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კითხ ე ბი, რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე ზე მოქ მე დებს. მათ 
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The textbook overviews those critical issues of public health which affect the health status 
of the global population. The book provides a comprehensive explanation of multiple methods 
for assessing the population’s health and determining health-related risk factors, elaborates 
on the integration of health into the agenda of global affairs, explains the implications of the 
population’s quantitative and age dynamics on epidemiological and demographic transitions, 
describes the state of global health at the turn of the 20th and 21st centuries, and overviews 
many other emerging problems which, with the progress of globalisation, increasingly 
integrate into health issues of the world’s population. The presented work is for professionals 
and students engaged in the field of public health. 
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წინასიტყვაობა

1990-ი ან წლებ ში, და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბის საწყ ის ეტაპ-
ზე, სა ქარ თვე ლომ სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვის სის ტე მას თან თა ნამ შრომ ლო ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი მი ი ღო. ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბა საგ-
რძნობ ლად იყო და მო კი დე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის მი ერ მო წო დე-
ბულ ჰუ მა ნი ტა რულ დახ მა რე ბა ზე. ამას თა ნა ვე, ჯან დაც ვის სექ ტო რის რე ფორ მი-
რე ბის თვის სა ქარ თვე ლო უხ ვად იღებ და სა ერ თა შო რი სო ტექ ნი კურ და ფი ნან სურ 
დახ მა რე ბა საც. სწო რედ ამ წლებ ში, მე დი ცი ნის და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის 
ქარ თვე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის უცხ ო ელ კო ლე გებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად, 
ქვე ყა ნა ში და იწყო სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვის დარ გში ად გი ლობ რი ვი პრო ფე სი უ-
ლი კად რე ბის პირ ვე ლი თა ო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბაც. 

ამა ვე პე რი ოდ ში, მსოფ ლი ოს მას შტა ბით, გლო ბა ლი ზა ცი ის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი 
კა ტაკ ლიზ მე ბი გახ შირ და. გლო ბა ლი ზა ცი ის თა ნამ დევ მა ეკო ლო გი ურ მა, პო ლ ი ტი-
კურ მა, ეკო ნო მი კურ მა თუ სო ცი ა ლურ მა გა მოწ ვე ვებ მა წარ მოშ ვეს ისე თი რის კფაქ-
ტო რე ბი, რომ ლებ მაც საფ რთხე შე უქ მნა არა მხო ლოდ ცალ კე უ ლი (ძი რი თა დად გან-
ვი თა რე ბა დი) ქვეყ ნე ბის, არა მედ მთე ლი მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლი რის კე ბის მა გა ლი თე ბია – ან ტი მოკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბა, კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბა, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ბი ო ტე რო რიზ მი, ლტოლ ვილ თა მა სობ რი ვი გა-
და ად გი ლე ბა, სამ ხედ რო და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბი, ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის 
გლო ბა ლუ რი მიგ რა ცია და სხვა. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლი გახ და იმ დროს არ სე-
ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვის დარ გის პა რა ლე ლუ რად, რო მე ლიც გან ვი თა რე-
ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მი ერ გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მი მართ დახ მა რე ბა ზე იყო ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი, ახა ლი – გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის – დარ გის გან ვი თა რე ბაც, რო მე ლიც 
ეხე ბა იმ რის კე ბის აღ მოფ ხვრას, რომ ლე ბიც არ სცნო ბენ ცალ კე ულ სა ხელ მწი ფო-
თა პო ლი ტი კურ საზღ ვრებს და ჯან მრთე ლო ბის თვის გლო ბა ლუ რი მას შტა ბის საფ-
რთხე ებს ქმნი ან.

გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა კომ პლექ სუ რი დარ გია და წარ მო ად გენს ისე თი მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი დის ციპ ლი ნე ბის სინ თეზს, რო გო რი ცაა მე დი ცი ნა, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვა, ჯან დაც ვის პო ლი ტი კა, სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი, პო ლი ტე კო-
ნო მი ა, სა გა რეო ვაჭ რო ბა, ფი ნან სე ბი, მე ნეჯ მენ ტი, დე მოგ რა  ფი ა, ეკო ლო გი ა, სო-
ცი ო ლო გი ა, ან თრო პო ლო გი ა, კვე ბა, ქცე ვი თი მეც ნი ე რე ბე ბი და სხვა. გლო ბა ლუ რი 
ჯან დაც ვა ამა ვე დროს სწრა ფად მზარ დი პრო ფე სი ა ცა ა, რომ ლის აუ ცი ლებ ლო ბა 
დღი თი დღე იზ რდე ბა გლო ბა ლი ზა ცი ის მი ერ მო ტა ნი ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ეფექ-
ტუ რად გა მო ყე ნე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით. სწო რედ ამი-
ტომ, 2000-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ი სი დან მსოფ ლი ოს წამ ყვან აკა დე მი ურ ცენ ტრებ ში 
სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვის სას წავ ლო პროგ რა მებ თან ერ თად და იწყო გლო ბა ლუ რი 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის და ნერ გვა. 2008 წელს კი და არ სდა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც-
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ვის სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კონ სორ ცი უ მი, რო მელ შიც მსოფ ლი ოს 150-მდე აკა დე მი უ რი 
ცენ ტრია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი.

წი ნამ დე ბა რე სა ხელ მძღვა ნე ლოს მი ზა ნი ა, სა ქარ თვე ლო ში გლო ბა ლუ რი ჯან-
დაც ვის შეს წავ ლის მსურ ვე ლებს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცეს, მშობ ლი ურ ენა ზე გა ეც-
ნონ დარ გის სა ფუძ ვლებს. სა ხელ მძღვა ნე ლო შედ გე ნი ლია სა ერ თა შო რი სო ტექ ნი-
კუ რი ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე, ასა ხავს დარ გში ამ ჟა მად მიმ დი-
ნა რე დის კუ სი ებს, შე ი ცავს მო ნა ცემ თა უახ ლეს ბა ზებ სა და ანა ლი ტი კურ მა სა ლას.
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Preface

Throughout the 1990s, in the early phase of building the sovereign state, 
Georgia was the recipient of abundant benefits as a result of its cooperation with the 
international health community. The health status of the population largely depended 
on the humanitarian assistance provided by international partners, while external 
technical and financial support advanced the national healthcare reforms. During this 
period, Georgian medical and public health professionals had ample opportunities to 
collaborate with leading international health experts, which prepared the grounds for 
scaling-up the first generation of Georgian practitioners of international health.

More broadly, the same period was marked by the increased influence 
of globalization on the health of the world’s population. Ecological, political, economic 
and social challenges, brought about by globalization, created health-related risks 
affecting not only individual (mainly developing) countries, but the entire global 
population. A few examples of such risk factors include – antimicrobial resistance, 
climate change, environmental pollution, bioterrorism, massive migration of refugees, 
military conflicts, humanitarian catastrophes, global migration of health workers, etc. 
Thus, the emergence of Global Health, which addresses the determinants of health 
that go beyond a coun try’s political borders, became a necessary addition to the 
existing field of International Health, the term which implies the provision of support 
from developed to developing nations. 

Global health is a complex field which represents the synthesis of medicine, 
public health, health policy, international relations, politics, economics, international 
trade, finance, management, demography, ecology, sociology, anthropology, nutrition, 
behavioral sciences and other related disciplines. It is also a rapidly growing profession, 
with its importance increasing as globalization continues to produce unintended health-
related side effects. Since the early 2000s, there has been a proliferation of global 
health academic programs at the world’s leading universities. In 2008, the Consortium 
of Universities for Global Health was established, which currently includes about 150 
academic institutions worldwide. 

The purpose of this textbook, written in Georgian, is to acquaint Georgian 
professionals with the foundations of the topic of global health and to promote the 
integration of global health into local academic programs. The volume brings together 
modern technical literature and reflects ongoing discussions, updated databases and 
analytical material.
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თავი 1. 
რა არის გლობალური ჯანდაცვა?

