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ფფსსიიქქოოააქქტტიიუურრიი  ნნიივვთთიიეერრეებბაა  

ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც პირდაპირ ზემოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ 

სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებაზე, კვალიფიცირდება, როგორც ფსიქოაქტიური 

ნივთიერება. განმარტება მოიცავს ქცევით აშლილობებსაც (აზარტომანია, კვების ქცევითი 

აშლილობები), რომლებიც იგივენაირად მოქმედებენ, როგორც ალკოჰოლი ან 

ნარკოტიკები. 

კლასიფიკაცია 

განასხვავებენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებათა ძირითადად შემდეგ ჯგუფებს: 

სტიმულანტები, დეპრესანტები და ფსიქოდელიკები. ასევე, სპორტის ნარკოტიკებს, 

ინჰალანტებს, და ფსიქიატრიულ (ფსიქოტროპულ) მედიკამენტებს. 

სტიმულანტები 

ცენტრალური ნერვული სისტემის (ცნს) სტიმულანტები: კოკაინი, ამფეტამინი, 

მცენარეული სტიმულანები, სტიმულანტების მსავსი, კოფეინი და ნიკოტინი. 

ფიზიკური ეფექტი: 

• მცირე დოზით ხდება: ცნს-ის სტიმულირება, ინსომნია, ენერგიის მატება კუნთოვანი 

სისტემაში, გულისცემის რიტმის ზრდა, დაქვეითებული მადა  

• ხშირი მოხმარებით ხდება ორგანიზმის გამოფიტვა 

• დიდი დოზებით გამოყენება: გულის და სისხლძარღვების პრობლემებს, გულყრას, 

დამბლას. 

ფსიქო/ემოციური ეფექტი: 

• ძლიერი სტიმულანტები: თვითდაჯერებულობის განცდის გაძლიერება და 

აღელვების განცდა, ტემპის დაჩქარება 

• დიდი დოზები: მწვავე ნევროტულობა/აგზნებადობა, შფოთი და 

გაღიზიანებადობა/სიბრაზე 
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• ხანგრძლივი მიღება: ინტენსიური შფოთი, პარანოია, გონებრის არევა, ზოგჯერ 

ფსიქოზი. 

 დეპრესანტები 

ცნს-ის დეპრესანტები: ალკოჰოლი (ღვინო, არაყი, ლუდი, და სხვ.), იპიოიდები/ოპიატები 

(ოპიუმი, მორფინი, ჰეროინი, მეთადონი), სედატივ-ჰიპნოტიკები: ბენზოდიაზეპინები, დიაზეპამი. 

ფიზიკური ეფექტი: 

• მცირე დოზით ხდება: ცნს-ის დათრგუნვა, გულისცემის და სუნთქვის რიტმის 

შემცირება, ძილიანობა, შეგრძნებების დაჩლუნგება, ტკივილის შემცირება.  

• ალკოჰოლის და სედატივ-ჰიპნოტიკების ხშირი მოხმარებით ხდება მეტყველების და 

მომნელებელი სისტემის პრობლემები.  

• ალკოჰოლის და სედატივ-ჰიპნოტიკების დიდი დოზებით გამოყენება, 

განსაკუთრებით კი სხვა დეპრესანტებთან ერთად იწვევს სასუნთქი სისტემის 

დათრგუნვას და კომას. 

ფსიქო/ემოციური ეფექტი: 

• მცირე დოზები მოქმედებენ როგორც სტიმულანტები: აკრძალვის განცდის 

დაქვეითება, ქცევის თავისუფლება. 

• ჭარბი დოზები: დათრგუნული გუნება-განწყობილება, ზოგიერთი დეპრესანტის 

შემთხვევაში: ეიფორია და “კარგად ყოფნის” განცდა 

• ხანგრძლივი მიღება: ფსიქოლოგიური და ფიზიკური დამოკიდებულება  

ფსიქოდელიკები 

ნივთიერებები, რომლებიც ამახინჯებენ აღქმას. მიღებულია მცენარეებისგან ან 

სინთეზირების გზით. ფსიქოდელიკებს მიეკუთვნება: LSD, ექსტაზი, პეიოტი (მესკალინი), 

მარიხუანა, ჰაშიში, ჰალუცინოგენი სოკოები. 
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ფიზიკური ეფექტი: 

• გულისრევა 

• ღებინება 

• თავბრუსხვევა 

• მადის მომატება (მარიხუანა)  

• ჩასისხლიანებული თვალები (მარიხუანა) 

• სისხლის წნევის მომატება, ოფლიანობა (LSD) 

• ექსტაზი და LSD მოქმედებენ სტიმულანტებივით, თუმცა ფიზიკური ეფექტი არ 

არის დომინანტი 

ფსიქო/ემოციური ეფექტი: 

• ამახინჯებენ სენსორულ შეტყობინებებს, ბევრი შიდა სტიმული შეცვლილი ან 

გაძლიერებულია (ილუზია) 

• დამახინჯებულ აზროვნებაში დაჩეხილია ჰალუცინაციები (დელუზია - 

ცდომილება)  

სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებები 

ინჰალანტები (აქროლადი ნივთიერებები) 

აღნიშნული ნივთიერებების ჯგუფს მიეკუთვნება ტოლუოლის, აცეტონის, ბენზინის, 

ჰალოგენიზებული ნახშირბადის, ტრიქლორეთანის ფლუოროკარბონების შემცველი 

აირები და გამხსნელები, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება საყოფაცხოვრებო ქიმიაში 

სხვადასხვა სახის წებოების, სითხეებისა და აეროზოლების სახით. ტოქსიკომანიის ეს სახე 

ძირითადად გავრცელებულია 6-18 წლის მოზარდებში. თრობის სურათის მისაღწევად 

გამოიყენება პოლიეთილენის პარკებიდან შესუნთქვა, ხსნარში დასველებული ბამბების და 

ნაჭრების სასუნთქ ორგანოებზე მიფარებით შესუნთქვა და ა.შ. თრობა იწყება 

შესუნთქვიდან დაახლოებით 5 წუთის შემდეგ და გრძელდება 15 წთ. 
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ფიზიკური ეფექტი: 

• ძირითადი სიმპტომები: თავბრუსხვევა, გაუგებარი მეტყველება, ატაქსია 

(ნებისმიერი მოძრაობათა შეთანხმებულობის დარღვევა), ძილიანობა 

• ხშირი მოხმარებისას: გაშეშება (გაშტერება), კომა და ასფიქსია (გაგუდვა) 

ფსიქო/ემოციური ეფექტი: 

• მცირე დოზით მიღება: იმპულსურობა, შფოთვა, გონების არევა, გაღიზიანებადობა 

• დიდი დოზის შემთხვევაში: დელირიუმი (ბოდვა) და ჰალუცინაციები 

ანაბოლიკური სტეროიდები/სპორტის ნარკოტიკები 

ანაბოლიკურ-ანდროგენული სტეროიდები (დოპინგები)ზრდის კუნთოვან მასას და 

სიძლიერეს ძირითადში მოიცავენ: სტიმულანტებს, ადამიანის ზრდის ჰორმონს, 

მცენარეულ და კვებით დანამატებს. 

ფიზიკური ეფექტი: 

• ხანგრძლივი გამოყენება იწვევს: გამონაყარს, მაღალი წნევა, ქალების 

მასკულინურობა (მამაკაცურობა) 

ფსიქო/ემოციური ეფექტი: 

• ახასიათებს სტიმულანტებისნაირი ეფექტი - ზრდის თვითდაჯერებულობის 

განცდას და აგრესიას 

• ხანგრძლივი გამოყენება იწვევს: ბრაზის ფეთქებადი სახით გამოვლიენებას ("ჰალკის 

სინდრომი") 

ფსიქიატრიული (ფსიქოტროპული) მედიკამენტები 

სამკურნალწამლო საშულებები, რომლებიც ფსიქიკურ პროცესებზე ახდენენ სპეციფიურ 

თერაპიულ ან პროფილაქტიკურ ზემოქმედებას. თავდაპირველად ტერმინი 

“ფსიქოტროპული პრეპარატები” გამოიყენებოდა მხოლოდ წმინდა პროფესიული, ანუ 
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სამედიცინო და ფარმაკოლოგიური დანიშნულებით. 1971 წლიდან, ფსიქოტროპული 

პრეპარატების შესახებ ახალი საერთაშორისო კონვენციის მიღების შემდეგ, ამ ტერმინმა 

იურიდიული მნიშვნელობა შეიძინა. 

ტრანქვილიზატორები - დამამშვიდებელ, შფოთვისმომხსნელ საშუალებათა ჯგუფი, 

გაერთიანებულია ფსიქოქტიურ საშუალებათა რამდენიმე კლასი. 

სედაციური/საძილე საშუალება - ნებისმიერი საშუალება, რომელთაც გააჩნია შფოთვის 

შემცირებისა და სედაციის, ძილის, გამოწვევის უნარი. 

ფიზიკური ეფექტი: 

• ფართოდ სპექტრის ეფექტებით გამოირჩევა, თუმცა ძირითადში მოქმედებს გულზე, 

სისხლზე, ძვალ-კუნთოვან სისტემაზე. 

ფსიქო/ემოციური ეფექტი: 

• ანტიდეპრესანტები ამაღლებს გუნება-განწყობილებას, ანტი ფსიქოტიკები 

აკონტროლებენ შიზოფრენიას, ჰალუცინაციებს, ანტიშფოთვითი მედიკამენტები 

აჩერებენ/აფერხებენ შფოთვის გამომწვევი აზრების გამოვლენას.  

10 000 წლის განმავლობაში ადამიანები იყენებენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს რეალობის 

აღქმის შესაცვლელად სხვადასხვა მიზეზის გამო. ნარკოტიკული საშუალებების 

მოხმარების და ავადმოხმარების საკითხის შესწავლისას, რამდენიმე ისტორიული ფაქტი 

გამოაშკარავდა: 

1. ადამიანის ყოფიერების ძირითად საჭირობას წარმოადგენს, გაუმკლავდეს გარემოს 

და გააძლიეროს თავისი არსებობა; 

2. ადამიანის თავის ტვინის ქიმიზმებზე გავლენას ახდენს ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებები, ქცევითი აშლილობები, ფსიქიკური დაავადებები, რაც ხელს უწყობს 

ცნობიერების შეცვლას; 
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3. მმართველი კლასი, მთავრობები და კომპანიები ყოველთვის ცდილობენ 

გააკონტროლონ ნარკოტიკული საშუალებების ვაჭრობის საკითხი და  ხშირად 

იყენებენ მას, როგორც შემოსავლის წყაროს; 

4. ტექნოლოგიური მიღწევებმა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გადამუშავებაში, 

სინთეზირებასა და  წარმოებაში გაზარდეს საკუთარი პოტენცია და 

ავადმოხმარებისადმი მიდრეკილების ხარისხი; 

5. მომხმარებლებმა და მკვლევარებმა აღმოაჩინეს ნარკოტიკული საშუალებების ახალი 

გზები, რითაც ნივთიერება სწრაფად აღწევს თავის ტვინს და იზრდება მათი 

ავადმოხმარებისადმი მიდრეკილების ხარისხი. 

მაგალითად, ოპიუმი თავდაპირველად სამედიცინო და სულიერი მიზნებისთვის 

გამოიყენებოდა. ერთხელ, ადამიანმა აღმოაჩინა ოპიუმის თვისება - გავლენა მოახდინოს 

ფსიქიკაზე ტვინის საკუთარი ქიმიზმებით, განსაკუთრებით ენდორფინით 

მანიპულირებით. ეს უკანასკნელი კი წარმოადგენს სხეულის ბუნებრივ 

ტკივილგამაყუჩებელს და გამოიყენება ფსიქიკური/ემოციური მდგომარეობის 

შესაცვლელად. ადამიანებისთვის იურიდიული, სოციალური და ჯანმრთელობის 

პრობლემა გახდა მას შემდეგ, რაც დაიწყეს მისი ავადმოხმარება, ეს გახდა შემოსავლის 

წყარო მთავრობების და სავაჭრო კომპანიებისათვის, როდესაც დაიხვეწა მორფინის და 

ჰეროინის ზემოქმედების სიძლიერე და მოხდა ინექციური გზით მოხმარება.  

ფსიქოაქტიური ნივთიერების შემცველი მცენარეების (ყაყაჩოს ოპიუმი, კოკას ბუჩქი, ყავის 

მარცვლები, კანაბისი და თამბაქო) აღმოჩენამ და შემდგომ მათი სინთეზირების გზით 

ასობით ფსიქოაქტიურ ნივთიერების მიღებამ, სახლის აფთიაქებში შემოიტანა, როგორც 

სასარგებლო და სასურველი, თუმცა ავადმოხმარების შემთხვევაში, მომავალში 

პრობლემების შემქმნელი ნივთიერებები.  

დღესდღეობით ალკოჰოლი, თამბაქო, მარიხუანა, კოკაინი, ოპიოიდები (განსაკუთრებით 

კი, რეცეპტით გაცემული), კრისტალური ამფეტამინი (მეთამფეტამინი), ექსტაზი არის 

ფართოდ მოხმარების ნივთიერებები. ბოლო დროს, სინთეტიკური მარიხუანა, როგორც 
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"მცენარეული არომატიზატორი" და სინთეტიკური სტიმულანტები, როგორც "აბაზანის 

მარილი", ვრცელდება მთელს მსოფლიოში და წარმოადგენს უდიდეს პოტენციალს 

განსხვავებული და მრავალფეროვანი არჩევანი "შესათავაზოს" მის მომხმარებელს, რაც 

კიდევ უფრო ზრდის მისგან გამოწვეულ ზიანს.  ქცევითი აშლილობები (აზარტომანია - 

გემბლინგი, ინტერნეტი, ყიდვები, სექსი, კვების კომპულსური აშლილობა - ანორექსია და 

ბულიმია), რომლებიც ფორმალურად აღიარებულია იმ ადიქციებად, რომლებიც ასევე 

ზემოქმედებენ ტვინის ქიმიზმებზე და ნერვულ სისტემაზე, როგორც ნებისმიერი ადიქციის 

გამომწვევი ნივთიერება.  

ნარკოტიკები შეიცავენ ისეთი სახის ნივთიერებებს, რომლებიც გავლენას ახდენს 

ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. გამომდინარე ეფექტიდან იყოფიან სამ ჯგუფად: 

სტიმულანტები, დეპრესანტები და ფსიქოდელიკები. ასევე სხვა ჯგუფებში ერთიანდებიან 

ინჰალანტები (შესასუნთქი), სპორტული ნარკოტიკები (ანაბოლიკები, სტეროიდები) და 

ფსიქოტროპული მედიკამენტები. 

ბოლო 40 წლის მანძილზე მხოლოდ აშშ-ში, ნარკოტიკებთან ბრძოლისთვის 15.6 

მილიარდი აშშ დოლარამდე დაიხარჯა. 

 

ნარკოტიკების გამოყენების ხუთი ისტორიული ფაქტი: 

1. ადამიანებს აქვთ ძირითადი საჭიროება გაუმკლავდეს საკუთარ გარემოს და 

გააძლიერონ საკუთარი არსებობა. 

ადრე ადამიანი ცხოვრობდა საშიშ და იდუმალებით მოცულ გარემოში, მათ 

აღმოაჩნეს, რომ გარკვეული მცენარეების მიღების შემდეგ ხდებოდა: შიშისგან 

განმუხტვა, ტკივილის გაყუჩება, ზოგიერთი დაავადების მკურნალობა, 

სიამოვნების მიღება და ეხმარებოდა თავიანთ ღმერთებთან კავშირის 

დამყარებაში. 
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2. ადამიანის ტვინის ქიმიზმებზე გავლენას ახდენს ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, 

ქცევითი აშლილობები და ფსიქიკური დაავადებები რაც ხელს უწყობს ცნობიერების 

შეცვლას. 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებები და ქცევითი აშლილობები გავლენას რომ არ 

ახდენდეს ადამიანის ტვინის ქიმიზმებზე სასურველი ეფექტის მისაღებად, 

მაშინ მათ არ გამოიყენებდნენ ნებაყოფლობით.  

3. მმართველი კლასი, მთავრობები და ბიზნეს და კრიმინალური კომპანიები 

ჩართულნი იყვნენ ნარკოტიკული საშუალებების ზრდაში, წარმოებაში, მიწოდებაში, 

დაბეგვრასა და აკრძლავაში. 

ბრძოლები მიმდინარეობდა ნარკოტიკული საშუალებების 

გაკონტროლებისთვის, კოლონიზაციის, ექსპორტირების და ნარკოტიკების 

გაყიდვის მეშვეობით, რომელიც  მთავრობების მხარდასაჭერად ხდებოდა, 

დოკუმენტირებულია ისტორიულად. 

4. ტექნოლოგიური მიღწევებით ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გადამუშავებაში, 

სინთეზირებასა და  წარმოებაში გაიზარდა ნივთიერებების მოქმედების სიძლიერე. 

საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა კულტურების მიერ მოხდა იმის შესწავლა, 

თუ როგორ მომხდარიყო ალკოჰოლის გამოხდა, კოკას და ოპიუმის 

რაფინირება, მეთამფეტამინის და ლსდ-ს სინთეზირება, კანაბისის მოყვანის 

სპეციფიური მეთოდი (სინსემილა) და ექსტაზის წარმოება.  ამ და სხვა 

მეთოდების მეშვეობით ნაკოტიკები მომხმარებლებს საშუალება ეძლევათ 

ერთდროულად მოიხმარონ უფრო მეტი ფსიქოაქტიური ნივთიერება. 

5. ნარკოტიკების მოხმარების სწრაფი და უფრო ეფექტური მეთოდების განვითარებამ 

გაზარდა მისი მოქმედების ეფექტი.  

ტექნოლოგიური და პრაგმატული აღმოჩენებით ნარკოტიკების 

მომხმარებლებმა ისწავლეს ალკოჰოლის ოპიუმთან შერევა, შეიწოვონ მეტი 

სითხე კოკას ფოთლების ღეჭვისას, შეისუნთქონ აზოტის ოქსიდი, ინექციურად 

მოიხმარონ ჰეროინი, მოწიონ კრეკი (კრისტალიზებული კოკაინი). ამასთანავე, 



10 
 

პოკერის სათამაშო აპარატებმა გაზარდა აზარტომანების რიცხვი, ხოლო 

ონლაინ პორნოგრაფიამ სექსუალური აშლილობების (ჰიპერსექსუალობა, 

ეროტომანია, ნიმფომანია, სატირიაზი, დონ ჟუანისტობა) მქონე პირების 

რაოდენობა.  

პპრრეეიისსტტოორრიიუულლიი  დდაა  ნნეეოოლლიითთუურრიი  პპეერრიიოოდდიი  ((88550000--44000000  ძძვვ..  წწ..))  

არსებობს 4000 სახეობაზე მეტი ფსიქოაქტიური ნივთიერების შემცველი მცენარე, 

დაახლოებით 60 სახეობა გამოიყენებოდა უწყვეტად. შამანი, ფსიქიკაზე 

ზემოქმედებისთვის იყენებდა ორივე მეთოდს: ბუნებრივს (ცეკვა, მარხვა) და ცნობიერების 

შესაცვლელ მცენარეულ ნივთიერებებს. 

აანნტტიიკკუურრიი  ცციივვიილლიიზზააცციიაა  ((44000000  ძძვვ..წწ..  --  440000  ჩჩვვ..წწ..))  

უძველეს მარცვლეულ კულტურებს წარმოადგენდა ქერი და ხორბალი, რომლისგანაც პურს 

და ლუდს ამზადებდნენ, მაშინ როდესაც აზიურ ცივილიზაციაში ბრინჯი გამოიყენებოდა 

ღვინის (საკე) დასამზადებლად. ზოგიერთ უძველეს კულტურას მოჰყავდათ ოპიუმის 

ყაყაჩო და კანაფის მცენარე (კანაბისი).  

ალკოჰოლი 

ბევრ უძველეს კულუტრაში ალკოჰოლი და განსაკუთრებით კი ღვინო მოიაზრებოდა 

ღმერთების საჩუქრად. მაშინ როდესაც მუშები ლუდს სვამდნენ, ფარაონები და მაღალი 

კლასის წარმომადგენლები ღვინოს მიირთმევდნენ. გამომდინარე იქიდან, რომ ალკოჰოლი 

სასურველი სასმელი იყო, უმეტესი ცივილიზაციები ისტორიის მანძილზე აწესებდნენ 

რელიგიურ, სოციალურ, იურიდიულ კონტროლს მისი გამოყენებისთვის. გვიანდელი 

ბერძნული საზოგადოების ალკოჰოლისგან თავშეკავებამ ბახუსის წაქეზებით, მისცა გზა 

ფართო რომაულ საზოგადოებას ლოთობისკენ. 

ოპიუმი 

ესპანეთში, საბერძენთში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში, ეგვიპტესა და მესოპოტამიაში 

აღმოჩენილი ყაყაჩოს პლანტაციის ნარჩენები წარმოადგენს ოპიუმის გავრცელებისა და 
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გამოყენების მტკიცებულებას. იგი გამოიყენებოდა, როგორც ტკივილგამაყუჩებელი, 

ხველის შემამსუბუქებელი და დიარეის  საწინააღმდეგო საშუალება, ასევე სედატიური და 

ეიფორიული მდგომარეობის გამოსაწვევად.  

კანაბისი (მარიხუანა) 

მარიხუანას აფასებდნენ, როგორც ნავთობს და ბოჭკოს, მისი, როგორც საკვებად ვარგისი 

თესლის, როგორც წამლის და როგორც ფსიქოდელიურ თვისებას. ანტიკურ ტექსტებში 

მოხსენიებულია, როგორც წამალი (შეკრულობა, დიზენტერია, ტკივილგამაყუჩებელი), 

ასევე, როგორც ჰალუცინოგენი საშუალება. უმეტესი ანტიკური ცივილიზაცია 

(საბერძნეთი, რომი და ინგლისი) კანაბისს (კანაფს) იყენებდნენ, როგორც ბოჭკოვან 

მცენარეს, რომელიც ადამიანს უზრუნველყოფა ტანსაცმლითა და ტექნიკური 

ქსოვილებით. 

მესკალინი, სან პედრო და პეიოტის კაკტუსები მეზოამერიკაში 

ათობით ადგილობრივი ჰალუცინოგენი ტიპის მცენარეს ჩრდილოეთ და სამხრეთ 

ამერიკაში შამანები იყენებდნენ კომპლექსურ ცერემონიებში. სამხრეთ ამერიკის ზოგიერთ 

კულტურაში პეიოტს და სან პედროს კაკტუსებს ადუღებდნენ შვიდი საათის განმავლობაში 

და შემდეგ სვამდნენ, რათა გამოეწვიათ ჰალუცინაციური მდგომარეობა და დაემყარებინათ 

კონტაქტი ზებუნებრივ სამყაროსთან/ძალებთან.  

ფსიქოდელიური სოკოები ინდოეთში, ციმბირსა და მეზოამერიკაში 

არქეოლოგები თვლიან, რომ სოკოების საკრალური (სულიერი) მიზნით გამოყენება დაიწყო 

ჯერ კიდევ 7000 წლის წინ პალეოლითის ხანაში. წითელი შხამასოკო (Amanita muscaria) 

გამოიყენებოდა ინდოეთში, პსილოციბის სოკო (Psilocybe) აცტეკების და მაიას კულტურაში 

პრე-კოლუმბიურ და ცენტრალურ ამერიკაში. 

თამბაქო და კოკას ფოთლები მეზოამერიკაში 

მცენარეები ალკალოიდური სტიმულანტებით (ნიკოტინი და კოკაინი) არსებობდა 

დაახლოებით 65-250 მილიონი წლის წინ. ადამიანებმა დაიწყეს თამბაქოს დალევა, ღეჭვა, 

შესუნთქვა და მოწევა რიტუალების დროს და სტიმულირების მიზნით დაახლოებით 5000 
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ათასი წლის წინ ჩვ.წ. ასევე, ღეჭავდნენ კოკას ფოთლებს სტიმულირების, საჭმლის 

მონელების და მადის კონტროლის მიზნით. 

შშუუაასსააუუკკუუნნეეეებბიი  ((440000--11440000  წწწწ..))  

ფსიქოდელიკი - "მომაჯადოვებელი მცენარეები" 

ფსიქოდელიკებს იყენებდნენ საუკუნეების მანძლზე, მათ შორის ძაღლყურძენისებრთა 

ოჯახიდან (ლემა, ლენცოფა, ბელადონა, მანდრაგორას ფესვები), რომლებიც შეიცავენ 

ალკალოიდებს (ატროპინი, ჰიოსციამინი, სკოპოლამინი). შუასაუკუნეებში 

ძაღლყურძენისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებს იყენებდნენ მედიცინაში ის ადამიანები, 

რომლებიც შემდგომში გრძნეულობაში იყვნენ დადანაშაულებულნი.   

ფსიქოდელიკი სოკოვანი დაავადება - ჭვავის რქა 

ჭვავის რქა მოყავისფრო-მოიისფრო სოკო (Claviceps purpurea) იზრდება ჭვავის და 

ხორბლის დაინფიცირებულ მცენარეებზე. მის აქტიურ ნივთიერებას წარმოადგენს 

ლიზერგინის მჟავის დიეთილამიდს (LSD). საუკუნეების მანძილზე ჭვავის რქით მრავალი 

მოწამვლის შემთხვევა დაფიქსირდა. ჰალუცინაციები, კრუნჩხვითი სახის შეტევები, 

ძლიერი წვის შეგრძნება ტერფებსა და ხელებზე წარმოადგენდა ჩვეულ სიმპტომებს. 

 მედიცინიდან ფსიქოაქტიურ ნივთიერებამდე და ფსიქოაქტიურიდან საწამლავამდე 

მრავალი სახის ნივთიერება შეიძლება გამოვიყენოთ წამლის სახით, რომელიც 

სინამდვილეში წარმოადგენს ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას ან საწამლავს. ოპიუმის ნაკლები 

დოზის მიღება ახშობს ტკივილს, მეტი დოზის მიღებისას იწვევს ეიფორიას და კიდევ 

უფრო მეტი დოზის მიღების შემთხვევაში კი აჩერებს სუნთქვას. 

ალკოჰოლი და მისი გამოხდა 

VIII-XIV სს. გამოხდის მეთოდი ფართოდ იყო გავრცელებული. აორთქლებამ ალკოჰოლის 

შემცველობა გაზარდა 14%-დან 40%-მდე. ალკოჰოლის მოქმედების ძალის გაზრდამ კი 

თავის მხრივ გამოიწვია, თავშეკავებიდან  ქცევაზე კონტროლის დაკარგვაზე გადასვლა.  
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ალკოჰოლის ისლამური შემცვლელები 

ისლამურ წმინდა წიგნში - ყურანში, განსჯილ იქნა ღვინის მსმელი, რადგან  მან დაივიწყა 

საკუთარი რელიგიური მოვალეობები. მუსლიმები შეეცადნენ მოეძიათ ღვინის 

ალტერნატიული საშუალება. ოპიუმი, რომელსაც იყენებდნენ როგორც ფიზიკური, ასევე 

სულიერი ტკივილის შესამსუბუქებლად, მიიღეს ალკოჰოლის შემცვლელად თამბაქოსთან, 

ჰაშიშთან, კათთან და ყავასთან ერთად. 

ყავა, ჩაი და შოკოლადი (კოფეინი) 

ყავის მცენარე Coffea Arabica აღმოაჩინეს ეთიოპიაში 850 ჩვ. წ. მისი მოქმედების სიძლიერე 

გაიზარდა, მას შემდეგ რაც გასინჯეს მიწაზე უფრო მეტად მოხალული ყავის მარცვლები. 

ჩაის - მისი ფოთლებიდან (Thea sinensis - chinensis), როდესაც 4700 წლის წინ ჩინეთში 

აღმოაჩინეს ბუჩქის სახით. დღესდღეობით ჩაი შემორჩენილია სოციალური და 

რელიგიური ცერემონიების და ძირითად ნაწილად იაპონიაში, ინგლისში და სხვა მრავალ 

ქვეყანაში. დაახლოებით 60-მდე მცენარე შეიცავს კოფეინს: გუარანა, მათე, იოკო, კოლა და 

კაკაოს ხე (შოკოლადი). 

რრეენნეესსაანნსსიისს  პპეერრიიოოდდიი  ((11440000--11770000  წწწწ..))  

პორტუგალიის, ესპანეთის, ინგლისის, საფრანგეთის და ნიდერლანდების ძიების, 

კოლონიზაციის და ვაჭრობის პროცესებმა ევროპა აზიარა კულტურულ მრავაფეროვნებას 

და გააცნო მრავალი მათთვის უცნობი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემცველი 

მცენარეები, რომლებიც შემდგომში ევორპულ ბაზარზეც გამოჩნდა.  

ალკოჰოლი 

კანონები, რომლებიც ზღუდავდა ალკოჰოლს, დაფუძნებული იყო მისი 

ავადმოხმარებისგან გამოწვეულ ეფექტებზე.  ეს შეზღუდვა მიმართული იყო 

თავშეკავებისკენ და არა აკრძალვისკენ, რადგან გაფილტრული სასმელები (წყლის გარდა) 

წარმოადგენდა საკმაოდ დიდ შემოსავალს სახელმწიფოსთვის. გემები, რომლებიც 

ჩართულნი იყვნენ მონათვაჭრობის საქმეში, შეიტანეს რომი (სასმელი) იმ კულტურებში, 
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სადაც საშუალო სიძლიერის ლუდი და ღვინო წარმოადგენდა ძლიერ ალკოჰოლურ 

სასმელს. რომმა გამოიწვია გაცილებით ძლიერი გვერდითი ეფექტები.  

კოკა და კონკისტადორები 

პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა საჭიროებებმა გარდაქმნა ფსიქოაქტიური ნივთიერებათა 

გამოყენების გზა. ესპანელმა კონკისტადორებმა, რომლებმაც 1500-იან წლებში პერუს 

კოლონიზაცია მოახდინეს, ხელში ჩაიგდეს ინკების კოკას პლანტაციები. ეს მოხდა იმიტომ, 

რომ ჰქონოდათ კოკას ფოთლების უწყვეტი მიწოდება, რომელიც მიეწოდებოდა მათი 

ზეწოლის ქვეშ მყოფ სამუშაო ძალას, მათი მუშაობის შენარჩუნების მიზნით. კოკას 

ფოთლებზე (საღეჭად) მოთხოვნის გაზრდამ, მნიშვნელოვნად გაზარდა შემოსავალი, 

რომელიც კოლონიის შემანარჩუნებას უწყობდა ხელს.  

თამბაქო კვეთს ოკეანეს 

ქრისტოფერ კოლუმბმა ამერიკაში ჩასვლისთანავე, 1492 წელს შენიშნა, რომ 

ადგილობრივები თამბაქოს იყენებდნენ ჩიბუხებში, სიგარებში, სიგარეტებში, ბურნუთის 

სახით (ცხვირში შესასუნთქად) და საღეჭად. შამანები თამქაბოს იყენებდნენ ტრანსის 

მდგომარეობის მისაღწევად. ის, ასევე გამოიყენებოდა წამლის სახით, ფართოდ 

გავრცელებული სხვადასხვა დაავადების საწინააღმდეგოდ. მალე, ესპანელებისა და 

ინგლისელების მიერ თამბაქოს ექსპორტირება მოხდა საკუთარი, ჩრდილო ამერიკის 

კოლონიებიდან ევროპაში. სერ ვოლტერ რელიმ თამბაქო მიართვა დედოფალ ელისაბედ I-

ს. თამბაქოს ავადმოხმარების საკითხმა გააღიზიანა სასულიერო პირები, რაც შემდგომში 

გახდა კიდეც მეფე ჯეიმს I-ის შეტევის საფუძველიც. თუმცა, თამბაქოს მიმართ ლტოლვამ 

გადაფარა მისი აკრძალვისაკენ მიმართული მოწოდებები, იმდენად რამდენადაც ის 

წარმოადგენდა სახელმწიფოებისთვის მსუყე შემოსავლის წყაროს.  

ყავის და ჩაის მოხმარების გავრცელება 

ისტორიულად, ყავა და ჩაი აღქმული იყო, როგორც ნარკოტიკი და მედიკამენტი და 

შემდგომ უკვე, როგორც სოციალიზაციის ხელმშემწყობი ფაქტორი. ყავის სმა ფართოდ 

გავრცელდა ევროპაში. მან ყოველი ოჯახისთვის მიიღო რიტუალური დატვირთვა. 
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კორტესმა გასინჯა, რა შოკოლადი მონტესუმა II-ის სამეფო კარზე აცტეკების მექსიკის 

იმპერიაში, წამოიღო იგი ევროპაში. 

ოპიუმი ბრუნდება 

რენესანსის პერიოდში იპიუმის მოხმარებას დაბრუნდა, როდესაც II საუკუნეში მოღვაწე 

ბერძენი ექიმის - გალეანის და XI საუკუნეში მოღვაწე მავრიტანელი ექიმის - ავიცენას 

ნაშრომები ფართოდ იყო გავრცელებული სამედიცინო განათლებაში. ოპიუმისგან თრიაქის 

დამზადების პროცესი ორივე ექიმის ნაშრომში იყო ნახსენები. 1524 წელს, როდესაც 

პარაცელსი ლაუდანუმის საიდუმლოთი დაბრუნდა დასავლეთ ევროპაში, რაც 

წარმოადგენდა ალკოჰოლში განზავებულ ოპიუმის ნაყენს, აღიარებული იყო, პანაცეად. 

დიდად ფასობდა მედიკამენტი, რომელიც აყუჩებდა ტკივილს და ამასთანავე, შეეძლო 

ეიფორიის განცდის გამოწვევა.  

აადდრრეეუულლიი  იინნდდუუსსტტრრიიუულლიი  რრეევვოოლლუუცციიიისს  დდაა  გგაანნმმაანნაათთლლეებბლლოობბიისს  ხხაანნაა    

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების დამუშავების მეთოდების განვითარებამ გამოიწვია 

მოხმარების ახალი მეთოდების გამოყენება, რომელმაც სარგებელი მისცა სახელმწიფოს 

მასების მართვაში. გაჩნდა უფრო მეტი მომხმარებელი რის შედეგადაც ავადმოხმარების და 

ადიქციის სახით გამოვლინდა უფრო მეტი ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემა. 

გამოხდილი ლიქიორების და ჯინის ეპიდემია 

ინგლისის პარლამენტის ჯინის წარმოებისა და მოხმარებისადმი მხარდაჭერის გამოხატვამ 

ხელი შეუწყო სრულიად მოქალაქებიის ალკოჰოლიზმით დაკავებაში. ლონდონის ჯინის 

ეპიდემია (1710-1750წწ.) თვალსაჩინო მაგალითი იყო, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს 

სასურველი ნივთიერებაზე შეუზღუდავმა ხელმისაწვდომობამ და ჭარბად გამოყენებამ. 

მხოლოდ გაზრდილმა გადასახადებმა და გაყიდვების მკაცრმა რეგულაციამ მოახდინა 

ეპიდემიის კონტროლი.  



16 
 

ამავე დროს, რომი წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ პროდუქტს ვისკისთან ერთად 

მონათვაჭრობის დროს, რაც წარმოადგენდა კოლონიალური ამერიკის ეკონომიკის 

საყრდენს. 

თამბაქო, კანაფი და ამერიკული რევოლუცია 

1612 წელს თამბაქო შეიტანეს ჯეიმსთაუნის კოლონიაში, ხოლო მიღებული მოსავალი 

ფოთლების სახით გაიგზავნა გემით ინგლისში შემდგომი საუკუნის მეორე ნახევარში. ის 

წარმოადგენდა სამხრეთ კოლონიების ფინანსურ საყრდენს. მას იყენებდნენ მოსაწევად 

ჩიბუხში ან სიგარის სახით.  

1764 წელს ინგლისის მეფე ჯორჯ III-ემ მხარი დაუჭირა კანაფის (კანაბისის) მოყვანას ახალ, 

ამერიკულ კოლონიებში, ბოჭკოს მისაღებად. ფინანსური მგრადობა დამოკიდებული იყო 

მონების მუშაობაზე, რომლის შემოსავლიანობაც შემცირად სამოქალაქო ომის გამო.  

ეთერი (ნივთიერება), აზოტის ოქსიდი და სხვა ანესთეტიკები და ინჰალანტები 

1275 წელს მიიღეს ნივთიერება ეთერი. 300 წლის შემდეგ პარაცელსიუსმა აღმოაჩინა მისი 

ჰიპნოტური ეფექტი. 200 წლის შემდეგ კი ნივთიერების თხევად ფორმას ერქვა ანოდინი, 

რომელიც გამოიყენებოდა ანესთეზიისთვის. 1776 წელს ჯოსეფ პრესტლიმ აღმოაჩინა 

აზოტის ოქსიდი (სასაცილო აირი - ეიფორიული ეფექტის გამო). 1831 წელს კი გამოიგონეს 

ქლოროფორმი. XIX საუკუნის დასაწყისში კი, აქროლადი გამხსენელების გამოყენება მოხდა 

უკვე ინჰალანტის სახით. 

ოპიუმიდან მორფინამდე და მორფინიდამ ჰეროინამდე 

მეცნიერული მიღწევები, მოხმარების მეთოდების ცვლილება, ეკონომიკური სიახლეები და 

პოლიტიკური მიზანდასახულობა გაზარდეს ოპიატების მოხმარების, ავადმოხმარების და 

დამოკიდებულებისადმი მიდრეკილება. 

1. მეცნიერული მიღწევები 

1804 წელს მორფინი მიიღეს ოპიუმისგან. ის 10-ჯერ უფრო ძლიერმოქმედი იყო, ვიდრე 

ოპიუმი. მას შემდეგ, რაც მეცნიერებმა აღმოაჩინეს აქტიური ალკალოიდები სხვა ბევრ 
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მცენარეშიც (მაგ.: კოკაინი კოკას ფოთლებში), ნივთიერების მეტი კონცენტრირებული 

ფორმით იქნა უფრო მეტი ნარკოტიკი წარმოებული.  

1874 წლს ჰეროინი მიიღეს მორფინის ქიმიური დამუშავებით. ის იყიდებოდა: 

ხველებისთვის, ტკივილის გასაყუჩებლა მკერდის არეში და ტუბერკულოზისთვის. 

ჰერონის გამოყენებამ გამოიწვია უფრო მეტი პროგრესი ავადმოხმარების და 

დამოკიდებულების საკითხში. 

2. მოხმარების მეთოდების ცვლილება 

1500 წელს ჩინეთში პირველად მოწიეს ოპიუმი. 

1855 წელს გამოიგონეს ნემსი, რომლითაც შესაძლებელი იყო კანქვეშ წამლის შეყვანა. ამით 

კიდეv მოხდა იმ ბარიერის გადალხვა, რაც იცავდა სხეულს ინექციური გზით მიღებული 

ზიანისგან. 

3. ეკონომიკური და პოლიტიკური მიღწევები 

1800-იან წლებში ოპიუმის ომის დროს კოლონიის მმართველები იბრძოდნენ, რათა 

მოეპოვებინათ ოპიუმის გაყიდვის უფლება ჩინეთში. ბრიტანელმა ხელისუფლებამ ოპიუმი 

გამოზარდა ინდოეთში, რათა შეძლებოდათ ვერცხლზე ვაჭრობა და ჩაის შეძენა. 

ბრიტანეთმა აიძულა ჩინეთი, რომ წასულიყო სავაჭრო დათმობებზე, მოიპოვა ოპიუმის 

გაყიდვის უფლება და ჰონგკონგი გახდა ბრიტანეთის კოლონია.  

 კოკადან კოკაინამდე 

1859 წელს ალბერტ ნიმანმა კოკას ფოთლებიდან მიიღო ალკალოიდური კოკაინი. 

ფოთლებს ღეჭადვნენ ან აქუცმაცებდნენ, რომელიც შემდგომ ღრძილებით შეიწოვებოდა. 

საშუალო სიძლიერის კოკას ფოთოლი გადაიქცა ძლიერმოქმედ კოკაინად, როდესაც მას 

მოიხმარდნენ ინექციურად, ეწეოდნენ ან შეისუნთქავდნენ. ექიმმა კარლ კოლერმა 

აღმოაჩინა, რომ კოკაინი იყო ძლიერი ანესთეზიური საშუალება. ანჯელო მარიანიმ კი 

პოპულარიზება გაუკეთა საკუთარ კოკაინის ღვინოს, როგორც მატონიზირებელ წამალს. 

ზიგმუნდ ფროიდმა გამოსცა ტრაქტატი კოკას შესახებ და რეკომენდაცია გაუწია კოკას, 
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რიგი ავადმყოფობების წინააღმდეგ სამკურნალო საშუალებას. ფროიდი და სხვებიც 

მოიხმარდნენ კოკაინს, რათა თავი უკეთ ეგრძნოთ და შეემსუბიქებინათ დეპრესია. 

უარყოფითი შედეგები მინიმალურამდე იყო დაყვანილი. 

ოპიატები და კოკაინი ნებადართულ და რეცეპტით გაცემულ წამლებში 

XIX საუკუნის დასასრულს ასობით ნებადართული წამალი იყო ხელმისაწვდომი, 

რომლებიც შეიცავდნენ: ოპიუმს, მორფინს, კოკაინს, კანაბისს და ალკოჰოლს. 

მწარმოებლებს ინგრედიენტების ჩამონათვალი არ გააჩნდათ (დოზირება, შემადგენლობა), 

რითაც ხდებოდა გასაყიდი პროდუქციის დამზადება, თუმცა მათ მიმართაც არავის ჰქონდა 

პრეტენზია. ვიქტორიანულ ერაში მოღვაწე ექიმების მიერ პაციენტებისთვის რეცეპტით 

გაცემული ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემცველი მედიკამენტები იწვევდა 

დამოკიდებულებას (იატროგენული ადიქცია - ექიმის ჩარევის მიერ წარმოაებული 

ჩარევით გამოწვეული დამოკიდებულება). 1886 - 1903 წწ. კოკა კოლა შეიცავდა 5 მგ 

კოკაინს. 

XXXX  სსააუუკკუუნნეე  

ჩიბუხიდან მოსაწევ თამბაქომდე და თამბაქოდან სიგარეტამდე 

სახელმწიფო და ბიზსნეს კომპანიების მიერ მუდმივად ხდებოდა ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების შემცველ ნივთიერებების მოწოდება ბაზარზე, როგორც არის: ჩაი, ყავა, 

ალკოჰოლი და თამბაქო. აქედან გამომდინარე, ისინი ადვილად ხელმისაწვდომი გახდა 

მოსახლეობისთვის. 1884 წელს გამოიგონეს სიგარეტის დამამზადებელი მანქანა ბონსაკი, 

რომელმაც ბაზარზე სიგარეტის ფასი დაწია. თამბაქოს დიდი რაოდენობით და 

მრავალფეროვნების, ასევე, მისი აგრესიული რეკლამირების და მარკეტინგის გზით 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა მწეველთა რიცხვი. 1930-იან წლებში სიგარეტზე დაწესებული 

გადასახადებით დიდძალი შემოსავალი ჰქონდა რეგიონალურ და ფედერალურ მთავრობას. 

პირველად მსოფლიოში სიგარეტის მოწევის საშიშროების შესახებ გაფრთხილებები 

გამოქვეყნდა 1945 წელს. ხოლო, 1964 და 1967 წელს, კი უკვე ამერიკაში, საზოგადოებრივი 
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ჯანდაცვის ოპერატიულმა დეპარტამენტმა გამოუშვა ანგარიში, რომელიც მთავრდებოდა 

შემდეგი სიტყვებით: "სიგარეტის მოწევა მავნებელია ჯანმრთელობისათვის." 

ალკოჰოლის აკრძალვა და მკურნალობა 

1920 წელს ხელი მოეწერა აკრძალვის მეთვრამეტე დამატებას, მაგრამ ცამეტი წლის შემდეგ 

იგი ისევ გაუქმდა. აკრძალვამ გამოიწვია სხვა სერიოზული პრობლემები კრიმინალური 

ორგანიზაციების სახით, თუმცა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჯანმრთელობისა და 

სოციალური კუთხით შექმნილი პრობლემების მართვაში.  

ანონიმური ალკოჰოლიკები (AA) ის პროგრამაა, რომელიც ასწავლის 12 ნაბიჯს 

გამოჯანმრთელებისთვის. დღესდღეობით არსებობს 52 050 ჯგუფი 1 068 516 წევრის 

შემადგენლობით. სხვა პროგრამები იყენებენ 12 ნაბიჯის მოდელს, რათა დეხმარონ 

ნარკოტიკებისგან გამოწვეული ადიქციისას (NA), კვების ქცევითი აშლილობებისას (OA), 

გემბლინგისას - აზარტომანებს (GA), და ათობით კიდევ სხვა ადიქციების დროს. რწმენამ, 

რომ ალკოლიზმი არის დაავადება და არა მორალური სისუსტე შეცვალა მკურნალობის 

პრაქტიკა (მეთოდები, მიდგომები). 

მარიხუანა: ბალახიდან სინსემილამდე 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში მარიხუანას მოწევა არ იყო გავრცელებული 1910 წლამდე. 

მისი გავრცელება მოხდა სამხრეთდასავლეთიდან და დასავლეთიდან. ფედერალური 

პასუხი ამაზე გახლდათ 1937 წლის მარიხუანას საგადასახადო აქტი, რომელმაც აკრძალა 

ჩვეულებრივი კანაფი (Cannabis sativa). აკრძალვა ვრცელდებოდა მის მოყვანასა და 

გაზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ 5 ათასი წლის წინ მას მედიცინაში სამკურნალო 

დანიშნულებით იყენებდნენ. 1960-იან წლებში ახალმა თაობამ უარყო მარიხუანას 

აკრძალვა და მოიხმარდა როგორც, წინააღმდეგობის სიმბოლოს მშობლების, 

ავტორიტებებისა და ვიეტნამში მიმდინარე ომის წინააღმდეგ. 1970-იან წლებში, 

სინსემილას მოყვანის (გაზრდის) მეთოდების საფუძველზე (რომელმაც გაზარდა ტჰკ - 

ტეტრაჰიდროკანაბინოლის კონცენტრაცია), მოხდა მისი ფართოდ გავრცელება და ფასების 

სწრაფი ზრდა.  
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ამფეტამინები ომში და წონაში კლება 

ამფეტამინების პირველი სინთეზირება მოხდა 1987 წელს გერმანიაში და მეთამფეტამინი 

შეიქმნა 1919 წელს იაპონიაში. 1930 წელს, ამფეტამინის ცენტრალური ნერვული სისტემის 

სტიმულირების ეფექტი ფართოდ გახდა ცნობილი. II მსოფლიო ომის დროს, ამერიკელი, 

გერმანელი, ინგლისელი და იაპონელი სამხედრო ექიმები ავრცელებდნენ ამფეტამინს 

(სიჩქარე) "საბრძოლო სულის ასამაღლებლად". 1950-იან 60-იან წლებში მოხდა 

ამფეტამინის მასიური გამოყენება, მისი მადის დამთრგუნველი თვისების გამო. ამის 

საპასუხოდ, კი კონგრესმა 1970 წელს მიიღო ნარკოტიკული საშუალებების 

ავადმოხმარების პრევენციისა და კონტროლის აქტი. 

სპორტი და ნარკოტიკები 

ცივმა ომმა მოახდინა ათლეტური სპორტის შეჯიბრებათა პოლიტიზირება თავისუფალ 

სამყაროსა და კომუნისტურ ქვეყნებს შორის. ფართოდ გავრცელდა ანაბოლიკური 

სტეროიდები, სხვადასხვა სტიმულანტები და დოპინგი. 1968 წლისთვის, ოლიმპიური 

თამაშების საერთაშორისო კომიტეტმა დაიწყო ნარკო-ტესტირება.  

სედატივ-ჰიპნოტიკები და ფსიქიატრიული მედიკამენტები 

ფარმაცევტულმა კომპანიებმა აღმოაჩინეს რა წამლის სინთეზირების მეთოდი, მით უფრო 

იშვიათად მიმართავდნენ ბუნებრივი საშუალებებიდან მედიკამენტისთვის საჭირო 

ნივთიერებების ძიებას. დამამშვიდებელ პრეპარატებში გამოიკვეთა ბარბიტურატები. 

დეპრესანტებში კი კვლავ რეცეპტით გაცემული ბენზოდიაზეპინები ლიდერობდნენ, მათი 

დაბალი ტოქსიურობის გამო ზედოზირებისას.   

იმის აღიარება, რომ ტვინის ქიმიური დისბალანსი იწვევს თითქმის ყველა სახის ფსიქიკურ 

დაავადებას, ხელს უწყობს ფსიქიატრიული მედიკამენტების (ანტიფსიქოტიკები, 

ანტიდეპრესანტები და ტრანქვილიზატორი) განვითარებას (ევოლუციას). კვლევა, ასევე 

მიუთითებდა, რომ ფსიქიატრიული მედიკამენტების განვითარება ხელს უწყობს 

ნარკოტიკების ავადმოხმარების და დამოკიდებულების მკურნალობას დეტოქსიკაციის 

ჩათვლით, ასევე, დიდხნიანი აბსტინენციის და რელაფსის პრევენციას. 
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LSD და ახალი ფსიქოდელიკები 

ლიზერგინის მჟავის დიეთილამიდი (LSD) ჭვავის რქის სოკოს აქტიური ინგრედიენტია. ის 

მიიღო შვეიცარიელმა მეცნიერმა ალბერტ ჰოფმანმა 1938 წელს, იმ მიზნით რომ ეს წამალი 

მას ფსიქიკური დაავადებების დროს გამოადგებოდა. ცენტრალური სადაზრვერვო 

სამმართველო მას გარკვეულ ექსპერიმენტებშიც იყენებდა. 1960-იან წლებში ამას სხვა 

ფსიქოდელიკებიც დაემატა ექსტაზის ჩათვლით. 

მეთადონი 

მეთადონი არის ხანგრძლივ მოქმედი ოპიოიდი, რომელიც კანონის ფარგლებში შეიქმნა 

ჰეროინის შემცვლელად და გამოიყენება ზიანის შემცირებისთვის. მსოფლიოში 

ასიათასობით ადამიანი იღებს მეთადონს, როგორ ჰეროიდამოკიდებულებისგან 

განსაკურნავად. 

კოკაინი, კრაკის ეპიდემია და "ყინული" 

კოკაინის ინტესნიური მიღება ხდებოდა 1880 - 1905 წწ. და 1920 - 1930 წწ. დამზადების და 

მოხმარების ახალი ხერხების წყალობით კოკაინის გამოყენება მოდური გახდა 1970-იანი 

წლებიდან.  

კოკაინიდან მოხდა ახალი, კრისტალური ფორმის ნივთიერების კრეკის (crack) გამოყოფა, 

რომელსაც მოსაწევად იყენებდნენ. მისი ხელმისაწვდომობის გაზრდასთან ერთად, ძალიან 

მოხდა გავრცელებაც. 1980-იანების დასასრულს კი შეიქმნა ახალი მოსაწევი საშუალება, 

ოდნავ შეცვლილი მეთამფეტამინი ე.წ. "ყინული" (Ice), რომელიც შემდგომში კრისტალური 

მეთის ანუ მეთამფეტამინს წარმოადგენს.   

პრევენცია და ავადმოხმარების მკურნალობა 

ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ ავადმოხმარების, დანაშაულის და პრობლემური 

მოხმარების საკითხის გადასაწყვეტად მიღებულ იქნა შემდეგი ღონისძიებები: 

 მიწოდების შემცირება - აკრძალვას დამატებული მკაცრი კანონები, რომელიც 

ნარკოტიკების მოხმარებას ეხება 

 მოთხოვნის შემცირება - პრევენცია მკურნალობასთან ერთად 
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 ზიანის შემცირება - ავადმოხმარებისგან მიღებული ზიანის შემცირება (მეთადონის 

ჩანაცვლებითი თერაპია და შპრიცების უფასო გავრცელება) 

დდღღეესს  დდაა  ხხვვაალლ 

მსოფლიოში 76 მილიონ ადამიანს აქვს ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული 

აშლილობა, 180 მილიონი ადამიანი არის ფსიქოაქტიური ნივთიერების 

ავადმომხმარებელი, 1 მილიარდი მოიხმარს თამბაქოს და 147 მილიონი ადამიანი ეწევა 

მარიხუანას. საავადმყოფოების 30-დან 60%-მდე საწოლი დაკავებულია იმ ადამიანებით, 

რომელთაც ნარკოტიკების ავადმოხმარების შედეგად აქვთ გულის შეტევა და ციროზი.  

ნარკოტიკების გეოპოლიტიკა 

ნარკოტიკების მონეტარული ფასეულობა, ხშირად მთავრობის ეკონომიკურ გეგმას 

წარმოადგენს: 

1. ჰეროინი 

მიუხედავად იმისა, რომ ჰეროინი მსოფლიოში ოთხივე გეოგრაფიულ რეგიონში 

მოჰყავთ და შეაქვთ სხვადასხვა ქვეყნებში, ავღანეთი წარმოადგენს მსოფლიოში 

არსებული ჰეროინის 90%-ის ექსპორტიორი. 

2. კოკაინი 

კოკაინი იზრდება სამხრეთ ამერიკაში, კოლუმბიაში, პერუში და ბოლივიაში. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში მექსიკიდან შეტანილი კოკაინის დაახლეობით 65% 

წარმოადგენს კონტრაბანდას. კოლუმბიური და მექსიკური კარტელები 

აკონტროლობენ ნარკოტიკული ნივთიერებებით ვაჭრობის საკითხს. 

რეივები (ლაივ დისკოთეკა ან ფესტივალი, სადაც არის დიჯეი და დომინირებს 

ელექტრონული მუსიკის მიმდინარეობები, როგორიცაა: ტექნო, ჰაუსი, ტრანსი და სხვ.), 

კლუბები და მუსიკალური წვეულებები კვლავაც განაგრძნობენ მუსიკისა და 

ფსიქოდელიური ნარკოტიკების  ერთდროულად შეთავაზების ტრადიციას. ძირითადში 

გავრცელებულ ფსიქოდელიკს წარმოადგენს ექსტაზი, სინთეზირებული მარიხუანა (K-2, 

სპაისი - იგივე "ბიო") და სინთეტური კოკაონი/მეთამფეტამინი. 
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მარიხუანა 

მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წლის მაისიდან ამერიკის 16 შტატში კანონით დაშვებულია 

სამედიცინო მარიხუანა, მაინც ჩნდება გარკვეულ დილემები ფედერალურ კანონთან. 

სინსემილა წარმოადგენს მარიხუანას მოყვანის სპეციალურ მეთოდს, რომელიც მის ეფექტს 

აძლიერებს, რაც კიდევ უფრო მატებს მისი სამედიცინო გზით გამოყენებას. 

თამბაქო, ჯანმრთელობა და კანონი 

 მოწევაზე მიმართული პრევენციის საკითხის აქტუალობა მთელი მსოფლიოს მასთტაბით 

გაიზარდა. მხოლოდ აშშ-შო 1966 წლიდან 2009 წლამდე მწეველების როდენობა 44%-დან 

23%-მდე შემცირდა. მიუხედავად ამისა, ქალებში გაიზარდა ფილტვის კიბოს შემთხვევები, 

თუ ადრე მხოლოდ ძუძუს კიბო იყო გავრცელებული. შემოსავლის შენარჩუნებისა და 

გაზრდის მიზნით თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიებმა გადაინაცვლეს მესამე მსოფლიოს 

ქვეყნებზე. ისინი, ასევე აწარმოებენ ისეთ ახალ პროდუქციას როგორიცაა: ნიკოტინის 

შემცველი მისაკრვი ქაღალდები, ტაბლეტები, ელექტრონული სიგარეტები და 

არომატოზებული თამბაქო, რათა უფრო მიიზიდონ და შეინარჩუნონ მომხმარებელი. 

1998 წელს, ისტორიაში ყველაზე დიდმა მოძრაობამ, რომელიც თემთა მიერ სასამართლოში 

წარდგენილ სარჩელებს მხარს უჭერდა, თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიებს სოლიდური 

თანხა დააკისრა. ამ ბრძანებით, კომპანიებს, 25 წლის განმავლობაში 46 შტატისთვის 246 

მილიარდი დოლარი უნდა გადაეხადათ, რომელიც დაიხარჯებოდა პრევენციის და 

თამბაქოს მოხმარებით მიყენებული ზიანის შემცირება/მკურნალობის საკითხში. 

ამფეტამინი, მეთამფეტამინი და ექსტაზი 

მსოფლიოს მასშტაბით 35 მილიონი ადამიანი მოიხმარს ამფეტამინს, ამის ნახევარი კი 

კოკაინს მოიხმარს. მეთამფეტიმის წარმოების გზების განახლება და განვიტარება კვლავაც 

მიმდინარეობს. 1998 წლიდან - 2008 წლამდე მეთ-ის შემცველი მედიკამენტებით 

მკურნალობის რიცხვი 56 000-დან 123 000-მდე გაიზარდა. ფილიპინებზე, ტაილანდში და 

აზიის სხვა ქვეყნებში მეთამფეტამინი(ადგ. yaa baa) უფრო პოპულარულია, ვიდრე ექსტაზი. 
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სხვა სტიმულანტები 

მნიშნვნელოვნად გაიზარდა არა ალკოჰოლური სასმელების გამოშვება, რომელიც კოფეინს 

შეიცავს და ენერგეტიკულ სასმელებს წარმოადგენს (Red Bull).  

ბუპრენორფინი 

ბუპრენორფინს გამოიყენება ოპიოიდის დამოკიდებულების მოსახსნელად. თუმცა იგი 

იმდენად არის გავრცელებული, რომ გასცდა ნარკოლოგური საავადმყოფოს საზღვრებს. 

არასწორი მკურნალობა კი კლიენტებს  არასასურველ შედეგებამდე მიიყვანს. ამიტომ 

საჭიროა, იმ ექიმთა გადამზადება, რომლებიც ჩართულნი არიან აღნიშნული მკურნალობის 

პროცესში. 

ალკოჰოლი 

წელიწადში 1.8 მილიონი ადამიან იღუპება ალკოჰოლით მსოფლიოში. მხოლოდ აშშ-ში 

17.6 მილიონ ადამიანს აქვს ალკოჰოლთან დაკავშირებული აშლილობა. 

ბოლოდროინდელი კვლევები ფოკუსირდებიან გენეტიკურ და ნეირობიოლოგიურ 

ფაქტორებზე ასევე, ფარმაკოლოგიურ ინტერვენციებზე, რომელიც მიმართულია 

ალკოჰოლის დამოკიდებულების შემცირებაზე და მკურნალობის მეთოდების 

გაუმჯობესებაზე.  

თანმდევი აშლილობები 

თანმდევი აშლილობების (ავადმოხმარების აშლილობა და ფსიქიკური პრობლემები) 

აღმოჩენასა და მკურნალობაზე დახარჯულმა ძალისხმევამ გაზარდა ფსიქიატრიული 

მედიკამენტების გამოყენების რაოდენობა. ფსიქიკური დავადების მქონე დაახლოებით 1/3-

ს აქვს ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრობლემა და პირიქით, ნივთიერებებზე 

დამოკიდებულების მქონეთა 1/3-ს აქვს ფსიქიკური პრობლემები. შემაშფოთებელია 

ვითარება ბავშვებში, რომელთაც ამ ფსიქიატრიული მედიკამენტებით მკურნალობენ. 
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ძძიირრიითთაადდიი  ნნაარრკკოოლლოოგგიიუურრიი  ცცნნეებბეებბიისს  დდაა  ტტეერრმმიინნეებბიისს  გგაანნსსააზზღღვვრრეებბაა  

ანალგეტიკები - ტკივილის გამაყუჩებელი საშუალებები 

სედატივები - დამამშვიდებელი/საძილე საშუალებები 

ანაბოლიკები - ნივთიერებები, რომლებიც აჩქარებენ უჯრედების, ქსოვილების და  

       კუნთების სტრუქტურული ელემენტების წარმოქმნას და განახლებას, 

       ზრდიან ძალას და ენერგიას 

ავადმოხმარება - ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარება არასამედიცინო მიზნით,  

          რომელიც ადამიანს უქმნის ფიზიკურ (ჯანმრთელობასთან და  

          სიცოცხლესთან დაკავშირებულ) და/ან ფსიქოლოგიურ და/ან სოციალურ 

          და/ან მორალურ და/ან სამართლებრივ პრობლემებს1. 

პრობლემური მოხმარება - ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება, ან ხანგრძლივი დროის 

     განმავლობაში/რეგულარულად ოპიუმის ჯგუფის   

    ნარკოტიკების, კოკაინის ან/და ამფეტამინების მოხმარებას. 

ადიქციური ქცევა - ნებისმიერი აქტივობა, ნივთიერება, ობიექტი ან ქცევა, რომელზეც  

   ხდება ადამიანის ცხოვრების ძირითადი ნაწილის ფოკუსირება და სხვა  

  აქტივობების გამორიცხვა (უარის თქმა) და იწვევს მათნ ან სხვათა  

  ფიზიკურ, ფსიქიკურ და/ან სოციალურ ზიანს.      

წამალდამოკიდებულება - ადამიანი რეგულარულად აგრძელებს ნარკოტიკის მოხმარებას, 

     მიუხედავად ამ ქცევის გამო წარმოქმნილი პრობლემებისა და 

     ვერ აკონტროლებს ამ ქცევას, რადგან უკვე განვითარებული 

     აქვს დამოკიდებულების სინდრომი.  

 

                                                           
1 ჯავახიშვილი. ჯ. (2011). ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია. თბილისი 



სოციალური სამუშაო ნივთიერებაზე დამოკიდებულ პირებთან 
 

გიორგი წოწკოლაური 
სოციალური სამუშაოს მაგისტრი, დოქტორანტი 
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     ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედება ადამიანზე 
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ფფსსიიქქოოააქქტტიიუურრიი  ნნიივვთთიიეერრეებბიისს  მმოოქქმმეედდეებბაა  

ფსიქოაქტიური ნივთიერების მოხმარების გზები განსხვავებულია. შესაძლოა მოხდეს 

ნივთიერების ინჰალირება, ინექციურად მოხმარება, გადაყლაპვა, მოხდეს შეწოვა 

ლორწოვანი გარსის (შესუნთქვა) ან კანის მეშვეობით. მას შემდეგ ნივთიერება მოხვდება 

სხეულში, ის გაივლის სისხლის მიმოქცევის სისტემას და მიაღწევს ტვინს, სადაც 

კონკრეტულ ნივთიერებას აქვს მისთვის დამახასიათებელი ეფექტი. ნივთიერებები 

უმთავრესად მეტაბოლიზირდება (გარდაიქმნება) ღვიძლში და შემდგომ გამოიყოფა 

შარდთან, სუნთქვის დროს ან ოფლთან ერთად.  

ადამიანის ნერვული სისტემა მოიცავს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას (თავის და ზურგის 

ტვინი) და პერიფერიულ ნერვულ სისტემას (ავტონომიური და სომატური). 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მთავარი მახასიათებელი არის, რომ შეუძლიათ ტვინზე 

გავლენით მოახდინონ მისი დაჯილდოვება/გაკონტროლება, განსაკუთრებით კი nucleus 

accumbens, რომელიც ასრულებს ტვინის "გადამრთველის"ფუნქციას და ამიგდალას 

(amygdala).  

ფსიქოაქტიური ნივთიერებები საკუთარ ეფექტს იწვევენ ნეიროტრანსმიტერების (მაგ.: 

დოფამინი, სეროტონინი, ნეროპინეფრინი, ენდორფინი, GABA) შეცვლით ან მიბაძვით 

(იმიტაციით). ნივთიერებები ნერვულ სისტემაზე მოქმედებენ მოლეკულურ დონეზე, 

განსაკუთრებით სინაფსურ ნაპრალში მოხვედრისას, როდესაც მათ შეცდომაში შეჰყავთ ან 

ზიანს აყენებენ (ანგრევენ) თავისი ტვინის ქიმიზმს. ნარკოტიკული საშუალების მიმართ 

ტოლერანტობა, დამოკიდებულება, აღკვეთის მდგომარეობა და მეტაბოლიზმი ქმნიან 

დამატებით გვერდით მოვლენებს. ახალი კვლევები მიუთითებენ იმისკენ, რომ ტვინში 

არსებული "დარჩენა-შეწყვეტის" "გადამრთველები" საფრთხის ქვეშ აყენებენ თავშეკავებას, 

რამაც შემდგომში შესაძლოა რეციდივი გამოიწვიოს. 

ექსპერიმენტიდან ადიქციამდე 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენება სასურველი ეფექტების მისაღებად, რომელიც 

მიმართულია განწყობის ამაღლებაზე, თვითმკურნალობაზე, ენერგიის შექმნაზე, 
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ტკივილის შემსუბუქებაზე, რეალობისგან მოწყვეტისთვის, ცნობიერების შეცვლა, იწვევს 

არასასურველ ეფექტებს, რომელთაგანაც ზოგი უმნიშვნელოა, ზოგი მნიშვნელოვანი და 

ზოგიც ფატალური. 

 ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენების დონე - აბსტინენცია (თავშეკავება), 

ექსპერიმენტირება, სოციალურ/რეკრეაციული მოხმარება, დამოკიდებულება, 

ავადმოხმარება, და ადიქცია დამოკიდებულია - ნივთიერების რაოდენობაზე, მოხმარების 

სიხშირეზე (ინტენსივობა) და ხანგრძლივობაზე, ასევე ადამიანის ადიქციისადმი 

მიდრეკილებასა და გარემოზე. ყველა ეს ფაქტორი იწვევს ტვინის ქიმიზმის ცვლილებას, 

რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე საათი, რამდენიმე დღე ან მთელი ცხოვრება.  

რროოგგოორრ  ხხვვდდეებბაა  ფფსსიიქქოოააქქტტიიუურრიი  ნნიივვთთიიეერრეებბაა  ტტვვიინნშშიი  

ფსიქოაქტიური ნივთიერებები პირდაპირ ზემოქმედებენ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. 

ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ მათ ეფექტს და ავადმოხმარების პოტენციალს 

(ფარმაკოკინეტიკა) მოიცავენ: 

  მიღების გზა 

  ტვინამდე მისვლის სიჩქარე 

  ნერვულ უჯრედებთან და ნეიროტრანსმიტერებთან გაერთიანების უნარი 

რაც უფრო სწრაფად აღწევს თავის მიზანს ფსიქოაქტიური ნივთიერება ცენტრალურ 

ნერვულ სისტემაში, მით უფრო ძლიერია მისგან გამოწვეული ეფექტი. 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიღების გზები 

ნარკოტიკული ნივთიერების მიღების ხუთი გავრცელებული გზა: 

1. ინჰალაცია 

ნივთიერების მოწევა, როგორც არის მარიხუანა, ან შესუნთქვა, მაგალითად აზოტის 

ოქსიდი, აორთქლებული (ბოლის სახით) ნივთიერების მიღება ხდება ფილტვებში, 

საიდანაც ის შეიწოვება კაპილარების საშუალებით, რომელიც განლაგებულია 
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საჰაერო ტომრებზე (ალვეოლებზე) და საჰაერო დერეფანზე (ბრონქებზე). შესუნთქვა 

მოქმედებს უფრო სწრაფად, ვიდრე სხვა მეთოდები (7-10 წამი). 

2. ინექცია 

ნივთერებების, როგორიც კოკაინი და ჰეორინია, სამნაირად ხდება ინექცირება: 

  ინტრავენური (ვენაში) - სისხლძარღვებში ვენის საშუალებით (15-30 წამი 

ტვინამდე) 

  ინტრამუსკულარული (კუნთქვეშ) - კუნთოვან მასაში (3-5 წუთი) 

  კანქვეშ - (3-5 წუთი) 

ნივთიერების ინექციის გზით მოხმარება, რა თქმა უნდა უფრო დიდი ეფექტი 

აქვს, მაგრამ ხდება ორგანიზმის დაცვის გვერდის ავლა, რაც უფრო 

მოწყვლადს ხდის სხვა ინფექციების მიმართ. 

3. შესუნთქვა (ლორწოვანი გარსით შეწოვა) 

ნივთიერება, რომელიც ფხვნილის სახით არის წარმოდგენილი, შეიძლება მისი 

შესუნთქვა, რომელიც შემდგომ კაპილარების მეშვეობით შეიწოვება. ლორწოვან 

გარსის მიერ აბების შეწოვა ხდება, ენის ქვეშ ან ღრძილსა და ლოყას შორის 

(რექტალურადაც). ეფექტი იწყება 3-5 წუთში. მორფინის (ვაგინალურ, რექტალურ) 

სანთლების ეფექტის მიღწევა იწყება 10-15 წუთში. 

4. პერორალური (გადაყლაპვა, დალევა) 

აბი, გადაყლაპვის შემდეგ, გადის საყლაპავს, გაივლის კუჭს და ხვდება წვრილ 

ნაწლავში, საიდანაც ის შეიწოვება კაპილარების მეშვეობით, რომელიც შემდეგ 

ხვდება ღვიძლში. იგი მეტაბილიზირდება (გარდაიქმნება) და შემდეგ მიემართება 

და გულისკენ, შემდეგ კი სხეულის სხვა ნაწილებისკენ. პერორალური გზით 

მიღებული ნარკოტიკების მოქმედება 20-30 წუთის შემდეგ.  

5. კონტაქტური შეწოვა (კანით) - ტრანსდერმალური 

ნარკოტიკული საშუალებები შესაძლოა მოხმარებულ იქნას კანის მეშვეობითაც 

წებოვანი დასაკრავებით (მაგ.: ნიკოტინი). ამ შემთხვევაში ნივთიერების კანში 
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შეწოვის პროცესი შესაძლოა 7 დღემდე გაგრძელდეს. მისი თერაპიული ეფექტი 

იწყება  ერთ ან ორ დღეში.  

ფსიქოაქტიური ნივთიერების ორგანიზმში გავრცელება 

სისხლის მიმოქცევის საშუალებით ხდება ფსიქოაქტიური ნივთიერების გავრცელება 

ორგანიზმში და მიეწოდება მთელს სხეულს. ბიოშეღწევადობა არის, აქტიური 

ნივთიერების ათვისების სისწრაფე და ხარისხი. მან შეიძლება გამოიწვიოს პირდაპირი 

ეფექტი, ან იქნას იგნორირებული ან მოხდეს ბიოსტრანსფორმაცია. სისხლძარღვებში 

მოხვედრიდან 10-15 წამში ნივთიერება აღწევს ჰემატოენცეფალურ ბარიერს1, 

ცერებროსპინალური სითხის2 ბარიერს, და პლაცენტარულ ბარიერს3. 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით იჟღინთება ჰემატოენცეფალურ ბარიერი (მჭიდროდ 

ჩალაგებულ უჯრედთა წყება, რომელიც იცავენ თავის ტვინს) და რადგან თავის ტვინი 

ცხიმოვანი ქსოვილისგან შედგება, მას შეუძლია შეიწოვოს ცხიმხსნადი ნივთიერებები 

(ფსიქოაქტიური ნივთიერებათა უმეტესობა ცხიმ-ხსნადია). 

მეტაბოლიზმი (ნივთიერებათა ცვლა) და გამოყოფა 

 მეტაბოლიზმი (ანაბოლიზმი და კატაბოლიზმი) არის პროცესი, როდესაც სხეული 

გადაამუშავებს, იყენებს და ცვლის/შლის უცხო ნივთიერებებს. ღვიძლი მთავარი არის 

მეტაბოლიური ორგანო, რომელსაც შეუძლია გაუმკლავდეს ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს. 

გამოყოფა არის პროცესი, როდესაც სხეული თავიდან იცილებს უცხო ორგანიზმებს და მათ 

მეტაბოლიტებს. თირკმელები არის მთავარი გამომყოფი ორგანო, რომლებიც ფილტრავენ 

მეტაბოლიტებს, წყალს და სისხლის სხვა ნარჩენებს.   

  
                                                           
1 ფიზიოლოგიური მექანიზმი, რომელიც არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას სისხლსა, ზურგის ტვინის არხის სითხესა და თავის 
ტვინს შორის, აგრეთვე ახორციელებს დამცველობით ფუნქციებს, აბრკოლებს რა ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში სისხლში შეყვანილი 
სხვადასხვა უცხო ნივთიერებების, აგრეთვე თვით ორგანიზმში წარმოქმნილ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის შედეგად 
სინთეზირებული პროდუქტების შეჭრას. 
2 ზურგის და თავის ტვინის სიღრუეების შემაერთებელი თხევადი გარემო. ცერებროსპინალური სითხის შემადგენლობის კვლევა 
გამოიყენება ცნს-ის დაავადებების დიფერენციული დიაგნოსტიკისათვის. 
3 პლაცენტის მორფოლოგიური და ფუნქციური თავისებურებების ერთობლიობა, რაც განაპირობებს მის უნარს, შერჩევითად გაატაროს 
სხვადასხვა ნივთიერებები, დედიდან ნაყოფისაკენ და პირიქით. 
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ნნეერრვვუულლიი  სსიისსტტეემმაა  

ცენტრალური ნერვული სისტემა (ცნს) მოიცავს ასობით მილიარდ ნერვულ უჯრედს და 

ასობით ტრილიონ შეერთებას. ცნს არის მთლიანი ნერვული სისტემის ნახევარი. 

პერიფერიული ნერვული სისტემა (პნს) - (ავტონომიური და სომატური ქვესისტემებით) 

წარმოადგენს ნერვული სისტემის მეორე ნახევარს. ის აკავშირებს  გარე და შიდა გარემოს.  

ცენტრალური ნერვული სისტემა 

ცენტრალური ნერვული სისტემა აანალიზებს პერიფერიული ნერვული სისტემიდან 

მიღებულ გზავნილებს და შემდეგ გზავნის შესაბამის პასუხებს. ცნს არეგულირებს მიზეზს 

და შესაძლებლობას რათა მიიღოს გარემოსთვის შესაბამისი გადაწყვეტილება. 

პერიფერიული ნერვული სისტემა 

ავტონომიური (ვეგეტატიური) ნერვული სისტემა მოქმედებს დამოუკიდებლად, მაგრამ 

იმყოფება ცენტრალური ნერვული სისტემის კონტროლქვეშ. იგი იყოფა ორ ნაწილად: 

სიმპათიკურ და არასიმპათიკურად. ის აკონტროლებს სისხლის მიმოქცევის, საჭმლის 

მომნელებელ და სასუნთქი გზების სისტემას.  

სომატური ნაწილი აგზავნის სენსორულ ინფორმაციას ცნს-კენ, შემდეგ მისგან მიღებულ 

ინსტრუქციებს მიმართავს ჩონჩხის კუნთებისაკენ და უზრუნველყოფს ნებით მოძრაობებს. 

ძველი ტვინი, ახალი ტვინი და მეხსიერება 

ევოლუციური თეორიის პერსპექტივიდან დანახული ტვინის საფუძელზე შეიძლება 

ითქვას, რომ ფიზიოლოგიური ცვლილებები განხორციელდა გადარჩენის ადაპტაციის 

შესაბამისად. ევოლუციური თეორიის მიხედვით ფსიქოაქტიური ნივთიერებების 

გაიგივება ხდება ბუნებრივ გადარჩენის მექანიზმთან და მისი სასურველი ეფექტის 

მიღებასთან. თუმცა, სინამდვილე მდგომარეობს იმაში, რომ ფსიქოაქტიური ნივთიერებები 

იტაცებენ და ანგრევენ ტვინის გადარჩენის მექანიზმებს. 

ევოლუციური თეორიის მიხედვით არსებობს ძველი და ახალი ტვინი. 
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1. ძველი ტვინი 

ძველი ტვინი შედგება: ტვინის ღეროს, ნათხემი და შუატვინისგან, რომელიც მოიცავს 

ლიმბურ სისტემას (ემოციური ცენტრი). ზურგის ტვინი, ასევე ძველი ტვინის ნაწილია. 

ძველი ტვინი არეგულირებს ფიზიოლოგიური ფუნქციების, ძირითად ემოციებს და 

ლტოლვებს და აღბეჭდავს გადარჩენის მოგონებებს. ზუსტად, ძველი ტვინის 

დამსახურებაა ეიფორიული მოგონებების ორგანიზება და შემდგომში მათი ადიქციურ 

მოგონებებად ჩამოყალიბება. 

ლიმბური სისტემა - ადამიანის განვითარების პირველ საფეხურებზე ჩამოყალიბდა და 

შესაბამისად  მასში კონცენტრირებულია ყველა ქვეცნობიერი განცდა/შეგრძნება,  

რომლის გააზრებასაც ადამიანი არ ახდენს. იქ იწყება პირველი რეაგირება ყოველგვარ   

„გაღიზიანებაზდე“  - ფერს, ტემპერატურას, სუნს და ა.შ. პირველ რიგში ლიმბური  სისტემა 

აღიქვამს და შემდეგ კი ცნობიერება. ე.ი. სანამ ადამიანი შემთხვევით დანახულ 

საზამთროზე გაიაზრებს, რომ იგი წითელია, ლიმბურმა სისტემამ უკვე მანამდე „იცის“, 

რომ საზამთრო არა მხოლოდ წითელია, არამედ გემრიელიცაა და სასარგებლოც 

ორგანიზმისთვის. ეს გაუაზრებელი იმპულსები ჯერ ქვეცნობიერში გადადის და მხოლოდ 

ამის შემდეგ ადამიანი აზრის სახით აყალიბებს იმ ინფორმაციას, რაც მას ლიმბურმა 

სისტემამ უკარნახა. 

2. ახალი ტვინი 

ახალი ტვინი, ანუ ნეოკორტექსი (თავის ტვინი და ტვინის ქერქი) ამუშავებს ინფორმაციას 

შეგრძნებებიდან და ტვინის სხვა ნაწილებიდან. ახალი ტვინის მეშვეობით ადამიანს 

შეუძლია საუბარი, იმსჯელონ, შექმნან და დაიმახსოვრონ. გამომდინარე იქიდან, რომ 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებისადმი ლტოლვას ძველი ტვინი განსაზღვრავს, 

სიამოვნების მიღების სურვილი, ტკივილის შემსუბუქება/გაყუჩება და აღტაცება, რომელიც 

ნარკოტიკულ საშუალებებს უფრო ძლიერს ხდის, უკუაგდებს ახალი ტვინის რაციონალურ 

არგუმენტებს.  
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მეხსიერება/მოგონებები 

ძველი და ახალი ტვინი ასრულებს შექმნის, შენახვის და მოგონებების გამოყენების 

ფუნქციებით.  მოგონებები არის ნარკოტიკების გამოყენების მთავარი მაცდუნებელი 

იარაღი.  

ადიქციის სხვა ელემენტები, ალერგია ან ზედმეტი მგრძნობელობა ნივთიერების მიმართ, 

აისახება ტვინის ნეიროქიმიურ და ანატომიურ ცვლილებებში. მოგონებები ინახება 

დენდრიტულ მორჩებში (dendritic spines) რომელიც განლაგებული ნერვული უჯრედების 

დენდრიტებზე. საჭიროა ათასობით ან მეტი დენტრიტული მორჩი, რომ შეიქმნას ერთი 

მოგონება. მათი უმეტესობა გრძელდება მთელი ცხოვრების მანძილზე. 

ემოცია-გაჯერებული ან ნარკოტიკ-გაჯერებული მოგონებები არის უფრო ძველი 

(ფესვგადგმული) და გავლენიანი. ისინი იწვევენ ეიფორიული მოგონებებს. ის გვევლინება 

ნარკოტიკთან დაკავშირებული მოგონების, პოზიტიურ გამოცდილებად, რომელმაც 

შესაძლოა გამოიწვიოს ლტოლვა ან/და რეციდივი. 

ჯილდო/კონტროლის გზა 

ჯილდო/კონტროლის გზა ადამიანს ეხმარება გადარჩენისკენ მიმართული ქმედების 

გამეორებაში. იგი (ჩამრთველი მექანიზმი) შედგება ორი ნაწილისაგან: "ჩართვა" და 

"გამორთვა". "ჩართვა", როგორც ამ მექანიზმის ნაწილი მოიცავს შემდეგს: 

  ქმედება აუცილებელია გადარჩენისთვის 

  ახსოვდეს თუ როგორ მიაღწია გადარჩენას 

  გააგრძელოს ქმედება კიდევ და კიდევ 

"გამომრთვა", როგორც ამ ციკლის ნაწილი, აწვდის სიგნალს, როდესაც ლტოლვა 

დაკმაყოფილებულია და თიშავს "გააგრძელე ქმედება" შეტყობინებას. 

ჯილდო/კონტროლის გზის მიტაცება 

როდესაც ფსიქოაქტიური ნივთიერება ააქტიურებს "ჩართვა", ჩამრთველი მექანიზმი ხდება 

ზეაქტიური და "გამორთვა" ხდება უფუნქციო. ნივთიერების მომხმარებელი არ იღებს 

ინსტრუქციას "გამორთვაზე", ასე რომ მოხმარების საჭიროების ინტენსივობის ზრდა 
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გრძელდება. შეტყობინება "გააგრძელე ქმედება" ხდება ისე ძლიერი, რომ იწვევს წამლის-

ძიების ქცევას და ადიქციას. 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიმართ ლტოლვის ზრდა ამცირებს პასუხისმგებლობას 

ყოველდღიური ცხოვრებაში, ხოლო მომხმარებელი ხდება დამოკიდებული და მისი ქცევა 

მიმართულია დაკმაყოფილებასა და სიამოვნების მიღებისკენ. 

1. სიამოვნების ცენტრი (Nucleus Accumbens) 

 1950 წელს ჯეიმს ოლდსმა და რობერტ ჰეთმა აღმოაჩინეს სიამოვნების ცენტრი 

 (nucleus accumbens), რომელიც რეაგირებს ისეთ მასტიმულირებლებზე, როგორიცაა 

 ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, საკვები და სექსი. 

 ტვინის ამ ნაწილში მოლეკულური ცვლილებების შესწავლა ხნგრძლივი პერიოდის 

 განმავლობაში ნარკოტიკების მიღების შემთხვევაში საშუალებას მოგვცემს 

 გავარკვიოთ როგორ ყალიბდება წამალდამოკიდებულება. 

 მაგალითად, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოკაინი ასტიმულირებს უჯრედებს 

 სიამოვნების  ცენტრში და იწვევს ორი სახის ცილის გამოთავისუფლებას, ერთი 

 მათგანი დაკავშირებულია დამოკიდებულების განვითარებასთან, ხოლო მეორე კი 

 უნარჩვევის შესწავლასთან. ამ ცილებს გააჩნიათ ურთიერთ კავშირი: ისინი 

 ასტიმულირებენ ერთიმეორეს გამომუშავებას. 

2. "გამომრთველი" 

"გამორთვა" ნაწილი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ნებელობის შენარჩუნებაში. 

ნერვული ცვლილებების გაზრდას მოყვება ნივთიერებაზე მგრძნობელობის გაზრდა, 

რომელიც უკვე "გამორთვის" შემდგომ მაინც ზრდის რეციდივის რისკს. არსებობს 

რიგი თეორიებისა, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ანგრევენ ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებები ჯილდო/კონტროლის "ჩამრთველ/გამომრთველს" და ტვინის 

მექანიზმს: 

  "ჩამრთველ/გამომრთველის" ფუნქციის იგნორირება ან გადატვირთვა 
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  ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ხელს უშლიან ორ (ძველი და ახალი) ტვინს 

შორის კომუნიკაციას 

 "ჩამრთველ/გამომრთველის" ფუნქციის დანგრევა ქცევითი ადიქციის გამო, 

 ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ადიქციის იდენტურია. რაც უფრო დიდია მისი  

 მოხმარების ან განხორციელებული ქცევის გამოცდილება მით უფრო რთულია 

 გამოჯანმრთელების პროცესი. 

კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე ჩვენი ძირითადი განზრახვები, სურვილები, ემოციური 

მეხსიერება, ძველ ტვინშია განლაგებული, რაც თავისთავად გამოდის მორალის, 

მიზეზების და ჯანსაღი აზრის საწინააღმდეგოდ, რომლებიც ახალ ტვინში არიან 

განლაგებულნი. უმეტესად, ადიქციის დროს ეს კონფლიქტი ნათლად იკვეთება, თუმცა 

მოქმედება ხდება ძველი ტვინის წესებით. 

გამომდინარე იქიდან, რომ "ჩამრთველი" უფრო სწრაფად და ინტენსიურად მოქმედებს 

ვიდრე ტვინის ქერქი, მას სჭირდება უფრო ძლიერი, ცნობიერის ძალისხმევა, რათა 

უკუაგდონ ლტოლვა და სურვილები, რომლებიც ძველმა ტვინმა გამოიმუშავა. 

ქრისტიანობა, ბუდიზმი, მუსულმანობა და თითქმის ყველა ღვთისმეტყველება ასწავლის, 

რომ ადამიანმა წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს ძირითად ლტოლვებს (მათ შორის 

ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს), რათა იცხოვროს მორალური და კმაყოფილი ცხოვრებით. 

ნნეეიირროოაანნაატტოომმიიაა  

ნერვული უჯრედები და სინაფსები 

ხუთიდან ერთ-ერთი შეგრძნების გააქტიურებისას, ნერვული უჯრედების ქსელის 

მეშვეობით სიგნალი პირველ რიგში იგზავნება ძველ ტვინში მყისიერი რეაქციის 

მისაღებად და შემდეგ კი თალამუსში, საიდანაც ის გადაიგაზვნება ახალ ტვინში რეაქციის 

დასასრულებლად. ნერვული იმპულსები ახორციელებენ 1000-მდე პულსაციას წამში. 

ყოველ ნერვულ უჯრედს აქვს ოთხი მთავარი ნაწილი: დენდრიტები (რომლებიც იღებენ 

სიგნალს), უჯრედის სხეული (რომელიც კვებავს უჯრედს), აქსონები (რომელთაც მიაქვთ 
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შეტყობინება ტერმინალამდე) და ტერმინალი (რომელიც გადასცემს შეტყობინებს შემდეგ 

უჯრედს). 

სინაფსური ნაპრალი, რომელიც არსებობს ტერმინალსა და ყოველი ნერვულ უჯრედს 

შორის, იცავს მათ ერთმანეთის შეხებისგან. როდესაც ელექტრული შეტყობინება მოდის 

სინაფსურ ნაპრალში, ის გამოყოფს ნეიროტრანსმიტერებს (ნეირომედიატორებს), 

რომლებიც გადასცემენ ელექტრონულ სიგნალს მომიჯნავე ნერვულ უჯრედს. ეს 

ელექტრო-ქიმიური გადაცემა მიმდინარეობს იქამდე, სანამ შეტყობინება არ მიაღწევს 

შესაბამის ტვინის ან სხეულის ნაწილს. 

რეცეპტორები ნეიროტრანსმიტერებისათვის 

რეცეპტორი ისეა შექმნილი, რომ მიიღოს შესაბამისი ნეიროტრანსმიტერი. ყოველი 

ნერვული უჯრედი უშვებს და აგზავნის მხოლოდ ერთი ტიპის ნეიროტრანსმიტერს, მაგრამ 

ერთ ნერვულ უჯრედს შეიძლება ჰქონდეს რეცეპტორები სხვადასხვა ტიპის 

ნეიროტრანსმიტერებისათვის. 

ნეიროტრანსმისია 

ნეიროტრანსმიტერი ნერვული უჯრედის სხეულში (პერიკარიონში) სინთეზირდება, 

მემბრანაში იფუთება და პატარა ვეზიკულებს წარმოქმნის. ვეზიკულები აქსონის 

ბოლოსკენ იგზავნება. აქსონის ბოლო კი სინაფს სწარმოქმნის. სინაფსი ეს არის ხიდი ერთი 

ნეირონიდან მეორეზე, ან ნეირონიდან კუნთზე ან ჯირკვლოვან უჯრედზე. სწორედ 

სინაფსის გავლით ვრცელდება იმპულსი. იმპულსის გავრცელების საფუძველი კი 

ნეირომედიატორების შემცველი ვეზიკულების გადაადგილებაა სინაფსის გასწვრივ, 

როგორც კი ნეირომედიატორი მოხვდება მეორე ნეირონში (კუნთის ბოჭკოში, ან 

ჯირკვლოვან უჯრედში) აღაგზნებს მას. 

ნეიროტრანსმიტერები (ნეირომედიატორები) და რეცეპტორები 

1970-იანების ნახევარში მოხდა ენდორფინების და ენკეფალინების აღმოჩენამ ნათელი 

მოფინა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოქმედების მექანიზმს (ტვინსა და სხეულში). ამ 

ნეიროტრანსმიეტერებს ენდოგენურ ოპიოიდებს უწოდებენ, რაც ნიშნავს, რომ ისინი 
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წარმოიშობა ორგანიზმში. მორფინი, ჰეროინი და ოპიოიდი წარმოიშობა ადამიანის 

ორგანიზმის გარეთ.  

შემდგომი 30 წლის განმავლობაში, მკვლევარებმა დაადგინეს ათობით ფსიქოაქტიური 

ნივთიერება, რომელებიც ზემოქმედებენ ნეიროტრანსმიტერებზე. შეგრძნებები და 

გრძნობები, რომლებიც ორგანიზმში ბუნებრივი ნეიროტრანსმიტერის მიერ არ არის 

გამოწვეული, ამას ვერ შექმნის ფსიქოაქტიური ნივთიერება ბუნებრივი გზით. თუმცა, 

ადამიანებს შეუძლიათ ბუნებრივად შექმნან ყველა სახის ვირტუალური შეგრძნება და 

გრძნობა, თუ ისინი გამოიყენებენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს. მაგალითად: 

  ძლიერი შიშის განცდისას, ხდება ადრენალინის გამომუშავება, რაც ნაწილობრივ 

ჰგავს კოკაინით გამოწვეული ეფექტის. 

  ძილის ან სენსორული დეპრივაციის დროს შესაძლოა მოხდეს ნამდვილი 

ჰალუცინაციების გამოვლენა ზუსტად იმავე ტრანსმიტერების და მექანიზმის 

მეშვეობით, რომლებითაც ხდება პეიოტის მიღების დროს. 

ბუნებრივ შეგრძნებებს არ აქვთ გვერდითი მოვლენები, ფსიქოაქტიური  ნივთიერებები 

შექმნილ შეგრძნებებს კი აქვთ. 

მთავარი ნეიროტრანსმიტერები 

აცეტილქოლინი - ტრანსმიტერი, რომელიც პირველად აღმოაჩინეს. იგი აქტიურია ნერვ-

კუნთოვან შეერთებებში. უზრუნველყოფს ჩონჩხის კუნთებზე ცენტრალური ნერვული 

სისტემის ზემოქმედებას, ასევე სხვადასხვა ვეგეტატიურ ფუნქციებს. 

ეპინეფრინი და ნორეპინეფრინი - მოქმედებენ, როგორც სტიმულანტები. ეპინეფრინის 

ეფექტი ენერგიის გაძლიერებაში გამოიხატება, ხოლო ნორეპინეფრინის 

თავდაჯერებულობაზე, გრნობებსა და კარგად ყოფნის განცდაზე. თირკმელზედა 

ჯირკვლის კატექოლამინების რიგის ჰორმონია . აქვს აღმგზნები, მასტიმულირებელი 

მოქმედება პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე და ვეგეტატიურ ფუნქციებზე.  
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დოფამინი - ყველაზე მნიშვნელოვანი ნეიროტრანსმიტერი, რომელიც ჩართულია 

ფსიქოაქტიური ნივთიერების მოხმარებასა და დამოკიდებულების პროცესში. მასე ასევე 

უწოდებენ "ქიმიურ ჯილდოს". გვხვდება ტვინის ქერქში, ბაზალურ განგლიებში, 

ჰიპოთალამუსში.  აქვს მრავალი ფუნქცია, რაც დეტერმინირდება თავის ტვინის 

სხვადასხვა ლოკუსზე განსხვავებული ზემოქმედებით (პარკინსონიზმი, შიზოფრენია). 

სეროტონინი - ეხმარება განწყობის სტაბილიზიციის კონტროლში. მაგ.: დეპრესია, შფოთვა, 

მადა და ძილი. გამოიყოფა ქერქში, ტვინის ღეროსა და ზურგის ტვინის უკანა რქებში 

არსებულ ნეირონებში; დაბალი შემცველობა უკავშირდება დეპრესიასა და შაკიკს.  

ენდორფინი, ენკეფალინი და დინორფინი - ჩართულები არიან ტკივილის გაყუჩების, 

სტრესის მართვასა და ეიფორიის პროცესში.  

GABA - არის ამინომჟავა და წარმოადგენს ტვინის უმთავრეს ინჰიბიტორ 

ნეიროტრანსმიტერს. ლოკალიზაცია - ნათხემი, ბაზალური განგლია, ქერქი; ძირითადი 

ინჰიბიტორული ზემოქმედება ნერვული სიგნალბის მიმართ. 

ნივთიერება P - გადასცემს ტკივილის იმპულსებს 

ანანდამიდი - პასუხისმგებელია ემოციური პროცესების მიღების ინტეგრაციაზეა, ასევე 

იმაზე, რომელიც აკონტროლებს სწავლას, მოტორულ კოორდინაციას და მეხსიერებას. მის 

იმიტაციას ახდენს ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (ტჰკ), რომელიც არის მარიხუანაში.  

ამ დროისთვის 100-ზე მეტი ნეიროტრანსმიტერია აღმოჩენილი. 

ფსიქოაქტიური ნივთიერება და ნეიროტრანსმიტერი, რომელზეც ის გავლენას ახდენს 

ალკოჰოლი - GABA, სეროტონინი, მეთ-ენკეფალინი  

ბენზოდიაზეპინი - GABA, გლიცინი 

მარიხუანა - ანანდამიდი, აცეტილქოლინი, დინორფინი, 2AG 

ჰეროინი - ენდორფინი, დოფამინი, ენკეფალინი 

კოკაინი და მეთი - დოფამინი, სეროტონინი, ეპინეფრინი, ნორეპინეფრინი 
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ზოგიერთი ადამიანი, მისი ნეიროქიმიური დისბალანსიდან გამომდინარე,  

ზემოაღნიშნულ ნივთიერებებს სამკურნალოდ იყენებს. 

აგონისტი და ანტაგონისტი 

ნივთიერებებს, რომლებსაც აქვთ იმიტაციის ან შემსუბუქების ეფექტი 

ნეიროტრანსმიტერებზე უწოდებენ აგონისტებს. ნივთიერებებს, რომლებიც ბლოკავენ 

ნეიროტრანსმიტერებს იწოდებიან, როგორც ანტაგონისტები. ნივთიერებები, რომლებიც 

ნაწილობრივ აქვთ იმიტაციის ეფექტი ნეიროტრანსმიტერებზე უწოდებენ ნაწილობრივ 

(პარციალურ) აგონისტებს. ფსიქოაქტიური ნივთიერებებს შეუძლია: 

  დაბლოკონ ან გააძლიერონ ნეიროტრანსმიტერების გამოყოფა 

  შეაკავონ ენზიმები, რომლებიც ნეიროტრანსმიტერებს ეხმარებიან მეტაბოლიზმსა 

და სინთეზირებაში 

  ხელი შეუშალონ ნეიროტრასნიმიტერების შენახვას. 

მაგალითად: კოკაინი აძლიერებს ნორეპინეფრინის და დოფამინის გამოყოფას, ჰეროინი 

აკავებს ნივთიერება P-ს გამოყოფას, ტკივილის ნეიროტრანსმიტერს. LSD ხელს უშლის 

მომხმარებლების აღქმას მიიღონ შეტყობინება გარესამყაროდან. 

ფფსსიიქქოოააქქტტიიუურრ  ნნიივვთთიიეერრეებბეებბზზეე  ფფსსიიქქოოლლოოგგიიუურრიი  პპაასსუუხხიი  

ტოლერანტობა 

ნივთიერების ხანგრძლივად გამოყენების შემთხვევაში, ორგანიზმი ცვლის ტოქსინთან 

ადაპტაციურ მიდგომას და ვითარდება ტოლერანტობა. საჭირო ხდება, რომ 

მომხმარებელმა მიიღოს უფრო და უფრო მეტი ოდენობის ნივთიერება, რათა მიაღწიოს 

იგივე ეფექტს. ორგანიზმის სიამოვნების მიღწევის წერტილი (ნივთიერებისგან მიღებული 

ეფექტის სასურველი დონე) იზრდება. 

ტოლერანტობის სახეები: 

დისპოზიციური ტოლერანტობა - ორგანიზმი აჩქარებს ნივთიერების მეტაბოლიზმის 

პროცესს, რათა მალე გაანადგუროს ის. 
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ფარმაკოდინამიკური ტოლერანტობა - ნერვული უჯრედები ხდება ნაკლებად მგრძნობიარე 

ნივთიერების ეფექტის მიმართ. 

ქცევითი ტოლერანტობა - თავის ტვინი ცდილობს ნივთიერებისგან მიღებული ეფექტის 

კომპენსირებისთვის ტვინი იმ ნაწილების ჩართვას, რომელზეც ნივთიერებას გავლენა არ 

მოუხდენია. 

შებრუნებითი ტოლერანტობა - მომხმარებელი ხდება მეტად მგრძნობიარე, ამიტომ ზომიერ 

ოდენობასთან გამკლავებაც კი უჭირს. 

მწვავე ტოლერანტობა (ტაქიფილაქსია - ეფექტის სწრაფი, პროგრესირებადი დაქვეითება) - 

ტვინი და ორგანიზმი, თითქმის მაშინვე იწყებს ნივთიერების ტოქსიური ეფექტის მიმართ 

შეგუებას. 

შერჩევითი ტოლერანტობა - ორგანიზმს ავითარებს (ალაგებს) ტოლერანტობის ფსიქიკურ 

და ფიზიოლოგიურ ეფექტებს ხარისხობრივად 

უკუ ტოლერანტობა (აალება) - ორგანიზმის ხდება მეტად მგრძნობიარე ნივთიერებების 

ეფექტების მიმართ, რადგან იცვლება ტვინის ქიმიზმი. 

ჯვარედინი ტოლერანტობა - როდესაც ადამიანს ტოლერანტობა უვითარდება ერთი 

ნივთიერების მიმართ, მას უვითარდება ტოლერანტობა, ამ ნივთიერების მგსგავსი 

ნივთიერების მიმართაც. 

ფიზიკური დამოკიდებულება  

არის ორგანიზმის ბიოლოგიური შეგუების პროცესი, რომელიც გამოწვეულია 

ნივთიერებების ხანგრძლივი მოხმარებისგან. ორგანიზმი და ორგანოები ნივთიერებაზე 

დამოკიდებული რჩებიან, რათა შეინარჩუნონ საკუთარი ფუნქციონირება. 

ჯვარედინი დამოკიდებულება - როდესაც ორგანიზმს დამოკიდებულება უვითარდება 

რომელიმე კონკრეტულ ნივთიერებაზე, მას დამოკიდებულება განუვითარდება მსგავს 

ნივთიერებაზეც. 
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ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება 

ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება აღიარებულ იქნა მნიშვნელოვან ფაქტორად 

ადიქტიური ქცევის განვითარებაში. ფსიქოაქტიური ნივთიერებები იწვევენ ცნობიერების 

შეცვლას, ამახინჯებენ აღქმის პროცესს და ქმნიან მას მომხმარებლისთვის სასიამოვნოს. 

ნივთიერებას აქვს თანდაყოლილი თვისება, ჰიპნოტური მოქმედების საფუძველზე 

მომხმარებლისთვის მუდმივი გამოყენების ობიექტი გახდეს (უწოდებენ "ნივთიერების 

პოზიტიურ-გაძლიერებულ ქმედებას"). 

ადიქციური ნივთიერების მიღება მომავალში გამოწვეულია ნივთიერების მიღების 

ავტომატური რეჟიმის განმტკიცებით, ნეგატიური ფაქტორების გაძლიერებით და 

სოციალური სტიმულებით.  

აღკვეთის (აბსტინენციის) მდგომარეობა ("ლომკა") 

აღკვეთის (აბსტინენციის) მდგომარეობა წარმოადგენს "სხეულის მიერ, ფსიქოაქტიური 

ნივთიერების ხანგრძლივი მოხმარების შეწყვეტის შემდგომ, ბალანსის აღდგენის 

მცდელობა". ნივთიერების ბევრი მომხმარებელი აგრძელებს მის გამოყენებას, რადგან 

ეშინიათ აღკვეთის მდგომარეობა. 

აღკვეთის მდგომარეობის სახეები: 

არამიზნობრივი - შედგება იმ ფიზიკური ნიშნებისგან, რომელიც ფიზიკური 

დამოკიდებულების შედეგით არის გამოწვეული და თვალსაჩინო ხდება ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებებზე განვიტარებული ადიქციური ქცევის შეწყვეტის შემდეგ.  

მიზნობრივი - ადიქციის მანიპულაციის და ფსიქიკური ცვლილების შედეგები (ფიზიკური 

ეფექტების ემოციური მოლოდინები, რომელსაც არ აქვს ბიოლოგიური ახსნა) 

დროში გაწელილი (გარემოს მიერ ნაკარნახევი) - არის აღკვეთის მდგომარეობის 

სიმპტომების ფლეშბექი ან რეციდივი, მძიმე ლტოლვისკენ ბიძგი, რომელიც განვითარდა 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ხანგრძლივი მიღებისას, მას შემდეგ რაც პირს ჩაუტარდა 

დეტოქსიკაცია. 
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პოსტ-მწვავე აღკვეთის მდგომარეობის სიმპტომები -   ფარულად არსებული, ჯერ კიდევ 

მნიშვნელოვანი, ემოციური და ფიზიკური პრობლემები, რომელიც არსებობს 

ჯანმრთელობის აღდგენის პერიოდში გრძელდება სამიდან ექვს თვემდე. მაგ.: კოგნიტური 

ფუნქციების გაუარესება, მეხსიერების პრობლემები, ემოციური ესკალაცია.  

ექსპერიმენტიდან ადიქციამდე 

ადამიანები იღებენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას იმ ფიზიკური, ფსიქიკური და ემოციური 

ეფექტების მისაღებად, რომელსაც ის იწვევს. ხშირ შემთხვევაში ეს არის მოგონება იმაზე, 

თუ როგორ იმოქმედა განსაზღვრული ემოციური მდგომარეობის დროს. ეს კი შემდგომში 

მის ხანგრძლივ მოხმარებას განაპირობებს ხოლმე.  

სსაასსუურრვვეელლიი  ეეფფეექქტტეებბიი  გგვვეერრდდიითთიი  ეეფფეექქტტეებბიისს  პპიირრიისსპპიირრ  

სასურველი ეფექტები 

ადამიანები ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს იღებენ, რათა თავი იგრძნონ უკეთ, 

ცნობისმოყვარეობის გამო, თვითმკურნალობისთვის, თვითდაჯარებულობისთვის, 

ენერგიისთვის, ფსიქოლოგიური ტკივილის შესამსუბუქებლად, შფოთვის მართვისთვის, 

ზეწოლა თანასწორების მხრიდან, აკრძალვის მოხსნისთვის, მოწყენილობისთვის, 

ცნობიერების შეცვლა ცხოვრებისეულ პრობლემებთან გასამკლავებლად, დასავიწყებლად 

და კონკურენციის პირობებში უპირატესობის მისაღებად. 

გვერდითი ეფექტები 

ნივთიერებები, რომლებიც იწვევენ მსუბუქ, საშუალო, საშიშ და ხანდახან ფატალურ 

გვერდით შედეგებს. კონფლიქტი წარმოიშობა ემოციურ/ფსიქიკური ეფექტებს, რომელსაც 

მომხმარებელი ეძებს და საშიში გვერდითი ეფექტებიდან გამოწვეულ შედეგებს შორის. ეს 

დილემა თან ახლავს ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებას. გარდა ნივთიერების 

მოხმარების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური გვერდითი ეფექტებისა, ასევე აქვს 

სოციალური გვერდითი ეფექტებიც, იურიდიული, ურთიერთობების, ფინანსური და 

კარიერული გვერდითი ეფექტების ჩათვლით, რომლიდან გამომდინარე შედეგები 

შესაძლოა დამანგრეველი იყოს. 
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პოლინარკომანია 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთი კონკრეტული ნივთიერებიდან ვერ ხდება სასურველი 

ეფექტის მიღება, მომხმარებელი ცდის სხვა, თითქმის ყველა სახის ნივთიერებას, ქცევას ან 

მათ კომბინაციას, რათა შეცვალონ გუნება-განწყობილება და ფიზიკური მდგომარეობა 

სასურველ ეფექტამდე. პოლინარკომანია მოიცავს შემდეგ მოდელებს: 

  მონაცვლეობა - სხვა ნივთიერების გამოყენება, როცა არსებულით ვერ მიიღწევა 

სასურველი ეფექტი; 

  ბევრნაირი ნივთიერების მოხმარება - რამდენიმე ნივთიერების ერთდროულად 

მიღება, სხვადასხვა ეფექტის მისაღწევად. 

 

მმოოხხმმაარრეებბიისს  სსაახხეეეებბიი44  

მოხმარება პასუხისმგებლობით 

ტერმინი  - "მოხმარება პასუხისმგებლობით" გულისხმობს ფსიქოაქტიური საშუალებების 

იმგვარ გამოყენებას, რომელიც მომხმარებელს და მის გარშემომყოფ ადამიანებს არ უქმნის 

რაიმე ფიზიკურ, სოციალურ თუ სამართლებრივ პრობლემას. 

ამ მხრივ, ყველა ფსიქოაქტიურ საშუალებას არ გააჩნია "პასუხისმგებლობით მოხმარების 

პოტენციალი". პასუხისმგებლობით შესაძლოა ისეთი საშუალებების მოხმარება, 

როგორიცაა ჩაი, ყავა (კოფეინის შემცველი), ალკოჰოლი. აქ იგულისხმება, რომ ადამიანს 

პასუხისმგებლობით მოხმარების დროს ადამიანს შენარჩუნებული აქვს მოხმარების ქცევის 

კონტროლის უნარი და არ აყენებს ზიანს არც საკუთარ თავს და არც გარშემომყოფებს. 

ავიღოთ ალკოჰოლის მაგალითი: ცნობილია, რომ მისი მოხმარება პირდაპირ კავშირშია 

სახმელეთო ავარიების რიცხვთან და ძალადობრივ ქცევასთან (ძალადობა ოჯახში, თუ 

ქუჩაში და ა.შ.). პასუხისმგებლობით ალკოჰოლის მოხმარებას ადგილი აქვს მაშინ, 

როდესაც ადამიანი მოიხმარს ისეთ რაოდენობას, რომელიც მას "სახეს არ აკარგვინებს"; 

თანაც, იმდენად შეგნებულად მოიხმარს, რომ მაგალითად, ნასვამ მდგომარეობაში არ 
                                                           
4 ჯავახიშვილი ჯ. (2011). ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია. თბილისი 
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დაჯდება საჭესთან, არ მივა სამსახურში; თუ მომხმარება მას და მის ახლობლებს არ უშლის 

ხელს ცხოვრებისეული პრიორიტეტების განხორციელებაში და ა.შ. 

თამბაქოს შემთხვევაში პასუხისმგებლობით მოხმარება გამორიცხულია, რამდენადაც იგი 

ყველა შემთხვევაში მავნებელია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ისევე როგორც მის 

გარშემო მყოფი არამწეველი ადამიანების ჯანმრთელობისათვის. 

პასუხისმგებლობით მოხმარება გამორიცხულია არალეგალური ნარკოტიკული 

საშუალების შემთხვევაშიც, რამდენადაც მათი შენახვა თუ შეძენ უკვე წარმოადგენს 

სამართალდარღვევას. 

ექსპერიმენტული მოხმარება 

ტერმინი - "ექსპერიმენტული მოხმარება" გულისხმობს ამა თუ იმ ფსიქოაქტიური 

საშუალების ეპიზოდურ მოხმარებას მისი ეფექტის გაგებისათვის. 

არალეგალური საშუალებებიდან, საქართველოში, ექსპერიმენტულად, ყველაზე ხშირად, 

მარიხუანა და ე.წ. "დისკოთეკის ნარკოტიკები" (ძირითადად, ექსტაზი) გამოიყენება. 

ლეგალური ნივთიერებებიდან - თამბაქო, ალკოჰოლი. ექსპერიმენტირება გულისხმობს 

ახალგაზრდის მიერ ამ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გასინჯვასა თუ პერიოდულ 

მოხმარებას მასზე მიჯაჭვულობის განვითარების გარეშე, ერთობლივი გართობის 

სიტუაციებში. "ნარკოტიკული კარიბჭის" ჰიპოთეზის თანახმად ექსპერიმენტული 

მოხმარება რეგულარულ მოხმარებაში (შესაძლო, იმავე, ან სხვა ფსიქოაქტიური 

საშუალების) გადასვლისა და დამოკიდებულების განვიტარების რისკს შეიცავს.  

სოციალური მოხმარება 

ტერმინი - "სოციალური მოხმარება" გულისხმობს, რომ ადამიანი დამოკიდებულია არა ამა 

თუ იმ საშუალებაზე, არამედ მის მოხმარებასთან დაკავშირებულ სოციალურ სიტუაციაზე. 

ტერმინი სოციალური მოხმარება, ძირითადად, გამოიყენება თამბაქოსა და ალკოჰოლის 

მიმართ (თუმცა, შესაძლოა, არალეგალური ნარკოტიკული საშუალებების - ვთქვათ, 

მარიხუანის, ექსტაზის მიმართაც იყო ნახმარი). აქ იგულისხმება, რომ ადამიანი, 
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ჩვეულებრივ, სოციალურ სიტუაციებში მოიხმარს თამბაქოსა და ალკოჰოლს, როდესაც 

მომხმარებლების წრეში ხვდება. სხვა შემთხვევაში მას არ უჩნდება მოხმარების 

მოთხოვნილება. 

რეკრეაციული მოხმარება 

ტერმინი - "რეკრეაციული მოხმარება" არსით ახლოს დგას "სოციალურ მოხმარებასთან" და 

რეკრეაციის, დასვენების, გართობის მიზნით ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებას 

აღნიშნავს. 

აქ, შესაძლოა, მოიხმარებოდეს ალკოჰოლი, მარიხუანა, ექსტაზი თუ სხვა. როგორც 

სოციალური, ასევე რეკრეაციული მოხმარების შემთხვევაში ადგილი არ აქვს ფსიქოაქტიურ 

საშუალებებზე დამოკიდებულებას; თუმცა ე.წ. "ნარკოტიკული კარიბჭის" ჰიპოთეზის 

თანახმად, თამბაქოს, ალკოჰოლისა და მარიხუანას მოხმარება ნარკოკარიერის ერთგვარ 

"შესასვლელს" და წამალდამოკიდებულების განვითარების რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს. 

გამოკვლევების თანახმად, ამგვარი კავშირის ხარისხი განსხვავდება თაობიდან თაობამდე 

და დამოკიდებულია სოციალურ კონტექსტზე. 

ავადმოხმარება 

ტერმინი - "ავადმოხმარება" გულისხმობს ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარება 

არასამედიცინო მიზნით, რომელიც ადამიანს უქმნის ფიზიკურ (ჯანმრთელობასთან და 

სიცოცხლესთან დაკავშირებულ) და/ან ფსიქოლოგიურ და/ან სოციალურ და/ან მორალურ 

და/ან სამართლებრივ პრობლემებს. 

ამა თუ იმ საშუალებას ავადმოხმარება, შესაძლოა, სხვა პრობლემური ქცევის (ვთქვათ, 

სამართალსაწინააღმდეგო) ნაწილი იყოს. ეს ტერმინი ნებისმიერი ფსიქოაქტიური 

საშუალების არასამედიცინო მიზნით მოხმარებას ეხება. 

პრობლემური მოხმარება 

ტერმინი - "ნარკოტიკების პრობლემური მოხმარება", ევროპის ნარკომანიისა და 

ნარკოტიკების მონიტორინგის ცენტრის განმარტებით, წარმოადგენს "ნარკოტიკების 
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ინექციურ მოხმარებას, ან, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში/რეგულარულად ოპიუმის 

ჯგუფის ნარკოტიკების, კოკაინის ან/და ამფეტამინების მოხმარებას. 

შპრიცით ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება ისეთ განსაკუთრებულ პრობლემებთან 

არის დაკავშირებული, როგორიცაა C ჰეპატიტი, ადამიანი იმუნოდეფიციტის 

ვირუსი/შიდსი (აივ/შიდსი), თუ სისხლისა და სქესობრივი გზით გადამდები სხვა 

ინფექციები. სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი რისკი, რომელსაც ნარკოტიკების ინექციური 

მოხმარება შეიცავს - ეს არის ზედოზირების და შესაბამისად, სიკვდილის რისკი. 

წამალდამოკიდებულება 

ტერმინი - "წამალდამოკიდებულება" ანუ "ნარკომანია" გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი 

ამა თუ იმ ფსიქოაქტიური საშუალების ექსპერიმენტული, რეკრეაციული, ავად თუ 

პრობლემურიმოხმარების შედეგად გადავიდა რეგულარულ მოხმარებაზე, აგრძელებს მას 

მიუხედავად ამ ქცევის გამო წარმოქმნილი პრობლემებისა, და ვერ აკონტროლებს ამ ქცევას, 

რადგან უკვე განვითარებული აქვს დამოკიდებულების სინდრომი. 

დამოკიდებულების სინდრომი, თავის მხრივ, გულისხმობს ორი ტიპის - ფსიქოლოგიურ 

და ფიზიკურ დამოკიდებულებას. 

ადიქციური ქცევა 

ნებისმიერი აქტივობა, ნივთიერება, ობიექტი ან ქცევა, რომელზეც ხდება ადამიანის 

ცხოვრების ძირითადი ნაწილის ფოკუსირება და სხვა აქტივობების გამორიცხვა (უარის 

თქმა) და იწვევს მათი ან სხვათა ფიზიკურ, ფსიქიკურ და/ან სოციალურ ზიანს.   

აადდიიქქცციიიისს  თთეეოორრიიეებბიი  

ისტორიულად, ადიქცია ხშირად აღიქმებოდა, როგორც მორალური მარცხი. დღედღეობით 

განიხილება ადიქციის რამდენიმე მოდელი: ადიქციური დაავადების მოდელი, 

ქცევითი/გარემო მოდელ, აკადემიური მოდელი და დიათეზის-სტრესის მოდელი. 
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ადიქციური დაავადების მოდელი 

აღნიშნული სამედიცინო მოდელი მიიჩნევს, რომ ადიქციური დაავადებები არის 

ქრონიკული, პროგრესიული, რეციდიული, განუკურნებელი და ფატალური შედეგების 

მქონე. ეს პირველ რიგში გამოწვეულია თავის ტვინის ქიმიზმში გენეტიკური 

დარღვევებით, რომელიც შესაძლოა გააქტიურებული იქნას სპეციფიური ნივთიერებების 

მოხმარებისას. 

ქცევითი/გარემო მოდელი 

ეს თეორია ხაზს უსვამს განვითარების და გარემოს გავლენების, მომხმარებლის ადიქციურ 

ქცევამდე მისვლის მნიშვნელოვნებას. ცხოველებისა და ადამიანების შესწავლამ აჩვენა, რომ 

გარემო ფაქტორებმა შეიძლება შეცვალოს თავის ტვინის ქიმიზმი, ისევე, როგორც 

ფსიქოაქტიური ნივთიერების გამოყენებამ ან მემკვიდრეობამ.  

აკადემიური მოდელი 

ამ მოდელში ადიქციური მდგომარეობა დგება, მაშინ როდესაც ორგანიზმი ეგუება 

ნივთიერებებისგან გამოწვეულ ტოქსიურ ეფექტებს, ბიოქიმიურ და მოლეკულურ დონეზე. 

იგი ხასიათდება ტოლერანტობის განვითარებით, ფიზიკური დამოკიდებულების, 

აღკვეთის მდგომარეობის სიმპტომებით და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულებით. 

ადიქციის დიათეზის-სტრესის მოდელი (აიზენკი) 

ზოგიერთი ადამიანი უფრო მოწყვლადია დაავადების მიმართ, რადგან მათ გარკვეული 

გენეტიკური ან შეძენილი სისუსტე აქვთ, რაც მათ უფრო მიდრეკილს ხდის ფსიქიკური 

დაავადებისადმი. როდესაც ადმიანი იმყოფება სტრესის ქვეშ, ან ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების გამოყენების ან გარკვეული ქცევის განხორციელების გამწვევის წინაშე, 

ნეიროქიმია და ტვინის ფუნქციები სცდება იმ კრიტიკულ წერტილს, საიდანაც 

ნორმალური ქცევისკენ დაბრუნება ძალიან რთული ხდება.  
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ზზოოგგაადდიი  კკლლაასსიიფფიიკკააცციიაა  

შარშან, 5,3 მილიონი ამერიკელმა მოიხმარა კოკაინი, 850 ათასმა მეთამფეტამინი 

არასამედიცინო კუთხით, 70 მილიონმა (მსოფლიოში 1,3 მილიარდმა) მოწია სიგარეტი, 150 

მილიონმა დალია ყავა, საერთო ჯამში, ერთ სულ მოსახლეზე 200 ლიტრზე მეტი კოფეინის 

შემცველი სასმელი იქნა დალეული. 

სტიმულანტები აღმოჩენილია: კოკას ბუჩქში (კოკაინი), თამბაქოს მცენარეში (ნიკოტინი), 

ყავის მცენარეში (კოფეინი). სხვა სტიმულანტები (მეთამფეტამინი, დიეტის აბები და სხვა.) 

არის ლეგალური მცენარეებიდან სინთეზირებული ან ქუჩის ლაბორატორიაში 

დამუშავებული.  

ზზოოგგაადდიი  ეეფფეექქტტეებბიი  

ყველა სტიმულანტი ზრდის ქიმიურ და ელექტრულ აქტივობას და მოქმედებს 

ცენტრალურ ნერვულ და პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე. სტიმულანტები კლინიკურად 

გამოიყენება ნარკოლეფსიის, სიმსუქნის (ჭარბი წონის) და ყურადღების 

დეფიციტი/ჰიპერაქტიურობის სინდრომის სამკუნალოდ. არალეგალურად გამოიყენება: 

სიფხიზლის შესანარჩუნებლად, ენერგიის შესანარჩნებლად, თვითდაჯერებულობის 

მოსამატებლად, წონის შესამცირებლად, ეიფორიის გამოსაწვევად. 

მათი მთავარი ეფექტები გამომდინარეობს, მათსავე ზემოქმედების გზებზე, თუ როგორ 

ცვლიან თავის ტვინის, ენერგიის გამომუშავებისკენ მიმართულ, ბუნებრივ ქიმიზმს. ისინი 

იწვევენ ადიქციას, რადგან ააქტიურებენ თავის ტვინის დამაჯილდოვებელ ცენტრს.  

დასესხებული ენერგია 

ნეიროტრანსმიტერები, რომლებიც უმეტესად სტიმულანტებზე აგებენ პასუხს, არიან: 

ეპინეფრინი, ნორეპინეფრინი, სეროტონინი და დოფამინი.  

ნერვული სისტემა ბუნებრივად გამოიმუშავებს დამატებითი ენერგიის ქიმიზმს, როდესაც 

ეს ორგანიზმს სჭირდება. ხელოვნური სტიმულანტები, კი აიძულებენ თავის ტვინს 

გამოიმუშაოს ენერგია იმ რაოდენობით, რამდენიც ორგანიზმს შესაძლოა არ სჭირდებოდეს.  
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დამატებითი ენერგია ვლინდება: ფიზიკური აქტივობით, გაუჩერებული საუბრით, ჰიპერ 

სიფხიზლეში. ეფექტი იზრდება ძლიერი სტიმულანტების (კოკაინი, მეთამფეტამინი) 

გამოყენების დროს.  

გამოსვლის ეფექტი 

სტიმულანტების ჭარბი რაოდენობით მიღებას, მოყვება ენერგიის გამოფიტვა და 

ორგანიზმი რჩება მარაგის გარეშე. უფრო ძლიერი სტიმულანტების მიღებას და მისი 

თანმდევი აღკვეთის მდგომარეობა და მძიმე დეპრესია, შესაძლოა გაგრძელდეს დღეები, 

კვირები ან თვეები. 

ჯილდო/კონტროლის გზა 

ყველა სტიმულანტი გავლენას ახდენს დაჯილდოვების ცენტრზე. სინამდვილეში ეს 

ცენტრი გადარჩენის მექანიმზს ემსახურება და იძლევა სიამოვნების ტალღას, როდესაც 

ორგანიზმში ფიზიოლოგიური ან ფსიქოლოგიური დაკმაყოფილების საჭიროება არსებობს 

(შიმშილი, წყურვილი ან სექსუალური სურვილი). უფრო ძლიერი სტიმულანტები 

გამოიმუშავებენ 2-10-ჯერ მეტ დოფამინს, ვიდრე ეს ბუნებრივად ხდება. ამ დროს კი ხდება 

თავის ტვინის იმ ნაწილებისთვის ცრუ სიგნალების მიწოდება, რომლებიც წყურვილს, 

შიმშილს და სხვა საჭიროებებს აკმაყოფილებენ. დოფამინი არის ის ნეიროტრანსმიტერი, 

რომელიც მონაწილეობს სიამოვნების ან/და დაკმაყოფილების განცდების გამოვლენის 

პროცესში (პროცესის დასრულებაში). 

წონის კლება 

სტიმულანტების მიერ ხდება ორგანიზმის მოტყუება, რომელიც ფიქრობს, რომ შიმშილის 

გრძნობა დაკმაყოფილებულია, მიუხედავად იმისა, რომ არ მომხდარა საკვების მიღება. ეს 

კი იწვევს წონის კლებას, რომელიც არის სტიმულანტების მიღების ერთ-ერთი მთავარი 

მიზეზი. თამბაქო, მისი ეფექტიდან გამომდინარე, ასევე აქვეითებს მადას. 

კარდიოვასკულარული (გულ-სისხლძარღვთა) გვერდითი ეფექტები 

ბევრი სტიმულანტი, მათ შორის ნიკოტინი და კოფეინი, ავიწროვებენ სისხლძარღვებს, რის 

გამოც, ამცირებს სისხლის მიწოდება ორგანოებისკენ, მათ შორის კანისკენაც. უფრო ძლიერ 
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სტიმულანტებს შეუძლიათ დააზიანონ სისხლძაღვები, ზრდიან სისხლის წნევას, 

გულისცემას და ზრდის გულის შეტევის რისკს.  

ფსიქო/ემოციური გვერდითი ეფექტები 

სტიმულანტები, როგორც წესი ზრდიან თვითდაჯერებულობას და იწვევენ ეიფორიას, 

მაგრამ მისი ხანგრძლივი გამოყენება იწვევს: საუბარს (გაუჩერებლად, თემის მიუხედავად), 

მოუსვენრობას, გაღიზიანებადობას, უძილობას, საბოლოო ჯამში შეიძლება გამოიწვიოს 

პარანოია დ აგრესია, რომელიც მიმართულია ძალადობის აქტისკენ. დიდი დოზით, ან 

ხანგრძლივი მოხმარება მეთამფეტამინის/კოკაინის იწვევს, ნივთიერებებიდან გამოწვეულ 

პარანოიას და ფსიქოზს, რომელიც ცვლის თავის ტვინში დოფამინის დონეს. 

ადიქციისა და ტოლერანტობისადმი მიდრეკილება 

ტოლერანტობა ვითარდება ბევრი პროცესიდან გამომდინარე, მათ შორის დეპრესიული 

ეფექტიდან და დოფამინის და სეროტონინის რეცეპტორების კლებისგან თავის ტვინში. 

მიუხედავად იმისა, რომ კოკაინისგან და მეთამფეტამინის მოხმარებისგან გამოწვეული 

ფიზიკური დამოკიდებულება შეიძლება ჯერ არ იყოს მწვავე, თუმცა ფსიქოლოგიური 

დამოკიდებულება, რომელიც უფრო ძლიერია, უკვე განვითარებული იქნება. 

ტოლერანტობის და დამოკიდებულების გამოწვევა შეუძლიათ, ასევე კოფეინს, ნიკოტინს 

და სხვა მსუბუქი დონის სტიმულანტებს. 

კკოოკკააიინნიი  

კოკაინის ეპიდემია არსებობდა ყველა თაობაში: 1890-იანები, 1920-იანები, 1970-იანები, 

1980-იანები და 2000-იანები. კრეკის (crack - მოსაწევი კოკაინი) გამოგონებამ, კი ეპიდემიის 

გავრცელებას კიდევ უფრო შეუწყო ხელი. 

წარმოება და გადამუშავება 

კოკაინი ძირითადად იზრდება ანდების მთის ფერდობზე სამხრეთ ამერიკაში (პერუ, 

ეკვადორი, ბოლივია და ძირითადად კოლუმბია). კოკას ბუჩქის ფოთლები შეიცავენ 0,5%-

1,5% ალკალოიდურ კოკაინს. კოკაინის გადამუშავების პროცესი მრავალსაფეხურიანი 
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პროცესია. მიუხედავად იმისა, რომ კოლუმბიიდან, სადაც მსოფლიოში არსებული 

კოკაინის რაოდენობის 2/3 მოყვანა ხდება, 18%-ით შემცირდა მოსავალი, კოკაინის ფასი 

უცვლელი დარჩა, ხოლო ხარისხი გაიზარდა. 

გამოყენების ისტორია 

კოკას და კოკაინის მოხმარება, სხვადასხვა ისტორიულ ეტაპზე ნათლად ჩანს, ნივთიერების 

გამოყენების გზების და დამუშავების ნაირსახეობა: 

1. კოკას ფოთლის ღეჭვა 

ინკები ღეჭავდნენ კოკას ფოთლებს, ან გამოყოფდნენ წვენს და უმატებდნენ ლაიმს, 

რომელიც ზრდიდა მის ორგანიზმში შეწოვას. XVI საუკუნეში, ესპანელმა 

კონკისტადორებმა დაიპყრეს ინკების იმპერია და გააკონტროლეს კოკას ბაზარი. 

დღეისათვის, ინდიელთა 90% ცხოვრობს იმ რეგიონში, სადაც იზრდება კოკას ბუჩქი. 

2. კოკადან კოკაინამდე 

კოკაინ ჰიდროქლორიდი, რომელიც სინთეზირებულ იქნა 1859 წელს, 200-ჯერ 

უფრო ძლიერია, ვიდრე კოკას ფოთოლი. კარლ კოლერმა აღმოაჩინა მისი 

ასენსთეტიური თვისებები, ხოლო ზიგმუნდ ფროიდმა რეკომენდაცია გაუწია მას, 

როგორც სამედიცინო და ფსიქიატრიული გამოყენებაში. 

3. კოკაინის დალევა 

1860-იანების ბოლოს, საფრანგეთსა და იტალიაში კოკაინის ღვინო პოპულარობით 

სარგებლობდა (ვინ მარიანი). ღვინოს მიღებიდან კოკაინის ეფექტი 15-30 წუთში 

დგებოდა. 1880-1890-იანებში გავრცელდა მედიკამენტები: კოკაინის, მორფინის, 

ოპიუმის, კანაბისის და ალკოჰოლის შემცველობით. 

4. კოკაინის ინექცირება 

1853 წელს, შპრიცის გამოგონებასთან ერთად დაიწყეს კოკაინის კანქვეშ მოხმარება. 

მისი ინტრავენურად მოხმარების შემთხვევაში, სისხლში იზრდება კოკაინის დონე 

და ეფექტი აღწევს 30 წამში. ხოლო მისი კუნთქვეშ და კანქვეშ მოხმარებისას კი, მისი 

ეფექტი 3-5 წუთში აღწევს, რაც პოპულარობით არ სარგებლობს. 
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5. კოკაინის შესუნთქვა 

ნივთიერების მიღება ხდება ცხვირის ლორწოვანი გარსის მეშვეობით, რომელიც 

თავის ტვინში 3-5 წუთში ხვდება. მოქმედების პიკი, გამოყენებიდან რამდენიმე 

წუთში იწყება. შესუნთქვა დამოკიდებულია კაპილარული სისტემის მუშაობაზე. 

რაც უფრო ინტენსიურად ხდება კოკაინის შესუნთქვის გზით მომხარება, მით უფრო 

ქვეითდება მისი, ცხვირის ლორწოვანი გარსით შეწოვა. 

6. ლორწოვანი გარსით შეწოვა 

კოკაინის მოხმარება ხდება სხვა ლორწოვანი გარსებითაც, რომლებიც 

განლაგებულია: ღრძილებში, ლოყებში, სწორ ნაწლავსა და ვაგინაში. მას აქვს 

ანესთეტიური ეფექტი იმ გარსებზე, სადაც კი ხდება მისი შეხება.  

7. კოკაინის მოწევა 

როდესაც "ქუჩის ქიმიკოსებმა" გამოიგონეს კოკაინის ჰიდროქლორიდი, მათ შეძლეს 

მისი მოსაწევ ფორმად სტრუქტურირება. მისი ფილტვების მიერ შეწოვისას, თავის 

ტვინს აღწევს 5-8 წამში. აქედან გამომდინარე, ეს მეთოდი საკმაოდ პოპულარულია. 

ფიზიკური და ფსიქიკური ეფექტები 

1. მეტაბოლიზმი 

კოკაინის მეტობილიზირება საკმაოდ სწრაფად ხდება, შესაბამისად მისი ეფექტიც 

სწრაფად მიიღწევს თავის ტვინში. ორგანიზმში კოკაინის მომქედება გრძელდება 30-

90 წუთს. მეტაბოლიზირებული კოკაინის აღმოჩენა ხდება შარდში, მისი მიღებიდან 

36 საათის განმავლობაში. 

2. სამედიცინო გამოყენება 

კოკაინი ერთადერთი ბუნებრივი ანესთეტიური საშუალებაა. მას იყენებენ 

აეროზოლის სახით, სასუნთქი მილების გასაყუჩებლად, თვალების და ყელის 

გასაყუჩებლად ქირურგრიული ჩარევის დროს, ან ჭრილობის დროს ტკივილის 

შესამსუბუქებლად. 
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3. სექსუალური ეფექტი 

კოკაინის მცირე დოზით მოხმარება იწვევს სექსუალური სურვილების გაძლიერებას, 

აფერხებს ეაკულაციას და ბევრი მომხმარებლისთვის წარმოადგენს აფროდიზიაკს 

(აღმგზნებს). მისი ხანგრძლივი გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს: სექსუალური 

დისფუნქცია, სარისკო სქესობრივი ქცევა, სქესობრივი აქტის უჩვეულო მეთოდები. 

4. აგრესია და ძალადობა 

კოკაინის მოხმარება დაკავშირებულია აგრესიის ძალადობის ფაქტების ზრდასთან. 

ეს განსაკუთრებით მათზე აისახება, ვინც მიდრეკილია ძალადობის მიმართ. ამ 

დროს ემოციური მექანიზმი და შიშის ცენტრი, ზესტიმულირებულნი არიან, ხოლო 

მათი დამბლოკავი (ამკრძალავი) ფუნქციები კი დაქვეითებულია. 

5. ნეონატალური ეფექტები 

კოკაინის გამოყენება საფრთხეში აგდებს ნაყოფს. იწვევს: მუცლის მოშლას, ნაადრევ 

მშობიარობას, ჩვილის მოულოდნელ გარდაცვალებას ძილის დროს. დროული 

ჩარევისას შესაძლებელია ბავშვის საბოლოო გამოჯანმრთელება.  

6. ტოლერანტობა 

ეიფორიული ეფექტების მიმართ ტოლერანტობა შესაძლოა განვითარდეს პირველი 

ინექცირებიდან ან მოწევიდან. ტოლერანტობა დაკავშირებულია თავის ტვინის მიერ 

დოფამინის შემცირებას სიამოვნების ცენტრში (nucleus accumbens), რომელიც 

თავისთავად ამცირებს ნივთიერების "დაჯილდოვების" ეფექტს. 

7. აღკვეთის მდგომარეობა, ლტოლვა და რეციდივი 

გამოსვლის ეფექტის (crash) მსგავსად, აღკვეთის მდგომარეობაც შესაძლოა 

გაგრძელდეს თვეები ან წლები, რომელიც მოიცავს შემდეგ სიმპტომებს: 

 ანჰედონია (სასიამოვნო განცდების შეუძლებლობა), ანერგია (ორგანიზმის 

მდგრადობის სრული დაკარგვა, დაავადების გამომწვევი მიკრობების 

მიმართ), დეპრესია 

 მოტივაციის დაკარგვა, შფოთვა, უძილობა, აღგზნებადობა და ინტენსიური 

ლტოლვა 
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კომპულსური კოკაინის (ამფეტამინის) ტიპიური ციკლი: 

 გამოსვლის ეფექტი 

 რამდენიმე დღის შემდეგ, მომხმარებლები თავს უკეთ გრძნობენ 

 10-14 დღის შემდეგ, ლტოლვა ძლიერდება და დეპრესიის სიმპტომები 

იზრდება 

 2-4 კვირიანი თავშეკავების შემდეგ, ლტოლვა და დეპრესიიდან გამოწვეულ 

ცხელებას კვლავ რეციდივისკენ მიჰყავს მომხმარებელი 

8. ზედოზირება 

კოკაინის ზედოზირებით მოხმარებიდან გამოწვეული ეფექტები დგება 40 წუთიდან 

5 საათის შუალედში. მას ახასიათებს: აჟიტაცია, ჰიპერთერმია, ჰალუცინაცია, 

კრუნჩხვა, შესაძლოა სიკვდილიც. 

9. სხვადასხვა ეფექტები 

ჟრუანტელი (კანქვეშ ასობით ხოჭოს ცოცვის განცდით), კბილის ეროზიები, პირის 

სიმშრალე, გულყრა (დაფიქსირებულია კოკაინის რეგულარული მომხმარებლების 2-

10%-ში), კუჭ-ნაწლავური გართულებები (წყლული, გახვრეტა, ნაწლავური იშემია 

და სხვა), უნებლიე მოძრაობები, კიდურების ან/და სხეულის კანკალი. 

10. კოკაინური ფსიქოზი 

გამომდინარე იქიდან, რომ კოკაინი ზრდის დოფამინის გამოყოფას, განმეორებითი 

მოხმარება განაპირობებს სტიმულანტ-გამომწვევ პარანოიდულ ფსიქოზს. 

კლინიცისტებითვის რთული ხდება პრე-არსებული ფსიქოზის და კოკაინ-

გამოწვეული ფსიქოზის დიფერენცირება. სიმპტომები ქრება აღკვეთის 

მდგომარეობის შემდეგ. 

მმოოსსააწწეევვიი  კკოოკკააიინნიი  ((კკრრეეკკიი  --  ccrraacckk))  

მოსაწევი კოკაინის ეპიდემია 1981 წლს დაიწყო, როდესაც განავითარეს იაფი ქიმიური 

პროცესი კოკაინის მოსაწევი ფორმის მისაღებად. მისი ადიქციური ბუნება გახდა 

ეპიდემიის უშუალო მიზეზი. ეპიდემიის დონემ დაიწია 1990-იანებში, თუმცა 

დღესდღეობით, მისი როგორც გავრცელება, ისე მკურნალობა მაინც პრობლემად დარჩა. 
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მოსაწევი კოკაინის ფარმაკოლოგია 

მოწევისთვის განკუთვნილი კოკაინის დამზადება (freebase -  მოიცავს დალექილ, სუფთა 

კოკაინის კრისტალებს. "იაფი ნალექი" ან "ჭუჭყიანი ნალექი" შეიცავს საჭმელ სოდას, 

წყალს, დალექვამდე გაცხელებულ კრისტალებს (crack). აღნიშნული მეთოდი მოიცავს 

კიდევ მეტი მინარევს. კრეკს გამოიყენებენ როგორც მოსაწევად, ასევე შესასუნთქად. 

გარდაქმნილი კოკაინის მახასიათებლები: 

1. აქვს დნობის დაბალი ზღვარი, ვიდრე ფხვინლს 

2. თავის ტვინს აღწევს უფრო სწრაფად 

3. უფრო მეტი მზაობა აქვს, შეთვისებული იქნას თავის ტვინის ცხიმის უჯრედების 

მიერ 

4. კოკაინის უფრო მაღალ დოზას აწვდის უმოკლეს დროში 

ეფექტები და გვერდითი ეფექტები 

მოსაწევი კრეკის საწყისი ხანმოკლეა და გრძელდება 5-10 წამს. შემდეგ იწვევს ეიფორიას, 

აღგზნებას და გრძელდება რამდენიმე წუთი ან მეტი. კრეკის მოხმარება, როგორც წესი 

ინტესნიურად ხდება. ფიზიკური ეფექტები მოიცავს: წყურვილს, ხველას, მშრალ კანს, 

გაურკვეველ საუბარს და ბუნდოვან ხედვას. ქრონიკული მოხმარებისას შეიმჩნევა: 

ტკივილი მკერდის არეში, ყელის ტკივილი (ანგინის სიმპტომები), შავი ან სისხლიანი 

ნახველი, ჰიპერტენზია (მაღალი წნევა), წონის კლება, უძილობა, ტრემორი, გულის 

დაზიანება. ფსიქოლოგიური ეფექტებიდან მოიცავს: პარანოიას, გაძლიერებულ ლტოლვას, 

ასოციალურ ქცევას, ჰიპერაღგზნებადობას, ჰალუცინაციებს და სხვ. 

ზედოზირებისას, როგორც წესი შეიმჩნევა: გახშირებული გულისცემა, ჰიპერვენტილაცია 

(სუნთქვით უკმარისობის მიმდინარე მგომარეობა, რომელიც ვითარდება სტრესული 

სიტუაციებში - პანიკის, შფოთვის ან ისტერიის დროს), რომელსაც სიკვდილის შიშის 

განცდა ახლავს თან. ადამიანთა უმეტესობას გადააქვს ეს მდგომარეობა, თუმცა ასევე ბევრი 

შემთხვევა მთავრდება სიკვდილიანობით, რომელიც გამოწვეულია: გულის გაჩერებით, 

გულის შეტევით, სასუნთქი გზების დარღვევით და მძიმე ჰიპერთერმიით (გადახურება).  
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აამმფფეეტტაამმიინნეებბიი  

კლასიფიკაცია 

ამფეტამინები წარმოადგენს ძლიერმოქმედ სინთეტური კლასის, კოკაინის მსგავს 

სტიმულანტებს, თუმცა მათი მოქმედება უფრო დიდ ხანს გრძელდება. ამფეტამინს 

ძირითადად მოიხმარენ: შესუნთქვის, ინექცირების და პერორარული გზით. 

არსებობს ამფეტამინის რამდენიმე ტიპი: ამფეტამინი, მეთამფეტამინი, 

დექსტროამფეტამინი და დექსტრო იზომერ მეთამფეტამინი (კრისტალური მეთი). ყველა 

ტიპს მსგავსი მოქმედება გააჩნია. 

გამოყენების ისტორია 

ამფეტამინის სინთეზირება მოხდა 1887 წელს, ხოლო მეთამფეტამინის 1919 წელს. იგი 

გამოიყენებოდა ენერგიის მოსამატებლად, დაბალი არტერიული წნევის დროს, 

ძილიანობის შესამცირებლად და მადის დასათრგუნად. ამფეტამინის აბებს იყენებდნენ 

მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელი და იაპონიელი სამხედრო ძალები, რათა 

პილოტები ფხიზლ მდგომარეობაში ჰყოლოდათ. ამფეტამინს ასევე იყენებდნენ 

ნარკოლეფსიის (ქრონიკული ძილის აშლილობა) სამკურნალოდ, ზოგჯერ ეპილეფსიისა და 

დეპრესიის დროსაც. 

იაპონიაში ამფეტამინის ავადმოხმარება გაგრძელდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგაც. 

ამჟამად იაპონიაში 1-2 მილიონი ამფეტამინის ავადმომხმარებელია. 

1970-იანებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოსახლეობის 6-8% მოიხმარდა ამფეტამინს 

წონაში დაკლების მიზნით. 

1990-იანებში კრისტალური მეთი (ცნობილია ასევე, სახელებით: "ყინული" Ice) გახლდათ 

ერთ-ერთი ყველაზე ავადმოხმარების ობიექტი. ბევრ აზიურ ქვეყანაში შეიმჩნეოდა 

"ყინულის" ავადმომხმარების პრობლემები. არაბეთის ქვეყნებში კი მას სხვა პრეპარატთან 

ერთად იღებდენ, რაც ამფეტამინის მიმართ დამოკიდებულების გაზრდას უფრო მეტად 

უწყობდა ხელს. 
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ნივთიერების მიმდინარე მოხმარება 

კანონიერი მოხმარება - ამფეტამინი გამოიყენება ყურადღების 

დეფიციტის/ჰიპერაქტივობის სინდრომის, ნარკოლეფსიის და ჭარბწონიანობის 

სამკურნალოდ. 

არაკანონიერი მოხმარება - ისტორიულად სტიმულანტების ეპიდემია გრძელდებოდა 10-15 

წელიწადი. ეიფორიული მდგომარეობის ინტენსივობიდან და გვერდითი ეფექტებიდან 

გამომდინარე, მოხდა მეთის მოხმარების თვითშეზღუდვა. მიმდინარე ციკლი დაიწყო 1980-

იანებში და გრძელდება დღემდე. ფაქტიურად ამფეტამინის მიერ გამოწვეული ადიქცია, 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. მისი გამოყენება ქმნის სქესობრივი გზით 

გადამდები ინფექციების გადაცემის მაღალ რისკს. 

ეფექტები 

გამოყენების გზები: 

 შესუნთქვა - იწვევს ცხვირის ლორწოვანი გარსის გაღიზიანებას და ტკივილის. 

 ინტრავენური გზით გამოყენებისას - მისი ეიფორიულ ეფექტი ყველაზე მაღალია. 

იწვევს სისხლძარღვების ტკივილს.  

 პერორალური გზით მოხმარება არ სარგებლობს პოპულარობით, აბის მწარე 

გემოდან და მისი გვიანი ეფექტიდან გამომდინარე.  

 მოწევა ხდება სპეციალური მილის მეშვეობით 

მიუხედავად ნივთიერების მრავალგზის მოხმარებისა, მისი ეფექტი გრძელდება 4-6 საათს, 

განსხვავებით კოკაინისგან, რომლის ეფექტიც, მხოლოდ 30-90 წუთი გრძელდება.   

ნეიროქიმია 

ამფეტამინები ზრდიან ეპინეფრინის, ნორეპინეფრინის და დოფამინის რაოდენობას 

შემდეგი გზებით: 

 აიძულებენ ნეიროტრანსმიტერების გამოყოფას ნერვულ ტერმინალებში 

 ხდება დამატებითი ნეიროტრანსმიტერების გამოყოფა 

 ბლოკავენ ენზიმებს, რომლებიც ახდენენ ჭარბი ნეიროტრანსმიტერების გარდაქმნას. 
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ამფეტამინების ხანგრძლივი მოხმარება ცვლიან თავის ტვინის ქიმიზმს და ზრდიან 

ლტოლვას. ამ პროცესს იწვევს კოკაინიც. გარკვეული კვლევების თანახმად, მეთის 

მომხმარებლები კარგავენ თავის ტვინის ლიმბური სისტემის რუხი ნივთიერების 11.3%-ს, 

უშუალოდ კი ჰიპოკამპუსის ნაწილი ზიანდება, რომელიც პასუხისმგებელია ლტოლვაზე, 

ემოციაზე, გუნებ-განწყობასა და მეხსიერებაზე. 

მომხმარებლები, რომლებიც ძლიერ ტენდენციას იჩენენ რეციდივისკენ, თავის ტვინის ხუთ 

რეგიონში ჩახშული აქვთ აქტივობა. ეს კი ნიშნავს, რომ შესუსტებულია გადაწყვეტილების 

მიღების უნარი, რაც განაპირობებს მოხმარებაზე უარის თქმას და ლტოლვის გაძლიერებას. 

ფიზიკური ეფექტები და გვერდითი ეფექტები 

პატარა ან საშუალო დოზების მოხმარების შემდეგ ხდება: ენერგიის გამოყოფა, 

გულისცემის ზრდა, სხეულის ტემპერატურის მომატება, სისხლის წნევის მომატება, 

სუნთქვის გახშირება, ბრონქიალური სისხლძარღვების გაფართოვება, თრგუნავს მადას. 

ვითარდება ამფეტამინის მიმართ ტოლერანტობა. მისი ყოველდღიური მოხმარების დოზა 

15-30მგ, ერთი თვის შემდეგ იზრდება 5000მგ-მდე. 

ხანგრძლივი მოხმარება იწვევს ძილის დეპრივაციას, გულის და სისხლძარღვების 

ინტოქსიკაციას, არასრულფასოან კვებას. არასრულფასოვანი კვება, იწვევს 

ტკბილეულობისკენ ლტოლვას, პირის ჰიგიენის დარღვევას და სიმშრალეს, რომელსაც 

შემდგომში კბილების ღრძილების დაზიანება მოჰყვება. 

მეთამფეტამინისგან გამოწვეული აღკვეთის მდგომარეობის დროს აღინიშნება: ფიზიკური 

და ემოციური დეპრესია, ძლიერი გაღიზიანებადობა, ნევროტულობა, ანერგია, ანჰედონია 

და ლტოლვა.  

დიდი ოდენობით მიღება იწვევს ზედოზირებას, კრუნჩხვებს, ჰიპერთერმიას, გულის 

შეტევას, გულისისხძარღვთა ზესტიმულაციას და რეციდივს. 
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ფსიქოემოციური ეფექტები 

ამფეტამინის მოხმარება იწვევს საშუალო და ძლიერ ეიფორიას, კარგად ყოფნის და 

თავდაჯერებულობის განცდას, სიფხიზლის განცდას და სექსუალურ იმპილსურობას. 

ხანგრძლივი მოხმარება იწვევს: გაღიზიანებადობას, პარანოიას, შფოთვას, აგრესიას, 

გონების დაბინდვას, განსჯის უნარის დაქვეითებას, მეხსიერების დაზიანებას და 

ჰალუცინაციებს, რაც გამოწვეულია ნეიროტრანსმიტერების დისბალანსით. 

ნივთიერების მოხმარებას ასევე თან ახლავს, მომატებული ეჭვიანობის განცდა, რაც 

თავისმხრივ განაპირობებს პარანოიას და თავდაჯერებულობის განცდას. ეს კი იწვევს 

სხვათა ქცევების არასწორად შეფასებას, რაც შემდგომში ძალადობრივი აქტის გამოვლენით 

სრულდება. 

მეთამფეტამინის ჭარბი მოხმარება იწვევს ისეთ სიმპტომებს როგორიცაა: ჰალუცინაცია, 

რეალობის აღქმის დაკარგვა, გართულებული საუბარი და სხვა, რომელთა გარჩევა 

რთულია შიზოფრენიის და პარანოიდული ფსიქოზისგან. ამ მდგომარეობის ნორმალიზება 

ხდება, იმ შემთხვევაში, როდესაც თავის ტვინი ქიმიზმის ბალანსის აღდგენა ხდება 

გარკვეულ ეტაპამდე. ამას კი რამდენიმი დღიდან რამდენიმე კვირამდე სჭირდება. 

დექსტრომეთამფეტამინი ("ყინული", კრისტალური მეთი) ახდენს თავის ტვინის 

სტიმულირებას უფრო მეტად ვიდრე სხვა ამფეტამინები, რაც შედეგად ზედოზირებას და 

ნეიროტრანსმიტერების გადანდგურებას იწვევს. 

კკოოფფეეიინნიი  

კოფეინი, მსოფლიოში ყველაზე პოპულაურლი სტიმულანტია. ის აღმოჩენილია ყავაში, 

ჩაიში, შოკოლადში, უალკოჰოლო და ენერგეტიკულ სასმელებში, 60 სხვადასხვა მცენარესა 

და ასობით მედიკამენტში.  
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გამოყენების ისტორია 

ჩაი 

წყლის შემდეგ, ჩაი ყველაზე ფართოდ მოხმარების სასმელია მსოფლიოში. ის 

წარმოდგენილი იყო ჩინეთში 2700 ძვ.წ. ჩაის რიტუალი იყო და დღემდე მნიშვნელოვანია 

იაპონურ სახლებში. ჩაის ექსპორტირება ძირითადად ხდება ჩინეთიდან, ინდოეთიდან და 

შრი ლანკიდან. მსოფლიო ჩაის ბაზრზე შავი ჩაი შეადგენს 75%-ს, ხოლო მწვანე ჩაი 22%-ს. 

ყავა 

ყავა პირველად ეთიოპიაშ მოიყვანეს 650 ჩვ.წ. XIII საუკუნეში გავცერლდა არაბეთში და XV 

საუკუნიდან კი ევროპაში. ყავამ და ჩაიმ უდიდესი შემოსავალი მოიტანა. სასმელი იმდენად 

სტიმულანტი იყოს, რომ ზოგიერთმა კულტურამ აკრძალა კიდეც, როგორც ტოქსიური 

საშუალება.  

კაკაო 

კაკაო იწარმოება კაკაოს მოხალული მარცვლებიდან, რომელიც კაკაოს ხეზე იზრდება. 

პირველად გამოყენებული იქნა მაიას და აცტეკების ტომის სამეფო კარის მიერ. თუმცა 

კაკაო პირველად არ იყო ტკბილი სასმელი და იყენებდნენ, როგორც სუნელს, საჭმელს, 

სტიმულანტად და ფულად საშუალებადაც (ბარტერული გაცვლისთვის) კი. შოკოლადი 

შეიცავს კოფეინის მცირე დოზას. 

კოფეინიზირებული უალკოფოლო სასმელები 

უალკოჰოლო სასმელების კოფეინიზირება ხდება, უკოფეინო ყავის დამუშავების შედეგად 

გამოყოფილი კოფეინის დამატებით. მის მოხმარებასთან მჭიდროდ არის კბილების და 

ჭარბწონიანობის პრობლემა დაკავშირებული, რომელიც სასმელში შაქარის შემცველობის 

მაღალი დონეც განაპირობებს. 

ენერგეტიკული სასმელები 

რედ ბული შეიცავს ორჯერ მეტ (80მგ) კოფეინს ვიდრე კოკა-კოლა (35მგ), თუმცა უფრო 

ნაკლებს ვიდრე მოდუღებული ყავა (135მგ). ზოგიერთმა ქვეყანამ აკრძალა ენერგეტიკული 

სასმელები, მისი ეფექტებიდან (გულ-სისხძარღვთა პრობლემები და დეჰიდრატაცია) 
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გამომდინარე. ალკოჰოლური და ენერგეტიკული სასმელის მიქსი "speedball" კოკტეილის 

შექმნის მიზნით, შესაძლოა მძიმე ინტოქსიკაცია გამოიწვიოს, საერთო ჯამში 

ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. 

ფარმაკოლოგია 

კოფეინის მოხმარების დღიურ დოზას წარმოადგენს 200-300 მგ.  15-35 საათის შემდეგ 

კოფეინის 95%-ის ხდება ორგანიზმიდან გამოყოფა. კოფეინის დოზები: მოდუღებული 

(ცხელი) ყავა - 135მგ, ცხელი ჩაი - 60მგ, კოკა-კოლა - 35მგ, რძიანი შოკოლადი - 24მგ, რედ 

ბული - 80მგ. 

ფიზიკური და ფსიქიკური ეფექტები 

სამედიცნო თვალსაზრისით კოფეინი გამოიყენება ბრონქიალური ასთმის მქონე 

პაციენტებში. იგი წარმოადგენს საშუალო დონის სტიმულანტს. მცირე დოზების (100-

300მგ) მიღებისას ხდება: მატებს სიფხიზლის განცდას, ხელს უშლის ძილიანობას და 

დაღლილობის განცდას, ასევე ხელს უწყობს აზროვნებას. დღეში 350მგ-ზე მეტი კოფეინის  

დოზები (3-4 ჭიქა ყავა) იწვევს: შფოთვას, უძილობას, კუჭის გაღიზიანებას, არტერიული 

წნევის მატებას, ნევროტულობას, სახის გაწითლება. კოფეინი ლეტალური ხდება 10გ. 

ოდენობით მიღებისას (100 ჭიქა ყავა). ადამიანებს, რომლებიც მიდრეკილნი არიან 

პანიკური შეტევისკენ, უმჯობესია თავი შეიკავონ კოფეინის იმღებისგან. 

კოფეინის ხანგრძლივი ან დიდი დოზებით გამოყენება იწვევს: გულის კორონარული და 

იშემიური დაავადებას, გულის შეტევას, ნაწლავის წყლულს, დიაბეტს, ზოგჯერ ღვიძლთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს. 

ტოლერანტობა, აღკვეთის მდგომარეობა და ადიქცია 

კოფეინთან დაკავშირებით ვითარდება ტოლერანტობა. კოფეინის აქტიურ 

მომხმარებლებში აღინიშნება მისი მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, ნივთიერების დოზის 

ეტაპობრივი მომატება. 
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აღკვეთის მდგომარეობა ვითარდება 12-24 საათში და პიკს აღწევს 24-48 საათში, რომელიც 

გრძელდება 2-7 დღე. აღკვეთის მდგომარეობისთვის გავრცელებულ სიმპტომებს 

წარმოადგენს: თავის პულსირებული ტკივილი, ლეთარგია, დეპრესია, დაქვეითებული 

სიფხიზლე, ძილიანობის დარღვევა და გაღიზიანებადობა. 

დამოკიდებულება ვითარდება დღიური 500მგ ან მეტი დოზის მიღების შემდეგ (5 ჭიქა ყავა, 

10 ჭიქა კოლა). მიუხედავად ამისა, კოფეინი იწვევს საშუალო დონის დამოკიდებულებას, 

ვიდრე კოკაინი და ამფეტამინი. 

ნნიიკკოოტტიინნიი  

ისტორია 

თამბაქოს აფასებდნენ და აღიარებდნენ როგორც წმინდას. ძველ მეზოამერიკაში ის 

გამოიყენებოდა სპირიტუალურ და სამედიცინო რიტუალების დროს. თამბქაო ევროპასა 

და აზიაში არ შესულა 1400 წლამდე, სანამ კოლუმბი და სხვა მოგზაურები არ ესტუმრნენ 

ამერიკას. ევროპელები მას რეკრეაციული და სამედიცინო დანიშნულებისთვის 

იყენებდნენ.  

თამბაქოს მომხარება ადრეულ ამერიკაში ჩიბუხებით დაიწყეს, თუმცა XVIII საუკუნიდან 

მისი ღეჭვა და შესუნთქვით მოხმარების ფორმები პოპულარობით სარგებლობდა, 

განსაკუთრებით კი პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. 

ფარმაკოლოგია 

1. ნიკოტინი 

ნიკოტინი წარმოადგენს ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულანტს, რომელიც 

არღვევს ენდორფინის, ეპინეფრინის, დოფამინის და აცეტილქოლინის ბალანსს. 

აცეტილქოლინი განაპირობებს გულის ცემას, სისხლის წნევას, მეხსიერებას, 

სწავლას, რეფლექსებს, აგრესიას, ძილს, სექსუალურ აქტივობას, და გონების 

გამჭრიახობას. გამოყოფილი დოფამინი ადამიანს თავს აგრძნობინებს 
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დაკმაყოფილებულად და დამშვიდებულად, ასევე, მოქმედებს, როგორც 

მასტიმულირებელი ეფექტი.  

 საშუალოდ, თამბაქოს ფოთოლი შეიცავს 2-5% ნიკოტინს, რომელიც 

 პასუხისმგებელია გულ-სისხლძარღვთა და ფსიქოაქტიურ ეფექტებზე. მოწევისას 

 ნიკოტინი თავის ტვინამდე აღწევს 5-8 წამში. საღეჭი ან შესასუნთქი თამბაქო 3- 8 

 წუთში. საშუალოდ, სიგარეტი 10 მგ ნიკოტინს შეიცავს, თუმცა ფილტვებში 

 მხოლოდ 1-3მგ ხვდება, რადგან ხდება მისი გარკვეული ნაწილის მეორე მხარეს 

 გადინება.  

2. მოწევის მიზეზები: 

 სოციალური კონტექსტი (სოციალიზაცია - მეგობრები, სუფრა, თანატოლები, 

გარდატეხის ასაკი, ანთების პროცესის რიტუალი და ა.შ.) 

 გუნება-განწყობის მართვის სურვილი 

 პროტესტი 

 მოწევის აქტის სექსუალურ პროცესად აღქმა 

 ლტოლვა და ადიქცია 

ორი ძირითადი მიზეზია წონის კლება და თვითმკურნალობა დეპრესიის დროს.  

წონის კლება. ნიკოტინი აქვეითებს მადას და ზრდის მეტაბოლიზმის პროცესს. საშუალდ 

მწველები იწონიან 3-4კგ-ით ნაკლებს, ვიდრე არამწეველები. წონის მომატების შიშის გამო, 

უარს ამბობს მოწევის თავის დანებებაზე. 

თვითმკურნალობა. მძიმე დეპრესია 2-ჯერ მეტად აღინიშნება მწეველებში, ვიდრე 

არამწველებში. მწეველებში, ვისაც ერთხელ მაინც აღენიშნებოდა მძიმე დეპრესია, 50%-ით 

ნაკლებია მოწევის თავის დანებების სურვილი, ვიდრე მასში, ვისაც ეს არ აღენიშნებოდა. 

ტოლერანტობა, აღკვეთის მდგომარეობა და ადიქცია 

ტოლერანტობა 

ნიკოტინის მიმართ ფიზიოლოგიური შემგეუბლობა საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. 

რამდენიმე საათიანი მოწევა, საკმარისია ორგანიზმისთვის, რომ "შეისწავლოს" თუ როგორ 
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გაუმკლავდეს ახალ ტოქსინებს. ტოლერანტობა ისე არ ვითარდება, როგორც სხვა 

სტიმულანტებში. 

აღკვეთის მდგომარეობა 

აღკვეთის მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეულია დღეში 1-2 კოლოფი სიგარეტის 

მოწევისგან, შესაძოა გამოიწვიოს: თავის ტკივილი, ნევროტულობა, დაღლილობა, 

შიმშილი, ძლიერი გაღიზიანებადობა, კონცენტრაციის შესუსტება, დეპრესია, მადის 

მომატებ, ძილიანობის დარღვევა და ნიკოტინისადმი ინტენსიური ლტოლვა. ლტოლვა 

რეციდივის, ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორია. ფსიქოლოგიური და 

ფიზიკური ეფექტი იწვევს აცეტილქოლინ ნიკოტინის რეცეპტორების ზრდას, რაც თავის 

მხრივ აღკვეთის მდგომარეობას იწვევს, როდესაც თავის ტვინში ნიკოტინის დონე ეცემა. 

მწეველი ეწევა, რადგან თავიდან აიცილოს აღკვეთის მდგომარეობის თანმხლები 

უსიამოვნო განცდა. ეს პროცესი ცნობილია, როგორც ნივთიერების უარყოფითი 

მხარდაჭერა. 

ადიქცია 

ამერიკაში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მან ვინც გასინჯა სიგარეტი, მათგან 25% 

გახდა მისი ყოველდღიური მომხმარებელი. ალკოჰოლის შემთხვევაში ეს მაჩვენებლი, 

მხოლოდ 1/10-ია. მწეველთა 80% ამბობს, რომ სურთ თავის დანებება, 10% კი, მოხმარების 

შემცირებაზეა ორიენტირებული. ნიკოტინს გაცილებით ნაკლები სიამოვნება მოაქვს ვიდრე 

სხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ადამიანები, რომლებიც 

სინჯავენ ნიკოტინს, ხდებიან მისი ყოველდღიური მომხმარებლები. ბევრ ქვეყანაში 

ნიკოტინის ყოველდღიური მომხმარებლების რიცხვი მაღალია: ჩინეთი - 50%, ინგლისი - 

40%, იაპონიაში - 50%. მსოფლიოს მამაკაცთა 47% და ქალთა 12% მწეველია.  

ნებისმიერი ადიქციური ნივთიერების პირველი მოხმარების ასაკი, შემდგომში მისი ამ 

ნივთიერებაზე დამოკიდებულების მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. მას ვინც დაიწყო 

თამბაქოს ან სხვა ნივთიერების ავადმოხმარება 8-12 წლის ასაკში, არიან უფრო მეტად 

ადიქტიურები ვიდრე მათ, ვინც 18-19 წლის ასაკში გახდა ფსიქოაქტიური ნივთიერების 
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ავადმომხმარებელი. მათ კი, ვინც 19 წლის ასაკის შემდეგ გახდა ნივთიერების 

მომხმარებელი, 18-ჯერ უფრო ნაკლებად უვითარდებათ ადიქცია. პრევენციული ზომები 

სასურველია კონცენტრირდეს პირველი მოხმარებაზე. 

გვერდითი ეფექტები 

თამბაქო შეიცავს 4000-4800 ქიმიურ ნივთიერებას, სადაც: 400 ტოქსინია, 69 - კიბოს 

გამომწვევია (კადმიურმი, ციანიდი, არსენიკი, ჰიდრონიკი და სხვა). სიგარეტის ბოლი 

შეიცავს კარცენოგენის ნაწილაკებს და ნიტროზამინებს (ქიმიური შენაერთები, რომლებიც 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ კიბოს უჯრედის ფორმირებაში).  

მოწევა ამკვრივებს სისხლძარღვებს, რაც შემდგომში შესაძლოა გულის შეტევის მიზეზი 

გახდეს. მსოფლიოში სიკვდილიანობის 11% გულ-სისხლძარღვთა დაზიანების გამო ხდება. 

მწეველებში ბრონქოპულმონური დაავადების რისკი დიდია, მათ შორის ისეთების, 

როგორიცაა: ემფიზემა, ქრონიკული ბრონქიტი, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული 

(ჰაერის მოძრაობის შეფერხება) დაავადებები. 

მწეველი მამაკაცს 22-ჯერ მეტად არის რისკის ქვეშ, რომ განუვითარდეს ფილტვის კიბო, 

ხოლო მწეველი ქალი 12-ჯერ მეტად. ფილტვის კიბოს მქონე დაახლოებით 85% მამაკაცი 

და 75% ქალი, მწეველები არიან.  

სარგებელი მოწევის თავის დანებებისას: 

 მოწევის თავის დანებებიდან 20 წუთის შემდეგ წესრიგდება სისხლის წნევა და 

პულსაცია, ფეხის და ხელის ტემპერატურა ნორმალიზდება (მწეველებში 

სისხლძარღვების შევიწროვების გამო, კიდურებზე შედარებით ნაკლები 

ტემპერატურა აღინიშნება, ვიდრე არამწველებში). 

 8 საათში ნახშირბადის მონოქსიდის დონე ეცემა და იზრდება ჟანგბადის დონე 

(ნორმალიზდება) 

 24 საათში მცირდება გულის უეცარი შეტევის რისკი 

 1 კვირაში გულის შეტევის რისკი მცირდება, უმჯობესდება სუნთქვა, წესრიგდება 

სისხლძარღვების მუშაობა 
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 2-12 კვირაში უმჯობესდება ფილტვების მუშაობა 30%-ით, სისხლის მიმოქცევა და 

კანის მდგომარეობა 

 5 წელში გულის მდგომარეობა არამწეველების გულის მდგომარეობის ნაირი ხდება, 

ფილტვის კიბოთი სკვდილი მცირდება 50%-ით 

 10-15 წელში, მოწევასთან დაკავშირებული ძირითადი დაავადებების განვითარების 

რისკი, საერთო მდგომარეობა კი არამწეველის შესაბამისი ხდება (ვისაც არასოდეს 

მოუწევია). 

მედიკამენტები, რომლებიც დღესდღეობით მიღებულია ნიკოტინის მიმართ ლტოლვის 

შესამცირებლად არის: ვარენიკლინი (Chantix®) და ბუპროპიონი (Zyban®). 

მედიკამენტების სრული ეფექტის მიღება, მხოლოდ მისი ხანგრლძივი მოხმარების შემდეგ 

არის შესაძლებელი. ამას გარდა, ნიკოტინის მიმართ ლტოლვის შესამცირებელი სხვა 

საშუალებებიც არსებობს: ნიკოტინის კანზე დასაკრავები, ინჰალაციური საშუალებები, 

საღეჭი რეზინები, ცხვირის სპრეი და აბები. 



სოციალური სამუშაო ნივთიერებაზე დამოკიდებულ პირებთან 
 

გიორგი წოწკოლაური 
სოციალური სამუშაოს მაგისტრი, დოქტორანტი 
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ზზოოგგაადდიი  კკლლაასსიიფფიიკკააცციიაა  

რეცეპტით გამოწერილი ტკივილგამაყუჩებელის ავადმოხმარება ფართოდ არის 

გავრცელებული მთელს მსოფლიოში. დეპრესანტები თრგუნავს ცენტრალური ნერვული 

სისტემის ფუნქციონირებას, რათა გამოიწვიოს სედაცია (დამშვიდება), კუნთის 

რელაქსაცია, ძილიანობა და მისი ჭარბი გამოყენება იწვევს კომას. ზოგიერთი დეპრესანტს 

შეუძლია ეიფორიული მდგომარეობის გამოწვევა, რაც ხშირად იწვევს ემოციების და 

სტიმულების შეფერხებას. 

ძძიირრიითთაადდიი  დდეეპპრრეესსაანნტტეებბიი  

ოპიატები/ოპიოიდები 

ეს არის ოპიუმის ყაყაჩოს აქტიური ინგრედიენტების გადამუშავებული ან/და სინთეტური 

ვარიანტები, მაგ.: ოპიუმი, მორფინი, კოდეინი, მეთადონი, ჰეროინი, ჰიდროკოდონი და 

ოქსიკოდონი. ეს ნივთიერებები შეიქმნა, მწვავე ტკივილის, დიარეის, ხველების და სხვა 

მრავალი დაავადების სამკურნალოდ. 

სედატივ-ჰიპნოტიკები 

 სედატივ-ჰიპნოტიკები მოიცავენ ფართო სპექტრის სინთეტურ ქიმიურ ნივთიერებებს, 

რომელიც შექმნილია შფოთვის და უძილობის სამკურნალოდ. თუ ადრე ბარბიტურატები 

იყო ამის სტანდარტი, დღედღეობით უკვე ეს ადგილი ბენზოდიაზეპინებმა და 

არაბენზოდიაზეპინებმა (Z-hypnotics, Z-drugs) დაიკავეს და მათ ხშირად ავადმოიხმარენ. 

ალკოჰოლი 

ალკოჰოლი, ბუნებრივად შექმნილი პროდუქტია, რომელიც ფერმენტირებულია მცენარის 

შაქრისა და სახამებლისგან. ის წარმოადგენს უძველეს ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას 

მსოფლიოში. ის ხშირად, სხვა დეპრესანტებთან ერთად მოიხმარება, განსაკუთრებით კი 

ოპიოიდებთან და სედატივ-ჰიპნოტიკებთან ერთად. 
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მმეეოორრაადდიი  დდეეპპრრეესსაანნტტეებბიი  

ძვალ-კუნთოვანი სისტემის რელაქსანტები 

ძვალ-კუნთოვანი სისტემის რელაქსანტები წარმოადგენენ ცნს დეპრესანტები, რომელთა 

მიზანია თავის ტვინის ის უბნები, რომლებიც კუნთების კოორდინაციაზე აგებენ პასუხს. 

ისინი გამოიყენება კუნთის სპაზმის და ტკივილის სამკურნალოდ. მისი აღმოჩენა ხდება 

ნარკოტესტში, რომელიც შარდზე კეთდება.  მისი რეკრეაციული მოხმარება ხდებოდა სან 

ფრანცისკოში აზიელი ამერიკელების მიერ, რასაც შემდეგში ჯანმრთელობის მძიმე 

დაზიანება და სიკვდილიანობის ათობით შემთხვევა მოჰყვა.  

ანტიჰისტამინები 

ანტიჰისტამინები გამოგონილ იქნა 1930-1940-იანების შუახანებში, ალერგიული რეაქციის 

სამკურნალოდ. ის აღმოჩენილია ასობით რეცეპტით გაცემულ თუ არასაბაზრო 

მედიკამენტებში. ანტიჰისტამინებს ხშირად ავადმოიხმარენ, მისი დეპრესანტული ბუნების 

(ეფექტის) გამო. 

არასაბაზრო (რეცეპტის გარეშე გაცემული) დეპრესანტები (OTC) 

არასაბაზრო დეპრესანტები მოიცავს, პრეპარატებს, რომლებიც არ არის რეცეპტით 

გაცემული და მისი ყიდვა შეიძლება არამარტო აფთიაქში. მისი შემადგენლობა, 

ინგრედიენტები, მოქმედი აქტიური ნივთიერებები და ეფექტურობა დამტკიცებული და 

ნებადართული არ არის ქვეყნის წამლის სააგენტოს და ექიმთა ასოციაციის მიერ. 

დეპრესანტების მსგავსი 

1980-იანებში იყიდებოდა ისეთი პრეპარატები, რომელთა გამოწერაც არ ხდებოდა 

რეცეპტით, თუმცა მათი ეფექტი დეპრესანტის მსგავსი იყო. კომპანიები იღებდნენ 

ჰისტამინებს და ფუთავდნენ მათ აბებად (მაგ.: ვალიუმი). 

რეცეპტით გაცემული პრეპარატების ეპიდემია 

ბევრი ადამიანი, ვინც რეცეპტით გაცემულ პრეპარატებს მოიხმარდა, შემდგომში იყვნენ 

ჰოსპიტალიზირებულნი ან გარდაიცვალნენ. მათ შორის არიან ცნობილი ადამიანებიც: 

მაიკლ ჯექსონი, ჰით ლეჯერი, ვიტნი ჰიუსტონი, ანა ნიკოლ სმიტი და სხვ. 
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დაახლოებით 3 მილიარდი რეცეპტით გამოწერილი, ლეგალური პრეპარატის მიღება 

ხდება ყოველწლიურად. მათი არასწორი მიღება შემდგომში შეიძლება სიკვდილის მიზეზი 

გახდეს, ისევე, როგორც ქუჩის ნარკოტიკები. თითქმის 2/3 რეცეპტით გამოწერილი წამლის 

ავადმომხმარებელი იღებს პრეპარატებს საკუთარი მეგობრისგან და ახლობლისგან, 17% 

ექიმისგან და 4,3% ქუჩის გადამყიდველებისგან. რეცეპტით გაცემული წამლების 

ავადმოხმარება იწვევს ტოქსიურ ეფექტებს, საზიანო მოქმედებებს და სხვა ნეგატიურ 

ფიზიკურ და ემოციურ შედეგებს. 

ოოპპიიაატტეებბიი//ოოპპიიოოიიდდეებბიი  

ოპიატები/ოპიოიდები არის უძველესი და კარგად დოკუმენტირებული პრეპარატთა 

ჯგუფი, რომელსაც გამოიყენებდნენ ტკივილის, დიარეის და ხველების სამკურნალოდ. 

დღემდე მიმდინარეობს კამათი მათი, ტკივილის გასაყუჩებლად გამოყენებაზე, რადგან 

ცნობილია მათი ადიქციისადმი მაღალი მიდრეკილება.  

1970-იანებში ბუნებრივი ტკივილიგამყუჩებლების (ენდორფინი და ენკეფალინი) 

აღმოჩენამ, მნიშვნელოვნად შეცვალა წარმოდგენა ოპიატები/ოპიოიდების კლასის 

მედიკამენტებზე. 

კკლლაასსიიფფიიკკააცციიაა  

ოპიუმი, ოპიატები და ოპიოიდები 

ოპიოიდები იწარმოება ოპიატებისგან სინთეტურად, რომელიც მზადდება ოპიუმისგან. ის 

მზადდება რძისებრი სითხისგან, რომელსაც შეიცავს ოპიუმის ყაყაჩოს უმწიფარი თესლი 

(ხაშხაში) (Papaver somniferum). ოპიუმში ცნობილია 25-ზე მეტი ალკალოიდი, მაგრამ ორი 

მათგანი, რომელიც უფრო მეტად არის გავრცელებული: მორფინი (რძისებრი სითხის 10-

20%) და კოდეინი (0,7%-2,5%). 

  ოპიატებს შეიცავს ოპიუმი, მორფინი, კოდეინი და თებაინი 

  ნახევრადსინთეტური ოპიატები - ჰეროინი, ჰიდროკოდონი, ოქსიკოდონი და 

ჰიდრომორფინი 
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  სრულად სინთეტური ოპიატები - მეთადონი, პრომედოლი, ლევორფანოლი, 

ფენტანილი, მეფერიდინი, პროპოქსიფენი 

  სინთეტური ოპიოიდის ანტაგონისტები - (ნალოქსონი და ნალტრექსონი) ბლოკავენ 

ოპიატების და ოპიოიდების ეფექტს. შეიცავენ ენდორფინების და ენკეფალინების 

ნეიროპეპტიდები.  

გგაამმოოყყეენნეებბიისს  იისსტტოორრიიაა  

პირველად ოპიუმის ყაყაჩო მოჰყავდათ უძველეს მესოპოტამიაში, ეგვიპტესა და 

საბერძნეთში 3400 ძვ.წ. და ვრცელდებოდა აღმოსავლეთ აზიაში. უძველესი 

ცივილიზაციები მას იყენებდნენ როგორც ყველაფრის სამკურნალო, სიამოვნების 

მომგვრელ და მომწამვლელ ნივთიერებად.  

საუკუნეების მანძილზე, მოხმარების სხვადასხვა მეთოდების ექსპერიმენტირებამ, 

განავითარა ნივთიერების ახალი გადამუშავების საშუალებები. ნივთიერების სინთეზირება 

მოხდა მოლეკულურ დონეზე, რომ მათ ბუნებრივი ოპიატების ეფექტი ჰქონოდათ. ასე და 

ამგვარად მოხდა მისი სარგებლიანობის გაზრდა, რამაც თავის მხრივ ავადმოხმარების 

პოტენციალი გაზარდა. 

პერორარული მიღება 

ოპიუმი, მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან ოპოს (opòs), რაც ნიშნავს წვენს, რომელსაც 

იღებდნენ ღეჭვისას, ჭამისას, ან ათქვეფისას სხვადასხვა სითხეებში, რომელსაც შემდეგ 

ყლაპავდნენ ან სვამდნენ. ოპიუმის ავადმოხმარების პოტენციალი დაბალი იყო, მისი მწარე 

გემოს, აქტიური ინგრედიენტების დაბალი კონცენტრაციის და შეზღუდული მიწოდების 

გამო. მისი პერორალურად მიღების შემდეგ, თავის ტვინამდე აღწევს 20-30 წუთში.  

მოწევა 

XVI საუკუნეში, ოპიუმის ჩიბუხით მოწევამ, რომელიც ფართოდ გავრცელდა (ჩრდილოეთ 

ამერიკიდან ევროპაში და პორტუგალიელი ვაჭრებისგან აზიაში), განაპირობა მისი 

არასამედიცინო კუთხით მოხმარება. აორთქლებული (ან ბოლის სახით) ოპიუმი თავის 
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ტვინს აღწევს 7-10 წამში და იწვევს უფრო ძლიერ ეიფორიულ განცდას, ვიდრე მისი 

პერორარული გზით მოხმარება. 

ჩინეთმა აკრძალა ოპიუმი 1700-იან წლებში, თუმცა ბრიტანეთისთვის არასასურველი იყო 

ოპიუმით ვაჭრობის შეწყვეტა, რომელიც შემდგომში ოპიუმის ომს დაედო საფუძვლად. 

ბრიტანეთმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა საბოლოო ჯამში გაიმარჯვეს და მოიპოვეს 

სავაჭრო დათმობა, ხოლო ჩინეთმა კი დაუთმო ჰონგ-კონგის ბაზარი ბრიტანეთს. 

ოპიუმის მოწევა ამერიკაში შემოვიდა იმ 70 ათასი ჩინელის მიერ, რომელიც მუშაობდა 

სარკინიგზო გზების მშენებლობაზე, ხოლო XX საუკუნეში კი ფართოდ გავრცელდა 

ჰეროინის მოწევა. 

მორფინის გადამუშავება, კოდეინი და ჰეროინი 

  1805 წელს მორფინი გამოყვეს ოპიუმიდან, აქვს 10-ჯერ მეტი ეფექტი. 

  1832 წელს კოდეინი ოპიუმის ძირითადი კომპონენტის გამოყოფა მოხდა. 

  1874 წელს ჰეროინი (დიაცეტილმორფინი) მიიღეს მორფინის დამუშავების გზით. 

ჰეროინი სისხლი/თავისი ტვინის ბარიერს გაცილებით სრაფად ლახავს, ვიდრე 

მორფინი. განხცრომის განცდა (და შემდგომ ეიფორია) გაცილებით მალე ჩნდება და 

თან უფრო ადიქციურია. 

ინექცირება 

კანქვეშა ნემსის გამოგონებისას (1853წ.) შესაძლებელი გახდა ნივთიერების მაღალი დოზის 

პირდაპირ სისხლში ინექცირება. ცნს-ზე გავლენას ახდენს 15-30 წამში. კანქვეშ ან კუთქვეშ 

ინექცირებისას ეფექტი 5-8 წუთში ვლინდება. მისი ინტრავენრუნად მოხმარებისას, 

ინტენსიური განცხრომის განცდა კი მის ადიქციას განაპირობებს. 

დაპატენტებული მედიკამენტები 

1800-იან წლებში ასობით მატონიზირებელი (უალკოჰოლო სასმელი) და მედიკამენტი იყო 

ხელმისაწვდომი, რომელიც ოპიატებს შეიცავდა. მუშათა კლასის წარმომადგენელი 

მოზარდები იყენებდნენ ოპიუმის შემცველ მიქსტურებს ტკივილის გასაყუჩებლად. 

მაღალი კლასის წარმომადგენლები, განსაკუთრებით კი ქალები, იღებდნენ თავიანთი 
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ექიმების მიერ რეცეპტით გამოწერილ ოპიატების შემცველ მედიკამენტებს, შემდგ კი 

მათზე დამოკიდებულები ხდებოდნენ (იატროგენული ადიქცია). ოპიოიდების მოხმარება 

სიამოვნების მისაღებად მოდაშიც კი შემოვიდა. ექიმები უბრალო მიზეზის გამოც კი 

უწერდნენ ოპიუმს თავის პაციენტებს, რამაც გაზარდა ახალი ოპიატ-მიქსტურების სახეები. 

შესუნთქვა 

 ნივთიერებას 5-8 წუთი სჭირდება, რომ გაიწოვონ ცხვირის ლორწოვანი გარსის 

კაპილარებმა და მიაღწიონ ცნს-ს, ხოლო 10-15 წუთი, რომ მიაღწიოს ეფექტის პიკს. 

ჰეროინის მომხმარებელთა ნახევარზე მეტი, მის გამოყენებას შესუნთქვის გზით იწყებს. 

ოპიოიდის აბების შესუნთქვა, ასევე შესაძლებელია მისი დაფშვნით. 

მეოცე საუკუნე 

კანონისმიერმა შეზღუდვებმა ოპიუმის და ჰეროინის შემოტანას ხელი შეუშალა, თუმცა ამ 

ფაქტმა აღნიშნული ნივთიერებების ფასი და მოთხოვნა კიდევ უფრო გაზარდა. 

მსოფლიოში, ოპიუმის მოყვანა, მიწოდება და გასაღება ნარკობიზნესით დაკავებული 

ორგანიზაციების მთავარი შემოსავლის წყარო გახდა. ლეგალურად რეცეპტით თუ 

გაყალბებული რეცეპტით გაცემული ოპიატების/ოპიოიდების ბრუნვა ქურდების 

მეშვეობით ადვილად მისაღწევი გახდა ინტერნეტის მეშვეობით. ამ ყველაფერმა კი 

რეცეპტით გამოწერილი ნივთიერებების არაკაონიერი ბაზარი შექმნა. 

ამჟამად, 4,7 მილიონი ამერიკელი რეცეპტით გამოწერილ ოპიატების/ოპიოიდების, ხოლო 

136 000 - 800 000 - ჰეროინის ავადმომხმარებელია. მსოფლიოში, ჰეროინის 5-10 მილიონი 

რეგულარული მომხმარებელია.  

