და ცი ე ბი სა იმის შე სა ხებ, 

რომ ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 
პროგ რა მე ბი ყვე ლა ზე 
ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბაა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
და სა ცა ვად, ტან ჯ ვის, 
წა მე ბის და აივ ინ ფექ ცი
ის შემ თხ ვე ვე ბის შე სამ
ცი რებ ლად. ამას თა ნა ვე, 
იგი ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
მო უ წო დე ბენ სა ხელ მ წი
ფო ებს, უზ რუნ ველ ყონ 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
ხა რის ხი ა ნი სის ტე მის სა
ყო ველ თაო ხელ მი საწვ
დო მო ბა. 

ნარ კო ტი კებ ზე და მო
კი დე ბულ პი რებ თან მი

მარ თე ბა ში ნარ კო კონ ტ რო ლის სის ხ ლის 
სა მარ თ ლებ რი ვი ხა სი ა თი აფერ ხებს ჯან
მ რ თე ლო ბის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. 
ნარ კო მომ ხ მა რებ ლებს ხში რად არ მი უწ
ვ დე ბათ ხე ლი მკურ ნა ლო ბა ზე და ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის პროგ რა მებ ზე. არ სე ბუ ლი 
პრაქ ტი კუ ლი და პო ლი ტი კუ რი ბა რი ე რე
ბი აისა ხე ბა სა მე დი ცი ნო სა შუ ა ლე ბე ბის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზეც. მსგავ სი პო ლი ტი
კუ რი მიდ გო მა, სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
გა წე ვის კუთხით,  სე რი ო ზულ პრობ ლე მას 
ქმნის იმ პი რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც პრობ
ლე მურ მომ ხ მა რებ ლებს წარ მო ად გე ნენ 
(ნარკოტიკული სა შუ ა ლე ბე ბის ინექ ცი უ

რი გზით მომ ხ მა რებ ლე ბის ჩათ ვ ლით) – 
ასე თი კი 15,9 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნია მსოფ
ლი ოს 158მდე  ქვე ყა ნა ში. 

ინექ ცი უ რი გზით ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ
ა ლე ბე ბის მოხ მა რე ბა აივ ინ ფექ ცი ის ყო
ველ მე ა თე შემ თხ ვე ვას იწ ვევს, ამ ინ ფექ
ცი ე ბის 90% კი აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და 
ცენ ტ რა ლურ აზი ა ზე მო დის. ამის მი უ ხე
და ვად, ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბი, 
რო გო რი ცაა შპრი ცე ბის გაც ვ ლის და ჩა
ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პროგ რა მა, ხში
რად არ არ სე ბობს, ან არ სე ბობს ძა ლი ან 
შეზღუ დუ ლად. არა და, ეს ორი პროგ რა მა 
გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის მო
ნი ტორ თა მი ერ აღი ა რე ბუ ლი ა, რო გორც 
ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ პირ თა ჯან
მ რ თე ლო ბის  უფ ლე ბის დაც ვის ერ თ ერ
თი გა რან ტი. ამას თან უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ მე ტა დო ნი და ბუპ რე ნორ ფი ნი შე სუ
ლია მსოფ ლიო ჯან მ რ თე ლო ბის ორ გა ნი
ზა ცი ის ესენ ცი ა ლუ რი მე დი კა მენ ტე ბის 
ჩა მო ნათ ვალ ში.

რამდენიმე
მნიშვნელოვანი
ფაქტისაერთაშორისო
პრაქტიკიდან:

● რუ სეთ ში იმ 1,8 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნის 
და ახ ლო ე ბით 37%, რომ ლე ბიც ნარ კო ტი
კულ სა შუ ა ლე ბებს მო იხ მა რენ, აივ ინ ფექ
ცი ი თაა ინ ფი ცი რე ბუ ლი. იქ შპრი ცე ბის 
გაც ვ ლის პროგ რა მა შეზღუ დუ ლია და ჩა
ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პია უკა ნო ნოდ ით ვ ლე
ბა. იმ ქვეყ ნებ ში კი, რომ ლებ საც ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბის მუ შა ო ბის მრა
ვალ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა აქვთ (დიდი 
ბრი ტა ნე თი, ავ ს ტ რა ლი ა, გერ მა ნი ა), აივ 
ინ ფექ ცი ის პრე ვა ლენ ტო ბა 5%ზე უფ რო 
და ბა ლი ა.

● 158 ქვეყ ნი დან, რომ ლებ შიც  და ფიქ სი
რე ბუ ლია  ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის 
ინექ ცი უ რი გზით გა მო ყე ნე ბა, 76 ქვე ყა ნას 
არ გა აჩ ნია შპრი ცე ბის გაც ვ ლის პროგ რა
მა, ხო ლო 88ს არ გა აჩ ნია ჩა ნაც ვ ლე ბი თი 
თე რა პი ის პროგ რა მა.

● სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე
ბა ში შპრი ცე ბის გაც ვ ლის პროგ რა მა მხო
ლოდ 10 ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს (მინიმუმ 
ერთ და წე სე ბუ ლე ბა ში მა ინც), ხო ლო ჩა
ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის პროგ რა მა მუ შა
ობს  40 ქვე ყა ნა ში (ერთ და წე სე ბუ ლე ბა ში 
მა ინც).