გლო ბა ლი ზა ცი ამ კა ცობ რი ო ბის თვის მრა ვა ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სარ გებ ლის მო-
ტა ნას თან ერ თად ისე თი რის კფაქ ტო რე ბიც წარ მოქ მნა, რომ ლე ბიც მო სახ ლე ო ბის 
ჯან მრთე ლო ბას სე რი ო ზულ საფ რთხე ებს უქ მნი ან. ადა მი ა ნე ბის, კა პი ტა ლის, ინ-
ფორ მა ცი ის, მომ სა ხუ რე ბის, ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი საზღ ვრე ბის მიღ მა სწრაფ მა და თა ვი სუ ფალ მა გა და ად გი ლე-
ბამ, ასე ვე ინ დუს ტრი ა ლი ზა ცი ამ, ურ ბა ნი ზა ცი ამ, ეკო ნო მი კურ მა ლი ბე რა ლი ზა ცი ამ 
და გლო ბა ლი ზა ცი ის სხვა თა ნამ დევ მა პრო ცე სებ მა, ხე ლი შე უწყ ვეს ჯან მრთე ლო-
ბის და მა ზი ა ნე ბე ლი რის კ-ფაქ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბას. ეს რის კე ბი არ ცნო ბენ სა-
ხელ მწი ფო საზღ ვრებს და საფ რთხეს უქ მნი ან არა მხო ლოდ ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის, 
არა მედ ზო გა დად პლა ნე ტის მო სახ ლე ო ბას. აღ ნიშ ნულ რის კებს მი ე კუთ ვნე ბა ან ტი-
მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბა, კლი მა ტის ცვლი ლე ბა, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ბი ო ტე-
რო რიზ მი, ლტოლ ვილ თა მა სობ რი ვი გა და ად გი ლე ბა, სამ ხედ რო და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
კა ტას ტრო ფე ბი, ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის გლო ბა ლუ რი მიგ რა ცია და სხვა. ამ კონ ტექ-
სტში გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა არის ახა ლი და სწრა ფად მზარ დი დარ გი, წარ მოქ მნი-
ლი რო გორც ერ თგვა რი სა ზო გა დო ებ რი ვი პა სუ ხი გლო ბა ლი ზა ცი ის მი ერ მო ტა ნილ 
იმ შე საძ ლებ ლო ბებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე, რომ ლე ბიც უარ ყო ფი თად მოქ მე დე ბენ მო-
სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე. 

გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი, პლა ნე ტის მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის დაც-
ვის მიზ ნით, ეფექ ტურ ტრან სნა ცი ო ნა ლურ რე ა გი რე ბას სა ჭი რო ებს. აუ ცი ლე ბე ლი ა, 
რომ ამ გვა რი რე ა გი რე ბის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ქვეყ ნე ბის მი ერ 
ერ თმა ნე თის მი მართ აღი ა რე ბულ ურ თი ერ თპა სუ ხის მგებ ლო ბას ეფუძ ნე ბო დეს. მა-
თი გან ხორ ცი ე ლე ბა კი სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბულ სა კო ორ დი ნა ციო 
მე ქა ნიზ მებს მო ითხ ოვს. სწო რედ ეს არის გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის, რო გორც დარ-
გის, უმ თავ რე სი მი ზა ნი.

გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა არის დარ გი, რო მე ლიც კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი, ტექ-
ნი კუ რი და ოპე რა ტი უ ლი კუთხ ით აა ნა ლი ზებს გლო ბა ლი ზა ცი ის ეფექ ტე ბის 
ზე გავ ლე ნას ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე და ახორ ცი ე ლებს ქმე დით ღო ნის ძი-
ე ბებს გლო ბა ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის მი მართ წარ-
მოქ მნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად. 

მი ლი ო ნი წლის წინ, „წელ ში გა მარ თუ ლი ადა მი ა ნის“ (Homo Erectus) აფ რი კი-
დან მიგ რა ცი ის შემ დეგ, ადა მი ა ნე ბი მუდ მი ვად ცვა ლე ბად გა რე მო ში ცხოვ რო ბენ. 
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ამ თვალ საზ რი სით, გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი ადა მი ან თა სა ზო გა დო ე ბე ბის გან ვი-
თა რე ბის ფეხ და ფეხ მიმ დი ნა რე ობ და. შე სა ბა მი სად, გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის 
გა მოწ ვე ვე ბი ის ტო რი უ ლი მოვ ლე ნა ა. მა გა ლი თად, ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა პან-
დე მი ებ მა ის ტო რი ის მან ძილ ზე მრა ვა ლი სა ზო გა დო ე ბა გა ა ნად გუ რა. სხვა დას ხვა 
ეპო ქა ში, სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მიზ ნით, რაც ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კის და, სა ბო ლოო ჯამ ში, ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა საც ნიშ ნავ და, 
სა ხელ მწი ფო ებ მა სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის არა ერთ ფორ მას მი მარ თეს. 
თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა მი მარ თუ ლია იმის კენ, რომ შე ი მუ შა ოს კო-
ორ დი ნი რე ბუ ლი რე ა გი რე ბის ახა ლი მო დე ლე ბი, რომ ლე ბიც აუ ცი ლე ბე ლია იმ უპ-
რე ცე დენ ტო ეკო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი რე ა ლო ბის კონ ტექ სტში, 
რო მელ შიც მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბა მე-20 და 21-ე სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე აღ-
მოჩ ნდა. 

ჯან მრთე ლო ბა ზე გლო ბა ლი ზა ცი ის სპე ცი ფი კუ რი ზე გავ ლე ნის შე სა ხებ საკ მა-
რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბი თი ბა ზის დაგ რო ვე ბის შე დე გად, სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ-
რო ბის ძა ლის ხმე ვას, რო მე ლიც ად რე „სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვა ზე“ იყო ფო კუ სი-
რე ბუ ლი, 1990-ი ა ნი წლე ბის ბო ლო დან „გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა“ და ე მა ტა. თუ კი 
„სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვა“ ძი რი თა დად გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ ჯან-
მრთე ლო ბის პრობ ლე მებს მო ი ცავს და გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან გან ვი თა რე ბა-
დი სამ ყა როს თვის რე სურ სე ბი სა და ცოდ ნის გა და ცე მას არე გუ ლი რებს, „გლო ბა ლუ-
რი ჯან დაც ვა“ ჯან მრთე ლო ბის იმ სა კითხ ებს და პრობ ლე მებს შე ის წავ ლის, რომ ლე-
ბიც ქვეყ ნე ბის ეროვ ნულ და პო ლი ტი კურ საზღ ვრებს სცილ დე ბა და გლო ბა ლუ რი 
მას შტა ბით ურ თი ერ თდა მო კი დე ბულ გა რე მოს ქმნის. ამ გვა რად, გლო ბა ლუ რი ჯან-
დაც ვა ფო კუ სი რე ბუ ლია მთე ლი პლა ნე ტის მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის სა ჭი-
რო ე ბებ ზე და უფ რო მაღ ლა დგას, ვიდ რე რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი ქვეყ ნის წი ნა შე 
მდგო მი პრობ ლე მა ტი კა. ის ასე ვე ხაზს უს ვამს ჯან მრთე ლო ბის მი მართ არ სე ბულ 
სა ერ თო და უც ვე ლო ბას და სა ერ თო პა სუ ხის მგებ ლო ბას, რი სი სა უ კე თე სო გა მო სა-
ვა ლიც სა ხელ წი ფო თა შო რის მუდ მი ვი თა ნამ შრომ ლო ბა ა.