ოოპპიიოოიიდდეებბიისს  მმოოხხმმაარრეებბიისსგგაანნ  გგაამმოოწწვვეეუულლიი  ეეფფეექქტტეებბიი  

სამედიცინო კუთხით ექიმები ოპიოიდებს ხშირად უნიშნავენ: 

  ტკივილის შესასუსტებლად 

  ხველის დასათრგუნად 

  დიარეის კონტროლისთვის 
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არასამედიცინო კუთხით თვითმკურნალობისას მოიხმარენ: 

  ემოციური ტკივილის დასათრგუნად 

  განცხრომის განცდისთვის 

  ეიფორიის გამოსაწვევად 

  თავი აარიდონ აღკვეთის მდგომარეობას 

ტკივილი და სიამოვნება 

1. ოპიოიდები და რეცეპტორები 

ადამიანებს აქვთ ბევრი ბუნებრივი (ენდოგენური) ოპიოიდი, ისეთები როგორიცაა: 

ენდორფინები, ენკეფალინები და დინორფინები, რომლებიც იგივე ეფექტს იწვევენ, 

როგორსაც ოპიოიდის შემცველი მედიკამენტები. ეს ორივე (ენდოგენური და 

ეგზოგენური) საშუალება გავლენას ახდენს ტკივილსა და სამოვნებაზე 

დენდრიტებზე განლაგებული რეცეპტორების საშუალებით, რომლებიც ნერვულ 

უჯრედებს აკრავს. 

2. ტკივილი 

ტკივილი - ზიანის არსებობის გამაფრთხილებელი სიგნალი. ტკივილის 

შეტყობინება გადაეცემა ნერვული უჯრედიდან ნერვულ უჯრედს 

ნეიროტრანსმიტერის მეშვეობით, რომელიც ნივთიერება P-ს სახელით არის 

ცნობილი. როდესაც ტკივილი ინტენსიურია, ორგანიზმი გამოყოფს 

ტკივილგამაყუჩებელ საშუალებას (ენდორფინები და ენკეფალინები), რათა მოხდეს 

ტკივილის ტრანსმისიის შეჩერება. მთავარ რეცეპტორებს წარმოადგენენ: μ (მიუ), κ 

(კაპპა), δ (სიგმა), და ნოციცეპტინი. 

 ოპიოდურ მედიკამენტებს ანალოგიური ეფექტი გააჩნიათ, რადგან ისინი, ზუსტად 

 ისე მოქმედებენ, როგორც ენდოგენური (ენდორფინები და ენკეფალინები)  

 ტკივილგამაყუჩებლები, იყენებენ რა, იმავე რეცეპტორებს იყენებენ ტკივილის 

 გასაყუჩებლად. თუმცა, მათ გააჩნიათ უფრო ინტენსიური რეაქციები. ხდება ისეთი 

 ფსიქიკური ტკივილის შემსუბუქება, როგორიცაა: შფოთვა და შიში. 
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3. სიამოვნება 

შემდგომი უმთავრესი ეფექტი, რასაც ოპიოიდი იწვევს ენდორფინის და დოფამინის 

მონაწილეობით, არის დაჯილდოვების ეფექტი. ამ სისტემის ნორმალური 

ფუნქციონირებისას, სიამოვნების გამოვლენა შემდგომ ქცევათა (ჭამა, სექსი) 

განმეორებითობას უწყობს ხელს. დოფამინის გამოყოფა, თავის ტვინს ეხმარება 

ქმედებების დამახსოვრებაში, რომლისგანაც სიამოვნების მიღება მოხდა. ეს კი 

შემდგომში დაჯილდოვებული ქმედებების განმეორებას იწვევს. ადამიანები იღებენ 

ოპიოიდებს, რათა მიიღონ განცხრომის განცდა ან შეიმსუბუქონ ტკივილი, რასაც 

საბოლოო ჯამში დაჯილდოვების ეფექტი აქვს. სხვადასხვა ოპიოიდებიდან, 

ჰეროინს აქვს ყველაზე ძლიერი დამაჯილდოვებელი ეფექტი.  

 ჩვეულებისამებრ, ბუნებრივი ოპიოიდები (ენდორფინი და ენკეფალინი) 

 ააქტიურებენ ჩამრთველ/გამომრთველ ფუნქციას, რაც ნიშნავს, რომ (საკმარისი 

 ოდენობის საჭმლის მიღება ან სექსის შემდეგ მოდუნება და ა.შ.). ისეთი ძლიერი 

 ფსიქოაქტიური ნივთიერება, როგორიც ჰეროინია, ბლოკავს გათიშვის ფუნქციას და 

 პიროვნება ინტენსიურად აგრძელებს ქცევას ან ქმედებას, რომელიც მიმართულია 

 დაკმაყოფილებისკენ. დაკმაყოფილების სურვილი გრძელდება ნივთიერების 

 მოქმედების ბოლომდე. საბოლოო ჯამში, სიამოვნება/დაჯილდოვების მისაღებად 

 ქმედებები და ქცევები გრძელდება, რათა მოხდეს დაკმაყოფილება, ან უბრალოდ 

 ადამიანს აღარ შესწევს ნივთიერების მიღების შეწყვეტის უნარი. 

ხველის დათრგუნვა და დიარეის კონტროლი 

ოპიოიდები თრგუნავენ ხველას, აკონტროლებს ხველის ცენტრის აქტივაციას ტვინის 

ღეროში, რომელიც სხეულს გადასცემს სიგნალს ხველისთვის, როდესაც 

რესპირატოტორული (ჩასუნთქვა-ამოსუნთქვა) ტრაქტი გაღიზიანებულია.  

ოპიოიდები აკონტროლებენ დიარეას შემდეგი მეთოდით: ის გავლენას ახდენს ტვინის 

ღეროში მოქმედ უბანზე, რომელიც ზღუდავენ კუჭის სეკრეციას და ნაწლავების კუნთების 

აქტივობას (პერისტალტიკა).  
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ოპიოიდის გვერდითი ეფექტები 

გვერდითი ფიზიკური ეფექტები მოიცავს: 

  ტკივილის მიმართ, როგორც ზიანის სიგნალის მიმართ მგრძნობელობის შემცირება 

  დაბალი სისხლის წნევა, შენელებული პულსაცია და რესპირაცია 

  ჩაცვენილი უპეები, თავის სისტემატური ქნევა 

  ბგერების გაურკვევლად წარმოთქმა, ჟღრიალა, ხრინწიანი, ჩახლეჩილი ხმა 

  შენელებული სვლა, კოორდინაციის დარღვევა 

  გუგები არ რეაგირებენ სინათლეზე 

  მშრალი კანი, ქავილი 

  სექსულური სურვილის სიმცირე, ხშირად გამოწვეულია გულგრილობის გამო 

  მუქი ნახველი 

  გულისრევა 

ტოლერანტობა, ფიზიკური დამოკიდებულება და აღკვეთის მდგომარეობა 

1. ტოლერანტობა 

ტოლერანტობის პერიოდი დგება მაშინ, როდესაც ორგანიზმი ცდილობს ჰეროინის 

განეიტრალებას მეტაბოლოზიმის პროცესის დაჩქარებით, ნერვული უჯრედების 

მგრძნობელობის შემცირებით (დესენსიტიზაცია), ნივთიერების სწრაფი გამოყოფით, 

ტვინის და სხეულის ქიმიზმის ცვლილებით, რომელიც მიმართულია ნივთიერების 

მიერ გამოწვეული ეფექტის კომპენსირებაზე. 

2. ფიზიკური დამოკიდებულება 

ძლიერმა ოპიოიდმა შეიძლება დროებით ან ხანდახან მუდმივადაც შეუშალოს ხელი 

ტვინის ქიმიზმის მოქმედებას. როდესაც ჰეროინის ქრონიკული მოხმარების 

შეწყვეტა ხდება, ორგანიზმს აღარ აქვს უნარი (იფიტება) გამოიმუშაოს მისი 

შესაბამისი დოფამინი. ამ გამოფიტვის გამო კი შემდგომი მოხმარების სურვილი 

გრძელდება. ორგანიზმი უკვე დამოკიდებული ხდება ნივთიერებაზე, რომლის 

მიღებაც და მისი არსებობა სხეულში საჭიროა "ნორმალური მდგომარეობის 

შესანარჩუნებლად". 
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3. აღკვეთის მდგომარეობა 

ძლიერი ოპიოიდებისთვის არსებობს აღკვეთის მდგომარეობის სამი ფაზა: მწვავე, 

პოსტ-მწვავე და გახანგძლივებული: 

  მწვავე აღკვეთის მდგომარეობა გამოწვეულია, როდესაც ორგანიზმი  

ცდილობს სწრაფად დაუბრუნდეს ნორმალურ ფუნქციონირებას. 

  გახანგრძლივებული აღკვეთის მდგომარეობა დაწყებიდან რამდენიმე თვე 

გრძელდება 

  პოსტ-მწვავე აღკვეთის მდგომარეობა შეუმჩნეველი ემოციური და ფიზიკური 

სიმპტომების არსებობა, რომელიც გრძელდება 3-6 თვე, ზოგ შემთხვევაში კი 

18 თვემდეც. 

მოკლე მოქმედების (2-3 საათი) მქონე ოპიოიდები, როგორიცაა ჰეროინი და მორფინი, 

იწვევენ მწვავე აღკვეთის მდგომარეობას, რომელიც იწყება ქრონიკული მოხმარების 

შეწყვეტიდან 8-12 საათის შემდეგ, პიკს აღწევს 48 საათში და კლებას იწყებს 5-6 დღეში. 

ხანგრძლივი მოქმედების მქონე ოპიოიდი, როგორიცაა მეთადონი, აღკვეთის 

მდგომარეობას ააქტიურებს 36-72 საათში. 

აღკვეთის მდგომარეობა მოიცავს შემდეგ სიმპტომებს: ძვლების, სახსრების და კუნთების 

ტკივილს, უძილობას, შფოთვას, სურდოს მსგავს სიმპტომებს (სისველის განცდა ცხვირში, 

ცხვირის სრუტუნი და მისი მუდმივად მოწმენდის სურვილი), სპაზმს მუცლის არეში, 

ღებინება, დიარეა, ჰიპერ რეფლექსია, ციებ-ცხელებას, ბატის (ხორკლიან) კანს. 

ზედოზირება 

ყოველწლიურად 5000-6000 ადამიანი კვდება ოპიოიდის ან მისი სხვა დეპრესანტებთან 

კომბინაციის ზედოზირებით. ზედოზირებით გამოწვეული სიკვდილი, ძირითადად მწვავე 

რესპირატორული დეპრესიით (სუნთქვის დათრგუნვა) არის განპირობებული. 

ზედოზირებას შეიძლება წინ აღუდგეს ოპიოიდის ანტაგონისტი - ნალოქსონი (ნარკანი) - 

დაბლოკოს და წინააღმდეგობა გაუწიოს სიცოცხლისთვის საშიშ მოვლენებს. 
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ტტკკიივვიილლიისს  კკოონნტტრროოლლიი  დდაა  სსპპეეცციიფფიიუურრიი  ოოპპიიოოიიდდეებბიი  

თერაპიული ტკივილის კონტროლი 

დაახლოებით 50 მილიონი ამერიკელი იტანჯება ქრონიკული ტკივილივით. მათი ერთი 

ნახევარი იღებს რეცეპტით გაცემულ ტკივილიგამაყუჩებელს, ხოლო მეორე ნახევარი არ 

იღებს, რადგან ეშინიათ არ გახდნენ ნივთიერებაზე დამოკიდებულნი.  

ექიმების პრობლემებს მოიცავს: 

  ადიქციის განვითარების შიში ან ადიქციის რეციდივის განვითარება 

  შესაძლებლობა, რომ ოპიოიდები შენიღბავს სერიოზული დაავადებების მიზეზებს 

  პაციენტის მიერ სიმპტომების გაყალბების (შეთხზვის) შანსი 

ეს პრობლემები აიძულებენ ექიმებს თავი შეიკავონ საკმარისი ტკივილგამაყუჩებლის 

რეცეპტით გაცემისგან, თუნდაც მისი რეალურად არსებობის შემთხვევაში. ძირითადი 

პრობლემები ჩნდება საშუალო ან ძლიერმოქმედი ოპიოიდების ხანგრძლივი მოხმარებისას. 

ტკივილიგამაყუჩებლებზე დამოკიდებულებისას ადამიანის ორგანიზმი ხდება უფრო 

მეტად სენსიტიური ტკივილის მიმართ, რადგან იგი უფრო და უფრო ნაკლებ ბუნებრივ 

ტკივილგამაყუჩებელს გამოიმუშავებს. 

მორფინი 

მორფინი რჩება იმ სტანდარტულ საშუალებათ, რომლითაც შესაძლებელია გაიზომოს 

ტკივილის გაყუჩების ეფექტურობა. ის შექმნილია ოპიუმისგან და გააჩნია სხვადასხვა 

ფორმა მისი მიღების სპეციფიკიდან გამომდინარე: აბი, კაფსულა, სანთელი, ორალური და 

საინექციო საშუალებები. ექვსიდან სამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს მორფინის 

პერორალურად მიღება, რათა მიაღწიოს იმ ეფექტს, რაც მისი ინექცირებისას მიიღწევა. 

კოდეინი 

კოდეინი მზადდება პირდაპირ ოპიუმისგან, ან გადამუშავებული მორფინისგან. ის 

ხუთიდან ერთ-ერთი ძლიერმოქმედი საშუალებაა და მისი გამოყენება ხდება საშუალო 

სიძლიერის ტკივილის გაყუჩებისთვის. ის ასევე გამოიყენება მწვავე ხველის მართვაში.  
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მეთადონი 

მეთადონი არის ხანგრძლივი მოქმედების სინთეზური ნარკოტიკული საშუალება. იგი 

არის ლეგალური ოპიოიდი, რომელიც გამოიყენება ჰეროინის ადიქციის სამკურნალოდ და 

ცნობილია მეთადონის მხარდამჭერითი თერაპიის სახელით. მსოფლიოში 1132 

მეთადონით მკურნალობის პროგრამა არსებობს. ეს ხანგრძლივმოქმედი სინთეტური 

ოპიოიდი ამცირებს ლტოლვას და ბლოკავს აღკვეთის მდგომარეობის სიმპტომებს 24-72 

საათის განმავლობაში. ჰეროინის მგავსად მეთადონიც იწვევს ადიქციას და ამისთვის 

აუცილებელია მისი გაკონტროლება. მეთადონი. იგი ოპიოიდების აგონისტია (იხ. 

ლექცია2-ში განხილული აგონისტ-ანტაგონისტი გვ.14),  რაც  იმას  ნიშნავს,  რომ  ის  

მორფინისა და მისი მსგავსი სხვა ნარკოტიკული  საშუალებების  ანალოგიურად 

 მოქმედებს. 

მეთადონი, როდესაც იგი გამოიყენება მხარდამჭერი  თერაპიისათვის  შესაბამისი  

დოზებით, ნარკოტიკული ეფექტის (ე.წ. “კაიფი”)  წარმოქმნის  გარეშე  მნიშვნელოვნად  

ამცირებს  ნარკოტიკების მოთხოვნილებას  და  აღმოფხვრის  აღკვეთის სინდრომის  

(ე.წ.”ლომკის”)  ნიშნებს.  ექიმის მეთვალყურეობის  ქვეშ  მეთადონით  მკურნალობისას,  

როგორც წესი, პაციენტი თავს ნორმალურად გრძნობს, ადეკვატური და  შრომისუნარიანია.  

ასეთი მკურნალობა ოპიოიდებზე  დამოკიდებულ  პირს საშუალებას აძლევს  

გაიუმჯობესოს  ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა, უარი  თქვას  

კრიმინალურ ცხოვრებაზე,  ეფექტურად ისწავლოს, იმუშაოს, გახდეს საკუთარი ოჯახისა  

თუ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. ზოგიერთ პაციენტს აგონისტებით  

მხარდამჭერი პროგრამა  ეხმარება ნარკოტიკებზე, მათ შორის ჩამანაცვლებელ  

ნარკოტიკზეც, საბოლოოდ უარის  თქმასა და ნარკოტიკებისგან სრულიად თავისუფალი  

ცხოვრების დაწყებაში. 

მხარდამჭერი თერაპიისთვის გამოიყენება მეთადონის ჰიდროქლორიდის სიროფი, ხსნარი

ან აბები. შასურველია, რომ მისი მიღება ხდებოდეს სპეციალიზირებულ დაწესებულებაშია

განყოფილებაში სამედიცინო პერსონალის უშუალო კონტროლის ქვეშ, რაც მაქსიმალურად  
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გამორიცხავს მეთადონის სამედიცინო დაწესებულებიდან შავ ბაზარზე გადინებას. 

“ქუჩის” ნარკოტიკების მიღების თავიდან აცილების მიზნით, პაციენტებს 

რეგულარულად უტარდებათ შარდის ქიმიო-ტოქსიკოლოგიური კონტროლი  

ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული  ნივთიერებების  შემცველობაზე. პაციენტის  მიერ  

მკურნალობის რეჟიმის დარღვევის, მათ შორის ექიმის დანიშნულების  გარეშე  

ნარკოტიკების მიღების შემთხვევაში, დგება საკითხი მის მიერ  პროგრამის დატოვების  

თაობაზე. 

ბუპრენორფინი 

ბუპრენორფინი ძლიერმოქმედი ოპიოიდ-აგონისტია თუ მისი მიღება მცირე დოზებით 

მოხდება, ხოლო დიდი დოზების შემთხვევაში კი ის ოპიატ-ანტაგონისტია. მცირე 

დოზებით ის ნებადართულია, როგორც მორფინის ანალგეზიური ალტერნატივა. მაღალი 

დოზებით მიღებისას, ის ბლოკავს ოპიოიდ-რეცეპტორებს. ის უკვე მიღებულია, როგორც 

მეთადონის ალტერნატივა დექსოკაციის დროს. ბუპრენორფინის დროს აღკვეთის 

სინდრომი უფრო მსუბუქია, ვიდრე მეთადონის დროს.  ოპიოიდური ნეიროადაპტაციის 

დაბალი დონის პირობებში, ბუპრენორფინის ყველა დოზა წარმოქმნის აგონისტურ 

ეფექტებს, ისე რომ მაღალი დოზები ხარისხობრივად მსგავს ეფექტს იძლევიან, რასაც 

დაბალი დოზები, მაგრამ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. თუმცა, ნეიროადაპტაციის 

მაღალი დონის პირობებში, როცა ოპიოიდების გამოყენება უკანასკნელ დრომდე 

გრძელდება, ბუპრენორფინის მაღალ დოზებს შეუძლიათ ჰეროინის და სხვა ოპიოიდების 

რეცეპტორებთან დაკავშირებისთვის ხელის შეშლა, რაც იწვევს ოპიოიდური ეფექტის 

სწრაფ ვარდნას, რაც ოპიოიდური აღკვეთის მდგომარეობის სახით გამოიხატება.  

ბუპრენორფინის დაბალი დოზები ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება მწვავე ტკივილის 

სამკურნალოდ. 

ნალოქსონი (Narcan®), Nalone, Narcanti) და ნალტრექსონი (Antaqson®, Revia,® 
Depade,® Vivitrol,® Trexan®) 

ნალოქსონი და ნალტრექსონი არიან ოპიოიდ-ანტაგონისტები. ისინი ბლოკავენ ჰეროინის 

და სხვა ოპიოიდების ეფექტს, ასევე ენდორფინებისა და ენკეფალინების ეფექტებს. 
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ნალოქსონი ეფექტურია ჰეროინ/ოპიოიდური ზედოზირებისას. როდესაც ხდება ჰეროინით 

ზედოზირება, აუცილებელია მოხდეს ნალოქსონის ინექცირება, რის შემდეგაც ჰეროინის 

ეფექტი მაშინვე ნეიტრალდება, პიროვნება კი რამდენიმე წამში უბრუნდება ცნობიერება. 

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ინექციის გამეორება ყოველ 2-3 წუთში, 

აგონისტური სიმპტომების გაქრობამდე. 

ნალტრექსონი გამოიყენება რეციდივის პრენეციისთვის და ოპიოიდებზე ადიქციის 

ციკლის გაწყვეტისას. მისი ყოველდღიური მიღება ეფექტურად ბლოკავს ჰეროინის და სხვა 

ოპიოიდების მიერ გამოწვეულ ეფექტებს. ის ასევე გამოიყენება ალკოჰოლის და კოკაინის 

მიმართ ლტოლვის შესამცირებლად. ბოლო პერდიოში კი მას იყენებენ მოწევის თავის 

დანებების პროგრამაშიც. 

ნალტრექსონი წარმოადგენს ოპიოიდური რეცეპტორების სპეციფიურ ანტაგონისტს. 

კონკურენტულად უკავშირდება ყველა ტიპის ოპიოიდურ რეცეპტორებს და იცავს ან 

აღკვეთს როგორც ენდოგენური ოპიოიდების, ისე ეგზოგენური ოპიოიდური პრეპარატების 

- ნარკოტიკული ანალგეტიკების და მათი სუროგატების მოქმედებას. ოპიოიდების შეყვანა 

გაზრდილ დოზებში ასუსტებს ან აღკვეთს ამ ანტაგონისტის მოქმედებას. პრეპარატი არ 

იწვევს შეჩვევას და წამლისმიერ დამოკიდებულებას. 

სსეედდაატტიივვ--ჰჰიიპპნნოოტტიიკკეებბიი  

სედაციური/საძილე საშუალება - ნებისმიერი საშუალება, რომელთაც გააჩნია შფოთვის 

შემცირებისა და სედაციის, ძილის, გამოწვევის უნარი. თითქმის ყველა სედატივ 

ჰიპნოტიკი არსებობს აბის და კაფსულის ფორმით. საძილე საშუალებების მიჩვევა 

ევროპული ცივილიზაციის დაავადებაა. მსოფლიოში იმდენ საძილე და სედაციურ 

(დამამშვიდებელ) საშუალებებს აწარმოებენ, რომ თუ ეს რაოდენობა გადანაწილდებოდა 

დედამიწის თითოეულ მცხოვრებზე, მთელი მოსახლეობა 365 დღის განმავლობაში 

გამუდმებით ძილის მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა. 
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სედატივ-ჰიპნოტიკებს მსგავსი ეფექტები აქვს, რაც ალკოჰოლს (ფიზიკური დეპრესია, 

სედაცია, კუნთების რელაქსაცია). განსხვავება მხოლოდ მათ პოტენციაშია.  

სედატივები არის დამამშვიდებელი წამლები. მაგ.: alprazolam (Xanax®). ისინი იწოდებიან, 

როგორც სუსტი ტრანქვილიზატორები. 

ჰიპნოტიკები არის ძილის გამომწვევი. ხანმოკლე მოქმედი ბარბიტურატები და 

ბენზოდიაზეპინები, რომელიც მოქმედებს თავის ტვინის ღეროზე. ის თრგუნავს სხეულის 

ფუნქციებს, სუნთქვის და კუნთოვანი კოორდინაციის ჩათვლით. ზოგიერთი სედატივი 

გამოიყენება, როგორც ჰიპნოტიკი და პირიქით, ზოგიერთ ჰიპნოტიკს იყენებენ სედატივად. 

დამამშვიდებელ და ძილის მომგვრელ საშუალებებს საუკუნეების მანძილზე იყენებდნენ. 

უძველეს კულტურებში ნივთიერებებს მცენარეების დამუშავებით იღებდნენ, ხოლო 1800-

იანი წლების შემდეგ კი ყველა სედატივ-ჰიპნოტიკი ლაბორატორიაშია დამზადებული.  

ბარბიტურატები - ნივთერებების ჯგუფი, წარმოებული ბარბიტურის მჟავისგან. პირველი 

მათი წარმომადგენელი სინთეზირებული იქნა 1903 წელს და ეწოდა ვერონალი (რომეოს  

და ჯულიეტას მშობლიური ქალაქის პატივსაცემად). დღეისათვის სინთეზირებულია 2500-

მდე ბარბიტურატი. გამოიყენება თერაპიული მიზნით მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.  

ბენზოდიაზეპინები - აღმოაჩინეს (მიიღეს) 1954 წელს. დღესდღეობით ისინი სედატივ-

ჰიპნოტიკებში ბაზრის ლიდერები არიან. ბენზოდიაზეპინებს მიეკუთვნება ისეთი 

პრეპარატები, როგორიცაა: დიაზეპამი (ვალიუმი), ქსანაქსი, ფენაზეპამი, ოქსაზეპამი, 

ლორაზეპამი და სხვ. პირველი დიაზეპინური ნივთიერებები – ქლორდიაზეპოქსიდი 

(ლიმბიუმი) და დიაზეპამი (ვალიუმი) სინთეზირებული იყო 1961 წელს ჰოფმანისა და 

როშეს ლაბორატორიაში. დღეისათვის სინთეზირებულია ამ კლასის პრეპარატების 1000-ზე 

მეტი წარმომადგენელი. ამათგან 20-ზე მეტი ფართოდ გამოიყენება კლინიკაში. 

ბბეენნზზოოდდიიააზზეეპპიინნეებბიი  

ბენზოდიაზეპინები სამედიცინო კუთხით გამოიყენება: 

  შფოთვითი და პანიკური აშლილობის სიმპტომებისას 
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  საოპერაციო პაციენტების შფოთვისას 

  ძილის დარღვევებისას 

  სპაზმის და გულყრის დროს 

  ალკოჰოლის მწვავე აღკვეთის მდგომარეობისას 

არასამედიცინო კუთხით კი, მისი გამოყენება ხდება, რადგან სასურველი ფიზიკური და 

ემოციური ეფექტები ალკოჰოლისგან გამოწვეული ეფექტების მსგავსია. შესაძლებელი 

ცალკე ბენზოდიაზეპინის ავადმომხმარებაც, თუმცა ხშირად სხვა ნივთიერებებთან ერთად 

მოიხმარენ. მეტამფეტამინის და კოკაინის ავადმომხმარებლები იყნებენ 

ბენზოდიაზეპინებს, რათა შეამცირონ ჭარბი სტიმულაცია. ბენზოდიაზეპინების 

უმრავლესობას წარმოადგენს 30 წელს გადაცილებული, თეთრკანიანი, კარგად 

განათლებული ქალი. 

ნეიროქიმია და GABA (Gamma Amino Butyric Acid - ამინოერბოს მჟავა – (გაემ)) 

ბენზოდიაზეპინები ზრდიან GABA-ს ეფექტს, რომელიც ასრულებს მედიატორულ და 

მეტაბოლურ ფუნქციას ტვინში; წარმოადგენს უნივერსალურ დამამუხრუჭებელ 

მედიატორს. მონაწილეობს მოტორული აქტივობის რეგულაციაში, ემოციური ქცევის 

ფორმირებაში, თავის ტვინის უმაღლესი ინტეგრაციული ფუნქციების განხორციელებაში, 

ჰიპოფიზის წინა წილის ჰორმონების გამოთავისუფლების რეგულაციაში, ცენტრალური 

ნერვული სისტემის სხვა მედიატორებთან ურთიერთქმედებაში. მას შემდეგ რაც 

ბენზოდიაზეპინები ზრდიან GABA-ს აქტივობას, მის მიერ ზესტიმულირებული ნერვული 

შეტყობინებები აქტიურდება, ამის შედეგად კი ქრება შფოთვითი ფიქრები. 

სპეციფიური დიაზეპინებით ხდება სპეციფიური მდგომარეობის მკურნალობა. 

მაგალითად, ქსანაქსი გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის, პანიკური აშლილობის 

და დეპრესიის დროს გამოიყენება.  

ტოლერანტობა, ფიზიკური დამოკიდებულება, აღკვეთის მდგომარეობა და ზედოზირება 

1. ტოლერანტობა 
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ბენზოდიაზეპინების მიმართ ტოლერანტობა ვითარდება, რადგან ღვიძლი ხდება 

ნივთიერების წარმატებით გადამამუშავებელი. ახალგაზრდა ორგანიზმს შეუძლია 

აიტანოს ბენზოდიაზეპინების უფრო მაღალი დოზები, ვიდრე ხანდაზმულს. 

2. ფიზიკური დამოკიდებულება 

ფიზიკური დამოკიდებულება ვითარდება თუ 2 ან მეტი თვის განმავლობაში 10-20-

ჯერ მაინც მოხდება მისი ყოველდღიურად დოზის მიღება. ან ნორმალური დოზის 

მიღების შემთხვევაში ერთი ან მეტი წლის განმავლობაში. 

3. აღკვეთის მდგომარეობა 

ბენზოდიაზეპინების ხანმოკლე მიღების დროს აღკვეთის მდგომარეობის მწვავე 

სიმპტომები გრძელდება 7-20 დღე, ხოლო ხანგრძლივი მოხმარებისას 28 დღემდე. 

ნივთიერების ორგანიზმიდან საბოლოო გამოსვლას რამდენიმე თვე სჭირდება. 

 აღკვეთის მდგომარეობა შეიძლება მოიცავდეს განმეორებით ან გაძლიერებულ სახის 

 სიმპტომებს, როგორიც არის: თავის ტკივილი, ტრემორი, კუნთების "თამაში" 

 (ტოკვა), გულისრევა და ღებინება, შფოთვა, მოუსვენრობა, მთქნარება, ტაქიკარდია, 

 სპაზმები, ჰიპერტენზია, ძილის დარღვევები და სიცოცხლისთვის საშიში 

 კრუნჩხვები.  სიმპტომები შეიძლება განჩდეს ან გაქრეს ციკლურად 2-10 დღეში.  

4. ზედოზირება 

ბენზოდიაზეპინებს უსაფრთხოების მაღალი კოეფიციენტი აქვთ, თუმცა ეს ზღვარი 

იშლება, როცა მისი მიღება ხდება ალკოჰოლთან, სხვა ბენზოდიაზეპინებთან, 

ოპიოიდებთან და ანტიდეპრესანტებთან ერთად.  

მეხსიერების პრობლემები 

ბენზოდიაზეპინები ზიანს აყენებენ ინფორმაციის გადაცემას და შენახვას, როგორც 

ხანმოკლე ასევე ხანგრძლივ მეხსიერებაში. ბენზოდიაზეპინებიდან გამოწვეული 

ამნეზიური ეფექტი ცნობილია მედიცინაში, როგორც რეტროგრადული (დაზიანებამდე 

მომხდარი მოვლენების გახსენების შეუძლებლობა) ან ანტეროგრადული ამნეზიის (ახლი 

ინფორმაციის დამახსოვრების უნარის დაკაგრვა) სახელით. სექსუალური "მტაცებლები" 
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ხშირად სარგებლობენ ამ ეფექტებით, მათი მსხვერპლი დაივიწყებს, რომ ის იყო 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი.  

 

ბბაარრბბიიტტუურრაატტეებბიი  

ეფექტები 

  ხანგრძლივმოქმედი ბარბიტურატების (მაგ.: ფენობარბიტალი) მოქმედება 

გრძელდება 12-24 საათის მანძილზე და ძირითადში გამოიყენება, როგორც დღის 

სედატივები ან კრუნჩხვის მართვისთვის. 

  საშუალო ხანგრძლივობის მოქმედი ბარბიტურატები (მაგ.: ბუტაბარბიტალი), 

გამოიყენება, როგორც ხანგრძლივმოქმედი სედატივები. მათი მოქმედება 

გრძელდება 6-12 საათის მანძილზე. 

  ხანმოკლე მოქმედების ბარბიტურატების (მაგ.: ბუტალბიტალი) მოქმედება 

გრძელდება 3-6 საათის მანძილზე და გამოიყენება, როგორც საძილე საშუალება. 

  ძალიან ხანმოკლე მოქმედების ბარბიტურატები (მაგ.: ფენტოთალი) გამოიყენება 

ანესთეზიისთვის 

ბარბიტურატები ზემოქმედებენ GABA-ზე, ამიტომ ის მოქმედებს, როგორც დამბლოკავი 

შფოთვის და მოუსვენრობის დროს. გამომდინარე, რომ მას აქვს მცირე ეიფორიის 

შეგრძნება, ბარბიტურატები თავიდან სტიმულანტის ეფექტით იწყება, ამიტომ მათ 

ისეთივე ეფექტი აქვთ, როგორც ალკოჰოლს.  

ტოლერანტობა, ფიზიკური დამოკიდებულება და აღკვეთის მდგომარეობა 

დისპოზიციური ტოლერანტობა არის ღვიძლის უჯრედების ფიზიოლიგიური 

გარდაქმნიდან უფრო ეფექტურ უჯრედებად გარდაქმნის შედეგი. ამის შედეგად ისინი 

გარდაქმნიან ან ანგრევენ ბარბიტურატატებს უფრო სწრაფად. ფარმაკოდინამიკური 

ტოლერანტობის შედეგი დგება, მაშინ როდესაც ბარბიტურატები გავლენას ახდენენ 

ნერვულ უჯრედებზე და სხეულზე და ისინი ნაკლებად მგძნობიერენი ხდებიან. 
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ბარბიტურატების 30 ან მეტი დღის განმავლობაში, 8-10 ნორმალური დოზის მიღების 

შემდეგ ვითარდება მასზე ფიზიკური დამოკიდებულება. 

ხანმოკლე მოქმედების ბარბიტურატების შეწყვეტისას, 6-8 საათის შემდეგ ვითარდება 

შფოთვა, აჟიტირება, მადის დაკარგვა, გულისრევა, ღებინება, გულისცემის აჩქარება, 

ოფლიანობა, მუცლის სპაზმები და ტრემორი. კრუნჩხვები შესაძლოა გაგრძელდეს ბოლო 

მიღებიდან 12 საათი-ერთი კვირის მანძილზე. 

 



სოციალური სამუშაო ნივთიერებაზე დამოკიდებულ პირებთან 

 
გიორგი წოწკოლაური 

სოციალური სამუშაოს მაგისტრი, დოქტორანტი 
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                                                                      lleeqqcciiaa  --  55  

 

                                         ალკოჰოლი 
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ზზოოგგაადდიი  კკლლაასსიიფფიიკკააცციიაა  

ალკოჰოლი, მსოფლიშო ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და უძველესი ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებაა. ისტორიის მანძილზე საზოგადოებათა დამოკიდებულება ლუდის, ღვინის 

და გამოხდილი ლიქიორების მერყეობდა აკრძალვიდან ზომიერებამდე, ასევე ხდებოდა 

მისი თავისუფლად მოხმარება. ის კანონიერია უმეტეს ქვეყანაში, ისლამურ ქვეყნებში კი 

აკრძალულია.  

პოლინარკომანია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სირთულეები, ძალადობივი ქცევები, 

ტარება ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, ნაყოფის დაზიანება ორსულობისას და სხვა 

ბევრი წარმოადგენს ალკოჰოლის ავადმოხმარებისგან გამოწვეულ შედეგებს.  

მსოფლიოში: 

 2 მილიარდი ალკოჰოლის მომხმარებელია, იმის გათვალისწინებით, რომ 

ალკოჰოლი აკრძალულია ისლამურ ქვეყნებში 

 ჩინეთში ალკოჰოლის მოხმარება გაორმაგდა, ინდოეთში კი 50%-ით მოიმატა, ბოლო 

20 წლის განმავლობაში 

 რუსი მამაკაცები მოიხმარენ 6-7 ბოთლის ექვივალენტ არაყს წელიწადში ერთ სულ 

მოსახლეზე  

 ყოველწლიურად ალკოჰოლის მოხმარებით დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი 

იღუპება, ხოლო 76 მილიონს აქვს ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული 

დარღვევები 

ისტორია 

ალკოჰოლი უძველესი დროიდან დღემდე ცნობილიდა ფართოდ გავრცელებული 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებაა მსოფლიოში. ხალხი მოიხმარდა მას, მისი ფსიქოემოციური 

ეფექტის გამო. "წყურვილით შეწუხებულმა" ფერმერებმა აღმოაჩინეს, რომ ყურძენის, ისევე 

როგორც კარტოფილში, ბრინჯში, სიმინდში ხილში და მარცვლეულში არსებული 

სახამებლის, ფერმენტირება შესაძლებელი იყო ალკოჰოლად (ღვინო, ლუდი, არაყი). 
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პირველი ცივილიზებული დასახლებები შეიქმნა, რათა მომხდარიყო მარცვლეულის 

მიწოდება საკვებად და ლუდის, ყურძნის - ღვინის და ყაყაჩოს - ოპიუმის დასამზადებლად. 

ლეგალური ფსიქოაქტიური ნივთიერება 

ისტორიის მანძილზე ალკოჰოლი გამოიყენებოდა, როგორც გასამრჯელო/საჩუქარი, 

პანაცეა, ზიარებისთვის, წყლის შემცვლელად, სოციალური ლუბრიკანტი1, 

ტრანქვილიზატორი, გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლის წყარო.  

თითქმის ყველა ქვეყანას აქვს განვლილი პერიოდი, როდესაც ალკოჰოლის მოხმარება 

შეზღუდული ან აკრძალული იყო. ამჟამად ეს აკრძალვები უკვე მოხსნილია. ლონდონის 

ჯინის ეპიდემია (1710-1750წწ.) თვალსაჩინო მაგალითი იყო, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს 

სასურველი ნივთიერებაზე შეუზღუდავმა ხელმისაწვდომობამ და ჭარბად გამოყენებამ. 

მხოლოდ გაზრდილმა გადასახადებმა და გაყიდვების მკაცრმა რეგულაციამ მოახდინა 

ეპიდემიის კონტროლი.  

ალკოჰოლური სასმელები 

არსებობს ასობით სხვადასხვა სახის ალკოჰოლი: 

 ეთილის სპირტი (ეთანოლი, მარცვლეული ალკოჰოლი) ნაკლებად ტოქსიურია და 

აღმოჩენილია ყველა სახის ალკოჰოლურ სასმელში 

 მეთილის სპირტი (მეთანოლი, ხის სპირტი), იზოპროპილური (სამედიცინო) სპირტი 

 ბუთილის სპირტი, რომელიც გამოიყენება ბევრ საწარმოო პროცესში 

დანარჩენი კომპონენტები მზადდება ფერმენტაციის პროცესში, რომელიც კონგენერების 

სახელით არის ცნობილი, რომლებიც ალკოჰოლურ სასმელებს ანიჭებენ განსხვავებულ 

(მათთვის ინდივიდუალურ) გემოს, არომატს და ფერს: 

 ლუდი მზადდება მარცვლეულის ფერმენტაციით 

 ღვინო მზადდება ხილის ფერმენტაციით 

                                                           
1
 ნებისმიერი სახის, საჭმელი, სასმელი, ფსიქოაქტიური ნივთიერება და ქმედება, რომელიც ადამიანს თავს 

აგრძნობინებს კომფორტულად გარკვეულ სიტუაციებში. 
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 გამოხდილი სპირტი, ალკოჰოლის სხვადასხვა შემცველობით მზადდება 

მარცვლეულის ფერმენტაციით, ბოლქვოვანი მცენარეებისგან (მაგ.: კარტოფილი), 

ბოსტნეულისგან და სხვა მცენარეებისგან. ამას გარდა, სპირტის გამოხდა 

შესაძლებელია ღვინისგან და სხვა ალკოჰოლური სასმელების ფერმენტაციის გზით. 

ლუდი 

ლუდის ხარშვა და პურის გამოცხობა ჯერ კიდევ 10 000 წლის წინ, ნეოლითურ ხანაში 

ხდებოდა. ალკოჰოლის შემცველობა იცვლება საბაზისო ლუდის ტიპის მიხედვით, 2-12%-

მდე ან უფრო მაღალ შემცველობამდე.  

სასმლის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე (ლიტრი) 

ლუდი                      ღვინო 

გერმანია - 131 - 22 

ინგლისი - 103 - 13 

აშშ - 95  - 20 

საფრანგეთი - 40 - 60 

იტალია - 103 - 59 

ღვინო 

ადრეულ კულტურებში ლუდს "ჩვეულებრივი" ხალხი სვამდა, ხოლო ღვინოს კი მხოლოდ 

სასულიერო პირები და არისტოკრატები. ღვინოთა უმეტესობა მზადდება ყურძნის 

წვენისგან, თუმცა ასევე ხდება მისი დამზადება კენკრისგან და სხვა ხილის ან 

მარცვლეულის სახამებლისგან (მაგ.: იაპონური საკე ბრინჯის ღვინოა).  

გამოხდილი სპირტი 

ჩვ.წ. 800 წლამდე, 14%-ზე მეტი ალკოჰოლის შემცველი სასმელი ხელმისაწვდომი არ იყო 

აზიის გარდა, ანუ მაშინ როდესაც არაბებმა აღმოაჩინეს გამოხდის პროცესი, მისი 

აორთქლებისა და კონდენსირების გზით. საბოლოო ჯამში ამან ისეთი გამოხდილი 

სასმელებისკენ მიიყვანა მსოფლიო, როგორიცაა: კონიაკი (brandy), ვისკი, არაყი და ჯინი. 

კონიაკის გამოხდა ხდება ღვინისგან, რომის შაქრის ლერწმისგან, ვისკი და ჯინი 
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მარცვლეულისგან, არაყი კარტოფილისგან. რაც უფრო მაღალია სასმელში ალკოჰოლის 

შემცველობა, მით უფრო მალე თვრება მისი მომხმარებელი. 

ალკოჰოლის შემცველობა მისი მოცულობის მიხედვით 

ღვინო 

ფორტიფიცირებული (დასპირტული) - 12-16% 

არაფორტიფიცირებული (არადასპირტული) - 17-21% 

განზავებული - 6% 

ლუდი 

რეგულარული - 4-5% 

მსუბუქი - 3,4-4,2% 

ძლიერი - 6-9% 

ლიქიორი და ვისკი 

ბურბონი, ვისკი, სკოჩი, არაყი, ჯინი, კონიაკი - 40-50% 

Everclear (აშშ-ში მარცვლეულისგან წარმოებული სასმელი) - 95% 

სამედიცინო სპირტი - 95% 

ალკოჰოლის მიღება და მეტაბოლიზმი 

ალკოჰოლის შეწოვა ხდება სისხლძარღვებით და კაპილარებით, რომლებიც 

განლაგებულია: ნაწლავის ტრაქტზე, კუჭზე, წვრილ და მსხვილ ნაწლავებზე. კაცებში 

ალკოჰოლის 10-20% შეწოვა ხდება კუჭის მეშვეობით. ალკოჰოლის უმეტესობა გაიწოვება 

წვრილ ნაწლავებზე განლაგებული კაპილარების მეშვეობით. ქალების შემთხვევაში, იგივე 

რაოდენობით ალკოჰოლის მიღება, რასაც მამაკაცები იღებენ, სისხლში ფიქსირდება 

ალკოჰოლის უფრო მაღალი კონცენტრაცია. ალკოჰოლის ქრონიკული მოხმარება ქალებს 

უფრო მეტ ზიანს აყენებს ვიდრე მამაკაცებს. ქალ ალკოჰოლიკებს 50-100% ლეტალობის 

მეტი მაჩვენებელი აქვთ მამაკაც ალკოჰოლიკებთან შედარებით. 
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ალკოჰოლი შეიწოვება სისხლძარღვების მიერ და ნაწილობრივ მეტაბოლიზირდება 

ღვიძლის მიერ. სისხლში ალკოჰოლის მაღალი კონცენტრაცია ფიქსირდება მისი 

მიღებიდან 30-90 წუთის შემდეგ. ფაქტორები, რომლებიც აჩქარებს გაწოვის პროცესს: 

 ალკოჰოლის მოხმარების რაოდენობის ზრდა 

 ცარიელ კუჭზე ალკოჰოლის მიღება 

 ალკოჰოლის გათბობა 

ფაქტორები, რომლებიც ანელებს გაწოვის პროცესს: 

 ალკოჰოლის მიღებამდე საკვების მიღება 

 ცხიმიანი და მაღალკალორიული საკვების მიღება 

მეტაბოლიზმი 

ღვილის მიერ ხდება დაახლოებით 90-98% ალკოჰოლის განეიტრალება მეტაბოლიზმით, 

შემდგომ მისი გამოყოფა თირკმელების და ფილტვების მეშვეობით, წყლის და 

ნახშირორჟანგის სახით.  

სტანდარტული სასმელების ცხრილი 

სასმელი 
ოდენობა 

(მლ) 

ოდენობა  

(სითხის უნცია) 
ჭურჭელი ალკოჰოლი (%) 

სპირტიანი 

სასმელები 
43 1.5 

ერთი ყლუპი 

"გადაკვრა" 
40 

ღვინო 142 5 ერთი ჭიქა 10 - 12 

ფორტირებული 

ღვინო 
85 3 ერთი ჭიქა 16 - 18 

ლუდი 341 12 ერთი ჭიქა 5 

ზომიერი სმა განმარტებულია (დღეში 10მგ. ალკოჰოლის მიღება) როგორც:  

• დღეში 2 სტანდარტული დალევა ან ნაკლები მამაკაცებისათვის;  

• დღეში 1 სტანდარტული დალევა ან ნაკლები ქალებისათვის;  

• დღეში 1 სტანდარტული დალევა 65 წელს გადაცილებული პირებისათვის 
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სასურველი ეფექტები, გვერდითი ეფექტები და მათი შედეგები 

დაბალიდან საშუალო დოზამდე მიღების ეპიზოდები (ფიზიკური ეფექტები) 

კვლებათა უმეტესობა ამტკიცებს, რომ არც ისე ბევრი ალკოჰოლი და არა ხშირი საშუალო 

თრობის ეპიზოდებს არ გააჩნიათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უარყოფითი 

შედეგები. მხოლოდ, გამონაკლისია ორსული ქალები, ასევე ქალები ან მამაკაცები, 

რომელთაც ადრე მიღებული აქვთ ფიზიკური ტრავმა ან აქვთ ფსიქიკური ტრავმა, აქვს 

ადიქციის ისტორია, ალკოჰოლზე ალერგია აქვს. 

თერაპიული გამოყენება. ალკოჰოლი გამოიყენება, როგორც სადეზინფექციო საშუალება, 

ასევე სხეულის ტემპერატურის შესამცირებლად, როდესაც პირს აღენიშნება ცხელება.  

სასურველი ეფექტები. ზოგიერთ ადამიანს სიამოვნებს გემო და ის ფაქტორი, რომ 

ალკოჰოლი აქრობს წყურვილის განცდას, ხდება კუნთების დაძაბულობის მოხსნა, იწვევს 

შიმშილის გრძნობას, აქვეითებს აკრძალვების განცდას, ამცირებს გულის დაავადებას და 

ბაქტერიების დაგროვებას, რაც გულის შეტევის რისკს ამცირებს. 

ძილი. ხშირად ხდება ალკოჰოლის მოხმარება უძილობის სამკურნალოდ, განსაკუთრებით 

კი მაშინ, როდესაც ინსომნია გამოწვეულია შფოთვის ნიადაგზე. უძილობა ამცირებს დღის 

განმავლობაში სიფხიზლეს და აქვეითებს შრომისუნარიანობას. 

დაბალიდან საშუალო დოზამდე მიღების ეპიზოდები (ფსიქოლოგიური ეფექტები) 

ზოგიერთი ადამიანისთვის ალკოჰოლი წარმოადგენს შეზღუდვის განცდის შემცირებას და 

თვითდაჯერებულობის განცდის და კომუნიკაბელურობის გაზრდას. ის ასუსტებს, 

ამშვიდებს და ხსნის დაძაბულობის განცდას.  

როდესაც ადამიანს თავს გრძნობს მარტოსულად, დათრგუნულად, გაბრაზებულად და 

აღენიშნება სუიციდალური ტენდენციები, ალკოჰოლის დეპრესანტული და 

დამთრგუნველი თვისება კიდევ უფრო აღრმავებს ნეგატიურ ემოციებს. საბოლოო ჯამში 

ალკოჰოლის ავადმოხმარებას შეიძლება მოჰყვეს: საავტომობილო ავარიები,  კონფლიქტები 

კანონთან, მაღალი რისკის შემცველი სექსუალური ქცევა. 
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ალკოჰოლის ზემოქმედება ნეიროტრანსმიტერებზე 

ალკოჰოლი იწვევს GABA-ს ფსიქოლოგიურ შეზღუდვას, რაც საბოლოო ჯამში ანელებს 

თავის ტვინის ყველა პროცესს. სეროტონინების გამოყოფა აუმჯობესებენ განწყობას, მისი 

გამოფტვის შემდეგ კი დეპრესიას და დათრგუნულ გუნება-განწყობილებას. დოფამინის 

გამოყოფა იწვევს სიამოვნების მიღებას. გლუტამატი აძლიერებს დოფამინის ეფექტს. 

ენდორფინის და ანანდამიდი აძლიერებენ ეფექტის განმტკიცებას.  

დაბალიდან საშუალო დოზამდე მიღების ეპიზოდები (სექსუალური ეფექტები) 

ალკოჰოლის ფიზიკური ეფექტი, რომელიც სექსუალურ ფუნქციონირებასთან არის ახლოს, 

დაკავშირებულია სისხლში ალკოჰოლის დონეზე. დაბალი დოზებით ალკოჰოლის მიღება 

აძლიერებს სექსუალურ სურვილს როგორც ქალებში, ისე მამაკაცებში, თუმცა 

უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც ამცირებს ერექცის უნარს და აყოვნებს ეაკულაციას.  

მაღალი დოზების ეპიზოდები 

მაღალი დოზის მიღება (ფიზიკური ეფექტი) 

ინტოქსიკაცია ეს არის ის ოდენობით და სისწრაფე, რომლითაც ხდება ალკოჰოლის 

მოხმარების შედეგი, რომელსაც ასევე განაპირობებს ფსიქოლოგიური განწყობა, 

მოლოდინები, ფიზიკური/ფსიქიკური ტოლერანტობა, წარსულში დალევის გამოცდილება. 

ალკოჰოლის მოკლე პერიოდში დიდი დოზით მიღება (Binge drinking), რაც განისაზღვრება 

მამაკაცებისთვის ერთ ჯერზე ხუთი ან მეტი დალევის და ქალებისთვის ერთ ჯერზე ოთხი 

ან მეტი დალევის დოზით. 

ალკოჰოლიზმი განისაზღვრება ხუთი ან მეტი დალევით თვეში მინიმუმ ხუთჯერ. მას 

შემდეგ რაც მოხდება ალკოჰოლოს საკმარისი რაოდენობის მიღება, თავს იჩენს მისი 

დეპრესანტული ბუნება. სისხლის წნევა დაბლა იწევს, მოტორული რეფლექსები ნელდება, 

საკვების მონელება და შეწოვა უარესდება, სხეული კარგავს სითბოს (ჰიპოთერმია) რადგან 

სისხლძარღვები ფართოვდება (გაძლიერებულია აორთქლების პროცესი), სექსუალური 

სურვილი და ქმედება დაქვეითებულია.  
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მაღალი დოზის მიღება (ფსიქოემოციური ეფექტი) 

დაბნეულობა, მერყეობა, განსჯის უნარის დაკარგვა, ემოციური ტურბულენტობა მაღალი 

დოზების მიღების შედეგია. მას შემდგომ თან ერთვის დაბნეულობის პროგრესული 

გაუარესება, ლუღლუღით საუბარი და ემოციური კონტროლის დაკარგვა, ხდება 

ძილიანობის დარღვევა. 

მაღალი დოზის მიღება: ალკოჰოლით მოწამვლა (ზედოზირება) 

ალკოჰოლის მაღალი დოზებით მიღებისას, მომხმარებლის ცნს დათრგუნვა ხდება, 

რომელმაც შესაძლოა ის სასუნთქი სისტემის ფუნქციონირების დარღვევა და გულის 

უკმარისობა გამოიწვიოს, შემდეგ კი გულისწასვლა, კომა და სიკვდილი. 

მაღალი დოზის მიღება: ნაბახუსევობა 

ნაბახუსევი მდგომარეობა შესაძლოა საკმაოდ მძიმე იყოს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 

ალკოჰოლი სხეულიდან რამდენიმე საათის გამოსულია. ტიპიური სიმპტომებია: 

გულისრევა, ღებინება, აღკვეთის მდგომარეობა, თავისტკივილი. გაცილებით მძიმე 

აღკვეთის მდგომარეობა ქრონიკულად დიდი დოზის მომხმარებლებთან გვხვდება. 

მაღალი დოზის მიღება: გამოფხიზლება 

ალკოჰოლის გაქრობა ორგანიზმიდან თანდათანობით მიმდინარეობს. ყავა, ვარჯიშები და 

ცივი შხაპი არ აჩქარებს ნაბახუსევის მდგომარეობიდან გამოყვანას. ადამიანი თავს უკეთ 

გრძნობს, მხოლოდ დაძინების და დასვენების შემდეგ. 

მაღალი დოზის ქრონიკული მოხმარება 

საჭმლის მომნელებელი სისტემის და ღვიძლის დაავადება 

ალკოჰოლის გავლენის მთავარი ეფექტი საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე, მისი 

ორგანოებთან და ქსოვილებთან პირდაპირი შეხებით არის გამოწვეული. ქრონიკული სმა 

ღვიძლს მდგომარეობას გარდაუვალი საფრთხის წინაშე აყენებს.  

ცხიმოვანი ღვიძლი - რამდენიმე დღიანი ალკოჰოლიზმი ღვიძლში ცხიმოვანი მჟავის 

დაგროვებას იწვევს. ალკოჰოლიზმით დაავადებულების დაახლოებით 10-35%-ს 

აღენიშნება ალკოჰოლური ჰეპატიტი და 10-15%-ს კი უვითარდება ციროზი. 
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ალკოჰოლური ჰეპატიტი წარმოადგენს ღვიძლის ანთებას, რომელიც შემდეგში იწვევს 

ფიბროზს (ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილის განვითარების პათოლოგიური პროცესი), 

ნეკროზი (უჯრედების კვდომა) და მემბრანების (უჯრედის გარსი) დაზიანება. ამ 

მდგომარეობამდე მისვლას რამდენიმე თვის ან წლის განმავლობაში ალკოჰოლის დიდი 

დოზებით მოხმარება იწვევს. 

ციროზი ვითარდება, მაშინ, როდესაც ალკოჰოლი იწყებს ღვიძლის ძალიან ბევრი 

უჯრედის გადანდგურებას და ნაწიბურების განვითარებას. ღვიძლის ეს მდგომარეობა 

ალკოჰოლის ხანგრძლივი მოხმარებისგან ვითარდება და მომხმარებლებში სიკვდილს 

იწვევს.  

საჭმლის მომნელები ორგანოები 

ალკოჰოლის ზედმეტი დოზის მიღება იწვევს კუჭის მჟავიანობის გაზრდას და დიარეას. 

დიდი დოზით ალკოჰოლის მიღებისას ხდება საყლაპავის და ნაწლავების გაღიზიანება, 

ასევე გასტრიტის და პანკრეატიტის ჩამოყალიბება. სხვა სერიოზული დარღვევები მოიცავს 

კუჭის წყლულს და კუჭში სისხლდენას, რაც შემდგომში სიმსივნის განვიტარების რისკს 

ქმნის. ალკოჰოლიკებს შესაძლოა აწუხებდეთ ვიტამინების უკმარისობა, განსაკუთრებით 

კი B1 ვიტამინის ნაკლებობას. ჭრბი ალკოჰოლის მოხმარებას შეუძლია გამოიწვიოს 

ჰიპოგლიკემია (შაქრის/გლუკოზის ნაკლებობა სისხლში), ჰიპერგლიკემია (შაქრის დონის 

მომატება სისხლში), ეს დამოკიდებულია მომხმარებლის კვებაზე.  

გულსისხლძარღვთა  დაავადებები 

ქრონიკულად ალკოჰოლის ჭარბი დოზით მიღება დაკავშირებული გულის სხვადასხვა 

დაავადებასთან, რომელიც მოიცავს ჰიპერტენზიას (მაღალი წნევა) და გულის არითმიები.  

ნერვული სისტემა 

ალკოჰოლის ქრონიკულად და ჭარბი დოზით მოხმარება პირდაპირ აზიანებს ნერვულ 

უჯრედებს, რომელსაც შემდგომში უფრო მძიმე დაზიანებებამდე მივყავართ. დემენცია 

(ინტელექტუალური შესაძლებლობის გაუარესება, მეხსიერების პრობლემები, 

დეზორიენტაცია, პრობლემის გადაწყვეტის უუნარობა) ასევე წარმოადგენს 
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ალკოჰოლიზმის შედეგს. ქრონიკულმა ალკოჰოლიზმით თავის ტვინის დაზიანებამ და 

თიამინის (ვიტამინი B1) ნაკლებობამ შესაძლოა ორი სერიოზული დაავადება გამოიწვიოს: 

ვერნიკის ენცეფალოპათია და კორსაკოვის ფსიქოზი. 

სექსის სურვილი და რეპროდუქციული სისტემა 

ქალების შემთხვევაში მსუბუქი დალევა აქვეითებს შეზღუდვების განცდას, ხანგრძლივი 

მოხმარება აქვეითებს სურვილს, ორგაზმის ინტენსივობას და ვითარდება სექსუალური 

დისფუნქცია. მამაკაცების შემთხვევაში - მცირე-საშუალო დოზების მიღება ასევე 

აქვეითებს შეზღუდვების განცდას, რაც სექსის სურვილი ფსიქოლოგიური ასპექტების 

გაძლიერებას უწყობს ხელს, თუმცა ალკოჰოლის დეპრესანტული ბუნება მალე იჩენს თავს. 

გაკრვეული დროის შემდეგ, ალკოჰოლის ავადმოხმარება ნორმალური სექსუალური 

ურთიერთობის უუნარობას იწვევს. 

სიმსივნე 

ალკოჰოლიზმის დროს 6-ჯერ იზრდება პირის, ყელის, ხორხის და საყლაპავის კიბოს 

რისკი, ხოლო 7-ჯერ სიგარეტის მოწევის შემთხვევაში. რაც შეეხება ალკოჰოლის 

მომხმარებელს, რომელიც ეწევა, მათში კიბოს განვითარების რისკი 38-ჯერ მეტია.  

კანის, ძვალკუნთოვანი და იმუნური სისტემის პრობლემები 

ალკოჰოლი ორგანიზმს ფიტავს იმ მინერალებისგან, რომელიც ძვლებს ადვილად 

მსხვრევადობისგან იცავს. პირდაპირ ტოქსიურ ეფექტს იწვევს მიოპათია (კუნთების 

მტკივნეული შეშუპება). სახის წითელი ფერი და კანის სხვა დაავადებები ალკოჰოლის 

ქრონიკულ მომხმარებლებში გამოწვეულია კანთან ახლოს მდებარე სისხლძარღვების 

გაფართოებით. ასევე შეინიშნება კანის სიყვითლე და კანის გათხელება. ვარდისფერი აკნე, 

ფსორიაზი, ეგზემა და სახის შეშუპება გავრცელებულია ალკოჰოლის ქრონიკულ 

მომხმარებლებში.  

ალკოჰოლიზმის დროს ხდება სისხლის თეთრი უჯრედების განადგურება, რასაც ადამიანი 

იმუნოდეფიციტამდე მიჰყავს, რაც შემდგომში მას მოწყვლადს ხდის სხვა ინფექციების 

მიმართ. ცნობილია, რომ ალკოჰოლიკები ცხოვრებას 15 წლით იმცირებენ. 
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ადიქცია 

ალკოჰოლიზმში გამოიყოფა მეცნიერული ოთხი განვითარების ეტაპი: 

 1950-იანებში nucleus accumbens-ის აღმოჩენა, რამაც შემდგომში დაჯილდოვების 

ცენტრის აღმოჩენამდე მიიყვანა მეცნიერები; 

  1970-იანებში ენდოგენური ნეიროტრანსმიტერების (ენდორფინები) აღმოჩენა; 

 1980-90-იანებში გენეტიკური კვლევები, რომლებმაც გამოავლინა გენეტიკის და 

გარემოს გავლენის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი ალკოჰოლის მოხმარებასთან 

დაკავშირებით; 

 1990-2000-იანებში მეცნიერულ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, რამაც მეცნიერებს 

საშუალება მისცა დაკვირვება ეწარმოებინათ ფსიქოაქტიური ნივთიერების 

ზემოქმედების ქვეშ არსებულ თავის ტვინზე. 

შთამომავლობა, გარემო და ფსიქოაქტიური ნივთიერებები 

1. შთამომავლობა 

ოჯახების, ტყუპების და ცხოველების და შვილობილობის კვლევებმა აჩვენა, 

გენეტიკისა და ალკოჰოლის ურთიერთკავშირი. ცნობილია, რომ რამდენიმე გენი 

გავლენას ახდენს პიროვნების ალკოჰოლის და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერების 

მიმართ ადიქციის მიდრეკილებაზე.  

2. გარემო 

გარემო ფაქტორები, რომელთაც დიდი გავლენა აქვთ არის: ალკოჰოლ ან/და სხვა 

ფსიქოაქტიური ნივთიერება დამოკიდებული მშობელი/მშობლები, მეგობრები ან/და 

ახლობლებ, ქაოტური ოჯახური ურთიერთობები, თანატოლთა ზეწოლა და 

უკიდურესი სტრესი. სექსუალური, ფიზიკური ან/და ემოციური ძალადობა 

ახალგაზრდა ასაკში გარემო ფაქტორებიდან არის გამოწვეულია. გენეტიკური 

ფაქტორები, რომელიც თავიდანე განაპირობებენ გენეტიკურ წინასწარგანწყობას 

ალკოჰოლისა და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ურთიერთქმედებაში, მათ 

ზემოქმედებას/ეფექტებს (როგორც ფიზიკურს, ასევე ფსიქიკურს) აძლიერებს. 
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ტოლერანტობა და აღკვეთის მდგომარეობა 

ტოლერანტობა არის პროცესი, რომლის მეშვეობითაც თავის ტვინი ალკოჰოლიდან 

გამოწვეული ეფექტებისგან იცავს თავს. 

დისპოზიციური (მეტაბოლიკური) ტოლერანტობა გამოწვეულია, როდესაც ორგანიზმი ისე 

იცვლება, რომ ალკოჰოლის მეტაბოლიზმის უფრო ეფექტური იყოს. 

რევერსული (შებრუნებითი) ტოლერანტობის არის პროცესი, როდესაც ღვიძლი 

დაქვეითებული აქვს ალკოჰოლის მეტაბოლიზირების უნარი. 

ფარმაკოდინამიკური ტოლერანტობის დროს ტვინის უჯრედები რეზისტენტული ხდება 

ალკოჰოლის ეფექტების მიმართ 

ქცევითი ტოლერანტობა ნიშნავს, როდესაც ალკოჰოლის მომხმარებელმა იცის თუ როგორ 

მოიხმაროს ალკოჰოლი, რათა შეცვალოს ქცევა. 

მწვავე ტოლერანტობის განვითარება იწყება პირველივე დალევიდან. 

შერჩევითი ტოლერანტობის დროს ტოლერანტობა არ ვითარდება თანაბრად ალკოჰოლის 

ყველა ეფექტის მიმართ. 

აღკვეთის მდგომარეობა 

ნაბახუსევის მდგომარეობა შესაძლოა გამოიწვიოს ნებისმიერი დონის დალევამ 

ექსპერიმენტიდან ადიქციამდე. უფრო მწვავე აღკვეთის მდგომარეობის სიმპტომები 

შეინიშნება ალკოჰოლის ქრონიკულად მაღალი დოზის მოხმარებისას. დაახლოებით 85-

95%-ს, რომელსაც ჰქონდა აღკვეთის მდგომარება, შეიძლება ითქვას, რომ არ 

აღენიშნებოდათ სიცოცხლისთვის საშიში სიმპტომები. ძლიერი აღკვეთის 

მდგომარეობისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები აღენიშნებათ იმ შემთხვევაში თუ 

ალკოჰოლის ჭარბი დოზით მიღება ხდება 48-87 დღის განმავლობაში.  

მსუბუქი სიმპტომატკა მოიცავს: პულსის აჩქარებას, ოფლიანობას, სხეულის 

ტემპერატურის მომატებას, ხელების ტრემორს, შფოთვას, დეპრესიას, ინსომნიას, 

გულისრევას და ღებინებას.  
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ძლიერი (მთავარი) სიმპტომატიკა მოიცავს: ტაქიკარდიას, ვიზუალური, ტაქტილური ან 

აუდიო ჰალუცინაციას და ილუზიებს, ფსიქომოტორულ აგზნებადობას, კრუნჩხვით 

შეტევებს, ალკოჰოლურ დელირიუმს (თეთრი ცხელება). ქრონიკული ალკოჰოლიზმის 

დროს, 1%-ზე ნაკლებ სერიოზული აღკვეთის მდგომარეობის გვხვდება ნათლად 

გამოხატული ალკოჰოლური დელირიუმი. 

ალკოჰოლის მიღების საწყის ეტაპზე იზრდება GABA-ს გამოყოფა. გარკვეული დროის 

გასვლის შემდეგ კი თავის ტვინი ამცირებს GABA-ს რეცეპტორებს, რასაც ადამიანი მიჰყავს, 

ისეთ მდგომარეობამდე, როგორიც არის: შფოთვით გამოწვეული ჰიპერაგზნებადობა, 

კუნთოვანი სისტემის მოქმედების გაზრდა, ტაქიკარდია, ჰიპერტენზია და კრუნჩხვები. 

ალკოჰოლთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები 

პოლინარკომანია 

უმეტესი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებელი დამატებით მოიმარს ალკოჰოლს 

და პირიქით, ალკოჰოლის ავადმომხმარებელი მოიხმარს სხვა სახის ფსიქოაქტიურ 

ნივთეირებას. ალკოჰოლს იყენებენ სამდღიანი მეთამფეტამინის ეფექტის დასათრგუნად. 

კომპულსური აზარტომანები სვამენ სანამ აზარტულ თამაშებით არიან დაკავებული, და 

პირიქით, სანამ აზარტომანიით არიან დაკავებული ისინი სვამენ. პოლინარკომანია 

იმდენად გავრცელდა, რომ სამკურნალო ცენტრები რამდენიმე ადიქციას ერთდროულად 

მკურნალობენ.  

ალკოჰოლი და ფიქიკური პრობლემები 

ადამიანი ალკჰოლს ხშირად იმისთვის იყენებს, რომ განწყობა ან ფსიქიკური მდგომარეობა 

შეცვალოს. განწყობა შეიძლება იყოს საშუალო შფოთვის მდგომარეობა, მოუსვენრობა, 

მოწყენილობა და სევდიანობა. ფსიქიკური მდგომარეობა კი შესაძლოა მოიცავდეს 

გადატანილი დაავადების სიმპტომებს, როგორიცაა დეპრესია და პიროვნული აშლილობა.  

ალკოჰოლიკების 28%-ს აღენიშნება მძიმე დეპრესია, ხოლო 37%-ს შფოთვა. ალკოჰოლის 

ჭარბი დოზით მოხმარებამ ან აღკვეთის მდგომარეობამ შეიძლება გამოიწიოს ფსიქიკური 

დაავადების სიმპტომები. ალკოჰოლიზმი ზრდის ნეიროქიმიზმს, რაც იწევს დაძაბულობის 
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განცდას და დეპრესიას. ნებისმიერი ფსიქიატრიული დიაგნოზის დადგენისას უნდა 

ხდებოდეს წამლის ან ალკოჰოლისგან გამოწვეული სიმპტომების გათვალისწინება. 

კლიენტი, რომელსაც ერთი და იგივე დაავადების რეციდივის შემთხვევა აღენიშნება, 

შესაძლოა ეს გამოწვეული იყოს იქიდან, რომ დროულად არ მოხდა ფსიქიატრთან 

მიმართვა.  

ალკოჰოლი და ორსულობა 

ალკოჰოლიკი დედა 

ორსულობის დროს ალკოჰოლის მოხმარება ფსიქიკური და გონებრივი განვითარების 

შეფერხების მთავარი მიზეზია. ორსულობის დროს ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება იწვევს 

მუცლის მოშლას და ნაყოფის სიკვდილს, ასევე ორსულობასთან დაკავშირებულ ისეთ 

პრობლემებს, როგორიცაა: ნაადრევი მშობიარობა და სუსტი, მცირეწონიანი ან 

დღენაკლული ახალშობილი.  

ნაყოფის ალკოჰოლური სპექტრის აშლილობა (FASD) 

დიაგნოსტირებისას, ალკოჰოლის მოხმარებიდან გამოწვეულ პრობლემებში გამოყოფენ 

ოთხ მთავარ ფაქტორს: ნაყოფის ზრდის შეფერხება, დეფორმაციები სახეზე და 

პრობლემები გულსა და კიდურებზე სადაც ჩართულია ცნს (მაგ.: ინტელექტუალური 

განვიტარების შეფერხება და ქცევითი პრობლემები) და ალკოჰოლის მიღება დედის მიერ 

პრენატალური პერიოდის დროს. ნაყოფის ალკოჰოლური სპექტრის აშლილობა 

ვრცელდება მთელ რიგ ალკოჰოლით დაზიანებულ ორსულობას და ბავშის დაბადებაზე: 

1. ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი (FAS) - მოიცავს ყველა (ოთხ) ფაქტორს  

2. პარციალური (ნაწილობრივი) ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი (PFAS) - თითქმის 

იგივეა რაც ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი, ნაყოფის ზრდის და სახის 

დეფორმაციების გამოკლებით 

3. ალკოჰოლთან დაკავშირებული ნეიროგანვითარების აშლილობა (ARND) - ცნს 

პათოლოგიები 

4. ალკოჰოლთან დაკავშირებული სამშობიარო პათოლოგიები (ARBD) - ნებისმიერი 

სახის ფიზიკური პათოლოგია 
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5. ნაყოფის ალკოჰოლური ეფექტები (FAE) - იგივეა რაც ალკოჰოლთან 

დაკავშირებული ნეიროგანვითარების აშლილობა (ARND) და ალკოჰოლთან 

დაკავშირებული სამშობიარო პათოლოგიები (ARBD) ერთად. 

ალკოჰოლი ცვლის და კლავს ნაყოფის ტვინის უჯრედებს. ტვინის განვითარების დროს 

არსებული სიცარიელე ანადგურებს ტვინთან კავშირს, რომელიც აღარ აღდგება. ნაყოფის 

ალკოჰოლური სინდრომის დროს IQ მაჩვენებული მერყეობს 20-120, საშუალოდ - 79, 

ხოლო სხვა სინდრომების დროს 49-142, საშუალო მაჩვენებლით - 90. სხვა პრობლემები 

მოიცავს: 

 ხანომკლე მეხსიერებასთან დაკავშირებული სირთულეები 

 დამახსოვრების და ინფორმაციის აღდგენის პრობლემები 

 სწორი გადაწყვეტილებების, ურთიერთობების ფორმირების სირთულეები 

ალკოჰოლის არ არის ერთადერთი საშუალება, რომელსაც შეუძლია 

კოგნიტურ/ბიჰევიორული დეფიციტის გამოწვევა. სხვა მრავალ ფსიქოაქტიურ 

ნივთიერებას და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას შეუძლიათ გამოიწვიოს მსგავსი 

სიმპტომები. 

კრიტიკული, განსაკუთრებით მოწყვლადი პერიოდი აღინიშნება პირველ 3-8 კვირის 

განმავლობაში, როდესაც ხდება ემბრიონის ჩამოყალიბება. ერთ-ერთი კვლევის თანახმად 

ორსული ქალის კვირაში შვიდი სტანდარტული დალევა არ იწვევს ნეირობიჰევიორულ 

ეფექტებს. თუმცა, ალკოჰოლთან ერთი ხანგრძლივი კონტაქტი გრძელდება ოთხ საათს ან 

მეტს, რაც საკმარისია დიდი რაოდენობით ტვინის უჯრედების გასანადგურებლად. 

სინამდვილეში რთულია განსაზღვრო ზუსტად რა ოდენობის ალკოჰოლის მიღება 

შეუქმნის სიცოცხლისთვის/ჯანმრთელობისთვის საზიანო რისკს ნაყოფს. 

ალკოჰოლიკი მამა 

ამ ეტაპზე არ არსებობს რაიმე სახის კვლევა, რომელიც დაამტკიცებდა ალკოჰოლიკი მამის 

უარყოფითი ეფექტების გადაცემას ნაყოფზე. ალკოჰოლიკი მამების შვილებზე 

დაკვირვებით არ შეიძლება, რომ ცალსახად ითქვას რაიმე სახის უხეს ფიზიკურ 
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პათოლოგიაზე, შეიმჩნევა მხოლოდ ინტელექტუალური დეფიციტი. რა თქმა უნდა აქ 

საუბარი არ არის ქცევით ფაქტორებსა და სოციალურ დასწავლაზე.  

აგრესია და ძალადობა 

მრავალი კვლევა არსებობს იმის შესახებ, რომ ადამიანს თანდაყოლილი აქვს ძალადობის 

მიმართ ტენდეცია. ალკოჰოლი ზრდის აგრესიას GABA-ს გამოყოფით (მთავარი 

დამთრგუნველი ნეიროტრასმიტერი), რაც იწვევს მთვრალ ხალხში, მანამდე არსებული 

აგრესიის ტენდენციების პროვოცირებას. ალკოჰოლი ხელს უწყობს ბრაზის, რისხვის, 

სიძულვილის და მსგავსი ნეგატიური სურვილების გამოვლენას, ამას კი ხელს უწყობს 

სეროტონინის დაბალი დონე, რომელიც ვეღარ აკონტროლებს იმპულსებს. არასწორად 

გაგებული, არასწორად განსჯილი მოვლენა, რომელიც პიროვნების მიმართ აღქმული არის 

იმ საფრთხედ, რომელიც არ არსებობს, საფუძვლად ედება ძალადობრივ ქცევებს.  

მსხვერპლთა ანგარიშებზე დაყრდნობით, ალკოჰოლი ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა პირებმა 

ჩაიდინეს შემდეგი სახის კრიმინალი: 15% ქურდობა, 26% თავდასხმა 50% მკვლელობა. 

ძალადობის მსხვერპლთა 30%-მა კი აღნიშნა, რომ მოძალადე შეურაცხყოფას აყენებდა 

ალკოჰოლის სმის პროცესში.   

ნებისმიერი ტიპის ძალადობამ შეიძლება გამოიწვიოს პერმანენტული ბიოქიმიური 

ცვლილებები მსხვერპლში, რომლებიც მათ ფსიქოაქტიური ნივთიერების ავადმოხმარების 

და ბევრი ემოციური პრობლემის მიმართ უფრო მეტად მიმღებს ხდის.  

კვლევაზე დაყრდნობით, სექსუალური მოძალადეთა 34-74% ალკოჰოლის ზემოქმედების 

ქვეშ იმყოფებოდა.  



სოციალური სამუშაო ნივთიერებაზე დამოკიდებულ პირებთან 

 
გიორგი წოწკოლაური 

სოციალური სამუშაოს მაგისტრი, დოქტორანტი 
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ფსიქოდელიკები ათასწლეულების მანძილზე გამოიყენებოდა რელიგიური, სოციალური 

და სამედიცინო კუთხით, ასევე სხვადასხვა ცერემონიებში. ისინი იწარმოება დაახლოებით 

4 000 მცენარისგან, რომელთაც აქვთ ფსიქოაქტიური ეფექტები. ამჟამად კი, 

ფსიქოდელიკების უმეტესობა სინთეტური გზით არის მიღებული. LSD, ექსტაზი და სხვა 

ასობით ფსიქოაქტიური ნივთიერება იქმნება ყოველდღურად ქუჩის ქიმიკოსების მიერ.  

ყველა ფსიქოდელიკი იწვევს ინტენსიურ და არეულ შეგრძნებებს, როგორიც არის 

ილუზიები, დელუზიები და ჰალუცინაციები. ბევრი ფსიქოდელიკი მოქმედებს, როგორც 

სტიმულანტი, ასუსტებს განსჯის უნარს და ახდენს მცდარი მსჯელობის პროვოცირებას. 

მარიხუანა არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და მოხმარებადი ფსიქოდელიკი. 

მსოფლიოში 160 მილიონი ადამიანი მოიხმარს კანაბინოიდს. მეთილენდიოქსიამფეტამინი, 

იგივე ექსტაზის მოხმარება შედარებით შემცირებულია ბოლო წლების მანძილზე.  

2011 წლიდან, მარიხუანას ფსიქოაქტიური ქიმიური ნივთიერებების სინთეტური 

ანალოგები, THC (ტეტრაჰიდროკანაბინოლი) იყიდება ლეგალურად, როგორც 

"მცენარეული არომატოზატორი", "აბაზანის მარილი", შემდეგი სახელებით: "K2" 

ან "Spice".  

 იისსტტოორრიიაა  

ფსიქოდელიკები  – (ბერძ. psyche – სული, delia – ილუზია; სინონიმები: ჰალუცინოგენები, 

ფსიქომიმეტიკები)  ნივთიერებები, რომლებიც იწვევენ ფსიქოდელიურ მდგომარეობას. 

მათ მიეკუთვნება დიეთილამიდ ლიზერგინის მჟავა (ლსდ), დიმეთილტრიპტამინი (დრტ), 

ბუტოფენინი, მესკალინი, ფსილოციბინი, ასევე მათთან ახლოს მდგომი ფსიქოაქტიური 

ნივთიერება კანაბისი (კანაბინოიდი) და ზოგიერთი სინთეზური პრეპარატი. 

ფსიქოდელიკებს თვლიან ნეიროტრანსმიტერების ჩამნაცვლებელ ანტაგონისტებად. 

ფსიქოდელიკების ზემოქმედებას უნარი აქვს შეცვალოს პიროვნება, ღრმად გარდაქმნას 

მისი მოტივებისა და ღირებულებების იერარქია.  
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ფსიქოდელიკები იწარმოება 4000 სახის მცენარისგან, რომლეთა მათგანიც 250 მილიონი 

წელია არსებობს. მისი გამოყენების თავდაპირველ მიზანს წარმოადგენდა ცნობეირების და 

რეალობის აღქმის შეცვლა და არა ის, რომ გამოეწვია მყისიერი აგზნება.  

ფსიქოდელიკების უმეტესობა იზრდება ამერიკაში, ევროპასა და აფრიკაში. გამონაკლისია 

მარიხუანა, რომელიც მოჰყავთ მთელს მსოფლიოში. ადამიანები მოიხმარენ პეიოტს, 

პსილოციბის სოკოები, მარიხუანა და აბილილი (ცნობილია, როგორც დილის ვარდი, 

დილის ყვავილი, დუდუკის ყვავილი, ლილიფერა და სხვ.) რელიგიური, სოციალური და 

სამედიცინო კუთხით, ასევე სხვადასხვა ცერემონიებში.  ეს ფსიქოაქტიური და 

ჰალუცინოგენური ნივთიერებები, ჩვეულებრივ, მავნებელია ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის და იწვევენ ვიზუალურ და გრძნობით ეფექტებს. სწორედ ამ 

ეფექტების გამო იყენებდნენ მას შამანები.  

კკლლაასსიიფფიიკკააცციიაა 

ინდოლები - LSD, პსილოციბის სოკოები და სხვა.  

ფენილალკილამინები - პეიოტი, ექსტაზი და სხვა. 

ანტიქოლინერგიკები - ბელადონა, დატურა და სხვა. 

კანაბინოიდები - მარიხუანას (კანაბისის) მცენარეები. 

სხვები - კეტამინი, სალვია (Salvia divinorum), დექსტრომეთორფანი და სხვა. 

ზზოოგგაადდიი  ეეფფეექქტტეებბიი  

ფსიქოდელიკების მიერ გამოწვეული ეფექტი სახალისოც კი არის, განსხვავებით მისი 

მეცნიერული შედეგებისა. უმეტესი მცენარეული ფსიქოდელიკი შეიცავს ერთზე მეტ 

აქტიურ ნივთიერებას. ეფექტების ხანგრძლივობა და ინტენსივობა დამოკიდებულია 

შემდეგ ფაქტორებზე: 

 ფსიქოდელიკების ტოქსიურობა 

 მომხმარებლის ფსიქოაქტიური ნივთიერებასთან გამოცდილება 

 მომხმარებლის ძირითადი ემოციური მდგომარეობა 

 მომხმარებლის განწყობის/ფსიქიკის მდგომარეობა მოხმარების პროცესში 
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 რომელიმე ფსიქიკური დაავადების არსებობა 

 გარემო, სადაც მოიხმარება ფსიქოაქტიური ნივთიერება 

ფიზიკური და ფსიქიკური ეფექტები 

LSD, ექსტაზი და სხვა ჰალუცინოგენები ასტიმულირებენ სიმფატიკურ ნერვულ სისტემას 

(ზურგის ტვინი - ხერხემალი, რომელიც საწყის მაკონტროლირებელ სიგნალებს 

ჰიპოთალამუსის გარკვეული უბნებიდან იღებს), ზრდიან პულსაციას და სისხლის წნევას, 

იწვევენ ოფლიანობას და გულისრევას. ფსიქოდელიკები ზემოქმედებენ სეროტონინზე და 

ცვლიან მის სენსორულ აღქმას.  

ტვინის ღეროს სტიმულაცია ახდენს სენსორული გზების გადატვირთვას და იწვევს 

მომხმარებლის შეგრძნებების მიმართ მგრძნობელობის გაძლიერებას (მომატებას). 

ვიზუალური და სმენითი ცენტრების დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს რეალობის 

მცდარი აღქმა.  სმენითი სტიმულაცია, ისეთი როგორიც არის მუსიკა, შეიძლება გაიზიაროს 

(გადაკვეთოს) ვიზუალური აღქმის ეფექტი და მუსიკა გახდეს "ხილვადი". შეგრძნებების 

ასეთი გადაკვეთა ან მიქსი ცნობილია სინესთეზიის სახელით. 

ილუზია, დელუზია და ჰალუცინაცია 

ილუზია - გარე (რეალური) სტიმულების მცდარი აღქმა (ინტერპრეტაცია). ეს 

მდგომარეობა გამოწვეულია მაშინ, როდესაც სენსორული სტიმულაციის ზოგადი დონე 

(ცნობიერი) შემცირებულია.  

ილუზია, შეიძლება გამოწვეული იქნას, უფრო ხშირად მაშინ, როდესაც ყურადღება არ 

არის ფოკუსირებული სენსორულ მოდალობაზე1, ან როდესაც არსებობს ძლიერი 

აფექტური მდგომარეობა. მაგალითად, შეშინებულმა ადამიანმა, სრულ სიბნელეში ბუჩქი 

შესაძლოა თავდამსხმელად აღიქვას. 

დელუზია (ცდომილება) - მცდარი იდეა ან რწმენა, რომელიც არ იცვლება სხვა მიზეზით ან 

წინააღმდეგობრივი აზრის არსებობისას. იგი არ ექვემდებარება ლოგიკას და არ არის 

                                                           
1
 გამოიყენება შემეცნებით პროცესებში, ინფორმაციის მიღების სახეობა, გრძნობათა ორგანოებთან და 

შეგრძნებებთან მიმართებაში (როგორიცაა მხედველობა, სმენა, შეგრძნება, კინესთეტიკა და სხვა) 
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პიროვნების კულტურისა და განათლების შესაბამისი. არსებობს ბევრი სახის დელუზია, 

რამდენიმე მათგანია: 

 გავლენის დელუზია - პიროვნების რწმენა, როდესაც მისი ფიქრები და ქცევები 

კონტროლდება გარე ძალების მიერ. 

 დევნის დელუზია - პიროვნების რწმენა, რომ მასთვის ზიანის მიყენებას 

ცდილობენ 

 მინიშნების დელუზია - პიროვნების რწმენა, რომ გარემოში გარკვეული  

მოვლენებს აქვთ განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომელიც მასთან არის 

დაკავშირებული 

 გრანდიოზულობის დელუზია - პიროვნების განცდა, რომ მას აქვს 

განსაკუთრებული ძალა და ცოდნა ან განსაკუთრებული ურთიერთობა 

მნიშვნელოვან პიროვნებებთან 

 სომატური დელუზია - პიროვნების განცდა, რომ მის სხეულს მანიპულირებენ 

გარე ძალები. 

 სიყვარულის დელუზია - პიროვნების რწმენა, რომ მას აქვს განსაკუთრებული 

რომანტიული ურთიერთობა საზოგადოებისთვის ცნობილ ადამიანთან. 

 ნიჰილიზმი - პიროვნების რწმენა, რომ მისი საკუთარი სამყარო და მათ შორის 

დროც, დაკარგულია ან განადგურებულია. როდესაც ხდება ყველაფრის 

ხელაღებით უარყოფა, საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების მიუღებლობა. 

ჰალუცინაცია - მცდარი სენსორული აღქმა (სენსორული გამოცდილება), რომელიც არ 

გამომდინარეობს გარე სტიმულებიდან (მხედველობითი, სმენითი, ყნოსვითი ან შეხებითი 

აღქმა). როგორც წესი, მათი აღქმა ხდება, არა, როგორც საკუთარ წარმოსახვებში 

აღმოცენებულის, არამედ როგორც გარესამყაროში წარმოშობილი სტიმულების. 

ჰალუცინაციის კვალიფიცირება არ ხდება, როგორც ფსიქიკური დაავადება. ის შეიძლება 

განიცადოს ნებისმიერმა ადამიანმა გადაღლისას, ასევე ძილიდან (ჰიპნოგოგიური) 

გამოღვიძების (ჰიპნოპომპიური) ფაზაში გადასვლის დროს. 
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LLSSDD  დდაა  პპსსიილლოოცციიბბიისს  სსოოკკოოეებბიი    

ინდოლი ფსიქოდელიკები ცნობილნი არიან, როგორც "სეროტონინისნაირი" 

ფსიქოდელიკები, რადგან ისინი ავლენენ მსგავს ეფექტებს სეროტონინის რეცეპტორებზე 

ზემოქმედებისას.  

ლიზერგინის მჟავის დიეთილამიდი (ლმდ - LSD)  

LSD (ლიზერგინის მჟავის დიეთილამიდი) წარმოადგენს ჭვავის რქის (ergot fungus) 

ტოქსინის ნახევრადსინთეტურ ფორმას, რომელიც აინფიცირებს ჭვავს და სხვა 

მარცვლეულობას. მოყავისფრო-მოიისფრო სოკო, მრავალი ინფექციური აფეთქების და 

ათასობით ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი იყო საუკუნეების მანძილზე, რომელსაც 

ქალაქის თუ სოფლის მოსახლეობა მათდა უნებურად იღებდა პერორალური გზით.   

ჭვავის რქით მოწამვლა ცნობილი იყო "წმინდა ანტონის ცეცხლი"-ს სახელით. არსებობს 

ორი სახის, გაგნრენული და კრუნჩხვითი ერგოტიზმი ადამიანს აღენიშნებოდა: ცხელების 

ფორნზე განვითარებული ჰალუცინაცია, კრუნჩხვითი შეტევები და განგრენა, რაც ხშირ 

შემთხვევაში სიკვდილით სრულდებოდა.  

1938 წელს, შვეიცარიელმა მეცნიერმა ალბერტ ჰოფმანმა იმ მიზნით რომ ეს წამალი მას 

ფსიქიკური დაავადებების დროს გამოადგებოდა. მან, შემთხვევით დიდი დოზით მიღების 

დროს აღმოაჩინა LSD-ს ჰალუცინოგენი თვისებები.  

LSD (C20H25N3O) გამორჩეულია თავისი პოტენციით. ისეთ ნაკლებ დოზას, როგორიც არის 25 

მიკრო გრამი (1გრ=1მლნ მკ.გრ.), ავლენს სტიმულაციურ და ფსიქიკურ ეფექტებს. ეფექტები 

ჩნდება მისი მიღებიდან 15-60 წუთში, პიკს აღწევს 2-4 საათში და ეფექტის განქარვება 

ხდება 6-8 საათში. მას ფსიქოდელიური ეფექტის მისაღებად იღებენ 150-300 მკ.გრ. 

ოდენობით.  

ლეგალურად აღარ გამოიყენება 1970 წლიდან. 80-იანი წლებიდან არალეგალურ ბაზარზე 

ფართო გავრცელება ჰპოვა ე.წ. ,,ქაღალდის“ დოზირებულმა ფორმებმა - ფორმები მიიღება 

სპეციალურად დაბეჭდილი ქაღალდის LSD-ს ხსნარით გაჟღენთის გზით კვადრატებად, 
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რომელთაგან თითოეული შეიცავს ნარკოტიკის დაახლოებით ერთნაირ დოზას (30-50 მკგ) 

არსებობს აგრეთვე LSD-ს ხსნარით გაჟღენთილი ნახატები (აბსტრაქტული 

გამოსახულებები, კომიქსები, მარკები და ტატუირების ტრაფარეტები). ეს ქაღალდის 

„ნაწარმი“ განსაზღვრულია ნარკოტიკების ყველაზე ახალგაზრდა პოტენციური 

მომხმარებლისათვის. 

LSD-ს მიღების შემდეგ მხედველობითი შეგრძნებები ხდება არა მკვეთრი, ჩნდება 

მხედველობითი ჰალუცინაციები, რომლებიც უსინათლოებში არ აღმოცენდებიან. საგნები 

დამახინჯებულად აღიქმება. მახვილდება სმენა, მაგრამ სმენითი ჰალუცინაციები 

იშვიათად ვითარდება. საკვები აღიქმება როგორც უხეში და შეიგრძნობა, როგორც ქვიშა. 

ირღვევა დრიში ორიენტაცია: დრო თითქოს ნელა გადის ან „ჩერდება“, მაგრამ უფრო 

ხშირად სწრაფად „მიფრინავს“ და უეცრად გაელვებული (ფლეშბექი) ათასწლეულების 

შთაბეჭდილება იქმნება. ცნობიერება იბინდება , შესაძლებელია განცდების კოსმოსური, 

რელიგიური, მისტიკური თემატიკა, როცა ადამიანი თითქოს მაყურებელია, დარბაზში 

იმყოფება და გარედან ადევნებს თვალყურს იმას, რაც ეკრანზე ხდება. აღნიშნულ ეფექტები 

გრძელდება რამოდენიმე საათის განმავლობაში, იცვლება აღქმის აღდგენის პერიოდებით. 

ტოლერანტობა ვითარდება ძალიან სწრაფად. აღკვეთის მდგომარეობა ვითარდება უფრო 

მეტად ფსიქო-ემოციური, ვიდრე ფიზიკური კუთხით. LSD-ს მიღების შემდეგ შეინიშნება: 

გულისცემის და სისხლისწნევის ზრდა, სხეულის ტემპერატურის მომატება, 

თავბრუსხვევა, გუგების გაფართოება და ოფლიანობა. 

ფსიქიკური ეფექტები 

LSD ტვირთავს ტვინის ღეროს, სენსორულ გამანაწილებელს, იწვევს დამახინჯებულ 

სენსორულ შეგრძნებებს (სინესთეზია - ხმების დანახვა, სუნის შეგრძნება, ფერის გაგონება), 

დეპერსონალიზაციას, ფანტაზიორობას, განწყობის ცვლილებას, ასუსტებს კონცენტრაციას 

და აქვეითებს მოტივაციას. მოხმარების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და საშიში ეფექტი 

არის ლოგიკური მსჯელობის უნარის შესუსტება და განსჯის უნარის დაკარგვა.  
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დროის და რეაქციების შენელება, ავტოკატასტროფის საუკეთესო რეცეპტია. გამომდინარე 

იქიდან, რომ LSD გავლენას ახდენს თავის ტვინის ემოციურ ცენტრებზე და ამახინჯებს 

რეალობის აღქმას, ზოგიერთ ახალბედა მომხმარებელს ეიფორიის და პანიკის 

ზემოქმედების უკიდურესი ფორმა უვითარდებათ. დეპერსონალიზაციამ და 

არასტაბილური გარემომ შეიძლება გამოიწვიოს მწვავე შფოთვა, პარანოია, კონტროლის 

დაკარგვის შიში და დევნის დელუზია. 

ფსიქიკური დაავადება და LSD 

LSD-ს ფსიქოთერაპიის გზით მომხმარებლები ამტკიცებენ, რომ მისი მოხმარება 

ფსიქოთერაპიის დროს კლიენტებისთვის წარმოადგენს უმოკლეს გზას ქვცცნობიერში 

არსებული ტრავმებისა და კონფლიქტების სამკურნალოდ. სინამდვილეში კი, პირებს, 

რომელთაც გადატანილი აქვთ ან ამჟამად აღენიშნებათ ფსიქიკური დაავადებები, 

შესაძლოა კიდევ უფრო დაიმძიმონ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სხვა 

შემთვევაში კი, LSD-ს დროებითმა მომხმარებელმა შეიძლება განიცადონ ხანგრძლივი 

ფსიქოტური რეაქციები და მძიმე დეპრესია, რომელიც კომპლექსურ მკურნალობას 

საჭიროებს.  

ფლეშბექი და ჰალუცინოგენით გამოწვეული აღქმის აშლილობა. მრავალ მომხმარებელს 

აღენიშნება ფსიქიკური ფლეშბექის განცდა ან LSD-ს მიერ გამოწვეული მდგომარეობიდან 

გამოუსვლელობა. ფლეშბექების უმეტესობა პროვოცირებულია სენსორული სტიმულებით: 

მხედველობა, სმენა, არომატი ან შეხება. LSD-ს ჰალუცინაციური ეფექტი შესაძლოა იყოს 

დროებითი ან განგრძობითი, რომლის დროსაც გრძელდება LSD-ს მიერ გამოწვეული 

ეფექტები (ვიზუალური და შემეცნებითი) ქრონიკულად. აშლილობის ეს ეფექტი შესაძლოა 

გაქრეს 5 წელიწადში, ან გაგრძელდეს ცხოვრების ბოლომდე. 

ფსიქოდელიკებს (LSD, ექსტაზი, მესკალინი, მარიხუანა, პსილოციბის სოკო და სხვ.) აქვთ 

შესაძლებლობა გამოიწვიონ ჰალუცინოგენით გამოწვეული აღქმის აშლილობა. 
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დამოკიდებულება 

500-ზე მეტმა LCD-ს მომხმარებელმა აღნიშნა, რომ დამოკიდებულება ვითარდება 

ფსიქოლოგიური კუთხით და არა ფიზიკური კუთხით, მიუხედავად იმისა, რომ 

ტოლერანტობა საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. 

"ჯადოსნური" სოკოები (პსილოციბინი და პსილოცინი) 

პსილოციბინი და პსილოციბი, მრავალი ფსიქოდელიკი სოკო აქტიური ნივთიერებებია. 

ისინი აღმოჩენილია ამერიკაში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და ევროპაში. ეს სოკოები 

მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ინდურ კულტურაში, მექსიკაში და კოლუმბიურ 

ამერიკაში. ისინი გამოიყენებოდა სხვადასხვა სახის ცერემონიაში ძვ.წ 1000 წლიდან 

დღემდე. შამანები იყნებედნენ მათ, რათა გამოეწვიათ სპეციალური ვიზუალიზაცია, 

რომელიც მათ დაეხმარებოდათ დაავადებების მკურნალობაში, პრობლემების მოგვარებაში 

და სულების სამყაროსთან ურთიერთობაში. 

პსილოციბინი და პსილოცინი ნაპოვნია 100-ზე მეტ სხვადასხვა სოკოს სახეობაში. მათი 

ქიმიური სტრუქტურა LSD-ს მსგავსია. როგორც ველურ პირობებში, ასევე სახლის 

პირობებში მოვანილ სოკოს აქვს ძლიერმოქმედების უნარი. მათი ფსიქიკური ეფექტი 

გრძელდება 3-6 საათს. ისინი იწვევენ ისეთ ეფექტებს, როგორიცა არის: გულისრევა, შიდა 

შეგრძნებები, მხედველობის, სმენის, გემოს და შეხების ცვლილება, ცნობიერების 

ცვლილება. მიუხედავად ამისა, პსილოციბინი არ ქმნის ისეთივე ძლიერ დისასოციაციას და 

პანიკას, როგორც ამას ეს LSD-ს მოხმარების დროს ხდება. 

 პპეეიიოოტტიი  დდაა  ეექქსსტტააზზიი  

ამ კლასის ფსიქოდელიკები ქიმიურად ადრენალინის და ამფეტამინის მსგავსია, თუმცა 

მათი ეფექტები მკვეთრად განსხვავდება.  

პეიოტი (მესკალინი) 

მესკალინი, პეიოტის (Lophophora williamsii) და სან პედროს კაკტუსის (Trichocereus 

pachanoi) აქტიური კომპონენტია. მისი გამოყენება, ჯერ კიდევ ძვ.წ. 3700 წელს ხდებოდა. 
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კაკტუსის მონაცრისფრო-მომწვანო გვირგვინებს ჭრიან ძირიდან ან წყვეტენ და მოიხმარენ 

ცოცხლად ან მშრალი ფორმით. მესკალინის ეფექტები გრძელდება დაახლოებით 12 საათი 

და  ძალიან ჰგავს LSD-ს ისეთი სიმპტომებით როგორიც არის: ფერადი ხილვები და 

ჰალუცინაციები. პეიოტის მიღება ხდებოდა მისი 8-12 კოკორის გადაყლაპვით, რომელიც 

შემდგომ გრძელდებოდა სიმღერით და დაფდაფებზე დაკვრით, ფსიქოდელიური 

ხილვების ფონზე. მის გამოყენებას, ცერემონიებისას უფრო დიდი ეფექტი აქვს ვიდრე როკ 

კონცერტის დროს. მხოლოდ ცერემონიული გამოყენება ამცირებს პეიოტის 

ავადმოხმარების რისკს. 

ექსტაზი 

ექსტაზის ქიმიური ფორმულა ასე გამოიყურება: მეთილინდიოქსიმეთამფეტამინი (MDMA 

ან MDA). მისი მოხმარება შესაძლებელია პერორალური, შესუნთქვის ან ინექცირების 

გზით. ის ძირითადად იყიდება კაფსულების, აბების ან ფხვნილის სახით. მისი მიღება 

ძირითადად ხდება წვეულებებზე, დისკოტეკებზე, კლუბებში. მისი მიღების შემდეგ 

მოხმარებლებს ცეკვის, მოძრაობის და ურთიერთობის სურვილი უძლიერდებათ. 

1914 წელს ანტონ კოლიშმა ფირმა “მერკისთვის” დაამზადა MDMA, რომელიც 

ფსიქოტროპიულ წამლად გამოიყენებოდა (ზოგიერთი კლინიცისტი დღემდე იყენებს მას 

გარკვეული აშლოლობების სამკურნალოდ). 1980 წლის დასაწყისიდან ამ პრეპარატმა 

სტატუსი შეიცვალა და საზოგადოებას ნარკოტიკის საშულებით მოევლინა. 1985 წლიდან 

იგი აშშ-ი გამოჩნდა რის შემდეგაც ფართო მასებშიც მოიპოვა პოპულარობა. დღემდე 

ითვლება ეს ნარკოტიკი ყველაზე კარგ საშუალებად, გმოიწვიოს ჰალუცინაცია. 

ექსტაზი პირდაპირ მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ისეთი ქიმიური 

ნივთიერებების გამოთავისუფლებით, როგორიცაა სეროტონინი და ოქსიტოცინი. ეს იწვევს 

ეიფორიას და მოუსვენრობას, რასაც სწრაფად მოყვება დაქვეითების პერიოდი. სხვა 

მოკლევადიანი ზემოქმედება ორგანიზმზე შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს: ენერგიის და 

გამძლეობის ზრდა, სტიმულის და მოტივაციის ზრდა, მადის შემცირება, მეხსიერების 

ხანმოკლე ვადით დაკარგვა, შარდის შეკავება/დეჰიდრატაცია, გულისცემის გახშირება, 
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სხეულის ტემპერატურის აწევა, კბილები უნებლიე კრაჭუნი, დაბინდული მხედველობა და 

გულისრევა, ძლიერი ფორიაქი, პარანოია და დეპრესია. გრძელვადიანი ზემოქმედება 

შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს: კლინიკური დეპრესია, დაბალი თვით–შეფასება და 

საკუთარ თავში დაურწმუნელობა, ღვიძლის დაზიანება, მეხსიერების, სწავლის უნარის და 

ყურადღების დაქვეითება, ანორექსია, ინფარქტი, კომა, კბილების ინტენსიური ცვეთა. 

ფსიქოემოციური ეფექტი 

ექსტაზის მიღებიდან მიღებიდან 20 წუთის შემდეგ 3-4 საათის განმავლობაში მის 

მომხმარებელს უჩნდება: ბედნეირების, სილაღის, მშვიდობის, სიამოვნების და შეცვლილი 

სენსორული აღქმის განცდა. მოქმედების დროს აღინიშნება სექსუალური აპათია. 

მიღებიდან პირველი რამდენიმე საათში აიძულებს გამოიყოს იმდენი ოდენობის 

სეროტონინი, რამდენსაც ორგანიზმი გამოყოფს ორი ან მეტი კვირის განმავლობაში. ამის 

შემდგომ ხდება სეროტონინის რეცეპტორების მოცილება უჯრედის მემბრანიდან, რათა 

მოხდეს ზიანის თავიდან აცილება. ექსტაზის ხანგრძლივი მოხმარების შედეგი კი 

შესაძლოა გახდეს ღრმა დეპრესია და სუიციდი. 

აანნტტიიქქოოლლიინნეერრგგუულლიი  ფფსსიიქქოოდდეელლიიკკეებბიი  ((ბბეელლაადდოონნაა,,  მმაანნდდრრააგგოორრაა,,  ლლეენნცცოოფფაა,,  ლლეემმაა))    

ქოლინოლიზური ნივთიერებები (ქოლინ + ბერძ. lysis გამონთავისუფლება, თავიდან 

მოშორება) - ბუნებრივი და სინთეზური ნაერთები, რომელთაც გააჩნიათ პერიფერიული და 

ცენტრალური ქოლინორეცეპტორების ბლოკირების უნარი. ანტიკური საბერძნეთის 

დროიდან შუასაკუნეებამდე და რენენსასის პერიოდში იყენებდნენ მცენარეებს, რომლებიც 

შეიცავდნენ ატროპინს და სკოპოლამინს. ისინი გამოიყენებოდა მაგიურ ცერემონიებში, 

ჯადოსნობაში, მისნობაში და რელიგიურ რიტუალებში. ისინი ასევე, გამოიყენებოდა, 

როგორ ნარკოტიკი, შარდმდენი, სედატიური საშუალება, ანტისპაზმოდიკი, შხამი, სახის 

გასალაზებლად ან სიგიჟის მიმიკის შესაქმნელად. 

ამ სახის ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ბლოკავენ აცეტილქოლინს, იწვევენ დელირიუმს 

და აქვეითებენ ვიზუალურ ფოკუსს. ასევე, ზრდიან გულისცემას, დაუოკებელ წყურვილს, 

ზრდიან სხეულის ტემპერატურას საშიშ დონემდე. გარდა ამისა, ანტიქოლინერგიკები 
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იწვევენ ჰალუცინაციებს, რეალობიდან მოწყვეტის განცას და შესაძლოა ზოგიერთ 

მომხმარებელში 48 საათამდე ძილიანობაც გამოიწვიოს.  

მცენარე ლემას შეუძლია გამოიწვიოს უნებლიე ტოკვითი მოძრაობები, ტაქიკარდია, 

ჰიპოტენზია და ისეთი სახის ჰალუცინაციები, რომლის დროსაც მოხმარებელს ეჩვენება 

გველები, ხვლიკები და ობობები. 

სსხხვვაა  ფფსსიიქქოოდდეელლიიკკეებბიი  ((კკეეტტაამმიინნიი,,  PPCCPP  დდაა  სსაალლვვიიაა))  

PCP 

თავიდან PCP გამოიყენებოდა ზოგადი ანესთეზიისთვის ადამიანებისთვის, თუმცა მისმა 

ისეთი გვერდითი ეფექების ხშირმა გამოვლინებამ, როგორიც არის ტოქსიურობა და 

ჰალუცინაცია 60-იანი წლების შუახანებში მისი გამოყენება შეზღუდა. ამ ეტაპზე მისი 

გამოყენება არალეგალურია. PCP ხშირად არის არასწორად წარმოდგენილი 

მომხმარებლისთვის, როგორც ტჰკ, ექსტაზი, ექსტაზი ან პსილოციბინი. შესაძლებელია 

მისი მოწევა, შესუნთქვა, ინექცირება და პერორალური გზით მიღება. 

PCP ბლოკავს სენსორულ ცნს-ის მესიჯებს, ამცირებს შეზღუდვის განცდას და ტკივილს, 

იწვევს სხეულისა და გონების დაშორების განცდას. PCP-ს ყველაზე საგანგაში ეფექტს 

წარმოადგენს აუტოდესტრუქცია, რომელიც გამოხატება საკუთარ თავზე მიყენებული 

მცირე თუ დიდი დაზიანებებით და ჭრილობებით. ეს გამოწვეულია მისი დისოციაციური 

(ფსიქიკური პროცესების კავშირების დარღვევა) ეფექტის გამო. მცირე დოზის მოქმედება 

გრძელდება 1-2 საათს, საშუალო - 4-6 საათს და დიდი დოზა - 48 საათამდე. 

კეტამინი 

კეტამინი, როგორც ანესთეტიკი, გამოიყენებოდა ადამიანებში და ვეტერინარიაში 

სხვადასხვა სამედიცინო პროცედურის დროს. იგი, ქიმიური აგებულებით და სხვა 

ეფექტებით ჰგავს PCP-ს, თუმცა მისი მოქმედება შედარებით ხანმოკლეა. არალეგალური 

წესით, მიკროტალღურ ღუმელში კეტამინისგან გარდაქმნიდნენ კრისტალებათ და შემდეგ 

ეწეოდნენ კრეკის ჩიბუხით.  
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“K-land" დოზა, რომელიც არის 100-200მგ, საშუალო დოზათ ითვლება და იწვევს ისეთ 

ეფექტებს, როგორიც არის: საშუალო ეიფორიის მსგავს თრობა, სხეულისა და გონების 

დაშორების განცდა, თავბრუსხვევა (სიმსუბუქის განცდა ახლავს თან), გაურკვეველი 

(ბგერების ყლაპვით) საუბარი, დარღვეული კუნთების კოორდინაცია. 300-500მგ დოზა კი 

იწვევს სრულ ფსიქოდელიურ ეფექტს, რომელიც ცნობილია “being in K-hole"-ის სახელით, 

რომელიც სიკვდილთან ახლო მდგომარეობით აღიწერება. ამ დროს შესაძლოა 

განივთარდეს დეპერსონალიზაცია, ჰალიცინაციები, დელირიუმი და უცნაური ან 

მისტიკური ეფექტები.  

ზედოზირებისას ხდება სასუნთქი გზების დათრგუნვა, გულისცემის რიტმის და სისხლის 

წნევის ზრდა, საბრძოლო ან საომარი სახის ქცევა, კრუნვები და ზოგ შემთვევაში კი კომა. 

მიუხედავად ამისა, ცნობილია კეტამინ-დამხმარე ფსიქოთერაპია, რომელიც 

ალკოჰოლიზმის სამკურნალოდ გამოიყენება. 

სწრაფი და მკვეთრი ტოლერანტობა ვითარდება ფსიქიკურ დამოკიდებულებასთან ერთად, 

რომელიც გამოწვეულია კეტამინის ყოველდღიური მოხმარება. ძირითადი ეფექტები 

გრძელდება ერთი საათი. მეორადი ეფექტები მოიცავს: დარღვეულ კორდინაციას, განსჯის 

უნარს და სენსორულ აღქმებს, რომელიც 18-24 საათი გრძელდება. 

სალვია დივინორუმ (იგივე სალვია) 

სალვიას უნიკალური ფსიქიკური ეფექტი უკავშირდება სხვადასხვა ფსიქოდელიურ 

ნივთიერებების კომბინაციებს, გააჩნია თუ რა გზით იქნება ის მიღებული. შესაძლებელია 

მცენარის მშრალი ან ცოცხლად დაჭრილი ფოთლების დაღეჭვა, რომელიც გაწოვის შემდეგ 

იწვევს სიზმრისმაგვარ ჰალუცინაციებს, მასთან დაკავშირებულ დელირიუმს, 

სხეულისგარეშე შეგრძნებებს. მოწევის შემთხვევაში მისი მთავარი ეფექტები გრძელდება 

რამდენიმე წუთი, სუსტდება 7-10 წუთის შემდეგ და 30 წუთის შემდეგ ქრება. ერთი უნცია 

სალვიას (დაახლოებით 30გრ.) მისაღებად საჭიროა მისი 100-200 ცალი ფოთოლი, რომელიც 

საკმარისია 4-12 დოზისთვის.  
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მმაარრიიხხუუაანნაა  დდაა  სსხხვვაა  კკაანნააბბიინნოოიიდდეებბიი  

 მოხმარების ისტორია 

მისი სავარაუდო წარმოშობის ადგილიდან, ჩინეთიდან და ცენტრალური აზიიდან კანაფმა 

მოიცვა მსოფლიოს ყველა ქვეყანა. ზოგიერთი კანაბისი გამოიყენება, როგორც ბოჭკო, 

საჭმელი, სამკურნალო საშუალება და ზოგიერთი კი სულაც, ფსიქოდელიურ ეფექტებს 

იწვევს. მესამე საუკუნის რომში თოკებს და იალქნებს წნავდნენ კანაბის ბოჭკოებისგან, 

გარდა გემსართავებისა ბოჭკოსგან იქმნებოდა ტანსაცმელიც კი. XIX საუკუნიდან კანაფის 

მოყვანა დაიწყეს ამერიკაში, როდესაც მონობით ვაჭრობა ნაკლებ სარფიანი გახდა. 

გამომდინარე იქიდან, რომ იგი არ იყო ყურანით აკრძალული მოჰამედის 

წინასწარმეტყველის მიერ, იგი ისლამურმა კულტურებმა ფართოდ გაავრცელა აფრიკასა და 

ევროპაში. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ აშშ-ში მიგრანტმა მუშებმა დაამკვიდრეს 

მარიხუანას მოხმარება მისი ფსიქოდელიური თვისებების გამო. 

მარიხუანას სახეობა 

კანაბისი არის ბოტანიკური გვარი და აერთიანებს ბევრს სახეობას. კანაფი გამოიყენება, 

რათა ყურადღება გამახვილდეს მისი ბოჭკოს მნიშვნელობაზე, მარიხუანა კი აღწერს 

კანაბისის ფსიქოაქტიურ ბუნებას. აქ განვიხილავთ მხოლოდ სამი სახის კანაბისს, ესენია: 

Cannabis sativa, Cannabis indica და Cannabis ruderalis. 

Cannabis sativa იზრდება ტროპიკუ, სუბტროპიკულ და თბილ ქვეყნებში, მთელი 

მსოფლიოს მასშტაბით. მის ნაირსახეობებს აქვთ საკმარისი რაოდენობის აქტიური 

ნივთიერება, რომელსაც შეუძლია ფსიქოდელიური ეფექტის მიღწევა, სხვა ნაირსახეობები 

კი, უფრო მეტად ბოჭკოსშეიცავენ მაღალი კონცეტრაციით და გამოიყენება როგორც კანაფი. 

Cannabis indica ცნობილია სახელით "ინდური კანაფი" და არის პატარა, ბუჩქოვანი მცენარე. 

ის გახლავთ მსოფლიოს უმეტესი ნაწილისთვის ჰაშიშის წყარო. ბევრი ადამიანი, რომელსაც 

არალეგალურად მოჰყავს კანაბისი, უპირატესობას ანიჭებს Cannabis indica-ს, რომელსაც 

სინსემილასთვის იყენებენ. 
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Cannabis ruderalis არის პატარა, წვრილი მცენარე, რომელსიც ტჰკ მცირე ოდენობით 

შეიცავს. იგი ხარობს ციმბირში და დასავლეთ აზიაში. 

სინსემილა წარმოადგენს მარიხუანას გაზრდის ტექნიკას, რომელიც ზრდის მის პოტენციას. 

იგი გამოიყენება Cannabis sativa-ს და Cannabis indica-ს ჯიშებისთვის. სინსემილას ტექნიკა 

მოიცავს მდედრობითი სქესის მცენარის მამრობითი სქესის მცენარისგან განცალკევების 

პროცესს დამტვერვამდე. მარიხუანას გამშრალი კოკორები, ფოთლები და ყვავილები 

ისრისება, იხვევა მოსაწევ ქაღალდში ან ხდება მისი მილის ჩიბუხით მოწევა.  

სინთეტური მარიხუანა 

სინთეტური ტჰკ (ტეტრაჰიდროკანაბინოლი) გამოიყენება გლაუკომის და სხვადასხვა სახის 

სკლეროზის სამკურნალოდ. პაციენტები ეწევიან ან მიირთმევენ მას. არსებობს ასევე,      

ტჰკ-ის  ინჰალაციური სპრეის ფორმა.  

K2, Spice Gold, და Yucatan Fire არის ბოლო დროს გავრცელებული ფსიქოაქტიური 

საშუალებები, რომელსაც მოწევის გზით მოიხმარენ. მათი გაყიდვა ხდება შენიღბული 

სახელით "ბიო", " მცენარეული არომატოზატორი" და "აბაზანის მარილი". დღემდე 

ბოლომდე გამოუკვლეველია ნივთიერება, რომლითაც გაჟღენთილია სხვადასხვა სახის 

ნივთერებები (მაგ.: თამბაქო, რომელიც "ბიო"-ს სახელით არის ცნობილი).  

მკვლევარებმა ერთ კანაბისის მცენარეში 420 სახის ქიმიკალია აღმოაჩინეს. მინიმუმ 30 

ქიმიკალია, რომელიც კანაბინოიდის სახელით არის ცნობილი, შესწავლილია მათი 

ფსიქოაქტიური ეფექტი.  

მარიხუანა რეცეპტორები და ნეიროტრანსმიტერები 

1988 და 1990 წლებში მეცნიერებმა თავის ტვინში აღმოაჩინეს რეცეპტორების ადგილები, 

რომლებიც განსაკუთრებით ტჰკ-ზე რეაგირებდნენ. ეს კი ნიშნავდა, რომ თავის ტვინს 

ჰქონდა საკუთარი ბუნებრივი ნეიროტრანსმიტერები, რომლებიც მდებარეობდა ამ 

რეცეპტორების ადგილას.  



16 
 

ორი წლის შემდეგ, ანანდამიდის აღმჩენისას მიაკვლიეს ენდოკანაბინიოდსაც, რომელიც 

ადრე სინამდვილეში კანაბინოიდის რეცეპტორების ადგილას მდებარეობდა, რომელიც 

ტჰკ-ზე რეაგირებდა. რამდენიმე წლის შემდეგ კი, სხვა ენდოკანაბინოიდი აღმოაჩინეს - 

2AG, რომელიც უფრო ჭარბი რაოდენობით არის წარმოდგენილი, თუმცა ისეთი აქტიური 

ვერ არის, როგორც ანანდამიდი. 

ანანდამიდი მოიცავს CB1 და CB2 რეცეპტორებს. CB1 რეცეპტორები თავის ტვინის იმ 

დგილებშია განლაგებული, რომლებიც არეგულირებენ სენსორების ინტეგრაციას 

ემოციებთან, ისევე როგორც აკონტროლებენ სწავლის, მეხსიერების, სიახლის განცდას, 

მოტორულ კოორდინაციას და სხეულის სხვა ავტომატურ ფუნქციებს. CB2 რეცეპტორები კი 

შემოფარგლება, მხოლოდ იმუნური სისტემით და სხეულის ქვედა ნაწილებით. 

როგორც წესი, მარიხუანით ზედოზირება შეუძლებელია, რადგან რეცეპტორები, 

რომლებიც სუნთქვის პროცესს და სისხლის წნევას აკონტროლებენ, საკმაოდ მწირად არის 

წარმოდგენილი თავის ტვინში. 

ხანმოკლე ეფექტები 

ფიზიკური ეფექტები 

ფიზიკური რელაქსაცია ან სედაცია, გარკვეული ტკივილის კონტროლი, 

ჩასისხლიანებული თვალები, ფილტვების გაღიზიანება, მადის გაზრდა, კუნთების მცირე 

ან საშუალო დონის კოორდინირების დაკარგვა. ასევე, შეიძლება აღინიშნებოდეს, 

გულისცემის რიტმის ზრდა, სისხლის წნევის დაწევა და თვალის წნევის დაწევა. 

მარიხუანას მოხმარება აზიანებს თვალყურის დევნების უნარს, რის გამოც მის 

მომხმარებელს უჭირს მოძრავი ობიექტის მიმართ თვალის დევნება. ეს ეფექტი 

განსაკუთრებით ხელისშემშლელია ისეთი დავალების შესრულებას, რომელიც 

სიღრმისეულ აღქმას  და თვალით/ხელით კოორდინაციას მოითხოვს. 
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მარიხუანა შეიძლება მოქმედებდეს, როგორც სტიმულანტი, ისევე როგორც დეპრესანტი. ეს 

დამოკიდებულია ქიმიკალიების სახესხვაობაზე და ოდენობაზე, რომელსაც შეიწოვს თავის 

ტვინი, ასევე გარემოს სადაც ის მოიხმარება და მომხმარებლის თავისებურებას. 

ჰიპოთალამუსში ტჰკ-ით გაჟღენთილი CB1 რეცეპტორი ზრდის მადას. მარიხუანას მოწევა 

არ ზრდის გემოს შეგრძნებას, მაგრამ ნამდვილად ზრდის სენსორულ მიდრეკილებას 

საკვების მიმართ, განსაკუთრებით მეგობრულ გარემოში. 

ფსიქიკური ეფექტები 

მარიხუანას მოწევიდან რამდენიმე წუთში, მისი მომხმარებელი ფსიქიკურად შორდება იმ 

გარემოს სადაც სინამდვილეში იმყოფება. დანარჩენი ეფექტები მოიცავს ძილიანობას და 

კონცენტრაციის სიძნელეს. 

ძლიერმა მარიხუანამ შესაძლოა გამოიწვიოს: თავბრუსხვევა, მომატებული სიფხიზლე, 

დროის, ხმის და ფერის აღქმის დამახინჯება. განსაკუთრებით ძლიერ დოზებს კი შეუძლია 

გამოიწვიოს ფეხების მოძრაობის შეგრძნება, ვიზუალური ილუზიები და ზოგჯერ 

ჰალუცინაციები. ასევე, დეპერსონალიზაცია და პარანოია. 

მარიხუანა ცნობილია თავისი "გამადიდებელი სარკის" ეფექტით, რადგან ამ დროს 

მომხმარებელს უმაღლდება განწყობა და ინდივიდუალობის განცდა, რაც სხვების მიმართ 

უფრო ემპათიურს და მგრძნობიარეს ხდის. მწველები ამ დროს დამყოლები არიან. 

ამიგდალაზე (თავის ტვინის ემოციური ცენტრი) ტჰკ-ს გავლენით აიხსნება მარიხუანას 

ეფექტების უმეტესობა. ამიგდალას ნაწილობრივი ფუნქცია წარმოადგენს განსჯით 

მიუდგეს ობიექტებს და იდეებს იმ გარემოში სადაც პიროვნება იმყოფება. ტჰკ ამიგდალაში 

ხელოვნურად ახდენს CB1 რეცეპტორების სტიმულირებას, რაც ჩვეულებრივ საგნებს 

საინტერესოს ხდის, ეს კი ცნობილია "ვირტუალური სიახლის" სახელით.  

ძალიან ბევრი მარიხუანა მოხმარებისას რეცეპტორები რეაგირებენ უჯრედის მემბრანიდან 

მოწყვეტით, რაც მათ არააქტიურს ხდის. მომხმარებლები მიხვდებიან, რომ საგნები და სხვა 

ყველაფერი რაც აქამდე საინტერესოდ ეჩვენებოდათ, აზრი დაკარგა და ისეთივე 



18 
 

ჩვეულებრივი გახდა, როგორც ეს მარიხუანას მოხმარებამდე იყო. იმისათვის, რომ 

დაიბრუნონ ძველი "ვირტუალური სიახლის" განცდა, მოხმხაერბლები განაგრძნობენ 

მარიხუანას მოხმარებას. 

მეხსიერება და სწავლა 

როგორც წესი ჰიპოკამპუსი ინახავს მიმდინარე სენსორულ აღქმას მყისიერი 

გამოყენებისთვის, სანამ იგი გადავა ხანგრძლივ მეხსიერებაში. ორგანიზმის საკუთარი 

ანანდამიდები განსაზღვრავს თუ რამდენად არის არის ჰიპოკამპუსი მისაწვდომი. როდეასც 

გარე კანაბინოიდები (ტჰკ) აღმოჩნდება ორგანიზმში, ის გარკვეულწილად ამცირებს 

ჰიპოკამპუსი ხანმოკლე მეხსიერება.  ხანმოკლე მეხსიერების აღდგენა ხდება, მაშინ 

როგორც კი მარიხუანას მოხმარება წყდება. 

მარიხუანა ანელებს სწავლის პროცესს და ხელს უშლის კონცენტრირებას, რადგან 

ხანმოკლე მეხსიერება კანაბინოიდების გავლენის ქვეშ არის. იგი ხანგრძლივ მეხსიერებაზე 

იმდენად დიდ გავლენას ვერ ახდენს. თუმცა, მწეველებს მაინც ექმნებათ ისეთი 

წარმოდგენა, რომ სხვებზე უკეთ სწავლობენ და ფიქრობენ, ვიდრე ეს სინამდვილეშია. 

დრო 

დროის აღქმის შეფერხება ან დარღვევა (დროში ჩავარდნა), მარიხუანას ერთ-ერთი 

ეფექტია. მოსაწყენი და ერთფეროვანი სამუშაო ნაკლებად განმეორებითად აღიქმება. 

მეორეს მხრივ, სტუდენტი, რომელიც ეწევა მარიხუანას, სწავლის პერიოდში (როგორც 

უფრო რთულ აქტივობაში) ხშირად არის უგუნებოდ და უარს ამბობს დავალებების 

შესრულებაზე. მარიხუანა აზიანებს მომხმარებლის ქმედითუნარიანობას მრავალმხრივი 

და ინტერაქტიული დავალებების შესასრულებად, მაგალითად, ისეთი როგორიც არის 

კომპიუტერული პროგარმების ინსტალირება ზემოქმედების ქვეშ. 

 

 

 



19 
 

ხანგრძლივი ეფექტები 

რესპირატორული პრობლემები 

მარიხუანას რეგულარული მოწევა იწვევს ხველას და ქრონიკული ბრონქიტისთის 

დამახასიათებელ სხვა სიმპტომებს. ლორწოვან გარსზე ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, 

რომ ის ვინც ეწევა მარიხუანასაც და სიგარეტსაც, მისი/მათი ფილტვების დაზიანება 

გაცილებით დიდია ვიდრე, რომელიმე ერთის მოწევის შემთხვევაში. აქვე უნდა ითქვას, 

ისიც, რომ მარიხუანას მწეველთა 75% სიგარეტსაც ეწევა. მარიხუანა აზიანებს ფილტვის 

ქსოვილს, მაგრამ არის თუ არა ის სიმსივნის გამომწვევი მიზეზიეს ამ ეტაპზე ეს ფაქტორი 

დაუდგენელია.  

იმუნური სისტემა 

ეპიდემიოლოგიურმა კვლევებმა გამოავლინა მარიხუანა, როგორც აივ ინფექციის 

პროგრესის კოფაქტორი. ცხოველებზე ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ტჰკ ზრდის  

კიბოს განვითარების რისკს, განსაკუთრებით კი მკერდის კიბოს, რადგან ის თრგუნავს 

კიბოს წინააღმდეგ მებრძოლ იმუნურ სისტემას. ამიტომ, მარიხუანა უკუჩვენებებს იწვევს 

იმ ადამიანებში ვისაც იმუნიტეტი დაქვეითებული აქვს. 

მწვავე ფსიქიკური ეფექტი 

იწვევს თუ არა მარიხუანას მოხმარება ფსიქიკურ პრობლემებს, ამ ეტაპზე საკამათო 

საკითხად რჩება. თუმცა, ერთი რამ ცხადია, რომ მარიხუანა, მანამდე არსებულ ფსიქიკური 

პრობლემის გართულების პროვოცირებას იწვევს. ტჰკ-ით გამოწვეულ გაბრუებულ 

მდგომარეობაში  ხშირად ყოფნა არღვევს ფსიქიკურ ბალანს, რაც განსაკუთრებით სარისკოა 

მათთვის ვისაც ფსიქიკური პრობლემის განვითარების რისკი აქვს (თუმცა ეს რისკი ყველას 

აქვს გ.წ.). ექსპერტები აღნიშნავენ ისეთი ფაქტის მნიშვნელოვნებას, რომ არსებობენ 

ადამიანები, რომლებიც მარიხუანის ზემოქმედებიდან ვეღარ მოხერხდა მათი "დაბრუნება" 

მდგომარეობიდან გამოყვანა (ეს ცნობილია ტერმინით "კაიფში ჩარჩენა"). ხანგრძლივ 

მომხმარებლებს აღენიშნება შფოთის უკიდურესი დონე და პარანოია. 
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ტოლერანტობა, აღკვეთის მდგომარეობა და ადიქცია 

ტოლერანტობა 

მარიხუანას მიმართ ტოლერანტობა მყისიერად ვითარდება, მიუხედავად იმისა, რომ 

მწეველები თავიდან უფრო მეტად სენსიტიურები არიან სასურველი ეფექტების მიმართ. 

დიდი დოზის ქრონიკული მომხმარებლებში ტოლერანტობა ვითარდებათ გაცილებით 

დიდ დოზებზე, თუმცა შედარებით ნაკლები ფსიქოემოციურ პრობლემებით, ვიდრე ეს 

მარიხუანას პირველი მოხმარებისას ხდება.  

აღკვეთის მდგომარეობა 

მარიხუანის მოხმარებიდან გამოწვეული აღკვეთის მდგომარეობიდან გამოსვლა საკმაოდ 

დიდი პროცესია, რადგან ტჰკ-ს დიდი ნაწილი რჩება თავის ტვინში. მხოლოდ მარიხუანაზე 

უარის თქმის შემთხვევაში, რომელიც საკმაოდ გრძელ პერიოდს მოიცავს, შესაძლოა 

მოხდეს მისი მოხმარებიდან გამოწვეული აღკვეთის მდგომარეობის განვითარება. 

მკვლევარების მიერ 1994 წელს აღმოჩენილი ანტაგონისტმა, რომელიც მაშინვე ბლოკავს 

მარიხუანას მიერ გამოწვეულ ეფექტებს, საშუალება მისცა მათ, რომ ეკვლიათ ისეთი 

საკითხები, როგორიც არის: ტოლერანტობის, ფიზიკური დამოკიდებულების, აღკვეთის 

მდგომარეობისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების უტყუარი ნიშნები ხანგრძლივ 

მომხმარებლებში.  

ექსპერიმენტმა გამოავლინა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ მარიხუანაზე 

დამოკიდებულება ვითარდება გაცილებით უფრო მალე, ვიდრე ეს მანამდე არსებული 

ფაქტებით იყო ცნობილი. აღკვეთის მდგომარეობის ეფექტები მოიცავს შემდეგს:  

 სიბრაზე, გაღიზიანებადობა, შფოთვა ან/და აგრესია; 

 ტკივილის სხვადასხვა დონე და მასშტაბი; 

 დეპრესია 

 კონცენტრირების უუნარობა 

 ლტოლვა 
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ადიქცია 

სენსიმილას კულტივაციის ფალსიფიცირებული მეთოდი უზრუნველყოფს მარიხუანაში 

ტჰკ-ს უფრო მეტ კონცენტრაციას, რაც ზრდის მარიხუანის მოხმარების სურვილს. 

ფსიქოლოგიური ადიქცია, გაცილებით მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვიდრე ფიზიკური 

ადიქცია. დღესდღეობით ხალხი, რომელიც მარიხუანას ეწევა ქრონიკულად, აღენიშნებათ 

შეწყვეტასთან დაკავშირებული სიძნელეები. 

არის თუ არა მარიხუანა მსუბუქი ნარკოტიკი? 

მარიხუანას მოხმარების გაზვიადება, ასახული იყო ადრინდელ ფილმებში და თანმხლებ 

მასალებში, რომლებიც ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარებას ეხებოდა 

საბოლოო ჯამში საზოგადოების მხრიდან დაცინვა და ნივთიერებებისადმი 

ავადმოხმარების პროვოცირებაც კი გამოიწვია. არასწორმა პრევენციულმა ძალისხმევამ კი 

ბუნდოვანი გახადა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, როგორიც არის: მარიხუანას მოხმარების 

როლი მისი ავადმოხმარების შემთხვევაში. 

მარიხუანა ითვლება ე.წ. "ნარკოტიკების კარიბჭედ". "ნარკოტიკული კარიბჭის" ჰიპოთეზის 

თანახმად ნარკოკარიერის ერთგვარ "შესასვლელს" და წამალდამოკიდებულების 

განვითარების რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს. გამოკვლევების თანახმად, ამგვარი კავშირის 

ხარისხი განსხვავდება თაობიდან თაობამდე და დამოკიდებულია სოციალურ 

კონტექსტზე. 

კვლევა, რომელიც 311 ერთი იდენტობის მქონე და ტყუპ მოზარდზე ავსტრალიაში 

ჩატარდა გამოავლინა, რომ მარიხუანას მოწევა 17 წლის ასაკისთვის დაიწყო, სხვა 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების და ავადმოხმარება/დამოკიდებულების შანსი 

(მაგ.: ალოკოჰოლი) 2.1-5.2-ჯერ მეტი აქვთ, ვიდრე მათ, ვინც არ ეწევა. 
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გავრცელებული ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ნარკოლოგიური დახასიათება 

ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების 

ჯგუფები 

ჯგუფის 

წარმომადგენლები 

სამედიცინო 

გამოყენება 

მოხმარების 

მეთოდი 

ძირითადი 

ეფექტები 

ზედოზირების 

ეფექტები 

აღკვეთის სინდრომი 

ცენტრალური 

ნერვული სისტემის 

დეპრესანტები 

ბარბიტურატები, 

ბენზოდიაზეპინები 

ანტიკონვულსიური 

სედაციური, 

ანქსიოლიზური 

ორალური, 

ინექცია 

გაუგებარი 

მეტყველება, 

დეზორიენტაცია, 

ალკოჰოლური 

თრობის მსგავსი 

ქცევა 

სუნთქვის 

დეპრივაცია, კანის 

სიმშრალე, 

მიდრიაზი, 

ტაქიკარდია, კომა, 

სიკვდილი 

შფოთვა, ინსომნია, 

ტრემორი, 

დელირიუმი, 

კრუნჩხვები, შესაძლო 

სიკვდილი 

ტკივილგამაყუჩებელი 

ნარკოტიკები 

მორფინი, ჰეროინი, 

კოდეინი, 

ჰიდროკოდონი, 

მეთადონი 

ანალგეზიური, 

ხველის 

საწინააღმდეგო 

ორალური, 

ინექცია 

ეიფორია, თვლემა, 

სუნთქვის 

დათრგუნვა, მიოზი, 

გულისრევა  

სუნთქვის 

დეპრივაცია, კანის 

სიმშრალე, 

კრუნჩხვები, კომა 

ცრემლიანობა, 

რინორეა, მთქნარება, 

უმადობა, ტრემორი, 

პანიკა, ცივი ოფლი, 

გულისრევა 

ცენტრალური 

ნერვული სისტემის 

სტიმულანტები 

კოკაინი, 

ამფეტამინები 

ადგილობრივი 

საანესთეზიო, 

ყურადღების 

დეფიციტის და 

ნარკოლეფისიი 

დროს 

შესუნთქვა, 

მოწევა, 

ინექცია, 

ორალური 

აწეული სიფხიზლე, 

ეიფორია, 

ტაქიკარდია, 

ინსომნია, უმადობა 

აჟიტაცია, 

ჰიპერთერმია, 

ჰალუცინაცია, 

კრუნჩხვა, შესაძლო 

სიკვდილი 

აპათია, ძილიანობა, 

გაღიზიანება, 

დეპრესია, 

დეზორიენტაცია 

ნარკოტიკები, 

რომლებიც ცვლიან 

აღქმის ფუნქციას 

(ჰალუცინოგენები) 

მარიხუანა, ჰაშიში, 

ჰაშიშის ზეთი, LSD, 

ექსტაზი 

არ გამოიყენება მოწევა, 

ორალური 

ეიფორია, 

თავისუფალი ქცევა, 

მადის მომატება, 

ილუზიები, 

ჰალუცინაციები 

დაღლილობა, 

პარანოია, შესაძლო 

ფსიქოზი 

ინსომნია, 

ჰიპერაქტივობა, 

უმადობა 
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4
სხვა ადიქციები

თავის 
მიმოხილვა

Introductionშესავალი

ეს თავი მიმოიხილავს ქცევით დამოკიდებულებებს, როგორიცაა აზარტული 
თამაში, უთავბოლოდ საყიდლებზე სიარული (შოპინგი), კვებითი 
აშლილობები, ჰიპერსექსუალობა, კომპიუტერული ადიქციები, გაუთავებლად 
ტელევიზორის ყურება თუ მობილური ტელეფონის მოხმარება − კომპულსური 
ქცევები, რომლებიც ბევრ ისეთივე ცვლილებას იწვევენ ტვინში, როგორსაც 
წამალდამოკიდებულება.

„მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს, რომ რაც გინდა დავარქვათ − პრობლემა, 
დაავადება, ალერგია თუ ტვინის ანომალია − ეს ადიქციაა და არა მხოლოდ 
ალკოჰოლიზმი ან კოკაინიზმი. ამის გამოა, რომ მიუხედავდად ბოლო 
45 წლის განმავლობაში ჩემი ჩართულობისა 350,000-ზე მეტი კლიენტის 
მკურნალობის პროცესში, იშვიათად თუ მიმუშავია ვინესთან მხოლოდ 
ერთ კონკრეტულ პრობლემურ ქცევასა თუ მხოლოდ ერთი ნარკოტიკული 
საშუალების ადიქციაზე.“
დერილ ინაბა, ფარმაკოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ადიქციის სარეაბილიტაციო ცენტრი, 
მედფორდი, ორეგონის შტატი

იშვიათად, რომ წამალდამოკიდებული მხოლოდ ერთ ნარკოტიკულ 
საშუალებას მოიხმარდეს, თუმცა კი ყველას თავისი რჩეული ნარკოტიკი აქვს. 
მარიხუანას მომხმარებელთა უმრავლესობა სიგარეტსაც ეწევა; კოკაინის 
ბევრ ავადმომხმარებელს ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემაც 
აქვს; ჰეროინზე დამოკიდებულები კი ხშირად რეცეპტით გასაცემ ოპიოიდებს 
მოიხმარენ.    

„როცა კოკაინდამოკიდებული გავხდი, ეს იმიტომ მოხდა, რომ მცემდნენ; 
ასე კი − ვიმალებოდი. როცა კოკაინს შევეშვი, დასამალად სმა დავიწყე. 
მერე სმას თავი დავანებე და ახლა სიგარეტს მივადექი. მოწევას რომ 
თავი დავანებე, ჭამა დავიწყე. ისე ჩანდა, რომ ის ხვრელი რაღაცით უნდა 
ამომევსო.“
 38 წლის ქალი, მრავლობითი ადიქციით, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში

ადიქცია მხოლოდ ფსიქოაქტიური საშუალებებით არ შემოიფარგლება. 
ქცევით ადიქციებს, როგორიცაა აზარტული თამაში, კვების აშლილობები 
და ინტერნეტის კომპულსური მოხმარება, ასევე ხშირად ვაწყდებით ნივთიე-
რებათა ავადმომხმარებლებში. კომპულსურ მოთამაშეთა ნახევარზე მეტი 
ალკოჰოლდამოკიდებულია. ადიქციის გამომწვევი მიზეზების, და საბოლოო 
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ჯამში, აღდგენა-გამოჯანმრთელების შესწავლა აუცი-
ლებელს ხდის ვიკვლიოთ ყველანაირი ადიქციური 
ნივთიერება თუ ქცევა.

კომპულსური ქცევები

„თუ წამალდამოკიდებული ხარ, ან კვებაზე დამოკი-
დებული, ან ალკოჰოლიკი, ან სექსზე დამოკიდებული, 
ეს მარტო ადიქციას არ ეხება; ეს შეეხება ყველაფერ 
დანარჩენს შენს ცხოვრებაში, რასაც კი აკეთებ.“
36 წლის კომპულსური ჭარბად მჭამელი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში

განმეორებადი კომპულსური ქცევები, როგორიცაა 
პათოლოგიური აზარტული თამაში, გაუთავებლად 
რაღაცის ყიდვა, უკონტროლო შემგროვებლობა, 
კვების აშლილობები, ობსესიური სექსუალური ქცევა, 
ხანგრძლივად ინტერნეტის გამოყენება თუ ტელე-
ვიზორის ყურება, ისევე, როგორც პათოლოგიური 
ტყუილი, მაღაზიაში ქურდობა, თმის ამოგლეჯვა და 
ცეცხლის გაჩენა − მხოლოდ ქცევას უკავშირდება და 
არა ნივთიერებას. 

ბევრი ურევს ერთმანეთში იმპულსის კონტროლის 
აშლილობებს და ობსესიურ-კომპულსურ აშლი-
ლობებს. იმპულსის კონტროლის აშლილობის გან-
მასხვა ვებელი ნიშანი არის წინააღმდეგობის გაწევის 
უუნარობა იმპულსისთვის, რომელიც საზიანოა 
ინდივიდისთვის ან სხვებისთვის, მაგრამ ხშირად იწყება, 
როგორც სასიამოვნო რამ. კიდევ ერთი ძირითადი 
დამახასიათებელი ნიშანია მზარდი დაძაბულობის ან 
ვნების აღძვრა ქმედების ჩადენამდე, რასაც  ხშირად 
მოსდევს კმაყოფილების, სიამოვნების, დამშვიდების, 
შემდეგ კი სინანულის და დანაშაულის განცდა ჩადენილი 
ქმედების შედეგების გამო.43,110 

ობსესიურ-კომპულსური აშლილობების (ხელის 
ბანა, ნივთების შემოწმება, მოწესრიგება, თვლა ან 
ლოცვა) დამახასიათებელი ნიშანია შფოთვით ან 
დისტ რესით გამოწვეული აკვიატებული აზრების 
შემცი რება განმეორებადი ქმედებების მეშვეობით. ეს 
ქმედებები არ იწვევს სიამოვნების ან კმაყოფილების 
განცდას. 43 დამოკიდებულების ქცევა კი სწორედ ისევე 
ცვლის ტვინის ქიმიას, როგორც ფსიქოტროპული 
ნივ თიერებები − ორივემ შეიძლება გააძლიეროს 
ან შეასუსტოს ნეიროტრანსმიტერები, დააზიანოს 
რეცეპტორები, ზედმეტად გაააქტიუროს „ჩამრთველი“ 
(მიმდებარე ბირთვი, nucleus accumbens) და დააზიანოს 
„გამომრთველი“. 

„ყოველ ჩვენს აზრს, ყოველ ჩვენს ქმედებას გავლენა 
აქვს ტვინზე. ვგულისხმობ, რომ გარკვეულწილად 
ტვინი იწვევს მას, მაგრამ შემდეგ ეს აზრი ან ქცევა 
თავის მხრივ ზემოქმედებს ტვინზე; ასე რომ, თქვენ 
შეგიძლიათ რეალურად მიიღოთ უზომო სიამოვნება 
სქესობრივი აქტით, ნივთების მოპარვით გამოწვეული 

მღელვარებით, აზარტულ გარემოში ყოფნით, რაც, 
სავარაუდოდ, დოფამინს უკავშირდება, და ამის 
შემდეგ კი იწყება „კაიფის“ ძიება.“
დენიელ ამენი, მედიცინის დოქტორი, ამენის ბიჰევიორული მედიცინის 
კლინიკის დირექტორი

მიზეზები, რის გამოც ადამიანები კომპულსურ ქცევაში 
ერთვებიან, იგივეა, რის გამოც ისინი ნარკოტიკების 
კომპულსურ მოხმარებას იწყებენ − ასე ცდილობენ 
მიიღონ მყისიერი სტიმული, დაძლიონ მოწყენილობა, 
დაივიწყონ პრობლემები, აკონტროლონ შფოთვა 
და დეპრესია, უპირველეს ყოვლისა კი, შეცვალონ 
ცნობიერების მდგომარეობა. 

მასაჩუსეტსის ზოგადი პროფილის საავადმყოფოს 
რადიოლოგიის განყოფილების მიერ გადაღებული 
ტვინის ფუნქციური MRI სკანირება აჩვენებს, რომ 
ნარკოტიკების მოხმარებისას ტვინის იგივე ადგილები 
აქტიურდება, რაც აზარტული თამაშის დროს ან 
სასურველი საკვების მოლოდინში. აზარტული მო-
თამაშის ტვინის უბნები (მიმდებარე ბირთვი, გაფარ-
თოებული ამიგდალა, და ორბიტოფრონტალური 
ქერქი), რომლებიც გამოეხმაურა თამაშის დროს 
ფულს მოგების ან წაგების პერსპექტივებს, აღმოჩნდა 
იგივე უბნები, რომლებიც კოკაინზე დამოკიდებული 
ადამიანის ტვინში გამოეხმაურა კოკაინის მოხმარების 
შესაძლებლობას.111

მიზეზები, რის გამოც ადამიანი 
წამალთან დაუკავშირებელ ქცევაზე 
დამოკიდებული ხდება, იგივეა, რასაც ის 
წამალდამოკიდებულებამდე მიჰყავს.

ქვემოთ მოცემულია წამალდამოკიდებულების დამა-
ხა სიათებელი ნიშნები, რაც კომპულსურ ქცევით და-
მოკიდებულებასთან მის შესადარებლად გამოგვა-
დგება.

ნარკოტიკების მომხმარებლები:

 უმეტეს დროს ფიქრობენ ნარკოტიკის მოხმარებაზე 
და მოიხმარენ მას (კომპულსია)

 სჭირდებათ ნარკოტიკების მეტი რაოდენობით და 
განგრძობით მოხმარება (ტოლერანტობა)

 თავშეკავების დაწყებისას აღენიშნებათ სიმპტომები 
(აღკვეთა)

 აგრძელებენ მოხმარებას მიუხედავად არასასურ-
ველი სამედიცინო, ემოციური, სოციალური, ოჯა-
ხური, ფინანსური და სამართლებრივი შედეგებისა 
(ავადმოხმარება)

 არ აღიარებენ, რომ აქვთ პრობლემა (უარყოფა)

 აქვთ ძლიერი ტენდენცია, შეწყვეტის შემდეგ ისევ 
დაიწყონ მოხმარება (რეციდივი).

თუ სიტყვა მოხმარებას შევცვლით ჭამით, აზარტული 
თამაშით, ინტერნეტ-საიტების თვალიერებით, სა-

თავი 4 სხვა ადიქციები
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ყიდ ლებით, ტელევიზორის ყურებით ან სექსით, 
უფრო ადვილად დავინახავთ, რომ კომპულსია არ 
შემოიფარგლება მხოლოდ ფსიქოაქტიური ნივთიე-
რებებით. 

კომპულსური მოთამაშეები:

 უმეტეს დროს თამაშობენ პოკერის აპარატთან, 
ყიდულობენ ლატარიის ბილეთებს, ცდილობენ 
ფულის შოვნას, ან იმაზე ფიქრობენ, სად ითამაშონ 
(კომპულსია)

 ყოველთვის ზრდიან ფსონს, იქნება ეს სათამაშო 
ავტომატები (სლოტები) თუ პოკერის მაგიდა 
(ტოლერანტობა)

 გრძნობენ მოუსვენრობას და უკმაყოფილებას, 
როდესაც არ თამაშობენ (აღკვეთა)

 აგრძელებენ თამაშს მიუხედავად იმისა, რომ 
ყოველთვიურად დიდ თანხას კარგავენ სლოტებსა 
თუ პოკერის აპარატებზე, ლატარიებსა თუ კარტის 
თამაშში (ავადმოხმარება)

 სჯერათ, რომ შეუძლიათ აკონტროლონ საკუთარი 
თამაში და რომ მათი ერთადერთი რეალური 
პრობლემა მხოლოდ ფულსა და იღბალს 
უკავშირდება (უარყოფა)

 რამდენიმეკვირიანი თავშეკავების შემდეგაც კი ისევ 
ითამაშებენ, განსაკუთრებით, თუ ფული გაუჩნდებათ 
(რეციდივი)

სინამდვილეში, კონკრეტული ქცევითი დამოკიდე-
ბულება (კომპულსური თამაში ან უზომოდ ჭამა) არის 
ადიქციის სიმპტომი და არა ავადმყოფობა. ავადმყო-
ფობა არის ადიქცია.

„საჭმელი ჩემთვის იგივეა, რაც ალკოჰოლი 
და ნარკოტიკები და მსგავსი რამეები სხვა 
ადამიანებისთვის. თუ გაბრაზებული ვარ და ვჭამ, 
ბრაზი გამივლის. თუ მარტოსული ან მოწყენილი 
ვარ და ვჭამ, ეს გრძნობები გამივლის. თუ თავს 
არაადეკვატურად ან ცარიელად ვგრძნობ, საკვებით 
ვავსებ ამას. ასე ვიქცეოდი, ახლა ამას აღარ ვაკეთებ.“
36 წლის კომპულსური მჭამელი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

„ანონიმურ ნაყროვანთა“ (Overeaters Anonimous, OA) 
ჯგუფი სარგებლობს „ანონიმური ალკოჰოლიკებისგან“ 
(AA) აღებული ცნებებითა და ლიტერატურით. მათი 
შეხვედრების სტრუქტურაც მსგავსია, ისევე, როგორც 
ფილოსოფია, რომელიც ეხმარება ადამიანებს იმის 
გაგებაში, რომ ადიქციური ქცევა ნიშნავს კონტროლის 
არარსებობას. ეს წაახალისებს მათ, დაინახონ საკუთარი 
ცხოვრების წესისა და შეხედულებების შეცვლის 
აუცილებლობა. 

„მე უნდა ვიმუშაო ჩემს ქცევაზე. როგორ უნდა 
მოვექცე ჩემს მეუღლეს? როგორ უნდა მოვიქცე 
ჩემს შვილთან? როგორ უნდა ვიმოქმედო სხვა 

ურთიერთობებში? ჩემი ადიქცია ვრცელდება ყველა 
მათგანზე − ის მთელ ჩემს ცხოვრებას ეხება. ასე 
რომ, მე უნდა შევცვალო ადამიანებთან და საკუთარ 
თავთან მოპყრობის გზები.“
36 წლის კომპულსური მჭამელი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

მემკვიდრეობითობა, გარემო 

და კომპულსური ქცევა

ისევე, როგორც ნივთიერებათა ავადმოხმარება, 
კომპულ სური ქცევაც შეიძლება გამოწვეული იყოს 
გენეტიკური წინაგანწყობით, გარემოს სტრესული 
პირობებით და თავად განმეორებადი ქცევით. 
დოფამინის, გლუტამატის და გამა-ამინოერბომჟავას 
(გაემ, GABA) გაზრდილი დონეები, რომლებიც 
ააქტიურებს „ჩამრთველს“ კომპულსურ მოთამაშეებში, 
მჭამელებსა და მყიდველებში, საერთო ბიოქიმიურ 
საწყისებზე მიუთითებს.

მემკვიდრეობითობა

ოჯახების და ტყუპების კვლევებმა უკვე საბოლოოდ 
გამოავლინა გენეტიკური კავშირის არსებობა ალკო-
ჰოლიზმის და წამალდამოკიდებულების შემთხვევებში. 
ოჯახისა და ტყუპების სხვა კვლევებში დაადასტურეს 
გენეტიკური კავშირი კომპულსურ ქცევასთან, რომელიც 
არ მოიცავს ფსიქოტროპული ნივთიერებების 
მოხმარებას.112,113 მაგალითად, „ვიეტნამის ტყუპების 
რეესტრის“ გამოყენებით ჩატარებულ ტყუპების კვლე-
ვებში აღმოჩნდა, რომ მემკვიდრეობითობა 50-60% 
შემთხვევებში განაპირობებს კომპულსური აზარტული 
თამაშისადმი მიდრეკილებას. ამ კვლევის მიხედვით, 
გენეტიკური მოწყვლადობა ასევე აკავშირებს ალკო-
ჰოლზე დამოკიდებულებას და დიდ დეპრესიულ 
აშლილობას კომპულსურ აზარტულ თამაშთან.114 

კომპულსური ჭარბად ჭამა (compulsive overeating) 
იყო პირველი ქცევითი დამოკიდებულება, რომელიც 
ნაწილობრივ განისაზღვრა მემკვიდრეობითობით. ჯან-
დაცვის ეროვნული ინსტიტუტების მიერ 400 ტყუპზე 43 
წლის განმავლობაში ჩატარებულმა კვლევამ დაადგინა, 
რომ „კუმულაციური გენეტიკური ეფექტით აიხსნება 
სიმსუქნის დროთა განმავლობაში განვითარება.“ ეს 
ნიშნავს, რომ მსუქანი მშობლების მიერ გაჩენილი, 
მაგრამ სრულიად განსხვავებულ ოჯახებში გაზრდილი 
ტყუპებიდან, გასუქებულთა პროცენტული მაჩვენებელი 
ნორმას აღემატება. მკვლევრებმა ასევე აღმოაჩინეს, 
რომ ტყუპების წონის მომატების საკითხში „გარემოს 
გავლენა არ იყო მნიშვნელოვანი“.115 შვილად აყვანილი 
ბავშვების ხუთმა კვლევამ მხარი დაუჭირა იმ დასკვნას, 
რომ ოჯახის გარემო − კვების მოცულობა და სიხშირე, 
საკვების რაოდენობა სახლში და კვების წესები ოჯახში 
− ასრულებს მცირე ან თითქმის არავითარ როლს იმის 
განსაზღვრაში, გასუქდება თუ არა ბავშვი. კვლევების 
თანახმად, მხოლოდ მკვეთრად განსხვავებულ გარემოს 

სხვა ადიქციები



200

შეუძლია, შეამსუბუქოს იმ გენეტიკური ფაქტორების 
ზემოქმედება, რომლებიც იწვევს სიმსუქნისადმი მიდ-
რეკილებას. 

1990-იანი წლების შუა პერიოდში ჩატარებულ 
კვლევებში დადასტურდა სპეციფიკური გენეტიკური 
კავშირები ალკოჰოლის ავადმოხმარებას, ნარკო-
ტიკების კომპულსურ მოხმარებას და სხვა კომპულსურ 
ქცევებს შორის. 90-ზე მეტი სხვადასხვა გენი გამოვ-
ლინდა, რომელსაც გავლენა აქვს ადიქციისადმი 
მიდრეკილებაზე; ათეულობით სხვა გენის კვლევა 
მიმდინარეობს. 

პირველი ასეთი გენი, DRD2A1 ალელი, აღმოაჩინეს 
ერნესტ ნობლმა და კენეტ ბლუმმა (Ernest Noble 
and Kenneth Blum) 1990 წელს. მათი კვლევებით 
გამოვლინდა ამ გენის უკიდურესად მაღალი 
ინციდენტობა ალკოჰოლის ჭარბად მომხმარებლებში. 
მოგვიანებით ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ეს 
გენი ასევე ასოცირდება წამალდამოკიდებულებასთან 
და დამოკიდებულების სხვა ქცევებთან.116,117 აღმოჩნდა, 
რომ DRD2A1 ალელური გენი მხოლოდ 19-21% 
შემთხვევებში გვხვდება არაალკოჰოლიკებთან, არა-
დამოკიდებულ და არა-კომპულსურ პირებთან, მაგრამ 
ის გვხვდება:

 76% პათოლოგიურ მოთამაშეებთან, რომელთაც 
აქვთ ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემები

 69% ალკოჰოლდამოკიდებულებთან, მძიმე ალ-
კოჰო ლიზმის შემთხვევებში

 52% კოკაინზე დამოკიდებულებთან

 51% პათოლოგიურ მოთამაშეებთან

 48% მწეველებთან

 45% კომპულსურ ჭარბად მჭამელებთან

 45% ტურეტის სინდრომის მქონე პირებთან.

გარდა ამისა, ბავშვებს შორის ყურადღების დეფიციტის 
სინდრომის კვლევამ აღმოაჩინა, რომ 49% ატარებდა 
მარკერ გენს, რომელიც საკონტროლო ჯგუფში 
მხოლოდ 27%-ს აქვს.116 

1990 წელს პირველად აღმოაჩინეს ადიქციის 
გენი − DRD2A1 ალელი. მას შემდეგ კიდევ 88 
გენი აღმოაჩინეს. 

მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ აღნიშნული A1 
ალელური გენის მატარებლებს აქვთ დოფამინის 
რეცეპტორების დეფიციტი დაჯილდოება/განმტკიცების 
გზაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქმიანობა, რომელიც 
ადამიანებს ჩვეულებრივ კმაყოფილებას, სიამოვნებას 
და სიმშვიდეს ანიჭებს დოფამინის გამოთავისუფლების 
მეშვეობით, არ ანიჭებს იგივე დონის კმაყოფილებას 
ამ გენის მქონე ადამიანებს, რომელთაც არ გააჩნიათ 
ასეთი რეცეპტორული უბნები. სავარაუდოა, რომ 
ასეთი ადამიანები ეძებენ ნივთიერებებს ან აქტივობას, 
რომელიც გაათავისუფლებს მათ ჭარბი დოფამინისგან 

(მაგ., ალკოჰოლი, ნარკოტიკები ან განმეორებადი 
კომპულსური ქცევები). ჭარბი დოფამინისგან 
გათავისუფლება, რომელიც გამოწვეულია განმე-
ორებადი კომპულსური ქცევებით, უფრო მეტად 
ასტიმულირებს დაჯილდოება/განმტკიცების გზას. 
ვისაც აკლია აღნიშნული რეცეპტორები, სრულიად 
მოულოდნელად განიცდიან დიდ სიამოვნებას, რაც, 
ჩვეულებრივ, არ ახასიათებთ-ხოლმე. 

დოფამინი არ არის ერთადერთი ნეიროტრანსმიტერი, 
რომელიც ჩართულია ლტოლვისა და ადიქციის 
პროცესებში. მაგალითად, პათოლოგიური მოთა-
მაშეების შარდსა და ზურგის ტვინის სითხეში 
ნორმაზე უფრო მაღალია ნორეპინეფრინის დონე − 
ნეიროტრანსმიტერის, რომელიც ქმნის სტიმულირებას, 
სიფხიზლეს და თავდაჯერებულობას. ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ 
დაფინანსებულ კვლევებში მეცნიერებმა აღმოაჩინეს 
სეროტონინის და ნორეპინეფრინის ანომალური 
დონეები ბულიმიისა და ანორექსიის მწვავე ფორმების 
მქონე პაციენტებთან.118

გარემო

საკმაოდ ადვილად გასაგებია, როგორ შეიძლება 
გარემომ გააძლიეროს კომპულსური ქცევების 
უმეტესობა. 

 სახელმწიფო ლატარიების, პოკერის და სხვა 
სათამაშო ავტომატების ხელმისაწვდომობა, ინტერ-
ნეტ-ტოტალიზატორების, კაზინოების არსე ბობა 
ისეთ ცნობილ სათამაშო ადგილებში, როგორიცაა 
ატლან ტიკ სიტი, ნიუ-ჯერსი და ნევადის მთელი შტატი, 
ძლიერი ტრიგერებია კომპულსური მოთამაშისთვის.

 სწრაფი კვების უამრავი რესტორანი, ფიზიკური 
აქტივობის მნიშვნელობის დაკნინება, საკვებში 
ცხიმისა და შაქრის სიჭარბე, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს ლტოლვის გაჩენა, მშობლების 
მიერ შვილების ჭარბად გამოკვება, დეპრესიის 
და შფოთვის დაძლევის საჭიროება, რომელიც 
გამოწვეულია საკვებთან ბავშვობიდანვე ქაოტური 
დამოკიდებულებით − ეს ყველაფერი ამწვავებს 
კვებით აშლილობებს.

 სექსუალური სიტუაციების და აქტივობის ხშირი 
ჩვენება მედიაში, ისევე, როგორც ინტერნეტში 
ეროტიკული და პორნოგრაფიული მასალის 
ხელ  მისაწვდომობა და მოცულობა, სექსუალური 
კომპულსიის მქონე ადამიანს უდასტურებენ იმ 
მოსაზრებას, რომ ეს ქცევები „ნორმალურია“. 
ფრაგმენტულმა ოჯახურმა ცხოვრებამ − როდესაც 
ბავშვებს აკლიათ ზედამხედველობა, გრძნობენ 
ემოციურ გათიშულობას და ვერ იღებენ მითითებებს 
იმასთან დაკავშირებით, რომელია მიზანშეწონილი 
სექსუალური აქტივობა და რომელი არა − შეიძლება 
გააძლიეროს სექსუალური კომპულსია ან ამოიტანოს 
ის ზედაპირზე. 
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 ონლაინ თამაშები რამდენიმე მონაწილით, აზარ -
ტული თამაშები და სოციალური ქსელები, რო-
გორიცაა „ფეისბუქი“ და „ტვიტერი“ − ამ ყველაფრის 
სწრაფი ზრდა „მაუსის“ ერთი დაწკაპუნებით გვაქცევს 
ინტერნეტის კომპულსურ მომხმარებლად.

 24/7 სატელევიზიო გაყიდვები, ინტერნეტ-აუქციონის 
საიტები, ჩამოფასებული  პროდუქციის ცენტრები 
და ზოგიერთის რწმენა − „რაც მაქვს, ის ვარ“ − 
ნოყიერ ნიადაგს ქმნის იმისათვის, რომ ადამიანს 
განუვითარდეს ყიდვის კომპულსია. 

 ფიზიკური, ემოციური და სექსუალური ძალადობის 
ისტორიები ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვისაც 
კომპულსური ქცევები ახასიათებს, ასევე ადასტურებს 
გარემოს და განმტკიცების მნიშვნელობას. 

„თითქმის ყველა დამოკიდებული ადამიანი, მე 
კი ათასობით მათგანთან მისაუბრია ჯგუფში თუ 
ინდივიდუალურად, აცხადებს, რომ მათ აქვთ წარსული, 
რომელშიც თავს გრძნობდნენ უმნიშვნელოდ, 
არაადეკვატურად, დამნაშავედ, შერცხვენილად, 
უარყოფილად [და] არასასურველად; ეს ყველაფერი 
ერთ ფრაზაში ერთიანდება: „რაც უნდა გამეკეთებინა, 
არასდროს იყო საკმარისი.“
დიუი ჯეიკობსი, დოქტორი, ფსიქოლოგი, ადიქციის სპეციალისტი და 
ლექტორი

ეპიგენეზური პროცესების გაგებაში ბოლო მიღწევები 
აჩვენებს მემკვიდრეობითი განწყობების კავშირს  
გარემოს გააქტიურებასთან ან ინდივიდში ადიქციის 
დაძლევასთან.

კომპულსური ქცევების პრაქტიკა

აქტივობაში ჩართვას, თავისთავად, შეუძლია გაააქტი-
უროს მგრძნობელობა მემკვიდრეობითი და გარემო 
ფაქტორების მიმართ და გამოიწვიოს კომპულსური 
ქცევა, ავადმოხმარება და დამოკიდებულება. 

 დიდი მოგება სათამაშო კარიერის დასაწყისში 
ზუსტად ისეთივე ანაბეჭდს ტოვებს ტვინში, როგორსაც 
ჰეროინის ან კოკაინის ძლიერი დოზა ნარკოტიკების 
მოხმარების კარიერის დასაწყისში.119

 კომპულსური მჭამელები ტვირთავენ საკუთარ 
საჭმლის მომნელებელ სისტემას ჭარბი საკვებით, 
განსაკუთრებით, მარილით, ცხიმებითა და შაქრით 
და ცვლიან საკუთარი სხეულის ქიმიას; ამგვარად, 
ისინი ჭამენ განწყობის შესაცვლელად და არა 
სიცოცხლის შესანარჩუნებლად.120

 კომპულსური მყიდველები სავაჭრო ქსელებში 
უკვეთენ ძვირადღირებულ, ბრჭყვიალა ნივთებს 
და ტვინში ტოვებენ საკუთრების მოლოდინის 
ანაბეჭდს, მოზღვავებული სიამოვნების აღმძვრელ 
დაძაბულობას და არაფრად აგდებენ მოქმედების 
ფინანსურ შედეგს ან ნივთის საჭიროებას.121

 პორნოგრაფიის ხშირი ზემოქმედება, ხშირი მას-
ტურბაცია და სხვა კომპულსურ სექსუალურ 
ქცევებში მონაწილეობა კომპულსურ ადამიანს 
ჩამოა შორებს ნორმალურ სექსუალურ ან ემოციურ 
ურთიერთობებს.

კომპულსური აზარტული თამაში

აზარტული თამაშის მასშტაბები

2012 წელს ამერიკელებმა $900 მილიარდის 
ოდენობის ფსონი დადეს სათამაშო დაწესებულებებში, 
საიდანაც $96.5 მილიარდის წაგება დაფიქსირდა. 
მოსალოდნელია, რომ 2015 წლისთვის სათამაშო 
ბიზნესიდან შემოსავლების 40% ჩრდილო ამერიკაზე 
მოვა, 43% − აზიაზე, 10% − ევროპასა და 3% − 
ლათინურ ამერიკაზე.123 მსოფლიო ეკონომიკის 
ბოლო დროინდელმა კრიზისმა გამოიწვია აზარტული 
თამაშებიდან შემოსავლების შემცირება გარკვეულ 
ობიექტებში (მაგრამ არა ყველგან). ნევადის სათამაშო 
დაწესებულებების შემოსავალი ბოლო რამდენიმე წლის 
განმავლობაში შემცირდა ქვეყანაში უმუშევრობისა 
და სახლში იძულებით დარჩენილთა რაოდენობის 
მკვეთრ ზრდასთან ერთად. ბევრ შტატში ლატარიის 
შემოსავალი ეკონომიკური კრიზისის გამო შემცირდა, 
მაგრამ ეკონომიკის აღდგენის პარალელურად, 
შემოსავალიც შესაბამისად იზრდება.  

აზარტული თამაში არ შემოიფარგლება იმ თამაშებითა 
და ავტომატებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია 
კაზინოში. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა ძალიან 
გაზარდა აზარტული თამაშის შესაძლებლობები, 
ლეგალიზაციამ კი აზარტული თამაში ყველასთვის 
ხელმისაწვდომი გახადა. ზოგიერთი აზარტულ თამაშს 
შემდეგნაირად განსაზღვრავს:

1. „ფსონის დადება გაურკვეველ შედეგზე, როგორც 
კონკურსშია“.

2. „ფსონების დადება გამართლების იმედით.“

3. „გარისკვა უპირატესობის ან სარგებლის მიღების 
იმედით.“ 

4. „უგუნური ან სახიფათო ქცევების შესრულება.“

უფასო ონლაინ ლექსიკონი

წიგნის ავტორები კი ასეთ განმარტებას არჩევენ:

„ნებისმიერი ფსონი ან ნიძლავი, საკუთარ თავთან 
თუ სხვასთან დადებული, ფულზე თუ მის გარეშე, არ 
აქვს მნიშვნელობა რამდენად მცირე ან უმნიშვნელო, 
სადაც შედეგი გაურკვეველია ან დამოკიდებულია 
გამართლებაზე ან უნარზე, აზარტულ თამაშს 
წარმოადგენს.“125

აზარტულ თამაშებში შედის:

სხვა ადიქციები
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 პოკერი, ბლექჯეკი, კრეპსი, რულეტკა და პაი გოუ

 სტანდარტული სათამაშო ავტომატები, ვიდეო 
პოკერის აპარატები და სხვა ვიდეო ლატარიის 
ტერმინალები 

 ინტერნეტ-თამაშები და  მასობრივი თამაშები მრა-
ვალი მონაწილით

 სახელმწიფო ლატარიები და კენოს თამაშები

 ცხენების და ძაღლების რბოლა და ჯაი ალაი

 ბინგო და გათამაშებები

 ტოტალიზატორის ფსონები (ლეგალური და არალე-
გალური), სპორტული გათამაშებები და გოლფის 
ფსონები

 სასკოლო ეზოს თამაშები და ბარის თამაშები (მაგ., 
მატყუარას კამათელი)

 საბირჟო სპეკულაცია, როგორიცაა დღიური ვაჭ-
რობა, საქონელი და გარიგებები

 გაყიდვისა და ვაჭრობის ნაირსახეობები და სხვა 
სპეკუ ლაციური საინვესტიციო მექანიზმები.

„რატომ არის, რომ ეს ფინანსური ბოსები არასდროს 
სწავლობენ? იმის გამო, რომ ისინი არასდროს იხდიან 
თამაშში ფულს. ისინი შეიძლება გაუშვან ... მაგრამ 
ისინი ყოველთვის კომპენსაციითა და ხელფასით 
დატვირთული ტოვებენ საკუთარ მენეჯერულ 
წარუმატებლობას“.
რალფ ნადერი, 2008

დღეს აზარტული თამაშის უფრო მეტი ვარიაცია 
არსებობს, ვიდრე ოდესმე, და მეტია ხელმისაწვდომობა, 
რადგან ეს თამაშები ძირითადად ლეგალურია; ეს 
იწვევს პრობლემური და პათოლოგიური თამაშების 
რაოდენობის სულ უფრო მეტ ზრდას. პრობლემურ და 
პათოლოგიურ აზარტულ თამაშთან დაკავშირებული 
შედეგები ისევე მძიმეა, როგორც ნებისმიერ  ნარკოტიკზე 
დამოკიდებულების შემთხვევაში. 

„მინდა გითხრათ, რაც ნამდვილად ვიცი. მე დავხარჯე 
ჩემი შვილის კოლეჯის ფული. დავხარჯე ჩემი 
შვილის მომავალი. გსურთ გაიგოთ, რა თანხაზეა 
საუბარი? ვიცი, რომ ჩემი ქმარი პირადად წერდა 
ჩეკებს, $100,000-ზე მეტი ჩეკი აქვს განაღდებული 
13 წლის განმავლობაში, რაც ჩემთან ერთად იყო. 
ვიცი, პირადად მე რაც გავიარე ... ვერც კი დავიწყებ 
ჩამოთვლას, რამდენი რამ“.
35 წლის აზარტული მოთამაშე ქალი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში

ნებისმიერი ფსონი ან ნიძლავი, საკუთარ თავთან 
თუ სხვასთან დადებული, ფულზე თუ მის გარეშე, 
არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად მცირეა ან 
უმნიშვნელო, სადაც შედეგი გაურკვეველია ან 
დამოკიდებულია გამართლებაზე ან უნარზე, 
აზარტულ თამაშს წარმოადგენს.

ისტორია

აზარტული თამაშები უძველეს ცივილიზაციებში

ჰომო საპიენსის მიერ აზარტული თამაში წინ უსწრებს 
ისტორიულ ჩანაწერებს. არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს 
ძვ.წ. 40,000 წლის დროინდელი პრეისტორიული 
სათამაშო ძვლები, რომლებსაც ეწოდება ასტრაგალი. 
ესაა  ცხოველის პატარა ზომის კოჭი გასაგორებლად. 
ოთხ-მხრივი კოჭი გამოიყენებოდა გადაწყვეტილების 
მიღებისას ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ღმერთების 
ნებად ითვლებოდა (მაგ., წვიმა ან გვალვა). კერამიკის, 
ხის, ან სპილოს ძვლისგან დამზადებული ექვს-
წახნაგიანი კამათელი ჯერ კიდევ ძვ.წ. 3000 წელს გა-
მოიყენებოდა მესოპოტამიაში. წილისყრა ჩაწერილია 
ბიბლიაში, როგორც დავის დასრულების ან ქონების 
განაწილების საშუალება. რომაელი ჯარისკაცები 
წილს ყრიან სამოსზე, რაც იესოს ჯვარცმის დროს 
ემოსა.126 ჯვაროსნული ლაშქრობების რაინდებიც კი 
თამაშობდნენ კამათლებით ნარდის ადრეულ ვერსიას, 
რომელიც არაბებისგან ისწავლეს, მათ კი ეს თამაში 
სპარსელებისგან ჰქონდათ ნასწავლი.

აზარტული თამაშის სურვილთან ერთად გაჩნდა მისი 
აკრძალვები. აზარტული თამაშის პრობლემების შე-
სახებ მოგვითხრობს დაახლოებით ძვ.წ. 1000 წელს 
სანსკრიტზე დაწერილი ინდური ვედა „მოთამაშის 
ჩივილი“. მასში აღწერილია მეფე, რომელმაც 
აზარტული თამაშით გატაცების გამო მთელი თავისი 
ქონება და მეუღლეც კი წააგო.127 

„კამათელი თავისკენ გიზიდავს, როგორც კავი და 
გსუსხავს, როგორც შოლტი; ის გიმონებს, შეცდომაში 
შეყავხარ და გტანჯავს. ბავშვივით გასაჩუქრებს 
და თითქოს მოთაფლულიაო − დაუძლეველი 
ძალაუფლება აქვს მოთამაშეზე“.
„მოთამაშის ჩივილი“, ძვ.წ. 1000 წ.

შუა საუკუნეებში ეკლესიამ გაილაშქრა აზარტული 
თამაშის წინააღმდეგ; საფრანგეთის მეფე ლუი IX-მ 
1255 წელს კამათლით თამაში უკანონოდ გამოაცხადა. 
ინგლისის მეფე ჰენრი VIII-მ კანონგარეშედ გამოაცხადა 
სათამაშო სახლები, რადგან ფიქრობდა, რომ 
ისინი ხელს უშლიდა ახალგაზრდა კაცებს საომარი 
ხელოვნების დაუფლებაში. მეოცე საუკუნის დასაწყისის 
ინგლისში აზარტული თამაში ითვლებოდა მთავარ 
ცოდვად. 

ყველაზე ძველი კარტი მეთერთმეტე საუკუნით 
თარიღდება და ჩინეთის თურქესტანშია აღმოჩენილი. 
თანამედროვე კარტი პირველად შემოიღეს ფრანგებმა 
მეთოთხმეტე საუკუნეში. თამაშის ფორმები ხშირად 
ასახავდა ქვეყნის კულტურას. იაპონიაში ბანქოს 
თამაში „ჰანა ფუდა“ იყენებს ბარათებს ქრიზანთემების, 
წეროების და სხვა ეროვნული სიმბოლოების 
სურათებით. იაპონიაში აზარტული თამაშის ყველაზე 
გავრცელებული ფორმა არის პაჩინკო − ვერტიკალური 
„პინბოლის“ თამაში, რომელიც ისევე პოპულარულია, 
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როგორც სათამაშო ავტომატები შეერთებულ შტატებში. 
ინდოეთში კრიკეტის თამაშებზე ფსონების დადება არის 
დიდი ბიზნესი.

პირველი სათამაშო ავტომატი გამოიგონა ჩარლზ 
ფეიმ სან ფრანცისკოში 1905 წელს. თავდაპირველი 
სიმბოლიკა იყო გული, ყვავი და აგური, რომელიც 
მოგვიანებით განვითარდა და ჩაანაცვლა ნაცნობმა 
ხილმა (მაგ., ალუბალი და ფორთოხალი), დღეისათვის 
არსებობს ასობით სიმბოლო, მათ შორის, ცნობილი 
ადამიანების სახეები.129 

აზარტული თამაშები შეერთებულ შტატებში

ამერიკის შეერთებულ შტატებში აზარტული თამაშის 
სამი დიდი ტალღა იყო. პირველი მოიცავდა პერიოდს 
ადრეული დასახლებების დროიდან 1800-იანი წლების 
შუა ხანებამდე. ლატარიები, რომლებიც საუკუნეების 
განმავლობაში პოპულარული იყო როგორც აზიაში, ისე 
ევროპაში, ამერიკული კოლონიებში 1700-იან წლებში 
შემოიტანეს, მათგან შემოსავლებს კი იყენებდნენ გზების, 
სკოლების (მაგ., ჰარვარდი და იელი), საავადმყოფოების 
და სხვა საჯარო ნაგებობების ასაშენებლად.130 
ფსონების დადება ცხენების დოღზე, მამლებისა და 
ძაღლების ჩხუბზე თანაბრად იყო გავრცელებული 
თავადაზნაურობაში და გლეხებში. აზარტული თამაშები 
რევოლუციურ ომსაც კი აფინანსებდა (ვისკის, რომის, 
თამბაქოს და კანაფის გაყიდვებთან ერთად). აზარტული 
თამაშის საწინააღმდეგო კანონები 13 ბრიტანული 
კოლონიიდან უმეტესობაში მიიღეს, რადგან კორუფციამ 
და სკანდალმა ლატარიები დასასრულამდე მიიყვანა.131 

მეორე ტალღა სამოქალაქო ომის ბოლოს დაიწყო, 
1865 წელს, დასავლეთ საზღვრის გაფართოებასთან 
ერთად. გემებზე თამაშები მისისიპიზე, რულეტკის 
ბორბლები, სალონური კარტი და კამათლით თამაშები 
ველური დასავლეთის განუყოფელი ნაწილი გახდა. 
ვიქტორიანულმა მორალმა და საზოგადოებრივმა 
სკანდალებმა გამოიწვია მათი აღსასრული 
დაახლოებით 1910 წელს.132

მესამე ტალღა 1930-იან წლებში დაიწყო ნევადაში 
აზარტული თამაშის ლეგალიზაციასთან და 21 შტატში 
სარბოლო გზების გახსნასთან ერთად. ნიუ-ჰემფშირში 
სახელმწიფო ლატარია 1964 წელს დაბრუნდა, 
1970-იანი წლების ბოლოს კი აზარტულმა თამაშებმა 
ფართოდ მოიკიდა ფეხი, გაიხსნა კაზინოები ატლანტიკ 
სიტიში, ლატარიამ 38 შტატი მოიცვა, გაიხსნა ახალი 
სარბოლო ტრასები, ახალი გემი-კაზინოები და დაიწყო 
კაზინოების ლეგალიზაცია ამერიკელ ინდიელთა 
მიწებზე. 

მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნეებში აზარტული თამაში 
პოპულარული იყო, თუმცა, ამორალურად ითვლებოდა, 
ვინაიდან ეს თამაშები ადამიანის სისუსტეს იყენებს. 
მოთამაშეებს თვლიდნენ გარყვნილ, უპასუხისმგებლო 
და შეშლილ ადამიანებად. თუმცა, ბოლო 25 წლის 
განმავლობაში, აზარტული თამაში გახდა ლეგალური 
და ღირსეულ დროსტარებად იქცა. 1990-იან წლებში 

ყველა შტატმა, ჰავაის და იუტას გარდა, შემოიღო 
გარკვეული სახის თამაშები. გარდა ამისა, „ინდიელთა 
თამაშების მარეგულირებელმა აქტმა“, რომელიც 1988 
წელს დამტკიცდა, გაააქტიურა ამერიკელ ინდიელთა 
კაზინოების მშენებლობა. 2012 წლისთვის ამერიკელ 
ინდიელთა 565 ტომიდან 242-ზე მეტს ჰქონდა 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთობლივად 470 
აზარტული თამაშის ობიექტი 28 შტატში. ინდიელთა 
თამაშების შემოსავლები 1988 წლიდან 2012 წლამდე 
$220 მილიონიდან $30 მილიარდამდე გაიზარდა, 
რაც მეტია, ვიდრე ლას ვეგასისა და ატლანტიკ სიტის 
გაერთიანებული შემოსავალი.133,134

სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი ლატარიების 
შექმნა გრძელდება 1980-იან და 1990-იან წლებში, 
რათა შეივსოს საგადასახადო შემოსავლები და 
შეიქმნას სამუშაო ადგილები. ზოგიერთი ამტკიცებს, 
რომ ლეგალიზებული აზარტული თამაში ძალიან 
რეგრესიულ გადასახადს აკისრებს დაბალ-შემო-
სავლიან მოთამაშეს. 

„მე, შეიძლება, ვერ გადავიხადო ჩემი ელექტრო-
ენერგიის გადასახადები, ქირა, ნებისმიერი სხვა რამ 
... და ვთქვა, „ფული არ მაქვს“, მაგრამ თუ სათამაშოდ 
წასვლას გადავწყვეტ, გამოვნახავ გზას, როგორ 
უნდა ვიშოვო დღესვე რამდენიმე ასეული დოლარი. 
საოცარია, რა აღარ შეიძლება, რომ გააკეთო.“
23 წლის ტოტალიზატორის მოთამაშე

ბევრი ქვეყანა და ტურისტული მიმართულება ავი-
თარებს აზარტული თამაშის ობიექტებს. მაკაომ 
სამხრეთ ჩინეთის ზღვის სანაპიროზე ბოლო პერიოდში 
გაუსწრო ლას ვეგასს და გახდა ნომერ პირველი 
სათამაშო ბაზარი მსოფლიოში, 2012 წელს მისი 
შემოსავლები $45.2 მილიარდი იყო (2006 წლის $6.9 
მილიარდთან შედარებით). მისი სტუმრების უმეტესობა 
ჩინეთის კონტინენტური ნაწილიდანაა, განსაკუთრებით 
მას შემდეგ, რაც 1999 წელს პორტუგალიამ ჩინეთს   
ტერიტორია დაუბრუნა.136 აზარტული თამაშით 
მიღებული შემოსავლების გაზრდის სურვილს კვალ-
დაკვალ სდევს მოქალაქეების შეშფოთება იმის გამო, 
რომ კაზინოების და სათამაშო ბიზნესის ეს ზრდა 
მოიტანს მეტ დამნაშავეობას და მორალურ რღვევას. 

აზარტული თამაშის პოლიტიკა 

ერლ გრინოლსი თავის შესანიშნავ წიგნში „აზარტული 
თამაში ამერიკაში: ხარჯები და სარგებელი“127 უარყოფს 
ბევრ მითს საზოგადოებისა და სახელმწიფოსთვის 
აზარტული თამაშის ეკონომიკურ სარგებლიანობასთან 
დაკავშირებით. აზარტული თამაშის ინტერესების 
დამცველნი აღნიშნავენ, რომ საზოგადოებაში გარედან 
შემოსული ვიზიტორები შემოიტანენ ფულს, შეიქმნება 
სამუშაო ადგილები და გაჩნდება საგადასახადო 
შემოსავლები. თავდაპირველად, კაზინოს მშენებლობას 
მოაქვს გარედან შემოსავალი, მაგრამ მალე ფულის 
ნაკადების მოძრაობა იცვლება. ილინოისის კაზინოების 
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შესწავლამ დაგვანახა, რომ ვიზიტორთა დაახლოებით 
75% ცხოვრობდა კაზინოდან 35 მილის მანძილზე და 
მხოლოდ მცირე პროცენტი ცხოვრობდა 100 მილზე 
მეტის მოშორებით. თითოეული დოლარი, რომელიც 
იხარჯება კაზინოში ან სახელმწიფო ლატარიის ბი-
ლე თების ყიდვისას, სახელმწიფო საკუთრებაში არსე-
ბულ სათამაშო ავტომატებზე თამაშისას, ან კენოს 
ბარათების ყიდვისას, არის ფული, რომელიც მხო-
ლოდ ნაწილობრივ დატრიალება ადგილობრივ 
საზო გადოებაში. გრინოლსი ამ ფულს მოიხსენიებს, 
როგორც „კანიბალიზებულ დოლარს“ და არა 
როგორც ახალი ფულის შემოსვლას ადგილობრივ 
ეკო ნომიკაში. ამ მაჩვენებლების მიუხედავად, როგორც 
ჩანს, პოლიტიკოსებსაც უჩნდებათ ერთგვარი დამო-
კიდებულება აზარტულ თამაშზე, რადგან აქედან 
მიღებული შემოსავლები უზრუნველყოფს, რომ 
გაჩნდეს დამატებითი სახელმწიფო შემოსავალი გა-
დასახადების გაზრდის გარეშე. შტატების უმრავ-
ლესობაში დიდია პოლიტიკური კამპანიებისთვის შემო-
წი რუ ლობები სათამაშო ბიზნესიდან, ისევე, როგორც 
შემოწირულობები თამბაქოს და ალკოჰოლის 
ბიზნესიდან.