● ცენ ტ რა ლურ აზი ა ში, ლა თი ნურ 
ამე რი კა სა და აფ რი კა ში ჩა ნაც ვ ლე ბი
თი თე რა პი ის პროგ რა მე ბი ინექ ცი უ რი   
ნარ კო ტი კე ბის 100 მომ ხ მა რე ბლი დან 
ერ თ ზე ნაკ ლე ბი ადა მი ა ნის თ ვი საა ხელ
მი საწ ვ დო მი.

● სა ჭი რო ე ბის  მი უ ხე და ვად, ინექ ცი
უ რი წე სით  ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე
ბის  მომ ხ მა რებ ლე ბი დან ძა ლი ან ცო ტას 
მი უწ ვ დე ბა ხე ლი  B და C ჰე პა ტი ტის, აგ
რეთ ვე ტუ ბერ კუ ლო ზის მკურ ნა ლო ბა ზე 
(განსაკუთრებით  და ბა ლი და სა შუ ა ლო 
შე მო სავ ლე ბის ქვეყ ნებ ში). 

ევ რა ზი ის რე გი ონ ში ინექ ცი უ რი გზით 
ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის მომ ხ მა რებ
ლე ბი დან, რომ ლე ბიც აივ ინ ფექ ცი ით არი
ან ინ ფი ცი რე ბულ ნი, ძა ლი ან ცო ტა იღებს 
შე სა ბა მის თე რა პი ას და მკურ ნა ლო ბას. 
ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის მომ ხ მა
რებ ლე ბის კრი მი ნა ლი ზა ცი ა, სტიგ მა და 
დის კ რი მი ნა ცია აგ რეთ ვე ხელს უწყობს 
ნარ კო მომ ხ მა რებ ლებ ში მკურ ნა ლო ბის და 
სხვა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბის გა
მო ყე ნე ბის მო ტი ვა ცი ის შემ ცი რე ბას. 

ეკა იაკო ბიშ ვი ლი
 ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ანა ლი ტი კო სი 
ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ერ თა შო რი სო             
ორ გა ნი ზა ცია 

ადამიანისუფლებებიდაწამალდამოკიდებულება

კუსტარული
ნარკოტიკი

კ
უს   ტა  რუ  ლი ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე  ბა, 
რო  გო  რი  ცაა ეგე  რეთ   წო  დე  ბუ  ლი „ნიანგი”, 
„ვინტი” და „ჯეფი” დიდ ზი  ანს აყე  ნებს ადა 
მი  ა  ნის ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას და მე  ტიც, საფ   რ   თხეს 
უქ   მ   ნის მის სი  ცოცხ   ლეს. 

გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი კუს   ტა  რუ  ლი ნარ   კო  ტი  კე  ბი  დან 
„ნიანგი” გა  ცი  ლე  ბით ად   რე იწ   ვევს მას   ზე და  მო  კი  დე  ბუ 
ლე  ბას, ვიდ   რე „ჯეფი’’ და „ვინტი”.  კონ   ცენ   ტ   რა  ცია დამ  
ზა  დე  ბი  სას ნაკ   ლე  ბად კონ   ტ   რო  ლი  რე  ბა  დი  ა, რის გა  მოც 
მი  სი მოხ   მა  რე  ბი  სას ხში  რია ზე  დო  ზი  რე  ბის ფაქ   ტე  ბი, რაც 
ხში  რად ლე  ტა  ლურ შე  დეგს იწ   ვევს. „ნიანგის” მოხ   მა  რე  ბის 
დროს ხში  რია შემ   დე  გი სო  მა  ტუ  რი გარ   თუ  ლე  ბე  ბი – ზე  და 
პი  რუ  ლი და ღრმა ვე  ნე  ბის ტრომ   ბოფ   ლე  ბი  ტე  ბი, ჩირ   ქო 
ვა  ნი წყლუ  ლე  ბი, სეფ   სი  სი, სის   ხ   ლის მი  მოქ   ცე  ვის მოშ   ლა, 
გან   გ   რე  ნა და შე  სა  ბა  მი  სად კი  დუ  რე  ბის ამ   პუ  ტა  ცი  ა, ძნე 
ლად შე  ხორ   ცე  ბა  დი ჭრი  ლო  ბე  ბი, ქსო  ვი  ლე  ბის დეს   ტ   რუქ  

ცი  ა, ძლი  ე  რი არ   ტე  რი  უ  ლი სის   ხ   ლ   დე  ნე  ბი, რაც ხში  რად 
პა  ცი  ენ   ტის სიკ   ვ   დი  ლის მი  ზე  ზი ხდე  ბა,  ტოქ   სი  უ  რი ჰე  პა 
ტი  ტი, ტოქ   სი  უ  რი კარ   დი  ო  მი  ო  პა  ტია   და პო  ლი  ორ   გა  ნუ  ლი 
უკ   მა  რი  სო  ბა. 