გან მარ ტე ბე ბი

ბევ რი სხვა კომ პლექ სუ რი ცნე ბის მსგავ სად, „გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის“ ერ თი, 
სა ყო ველ თა ოდ შე თან ხმე ბუ ლი გან მარ ტე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის მიღ წე ვა რთუ-
ლი აღ მოჩ ნდა. წი ნამ დე ბა რე წიგ ნის მი ზა ნი არ არის მკითხ ვე ლის თვის ამ ტერ მი ნის 
ახა ლი გან მარ ტე ბის შე თა ვა ზე ბა, ან ად რე შე თა ვა ზე ბუ ლი მრა ვა ლი გან მარ ტე ბი დან 
ერ თ-ერ თის, რო გორც სხვებ ზე უპი რა ტე სის, წარ დგე ნა. ამის ნაც ვლად, ჩვენ დღემ-
დე შე მო თა ვა ზე ბულ რამ დე ნი მე გან მარ ტე ბას მო ვუ ყა რეთ თა ვი და მათ გან ის ძი რი-
თა დი ცნე ბე ბი ამოვ კრი ბეთ, რომ ლე ბიც კო ლექ ტი უ რად გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის 
სა ფუძ ველს შე ად გე ნენ.
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გლობალური 
ჯანდაცვა 

საერთაშორისო 
ჯანდაცვა

საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვა 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ფო კუ სი რე ბუ ლია 
იმ პრობ ლე მებ ზე, 
რომ ლე ბიც პირ-
და პირ ან ირი ბად 
ეხე ბა ადა მი ა ნე ბის 
ჯან მრთე ლო ბას 
და სცდე ბა ქვეყ ნე-
ბის სა ხელ მწი ფო-
ებ რივ საზღ ვრებს.

ყუ რადღ ე ბის ცენ-
ტრშია ჯან მრთე-
ლო ბის სა კითხ ე ბი 
და ბალ- და სა შუ-
ა  ლო შე მო სავ ლი ან 
ქვეყ ნებ ში, ასე ვე 
ტექ ნი კუ რი და ფი-
ნან სუ რი მხარ და ჭე-
რა გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის მი ერ 
გან ვი თა რე ბა დი 
ერე ბი სად მი.

ფო კუ სი რე ბუ ლია 
იმ სა კითხ ებ ზე, რაც 
კონ კრე ტუ ლი ქვეყ-
ნის მო სახ ლე ო ბის 
ჯან მრთე ლო ბა ზე 
ახ დენს ზე გავ ლე ნას.

თა ნამ შრომ -
ლო ბის დო ნე 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბის შე მუ შა ვე ბა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბა 
გლო ბა ლურ თა-
ნამ შრომ ლო ბას 
მო ითხ ოვს. 

გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის შე მუ შა ვე ბა 
და გან ხორ ცი ე ლე-
ბა, რო გორც წე სი, 
სულ მცი რე, ორ 
ქვე ყა ნას შო რის 
თა ნამ შრომ ლო ბას 
მო ითხ ოვს.

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და გან-
ხორ ცი ე ლე ბა, რო-
გორც წე სი, ქვეყ ნის 
შიგ ნით სექ ტორ თა 
შო რის თა ნამ შრომ-
ლო ბას მო ითხ ოვს. 

ჯან დაც ვა ზე 
ხელ მი საწ ვ-
დო მო ბა 

მთა ვა რი მი ზა ნია 
ქვეყ ნებს შო რის 
და ყვე ლა ადა მი ა-
ნის თვის თა ნას წო-
რო ბა ჯან დაც ვის 
სფე  რო ში.

მიზ ნად ისა ხავს 
სხვა ქვეყ ნე ბის მო-
სახ ლე ო ბის დახ მა-
რე ბას.

მთა ვა რი მი ზა ნია 
ჯან დაც ვის თა ნას-
წო რო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფა ქვე ყა ნა ში 
ან სა ზო გა დო ებ რივ 
ჯგუფ ში.

სხვადასხვა 
დისციპლინის 
ერთობლიობა 

მე ტად ინ ტერ დის-
ციპ ლი ნუ რი და 
მულ ტი დის ციპ ლი-
ნუ რი ა, მო ი ცავს 
ჯან დაც ვის მეც ნი-
ე რე ბებს და სხვა 
დარ გებ საც.

რამ დე ნი მე დის ციპ-
ლი ნას მო ი ცავს, 
მაგ რამ ხაზს არ 
უს ვამს მულ ტი დის-
ციპ ლი ნურ მიდ გო-
მებს.

წა ა ხა ლი სებს მულ-
ტი დის ციპ ლი ნურ 
მიდ გო მებს, გან სა-
კუთ რე ბით კი რო-
გორც ჯან დაც ვის, 
ასე ვე სო ცი ა ლურ 
მეც ნი ე რე ბებს შო-
რის. 

ცხრილი 1. გლობალური, საერთაშორისო და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
შედარება. წყარო: Koplan et al. 2009
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ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მე დი ცი ნის აკა დე მი ამ გლო ბა ლუ რი ჯან დაც-
ვა გან მარ ტა რო გორც „ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, სა კითხ-
ე ბი და სირ თუ ლე ე ბი, რომ ლე ბიც ეროვ ნულ საზღ ვრებს სცდე ბა, რა ზეც შე იძ ლე ბა 
გავ ლე ნა იქო ნი ოს სხვა ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ მა გა რე მო ე ბებ მა ან გა მოც დი ლე ბამ და 
რო მელ თა გა დაჭ რის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა თა ნამ შრომ ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ქმე დე ბე ბი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ა“. ეს გან მარ ტე ბა გლო ბა ლურ ჯან დაც ვას წარ-
მო ად გენს რო გორც დე პო ლი ტი ზი რე ბულ სფე როს და ხაზს უს ვამს ჯან მრთე ლო ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო კო მუ ნი კა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბას.

დი დი ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბაც გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მსგავს გან მარ ტე ბას 
გვთა ვა ზობს: „ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბი, სა დაც გან მსაზღ-
ვრე ლი ფაქ ტო რე ბი არ ღვევს, შლის ან ივიწყ ებს სა ხელ მწი ფო ე ბის ტე რი ტო რი ულ 
საზღ ვრებს და ამ გვა რად ცალ კე ულ ქვეყ ნებს არ შე უძ ლი ათ მა თი გა დაჭ რა ად გი-
ლობ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბის მეშ ვე ო ბით“.

კოპ ლა ნის (Koplan) და კო ლე გე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი გან მარ ტე ბა ხაზს 
უს ვამს, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტექ ნი კუ რი /ა კა დე მი უ რი და პრაქ ტი კუ ლი/ 
სა ო პე რა ციო კომ პო ნენ ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბა და ტერ მინს გან საზღ ვრავს რო გორც 
„შეს წავ ლის, კვლე ვის და პრაქ ტი კის სფე როს, რო მე ლიც პრი ო რი ტეტს ანი ჭებს ჯან-
მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას და ჯან მრთე ლო ბის თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვას ყვე ლა 
ადა მი ა ნის თვის მსოფ ლი ო ში“.

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი გან მარ ტე ბე ბი რამ დე ნი მე ცნე ბას შე ი ცავს, რომ ლე ბიც შემ-
დგომ და ზუს ტე ბას მო ითხ ო ვენ.

  კო ლექ ტი უ რი ქმე დე ბა: ხაზს უს ვამს კო ორ დი ნა ცი ი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის 
კრი ტი კულ მნიშ ვნე ლო ბას გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სა კითხ ე ბის გა და საჭ რე-
ლად, სა დაც მრა ვა ლი გან მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო რია წარ მოდ გე ნი ლი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მო ძი ე ბა ში ჩარ თულ სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ცი ას თან ერ თად. 

  ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი: გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის გა მოწ ვე ვე ბი ეროვ ნულ საზღ-
ვრებს სცდე ბა, მა ში ნაც კი, რო ცა გლო ბა ლუ რი რის კე ბის ეფექ ტე ბი ქვეყ ნე ბის 
შიგ ნით იგ რძნო ბა. ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი ქმე დე ბა ორ ზე მე ტი ქვეყ ნის ჩარ თუ-
ლო ბას მო ითხ ოვს, სა დაც, სულ მცი რე, ერ თ-ერ თი მათ გა ნი ტრა დი ცი უ ლი რე-
გი ო ნუ ლი ჯგუ ფის გა რეთ უნ და მდე ბა რე ობ დეს, რომ ლის გა რე შეც ეს რე გი ო ნა-
ლურ სა კითხ ად ჩა ით ვლე ბო და. იმავ დრო უ ლად, ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი სა მუ შა ო, 
რო გორც წე სი, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის ძლი ერ ეროვ ნულ ინ სტი ტუ-
ტებს ეფუძ ნე ბა.

  კვლე ვა: გუ ლის ხმობს, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მტკი ცე ბუ ლე ბი თი ბა-
ზის შე მუ შა ვე ბა პო ლი ტი კის თვის არა ერთ დის ციპ ლი ნა ზე და, გან სა კუთ რე ბით, 
კვლე ვა ზე დაყ რდნო ბით, რო მელ შიც ჯან მრთე ლო ბის ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი 
გან მსაზღ ვრე ლე ბის ეფექ ტე ბია გა მო ყო ფი ლი. 
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  ქმე დე ბა: ხაზს უს ვამს მტკი ცე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის კონ-
სტრუქ ცი უ ლად გა მო ყე ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბას ყვე ლა ქვე ყა ნა ში ჯან დაც ვი სა და 
ჯან დაც ვის თა ნას წო რო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად.

  პრო მო ცია (ან გა უმ ჯო ბე სე ბა): გუ ლის ხმობს, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის მთე ლი რი გი სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა 
ჯან დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, რა შიც შე დის ის სა კითხ ე ბი, რომ ლე ბიც 
ჯან მრთე ლო ბის გან მსაზღ ვრე ლი სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, გა რე მოს დაც ვი-
თი და პო ლი ტი კუ რი კომ პო ნენ ტე ბის კენ არის მი მარ თუ ლი. 

  თა ნას წო რო ბა: აქ ცენტს აკე თებს პრინ ციპ ზე – „არ ცერ თი არ უნ და გა მორ ჩეს“ 
– და მხარს უჭერს ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ მიდ გო მას ჯან დაც ვის 
მი მართ.
მა შინ, რო ცა სრუ ლი ად საკ მა რი სი ტექ ნი კუ რი და ტექ ნო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე-

ბე ბი არ სე ბობს გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის უმე ტე სი მწვა ვე პრობ ლე მის გა და საწყ-
ვე ტად, გლო ბა ლურ ჯან დაც ვა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფ ხვრა მა სობ რი ვი 
პო ლი ტი კუ რი და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბას მო ითხ ოვს რო გორც გან ვი-
თა რე ბულ, ასე ვე გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, პო ლი ტი კის და სტრა ტე გი ის ორი ენ ტა-
ცი ის ხე ლახ ლა გან საზღ ვრას თან ერ თად. რა საკ ვირ ვე ლი ა, მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ 
ბევ რი გა მო სა ვა ლი არ სე ბობს, თუმ ცა თა ნაბ რად არ არის ხელ მი საწ ვდო მი ყვე ლა 
ქვეყ ნის თვის, ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის 
დღის წეს რიგ ში. ეს გუ ლის ხმობს, რომ უნ და ამო ივ სოს მო ნა წი ლე ო ბი თი ნაპ რა ლი 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვრი სას, ასე ვე სა ო პე რა ციო ნაპ-
რა ლი ეფექ ტი ა ნი და მდგრა დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის რე ა გი რე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფი სას და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ნაპ რა ლი – ყვე ლა ზე ღა რი ბი ფე ნის ჯან-
დაც ვის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბი სას ად გი ლობ რივ და გლო ბა ლურ დო ნე ზე. 

გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა მოქ მე დე ბა ში: 
რამ დე ნი მე სა ი ლუს ტრა ციო მა გა ლი თი

სა ერ თა შო რი სო რე ა გი რე ბა და სავ ლეთ აფ რი კა ში                                                               
ებო ლას  ვი რუ სის ეპი დე მი ა ზე

ის ტო რი ა ში ებო ლას ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბის ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ-
რცე ლე ბუ ლი ეპი დე მია და სავ ლეთ აფ რი კის სა ხელ მწი ფო ში, გვი ნე ა ში, 2013 წლის 
დე კემ ბერ ში და იწყ ო. და ა ვა დე ბა სწრა ფად გავ რცელ და ლი ბე რი ა სა და სი ე რა ლე-
ო ნე ში. და ა ვა დე ბამ ამ სამ ქვე ყა ნა ში მა ღა ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა გა მო იწ ვი ა, რად გან 
შემ თხვე ვე ბის 70 პრო ცენ ტამ დე ფა ტა ლუ რად დას რულ და. ებო ლას ვი რუ სით გა-
მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბა პირ ვე ლად 1976 წელს აღ წე რეს, რო ცა სამ ხრეთ სუ დან სა 
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და კონ გოს დე მოკ რა ტი ულ 
რეს პუბ ლი კა ში ერ თდრო უ-
ლად ორი ეპი დე მი ო ლო გი-
უ რი აფეთ ქე ბა მოხ და. 2013 
წელს პირ ვე ლი შემ თხვე ვა 
იყო, რო ცა და ა ვა დე ბა და სავ-
ლეთ აფ რი კის ქვე კონ ტი ნენ-
ტში გა მოვ ლინ და. გვი  ნე ას, 
სი ე რა ლე ო ნე სა და ლი ბე რი ას 
გარ და, მცი რე ინ ფექ ცი უ რი 
აფეთ ქე ბე ბი ნი გე რი ა სა და 
მა ლი შიც და ფიქ სირ და, იზო-

ლი რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი იყო სე ნე გალ ში, დიდ ბრი ტა ნეთ ში, იტა ლი ა ში, ამე რი კის 
შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, ეს პა ნეთ სა და აფ რი კის კონ ტი ნენ ტის გან მო შო რე ბულ სხვა 
ქვეყ ნებ ში. 2016 წლის თე ბერ ვლის მდგო მა რე ო ბით, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ-
გა ნი ზა ცი ამ (World Health Organization, WHO) გა ნაცხ ა და, რომ სულ და ფიქ სი რე-
ბუ ლი იყო ინ ფი ცი რე ბის 28,638 და სიკ ვდი ლის 11,315 შემ თხვე ვა, თუმ ცა WHO-ის 
გან მარ ტე ბით, ოფი ცი ა ლუ რად და ფიქ სი რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი 
იყო, ვიდ რე ინ ფი ცი რე ბის რე ა ლუ რი მას შტა ბი. 

ეპი დე მი ის შე დე გად და ა ვა დე ბის გავ რცე ლე ბი სას ბო ლომ დე გა და იტ ვირ თა გვი-
ნე ის, ლი ბე რი ი სა და სი ე რა ლე ო ნეს ყვე ლა სა ა ვად მყო ფო, სა დაც ადა მი ა ნუ რი და 
სხვა რე სურ სე ბი ისე დაც არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის იყო. სა ა ვად მყო ფოს თა ნამ-
შრომ ლე ბი, რომ ლებ საც ახ ლო შე ხე ბა ჰქონ დათ გარ დაც ვლილ თა სხე უ ლი დან გა მო-
ყო ფილ, ვი რუ სის აქ ტი უ რად გა დამ დებ ბი ო ლო გი ურ სითხ ე ებ თან, გან სა კუთ რე ბით 
და უც ვე ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ და ა ვა დე ბის მი მართ. 2014 წლის აგ ვის ტო ში, WHO-ის 
ინ ფორ მა ცი ით, ფა ტა ლუ რი შემ თხვე ვის ათი პრო ცენ ტი ჯან დაც ვის მუ შა კებს შო-
რის და ფიქ სირ და. 2014 წლის სექ ტემ ბერ ში გა კე თე ბუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით, სა მი 
ქვეყ ნის შე საძ ლებ ლო ბა ებო ლას პა ცი ენ ტე ბის მკურ ნა ლო ბის მხრივ არ სე ბულ სა ჭი-
რო ე ბას 2,122 სა ა ვად მყო ფო- სა წო ლით ჩა მორ ჩე ბო და. დე კემ ბრის თვის სა ერ თა შო-
რი სო თა ნა მე გობ რო ბას უკ ვე მი წო დე ბუ ლი ჰქონ და სა წო ლე ბის საკ მა რი სი რა ო დე-
ნო ბა ამ ქვეყ ნე ბის თვის ებო ლას ყო ვე ლი და ფიქ სი რე ბუ ლი შემ თხვე ვის მკურ ნა ლო-
ბი სა და იზო ლი რე ბის თვის. თუმ ცა ქვეყ ნე ბის რე გი ო ნებ ში შემ თხვე ვე ბის არა თა ნა-
ბა რი გა ნა წი ლე ბის, ასე ვე ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის 
გა მო, ზო გი ერთ ტე რი ტო რი ა ზე სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა მა ინც სე რი ო ზულ ჩა ვარ-
დნებს გა ნიც დი და. 