ორეგონის კვლევა

2013 წელს „პორტლენდ ორეგონიანმა“  მოგვაწოდა 
ჰარი ესტივის მიერ მომზადებული ბრწყინვალე 
5-ნაწილიანი რეპორტაჟი ორეგონის შტატის მიერ 
ორგანიზებული აზარტული თამაშის − „ორეგონის 
ლატარიის“ შესახებ.137 აზარტული თამაშიდან მიღე-
ბული შემოსავლები იკლებდა, რამაც სახელმწიფო 
ლატარიის მესვეურებს გადააწყვეტინა აეყვანათ 
კონსულტანტთა ჯგუფი ორეგონელთა აზარტული 
თამაშის ჩვევების შესასწავლად. მიღებულ ინფორმაციას 
უნდა გაეძლიერებინა სტრატეგიები თამაშით მიღებული 
შემოსავლების გასაზრდელად. კვლევის შედეგები 
მათთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. გამოკითხვა 
ჩატარდა ათეულობით ბარში, რესტორანში და 
აზარტულ „დელიკატესებში“ გასაოცარი შედეგებით:

 აზარტული თამაშებიდან შტატის შემოსავლების 86% 
($737 მილიონი) ვიდეოსლოტებიდან და პოკერის 
აპარატებიდან შემოდიოდა; დარჩენილი 14% ($119 
მილიონი) მოდიოდა ლატარიებზე, გადასაფხეკ 
ბილეთებზე და კენოს თამაშებზე. ზედნადები 
ხარჯების გამოკლების შემდეგ, შტატის ბიუჯეტში 
აზარტული თამაშებიდან გადასახადის სახით $500 
მილიონი შედიოდა.

 შემოსავლების დიდი ნაწილი მოთამაშე 5%-სგან 
შემოდიოდა. რადგან აზარტულ მოთამაშეთა 4% 
პათოლოგიური ან პრობლემური მოთამაშეა, 
გამოდის, რომ აზარტული თამაშებიდან მიღებული 
შემოსავლების 80% კომპულსურ მოთამაშეებზე 
მოდის.

აზარტული თამაშებიდან მიღებული 
შემოსავლების უდიდესი ნაწილი (≈80%) 
კომპულსურ მოთამაშეებზე მოდის 
(მოსახლეობის ≈5% ისეთ შტატებში, 
როგორიც ორეგანოა), მაშინ, როცა 
ალკოჰოლის 80%-ს მოსახლეობის 20% 
მოიხმარს.

საკუთარი კვლევის შედეგების შესარბილებლად, 
შტატის ლატარიის კომიტეტმა საზოგადოებას შედეგები 
ისე მიაწოდა, თითქოს გასულ წელს ორეგონის 
მოსახლეობის ნახევარი მონაწილეობდა შტატის მიერ 
ორგანიზებულ თამაშებში გასულ წელს. აქ შეცდომა 
იმაში მდგომარეობდა, რომ ზოგმა მოსახლემ სულ 
რამდენჯერმე ითამაშა. სინამდვილეში, მოსახლეობის 
10%-მა ითამაშა სლოტზე და პოკერის ავტომატებზე, 
და ორეგონელთა მხოლოდ 5% თამაშობდა ყოველ-
თვიურად სლოტის და პოკერის ავტომატებზე.

„ანონიმურ მოთამაშეთა“ თვითდახმარების ჩვენს 
ჯგუფში უმეტესობას ათი ათასობით და ზოგს ასეულ 
ათასობითაც ჰქონდა წაგებული წლების მანძილზე 
თამაშში. წელიწადში $10,000 ან $20,000-ის წაგება 
უჩვეულოდ სულაც არ გამოიყურებოდა“.
55 წლის კომპულსური მოთამაშე

შემოსავლების გასაზრდელად, ლატარიის კომიტეტმა 
$250 მილიონი გამოყო 5 წლის განმავლობაში 
სააგენტოს კუთვნილი 12,000 ვიდეოაპარატის თანა-
მედროვე მოდელებით ჩასანაცვლებლად ახალ-
გაზრდა მომხმარებელთა მოზიდვის მიზნით. ეს ის 
ჯგუფია, რომელიც უკვე წინასწარ განწყობილია 
ვიდეოთამაშებისთვის.

ონლაინ თამაშები

ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის ზრდასთან ერთად 
1990-იან და 2000-იან წლებში მკვეთრად გაიზარდა 
ონლაინ აზარტული თამაშის რაოდენობა. მსოფლიო 
მასშტაბით, სხვადასხვა თამაშებიდან შემოსავლები 
(მათ შორის, პოკერის, რულეტკის, კამათლების და 
ონლაინ სათამაშო აპარატების) 1997 წელს არსებული 
$445 მილიონიდან გაიზარდა $25.8 მილიარდამდე 
2009 წელს. აქედან $5.4 მილიარდი მოდის ამერიკის 
შეერთებულ შტატებზე.139,140 2006 წლის ოქტომბერში 
კონგრესმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც 
სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება ონ-
ლაინ ფსონების დამუშავება ამერიკის ბანკებში და 
საკრედიტო ბარათების კომპანიებში. ამდენად, ახლა 
ონლაინ თამაშებისთვის ოფშორულ ანგარიშებს 
იყენებენ, რადგან მკაცრ შემოწმებას არ ექვემდებარება. 
რამდენიმე სკანდალმა ონლაინ აზარტული თამაშების 
დროებით შენელება გამოიწვია, თუმცა, როგორც 
ყოველთვის ხდება, კერძო თუ საჯარო შემოსავლების 
გაზრდასთან დაკავშირებით გაცემულმა დაპირებებმა 

თავი 4 სხვა ადიქციები
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მთავრობას მიღებული გადაწყვეტილების გადახედვა 
აიძულა. 2013 წლის ბოლოსთვის დელავერში, 
ნევადასა და ნიუ ჯერსიში ლეგალიზებული გახადეს 
ინტერნეტით აზარტული თამაში. სავარაუდოდ, რვა 
შტატი სულ მალე მიჰყვება მათ.

„მე ველოდებოდი, როდის დაიძინებდა ჩემი მეუღლე, 
დაახლოებით ღამის პირველ ან ორ საათზე და 
შევდიოდი სასადილო ოთახში, სადაც კომპიუტერი 
იყო, ვათვალიერებდი მინიატურულ პორნო 
სურათებს და ვთამაშობდი Texas Holdem-ს ონლაინ. 
ვთამაშობდი რამდენიმე საათის განმავლობაში, 
ვაგებდი რამდენიმე ასეულ დოლარს, ვცდილობდი 
საწოლში დაბრუნებას, ვიღვიძებდი დაღლილი და 
მივდიოდი ოფისში. დახმარების მიღება მანამდე არ 
მიცდია, ვიდრე არ წავაგე $1,700 ონლაინ პოკერში 
და სამსახურში ცუდი შეფასება არ მივიღე.“
28 წლის კომპულსური მოთამაშე და ინტერნეტდამოკიდებული ადამიანი

პრობლემური და პათოლოგიური 

თამაში

აზრტული თამაშის ქცევა ოთხი დონით განისაზღვრება. 

 პრობლემური მოთამაშეა ადამიანი, რომლის აზარ-
ტული თამაშის ქცევაც პრობლემებს იწვევს მისი 
ცხოვრების რომელიმე ნაწილში − ფსიქოლოგიურ, 
ფიზიკურ, სოციოლოგიურ, ან პროფესიულ 
სფეროში.

 პათოლოგიურ მოთამაშეს ემატება აკვიატებული 
(ობსე სიური) დაჟინების ელემენტი, რომელიც გამუდ-
მებით და მნიშვნელოვნად ანგრევს მისი ცხოვრების 
ყველა ნაწილს.

 რისკის ქვეშ მყოფი მოთამაშე  −  ეს აღნიშვნა ზოგ-
ჯერ გამოიყენება იმ ადამიანების აღსაწერად, 
რომელ თაც აქვთ მიდრეკილება პრობლემური ან 
პათოლოგიური თამაშისკენ.

 კომპულსური მოთამაშე შეიძლება იყოს პრობ-
ლემური ან პათოლოგიური მოთამაშე.

იმის გამო, რომ კომპულსური თამაში პროგრესირებადი 
დაავადებაა, ძირითადი განსხვავებები პრობლემურსა 
და პათოლოგიურ აზარტულ თამაშს შორის არის 
დრო და ფული. მონაცემების მიხედვით, საშუალო 
პრობლემური მოთამაშე ხარჯავს $3,000-ს წელიწადში, 
ხოლო პათოლოგიური მოთამაშე აგებს $11,000-ს 
წელიწადში.127 მაშინაც კი, როდესაც მოთამაშე შე-
საძლებელია შეფასდეს, როგორც პრობლემის მქონე, 
ხშირ შემთხვევაში, მაინც  წლობით აგრძელებს თამაშს 
და წაგებით იტანჯება, სანამ დახმარებას მოითხოვდეს. 
მოთამაშეთა საშუალო დავალიანება „ანონიმურ 
მოთამაშეებში“ შესვლის დროისთვის არის $60,000 
ქალებში და $100,000 კაცებში. უმრავლესობა ვერც 
ითვლის საკუთარ დანაკარგებს, რომლებიც ხშირად 
ასობით ათასი დოლარია. 

წაგება დამოკიდებულია აზარტული მოთამაშის შე-
მოსავალსა და რესურსზე. თეთრი სახლის ნარ კო-
ტიკებთან ბრძოლის დეპარტამენტის ყოფილი უფ-
როსი უილიამ ბენეტი აღიარებს, რომ წააგო $8 
მლნ დოლარი; გოლფის მოთამაშე ჯონ დეილი 
აღიარებს, რომ დაკარგა $50 მილიონ დოლარზე 
მეტი; სუპერვარსკვლავი მაიკლ ჯორდანი საუბრობს 
მილიონებზე, რაც მან დაკარგა, როდესაც ჯერ კიდევ 
კალათბურთს თამაშობდა; მაგრამ, ამის მიუხედავად, 
მათ მაინც რჩებათ დიდი თანხები. მათგან განსხვავებით, 
მცირეშემოსავლიანი კომპულსური აზარტული მოთა-
მაშე, რომელიც აგებს მთელ თავის ხელფასს, ვეღარ 
გადაიხდის ქირას, ვერ იშოვის საკვებს და ვერ იყიდის 
საწვავს სამსახურში წასასვლელად. 

„მე არასოდეს მიგრძვნია, რომ აზარტული მოთამაშე 
ვიყავი, ვიდრე ბოლოს საშინელ პრობლემებს არ 
წავაწყდი. არასოდეს! არასოდეს მსმენია სიტყვა 
„კომპულსური“ თამაში! დარწმუნებული ვარ. არა-
სოდეს მოხვედრილა ეს ჩემს გონებაში. არასოდეს 
გამიგია სიტყვები „ანონიმური მოთამაშეები“. არა-
სოდეს! მე არ ვიყავი აზარტული მოთამაშე!“

42 წლის კომპულსური მოთამაშე მამაკაცი 

2000-იანი წლების დასაწყისში, შტატების უმრავლესო-
ბაში არ იყო ადეკვატურად შესწავლილი კომპულსური 
თამაშები, არც პრევენციის ან მკურნალობის პროგ-
რამები ჰქონდათ შემუშავებული. მხოლოდ ლუიზიანაში, 
მინესოტაში, ორეგონსა და ვაშინგტონში არსებობდა 
დაფინანსებული მკურნალობის პროგრამები. აზარ-
ტული თამაშის სულ უფრო მეტად გავრცელების გამო, 
ახლა 30-ზე მეტ შტატშია დაფინანსებული აზარტული 
თამაშის რაიმე სახით მკურნალობა. თუმცა, ეს 
დანახარჯი მაინც მცირეა სხვა ადიქციების მკურნალობის 
პროგრამების სახელმწიფო დაფინანსებასთან 
შედარებით. ზოგი თვლის, რომ რადგან მთავრობა 
წაახალისებს თამაშებს და ახდენს მათ ლეგიტიმაციას, 
თამაშზე დამოკიდებულების სამკურნალოდაც უნდა 
გაიღოს ხარჯები. სათამაშო ინდუსტრიაში ხშირად 
აღნიშნავენ, რომ კომპულსური თამაშის გამო 
შეშფოთება გადაჭარბებულია და ეს აბრკოლებს მათ 
ზრდას − შტატების და კაზინოების უმრავლესობაში 
შემოსავალი ხომ სწორედ პრობლემური და გან-
საკუთრებით, პათოლოგიური მოთამაშეებისაგან შე-
მოდის. ერთ-ერთი კვლევაში ჰენრი ლესერმა, ამ 
სფეროს პიონერმა აღმოაჩინა, რომ პრობლემური და 
პათოლოგიური მოთამაშეები აგებენ 10-20-ჯერ მეტს, 
ვიდრე არაპრობლემური მოთამაშეები.141 კვლევამ 
დაადგინა, რომ კონექტიკუტის კაზინოს ვიზიტორთა 
47% იყო კომპულსური ან პრობლემური მოთამაშე, 
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი საერთო მოსახლეობის 
5%-ზე ნაკლებს შეადგენენ.142 მინესოტას შტატის 
გენერირებული შემოსავლების 63% მისი მოსახლეობის 
2% აზარტულ მოთამაშეების წილად მოდიოდა.143
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„თქვენ კიდევ და კიდევ ატრიალებთ ამას გონებაში და 
ფიქრობთ, „როგორ შეიძლება ვყოფილიყავი ასეთი 
სულელი? როგორ შეიძლება, არ მეფიქრა იმაზე, რა 
ხდებოდა ჩემს თავს? როგორ შეიძლება, ადამიანი 
იყოს ამდენად ჭკვიანი აკადემიურ საკითხებში და 
ამდენად სულელი ყოველდღიურ ცხოვრებაში?“
53 წლის პოკერის მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

ეპიდემიოლოგია

უარყოფა განსაკუთრებით ფართოდაა გავრცელებული 
კომპულსურ მოთამაშეებში. ამ და სხვა მიზეზთა გამო 
ზუსტი სტატისტიკა პათოლოგიურ და პრობლემურ 
მოთამაშეებზე არ არსებობს. ამერიკელთა დაახლო-
ებით 1-2% შეიძლება ჩაითვალოს პათოლოგიურ 
მოთამაშედ და 2-4% კი − პრობლემურ მოთამაშედ. 
გერმანიაში ახლად ჩატარებული კვლევით გამოჩნდა, 
რომ ერთობლივად, პათოლოგიურ და პრობლემურ 
მოთამაშეთა წილი 1% იყო, რაც ბევრად ჩამოუვარდება 
ამერიკის მაჩვენებელს.   

აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობა დიდ გავლე-
ნას ახდენს პრობლემური და პათოლოგიური მოთამა-
შე ების რაოდენობაზე. დასავლეთ ვირჯინია, როდ 
აილენდი, დელავერი, ნიუ იორკი და ორეგონი ერთ სულ 
მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შემოსავლების უმეტეს 
თანხას აზარტული მოთამაშეებისგან იღებენ და აქვთ 
საკმაოდ ფართო არჩევანის და რაოდენობის სათამაშო 
ალტერნატივები. ორეგონის შტატში კომპულსური 
და პრობლემური მოთამაშეების პროცენტული რაო-
დენობა მკვეთრად გაიზარდა, როდესაც დადგეს 
11,000 პოკერის აპარატი, ათასობით კენოს თამაში, 
გადასაფხეკი ლატარია ყველა მაღაზიაში და გახსნეს 
ამერიკელ ინდიელთა ცხრა კაზინო, რომლებიც 
ფსონების დადების საშუალებას ყველა კუთხე-
კუნჭულში იძლეოდა.137 მოთამაშეთა რაოდენობა იუტას 
შტატში, სადაც თამაში აკრძალულია, ძალიან მცირეა 
იმ შტატების მოთამაშეებთან შედარებით, სადაც თამაში 
ნებადართულია. 

კომპულსური მოთამაშე კაცების რაოდენობა 2-ჯერ ან 
3-ჯერ აღემატებოდა კომპულსური მოთამაშე ქალების 
რაოდენობას, მაგრამ ეს თანაფარდობაც შეიცვალა 
სათამაშო აპარატების გავრცელებასთან ერთად. 
გარდა ამისა, შეერთებულ შტატებში უმცირესობებს, 
თეთრკანიანებთან შედარებით, პათოლოგიური და 
პრობლემური აზარტული თამაშის უფრო მაღალი 
მაჩვენებელი აღენიშნებათ.147 

აზარტულ თამაშზე დამოკიდებულების მსგავსებას 
ნივთიერებაზე დამოკიდებულებასთან ხაზს უსვამს სხვა 
სახის დამოკიდებულებების მაღალი მაჩვენებელი 
პათოლოგიურ მოთამაშეებს შორის, როგორც 
კაცებში, ისე ქალებში; სხვა ქცევითი და ნივთიერებებზე 
დამოკიდებულებები გააჩნია პათოლოგიური მოთა-
მაშეთა 25%-63%-ს.148 

სათამაშო ობიექტების ხელმისაწვდომობა, 
როგორიცაა კაზინო, კარტის სათამაშო 
ოთახები, სათამაშო აპარატებით აღჭურვილი 
ბარები და სახელმწიფო ლატარიები, 
რადიკალურად ზრდის კომპულსურ 
მოთამაშეთა რიცხვს. 

„ვერ ვხედავდი, რომ ერთი მხოლოდ აუარესებდა 
მეორეს. რაც უფრო მეტ ნარკოტიკს და ალკოჰოლს 
ვიღებდი, მით მეტად მინდოდა თამაში. რაც უფრო 
მეტ აზარტულ თამაშს ვთამაშობდი, განსაკუთრებით, 
თუ ვაგებდი, უფრო მეტად მინდებოდა ნარკოტიკები.“
24 წლის კომპულსური მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში

კიდევ ერთმა მნიშვნელოვანმა კვლევამ აღმოაჩინა, 
რომ პათოლოგიური მოთამაშეების 73%-ს ჰქონდა 
ალკოჰოლის, 38%-ს −  ნარკოტიკების, 60%-ს − თამბაქოს 
მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემები;                
50%-ს ჰქონდა გუნებ-განწყობის, 41%-ს − შფოთვითი და          
60%-ს − პიროვნული აშლილობები.149,150 ნარკოტიკებზე 
და თამაშებზე დამოკიდებულების თანხვედრისთვის 
დამა ხასიათებელი ერთ-ერთი საინტერესო ფაქტორი 
ისიცაა, რომ აზარტული თამაში ხშირად მაშინ ხდება 
პრობლემა, როდესაც ადამიანი თავს იკავებს სხვა 
ადიქციური ჩვევებისგან. 

„ჩვენს „ანონიმურ მოთამაშეთა“ ჯგუფებში ბევრს 8, 10 
ან მეტი წლის განმავლობაში არ მიუღია ალკოჰოლი, 
მაგრამ მათ ჩაანაცვლეს სასმელი თამაშით. მცირე 
პროცენტს ერთდროულად ორივე დამოკიდებულება 
ჰქონდა. მე მინდოდა ფხიზელი დარჩენა თამაშის 
დროს, ამიტომ მე ტონობით ყავას ვსვამდი“.
45 წლის პათოლოგიური მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში

ბოლოდროინდელი ტენდენციაა შედარებით ასაკოვანი 
მოთამაშეების რაოდენობის ზრდა. თავშესაფრებში 
და საერთო საცხოვრებლებში ჩატარებული გამო-
კითხვის თანახმად, აღმოჩნდა, რომ მათი ასაკოვანი 
მცხოვრებლების 16% დადის კაზინოში, მინიმუმ თვეში 
ერთხელ, დაწესებულების მიერ დაფინანსებულ 
ტურებში.151 ასეთ ობიექტებს კაზინოები თავად სთა-
ვა ზობენ კვირაში ერთხელ ტურებს და თამაშის მსურ-
ველებს − უზრუნველყოფენ ტრანსპორტით, ხემსით 
და „მოთამაშეთა კლუბის“ ფასდაკლების ბარათებით. 
ასაკოვანთა დღე ხშირად ყველაზე დატვირთული დღეა 
კაზინოში. 

„ყველაზე მნიშვნელოვანი, რამაც იძულებული 
გამხადა, აზარტული თამაში დამეწყო, იყო ის ფაქტი, 
რომ მე დავკარგე ჩემი ცხოვრების სტრუქტურა. 
უბრალოდ, ვგრძნობდი, რომ ცხოვრება დასასრულს 
მიუახლოვდა. მე აღარ ვარ მნიშვნელოვანი. მე აღარ 
ვარ საჭირო. პენსიაზე გავედი. სამყარო ჩემ გარეშეც 
მშვენივრად გრძნობს თავს.“
67 წლის კომპულსური მოთამაშე ქალი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში
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კოლეჯის სტუდენტებში აღინიშნება პრობლემური და 
პათოლოგიური თამაშების უფრო მაღალი სიხშირე, 
ვიდრე ზოგად მოსახლეობაში. განსაკუთრებით გავრცე-
ლებული ინტერნეტ-თამაშებია, რადგან ამ თაობის 
კულტურისთვის ელექტრონული მოწყობილობები 
ყოფიე რების განუყოფელი ნაწილია.152 კვლევაში 
მონაწილე 119 სხვადასხვა კოლეჯის 10,765 სტუდენ-
ტიდან 42%-მა განაცხადა, რომ გასულ წელს აზარტული 
თამაშით იყო დაკავებული, მაგრამ მათგან მხოლოდ 
2.6% ამბობდა, რომ ისინი თამაშობდნენ ყოველკვირა ან 
უფრო ხშირადაც.153 ამის საპირისპიროდ, კონექტიკუტის 
შტატში ჩატარებულ კვლევაში, სადაც უფრო მეტი 
აზარტული თამაშის ობიექტია, ვიდრე სხვა შტატებში, 
ქალი სტუდენტების 4% და მამაკაცი სტუდენტების 18% 
აცხადებდა, რომ აზარტულმა თამაშებმა გამოიწვია სულ 
მცირე სამი უარყოფითი შედეგი მათ ცხოვრებაში (მაგ., 
თამაშობდა განზრახულზე უფრო მეტს, ვერ იხდიდა 
გადასახადებს). პრობლემური მოთამაშე სტუდენტები 
უფრო ხშირად იყვნენ თამბაქოს, მარიხუანას და 
ალკოჰოლის ჭარბად მომხმარებლები.154 

კოლეჯის სტუდენტები, რომლებიც პათოლოგიური 
მოთამაშეები იყვნენ, უფრო ხშირად არ ესწრებოდნენ 
ლექციებს და სხვა სტუდენტებთან შედარებით 
დაბალ ნიშნებს იღებდნენ. თამაშობენ სკოლის 
მაღალკლასელებიც. კანადაში 7-13 კლასების 
მოსწავლეებთან ჩატარებულმა კვლევამ აღმოაჩინა, 
რომ მოსწავლეთა 5.8% აკმაყოფილებს გასულ წელს 
პრობლემურ მოთამაშედ ყოფნის კრიტერიუმებს, 
7.5% კი − აზარტული თამაშის რისკის ქვეშ მყოფთა 
კრიტერიუმებს.155 

მახასიათებლები

გარდა პრობლემური და პათოლოგიური მოთა-
მაშეებისა, რამდენიმე სხვა სახის მოთამაშეც არსებობს.

 რეკრეაციული/სოციალური მოთამაშეები. ისინი 
შეად გენენ მოთამაშეთა უმრავლესობას; მათ შეუძ-
ლიათ აზარტული თამაშის გამიჯვნა ცხოვრების 
დანარჩენი სფეროებისაგან. 

 პროფესიონალი მოთამაშეები. აზარტული თა-
მაში ამ ხალხისთვის ბიზნესია. მათ შეუძლიათ, 
ფული იშოვონ თამაშით, და ისიც შეუძლიათ, რომ 
მიიღონ წაგება, როგორც თამაშის ნაწილი. პრო-
ფესიონალები ადრე არც თუ მრავლად იყვნენ, 
მაგრამ ტელევიზიით ფართოდ გაშუქებასთან, 
მოსაგები თანხების ზრდასთან, გახშირებულ ტურ-
ნირებსა და სპონსორებთან ერთად (მაგ., ონლაინ 
სათამაშო საიტებზე) მათი რაოდენობა სულ უფრო 
იზრდება. 

 ანტისოციალური მოთამაშეები. ამ ადამიანებს არ 
გააჩნიათ სინდისი. ისინი უპატიოსნო მეთოდებით 
თამაშობენ და კი არ იგებენ, იპარავენ (დამძიმებული 
კამათელი, მონიშნული კარტები); ისინი შეიძლება 
კომპულსური მოთამაშეებიც იყვნენ.

პრობლემური/პათოლოგიური მოთამაშეების ორი 
ქვესახეობაა მოქმედების მაძიებელი (action-seeker) და 
გაქცევის, თავდაღწევის მაძიებელი (escape-seeker). 
მოქმედების მაძიებელი მოთამაშეები ხშირად არიან 
კაცები − შმაგი, მგზნებარე და ყოველთვის მოქმედებაში 
მყოფი − თავის დაღწევის სურვილის გამომრიცხავი 
ქცევებით.

„მხოლოდ მაგარი ტიპი მინდოდა ვყოფილიყავი − 
მეტი არაფერი. არ მაინტერესებდა, მოვიგებდი თუ 
წავაგებდი, ან თუ დამინახავდნენ, რომ ყოველდღე 
ერთსა და იმავე ადგილს ვუბრუნდებოდი, ვიღაც 
იფიქრებდა, „ღმერთო, ეს ბავშვი ძალიან მაგარი 
მოთამაშე ჩანს, რადგან აქ ყოველდღე დადის.“
23 წლის მოქმედების მაძიებელი კომპულსური მოთამაშე, აღდგენა-
გამოჯანმრთელების პროცესში

თავდაღწევის მაძიებელ მოთამაშეებს ხშირად 
იზიდავს სათამაშო ავტომატები. მათ ავტომატის 
მოთა მაშეებსაც უწოდებენ. ბევრი მოქმედების მა-
ძიებლისგან განსხვავებით, ავტომატის მოთამაშეებს 
ოდესღაც პასუხისმგებლობის გრძნობა ჰქონდათ და 
კარგ სამსახურშიც მუშაობდნენ, მაგრამ სხვადასხვა 
მიზეზების გამო (მაგ., შვილების წასვლა სახლიდან 
[„ცარიელი ბუდის სინდრომი“], მიზნის დაკარგვა, 
განქორწინება, პენსიაზე გასვლა, საყვარელი ადამიანის 
გარდაცვალება) დაიწყეს აზარტული თამაშის საშუა-
ლებით თავიანთი ემოციებისგან გაქცევა ან, უბრალოდ, 
მოწყენილობისგან თავის დაღწევა. ბევრი მათგანი 
ეთიშება რეალობას თამაშის დროს, როდესაც 
საათობით იმყოფება სრული ცნობიერების გარეშე.

„მე ვიყავი თავდაღწევის მაძიებელი აზარტული 
მოთამაშე, მაგრამ მე მოწყენილობას გავურბოდი; 
მე არ გავურბოდი სახლში და სამსახურში არსებულ 
პრობლემებს.“
58 წლის პენსიონერი სამხედრო მოსამსახურე

DSM-5 კლასიფიკაცია აზარტული თამაშის 
აშლილობისთვის

ისევე, როგორც სხვა ადიქციები, პათო ლოგიური 
აზარტული თამაშიც არის პროგრესული აშლილობა, 
რომელიც მოითხოვს თამაშის უფრო მეტ ეპიზოდს და 
უფრო დიდ ფსონებს თავდავიწყების გამოსაწვევად 
და შფოთვის შესამსუბუქებლად. 2014 წლის DSM-V 
განსაზღვრავს პათოლოგიურ აზარტულ თამაშს, 
როგორც ნივთიერებასთან დაუკავშირებელ აშლი-
ლობას, ან უფრო მარტივად, „აზარტული თამაშის 
აშლილობას“. ამ სახელმძღვანელომ ბოლოს და 
ბოლოს აღიარა, რომ აზარტული თამაში სწორედაც 
რომ აშლილობაა,  ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლზე 
დამოკიდებულების მსგავსად.156 DSM-5-ში მოცემული 
სხვა ადიქციების მსგავსად, აზარტული თამაშის აშლი-
ლობებიც იყოფა მსუბუქ (4-5 სიმპტომი), ზომიერ (6-7 
სიმპტომი) და მძიმე (8-9 სიმპტომი) ფორმებად. ეს 

სხვა ადიქციები
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ნიშნავს არსებული ტერმინების ცვლილებას: რისკის 
ქვეშ მყოფი მოთამაშეები (მსუბუქი), პრობლემური 
მოთამაშეები (ზომიერი) და პათოლოგიური 
მოთამაშეები (მძიმე). თუმცა, ბევრი თვლის, რომ ახალი 
ტერმინები უფრო ფართოა და მათაც ფარავს, ვისაც 
ცოტაოდენი  კომპულსური ქმედების პრობლემა აქვს.

აზარტული თამაშის სიმძიმის შესაფასებელი სიმპტო-
მებია:

 თამაში მუდმივად მზარდი თანხებით

 მოუსვენრობა და გაღიზიანება აზარტული თამაშის 
გაკონ ტროლების, შემცირების ან შეწყვიტის 
მცდელობის დროს 

 რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობა, რომ გააკონ-
ტრო ლოს, შეამციროს ან შეწყვიტოს აზარტული 
თამაში

 გატაცება (წარსული აზარტული თამაშის გახსენება, 
ახალი თამაშების დაგეგმვა) 

 ხშირად თამაშობს, როცა თავს უბედურად გრძნობს 
(მაგ., უმწეოდ, დამნაშავედ, მშფოთვარედ, და-
თრგუნ ვილად, მოწყენილად)

 წაგებულზე გამოდევნება (წინა წაგებების ანაზღაუ-
რების მცდელობა)

 ტყუილი − აზარტული თამაშით გატაცების სხვებისგან 
დასამალად 

 სამსახურის, ურთიერთობების, განათლების ან კა-
რიე  რული შესაძლებლობისთვის საფრთხის შექმნა 
ან დაკარგვა 

 სხვის იმედად ყოფნა ვალების გადასახდელად 

 ლტოლვა.43

პათოლოგიური აზარტული მოთამაშე კაცები ხშირად 
იწყებენ თამაშს მოზარდობის ასაკში. პათოლოგიური 
მოთამაშე ქალები, როგორც წესი, იწყებენ უფრო 
მოგვიანებით. ორივე მათგანს საშუალოზე უფრო 
ხშირად ჰყავს მშობელი, რომელიც იყო პრობლემური 
აზარტული მოთამაშე. ერთ-ერთი კვლევის შედეგად 
დადგინდა, რომ მძიმე ან კომპულსური მოთამაშეობის 
ინდივიდუალური რისკი იყო 65%, თუ მამა თამაშობდა 
აზარტულ თამაშს, 30% − თუ დედა თამაშობდა და 40% 
− თუ და-ძმა თამაშობდა.157

დ-რი რობერტ კასტერი, ბრეკსვილის, ოჰაიოს საავად-
მყოფოს სამკურნალო განყოფილების ექიმი, რომელმაც 
პირველმა დაიწყო კომპულსური მოთამაშეების მიღება, 
აღწერს თამაშის სამ ფაზას: მოგების ფაზა, წაგების ფაზა 
და სასოწარკვეთის ფაზა. მკვლევრები ჰენრი ლესერი 
და რობერტ როზენტალი ამ სამს უმატებენ მეოთხეს: 
ხელის ჩაქნევის ფაზას.

მოგების ფაზა

თავდაპირველად, თამაში რეკრეაციული და სასია-
მოვნოა  (უფრო მეტად, მოქმედების მსურვე ლი 
მოთამაშეებისთვის და არა თავდაღწევის მაძიებ-
ლებისთვის). ფსონები მცირეა და შედეგები − 
უმნიშვნელო. გრძნობები, რომლებიც თამაშს და მო-
გებას ან ფრეს მოსდევს შედეგად, როგორც ჩანს, 
აკმა ყოფილებს აზარტულ მოთამაშეს.

„ჩემთვის ეს იყო ვნება. არაფერი მსგავსი, არც 
ალკოჰოლის და არც სხვა რამის გავლენით, მანამდე 
არ განმიცდია. ეს იყო მღელვარება და აღტკინება; 
თუ მოიგებ, ეს აღტკინება გადაიქცევა ბედნიერებად. 
თუ წააგებ, თავს ცუდად გრძნობ, ვიდრე არ დაიწყება 
ფსონის ჩამოსვლის სხვა რაუნდი და არ მოგინდება 
გქონდეს მეტი ფული.“
23 წლის ტოტალიზატორის მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში 

უნარების გაუმჯობესებასთან ერთად მოქმედების მაძი-
ებელი აზარტული მოთამაშე უფრო თავდაჯერებული 
ხდება, ხშირად ზედმეტად თავდაჯერებულიც კი 
საკუთარ შესაძლებლობებში. მოგების ფაზა შეიძლება 
გაგრძელდეს ერთი წლის ან 10 წლის განმავლობაშიც 
კი. მსგავსი მოგების ფაზა ნამდვილად არ აქვთ თავ-
დაღწევის მაძიებელ მოთამაშეებს (მაგ., პოკერის 
აპარატებზე, სათამაშო ავტომატებზე, კენოს, ბინგოს და 
ლატარიის მოთამაშეებს), თუ ისინი რეგულარულად 
თამაშობენ. მათ აქვთ მოგების დღეები, მაგრამ 
მთლიანობაში ისინი აგებენ. კარგი დღე არის, 
როდესაც შეუძლიათ საათობით მოქმედებაში ყოფნა. 
როგორც მოქმედების, ისე თავდაღწევის მაძიებელი 
მოთამაშეებისთვის, მიზანია მოქმედების გაგრძელება 
და რეალობისგან თავის დაღწევა, რამდენ ხანსაც კი 
შესაძლებელი იქნება, მოგება − მეორეხარისხოვანია.

მოქმედების და თავდაღწევის მაძიებელ მოთამაშეთა 
უმეტესობისთვის დასაწყისში დიდი მოგება  ხელს უწყობს 
თამაშის ლტოლვის გაჩენას. აქ თანხა შემთხვევითია; 
მოგება შეიძლებოდა ყოფილიყო რამდენიმე ასეული 
ან ათობით ათასი დოლარი, მაგრამ მას აქვს იგივე 
ეფექტი, როგორიც პირველ ინტენსიურ სიამოვნებას, 
რასაც განიცდის კოკაინს ან ჰეროინის მომხმარებელი − 
არასდროს ავიწყდება და მუდმივად ეძებს.

„მე მქონდა მოგების ფაზა, რომელიც, ალბათ, 12-15 
წლის განმავლობაში გაგრძელდა, და მე რეალურად 
ჩემი თამაშით ვცხოვრობდი. ვფიქრობ, ნახევრად 
პროფესიონალი ვიყავი, მაგრამ მაინც ვახერხებდი 
თავის გატანას“.
42 წლის კომპულსური მოთამაშე მამაკაცი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში 

მოთამაშე, რომელსაც უჩნდება დამოკიდებულება, 
მეტ დროს უთმობს თამაშს და სულ უფრო მეტ ფულს 
დებს მასში. პოკერის ფსონები ხურდა ფულიდან 
გაიზრდება $5-10-მდე, შემდეგ კი უფრო სერიოზულ 
თანხებამდე; ბლექჯეკის ფსონი $2-დან $20-მდე 
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იზრდება; ტოტალიზატორის ფსონები წლის სუპერ 
თასზე დადებული $5-დან ყოველ კვირას 10 სხვადასხვა 
თამაშზე $100-ის დადებამდე იზრდება. საყვარელ 
ცხენზე დადებული $2 ფსონი იზრდება პირველი 
სამეულის გამოსაცნობად დადებული $20 ფსონითა და 
$100 ჩამოსვლით ყველა დოღზე. საბირჟო მოვაჭრეები 
იწყებენ დეპოზიტზე $500-ის დადებით და მალე 
ათიათასობით დოლარზე ადიან, თუ უმართლებთ. 
დროთა განმავლობაში მოთამაშე დამოკიდებული 
ხდება სიამოვნებაზე, რაც ეხმარება არასასურველ 
განწყობასთან და ურთიერთობების პრობლემებთან 
გამკლავებაში.

„რაც უფრო დიდხანს დარჩები მოქმედებაში, მით 
უფრო მეტად გაექცევი იმას, რეალურად როგორიც 
გახდა ჩემი ცხოვრება.“
43 წლის მოქმედების მაძიებელი მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში 

მოთამაშეებს სჯერათ, რომ პრობლემების მოგვარებაში 
იღბალი დაეხმარებათ. მათ ახსოვთ თავიანთი მოგებები 
და ნაკლებად წარმოაჩენენ წაგებას. მათი თვითშეფასება 
იზრდება თამაშის უნარის გაუმჯობესებით, მოქმედების 
მაძიებლებში კი − სხვა მოთამაშეებთან მეგობრობითაც. 
თამაში საგრძნობლად ზრდის გულისცემის სიხშირეს 
და აჩქარებულს ტოვებს მთელი მოქმედების 
განმავლობაში; ასევე იმატებს კორტიზოლის დონეც 
(სტრესის ჰორმონი).158

წაგების ფაზა

„მე სულ უფრო და უფრო ნაკლებს ვესაუბრებოდი 
ჩემ ირგვლივ მყოფთ. მინდოდა, საათების განმავ-
ლობაში მხოლოდ და მხოლოდ მეთამაშა. ჩვენ არ 
ვწყვეტთ თამაშს, რომ რაიმე ვჭამოთ ან დავლიოთ, 
ან ტუალეტში გავიდეთ; ჩვენ წამითაც არ ვტოვებთ 
ავტომატს“.
63 წლის თავდაღწევის მაძიებელი კომპულსური მოთამაშე ქალი, 
აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

როგორც მოქმედების, ისე თავდაღწევის მაძიებელი 
მოთამაშეებისთვის წაგების ფაზა ხშირად მაშინ იწყება, 
როდესაც შემთხვევითობა ამოქმედდება. იმ შემთხვევაში, 
თუ მოთამაშის ტოლერანტობა გაიზარდა და ის უკვე 
დიდ თანხებს ჩამოდის, მძიმე დავალიანება მისთვის 
მოულოდნელი და თავზარდამცემი აღმოჩნდება. 
ისინი ცდილობენ ამოიღონ დანაკარგი და მისდევენ 
წაგებულ ფულს; ამასობაში მოუთმენლობა იპყრობთ 
და სულ უფრო უარეს გადაწყვეტილებებს იღებენ. 
ტოტალიზატორის მოთამაშე ფსონს ერთდროულად 
სამ ან ოთხ თამაშზე დებს, ხოლო საბირჟო აქციების 
ან პროდუქციის კომპულსური გადამყიდველი ყოველ 
საათში აკეთებს ფასის შეთავაზებებს და მიჯაჭვულია 
ეკრანზე. პოკერის მანქანაზე მოთამაშე არ ტოვებს 
კონკრეტულ აპარატს, რომელზეც უკვე ასობით 
დოლარი წააგო, რადგან მან „უბრალოდ იცის, რომ 

მანქანა მზად არის, ყველაფერი დაუბრუნოს.“ ყველა ამ 
საქმიანობის ერთადერთი აზრია მოქმედებაში დარჩენა. 

მიუხედავად მზარდი სოციალური, სამსახურებრივი 
და ოჯახური დაძაბულობისა, მოთამაშე უარყოფს, 
რომ პრობლემა არსებობს, ან ცრუობს თანხის 
რაოდენობისა და თამაშის სიხშირის შესახებ. ჯა-
დოსნობა დასრულებულია და აქტიურობის მაძიებელ 
მოთამაშეს ემოციურ ტანჯვას უჩენს წაგებულად 
წარმოჩენის შესაძლებლობა. თავდაღწევის მაძიებელი 
მოთამაშისთვისაც დამამცირებელია წაგება და 
საეჭვო ქცევებში ჩართვა ანადგურებს მის ისედაც სუსტ 
ეგოს. ფულის გამოდევნებასაც მოაქვს ცვლილებები 
მოთამაშისთვის: დეპრესია, ტყუილი, იზოლაცია, 
გაღიზიანება. მაგრამ წაგების შემთხვევაშიც კი, 
მოთამაშეები მაინც თამაშს მიმართავენ ემოციური 
კმაყოფილებისთვის.

„ჩემმა გონებამ მითხრა, „დიახ, შენ ახლა აგებ“; 
მაგრამ გონება იმასაც გეუბნება, „თუ ასე მოხდება, 
შენ არ განიცდი ამას. „თუ თქვენ არ განიცდით იმ 
საფასურს, რადაც ეს გიჯდებათ, იქნება ეს ფული თუ 
სხვა რამ, ეს ნამდვილად გიღირთ.“ 
44 წლის თავდაღწევის მაძიებელი კომპულსური მოთამაშე, აღდგენა-
გამოჯანმრთელების პროცესში 

წაგებები მრავლდება და მოთამაშეები ცდილობენ, 
აღიდგინონ ფინანსური მდგომარეობა მეტი თამაშით; 
წარუმატებლად ცდილობენ თამაშის შემცირებას, 
იფიცებენ, რომ მეტად აღარ ითამაშებენ (მაგრამ ყოველ-
თვის არღვევენ ამ ფიცს); ისინი ხშირად ეძებენ სხვების 
დახმარებას ამ პრობლემიდან თავის დასახსნელად. 
2012 წელს იაპონელმა მკვლევრებმა დაადგინეს 
ერთი მიზეზი, რომლის მიხედვითაც პათოლოგიურ 
მოთამაშეებს, არაპათოლოგიურებთან შედარებით, 
ნაკლები ნორეპინეფრინის ტრანსპორტერები ჰქონ-
დათ, რაც განაპირობებდა ნაკლებ სიფხიზლეს წაგების 
შემთხვევაში და ნაკლებ მგრძნობელობას ტკივილზე, 
რაც ფულის წაგებას უკავშირდება.158A

სასოწარკვეთილების ფაზა

ამ ფაზების ბოლოს, რასაც ზოგჯერ ერთი წელი 
სჭირდება, ზოგჯერ კი ათწლეულები, პათოლოგიური 
მოთამაშეები კარგავენ სამსახურს, სახლს, უცხოვდებიან 
იმ ადამიანებისგან, ვისგანაც ფული ისესხეს, მაგრამ 
ვერ დაუბრუნეს, კარგავენ ნდობას, ზოგჯერ იწყებენ 
უკანონო საქმიანობებსაც, მაგალითად, ქურდობას, 
თანხების მითვისებას, ნარკოტიკებით ვაჭრობას. 
სასო წარკვეთა უბიძგებს პათოლოგიურ მოთამაშეს, 
ითამაშოს სულ უფრო მეტი, რადგან თვლის, რომ 
შემთხვევითობა (შანსები) სასრულია. ამიტომ, წაგების 
თავიდან აცილებისთვის საჭირო ორი მთავარი 
ფაქტორი − მოთმინება და კეთილგონიერება − ხშირად 
რჩება შეუსრულებელი. ისინი თამაშობენ პოკერის ბევრ 
პარტიას; მიმართავენ ბრაზს სათამაშო ავტომატისკენ 
და იფიცებენ, რომ არ მისცემენ მანქანას მათი 
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დამარცხების საშუალებას; მათი იღბლიანობის განცდა 
გარდაიქმნება წუხილად, რომ ისინი არიან ყველაზე 
უიღბლო ადამიანები მსოფლიოში. 

„თხუთმეტი წლის შემდეგ ძალიან შემომაკლდა 
ფული − ასობით და ათასობით დოლარი დავკარგე 
− დამენგრა ოჯახი, დავკარგე საკუთარი თავის 
პატივისცემა, წავაგე მანქანები, სახლები. შემდეგ 
დედაჩემის სახლიც კი წავაგე. არც კი ვიცი, როგორ 
დავითანხმე [მშობლები], რომ ხელი მოეწერათ 
სახლის ჩადებაზე.“
43 წლის მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

აზარტული მოთამაშეები ხშირად აკოტრებენ თავიანთ 
ოჯახებს და ხშირად განქორწინდებიან ან შორდებიან 
პარტნიორს ოჯახური ურთიერთობების გაუარესების, 
სახლიდან ხანგრძლივი წასვლის, ფულის გამო 
ჩხუბის, ოჯახის წევრებისა და სხვების კეთილდღეობის 
მიმართ გულგრილობის გამო. ეს სასოწარკვეთა ქმნის 
ოპტიმიზმის საინტერესო გრძნობას, რწმენას, რომ ხვალ 
იღბლიანი დღე იქნება. ბევრი ოცნებას იწყებს იმაზე, რომ 
მიატოვოს ყველაფერი და ხელახლა დაიწყოს; ამგვარ 
აზროვნებას ხშირად მოსდევს თვითმკვლელობის 
შესახებ აზრები ან/და მცდელობა. 

ხელის ჩაქნევის ფაზა

ამ ფაზაში პათოლოგიურ მოთამაშეებს უკვე აღარ 
სჯერათ, რომ მოიგებენ და ყველაფერს უკან 
დაიბრუნებენ; მათ, უბრალოდ, სურთ მოქმედებაში 
დარჩენა, რომ არ იფიქრონ ამაზე. მოთამაშეებს, 
შეიძლება ჰქონდეთ ამაღლებული განწყობა, 
როდესაც ისინი იგებენ და მანია, დეპრესია, პანიკის 
შეტევები, უძილობა, ჯანმრთელობის პრობლემები და 
თვითმკვლელების შესახებ აზრები ან  მცდელობაც 
კი, როდესაც აგებენ. ისინი მექანიკურად თამაშობენ 
და ხშირ შემთხვევაში დისოციაციურ ან ტრანსის 
მსგავს მდგომარეობაში იმყოფებიან. „ანონიმურ 
მოთამაშეთა“ საზოგადოების წევრების ერთ-ერთმა 
კვლევამ აღმოაჩინა, რომ 72% იმ ადამიანებისა, ვინც 
განაცხადეს, რომ ფსკერზე ბოლომდე დაეშვნენ, 
მძიმე დეპრესიას შეეპყრო, ხოლო მათგან 17%-დან 
24%-მდე ინდივიდს თვითმკვლელობის მცდელობა 
ჰქონდა.159 მოთამაშეებს, რომლებმაც თავი მოიკლეს, 
ორჯერ უფრო ხშირად აღენიშნებოდათ პიროვნული 
აშლილობები, ვიდრე თვითმკვლელობის ჩამდენ არა-
მოთამაშეებს.160 სხვა კვლევამ აჩვენა მინიმუმ ერთი 
ფსიქიატრიული დაავადების 80%-იანი ინციდენტობა 
პრობლემურ/პათოლოგიურ მოთამაშეთა ჯგუფში.161 

„ყოველთვის, როცა კაზინოდან გავდივარ, მინდა 
თავი მოვიკლა. მაშინ ეს დასრულდება. ეს იქნება 
ბოლო. მე ორჯერ ვცადე თავის მოკვლა. მთებში 
წავედი ჩემი მანქანით. მე უბრალოდ მინდოდა... 
გადავწყვიტე, რომ მეტი ტკივილი აღარ მინდოდა.“
38 წლის კომპულსური მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

ხშირად პრობლემა იმდენად დიდია, რომ შეიძლება 
საბოლოო კრიზისი (მაგ., სახლის, მანქანის, მეუღლის 
დაკარგვა) გამოიწვიოს; იმედია, ეს კომპულსურ 
მოთამაშეში აღძრავს უფრო მკურნალობის დაწყების, 
ვიდრე თვითმკვლელობის სურვილს.

როგორ გავუგოთ კომპულსურ 

მოთამაშეს 

„გრძნობები არ იყო. სწორედ ამიტომ ვთამაშობდი 
ამ გრძნობებს. არ იყო გრძნობები; დაბლოკილი 
იყო ყველა გრძნობა; დაბლოკილი იყო ყველა 
სტრესი; დაბლოკილი იყო ყველა შფოთვა. არ იყო 
გრძნობები.“
42 წლის თავდაღწევის მაძიებელი, სათამაშო ავტომატებზე კომპულსური 
მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში

მათთვის, ვინც არასდროს ჩართულა აზარტული 
თამაშში, ან მხოლოდ სოციალური მოთამაშეა, ძნელია, 
გაუგოს კომპულსურ მოთამაშეს. ერთადერთი ფრაზა, 
რაც ამ განსხვავებას აგვიხსნის, არის: „ეს არ არის 
ფულის გამო.“ ეს ნიშნავს, რომ კომპულსურ მოთამაშეს 
ან მოგებით სურს სიამოვნების მიღება ან სიმშვიდით, 
როცა იმაზე მეტს თამაშობს, ვიდრე ფინანსური მიზნის 
მისაღწევად სჭირდება. კომპულსური მოთამაშისთვის 
მოგებას ის ფასი აქვს, რომ თამაშის გაგრძელების 
საშუალება ეძლევა. 

„მე კიდევ უფრო დიდ სიამოვნებას მანიჭებს სა-
ღამოს დაწყება $1,000-ის წაგებით და შემდეგ მისი 
დაბრუნებისთვის ბრძოლა, როცა ბოლოს მხოლოდ 
$100 განსხვავებაღა მრჩება, ვიდრე საღამოს დაწყება 
რამდენიმე ასეული დოლარის ადრევე მოგებით და 
ადრე დამთავრება დაახლოებით იგივე თანხით; ეს 
არ არის საინტერესო. ხალხი ვერ ხვდება ამას.“
38 წლის Texas Holdem-ის მოთამაშე

თამაში არის ჩამთრევი საქმიანობა, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ კომპულსური მოთამაშე გააგრძელებს თამაშს, 
სანამ მას ექნება ფული და ეყოლება ადამიანები, 
რომელთაც შეუძლია ესესხოს. 

„ჩემი კარტის სათამაშო კარიერის ბოლოს, 
შეგნებულად ვაგებდი ხოლმე, რომ შემძლებოდა 
Holdem poker-ის მაგიდიდან ადგომა. როცა ფუ-
ლი მქონდა, მაგიდას ვერ ვტოვებდი. უნდა გამ-
ეგრძელებინა. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა 
ვსვამდი, შემეძლო უფრო მალე გავთიშულიყავი, 
ვიდრე მთლიანად გავანადგურებდი ჩემს ფინანსებს“.
55 წლის კომპულსური მოთამაშე მამაკაცი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში 

აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესების ერთ-
ერთ კვლე ვაში აღმოჩნდა, რომ კომპულსურ მოთა-
მაშეთა ერთ მესამედზე მეტი საკუთარი ძალებით იწ-
ყებს მდგომარეობიდან გამოსვლას, რასაც ხშირად 
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აჩქარებს ხოლმე დამანგრეველი ფინანსური ზა-
რალი.162 სხვებისთვის გამოკეთების ვარიანტებია 
ფარმაკოთერაპია, როგორიცაა ანტი დეპრესანტები 
და ლტოლვის საწინააღმდეგო წამ ლები, ან 
მოთამაშეთა ჯგუფები, როგორიცაა „მო თამაშეთა 
ცნობიერების ამაღლების ჯგუფი ორეგონში“, 
რომელიც ყოველწლიურად 1500 მო თამაშეზე მეტს 
მკურნალობს; ასევე, „ანონიმური მოთამაშეების“ 
12-ნაბიჯიანი გამაჯანსაღებელი ჯგუფი, რომელსაც 
აქვს განყოფილებები ყველა შტატში და მსოფლიოს 
45 ქვეყანაში (ორეგონი ერთ-ერთია იმ რამოდენიმე 
შტატიდან, სადაც მოქმედებს მკურნალობის გაფარ-
თოებული პროგრამა).

მაგიური აზროვნება და მოთამაშეთა 

ლოგიკური შეცდომა

(ადაპტირებული: რიჩარდ ჯონსონი, რონ ფიშერი, და ტომ 
ტენეიქი)

კოგნიტური შეცდომა დამახასიათებელია კომპულსური 
მოთამაშეებისთვის; მკვლევრებს მიაჩნიათ, რომ მათი 
თამაშთან დაკავშირებული აზრების დაახლოებით 70% 
ალოგიკურია. ეს ის მცდარი შეხედულებებია, რომლებიც 
იწვევს იმდენად რთულ ქცევებს, რომ აბნევს როგორც 
არა-მოთამაშეებს, ასევე თავად მოთამაშეებსაც.

„ადრე, როცა მარტო ვცხოვრობდი, შემეძლო 
სახლიდან გასვლა და 27 საათის განმავლობაში ერთ 
მაგიდასთან დარჩენა, ახლა კი − ასე ხშირად ვეღარ 
გავდიოდი. ასე რომ, ვიფიქრე, „რატომ არ დავდო 
სულაც ორჯერ მეტი და დავრჩე ამის ნახევარი დრო 
... ასე უკეთ გამოვა. თეორიულად ეს არის ძალიან 
კარგი თეორია ... ზოგჯერ ეს მართლა მუშაობდა, 
მაგრამ უმეტეს შემთხვევებში არ მუშაობდა.“ 
43 წლის კომპულსური მოთამაშე მამაკაცი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში 

„მაგიური აზროვნება“ მთავარი კოგნიტური შეცდომაა. 
ესაა რწმენა, რომ აზროვნება  უთანაბრდება კეთებას. 
იგი უგულებელყოფს მიზეზ-შედეგობრიობას და 
კატეგორიულად უარყოფს შემთხვევითობის თეორიის 
ვალიდობას. მაგიური აზროვნება საშუალებას აძლევს 
ადამიანს, იცხოვროს ფანტაზიისა და ოცნების სამყაროში 
და არა რეალურ სიტუაციაში. ამგვარად აზროვნება 
მას თამაშის გაგრძელების საშუალებას აძლევს. ეს 
ერთგვარი გზაა იმისთვის, რომ ადამიანმა თავიდან 
აიცილოს მტკივნეული საკითხების მოგვარება აწმყოში, 
რადგან მოთამაშე ცხოვრობს მომავალში, სადაც 
ყველაფერი გამოვა, სადაც დიდი მოგება გადაჭრის 
ყველა ფინანსურ და პირად პრობლემას. 

„მე მივხვდი, რომ წამდაუწუმ ვაგებდი და ერთი კვირის 
განმავლობაში $500 დავკარგე. არასოდეს მიფიქრია, 
რომ ეს დიდი საქმე იყო, რადგან ყოველთვის 
მიმაჩნდა, რომ წარმატებული ვიქნები, უკეთეს 
სამუშაოს ვიშოვი და მთელ ამ ფულს დავიბრუნებ. 

„სულ რაღაც ერთ კვირაში ვიშოვი ამ ფულს, მაშ, 
რატომ უნდა შევწყვიტო ახლა?“ 
22 წლის კომპულსური მოთამაშე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში

მოთამაშე ვერასოდეს გაექცევა წარსულს სრულად; 
წარსული მოგების და წარსული სიამოვნების 
მოგონებები მოდის წარსული ზიანის, წარსული წაგების, 
წარსული წყენის, წარსული ჩაგვრის და ემოციური 
ტკივილის გახსენებასთან ერთად. 

„თქვენ შორდებით რეალურ სიღრმისეულ ტკივილს 
ზედაპირული „ფინანსური“ ტკივილის მეშვეობით. 
მე ვგულისხმობ, რომ განვიცდიდი დოლარების 
დაკარგვას, რომელიც შემეძლო მეორე დღეს 
ამენაზღაურებინა, მაგრამ ეს უკეთესი იყო, ვიდრე 
სახლში წასვლა და იმ ტკივილის ატანა, რასაც 
გამოიწვევდა დედაჩემის დანახვა საძილე აბებით, 
ჩხუბი, სასმელი ...“
24 წლის ტოტალიზატორის კომპულსური მოთამაშე

მაგიური აზროვნება იწვევს „მოთამაშეთა ლოგიკურ 
შეცდომას“, რომლის მარტივი ფორმაც არის რწმენა, 
რომ შესაძლებელია აკონტროლო შემთხვევითი 
მოვლენები. მოთამაშისთვის ეს ნიშნავს, რომ წინა 
მოვლენები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მომავალი 
მოვლენების პროგნოზისთვის − რომ შესაძლებელია 
მოგება იწინასწარმეტყველო მაშინაც კი, როდესაც 
თამაში მოიცავს სრულიად შემთხვევით მოვლენებს, 
ანუ,

 თუ სათამაშო ავტომატი 10-ჯერ ზედიზედ აგებს, 
მოგების მალე დადგომის შანსი იზრდება

 თუ რულეტის ბორბალზე ხუთჯერ ზედიზედ მოდის 
წითელი, უფრო სავარაუდოა, რომ შემდეგ ჯერზე 
მოვა შავი 

 თუ ადამიანი თავისი იღბლიანი ნომრებით თამაშობს, 
მისი მოგების შანსი იზრდება.

სამივე შემთხვევაში მსჯელობა არასწორია, რადგან 
შანსები იგივე რჩება, რაც იქნებოდა, რომ არ არსე-
ბულიყო შანსის ელემენტი, ან ადამიანს უბრალოდ 
აერჩია შემთხვევითი ნომრები. ეს მცდარი აზრები 
და რწმენა, რომ თამაშის გაგრძელება  საბოლოოდ 
აუცილებლად გამოიწვევს მოგებას, კომპულსურ 
მოთამაშეებს თამაშს აგრძელებინებს და აუცილებელ 
წაგებამდე მიჰყავს. 

„მე არ ვფიქრობ შანსებზე. ის, რაც მაცდუნებს თამაშის 
გასაგრძელებლად, არის სხვა ადამიანების მოგების 
ნახვა, მაშინ მე ვფიქრობ ხოლმე, ჩემს მანქანას ჯერ 
არ გაუცია მოგება. დროა, რომ ახლა მომაგებინოს.“
41 წლის აზარტული მოთამაშე ქალი

„მოთამაშის შეცდომა“ იმ რწმენას 
ეფუძნება, რომ შესაძლებელია გამოიცნო 
შემთხვევითობა

სხვა ადიქციები
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უმრავლესი აზარტული თამაშებისთვის, საშუალოდ 
3.5 წლის მანძილზე სტაბილური თამაშია საჭირო, 
რომ სოციალური თამაში პათოლოგიურ თამაშში 
გადაიზარდოს. მათთვის, ვინც ვიდეო ლატარიის 
ტერმინალებზე თამაშობს, როგორიცაა ვიდეო პოკერი, 
პირველი ფსონიდან დამოკიდებულების ჩამო-
ყალიბებამდე დრო მხოლოდ ერთი წელია.137

ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ვიდეოთამაშების 
შემქმნელებმა კარგად იციან მოთამაშის ლოგიკური 
შეცდომა. ამგვარად, მათ შეიმუშავეს მექანიზმები ამ 
კოგნიტური შეცდომის გამოყენებით. „ვირტუალური 
ბორბლის“ ტექნოლოგია სიმბოლოებით ისე 
მანიპულირებს, რომ მომგებიანი კომბინაციების ძალიან 
მაღალი წილი გამოჩნდება ხოლმე მოგების ხაზის 
ზემოთ ან ქვემოთ, ამიტომ კომპულსური მოთამაშეები  
იჯერებენ, რომ მოგების მიჯნაზე არიან.163,164,165 საშუალო 
სოციალური მოთამაშე, რომელიც იღებს „თითქმის 
მოვიგე“ კომბინაციას, არ აღელდება ამის გამო და 
ჩათვლის, რომ უბრალოდ „წააგო“.

აღდგენა-გამოჯანმრთელება 

აღდგენა-გამოჯანმრთელება (recovery) მოდის ამ 
კოგნიტური შეცდომის კორექტირებით. კომპულსურ 
მოთამაშეთა ტვინის სკანირება გვაჩვენებს ინტენსიურ 
აგზნებას, რომელიც  მაშინ ჩნდება, როდესაც მოთამაშე 
თითქმის იგებს სათამაშო ავტომატზე.167,168 „მე უნდა 
ვითამაშო, რომ ვიშოვო ფული და გადავიხადო 
გადასახადები“ უნდა შეიცვალოს ფრაზით „მე თითქმის 
არასდროს გადამიხდია გადასახადები თამაშში 
მოგებული ფულით იმიტომ, რომ ვერ ვჩერდები, სანამ 
არ წავაგებ ხოლმე.“ 

აზარტული თამაშის თერაპევტების და კონსულტანტების 
უმეტესობა აღიარებს ძლიერი მსგავსების არსებობას 
აზარტულ თამაშზე დამოკიდებულების მკურნალობასა 
და ალკოჰოლზე/ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების 
მკურნალობას შორის ყველაფერში, გარდა ორი 
ფაქტორისა: ეგოიზმი და უფლებამოსილების განცდა.166

„მე ნებისმიერ ადამიანს ვერჩოდი. ყველას უხეშად 
ვექცეოდი. უზრდელად მივმართავდი. თქვენ არ 
მაინტერესებთ. მე ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი 
ვარ აქ.“
45 წლის მოქმედების მაძიებელი აზარტულად მოთამაშე მამაკაცი

„მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი, რომ 
ყველაფერს ვაკონტროლებდი. უაღრესად ეგოისტი 
ვიყავი. წაგებები არ უნდა გამეგრძელებინა; უნდა 
შემოვბრუნებულიყავი. სხვებივით უნდა მეთამაშა. 
რაციონალიზაციას ვახდენდი ათასი სხვადასხვა 
მიზეზის მოშველიებით, რატომ უნდა გამეგრძელებინა 
თამაში. მე ცუდი ცხოვრება მქონდა, მე დავიმსახურე 
ეს, მე მქონდა ფული, ეს ჩემი ფული იყო, რასაც 
მინდოდა, იმას გავაკეთებდი ამ ფულით.“
55 წლის მოთამაშე ქალი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

„ეს იგივეა, რომ ეს სათამაშო ავტომატი ახლა ჩემი 
იყოს. მე გადავიხადე. მე ამაში ფული გადავიხადე 
და ეს ჩემი ავტომატია, თუ ვინმე მოიგებს ამ 
ავტომატზე, ეს მე ვიქნები ... და ასე გრძელდება. მე 
აქ დავრჩები, სანამ ის არ მომაგებინებს, ან ფული არ 
დამიმთავრდება.“
52 წლის პათოლოგიური მოთამაშე ქალი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში 

ანონიმური მოთამაშეები

„ერთადერთი მოთხოვნა წევრობისთვის [ანონიმურ 
მოთამაშეებში] არის თამაშის შეწყვეტის სურვილი.“
„ანონიმური მოთამაშეები“

„ანონიმური მოთამაშეები“ (Gamblers Anonymous, 
GA) ჩამოყალიბდა 1957 წელს „ანონიმური ალკო-
ჰოლიკების“ მოდელის მიხედვით. მისი ძირითადი 
კონ ცეფციაა, რომ კომპულსური მოთამაშეები დაეხ-
მარონ საკუთარ თავს და შეცვალონ ცხოვრების 
წესი, შეწყვიტონ თამაში, იზრუნონ სულიერებაზე 
და დაეხმარონ სხვა კომპულსურ მოთამაშეებს 
აღდგენა-გამოჯანმრთელებაში. დღეისათვის ეს პრაქ-
ტიკულად ერთადერთი საშუალებაა კომპულსური 
მოთამაშეებისთვის დამოკიდებულების მოსახსნელად. 
ის გამოკეთების იმედს უსახავს მათ. კვლევები აჩვენებს, 
რომ მოთამაშეებს, რომლებიც შედიან „ანონიმურ 
მოთამაშეთა“ ჯგუფში, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
უფრო დიდი შანსი აქვთ, ვიდრე მათ, ვინც იწყებს 
თერაპიას კონსულტანტთან ან ფსიქოლოგთან, ან 
თავისით ცდილობს გამოკეთებას. რამდენიმე შტატი 
მოთამაშეებს სთავაზობს უფასო მკურნალობას, 
განსაკუთრებით ორეგონი, მაგრამ კომპულსურმა 
მოთამაშეებმა თავად უნდა მოინდომონ მკურნალობა. 

„როდესაც მე პირველად ვუთხარი ჩემს მეუღლეს, 
რომ მივდიოდი „ანონიმურ მოთამაშეებში“, მან 
მკითხა, „მაინც, რატომ უნდა წახვიდე იმ უსახლკარო 
მაწანწალებთან?“ და მე ვუპასუხე, „იმიტომ, რომ 
ისინი ჩემნაირები არიან.“ „ანონიმურ მოთამაშეებში“ 
მოსვლისას მე არ ვაცნობიერებდი, რომ არ მქონდა 
თავმოყვარეობა. მე უბრალოდ არ ვიცოდი ეს. ამ 
პროგრამის მეშვეობით და მისი ეტაპების გავლით 
მე გამოვკეთდი. მტკიცედ მჯერა, რომ არ არსებობს 
აღდგენა-გამოჯანმრთელება ამ ნაბიჯების გავლის 
გარეშე და ... მე ჯერ კიდევ ვმუშაობ საკუთარ თავზე.“

58 წლის მოთამაშე ქალი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

„ანონიმური მოთამაშეები“ ჩამოთვლის კომპულსური 
მოთამაშის რამდენიმე მახასიათებელს, მათ შორის, 
უმწიფრობას, ემოციურ დაუცველობას, რეალობის 
აღიარების უუნარობას და უსურვილობას. ამ თვისებებს 
შეჰყავს კომპულსური მოთამაშე ოცნების სამყაროში, 
რომელსაც შეუძლია განადგურებამდე მიიყვანოს ის.
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„კომპულსური მოთამაშე მხოლოდ მაშინაა ემოციუ-
რად კომფორტულად, როდესაც ის „მოქმედებაშია“. 
„ანონიმურ მოთამაშეთა“ წევრებისგან ხშირად 
მოისმენთ, „მხოლოდ მაშინ ვგრძნობდი, რომ 
ჩემი ადგილი ვიპოვე, როცა ვთამაშობდი. მაშინ 
ვგრძნობდი თავს უსაფრთხოდ და კომფორტულად. 
დიდ მოთხოვნებს არავინ მიყენებდა. ვიცოდი, რომ 
ჩემს თავს ვანადგურებდი, მაგრამ, ამავე დროს, 
მქონდა უსაფრთხოების გარკვეული განცდა.“
Gamblers Anonymous Combo Book (2010)

ზემოთ მოყვანილ განაცხადს ხშირად კითხულობენ შე-
ხვედ რებზე. წევრები ასევე კითხულობენ 12 ნაბიჯის 
შე სა ხებ და პასუხობენ 20 კითხვას შეხვედრების ყვითე-
ლი ბუკლეტიდან, რომელიც შეახსენებს მოთამაშეს 
იმ ქაოსის შესახებ, რაც ადიქციამ მოუტანა მას და მის 
ოჯახს. ეს კითხვები კარგი თვით-შემოწმების ტესტია 
მათთვის, ვინც არ არის დარწმუნებული, არის თუ არა 
იგი კომპულსური მოთამაშე.

„ანონიმური მოთამაშეების“ დაარსებისას1958 წელს, 
მისი ყველა წევრი მამაკაცი იყო, რომლებიც ცხენების 
რბოლაზე თამაშობდნენ. დროთა განმავლობაში 
ქალებიც შეუერთდნენ და ჩამოაყალიბეს საკუთარი 
ქალთა ჯგუფები, რომლებიც განიხილავდა აღდგენა-
გამოჯანმრთელების პროცესში მხოლოდ ქალებისთვის 
სახასიათო სხვადასხვა საკითხებს.

„ვფიქრობ, ქალების [აღდგენა-გამოჯანმრთელების] 
საკითხი უფრო ემოციურია, ვიდრე კაცების. ქალთა 
საკითხები განსხვავებულია. ჩვენ ვერ განვიხილავთ 
პირად საკითხებს და მტკივნეულ თემებს შერეული 
ჯგუფის წინაშე, ამიტომ, როდესაც ქალთა ჯგუფი 
დავაარსეთ, აღმოჩნდა, რომ ქალები დარჩნენ 
აქ და ისინი გამოჯანსაღდნენ, მათ აღმოაჩინეს 
პრობლემები, რომლებიც ვერ გამოავლინეს 
შერეული ჯგუფის წინაშე.“
„ანონიმურ მოთამაშეთა“ ჯგუფის დიდი ხნის წევრი 

კომპულსური საყიდლებზე სიარული 

და ყიდვა

სამომხმარებლო კრედიტორული დავალიანება ამე-
რიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით $3.106 
ტრილიონია; აქედან $857 მილიარდი საკრედიტო 
ბარათებზე მოდის. ეს გამოდის დაახლოებით $15,270 
შეერთებული შტატების თითოეულ ოჯახზე (2.59 
ადამიანი თითო ოჯახში). ამაში არ შედის $150,000 
სახლის იპოთეკა და $140,000 სახელმწიფო ვალი, 
რომელიც აქვს თითოეულ ოჯახს.169-171 ამერიკელებმა 
ეს ვალი დააგროვეს ნახევარი მილიარდი საკრედიტო 
ბარათის გამოყენებით, მილიარდობით საკრედიტო 
ანგარიშით და მილიარდობით თანხის სესხად 
გატანით.170 

ცხრილი 4-1. „ანონიმურ მოთამაშეთა“ 20 კითხვა

1.   ოდესმე თუ დაგიკარგავთ სამსახურის ან სწავლის 
დრო იმის გამო, რომ თამაშობდით?

2.   ოდესმე თუ მოუტანია თამაშს უბედურება თქვენი 
ოჯახური ცხოვრებისთვის?

3.   თუ უმოქმედია თამაშს  თქვენს რეპუტაციაზე?

4.   ოდესმე გიგრძვნიათ სინანული თამაშის შემდეგ?

5.   ოდესმე თუ გითამაშიათ ფულის მოსაგებად, 
რომლითაც უნდა გადაგეხადათ ვალი ან 
სხვაგვარად მოგეგვარებინათ ფინანსური 
პრობლემები?

6.   თამაშს თუ გამოუწვევია თქვენი ამბიციის ან 
ეფექტურობის შემცირება?

7.   წაგების შემდეგ გიგრძვნიათ თუ არა, რომ რაც 
შეიძლება მალე უნდა დაბრუნდეთ და უკან 
დაიბრუნოთ წაგებული?

8.   მოგების შემდეგ გქონიათ ძლიერი სურვილი, 
დაბრუნებულიყავით და მოგეგოთ მეტი?

9.   ხშირად გითამაშიათ თუ არა უკანასკნელი 
დოლარის წაგებამდე?

10. ოდესმე თუ გისესხიათ ფული სათამაშოდ?

11. ოდესმე თუ გაგიყიდიათ რამე თამაშისთვის?

12. დაგნანებიათ თუ არა „სათამაშო ფულის“ სხვა 
ხარჯებისთვის გამოყენება?

13. თამაშის გამო უყურადღებოდ ხომ არ ტოვებდით 
საკუთარი თავის და ოჯახის კეთილდღეობას?

14. გითამაშიათ თუ არა ოდესმე იმაზე მეტ ხანს, ვიდრე 
გეგმავდით?

15. გითამაშიათ თუ არა ოდესმე იმისთვის, რომ 
თავი დაგეღწიათ შეშფოთების, მღელვარების, 
მოწყენილობის ან მარტოობისთვის?

16. ოდესმე ჩაგიდენიათ, ან გიფიქრიათ უკანონო 
ქმედების ჩადენაზე თამაშის დასაფინანსებლად?

17. ხომ არ გითამაშიათ იმ მიზეზით, რომ ძილი 
გაგიჭირდათ?

18. ჩხუბი, იმედგაცრუება და გაღიზიანებები ხომ არ 
გიჩენთ თამაშის სურვილს?

19. ხომ არ გქონიათ ოდესმე სურვილი, რაიმე კარგი 
ამბავი აგეღნიშნათ რამდენიმე საათიანი თამაშით?

20. ოდესმე გიფიქრიათ თვით-დაზიანებაზე ან 
თვითმკვლელობაზე თქვენი თამაშიდან 
გამომდინარე?

კომპულსურ მოთამაშეთა უმეტესობა ამ კითხვებიდან 
მინიმუმ შვიდს პასუხობს დადებითად.

სხვა ადიქციები
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ამერიკელებს მუდმივად წაახალისებენ, რომ იყვნენ 
კარგი მომხმარებლები და შესყიდვებით ასარგებლონ 
ეკონომიკა. ზოგიერთისთვის ასეთი წახალისება არ 
არის საჭირო, რადგან მათ ყიდვის სურვილი გადაექცათ 
აკვიატებად და დამოკიდებულებად. თითქმის 
ყოველი დამოკიდებული ადამიანის მახასიათებელია 
ფულის უპასუხისმგებლოდ ხარჯვა. დამოკიდებული 
ადამიანისთვის ფული არის საშუალება, რომ იყიდოს 
ნარკოტიკები, გააგრძელოს თამაში, ბარში დალიოს, 
იყიდოს ზედმეტი საკვები, ან შეიძინოს სხვა რამ, რაც 
აძლევს სტიმულს, ამშვიდებს, ან უცვლის განწყობას. 
ლტოლვა გადაწონის საღ აზრს, რაც იწვევს იმას, რომ 
დამოკიდებული ადამიანი თავს კარგად გრძნობს, 
დაუყოვნებლივ იღებს სიამოვნებას ან დაუყოვნებლივ 
გათავისუფლდება შფოთვისა და ტკივილისაგან. ამ 
მიზეზითაა, რომ დაზოგვა, განვადებით ყიდვა და 
ვალის აღების თავიდან აცილება საერთოდ არ არის 
დამოკიდებული ადამიანისთვის მისაღები ცნებები, 
კომპულსური ყიდვა კი − არის. ეს სინდრომი აღინიშნება 
ტერმინით „კომპულსური ყიდვის აშლილობა.“172A

„როდესაც საყიდლებზე მივდივარ, ერთგვარი 
ტრანსის მდგომარეობაში ვიმყოფები. მხოლოდ 
ნაწილ-ნაწილ მახსენდება, რა ხდებოდა. ფული 
ქრება. ზოგჯერ ვამჩნევ კარადაში ან უჯრებში ნივთებს, 
რომლებიც არ გამომიყენებია, იარლიყებიც ზედ აქვს, 
მაინტერესებს, მაინც როდის ვიყიდე ეს ყველაფერი? 
ნივთების ყიდვა ჩემთვის დეპრესიასთან გამკლავების 
ერთ-ერთი გზაა“.
55 წლის კომპულსური მყიდველი და მოთამაშე, აღდგენა-
გამოჯანმრთელების პროცესში

ამერიკელებს $857 მილიარდის საკრედიტო 
ბარათის დავალიანება აქვთ. ეს გამოდის 
დაახლოებით $15,270 ყოველ ოჯახზე 
შეერთებული შტატებში.

კომპულსური ყიდვა − ონიომანია − ხშირად არის 
პიროვნული ფაქტორების გამოვლინება, რომე-
ლიც გააჩნია ყველა დამოკიდებულს. DSM-III დია-
გნოსტიკური სახელმძღვანელო კომპულსურ ყიდვას 
მიაკუთვნებს „იმპულსის კონტროლის აშლილობებს, 
რომლებიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული“, თუმცა 
ეს აშლილობა აღარაა აღწერილი DSM-IV-TR-ში და 
შესაბამისად, DSM-5-შიც. 

კომპულსური მყიდველები აღწერენ დეპრესიისგან 
გათავისუფლებას და ყიდვისას მიღებულ უზომო 
სიამოვნებას, რაც კოკაინით მიღებული „კაიფის“ 
ანალოგიურია. ორივეს ახლავს შემდგომი ღრმა 
დეპრესია და დანაშაულის განცდა, რომელიც ახლა 
უფრო ძლიერია, ვიდრე ყიდვამდე.110,174,177 შედეგად, 
მრავალი კომპულსური მყიდველისთვის მღელვარება 
პიკს აღწევს, ვიდრე ისინი ეტყვიან გამყიდველს „ამას 
ვიღებ!“, და არა შეძენის ფაქტობრივი მოქმედების 
შემდეგ.

„ფულის დაზოგვის მიზნით დავდიოდი კალათით 
მაღაზიაში და ვიღებდი, რაც მინდოდა, ვიდრე 
კალათა აივსებოდა. შემდეგ, კალათას უბრალოდ, 
ვტოვებდი დარბაზში. მე თითქმის ისევე ვგრძნობდი 
თავს, როგორც ბულიმიის დროს ჭამენ ყველაფერს, 
რასაც ხედავენ და შემდეგ აღებინებენ. ახლა 
საერთოდ აღარ დავდივარ მაღაზიებში.“
39 წლის კომპულსური მყიდველი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში, კანადასა 
და დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევების მი-
ხედვით, კომპულსურ მყიდველთა რაოდენობა 
დაახლო ებით მთლიანი მოსახლეობის 2%-დან 10%-
მდეა.176 ზოგიერთი კვლევის მიხედვით, უკიდურესად 
იმპულსურ ან კომპულსურ მყიდველთა რაოდენობა 
ამერიკაში მოსახლეობის 5.8%-ია. ეს ის ადამიანები 
არიან, რომელთა დავალიანება იზომება ათიათასობით 
ან თუნდაც ასიათასობით დოლარით.175 ცხადია, ღარიბი 
ქვეყნების მოქალაქეებს არ აქვთ ეს პრობლემა, გარდა 
მათი საშუალო და შეძლებული კლასებისა.177

კომპულსური საყიდლებზე სიარულის თუ ყიდვის 
საფუძვლები მრავალი ასპექტით ჰგავს პათოლოგიური 
თამაშისას. პათოლოგიურ მოთამაშეებს სჯერათ, 
რომ მათი ღირსება და თვითშეფასება თამაშიდან 
გამომდინარეობს, რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ ამას 
აკონტროლებენ − კაზინოს მოაქვს მათთვის უფასო 
სასმელი და თუ ისინი აგებენ ბევრს, მათ ეპყრობიან, 
როგორც მეფეებს და დედოფლებს. კაზინოები და 
კლუბები მოთამაშეს გადასცემენ წევრობის ბარათებს 
და მათ მიმართ პატივისცემას თუ არა, მიმღებლობას 
მაინც გამოხატავენ.

მყიდველთაც ასევე კარგად ეპყრობიან − რაც მეტს 
ხარჯავენ, მით უკეთ ემსახურებიან. ეს, უბრალოდ, კარგი 
ბიზნესია. მყიდველთა უმეტესობისთვის საყიდლებზე 
სიარული სასიამოვნო გასეირნება და საჭირო და 
სასურველი ნივთების შეძენის შესაძლებლობაა; ზოგი-
ერთისთვის კი მაღაზია არის ერთ-ერთი იმ რამდენიმე 
ადგილიდან, სადაც შეუძლიათ იგრძნონ მიმღებლობა 
ან დაიკარგონ ოცნების სამყაროში, ისევე, როგორც 
აქტიურობის მაძიებელ და თავდაღწევის მაძიებელ 
მოთამაშეებს. ამისთვის მხოლოდ საკრედიტო ბარათი 
ან ჩეკები სჭირდებათ.

25 კომპულსურ საყიდლებზე მოსიარულეთა (shoppers) 
და მყიდველთა (buyers) ერთმა პატარა კვლევამ 
აღმოაჩინა მთელი რიგი მსგავსებები. ყიდვის მოთ-
ხოვნილება ჩნდება კვირაში რამდენჯერმე ან კვირაში 
ერთხელ; მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ცდილობენ, არ 
დაემორჩილონ ამ მოთხოვნილებას, შემთხვევათა 74%-
ში მაინც ემორჩილებიან. კომპულსურმა საყიდლებზე 
მოსიარულეებმა (shoppers) ხშირად არ იციან, რის 
ყიდვა უნდათ და იძენენ იმპულსურად. მათი ოჯახის 
შემოსავლის დაახლოებით 50% ვალების გასტუმრებაში 
მიდის.178

ეკონომიკური და სოციალური კვლევების საბჭოს 
მიერ დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ კვლევებში 
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აღმო აჩინეს დიდი განსხვავება იმას შორის, როგორ 
ხედავენ ყიდვაზე დამოკიდებული ადამიანები საკუთარ 
თავს (მათი რეალური „მე“) და როგორი სურთ, 
რომ იყვნენ (მათი იდეალური „მე“). მათ მიაჩნიათ, 
რომ საყიდლებზე სიარული და ნივთების შეძენა 
დააახლოებს მათ იდეალურ მე-სთან. სხვა ადამიანებში 
იგივე პრობლემამ, შესაძლოა, ნარკოტიკების მიღება 
ან კომპულსური ჭამა გამოიწვიოს. როგორც წესი, 
ქალები ყიდულობენ ნივთებს, რომლებიც გააძ-
ლიერებს მათ თვითმყოფადობას, მათ შორის, 
სამკაულებს, ტანსაცმელსა და კოსმეტიკას, ხოლო 
კაცები უპირატესობას ანიჭებენ მაღალტექნოლოგიურ, 
ელექტრონულ და სპორტულ ინვენტარს.179 ვალის 
საკითხზე კონსულტირება არის ერთადერთი დროებითი 
ინტერვენციის ღონისძიება, რადგან მდგომარეობის 
გამომწვევ მიზეზებს არ ეხება. ასეთვეა პათოლოგიური 
აზარტული მოთამაშეების დროებითი დახმარება.

მომხმარებელთა უმეტეს ნაწილს ვალების 40% 
ზამთრის თვეებში უგროვდება. დღესასწაულებმა 
შეიძ ლება გამოიწვიოს ძველი წყენების გახსენება, 
გააძ ლიეროს მარტოობის გრძნობა და დეპრესია, 
დეპრესია კი კომპულსური ყიდვის ერთ-ერთი მთავარი 
მამოტივირებელია.180 ერთ კვლევაში 13 კომპულსური 
მყიდველიდან, რომლებმაც მიიღეს ანტიდეპრესანტები, 
10-მა აღნიშნა, რომ მათი კომპულსური შესყიდვის ქცევა 
სრულად ან თუნდაც ნაწილობრივ შემცირდა.110 ნიუ 
იორკის სინას მთის მედიცინის სკოლის კომპულსური, 
იმპულსური და შფოთვითი აშლილობების პროგრამის 
დოქტორი ერიკ ჰოლანდერი მიიჩნევს, რომ 
სეროტონინის დაბალი დონე (რაც იწვევს დეპრესიას) 
არის მიზეზი, რის გამოც ზოგიერთი ქალი კომპულსური 
მყიდველი ხდება ან კვებითი აშლილობა უვითარდება, 
ხოლო კაცებში სეროტონინის დაბალი დონე იწვევს 
რისკიანობას და ზოგჯერ ძალადობასაც კი.175

მკვლევრებისთვის უკვე დიდი ხანია ცნობილია, 
რომ ჭარბი დოფამინი ააქტიურებს „ჩამრთველს“ 
დამოკიდებულების მქონე ადამიანებში. ბოლო-
დროინდელი დაკვირვებები მხარს უჭერს ამ დასკვნას, 
რადგან ერთმანეთს უკავშირებს პარკინსონის 
დაავადების მკურნალობისთვის გამოყენებულ 
დოფამინის აგონისტური მედიკამენტებს და იმპულსის 
კონტროლის აშლილობის რეციდივის ზრდას, როგო-
რიცაა კომპულსური ყიდვა ან კომპულსური თამაში.181

კომპულსური მყიდველების სამკურნალოდ კოგნიტურ-
ბიჰევიორული თერაპიის გამოყენებამ  აჩვენა შესამჩნევი 
გაუმჯობესება და ყიდვის ნაკლები ეპიზოდები ექვსი თვის 
შემდეგ.182 ყოველკვირეული თერაპია კომპულსური 
ყიდვის ციკლისთვის ხელის შესაშლელად, დაზოგვის 
ვალდებულება, შიდა პრობლემებზე მუშაობა, საკუთარი 
იმიჯი და თვითშეფასება, თვითდახმარების ჯგუფებში 
შეხვედრებზე დასწრება − ეს ყველაფერი პოზიტიური 
ნაბიჯებია გამოჯანმრთელების გზაზე. შეერთებულ 
შტატებში 400-ზე მეტი „ანონიმურ მოვა ლეთა“ (Debtors 
Anonymous) ჯგუფი არსებობს.

უკონტროლო შემგროვებლობა

შეგროვება (collecting), დაგროვება (accumulating) და 
უკონტროლო შემგროვებლობა (hoarding) კომპულსური 
ყიდვის ვარიაციებია და სათავეს იღებს ინდივიდის 
რწმენიდან, რომ მისი ღირსება და თავმოყვარეობა ნივ-
თებიდან და მათი შეძენის შესაძლებლობიდან მოდის. 
ისინი უფრთხიან ნივთების თავიდან მოშორებას, 
თითქოს ამ ნივთებს მათი ცხოვრების ნაწილი თან 
მიჰქონდეს. მათ სჯერათ, რომ ყველა შენაძენი რაღაცით 
მაინც ფასეულია და მათი გადაყრა ოცნებების ნაწილს 
გაიყოლებს თან (კომპულსური მოთამაშის „მაგიური 
აზროვნების“ მსგავსად).183 შესაგროვებელი ნივთები 
განსხვავდება ერთმანეთისგან − ანტიკვარიატით, სხვა 
ღირებული საგნებით და კოსმეტიკით დაწყებული, 
პოპ-კულტურასა და ჰობისთან დაკავშირებული საგ-
ნებით დამთავრებული, რომლებიც სასურველია 
მოსახლეობის გარკვეული სეგმენტებისთვის (მაგ., 
პლუშის სათამაშოები, ბეისბოლის ბარათები, მოძრავი 
ფიგურები, ბარბი-თოჯინები და ათასობით სხვა 
კოლექცია).

„მე ბეისბოლის ბარათებს ვაგროვებ. ბარათების 
ყუთებს eBay-ზე ვყიდულობ $50-ად და მეტადაც იმ 
იმედით, რომ ყუთებში ბევრად უფრო ღირებული 
ბარათები იქნება. ჩემი გეგმა იყო, მეყიდა და გამეყიდა 
ბარათები და ამით მიმეღო გარკვეული თანხა, მაგრამ 
ჯერ არ გამიყიდია. ათიათასობით ბარათი მაქვს.“
28 წლის შემგროვებელი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში

„უკონტროლო შემგროვებლობის აშლილობა“ შეტა-
ნილია DSM 5-ში შემდეგი დიაგნოსტიკური კრიტე-
რიუმებით:

 მუდმივი გაძნელება კუთვნილი (თუნდაც უსარგებლო) 
ნივთის გადაგდების ან მასთან განშორების 

 ნივთების შენახვის საჭიროების განცდა და წუხილი 
მათი გადაყრის შემთხვევაში 

 შედეგად იმდენი ნივთის დაგროვება, რაც ავსებს 
საცხოვრებელ სივრცეს და ხელს უშლის ნორმალურ 
ყოფას

 მნიშვნელოვანი გაუარესება სოციალურ, პროფე-
სიულ თუ ყოველდღიური ცხოვრების სხვა ასპექტებში

 არ მიეკუთვნება სხვა სამედიცინო მდგომარეობას 
(მაგ., ტვინის დაზიანება)

 არ აიხსნება სხვა ფსიქიკური აშლილობით

როდესაც შეგროვების სურვილი ადამიანის ცხოვრების 
ყველა სხვა ასპექტს აზიანებს, ქცევა კლასიფიცირდება, 
როგორც უკონტროლო შემგროვებლობა. ახალი 
ამბების სიუჟეტებში ყვებიან ადამიანებზე, რომლებიც 
აკვიატებულად აგროვებენ შედარებით უსარგებლო 
ნივთებს, როგორიცაა ათწლეულების განმავლობაში 
გამოცემული გაზეთები და ჟურნალები, პლასტმასის 
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კონტეინერები, მუყაოს ყუთები, ძველი წერილები, 
მაგრამ ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია. არიან 
ადამიანები, რომლებიც უონტროლოდ, უზომო 
რაოდენობით აგროვებენ და დიდ გროვებად ახვავებენ 
ვადაგასულ საკვებს, თავს უყრიან კატებს და სხვა 
ცოცხალ ცხოველებს, ან, როგორც ამ ბოლო დროს 
სან ფრანცისკოში მოხდა, ათასობით ვირთხას.184 შეგ-
რო ვებული  ნივთები ხშირად უკავშირდება ბავშვობაში 
განცდილ  სასიამოვნო გრძნობებს და მოგონებებს. 
ადამიანს უნდება, აღიდგინოს ეს გრძნობები, სწორედ 
ისევე, როგორც ჰეროინზე დამოკიდებული ადამიანები 
ეძებენ პირველად გასინჯვისას მიღებულ „კაიფის“ 
განცდას. 

1 მილიონზე მეტ უკონტროლო შემგროვებელს 
მოითვლიან და სხვაც ბევრი − მიჯნაზე მყოფად 
ითვლება. უკონტროლო შემგროვებლობა არის 
ფარული დაავადება, განსაკუთრებით − მოხუცებისთვის. 
რამდენიმე სატელევიზიო „რეალურ შოუში“ გაგვაცნეს 
ამ დაავადების მქონე ადამიანთა ცხოვრება, რომლებიც 
იმდენად ვერ აკონტროლებდნენ შეგროვებას, რომ 
პიროვნული კრიზისის ზღვარს მიუახლოვდნენ, 
როგორიცაა შვილების, შინაური ცხოველების, ან 
საკუთარი სახლის დაკარგვა.

კვებითი აშლილობები

მიმოხილვა

2013 წელს ამერიკის სამედიცინო ასოციაციამ (AMA) 
სიმსუქნე საბოლოოდ აღიარა ფიზიკურ დაავადებად, 
და არა მხოლოდ გულის ან სხვა დაავადებების რისკ-
ფაქტორად. ასოციაციამ დაასკვნა, რომ ეს დაავადება 
მოითხოვს მეტ ყურადღებას და გულისხმიერებას 
პაციენტებისგან, ექიმებისგან და ჯანმრთელობის 
მზღვეველებისგან და შეთანხმებულ, გაერთიანებულ 
ძალისხმევას მისგან განსაკურნად. გამოთვლილია, რომ 
აშშ-ში სიმსუქნე $150 მილიარდით აძვირებს ჯანდაცვის 
დანახარჯებს და როგორც უდროოდ გარდაცვალების 
გამომწვევი მიზეზი (300,000 შემთხვევა) პირველობას 
მხოლოდ მოწევას (490,000) უთმობს.185  

DSM-5-ში სათაურის „კვების და ჭამის აშლილობები“ 
ქვეშ ჩამოთვლილია სამი უჩვეულო აშლილობა:

 პიკა − არასაკვები ნივთიერებების ჭამა, როგორიცაა, 
მაგალითად, ცარცი, რეზინი, მატყლი ან ძაფი

 ცოხნა − საკვების განმეორებითი რეგურგიტაცია 
(კუჭის შიგთავსის გადასროლა პირის ღრუში)

 საკვების მიღების არიდება/აკრძალვა − ჭამის მიმართ 
ნაკლები ინტერესი და ბევრ საჭმელზე უარის თქმა, 
რაც წონაში კლებას და კვებით პრობლემებს იწვევს.

DSM-5 ასევე ჩამოთვლის სამ კარგად ცნობილ 
აშლილობას:

 ნერვული ანორექსია (anorexia nervosa) − 
დამოკიდებულება წონის დაკლებაზე, შიმშილსა და 
სხეულის ზომის მინიმიზაციაზე 

 ნერვული ბულიმია (bulimia nervosa) − დამოკი-
დებულება დიდი რაოდენობით საკვების უკონტრო-
ლოდ მიღებაზე, რასაც ხშირად მოსდევს საკვების 
გამო დევნა ღებინების გამოწვევით, შიმშილი ან 
ზედმეტი დატვირთვით ვარჯიში; სხეულის წონა 
უახლოვნება ნორმის ქვედა ზღვარს

 უკონტროლო კვების აშლილობა (binge eating 
disorder, BED) − ბულიმია ღებინების, გამწმენდი 
საშუალებების ან სხვა მაკომპენსირებელი ქმედე-
ბების გარეშე.43

უკონტროლო კვების აშლილობის მქონე პირთა 
რაოდენობა გაცილებით დიდია, ვიდრე ბულიმიის ან 
ანორექსიის მქონეთა. ამ თანამედროვე რეალობის 
ასახვისთვის DSM-5-მა შეცვალა ის აღწერა, რაც წინა 
გამოცემებში გვხვდებოდა, კერძოდ – უკონტროლო 
კვების ეპიზოდების სიხშირე და დაავადების სიმძიმე.

„150 კილოს რომ მივაღწიე, სარკეში ვიხედებოდი 
და ვამბობდი: „არც ისე ურიგოა.“ თავს ვიტყუებდი. 
„ანონიმურ ნაყროვანთა“ რაც მეტ შეხვედრას 
ვესწრებოდი და წონაშიც 8 თვის განმავლობაში 55 
კილო დავიკელი, ვფიქრობდი, როგორ შემეძლო 
თეფშზე არაფერი დამეტოვებინა. ერთხელაც, როცა 
ნახშირწყლებით გაჯერებული საკვების მიღება 
დავიწყე, ჩემი პრიმიტიული ტვინი მკარნახობდა: 
„კიდევ ჭამე; მეტი ჭამე; ისევ ჭამე.“   
53 წლის კომპულსური მჭამელი

ზოგჯერ ანორექსიას და ბულიმიას შორის ზღვარი 
ბუნდოვანია. ბულიმიის სიმპტომები აქვთ ანორექსიის 
30%-დან 80%-მდე შემთხვევებში. ძირითადი 
განსხვავება არის ის, რომ ბულიმიის მქონე ადამიანები 
საკვებს აღებინებენ წონის შესანარჩუნებლად, ხოლო 
ანორექსიის დროს, როგორც წესი, შიმშილობენ, თუმცა, 
შეიძლება, ზოგჯერ ბევრიც ჭამონ. ეს არის მიზეზი, 
რის გამოც ანორექსიის მქონეთ ძალიან მცირე წონა 
აქვთ, ბულიმიის მქონეთ კი − არა. ასევე, ბულიმიის 
მქონენი იშვიათად განიცდიან მენსტრუალური ციკლის 
დარღვევას და უფრო სავარაუდოა, რომ აღიარონ 
კვებითი აშლილობის არსებობა.

კვება სკოლაში

კვებითი აშლილობები საუკუნეების განმავლობაში 
არსებობდა, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
ამგვარი აშლილობის მქონე მოსახლეობის პროცენ-
ტული რაოდენობა ძალიან დაბალი იყო მეოცე 
საუკუნის შუა წლებამდე. ერთი გარდამტეხი ცვლილება 
მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა. შეიარაღებულ 
ძალებში მიღებაზე უარს ეუბნებოდნენ წვევამდელთა 
40%-ს, რადგან ტანად  მომცროები და ძალიან ცუდად 
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ნაკვები იყვნენ და ვერ შეძლებდნენ ზურგჩანთების 
და საბრძოლო იარაღის ზიდვას. ომის დამთავრების 
შემდეგ, 1946 წელს, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად 
ხელისუფლებამ შექმნა „სასკოლო სადილის ეროვნული 
პროგრამა“, რომლითაც სკოლა მარაგდებოდა რძით, 
ყველით და სხვა მაღალკალორიული საკვებით, 
რომელიც უზრუნველყოფდა მომავალი ომებისათვის 
ამერიკის ახალგაზრდობის შესაფერის ზომა-წონას.186 

ამერიკელები ჭამდნენ მეტს, სოფლებიდან ურბანულ 
ცენტრებში გადადიოდნენ, შოულობდნენ უფრო 
მეტ ფულს, დადიოდნენ ავტომობილით ფეხით 
სიარულის ნაცვლად და, სწრაფი კვების რესტორნების 
შემოღების გამო, მოიხმარდნენ უფრო მეტ ცხიმებს და 
რაფინირებულ ნახშირწყლებს. ყველა ამ ფაქტორმა 
ხელი შეუწყო კულტურის ჩამოყალიბებას, რომელიც 
ჭამას რეკრეაციულ და არა არსებობის საშუალებად 
თვლის. მოსახლეობა გამუდმებით იფართოებს ქამ-
რებს.

დღეს წვევამდელთა 27%-ს კიდევ ერთხელ ეტყოდნენ 
უარს, მაგრამ ამჯერად იმიტომ, რომ ისინი ჭარბწონი-
ან ები და ზედმეტად მსუქნები არიან შეიარაღებული 
ძალების სტანდარტების მიხედვით. ჩვენი შეიარაღებუ-
ლი ძალების მზადყოფნის მოხსენებაში წარმოდგენი-
ლია რეკომენდაცია: „ძალიან მსუქანია ბრძოლისთვის.“ 
ეს ხელს უწყობს კვების მაღალი სტანდარტების 
მიღებას, რომელიც შეამცირებს მაღალკალორიულ, 
დაბალი ღირებულების საკვებს ჩვენს სკოლებში და 
ჩვენი შვილების რაციონში.186

დემოგრაფია

მსოფლიოში ცხოვრების სტანდარტის ზრდასთან 
ერთად, სიმსუქნის წილიც იზრდება. მსოფლიო 
მოსახლეობის 12% ითვლება მსუქნად, მხოლოდ აშშ-
ში კი – მოსახლეობის 35.3%. უკიდურესი სიმსუქნის 
მაჩვენებელი აშშ-ში 6.6%-ს უტოლდება. 1980 წელს 
სიმსუქნის მაჩვენებელი დღევანდელის ნახევარი იყო. 
ჭარბწონიან ამერიკელთა (მ.შ. მსუქნების) წილი საერთო 
მოსახლეობაში 68.8%-ს შეადგენს. ეს მოსახლეობის 
თითქმის ორი მესამედია.188-190 2013 წელს შეერთებულ 
შტატებში მცხოვრებ ბავშვთა და მოზარდთა 17% 
ჩაითვალა მსუქნად.191

ამჟამად სიმსუქნის მაჩვენებელი ინგლისში არის 22%, 
ესპანეთში 13%, საფრანგეთში 9%  და იტალიაში 
9%. ამ ბოლო დროს, სიმსუქნის მაჩვენებლის კლება 
დაიწყო განვითარებულ ქვეყნებში, თუმცა, ნაკლებად 
განვითარებულ ქვეყნებში ის ჯერ კიდევ იზრდება. 

რა თქმა უნდა, გენეტიკური მიდრეკილება მნიშვნე-
ლოვან როლს ასრულებს წონის მომატებაში, თუმცა, 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით, 
მსოფლიოში სიმსუქნის ზრდის მთავარი მიზეზია გარემო 
(ძირითადად, კულტურული ფაქტორები და საკვების 
ხელმისაწვდომობა), განსაკუთრებით, განვითარებად 
ქვეყნებში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონა-

ცემებით, მსოფლიოში 300 მილიონზე მეტი ადამიანია 
მსუქანი და 1 მილიარდს აქვს ჭარბი წონა.191

ჩინეთში 43,000 მოზრდილის გამოკვლევით აღმოჩნდა, 
რომ 20-დან 39 წლამდე ასაკის მოსახლეობის 
11% მსუქანია და ეს მაჩვენებელი 2%-ით არის 
გაზრდილი 2010 წელს ჩატარებული კვლევის შემდეგ. 
მაჩვენებელი ბავშებში უფრო მაღალია. სხვა კვლევით 
(ჩინეთის სპორტის ადმინისტრაცია) ჭარბწონიანობის 
მაჩვენებელი 34.4%-ია, რაც 25%-ით მეტია 4 წლის უკან 
ჩატარებული კვლევით მიღებულ მონაცემზე.192 ეს ცოტა 
ირონიულად გამოიყურება, რადგან დაახლოებით 
50 წლის წინ ჩინეთის 3-წლიანი დიდი შიმშილობის 
პერიოდში (1959-1961) 45 მილიონი ადამიანი გაწყდა 
შიმშილით.

გლობალურად, მსუქნად მსოფლიო 
მოსახლეობის 12% ითვლება, ხოლო აშშ-ში 
− 35%.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში 6-იდან 19 წლამდე 
ახალგაზრდების ასაკობრივ ჯგუფში სიმსუქნის პრო-
ცენტული მაჩვენებელი არის თითქმის 17%, ჭარბ-
წონიანები კი ამავე ჯგუფის 32%-ს შეადგენენ. ორიდან 
ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებშიც კი ჭარბწონიანთა 
რაოდენობა 10%-ია. ზედმეტი წონა იწვევს ბავშვებში 
ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა მაგალითად, 
დიაბეტი.194

„შვილო, გამოსცადე შენი სული სიცოცხლეში და ნახე, 
რა არის მისთვის ცუდი, და ნუ შეამთხვევ.
რადგან ყველაფერი როდია ყველასთვის სასარ-
გებლო და ყოველ სულს როდი ესათნოება ყოვე-
ლივე.
გაუმაძღარი ნუ იქნები განცხრომაში და საჭმელ-
სასმელს ნუ დაეხარბები.
რადგან ბევრი ჭამისგან ჩნდება სენი და გაუმაძღრო-
ბამ გულისრევა იცის.
გაუმაძღრობით მრავალნი აღესრულნენ, თავშეკა-
ვებული კი სიცოცხლეს იხანგრძლივებს.“
სიბრძნე ზირაქისა 37: 27−31, ძვ.წ. II საუკუნე

ისტორია

გასული 5,000 ან 6,000 წლის განმავლობაში, სილამაზის 
კონცეფცია თაობიდან თაობამდე და კულტურიდან 
კულტურამდე იცვლებოდა. ოდესღაც სიგამხდრე 
სიღარიბის და დაბალი კლასის სტატუსს აღნიშნავდა, 
მრგვალი ფორმები კი სიმდიდრის და მაღალი კლასის 
წევრობის ნიშანი იყო, რადგან მხოლოდ მდიდრებს 
ჰქონდათ მეტი რაოდენობით საკვების მიღების 
საშუალება. მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როდესაც 
გაიზარდა საშუალო კლასი და საშუალო სიმდიდრე, 
ვიქტორიანული ეპოქის ტანსრულმა ქალბატონმა გზა 
დაუთმო ოციანი წლების მოხდენილ, ხალისიან, მოდურ 
ქალებს. 

თავი 4 სხვა ადიქციები



218

დიდი დეპრესიისა და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, 
1940-იანი და 1950-იანი წლებისთვის ტიპიური ვნებიანი 
ქალები, როგორებიც იყვნენ ჯეინ რასელი, მერლინ 
მონრო და ჯეინ მენსფილდი, სამოციან წლებში 
შეცვალეს გამხდარმა, ბიჭური აღნაგობის მქონე 
ოდრი ჰეპბერნმა და ბრიტანელმა მოდელმა ტვიგიმ. 
უოლის სიმპსონის ცნობილი ციტატა „ვერასოდეს 
იქნებით ძალიან მდიდარი ან ძალიან გამხდარი“, 
განამტკიცეს მოდების ჟურნალებმა და სატელევიზიო 
რეკლამებმა, რომლებშიც გამოჰყავდათ გამხდარი 
მოდელები, გართობის ინდუსტრია კი ტანწერწეტა 
ვარსკვლავებით აივსო. დღეს ტენდენცია გრძელდება, 
რადგან პაპარაცები ახალგაზრდა კინოვარსკვლავებზე 
ნადირობენ და ხშირად აკეთებენ აქცენტს მათ წონაში 
მატებაზე ან დაკლებაზე.

„მე ამ გიჟურ დიეტას ვიცავდი თითქმის 17 წლის 
განმავლობაში, რომ შემენარჩუნებინა წონა, რასაც 
მოდელობის დროს ჩემგან ითხოვდნენ. ჩემი დიეტა 
სინამდვილეში შიმშილი იყო. მე არ ვარ ბუნებრივად 
ასეთი თხელი.“
კერი ოტისი, მოდელი, მსახიობი, ანორექსიისგან გამოჯანმრთელებული

არსებობს დიდი განსხვავება რეკლამაში გამოყენებულ 
და პოდიუმზე ნანახ „იდეალურ სხეულსა“ და აშშ 
საზოგადოების რეალობას შორის. საშუალოდ, 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალი არის 163 
სმ სიმაღლის და იწონის 63-დან 75 კილომდე. 
საშუალო მოდელი არის 180 სმ და იწონის 53 
კილოგრამს.195 ჩვენი საზოგადოება ცდილობს, მიბაძოს 
მედიაში წარმოდგენილ ახალგაზრდობას, სილა-
მაზეს და სრულყოფილ სხეულს, მაგრამ ლუდის, 
უალკოჰოლო სასმელების, კანფეტების და სწრაფი 
კვების სატელევიზიო რეკლამების რაოდენობა და 
სიხშირე ქმნის საინტერესო პარადოქსს. ბავშვები 
ყოველწლიურად ხედავენ საკვების 10,000 რეკლამას, 
მათგან 95% არის დაშაქრული ფაფები, კანფეტები, 
სწრაფი კვება და გამაგრილებელი სასმელები.196 
ადამიანები, რომლებსაც ჭარბი წონა აქვთ ან მსუქნები 
არიან, ხშირად განიცდიან სოციალურ იზოლაციას, 
სამსახურში დისკრიმინაციას და დაცინვას, რაც ხელს 
უწყობს არასრულფასოვნების და დანაშაულის განცდის 
ჩამოყალიბებას. ჩვენს საზოგადოებაში გავრცელებული 
კომპლიმენტია „თქვენ წონაში დაიკელით − ლამაზად 
გამოიყურებით.“

დიეტის და ფიტნესის ინდუსტრიები დიდ ფინანსურ 
მოგებას ნახულობენ, რადგან ადამიანთა უმეტესობას 
სურს, სრულყოფილი სხეული ჰქონდეს. ამერიკელები 
წელიწადში $40-100 მილიარდ დოლარამდე ხარჯავენ 
დიეტის პროგრამებსა და პროდუქტებზე. იდეალური 
სხეულის სურვილს ზოგჯერ იქამდეც მიჰყავს ადამიანები, 
რომ წონის დაკლების ჯანსაღი პროგრამებიდან 
სერიოზულ კვებით აშლილობამდე მიდიან.197

„კვებითი აშლილობის კლინიკაში ბულიმიის გა-
მო მივედი. აქ იყვნენ ანორექსიის მქონენი და 

გადა მეტებით, ჭარბად მჭამელებიც. კვების დროს 
პერსონალი თვალყურს ადევნებდა სუფრასთან 
მჯდომ ყველა ადამიანს. ისინი ზრუნავდნენ, რომ ანო-
რექსიის მქონეს შეეჭამა რამე და არ მიეცა ჭარბად 
მჭამელის ან ბულიმიის მქონე ადამიანისთვის, რომ 
არავინ წასულიყო აბაზანაში საკვების ამოსაღებად, 
ან დაეწყო ვარჯიში წარმოუდგენელი დაძაბულობით. 
ისინი ამოწმებდნენ მაგიდის ქვეშ გადაგდებულ 
საკვებსაც. ჩვენ, ბულიმიის მქონე ადამიანებს, უბ რა-
ლოდ, არ გვიშვებდნენ აბაზანაში ჭამიდან მინი მუმ 
ნახევარი საათის განმავლობაში. ერთი წლის შემდეგ 
მე შევწყვიტე საჭმლის ამოღება ჯანმრთელობის 
მდგომარეობიდან გამომდინარე და მოვიმატე 160 
კილომდე. ახლა მე კომპულსური მჭამელი ვარ, ან, 
როგორც ახლა უწოდებენ, „უკონტროლო კვების 
აშლილობის მქონე“.
35 წლის ბულიმიის მქონე მამაკაცი, ყოფილი კოლეჯის მძლეოსანი, 
აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

კვებითი აშლილობები გულისხმობს საკვების შესახებ 
აზრების აკვიატებას, საკვების გამოყენებას არა-
სასურველი გრძნობებისგან (მაგ., დეპრესია, შფოთვა 
ან მოწყენილობა) თავის დასაღწევად, დამალვას, 
დანაშაულის გრძნობას, უარყოფას, უზომოდ ჭამის 
გაგრძელებას ან შიმშილს – მიუხედავად მიყენებული 
ზიანისა. ეს სიმპტომები შეიძლება ახასიათებდეს იმ 
ადამიანებს, ვინც ზომიერად ჭარბწონიანი ან მსუქანია. 

„ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკური დამოკიდებულება. 
ეს სულიერი და ემოციური პრობლემაცაა. ეს არ 
მოიცავს მხოლოდ თქვენს სხეულს. თქვენი გონება 
სრულიად გამორთულია. ისე ხართ ჩართული 
ნებისმიერ დამოკიდებულებაში, რომ თქვენი 
ცხოვრებით არ ცხოვრობთ. თქვენ ადიქციისთვის 
ცხოვ რობთ.“
45 წლის კომპულსური მჭამელი ქალი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში 

როგორც სხვა ადიქციების შემთხვევაში, კვებითი 
აშლილობის მქონე ადამიანები გრძნობენ უმწეობას, 
როდესაც საქმე საკვებს ეხება. თუმცა, აქვთ 
სურვილი, დაძლიონ თავი და გააკონტროლონ 
საკუთარი ცხოვრება, რის გამოც კვებითი აშლილობა 
განუვითარდათ.

„დედაჩემს შიზოფრენია ჰქონდა, მამა სვამდა, მე 
ვგრძნობდი, რომ მათ ვერ დავეხმარებოდი და 
ვერც ვერაფერს შევცვლიდი ჩემს ცხოვრებაში. 
ერთადერთი რამ, რის გაკონტროლებაც შემეძლო, 
იყო და არის ის, რა უნდა მეჭამა. შემეძლო ნებისმიერი 
რამ ამერჩია მაცივარში. შემეძლო, შევსულიყავი 
რესტორანში და შემეკვეთა ნებისმიერი რამ. ვერავინ 
მეტყოდა, რა უნდა მეჭამა“.
43 წლის კომპულსურად მჭამელი მამაკაცი
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„როდესაც თქვენ ხართ წამალდამოკიდებული, 
ალკოჰოლიკი, ან საკვებზე დამოკიდებული, ვარაუ-
დობენ, რომ თქვენ შეგიძლიათ, გააკონ ტროლოთ, 
რას ჩაიდებთ პირში, ან მოწევთ, ან რას გააკეთებთ. 
მაგრამ თქვენ არ გაქვთ კონტროლის განცდა, სანამ 
არ გამოჯანმრთელდებით.“
45 წლის კომპულსური მჭამელი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

გენეტიკური, გარემოს და 

ნეიროქიმიური ფაქტორები

ვიღაც მიიჩნევს, რომ კვებითი აშლილობა დასწავლილი 
ქცევაა, რომლისგანაც მკურნალობით შეიძლება 
თავის დაღწევა. სხვების აზრით, ის ფიზიოლოგიური 
და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულებაა, რომელიც 
ხშირად ყალიბდება ჩვილობასა და ადრეულ ბავშვობაში 
განცდილი სექსუალური, ფიზიკური ან ემოციური 
ტრავმების შედეგად.198 ზოგიერთი კვებითი აშლილობის 
მთავარ მიზეზად გენეტიკას თვლის. არსებობს მტკი-
ცებულება, რომ კვებითი აშლილობები, ყველა სხვა 
ადიქციის მსგავსად, არის გენეტიკური, გარემოს და 
ნეიროქიმიური ფაქტორების კომბინაციაა.199,200

გენეტიკური ფაქტორები

არსებობს კომპულსური ჭარბად ჭამის ძალიან 
ძლიერი გენეტიკური კომპონენტი; შედარებით სუსტი 
გენე ტიკური წინაპირობები აქვს ანორექსიასა და 
ბულიმიას. ყველაზე დიდი გავლენა აქვთ გენებს, 
რომლებიც უფრო მეტ გავლენას ახდენენ შიმშილზე, 
დანაყრებაზე და საკვების მიღებაზე, ვიდრე მეტაბოლურ 
პროცესებზე. ერთ-ერთი გენი, რომელიც ალკოჰოლის 
და ნარკოტიკების მოხმარების ტენდენციაზე მიუ-
თითებს, ასევე გვიჩვენებს კომპულსური ჭამისაკენ 
მიდ რეკილებას. DRD2A1 ალელი გენი, რომელიც აღ-
მოაჩნდათ ალკოჰოლზე დამოკიდებულთა 70%-ს, 
მაგრამ სოციალური მსმელების მხოლოდ 30%-ს, ხში-
რად გვხვდება კომპულსურ მჭამელებთან. ეს გენი 
გვიჩვენებს დოფამინის რეცეპტორების (სიამოვნების 
რეცეპტორები) ნაკლებობას მიმდებარე ბირთვის 
დაჯილდოება/განმტკიცების გზაზე, რომელიც წააქე-
ზებს გადაჭარბებულ ჭამას დასანაყრებლად და 
ზომიერი სიამოვნების მისაღებად.117,201 ბოლო 
კვლე ვებში აღმოჩნდა, რომ მაღალი ცხიმიანობის, 
მაღალი შაქრიანობის დიეტა შეამცირებს D1 და D2 
დოფამინური რეცეპტორების რაოდენობას (ნაკლებ 
დონეზე დაარეგულირებს), რაც კიდევ უფრო ზრდის 
ლტოლვას.202 ამ კვლევამ აჩვენა, რომ ზედმეტად 
მდიდარი დიეტის შეწყვეტის შემდეგ, ლტოლვა და 
ზედმეტი საკვების მიღების სურვილი 18 დღის შემდეგ 
ჯერ კიდევ არსებობდა, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ 
რეცეპტორების დეფიციტი არ შეცვლილა.

ზოგიერთი სხვა გენი, რომელიც გავლენას ახდენს 
სიმსუქნეზე, არის გენები, რომლებიც გავლენას 
ახდენს ლეპტინსა და მელანოკორტინზე − შიმშილის 
მაკონ ტროლებელ ორ ჰორმონზე.203,204 სხვა გე ნები, 
რომლებიც გავლენას ახდენენ სიმსუქნეზე, აკონ-
ტროლებენ ცხიმოვანი მჟავას და ქოლესტერინის 
სინთეზს.205 

გარემო ფაქტორები

კვების ბიოლოგი ჰანს რუდოლფ ბერტჰუდი ვარაუდობს, 
რომ კვების შემაკავებელ გარემოში, სადაც შიმშილი 
და მარხვა ციკლურია, სხეულის ჰომეოსტატიკური 
კონტროლის სისტემა საკმაოდ კარგად არეგულირებს 
სხეულის წონას.206 ესე იგი, როდესაც საკვები მწირია, 
სხეული ცვლის საკუთარ მეტაბოლიზმს შეზღუდული 
მარა გიდან მაქსიმალური საკვების და ენერგიის 
მისაღებად. იგი ინახავს ცხიმსაც, რომელსაც გამოი-
ყენებს, როდესაც შიმშილობის დრო დადგება. თუმცა, 
იმ საზოგადოებაში, სადაც მდიდარი საკვებია ხელმი-
საწვდომი და დღის განმავლობაში ფიზიკური აქტი-
ვობის გაგრძელების საჭიროება აღარ არსებობს, 
იწყება სიმსუქნე და მადისა და მეტაბოლიზმის 
ბუნებრივი ქვეცნობიერი კონტროლი არაეფექტური 
ხდება.207 აუცილებელია ჭამის ჩვევების კოგნიტური 
კონტროლი და არა მადასა და ლტოლვას აყოლა. 
კონტროლს ისინი კარგავენ, ვისაც უკვე გააჩნიათ 
გენეტიკური მიდრეკილება, შეინარჩუნონ თითოეული 
ლუკმა, რომელიც მათ სხეულში ხვდება.206,208 ნებისმიერ 
სხვა სიტუაციაში, მეტაბოლიზმის შეცვლის ეს უნარი 
გადარჩენისთვისაა საჭირო. თანამედროვე, უფრო 
მობილურ საზოგადოებაში კი − ის ხშირად საზიანოა 
ინდივიდისა და საზოგადოების ჯანმრთელობისთვის.

ნეიროქიმიური ფაქტორები

მკვლევრებს, მათ შორის, ნივთიერებათა ავადმოხმა-
რების ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორს ნორა 
ვოლკოვს, სჯერათ, რომ კომპულსურ ჭამას შეიძლება 
ეწოდოს „საკვებზე დამოკიდებულება“ (food addiction), 
რადგან გარკვეული საკვები იმგვარად ცვლის თავის 
ტვინს, რომ გააძლიეროს ლტოლვა და ხელი შეუწყოს 
კვებით აშლილობას. ეს ცვლილებები საკმაოდ ჰგავს 
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიერ გამოწვეულ 
ნეიროქიმიურ ცვლილებებს.

ჩვეულებრივ, ცარიელ კუჭში გამოიყოფა გრელინი, 
რომელიც შემდეგ გავლენას ახდენს ჰიპოთალამუსზე, 
ტვინის რეგიონზე, რომელიც აკონტროლებს მეტაბო-
ლიზმს და მადას. შემდეგ ჰიპოთალამუსი იწვევს 
დოფამინს, რომელიც ასტიმულირებს მიმდებარე 
ბირთვს („ჩამრთველს“) და ხელს უწყობს ცნობიერ 
ტვინს საკვების მოძიებაში.210,2011 ცხიმის უჯრედებიდან 
გამო თავისუფლებული ჰორმონი ლეპტინი აბათილებს 
გრელინის მოქმედებას და უბრძანებს ჰიპოთალამუსს, 
შეწყვიტოს ჭამა.213 ენდოკანაბინოიდი CB1 რეცეპტორიც 

სხვა ადიქციები
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კი ჩართულია (იგივე რეცეპტორი, რომელიც რეაგირებს 
მარიხუანათი სტიმულირებაზე).

ცხიმის და შაქრის მაღალი შემცველობის 
საკვები ამცირებს დოფამინის რეცეპტორების 
რაოდენობას, რაც, თავის მხრივ, ზრდის 
ასეთი საკვებისკენ ლტოლვას.

სხვა ნეიროპეპტიდი, ორექსინი, ზრდის ფსიქოაქტიური 
საკვების (მაგ., შაქრის ან ნახშირწყლების მაღალი 
შემცველობით) მნიშვნელობას დოფამინის და მიმ-
დებარე ბირთვის ზე-აქტივაციით, რაც ლტოლვას 
ზრდის, განსაკუთრებით, მგრძნობიარე ინდივიდებში. 
საინ ტერესოა, რომ ორექსინი იგივეს აკეთებს 
(ზრდის მნიშვნელობას) კოკაინის  და შესაძლოა სხვა 
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების შემთხვე-
ვაშიც. მკვლევრებმა მიაგნეს წამალს (SB334867), 
რომელიც ბლოკავს ორექსინს და ამით ამცირებს 
ლტოლვას ფსიქოაქტიურ საკვებსა და კოკაინზე. ის, 
შესაძლოა, სიმსუქნის სამკურნალოდაც გამოდგეს.217 

სხვადასხვა მექანიზმი, რომელიც მადასა და დანა ყრებას 
აკონტროლებს, შეიძლება გადაიტვირთოს დიდი რაო-
დენობით საკვებით, განსაკუთრებით, მაღალ ენერ გე-
ტიკული საკვებით, როგორიცაა ცხიმები და რა ფი ნი-
რებული ნახშირწყლები (მაგ., რაფინირებული შა ქარი, 
ფრუქტოზის მაღალი შემცველობის სიმინდის სი როფი 
და თეთრი ფქვილი). ეს საკვები ზრდის და ცვლის 
სხეულის ბუნებრივ მადას, აძლიერებს რა ლტოლვას 
და საკვების მიღებას.214 PET სკანირება ცხადყოფს, რომ 
კომპულსური მჭამელების მიმდებარე ბირთვში 20%-
ით ნაკლები დოფამინის D2 რეცეპტორები გვხვდება, 
რაც გულისხმობს, რომ მათ ნორმალურზე ბევრად 
უფრო მეტი რაოდენობის საკვები სჭირდებათ ჯილდო/
გაძლიერების გზის სტიმულირებისთვის, ანუ განწყობის 
ამაღლებისა და დანაყრების განცდისათვის.215 მაღალ-
კალორიული, მაღალენერგეტიკული საკვების დიდი 
კონცენტრაცია ასუსტებს კომპულსური მჭამელის უნარს, 
შეწყვიტოს ჭამა, რადგან მწყობრიდან გამოჰყავს ტვინში 
არსებული „გამომრთველი“.

სურსათის მწარმოებლებმა იციან ადამიანის კვების 
ნორმალური მექანიზმების ამ გადახრის შესახებ და 
ხშირად ამატებენ სიმინდის სიროფს ან სხვა რაფი-
ნირებულ ნახშირწყლებს, რათა პროდუქცია უფრო 
მიმზიდველი გახადონ მომხმარებლისთვის. ამგვარი 
გადახრა განაპირობებს, რომ სინამდვილეში ადა-
მიანებს ჭამა სიამოვნების მისაღებად უნდებათ, მაგრამ 
ფიქრობენ, რომ ეს უკიდურესად აუცილებელია მათი 
არსებობისთვის.216

ბოლო რამდენიმე წელია, რაც სწრაფი კვების რესტორ-
ნებმა დაიწყეს ნუტრიციული ინფორმაციის განთავსება 
თავიანთ შეთავაზებებზე.

სიმსუქნის სამედიცინო შედეგები

სიგარეტს და ალკოჰოლს თუ არ ჩავთვლით, კომპუ-
ლსური ჭამა იწვევს ჯანმრთელობის მეტ პრობლემას, 
ვიდ რე ფსიქოაქტიური ნივთიერებების უმეტესობა. კომ-
პუ ლსური მჭამელები, ჩვეულებრივ, ჭარბწონიანები 
არიან და ხშირად ხასიათდებიან სიმსუქნესთან ასოცი-
რებული სამედიცინო მდგომარეობით, როგო რიცაა:

 მაღალი წნევა, მაღალი ქოლესტერინი, სისხლის 
მიმოქცევის პრობლემები და გულის დაავადებები

 შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 2 (ზრდასრულთა დიაბეტი)

 ძილის აპნოე

 ნაღვლის ბუშტის დაავადებები, პოდაგრა და 
ართრიტი

 15%-დან 60%-მდე გაზრდილი კიბოს რისკი, მათ 
შორის, ძუძუს კიბოს რისკი ქალებში (ზოგიერთი 
კვლევის მიხედვით).220

„ამერიკის გულის ასოციაციამ“, ხელახალი კლასი ფი-
კაციით, სიმსუქნე გულის იშემიური დაავადების ძირითად 
მოდიფიცირებად რისკ ფაქტორად აღიარა. სიმსუქნე 
(35 კგ-ით ან მეტით გადაჭარბება) 12 წლამდე ამოკლებს 
სიცოცხლის ხანგრძლივობას.221 იმ ადამიანებს, რომ-
ლებიც 14 კილოგრამამდე აჭარბებენ ნორმალურ 
წონას, ნორმალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვთ, 
შესაძლოა იმის გამო, რომ იღებენ მედიკამენტებს 
ქოლესტერინის და არტერიული წნევის დასაწევად.

დიაბეტი

დიაბეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეპიდემიად 
გადაიქცა ბოლო ორი-სამი თაობის განმავლობაში 
და გავრცელდა სხვა ქვეყნებშიც, რადგან ისინი ბა-

ყოველი მეოთხე ამერიკელი ყოველდღე სტუმრობს სწრაფი კვების 
რესტორანს, რაც ნიშნავს, რომ ამ ობიექტებში წლიურად $110 
მილიარდი იხარჯება. მაკდონალდსს 30,000 რესტორანი აქვს 100 
ქვეყანაში. აშშ-ში იგი სწრაფი კვების  ბაზრის 43%-ს აკონტროლებს. 
ამერიკაში დაახლოებით 160,000 სწრაფი კვების რესტორანია.
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ძავენ ამერიკული ცხოვრების წესს. ორი ძირითადი 
ფაქტორი, რომელიც იწვევს მე-2 ტიპის შაქრიან 
დიაბეტს, არის გენეტიკა და მიღებული საკვების სახე 
და რაოდენობა. ცხიმისა და ნახშირწყლების მაღალი 
შემცველობის საკვების ჭარბად მიღება და ცხოვრების 
მჯდომარე წესი ართულებს სხეულში ინსულინის 
წარმოქმნას, რომელმაც უნდა მოახდინოს შაქრისა და 
სხვა ნახშირწყლების მეტაბოლიზმი. ხშირად სხეული 
რეზისტანტული ხდება ინსულინის მიმართ, ღვიძლი 
აწარმოებს ძალიან ბევრ შაქარს და სისხლში შაქრის 
დონე პრობლემურად იზრდება.

ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, დაახლოებით 25.8 
მილიონ ამერიკელს (მოსახლეობის 8.3%) ჰქონდა 
დიაბეტი. კიდევ 79 მილიონს ჰქონდა დაავადების 
რისკი.222 25 წელში დაავადების შემთხვევების რაო-
დენობა, სავარაუდოდ, 44 მილიონს მიაღწევს.223 კიდევ 
ერთი კვლევის მიხედვით ვარაუდობენ, რომ 2050 
წელს ამერიკაში ზრდასრულთა ერთ მესამედს დიაბეტი 
ექნება.224 ამ დაავადების სამკურნალო ხარჯები, 
სავარაუდოდ, გასამმაგდება და $336 მილიარდს 
მიაღწევს 2034 წლისთვის. რადგან ადამიანები მთელ 
მსოფლიოში არაჯანსაღ საკვებს უფრო ადვილად 
მოიპოვებენ, რიგ შემთხვევებში, დიაბეტი კიდევ 
უფრო გავრცელდება. სიმსუქნის დაწყება ხშირად 
პროგნოზირებს დიაბეტის დაწყებას; როდესაც 
გადაჭარბებული კვება სიმსუქნეში გადაიზრდება, 
სავარაუდოდ, იწყება მე-2 ტიპის ზრდასრულთა 
დიაბეტი.225 მე-2 ტიპის დიაბეტის დიაგნოზის მქონე 
ინდივიდთა კვლევაში, 86% იყო ჭარბწონიანი ან მსუქანი; 
კვლევის ყველა მონაწილის 58% იყო მსუქანი.226 
დიაბეტის მნიშვნელოვანი კომპონენტია რასობრივი და 
ეროვნული მიკუთვნებულობა: ამერიკელი ინდიელების 
14.2%; შავკანიანთა 12.6%; ესპანურენოვანი 
ამერიკელების 11.8%; აზიელი ამერიკელების 8.4%; 
თეთრკანიანთა 7.1 %. გავრცელების მაღალი სიხშირე 
განსაკუთრებით დამახასიათებელია 60 წლის ზევით 
(12.2%).193,222

აშშ-ში მოსახლეობის 8.3%-ს დიაბეტი და 
25%-ს დიაბეტით დაავადების რისკი აქვს

ფსიქოლოგიური პრობლემები და 

თანმხლები აშლილობები

ადამიანებს, რომლებსაც ახასიათებთ ჭარბი წონა ან 
სიმსუქნე, ხშირად უვითარდებათ ფსიქოლოგიური 
პრობ ლემები:

 მეტად აღენიშნებათ დეპრესია ზოგად პოპუ ლა-
ციასთან შედარებით

 უვითარდებათ ნეგატიური წარმოდგენა საკუთარ 
სხეულზე და თავს არიდებენ სოციალიზაციას ან 
ხალხში გასვლას 

 აქვთ თვითშეფასების პრობლემები გარეგნობის 
გამო.

კვებითი აშლილობის მქონე ადამიანებს შორის არსე-
ბობს მაღალი ინციდენტობა დიდი დეპრესიის და 
კლინიკური დეპრესიის, შფოთვის, ნივთიერებათა 
ავადმოხმარების და პიროვნული აშლილობების.226 

ანორექსიის მქონეთა 12%-დან 18%-მდე და ბულიმიის 
მქონეთა 30%-დან 70%-მდე მოიხმარს თამბაქოს, 
ალკოჰოლს, ამფეტამინს, წამლებს ან არალეგალურ 
ნივთიერებებს.

გენეტიკური და ბიოქიმიური ფაქტორების ბოლო 
კვლევა ვარაუდობს, რომ ტვინი ვერ განასხვავებს 
ეიფორიულ გრძნობებს, რომლებიც გამომუშავდება 
საკვების გადაჭარბებით მიღების დროს და შიმშილობის 
დროს.200 ბულიმიის მქონე ზოგიერთი ადამიანი აღწერს 
სიამოვნების შეგრძნებას ღებინების დროს, რასაც 
მოჰყვება სიმშვიდის გრძნობა. ანორექსიის მქონე ქალები 
აღწერენ ძლიერების, ნეტარების გრძნობებს და კიდევ, 
ლივლივის შეგრძნებას. შიმშილი გამოათავისუფლებს 
ენდორფინებს, რომლებიც, თავის მხრივ, გამოყოფს 
დოფამინს დაჯილდოება/განმტკიცების გზაზე, რაც 
მსგავსია ენდორფინით ან ოპიოიდებით მიღებული 
სიამოვნებისა.227 ჭარბად მჭამელები ამბობენ, რომ 
დიდი ოდენობით ნახშირწყლების მიღებისას თავს ისე 
გრძნობენ, თითქოს ალკოჰოლი მიეღოთ. ნეიროქიმიის 
ჭრილში, შაქრის მაღალი დონე ამცირებს კონკრეტული 
კორტიკოსტეროიდების დონეებს, სხეულის სტრესის 
ჰორმონების დონეს, რაც ამშვიდებს მჭამელს.227

ანორექსიის, ბულიმიის და 

უკონტროლო კვების აშლილობების 

ეპიდემიოლოგია

მიუხედავად იმისა, რომ ჭარბწონიანი და მეტისმეტად 
ნაკლებწონიანი ადამიანების იდენტიფიცირება ადვი-
ლია, კვლევა მიუთითებს, რომ კვებითი აშლი ლობების 
ნახევარზე მეტი მაინც შეუმჩნეველი რჩება.228 ხშირ 
შემთხვევაში, ფიზიკურ სიმპტომებს, როგორიცაა ქოშინი, 
თავბრუსხვევა და შეშუპება (ჭარბი სითხე კანქვეშ) 
საერთოდ არ ახსენებენ ექიმთან ვიზიტის დროს, ან 
ისინი, უბრალოდ, უგულებელყოფილია.229 კვების 
აშლილობას ხშირად უარყოფენ, მიუხედავად აშკარა 
ვიზუალური მანიშნებლებისა; ზედმეტი კილოგრამების 
არსებობა ან მათი ნაკლებობა კი ხშირად ბრალდება 
სადღესასწაულოდ ან არდადეგების დროს მიღებულ 
საკვებს, ვარჯიშის შეწყვეტას, გადატვირთულ ვარჯიშს, 
კუჭის პრობლემებს, რესტორანში კვებას, ძალიან ბევრი 
ლუდის სმას, მემკვიდრეობითობას, ძვლის სტრუქტურას 
და ათეულობით სხვა მიზეზს.

კვებითი აშლილობების უმეტესობა იწყება მოზარდობის 
პერიოდში, ქრონიკულია და გენდერულ ჭრილში 
თუ განვიხილავთ, არაპროპორციულად მოქმედებს 
ქალებზე.230 სავარაუდოდ, ანორექსიისა და ბულიმიის 
მქონეთა 90-95% ქალია.231 ახალგაზრდა ქალების 
დაახლოებით 3%-ს აქვს DSM-5-ით კლასიფიცირებული 
კვებითი აშლილობებიდან ერთ-ერთი: ნერვული 
ანორექსია, ნერვული ბულიმია ან უკონტროლო კვების 

თავი 4 სხვა ადიქციები



222

აშლილობა.228,232 საშუალო სკოლის მოსწავლეთა შო-
რის პროცენტული მაჩვენებელი გაცილებით მაღა-
ლია.233

ამერიკულ კულტურაში ქალის თვითღირებულების 
შეგრძნება ისტორიულად მიბმულია მის გარეგნობაზე, 
განსა კუთრებით კი მის წონაზე. საშუალო სკოლის 
მოსწავლე გოგონები ხშირად დამახინჯებით აღიქვამენ 
თავიანთ გარეგნობას; მეთორმეტეკლასელების 36%-ს 
სჯერა, რომ ისინი ჭარბწონიანები არიან, სინამდვილეში 
კი მხოლოდ 6.3% არის ჭარბწონიანი.

დღესდღეობით სიმსუქნე, ანორექსია და ბულიმია უფ-
რო გახშირებულია განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც 
უხვად არის საკვები და მედია წარმოაჩენს სიგამხდრეს, 
როგორც სილამაზეს და სასურველობას. არგენტინაში, 
ბუენოს-აირესში, ანორექსიისა და ბულიმიის საავადმყო-
ფოში ასობით გამხდარი თინეიჯერი გოგონა პაციენტი 
ჰყავთ. როგორც ჩანს, პოპ-კულტურის გლობალიზაციამ 
ხელი შეუწყო ამ აშლილობის გავრცელებას.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანორექსიისა და 
ბულიმიის დიაგნოზების რაოდენობა გაიზარდა; შუა 
1950-იანი წლებიდან შუა 1970-იან წლებმდე ანო-
რექსიის შემთხვევები 300%-ით გაიზარდა.234 კვებითი 
აშლილობების ეროვნული ასოციაციის ბოლო კვლევის 
თანახმად, კოლეჯის სტუდენტი ქალების დაახლოებით 
20%-ს აქვს კვებითი აშლილობა.236

ნერვული ანორექსიის დიაგნოზი ყველაზე ხშირად 
გვხვდება 14-დან 18 წლამდე ახალგაზრდა ქალებში. 
ეს აღენიშნებათ ქალების დაახლოებით 0,5-1% ნაწილს 
გვიანი მოზარდობის და ადრეული ზრდასრულობის 
ასაკში. 40 წელს ზემოთ ქალებში იშვიათად 
ვითარდება ანორექსია. თუმცა, შეიძლება დაემართოს 
ყველა ასაკობრივი ჯგუფის ადამიანს − ბავშვებიდან 
მოხუცებამდე. ანორექსიის მაღალი სიხშირე კაცებში 
გვხვდება საშუალო სკოლისა და კოლეჯის ძალოს-
ნებთან, რომლებმაც გარკვეული წონა უნდა 
შეინარჩუნონ მოცემულ კატეგორიაში დასარჩენად.

„ჩვენმა მწვრთნელმა გვასწავლა, როგორ უნდა 
ამოგვეღო საჭმელი უკან, რომ შეგვენარჩუნებინა 
წონა სკოლის მოჭიდავეთა ნაკრებში ყოფნისათვის. 
ჩვენ მივდიოდით სუფრასთან, ვჭამდით ბევრს, 
მერე აბაზანაში ვაღებინებდით, ისევ ვჭამდით და 
კიდევ ერთხელ ვაღებინებდით. გუნდის უმეტესობა 
ასე იქცეოდა. რა თქმა უნდა, ეს არავისთვის უნდა 
გვეთქვა, მაგრამ დაახლოებით წელიწადნახევრის 
შემდეგ ხმები გავრცელდა და ის გაათავისუფლეს.“
კოლეჯის მძლეოსანი

ქალი ტანმოვარჯიშეები, მორბენლები, მოცურავეები, 
მოცეკვავეები და მოციგურავეები ხშირად იმყოფებიან 
კვებითი აშლილობების რისკის ქვეშ, განსაკუთრებით, 
თუ პედაგოგები, მწვრთნელები და ინსტრუქტორები 
აიძულებენ, რომ გარკვეული წონა შეინარჩუნონ. 
სპორტსმენი ქალებისთვის დამახასიათებელი დარღვე-

ვების კომპლექსი სახელწოდებით „სპორტსმენი ქა-
ლების ტრიადა“, შემდეგია:

 კვებითი აშლილობა, როგორიცაა ანორექსია 
ან ბულიმია, მაგრამ ასევე მოიცავს გარკვეული 
საკვების ჯგუფების ამოღებას რაციონიდან და 
წონის კონტროლის მეთოდების გადაჭარბებულად 
გამოყენებას, როგორიცაა დიეტა, შიმშილი, დიეტის 
დამხმარე საშუალებების და საფაღარათო საშუა-
ლებების გამოყენება

 არარეგულარული მენსტრუაცია (ანუ, ერთზე მეტი 
თვის გამოტოვება)

 ოსტეოპოროზი ან ძვლის სიმკვრივის შეუქცევადი 
დაკარგვა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ტკი-
ვილი და მოტეხილობები.237

გაურკვეველია, კვებითი აშლილობები წინ უსწრებს თუ 
მოჰყვება ქალთა მონაწილეობას სპორტში. ნებისმიერი 
ექსტრემალური მეთოდით წონის დაკლებას აქვს 
ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური შედეგები. ზო-
მიერი დიეტაც კი ზრდის კვებითი აშლილობების რისკს 
მოზარდ გოგონებში.237

ნერვული ანორექსია

ანორექსია ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში იყო გავრ-
ცელებული და ცნობილი იყო „წმინდა ანორექსიის“ 
სახელით; მონაზვნები და ბერები შიმშილობდნენ, რათა 
იდეალური სიწმინდისთვის მიეღწიათ და ხორციელი 
სურვილები გაეკონტროლებინათ. უკანასკნელი 
სამი საუკუნის განმავლობაში ანორექსიის უამრავი 
აღწერილობა დაგროვდა, რომლებიც საკმაოდ 
ჰგავს თანამედროვე განმარტებას: წონის დაკლებაზე 
დამოკიდებულება, შიმშილი და სხეულის ზომის 
შემცირება.239,240 ვიქტორიანულ ეპოქაში, XIX საუკუნის 
ბოლოს, ჭამა და ყველაფერი მასთან ასოცირებული − 
დეფეკაცია, ქარების გამოშვება და საკვების მომზადებაც 
კი − მიჩნეული იყო ახალგაზრდა ქალის იმიჯისა და 
ღირებულებების შეუფერებლად, ასე რომ, ფრთხილად, 
თავშეკავებით ჭამა ითვლებოდა საჭიროდ, რომ ქალი 
საპირისპირო სქესისთვის სასურველი დარჩენილიყო; 
ეს დამოკიდებულება დღესაც არსებობს.241

განმარტება

მართალია, ანორექსია „უმადობას“ ნიშნავს, მაგრამ 
ამ მდგომარეობას ნაკლები აქვს საერთო მადის 
დაკარგვასთან, ის, ერთ-ერთი ექსპერტის თქმით, 
„წონის ფობიაა“. ზოგიერთი ანორექსიის მქონე წონის 
დაკლებას ახერხებს საკვების მიღების შეზღუდვით: 
დიეტის მეშვეობით, შიმშილით, ამფეტამინების და სხვა 
გასახდომი აბების გამოყენებით და გადატვირთული 
ვარჯიშით. უკონტროლო ჭამა/კუჭ-ნაწლავის დაცლა − 
ამ სახის ანორექსიის დროს წონაში იკლებენ საკვებისგან 
გაწმენდის მეშვეობით დიურეზული, საფაღარათო 
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საშუალებებით, ან ღებინებით. სხეულის მასის ინდექსზე 
დაყრდნობით, ანორექსია იყოფა მსუბუქ, საშუალო, 
მძიმე და უკიდურეს მდგომარეობებად.43

ნერვული ანორექსიის მქონე ადამიანებს ეშინიათ თითო-
ეული კილოგრამის მომატების და თანდათანობით 
შეიძლება დაკარგონ წონის 15%-დან 60%-მდე. ისინი 
არ ინარჩუნებენ ნორმალურ წონას, სხეულის ფორმის 
და ზომის დამახინჯებული აღქმა აქვთ − მაშინაც კი, 
როდესაც გამხდრები არიან, ხშირად ეჩვენებათ, რომ 
მათი სხეული ან მისი ცალკეული ნაწილები ჭარბი 
წონისაა. მათი ემოციური მდგომარეობა იმდენადაა 
მიბმული წონაზე, რომ მათი ზომები განაპირობებს, 
როგორ გრძნობენ თავს. ანორექსიის მქონე ადამიანებმა 
ხშირად არ იციან, ან უარყოფენ სხეულის დაბალი 
წონის პრობლემის სერიოზულობას. თანატოლთა მიერ 
განმტკიცებამ შეიძლება დაძაბოს მდგომარეობა, თუ 
ისინი შეაქებენ ანორექსიის მქონეს და წაახალისებენ მის 
„გარეგნობას“, რაც მოზარდებში მაღალ სტატუსს ნიშნავს 
არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ 
სხვა განვითარებულ ქვეყნებშიც.242,243 საფრანგეთში 
აღიარეს, რომ მდგომარეობა სერიოზულია და 2008 
წელს მიიღეს იმ ვებ-გვერდების აკრძალვის კანონი, 
რომლებიც წარმოაჩენს ანორექსიას ან უკიდურეს 
სიგამხდრეს, როგორც სრულფასოვანი ცხოვრების 
წესს.

მიზეზები

ზოგი ფსიქოლოგი ანორექსიას განიხილავს, როგორც 
ისეთი ადამიანებისთვის დამახასიათებელ კომპენსაციურ 
ქცევას, რომელთაც სხვებზე მეტად ადარდებთ 
მითითებების შესრულება, სხვების სიამოვნება და 
სრულყოფილების მიღწევა. მიუხედავად იმისა, რომ 
ახალგაზრდა ქალი შეიძლება იყოს სამაგალითო 
სტუდენტი, კარგი სპორტსმენი და აკადემიურად ნიჭიერი, 
შეიძლება, მას აკლდეს თვითშეფასება და საკუთარი 
თავის განცდა, რაც საჭიროა საკუთარი ღირებულების 
დასანახად. ჭამაზე უარის თქმა მას აძლევს საშუალებას, 
აკონტროლოს საკუთარი ცხოვრება, წონაში უწყვეტი 
დაკლება კი შეიძლება იყოს მისი დისციპლინის, 
მიღწევის, თვითშეფასების და თანატოლებს შორის მისი 
სტატუსის მაჩვენებელი.

„მე არ გამაჩნდა ჩემი ან ჩემი სხეულის ზრდის 
განცდა, თუმცა, ვცდილობდი, რომ ვყოფილიყავი 
სრულყოფილი. მაგრამ როდესაც რაიმეს 
ვაკეთებ, ვგრძნობ, რომ ამისთვის გამაკრიტიკებენ, 
განსაკუთრებით, დედა. მაშინაც კი, როდესაც ის 
გვერდით არ არის, მე ისევ მესმის მისი ხმა. და ის არ 
არის ცუდი ადამიანი. ასე რომ, ერთადერთი, რასაც 
მე ვაკონტროლებდი, იყო ჭამა. რაც უფრო მეტად 
ცდილობდნენ, რომ მეჭამა, მით მეტად შემეძლო 
უარის თქმა. ვფიქრობდი, რომ თუ შევძლებდი ჩემი 
კვების გაკონტროლებას, ასევე შევძლებდი ჩემი 
დანარჩენი ცხოვრების გაკონტროლებასაც.“
19 წლის ანორექსიის მქონე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში

ანორექსიის დამატებითი მახასიათებლებია ბოდვა და 
კომპულსიები. ანორექსიული ბოდვები არის მუდმივი 
ურყევი აზრები, რომ არამიმზიდველი ან ჭარბწონიანია; 
კომპულსიები არის ხისტი, საკუთრივ დაწესებული 
რიტუალები, როგორიცაა საკვების აწონვა, პატარა 
ნაჭრებად დანაწილება, ან აჩემებული წესით ჭამა.

ოჯახის კვლევები, მათ შორის ტყუპების კვლევები, 
მიუთითებს ანორექსიის მაღალ პრევალენტობაზე 
იმ ადამიანებში, რომელთა ახლო ნათესავსაც აქვს 
ანორექსია.244,245 ტყუპების რეესტრის შემდგომმა 
კვლევამ დაადგინა, რომ მემკვიდრეობითობის 
გავლენა აღემატება 50%-ს.246 ერთი თეორია 
ვარაუდობს, რომ ის, რაც თავდაპირველად შეიძლება 
დაიწყოს, როგორც მკაცრი დიეტა, ცვლის ტვინის ქიმიას 
დაახლოებით სამი თვის შემდეგ; სხეულის ბუნებრივი 
ოპიატები (ენდორფინები) უფრო მეტი რაოდენობით 
იწარმოება და ადამიანი ხდება დამოკიდებული ამ 
ტვინის ქიმიურ ნივთიერებებზე.247 ჭამის აქტი იწვევს 
აღკვეთის სიმპტომებს, რომლებიც ჰეროინის აღკვეთის 
სიმპტომების ანალოგიურია, რაც ხელს უწყობს 
შემდგომ თავშეკავებას. სხვა კვლევით ნახეს, თუ 
როგორ შეიძლება გაააქტიუროს ტვინის ჯილდოს სქემა 
ძლიერმა სტიმულატორმა იმ დროს, როდესაც სხეული 
მოკლებულია საკვებს; ამგვარად, ნებით შიმშილი 
სასურველი ხდება.248

ეფექტები

სანახევროდ შიმშილი აზიანებს სხეულის ყველა სის-
ტემას, განსაკუთრებით გულს, ღვიძლსა და ტვინს. 
ღებინების დროს დეჰიდრატაცია სხეულს ფიტავს 
ელექტროლიტებისგან. ეს საშიშია, რადგან შეიძლება 
გამოიწვიოს არითმია და გულის გაჩერებაც კი. გარდა 
ამისა, ადამიანს შეიძლება დაემართოს მსუბუქი ანემია, 
სახსრების შეშუპება, შეკრულობა და თავბრუსხვევა. 
ქალებში შეიძლება შემცირდეს ესტროგენის დონე, 
ხოლო კაცებში ტესტოსტერონის. ანორექსიის მქონე 
ქალებს ხშირად ემართებათ ამენორეა (მენსტრუაციის 
არარსებობა ან პათოლოგიური შეწყვეტა). შეიძლება 
რამდენიმეთვიანი მკურნალობა დასჭირდეს, სანამ 
ნორმალური მენსტრუალური ციკლი აღდგება. სხვა 
დარღვევებია მუცლის სპაზმები, კანის სიმშრალე და 
ღინღლი (თხელი თმა, რომელიც ამოდის ტანზე). 
იზრდება რწმენა, რომ ამფეტამინების და წონის 
მაკონტროლებელი სხვა ძლიერი სტიმულატორების 
ადრეული გამოყენება იწვევს წონის კონტროლის 
ნორმალური მექანიზმების მოშლას.

ნერვული ანორექსიის დამატებითი საფრთხეებია ოს-
ტეო პოროზი, უშვილობა, მუცლის მოშლა და მშო-
ბია რობის დეფექტები. ანორექსიული პაციენტების 
სიკვ  დილობის მაჩვენებელი დაახლოებით 4%-
დან 20%-მდეა დაავადების პერიოდში; რისკები 
იზრდება, რო დესაც წონაში კლება ნორმალური წონის 
60%-ს უახლოვდება. სიკვდილობის ყველაზე ხშირი 
მიზეზებია გულის დაავადება, განსაკუთრებით, გულის 
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შეგუბებითი უკმარისობა, და თვითმკვლელობა. 
კვლევები ცხადყოფს, რომ რუხი ნივთიერების 
მოცულობის დეფიციტი მას შემდეგაც რჩება, როცა 
პაციენტს მიღებული აქვს საკმარისი საკვები გარკვეული 
პერიოდის განმავლობაში.249

ანორექსიით გამოწვეული სხეულის წონის 
უკიდურესად კლება ცვლის ტვინის ქიმიას 
იმგვარად, რომ ნებით შიმშილი სასურველი 
ხდება.

ნერვული ბულიმია 

განმარტება

მართალია, ბულიმია ძველი ბერძნული ტერმინია და 
„ხარის შიმშილს“ ნიშნავს, ეს ტერმინი გამოიყენება 
ზოგადად კვებითი აშლილობის აღსანიშნავად. 
ბულიმია ხასიათდება დიდი რაოდენობით საკვების 
მიღებით ერთ ჯერზე, რასაც მოჰყვება საკვებისგან 
გათავისუფლების შეუსაბამო მეთოდები წონაში მატების 
თავიდან ასაცილებლად. ეს მეთოდები მოიცავს განზრახ 
გამოწვეულ ღებინებას (ამას იყენებს აღნიშნული 
დარღვევის მქონეთა 80-90%), დიურეტიკულ და 
საფაღარათო საშუალებებს, შიმშილსა და ზედმეტი 
დატვირთვით ვარჯიშს.43,250

„იცით, ეს დეპრესიას ჰგავდა. უბრალოდ, მთელი დღე 
ვჭამდი და ამიტომ იმ წერტილამდე მივედი, როდესაც 
წონაში ძალიან სწრაფად დავიწყე მატება. ამის 
შესახებ მეგობარს ვესაუბრე და მან მითხრა, „მოიქეცი 
ისე, როგორც მე ვიქცევი − აღებინე საჭმელი“. მერე 
დაიწყო ეს საშინელი თავგადასავალი, ვჭამდი 
ყველაფერს, რაც ყელში გადამდიოდა და შემდეგ, 
თუ თავს ცუდად ვგრძნობდი, ან დანაშაულს 
თუ ვგრძნობდი, ვიღებდი ყველაფერს უკან და 
დანაშაულის განცდაც ქრებოდა.“
28 წლის ბულიმიის მქონე, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

ბულიმიის მქონე ადამიანებს ხშირად რცხვენიათ 
საკუთარი ქცევას; ისინი სწრაფად ჭამენ და ფარულად 
იღებენ უკან. თუმცა, ბულიმიას წინ უსწრებს ოდნავი 
ჭარბწონიანობის მდგომარეობა, ამ აშლილობის მქონე 
ადამიანები ხშირად რჩებიან ნორმალური წონიდან 
რამდენიმე კილოგრამის მომატების ფარგლებში. ისინი 
შეიძლება გრძნობდნენ კონტროლის დაკარგვას ჭამის 
დროს და დანაშაულს − ჭამის შემდეგ.

თავაშვებული, უზომო ჭამა (binge)  არის „საკვების 
არანორმალურად დიდი რაოდენობით მიღება მცირე 
დროში − როგორც ეს სადღესასწაულო სუფრაზე ხდება, 
როდესაც ჭამენ ორ საათში ან ნაკლებში და გაცილებით 
ბევრია, ვიდრე სხვა ადამიანები შეჭამდნენ იმავე დროში.“ 
დღის განმავლობაში გაბმულად წახემსება (continuous 
snacking), როცა ულუფები დიდი არ არის, არ ითვლება 
უზომო, უკონტროლო კვებად (binge eating). ბულიმიის 
დიაგნოსტიკა მოითხოვს, რომ  უკონტროლო ჭამა 

თანმხლები „გაწმენდით“ რეგულარულად ხდებოდეს 
კვირაში ორჯერ მაინც სამი თვის განმავლობაში. 
მიუხედავად იმისა, რომ უკონტროლო კვების 
მოყვარულთა უმეტესობას ურჩევნია ტკბილი, 
მაღალკალორიული საკვები, როგორიცაა ნაყინი, 
გამაგრილებელი სასმელი და ნამცხვრები, ბულიმია 
უფრო საკვების ოდენობას ეხება, ვიდრე საკვების ტიპს. 
უკონტროლოდ კვების დროს შეიძლება გაჩნდეს ჟინის, 
თავშეუკავებლობის და გარემოსგან გათიშვის განცდა. 
უკონტროლო კვების ეპიზოდებს შორის ხშირად 
მოიხმარენ დაბალკალორიულ საჭმელს ან/და სასმელს 
წონის გასაკონტროლებლად.

მიზეზები

ანორექსიის მსგავსად, ბულიმიასაც მრავალი 
გამომწვევი მიზეზი აქვს. რადგან დაავადება სხვადასხვა 
რასებს და კლასებს მოიცავს, ნათელია, რომ 
მიზეზთა შორის ყველაზე გავლენიანი არის გარემოს 
ზეწოლა. მაგალითად, 1995 წელს, წყნარი ოკეანის 
კუნძულ-სახელმწიფო ფიჯიზე ტელევიზიის ფართოდ 
დანერგვამდე ჩატარებულ კვლევაში, გოგონათა 
მხოლოდ 3% ამბობდა, რომ აღებინებდნენ საკუთარი 
წონის კონტროლის მიზნით. სამი წლის შემდეგ ეს 
რიცხვი 15%-ით გაიზარდა. გარდა ამისა, კვლევამ 
აჩვენა, რომ ადგილობრივი გოგონების 74% გრძნობდა 
თავს „ძალიან დიდად და მსუქნად“, ხოლო თითქმის 
ორი მესამედი ამბობდა, რომ დიეტას იცავდნენ ბოლო 
ერთი თვის განმავლობაში.228

ბულიმიაში ჩართულ ბიოქიმიურ ცვლილებებს შეუძ-
ლია, რომ ეს აშლილობა თვით-განახლებადი გახა-
დოს. არსებობს მტკიცებულება, რომ მეტაბოლიზმი 
ადაპტირდება ბულიმიის ციკლის შესაბამისად 
და ნელდება, რაც იწვევს წონაში მატებას იგივე 
რაოდენობის საკვების მიღებისას. ეს გაზრდილი წონა 
ხსნის გადამეტებული კვების და ღებინების ქცევის 
განახლებას. ასევე არსებობს მტკიცებულება, რომ 
საკვებისგან გათავისუფლება ღებინების ან ფაღარათის 
გზით წარმოქმნის ბუნებრივი ოპიოიდების (ენდორფინი) 
მაღალ დონეს; ასე რომ, ბულიმიის მქონე ადამიანი 
დამოკიდებული ხდება საკუთრივ გამომუშავებულ 
ბუნებრივ ნარკოტიკებზე.200

ეფექტები

ბულიმიის ეფექტები და ჯანმრთელობაზე გავლენა 
ნაკლებად მძიმეა, ვიდრე ანორექსიის. პრობლემები 
მოიცავს სტომატოლოგიურ გართულებებს და მეტ 
მიდრეკილებას ალკოჰოლის და ნარკოტიკული საშუა-
ლებების ავადმოხმარებაზე, საფაღარათო საშუა-
ლებებზე დამოკიდებულებას, რაც კუჭ-ნაწლავის ნორ-
მა ლური ქმედებისთვისაა საჭირო; ასევე, შეიძლება 
ახლდეს დეპრესია და თვითმკვლელობის გაზრდილი 
რისკი.
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ბულიმიის მქონე ადამიანები ხშირად აღებინებენ, რის 
გამოც მათ ხშირად ემართებათ საყლაპავი მილის 
და ყელის დამწვრობა კუჭის წვენით; ეს იწვევს ყელის 
ქრონიკულ ტკივილს და კიბოს გაზრდილ რისკს. 
ღებინება წარმოქმნის მჟავას, რომელიც აზიანებს 
კბილის მინანქარს, იწვევს კარიესის მაღალ სიხშირეს 
და წინა კბილებს ხდის უსწორმასწოროს, დაკბილულსა 
და ჭრელს. ხშირად სტომატოლოგები არიან პირველი 
სპეციალისტები, რომლებიც ხვდებიან ბულიმიის მქონე 
ადამიანის საქმიანობას. თითებსა და ხელის ზურგზე 
შეიძლება ჩანდეს ნაკაწრები, რადგან ღებინების 
გამოსაწვევად ყელში ხელის ჩაყოფისას კანზე კბილი 
ხვდება.

ბულიმიამ შეიძლება გამოიწვიოს გულის პრობლემები, 
როგორიცაა არითმიები, ელექტროლიტური დისბა-
ლანსი, არარეგულარული მენსტრუალური ციკლი ან 
ციკლის საერთოდ შეწყვეტა. დამატებითი პრობლემები 
გამოწვეულია იპეკაკის სიროფის მოხმარებით. ეს 
წამალი, როგორც წესი, გამოიყენება ღებინების 
გამოსაწვევად მოწამვლის შემთხვევაში, ბულიმიის 
მქონე ადამიანები კი მას რეგულარულად იყენებენ; 
ამან შეიძლება გამოიწვიოს გულის პრობლემები, 
ნაპრალები საყლაპავ მილზე და კუჭში, სისხლის 
ღებინება, გულყრები და სიკვდილიც კი.

უკონტროლო კვების აშლილობა 

დღევანდელ მსოფლიოში, პირველად ისტორიაში, 
იმდენივე ჭარბწონიანი ადამიანია, რამდენიც მცირე-
წონიანი, მსოფლიო მოსახლეობის 7 მილიარდიდან 
დაახლოებით 1.1 მილიარდი ჭარბწონიანია და ამდენივე 
მცირეწონიანი. ჩრდილო ამერიკაში ჭარბწონიანი 
ადამიანები გაცილებით მეტია, ვიდრე მცირეწონიანები, 
მათი თანაფარდობაა 12:1; ევროპაში − 9:1; ლათინურ 
ამერიკაში − 5:1. აფრიკაში რაოდენობა დაახლოებით 
თანაბარია, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში კი − ხუთჯერ 
მეტია ისეთი ადამიანების რაოდენობა, ვინც საკმარისად 
ვერ იკვებება, იმათთან შედარებით, ვინც ჭამს ძალიან 
ბევრს.251

„ჭამა გადაიქცა რეკრეაციულ საქმიანობად ამერიკაში 
და სულ უფრო მეტ ქვეყანაში მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით. ადამიანების უმეტესობა ჭამს, რათა 
შეძლონ ცხოვრება. მე ვცხოვრობ, ამიტომ მე 
შემიძლია ჭამა. ჩემთვის ყოველი საქმიანობა 
შეიძლება ჩანაცვლდეს ჭამით. ნებისმიერი ჯილდო, 
რასაც საკუთარ თავს ვუძღვნი, ჩვეულებრივ, საკვებს 
მოიცავს. ყველა სოციალური აქტივობა, რასაც 
ვაკეთებ, საკვებს ეხება.“
28 წლის კომპულსური მჭამელი, 131 კგ წონით 

განმარტება

უკონტროლო კვების აშლილობას (Binge-Eating 
Disorder,BED) ახასიათებს უკონტროლო კვების 

განმეორებადი ეპიზოდები, მხოლოდ არ ხდება 
ღებინების, საფაღარათო საშუალებების, ან სხვა 
საკომპენსაციო აქტივობების გამოყენება საკვების გამო-
სადევნად. ამ მდგომარეობის სიმპტომია რამ დენიმე 
საათის განმავლობაში ხშირი ჭამის (არ იგულისხმება 
მსუბუქი წახემსება) პატერნი.

 მსუბუქი: 1-3 უკონტროლო ჭამის ეპიზოდი კვირაში

 ზომიერი: 4-7 ეპიზოდი

 მძიმე: 8-13 ეპიზოდი

 უკიდურესი: 14 ან მეტი ეპიზოდი.

„რატომ ვაცარიელებ თეფშს ყოველთვის, 
მიუხედავად იმისა, თუ რას ვჭამ? მას შემდეგ, რაც 
დავასრულებ საკვებს, მე უფრო მშიერი ვარ − არა, 
ასე არ არის; მე უბრალოდ მინდა მეტი ჭამა, კიდევ 
მეტი. თითქოს საკვები მმატებს მადას ... კი არ 
ამცირებს ... ასე რომ, ეს არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი 
შიმშილი. მე უბრალოდ მინდა ვისიამოვნო ჭამით, 
განსაკუთრებით, ჩემთვის კომფორტული საკვებით. 
სამწუხაროდ, „კაიფთან“ ერთად ცხიმებსაც ვიჭერ“.
51 წლის 129 კგ წონის კომპულსური მჭამელი მამაკაცი, მუდმივად 
აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში

გარკვეული საკვების (მაგ., გადამუშავებული ნახშირ-
წყლები, ცხიმები) ჭამა და გადაჭარბებით მიღება ააქტიუ-
რებს მეზოლიმბურ დოფამინურ ჯილდოს „ჩამრთველს“, 
რაც არა მხოლოდ სიამოვნებას გვაძლევს, არამედ 
არასასურველ ემოციებსაც ბლოკავს.116 უკონტროლო 
კვების აშლილობის მქონე პირები ჭამენ ემოციური 
მდგომარეობის და არა ნამდვილი შიმშილის სიგნა-
ლების საპასუხოდ (განურჩევლად და ხარბად ჭამენ 
ყველაფერს − ვერ აკონტროლებენ რას და რამდენს). 
უკონტროლო კვების აშლილობის სიმპტომებია:

 დიდი რაოდენობით საკვების ხშირად მიღების 
ეპიზო დები

 კონტროლის ნაკლებობის შეგრძნება ჭარბად ან 
უზომოდ კვების დროს 

 სწრაფად ჭამა და დაღეჭვის გარეშე ყლაპვა

 ჭამა, როდესაც მაძღარია 

 საკვების განურჩევლად და დიდი რაოდენობით მი-
ღება, როდესაც ფიზიკურად არ გრძნობს შიმშილს 

 განმარტოებით ჭამა, რადგან იმდენს ჭამს, რომ 
სხვების რცხვენია 

 საკუთარი თავის შეზიზღების და სინანულის განცდა 
მაძღრისად ჭამის შემდეგ43

ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები იმ 15 კითხვის 
მსგავსია, რომელსაც „ანონიმური ნაყროვანები“ იყე-
ნებენ, რათა ჯგუფში მოსულს დაეხმარონ უკეთ 
გარკვევაში − სერიოზული ადიქცია აქვს თუ უბრალოდ, 
ჭარბწონიანია (ცხრილი 4-2). თუ ვინმე დადებითად 
უპასუხებს სამ ან მეტ შეკითხვას, ეს ნიშნავს, რომ 
კომპულსური ჭამის პრობლემის წინაშე დგას.

სხვა ადიქციები
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გადამუშავებული ნახშირწყლები, როგორიცაა 
შაქრი და ფქვილი, ზედმეტად ააქტიურებენ 
„ჩამრთველს“, აზიანებენ „გამომრთველს“ 
და ბლოკავენ კომუნიკაციას ტვინის ამ ორ 
ნაწილს შორის.

„ვჭამდი ღამის 3 საათზე, ჩუმად ვიღებდი საკვებს, 
როდესაც ჩემს მეუღლეს ეძინა და ბავშვებიც საწოლში 
იყვნენ; ვმალავდი საკვებს, რომ ბავშვებს არ გაეგოთ, 
იმიტომ, რომ არ მინდოდა, გამეზიარებინა მათთვის 
− ეს უსარგებლო საჭმელი იყო. ეს იყო ნამცხვრები, 
ტკბილეული და კანფეტები, შაქარი. ეს იყო მთელი 
სიამოვნება და თან ცუდი შეგრძნება ჩემი წონის გამო“.
უკონტროლო მჭამელი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

ცხრილი 4-2. 
კომპულსური მჭამელის თვით-დიაგნოსტირების ტესტი

ეს კითხვები გამოიყენება „ანონიმურ ნაყროვანთა“ (Overeaters 
Anonymous) მიერ და ეხმარება ადამიანს, განსაზღვროს, არის თუ 

არა თავად კომპულსური მჭამელი.

1.  ჭამთ თუ არა, როდესაც არ გშიათ?

2.  გაქვთ თუ არა ზედმეტი საკვების მიღების 
გამოკვეთილი მიზეზი?

3.  გაწუხებთ დანაშაულის გრძნობა და სინანული 
გადაჭარბებით ჭამის შემდეგ?

4.  დიდ დროს უთმობთ ჭამას და საკვებზე ფიქრს?

5.  მოუთმენლად და სიამოვნებით ელით იმ დროს, 
როცა განმარტოებით შეგეძლებათ ჭამა?

6.  აპირებთ მალულად ჭამას, ვიდრე კვების დაწესებული 
დრო მოვა?

7.  ჭამთ წყნარად სხვების წინაშე და დანაკარგს 
ინაზღაურებთ, როცა განმარტოვდებით?

8.  თქვენი წონა თუ ახდენს გავლენას თქვენი ცხოვრების 
წესზე?

9.  გიცდიათ თუ არა დიეტა ერთი კვირის (ან 
მეტის) განმავლობაში და მიზნისთვის მაინც ვერ 
მიგიღწევიათ?

10. გწყინთ თუ არა, როცა გეუბნებიან, რომ „ცოტა 
ნებისყოფა უნდა მოიკრიბო“, რათა ზედმეტი არ 
ჭამო?

11. საპირისპირო ფაქტების მიუხედავად, თქვენ მაინც 
დაბეჯითებით აცხადებთ, რომ შეგიძლიათ დიეტის 
დაცვა, როდესაც მოისურვებთ?

12. გინდებათ თუ არა ჭამა გარკვეულ დროს, დღისით ან 
ღამით, კვების დაწესებული დროების გარდა?

13. ჭამთ თუ არა იმისთვის, რომ თავი დააღწიოთ 
შფოთვას და პრობლემებს?

14. ოდესმე მკურნალობდით თუ არა სიმსუქნეს ან 
კვებასთან დაკავშირებულ სხვა მდგომარეობას?

15. თქვენი კვების ქცევა სადარდელს ხომ არ გიჩენთ 
თქვენ ან სხვებს?

ადამიანებს, რომლებიც უპასუხებენ „დიახ“ სამ ან მეტ კითხვაზე, 
სავარაუდოდ, ექნებათ კომპულსური ჭამის პრობლემა.

უკონტროლო კვების აშლილობის მქონე ადამიანები 
გრძნობენ, რომ ვერ აკონტროლებენ საკვების 
რაოდენობას, ჭამის ტემპს და საკვების ტიპს. ისინი 
მხოლოდ მაშინ ჩერდებიან, როდესაც ეს ხდება 
მტკივნეულად არასასიამოვნო. ამ აშლილობის მქონე 
ადამიანების უმეტესობა მსუქანია, თუმცა, გვხვდებიან 
ნორმალური წონის მქონენიც.

მიზეზები

მიუხედავად იმ ძირითადი მიზეზებისა, რის გამოც ადა-
მიანები განურჩევლად ჭამას იწყებენ, ჭამის შეწყვეტის 
უუნარობა გვავარაუდებინებს, რომ „გამორთვის“ 
გადამწყვეტი ნეიროქიმიური ცვლილებები ამწვავებს 
კომპულსურ ჭამას და გადააქცევს უკონტროლო კვების 
აშლილობად. ზოგიერთ შემთხვევაში, დიეტამ შეიძლება 
გამოიწვიოს უკონტროლო კვების აშლილობა, მაგრამ 
ერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ შემთხვევების თითქმის 
50%-ში ადამიანებს უკვე ჰქონდათ აშლილობა, როდესაც 
დიეტა დაიწყეს. მოზარდების ორმა სხვადასხვა კვლევამ 
აღმოაჩინა, რომ დეპრესია აორმაგებს სიმსუქნის რისკს 
და ზრდის ბულიმიისა და ანორექსიის რისკს.252,253 წონაში 
მატება ხშირად ზრდის სტრესს, აჩენს დანაშაულის 
გრძნობას და პიროვნება მიყავს დეპრესიისკენ − ესაა 
ყველა ფაქტორი, რომელიც ამოძრავებს გადამეტებით 
ჭამის ციკლს.

„როცა 12 წლის ვიყავი, ჩემზე იძალადეს და 
გამაუპატიურეს, მახსოვს, ამის შემდეგ ჩემი სხეული 
არ მსიამოვნებდა და საკვების გამოყენებით 
ვცდილობდი, თავი კომფორტულად მეგრძნო, 
დამცავი ფენის მსგავსად გამომეყენებინა, ხალხისგან 
რომ შორს დამეჭირა თავი; არ მსურდა, რომ ლამაზი 
ვყოფილიყავი, რადგან მაშინ შეიძლება საპირისპირო 
სქესთან ურთიერთობა დამჭირვებოდა და შესაძლოა 
გარკვეული სახის დაპირისპირებაც მომხდარიყო. მე, 
უბრალოდ, მეშინოდა კაცების ამის შემდეგ.“
36 წლის კომპულსური მჭამელი ქალი, აღდგენა-გამოჯანმრთელების 
პროცესში 

მკურნალობა და მხარდაჭერის ჯგუფები

ამერიკელ მოზარდთა 66%-ზე მეტი მსუქანია ან 
ჭარბწონიანი. ამ ტენდენციის შესამცირებლად ძალის-
ხმევას ბევრგან ვხედავთ. ყოველთვიურად ახალი 
დიეტის წიგნი გამოდის ბაზარზე ასპროცენტიანი გეგმით, 
რომელიც დაეხმარება მკითხველს არასასურველი 
კილოგრამების მოშორებაში. ბოლოდროინდელი 
მასალა ამ სფეროში ასეთია: „10-დღიანი დეტოქსიკაციის 
დიეტა“; „ბრტყელი მუცლის დიეტა“; „დაიკელი წონაში“; 
„იპოვე უკან დასაბრუნებელი გზა ჯანმრთელობისკენ“; 
„ჭამე, რომ იცოცხლო“. უფრო ტრადიციული 
მიდგომებია: „მაიოს კლინიკის დიეტა“; „ახალი ატკინსის 
დიეტა“; „აკონტროლე საკუთარი წონა“; „ჯენი კრეგი“; 
„ნუტრისისტემა და ხმელთაშუა ზღვის დიეტა“. გარდა 
დიეტების პროგრამების, წიგნებისა და ჟურნალების 
სიმრავლისა, არსებობს:
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 ექვსამდე სახის ოპერაცია, რაც ეხმარება სიმსუქნით 
დაავადებულებს, დაიკლონ წონაში (მაგ., კუჭის 
შუნტირება, ბანდაჟირება, ვერტიკალური რეზექცია 
(სლივ-გასტრექტომია), თორმეტგოჯა ნაწლავთან 
მიერთება, ბილიოპანკრეატული შუნტირება)

 ათობით მედიკამენტი, რომლებიც ეხმარება ადა-
მიანს შიმშილის შეჩერებაში (მაგ., ამფეტამინი და 
ამფეტამინის შემცვლელები; თუმცა, ისინი ეფექ-
ტურია მოკლე დროით და ქრონიკულად მოხმარების 
შემთხვევაში წონა მალევე აღდგება, თუმცა შეიძლება 
ავადმოხმარებამდეც მიიყვანოს ადამიანი)

 თვითდახმარების 12-ნაბიჯიანი ჯგუფები, როგორიცაა 
Overeaters Anonymous,® Food Addicts Anonymous,® 
GreySheeters Anonymous.®

არსებობს უამრავი კონსულტირების თუ საინფორმაციო 
ცენტრები და ამბულატორიები, რომელთა პროგრა-
მებიც განკუთვნილია კომპულსური მჭამელების, 
ანორექსიის, ბულიმიისა და უკონტროლო კვების აშლი-
ლობის მქონეთა ცხოვრების წესისა და აზროვნების 
შესაცვლელად. კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია, 
მოტივაციური ინტერვიუ, ოჯახური თერაპია და 
ინტერ პერსონალური ფსიქოთერაპია სხვადასხვა 
ხარისხით აღწევს წარმატებას. თუმცა, თუ ბავშვები 
პატარაობიდანვე არ სწავლობენ სწორად ჭამის ჩვევებს, 
ნორმალური ჯანსაღი წონის შესანარჩუნებლად მთელი 
ცხოვრების მანძილზე უწევთ ზრუნვა. მას შემდეგ, რაც 
„გამომრთველი“ დაზიანდება, ჰედონისტური დონე 
ადის ჯანსაღ დონეზე ზემოთ.

სექსდამოკიდებულება

თანამედროვე საზოგადოებაში სექსუალური აქტივობის 
საშუალებების დიდი რაოდენობით მატებასთან 
ერთად იზრდება ადამიანების სურვილი, ჩაერთონ 
ასეთ აქტივობებში. ამან შეცვალა რესპექტაბელობის 
საზღვრები და უკვე საკმაოდ შორს გასცდა იმას, რაც 
ოდესღაც სოციალურად მისაღები იყო. ვიაგრას,® 
ციალისის® და ერექციული დისფუნქციის მკურნალობის 
სხვა საშუალებების გამოგონებამ გაუხანგრძლივა 
ადამიანებს სექსის უნარი. ათი ათასობით ვებ-საიტზე გან-
თავსებული ვიდეოები და ფოტოები ღია სექსუალური 
სცენებით ონლაინ ტრანსლირებული პორნოგრაფიის 
30%-ს შეადგენს. კონდომების, ლუბრიკანტების, 
ერექციული დისფუნქციის მედიკამენტების რეკლამები 
ტელევიზიით პრაიმ-თაიმში გადაიცემა. ამავდროულად, 
მოზრდილთა წიგნებისა თუ სექსუალური ატრიბუტიკის 
მაღაზიებს და ვებ-საიტებს სწრაფად მზარდი ბიზნესი 
აქვთ. ამგვარი გარემო აჩენს დამოკიდებულებას, რომ 
ყველაფერი დასაშვებია, თუ ვინმეს არ ვნებს.

დადგენილია, რომ პორნო და ზრდასრულთა 
გასართობ ინდუსტრიას წელიწადში $100 მილიარდზე 
მეტი შემოსავალი აქვს მსოფლიოს მასშტაბით. ამ 
თანხიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის $14 

მილიარდი; ჩინეთი და სამხრეთ კორეა დაახლოებით 
$25 მილიარდს იღებენ.254-256 მიუხედავად იმისა, რომ 
ადამიანთა უმრავლესობა ამ საიტებს რეკრეაციულად 
სტუმრობს, 10% კიბერსექსუალია და დღეში რვა 
საათის განმავლობაში პორნოგრაფიას უყურებს 
ონლაინ რეჟიმში. ისიც აღსანიშნავია, რომ შვიდიდან 
ერთი მოზარდი ამბობს, რომ მიიღო შემოთავაზება 
ინტერნეტით.

ინტერნეტის გამოყენება პორნოგრაფიის საყურებლად, 
ანონიმური ონლაინ სექსუალური ურთიერთობების 
განვითარება, მასტურბაცია მიმოწერის ან პორნო-
გრაფიის ყურების დროს, ინტიმური ტელეფონით 
სარგებლობა და ონლაინ საკონტაქტო პირებთან 
პირა დად შეხვედრა სექსუალური ადიქციის მახასია-
თებლებია. ინტერნეტისთვის დამახასიათებელი 
ანონიმურობა სწორედ რომ სასურველია ბევრი სექსზე 
დამოკიდებულისთვის. არალეგალური, ფეტიშისტური, 
ან კულტურულად მიუღებელი შინაარსის საიტების 
ხელმისაწვდომობა აჩენს განცდას, რომ ასეთი პრაქტიკა 
და ქცევა სანქცირებულია საზოგადოებაში.

კიბერსექსზე დამოკიდებულების მქონე ბევრი ადამიანი 
იყენებს ჩატის (რეალურ დროში კომუნიკაცია) და 
გზავნილების სივრცეს ინტერნეტით სქესობრივი 
პარტნიორების მოსაძიებლად. სექსუალური 
მოძალადეების სამიზნე ძირითადად ქალები და ბავშვები 
არიან, რის გამოც გამოძიების ფედერალურ ბიუროში 
და პოლიციის ბევრ განყოფილებაში იქმნება ინტერნეტ 
დანაშაულის ქვეგანყოფილება, რომლებიც აკავებენ 
ონლაინ მოძალადეებს. ავსტრიის ხელისუფლებამ 
დააკავა საერთაშორისო ბავშვთა პორნოგრაფიის დიდი 
ქსელის წევრები, რომელშიც ჩართული იყო 2,360-ზე 
მეტი ეჭვმიტანილი 77 ქვეყნიდან; ისინი ფულს იხდიდნენ 
იმ ვიდეოების სანახავად, რომლებშიც სექსუალურად 
ძალადობდნენ ბავშვებზე.257

როდესაც კომპულსია იზრდება, ინტერნეტის კიბერ-
სექსუალი დამთვალიერებლები უფრო მეტად ინახავენ 
საიდუმლოს, უმალავენ საკუთარ საქმიანობას თავიანთ 
პარტნიორებს. ინტერნეტი ადამიანს თავიდან არიდებს 
ინტიმურ ტელეფონზე ძვირადღირებული ზარების 
საჭიროებას, უხერხულ ვიზიტებს პორნო გრაფიული 
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წიგნების მაღაზიებში, პოტენციურად სახიფათო ვიზიტებს 
მეძავებთან და ხშირად გამორიცხავს ნორმალური 
სექსუალური აქტივობის ყველა ფორმას. ერთ-ერთი 
კვლევის თანახმად, პორნოგრაფიის ინტერნეტ საიტების 
მონახულების 70% დღის სამუშაო საათებზე მოდის.254

განმარტება

სექსუალური ადიქციის და კომპულსურობის ნაციო ნა-
ლურმა საბჭომ (ამჟამად, სექსუალური ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობის ასოციაცია) სექსზე დამოკიდებულება 
(სექსუალური ადიქცია) ამგვარად განსაზღვრა: „სექსუა-
ლური ქცევის მუდმივ და გამძაფრებულ პატერნებში 
ჩართვა, ქმედება მიუხედავად მზარდი ნეგატიური 
შედეგებისა საკუთარ თავის თუ სხვების მიმართ.“

ანომალური ან კომპულსური სექსუალური აქტივობა 
ნაწილობრივ კულტურითა და ადამიანის ზნეობით 
განისაზღვრება. ქცევა, რომელიც ამორალურად ან 
არასწორად ითვლება მკაცრად რელიგიურ ქვეყნებსა 
ან საზოგადოებაში, შეიძლება მისაღები იყოს სხვა 
პოპულაციებში. მრუშობა ოდესღაც უკანონო იყო აშშ-
ის შტატების უმეტესობაში, ისევე, როგორც გარკვეული 
სექსუალური აქტები; ის კანონები ან უკვე ამოიღეს 
წიგნებიდან, ან აღარ აღსრულდება. ზოგიერთ ქვეყანაში 
მრუშობა კვლავ დანაშაულად რჩება და მრუშობაში 
ეჭვმიტანილისთვის შესაბამის სასჯელად ჩაქოლვას 
იყენებენ. სექსუალური ქცევა, რომელიც კომპულსურად 
არ ხორციელდება, შესაძლოა მაინც იყოს კანონის 
საწინააღმდეგო და უარყოფითი შედეგების გამომწვევი.

კიდევ უფრო მეტი დაპირისპირება არსებობს იმის 
შესახებ, სექსუალური კომპულსურობა უნდა იყოს 
თუ არა კლასიფიცირებული, როგორც ადიქცია. 
ზოგი კლასიფიკაციის მიხედვით, ის ადიქციაა, ალ-
კო ჰოლიზმის ან წამალდამოკიდებულების ანა-
ლოგიურად.258 სხვები სექსუალურ კომპულსურობას 
იმავე ტერმინებით აღწერენ, როგორც ობსესიურ-
კომპულსურ აშლილობას. სხვები აღწერენ, როგორც 
იმპულსის კონტროლის აშლილობას, ან როგორც 
ჰიპერსექსუალობას. DSM-5  ცალკე არ განიხილავს 
ჰიპერსექსუალობას, როგორც კონკრეტულ დაა-
ვადებას, თუმცა, დაავადებათა საერთაშორისო 
კლა სი ფიკაცია (ICD) განსაზღვრავს მას, როგორც 
„გადაჭარბებულ სექსუალურ ლტოლვას“ და ყოფს მას 
სატირიაზად (კაცებში) და ნიმფომანიად (ქალებში). 
DSM-5-ში ჩართულია სპეციფიკური სექსუალური 
ჩვევები და დისფუნქციები, როგორიცაა, მაგალითად, 
პორ ნოგრაფიული მასალის გადამეტებით მოხმარება, 
მაგრამ არა თავად სექსუალური კომპულსურობა. 

სექსუალური ადიქციის ყველაზე ზუსტი აღწერილობა 
ეკუთვნის აღდგენა-გამოჯანმრთელების 12 ნაბიჯის 
ჯგუფის, „ანონიმური სექსაჰოლიკების“ (Sexaholics 
Anonymous, SA) წევრებს. 