 „ვინტი” გა  მო  უს   წო  რე  ბელ ზი  ანს აყე  ნებს ადა  მი  ა  ნის 
ფსი  ქი  კას. მას   ში შე  მა  ვა  ლი ეფედ   რო  ნი ძლი  ე  რი, მაგ   რამ 
ხან   მოკ   ლე მოქ   მე  დე  ბით გა  მო  ირ   ჩე  ვა, რის გა  მოც დღის 
მან   ძილ   ზე მი  სი მოხ   მა  რე  ბა რამ   დენ   ჯერ   მე ხდე  ბა. მი  სი გა 
მო  ყე  ნე  ბი  სას მომ   ხ   მა  რე  ბელს უვი  თარ   დე  ბა ძლი  ე  რი მო  უს  
ვენ   რო  ბა, რო  მე  ლიც ხში  რად პა  ნი  კა  ში გა  და  დის, ძლი  ე  რი 
თა  ვის ტკი  ვი  ლი, ტა  ქი  კარ   დი  ა, მო  მა  ტე  ბუ  ლი ოფ   ლი  ა  ნო  ბა, 
არ   ტე  რი  უ  ლი წნე  ვის მო  მა  ტე  ბა, მხედ   ვე  ლო  ბის, მეხ   სი  ე  რე 
ბი  სა და აზ   როვ   ნე  ბის დაქ   ვე  ი  თე  ბა. 

„ჯეფი’’, ისე  ვე, რო  გორც ვინ   ტი, ძი  რი  თა  დად ნერ   ვულ 
და  გულ      სის   ხ   ლ   ძარ   ღ   ვ   თა სის   ტე  მა  ზე მოქ   მე  დებს და მათ 
აღ   გ   ზ   ნე  ბას იწ   ვევს. ნარ   კო  ტი  კის  ხსნარ   ში მძი  მე ლი  თო  ნის  
 მან   გა  ნუ  მის არ   სე  ბო  ბა თა  ვის ტვი  ნის მძი  მე და  ზი  ა  ნე  ბას 
იწ   ვევს. მან   გა  ნუ  მი ნე  ი  როტ   რო  პუ  ლი შხა  მია და მი  სი მოხ  
მა  რე  ბით გა  მოწ   ვე  უ  ლი შე  დე  გე  ბი შე  უქ   ცე  ვა  დი  ა. 

რა შე  იძ   ლე  ბა გა  კეთ   დეს კუს   ტა  რუ  ლი  ნარ   კო  ტი  კე  ბის 

მოხ   მა  რე  ბით გა  მოწ   ვე  უ  ლი ზი  ა  ნის შე  სამ   ცი  რებ   ლად? 
მომ   ხ   მა  რე  ბელს უნ   და ჩა  უ  ტარ   დეს მო  ტი  ვა  ცი  უ  რი კონ  

სულ   ტა  ცი  ე  ბი, რომ გა  და  ვი  დეს ნარ   კო  ტი  კე  ბის მოხ   მა  რე 
ბის შე  და  რე  ბით უსაფ   რ   თხო ფორ   მა  ზე,  უნ   და მი  ე  წო  დოს  
ინ   ფორ   მა  ცი  ა, თუ რას მო  უ  ტანს მოხ   მა  რე  ბის გაგ   რ   ძე  ლე 
ბა, სა  სურ   ვე  ლია კონ   სულ   ტა  ცი  ის გავ   ლა სპე  ცი  ა  ლის   ტ   თან. 
მომ   ხ   მა  რე  ბელ   მა უნ   და გა  აც   ნო  ბი  ე  როს, რომ მხო  ლოდ 
კუს   ტა  რუ  ლი ნარ   კო  ტი  კის მოხ   მა  რე  ბის შეწყ   ვე  ტა შე  უ  ნარ  
ჩუ  ნებს ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას. კუს   ტა  რუ  ლი წე  სით დამ   ზა  დე 
ბუ  ლი პრე  პა  რა  ტე  ბის სის   ტე  მუ  რი მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ნა  ად  
რე  ვად ამ   თავ   რებს სი  ცოცხ   ლეს, ან უკე  თეს შემ   თხ   ვე  ვა  ში 
სა  მუ  და  მოდ ინ   ვა  ლი  დის ეტლს ეჯაჭ   ვე  ბა.

იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, თუ  მცდე  ლო  ბის მი  უ  ხე  და  ვად, მომ   ხ  
მა  რე  ბე  ლი მა  ინც გა  ნაგ   რ   ძობს კუს   ტა  რუ  ლი ნარ   კო  ტი  კის 
მო   ხ   მა  რე  ბას, სა  სურ   ვე  ლი  ა, გარ   კ   ვე  უ  ლი უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 
ზო  მე  ბი და  იც   ვას, კერ   ძოდ: ყუ  რადღე  ბით და  ამ   ზა  დოს სა  ი 
ნექ   ციო ხსნა  რი და კარ   გად გა  ა  სუფ   თა  ვოს. იცო  დეს სა  კუ 
თა  რი ტო  ლე  რან   ტო  ბის ხა  რის   ხი (დოზა), არ გა  მო  ი  ყე  ნოს 
რამ   დე  ნი  მე წა  მა  ლი ერ   თ   დ   რო  უ  ლად და ეცა  დოს წამ   ლის 
მი  ღე  ბი  სას არ იყოს მარ   ტო.  

ჯანდაცვა

უფლებები

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

"ზიანისშემცირე

ბისპროგრამები

ყველაზეეფექტუ

რისაშუალებაა

ადამიანისუფლე

ბებისდასაცავად,

ტანჯვის,წამების

დააივინფექცი

ისშემთხვევების

შესამცირებლად."

► 2 ◄



● თუ  ჩა გი ტარ და ლა ბო რა ტო რი უ ლი 
ტეს ტი რე ბა აივ ინ ფექ ცი ა ზე, შე ნი უფ
ლე ბაა მი ი ღო ამომ წუ რა ვი და სრუ ლი 
ინ ფორ მა ცია აივ სტა ტუ სის შე სა ხებ!