2014 წლის ივ ლის ში WHO-მ რე გი ო ნის თერ თმე ტი ქვეყ ნის ჯან დაც ვის მი ნის-
ტრთან სა გან გე ბო თათ ბი რი გა მარ თა და, ეპი დე მი ის წი ნა აღ მდეგ ბრო ლის მიზ ნით, 
ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის კო ორ დი ნა ცი ის სტრა ტე გი ა ზე თა ნამ შრომ ლო ბის მე ქა ნიზ-
მე ბი და სა ხა. აგ ვის ტო ში WHO-მ გა მო აქ ვეყ ნა ეპი დე მი უ რი აფეთ ქე ბის სა ერ თა შო რი-
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სო რე ა გი რე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა მოქ მე დო გეგ მა, რომ ლის 
მთა ვა რი მი ზა ნი ებო ლას ეპი დე მი ის 6-9-თვი ან ვა და ში შე ჩე რე ბა  ი ყო. ამა ვე დროს, 
ეპი დე მი ას ოფი ცი ა ლუ რად მი ე ნი ჭა „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის სფე რო ში 
სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე გან სა კუთ რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის“ კა ტე გო-
რია (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). ეს არის სა მარ თლებ-
რი ვი შე ფა სე ბა, რო მე ლიც ად რე მხო ლოდ ორ ჯერ იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი: 2009 წელს 
H1N1 (ღო რის გრი პის) პან დე მი ის, ხო ლო 2014 წელს – პო ლი ოს ვი რუ სის სა ერ თა-
შო რი სო გავ რცე ლე ბის დროს (ე ბო ლას შემ დეგ „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის 
სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე გან სა კუთ რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა“ 
მე ოთხ ედ 2016 წლის 1 თე ბერ ვალს გა მოცხ ად და, მიკ რო ფე ცა ლი ი სა და გუ ი ლე ინ 
-ბა რეს სინ დრო მის (Guillain-Barré Syndrome) შემ თხვე ვებ ზე რე ა გი რე ბის მიზ ნით, 
რაც, სა ვა რა უ დოდ, ზი კას ვი რუ სის (Zika Virus) აფეთ ქე ბას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი 
ცენ ტრა ლურ /სამ ხრეთ ამე რი კა ში). ეპი დე მი ებ ზე ამ კა ტე გო რი ის მი ნი ჭე ბა 194 წევრ 
ქვე ყა ნას სა მარ თლებ რი ვად ავალ დე ბუ ლებს, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, მკაც რი ზო-
მე ბის მი ღე ბას და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ის, ზე დამ ხედ ვე ლო ბის, კონ ტრო ლის და რე ა-
გი რე ბის მიზ ნით.

2014 წლის სექ ტემ ბერ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭომ ებო ლას ვი რუ სის აფეთ ქე ბა და სავ ლეთ აფ რი კა ში „სა ერ თა შო რი სო მშვი დო-
ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის მი მართ საფ რთხედ“ გა მო აცხ ა და და ერ თხმად მი ი ღო რე-
ზო ლუ ცი ა, რო მე ლიც გა ე როს წევრ ქვეყ ნებს მო უ წო დებ და, უფ რო მე ტი რე სურ სი 
გა მო ე ყოთ აფეთ ქე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის მიზ ნით. ოქ ტომ ბრის თვე ში ჯან მრთე-
ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ და გა ე როს ებო ლას სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა ზე 
რე ა გი რე ბის მი სი ამ ყოვ ლის მომ ცვე ლი 90-დღი ა ნი გეგ მა გა მო აცხ ა დეს ებო ლას ეპი-
დე მი ის კონ ტრო ლი სა და შემ ცი რე ბის მიზ ნით. სა ბო ლოო მი ზა ნი იყო შე საძ ლებ-
ლო ბის შექ მნა ებო ლას შემ თხვე ვე ბის 100%-ის იზო ლი რე ბი სა და გარ დაც ვლილ თა 
100%-ის უსაფ რთხოდ დაკ რძალ ვის თვის 2015 წლის 1 იან ვრამ დე. გეგ მის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ში ბევ რი ქვე ყა ნა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია მო ნა წი ლე ობ და. 

2015 წლის 28 იან ვარს ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ გა ნაცხ ა და, 
რომ 2014 წლის ივ ნი სის შემ დეგ პირ ვე ლად, ერ თი კვი რის მან ძილ ზე 100-ზე ნაკ-
ლე ბი ახა ლი და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა გა მოვ ლინ და იმ სამ ქვე ყა ნა ში, რომ ლე-
ბიც და ა ვა დე ბამ ყვე ლა ზე მე ტად და ა ზა რა ლა. ამის შემ დეგ ეპი დე მი ა ზე რე ა გი რე-
ბა მე ო რე ფა ზა ზე გა და ვი და, რამ დე ნა დაც და ა ვა დე ბის გა და დე ბის შემ ცი რე ბი დან 
ყუ რადღ ე ბა ეპი დე მი ის დას რუ ლე ბა ზე იქ ნა გა და ტა ნი ლი. 2015 წლის მა ის ში ჯან-
მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა აღი ა რა, რომ 
„ამ ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ მოთხ ოვ ნა ათ ჯერ უფ რო მე ტი იყო, ვიდ რე ოდეს მე მი სი 
არ სე ბო ბის თით ქმის 70-წლი ან ის ტო რი ა ში“. 