„ჯერ გამოვეთიშეთ მშობლებს, თანატოლებს, 
საკუთარ თავს. მივეცით გასაქანი ფანტაზიას და 
დავიწყეთ მასტურბაცია. ვერთვებოდით სურათების, 
გამოსახულებების და ჩვენი ფანტაზიების ობიექტების 
თვალიერებაში. ჩვენ მისკენ ვისწრაფოდით და საპა-
სუხოდ იგივე გვსურდა. ნამდვილი სექსზე დამო-
კიდებულები გავხდით: სექსი საკუთარ თავთან, 
აღვირახსნილობა, მრუშობა, დამოკიდებული 
ურთი ერ თობები და უფრო მეტი ფანტაზია. ჩვენ 
ვუყურებდით ამას, ვყიდულობდით, ვყიდდით, 
ვცვლიდით, ვაჩუქებდით. ჩვენ დამოკიდებული 
ვიყავით ინტრიგაზე, გაღიზიანებაზე, აკრძალულზე. 
ამისგან გათავისუფლების ერთადერთი გზა, რაც ჩვენ 
ვიცოდით, ამის კეთება იყო.“
„ანონიმური სექსაჰოლიკები“, 1989

სექსდამოკიდებულების ქცევის ობიექტი შეიძლება 
იყოს სიამოვნების ძებნა და/ან ტკივილის ან შფოთვის 
ჩახშობის სურვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, 
რომ არ არსებობს ქცევის კონტროლი, ქცევა გრძელ-
დება მიუხედავად არასასურველი შედეგებისა, 
გრძელ  დება აკვიატებულად კეთება, დაგეგმვა, ან 
უბრალოდ ამ ქცევაზე ფიქრი.259-261 საინტერესოა, რომ 
ტვინის ზოგიერთმა დაზიანებამ ან ისეთი სფეროების 
დაზიანებამ, როგორიცაა მედიალური ბაზალურ-
ფრონ ტალური, დიენცეფალური ან სეპტალური 
უბნები, შეიძლება გამოიწვიოს ჰიპერსექსუალური ან 
პა რაფილიური ქცევები (მაგ., ფეტიშები). პარაფილია 
არის ატიპიური ან ექსტრემალური სექსუალური ქცევა 
აგზნებისა და სექსუალური დაკმაყოფილებისთვის.

კომპულსურ სქესობრივ ქცევებს ახორციელებენ კა-
ცებიც და ქალებიც, ახალგაზრდებიც და მოხუცებიც, 
ჰომოსექსუალებიც და ჰეტეროსექსუალებიც. სექსდამო-
კიდებულება ანუ სექსუალური ადიქცია შეიძლება 
გულისხმობდეს გადაჭარბებულ მასტურბაციას და 
პორნოგრაფიის ყურებას (ყველაზე ხშირი ქცევები), 
მრავლობით სასიყვარულო კავშირებს, ინტიმურ 
ტელეფონს, სტრიპტიზ-კლუბებში ხშირ ვიზიტებს. უკანო-
ნო სექსუალური აქტივობა მოიცავს პროსტიტუციას, 
სექსუალურ შევიწროებას, სექსუალურ ძალადობას, 
ექსჰიბიციონიზმსა და ფლეშინგს, ბავშვებზე ძალადობას 
(პედოფილია), გაუპატიურებას, ინცესტს; დანაშაულს 
შედეგად მოსდევს ჯარიმები, საჯარო დამცირება ან 
დაპატიმრება. 

„მას შემდეგ, რაც დავქორწინდი, პირველ რიგში 
ყოველთვის ეს მინდოდა. ცოტას ვმასტურბირებდი 
კიდეც. ვგულისხმობ, რომ ჩვენ მუდამ გვქონდა სექსი, 
მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. იქამდე მივედი, რომ 
დღეში ოთხჯერ, ხუთჯერ, ექვსჯერ ვმასტურბირებდი 
და მაინც მინდოდა სახლში წასვლა და სექსი ჩემს 
ცოლთან.“

34 წლის სექსდამოკიდებული, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 
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სექსუალური აშლილობები, რომლებიც DSM-5-ის 
მიერ გაერთიანებულია სათაურით „პარაფილია“, 
მოიცავს ექსჰიბიციონიზმს, ფეტიშიზმს, ფროტერიზმს 
(შეუმჩნევლად ხახუნი სხვა ადამიანზე), სექსუალურ 
მაზოხიზმს, სექსუალურ სადიზმს, ტრანსვესტიურ ფეტი-
შიზმს და ვუაიერიზმს. დამატებით ადიქციებში შედის 
სიყვარულზე დამოკიდებულება (კომპულსია, რომ 
შეუყვარდეს და შეყვარებული იყოს) და ურთიერთობაზე 
დამოკიდებულება (კომპულსური ურთიერთობა ერთ 
ადამიანთან ან მრავლობითი ურთიერთობა).

ზოგიერთი კვლევის მიხედვით, სექსზე დამოკიდებუ-
ლებები, 3%-დან 6%-მდე მოსახლეობას ახასიათებს.262,263 
სექსზე დამოკიდებულთა დაახლოებით 80% კაცები 
არიან, მათი ქცევები ვითარდება თინეიჯერობისას, 
პიკს აღწევს 20-დან 40 წლამდე ასაკში, ხოლო შემდეგ 
თანდათანობით მცირდება.

ეფექტები და გვერდითი ეფექტები

მიუხედავად იმისა, უზომო სიამოვნების მისაღებად 
კეთდება ეს, თუ დეპრესიასთან, შფოთვასთან, მარტო-
ობასთან, და დაბალი თვითშეფასების გრძნობასთან 
გასამკლავებლად, კომპულსური სექსუალური ქცევა 
განაპირობებს სხეულში სიამოვნების გამომწვევი 
ნეიროტრანსმიტერების გამოყოფას, განსაკუთრებით 
დოფამინის, ენკეფალინის, ენდორფინის, ეპინეფრინის 
და ნორეპინეფრინის.264  როგორც სხვა ყველაფერთან, 
რაც იწვევს ნეიროტრანსმიტერების გამოყოფას, ამ 
ქცევასთან დაკავშირებითაც ვითარდება ტოლერანტობა 
(შეგუება). უფრო და უფრო მეტი დრო უნდა დაიხარჯოს 
სექსუალურ აქტივობაში რაიმე ემოციური სარგებლის 
მისაღებად. ზიანდება კარიერა, ურთიერთობები, 
საკუთარი თავის პატივისცემა, სიმშვიდე, მაგრამ 
აქტივობა გრძელდება მიუხედავად ყველა უარყოფითი 
შედეგისა, დაპატიმრების ჩათვლით.

როდესაც ადამიანი სექსზე დამოკიდებულია, სექსი 
არის მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაფრის 
მომცველი საქმიანობა; ამ დამოკიდებულებას მიყოლა 
კი ტრანსის მაგვარი პროცესია. აქტივობის შედეგად 
გამომუშავებული ამაღლებული განწყობა შეიძლება 
მოიცავდეს რისკს, რომ შემდეგში გაგრძელდება რუტინა 
ან ფორმა, რომელიც ზრდის დაძაბულობას. ხშირად 
არის, რომ კულმინაციურ სექსუალურ მოვლენაზე 
(მაგ., გაუპატიურება, ძალადობრივი სექსი, სასქესო 
ორგანოების ჩვენება, ან პორნოგრაფიის ყურება, 
რაც ჩვეულებრივ, მოიცავს ორგაზმს), დამოკიდებულ 
ადამიანს პრაქტიკულად არ აქვს კონტროლი. 
ესკალაციას ხშირად მოსდევს სინანული, დანაშაულის 
გრძნობა, გამჟღავნების შიში და ქცევის შეწყვეტის 
გადაწყვეტილება. მრავალი ადამიანი სექსუალურ 
ქცევას ახორციელებს სასოწარკვეთის განცდით; 
დამოკიდებული ადამიანი დემორალიზებულია და 
იტანჯება დაბალი თვითშეფასებით, საკუთარი თავის 
სიძულვილითა და სასოწარკვეთილებით, რომ ამდენი 
დრო და ფული შესწირა კმაყოფილების ძიებას, ან რომ 

არსებობს დაზიანების ან დაავადების აშკარა საფრთხე. 
Sexaholics Anonymous, Sex and Love Addicts 
Anonymous და სხვა მსგავსი ჯგუფები განიხილავენ 
კომპულსურ სექსს, როგორც პროგრესირებად 
დაავადებას, რომლის მკურნალობაც შესაძლებელია.

„მე ვფიქრობ, ეს კომპულსური სექსუალობა იყო, 
იმიტომ, რომ უბრალოდ მომწონდა, როცა კაცი 
ჩემთან იყო ხოლმე. მომწონდა ამისთვის ფულის 
მიღებაც. მომწონდა, რომ კაცები სექსისთვის ფულს 
მაძლევდნენ. ასე რომ, ნებისმიერ დროს, როცა 
ვხვდებოდი ვინმეს, ვინც პირადად მიცნობდა, მაგრამ 
არა როგორც მეძავს, მე ყოველთვის მქონდა ცდუნება, 
რომ მქონოდა სექსი ამ ადამიანთან და ყოველთვის 
ვაკეთებდი ამას. მე ყოველთვის მქონდა სექსი 
მამაკაცებთან, რომლებიც იყვნენ ჩემი მეგობრები ან 
ეგრეთ წოდებული მეგობრები.“
38 წლის ქალი, პოლინარკოტიკული ავადმომხმარებელი და 
სექსდამოკიდებული, აღდგენა-გამოჯანმრთელების პროცესში 

ჰიპერსექსუალთა 80% მამაკაცია

არსებობს წამალდამოკიდებულების, ქცევითი 
ადიქ  ციების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიაგ-
ნოზების მაღალი თანხვედრა სექსზე დამოკიდე-
ბულე ბასთან. ნარკოტიკები ხშირად გამოიყენება 
სექ სუა  ლური ფუნქციონირების გასაზრდელად, კომპ-
ლექსების შესამცირებლად, ან ადამიანის ფიზიკური და 
ფსიქოლოგიური მგრძნობიარობის შესამცირებლად. 
ბევრ ნარკოტიკს, რომელიც გავლენას ახდენს 
სექსუალურ ფუნქციონირებაზე, შეუძლია:

 გამოათავისუფლოს დოფამინი (დაჯილდოება/გან-
მტკიცების გზის სტიმულირება)

 გამოათავისუფლოს ნორეპინეფრინი და ეპი ნე-
ფრინი სხეულის ფუნქციების სტიმულირებისა და 
მღელვარების გაზრდისათვის (მაგ., კოკაინი და 
მეთამფეტამინი)

 დაბლოკოს აცეტილქოლინი და ხელი შეუშალოს 
ერექციასა და ორგაზმს (ბევრი დეპრესანტი)

 გამოათავისუფლოს სეროტონინი (რომელმაც შეიძ-
ლება შეზღუდოს სექსუალური აქტივობა, რასაც 
აკეთებს სეროტონინის უკუმიტაცების სელექციური 
ინჰიბიტორი [სუსი, SSRI]).

სექსუალური აქტივობა იმდენად მჭიდროდ უკავ-
შირდება საკითხს − ვინ ვართ ჩვენ, რომ ხშირად 
ძალიან რთულდება ზოგიერთი ქცევის მკურნალობა, 
როგორიცაა პედოფილია (სექსუალური აქტივობები 
ბავშვებთან) და სექსუალური ძალადობა. მკურნალობის 
ბევრ პროფესიონალს მიაჩნია, რომ ამ ჯგუფში მოხვედ-
რილი ადამიანების მკურნალობა შეუძლებელია. სხვე-
ბის აზრით, მათი მკურნალობა შეიძლება მხოლოდ 
მედიკამენტებით. გარდა ქიმიური კასტრირებისა, 
მკვლევრები განიხილავენ ნარკოტიკებსაც, რომლებიც 

სხვა ადიქციები
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მოქმედებს და ასტიმულირებს სეროტონერგულ აქტი-
ვობას, როგორც სექსზე დამოკიდებულების ბევრი სახის 
მკურნალობის შესაძლებლობას, რადგან ნარკოტიკები, 
რომლებიც სეროტონინის ბლოკირებას ახდენენ, 
როგორც ჩანს, ზრდიან სექსუალურ აქტივობას.259,260 
არსებობს ბევრი ანგარიში, როგორ ამცირებს სუსი, 
მაგალითად, ფლუოქსეტინი (პროზაკი®) სექსუალურ 
ლტოლვას; სხვები იყენებენ ოპიოიდურ ანტაგონისტებს 
(გამოიყენება ალკოჰოლიზმისა და ოპიოიდებზე 
დამოკიდებულების მკურნალობისათვის), რადგან 
ის ახშობს დოფამინის გამოყოფას დაჯილდოება/
განმტკიცების გზაზე.261

ელექტრონული ადიქციები

უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში, ელექტრონული 
მე დიის სწრაფად ზრდამ გააფართოვა ადიქციური ქცე-
ვის სპექტრი. ტელევიზია, ინტერნეტი, სატელიტური 
რადიო, მობილური ტელეფონები, სმარტფონები, 
ტაბლეტები და ელექტრონული თამაშები − ყველა 
მათგანი ყოველ ჯერზე ართმევს მომხმარებელს 
რამდენიმე წუთიდან რამდენიმე დღემდე დროს. 
ეს შეიძლება აუცილებელიც იყოს სამუშაოდ და 
კომუნიკაციის დასამყარებლად, ან უბრალოდ, 
განტვირთვისთვის. ძნელია ელექტრონული ადიქციის 
განსაზღვრა. მაინც, რამდენია ბევრი?

„ის მუდამ თქვენს გონებაშია, ისევე, როგორც რაიმე 
ძალიან ძლიერი ნარკოტიკი. როგორც კი ოდნავ 
მოცილდებით, მხოლოდ იმაზე ფიქრობთ, რის 
გაკეთებას აპირებთ ამ ვიდეოთამაშში, რაც მუდმივად 
გიჩენთ განცდას, რომ თქვენი ცხოვრება ნაკლებად 
მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვიდეოთამაში.“
22 წლის ონლაინ მოთამაშე

ახალგაზრდების მიერ ინტერნეტის ავადმოხმარება არ 
შემოიფარგლება ამერიკის შეერთებული შტატებითა და 
ევროპით.

„ჩინეთის მთავრობა, ისევე, როგორც სამხრეთ 
კორეის, ტაილანდისა და ვიეტნამის მთავრობები,  

ცდილობს ზომების მიღებას, რაც მოზარდებს 
ონლაინ გატარებულ დროს შეუზღუდავს. შემოიღეს 
წესები, რომლებიც უკრძალავს ახალგაზრდებს 
ინტერნეტ კაფეებში შესვლას. ასევე, ახორციელებენ 
საკონტროლო პროგრამებს, რომლებიც მოზარდებს 
ქსელური თამაშებიდან აგდებს ხუთი საათის გასვლის 
შემდეგ.
Washington Post Foreign Service, 2007

ინტერნეტი

იმის წინამორბედი, რასაც ჩვენ დღეს ინტერნეტს 
ვუწოდებთ, იყო „მოწინავე კვლევის პროექტების სააგენ-
ტოს ქსელი“ − სამხედრო ქსელი, რომელიც ამოქმედდა 
1969 წელს და მოგვიანებით ხელმისაწვდომი გახდა 
უნივერსიტეტებსა და კერძო კომპანიებში მომუშავე 
თავდაცვის მკვლევრებისთვის. 1980-იან წლებში 
ინტერნეტი ჰქონდათ საუკეთესო უნივერსიტეტებსა და 
კომპანიებს. 1989 წელს, ბრიტანეთში დაბადებულმა 
მეცნიერმა, ტიმ ბერნერს-ლიმ შემოგვთავაზა World 
Wide Web-ის პროექტი რობერტ კაიოს და სხვების 
დახმარებით  CERN-ში, რომელიც ამჟამად ცნობილია, 
როგორც ევროპის ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის 
ლაბორატორია. როდესაც 1991 წელს კომერციულ 
პროვაიდერებს მიეცათ ონლაინ კავშირების ცალკეული 
პირებისთვის მიყიდვის საშუალება, ინტერნეტის ბუმი 
დაიწყო. 2012 წლისთვის მთელ მსოფლიოში 2.405 
მილიარდზე მეტი ადამიანი იყო ჩართული ინტერნეტში 
(დედამიწის მოსახლეობის 34.3%). 

ელექტრონული მედია, როგორც ნებისმიერი სხვა 
ბიზნესი, გვთავაზობს ისეთ შინაარსსა და მომსახურებას, 
როგორიც მომხმარებლებს სურთ. გარდა ახალი ამბების 
და საინფორმაციო საიტებისა, არსებობს ონლაინ 
თამაშების და ეროტიკული მასალის შემცველი საიტები, 
ცოტა ხნის წინ კი აზარტული თამაშების საიტებიც გაიხსნა. 
ეს ყველაფერი ბევრისთვის სასიამოვნო საქმიანობაა, 
თუმცა კი აქვს კომპულსური მოხმარების პოტენციალი. 
გარდა ამისა, ინტერნეტის სიმარტივე და ანონიმურობა 
საშუალებას აძლევს ადამიანებს, ჩამოაყალიბონ 
ურ თიერთობები და მოიქცნენ ისე, როგორც სხვა 

ცხრილი 4-3.  ინტერნეტის მსოფლიო მოხმრება და მოსახლეობა 2012 წლის 30 ივნისისთვის265

რეგიონი მოსახლეობა
(2012, დაახლ.)

ინტერნეტ-
მომხმარებელი, 2000

ინტერნეტ-
მომხმარებელი, 2012

მომხმარებელთა 
ჯამური %

აზია 3,922,066,987 114,304,000 1,076,681,059 44.8%

აფრიკა 1,073,380,925 4,514,400 167,335,676 7.0%

ევროპა 820,918,446 105,096,093 518,512,109 21.5%

ლათინური ამერიკა 593,688,638 18,068,919 254,915,745 10.6%

ჩრდილო ამერიკა 348,280,154 108,096,800 273,785,413 11.4%

ახლო აღმოსავლეთი 223,608,203 3,284,800 90,000,455 3.7%

ოკეანია/ავსტრალია 35,903,569 7,620,480 24,287,919 1.0%

სულ მსოფლიოში 7,017,846,922 360,985,492 2,405,518,376 100.0%

თავი 4 სხვა ადიქციები
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შემთხვევაში არ მოიქცეოდნენ. კვლევები აჩვენებს, 
რომ ინტერნეტის გაფართოებასთან ერთად იზრდება 
კომპულსურ მომხმარებელთა რაოდენობა მთელ 
მსოფლიოში. ჩინეთი, ინდოეთი, კორეა და რუსეთი ის 
რამდენიმე ქვეყანაა, სადაც ინტერნეტის კომპულსური 
მოხმარების მაღალმა დონემ გამოიწვია სამკურნალო 
ცენტრების გახსნის საჭიროება, სპეციალურად, 
დამოკიდებული პირებისთვის.

ინტერნეტის თვისებები, რომლებიც მას ღირებულ 
ინსტრუმენტად აქცევს, იგივე თვისებებია, რომლებმაც 
შეიძლება გამოიწვიოს კომპულსური მოხმარება. 
გარდა გამოყენების სიმარტივისა და ანონიმურობისა, 
ინტერნეტი არის იაფი, ყოველთვის ხელმისაწვდომი, 
მომწონებელი და არა გამკრიტიკებელი, დამაჯილ-
დოებელი, მოსახერხებელი, გამრთობი და მომხმა-
რებლის კონტროლს დამორჩილებული.266

კიბერდამოკიდებულებას „ინტერნეტის კომპულსურ 
აშლილობას“ და „ინტერნეტდამოკიდებულების 
აშლილობასაც“ უწოდებენ, ის გამოირჩევა კომპულსური 
ჩართულობით ჩატის ჯგუფებში, თამაშებში, აქციებით 
ან პროდუქციით ვაჭრობაში, ბაზრის თვალყურის 
დევნებაში, ონლაინ აზარტულ თამაშებში, სექსუალურ 
ურთიერთობებში და სხვა ონლაინ აქტივობებში. 

ინტერნეტდამოკიდებულების სიმპტომები მოიცავს:

 ინტერნეტში ყოფნა საათობით შინ, სამსახურში ან 
სასწავლებელში (40 საათი კვირაში, დამო კიდე-
ბულების არმქონეთათვის − მხოლოდ რვა საათი)

 მუდმივად ინტერნეტზე ფიქრი

 გაღიზიანება და შეშფოთების შეგრძნება, როდესაც 
გასულია ინტერნეტის სივრციდან

 თანდათანობით, ონლაინ ყოფნა უფრო მეტი დროით 
სჭირდება, რომ მიიღოს ისეთივე კმაყოფილება

 დროის კონტროლის კარგვა ინტერნეტში შესვ-
ლიდან (საათები ისე გადის, როგორც წუთები)

 პასუხისმგებლობების უგულებელყოფა

 მეუღლესთან, ოჯახთან, თანამშრომლებთან და 
მეგობრებთან ურთიერთობის გაუარესება

 მეტი და მეტი გზავნილების გამოქვეყნება და სულ 
უფრო მეტი მონაცემების ჩამოტვირთვა

 ჭამა მონიტორის წინ 

 ელ-ფოსტის, ტექსტური შეტყობინებების ან სოცია-
ლური ქსელის საიტების განუწყვეტლივ შემოწმება43 

ზოგიერთი ონლაინ ყოფნისას განიცდის სტიმულატო-
რით მოგვრილის მსგავს სიამოვნებას, ზოგი აღწერს 
წყნარი, იზოლირებული ონლაინ გამოცდილების 
დამამ შვი დებელ გავლენას. ინტერნეტის განმეორებადი 
კომ პულ სური გამოყენება იწვევს ტოლერანტობას და 
ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობის ცვლილებებს. 
სიმპტომები მოიცავს გაბუნდოვნებულ მხედველობას, 

არასაკმარის ძილს, თითების დაჭიმულობას და 
ურთიერთობის პრობლემებს.

ინტერნეტის მოხმარებას ნაკლებად სჭირდება 
ადამიანთან უშუალო კონტაქტი. ახალგაზრდები, 
რომლებიც იწყებენ ინტერნეტის მოხმარებას და 
ნახავენ, რომ კიბერ აქტივობა ნაკლებ საფრთხეს 
უქმნის, ვიდრე ადამიანებთან უშუალო ურთიერთობა, 
ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისწავლიან ადამიანებთან 
ურთიერთობას. ეს ნიშნავს, რომ ისინი სულ უფრო 
მეტად დაეყრდნობიან ელექტრონულ კომუნიკაციას. 
ისევე, როგორც სხვა ადიქციების შემთხვევაში, აქაც 
მომხმარებელთა მხოლოდ მცირე პროცენტს ექმნება 
სერიოზული პრობლემები.

ინტერნეტ-დამოკიდებულების ყველაზე გავრცელებუ-
ლი ფორმებია: კიბერსექსზე დამოკიდებულება, კიბერ-
ურთიერთობებზე დამოკიდებულება, ინტერნეტის 
კომ პულ სია, ინფორმაციაზე დამოკიდებულება და 
კომპიუტერულ თამაშებზე დამოკიდებულება.

ზოგ ადამიანზე ინტერნეტის კომპულსური 
მოხმარება რელაქსანტივით მოქმედებს, 
მაგრამ უმეტესობაზე − როგორც 
სტიმულატორი − ონლაინ ყოფნით „კაიფსაც 
კი იჭერენ“.

კიბერსექსზე დამოკიდებულება

კიბერსექსზე დამოკიდებულება უფრო სექსუალური 
ადიქციის სახეა, ვიდრე ინტერნეტ-დამოკიდებულების. 
კიბერსექსზე დამოკიდებულების სრული აღწერისათვის 
იხილეთ „სექსდამოკიდებულება“ ამ თავის დასაწყისში.

კიბერ-ურთიერთობებზე 

დამოკიდებულება

თუ ინტერნეტით დამყარებული კავშირები არ იწყება 
სექსუალური აქტივობის მიზნით, მაგრამ ხდება 
კომპულსური, მათ შეიძლება ეწოდოს „კიბერ ურთიერ-
თობები.“ გაცნობის და შეხვედრების ასობით ვებ-საიტი, 
ჩატი თუ სპეციალური ინტერნეტ-ფორუმია შექმნილი. 
პრობლემები მაშინ იწყება, როცა ონლაინ ურთიერთო-
ბა ერთ ან ორივე მონაწილეს წყვეტს რეალურ 
ცხოვრებისეულ ურთიერთობებს. ონლაინ მეგობრობამ 
შეიძლება გამოიწვიოს „კიბერ შეყვარება“, რომელსაც 
ზოგჯერ საკურთხევლამდე მივყავართ, ზოგჯერ 
კი უგულებელყოფილი პარტნიორის ან მეუღლის 
განადგურებამდე. როგორც სხვა ქცევით ადიქციებშია, 
როდესაც მოხმარება იზრდება, მომხმარებლის 
ცხოვრების სხვა სფეროები ზარალდება.

ინტერნეტ-კომპულსიები

ინტერნეტ-კომპულსიების მთავარი ხელშემწყობი 
მისი ხელმისაწვდომობაა. არსებობს ასობით ონლაინ 

სხვა ადიქციები



232

აზარტული თამაშის შესაძლებლობები, სავაჭრო კომპა-
ნიები და აუქციონის სახლები, მაგალითად:

 Sportsbook.com, Rushmore.com, FullTiltPoker.com, 
PlayersOnly, usabingo.com

 Ameritrade, Yahoo! Finance, MSN Investor, 
DailyStocks.com

 eBay, eBid, OnlineAuction, uBid, Craig’s List (მათ-
თვის, ვისაც რაიმეს ყიდვა-გაყიდვა სურს).

მომხმარებელთა მცირე პროცენტულმა რაოდენობამ, 
რომლებსაც დამოკიდებულება უვითარდებათ, შეიძ-
ლება კომფორტულ ვითარებაში, საკუთარ სახლში, 
დღი სით ან ღამით, წააგონ იპოთეკის ან ქირის გადა-
სახდელად განკუთვნილი თანხა. მიუხედავად იმისა, რომ 
ამას არ ახლავს ისეთივე აღტკინება, რო გორიც კაზინოში 
წასვლას, კონტროლის ელემენტი მნიშვნელოვანია: 
„მე შემიძლია ამის გაკეთება როცა და სადაც მინდა.“ 
ონლაინ მოვაჭრეებს არ სჭირდებათ ბროკერები 
აქციების შესაძენად. დიდი მოგების ან შემოსავლების 
დაპირება ხელს უწყობს საქმიანობის გაგრძელებას. 
ონლაინ საფონდო მოვაჭრე, რომელიც კარგავს 
თავისი საქმიანობის კონტროლს, გადის იგივე ფაზებს, 
რასაც კომპულსური მოთამაშეები: მოგების, წაგების, 
სასოწარკვეთის, და ხელის ჩაქნევის. ინტერნეტის 
მოხერხებულობა ართულებს მკურნალობას, რადგან 
მკურნალობის ნაწილი გულისხმობს დამოკიდებული 
ადამიანის იზოლირებას სასურველი ნარკოტიკისგან. 
საინტერესოა, რომ თავად ინტერნეტი გამოიყენება 
ინტერნეტ კომპულსიების სამკურნალოდ; აღდგენა-
გამოჯანმრთელებისთვის გამოყოფილი ჩატის სივრცე 
და სამკურნალო ცენტრების ცნობარები მხოლოდ 
რამდენიმეა ხელმისაწვდომ ინფორმაციებს შორის.

ინფორმაციაზე დამოკიდებულება

უამრავი ვებ-საიტის შემოწმების შესაძლებლობა, 
რომლებიც გვაწვდის ინფორმაციას ნებისმიერ თემაზე, 
ბევრისთვის არის მიმზიდველი. ამ ხელმისაწვდომობის 
პოტენციური ნაკლია ადამიანებთან უშუალო კონტაქტის 
ნაკლებობა და შფოთვა, რომელსაც ყოველი „ცუდი 
ახალი ამბავი“ იწვევს.

„გაზეთები ძალიან გაძვირდა ან საერთოდ გაქრა, 
მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, მომხდარ ფაქტზე 
სულ რამდენიმე საათში ვიგებ. მსოფლიო თითის 
წვერებზე მაქვს. სამწუხაროდ, მაშინვე ნერვიულობას 
ვიწყებ, როგორც კი ინტერნეტს ვეთიშები. 
კომპიუტერზე სიგნალი მაქვს დაყენებული, რომელიც 
მატყობინებს, თუ რომელიმე ახალი ამბების სააგენტო 
განგაშს ატეხს.“ 

49 წლის ნიუსებზე დამოკიდებული

კომპიუტერულ თამაშებზე 

დამოკიდებულება

„სანამ 10 -12 წელი შემისრულდებოდა, არ არსებობდა 
ვიდეოთამაშის კონსოლები. ახლა დაფიქრდით 
იმ ბავშვებზე, რომლებიც ამ კონტროლერს ხუთი 
წლის ასაკში იღებენ. წარმოიდგინეთ ამის გავლენა, 
როგორ დაზიანდება მათი მომავალი ცხოვრება, 
თუ მშობლები ამბობენ, რომ ეს არის ახალი 
ძიძა. წარმოიდგინეთ, ფიზიოლოგიურად რას 
დაუშავებს ბავშვს ეს ყველაფერი. ასე აპირებენ ისინი 
სოციალიზაციას.“
19 წლის კომპიუტერული თამაშების კომპულსური მოთამაშე

ელექტრონული თამაშების თანდათანობით დახ-
ვეწა სულ უფრო მეტ მომხმარებელს იზიდავს სხვადა-
სხვა გვარი ფანტაზიის სამყაროში. 1970-იანი წლების 
მარტივი თამაშები, მაგალითად, Merlin® გზას უთმობს 
Nintendo DSi,® Sony PlayStation® 4, Xbox® 360,  და 
Wii®-ის − ახალ სათამაშო კონსოლებს, რომლებიც 
ვიზუალურად და ტექნიკურად საკმაოდ დახვეწილია. 
მაგრამ ამ სათამაშო კონსოლებს ძლიერ კონკურენციას 
უწევს უამრავი თამაში, რომლებიც ხელმისაწვდომია 
ონლაინ, ან დაპროგრამებულია კომპიუტერის 
ოპერაციულ სისტემებში. სმარტფონებზე, ტაბლეტებზე 
და სათამაშო კონსოლებზე შეიძლება ინტერნეტში 
შესვლა და ამ თამაშებით თამაში.

ადრინდელი კომპიუტერული თამაშები solitaire და Mine 
Sweeper® კვლავ პოპულარულია, მაგრამ ასეულობით 
სხვა თამაში დაემატა, განსაკუთრებით MMORPG 
(მასიური მრავალ-მოთამაშიანი ონლაინ როლური 
თამაშები), რომელიც შემოღებულ იქნა 1990 წელს. ამ 
ასეულობით თამაშიდან ყველაზე პოპულარულია Happy 
Farm − 23 მილიონი ყოველდღიური მომხმარებელი 
და 228 მილიონი აქტიური მომხმარებელი. World of 
Warcraft მსოფლიო მასშტაბით 8-9 მილიონს აქვს 
გამოწერილი. სხვა პოპულარული თამაშებია: Lich 
King (9 მილიონი, ძირითადად აზიაში); World War II; 
Final Fantasy XI; FarmVille; RIFT;® Entropia Universe;® 
RuneScape;® და Guild Wars.® 

ეს თამაშები ერთდროულად ასიათასობით მოთამაშეს 
იტევს. ყოველდღიურად დაახლოებით 23 მილიონი 
აქტიური მომხმარებელი თამაშობს Happy Farm-ს 
(ძირითადად ჩინეთში და ტაივანში). Farmville-ს, Happy 
Farm-ის მსგავსად, 24 მილიონი მოთამაშე ჰყავს, 
რომლებიც მას Facebook-ის მეშვეობით თამაშობენ. 
MMORPG ტიპის თამაშები ისე ცუდად აიკვიატეს 
კორეაში, რომ მთავრობამ აკრძალა მისი გამოყენება 
6-საათიანი პერიოდით ღამით და ეს აკრძალვა 19 
თამაშზე გაავრცელა (ამ ტიპის თამაშებით ყველა 
მოთამაშის 90% მოექცა ამ აკრძალვაში).269

„ვიდეოთამაშები კარგი გასართობია, მაგრამ უნდა 
გესმოდეთ, რომ ეს არის რაღაც, რაც კეთდება დროის 
გასატარებლად, უბრალოდ, დასასვენებლად; ეს 
არ არის ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენს 
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ცხოვრებაში. მახსოვს საუბარი, ჩემი „გილდიის“ 
[World of Warcraft-ის მოთამაშე] ერთ-ერთ წევრთან. 
ის მიყვებოდა, როგორ დაკარგა თავისი სახლი, 
რადგან ცოლი გაეყარა, შვილები მისი მეურვეობის 
ქვეშ აღარ არიან, დაკარგა სამუშაო, მან ყველაფერი 
დაკარგა [რადგან მანიაკალურად თამაშობდა World 
of Warcraft-ს]. ახლა ის სრულიად გაკოტრებულია, 
ცხოვრობს ბინაში, რომლის ქირასაც დედამისი  
იხდის და ის 35 წლისაა.“
19 წლის კომპიუტერული თამაშების რეკრეაციული მოთამაშე

თამაშებით გატაცება უფრო ხშირია კაცებში, მოზარდებ-
ში და ბავშვებში. საინტერესოა, რომ თამაშების დაახლო-
ებით ერთ მესამედს ახლავს გაფრთხილება სექსუალურ 
ან ძალადობრივ შინაარსთან დაკავშირებით, რაც 
მკვეთრად გაიზარდა რამდენიმე წლის წინ. მოთამაშეები 
საშუალოდ 30-დან 60 წუთამდე ატარებენ თამაშში. 
თამაშზე დამოკიდებულს ადვილად შეუძლია გაატა როს 
ხუთი ან ექვსი საათი თამაშში.

„ადამიანებს თავიც მოუკლავთ ამ თამაშების გამო 
− ნამდვილად მოუკლავთ თავი − რადგან მათი 
პერსონაჟი წაიშალა ან რაღაც მოხდა; და ეს 
ნამდვილად სამწუხაროა. მე ეს ძალიან მადარდებს. 
ეს ისევეა, როგორც ნებისმიერი სხვა ნარკოტიკი; ამან 
შეიძლება დაანგრიოს თქვენი ცხოვრება.“
19 წლის კომპიუტერული თამაშების რეკრეაციული მოთამაშე

ტელევიზორზე დამოკიდებულება

საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი დღეში დაახლო-
ებით 2.8 საათის განმავლობაში უყურებს ტელევიზორს 
− ეს ადამიანის ცხოვრების დაახლოებით ცხრა წლის 
ექვივალენტია.272 ბრიტანელი უყურებს დაახლოებით 
ორ საათს დღეში. ტელევიზორის კომპულსური 
მაყურებლების მზარდი რაოდენობისთვის, აქაც და 
რამდენიმე სხვა ქვეყანაშიც, დღეში ექვსი-რვა საათის 
განმავლობაში ტელევიზორის ყურება არ არის 
უჩვეულო. გამოკითხულთა ნახევარი ამბობს, რომ ისინი 
დიდხანს უყურებენ (მწეველთა 80%-ის მსგავსად, ვისაც 
სურს თამბაქოს მოწევის შეწყვეტა და მაინც ეწევა). ამ 
ლტოლვის გასაღვივებლად, საშუალო საკაბელო 
ან სატელიტური ტელევიზიის სერვისს აქვს დღეში 
24-საათიანი 200-მდე არხი; ამერიკული სახლების 
60%-ზე მეტში კი აქვთ სამი ან მეტი ტელევიზორი. ბევრ 
ოჯახში ტელევიზორი უფრო ხშირად არის ჩართული, 
ვიდრე ნათურა.271,272

ტელევიზიის დანაპირები, რომ უნდა ყოფილიყო 
ინფორმაციის და განათლების მიღების საშუალება, 
შესრულდა. არსებობს სასწავლო არხები, სიღრმისეული 
დოკუმენტური ფილმები, მაღალი დონის გასართობები 
და უამრავი შოუ იმის შესახებ, რა როგორ უნდა 
გაკეთდეს. ასევეა სპორტული გადაცემები, პოლიტიკური 
გამოსვლები, „რეალითი შოუები“ და რეკლამები. 
მიუხედავად პროგრამების ხარისხისა, რჩება კითხვა: 

ტელევიზორის გადაჭარბებით ყურება ნამდვილად 
ადიქციაა თუ არა?

„მე ჩემს ნარკოტიკებსს თვალებით და ყურებით 
ვიღებ, პირდაპირ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. 
ჩემთვის პულტია კოკაინის მილის ექვივალენტი. 
მაშინაც კი ვუყურებ, როდესაც სახლში საქმე მაქვს 
გასაკეთებელი. მირჩევნია, ნებისმიერ სპორტულ 
ღონისძიებას ვუყურო ტელევიზორში, ვიდრე ჩემს 
სამი წლის შვილთან ვითამაშო. უსასრულოდ 
ვგეგმავ, რომელი შოუების ყურებას ვაპირებ დღის 
განმავლობაში, მაგრამ მაინც ნებისმიერ რამეს 
ვუყურებ და არ ვდგები. არ მაინტერესებს, ვინმე სხვაც 
უყურებს თუ არა ჩემთან ერთად. თუ პრობლემა მაქვს 
და არ მინდა, რომ გავუმკლავდე ამ პრობლემას, 
გამოვშლი ჩემს სავარძელს და ტომარასავით 
მივეგდები“.
46 წლის „ტელევიზორზე დამოკიდებული“

ადიქციის ზოგიერთი კრიტერიუმი ასევე ვრცელდება 
ტელევიზორის ყურებაზე:

 კომპულსური გამოყენება. „არსებობს დღეები, 
როდესაც ტელევიზორს 8, 10, 12 საათის განმავ ლო-
ბაში ვუყურებ. არ შემიძლია სკამიდან წამოდ გომა.“

 ტელევიზორის გამოყენება განწყობის შესაცვლე-
ლად. „ტელევიზორი არის ჩემთვის დამამშვიდებელი 
საშუალება .... როდესაც აღშფოთებული ან გაბრა-
ზებული ვარ, ვრთავ და ვუყურებ შოუს, რომელიც უკვე 
ნანახი მაქვს − ბევრი ფიქრი რომ არ დამჭირდეს.“

 ლტოლვა. „ეს ლტოლვა განსხვავდება სიგარეტისკენ 
ლტოლვისგან ... არაა ისეთივე ძლიერი, მაგრამ 
შემიძლია წარმოუდგენელი ძალისხმევა დავხარჯო 
იმის მისაღწევად, რომ ტელევიზორი იყოს ნებისმიერ 
ოთახში, სადაც მე ვიქნები.“

 კონტროლის დაკარგვა. „მაშინაც კი, როდესაც 
სახლი სტუმრებითაა სავსე, მე ვიპარები საძინებელში 
და ვუყურებ ჩემს საყვარელ გადაცემას.“

 მაინც ყურება, მიუხედავად უარყოფითი შედეგებისა. 
„მე უბრალოდ ვზივარ და ვუყურებ, ამასობაში 
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კი ბალახი იზრდება, ამასობაში ჩემი შვილები 
მარტო მოდიან სკოლიდან სახლში, ხოლო მე და 
ჩემს ცოლს გვავიწყდება ერთმანეთთან საუბარი 
სხვა თემაზე, გარდა სატელევიზიო პროგრამების 
ჩამონათვალისა, თანდათან უფრო ნელა ვრეაგირებ 
ნებისმიერ ქაოსზე, რაც ჩემს ცხოვრებაში ხდება.“

 ტოლერანტობის განვითარება. მოზარდები ყოველ 
წელს 1,500 საათს ატარებენ ტელევიზორის 
ყურებაში (სკოლაში კი − 900 საათს) და ნახულობენ 
20,000 რეკლამას. 18 წლის ასაკში მათ ნანახი 
აქვთ 200,000 ძალადობის სცენა და 8,000 მკვლე-
ლობა. ტოლერანტობაში იგულისხმება, რომ ტვინს 
უვითარდება შემგუებლობა ამ გამოსახულებების 
მიმართ და ახერხებს, ყურადღება არ მიაქციოს ემო-
ციურ დატვირთვას, ისევე, როგორც წამალდა მოკი-
დებულები უგულებელყოფენ საკუთარ გარემოს.

საშუალო ამერიკელი დღეში 2.8 საათს 
უყურებს ტელევიზორს.

რატგერსის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგი რობერტ კა ბეი 
ჩამოთვლის ტელევიზორზე მძიმე დამოკიდებულების 
ექვს სიმპტომს: ტელევიზორის გამოყენება − როგორც 
დამამშვიდებელი საშუალების; განურჩევლად ყველა-
ფრის ყურება; კონტროლის დაკარგვის შეგრძნება; 
საკუთარ თავზე გაბრაზება უზომოდ ყურების გამო; 
ტელევიზორის ყურების შეწყვეტის უუნარობა, და 
უმწეობის შეგრძნება, როდესაც ტელევიზორს ვერ 
უყურებენ.266,270

თუკი გარემო ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც 
განსაზღვრავს ნარკოტიკული საშუალებების 
ავადმოხმარებას და დამოკიდებულების ქცევებს, მაშინ

 დამახინჯებული ხედვა, თუ როგორ ცხოვრობენ 
ადამიანები და როგორ წყვეტენ ისინი პრობლემებს 
(ხშირად ძალადობრივი გზით) − წარმოდგენილი 
მრავალ სატელევიზიო შოუში − ართულებს კარგი 
გადაწყვეტილებების მიღებას

 დისფუნქციური ოჯახების და ურთიერთობების, 
(როგორც ნორმის და არა გამონაკლისის), ჩვენება 
და ხელშეწყობა დამაბნეველია მოზარდებისა და 
ახალ გაზრდებისთვის

 სახიფათო ან არასათანადო ქცევების შემცველმა 
სექსუა ლურმა სიტუაციებმა შეიძლება დააჩქაროს 
სექსუალური ქცევის დაწყება273

 შიში, რომელიც ეუფლება მაყურებელს მკვლელო-
ბებით, ომებითა და ძალადობით გაჯერებული 
მეტისმეტად ბევრი რეპორტაჟის ყურებისას, ზრდის 
იმის ალბათობას, რომ მაყურებელი არასწორ 
რეაგირებას მოახდენს მშვიდობიან აქტზე, რადგან 
მასაც საფრთხედ აღიქვამს274

სიგარეტის, ალკოჰოლის და სხვა ნარკოტიკული საშუა-
ლებების ავადმოხმარების მსგავსად, რაც უფრო მცირე 
ასაკში იწყებს ადამიანი ტელევიზორის უკონტროლოდ, 

უზომოდ ყურებას, მით მეტი პრობლემები ექმნება 
მომავალში. 4,000 კვლევას შორის, რომლებშიც 
ბავშვებზე ტელევიზიის გავლენას ამოწმებდნენ, ერთი 
კვლევა ახალ ზელანდიაში ჩატარდა; ამ კვლევის 
თანახმად, 5-დან 15 წლამდე ბავშვები, რომლებიც 
ყველაზე ხშირად უყურებდნენ ტელევიზორს, 
ყველაზე იშვიათად ამთავრებდნენ საშუალო სკოლას 
ან კოლეჯს. შედეგებში გაითვალისწინეს ზოგადი 
ინტელექტი და ფინანსური საშუალებები.275 რა თქმა 
უნდა, შესაძლებელია, ტელევიზორს უფრო ხშირად 
ის უყურებდეს, ვინც სკოლაში კარგად არ სწავლობს; 
ხოლო ვინც უფრო მოტივირებულია სკოლაში 
სწავლით, ნაკლებად სავარაუდოა, ტელევიზორთან 
დიდხანს დაჰყოს.

სმარტფონზე დამოკიდებულება

„ჩემთვის ძნელია არ ვწერო მესიჯები სამუშაო 
საათებში, რადგან ვგრძნობ, თითქოს არ ვარ 
დაკავშირებული ჩემს მეგობრებთან. როგორც წესი, 
უფრო მეტ მესიჯებს ვწერ ყოველდღიურად, ვიდრე 
ტელეფონზე ვსაუბრობ, რადგან ჩემთვის ეს უფრო 
ადვილია, ვიდრე პირისპირ საუბარი ან თუნდაც 
ტელეფონით საუბარი. როდესაც მესიჯის წერა არ 
შემიძლია, ნერვიულობს ვიწყებს და სულ ამაზე 
ვფიქრობ. ვთვლი თუ არა, რომ დამოკიდებული 
ვარ? არა, მაგრამ ერთ დღესაც ვერ გავძლებ SMS-
ების წერის გარეშე“.
20 წლის ქალი ტექსტური შეტყობინებების წერის კომპულსიით

მობილური ტელეფონების რაოდენობა ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში 1985 წელს არსებული 385,000-
დან 1995 წელს 33.8 მილიონამდე გაიზარდა, 2013 
წლისთვის კი დაახლოებით 373 მილიონამდე; მობი-
ლური ტელეფონების და სმარტფონების რაო-
დენობის ზრდა გამაოგნებელია. ასეთივე საოცარი 
ზრდის ტემპია მსოფლიო მასშტაბითაც: 2006 წელს 
არსებული 2.7 მილიარდი ტელეფონი 2013 წელს 
დაახლოებით 5.8 მილიარდამდე გაიზარდა. ყველაზე 
მაღალი ზრდა აზიაში შეიმჩნევა.276 ამერიკელთა 
56% ფლობს მობილურ ტელეფონს.277 2007 წელს 
წარმოდგენილმა სმარტფონებმა თითის ერთი 
შეხებით გახადა შესაძლებელი ინტერნეტთან წვდომა, 
ათასობით აპლიკაცია და ელექტრონული თამაშები. 
მათი მოხმარება საოცარი სისწრაფით გაიზარდა, 
რაც ზარებისა და ტექსტური შეტყობინებების ფასმა 
იკლო. ბევრი თავის სმარტფონს და/ან ელექტრონულ 
ნოუთბუქს კომპიუტერივით იყენებს. 

მოზარდების უმეტესობას ძნელად წარმოუდგენია 
ცხოვრება მობილური ტელეფონის გარეშე; ეს უწყვეტი 
კომუნიკაციის საშუალება მათ მუდამ ჯიბეში ან ჩანთაში 
უდევთ. აშშ-ში ხუთიდან ორი ახალგაზრდა დღეში 
საშუალოდ ერთ საათს ხარჯავს მობილურ ტელეფონზე 
ლაპარაკსა და მესიჯების წერაში. მომხმარებელთა სულ 
უფრო მეტი როდენობისთვის დღეში 90 ან მეტი ზარი 
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და ტექსტური შეტყობინება სულაც არ არის უჩვეულო. 
იაპონიაში, კორეასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
ჩატარებულმა რამდენიმე კვლევამ გამოავლინა, რომ 
სტუდენტების სულ უფრო მეტი რაოდენობა ზომავს 
საკუთარ თვითშეფასებას მობილურ ტელეფონებზე 
აქტიურობის მიხედვით.278

ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი, გადაწონის თუ არა 
კომუნიკაციის უპირატესობა კონფიდენციალობის 
დაკარგვას და ზოგჯერ უხეშ შეჭრას ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში. ალბათ, გაიგონებდით ნოკიას მელოდიას 
ეკლესიაში ან „ანონიმური ალკოჰოლიკების“ 
შეხვედრაზე. სარეკლამო სააგენტო BBDO-ს 
გამოკითხვის თანახმად, მობილური ტელეფონის 
მფლობელების 10% აღიარებს, რომ შეუწყვეტიათ 
სექსი ტელეფონის ზარზე საპასუხოდ. ეს შესაძლებელია 
შეფასდეს, როგორც „მოხმარება უარყოფითი შედეგების 
მიუხედავად“. სმარტფონების ობსესიის აღსანიშნად 
საჭირო გახდა ახალი სიტყვის მოგონება. ნომოფობია 
ტელეფონის გარეშე ყოფნის პანიკური შიშია. იგი 
მოსახლეობის 40%-ს აღენიშნება.279

მობილური ტელეფონის გამოყენებასთან დაკავში-
რე ბული ჩივილები მეტწილად ეხება ტექსტური 
შეტყობინებების გზავნას მანქანის მართვის პროცესში. 
მესიჯის გზავნით ან კითხვით მძღოლი 23%-ით ზრდის 
საგზაო ავარიის შანსს. ავტოავარიაში მოხვედრილი და 
გადარჩენილი 18-20 წლის მძღოლების 11% აღიარებს, 
რომ ტექსტს კრეფდნენ, როცა შეეჯახნენ.280 ითვლება, 
რომ ავტომობილის მართვისას ტექსტის აკრეფა 6-ჯერ 
უფრო სახიფათოა, ვიდრე ნასვამ მდგომარეობაში 
მართვა (როცა ალკოჰოლის დონე 0.08 ერთეულს 
აღემატება).281

მობილურ ტელეფონებთან პრეტენზიები ეხება არასა-
თანადო გამოყენებას (ცუდ მანერებს), დამატებითი 
მონაცემების ხარჯებს, შეტყობინებებს. კომპულსური 
გამოყენება პრობლემების სიის ბოლოშია. თა-

ნამშრომ ლების, ოჯახის წევრების და მეგობრების 
ხელმისაწვდომობას აქვს გარკვეული უპირატესობა, 
მაგრამ საქმე ის არის, რომ მობილური ტელეფონის 
თუ ინტერნეტის რევოლუცია ჯერ კიდევ ევოლუციის 
სტადიაშია და მისი შემდგომი გავ ლენა სოციალურ 
და კულტურულ ქცევაზე ჯერ ისევ ვითარდება. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ უკვე არსებობს მობილური ტელეფონის 
დისფუნქციური გამოყენების საკმარისი შემთხვევები 
იმისათვის, რომ შევიტანოთ იმ საკითხების სიაში, 
რომელთა შესახებაც „საჭიროა უფრო მეტი კვლევა“.

დასკვნები

მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს, რომ დაავადება არის 
„ადიქცია“ და არა საინჰალაციო ნივთიერებების ავად-
მოხმარება, სტეროიდების არასწორად გამოყენება, 
ან კომპულსური თამაში, ჭამა, ყიდვა ან სექსი. ესენი 
დაავადების გამოვლინებებია. მეორე მხრივ, თუ 
ზედმეტად განვაზოგადებთ, ვეღარ გავარჩევთ კონ-
კრეტული ადიქციის განმასხვავებელ მახასიათებლებს, 
რომლებიც მკურნალობით უნდა გადაიჭრას. მაგა-
ლითად, კვებითი აშლილობების და სექსზე დამო-
კიდებულების შემთხვევაში, ქცევის ნორმალურ დონეზე 
დაბრუნება არის სასურველი ვარიანტი, განსხვავებით 
აზარტული თამაშისა და ალკოჰოლის ან სხვა ნარკო-
ტიკული საშუალებების ავადმოხმარებისგან, როდესაც 
თავშეკავება აუცი ლებელია. საბედნიეროდ, ფსიქო-
თერაპია, ბიჰევიო რული თერაპია, თვითდახმარების 
ჯგუფები და ფსიქიატრიული მედიკამენტები, რომლებიც 
მორგე ბულია კონკრეტულ კომპულსურ აშლილობებზე, 
გვაძლევს ეფექტური მკურნალობისა და აღდგენა-
გამოჯანმრთელების იმედს ნებისმიერი ადიქციის 
შემთხვევაში.

თავი 4 სხვა ადიქციები
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შესავალი

	 დაავადება არის ადიქცია და არა ალკოჰოლიზმი ან 
კომპულსური თამაში.

	 იშვიათია, რომ ადიქციის შემთხვევაში ადამიანი 
მხოლოდ ერთ ნარკოტიკზე ან ქცევაზე იყოს 
დამოკიდებული. ამიტომ, კლიენტი უნდა შეფასდეს 
ყველა ნარკოტიკულ საშუალებასა და ქცევაზე.

კომპულსური ქცევები
	 ადამიანები კომპულსურად იქცევიან განწყობის 

შესა ცვლელად, ადრენალინის მისაღებად ან 
თვითმკურ ნალობისთვის, ფაქტიურად იგივე მიზე-
ზებით, რისთვისაც ფსიქოქატიურ ნივთიერებებს 
მიმართავენ.

	 კომპულსურ ქცევაში შედის კომპულსური თამაში, 
კომპულსური შოპინგი და შემგროვებლობა, კვების 
აშლილობები, სექსდამოკიდებულება, ელექტრო-
ნული დამოკიდებულებები (მაგ., ინტერნეტი და 
კიბერ-თამაშები), ტელევზორის ყურება, და სმარტ-
ფონის გადამეტებით მოხმარება. 

მემკვიდრეობითობა, გარემო 
და კომპულსური ქცევა
	 კომპულსური ქცევა, ნივთიერებათა ავადმოხმარების 

მსგავსად, შეიძლება პროვოცირებული იყოს 
გენეტიკური წინაგანწყობით, გარემოს სტრესული 
პირობებით და თავად განმეორებადი ქცევით.

	 ამ სამივე ფაქტორს შეუძლია შეცვალოს ტვინის ქიმია 
და ვინმე უფრო მგრძნობიარე გახადოს ქცევითი 
ადიქციის მიმართ. 

კომპულსური აზარტული თამაში
	 აზარტული თამაში (გემბლინგი), ნარკოტიკებზე 

დამოკიდებულების მსგავსად, მოიცავს კომპულსიას, 
ტოლერანტობას, აღკვეთის სინდრომს, 
ავადმოხმარებას, უარყოფას და რეციდივს.

	 აზარტულმა თამაშმა მკვეთრად იმატა ბოლო 
30 წლის მანძილზე, განსაკუთრებით, აშშ-ში. 
თითქმის 9 მილიონი ამერიკელი პრობლემური ან 
პათოლოგიური მოთამაშეა.

	 სათამაშო დაწესებულებებში თუ ინტერნეტში 
აზარტული თამაშის სახეობებია პოკერი, ბლექჯეკი, 
კამათელი, რულეტკა, პაი გოუ, სლოტ და პოკერის 
ავტომატები, სახელმწიფო ლატარია, კენო, ცხენების 
დოღი, სპორტული ტოტალიზატორები და საბირჟო 
სპეკულაციები.

	 წაგებული თანხის ძირითადი ნაწილი მოთამაშეთა 
მცირე პროცენტზე მოდის. ზოგი კვლევის მიხედვით, 
წაგებული თანხის 80%  მოთამაშეთა 5%-ზე მოდის. 

	 მოთამაშეთა სხვადასხვა ტიპი არსებობს: რეკრეა-
ციული/სოციალური, პროფესიონალი, ანტისო-
ციალური, პრობლემური, და პათოლოგიური. 
ამერიკელთა 2%-ს აღენიშნება აზარტული თამაშის 
მძიმე ფორმის აშლილობა (პათოლოგიური 
მოთამაშე) და კიდევ 2-4%-ს − ზომიერი აშლილობა 
(პრობლემური მოთამაშე).

	 „აზარტული თამაშის აშლილობა“ (მსუბუქი, ზომიერი, 
ან მძიმე) პირველად მოხვდა DSM-5 ჩამონათვალში, 
როგორც ადიქცია.

	 სიმპტომებია: თამაში მუდმივად მზარდი თანხებით; 
აჟიტაცია თამაშის შემცირების ან შეწყვიტის 
მცდელობისას; შეწყვეტის ბევრი წარუმატებელი 
მცდელობა; მოთამაშის ცხოვრების დანგრევა. 

თამაშით გატაცება
	 დიდმა მოგებამ შეიძლება ისე იმოქმედოს 

ლტოლვაზე, როგორც ცეცხლზე ნავთის დასხმამ. 
თამაშის ფაზებია: მოგების, წაგების (და წანაგების 
დაბრუნების მცდელობების), სასოწარკვეთის, ხელის 
ჩაქნევის.

	 კომპულსურ მოთამაშეებში გავრცელებული „მა-
გიური აზროვნება“ და რწმენა, რომ გაფიქრება 
უთა ნაბრდება კეთებას, კოგნიტური შეცდომაა. 
მოქმედება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფული.

	 სხვადასხვა ადიქციების მკურნალობისას, აზარტულ 
მოთამაშეს სხვა დამოკიდებული პირებისგან ძირი-
თადად განასხვავებს მისთვის დამახასიათებელი 
ეგოიზმი და უფლებამოსილების განცდა.

	 „ანონიმური მოთამაშეებში“ ჩართვა მკურნალობის 
ძირითადი საშუალებაა აზარტულ მოთამაშეთა 
უმრავლესობისთვის.

კომპულსური საყიდლებზე სიარული და ყიდვა 
	 დღევანდელ ეპოქაში, როცა კრედიტის აღება 

გაადვილებულია და მოხმარებაც თვალსაჩინოდ 
გაზრდილი, საშუალო ამერიკელთა დავალიანება 
მკვეთრად  გაიზარდა; მოვალეთა შორის ბევრია 
კომპულსური მყიდველი. 

	 კომპულსური მყიდველისთვის მღელვარება პიკს 
აღწევს იმ მომენტისთვის, როცა გამყიდველს ეტყვის: 
„ამას ვიღებ!“

	 მიმღებლობა და მოწიწებით მოპყრობა იმის 
ნაწილია, რასაც კომპულსური მყიდველი მოელის 
მაღაზიაში.

თავის შეჯამება

თავი 4 სხვა ადიქციები
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	 ფულის განკარგვის უუნარობა თითქმის ყველა 
დამოკიდებულს ახასიათებს.

უკონტროლო შემგროვებლობა
	 შეგროვება, დაგროვება და უკონტროლო 

შემგროვებლობა კომპულსური ყიდვის ვარიაციებია; 
ზოგიერთის ღირსება და თვითშეფასება ნივთებსა და 
მათი შეძენის უნარიანობაზე გადის.

	 უკონტროლო შემგროვებლები შიშით ერიდებიან 
ნივთების თავიდან მოშორებას, თითქოს ამ ნივთებს 
მათი ცხოვრების ნაწილი თან მიჰქონდეს.

	 „უკონტროლო შეგროვების აშლილობა“ შეტანილია 
DSM-5-ში.

კვებითი აშლილობები
მიმოხილვა

	 ამერიკელთა ერთ მესამედზე მეტი მსუქნად 
ითვლება და კიდევ ერთი მესამედი − ჭარბწონიანად. 
ჯანმრთელობის პრობლემები, როგორიც დიაბეტი 
და გულის დაავადებაა, კომპულსური ჭარბად კვების 
შედეგად ჩნდება.

	 კვებითი აშლილობებიდან ყველაზე გავრცელებუ-
ლია სამი: ანორექსია, ბულიმია და უკონტროლო 
კვების აშლილობა.

	 უკონტროლო კვების აშლილობის ფორმებია: 
მსუბუქი, ზომიერი, მძიმე და უკიდურესი.

	 ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც აშშ-ში სიმსუქნის ასეთ 
დონეს ხელი შეუწყო, მეორე მსოფლიო ომის 
დასრულებისას ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 
შემუშავებული „სასკოლო სადილის ეროვნული 
პროგრამაა.“ 

	 გაყიდვების გაზრდის მიზნით სურსათის მწარმო ებ-
ლე ბი განზრახ ტვირთავენ საკვებს გადამუშავებული 
ნახშირწყლებით (შაქარი, ფქვილი), მარილით და 
ცხიმებით, რაც აძლიერებს სურვილს და საკვების 
„გემრიელობის“ ფაქტორს. 

	 გენეტიკური, გარემო და ნეიროქიმიური ფაქტორები 
განსაზღვრავენ ინდივიდის ჭამის (ან შიმშილის) 
კომპულსიის დონეს.

	 ზოგი ჭამს სიამოვნებისთვის, ზოგიც − ძალების აღსად-
გენად, ან სტრესის თუ შფოთვის საკონტროლოდ.

	 სიმსუქნე იწვევს მაღალ არტერიულ წნევას, გულის 
დაავადებებს, მე-2 ტიპის შაქრიან დიაბეტს, ძილის 
აპნოეს და კიბოს გაზრდილ რისკს. 

	 დეპრესიის მაღალი მაჩვენებელი, სხეულის 
ნეგატიური აღქმა, და დაბალი თვითშეფასება მსუქან 
ადამიანებში უფრო გვხვდება.

	 წიგნები დიეტაზე, წონის დაკლებაზე მომუშავე 
ორგანიზაციები, დიეტური აბები, და ქირურგია 
იმისთვის არსებობს, რომ ადამიანს დაეხმარონ 
აკონტროლოს საკუთარი კვებითი ქცევები და 
გასუქების რისკი.

ნერვული ანორექსია

	 ანორექსია იგივეა, რაც წონის ფობია. დიეტა, 
შიმშილი, ზედმეტი დატვირთვით ვარჯიში და 
გასახდომი აბები გამოიყენება სიგამხდრის 
შესანარჩუნებლად.

	 საკუთარი გამოსახულების აღქმა დამახინჯებულია 
და ანორექსიის მქონენი საკუთარ თავს რეალურად 
ვერ აღიქვამენ.

	 წონის დაკარგვა ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის 
და შეიძლება მთელი ორგანიზმი დააზიანოს, 
განსაკუთრებით კი − გული, ღვიძლი და ტვინი. 

	 ანორექსია ძირითადად 14-18 წლის გოგონებს 
უვითარდებათ, თუმცა, შეიძლება მოგვიანებითაც 
განვითარდეს.

ნერვული ბულიმია

	 ბულიმია მოიცავს უკონტროლო ჭარბად კვებას, 
რომელსაც შემდეგ სარისკო ქმედებები მოჰყვება 
ხოლმე − ღებინება, ზედმეტი დატვირთვით ვარჯიში 
და საფაღარათო საშუალებების მიღება − წონის 
მომატების თავიდან ასაცილებლად.

	 უზომო ჭამა (binge), როცა ხდება არანორმალურად 
დიდი რაოდენობით საკვების მიღება 2 საათში 
ან უფრო ნაკლებ დროში. თავაშვებულობა და 
უკონტროლობა თან ახლავს ამ ქცევას. 

	 ბულიმიის მქონეთ ხშირად რცხვენიათ თავისი 
საქციელის.

	 თანმხლები ჯანმრთელობის პრობლემებია კუჭის 
მჟავით გამოწვეული დენტალური გართულებები, 
ალკოჰოლის და ნარკოტიკული საშუალებების 
ავადმოხმარებისკენ მაღალი მიდრეკილება, 
საფაღარათე საშუალებებზე დამოკიდებულება, 
დეპრესიის მაღალი მაჩვენებელი, და სუიციდის 
მაღალი რისკი. გულის პრობლემები (არითმია) და 
ელექტროლიტური დისბალანსი მათთვის უჩვეულო 
არ არის.

უკონტროლო კვების აშლილობა

	 ეს აშლილობა მოიცავს უკონტროლო კვების 
განმეორებით ეპიზოდებს და ხშირად წონაში 
მნიშვნელოვან მატებას.

	 დაავადების დონე შეიძლება გაიზომოს უზომო/
უკონტროლო კვების ეპიზოდების რაოდენობით: 
კვირაში 1-3 ეპიზოდი (მსუბუქი) და კვირაში 14 ან 
მეტი ეპიზოდი (უკიდურესი).

	 სხვა სიმპტომებია: ჭამა, როცა დანაყრებულია; 
სწრაფად და დაუღეჭავად ყლაპვა; განმარტოებით 
ჭამა (განსაკუთრებით, როცა უზომო ჭამის ეპიზოდები 
აქვს).

	 „გამომრთველში“ ნეიროქიმიური ცვლილებების 
გამო უკონტროლო მჭამელი ვერ ჩერდება, სანამ 
თეფში არ მოსუფთავდება და საჭმელი გამოილევა.

სხვა ადიქციები
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სექსდამოკიდებულება
	 განსაზღვრულია, როგორც „სექსუალური ქცევის 

მუდმივ და გამძაფრებულ პატერნებში ჩართვა, 
ქმედება მიუხედავად მზარდი ნეგატიური შედეგებისა 
საკუთარი თავის თუ სხვების მიმართ.“

	 სექსუალური ადიქციები მოიცავს პორნოგრაფიას, 
გადაჭარბებულ მასტურბაციას, მრავლობით 
სასიყვარულო კავშირს და სხვა სერიოზულ 
კომპულსიებს, როგორიცაა სექსუალური ძალადობა, 
ექსჰიბიციონიზმსი, პედოფილია, გაუპატიურება, და 
ინცესტი.

	 სექსუალური კომპულსურობა უფრო ხშირად გამოი-
ყენება პერსონალურ პრობლემებთან, ბავშვობის-
დროინდელ ტრავმებთან ან სტრესებთან გასამკლა-
ვებლად, ვიდრე უბრალოდ, სიამოვნების მისაღებად.

	 სექსზე მიმართული ვებ-საიტების მოხმარებამ 
ინტერნეტი სექსუალური ადიქციის ზრდის მთავარ 
მექანიზმად აქცია.

	 თვითდახმარების სამკურნალო ჯგუფებია „ანონი-
მური სექსაჰოლიკები“ და „ანონიმური სექსსა და 
სიყვარულზე დამოკიდებულები;“ ასევე სხვა აფილი-
რებული ჯგუფებიც, რომლებიც უკონტროლო სექსს 
განიხილავენ პროგრესულ დაავადებად, რომლის 
განკურნებაც შესაძლებელია. 

ელექტრონული ადიქციები
ინტერნეტი

	 ინტერნეტის ექსპანსიამ და მობილური ტელეფონე-
ბის, სატელიტური რადიოს, ელექტრონული ტაბლე-
ტების, მრავალმონაწილიანი თამაშების, და ასეულ 
ათასობით აპლიკაციების გამოგონებამ ხელი შეუწყო 
მათ ავადმოხმარებას.

	 ინტერნეტს 2.4 მილიარდი ადამიანი იყენებს − 
მსოფლიო მოსახლეობის ერთი მესამედი.

	 მოხმარების სიადვილე, ანონიმურობა, სიიაფე, და 
მოხერხებულობა კონტროლის საშუალებას აძლევს 
მომხმარებელს.

	 ინტერნეტდამოკიდებულების სიმპტომები მოიცავს 
საათობით ონლაინ ყოფნას, დროის შეგრძნების 
დაკარგვას, განუწყვეტლივ ინტერნეტზე ფიქრს, 
პასუხისმგებლობების უგულებელყოფას და სხვ. 

კიბერსექსზე დამოკიდებულება

	 კიბერსექსუალური ადიქცია მოიცავს ონლაინ 
პორნო გრაფიას და ჩატს − რეალურ დროში 
კომუნიკაციის სივრცეს, რომელიც ასაკობრივი ცენ-
ზითაა შეზღუდული (X-rated chat-rooms)

კიბერ-ურთიერთობებზე დამოკიდებულება

	 ეს მოიცავს ონლაინ ურთიერთობაში აკვიატებულად 
ჩაბმას. პრობლემები მაშინ იწყება, როცა ონლაინ 

ურთიერთობა ერთ ან ორივე მონაწილეს წყვეტს 
რეალურ ცხოვრებისეულ ურთიერთობებს.

ინტერნეტ-კომპულსიები

	 მოიცავს ინტერნეტით აზარტულ თამაშებს, ბირჟაზე 
ვაჭრობას და აუქციონებში მონაწილეობას.

ინფორმაციაზე დამოკიდებულება

	 გაუთავებლად ქექვა ინტერნეტში ინფორმაციების 
და მონაცემების მოსაპოვებლად.

კომპიუტერულ თამაშებზე დამოკიდებულება

	 ძალიან ადიქციური ონლაინ თამაშები, განსაკუთ-
რებით, MMORPG (მასიური მრავალ-მოთამაშიანი 
ონლაინ როლური თამაშები), როგორიცაა World of 
Warcraft,® ახალ სათამაშო კონსოლებთან ერთად 
(მაგ., Sony PlayStation® 4), ისევე პოპულარული და 
ადიქციურია, როგორც რომელიმე ნარკოტიკული 
საშუალება. 

	 თამაშზე დამოკიდებულებს ადვილად შეუძლიათ 
კვირაში 50 სთ თამაშში გაატარონ. 

ტელევიზორზე დამოკიდებულება
	 საშუალო ამერიკელი ტელევიზორს დღეში დაახ-

ლო ებით 2.8 საათით უყურებს. კომპულსური მაყუ-
რებლისთვის 6 და 8 საათიც კი უჩვეულოდ არ 
აღიქმება.

	 გადაჭარბებით ყურება ხშირად ადამიანს თიშავს 
ცხოვრებისეული მოვლენებისგან (ოჯახი, მეგობრები, 
სამუშაო).

სმარტფონზე დამოკიდებულება

	 2013 წელს მსოფლიოში 5,8 მილიარდზე მეტი 
მობილური ტელეფონი იყო. აშშ-ში მათი რიცხვი 
373 მილიონს შეადგენდა (მეტი, ვიდრე აშშ 
მოსახლეობა).

	 ის, რაც კომპიუტერის მოხმარებისას იზღუდებოდა, 
ახლა ხელმისაწვდომი გახდა სმარტფონებსა და 
ნოუთბუქებზე.

	 აშშ მოსახლეობის 40%-ს ნომოფობია აღენიშნება − 
მობილური ტელეფონის გარეშე დარჩენის შიში. 

დასკვნები

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კომპულსიის საფუძველი 
მსგავსია, განსხვავებებიც უნდა გვესმოდეს; თავშეკავება 
თუ აუცილებელია რიგი ადიქციებიდან თავის 
დასაღწევად, სხვა ადიქციების შემთხვევაში ზომიერების 
მიღწევაა აუცილებელი (მაგ., კვებითი აშლილობები, 
შოპინგი, ან ელექტრონული დამოკიდებულებები).

თავი 4
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I. `gardamavali asaki” - wamaldamokidebulebis ganviTarebis  
risk-faqtori da bio-fsiqo-socio-sulieri kapitali,  
rogorc dacva

narkotikebis gasinjvaze, eqspserimentul Tu rekreaciul moxmare-
basa Tu wamaldamokidebulebis ganviTarebis riskze saubrisas, SeuZle-
belia gverdi avuaroT asakobriv faqtors: dReisaTvis damtkicebulia, 
rom narkotikebze damokidebuli pirebis daaxloebiT ori mesamedi 
`avadmoxmarebis karieras” ukve mozardobidan iwyebs[20,21,22,23]. 

Tu gadavxedavT saqarTvelos mozardebSi narkotikebis moxmarebis 
Sesaswavlad Catarebul e.w. pompidus jgufis gamokiTxvebs, davinax-
avT, rom problema Cvens qveyanaSiac ukve mozardobis asakSi iCens Tavs, 
sruliad garkveuli statistikis saxiT[12]. magaliTad, 2005 wels gamok-
iTxul vaJTa 30%-ma miuTiTa, rom cxovrebaSi odesme mainc (erTxel 
gasinjvis CaTvliT) mouxmaria haSiSi, xolo vaJTa 7%-ma aRniSna misi 
regularuli moxmareba; haSiSis regularuli moxmareba bolo 12 Tvis 
manZilze aRiara 6.3%-ma, xolo bolo erTi Tvis ganmavlobaSi _ 8.6%-ma. 
regularulad (20-jer da metad) moxmarebul narkotikul saSualebebSi 
aRniSnavdnen heroins (1.3%), subuteqss (1.3%) da eqstazs (1%). es friad 
damafiqrebeli statistikaa. 

ismis kiTxva: ra xdeba iseTi mozardobis asakSi, rac safrTxes uqmnis 
adamians narkotikebis avadmoxmarebis TvalsazrisiT? sagulisxmoa, rom 
mozardobis asaki cnobilia `gardamavali periodis” saxelwodebiTac. 
iqneb, swored am saxelwodebam mogvces saSualeba CavwvdeT am perio-
disaTvis damaxasiaTebel problemebs da maT potenciur kavSirs narko-
tikuli saSualebebis avadmoxmarebasTan.

garadamavali periodis sirTuleebi Cven yvelam ara marto asako-
brivad, piradi biografiiTa Tu Cveni Svilebis magaliTze gaviareT da 
gavisigrZeganeT. ager ukve aT weliwadze meti xania, rac mas socialur-
politikur donezec ganvicdiT. Cveni qveyana gardamaval periodSi imy-
ofeba, rac CvenTvis Tavs iCens myisier cvlilebebTan dakavSirebul gau-
rkvevlobaSi, ganusazRvrelobaSi, mravlobiT krizisSi, konfliqtebsa 
da, rac mTavaria, mudmiv SekiTxvebSi, romelzedac mtkivneulad veZiebT 
pasuxs: `vin varT Cven? ras warmovadgenT? ra gvinda, saiT mivdivarT, 
ras gvinda mivaRwioT? demokratiul Tu avtoritarul reJims? vmo-
qmedebT Tu ara saTanadod imisaTvis, rom imas mivaRwioT, rac gvinda? 
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da viciT ki, ra gvinda?!” es da sxva msgavsi SekiTxvebi da Sesabamisi 
dilemebi Cveni yoveldRiuri yofierebisa da cnobierebis mtkivneuli 
nawili gaxda. maTze pasuxis gacemis, krizisis gadalaxvis gareSe Cven 
ver mivaRwevT saxelmwifo simwifes. 

msgavsi `ganviTarebis tkivilebs” gardamavali periodis SemTxveva-
Si adgili aqvs pirovnebis donezec: es periodi adamianis organizmSi, 
pirovnebasa da socialur cxovrebaSi did bio-fsiqo-socio-sulier 
ZvrebTan aris dakavSirebuli. mozardobaSi adamiani dramatulad icv-
leba da dgeba amocanis winaSe _ am cvlilebebis fonze ipovos Tavisi 
Tavi, Tavisi savali gza, upasuxos SekiTxvas: vin var me, ra faseulobe-
bi maqvs, saiT mivdivar, ras minda rom mivaRwio da a.S. es mtkivneuli 
procesia. misi `gaiolebisaTvis” mozardma, SesaZloa, narkotikebs mima-
rTos, rac mas krizisis gadalaxvisagan ganze gaiyvans da, faqtobrivad, 
mudmivi pirovnuli moumwifeblobis safrTxis winaSe daayenebs. 

warmateba gardamavali asakisaTvis damaxasiaTebeli krizisis gadal-
axvaSi ki damokidebulia oTxi donis faqtorze: biologiurze, fsiqolo-
giurze (pirovnulis CaTvliT), socialurze da sulierze. Tu am oTx 
doneze adamians garkveuli `kapitali1” gaaCnia, es mas damcvelobiT, 
proteqtorul rols gauwevs rogorc mozardobaSi, aseve Semdgom. kapi-
tali TiToeul qveviT aRweril doneze ucvleli mocemuloba ar aris 
_ is viTardeba da izrdeba adamianis dabadebidan, mis zrda-ganviTare-
basTan erTad, sinamdvilesTan urTierTobis procesSi, sxvadasxva donis 
damcav faqtorebTan urTierTqmedebisas da, amave dros, TviT iZens ada-
mianis damcavi `Sris” funqcias: 

adamianis `biologiuri kapitali”. aq igulisxmeba mozardis jan-
mrTeloba: xom ara aqvs raime Tandayolili Tu ganviTarebis manki, niv-
Tierebis cvlasTan Tu sxva janmrTelobasTan dakavSirebuli problema. 
im SemTxvevaSi, Tu Tandayolilian ganviTarebis manki an janmrTelobis 
SemzRudveli sxva raime problema saxezea, aucilebelia gansakuTrebu-
li saWiroebebis gaTvaliswineba da mozardis Sesabamisi daxmareba, raTa 
man daZlios rogorc es `biologiuri” problemebi, aseve asakobrivi 
krizisebi _ iqneba es mozardobis krizisi Tu sxva romelime adreuli 
asakobrivi krizisi;

adamianis `fsiqologiuri (pirovnuli) kapitali”. aq igulisxmeba is, 
Tu adamiani, dabadebidan moyolebuli, rogor umklavdeba asakobriv 
krizisebs. asakobrivi krizisebi adamianis zrda-ganviTarebas axlavs. 
isini, erTi mxriv, adamianisagan asakis matebasTan dakavSirebul gadawyo-
bas moiTxovs; meore mxriv _ TiToeuli krizisis gadalaxva garkveul 

�	 	sityvas `kapitali” davesesxebiT Tanamedrove socialur mecnierebaSi dReisaTvis 
aseT popularul `socialuri kapitalis” cnebas da gamoviyenebT mas mxolod da mx-
olod simboluri mniSvnelobiT - biologiuri, fsiqologiuri/pirovnuli, social-
uri da sulierebis doneebze arsebuli adamianis resursebis aRsaniSnad. 
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fsiqologiur monapovars, pirovnuli simwifis TvalsazrisiT SenaZens 
aniWebs adamians, rac iqceva misi fsiqologiuri kapitalis Semadgenel 
elementad. ase rom, gardamavali asaki adamians mxolod mozardobaSi 
ara aqvs _ igi cxovrebisa da pirovnuli momwifebis procesSi gardamav-
ali periodebis mTel rigs gadis [18]. ase magaliTad, pirovnuli ganvi-
Tarebis gzaze, ukve 18 Tvemde, Cvilobis krizisis gadalaxvis proces-
Si/Sedegad xdeba adamianis fsiqikaSi samyarosa da sakuTari Tavis Ses-
axeb garkveuli daskvnebis Camoyalibeba (`samyaro ndobas imsaxurebs”, 
`me siyvarulis Rirsi var” Tu sxv.); Semdgom, mesame wlis bolosaTvis, 
e.w. `sijiutis xanasTan” dakavSirebuli krizisis warmatebiT gadal-
axvis SemTxvevaSi, xdeba avtonomiurobis gancdis Camoyalibeba; samidan 
eqvs wlamde _ inicitivianobis, eqvsidan Tormetamde _ Sromismoyvare-
obis Tvisebebis ganviTareba. Tu adamianma mozardobamde motanebuli 
asakobrivi krizisebi/gardamavali periodebi warmatebiT gadalaxa _ es 
niSnavs, rom misi pirovnuli momwifeba, `me”-s ganviTareba warmatebiT 
mimdinareobs da, Sesabamisad, igi Zlieri pirovnuli kapitaliT xvdeba 
rTul gardatexis asaks; Tu mas ara aqvs daZleuli manamde ganvlili asa-
kobrivi krizisebi _ misi pirovneba SedarebiT mowyvladia, `me” _ susti 
da saWiroebs Sesabamis daxmarebas, raTa mozardobis xanis pirovnul da 
socialur problemebs gaumklavdes. asakobrivi krizisebis daZleva da 
pirovnuli me”-s qmnadoba mniSvnelovanwilad damokidebulia adamianis 
`socialur kapitalze”;

adamianis `socialuri kapitali”. Tu adamians mxardamWeri socialu-
ri garemo aqvs, keTilganwyobili, mis ganviTarebaze mzrunveli, romel-
ic balanss iWers zrunvasa da damoukideblobis waxalisebas Soris, 
limitebis dadebasa da Tavisuflebis miniWebas Soris; Tu ojaxi, sadac 
adamiani izrdeba da iRzrdeba _ Ria sistemaa[2,�] da CarTulia sxvadasx-
va keTilganwyobil da humanistur Rirebulebebze orientirebul so-
cialur qselebSi; Tu mis uaxloes socialur garemocvaSi (samezoblo, 
saskolo Temi) adamianis sicocxle, Rirseba, Tanadgoma faseulia; Tu 
adamianma icis, rom igi daculia da rTuli SekiTxvebisa Tu situaci-
is SemTxvevaSi mas hyavs adamianebi, romelTac SeuZlia mimarTos _ es 
mniSvnelovani winapirobaa imisaTvis, rom igi gaumklavdes mozardobis 
periodisaTvis damaxasiaTebel kriziss da, miuxedavad sirTuleebisa, 
danaklisis gareSe gaiaros pirovnuli qmnadobis es mniSvnelovani pe-
riodi. es ki, Tavis mxriv, aRWuravs mas saTanado fsiqo-socialuri ka-
pitaliT, raTa igi cxovrebis Semdgom asakobriv krizisebs (Wabukobis, 
adreuli zrdasrulobis, Sua xnis, moxucebulobis) momzadebulad da 
Rirseulad Sexvdes;

adamianis `sulierebis kapitali”. Tu adamians humanistur faseu-
lobebze dafuZnebuli rwmena gaaCnia, es mas Zalas matebs, rogorc 
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gardamavali asakis krizisis, aseve sxva cxovrebiseuli sirTuleebis 
dasaZlevad, cxovrebis sazrisis mosaZieblad. kvlevebis Tanaxmad[7], 
wamaldamokidebulebis, rogorc daavadebis, erT-erTi mniSvnelovani 
Tanmxlebia cxovrebis sazrisis ar-qonis, dakargvis gancda. es gancda 
SesaZloa win uswrebdes daavadebas, SesaZloa mis ganviaTebasTan erTad 
gaCndes, yvelaze xSirad ki arsebobs rogorc dasawyisSi, aseve Semdgom 
- rac, praqtikulad, egzistencialuri vakuumis wreSi ketavs adamians. 
egzistencialuri vakuumis rogorc prevenciis, aseve daZlevis uZlier-
esi saSualebaa rwmena. aq ar vgulisxmobT romelime erT kerZod aRebul 
religias; arc mainca da mainc mxolod religiur rwmenas; vgulisxmobT 
maRalzneobriv, sulierebaze dafuZnebul faseulobebs. gzistencialu-
ri vakuumis gadalaxva adamians SeuZlia an religiuri rwmenis daxmarebiT 
an imiT, rom ganicados umaRlesi faseuloba (magaliTad, siyvaruli), an 
imiT, rom TviT misces cxovrebas umaRlesi faseuloba (vTqvaT, Sromis 
da Semoqmedebis gziT), an imiT, rom Rirseuli pozicia daikavos gamou-
vali mdgomareobis mimarT (vTqvaT, ukurnebeli daavadebis SemTxvevaSi). 
yovelive amis ganxorcielebas, erTi mxriv, ganapirobebs adamianis suli-
erebis kapitali, meore mxriv _ yovelive es, ganxorcielebuli adamianis 
mier, misive sulierebis kapitalis gamdidrebis gzaa. 

amdenad, rogorc mozardobis, aseve sxva gardamavali periodebis 
warmatebiT gavlas gansazRvravs bio-fsiqo-socio-sulieri dacviTi 
faqtorebis mTeli rigi, romelic zeviT davaxasiaTeT. maTgan social-
ur da pirovnul faqtorebs kidev ufro dawvrilebiT ganvixilavT Sem-
dgom TavebSi. 

II. genderi, rogorc narkotikuli saSualebebis moxmarebisa  
da wamaldamokidebulebis risk- da damcavi faqtori

miuxedavad wamaldamokidebulebis sferoSi samamulo kvlevebis 
simwirisa, Cven mainc gagvaCnia fufuneba saqarTveloSi ganxorciele-
buli zogierTi gamokvleva moviSvelioT zogierTi kanonzomierebis 
aRwerisaTvis. narkotikuli saSualebebis gamoyenebis TvalsazrisiT 
genderuli gansxvavebebis Cvenebas zeviT ukve moyvanili mozardTa sas-
kolo gamokiTxvis magaliTze SevecdebiT[12]: 

maSin, rodesac vaJebSi haSiSis regularuli moxmareba respodentTa 
7%-ma miuTiTa, gogonebSi haSiSis regularuli moxmareba saerTod ar 
aRiniSna; maSin, rodesac vaJebs Soris haSiSis eqsperimentuli moxmareba 
agreTve 7%-ia, gogonebs Soris is 1.�%-ia; maSin, rodesac vaJebi aRiare-
ben eqstazis (3.�%), subuteqsis (2%), opiumis (1.7%), morfis (1.�%). yayaCos 
Teslis (1.�%), tramadolis (1%) eqsperimentul moxmarebas, gogonebSi, 
haSiSis garda, sxva narkotikebis moxmarebis maCvenebeli imdenad umn-
iSvneloa, rom kvelevis SedegebSi procentuladac ki ver aisaxa. igive 
SeiZleba iTqvas legalur narkotikul saSualebebze: Tu gamokiTxvis 
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Sedegad gamovlinda, rom vaJebSi Tambaqos aqtiuri mwevelebi (dReSi 
5-dan 20 Reramde da meti sigareti) Seadgenen gamokiTxulTa 17.6%-s, 
gogonebSi analogiuri maCvenebelia 1.6%, da a.S.

aRwerili statistika, faqtobrivad, exmianeba genderul gansxvave-
bebs ukve Semdgari `narkokarierebis” TvalsazrisiTac: wamaldamokide-
bul pirTa Soris mamakacebi mniSvnelovanwilad sWarboben qalebs. mainc 
ra aris amis mizezi? erTi mxriv, es mizezi `SeuiaraRebeli TvaliTac” 
dasanaxia, gansakuTrebiT Tu gavixsenebT cnobil bestselers: `mamakaci 
planeta marsidanaa, qali ki veneridan”, romelic erTmniSvnelovnad us-
vams xazs genderul gansxvavebebs da ansxvavebs im problemebsac, romelTa 
gamklavebac uwevT qalebsa da mamakacebs. udaoa, rom aq mTeli rigi bio-
fsiqo-socialuri faqtorebisa TamaSobs rols, dawyebuli biologiur-
konstituciuri gansxvavebebidan, damTavrebuli sazogadoebrivi molod-
inebiT genderuli rolebis mimarT. maTi siRrmiseuli ganxilva Temidan 
gadagvaxvevinebs da Sors wagviyvans, amitom arc SevecdebiT. davjerdeb-
iT mxolod imis aRniSvnas, rom Tanamedrove sazogadoebisaTvis damaxasi-
aTebeli genderuli rolebis daaxloebisa da, gnebavT, aRrevis tendencia 
wamaldamokidebulebazec aisaxa: dReisaTvis sul ufro metia im qalebis 
raodenoba, romlebic ̀ narkokarieras” misdeven, rac genderulad mgrZno-
biare prevenciuli, samkurnalo da sareabilitacio modelebis SemuSave-
bis aucileblobaze migvaniSnebs, magram es sakiTxi mainc Semdgom kvlevas 
moiTxovs da mocemul furclebze metad aRar CavuRrmavdebiT. 

dasasrul, davZenT, rom dRevandel dRes mamakacis genderuli 
kuTvnileba SegviZlia sruliad samarTlianad CavTvaloT, rogorc 
narkotikuli saSualebebis moxmarebisa da wamaldamokidebulebis gan-
viTarebis risk faqtori. Sesabamisad, qalis genderuli kuTvnileba, 
agreTve sruliad samarTlianad, SegviZlia CavTvaloT, rogorc wamlisa 
da nivTierebebis avadmoxmarebisagan da wamaldamokidebulebisagan dam-
cavi faqtori. 

III. zogierTi pirovnuli maxasiaTebeli,  
rogorc wamaldamokidebulebis risk- da damcavi faqtori

wamaldamokidebulebis pirovnuli faqtorebis ganxilvisas SesaZloa 
sakiTxs ori kuTxiT mivudgeT:

1. ra pirovnuli faqtorebi ganapirobebs narkotikuli saSualebebis 
moxmarebis dawyebas, eqsperimentul, rekreaciul moxmarebas?

2. ra pirovnuli faqtorebi ganapirobebs wamaldamokidebulebis, 
rogorc daavadebis ganviTrebas?

SevecdebiT orive kiTxvas SeZlebisdagvarad gavceT pasuxi. 
pirovnuli faqtorebi, romlebic ganapirobebs gasinjvas, eqsperimen-

tul, rekreaciul moxmarebas 
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am sakiTxze saubrisas yvelaze xSirad ismis Semdegi SekiTxva: `xom 
ar arsebobs pirovnebis tipi, garkveuli wyoba, romelic metad eqvem-
debareba narkotikebis gavlenas, metad aris midrekili, rom gasinjos, 
moixmaros?” 

samwuxarod, am SekiTxviT dainteresebuli pirebis imedgacrueba 
mogviwevs: narkotikebis gasinjvis gansakuTrebuli midrekilebis mqone 
pirovnuli tipi ar arsebobs. gamokvlevebisa da cxovrebiseuli dakvir-
vebis Tanaxmad, gasinjvisagan aravin aris dazRveuli, Tumca gasinjvisa 
Tu moxmarebis motivacia SesaZlebelia mniSvnelovanwilad varirebdes. 

gasinjvisa da moxmarebis motivaciis sxvadasxva klasifikaciebi ar-
sebobs, magram erT-erTi yvelaze validuri, dafuZnebuli narkotikebis 
momxmarebelTa TviTdakvirvebaze, ekuTvnis vilhelm keups [8]. keupis 
mixedviT, narkotikul saSualebebs sinjaven/moixmaren (im SemTxvevaSi, 
roca daavadeba jer ar aris Camoyalibebuli) Semdegi sxvadasxva moti-
vaciiT:

- imitom, rom `sxvebi moixmaren” _ anu, aq konformistul motiva-
cias aqvs adgili: `minda viyo iseTi, rogorc sxvebi”;

- imitom, rom problemebisagan Tavi daixsnan (iqneba es socialuri 
urTierTobebis gaadvileba, Tu simorcxvis gadalaxva, Tu SfoTvis 
daqveiTeba da a.S.) _ anu aq motivacia `TviTmkurnalobaa”;

- imitom, rom ainteresebT axali STabeWdilebebi _ anu aq motiva-
cia `STabeWdilebebis maZieblobaa”;

- imitom, rom siamovnebis gancda surT _ anu aq erTgvar `hedonis-
tur” motivaciasTan gvaqvs saqme;

- imitom, rom `undaT yvelaferi, bevri” _ rogorc literaturaSi, 
aseve yoveldRiurobaSi amgvar tips `gaumaZRarsac” an mis analo-
giur saxelebs uwodeben (magaliTad, narkotikebis momxmarebel-
Ta Soris arc Tu ise iSviaTad SexvdebiT iseT zedmetsaxels, 
rogoricaa `Roro”);

amgvarad, gasinjvisa Tu moxmarebis motivacia gansxvavdeba, magram 
ver vityviT, rom ama Tu im pirovnebis tips gasinjvisa Tu moxmarebis 
gansakuTrebuli midrekileba aqvs. verc imas vityviT, rom gasinjvisa 
Tu moxmarebisagan pirovnebis esa Tu is tipi dazRveulia. 

amave dros, Tamamad SegviZlia vTqvaT, rom gasinjvis motivacias 
mniSvnelovanwilad gansazRvravs iseTi fsiqologiuri faqtori, rogor-
icaa molodini narkotikuli saSualebebis miRebis mimarT. Tu adamiani 
narkotikebis miRebisagan kargs, sainteresos, usafrTxos, dadebiTs, so-
cialurad misaRebs elis, es mniSvnelovanwilad gansazRvravs mis mier 
gasinjvis ganzraxvas da Sesabamisi qcevis ganxorcielebas. Tu am qce-
vis ganxorcielebis Sedegad mas marTlac gaumarTlda es pozitiuri 
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molodinebi _ momavalSi mocemuli qcevis ganxorcielebis albaToba 
kidev ufro metad gaizrdeba. am konteqstSi gansakuTrebul Rirebule-
bas iZens jon roteris e.w. qcevis prognozis formula: qcevis ganxor-
cielebis albaToba = molodins + ganmtkicebis Rirebuleba. 

2007 wlis noemberSi saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministrom Tbilisis ramdenime skolaSi gamoikvlia mozardebis mier 
Tambaqos, alkoholisa da marixuanas moxmarebis ganzraxvis mamoti-
virebeli faqtorebi[3]. Ggamokvlevis Tanaxmad, am nivTierebaTa gasin-
jvis ganzraxvis formirebaSi mniSvnelovan rols TamaSoben garkveuli 
molodinebi am nivTierebaTa mimarT. magaliTad, Tambaqos mimarT gamov-
linda molodini, romlis Tanaxmadac, mama ar daZraxavs Svils Tambaqos 
moxmarebisaTvis; marixuanas mimarT - `rom misi moweva Cveulebrivi am-
bavia da amiT araferi cudi ar moxdeba”; alkoholis mimarT - rom mama 
dadebiTad Seafasebs mozardis am qcevas, da a.S. 

kvlevis Sedegebi, faqtobrivad, gviCvenebs kavSirs narkotikebis 
avadmoxmarebis sarisko fsiqologiur da socialur faqtorebs So-
ris, romelsac qveviT ufro dawvrilebiT SevexebiT. kerZod, kvleva 
avlens, erTi mxriv, Tu raoden mniSvnelovania mozardebisaTvis e.w. 
`mniSvnelovani sxvas” damokidebuleba misi potenciuri qcevis mimarT: 
`mama ar damsjis, mama ar damZraxavs, mama wamaxalisebs”; meore mxriv _ 
sazogadoebrivi warmodgenebis rols molodinis formirebaSi: is, rom, 
mozardebis molodinis Tanaxmad, marixuanas moweva Cveulebrivi ambavia 
da araviTar safrTxes ar Seicavs (samarTlebrivsac ki!) _ am nivTier-
ebaze arsebuli sazogadoebrivi warmodgenebis Sedegia. 

mocemuli kvlevis Sedegebi pirdapir migvaniSnebs, Tu raoden ara-
perspeqtiulia prevenciuli programebis samizne jgufad mxolod ax-
algazrdebis/mozardebis dasaxva: uaRresad didi mniSvneloba aqvs 
mSoblebTan, zrdasrulebTan muSaobas, narkotikul saSualebebze 
sazogadoebrivi warmodgenebis gamovlenisa da Sesabamisi koreqciis mi-
marTulebiT. meore Zalian mniSvnelovani daskvna imaSi mdgomareobs, 
rom aranakleb mniSnelovania sazogadoebis gaTviTcnobierebis amaRle-
ba legalur narkotikul saSualebebze, iqneba es Tambaqo Tu alkoholi, 
da maT mier zaralis moyenebis potencialze, raTa Sewydes am nivTier-
ebebis moxmarebis waxaliseba zrdasrulTa mxridan. 

am konteqstSi aucilebelia iTqvas, rom mxolod erTi, calke aRebu-
li narkotikuli nivTierebis (magaliTad, subuteqsis) Tu narkotikuli 
saSualebebis klasis (magaliTad, mxolod aralegaluri narkotikebis) 
antipropaganda ar asrulebs prevenciul rols. ufro metic: kvlevebma 
daadastura, rom uaryofiTi formulirebebiT prevenciis warmoebas ar 
moaqvs sasurveli Sedegi[1,10,15,16]. magaliTad, `saSiSia~, `sasikvdiloa~, 
`ar-gaakeTo-esa-da-es” terminebSi warmoebulma antipropagandam, gamom-
dinare mozardobis asakisaTvis damaxasiaTebeli emansipaciisa da nega-
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tivizmis tendenciidan, SesaZloa, piriqiT, damaintrigebeli roli Seas-
rulos da mozards moxmarebisaken ubiZgos,. 

kvlevebis Tanaxmad, prevenciuli muSaobisas uaRresad mniSvnelova-
nia pozitiurad formulirebuli mesijebi _ rac SesaZloa jansaRi cx-
ovrebis wesis upiratesobis warmoCeniT gakeTdes[1,10,15,16,22]. es, faq-
tobrivad warmoadgens iseTi modis SemoRebas, sadac prestiJuli xdeba 
janmrTeloba da warmateba (magaliTad, sportSi, swavlaSi da sxv.); Se-
sabamisad, paTosur antipropagandaze fuWi droisa da energiis xarjvis 
gareSe, aq araprestiJuli xdeba legaluri narkotikebis miReba (ara 
Tu aralegaluris!), rac mniSvnelovnad amcirebs maTi miRebis qcevis 
ganzraxvas da, Sesabamisad, TviT qcevis masStabsac.

es yovelive aranairad ar gamoricxavs marTebuli, obieqturi infor-
maciis miwodebas narkotikebis avadmoxmarebis mavneblobisa da safrTx-
eebis Sesaxeb, magram es unda ganxorcieldes sensaciurobisa da paTosis 
gareSe. sensaciurobam da paTosma, erTi mxriv, SesaZloa winaaRmdego-
bis gancda da sapirispiro qceva gamoiwvios; meore mxriv, moyirWeba da 
Tqvenive qmedebebis diskreditacia. amitom, safrTxis Sesaxeb obieqturi, 
ara-paTosuri informaciis miwodeba unda moxdes ara izolirebulad, 
aramed rogorc strategiulad dagegmili prevenciuli RonisZiebebis 
nawili: magaliTad, mozardisaTvis sasicocxlod mniSvnelovani unar-
Cvevebis swavlebasTan erTad. Tu vaswavliT mozards, rom narkotikebis 
moxmarebas SesaZloa savalalo Sedegebi moyves, agreTve unda vaswavloT, 
Tu rogor Tqvas uari iseT SeTavazebaze, romelic mas zians miayenebs, 
rogor iurTierTos efeqturad TanatolebTan da ufrosebTan, rogor 
marTos problemebi, rogor moagvaros konfliqturi situacia da a.S. 
es unar-Cvevebi mas damcavi faqtorebis samsaxurs gauwevs narkotikebis 
moxmarebis situaciasTan dapirispirebis SemTxvevaSi. SesaZloa, am unar-
Cvevebma sruliadac aaridos igi amgvar situaciebTan Sexvedras, Tumca, 
rogorc zeviT ukve aRvniSneT, amisagan dazRveuli aravin varT.

wamaldamokidebulebis pirveladi prevenciis programebis ZiriTadi 
mesijia `ar gasinjo”, rac, faqtobrivad, cdilobs adamiani saerTod 
aaridos narkotikebTan dakavSirebul problemebs. magram aRmoCnda, rom 
yvelaze efeqturi prevenciuli programebic ki ver axerxeben, rom mo-
zardebs sruliad aaridon Tavidan narkotikebis gasinjva. samagierod, 
amJamad ukve mecnierulad aris dasabuTebuli, rom efeqtur preven-
ciul programas Seswevs Zala gadaavados adamianis mier narkotikebis 
gasinjvis asaki _ rac Zalian mniSvnelovania, ramdenadac aris dadebiTi 
korelacia moxmarebis dawyebis asaksa da Tavis danebebas Soris; meore 
mxriv, aRmoCnda, rom dadebiTi korelaciaa efeqtur prevenciul pro-
gramebSi mozardebis CarTulobasa da gasinjvis Semdgom `narkokari-
eris” mitovebas Soris[22]. 
amgvarad, gasinjvis SemTxvevaSi, yvela ar agrZelebs moxmrebas _ zogi-
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erTebi anebeben Tavs, zogierTebi _ ara. erTi mxriv, aRmoCnda, rom aq 
efeqtur prevenciul programebs mniSvnelovani samsaxuris gaweva Seu-
ZliaT. meore mxriv, aq kvlav dgeba sakiTxi: aris Tu ara iseTi pirovnu-
li tipi, romelsac meti Sansi aqvs rom `SerCes narkokarieras”?

pirovnuli faqtorebi, romlebic ganapirobebs narkotikebis proble-
mur moxmarebas da wamaldamokidebulebis ganviTarebas

mecnierul gamokvlevaTa didi masivia Catarebuli, sadac 
cdilobdnen gamoerkviaT, xom ar aris kavSiri wamaldamokidebulebis 
midrekilebasa da garkveul pirovnul tips Soris. aRmoCnda, rom am-
gvari erTmniSvnelovani kavSiri ar arsebobs, Tumca, longituduri 
(droSi gaxangrZlivebuli) gamokvlevebis Sedegad, gamovlinda zogier-
Ti kanonzomiereba. kerZod, isini, visac bavSvobaSi axasiaTebdaT hiper-
aqtivoba da yuradRebis koncentraciis problemebi, naklebad hqondaT 
ganviTarebuli samarTlianobis gancda, uWirdaT socialur normebTan 
Segueba, bavSvobaSi ar uwevdnen saTanado (fsiqologiur, pedagogiur, 
nevrologiur da a.S.) daxmarebas, zrdasrulobaSi viTardebian e.w. kon-
troldaqveiTebuli pirovnuli wyobis adamianebad, romelTac uWirT 
impulsuri moTxovnilebebis kontroli da xSirad uviTardebaT narko-
tikebis avadmoxmarebasTan dakavSirebuli problemebi[8].Ffaqtobrivad, 
am pirovnuli wyobis daxasiaTebisas kvlav mivdivarT im damcvelobiT 
SreebTan _ biologiur, fsiqologiur/pirovnul, socialur da suli-
erebis kapitalTan _ rac aRvwereT Tavis dasawyisSi.

Zalian xSirad `kontorldaqveiTebul” bavSvebs skolis garemoSi 
`xuligani”, `rTuli” an `giJi” bavSvebis iarliys awebeben da pedkoleq-
tivis zrunva ara am konkretuli bavSvis daxmarebis mimarTulebiT midis, 
aramed im mimarTulebiT, Tu amgvarma bavSvma rogor ̀ ar SeuSalos” xeli 
saswavlo process. es dramatuli Secdomaa, e.w. eqskluziuri, social-
ur gariyvaze orientirebuli midgomaa. amgvari bavSvis ara Tu izola-
cia da sxva bavSvebisagan garideba, aramed, piriqiT, inkluziaa saWiro. 
inkluziuri midgoma[18,2�] meoce saukunis miwuruls humanisturi peda-
gogikis wiaRSi gaCnda da mimarTuli iyo gansakuTrebuli saWiroebebis 
mqone (e.w. SezRuduli SesaZleblobebis mqone) bavSvebis srulfasovan 
CarTvaze saswavlo procesSi. inkluziuri midgomis avtorebma Caatares 
longituduri gamokvlevebi, romelTa Tanaxmadac, ama Tu im problemis 
mqone bavSvis CarTva saswavlo procesSi ar aferxebs danarCeni bavSve-
bis swavla-ganaTlebas, xolo rac Seexeba aRzrdis process _ inkluzia 
mxolod da mxolod rgebs mas, ramdenadac tolerantobis faseulobis 
ganviTarebaSi exmareba rogorc mocemul bavSvs, aseve mis Tanaklase-
lebsac, rac faseulobiTi aRzrdis uaRresad did SesaZleblobebs iZl-
eva saklaso garemoSi. 

inkluziuri midgomis Tanaxmad, qceviTi problemebis mqone bavSve-
bi (SesaZloa, yuradRebis deficitisa da hiperaqtivobis mizeziT) gan-
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sakuTrebuli saWiroebebis matarebeli arian da amdenad, pedkoleqtiv-
ma yovelgvari Rone unda ixmaros imisaTvis, raTa isini srulfasovnad 
CarTon saswavlo procesSi. amisaTvis aqcenti unda gakeTdes mocemuli 
bavSvis gansakuTrebul saWiroebebze, saWiroebis SemTxvevaSi, igi unda 
uzrunvelyofili iqnas nevropaTologis, fsiqologisa Tu socialuri 
muSakis daxmarebiT, rac mas daexmareba daureguliros nevrologiuri 
da fsiqo-emociuri foni Tu ojaxuri problemebi. 

IV. wamaldamokidebulebis socialuri risk- da damcavi faqtorebi

wamaldamokidebulebis risk- da damcavi socialuri faqtorebis 
analizisaTvis daveyrdnobiT socialuri gavlenis nayofier cnebas. 
kerZod, SevecdebiT gavaanalizoT is gavlenebi, romelsac ganicdis 
adamiani dabadebidan wamaldamokidebulebis problemasTan mimarTebaSi. 
ramdenadac gavlenaze vsaubrobT, mniSvnelovania erTmaneTisagan gan-
vasxvavoT specifikuri, anu pirdapiri (wamaldamokidebulebis Tval-
sazrisiT) da araspecifikuri, anu arapirdapiri gavlenebi. 

wamaldamokidebulebis TvalsazrisiT socialuri gavlenebis mimox-
ilvas daviwyebT ojaxis donidan da TandaTan avalT ufro msxvil da 
masStabur doneebze. 

ojaxuri gavlenebi da wamaldamokidebuleba

arapirdapiri gavlena. ojaxi samyaros pirveli modelia, romelic 
adamians cxovrebis gzaze egebeba. aq axaldabadebuli xvdeba socialuri 
gavlenebis mTel konglomerats (saxelmwifo, sazogadoeba, kultura, 
da a.S.) erTad, gatarebuls ojaxuri urTierTobebisa da atmosferos 
prizmaSi. uaRresad mniSvnelovania ojaxuri atmosfero, urTierTobe-
bis stili, rac bavSvs an dacul garemos Seuqmnis, an risk-faqtorad 
mogvevlineba. ojaxuri fsiqoTerapiis wiaRSi gansakuTrebuli dat-
virTva aqvs `funqciuri ojaxis”[2,�,9] cnebas. am terminiT axasiaTeben 
ojaxs, sadac konstruqciuli, funqciuri urTierTobebia: Ria, moqnili, 
erTmaneTis pativiscemasa da Rirsebis gafrTxilebaze dafuZnebuli; 
komunikaciis stili gulwrfelia da araorazrovani. aq mimdinareobs 
zrunva Svilebis damoukideblobis waxalisebaze, maTSi pasuxismgeblo-
bis aRebisa da gadawyvetilebis miRebis unaris gavarjiSebaze; mudmivad 
mimdinareobs balansis Zieba aRzrdis procesSi SezRudvebis dawesebasa 
da Tavisuflebis miniWebas Soris. aq ojaxis wevrebi cdiloben erTman-
eTs gaugon da daexmaron askobrivi krizisebis gadalaxvaSi, pirovnul 
zrdaSi; gadawyvetilebebis miRebis meqanizmi SeTanxmebuli da cnobilia, 
erTmaneTisa da Tanacxovrebis mimarT gulwrfeli interesi arsebobs; 
erTmaneTisaTvis ukukavSiris gaziareba Tanacxovrebis erT-erTi wesia. 
Tu ojaxi funqciuria, igi damcvelobiT rols asrulebs adamianis cx-
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ovrebaSi. Tu ojaxi disfunqciuria _ igi risk-faqtorad Semoubrundeba 
adamians rogorc wamaldamokidebulebis, aseve sxva rTuli problemebis 
TvalsazrisiT.

pirdapiri gavlena. socialuri daswavlis[13] fenomeni ojaxur gare-
moSi mTeli Tavisi sigrZe-siganiT iCens Tavs. Svili mSoblis magaliTiT 
swavlobs, xSir SemTxvevaSi, is mSoblis qceviTi stereotipebis `absorb-
cias” axdens. miuxedavad imisa, Tu ra aRmzrdelobiT miTiTebebs aZlevT 
bavSvs, Tu mSobelma sityvieri gzavnili piradi magaliTiT ar gaamyara, 
sityvier gzavnils wona ar eqneba. magaliTad, Tu mSobeli ar aris mzad, 
rom Svilis janmrTelobisaTvis Tavad Tqvas uari sigaretze, misi mxri-
dan azri ara aqvs imis moTxovnas _ nu mowevo. saukeTeso SemTxvevaSi, 
Svili gaacnobierebs, rom mSobeli ormag standartebs sTavazobs da 
ubralod ar aTxovebs yurs mSoblis rCeva-darigebas; uares SemTxvevaSi, 
Svili ormag komunikacias ar apatiebs mSobels da es mSobels Svilis 
TvalSi avtoritets daukargavs; yvelaze uares SemTxvevaSi ki, Tu saer-
Tod, ormagi gzavnilebi mSoblis mxridan komunikaciis Cveuli stilia, 
es Svils fsiqologiuri problemebis gaCenamde miiyvans. ormagi gza-
vnilebiT urTierTobas komunikaciis fsiqologiaSi `ormagi dabma” 
ewodeba da kvlevebisa da klinikuri dakvirvebis Tanaxmad, komunikaciis 
es mankieri stili adamianis pirovnul mTlianobas seriozulad emu-
qreba, rac wamaldamokidebulebis risks mniSvnelovnad zrdis. garkveu-
li fsiqoTerapiuli mimdinareobis Tanaxmad, wamaldamokidebuleba, 
rogorc daavadeba, e.w. disociaciur aSlilobad iTvleba, rac erTman-
eTisagan gaucxoebuli pirovnuli nawilebis ganviTarebasTan dakavSire-
bul darRvevas niSnavs.

saskolo gavlenebi da wamaldamokidebuleba 

arapirdapiri gavlena. skola ojaxis Semdeg, faqtobrivad, sam-
yaros meore modelia, romelic xvdeba adamians cxovrebis gzaze. aq, 
iseve rogorc ojaxSi, modelirebulia da gardatydeba mTeli garSemo-
myofi socialuri sinamdvile: skolis atmosferos mniSvnelovanwilad 
gansazRvravs is saxelmwifo da sazogadoeba, romelSiac igi arsebobs. 
Tumca, garkveul farglebSi, skolas mainc aqvs manevrirebisa da saku-
Tari subkulturis damkvidrebis SesaZlebloba. Tanamedrove pedagogi-
kaSi gansakuTrebul mniSvnelobas aniWeben skolis klimatis cnebas. sk-
olis klimatis cneba asaxavs imas, Tu ra midgomazea skola dafuZnebuli 
(demokratiulze? avtoritarulze? anarqiulze?), ramdenad Tanmim-
devrulia skola Tavis midgomaSi, ra faseulobebzea skolis cxovreba 
dafuZnebuli, ramdenad inkluziuria igi? ramdenad uzrunvelyofilia 
skolis cxovrebaSi skolis mTavari subieqtebis (moswavleebi, mSoblebi, 
pedagogebi, administracia) srulfasovani monawileoba? aris Tu ara 
saskolo politika miRebuli konsensusis safuZvelze? aris Tu ara igi 
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gamWvirvale? ramdenad ufrTxildebian skolaSi moswavlisa da maswav-
leblis Rirsebas? da a.S. is, Tu ra da rogori pasuxebi iqneba gace-
muli am SekiTxvebze, ganapirobebs imas, iqneba mocemuli skola damcavi 
Tu, piriqiT, sarisko faqtori narkotikuli saSualebebis (legalurisa 
Tu aralegaluris) avadmoxmarebisa da wamaldamokidebulebis safrTxis 
TvalsazrisiT.

pirdapiri gavlena. skolis atmosfero mniSvnelovanwilad gan-
sazRvravs wamaldamokidebulebisa da narkotikuli saSualebebis avad-
moxmarebis problemis mimarT skolis politikis mimarTulebasa da xa-
siaTs. amitom, zogierT SemTxvevaSi, skolis politika am sakiTxebSi, 
romelic, faqtobrivad, problemis daZlevis gzebs gansazRvravs da am-
denad pirdapiri gavlenis moxdenis uSualo iaraRia, ufro efeqturia, 
zogSi _ naklebad. magram, yvela SemTxvevaSi mniSvnelovani is aris, rom 
skolas, rogorc aseTs, hqondes am sakiTxebze SemuSavebuli Sida poli-
tika[5], winaaRmdeg SesaZlo vakuumisa. aucilebelia, skolas gaazrebu-
li hqondes, Tu rogor uyurebs igi narkotikuli saSualebebis avad-
moxmarebis problemas, Tu rogor unda moaxdinos am problemis pir-
veladi prevencia, ra gareSe adamianuri Tu organizaciuli resursebi 
unda moizidos amisaTvis, ra RonisZiebebs unda mimarTos im SemTxvevaSi, 
Tu skolaSi narkotikebis moxmarebis SemTxveva iqna SeniSnuli, rogor 
moaxdinos am SemTxvevis marTva, vis mimarTos referirebisaTvis (gadam-
isamarTebisaTvis) da a.S. skolis politika narkotikuli saSualebebis 
avadmoxmarebis dargSi aucileblad unda moicavdes skolis midgomas 
legaluri narkotikuli saSualebebis _ magaliTad, Tambaqos _ moxmare-
bis mimarT. igi ar unda iyos formaluri da realurad axorcieleb-
des cxovrebis jansaRi wesis damkvidrebaze mimarTul strategias. amave 
dros, Tu skolaSi moswavleebs jansaRi cxovrebis wesisaken mouwode-
ben, ormagi mesijebi unda gamoiricxos: pirvel rigSi, pedkoleqtivma 
unda gaakeTos arCevani, man unda aCvenos magaliTi imisa, rom jansaRi 
cxovrebis wesiT cxovrobs, ar eweva derefnebSi: socialuri daswavla 
saskolo garemoSic mTeli Tavisi ZaliT mimdinareobs. 

TanatolTa wris gavlenebi da wamaldamokidebuleba

arapirdapiri gavlena.TanatolTa wre bavSvisaTvis ojaxidan da 
skolidan gasvlisa da socializaciis asparezi, `ufrosebisagan da-
moukidebeli samyaros” pirveli modelia. Tu mSoblebi bavSvis mozard-
obis asakSi gadasvlamde ase Tu ise axerxeben TanatolTa wris dakvirve-
bas da masze gavlenis moxdenas, xSir SemTxvevaSi, kontrols, mozardo-
bis asakidan amis ganxorcieleba ukve, rogorc wesi, veRar xerxdeba. 
mozardebi, gamomdinare maTTvis damaxasiaTebeli `zrdasrulTa sam-
yarodan” emansipaciis reaqciidan[21], Sedian damoukidebeli urTierTo-
bebis subkulturaSi, romelic xasiaTdeba specifikuri faseulobebiT, 
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roluri modelebiT, qcevis normebiT, ritualebiTa da a.S. TanatolTa 
wreebi gansxvavdebian imis mixedviT, Tu ramdenad iziareben garemom-
cveli sazogadoebis normebs an ramdenad ewinaaRmdegebian Tu upirisp-
irdebian mas. am mxriv SeiZleba warmovidginoT garkveuli kontinuu-
mi, romelzedac SesaZloa ganvaTavsoT esa Tu is mozardTa an WabukTa 
gaerTianebebi: dawyebuli jgufebidan, romelnic arsebuli sazogadoe-
brivi normebis gaziarebis maRali doniT xasiaTdebian, damTavrebuli 
kriminaluri dajgufebebiT. saqarTveloSi, sabednierod, dReisaTvis 
ara gvaqvs quCis kriminaluri bandebis, inglisurad ̀ gangebis”, praqtika, 
Tumca gamomdinare bolo wlebSi mozardebs Soris Zaladobis maCvene-
blebis garkveuli matebidan, zogierTi eqpserti gamoTqvams momavlis 
SfoTvas am mimarTulebiT. samagierod, saqarTveloSi, gansakuTrebiT 90-
iani wlebidan, sabWoTa reJimis rRvevasTan dakavSirebuli faseulobaTa 
krizisis fonze, gansakuTrebiT popularuli gaxda quCis subkultura, 
romlis atributebia quCaSi usaqmod dogma, quCis `avtoritetebis” Tay-
vaniscema, `saqmis garCeva” Sesabamisi wesebiT, narkotikebis moxmareba, 
kriminaluri aqtivoba da a.S. am subkulturis Tayvaniscema axalgazrde-
bis mxridan SesaniSnavad aqvs aRwerili laSa buRaZes romanSi `pirveli 
zari”, sadac gogonas guli uCuydeba quCaSi Tavisi Seyvarebuli `quCis 
biWis” dafurTxebulebis danaxvaze. niSandoblivia, rom igi scnobda 
maT... amJamad `quCis moda” klebis gzazea.

pirdapiri gavlena. kvlevis Tanaxmad, narkotikebis moxmarebis ma-
Rali riskis winaSe dganan is mozardebi, romelTa uaxloesi megobre-
bic moixmaren narkotikul saSualebebs. TanatolTa wreSi narkotikuli 
saSualebebis momxmareblebis yola pirdapir miuTiTebs am wreSi gaer-
Tianebuli sxva mozardebisaTvis moxmarebis dawyebis riskze. garda ami-
sa, mecnierulad dasabuTebulia, rom erTsa da imave wreSi erTiandebian 
msgavsi interesebis, faseulobebis, Sexedulebebis mqone mozardebi _ 
rac Sesabamisi daskvnebis gakeTebis saSualebas iZleva[8,21,22].

kulturuli da sazogadoebrivi gavlenebi  
da wamaldamokidebuleba

arapirdapiri gavlena. rac Seexeba arapirdapir kulturul gav-
lenebs, aq mniSvnelovania refleqsiis sagnad gavxadoT, Tu rogori 
`gzavnilebia” Cvens kuturaSi, ra aris `miRebuli” da `misasalmebeli”:

tradiciulad, dionisuri fesvebidan gamomdinare, qarTuli kul-
turisaTvis ar iyo ucxo hedonisturi mimarTulebebi. magram albaT, 
rodesac narkomaniis prevenciaze vsaubrobT, mniSvnelovania davfiqr-
deT imaze, Tu amJamad ra gzavnili aris wamyvani, ra moitana axalma 
epoqam? aris Tu ara warmateba CvenSi Rirebuleba? aris Tu ara jan-
mrTeloba Rirebuleba? aris Tu ara Cvens sazogadoebaSi Rirebuli 
erTi calke aRebuli adamianis cxovreba? aris Tu ara faseuli da vu-
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frTxildebiT Tu ara adamianis Rirsebas? Tu dadebiTad vpasuxobT am 
SekiTxvebs, SegviZlia amis realurad dasabuTeba? da Tu uaryofiTad 
vpasuxobT am SekiTxvebs, maSin nu viqnebiT miamitni da romelime calke 
aRebul narkotikze deklarirebiT `cudiao” da `saSiSiao” nu gveqneba 
iluzia, rom narkomaniis problemas vebrZviT.

saqarTveloSi `quCis akademiis” sub-kulturis gaCenam 90-ian wlebSi 
dramatulad gazarda dadebiTi damokidebuleba `quCuri” cxovrebis mi-
marT, mTeli Tavisi atributebiT, ramac 90-iani wlebis faseulobaTa 
krizisis fonze `dakargulTa” mTeli Taoba Sva, maT Soris, wamlisa 
da nivTierebebis avadmoxmarebis gamo dakargulTa. dRevandelma dRem 
daayena ̀ quCis RirebulebaTa” amaoebis gacnobierebis aucilebloba. yo-
vel SemTxvevaSi, gaCnda amis gacnobierebis imedi.

pirdapiri gavlena. rodesac vsaubrobT kulturaze, pirdapiri gav-
lena aq SesaZloa moaxdinos im kulturulma normebma, romelic arse-
bobs ama Tu im narkotikuli saSualebisa Tu fsiqotropuli nivTierebis 
moxmarebis mimarT. magaliTad, alkoholis moxmareba, rogorc legalu-
ri narkotikuli saSualebisa, Cvens qveyanaSi, faqtobrivad, kulturis 
nawils warmoadgens. amasTan dakavSirebiT, misi moxmareba socialurad 
waxalisebulia: qarTuli sufra umniSvnelovanesi kulturuli fenom-
enia, romelsac adamiani swavlobs mSoblebisagan da tradiciulad ga-
dascems Semdgom Taobas. 

iq, sadac ama Tu im nivTierebis moxmarebis kulturuli tradiciebi 
arsebobs, arsebobs agreTve garkveuli kulturuli normebi, romlebic 
icavs sazogadoebas am nivTierebis avadmoxmarebisagan. magaliTad, trad-
iciulad qarTul sufraze alkoholizaciisagan damcavi faqtorebis 
mTeli rigia saxeze: ismeba Rvino da ara spirtiani sasmelebi; sma axlavs 
uxv Wamas da amitom sasmeli ar moqmedebs gansakuTrebiT damaTroblad; 
sufra grZeldeba ramdenime saaTs da, amdenad, organizmi aswrebs sas-
melis monelebas ise, rom zomaze metad ar daTvres; es yovelive xdeba 
filosofiuri saubrebisa (sadRegrZeloebi) da simrerisa Tu leqsis 
Tqmis fonze _ rac, agreTve, adamians formaSi yofnisa da ar-daTrobi-
saken mouwodebs. analogiurad, SeiZleba moviyvanoT magaliTi Sua aziis 
qveynebisa, sadac Triaqis weva erTgvar tradicias warmoadgens: aq Tria-
qis moweva mxolod mamakacebSia miRebuli, daSvebulia mxolod xandaz-
muli asakidan (rodesac organizmi endofrinebis garkveul deficits 
ganicdis, xolo reproduqciuli funqcia ki ukve ganxorcielebulia), 
xorcieldeba garkveuli jgufuri ritualebis dacviT _ yovelive es 
avadmoxmarebisagan icavs iqauri kurlturis warmomadgenlebs. 

aqve unda aRiniSnos, rom Tavdacvis aRwerili kulturuli meqaniz-
mebi sazogadoebas mxolod garkveul donemde da dromde icavs. Taname-
drove epoqaSi es meqanizmebi transformacias ganicdis da Tu ama Tu 
im kulturis warmomagdenlebi fxizlad ar iqnebian, ar gadasinjaven 
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kulturul normebs, SesaZloa safrTxis winaSe aRmoCndnen. magaliTad, 
qarTuli smis tradiciam, samwuxarod, ganicada destruqciuli trans-
formacia da Tu winaT ar-daTroba iyo smis erT-erTi Tanmdevi sazrisi, 
amJamad, xSir SemTxvevaSi, `gaTiSvamde sma” iqca dalevis miznad. aqve 
SeiZleba gavixsenoT, rom saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros mier 2007 wlis noemberSi Catarebuli kvlevis Tanaxmad, 
mozardebis mxridan alkoholiT Trobis qcevis ganzraxvis Camoyalibe-
bis faqtori mamis mier smis qcevis waxaliseba aRmoCnda da gamovitanoT 
Sesabamisi daskvnebi. 

saxelmwifo gavlenebi: kanoni, politika,  
reklama da wamaldamokidebuleba

arapirdapiri gavlenebi.SesaZloa iTqvas, rom esa Tu is saxelmwi-
fo wyoba erTmniSvnelovnad ganapirobebs narkomaniis problemis 
prevencias?an, problemasTan ufro efeqtur SebrZolebas? gasuli sauku-
nis 60-ian wlebSi moxda erTgvari `bunebrivi eqsperimenti” _ wamalda-
mokidebulebis epidemiis talRa moedo rogorc dasavlur samyaros, 
aseve sabWoTa kavSirs. amis safuZvelze, eqspertebma maSin gamoitanes 
daskvna, rom, principSi, narkotikebis mowodebisa da avadmoxmarebis 
problema universaluria da misi gaCena Tu moxsna ar aris damokidebuli 
saxelmwifo wyobaze. magram dRevandeli gamocdileba gviCvenebs, rom im 
saxelmwifoebSi (amerika, evrokavSiris rigi qveynebi), sadac wamaldamok-
idebulebis problema nacionaluri usafrTxoebis WrilSia ganxiluli 
da sadac mis dasaZlevad xorcieldeba strategiuli, mtkicebulebaze 
dafuZnebuli midgoma da am midgomis gansaxorcieleblad mniSvnelovani 
finansuri da adamianuri resursebis investireba _ narkoviTareba bev-
rad ukeTesia, vidre msoflios sxva qveynebSi.amdenad, esec erTgvar 
`bunebriv eqsperimentad” unda CaiTvalos, romelic gviCvenebs proble-
masTan realuri brZolis gasaRebs. 

pirdapiri gavlenebi. uaRresad mniSvnelovania, aqvs Tu ara saxelmwi-
fos SemuSavebuli cxadi saxelmwifo politika[6] legaluri da arale-
galuri narkotikuli saSualebebis brunvis winaaRmdeg. Tu SemuSave-
buli aqvs, ra principebzea is agebuli, ramdenad aris dabalansebuli 
narkotikebis mowodebis Semcirebaze mimarTul da moTxovnis Semcire-
baze mimarTul RonisZiebaTa sistemebi; ramdenad iZleva moqmedi kanon-
mdebloba mocemuli politikis ganxorcielebis samarTlebriv SesaZle-
blobebs; ramdenad aris SemuSavebuli am politikis ganxorcielebis 
meqanizmebi: arsebobs Tu ara Sesabamisi erovnuli strategia da samoqme-
do gegma, gamoyofilia Tu ara sakmarisi resursebi am gegmis gansaxor-
cieleblad; ramdenad moicavs es gegma prevencias, mkurnaloba-reabil-
itacias, zianis Semcirebis mimarTulebebs; ramdenad aris mimarTuli 
qveyanaSi cxovrebis jansaRi wesis damkvidrebaze; ramdenad mimdinar-
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eobs uwyebaTaSorisi (janmrTelobis, ganaTlebis, Sinagan saqmeTa samin-
istroebis) TanamSromloba prevenciis sferoSi da sxv. 

saxelmwifo kanonmdebloba da masze dafuZnebuli antinarkotikuli 
stratregia aregulirebs socialuri zegavlenis iseT mZlavr iaraRs, 
rogoricaa reklama, maT Soris, legaluri narkotikuli saSualebe-
bis reklama. es Zalian mgrZnobiare sakiTxia: arsebobs gamokvlevebi, 
romelTa Tanaxmadac legaluri narkotikuli saSualebebis _ magali-
Tad, alkoholis _ reklamis SezRudva mniSvnelovanwilad amcirebs mis 
moxmarebas da, Sesabamisad, am nivTierebis mier miyenebuli zaralis 
masStabs [8], magaliTad, saxmeleTo avariebis ricxvs. aseTive situaciaa 
Tambaqos mxrivac: Tambaqos reklamirebis SezRudva mniSvnelovanwilad 
amcirebs mis moxmarebasa da, Sesabamisad, janmrTelobisaTvis mis mier 
miyenebuli zaralis odenobas [8]. magram, samwuxarod, am mecnieru-
lad dasabuTebuli codnis miuxedavad, Cvens qveyanaSi arc erTis da 
arc meoris reklama sagrZnoblad ar izRudeba. kidev erTi `bunebrivi 
eqsperimenti”, romelic dRevandelma dRem moitana _ es aris cxovre-
bis jansaRi wesisaTvis, Tambaqos moxmarebis sawinaaRmdegod mimarTuli 
uaRresad efeqturi amerikuli da evropuli midgomebis magaliTebi. am 
midgomebis mimarT Cvenma saxelmwifom da sazogadoebam eqspliciturad 
unda gaakeTos arCevani, gaacnobieros prioritetebi da mxolod amis 
mere SevZlebT visaubroT nivTierebebis avadmoxmarebis prevenciaze, 
rogorc saxelmwifo politikaze.

Zalian mniSvnelovania gavacnobieroT, rom avadmoxmareba, rogorc 
aseTi, ara marto nivTierebebs exeba. azartuli TamaSebic aranakleb 
damokidebulebas iwvevs. samwuxarod, Cvens qveyanaSi dReisaTvis am mi-
marTulebiTac gaCnda axali subkultura: TamaSis moyvarulni, erTis 
mxriv, da TamaSis propagandistebi, meore mxriv. qalaqis centrSi Ses-
aSuri siswrafiT iSleba TamaSis infrastruqtura: ixsneba totaliza-
torebi, slot-klubebi da saTamaSo avtomatebi. masmediidan gaismis 
mowodeba mixail bulgakovis `ostati da margarita”-s stilSi: `iTamaSe 
da moige!”. Tu narkomaniis prevenciaze visaubrebT, aqac unda gavakeToT 
arCevani da gavacnobieroT-gadavafasoT prioritetebi: sanam mconare-
basa da arajansaRi cxovrebis wesis tiraJirebaze orientirebuli rek-
lama ar iqneba reglamentirebuli saxelmwifos mxridan da daZraxuli 
sazogadoebis mxridan, prevenciis saxelmwifo modelebisa da sazoga-
doebrivi suliskveTebis Seqmnaze ocneba miamitia.
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ნარკოფობია საქართველოში: ირაციონალური რაციოს წინააღმდეგ 

ჯანა ჯავახიშვილი                                                                                                       06.03.2014 

 

 

რამდენიმე ხნის წინ სატელევიზიო თოქ-შოუში მომიწია მონაწილეობა. 

ნარკოტიკების საკითხზე მიდიოდა მსჯელობა. ზეემოციური ატმოსფერო იყო: 

ერთმანეთის დადანაშაულებისა და, ნარკოტიკების თაობაზე საკუთარი ვარაუდების 

უხვად გამოთქმის. ვარაუდებზე დაფუძნებული მსჯელობა ნარკოტიკებზე ერთგვარი 

ტრადიციაა ჩვენს საზოგადოებაში, ყველა დონეზე. ეს ნარკვევი, გარკვეული 

მტკიცებულებების მოყვანით, იმის გაანალიზების მცდელობაა, თუ რას ეყრდნობა 

მოარული ვარაუდები და მათთან დაკავშირებული ემოციები. 

 

ნარკოტიკები და მორალური პანიკა 

სტატისტიკა მეტყველებს, რომ საზოგადოებისათვის ლეგალური ფსიქოაქტიური 

საშუალებების (ალკოჰოლის, თამბაქოს) მოხმარებით გამოწვეული ზარალი 

მნიშვნელოვნად აღემატება არალეგალური ნარკოტიკებით გამოწვეულ ზარალს. ამავე 

დროს, ლეგალური საშუალებების თემა საზოგადოებაში პანიკას არ იწვევს (ძალიანაც 

კარგი, ასეც უნდა იყოს - პანიკა და შიში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში ცუდი 

თანამგზავრია). ამის საპირისპიროდ, არალეგალურ ნარკოტიკულ საშუალებებზე 

საზოგადოებისა თუ გადაწყვეტიებების მიმღები პირების ყველაზე გავრცელებული 

რეაქცია სწორედ ფობია და პანიკა, უფრო ხშირად - მორალური პანიკაა (გავიხსენოთ 

პატრიარქის მიერ რამდენიმე წლის წინ შემოთავაზებული თეზა - „ნარკომანია - 

სირცხვილია!“). 

 

მთვრალ მდგომარეობაში მანქანის ტარების გამო ყოველდღიურად მხოლოდ 

ამერიკაში 28 ადამიანი იღუპება, ხოლო ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მანქანის 

ტარება აშშ-ს ყოველწლიურად საშუალოდ 132 მილიონი დოლარი  უჯდება. როგორც 



ლეგალური ასევე არალეგალური ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარების გამო 

აშშ-ში წელიწადში საშუალოდ 40.000-ზე მეტი ადამიანი კვდება, აქედან - 

არალეგალური ფსიქოაქტიური საშუალებების გამო ამ რაოდენობის დაახლოებით 

ერთი მესამედი, ხოლო ლეგალურის გამო - ორი მესამედი (National Highway Traffic 

Safety Administration FARS data, 2013). საქართველოში ამ საკითხზე სრულყოფილი  

სტატისტიკა და შეაბამისი ანალიზი ხელმისაწვდომი არ არის, თუმცა შსს-ს 

მონაცემებით, ავტოსაგზაო შემთხვევების 6-7% სწორედ ალკოჰოლის ზემოქმედების 

ქვეშ ტარების გამო ხდება და, მაგალითად, 2010 წელს ქვეყანაში ამ მიზეზით 278 

ადამიანი დაიღუპა, 314 კი დაშავდა (http://www.safedrive.ge/avariebi-2011.23.04.pptx, 

2011). ამავე წელს ნარკოტიკების ზედოზირების მიზეზით საქართველოში 

გარდაცვლილ პირთა სტატისტიკა არ გაგვაჩნია, სამაგიეროდ 2009 წელს 

ოფიციალური მონაცემებით რეგისტრირებულია19 გარდაცვლილი, ხოლო 2011წელს 

კი - 15 (რასაკვირველი, რეალური მონაცემები ბევრად აღემატება რეგისტრირებულს). 

რამდენჯერ გაგვიგონია, რომ ნარკოტიკების მოხმარება - „ერის გენოციდია“... ამავე 

დროს, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მანქანის ტარებასა და სახმელეთო ავარიების 

როდენობაზე, მგონი რომ ჩვენი საზოგადოება სერიოზულად არც არასდროს 

დაფიქრებულა, არათუ განგაში აუტეხია. საქართველო ამ მხრივ არ არის 

გამონაკლისი, ამგვარი სელექციური აღქმა  ტიპიურია მსოფლიოში. მაინც, საიდან 

იღებს ის სათავეს?... 

 

ბოროტების დისკურსი, ანუ, ვისი ენით ვსაუბრობთ ნარკოტიკებზე?... 

მეოცე საუკუნის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატებში თამბაქოსა და 

ალკოჰოლის ინდუსტრია იკრებდა ძალას. ამავე დროს, მსოფლიოს სხვადასხვა 

კუთხიდან შემოსულმა მიგრანტების ტალღებმა სხვა ჩვევებთან და ტრადიციებთან 

ერთად, განსხვავებული ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარების ჩვევებიც 

შეიტანეს: ოპიუმისა - ჩინელებმა, კოკაინის - აფრიკელებმა, მარიხუანისა - ესპანური 

წარმოშობის მიგრანტებმა. ამ ნივთიერებების მოხმარება აღიქმებოდა მიგრანტების 

http://www.safedrive.ge/avariebi-2011.23.04.pptx


მიმართ მძაფრი ქსენოფობიური განწყობების ფონზე და „უცხოს“ ხატს დაედო ზედ. 

ამას ემატებოდა ალკოჰოლისა და თამბაქოს ინდუსტრიის მიერ აღქმული ფინანსური 

საფრთხე იმ შემთხვევაში, თუ ახლად შემოსული ნივთიერების მოხმარება 

ჩაანაცვლებდა მათ მიერ გავრცელებად ფსიქოაქტიურ საშუალებებს. სწორედ ამგვარ 

ფონზე მოხდა ამ „უცხო“ ფსიქოაქტიური საშუალებების კრიმინალიზაცია (War on 

Drugs Costs. Transforming Drug Policy Foundation, 2012). 

 

ნარკოტიკების რეგულირებაზე მიმართული გაეროს პირველი დოკუმენტი - 1961 

წლის კონვენცია, ნარკოტიკების თემაზე შექმნილი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი 

საერთაშორისო ნარატივია და დღესაც განსაზღვრავს ამ პრობლემის დისკურსს. 

გამომდინარე იქიდან, რომ ის სწორედ ზემოაღწერილი ქსენოფობიის ფონზე 

იქმნებოდა, კონვენციის ენა ერთმნიშვნელოვნად ფობიურია: დოკუმენტის თანახმად, 

ნარკოდამოკიდებულება წარმოადგენს „სერიოზულ ბოროტებას ინდივიდისთვის“ და 

ისეთ საფრთხეს, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოებრიობა ვალდებულია რომ 

„ებრძოლოს“, რამდენადაც „ეს არის ბრძოლა კაცობრიობაზე მიმართული 

სოციალური და ეკონომიკური საშიშროების წინააღმდეგ“.  კონვენციის ენა და 

პათოსი სრულად შეესაბამებოდა საბჭოთა კავშირის ტოტალიტარულ-რეპრესიულ, 

„მტრის ხატის“ მაძიებელ აზროვნებას და უკვე 1963 წელს - იქნა რატიფიცირებული 

სსრკ-ს მიერ. 

 

1961 წლის კონვენცია დაედო საფუძვლად „ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომის“ 

მიდგომას, რომლის დეკლარირებაც 1971 წელს ამერიკის მაშინდელმა პრეზიდენტმა 

რიჩარდ ნიკსონმა  მოახდინა და რომელიც  მსოფლიოს სხვა ქვეყნებმაც აიტაცეს, 

საბჭოთა კავშირის ჩათვლით. ომის გამოცხადებიდან 38 წლის შემდეგ, 2009 წელს, 

აშშ-ს ნარკოტიკების კონტროლის პოლიტიკის ეროვნულმა ოფისმა მსოფლიოს ამცნო, 

რომ ობამას ადმინისტრაცია აღარ გამოიყენებს „ომის“ ტერმინს (და შესაბამისად, 

მიდგომას) - რამდენადაც ის კონტრპროდუქტიულია. 



ნარკოტიკებზე გლობალური კომისიის 2011 წლის ანგარიშის თანახმად, 

“ნარკოტიკების წინააღმდეგ გლობალური ომი მარცხით დასრულდა, და საშინელი 

შედეგები მოუტანა ინდივიდებსა და სხვადასხვა საზოგადოებას მსოფლიოს 

მასშტაბით....დაუყოვნებლივა საჭიროა გატარდეს ფუნდამენტური ცვლილებები 

ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიებში როგორც გლობალურად, ასევე 

ნაციონალურად“ (Global Commission on Durgs, 2011).   

 

ძალიან ხშირად, გზავნილი „მარცხი ნარკოტიკებთან გლობალურ ომში“ 

მცდარად არის გაგებული, როგორც უსუსურობის დეკლარირება ნარკოტიკების 

პრობლემის წინაშე. ეს არასწორი ინტერპრეტაციაა. გზავნილი ხაზს უსვამს ომის 

პარადიგმის უკუგდების  და პრობლემის მართვის ისეთი სტრატეგიების დანერგვის 

აუცილებლობას, რომელიც დაფუძნებული იქნება ადამიანის უფლებებზე, 

სამეცნიერო მტკიცებულებასა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვაზე. 

 

ომის პარადიგმა საქართველოში 

დიდი ლინგვისტისა და მოაზროვნის, ფერდინანდ სოსიურის თანახმად, 

მიუხედავად იმისა, რომ სუბიექტები შეიძლება ჩავთვალოთ პასუხისმგებლად მათ 

მიერ განხორციელებად სამეტყველო აქტივობაზე, რეალურად ისინი საერთოდ ვერ  

აკონტროლებენ  იმ ენას, რომლითაც ახორციელებენ 

 ამ სამეტყველო აქტივობას. ნარკოტიკების მიმართ საზოგადოებრივი რეაქციები და 

დღევანდელი გლობალური თუ ლოკალური მიდგომები სოსიურის იდეების 

ერთერთი ყველაზე თვალსაჩინო ილუსტრაციაა: მაინც, ვის ენას ვხმარობთ 

ნარკოტიკების პრობლემის გააზრებაში?.. რამდენად არის ეს „ჩვენი“ ენა, რამდენად 

ეყრდნობა ის ჩვენს საკუთარ გამოცდილებასა და მტკიცებულებას და არა 

ტოტალიტარულ ინერციას, ან ამერიკაში, მეოცე საუკუნის დასაწყისში, მიგრანტების 

მიმართ ქსენოფობიის ფონზე შექმნილ „ბოროტების“ დისკურსს, რომელსაც 

უკრიტიკოდ ვიღებთ და ცხოვრებაში ვატარებთ?.. 



საქართველოში, გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული, ნარკომანიის 

პრობლემის დაძლევაზე მომუშავე უწყებების ენა ომის პარადიგმას არეკლავს. 

ტრადიციულად, დარგში სახელმწიფო სტრატეგიებისა თუ ინსტიტუციების 

სახელწოდებებში ფიგურირებდა ფრაზა „ნარკომანიის წინაღმდეგ ბრძოლა“ . ეს 

ვითარება დღესაც არ შეცვლილა: მაგალითად, 2011 წლის ნოემბერში პრეზიდენტის 

ბრძანებით დაარსებულ ეროვნულ საკოორდინაციო მექანიზმს „ნარკომანიასთან 

 ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო“ ჰქვია; არალეგალური 

ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას მედმუშაკები დღემდე 

 „ნარკოტიკებისბოროტად გამოყენებას“ უწოდებენ და ა.შ.; ამგვარ აზროვნებას 

ემყარებოდა, მაგალითად, 2005 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და რამდენიმე 

ბანკის მიერ ორგანიზებული  პიარ-აქციაც „ქალაქში მკვლელი დადის“ (ნარკოტიკები 

იგულისხმებოდა), რომელმაც ფობიისა და პანიკის გარდა სხვა არაფერი შედეგი 

მოუტანა საზოგადოებას; და ამგვარი ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. 

სწორედ ომის პარადიგმიდან მოდის  ნარკოტიკების საფრთხისა და 

ნარკომომხმარებლების დემონიზაცია, რასაც ადგილი აქვს ქართულ სინამდვილეში 

და რაც პრობლემის დასაძლევად ადამიანის უფლებებზე და სამეცნიერო 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრობლემის მართვის პოლიტიკების არა თუ 

გატარებას, არამედ გატარებაზე მსჯელობასაც კი უშლის ხელს. 

 

„ნარკომანიასთან ბრძოლამ“ ჩვენს სინამდვილეში დაუბალანსებელი, მხოლოდ 

სამართალდამცავ ღონისძიებებზე დაფუძნებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

უგულებელმყოფი სტრატეგიების გატარების მახინჯი ფორმა მიიღო და 

ფაქტობრივად, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანებსა და მათ ოჯახებთან 

ბრძოლად გვექცა. ეს კი ნარკოტიკების მიზეზით სიკვდილიანობისა და აივ-შიდსისა 

და ჰეპატიტების ეპიდემიების გავრცელების მიზეზი ხდება, რაც საბოლოოდ ისევ 

საზოგადოებას უბრუნდება ბუმერანგივით. 



რას ნიშნავს ის, რომ საქართველოში ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება 

კრიმინალიზებულია 

თუ პირი პირველად არის შემჩნეული ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაში - რაც 

გულისხმობს იმას, რომ რუტინული შარდის ანალიზის პასუხი დადებითია 

ნარკოტიკების შემცველობის თვალსაზრისით - იგი წარსდგება ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის წინაშე და იხდის 500 ლარის ოდენობის ჯარიმას. 

თუ იმავე პირს, ერთი წლის მანძილზე, მეორედ დააკავებენ და შარდის ანალიზის 

პასუხი კვლავ დადებითი აღმოჩნდება - ეს განიხილება როგორც სისხლის 

სამართლის დანაშაული, - დასჯადი ერთ წლამდე პატიმრობითა და ჯარიმით, 

რომლის მინიმალური ოდენობა არის განსაზღვრული 2000 ლარით, ხოლო 

მაქსიმალური ოდენობა არ არის შემოფარგლული; უკანასკნელ წლებში იყო 

შემთხვევები, როდესაც ამ თანხამ 4000 ლარს მიაღწია, მაშინ, როდესაც 

ბოლოდროინდელი კვლევის თანახმად, 1000 ლარზე მეტი თვიური შემოსავალი 

გამოკვლეული ნარკოდამოკიდებული პირების მხოლოდ 3%-ს აღმოაჩნდა; 

სამაგიეროდ, 100 ლარზე ნაკლები - 24%-ს, 100-დან 300 ლარამდე - 38%-ს, ხოლო 300-

დან 500-მდე - 20%-ს (ფონდი კურაციო, 2012). მაშ საიდან არის მოტანილი ჯარიმის 

არსებული მასშტაბები? ფაქტია, რომ ის მტკიცებულებებს არ ეყრდნობა. 

 

როცა ნარკოტიკების მოხმარების დერკიმინალიზაციას ვითხოვთ, ფაქტობრივად 

ვითხოვთ იმას, რომ შარდის ანალიზის შედეგად ნარკოტიკული საშუალებების 

შემცველობაზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში ადამიანი აღარ იქნეს 

გასამართლებული სისხლის სამართლის კოდექსით, და ის არ წავიდეს ციხეში. 

 

შარდის ერთჯერადი ანალიზის პასუხის გამო მსოფლიოს არც ერთ განვითარებულ 

ქვეყანაში არ ასამართლებენ  ადამიანს  სისხლის სამართლის კოდექსით, რამდენადაც 

არ ეფუძნება არათუ მტკიცებულებას, არამედ საღ აზრს. აქედან გამომდინარე, 



ქართული კანონმდებლობა საჭიროებს დაუყოვნებლივ უპირობო ცვლილებას 

ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციისთვის. 

რას ვადარებთ, როდესაც ვამბობთ, რომ ნარკოკანონმდებლობა მკაცრია 

საქართველოში 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, ამა თუ იმ ნარკოდანაშაულის გამო 

სასჯელი რომ შევადაროთ სასჯელის ზომას ადამიანებით ვაჭრობის, გაუპატიურების 

ან, გნებავთ, ადამიანის განზრახ მკვლელობის გამო - დავინახავთ, რომ ნებისმიერი 

ნარკოდანაშაულის (ვთქვათ, მცირე ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ფლობის) 

გამო პასუხისმგებლობის ზომა უფრო მაღალია. 

 

ნარკოტიკული საშუალების შენახვა საქართველოში ექვემდებარება სისხლის 

სამართლის პასუხისმგებლობას, ანგარიშგაუწევლად იმისა, პირადი 

მოხმარებისთვისაა შენახული ნივთიერება თუ - არა. ანუ, პირადი მოხმარების 

მიზნით შენახვა კანონმდებლობაში არ არის გამიჯნული სხვა (ვთქვთ, გასაღების) 

მიზნით შენახვისგან, მაშინ, როცა გამიჯვნის აუცილებლობაზე საუბარი 

მიმდინარეობს, სულ ცოტა, უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე. მაგრამ მხოლოდ 

საუბარი. მიუხედავად შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების დღეისათვის 

უკვე 3 პაკეტისა (საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის საკანონმდებლო 

ცვლილებათა პაკეტი, 2008 წელი; გლობალური ფონდის ექსპერტების მიერ 

შემუშავებული პაკეტი, 2008 წელი; იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული 

პაკეტი, 2013 წელი), მათ განხილვამდე და რეალურ ცვლილებებამდე საქმე ვერა და 

ვერ მივიდა. 

 

მცირე ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შენახვისთვის სასჯელი 

ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11 წლამდე,  დიდი ოდენობის 

შენახვისთვის - 7-დან 14 წლმდე, ხოლო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 

შენახვისთვის - 8-დან 20 წლამდე, ან უვადო პატიმრობას. ეს იმ ფონზე, როდესაც 



საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, ადამიანებით ვაჭრობა ისჯება 7-და 

12 წლამდე, გაუპატიურება - 4-დან 6 წლამდე, ხოლო განზრახ მკვლელობა - 7-დან 15 

წლამდე. 2012 წლის ზაფხულამდე დიდ ოდენობად ითვლეობდა ჰეროინის 

ნებისმიერი დადგენადი (მაგალითად, ნახმარი შპრიცის კედლებზე შერჩენილი) 

ოდენობა. 

 

ჯანდაცვის სისტემის ჩართულობა ნარკომოხმარებისთვის ადამიანების  

სამართლებრივ დევნაში 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 

წლის #239/ნ ბრძანების 

[„სამედიცინო დაწესებულებებიდან შინაგან საქმეთასამინისტროს სტრუქტურებისათ

ვის ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდებისშესახებ“ ] თანახმად, ექიმი, რომელსაც 

იძახებენ დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში, ვალდებულია შემთხვევა პოლიციას 

შეატყობინოს. ამას კი მოყვება რეაგირება ზემოთ მოყვანილი საკანონმდებლო 

მიდგომის მთელი სიმკაცრით, არა მარტო იმ ადამიანის მიმართ, ვინც დოზა 

გადააჭარბა, არამედ მათ მიმართაც, ვისთანაც ერთად ის მოიხმარდა (საქრთველოში 

მოხმარება უფრო ხშირად ჯგუფურად ხდება), და ვინც ის განსაცდელში არ მიატოვა. 

ამ სამართლებრივ ნორმას საქართველოში ადამიანების სიცოცხლე ეწირება. 

რამდენადაც ქართული კანონმდებლობით მოხმარება კრიმინალიზებულია, დოზის 

გადაჭარბების შემთხვევაში, უფრო ხშირად, მომხმარებლები სამედიცინო დახმარებას 

არ მიმართავენ, რაც უდავოდ ზრდის ნარკოტიკებთან დაკავშირებული სიკვდილის 

შემთხვევების რიცხვს; თუმცა, მათი აღრიცხვა შემთხვევათა უმრავლესობაში არ 

ხდება და ამ მხრივ, ფაქტობრივად, მთელი ქვეყანა სირაქლემას პოზიციაში ვართ - 

ვერც ვხედავთ და არც გვინდა რომ დავინახოთ სინამდვილე.   

არსებული სამართლებრივი რეგულაცია და პრაქტიკა კიდევ იმის მაჩვენებელია, რომ 

2000 წლიდან საქართველოში ნარკოდამოკიდებულებისთვის (ანუ, დაავადებისთვის) 

ადამიანს დევნიან უკვე არა მარტო პოლიციელები, არამედ, გამოდის, ნებსით თუ 



უნებლიეთ, ექიმებიც, რაოდენ მტკივნეულიც არ უნდა იყოს სამედიცინო 

სამყაროსთვის ამის აღიარება. მაგრამ, ეს სწორედ ის შემთხვევაა, სადაც არსებული 

სინამდვილის აღიარება თუ არ მოხდა, მის ცვლილებას ვერ მოვახერხებთ. 

და ცვლილება კი ტექნიკურად არ უნდა იყოს რთული განსახორციელებელი: 

ამისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის #239/ნ ბრძანების გაუქმებაა საჭირო. 

მაგრამ ის რომ გაუქმდეს - სავარაუდოდ, ჯერ პრობლემის თაობაზე აზროვნებაში 

უნდა მოხდეს ცვლილება, ანუ ბოროტების დისკურსის დაძლევა, და ეს უფრო 

რთული ამოცანაა. ამ ამოცანის დასაძლევად კი აუცილებელია დავინახოთ ის 

მახინჯი და პარადოქსული სინამდვილე, რომელიც ნარკომანიის პრობლემის 

გარშემო შეიქმნა ჩვენს ქვეყანაში. 

 

ქუჩის ნარკოტესტირების მანკიერი პრაქტიკა და ადამიანის უფლებების დარღვევები 

ჩემი მეგობრის ნათესავს, ახალგაზრდა მამაკაცს, დედა უკვდებოდა, რამდენიმე ღამე 

არ ეძინა; მოსაღამოვებულს გავიდა სახლიდან აფთიაქში რათა კათეტერი ეყიდა; იქ 

დააკავეს: საეჭვოდ გამოიყურებიო. მიიყვანეს ექსპერტიზის ბიუროში, გზაში და უკვე 

ბიუროში მისული ეხვეწებოდა - დედა მიკვდება, გამიშვითო....4 საათი ამყოფეს 

ბიუროში, რამდენადაც დაემართა შარდის შეკავება სტრესის ფონზე...4 საათის 

შემდეგ, გაასინჯეს ექიმ-ნარკოლოგს, რომელმაც იმაზე დაყრდნობით რომ მამაკაცს 

ქუთუთოები ჩაწითლებული ჰქონდა (რამდეიმე ღამე უთია მომაკვდავ დედას), 

ხოლო გუგები კი აღიქვა, როგორც შევიწროებული, ოპიუმით ინტოქსიკაცის 

დიაგნოზი დაუსვა... დაკავებულმა გააპროტესტა, რაზეც პოლიციამ მიუგო, რომ თუ 

იგი გამოშვებიდან 2 საათის მანძილზე ჩაიტარებდა ალტერნატიულ ექსპერტიზას და 

პასუხი ნეგატიური იქნებოდა - მოუხსნიდნენ დიაგნოზს. სახლში მიბრუნებულს, 

დედა გარდაეცვალა და ექსპერტიზაზე აღარც უფიქრია. რამდენადაც ეს მისთვის 

მიმდინარე წელს პირველი დაკავება იყო, ცოტა ხანში მოუვიდა შეტყობინება 

ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის თაობაზე, 500 ლარის ოდენობით. ამის 



საპასუხოდ აიყვანა ადვოკატი და შეიტანა სარჩელი. გაიმართა სასამართლო. 

პროცესზე ექიმმა თქვა, რომ დარწმუნებულია თავის დიაგნოზში. როდესაც 

ადვოკატმა დაუსვა შეკითხვა იმის თაობაზე, ერთმნიშვნელოვნად (100%-ით)  ნიშნავს 

თუ არა ჩაწითლებული ქუთუთოები და შევიწროებული გუგები იმას, რომ ადამიანი 

ინტოქსიცირებული იყო ოპიუმით, ექიმმა მიუგო, რომ 100%-ით დარწმუნებული არ 

არის... ადვოკატთან ერთად მამაკაცმა პროცესზე ექსპერტი ადიქტოლოგიც მიიყვანა, 

მაგრამ რამდენადაც ის „მოწმის“ სტატუსში არ იყო, და რამდენადაც პროცესი 

ადმინისტრაციული (და არა სისხლის) სამართალის ჩარჩოში ტარდებოდა,  ექსპერტს 

არ მისცეს აზრის გამოთქმის უფლება, მაშინ როცა მას ძალიან ადვილად შეეძლო იმის 

დასაბუთება, რომ თვალების გარშემო სიწითლე და შევიწროებული გუგები ოპიუმის 

მიღების გარდა, ბევრი სხვა მიზეზითაც შეიძლება იყოს განპირობებული. 

საბოლოოდ, მოსამართლემ განაჩენის გამოტანა 1 თვით გადაავადა და მამაკაცს, 

დასმული დიაგნოზის გასაბათილებლად თმის ექსპერტიზის ჩატარება შესთავაზა 

(რომელიც უტყუარად ადგენს ნივთიერების კვალს). თმის ექსპერტიზა 600 ლარი 

ღირს... ადმინისტრაციული ჯარიმა უფრო იაფი დაუჯდებოდა მამაკაცს. ისმის 

კითხვა: ხომ არ ჯობია რომ გადაიხადოს ადმინისტრაციული ჯარიმა და თავი 

დაანებოს თმის ექსპერტიზას?...  ალბათ არა, ასე არ უნდა მოიქცეს, იმიტომ რომ, ვინ 

იცის, ცოტა ხანში კიდევ დააკავონ და მავანმა და მავანმა ექიმმა, არ მოეწონება რა 

მისი თვალები თუ გუგები, კვლავ ცრუ დიაგოზი არ დაუსვას. და მაშინ, საუბარი 

უკვე არა 500 ლარზე იქნება, არამედ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაზე, 

მინიმუმ 2000 ლარზე (და მაქსიმუმი განსაზღვრული არ არის) და ერთ წლამდე 

პატიმრობაზე... 

 

გასული ხელისუფლების დროს ქუჩის ნარკოშემოწმებების პრაქტიკამ 

განსაკუთრებით მახინჯი ფორმები მიიღო: 2006 წელს, შსს-სა და ჯანდაცვის 

მინისტრებმა გამოსცეს ერთობლივი ბრძანება #1049-233ნ, რომელმაც განსაზღვრა 

ნარკოტესტირების წესები იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც არსებობს გონივრული 



ეჭვი, რომ პირმა უკანონოდ მოიხმარა ნარკოტიული საშუალება ან იმყოფება 

ზემოქმედების ქვეშ. გასაკვირი არ არის, რომ 2006 წლიდან დრამატულად გაიზარდა  

ნარკოტესტირების ჩასატარებლად ადამიანების (ძირითადად, რეპროდუქციული 

ასაკის მამაკაცების) ქუჩაში დაკავების პრაქტიკა. მაგალითად, 2007 წელს 

ტესტირებულ პირთა რაოდენობა 10-ჯერ მეტი იყო, ვიდრე 2005 წელს, ამავე დროს 

ტესტის დადებითი პასუხი აღმოაჩნდა დაკავებულ-შემოწმებულთა მხოლოდ 30%-ს. 

მომდევნო წლებში დაკავებულთა და ტესტირებათა რაოდენობამ კლება იწყო, თუმცა 

დადებითი პასუხების პროპორცია (30%) არ შეცვლილა, რაც მოცემული პრაქტიკის 

ოპორტუნისტულ ხასიათზე („ეგება და აღმოჩნდეს...“) მეტყველებს. 

  

 

 (დამოკიდებულების კვლევის ცენტრი, ალტერნატივა ჯორჯია, 2012). 

 

ქუჩის ნარკოტესტირების შედეგების შესასწავლად ალტერნატივა ჯორჯიას 

დამოკიდებულების კვლევითმა ცენტრმა სპეციალური კვლევა ჩაატარა (ოთიაშვილი, 

2012), რომლის რეზულტატებიც საკმარისზე მეტად მეტყველია: 2008 წელს 

ნარკოტესტირება 43000 ადამიანმა გაიარა. ეს სახელმწიფოს დაუჯდა დაახლოებით 18 

მილიონი ლარი; დაახლოებით ამდენივე შევიდა ბიუჯეტში ჯარიმების სახით. 

ტესტირებული ადამიანების ერთი მესამედი დაჯარიმებიდან 3 თვის თავზე 

დაუბრუნდა ნარკოტიკების მოხმარებას, დაკავებიდან 11 თვის მერე უკლებლივ 

ყველა კვლავ მოიხმარდა. 

 



კვლევა გვიჩვენებს, რომ ქუჩის ნარკოშემოწმების პრაქტიკა ქმნის თვითკმარ 

მანკიერ სისტემას: იგი, ერთის მხრივ, თავის თავს ინახავს (იმით, რომ ჯარიმებიდან 

შემოსული თანხის ოდენობა ფაქტობრივად ანაზღაურებს იმ პოლიციელების შრომას, 

რომელებიც მომხმარებლების დაკავებით არიან დაკავებული), მაგრამ 

ნარკოპრევენციის თვალსაზრისით მდგრადი შედეგი არ მოაქვს და, ფაქტობრივად, 

სიზიფეს შრომას ემსგავსება. 

 

ძალიან დიდი იმედი არსებობდა, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში 

„გონივრული ეჭვის“ მანკიერი პრაქტიკა შეჩერდებოდა; ამ ყბადღებული 

ფორმულირების ცვლილებაც კი მოხდა. მაგრამ რამდენად შეაჩერა ამან მანკიერი 

პრაქტიკის ინერცია? მოცემული ქვეთავის დასაწყისში მოყვანილი მაგალითი ამა 

წლის იანვარში მოხდა... 

  

შიში არ შეიქმს არც სიყვარულსა და არც  პრევენციასა... 

მტკიცებულებისა და საღი აზრის საწინააღმდეგოდ, ხშირად გავიგონებთ ხოლმე: 

უნდა იყოს ნარკოკანონმდებლობა მკაცრი, იმიტომ რომ შიშის ფაქტორს თუ 

მოვხსნით  - მოხმარება გაიზრდებაო... საიდან ვიღებთ ამ ვარაუდებს?.. როდემდე 

უნდა ავაწყოთ ნარკოსტრატეგიები ვარაუდებსა და მითებზე და არა სამეცნიერო 

მტკიცებულებაზე?... 

 

დღეს ეჭვს აღარ უნდა იწვევდეს ის, რომ შიში არ შეიქმს სიყვარულს; და საერთოდაც, 

არაფერ კონსტრუქციულს არ შეიქმს, გარდა სიძულვილისა - მგონი, მთელი ქვეყანა 

გახდა იმის მოწმე და მომსწრე, თუ როგორ დაკარგა გასულმა ხელისუფლებამ 

რეიტინგი და, სიძულვილის როგორი ძლიერი ემოცია გამოიწვია ხალხში იმის 

საპასუხოდ, რომ საზოგადოების კონტროლის მექანიზმად პოლიციური მიმდგომა და 

შიში გამოიყენა. 



გასული ხელისუფლების გამოცდილებამ, ასევე, კარგად დაგვანახვა, რომ ცალმხრივი, 

მხოლოდ სამართალდამცავ ღონისძიებებზე ორიენტირებუბლი ნარკოპოლიტიკის 

გატარებით, პრობლემა შეიძლება განდევნო „იატაკქვეშეთში“, მაგრამ ვერც მის 

მასშტაბს და ვერც სიმძაფრეს ვერ დაძლევ. მაშინ, როდესაც შეიზღუდა 

„ტრადიციული ნარკოტიკების“ (ჰეროინი, და სხვ.) ქვეყანაში შემოდინებაა, 

მომხმარებლები ჯანმრთელობისთვის კიდევ უფრო საშიშ კუსტარულ საშუალებებზე 

გადავიდნენ („ვინტი“, „ჯეფი“, „კრაკადილი“, „ბიო“ და ა.შ.). ეს იმიტომ მოხდა, რომ 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ანუ - მკურნალობა-რეაბილიტაციის, ზიანის 

შემცირების, პრევენციის ინფრასტრუქტურისა და პრაქტიკის განვითარებაზე 

სახელმწიფომ არ იზრუნა, არ დაგეგმა, ბიუჯეტი არ გამოყო: 

  

 

(დამოკიდებულების კვლევის ცენტრი, ალტერნატივა ჯორჯია, 2012). 

მაშ საიდან, რომელი მტკიცებულებიდან გამოდიან ადამიანები, როცა თვლიან, რომ 

შიშს პრევენციული ფუნქცია აქვს?... ამის საპირისპიროდ სამეცნიერო მტკიცებულება 

გვეუბნება, რომ ნარკოტიკების მოხმარების გამო დაწესებული სასჯელის სიმკაცრე არ 

ზემოქმედებს მოხმარების მასშტაბზე ((Reuter and Stevens 2007; Degenhardt et al. 2008). 

სასჯელის სიმკაცრის პრევენციული ფუნქციის მითის გასაბათილებლად მინდა 

მოვიყვანო შუასაუკუნეების ინგლისის მაგალითი: ჯიბის ქურდობა იმხანად 

ჩამოხრჩობით ისჯებოდა (შუასაუკუნეები...). ჩამოხრჩობა ქალაქის მთავარ 

მოედნებზე ხდებოდა, სადაც მაყურებლად დიდძალი ბრბო იკრიბებოდა. 

ითვლებოდა, რომ სიკვდილით დასჯის მაყურებელი ბრბო დაშინდებოდა და 

ქურდობის მასშტაბი შემცირდებოდა. როგორ ფიქრობთ, სად და როდის ხდებოდა 



ხოლმე ყველაზე ხშირდ და ბევრი ჯიბის ქურდობა?.. სწორედ ქალაქების მთავარ 

მოედნებზე, სიკვდილის დასჯის მაყურებელ ბრბოში. ანუ, სიკვდილით დასჯის 

პერსპექტივა ქურდობის გამო და მისი სრული თვალსაჩინოება და უტყუარობა არ 

აკავებდა ადამიანებს. ამიტომ, შიშზე (და არა გონივრულ პროპორციულ სანქციაზე), 

როგორც პრევენციულ ფაქტორზე, ფსონის დადება - შუასაუკუნეებიდან 

გამოყოლილი ინერცია და მცდარი დაშვებაა. 

 

გონივრული და დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკა შედეგიანია: პორტუგალიის 

მაგალითი 

90-იან წლებში ნარკოტიკების პრობლემა პორტუგალიის საზოგადოების მიერ 

აღქმული იყო ნომერ პირველ საზოგადოებრივ პრობლემად. საპასუხოდ, ქვეყანაში 

ნარკომანიის პრობლემის მიმართ რეპრესიული პოლიტიკა ტარდებოდა, რაც არ იყო 

გასაკვირი გამომდინარე ათწლეულების მანძილზე ავტორიტარულ დიქტატორულ 

რეჟიმში არსებობის გამოცდილებიდან,  საზოგადოების კონსერვატიული 

ფასეულობებიდან და ძლიერი კათოლიკური ტრადიციებიდან (ეკლესიამ 

განსაკუთრებული გავლენა მოიპოვა ქვეყანაში ანტონიო სალაზარის დიქტატორული 

რეჟიმის დროს, რომელიც 1974 წელს დასრულდა). 

 

რამდენადაც ნარკოტიკების პრობლემის მიმართ რეპრესიულ პოლიტიკას სასურველი 

შედეგები არ მოყვა, 1998 წელს პორტუგალიის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 

პროაქტიულად ემოქმედა ნარკოვითარების გაუმჯობესების მიზნით და ამისთვის 

ინტერდისციპლნური კომიტეტი შექმნა - ექიმების, სოციოლოგების, ფსიქოლოგების, 

იურისტების, სამოქალაქო აქტივისტების მონაწილეობით. კომიტეტმა 8 თვე იმუშავა 

და შედეგად ხელისუფლებას წარუდგინა რეკომედაციების პაკეტი, რომელიც 

ნარკოტიკების მოხმარებისა და პირადი მიზნით ფლობის დეკრიმინალიზაციას 

სთავაზობდა - როგორც მოხმარებისა და ნარკოდამოკიდებულებით ავადობის 

შემცირების ეფექტურ სტრატეგიას. 



რეკომენდაციები წარმოდგენილი იყო დოკუმენტში Portugees Drug Strategy, 1999, 

რომლის სათაურშიც, როგორც ვხედავთ, სიტყვები „ანტი“, „ბრძოლა“ და „ომი“ არ 

ფიგურირებდა, რაც იმის მაუწყებელი იყო, რომ კომიტეტმა, ფაქტობრივად, 

პრობლემის დისუკრსი შეცვალა. სტრატეგიაში ხაზი იყო გასმული შემდეგზე: რომ 

ნარკოტიკები სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ „ბოროტება“ არ არის; რომ 

„ნარკოტიკებისგან სრულიად თავისუფალი“ საზოგადოება ისეთივე მითია, როგორც 

მოლოდინი იმისა, რომ მანქანის ტარების სიჩქარეს არასდროს გადააჭარბებენ 

ქვეყანაში; რომ რეპრესიულ დამსჯელობით მიდგომას არ მოეძებნება რაიმე 

რაციონალური ახსნა და რომ ეს არის არაპროპორციული პასუხი ნარკომოხმარების 

ქცევაზე, რომელიც უდავოდ არაჯანსაღი ქცევაა, მაგრამ, ჩვეულებრივ, არ არის 

უშუალოდ დამაზიანებელი ან მტრული გარშემომყოფთა მიმართ; რომ 

კრიმინალიზებული მოხმარება აბრკოლებს ადამიანებს იმაში, რომ მათ სამედიცინო 

დახმარება ეძიონ და საკუთარ გამოჯანმრთელებაზე იზრუნონ. 

 

გამომდინარე ამ მსჯელობიდან, კომიტეტმა რეკომენდაცია გაუწია მოხმარებისა და 

პირადი სარგებლობისთვის ფლობის დეკრიმინალიზაციას. საპასუხოდ 

სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიდგომას ჰყავდა ოპონენტები 

პოლიტიკური ოპოზიციის სახით, გამოავლინა პრობლემის გონივრული და 

პრაგმატული რეგულირების კეთილი ნება და 2000 წელს დეკრიმინალიზაცია 

განახორციელა. დღეისათვის პორტუგალიის გამოცდილება მსოფლიოს სხვა 

ქვეყნებისთვის ნარკოპოლიტიკის რეფორმის საერთაშორისო მოდელად იქცა. 

პორტუგალიაში განხორციელებული დეკრიმინალიზაცია იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის 

კანონმდებლობით, არა თუ ნარკოტიკული ნივთიერების კვალი ბილოგიურ 

მასალაში, არამედ, პირადი მოხმარებისთვის ულუფის შენახვა/ფლობაც აღარ 

წარმოადგენს სამართალდარღვევას და შესაბამისად - დასჯად ქმედებას. ამით 

ნარკოტიკების მოხმარება სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენციდან 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კომპეტენციაში გადავიდა, რამაც ქვეყანაში პრევენციის, 



მკურნალობა-რეაბილიტაციისა და ზიანის შემცირების ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის ზრდის სტიმულირება მოახდინა. 

საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე, 2002 წლიდან პორტუგალიაში შეიქმნა ე.წ. 

„დისკუსიური კომისიები“, რომელთაც სასამართლო მოსმენები ჩაანაცვლა 

ნარკოტიკების მოხმარებასთან და პირადი მიზნით ფლობასთან დაკავშირებულ 

შემთხვევებში. სადისკუსიო კომისიების მიზანია მომხმარებლის სათანადოდ 

ინფორმირება იმისთვის, რათა მან მოხმარებას თავი დაანებოს; იმ შემთხვევაში, თუ 

პიროვნება არ დაანებებს ნაროტიკებს თავს, კომისია უფლებამოსილია დაუწესოს 

სამოქალაქო სანქციები და/ან მოახდინოს მისი რეფერირება სამკურნალო 

დაწესებულებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება და მიღწევა იყო ის, რომ 

სადისკუსიო კომისიები შეიქმნა არა სამართალდამცავ უწყებაში, არამედ ჯანდაცვის 

სამინისტროს ბაზაზე; ამის გამოისობით, მომხმარებლები და 

ნარკოდამოკიდებულები „კრიმინალის“ როლიდან, ფაქტობრივად,  „პაციენტის“ 

კატეგორიაში გადავიდნენ. 

 

საკანონდმებლო ცვლილებებთან ერთად, სტრატეგიის დოკუმენტი ხელისუფლებას 

აძლევდა რეკომენდაციას სისტემური მიდგომის განხორციელებაზე:  ანუ, 

ერთდროულად - პრევენციასა და განათლებაზე, ზიანის შემცირებაზე, სამკურნალო 

პროგრამების გაფართოვება-გაუმჯობესებაზე და, აგრეთვე, იმგვარი სერვისების 

აწყობაზე, რომელიც რისკის ჯგუფებსა და დამოკიდებულ პირებს საშუალებას 

მისცემდა ოჯახთან, სამსახურთან, საზოგადოებასთან კავშირები 

შეენარჩუნებინათ/აღედგინათ. ჩამოთვლილი მიმართულებებით სრულფასოვანი 

სისტემური სტრატეგიის განსახორციელებლად პორტუგალიის ხელისუფლება 

ყოველწლიურად მინიმუმ 75 მილიონიან ბიუჯეტს გამოყოფს. 

შედეგად, ქვეყანაში ნარკოვითარება შემდგენაირად შეიცვალა: 



 - რეფორმის დაწყებიდან 10 წელი გავიდა და ნარკოტიკების მოხმარებამ 

პორტუგალიაში არა თუ იმატა, არამედ ზოგიერთ ასაკობრივ კატეგორიებში (მაგ., 15-

19 წლის ახალგაზრდებში) იკლო  კიდევაც; 

- ამჟამად ნარკოტიკების მოხმარების მასშტაბი ქვეყანაში უფრო დაბალია, ვიდრე 

ევროკავშირის ქვეყანების უმრავლესობაში: 2010 წლის კვლევის თანახმად, 

გამოკვლეული 27  ქვეყნიდან კანაფის ჯგუფის ნარკოტიკების მოხმარება 

პორტუგლიაზე დაბალი არის მხოლოდ 8 ქვეყანაში, კოკაინისა - მხოლოდ 10 

ქვეყანაში, ამფეტამინებისა - მხოლოდ 4 ქვეყანაში, ექსტაზისა - ასევე, 4 ქვეყანაში, და 

ა.შ. (Statistical Bulletin 2010. “Lifetime prevalence of drug use in nationwide surveys among 

the general population.” EMCDDA); 

- მნიშვნელოვნად (32%-ით) შემცირდა აივ-შიდსის ახალი შემთხვევების სტატისტიკა 

ნარკოტიკების მომხმარებლებში; 

- შემცირდა მოხმარების რეციდივიზმის სტატისტიკა: 2011-2012 წლების 

განმავლობაში, იმ პირებიდან, ვინც წარსდგა სადისკუსიო კომისიების წინაშე 

მოხმარების გამო, მხოლოდ 7-9% წარსდგა განმეორებით; 

- შემცირდა მოხმარება საზოგადოებრივ ადგილებში; იმ მცირე რაოდენობის 

საზოგადოებრივ ადგილებს, სადაც ჯერ კიდევ ხდება მოხმარება, აკონტროლებენ 

სახელმწიფო სამსახურში მყოფი ზიანის შემცირების მუშაკები (ახორციელებენ 

შპრიცების გაცვლას და ა.შ.) და ამით აივ-ინფექციისა და ცე ჰეპატიტის გავრცელების 

პრევენციას ახდენენ; 

- დეკრიმინალიზაციას არ მოყოლია უცხოელი „ნარკოტურისტების“ რაოდენობის 

ზარდა; 

- წამალდამოკიდებულებით დაავადებული ადამიანები, ციხეში ჯდომის ნაცვლად, 

ჩართული არიან სამკურნალო პროგრამებში, რაც მათ საზოგადოებაში დაბრუნებაში 

ეხმარება; 



- სამართალდამცავ უწყებებსაც აქვთ სარგებელი დეკრიმინალიზაციიდან: პოლიციის 

ოფიცრები, მომხმარებელთა დევნაზე საჭირო დროის გამონთავისუფლების ხარჯზე, 

მეტ დროს უთმობენ დიდი მასშტაბის ნარკოტრაფიკთან ბრძოლას; 

- შემცირდა ნარკოტიკებთან დაკავშირებული წვრილმანი დანაშაული (ქურდობა 

„შემდეგი დოზის“ საყიდლად ფულის შოვნის მიზნით); 

- საზოგადოების აღქმაში, ზოგადი გამოკითხვის თანახმად, ნარკოტიკების 

პრობლემამ პრიორიტეტული საგანგაშო საზოგადოებრივი პრობლემებიდან ნაკლებ 

პრიორიტეტულებში და არასაგანგაშოში გადაინაცვლა; 

- და ა.შ. 

ყოველივე ზემოჩამოთვლილის შედეგად, გაიზარდა საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოება. 

პორტუგალიის მაგალითი არის ილუსტრაციაა იმისა, თუ როგორ შეიძლება 

ნარკოპოლიტიკის რეფორმამ გაითვალისწინოს და არგოს საზოგადოების ყველა 

სუბიექტს; ასევე, ის ცხადყოფს, რომ ადამიანის ღირსების გაფრთხილებასა და 

ჯანმრთელობის უფლების დაცვაზე დაფუძნებულ სტრატეგიებს შეუძლიათ წვლილი 

შეიტანონ საზოგადებრივ უსაფრთხოებაში. 
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sainformacio broSura “metadonis Sesaxeb” Tavda-

pirvelad gamoSvebulia inglisur enaze (About Meth-

adone) Drug Policy Alliance – is mier, romelic war-

moadgens aSS-s kerZo aramomgebian arasamTavro-

bo organizacias.

broSuraSi warmodgenilia masala romelic daex-

mareba pacientebs maT mkurnal eqimebTan urTier-

TobaSi da mkurnalobasTan dakavSirebiT swori

gadawyvetilebebis miRebaSi.

es masala agreTve miznad isaxavs wvlili Seitanos

sxvadasxva crurwmenasTan da  socialur poli-

tikasTan brZolaSi romlebic xels uwyoben Seman-

arCunebel TerapiaSi FCarTul pirebTa diskrimi-

nacias.
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madlobis gamoxatva

winamdebare broSura meore gamocemas warmoad-

gens. pirveli gamocemis tiraJi - 200 000 cali - gavrcel-

da amerikis SeerTebul Statebsa da mis farglebs gareT.

Cven gvsurs gansakuTrebuli madliereba gamovxatoT yve-

la im adamianis mimarT, vinc am broSuris gavrcelebaSi

dagvexmara da miawoda is pacientebs, maT ojaxebs, samedi-

cino momsaxurebis mimwodeblebs, politikis ganmsazRvrel

pirebs da sazogadoebriobis sxva dainteresebul wevrebs.

broSura `metadonis Sesaxeb~ iTargmna italiur, rusul

da espanur enebze.

gvsurs didi madloba gadavuxadoT maT, vin ganu-

zomeli wvlili Seitana rogorc kvlevebSi, ise aRniSnu-

li broSuris daweraSi, eseni arian: Corinne Carey, JD, Travis

Jordan, Michail McAllister, Sharon Stancliff, MD, Ellen Tuchman,

PhD da Peter Vanderkloot.

madlobas vuxdiT agreTve Matthew Briggs, Paul

Cherashore, Amanda Davila, Ethan Nadelmann, JD, PhD, Robert New-

man, MD, J.Thomas Payte, MD da Shayna  Samuels maT mier

gamoTqmuli winadadebisaTvis.

gansakuTrebuli madloba yvela im pacients, vinc

mkurnalobda metadoniT, maT warmomadgenlebsa da ax-

loblebs, visac Sevxvedrivar da visTanac mimuSavia _ Tqve-

ni STagonebiT moxda am yvelafris dawera.

                                                         Holly Catania, JD
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Sesavali

SesaZlebelia, rom Tqven am broSuras kiTxulobT

imitom, rom ukve RebulobT metadons, an apirebT daiwyoT

misi miReba, an fiqrobT im adamianze, romelic xmarobs am

preparats.

rogorc wesi, adamianebi iwyeben metadoniT mkur-

nalobas im SemTxvevaSi, Tuki maT aRelvebT sakuTari her-

oinze an sxva opioidebze damokidebuleba. magram im ad-

amianebs, vinc metadonis moxmarebas iwyebs, sxvadasxva mizne-

bi aqvT. zogierTebs, pirad SegrZnebebze dayrdnobiT, surT

`quCis~ narkotikebis miRebis sruli Sewyveta, sxvani

apireben maT miRebaze droebiT uaris Tqmas, mesameebs ki

yoveldRiuri dozis Semcireba an daregulireba undaT.

erTni iwyeben metadonis miRebas im varaudiT, rom

es wamali maT sakmaod xangrZlivad

sWirdebaT, sxvebi ki Tvlian, rom is

maT mxolod xanmokle droiT es-

aWiroebaT. miuxedavad imisa, Tu ra

mizeziT mimarTeT Tqven metadoniT

mkurnalobas, Cven CamogiTvliT

metadonis gamoyenebis mizaSe-

wonilebasTan dakavSirebul ar-

gumentebs:
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� `quCis~ narkotikebze damokidebuli adamiane-

bi metadonis miRebisas ufro janmrTelebi da dac-

ulebi arian. isini ufro didxans cocxloben, nakleb

dros atareben cixeebsa da saavadmyofoebSi, ufro

iSviaTad inficirdebian adamianis imunodeficitis

virusiT (aiv), nakleb samarTaldarRvevebs Cadian;

� metadoniT xangrZlivi mkurnaloba ufro uke-

Tesia, vidre xanmokle. rac ufro meti drois ganmav-

lobaSi RebulobT metadons, miT ukeTesia zogadi

Sedegebi. SeuzRudavi mkurnaloba samudamod karg

janmrTelobas, aiv-negatiur statussa da dapatimre-

bisagan Tavisuflebas niSnavs;

� metadoniT mkurnaloba opioidebze damok-

idebuli adamianebis mkurnalobaa. magram is ar exe-

ba kokainze, alkoholze, benzodiazepinsa an Tambaqoze

damokidebulTa mkurnalobas.

opioiduri preparatebi moicavs wamlebs, romlebic

mTlianad an nawilobriv aris miRebuli opiumisa an ms-

gavsi efeqtebis mqone sinTezuri naerTebidan. esenia: mor-

fini, heroini, kodeini, metadoni, dilaudidi, laam-i, oqsikon-

tini da fentanili.

`quCis~ narkotikebze damokidebuli

adamianebi metadonis miRebisas

ufro janmrTelebi da daculebi

arian imaTTan SedarebiT, vinc meta-

dons ar iRebs.
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damokidebuleba

opioidebis gamoyeneba aTasi wlebis ganmavlobaSi

xdeba da cnobilia, rom opioidebze damokidebuli mrava-

li adamiani Zalian did sirTuleebs ganicdis maTi miRe-

bis Sewyvetis aucileblobis gamo.

tanjva, romelsac isini am dros ganicdian (abstinen-

cia), am problemis mxolod erT nawils warmoadgens. nam-

dvili sirTuleebi iwyeba mas Semdeg, rac narkotikebi-

sgan Tavis Sekavebis periodi mTavrdeba.

iseve, rogorc Tambaqos moxmarebis SemTxvevaSi, Zneli

asaxsnelia, ratom aris rTuli narkotikebze uaris Tqma.

mizezebi xangrZliv depresiebSi, narkotikebisadmi

ltolvasa da abstinenciis moulodnel SetevebSi mdgo-

mareobs. zogierTi adamiani Tvlis, rom droTa ganmav-

lobaSi es Civilebi mcirdeba, magram sxvani xangrZlivi

periodis manZilze ganicdian maT da sabolood mainc

ubrundebian opioidebis regularur miRebas.

recidivi xSirad unebisyofobiTa  an sxva piradi

faqtorebiT ar aris ganpirobebuli. es, SesaZloa, imis

Sedegadac xdebodes, rom adamianebs, romlebic xargrZlivi

drois ganmavlobaSi moixmardnen opioidebs, Tavis tvin-

Si ganuviTardaT garkveuli cvlilebebi, rac zemoqmede-

bas axdens maT normalur qmedebebsa da SegrZnebebze. es

cvlilebebi imaSi mdgomareobs, rom tvinis am nawilma

mTlianad gamoiyena sakuTari bunebrivi opioidebi.

yvelaze cnobili am opioidTagani endorfinebia.

sityva ̀ endorfini~ niSnavs ̀ Sinagan morfins~. endorfinebi

funqcionalurad, marTlac, morfinsa an heroinis identurni

arian.

jer-jerobiT bolomde ar aris garkveuli, Tu

rogor moqmedeben bunebrivi opioidebi organizmSi, ma-

gram monacemebiT dasturdeba, rom maT ukavSirdeba tkivi-
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recidivi xSirad unebisyofobiT an

sxva pirovnuli faqtorebiT ar aris

ganpirobebuli.

lis kontroli, swavleba, sxeulis temperaturis regula-

cia da sxva mravali funqcia.

