საქართველოს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო
საზედამხედველო კომიტეტის ანგარიშო

თარგმანი ინგლისურიდან

ანგარიშგების პერიოდი:
2016 სექტემბერი - ნოემბერი
შესავალი:
ანგარში ასახავს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს საზედამხედველო კომიტეტის მიერ 2016 წლის
სექტემბერ - ნოემბრის პერიოდში განხორციელებულ საქმიანობას. აღნიშნული მოიცავს შემდეგს:
 ქსს-ს 84-ე სხდომა, რომლის მსვლელობისას საზედამხედველო კომიტეტის თავმჯდომარემ
წარადგინა საზედამხედველო საქმიანობა და დეშბორდის რეკომენაციები.
 აივ გრანტის მე-2 პერიოდის და ტბ გრანტის მე-9 პერიოდის დეშბორდების
განხილვისადმი მიძღვნილი სხდომა - 2016 წლის 26 სექტემბერი.
 2 საზედამხედველო ვიზიტი (ლგბტ რესურც ცენტრში - 2016 წლის 12 ოქტომბერი და ახალ
ვექტორში - 2016 წლის 1 ნოემბერი).

ქსს-ს სხდომები
ანგარიშგების პერიოდში გაიმართა ქსს-ს ერთი სხდომა ( ქსს-ს 84-ე სხდომა, 2016 წლის 11
ნოემბერი). აუდიტორიას წარედგინა გლობალური ფონდის გრანტების მიმდინარეობის
სტატუსი. საზედამხედველო კომიტეტის თავმჯდომარემ წარადგინა სექტემბერ - ნოემბრის
პერიოდში განხორციელებული საზედამხედველო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები.
ქსს-ს წევრებს შორის გავრცელდა აივ გრანტის მე-2 პერიოდის და ტბ გრანტის მე-9 პერიოდის
დეშბორდები, შეთანხმდა რეკომენდაციები.
დეშბორდების განხილვისადმი მიძღვნილი საზედამხედველო კომიტეტის შეხვედრები
2016 წლის 26 სექტემბერს გაიმართა საზედამხედველო კომიტეტის სხდომა, რომელიც მიეძღვნა
აივ-გრანტის მე-2 პერიოდის და ტბ გრანტის მე-9 პერიოდის დეშბორდების განხილვას.
საზედამხედველო კომიტეტის რეკომენდაციები მოცემულია ქვემოთ.
აივ-ის პროგრამა
1. 1 მლ შპრიცების შესაბამის მარაგის და მიმდინარე რაოდენობას შორის უთანასწორობის
თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა დამატებითი ყურადღება. შენიშვნა: სათანადო
რეაგირება განხორციელებულია.
2. კარგი ხარისხის ნემსების და შპრიცების მიწოდების უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით
ზიანის შემცირების იმ პროგრამებში, რომლებსაც დაბალი ხარისხის ძველი ნემსებისა
და შპრიცების განსაკუთრებულად დიდი მარაგი გააჩნიათ. მომავალში
განხორციელდეს ინიექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის მიერ
დადასტურებული პროდუქტის შესყიდვა. შენიშვნა: ძირითადმა მიმღებმა, გლობალურ
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ფონდთან შეთანხმებით, პროდუქტის მაღალი ხარისხის და ბენეფიციართა
კმაყოფილების მიზნით დაიწყო 1 მლ შპრიცების ადგილობრივი შესყიდვა
ბენეფიციარებთან წინასწარი კონსულტაციის საფუძველზე. ძირითადი მიმღების
შემოთავაზების თანახმად, ბენეფიციარების თანხმობით შეძენილი პროდუქტების სიის
გაფართოვების საკითხი შეიძლება განხილულ იქნას სამომავლოდ.
3. სეგრეგირებული მონაცემების მოპოვება და ანალიზი, რათა გაირკვეს, თუ როგორია
ახალგაზრდა მსმ-ების მოცვა აღნიშნული პროგრამებით, აგრეთვე, ზოგადად მსმ
პოპულაციაზე მიმართული პრევენციული პროგრამების მოცვის მაჩვენებელი
ურბანულ და რაიონულ ჭრილში.
ტუბერკულოზის პროგრამა
1. რიგი ინდიკატორების (პ3, პ5, პ6) დაბალი შესრულება

განპირობებულია ზოგადად

ქვეყანაში ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების რიცხვის შემცირებით. ამდენად,
შემოთავაზებულია

არსებული

სამიზნეების

გადახედვა.