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას მკაც რად აკ რი ტი კებ დნენ ეპი დე მი-
ა ზე რე ა გი რე ბის თვის შე სა ბა მი სი ქმე დე ბის და ყოვ ნე ბის გა მო. 2014 წლის სექ ტემ-
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ბრის თვის ორ გა ნი ზა ცი ამ „ე ქი მე ბი საზღ ვრე ბის გა რე შე“ (Médecins Sans Frontières/
Doctors Without Borders, MSF), სა ერ თა შო რი სო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ, 
რო მე ლიც და ა ვა დე ბის გავ რცე ლე ბის ქვეყ ნებ ში ყვე ლა ზე მე ტად იყო წარ მოდ გე-
ნი ლი, უფ რო და უფ რო მე ტი კრი ტი კა გა მო ხა ტა დაგ ვი ა ნე ბუ ლი და არა ე ფექ ტუ რი 
სა ერ თა შო რი სო რე ა გი რე ბის გა მო. 2014 წლის ოქ ტომ ბერ ში „ე სო ში ე ი ტედ პრე სის“ 
(Associated Press) მი ერ გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, WHO-ის ში და სა უწყ ე ბო 
დო კუ მენ ტში აღი ა რე ბუ ლი იყო, რომ ებო ლა ზე რე ა გი რე ბა ში ჩარ თულ მა „თით ქმის 
ყვე ლა“ მხა რემ კრა ხი გა ნი ცა და და ვერ შეძ ლო, შე ემ ჩნია ის ფაქ ტო რე ბი, რის გა მოც 
აფეთ ქე ბამ რე კორ დუ ლი მას შტა ბი  მი ი ღო. შან სე ბი, რომ ებო ლას გავ რცე ლე ბა შე ე-
ჩე რე ბი ნათ, ხე ლი დან იქ ნა გაშ ვე ბუ ლი „ა რა კომ პე ტენ ტუ რი პერ სო ნა ლის, ბი უ როკ-
რა ტი ი სა და სან დო ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის“ გა მო. ბელ გი ელ მა დოქ ტორ მა, პი-
ტერ პი ოტ მა, რო მელ მაც ებო ლას ვი რუ სი პირ ველ მა აღ მო ა ჩი ნა 1976 წელს, WHO-ს 
აფ რი კის რე გი ო ნულ ოფისს „რე ა ლუ რად არა კომ პე ტენ ტუ რი“ უწო და. 2015 წლის აპ-
რილ ში ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ აღი ა რა, რომ კრი ზი სის მარ თვის 
მხრივ ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი ჩა ვარ დნე ბი ჰქონ დათ და სა ორ გა ნი ზა ციო რე ფორ მე ბის 
გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე მი უ თი თა. 2015 წლის მა ის ში და მო უ კი დე ბელ მა საბ-
ჭომ აღ ნიშ ნა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ას „სიღ რმი სე უ ლი და არ სე ბი თი“ ცვლი ლე ბა სჭირ-
დე ბო და და ამა ვე თე მა ზე გერ მა ნი ის კან ცლერ მა, ან გე ლა მერ კელ მა, დი დი შვი დი ა-
ნის შეხ ვედ რა ზე WHO-ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად ახა ლი სტრა ტე გი ის აუ ცი ლებ ლო ბის 
შე სა ხებ გა ნაცხ ა და.

თუმ ცა, არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის მი უ ხე და ვად, სა ერ თო ჯამ ში, და ა ვა დე ბის აფეთ-
ქე ბის კონ ტროლ ზე მი მარ თულ მა ფარ თო მას შტა ბი ან მა სა ერ თა შო რი სო ძა ლის ხმე-
ვამ და დე ბი თი შე დე გე ბი მო ი ტა ნა და 2016 წლის მარ ტის თვის „სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მრთე ლო ბის სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბის“ კა ტე გო რია შეწყ ვე ტილ იქ ნა. 

სა ერ თა შო რი სო და ფი ნან სე ბის ახა ლი მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა 
პნევ მო კო კუ რი ვაქ ცი ნის ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბის თვის

თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნა ში ვაქ ცი ნა ცია ყვე ლა ზე ხარ ჯთე ფექ ტუ რი ინ ტერ ვენ-
ცი ა ა. მიჩ ნე უ ლი ა, რომ მან უფ რო მე ტი სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნა სა ზო გა დო ებ რივ ჯან-
მრთე ლო ბას, ვიდ რე ნე ბის მი ერ მა სხვა ღო ნის ძი ე ბამ, გარ და სუფ თა სას მე ლი წყლის 
სის ტე მუ რი მი წო დე ბი სა. 

თუმ ცა, ყო ველ წლი უ რად და ახ ლო ე ბით ორი მი ლი ო ნი ბავ შვი მა ინც იღუ პე ბა 
იმ და ა ვა დე ბე ბის შე დე გად, რომ ლის სა წი ნა აღ მდე გო ვაქ ცი ნე ბი უკ ვე არ სე ბობს და 
კი დევ რამ დე ნი მე მი ლი ო ნი იმ ინ ფექ ცი ის გა მო, რო მელ თა სა წი ნა აღ მდე გო ვაქ ცი-
ნაც შე იძ ლე ბო და შექ მნი ლი ყო, თუმ ცა ჯერ არ შექ მნი ლა.
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ზე მოთ აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მებს მრა-
ვა ლი სა ფუძ ვე ლი გა აჩ ნი ა. ერ თ-ერ თი ისა ა, 
რომ ვაქ ცი ნე ბის შექ მნა და დამ ზა დე ბა ისე-
ვე არის სა წარ მოო ხე ლოვ ნე ბა, რო გორც 
მეც ნი ე რე ბა და მხო ლოდ რამ დე ნი მე კომ პა-
ნი ას აქვს ის ნო უ- ჰა უ, რაც ვაქ ცი ნის მომ-
ზა დე ბის სრუ ლი ციკ ლის თვის – მი სი მო-
ლე კუ ლუ რი დი ზა ი ნის ეტა პი დან კლი ნი კურ 
გა მოც დამ დე და შემ დეგ ბა ზარ ზე გა ტა ნამ-

დე – არის სა ჭი რო. ვაქ ცი ნე ბის წარ მო ე ბა რთუ ლი და ძვი რად ღი რე ბუ ლი სფე რო ა. 
ხში რად ათი ან მე ტი წე ლია სა ჭი რო, სა ნამ ვაქ ცი ნის შე მუ შა ვე ბა სა და წარ მო ე ბა ში 
ჩა საშ ვე ბად ჩა დე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბი პირ ველ მო გე ბას მო ი ტანს. 
ამ გვა რი მა ღა ლი რის კე ბის და საწყ ის ეტაპ ზე გა და სახ დე ლი დი დი ხარ ჯე ბის გა მო, 
მწარ მო ებ ლებს ხში რად არ აქვთ კო მერ ცი უ ლი სტი მუ ლი იმის თვის, რომ იმ ვაქ ცი-
ნებ ში ჩა დონ ინ ვეს ტი ცი ა, რომ ლე ბიც გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მოთხ ოვ ნებს და-
აკ მა ყო ფი ლებ და, რად გან ამ ქვეყ ნებ ში ამ გვა რი პრო დუ ქცი ის შეს ყიდ ვის შე საძ ლებ-
ლო ბა მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ მცი რე ფე ნას თუ აქვს. 

ჯან დაც ვის გლო ბა ლურ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ეს პრობ ლე მა მთა ვა რი სა ყუ რადღ-
ე ბო სა კითხი გახ და იტა ლი ის ეკო ნო მი კი სა და ფი ნან სთა მი ნის ტრის, ჯუ ლიო ტრე-
მონ ტის, ან გა რიშ ში, რო მე ლიც მან ლონ დონ ში 2005 წელს დი დი შვი დი ა ნის ქვეყ ნე-
ბის სა მიტ ზე წა რად გი ნა. ტრე მონ ტის ან გა რიშ ში გა მოვ ლე ნი ლი იყო ექ ვსი და ა ვა-
დე ბა, რო მელ თა სა წი ნა აღ მდე გო ვაქ ცი ნაც უნ და შე მუ შა ვე ბუ ლი ყო, უპირ ვე ლე სად, 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, მაგ რამ, სა ერ თო ჯამ ში, გლო ბა ლუ რად, ინ ფექ ცი უ რი 
და ა ვა დე ბე ბის სა ერ თო ტვირ თის შე სამ ცი რებ ლად. ან გა რიშ ში ასე ვე აღ წე რი ლი 
იყო ის ახა ლი სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მი, სა ხელ წო დე ბით „ბაზ რის უახ-
ლე სი ვალ დე ბუ ლე ბა“ (Advance Market Commitment, AMC), რო მე ლიც ამ მიზ ნის-
თვის შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო გა მო ყე ნე ბუ ლი. AMC ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მი ა, რო მე ლიც 
ვა შინ გტონ ში მოქ მედ მა ექ სპერ ტთა ჯგუფ მა „გლო ბა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ცენ-
ტრმა“ (Center for Global Development, CGD) შე ი მუ შა ვა. ის გუ ლის ხმობს მწარ მო-
ებ ლის თვის ფი ნან სუ რი სტი მუ ლის შექ მნას ვაქ ცი ნის გან ვი თა რე ბა ში ინ ვეს ტი ცი ის 
ჩა სა დე ბად. სტი მუ ლი ეყ რდნო ბა იმ გა რან ტი ას, რო მელ საც მწარ მო ე ბე ლი იღებს 
სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი სა გან, რომ ისი ნი და ეხ მა რე ბი ან ღა რიბ 
ქვეყ ნებს, შე ი ძი ნონ ახა ლი ვაქ ცი ნა იმ ფა სად, რო მე ლიც მწარ მო ე ბელს სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს, მთლი ა ნად ამო ი ღოს მის შექ მნა ში ჩა დე ბუ ლი საწყ ი სი ინ ვეს ტი ცია და გარ-
კვე უ ლი მო გე ბაც ნა ხოს. შე სა ბა მი სად, მა ღა ლი ფა სი სუბ სი დირ დე ბა სა ერ თა შო რი-
სო დო ნო რე ბის მი ერ, რომ ლე ბიც AMC სქე მას მხარს უჭე რენ. ამით შე საძ ლე ბე ლია 
მწარ მო ებ ლე ბის თვის არ სე ბუ ლი გარ კვე უ ლი რის კის შემ სუ ბუ ქე ბა, რაც მა თი მხრი-
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დან სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ე ბის გა ფარ თო ე ბას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ამ სუბ სი-
დი ის სა ნაც ვლოდ, მწარ მო ებ ლე ბი თა ნახ მა არი ან, ვაქ ცი ნა წი ნას წარ დად გე ნი ლი 
უფ რო და ბა ლი ფა სით, ან კი დევ უფ რო ია ფად გა ყი დონ მას შემ დეგ, რაც დო ნო რის 
თან ხე ბი, რი თაც საწყ ი სი სუბ სი დია იქ ნა მი წო დე ბუ ლი (და რი თაც ვაქ ცი ნის შე მუ-
შა ვე ბის თვის სა ჭი რო საწყ ი სი სა ინ ვეს ტი ციო ხარ ჯე ბი ანაზღ ა ურ და), ამო ი წუ რე ბა.

