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ცოტა რამ სტატისტიკაზე 
საქართველოში აივ-შიდსის გადაცემის გზები 

(2014): 49,3% ინქციური ნარკომანია; 41,7% 

ჰეტეროსექსუალური კონტაქტი 

45 000 ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელი 

(2012 წელი) 

ძირითადი ინექციური ნარკოტიკები - 

ოპიოიდები: ოპიუმი, ჰეროინი, ბუპრენორფინი, 

დეზომორფინი 

2014 წელს შჯსდ-ს მიერ კონტროლის 
გამკაცრების ფონზე მკვეთრად შემცირდა 
ნარკოტიკების/ფსიქოტროპებისა და მათ შორის, 

“ნიანგის” - დეზომორფინის ხელმისაწვდომობა 
და მოხმარება. 



 ოპიოიდური 
დამოკიდებულების 

მკურნალობა 

 
1. narkotikebisgan 

Tavisufal cxovrebaze 
orientirebuli 
mkurnaloba 

2. CanacvlebiTi 
Terapia 



ჩანაცვლებითი  

თერაპია - 
ოპიოიდებზე 

დამოკიდებულ პირთა 
მკურალობის 

ეფექტური და 
ხარჯეფექტური 

მეთოდი (ჯანმო 2009) 

 

ჩანაცვლებითი  

თერაპია - 
ოპიოიდებზე 
დამოკიდებულ 

პირთა ზიანის 

შემცირების, 

რესოციალიზაციისა 
და 

დეკრიმინალიზაციის  

ეფექტური მეთოდი  

 



ჩანაცვლებითი თერაპიის დანერგვა 
საქართველოში 

1995 წლიდან ადვოკატირება - 
ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი 

2002 წელს საქართველოს 

პარლამენტმა მიიღო კანონი, 

რომელიც ქვეყანაში ჩანაცვლებითი 

თერაპიის განხორციელებას 

ლეგიტიმაციას ახდენდა 

2005 წლის ბოლოს მეთადონით 

ჩანაცვლებითი თერაპიის პირველი 

პილოტური პროგრამა დაინერგა  
გლობალური ფონდის პროექტის 

ფარგლებში 

saqarTvelos par lam ent i



სამოქალაქო სექტორში გლობალური ფონდის 

ჩანაცვლებითი პროგრამების მიერ მოცული 

პაციენტები - თბილისი (ფჯნპც, ურანტი), 

ბათუმი, გორი  
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Cum. N of patients of GFATM OST program 



 20 centri – 14 sax.dafinansebiT, 5 -globaluri 
fondis dafinansebiT, 1 -კერძო ბუპრენორფინ-
ნალოქსონის პროგრამა –erTdroulad 2700-2800 

pacienti 

  

Tbilisi 12 

programs 

Poti 1 Kutaisi 1 

Gori 1 

Telavi 1 KobuleTi 1 

Zugdidi 1 

Ozurgeti1 

Batumi 1 



პენიტენციალურ სისტემაში გლობალური 

ფონდის ჩანაცვლებითი თერაპიის 

ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის პროგრამების 

მიერ მოცული პაციენტები - #8 სად, 

თბილისი, #2 სად, ქუთაისი  (ფჯნპც)  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2008 year 2009 year 2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year

3 

281 

206 

107 
123 

352 

474 

Cum. N of patients of GFATM OST program in prisons 



რეაბილიტაცია 
3 sareabilitacio 

dRis centri 
TbilisSi 

erTianad 100 
adamianamde 

gamtarunarianobiT; 
wlis manZilze - 250 

 



reabilitacia   

fjnpc 

sapatriarqosTan 
arsebuli fsiqo-
socialuri 
reabilitaciis centri 

fsiqo-socialuri  

reabilitaciis centri  

“kamara” 



კომპონენტის დafinanseba გფ-ის მიერ 
2015წ - 1716000 ლარი  

700 beneficiari erTdroulad 
samoqalaqo seqtorSi (1200 wლის 
მანძილზე) 

100 piri erTdroulad cixeebSi 
(350-450 wლის მანძილზე) 

250 piriს reabilitacia wლის 
მანძილზე 

700 ნკტ აივ-სა და ჰეპატიტებზე 
ინექციური ნარკოტიკების 
მომხმარებლებში 

400-მდე თანასწორგანმანათლებელი 
ნარკოტიკების მომხმარებლის 
ტრენინგი 

 

 



გლობალური ფონდის პროგრამების 

შენარჩუნების გზები 

2016-2017 წლის გფ-ს განაცხადში შეტანა 
- 2 წელზე 3400000 ლარი (1480000 

ევრო) 

სახელმწიფო პროგრამებში შეტანა 



სავარაუდო პრობლემები 

 

თანხების მოძიება 

პაციენტების გადაყვანა სრულიად 

უფასო მომსახურებიდან 

თანადაფინანსების პრინციპზე  

უცხოეთის მოქალაქეების ჩართვა 
სახ.პროგრამებში (2014-ში 45 პირი) 

სარეაბილიტაციო პროგრამების 

მდგრადობა 



gmadlobT 
yuradRebisTvis! 

 

 

პრეზენტაციაში გამოყენებული 
იყო ფჯნპც-ს 

სარეაბილიტაციო პროგრამის 
ბენეფიციართა ნახატები. 