შენიშვნა:

სამიზნეების

გადახედვა მოხდა დაფინანსების ახალი მოდელის ტბ გრანტის ფარგლებში.
2. სამიზნე მაჩვენებელი, რომელიც ეხება წამლის მიმართ მგრძნობელობის ტესტირებას
(DST)
შედარებით
დაბალ
მაჩვენებელი
უკვე
ნამკურნალევ
შემთხვევებში,
განპირობებულია იმით, რომ მულტირეზისტენტულ პაციენტთა გარკვეული რაოდენობა
წარუმატებელი მკურნალობის გამოსავლის გამო გადაყვანილნი იყვნენ მკურნალობის
ახალ (pre-XDR ან XDR TB)
რეჟიმზე. გამომდინარე აქედან, პირველი რიგის
მედიკამენტებზე მგრძნობელობის ტესტირება (DST) აღარ გახდა საჭირო.
საზედამხედველო ვიზიტები
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ორი საზედამხედველო ვიზიტი: 2016 წლის 12 ოქტომბერს
ვიზიტი ლგბტ რესურს ცენტრში და 2016 წლის 1 ნოემბერს ვიზიტი „ახალ ვექტორში“. ორივე
ვიზიტის მსვლელობისას დაფიქსირდა შემდეგი პოზიტიური ტენდენციები: ეფექტური
კომუნიკაცია ძირითად მიმღებთან, დროული გადარიცხვები, მობილური ამბულატორიების
გამოყენების ეფექტიანობა მიუწვდომელი რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფების მომსახურებისათვის,
განსაკუთრებით ქვემო ქართლის რეგიონში, დაგეგმილია მონაცემთა შეგროვების შემდგომი
გაუმჯობესება (დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ღია ელექტორნული
პლატფორმის, SyrEx დანერგვა). ვიზიტის დროს აღინიშნა, რომ სამიზნის განხორციელების
ეფექტურობისათვის და ბენეფიციარების საჭიროების უფრო ეფექტური დაკმაყოფილებისათვის,
საჭიროა უფრო სისტემური და ინსტიტუციონალიზირებული მიდგომა ნარკოტიკის საინიექციო
მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივ პრევენციის აქტივოებიბით მოცვის
ჭრილში. ორივე ვიზიტის დროს გამოითქვა წუხილი, სატენდერო პროცედურების გამო (მაგ.
საბანკო გარანტია), რომელიც ზღუდავს ფინანსურად/ორგანიზაციულად სუსტი არასამთავრობო
ორგანიზაციების მონაწილეობას ტენდერში. აღნიშნულ პრობლემაზე რეაგირების მიზნით ლგბტ
საქართველო იყენებს თანხების მოზიდვის თანამედროვე მეთოდს, როგორიცაა ე.წ “crowd-funding”.
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თუმცა ამ მეთოდით მოზიდული თანხები არ აღმოჩნდა საკმარისი საბანკო გარანტიისათვის
ტენდერში მონაწილეობისათვის. სექტემბრის თვეში „ახალ ვექტორს“ ქონდა პრობლემა საოფისე
ფართის ქირის გადახდასთან დაკავშირებით, რაც გამოწვეული იყო ბანკის მიერ ზიანის
შემცირების საქართველოს ქსელისათვის საბანკო გარანტიის გაცემის დაგვიანებით (საოფისე ქირა
გადახდილ იქნა ერთი თვის დაგვიანებით). თუმცა, აღნიშნულმა ფაქტმა არ მოახდინა არანაირი
ზეგავლენა პროექტის განხორციელებაზე. მომავალში არ არის მოსალოდნელი ამგვარი ფაქტები,
რადგანაც მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში (დაწყების თარიღი - 2016 წლის სექტემბერი)
გამოიყო თანხები 2017 წლის დეკემბრადე. ქვეყანაში არსებული მეტად სტიგმატიზირებული და
დისკრიმინაციული
გარემო
წარმოადგენს
ლგბტ
საქართველოს
მიერ
აქტივობების
განსახრორციელებლად ოფისის ფართის ქირავნობის ბარიერს. რის გამო, მათ მოუწიათ
პარტნიორი ორგანიზაციის ოფისში განთავსება, რაც საპროექტო აქტივობების გაფართოვების
პირობებში არ იქნება საკმარისი პროექტის განხორციელებსათვის.
რეგონებში MSM-ისათვის სერვისებისადმი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა რჩება პრობლემად,
განსაკუთრებით ქვეყანაში მაღალი სტიგმატიზირებული გარემოს გათვალისწინებით. თბილისში,
ქუთაისში და ბათუმში მოქმედი ოფისების გარდა დაგეგმილია ორი რესურს ცენტრების გახსნა
გორში და ბათუმში. რესურს ცენტრში ვიზიტისას გამახვილდა ყურადღება კვალიფიციური
პერსონალის მოზიდვის საკითხზე. პერსონალის უმეტესობა წინა გრანტის განხორციელებისას
(როდესაც ორგანიზაცია იყო „თანადგომას“ ქვე-ქვე კონტრაქტორი) მუშაობდა არასრულ
განაკვეთზე. ამგვარი ვითარება არ არის საკმარისი კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვისათვის,
ამჟამად, როგორც ცნობილია, რამდენიმე თანამშრომელი დაკონტრაქტა სრულ განაკვეთზე. (მეტი
დეტალბისათვის გთხოვთ იხილოთ საზედამხედველო ვიზიტების ანგარიშები).

მომზადებულია ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს მიერ
გადათარგმნილია ქვეყნის საკოორდინაციო საბწოს სამდივნოს მიერ

ირინა გრძელიძე
ქსს-ს აღმასრულებელი მდივანი
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