დი დი შვი დი ა ნის ქვეყ ნე ბის მი ნის ტრებ მა ტრე მონ ტის ან გა რიშს მხა რი და უ-
ჭი რეს და, AMC-ის პი ლო ტი რე ბის მიზ ნით, ტექ ნი კუ რი სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე-
სი და იწყ ეს ფი ნან სუ რი და ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩოს შე მუ შა ვე ბის თვის. აღ ნიშ ნულ 
ღო ნის ძი ე ბებს მსოფ ლიო ბან კი ხელ მძღვა ნე ლობ და ჟე ნე ვა ში არ სე ბულ „ვაც ქი ნე-
ბი სა და იმუ ნი ზა ცი ე ბის გლო ბა ლურ ალი ან სთან“ (Global Alliance for Vaccines and 
Immunization, GAVI) ერ თად. აღ ნიშ ნუ ლი ალი ან სი ასე ვე შერ ჩე უ ლ იქ ნა რო გორც 
და წე სე ბუ ლე ბა, რო მელ შიც AMC-ის სამ დივ ნო გან თავ სდე ბო და. GAVI, რო გორც სა-
ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი და წე სე ბუ ლე ბა, ასე ვე მხარს უჭერ და AMC სქე მა ში სა კუ-
თა რი რე სურ სე ბის ინ ვეს ტი ცი ა საც ახა ლი ვაქ ცი ნე ბის შეს ყიდ ვის მიზ ნით.

2007 წელს პნევ მო კო კუ რი და ა ვა დე ბის სა წი ნა აღ მდე გო ვაქ ცი ნის თვის, რო მე-
ლიც ყო ველ წლი უ რად 1.6 მი ლი ონ ადა მი ანს კლავს, უმე ტეს წი ლად გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში, AMC სქე მა იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი 1.5 აშშ მი ლი არ დდო ლა რი ა ნი და ფი ნან-
სე ბით, რო მე ლიც გა მო ყო ფილ იქ ნა იტა ლი ის, დი დი ბრი ტა ნე თის, კა ნა დის, რუ სე-
თის, ნორ ვე გი ი სა და ბილ და მე ლინ და გე იტ სე ბის ფონ დის მი ერ. AMC-ის ფი ნან-
სუ რი მე ქა ნიზ მის პრაქ ტი კუ ლო ბის შე მოწ მე ბის გარ და, აღ ნიშ ნუ ლი პი ლო ტუ რი 
პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო შვიდ მი ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ა ნის გა დარ ჩე ნა 
2030 წლის თვის. 2015 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა პროგ რა მის შე ფა სე ბამ პირ ვე ლი 
შე დე გე ბი გა მო ავ ლი ნა: AMC-ის დაწყ ე ბი დან და მა ტე ბით 54-მა და ბალ შე მო სავ ლი ან-
მა ქვე ყა ნამ შეძ ლო პნევ მო კო კუ რი ვაქ ცი ნის ინ ტეგ რა ცია რუ ტი ნულ სა ხელ მწი ფო 
იმუ ნი ზა ცი ურ პროგ რა მებ ში, რის შე დე გა დაც ამ გვა რი ქვეყ ნე ბის სა ერ თო რიცხ ვმა 
73-ს მი აღ წი ა. პნევ მო კო კუ რი და ა ვა დე ბის სა წი ნა აღ მდე გო ვაქ ცი ნა ცი ით გლო ბა-
ლუ რი და ფარ ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2010 წელს 1% იყო, რაც 2014 წლის მო ნა ცე მე ბით 
28%-მდე გა ი ზარ და. პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, 2016-2020 წლებ ში AMC პროგ რა მის 
დახ მა რე ბით წე ლი წად ში 600,000 სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვის თა ვი დან აცი ლე ბა იქ ნე ბა 
შე საძ ლე ბე ლი.

გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის ინი ცი ა ტი ვა 

ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 2001 წლის 11 სექ ტემ ბერს გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმე ბის შემ დეგ, ჯან დაც ვის და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე-
ბის მა შინ დე ლი მდი ვა ნი ტო მი ტომ პსო ნი გა მო ვი და წი ნა და დე ბით, ბი ო ტე რო რიზ-
მის წი ნა აღ მდეგ მებ რძო ლი ქვეყ ნე ბი ერ თმა ნეთს შეხ ვედ როდ ნენ გლო ბა ლუ რი ჯან-
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მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის 
კუთხ ით ინ ფორ მა ცი ის გა ზი-
ა რე ბი სა და თა ვი ან თი ძა ლის-
ხმე ვის კო ორ დი ნა ცი ის მიზ ნით. 
2001 წლის 7 ნო ემ ბერს კა ნა-
დის ჯან დაც ვის მი ნის ტრმა მი-
ნის ტე რი ა ლის პირ ველ შეხ ვედ-
რას უმას პინ ძლა, რო მელ ზეც 
გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის 
უსაფ რთხო ე ბა გა ნი ხი ლეს. 

ამ შეხ ვედ რამ და სა ბა მი 
მის ცა მუდ მივ მოქ მე დი გლო ბა-

ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის ინი ცი ა ტი ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბას (Global Health 
Security Initiative, GHSI). GHSI-ის დამ ფუძ ნე ბელ პირ ველ შეხ ვედ რას ეს წრე ბოდ ნენ 
ჯან დაც ვის მი ნის ტრე ბი/ მდივ ნე ბი/ კო მის რე ბი და ჯან დაც ვის სფე როს წარ მო მად-
გე ნე ლი სხვა მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი კა ნა დი დან, საფ რან გე თი დან, გერ მა-
ნი ი დან, იტა ლი ი დან, ია პო ნი ი დან, მექ სი კი დან, დი დი ბრი ტა ნე თი დან და ამე რი კის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი დან, ასე ვე ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ი დან და ევ-
რო კო მი სი ი დან. მო ნა წი ლე ქვეყ ნებ მა სა ერ თა შო რი სო ბი ო ლო გი უ რი, ქი მი უ რი, რა-
დი ა ცი უ ლი და ბირ თვუ ლი ტე რო რიზ მის საფ რთხე ე ბის მი მართ სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მრთე ლო ბის მზა ო ბის და რე ა გი რე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად რე გუ ლა რუ ლი მთავ-
რო ბა თა შო რი სი თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მა ტი შე ი მუ შა ვეს. 