● შე ნი უფ ლე ბა ა,   მი ი ღი აივ ინ ფექ ცი ა ზე 
ტეს ტის წი ნა და შემ დ გო მი კონ სულ ტა
ცი ა!

● სა ხელ მ წი ფო უზ რუნ ველ ყოფს შე
ნი, რო გორც აივ და დე ბი თი/ შიდ სით 
ინ ფი ცი რე ბუ ლი პი რის დი აგ ნოს ტი კის, 
მკურ ნა ლო ბის, პრო ფი ლაქტი კის ხელ
შეწყო ბას!

● შე ნი უფ ლე ბა ა, სა მე დი ცი ნო მომ
სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლის გან მი ი ღო 
სრუ ლი ინ ფორ მა ცია იმის თა ო ბა ზე, 
თუ სად, რო გორ და რა ტი პის  სა მე დი
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბაა შე საძ
ლე ბე ლი!

● შე ნი უფ ლე ბაა მი ი ღო ინ ფორ მა ცია 
სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის  სა
ფა სუ რის, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
თან მ ხ ლე ბი რის კე ბის თუ შე საძ ლო ეფექ
ტი ა ნო ბის შე სა ხებ!

● შე ნი უფ ლე ბაა მი მარ თო ნე ბის მი ერ 
სტო მა ტო ლო გი ურ, კოს მე ტო ლო გი
ურ, ქი რურ გი ულ და სხვა სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბას! გახ სოვ დეს   ექიმს არ 
აქვს უფ ლე ბა უარი გითხ რას სა მე დი
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ზე, თუ არ 
არ სე ბობს ამის რე ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბა 
და აღ ნიშ ნუ ლი სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბა 
არ გა მო იწ ვევს შე ნი ჯან მ რ თე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბის  გარ თუ ლე ბას!

● შე ნი უფ ლე ბაა მი ი ღო ინ ფორ მა ცია 
მკურ ნა ლი ექი მის /ე ქი მე ბის ვი ნა ო ბი სა და 
პრო ფე სი უ ლი გან მოც დი ლე ბის შე სა ხებ!

● შე ნი უფ ლე ბა ა, ნე ბის მი ერ დროს შეც
ვა ლო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მიმ
წო დე ბე ლი!

● შე ნი უფ ლე ბა ა, ნე ბის მი ერ დროს უარი 
თქვა მკურ ნა ლო ბა ზე!

● შე ნი უფ ლე ბაა მი ი ღო ხა რი ს ხი ა ნი 
მკურ ნა ლო ბა და მზრუნ ვე ლო ბა ნე ბის მი
ერ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში!

● შე ნი უფ ლე ბა ა, მი ი ღო პრო ფი ლაქ ტი
კუ რი სერ ვი სე ბი, რა თა არ მოხ დეს აივ 
ინ ფექ ცი ის / შიდ სის არა სა სურ ვე ლი გარ
თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბა!

● შე ნი უფ ლე ბა ა, მი ი ღო ინ ფორ მა ცია 
იმის  თა ო ბა ზე, თუ რო გორ და რა ხერ ხე
ბით მო ახ დი ნო სხვა ადა მი ა ნე ბის უსაფ რ
თხო ე ბის  დაც ვა აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფექ ცი ი
სა გან!

როგორცაივ

დადებითიპირი:

● ვალ დე ბუ ლი ხარ, საქ მის კურ ს ში ჩა ა
ყე ნო მე უღ ლე/ ს ქე სობ რი ვი პარ ტ ნი ო რი 
შე ნი აივ სტა ტუ სის შე სა ხებ!

● თუ შე ნი სტა ტუ სის და მალ ვა საფ რ
თხეს უქ მ ნის შენს სქე სობ რივ პარ ტ ნი
ორს ან მე უღ ლეს, ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, 
ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბა ზე შე ნი თან
ხ მო ბა აუცი ლე ბე ლი არ არის!

● სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე
ბე ლი და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ა ხორ
ცი ე ლებს შენს დი აგ ნოს ტი კას, მკურ ნა
ლო ბას, პრო ფი ლაქ ტი კას, მხარ და ჭე რას, 
ხელ შეწყო ბას, მოვ ლას, ვალ დე ბუ ლი ა, 
მე უღ ლეს / ს ქე სობ რივ პარ ტ ნი ორს მი ა
წო დოს ინ ფორ მა ცია შე ნი ინ ფი ცი რე ბის 
შე სა ხებ, თუ ცნო ბი ლია მე უღ ლის / ს ქე
სობ რი ვი პარ ტ ნი ო რის ვი ნა ო ბა.

● შენ თუ ხარ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, 
სა ქარ თ ვე ლო ში მუდ მი ვად ან დრო ე
ბით მყო ფი პი რი, უცხო ე ლი /უცხო ე თის 
მო ქა ლა ქე, შე ნი უფ ლე ბა ა, სურ ვი ლის  
შემ თხ ვე ვა ში ჩა ი ტა რო გა მოკ ვ ლე ვა აივ 
ინ ფექ ცი ა ზე/ შიდ ს ზე, რა საც სა ხელ მ წი
ფო უზ რუნ ველ ყოფს!

● ამ გ ვა რი გა მოკ ვ ლე ვე ბი ნე ბა ყოფ ლო ბი
თია და სა ჭი როა მხო ლოდ შე ნი ინ ფორ
მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბა!