SesaZloa, rom is adamianebi, romlebSic opioide-

bze damokidebuleba ganviTarda, endorfinebis iseTi siste-

miT daibadnen, romelmac isini zedmiwevniT mowyvladebi

gaxada _ magaliTad, cnobilia, rom narkotikebis miRebi-

sadmi midrekileba vlindeba garkveul ojaxebSi.

SesaZloa, rom midrekileba ukavSirdeba tvinSi

ganviTarebul cvlilebebs, romlebic gamowveulia hero-

inisa an sxva opioidebis moxmarebiT. an SesaZloa, rom es

genetikuri faqtorebis da garemos kompleqsuri zemo-

qmedebis Sedegia. dReisaTvis ucnobia, Tu rogor xdeba es

dazianeba, da arsebobs Tu ara msgavsi dazianeba yvela im

adamianSi, visac opoiodebis moxmarebaze uaris Tqma ar

ZaluZs. magram dRiTidRe izrdeba im mtkicebulebaTa ricx-

vi, romlebic adasturebs, rom msgavsi problemebi aqvT im

adamianebs, romlebSic aseTi dazianeba arsebobs, da is xSir-

ad Tandayolilia.

jer-jerobiT ar arsebobs iseTi testi, romlis

meSveobiTac SesaZlebeli iqneboda imis gansazRvra, bune-

brivi opioiduri sistemis ramdenad mZime dazianeba ar-

sebobs ama Tu im pirovnebaSi an ramdenad rTulia am ad-

amianisaTvis opioidebze Tavis arideba.

dReisaTvis danamdvilebiT aris cnobili, rom opi-

oidebze damokidebulebis mTavari maxasiaTebeli Tvise-

ba recidivia. metadoni opioidebze damokidebulebis ar-

sebobisas gankurnebis saSualebas ar warmoadgens. es aris

damxmare mkurnaloba, romelic calsaxovnad efeqturia

manam, vidre miReba Sesabamisad xorcieldeba.
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ra aris metadoni?

metadoni aris xangrZilvi moqmedebis sinTezuri

preparati, romelic pirvelad gamoyenebul iqna XX sauku-

nis 60-ian wlebSi amerikis SeerTebul StatebSi narko-

tikebis momxmarebelTa SemanarCunebeli mkurnalobi-

saTvis. es aris opioidebis `agonisti~, rac imas niSnavs,

rom is morfinisa da sxva narkotikuli preparatebis

analogiurad moqmedebs.

metadoni, rodesac is gamoiyeneba SemanarCunebeli

mkurnalobisaTvis Sesabamisi dozirebiT, eiforiis, moS-

vebulobisa an tkivilgamayuCebel efeqts ar iZleva. Sesa-

tyvisi doza narkotikuli efeqtis warmoqmnis gareSe aR-

mofxvris narkotikebis moTxovnilebas.

miuxedavad imisa, rom metadons sxvadasxva firmebi

awarmoeben, moqmedi nivTiereba yovelTvis erTi da igivea

_ metadon-hidroqloridi. yvela mwarmoebeli amatebs

araaqtiur nivTierebebs, rogorebicaa konservantebi, ge-

mosi da sxva danamatebi. arsebobs sxvadasxva saxis meta-

doni, kerZod:

� abebi, romlebsac disketebi ewodeba. TiToeuli

maTgani Seicavs 40 mg matadons da ixsneba wyalSi;

� wyalSi xsnadi fxvnilis forma;

� siTxe, romelsac Tan axlavs avtomaturi sazomi.

dozireba xdeba erTi miligramis odenobiTac ki.

pacientebs metadonis sxvadasxva formebis Sesaxeb

gansxvavebuli azri gaaCniaT, Tumca TiToeuli mwarmoe-

beli mxolod erTi saxis preparats uSvebs, amgvarad pa-

cients metadonis saxeobis arCevanis saSualeba ar aqvs,

radganac mas erTi konkretuli wyarodan iRebs.

adamianTa umravlesobisaTvis metadonis erTi doza

24-36 saaTisaTvis aris sakmarisi.
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riT gansxvavdeba metadoni sxva opioidebisagan

(magaliTad, morfinisa an dilaudidisagan)?

� metadonis moqmedebis dro ufro xangr-

Zlivia. organizmi matadons iTvisebs sxvagvarad, vi-

dre heroinsa an morfins. rodesac pirovneba meta-

dons regularulad Rebulobs, is grovdeba orga-

nizmSi da xangrZlivad da Tanabrad moqmedebs. meta-

donis sworad SerCeuli da oralurad miRebuli

doza, romlis miRebisac adamianTa umravlesoba Tavs

stabilurad grZnobs, yofnis maT sruli 24 saaTis

ganmavlobaSi, Tumca zogierTebisaTvis drois es pe-

riodi, SesaZloa, ufro xanmokle an ufro xangrZlivi

aRmoCndes.

� metadonis miRebisas stabiluroba ufro

maRalia. adamianTa umravlesoba, romlebic mkur-

naloben metadonis mdgradi da misaRebi dozebiT, ar

aRniSnavs araviTar mniSvnelovan aRgznebis (e.w.

`kaifis~) an narkotikis ukmarisobis (e.w. `lomkis~)

SegrZnebebs. zogierT pacientSi aRiniSneba `gar-

damavali periodi~ _ droebiTi

xanmokle cxeleba, romelic ram-

denime saaTis Semdeg gadis.  zo-

gierTni aRniSnaven umniSvnelo

`narkotikul uqeifobas~, rac

win uswrebs wamlis dRiuri

dozis miRebas, magram umrav-

lesoba Zalian mcire

efeqtebsa an maT ararseboba-

ze saubrobs.
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ra aris laam-i?

laam-i (levo-alfa acetil metadoli) sinTezuri

opioidia. metadonis msgavsad, laam-i amuxruWebs opioide-

bisadmi midrekilebas da maTi moxsnis efeqtebs.

 laam-i Zalian nela Seiwoveba, amgvarad pacien-

tebs esaWiroebaT misi miReba 48 an 72 saaTis Suale-

debiT, maSin rodesac metadoni miiReba yoveld-

Riurad. laam_s aseve axasiaTebs moqmedebis

Senelebuli dasawyisi, rac imas niSnavs, rom

zogierTebs SeiZleba aReniSnebodes mosx-

nis efeqti. am efeqtis kompensirebisaTvis

SesaZlebelia laam_isa da metadonis erT-

drouli miReba manam, sanam laam_i ar mi-

aRwevs metadonis SewyvetisaTvis sak-

maris dones.

dReisaTvis aSS-Si laam_i,  meta-

donTan SedarebiT, naklebad aris xe-

lmisawvdomi, amitom pacientebs arCe-

vanis saSualeba ar aqvT. amis garda,

mravali programa mxolod erT-erTi

preparatis xmarebas iTvaliswinebs.



12

SemanarCunebeli

Terapia

SemanarCunebeli Terapiis SemTxvevaSi unda dacu-

li iyos Semdegi sami wesi:

1. daicaviT pacienti recidivebisagan. sawyisi rekomen-

debuli standartuli doza dReSi 30-40 mg Seadgens.

ramdenime dRis Semdeg SesaZlebelia dozis koreqcia

pacientis saWiroebebis mixedviT.

2. gaufrTxildiT pacients, raTa mas komfortis da `qu-

Cis~ opioidebisaken ltolvisagan ganTavisuflebis

grZnoba gauCndes. ukiduresi ltolva ufro mets niS-

navs, vidre misi survili SeigrZnos narkotikuli Tro-

ba _ `kaifi~. pacientebs uCndebaT opioidebis miRebis

iseTi Zlieri survili,  rom isini mudmivad ocneboben

narkotikze, fiqroben, Tu rogor SeiZleba misi Sovna

da/an akeTeben imas, rasac arasodes Caidendnen, Tu ara

narkotikze damokidebuleba.

metadons ar ZaluZs pacientis emociuri ganwyobis gakon-

troleba, magram metadonis Sesabamis dozas SeuZlia `qu-

Cis~ opioidebis miRebis gadaulaxavi fizikuri moTxov-

nilebis Tavidan acileba
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metadons ar ZaluZs pacientis emociuri

ganwyobis gakontroleba, magram metado-

nis Sesabamis dozas SeuZlia `quCis~ opi-

oidebis miRebis gadaulaxavi fizikuri

moTxovnilebis Tavidan acileba.

3. `dablokeT~ quCis opioidebis efeqti. Tuki doza sak-

marisad didia, metadoni icavs pacients survilisagan

miiRos ufro Zlieri efeqti, vidre es `quCis~ opio-

idebis Cveulebrivi dozebis moxmarebisas xdeba. Sedegs

xSirad `blokadis~ efeqti ewodeba.

im SemTxvevaSi Tu metadoniT mkurnalobis Sedegad ad-

amianis opiumisadmi tolerantoba sagrZnoblad aiwevs,

didi raodenobiT heroini iqneba saWiro imisaTvis rom

daiZlios igi da miRweul iqnas sagrZnobi “kaifi”.
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metadonis Semdeg

mravali adamiani wamlebis yoveldRiurad miReb-

is aucileblobisagan Zalian iRleba. es gansakuTrebiT

marTebulia im pacientebisaTvis, vinc metadoniT Semanar-

Cunebel  mkurnalobas itarebs, radganac aSS-Si TiTqmis

yvela aseTi pacientebi iZulebulia xSirad mivides klin-

ikaSi wamlis misaRebad. mravali mizezis gamo am pacient-

Ta umravlesoba raRac momentSi iRebs gadawyvetilebe-

bas aRniSnuli wamlis Sewyvetis Sesaxeb.

Tu Tqven gadawyviteT uari TqvaT SemanarCunebel

Terapiaze, doza unda Segimciron TandaTanobiT. Tuki es

xdeba sakmarisad nela, Tqven ar unda gagiCndeT narko-

tikebis moTxovnilebis gamoxatuli simptomebi da Tavi

komfortulad unda igrZnoT.

magram Tu Tqven araerTxel SeecadeT opioidebze

uaris Tqma da mainc ubrundebodiT maT, Tqven aRmoaCen-

diT, rom yvelaze martivi xerxi aris detoqsikacia. gac-

ilebiT ufro rTuli amocanaa opioidebisagan xangrZlivi

droiT ganTavisufleba. gamokvlevebiT dadasturda, rom

adamianebi, romlebsac opioidebze uaris Tqmis cdebisa da

imedebis gacruebis didi istoria aqvT, albaT, ukve veRar

SeZleben xangrZlivad Tavis Sekavebas.

SeuZlebelia imis prognozireba, ramdenad moaxerx-

ebT Tqven opioidebis gareSe cxovrebas,  magram, albaT, es

ar aris damokidebuli imaze, ramdeni xania, rac Tqven maT

moixmarT. Tu Tqven detoqsikaciis periodi gaqvT da aR-

moaCineT, rom mainc gWirdebaT opioidebi, an daamTavreT

detoqsikacia da mainc fiqrobT opioidebze, SesaZlebelia,

rom SemanarCuneli Terapia Tqveni cxovrebis nawili unda

gaxdes.
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miTebi da faqtebi

� miTi: metadoni Tqvens ZvlebSi aRwevs da azianebs maT.

� faqti: metadoni ar xvdeba ZvlebSi da arc sxva gziT

ar azianebs adamianis ConCxs. Tumca zogierTi pacienti,

romelic iRebs metadons, aRniSnavs tkivils xelebsa da

fexebSi da garkveul diskomforts, savaraudoa, rom es aris

sustad gamoxatuli moxsnis simptomi, rac SeiZleba Sem-

subuqdes metadonis dozis koreqciiT.

amis garda, zogierTi nivTiereba aCqarebs metadonis Se-

wovebas (ix.Tavi metadonisa da sxva preparatebis urT-

ierTmoqmedebis Sesaxeb). Tu Tqven RebulobT sxva wamlebs

da es xels uSlis metadonis SeTvisebas, eqims SeuZlia

dozis koreqtireba.

� miTi: metadonze uaris Tqma gacilebiT rTulia, vidre

narkotikebis moxmarebis Sewyveta.

� faqti: metadonis Tavis danebeba

gansxvavdeba heroinze uaris Tqmis-

agan. marTalia, zogierT adamians

es ufro rTulad eCveneba,

radganac preparatze uar-

is Tqma ufro xangrZliv-

ia. sxvebis azriT, miuxe-

davad droSi gawelvisa,

es procesi gacilebiT

msubuqad mimdinareobs,

vidre herionis SemTx-

vevaSi.
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� miTi: metadonis miReba Tqvens organizms azianebs.

� faqti: ukve 30 welze metia, rac adamianebi xmaroben

metadons, da misi xangrZlivi gamoyenebis Sedegad orga-

nizmSi raime fizikuri darRvevebi ar gamovlenila. zogi-

erT adamianSi warmoqmneba metadonis gamoyenebis garkveu-

li gverdiTi efeqtebi - magaliTad, yazboba, oflianoba,

piris simSrale - romlebic TandaTanobiT an dozis ko-

reqciiT qreba. sxva gverdiTi movlenebi, magaliTad, men-

strualuri ciklis darRveva da sqesobrivi ltolvis

daqveiTeba, mxolod ramdenime pacientis mier iqna aRniS-

nuli, magram metadonis miRebasTan maTi mkafio kavSiri

ar dadasturebula.

� miTi: metadoni ufro sazianoa Tqveni organizmis-

aTvis, vidre heroini.

� faqti: metadoni ufro saziano organizmisaTvis, vi-

dre heroini, ar aris. arc heroini da arc metadoni ar

meikuTvneba toqsikur nivTierebaTa ricxvs, Tumca orive,

maTi gadametebuli moxmarebisas, SeiZleba Zalian saSiSi

iyos.  magram es xom nebismieri ramis moxmarebis mimarT-

ac marTebulia - aspirini iqneba es, Tu sakvebi produqte-

bi. metadoni ufro usafrTxoa, vidre ̀ quCis~ heroini, rad-

ganac legalurad dasaniSn wamals warmoadgens, romelic

oralurad miiReba. arakontrolirebadi `quCis~ narko-

tikebi xSirad Seicavs saSiS danamatebs, romlebic gamoiy-

eneba maTi gayidviT meti mogebis miRebis mizniT.

� miTi: metadoni Tqvens RviZls azianebs.

� faqti: RviZli Slis da gadaamuSavebs metadons, ma-

gram ar ziandeba, radganac gacilebiT ufro kargad

iTvisebs metadons, vidre mraval sxva tipis wamals. pa-
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cientebs, romlebsac hepatiti an RviZlis sxva seriozuli

daavadeba aqvT, SeuZliaT metadonis miReba yovelgvari

SiSis gareSe.

� miTi: metadoni azianebs imunur sistemas.

� faqti: metadoni ar azianebs imunur sistemas. piriqiT,

zogierTi gamokvlevebiT dasturdeba, rom aiv-dadebiTi

statusis mqone pacientebi, romlebic Rebuloben metadons,

obieqturad ufro janmrTelebi arian da ufro didxans

cocxloben, vidre isini, vinc am preparatiT ar mkurnalobs.

� miTi: metadoni kokainis moxmarebis mizezia.

� faqti: ra Tqma unda, metadoni kokainis miRebis mizezi

ar aris. mravali adamiani, vinc moixmars kokains, amas meta-

doniT SemanarCunebeli Terapiis dawyebamdec akeTebda,

piriqiT, xSir SemTxvevaSi adamianebi Terapiis dawyebis

Semdeg wyveten kokainis moxmarebas.

� miTi: ukeTesia metadonis mcire

dozebiT miReba.
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� faqti: metadonis mcire

dozebi amcirebs moxsnis sim-

ptomebs, magram didi dozebi her-

oinis efeqtis blokirebisaTvis aris

saWiro, da rac ufro mniSvnelovania, am-

cirebs heroinis moTxovnlebis SegrZnebas.

mraval pacients heroinis moxmarebis Sesawyvetad es-

aWiroeba 60-120 mg metadoni dReSi. magram zogierTni 5-10

mg dozis SemTxvevaSi Tavs ukeTesad grZnoben, sxvebisaTvis

ki aseulobiT mg-ia saWiro. idealur SemTxvevaSi pacien-

tebi dozirebis Sesaxeb gadawyvetilebas eqimTan erTad

iReben, yovelgvari Carevisa an raime Sezrudvebis gareSe.

� miTi: metadoni iwvevs sisustesa da moTenTilobas.

� faqti: mravali adamiani moTenTilobasa da daRli-

lobas grZnobs. magram is pacientebi, visac metadonis

garkveuli dozebi aqvT daniSnuli, ufro metad moTenTile-

bi ar arian.
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wamlebis

urTierTmoqmedeba

sxva wamlebis msgavsad, metadonic sxva ti pis

preparatebTan da ̀ quCis~ narkotikebTan erTad urTierT-

moqmedebaSi Sedis.

organizmi kompleqsur sistemas warmoadgens da

amitom sakvebi, hormonebi, wonis cvalebadoba, stresi meta-

donis moqmedebaze aseve garkveul zegavlenas axdens.

cnobilia rigi nivTierebebisa, romlebic matadonze

moqmedebs. zogierTi maTgani qvemoT aris moyvanili.

1. winamdebare wamlebi aCqarebs RviZlis mier meta-

donis Sewovis process, rac preparatis dozis gazrdis

aucileblobas iwvevs, esenia:

� karbamazepini (Tegretol) _ fenitoini (Dilantin)

� nevirapini (Virammune)

� rifampini

� efavirenci (Sustiva)

� amprenaviri (Agenerase) - piriqiTac, metadoni

     aseve mniSvnelovnad amcirebs amprenaviris

     dones.

� ritonaviri (Norvir) –  naklebad
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2. zogierTi wamali metadonis SeTvisebis process

anelebs. qvemoT CamoTvlili wamlebis miRebis Sewyveti-

sas pacientebi xandaxan metadonis gaZlierebul efeqts

an moxsnis simptomebs grZnoben:

� amitriftilini (Elavil)

� cimetini (Tagamet )

� fluvoqsamini (Luvox)

� ketosonazoli (Nizoral)

3. zogierTi preparati opioidebis blokatorTa

ricxvs miekuTvneba da SesaZloa, moxsnis simptomebi gam-

oiwvios. aseTi preparati ablokirebs metadons da amit-

om metadoniT mkurnalobisas ar unda iqnes gamoyenebu-

li:

� pentazocini (Talwin)

� naltreqsoni (Revia)

� tramadoli (Ultram),

     SemTxvevaTa umravlesobaSi.

4. zogierTi nivTiereba Tavidan meTadonTan mo-

qmedebaSi modis, iwvevs moTenTilobas, magram Semdgom uku

procesi iwyeba da amas, SesaZloa, moxsnis simptomebi mo-

hyves. am jgufs miekuTvneba:

� benzodiazepinebi,  magaliTad,  Xanax da Valium;

� alkoholi;

� barbituratebi.

5.  sxva nivTierebebi, romelTac urTierTmoqmedeb-

is efeqti gaaCnia:

� kokainma, SesaZloa, gamoiwvios

   metadonis dozis gazrdis aucilebloba;
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� metadoni zrdis AAZT da dezipraminis

    dones sisxlSi.

metadonis miRebisas aucilebelia gvaxsovdes Sem-

degi ori garemoeba, romelic mis moqmdebas ukukaSirde-

ba:

� metadoni savaldebulod ar aris yvela im ax-

ali SegrZnebis mizezi, romelic TqvenSi Cndeba,

umetes wamalTa an cxovrebis wesis cvlilebe-

bze is damokidebuli ar aris.

� Tu metadonis doza, romelic Tqven daginiSnes,

komfortis SegZnebas ar gaZlevT, SesaZloa, is

marTebuli ar aris. Tavad Tqven brZandebiT

is eqsperti, romelmac unda gansazRvros meta-

donis sakmarisi odenoba, gaesaubreT eqims sak-

uTari SegrZnebebis Sesaxeb.

imisaTvis, rom miiRoT vrceli informacia preparatebis

urTierTmoqmedebis Sesaxeb, mimarTeT veb-gverds:

http://www. hivguidelines.org.

Tu metadonis doza, romelsac

Tqven iRebT, komfortis Seg-

rZnebas ar iZleva, SesaZloa, is

marTebuli ar aris.
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Tqveni sxva eqimebi

pacientebi, romlebic Rebuloben metadons, xandax-

an uxalisod atyobineben amis Sesaxeb sxva eqimebs, radga-

nac diskriminaciis SiSi gaaCniaT. samwuxarod, xSir SemTx-

vevaSi isini ar cdebian.

moZebneT iseTi eqimi, romelsac Tqven endobiT.

idealur SemTxvevaSi yvela Tqvenma eqimma unda icodes,

rom Tqven iyenebT metadons. magram Tuki

Tqven miiReT gadawyvetileba am informaci-

is dafarvis Sesaxeb, gaxsovdeT Semdegi

mniSvnelovani garemoebani:
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� Tu Tqven unda CagitardeT qirurgiuli mkur-

naloba, romelic narkoziT keTdeba, anesTeziologma, Sesa-

Zloa, gamoiyenos iseTi preparatebi, romlebic metadonis

moxsnis moulodnel sindroms gamoiwvevs. im SemTxveva-

Sic ki, Tu yvela Tqvenma eqimma icis metadonis miRebis

Sesaxeb, Tqven unda iyoT darwmunebuli imaSi, rom ar ar-

sebobs metadonisa da sxva preparatebis urTierTmoqmede-

bis Sedegad aRmocenebuli garTulebebis albaToba

(ix.Sesabamisi Tavi);

� Tqveni werilobiTi nebarTvis gareSe metado-

nis momwodeblis mier sxva eqimebTan an nebismier pirebT-

an informaciis gavrceleba imis Sesaxeb, rom Tqven meta-

dons moixmarT, arakanonieria.

rasakvirvelia, saukeTeso varianti yvela Tqveni

eqimis Ria urTierTobaSi mdgomareobs. aman, SesaZloa,

Tqvens mier saukeTeso samedicino momsaxurebis miRebas

Seuwyos xeli.
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metadoni da qalebi

marTalia Tu ara, rom zogierT SemTxvevaSi qalebs

aReniSnebaT menstrualuri ciklis Sewyveta, romelic meta-

donis miRebis dawyebas ukavSirdeba?

diax, magram sxva mravali mizezic arsebobs,

romlebiTac menstrualuri ciklis darRveva an

Sewyveta aris ganpirobebuli, esenia:

� orsuloba;

� stresi;

� arasakmarisi kveba;

� wonis cvalebadoba;

� menopauza;

� sxva samedicino problemebi;

� sxva wamlebi.

gaxsovdeT:

� Tqven SegiZliaT daorsul-

deT menstruaciebis ararsebobis SemTx-

vevaSic ki;

� Tqven SegiZliaT daorsul-

deT da gqondeT normaluri orsulo-

ba da mSobiaroba im SemTxvevaSic ki, Tu

metadoniT mkurnalobdiT.

Tu gagonili gaqvT, rom ar Sei-

Zleba metadonis miReba orsulobis

dros, icodeT, rom es swori ar aris;



25

� metadoni ar azianebs nayofs, magram arsebobs

detoqsikaciis problema;

� metadonis zemoqmedeba orsulobis periodSi

kargad aris Seswavlili;

� orsulobis dros SesaZlebelia metadonis war-

matebiT gamoyeneba;

� Tuki metadoni orsul qals sworad aqvs daniS-

nuli, mas nayofisaTvis xelsayreli garemos Seqmna ZaluZs;

� orsulobisas metadonis gamoyeneba dagexmare-

baT orsulobis Sewyvetis, embrionuli darRvevebisa da

naadrevi mSobiarobis Tavidan acilebaSi;

� metadonis dozis Semcireba orsulobis pir-

vel trimestrSi orsulobis Sewyvetis risks zrdis;

� orsulobis dros metadonis doza unda iyos

sakmarisi imisaTvis, rom Tavidan agaciloT ̀ quCis~ narko-

tikebisadmi ltolva da moxsnis simptomebi.
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Tu Tqven orsulad xarT, aucileblad SeatyobineT

eqims imitom, rom:

� orsulobis dros Tqveni organizmis metabo-

lizmi icvleba, SesaZloa, dozis koreqcia gaxdes

saWiro. es SeiZleba gamoixatos metadonis dozis

gazrdasa an Tqveni dozis danawevrebasa da Semcir-

ebuli odenobiT dReSi or-samjer miRebaSi.

Tqven, albaT, gsmeniaT imis Sesaxeb, rom bavSvi dai-

badeba metadonisadmi midrekilebiT an eqneba kidev raime

sxva gverdiTi efeqtebi. amis gasarkevad umjobesi iqneba,

Tu qvemoT moyvanil faqtebs ganvixilavT:

� metadoni ar ganapirobebs raime paTologiebs

nayofSi. orsulobis periodSi metadonis moqmedebis Ses-

wavlam nayofze uaryofiTi zegavlena ar gamoavlina;

� naardevi mSobiaroba da axalSobilTa dabali

wona, SesaZloa, ukavSirdebodes Tambaqos moxmarebis da/

an arasakmaris kvebas, magram ara metadons.

� matadonze damokidebuli dedebis mier Sobili

bavSvebis organizmSi aris metadoni, magram gamokvleve-

biT dadasturda, rom SesaZlebelia maTi warmatebuli da

usafrTxo ganTavisufleba metadonisagan yovelgvari

saziano efeqtebis gareSe.

Tu Tqven orsulad xarT, aucile-

blad SeatyobineT mkurnal eqims.
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Tqven, albaT, agreTve, gsmeniaT  imis Sesaxeb, rom

ar SeiZleba ZuZuTi kveba, Tuki deda metadons Rebulobs.

ganvixiloT qvemoT moyvanili faqtebi:

� dReisaTvis ukve dadgenil-

ia, rom ZuZuTi kveba im SemTx-

vevaSi, Tu deda metadons Reb-

ulobs, aiv-dadebiTi statusis

mqone qalebisagan gansxvavebiT,

usafrTxoa;

� dedis rZiT bavSvi meta-

donis mxolod umniSvnelo

odenobas iRebs;

� metadonis done dedis

rZeSi Zalian dabalia.
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metadonis Senaxva

saxlSi yofnisas yovelTvis SeinaxeT metadoni

usafrTxo (umjobesia, Caketil ujraSi an kabinetSi) da

bavSvebisaTvis mouwvdomel adgilas. wamals unda

gaaCndes mkafiod gamoxatuli markireba sxvebis mier

SemTxveviT miRebis Tavidan acilebis mizniT.

gaxsovdeT: metadoni Zalian Zliermoqmedi narko-

tikuli preparatia, misi mcire odenobac ki SeiZleba

sasikvdilo aRmoCndes bavSvisaTvis an im mozrdilisaTvis,

romelsac am wamlisadmi mkveTrad gamoxatuli autanlo-

ba gaaCnia. Tu Tqveni ojaxis romelime wevrma SemTxeviT

miiRo metadoni, dauyovnebliv daurekeT saswrafos.

SeinaxeT metadoni normaluri temperaturis

pirobebSi. imis mixedviT, Tu saidan xdeba Tqveni metado-

nis mowodeba, is, rogorc wesi, aris Sezavebuli wyliTa an

sxva danamatebiT. Cveulebriv, xsnari ramdenime kviris gan-

mavlobaSi inaxeba.

rodesac mibrZandebiT samogzauroT an xarT sax-

lidan Sors, SeinaxeT metadoni specialur warwerian boT-

lebSi, romlebsac QTqveni momwodebeli gadmogcemT, imis-

aTvis, rom Tavidan aiciloT samarTlebrivi problemebi.

iseve, rogorc sxva daniSnulebisamebr misaRebi preparate-

bis SemTxvevaSi, metadonis Senaxva specialuri nebarTvis

gareSe ukanonoa.
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zedozirebis Sesaxeb

metadoniT mkurnaloba amcirebs zedozirebis Sans

maTTvis, vinc heroinze aris damokidebuli an moixmars

mas.

metadoni aris sufTa narkotiki, romlis daniSvna

individualurad xdeba. is ar Seicavs im mavne danamatebs,

romlebic `quCis~ narkotikebSi Sedis. magram zedozire-

basTan dakavSirebuli problemebi mainc arsebobs, gan-

sakuTrebiT im SemTxvevaSi, Tuki Tqven agrZelebT ̀ quCis~

narkotikebis miRebas an ganaaxlebT heroinis regularul

moxmarebas metadoniT mkurnalobis Sewyvetis Semdeg.

Tu Tqven SewyviteT metadonis miReba da isev daub-

rundiT ̀ quCis~ narkotikebs, zedozirebis albaToba izrde-

ba, radganac Tqven ukve narkotikebisadmi tolerantobis

ufro dabali done gaqvT. Tqveni organizmis mier narko-

tikis miRebis Semdeg tolerantoba matulobs; anu Tqveni

organizmi narkotikis arsebobisadmi `tolerantulia~.

Tuki Tqveni ojaxis romelime

wevrma SemTxveviT miiRo metado-

ni, dauyovnebliv daukavSirdiT

saswrafo daxmarebas.
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Tuki Tqven SewyviteT regularuli miReba an detoqsika-

cia gaiareT, heroinis, metadonisa an sxva opioidebis um-

niSvnelo odenobasac ki ZaluZs zedozirebis gamowveva.

metadonisa an heroinis miReba iseT nivTierebebTan er-

Tad, rogorebicaa benzodiazepini, barbiteratebi da/an

alkopoli, zedozirebis risks zrdis.

xSirad dasmuli SekiTxvebi

� arsebobs Tu ara metadonis zedozirebis sa-

SiSroeba? es SesaZlebelia, magram preparatis mimwode-

blebi muSaoben dozirebis regulirebis  sakiTxze, imis-

aTvis, rom darwmunebulni iyvnen TiToeuli pacientis us-

afrTxoebaSi. Zalian mniSvnelovania klinikis TanamSrom-

lebisaTvis heroinis an sxva narkotikebis moxmarebis moc-

ulobis gulaxdili gamxela, radganac maT unda SeeZloT

metadonis    marTebuli donis daniSvna: Zalian mcire

doza, SesaZlebelia, araefeqturi aRmoCndes, xolo didma

dozam - zedozireba gamoiwvios. metadoni Zalian Zlieri

preparatia, amitom dozis SerCeva garkveuli sifrTxil-

iT unda xdebodes, raTa davrwmundeT imaSi, rom orga-

nizmi mas kargad iTvisebs.

� arsebobs Tu ara laam-is zedozirebis saSiS-

roeba? es SesaZlebelia, Tuki laam-is sakmaod didi doza

miRebuli iqna manam, vidre gaCnda tolerantoba mis mi-

marT. rogorc wesi, amis albaToba sakmaod dabalia, gan-

sakuTrebiT maSin, Tuki Tqven gulaxdilad aRiareT her-

oinis moxmarebis moculobebi. vidre laam-i mTlianad

Seiwoveba, SesaZloa, gagiCndeT dozis simciris SegrZneba.

aseve, SesaZloa, gagiCndeT heroinis an sxva opioidebis

miRebis aucileblobis grZnoba, raTa SeimsubuqoT absti-

nencia.

radganac laam-is SewovisaTvis meti dro aris

saWiro, sasurvelia, rom mkurnalobis dawyebisas ar mi-

iRoT sxva opioidebi. opioidebisa da laam-is kombina-

cias, SesaZloa, zedozireba mohyves.
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� ra moxdeba, Tuki metadoniTa an laam-iT mkur-

nalobis periodSi miRebul iqneba sxva romelime narko-

tiki? metadonis sworad SerCeuli doza heroinis efeqte-

bis blokirebas axdens. Tuki xdeba metadonisa da sxva

opioidebis erTdrouli miReba, am opioidTa efeqti, Sesa-

Zloa, ver SeigrZnoT, ris Sedegadac miiRebT gadawyvetile-

bas opioidebis meti raodenobiT miRebis Sesaxeb, es ki

zedozirebas gamoiwvevs. zogierTi preparatis meTadon-

Tan urTierTmoqmedebisas misi zegavlena SeiZleba Se-

icvalos (ix.Sesabamisi Tavi).

sedatiuri preparatebis didi raodenobiT miReba

an alkoholis moxmareba im periodSi, rodesac metadoniT

mkurnaloba mimdinareobs, aseve saxifaToa, radganac Ti-

Toeuli am nivTierebaTagani sxvas aZlierebs, rasac ze-

dozirebis riskis zrdac mosdevs. amitom zedmiwevniT

frTxilad unda moiqceT erTdrouli moxmarebis dros.

� SesaZlebelia Tu ara heroinis zedozireba

metadoniT mkurnalobis periodSi? diax. metadoniT mkur-

nalobisas heroinis didi odenobiT miRebas (gansakuTre-

biT im SemTxvevaSi, Tuki es uaRresad Zliermoqmedi her-

oinia), SesaZloa, zedozireba mohyves. aRniSnulis alba-

Toba izrdeba, Tuki imavdroulad sedatiuri preparateb-

is, alkoholisa an sxva narkotikebis miRebac xdeba.
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� ra moxdeba, rodesac Sewydeba pacientis meta-

doniT mkurnaloba?

 rodesac pacienti Sewyvets metadonis miRebas da `quCis~

narkotikebs daubrundeba, zedozirebis albaToba gaizrde-

ba. metadonis miRebis Sewyvetis Semdeg heroinisadmi tol-

erantoba swrafad iklebs. rodesac metadoni sruliad

gaqreba organizmidan (es xdeba 1-2 dReSi), Tqveni hero-

inisadmi tolerantoba ufro naklebi iqneba, vidre meta-

donisa an laam-is miRebamde iyo. amitom gansakuTrebuli

sifrTxile gmarTebT, Tuki miiRebT gadawyvetilebas `qu-

Cis~ narkotikebis xelaxali moxmarebis Sesaxeb. aucile-

belia zogierTi zomebis miReba - im pirovnebasTan, vinc

narkotikebis moxmarebas isev iwyebs, unda imyofebodnen

sxva adamianebi, romlebsac samedicino daxmarebis gaweva

da narkotikis moqmedebis efeqtis Semowmeba ZaluZT.

� ra moxdeba, Tuki ganaxldeba metadonis miRe-

ba Sewyvetis Semdeg?

 Tuki metadonis miReba sul ramdenime dRis ganmavloba-

Sic ki Sewyda, aucilebelia gansakuTrebuli sifrTxile

mkurnalobis xelaxal dawyebamde. SesaZloa, rom  tol-

erantoba garkveulwilad Semcirda da gaCnda zedozire-

bis safrTxe. amitom saWiroa Semcirebuli dozidan daw-

yeba da adrindel donemde TandaTanobiTi dabruneba.

amaSi Tqven klinikis eqimi dagexmarebaT.

metadonis sworad SerCeuli doza her-

oinis efeqtebis blokirebas axdens.
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zedozirebis

SemTxvevaSi

Tuki Tqven zedozirebis eWvi gagiCndaT romelime

pirovnebasTan mimarTebaSi, is gverdze daawvineT gaun-

Zrevlad da dauyovnebliv gamoiZaxeT saswrafo daxmareba.

Tuki medmuSakebi swrafad movlen, maT SeuZliaT

mkurnalobis Catareba iseTi antagonisti preparatebiT,

rogoricaa naloqsoni, rac zedozirebidan gamosvlaSi

dagexmarebaT. zedozirebis sawinaaRmdego RonisZiebebis

warmarTvisaTvis Sesatyvisi preparatis SerCevis mizniT,

aucileblad SeatyobineT medmuSakebs, romelma narkotikma

gamoiwvia zedozireba.

daakvirdiT am pirovnebas  ramdenime saaTis gan-

mavlobaSi. metadoni aris xangrZlivi moqmedebis prepa-

rati, xolo is wamlebi, romlebsac zedozirebis samkur-

nalod iyeneben, xanmokle moqmedebis preparatebs war-

moadgens. Tuki antagonistis moqmedeba dasruldeba man-

amde, vidre metadonis done sakmarisad daiwevs, pacienti,

SesaZloa, zedozirebis mdgomareobaSi dabrundes, rac isev

moiTxovs samedicino Carevas.

ra unda gaakeToT, Tuki vinmem gadaWarbebuli doza

miiRo?

� dauyovnebliv darekeT saswrafoSi;

� ar datovoT es pirovneba marto;

� nu gamoiwvevT Rebinebas;

� ar misceT civi Sxapis miRebis saSualeba;

� ar SeuyvanoT venaSi mariliani wyali.
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rogoria zedozirebis simptomebi?

� sinamdvilis aRqmis dakargva;

� civi, notio, molurjo kani;

� guliscemis Seneleba;

� sxeulis temparaturis dacema;

� sunTqvis Seneleba.

ra SeiZleba moxdes, Tu ar vumkurnaleT

zedozirebas?

� tvinis dazianeba;

� dambla (droebiTi an mudmivi);

� sikvdili.
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detoqsikacia

eqimebi ar gvirCeven metadonis dozis swraf Sem-

cirebas, magram, samwuxaroT, arsebobs mravali situacia,

rodesac es xdeba. magaliTad, pacienti, romelic metadons

Rebulobs, SesaZloa, saavadmyofosa an cixeSi aRmoCndes,

sadac metadoniT mkurnaloba ar xdeba. sazogadoebrivi

politika TandaTanobiT icvleba, magram zogierT pacients

aiZuleben Caitaros deqtoqsikacia.

 Tuki metadonis Tqveni mmomwodebeli `adminis-

traciulad gaiZulebT~, rom detoqsikacia CaitaroT,

saswrafod ipoveT sxva momwodebuli an daxmarebisaTvis

zianis Semcirebis programas an jandacvis saxelmwifo

departaments mimarTeT. aSS-s im saxelmwifo saagentoeb-

is CamonaTvali, romlebic muSaoben alkoholisa da narko-

tikebis borotad gamoyenebis dargSi, mocemulia

veb_gverdze: http://www.treatment.org/states/.

heroinis moxsnasTan dakavSirebuli sindromiT

gamowveuli sawyisi diskomfortis Sesamcireblad zogi-

erTi adamiani iyenebs metadonis dozebis Semcirebas

xanmokle periodis ganmavlobaSi (samidan Svid dRemde).

es meTodi, SesaZloa, warmatebuli gamodges im adamianeb-

isaTvis, visac heroinze an sxva opioidebze damokidebuleb-

is periodi Zalian xangrZlivi ar hqondaT.



36

Tu Tqven daiwyebT narkotikebis moxmarebas deto-

qsikaciis Semdeg, es ar niSnavs, rom Tqven ̀ warumatebeli~

xarT. dro, romelic Tqven `quCis~ narkotikebis gareSe

gaatareT, Semcirebuli riskis periods warmoadgens (es

SeiZleba iyos dapatimrebis, zedozirebisa an raime daa-

vadebis gamovlenis riski). magram gaxsovdeT: Tu Tqven

geqnebaT recidivi, narkotikebis xelaxali moxmarebis

ramdenime kvira zedozirebis gazrdili riskis periodia.
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detoqsikacia: rogor

moqmedebs is?

metadoniT mkurnalobis ori alternatiuli saSualeba

arsebobs - stacionaruli da ambulatoriuli mkurnaloba.

stacionaruli mkurnalobis dros pacienti sul klinikasa

an saavadmyofoSi imyofeba. pacienti, rogorc wesi, klini-

kaSi ramdenime dRes atarebs. mas absinenciis Sesamsubuqebel

preparatebs aZleven. moxs-

nis simptomebis Semcirebaze

mimarTul wamlebs aZleven

aseve maSin, Tuki detoqsika-

cia ambulatoriulad tarde-

ba. pacienti iRebs wamlebs

yoveldRiurad, klinikaSi

misvlis dros da es ramden-

ime kviris an ufro meti

drois ganmavlobaSi mim-

dinareobs. xSirad metadoni

gamoiyeneba TandaTanobiT

Semcirebuli dozebiT.

nebismier ̀ urTierT-toler-

antul~ opioidebs (eseTebia

morfini, dilaudidi, metado-

ni, heroini an laam-i) absti-

nenciis Sekaveba ZaluZs. ma-

gram iyeneben metadons, rad-

ganac is xangrZlivi moqmede-

bis, rbili, moTxovnilebis ga-

momricxavi preparatia,

romelic ar iwvevs narko-

metadoni da tkivili

aSS-Si xangrZlivi drois ganmavlo-

baSi ar xdeboda Zlieri tkivilis

mkurnaloba. nawilobriv, es xdeboda

ugunurobisa da crurwmenebis gamo,

magram imitomac, rom kanonebis mixed-

viT, heroinis tipis narkotikebi ara-

legaluri iyo. opioidis daniSvnis

gamo mTavroba, Sesabamisi sasamarTlo

gadamwyvetilebebis meSveobiT, eqimebs

aqtiurad sjida.

Tu Tqven gitardebaT SemanarCune-

beli Terapia metadoniT, Tqveni Cveu-

lebrivi doza ar ganTavisuflebT

tkivilisagan an odnav amcirebs mas.

Tqven iseve SeigrZnobT tkivils,

rogorc nebismieri sxva adamiani. da

piriqiTac _ SesaZloa, Tqven ufro

meti tkivilgamayuCebeli preparati

dagWirdeT, vidre im adamians, vinc

metadoniT ar mkurnalobs.

sazogadoebriobis gazrdili in-

formirebuloba imis Sesaxeb, rom ad-

amianTa Zalian didi raodenoba udan-

aSaulod itanjeba imis gamo, rom ver

mkurnaloben tkivils, iwyebs cvlile-

bebis formirebas. tkivilis marTvis

mizniT eqimebi ufro Tavisuflad iy-

eneben opioidebs (metadonis CaTvliT),

romlebic efeqtur tkivilgamayu-

Cebel saSualebebad aris aRiarebuli.
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tikul Trobas - `kaifs~ im SemTxvevebSi, rodesac marTebu-

lad gamoiyeneba.

amis garda, gamoiyeneba (da SesaZloa, ufro farTo gamoy-

eneba hqondes momavalSi) sxva medikamentebic, magaliTad,

buprenorfini da klonidini.

detoqsikaciis Cveulebrivi programis mixedviT pacienti

unda Rebulobdes metadons 21-30 dRis ganmavlobaSi, Tan-

daTanobiT Semcirebuli dozebiT. abstinenciidan gamosas-

vlel dozas eqimi gansazRvravs. Semdgom doza mcirdeba

manam, vidre ar aRmoifxvreba metadonis miRebis aucile-

bloba. medmuSakebsa da Tqveni programis konsultantebs

aucileblobis SemTxvevaSi SeuZliaT daxmarebis gaweva

rogorc Semdgomi mkurnalobis gegmis gaumjobesebis

mxriv, ise detoqsikaciis dros sxvadasxva darRvevebis ko-

reqciis TvalsazrisiTac.
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avtomanqanis marTva

mravalgzis Catarebuli gamokv-

levebiT dadasturda, rom adamianebs,

romelTac SemanarCunebeli Terapia

utardebaT metadonis sworad SerCeu-

li dozebiT, SeuZliaT akeTon yve-

laferi, rasac sxva danarCeni adami-

anebi akeTeben.

laboratoriul da savele

kvlevebs mecnierebi 1964 wlidan

atareben. dadginda, rom rodesac

metadoni heroinze damokidebulebis samkurnalod gamoiy-

eneba, is pirovnebis gonebriv da sxva funqciebis normalur

Sesrulebaze araviTar zemoqmedebas ar axdens.

magram metadoniT mkurnalobisas pacientebs dam-

qiravebelTa mxridan diskriminaciis didi gamocdileba

aqvT, gansakuTrebiT, Tuki maTi saqmianoba avtomanqanis mar-

TvasTan aris dakavSirebuli.

diskriminacia dRemde arsebobs, miuxedavad imisa, rom

adamianebi, romlebsac utardebaT SemanarCunebeli Tera-

pia metadoniT, mosaxleobis sxva warmomadgenlebisagan

arafriT ar gansxvavdebian: arc manqanis marTvis swavleb-

is, arc koncentraciisa da rTuli gadawyvetilebebis miRe-

bis unariT.

cxadia, rom azrovnebisa da normaluri funqcion-

irebis unari damokidebulia imaze, Tu ramdenad sworad

aris SerCeuli metadonis doza. adamianma ar unda marTos

avtomanqana, Tuki mas alkoholi aqvs miRebuli, daRlilia

an ara aqvs koncentrirebis unari. aucileblad gaesaubreT

eqims metadonis SerCeuli dozis koreqtulobis Sesaxeb.



40

mogzauroba metadoniT

mkurnalobisas

� mogzauroba amerikis SeerTebul StatebSi

pacientebisaTvis, romlebic Rebuloben metadons,

mogzaurobis dagegmva, SesaZloa, stresuli situaciis mizezi

gaxdes. aSS-s sxvadasxva regionebSi wesebi sxvadasxvag-

varia da mravali maTgani gaugebaria. Tuki Tqven aSS-Si

apirebT mogzaurobas, gadawyviteT, wamlebs Tan waiRebT,

Tu adgilze SeiZenT.

imisaTvis, rom Terapia ar SegiwydeT, Tqven mom-

wodeblisagan unda miiRoT metadonis iseTi odenoba,

romelic mTeli mogzaurobisaTvis iqneba sakmarisi an mo-

mwodebelma (klinikam) unda uzrunvelyos Tqveni `stum-

risaTvis gankuTvnili preparatebiT~ momarageba meta-

donur klinikaSi, romelic im regionSi mdebareobs, sadac

Tqven iqnebiT. nebismier SemTxvevaSi, marTebulia yvelaf-

ris winaswar organizeba.

gaxsovdeT: federaluri, saxelmwifo da klinikuri

wesebiT metadonis Tan wasaRebi odeno-

ba SezRudulia. es wesebi sxvadasxva re-

gionebSi sxvadasxvaa, amitom Tqvens

momwodebelTan erTad daazusteT

wesebi, romlebic moqmedebs iq, sa-

dac Tqven miemgzavrebiT.
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`metadoniT Seman-

arCunebeli Terapiis sru-

li direqtoria~, romel-

Sic mocemulia aSS-s meta-

donuri daxmarebis ambu-

latoriuli samedicino

dawesebulebis sakontaqto informacia, ixileT veb-gver-

dze:

http://www.findtreatment.samhsa.gov.

Tu interneti TqvenTvis miuwvdomelia, mimarTeT

alkoholisa da narkotikebis borotad gamoyenebis sf-

eroSi momuSave saxelmwifo saagentoebis CamonaTvals,

romelic Sesabamis TavSia moyvanili.

mogzauroba sazRvargareT

metadoni aris wamali, romlis gamowera eqimis mier xde-

ba, da amitom qveynebis umravlesobaSi amgvari wamlebiT

mogzauroba daSvebulia. zogierT qveyanaSi metadoni xe-

lmiuwvdomelia, zogierTSi ki misi Setana akrZalulia.
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zogierT qveyanaSi moqmedebs kanonebi, romlebiTac yo-

fil narkomanebsa da kriminaluri warsulis mqone pirebs

Sesvla ekrZalebaT. xandaxan Zalian rTulia imis garkveva,

Tu ra ikrZaleba am kanonebiT da vis an ris winaaRmdeg

arian isini sinamdvileSi mimarTuli.

arsebobs wyaroebi, romelTa meSveobiTac SesaZle-

belia metadonTan dakavSirebuli wesebisa da kanonebis

moZieba da Sefaseba, radganac saboloo jamSi, swored pa-

cienti aris pasuxismgebeli metadonis Setanis kanoniere-

baze.

� amis garkvevis saukeTeso saSualebaa INDRO

veb_gverdi:

http://www.indro-online.de/ methadoneindex.htm.

� damatebiTi informacia metadonis evropeli

mimwodeblebis Sesaxeb mocemulia veb gverdze:

http://www.q4qne/methwork/home2.htm

� amis garda, Tqven SegiZliaT miiRoT informa-

cia im qveynis sakonsuloSi, romelSic miemgzavre-

biT, Tumca yvela sakonsulo informacias metado-

nis Sesaxeb ar flobs

nebismier qveyanaSi gamgzavrebisas, Tqven unda gadawyvi-

toT: waiRebT Tu ara Tan sakuTar metadons (Tuki es ne-

badarTulia).
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miuxedavad imisa, rogori iqneba Tqveni gadaw-

yvetileba, Tqven unda waiRoT metadonis recepti, da Tu

apirebT ̀ stumrisaTvis gankuTvnili preparatebis~ gamoy-

enebas _ Tqveni momwodeblis werili, romelSic miTiTe-

buli iqneba daniSnuleba da dozireba. aRniSnulis orga-

nizeba unda moxdes winaswar.

ra unda gakeTdes, Tu metadonis

Setana akrZalulia?

radganac cnobilia, rom Tqveni

medikamentebi legaluria, SegiZliaT ar

aRniSnoT isini deklaraciaSi, vidre spe-

cialurad ar mogTxoven amas. magram

zogierT qveyanaSi preparatebis

mcire odenobis Setanazec ki

Zalian mkacri sasjeli

arsebobs (magaliTad,

singapurSi - sikvdil-

iT dasja!)

amitom winas-

wari gansjisa da

mofiqrebis safuZ-

velze, TiToeulma pa-

cientma TviTon unda

gaakeTos arCevani. meta-

donis momxmarebeli

mravali pacienti mogzau-

robs sxvadasxva qveynebSi

yovelgvari problemebis

gareSe.
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damatebiTi imformaciisaTvis mimarTeT:

Addiction Treatment Forum

http://www.atforum.com

The Baron Edmond de Rothschild Chemical Dependency

Institute

http://www.opiateaddictionrx.info

Centers for Disease Control

http://www.cdc.gov/idu/facts/Methadone.htm

Drug Policy Alliance

http://www.drugpolicy.org/reducingharm/maintenancet/

The National Alliance of Methadone Advocates

http://www.methadone.org

Substance Abuse and Mental Health Services Administration

http://www.samhsa.gov/centers/csat/csat.html

buprenofinze informaciisaTvis ewvieT:

Substance Abuse and Mental Health Services Administration

http://buprenorphine.samhsa.gov

tiraJi 3000
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ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები გაგრძელდეს „იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი
ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2013
წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2014 წლის
შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის პირობების
შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე“  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31
დეკემბრის   №397 დადგენილების  (შემდგომში – №397 დადგენილება) შესაბამისად.  
მუხლი 3
ამ დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამები ამოქმედდეს ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე, გარდა
იმ პროგრამების/კომპონენტების/ქვეკომპონენტებისა, რომელთა დაფინანსებაც ხორციელდება სამედიცინო
ვაუჩერის საშუალებით და საჭიროა შესაბამისი მიმწოდებლის გამოვლენა/რეგისტრაცია. სამედიცინო
ვაუჩერის საშუალებით დაფინანსებული პროგრამა/კომპონენტი/ქვეკომპონენტი ამოქმედდეს ამ
დადგენილების ამოქმედებიდან 10 კალენდარულ დღეში, ამ დადგენილების მე-2 მუხლის პრინციპების
გათვალისწინებით. 
მუხლი 4
 №397 დადგენილების ფარგლებში დამდგარი შემთხვევები, რომლებიც დასრულდება 2014 წლის
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ამოქმედების შემდეგ, უნდა დაფინანსდეს №397
დადგენილების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესაბამისად. 
მუხლი 5
პროგრამების განმახორციელებელმა სახელმწიფო ორგანიზაციებმა ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე
დაიწყონ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შესყიდვების
განხორციელების პროცედურები ან/და უზრუნველყონ თანდართული პროგრამების (მათ შორის, ვაუჩერული
პროგრამების) მიმწოდებლების გამოვლენის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. ამასთან,
განმახორციელებლებს მიეცეთ უფლება, საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან (შემდგომში - სამინისტრო) წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე,
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შესყიდვები განახორციელონ
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით.
მუხლი 6
სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს მიეცეს უფლება, მის მიერ
განხორციელებული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესყიდული საქონელი (საწვავი, ტესტ-სისტემები,
რეაგენტები და სხვა სახარჯი მასალები) გამოიყენოს ცენტრის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების
ფარგლებში.  
მუხლი 7
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დაევალოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-2
ნაწილის შესაბამისად, სამინისტროს წინადადებების საფუძველზე, განახორციელოს ცვლილებები
„საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში. 
მუხლი 8
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 დეკემბრიდან.

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი

2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები
თავი I

ზოგადი დებულებები
 

მუხლი 1. სახელმწიფო პროგრამების მიზანი

2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების (შემდგომში – პროგრამები) მიზანია
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების
ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების
შესრულება.

 

მუხლი 2. პროგრამების მოსარგებლეები

1. ამ დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამების მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, თუ
ცალკეული პროგრამით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

2. პროგრამების მიზნებისათვის საქართველოს მოქალაქეში იგულისხმება საქართველოს მოქალაქეობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის (მათ შორის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში – პირადი ნომერი ან
დაბადების მოწმობა), პირადობის ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე
პირები, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, საქართველოში ლტოლვილის
სტატუსის მქონე პირები და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები.

 

მუხლი 3. პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები

პროგრამების განხორციელებას უზრუნველყოფენ:

ა) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში ტექსტსა და
დანართებში – სამინისტრო);

ბ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –
სოციალური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში ტექსტსა და დანართებში – სააგენტო);

გ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ლ.
საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი (შემდგომში ტექსტსა და დანართებში – ცენტრი);

დ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი (შემდგომ ტექსტსა და დანართებში - სსდ ცენტრი).

 

მუხლი 4. პროგრამების მიმწოდებელი

1. პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი მომსახურების/საქონლის მიმწოდებელია პირი (შემდგომში –
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მიმწოდებელი), რომელიც აკმაყოფილებს ამ საქმიანობისათვის კანონმდებლობით და ამ დადგენილებით
განსაზღვრულ მოთხოვნებს და ხელშეკრულებას აფორმებს პროგრამის განმახორციელებელთან ან გამოთქვამს
მონაწილეობის სურვილს იმ პროგრამის (კომპონენტის/ქვეკომპონენტის) ფარგლებში, რომელშიც
გათვალისწინებულია საქონლის/მომსახურების დაფინანსება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით (შემდგომში
– ვაუჩერული პროგრამა) და რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი კანონმდებლობითა და ამ დადგენილებით
განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და დადგენილ ვადაში და წესით წერილობით
დაუდასტურებს განმახორციელებელს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს, თუ შესაბამისი პროგრამით სხვა
რამ არ არის განსაზღვრული.

2. ვაუჩერულ პროგრამებში წინამდებარე დანართი (შემდგომში – დადგენილება), ასევე თანდართული
პროგრამები, სამედიცინო ვაუჩერის პირობებთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი აქტები და
მიმწოდებლის წერილობითი დასტური შესაბამის პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე ერთობლივად
წარმოადგენს შეთანხმებას პროგრამის განმახორციელებელსა და მიმწოდებელს შორის და შესაბამისად,
მხარეები თავისუფლდებიან რაიმე დამატებითი ხელშეკრულების გაფორმების ვალდებულებისაგან (მათ
შორის, ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურების კუთხით).

 

მუხლი 5. პროგრამების დაფინანსება

პროგრამებით გათვალისწინებული საქონლის/მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება სამედიცინო
ვაუჩერის მეშვეობით ან „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა
შესაბამისად, თუ ცალკეული პროგრამით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

 

მუხლი 6. სამედიცინო ვაუჩერი

1. „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის გათვალისწინებით, სამედიცინო
ვაუჩერი წარმოადგენს შესაბამისი პროგრამის მოსარგებლეებისათვის მომსახურების ანაზღაურების ფინანსურ
ინსტრუმენტს.

2. ვაუჩერი შეიძლება იყოს მატერიალიზებული ან არამატერიალიზებული.

3. მატერიალიზებული ვაუჩერის შემთხვევაში ვაუჩერის ფორმას შეიმუშავებს და ამტკიცებს შესაბამისი
პროგრამის განმახორციელებელი, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს მატერიალიზებული ვაუჩერების ბეჭდვას
და გაცემას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განმახორციელებლის აპარატისათვის გათვალისწინებული პროგრამის 
ასიგნებათა ფარგლებში.

4. სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლეა ფიზიკური პირი (შემდგომში – ვაუჩერის მოსარგებლე).

5. ვაუჩერის მოსარგებლეს უფლება აქვს, შესაბამისი სამედიცინო ვაუჩერით გათვალისწინებული
საქონელი/მომსახურება მიიღოს პროგრამის ნებისმიერი მიმწოდებლისაგან, თუ პროგრამით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული ან ვაუჩერში/თანხმობის წერილში არ არის მითითებული კონკრეტული მიმწოდებელი.

 

 

თავი II

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება

 

მუხლი 7. ზოგადი დებულებები

1. ამ თავით დადგენილი ნორმები ვრცელდება ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე, თუ
ცალკეული პროგრამით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
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2. იმ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიმართ, რომლის ფარგლებში
მომსახურების/საქონლის შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, პროგრამის ადმინისტრირებისას გამოიყენება ამ დადგენილებითა და შესაბამისი
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა დამატებითი პირობები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

მუხლი 8. პროგრამის ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულებები

პროგრამის ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულებებს წარმოადგენენ:

ა) შესაბამისი პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულება (შემდგომში – განმახორციელებელი);

ბ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო (შემდგომში – რეგულირების სააგენტო).

 

მუხლი 9. ანგარიშგება

1. პროგრამების ფარგლებში მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება კანონმდებლობის და/ან
მომსახურების/საქონლის მიმწოდებელთან, საჭიროებისამებრ, გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე,
ხოლო სამედიცინო ვაუჩერის ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების/საქონლის ხარჯების
დაფინანსება ხდება ვაუჩერული პროგრამის განხორციელების დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. მიმწოდებლები განმახორციელებელს წარუდგენენ საანგარიშგებო დოკუმენტაციას. საანგარიშგებო
დოკუმენტაციის ნუსხა, მისი წარდგენის წესი და ფორმა განსაზღვრულია ამავე დადგენილების მე-14 მუხლსა
და თითოეული პროგრამის პირობებში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია შესაბამისი საანგარიშგებო დოკუმენტაცია წარადგინოს
განმახორციელებელთან არაუგვიანეს შესრულებული სამუშაოს თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, თუ
თითოეული პროგრამის დამატებითი პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

4. განმახორციელებელი უფლებამოსილია ვადაგადაცილებით წარდგენილი დოკუმენტაცია განიხილოს
შემდეგი თვის დოკუმენტაციასთან ერთად დადგენილი წესით. ამასთან, ვადაგადაცილებით წარდგენილი
დოკუმენტები არ განიხილება, თუ შესაბამისი პროგრამით განსაზღვრული პირობებით გაწეული
მომსახურების დასრულებიდან გასულია 3 საანგარიშგებო თვეზე მეტი, თუ ცალკეული პროგრამით სხვა რამ
არ არის გათვალისწინებული.

5. იმ პროგრამების შემთხვევაში, რომლებიც ითვალისწინებენ ინდივიდუალური მომსახურების გაწევას
მოსარგებლეებისათვის, პროგრამის ფარგლებში გაწეული ხარჯები მიმწოდებელმა უნდა წარადგინოს
თითოეულ მოსარგებლეზე გაწეული მომსახურების შესაბამისად, თუ ცალკეული პროგრამით სხვა რამ არ
არის გათვალისწინებული. ასეთი პროგრამების ფარგლებში გაწეული ხარჯები, რომლებიც არ იქნება
დაკავშირებული კონკრეტული მოსარგებლის მომსახურებასთან, არ ანაზღაურდება ან ექვემდებარება უკან
დაბრუნებას.

6. განმახორციელებელთან წარდგენილი დოკუმენტების ასლი (მათ შორის, განმახორციელებლის მიერ
განსაზღვრული ელექტრონული ფორმითაც, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აუცილებლად უნდა
ინახებოდეს მიმწოდებელთან კანონმდებლობით დადგენილი ვადითა და წესით.

7. შესრულებულ მომსახურებად უნდა ჩაითვალოს იმავე საანგარიშო თვეში პაციენტისათვის გაწეული
დასრულებული მკურნალობის შემთხვევების მოცულობა და ღირებულება, თუ ცალკეული პროგრამით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული.

8. იმ პროგრამების/კომპონენტების/ქვეკომპონენტების ფარგლებში, სადაც ანაზღაურება ხდება გლობალური
ბიუჯეტით ან თვის ვაუჩერით, პროგრამით განსაზღვრული მოცულობის არასრული თვის შესრულების
შემთხვევაში, ასანაზღაურებელი თანხა განისაზღვრება საანგარიშგებო თვეში შესრულებული კალენდარული
დღეების პროპორციულად.
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მუხლი 10. პროგრამის ზედამხედველობა

1. პროგრამის ზედამხედველობა მოიცავს პროგრამის განხორციელებაზე ზედამხედველობას პროგრამით
განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტიანი შესრულების მიზნით.

2. პროგრამების ზედამხედველობას ახორციელებენ შესაბამისი პროგრამის განმახორციელებლები და/ან
რეგულირების სააგენტო, დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში.

3. ამ დადგენილებაში მითითებული პროგრამების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესები, ფორმები
და მათი შევსების ინსტრუქცია მტკიცდება შესაბამისი პროგრამის განმახორციელებლის მიერ სამინისტროს
ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტთან შეთანხმებით.

4. პროგრამებით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების ზედამხედველობის სახეობები
განისაზღვრება შემთხვევათა ტიპების შესაბამისად. თავის მხრივ, შემთხვევები კლასიფიცირდება შემდეგ
ტიპად:

ა) გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება (ამბულატორიული და სტაციონარული);

ბ) გეგმური ამბულატორიული მომსახურება;

გ) გეგმური სტაციონარული მომსახურება.

5. შემთხვევათა ზედამხედველობა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს, თუ ცალკეული პროგრამის პირობებით სხვა რამ
არ არის გათვალისწინებული:

ა) პირის მოსარგებლედ ცნობა/რეგისტრაცია;

ბ) შეტყობინება შემთხვევის შესახებ;

გ) შეტყობინების საფუძველზე შემთხვევის შერჩევითი შემოწმება (შემდგომში – შერჩევითი შემოწმება);

დ) ანგარიშის წარდგენა;

ე) საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება;

ვ) შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი;

ზ) გაწეული მომსახურების კონტროლი და ვალდებულებების ინსპექტირება (შემდგომში – შესრულებული
სამუშაოს რევიზია).

 

მუხლი 11. პირის მოსარგებლედ ცნობა/რეგისტრაცია

1. იმ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში, რომლებიც ხორციელდება განმახორციელებლის მიერ
გაცემული მატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის/თანხმობის წერილის საფუძველზე, პირის
მოსარგებლედ ცნობისთვის საჭიროა, ინდივიდმა ან მისმა ნდობით აღჭურვილმა პირმა შესაბამისი
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარადგინოს სამედიცინო საჭიროების დამადასტურებელი
ცნობა (ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა – ფორმა NIV-100/ა), პირადობის დამადასტურებელი
დოკუმენტის (18 წლამდე ასაკის მოქალაქეთა შემთხვევაში, დასაშვებია დაბადების მოწმობა) ასლი,
კალკულაცია – საჭიროების შემთხვევაში და შეავსოს შესაბამისი ფორმის განაცხადი. განაცხადის ფორმას
განსაზღვრავს განმახორციელებელი.

2. განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს პირის მოსარგებლედ ცნობა და შესაბამისი
მატერიალიზებული ვაუჩერის/თანხმობის წერილის გაცემა განაცხადის მიღებიდან არაუმეტეს 10 სამუშაო
დღისა ან შემაფერხებელი გარემოებების შესახებ, წერილობით აცნობოს განმცხადებელს.

3. იმ პროგრამებში, რომლებშიც არ არსებობს მატერიალიზებული ვაუჩერი, პირის მოსარგებლედ ცნობა ხდება
პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მოსარგებლის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისა და
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მიმწოდებლის მიერ განხორციელებული შეტყობინების დროს ან ანგარიშგების წარდგენის შემთხვევაში,
როგორც ეს არის განსაზღვრული ცალკეული პროგრამის პირობებით.

 

მუხლი 12. შეტყობინება შემთხვევის შესახებ

1. მიმწოდებელი ვალდებულია შემთხვევის შესახებ შეტყობინება გააკეთოს დაუყოვნებლივ, მაგრამ
არაუგვიანეს 24 საათისა, ან პაციენტის გაწერამდე (თუ პაციენტი ეწერება 24 საათზე ადრე)
განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით.

2. შეტყობინების გაკეთებისას მიმწოდებელი ვალდებულია დააფიქსიროს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) მოსარგებლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და დაბადების თარიღი, ხოლო თუ პირი არასრულწლოვანია
– დაბადების მოწმობის ნომერი (პირადი ნომრის არქონის შემთხვევაში). ამასთან, პირადი ნომრის არქონის
შემთხვევაში გამონაკლისი დაიშვება, თუ პირი:

ა.ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ამასთან, უნდა დაფიქსირდეს პირის ბინადრობის მოწმობის ან სამგზავრო
დოკუმენტის ნომერი;

ა.ბ) მიტოვებული ან მზრუნველობამოკლებული არასრულწლოვანია;

ა.გ) ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე;

ა.დ) იმყოფება თავისუფლების აღკვეთისა და პატიმრობის დაწესებულებაში;

ა.ე) საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირია. ამასთან, უნდა დაფიქსირდეს პირის
ბინადრობის მოწმობის ან სამგზავრო პასპორტის ნომერი.

ბ) წინასწარი დიაგნოზი დადგენილი კლასიფიკატორის შესაბამისად;

გ) პაციენტის შემოსვლის ზუსტი დრო.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხდება პაციენტის იდენტიფიცირება, მიმწოდებელი მაინც აკეთებს შეტყობინებას
და პაციენტი დროებით ფიქსირდება, როგორც „უცნობი“. პაციენტის საბოლოო იდენტიფიცირება უნდა
მოხდეს არაუგვიანეს შემთხვევის დასრულებისა ან საანგარიშგებო დოკუმენტაციის წარმოდგენისა.
წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება მომსახურების ანაზღაურება.

4. შემთხვევის ნოზოლოგიური კოდის ცვლილების ან დამატების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია
გააკეთოს განმეორებითი შეტყობინება არაუგვიანეს შემთხვევის დასრულების ან საანგარიშგებო
დოკუმენტაციის წარდგენისა.

 

მუხლი 13. შემთხვევების შერჩევითი შემოწმება

1. შემთხვევების შერჩევითი შემოწმება ხდება განმახორციელებლის მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით.

2. შემთხვევის შერჩევითი შემოწმებისას ხდება მიმწოდებელთან განმახორციელებლის უფლებამოსილი პირის
ვიზიტი და შეტყობინებისას მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმება, საჭიროებისამებრ, პაციენტთან, მის
ოჯახის წევრებთან და სამედიცინო პერსონალთან გასაუბრება.

3. შემთხვევის შერჩევითი შემოწმებისას განმახორციელებლის უფლებამოსილი პირის მიერ უნდა შედგეს
შემთხვევის შემოწმების აქტი პროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის შესაბამისად,
რომელსაც შემოწმების დასრულებისას ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი და მიმწოდებლის
წარმომადგენელი. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აქტის ხელმოწერაზე,
აქტში უნდა გაკეთდეს შესაბამისი შენიშვნა.

4. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მიმწოდებელთან განხორციელდეს შემმოწმებლის განმეორებითი
ვიზიტი.
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5. თუ შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მოსარგებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები და შემთხვევის
შესახებ ინფორმაცია არ ემთხვევა შეტყობინების სისტემაში მიწოდებულ ინფორმაციას, ასეთი შემთხვევები
ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.

6. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტის ვიზუალური დაკვირვებისას, შემმოწმებელი შემთხვევას მიიჩნევს
დაფიქსირებული დიაგნოზისათვის შეუსაბამოდ, აღნიშნული შემთხვევა ავტომატურად გადამისამართდება
რეგულირების სააგენტოში არაგეგმური რევიზიის განხორციელების მიზნით. შემთხვევის ანაზღაურების
საკითხი გადაწყდება რევიზიის შედეგების შესაბამისად.

 

მუხლი 14. ანგარიშის წარდგენა

1. დადგენილი ფორმითა და ვადებში მიმწოდებელი უზრუნველყოფს განმახორციელებელთან საანგარიშგებო
დოკუმენტაციის წარდგენას ნაბეჭდი და ელექტრონული სახით.

2. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ნუსხა მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) შემთხვევათა რეესტრი – გაწეული სამედიცინო მომსახურების თვიური ჯამური ანგარიში (დადგენილი
ფორმის შესაბამისად), რომელიც მოიცავს:

ა.ა) მოსარგებლის სახელს, გვარს, პირად ნომერს და დაბადების თარიღს, ხოლო თუ პირი არასრულწლოვანია
– დაბადების მოწმობის ასლი (პირადი ნომრის არქონის შემთხვევაში). ამასთან, პირადი ნომრის არქონის
შემთხვევაში გამონაკლისი დაიშვება, თუ პირი:

ა.ა.ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ამასთან, უნდა დაფიქსირდეს პირის ბინადრობის მოწმობის ან სამგზავრო
პასპორტის ნომერი;

ა.ა.ბ) მიტოვებული ან მზრუნველობამოკლებული არასრულწლოვანია;

ა.ა.გ) ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე;

ა.ა.დ) იმყოფება თავისუფლების აღკვეთისა და პატიმრობის დაწესებულებაში;

ა.ა.ე) საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირია. ამასთან, უნდა დაფიქსირდეს
პირის ბინადრობის მოწმობა ან სამგზავრო პასპორტის ნომერი;

ა.ა.ვ) „რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილების პირველი მუხლის შესაბამისად
შექმნილი კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მოსარგებლეა და არ გააჩნია პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ა.ბ) დიაგნოზსა და განხორციელებულ ჩარევებს დადგენილი კლასიფიკატორის შესაბამისად;

ა.გ) თითოეული შემთხვევის დეტალურ კალკულაციას – საჭიროების შემთხვევაში.

ბ) ფორმა №IV-100/ა-ს (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში
დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

გ) განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტს (შემდგომში –
ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი).

3. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ჩაბარებისას ხდება აღნიშნული დოკუმენტაციის პირველადი შემოწმება და
მისი დადარება საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ნუსხასთან, რის საფუძველზეც შედგება მიღება-ჩაბარების
აქტი ორმხრივი ხელმოწერით. წარდგენილი დოკუმენტაციის შეუსაბამობის აღმოჩენისას საანგარიშგებო
დოკუმენტაცია ითვლება არასრულყოფილად და არ ხდება მისი მიღება. მიმწოდებელს ეძლევა 2 სამუშაო დღე
აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და პაკეტის ხელახლა წარსადგენად.
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მუხლი 15. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება

1. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირებისას ხდება:

ა) მოსარგებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემების დადარება ფორმა №IV-100/ა-სა (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) და შემთხვევათა რეესტრთან;

ბ) შემთხვევათა რეესტრსა და ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტში ჯამური ფინანსური მონაცემების
სისწორის გადამოწმება;

გ) წარდგენილი დოკუმენტაციის შედარება მიმწოდებლის მიერ შეტყობინებისას დაფიქსირებულ
მონაცემებთან და შემთხვევის შერჩევითი შემოწმების შედეგებთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების ვადაა საანგარიშგებო დოკუმენტაციის წარდგენიდან
არაუმეტეს 22 სამუშაო დღისა.

 

მუხლი 16. შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი

1. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების შედეგად წარმოდგენილი შემთხვევები შეიძლება
კლასიფიცირდეს სამ ჯგუფად:

ა) ასანაზღაურებელი შემთხვევა;

ბ) შემთხვევა, რომელიც არ ექვემდებარება ანაზღაურებას;

გ) სადავო შემთხვევები.

2. ანაზღაურებას არ ექვემდებარება შემთხვევები (თუ ცალკეული პროგრამებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული), როდესაც:

ა) წარდგენილ შემთხვევაზე არ არის გაკეთებული შეტყობინება;

ბ) წარდგენილი შემთხვევის მონაცემები არ ემთხვევა შეტყობინებისას ან შემთხვევის შერჩევითი შემოწმებისას
დადგენილ ფაქტებს;

გ) იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულება ფინანსდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით, ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შესაბამისი საანგარიშო თვის ასანაზღაურებელ თანხას
გამოაკლდება თითოეულ შემთხვევაზე თვის ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის 0,2%, თუ სპეციფიკური
პირობებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული;

დ) პიროვნების პირადი საიდენტიფიკაციო მონაცემები არ ემთხვევა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (შემდგომში –
სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო) მონაცემებს.

3. სადავო შემთხვევებს განეკუთვნება შემთხვევა (თუ ცალკეული პროგრამებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული), როდესაც:

ა) საანგარიშგებო დოკუმენტაცია არ არის შევსებული დადგენილი წესის შესაბამისად;

ბ) პიროვნების საიდენტიფიკაციო მონაცემები წარდგენილ დოკუმენტაციაში ერთმანეთს არ ემთხვევა;

გ) დეტალურ კალკულაციაში წარდგენილი ფინანსური ინფორმაცია შეუსაბამოა მოთხოვნილ ჯამურ
თანხასთან;

დ) არსებობს ამ დადგენილების მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული გარემოება;
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ე) მიმწოდებელი არ ეთანხმება საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების შედეგს შემთხვევის
კლასიფიცირების კუთხით და წერილობით მოითხოვს მის განხილვას სადავო შემთხვევებისათვის ამ
მუხლით დადგენილი წესით.

4. შემთხვევების კლასიფიცირება (შემთხვევა ასანაზღაურებელია, არ ექვემდებარება ანაზღაურებას თუ
სადავოა) მოხდება დოკუმენტების ინსპექტირების პროცესში. იმ შემთხვევებზე, რომლებიც ექვემდებარება
ანაზღაურებას, მიმწოდებელსა და პროგრამის განმახორციელებელს შორის ფორმდება პირველადი მიღება-
ჩაბარების აქტი 2 ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს, ხოლო მეორე
ეგზემპლარი რჩება განმახორციელებელთან. ამასთან, იმ შემთხვევებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება
ანაზღაურებას, ან სადავოა და დაზუსტების შემთხვევაში შეიძლება დაექვემდებაროს ანაზღაურებას,
ასანაზღაურებელ თანხებზე გაფორმებულ პირველად მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად იბეჭდება შესაბამისი
რეესტრი 2 ეგზემპლარად, რომლის ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს, ხოლო მეორე ეგზემპლარი
რჩება განმახორციელებელთან. სადავო საკითხების განსახილველად ან აღმოსაფხვრელად მიმწოდებელს
ეძლევა ასანაზღაურებელ თანხებზე პირველადი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და სადავო
შემთხვევების რეესტრის მიღებიდან 5 სამუშაო დღე. თუ მიმწოდებელი ამ პერიოდში არ მოახდენს
რეაგირებას, შემთხვევა აღარ ანაზღაურდება. სადავო შემთხვევების განხილვაში ჩართულები არიან
მიმწოდებელი, განმახორციელებელი და რეგულირების სააგენტო.

5. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, ყველა შემთხვევა
კლასიფიცირდება, როგორც ასანაზღაურებელი შემთხვევა. მიმწოდებელთან საბოლოო ანგარიშსწორება
მოხდება საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

6. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებისას პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებაში 24 საათზე ნაკლები
დროით დაყოვნების შემთხვევაში მომსახურება ანაზღაურდება ქვემოთ მოყვანილი წესით:

ა) თუ ადგილი აქვს სამედიცინო დაწესებულებაში განთავსებული პაციენტის გარდაცვალებას 24 საათზე ადრე
– ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს განსაზღვრული ლიმიტისა;

ბ) თუ პაციენტი თავისი სურვილით შეიცვლის მომსახურე სამედიცინო დაწესებულებას და მისი დაყოვნება
აღნიშნულ დაწესებულებაში 24 საათზე ნაკლებია, მომსახურების დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში არ განხორციელდება;

გ) კრიტიკული მდგომარეობის დროს პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებიდან სხვა სამედიცინო
დაწესებულებაში გადაყვანისას – გადაყვანის დღისათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებას
მიიღებს ორივე დაწესებულება. დღის მომსახურების ღირებულების გადაანგარიშება მოხდება
დაწესებულებაში გატარებული სრული საათის რაოდენობის მიხედვით.

7. სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებად ყველა სახელმწიფო პროგრამაში განხილული უნდა იქნეს
მხოლოდ ის შემთხვევები, რომლებიც საჭიროებენ პაციენტის სტაციონარში 24 საათზე მეტი დროით
მოთავსებას. შესაბამისად, მიმწოდებელთან მკურნალობის 24 სთ-ზე ნაკლები დროით დაყოვნება (გარდა
კრიტიკული მდგომარეობების მართვის და ლეტალური გამოსავლის შემთხვევებისა) პროგრამის მიზნებიდან
გამომდინარე არ განიხილება სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების შემთხვევად.

 

მუხლი 17. შესრულებული სამუშაოს რევიზია

1. ანაზღაურებული შემთხვევების დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში რეგულირების სააგენტოს მიერ
ადგილზე წარმოებს მიმწოდებლების მიერ გაწეული მომსახურების რევიზია წინასწარ დადგენილი გეგმა-
გრაფიკის მიხედვით.

2. რევიზია ითვალისწინებს მიმწოდებელ დაწესებულებაში სამედიცინო დოკუმენტაციის შემოწმებას.
რეგულირების სააგენტოს სარევიზიო ჯგუფი მიმწოდებლისგან ითხოვს საჭირო დოკუმენტაციას და
ახორციელებს მის დეტალურ შემოწმებას, ხოლო დაწესებულება ვალდებულია სარევიზიო ჯგუფს
მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია.

3. რევიზიის დასრულების შემდეგ დგება აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ სარევიზიო ჯგუფის წევრები და
მიმწოდებელი მხარის პასუხისმგებელი პირები. აღმოჩენილი დარღვევების შემთხვევაში, აქტის საფუძველზე,
მიმწოდებელს დაეკისრება ანაზღაურებული თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება ან/და დამატებითი
ფინანსური ჯარიმის გადახდა.
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4. რევიზიისას გამოყენებული იქნება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციები
(გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტები (პროტოკოლები), ასეთის არსებობის
შემთხვევაში, და სადავო შემთხვევების განხილვისას მიენიჭება უპირატესობა მათში მოცემულ
რეკომენდაციებს. საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება რეცენზენტთა დასკვნები.

 

მუხლი 18. გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევათა ზედამხედველობა

1. გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევაა (შემდგომში – გადაუდებელი შემთხვევა), როდესაც სამედიცინო
დახმარების გარეშე გარდაუვალია პაციენტის სიკვდილი, დაინვალიდება ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის
სერიოზული გაუარესება.

2. გადაუდებელ შემთხვევათა ზედამხედველობა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

ა) შეტყობინება შემთხვევის შესახებ;

ბ) შეტყობინების საფუძველზე შემთხვევების შერჩევითი შემოწმება (შემდგომში – შემთხვევის შერჩევითი
შემოწმება);

გ) შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარება;

დ) საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება;

ე) შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი;

ვ) გაწეული მომსახურების კონტროლი და ვალდებულებების ინსპექტირება (შემდგომში – რევიზია).

 

მუხლი 19. გეგმურ სტაციონარულ შემთხვევათა ზედამხედველობა

გეგმურ სტაციონარულ შემთხვევათა ზედამხედველობა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

ა) პირის მოსარგებლედ ცნობა/რეგისტრაცია;

ბ) შეტყობინება შემთხვევის შესახებ;

გ) შეტყობინების საფუძველზე, შემთხვევის შერჩევითი შემოწმება;

დ) ანგარიშის წარდგენა;

ე) საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება;

ვ) შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი;

ზ) გაწეული მომსახურების კონტროლი და ვალდებულებების ინსპექტირება (შემდგომში – რევიზია).

 

მუხლი 20. გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობა

1. გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

ა) ანგარიშის წარდგენა;

ბ) საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება;
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გ) ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი;

დ) შესრულებული სამუშაოს რევიზია.

2. გეგმური ამბულატორიის შემთხვევაში ანგარიშგებისას მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს
მხოლოდ დადგენილი ფორმის შემთხვევათა რეესტრი და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ
დამატებითი პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

 

მუხლი 21. საჯარიმო სანქციები

1. ზედამხედველობის ნებისმიერ ეტაპზე გამოვლენილი დარღვევებისას გამოყენებული იქნება სხვადასხვა
ტიპის საჯარიმო სანქციები:

ა) შემთხვევის სრულ ანაზღაურებაზე უარი;

ბ) უკვე ანაზღაურებული შემთხვევისას თანხის უკან დაბრუნება;

გ) დამატებითი ფინანსური ჯარიმა.

2. შემთხვევის სრულ ანაზღაურებაზე უარი განისაზღვრება ამ დადგენილების მე-16 მუხლის შესაბამისად (თუ
ცალკეული პროგრამებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული).

3. ანაზღაურებული თანხის სრულად უკან დაბრუნების საფუძვლებია(თუ ცალკეული პროგრამებით სხვა რამ
არ არის გათვალისწინებული):

ა) თუ ძირითადი (პროგრამულ ანაზღაურებას დაქვემდებარებული) დიაგნოზი არ დასტურდება პაციენტის
სამედიცინო დოკუმენტაციაში არსებული მონაცემებით ან დამძიმებულია, ან წარმოდგენილია თანმხლები
დიაგნოზის სახით;

ბ) თუ სრულად არ ჩატარებულა სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება;

გ) თუ აღნიშნული შემთხვევა არ წარმოადგენს პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას:

გ.ა) არ არის დაცული პროგრამის მოთხოვნა პაციენტის ასაკობრივ ზღვართან დაკავშირებით;

გ.ბ) მომსახურება გაწეულია იმ დიაგნოზით, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამით
ანდა მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულებით.

დ) თუ მიმწოდებელი არ ფლობს ლიცენზიას/ნებართვას ან სანებართვო დანართს შესაბამის სამედიცინო
საქმიანობაზე, ან აწარმოებს მაღალი რისკის სამედიცინო საქმიანობას სავალდებულო შეტყობინების გარეშე;

ე) თუ მკურნალობის პროცესში ჩართული ყველა ექიმი არ ფლობს შესაბამის სახელმწიფო სერტიფიკატს
დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის განხორციელებისათვის;

ვ) თუ დადასტურდება, რომ სამედიცინო დაწესებულებისათვის პროგრამის მოსარგებლის
მიმართვა/გარდაცვალება განპირობებულია ამ ან პროგრამის მონაწილე სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში
მანამდე ჩატარებული არასრული ან/და უხარისხო სამედიცინო დახმარებით, თანხის დაბრუნება ხდება იმ
დაწესებულების მიერ, რომლის მიზეზითაც უშუალოდ დაზარალდა მოსარგებლე;

ზ) თუ შემთხვევის შესახებ მონაცემები ან/და დოკუმენტაცია არ ასახავს სინამდვილეს.

4. თუ მიმწოდებელი შემთხვევის შესახებ შეტყობინებისას დააფიქსირებს არასწორ მონაცემებს და არ
აღმოფხვრის ამ ხარვეზს შემთხვევის დასრულებამდე, თითოეული შემთხვევისათვის დაეკისრება ჯარიმა 50
ლარის ოდენობით.

5. რევიზიისას გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება დამატებითი ფინანსური
ჯარიმები. დამატებითი ფინანსური ჯარიმა შემსრულებელს არ ათავისუფლებს გამოვლენილი
ხელშეკრულების პირობების დარღვევით მოთხოვნილი თანხების უკან დაბრუნებისაგან.
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6. ვაუჩერით დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში აღებული პასუხისმგებლობის ცალმხრივად შეწყვეტის
შესახებ მიმწოდებელი ვალდებულია 2 თვით ადრე აცნობოს განმახორციელებელს, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც მიმწოდებლის სტატუსის შეწყვეტას ადგილი აქვს მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით, ან
არსებობს ახალ ან არსებულ მიმწოდებელსა და სახელმწიფოს შორის ხელშეკრულება, რომელიც
არეგულირებს ამ მიმწოდებელი დაწესებულების ვალდებულებას, უზრუნველყოს პროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების უწყვეტობა.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების დაცვის გარეშე ხელშეკრულების შესრულებისათვის,
ან ვაუჩერის პირობებზე ცალმხრივად უარის თქმის შემთხვევაში მიმწოდებელი იხდის ჯარიმის სახით
სარევიზიო პერიოდში განმახორციელებლის მიერ ანაზღაურებული თანხის 10%-ს.

8. ხელშეკრულების მოშლა ან პროგრამაში მონაწილეობაზე უარი მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს საჯარიმო
სანქციების შესრულებისაგან.

9. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელმა პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე უარი განუცხადა
პროგრამის მოსარგებლეს ან მომსახურება გაუწია დაგვიანებით (მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გარდა),
ან არასრულად, ან უხარისხოდ, მიმწოდებელი იხდის ჯარიმას გასაწევი/გაწეული მომსახურების
ღირებულების სამმაგი ოდენობის სახით.

10. სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დარღვევა მიმწოდებლის მიერ, რომელიც გამოვლენილი
იქნება რევიზიის დროს, გამოიწვევს ამ უკანასკნელის დაჯარიმებას შემთხვევის ღირებულების შესაბამისად,
პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული თანხის 10%-ით.

11. სამედიცინო მომსახურების/საქონლის მიწოდებისას საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა (გარდა სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესისა),
რომელიც გამოვლინდება რევიზიის დროს, გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას შემთხვევის
ღირებულების შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული თანხის 10%-ით.

12. იმ შემთხვევაში, თუ რევიზიისას გამოვლინდება, რომ ვაუჩერის მფლობელი და პროგრამით
გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების ფაქტობრივად მიმღები სხვადასხვა პიროვნებაა,
მიმწოდებელი იხდის ჯარიმას შემთხვევის ღირებულების სამმაგი ოდენობის სახით.

13. იმ შემთხვევაში, თუ რევიზიისას გამოვლინდება, რომ მიმწოდებელმა მოსარგებლეს პროგრამით
გათვალისწინებული თანაგადახდის ოდენობაზე მეტი თანხა გადაახდევინა ან თანხა გადაახდევინა იმ
მომსახურებაში, რომელიც მთლიანად დაფარულია პროგრამით, მიმწოდებელი იხდის ჯარიმას შემთხვევის
ღირებულების სამმაგი ოდენობის სახით.

14. თუ დაწესებულება დაფინანსებას იღებს გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით, რევიზიისას საჯარიმო
სანქციების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულ შემთხვევაზე თვის ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის
2%-ით, ხოლო, იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო
საქმიანობას ახორციელებს ფილიალების მეშვეობით, საჯარიმო სანქციების ოდენობა განისაზღვრება
თითოეულ შემთხვევაზე ფილიალისთვის, ამავე ფილიალისთვის თვის ლიმიტით გათვალსწინებული თანხის
2%-ით.

15. მიმწოდებლის მიერ პროგრამების მოსარგებლისთვის ამავე პროგრამის/კომპონენტის/ქვეკომპონენტის
ფარგლებში გასაწევი იმ მომსახურების არასრულად გაწევის შემთხვევა (როგორც ეს განსაზღვრულია ამ
დადგენილების 22-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით), რომელსაც ითვალისწინებს პროგრამა და
კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს მიმწოდებელი, ითვალისწინებს ჯარიმას, სარევიზიო პერიოდში
განმახორციელებლის მიერ ანაზღაურებული თანხის 10%-ს.

16. ერთი შემთხვევის ფარგლებში ერთი და იმავე მიზეზით გამოწვეული დამატებითი ფინანსური საჯარიმო
სანქციის დაკისრებისას ერთზე მეტი სანქციის არსებობის შემთხვევაში რეგულირების სააგენტო
ხელმძღვანელობს უმეტესი ფინანსური ჯარიმის ოდენობით.

17. ამ დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტით და 22-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციის ოდენობა
განისაზღვრება სარევიზიო პერიოდში პროგრამის/კომპონენტის ფარგლებში ანაზღაურებული თანხის 1%-ით.

 

http://www.matsne.gov.ge 47002000010003018270



მუხლი 22. პროგრამებში მონაწილე სუბიექტების უფლება-მოვალეობები

1. პროგრამების ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულება (განმახორციელებელი
დაწესებულება, რეგულირების სააგენტო - კომპეტენციის ფარგლებში) ვალდებულია:

ა) განახორციელოს პროგრამების ზედამხედველობა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული
უფლებამოსილების ფარგლებში;

ბ) უფლებამოსილების შესაბამისად უზრუნველყოს პროგრამებში მონაწილე მიმწოდებლების გამოვლენა და
შესაბამისი სახელშეკრულებო ურთიერთობების დამყარება (გარდა ვაუჩერის მეშვეობით გათვალისწინებული
მომსახურებისა/საქონლის მიმწოდებლის გამოვლენისა);

გ) უზრუნველყოს პროგრამების ფარგლებში ანაზღაურებას დაქვემდებარებული შემთხვევების დროული
ანაზღაურება დადგენილი წესით;

დ) ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან არაჯეროვნად შესრულებისას დააკისროს
მიმწოდებელს ფინანსური ჯარიმა დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. პროგრამების ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულება კომპეტენციის ფარგლებში
უფლებამოსილია:

ა) ზედამხედველობის, ინსპექტირების და რევიზიის პროცესში მიმწოდებლისგან მოითხოვოს პროგრამის
განხორციელებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია, მათ შორის, პროგრამის
მოსარგებლის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული პირადი, სამედიცინო და ფინანსური
ინფორმაცია;

ბ) ზედამხედველობის, ინსპექტირების და რევიზიის საფუძველზე გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში
არ აუნაზღაუროს მიმწოდებელს მის მიერ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულება, მოსთხოვოს
მიმწოდებელს კონტროლის (ინსპექტირების) საფუძველზე გამოვლენილი არასწორად მიღებული
დაფინანსების სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება და დაკისრებული საჯარიმო სანქციების გადახდა და/ან
დააკისროს დამატებითი ფინანსური ჯარიმის გადახდა;

გ) აღმოჩენილი დარღვევების საფუძველზე დააკისროს მიმწოდებელს საჯარიმო სანქციები დადგენილი წესის
შესაბამისად;

დ) სამინისტროსთან შეთანხმებით განსაზღვროს პროგრამის ადმინისტრირების დამატებითი პირობები,
რომლებიც არ რეგულირდება ამ დადგენილებითა და მოქმედი კანონმდებლობით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისას იხელმძღვანელოს მოქმედი კანონმდებლობით, მათ
შორის, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „საექიმო საქმიანობის შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად;

ბ) შესაბამისი პროგრამის/კომპონენტის/ქვეკომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოს ყველა იმ სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება, რომელსაც ახორციელებს კანონმდებლობის შესაბამისად;

გ) შეუფერხებლად მოახდინოს შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების/საქონლის
მიწოდება, ყოველგვარი ბარიერებისა და დისკრიმინაციის გარეშე. ამასთან, დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ
პროგრამის მოსარგებლისათვის რაიმე მიზეზით პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების/საქონლის
გაწევაზე უარის თქმა;

დ) დადგენილი წესის შესაბამისად, მოახდინოს ანგარიშგება მართვაზე უფლებამოსილ მხარესთან და
მოთხოვნის შესაბამისად მიაწოდოს საჭირო დოკუმენტაცია და ინფორმაცია;

ე) უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სამედიცინო
მომსახურების ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად;

ვ) პროგრამის განმახორციელებელს და პროგრამის/ვაუჩერის მოსარგებლეს არ გადაახდევინოს მომსახურების
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ღირებულების გარდა სხვა გადასახადი ან დამატებითი თანხის გადახდა, ხოლო პროგრამის ფარგლებში
მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდის შემთხვევაში – თანაგადახდით გათვალისწინებულ ოდენობაზე მეტი;

ზ) უზრუნველყოს ზედამხედველობის შედეგად დაკისრებული საჯარიმო სანქციების შესრულება
აღიარებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღისა;

თ) საჯარიმო სანქცი(ებ)ის დაკისრების მიუხედავად, უზრუნველყოს პროგრამით განსაზღვრული
მომსახურების/საქონლის მიწოდება სრულფასოვნად და კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების
თანახმად;

ი) დაუშვებელია, მიმწოდებელმა პროგრამის/ვაუჩერის მოსარგებლეს მოსთხოვოს იმ მომსახურების
ანაზღაურება, რომელიც პროგრამის განმახორციელებლის მხრიდან არ იქნა ანაზღაურებული საჯარიმო
სანქციის დაკისრების გამო;

კ) დაწესებულებამ ყოველი პროგრამის/კომპონენტის მიხედვით მომსახურების შესრულებისთვის
დანახარჯთა დადასტურების მიზნით, ცალ-ცალკე უნდა აწარმოოს პროგრამით/კომპონენტით გახარჯული
მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საგნების, სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო ღონისძიებების
პროცედურების, მანიპულაციების, მათ შორის, საოპერაციო მასალის ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევების
აღრიცხვა, ცალ-ცალკე საანგარიშო პერიოდში.

4. პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი უფლებამოსილია გაწეული
მომსახურებისათვის დროულად მიიღოს ანაზღაურება შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული
დადგენილი წესისა და პირობების მიხედვით.

 

 

 

 

 

დანართი N1

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი

(პროგრამული კოდი 35 03 03 01)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა
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პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) კიბოს სკრინინგს, მათ შორის:

ა.ა) ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი – კიბოს ადრეული
გამოვლენის მიზნით ჩატარდება სკრინინგული გამოკვლევები ქვეყნის მასშტაბით, გარდა ქ. თბილისში
რეგისტრირებული მოსარგებლეებისა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-
დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი – 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის
ქალებში, პროსტატის კიბოს სკრინინგი – 50-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის მამაკაცებში და მსხვილი ნაწლავის
კიბოს სკრინინგი – 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის. გამოკვლევები ჩატარდება
სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში;

ა.ბ) საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. კერძოდ:

ა.ბ.ა) სოფლის ექიმი საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის შესახებ კონსულტაციას უწევს მოზნობრივი
პოპულაციის ასაკობრივი ჯგუფის ქალებს თავიანთ უბანზე მიმაგრებული მოსახლების მიხედვით და
ამისამართებს სერვისის მიმწოდებელ კლინიკაში;

ა.ბ.ბ) სკრინინგის შედეგები იგზავნება სოფლის ექიმთან, რომელიც ატყობინებს ბენეფიციარს კვლევის შედეგს
და კონსულტაციას უწევს მათ ვისაც აბნორმალური ტესტი აქვთ;

ა.ბ.გ) აბნორმალური პაპ ტესტის აღმოჩენის შემთხევაში ბენეფიციარი გადამისამართებული იქნება სერვისის
მიმწოდებელთან შემდგომი  კოლპოსკოპიის და/ან  ბიოფსიის ჩასატარებლად.

ა.ბ.დ) კოლპოსკოპიის და/ან ბიოფსიის შედეგები ეგზავნება სოფლის ექიმს, რომელიც ატყობინებს
ბენეფიციარს შედეგს და კონსულტაციას უწევს მათ ვისაც პათოლოგიური შედეგი აქვთ;

ა.ბ.ე) ქალები რომლებსაც ესაჭიროებათ კიბოსწინარე დაავადების მკურნალობა გადამისამართებულები
იქნებიან სპეციალიზებულ კლინიკაში მკურნალობისათვის, მკურნალობის შედეგები და შემდგომი
გადამისამართების მოთხოვნა ეგზვანება სოფლის ექიმს.

ა.ბ.ვ) ბენეფიციარები ვისაც კიბოს მკურნალობა ესაჭიროებათ გადამისამართებულები იქნებიან მეორადი
დონის დაწესებულებაში, მკურნალობის შედეგები ეგზვანება რეფერალის განმახორციელებელ სოფლის ექიმს.

ბ) ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხების, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენასა და სკრინინგს, მათ შორის:

ბ.ა) 0-იდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა განვითარების შეფერხების სკრინინგი – მაღალი რისკის და დღენაკლულ
ბავშვთა გლობალური განვითარების შეფასება სპეციალური კითხვარების და სკრინინგტესტების
გამოყენებით, განვითარების და ქცევის პრობლემების მქონე პაციენტთა ადრეული იდენტიფიკაცია და
სკოლისათვის მზადყოფნის შეფასება. ასევე ითვალისწინებს ჯანდაცვის პირველადი რგოლიდან
გამოგზავნილ და თვითდინებით მისულ 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვთა განვითარების შეფასებას, ჩაღრმავებულ
კვლევას და მშობლის კონსულტაციას ბავშვის განვითარების ხელშეწყობის, მოვლის, კვების საკითხების
შესახებ, ხოლო სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის – სკოლისათვის მზადყოფნის შეფასებას, დღენაკლული
ბავშვებისათვის – ორჯერად სკრინინგს განვითარების შეფერხების შესახებ;

ბ.ბ) 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების
პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა მოიცავს ბავშვის
მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის, ექსპრესიული და რეცეპტული მეტყველების, კომუნიკაციის, შემეცნებითი
უნარების, თვითმომსახურების სფეროების შეფასებას, ბავშვის ფსიქიკური განვითარების ასაკობრივ
ნორმასთან შესაბამისობის დადგენას, დიაგნოსტირებულ ბავშვებში ინტერვენციისა და განვითარების
ინდივიდუალური გეგმების შემუშავებას.

გ) ეპილეფსიის დიაგნოსტიკასა და ზედამხედველობას, რაც მოიცავს ეპილეფსიის რეესტრის წარმოებას,
ეპილეფსიის პირველად დიაგნოსტიკასა და დიაგნოზის დადასტურების მიზნით პაციენტის ჩაღრმავებულ
კვლევებს;

დ) პროგრამის ადმინისტრირებასა და მონიტორინგს.
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მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. მე-3 მუხლის „ა.ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურება
ხორციელდება გაწეული მომსახურების მიხედვით, განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში.

2. მე-3 მუხლის „ა.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ერთეულის ღირებულება
განისაზღვრება დანართი N1.1-ის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდება ცენტრის
აპარატის ხარჯებიდან.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. მე-3 მუხლის „ა.ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

2. მე-3 მუხლის „ა.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი,
რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და
განისაზღვრება ამავე დანართის მე-5 მუხლის შესაბამისად.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია ცენტრი.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1,478.6 ათასი ლარით შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ კომპონენტის დასახელება ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)

1 კიბოს სკრინინგის კომპონენტი 987.1

2 საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის პილოტი 4.5

3 ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხება, დაავადებათა ადრეული
გამოვლენა და სკრინინგი, მათ შორის: 226.0

3.1 0-იდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა განვითარების შეფერხების
სკრინინგი (განხორციელების ვადა 2014 წლის 1 დეკემბრამდე) 119.0

3.2 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო
ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია 107.0
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4 ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა 261.0

 სულ: 1,478.6

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. მე-3 მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურებისას:

ა) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს პროგრამის მოსარგებლეთათათვის მომსახურების მაქსიმალური
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა (რეგიონული/რაიონული სამედიცინო დაწესებულებებისა და მობილური
ჯგუფების მეშვეობით);

ბ) ძუძუს კიბოს პირველადი სკრინინგი უნდა განხორციელდეს არა უმეტეს ორ კალენდარულ წელიწადში
ერთხელ, საშვილოსნოს ყელის კიბოს პირველადი სკრინინგი - სამ კალენდარულ წელიწადში ერთხელ, ხოლო
- კოლორექტალური და პროსტატის კიბოს სკრინინგი - კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ;

გ) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს პროგრამული სერვისებით მოსარგებლეთა ერთიანი ელექტრონული
ბაზის შექმნა, ასევე, ეპიდემილოგიური ანალიზის განხორციელების მიზნით, კიბოს ლოკალიზაციის
მიხედვით  გამოვლენილი პათოლოგიების მონაცემთა ბაზის შექმნა.

2. მე-3 მუხლის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ვადაა 2014 წლის 1 დეკემბრამდე
პერიოდი.

დანართი N1.1

 

მომსახურების დასახელება ერთეულის ღირებულება (ლარი)

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი 17

კოლპოსკოპიური სკრინინგი 14

 

დანართი N 2

 

იმუნიზაცია

(პროგრამული კოდი  35 03 03 02)

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის
უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და
ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა.           

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები
პირები და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.
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2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

           

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო
ყუთების) შესყიდვას;

ბ) სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და
ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვას;

გ) ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფას;

დ) ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების
(შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღებას, შენახვასა და გაცემა-განაწილებას „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების
დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

პროგრამის მოსარგებლეებისათვის პროგრამით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები,
ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებები, სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები არ ითვალისწინებს
თანაგადახდას.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და
უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა ხორციელდება „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად, გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF)
მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა, რომელთა
შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მეშვეობით, – „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

2. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და შრატების შესყიდვა
ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის ,,ა“, „ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდება ბენეფიციართათვის
ხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

4. მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდება ცენტრის მიერ
ხორციელდება, რეგიონული/მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების (შემდგომში - სჯდ)
მეშვეობით იმ სამედიცინო დაწესებულებებისთვის და საჭიროების შემთხვევაში სჯდ ცენტრებისათვის,
რომლებიც აკმაყოფილებენ ვაქცინებისა და შრატების ადმინისტრირებისათვის აუცილებელ,
კანონმდებლობით განსაზღვრულ ნორმებს და განსაზღვრული წესით რეგისტრირებულნი არიან
განმახორციელებელთან, ცენტრში. სამედიცინო დაწესებულებების რეგისტრაცია, გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდეს სჯდ ცენტრების მეშვეობით, ხოლო
აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია დადგენილი ფორმით წარდგენილი უნდა იქნას განმახორციელებელთან.

5. მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები ხორციელდება ცენტრის მიერ, ცენტრის
აპარატის ხარჯებიდან, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. 
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მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

მე-3 მუხლით გათვალისწინებული საქონლისა და მომსახურების მიმწოდებლები განისაზღვრება მე-5
მუხლის შესაბამისად.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია ცენტრი.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება  3,591.2 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ ღონისძიება
ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

1 ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა 1,474.4

2 სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების შესყიდვა 60.7

3 ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა 2,056.1

სულ:          3,591.2

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ყვითელი ცხელების ვაქცინის გაცემისას პრიორიტეტი
ენიჭებათ საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტებით წამსვლელებს იმ ქვეყნებში, რომლებიც ითხოვენ
შემომსვლელთათვის ვაქცინაციას ან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ითვლებიან
ყვითელი ცხელების გავრცელების არეალად.

2. მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური შრატები გამოიყენება მხოლოდ
სამკურნალო მიზნით.

3. „ბცჟ“ და „B“ ჰეპატიტის ვაქცინების მიმწოდებლები ასევე არიან სტაციონარული სამედიცინო
დაწესებულებები, რომლებიც ახორციელებენ სამეანო მომსახურებას და აკმაყოფილებენ კანონმდებლობით
განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

4. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების მიმწოდებლებად
ავტომატურად ითვლებიან სოფლის ექიმის პროგრამის მიმწოდებლები (სააგენტოს მიერ დაკონტრაქტებული
ფიზიკური პირები და სამედიცინო დაწესებულებები) და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე
სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც ახორციელებენ გეგმიურ ამბულატორიულ მომსახურებას და
გააჩნიათ ვაქცინების შენახვა/ლოჯისტიკა/ადმინისტრირებისათვის აუცილებელი პირობები, ასევე ის
სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი პირობები, არ წარმოადგენენ
ზემოაღნიშნული პროგრამების მიმწოდებლებს, მაგრამ დადგენილი ფორმით დარეგისტრირდებიან ცენტრში
და მოსარგებლეებს ვაქცინებს მიაწვდიან უსასყიდლოდ.

5. მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული სამედიცინო დაწესებულებებისა და სჯდ ცენტრების
სარეგისტრაციო ფორმას, შერჩევის კრიტერიუმებსა და ვადებს ადგენს ცენტრი სამინისტროსთან
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შეთანხმებით.

6. სჯდ ცენტრები ვალდებული არიან, ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების გაცემა განახორციელონ
ვაქცინებისა და შრატების მიმწოდებლად რეგისტრირებულ (მ.შ. ავტომატურად დარეგისტრირებულ)
სამედიცინო დაწესებულებებზე და სოფლის ექიმის პროგრამის მიმწოდებელ ფიზიკურ პირებზე, მას შემდეგ
რაც განახორციელებენ აღნიშნული მიმწოდებლების მონიტორინგს „პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული
კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010
წლის 25 ივნისის N183/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

7. ამავე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულმა დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ:

ა) ჯანდაცვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის იმუნიზაციის ელექტრონულ მოდულში ბენეფიციარებისა
და მათთვის ჩატარებული (მ.შ. წინა პერიოდში) გეგმური და არაგეგმური აცრების თაობაზე ინფორმაციის
სრულად აღრიცხვა;

ბ) ბენეფიციარის მშობლის და/ან კანონიერი წარმომადგენლის მოთხოვნის საფუძველზე, ჩატარებული
აცრების თაობაზე ცნობის/ამონაწერის პროფილაქტიკური აცრების რუკიდან (ფორმა 063) მათთვის
(მიმდინარე და/ან წინა პერიოდში) გაცემა, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა.

8. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქონელი, ურგენტულ შემთხვევებში - სასიცოცხლო
სამედიცინო ჩვენებით, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს იმ პირებზე ვინც არ წარმოადგენს აღნიშნული
პროგრამის მოსარგებლეს.

9. ცენტრს ეძლევა უფლება „ცივი ჯაჭვი“-ს სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად შესყიდული
და/ან დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული საქონელი დროებითი სარგებლობის უფლებით გადასცეს სჯდ
ცენტრებს იმ პირობით, რომ აღნიშნული საქონელი გამოყენებული იქნება მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე
მხოლოდ იმუნიზაციისათვის არსებული საჭიროებების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის საჭიროების
შემთხვევაში იმუნიზაციის პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო
დაწესებულებებისათვის (მ.შ. სოფლის ექიმის პროგრამის მიმწოდებელი ფიზიკური პირებისათვის) დროებით
სარგებლობაში გადაცემის უფლებით.

 

დანართი №3

 

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი  35 03 03 03)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია გადამდები დაავადებებისა და არაგადამდები დაავადების ქვეყანაში არსებული
ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გამოვლენის, ადექვატური
რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე
დაფუძნებული სისტემის მუშაობის გზით.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო
ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები.
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მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის
უზრუნველყოფას:

ა.ა) მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების (შემდგომში – სჯდ) მიერ სამოქმედო
ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი
გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად;

ა.ბ) მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარდგენა
რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურში;

ა.გ) აღნიშნული პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურების მიერ
(პროგრამის მიზნებისათვის მცხეთა-მთიანეთის, ქვემო ქართლისა და აჭარის ა/რ-ში აღნიშნული სტატუსის
მატარებელია რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრში არსებული სჯდ სამსახური, ხოლო სხვა რეგიონებში
ცენტრის სტრუქტურული ერთეული) მუნიციპალურ ერთეულებში დამხმარე ზედამხედველობის
(მონიტორინგის) წარმოება, რეგიონულ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და
წარდგენა ცენტრში, საჭიროების შემთხვევაში ეპიდზედამხედველობის განხორციელების უზრუნველყოფა.

ბ) იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესებას საინფორმაციო სისტემისა და ლოჯისტიკის გამართული მუშაობის
გზით:

ბ.ა) მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო ტერიტორიაზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა,
იმუნოპროფილაქტიკისათვის და მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
განსახორციელებლად საჭირო მასალისა და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგის ლოჯისტიკის
განხორციელებაზე ზედამხედველობა „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით, იმუნოპროფილაქტიკის (მ.შ.
ცენტრის მიერ განხორციელებული ჯანმრთელობის დაცვის სხვა პროგრამების ფარგლებში ხარჯვის თაობაზე)
ანგარიშგების წარმოება და  წარდგენა რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურებში;

ბ.ბ) მუნიციპალური სჯდ სამსახურების მიერ სამოქმედო არეალზე სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე
ზედამხედველობა (მონიტორინგი) იმუნიზაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფაზე, „ცივი ჯაჭვის“ და
საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე;          

ბ.გ) რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურების მიერ ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში
არსებული მუნიციპალური სჯდ ცენტრების დამხმარე ზედამხედველობა (მონიტორინგი) იმუნიზაციის
შესრულებაზე, „ცივი ჯაჭვის“, საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე;

ბ.დ) რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურების მიერ რეგიონულ დონეზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა,
იმუნოპროფილაქტიკისათვის და მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
განსახორციელებლად საჭირო მასალისა და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგის მართვა (შესაბამისი
ინფრასტრუქტურისა და საჭიროების გათვალისწინებით), მუნიციპალური სჯდ ცენტრებისათვის აღნიშნული
მასალებისა და აღჭურვილობის  ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით,
იმუნოპროფილაქტიკის (მ.შ.ცენტრის მიერ განხორციელებული ჯანმრთელობის დაცვის სხვა პროგრამების
ფარგლებში ხარჯვის თაობაზე) ანგარიშგების წარმოება და წარდგენა ცენტრში;

გ) მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის ეპიდზედამხედველობითი
მხარდაჭერის უზრუნველყოფას;

დ) მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესებას:

დ.ა) მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება (საცხოვრებელი
და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექტიციდებით დამუშავება);

დ.ბ) მალარიის კერებში დაავადებაზე სავარაუდოდ საეჭვო პირების სკრინინგული კვლევა, რაც მოიცავს
სისხლის სქელი წვეთისა და ნაცხების აღებას და ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას;

დ.გ) ამ მუხლის „დ.ა“ და „დ.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად
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საჭირო საქონლის და მალარიის სამკურნალო მედიკამენტების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვას.

ე) ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობას, რომელიც მოიცავს:

ე.ა) წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით შერჩეულ სტაციონარულ დაწესებულებებში
ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილებებში შეგროვებული მასალის (სისხლი, ნახველი, შარდი,
ქირურგიული ჩარევის მიდამოდან აღებული მასალა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევების ჩატარებას და
 იდენტიფიცირებული პათოგენური კულტურების ანტიმიკრობული რეზისტენტობის შესწავლას;

ე.ბ) სტანდარტული გამოკითხვის წარმოებას ნოზოკომიური ინფექციების რისკ-ფაქტორების დასადგენად;

ე.გ) მიღებული შედეგების ანალიზს;

ვ) ვირუსული დიარეების კვლევას, რომელიც მოიცავს: 

ვ.ა) ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან, მწვავე დიარეული კლინიკით მიმდინარე, ჰოსპიტალიზებულ
ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიულ კვლევას როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და
ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

ვ.ბ) ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს პროექტის ფარგლებში 5 წლამდე
ასაკის ბავშვთა როტავირუსულ ინფექციაზე უარყოფითი სინჯების ტესტირება ნორო და ადენო ვირუსებზე
(თვეში საშუალოდ 50 ერთეული).

ზ) გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვას (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო
ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელებას.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების განხორციელებისათვის
მუნიციპალური დონის სჯდ ცენტრისთვის ერთი თვის ფარგლებში ასანაზღაურებელი თანხა განისაზღვრება
595 ლარით, ამასთან მცხეთის სჯდ ცენტრი დამატებით მიიღებს 595 ლარის ოდენობით დაფინანსებას
ახალგორის კომპაქტურად ჩასახლებულ მოსახლეობაში მუნიციპალური ფუნქციის უზრუნველყოფისათვის.

2. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტით და „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ“ და ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული მომსახურების უზრუნველყოფისთვის (მ.შ. რეგიონში შემავალი სხვა დანარჩენი
მუნიციპალიტეტის სჯდ ცენტრებში იმუნოპროფილაქტიკისათვის და მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო მასალისა და აღჭურვილობის ლოჯისტიკის
უზრუნველსაყოფად და მონიტორინგის განხორციელებისათვის) რეგიონული სტატუსის მქონე
სამსახურებისათვის (გარდა იმ რეგიონებისა, სადაც აღნიშნულ რეგიონულ ფუნქციას ასრულებს ცენტრის
სტრუქტურული ერთეული) ერთ თვეში ასანაზღაურებელი თანხა თითოეულ მუნიციპალიტეტზე
განისაზღვრება 200 ლარით;

3. მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება
გაწეული მომსახურების მიხედვით, ამასთან მალარიის კერებში სკრინინგული კვლევა, ერთეულის
ღირებულება განსაზღვრულია 11,41 ლარით და მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ
პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების ერთეული შრომა/დღის ღირებულება – 4 ლარით.

4. მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში ანაზღაურება
განხორციელდება გაწეული მომსახურების შესაბამისად.

5. პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების მონიტორინგი ხორციელდება ცენტრის მიერ, ცენტრის
აპარატის ხარჯებიდან.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“, „გ“ და ,,დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა
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ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“
ქვეპუნქტის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების მიერ წარდგენილი
მუნიციპალური/საქალაქო სჯდ ცენტრებისგან, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ მომსახურების
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ადმინისტრაციულ-ტეროტორიული ერთეულის (თვითმმართველი თემისა
და თვითმმართველი ქალაქის (არსებობის შემთხვევაში) ერთობლიობა) მასშტაბით.

2. მე-3 მუხლის „დ“, „ე“, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებებისათვის საჭირო
საქონლის შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის „დ” ქვეპუნქტის განსახორციელებლად (ასევე, „ე“ ქვეპუნქტის და „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ა“
ქვეპუნქტის ფარგლებში ლაბორატორიული საკვლევი მასალის/ნიმუშის ასაღებად) შესყიდული საქონელი
ცენტრის მიერ გადაეცემა შესაბამისი მომსახურების მიმწოდებლებს.

4. მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ცენტრის მიერ ამ ღონისძიების განხორციელებისთვის განსაზღვრული
კრიტერიუმების მიხედვით.

5. მე-3 მუხლის ,,ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ლაბორატორიული მომსახურების
მიმწოდებელია ცენტრი.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

ამ პროგრამით გათვალისწინებული საქონლისა და მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის
შესაბამისად.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია ცენტრი.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 764.5 ათასი ლარით:

 

№ ღონისძიება
ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

1

რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრებისთვის
ეპიდზედამხედველობის, იმუნიზაციისა და სამედიცინო სტატისტიკის
ღონისძიებათა ფარგლებში მომსახურების დაფინანსებისთვის (მე-3
მუხლის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები)

456.1

2 მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პრევენციისა და
კონტროლის გაუმჯობესება 190.5

3 ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა

117.94 ვირუსული დიარეების კვლევა

გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა
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5 (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება

 სულ: 764.5

 

 

 

 

დანართი N4

 

 

უსაფრთხო სისხლი

(პროგრამული კოდი  35 03 03 04)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით
სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა,  ფასიანი დონორობის
ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) დონორული სისხლის კვლევას B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე;

ბ) ხარისხის გარე კონტროლის და მონიტორინგის უზრუნველყოფას.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

 მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურება ხორციელდება
შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, სადაც ერთეული შემთხვევის ღირებულება განსაზღვრულია 22 ლარით.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო
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შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

2. მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია ცენტრი, ხოლო
მომსახურების განხორციელებისთვის საჭირო ტესტსისტემებისა და სახარჯი მასალის შესყიდვა
ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, მაგრამ
არაუმეტეს პროგრამით განსაზღვრული შესაბამისი ასიგნებებისა.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლები განისაზღვრება შემდეგი
კრიტერიუმების თანახმად:

ა) ფლობდეს შესაბამის ლიცენზიას;

ბ) წელიწადში უნდა ატარებდნენ მინიმუმ 1700 დონაციას;

გ) დონაციათა 100% B და C ჰეპატიტებსა და აივ-ინფექცია/შიდსზე უნდა ტესტირდებოდეს EIA მეთოდით.
სწრაფი მარტივი ტესტების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ (გამონაკლის) არგუმენტირებულ ურგენტულ
შემთხვევებში;

დ) ათაშანგზე ტესტირება დონაციათა 100%-ში უნდა ხდებოდეს ჰემაგლუტინაციის მეთოდით (TPHA) ან
სწრაფი მარტივი ტესტების (RPR) მეთოდით;

ე) ყველა მიმწოდებელმა უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ საანგარიშო წლის ბოლოსათვის მიაღწევს უანგარო
დონაციათა 10%-იან მაჩვენებელს;

ვ) გაფორმებული ჰქონდეს ხელშეკრულებები ჰოსპიტალურ დაწესებულებებთან სისხლისა და სისხლის
პროდუქტებით უზრუნველყოფის თაობაზე.

2. მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისა და საქონლის მიმწოდებელი
განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია ცენტრი.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1,093.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ ღონისძიება
ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

1
დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე,

აივ-ინფექციაზე/შიდსზე და ათაშანგზე
1,068.0

2 ხარისხის გარე კონტროლის და მონიტორინგის უზრუნველყოფა 25.0

 სულ: 1,093.0
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დანართი №5

 

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია

(პროგრამული კოდი 35 03 03 05)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით
განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეები.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს სხვადასხვა ტიპის საწარმოში დასაქმებულთა
პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევას მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ
დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული
რისკების ინვენტარიზაციასა და შეფასებას; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის
ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების
შემუშავებას კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური
სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრას მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით;
საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლებას პროფესიული დაავადებების პრევენციის,
პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით
კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი
მონაცემთა ბაზის ფორმირებას.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და  ანაზღაურების წესი

დაფინანსება ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

 პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის
საშუალებით.
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მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი  განისაზღვრება მე-5 მუხლის შესაბამისად.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია ცენტრი.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 270.0 ათასი ლარით.

 

                                                                             დანართი №6

 

ინფექციური დაავადებების მართვა

(პროგრამული კოდი  35 03 03 06)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

 მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები
უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს 6.1 დანართში მოცემული დაავადებების
სტაციონარულ მკურნალობას.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ჯგუფდება კატეგორიებად და ფინანსდება ფაქტობრივი
ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ნოზოლოგიური ჯგუფისათვის განსაზღვრული ღირებულებისა
(დანართი 6.1).

2. პროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება შემდეგი პირობების შესაბამისად:
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ა) 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის თანაგადახდის წილი შეადგენს ფაქტობრივი ხარჯის 20%-ს (80% იფარება
პროგრამის ხარჯებით);

ბ) 18-დან 60 წლამდე ასაკის პირებისათვის თანაგადახდის წილი შეადგენს ფაქტობრივი ხარჯის 50%-ს (50%
იფარება პროგრამის ხარჯებით);

გ) 60 წლის და უფროსი ასაკის პირებისათვის თანაგადახდის წილი შეადგენს ფაქტობრივი ხარჯის 30%-ს (70%
იფარება პროგრამის ხარჯებით).

3. 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა კრიტიკული მდგომარეობების მომსახურება ანაზღაურდება სრულად,
თანაგადახდის გარეშე.

4. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მომსახურების  თანაგადახდას არ ექვემდებარება ამავე
პროგრამით გაწეული მომსახურება „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ
ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით
(შემდგომში - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილება) დამტკიცებული
დანართი N1-ის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის:

ა) „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის;

ბ) „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისთვის:

ბ.ა) ნეონატალური ასაკი და ამ ასაკში დაწყებული შემთხვევები;

ბ.ბ) კრიტიკული მდგომარეობები.

5. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი N1-ის
(საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის (გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულისა)
პროგრამით იფარება მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 80%, მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს
20%-ს, ხოლო საპენსიო ასაკის პირებისთვის პროგრამით იფარება მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 90%.
მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს. მაგრამ არაუმეტეს ნოზოლოგიური ჯგუფისათვის
განსაზღვრული ღირებულებისა (დანართი 6.1).

6. იმ შემთხვევაში, როდესაც კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი მკურნალობის დასრულებამდე
სხვადასხვა მიზეზით (სამედიცინო ჩვენებით ან პაციენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოთხოვნით)
გადაჰყავთ პროგრამაში მონაწილე სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში, პროგრამით ასანაზღაურებელი თანხა
უნდა გაიყოს და გადანაწილდეს თითოეულ სამედიცინო დაწესებულებაში გატარებული დღეების
შესაბამისად. ამავე პრინციპით დაფინანსდება ის შემთხვევები, როდესაც კრიტიკული მდგომარეობის
მკურნალობა სრულდება პროგრამით გათვალისწინებულ ვადაზე (5 დღე ან 12 დღე) ადრე (მაგ., პაციენტის
სიკვდილი ან მდგომარეობის გაუმჯობესება).

7. დაუშვებელია პროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იმავე
ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა კლინიკაში გამოყენება, გარდა კრიტიკული მდგომარეობებისა.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება არამატერიალიზებული
სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო
საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და
წერილობით დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.
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მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 7,747.0 ათასი ლარით.

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება
გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.

2. თუ პროგრამის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულება, ასევე არის
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით განსაზღვრული პროგრამის
მიმწოდებელი, 2013 წლის 28 თებერვლიდან დაწყებული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება, რომელიც
მოიცავს პაციენტის კრიტიკული მდგომარეობების მართვასა და ინტენსიურ თერაპიას და რომელსაც
ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება, განხორციელდება 
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების ფარგლებში.

 

დანართი 6.1 – პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება და შემთხვევის ღირებულებები

 

ნოზოლოგია
ღირებულება

(ლარი)

ინფექციური  

კრიტიკული (5 დღის ჯამური ლიმიტი) 810

კრიტიკული (12 დღის ჯამური ლიმიტი) 1860

ნაწლავთა ინფექციები 380

მწვავე ვირუსული ჰეპატიტი 680

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი პათოლოგიური პროცესის მაღალი
აქტივობით (სპეცმედიკამენტების გარეშე) 660

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი ციროზით (სპეცმედიკამენტების
გარეშე) 1100

ნეიროინფექციები (ბაქტერიული) 1050

ნეიროინფექციები (ვირუსული) 680

ანთებითი პოლინეიროპათიები 1600

სხვა ვირუსული ინფექციები 420
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სხვა ბაქტერიული ინფექციები 640

დაუზუსტებელი ცხელება – ჰიპერპირექსია, რომელიც სხვაგვარად არ
არის დაზუსტებული 880

სეფსისი  

სეფსისი მოზრდილთა 2150

სეფსისი ბავშვთა 870

მძიმე სეფსისი მოზრდილთა 3420

მძიმე სეფსისი ბავშვთა 1700

კრიტიკული – პირველი 3 დღე 1950

ქირურგიული მკურნალობა 3025

უცნობი წარმოშობის ცხელება (R50) 442

პარაზიტოლოგია  

პარაზიტოლოგია (სტაციონარი) 1200

 

დანართი № 7

 

ტუბერკულოზის მართვა

პროგრამული კოდი – 35 03 03 07

 

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის
გავრცელების შემცირება, ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტობის განვითარების
პრევენცია.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები
მოქალაქეობის არმქონე და საქართველოში მყოფი ბაქტერიაგამომყოფი (მგბ+) პირები და პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირები, მიუხედავად იმისა, რომ აქვთ კანონმდებლობით
გათვალისწინებული იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.
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მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამის ფარგლებში იფარება ქვემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებები, გარდა ანტიტუბერკულოზური
მედიკამენტებისა და ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო ტესტსისტემებისა, რომელთა უზრუნველყოფას
ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები:

ა) ამბულატორიული მომსახურება, რომელიც მოიცავს:

ა.ა) ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის (ექიმის მიმართვით ან მჟავაგამძლე ბაქტერიაზე დადებითი
გამოვლენილი (შემდგომში – მგბ+) შემთხვევების კონტაქტში მყოფი პირების) კლინიკურ დიაგნოსტიკას და
ნახველის/საკვლევი მასალის რეფერალს ლაბორატორიული მომსახურების მიმწოდებელთან;

ა.ბ) დადასტურებული შემთხვევების, მათ შორის, სტაციონარული მკურნალობის შემდეგ, ამბულატორიულ
ზედამხედველობას, რაც მოიცავს ფტიზიატრის ზედამხედველობას, ინსტრუმენტულ-ლაბორატორიულ
გამოკვლევებსა და ნახველის/საკვლევი მასალის რეფერალს ლაბორატორიული მომსახურების
მიმწოდებელთან;

ა.გ) უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელებას (DOT) სპეციფიკური
ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტებით;

ა.დ) მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში გამოვლენილი ლატენტური ტუბერკულოზის
მკურნალობას მაღალი რისკის ჯგუფებში;

ა.ე) პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ტუბსაწინააღმდეგო ამბულატორიული
ღონისძიებების დაფინანსებას, რაც მოიცავს ტუბერკულოზზე სკრინინგის უზრუნველყოფისთვის
აუცილებელი სამედიცინო პერსონალის – სპეციალურად გადამზადებული ექთნების დაფინანსებას;

ა.ვ) ტუბერკულოზის მკურნალობის პროცესში ჩართული სამედიცინო პერსონალისა და დაავადებულ
პაციენტებთან კონტაქტში მყოფი პენიტენციური სისტემის მუშაკთა რუტინულ გამოკვლევას წელიწადში
ერთხელ (აღნიშნული პირობა ვრცელდება მხოლოდ ამ დადგენილების საფუძველზე გაწეულ
მომსახურებებზე).

ბ) ეპიდზედამხედველობისა და ტუბერკულოზის პროგრამის მართვის მონიტორინგი, რომელიც მოიცავს:

ბ.ა) დადასტურებული მგბ+ შემთხვევების კონტაქტში მყოფი პირების ეპიდკვლევას სპეციალურად
შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე;

ბ.ბ) დადებითი შემთხვევების რეფერალს დადასტურებისა და შემდგომი მკურნალობისთვის მე-3 მუხლის „ა“
ქვეპუნქტის მიმწოდებელთან გეოგრაფიული პრინციპით;

ბ.გ) ტუბერკულოზის პროგრამის მართვის მონიტორინგს, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს:

ბ.გ.ა) ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში
ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობასა და მონიტორინგს;

ბ.გ.ბ) ზედამხედველობის ოქმების და გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში შესყიდული წამლებისა
და პაციენტზე ორიენტირებულ სარგებელთა პაკეტის (პაციენტების მკურნალობისადმი სრული
დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისება) შესახებ  ანგარიშგებას;

ბ.გ.გ) ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფ რეზისტენტული ფორმით დაავადებულ პაციენტთა
სარეგისტრაციო ჟურნალების ზედამხედველობას და გამოვლენილ ნაკლოვანებათა ოპერატიულად
აღმოფხვრას;

ბ.გ.დ) რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვას და უზრუნველყოფის მონიტორინგს.

გ) ლაბორატორიული კონტროლი, რომელიც გულისხმობს ტუბერკულოზზე საეჭვო შემთხვევების
ლაბორატორიულ დადასტურებასა და მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების ტუბერკულოზის
დიაგნოსტიკისთვის სპეციფიკურ კვლევებს და მოიცავს:

გ.ა) ნახველის/საკვლევი მასალის ტრანსპორტირებას;
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გ.ბ) სპეციფიკურ ლაბორატორიულ კვლევებს;

გ.გ) ხარისხის კონტროლს როგორც სამოქალაქო სექტორის, ისე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში.

დ) სტაციონარული მომსახურება, რომელიც მოიცავს:

დ.ა) ტუბერკულოზით დაავადებულთა სპეციფიკურ თერაპიულ სტაციონარულ მომსახურებას;

დ.ბ) რთულ სადიაგნოსტიკო მომსახურებას, რომლის დროსაც აუცილებელია პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია და
დამატებით ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული გამოკვლევები;

დ.გ) ტუბერკულოზით დაავადებულთა სპეციფიკურ ქირურგიულ სტაციონარულ მომსახურებას.

ე) პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებისთვის ტუბერკულოზის მართვის მიზნით
მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა;

ვ) სს ,,ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის
კომპონენტი.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად და პროგრამა არ ითვალისწინებს
თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება, გარდა ,,ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“,
„ა.ე“ და „ა.ვ“ ქვეპუნქტებისა, დაფინანსდება თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერით, დანართ 7.1-ში
განსაზღვრული ღირებულების მიხედვით.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ და „ა.ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურება
დაფინანსდება შემთხვევის მიხედვით არამატერიალიზებული ვაუჩერით, დანართ 7.1-ში განსაზღვრული
ღირებულების მიხედვით.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში დასაქმებული ექთნის ერთი თვის
ანაზღაურება განსაზღვრულია 500 ლარით. მომსახურებას უზრუნველყოფს 25 ექთანი.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ და „გ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურებების
იმ ნაწილის დაფინანსება, რომელსაც უშუალოდ არ ახორციელებს ცენტრი ამ პროგრამის ფარგლებში,
ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით.

6. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ და „დ.ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების
დაფინანსება ხორციელდება საწოლდღის პრინციპით, დანართი 7.1-ის მიხედვით.

7. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,დ“ ქვეპუნქტის „დ.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების დაფინანსება
ხორციელდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს დანართ 7.1-ში მითითებული ლიმიტებისა.

8. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის ანაზღაურება
ხორციელდება პროგრამის მე-6 მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი
ანგარიშის საფუძველზე, არაუმეტეს ბიუჯეტით განსაზღვრული ლიმიტისა.

9. პროგრამის მე-3 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება
განხორციელდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს 47 291 ლარისა თვეში,
„ტუბერკულოზის მართვის“ პროგრამის ასიგნებების ფარგლებში.
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მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება მოსარგებლეს მიეწოდება
არამატერიალიზებული ვაუჩერის სახით, გარდა ,,ა“ ქვეპუნქტის  „ა.ე“ ქვეპუნქტისა.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის  „ა.ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა
ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“
ქვეპუნქტის შესაბამისად, გეოგრაფიული პრინციპით, სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
ეროვნული ცენტრისგან“.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული რეაგენტების, მედიკამენტების, სხვა სახარჯი
მასალებისა და საწვავის შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნათა შესაბამისად და გადაეცემა მომსახურების შესაბამის მიმწოდებელს, ხოლო ნახველის/მასალის
პილოტურად შერჩეულ მარშრუტებზე ტრანსპორტირების მიზნით საფოსტო საკურიერო მომსახურების
შესყიდვა ხორციელდება შპს „საქართველოს ფოსტისაგან“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის პირველი მუხლის 31 პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა (გარდა მომსახურების იმ
მოცულობისა, რასაც ახორციელებს უშუალოდ ცენტრი), ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 101მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სს „ტუბერკულოზისა და
ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრისგან“.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება მოსარგებლეს მიეწოდება
არამატერიალიზებული ვაუჩერის სახით.

6. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად, სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრისგან“.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი,
რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის
სურვილს, გარდა მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის  „ა.ე“ ქვეპუნქტისა.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა.ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით.

3. პროგრამის ფარგლებში მე-3 მუხლის „ბ“ პუნქტის „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ პუნქტებით გათვალისწინებული
მომსახურების მიმწოდებლები არიან სჯდ ცენტრები, რომლებიც აღნიშნულ მომსახურებას ახორციელებენ
ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.

4. პროგრამის ფარგლებში მე-3 მუხლის „ბ“ პუნქტის „ბ.გ“ პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მიმწოდებელია ცენტრი.

5. პროგრამის ფარგლებში მე-3 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები არიან
ცენტრი და სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“.

6. პროგრამის ფარგლებში მე-3 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
უზრუნველყოფისთვის საჭირო საქონლის მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის
მიხედვით.

7. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი,
რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დაუდასტურებს პროგრამის
განმახორციელებელს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.
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8. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელია სს
„ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“, „დ“, „ე“ და ,,ვ’’ ქვეპუნქტების განმახორციელებელია სააგენტო.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების განმახორციელებელია ცენტრი.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 8,521.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ ღონისძიება
ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

1

ამბულატორიული მომსახურება (მათ შორის, პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების ფარგლებში
ტუბსაწინააღმდეგო ამბულატორიული ღონისძიებების
დაფინანსება – 12 500 ლარი თვეში)

2,680.0

2 ეპიდზედამხედველობისა და ტუბერკულოზის პროგრამის
მართვის მონიტორინგის კომპონენტი 37.8

3 ლაბორატორიული კონტროლი 862.2

3.1 ცენტრი 402.2

3.2 სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული
ცენტრი“ 460.0

4 სტაციონარული მომსახურება 4,745.0

5
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებისათვის ტუბერკულოზის მართვისთვის
მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა

40.0

6

სს ,,ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული
ცენტრის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის კომპონენტი

 

156.0

 სულ: 8,521.0

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმურ
ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად. ამასთან, დაუშვებელია მე-3 მუხლის
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„ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვაუჩერ(ებ)ით ბენეფიციარმა ისარგებლოს
რამდენიმეჯერ ერთი საანგარიშგებო თვის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირველადად
პაციენტის გამოკვლევა მოხდა „ეჭვი ფილტვის ტუბერკულოზზე/კონტაქტების გამოკვლევისთვის“ არსებული
ვაუჩერის ფარგლებში და დასაბუთებული ეჭვი იქნა მიტანილი ფილტვგარეშე ტუბერკულოზზე, რის
შემდეგაც პაციენტის გამოკვლევა გრძელდება ერთ-ერთი შესაბამისი ვაუჩერით.

2. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის მიმწოდებლები ვალდებული არიან მომსახურების მიწოდებისას
იხელმძღვანელონ შესაბამისი ეროვნული გაიდლაინებითა და ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის
ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოებით პაციენტის დიაგნოსტირებისა და
მკურნალობის პროცესში.

3. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის მიმწოდებლები ვალდებული არიან ცენტრის მიერ მიწოდებული და
ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის ფარგლებში მიღებული ტესტსისტემებითა და სახარჯი მასალით
უსასყიდლოდ უზრუნველყონ ახლად გამოვლენილი პაციენტების სკრინინგი აივ-ინფექციაზე/შიდსზე.

4. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს:

ა) სპეციფიკურ სამედიცინო მომსახურებაზე (ამბულატორიულ ფტიზიატრიულ, შესაბამის ლაბორატორიულ
და ინსტრუმენტულ კვლევებზე, გარდა ტუბერკულოზის სპეციფიკური ლაბორატორიული კვლევებისა) და
DOT მომსახურებაზე მოსარგებლეთათვის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. ამასთან, ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული ერთეულების ფარგლებში მიმწოდებლად დარეგისტრირებულ იმ საწარმოებს, რომელთა
აქციათა ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, მიეცეთ
უფლება, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, შეისყიდონ შესაბამისი მომსახურება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად;

ბ) სამედიცინო პერსონალისთვის (ფთიზიატრის, ბავშვთა ფთიზიატრის, ექთნის/DOT ექთნის, გარდა სოფლის
ექიმის პროგრამის სოფლის ექთნის პუნქტზე არსებული პერსონალისა) ანაზღაურება – არანაკლებ 360 ლარის
ოდენობით ექიმისთვის და 280 ლარის ოდენობით – ექთნისთვის თვეში;

გ) მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
ვალდებულია მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის მიმწოდებელს (ცენტრი) დადგენილი ფორმით მიაწოდოს
ინფორმაცია დონორების მიერ ტუბერკულოზის პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული მედიკამენტებისა და
პაციენტზე ორიენტირებული სარგებელთა პაკეტის შესახებ.

5. მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება
გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.

6. მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელმა პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებისთვის ტუბერკულოზის მართვისთვის მედიკამენტების, სხვა
სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა უნდა უზრუნველყოს პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებების მიერ წარდგენილი მოთხოვნის საფუძველზე, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით და განმახორციელებელს წარუდგინოს შესყიდვისა და
გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

 

დანართი 7.1 – ერთეულის ღირებულებები

 

№ მომსახურების დასახელება
ერთეულის
ღირებულება
(ლარი)

ამბულატორიული მომსახურება

1 ეჭვი ფილტვის ტუბერკულოზზე/კონტაქტები (გამოკვლევა –
ერთეულის ღირებულება)  
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1.1 მოზრდილი/სამედიცინო პერსონალი 40

1.2 ბავშვი (18 წლამდე) 45

2 ეჭვი ფილტვგარეშე ტუბერკულოზზე (გამოკვლევა –ერთეულის
ღირებულება)  

2.1 ტუბერკულოზური პლევრიტი 140

2.2 ძვალ-სახსრის ტუბერკულოზი 110

2.3 ურო-გენიტალური ტუბერკულოზი 75

2.4 ქალის გენიტალური ტუბერკულოზი 118

2.5 პერიფერიული ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი 92

2.6 აბდომინალური ტუბერკულოზი 70

3 ამბულატორიული მკურნალობა (ერთი თვის ვაუჩერი)  

3.1 სენსიტიური ტუბერკულოზი 65

3.2 რეზისტენტული ტუბერკულოზი (ინტენსიური ფაზა) 125

3.3 რეზისტენტული ტუბერკულოზი (გაგრძელების ფაზა) 60

3.4 ლატენტური ტუბერკულოზი 20

სტაციონარული მომსახურება

4 ქირურგიული ოპერაციები (ერთეულის მაქსიმალური ღირებულება)  

4.1 ფილტვის ტუბერკულოზის ქირურგიული მკურნალობა
(პულმონქტომია) 2575

4.2 აბდომინური ქირურგიული მკურნალობა 1210

4.3 ძვალ-სახსრის ტუბერკულოზის ქირურგიული მკურნალობა 3930

4.4 საშარდე სისტემის ტუბერკულოზის ქირურგიული მკურნალობა 2080

4.5 თორაკოსკოპიული მინი ინვაზიური ოპერაციები ტუბერკულოზის
დროს 1455

4.6 ოპერაციები ლიმფურ კვანძებზე 1165

4.7 ოპერაციები მამაკაცთა სასქესო სისტემის ტუბერკულოზის დროს 745

5 თერაპიული სტაციონარული მომსახურება (საწოლდღე)  

5.1 სენსიტიური (თბილისი) 52

5.2 რეზისტენტული (თბილისი) 67

5.3 ტუბერკულოზური მენინგიტი 78
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5.4 სენსიტიური/რეზისტენტული (რეგიონი) 35

5.5 რთული სადიაგნოსტიკო შემთხვევა (სტაციონარული საწოლდღის
ლიმიტი, მაქსიმუმ 4 საწოლდღე) 135

    

 

დანართი N8

 

აივ-ინფექცია/შიდსი

(პროგრამული კოდი  35 03 03 08)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია:

ა) აივ-ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენა;

ბ) აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება;

გ)აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

 

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1.                  პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები.

2. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირები, იდენტიფიკაციის
დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის არქონის მიუხედავად.

3. მაღალი რისკის ჯგუფებში (ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლები და მათი სქესობრივი პარტნიორები,
მამაკაცები რომლებსაც აქვთ სქესობრივი კავშირი მამაკაცთან (მსმ), ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სქესობრივი
კავშირი რაიმე სახის ანაზღაურების მიღების მიზნით (სექს-მუშაკი) და მათი კლიენტები) ,,აივ-
ინფექცია/შიდსის რუტინული ეპიდზედამხედველობის მეთოდური რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N217/ო
ბრძანებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად (15-ნიშნა დაშიფრული კოდით) იდენტიფიცირებული პირები.

4. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამის ფარგლებში იფარება შემდეგი სახის მომსახურებები:

ა) აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება (ტესტის წინა და ტესტის შემდგომი) და
ტესტირება, რომელიც მოიცავს:

ა.ა) პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე
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ნებაყოფლობით  კონსულტირებასა  და  გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

 ა.ბ) ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით 
კონსულტირებასა და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

ა.გ) ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივ–ინფექცია/შიდსზე
ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;   

ა.დ) B და C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და
გამოკვლევას  სკრინინგული მეთოდებით;

ა.ე) აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან
კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას 
სკრინინგული მეთოდებით;

ა.ვ) ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი
შედეგების გადამოწმებას (მ.შ. ეროვნული გაიდლაინითა და პროტოკოლით განსაზღვრული დამატებითი
სკრინინგი ორი სხვადასხვა განსხვავებული ტესტ-სისტემით საჭიროების შესაბამისად: თუ პირველი
დამატებითი სკრინინგით მიღებულია დადებითი შედეგი, ამ შემთხვევაში არ ხორციელდება მეორე
დამატებითი კვლევა და ნიმუში პირდაპირ იგზავნება კონფირმაციული კვლევისათვის, თუ პირველი
დამატებითი სკრინინგით მიღებულია უარყოფითი შედეგი, მაშინ ხორციელდება მეორე დამატებითი
სკრინინგი და თუ ამ შემთხვევაშიც მიღებულია უარყოფითი შედეგი კონფირმაციული კვლევა არ ტარდება,
თუ მიღებულია დადებითი შედეგი მაშინ იგზავნება კონფირმაციული კვლევისათვის) კონფირმაციული
მეთოდებით;

ა.ზ) ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-
სისტემების და სახარჯი მასალების შესყიდვას.

ბ) აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფა ამბულატორიული მომსახურებით (გარდა
ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებისა, რომლის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი
ორგანიზაციები), რომელიც გულისხმობს:

ბ.ა) პირველ და განმეორებით ვიზიტს;

ბ.ბ) ოპორტუნისტული ინფექციების მკურნალობას, შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;

ბ.გ) ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას;

ბ.დ) ექიმის ვიზიტს პაციენტთან;

ბ.ე) C ჰეპატიტის მკურნალობის მონიტორინგს;

ბ.ვ) ტუბერკულოზის იზონიაზიდით პროფილაქტიკური მკურნალობის განხორციელებას.

გ) აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფა სტაციონარული მკურნალობით (გარდა
ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებისა, რომლის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი
ორგანიზაციები), რომელიც გულისხმობს:

გ.ა) შიდს-ინდიკატორული დაავადებების ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას და
მკურნალობას;

გ.ბ) აივ-ინფექცია/შიდსის თანმხლები დაავადებების ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას და
მკურნალობას.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად და არ ითვალისწინებს
თანაგადახდას პაციენტის მხრიდან.
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2. პროგრამით გათვალისწინებული მკურნალობითი მომსახურებები არ მოიცავს პაციენტებისთვის
ანტირეტროვირუსული მედიკამენტების შესყიდვას. ანტირეტროვირუსული მედიკამენტების
უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები.

3. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება
ხორციელდება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო
დეპარტამენტის მიერ უსასყიდლოდ.

         4. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება
ხორციელდება ,,ტუბერკულოზის მართვის’’ სახელმწიფო პროგრამის ამბულატორიული მომსახურების
კომპონენტის მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ უსასყიდლოდ.

5. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“, ,,ა.დ’’, „ა.ე“ და „ა.ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურება
ანაზღაურდება დანართი 8.2–ში მითითებული ერთეულის ღირებულების მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს
ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხისა.

6. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება
არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით. ამასთან, მომსახურება ჯგუფდება კატეგორიებად
და ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს დანართი 8.1-ის შესაბამისად
განსაზღვრული ღირებულებისა.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“, ,,ა.დ’’, „ა.ე“ და „ა.ვ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების
შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან, „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
გამარტივებული შესყიდვის გზით, სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო- პრაქტიკული ცენტრისგან“.

2. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სკრინინგული ტესტ-სისტემებისა და
სახარჯი მასალების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნათა შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება
არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

4. მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების უზრუნველყოფისთვის მე-6
მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული მიმწოდებელი შესაბამის მედიკამენტებს მიიღებს ტუბერკულოზის
მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელია
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტი.

2. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია
,,ტუბერკულოზის მართვის’’ სახელმწიფო პროგრამის ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის 
მიმწოდებლები.

3. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“, „ა.დ“, ,,ა.ე’’ და ,,ა.ვ’’ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების
მიმწოდებელია სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო
პრაქტიკული ცენტრი“.

4. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქონლის მიმწოდებელი განისაზღვრება
მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.
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5. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც
აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს,
ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

1. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის განმახორციელებელია ცენტრი.

2. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების განმახორციელებელია სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 4,079.6 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ ღონისძიება ბიუჯეტი 
 (ათასი ლარი)

1 აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება 329.6

1.1 მ.შ. აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-
სისტემების და სახარჯი მასალების შესყიდვა 70.0

2 ამბულატორიული მომსახურება 2,327.0

3 სტაციონარული მომსახურება 1,423.0

სულ: 4,079.6

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის ადმინისტრირებისა და მონიტორინგის წესს და პირობებს განმახორციელებლები განსაზღვრავენ
სამინისტროსთან შეთანხმებით.

2. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება
გეგმური ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება
გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის შესაბამისად.

4. მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება
გადაუდებელ შემთხვევათა ზედამხედველობის შესაბამისად.

 

 

დანართი 8.1 – აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფა ამბულატორიული და
სტაციონარული დახმარებით
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№ მომსახურება ერთეულის
ფასი (ლარი)

1 შიდსი (ამბულატორიული მომსახურება)  

1.1 პირველი ვიზიტი (გაფართოებული) 510

1.2 პირველი ვიზიტი (სტანდარტული) 280

1.3 განმეორებითი ვიზიტი (გაფართოებული) 320

1.4 განმეორებითი ვიზიტი (სტანდარტული) 100

1.5 ოპორტუნისტული ინფექციების მკურნალობა (მძიმე) 400

1.6 ოპორტუნისტული ინფექციების მკურნალობა (საშუალო) 175

1.7 ოპორტუნისტული ინფექციების მკურნალობა (მსუბუქი) 70

1.8 ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკა (გაფართოებული) 350

1.9 ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკა (საშუალო) 170

1.10 ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკა (რუტინული) 70

1.11 C ჰეპატიტის მკურნალობის მონიტორინგი 350

1.12 ანტირეტროვირუსული მკურნალობის მონიტორინგი 11

1.13 ექიმის ვიზიტი პაციენტთან 25

2 შიდსი (სტაციონარული მომსახურება)  

2.1 შიდსის სტაციონარული მომსახურება (საშუალო) 1840

·         B22.7, R50, R50.7 უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება  (2 კვირაზე
მეტი) (პაციენტში გამორიცხულია ტუბერკულოზი), რომელიც არ
ექვემდებარება ანტიბიოტიკებითა და ანტივირუსული
საშუალებებით თერაპიას ამბულატორიულ პირობებში.

·         B20.7 J12.0-J12.9, J13, J14, J15.0-J15.9, J16, J17.0*-17.8*, J18.0-J18.9
პნევმონია (ბაქტერიული, ვირუსული, სოკოვანი, შერეული
გენეზის), საშუალო სიმძიმის, გარდა ტუბერკულოზური
ეტიოლოგიისა;

·         B22.7, B21.1, B21.2, B22.0, A81.2 ცნს  დაზიანებანი (ლიმფომა,
პმლ, ენცეფალოპათია, სხვა), რომლის მართვაც ვერ ხერხდება
ამბულატორიულად;

·         B20.3 , B02 ჰერპეს ზოსტერი;

·         B20.4, B20.5 სოკოვანი ინფექციები საყლაპავის, კუჭის,
ნაწლავთა, მაგ, როცა პაციენტს არ შეუძლია საკვების მიღება,
გაუწყლოებაა და მისი მართვა ვერ ხერხდება ამბულატორიულად;

·         B20.7, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A09 დიარეა
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(ბაქტერიული, ვირუსული,  პარაზიტებით გამოწვეული),
საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას;

·         B22.7, D61.1, არვ პრეპარატების თანმხლები გვერდითი
მოვლენები (ანემია, პანციტოპენია);

·         B22.7, K74.0-K.74.6 ღვიძლის ციროზი, ჩაილდ-პიუ A და B
კატეგორია;

·         B23.1 აივ გენერალიზებული პერსისტული ლიმფადენოპათია;

·         B20.3, A60.0, A60.1, A60.9 ანოგენიტალური ჰერპესული
წყლულები;

·         B20.8, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56 აივ-ინფექცია/შიდსი
და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები (სიფილისი,
გონორეა, არაგონორეული ურეთრიტი, ვენერიული
ლიმფოგრანულომა და სხვ);

·         B22.0 აივ ენცეფალოპათია - საშუალო სიმძიმის;

·         B22.7, G95.9 აივ მიელოპათია - საშუალო სიმძიმის;

·         B22.1 აივ ავადმყოფობის შედეგად განვითარებული
ინტერსტიციული პნევმონიტი.

 

2.2 შიდსის სტაციონარული მომსახურება (მძიმე) 4200

·         B 20.5, B45.0-B45.9 კრიპტოკოკური ინფექცია, პნევმონია,
მენინგიტი;

·         B20.8, B58.2 + ცერებრული ტოქსოპლაზმოზი;

·         B20.3, B02.0+, B02.1+, B00.3+, B00.4+ ჰერპესული ინფექცია
(HSV, VZV)– ენცეფალიტი, მენინგიტი, მიელიტი;

·         B20.2, B25.0-B25.9 ციტომეგალოვირუსული დაზიანება
ორგანოების (ენცეფალიტი, რეტინიტი, ეზოფაგიტი, კოლიტი,
ჰეპატიტი);

·         B20.1, A.52.1 ნეიროსიფილისი;

·         B20.1 , G00-00.9, G 01*, G 02*  ბაქტერიული მენინგიტი;

·         B20.8, B55.0-B55.9 ვისცერული ლეიშმანიოზი, მძიმე;

·         B20.6 პნევმოცისტური პნევმონია;

·         B20.7 J12.0-J12.9, J13, J14, J15.0-J15.9, J16, J17.0*-17.8*, J18.0-J18.9
პნევმონია (ბაქტერიული, ვირუსული, სოკოვანი, შერეული
გენეზის), მძიმე, არა ტუბერკულოზური  გენეზის;

·         B20.0 მიკობაქტერიული ინფექცია;

·         B 20.7,B37.6+, I33.0, I33.9 ენდოკარდიტი (მწვავე, ქვემწვავე,
გახანგრძლივებული, ბაქტერიული, კნდიდოზური,
დაუზუსტებელი);

·         B20.7, A40-A40.9, A41-A41.9 სეფსისი (ბაქტერიული,
სოკოვანი);
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·         B22.7, K74.0-K.74.6 ციროზი, ჩაილდ–პიუ B და С კატეგორია;

·         B22.7, B15, B16, B17 მწვავე ვირუსული ჰეპატიტი;

·         B22.7, K71.1-K.71.9 ტოქსიური ჰეპატიტი (მწვავე,
მედიკამენტოზური);

·         B23.0 მწვავე რეტროვირუსული სინდრომი;

·         A 81.2 პროგრესული მულტიფოკალური
ლეიკონცეფალოპათია;

·         B22.7, G61.0, G61.8, G61.9, G62.9, G64 პოლინეიროპათია;

·         G 89.3 იმუნური რეკონსტიტუციის სინდრომი;

·         B21.0-B21.9 აივ-ინფექცია/შიდსი და ავთვისებიანი
სიმსივნეები (კაპოშის სარკომა, ლიმფომა, ანალური კარცინომა,
ცერვიკალური კარცინომა და სხვ);

·         B22.7, L00-L08, L40.0-L40.9 აივ-ინფექცია/შიდსი და
დერმატოლოგიური დაავადებები (ფსორიაზი, გენერალიზებული
პიოდერმია, სებორეა, კანის ინვაზიური მიკოზები და სხვ);

·         B22.7, I00-I02 აივ-ინფექცია/შიდსი და რევმატოლოგიური
დაავადებები (ართალგია, მიოპათია, მულტისისტემური
მანიფესტაციები და სხვ);

·         B22.7, N30-N39, N18.1-N18.9 აივ-ინფექცია/შიდსი და
თირკმელებისა და საშარდე გზების დაავადებები (ნეფროპათია,
გლომერულონეფრიტი და სხვ);

·         B22.7, I40, I41*,I42, I43*,I51.4, I51.6, I52* აივ-ინფექცია/შიდსი და
კარდიოვასკულური დაავადებები (პერიკარდიული გამონაჟონი,
არითმია, კორონარული დაავადება, კარდიომიოპათია,
მიოკარდიტი);

·         B22.0 აივ ენცეფალოპათია-მძიმე;

·         B22.7, G95.9 აივ მიელოპათია-მძიმე;

·         B20.8, A02.1 სალმონელური სეპტიცემია;

·         B20.3, B02.2+, B02.3, B02.7, B02.8 დისემინირებული ზოსტერი;

·         B22.2 აივ ავადმყოფობის შედეგად განვითარებული განლევის
სინდრომი;

·         B23.2 აივ ავადმყოფობის შედეგად განვითარებული
ჰემატოლოგიური და იმუნოლოგიური დარღვევები, რომლებიც არ
არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 

2.3 შიდსის სტაციონარული მომსახურება (კრიტიკული) 7850

·         B22.7, R57, R57.1, R57.2, R57.8, R57.9 , T78.2 ყველა სახის შოკი
(ინფექციურ-ტოქსიური, ჰიპოვოლემიური, ანაფილაქსიური)

·         B22.7 , K72, K72.0, K72.1 K72.9 ღვიძლის უკმარისობა (ღვიძლის
ციროზის დროს, ვირუსული, ტოქსიური ჰეპატიტებისას)  
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·         B22.7, N17-N19, თირკმლის უკმარისობა;

·         B22.7, J 96.0 სუნთქვის უკმარისობა;

·         B22.7,G.93.6 ტვინის შეშუპება, კრუნჩხვა, კომატოზური
მდგომარეობა, სასიცოცხლო ფუნქციების მოშლა ცნს დაზიანების
გამო;

·         B20.9 აივ ავადმყოფობის შედეგად განვითარებული
დაუზუსტებელი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა;

·         B23.8 აივ ავადმყოფობის შედეგად განვითარებული სხვა
დაუზუსტებელი მდგომარეობანი.

 

 

 

 

დანართი 8.2 

 

№ მომსახურება ერთეულის
ფასი (ლარი)

1 ტესტის წინა კონსულტაცია 5.65

2 განმეორებითი სკრინინგი სწრაფი/მარტივი მეთოდით 5.68

3

განმეორებითი მეორე ტესტირებისთვის გამოყენებული
განსხვავებული მწარმოებლის ტესტის ღირებულება (ანაზღაურდება
ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს დადგენილი
ტარიფისა)

5.78

4 სკრინინგი სწრაფი/მარტივი მეთოდით 5.68

5 ტესტის შემდგომი კონსულტაცია 4.20

6 სისხლში აივ ანტისხეულების განსაზღვრა იმუნობლოტინგის
მეთოდით 85

7 სისხლში აივ/დნმ განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის
მეთოდით 130.30

 

დანართი №9

 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

(პროგრამული კოდი  35 03 03 09)
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მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია დედათა და ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირება, ნაადრევი მშობიარობების
რიცხვისა და თანდაყოლილი ანომალიების განვითარების შემცირება.

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, დანართი 9.1-ის შესაბამისად.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) ანტენატალურ მეთვალყურეობას (მომსახურების ჩამონათვალი მოცემულია დანართ 9.2-ში):

ა.ა) ანტენატალურ მეთვალყურეობას;

ა.ბ) ანტენატალურ სკრინინგს აივ-ინფექცია/შიდსზე, B ჰეპატიტსა და სიფილისზე.

ბ) მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობას:

ბ.ა) მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებას;

ბ. ბ) მელოგინეთა სეფსისის მკურნალობას.

გ) გენეტიკური პათოლოგიების ადრეულ გამოვლენას:

გ.ა) გენეტიკურ პათოლოგიებზე სკრინინგულ გამოკვლევას სამმაგი ტესტსისტემით;

გ.ბ) სკრინინგით ვერიფიცირებული ორსულების ინვაზიურ კვლევას (ამნიოცენტეზი) კარიოტიპირების
მეთოდით.

დ) ორსულებში B ჰეპატიტის, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის განსაზღვრისა და დედიდან შვილზე B
ჰეპატიტის გადაცემის პრევენციის უზრუნველყოფას:

დ.ა) B ჰეპატიტის, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის ტესტებით, სახარჯი მასალებით და B ჰეპატიტის
იმუნოგლობულინით უზრუნველყოფას;

დ.ბ) სკრინინგით გამოვლენილ ორსულებში კონფირმაციული კვლევის ჩატარებას (აივ–ინფექცია/შიდსზე
კონფირმაციული კვლევა ხორციელდება აივ–ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში).

ე) ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგს ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა
და მუკოვისციდოზზე (მომსახურების ჩამონათვალი მოცემულია დანართ 9.3-ში);

ვ) ახალშობილთა სმენის სკრინინგულ გამოკვლევას, რაც გულისხმობს სმენის დარღვევის გამოვლენას
ახალშობილებში სმენის პირველადი და მეორეული სკრინინგული გამოკვლევის გზით.

ზ) ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, რაც გულისხმობს:

ზ.ა) ორსულთა უზრუნველყოფას ფოლიუმის მჟავით;

ზ.ბ) რკინადეფიციტური ანემიის მქონე ორსულთა უზრუნველყოფას რკინის პრეპარატებით;

ზ.გ) სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირებას, შენახვას და გაცემას (სამკურნალო საშუალებების
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საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა
ბენეფიციარებზე აფთიაქების მეშვეობით);

ზ.დ)კომპონენტის ადმინისტრირებას და საინფორმაციო კამპანიის უზრუნველყოფას.

 

 მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. ამ პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების ანაზღაურება
ხორციელდება ანტენატალური დახმარების მოცულობის მიხედვით, შესრულებული ვიზიტის ღირებულების
შესაბამისად. ერთი ორსულის მართვის ღირებულება განისაზღვრება 55 ლარის ოდენობით, შემდეგი სქემით:

ა) I ვიზიტი – 32 ლარი;

ბ) II ვიზიტი – 9 ლარი;

გ) III ვიზიტი – 7 ლარი;

დ) IV ვიზიტი – 7 ლარი.

2. ამ პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
ღირებულება განისაზღვრება 9 ლარით.

3. მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის კომპონენტით განსაზღვრული
მომსახურება ჯგუფდება კატეგორიებად და ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს
ნოზოლოგიური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებისა, დანართი 9.4-ის შესაბამისად.

4. გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების
ანაზღაურება ხორციელდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

5. ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და
ბავშვთა სკრინინგის მომსახურების ანაზღაურება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიხედვით,
დანართი 9.5-ის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს განსაზღვრული ბიუჯეტისა.

6. ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტში ანაზღაურება ხორციელდება
შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს განსაზღვრული ბიუჯეტისა.

7. ორსულებში B ჰეპატიტის, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის განსაზღვრისა და დედიდან შვილზე B
ჰეპატიტის გადაცემის პრევენციის უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში სკრინინგით გამოვლენილ
საეჭვო დადებით შემთხვევებში, საკვლევი ნიმუშების ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ცენტრი.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი ხორციელდება მატერიალიზებული ვაუჩერის
მეშვეობით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი, ასევე  „ბ“, „გ“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტები ხორციელდება
არამატერიალიზებული ვაუჩერის მეშვეობით.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის უზრუნველსაყოფად განსაზღვრული საქონლის (გარდა აივ-
ინფექცია/შიდსის კონფირმაციული კვლევებისათვის საჭირო ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალისა,
რომლის შესყიდვა ხორციელდება აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამით)  შესყიდვა ხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.
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5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მედიკამენტების და მომსახურების შესყიდვა
ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის  მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია
სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებელი პირი/დაწესებულება, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი
სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს
და პროგრამის განმახორციელებელს წერილობით დაუდასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში შესყიდული ტესტები და სახარჯი მასალები, სჯდ
რეგიონალური/მუნიციპალური ცენტრების მეშვეობით, განმახორციელებლის მიერ მიეწოდება მე-3 მუხლის
„ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მიმწოდებლებს, გარდა კონფირმაციული ტესტებისა. ამასთან, B ჰეპატიტის
იმუნოგლობულინი, სჯდ რეგიონალური/მუნიციპალური ცენტრების მეშვეობით, განმახორციელებლის მიერ
მიეწოდება სტაციონარული სამეანო მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებებს/განყოფილებებს.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მიმწოდებელია ცენტრი.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

 

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“, „გ“, „ე“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტების განმახორციელებელია სააგენტო.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტების განმახორციელებელია  ცენტრი.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 6,256.7 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ მომსახურების მოცულობა
ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

1 ანტენატალური მეთვალყურეობა 2,640.0

2 მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა
მკურნალობა 2,001.3

3 გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა 372.2

4
ორსულებში B ჰეპატიტის, აივ-ინფექცია/შიდსის და სიფილისის
განსაზღვრისათვის საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალებით
უზრუნველყოფა

301.8
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5
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე,
ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და
მუკოვისციდოზზე

784.0

6 ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა 50.0

7 ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 107.4

7.1 ფოლის მჟავისა და რკინის პრეპარატების შესყიდვა 28.0

7.2

სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირებას, შენახვას და გაცემას
(სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე
საქონლის გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება,
გაცემა ბენეფიციარებზე აფთიაქების მეშვეობით);

 

15.0

7.3

კომპონენტის ადმინისტრირება და საინფორმაციო კამპანიის
უზრუნველყოფა

 

64.4

სულ: 6,256.7

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ვაუჩერის
გაცემა ხორციელდება ორსულობის 13 კვირის ვადამდე.

2. ვაუჩერის გაცემის წესს ამტკიცებს სააგენტო სამინისტროსთან შეთანხმებით.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის  „ა.ა“ და „ა.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების
ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის  წესის
შესაბამისად.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა
ხორციელდება გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლისათვის
სავალდებულოა შემდეგი მომსახურებების არსებობა/მოთხოვნების დაკმაყოფილება:

ა) ახალშობილთა კრიტიკული მდგომარეობების მართვის და ინტენსიური თერაპიული სერვისები
(სავალდებულოა მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების
მიმწოდებლისათვის);

ბ) ლაბორატორია, რომელიც უზრუნველყოფს პრენატალურ დიაგნოსტიკურ კვლევებს (სავალდებულოა მე-3
მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლისთვის);

გ) გინეკოლოგიური განყოფილება (სავალდებულოა მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლისთვის);

დ) მოზრდილთა კრიტიკული და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებები;

ე) 24-საათიანი დიაგნოსტიკური სამსახური (რადიოლოგიური, ენდოსკოპიური და ლაბორატორიული (სულ
მცირე, უზრუნველყოფს შემდეგ ლაბორატორიულ სერვისებს: ბიოქიმიური, ბაქტერიოლოგიური,
იმუნოლოგიური, ჰისტოლოგიური კვლევები და სისხლის შემადედებელი ფუნქციის კონტროლი)
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მომსახურებები;

ვ) დაწესებულების ფარგლებში მოფუნქციონირე ქირურგიული (აბდომინალური, თორაკალური,
ნეიროქირურგიული, უროლოგიური, ანგიოქირურგიული, ოფთალმოლოგიური და სხვ.) და თერაპიული
(ნეფროლოგიური, ენდოკრინოლოგიური, ნევროლოგიური) პროფილის საქმიანობის განხორციელების
შესაძლებლობა;

ზ) ნეფროლოგიისა (მათ შორის, დიალიზის) და ეფერენტული მეთოდებით მკურნალობის შესაძლებლობა;

თ) 24-საათიანი სისხლის ბანკი;

ი) პრეჰოსპიტალური დახმარების სამსახური – კატასტროფისა და გადაუდებელი დახმარების
განმახორციელებელი მობილური ბრიგადები.

6. მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელისათვის სავალდებულოა
შემდეგი მომსახურებების არსებობა/მოთხოვნების დაკმაყოფილება:

ა) აქვს მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო ლაბორატორია, რომელიც, სულ მცირე, აღჭურვილია:

ა.ა) ავტომატური იმუნოლოგიური რიდერითა და ვოშორით;

ა.ბ) სინათლის მიკროსკოპით;

ა.გ) ინვერსიული მიკროსკოპით;

ა.დ) ავტომატური პროგრამული უზრუნველყოფით კარიოტირების სისტემის დასალაგებლად, რომლის
მგრძნობელობაც არის 98% და მეტი;

ა.ე) ლამინირებული ბოქსებით;

ა.ვ) ინკუბატორებით;

ა.ზ) ცენტრიფუგით;

ა.თ) პრეციზიული გამაცხელებლით;

ბ) ჰყავს მაღალკვალიფიციური და შესაბამისი გადამზადების მქონე პერსონალი, სულ მცირე, ექიმ-
გენეტიკოსი, რადიოლოგი, მეან-გინეკოლოგი, ლაბორანტი;

გ) აქვს გენეტიკური პათოლოგიების მონაცემთა რეგიონალური პარამეტრების ბაზა, რომელშიც ასახულია,
სულ მცირე, 3000 სკრინინგული კვლევისა და 300 კარიოტიპირების მონაცემი;

დ) აქვს საოპერაციო (სავალდებულოა მე-3 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
მომსახურების მიმწოდებლისათვის);

ე) ხელმისაწვდომობა სისხლის ბანკთან უზრუნველყოფილია (სავალდებულოა მე-3 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტის 
„გ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლისათვის);

ვ) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული ქალთა კონსულტაციებიდან (ან
შესაბამისი ანტენატალური მომსახურების მიმწოდებელთან) საანალიზო მასალის რეგულარული შეგროვება
და მოსარგებლეთა დროული ინფორმირება.

7. მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება
გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.

8. მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში შესყიდული ტესტები და სახარჯი მასალები
განმახორციელებლის მიერ მიეწოდება მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის მიმწოდებლებს, გარდა კონფირმაციული
ტესტებისა.

9. მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განმახორციელებელთან
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ანგარიშგებას ახორციელებს გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.

10. მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი მომსახურების
განხორციელებისას უზრუნველყოფს შემდეგი პირობების დაცვას:

ა) ფენილკეტონურიის სკრინინგი ჯანმრთელ ახალშობილში შეიძლება განხორციელდეს ადეკვატური
ძუძუთი ან ხელოვნური კვების დაწყებიდან 24 სთ-ის შემდეგ. იმის გათვალისწინებით, რომ თანდაყოლილი
ჰიპოთირეოზის სკრინინგი წარმოებს დაბადებიდან 48 სთ-ის შემდეგ, მიზანშეწონილია ფენილკეტონურიისა
და თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზის სკრინინგი ჩატარდეს ერთდროულად, დაბადებიდან არა უადრეს 48 სთ-
ისა და არაუგვიანეს 72 სთ-ისა;

ბ) დღენაკლულ და/ან პარენტერულ კვებაზე მყოფ ახალშობილებს სტაციონარული სამეანო მომსახურების
მიმწოდებელ დაწესებულებაში/განყოფილებაში ფენილკეტონურიის სკრინინგი ჩაუტარდეთ დაბადებიდან
მეშვიდე დღეს ან გაწერამდე, მაგრამ დაბადებიდან არა უადრეს 48 სთ-ისა, ჰიპოთირეოზის სკრინინგთან
ერთად;

გ) დაბადებიდან 48 საათზე ადრე სტაციონარული სამეანო მომსახურების მიმწოდებელი
დაწესებულებიდან/განყოფილებიდან ტრანსპორტირებული ახალშობილის შემთხვევაში უზრუნველყოს
აღნიშნული დაწესებულებიდან/განყოფილებიდან ჰიპოთირეოზზე, მუკოვისციდოზზე, ფენილკეტონურიასა
და ჰიპერფენილალანინემიაზე ახალშობილთა სკრინინგის აუცილებლობის შესახებ ინფორმაციის დროული
მოპოვება;

დ) დაბადებიდან 48 საათზე ადრე სტაციონარული სამეანო მომსახურების მიმწოდებელი
დაწესებულებიდან/განყოფილებიდან ტრანსპორტირებული ახალშობილისათვის უზრუნველყოს
ფენილკეტონურიისა და ჰიპოთირეოზის სკრინინგის ჩატარება რეფერალური შემთხვევის მიმღებ
დაწესებულებაში დაბადებიდან მეშვიდე დღეს ან გაწერამდე, მაგრამ დაბადებიდან არა უადრეს 48 საათისა;

ე) განახორციელოს ბინაზე დაბადებულ ახალშობილთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, მუკოვისციდოზზე,
ფენილკეტონურიასა და ჰიპერფენილალანინემიაზე სტაციონარული სამეანო მომსახურების მიმწოდებელ
დაწესებულებაში პირველადი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებლის მიმართვის საფუძველზე;

ვ) უზრუნველყოს ჰიპოთირეოზზე, მუკოვისციდოზზე, ფენილკეტონურიაზე და ჰიპერფენილალანინემიაზე
ახალშობილთა სკრინინგისათვის სტაციონარული სამეანო მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან
საკვლევი მასალის შეგროვება კვირაში 2-ჯერ;

ზ) თუ სკრინინგის შედეგი დადებითია, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს მშობლის ინფორმირება და შემდგომი
კვლევა დიაგნოზის დასადასტურებლად (გარდა მუკოვისციდოზისა). სკრინინგი, მშობლის ინფორმირება და
განმეორებითი კვლევა უნდა ჩატარდეს ისე, რომ მკურნალობის დაწყება შესაძლებელი იყოს რეკომენდებულ
ვადამდე (დაბადებიდან 21 დღემდე).

11. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში თანაგადახდას არ ექვემდებარება, ამავე პროგრამით
გაწეული მომსახურება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების 21 მუხლით
განსაზღვრული იმ მოსარგებლეებისათვის, რომელთათვისაც სააგენტოს მიერ შესაბამისი სამედიცინო
მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდებისა და დაფინანსების გაგრძელება უზრუნველყოფილია „სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა
და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9
დეკემბრის №218 დადგენილებით დამტკიცებული „სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის
ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების“ მე-5 მუხლის მე-7, მე-8 და 81

 პუნქტებით ან მე-12 მუხლით განსაზღვრული გარემოებების დადგომისას.

12. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების 21 მუხლით განსაზღვრული იმ
მოსარგებლეებისათვის, რომელთათვისაც სააგენტოს მიერ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების
შეუფერხებელი მიწოდებისა და დაფინანსების გაგრძელება უზრუნველყოფილია ,,ჯანმრთელობის
დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ
ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის
პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებით
დამტკიცებული ვაუჩერის პირობების  მე-5 მუხლის მე-4, მე-5 და 51 პუნქტებით, მე-12 ან მე-13 მუხლებით
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განსაზღვრული გარემოებების დადგომისას:

ა) „მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის“ კომპონენტის ფარგლებში:

ა.ა) „მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების“
ქვეკომპონენტით განსაზღვრული მომსახურება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის 80%-ის ოდენობით, მაგრამ
არა უმეტეს ნოზოლოგიური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებისა. მოსარგებლის მხრიდან
თანაგადახდა შეადგენს 20%-ს;

ა.ბ) „მელოგინეთა სეფსისის მკურნალობის“ ქვეკომპონენტით განსაზღვრული მომსახურება ჯგუფდება
კატეგორიებად და ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს ნოზოლოგიური
ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებისა.

13. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ზ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში:

ა) ფოლიუმის მჟავის შემთხვევაში:

ა.ა) ფოლიუმის მჟავით უზრუნველყოფა ხორციელდება მატერიალიზებული ვაუჩერის (ანტენატალური
მეთვალყურეობის ვაუჩერის) საშუალებით;

ა.ბ) ვაუჩერის მისაღებად, ორსულმა/მისმა ნდობით აღჭურვილმა პირმა უნდა მიმართოს სააგენტოს ან
სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებს დედაქალაქისა და ქვეყნის მასშტაბით, წარადგინოს პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი (ნდობით აღჭურვილი პირის შემთხვევაში - ორსულისა და საკუთარი
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენით) და ფორმა №IV-100/ა (ორსულობის დადასტურებისა
და ფოლიუმის მჟავის რაოდენობის მითითებით);

ა.გ) ვაუჩერის აღებისთანავე ორსულს/მის ნდობით აღჭურვილ პირს შეუძლია აიღოს ფოლიუმის მჟავა
აფთიაქებში, ქვეყნის მასშტაბით პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა (ნდობით აღჭურვილი პირის
შემთხვევაში - ორსულისა და საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენით) და რეცეპტის
საფუძველზე;

ა.დ) აფთიაქიდან ფოლიუმის მჟავა გაიცემა ერთჯერადად, ექიმის მიერ გამოწერილი სრული კურსისთვის
საჭირო რაოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზით შეწყდა ორსულობა და მიღებული
მედიკამენტის გარკვეული რაოდენობა დარჩა გაუხარჯავი, მსგავს შემთხვევებში, ბენეფიციარს ეძლევა
რეკომენდაცია, მედიკამენტის ამოწურვამდე გააგრძელოს ფოლიუმის მჟავის მიღება.

ბ) რკინდადეფიციტური ანემიის შემთხვევაში:

ბ.ა) დადასტურებული რკინადეფიციტური ანემიის შემთხვევაში, ანემიის მართვას ახორციელებს იმ
სამედიცინო დაწესებულების ექიმი, რომელიც სამეანო-გინეკოლოგიური საქმიანობისათვის აკმაყოფილებს
,,მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის №359 დადგენილებით ან ,,სამედიცინო საქმიანობის
ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ
დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385
დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

ბ.ბ) რკინის პრეპარატის მიმღებად რეგისტრაციისათვის, ორსულმა/მისმა ნდობით აღჭურვილმა პირმა უნდა 
მიმართოს სააგენტოს (სააგენტოს ცენტრალურ ოფისში, თბილისში ან სააგენტოს რეგიონალურ სამსახურებში,
ქვეყნის მასშტაბით) და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ნდობით აღჭურვილი პირის
შემთხვევაში - ორსულისა და საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენით) და ფორმა
№IV-100/ა, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას პაციენტის დიაგნოზის (რკინადეფიციტური ანემია),
მედიკამენტის დღიური დოზის და მკურნალობის კურსისთვის (ერთი თვის) საჭირო რაოდენობის შესახებ;

ბ.გ) რეგისტრაციისთანავე, ორსულს/მის ნდობით აღჭურვილ პირს შეუძლია მიიღოს რკინის პრეპარატი
აფთიაქებში, ქვეყნის მასშტაბით პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა (ნდობით აღჭურვილი პირის
შემთხვევაში - ორსულისა და საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენით) და რეცეპტის
საფუძველზე;

ბ.დ) რკინადეფიციტური ანემიის მკურნალობიდან ერთი თვის შემდეგ ორსულს უნდა ჩაუტარდეს ანემიის
სკრინინგული კვლევა და გადაწყდეს მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკა (შესაძლოა შეიცვალოს დანიშნული
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მედიკამენტის დღიური დოზა). ასეთ შემთხვევაში, კომპონენტით განსაზღვრული სერვისით
სარგებლობისათვის, ორსულმა/მისმა ნდობით აღჭურვილმა პირმა სააგენტოში უნდა წარადგინოს
განახლებული ფორმა №IV-100/ა, კორექტირებული დოზის და რაოდენობის მითითებით.

 

 

დანართი 9.1 – პროგრამის მოსარგებლეები

 

1. პროგრამის მე-3 მუხლის (ანტენატალური მეთვალყურეობა) „ა“ ქვეპუნქტის მოსარგებლეა საქართველოს
მოქალაქე ყველა ორსული. ამასთან, მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
მომსახურების მოსარგებლეა საქართველოს მოქალაქე ყველა ორსული, რომელთაც არ აუღიათ ვაუჩერი ან არ
უსარგებლიათ პირველი ვიზიტით მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის  „ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ვაუჩერის
ფარგლებში დადგენილ ვადებში.

2. მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის კომპონენტის მოსარგებლეები
არიან მაღალი რისკის ორსულები, მშობიარეები და მელოგინეები, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც
შეესაბამება შემდეგ კრიტერიუმებს:

          ა) გულსისხლძარღვთა სისტემა:

ა.ა)  გულსისხლძარღვთა უკმარისობა   II – III – IV ხარისხი (NYHA);

ა.ბ) მიტრალურ აორტული სტენოზი;

ა.გ)  სარქვლის პროტეზირება;

ა.დ)  გულის რითმის მოშლა ჰემოდინამიკური დარღვევებით;

ა.ე)  მსხვილი სისხლძარღვების ანევრიზამა;

ა.ვ)  გულის იშემიური დაავადება;

ა.ზ)  პულმონალური ჰიპერტენზია   II-III ხარისხი(WHO);

ა.თ) კარდიომიოპათია;

ა.ი) არტერიული ჰიპერტენზია II - III ხარისხი(WHO).

ბ) აუტოიმუნური და სისტემური დაავადებები:

ბ.ა) შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები/წითელი მგლურა, სკლეროდერმია, დერმატომიოზიტი,
რევმატოიდული ართრიტი, სისტემური ვასკულიტი, რეინოს დაავადება, თრომბოციტოპენიური პურპურა;

ბ.ბ) თანდაყოლილი თრომბოფილია.

ბ.ბ.ა) მე-5 ფაქტორის, პროთრომბინის გენის დეფიციტი;

ბ.ბ.ბ) MTHFR-ის დეფიციტი, ჰომოცისტეინურია;

ბ.ბ.გ) ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი.

 გ) ენდოკრინული სისტემა:

გ.ა)  შაქრიანი დიაბეტი   I-II ტიპის, დეკომპენსირებული;

გ.ბ)  თირკმელზედა ჯირკვლის ქრონიკული უკმარისობა;
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გ.გ)   ჰიპერალდოსტერონემია;

გ.დ)  ფეოქრომოციტომა;

            გ.ე)  თირეოტოქსიკოზი;      

            გ.ვ)  ჰიპოფიზის ადენომა.       

          დ) გასტროენტეროლოგია:

             დ.ა)  მწვავე ჰეპატიტი;

            დ.ბ)  ღვიძლის ყვითელი მწვავე დისტროფია;

            დ.გ)  დაავადებები პორტალური ჰიპერტენზიით;

            დ.დ) სპლენომეგალია, ჰიპერსპლენიზმის სიმპტომებით;

            დ.ე)  ორსულთა ქოლესტაზი;

            დ.ვ)  ეზოფაგეალური ვარიკოზი;

             დ.ზ) მწვავე პანკრეატიტი.

          ე) ჰემატოლოგიური დაავადებები:

            ე.ა)  ჰემოლიზური ანემია;

           ე.ბ)   ნამგლისებურუჯრედოვანი ანემია;

           ე.გ)  თრომბოემბოლიზმი;

           გ.დ)  მძიმე ფორმის ანემია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას.

          ვ) ინფექციური დაავადებები:

         ვ.ა)  აქტიური ტუბერკულოზი;

         ვ.ბ)  მწვავე ტოქსოპლაზმოზი;

         ვ.გ)  მწვავე ციტომეგალოვირუსი;

         ვ.დ)  ლეპტოსპიროზი;

         ვ.ე)  ლეიშმანიოზი.

          ზ)  ნევროლოგიური დაავადებები:

        ზ.ა) ეპილეფსია რთულადკონტროლირებადი, მრავლობით მედიკამენტზე მყოფი;

        ზ.ბ)  მიოტონური ან კუნთოვანი დისტროფია;

        ზ.გ) მწვავე მიელიტი.

          თ) თირკმლის  და საშარდე სისტემის დაავადებები:

        თ.ა)   გლომერულონეფრიტი;

        თ.ბ)   ტრანსპლანტაციის შემდგომი მდგომარეობა;
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        თ.გ)   ვაზორენალური ჰიპერტენზია;

        თ.დ)   თირკმლის უკმარისობა;

        თ.ე)  ერთი მოფუნქციონირე თირკმელი.

      ი) რესპირატორული სისტემა

      ი.ა)   მუკოვისციდოზი.    

     კ) ავთვისებიანი სიმსივნეები.

     ლ) სამეანო მდგომარეობები:

      ლ.ა) მძიმე ფორმის პრეეკლამპსია (≥160 მმ.ვწყ.სვდა/ან ≥ცილა 3 გ/ლ);

      ლ.ბ) ეკლამპსია და მისი შემდგომი მდგომარეობები (ეკლამპსიური კომის გარდა);

      ლ.გ) მშობიარობა ორსულობის 22+0-დან 35+0 კვირამდე;

      ლ.დ) ნაადრევი სამშობიარო მოქმედების დაწყება მშობიარობის გარეშე ორსულობის 22+0-დან 35+0
კვირამდე;

     ლ.ე) 2 და მეტი გადატანილი საკეისრო კვეთა ანამნეზში;

     ლ.ვ) ვაგინალური მშობიარობა საკეისრო კვეთის შემდეგ ან ნაწიბურით საშვილოსნოზე;

   ლ.ზ) 2-ზე მეტი ნაყოფით ორსულობა;

   ლ.თ)  მელოგინეთა სეფსისი;

   ლ.ი)  სამეანო სისხლდენა;

   ლ.ლ) პათოლოგიური სიმსუქნე BMI მეტი 40-ზე;

      ლ.მ)  სამეანო ემბოლია.

   მ) ნაყოფის პათოლოგიური მდგომარეობები - მკვდარი ნაყოფი, ნაყოფის განვითარების მანკები, ნაყოფის
გულის მანკები, ნერვული მილის განვითარების დეფექტები, (ვენტრიკულომეგალია – 15 მმ-ზე მეტი, SPINA
BIFIDA, ანენცეფალია, ჰიდრანენცეფალია, პროზენცეფალია), ბილატერალური ჰიდრონეფროზი (20 მმ-ზე
მეტი), ომფალოცელე, გასტროშიზისი, ჰიდ-როთორაქსი შუასაყარის ცდომით, დიაფრაგმის თიაქარი, ნაყოფის
საშვილოსნოსშიდა ზრდის შე-ყოვნება (ჩამოთვლილთაგან 2 ან მეტი ნიშნის არსებობის შემთხვევაში:
სავარაუდო ნაყოფის წონა <10 პერსენტილზე, მუცლის გარშემოწერილობა <5 პერსენტილზე, მუცლის
გარშემოწერილობისა და თავის გარშემოწერილობის თანაფარდობის შეუსაბამობა, სანაყოფე სითხის
შემცირება, ჭიპლარის არტერიაში ნულოვანი ან რევერსიული მაჩვენებლები) იზოსეროლოგიური
შეუთავსებლობის ფონზე ნაყოფის დაზიანება (შეშუპება, ჰეპატოსპლენომეგალია, ასციტი), ნაყოფის სისხლის
მომქცევის კრიტიკული დარღვევა (ჭიპლარის არტერიის სისხლის მიმოქცევის დოპლეროგრაფიული
შეფასებით - ნულოვანი ან რევერსული დიასტოლური ნაკადი, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლა).

3. გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტის მოსარგებლეები არიან მაღალი რისკის
ორსულთა შემდეგი ჯგუფები ქ. თბილისის მასშტაბით:

ა) ქრომოსომული პათოლოგიის არსებობა ერთ-ერთ მშობელთან და/ან ოჯახის წევრთან;

ბ) გენური პათოლოგიის არსებობა ერთ-ერთ მშობელთან და/ან ოჯახის წევრთან;

გ) ნაადრევი ბავშვის დაბადება თანდაყოლილი განვითარების მანკით;

დ) ანამნეზში მკვდრადშობადობა;
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ე) დაუდგენელი მიზეზით ნეონატალურ პერიოდში ახალშობილის სიკვდილი;

ვ) ქალის ასაკი 35 და მეტი წლის;

ზ) ინფექციური დაავადებები (აქტიური ციტომეგალოვირუსი, ჰერპესი, ტოქსოპლაზმოზი, B და C ჰეპატიტი,
წითელა);

თ) აუტოსომ-დომინანტური ტიპის მემკვიდრული დაავადებების არსებობა მშობლებში;

ი) აუტოსომ-რეცესიული დაავადებების ჰეტეროზიგოტური მტარებლობა ორივე მშობელში;

კ) ნაყოფის ულტრაბგერითი გამოკვლევით განვითარების მანკის ნიშნების აღმოჩენა;

ლ) ორსულობის პერიოდში ძლიერმოქმედი წამლების მიღება;

მ) ერთ-ერთი მშობლის ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი;

ნ) ხელოვნური განაყოფიერება;

ო) მედიკამენტოზური და/ან ქიმიური ინტოქსიკაცია ორსულობის პირველი ტრიმესტრის დროს;

პ) რადიაციის და სხვა დამაზიანებელი ფაქტორების ზემოქმედება ორსულობისას.

4. ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე – მოსარგებლეები არიან ახალშობილები და ბავშვები
საქართველოს მასშტაბით (მათ შორის, მუკოვისციდოზზე ქ. თბილისის მასშტაბით).

5. ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის მოსარგებლეა ქ. თბილისში დაბადებული ყველა
ახალშობილი.

 

დანართი 9.2 – ანტენატალური მეთვალყურეობა

 

1. პროგრამის მე-3 მუხლის (ანტენატალური მეთვალყურეობა) „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული მომსახურება წარმოებს კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და
კლინიკური მდგომარეობების მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) – „ანტენატალური
მეთვალყურეობა ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს“ – შესაბამისად. კომპონენტით იფარება 4
ანტენატალური ვიზიტი (ორსულობის მე-13 კვირამდე, მე-18–მე-20, 30-ე–32-ე და 34-ე–36-ე–38-ე კვირებზე),
რაც მოიცავს:

 

1
პირველი ვიზიტი – მე-13
კვირის ორსულობის
ვადამდე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაციას;

ბ) თერაპევტის კონსულტაციას;

გ) სისხლის საერთო ანალიზს;

დ) შარდის საერთო ანალიზს;

ე) სიფილისის დიაგნოსტიკას სწრაფი/მარტივი
მეთოდით;

ვ) B ჰეპატიტის დიაგნოსტიკას სწრაფი/მარტივი
მეთოდით;
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ზ) აივ-ანტისხეულების განსაზღვრას სწრაფი/მარტივი
მეთოდით;

თ) სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის განსაზღვრას;

ი) საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპულ გამოკვლევას.

2

მეორე ვიზიტი –

ორსულობის

მე-18–მე-20 კვირებზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაციას;

ბ) მცირე მენჯის ღრუს ორგანოების ექოსკოპიას
(ნაყოფის სტრუქტურული ანომალიების
გამოსავლენად).

3

მესამე ვიზიტი –

ორსულობის

30-ე–32-ე კვირებზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაციას;

ბ) ცილის რაოდენობის განსაზღვრას შარდში;

გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრას სისხლში.

4

მეოთხე ვიზიტი –
ორსულობის

34-ე-36-ე–38-ე კვირებზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაციას;

ბ) ცილის რაოდენობის განსაზღვრას შარდში;

გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრას სისხლში.

 

2. პროგრამის მე-3 მუხლის (ანტენატალური მეთვალყურეობა) „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს:

ა) სიფილისის დიაგნოსტიკას სწრაფი/მარტივი მეთოდით;

ბ) B ჰეპატიტის დიაგნოსტიკას სწრაფი/მარტივი მეთოდით;

გ) აივ-ანტისხეულების განსაზღვრას სწრაფი/მარტივი მეთოდით.

 

დანართი 9.3 – ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე

 

1. ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა
გამოვლენა ქვეყნის მასშტაბით (მათ შორის, მუკოვისციდოზზე ქ. თბილისის მასშტაბით) დაბადებული ყველა
ახალშობილის სკრინინგის მეშვეობით.

2. ფენილკეტონურიისა და ჰიპერფენილალანინემიის მქონე ახალშობილთა მეორადი დიაგნოსტიკა
დაავადების დადასტურების მიზნით.

3. ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
ყოველთვიური მონიტორინგი და ამბულატორიული დახმარება.

4. ფენილკეტონურიის და ჰიპერფენილალანინემიის პათოლოგიური გენების მატარებელი ოჯახების
კონსულტირება ამ პათოლოგიათა პრევენციის მიზნით.

5. ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახის წევრებთან ტრენინგის
ჩატარება.
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6. ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰიპოთირეოზის მეორადი დიაგნოსტიკა და ამბულატორიული მონიტორინგი,
რაც მოიცავს:

ა) ენდოკრინოლოგის და პედიატრის მომსახურებას;

ბ) სისხლის ლაბორატორიულ კვლევას ჰორმონებზე (FT4, TSH).

 

დანართი 9.4 – მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის კომპონენტით
განსაზღვრული მომსახურება და ღირებულება

 

№ ჯგუფი
ღირებულება

(ლარი)

1

მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა
სამედიცინო მომსახურება, მძიმე შემთხვევების მართვა მეორე
დონეზე. თანაგადახდა პაციენტის მხრიდან შეადგენს 25%-ს
(გარდა დანართი 9-ის მე-9 მუხლის მე-11 და მე-12 პუნქტებით
გათვალისწინებული მდგომარეობებისა)

833.0

2 მელოგინეთა სეფსისის მკურნალობა 3,000.0

დანართი 9.5 – ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე და ღირებულება

 

№ ღონისძიების დასახელება
ერთეულის ფასი

(ლარი)

1

ახალშობილთა მასიური სკრინინგი ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიაზე, თანდაყოლილ ჰიპოთირეოზსა და
მუკოვისციდოზზე (სკრინინგის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა
და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა სისხლის ნიმუშზე)

13.8

2

ახალშობილთა მასიური სკრინინგი ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიაზე და თანდაყოლილ ჰიპოთირეოზე
(სკრინინგის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და
ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა სისხლის ნიმუშზე)

8.8

3 ახალშობილთა მეორადი დიაგნოსტიკა ჰიპერფენილალანინემიასა
და ფენილკეტონურიაზე 32.0

4 ფენილკეტონურიის მონიტორინგი – 0-იდან 1 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის 85.0

5 ფენილკეტონურიის მონიტორინგი – 1-იდან 3 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის 65.0

6 ფენილკეტონურიის მონიტორინგი – 3-იდან 7 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის 42.0
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7 ფენილკეტონურიის მონიტორინგი – 7-იდან 18 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის 38.0

8
თანდაყოლილ ჰიპოთირეოზზე – მეორადი დიაგნოსტიკა,
მონიტორინგი და მკურნალობა – 0-იდან 1 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის

240.0

 

დანართი №10

 

ნარკომანია

(პროგრამული კოდი  35 03 03 10)

           

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირება. 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) სტაციონარულ დეტოქსიკაციას და პირველად რეაბილიტაციას ოპიოიდების, ფსიქოაქტიური
ნივთიერებების, სხვა სტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების
დროს (დანართი 10.1 შესაბამისად);

ბ) ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებას და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების
(ტრანსპორტირება, ბადრაგირება) უზრუნველყოფას ქ. თბილისსა და რეგიონებში;

გ) ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვას;

დ) ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირებას, შენახვას და გაცემას (სამკურნალო
საშუალებების საქართველოს  საბაჟო საზღვარზე საქონლის გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა,
ტრანსპორტირება, გაცემა სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებისათვის).

           

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში:

ა) კვარტალური ლიმიტი განისაზღვრება ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების 1/4-ით.

ბ) მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, არაუმეტეს დანართი 10.1-ით
განსაზღვრული ღირებულებებისა.
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2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში:

ა) მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით ყოველთვიურად, წლიური
ასანაზღაურებელი თანხის არაუმეტეს 1/12-ისა.

ბ) ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებისას პაციენტის მხრიდან გათვალისწინებულია თანაგადახდა,
ერთი თვის განმავლობაში არაუმეტეს 110 ლარისა. თანაგადახდა არ ეხებათ აივ ინფიცირებულებს და
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ იმ ოჯახების წევრებს,
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს.

 

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მედიკამენტებით პროგრამის მოსარგებლეთა
უზრუნველყოფა ხდება უსასყიდლოდ (თანაგადახდის გარეშე), კომპონენტისათვის გამოყოფილი ასიგნებების
ფარგლებში.

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება ხორციელდება
არამატერიალიზებული ვაუჩერის საშუალებით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მედიკამენტების და მომსახურების
შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა
შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მედიკამენტების გაცემა მოსარგებლეებზე
ხორციელდება პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლის მიერ.

          

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი,
რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს,
ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და განმახორციელებელს წერილობით დაუდასტურებს პროგრამაში
მონაწილეობის სურვილს.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტების ფარგლებში მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

           

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 4,388.5 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

 

 № კომპონენტის დასახელება
ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

სტაციონარული დეტოქსიკაცია და პირველადი რეაბილიტაცია
ოპიოიდების, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების და სხვა
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1 სტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობების დროს

615.0

2
ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება და ჩამანაცვლებელი
ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების (ტრანსპორტირება,
ბადრაგირება) უზრუნველყოფა ქ. თბილისსა და რეგიონებში

2,764.5

3 ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა 973.0

4 ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის
ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემა 36.0

სულ: 4,388.5

    

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების
ზედამხედველობა განისაზღვრება გეგმურ სტაციონარულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის
შესაბამისად, ამასთან:

ა) პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებული სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების
მართვის ცენტრი (შემდგომში - ნარკომანიის ცენტრი) უზრუნველყოფს პროგრამის მოსარგებლეთა
რეგისტრაციას რიგითობის დაცვით, სადაც პრიორიტეტი ენიჭება ბენეფიციარებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ
შემდეგ კრიტერიუმებს:

ა.ა) პაციენტები, რომლებსაც ჯერ არ უსარგებლიათ „ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამის“ „სტაციონარული
დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის“ კომპონენტით;

ა.ბ) აივ-ინფიცია/შიდსით დაავადებული პირები;

ა.გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული იმ ოჯახების
წევრები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს;

ა.დ) 18-25 წლამდე ასაკის პაციენტები;

ა.ე) ქალები.

ბ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში დარეგისტრირებული მოსარგებლეებისთვის
ნარკომანიის ცენტრი ვალდებულია შესთავაზოს პაციენტს პროგრამის ფარგლებში მიმწოდებლად
დარეგისტრირებულ დაწესებულებებში ვაუჩერით განსაზღვრული მომსახურების მიღება. ამასთან, პაციენტი
უფლებამოსილია თვითონ აარჩიოს მიმწოდებელი დაწესებულება. ალტერნატიულ დაწესებულებაში
მკურნალობაზე უარის თქმა არ განაპირობებს პაციენტისთვის პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების
მიღების შეზღუდვას;

გ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის ფორმასა და წესს
განსაზღვრავს ნარკომანიის ცენტრი სამინისტროსთან შეთანხმებით;

დ) პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში, ნარკომანიის ცენტრი კვარტალურად, დადგენილი
ფორმით, სააგენტოში წარადგენს ინფორმაციას ბენეფიციართა რაოდენობის შესახებ;

ე) ნარკომანიის ცენტრი უზრუნველყოფს პროგრამის მე–3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში შესყიდული
 ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის  მე–3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის მიმწოდებელ დაწესებულებაში
მისაწოდებელი და ასევე,  შესასყიდი რაოდენობის დაგეგმარებას;
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2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა
ხორციელდება გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის მიხედვით, ამასთან:

ა) პაციენტის ჩართვა პროგრამაში მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს ,,ნარკომანიის ჩანაცვლებითი
სპეციალური პროგრამით მკურნალობის განხორციელების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 3 ივლისის N01-41/ნ ბრძანებით განსაზღვრული პროგრამაში
ჩართვის კრიტერიუმებისა და  ჩართვის წესის მოთხოვნათა დაცვით;

ბ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის მიმწოდებლი ვალდებულია უზრუნველყოს მე-3 მუხლის „გ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შესყიდული საქონლის მიმღები ბენეფიციარის რეგისტრაცია
(ელექტრონული სისტემის საშუალებით) და მედიკამენტების ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის დადგენილი
ფორმით განმახორციელებლისთვის მიწოდება.

3. ჩანაცვლებითი თერაპიის კომპონენტის ფარგლებში პაციენტთა ჩართვისას უპირეტესობა ენიჭება
მეთადონის გამოყენებას, თუკი არ არსებობს კანონმდებლობით განსაზღვრული წინააღმდეგობები მეთადონის
გამოყენებასთან დაკავშირებით.

4. ბუპრენორფინ–ნალოქსონით ჩანაცვლებით თერაპიაში პაციენტების ჩართვა ხორციელდება შემდეგი
კრიტერიუმებიდან ერთ–ერთის არსებობის შემთხვევაში:

ა) პაციენტის ასაკი 25 წელზე ნაკლები;

ბ) დადასტურებულია მეთადონის მიმართ პაციენტის ინტოლერანტობა;

გ) არის კლინიკური ჩვენებები, როდესაც დასტურდება მეთადონის გამოყენების უკუჩვენება.

 

დანართი 10.1

 

N დასახელება ღირებულება  (
ლარი)

1

ოპიოიდების, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების და სხვა
სტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობები: აღკვეთის მდგომარეობა (მკურნალობა
პლაზმაფერეზით)

1600

2

ოპიოიდების, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების და სხვა
სტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობები: აღკვეთის მდგომარეობა (მკურნალობა
პლაზმაფერეზის გარეშე)

1600

3

ოპიოიდების, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების და სხვა
სტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობები: პირველადი ფსიქო-ფიზიკური
რეაბილიტაცია

400

4

ოპიოიდების, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების და სხვა
სტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობები: დამოკიდებულების სინდრომი
(კონტროლირებადი). ინტენსიური სამედიცინო რეაბილიტაცია

400
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დანართი N11

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

(პროგრამული კოდი  35 03 04 01)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის
გაზრდა საქართველოს მოსახლეობისათვის.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ქვეკომპონენტის
ფარგლებში არანებაყოფლობითი სტაციონარული მომსახურების მოსარგებლეები არიან, როგორც
საქართველოს მოქალაქეები, ასევე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი სხვა
პირები, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ოფიციალური დოკუმენტი.

3. სტაციონარული მომსახურების მოსარგებლეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ არანებაყოფლობითი
მომსახურება არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და
საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირები.

4. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

ა) ამბულატორიული მომსახურება:

ა.ა) ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურება მოიცავს ოჯახის ექიმის/უბნის ექიმის ან
ფსიქიატრიული სტაციონარული დაწესებულების მიმართვით გადაგზავნილი, აღრიცხვაზე აყვანილი და
თვითდინებით მისული (დიაგნოზის დადასტურების შემდეგ) პაციენტების მომსახურებას დანართი 11.1-ით
განსაზღვრული ნოზოლოგიების შესაბამისად (პაციენტის ამბულატორიულ მეთვალყურეობაზე აყვანა ხდება
პაციენტის სურვილის შემთხვევაში): (1) ექიმ-ფსიქიატრის მეთვალყურეობა და მისი დანიშნულების
მიხედვით ფსიქიატრის დარგის სხვა მუშაკების (საქართველოს კანონი „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“)
და სხვა ექიმ-სპეციალისტების (თერაპევტი, ნევროლოგი) კონსულტაცია; (2) ექიმ-ფსიქიატრის ან ფსიქიატრის
დარგის სხვა მუშაკების ვიზიტები პაციენტთან ბინაზე იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება პაციენტის მისვლა
ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში; (3) მკურნალი ექიმ-ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;

ა.ბ) ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, რომელიც გულისხმობს ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა
გამოჯანმრთელების, სოციალური ადაპტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას და
დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის საჭირო ბაზისურ უნარ-ჩვევათა აღდგენა/შესწავლას: (1) პაციენტის
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საჭიროებების განსაზღვრა, ინდივიდუალური და სპეციფიკური რეაბილიტაციური გეგმის შედგენა; (2)
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის მეთოდების განხორციელება სტანდარტების შესაბამისად  („ტექნიკური
რეგლამენტის - ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N68 დადგენილება); 

ა.გ) ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა ითვალისწინებს დღის სტაციონარის პირობებში იმ 18 წლამდე ასაკის
პაციენტების მდგომარეობის შესწავლას/დიაგნოსტიკას, რომელთაც აღენიშნებათ ფსიქიკური მდგომარეობის
და ქცევის ცვლილება, სოციალური ფუნქციონირების გაუარესება და დეზადაპტაცია დანართი 11.2-ით
განსაზღვრული ნოზოლოგიების გათვალისწინებით: (1) ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის
მომსახურება; (2) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (დიაგნოსტიკის პერიოდში) მკურნალი ექიმის
დანიშნულების შესაბამისად; (3) კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები მკურნალი ექიმის
დანიშნულების შესაბამისად; (4) სხვა ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაციები მკურნალი ექიმის
დანიშნულების შესაბამისად;

ა.დ) ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია მოზრდილთათვის (18 წლის და მეტი ასაკის), რომელიც
ითვალისწინებს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირების მომსახურებას დანართი 11.4-ის
შესაბამისად ქ. თბილისის, ქ. ქუთაისის, ქ. ბათუმისა და ქ. რუსთავის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში და მოიცავს:

ა.დ.ა) ინტენსიურ ამბულატორიულ დახმარებას კრიზისული მდგომარეობების დროს (კრიზისული დღის
საწოლები);

ა.დ.ბ) გადაუდებელ ამბულატორიულ კონსულტაციებს კრიზისული ინტერვენციის ცენტრში;

ა.დ.გ) შინმოვლის კრიზისული მობილური ჯგუფის მიერ კრიზისული ინტერვენციის განხორციელებას
პაციენტის საცხოვრებელ ადგილზე და, საჭიროების შემთხვევაში, მის გადაყვანას კრიზისული ინტერვენციის
ცენტრში ან მიმართვას სხვა სათანადო ფსიქო-სოციალური/ფსიქიატრიული მომსახურების მიმწოდებელ
დაწესებულებაში;

ბ) სტაციონარული მომსახურება:

ბ.ა) ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება მოიცავს ფსიქიკური
აშლილობის მქონე პაციენტთა სტაციონარულ მომსახურებას, კერძოდ:

ბ.ა.ა) მწვავე შემთხვევების სტაციონარულ მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს მწვავე ფსიქოზური
სიმპტომებით მიმდინარე მდგომარეობების კუპირებას ან ისეთი ქცევითი ან აფექტური სიმპტომების
მკურნალობას, რომელთა გამოც საფრთხე ექმნება პაციენტის ან გარშემომყოფთა სიცოცხლეს და
ჯანმრთელობას;

ბ.ა.ბ) გრძელვადიან სტაციონარულ მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს ქრონიკული ფსიქიკური
აშლილობის მქონე იმ პირთა მკურნალობას სტაციონარის პირობებში, რომელთაც აღენიშნებათ ფსიქო-
სოციალური ფუნქციონირების უხეში დარღვევები და/ან გახანგრძლივებული ფსიქოზური სიმპტომატიკა
(მათ შორის, მწვავე შემთხვევების  სტაციონარული დახმარების შემდგომი მკურნალობის გაგრძელება);

ბ.ა.გ) იმ პაციენტების მკურნალობით და დამატებითი მომსახურებით (დაცვა და უსაფრთხოება)
უზრუნველყოფას, რომელთა მიმართაც არსებობს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის
191-ე მუხლით გათვალისწინებული სასამართლო გადაწყვეტილება არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული
დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსების შესახებ;

ბ.ა.დ) დამატებითი მომსახურება: (1) იმ პაციენტების კვებით, პირადი ჰიგიენის საგნებითა და გადაუდებელი
ქირურგიული და თერაპიული სტომატოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფა, რომლებიც გადიან
სტაციონარულ მომსახურებას; (2) ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია გრძელვადიანი სტაციონარული
მკურნალობის დროს;

ბ.ბ) ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული
მომსახურება, დანართი 11.3-ის შესაბამისად;

ბ.გ) ფსიქიკური დაღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს:

ბ.გ.ა) თანდაყოლილი და შეძენილი ფსიქიკური დაავადებებით გამოწვეული დემენციის მქონე 18 წლისა და

http://www.matsne.gov.ge 47002000010003018270



მეტი ასაკის შშმ პირების მომსახურებას;

ბ.გ.ბ) 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2013 წლის პროგრამით გათვალისწინებული ფსიქიკური
დარღვევების მქონე პირთა ინსტიტუციური პატრონაჟის კომპონენტით მოსარგებლე პირების მომსახურებას;

ბ.გ.გ) პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ.ა“ ქვეპუნქტით გაუთვალისწინებელი ფსიქიკური
დარღვევების მქონე პირების მომსახურებას, რომლებიც საჭიროებენ ,,ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული მომსახურების მიღებას და რომელთა ქვეპროგრამაში ჩართვის შესახებ არსებობს რეგიონული
საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილება;

ბ.გ.დ) დამატებითი მომსახურება: (1) ყოველდღიური მომსახურება მინიმუმ სამჯერადი კვებით, რომელთაგან
ერთ-ერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი; (2) ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობისა და
ინდივიდუალური რეაბილიტაციის პროგრამების შედგენა და განხორციელება; (3) საყოფაცხოვრებო უნარ-
ჩვევების სწავლება; (4) სათანადო სამედიცინო დახმარებითა და ფსიქოლოგიური მომსახურებით
უზრუნველყოფა; (5) ბენეფიციართა შესაძლებლობის გათვალისწინებით, მათი კულტურულ ღონისძიებებში
მონაწილეობის უზრუნველყოფა, მათ შორის, სპეციალიზებული დაწესებულების გარეთაც;

ბ.გ.ე) პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მისაღებად ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირი ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით
მიმართავს სააგენტოს, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს: (1) პირის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
(მოქალაქის პირადობის/ბინადრობის მოწმობა ან პასპორტი) და მისი ასლი; (2) პირის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა NIV-100/ა); (3) პირის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის
სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი; (4) პირის ერთი ფოტოსურათი (3X4); (5) თუ
განმცხადებელი პირის კანონიერი წარმომადგენელია, განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი
საბუთი (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) და მისი ასლი; (6) პირის კანონიერი
წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი, თუ განმცხადებელი მაძიებლის კანონიერი
წარმომადგენელია;

ბ.გ.ვ) პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის ქვეპროგრამაში
ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას სააგენტო უზრუნველყოფს განცხადებით მიმართვიდან 1 თვის
ვადაში. მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ სააგენტო აცნობებს განმცხადებელს გადაწყვეტილების
მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში;

ბ.გ.ზ) პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
ერთდროულად მოსარგებლე პირთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 100 პირს.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურდება სრულად, გარდა მე-3
მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისა.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“ და „ა.დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების
დაფინანსება ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით, დანართი - 11.5 -ის  შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება ანაზღაურდება
ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს განსაზღვრული ბიუჯეტისა.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება
ანაზღაურდება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

ა) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება
სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, არაუმეტეს ერთი შემთხვევის
ღირებულებისა, რომელიც განსაზღვრულია 840 ლარით;

ბ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება
სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურდება თვის ვაუჩერით, რომლის ღირებულებაც განსაზღვრულია 450 ლარით;

გ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება
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სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურდება თვის ვაუჩერით, რომლის ღირებულებაც განსაზღვრულია 650 ლარით.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება სახელმწიფოს
მიერ ანაზღაურდება ფაქტობრივი ხარჯის 70%-ით, დანართი - 11.3 -ით  გათვალისწინებული შემთხვევების
დადგენილი ღირებულების შესაბამისად, გარდა ალკოჰოლური ინტოქსიკაციისა (F10.0), რომელიც
ანაზღაურდება სრულად.

6. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების სადღეღამისო
ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე არ უნდა აღემატებოდეს 15 ლარს.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“ და „ა.დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების
შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დანართ 11.5-ში მითითებული დაწესებულებებისგან.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტით და „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
დაფინანსება ხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“ და „ა.დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების
მიმწოდებლები განსაზღვრულია დანართი 11.5-ის მიხედვით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით
დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დაადასტურებს პროგრამაში
მონაწილეობის სურვილს.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტით და „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 15 137 130 ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

კომპონენტი ღონისძიება ბიუჯეტი
(ლარი)

1.

ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურება 2 865 288

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია 65 627
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ამბულატორიული
მომსახურება ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა 150 985

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია 662 280

2. სტაციონარული
მომსახურება

ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული
მომსახურება 10 421 880

ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით
უზრუნველყოფის კომპონენტი 526 080

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება 444 990

 სულ: 15 137 130

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ და „ა.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების
ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის
შესაბამისად. მიმწოდებელი ვალდებულია განმახორციელებელს მიაწოდოს ინფორმაცია რეგისტრირებული
მოსარგებლეების შესახებ წინასწარ დადგენილი ფორმით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“ და „ა.დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების
ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმურ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა
ხორციელდება გადაუდებელ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის თანახმად. მიმწოდებელი ვალდებულია
გააკეთოს განმეორებითი შეტყობინება მწვავე სტაციონარული პაციენტის გრძელვადიანი მკურნალობისათვის
გადაყვანისას, თუ პაციენტი იმავე დაწესებულებაში აგრძელებს მკურნალობას. ამასთან, თვის ვაუჩერით
დაფინანსებული შემთხვევებისას, შეტყობინების დაგვიანებით/არგაკეთებით გათვალისწინებული საჯარიმო
სანქციები განისაზღვრება მხოლოდ საანგარიშგებო თვის ფარგლებში, ხოლო შემთხვევის ანაზღაურება
განხორციელდება შეტყობინების მომდევნო თვიდან.

4. პროგრამის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურებისას არაიდენტიფიცირებულ პაციენტთან
(პაციენტი, რომელსაც არ აქვს პირადობის მოწმობა) დაკავშირებით მიმწოდებელი ვალდებულია
განმახორციელებელთან წარადგინოს სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მიღებული
ინფორმაცია პაციენტის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით ან სასამართლო გადაწყვეტილება პაციენტის
დაწესებულებაში არანებაყოფლობით მოთავსების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ მოპოვებული ინფორმაციით
ვერ ხერხდება პაციენტის იდენტიფიცირება, დაწესებულება ვალდებულია განმახორციელებელთან
წარადგინოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია კონკრეტულ არაიდენტიფიცირებულ პაციენტთან დაკავშირებით.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისას საქართველოში მუდმივად
მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირებთან და საქართველოში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან
დაკავშირებით, რომლებსაც ესაჭიროებათ არანებაყოფლობითი სტაციონარული მომსახურება, მიმწოდებელი
ვალდებულია განმახორციელებელთან წარადგინოს სასამართლო გადაწყვეტილება პაციენტის
დაწესებულებაში არანებაყოფლობით მოთავსების შესახებ.

6. პროგრამის მიზნებისათვის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში
რეჰოსპიტალიზაციად ჩაითვლება ერთსა და იმავე ნოზოლოგიურ ჯგუფში (ICD 10-ის მე-5 კლასი „ფსიქიკური
და ქცევითი აშლილობები“) შემავალი დაავადების დიაგნოზით პაციენტის სტაციონარში განმეორებით
განთავსება 7-დღიანი შუალედის ფარგლებში, გარდა „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. გამოვლენილი რეჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები რევიზიის
მიზნით გადაეგზავნება რეგულირების სააგენტოს. ჩატარებული რევიზიის დასკვნის საფუძველზე
გადაწყდება დაფინანსების ან/და არასწორად მოთხოვნილი და ანაზღაურებული თანხის უკან დაბრუნების
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საკითხი.

 

 

დანართი 11.1 – ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით განსაზღვრული ნოზოლოგიები

 

№
კოდი

(ICD –10)
ნოზოლოგია

1 F00-F09 ორგანული ბუნების აშლილობანი, სიმპტომატურ აშლილობათა
ჩათვლით

2 F20-F29 შიზოფრენია, შიზოტიპური აშლილობანი

3 F30-F39 აფექტური აშლილობანი

4 F43 რეაქცია მწვავე სტრესზე და ადაპტაციის დარღვევები

5 F70-F79 გონებრივი ჩამორჩენა

6 F80-F89 ფსიქიკური განვითარების დარღვევები

7 F90-F98 ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქცევითი და ემოციური
აშლილობანი.

 

დანართი 11.2 – ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კომპონენტით განსაზღვრული ნოზოლოგიები

 

№
კოდი

(ICD –10)
ნოზოლოგია

1 F06 ტვინის დაზიანებითა და დისფუნქციით, აგრეთვე სხვა ფიზიკური
დაავადებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობანი

2 F40-F48 ნევროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული
აშლილობანი

3 F50-F59 ფიზიოლოგიური და ფიზიკური დარღვევებით გამოწვეული ქცევის
პათოლოგია

4 F80-F89 ფსიქიკური განვითარების დარღვევები

5 F90-F98 ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქცევითი და ემოციური
აშლილობანი.
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დანართი 11.3 – ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული
მომსახურების მოცულობა

 

კოდი

(ICD –10)
მომსახურების დასახელება

მომსახურების

 ღირებულება

(ლარი)

F10.0 ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობანი; მწვავე ინტოქსიკაცია 100

F10.4
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობანი; აღკვეთის მდგომარეობა
დელირიუმით

835

F10.5

(F10.51)

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობანი; მწვავე ბოდვითი ფსიქოზური
აშლილობა

1020

F10.5

(F10.52)

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობანი; ფსიქოზური აშლილობა მწვავე
ჰალუცინოზით

790

F10.3
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობანი; აღკვეთის მდგომარეობა
(პრედელირიოზული)

880

 

დანართი 11.4 – ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციით განსაზღვრული ნოზოლოგიები

 

№
კოდი

(ICD–10)
ნოზოლოგია

1 F60-F69 პიროვნული და ქცევითი დარღვევები (ფსიქოპათიები)

2 F20-F29 შიზოფრენია, შიზოტიპური აშლილობანი

3 F30-F39 აფექტური აშლილობანი

4 F40-F48 ნევროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული
აშლილობანი.

 

დანართი 11.5 – პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის  „ა.ა“, „ა.ბ“ და „ა.დ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული მომსახურების თვის ბიუჯეტი (ლარი), მიმწოდებლის მიხედვით
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ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტი
თვის
ბიუჯეტი
(ლარი)

თბილისი

შპს „თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ 12 230

შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრი“ 52 318

შპს „აფხაზეთის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი“ 3 396

აჭარა შპს „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური
საავადმყოფო“ 16 518

გურია

შპს „მედალფა“ 6 533

ლანჩხუთის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი შპს
"ნევრონი" 7 077

იმერეთი

შპს "ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" 27 663

შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“ 15 419

შპს „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი“ 2 267

კახეთი
შპს "თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი" 9 994

შპს „არქიმედეს კლინიკა“ 9 994

მცხეთა-
მთიანეთი

შპს „მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი „ჯანმრთელი
თაობა“ 5 124

სამეგრელო

შპს „ზუგდიდის სარაიონთაშორისო ფსიქონარკოლოგიური
დისპანსერი“ 13 160

შპს „სენაკის სარაიონთაშორისო ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერი“ 16 084

სამცხე-
ჯავახეთი შპს „უნიმედი სამცხე“ 7 001

ქვემო ქართლი შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ 20 581

შიდა ქართლი
შპს „გორმედი“ 8 720

შპს „ა. ქაჯაიას სახ. სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო“ 4 695

 

 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კომპონენტის

მიმწოდებლები

თვის
ბიუჯეტი
(ლარი)

თბილისი ა(ა)იპ – ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია 1 796
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იმერეთი შპს „ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ 2 024

კახეთი შპს „თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი“ 2 022

 

 ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის

მიმწოდებლები

თვის
ბიუჯეტი
(ლარი)

თბილისი შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრი“ 19 670

იმერეთი შპს „ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ 13 320

ქვემო ქართლი შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ 11 490

აჭარა შპს „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური
საავადმყოფო“ 10 710

 

 

 

დანართი N12

 

დიაბეტის მართვა

(პროგრამული კოდი  35 03 04 02)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების ამბულატორიული
მეთვალყურეობის გაუმჯობესება, შესაძლო გართულებების პრევენცია და სპეციფიკური მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრებიან:

ა) პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები – 18 წლამდე
ასაკის საქართველოს მოქალაქე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვები, ასევე 18 წელს გადაცილებული
საქართველოს მოქალაქე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ
მხედველობის დაქვეითება (უსინათლოები), აქვთ თანდაყოლილი ცერებრული დამბლა ან/და უშაქრო
დიაბეტი;

ბ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები – შაქრიანი
და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები;
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გ) პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები – შაქრიანი
და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები
პირები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამის ფარგლებში იფარება:

ა) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება:

ა.ა) საანალიზო-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა (დანართი 12.1-ის შესაბამისად);

ა.ბ) ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობა;

ა.გ) გლიკოჰემოგლობინის განსაზღვრა (კვარტალში ერთხელ);

ა.დ) დიაბეტით გამოწვეული თვალის დაავადებების მონიტორინგი;

ა.ე) პროგრამის მოსარგებლეების და მათი მშობლების სამედიცინო განათლება;

ა.ვ) ფიზიკური რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა, პაციენტის სურვილის შემთხვევაში;

ა.ზ) საჭიროების შემთხვევაში, პაციენტებისთვის, რომელთაც არ ესაჭიროებათ მედიკამენტის დოზის
კორექცია, სამედიცინო ცნობის და რეცეპტის გაცემა;

ბ) სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება, რომელიც მოიცავს:

ბ.ა) შაქრიანი (ინსულინმომხმარებელი, არაინსულინმომხმარებელი) დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში
მედიკამენტის დოზის კორექციისათვის ექიმ-ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობასა და პროგრამის
მოსარგებლეების შესაბამის სამედიცინო განათლებას. ექიმ-ენდოკრინოლოგის დანიშნულების შესაბამისად,
საჭიროებისამებრ, ნევროპათოლოგის, კარდიოლოგის, ოფთალმოლოგის და ანგიოლოგის კონსულტაციას და
კლინიკო-ლაბორატორიულ გამოკვლევებს:

ბ.ა.ა) გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში, არანაკლებ 6 ერთეულისა ერთ პაციენტზე;

ბ.ა.ბ) გლიკოჰემოგლობინის განსაზღვრა;

ბ.ა.გ) კრეატინინის და/ან შარდოვანას განსაზღვრა სისხლში;

ბ.ა.დ) მიკროალბუმინურიის კვლევა;

ბ.ა.ე) სისხლის საერთო ანალიზი;

ბ.ა.ვ) შარდის საერთო ანალიზი;

ბ.ა.ზ) C- პეპტიდი;

ბ.ა.თ) ჰომა – 2-ის ინდექსი;

ბ.ა.ი) ე.კ.გ.

ბ.ბ) უშაქრო დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში მედიკამენტის დოზის კორექციისათვის ექიმ-
ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობასა და პროგრამის მოსარგებლეების შესაბამის სამედიცინო განათლებას.
ექიმ-ენდოკრინოლოგის დანიშნულების შესაბამისად, საჭიროებისამებრ, ნევროპათოლოგის და
ოფთალმოლოგის კონსულტაციას და კლინიკო-ლაბორატორიულ გამოკვლევებს:
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ბ.ბ.ა) სისხლის საერთო ანალიზი;

ბ.ბ.ბ) თავის ქალას რენტგენოგრაფია;

ბ.ბ.გ) თვალის ფსკერისა და მხედველობის ველის გამოკვლევა;

ბ.ბ.დ) გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში უზმოდ და ჭამის შემდეგ;

ბ.ბ.ე) შარდის საერთო ანალიზი (არანაკლებ 2 ერთეულისა);

ბ.ბ.ვ) ზიმნიცკის სინჯი (არანაკლებ 2 ერთეულისა);

ბ.ბ.ზ) ელექტროლიტების - Na, K - განსაზღვრა სისხლში.

გ) შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა:

გ.ა) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 18 წლის და უფროსი ასაკის პაციენტების მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა - ინსულინისა და მისი ანალოგების შესყიდვა;

გ.ბ) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა -
ინსულინის, ინსულინის ანალოგების, გლუკაგონის, შპრიც-კალმისტრებისა და შესაბამისი ნემსების შესყიდვა
ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის პირები), ასევე 18 წლისა და უფროსი ასაკის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული
პაციენტებისათვის, რომელთაც აღენიშნებათ მხედველობის დაქვეითება (ან არიან უსინათლოები), აქვთ
თანდაყოლილი ცერებრული დამბლა ან/და უშაქრო დიაბეტი;

გ.გ) უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა – ადიურეზული ჰორმონის
შესყიდვა;

გ.დ) სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემა – სამკურნალო
საშუალებების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა,
ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე (მათ შორის, მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლის მეშვეობით).

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსების ერთეულს
წარმოადგენს ერთი მოსარგებლისათვის განკუთვნილი სამედიცინო ვაუჩერი, რომლის წლიური
ღირებულებაა 890 ლარი.    

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მიმწოდებლისათვის მომსახურების
ანაზღაურების მოცულობა განისაზღვრება რეგისტრირებული მოსარგებლეების რაოდენობის და ვაუჩერის
წლიური ღირებულების შესაბამისად. ანაზღაურება მოხდება ყოველთვიურად წლიური ასანაზღაურებელი
თანხის არა უმეტეს 1/12 პრინციპით (შესრულებული სამუშაოს მიუხედავად).

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება იფარება სრულად,
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და არ ითვალისწინებს თანაგადახდას პაციენტის მხრიდან.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურების ერთეულს
წარმოადგენს მკურნალობის ეპიზოდი. მომსახურება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ
არაუმეტეს 240 ლარისა. პაციენტს აღნიშნული მომსახურების მიღების უფლება აქვს წელიწადში ერთხელ.
პროგრამა ფარავს:

ა) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  ინსულინმომხმარებელი და მე-3 მუხლის
„ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსარგებლეებისთვის
მკურნალობის ეპიზოდის ფაქტობრივი ღირებულების 70%-ს, ხოლო მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა
შეადგენს 30%-ს;
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ბ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  დიაბეტით დაავადებული
არაინსულინმომხმარებელი მოსარგებლეებისთვის მკურნალობის ეპიზოდის ფაქტობრივი ღირებულების
50%-ს, ხოლო მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 50%-ს.

 5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში თანაგადახდას
არ ექვემდებარება ამავე პროგრამით გაწეული მომსახურება „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით
გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36
დადგენილებით დამტკიცებული დანართი N1-ის (საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის.

6. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში პროგრამის
მოსარგებლეთათვის აღნიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხდება უსასყიდლოდ (თანაგადახდის
გარეშე) პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება ხორციელდება
არამატერიალიზებული ვაუჩერის საშუალებით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მედიკამენტების და მომსახურების შესყიდვა
ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“, „გ.ბ“ და „გ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
შესყიდული საქონლის ვაუჩერის მფლობელი უფლებამოსილია მიიღოს კუთვნილი სპეციფიკური
მედიკამენტები მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.დ“ ქვეპუნქტში განსაზღვრული მიმწოდებლისაგან.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია
პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს,
ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 5,715.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ კომპონენტი ბიუჯეტი         

1 შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა
მომსახურება 614,000.00

2 სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება 733,477.00
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შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული
მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებითა და
საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით
უზრუნველყოფა

4,367,523.00

3.1 შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 3,922,562.00

3.1.1
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 18 წლის და
უფროსი ასაკის პაციენტების მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

3,565,157.00

3.1.2 შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა და
მოზარდთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 357,405.00

3.2 უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 240,961.00

3.3 სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა
ტრანსპორტირების, შენახვისა და გაცემის ხარჯები 204,000.00

 სულ: 5,715,000.00

  

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა
განისაზღვრება გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.  მე-3 მუხლის
„ბ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში პაციენტის პროგრამის მოსარგებლედ ცნობა ხორციელდება ამ დადგენილების
მე-11 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ გაცემული თანხმობის
წერილის საფუძველზე. ამასთან, მე-3 მუხლის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  მომსახურების
დიაბეტით დაავადებული არაინსულინმომხმარებელი მოსარგებლეების პროგრამის მოსარგებლედ
ცნობისთვის დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს ოჯახის /უბნის/სოფლის ექიმის მიერ გაცემული ფორმა
N100/ა, პაციენტის სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტში ჩართვის საჭიროების
თაობაზე.

2. პროგრამის განმახორციელებელი მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“, „გ.ბ“ და „გ.გ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეების შესახებ ინფორმაციას წინასწარ დადგენილი ფორმით
(ელექტრონული ონლაინ სისტემის საშუალებით) აწვდის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.დ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებას.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“, „გ.ბ“ და „გ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
სპეციფიკური მედიკამენტების ხარჯვის ზედამხედველობა მოიცავს მედიკამენტების გაცემაზე
პასუხისმგებელი მიმწოდებლის მიერ განმახორცილებლისათვის დადგენილი ფორმით მედიკამენტების
ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

4. ულტრახანმოკლე და ულტრახანგრძლივი ინსულინის ანალოგები გაიცემა იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც
აღნიშნული მედიკამენტებით მკურნალობა დანიშნული ჰქონდათ 2010 წლის 31 დეკემბრამდე. მე-3 მუხლის
„გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“ და „გ.ბ“ ქვეპუნქტების ფარგლებში შესყიდული ულტრახანმოკლე და
ულტრახანგრძლივი ინსულინის ანალოგებით უზრუნველსაყოფი ახლად გამოვლენილ მოსარგებლეთა
დადგენა, ასევე, 2010 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ ულტრახანმოკლე და ულტრახანგრძლივი ინსულინის
ანალოგებით უზრუნველყოფილი დადგენილი ბენეფიციარების გადახედვა (მ.შ. საჭიროების შემთხვევაში,
ასაკობრივი ზღვარის მიუხედავად), ხორციელდება კომისიური წესით. აღნიშნული კომისიის შემადგენლობა
განისაზღვრება მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.      

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გლუკაგონი, შპრიც-
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კალმისტრები და ნემსები გაიცემა შემდეგი წესით: თითოეულ ახლად გამოვლენილ პაციენტზე გაიცემა
შპრიც-კალმისტრები ინსულინის სახეობების შესაბამისად, ერთი კოლოფი ინსულინის ნემსი (100 ც) და ერთი
ცალი გლუკაგონი. ამასთან, მოსარგებლის ან მისი წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე,
მოსარგებლეებისთვის შპრიც-კალმისტარი გამოიცვლება დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში. ნემსები
გაიცემა მოთხოვნის საფუძველზე, მაგრამ არაუმეტეს წელიწადში 3 კოლოფისა (300 ც.) ჯამურად და ასევე
გლუკაგონი, როგორც წესი, გაიცემა წელიწადში 1 ცალი, ხოლო დამატებითი გლუკაგონი გაიცემა
მოხმარებული ფლაკონის მიმწოდებელთან წარდგენის შემთხვევაში (მაგრამ არაუმეტეს წელიწადში ორი).

 

 

დანართი 12.1

 

საანალიზო-ტექნიკური საშუალებების გაცემის წესი

 

მიმწოდებელი ვალდებულია პაციენტი უზრუნველყოს:

1. გლუკომეტრით (თუ პაციენტი ახლად გამოვლენილია ან პაციენტი თანხმდება მის გამოცვლას) და მისი
შესაბამისი ტესტ-ჩხირებით.

2. სისხლში გლუკოზის საანალიზო ტესტ-ჩხირებით (გაიცემა თითოეულ მოსარგებლეზე არაუმეტეს 1
კოლოფისა (50 ც.) თვეში) და შესაბამისი რაოდენობის სისხლის ასაღები ლანცეტის ნემსებით.

3. შარდში კეტოსხეულების განმსაზღვრელი ტესტ-ჩხირებით (გაიცემა არაუმეტეს 1 კოლოფისა (50 ც.)
კალენდარულ წელიწადში).

 

 

 

 

 

დანართი N 13

 

 

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

(პროგრამული კოდი  35 03 04 03)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

 პროგრამის მიზანია 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის
გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
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მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრებიან 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები.

2. პროგრამის მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების
სახით.

           

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18
წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიულ და სტაციონარულ მკურნალობას.

           

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება სრულად და არ ითვალისწინებს
თანაგადახდას ბენეფიციარის მხრიდან.

2. პროგრამის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება გლობალური
ბიუჯეტის პრინციპით, ყოველთვიურად წლიური ასანაზღაურებელი თანხის არა უმეტეს 1/12-ისა.

           

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

პროგრამის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

           

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

პროგრამის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის
შესაბამისად.

           

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1,274 ათასი ლარით.

 

 

 

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები
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პროგრამის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული ზედამხედველობა ხორციელდება ამ დადგენილების მე-19
(გეგმურ სტაციონარულ შემთხვევათა ზედამხედველობა) და მე-20 მუხლების (გეგმური ამბულატორიული
შემთხვევების ზედამხედველობა) შესაბამისად.

           

 

 

 

 

დანართი 14

 

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

(პროგრამული კოდი  35 03 04 04)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

 

 მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული და/ან
ორგანოგადანერგილი საქართველოს მოქალაქეები, ასევე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში მყოფი სხვა პირები, იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ოფიციალური დოკუმენტის ქონის მიუხედავად.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

 

ა) ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფას, მათ შორის:

ა.ა) ნეფროლოგის კონსულტაცია;

ა.ბ) კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები საჭიროების მიხედვით;

ა.გ) სისხლძარღვოვანი მიდგომის უზრუნველყოფა;

ა.დ) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა – საჭიროების შემთხვევაში;

ა.ე) პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში შესყიდული სადიალიზე საშუალებებით, მასალითა
და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
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ბ) პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფას, მათ შორის:

ბ.ა) ნეფროლოგის კონსულტაცია;

ბ.ბ) კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები – საჭიროების მიხედვით;

ბ.გ) კათეტერის იმპლანტაცია/ექსპლანტაცია;

ბ.დ) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა – საჭიროების შემთხვევაში;

ბ.ე) პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში შესყიდული სადიალიზე საშუალებებით, მასალითა
და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

გ) ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და
მედიკამენტების შესყიდვასა და მიწოდებას;

დ) თირკმლის ტრანსპლანტაციას – თირკმლის გადანერგვის ოპერაციის ჩატარება;

ე) ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;

ვ) სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირებას, შენახვასა და გაცემას (სამკურნალო საშუალებების
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა
ბენეფიციარებზე აფთიაქების მეშვეობით).

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. ჰემოდიალიზის ერთი სეანსის ღირებულება განისაზღვრება 40 ლარით.

2. პროგრამის ფარგლებში თვეში დაფინანსდება ჰემოდიალიზის არაუმეტეს 13 სეანსისა. ამასთან, კლინიკური
პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად, თუ საჭირო გახდა დამატებითი
სეანს(ებ)ი, მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურება განახორციელოს უსასყიდლოდ.

3. პერიტონეული დიალიზის მომსახურების თვის ვაუჩერის ღირებულება განისაზღვრება 105 ლარით.

4. თირკმლის ტრანსპლანტაციის ერთი ოპერაციის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივი ხარჯის
მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 20000 ლარისა.

5. ორგანოგადანერგილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში ბენეფიციართა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხდება უსასყიდლოდ (თანაგადახდის გარეშე).

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება
ხორციელდება არამატერიალიზებული ვაუჩერის მეშვეობით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის
საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად და უსასყიდლოდ გადაეცემა
პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლებს
საჭიროების შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის მოსარგებლეებისათვის მედიკამენტების მიწოდება ხორციელდება
არამატერიალიზებული ვაუჩერის საშუალებით.
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4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის ფარგლებში განსაზღვრული მედიკამენტების შესყიდვა
ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია
პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით ადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის
სურვილს.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-2
პუნქტის შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის ფარგლებში მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-5
პუნქტის შესაბამისად.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მედიკამენტებს ბენეფიციარი იღებს ამავე მუხლის
„ვ“ ქვეპუნქტის მიმწოდებელი დაწესებულებიდან.

 

 მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“, „დ“, „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტების განმახორციელებელია სააგენტო.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის განმახორციელებელია სამინისტრო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 25,321.8 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ კომპონენტის დასახელება
ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

1 ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა
11,109.0

 

2 პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა
160.0

 

3
ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო
სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების
შესყიდვა და მიწოდება

12,608.3
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4 თირკმლის ტრანსპლანტაცია
700.0

 

5 ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

708.5

 

6 სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირება, შენახვა და
გაცემა

36.0

 

სულ: 25,321.8

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

 

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების
ზედამხედველობა განისაზღვრება გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის
შესაბამისად. ამასთან:

ა) ამ დადგენილების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული დოკუმენტაციის განხილვის
შემდეგ მოხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის მომლოდინეთა რეესტრში;

ბ) პროგრამის განმახორციელებელი ვალდებულია პროგრამის მოსარგებლეს მიაწოდოს ინფორმაცია
მიმწოდებლებში არსებული ტექნიკური რესურსების შესახებ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის
გათვალისწინებით;

გ) მომსახურების ზედამხედველობისას მიმწოდებელი შეტყობინებას აკეთებს მხოლოდ ახლადგამოვლენილი
პაციენტის მიმართვის შემთხვევაში. შეტყობინების შედეგად პაციენტი ამოღებული იქნება დიალიზის
მომლოდინეთა რეესტრიდან და დარეგისტრირდება დიალიზის რეესტრში;

დ) მოსარგებლის მომსახურების უფლებით დაკმაყოფილება უნდა მოხდეს მომართვის რიგითობის მიხედვით.
ამასთან, ისეთი მდგომარეობების დროს, როდესაც ჰემოდიალიზის გადავადება პაციენტის სიცოცხლეს უქმნის
საფრთხეს, კერძოდ, ჰიპერკალემია, მძიმე მეტაბოლური აციდოზი, ჰიპერჰიდრატაციით გამოწვეული
კარდიალური ასთმის შეტევა და სხვ., ხელოვნური თირკმლის აპარატთან მიერთება უნდა ხდებოდეს
შეუფერხებლად და სამედიცინო მომსახურების ზედამხედველობა განისაზღვრება გადაუდებელ შემთხვევათა
ზედამხედველობის წესის  შესაბამისად.

 

2. თუ მოსარგებლის ჰემოდიალიზით ან პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის შემთხვევის შესახებ
შეტყობინება შემოსულია მომსახურების დაწყებიდან 24 საათის შემდეგ, დაწესებულებას მომსახურება
აუნაზღაურდება შეტყობინების დღიდან.

 

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების მიმღები მოსარგებლის
რეგისტრაციის და მოძრაობის წესს ამტკიცებს  სააგენტო სამინისტროსთან შეთანხმებით.

 

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მიმწოდებლები ვალდებულნი არიან მე-3 მუხლის „გ“
ქვეპუნქტის ფარგლებში შეძენილი და მიწოდებული სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და
მედიკამენტების ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია, წინასწარ განსაზღვრული ფორმით, ყოველთვიურად,
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წარუდგინოს მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის განმახორციელებელს.

 

5. თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის ერთი მეთოდის მეორეთი ჩანაცვლება ხორციელდება შეუფერხებლად
შესაბამისი სამედიცინო ჩვენების წარდგენის შემთხვევაში.

 

6. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა
ხორციელდება გეგმურ სტაციონარულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად. ამასთან,
პაციენტის პროგრამის მოსარგებლედ ცნობა ხორციელდება ამ დადგენილების მე-11 მუხლის პირველი
პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ გაცემული თანხმობის წერილის საფუძველზე.

 

7. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტების მოსარგებლეებზე გაცემა
ხორციელდება არამატერიალიზებული ვაუჩერისა და შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ
გაცემული რეცეპტის საფუძველზე, მე-3 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის მიმწოდებლის მიერ.

 

8. პროგრამის განმახორციელებელი მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მოსარგებლეების შესახებ ინფორმაციას წინასწარ დადგენილი ფორმით (ელექტრონული ონლაინ სისტემის
საშუალებით) აწვდის მე-3 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მომსახურების მიმწოდებელ
დაწესებულებას.

 

9. პროგრამის მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მედიკამენტების ხარჯვის
ზედამხედველობა მოიცავს მედიკამენტების გაცემაზე პასუხისმგებელი მიმწოდებლის მიერ
განმახორცილებლისათვის დადგენილი ფორმით მედიკამენტების ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

 

10. პროგრამის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტით გამოვლენილი ინდივიდუალური პრობლემური საკითხების
დარეგულირება ხორციელდება კომისიური წესით. აღნიშნული კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი  აქტით.

 

 

 

დანართი N15

 

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

(პროგრამული კოდი  35 03 04 05)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ინკურაბელური პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება პალიატიურ
სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით და სპეციფიკური
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მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება:

ა) პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები  – ქ.
თბილისის, ქ. ქუთაისის, თელავის, ზუგდიდის, ოზურგეთისა და გორის მუნიციპალიტეტებში
რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე ინკურაბელური პაციენტები, რომელთაც სიცოცხლის
დასასრულს ესაჭიროებათ სპეციალიზებული პალიატიური მზრუნველობა:

ა.ა) მე-4 კლინიკური ჯგუფის ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულნი;

ა.ბ) ტერმინალურ სტადიაში მყოფი შიდსით დაავადებულნი;

ა.გ) არაონკოლოგიური ქრონიკული მოპროგრესირე სენით დაავადებულნი ტერმინალურ სტადიაში.

ბ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები:

ბ.ა) საქართველოს მოქალაქეები, გარდა ტუბერკულოზით დაავადებული ინკურაბელური პაციენტებისა;

ბ.ბ) საქართველოს მოქალაქე შიდსით დაავადებული ინკურაბელური პაციენტები.

გ) პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები -
საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამის ფარგლებში იფარება:

ა) ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა, რომელიც მოიცავს ქ.
თბილისის, ქ. ქუთაისის, თელავის, ზუგდიდის, ოზურგეთისა და გორის მუნიციპალიტეტში ინკურაბელურ
პაციენტთა ბინაზე ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობას პალიატიური მობილური გუნდის
(ექიმი/ექთანი) მიერ (,,ქრონიკული ინკურაბელური დაავადებით შეპყრობილი პირების პალიატიური
მზრუნველობით უზრუნველყოფის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 10 ივლისის N 157/ნ ბრძანების შესაბამისად);

ბ) ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;

გ) ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა:

გ.ა) ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებისა და საშუალებების შესყიდვა;

გ.ბ) ნარკოტიკული საშუალების გაცემის დამადასტურებელი ცნობისა და რეცეპტის ფორმა №1-ის შესყიდვა;

გ.გ) სპეციალური სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემა – სამკურნალო
საშუალებების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა,
ტრანსპორტირება, გაცემა, ნარკოტიკული საშუალებების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში
ტრანსპორტირება დაცვის თანხლებით.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი
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პროგრამით განსაზღვრული კომპონენტების დაფინანსება და ანაზღაურების წესი განისაზღვრება შემდეგი
პირობების შესაბამისად:

ა) პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურების ერთეულია
ვიზიტი, ერთი ვიზიტის ანაზღაურება შეადგენს 11 ლარს;

ბ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურების ერთეულია
საწოლდღე. საწოლდღის მაქსიმალური ღირებულებაა 75 ლარი და პროგრამით იფარება:

ბ.ა) მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 70%, ხოლო მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 30%-ს.

ბ.ბ) „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი N1-ის
(საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის - მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 80%, მოსარგებლის მხრიდან
თანაგადახდა შეადგენს 20%-ს, ხოლო საპენსიო ასაკის პირებისთვის პროგრამით იფარება მომსახურების
ფაქტობრივი ხარჯის 90%. მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს.

გ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში თანაგადახდას
არ ექვემდებარება ამავე პროგრამით გაწეული მომსახურება:

გ.ა) „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი N1-ის
(საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის:

გ.ა.ა) „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის;

გ.ა.ბ) „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისათვის.

გ.ბ) შიდსით დაავადებული პირებისათვის.

 

დ) პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში პროგრამის
მოსარგებლეთათვის აღნიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხდება უსასყიდლოდ (თანაგადახდის
გარეშე) პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები                

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება და „გ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მედიკამენტების მიწოდება ხორციელდება არამატერიალიზებული
ვაუჩერის საშუალებით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მედიკამენტებისა და მომსახურების
შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა
შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შესყიდული საქონლის
ვაუჩერის მფლობელი უფლებამოსილია მიიღოს კუთვნილი მედიკამენტები მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.გ“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული მიმწოდებლისაგან.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნარკოტიკული
საშუალების გაცემის დამადასტურებელი ცნობისა და რეცეპტის ფორმა №1-ის გაცემას უზრუნველყოფს მე-3
მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის  „გ.გ“ ქვეპუნქტის მიმწოდებელი „სოფლის ექიმისა“ და „საყოველთაო ჯანდაცვაზე
გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21
თებერვლის N36 დადგენილების გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი პირებისთვის.
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მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი,
რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს,
ახორციელებს მომსახურებას „ქრონიკული ინკურაბელური დაავადებით შეპყრობილი პირების პალიატიური
მზრუნველობით უზრუნველყოფის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 10 ივლისის №157/ნ ბრძანებით
განსაზღვრული პირობებისა და მოცულობის დაცვით, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით
დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი,
რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს,
ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

 

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1,393.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

№ კომპონენტი ბიუჯეტი

1 ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური
მზრუნველობა 259,382.00

2 ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური
მზრუნველობა 329,200.00

3 ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,
მათ შორის: 804,418.00

3.1 ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 520,418.00

3.2 სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირების,
შენახვისა და გაცემის ხარჯები 284,000.00

სულ: 1,393,000.00
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მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების კომპონენტში ჩართვისთვის
პაციენტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ჩამოთვლილ კრიტერიუმს:

ა) სიცოცხლის სავარაუდო ხანგრძლივობა არაუმეტეს 3-6 თვისა;

ბ) შემდგომი მკურნალობის ნებისმიერი მცდელობის მიზანშეუწონლობა (სპეციალისტების მტკიცე რწმენის
გათვალისწინებით, რომ დიაგნოზი სწორადაა დასმული);

გ) ავადმყოფის ისეთი ჩივილები და სიმპტომები, რომლებიც სიმპტომური თერაპიისა და მოვლისათვის
სპეციალურ ცოდნასა და უნარს საჭიროებს.

2. მოსარგებლეს მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება მიეწოდება არაუმეტეს 6
თვის ვადით. პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და პროგრამის მოთხოვნათა გათვალისწინებით,
პროგრამაში ჩართვისათვის ოპტიმალურ დროს განსაზღვრავს პალიატიური მზრუნველობის მიმწოდებელი 
სამედიცინო დაწესებულება.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების
ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმური ამბულატორიული შემთხვევების ზედამხედველობის წესის
შესაბამისად.

4. პროგრამის  მე–3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელმა:

ა) უნდა განსაზღვროს მოსარგებლის პროგრამაში ჩართვისას მისი სპეციალიზებული პალიატიური ზრუნვის
საჭიროებები. მონაცემები უნდა განახლდეს 10 დღეში ერთხელ, რაც დაფიქსირებული და დასაბუთებული
უნდა იყოს სამედიცინო დოკუმენტაციაში ექიმის შესაბამისი ჩანაწერით.

ბ) მომსახურების მოცულობა მოიცავს თვეში არაუმეტეს 8 ვიზიტს პაციენტთან. ვიზიტები დაფიქსირებული
და დასაბუთებული უნდა იყოს სამედიცინო დოკუმენტაციაში ექიმის შესაბამისი ჩანაწერით.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სტაციონარული მომსახურების
ზედამხედველობა განისაზღვრება გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევების ზედამხედველობის წესის
თანახმად. ანაზღაურება ხორციელდება საანგარიშო თვეში ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს
მიხედვით, მიუხედავად მკურნალობის დასრულებისა.

6. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტის „გ.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მიმწოდებელი ვალდებულია
უზრუნველყოს მე-3 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შესყიდული საქონლის
მიმღები ბენეფიციარის რეგისტრაცია (ელექტრონული ონლაინ სისტემის საშუალებით) და მედიკამენტების
ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის დადგენილი ფორმით განმახორციელებლისათვის მიწოდება.

 

 

 

 

 

დანართი N16

 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა
მკურნალობა

(პროგრამული კოდი  35 03 04 06)
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მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

      

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები
არიან 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები
არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირები ან
საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე.

3. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) დანართი N16.1-ით გათვალისწინებული ნოზოლოგიების შესაბამისად იშვიათი დაავადებების მქონე 18
წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიულ მომსახურებას: ექიმის (მ.შ სპეციალისტების) კონსულტაცია,
იშვიათი დაავადების ამბულატორიული ზედამხედველობისთვის აუცილებელი კლინიკო-ლაბორატორიული
და ინსტრუმენტული გამოკვლევების, რეცეპტებისა და სამედიცინო ცნობების  გაცემას;

ბ) იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე
ასაკის ბავშვთა სტაციონარულ მომსახურებას დანართი N16.2-ით გათვალისწინებული ნოზოლოგიების
შესაბამისად;

გ) ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და
მოზრდილთა ამბულატორიულ და სტაციონარულ მომსახურებას დანართი N16.3-ით განსაზღვრული
მომსახურების მოცულობისა და ნოზოლოგიების შესაბამისად;

დ) იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფას:

დ.ა) ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ––
ანტიჰემოფილური ფაქტორკონცენტრატების - VIII, IX, XIII ფაქტორისა, ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-
კომპლექსის, ანტიინჰიბიტორული VII ფაქტორის და ანტიინჰიბიტორული კოაგულაციური კომპლექსის
შესყიდვა;

დ.ბ) ფენილკეტონურიით დაავადებულთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა – სამკურნალო
საკვები დანამატის შესყიდვა;

დ.გ) მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა – პანკრეასის
ფერმენტების შესყიდვა;

დ.დ) მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემიით (ბრუტონის დაავადება) დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის
ბავშვთათვის  სპეციფიკური მედიკამენტების შესყიდვა;

დ.ე) სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტის მქონე პაციენტებისათვის ჰორმონის შესყიდვა;

დ.ვ) სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირებას, შენახვასა და გაცემას – სამკურნალო
საშუალებების (მათ შორის, საკვები დანამატების) საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გაფორმების
ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება და სამკურნალო საშუალებების (მათ შორის, საკვები
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დანამატების) ბენეფიციარებზე გაცემა სამედიცინო დაწესებულებების მეშვეობით (მათ შორის, აფთიაქების).

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება
გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით ყოველთვიურად წლიური ასანაზღაურებელი თანხის არა უმეტეს 1/12-
ისა.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება სრულად
ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს დანართ N16.2-ში მითითებული ტარიფისა.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხდება
სრულად თანაგადახდის გარეშე კომპონენტისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“, „გ“ და „დ“  ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა
განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. 

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება
არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მედიკამენტებისა და საკვები დანამატის
მიწოდება ხორციელდება არამატერიალიზებული ვაუჩერის საშუალებით.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მედიკამენტების გაცემა
ვაუჩერის მფლობელზე ხორციელდება მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის  მიმწოდებლის მიერ.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის  „დ.ბ“, „დ.გ“, „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
შესყიდული საქონლის ვაუჩერის მფლობელი უფლებამოსილია კუთვნილი სპეციფიკური მედიკამენტები
და/ან საკვები დანამატი მიიღოს ამავე პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის   „დ.ვ“ ქვეპუნქტის
მიმწოდებლისაგან.

 

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია
დაწესებულება, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით
დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და პროგრამის განმახორციელებელს წერილობით
დაუდასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
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პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,245.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 კომპონენტი
ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

1. იშვიათი დაავადებების მქონე  18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
ამბულატორიული მომსახურება 70.0

2.
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სტაციონარული მომსახურება

155.0

3. ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება 200.0

4. იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების  სპეციფიკური
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა: 3,820.0

4.1. ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მე-
დიკამენტებით უზრუნველყოფა               3,064.8

4.2. ფენილკეტონურიით დაავადებულთა სამკურნალო საკვები
დანამატით უზრუნველყოფა  299.5

4.3. მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

 

48.0

4.4.
მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემიით (ბრუტონის დაავადება)
დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სპეციფიკური მედიკამენ-
ტებით  უზრუნველყოფა

 32.7

4.5. ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის მქონე
ბავშვთა და მოზარდთა ზრდის ჰორმონით უზრუნველყოფა 267.0

4.6. სპეციალური სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირების,
შენახვისა და გაცემის ხარჯები 108.0

 სულ: 4,245.0

 

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების
ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმური ამბულატორიული შემთხვევების ზედამხედველობის წესის
შესაბამისად.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების
ზედამხედველობა ხორციელდება გადაუდებელი სტაციონარული შემთხვევების ზედამხედველობის წესის
შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ამბულატორიული მომსახურების
ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმიური ამბულატორიული შემთხვევების ზედამხედველობის წესის
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შესაბამისად, ხოლო სტაციონარული მომსახურების ზედამხედველობა – გადაუდებელი სტაციონარული
შემთხვევების ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.

4. პროგრამის განმახორციელებელი მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ბ“, „დ.გ“, „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეების შესახებ ინფორმაციას წინასწარ დადგენილი ფორმით
(ელექტრონული ონლაინ სისტემის საშუალებით) აწვდის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ვ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ მომსახურების მიმწოდებელს. 

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“, „დ.ბ“, „დ.გ“, „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული სპეციფიკური მედიკამენტების ხარჯვის ზედამხედველობა მოიცავს მედიკამენტების
გაცემაზე პასუხისმგებელი მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი განმახორცილებლისათვის დადგენილი ფორმით
მედიკამენტების ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

 

 

 

დანართი N16.1

 

იშვიათი დაავადებების ამბულატორიული მეთვალყურეობა

 

1 მწვავე ინტერმიტირებადი პორფირია E80.2

2 ადისონის დაავადება E27.1 

3 ალსტრიომის სინდრომი E66.0

4 ბარტერის სინდრომი E26.8

5 ბეხჩეტის სინდრომი M35.2

6 უიპლის დაავადება K90.8

7 ბილიარული ატრეზია Q 44.2

8 კონის სინდრომი E26.0

9 კრონკჰაიტ-კანადას დაავადება D12.6

10 გარდნერის სინდრომი D69.2

11 გლუკოზა-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზას დეფიციტი D55.0

12 ჰემოქრომატოზი E83.1

13 ინსულინომა E16.1

14 ლაიმის დაავადება A 69.2

15 ფენილკეტონურია E70.1

16 ჰომოცისტინურია E72.1
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17 ფეოქრომოციტომა C74

18 ვილმსის სიმსივნე C64

19 ვულგარული იქთიოზი Q 80.0

20 ჰიპოფიზარული ნანიზმი E23.0

21 ცისტური ფიბროზი (მუკოვისციდოზი) E84

22 ბარძაყის ძვლის თავის იუვენილური ოსტეოქონდროზი (ლეგ-კალვე-
პერტესის დაავადება) M91.1

23 მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემია (ბრუტონის დაავადება) D80.0

24 ტერნერის სინდრომი Q 96

25 ბულოზური ეპიდერმოლიზი Q 81.9

26 გლუტენის ავადმყოფობა (ცელიაკია) K90.0

27 გენერალიზებული ეპილეფსიისა და ეპილეფსიური სინდრომების სხვა
ფორმები - დრავეს სინდრომი G40.4

28 მუკოპოლისაქარიდოზი  I  და  II ტიპი
E76.0

E76.1

29 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა D69.3

30 ჰიპერიმუნოგლობულინ E სინდრომი D82.4

 

 

 

დანართი N16.2

 

იშვიათი და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების სტაციონარული
მომსახურება

 

დასახელება
კოდი

(ICD-10)

ერთეულის
ღირებულება
(ლარებით)

მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები

1 რეგიონული ენტერიტი K50 214

მალაბსორბცია გამოწვეული ტოლერანტობის
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2 დარღვევით K90.4 214

3 ცელიაკია K90.0 214

4 იუვენილური დერმატომიოზიტი M33.0 246

5 იუვენილური მაანკილოზირებელი სპონდილიტი
(ბეხტერევის დაავადება) M08.1 368

6 რეიტერის დაავადება M02.3 246

7 სისტემური სკლეროზი (სკლეროდერმია) M34 246

8 სისტემური წითელი მგლურა M32 246

9
იუვენილური პოლიარტერიტი, ვეგნერის
გრანულომატოზი, კან-ლორწოვან-ლიმფური კვანძების
სინდრომი

M31.3 246

10 შაქრიანი დიაბეტი კომის გარეშე E10 315

11 შაქრიანი დიაბეტი კომით E10 1234

12 არასრული ოსტეოგენეზი Q78.0 609

13 ლულოვანი ძვლების ქრონიკული ოსტეომიელიტის
გამწვავება, კონსერვატიული მკურნალობა M86 415

14 ქრონიკული ოსტეომიელიტი-სეკვესტრექტომია M86.6 1816

15 მინკოვსკი-შოფარის ჰემოლიზური ანემია D58 280

16 დიდი თალასემია (ჰემოლიზური კრიზით) D56.1 280

17 ანემია გამოწვეული ფერმენტული დარღვევებით D55 280

18 მედიკამენტოზური ჰემოლიზი D59.8 280

19 შონლაინ-ჰენოხის დაავადება D69.0 280

20 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა D69.3 280

21 იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი M08.0 368

22 ჰიპერთირეოიდიზმი ჩიყვით და ჩიყვის გარეშე E05 315

იშვიათი დაავადებები

23 მწვავე ინტერმიტირებადი პორფირია E80.2 280

24 ადისონის დაავადება E27.1 315

25 ალსტრიომის სინდრომი E66.0 315

26 ბარტერის სინდრომი E26.8 315

27 ბეხჩეტის სინდრომი M35.2 246
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28 უიპლის დაავადება K90.8 246

29 ბილიარული ატრეზია (ქირურგიული მკურნალობა) Q44.2 2170

30 კონის სინდრომი E26.0 315

31 კრონკჰაიტ-კანადას დაავადება D12.6 246

32 გარდნერის სინდრომი D69.2 280

33 გლუკოზა-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზას დეფიციტი D55.0 280

34 ჰემოქრომატოზი E83.1 315

35 ინსულინომა E16.1 315

36 ლაიმის დაავადება A 69.2 214

37 ფენილკეტონურია E70.1 315

38 ჰომოცისტინურია E72.1 315

39 ფეოქრომოციტომა (ქირურგიული მკურნალობა) C74 1816

40 ვილმსის სიმსივნე (ქირურგიული მკურნალობა) C64 1377

41 ვულგარული იქთიოზი Q 80.0 210

42 ჰიპოფიზარული ნანიზმი E23.0 315

43 ცისტური ფიბროზი (მუკოვისციდოზი) E84 200

44
ბარძაყის ძვლის თავის იუვენილური ოსტეოქონდროზი
(ლეგ-კალვე-პერტესის დაავადება) (ქირურგიული
მკურნალობა)

M91.1 1202

45 მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემია (ბრუტონის
დაავადება) D80.0 280.

 

 

დანართი N16.3

 

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და
მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მოცულობა და ნოზოლოგიური ჯგუფები

 

1. მომსახურების მოცულობა:

ა) ამბულატორიული მომსახურება:
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ა.ა) ჰემატოლოგის და სხვა სპეციალისტების კონსულტაცია;

ა.ბ) სისხლდენებისა და სისხლჩაქცევების დროს სისხლის კომპონენტების, ჰემოსტატიკების და ფაქტორების
ტრანსფუზია;

ა.გ) კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები (მათ შორის, გამოკვლევები სწრაფი ტესტებით B და C
ჰეპატიტებსა და აივ-ინფექციაზე);

ა.დ) სისხლის შედედების ფაქტორების გამოკვლევა;

ა.ე) თრომბოციტების ფუნქციური გამოკვლევა;

ა.ვ) ფიზიოთერაპიული მომსახურება (ფიზიოთერაპიული ვარჯიშები).

ბ) სტაციონარული მომსახურება:

ბ.ა) ჰემორაგიული დიათეზის შემთხვევებში ჰოსპიტალური მომსახურება;

ბ.ბ) ჰემოფილური ართროპათიით გამოწვეული ორთოპედიული მომსახურება.

გ) იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის
ფარგლებში შეძენილი ანტიჰემოფილური ფაქტორკონცენტრატების VIII, IX, XIII ფაქტორისა,
ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-კომპლექსის, ანტიინჰიბიტორული VII ფაქტორის და
ანტიინჰიბიტორული აქტივირებული კოაგულაციური კომპლექსის ბენეფიციართათვის მიწოდება (მათ
შორის, გართულებულ შემთხვევებში და ჰოსპიტალიზაციების დროს). ამ მედიკამენტების
ბენეფიციარებისთვის მიწოდებას უზრუნველყოფს ამ კომპონენტის მიმწოდებელი დაწესებულება.
ანტიჰემოფილური ფაქტორ-კონცენტრატების გამოყენება-განაწილების ინსტრუქცია განისაზღვრება
მინისტრის შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

 

2. სისხლის შედედების  მემკვიდრული პათოლოგიები:

ა) D66- VIII  ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი (ჰემოფილია A);

ბ) D67- IX  ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი (ჰემოფილია B);

გ) D68.0 -ფონვილებრანდის დაავადება (VWD);

დ) D68.1 -  XI  ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი;

ე) D68.2 - სისხლის შედედების სხვა ფაქტორების მემკვიდრული დეფიციტი:

ე.ა) I (ფიბრინოგენი);

ე.ბ) II (პროთრომბინი);

ე.გ) V (ლაბილური ფაქტორი, ანუ პროაქცელერინი);

ე.დ) VII (სტაბილური, ანუ პროკონვერტინი);

ე.ე) X (სტიუარტპრაუერი);

ე.ვ) XII (ჰაგემანი);

ე.ზ) XIII (ფიბრინმასტაბილიზირებელი).

ვ) D69.1 -თრომბოციტების თვისობრივი დეფექტები.
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დანართი N17

 

სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო

ტრანსპორტირება

(პროგრამული კოდი  35 03 04 07)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გართულებებისა და ლეტალური გამოსავლის
შემცირება, მოსახლეობის უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფის გზით.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები
პირები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მოსარგებლეები
არიან პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ მონაწილეები.

3. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამის ფარგლებში იფარება:

ა) სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 04 07 01):

ა.ა) სასწრაფო სამედიცინო დახმარება:

ა.ა.ა) ბრიგადის მიერ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევას ,,სასწრაფო დახმარების ბაზისური
მედიკამენტების და ბაზისური სამედიცინო დანიშნულების საგნების ნუსხის, კრიტიკულ მდგომარეობაში
მყოფ პაციენტთა ტრანსპორტირებისათვის მინიმალური მოთხოვნების და პროგრამა „მომავლის ბანაკით“
განსაზღვრული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მედიკამენტებისა და სამედიცინო
დანიშნულების საგნების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 3 აპრილის N01-17/ნ ბრძანებით (შემდგომში - საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 3 აპრილის N01-17/ნ ბრძანება)
 განსაზღვრული სასწრაფო დახმარების ბაზისური მედიკამენტებით და ბაზისური სამედიცინო
დანიშნულების საგნებით;

ა.ა.ბ) საჭიროების შემთხვევაში – სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის უზრუნველყოფას
შესაბამისი პროფილის უახლოეს კლინიკაში;

ა.ა.გ) სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტიდან კოორდინაციის
საფუძველზე მომსახურების გაწევას.

ა.ბ) სამედიცინო ტრანსპორტირება:
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ა.ბ.ა) რეფერალური დახმარება - კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების რეფერალური
შემთხვევების მართვა, ადგილზე რეფერალური ბრიგადის მიერ კონსულტაცია, მდგომარეობის
სტაბილიზაცია, გართულებული შემთხვევების სამედიცინო ტრანსპორტირება;

ა.ბ.ბ) საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების უმაღლეს
თანამდებობის პირთა და საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საზღვარგარეთის ქვეყნების
ხელმძღვანელთა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება;

ა.ბ.გ) საგანგებო სიტუაციებისა და სპეციალური ოპერაციების დროს შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი
სამედიცინო ბრიგადის თანხლება და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა (მათ შორის,
საჭიროების შემთხვევაში – სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალისათვის უწყვეტი განათლების
უზრუნველყოფა).

ა.გ) „პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23
აპრილის №728 განკარგულებით განსაზღვრული ღონისძიებების უზრუნველყოფა:

ა.გ.ა) „მომავლის ბანაკის“ უზრუნველყოფა ექიმის მომსახურებით;

ა.გ.ბ) „მომავლის ბანაკის“ უზრუნველყოფა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2012 წლის 3 აპრილის N01-17/ნ ბრძანებით  განსაზღვრული მედიკამენტებითა და სამედიცინო
დანიშნულების საგნებით;

ბ) სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება (2014 წლის 1 სექტემბრიდან) (35 03 04 07 02):

ბ.ა) ბრიგადის მიერ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 3 აპრილის N01-17/ნ ბრძანებით განსაზღვრული სასწრაფო
დახმარების ბაზისური მედიკამენტებით და ბაზისური სამედიცინო დანიშნულების საგნებით;

ბ.ბ) საჭიროების შემთხვევაში – სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის უზრუნველყოფას
შესაბამისი პროფილის უახლოეს კლინიკაში;

ბ.გ) სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტიდან კოორდინაციის
საფუძველზე მომსახურების გაწევას. 

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მიმწოდებელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურები ფინანსდებიან გლობალური ბიუჯეტის
პრინციპით, 17.1 დანართის შესაბამისად. ამასთან, მინიმალური ხელფასი განისაზღვრება: ექიმისათვის – 450
ლარით, ექთნისათვის – 300 ლარით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება ფინანსდება სრულად
პროგრამის ფარგლებში.

2. სამედიცინო ტრანსპორტირება:

ა) რეფერალური დახმარება კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების რეფერალური შემთხვევების
მართვის, ადგილზე კონსულტაციის, მდგომარეობის სტაბილიზაციის და პაციენტთა ტრანსპორტირების
დაფინანსება ხორციელდება შემდეგნაირად:

ა.ა) სამედიცინო დახმარება რეანიმობილით (კონსულტაცია, სტაბილიზაცია, ტრანსპორტირება):

ა.ა.ა) 25 კმ-იანი ზონა – 79 ლარი;

ა.ა.ბ) 150 კმ-იანი ზონა – 373 ლარი;

ა.ა.გ) 250 კმ-იანი ზონა – 553 ლარი.

ა.ბ) სამედიცინო დახმარება (კონსულტაცია):
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ა.ბ.ა) 25 კმ-იანი ზონა – 44 ლარი;

ა.ბ.ბ) 150 კმ-იანი ზონა – 266 ლარი;

ა.ბ.გ) 250 კმ-იანი ზონა – 444 ლარი.

ა.გ) პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა.ბ“, „ა.ა.გ“, „ა.ბ.ბ“ და „ა.ბ.გ“ ქვეპუნქტებით
განსაზღვრული მომსახურების მიწოდების ერთეული შემთხვევის თანმხლები კონსულტაცია – 50 ლარი;

ბ) პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მიმწოდებელი დაწესებულებების დაფინანსება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად,
სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის მიერ მიწოდებული
დოკუმენტაციის საფუძველზე;

გ) პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ბ“ და „ა.ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
მომსახურების ფინანსური ანგარიშსწორება ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით.

3. პროგრამა „მომავლის ბანაკით“ განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში:

ა) თითოეულ ბანაკს ყოველთვიურად ემსახურება ერთი ექიმი. ყოველთვიურად ექიმის სახელფასო ფონდი
განისაზღვრება 600 ლარით;

ბ) თითოეული ბანაკისათვის ყოველთვიურად შეისყიდება არაუმეტეს 1000 ლარის ღირებულების
მედიკამენტები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი ფინანსდება
გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით. ექიმის და ექთნის ანაზღაურების საკითხი განისაზღვრება
განმახორციელებლის ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტით. ამასთან, მინიმალური ხელფასი შედგენს:
ექიმისათვის – 450 ლარს, ექთნისათვის – 300 ლარს, იმ შემთხვევაში თუ მათ მიერ სამუშაო შესრულებულია
სრულად, რაც გულისხმობს მორიგეობას ყოველ მე-4 დღეს. 

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება სრულად
პროგრამის ფარგლებში.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით, ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ბ“ და „ა.ბ.გ“
ქვეპუნქტებითა და „ა.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის  „ა.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა
ხორციელდება სსდ ცენტრისგან, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის, ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტის  „ა.ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
მომსახურება დაფინანსდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით, ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ბ“ და „ა.ბ.გ“
ქვეპუნქტებითა და „ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება ამ
პროგრამის  მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის  „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მიმწოდებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს:

ა) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიწოდების ორგანიზებისათვის სარეტრანსლაციო (უკაბელო
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ალტერნატიული ინფორმაციის გადაცემათა სისტემა) სისტემათა ფუნქციონირება და რეტრანსლატორების
ტექნიკური მართვა;

ბ) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური, არანაკლებ დანართი 17.1-ით განსაზღვრული ბრიგადების
რაოდენობით, ხოლო თითოეული ბრიგადა – 4 ექიმით, 4 ექთნითა და 4 მძღოლით;

გ) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურები მუდმივად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბრიგადების
შესაბამისი რაოდენობის სანიტარიული ავტომობილით.

3. მე-3 მუხლის „ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია სსდ ცენტრი.

4. მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია  სსდ ცენტრი.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი პირი
ვალდებულია უზრუნველყოს:

ა) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიწოდების ორგანიზებისათვის უკაბელო ალტერნატიული
ინფორმაციის გადაცემათა სისტემის ფუნქციონირება და მართვა;

ბ) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური, არანაკლებ დანართი 17.2-ით განსაზღვრული ბრიგადების
რაოდენობით, ხოლო თითოეული ბრიგადა – ექიმით, ექთნითა და მძღოლით;

გ)მუნიციპალიტეტის დონეზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურები მუ-დმივად
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბრიგადების შესაბამისი რაოდენობის სანიტარიული ავტომობილით.

6. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების
მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით
დადგენილ და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის შესაბამისი
ნორმატიული აქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით
დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს. ამასთან, მიმწოდებლად რეგისტრაცია
განხორციელდება მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრულ მაკოორდინირებელ ორგანოსთან
შეთანხმებით.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების განმახორციელებელია
სააგენტო, ხოლო პროგრამას კოორდინირებას უწევს სამინისტრო,  საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა
და რეჟიმის დეპარტამენტის სახით;

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების განმახორციელებელია სსდ
ცენტრი, ხოლო პროგრამას კოორდინირებას უწევს სამინისტრო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი  

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 29,115.480 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

 

 

№ კომპონენტები ბიუჯეტი

1 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო
ტრანსპორტირება. მ.შ.: 21,897,140.00
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1.1 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (მ.შ. ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება) 4,869,637.50

1.1.1
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (მ.შ. ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება) –
2014 წლის 31 ივლისის ჩათვლით

4,567,722.50

1.1.2 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო
დახმარება – 2014 წლის 1 აგვისტოდან 301,915.00

1.2
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების რეფორმირების
უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებები – 2014 წლის 31
ივლისის ჩათვლით

8,541,500.00

1.3 სამედიცინო ტრანსპორტირება: 8,482,002.50

1.3.1 რეფერალური დახმარება 7,637,802.50

1.3.2

საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და
სასამართლო ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის
პირთა და საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ
საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელმძღვანელთა
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

444,200.00

1.3.3

საგანგებო სიტუაციებისა და სპეციალური ოპერაციების
დროს შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი სამედიცინო
ბრიგადის თანხლება და გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების უზრუნველყოფა

400,000.00

1.4

„პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ განხორციელების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 აპრილის №728
განკარგულებით განსაზღვრული ღონისძიებების
უზრუნველყოფა

4,000.00

2 სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება (2014 წლის 1
სექტემბრიდან) 7,218,340.00

სულ: 29,115,480.00

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება
ხორციელდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების
ზედამხედველობა მოიცავს მიმწოდებლის მიერ განმახორციელებლისათვის ყოველთვიურად შემთხვევათა
რეესტრის და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას დადგენილი ფორმის შესაბამისად.
ამასთან, რეესტრში მოსარგებლის პირადი ნომრის მითითება სავალდებულოა, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც ობიექტური მიზეზების გამო (ავტოსაგზაო შემთხვევა, ქუჩის შემთხვევა, უცნობი გვამი, ბავშვები
(რომელთაც მოწმობები დატოვებული აქვთ სკოლებში ან საბავშვო ბაღებში), ცრუ გამოძახება, გაუქმებული
გამოძახება, სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტიდან
კოორდინაციის საფუძველზე გაწეული მომსახურება) ვერ ხერხდება მოსარგებლის მიერ პირადობის მოწმობის
წარდგენა.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო
მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება გადაუდებელი შემთხვევების ზედამხედველობის წესის
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შესაბამისად (გარდა ამ დადგენილების მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა). ამასთან, შეტყობინება
შემთხვევის შესახებ ხორციელდება მე-7 მუხლში განსაზღვრულ მაკოორდინირებელ ორგანოსთან.
ანგარიშგებისას წარდგენილი იქნება მხოლოდ დადგენილი ფორმის შემთხვევათა რეესტრი და ხარჯის
დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამასთან, თუ ახალშობილი საჭიროებს გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების გაწევას და შეტყობინებისას შეუძლებელია მისი პირადი ნომრის დაფიქსირება, საანგარიშგებო
დოკუმენტაციაში უნდა დაფიქსირდეს მისი ერთ-ერთი მშობლის პირადი ნომერი.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტის  „ა.ბ.ბ“, „ა.ბ.გ“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული
მომსახურების მიმწოდებელი განმახორციელებელთან წარადგენს მხოლოდ დადგენილი ფორმის
შემთხვევათა რეესტრს და ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტის  „ა.ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო
მომსახურების ზედამხედველობის მიზნებიდან გამომდინარე,  ამ დადგენილების 21-ე მუხლის მე-9 პუნქტით
გათვალისწინებული დაჯარიმების კრიტერიუმად განისაზღვროს გამოძახებაზე 30 წთ-ზე მეტი ხნით
დაგვიანებით გასვლა, რაც აღირიცხება მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული მაკოორდინირებელი
ორგანოს მიერ.

6. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება:

ა) ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ქ. თბილისის და საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიების გარდა.

ბ) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებით და სპეციალიზებული სანიტარიული ავტომობილებით
დაკომპლექტება ხორციელდება შემდეგი გაანგარიშებით:

ბ.ა) არაუმეტეს ერთი ბრიგადისა ყოველ 30 000 მოსახლეზე.

ბ.ბ) რიგ შემთხვევებში შესაძლებელია გამონაკლისის დაშვება გეოგრაფიული და ფიზიკური
ხელმისაწვდომობის მაქსიმალური უზრუნველყოფის მიზნით.

გ) საჭიროების შემთხვევაში - გამოძახებათა რაოდენობის ზრდის, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის და
სეზონურობის გათვალისწინებით - შესაძლებელია სასწრაფო დახმარების ბრიგადების გადაჯგუფება.

9. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების
ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესები, ფორმები და მათი შევსების ინსტრუქცია მტკიცდება სსდ
ცენტრის მიერ სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტთან შეთანხმებით.

 

დანართი 17.1

სასწრაფო დახმარების სამსახურების თვის ბიუჯეტი (ლარი)

 

 ოპერატორი კომპანია ბრიგადების
რაოდენობა

თვის ბიუჯეტი
(ლარი)

1 ოტობაიას საექიმო ამბულატორია 1 9,158

2 ნაბაკევის საექიმო ამბულატორია 1 9,158

3 საბერიოს საექიმო ამბულატორია 1 9,158

4 ქვემო ბარღების საექიმო ამბულატორია 1 9,158

5 ოქუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური 1 9,158

6 გალის ცენტრალური რაიონული საავადმყოფო 2 14,593
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დანართი 17.2

სსიპ-სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის  ბრიგადების რაოდენობა ტერიტორიული ერთეულების
მიხედვით

ტერიტორიული ერთეულის დასახელება ბრიგადების
რაოდენობა

აბაშა 3

ადიგენი 2

ამბროლაური 3

ასპინძა 2

ახალგორი (მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წეროვანი) 2

ახალქალაქი 2

ახალციხე 3

ახმეტა 4

ბათუმი/ხელვაჩაური 13

ბაღდათი 2

ბოლნისი 3

ბორჯომი 4

გარდაბანი 5

გორი (მათ შორის ტყვიავი) 8

გურჯაანი 3

დედოფლისწყარო 3

დმანისი 2

დუშეთი (მათ შორის ფასანაური) 3

ვანი 2

ზესტაფონი 3

ზუგდიდი 6

თეთრიწყარო 4

თელავი  5
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თერჯოლა 2

თიანეთი 3

კასპი 3

კოდა  (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი კოდა ) 1

ლაგოდეხი 2

ლანჩხუთი 3

ლენტეხი 3

მარნეული 5

მარტვილი 3

მესტია 2

მცხეთა 3

ნინოწმინდა 2

ოზურგეთი 4

ონი 2

რუსთავი 6

საგარეჯო 4

სამტრედია 3

საჩხერე 4

სენაკი 3

სიღნაღი 3

ტყიბული 3

ფოთი 5

ქარელი 2

ქედა 2

ქობულეთი 4

ქუთაისი 9

ქურთა (მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წეროვანი) 1

ყაზბეგი 2
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ყვარელი 3

შუახევი 2

ჩოხატაური 3

ჩხოროწყუ 2

ცაგერი 3

წალენჯიხა (მათ შორის, ჯვარი) 4

წალკა 3

წყალტუბო 3

ჭიათურა 5

ხარაგაული 3

ხაშური 3

ხობი 2

ხონი 2

ხულო 3

 

 

 დანართი N18

 

სოფლის ექიმი

(პროგრამული კოდი  35 03 04 08)

           

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის
გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპეცდაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებებში
რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

           

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მოსარგებლეები არიან სოფლად
მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მოსარგებლეა სპეცდაფინანსებაზე
მყოფ დაწესებულებებში რეგისტრირებული მოსახლეობა.
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3. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

           

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამის ფარგლებში იფარება:

ა) პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად, დანართი 18.1-ის შესაბამისად. მათ შორის: „სოფლის
ექიმის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების
მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ,,ექიმის ჩანთის“ განსაზღვრის შესახებ“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 დეკემბრის №01-
264/ო ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №1-ით განსაზღვრული საექიმო პუნქტებისათვის
ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების
საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა:

ა.ა) ამავე ბრძანების დანართი №2-ით („ექიმის ჩანთა“) განსაზღვრული, გადაუდებელი ამბულატორიული
მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები;

ა.ბ) ექიმის ჩანთა;

ა.გ) „ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის შევსების წესისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის
შესახებ ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2007 წლის 9 აგვისტოს №338/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის
შესახებ ცნობის (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა) (დანართი №2) ბეჭდვის მომსახურება;

ა.დ) „ამბულატორიული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 15 აგვისტოს №01-41/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული ამბულატორიული სამედიცინო დოკუმენტაციის (ფორმა №IV-200/ა (ამბულატორიული
პაციენტის სამედიცინო ბარათი), ფორმა №IV-200-11/ა (ლაბორატორიული გამოკვლევების ჟურნალი), ფორმა
№IV-200-12/ა (ამბულატორიული პაციენტის რეგისტრაციის ჟურნალი), ფორმა №IV-200-13/ა
(ამბულატორიული პაციენტის ვიზიტების და ბინაზე/ადგილზე გამოძახების რეგისტრაციის ჟურნალი))
ბეჭდვის მომსახურება; ბ) სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული
და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

გ) შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება - შიდა ქართლის
სოფლებში სოფლის ექიმების/ექთნების გამართული მუშაობისთვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.

დ) სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების
ხელშეწყობის მიზნით, დამატებითი ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა - დანართი N18.4-ით
განსაზღვრული სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების
დამატება ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის
სპეცდაფინანსების განსაზღვრა.

           

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. სოფლის ერთი ექიმის მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება თვეში  650 ლარის ოდენობით.

2. ერთი ექთნის/ფერშლის მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება თვეში 455 ლარის ოდენობით.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლების დაფინანსება
ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით, დანართი 18.4-ის შესაბამისად.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლის დაფინანსება
ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით, დანართი 18.5-ის შესაბამისად.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში, დანართი N18.4-ით განსაზღვრული
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სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან
სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის
სპეცდაფინანსების განსაზღვრის საჭიროება, ოდენობა და პირობები განისაზღვროს საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტით.

 

           

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმი

1. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ და „ა.ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული გადაუდებელი
ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების
საგნების სრული კომპლექტი და ექიმის ჩანთა შესყიდულ და გადაცემულ იქნეს ერთჯერადად.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება
დანართი 18.2-ის და დანართი 18.3-ის შესაბამისად. აღნიშნული მომსახურების მიმწოდებელი ფიზიკური
პირები (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი/ფერშალი) განისაზღვრებიან განმახორციელებლის
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით. განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული
მიმწოდებელი ფიზიკური პირი უნდა აკმაყოფილებდეს ამ დადგენილებითა და კანონმდებლობით
განსაზღვრულ მოთხოვნებს და რეგისტრირებული უნდა იყოს გადამხდელად საგადასახადო ორგანოში.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი ფიზიკური
პირი ვალდებულია, პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით, დაუყოვნებლივ და წერილობით აცნობოს
განმახორციელებელს, მომსახურების გაწევის შემაფერხებელი საპატიო გარემოებები, მათ შორის, დროებითი
შრომისუუნარობის ფაქტი და ამ გარემოებების შესაძლო ხანგრძლივობა, რომლის განმავლობაშიც
განმახორციელებელი უზრუნველყოფს მის ჩანაცვლებას ან ახალი მიმწოდებლის შერჩევას.

3. პროგრამის განმახორციელებელი და დანართი 18.2-ით და დანართი 18.3-ით განსაზღვრული მიმწოდებელი
(ს/ს "საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება" და შპს „შიდა ქართლის პირველადი
ჯანდაცვის ცენტრი“) ვალდებულია უზრუნველყოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული
რაოდენობის საექიმო და საექთნო პუნქტების დაკომპლექტება შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრით.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
დაწესებულებები განისაზღვრება დანართი 18.4-ის  შესაბამისად.

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება დანართი 18.5-ის შესაბამისად.

 

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

  

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი  
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პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება  20,707,500.00 ლარით:

 

№ კომპონენტები ბიუჯეტი

1

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის –
ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი
მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის
ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების
შესყიდვა)

16,158,789.00

2 სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება 3,548,161.00

3   შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა
და განვითარება 122,300.00

4
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების
შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით,
დამატებითი ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა

878,250.00

სულ: 20,707,500.00

         

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის მიმწოდებელი ვალდებულია, აწარმოოს ცალკეული
დაკონტრაქტებული საექიმო პუნქტის ფარგლებში მიმაგრებული კონტინგენტის აღრიცხვა (მათ შორის,
ასაცრელი კონტინგენტი) და რუტინული ვაქცინაციის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია დადგენილი
ფორმისა და წესის შესაბამისად მიაწოდოს რეგიონალურ/რაიონულ სჯდ ცენტრებს. მომსახურების
ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის
შესაბამისად.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების
ზედამხედველობა მოიცავს მიმწოდებლის მიერ განმახორციელებლისათვის ყოველთვიურად მხოლოდ
შემთხვევათა რეესტრისა და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას, დადგენილი ფორმის
შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა მოიცავს
მიმწოდებლის მიერ განმახორციელებლისათვის ყოველთვიურად ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის
წარდგენას, დადგენილი ფორმის შესაბამისად.

         

 

 

 

 

დანართი 18.1
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პირველადი ჯანდაცვა სოფლად

 

1. ექიმთან/ექთანთან ვიზიტი.

2. იმუნიზაცია იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის მიხედვით და სამიზნე მოსახლეობის ადეკვატური
მოცვა.

3. ჯანმრთელი პირებისა და ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება ქვეყანაში
დამტკიცებული გაიდლაინების შესაბამისად.

4. ბავშვებისა და მოზარდების განვითარებაზე მეთვალყურეობა ქვეყანაში დამტკიცებული გაიდლაინების
შესაბამისად.

5. ექიმის ან ექთნის ვიზიტი ბინაზე 3 წლამდე ბავშვებში ქვეყანაში დამტკიცებული გაიდლაინების
შესაბამისად.

6. ექიმის ან ექთნის ვიზიტი ბინაზე წელიწადში 4-ჯერ მუდმივად მწოლიარე (გადაადგილების უნარს
მოკლებულ) პირებთან.

7. ინკურაბელურ პაციენტებთან ბინაზე ვიზიტი საჭიროების შესაბამისად.

8. ქრონიკული (მათ შორის, ჰიპერტონიული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, გულის იშემიური დაავადება,
ბრონქული ასთმა, ინკურაბელური პაციენტები) და მწვავე დაავადებების:

ა) დიაგნოსტიკა კლინიკური სიმპტომო-კომპლექსისა და აუცილებელი, მინიმალური ინსტრუმენტული და
ლაბორატორიული კვლევების საფუძველზე;

ბ) მართვა და რეფერალი საჭიროების შესაბამისად.

9. ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ (DOT) მკურნალობის
უზრუნველყოფა ექთნის მიერ.

10. სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა გადაუდებელი მდგომარეობების დროს.

11. ამბულატორიულ დონეზე, სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე, სამედიცინო დოკუმენტაციის (მათ
შორის, საანგარიშგებო და სტატისტიკური ფორმები) წარმოება, ცნობებისა და რეცეპტების გაცემა (მათ შორის,
ინკურაბელური პაციენტებისათვის) (გარდა „ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის შევსების წესისა
და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 9 აგვისტოს №338/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობისა – ფორმა №IV-100/ა (შემდგომში – ფორმა
№IV-100/ა) სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებული, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ –
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში ავტომობილის მართვის მოწმობისა
და იარაღის შეძენის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი ცნობებისა). 12. გადაუდებელი ამბულატორიული
მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის
უზრუნველყოფა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის შესაბამისი
აქტით დამტკიცებული „ექიმის ჩანთიდან“.

 

 

 

დანართი 18.2

„პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი
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№ რაიონი/მუნიციპალიტეტი მომსახურების მიმწოდებელი

1 ქედა

განმახორციელებლის მიერ დაკონტრაქტებული

2 ქობულეთი

3 შუახევი

4 ხულო

5 ხელვაჩაური

6 ლანჩხუთი

7 ოზურგეთი

8 ჩოხატაური

9 ბაღდათი

10 ვანი

11 ზესტაფონი

12 თერჯოლა

13 სამტრედია

14 ტყიბული

15 წყალტუბო

16 ჭიათურა

17 ხარაგაული

18 ხონი

19 ახმეტა

20 გურჯაანი

21 დედოფლისწყარო

22 თელავი

23 ლაგოდეხი

24 საგარეჯო

25 სიღნაღი

26 ყვარელი
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სოფლის ექიმი / ექთანი
27 დუშეთი

28 მცხეთა

29 ამბროლაური

30 ლენტეხი

31 ონი

32 ცაგერი

33 აბაშა

34 ზუგდიდი

35 მარტვილი

36 მესტია

37 სენაკი

38 ჩხოროწყუ

39 წალენჯიხა

40 ხობი

41 ადიგენი

42 ასპინძა

43 ახალქალაქი

44 ახალციხე

45 ბორჯომი

46 ნინოწმინდა

47 ბოლნისი

48 გარდაბანი

49 დმანისი

50 თეთრიწყარო

51 მარნეული

52 წალკა

53 გორი

განმახორციელებლის მიერ დაკონტრაქტებული
სოფლის ექიმი / ექთანი, გარდა დანართი 18.3ით

54 კასპი
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განსაზღვრულისა55 ქარელი

56 ხაშური

57 საჩხერე ს/ს "საჩხერის რაიონული საავადმყოფო
პოლიკლინიკური გაერთიანება"

 

დანართი 18.3

„პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი
შიდა ქართლის ზოგიერთი სოფლისთვის

N მუნიციპალიტეტი ტერიტორიული
ორგანო სოფელი მომსახურების

მიმწოდებელი

1 გორი ტყვიავი
ფლავი

ფლავისმანი

2 გორი ახალუბანი

ახრისი

ციცაგიანთ კარი

 

ჯარიაშენი

3 გორი ახალუბანი
ქვეში

ქვემო არცევი

4 გორი

ახალუბანი

ახალუბანი

მუმლაანთ კარი

აძვი

მეჯვრისხევი
მეჯვრისხევი

ფაბრიკის დასახლება

5 გორი დიცი დიცი

6 გორი დიცი
ქორდი

არბო

7 გორი შავშვები

შავშვები

ქვემო შავშვები

ნაწრეტი

წითელუბანი

http://www.matsne.gov.ge 47002000010003018270



შპს „შიდა ქართლის
პირველადი

ჯანდაცვის ცენტრი“

8 გორი  შავშვები
ნადარბაზევი

ხურვალეთი

9 გორი ტირძნისი

ტირძნისი

მეღვრეკისი

ერგნეთი

თერგვისი

ბროწლეთი

10 გორი მერეთი

მერეთი

კარბი

ქერე

კოშკა

გუგუტიანთ კარი

ზარდიაანთ კარი

11 გორი კარალეთი

კარალეთი

დიდი გარეჯვარი

პატარა გარეჯვარი

სათბურის
დასახლება

12 გორი  ზეღდულეთი

ბერშუეთი

კირბალი

ზემო სობისი

13 კასპი კოდისწყარო

კოდისწყარო

სარიბარი

ყარაფილა

ზადიაანთკარი

ზემო რენე

ქვემო რენე

ნიგოზა

ჩობალაური
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14 კასპი ლამისყანა

ლამისყანა

თვაური

ხვითი

15 კასპი ქვემო ჭალა

ქვემო ჭალა

გორაკა

საკორინთლო

პანტიანი

გამდლისწყარო

ვაკე

ახალშენი

16 ქარელი ბრეძა

ბრეძა

აბანო

ჭვრინისი

საციხური

კოდა

ატოცი

გულიკაანთ უბანი

17 ქარელი ავლევი

კნოლევი

ავლევი

ცერონისი

18 ქარელი დვანი
დვანი

ტახტიძირი

19 ქარელი დირბი დირბი

20 ქარელი ფცა

ფცა

თამარაშენი

ღოღეთი

წაღვლი

ქვემო ბროლოსანი
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21 ხაშური წაღვლი

ზემო ბროლოსანი

ჩორჩანა

კლდისწყარო

წეღვერი

ტიტვინის წყარო

ყობი

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 18.4

სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებები

 

№ დაწესებულება თვის ბიუჯეტი
(ლარებით)

1 ზემო აფხაზეთის საავადმყოფო 17,674

2 გალის ცენტრალური რაიონული საავადმყოფო 6,358

3 საბერიოს საექიმო ამბულატორია 12,047

4 ოტობაიას საექიმო ამბულატორია 4,332

5 ნაბაკევის  საექიმო ამბულატორია 2,599

6 მზიურის საექიმო ამბულატორია 2,599

7 ოქუმის საექიმო ამბულატორია 4,332

8 ზემო ბარღების საექიმო ამბულატორია 2,599

9 ქვემო ბარღების ამბულატორია 867

10 რეფის საექიმო ამბულატორია 760
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11 შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის
პოლიკლინიკა“ 15,518

12 შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ჯვარის
ამბულატორია“ 5,000

13 შპს „ქ. ჯვარის პოლიკლინიკა“ 5,272

14 შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“ (წალკის მუნიციპალიტეტი) 6,014

15 შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“ (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) 21,490

16 შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“ (თიანეთის მუნიციპალიტეტი) 25,245

17 შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“ (დაბა ბაკურიანი) 3,500

18 შპს „მარნეულის რაიონის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური
გაერთიანება“ (წერაქვის ამბულატორია) 1,170

19 შპს „შატილის საექიმო ამბულატორია“ 2,000

20 შპს „ბარისახოს ამბულატორია“ 1,170

21 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ (ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი) 16,200

22 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ (ონის მუნიციპალიტეტი) 11,000

23 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ (ცაგერის მუნიციპალიტეტი) 16,500

24 შპს „მედიქალ პარკი საქართველო“ (მესტიის მუნიციპალიტეტი) 9,632

25 შპს „ერედვის ამბულატორია“ 8,470

26 შპს „ქარელის რაიონის სოფელ ავნევის ამბულატორია“ 3,582

27 შპს „ქსუისის ამბულატორია“ 8,160

28 შპს „ქურთის საავადმყოფო“ 35,976

29 შპს „ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა“ 3,460

30 შპს „ახალგორის რაიონული საავადმყოფო“ 5,000

31 შპს „ლარგვისის საექიმო ამბულატორია“ 1,271

32 შპს „ნიქოზის ამბულატორია“ 5,688

33 შპს „წინაგრის საექიმო ამბულატორია“ 1,733

34 შპს „ტყვიავის საავადმყოფო“ 3,400

35 შპს „ჭუბერი-უშგულის სპეციალიზებული ამბულატორიული
მომსახურება“ 14,504

36 შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“(ლენტეხის მუნიციპალიტეტი) 12,500
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დანართი 18.5

შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება

 

დაწესებულება თვის ბიუჯეტი (ლარებით)

შპს „შიდა ქართლის
პირველადი ჯანდაცვის
ცენტრი“

იანვარი                  12,100     

თებერვალი                  12,100     

მარტი                  12,100     

აპრილი                  12,100     

მაისი                  10,300     

ივნისი                  10,300     

ივლისი                  10,300     

აგვისტო                  10,300     

სექტემბერი                  10,300     

ოქტომბერი                  10,300     

ნოემბერი                  12,100     

დეკემბერი                  12,100     

 

           

   

   

დანართი №19

 

რეფერალური მომსახურება

(ორგანიზაციული კოდი  35 03 04 09)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზნებია:
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ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური და გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით;

ბ) სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაწესებულებებში მყოფ მძიმე და განუკურნებელი სენით
დაავადებულ მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა და ავადმყოფობის ან
ხანდაზმულობის ასაკის გამო სასჯელისაგან გათავისუფლების მიზანშეწონილობის თაობაზე შესაბამისი
დასკვნის მომზადება.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომპონენტის მოსარგებლეები არიან
„რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილების (შემდგომში - N331 დადგენილება)
შესაბამისად შექმნილი კომისიის საოქმო გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირები, პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის ქონის მიუხედავად.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული კომპონენტის მოსარგებლეები არიან
ამავე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული პირები.

3 პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომპონენტის მოსარგებლეები არიან
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები.

4. მოსარგებლე პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში
დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარებას, მათ შორის:

ა.ა) გულის თანდაყოლილი მანკით დაავადებული პირების კარდიოქირურგიულ მკურნალობას, თუ ეს
ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამებით.

ბ) საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების უმაღლეს
თანამდებობის პირთა და მათი ოჯახის წევრთა გეგმური სამედიცინო დახმარების ხარჯების ანაზღაურებას;

გ) ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა სამედიცინო დაზღვევას;

დ) მსჯავრდებულთა კომისიური შემოწმების უზრუნველყოფას, რომელიც განსაზღვრულია ,,საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 18 დეკემბრის №181/N01-72/ნ ერთობლივი ბრძანებით
დამტკიცებული „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი მუდმივმოქმედი კომისიის
დებულების“ შესაბამისად.

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება სამედიცინო
მომსახურების თითოეული ეპიზოდის მიხედვით, №331 დადგენილების შესაბამისად შექმნილი კომისიის
საოქმო გადაწყვეტილების შესაბამისად.
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2. პროგრამის განმახორციელებელი უფლებამოსილია 2013 წელს „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო
პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში
დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ სხვა განსაზღვრული შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების“
კომპონენტის ფარგლებში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე საკასო ხარჯი გასწიოს 2014 წლის „რეფერალური
მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტიდან, მათ შორის:

 

ა) 2013 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, 2013 წელს გაფორმებული და 2014 წელს შეთანხმებით
გაგრძელებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული აუნაზღაურებელი ღირებულება დაფინანსდება
2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით წარმოდგენილი ანგარიშგების საფუძველზე.

 

ბ) 2013 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომელზეც ხელშეკრულებები გაფორმებულ იქნა 2014 წელს,
ამავე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული აუნაზღაურებელი ღირებულება დაფინანსდება 2014 წლის 31
დეკემბრის ჩათვლით წარმოდგენილი ანგარიშგების საფუძველზე.

 

გ) 2013 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომელზეც არ არის გაფორმებული ხელშეკრულება, ვრცელდება
2014 წლის რეფერალური მომსახურების პროგრამით გათვალისწინებული პირობები 2014 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით წარმოდგენილი ანგარიშგების საფუძველზე.

 

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფინანსური ანგარიშსწორება
ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის მეთოდით.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება ხორციელდება სადაზღვევო
ვაუჩერის საშუალებით „საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის
წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონის, დაზღვეულსა და მზღვეველს შორის დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად და
სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების თანახმად (სადაზღვევო ვაუჩერის პირობები განისაზღვრება ,,ყოფილი
უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა სამედიცინო დაზღვევის ვაუჩერის პირობების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის
30 მარტის №01-12/ნ ბრძანების შესაბამისად).

5. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში დაავადების
შესაბამისი პროფილის კვალიფიციური ექიმის მიერ განხორციელებული საქმიანობა ანაზღაურდეს
შესრულებული სამუშაოს მიხედვით და ერთი შემთხვევის ღირებულება განისაზღვროს 60 ლარის ოდენობით.
აღნიშნული წესით ანაზღაურება განხორციელდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებულ სამუშაოზე.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება
არამატერიალიზებული ვაუჩერის მეშვეობით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება
არამატერიალიზებული სადაზღვევო ვაუჩერის მეშვეობით.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში დაავადების
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შესაბამისი პროფილის კვალიფიციური ექიმის მიერ გაწეული საქმიანობის ანაზღაურება ხორციელდება ამ
პროგრამის მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული კომისიის მომართვის შესაბამისად, შესაბამისი
პროფილის ექიმსა და სააგენტოს შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101

მუხლის მე-3 პუქნტის „დ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით გაფორმებული მომსახურების შესყიდვის
ხელშეკრულებების საფუძველზე.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება №331 დადგენილების შესაბამისად შექმნილი კომისიის საოქმო გადაწყვეტილების
საფუძველზე.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია
მოსარგებლის მიერ შერჩეული სადაზღვევო ორგანიზაცია.

4. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პატიმართა და მსჯავრდებულთა
კომისიური წესით შემოწმებას უზრუნველყოფს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის
მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 18
დეკემბრის №181/N01-72/ნ ერთობლივი ბრძანებით შექმნილი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტროსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ერთობლივი მუდმივმოქმედი კომისია.

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 21,000.0 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში
დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების კომპონენტი – 20,666.9 ათასი ლარით;

ბ) საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების უმაღლეს
თანამდებობის პირთა და მათი ოჯახის წევრთა გეგმიური სამედიცინო დახმარების ხარჯების ანაზღაურების
კომპონენტი – 308.0 ათასი ლარით;

გ) ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სამედიცინო დაზღვევის
კომპონენტი – 5.1 ათასი ლარით;

დ) მსჯავრდებულთა კომისიური შემოწმების უზრუნველყოფა – 20.0 ათასი ლარით.

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება
შემდეგნაირად:

ა) მოსარგებლის განსაზღვრა და განმახორციელებლის ინფორმირება ხორციელდება N331 დადგენილების
შესაბამისად;
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ბ) №331 დადგენილების შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე მომსახურების/საქონლის
საქართველოში მიწოდების მიზნით, ხორციელდება მიმწოდებლად რეგისტრაცია ამავე დადგენილების მე-4
მუხლის შესაბამისად.

გ) თუ №331 დადგენილების შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე
მომსახურების/საქონლის მიწოდება ხორციელდება/განხორციელდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ:

გ.ა) წინასწარი დაფინანსების შემთხვევაში მოსარგებლემ ან მისმა ნდობით აღჭურვილმა პირმა უნდა აიღოს
წერილობითი ვალდებულება წინასწარ დადგენილი ფორმით, რომ მომსახურების/საქონლის მიღებიდან
არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა განმახორციელებელს წარუდგენს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს
და ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტს;

გ.ბ) თუ მოსარგებლეს უკვე მიღებული აქვს №331 დადგენილების შესაბამისად დასაფინანსებელი
მომსახურება/საქონელი, ანგარისშწორებას ახორციელებს განმახორციელებელი მიმწოდებლის მიერ
გაცემული შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც შეიძლება
წარდგენილი იქნეს მოსარგებლის (მისი წარმომადგენლის) მიერ;

გ.გ) არ ვრცელდება დადგენილების მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პირობები.

დ) N331 დადგენილების პირველი მუხლის შესაბამისად შექმნილი კომისიის მიერ განცხადების
დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მიღებული გადაწყვეტილების მოქმედების ვადა განისაზღვრება N331
დადგენილებით.

2. პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების ზედამხედველობა მოიცავს
მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ განმახორციელებლისათვის ყოველთვიურად დადგენილი ფორმის
შემთხვევათა რეესტრის და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას.

3. პროგრამის მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში ანგარიშგება
პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულებასთან (სააგენტოსთან) განხორციელდება კომისიის
თავმჯდომარის მიერ, შესრულებული სამუშაოს დადასტურების შემთხვევაში.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნები ვრცელდება 2014 წლის 1 იანვრიდან მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე, რომლებზეც პროგრამის ძალაში შესვლის მომენტისათვის განმახორციელებლის მიერ
არ არის გაფორმებული ხელშეკრულება.

 

 

დანართი N20

 

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება

(პროგრამული კოდი 35 03 04 10)

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია საქართველოს სამხედრო ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით.

 

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1.პროგრამის მოსარგებლეები არიან სამხედრო ძალებში გასაწვევ კონტინგენტს დაქვემდებარებული პირები.
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2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

 

მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიულ შემოწმებას 20.1 დანართის შესაბამისად;

ბ) სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა დამატებით  გამოკვლევებს.

 

მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიული შემოწმება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის
მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ერთ წვევამდელზე 53.0 ლარისა.

2. სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა დამატებითი გამოკვლევები ფინანსდება შესრულებული სამუშაოს
მიხედვით.

 

მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, გამარტივებული
შესყიდვის საშუალებით.

2. მომსახურების მიწოდება ხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის პირველი
პუნქტის შესაბამისად.

 

მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია  სააგენტო.

 

მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1,000.0 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა) სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიული შემოწმების კომპონენტი – 850.0 ათასი ლარით;

ბ) სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა დამატებითი  გამოკვლევების კომპონენტი –  150.0 ათასი ლარით.

 

მუხლი 9. დამატებითი პირობები

წვევამდელის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამხედრო სამსახურისათვის უვარგისობის დადგენისთანავე
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შეწყდეს წვევამდელის სამედიცინო კვლევა და მუდმივმოქმედი სამხედრო-სამედიცინო საექსპერტო კომისიის
მიერ გამოიცეს შესაბამისი სამედიცინო დასკვნა.

 

 

დანართი 20.1 – სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება

 

1. მუდმივმოქმედი სამხედრო-სამედიცინო საექსპერტო კომისიის მიერ შესრულებული სამუშაოების
ანაზღაურება.

2. დამატებითი  სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა.

3. სპეციალისტების კონსულტაცია (თერაპევტი, ოტორინოლარინგოლოგი, ქირურგი, ფსიქიატრი,
დერმატოვენეროლოგი, ოფთალმოლოგი, სტომატოლოგი, ნევროპათოლოგი, ფთიზიატრი, ორთოპედ-
ტრავმატოლოგი).

4. დამატებითი სამედიცინო გამოკვლევები:

ა) სისხლის ანალიზი (მოკლე);

ბ) შარდის საერთო ანალიზი;

გ) ელექტროკარდიოგრაფია;

დ) სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის განსაზღვრა;

ე) ფლუოროგრაფია;

ვ) აივ ანტისხეულების (ანტიგენის) განსაზღვრა სისხლის შრატში სწრაფი/მარტივი მეთოდით;

ზ) HBsAG-ის განსაზღვრა სისხლის შრატში სწრაფი/მარტივი მეთოდით;

თ) HCV-ის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლის შრატში სწრაფი/მარტივი მეთოდით;

ი) ათაშანგის დიაგნოსტიკა (ექსპრეს მეთოდით).

განმარტება: მუდმივმოქმედი სამხედრო-სამედიცინო საექსპერტო კომისიის მიერ ინდივიდუალურად
განისაზღვრება ამბულატორიული გამოკვლევის მოცულობა ზემოთ მოყვანილი ჩამონათვალიდან.
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gansaxilveli dokumentigansaxilveli dokumentigansaxilveli dokumentigansaxilveli dokumentigansaxilveli dokumenti

2008 wlis marti

SesavaliSesavaliSesavaliSesavaliSesavali

winamdebare dokumentis mizania, xeli Seuwyos qveynis mTavrobebsa da sxva dainteresebul
Tanamegobrobebs, wamaldamokidebulebis mkurnalobis mecnierulad dasabuTebuli momsaxureoba
gauwion qveynis mosaxleobas SeTanxmebuli erToblivi moqmedebiT. Tu gaviTvaliswinebT  arsebuli
problemis masStabebsa da Sesabamis resursebs msoflios umetes qveyanaSi, cxadi gaxdeba, rom
momsaxureobis dagegmva naTlad Camoyalibebul da erTian midgomas saWiroebs. saWiroa iseTi
momsaxurebis uzrunvelyofa, romelic gaswvdeba pacientTa maqsimalur raodenobas da maqsimalurad
efeqturi iqneba SesaZlo minimaluri danaxarjiT. aRniSnulis miRweva savaraudod, ufro realuria
iseTi didi qveynebis jandacvis samsaxurebSi, romelTac aqvT SesaZlebloba calkeul pirebTan
SedarebiT xangrZlivi muSaobisa sazogadoebaSi. winamdebare dokumentiT mocemulia cxra principis
ganxorcielebisaTvis saWiro qmedebebi. saWiroa mocemuli principebis prioritetis mixedviT dayofa
adgilze Seqmnili mdgomareobis mixedviT da Tanmimdevruli nabijebiT ganxorcieleba mkurnalobis
sistemaSi arsebuli resursebisa da ganviTarebis etapebis gaTvaliswinebiT.

arsebuli Sefasebis Tanaxmad, msoflioSi akrZaluli narkotikuli saSualebis  momxmarebelTa
ricxvi 205 milionia, romelTagan akrZalul narkotikul saSualebaze damokidebuli 25 milionia.
es aris sazogadoebrivi jandacvis, socialur-ekonomikuri ganviTarebisa da usafrTxoebis problema
rogorc industriuli, ise ganviTarebadi qveynebisTvis. saerTaSoriso SeTanxmebebSi ganuxrelad
keTdeba aqcenti wamaldamokidebulebis prevenciasa da mkurnalobaze, rogorc moTxovnis Semcirebis
Semadgeneli nawilis mniSvnelovan faqtorebze. narkotikul saSualebaze moTxovnis SemcirebisTvis
kanonis gamoyenebasa da sazogadoebrivi jandacvis midgomebs Soris saWiro wonasworobis uzrunvel-
yofis mniSvneloba ukanasknelad ganxiluli iyo 1998 wlis UNGASS-is (gaeros generaluri asambleis
specialuri sesia) politikuri deklaraciiT narkotikul saSualebebze moTxovnilebis Semcirebis
saxelmZRvanelo principebis Sesaxeb. es dokumentebic xazs usvamdnen narkopolitikisadmi amomwuravi,
erTiani midgomis gansakuTrebul mniSvnelobas. ukanaskneli aTweleulebis manZilze mniSvnelovani
warmateba iqna miRweuli wamaldamokidebulebis prevenciisa da mkurnalobis mizniT wamaldamoki-
debulebis fenomenisa da misdami midgomebis Seswavlis saqmeSi. gaeros narkotikebisa da danaSaulis
sammarTvelosa da jandacvis msoflio organizaciis mier erToblivad SemuSavebuli dokumentis
mizania,  gansazRvros wamaldamokidebulebis efeqturi mkurnalobis ZiriTadi principebi.

wamaldamokidebuleba ganixileba, rogorc janmrTelobis mravalfaqtoruli aSliloba, romelic
xSirad Tan sdevs morecidive da milevad qronikul daavadebebs. samwuxarod, mraval qveyanaSi
wamaldamokidebuleba ar iTvleba janmrTelobis problemad da mravali wamaldamokidebuli
stigmatizirebuli da moklebulia mkurnalobisa Tu reabilitaciis saSualebas. ukanaskneli wlebis
biofsiqosocialuri modelis Tanaxmad, wamaldamokidebuleba aRiarebul iqna, rogorc mravalmxrivi
problema, romlis gadaWrac ara erTi sferos amomwurav codnas moiTxovs. medicinis mecnierebaTa
mravalfunqciuri midgoma SesaZlebelia gamoyenebul iqnas kvlevis, prevenciisa Tu mkurnalobis
mizniT.

gasuli aTwleulebis manZilze wamaldamokidebuleba, rwmenisa Tu ideologiuri Sexedulebis
mixedviT, iTvleboda xan mxolod socialur, xan mxolod saganmanaTleblo Tu sulier sakiTxad,
xan mxolod dasjad qmedebad, xanac mxolod farmakologiur problemad.

koncefciam, romlis Tanaxmadac wamaldamokidebuleba SeiZleboda CaTvliliyo “TviTSeZenil
daavadebad” _ individis Tavisufali nebis gamosaxvad gaesinja akrZaluli narkotiki _ gamoiwvia
wamaldamokidebulTa stigmatizacia da maTi gariyva sazogadoebisgan. Tumca, mecnieruli faqtebi
cxadyofen, rom daavadeba progresirebs narkotikuli saSualebebis ganmeorebiT moxmarebisa da
biologiur da garemo faqtorebs Soris rTuli mravalfunqciuri urTierTqmedebis Sedegad, unda
aRiniSnos, rom wamaldamokidebulTa mkacri sajarimo sanqciebiT mkurnalobisa da prevenciis
mcdelobebma  Sedegi ver gamoiRo, radgan es sanqciebi ar iTvaliswinebda im nevrologiur cvlilebebs,
romelsac wamaldamokidebuleba iwvevs Tavis Tvinis motivaciur gzebze zemoqmedebis Sedegad.

wamaldamokidebulebis mkurnaloba yovel mizezgareSe saWiroebs kvalificiur, sistematizirebul,
mecnierulad dasabuTebul midgomas, rogorc es SemuSavebulia da gamoiyeneba im qronikuli
daavadebebis samkurnalod, romlebic ukurnebel senad iTvleboda ramdenime aTwleulis winaT.
dRes mravali am daavadebis prevencia Tu gankurneba ukve SesaZlebelia mowinave klinikuri
Carevis, mdgradi Terapiuli strategiebisa da erTiani mecnieruli kvlevis wyalobiT.
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wamaldamokidebuleba da akrZaluli narkotikuli saSualebebis gamoyeneba ukavSirdeba
janmrTelobis, siRaribis, Zaladobis, danaSaulebrivi qmedebisa da sazogadoebidan gariyvis problemas.
Tu ra ujdeba sazogadoebas wamaldamokidebuleba, Zneli dasaTvlelia. garda jandacvisa Tu
narkotikuli saSualebebis moxmarebis SedegebTan dakavSirebuli sxva xarjebisa, wamaldamokide-
buleba agreTve gulisxmobs socialur danaxarjebs, dakavSirebuls Sromisunarianobis dakargvasTan,
ojaxis biujetis zaralsTan, ZaladobasTan, usafrTxoebis problemebTan, sagzao SemTxvevebTan,
samuSao adgilze incidentebsa da korufciis zrdasTan. am yovelives Sedegia uzomod didi
ekonomikuri xarjebi da adamianuri resursebis sruliad gaumarTlebeli xarjva.

narkotikuli saSualebis da, gansakuTrebiT ineqciuri narkotikis, moxmareba mWidro kavSirSia
aiv, B da C hepatitis gavrcelebasTan saziaro Spricis moxmarebis gamo. narkotikis araineqciuri
moxmareba aseve zrdis aiv infeqciis gavrcelebis saSiSroebas maRali riskis sqesobrivi qcevis
gamo. ineqciuri narkotikebis momxmarebelTa Sesaxeb 130 qveyanaSi arsebuli monacemebis Tanaxmad,
msoflioSi saerTo jamSi narkotikuli saSaulebis 10 milioni ineqciuri momxmarebelia. aiv
infeqciebis saerTo raodenobis 10% ukavSirdeba narkotikuli saSualebis daucvel sarisko ineqciur
moxmarebas. saziaro dabinZurebuli saineqcio mowyobiloba aiv-infeqciis gavrcelebis ZiriTadi
mizezia mraval regionSi, maT Soris – aRmosavleT evropaSi, centralur, samxreT da samxreT-
aRmosavleT aziaSi da laTinuri amerikis zogierT qveyanaSi.

wamaldamokidebuleba eqvemdebareba prevenciasa da mkurnalobas. dReisaTvis xelmisawvdomia
efeqturi prevenciuli Tu samkurnalo Careva. saukeTeso Sedegebi miiRweva srulfasovani mraval-
funqciuri midgomis gamoyenebiT, romelic gulisxmobs mravalmxriv farmakologiur da fsiqosocialur
Carevas sxvadasxva saxis moTxovnebis dasakmayofileblad. wamaldamokidebulebis  mecnierulad
dasabuTebuli mkurnalobis xarjebi yvela SemTxvevaSi gacilebiT naklebia, vidre umkurnalebeli
wamaldamokidebulebiT gamowveuli arapirdapiri xarjebi (cixeebi, umuSevroba, samarTlebrivi
iZuleba, janmrTelobis problemebi). kvlevis Sedegebi cxadyofs, rom mkurnalobaze daxarjuli
Tanxis xarjze izogeba garkveuli Tanxebi, rac gamoixateba danaSaulis msxverplTa raodenobisa
da sisxlis samarTlis samarTalwarmoebis sistemis xarjebis SemcirebiT. mkurnalobaze daxarjuli
Tanxebisa da aseTi saxis danazogis minimaluri Tanafardoba aris 3:1, xolo danaSaulTan, jandacvasTan
da sazogadoebriv produqtiulobasTan dakavSirebuli xarjebis gaTvaliswinebiT, danazogisa da
investiciis (gaxarjuli Tanxis) Tanafardobam Seadgina 13:1. amgvarad dazogili Tanxa SeiZleba
gamoyenebul iqnas socialuri da ekonomiuri winsvlisaTvis iq, sadac ganaTlebis, dasaqmebisa da
sazogadoebrivi keTildReobis SesaZleblobebi minimumamdea dayvanili. aseTi saxiT dazogili
Tanxis gamoyeneba SesaZlebelia ojaxebis dasaxmareblad da ojaxis biujetis aRsadgenad, rac
saboloo jamSi xels Seuwyobs socialur da ekonomikur ganviTarebas.

adamianebi, romlebic sisxlis samarTalwarmoebis sistemaSi arian dasaqmebuli, janmrTelobisa
da socialur sakiTxebTan dakavSirebuli Sedegebis gamo gacilebiT maRali riskis winaSe dganan.
narkotikis moxmareba cixeSi gacilebiT saxifaToa im TvalsazrisiT, rom iwvevs iseTi infeqciuri
daavadebebiT gavrcelebas, rogoricaa aiv-infeqcia da virusuli hepatitebi. aucileblad unda iqnas
mxedvelobaSi miRebuli is zianic, rac patimrobam SeuZlia adamiansa da mis garSemomyofebs moutanos.

WHO1-s, UNODC2-is, UNAIDS3-is samoqmedo gegma, romelic eZRvneba aiv-infeqciis gavrcelebis
Semcirebas wamaldamokidebulebis mkurnalobis gziT, rekomendacias iZleva aiv/Sidsis prevenciis
programebSi CairTos narkotikebis ineqciuri momxmareblebis mkurnaloba, rac zogadad Seamcirebs
narkotikuli saSualebebis gamoyenebis masStabebs, narkotikis ineqciuri gziT moxmarebis sixSires
da masTan dakavSirebuli risk-qcevebs. kvlevam aseve, cxadyo, rom cixeebSi mkurnalobisa Tu
dapatimrebis alternatiuli zomebis Sedegad SesaZlebelia patimrobis vadis moxdis Semdeg
narkotikebis moxmarebisa da marTlsawinaaRmdego qmedebis recidivis Semcireba.

winamdebare dokumentSi ganxilulia cxra ZiriTadi principi narkotikuli saSualebebis moxmare-
biT gamowveuli aSlilobebis mkurnalobisa da servisebis gafarTovebisaTvis. dokumenti aRiarebs,
rom garkveul pirobebSi resursebi SeiZleba sakmaod SezRuduli iyos da saWiro gaxdes am
resursebis gamoyenebis prioritetebis dadgena. mniSvnelovania, rom amgvar viTarebaSi reagireba
narkotikuli nivTierebis moxmarebiT gamowveul aSlilobebze ganixileba, rogorc “samSeneblo
agurebi”, romlebiTac igeba mkurnalobis sistemaSi CasarTavi mravalferovani da daxvewili Carevis
formebi, rogorc ki xelmisawvdomi gaxdeba damatebiTi resursebi, TiToeul qveyanaSi arsebuli
adamianuri da finansuri resursebisa Tu jandacvis arsebuli sistemis Sesabamisad. mocemuli
dokumentiT SemoTavazebuli zomebi SesaZlebelia Tanmimdevrulad da etapobrivad ganxorcieldes,
TiToeuli principis Sesabamisi komponentebisa da saerTo mdgomareobis gaTvaliswinebiT.

1 WHO  _ msoflio jandacvis organizacia
2 UNODC _ gaerTianebuli erebis organizaciis narkotikul saSualebaTa da danaSaulis sammarTvelo
3 UNAIDS _ gaeros aiv/Sidsis gaerTianebuli programa
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principi 1:principi 1:principi 1:principi 1:principi 1: wamaldamokidebulebis mkurnalobis arseboba da misi wamaldamokidebulebis mkurnalobis arseboba da misi wamaldamokidebulebis mkurnalobis arseboba da misi wamaldamokidebulebis mkurnalobis arseboba da misi wamaldamokidebulebis mkurnalobis arseboba da misi

xelmisawvdomlobaxelmisawvdomlobaxelmisawvdomlobaxelmisawvdomlobaxelmisawvdomloba

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba
wamaldamokidebulebis da masTan dakavSirebuli janmrTelobisa da socialuri problemebis

mogvareba umravles SemTxvevaSia SesaZlebeli, Tu adamians droulad miuwvdeba xeli mkurnalobasa
da reabilitaciaze. am mizniT yvela is barieri, romelic abrkolebs mkurnalobaze xelmisawvdomobas,
minimumamde unda iqnas dayvanili im adamianebis sasargeblod, romelTac realurad esaWiroebaT
mkurnaloba da reabilitacia.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi

mkurnalobaze xelmisawvdomobas mravali faqtori ganapirobebs:
• geografiuli wvdoma, ganawileba da kavSirebi

o     jandacvis sistemasa da sazogadoebrivi jandacvis qselebis socialur samsaxurebs,
farTo sazogadoebasTan erTad, SeuZliaT sakuTar qveynebSi uzrunvelyon prevenciisa
da samkurnalo momsaxureobis ZiriTadi saxeebi da gauwion daxmareba adamianebs,
romelTac aReniSnebaT narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli aSli-
lobebi. socialurma samsaxurebma da sxva dawesebulebebma (mag. skolebma, samoqalaqo
sazogadoebrivma organizaciebma da TviTdaxmarebis jgufebma) SeiZleba Seasrulon
pirveladi sakontaqto punqtebis funqcia potenciuri pacientebisaTvis da daexmaron
maT, moipovon xelmisawvdomoba mkurnalobaze.

o     srulfasovani mkurnalobis sistemaSi samkurnalo dawesebulebebis farTomasStabiani,
gaSlili qselis arseboba, romelsac SeuZlia daakmayofilos sxvadasxva saxis
moTxovnebi im adamianebisaTvis, romelTac surT mkurnalobis kursis gavlaze nebarTvis
mopoveba da adeqvaturi pasuxis gacema maTTvis saintereso kiTxvebze.

o    narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli aSlilobebis prevenciisa da
samkurnalo momsaxureobis ZiriTadi saxeebi unda iyos xelmisawvdomi sxvadasxva
Semosavlis mqone adamianebisaTvis.

o   kompleqsuri daxmarebis TvalsazrisiT, wamaldamokidebul pirs mkurnalobaze xeli
unda miuwvdebodes sxvadasxva samkurnalo dawesebulebaSi.

o    “auTriCis” (daxmarebis, mxardaWeris socialurad orientirebuli programis)
samsaxurebi, rogorc mzrunvelobis sferos Semadgeneli nawili, saWiroa “faruli”
populaciis dasaxmareblad, romelic gansakuTrebiT zaraldeba narkotikuli
saSualebebis moxmarebis Sedegad da romelsac xSirad mkurnalobis survili ar
gaaCnia an ubrundeba narkotikuli saSualebebis moxmarebas mkurnalobis kursis
gavlis Semdeg. “auTriCis” samsaxurebi gansakuTrebiT mniSvnelovania narkotikebis
problemuri momxmareblebis adreul etapze mozidvisa da mwvave aSlilobebis mqone
adamianebTan kontaqtis damyarebis mizniT, romelTac SeiZleba arc ki hqondeT
mkurnalobis kursis gavlis survili stigmisa da marginalizaciis gamo.

••••• samuSao saaTebis grafiki da moqniloba. miRebis dadgenili dReebi da rigSi molodini,
xanmokle periodi mkurnalobis struqturuli momsaxureobis misaRebad, dauyovnebeli
Sualeduri momsaxureobis, maT Soris pacientisaTvis informaciis miwodeba. miRebis
saaTebis farTo intervali xels uwyobs momsaxureobaze xelmisawvdomobas im pirebisaTvis,
romlebic dasaqmebulni arian an hyavT ojaxi.

••••• samarTlebrivi CarCo. oficialur sabuTebSi wamaldamokidebulTa registraciis moTxovnam,
Tu aRniSnuli ukavSirdeba dajarimebis risks, SeiZleba gamoiwvios pacientebSi uaryofiTi
reaqcia da maT ar moisurvon mkurnalobis programis gavla, rac TavisTavad amcirebs
xelmisawvdomas mkurnalobaze.

••••• xelmisawvdomoba dabalzRurblovani momsaxureobis saxeebze. mkurnalobis momsaxureobis
organizaciis moqniloba gazrdis pirebis xelmisawvdomobas mkurnalobaze. aRniSnulSi
Sedis dabalzRurblovan momsaxureobaze xelmisawvdomoba, raTa pacientebis rac SeiZleba
met raodenobas mieces samkurnalo programaSi monawileobis saSualeba da gauqmdes
SerCevis yvela arasaWiro kriteriumi.

••••• finansuri xelmisawvdomoba. mkurnalobisa da reabilitaciis momsaxureobis gadasaxadi
SeiZleba mraval SemTxvevaSi mniSvnelovan bariers uqmnides Semosavlis wyaros armqone
pacientebs. amdenad, sadazRvevo dafarva an wamaldamokidebulebis mkurnalobis sazoga-
doebrivi jandacvis sistemaSi CarTva warmoadgens upirveles RonisZiebas, romelic
yvelaze SeWirvebul fenas miscems wamaldamokidebulebis samkurnalo kursis gavlis
saSualebas.
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• kulturuli mniSvneloba da megobruli damokidebuleba momxmareblisadmi. dReisaTvis

arsebuli gamocdileba cxadyofs, rom sxvadasxva kulturaTa Taviseburebis gaTvaliswinebiT
Seqmnili, iseve, rogorc mravalprofesiuli, gundur muSaobaze orientirebul samkurnalo
garemo xels uwyobs pacientTa Cabmas mkurnalobis procesSi, zrdis maT mimarTvianobas
samkurnalo dawesebulebebisadmi, mkurnalobis xelmisawvdomobas da mkurnalobis bolomde
darCenil pacientTa ricxvs, rac sabolood, xels uwyobs mkurnalobis dadebiTi Sedegebis
miRebas.

• reagireba sxvadasxva saxis moTxovnebze da mravalferovani garemo. momsaxureobis

specializebul saxeebze xelmisawvdomoba, movlisa da zrunvis sacxovrebel adgilTan
mibmuloba mZime da rTul pacientTa (mag., wamaldamokidebuli da somaturi da fsiqikuri
aSlilobebis mqone pacientebis) SemTxvevaSi, gansakuTrebiT mniSvnelovania mkurnalobis
kursze xelmisawvdomobis gazrdis mizniT.

• sisxlis samarTalwarmoebis sistemis mxridan reagireba mniSvnelovan rols TamaSobs

wamaldamokidebuli pirebis mkurnalobaze xelmisawvdomobis uzrunvelyofis saqmeSi:
samarTaldamcavebs, sasamarTloebsa da cixeebs SeuZliaT, mWidrod iTanamSromlon
jandacvis sistemebTan, raTa waaxalison wamaldamokidebuli pirebi, CaerTon mkurnalobis
procesSi.

• momsaxureoba genderuli faqtoris gaTvaliswinebiT.     momsaxureobis saxeebi, romlebic

morgebulia mkurnalobis iseT kurss, sadac genderuli moTxovnebi maqsimalurad aris
gaTvaliswinebuli, savaraudod, gaaumjobesebs xelmisawvdomobas bavSvTa jandacvisa
da orsulebis problemebis mogvarebis TvalsazrisiT.

zomebi,  romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi,  romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi,  romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi,  romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi,  romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:
1. momsaxureobis sistema moicavs rogorc qalaqebs, ise soflebs da eyrdnoba pirveladi

jandacvis sistemas. mTavari komponentebia: aqtiuri “auTriCi”, SerCevis dabali zRurbli,
pirveladi jandacvis da socialuri daxmarebis momsaxureobis saxeebis adreul etapze
dadgena da swrafi intervencia, wamaldamokidebulebis mkurnalobis ZiriTadi saxeobebi
da sisxlis samarTalwarmoebis sistemidan wamaldamokidebul pirTa gadarTva samkurnalo
dawesebulebebze;

2. samarTlebrivi CarCo iZleva SesaZlo jarimebisgan dacvis garantias im pirebisTvis,
romelTac surT mkurnalobis kursis gavla;

3. sistemis sxvadasxva samsaxurebs Soris iseve, rogorc maTsa da sxva dawesebulebebs
Soris arsebobs funqciuri mimarTebisa da urTierTmimarTebis (anu funqciuri kavSirisa
da urTierTkavSiris damyarebis) meqanizmebi, rac uzrunvelyofs kompleqsuri momsaxu-
rebis gawevas;

4. rigSi mdgomi adamianebis raodenoba da lodinis dro minimumamdea dayvanili da
Sualeduri pasuxebi xelmisawvdomia;

5. personalis pacientebisadmi damokidebuleba keTilganwyobilia da ara kritikuli;

6. momsaxureobaSi maqsimaluradaa gaTvaliswinebuli kulturuli normebi da maTi
pativiscemis principi;

7. momsaxureobis sqema iTvaliswinebs pacientebis ganviTarebis SesaZleblobebs;

8. momsaxureobis saboloo Rirebuleba xelmisawvdomia pacientebisTvis da saWiroebis
SemTxvevaSi SesaZlebelia safasuris gauqmebac;

9. pirveladi jandacvis dawesebulebebSi, wamaldamokidebulebis mkurnalobis programasTan
mWidro kavSirSi arsebobs momsaxureoba qalebisTvis da im bavSvebisaTvis, romelTa
mSoblebic wamaldamokidebulni arian.
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principi 2: skriningi, Sefaseba, diagnostireba da mkurnalobis dagegmvaprincipi 2: skriningi, Sefaseba, diagnostireba da mkurnalobis dagegmvaprincipi 2: skriningi, Sefaseba, diagnostireba da mkurnalobis dagegmvaprincipi 2: skriningi, Sefaseba, diagnostireba da mkurnalobis dagegmvaprincipi 2: skriningi, Sefaseba, diagnostireba da mkurnalobis dagegmva

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba
pacientebs, romelTac aReniSnebaT narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli aSlilobebi,

xSirad  ara erTi, aramed mravali sxvadasxva saxis momsaxureba esaWiroebaT, maT Soris piradi
socialuri Tu ekonomikuri xasiaTis momsaxurebac, romelTa dakmayofilebac SeuZlebeli iqneba,
Tu standartizebulad, mxolod maTi damokidebulebis simptomebis miviRebT mxedvelobaSi. rac
Seexeba jandacvis sxva problemebs _ diagnostirebasa da janmrTelobis amomwuravi Sefasebas,
mkurnalobis dagegmvisadmi individualur, efeqturi midgomas _ yovelive es pacientis mkurnalobis
kursSi CarTvis safuZvels warmoadgens.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi

• skriningi Sefasebis mniSvnelovani proceduraa im pirebis dasadgenad, romlebic xasiaT-

debian narkotikuli saSualebebis saxifaTo an saziano moxmarebiT, arian wamaldamoki-
debulni da xasiaTdebian am CvevasTan dakavSirebuli sarisko qceviT (virusuli
infeqciebis gavrceleba saziaro nemsiT da/an daucveli sqesobrivi kontaqti, potenciuri
Zaladoba, TviTmkvlelobis saSiSroeba). konkretuli pirovnebis SemTxvevaSi arsebobs
narkotikuli saSualebebis moxmarebisa da misi simwvavis xarisxis Sefasebis
standartuli meTodebi, rac iZleva pacientisaTvis gasawevi daxmarebis saWiro zomis
dadgenis saSualebas. am meTodebis gamoyeneba sxvadasxva situaciebSia SesaZlebeli
(pirveladi jandacvis sistemaSi, skolebSi jandacvisa da sakonsultacio momsaxurebaSi
da samuSao adgilebze TanamSromelTa daxmarebis programebis farglebSi).

• Sefaseba da diagnostireba ZiriTadi moTxovnebia mkurnalobis dasawyebad. diagnostikuri

kriteriumebi, romlebic sazogadod gamoiyeneba fsiqikuri jandacvis sferoSi, warmoadgens
narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli aSlilobis diagnostirebis safuZvels.
daavadebebis Tanmdevi fsiqikuri aSlilobebis diagnostireba idealur viTarebaSi xdeba
fsiqiatris mier. amavdroulad, narkotikuli saSualebis moxxmarebiT gamowveuli
aSlilobebi da maTTan dakavSirebuli fsiqikuri daavadebebi, SesaZlebelia warmatebiT
dadgindes da kontrols daeqvemdebaros jandacvis sxva specialistebis daxamarebiT,
romlebsac gavlili aqvs Sesabamisi treningi.

• srulfasovani Sefasebisas mxedvelobaSi miiReba daavadebis stadia da simwvave, somaturi

da janmrTelobis mdgomareoba, individis temperamenti (xasiaTi) da pirovnuli niSan-
Tvisebebi, profesiuli kariera da dasaqmeba, integracia ojaxsa da sazogadoebaSi da
misi samarTlebrivi mdgomareoba. amis Semdeg, yuradReba eqceva garemo pirobebs da
pirovnebis aRzrda-ganviTarebis pirobebs, rogorc bavSvobis, ise mozrdilobis asakSi,
ojaxur cxovrebasa da urTierTobebs, socialur da kulturul garemoebebsa da warsulSi
mkurnalobis gamocdilebas. Sefasebis adeqvaturi procesi SesaZleblobas iZleva Seiqmnas
Terapiuli kavSiri pacientis mkurnalobis kursSi CarTvis wasaxaliseblad.

• mkurnalobis sqema, romelic muSavdeba pacientTan erTad da romlis miznebic pacientis

moTxovnebis gaTvaliswinebiT ganisazRvreba da iTvaliswinebs dasaxuli miznebis
miRwevisTvis saWiro intervenciis zomebs. mkurnalobis sqema warmoadgens mkurnalobis
werilobiTi formiT Camoyalibebul kurss da mis mosalodnel mimarTulebas. samedicino
dakvirvebis gegmebiT mocemulia konkretuli pacientis konkretuli moTxovnebi da
miTiTebulia, Tu ra gziT moxdeba maTi dakmayofileba. amis Semdeg xdeba gegmis
perioduli gadaxedva pacientis moTxovnebis an misi mdgomareobis cvlilebis
Sesabamisad. Tumca arsebuli kvlevebis Sedegebze dayrdnobiT SeuZlebelia imis mtkiceba,
rom pacientis profilisa da mkurnalobis midgomebis SeTavseba efeqturia, arsebobs
faqtebi, romlebic adasturebs, rom pacientis moTxovnebze reagirebisa da intervenciis
zomebis SeTavseba srulyofili diagnostirebisa da amomwuravi Sefasebis Semdgom
aumjobesebs mkurnalobis Sedegebs.

zomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:
1. pirveladi jandacvis dawesebulebebis personals, daxmarebis programebis

TanamSromelebs da jandacvis mrCevel personals socialur sferoSi, skolebsa da
sisxlis samarTalwarmoebis sistemaSi kargad esmiT skriningis, narkotikuli saSualebis
moxmarebis adreul etapze dadgenisa da swrafi intervenciebis mniSvneloba da
gawvrTnilni arian skriningis mocemuli meTodebiT sargeblobasa da maTTan
dakavSirebuli intervenciis zomebis gamoyenebaSi;
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2. narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveul aSlilobebTan dakavSirebuli
pacientis sarisko qceva fasdeboda yvela Sesabamis dawesebulebaSi (pirveladi
jandacvis, “auTriCis” momsaxureobis, gadaudebeli samedicino daxmarebis, socialuri
daxmarebis dawesebulebebSi da sxv.) da reagirebis zomebi Tanmimdevrulad igegmeba;

3. wamaldamokidebulebisa da sxva daavadebis Tanmdevi pirobebis zusti diagnostireba
xdeba wamaldamokidebulebis mkurnalobis kursis, kerZod, farmakologiuri mkurnalobis
dawyebamde;

4. klinikur oqmebSi aRniSnulia pacientis srulfasovan SefasebasTan dakavSirebuli
moTxovnebi, mkurnalobis kursis SemuSavebis procedura, pacientis mdgomareobis mudmivi
monitoringis Sedegebi da werilobiTi samedicino dakvirvebis gegmebis analizis
Sedegebi. mocemuli amocanebis Sesasruleblad gawvrTnilia Sesabamisi personali;

5. pacientis maRalxarisxobrivi mkurnalobis uzrunvelsayofad mkurnalobis yvela etapis
dokumentireba da standartizacia moeTxoveba mkurnalobis gegmaSi monawile mTel
personals.
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principi 3: wamaldamokidebulebis mecnierulad dasabuTebuli mkurnalobaprincipi 3: wamaldamokidebulebis mecnierulad dasabuTebuli mkurnalobaprincipi 3: wamaldamokidebulebis mecnierulad dasabuTebuli mkurnalobaprincipi 3: wamaldamokidebulebis mecnierulad dasabuTebuli mkurnalobaprincipi 3: wamaldamokidebulebis mecnierulad dasabuTebuli mkurnaloba

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba
wamaldamokidebulebis bunebis Sesaxeb dRes arsebuli saukeTeso praqtikuli codnisa da

dagrovili samecniero moancemebis safuZvelze unda moxdes wamaldamokidebulebis mkurnalobis
sferoSi intervenciisa da investiciis mimarTulebis gansazRvra. wamaldamokidebulebis sferoSi
gamoiyeneba farmakologiuri Tu fsiqosocialuri Carevis maRalxarisxobrivi standartebi, rac
medicinis sxva sferoebSi.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi
• arsebobs mTeli rigi mecnierulad dasabuTebuli farmakologiuri da fsiqosocialuri

Carevis saxeebi, romlebic SeirCeva wamaldamokidebulebis etapisa da mkurnalobis
saxis mixedviT. erTi romelime saxis mkurnaloba SeuZlebelia Sesaferisi iyos yvela
pacientisTvis da mkurnalobis diferencirebuli da mizanze orientirebuli Carevis
zomebi yvelaze kargad pasuxobs ama Tu im konkretuli klinikuri mdgomareobis moTxovnebs.
magaliTad, saSualo simwvavis SemTxvevebis mkurnaloba pirveladi jandacvis
dawesebulebebSi SeiZleba (mag., zogadi praqtikis eqimebis (Terapevtebis) mier, romelTac
gavlili aqvT Sesabamisi treningi) maSin, rodesac SedarebiT mwvave mdgomareobis mqone
pacientebis mkurnalobas, gansakuTrebiT im pacientebisa, romelTac aReniSnebaT daavadebis
Tanmdevi garTulebebi, SeiZleba mravalfunqciuri Careva dasWirdes, maT Soris fsiqikuri
diagnostireba (Sefaseba) da daxmareba.

••••• araakmarisi xangrZlivoba. dadgenilia, rom rTuli qronikuli daavadebebis mkurnalobisa
da recidivis prevenciis mizniT mkurnalobis grZelvadiani programebi yvelaze efeqturi
strategiaa da SeiZleba saWiro gaxdes wamaldamokidebulebis mZime formebis
samkurnalod. amdenad, midgomas, romelic iTvaliswinebs pacientis mkurnalobis procesSi
xangrZlivad dayovnebas, gadamwyveti mniSvneloba eniWeba mkurnalobis procesis
warmatebiT dasrulebisaTvis.

• fsiqosocialuri da farmakologiuri mkurnalobis meTodebis kombinirebas SuZlia
gaaumjobesoss mkurnalobis Sedegi da pacientebs swored aseTi tipis momsaxureba
unda SevTavazoT, rogorc srulfasovani da mravalmxrivi midgomis Semadgeneli nawili.
dadgenilia, rom nacvlad mxolod wamaldamokidebulebis mkurnalobisa, mkurnalobis
erTian mimarTulebas, kompleqsur mkurnalobas, gacilebiT ukeTesi Sedegebi aqvs narkotikuli
saSualebebis moxmarebis recidivis Tavidan acilebis TvalsazrisiT.

••••• multidisciplinarul gundebs, eqimebis, fsiqiatrebis, fsiqologebis, socmuSakebis,
mrCevlebisa da eqTnebis SemadgenlobiT, ukeT SeuZliaT pacientebis moTxovnebis
dakmayofileba, rac wamaldamokidebulebis mravalfaqtorul bunebiTaa ganpirobebuli.
medikamentebisa da fsiqosocialuri Carevis zomebis erToblivi gamoyeneba mniSvnelovnad
zrdis fizikuri mdgomareobis (RviZlis daavadeba, infeqciebi, tkivili da sxv.) da Tanmdevi
fsiqikuri aSlilobebis mkurnalobis Sedegebs.

••••• swrafi zemoqmedeba. pirebi, romelTac narkotikuli saSualeba gasinjvis mizniT gamoiyenes
an iSviaTad iyeneben mas, unda CaerTon mkurnalobis struqturirebul sqemaSi.

••••• “auTriCisa” da dabalzRurblovani CarTvis programebi iTvaliswinebs zomebis srul
pakets wamaldamokidebulebiT gamowveuli janmrTelobisa da socialuri problemebis
Tavidan acilebis mizniT. es programebi aRiarebulia, rogorc aiv/Sidsisa da sxva sisxliT
gadamdebi daavadebebis gavrcelebis prevenciis efeqturi saSualeba.

••••• bazisuri servisebi, rac iTvaliswinebes pacientis daxmarebas Sewyvitos an Seamciros
narkotikuli saSualebebis moxmareba, unda dainergos da farTod iyos xelmisawvdomi
qveynis mTels teritoriaze, detoqsikaciis, opioidebis agonistebiT medikamentozuri
Terapiis, fsiqosocialur daxmarebis, konsultaciebis, reabilitaciis strategiebisa da
socialur daxmarebis CaTvliT.

••••• samedicino zedamxedvelobis qveS narkotikuli saSualebebis miRebis Sewyveta esaWiroeba
iseT nivTierebebze (opioidebi, sedatiuri/saZile narkotikuli saSualebebi da alkoholi)
damokidebul momxmareblebs, romelTac mosalodnelia aReniSnoT aRkveTis Semdgomi
garTulebebi. detoqsikacia warmoadgens mosamzadebel nabijs grZelvadiani programisa,
romlis saboloo mizani narkotikul saSualebaze sabolood uaris Tqmaa.

••••• mxardamWeri medikamentebi. am saSualebebis efeqturoba recidivis prevenciisa Tu
pacientebis stabiluri mdgomareobis uzrunvelsayofad dReisaTvis damtkicebulia.
Tumca, aseTi saSualebebi mxolod opioidebze damokidebulebis samkurnalod arsebobs.
aRniSnuli saSualebebi or ZiriTad jgufad iyofa: xangrZlivi moqmedebis opioidis
agonistebi da antagonistebi..... opioidis agonistebis farmakoTerapia warmoadgens
opioidebze damokidebulebis mkurnalobis erT-erT yvelaze efeqtur meTods, romelic
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gulisxmobs meTadonis an buprenorfinis individualuri dozebis micemas pacientisTvis
ramdenime Tvidan ramdenime wlamde periodSi. alternatiulad, opioidebze damokidebuli
pacientebis garkveul jgufs, romelmac ukve gaiara detoqsikacia da Zlieri survili
aqvs, uari Tqvas narkotikul saSualebaze, SeiZleba mieces naltreqsoni, rogorc recidivis
prevenciis mkurnalobis Semadgeneli nawili.

• dadginda, rom fsiqologiuri da socialuri Carevis zomebi     efeqturia reabilitaciisa
da recidivis prevenciisTvis, rogorc ambulatoriuli, ise stacionaruli avadmyofisaTvis.
fsiqoTerapiam, rogoricaa kognitiuri qceviTi Terapia, motivaciuri saubrebi da
situaciuri marTva, kargi Sedegebi mogvca. socialuri daxmarebis formebi, rogoricaa
dasaqmebis programebi, profesiuli gadamzadeba/momzadeba, iuridiuli konsultacia da
mxardaWera sakmaod efeqturi aRmoCnda sazogadoebaSi integrirebis mimarTulebiT.

••••• TviTdaxmarebis jgufebi warmoadgens oficialuri mkurnalobis kursis damatebiT
RonisZiebas da xels uwyobs standartuli fsiqosocialuri Carevis zomebis realizebas.

••••• socialur-kulturuli mniSvneloba. saWiroa mecnierulad dasabuTebuli mkurnalobis
meTodologiebisa da strategiebis adaptacia sxvadasxva regionalur, nacionalur da
adgilobriv pirobebTan, kulturuli da ekonomikuri faqtorebis gaTvaliswinebiT.

••••• codnis gaziareba da uwyveti klinikuri kvleva, sxvadasxva dawesebulebebsa da regionebSi,
warmoadgens pacientTa mkurnalobis programebis gaumjobesebis umTavres pirobas.

• samkurnalo programis monawile specialistebis treningi karieris sawyis etapze,
treningis CarTva universitetis saswavlo programaSi da uwyveti ganaTleba arsebiTi
mniSvnelobisaa mecnierulad dasabuTebuli meTodologiebis farTo masStabiT gamoyenebis
mizniT.

zomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

darwmundiTdarwmundiTdarwmundiTdarwmundiTdarwmundiT, rom:, rom:, rom:, rom:, rom:
1. arsebuli resursebi investirebulia mecnierulad dasabuTebuli Carevis zomebis

gansaxorcieleblad;
2. mkurnalobis srulfasovani sistema moicavs mecnierulad dasabuTebuli da integrirebuli

farmakologiuri da fsiqosocialuri Carevis zomebs, romlebic mimarTulia adamianis
kompleqsuri mkurnalobisaken. intervenciis zomebis kompleqsSi Sedis sxvadasxva
intensiurobis Carevis zomebi, dawyebuli “auTriCis”, dabalzRurblovani da xanmokle
Carevis zomebidan da xangrZlivi, struqturirebuli mkurnalobiT damTavrebuli;

3. mkurnalobis Carevis zomebis xangrZlivoba ganisazRvreba individualuri moTxovnebis
mixedviT da ar arsebobs winaswar dadgenili SezRudvebi mkurnalobis xangrZlivobasTan
dakavSirebiT;

4. servisebSi dasaqmebulni arian mravalfunqciuri gundebi, romelTac gavlili aqvT
Sesabamisi treningi mecnierulad dasabuTebuli intervenciis zomebis ganxorcielebisTvis;

5. momsaxureobis ZiriTadi saxeebi, maT Soris detoqsikacia, opioidebze damokidebulebis
samkurnalod opioiduri agonistebis Canacvlebis farmakoTerapia fsiqologiuri daxmarebis
TanxlebiT, konsultaciebi da socialuri daxmareba xelmisawvdomia mTels teritoriaze.

6. SedarebiT rTuli SemTxvevebisas, pacientebi, maT Soris Tanmdevi mwvave somaturi da
fsiqikuri aSlilobebiT, iReben adeqvatur daxmarebas, da saWiroebis SemTxvevaSi
warigzavnebian specializirebul samsaxurebSi;

7. fsiqologiuri Carevis zomebi efeqturi aRmoCnda reabilitaciisa da recidivis Tavidan
acilebis mizniT, rogorc ambulatoriuli, ise stacionaruli pacientebis SemTxvevaSi,
kerZod, kognitiuri qceviTi Terapia, motivaciuri saubrebi da situaciuri marTva, dasaqmebis
programebi, profesiuli gadamzadeba da iuridiuli konsultacia kargi SedegebiT
xasiaTdeba;

8. Carevis zomebi morgebulia im socialur-ekonomikuri garemos, sadac xdeba mocemuli
zomebis gamoyeneba; xdeba maTi mudmivad ganaxleba msoflios yvela regionSi perspeq-
tiuli ganviTarebisa da mravalferovani kvlevis Sesabamisad.
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principi 4: wamaldamokidebulebis mkurnaloba, adamianis uflebebi da pacientisprincipi 4: wamaldamokidebulebis mkurnaloba, adamianis uflebebi da pacientisprincipi 4: wamaldamokidebulebis mkurnaloba, adamianis uflebebi da pacientisprincipi 4: wamaldamokidebulebis mkurnaloba, adamianis uflebebi da pacientisprincipi 4: wamaldamokidebulebis mkurnaloba, adamianis uflebebi da pacientis

RirsebaRirsebaRirsebaRirsebaRirseba

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba

wamaldamokidebulebis mkurnaloba unda eTavsebodes adamianis uflebebis dacvis valdebulebebs
da aRiarebdes yvela pirovnebis Rirsebas. aRniSnulSi igulisxmeba jandacvisa da keTildReobis
miRwevadi umaRlesi normativebiT sargeblobis uflebis dacva da adamianis diskriminaciis aRkveTa.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi

• dauSvebelia wamaldamokidebuli pirebis diskriminacia maT mier warsulSi Tu awmyoSi
narkotikuli saSualebis moxmarebis gamo.

• wamaldamokidebulebis mkurnalobisas gamoiyeneba igive eTikuri standartebi, rac jandacvis
sxva dargebSi. aRniSnulSi Sedis pacientis damoukideblobisa da TviTgamorkvevis ufleba
da mkurnali personalis qvelmoqmedebisa da araborotganzraxulobis valdebuleba.

••••• xelmisawvdomoba mkurnalobasa da daxmarebaze, maT Soris narkotikuli saSualebis
moxmarebiT gamowveuli janmrTelobisa da socialuri problemebis Tavidan acilebaze,
saWiroebaTa dakmayofilebaze mkurnalobis nebismier etapze. aRniSnulze xeli unda
miuwvdebodeT im pacientebsac, romelTac ara aqvT narkotikul saSualebaze uaris Tqmis
survili, an romlebic ver axerxeben recidivis Tavidan acilebasa da agreTve cixeebSi
dakavebul patimrebs.

• msgavsad nebismieri sxva samedicino procedurisa, wamaldamokidebulebis mkurnalobis
pirobebi, iqneba es fsiqologiuri Tu farmakologiuri, pacients Tavs ar unda movaxvioT.
iZulebiTi mkurnaloba dasaSvebia mxolod gamonaklis SemTxvevaSi, rodesac arsebobs
sakuTari Tavis an garSemomyofebis dazianebis maRali riski. aseT SemTxvevaSi mkurnaloba
unda ganxorcieldes iseTi konkretuli pirobebiTa da vadebiT, rogorc kanoniT aris
gaTvaliswinebuli.

• im SemTxvevaSi, rodesac narkotikuli saSualebis moxmarebisa da Senaxvis motiviT saxelmwifo
awesebs sajarimo sanqciebs, narkotikuli saSualebis momxmareblisadmi SeTavazebuli
winadadeba, gaiaros mkurnalobis kursi nacvlad sasjelis moxdisa, warmoadgens karg
arCevans momxmareblisaTvis/damnaSavisaTvis. Tumca, mocemuli SemTxveva erTi SexedviT,
TiTqos mkurnalobis iZulebas gulisxmobs, pacients ufleba aqvs, uari Tqvas masze da
upiratesoba sajarimo sanqcias mianiWos.

••••• diskriminacia ar aris gamarTlebuli aranairi – genderuli Tu eTnikuri, pirovnebis
religiuri mrwamsisa Tu politikuri rwmenis, janmrTelobis, ekonomiuri, samarTlebrivi
Tu socialuri _ mizeziT.

• dauSvebelia wamaldamokidebuli piris adamianis uflebebis     SezRudva mkurnalobisa Tu
reabilitaciis sababiT. araadamianuri an damamcirebeli mopyroba da dasja ar unda iyos
wamaldamokidebulebis mkurnalobis Semadgeneli nawili.

zomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:

1. samarTlebrivi CarCo uzrunvelyofs adamianis uflebaTa dacvas wamaldamokidebulebis
mkurnalobisa da reabilitaciis procesSi.

2. momsaxureobis procedurebis Tanaxmad, personals moeTxoveba izrunos pacientTa
informirebulobaze mkurnalobis procesebisa da procedurebis Sesaxeb, SeimuSaos
individualuri daxmarebis gegmebi pacientTan erTad, moipovos pacientisgan Tanxmoba
Carevis dawyebamde da misces pacients garantia imisa, rom igi SeZlebs mkurnalobis kursis
mitovebas misTvis sasurvel dros.

3. pacientis konfidencialoba daculia: monacemebi pacientis Sesaxeb mkacrad konfidencialuria
da maTi nebismieri mizniT gamoyenebisTvis saWiroa pacientis werilobiTi Tanxmoba.

4. personali saTanadod aris gawvrTnili mkurnalobis gasawevad eTikuri standartebis
sruli dacviT da epyroba pacients pativiscemiTa da araviTar SemTxvevaSi ar dauSvebs
mis stigmatizacias.

5. samedicino mkurnalobis gaweva ar aris damokidebuli imaze, Tu ramdenad emorCileba pacienti
wamaldamokidebulebis mkurnalobas.

6. narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli aSlilobebisa da masTan dakavSirebuli
janmrTelobis problemebis mecnierulad dasabuTebuli prevencia da mkurnaloba agreTve
xelmisawvdomia patimrebisTvis cixeebSi.

7. mkurnalobis mecnieruli kvlevebis mizniT, eTikuri komisia ganixilavs da rezolucias
adebs kvlevis oqmebs, msgavsad medicinis nebismieri sxva dargisa.
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principi 5: specialur qvejgufebsa da garemoebebze orientirebaprincipi 5: specialur qvejgufebsa da garemoebebze orientirebaprincipi 5: specialur qvejgufebsa da garemoebebze orientirebaprincipi 5: specialur qvejgufebsa da garemoebebze orientirebaprincipi 5: specialur qvejgufebsa da garemoebebze orientireba

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba
narkotikuli saSualebebis momxmarebelTa saerTo populaciidan SeiZleba gamoiyos zogierTi

qvejgufi, romelic saWiroebs gansakuTrebul yuradRebas da xSirad – specializirebul daxmarebas.
aseT jgufebSi Sedian mozardebi, qalebi, orsulebi, pirebi Tanmdevi samedicino da fsiqikuri
daavadebebiT, seqs-muSakebi, eTnikuri umciresobebi da socialurad marginalizebuli pirebi. piri
SeiZleba erTdroulad ramdenime aseT jgufs miekuTvnebodes da gaaCndes mravali saWiroeba.

am pacientebisTvis Sesaferisi mkurnalobis gaweva da adeqvaturi strategiebis ganxorcieleba
xSir SemTxvevaSi moiTxovs mizanmimarTul da diferencirebul midgomas maTi servisebTan
dakavSirebis, mkurnalobaSi CarTvisa da klinikuri intervenciisTvis, aseve mkurnalobis sqemebisa
da momsaxureobis iseTi organizebisTvis, romlebic saukeTesod pasuxobs am jgufebis moTxovnebs.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi

• mozardebi: narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli aSlilobebis mqone
mozardebis mkurnalobis procesSi monawile konsultantebma, “auTriCis” muSakebma da
sxva specialistebma unda gaiaron specializirebuli treiningi. multidisciplinaruli
gundebis SemadgenlobaSi aucileblad unda Sediodnen bavSvTa/mozardTa fsiqiatrebi
da fsiqologebi. sawyis etapze narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli
aSlilobebis mqone axalgazrda pacientebisTvis SeiZleba ukuCvenebiTi iyos iseT xalxTan
kontaqti, romlebic daavadebis SedarebiT gviandel stadiaze imyofebian da amdenad,
ramdenadac SesaZlebeli iqneba, rekomendebulia mozardebisa da maTi mSoblebisaTvis
calke palatebis gamoyofa. Carevis zomebis dagegmva da ganxorcieleba sasurvel Sedegs
gamoiRebs mWidro TanamSromlobiT maT ojaxebTan da, saWiroebis SemTxvevaSi, skolebTanac.

• qalebi. dRemde SemuSavebulia mkurnalobis mravali saxeoba da programa specialurad
zrdasruli qalebisaTvis. umetes qveyanaSi narkotikuli saSualebebis moxmarebis
problemis mqone qalebi metad stigmatizirebuli arian sxva socialur jgufebTan
SedarebiT miuxedavad imisa, rom qalebs, rogorc wesi, gacilebiT didi pasuxismgebloba
akisriaT ojaxSi. Sedegad, qalebis xelmisawvdomoba mkurnalobaze SeiZleba mniSvnelovnad
SeizRudos. garda amisa, qalebis moTxovnebi maT fsiqologiur statusTan da fsiqikur
Tanmdev daavadebebTan mimarTebaSi ufro specifiuria. narkotikuli saSualebis
xangrZlivi moxmareba gavlenas axdens maT sqesobriv da reproduqciul janmrTelobaze.
am SemTxvevaSi saWiroa gamoyenebul iqnas momsaxureobis iseTi saxeebi, romlebic
genderuli faqtoris gaTvaliswinebiT mxedvelobaSi iRebs qalebis moTxovnebs
mkurnalobis sqemisa da mkurnalobis Catarebis yvela aspeqts, maT Soris adgilmdebareobis,
samedicino personalis, programis SemuSavebis, bavSvebis samkurnalo dawesebulebaSi
daSvebisa da gamoyenebuli masalebis CaTvliT.

• orsulebi. mraval qveyanaSi wamaldamokidebuli pirebis daaxloebiT erTi mesamedi

Svilosnobis unaris mqone qalebia. amdenad, orsulobis SesaZlebloba gaTvaliswinebul
unda iqnas da mkurnalobis dawyebamde saWiroa Catardes testi orsulobaze. orsuloba
mocemul populaciaSi yovelTvis unda CaiTvalos maRal risk-faqtorad. orsulebis
mkurnaloba specializirebulia da saWiroebs mravalfunqciur midgomas (anu, mravali
sxvadasxva profilis eqimis daxmarebas), maT Soris winasamSobiaro movlas. orsulobis
periodSi xelmisawvdomia opioidebze damokidebulebis samkurnalod gamoyenebuli
medikamentozuri Terapiis mecnierulad dasabuTebuli standartebi. ZuZuTi kveba rekomen-
debulia, Tu es dedis survilic aris da ar arsebobs ukuCveneba. aseTi specializirebuli
daxmareba warmoadgens adreul etapze Carevis saSualebas individualuri SemTxvevis marTvis
principebis gamoyenebiT, risi mizanic damatebiTi risk-faqtorebis Tavidan acilebaa.

• pirebi Tanmdevi samedicino daavadebebiT (B da C hepatiti, aiv infeqcia, tuberkulozi da

cirozi). wamaldamokidebul pirebs iseve unda miuwvdebodeT xeli Tanmdevi daavadebebis
mkurnalobasa da momsaxureobaze, rogorc qveynis sxva Cveulebriv moqalaqeebs. opioidebze
damokidebuli pacientebis SemTxvevaSi agonist-CanacvlebiTi Terapiis mesveobiT SeiZleba
aiv infeqciisa da tuberkulozis samkurnalo programaSi monawileobis msurvelTa
ricxvi gaizardos. individualuri konsultaciebi an konsultaciebi ojaxis wevrebis
TandaswrebiT ojaxis wevrebisa da pacientis survilis Sesabamisad, srulfasovani
midgomis mniSvnelovani komponentia.

••••• pirebi Tanmdevi fsiqikuri daavadebebiT (paTologiebiT)..... kvleva cxadyofs, rom
wamaldamokidebul pacientebSi didad gavrcelebulia Tanmdevi pirovnuli, afeqturi
da sxva saxis fsiqikuri aSlilobebi. pacientebis mkurnalobis procesSi SenarCuneba
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da mkurnalobis Sedegebi damokidebulia aseTi Tanmdevi fsiqikuri daavadebebis diagnozsa
da mis Sesabamis adekvatur mkurnalobaze. samkurnalo momsaxureobis efeqturobis
zrda SesaZlebelia fsiqikuri aSlilobebis skriningisa da adeqvaturi medikamentozuri
mkurnalobis saSualebebiT, am medikamentebis urTierTqmedebis gaTvaliswinebiT

••••• seqs-muSakebi. mravali wamaldamokidebuli piri dakavebulia seqs-biznesiT, romelic
maTTvis narkotikuli saSualebis SeZenis saSualebas warmoadgens. es pirebi dganan
infeqciebis, Zaladobis, msxverplad gaxdomisa da sazogadoebidan gariyvis maRali riskis
winaSe. intervenciuli zomebidan, romlebic am specifiuri jgufisTvis gamoiyeneba,
upiratesoba eniWos “auTriCs”. aseTi zomebi unda Seicavdes aiv infeqciis, hepatitis da
sxva sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebis prevenciisken mimarTuli zomebis erTobliobas.
stabiluri saarsebo saSualebebis wyaroebi SeiZleba gaxdes socialuri daxmareba da
reabilitaciis programebi.

••••• eTnikur umciresobebs SeiZleba SeeqmnaT gansakuTrebuli barierebi mkurnalobaze
xelmisawvdomobis TvalsazrisiT, maT Soris enobrivi barieric, rac samkurnalo
dawesebulebis organizaciis procesSi religiur da kulturul gansxvavebebTan erTad
unda iqnas gaTvaliswinebuli. am pacientebTan dasakavSireblad da maT dasaxmareblad
da mkunalobaSi mosazidad SeiZleba dasaqmdnen kulturaTaSorisi Suamavlebi.

••••• marginalizebuli pirebi/usaxlkaroebi. usaxlkaro, quCaSi mcxovrebi, umuSevari da
ojaxebis mier uaryofili pacientebis stabiluri saarsebo saSualebis uzrunvelsayofad
saWiroa socialuri daxmarebisa da mxardaWeris sruli paketis gamoyeneba. saerTo
sacxovreblebi, vauCerebi, ufaso kveba da droebiTi dasaqmeba socialur momsaxureobasTan
erTad, plus mkurnaloba xels Seuwyobs pacientis stabilizacias.

zomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

darwmundiT romdarwmundiT romdarwmundiT romdarwmundiT romdarwmundiT rom:::::
1. mkurnalobis gaweva da klinikuri oqmebi iTvaliswinebs specifiuri moTxovnebis mqone

pacientebis saWiroebebs.
2. pacientTa Sefaseba amomwuravia, rac iZleva farTomasStabiani samedicino fsiqosocialuri

Carevis zomebis ganxorcielebis saSualebas.
3. servisebis integracia, an Tundac standartizebuli procedurebi  mimarTulia uwyveti

daxmarebisa da momsaxurebisaken im pacientTaTvis, romlebsac Tanmdevi daavadebebi
gaaCniaT da maTi mkurnalobaSi SenarCunebisaken.

4. SemuSavebulia specializebili treningis programa fsiqiatriul pacientebTan,
arasrulwlovnebTan, qalebTan da orsulebTan momuSave personalisTvis.

5. arsebuli samkurnalo mimarTulebebi da gaidlainebi uzrunvelyofs wamaldamokide-
bulebisa da infeqciur daavadebaTa mkurnalobis momsaxureobis gaerTianebas da urTierT-
kavSirs, rac uzrunvelyofs mecnierulad dasabuTebuli da xelmisawvdomi mkurnalobis
kursis Catarebas orive mimarTulebiT.