● შე ნი უფ ლე ბა ა, იცო დე რომ არ სე ბობს 
გა მო ნაკ ლი სი შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც 
აივ ინ ფექ ცი ა ზე ტეს ტი რე ბა სა ვალ დე ბუ
ლო ა:

კერ ძოდ, რო დე საც შენ ახ დენ:

● სის ხ ლი სა და სის ხ ლის კომ პო ნენ ტე ბის 
დო ნა ცი ას;

● ორ გა ნო ე ბი სა და ორ გა ნო თა ნა წი ლე
ბის დო ნა ცი ას;

● ქსო ვი ლე ბის დო ნა ცი ას;

● სპერ მი სა და კვეცხუჯ რე დის დო ნა ცი ას.

ინფორმაციააივდადებითი/
შიდსითინფიცირებული
პირებისათვის:

პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი ჩემი ისტორია

90
იანი წლე ბი, აფხა
ზე თის ომი, სა მო ქა
ლა ქო და პი რის პი რე
ბა, სრუ ლი ანარ ქია 
და ქა ო სი…  

მთელ ქვე ყა ნას მძი მე დეპ რე სი ის პე რი ო
დი ედ გა. ნარ კო და მო კი დე ბულ ადა მი ან თა 
რიცხ ვი კა ტას ტ რო ფუ ლად სწო რედ ამ დროს 
გა ი ზარ და. ამ სენ მა თით ქ მის მთე ლი თა ო ბა 
ჩა ით რია და ნარ კო მა ნია გარ კ ვე ულ წი ლად 
ცხოვ რე ბის სტი ლად და მო მა ვა ლი თა ო ბის თ
ვის მი სა ბაძ საგ ნად იქ ცა.  

ჩვე ნი ის ტო რი ის გმი რი თით ქოს გა და ურ ჩა ამ 
მძი მე პე რი ოდს, თუმ ცა, და გე ბულ ხა ფანგს სამ
წუ ხა როდ მა ინც ვერ ას ც და. კო ტე რუ ხა ძე იხ სე ნებს: „ის დეპ რე სი უ ლი პე რი ო დი 
 90იანი წლე ბი, რა თქმა უნ და, ძა ლი ან რთუ ლი იყო ჩემ თ ვის და ჩე მი ოჯა ხის
თ ვი საც, თით ქ მის ყვე ლა ჩემ მა მე გო ბარ მა იმ პე რი ოდ ში და იწყო ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბა, ეს იყო ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა, რო მე ლიც ყო ფი თი პრობ ლე მე ბის
გან  წყვეტ და ადა მი ა ნებს, უმე ტე სო ბამ არც იცო და, რომ ეს მხო ლოდ  ილუ ზია 
იყო  და სი ნამ დ ვი ლე ში მთე ლი თა ო ბა უფ ს რ კუ ლის კენ მი ე ქა ნე ბო და.

ვამ ტ კი ცებ დი, რომ არა სო დეს გავ ხ დე ბო დი წა მალ და მო კი დე ბუ ლი. ცი ნი კუ რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა მქონ და ჩე მი მე გობ რე ბის მი მართ, რომ ლე ბიც ამ სე ნით იყ ვე
ნენ და ა ვა დე ბულ ნი, უნე ბის ყო ფო ებს ვე ძახ დი, სა ნამ ეს ყვე ლა ფე რი  ბუ მე რან გი
ვით არ მო მიბ რუნ და’’.

დე დი სერ თა, გა ნე ბივ რე ბუ ლი ბი ჭი ბავ შ ვო ბა ში კარ გად სწავ ლობ და და წარ
მა ტე ბუ ლი კა რი ე რაც ჰქონ და. უკ ვე ვა ჟიშ ვი ლის მა მა იყო, რო დე საც პირ ვე ლად 
გა სინ ჯა ნარ კო ტი კი, სრუ ლი ად შემ თხ ვე ვით, უბ რა ლოდ ახალ გაზ რ დუ ლი ინ ტე
რე სით.  „ნეტავ რა არის?”  ასე და იწყო მი სი და ა ვა დე ბა. „თავდაპირველად არა
ვინ აც ნო ბი ე რებს, რას თან აქვს საქ მე. ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ ილუ ზო რულ სამ ყა
რო ში  იმ ყო ფე ბი, სა დაც  ვი თომ „ძლიერი ადა მი ა ნი’’ ხარ და ყვე ლა პრობ ლე მას 
აგ ვა რებ. შემ დეგ სიფხიზ ლე ში ეს შეგ რ ძ ნე ბა გე ნატ რე ბა. ამა სო ბა ში გროვ დე ბა 
უამ რა ვი პრობ ლე მა, ცხოვ რე ბი სე უ ლი ჭუჭყი,  და რო ცა ფხიზ ლ დე ბი, არ გინ და, 
რომ რე ა ლო ბას თვა ლი გა უს წო რო,  ვე ღარ უმ კ ლავ დე ბი და კვლავ გაქ ცე ვას 
ცდი ლობ.”

კო ტეს გა უ მარ თ ლა. ის თვლის, რომ იღ ბ ლი ა ნი ა, რად გან ცხოვ რე ბის უმ ძი მეს 
წუ თებ ში ოჯა ხის წევ რებ მა არ მი ა ტო ვეს. მთა ვა რი გა სა ღე ბი წა მალ და მო კი დე
ბულ თან ურ თერ თო ბი სას მათ და მი  სწო რი მიდ გო მა ა. ეს ოჯა ხის წევ რე ბის თ ვის 
ძა ლი ან ძნე ლი ა,  მაგ რამ, მთა ვა რია სწო რად აღ ვიქ ვათ, რას თან გვაქვს საქ მე. 
ოჯა ხის წევ რ მა უნ და გა აც ნო ბი ე როს, რომ ნარ კო მა ნია ეს არის ქრო ნი კუ ლი 
და ვა ა დე ბა. აუცი ლე ბე ლია ნარ კო და მო კი დე ბუ ლის ოჯა ხის წევ რ მა თა ვი დან ვე 
მი მარ თოს პრო ფე სი ო ნა ლებს, მათ თან გა ი ა როს კვა ლი ფი ცი უ რი კონ სუ ლ ტა ცი
ე ბი. სამ წუ ხა როდ, ბევრს ჰგო ნი ა, რომ ეს მხო ლოდ უნე ბის ყო ფო ბაა და ამი ტომ 
ცდი ლო ბენ თა ვი ან თი რე სურ სით შე ებ რ ძო ლონ ამ პრობ ლე მას, რო მელ თან და
მო უ კი დებ ლად ბრძო ლაც, სამ წუ ხა როდ, წარ მო უდ გე ნე ლი ა. 

კო ტეს ცხოვ რე ბა შიც, მის გა მო ჯან მ რ თე ლე ბა ში  გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ოჯახ მა, 
პრო ფე სი ო ნალ მა ფსი ქო ლო გებ მა, ეკ ლე სი ამ და ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბამ ითა მა
შა: „მადლიერი ვარ ჩე მი ფსი ქო ლო გე ბის მა ნა ნა სო ლო ღაშ ვი ლის და მა რი ნა კა
ჭა რა ვას, მა მა კონ ს ტან ტი ნეს  და სა ზო გა დო ე ბის იმ  ნა წი ლის, რო მელ მაც ხე ლი 
გა მო მი წო და. თუმ ცა, თა ვის თა ვად არა ფე რი არ მო სუ ლა. ღმერ თის წყა ლო ბით 
შევ ძე ლი გა მევ ლო ეს ურ თუ ლე სი გზა, ეს იმ ბრძო ლის შე დე გი ა, რო მე ლიც მე 
ჩემს მე ო რე “მეს” გა მო ვუცხა დე’’  ამ ბობს კო ტე.  

უფ რო ზო გად ჭრილ ში თუ ვი სა უბ რებთ, კო ტეს აზ რით, აუცი ლე ბე ლია მთე ლი 
რი გი ზო მე ბის მი ღე ბა ამ სენ თან ბრძო ლის თ ვის, კერ ძოდ კი:  მწვა ვე პე რი ოდ
ში მყოფ ადა მი ა ნებს უნ და ჰქონ დეთ ინ ფორ მა ცია ზი ა ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა
მე ბის შე სა ხებ. ზი ა ნის შემ ცი რე ბა, აღ ნიშ ნულ პროგ რა მებ ში ჩარ თუ ლი მომ ხ მა
რებ ლე ბის თ ვის გარ და სტე რი ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა, რაც 
ამ ცი რებს ინ ფექ ცი ე ბის გავ რ ცე ლე ბის სა შიშ რო ე ბას, ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს 
ჩა ნაც ვ ლე ბით პროგ რა მებს, რომ ლე ბიც ბევ რის თ ვის ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის და
საწყი სი სა კენ მი მა ვა ლი გზა ა. ჩა ნაც ვ ლე ბის პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი ადა მი ა ნე ბი 
უფ რო ქმე დუ ნა რი ა ნე ბი ხდე ბი ან და ნელ  ნე ლა იწყე ბენ რე სო ცი ა ლი ზა ცი ას, რა
საც გა მო ჯანმ რ თე ლე ბა მოჰ ყ ვე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დახ მა რე ბის თ ვის სა ჭი რო 
სერ ვი სე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში ამუ შა ვე ბა და მა თი ყვე ლა სათ ვის 
ხელ მი საწ ვ დომ ო ბა. რო დე საც ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბე ლი სწო რად იქ ნე ბა 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი იმ რის კე ბის შე სა ხებ, რაც შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს არას ტე რი ლურ 
მოხ მა რე ბას, ეს ის პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ა, რი თაც მომ ხ მა რე ბე ლი იწყებს ზრუნ ვას 
ჯან მ რ თე ლო ბა სა და გარ შე მომ ყოფ თა უსაფ რ თხო ე ბა ზე.  ნარ კო ტი კე ბის მო ხ 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 რე ა ლი ზა ტორს 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. სა ზო გა დო ე ბამ ამ ადა მი ა ნებს უნ და მის ცეს ნორ

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

(ნაწყვეტი ფონდ "ღია სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს’’ 
ვებ - გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დან)
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მკურ ნა ლო ბა და დი აგ ნოს ტი კა  ხელ მი საწ ვ დო მი  გახ
დეს. ასე ვე ვმუ შა ობ სო ცი ა ლურ მუ შა კად „ახალ ვექ
ტორ ში”. ჩემ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ ადა მი ა
ნებ თან მუ შა ო ბა, რო მელ თაც წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის 
პრობ ლე მა აქვთ. მინ და, ჩე მი გა მოც დი ლე ბა გა მო ვი ყე
ნო იმის თ ვის,  რომ და ვეხ მა რო სხვებს  ეს მაძ ლევს გან
ც დას, რომ ჩე მი არ სე ბო ბა ფუ ჭი არ არის და სა მო ქა
ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბას მი მაღ ლებს”,  ამ ბობს კო ტე.