6. mkurnalobis momsaxureobis saxeebi kargadaa morgebuli narkotikuli saSualebebis
moxmarebiT gamowveuli aSlilobebis mqone  im pirTa saWiroebebs, romlebic umciresobaTa
jgufs miekuTvnebian. saWiroebis SemTxvevaSi uzrunvelyofilia kulturaTaSorisi
Suamavlebisa da Tarjimnebis momsaxureoba kulturuli da enobrivi barieris minimumamde
dayvanis mizniT.
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principi 6: wamaldamokidebulebis mkurnaloba da sisxlis samarTalwarmoebisprincipi 6: wamaldamokidebulebis mkurnaloba da sisxlis samarTalwarmoebisprincipi 6: wamaldamokidebulebis mkurnaloba da sisxlis samarTalwarmoebisprincipi 6: wamaldamokidebulebis mkurnaloba da sisxlis samarTalwarmoebisprincipi 6: wamaldamokidebulebis mkurnaloba da sisxlis samarTalwarmoebis

sistemasistemasistemasistemasistema

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba
narkotikuli saSualebebis moxmarebasTan dakavSirebuli danaSaulis maCvenebeli zogadad

maRalia da mravali adamiani sapatimroSi ixdis sasjels aseTi danaSaulis gamo. aRniSnulSi
Sedis samarTaldarRvevebi, romelTa Cadenasac xels uwyobs narkotikuli saSualebebis
farmakologiuri zemoqmedeba, samarTaldarRvevebi, romelTac narkotikuli saSualebis momxmarebeli
Cadis narkotikuli saSualebis SesaZenad saWiro fulis saSovnelad da samarTaldarRvevebi,
dakavSirebuli narkotikuli saSualebebis gavrcelebasTan. msoflioSi uamravi adamiani, romelic
sisxlis samarTlis danaSaulis gamo ixdis sasjels, wamaldamokidebulia.

sazogadod, narkotikuli saSualebis moxmareba unda ganvixiloT, rogorc jandacvis sakiTxi
da narkotikuli nivTierebebis momxmareblebs jandacvis sistemaSi unda mkurnalobdnen da isini
ar unda iyvnen sisxlis samarTalwarmoebis sistemis obieqtebi.

sisxlis samarTalwarmoebis sistemaSi Carevis zomebi wamaldamokidebul pirTaTvis mkurnalobas,
rogorc dapatimrebis alternativas unda cnobdes da iTvaliswinebdes wamaldamokidebulebis
mkurnalobas cixeSi yofnisas da patimrobis sasjelis moxdis Semdeg. wamaldamokidebulebis
janmrTelobis dacvis sistemasa da sisxlis samarTalwarmoebis sistemas Soris efeqturi
koordinacia aucilebelia narkotikuli saSualebis moxmarebasTan dakavSirebuli danaSaulisa
da wamaldamokidebulTa mkurnalobisa da daxmarebis problemebis gadasaWrelad.

kvlevis Sedegebi cxadyofs, rom wamaldamokidebulebis mkurnaloba mniSvnelovnad amcirebs
danaSaulebriobis ricxvs. mkurnaloba da daxmareba, rogorc patimrobis alternativa, an sapatimroSi
dawyebuli mkurnaloba da daxmareba, romelsac mosdevs saTanado mxardaWera da socialuri
integracia sapatimrodan gaTavisuflebis Semdeg amcirebs narkotikuli saSualebis xelmeored
gamoyenebis, aiv-infeqciis gadatanis da danaSaulis kvlav Cadenis risks. mniSvnelovnad umjobesdeba
adamianis janmrTeloba da sazogadoebrivi usafrTxoeba, izrdeba socialuri danazogi. mkurnalobis,
rogorc patimrobis alternativis, SeTavazeba sazogadoebisTvis rentabeluria.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi

• sisxlis samarTalwarmoebis sistemidan mkurnalobaze gadasvlis sqemebi..... mkurnaloba,

rogorc patimrobis an sxva sajarimo sanqciis alternativa xelmisawvdomi unda iyos
wamaldamokidebuli samarTaldamrRvevebisaTvis. aseTi sqemebis xelSewyobiT wamal-
damokidebuli pirebi sisxlis samarTalwarmoebis sistemidan samkurnalo dawesebule-
bebSi xvdebian, sadac gadian mkurnalobisa da reabilitaciis programebs da sasamarTlos
saSualeba eZleva, gamoitanos mkurnalobisa da ara dapatimrebis an sajarimo sanqciis
Sefardebis ganaCeni. Tu mkurnaloba Sewyda, ZalaSi Sedis sajarimo sanqcia. am gziT
mkurnaloba warmoadgens patimrobis an sxva sajarimo sanqciis alternativas, magram ar
atarebs iZulebiT xasiaTs.

• adamianis uflebebis principebi,  romlebic aRwerilia calke TavSi,  cxadia,  exeba adamianebs,

romelTac wayenebuli aqvT akrZaluli narkotikuli saSualebis gamoyenebasTan
dakavSirebuli danaSaulis braldeba. wamaldamokidebulebs, romlebic patimrobis vadas
ixdian cixeSi, ufleba aqvT, gaewioT samedicino daxmareba da mkurnaloba, romelTac
uzrunvelyofs mocemul qveyanaSi arsebuli samkurnalo dawesebulebebi.

• adamianis uflebebis principebi,  romlebic aRwerilia calke TavSi,  cxadia, exeba

adamianebs, romelTac wayenebuli aqvT akrZaluli narkotikuli saSualebis gamoyenebasTan
dakavSirebuli danaSaulis braldeba. zemoTaRniSnulSi Sedis cixeSi narkotikuli
saSualebis momxmarebeli pacientebis ufleba, gaewioT iseTive samedicino daxmareba
da mkurnaloba, romelic xelmisawvdomia cixis gareT.

• momsaxureobis uwyveti xasiaTi.     infeqciur daavadebebTan dakavSirebiT maRali sarisko

qcevis Semcirebisken mimarTuli Carevis zomebi xelmisawvdomi unda iyos cixeebSi. Tu
patimrebi gadawyveten, uari Tqvan narkotikul saSualebaze, saWiroa mkurnalobis dawyeba
optimaluri klinikuri meTodebis gamoyenebiT. im patimrebisTvis, romlebic mkurnalobas
gadiodnen patimrobamde, aucilebelia cixis pirobebSic gagrZeldes samedicino
mkurnaloba, gansakuTrebiT, medikamentozuri. saWiroa specialuri Senobebi orsulebisa
da CvilbavSviani dedebisaTvis deda-Svils Soris mWidro kavSiris uzrunvelsayofad.
fsiqologiuri Carevis zomebma, maT Soris profesiulma gadamzadebam SeiZleba didad
Seuwyos xeli pirovnebis sazogadoebaSi reintegracias sapatimrodan gaTavisuflebis
Semdeg.
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• uwyveti  socialuri daxmareba sapatimrodan gaTavisuflebis Semdeg didad mniSvnelovania

wamaldamokidebuli samarTaldamrRvevis sazogadoebaSi reintegraciis TvalsazrisiT.
sasjelmoxdili piri narkotikuli saSualebis kvlav gamoyenebisa da amasTan
dakavSirebuli daavadebebisa da paTologiebis kidev ufro didi riskis winaSe dgas, Tu
mas ar miuwvdeba xeli ganaTlebaze, samsaxurze, sacxovrebelze, dazRvevaze da jandacvis
momsaxureobaze, maT Soris wamaldamokidebulebis mkurnalobaze. garda amisa, aseTi
pirovneba kidev ufro mZime tvirTad awveba sazogadoebas.

• arc dapatimreba da arc iZulebiTi Sroma ar iqna mecnierulad damtkicebuli, rogorc

wamaldamokidebulebiT gamowveuli aSlilobebis mkurnalobis efeqturi saSualeba.

zomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

darwmundiT, romdarwmundiT, romdarwmundiT, romdarwmundiT, romdarwmundiT, rom:::::
1. samarTlebrivi CarCo xels uwyobs wamaldamokidebuli samarTaldamrRvevebis

srulfasovan  fsiqosocialur da farmakologiur mkurnalobas (gansakuTrebiT, rogorc
dapatimrebis alternativas).

2. SemuSavebulia da efeqturad funqcionirebs sisxlis samarTalwarmoebis sistemasa da
wamaldamokidebulebis mkurnalobis sistemas Soris koordinaciis uzrunvelyofis
meqanizmebi. aseTi meqanizmebi da TanamSromloba xels uwyobs sapatimrodan samkurnalo
dawesebulebaSi gadayvanis sqemebs.

3. narkotikuli saSualebis momxmarebel patimrebs sTavazoben mkurnalobisa da momsaxureobis
rig saxeebs, maT Soris sisxliT gadamdebi daavadebebis prevencias, wamaldamokidebulebis
farmakologiur da fsiqosocialur mkurnalobas, reabilitacias, patimrobidan
gaTavisuflebisTvis momzadebas da sazogadoebriv samsaxurebTan dakavSirebas.

4. sisxlis samarTalwarmoebis sistemisa da sapatimros personalma icis wamaldamokidebuli
samarTaldamrRvevebis saWiroebebi da gawvrTnilia xeli Seuwyos cixeSi prevenciisa
da samkurnalo Carevis zomebis Catarebas.

5. personali, romelsac evaleba wamaldamokidebulebis mkurnaloba (iqneba es cixis jandacvis
personali Tu garedan mowveuli personali) saTanadod aris gawvrTnili mecnierulad
dasabuTebuli mkurnalobis gawevasa da eTikuri standartebis dacvaSi, pacientebs epyrobian
pativiscemiT da ara kritikulad da maTgan stigmatizaciis xelSemwyobi moqmedeba
mosalodneli ar aris.

6. kavSirebi da mimarTvianoba sazogadoebriv dawesebulebebTan miznad isaxavs sisxlis
samarTalwarmoebis sistemaSi myofi pacientebis uwyvet mkurnalobas
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principi 7: sazogadoebis mxardaWera, monawileoba da pacientis orientirebaprincipi 7: sazogadoebis mxardaWera, monawileoba da pacientis orientirebaprincipi 7: sazogadoebis mxardaWera, monawileoba da pacientis orientirebaprincipi 7: sazogadoebis mxardaWera, monawileoba da pacientis orientirebaprincipi 7: sazogadoebis mxardaWera, monawileoba da pacientis orientireba

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba

sazogadoebriv jgufebis moTxovnebze damyarebuli sapasuxo aqtivoba narkotikul saSualebebis
moxmarebasa da damokidebulebaze TviT am jgufSi iwvevs qcevis Secvlas. maTi damokidebuleba
icvleba iZulebiTidan miwodebul servisebSi TanamSromlobisa da kooperirebis mimarTulebiT
aseTi cvlilebebis gansaxorcieleblad saWiroa adgilobrivi monawileebis (samTavrobo da
arasamTavrobo organizaciebi,  kerZo seqtori, sazogadoebrivi liderebi, religiuri organizaciebi
da tradiciuli eqimbaSebi), sazogadoebis wevrebis (ojaxebi) da samizne populaciis aqtiuri
monawileoba sazogadoebaze dafuZnebuli jandacvis momsaxureobis erTiani qselis Sesaqmnelad.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi

• pacientebis aqtiuri CarTuloba mizania pasuxismgeblobis grZnobis amaRleba, individis

qcevis Secvla da jandacvis momsaxureobis xarisxisa da gamoyenebis gaumjobeseba.

• angariSvaldebuleba sazogadoebis winaSe. dRiTidRe cxadi xdeba, rom servisebis dagegmvisa
da ganviTarebis procesi unda pasuxobdes sazogadoebis moTxovnebs da unda moergos
sazogadoebrivi interesebis farTo sferos. sazogadoeba da pirebi, romlebic
momsaxureobiT sargebloben, mniSvnelovan rols asruleben momsaxureobis iseTi formis
SemuSavebis saqmeSi, romelic gulisxmobs momsaxureobis gamwevi yvela piris adekvatur
angariSvaldebulebasa da pasuxismgeblobas.

• sazogadoebaze orientirebuli Carevis zomebis Sedegad izrdeba narkotikul saSualebebTan

dakavSirebuli problemebis mqone adamianebis mxardaWera sazogadoebis mxridan.
sazogadoeba da jandacvis politika metad unda iyos orientirebuli narkotikuli
saSualebebis momxmareblebis daxmarebaze. sazogadoebis informirebulobisa da
sazogadoebis wevrebisTvis damatebiTi uflebamosilebebis miniWebis Sedegad Semcirdeba
diskriminaciisa da marginalizaciis xarisxi. am pirebis de-stigmatizacia mniSvnelovania
mkurnalobaze maTi xelmisawvdomobisa da sazogadoebaSi reintegraciisaTvis.

• wamaldamokidebulebis mkurnalobis meinstrimingi. jandacvisa da socialuri dacvis

intervenciis mimarTulebiT ara mxolod meti raodenobis pacientebis mkurnalobis
saSualebas iZleva, aramed xels uwyobs Seqmnili sazogadoebrivi azris Secvlas.
_sazogadoeba wamaldamokidebulebas ukve aRiarebs, rogorc mravalfaqtorul aSlilobas.

• kavSirebi. sakvanZo mniSvnelobisaa wamaldamokidebulebis mkurnalobis servisebsa da

klinikebs Soris kavSirebis damyareba. am kavSirebis damyarebas xels uwyobs gadaudebeli
daxmarebis kabinetebi, infeqciur daavadebaTa da Sinagan organoTa medicinis ganyofilebebi,
xolo momsaxureobis specializirebuli saxeebis SemTxvevaSi – sacxovrebeli, profesiuli
treningi da dasaqmeba. fsiqikuri da wamaldamodebulebis mkurnalobis integrireba
(erToblivad gamoyeneba) zrdis Tanmdevi fsiqikuri aSlilobebis mqone pacientebis
CarTulobis xarisxs mkurnalobis procesSi da amcirebs sikvdilianobas.

• arasamTavrobo organizaciebs SeuZliaT mniSvnelovani roli Seasrulon wamaldamokidebuli

pacientebisTvis momsaxureobis gawevis TvalsazrisiT sazogadoebrivi jandacvis sistemis
koordinirebis saqmeSi. maT SeiZleba gansakuTrebiT didi daxmareba gaswion mkurnalobis
masStabebis gazrdisa da reabilitaciisa da reintegraciis mimarTulebiT.

zomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

darwmundiT rom:darwmundiT rom:darwmundiT rom:darwmundiT rom:darwmundiT rom:

1. samizne populaciebi, maTi ojaxebi, sazogadoebis wevrebi da adgilobrivi organizaciebi
aqtiurad arian CarTuli wamaldamokidebulebis mkurnalobis momsaxureobis dagegmvis,
ganxorcielebisa da monitoringis saqmeSi.

2. momsaxureobis saxeebi integrirebulia sazogadoebrivi jandacvis da socialuri
daxmarebis qselebSi da akavSirebs erTmaneTTan yvela relevantur partniors mocemul
sazogadoebaSi.

3. pirveladi jandacvis, fsiqikuri janmrTelobis da socialuri daxmarebis samsaxurebis
personali gawvrTnilia, atarebs narkotikuli saSualebebis moxmarebisa da narkotikebis
moxmarebiT gamowveuli aSlilobebis skrinings da axorcielebs Carevis gadaudebel
zomebs.

4. momsaxureobis arsebuli saxeebi xels uwyobs mWidro kavSirs Terapevtsa da pacients
Soris da Terapiul TanamSromlobas _ miznebisa da meTodebis erTobliv SemuSavebas,
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periodul ukukavSirs pacientTan gaweul momsaxureobasTan dakavSirebiT
5. momsaxureobis saxeebi iTvaliswinebs pacientebis ojaxebis CarTvasa da mxardaWeras

mkurnalobis procesSi da mxars uWers maT.
6. samTavrobo da arasamaTavrobo organizaciebi TanamSromloben da CarTulni arian

sazogadoebaSi mkurnalobis erTiani qselis SeqmnaSi.
7. pacientebi, ojaxebi da sazogadoebis wevrebi aqtiurad arian CarTuli mocemul

sazogadoebaSi narkotikul saSualebebTan dakavSirebuli problemebis mogvarebis saqmeSi
da sakuTari wvlili SeaqvT wamaldamokidebulebis Sesaxeb sazogadoebrivi azris
Secvlis mimarTulebiT, romlis Tanaxmadac wamaldamokidebuleba ganixileba, rogorc
qronikuli kompleqsuri daavadeba.

8. farTo sazogadoebis ganaTlebisa da informirebulobis jansaRi da grZelvadiani
strategia miznad isaxavs sazogadoebaSi daamkvidros azri, rom wamaldamokidebuleba
aris daavadeba da aseTi pirebis mkurnalobisas aucilebelia faqtebze damkvidrebuli,
mecnierulad dasabuTebuli midgomebis ganxorcieleba.
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principi 8: wamaldamokidebulebis mkurnalobis klinikuri praqtikis marTvaprincipi 8: wamaldamokidebulebis mkurnalobis klinikuri praqtikis marTvaprincipi 8: wamaldamokidebulebis mkurnalobis klinikuri praqtikis marTvaprincipi 8: wamaldamokidebulebis mkurnalobis klinikuri praqtikis marTvaprincipi 8: wamaldamokidebulebis mkurnalobis klinikuri praqtikis marTva

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba
wamaldamokidebulebis mkurnaloba saWiroebs klinikuri praqtikis marTvis efeqtur meTodebs,

romlebic xels uwyobs mkurnalobis miznebis miRwevas.

momsaxure organizacia unda informirebuli iyos da reagirebdes am dargSi arsebuli uaxlesi
miRwevebis Taobaze da pasuxobdes im pirebis moTxovnebs, romelTac emsaxureba. misi moqmedebis
kursi, programebi, procedurebi da koordinaciis meqanizmebi unda ganisazRvros winaswar da
ganemartos yvela Terapiuli gundis wevrs, administraciasa da samizne populacias.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi

• momsaxureobis politika da oqmebi naTlad aRweren da xels uwyoben samkurnalo prog-

ramebis filosofiis gagebas, maT miznebsa da amocanebs, strategiul marTvas, Terapiul
midgomas, samizne populacias, programebsa da procedurebs. is winaswar kritikulad
SeimuSavebs iseT mniSvnelovan detalebs, rogoricaa sakadro politika, adamianuri
resursebis marTva da ganviTareba, informaciis xelmisawvdomoba, qcevis wesebi, iTvaliswinebs
fizikur garemos, piris akomodaciasa da kvebas, operatiuli moqmedebis gegmebs.

• mkurnalobis oqmebi     warmoadgens werilobiT sabuTebs, romlebSic mocemulia dawvrilebiTi

informacia Sefasebis procedurebis, daxmarebis dagegmvisa da mkurnalobis gawevis Sesaxeb.
aRniSnuli moicavs informacias pacientis mkurnalobis kursze daSvebis kriteriumebis,
Sefasebis, daxmarebis dagegmvisa da Sefasebisa da mkurnalobis dasrulebis Sesaxeb, aseve,
informacias imis Sesaxeb, vin monawileobs mkurnalobis sxvadasxva etapze.

• maRalkvalificiuri personali: dawvrilebiTi informacia personalis funqciebisa da

pasuxismgeblobaTa sferos Sesaxeb da adekvaturi uwyveti ganaTleba aucilebelia
maRalkvalificiuri momsaxureobis gasawevad. personalis Sefasebisa da karieraSi winsvlis
meqanizmebi, maT Soris orientacia (mimarTuleba), ganaTleba, treningi da drois
gamoTavisufleba Semdgomi ganaTlebis misaRebad aucilebelia maRali standartebis
SesanarCuneblad.

• zedamxedveloba da mxardaWeris sxva formebi aucilebelia personalis “gadawvis”

sindromis Tavidan acilebis mizniT. TiToeul profesiul gunds narkotikuli saSualebis
moxmarebiT gamowveuli aSlilobebis mqone pirebTan warmatebiT muSaobisTvis specifiuri
treningi esaWiroeba da erovnuli politikiT SeiZleba gaTvaliswinebul iqnas uwyveti
ganaTlebis normebi, rac uzrunvelyofs wamaldamokidebulebis mkurnalobis procesSi
CarTuli specialistebis kvalifikaciis standartizaciasa da garantias. wamaldamokide-
bulebasTan dakavSirebuli momsaxureobis CarTva pirveladi jandacvis sistemaSi
saWiroebs adeqvaturi treiningis Setanas narkotikuli saSualebis moxmarebiT gamowveuli
aSlilobebis Sesaxeb zogadsamedicino saswavlo gegmaSi. garda winasadiplomo, sadip-
lomo da diplomisSedgomi programebisa, saswavlo kursebi eleqtronuli swavlebis
moduliT xels Seuwyobs  mkurnalobis procesSi CarTuli specialistebis Semdgom
wvrTnas.

• finansuri resursebi.     kvalificiuri momsaxureobis gasawevad aucilebelia adeqvaturi

dafinansebis stabiluri wyaroebi da am mizniT SemuSavebuli unda iyos finansuri
marTvisa da angariSgebis Sesabamisi meqanizmebi. SesaZleblobis SemTxvevaSi Sesabamis
xarjTaRricxvaSi unda Sevides personalis ganaTlebisa da Sefasebis xarjebi.

• aucilebelia kavSiri da qseluri muSaoba     wamaldamokidebulebis mkurnalobisa da

sxva relevantur dawesebulebebs Soris, rogorebic arian zogadi profilis eqimebi,
specialistebi (mag., fsiqiatrebi, infeqcionistebi da sxv.) da socialuri samsaxurebi,
romlebic mkurnalobis sxvadasxva programebs sTavazoben wamaldamokidebul pirebs.
aseTma kavSiri unda uzrunvelyos am dawesebulebebs Soris efeqturi TanamSromloba.

• monitoringis sistemebi warmoadgens mkurnalobis momsaxureobis centralur elements,

romlis mizanic imis dadgenaa, Tu ramdenad kargad emsaxurebian klients da akmayofileben
mis saWiroebebs. misi meSveobiT fasdeba momsaxureobisa da sistemis muSaoba da
uzrunvelyofilia ukukavSiri. es yvelaferi xarisxis Sefasebas emsaxureba. Canawerebis
sistema inaxavs informacias pacientebis, gaweuli momsaxureobis, adamianuri resursebis
marTvisa da momsaxure personalisTvis gadaxdili anazRaurebis Sesaxeb da unda
uzrunvelyofdes klientis konfidencialobis dacvas.

• informaciis ganaxlebis procedurebi. sazogadoebaSi narkotikuli saSualebis moxmarebisa

da masTan dakavSirebuli problemebis xasiaTi droTa manZilze Seicvleba da amdenad,
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saWiro iqneba momsaxureobis iseTi saxeebis danergva, romlebic uzrunvelyofen programebis
adaptirebas, gadakeTebas da maTi orientaciis Secvlas klientebis axali moTxovnebis
dasakmayofileblad. aseve, saWiro gaxdeba momsaxureoba pacientebis, maTi naTesavebisa da
sazogadoebisagan ukukavSiris misaRebad, Sedegebis monitoringi da Sefaseba momsaxureobis
xarisxis Semdgomi gaumjobesebis mizniT.

zomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:darwmundiT, rom:

1. momsaxureobis arsebuli saxeebi akmayofilebs mkurnalobis organizebis, marTvisa da
ganxorcielebis akreditaciis xarisxobriv standartebs.

2. arsebobs momsaxureobis werilobiTi samoqmedo gegma da oqmebi, romelTac icnobs
personali da romelTa safuZvelzec xdeba momsaxureobis gaweva.

3. wamaldamokidebulebis samkurnalo centrebSi dasaqmebulia sakmarisi raodenobis
personali, romelic adekvaturad aris gawvrTnili. maT utardebaT mecnierulad
dasabuTebuli uwyveti treningi, sertificireba, gaewevaT mxardaWera da zedamxedveloba.

4. personalis SerCevis, rekrutirebis, dasaqmebisa da maTi muSaobis monitoringi naTlad
aris Camoyalibebuli da cnobilia yvelasTvis.

5. arsebobs adeqvaturi dafinansebis stabiluri wyaro da SemuSavebulia finansuri
menejmentisa da angariSgebis saWiro meqanizmebi.

6. arsebobs wamaldamokidebulebis mkurnalobis samsaxurebis qseli da damyarebulia
kavSiri jandacvis Sesabamis zogad da specializebul samsaxurebTan pacientebisTvis
daxmarebis sruli speqtris gawevis mizniT.

7. monitoringis sistemebi awarmoebs momsaxureobisa da sistemis funqcionirebis Sefasebasa
da axorcielebs ukukavSirs xarisxis uzrunvelyofis mizniT.

8. Canawerebis adeqvaturi sistemebi uzrunvelyofilia da klientis konfidencialoba
daculia.

9. samsaxurebisTvis cnobilia sazogadoebaSi narkotikuli saSualebebis moxmarebis arsebuli
tendenciebi da axdenen programebis adaptirebas Seqmnil viTarebasTan SesabamisobaSi

10. periodulad xdeba momsaxureobis programebis, wesebisa da procedurebis gadaxedva
uwyveti ukukavSiris, monitoringisa da Sefasebis Sedegebis gaTvaliswinebiT.
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strategiuli dagegmva da momsaxureobis koordinirebastrategiuli dagegmva da momsaxureobis koordinirebastrategiuli dagegmva da momsaxureobis koordinirebastrategiuli dagegmva da momsaxureobis koordinirebastrategiuli dagegmva da momsaxureobis koordinireba

daxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTebadaxasiaTeba da dasabuTeba
sistemur midgomas narkotikuli saSualebis moxmarebiT gamowveuli aSlilobebisadmi,

pacientebisadmi, romlebic mkurnalobas saWiroeben, iseve, rogorc momsaxureobis dagegmvasa da
ganxorcielebas sWirdeba aqtivobebis logikuri,  Tanmimdevruli midgoma, romelic samkurnalo
politikas daakavSirebs moTxovnaTa SefasebasTan, mkurnalobis dagegmvasa da ganxorcielebasTan,
Semdgomi monitoringisa da ganviTarebisaTvis.

komponentebikomponentebikomponentebikomponentebikomponentebi

• rogorc umTavresi safexuri, narkotikuli saSualebis moxmarebiT gamowveuli aSlilobebis

mkurnalobis politikis formulireba Sesabamisi samTavrobo organoebis mier
aucilebelia mkurnalobis sistemebis SemuSavebisa da Carevis efeqturi zomebis
gansaxorcieleblad. mkurnalobis qmediTi da optimaluri politika emyareba efeturobisa
da rentabelobis principebs. samTavrobo politika Camoayalibebs monaxazs, romlis
Tanaxmadac unda SemuSavdes wamaldamokidebulebis mkurnalobis sqema, romelmac
politikur nebasTan erToblivad unda uzrunvelyos narkotikuli saSualebebis
moxmarebiT gamowveuli aSlilobebis mqone pirebis gacilebiT efeqturi mkurnaloba
da daxmareba. efeqturi samoqmedo kursi mravalseqtorulia da gansazRvravs relevanturi
partniorebis, maT Soris jandacvisa da socialuri uzrunvelyofis muSakebis, sisxlis
samarTlebrivi da samoqalaqo sazogadoebis funqciebsa da pasuxismgeblobaTa sferos.

• prevenciis mniSvneloba. mkurnalobis samsaxurebi da sistemebi ufro farTomasStabiani

xdeba, rodesac mis paralelurad viTardeba prevenciuli Carevis zomebi, romelTa mizanic
axalgazrdebis, mozrdilebisa da sazogadoebebis codniT, unar-CvevebiTa da SesaZleblobebiT
aRWurvaa, raTa maT SeZlon da Tavidan aicilon sarisko qceva da airCion cxovrebis
jansaRi wesi. Carevis yvela es zoma, Carevis miznobrivi zomebis CaTvliT im jgufebisaTvis,
romlebic narkotikuli saSualebis gamoyenebis maRali riskis winaSe dganan, warmoadgens
im momsaxureobis damatebiT (komplementarul) zomebs, romelic gaewevaT pirebs, romelTac
narkotikuli saSualebis moxmareba aqvT dawyebuli. kavSirebi prevenciuli Carevis
zomebsa da mkurnalobis momsaxureobas Soris xels uwyobs im pirebis mimarTvas Sesabamis
sakonsultacio da samkurnalo samsaxurebSi (wargzavnas specialistebTan), romelTac
narkotikuli saSualebis moxmareba daiwyes.

• situaciis Sefaseba. adamianebis im tipebis dadgena, romelTac SeiZleba daxmareba

dasWirdeT, narkotikuli saSualebebis moxmarebis saxeebis gansazRvra da imis dadgena,
Tu rogor icvleba moxmarebis Taviseburebebi droTa manZilze ama Tu im populaciaSi
da sxvadasxva saxis mkurnalobisTvis upiratesobis miniWeba  gansakuTrebiT mniSvnelovania
wamaldamokidebulebis mkurnalobis efeqturad dagegmvis saqmeSi.

• koordinacia sxvadasxva seqtorebs (jandacvis, socialuri uzrunvelyofis, sisxlis

samarTalwarmoebis) Soris, agreTve sxvadasxva samsaxurebsa da pirvelad jandacvis
samsaxurebs Soris saWiro wonasworobis damyareba saukeTeso Sedegebis miRwevis
sawindaria. garda amisa, mkurnalobis srulfasovan sistemaSi xelmisawvdomi iqneba
momsaxureobis gaweva sxvadasxva doneze.

• uwyveti daxmareba. wamaldamokidebulebis efeqturi politika xazs usvams momsaxureobis

koordinirebul meqanizmebs. Tu gaviTvaliswinebT wamaldamokidebuli pirebis
mravalferovan da mravalricxovan fizikur, fsiqologiur da socialur moTxovnebs,
cxadi xdeba, rom jandacvisa da socialuri uzrunvelyofis sxvadasxva samsaxurebis
koordinirebuli daxmareba udidesi mniSvnelobisaa Terapiuli zemoqmedebis saSualebebsa
da sxvadasxva saxis momsaxureobas Soris mWidro kavSiris uzrunvelsayofad, ris Sedegadac
pacients gaeweva uwyveti daxmareba da miiRweva pozitiuri klinikuri Sedegebi.

• mravalfunqciuri midgoma. mkurnalobis aseT srulfasovan sistemaSi Sedis sxvadasxva

profesiuli jgufebi, maT Soris – eqimebi/fsiqiatrebi, eqTnebi, fsiqologebi, socialuri
muSakebi, SromiTi Terapiis specialistebi da sisxlis samarTlis sistemis muSakebi
(policiis zedamxedvelebi, cixis personali). arasamTavrobo organizaciebi mraval qveyanaSi
Zalzed mniSvnelovan rols TamaSoben da mniSvnelovania, rom maTi samsaxuri CaerTos
mkurnalobis saerTo sistemaSi.

• potencialis zrda. mTavrobam da profesiuli gadamzadebis dawesebulebebma

(dawesebulebebi, romlebic uzrunvelyofen treningebis Catarebas) unda izrunon
personalis gawvrTnaze, romelic momavalSi CaerTveba pacientebis momsaxureobis saqmeSi.
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aRniSnuli SeiZleba gulisxmobdes wamaldamokidebulebis mkurnalobis CarTvas
samedicino da saeqTno saswavlo dawesebulebebis saswavlo gegmaSi.

• xarisxis uzrunvelyofa, monitoringi da Sefaseba. farmakoTerapiul kompleqsSi

mkurnalobis maRali xarisxis uzrunvelsayofad saWiroa klinikuri praqtikis marTvis
sistemis SemuSaveba, sadac naTlad iqneba warmodgenili klinikuri angariSgebis, pacientis
keTildReobis uwyveti monitoringis detalebi, aRwerili iqneba gverdiTi movlenebis
yvela SemTxveva da safexurebrivi garegani Sefaseba.

zomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebaszomebi, romlebic xels uwyobs aRwerili principis ganxorcielebas

dqrwmundiT, rom:dqrwmundiT, rom:dqrwmundiT, rom:dqrwmundiT, rom:dqrwmundiT, rom:
1. arsebobs mkurnalobis politikis amsaxveli dokumentebi, sadac yvela relevantur

momsaxureobis sferos monawile partniors SeuZlia Seityos mkurnalobis sistemis
filosofiis, midgomebisa da dafinansebis Sesaxeb, aseve sxvadasxva partniorebis
funqciebisa da pasuxismgeblobaTa sferos Sesaxeb. mkurnalobis sistemiT gaTvalis-
winebuli momsaxureobis arsebuli saxeebi, raodenobrivi maxasiaTeblebi da monacemebi
im samsaxurebis Sesaxeb, romlebic gasweven ama Tu im momsaxureobas, mniSvnelovani
iqneba mkurnalobis kursis dagegmvisa da SemuSavebis procesSi.

2. kavSiri narkotikuli saSualebis moxmarebas, wamaldamokidebulebis mkurnalobasa da
narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli janmrTelobisa da socialuri
problemebis prevencias Soris arsebobs da efeqturia.

3. mkurnaloba igegmeba narkotikuli saSualebebis problemis arsebuli Sefasebebis, misi
xasiaTisa da masStabebisa da narkotikuli saSualebis momxmarebeli populaciis
moTxovnebis gaTvaliswinebiT.

4. sxvadasxva seqtorSi moRvawe saxelmwifo, regionaluri da adgilobrivi saagentoebis
funqciebi, romlebic CarTulni arian wamaldamokidebulebis mkurnalobisa da
reabilitaciis saqmeSi, gansazRvrulia da efeqturi koordinaciis meqanizmebi dadgenilia.

5. wamaldamokidebul pirTa pirveladi daxmarebisa da momsaxureobis specializebuli
saxeebis erToblioba xelmisawvdomia, akmayofilebs wamaldamokidebul pirTa moTxovnebs
da Seesabameba adgilze arsebul resursebs.

6. SesaZleblobis farglebSi samsaxurebi dakompleqtebulia mravalfunqciuri gundebiT,
romelTa SemadgenlobaSi Sedian eqimebi/fsiqiatrebi, eqTnebi, socialuri uzrunvelyofis
muSakebi da sxva specialistebi.

7. SemuSavebulia mkurnalobasa da reabilitaciaSi monawile specialistebis adeqvaturi
sawyisi treiningisa da uwyveti profesiuli winsvlis meqanizmebi.

8. wamaldamokidebulebis mkurnalobis momsaxureobis xarisxobrivi standartebi dadgenilia
da eqvemdebareba akreditacias. klinikuri praqtikis marTvis, monitoringisa da Sefasebis
meqanizmebi gansazRvrulia.
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შესავალი 

 

       ფსიქოთერაპია – პაციენტზე, აქტიური ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ერთ-ერთი 

სახეობაა, რომელიც კრიზისის ან სტრესული მდგომარეობის ქვეშ იმყოფება. 

ფსიქოთერაპია გულისხმობს, როგორც გამოვლენილი ტკივილის კუპირების, ასევე 

ადამიანის ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური თვისებების კორექციას სპეციალური 

თერაპიული ზემოქმედების მეშვეობით. დღეისათვის არსებობს ფსიქოთერაპიის 250 

მეთოდზე მეტი. თითოეულ მათგანს აქვს თავისი, პაციენტზე ზემოქმედების 

პრინციპები, ასევე კონკრეტული დაავადებების და მდგომარეობის მკურნალობის 

მეთოდები. 

       კოგნიტური ფსიქოთერაპია _ როგორც მიმართულება დაფუძნებულია სამეცნიერო 

ფსიქოლოგიის სფეროს თანამედროვე ნაშრომებში. დასავლეთის ქვეყნებში მსგავსი 

მიდგომა ფსიქოანალიზთან ერთად აღიარებულია აკადემიურ მეცნიერებად. კვლევების 

რაოდენობის მხრივ კოგნიტურ-ბიჰევიორისტული ფსიქოთერაპია ლიდერია სხვა 

არსებულ მიდგომებს შორის. თერაპიის ეს ფორმა მიჩნეულია გაცილებით უფრო 

ეფექტურ მეთოდად რიგი ემოციონალური დარღვევების (დეპრესია და შფოთები) 

სამკურნალოდ. კოგნიტური ფსიქოთერაპიის ამოსავალი წერტილია _ აზროვნება. მისი 

მთავარი პოსტულატი კი გამოიხატება იმაში, რომ ზუსტად ადამიანის აზროვნება 

(საკუთარი თავის, სამყაროს და სხვა ხალხის აღქმას) განსაზღვრავს მის ქცევას, 

გრძნობას და პრობლემებს. მაგალითად, ადამიანი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ იგი 

უმწეოა სიძნელეებთან და პრობლემებთან შეჯახებისას, მას გაუჩნდება პანიკის ან 

სასოწარკვეთის შეგრძნება, შეექმნება დეზორგანიზებულობის მდგომარეობა, ამიტომაც 

ეცდება გაექცეს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს და ქმედებებს. ასეთ ადამიანს 

თავში მუდმივად გაულვებს მსგავსი აზრები: “თავი ვერ გავართვი”, “უძლური ვარ”, 

“გავიკიცხები”, “იმედებს გავუცრუებ” და ა.შ. ამ დროს მსგავსი ფიქრები და 

მტკიცებულებები შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს მის რეალურ შესაძლებლობებს და 

უნარს. თუმცა ზუსტად ესენი განსაზღვრავენ მის ქცევას და მოქმედების შედეგს. 

       ირაციონალური მტკიცებულებების და სიტუაციური აზრების გარდაქმნა 

შესაძლებლობას იძლევა ადამიანი განთავისუფლდეს მძიმე განცდებისაგან და 

ისწავლოს ცხოვრებისეული სხვადასხვა პრობლემების კონსტრუქციულად გადაწყვეტა. 
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ასეთი საქმიანობა საჭიროა ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც იტანჯებიან მძიმე 

ემოციური პრობლემებით და შფოთური მდგომარეობით, დეპრესიით, გაღიზიანების და 

სიბრაზის შეტევით. კოგნიტურ ფსიქოტერაპიაში შემუშავებულია მაღალეფექტური 

ტექნოლოგიების სისტემა, მიდგომები და სავარჯიშოები, რომლებიც მიმართული 

იქნება არაადაფტირებული აზროვნების გარდაქმნისა და რეალური და 

კონსტრუქციული აზროვნების განვითარების შესაძლებლობებისკენ. 

       რამდენიმე ათწლეულია რაც არსებობს კოგნიტური ფსიქოტერაპია, როგორც 

მეცნიერება, თუმცა მისი ფესვები მომდინარეობს ღრმა წარსულიდან. კოგნიტური 

ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთ პირველ ფუძემდებლად შეიძლება ჩაითვალოს სოკრატე, 

რომელიც განთქმული იყო თავისი დიალოგებით, რომელშიც ის ვირტუოზულად 

ავლენდა ადამიანის მცდარ აზროვნებას, რითაც ეხმარებოდა ხალხს 

განთავისუფლებულიყვნენ სიკვდილის აუტანელი შიშისგან, უნუგეშო მწუხარებისგან 

და გამხდარიყვნენ თვითდაჯერებულები. ყოველ ერში იყვნენ ისეთი ბრძენი 

ადამიანები, რომლებიც ფლობდნენ მცდარ მტკიცებულებებთან მუშაობის უნარებს. 

თუმცა კი, კოგნიტურ ფსიქოთერაპიაში ეს “ხელოვნება” ტრანსოფრმირებულია 

დაგეგმილ და მეცნიერულად დაფუძნებული დახმარების სისტემაზე. 

       აარონ ბეკს, როგორც კოგნიტური ფსიქოთერაპიის შემქნელს, მისი 

სახელგანთქმულობიდან და ფსიქოთერაპიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი 

ნაშრომებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია თამამად ეწოდოს XX საუკუნის მეორე 

ნახევრის “ფროიდი”. ბეკმა, როგორც გამორჩეულმა ფსიქოთერაპევტმა და პედაგოგმა, 

შეძლო დიდი რაოდენობით მიმდევრების მოზიდვა და საკუთარი ფსიქოთერაპიის 

სკოლის შექმნა. ამჟამად, კოგნიტური ფსიქოთერაპიის ცენტრი არსებობს ყველა 

განვითარებულ ქვეყანაში, ხოლო მისი მკურნალობის მეთოდებს იყენებენ ბევრ 

სოლიდურ კლინიკაში ევროპასა და ამერიკაში. აარონ ბეკი თვლიდა: “ფსიქოლოგიური 

პრობლემები წარმოიქმნება იმის შედეგად, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მცდარ დასკვნებს, 

რომლებიც შესაძლებელია ცვლიან (ამახინჯებენ) რეალურ მოვლენებს. გარდა ამისა, 

ყოველი ჩვენთაგანი არამარტო აღიქვამს და აფასებს სიტუაციას, არამედ გონებაში 

განუწყვეტლივ უკეთებს კომენტარს თუ რაზე ფიქრობს და რას გრძნობს”. ასეთ 

კომენტარებს ბეკი უწოდებდა “ავტომატურ აზრებს” და ვარაუდობდა, რომ ეს აზრები 

ასევე შესაძლებელია იყოს ჩვენი განცდებისა და არაადექვატური ქცევის წყარო. ყველა 

ვნება და მტკივნეული ემოცია წარმოიშობა მცდარი დასკვნებიდან. ჩვენ ვაგებთ მიზეზ-
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შედეგობრივ კავშირებს, მაგრამ ეს მხოლოდ ჩვენი გონების თამაშია, ამიტომაც 

შესაძლებელია, რომ ეს კავშირები მცდარი აღმოჩნდეს. აარონ ბეკი ამტკიცებდა, რომ 

სამყარო კი არ არის ცუდი, არამედ ჩვენ ვხედავთ მას ამ ფორმით. 

       კოგნიტური ფსიქოთერაპიისთვის დამახასიათებელია კლიენტის ღრმა პატივისცემა 

და რწმენა იმისა, რომ მას ჰქონდეს შესაძლებლობა იყოს სრულფასოვანი და 

თანასწორუფლებიანი პარტნიორი ფსიქოთერაპიულ პროცესში. კლიენტი იღებს 

სრულფასოვან ინფორმაციას იმ მეთოდების შესახებ, რომლებიც ფსიქოთერაპიულ 

პროცესს უდევს საფუძველად. ასევე, მასთან ერთად ფორმულირდება სამომავლო 

სამუშაოს მიზნები და საკითხები რომელთა შესაბამისადაც სტრუქტურირდება 

შემდგომი თერაპიული სეანსები. ჩვეულებრივ, ასეთი სეანსები ტარდება კვირაში 1-2-

ჯერ. არსებობს კოგნიტური ფსიქოთერაპიის მოკლევადიანი ფორმა (10-12 სესია). უფრო 

სერიოზული პრობლემების დროს სამუშაო შეიძლება გაიზარდოს 30-50 სეანსამდე ან/და 

მეტი. თერაპიული სრული კურსის დასრულების შემდეგ რეკომენდირებულია 

შედარებით იშვიათი შეხვედრები “დამხმარე” რეჟიმის სახით. 

       კოგნიტური ფსიქოთერაპიის განმასხვავებელი ნიშანი და მნიშვნელოვანი 

უპირატესობა არის თვითრეგულაციის უნარების განვითარება, ასევე კლიენტისთვის 

რიგი ტექნიკების სწავლება, რომელიც საშუალებას აძლევს მას დამოუკიდებლად 

დაძლიოს ხელახლა წარმოქმნილი უარყოფითი განცდები და ცხოვრებისეული 

პრობლემები. 
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კოგნიტური ტექნიკები 

საფუძველი         

       კოგნიტური მეთოდების გამოყენება თერაპევტისგან მოითხოვს პაციენტის 

მდგომარეობის ფრთხილ და ზუსტ შეფასებას. დეპრესიული პაციენტი შესაძლებელია 

იმდენად იყოს შეპყრობილი ნეგატიური ფიქრებით, რომ შემდგომი ინტროსპექცია 

გააძლიერებს მის პერსევერაციულ ტენდენციებს. კოგნიტური კომპონენტებით მუშაობა 

დეპრესიასთან უნდა დაიწყოს მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც პაციენტი იქნება ჩართული 

კონსტრუქციულ, მიზანმიმართულ ქმედებაში. თუ თერაპევტი თვლის, რომ პაციენტი 

დასაწყისშივე მზად არის თავისი აზრების, გრძნობების და სურვილების შესასწავლად, 

მაშინ ინტროსპექციული ტექნიკები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას პირველი 

სეანსებიდანვე. ფსიქოთერაპიაში კოგნიტური სტრატეგიების საწყის ეტაპზე გამოყენება 

აგრეთვე ასახულია სუიციდალური ტენდენციების მქონე პაციენტებთან. თუმცა კი, 

უმრავლეს შემთხვევებში საჭიროა კოგნიტური და ბიჰევიორისტული მეთოდების 

კომბინაცია. თერაპევტი პაციენტს უსვამს კითხვებს, რათა გამოავლინოს ალოგიკური 

დასკვნები და განსაზღვროს თუ რა პრინციპებზე დაყრდნობით აკეთებს რეალობის 

სტრუქტურირებას პაციენტი. რამდენადაც, ფსიქოთერაპევტი ეყრდნობა თავის 

თეორიებს, მან თავისი შეკითხვების ფორმულირება უნდა გააკეთოს ისე, რომ პაციენტს 

“თავზე არ მოახვიოს” საკუთარი იდეები. უნდა მოერიდოს მიზან მიმართულ 

შეკითხვებს, ასევე გაითვალისწინოს პაციენტის შთაგონების ხარისხი და ზოგიერთი 

პაციენტისთვის დამახასიათებელი სურვილი _ გამოიცნონ “სწორი” პასუხი. 

       კოგნიტური ტექნიკის გამოყენებისას, ფსიქოთერაპევტმა აუცილებლია იმუშავოს 

კოგნიტური თეორიის ფარგლებში. იმისათვის რომ ფსიქოთერაპევტმა შეძლოს 

პაციენტის შინაგან სამყაროში შეღწევა და გაიგოს მის მიერ რეალობის 

სტრუქტურიზაცისთვის გამოყენებული საშუალებები, მან უნდა მოიძიოს ადექვატური 

ინფორმაცია, ანუ გამოავლინოს აზროვნების იდიოსინქრონიზებული გამა და 

პაციენტის მიმღებლობა. 

სულიერი ცხოვრების ერთობლივი გამოკვლევის მიმდინარეობისას 

იდიოსინქრონიზებული საშუალებების კონსტრუქციული რეალობის თანმიმდევრული 

გამოვლინებისას, პაციენტი არც თუ ისე იშვიათად აცნობიერებს განსხვავებულ 

მოვლენათა მნიშვნელობას. ამგვარად ცხოვრება მისთვის იძენს “ახალ აზრს”. როდესაც 
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პაციენტი აღმოაჩენს, თუ რა უშლის მას ხელს სასურველი მიზნების მისაღწევად, იგი 

გამოიმუშავებს გადალახვის მეთოდებს ან ამ დაბრკოლებების გვერდის ავლის 

საშუალებებს. 

 

პაციენტის მომზადება კოგნიტური თერაპიისთვის 

       ფსიქოთერაპევტი პირველ რიგში იკვლევს, თუ როგორ განსაზღვრავს და წყვეტს 

პაციენტი საკუთარ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს. იმისათვის, რომ კორექტირება 

გაუკეთდეს დისფუნქციონალურ ან დამახინჯებულ წარმოდგენებს, რომლებიც 

ასოცირდებიან პრობლემურ ზონებთან, თერაპევტი მოკლედ უყვება პაციენტს 

კოგნიტური მოდელის შესახებ. იგი უსხნის პაციენტს, თუ რა ფორმით ზემოქმედებს მის 

გრძნობებზე, მოტივაციაზე და ქცევაზე ადამიანის შეხედულება საკუთარ თავზე, მის 

მომავალსა და გარესამყაროზე (კოგნიტური ტრიადა). ფსიქოთერაპევტი ხაზს უსვამს, 

რომ ცუდი თვითშეგრძნება აზროვნების ნეგატიური ფორმის შედეგია. თუმცა, 

თერაპევტი უნდა გაფრთხილდეს თავისი შეხედულებებისა და აზრის გამოთქმაში. არ 

არის რეკომენდირებული მაგალითად, პაციენტის აზროვნებას უწოდოს 

“ირაციონალური”. დეპრესიულ პაციენტებს სავსებით გულახდილად სწამთ, რომ 

ხედავენ მოვლენებს “ჭეშმარიტი სახით”. ფსიქოთერაპევტმა უნდა აჩვენოს პაციენტს, 

რომ მისი დეპრესია გარკვეულწილად დეტერმინირებულია მისი აზროვნებით და 

წარმოსახვებით, ხოლო წარმოსახვები შეიძლება იყოს “არაზუსტი”. მაგალითად, 

პაციენტისთვის შეიძლება იმ ფაქტის დემონსტრირება, რომ მოვლენების ყველა 

შესაძლო ინტერპრეტაციებიდან იგი სისტემატიურად ირჩევს მეტად ნეგატიურს. 

       არც თუ ისე უმნიშვნელოა პაციენტის მოლოდინების გარკვევა თერაპიასთან 

მიმართებაში. მაგალითად, ფსიქოთერაპევტს ჰყავდა პაციენტი, რომელიც სამჯერ 

უშედეგოდ მკურნალობდა სხვადასხვა ანტიდეპრესანტებით. მას განუცხადეს, რომ მისი 

დეპრესია წარმოიშვა ბიოქიმიური დარღვევების საფუძველზე და ის მტკიცედ 

დარწმუნებულია იმაში, რომ მისი შემთხვევა უიმედოა. აშკარაა, რომ ამ პაციენტს 

სჭირდებოდა ინფორმაცია “ლაპარაკის” თერაპიაზე, ვიდრე ფარმაკოთერაპიისა და მისი 

ეფექტურობის ხარისხზე.  

       პაციენტი, რომელიც აკავშირებს თავის დეპრესიას ბავშვობაში გადატანილ ტრავმას 

და თვლის, რომ აუცილებელია გაიხსენოს, თავიდან ”განიცადოს” და გაანალიზოს 
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მოვლენები, რომლებსაც მის ბავშვობაში ჰქონდა ადგილი, აგრეთვე აუცილებელია 

რეორიენტირება გაუკეთოთ კოგნიტურ თერაპიაზე. ამ შემთხვევაში სასარგებლოა 

პაციენტთან განვიხილოთ აზროვნების შეცვლის შესაძლებლობები და ადამიანის 

გაუანალიზებელი ქცევა ადრეული გამოცდილების მიხედვით. 

       კოგნიტური თერაპია კონცენტრირდება აზრების გარშემო. ემოციები, ქცევა და 

გარემო _ ეს ყველაფერი საჭიროა, მაგრამ კოგნიტური თერაპიის განსხვავებულ შტრიხს 

წარმოადგენს კლიენტის დარწმუნებას მისი აზროვნებაზე ზემოქმედების მეშვეობით.  

       ნებისმიერი კოგნიტური თერაპიის პირველი ნაბიჯია _ დაუმტკიცოს კლიენტს 

სწორი აზროვნების აუცილებლობა. თერაპევტმა უნდა აჩვენოს, რომ მტკიცებულებებმა, 

ფილოსოფიამ და სქემებმა შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი ემოციები და საქციელის 

განპირობება. იმისათვის, რომ აღიკვეთოს ან შესუსტდეს ნეგატიური ემოციები, 

კლიენტმა აუცილებელია შეიცვალოს თავისი აზრები. ეს არის არაჩვეულებრივი 

პროცესი და იმისათვის, რომ თერაპევტმა განმარტოს ეს პრინციპები რისთვისაც 

საჭიროა გამოიყენოს სისტემატიური მიდგომის მეთოდი. 

       მანამდე სანამ კლიენტი შეძლებს ეფექტურად გამოიყენოს კოგნიტური ტექნიკები, 

საჭიროა ის დარწმუნდეს იმაში, რომ მისი პრობლემები დაკავშირებულია მის 

აზროვნებასთან. დასაწყისისთვის კლიენტების უმრავლესობა ასე არ ფიქრობენ. მათ 

შეუძლიათ დაადანაშაულონ გენეტიკა, მშობლების მხრიდან ცუდი მოქცევა, უიღბლობა, 

ბავშვობაში გადატანილი ტრავმა, სასტიკი მოპყრობა სხვა ადამიანების მხრიდან, 

არაკომპეტენტური მთავრობა და ა.შ. თავის ემოციურ ტკივილში კლიენტები 

ადანაშაულებენ ყველას და ყველაფერს, თავისი აზროვნების პროცესების გარდა. 

აღნიშნული მცდარი აზროვნების მიზეზები ნათელია. აზრები წარმოიშობა ისე სწრაფად 

და ეჩვენებათ ისე ილუზიურად, ბევრი კლიენტი ვერც კი ამჩნევენ თუ რაზე ფიქრობენ 

ისინი სინამდვილეში. ყველაფერი რასაც ისინი აღიქვამენ _ ეს მხოლოდ შინაგანი 

სტიმულებია (რომლებიც ობიექტური, კონკრეტული და აშკარაა) და ემოციური 

რეაქციები (რომლებსაც გრძნობენ და განიცდიან). კლიენტი, როგორც წესი ამ პროცესის 

დროს იგნორირებას უკეთებს ბუნდოვან და გაუგებარ აზრებს. დროდადრო დიდი დრო 

სჭირდება რომ თერაპევტი მივიდეს კლიენტის იმ ცნობიერებამდე, რომ ყველაფერში 

დამნაშავეა ის ძნელად გასაგები შინაგანი ხმა, რომელიც მათ ესმით. თუმცა, ასეთი 

მტკიცებულება გამართლებულია, მხოლოდ მაშინ, როდესაც კლიენტი მზადაა 

ითანამშრომლოს თერაპევტთან, რომელიც კოგნიტურ მეთოდებს და ტექნიკებს იყენებს. 
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კლიენტისთვის მთავარი ფორმულის შესწავლა 

       მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქოტერაპევტს შეუძლია კლიენტს ასწავლოს 

კოგნიტური თერაპიის ძირითადი პრინციპები რამოდენიმე მეთოდის მეშვეობით, 

ყველაზე სწრაფი და პირდაპირი საშუალება იქნება თუ პირველ სეანსს დაუთმობს ამ 

მეთოდების ინსტრუქტაჟს. პირველი სესია ყველაზე მართებული დროა იმისთვის, რომ 

კლიენტი გაეცნოს საბაზისო ტერმინოლოგიას და ფორმულებს. ორგანიზება უნდა 

გაუკეთდეს სეანსს, რომელიც მიძღვნილი იქნება მეთოდის ინდივიდუალურად 

შესწავლას, ან შესაძლებელია ჩატარდეს ჯგუფური თარაპია, თუ არსებობს რამოდენიმე 

დამწყები პაციენტი. 

მეთოდი 

1. თუ შესაძლებელია მთელი სესია უნდა დაეთმოს ამ თემას. კლიენტს თერაპევტმა 

უნდა უთხრას, რომ არსებობს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო საშუალება ადამიანის 

ემოციებისა და ქცევების ასახსნელად; 

2. კლიენტს თერაპევტმა დასაწყისისთვის უნდა შეუქმნას წარმოდგენა იმ ძველი 

თეორიის შესახებ, რაც ეხება ემოციურ და ქცევით რეაქციებს, რომელიც გამოწვეულია 

კლიენტის შინაგანი მდგომარეობიდან. კლიენტებს როგორც წესი სწამთ ამ თეორიის 

სამართლიანობა; 

3. შემდეგ უკვე კლიენტი უნდა გაეცნოს ახალ თეორიას იმის შესახებ, რომ გრძნობა 

წარმოიშობა მოვლენების შესახებ არსებული აზროვნებიდან და არა ისეთ 

მოვლენებიდან რომლებიც თავისთავად ხდება; 

4. კლიენტს უნდა მიეცეს რიგი მაგალითებისა, რომლის საშუალებითაც იგი 

შეძლებდა შეედარებინა და გამოეტანა საწინააღმდეგო აზრი ორი თეორიიდან. 

კლიენტმა საჭიროა დაინახოს, რომ ერთი და იგივე სიტუაციები შესაძლებელია 

ინტერპრეტირებული იქნას რამოდენიმე საშუალებით. კლიენტი უნდა დარწმუნდეს, 

რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ინტერპრეტაცია და არა სიტუაცია. 
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ფორმულა 

       ქვევით მოყვანილია ტიპიური თერაპიის შესავალის ჩანაწერები, რომელიც 

ჩაუტარდა კლიენტებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩანაწერები გამოიყურება როგორც 

მონოლოგები, სინამდვილეში ეს თერაპევტის და კლიენტის ინტერაქტიული 

დიალოგია, რომელსაც ბოლო სესიის დროს წერილობითი ფორმით წარუდგენს 

თერაპევტი კლიენტს. 

       იმისათვის, რომ პრობლემა გადაწყდეს, საჭიროა მისი წარმოშობის წყაროს ცოდნა. 

ეს ისე ჟღერს, თითქოს ამის გაკეთება ძალიან ადვილია და ეს ასეც ხდება, მაგრამ 

სინამდვილეში ხალხი იგნორირებას უკეთებს აშკარა მოვლენებს და დაჟინებით 

მოითხოვენ მიზეზის გაგებას, სანამ უცაბედად არ გადააწყდებიან აშკარა პასუხს ან სანამ 

არ ჩავარდებიან უღონო მდგომარეობაში და მივლენ ისეთ დასკვნამდე, რომ მათი 

პრობლემა სინამდვილეში გადაუჭრელია. თუ თერაპევტი პრობლემის წარმოშობის 

წყაროს თავიდანვე არასწორად განსაზღვრავს, მაშინ მისი შემდგომი მუშაობა “წყალში 

გადაყრილი” იქნება და იგი ვერ შეძლებს შეცვალოს კლიენტის მდგომარეობა 

უკეთესობისკენ. 

როგორ განისაზღვრება პრობლემის წარმოშობის მიზეზი? 

    ფსიქოლოგიასა და ფსიქიატრიაში არსებობს ბევრი თეორია, რომლებიც ისე ხსნიან 

სხვადასხვა ემოციურ პრობლემის წარმოშობის მიზეზებს, რომ შესაძლებელია 

ფსიქოტერაპევტი ადვილად დააბნიოს და შეიყვანოს შეცდომაში. სიტუაციის 

გასარკვევად საჭიროა განხილულ იქნას ორი უბრალო ფორმულა. 

      

   ძველი ფორმულა 

А ___________________________________________С 

 

(სესიის პროცესში კლიენტისთვის დასახატი ფორმულა)  

 

• სხვადასხვა სიმბოლოს სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს; 

• A ნიშნავს მოვლენების ფორმირებას იმ სიტუაციისთვის, რომელშიც აღმოჩნდა 

კლიენტი, ბიძგი შინაგანი სამყაროდან, სტიმული - ის ყოველივე, რაც განაპირობებს 

პროცესის მთლიან რეგენირებას. 
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• C ნიშნავს კლიენტის ემოციებს ან ქცევას. C - А-ს შედეგები ეს შეიძლება იყოს 

გრძნობა ან ქმედება. 

       ძველი თეორია ამტკიცებს, რომ А იწვევს C-ს და რომ გარე სიტუაცია იწვევს შინაგან 

გრძნობას და აიძულებს კლინეტს იმოქმედოს განსაზღვრული სახით. 

       იმისათვის, რომ გაიგოს კლიენტმა თუ როგორ ხდება ეს საჭიროა წარმოიდგინოს 

შემდეგი. ერთ-ერთ კვირა საღამოს იგი ზის სავარძელში და კითხულობს გაზეთს, 

უეცრად მას ეუფლება შფოთი. შიში ძლიერია და საკმაოდ რეალურს გავს, ამიტომ იგი 

ძალიან განიცდის. ამ შემთხვევაში მაშინვე უნდა გაიხსენოს C. კლიენტი ამას გრძნობს. 

მისი გულის ცემა უფრო და უფრო ძლიერდება, სუნთქვა გახშირებულია. მას უკვე 

ძალიან სცხელა და მთელი სხეული დაეფარა სველი წერტილებით. გაუჩნდა სურვილი, 

რომ წამოდგეს და იაროს, უკეთესია თუ გაიქცევა. უჭირს ასე უბრალოდ იჯდეს 

სავარძელში, მაგრამ გაქცევითაც ვერავის ვერსად გაექცევა. ფორმულაში ამ დროს C - 

შიშია. რა თქმა უნდა C-ს მაგივრად შესძლებელია იყოს ნებისმიერი ემოცია - სიბრაზე, 

დარდი, პანიკა ან იმედგაცრუება, მაგრამ ამ შემთხვევაში კლიენტმა უნდა შეგრძნოს 

შფოთი. ამ დროს ჩნდება აზრი “ამ კვირა საღამოს...” რის შემდეგაც შეიძლება დაებადოს 

შეკითხვა: “რატომ? რატომ ვიგრძენი შიში, რისი შემეშინდა?” 

       ძველი ფორმულა იძლევა პასუხს. ეს არის A _ სიტუაცია, რომელშიც იმყოფება 

კლიენტი. ეს ის არის, რაც ჩაწერილი იქნებოდა ვიდეოკამერაში ყოველგვარი გრძნობისა 

და ინტერპეტაციის გარეშე, თუ კი ის დააკვირდებოდა კლიენტს იმ მომენტში. კამერა 

შეძებდა მხოლოდ  იმის დაფიქსირებას, რაც ჩანს და რაც ისმის, სანამ კლიენტი იჯდა 

თავის სავარძელში. იყო თუ არა ჩართული ტელევიზორი ან რადიო? რა გადაცემა იყო ამ 

დროს? კითხულობდა თუ არა გაზეთს, რას კითხულობდა? იმყოფებოდნენ თუ არა იმ 

ოთახში სხვა ადამიანები და საუბრობდნენ თუ არა ისინი კლიენტთან ან უყურებდნენ 

მას? სვავდა თუ არა რამეს კლიენტი? რა ხმები შემოდიოდა ოთახში გარედან? უყურებდა 

თუ არა კლიენტი რაიმე საგანს ან უბრალოდ იყურებოდა გაურკვეველი 

მიმართულებით? ეს  და სხვა ყველაფერი არის - А. 

       ახლა კი, ამ ძველი ფორმულის თანახმად, კლიენტს შეუძლია შეხედოს თავის “А”-ს 

და განსაზღვროს, თუ რამ გამოიწვია მასში შიში. თეორია “A განაპირობებს C-ს” 

პოპულარული ფორმულაა. ძალიან ხშირად ადამიანები იძახიან: “შენ მე ძალიან 

გამაბრაზე”, “მან მე ნერვები მომიშალა” ან “ეს ამბები დეპრესიაში მაგდებენ”. ყველა 

მსგავსი განცხადება გულისხმობს, რომ რამოდენიმე გარეგანმა A–მ იძულებული გახადა 
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კლიენტი შეეგრძნო შინაგანი C. ეს იდეა გარეშე თვალით ისეთი უნივერსალური ჩანს, 

რომ შეუძლებელია მასში ეჭვის შეტანა, მაგრამ მართალია ეს ფორმულა? პასუხია _ არა. 

გარე მოვლენები ადამიანებთან მიმართებაში გაცილებით ნაკლებად მოქმედებენ მათზე. 

შეგრძნებები ადამიანებს აძლევენ გარესამყაროზე წარმოდგენების შექმნის საშუალებას. 

თუ ადამიანი დახუჭავს თვალებს ან დაიცობს ყურებს, გარესამყარო გაქრება და მისი 

გავლენა ჩვენზე მინიმალური იქნება. ობიექტი, რომელსაც ადამიანი ვერ განსაზღრვას 

ვერცერთი გრძნობის ორგანოთი ვერ აიძულებს მას რაიმე ემოციური რეაქცია 

გამოიწვიოს _ გაიცინოს ან იტიროს, გაიქცეს, იმღეროს თუ იცეკვოს. გარე მოვლენებს არ 

შეუძლია რაიმე რეაქცია გამოიწვიოს ადამიანში სანამ იგი არ იქნება შემჩნეული და 

დაფიქსირებული. 

       სწორი ფორმულის არსი კი შემდეგში მდგომარეობს. ის შექმნა მსოფლიოში ერთ-

ერთმა ცნობილმა ფსიქოლოგმა  ალბერტ ელისმა. ბევრი ფსიქოლოგი ეცადა ამ 

ფორმულის დახვეწას სრულყოფილებამდე, თუმცა ჯერ კიდევ აღნიშნული ფორმულა 

წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას კოგნიტური ფსიქოლოგიის 

ქვაკუთხედის ასახსნელად. ფორმულა შემდეგნაირია:  

 

А______________________ В ________________________________С 

 

• В ნიშნავს კოგნიციას, მტკიცებელებს, რწმენებს, მოწყობას. 

        როგორც ჩანს ფორმულას დაემატა В სიმბოლო. ის ნიშნავს ადამიანის 

წარმოდგენებს სიტუაციის, აზროვნების, მიმღებლობის, წარმოსახვის, ინტერპრეტაციის 

და დასკვნების შესახებ, რომელსაც ის აკეთებს А-სთან მიმართებაში. უმეტესად B 

აღნიშნავს ადამიანის ტვინს, თუ როგორ ამუშავებს ახალ ინფორმაციას ტვინი A-ს 

შესახებ და მას გარდაქმნის მოდელებად, სქემებად, მოთხრობებად და ისტორიებად. 

თითქმის ყველა ჩვენი ემოცია და ქცევა შეიძლება იყოს გაგებული ამ ახალი ფორმულის 

მეშვეობით. ასე, რომ იმის მაგივრად, რომ ადამიანმა უბრალოდ შეხედოს საკუთარ A-ს, 

ყურადღება უნდა მიაქციოს თუ რას ამბობს მის შესახებ. 
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პრაქტიკული მაგალითები. 

 

       პირველ სეანსებზე ფსიქოთერაპევტებს ხშირად მოჰყავთ შემდეგი მაგალითები, 

სანამ კლიენტი არ გაითავისებს ამ პრინციპებს. პირობითად კლიენტს ვუწოდოთ ეკა. 

 

მაგალითი 1 

A = ეკას დაუძახა უფროსმა და გამოხატა თავისი უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ეკამ 

დაგვიანებით ჩააბარა ანგარიში. 

B = ეკამ ჩათვალა, რომ კრიტიკა არასამართლიანი იყო, იმიტომ რომ მისმა მდივანმა 

დროულად არ დაბეჭდა ანგარიში. 

C = ეკა აღშფოთდა. 

       ჩვენ ვეუბნებით კლიენტს: “თქვენ, შესაძლოა თვლით, რომ ეკას აღშფოთება 

გამოწვეული იყო მისი უფროსის კრიტიკის გამო, მაგრამ სინამდვილეში ეკას 

აღშფოთების მიზეზი იყოს ის, რომ მან იფიქრა მხოლოდ კრიტიკაზე. მისი აზრით 

კრიტიკა საფუძვლიანი რომ ყოფილიყო, მაშინ იგი იგრძნობდა დანაშაულს ან 

აღელდებოდა, მაგრამ სიბრაზე ჩნდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც წარმოიშობა აზრი 

არასამართლიანი კრიტიკის გამო”. 

 

მაგალითი 2 

А = ეკა საკუთარ თავს სარკეში ათვალიერებდა 

В = მან გაიფიქრა, რომ წონაში მომატებული იყო. 

С = მან თავი დათრგუნულად იგრძნო. 

       ზოგიერთმა შეიძლება იფიქროს, რომ ყველაფრის მიზეზი ვიზუალური მხარეა, ვინ 

არ გაღიზიანდებოდა? ბევრი ამით ღიზიანდება. ეკას უნდა ეღიარებინა იდელუარი 

ქალის წონა და ჩაეთვალა, რომ ის ვალდებულია მას შეესაბამებოდეს. ის ასევე უნდა 

მისულიყო იმ დასკვნამდე, რომ გადააბიჯა წარმოსახვით ზღვარს, რომლის მიხედვითაც 

მისი აზრით აუცილებლად იწყება წონის მომატება და იგი ვალდებულია უთხრას 

საკუთარ თავს, რომ ამ ზღვრის იქით ყოფნა საშინელებაა. მისი წარმოსახვა უფრო მეტად 

მდიდარია, ვიდრე სარკეში საკუთარი გამოსახულების დანახვის ეფექტი. მისი 

დეპრესიის მიზეზი არა წონაა, არამედ ტვინი. 
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მაგალითი 3 

А = ეკამ იგრძნო ტკვილი მუცლის არეში. 

В = მან გაიფიქრა, რომ ეს კუჭის სიმსივნეა. 

С = ეკა ჩავარდა პანიკაში. 

       თუნდაც ასეთი პირველადი შეგრძნება, როგორც ტკივილია, ეს სინამდვილეში ჩვენი 

ტვინის ინერპრეტაციაა. თუ კუნთები საშინლად გტკივათ მძიმე ვარჯიშის შემდეგ, 

თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ ეს ტკივილი, როგორც წარმატებული ვარჯიში. 

მშობიარობის ტკივილი შესაძლებელია უფრო ძლიერი იყოს, ვიდრე რაიმე სახის 

სნეულებისაგან მიღებული ტკივილი, თუმცა კი უკანასკნელი უფრო მძიმეა, იმიტომ 

რომ ტვინი სხვადასხვაგვარად აღიქვამს ამ ორი სახის ტკივილს, ერთს მივყევართ 

სიცოცხლის გაგრძელებისკენ, ხოლო მეორეს მისი განადგურებისკენ. 

       ამ სამი მაგალითით საშუალებით ხდება კლიენტებისთვის ფორმულა ABჩ  ახსნა, 

რომელიც მათი ემოციების გამომწვევი მიზეზების გასაღებია. როდესაც მათ უსიამოვნო 

შეგრძნებები აქვთ და უნდათ ამის გამომწვევი მიზეზების გაგება, მათ შეუძლიათ 

გამოიყენონ ეს ფორმულა. ბოლოსდაბოლოს ამ ფორმულის მეშვეობით ისინი შეძლებენ 

ემოციების შეცვლას, რომლებიც ანადგურებენ მათ ცხოვრებას. 

       პირველი სესიის დასასრულისას ფსიქოთერაპევტს შეუძლია მისცეს კლიენტს 

შემდეგი დავალებები. მას შემდეგ, რაც თერაპევტი პირველ სეანსზე წარუდგენს საწყის 

ფორმულებს და რამდენიმე მოკლე მაგალითს, იწყება “მძიმე” სამუშაო, რისთვისაც 

უბრალოდ ლექციები და ფორმულები არ არის საკმარისი. იმისათვის, რომ კლიენტი 

დარწმუნდეს წარმოსახვითი აზროვნების ძალაში, ფსიქოთერაპევტმა აუცილებლად 

უნდა წარმოადგინოს მტკიცებულებები. კონსულტაციაზე მოსული კლიენტების 

უმრავლესობას იმდენად მყარად გააჩნიათ ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედულებები, 

რომ საჭირო გახდება იმაზე მეტი ვიდრე თერაპევტის ავტორიტეტია, რათა მათ 

ცნობიერებამდე მიიყვანო კოგნიტური თერაპიის პრინციპები. იმისათვის, რომ 

ფსიქოთერაპევტმა მიაღწიოს კლიენტთან თანამშრომლობას – ამისათვის არსებობს 

რამდენიმე მეთოდი. 
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მეთოდი 1 

შექმენით ემოცია 

 

       ფსიქოთერაპევტებს შეუძლიათ დაანახონ თავიანთ კლიენტებს, თუ როგორ 

წარმოიშობა ესა თუ ის ემოციები მათი თვითრწმენის საფუძველზე და არა გარემო 

პირობების მიზეზებით. თერაპევტმა უნდა მოახდინოს დემონსტრირება, თუ როგორ 

უნდა იგრძნოს კლიენტმა თავი ბედნიერად –  არა თავის გარემოში, ბავშვობაში და 

ბიოქიმიურ პროცესებში ცვილებების შეტანის მეშვეობით, არამედ მხოლოდ საკუთარი 

შეხედულებების შეცვლით. იმისათვის, რომ ეს განხორციელდეს აღუწერეთ კლიენტს 

მთლიანი სცენარი, რომელშიც ჩართული იქნება რამდენიმე სენსორული მომენტი. რაც 

უფრო მეტ შეგრძნებებს გამოიყენებს კლიენტი თავის წარმოსახვაში, მით უკეთესი 

იქნება მისთვის. სცენარი გასაგები მიზეზების გამო უნდა იყოს უფრო სასიამოვნო 

ვიდრე უსიამოვნო. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ისეთი სცენარი ნებისმიერი, როგორსაც 

მოისურვებთ. განვიხილოთ შემდეგი სცენარი, რომელიც შეგიძლიათ შესთავაზოთ 

თქვენს კლიენტს, რომ წარმოიდგინოს ეს სცენა იმდენად აშკარად რამდენადაც ეს 

შესაძლებელი იქნება. წამით წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მისეირნობთ ტროპიკულ 

სანაპიროზე. შუა ზაფხულია და ცხელა. გვიანი საღამოა. მზე ჯერ არ ჩასულა, მაგრამ 

უკვე ჰორიზონტის ხაზს უახლოვდება. თქვენ ფეხებშუა გრძნობთ გრილ და სქელ 

ქვიშას. თქვენ გესმით ზღვის თოლიების ყივილი და შორიდან მოისმის ოკეანის 

ტალღების ხმაური. ჰაერს დაჰკრავს მარილის გემო და არომატი. სანამ თქვენ მიდიხართ, 

ზეცა იფარება ოქროსფრად და ქარვისფრად. მზის ჩასვლა პალმის ფოთლებზე 

ირეკლება. მზე იწყებს ოკენაში ჩაშვებას. თქვენ წვებით ქვიშაზე და აკვირდებით ზეცას. 

ღამემ მილიონობით ვარსკვლავი გააბნია ცაზე. თქვენ ფიქრობთ, რომ გარშემორტყმული 

ხართ კოსმოსით. თქვენ გიპრყობთ სიმშვიდის და მყუდროების შეგრძნება. თქვენ 

გრძნობთ სამყაროში თქვენს ერთადერთობას. 

        აუხსენით თქვენს კლიენტს, რომ თუ მან შეიგრძნო სიმშვიდე იმ დროს, როდესაც 

თქვენ მას უკითხავდით ამ ამონარიდს, ეს არის იმ წარმოსახვის მიზეზი, რომლემაც 

გამოიწვია ეს გრძნობა. ბიოქიმია, ქვეცნობიერი, ნამდვილი გარემო თუ მისი ძველი 

გამოცდილება მანამდე და ამ სცენის მიმდინარეობისას ერთნაირი იყო. შეიცვალა 

მხოლოდ აზრები. 
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       იმ შემთხვევაში თუ ამ მონათხრობით კლიენტს არ გაუჩნდა სიმშვიდის გრძნობა 

ესეც წარმოსახვის დამსახურებაა, ასევე იმისა, რაც მან იფიქრა საკუთარ თავზე. იმის 

მაგივრად, რომ “მე მივსეირნობ ტროპიკულ სანაპიროზე” გაგონებაზე წარმოიდგინოას 

სანაპირო, თქვენი კლიენტი შეიძლება ფიქრობდა: “არა, არ ვსეირნობ! სინამდვილეში 

სახლში ვარ და სავარძელში ვზივარ”. ან როდესაც ესმოდა ასეთი ფრაზა: “ახლა შუა 

ზაფხულია და ცხელა”, კლიენტი ალბათ თავისთვის ამბობდა: “რა სისულელეა, ქუჩაში 

ხომ გამყინვარებაა”. აქ მთავარი ის არის, რომ მის გრძნობებს სცენარი კი არა აზრები 

იწვევენ. ის, რაც მას ესმის არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რაზე ფიქრობს. აზრებმა 

შეიძლება შექმნან ნებისმიერი ემოცია, რომელსაც ის მოინდომებს. იმისათვის, რომ 

გამოიწვიოთ ნებისმიერი ემოცია საჭიროა შემდეგი რამ _ კონცენტრირება მოახდინოთ 

საჭირო აზრებზე. ეს უნდა ავუსხნათ კლიენტს და ვუთხრათ, რომ: “თქვენი გრძნობები 

გამოწვეული იყო არა სიტყვებით, არც გარემოებებით, არც ბავშვობის შეძენილი 

გამოცდილებით და არც ბიოგენეტიკური წყობით. ამის მიზეზი უფრო იმ სურათებშია, 

რომელსაც თქვენი ტვინი ხატავს. თქვენ მხატვარი ხართ. თქვენი ემოციები კი თქვენი 

საკუთარი “ქმნილებაა”. 

 

მეთოდი 2 

წარმოიდგინეთ სხვა ადამიანად გარდაქმნა 

 

       აზროვნების ძალაში კლიენტების დარწმუნება სხვა ტიპის შეხედულებას შეუძლია. 

ვთქვათ არაფრით გამორჩეული, ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც ჰყავს ოჯახი, არის 

მზრუნველი მამა და მეუღლე და რომელსაც სამსახურში და მეგობრების წრეში აქვს 

ნორმალური ურთერთობა, “ჩავაწვეთეთ” აზრი _ “იმისთვის რათა იყოს ბედნიერი 

საჭიროა ყველას მოსწონდეს”. იმის შემდეგ, რაც იგი ირწმუნებს ამ აზრს მისი ქცევა ნელ-

ნელა შეიცვლება. კონკრეტულად კი, ის დაიწყებს სხვა ადამიანების მიბაძვას, ასევე 

გაუძნელდება საკუთარი აზრის დაფიქსირება სხვებთან საუბარში, იმის გამო, რომ მას 

ეშინია რათა სხვას მასზე არ შეექმნას უარყოფითი წარმოდგენა. თავისი სურვილის 

მიუხედავად იგი ეცდება მოიქცეს ისე, როგორც სხვას ესიამოვნება. ეს ყველაფერი 

აისახება, როგორც მეუღლესთან, ასევე თანამშრომლებთან და მეგობრებთან 

ურთიერთობაში.  
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       ჩვენ დავინახეთ თუ როგორ შეცვალა ამ ერთი აზრის “ჩაწვეთებამ” ადამიანს 

ცხოვრება. აზრი _ “იმისთვის რათა იყოს ბედნიერი საჭიროა ყველას მოსწონდეს” 

წარმოადგენს ერთ-ერთ კოგნიტურ მიზეზს იმისა, რასაც ფსიქოლოგები უწოდებენ 

სოციოფობიას. ფაქტიურად ამ აზრის “ჩაწვეთებით” მოხდა ამ ადამიანის ცხოვრების 

სრული განადგურება. აქედან გამომდინარე ფსიქოთერაპევტი ფრთხილად უნდა იყოს 

კლიენტთან თავისი აზრის დაფიქსირებისას, რასაც შეიძლება შემდგომში დადებითი ან 

უარყოფითი შედეგები მოჰყვეს. 

 

მეთოდი 3 

სიზმრები და ჰიპნოზი 

 

       კლიენტების აზრების ძალას გვიჩვენებს მათი სიზმრებიც. როდესაც კლიენტი 

ხედავს სიზმრებს, ამ დროს შიდა გარემოს როლში გვევლინება საძინებელი. რაც არ 

უნდა ესიზმრებოდეს ადამიანს ეს რეალობა და მაინც შეუცვლელი დარჩება. თუ ეს 

უსიამოვნო სიზმარია, მაშინ ეს შიში მოდის სიზმრიდან და არა საძინებლიდან. 

სიზმრების ცვლილებასთან ერთად იცვლება ემოციებიც.  

       წარმატებული ჰიპნოტური შთანერგვა გვიჩვენებს, რომ არსებობს რამოდენიმე 

სიტუაცია მსგავსი “A იწვევს C-ს”. თავის ტვინის ქერქი თანბრად ჩართულია იმ 

პროცესებში, რომლებიც წარმოადგენენ მომენტალურს და ავტომატურს, როგორიცაა 

ტკივილი. თითში ნემსის ჩხვლეტით გამოწვეული ტკივილი წარმოადგენს AC-ს ნათელ 

მაგალითს. A-ნემსია და პირდაპირ იწვევს C-ს - ტკივილს. თუმცა ჰიპნოზი ავლენს, რომ 

ესეც არის ABC მდგომრეობა. თუ თქვენ შთააგონებთ ჰიპნოტირებულ სუბიექტს, რომ: 

“თქვენი ხელი არის ყინულოვან წყალში, რომელიც ისე ძალიან გაიყინა, რომ თქვენ მას 

ვეღარ გრძნობთ” - სუბიექტი ვერ იგრძნობს, რომ მას ნემსით უჩხვლიტეს. ჰიპნოტური 

ანესთეზიის მდგომარეობაში ყოფნისას ადამიანები მაინც გრძნობენ გარკვეულ 

სტიმულაციას, მაგრამ როგორც ტკივილს ვერ აღიქვამენ. ბევრი აღწერს ამას, როგორც 

შეგრძნებას, რომელსაც ვერ უწოდებ პოზიტიურს ან ნეგატიურს. სუბიექტის ტკივილის 

დაბლოკვის შესაძლებლობა დამოკიდებულია, თუ რამდენად იღებს იგი ჰიპნოზიორის 

შთაგონებას. 

 



 17 

მეთოდი 4 

ფიზიკური მტკიცებულება 

 

       კლიენტებისთვის, რომლებიც გამოირჩევიან ნაკლებად ვიწრო აზროვნების ფორმით 

და ღარიბი წარმოსახვით სასარგებლო იქნება რეალური მიდგომა. ასეთი 

კლიენტებისთვის წარმოგიდგენთ ფიზიოლოგიურ ასპექტებს ABC თეორიიდან. ჩვენ 

ვიწყებთ ტვინის გამოსახულების ჩვენებას შემდეგი აღნიშვნებით (ნახ. 1)  

 

         ყნოსვა   სმენა  მხედველობა 

                           

                                                          ემოციები 

 

ნახატი 1. ტვინის კოგნიტური და ემოციური ზონები (Casey & McMullin, 1976, 1985) 

        

        უფრო განვითარებულ კლიენტებს, ჩვენ ვურჩევთ წაიკითხონ ანტონიო დანისიოს 

ნაშრომი “დეკარტის შეცდომა”, სადაც ის აღწერს ემოციის ნევროლოგიურ მექანიზმს. 

პროცესი იწყება ჩვენს მიერ განხილული A-დან. თავიდან ჩვენ ვაფასებთ სიტუაციის 

შინაარს, რომლის ნაწილსაც ჩვენ წარმოვადგენთ. განვსაზღვრავთ მის შედეგებს 

ჩვენთვის და სხვა ადამიანებისთვის. ეს კოგნიტური შეფასებები ჩვენ სენსორულ 

ქერქშია წარმოდგენილი (ყნოსვა, სმენა და მხედველობა). ჩვენი ტვინი იღებს ამ 

რეცეპტორებს და უფარდებს სხვა სიტუაციებს, რომლებიც ჩვენს გამოცდილებაში იყო. 

ტვინის ქერქის წინამდებარე ზონაში ავტომატურად იწყება წყვილი კომპონენტებისა და 

ასოციაციების ძიება. “მოვხედრილვართ თუ არა ჩვენ ადრე მსგავს სიტუაციაში? გვაქვს 

თუ არა აღელვების საბაბი? რა მოხდა, როდის ვიყავით ბოლოს ასეთ სიტუაციაში?” 

       მთელი შემდგომი პროცესი კოგნიტურ ხასიათს ატარებს. ეს ყველაფერი არის B. 

მიუხედავად იმისა, რომ აზროვნების პროცესი ელვისებურია (ხშირად გრძელდება 

წამზე ნაკლები) და უნებლიეა, მთელი ეს პროცესი წარმოიქმნება ტვინის ქერქსა და 
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შუბლის მიმდებარე ზონებში. როდესაც ეს პროცესები სრულდება, აქტიურდება 

რთული ემოციების ბიოქიმია, რის შემდეგ ტვინის წინამდებარე ზონები ავტომატურად 

უგზავნიან სიგნალებს ემოციურ ზონებს. მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ “შევიგრძნობთ” ამა 

თუ იმ ემოციას. ფიზიოლოგიურად B გვევლინება ჩვენი ემოციების მთავარ 

კომპონენტად. 

 

მეთოდი 5 

შექმენით ემოცია ყველაზე უშუალო ფორმით 

 

1. აიძულეთ თქვენი კლიენტები იმუშაონ ემოციის შეცვლაზე აზრების გარდაქმნით. 

სთხოვეთ მათ, რომ გამოიწვიონ საკუთარ თავში ბედნიერების,  დარდის, სიამაყის, 

შეცბუნების, თავდაჯერებულობის, უსაფრთხოებისა და კმაყოფილების შეგრძნება, 

რომლებსაც ერთმანეთის მიყოლებით სწრაფად შეცვლიან. ეს სავარჯიშო უნდა 

შესრულდეს დღეში  5 წუთის განმავლობაში. 

2. სთხოვეთ კლიენტებს დააკვირდნენ ხალხს, რომელთა ქცევაც ეჩვენებათ 

უჩვეულოდ ან უცნაურად და დაფიქრდნენ ამაზე, თუ რას ფიქრობს ეს ხალხი საკუთარ 

თავზე, როდესაც ასე იქცევიან.  

  

და ბოლოს, კლიენტებისთვის ზემოაღნიშნული მეთოდების გავლა უინტერესო და 

დამღლელი იქნება, თუმცა ფსიქოთერაპევტისთვის იქნება სასარგებლო გაითავისოს 

ყველა ეს მეთოდი, რადგან არ შეიძლება დარწმუნებული იყო რომელი მათგანი იქნება 

გამართლებული ამა თუ იმ კლიენტთან. 
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დასკვნა 

  

       ჩემს ნაშრომში აღწერილი ფსიქოტერაპიული მიდგომები, რომლებიც მოცავენ 

მეტნაკლებად “ფსიქოლოგიზირებულ” კლიენტს, ისეთს რომელსაც უნდა და შეუძლია 

მის შინაგან სამყაროში შესვლა და მისი გამოკვლევა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის 

არის საკმაოდ გონიერი და პასუხისმგებლობის მქონე კლიენტი. ფსიქოთერაპიული 

ცოდნა არის საზოგადოების ფსიქოკულტურის ელემენტი და შეიცავს არამარტო 

ინსტრუმენტალურს არამედ იდეოლოგიურ კონცეპტუალურ ელემენტებს, ანუ 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე წარმოდგენასა და პიროვნულ განვითარებაში მიზნისა და 

აზრის განვითარებას. ზოგიერთ შემთხვევაში ფსიქოთერაპიის გადაზრდა ხდება 

აუტოთერაპიაში, რომელშიც ფსიქოთერაპევტი ხდება ინსრუქტორი, მასწავლებელი, 

მიმართულების მაჩვენებელი და ასე შემდეგ.  

       აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ფსიქოთერაპიაში იცვლება სიტყვათა აზრი. 

ერთერთი წამყვანი იდეა ფსიქოლოგიაში (მიუხედავად მრავალრიცხოვანი 

ფსიქოლოგიური მიდგომისა) შედგება იმისგან, რომ სიმართლე იმალება ქვეცნობიერში, 

ხოლო ქვეცნობიერი უსიტყვოა. ამიტომ არის, რომ ფსიქოლოგიაში სიტყვის უკან 

ყოველთვის არის რაღაც ჭეშმარიტი. სიტყვა გადაიქცა ზეპირ დიალოგად, რომლის 

უკანაც დამალულია ბევრად ღრმა რეალობა. გარკვეული აზრით ფსიქოლოგიაში 

სიტყვის რწმენა არ არსებობს. ამასთან ერთად სიტყვა, რომელიც მოდის გულიდან, 

რომელიც ჭეშმარიტია, ნამდვილი სიტყვაა და რომელიც “დასაწყისში იყო” _ 

წარმოადგენს სულს. ყველა სიტყვიერი ფორმა ფსიქოლოგიურად ორიენტირებულია 

ფსიქოთერაპიასთან (ფსიქოანალიზი, გეშტალტ თერაპია, კლიენტზე ორიენტირებული 

თერაპია და სხვა) გვაძლევს ნებას კლიენტის შინაგან სამყაროში შესასვლელად, იმ 

სამყაროში სადაც სიტყვა იძენს ღრმა შინაგან აზრს (და არა მნიშვნელობითს). ამ შინაგან 

სამყაროში “მოგზაურობა” უამრავ დაბრკოლებას გვიქმნის ბევრი საშიშროებით. 

გარკვეული აზრით ფსიქოთერაპევტი ასრულებს, როგორც გამცილებელს როლს საშიშ 

ზონებისა და შიდა მოვლენების იქით, რომელიც ხდება კლიენტის სულში. არ შეიძლება 

კლიენტი, მხოლოდ მიიყვანო იმ სანატრელ კართან, არამედ მნიშვნელოვანია გაჰყვე მას 

ამ “მოგზაურობაში”. ამიტომ ფსიქოთერაპიის ის ფორმები, რომლიდანაც 

ფსიქოთერაპევტის მიერ კონტროლი მინიმალურია (მაგ. ფსიქოთერაპია ყვირილით, 
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ჰოლოტროპული თერაპია და ასე შემდეგ), სადაც პაციენტი თვითონ “მოგზაურობს” და 

შემდგომ გაბარებს ანგარიშს ამ “მოგზაურობაზე”, საშიშია. უპირველესად, არ არის 

ცნობილი თუ რომელ კარებში შევა ადამიანი, რას დაეჯახება იქ ან დაბრუნდება თუ არა 

უკან. ასეთი მძიმე “მოგზაურობისას” შინაგან სამყაროში აუცილებლად უნდა იყოს 

შუქურა, სხვაგვარად ადამიანი შევა სხვა კარებში და ვერ შეძლებს იმ რეალობასთან 

გამკლავებას რომელსაც იგი შეეჯახება. ამიტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია 

ფსიქოთერაპიის იდეოლოგიის საკითხი ზოგადად და კონკრეტულად 

ფსიქოთერაპიული ზემოქმედებისას.  

       ფსიქოთერაპევტის პროფესიონალიზმი გამოიხატება კლიენტთან ტექნიკურად 

სრულყოფილ მუშაობაში, რომ გაანალიზოს თუ საით მიდის კლიენტი და მიხვდეს თუ 

რა გზით ააცილოს მას საშიში ზონები. ფსიქოპათოლოგიური აშლილობისა და 

პიროვნული სტრუქტურის გაუთვალისწინებლობა ახასიათებს უმეტესად არასწორად 

ჩატარებულ ფსიქოთერაპიას, რასაც მივყავართ ნეგატიურ შედეგამდე. ასეთი სიტუაცია 

მეტყველებს თერეპიული პროცესისადმი თერაპევტის სუსტ კონტროლს. ჩემის 

მოსაზრებით, იმის მტკიცება, რომ ფსიქოთერაპევტს კლიენტი მიჰყავს კარებთან და 

შემდეგ კლიენტი თვითონ აკეთებს ყველაფერს _ მცდარია. 

       დამწყებმა ფსიქოტერაპევტებმა უნდა დაიმახსოვრონ, რომ ისინი პასუხიმგებლობას 

იღებენ საკუთარ სამუშაოზე და არა კლიენტის გადაწყვეტილებასა და არჩევანზე. თუ 

ადამიანს არ უნდა შეცვლა, მაშინ მისი შეცვლა შეუძლებელია. არსებობენ პაციენტები, 

რომლებიც ერთ ფსიქოთერაპევტს მეორე ფსიქოთერაპევტით ცვლიან, ადანაშაულებენ 

რა მათ არაკომპეტენტურობასა და არაკვალიფიციურობაში. დასაწყისში ასეთი პაციენტი 

ფსიქოთერაპევტს შთაბეჭდილებას უქმნის, რომ იგი მის წინამორბედზე უკეთესია, 

მაგრამ ძალიან მალე ასეთი პაციენტი ფრუსტრირებული რჩება ფსიქოთერაპევტით. 

ასეთი პაციენტის ფსიქოთერაპიაში “შეთრევის” მცდელობა უმეტეს შემთხვევებში 

მთავრდება მარცხით. 

       ფსიქოთერაპია – ცხოვრების წესია და არა პროფესია. დაუშვებელია ისეთი 

სიტუაცია, როდესაც ფსიქოთერაპევტის მიერ ხდება პაციენტში მისდამი 

მიჯაჭვულობის გრძნობის გამოწვევა, საკუთარი ქარიზმისა და განდიდების მისაღებად. 

ეს უკვე ფსიქოთერაპევტის “თამაშია” და არა ფსიქოთერაპია. 



მოტივაციური 
ინტერვიუირება

თავი3

პირველი თავის დასაწყისში ნივთიერებათა ავადმოხმარების თემაზე კონსულტაციის 
გაწევა წარმოვადგინეთ სფეროდ, რომელიც პარადიგმის შეცვლის შუა პროცესში 
იმყოფება: იძულება იცვლება თანამშრომლობით, დამაშინებელი ტაქტიკა – 
გაძლიერების და პატივისცემის ტაქტიკით, მითებზე დაფუძნებული დაშვებები 
– მეცნიერებაზე დაფუძნებული მოდელებით. ეს დიდი ნაბიჯები 21-ე საუკუნის 
პერსპექტივისკენ ვერ გადაიდგმებოდა მოტივაციური ინტერვიუირების დიდი წვლი-
ლის გარეშე. მე-20 საუკუნისთვის დამახასიათებელ თვალთახედვაში ადიქციის 
მკურნალობის შესახებ გავრცელებული მითებიდან ერთ-ერთი უმთავრესი გახლდათ 
„მითი არამოტივირებულ პაციენტზე“ (Rollnick, Miller, & Butler, 2008, გვ. 5). იყო 
დრო, როდესაც ადამიანებს სჯეროდათ, რომ მოტივაცია ხასიათის ის თვისება იყო, 
რომელსაც ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრობლემების მქონე ადამიანებში 
ძალიან იშვიათად თუ ნახავდი. ამ დაშვებიდან გამომდინარეობდა თვალსაზრისი, 
რომ ნივთიერებათა ავადმომხმარებელი კლიენტები სავარაუდოდ მხოლოდ მაშინ 
შეიცვლებოდნენ, თუ (ა) მათი ცხოვრება აუტანლად მტკივნეული გახდებოდა ან (ბ) 
ექნებოდათ ძლიერი გარე სტიმული, რომელიც მათ მოქმედებისკენ უბიძგებდა. 
მოტივაციური ინტერვიუირება მოტივაციაზე სულ სხვა თვალსაზრისს გვთავაზობს.

ჩვენს პრაქტიკაში ბევრი კლიენტის ცხოვრებას ნამდვილად არ აკლდა სიძნელეები 
და ტანჯვა. დამცირება, სირცხვილი, დანაშაულის გრძნობა, სინდისის ქენჯნა - 
ცვლილებისთვის საჭირო ძალებს ნაკლებად იძლევა. ბედის ირონიით, ასეთმა 
განცდებმა შეიძლება შებოჭოს კიდევაც ადამიანი, ცვლილება კიდევ უფრო შორ 
პერსპექტივაში გადასწიოს. ამისგან განსხვავებით, კონსტრუქციული ქცევის ცვლილება 
უფრო მოსალოდნელი ხდება, თუ ადამიანი მას აკავშირებს რომელიმე თავის შინაგან 
ფასეულობასთან, რაღაც მნიშვნელოვანთან, ძვირფასთან. ცვლილებისთვის შინაგანი 
მოტივაცია ჩნდება მიმღებ, გამაძლიერებელ ატმოსფეროში, რომელშიც პიროვნებას 
არ ეშინია, განიხილოს სავარაუდოდ მტკივნეული აწმყო იმასთან მიმართებაში, რაც 
მისთვის სასურველი და ძვირფასია. (Miller & Rollnick, 2002, გვ. 12)
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იმისათვის, რომ მოტივაციური ინტერვიუ წარმატებული იყოს, კონსულტანტმა 
უნდა ირწმუნოს და ცვლილების პროცესის გაგების ეს გზა აირჩიოს. მხოლოდ მას 
მერე, რაც კონსულტანტი მიეჩვევა კლიენტის პატივისცემით აღქმას, შეძლებს, 
დაიწყოს უსაფრთხო, მიმღებლური, გამაძლიერებელი ატმოსფეროს შექმნა, რაც 
კომპეტენტური პრაქტიკის ცენტრალური კომპონენტია.

რას ნიშნავს მოტივაციური ინტერვიუირება

მოტივაციური ინტერვიუირება განისაზღვრება, როგორც „მიზანზე მიმართული, 
კლიენტზე ორიენტირებული კონსულტატიური სტილი, რომლის ამოცანაა კლიენტში 
ქცევის ცვლილების სურვილის აღძვრა მისი ამბივალენტობის გარკვევასა და 
დაძლევაში დახმარების გაწევის გზით“ (SAMHSA’s National Registry of Evidence-
based Programs and Practices, 2007b). მოტივაციური ინტერვიუს განსაზღვრების 
ყოველი ასპექტი უკავშირდება შესწავლას და იწყება მიზანზე მიმართულობის და 
კლიენტზე ორიენტირებულობის უჩვეულო კომბინირებით.

კლიენტზე ორიენტირებულიც და დირექტიულიც

მოტივაციური ინტერვიუ კარლ როჯერსისეულ (Carl Rogers 1957) დროით გამოცდილ 
თერაპიას ეფუძნება. როჯერსის თეორია, თუმცა კი განვითარდა და „კლიენტზე 
ორიენტირებულიდან“ „პიროვნებაზე ორიენტირებულად“ იქცა, ყურადღებას 
ამახვილებდა კონსულტანტ-კლიენტის ურთიერთობაზე. დამხმარე ფაქტორები, 
რომლებიც საფუძვლად ედო მეთოდის ეფექტიანობას, მოიცავდა კონსულტანტის 
მხრიდან გულწრფელობის, კლიენტის უპირობო მიღების და ემპათიური გაგების 
გამოვლენის უნარს. ურთიერთობის სიძლიერე ქმნიდა კლიენტის ზრდისთვის საჭირო 
სიტუაციას, იმდენად, რომ ის პოზიტიური ზრდისთვის არა მხოლოდ აუცილებელ, 
არამედ საკმარის პირობადაც განიხილებოდა.

რომ დავაკვირდეთ ავთენტურ მოტივაციურ ინტერვიუს, ისევ იგივე დამხმარე 
ფაქტორების მოქმედებას დავინახავთ. თუმცა კომპეტენტური მოტივაციური ინ-
ტერვიუერი ემპათიური და კლიენტის პიროვნების მიმღებია, პოზიტიური ურთიერთობა 
უნდა განვიხილოთ როგორც აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა. 

მოტივაციური ინტერვიუ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც კლიენტზე ორი-
ენტირებული თერაპია ახალი კომპონენტით. კლიენტზე ორიენტირებული თე რაპიისგან 
განსხვავებით, მოტივაციურ ინტერვიუს აქვს სპეციფიკური მიზნები: შეამციროს 
ამბივალენტობა ცვლილების თაობაზე და გაზარდოს ცვლილების შინაგანი მოტივაცია. 
ამ თვალსაზრისით, მოტივაციური ინტერვიუ არის როცორც კლიენტზე ორიენტირებული, 
ასევე დირექტიულიც. ამ ინსტრუმენტით მომუშავე თერაპევტი ქმნის ატმოსფეროს, 
რომელშიც სწორედ კლიენტი და არა თერაპევტი წარმოდგება ცვლილების მთავარ 
ინიციატორად და ასევე, მის მთავარ შემსრულებლადაც. (Arkowitz & Miller, 2008, გვ. 4)

მოტივაციური ინტერვიუერები იყენებენ პიროვნებაზე ორიენტირებული თერაპევტის 
ძალიან ფაქიზ მოსმენის უნარებს, მაგრამ გამახვილებული არიან კლიენტის 
ცვლილების შესახებ საუბრის დაჭერასა და მის გაძლიერებაზე. როცა კლიენტები 
იწყებენ ლაპარაკს ცვლილების დადებით ასპექტებზე, როცა გამოხატავენ ოპტიმიზმს 
იმაზე, რომ სხვაგვარად ცხოვრება შესაძლებელია, როცა რაღაც სიახლის შემოტანის 
განზრახვას გამოავლენენ – ეს გამონათქვამები გახლავთ ცვლილების შესახებ 
ლაპარაკი, რომელიც საფუძვლად უდევს პოზიტიური მიმართულებით დაძვრას. 
როდესაც ინტერვიუ ამ მიმართულებით დაიძვრება, მოტივაციური ინტერვიუერი 
მიმართულების შესანარჩუნებლად გამაძლიერებელ ხერხებს იყენებს. ამავე დროს ის 
არ სცილდება კლიენტზე ორიენტირებულ მიდგომას, იცის რა, რომ დაუფიქრებელი 
პროფესიული რჩევა არის ის, რასაც შეუძლია, გარანტირებულად შუა გზაზე შეწყვიტოს 
ცვლილების შესახებ ლაპარაკი.
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ქცევის ცვლილების გამოწვევა 

მილერი და მოიერსი (Miller and Moyers 2006) აღნიშნავენ, რომ, თუ კონსულტანტს 
შეუძლია ამოიცნოს, საუბრისას როდის ეხება კლიენტი ცვლილებებს, მას შეუძლია ისიც 
ის წავლოს, როგორ გამოიწვიოს ასეთი საუბარი კიდევ და კიდევ, და განმარტავენ, 
რომ:

კონსულტანტის მხრიდან განზრახ გაწეული ძალისხმევა, გამოიწვიოს კლიენტის 
მხრიდან ცვლილების შესახებ ლაპარაკი, იმის ნაცვლად, რომ იცადოს, თავისთავად 
როდის მოხდება ეს, გახლავთ ის სტრატეგიული უნარი, რომელიც მოტივაციურ 
ინტერვიუირებას სხვა მიდგომებისგან განასხვავებს. ... მაგალითად, მოტივაციური 
ინტერვიუირებისას კონსულტანტი სვამს ღია შეკითხვას, რომლის პასუხიც ცვლილების 
შესახებ საუბარია (მაგ., „ეს ცვლილება რა მხრივ შეიძლება იყოს კარგი?“) და 
სიფრთხილით ეკიდება კითხვებს, რომლებზე პასუხიც წინააღმდეგობის შემცველია 
(მაგ., „რატომ არ შეიცვალე?“). როდესაც ცვლილების შესახებ ლაპარაკი დაიწყება, 
კონსულტანტს შეუძლია, აჰყვეს მას, კვერი დაუკრას ან სთხოვოს თემის გაშლა ან 
მაგალითების მოყვანა – ერთი სიტყვით, გააკეთოს ის, რაც, სავარაუდოდ, ცვლილების 
შესახებ საუბარს გაახანგრძლივებს. (გვ. 8)

ცვლილების შესახებ საუბრის აღძვრა და განუწყვეტლივ ფოკუსირება თავად 
ცვლილებაზე მოტივაციური ინტერვიუს არსებითი ნაწილია. ამოსავალი დებულება 
მოტივაციის შესახებ, რომელსაც მოტივაციური ინტერვიუ ეყრდნობა, გახლავთ ის, 
რომ (ა) ადამიანები საკუთარ არსებაში ფლობენ ყველაფერს, რაც მათ სჭირდებათ 
ცვლილების მოსახდენად და (ბ) ცვლილების მოხდენის ნება ინტერპერსონალურ 
კონტექსტში იღვიძებს.

ამბივალენტობის დაძლევა

თუმცა ადამიანები საკუთარ თავში მოტივაციის მარცვლებს ატარებენ, მათ ასევე თან 
სდევთ ეჭვის მარცვლებიც. მოულოდნელი არავისთვის უნდა იყოს, რომ კლიენტები 
ამბივალენტურად არიან განწყობილი ნივთიერებათა მოხმარების ქცევის შეცვლის 
მიმართ. ამბივალენტური განწყობა უმრავლეს მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ 
ცვლილებას ახლავს. ხოლო ნივთიერებათა მოხმარების ქცევის შეცვლა ძალიან 
ბევრისთვის მნიშვნელოვანი კორექტივია. კონსულტანტები, რომლებიც მტკიცედ 
იდგნენ ძველ საყოველთაოდ მიღებულ სიბრძნეზე ნივთიერებათა ავადმოხმარების 
შესახებ, როგორც წესი, ამბივალენტობას მიიჩნევდნენ წინააღმდეგობის, უარყოფის 
ან მოტივაციის ნაკლებობის ნიშნად. სინამდვილეში კი - ამბივალენტური განწყობა 
ბუნებრივი მდგომარეობაა და ადამიანები ამ ეტაპზე ადვილად „იჭედებიან“. მათ 
დარწმუნებით არ იციან, მომავალი რას უმზადებთ, თუ მოშორდებიან იმას, რაც 
მათთვის კარგად ნაცნობია; თუმცა, ისიც ეეჭვებათ, მათი ჩვეული ცხოვრება მათი 
მიზნების და იდეალების შესაბამისი იყოს. მოტივაციური ინტერვიუს პროცესი 
გამიზნულია იმისათვის, რომ დაეხმაროს ადამიანებს, გადალახონ დამაბრკოლებელი 
ბარიერები. უსაფრთხო გარემო, რომელსაც თანამშრომლობითი და მხარდამჭერი 
ურთიერთობა ქმნის, ხელს უწყობს ამ მცდელობის წარმატებას. 

ამბივალენტობის დაძლევა შეიძლება ცვლილების გასაღები გახდეს და, მართლაც, 
მას მერე, რაც ამბივალენტობის პრობლემა გადაიჭრება, ცვლილების მოსახდენად 
ბევრი აღარაფერია საჭირო. მაგრამ თუ საკითხის მოგვარებას რომელიმე ერთი 
მიმართულებით დაძალებით შეეცდებით (ვთქვათ, პირდაპირი დარწმუნებით ან 
უმოქმედობის გამო სასჯელის გაზრდით), ამან შეიძლება კლიენტის პარადოქსული 
რეაგირება გამოიწვიოს, იმდენად, რომ შესაძლოა, გააძლიეროს კიდეც ქცევა,რომლის 
შესუსტებაც გქონდათ განზრახული (Miller & Rollnick, 2002)

კონსულტანტებს შეიძლება ძალიან გაუჭირდეთ რჩევებისგან თავის შეკავება, რადგან 
კარგად „იციან“, ეს კონკრეტული პიროვნება როგორ უნდა იქცეოდეს. მაგრამ ცხადია, 
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რომ მოტივაციური ინტერვიუს არსსა და პრინციპებს, კლიენტის დარწმუნებისა და 
რჩევის მიცემის საპირისპიროდ, მისი ამბივალენტობის დაძლევისა და, საბოლოოდ, 
პოზიტიური ცვლილებისკენ მივყავართ.

მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთება

ბოლო დროს ადიქციის სპეციალისტებისთვის საყოველთაო ტენდენცია გახდა, 
მოტივაციური ინტერვიუირების სავალდებულო ტრენინგზე გაიგზავნონ. ერთი 
შეხედვით ისე ჩანს, თითქოს მოტივაციური ინტერვიუირება, სხვა მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული პრაქტიკების მსგავსად, ყველამ უნდა შეისწავლოს. სინამდვილეში 
კი ფაქტი ის გახლავთ, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება არ უნდა იქნეს მიჩნეული 
მკურნალობის გამწევი ყველა კონსულტანტის რეპერტუარისთვის დასამატებელ 
„ტექნიკად“. მოტივაციური ინტერვიუ აგებულია მთელ რიგ დაშვებებზე იმის 
შესახებ, თუ როგორ იცვლებიან ადამიანები და როგორ შეუძლია დამხმარეს, 
მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ამ პროცესს. ზოგ მკურნალს ისევ სწამს, რომ 
დამხმარის „გამოცდილება“ უნდა დომინირებდეს კლიენტის თვითცნობაზე. მათ 
სჯერათ, რომ კლიენტს არ შეიძლება, ნარკოტიკის მოხმარების თაობაზე საკუთარი 
გადაწყვეტილების მიღების „ნება დაერთოს“. მოტივაციური ინტერვიუირება 
შეუთავსებელია ასეთ რწმენასთან და ასეთ შემთხვევაში ინტერვიუს „პროცედურები“ 
ვერ დაემატება ამ თვალსაზრისის მქონე პრაქტიკოსის მიერ გამოყენებულ მეთოდებს. 
მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთება, რომელიც საფუძვლად უდევს 
მის გამოყენებას, არის „თანამშრომლობითი, საპასუხო რეაქციის გამომწვევი და 
პაციენტის ავტონომიის პატივისმცემელი“ (Rollnick et al., 2008, გვ.6). მოტივაციური 
ინტერვიუირების შესასწავლად მართლაც სერიოზული ძალისხმევაა საჭირო, მისი 
ეფექტიანი გამოყენება კი მოითხოვს სულისკვეთება უტყუარად იყოს შენარჩუნებული.

თანამშრომლობა

ნამდვილი თანამშრომლობა ორმხრივ ურთიერთპატივისცემას ემყარება. მო-
ტივაციური ინტერვიუირების კონტექსტში კონსულტანტი შეიძლება ჩაითვალოს 
ამ სულისკვეთების ერთგულად, თუ კლიენტთან ურთიერთობაში გამოავლენს 
პატივისცემას მისი უნარის მიმართ, დაგეგმოს და მართოს საკუთარი ცხოვრება. 
თანამშრომლობა, რასაკვირველია, ისეთი ქმედებაა, რაც მხოლოდ ორი ან მეტი 
ადამიანის მონაწილეობისას გამოვლინდება. ჭეშმარიტი ორმხრივი თანამშრომლობა, 
თავისი ორმხრივი დათმობებით, ამოიცნობა იმით, რომ მონაწილე დაუძაბავად 
აზიარებს საკუთარ აზრებს და განწყობილია, მხარი დაუჭიროს თანამოსაუბრის 
მიერ გამოთქმულ იდეებს. მოტივაციური ინტერვიუირების დროს კონსულტანტის 
პასუხისმგებლობაა, თვალსაჩინოდ გამოხატოს თავისი პატივისცემა კლიენტის 
მიმართ და მინიმუმამდე დაიყვანოს განსხვავება სტატუსსა და ძალაუფლებაში, რაც 
ასე ხშირად ახასიათებს დამხმარის და კლიენტის ურთიერთობას. თანამშრომლობის 
პრინციპით მომუშავე კონსულტანტებმა იციან, რომ მათი კლიენტები საკუთარ ბედს 
თავად მართავენ და, შესაბამისად, ყველაზე უკეთ თავად განსაზღვრავენ, რა გეზით 
უნდა წავიდეს მათი ცხოვრება.

ამის საპირისპიროდ, თანამშრომლობისთვის ნაკლებად განწყობილ კონ-
სულტანტებს უჭირთ, დაიჯერონ, რომ მათ კლიენტს შეუძლია თავისთვის სწორი, 
ცხოვრებისეულად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. ეს ორიენტაცია 
თვალსაჩინო ხდება, როდესაც კონსულტანტი მართვის სადავეებს მტკიცედ იღებს 
ხელში, წყვეტს, რა იქნება კარგი კლიენტისთვის და მერე ცდილობს, დაარწმუნოს 
იგი თავისი შეხედულების სისწორეში. კონსულტანტის მუშაობა თანამშრომლობის 
მაღალი ხარისხით გამოირჩევა თუ მისგან გაწეული დახმარება თანამშრომლობაში 
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ნაკლებად ჩართვას გულისხმობს – სწორედ ეს მიგვანიშნებს, გვაქვს საქმე გაწაფულ 
მოტივაციურ ინტერვიუერთან თუ არა.

ცვლილების სურვილის აღძვრა 

რწმენა, რომ პიროვნება საკუთარ თავში მოიცავს მოტივაციისა და მოქმედების 
პოტენციალს, ცხადად გვკარნახობს კონსულტანტის როლის გეზს: ესაა კლიენტში 
ცვლილების შესახებ იდეების აღძვრა. საკუთარი ქცევის შეცვლის პოტენციალის 
შესახებ ფიქრების შესწავლის და გამოთქმის გზით ადამიანები შეიძლება შეურიგდნენ 
თავიანთ ამბივალენტობას და პრობლემის გადაჭრისკენ გადადგან ნაბიჯები. ის 
კონსულტანტები, რომლებიც გაწაფულები არიან კლიენტის ფიქრების ზედაპირზე 
ამოტანაში, შეიძლება დაეხმარონ კლიენტს, რომ მისი იმედი დადებით ცვლილების 
შესახებ ხელშესახები გახდეს. პიროვნების ამბივალენტობის ერთი მხარე ყოველთვის 
არის მხარე, რომელსაც ცვლილებები სურს. აღძვრის გზით კონსულტატს შეუძლია, 
დაეხმაროს კლიენტს ამ მხარის მოძებნასა და გამოკვლევაში. 

კლიენტის ამბივალენტობის მეორე მხარე, რასაკვირველია, შეიცავს ცვლილების 
უსურვილობას. ზოგჯერ კონსულტანტები არჩევენ, უგულებელყონ კლიენტების 
იდეები და სანაცვლოდ შეასაღონ საკუთარი თვალსაზრისი იმის თაობაზე, თუ 
როგორი უნდა იყოს მოქმედების გეგმა. ასე თუ ხდება, ჩათვალეთ, რომ პოზიტიური 
ფიქრების აღძვრის შესაძლებლობა დაკარგულია. კლიენტებს რჩებათ მხოლოდ 
უმადური მისია, ედავონ ცვლილებას, რომელიც კონსულტანტს სწადია.

ავტონომია

მოტივაციური ინტერვიუს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი გახლავთ თვალსაზრისი, 
რომ კლიენტი – და არა კონსულტანტი – უნდა ფლობდეს გადაწყვეტილების 
მიღების ძალაუფლებას. თითქოსდა ცხადია, რომ სწორედ პიროვნება, რომელმაც 
უნდა იცხოვროს მიღებული გადაწყვეტილებების თანახმად, უნდა იყოს მათზე 
პასუხისმგებელი. კონსულტანტს არ გააჩნია ძალა განსაზღვროს, რა ნაბიჯებს 
გადადგამს მისი კლიენტი რეალურ ცხოვრებაში, საკონსულტაციო კაბინეტის თუ 
სამკურნალო დაწესებულების გარეთ. ამ რეალობის მიუხედავად, ზოგი კონსულტანტი 
არჩევს, შეინარჩუნოს ილუზია, რომ თავად არიან ამაზე პასუხისმგებლები. ასე 
მოქცევით ისინი აკნინებენ კლიენტის ავტონომიას და ამცირებენ ცვლილების 
მოხდენის ალბათობას.

ყველაზე დიდი ალბათობით ცვლილება მაშინ შეიძლება მოხდეს, თუ ადამიანები 
დაიჯერებენ, რომ მისი გამოწვევა თავად შეუძლიათ. თუ კონსულტანტი აძლიერებს 
და მხარს უჭერს თავისი კლიენტის მიერ ავტონომიისკენ გადადგმულ უმცირეს 
ნაბიჯსაც კი, ამით დიდად ზრდის წარმატების შანსს. სწორედ ამის გამოა, რომ 
კონსულტანტის უნარი, მხარი დაუჭიროს კლიენტის ავტონომიას, შეადგენს მო-
ტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთების ასე მნიშვნელოვან ნაწილს. ზოგჯერ 
კლიენტები იღებენ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც საშინლად არასწორი ჩანს – 
ყოველ შემთხვევაში, ხანმოკლე პერსპექტივაში მაინც. ასეთ სიტუაციებში შეიძლება 
კონსულტანტისთვის ძნელი აღმოჩნდეს სადავეების ხელიდან გაშვება, სანამ თავს 
არ შეახსენებს, რომ ისინი არც არასდროს სჭერია ხელთ. 

მოტივაციური ინტერვიუირების პრინციპები 

კონსულტანტები, ვისი მუშაობაც მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთებითაა 
განმსჭვალული, აღიარებენ კლიენტთან თანამშრომლობის, მასში ცვლილების 
სურვილის გაღვივების და ავტონომიურობის ცენტრალურ მნიშვნელობას. ამგვარი 
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გაგება ქმნის საფუძველს, რომელსაც ეფუძნება მოტივაციური ინტერვიუირების 
პრინციპები. პრინციპები, რომლებიც კონსულტანტის ქცევას წარმართავს, გახლავთ 
შემდეგი (Miller & Rollnick, 2002):

1. ემპათიის გამოხატვა
2. შეუსაბამობის გამოვლენა
3. წინაღმდეგობას მიყოლა
4. თვითეფექტურობის მხარდაჭერა.

ემპათიის გამოხატვა

ემპათიური კონსულტანტები ეყრდნობიან თავიანთ მოსმენით და საკომუნიკაციო 
უნარებს, რათა გაიგონ, თუ რას გამოთქვამენ კლიენტები და შემდგომ საკუთარ 
პასუხებში ამ გაგების დემონსტრირებას ახდენენ. ემპათია, რაც მოტივაციური 
ინტერვიუირების თავი და თავია, კონსულტანტს აძლევს საშუალებას, კლიენტის 
ფაქტობრივი გამოთქმების მიღმა მისი აზრები და გრძნობები ამოიკითხოს. ისინი 
ამ აზრებსა და გრძნობებს ისევ კლიენტს უბრუნებენ. მხოლოდ იმგვარად, რომ 
არა მხოლოდ მისი ნათქვამის გაგებას ამჟღავნებენ, არამედ ეხმარებიან კლიენტს, 
საკუთარ აზრებს ახალი რაკურსით შეხედოს. 

კონსულტანტები, რომლებიც სწორად გამოხატავენ ემპათიას, არ დაუშვებენ, 
რომ გაკიცხვის პრიზმამ დაამახინჯოს კლიენტის მათეული გაგება. აუცილებელი 
არაა, რომ ისინი ეთანხმებოდნენ კლიენტის დასკვნებს; საჭიროა მხოლოდ, რომ 
პატივს სცემდნენ მას. ის მკურნალები, რომლებიც მიჩვეული არიან დეტალური 
დარიგებების მიცემას, ზოგჯერ ემპათიურ ქცევას სრულ პასიურობად აღიქვამენ. 

ზოგი მკურნალი შეიძლება ისე აღშფოთებული იყოს ნივთიერებათა ავადმოხმარების 
ფაქტით, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევს საკუთარი ქმედებას სწორად, თუ 
მკვახე პასუხებს გასცემს კლიენტს. სავარაუდოდ, მოტივაციური ინტერვიუირება მათი 
საქმე არ არის (Moyers & Yahne, 1998, გვ. 31)

ასეა თუ ისე, ცხადი მტკიცებულებები ადასტურებს, რომ გაწაფული მოტივაციური 
ინტერვიუერის თავაზიან და ემპათიურ გამოხმაურებას შეუძლია გაზარდოს ალბათობა, 
რომ კლიენტები ცხოვრებისეულ ცვლილებებს მოახდენენ (Carroll, Ball, Nich, Martino, 
Frankforter, & Farentinos, 2006; Rubak, Sandbaek, Lauritzen, & Christensen, 2005; 
Vasilaki, Hosier, & Cox, 2006), თუნდაც რომ ეს მიდგომა საეჭვოდ იოლი ჩანდეს.

განვიხილოთ მარიას შემთხვევა. ეს ახალგაზრდა ქალი ნარკოტიკებთან 
დაკავშირებული სამართალდარღვევის გამო ციხეში იჯდა და პირობით გა თა-
ვისუფლდა. გათავისუფლების შემდგომ თვეებში ის ძალიან კარგად იქცეოდა, 
თუმცა, ახლა მარიხუანას მოხმარებაზე აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი ჩატარებული 
ტესტის მიხედვით. ის და მისი ინტერვიუერი, პრობაციის ოფიცერი, რომელიც 
იცნობს მოტივაციური ინტერვიუირების პრინციპებს, ინტერვიუს ამ მოკლე ნაწყვეტში 
შექმნილ სიტუაციაზე საუბრობენ. ქალმა აცნობა კონსულტანტს, რომ ცხოვრობს 
თავის შეყვარებულთან და ბიძაშვილთან ერთად და რომ ორივე მარიხუანას 
მომხმარებელია. 

ინტერვიუერი: მესმის, ალბათ, რა ძნელი იქნებოდა თქვენთვის თავის შეკავება მთელი 
ამ ხნის განმავლობაში, როცა თქვენი შეყვარებული და ბიძაშვილი ერთად ეწეოდნენ 
თქვენს თვალწინ.

კლიენტი: კი, ზოგჯერ ძალიან ძნელი იყო. მაგრამ, მგონი, უფრო ძნელი იმიტომაც იყო, 
რომ ასე კარგ სიტუაციაში ვცხოვრობდი – ადამიანებთან, რომლებსაც ვუყვარვარ, 
რომლებიც მხარს მიჭერენ. როგორც წესი, შემიძლია „არას“ თქმა, როდესაც მოწევას 
მთავაზობენ, მაგრამ მაშინ ახალი დაბრუნებული ვიყავი სამსახურზე გასაუბრებიდან, 
რომელიც ჩავაფლავე, და თავს საშინლად ვგრძნობდი.
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ინტერვიუერი: მაშ, იმიტომ, რომ რაღაცის გამო თავს დათრგუნულად გრძნობდით, არ 
აღმოგაჩნდათ „არას“ სათქმელად საჭირო ძალა, რაც, ჩვეულებრივ, გაქვთ ხოლმე?

კლიენტი: ზუსტად ეგრე იყო. როდესაც სხვა ყველაფერი წესრიგშია, მოწევა საერთოდ არ 
მახსენდება ხოლმე. უბრალოდ, როდესაც არ გაქვს სამუშაო, ვერანაირ მომავალს ვერ 
ხედავ... მაშინ ფიქრობ, რა აზრი აქვს თავშეკავებას?

ინტერვიუერი: ვიცი, რას გულისხმობთ. ის, რასაც მშვენივრად ერევით, როდესაც თავს 
კარგად გრძნობთ, უკვე გჯაბნით, თუ სტრეს ქვეშ ხართ ან უიმედობა გიპყრობთ.

კლიენტი: სწორია! სტრესი მქონდა. ასე ვგრძნობდი, რა კარგია, ბოლოს და ბოლოს სახლში 
რომ მოვედი ამ საშინელი დღის მერე-მეთქი. მაგრამ ჯერ მაინც ძალიან ცუდად ვიყავი. 
თორემ არც გავიფიქრებდი მოწევას. მილიონჯერ მიქნია ასე. მაგრამ სტრესი მქონდა, 
იმათ კი მითხრეს: „მიდი, მიდი. უკეთ იქნები“. არ უნდა შემოეთავაზებინათ. მე კი უბრალოდ 
გარეთ უნდა გავსულიყავი. ნამდვილად ასე უნდა მექნა.

ინტერვიუერი: მე ასე მესმის, რომ თქვენი საყოფაცხოვრებო გარემო მართლაც მშვენიერია, 
თუ სხვა ყველაფერი გარშემო კარგადაა. მაგრამ როდესაც საქმეები ძნელდება, როდესაც 
სტრესულ სიტუაციებში ხვდებით, მაშინ გრძნობთ, რომ ვეღარ ენდობით საკუთარ თავს 
და ძალებს, რაც ფხიზლად ყოფნას შეგაძლებინებთ. ანუ მოწევა არასახარბიელო დროს 
შემოგთავაზეს.

კლიენტი: მაშინ ვერ ვიყავი ისე მტკიცედ, რომ „არა“ მეთქვა. მესმის, რომ ძნელი და-
საჯერებელია, მაგრამ საერთოდ არ მინდოდა მოწევა. 

ინტერვიუერი: იმის მიუხედავად, რომ ხანდახან იმედს კარგავთ, გეტყობათ, რომ მაინც 
მტკიცედ გაქვთ გადაწყვეტილი, თავი დაანებოთ. სწორად ვხვდები?

კლიენტი: დიახ. ისევ ციხეში არაფრით ჩავჯდები.
ინტერვიუერი: ვიცი, რომ ამაზე ბევრი გაქვთ ნაფიქრი. რა დასკვნები გაქვთ დღეისთვის 

გამოტანილი?
კლიენტი: ვაპირებ, გადავწყვიტო, როგორ მოვიქცე. მეგონა, რომ ძლიერი ვიყავი და 

ყველაფერს შევძლებდი, მაგრამ ამ შემთხვევამ შემაშინა. შეიძლება დავფიქრდე დროებით 
სადმე ისეთ ადგილას გადასვლაზე, სადაც ნარკოტიკები არ იქნება. შეიძლება, დედაჩემის 
სახლში გადავიდე ან რამე ეგეთი. ან იქნებ ისევ ვიპოვო ცნობარი „შუაგზის სახლების“ 
(სარეაბილიტაციო დაწესებულება) ჩამონათვალით, ადრე რომ მოვისროლე.

ინტერვიუერს დაუკითხავი რჩევის მიცემის სურვილი რომ ჰქონოდა, მას შეეძლო 
ეთქვა მარიასთვის, რომ იგი არ „ცხოვრობდა კარგ სიტუაციაში“ ადამიანებთან, 
რომლებსაც უყვარდათ იგი და მხარს უჭერდნენ. შეეძლო ეთქვა, რომ მისი საც-
ხოვრებელი გარემო მისთვის დამღუპველი იყო და რომ სასწრაფოდ უნდა გა-
დასულიყო სხვაგან. თუნდაც რომ ვაღიარებდეთ ასეთი შეფასების მართებულებას, 
მაინც საჭიროა, ვიკითხოთ: რა შედეგი ექნებოდა ასეთ ინტერვიუს? დიდი ალბათობით, 
მარია საპასუხოდ დაიცავდა საკუთარ არჩევანს, თუ სად და ვისთან ერთად ეცხოვრა, 
დაიცავდა თავის შეყვარებულს და საბოლოოდ გადაწყვეტდა, რომ სხვაგან გა-
დასახლება ცვლილების გარანტიას მაინც არ მისცემდა. მაგრამ ინტერვიუერმა თავი 
აარიდა რჩევის მიცემას და კონფრონტაციას და ამის ნაცვლად მუშაობა წარმართა 
იმის გასაგებად, თუ რას ფიქრობდა და გრძნობდა მარია. მისმა ემპათიურმა პასუხებმა 
კლიენტს მისცა შესაძლებლობა, თავად დაფიქრებულიყო არჩევანის ვარიაციებზე 
და ცვლილებისკენ გადაედგა ნაბიჯი.

შეუსაბამობის გამოვლენა

მოტივაციური ინტერვიუირება ეხმარება კლიენტს, შეამჩნიოს თავისი ამჟამინდელი 
ქცევის შეუსაბამობა თავის მიზნებსა და ფასეულობებთან. როდესაც იგი გაიაზრებს 
განსხვავებას ‘ახლა რაც არის და რა შეიძლება ყოფილიყო’ ვითარებებს შორის, 
ამან შეიძლება აღუძრას მოტივაცია, მით უმეტეს, თუ საქმე მისთვის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვან მიზნებს ეხება. კონსულტანტს შეუძლია, დაეხმაროს ამ პროცესს 
იმით, რომ ყური დაუგდოს კლიენტს, გამოარჩიოს და გააძლიეროს მისი დასკვნები 
მისთვის მნიშვნელოვანი ფასეულობებისა და მიზნების შესახებ. როდესაც კლიენტები 
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ინტენსიურად, მგზნებარედ ყვებიან თავიანთ მისწრაფებათა შესახებ, ეს ხელსაყრელი 
მომენტია საიმისოდ, რომ საუბარი წამოიწყონ იმაზეც, რა ნაბიჯები უნდა გადადგან იმ 
ბარიერების დასაძლევად, რაც მათსა და მათთვის სასურველ შედეგებს შორის არის 
აღმართული. ეს პროცესი მხოლოდ მაშინ წავა შეუფერხებლად, თუ მისწრაფებები 
მართლაც კლიენტის საკუთარი, მისგან მომდინარეა და ის მიზნები არაა, რომლებიც 
სხვებს მიაჩნიათ მართებულად და სწორად.

მოტივაციური ინტერვიუირების მიმდინარეობისას კლიენტებმა შეიძლება შე-
ნიშნონ შეუსაბამობა არა მხოლოდ თავიანთ ამჟამინდელ ქცევასა და საბოლოო 
მიზნებს შორის, არამედ, ასევე, ამჟამინდელ ქცევასა და იმ პიროვნებას შორის, 
რომლადაც თავის თავს მიიჩნევენ. ეს ფაქტორი ხაზს უსვამს პატივისცემით მოპ-
ყრობის მნიშვნელოვნებას, რაც მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთების 
განუყოფელი კომპონენტია. თუ პიროვნებას საკუთარი თავი მიაჩნია დადებით 
ადამიანად, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა და ზრუნავს სხვებზე, მან 
შესაძლოა შენიშნოს, რომ ასეთი პიროვნებისთვის შეუსაბამოა ამგვარი ქცევა: 
ალკოჰოლური სასმელით გაჯერებული ლანჩის შემდეგ საჭეს მიუჯდეს და დიდი 
სიჩქარით გაემგზავროს უკან, სამსახურში. კონსულტანტი თუ აირჩევდა მიდგომას, 
რომელსაც წარსულში ბევრი ადიქციის სპეციალისტი მიმართავდა, მას შეიძლება, 
ებიძგა კლიენტისთვის, „ალკოჰოლიკის“ იარლიყზე დათანხმებულიყო. ამ იარლიყს კი  
– შესაძლოა, აღწერილი ქცევა ლოგიკური გაეხადა და შესაბამისად, პიროვნებისთვის 
შეუსაბამობის არსებობის შეგრძნება შეესუსტებინა. პატივისცემით მოპყრობა კლიენტს 
ამ შეუსაბამობის აღქმას უმძაფრებს, რასაც კონფრონტაცია ვერ უზრუნველყოფდა.

ადრე მოყვანილი ინტერვიუს მონაწილე მარიამ დაიწყო შემჩნევა, რომ არსებობს 
შეუსაბამობა მის მიზანს შორის – იცხოვროს ფხიზელი, ნარკოტიკებისგან თავისუფალი 
ცხოვრებით – და მის აახლანდელ საცხოვრებელ გარემოს შორის. ინტერვიუერმა 
უბიძგა პროცესს იმით, რომ თავდაპირველად გადაამოწმა, თავად რამდენად სწორად 
ჰქონდა აღქმული ახალგაზრდა ქალის მიზანი: ფხიზელი ცხოვრება; შემდეგ კი დაუსვა 
ღია შეკითხვა – შემდგომი მოქმედების რა ვარიანტებს განიხილავდა მარია. ამ 
შემთხვევაში კლიენტმა თავისი ცხოვრების ცენტრში მოქცეული შეუსაბამობა დაინახა 
და დაიწყო იმ შესაძლებლობების განხილვა, რომლებიც ადრე გვერდზე მოისროლა 
(თუნდაც პირდაპირი მნიშვნელობით). ამ მიმართულებით კლიენტს თავად რომ არ 
გადაედგა ნაბიჯები, კონსულტანტს შეეძლო ეთქვა რამე ამგვარი: „მე ვიცი, რომ 
მტკიცედ გაქვთ გადაწყვეტილი, რომ მარიხუანას შეეშვათ; თქვენი მონაყოლიდან კი 
ისე ჩანს, თითქოს ახლანდელი ვითარება, რომელშიც ცხოვრობთ, ამას აძნელებს. 
თუ ამას თქვენც ამჩნევთ, ხომ არ ისურვებდით, ცოტა ამაზეც გველაპარაკა?“

წინაღმდეგობას მიყოლა

წარსულში ნივთიერებათა ავადმოხმარების ბევრი მკურნალი მიიჩნევდა, რომ 
წინააღმდეგობა და უარყოფა ისეთი შინაგანი თვისებები იყო, რომლებიც წა-
მალდამოკიდებულთა უმრავლესობას ახასიათებდა. ისინი თვლიდნენ, რომ 
ამ მახასიათებლებთან გამკლავების ერთადერთი საშუალება მათთან ღია და-
პირისპირება იყო. თუ კლიენტი უარობდა, მიეღო იარლიყი ან დიაგნოზი, მათ თავს 
ატეხდნენ არგუმენტების მთელ კასკადს, რომლებიც ამტკიცებდა, რომ იარლიყი თუ 
დიაგნოზი უტყუარი იყო. თუ კლიენტი უარობდა, დაეჯერებინა, რომ სამკურნალო 
იყო, მას აუცილებლად მოუყვანდნენ მორიგ „მტკიცებულებას“, რომ ის ზუსტად სხვა 
კლიენტების მსგავსად იქცეოდა. არსობრივად, წინააღმდეგობის ზოგი შემადგენელი 
უბრალოდ იმ ფაქტის გამოვლენა იყო, რომ კლიენტი არ ეთანხმებოდა პრობლემის 
კონსულტანტისეულ თვალთახედვას. მკურნალი რაც მეტად ცდილობდა თავისი 
თვალსაზრისის დამტკიცებას, მით უფრო დიდ წინააღმდეგობას აწყდებოდა 
კლიენტის მხრიდან. უეჭველ კონფრონტაციას ხშირად ასეთი ვითარება იწვევდა: 
მკურნალი უსაბუთებდა, რომ პრობლემა არსებობს, კლიენტი კი ამტკიცებდა, რომ 



76 თავი 3

არა. რასაკვირველია, კლიენტს თავისი საკუთარი არგუმენტები ხშირ შემთხვევაში 
უფრო სარწმუნო ეჩვენებოდა.

მოტივაციური ინტერვიუირების შემოსვლამ სრულიად სხვა ხედვა მოიყოლა თან. 
კონსულტანტის „სიმართლის“ მიუღებლობის გამო წარმოქმნილ „წინააღმდეგობას“ 
საყრდენი გამოეცალა, რადგან კონსულტანტები აღარ ცდილობდნენ, კლიენტის 
სიმართლე საკუთარით ჩაენაცვლებინათ. რასაკვირველია, მოტივაციურ ინტერვიუერს 
სურს, გააადვილოს კლიენტის გადანაცვლება არსებული სტატუს კვოდან უფრო 
ჯანსაღი მდგომარეობისკენ. ამ კონტექსტში წინააღმდეგობის ცნება ძირითადად 
იმ კლიენტებზე მოდის, რომლებიც ამ პროცესში ჩართვას ეწინააღმდეგებიან. ასეთ 
სიტუაციებში კონსულტანტი არ ეწინააღმდეგება კლიენტს, რაკი იცის, რომ ძალიან 
იოლია, მოექცეს ხაფანგში, ჩაკეტილ წრეში, როცა ის ცვლილების სასარგებლო 
არგუმენტებით ეკამათება კლიენტს, რომელიც მით უფრო ურყევად განაგრძობს 
მის შეწინააღმდეგებას. ამის ნაცვლად, კონსულტანტი „დაყვება“ წინააღმდეგობას 
(მისი შემცირების მიზნით) (Miller & Rollnick, 2002), რაკი გააზრებული აქვს, 
რომ ამბივალენტობა ინტერვიუში მონაწილეობის მიმართ ისევე ბუნებრივია, 
როგორც ამბივალენტობა ნივთიერებათა ავადმოხმარების ქცევის მიმართ. რაკი 
წინააღმდეგობის განზრახვა, უარყოფის განზრახვის მსგავსად, მოდის ურთიერთობის 
კონტექსტიდან, კონსულტანტმა მათ შეიძლება საკუთარი მიდგომის შეცვლით 
უპასუხოს. უფრო ხშირად, კონსულტანტები ახერხებენ, დააცხრონ წინააღმდეგობის 
ჟინი იმით, რომ თავს არიდებენ კონფლიქტში შესვლას. 

მომდევნო მოკლე ნაწყვეტი ამორიდებულია შელაპარაკებიდან ექთანსა და 
პაციენტს შორის; პაციენტს სახელად ჰქვია რალფი, რომელიც კონსულტაციაზე 
შეწუხებულმა მეუღლემ მოიყვანა.

პაციენტი: მე არაფერიც არ მჭირს. სულაც არ ვარ ავად. ჩემს ცოლს ჰგონია, რომ ძალიან 
ვიღლები და ძალიან ბევრი მძინავს. ახალი ამბავი! თვითონ მასწავლებელია, მაგის საქმე 
მარტო პატარა ბავშვების მოვლაა და დღის სამ საათზე უკვე სახლშია. მე კი ქარხანაში 
ცვლის ოსტატი ვარ. საღამოს ცვლაში ვმუშაობ და მთელი სამუშაო დროის ყოველ წუთს 
მძიმე მუშაობა მიწევს. დავიღლები, აბა რა!

ექთანი: ესე იგი, თქვენი ცოლი რომ შეწუხებულია თქვენი დაღლილობით, თქვენ ეს 
განსაკუთრებულ ამბად არ გეჩვენებათ?

პაციენტი: ასე ვარ უკვე კარგა ხანია. იცით რა, როდესაც ის შუადღისას სახლში მოდის, 
და მძინარეს მხედავს იმის ნაცვლად, რომ სამუშაოდ ვიყო წასული, ეს ძალიან სტკენს 
გულს. ამბობს, რომ ვერ მაფხიზლებს. ერთი-ორჯერ დაგვიანებით დაბრუნდა და მე უკვე 
წასული დავხვდი, მაგრამ ჩემი სამსახურიდან სატელეფონო შეტყობინებები მიეღო, სად 
არისო. თან, როცა ნაგავშიც ძალიან ბევრი ბოთლი ხვდება, ამის გამო მთლად გადაირევა 
ხოლმე. იცი რა, ასეთი განრიგი იმ დროიდან გვაქვს, როცა ბავშვები პატარები იყვნენ, 
რიგ-რიგობით რომ ვყოფილიყავით სახლში, იმის გამო. ახლა ასე აღარ გვაწყობს. 
შეიძლება, დროა, ის სამუშაოს შეცვლაზე დაფიქრდეს. 

ექთანი: როგორც წესი, როცა მეუღლე შინ ბრუნდება, თქვენ ან უკვე წასული ხვდებით ან 
ამდგარი და წასასვლელად გამზადებული ხართ. ბოლო დროს კი გიჭირდათ ადგომა, 
მაშინაც კი, როცა უკვე სამსახურში წასვლის დროა.

პაციენტი: ამას ჩემი ცოლი ამბობს.
ექთანი: ესე იგი, თუ სწორად გავიგე, თქვენ არ მიგაჩნიათ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა 

გაქვთ – ყოველ შემთხვევაში, იმდენად, რომ თქვენ თავად გადაგეწყვიტათ ჩვენთან 
მოსვლა. მაგრამ ცოლისგან სულ გესმით, რომ ნერვიულობს თქვენ გამო.

პაციენტი: შეიძლება, უბრალოდ იმ ხასიათზეა, რომ ტვინი მიბურღოს. მაგრამ ჰო, შეიძლება 
მართლაც წუხს. ასე რომ... ჩემი ცოლი ჩემ გამო შეწუხებულია. მე არ ვარ ვწუხვარ ჩემს 
თავზე. მარტო ის მაწუხებს, რომ ეს შეიძლება არასოდეს მორჩეს... ამიტომაც მოვედი.

ექთანი: როგორც ვხედავ, თქვენ და თქვენი ცოლი ამ საკითხზე სულ სხვადასხვა შეხედულების 
ხართ. იმის მიუხედავად, რომ თქვენ არაფერი გაწუხებთ, ვფიქრობ, ძალიან გონივრულად 
მოიქეცით, ჩვენთან რომ მოხვედით. მე მხოლოდ მინდა, რამდენიმე შეკითხვა დაგისვათ 
თქვენი ძილის ხასიათზე და დაღლილობის შესახებ. წინააღმდეგი ხომ არ ხართ?

პაციენტი: არა. ვნახოთ, რატომაც არა. 
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გასაუბრება თითქოს მშვიდობიანად წარიმართა, მაგრამ არსებობდა შესაძლებლობა, 
რალფი აგრესიული გამხდარიყო. „ნაგავში ძალიან ბევრი ბოთლის“ ფაქტი ალბათ 
მომავალში სადმე ისევ ამოტივტივდებოდა, მაგრამ იმწუთას ამაზე ყურადღების 
გამახვილება და პასუხის გაცემა ინტერვიუს შეწყვეტდა ან მის მონაწილეებს ჩიხში 
შეიყვანდა. წინააღმდეგობასთან საბრძოლველად განწყობილ დამხმარესთან 
შეხვედრის შემთხვევაში კიდევ ერთი სავარაუდო სცენარი შესაძლოა ყოფილიყო ის, 
რომ რალფი ექთანს თავის ცოლთან პირის შეკვრაში დაადანაშაულებდა. ექთანმა, 
რომელიც იცნობდა მოტივაციურ ინტერვიუირებას, თავი აარიდა კონფლიქტში 
ჩათრევას. მეტიც, ის რალფს პატივისცემით მოეპყრა. ის, რომ სამკურნალო ვიზიტში 
მონაწილეობა პაციენტის ნება-სურვილზეა დამოკიდებული, დამოწმდა ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ფრაზით: „წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით?“.

თვითეფექტურობის მხარდაჭერა

ბანდურა (Bandura, 1997, გვ. 3) გაცნობიერებულ თვითეფექტურობას შემდეგნაირად 
განმარტავს: ესაა ადამიანის „რწმენა საკუთარ შესაძლებლობაში, ჩამოაყალიბოს 
და შეასრულოს მოქმედებათა თანამიმდევრობა, რომელიც აუცილებელია ამა 
თუ იმ მიზნის მიღწევისთვის“. როდესაც ადამიანებს სჯერათ, რომ მათ შეუძლიათ 
პრობლემის გადაჭრა ან ამოცანის შესრულება, უფრო მეტია ალბათობა იმისა, რომ 
ისინი შეეცდებიან და, ფაქტობრივად, მეტია ალბათობა იმისა, რომ წარმატებასაც 
მიაღწევენ. თუ, ამის საპირისპიროდ, მათ აკლიათ საკუთარი შესაძლებლობის 
რწმენა, წარმატების ალბათობა იკლებს. 

როცა ადამიანებს საკუთარი ეფექტურობის სწამთ, ამას სხვადასხვაგვარი შედეგი 
შეიძლება სდევდეს. ასეთი რწმენა გავლენას ახდენს ადამიანის მიერ მოქმედებათა 
თანმიმდევრობის შერჩევაზე, იმაზე, თუ რამდენ ძალისხმევას ჩადებს იგი ამა თუ იმ 
მცდელობაში, რამდენ ხანს შეეწინააღმდეგება დაბრკოლებებსა და მარცხს, მათ 
გამძლეობაზე გაჭირვებისას, იმაზე, მათი აზროვნება თვით-დამაბრკოლებელი იქნება 
თუ თვით-დამხმარე, თუ რა ზომის სტრესს ან დეპრესიას განიცდიან გარემოსგან 
თავსმოხვეული სიძნელეების გამო, და მათი საბოლოო მიღწევების დონესა და 
ხარისხზე. (Bandura, 1997, გვ. 3)

თვითეფექტურობის (თვითდარწმუნებულობის) აქტუალობა იმ ადამიანებისთვის, 
რომლებიც ნივთიერებათა ავადმოხმარების ქცევის შეცვლას განიზრახავენ, 
ძალიან ხელშესახებია. დიდი ხნის მანძილზე არსებული ჩვევის გადაკეთება უკეთეს 
შემთხვევაში შფოთვის მომგვრელი და უარეს შემთხვევაში თავზარდამცემია და 
ამ საქმეში ის, თუ რა აზრისაა პიროვნება საკუთარ თვითეფექტურობაზე, მისი 
გადაწყვეტილებების ბალანსზე უაღრესად დიდ გავლენას ახდენს. ადამიანისთვის, 
ვინც ცვლილებას განიზრახავს, წარმატების თუ მარცხის პოტენციალის გაცნობიერებას 
ძალიან დიდი წონა აქვს.

მოტივაციური ინტერვიუირება ხაზს უსვამს თვითეფექტურობის გაძლიერების 
მნიშვნელოვნებას, რადგანაც პიროვნების რწმენა, რომ წარმატება შესაძლებელია, 
ის უმთავრესი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს როგორც თავდაპირველ 
მოტივაციაზე, ასევე – გრძელვადიან შეუპოვრობაზე. მოტივაციური ინტერვიუირება 
მკვეთრად განსხვავდება ადრინდელი მიდგომებისგან, რომლებიც გამოკვეთდნენ 
ნივთიერებათა ავადმოხმარების არასასურველ შედეგებს, იმის ნაცვლად, რომ 
განეხილათ ცვლილებასთან დაკავშირებული დადებითი შედეგები. ამის გამო 
მკურნალები და კლიენტები ხელიდან უშვებდნენ თვითეფექტურობის გაზრდის 
შესაძლებლობას.

მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთება აშკარად განამტკიცებს თვით-
ეფექტურობას. როდესაც კონსულტანტები თავიანთ კლიენტებთან თანამშრომლობით 
ურთიერთობას ამყარებენ, მათ გასაგონად გამოთქვამენ რწმენას, რომ კლიენტს აქვს 
ცვლილების მოსახდენად საჭირო უნარები. როდესაც ისინი კლიენტებს მოტივაციის 
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აღძვრით ცვლილების იდეებს გამოათქმევინებენ , ამით ეხმარებიან მათ, შეამჩნიონ 
(ბევრმა ცხოვრებაში პირველად), რომ მათი საკუთარი იდეები გონივრულია. 
როდესაც კონსულტანტი ეხმარება და აძლიერებს კლიენტის ავტონომიას, ამით 
მას ოპტიმიზმის ძლიერ იმპულსს გადასცემს.

მოტივაციური ინტერვიუირება სხვადასხვა გარემოში

მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკაში პირველად გამოყენებიდან, წლე-
ბის განმავლობაში, მისი არეალი სულ უფრო გაფართოვდა და მოიცვა ჯან-
მრთელობის, სოციალური უზრუნველყოფის, სისხლის სამართლის, თერაპიული 
და საგანმანათლებლო დაწესებულებები. სხვადასხვა პროფესიული ტიტულების 
მქონე მოტივაციური ინტერვიუერები ახორციელებენ ინტერვენციებს, რომლებიც 
შეიძლება ერთი სეანსითაც კი შემოიფარგლებოდეს, მაგრამ მაინც ახერხებდეს 
ცხოვრებისეული ცვლილებების გამოწვევას. ზოგჯერ ინტერვიუ საკმარისიც აღ-
მოჩნდება კლიენტისთვის, რომ გაერკვეს თავის ამბივალენტობში და საკუთარი 
ძალებით მოახდინოს ცვლილებები. ზოგჯერ ინტერვიუ კლიენტს ეხმარება, 
მკურ ნალობის დაწყების გადაწყვეტილება მიიღოს, ზოგჯერ კი ინტერვიუ ახალ 
შესაძლებლობებს უხსნის კლიენტს, ვინც შეიძლება გადაწყვიტოს ცვლილების 
მოხდენა დაუყოვნებლივ, ცოტა მოგვიანებით ან კარგა მოგვიანებით. ყველა ამ 
სიტუაციას საერთო აქვს ინტერვიუერი, რომელიც გამიზნულად მიმართავს მსჯელობას 
ცვლილების მიმართულებით, მაგრამ ვინც არასოდეს ცდილობს, კლიენტს წაართვას 
გადაწყვეტილების მიღების ძალაუფლება.

მოტივაციური ინტერვიუირება ოჯახური თერაპიის კონტექსტში: მაგალითი

მომდევნო მაგალითში ოჯახის თერაპევტი მოტივაციურ ინტერვიუს უტარებს 
წყვილს. თერაპევტი გახლავთ კლიენტზე ორიენტირებულიც და დირექტიულიც. ის 
ყურადღებით უსმენს წყვილს, მაგრამ ინტერვიუს ფოკუსს მიმართავს ცვლილების 
შესაძლებლობაზე. როცა ინტერვიუ დასასრულს მიუახლოვდება, ის კლიენტებს 
ერთ მკაფიო მესიჯს აწვდის: გადაწყვეტილება ცვლილების მოხდენა-არმოხდენაზე 
თქვენი მისაღებია. 

მოტივაციური ინტერვიუირება ჯიმსა და მარციასთან1 

კონსულტანტი: მარცია და ჯიმ, სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. ჯიმ, მოხარული ვარ, 
რომ დათანხმდით მოსვლას. ვიცი, რომ ამის დიდი სურვილი არ გქონდათ. და მაინც 
მოხვედით. მადლობა.

ჯიმი: არაფრის. მაგრამ, როგორც ტელეფონით გითხარით, არ მგონია, კონსულტაცია 
გვჭირდებოდეს.

კონსულტანტი: ასე მითხარით, დიახ, ამიტომ ვიფიქრე, რომ ალბათ კარგი იქნებოდა, 
მარციას ეთქვა ჩვენთვის, რაში ხედავს პრობლემას. მერე კი ძალიან ვისურვებდი, იგივე 
მოგვესმინა თქვენგან. ორივე თანახმა ხართ, რომ ამით დავიწყოთ?

მარცია: დიახ, რა თქმა უნდა.
ჯიმი: თანახმა ვარ, მაგრამ მე ეს კონსულტაციები და ეგეთები არ მიყვარს. ჩემს ოჯახში 

კონსულტაციებზე არ დავდიოდით.
კონსულტანტი: თქვენს ოჯახს, ჩანს, პრობლემების გადაჭრის სხვა გზა ჰქონდა ნაპოვნი.
ჯიმი: ნამდვილად! მაგრამ მე დაგპირდით, რომ მოვიდოდი. ასე რომ, მოდით, დროზე მოვრჩეთ.
მარცია: აი, სწორედ ესეთი დამოკიდებულება მაგიჟებს, ჯიმ. თავიდან, სას წავლებელში 

რომ დავიწყეთ შეხვედრა, ასე არასოდეს მექცეოდი, და შენი სმის და უმუშევრობის 
პრობლემებით, უტვინო უნდა იყო, იფიქრო, რომ საერთოდ აზრად გავივლებ ცოლად 
გამოყოლას.

1 ადაპტირებულია დოქტორ ჟაკლინ ელდერის (Dr. Jacquelyn Elder) ინტერვიუდან. გამოყენებულია 
მისი ნებართვით.
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კონსულტანტი: მარცია, მითხარით უფრო დაწვრილებით, რაში ხედავთ პრობლემას, რა 
გაწუხებთ ჯიმის სმასთან დაკავშირებით.

მარცია: რა და, ის სრულიად განსხვავდება იმ ჯიმისგან, მე რომ ვიცნობ. ჩვენ ერთმანეთი 
უმაღლეს სასწავლებელში გავიცანით და მაშინვე ძალიან და ვახლოვდით. მაშინ ორივე მეტს 
დავქეიფობდით; მაგრამ მაშინ უფრო ახალ გაზრდები ვიყავით და ვიცოდით, როცა სწავლას 
დავამთავრებდით, წესიერად მოქცევა უნდა დაგვეწყო და უფრო პასუხისმგებლობით 
მოვკიდებოდით ჩვენს ცხოვრებას. მე ბევრს სულაც აღარ ვსვამ. კვირაში დაახლოებით 
60 საათი ვმუშაობ...

კონსულტანტი: ალბათ, ძნელია ამდენი მუშაობა.
მარცია: ძნელია, მაგრამ ეს მართლაც კარგი კორპორატიული სამუშაოა. კარგი იქნება, 

ასე გულმოდგინედ თუ გავაგრძელებ, თუმცა კი ორგანიზაცია ახლა გაურკვეველ 
მდგომარეობაშია. მე სასწავლებელში ბევრს ვმეცადინეობდი და ეს სამსახური პირველსავე 
მცდელობაზე ვიშოვე. ჯიმი უნივერსიტეტის „ოქროს ბიჭუნა“ იყო, მეცადინეობა თითქმის არ 
სჭირდებოდა, ისე იღებდა უმაღლეს შეფასებებს. ყველა პროფესორი შეყვარებული იყო 
მასზე და ტო ნობით სარეკომენდაციო წერილი მისცეს. მაგრამ ერთ-ორ გასაუბრებაზე გავიდა 
და სამსახური ვერ იშოვა, და რატომ, ვერ ვხვდები. ყველაფერი ამის დასაგვირგვინებლად 
კი, ლამის ყოველ საღამოს მიდის და ბიჭებთან ერთად სვამს. არ რეკავს, მე კი მთელი 
ღამე არ მძინავს, ველოდები და ვნერვიულობ მის გამო. გასულ კვირას, ერთ ღამეს 
სახლში რომ მოვიდა, გამოღვიძებულს აღარ ახსოვდა, მანქანა სად დატოვა!

კონსულტანტი: ჯიმ, იმ ღამით რა გაირკვა, რა მოხდა?
ჯიმი: იმ მანქანაზე დიდი ამბავი აქვს ატეხილი. არ მახსოვდა, სად იყო, მერე რა? გადავრეკე-

გადმოვრეკე და ძმაკაცებს ვკითხე, წუხელ რა მოხდა-მეთქი. თურმე ერთ-ერთმა მათგანმა 
ნახა, ნაყლაპი რომ ვიყავი, და სახლში წამომიყვანა. იმანვე ზუსტად მითხრა, სად იყო 
ჩემი მანქანა. წავედით და მაშინვე ვიპოვეთ.

კონსულტანტი: კარგი მეგობარი გყოლიათ, შინ მშვიდობიანად რომ მოგაცილათ. მარცია, 
ჩანს, თვლის, რომ მეტისმეტად ბევრს სვამთ, და მე მაინტერესებს, თქვენ რას ფიქრობთ 
ამაზე.

ჯიმი: ის აშკარად მეტისმეტად ბერავს პრობლემას. ჩვენს ასაკში ყველა ჩვენსავით სვამს, 
განსაკუთრებით – სტუდენტობისას. ვუთხარი, სამსახურს რომ ვიშოვი, სმასაც მოვეშვები-
მეთქი, მაგრამ ამწუთას თანამშრომლის აყვანა არავის სჭირდება. ეგ კი ისე იქცევა, 
თითქოს ეს არ იცოდეს.

მარცია: აბა, რას ამბობ? რამდენიმე კვირის წინ გასაუბრებაზე იყავი, ვალგრინის მენეჯერის 
ადგილზე, და მანდ წესით ყველაფერი უნდა გამოსულიყო. იმის თქმა მინდა, რომ მე 
ტელეფონით ველაპარაკე იმ ბიჭს, ვინც შენი აპლიკაცია მიიღო; და ლამის მზად იყო, 
ტელეფონითვე მიეღე. შენ კი გასაუბრების მერე სახლში საშინელ გუნებაზე მოხვედი და 
იმ საღამოს უგონოდ დათვერი. იმ ღამის შესახებაც არაფერი გახსოვს. ამის ჩათვლით 
უკვე ოთხი ასეთი ამოვარდნა დაგიგროვდა. და ზოგი გათიშვის დროს საჭესთან იჯექი.

ჯიმი: არაფერიც, სახლში ჩვეულებრივ გუნებაზე დავბრუნდი, ვალგრინი კი ბოლოს საზიზღარი 
სამუშაო აღმოჩნდა. იმათ უნდოდათ, სასაცილოდ დაბალი ხელფასით დამეწყო მუშაობა, 
მე კი უმაღლესი იმისთვის არ დავამთავრე, რომ საათში ათი დოლარი მიხადონ.

კონსულტანტი: ჯიმ, თქვენ ძალიან კარგი სტუდენტი ყოფილხართ და ბევრსც მუშაობდით. 
თქვენთვის ალბათ იმ ინტერვიუში წარუმატებლობა უფსკრულში გადაჩეხვას ჰგავდა. იმ 
საღამოს დალევა თითქოს ყველაზე ბუნებრივი საქციელი იყო. ძალიან ძნელია, როცა 
დარწმუნებული ხარ, სამუშაოს მივიღებო, და არ აგიყვანენ.

ჯიმი: ძნელია, მარციას კი ამის გაგება არ უნდა. მაგას გაუმართლა და მაშინვე იშოვა 
სამსახური, მე კი ამასობაში ამ შრომის ბაზარზე გავიჭედე. 

კონსულტანტი: ოქროს ბიჭუნა თქვენ იყავით, მარციამ კი იშოვა სამსახური, რომელიც 
შეიძლება, თქვენ უნდა მიგეღოთ.

ჯიმი: არა, არა, არა. ასე სულაც არ ვფიქრობ. მარციაც მშვენიერ ნიშნებს იღებდა, თან ძალიან 
ბევრს მუშაობს. მართლა ძალიან ბევრს, ჩემზე უფრო.

კონსულტანტი: რა მხრივ?
მარცია: ჯიმ, აბა, რას ამბობ? ადრე არასოდეს გითქვამს, ჩემზე მეტს მუშაობო, და წინ კიდევ 

სამი ინტერვიუ გელის. მე ვიცი, რომ იმ ინტევიუებზე ძალიან მოინდომებ და შენს საუკეთესო 
თვისებებს გამოავლენ. იმათ უბრალოდ არ იციან, რას კარგავენ, შენ რომ არ აყავხარ. 
მომკალი და ვერ ვხვდები, რა შეიძლებოდა ცუდად წასულიყო. უნდა მივყოლოდით მაგ 
საქმეს და გვეცადა, გავრკვეულიყავით, რა მოხდა. ავდგები და მე თვითონ დავურეკავ 
იმ ვალგრინელ ბიჭს.
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ჯიმი: კარგი ახლა, მარცია, კარგი. რაღაც უნდა გითხრა. ადრევე მინდოდა მეთქვა, მაგრამ 
ვერ გავბედე. უბრალოდ არ ვიცი, რა ვქნა და იმიტომ. 

მარცია: ჯიმ, ახლა მაშინებ. ხომ ყველაფერი რიგზეა?
ჯიმი: არა, არა. ანუ კი, მე არაფერი მიჭირს. მარცია, ვალგრინის ინტერვიუზე არ გავსულვარ, 

თუმცა მისული ვიყავი. რომ შევედი, მითხრეს, ნარკოტიკებზე ანალიზი უნდა ჩააბაროო, 
მე კი ვიცოდი, რომ ამ ტესტს ვერ გავივლიდი. შენ სამსახურში რომ მიდიოდი, ხანდახან 
ვეწეოდი ხოლმე, და არ ვიცოდი, ისინი ტესტს თუ მოითხოვდნენ. ერთი თვე მაინც უნდა 
მქონოდა თავი დანებებული, და იმის მერე ვცდილობდი კიდევაც. ასე, სამი დღე ვძლებ 
მოსაწევის გარეშე; მერე კი ვფიქრობ: „არა, ცოტა მოწევა მჭირდება“. 

კონსულტანტი: ის სამუშაო გინდოდათ, მაგრამ ახლა გეშინიათ, რომ ყოველი მათგანი 
გამოგააშკარავებთ.

მარცია: ჯიმ, არ მჯერა, რომ ჯერ კიდევ მოსაწევით ერთობი! რამდენი წლის ხარ, რა სკოლის 
მოსწავლესავით იქცევი? აქ ხომ საქმე ჩვენს მომავალს ეხება. შენ ვერ ახერხებ, მოწევას 
თავი დაანებო, მერე კი იმედგაცრუება ჩემზე გადმოგაქვს და მსჯი იმით, რომ მთელი 
ღამით სალოთაოდ მიდიხარ?

ჯიმი: მარცია, ისედაც ცუდად ვგრძნობ თავს ამის გამო. ნეტა ახლაც არ მეთქვა. ვიცი, რომ 
ფული გვიჭირს, და ვერ დამიჯერებია, რომ ამ ამბავში ჩავეფალი. ვერ დამიჯერებია, 
რომ ამდენი სწავლის და კარგ სამუშაოზე ოცნების მერე მოწევას თავს ვერ ვანებებ! სმა 
აქ არც კი ითვლება.

კონსულტანტი: ჯიმ, თქვენი ნათქვამიდან ასე მესმის, რომ ისურვებდით, გემუშავათ 
მოსაწევისთვის თავის დანებებაზე, იმისთვის, რომ სამსახური იშოვოთ. ალბათ, მოგიწევდათ 
გადაჩვევა, თუ დროდადრო შემოწმებას ატარებენ. მაგრამ, როგორც მე მესმის, თქვენ 
ორს შორის ალკოჰოლიც აჩენდა პრობლემებს, თითქოს მოსაწევი და ალკოჰოლი 
გადაჯაჭვულია ერთმანეთზე. 

ჯიმი: ის სამსახური ისე ძალიან მინდოდა, და მაინც, ჩემს თავს ვეტყოდი ხოლმე: „ერთი, 
მაგათიც. მაგათ მოწევა როგორ უნდა დამიშალონ?..“

კონსულტანტი: თქვენ არ გსიამოვნებთ, როცა მიგითითებენ, რომ არ შეიძლება, ნარკოტიკებს 
ეწეოდეთ, ახლა კი მოსაწევი დაბრკოლებად გაუხდა თქვენი ცხოვრების ახალი თავის 
დაწყებას – თავისა, რომელსაც ჰქვია „გაიზარდა და სამსახური დაიწყო“. ჯიმ, ეს გზა ბევრ 
ადამიანს გაუვლია და აქედან გამარ ჯვებულები გამოსულან. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, 
რომელი გზა აირჩიოთ; საკმაოდ გონიერი ბრძანდებით, რომ იცოდეთ, ამ გზებიდან 
რომელს სად მიჰყავხართ.

ჯიმი: არ ვიცი. ის ვიცი, რომ თავის დანებება მინდა, იმიტომ, რომ ის სამსახური მინდა. 
მინდა, რომ მე და მარცია ერთად ვიყოთ, როგორც ვგეგმავდით. მე ყოველთვის ბევრი 
მუშაობა შემეძლო, მარცია, ეს შენ ხომ კარგად იცი. მე ყველაფარს გავაკეთებ, რის 
გაკეთებასაც შენ მთხოვ. მინდოდა, რომ მეთქვა შენთვის, მაგრამ ჩემი არსების ნაწილს 
ამის ძალიან რცხვენოდა.

კონსულტანტი: იმიტომ, რომ თქვენ სინამდვილეში ეს არ ხართ. თქვენ სინამდვილეში ის 
გულმოდგინედ მომუშავე ადამიანი ხართ, ვინც საუნივერსიტეტო ხარისხი დაიმსახურა. 
თქვენ მარცია გიყვართ და გინდათ, მასთან ურთიერთობა შე ინარჩუნოთ. ახლა თქვენ 
მისგან დახმარებას ითხოვთ, ეს კი თქვენთვის უცნობი ტერიტორიაა და რაღაცნაირად, 
გაშინებთ.

ჯიმი: თქვენ არ გესმით. მარცია, შენ კარგად მიცნობ და იცი, ამას ყველაფერს არ გეტყოდი, 
საქმის გამოსწორება რომ არ მინდოდეს. შემეძლო, ტყუილები გამეგრძელებინა, მაგრამ 
სულ უარესად და უარესად ვიგრძნობდი თავს ამის გამო, იმის შემყურა, თუ რას გვიშვრება 
ეს ტყუილები. იმას ვგულისხმობ, რომ რამდენიმე თვის წინ ქორწილს ვგეგმავდით და 
ჩვენი მომავალი აწყობილი გვეგონა. მერე მე ყველაფერი ავურიე, სულელი ბავშვივით 
მოქცევით. მე მინდა, გავჩერდე, მარცია. მინდა, რომ ყველაფერი მოგვიგვარდეს.

მარცია: ჯიმ, მე უკვე აღარ ვიცი, რას ვგრძნობ, მე შენ მიყვარხარ, მაგრამ არ შევეგუები 
ამ ტყუილებს, უმუშევრად სიარულს და შენს მოქეიფე ცხოვრებას. არ შევეგუები, თუ არ 
აპირებ, რამე მოიმოქმედო, დაუყოვნებლივ, და ამას მთელი სერიოზულობით გეუბნები.

კონსულტანტი: მარია, კონკრეტულად რა გინდა და გჭირდება, რომ ჯიმმა გააკეთოს? ან 
იქნებ ჯიმსაც აქვს რამე იდეები ამის შესახებ.

მარცია: ჯიმ, მე მჭირდება, რომ დაუყოვნებლივ გაანებო თავი მოწევას და სმას. თუ ამის 
გასაკეთებლად დახმარება გჭირდება, წადი და იპოვე, ვინც დაგეხმარება, მე კი გვერდში 
დაგიდგები. მე მჭირდება ვიცოდე, რომ ფხიზლად ცხოვრობ და რომ სამსახური გაქვს. 
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ამჟამად სულერთია, თუნდაც მაკდონალდსში იმუშავე. ის მაინც მეცოდინება, რომ შენ 
მართლაც ის კაცი ხარ, რომელსაც მე ვიცნობდი და რომელიც ყოველთვის ბევრს მუშაობდა.

ჯიმი: ვერ წარმოიდგენ, რა ცუდად ვგრძნობ თავს, რომ ვხედავ, შენ ასე წარმატებული 
რომ ხარ, მე კი ერთ ხელმოცარულ ვინმედ გადავიქეცი. არ მეგონა, ასე ჭაობში თუ 
აღმოვჩნდებოდი. არ მგონია, მინდოდეს რომელიმე სამკურნალო პროგრამაში ჩართვა იმ 
რაღაც ჯგუფებთან და ეგეთი რამეები, მაგრამ იმას ვიზამ, რომ კონსულტაციები გავიარო 
და ტესტები ჩავიტარო ხოლმე. ჯგუფებში ჩართვა ნაღდად არ მინდა. ეგ საჩემო არაა. 
და შენ თუ გინდა, რომ ჩვენ ორმა გავაგრძელოთ დოქტორ სმიტთან სიარული, მაგაზეც 
თანახმა ვარ. მგონია, რომ მაგას შევძლებ.

კონსულტანტი: მარცია, რას ფიქრობთ ამაზე?
მარცია: დოქტორ სმიტ, თქვენ რას ფიქრობთ? როგორც წესი, ის სამკურნალო პროგრამები 

ხომ საჭიროა?
კონსულტანტი: მე მგონი, ჯიმს ნამდვილად კარგი იდეა აქვს და საკუთარ თავსაც უკეთ 

იცნობს. მან სამი დღე გაძლო მოსაწევის გარეშე, ეს საკმაოდ ხანგრძლივი დროა 
და დარწმუნებული ვარ, იმ სამ დღეში რაღაც-რაღაცებს გააკეთებდა ისეთს, რაც მას 
დაეხმარა. ეს ყველაფერი საკმაოდ იმედისმომცემია და როდესაც ჯიმმა ყველაფერი 
ჩამოაყალიბა, საკმაოდ კარგი გეგმა A გამოვიდა. მე მიმაჩნია, რომ ჯიმი უნარიანი და 
გონიერი ადამიანია და, თუ ამ ხერხმა არ გაჭრა, მერე თქვენ ორმა შეიძლება გეგმა B 
აირჩიოთ. თქვენვე შეგიძლიათ, გადაწყვიტოთ, რა იყოს გეგმა B და ჩვენ შეგვიძლია, 
ერთ კვირაში ამაზე დავილაპარაკოთ, რაკი ჯიმი თანახმაა, მეც ჩამრთოს ამ ამბავში. მე 
ეს ძალიან მახარებს, ჯიმ, იმის გათვალისწინებით, რა განწყობით შემოხვედით აქ. აბა, 
რას იტყვით ამაზე?

ჯიმი: დოქტორ სმიტ, იქნებ მირჩიოთ კონსულტანტი, და ნარკოტიკების ტესტის ჩატარებაც 
დამჭირდება. შეგიძლიათ, ვინმეს ტელეფონის ნომერი მომცეთ?

კონსულტანტი: მე გირჩევთ ერთ-ორ კონსულტანტს, ვისთანაც შეგეძლოთ, მოგესინჯათ 
მისვლა. თუ მოისურვებთ, შეგიძლიათ,ორივეს დაურეკოთ და რომელიც უფრო შესაფერისი 
მოგეჩვენებათ, ის აირჩიოთ.

მარცია: მე ცოტა არ იყოს, ვღელავ ამაზე, იმიტომ, რომ მეგონა, ყველამ, ვისაც პრობლემა 
აქვს, აუცილებლად ეს რეაბილიტაციის კურსები უნდა გაიაროს-მეთქი; მაგრამ ის 
მამშვიდებს, რომ გეგმა B-ც გვექნება, თავის დასაზღვევად. მგონია, რომ უფრო მშვიდად 
ვიქნები, თუ ახლავე დაგვეხმარებით მის შედგენაში და არ გადავდებთ. 

კონსულტანტი: კარგი აზრია, მარცია. ასე გეგმა A-ც და B-ც მზად გექნებათ. მე შემიძლია, 
გითხრათ, რა დაეხმარა სხვებს წარსულში, თუ მათ უფრო სტრუქტურირებული ინტერვენცია 
დასჭირდათ. თუ ჯიმი სასურველ შედეგს ვერ მიიღებს იმით, რაც დაგეგმილი აქვს, მე 
შემოგთავაზებდით მისთვის ამბულატორიულ მკურნალობას, მაგრამ მანამდე სხვა 
კონსულტანტმა, რომელიც მასთან იმუშავებს, უნდა გამოარკვიოს, რამდენად გრძელდება 
ალკოჰოლის და მოსაწევის მოხმარება. მათ ერთად საკმაოდ სერიოზული სამუშაო ექნებათ 
ჩასატარებელი, და, უნდა გითხრათ, რომ ამბულატორიული კონსულტირება ძალიან 
სხვადასხვანაირია იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად ხშირად ან რა ხნის განმავლობაში 
ხვდებიან კლიენტს. ის დამოკიდებულია აგრეთვე დაზღვევაზე და იმაზე, რა პროგრამები 
მოიცავს თქვენს შემთხვევას. 

ჯიმი: მე ამჟამად დაზღვევა არ მაქვს. 
კონსულტანტი: მართალი გითხრათ, ეს ვითარებას ცვლის, მაგრამ არსებობს კარგი 

პროგრამები, რომლებიც მცოცავი სკალის პრინციპით იღებს ხალხს, ამის დაძლევა კი 
შეგეძლებათ, თუ როდისმე დაგჭირდათ. 

მარცია: ახლა თავს უკეთ ვგრძნობ, რაკი ვიცი, რომ ის დახმარებას მიიღებს, იმიტომ, რომ 
აქამდე საერთოდ ვერ ვხვდებოდი, რა ემართებოდა! უბრალოდ, სხვა კაცი იყო, ის არა, 
ადრე ვისაც ვიცნობდი.

კონსულტანტი: თქვენი რადარი რაღაცას იჭერდა.
მარცია: ალბათ, მართალი ხართ და ახლა მივხვდი მაინც, რა ხდებოდა. თორემ მეგონა, 

ვგიჟდები-მეთქი. 
კონსულტანტი: შეიძლება, ჯიმიც ეგრე გრძნობდა თავს.
ჯიმი: ეგრეა, და ძალიან ცუდად ვიყავი, ალბათ, დეპრესიაც მქონდა.
კონსულტანტი: შეიძლება მართალიც იყოთ დეპრესიის შესახებ, და ჩვენ შეგვიძლია, 

გავარჩიოთ ეგეც, როცა ყველაფერს მოაგვარებთ. ამან შეიძლება უკეთ გაგა გებინოთ, თუ 
რას გრძნობთ, და შეგვეძლება, ამ დეპრესიის გრძნობაზეც ვიმუშაოთ, თუ ის პრობლემად 
დარჩება. 
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ახლა მინდა, რომ დავასრულოთ, რადგან დღეს დრო უკვე ამოგვეწურა. მე ჯიმს 
მივცემ იმ ინდივიდუალური თერაპევტების ერთი-ორ ნომერს, რომლებიც ნივთიერებათა 
ავადმოხმარებაზე მუშაობენ. ის წავა, გაეცნობა მათ და აირჩევს იმას, რომელიც ყველაზე 
უფრო მისაღები მოეჩვენება. ის თერაპევტი ან მე თვითონ ტესტირებას დავგეგმავთ. ჯიმ, 
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად გამოთქვით სურვილი, ეს დამცავი ბადე გაგეჭიმათ 
თქვენ ქვეშ იმის გარანტიისთვის, რომ თავს შეიკავებთ. ძალიან ბევრს ეს აზრადაც არ 
მოსდის. 

ჯიმი: მადლობა. მე მინდა, მარციამ იცოდეს, რომ სერიოზულად მაქვს გადაწყვეტილი.
კონსულტანტი: ჯიმ, თქვენ ივლით თერაპევტთან და მასთან ერთად დაგეგმავთ დეტალებს, 

როგორ უნდა შეიკავოთ თავი. მარცია, მე შემიძლია, თქვენ და ჯიმს კვირაში ერთხელ 
შეგხვდეთ, თუ ეს ორივეს ხელს გაძლევთ. ნებისმიერ დროს, თუ მოგეჩვენათ, რომ რაღაც 
არ გამოდის, ჩვენ შეგვიძლია, ერთად გადავწყვიტოთ და იმ გზას აღარ გავყვეთ. ჯიმს 
შეეძლება, გეგმა B-ზე გადავიდეს, ასე რომ, კიდევ ერთი დამცავი ბადე გვაქვს.

და, ამას გეტყვით, ჯიმ: თქვენ ადრე ოქროს ბიჭუნა იყავით და სრულიადაც არ 
გამიკვირდება, კიდევ რომ გაიბრწყინოთ. თქვენ იცით, რა უნდა გააკეთოთ და თქვენ 
ხართ ის, ვინც უნდა აირჩიოს გზა, რომელსაც გაჰყვება.

ჯიმი: დიახ, მართალია. მე შემიძლია, შევძლო ეს ან არ შევძლო – ეს დამოკიდებულია იმაზე, 
თუ რას ვიზამ ან არ ვიზამ. 

მოტივაციური გამაძლიერებელი თერაპია

თუმცა მოტივაციური ინტერვიუირება სხვადასხვა გარემოში გამოიყენება, მისი 
განშტოება - მოტივაციური გამაძლიერებელი თერაპია (Motivational Enhancement 
Therapy – MET) თავდაპირველად შეიქმნა ისეთ გარემოებში გამოსაყენებლად, 
სადაც ნივთიერებათა ავადმომხმარე კლიენტებთან მუშობდნენ. მოტივაციურ 
გამაძლიერებელ თერაპიას ზოგჯერ მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ურევენ, მაგრამ 
ის ამ უკანასკნელისგან განსხვავდება უმთავრესად იმით, რომ შეიცავს შეფასებისა 
და უკუკავშირის ეტაპებს.

მოტივაციური გამაძლიერებელი თერაპია (Motivational Enhancement Therapy, MET) 
მოტივაციური ინტერვიუირების ადაპტირებული საშუალებაა, რომელიც მოიცავს 
ერთი ან მეტი კლიენტის უკუკავშირის სესიას, რომელშიც ჩართულია ნორმატიული 
უკუკავშირი და მსჯელობა კონფრონტაციის გარეშე მიმდინარეობს. მოტივაციური 
ინტერვიუირება კონსულტირების დირექტიული, კლიენტზე ორიენტირებული სტილია 
და გამიზნულია ქცევის ცვლილების გამოსაწვევად, რაც მიიღწევა კლიენტისთვის 
დახმარების გაწევით – მათი ამბივალენტობის დაძლევისა და რიგ პრობლემურ ქცევებში 
ხანგრძლივი ცვლილებების მიღწევის საქმეში. ამ სახის ინტერვენცია მრავალგზის 
გამოიცადა ალკოჰოლისა და სხვა ნარკოტიკების მოხმარება/ავადმოხმარების 
სამკურნალო შეფასებებში. MET იყენებს ემპათიურ, მაგრამ დირექტიულ მიდგომას, 
რომლის დროსაც თერაპევტი გასცემს უკუკავშირს, რომელიც გამიზნულია ცვლილების 
შესახებ კლიენტის მიღებული გადაწყვეტილების გასაძლიერებლად და გასამყარებლად 
და თვითეფექტურობის გრძნობის წასაქეზებლად. მოტივაციური გამაძლიერებელი 
თერაპიის მიზანია, აღძრას შინაგანი მოტივაცია ნივთიერებათა ავადმოხმარების 
ქცევის შესაცვლელად – კლიენტის ამბივალენტობის დაძლევით, თვითმოტივაციური 
გამონათქვამების გამოწვევით და ცვლილების თაობაზე მტკიცე გადაწყვეტილების 
ქონით, აგრეთვე – „წინააღმდეგობას მიყოლით“. (SAMHSA’s National Registry of 
Evidence-based Programs, 2007a).

მოტივაციურ ინტერვიუირებასა და მოტივაციურ გამაძლიერებელ თერაპიას 
შორის ურთიერთკავშირი თვალსაჩინოა, მათი საერთო სულისკვეთებისა და 
პრინციპების გამო. თუმცაღა MET არის სტრუქტურირებული თერაპია, მოტივაციური 
ინტერვიუირების მო დელიდან გადაკეთებული, მკურნალობის მიზნებზე 
მისასადაგებლად. გა ფარ თოებული შეფასების გამოყენება MET-ს განასხვავებს 
მოტივაციური ინტერვიუირებისგან, მაგრამ უკუკავშირის სესიას აქაც ახასიათებს 
დადასტურების, კვერის დაკვრის ატმოსფერო, რომელიც აღიარებს, რომ კლიენტს 
აქვს ძალა, შეფასების შედეგები საკუთარი შეხედულებისამებრ გამოიყენოს. 
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შეჯამება

გაწაფული მოტივაციური ინტერვიუერი ყველა გარემოსა და კონკრეტულ შემ-
თხვევაში რჩება ერთგული მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთებისა, 
რო მელიც არის თანამშრომლობითი, გამომხმობი და კლიენტის ავტონომიის 
მხარდამჭერი. მოტივაციური ინტერვიუირება შეიძლება დახასიათდეს, როგორც 
მიზანზე მიმართული, კლიენტზე ორიენტირებული კონსულტირების სტილი, რო-
მელიც განიზრახავს ქცევის ცვლილებას კლიენტებისთვის დახმარების გაწევით 
ამბივალენტობის გამოვლენასა და დაძლევაში. მოტივაციური ინტერვიუირების 
საფუძველში მდებარე პრინციპები მოიცავს ემპათიის გამოხატვას, შეუსაბამობის 
გამოვლენას, წინააღმდეგობას მიყოლას და თვითეფექტურობის მხარდაჭერას. 
მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთებას და პრინციპებს გამოარჩევს მკვეთრი 
გამიჯვნა უხეში კონფრონტაციისა და მზამზარეული რჩევების მიცემისგან, რაც 
ოდესღაც შეერთებულ შტატებში ნივთიერებათა ავადმოხმარების მკურნალობის 
დამახასიათებელი ნიშანი იყო. ამჟამად ბევრი კონსულტანტი იზიარებს თვალსაზრისს, 
რომ მათ კლიენტებს სამართლიანად ეკუთვნით უფლება, გადაწყვიტონ, მოახდინონ 
ცვლილება თუ არა. მას მერე, რაც კონსულტანტები ვალდებულებას იღებენ, პატივი 
სცენ და გაითვალისწინონ კლიენტის სურვილები, ისინი უკვე მზად არიან, ისწავლონ, 
როგორ დაეხმარონ ადამიანებს იმ ამბივალენტობის დაძლევაში, რაც ხშირად თან 
ახლავს ცვლილებას.

კითხვები ფიქრისა და განსჯისთვის

1. ამ თავში თქვენ გაეცანით მოკლე ნაწყვეტებს მოტივაციური ინტერვიუდან 
მარიასთან (პირობით გათავისუფლებულ ახალგაზრდა ქალთან) და რალფთან 
(ექთნის მიერ ინტერვიუირებულ პაციენტთან). აგრეთვე წაიკითხეთ უფრო ვრცელი 
ინტერვიუ, რომელშიც მონაწილეობდა წყვილი – მარცია და ჯიმი. ჩახედეთ 
ამ ინტერვიუებს და სცადეთ, გამოარჩიოთ ადგილები, როცა შესაძლო იყო, 
ინტერვიუერი დაპირისპირებოდა კლიენტს, მაგრამ არჩია, არ მოქცეულიყო 
ასე. რას ფიქრობთ არჩევნებზე, რომლებიც ინტერვიუერებმა გააკეთეს ამ 
სიტუაციებში? საჭირო იყო თუ არა, უფრო მკაცრად მისწოლოდნენ კლიენტებს? 
თუ მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთება უნდა შეენარჩუნებინათ და 
კლიენტის ავტონომიისთვის დაეჭირათ მხარი?