სახელმწიფო მაშინაა ძლიერი, როცა ის ნებისმიერ 
სოციალურ ჯგუფზე თანაბრად ზრუნავს, არ 
მიჯნავს და არ რიყავს ვინმეს ნებისმიერი მიზეზით, 

ამო ღე ბუ ლი ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი სა და ფსი ქოტ
რო პუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის მცი რე, დი დი და გან სა კუთ რე
ბით დი დი ოდე ნო ბე ბის” ნუს ხა, რო მელ შიც სამ წუ ხა როდ 
მხო ლოდ ორი ცვლი ლე ბა შე ვი და, კერ ძოდ ნარ კო ტი კულ 
სა შუ ა ლე ბა ჰე რო ინ სა და მე ტა დონს გა ნე საზღ ვ რა მცი რე 
დო ზა 0,2 გრა მის სა ხით, თუმ ცა, აქ ვე გა კეთ და დათ ქ მა, 
რომ ამ ორი ნივ თი ე რე ბის შემ თხ ვე ვა ში ნუს ხა ში აღ ნიშ
ნულ მცი რე ოდე ნო ბა ზე ნაკ ლე ბი ოდე ნო ბის ფლო ბაც 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის საწყის ზღვრად 
ჩა ით ვ ლე ბა. გა უ გე ბა რი ა, თუ რა ტომ გან საზღ ვ რეს მხო
ლოდ ამ ორი ნივ თი ე რე ბის მცი რე დო ზა, იმის ფონ ზე რომ 
დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ნარ კო ს ცე ნა სრუ ლი ად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბი კუს
ტა რულ სტი მუ ლა ტო რებს (ე.წ “ვინტი” და “ჯეფი”) და დე
ზო მორ ფინს (ე.წ “ნიანგი”) მო იხ მა რენ, რო მელ თა მცი რე 
ოდე ნო ბა კვლავ გა ნუ საზღ ვ რე ლი დარ ჩა.  

არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კის შე დე გად, 2011 წელს სა ქარ თ ვე
ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 273ე და 260ე მუხ
ლით სა პა ტიმ რო სას ჯელს 1500ზე მე ტი, ხო ლო პი რო ბით 
სას ჯელს 1800მდე ჩვე ნი თა ნა მო ქა ლა ქე იხ დის. მტკი ცე
ბუ ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მიდ გო მა კი ცხად ყოფს, რომ:

1. გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა თან ხე ბის მკურ ნა ლო ბა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის მო ბი ლი ზე ბა გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ
რი ა, ვიდ რე ნარ კო მომ ხ მა რებ ლის დას ჯა და ცი ხე ში მი სი 
შე ნახ ვა;

 2. წა მალ და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბი, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
არ გა უვ ლი ათ მკურ ნა ლო ბა რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ცი ხი დან გა
მოს ვ ლი დან 1 წლის მან ძილ ზე თით ქ მის უკ ლებ ლივ უბ
რუნ დე ბი ან ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბას. 

მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი არ ასა ხავს მო ქა ლა ქე თა 
ნე ბას, ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს პრო კუ რა ტუ რი სა და 
„გორბის” („დანაშაულისა და უსაფ რ თხო ე ბის კვლე ვა სა
ქარ თ ვე ლო 2012”) კვლე ვე ბი ცხად ყოფს, რომ სა ქარ თ ვე
ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან მომ ხ მა რებ ლე ბის 
მი მართ რეპ რე სი ულ პო ლი ტი კას და ნუ ლო ვა ნი ტო ლე
რან ტო ბის მომ ხ რე ნი არი ან მხო ლოდ გამ სა ღებ ლე ბის 
მი მართ. ამ ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად მხო ლოდ მოხ მა რე
ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი კვლავ უამ რა ვი ადა მი ა ნი დგას ინ
კ რი მი ნა ცი ის საფ რ თხის წი ნა შე. ნივ თი ე რე ბის ძალ ზედ 
მცი რე ოდე ნო ბის აღ მო ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში სას ჯე ლი 
შე იძ ლე ბა იმა ზე მკაც რი აღ მოჩ ნ დეს, ვიდ რე გან ზ რახ 
მკვლე ლო ბის ან გა უ პა ტი უ რე ბის დროს. ამავ დ რო უ ლად 
გა ნუ საზღ ვ რე ლი რჩე ბა სა ხელ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა 
წა მალ და მო კი დე ბულ თა მკურ ნა ლო ბა რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მა შინ, რო დე საც ნარ კო ტი კე ბის 
მოხ მა რე ბის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ა ზე სა ხელ მ წი ფომ სწო
რედ სა რე ა ბი ლი ტა ციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის არ ქო ნის 
გა მო თქვა უარი. 