2.  თუ თქვენ კარგად იცნობთ ნივთიერებათა ავადმოხმარების მკურნალობას, 
გეცოდინებათ, რომ ის ხშირადაა მიმართული კლიენტის მხრიდან უარყოფის 
დაძლევაზე. მოტივაციური ინტერვიუირება გვთავაზობს სრულიად განსხვავებულ 
თვალთახედვას და უარყოფას წარმოაჩენს არა როგორც კლიენტის ნიშან-
თვისებას, არამედ, როგორც კლიენტისა და კონსულტანტის ურთიერთობის 
შედეგს. რამდენად მისაღებია თქვენთვის მოტივაციური ინტერვიუირების 
ამგვარი მიდგომა დახმარების გაწევაზე?
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zianis Semcirebis CarCo

zianis Semcirebis principis qveS kompleqsuri RonisZie-

bebi moiazreba, romelTa mizania narkotikuli saSualebe-

bis  moxmarebiT gamowveuli mavne Sedegebis Tavidan ac-

ileba/minimumamde dayvana da am movlenis srulad aR-

mofxvrisTvis xelsayreli niadagis momzadeba. aRniSnuli

midgoma efuZneba im faqtis pragmatul gaazrebas, rom miux-

edavad mravalwliani mcdelobebisa, dRemde verc erTma

qveyanam Tu sazogadoebam ver moaxerxa narkotikebis mox-

marebis sruli aRmofxvra an narkotikebTan dakavSirebu-

li problemebis gadaWris efeqturi gzebis moZieba.

mocemuli politika, strategiebi Tu qmedebebi ar isax-

avs aucilebel miznad narkotikis moxmarebis Sewyvetas.

zianis Semcirebis strategia saboloo gamarjvebaze gaTv-

lili, ganviTarebadi modelia, romelic gzadagza axali,

sasargeblo meTodebis moZiebas, aprobaciasa da danergvas

iTvaliswinebs.

zianis Semcirebis strategiis ZiriTadi principebia:

pragmatizmi – rodesac `kargi~ realurad jerjerobiT

miuRwevelia, droebiT ̀ naklebad cudis” arCeva ̀ kargisTvis~

safuZvlis mosamzadeblad.

humanizmi – narkotikuli saSualebebis momxmareblis

moqalaqeobrivi uflebebis aRiareba. `muStis politikis~

princips _ `davcxoT narkomans!~, enacvleba principulad

axali midgoma: `davexmaroT narkotikuli saSualebebis

momxmarebels!~, rac niSnavs ara mis gamarTlebas, aramed

TanagrZnobiTa da daxmarebiT xsnis gzisken rbilad Semo-

trialebas.

zianis Semcirebaze orientacia – Tu narkotikuli saSu-

alebebis momxmarebels uWirs an ar surs narkotikze uaris
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Tqma, vTavazobT alternativas, romelic misi janmrTelo-

bisTvis naklebad damangreveli iqneba da SesaZlebeli

gaxdeba samedicino, fsiqologiuri da socialuri prob-

lemebis minimumamde dayvana.

gadaudebeli (uaxloesi) miznebis prioriteti – maqsi-

maluri efeqtis misaRebad konkretul situaciebSi opti-

maluri meTodebis danergva.

msoflios bevr qveyanaSi Seqmnili viTarebis gaTval-

iswinebiT, gamarTlebulia Semdegi midgoma _ Tu gvsurs

zianis Semcirebis principis praqtikaSi gatareba, saWiroa,

ukuvagdoT fesvgadgmuli idealisturi azri narkotikeb-

is moxmarebis fenomenis aRkveTis Sesaxeb.

udavoa, rom zianis Semcirebis midgoma iTvaliswinebs,

Tu ramdenad didi mniSvneloba aqvs, adamianma sabolood

Tqvas uari narkotikze an aseTi survili gauCndes. es midgo-

ma aRiarebs, rom amgvari ram narkotikuli saSualebebis

mravali momxmareblisTvis jer kidev Soreuli mizania da

amdenad, Sualedur periodSi gaweuli momsaxureba, romel-

ic riskis Semcirebas emsaxureba, mniSvnelovania piradi

Tu sazogadoebrivi janmrTelobis problemebis Tavidan

asacileblad.

narkotikuli saSualebebis inieqciuri moxmarebiT gamowveuli

zianis Semcirebis ZiriTadi maxasiaTeblebi da principebia:

•  aqcenti moklevadiani pragmatuli miznebis miRwe-

vaze, riskis ierarqiis gaTvaliswinebiT (ix. qvemoT);

• orientaciis aReba im zianis Semcirebaze, romelsac

iRebs calkeuli piri Tu sazogadoeba narkotiku-

li saSualebebis moxmarebis Sedegad;

• sxvadasxva miznis misaRwevad kompleqsuri strate-

giebis gamoyeneba;

• narkotikuli saSualebebis momxmareblebis CarTva

maTTvis gankuTvnili programebis dagegmvisa da ganx-

orcielebis procesSi.
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zianis Semcirebis tipiuri ierarqia:

• sainieqcio mowyobilobis gaziarebis SemTxvevebis

Semcireba;

• inieqciis SemTxvevebis Semcireba;

• narkotikuli saSualebebis gamoyenebis Semcireba.

zianis Semcirebis miznebi da strategia

1. zianis minimumamde dayvana pirovnul WrilSi (jan-

mrTelobis da fsiqikuri problemebis Semcireba, social-

uri kontaqtebis aRdgena, SromiT saqmianobaSi Cabma);

2. zianis minimumamde dayvana sazogadoebriv WrilSi

(ojaxis ngrevis Tavidan acileba, asocialuri qcevis pro-

filaqtika, sazogadoebisTvis misi wevris dabruneba);

3. narkotikuli saSualebebis aralegaluri brunvisa

da  moxmarebis SemcirebisTvis niadagis momzadeba. zianis

Semcirebis strategia miznad isaxavs narkotikul saSu-

alebebze moTxovnis Semcirebas, rac perspeqtivaSi maT

warmoeba-gasaRebas uazrobad aqcevs.

gavakeToT yvelaferi imisaTvis, rom narkotikuli

saSualebebis momxmarebelma naklebad daazaralos

rogorc sakuTari Tavi, ise sxvebi!

davexmaroT mas, raTa dasZlios avadmyofoba da

dagvibrundes!

Cven vexmarebiT mas imitom, rom gvinda davex-

maroT sazogadoebas da sakuTar Tavs!
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zianis Semcirebis strategia dResdReobiT sam taqtikur

programas gvTavazobs (Tumca arsebobs sxvebic): Spriceb-

is gacvla, CanacvlebiTi Terapia, nebayoflobiTi konsul-

tireba-testireba da savele RonisZiebebi.

1. Spricebis gacvla _ nemsisa da Spricis gacvlis pro-

gramebis saxeebi

arsebobs nemsisa da Spricis gacvlis programis Semde-

gi ZiriTadi saxeebi:

• stacionaruli – momsaxureba specialur dawesebule-

baSi an ofisSi, sadac narkotikebis ineqciur momx-

marebels naxmari sainieqcio mowyobilobis sanacv-

lod SeuZlia axali miiRos;

• mobiluri _ momsaxureba furgonis an avtobusis

meSveobiT, romelic dadgenili marSrutiT moZraobs

da gansazRvrul adgilebze Cerdeba;

• auTriCi/beqpeki (backpack) – muSakebi dadian quCebsa

da sxva adgilebSi (mag. binebSi), arigeben sufTa

nemsebsa da Spricebs da agroveben naxmar sainieq-

cio mowyobilobas, romelsac Semdeg anadgureben.

• gamanawilebeli avtomati (aparati) – garkveul

adgilebSi damontaJebulia nemsebisa da Spricebis

gamanawilebeli aparatebi. nebismier msurvels Seu-

Zlia simbolur fasad iyidos an usasyidlod mii-

Ros sasurveli zomis Sprici an nemsi, xolo naxmari

_ iqve mdgom konteinerSi Caagdos.

saqarTveloSi moqmedi nemsebisa da Spricebis gacvlis

programebis umetesoba kombinirebuli tipisaa: stacion-

aruladac muSaobs da auTriC-muSaobis meTodebsac iyenebs.

arsebobs nemsebisa da Spricebis miwodebis kidev erTi

`meTodi~, romelic cnobilia, rogorc nemsebisa da Sprice-

bis aqtivisturi anu ̀ aralegaluri” miwodeba. es programebi
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iseT qveynebSi Seiqmna, rogoricaa, magaliTad, aSS, sadac

zogierT StatSi moqmedi kanonebi jer kidev krZalavs sain-

ieqcio mowyobilobis legalurad  gavrcelebas.

nemsebisa da Spricebis miwodebis zemoaRniSnuli saxee-

bi ufro detalurad wignis momdevno gverdebzea ganxil-

uli, sadac aRwerilia:

• samsaxurebis muSaobis principebi;

• momsaxurebis ama Tu im formis dawesebis mizezebi;

• dagegmvis ZiriTadi sakiTxebi;

• xsenebuli meTodebiT SemuSavebul momsaxurebaTa saxeebi.

cnobisaTvis:  es taqtika narkotikuli saSualebebis

moxmarebis waxalisebas ar iwvevs, rac dadasturebulia

mravalwliani da mravaljeradi kvlevebiT.

2. CanacvlebiTi Terapia – gulisxmobs, garkveuli samkur-

nalo miznebis misaRwevad, wamaldamokidebuli piris mier

damokidebulebis gamomwvevi nivTierebebis miRebas eqimis

meTvalyureobis qveS. narkotikuli saSualebebis momx-

marebels janmrTelobisTvis naklebad saziano preparatebs

(meTadoni, buprenorfini (subuteqsi) da sxva) sTavazoben.

aRniSnuli preparatebi specifikuri TvisebebiT xasiaTde-

ba: xangrZlivi moqmedeba, naklebad maeiforizebeli efeqti

da sxva, amitom organizmze stabilur zemoqmedebas axdenen,

dRe-Ramis ganmavlobaSi pacientis guneba-ganwyobisa da

zogadi mdgomareobis mkveTri cvlilebis gareSe. es ki, pro-

gramebSi arsebul fsiqo-socialur da samedicino inter-

venciebTan erTad, xelsayrel niadags qmnis imisTvis, rom

pacienti normaluri cxovrebis reJims daubrundes.

zogierT qveyanaSi, magaliTad inglisSi, holandiaSi, Svei-

cariaSi da sxvagan, xangrZlivmoqmed preparatebTan erTad,

CanacvlebiTi TerapiisTvis gamoiyeneba xanmokle moqmede-

bis narkotikuli preparatebic (maT Soris, zogan sainieq-

cio xsnarebic). am programebis ZiriTadi mizani quCis narko-
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tikebze uaris Tqmaa, riTac aiv/Sidsisa da sxva infeqciuri

daavadebebis gavrcelebis profilaqtikas uwyoben xels.

CanacvlebiTi programebis ZiriTad miznebs ganekuTvneba

agreTve: opioidebze damokidebul pirTa dekriminaliza-

cia da samedicino-fsiqo-socialuri reabilitacia.

CanacvlebiTi TerapiisTvis gamoyenebuli saSualebebi

sirofebis an abebis saxiT mzaddeba, rac intravenuri ma-

nipulaciebis Semcirebas uwyobs xels da inficirebis risks

mkveTrad amcirebs.

3. nebayoflobiTi konsultireba da testireba – aris

pirovnebaze orientirebuli, rac imas niSnavs, rom pirovneba

Tavisi surviliT (eqimis SeTavazebis gareSe) itarebs kon-

sultirebas da testirebas   aiv-infeqcia/Sidsze. nebayo-

flobiTi konsultireba da testireba aiv infeqciis pre-

venciis erT-erT saukeTeso gzad aris miCneuli. amitom

nebayoflobiTi konsultirebis da testirebis propaganda

nebismier miznobriv populaciaSi (aiv infeqciis statusis

Sesafaseblad) sakmaod mniSvnelovania.

nebayoflobiTi konsultireba da testireba iTval-

iswinebs testis wina konsultacias, nebayoflobiT testire-

bas aiv infeqciaze da testis Semdgom konsultacias. yve-

las aqvs ufleba miiRos informacia aiv-infeqciis Sesaxeb

da Semdeg Tavad miiRos gadawyvetileba, Caitaros testireba

Tu ara. konsultirebis ZiriTadi  mizania pirovnebisTvis

aiv-infeqciaze informaciis miwodeba, misi movlisa da mkur-

nalobis sakiTxebis gaumjobeseba.

4. savele RonisZiebebi (auTriCi) – gulisxmobs narko-

tikuli saSualebebis  momxmareblebTan maTTvis Cveul

garemoSi socialur muSaobas, zianis Semcirebis strate-

giis arealSi maT mosaqcevad, rac zemoxsenebuli taqtike-

bis warmatebisTvis damxmare fons warmoadgens.
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zianis Semcirebis strategia

narkotikebis inieqciur momxmarebelTa Soris

aiv/Sidsis gavrcelebis Tavidan acileba

profilaqtikuri RonisZiebebiprofilaqtikuri RonisZiebebi

miwodebis Semcirebismiwodebis Semcirebis

taqtika

Sss, uSiSroebis samsaxuSss, uSiSroebis samsaxuri, sabaJo

da sasazRvro samsaxurida sasazRvro samsaxuri

zianis Semcirebis taqtikazianis Semcirebis taqtika

(narkotikuli saSualebebis(narkotikuli saSualebebis

momxmareblebisTvis, romelTac armomxmareblebisTvis, romelTac ar

SeuZliaT da/an ar surT inieqciuriSeuZliaT da/an ar surT inieqciuri

narkotikebis moxmarebis Sewyveta)narkotikebis moxmarebis Sewyveta)

moTxovnis Semcirebis taqtikamoTxovnis Semcirebis taqtika

narkotikebis momxmarebelTanarkotikebis momxmarebelTa

samkurnalo da sareabilitacio

dawesebulebebi

pirveladi profilaqtikapirveladi profilaqtika

(prevencia)

ganaTlebis saministro, jandacvisganaTlebis saministro, jandacvis

saministro, arasrulwlovanTa

saqmeebis komitetisaqmeebis komiteti

gadasvla

narkotikuli

saS.-is

arainieqciur

miRebaze

usafrTxo

sqesobrivi

qceva

saerTo

instrumentebis

gamoyenebaze

uaris Tqmauaris Tqma

Spricebisa

da nemsebisda nemsebis

dezinfeqciis

praqtika

RonisZiebebis efeqturobasRonisZiebebis efeqturobas

uzrunvelyofs

muSaobis meTodebimuSaobis meTodebi

samuSaos savele pirobebSisavele pirobebSi – quCaSi da narkotikuliquCaSi da narkotikuli

saSualebebis momxmarebelTa Cveul garemoSi,saSualebebis momxmarebelTa Cveul garemoSi,

axorcieleben:

1. profesionalebi (socialuri muSakebi)profesionalebi (socialuri muSakebi)

2. narkotikuli saSualebebis yofili momxmareblebi da2. narkotikuli saSualebebis yofili momxmareblebi da

maTTan daaxloebulimaTTan daaxloebuli pirebi

3. profesionalebisa da momxmareblda momxmareblebis Sereuli jgufiSereuli jgufi

codna

aiv/Sidsis, usafrTxo

sqesobrivi qcevis, narsqesobrivi qcevis, nar -

kotikuli saSualebebiskotikuli saSualebebis

naklebad usafrTxonaklebad usafrTxo

gamoyenebis, Spricebis a

da preda pre-zervativebis

SeZenis sakiTxebi.SeZenis sakiTxebi.

Cvevebi

sainieqcio

instrumentebis

damuSavebis,

prezervativis

gamoyenebis, saxifaTo

qcevis usafrTxoTiqcevis usafrTxoTi

Secvlis da a.S.Secvlis da a.S.

saSualebebi

sadezinfeqcio

saSualebebi, Spricebi,

nemsebi, prezervativebi ,

sakonsultacio

punqtebis, samkurnalo

da sareabilitacioda sareabilitacio

dawesebulebebis siadawesebulebebis sia

muSaobis principebimuSaobis principebi

1. konfidencialoba

2. anonimuroba

3. ndobaze damyarebulindobaze damyarebuli

urTierTobebi



12

nemsebisa da Spricebis gacvlis programa

nemsebisa da Spricebis gacvlis programis amuSavebamde

garkveuli samuSaoebia Casatarebeli. maTgan ZiriTad naw-

ils situaciis swrafi Sefaseba warmoadgens. aRniSnuli

Sefaseba gvaZlevs informacias lokalurad, regionSi mox-

marebadi narkotikuli saSualebebisa da masTan dakavSire-

buli janmrTelobis Tu sxva problemebis Sesaxeb; aseve

saSualebas gvaZlevs ganisazRvros narkotikebis momxmare-

belTa saWiroebebi, raTa samomavlod Sesabamisi interven-

ciuli RonisZiebebi daigegmos.

aseve aucilebelia potenciuri mokavSireebis moZieba,

romlebzec mniSvnelovnadaa damokidebuli situaciis

swrafi Sefaseba da amgvari Sefasebis Sedegad dagegmili

momsaxurebis warmateba.

kompetenciaTa kartireba/sqemis Sedgena (“Power�mapping”)(“Power�mapping”)(“Power�mapping”)(“Power�mapping”)(“Power�mapping”)
sakontaqto pirebisa da organizaciebis dadgenis yvelaze

efeqturi meTodia kompetenciaTa sqemis Sedgena.

ras niSnavs kompetenciaTa sqemis Sedgena? aiReT qaRal-

dis didi furceli da mis centrSi moniSneT Tqveni gundis

wevrebi. aRniSneT maT garSemo yvela is piri Tu organiza-

cia, romelTac SeuZliaT gauwion daxmareba an piriqiT _

Seaferxon mocemuli gundis wevri situaciis swrafad

Sefasebisas, Spricebis gacvlis programis, nebayoflobiTi

konsultireba-testirebis ganxorcielebisas.

potenciuri mokavSireebi (an piriqiT, xelis SemSlelebi)

SeiZleba iyvnen:

• farmakoTerapevtebi/narkologebi;

• Sidsi-s centris TanamSromlebi;

• narkotikuli saSualebebis yofili da amJamindeli

momxmareblebi. iSviaT SemTxvevaSi, magram zogjer,

maTi ojaxis wevrebic;
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• eqimebi;

• policia da Sinagan saqmeTa organoebi;

• adgilobrivi mTavroba – merebi da Tanamdebobis

pirebi;

• adgilobrivi politikosebi;

• jandacvis ganyofilebis TanamSromlebi;

• sasuliero pirebi;

• axalgazrduli muSakebi (socialuri sferos muSakebi,

romlebic gamorCeulad axalgazrdebTan muSaoben),

axalgazrdebis liderebi.

ganixileT, Tu ra gziT aris SesaZlebeli gundis Ti-

Toeuli wevrisTvis kompetentur pirovnebebTan Tu organ-

izaciebTan dakavSireba.

Tu sqema cxadyofs, rom gundi ar flobs sakmaris kon-

taqtebs (oficialursa Tu araoficialurs) gavlenian da

mniSvnelovan pirebTan, gadaxedeT gundis Semadgenlobas

da daamateT gunds ufro mniSvnelovani wevrebi.

imsjeleT adamianebTan dakavSirebis optimaluri gzeb-

isa da im argumentebis Sesaxeb, romelTa gamoyenebiTac

SesaZlebeli iqneba sakontaqto pirebis daxmarebaze day-

olieba.

sistematurad miiReT konsultaciebi siaSi miTiTebuli

mokavSireebisgan da miRweuli Sedegebis Sesaxeb yovelTvis

acnobeT maT.
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socialuri samsaxuri narkotikuli

saSualebebis  momxmareblebTan

I. principebi da praqtika

qcevis cvlilebis xelSewyoba

winamdebare miTiTebebi aRwers narkotikuli saSuale-

bebis  momxmareblebTan auTriC-muSaobis principebsa da

praqtikul saqmianobas. isini gaTvaliswinebulia im adami-

anebisTvis, romelTac aiv-infeqciis prevenciisa da jan-

dacvis kuTxiT saganmanaTleblo saqmianobis dagegmva-Cat-

areba uwevT.

jansaRi qcevis xelSewyoba

auTriCi inglisuri sityvaa (autreach) da ofiss gareT,

samedicino dawesebulebebis miRma muSaobas niSnavs. ker-

Zod, gulisxmobs daxuruli socialuri jgufebisTvis

(narkotikuli saSualebebis momxmareblebi, komerciuli seqs-

muSakebi) informaciis miwodebas, maT konsultirebasa da

profilaqtikuri saSualebebis gavrcelebas im adgilebSi,

sadac isini ikribebian an cxovroben.

auTriCi aris janmrTelobis problemebis Sesaxeb in-

formirebisa da momsaxurebis gawevis erT-erTi meTodi.

jandacvis dargSi gamoyenebuli intervenciebis sxva saxeebis

msgavsad, misi mizanic jansaRi qcevis xelSewyobaa, rac

Semdegi sami xerxiT miiRweva:

• informirebulobis donis amaRleba janmrTelobis

riskis saxeebis Sesaxeb;

• sarisko qmedebebisgan Tavis SekavebisTvis saWiro

cvlilebebis xelSewyoba;

• pozitiuri qceviTi cvlilebis SenarCuneba.

upirveles yovlisa, saWiroa gacnobiereba, rom auTriCi

jandacvis sxva intervenciebis damatebiTi zomaa, igi ar

cvlis da ar imeorebs intervenciis arsebul zomebs, ar

uaryofs maT aucileblobas, aramed warmoadgens maT damate-
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bas. auTriCi ar SeiZleba ganvixiloT, rogorc martivi

gadawyveta an universaluri saSualeba, romliTac gadai-

Wreba qceviTi cvlilebis xelSewyobis sakiTxebi an narko-

tikuli saSualebebis moxmarebasTan dakavSirebuli prob-

lemebi. nacvlad amisa, auTriCi unda ganvixiloT, rogorc

jandacvis ufro masStaburi strategiebis Semadgeneli

nawili. es imas niSnavs, rom yvela organizaciisTvis ar

aris savaldebulo auTriCis meTodebis gamoyeneba. auTri-

Cis saWiroebis gansasazRvrad zedmiwevniT unda Sefasdes

konkretuli samizne populaciebis saWiroebebi da dadg-

indes, ramdenad efeqturad muSaobs intervenciis sxva ar-

sebuli zomebi (ix. V Tavi).

faqtorebi, romlebic gavlenas axdenen qcevis cvli-

lebaze

jansaRi qcevis xelSewyobaze gavlenas axdens calkeu-

li socialuri da materialuri faqtorebi. SeiZleba CaiTva-

los, rom jandacvis iseTi intervenciebis miznebze, rogor-

icaa cvlilebebis xelSewyoba da SenarCuneba jansaRi

qcevis gamosamuSaveblad, oTx doneze xdeba zemoqmedeba.

es aris individualuri, interpersonaluri (anu individ-

Ta Soris), sazogadoebrivi (magaliTad, TanasworTa azri)

da SedarebiT masStaburi socialur-politikuri garemo

(kanoni da politika).

individualuri

qcevis cvlilebaze gavlenas axdens individebis in-

formirebuloba da Sexedulebebi maTi janmrTelobis riske-

bis Sesaxeb, maTi ganzraxvebi da motivacia, Secvalon qceva

da aseve _ ramdenad SeuZliaT, xeli Seuwyon qcevis cvli-

lebas.

interpersonaluri

qcevis Secvlis individualur mcdelobebze gavlenas

axdens sxva individebis Sexedulebebi da moqmedebebi. ma-



16

galiTad, prezervativis gamoyenebis sakiTxs wyvets ara

mxolod erTi individi, aramed es sakiTxi, rogorc wesi,

wydeba ori adamianis interpersonaluri SeTanxmebiT.

sazogadoeba

qcevis Secvlis individualur mcdelobebze aseve gav-

lenas axdens im socialuri jgufis Sexedulebebi da mo-

qmedebebi, romelsac individi ganekuTvneba. TanasworTa

jgufis normebi SeiZleba gavlenas axdendes individebis

qcevaze. Tu arsebobs Spricis gamoyenebis garkveuli normebi

TanasworTa Soris, nakleb savaraudoa, rom individebma ar

gamoiyenon Spricis gaziarebis praqtika.

socialur-politikuri garemo

qcevis Secvlis individualur da jgufur mcdelobe-

bze SeiZleba aseve gavlena moaxdinos socialurma da

politikurma klimatma. qveynebSi, sadac moqmedebs kanonebi,

romlebic narkotikuli saSualebebis moxmarebas dasjad

danaSaulTa ricxvs miakuTvneben an sadac misaRebia mx-

olod narkotikul saSualebebze sabolood uaris Tqma,

SeiZleba sakmaod rTuli aRmoCndes zianis Semcirebis mi-

marTulebiT nebismieri nabijis gadadgma. garda amisa, Tu

arsebobs janmrTelobis resursebTan dakavSirebuli prob-

lemebi, Cveulebriv, gacilebiT rTulia qcevis cvlilebis

xelSewyoba, gansakuTrebiT, Tu narkotikuli saSualebebis

moxmarebasTan dakavSirebuli problemebis gadaWra samar-

Taldamcavi midgomebiT aris gaTvaliswinebuli.

individualuri cvlileba

saWiroa individebis informirebulobis, maTi Sexedule-

bebis, ganzraxvebisa da motivaciis cvlilebebi.

interpersonaluri cvlileba

saWiroa individebis TviTefeqturobisa da interperson-

aluri urTierTobebis unar-Cvevebis cvlilebebi.
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sazogadoebrivi cvlileba

saWiroa cvlilebebi TanasworTa jgufSi da im social-

uri `normebis~ cvlilebebi, romlebic gavlenas axdenen

individualur qcevaze.

socialur-politikuri cvlileba

cvlilebebi saWiroa sakanonmdeblo midgomasa da narko-

tikuli saSualebebis moxmarebis mimarT arsebul poli-

tikaSi, jandacvis sferos organizaciaSi.

jandacvis xelSewyobis efeqturi strategiebi, romlis

nawilsac auTriCi warmoadgens, unda uzrunvelyofdes cv-

lilebis xelSewyobasa da SenarCunebas. intervenciis konk-

retuli zomebis, gansakuTrebiT ki auTriCis intervenciis

strategiebis SerCeva, damokidebulia gansaxorcielebeli

cvlilebis tipsa da xasiaTze. jandacvis yvelaze efeq-

tur strategiebSi gamoyenebulia sxvadasxva damatebiTi

(komplementaruli) intervencia, romelic mimarTulia cv-

lilebis sxvadasxva doneze gansaxorcieleblad da miznad

isaxavs ara mxolod individis informirebulobis donis,

aramed misi Sexedulebebisa da qcevebis cvlilebebs.

cvlilebebi narkotikuli saSualebebis moxmarebisas

misi `jansaRad~ gamoyenebis misaRwevad

narkotikuli saSualebebis nebismieri saxiT gamoyeneba

SeiZleba zianis momtani iyos. ziani SeiZleba ganvixiloT,

rogorc faqtori, romelic uaryofiT zegavlenas axdens

calkeul pirebze, sazogadoebasa da jandacvaze. sazoga-

doebebSi, sadac narkotikuli saSualebebis moxmareba da

narkotikebTan dakavSirebuli danaSaulebis ricxvi maR-

alia, narkotikuli saSualebebis moxmarebiT gamowveuli

ziani gavlenas axdens rogorc Tavad momxmareblebze, aseve

aramomxmareblebze. zemoaRniSnuli miuTiTebs intervenci-

is strategiebis did mniSvnelobaze, romlis struqturac

warmodgenilia miznebisa da amocanebis ierarqiiT. amg-

vari miznebi, romlebic amavdroulad SeiZleba auTriCis

miznebic iyos, Semdegia:



18

• avaridoT adamianebs narkotikuli saSualebebis

moxmarebis dawyeba;

• avaridoT adamianebs narkotikuli saSualebebis

inieqciis gziT miReba;

• xeli SevuwyoT narkotikuli saSualebebis moxmare-

bis, gansakuTrebiT ki inieqciuri moxmarebis Sewyve-

tas;

• minimumamde daviyvanoT narkotikuli saSualebebis

moxmarebiT gamowveuli ziani.

imisaTvis, rom aRniSnuli intervenciebi efeqturi iyos,

isini unda iyos pragmatuli momxmareblebTan mimarTebaSi

da moqnili – narkotikuli saSualebebis momxmareblisa-

Tvis momsaxurebis gawevisas. rogorc winamdebare miTiTe-

bebidan Cans, auTriCi sazogadoebrivi jandacvis interven-

ciis erT-erTi yvelaze moqnili da pragmatuli meTodia,

gansakuTrebiT maSin, rodesac aqcenti akrZaluli narko-

tikuli saSualebebis momxmareblebze keTdeba.

ZiriTadi sakiTxebi:

• auTriCi SedarebiT farTomasStabiani janmrTelo-

bis dacvis strategiis mniSvnelovani elementia;

• cvlilebebi mxolod individis doneze, sakmarisi

ar aris;

• saWiroa jansaRi qcevis Sesaxeb TanasworTa jgu-

fis `normebis” cvlilebebi.

II. auTriCi: ZiriTadi principebi

auTriCi

auTriCis mizania, ̀ miswvdes~ samizne populaciebs. maSin,

rodesac intervenciebi ZiriTadad dawesebulebis bazaze

xorcieldeba da damokidebulia individebze, romlebic

Tavad `eZeben daxmarebas~, auTriCi samizne populaciebTan

kontaqts dawesebulebis kedlebs miRma amyarebs. ar ucdis,

rodis mimarTavs dawesebulebas daxmarebisaTvis narko-
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tikuli saSualebebis morigi momxmarebeli, romelic mixv-

da, rom Tavi iCina narkotikTan dakavSirebulma da jan-

mrTelobis problemebma. aTuriCi Tavad eZebs da poulobs

pirebs, raTa gaanaTlos isini da gauwios maT momsaxure-

ba uSualod sazogadoebaSi yofnisas. es niSnavs imas, rom

auTriCi SeiZleba CaerTos narkotikuli saSualebebis

moxmarebis adreul etapzeve, sanam momxmarebeli narko-

tikuli saSualebebis moxmarebis ufro saxifaTo da saziano

safexurs miaRwevs.

amdenad, aiv-infeqciaze orientirebuli auTriCi Semdeg-

nairad ganisazRvra:

`es aris sazogadoebaze orientirebuli saqmianoba, rom-

lis saerTo mizania janmrTelobis mdgomareobis gaum-

jobeseba da aiv-infeqciis gavrcelebis riskis Semcireba

im pirebisa da jgufebis sasargeblod, romlebic efeq-

turad ver sargebloben momsaxurebis arsebuli saxeebiT~.

ratom xorcieldeba auTriCi?

auTriCi Semdegi ZiriTadi mizezebis gamo xorcieldeba:

• intervenciis arsebuli zomebi efeqturad ver wvde-

ba samizne populaciebs;

• intervenciis arsebuli zomebi samizne populaciebs

ver uwevs maTTvis sasurvel momsaxurebas.

evropis mraval qalaqSi narkotikuli saSualebebis

momxmarebelTa umetesoba ar mimarTavs arsebul stacion-

arul samsaxurebs da, cxadia, isini metad amJRavneben sa-

risko qcevas. Spricebis gacvlis punqtebs, rasakvirvelia,

ar SeuZliaT yvelasTvis saWiro raodenobis Spricebis

gacema; aucilebelia, rom arsebuli samsaxurebi metad xelmi-

sawvdomi iyos; aseve, aucilebelia, xma mivawvdinoT im momx-

mareblebs, romelTac ar aqvT stacionarul samsaxurebTan

urTierTobis gamocdileba da saerTodac, maTi mxridan

aseTi kontaqti nakleb mosalodnelia.
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amdenad, narkotikuli saSualebebis  momxmareblebTan

auTriCis muSaobis ZiriTadi mizani aris im individebi-

sTvis xmis miwvdena, romlebsac ar aqvT urTierToba aiv-

infeqciis prevenciisa da zianis Semcirebis samsaxurebTan

da romelTac yvelaze metad sWirdebaT amgvari daxmareba.

yvelaze nakleb efeqturia auTriCi, romelic amyarebs kav-

Sirs im pirebTan, romlebsac ukve aqvT urTierToba xsenebul

samsaxurebTan da ar saWiroeben auTriC-muSakebis mier

gaweul momsaxurebas. samwuxarod, es auTriCis samuSaos

mTavari naklia.

miznobrivi auTriCi

auTriCi yvelaze efeqturia maSin, rodesac igi naTlad

gansazRvravs samizne populaciebs da adgens im konkre-

tul mizezebs, romelTa gamoc saWiroa mocemul popula-

ciebze orientireba. samizne populaciebisTvis prioritetis

miniWeba unda moxdes imis gaTvaliswinebiT, Tu ra saxis

momsaxurebas saWiroeben individebi da ara ubralod maTi

statusis mixedviT (magaliTad, piri aris `narkotikuli

saSualebebis momxmarebeli~ Tu `narkotikuli saSualebe-

bis inieqciuri momxmarebeli~) an imis mixedviT, ramdenad

advilia maTTan kavSiris damyareba. xSiria SemTxvevebi,

rodesac auTriC-muSakebi kontaqts amyareben maTTan, vinc

advilad misawvdomia. es ar aris auTriCis mizani.

samizne populaciebis SerCeva damokidebulia adgilo-

briv situaciaze, magram zogadad narkotikuli saSualebe-

bis inieqciur momxmarebelTa samagaliTod SeiZleba Sem-

degi klasifikacia gamodges:

• axalgazrda (anu 25 wlamde asakis) inieqciuri momx-

mareblebi;

• damwyebi inieqciuri momxmareblebi (narkotikuli

saSualebebis inieqciuri moxmarebis 3 wlamde sta-

JiT);

• iSviaTi, anu rekreaciuli inieqciuri momxmareblebi;

• narkotikuli saSualebebis inieqciuri momxmarebe-

li qalebi;
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• eTnikuri umciresobebi, rogorc narkotikuli saSu-

alebebis inieqciuri momxmareblebi;

• staJiani inieqciuri momxmareblebi, romelTac ar

aqvT servisis mimwodebel samsaxurebTan urTier-

Tobis gamocdileba.

erTsa da imave pirebTan xelmeored kontaqtis damyare-

ba auTriCisTvis prioritetuli unda iyos mxolod im

SemTxvevaSi, Tu aRniSnul pirebs ar miuwvdebaT xeli sa-

ganmanaTleblo da prevenciis momsaxurebaze. auTriCis

gundebi, romlebic ganmeorebiT ekontaqtebian narkotiku-

li saSualebebis im momxmareblebs, romlebsac sxva

narkologiur samsaxurebTan aqvT urTierToba, ar aris

momgebiani.

auTriCis mTavari mizania axali kontaqtebis damyareba

narkotikuli saSualebebis im momxmareblebTan, romelTac

yvelaze metad sWirdebaT aseTi momsaxureba. Tu proeqti

ver asabuTebs, rom mas SeuZlia axali kontaqtebis sak-

marisi raodenobiT damyareba da Tanac, uwyvetad, igi ver

daakmayofilebs auTriCis umTavres mizans _ miwvdes narko-

tikuli saSualebebis momxmarebelTa farul populaciebs.

Tu axali kontaqtebis damyareba ar xerxdeba, saWiroa in-

tervenciis alternatiuli strategiebis gamoyeneba an su-

lac samizne populaciebis Secvla.

auTriCi da qcevis cvlileba

narkotikuli saSualebebis momxmarebelTa `farul~

populaciebTan kontaqtebis damyarebis mTavari mizezi aris

maTi waxaliseba, raTa Secvalon qceva jansaRi mimarTulebiT,

rac ZiriTadad ori xerxiT miiRweva:

• saganmanaTleblo da prevenciis masalebis miwode-

ba uSualod narkotikebis momxmarebelTa sazoga-

doebaSi;

• socialuri muSakebis mier narkotikuli saSuale-

bebis momxmareblebisTvis mimarTvebis gacema, arse-

bul narkologiur dawesebulebebsa da damxmare
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samsaxurebSi warsagzavnad.

aRniSnuli qmedebebi komplementarulia (anu damatebi-

Ti) (ix. sur. 1). es niSnavs imas, rom qceviTi cvlilebis

xelSewyoba xdeba:

• pirdapiri gziT – sazogadoebaSi jandacvis Ses-

axeb informirebulobiTa da prevenciiT;

• arapirdapiri gziT _ individebis (narkotikuli

saSualebebis momxmarebeli) mier, romlebic amyare-

ben kontaqtebs stacionarul samsaxurebTan.

cxadia, ar unda CavTvaloT, rom auTriCi mxolod adami-

anebis stacionarul samsaxurebTan damakavSireblis funq-

cias asrulebs. narkotikuli saSualebebis momxmarebelT-

agan bevri ar saWiroebs (an arc surs) narkologiur Tu

sxva samsaxurebTan dakavSirebas. auTriCis mizani ar aris

narkotikuli saSualebebis momxmareblis `pacientad~

gadaqceva, aramed misi mizania daxmarebisa da momsaxureb-

is gaweva momxmareblis janmrTelobis problemebis gada-

saWrelad.

suraTi 1.

auTriCi

pirdapiri

cvlileba

pirdapiri

cvlileba

mimarTva

arapirdapiri

cvlileba

arapirdapiri

cvlileba

uSualod sazogadoebaSi qcevis cvlilebis xelSewyo-

bis TvalsazrisiT auTriCi efeqturia, Tu igi naTlad gan-

sazRvravs misaRwevi Sedegebis amocanebs (ix. VI Tavi). au-

TriCis proeqtebi xSirad mxolod `moZravi eqimebis~ rol-

Si gvevlinebian. mxolod saprevencio masalebis darigeba

ar aris auTriCis saqmianoba. prezervativebis, nemsebisa da
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Spricebis darigeba qcevis cvlilebis teqnikuri saSuale-

baa, magram ar iZleva sarisko qcevis Secvlis garantias.

auTriC-muSakebi, rogorc gawvrTnili ganmanaTleblebi,

unda adgendnen sarisko qcevis mizezebs da muSaobdnen

narkotikuli saSualebebis momxmareblebTan im dabrkole-

bebis gadasalaxad, romlebic maT xvdebaT qcevis cvli-

lebis miRwevis gzaze. zemoaRniSnuli saWiroebs mudmiv,

individualurad morgebul `saWiroebaTa Sefasebas” ro-

gorc axali, ise ukve arsebuli sakontaqto pirebisTvis.

ZiriTadi sakiTxebia:

• gamoiyeneba Tu ara aiv-infeqciis sainformacio

masalebi da

Tu ar gamoiyeneba, ratom?

• ra faqtorebi da garemoebebi abrkolebs maT

gamoyenebas?

• ra gziTaa SesaZlebeli aRniSnul garemoebaTa

Secvla?

auTriCis mizania miaRwios narkotikuli saSualebebis

rac SeiZleba met `farul~ momxmarebels, raTa gamoyos

saWiro saSualebebi da saTanado gavlena moaxdinos Sem-

degi miznebiT: a) xeli Seuwyos qcevis cvlilebas; b) Sei-

narCunos miRweuli cvlileba.

mniSvnelovania vicodeT, rom rig SemTxvevebSi auTri-

Cis qcevis cvlilebaze zemoqmedeba SeuzRudavi ar aris.

auTriCiT gaTvaliswinebuli kontaqtebi xSirad xanmok-

lea. zoma, romliTac individis qceva uSualod sazoga-

doebaSi icvleba auTriCis gavleniT, zogjer SeiZleba

SezRuduli iyos, gansakuTrebiT, Tu moTxovna SeiniSneba

viwrod orientirebuli rCevisa da konsultaciebis  gace-

maze. am SemTxvevebSi sasurvelia damatebiTi mimarTvebis

gacema, gansakuTrebiT maSin, Tu auTriCis muSakebs SeuZli-

aT xeli Seuwyon narkotikuli saSualebebis  momxmare-

blebSi interesis gaRvivebas, raTa maT samsaxurs mimarTon
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daxmarebisTvis, narkotikuli saSualebebis moxmarebis Sem-

cirebis an Sewyvetis mizniT.

aRniSnuli miuTiTebs mWidro TanamSromlobisa da mi-

marTvianobis (referaluri sistemis) aucileblobaze au-

TriCis muSakebsa da sxva adgilobriv samsaxurebs Soris.

auTriCi ar unda muSaobdes sxva samsaxurebisgan izolire-

bulad, rac aucileblad daaSorebs mas dasaxul mizans.

es ar aris `iatakqveSa~ saqmianoba. piriqiT, yvela adgilo-

brivi samsaxuri unda erTiandebodes saerTo miznis misaR-

wevad. isini erToblivad muSaoben da momsaxurebis erTian

qsels qmnian. auTriCi unda inarCunebdes `damoukideblo-

bas~ da `ndobas axalgazrdebs Soris~, magram amis miRweva

SesaZlebelia ise, rom ar daikargos sxva adgilobrivi

organoebis mxardaWera da maTTan TanamSromloba.

auTriCis programis muSaobis erT-erTi magaliTi, rom-

lis drosac auTriC-samsaxurma xelsayreli kavSiri daam-

yara arsebul samsaxurebTan, iyo niu-jersis `kuponebis

programa”. mocemuli proeqtis farglebSi xdeboda urTi-

erTobebis damyareba narkotikuli saSualebebis  iseT

momxmareblebTan, romelTac adre arc ucdiaT mkurnalo-

bis kursis gavla. maT urigdebodaT kuponebi, romlebic

dauyovnebeli (da ufaso) mkurnalobis kursis gavlis

uflebas iZleoda. narkologiur centrebSi, rogorc wesi,

usaSvelo rigebia, rac daxmarebis msurvelTa gzaze kidev

erT dabrkolebas qmnis. rogorc praqtikam uCvena, au-

TriCis mkurnalobis kuponuri sistemebi da momsaxureb-

is sxva saxeebi xels uwyoben narkotikuli saSualebeb-

is `farul~ momxmareblebTan kontaqtebis damyarebas.

wonasworobis miznebi da amocanebi

aucilebelia, pirdapiri da arapirdapiri cvlilebis

amocanebi ganvixiloT, rogorc komplementaruli. dRes

arsebuli Sefasebebi gviCvenebs, rom auTriCi SeiZleba efeq-
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turad uwyobdes xels qcevis cvlilebasa da uSualod

sazogadoebaSi momsaxurebis gawevas, aseve, cvlilebas mi-

marTvebis daxmarebiT. rogorc aRmoCnda, auTriCis proeqtebi,

romlebic iTvaliswineben prevenciis momsaxurebas uSu-

alod sazogadoebaSi, zrdis narkotikuli saSualebebis

momxmarebelTa moTxovnas mkurnalobaze. quCis axalgazrde-

bis ganaTleba jandacvis sakiTxebSi da mimarTvianobis

sistema erToblivad muSaobs.

pirdapiri da arapirdapiri qceviTi cvlilebis strat-

egiebs Soris sasurveli balansis damyareba adgilze Se-

qmnil viTarebazea damokidebuli. meore mxriv, sul ufro

Zlierdeba profilaqtikuri da jandacvis dawesebulebeb-

is uSualod sazogadoebaSi mowyobis tendencia.  auTri-

Cis intervenciis mraval dawesebulebaSi muSaoben klini-

cistebi, romlebic regularulad awyoben ̀ Tanamgzavrul~,

anu ̀ quCis klinikebs~. kargi praqtika arsebobs niderlande-

bis samefoSi. iq auTriCis mizania, calkeuli adamianebis

janmrTelobis pirveladi moTxovnebi da aseve, aiv-infeq-

ciasa da janmrTelobis sakiTxebTan dakavSirebuli sagan-

manaTleblo moTxovnebi daakmayofilos. meTadonis moZravi

avtobusebi janmrTelobis mdgomareobis saerTo gamokv-

levisa da saWiroebis SemTxvevaSi daxmarebis gawevis saS-

ualebas iZleva. isini meTadonis dRiur dozebs gascemen

quCis pirobebSi. auTriCis arsi is gaxlavT, rom ki ar

elodos narkotikuli saSualebebis momxmarebels, Tu ro-

dis daukavSirdeba igi samkurnalo dawesebulebas, aramed

Tavad moemsaxuros mas uSualod sazogadoebaSi yofnisas.

pirdapiri da arapirdapiri qcevis cvlilebis strate-

giebs Soris sasurveli wonasworobis misaRwevad pasuxi

unda gaeces Semdeg SekiTxvebs:

• ra saxiT iTvaliswinebs auTriCi arsebul stacion-

arul samsaxurebTan urTierTobis damyarebas?

• ra saxiT iTvaliswinebs auTriCi jandacvis momsax-
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urebis gawevas uSualod sazogadoebaSi?

• ra saxiT iTvaliswinebs auTriCi narkologiuri

mkurnalobisa da saerTo samedicino-sanitaruli

daxmarebis gawevas uSualod sazogadoebaSi?

ZiriTadi sakiTxebi

• auTriCi wvdeba calkeul adamianebs, romlebsac ar

aqvT urTierToba arsebul samsaxurebTan.

• auTriCi avrcelebs profilaqtikur masalas da xels

uwyobs qcevis cvlilebas.

• auTriCi xels uwyobs samsaxurebTan kontaqts Ses-

abamisi mimarTvebis gacemiT.

III. TanasworTa auTriCi: ZiriTadi principebi

TanasworTa auTriCi

auTriCis saqmianobis erT-erTi saxea TanasworTa au-

TriCi. TanasworTa auTriCi tradiciuli auTriCis saqmian-

obisgan ori ramiT gansxvavdeba. pirveli – misi mizania

qcevis cvlilebis ganxorcieleba narkotikuli saSuale-

bebis momxmarebel TanasworTa specifikur qselSi; da me-

ore – cvlilebis ganxorcieleba auTriC-muSakebis mier

TanasworTa ganaTlebis gziT, romlebic samuSao ubnis

`mkvidrni~ arian da floben garkveul statuss `Tanaswor-

Ta~ Soris, samizne populaciaSi.

TanasworTa auTriCi, romelsac zogjer `adgilobrivi

auTriCi~ ewodeba, SeiZleba Semdegnairad ganisazRvros:

`auTriC-saqmianoba, romelsac individebi axorcieleben

sakuTar Tanaswor jgufebsa da socialur qselebSi~.

auTriC-muSakebs, romlebic im populaciis ̀ mkvidrni~ arian,

romelTan kontaqtis damyarebasac apireben, ̀ auTriCis mkvid-

ri muSakebi~ (Indigenous Outreach Worker) ewodebaT. narko-

tikuli saSualebebis momxmareblebTan auTriC-samsaxurs,
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rogorc wesi, narkotikuli saSualebebis yofili an amJa-

mindeli momxmareblebi atareben.

auTriCis mkvidri muSakebi auTriCis tradiciul

proeqtebSic arian dasaqmebuli. rac Seexeba TanasworTa

auTriCis proeqtebSi dasaqmebul auTriCis mkvidr muSake-

bs, isini mxolod sakuTari TanasworTa jgufebis wevr

narkotikuli saSualebebis  momxmareblebTan muSaoben. am

SemTxvevaSi (Tu isini saganmanaTleblo muSaobas ewevian)

auTriCis mkvidr muSakebs SeiZleba TanasworganmanaTle-

blebic (Peer Educator) vuwodoT. TanasworganmanaTleblebi,

anu auTriCis mkvidri muSakebi an narkotikuli saSualebe-

bis momxmareblebi, romlebic TanasworebTan saganmanaTle-

blo saqmianobiT arian dakavebulni, SeiZleba Semdegnairad

daxasiaTdes:

`TanasworTa jgufis an socialuri qselis wevrebi, rom-

lebic auTriC-saqmianobas ewevian sakuTari, TanasworTa

jgufebis an socialuri qselis sxva wevrebTan janmrTe-

lobis sakiTxebis Sesaxeb saganmanaTleblo samuSaos Cas-

atareblad~.

auTriCis mkvidrma muSakebma, garda imisa, rom muSaoben

rogorc TanasworganmanaTleblebi, SeiZleba waaxalison

Tanasworebi, raTa maT miscen saWiro ganaTleba ukve Tavi-

anT Tanasworebs. es imas niSnavs, rom mesiji janmrTelo-

bis problemebis Sesaxeb auTriCis mkvidri muSakebisgan

gadaecema maT Tanasworebs, xolo Semdeg _ TanasworTa am

sakontaqto pirebisgan – sxva Tanasworebs da ase daus-

ruleblad, sanam TanasworTa jgufisa Tu socialuri qse-

lis yvela sakontaqto piri ar CaerTveba am procesSi.

aRniSnulis gamo auTriCis mkvidr muSaks Semdegi damate-

biTi funqcia ekisreba:

`sakuTari TanasworTa jgufis an socialuri qselis

wevrebTan kontaqtebis damyareba im mizniT, rom waaxali-

son isini, Tavad imuSaon TanasworganmanaTleblebad~.
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terminebs _ `auTriCis mkvidr muSaksa~ da `Tanasworgan-

manaTlebels~ _ bevri ram aqvT saerTo. winamdebare mi-

TiTebebSi `auTriCis mkvidr muSakSi~ igulisxmeba mkvidris

statusis mqone nebismieri auTriC-muSaki, xolo `Tanaswor-

ganmanaTlebelSi~ igulisxmeba `auTriCis mkvidri muSaki~,

romelic saganmanTleblo saqmianobas eweva masTan uSua-

lo kavSirSi myof TanasworebTan. es imas niSnavs, rom au-

TriCis mkvidr muSaks SeuZlia imuSaos rogorc tradiciu-

li, ise TanasworTa auTriCis proeqtis farglebSi, magram

TanasworTa auTriCis proeqtSi muSaobis SemTxvevaSi misi

konkretuli daniSnuleba TanasworganmanaTleblad muSaobaa.

risTvis aris saWiro TanasworTa auTriCi?

TanasworTa auTriCis ganxorcielebis mizezebi igivea,

rac tradiciuli auTriCis:

• intervenciis arsebuli zomebi efeqturad ver swvde-

ba samizne populaciebs;

• intervenciis arsebuli zomebi ver uwevs samizne

populaciebs mTTvis sasurvel momsaxurebas.

meore mxriv, arsebobs TanasworTa auTriCis Catarebis

sxva mizezebic, rac gamowveulia im ori saxis nak-

lovanebiT, rac tradiciuli auTriCisTvis aris

damaxasiaTebeli:

• tradiciuli auTriC-muSakebi narkotikuli saSuale-

bebis momxmarebelTa mxolod SezRudul raodeno-

bas moicaven;

• tradiciuli auTriC-muSakebis saqmianobis Sedegad

saxeze gvaqvs mxolod SezRuduli raodenobis in-

dividualuri qceviTi cvlilebebi.

TanasworTa auTriCis ganxorcielebis ZiriTadi mizezi

is aris, rom mas SeuZlia daZlios tradiciuli auTriCisTvis

damaxasiaTebeli nakli:

• TanasworganmanaTleblebs aqvT saSualeba, miswvdnen

sakuTar TanasworTa jgufSi an socialur qselSi

Semaval narkotikuli saSualebebis yvela momxmarebels;
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• TanasworganmanaTleblebs aqvT saSualeba, xeli

Seuwyon rogorc jgufur, ise individualur qceviT

cvlilebas.

mizanmimarTuli TanasworTa auTriCi

tradiciuli auTriCis warmateba, rasakvirvelia, narko-

tikuli saSualebebis im momxmarebelTa raodenobazea da-

mokidebuli, romelTac auTriCis calkeuli muSakebi ukav-

Sirdebian. imis gamo, rom tradiciuli auTriCi klientze

orientirebuli intervenciis zomaa, romelic auTriC-mu-

Saksa da narkotikuli saSualebebis momxmarebels Soris

erTi-erTze kontaqts efuZneba, kontaqtebis saerTo raode-

noba damokidebulia `ariTmetikul” progresiaze samizne

populaciebSi. imisaTvis, rom auTriC-saqmianobam narkotiku-

li saSualebebis  yvela `faruli~ momxmarebeli moicvas,

narkotikuli saSualebebis TiToeul momxmarebels uSua-

lo kontaqti unda hqondes auTriCis minimum erT muSakTan.

dagveTanxmebiT, rom araefeqturi da araracionaluria, au-

TriCis TiToeulma muSakma daamyaros kavSiri narkotiku-

li saSualebebis yvela momxmarebelTan mocemuli samizne

populaciis farglebSi.

praqtikulad suraTi Semdegia: auTriC-muSaki amyarebs

kontaqts narkotikuli saSualebebis momxmareblebTan,

romlebic `yvelaze advili misawvdomni arian~ da rom-

lebic iZlevian kontaqtis damyarebis saSualebas.

arsebobs narkotikuli saSualebebis uamravi momxmare-

beli, romelic auTriCis gamocdili muSakisTvisac ki Se-

umCneveli da faruli rCeba. maT ricxvSi Sedian narko-

tikuli saSualebebis momxmareblebi, romlebic sazogadoe-

baSi naklebad Cndebian. eseni arian soflisa da iseTi

qalaqebis mcxovrebni, sadac quCaSi narkotikuli saSuale-

bebis moxmarebisa da narkotikuli saSualebebis momxmare-

belTa gamoCenis praqtika naklebad arsebobs (magaliTad,

rogorc saqarTveloSia).

tradiciuli auTriCis sapirispirod, TanasworTa auTri-
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Cis saSualebiT SeiZleba gacilebiT efeqturad moxdes

narkotikuli saSualebebis im  momxmareblebTan dakavSireba,

romlebsac auTriCis muSakebi ver ukavSirdebian. imis gamo,

rom TanasworganmanaTleblebis mizania maTi Tanasworeb-

is waxaliseba, Tavad Seasrulon TanasworganmanaTlebel-

Ta roli, ar aris aucilebeli, narkotikuli saSualebebis

yvela momxmarebels uSualo kontaqti hqondes proeqtis

Semsrulebel personalTan. nacvlad imisa, rom janmrTe-

lobis problemebTan dakavSirebuli gzavnilebi auTriC-

muSakebsa da maT sakontaqto pirebs Soris icvlebodes,

isini icvleba nebismieri raodenobis TanasworganmanaTle-

belTa Soris, romlebic auTriCs axorcieleben. rogorc

qvemoT moyvanil suraTzea naCvenebi, mizani samizne popu-

laciebSi `geometriuli~ progresiis miRwevaa.

auTriCis mizania, konkretul samizne populaciaSi mis-

wvdes narkotikuli saSualebebis yvela momxmarebels,

romelsac daxmareba sWirdeba. savaraudod, TanasworTa

auTriCi tradiciul auTriCTan SedarebiT ufro kargad

swvdeba narkotikuli saSualebebis momxmarebelTa met

raodenobas. es upiratesoba gansakuTrebiT cxadia, Tu Tan-

asworganmanaTlebelTa mizani maTi Tanaswori sakontaq-

to pirebis waxalisebaa, raTa maTac imuSaon, rogorc Tan-

asworganmanaTleblebma. auTriCis mkvidr muSakebs meti

misawvdomoba aqvT samizne populaciebTan da metad efeq-

turad amyareben maTTan urTierTobas, vidre auTriCis is

muSakebi, romelTac ar aqvT `mkvidris~ statusi.

TanasworTa auTriCi da qcevis cvlileba

sxvadasxva kvleva cxadyofs, rom narkotikuli saSu-

alebebis individualuri momxmareblis survili Tu

mcdeloba, miaRwios qcevis cvlilebas, xSir SemTxvevaSi

damokidebulia imaze, uWers Tu ara mxars da dadebiT Se-

fasebas aZlevs Tu ara misi Tanasworebis jgufi mocemul

qceviT cvlilebas. aRniSnuli exeba rogorc narkotiku-
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li saSualebebis moxmarebasTan dakavSirebul qcevas, aseve

sqesobriv qcevas.

TanasworTa jgufis normebi mniSvnelovani da mxedvelo-

baSi misaRebia, radgan maTi gavleniT mocemul jgufSi

misaRebi da ̀ normaluri~ individualuri Tu jgufuri qceva

yalibdeba. amdenad, individebis aseTi Sexedulebebi, qcevis

normebi da individualur qceviT cvlilebaze orientire-

buli intervenciis efeqturoba garkveulwilad damokide-

bulia ama Tu im TanasworTa jgufsa da socialur qse-

lebSi miRebul ̀ normebze~, Sexedulebebsa da qcevis maner-

ebze. metad mosalodnelia, rom individi prezervativis

gamoyenebas ecdeba, Tu Tanasworebi aRiareben da emxrobi-

an prezervativis gamoyenebas, rogorc TanasworTa Soris

miRebul normas. `usafrTxoebis normebis~ arsebobis

SemTxvevaSi individebisTvis gacilebiT advilia, qceviT

cvlilebaze ifiqron. aseTi normebi aseve xels uwyobs

erTxel miRweuli cvlilebis garkveuli droiT Senar-

Cunebas, xolo am normebis ararsebobis SemTxvevaSi indi-

videbs `gacilebiT mZime samuSaos Sesruleba~ uwevT cv-

lilebebis SeTavazebis, wamowyebisa da miRwevis mima-

rTulebiT.

individebisTvis gacilebiT advilia daicvan arsebuli

normebi, vidre daarRvion isini. saWiroa damkvidrdes narko-

tikuli saSualebebis  jansaRi moxmarebisa da jansaRi

sqesobrivi qcevis normebi. didi mniSvneloba aqvs imas, rom

auTriCiT gaTvaliswinebuli intervenciis zomebi xels

uwyobdes TanasworTa im normebis cvlilebebs, romlebic

SeiZleba abrkolebdes individebis mxridan riskis Sem-

cirebis mcdelobas da iTvaliswinebdes TanasworTa im

normebis mxardaWeras, romlebic gulisxmobs narkotiku-

li saSualebebis usafrTxo gamoyenebasa da usafrTxo

sqesobriv kavSirs (ix. I Tavi).

auTriCis yvelaze tradiciuli formebi orientirdeba

individze da miznad isaxavs individis informirebulobis



32

donis, Sexedulebebisa da qcevis normebis Secvlas. es imas

niSnavs, rom tradiciuli auTriCi Tandayolili nak-

lovanebiT xasiaTdeba, rac imaSi gamoixateba, rom mas nak-

lebad Seswevs jgufuri qcevisa da TanasworTa jgufebsa

Tu socialur qselSi narkotikuli saSualebebis moxmare-

bisa da sarisko qcevis gabatonebuli `normebis” Secvlis

unari. radgan TanasworTa auTriCi narkotikuli saSuale-

bebis momxmareblebis TanasworTa konkretul jgufebsa

da socialur qselebSi `geometriuli” progresiiT mzard

procesebs iwvevs, savaraudod, TanasworTa jgufis Sexed-

ulebis Secvlas igi metad Seuwyobs xels, vidre tradici-

uli auTriCi.

TanasworTa auTriCi TanasworTa monawileobiT avrce-

lebs mesijebs janmrTelobis problemebis Sesaxeb, rac

imas niSnavs, rom mas SeiZleba zemoqmedebis meti unari

hqondes, vidre tradiciul auTriCs. Tu tradiciuli au-

TriCi damoukidebel individebTan amyarebs kontaqtebs,

TanasworTa auTriCi iTvaliswinebs kontaqtebis damyare-

bas individebTan, romlebic erTmaneTTan kavSirSi arian,

rogorc konkretuli jgufis Tanaswori wevrebi. Tanas-

worTa auTriCis mizania TanasworTa Soris janmrTelo-

bis problemebis Sesaxeb mesijebis socialuri gavrcele-

ba TanasworTa mTeli jgufisa Tu socialuri qselis

masStabiT da am meTodiT

_ jgufSi miRebuli Sexedulebebisa da qceviTi norme-

bis Secvla. maSin, rodesac auTriCis yvelaze tradiciuli

forma miznad isaxavs individis qcevis Secvlas, auTriCis

yvelaze `Tanasworuli~ formis mizani jgufSi damkvid-

rebuli qcevis normebis Secvlaa.
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auTriCis qceviTi cvlilebis strategiebi

tradiciuli auTriCi TanasworTa auTriCi

ariTmetikuli progresia geometriuli progresia

samizne _ individebi samizne – individebis jgufebi

nawilobrivi zemoqmedeba TanasworTa

jgufebze

sruli zemoqmedeba TanasworTa

jgufebze

cvlis individis qcevas cvlis jgufis qcevas

TanasworTa auTriCi tradiciuli auTriCisgan gansxvavde-

ba. orive maTgani `auTriCis~ formaa, magram Tu tradiciu-

li auTriCi `individualuri auTriCis~ saerTo models

warmoadgens, TanasworTa auTriCi SeiZleba `sazogadoe-

brivi auTriCis~ saerTo models mivakuTvnoT.

ZiriTadi sakiTxebi:

• TanasworTa auTriCi xels uwyobs Tanasworebs So-

ris narkotikuli saSualebebis  moxmarebis dadge-

nili normebis Secvlas;

• TanasworTa auTriCis mizania rogorc jgufis, ise

individebis qcevis cvlileba;

• TanasworTa auTriCis mizania cvlilebis ganxor-

cieleba sazogadoebriv doneze.

IV. auTriC-saqmianobis tipebi

arsebobs auTriCis sxvadasxva saxe da auTriCis sxvadasx-

va momsaxureba. es sakiTxebi qvemoT aris Sejamebuli. moce-

muli Tavi eZRvneba auTriCis saqmianobis sam ZiriTad saxes

da auTriCis intervenciis or sxvadasxva models (`indi-

vidualuri auTriCi~ da `sazogadoebrivi auTriCi~).

auTriC-saqmianobis saxeebi

saqmianobis uamravi saxe arsebobs, romlebic SeiZleba

sruliad samarTlianad CaiTvalos ̀ auTriCis~ saqmianobad.

II TavSi gadmocemul auTriCis gansazRvrebas Tu gamoviy-

enebT, auTriCi aris nebismieri saqmianoba, romelic gulisx-
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mobs `riskis qveS~ myofi im populaciebis ganaTlebasa da

momsaxurebas, romelTac efeqturad ver swvdeba arsebuli

stacionaruli intervenciis samsaxurebi.

sazogadod, rac meti auTriCis strategia moqmedebs erT

konkretul teritoriaze, miT metia samizne populaciebT-

an kontaqtebis damyarebisa da maTTvis momsaxurebis gawe-

vis SesaZlebloba. es imas niSnavs, rom mniSvnelovania gan-

isazRvros auTriCis yvelaze efeqturi strategiebi da

SeirCes auTriCis strategiebis optimaluri erToblioba,

romlebic erTmaneTs avseben. magaliTad, auTriCis ori

sxvadasxva strategiis ganxorcieleba, romlebic erTsa da

imave populaciaze muSaoben erTi da imave mesijebiTa da

momsaxurebis saxeebiT, ar aris rentabeluri.

rogorc qvemoT aris naCvenebi, arsebobs auTriCis sami

ZiriTadi saxe. es aris `damoukidebeli/gamoyofili au-

TriCi~, `moZravi auTriCi~ da `auTriCi sacxovrebeli adg-

ilis mixedviT~.

• damoukidebeli auTriCi aris saqmianoba, romelic

saagentos farglebs gareT xorcieldeba, magaliT-

ad, quCaSi, barebsa da kafeebSi, klubebSi, quCis

birJebze, tirebSi, sarkinigzo sadgurebze da sxva-

gan. damoukidebeli auTriCis mizania, xeli Seuwyos

qceviT cvlilebas pirdapiri an arapirdapiri gziT,

rogorc es II TavSia aRwerili.

• auTriCi sacxovrebeli adgilis mixedviT/binaSi _

aris saqmianoba, romelic samizne populaciebis sax-

lebSi xorcieldeba. ubnebSi, sadac ar arsebobs

quCis pirobebSi narkotikuli saSualebebis  mox-

marebisa da momxmarebelTa quCaSi Sekrebis praqti-

ka, narkotikuli saSualebebis momxmarebelTan dakav-

Sireba SesaZlebelia maT sakuTar an sxvaTa sax-

lebSi. auTriCi sacxovrebeli adgilis mixedviT

klientebis saxlebSi, dilerebis saxlebSi an bineb-

Si regularuli vizitebiT xorcieldeba, anu iq, sadac

narkotikuli saSualebebis momxmareblebi ikribe-

bian.
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• moZravi auTriCi aris saqmianoba, romelic sazoga-

doebriv saagentoebSi an organizaciebSi xorcield-

eba, rogoricaa cixeebi, sacxovrebeli kompleqsebi,

studenturi saerTo sacxovreblebi, Spricebis gacv-

lis punqtebi, abanoebi, bordelebi, skolebi da sxv.

misi samiznea ara individebi, aramed organizaciebi,

sadac SesaZlebelia samizne populaciebTan dakav-

Sireba. moZravi auTriCi gansakuTrebul yuradRe-

bas uTmobs im adamianTa wris gafarToebas, rom-

lebTanac dakavSireba janmrTelobis problemebis

Sesaxeb informaciuli mesijebiT xdeba; aseve mu-

Sakebisa da personalis trenings, romlebmac klien-

tebs saganmanaTleblo momsaxureba unda gauwion.

praqtikulad, auTriCis gundebi xSir SemTxvevaSi iyeneben

auTriCis samive saxes erTdroulad _ damoukidebels, moZrav-

sa da binaze momsaxurebas. maTi Tanafardoba adgilobriv

mdgomareobazea damokidebuli. magaliTad, soflad da pa-

tara qalaqebSi SeiZleba meti moTxovnileba iyos binaSi

ganxorcielebul auTriCze da naklebi moTxovnileba –

damoukidebel auTriCze. qalaqebSi, sadac samarTaldamcavi

organoebi efeqturad muSaoben, xSiria narkotikuli saSu-

alebebis  yidva, gayidva da moxmareba binebSi. am SemTxveva-

Sic optimaluri arCevania auTriCi binebSi. aseT ubnebSi

Ramis ti piuri auTriCi SeiZleba gulisxmobdes da-

moukidebel muSaobas quCaSi, binaSi vizits, mizanmimarTul

vizits barebSi, klubebsa Tu sazogadoebrivi TavSeyris

sxva adgilebSi.

auTriC-momsaxurebis saxeebi

auTriC-momsaxurebis saxeebis saWiro TanafardobiT

SerCeva adgilobrivi proeqtebis miznebsa da amocanebzea

damokidebuli. aseve mniSvneloba aqvs narkotikuli saSu-

alebebis momxmarebelTaTvis Seqmnil momsaxurebasa da maT

efeqturobas. narkotikuli saSualebebis momxmarebelTa

auTriCis momsaxurebis zogadi saxeebia:
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• • • • • prezervativebis gavrceleba. damoukidebeli auTri-

Cis TiTqmis yvela proeqti iTvaliswinebs prezerv-

ativebis gavrcelebas, maT Soris vaginaluri, oralu-

ri da analuri sqesobrivi urTierTobebisTvis.

• • • • • sainieqcio aRWurvilobis gavrceleba. proeqtebis um-

etesoba, romelTa samizne populaciasac narkotiku-

li saSualebebis inieqciuri momxmareblebi war-

moadgenen, nemsebisa da Spricebis gavrcelebas iTval-

iswinebs. nemsebisa da Spricebis gavrcelebas au-

TriCis mravali proeqti gulisxmobs, gansakuTrebiT

iseT qalaqebSi, sadac ar arsebobs Spricebis adeq-

vaturi samsaxurebi. garda amisa, zogierTi proeqti

iTvaliswinebs steriluri wylis (narkotikuli

saSualebebis gasaxsnelad da SpricSi gamosavle-

bad), kovzebis (narkotikuli saSualebebis xsnaris

gasacxeleblad da asarevad), tamponebis (nanemsaris

an sainieqcio aris dasamuSaveblad) da bambis fil-

trebis (narkotikuli saSualebebis SpriciT amoRe-

bis dros minarevebisgan mis gasafiltrad) gavrcele-

bas. kvlevebma cxadyo, rom aiv-infeqciiTa da C hepa-
titiT inficireba SeiZleba moxdes filtrebis, ko-

vzebisa da sarecxi wylis gaziarebis SemTxvevaSi

da amdenad, maTi gavrceleba (darigeba), auTriCis

mravali muSakis azriT, iseve mniSvnelovania, rogorc

nemsebisa da Spricebis. Tu zustad ra saxis aRWur-

viloba unda darigdes, damokidebulia narkotiku-

li saSualebebis moxmarebis adgilobriv pirobe-

bze. magaliTad, ubnebSi, sadac gavrcelebulia meTa-

donis inieqciuri moxmareba, zogierTi proeqti

iTvaliswinebs e.w. `pepliani~ nemsebis gavrcelebas,

romlebic Spricze icvleba, da didi zomis Sprice-

bis gavrcelebas (mag. 10 an 5 ml), romlebic saWiroa

narkotikuli saSualebebis gasaxsnelad. saqarTve-

loSi,  goris Spricebis gacvlis programis benefi-

ciarTa umetesi nawili ori weliwadia `aqtifedis”

intensiuri momxmarebelia. Sesabamisad, maTi mxri-

dan mudmivad fiqsirdeba didi zomis Spricebis (10

an 20 ml) intensiuri moTxovna.
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• • • • • qloris gavrceleba. qalaqebSi, sadac narkopolitika

da sasamarTlo politika sainieqcio aRWurvilo-

bis gavrcelebas krZalavs, auTriC-proeqtebi Sei-

Zleba iTvaliswinebdes mcire zomis boTlebiT say-

ofacxovrebo maTeTreblis (qloris) darigebas,

romliTac narkotikuli saSualebebis momxmarebe-

li naxmar nemsebs, Spricebs, wylis WurWelsa da

kovzebs asufTavebs. es praqtika gavrcelebulia

CrdiloeT amerikis zogierT qalaqSi (mag., san-fran-

ciskosa da niu-iorkSi). wamaldamokidebulebis

erovnulma institutma (NIDA) gamosca miTiTebebi

nemsisa da Spricis wmendis meTodebis Sesaxeb. aR-

niSnuli miTiTebebis Tanaxmad, nemsi da Sprici

orjer unda gamoivlos jer qloris WavliT, Sem-

deg – wylis, da es procedura samjer ganmeordes

(cnobilia, rogorc 2x2x2 meTodi). TiTo gamovleba

_ minimum 30 wm-is ganmavlobaSi. sisxliT gadamdebi

daavadebebis gavrcelebis prevenciis mizniT qlori

ar aris imdenad efeqturi, rogorc steriluri mowyo-

bilobiT inieqcia da rekomendebulia mxolod,

rogorc aiv-infeqciis prevenciis strategia, im

SemTxvevaSi, rodesac axali steriluri nemsebi da

Spricebi advilad xelmisawvdomi ar aris.

• • • • • literatura jandacvis sakiTxebis Sesaxeb. auTriCis

TiTqmis yvela proeqti iTvaliswinebs jandacvis

problemebisadmi miZRvnili bukletebis, sainforma-

cio masalebis gavrcelebas. es damokidebulia

samizne populaciaze da intervenciis amocanebze.

narkotikuli saSualebebis inieqciuri momxmarebleb-

isTvis gamiznuli bukletebi SeiZleba exebodes

narkotikuli saSualebebis momzadebisa da inieqciis

usafrTxo meTodebs, xolo iseTi proeqtis fargleb-

Si, romelic qloris gavrcelebas iTvaliswinebs,

bukletebi SeiZleba Seicavdes miTiTebebs sainieq-

cio mowyobilobis wmendis wesebis Sesaxeb. garda

amisa, mravali proeqti arsebobs, romelic iTval-

iswinebs literaturis gavrcelebas iseTi arasain-

ieqcio narkotikuli saSualebebis usafrTxo mox-
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marebis Sesaxeb, rogorebicaa eqstazi, amfetamini,

kokaini da kreki. auTriCis proeqtebSi gamoyenebu-

li saganmanaTleblo literaturis erT-erTi yve-

laze popularuli formaa mozrdilTaTvis gankuT-

vnili multiplikaciuri filmebi, narkotikuli saS-

ualebebis momxmarebelTa mier Sedgenili da momx-

mareblebisTvis gankuTvnili Jurnalebi.

• • • • •  literatura damoukidebeli muSaobisTvis. auTriCis

proeqtebis farglebSi SeiZleba aseve, gamoices lit-

eratura damoukidebeli muSaobisTvis, romelic narko-

tikuli saSualebebis momxmarebelTa Soris ga-

vrceldeba. aRniSnuli literatura, romelic xSir

SemTxvevaSi narkotikuli saSualebebis aqtiuri an

yofili momxmareblebis mier aris Sedgenili, narko-

tikuli saSualebebis moxmarebis usafrTxo meTodebs,

usafrTxo sqesobriv kavSirebs, daxmarebis miRebis

strategiebs, samkurnalo samsaxurebTan misawvdomo-

bis, narkotikuli saSualebebis moxmarebis Semcire-

bisa da Sewyvetis strategiebs (rogoricaa `detoqsi

saxlis pirobebSi ~) exeba. aseTi literatura narko-

tikuli saSualebebis momxmareblebs SeiZleba daex-

maros erTgvari TviTdaxmarebis jgufebis SeqmnaSi,

romlebic narkotikuli saSualebebis moxmareba-mkur-

nalobis politikasa da  kanonmdeblobaSi cvlile-

bebis Setanas gauweven lobirebas.

• • • • •  sacnobaro literatura. auTriCis TiTqmis yvela proeq-

ti iTvaliswinebs mcire zomis baraTebis an buk-

letebis gavrcelebas, sadac miTiTebulia adgilo-

brivi ndobis telefoni da Sesabamisi samsaxurebis

sakontaqto informacia. es mniSvnelovania, radgan

rogorc kvlevebi cxadyofs, narkotikuli saSuale-

bebis mravali momxmarebeli mxolod mas Semdeg

gamoTqvams stacionarul samsaxurSi daxmarebis

miRebis survils, rac narkotikuli saSualebebis

moxmarebasTan dakavSirebuli mravali sxvadasxva

saxis problema Seawuxebs. sacnobaro informacias

xSirad gascemen narkotikuli saSualebebisa da

auTriCis sxva proeqtebis, Spricebis gacvlis, sqeso-
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brivi janmrTelobisa da aiv-testirebis centrebis,

ndobis telefonebisa da sakonsultacio momsaxu-

rebis, aseve, binaze momsaxurebis Sesaxeb.

• • • • •  auTriCis moZravi sadgurebi. auTriCis moZravi

sadgurebis gamoyenebiT narkotikuli saSualebeb-

is momxmarebels SeiZleba SevTavazoT momsaxureb-

is ufro farTo speqtri, gansakuTrebiT, soflad da

patara qalaqebSi, sadac ar aris narkotikuli saS-

ualebebis quCaSi moxmarebis an momxmarebelTa quCaSi

Sekrebis praqtika. garda zemoT miTiTebuli momsax-

urebisa, auTriCis moZravi sadgurebi sxva saxis dax-

marebasac gasweven: janmrTelobis mdgomareobis

saerTo skriningi (Semowmeba), sqesobrivi gziT gad-

amdeb daavadebebze, aiv-infeqciaze konsultireba-

testireba, sxva saxis sakonsultacio momsaxureba

da meTadonis gamowera.

• • • • •  aiv-infeqciaze testireba. maSin, rodesac aiv-infeqci-
is prevenciaze orientirebuli auTriCis proeqtebi

iTvaliswinebs konsultaciebis gacemas aiv-infeq-

ciaze da mimarTvebis gacemas aiv-infeqciis testire-

bis centrebSi, auTriCis zogierTi proeqti testire-

ba-konsultaciebis gawevas quCis pirobebSi gulisx-

mobs, Tumca, aRniSnuli praqtika jer farTod ar

aris gavrcelebuli da ZiriTadad auTriCis moZravi

sadgurebis proeqtebSi Sedis.

fsiqologiuri daxmarebis centrebi. zogierT qalaqSi

fsiqologiuri daxmarebis stacionaruli samsaxu-

rebi im ubnebSi moqmedebs, sadac damoukidebeli

auTriCi xorcieldeba. fsiqologiuri daxmarebis

centrebi (Drop�in centres) (xSirad Ramis ganmavlo-

baSic ki) narkotikuli saSualebebis im momxmare-

blebs emsaxurebian, romlebTanac kontaqti da-

moukidebeli auTriCis daxmarebiT xorcieldeba.

isini SeiZleba narkotikuli saSualebebis momxmare-

blebs iseT momsaxurebas sTavazobdnen, rogoricaa

zogad janmrTelobasTan dakavSirebuli da iurid-

iuli konsultacia, testireba aiv-infeqciaze.
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individualuri da sazogadoebrivi auTriCis mod-

elebi

rogorc III TavSi aRvniSneT, arsebobs auTriCis ori mod-

eli – `individualuri auTriCi” da `sazogadoebrivi au-

TriCi” (ix. suraTi 2). auTriCis tradiciuli samuSao indi-

vidualuri auTriCis zogad models ganekuTvneba, radgan

igi orientirebulia cvlilebebis ganxorcielebaze indi-

vidis qcevaSi (ix. II da III Tavebi). TanasworTa auTriCi

sazogadoebrivi auTriCis zogad models ganekuTvneba, radgan

orientirebulia konkretuli narkotikuli saSualebebis

momxmareblebis TanasworTa jgufebze an socialur qsele-

bze, jgufis normebisa da qcevis Secvlis mizniT (III Tavi).

suraTi 2. individualuri da sazogadoebrivi auTriCi

individualuri auTriCi

� samizne – individebi

erTi-erTze kontaqtebiT

� mizani – individis qcevis

cvlileba

sazogadoebrivi auTriCisazogadoebrivi auTriCi

� samizne – narkotikuli

saSualebebis momxmarebelTa

`sazogadoebebi” an qselebi

� mizani _ sarisko qcevis

cvlileba momxmareblebSi

individualuri cvlilebaindividualuri cvlileba

� individualuri

Sexedulebebisa da qcevis

cvlilebebi

sazogadoebrivi cvlilebasazogadoebrivi cvlileba

� sazogadoebebis normebisa da

qcevis cvlilebebi

arsebobs sazogadoebrivi auTriCis ori kargad argu-

mentirebuli magaliTi, romelTa moyvanac mizanSewonilad

CavTvaleT. pirvelia mkvidri lideris modeli, xolo me-

ore – Tanasworis modeli.

mkvidri lideris modeli (Indigenous Leader Model) Cikagos

ilinoisis universitetSi SemuSavda. sxva analogiuri mod-

elebis msgavsad, romlebic san-franciskos axalgazrdobis

ekologiur samsaxurSi SemuSavda, am modelis mixedviT, proeqt-
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Si dasaqmebulni arian auTriCis mkvidri muSakebi, maTi Tan-

aswori narkotikuli saSualebebis momxmareblebis jgufebTan

kontaqtebis dasamyareblad. maTi SerCeva winaswari eT-

nografiuli Seswavlis safuZvelze xdeba, radgan narkotikuli

saSualebebis momxmarebelTa TvalSi isini informaciis saime-

do wyaros warmoadgenen da maT garkveuli gavlena aqvT

TanasworTa jgufSi arsebul Sexedulebebze.

mkvidri lideris modelis mizania narkotikuli saSu-

alebebis  momxmarebelTa socialur qselSi jgufuri cv-

lilebis, anu `qvekulturuli cvlilebis~ miRweva.

mTavari principebia:

•  urTierTobebis damyareba da ZiriTadi araformaluri

liderebis (avtoritetebis) gamovlena, romlebic

imuSaveben, rogorc auTriCis mkvidri muSakebi;

•    auTriCis mkvidri muSakebis mier kavSiris damyareba

samizne populaciebTan;

•    auTriCis mkvidri muSakebis mier auTriCiT gaTval-

iswinebul samizne populaciebTan ganmeorebiTi kon-

taqtebis damyareba;

•   auTriCis mkvidri muSakebis mier samizne popula-

ciebTan komunikaciis strategiis Secvla;

•    auTriCis mkvidri muSakebis mier samizne populaci-

is sxva avtoritetebze orientaciis aReba;

•   auTriCis mkvidri muSakebis mier sxva avtoritetebis
daxmareba, raTa isini auTriCis mkvidri muSakebi gaxd-

nen.

miTiTebebi Cikagos auTriCis mkvidri lideris mod-

eliT gaTvaliswinebuli intervenciis Sesaxeb, romel-

ic vein vibelma da misma kolegebma SeimuSaves, aSS-Si

wamaldamokidebulebis erovnul institutSi (sazoga-

doebrivi kvlevis ganyofileba) gamoqveynda, jandacvi-

sa da socialuri uzrunvelyofis departamentis mier.
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Tanasworuli modeli (Peer Driven Model) narkotikuli

saSualebebis  inieqciur momxmarebelTa mier koneqtikutis

StatSi SemuSavda. masSic auTriCis mkvidri muSakebi mon-

awileoben, magram mTavari avtoritetebis monawileoba maT

TanasworTa jgufebSi savaldebulo ar aris. amis nacv-

lad, aRniSnuli modeli miznad isaxavs narkotikuli saS-

ualebebis nebismieri momxmareblis dasaqmebas, rogorc

TanasworganmanaTleblisa, sakuTar jgufSi an socialur

qselSi. am modelis filosofia TanasworTa jgufebSi

intervenciuli mesijebis gavrcelebas gulisxmobs, raTa

narkotikuli saSualebebis rac SeiZleba meti momxmarebe-

li gaxdes TanasworganmanaTlebeli. mkvidri lideris

modelisgan gansxvavebiT, TanasworganmanaTlebelTa Ser-

Ceva ar aris damokidebuli maTi ZiriTadi statusis Ses-

axeb TanasworTa qselSi eTnografiul daskvnebze. mniS-

vnelovania is, rom maT garkveuli kontaqti aqvT narko-

tikuli saSualebebis sxva momxmareblebTan da SeuZliaT,

gaanaTlon Tanasworebi narkotikuli saSualebebis mox-

marebis sakiTxebSi.

Tanasworuli modelis mizania cvlilebis miRweva jgu-

furi monawileobiT, intervenciuli mesijebis socialuri

gavrcelebiT TanasworTa mTel qselSi. ZiriTadi princi-

pebi TanasworganmanaTlebelTa materialuri waxalisebis

sistemas efuZneba _ isini fasdebian imis mixedviT, Tu ram-

denad efeqturad SeZleben TanasworTa ganaTlebas:

• auTriC-muSakebi kontaqtebs amyareben narkotikuli

saSualebebis momxmareblebTan;

• auTriC-muSakebi narkotikuli saSualebebis  momx-

mareblebs intervenciis standartul mesijebs awv-

dian;

• auTriC-muSakebi narkotikuli saSualebebis  momx-

mareblebs exmarebin, imoqmedon, rogorc Tanaswor-

ganmanaTleblebma;

• TanasworganmanaTleblebi Tanasworebs intervenciis
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standartul mesijebs awvdian;

• TanasworganmanaTleblebi Tanasworebs sam 10-

dolarian kupons urigeben, romelTa ganaRdebac maT

mier ofisTan dakavSirebis SemTxvevaSi moxdeba;

• TanasworganmanaTleblebi maTi TiToeuli Tanas-

woris mier ofisTan dakavSirebis SemTxvevaSi iRe-

ben Sesabamis anazRaurebas;

• Tanasworebma, romlebic ofiss mimarTaven, ician in-

tervenciis zomebis Sesaxeb;

• TanasworganmanaTleblebs uxdian imis mixedviT, Tu

ramdenad efeqturad moaxerxeben isini Tanasworeb-

is ganaTlebas;

• axal TanasworganmanaTleblebs im Tanasworebidan

irCeven, romlebic kuponebs ofisSi anaRdeben;

• axal TanasworganmanaTleblebs moeTxovebaT maTi

Tanasworebis uzrunvelyofa intervenciis zomebiTa

da kuponebiT.

auTriCis Tanasworuli modeli koneqtikutis uni-

versitetis sociologiis departamentSi iqna SemuSave-

buli robert broudhedisa da duglas hekatornis mier.

misi Sefaseba Tanasworuli auTriCisa da tradiciuli

auTriCis efeqturobis Sedarebis gziT ganxorcielda.

winaswari Sefasebis Tanaxmad, Tanasworuli auTriCis

modelis gamoyenebiT narkotikuli saSualebebis met

momxmarebelTan moxda dakavSireba, vidre tradiciuli

auTriCiT.

mocemul etapze, roca Tanasworuli auTriCi fulad

premiebs iTvaliswinebs TanasworTa monawileobis wasax-

aliseblad, sxva qalaqebsa da qveynebSi SeiZleba misi ar-

amaterialuri modelis gamoyenebac. sazogadoebrivi au-

TriCis mkvidri liderisa da Tanasworuli auTriCis mod-

elebi narkotikuli saSualebebis momxmareblebsa da maT

Tanasworebze orientirebuli jgufuri qcevis cvlilebis

strategiebis Sefasebis ori TvalsaCino magaliTia.
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ZiriTadi sakiTxebi:

• auTriCis ZiriTadi saxeebi: damoukidebeli, binaze,

moZravi.

• auTriCis momsaxurebaSi Serwymulia codna qcevis

cvlilebis Sesaxeb da qcevis cvlilebis miRwevis

saSualebebi.

• sazogadoebrivi auTriCis mizania cvlilebebis miR-

weva TanasworTa jgufur normebsa da qcevaSi.

V. auTriCis ganxorcieleba da marTva

SesaZlebelia auTriCis saqmianobis oTxi etapis gamoy-

ofa:

• moTxovnilebaTa Sefaseba;

• intervenciis zomebis, miznebisa da strategiebis

dagegmva;

• auTriC-muSakebis SerCeva, dasaqmeba da treningi;

• auTriC-kontaqtebis damyareba da intervenciebis

marTva.

auTriCze moTxovnilebis Sefaseba

auTriCis dagegmva moTxovnilebaTa zedmiwevniT Sefase-

bas saWiroebs. intervenciis sxva zomebis msgavsad, moTx-

ovnilebaTa Sefaseba rekomendebulia ganxorcieldes,

rogorc adgilobrivi situaciuri analizis nawili da misi

mizania narkotikuli saSualebebis moxmarebis problemeb-

is masStabisa da xasiaTis, arsebuli samsaxurebis muSaobis

efeqturobis Sefaseba narkotikuli saSualebebis moxmare-

biT gamowveuli janmrTelobis problemebis gadaWris saqmeSi.

radgan auTriCis mizans narkotikuli saSualebebis im

momxmareblebisaTvis momsaxurebis gaweva warmoadgens,

romlebsac ver swvdeba arsebuli samsaxurebi, auTriCis

moTxovnilebaTa Sefasebis ZiriTadi sakiTxebia:

• ·ramdenad ekontaqtebian narkotikuli saSualebebis
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momxmareblebi arsebul samsaxurebs? ra nawils ar

aqvs kavSiri aseT samsaxurebTan da Tu aqvs, ra tip-

isaa es kavSirebi?

• ra zomiT saWiroeben narkotikuli saSualebebis

momxmareblebi daxmarebas?

es imas niSnavs, rom moTxovnilebaTa Sefasebis ori done

arsebobs. pirveli narkotikuli saSualebebis moxmarebis

problemebis masStabsa da xasiaTs exeba. meore _ narko-

tikuli saSualebebis momxmarebelTaTvis gaTvaliswineb-

uli momsaxurebis masStabsa da xasiaTs. saWiroebaTa Se-

fasebis am or doneze informaciis sami ZiriTadi wyaro

gamoiyeneba:

• raodenobrivi monacemebi narkotikuli saSuale-

bebis moxmarebis problemebis Sesaxeb. adgilobrivi

sazogadoebrivi jandacvisa da samarTaldamcav gan-

yofilebebSi dagrovili dakvirvebis da epidemiolo-

giuri kvlevis Sedegebi is amosavali monacemebia,

romlebic narkotikuli saSualebebis moxmarebis

problemebis masStabisa da xasiaTis aRsawerad gam-

oiyeneba.

• raodenobrivi monacemebi momsaxurebiT sargeblo-

bis Sesaxeb. adgilobriv sazogadoebaze orientire-

buli narkotikebTan dakavSirebuli proeqtebis

farglebSi, narkologiuri centrebis, axalgazrdu-

li centrebis, aiv-testirebisa da sakonsultacio

samsaxurebis mier dagrovili minitoringis Sedege-

bi warmoadgens monacemebs, romlebic narkotikuli

saSualebebis momxmarebelTa mier momsaxurebiT

sargeblobis masStabisa da xasiaTis aRsawerad ga-

moiyeneba.

• dakvirvebis monacemebi narkotikuli saSualebeb-

is  moxmarebisa da momsaxurebiT sargeblobis Ses-

axeb. auTriCze moTxovnilebaTa Sefasebisas yvelaze

mniSvnelovania `informantebis umravlesobisgan~

miRebuli monacemebi, romlebic aRwers, Tu ra cvli-

lebebi arsebobs narkotikuli saSualebebis mox-
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marebis meTodebSi da daxmarebis Ziebis ra xerxebs

mimarTaven narkotikuli saSualebebis momxmare-

blebi. ZiriTadi informantebis ricxvSi Sedian:

narkotikuli saSualebebis momxmareblebi, narko-

tikuli saSualebebis momxmareblebTan kontaqtSi

myofi adamianebi (adgilobrivi sazogadoebidan),

narkologiuri mkurnalobisa da fsiqologiuri

daxmarebis samsaxurebis personali, policiisa da

samarTaldamcavi organoebis TanamSromlebi, jan-

dacvis mecnier-muSakebi da epidemiologebi.

Tu arsebuli resursebi amis saSualebas iZleva, auTri-

Cis moTxovnilebaTa Sefasebis ganxorcieleba yvelaze

kargia eTnografiuli kvlevis safuZvelze. eTnografiu-

li kvlevisaTvis eTnografis resursebi saWiro ar aris

da amgvari kvleva SeiZleba Tavad auTriCis muSakebis mier

Catardes. eTnografiul moTxovnilebaTa Sefasebisa da

ZiriTadi informantebisgan dakvirvebis monacemebis Seg-

rovebis mTavari amocanebia:

• im populaciebis gamovlena, romelTac efeqturad

ver swvdeba arsebuli servisebi;

• im calkeuli socialuri jgufebis gamovlena, rom-

lebic momsaxurebas saWiroeben;

• mniSvnelovani cvlilebebis gamovlena adgilobriv

doneze, narkotikuli saSualebebis  moxmarebis tipSi;

• narkotikuli saSualebebis momxmareblebis TavSey-

ris adgilebis dadgena;

• im adgilebis dadgena, sadac xdeba narkotikuli

saSualebebis  SeZena da gamoyeneba;

• momsaxurebis gawevis saxeebisa da masze xelmisawvdo-

mobis gansazRvra;

• im ubnebis dadgena, sadac yvelaze metad saWiroeben

momsaxurebas.

ZiriTadi informantebi mniSvnelovan rols TamaSoben

auTriC- momsaxurebaze moTxovnilebis SefasebaSi. ZiriTa-

di informantebi, romelTa ricxvSic narkotikuli saSu-
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alebebis  aqtiuri Tu yofili momxmareblebi da narkolo-

giuri samsaxurebis TanamSromlebi Sedian, informaciis

mniSvnelovan wyaros warmoadgenen narkotikuli saSuale-

bebis moxmarebis stilSi momxdari ukanaskneli cvlile-

bebisa da im socialuri Tu cxovrebiseuli faqtorebis

Sesaxeb, romlebic gavlenas axdenen narkotikuli saSu-

alebebis  moxmarebasa da qceviT cvlilebebze. ramdenad-

ac amis SesaZlebloba arsebobs, auTriCis moTxovnilebaTa

SefasebaSi gaTvaliswinebuli unda iyos eTnografiuli

kvleva an dakvirvebis Sedegebis Seswavla.

garda amisa, unda gvaxsovdes, rom Tavad auTriCi moTx-

ovnilebaTa Semfaseblis rols asrulebs. auTriCis erT-

erTi funqcia narkotikuli saSualebebis moxmarebis saxee-

bis cvlilebebis dadgena da imis gansazRvraa, Tu ra zomiT

saWiroeben narkotikuli saSualebebis momxmareblebi au-

TriC-momsaxurebas. auTriCis daxmarebiT SesaZlebelia sxva

samsaxurebis saqmis kursSi Cayeneba imis Sesaxeb, Tu romel

populaciebze aiRon orientacia, ra mizezebis gamo ikave-

ben Tavs narkotikuli saSualebebis momxmareblebi SeTava-

zebuli daxmarebisgan da ra cvlilebebia saWiro ufro

metad xelmisawvdomi intervenciuli zomebis gansaxor-

cieleblad. ubnebSi, sadac narkotikuli saSualebebis

momxmareblebs intervenciis zomebis did arCevans ver

sTavazoben, auTriCis farglebSi rekomendebulia tarde-

bodes moTxovnilebaTa mudmivi Sefaseba, rac garkveul

warmodgenas Seqmnis momsaxurebis xarisxobriv da raode-

nobriv maCveneblebze.

miznebi, amocanebi da strategiebi

auTriCis Sefasebisas aqcenti keTdeba miznebisa da amo-

canebis naTlad Camoyalibebaze. Tu proeqtis amocanebi

bundovania, im samizne populaciebis dadgena, romelTac

yvelaze metad sWirdebaT daxmareba, gaZneldeba. narkotiku-

li saSualebebis im momxmareblebTan kontaqtebis damyarebis
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mizniT, romelTac efeqturad ver swvdeba arsebuli sam-

saxurebi, saWiroa proeqtis amocanebis Semdegi mimarTule-

bebis gansazRvra:

• narkotikuli saSualebebis momxmarebelTa konkre-

tuli populaciebi, romlebzec unda moxdes ori-

entaciis aReba;

• geografiuli areali da ubnebi, romlebic momsaxu-

rebam unda moicvas;

• profilaqtikis sakiTxebisadmi miZRvnili gasa-

vrcelebeli masalebi;

• swavleba da konsultaciebi jandacvis problemeb-

is Sesaxeb;

• dawesebulebis ganyofilebebSi gasacemi mimarTve-

bi;

• qcevis konkretuli normebi, romlebic unda Seicva-

los;

• misaRwevi Sedegisa da konkretuli Sedegebis maCvene-

blebi.

intervenciis strategiis dagegmva udavod damokidebulia

adgilobriv moTxovnilebaTa Sefasebis Sedegebze. Tumca

dasawyisSi aucilebelia gadawyvetilebebis miReba inter-

venciis gegmis Sesaxeb. amas didi mniSvneloba aqvs, radgan

auTriCis sxvadasxva saxe sxvadasxva amocanas iTvaliswinebs.

magaliTad, iseTi proeqtebis amocanebi, romlebic sazoga-

doebrivi an TanasworTa auTriCis ganxorcielebas gulisx-

mobs, garkveulwilad gansxvavdeba im proeqtebis amocaneb-

isgan, romlebiTac individualuri an tradiciuli auTri-

Cis ganxorcielebaa gamiznuli (ix. IV Tavi). intervenciis

sqemis dagegmvisas pasuxi unda gaeces Semdeg ZiriTad

SekiTxvebs:

• saWiroa Tu ara auTriCma xeli Seuwyos klientis

mimarTvas arsebul samsaxurebSi?

• saWiroa Tu ara auTriC-momsaxurebis gaweva uSual-
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od sazogadoebaSi?

• aris Tu ara qceviTi cvlilebebis miRweva SesaZle-

beli sazogadoebaSi ganxorcielebuli auTriCis Se-

degad?

• ra faqtorebi uSlis xels momsaxurebis gawevas

sazogadoebaSi?

• SesaZlebelia Tu ara samizne populaciebTan kon-

taqtis damyareba TanasworganmanaTleblebis gareSe?

• saWiroa Tu ara TanasworTa jgufSi da sazogadoe-

baSi miRebuli normebis Secvla?

auTriCis marTva

auTriCis marTvis ZiriTad sakiTxebSi Sedis: person-

aliT dakompleqteba, treningi da zedamxedveloba, Sromis

usafrTxoeba da marTvis struqtura. TiToeuli maTgani

qvemoT aris ganxiluli.

personaliT dakompleqteba

auTriCis warmateba xSirad auTriCis personalis pro-

fesionalizmzea damokidebuli. auTriC-muSakebis SerCeva-

sa da rekrutirebas (CarTva) udidesi mniSvneloba eniWeba

efeqturi auTriCis iseTi amocanis Sesasruleblad, rogor-

icaa narkotikuli saSualebebis momxmarebelTa farul

populaciebTan kontaqtebis damyareba da janmrTelobis

problemebTan dakavSirebiT swavlebis, konsultaciebisa

da profilaqtikis gaweva.

ar arsebobs auTriC-muSakebis rekrutirebis mkacrad

dadgenili wesebi. gadamwyveti mniSvneloba samizne popu-

laciebis maxasiaTeblebsa (narkotikuli saSualebebis

moxmareba, sqesi, eTnikuri warmomavloba) da personalis

samizne populaciebTan kavSirebis warmatebiT damyarebis

unars eniWeba. auTriCiT gaTvaliswinebuli kontaqtebi

xSirad myardeba iseT garemoSi, sadac undobloba da eWvi

sufevs. auTriCis efeqturi muSakis upirvelesi niSan-Tviseba,
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samizne populaciebis TvalsazrisiT, ndoba, pativiscema da

saimedooba unda iyos. intervenciis warmatebis Tval-

sazrisiT mniSvnelovani maxasiaTeblebia janmrTelobis

problemebis Sesaxeb samizne populaciis efeqturad in-

formirebulobisa da qceviTi cvlilebis warmatebulad

ganxorcielebis unari. aucilebeli pirobaa, rom auTriC-

muSakebs endobodnen da pativiscemiT epyrobodnen narko-

tikuli saSualebebis  momxmareblebi, magram amave dros

isini unda iyvnen efeqturi ganmanaTleblebi janmrTelo-

bis problemebTan dakavSirebiT.

evropuli proeqtebis umetesoba kombinirebuli person-

alis dasaqmebas iTvaliswinebs – personali, romelic aris

`mkvidri~ warmoSobis (anu aris narkotikuli saSualebeb-

is yofili an moqmedi momxmarebeli) da personali, romel-

sac gaaCnia sazogadoebrivi swavlebis profesiuli codna

janmrTelobis problemebis sakiTxebTan dakavSirebiT. mkvid-

ri muSakebis dasaqmebis upiratesoba (rac SeiZleba nak-

lad aRviqvaT aramkvidri muSakebis dasaqmebis SemTxveva-

Si) SemdegSi mdgomareobs:

• narkotikuli saSualebebis  moxmarebis problemeb-

is codna da gamocdileba;

• codna narkologiuri mkurnalobisa da daxmarebis

servisebis Sesaxeb;

• narkotikuli saSualebebis momxmarebelTa farul

populaciebTan misawvdomoba;

• samizne populaciaSi Tanasworis statusi, misi mxri-

dan pativiscema, ndoba da saimedooba;

• narkotikuli saSualebebis moxmarebisa da Sesabamisi

leqsikonis codna;

• samizne populaciebTan gaziarebuli interesiT gau-

wios daxmareba da mxardaWera.

proeqtSi mkvidri muSakebis dasaqmebis naklovaneba Sem-

degi gaxlavT:

• maT SeiZleba dakargon pativiscema da Tanasworis

statusi auTriC-muSakad muSaobis dawyebis Sedegad;
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• isini SeiZleba kvlav CaerTon narkotikuli saSu-

alebebis moxmarebis kulturasa da qcevebSi;

• maT SeiZleba konfliqti mouvideT auTriCis pro-

fesional muSakebTan auTriC-saqmianobis midgomebTan

dakavSirebiT;

• isini SeiZleba ar icnobdnen jandacvis samsaxuris

marTvis struqturas.

proeqtSi auTriCis personalis dasaqmebisas upirve-

lesad yuradReba unda mieqces: efeqturad swavlebis

unars; samizne populaciasTan komunikabelobas, amgvar

populaciaSi ndobiT, pativiscemiTa da saimedoobiT

sargeblobas; narkotikuli saSualebebis moxmarebasTan

dakavSirebuli problemebis codnas. rekomendebulia,

auTriCis gundebi Sedgebodes kombinirebuli person-

alisgan – personalisgan, romelic aris `mkvidri~ war-

moSobis an Tanasworis statusis mqone, da personalis-

gan, romelsac gaaCnia  sazogadoebasTan muSaobis pro-

fesiuli codna.

kvlevebi cxadyofs, rom auTriC-proeqtebi, romelTa samiz-

nesac narkotikuli saSualebebis momxmareblebi warmoad-

genen, unda iTvaliswinebdes auTriCis mkvidri muSakebis

dasaqmebas srul StatSi auTriCis SedarebiT did gundSi, an

naxevarStatSi momuSave TanasworganmanaTleblebad an moxal-

iseebad. zogierT qveyanaSi SeiZleba akrZaluli iyos narko-

tikuli saSualebebis  moqmedi an yofili momxmareblebis

srul StatSi dasaqmeba. aseT SemTxvevaSi aucilebelia au-

TriCis mkvidri muSakebis meti dakvirvebiT SerCeva.

sazogado mizezi, romlis gamoc ar xdeba narkotikuli

saSualebebis yofili momxmareblebis auTriCis mkvidr

muSakebad dasaqmeba, aris recidivi. recidivs SeiZleba ad-

gili hqondes rogorc auTriCis mkvidr muSakebSi, ise narko-

tikuli saSualebebis  yofil momxmareblebSi. kvleva cxady-
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ofs, rom recidivi arc imdenad xSiria auTriCis mkvidr

muSakebs Soris, rogorc mosalodneli iyo. udidesi mniS-

vneloba eniWeba imas, rom proeqtebi iTvaliswinebdes tren-

ingsa da daxmarebas recidivis Tavidan acilebis mizniT.

recidivis SemTxvevaSi ar aris aucilebeli recidivis

msxverplTan saqmiani urTierTobis gawyveta, Tumca recid-

ivis mudmivma umarTaobam SeiZleba uaryofiTi gavlena

moaxdinos samuSaos xarisxze.

auTriCis mkvidri muSakebis dasaqmebisas proeqtebi unda

iTvaliswinebdes maT marTvasa da mxardaWeras. uamravi

proeqtis naklia is, rom ar aqvs marTvis efeqturi struq-

tura, gansakuTrebiT, auTriCis mkvidri muSakebis zedamxed-

velobis procesSi. auTriCis mkvidri muSakebis dasaqmebi-

sas gasaTvaliswinebelia Semdegi oTxi ZiriTadi sakiTxi:

• rogoria auTriCis mkvidri muSakebis dasaqmebis

uflebebi da pirobebi?

• arsebobs Tu ara albaToba imisa, rom narkotikuli

saSualebebis kvlavindeburi moxmareba Seaferxebs

muSaobas?

• iTvaliswinebs Tu ara proeqti zedamxedvelobas

recidivisa da narkotikuli saSualebebis proble-

muri moxmarebis Tavidan acilebis mizniT?

• aris Tu ara imis SesaZlebloba, rom auTriCis axal

mkvidr muSakebs gamocdili mkvidri muSakebi daex-

maron?

auTriCis gundebis odenoba damokidebulia arsebul

resursebze. Tu zogierTi proeqti mxolod erT srul

StatSi momuSaves asaqmebs, rekomendebulia srul StatSi

momuSave sul mcire ori auTriC-muSakis dasaqmeba. proeqtis

optimaluri odenoba damokidebulia narkotikuli saSu-

alebebis moxmarebis problemebis masStabebsa da xasiaTze.

auTriCis personalis marTvis yvelaze rentabeluri meTo-

dia srul StatSi momuSave muSakebis mier naxevarStatSi

momuSaveTa an moxaliseTa mcire gundebis (es gundebi Sedge-
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ba mkvidri da aramkvidri personalisgan) koordinacia da

zedamxedveloba.

treningi da zedamxedveloba

auTriC-saqmianoba saWiroebs personalis fizikur, gone-

briv da emociur resursebs. auTriCis mravali muSaki uCivis

`gadawvas~. es kidev erTxel miuTiTebs kargad SemuSavebu-

li Sesavlis, treningis kursisa da mudmivi zedamxedvelo-

bis aucileblobaze.

CrdiloeT amerikaSi Catarebuli Sefasebis Sedegad

dadginda, rom auTriCis axali muSakebisTvis absoluturad

aucilebelia zedmiwevniT amomwuravi Sesavali da swav-

lebis kursis Catareba, erTidan oTx kviramde xangrZlivo-

biT. optimaluria Semdegi saxis programa:

• praqtikuli treningi auTriC-saqmianobis safuZvlebSi,

profesionalTa zedamxedvelobis qveS;

• praqtikuli treningi auTriCsa da komunikaciaSi;

• praqtikuli treningi informaciisa da konsulta-

ciebis gacemaSi;

• praqtikuli treningi recidivis prevenciasa da re-

cidivis marTvaSi;

• informaciuli treningi narkotikuli saSualebeb-

is  moxmarebis, jandacvis, sasamarTlo da socialu-

ri problemebis Sesaxeb;

• informaciuli treningi mimarTvebis gacemis sak-

iTxebze;

• treningi konfidencialobasa da iuridiul sakiTx-

ebze.

Sesavlis Semdeg zogierTi proeqti iTvaliswinebs au-

TriCis axali muSakebis 6-Tviani sacdeli vadiT dasaqme-

bas. Sesavlis Semdeg auTriCis axali muSakebi, rogorc

wesi, ufro metad gamocdili kolegebis zedamxedvelobis

qveS muSaoben, romelTac ekisrebaT an auTriC-muSakebis

mcire gundebis marTvis pasuxismgebloba, an kidev proeqtis

yoveldRiuri marTvis pasuxismgebloba. gadamwyveti mniS-
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vneloba imas eniWeba, rom auTriC-personalis menejerebs

auTriC-saqmianobisa da samizne populaciebTan muSaobis

garkveuli gamocdileba hqondeT.

samsaxurebrivi uflebebi da Sromis usafrTxoeba

auTriCi, rogorc wesi, potenciurad saSiS situaciebSi

xorcieldeba. amdenad, auTriCis marTvis erT-erTi mniSvnelova-

ni faqtori, rogorc muSakebis, ise klientebis usafrTxoebaa.

klientisTvis usafrTxoeba niSnavs anonimurobisa da konfi-

dencialobis dacvas da dacvas policiisa da informantebi-

sgan. auTriC-kontaqtebis damyarebisas da mimarTvebis gacemisas

(sxva samsaxurSi gadagzavnisas), aseve auTriCis sakontaqto

pirebis Sesaxeb monacemebis dafiqsirebisas konfidencialo-

bis garantia aucilebelia (ix. VI Tavi).

auTriC-muSakebis usafrTxoebis erT-erTi garantia maTi

didi raodenobaa. TiTqmis yvela proeqti iTvaliswinebs

auTriC- muSakebis jgufebad, rogorc wesi, wyvilebad muSao-

bas. Tumca, rig SemTxvevebSi, SezRuduli resursebis an

materialur-teqnikuri uzrunvelyofis problemebis gamo,

SeiZleba aucilebeli gaxdes auTriC-muSakebis damoukide-

blad muSaobac. wyvilebad muSaoba maqsimalurad zrdis

usafrTxoebas, magram ar unda uSlides xels auTriC-mu-

Sakebs damoukideblad muSaobaSi.

gadamwyveti mniSvneloba eniWeba auTriC-muSakebis tren-

ings mosalodneli safrTxis minimumamde Semcirebis sak-

iTxebze. unda arsebobdes saWiroebis SemTxvevaSi daxmare-

bis miRebis efeqturi meqanizmi. erT-erTi aseTi strategiaa

auTriC-muSakebis mobiluri telefonebiT, piradobis mow-

mobebiTa da 24-saaTian reJimSi momuSave saswrafo daxmare-

bis samsaxurebis satelefono nomrebiT uzrunvelyofa.

bevrma auTriC-muSakma ar icis iseTi samsaxurebrivi

uflebebis Sesaxeb, rogoricaa maTi iuridiuli statusi

da janmrTelobis dazRveva. proeqti unda iTvaliswineb-

des saWiro procedurebs auTriC-muSakis samsaxurebrivi



55

movaleobis Sesrulebisas policiis mier misi dakavebis

an daSavebis SemTxvevaSi. aRniSnuli sakiTxi saerTo mar-

Tvis struqturaSi unda Sediodes. garda amisa, arsebobs

imis damadasturebeli faqtebi, rom samsaxurebrivi ufle-

bebi da pirobebi SeiZleba gavlenas axdendes personalis

moralur mdgomareobaze. auTriC-muSakebis proeqtis far-

glebSi rekrutirebamde (CarTva) unda arsebobdes weri-

lobiT Camoyalibebuli samoqmedo kursi da miTiTebebi

muSakis usafrTxoebisa da samsaxurebrivi uflebebis sak-

iTxebTan dakavSirebiT. auTriCisTvis `misaRebi~ samuSaos

profesiuli sazRvrebi;

• TanamSromlebis dasaqmebis uflebebi, maT Soris

Sromis usafrTxoeba da dazRveva;

• klientis anonimuroba da konfidencialoba;

• klientisa da muSakis iuridiuli statusi da maTi

urTierToba samarTaldamcav organoebTan.

auTriC-saqmianoba

arsebobs auTriC-kontaqtebis damyarebis sami ZiriTadi

xerxi:

• `civi kontaqtebi~. auTriC-muSaki kontaqtebs amyarebs

`civad~, anu im adamianebTan, romlebsac adre ar

icnobda da cdilobs maTTan saubris gabmas. aseTi

kontaqtebis dasamyareblad saWiroa Tavdajereba

da narkotikuli saSualebebis  moxmarebis adgilo-

brivi scenebis garkveuli codna, raTa msgavsi kon-

taqtebis damyareba usafrTxod da saWiro samizne

individebTan moxdes. kvlevebi gviCvenebs, rom im

proeqtebis Sedegad, romlebic `civ kontaqtebs~

iTvaliswineben, gacilebiT meti kontaqti myardeba,

vidre sxva saxis proeqtebis SemTxvevaSi.

• `bunebrivi kontaqtebi~. arsebobs kontaqtebi, romlebic

`bunebrivad~ myardeba. aseTi kontaqtebis damyareba,

rogorc wesi, im adgilebis xSiri monaxulebiT xde-

ba, sadac Tavs iyris samizne populacia. bunebrivi
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kontaqtebis damyarebas civ kontaqtebTan SedarebiT

meti dro sWirdeba, magram ndobis mopoveba ufro

advilia, gansakuTrebiT, Tu auTriC- muSaks mTavari

samizne individebi adre ukve icnobdnen.

• `gundismagvari kontaqtebi~. es aris auTriC-kontaqtis

gavrcelebuli forma, gansakuTrebiT, Tu Tanasworgan-

manaTleblebi moqmedeben, rogorc auTriCis gundis

wevrebi. aseTi kontaqtebis damyarebisas auTriC-

muSakebi ecnobian mTavar samizne individebs. Tavi-

dan amgvari kontaqtis damyarebas SeiZleba didi

dro dasWirdes, magram narkotikuli saSualebebis

momxmareblebTan kontaqtSi Sesvlis Semdeg, auTriC-

muSakma SeiZleba ̀ imoZraos” narkotikuli saSuale-

bebis momxmarebelTa mTel qselSi. narkotikuli

saSualebebis momxmarebelTa mier xdeba auTriC-

muSakis wardgena maT TanasworebTan. Tu auTriC-

muSakma ver SeZlo qselis wevrebs Soris ndobis

mopoveba, didia albaToba, rom verc misi momdevno

muSaki SeZlebs imave adamianebTan kontaqtebis war-

matebiT damyarebas. saqarTveloSi yvelaze metad

es bolo xerxi muSaobs.

auTriC-muSakebs, gansakuTrebiT ki maT, romelTaTvisac

auTriC-saqmianoba axalia, xSirad uWirT drois ganawileba

(dagegmva). meore mxriv, auTriC-proeqtebis menejerebi zed-

metad kritikulad afaseben auTriC-muSakebis drois marTvis

unars. proeqtebi unda gulisxmobdes auTriC-muSakis samuSao

specifikacias, rac personalis zedamxedvelobis procedure-

biT unda iyos gaTvaliswinebuli.  aseT miTiTebebSi Sedis:

• auTriCisa da sxva yoveldRiuri saqmianobisTvis

gamoyofili dro;

• axal klientebTan axali kontaqtebis damyarebisa

da Zvel klientebTan Zveli kontaqtebis ganaxleb-

isTvis gaTvaliswinebuli droisa da adamianuri

resursebi;

• zedamxedvelobisTvis, administrirebisa da marTvis-
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Tvis gaTvaliswinebuli droisa da adamianuri resur-

sebi;

• proeqtis registraciisa da monitoringisTvis gaTval-

iswinebuli droisa da adamianuri resursebi.

marTvis struqtura

auTriCi efeqtur marTvas saWiroebs. personalis rekru-

tirebis, treningisa da zedamxedvelobis garda, udidesi

mniSvneloba eniWeba marTvis struqturas.

xSirad proeqti ar iTvaliswinebs auTriC-saqmianobaSi

profesiuli winsvlis sqemas. muSa personalis maRali

denadoba, nawilobriv dawinaurebis perspeqtivis ararse-

bobiTaa gamowveuli, es ki aSkarad miuTiTebs auTriCis

naklze. jerovani yuradReba personalis Sefasebas, misi

dawinaurebisa da profesiuli winsvlis procedurebs unda

daeTmos.

ZiriTadi sakiTxebi auTriC-muSakebis Sefasebisas:

• wvdeba Tu ara auTriC-muSaki samizne populacias?

• amyarebs Tu ara auTriC-muSaki axal kontaqtebs

efeqturad?

• uzrunvelyofs Tu ara auTriC-muSaki janmrTelo-

bis problemebis Sesaxeb saTanado ganaTlebis ga-

vrcelebasa da konsultaciebis gacemas?

• SeuZlia Tu ara auTriC-muSaks daZabul reJimSi

efeqturad muSaoba?

• sargeblobs Tu ara auTriC-muSaki pativiscemiTa da

ndobiT narkotikuli saSualebebis momxmareblebs

Soris?

• SeuZlia Tu ara auTriC-muSaks drois efeqturad

marTva?

• flobs Tu ara auTriC-muSaki menejerisa da lideris

unar-Cvevebs?

• dainteresebulia Tu ara auTriC-muSaki profesiu-

li winsvliT?
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auTriC-saqmianobis yvela tipi rentabeluri ar aris. es

xdeba maSin, rodesac proeqti iTvaliswinebs im muSakTa

srul StatSi dasaqmebas, romelTac ar aqvT mkvidris sta-

tusi an ar sargebloben wvdomis upiratesobiT narkotikuli

saSualebebis momxmarebelTa farul populaciaSi. auTri-

Ci yvelaze rentabeluria, rodesac masSi dakavebuli naxe-

varStatSi momuSave auTriC-muSakebisa da saganmanaTleb-

lo personalis raodenoba maqsimaluria da rodesac au-

TriCis mkvidr muSakebsa da TanasworganmanaTleblebs gan-

sakuTrebiT Znelad misawvdom klientebTan kontaqtebis

damyareba ekisrebaT.

rogorc II TavSi iyo aRniSnuli, mTavari mizania narko-

tikuli saSualebebis rac SeiZleba met farul momxmare-

belTan dakavSireba. amasTan, kavSiri uwyveti unda iyos.

rogorc praqtikam cxadyo, auTriCis gundebi narko-

tikuli saSualebebis gacilebiT met momxmarebels ukav-

Sirdebian, rodesac gundis SemadgenlobaSi Sedian srul

StatSi dasaqmebuli auTriC- muSakebi, romelTac naxe-

varStatSi dasaqmebuli an moxalise Tanasworgan-

manaTlebelTa mcire gundebis koordinirebisa da ze-

damxedvelobis pasuxismgebloba akisriaT. auTriCis

aseTi saqmianoba metad Sedegiania, vidre auTriC-kon-

taqtebis damyareba mxolod srul StatSi dasaqmebuli

muSakebis mier.

saWiroa auTriCis proeqtebsa da jandacvis adgilo-

briv samsaxurebs Soris mWidro TanamSromlobis damyare-

ba. auTriCis erT-erTi funqciaa momsaxurebis arsebuli

saxeebis Semdegi saqmianobiT gamdidreba: a) daxmareba sx-

vadasxva samsaxurisTvis mimarTvebis gacemaSi da b) reko-

mendaciebis gacema momsaxurebis SedarebiT xelmisawvdom

saxeebze. saukeTeso situaciaa, Tu auTriCis proeqtebi ar-

sebuli samsaxurebisgan damoukidebelia, anu `mowyvetil-

ia~ maT, magram amave dros koordinirebulia. SesaZleblo-
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bis SemTxvevaSi auTriCis yvela muSaki da yvela gundi

adgilobriv ubanSi koordinirebuli unda iyos auTriCis

centraluri forumiT, romelic adgilobrivi auTriCis,

jandacvisa da socialuri uzrunvelyofis warmomadgen-

lebisgan Sedgeba. aseTi forumebis mizania samsaxurebs

Soris dublirebis minimumamde dayvana da TanamSromlo-

bis maqsimalurad gazrda.

calkeuli proeqtis farglebSic aucilebelia dawese-

bulebebs Soris mimarTvebis efeqturi sistemis Camoyal-

ibeba. auTriCis erT-erTi funqciaa, waaxalisos narkotiku-

li saSualebebis momxmareblebi, daukavSirdnen dawesebule-

bebTan arsebul samsaxurebs. aRniSnulis ganxorcieleba

SeiZleba erTiani mimarTvebis oqmebis gamoyenebiT, rogor-

icaa magaliTad, kuponebis sistema, rac iZleva daxmarebis

miRebis garantias Sesabamisi mimarTvebis SemTxvevaSi.

auTriC-proeqtebi, SesaZleblobis SemTxvevaSi, policia-

sa da samarTaldamcav organoebTan erToblivad Tanam-

Sromlobas iTvaliswinebs. aseTi zoma aucilebelia

policiis mxridan auTriC-muSakebisa da klientebis saqme-

Si arasasurveli Carevis Tavidan asacileblad. policia-

sTan kavSiris damyareba umjobesia intervenciis zomebis

ganxorcielebamde. aRniSnuli kavSirebiT aqcentirebuli

unda iyos Semdegi:

• sazogadoebrivi jandacvis mniSvneloba auTriC-saqmi-

anobisas;

• auTriC-muSakebi ar unda aferxebdnen da ar unda

ereodnen policiis saqmianobaSi;

• aucilebelia, policia saqmis kursSi iyos auTriC-

muSakebisa da maTi saqmianobis Sesaxeb.

ZiriTadi sakiTxebi:

• auTriCi unda SemuSavdes moTxovnilebaTa Sefaseb-

is safuZvelze;

• moTxovnilebaTa Sefasebisas unda moxdes informa-

ciis Segroveba informantebisgan, maT Soris narko-
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tikuli saSualebebis momxmareblebisganac;

• efeqturi auTriCis TvalsazrisiT saWiroa naTlad

Camoyalibebuli miznebi da amocanebi;

• auTriCis mkvidri muSakebi wamyvan rols unda as-

rulebdnen auTriC-saqmianobaSi;

• personalis rekrutireba, treningi da zedamxed-

veloba unda iyos sistematuri da uwyveti xasia-

Tis;

• proeqtis farglebSi naTlad unda iyos Camoyal-

ibebuli samsaxurebrivi uflebebi da muSakTa usa-

frTxoebis pirobebi;

• auTriCis menejmenti xarjT-efeqturi unda iyos.

VI. socialuri samsaxuris Sefaseba

aucilebelia auTriCiT gaTvaliswinebuli Carevis yve-

la zomis Sefaseba maTi efeqturobis gamovlenis mizniT.

qvemoT mocemulia Sefasebis sami ZiriTadi saxe: monitor-

ingi, Sedegebi da procesi.

proeqtis monitoringi

yvela proeqtSi gaTvaliswinebuli unda iyos Sida sis-

tema auTriC- saqmianobisa da proeqtis Sesrulebis moni-

toringis mizniT. monitoringis mizans warmoadgens imis

uwyveti Sefaseba, Tu ramdenad efeqturad xdeba proeqtiT

dasaxuli miznebisa da amocanebis Sesruleba. auTriC-saqmi-

anobis Sida Sefasebisas umTavresi sakiTxebia:

• ra odenobiT ar imyofebodnen klientebi arsebul

samsaxurebTan kontaqtSi?

• ra odenobiT esaWiroebodaT klientebs daxmareba?

• ra odenobiT moxda klientebisTvis saWiro dax-

marebis gaweva?

• ra odenobiT ganxorcielda cvlilebebi?

proeqtis Sesrulebis TvalsazrisiT Sedegebis yvela

mniSvnelovani maCvenebeli Semdegia:
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• axali sakontaqto pirebis raodenoba, romlebic

arasdros yofilan kontaqtSi adgilobriv narkolo-

giur samsaxurebTan;

• im sakontaqto pirebis raodenoba, romlebTanac moxda

xelmeored dakavSireba da romlebic ar arian kon-

taqtSi narkologiur samsaxurebTan;

• im sakontaqto pirebis raodenoba, romlebic konk-

retul samizne populaciebSi Sedian;

• adgilobrivi dawesebulebis bazaze arsebul sam-

saxurebSi `warmatebuli~ mimarTvebis raodenoba;

• im sakontaqto pirebis raodenoba, romlebTanac

xelmeored moxda dakavSireba da romlebic qcevi-

Ti cvlilebiT xasiaTdebian.

aRniSnuli maCveneblebis garda arsebobs procesis iseTi

maxasiaTeblebi, rogoricaa:

• kontaqtis adgilmdebareoba, xangrZlivoba da saxe;

• gaweuli momsaxurebis saxeebi (jandacva, prevencia);

• mimarTvebis saxe.

proeqtebi, rogorc wesi, iTvaliswineben zemoT mocemu-

li monacemebis monitorings yoveldRiuri saqmianobis Canaw-

erebis, anu sakontaqto furclebis gamoyenebiT. aseTi Canaw-

erebi, Cveulebriv, standartuli formebia, romlebic yovel

axal klientTan dakavSirebisas da Zvel klientebTan xelme-

ored kontaqtis dros ivseba. sakontaqto furclebs au-

TriC-muSakebi ofisSi dabrunebis Semdeg avseben. qvemoT

mocemulia monitoringis saWiro formebi. maTi nimuSebi

ki VII TavSia warmodgenili:

• sakontaqto furceli yoveli axali kontaqtis aR-

saricxad;

• sakontaqto furceli ganmeorebiTi kontaqtis aR-

saricxad;

• yovelkvireuli saqmianobis furceli;



62

Sedegebis monitoringi

auTriCis zemoqmedebisa da Sedegebis monitoringi rTu-

lia. amgvari Sefaseba, rogorc wesi, mniSvnelovan resursebs

saWiroebs da garda amisa, arsebobs garkveuli praqtikuli

da meTodologiuri sirTuleebi, ris gamoc auTriCis ze-

moqmedebis Sefaseba xSirad ararealuria. Tumca yvela

proeqti unda iTvaliswinebdes intervenciis zomebis ze-

moqmedebis ase Tu ise Sefasebas.

upirveles yovlisa, proeqtSi naTlad unda iyos Camoya-

libebuli intervenciis miznebi, amocanebi da mosalodne-

li Sedegebi. kargad Camoyalibebuli amocanebi Sedegebis

Sesabamisi maxasiaTeblebis gansazRvris safuZvelia,

romelTa uwyveti monitoringic SesaZlebelia. garda

proeqtis Sesrulebis zemoT miTiTebuli maCveneblebisa,

zemoqmedebis sazomi erTeulebi SeiZleba iyos Semdegi:

• klientebisgan miRebuli cnobebi narkotikuli saS-

ualebebis  moxmarebasTan dakavSirebuli sarisko

qcevis Sesaxeb;

• klientebisgan miRebuli cnobebi narkotikuli saS-

ualebebis  moxmarebisa da masTan dakavSirebuli

problemebis Sesaxeb;

• klientebisgan miRebuli cnobebi daxmarebis miReb-

is survilis Sesaxeb;

• klientebis fizikuri da fsiqikuri janmrTelobis

mdgomareoba;

• klientebis statusi aiv-infeqciasTan, B/C hepatitebT-
an da sisxliT gadamdeb daavadebebTan dakavSire-

biT.

SesaZleblobis SemTxvevaSi zemoqmedebis aRniSnuli

zomebi SeiZleba gavaerTianoT Sida registraciisa da

monitoringis procedurebTan. Tu arsebuli resursebi amis

saSualebas iZleva, zemoqmedebaTa garegani Sefasebebi Sei-

Zleba ganxorcieldes kvlevamdeli da kvlevis Semdgomi

gegmebis gamoyenebiT.
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procesis Sefaseba

Sedegebis Sefasebis mizania auTriC-intervenciis Sede-

gad miRebuli rezultatis Sefaseba. procesis Sefasebis

mizani ki im faqtorebis Sefasebaa, romlebic Sedegebis

miRweva-armiRwevas ganapirobeben. procesis Sefasebisas

yvelaze mniSvnelovani sakiTxebia:

• faqtorebi, romlebic gavlenas axdenen auTriC-kon-

taqtebis damyarebis meTodebze;

• faqtorebi, romlebic gavlenas axdenen momsaxureb-

is gawevis meTodebze;

• faqtorebi, romlebic gavlenas axdenen klientebis

mxridan interesis SenarCunebaze;

• faqtorebi, romlebic gavlenas axdenen saerTo

proeqtis Sesrulebasa da menejmentze.

yvela proeqti unda iTvaliswinebdes procesis regis-

tracias Sida monitoringis sistemebSi. garda monitor-

ingis zemoT xsenebuli procedurebisa, aRniSnulis miRwe-

va Semdegnairadac SeiZleba:

• auTriC-kontaqtebis Sesaxeb yoveldRiuri savele

dRiuris warmoebiT;

• proeqtis Sesrulebis amsaxveli dokumenturi masa-

lis SegrovebiT.

ramdenadac arsebuli resursebi amis saSualebas iZleva,

procesis Sefasebis damatebiT meTodebSi Sedis:

• interviuebi klientebTan, romlebsac auTriC-person-

ali daukavSirda;

• interviuebi klientebTan, romelTac auTriC-person-

ali saerTod ar dakavSirebia;

• interviuebi auTriC da proeqtis menejmentis per-

sonalTan;

• dakvirveba auTriC-saqmianobasa da proeqtis funq-

cionirebaze.

ZiriTadi sakiTxebi:

• yvela proeqti unda iTvaliswinebdes proeqtis
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Sesrulebisa da efeqturobis monitorings;

• yvela proeqti unda iTvaliswinebdes Sedegebis

miRwevis monitorings;

• yvela proeqti unda iTvaliswinebdes efeqturobaze

moqmedi faqtorebis monitorings;

Spricebis da nemsebis gacvlis programis

samoqmedo politika

1. procedurebi da wesebi

programis personali valdebulia, daicvas wesebi indi-

videbisa da organizaciis dasacavad. Cveulebriv, es wesebi

mocemulia CamonaTvalis saxiT, romlis mixedviTac per-

sonali valdebulia:

• muSaobisas mudmivad Tan iqonios savizito baraTi

da piradobis mowmoba (aRniSnuli SeiZleba saWiro

gaxdes policiis muSakebisTvis an sxva organoebi-

sTvis warsadgenad);

• yovelTvis wyvilad imuSaos (gansakuTrebiT, quCeb-

Si da binebSi);

• ar gamoiyenos narkotikuli saSualebebi misi gay-

idvis adgilze da ar miiRos alkoholuri da narko-

tikuli saSualebebi samsaxurebrivi movaleobis

Sesrulebis dros;

• ar CaerTos narkotikebTan dakavSirebul garige-

bebSi;

• daicvas saagentos mier dadgenili procedura,

policiis mxridan Sewuxebis an dapatimrebis

SemTxvevaSi (aRniSnuli damokidebulia imaze, Tu

ra saxis molaparakeba arsebobs muSaksa da poli-

cias an sxva organoebs Soris);

• klientebis mxridan agresiisa da Zaladobis

SemTxvevaSi daicvas saagentos mier dadgenili pro-

cedurebi.
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Sesrulebisa da efeqturobis monitorings;
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bebSi;

• daicvas saagentos mier dadgenili procedura,

policiis mxridan Sewuxebis an dapatimrebis

SemTxvevaSi (aRniSnuli damokidebulia imaze, Tu

ra saxis molaparakeba arsebobs muSaksa da poli-

cias an sxva organoebs Soris);

• klientebis mxridan agresiisa da Zaladobis

SemTxvevaSi daicvas saagentos mier dadgenili pro-

cedurebi.
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2. monitoringisa da angariSgebis sistemebi

nemsebisa da Spricebis programa unda iTvaliswinebdes

angariSgebis sistemas zusti Canawerebis warmoebis mizniT,

romelTa safuZvelzec moxdeba programis monitoringi da

Sefaseba.

sistemis umniSvnelovanesi funqciebia Semdegi sakiTxe-

bis aRnusxva:

• gacemuli sainieqcio mowyobiloba calobiT;

• Segrovili naxmari sainieqcio mowyobiloba calo-

biT;

• informacia TiToeuli piris Sesaxeb. kerZod, aris

igi axali klienti Tu piri, romelic warsulSic

monawileobda programaSi.

aRniSnuli informaciis safuZvelze SeiZleba imis dadge-

na, Tu narkotikuli saSualebebis ramden inieqciur momx-

marebels miuwvdeba xeli momsaxurebaze (axali klienteb-

is raodenoba), ra raodenobis nemsi da Spricia gacemuli

(aseve, ganisazRvreba darigebuli prezervativebis, buklete-

bis, broSurebis, steriluri wylis, filtrebis, CaliCebis –

e.w. Jgutebis raodenoba) da ra raodenobis nemsi da Spri-

ci mogrovda usafrTxod gauvnebelyofis mizniT.

3. anketireba

mocemul miTiTebebSi danarTebis saxiT aris mocemuli

yvela is forma, romelsac avsebs socialuri muSaki dRes

arsebuli nemsebisa da Spricebis gacvlis programis far-

glebSi, romelic dafinansebulia aiv/Sidsis, tuberkuloz-

is da malariis winaaRmdeg brZolis globaluri fondis

mier.

danarTi 1 ivseba aRmricxvel-kontrolioris (sawyobze

pasuxismgebeli piri) mier. danarTSi pirobiTad mocemulia

socialuri muSakebis saxelebi da swored maTi saxelebis

qveS naTlad Cans, Tu vin, ramdeni da ra saxis saxarji

masala gaitana sawyobidan. rasac xelmoweriT adasture-
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ben aRmricxvel-kontroliori da socialuri muSaki _

formis boloSi xelmoweris grafis gaswvriv.

danarTi 2 ivseba socialuri muSakis mier marSrutze

gasvlis dros. mocemuli forma mas saSualebas aZlevs

mTeli dRis ganmavlobaSi gaweuli samuSaos Sesaxeb awar-

moos Canawerebi. grafaSi marSruti mieTiTeba is ubani

(winaswar aris gansazRvruli, romeli socialuri muSaki

romel marSrutebs asrulebs), sadac imyofeboda mocemul

dRes auTriC-samsaxurze (savele samuSaoze). klientis kodi

aris is metsaxeli an unikaluri kodi, romelic eniWeba ama

Tu im klients. kodis Sedgenis ramdenime xerxi arsebobs

da Tavad personali irCevs, Tu kodirebis romel meTods

gamoiyenebs.

magaliTisTvis ganvixiloT kodebi: 1bm62 da 2lg70

kodirebis xuTkomponentiani sistema ase iSifreba:

• sqesi: 1
 
mamrobiTi, 2 mdedrobiTi.

• dedis gvaris pirveli aso.

• klientis saxelis an metsaxelis pirveli aso.

• bolo ori cifri dabadebis wels aRniSnavs.

mocemuli sistema programis farglebSi yoveli klien-

tis asakisa da sqesis swrafad Cawerisa da klientisTvis

unikaluri kodis miniWebis SesaZleblobas iZleva. amasTan,

momsaxurebiT mosargebles ar uwevs saidentifikacio ko-

dis damaxsovreba, romelic mas programiT aqvs miniWebuli.

Tumca, unda aRiniSnos, rom iyo SemTxvevebi, rodesac

narkotikuli saSualebebis zogierTma inieqciurma momx-

marebelma uari ganacxada informaciis gacemaze imis SiS-

iT, rom dainteresebuli pirebi SeZlebdnen maT amocnobas

kodis meSveobiT da informacia gadaecemoda policias an

sxva samarTaldamcav organos.

am da sxva mizezebis gamo zogierTi samsaxuri gamar-

tivebul models iyenebs, romlis mixedviTac klienti met-

saxeliT fiqsirdeba, romelic ar unda emTxveodes mis nam-



67

dvil saxels. yovel jerze, rodesac is programaSi monaw-

ileobas gadawyvets, am metsaxels iyenebs.

aqve formaSi aRiniSneba dabrunebuli da gacemuli

Spricebis raodenoba. gacemuli Spricebis aRricxva misi

saxeobis mixedviT xdeba. magaliTad: klients gadaeca N

raodenobis insulinis Sprici, an kidev N raodenobis 2 ml-

iani da kidev sxva tipis Spricebi. aseve aRiricxeba gace-

muli spirtiani tamponebis, prezervativebis, sxvadasxva zomis

nemsebisa da sainformacio masalebis raodenoba.

TiToeuli klientisTvis gankuTvnili striqonis boloSi

aris carieli grafa, romelSic socialuri muSaki iseT

informacias wers, rac mniSvnelovnad miaCnia. magaliTad:

SeiZleba CainiSnos klientis SekiTxva, romelzec pasuxi

ver gasca, an CainiSnos, ra saxis narkotikul saSualebebs

moixmars, rogor mdgomareobaSia (Zalian daTrgunulia Tu

piriqiT), ra saxis sarisko qceva aReniSneba da a.S., rac

SemdgomSi programis muSakTa yovelkvireul Sexvedraze

ganixileba. ganxilvis Semdgom ki personalma SeiZleba

miiRos gadawyvetileba, rom am klients esaWiroeba

fsiqologTan konsultacia, an narkologTan, an misTvis

damatebiT sxva saxis informaciis miwodebaa saWiro usa-

frTxo inieqciis Sesaxeb da ase Semdeg.

es forma yoveldRiurad ivseba da sityvier angariSebTan

erTad inaxeba, romlebsac socialuri muSaki avsebs save-

le samuSaodan dabrunebis Semdeg, xolo yoveli Tvis bo-

los TiToeuli socialuri muSakis mier yoveldRiuri

sityvieri angariSis safuZvelze yovelTviuri angariSi

iwereba.

danarTi 3 sityvieri angariSis formaa. socialuri mu-

Sakis mier yoveli samuSao dRis bolos, savele samuSao-

dan mobrunebis Semdeg ivseba. mieTiTeba muSaobis dawyebi-

sa da damTavrebis dro, TariRi da marSruti. aRwers sir-

Tuleebs, ramac samuSaos SesrulebaSi garkveuli saxis

dabrkolebebi Seuqmna _ cudi amindis aRweridan nebismieri



68

sxva saxis dabrkolebamde. an piriqiT, warmatebis SemTxvevaSi

yvela im detals aRniSnavs, ramac xeli Seuwyo. aseve ini-

Snavs im informacias, rasac saWirod miiCnevs personalTan

Sexvedrisas gansaxilvelad.

danarTi 4 socialuri muSakis mier savele samuSaoze

gasvlamde ivseba da aRmricxvel-kontroliors waredg-

ineba. mocemul formaSi aRniSneba, ra raodenobisa da ra

saxis saxarji-gasavrcelebeli masala esaWiroeba socialur

muSaks auTriC-muSaobis Casatareblad. aseve ivseba es forma

ofisSi mosul klientze saxarji masalis gacemisas. yove-

li moTxovna dasturdeba socialuri muSakis da programis

xelmZRvanelis (menejeris) mier. mocemuli forma or pi-

rad ivseba. erTs aRmricxvel-kontroliori itovebs, xolo

meores _ socialuri muSaki. aRmricxvel-kontroliori

mocemuli moTxovnis safuZvelze avsebs saxarji masaleb-

is sawyobidan gacemis formas (danarTi 1).

zemoT aRwerili formebis Sevsebisas SeiZleba gamoy-

enebul iqnas Semoklebebi (grafaSi SeniSvnebisTvis), rac

dros dazogavs. oRondac, es Semoklebebi unda iyos yvela

muSakTan SeTanxmebuli, raTa yvelam icodes maTi mniS-

vneloba.

Sevsebuli formebis safuZvelze SesaZlebelia ama Tu

im ubanSi moxmarebadi (gavrcelebuli) narkotikuli saSu-

alebebis mixedviT personalis mier daigegmos, Tu ra sax-

is samuSaoa Casatarebeli momxmareblebTan (ra saxis in-

formaciuli mokle Setyobinebebi, e.w. mesijebi gavrceldes

an miewodos bukletebi, da a.S.).

4. saaRricxvo Jurnalebi

garda amisa, programis dawyebisTanave gamoiyeneba sxva

saaRricxvo saSualebebi, rogoricaa saaRricxvo Jurnalebi.

saaRricxvo Jurnalebi gansakuTrebiT auTriC-muSakebs

sWirdebaT, Tumca maTi gamoyeneba aseve rekomendebulia

nemsebisa da Spricebis nebismieri programis farglebSi.
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saaRricxvo Jurnali Cveulebrivi rveulia, romelic

TiToeul TanamSromels urigdeba. masSi isini iniSnaven

mniSvnelovan faqtebs muSaobis procesSi. aRniSnulSi Sei-

Zleba Sediodes:

• klientis sakontaqto informacia;

• narkotikuli saSualebebis inieqciuri momxmareb-

lis nebismieri komentari narkotikis moxmarebisa

da momzadebis meTodebTan, sarisko qcevebTan, narko-

tikis moxmarebis mimarTulebebTan dakavSirebiT;

• klientebis mier dasmuli SekiTxvebi (gansakuTrebiT

is SekiTxvebi, romlebsac maT pasuxi ver gasces);

• programis TanamSromlebis mier dafiqsirebuli

incidentebi;

• muSakebis reaqcia momxdar movlenebze.

saaRricxvo Jurnalebi Zalze efeqturia. saWiroa Tan-

amSromelTa Sexvedrebze maTi warmodgena, raTa sxva mu-

Sakebsac mieceT saSualeba, gaecnon axal faqtebsa da in-

formacias, imsjelon bundovan Tu sadavo sakiTxebze.

dasmuli SekiTxvebis JurnalSi dafiqsireba muSakTa

gunds miscems saSualebas, damatebiTi wvrTna gaiaron da

moamzadon zepiri pasuxebi an daamzadon broSurebi.

saaRricxvo JurnalSi dafiqsirebuli informacia narko-

tikebisa da riskis saxeebis Tu narkotikebis moxmarebis

garemoebaTa cvlilebis Sesaxeb, SeiZleba Zalze efeqturi

aRmoCndes Tviuri, kvartluri da wliuri angariSebis mom-

zadebisas. garda amisa, zedamxedvelobis procesSi SesaZle-

belia SeniSvnebis ganxilva muSakTa ganwyobisa da reaqcie-

bis Sesaxeb, rac problemebis, usafrTxoebisa da riskebis

iseTi saxeebis monitoringis saSualebas iZleva, rogoricaa

narkotikuli saSualebebis moxmarebis recidivi.

5. analizi da angariSgeba

am monacemTa sistematuri analizisa da angariSgebis

safuZvelze SeiZleba programis Zlieri da susti mxaree-

bis dadgena.
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klientebis sqesobrivi (mdedrobiTi, mamrobiTi), asako-

brivi da maTi sacxovrebeli ubnebis procentuli Tana-

fardobis dadgeniTa da am monacemebis situaciuri Se-

fasebis SedegebTan Sedarebis gziT SesaZlebelia progra-

maSi monawile da aramonawile narkotikebis inieqciuri

momxmareblebis Sesaxeb garkveuli daskvnebis gakeTeba.

aRniSnulis safuZvelze SeiZleba imis gansazRvra, Tu

ra mimarTulebiT jobs meti droisa da Zalisxmevis mima-

rTva saWiro Sedegebis misaRwevad.

SegiZliaT, mokle Tviuri angariSi programis Sesaxeb

Semdegi monacemebis miTiTebiT waradginoT:

• yovel TveSi registrirebulTa raodenoba;

• yvelaze mniSvnelovani faqtebi saaRricxvo JurnalSi

(auTriCis da/an sxva personalis mier aRnusxuli);

• werilobiTi formiT (rogoricaa programis anketa)

da TanamSromelTa Sexvedrebze gakeTebuli sxva

SeniSvnebi _ yvelaze martivi meTodia imis daTvla,

Tu ramdenjer iqna esa Tu is sakiTxi an problema

xazgasmuli.

yovel sam TveSi erTxel Tviuri angariSebis gadaxedva

xdeba kvartluri angariSis Sesadgenad, romelSic zusti

statistikuri monacemebi mieTiTeba. es kargi meTodia

yvelaze mniSvnelovani sakiTxebis wina planze wamosawe-

vad da maT gadasaWrelad.

Tu kvartluri angariSebi naCqarevad dgeba, wliuri angar-

iSis Sedgena (rasac xSirad iTxoven damfinansebeli organ-

izaciebi da rac Tqveni saqmianobis mxardaWeris SesanarCune-

blad aucilebelia) SedarebiT martivi proceduraa, romelic

statistikuri informaciisa da mniSvnelovani sakiTxebis

amokrebas gulisxmobs oTxi kvartluri angariSidan.

6. usafrTxo inieqciis ZiriTadi mesijebi

narkotikuli saSualebebis inieqciur momxmareblebs

nemsisa da Spricis gacvlis programis pirvel ramdenime

vizitze unda miewodoT ZiriTadi informacia usafrTxo

inieqciisa da sisxliT gadamdebi infeqciebis (rogoricaa



71

aiv-infeqcia da hepatiti) Tavidan acilebis Sesaxeb, romelTa

gadacemac xdeba naxmari sainieqcio mowyobilobiT sarge-

blobisas.

mTavari mesijebi usafrTxo inieqciis Sesaxeb, romlebic

yvela momxmarebelma unda icodes, Semdegia:

yovelTvis SegiZliaT sakuTari Tavis dacva infeqciis-

gan, sakuTari mowyobilobis gamoyenebiT, raSic Sedis:

• axali, steriluri nemsebi da Spricebi;

• gasazavebeli wyali, Wiqebi da qilebi;

• kovzebi an WurWeli (dafxvnili narkotikis gasax-

ureblad da wyalSi Sesarevad);

• filtrebi;

• tamponebi/sveli spirtiani xelsaxocebi.

da arasdros gaiziaroT zemoT CamoTvlili sxvebTan

(ar aTxovoT da ar iTxovoT!).

`gaziareba~ niSnavs ara mxolod sxvisi naxmari Spric-

iT sargeblobas, aramed sxvisi naxmari filtris, gasazave-

beli wylis, wylis Wiqis/WurWlis, kovzis moxmarebas an

sxvisTvis gadacemas.

yovelTvis gaxsovdeT: sxvebisgan infeqciis gadadeb-

is, zedozirebis, sxvaze infeqciis gadadebis riskis

Sesaxeb.

SesaZleblobis SemTxvevaSi:

• erTjeradad gamoiyeneT steriluri nemsi da Sprici;

• inieqcia ganaxorcieleT sufTa xelebiT da sain-

ieqcio siTxe moamzadeT sufTa zedapirze (mag., ma-

gidis);

• TiToeul inieqciamde da inieqciis Semdeg xelebi

daibaneT.

aseve sasurvelia, yvela momxmarebels miewodos informa-

cia Semdegi sakiTxebis Sesaxeb:
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• usafrTxo inieqcia da usafrTxo sqesobrivi kav-

Sirebi;

• aiv-infeqcia, hepatiti da sqesobrivi gziT gadamdebi

daavadebebi;

• prezervativi da misi gamoyeneba;

• sainieqcio mowyobilobis gadayris usafrTxo me-

Todebi;

• sxvadasxva saxis narkotikebi da narkotikis mox-

marebiT gamowveuli ziani;

• samoqalaqo uflebebi da sxva samarTlebrivi sak-

iTxebi.

cxadia, yvela zemoT CamoTvlili Temis ganxilva erTi

xanmokle Sexvedris ganmavlobaSi SeuZlebelia, magram mu-

Sakebs SeuZliaT komunikaciis sxvadasxva saSualebis gamoy-

enebiT maqsimalurad miawodon informacia programis bene-

ficiarebs. komunikaciis amgvar saSualebebs ganekuTvneba:

• • • • •  saganmanaTleblo masalebi – narkotikuli saSuale-

bebis inieqciuri momxmareblebisTvis saintereso

Temebis Sesaxeb axali masalis regularuli gamo-

qveyneba xels Seuwyobs ama Tu im Temis irgvliv

diskusiis mowyobas an dawyebiTi ganaTlebis miRe-

bas iseT situaciaSi, rodesac narkotikis momx-

marebels cota dro aqvs da wasvlas Cqarobs.

• drois mocemul monakveTSi narkotikis TiToeuli

momxmareblisTvis calkeuli mesijis gadacema, rogor-

icaa magaliTad, `kovzebis kvireuli~, romlis gan-

mavlobaSic ganxiluli iqneba inieqciis atributebT-

an dakavSirebuli riskis saxeebi an xdeba usafrTxoe-

bis Sesaxeb mesijebis gadacema, rogoricaa, magali-

Tad, informacia sufTa heroinisa da Warbi dozis

riskis Sesaxeb.

• • • • •   mokle citatebis/sloganebis SemuSaveba, rogoricaa

magaliTad, ̀ izrune usafrTxoebaze!~ an ̀ daicavi sis-

ufTave inieqciis dros!~ da ase Semdeg. amgvari

sloganebi SeiZleba warmoTqvas personalma xanmok-

le kontaqtebis dros.
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intervenciis amgvari zomebi xazs usvams da ̀ dRis wesrig-

Si ayenebs~ janmrTelobas da narkotikis usafrTxo mox-

marebas, naTelyofs, rom nemsebisa da Spricebis programis

personali moxarulia, pasuxi gasces dainteresebuli pirebis

SekiTxvebs da imsjelos SemoTavazebul Temaze, Tu narko-

tikis momxmarebeli amisTvis dros gamonaxavs.

nemsebisa da Spricebis programis erT-erTi muSaki aseT

komentars akeTebs: `mudam unda cdilobde, rogorme jan-

saR qcevaze wamoiwyo saubari. am mizniT, SeiZleba gadasaxvevi

masalis an sisxlCaqcevis danaxvisas hkiTxo adamians, ra

moxda an momsaxurebiT mosargebles aCveno axali buk-

letis nimuSi, romelzec muSaob da azri hkiTxo~.

7. sloganebi da gamonaTqvamebi

erTi da imave mesijis mudmiv gameorebas igive efeqti

aqvs, rogorc sareklamo slogans: sityvebi da maTSi Caqso-

vili idea an maTi Sedegi adamianis gonebaSi aRibeWdeba.

avstraliaSi narkotikuli saSualebebis momxmareblebs

urCeven, `yoveli inieqciisas axali nemsi da Sprici gamoi-

yenon~ da es sityvebi sloganis saxiT inglisurad (”Use a

new fit for every hit”) aweria Spricis zogierT SefuTvas, nem-

sebisa da Spricebis programebis savizito baraTebs/mo-

sawvevebs, stikerebs, broSurebs, Ria baraTebs, sareklamo

furclebs, posterebsa da bukletebs.

`Cikagos daxmarebis aliansis~ personali cdilobs,

gonebamaxviluri xumrobebis an saxumaro frazebis gamoy-

enebiT uTxras klients saTqmeli. qvemoT moyvanilia zo-

gierTi aseTi fraza usafrTxo inieqciasa da sqesobriv

kavSirebTan dakavSirebiT:

• `TiToeuli gakeTeba TiTo steriluri SpriciT!~

• `gamoiyene sakuTari nemsi, WurWeli, filtri, wyali!~

• `sufTa yvelaferi ukeTesia!~

• `axal atributebs plus sufTa xelebi udris usa-

frTxo inieqcias!~
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• `gaikeTe sxvadaxva wertilSi – ar datoveb kvals!~

(e.i. nemsis xiluli kvali naklebad SesamCnevia narko-

tikis sxeulis sxvadasxva wertilSi inieqciis

SemTxvevaSi).

• `gaikeTe sisxlis mimoqcevis mimarTulebiT!~

• `mouSvi CaliCs (saxvevs), sanam kaifi gewveva!~

• `sjobs icode, rom prezervativia sufTa, vidre dai-

wyo imis garkveva, aris Tu ara partniori sufTa!~

• `inficirebuls mxolod SexedviT ver amoicnob!~

personals unda SeeZlos, es mokle frazebi saganmanaTle-

blo diskusiebad aqcios. Tumca, sloganebi da gamonaTq-

vamebi mxolod pirveli nabijia momsaxurebis mosargeblee-

bTan urTierTobebis dasamyareblad. maT TvalSi programis

personali narkotikis inieqciisas arsebuli riskis Sem-

cirebis Sesaxeb informaciis saimedo wyaros warmoadgens.

sxva ZiriTadi mesijebi usafrTxo inieqciis Sesaxeb

sxva ZiriTadi sasaubro Temebia:

• sainieqcio wyali;

• filtrebi;

• CaliCebi;

• narkotikis momzadeba da atributebi;

• sainieqcio wertilebi da venebis movla;

• daavadebaTa sqesobrivi gziT gadacema;

• naxmari sainieqcio mowyobilobis wmenda.

8. saganmanaTleblo saqmianoba erTi erTze

momsaxurebiT mosargeblisTvis amomwuravi informaci-

is gadacema, rogorc wesi, `mSralad~ ar xdeba. ganaTleba

erTi erTze gulisxmobs kontaqtis damyarebas narkotiku-

li saSualebebis momxmareblebTan da:

• ndobis mopovebasa da karg urTierTobas;

• maT CarTvas dialogSi;

• aiv-infeqciis prevenciis Sesaxeb saganmanaTleblo

samuSaos Catarebas;
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• maTTvis daxmarebis SeTavazebas, raTa maT mier

narkotikis inieqcia naklebad sarisko iyos.

Tumca unda aRiniSnos, rom ganaTleba erTi erTze au-

TriCis TvalsazrisiT SeiZleba gansxvavebuli iyos da

damokidebuli iyos konkretuli muSakis funqciaze.

narkotikuli saSualebebis momxmarebeli, romelic

dasaqmebulia auTriC-muSakis Tanamdebobaze, SeiZleba upi-

ratesad muSaobdes Tavis megobrebTan da maT amaragebdes

sufTa sainieqcio mowyobilobiT Tu ZiriTadi informaci-

iT usafrTxo inieqciis Sesaxeb.

ganaTleba erTi erTze aseve tardeba iseT dawesebule-

bebSi, rogorebicaa narkologiuri centrebi, cixeebi, saa-

vadmyofoebi da, rogorc wesi, warmoadgens farTomasStabi-

ani saganmanaTleblo da/an sakonsultacio saqmianobis

Semadgenel nawils.

zemoxsenebuli dawesebulebebis personalisTvis SeiZle-

ba saWiro gaxdes informirebulobis deficitis aRmofxvra,

rac narkotikuli saSualebebis momxmarebels daexmareba,

maqsimalurad SeinarCunos janmrTeloba dawesebulebaSi

SemuSavebuli procedurebis dacviT.

SeiZleba saWiro gaxdes dawesebulebebis (rogoricaa

cixeebi da detoqsis ganyofilebebi) informirebuloba.

ganaTleba erTi erTze aseve SeiZleba warmoadgendes

aiv-infeqciisa da hepatitis testirebis wina da Semdgomi

konsultaciis Semadgenel nawils. aseT sakiTxebSi ganaTle-

ba SeiZleba sakmaod efeqturi aRmoCndes narkotikuli

saSualebebis momxmareblebis dasarwmuneblad, raTa aiv-

infeqciiT an hepatitiT inficirebis prevenciisTvis in-

ieqciis usafrTxo meTodebsa da qcevas mimarTon.

9. jgufuri ganaTleba

rig situaciebSi SeiZleba mizanSewonili iyos jgufu-

ri ganaTleba, rac damokidebulia socialur qselze, romel-



76

sac narkotikuli saSualebebis momxmareblebi qmnian. momx-

mareblebma SeiZleba dadebiTi gavlena moaxdinon maTive

qselis sxva wevrebze, raTa maT Seicvalon an SeinarCunon

qceva.

`klasikuri~ saxis jgufuri ganaTleba SeiZleba Cat-

ardes avtoritetuli piris daxmarebiTa da mis mier in-

formaciuli uzrunvelyofis pirobebSi. aseTi piri Sei-

Zleba iyos eqimi, epidemiologi, narkologi an arasamTav-

robo organizaciis TanamSromeli, romelic im informa-

cias akontrolebs, romelic narkotikuli saSualebebis

momxmareblebs miewodebaT, da zedamxedvelobas uwevs momx-

marebelTa ganaTlebas. unda aRiniSnos, rom Tu mocemul

pirs ar aqvs srulyofili warmodgena imaze, Tu ra saxis

ganaTlebas saWiroebs mocemuli jgufi, saganmanaTleblo

saqmianoba araefeqturi iqneba.

jgufuri ganaTleba SeiZleba ganxorcieldes dawese-

bulebebSi da im adgilebSi, sadac aiv-infeqciis Tema jgu-

furi ganxilvis sagania _ narkologiur centrebSi, cixee-

bSi da sxva.

mocemul dawesebulebebSi jgufur ganaTlebasTan dakav-

SirebiT yvelaze gavrcelebuli problema is gaxlavT, rom

dawesebulebis politika SeiZleba ar iTvaliswinebdes

amomwuravi da gulaxdili msjelobebis gamarTvas aiv-in-

feqciis gavrcelebis gzebisa da inficirebis riskis Sem-

cirebis RonisZiebebis Sesaxeb.

jgufuri ganaTleba SeiZleba sazogadoebis sxva wevreb-

sac waadgeT. nemsebisa da Spricebis gacvlis programis

personali xSirad marTavs saubrebs an seminarebs policiis,

narkologiuri dawesebulebis da saavadmyofos TanamSrom-

lebisTvis, axalgazrduli centrebisa da komitetebis war-

momadgenlebisTvis, socialuri problemebis Semswavleli

da sxva disciplinebis studentebisTvis, aseve narkotiku-

li saSualebebis momxmarebelTa ojaxis wevrebisTvis.
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qalaq kievSi (ukraina) moqmedi `narkotikebiT borotad

sargeblobisa da Sidsis prevenciis fondis~ proeqti, romel-

ic nemsebisa da Spricebis programasTan pirdapir kavSir-

Si ar gaxlavT, awyobs treningebs narkotikuli saSuale-

bebis momxmarebelTa ojaxis wevrebisTvis. 1998-99 wlebSi

Catarebul pirvel treningebze swavleba oTx-oTx jgu-

fad mimdinareobda, sul 32 saaTis ganmavlobaSi. treninge-

bze Semdeg sakiTxebze muSaobdnen:

• zianis Semcirebis midgomis aucilebloba;

• zianis SemcirebasTan dakavSirebuli kanonebi;

• adgilobrivi masStabiT moqmedi programebi da muSao-

bis perspeqtivebi zianis Semcirebis sferoSi;

• prevenciis samedicino da socialuri aspeqtebi;

• narkotikuli saSualebebis inieqciuri momxmarebleb-

is ojaxis wevrebis daxmareba da mxardaWera;

• zianis Semcirebis warmatebiT ganxorcieleba;

• TviTdaxmarebis jgufebis Seqmna im naTesavebisTvis,

romlebic dainteresebulni arian ojaxis wevrebisa

da sazogadoebisTvis miyenebuli zianis SemcirebiT.

zogierTma naTesavma, romelic kurss daeswro, zianis

Semcirebis programis farglebSi moxalised muSaobis

survili gamoTqva. narkotikuli saSualebebis momxmare-

blebma aRniSnes, rom mas Semdeg, rac maTi ojaxis wevrebma

treningi gaiares, maT igrZnes:

• meti emociuri mxardaWera ojaxis wevrebis mxri-

dan;

• survili, gaevrcelebinaT zianis Semcirebis idea.

10. pirveli kontaqtis damyareba

auTriCis pirveli nabiji narkotikis momxmareblebTan

kontaqtis damyarebaa.

narkotikuli saSualebebis momxmarebelTan kontaqtis

damyarebis pirveli nabiji msgavsia im procedurisa, rasac

nebismier adamianTan Sexvedris dros gavdivarT, rodesac

masTan gamolaparakeba gvinda: viwyebT saubars gasacnobi
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pirovnebis Sesaxeb meti informaciis miRebis mizniT, vec-

nobiT mas da vcdilobT ndobis mopovebas.

pirveli gasaubrebisas auTriC-muSakebisTvis ramdenime

zogadi wesi arsebobs. mniSvnelovania:

• gamolaparakebisas adamians sakuTari Tavi warudg-

inoT;

• auxsnaT mas, ra aris Tqveni amocana;

• uTxraT, Tu romel organizaciaSi da vis daqvemde-

barebaSi muSaobT;

• auxsnaT, ratom awarmoebs organizacia mocemul saqmi-

anobas da ra wesebs icavT konfidencialobis dasaca-

vad;

• auxsnaT, Tu risi gakeTeba SegiZliaT inieqciuri

momxmareblebisTvis;

• iyoT gulaxdili.

gulaxdilobas udidesi mniSvneloba eniWeba rogorc

pirveli, ise momdevno saubrebisas, radgan narkotikuli saS-

ualebebis momxmareblebi xSir SemTxvevaSi undoblobiT

gamoirCevian. nebismieri arapatiosani saqcieli/tyuili Tqveni

mxridan problemas Seuqmnis rogorc calkeul muSaks, ise

mis saagentos, radgan muSaki aseT SemTxvevaSi ver SeZlebs

momxmarebelTa sazogadoebaSi ndobis mopovebas.

11. auTriCi `quCis scenebSi~

zogierTi qalaqisTvis damaxasiaTebelia e.w. narkotikis

quCis scenebi, rac niSnavs imas, rom narkotikuli saSuale-

bebi daufaravad iyideba quCebsa da garkveul adgilebSi.

aseT adgilebSi, rogorc wesi, efeqturad xdeba kontaqtis

damyareba inieqciur momxmareblebTan. ufro konkretulad

_ SesaZlebelia gasaubreba an informaciis gavrceleba didi

raodenobis adamianebs Soris drois xanmokle periodSi.

qvemoT moyvanilia auTriC-saqmianobis ori magaliTi quCis

pirobebSi.

qalaq sofias (bulgareTi) centrSi gaSenebul skverSi

saRamoobiT sxva axalgazrdebTan erTad narkotikuli saS-
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ualebebis mravali inieqciuri momxmarebelic ikribeba.

parkis erT nawilSi gaSenebulia kargad ganaTebuli bi-

likebi, sadac restornebi da barebia ganTavsebuli, xolo

parkis meore nawili sruliad Cabnelebulia. momxmareblebi,

romlebic narkotiks eZeben da dilerebi (aq: narkotikuli

saSualebebis gamsaReblebi) jgufidan jgufSi erT-erT

bilikze gadaadgildebian da maTi socialuri qselis

wevrebs esaubrebian.

Tu molaparakeba warmatebiT dasrulda, myidveli da

gamyidveli biliks toveben da parkis Cabnelebul mxares

gadainacvleben garigebis mosamTavreblad, ris Semdegac

xSirad brundebian ukan megobrebTan erTad TiTo Wiqis

gadasakvrelad. aRniSnuli adgili centraluri wertilia

nemsebisa da Spricebis programis gansaxorcieleblad.

muSakebi, romelTac gamorCeuli CanTebi daaqvT Tan, jgu-

fidan jgufSi gadaadgildebian. maTTan inieqciuri momx-

mareblebi midian,  iTxoven nemsebs, Spricebsa da... rCevas.

moskovSi Citebis bazarze uamravi adamiani vaWrobs sx-

vadasxva nivTiT. maT Soris dilerebi da momxmareblebic

arian. iqve arian policielebic, romlebic maT daWeras

cdiloben.

bazarze aseve arian auTriC-muSakebi, romlebic cdiloben,

narkotikuli saSualebebis momxmareblebs saTanado in-

formacia miawodon.

rogorc auTriCis erT-erTma muSakma aRniSna: `narko-

tikis momxmarebeli minimalur dros andomebs bazarSi

mosvlas, dileris moZebnas, narkotikis SeZenasa da bazris

teritoriis datovebas. policias asi yuri da asi Tvali

aqvs gamobmuli, raTa rogorme daiWiros, rogorc narko-

tikis momxmarebeli, ise gamyidveli. narkotikis SeZenis

Semdeg momxmarebelma aqauroba rac SeiZleba swrafad unda

datovos, Torem SeiZleba daapatimron. amdenad, Cvenc

vcdilobT, manamde SevniSnoT narkotikis momxmarebeli, sanam

mas gamyidveli an policiis muSaki SeamCnevdes. gverdiT
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CavuvliT xolme maT da xelSi vudebT broSuras. yov-

elTvis gansazRvrul adgilze vdgavarT. ase rom, maT yov-

elTvis SeuZliaT CvenTan mosvla da magaliTad, maTTvis

saintereso informaciis miReba~.

rogorc moyvanili magaliTebidan Cans, nemsisa da Sprice-

bis programebis auTriC-saqmianoba kargad muSaobs im

SemTxvevaSi, Tu narkotikuli saSualebebis momxmareblebi

auTriC- muSakebs endobian.

swored am mizezis gamo programis farglebSi dasaqme-

bulni arian Tavad aqtiuri inieqciuri momxmareblebi an

yofili momxmareblebi, romlebic nemsebsa da Spricebs

arigeben. xSirad, rodesac gadawydeba nemsebisa da Sprice-

bis programis dawyeba, Tavs iCens mosazreba, rom eqimebs,

socialur muSakebsa da policiis TanamSromlebsac Seu-

ZliaT auTriC-saqmianobis Sesruleba.

Tumca am jgufebisTvis Zalze rTulia momxmareblebs

Soris ndobis mopoveba. narkotikuli saSualebebis momx-

mareblebs sakmao mizezi aqvT undoblobisTvis: Tu isini

SecdomiT miendobian vinmes, SeiZleba cixeSi amoyon Tavi,

sadac verc narkotiks miiReben, dazaraldebian da SeiZle-

ba sicocxlec ki daasrulon.

12. auTriCi `farul scenebSi~

arsebobs uamravi adgili, sadac narkotikis yidva, gayid-

va da moxmareba dafarulad xdeba. narkotikuli saSuale-

bebis gamsaReblebi SeiZleba peijeriT an mobiluri tel-

efoniT muSaobdnen, xolo myidvelisa da gamyidvelis gac-

noba Suamavlebis meSveobiT xdeba.

aseTi modeli `faruli scenebis~ saxeliT aris cnobi-

li da sakmaod gavrcelebulia centralur da aRmosavleT

evropaSi da axal damoukidebel saxelmwifoebSi. qvemoT

mocemulia auTriC-saqmianobis magaliTebi im ubnebSi,

romelTaTvisac msgavsi faruli scenebia damaxasiaTebeli.

fskovSi (ruseTis federacia), romlis mosaxleoba 200,000

adamiania, nemsisa da Spricis programis ganxorcieleba
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sakmaod rTuli aRmoCnda. es aris qalaqi, sadac `yvela

erTmaneTs icnobs~. qalaqSi versad waawydebiT narkotiku-

li saSualebebis moxmarebis scenas da amdenad, inieqciur

momxmareblebTan gasaubreba, situaciis swrafi Sefaseba

da auTriCis nemsebisa da Spricebis gacvlis programis

gatareba Zalian frTxilad unda moxdes, `gundaobis~ me-

TodiT – arsebuli kontaqtebis gamoyenebiT muSakebis ax-

ali klientebisTvis wardgenis mizniT.

momsaxurebiT mosargebleebTan kavSiri umeteswilad

binaze myardeba. garda amisa, auTriC-muSakebi klientebs

Sidsis centrSi xvdebian, sadac momxmareblebi ZiriTadad

B hepatitze asacrelad, aiv-infeqciasa da C hepatitze Ses-

amowmeblad Tu ufaso anonimuri samedicino daxmarebis

miRebis mizniT arian misulni.

qalaq segedSi (ungreTi) axalgazrdul narkologiur

centrebTan arsebuli nemsebisa da Spricebis programis

auTriC-muSakebma uamrav binaSi SeZles SeRweva, sadac in-

ieqciuri momxmareblebi ikribebodnen, amzadebdnen da moix-

mardnen narkotikul saSualebebs.

programis menejerebis TqmiT, centris personalma Tavi-

dan `garkveuli kontaqtebi daamyara momxmarebelTa popu-

laciasTan, magram mcire Sexeba hqonda narkotikis farul

scenebTan~. muSaobis pirveli 6 Tvis ganmavlobaSi auTri-

Cis gundma 30 bina gamoavlina, sadac momxmareblebi cxov-

robdnen da erTad moixmardnen narkotikul saSualebebs

inieqciuri gziT.

13. auTriC-saqmianoba `sxva scenebSi~

garda Ria da faruli scenebisa, arsebobs mravali adg-

ili, sadac axalgazrdebi ikribebian, magaliTad, musikis

mosasmenad, dasalevad da sxv.

aseT adgilebSic SeiZleba waawydeT narkotikuli saS-

ualebebis inieqciur momxmareblebs. msgavs scenebSi muSao-

bis sirTule is gaxlavT, rom auTriC-muSaks mxolod in-

ieqciur momxmarebelTan kontaqtis damyareba surs da ar
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unda drois dakargva aramomxmarebelTan saubarze.

qvemoT moyvanilia rCevebi, romlebic auTriC-muSakebs

xalxis brboSi narkotikuli saSualebebis inieqciuri

momxmareblis amocnobaSi daexmareba.

amsterdamSi (holandia) erTi auTriC-muSaki yovel saR-

amos stumrobda bars, sadac, misi azriT, narkotikuli saS-

ualebebis inieqciuri momxmareblebi unda yofiliyvnen.

mas Tan specialuri, yvelasgan gamorCeuli CanTa dahqonda.

mesame saRamos, rodesac ukve baris datovebas apirebda,

CanTa Zirs `dauvarda~ da iqidan prezervativebi da nemsebi

gadmocvivda.

baris klientebi mas nivTebis CalagebaSi daexmarnen.

Tan hkiTxes, raSi sWirdeboda amdeni nemsi da prezerva-

tivi. man ganumarta maT, rom nemsebisa da Spricebis pro-

gramis muSaki iyo da saubari gauba barSi myof narkotike-

bis ramdenime inieqciur momxmarebels.

14. auTriC-muSaobis warmatebuli magaliTebi

qvemoT mocemuli miTiTebebi auTriC-muSakebis mier

poltavaSi (ukraina) narkotikuli saSualebebis inieqciur

momxmareblebTan muSaobis procesSi SemuSavda:

• pativi eciT momxmareblis pirad cxovrebas – momx-

marebels pirad problemebze saubars nu dauwyebT,

rodesac igi megobrebTan erTad imyofeba;

• daicaviT konfidencialoba – arasdros ilapara-

koT momsaxurebiT mosargeblesTan sxva mosargeb-

lis Sesaxeb, im SemTxvevaSic ki, Tu danamdvilebiT

iciT, rom isini megobrebi arian;

• SeecadeT, jgufis `liderebTan~ imuSaoT – maTTan

kontaqtis damyareba SeiZleba gacilebiT rTuli

aRmoCndes, magram Tu maT ndobas moipovebT, isini

Tqvens naTqvams sxvebsac gadascemen;

• arasdros CaerioT, rodesac momsaxurebiT mosarge-

bleni narkotikebTan dakavSirebul `saqmeebs agvar-

eben~, radgan am dros maTi goneba mTlianad am

saqmisken aris mimarTuli da gareSe piris Carevam
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SeiZleba iseTi agresia gamoiwvios, rom auTriC-mu-

Sakis sicocxle safrTxeSi aRmoCndes;

• daamyareT gulaxdili urTierTobebi momsaxure-

biT mosargebleebTan –maTTan erTad ixumreT da

isaubreT, magaliTad, amindze an axal ambebze, rac

miscems maT saSualebas, `gaixsnan~. Tumca ar daga-

viwydeT, rom maTTan urTierToba mxolod amiT ar

Semoifargleba da auTriC-muSakis movaleoba infor-

maciisa da rCeva-darigebis gacemaa;

• yovelTvis ecadeT, gaerkveT narkotikuli saSuale-

bebis momxmareblebis problemebSi;

• auTriC-muSakebma unda icodnen sakuTari movale-

obebi da kargad erkveodnen narkotikuli saSuale-

bebis momxmareblebTan dakavSirebuli sisxlis sa-

marTlis kodeqsis muxlebSi.

pirveli gasaubrebis Semdeg an cota mogvianebiT Sei-

Zleba wamoWraT narkotikis usafrTxo moxmarebisa da us-

afrTxo sqesobrivi kavSirebis Tema.

meTodebi, romlebic usafrTxo qcevis normebis Sesaxeb

Temis wamosaWrelad gamoiyeneba:

• situaciuri replika – Tu momxmarebels aReniSneba

abscesi, uCivis avadmyofobas, ambobs, rom sul cota

xnis win saavadmyofoSi iwva an hepatiti gadaitana

an aiv-infeqciaze gamokvleva Caitara, kargi sababi

gaqvT, sarisko inieqciis Sesaxeb wamoiwyoT saubari.

• aiv-prevenciis mesijis CarTva saubarSi, romelic

zogadad narkotikis inieqciuri momxmareblis jan-

mrTelobas an sxva problemebs exeba.

• saubari, romelSic janmrTeloba erT-erTi ZiriTa-

di Tema iqneba, Semdegi megobruli frazebiT wamoi-

wyeT: `rogor xar?~ `rogor midis saqmeebi?~

aseTi saxis saubrebisas da rogorc zemoT, moskovis

Citebis bazris magaliTze vnaxeT, auTriC-masalebis Tan

qona SeiZleba Zalze sasargeblo aRmoCndes.

amgvari masalebi SeiZleba iyos savizito baraTi, narko-
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tikis momxmareblisTvis Seqmnili broSura an stikeri, Ju-

rnali an sainformacio biuleteni, prezervativi da sxva.

am masalebiT SeiZleba saubris wamowyeba an moskovis

SemTxvevaSi – narkotikis momxmareblisTvis raime mokle

masalis micema wasakiTxad, saidanac SeZlebs SekiTxvebis

dasmas auTriC-muSakTan momdevno Sexvedrisas.

Spricebisa da nemsebis gacvlis programaSi

momuSave personalisa da moxalisis usa-

frTxoebis dacva

riskis Semcirebis mizniT nemsebisa da Spricebis gacv-

la-darigebis TiTqmis yvela programa iTvaliswinebs mu-

Sakebis wyvil-wyvilad muSaobas. es imas niSnavs, rom mu-

Saki arasdros ar aris marto nemsebisa da Spricebis pro-

gramiT masze dakisrebuli movaleobebis Sesrulebis

procesSi, iqneba es nemsebisa da Spricebis miwodeba, au-

TriCi, nemsebis ganadgureba/gauvnebelyofa Tu sxva.

wyvilad momuSave personali erTmaneTze unda zrunavdes da

partniors atyobinebdes usafrTxoebis problemebis Sesaxeb.

im SemTxvevaSi, Tu auTriCis an programis sxva muSaks

mudmivad emuqreba agresiis an Zaladobis safrTxe, saWi-

roa damatebiTi treningebis Catareba, sadac auTriCis mu-

Sakebs specialurad Seaswavlian, ra gziT aaridon da da-

icvan Tavi saxifaTo situaciisgan.

nemsis CxvletiT miyenebuli dazianeba

nemsis Cxvletisas SemTxveviT miyenebul dazianebas

yuradReba unda mieqces nemsebisa da Spricebis gacvlis

programis personalis mxridan. naxmari nemsebisa da Sprice-

bis mogroveba da ganadgureba personalis treningis erT-

erTi prioritetuli sakiTxi unda iyos.
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yvelanairad unda aviciloT Tavidan nemsis Cxvleta.

inficirebis riskis xarisxi damokidebulia sisxlis raode-

nobaze, romelic SeiZleba moxvdes dazianebis adgilze,

aseve, Tu ra drois ganmavlobaSi iyo sisxli nemsze, mis

temperaturaze da sxva. Tumca gamoTvlebis Tanaxmad, in-

ficirebis riski erTjeradi CxvletiT dazianebis SemTxveva-

Si, Semdegia:

• aiv – 0.3%

• hepatiti C – 2%
• hepatiti B – 20%.

mocemuli cifrebi cxadyofs, Tu ramdenad didia riski,

ris gamoc aucilebeli xdeba personalis vaqcinacia B

hepatitis winaaRmdeg. CxvletiT miyenebuli dazianebis

Semcirebis politika programis dasawyisSive unda iyos

SemuSavebuli.

nemsis CxvletiT gamowveuli dazianebis SemTxvevaSi adg-

ilobrivi infeqciuri saavadmyofoebisa da klinikebis praq-

tikac gasaTvaliswinebelia. nemsis Cxvletis SemTxvevaSi

rekomendebulia mkurnalobis dawyeba maqsimum erT saaTSi.

nemsis Cxvletis SemTxvevaSi:

• dazianebuli ubani grili sapniani wyliT Camoiban-

eT. es procedura ramdenime wuTis ganmavlobaSi

gaimeoreT;

• Tu kanze sisxlia, miuxedavad imisa, dazianebulia

Tu ara kani, sapniT daibaneT da leikoplastiri

daikariT;

• Tvalis dazianebis SemTxvevaSi saWiroa frTxilad,

magram safuZvlianad daibanoT midamo Tvalis irgv-

liv an gamoiyenoT 0.9% NaCl xsnari (Tvalebgaxe-

lil mdgomareobaSi);

• sisxlis pirSi moxvedris SemTxvevaSi, piri ramden-

jerme gamoivleT wyliT (10-ze metjer);

• incidentis Sesaxeb acnobeT proeqtis menejers.

• rac SeiZleba swrafad mimarTeT eqims. saSiSi kon-

taqtis Semdgom preparatebis profilaqtikuri Tval-
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sazrisiT miRebas eqimi wyvets mxolod, rac unda

ganxorcieldes kontaqtidan pirvelive saaTebSi, ara

ugvianes 72 sT-isa;

basri narCenebis usafrTxo ganadgureba

basrma narCenebma SeiZleba gamoiwvion rogorc janmrTe-

lobis, aseve garemo pirobebis dabinZurebis seriozuli

problemebi.

gamoyenebuli Spricebisa da nemsebis Ria sivrceSi an

miwaze datoveba, sazogadoebas Zalian didi riskis qveS

ayenebs. yvelaze xSirad bavSvebi gvevlinebian nemsis Cxv-

letis Sedegad dazaralebulTa rolSi, vinaidan maT maso-

brivad uwevT Sexeba arasworad likvidirebul naxmar

nemsebTan.

naxmari Spricebisa da nemsebis mdinareSi gadayra wyals

uvargiss xdis, rogorc sasmelad, aseve sabanaod.

gamoyenebuli basri xelsawyoebi, inieqciisTvis gamoy-

enebuli yvelanairi mowyobiloba dauyovnebliv unda iq-

nas moTavsebuli usafrTxo yuTSi. es konteineri aris

wyalgaumtari, myari, daculi ugergilo, araprofesiuli

mopyrobisgan da aqedan gamomdinare, minimizebulia nemseb-

is mier misi iolad dazianeba. Tu specialuri usafrTxo

yuTi xelmiuwvdomelia, Tqvens xelT arsebuli sxva saSu-

alebebi unda gamoiyenoT usafrTxo konteineris dasamza-

deblad.

usafrTxo yuTis awyoba

usafrTxo yuTi gamoyenebis win saTanado awyobas saWi-

roebs.

naxmari Spricebisa da nemsebis transportirebisTvis,

maTi Semdgomi damarxvis an dawvis mizniT, jandacvis sam-

saxuris TanamSromlebma SeiZleba gamoiyenon muyaos yuTebi,

Txeli plastmasis konteinerebi an ukidures SemTxvevaSi
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liTonis qilebi. akrZalulia erTi da imave qilis an kon-

teineris xelmeored gamoyeneba. rogorc ki Seivseba kon-

teineris 3/4, aucileblad unda moxdes misi ganadgureba

da axali konteineris moZieba momdevno procedurisTvis.

usafrTxo yuTebis mravaljeradi dacarieleba da avseba

Zlier zrdis nemsis CxvletiT gamowveuli dazianebebisa

da infeqciebis aRmocenebis risks. saboloo etapze unda

ganxorcieldes yvela basri narCenis damarxva an dawva.

Tu usafrTxo yuTebi araa xelmisawvdomi, rekomendebulia

muyaos konteinerebis gamoyeneba.

rogor davamzadoT kargi konteineri:

ipoveT myari muyaos yuTi (SegiZliaT adgilobriv ma-

Razias mimarToT aseTi TxovniT). unda SeirCes maqsimalu-

rad gamZle kedlebis mqone yuTi, raTa Tavidan iqnas ac-

ilebuli nemsebis mier konteineris da SemdgomSi masTan

SexebaSi myofi pirovnebis dazianeba.

• aucileblobis SemTxvevaSi, konteineris kedlebi 2

yuTis erTmaneTSi moTavsebiT gaamagreT. Tu kon-

teineris kedlebi Zalian Txeli aRmoCndeba, advi-

li SesaZlebeli iqneba maTi nemsebiT dazianeba.

• usafrTxod unda iqnas daxuruli yuTis rogorc

fskeri, aseve zeda nawili.

• yuTis Tavze amoWeriT patara naxvreti, raTa misi

saSualebiT moxerxdes Spricebisa da nemsebis kon-

teinerSi moTavseba.

• rodesac yuTis 3/4 gaivseba, dauyovnebliv daluqeT

naxvreti.

yuTis likvidacia frTxilad da srulad unda moxdes.
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usafrTxo yuTTan urTierTobis usafrTxoebis zomebi:

•  ar SeexoT an SeanjRrioT usafrTxo yuTi zed-

metad. akrZalulia masze dajdoma, dadgoma an

dakuWva/daWyletva.

•  yuTis gadatanisas daicaviT damatebiTi usafrTxoe-
bis wesebi. yuTi daiWireT saxeluris saSualebiT

an zeda nawiliT, romelic Spricebisa da nemsebis

zemoTaa moTavsebuli.

•  sanam moxdeba usafrTxo yuTebis ganadgureba, isini
moTavsebuli unda iyos mSral, usafrTxo adgi-

las, bavSvebisgan da mosaxleobisgan moSorebiT.

• aucilebelia yvela im TanamSromlis treningi, visac

yuTTan eqneba urTierToba.

basri narCenebisa da inieqciis mowyobilobebis lik-

vidirebis procedurebi

inieqciis yvela mowyobiloba sabolood unda iqnas

ganadgurebuli. autodestruqciuli an erTjeradi gamxsne-

li Spricebisa da nemsebis gamoyeneba mxolod erTxelaa

SesaZlebeli, Semdeg isini TviTon ziandeba.

akrZalulia gamoyenebuli Spricebisa da nemsebis Ria

adgilas dayra, romelic advilad xelmisawvdomia bavS-

vebisaTvis an mosalodnelia, Cveulebrivma gamvlelma

daadgas fexi. aseve dauSvebelia Spricebisa da nemsebis

ganadgureba sxva saxis narCenebTan erTad.

1-eli safexuri:

TiToeuli inieqciis Semdeg dauyovnlebliv CaagdeT

Sprici da nemsi usafrTxo yuTSi. dauSvebelia naxmar nem-

sze Tavsaxuris Camocma.

Tu TqvenTvis xelmisawvdomia nemsis mosaxsnelebi an saWrise-

bi, TiToeuli inieqciis Semdeg usafrTxod gaacalkeveT Spri-

ci da nemsi. moxsniT Tu ara nemss mowyobilobas, dauyovne-

bliv moaTavseT Sprici usafrTxo yuTSi. nemsi gancalkeve-

bul usafrTxo konteinerSi Tavsdeba. nemsis konteineri Sevse-
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bis Semdeg unda daixuros da moxdes misi likvidacia Semde-

gi xerxebiT: damarxva, kremacia, konteinerSi dawva, damarxva

basri narCenebis specialur dacul ormoSi, ormoSi dawva.

me-2 safexuri:

rodesac usafrTxo yuTis 3/4 gaivseba, konteineri unda

daixuros.

akrZalulia naxmari Spricebisa da nemsebis usafrTxo

yuTebidan sxva konteinerebSi gadatana.

xuTlitriani usafrTxo yuTi daaxloebiT 100 Spricsa

da nemss itevs. rodesac yuTis 3/4 aivseba, igi unda ganad-

gurdes arealis yvelaze axlos dasaSveb adgilas da im

dros, roca es gaxdeba praqtikulad SesaZlebeli.

me-3 safexuri:

moZebneT usafrTxo adgili yuTis dasamarxad an da-

sawvavad (ixile Semdegi seqcia).

gafrTxileba: arasodes moaTavsoT qvemoT war-

modgenili masala usafrTxo yuTSi. sxva samedicino

narCenebTan erTad gadayareT:

_ carieli ampulebi;

_ vaqcinis gadayrili ampulebi;

_ bambis tamponebi;

_ kompresorebi;

_ saxvevi masala;

_ lateqsis xelTaTmanebi an nebismieri plast-

masis an sxva narCeni produqtebi.

usafrTxo yuTebis ganadgureba

umetes SemTxvevaSi 5 meTodi gamoiyeneba usafrTxo yuTe-

bis gasanadgureblad an maT Sesanaxad iseT adgilas, romel-

ic mosaxleobisgan moSorebulia.
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