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის პრო ცეს ში არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ადა მი ა ნის ჯან დაც ვის უფ ლე ბის თვალ საზ რი სი, რაც 
აუცი ლებ ლად გა მო იწ ვევს წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის, 
რო გორც და ა ვა დე ბის კრი მი ნა ლი ზა ცი ის გაგ რ ძე ლე ბას. 
გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა 
არ გა ით ვა ლის წი ნა უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
კო მენ ტა რე ბი, ჩვენ, ქვე მოთ ხე ლის მომ წერ ნი ვე მიჯ ნე ბით 
ზე მო თაღ წე რილ პრო ცესს და მო ვუ წო დებთ პრო ცეს ში 
მო ნა წი ლე და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს და უ ყოვ ნებ ლივ 
გა ნა ახ ლონ მუ შა ო ბა ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო ბის შემ დ გო მი 
დახ ვე წი სათ ვის. ჩვე ნი მხრივ მზად ყოფ ნას გა მოვ თ ქ ვამთ 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ვი ღოთ აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში.

თბი ლი სი, 2012 წლის 28 ივ ნი სი

მა ლუ რი ცხოვ რე ბის შან სი, ნარ კო მა ნია  არა  მხო ლოდ 
და ა ვა დე ბა, არა მედ სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მა ცა ა. ამი
ტომ, სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს პრობ ლე მის 
მქო ნე ადა მი ა ნე ბის  გა დამ ზა დე ბას და მა თი და საქ მე
ბის ხელ შეწყო ბას.   აუცი ლე ბე ლია ამ სე ნის პრე ვენ ცი ა, 
რაც გა მო ი ხა ტე ბა ნა ად რევ ასაკ ში ინ ფორ მა ცი ის მი
წო დე ბა ში. 

დღეს კო ტე სი ა მოვ ნე ბას  ფხი ზელ ცხოვ რე ბა ში პო
უ ლობს: „ამჟამად ვმუ შა ობ  „ჰეპა პლუს ში’’, სა დაც 
გა აზ რე ბუ ლად ვარ ჩარ თუ ლი. ჩვენ ვა ხორ ცი ე ლებთ  
ღო ნის ძი ე ბებს, რა თა C ჰე პა ტი ტით და ა ვა დე ბულ თა 

2
012 წლის მა ის ში სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა
მენ ტ მა მე3 პლე ნა რუ ლი მოს მე ნით და ამ
ტ კი ცა სა ქარ თ ვე ლოს ნარ კო კა ნონმ დებ
ლო ბა ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის 
პა კე ტი. პა კე ტი ხელ მო წე რი ლია სა ქარ თ ვე

ლოს პრე ზი დენ ტის მი ერ და შე სუ ლია ძა ლა ში. მი ღე ბუ ლი 
კა ნო ნის ტექ ს ტი არ მო ი ცავს სა ჯა როდ გაცხა დე ბუ ლი 
“ლიბერალიზაციის” მო მენ ტებს.

ამ პრო ცეს ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ექ
ს პერ ტე ბი დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლი, 
თუმ ცა კა ნო ნის სა ბო ლოო ვა რი ან ტ ში არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან შე თან ხ მე ბუ ლი ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო
ბა ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი არ იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი, რის შე დე გა დაც მთე ლი ეს სა მუ შაო ფაქ ტობ რი ვად 
უშე დე გო აღ მოჩ ნ და, კერ ძოდ:

● არ მოხ და ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის დეკ რი მი ნა ლი
ზა ცი ა;

● მკა ფი ოდ არ გა ნი საზღ ვ რა წა მალ და მო კი დე ბულ თა 
მკურ ნა ლო ბი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის და ფი ნან სე ბის წყა
რო ე ბი; 

● არ გა ი მიჯ ნა მომ ხ მა რებ ლი სა და გამ სა ღებ ლის კა ნო
ნის წი ნა შე პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ზღვა რი. 

ინი ცი რე ბუ ლი ვა რი ან ტის მი ხედ ვით, სა ხელ მ წი ფო 
ვალ დე ბუ ლე ბას იღებ და ნარ კო და ნა შა უ ლის გა მოვ ლე ნის 
შე დე გად ამო ღე ბუ ლი ჯა რი მე ბის მი ნი მუმ 20% მი ე მარ
თა წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის მკურ ნა ლო ბა რე ა ბი ლი ტა
ცი ის კენ , თუმ ცა, კა ნონ ში ეს ჩა ნა წე რი აღარ ფიქ სირ
დე ბა. ექ ს პერ ტე ბის მრა ვალ წ ლი ა ნი მუ შა ო ბის შე დე გად 
გა და ი ხე და “უკანონო მფლო ბე ლო ბი დან ან ბრუნ ვი დან 

მათ შორის იმიტომ, რომ  ადამიანები ნარკომანიით 
დაავადებულნი არიან. ,,ჩვენ არ ვართ კრიმინალები, 
ჩვენ ავად ვართ.

სამ სა ხუ რის გარ და, კო ტეს ჰო ბია ფეხ ბურ თი. ის 
ჩაბ მუ ლია სა ნაკ რე ბო ფან  კ ლუბ ში და “დინამო” თბი
ლი სის ფან  კ ლუბ  “გლადიატორებში”.

კითხ ვა ზე, და უბ რუნ დე ბი ოდეს მე იგი ვეს? კო ტე პა
სუ ხობს:  „არ მიყ ვარს პი რო ბე ბი. 12 ნა ბი ჯის სა რე ა
ბი ლი ტი ა ციო პროგ რა მის მი ხედ ვით არ უნ და და სა ხო 
გრძელ ვა დი ა ნი მიზ ნე ბი და ბედ ნი ე რი იყო იმით, რომ 
ყო ველ დღე შე ე ცა დო იცხოვ რო ფხიზ ლად’’. 

ეს 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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