ამ ჟა მად GHSI-ის ფარ გლებ ში პარ ტნი ო რო ბა აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს შემ დე-
გი მი მარ თუ ლე ბე ბით:

1. ვაქ ცი ნე ბი სა და ან ტი ბი ო ტი კე ბის ერ თობ ლი ვად შეს ყიდ ვა.

2. ვაქ ცი ნე ბის ვა რი ა ცი ე ბის სწრა ფი ტეს ტი რე ბის გან ვი თა რე ბა, კვლე ვა და ვაქ-
ცი ნე ბის და სამ ზა დებ ლად შე სა ბა მი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩოს შე მუ შა ვე ბა.

3. ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რა და ა ვა დე ბებ ზე გლო ბა ლუ-
რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქსე ლის გა სა ვი თა რებ ლად, და ა ვა დე ბა თა ეპი დე მი უ რი 
და პან დე მი უ რი აფეთ ქე ბის შე ჩე რე ბი სა და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი სტრა ტე გი ის შე-
მუ შა ვე ბის მიზ ნით. 

4. სა გან გე ბო ვი თა რე ბა ში მზა ო ბის და რე ა გი რე ბის გეგ მე ბის გა ზი ა რე ბა.

5. კავ ში რე ბი ლა ბო რა ტო რი ებს შო რის, მე ოთხე დო ნის ლა ბო რა ტო რი ე ბის ჩათ-
ვლით, იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ისი ნი არ სე ბობენ.

6. თა ნამ შრომ ლო ბა რა დი ა ცი ულ -ბირ თვუ ლი და ქი მი უ რი მოვ ლე ნე ბის მი მართ 
მზა ო ბი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის თვის.
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7. სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ლა ბო რა ტო რი ე ბი დან მი ღე ბუ ლი 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მო ნა ცე მე ბის გა ზი ა რე ბა და ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა საკ ვე-
ბის და წყლის მა რა გე ბის რე ა ლუ რი ან მო სა ლოდ ნე ლი და ბინ ძუ რე ბის შე სა ხებ, 
ასე ვე უვ ნე ბე ლი სურ სა თის მი წო დე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად რის კის შემ სუ ბუ-
ქე ბის სტრა ტე გი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა. 

2002 წლის დე კემ ბერ ში GHSI-ის მან და ტი გა ფარ თოვ და და გრი პის პან დე მი-
ის წი ნა აღ მდეგ ერ თობ ლი ვი მოქ მე დე ბაც მო იც ვა. მოგ ვი ა ნე ბით, ინი ცი ა ტი ვის ფარ-
გლებ ში გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის სა მოქ მე დო ჯგუ ფი (Global 
Health Security Action Group, GHSAG) შე იქ მნა, რო მელ საც გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე-
ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბა და ე ვა ლა. ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში სა მოქ მე დო 
ჯგუ ფის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის მა გა ლი თე ბი ა: 
H1N1 (ღო რის გრი პი) პან დე მი ის კონ ტრო ლის ღო ნის ძი ე ბებ ში აქ ტი უ რი მო ნა-

წი ლე ო ბა; 
ყვა ვი ლის და ა ვა დე ბის პო ტენ ცი ურ ბი ო ტე რო რის ტულ შე ტე ვებ ზე რე ა გი რე ბის-

თვის ქვეყ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა-
ვე ბა;

 ატო მუ რი ენერ გი ის სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტოს (International Atomic Energy 
Agency, IAEA) „ინ ცი დენ ტე ბის და სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ის ცენ ტრთან“ (Incidence 
and Emergency Center, IEC) თა ნამ შრომ ლო ბა ბირ თვულ და რა დი ო ლო გი ურ 
უვ ნებ ლო ბა სა თუ უსაფ რთხო ე ბას თან და კავ ში რე ბულ ინ ცი დენ ტებ ზე, სა გან-
გე ბო სი ტუ ა ცი ებ ზე, საფ რთხე ებ სა და მოვ ლე ნებ ზე რე ა გი რე ბის თვის; 

24/7 „სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის სა კონ ტაქ ტო ქსე ლის“ (Emergency Contact 
Network, ECN) შექ მნა ჯან დაც ვის სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის ან სხვა შემ თხვე-
ვე ბის დროს ჯან დაც ვის ოფი ცი ა ლურ პი რებს შო რის სა ერ თა შო რი სო კო მუ ნი-
კა ცი ე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად და სხვა.
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თავი 2. 
გლობალური ჯანდაცვის ისტორია

მთავარი გზავნილები

600 წ. ჩვ. წ. 
აღ.-მდე

ძველ მა ბა ბი ლო ნე ლებ მა პირ ვე ლი სა კა ნა ლი ზა ციო
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა შექ მნეს, რა თა წყა ლი და ა ვა დე ბის
გა მომ წვე ვი მიკ რო ბე ბის გან და ეც ვათ.

400 წ. ჩვ. წ. 
აღ.-მდე

ჰი პოკ რა ტემ თა ვის წიგ ნში „ჰა ე რის, წყლე ბის და ად გი ლე ბის
შე სა ხებ“ გა რე მო სა და და ა ვა დე ბას შო რის
მი ზეზ შე დე გობ რი ვი კავ ში რე ბი გან მარ ტა.

1-ლი საუკუნე ძველ მა რო მა ე ლებ მა სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ნი ტა რია შე მო ი ღეს და 
წყალ მო მა რა გე ბის სრულ ყო ფი ლი სის ტე მა შექ მნეს.

მე-14 საუკუნე შა ვი ჭი რის პან დე მი ამ და სა ბა მი მის ცა სა ზო გა დო ებ რი ვი
ჯან დაც ვის პრაქ ტი კა ში კა რან ტი ნის შე მო ღე ბას.

შუა 
საუკუნეები

კო ლო ნი უ რი ექ სპან სი ის შე დე გად მოხ და ტრო პი კუ ლი
და ა ვა დე ბე ბის იმ პორ ტი სამ ხრეთ ნა ხე ვარ სფე რო დან
ჩრდი ლო ეთ ში. 

1750-1850 ინ დუს ტრი ულ მა რე ვო ლუ ცი ამ მა სობ რი ვი ურ ბა ნი ზა ცია და
ცუ დი სა ნი ტა რი უ ლი პი რო ბე ბი შექ მნა, რა მაც ხე ლი შე უწყო
ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის გავ რცე ლე ბას.

1850-1910 მნიშ ვნე ლო ვან მა სა მეც ნი ე რო აღ მო ჩე ნებ მა მიკ რო ბი ო ლო გი ა ში, 
ეპი დე მი ოლ გი ა ში, ბაქ ტე რი ო ლო გი ა ში, ვი რუ სო ლო გი ა ში, 
იმუ ნი ზა ცი ა ში ხე ლი შე უწყო გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის
კონ ტრო ლის მნიშ ვნე ლო ვან გა უმ ჯო ბე სე ბას.

1910-1945 მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა. შე იქ მნა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა უ ნი ვერ სი ტე ტო პროგ რა მე ბი და 
სა ერ თა შო რი სო ფონ დე ბი, ასე ვე მთავ რო ბა თა შო რი სი სა ა გენ-
ტო ე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ებ რივ ჯან დაც ვა ში იყ ვნენ ჩარ-
თულ ნი.
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1945-1990 შე იქ მნა ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ა, მსოფ ლიო
ბან კი და გა ე როს სხვა სა ა გენ ტო ე ბი. ხა ზი გა ეს ვა პირ ვე ლა დი
ჯან დაც ვის გან ვი თა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. გა ე როს ბავ შვთა
ფონ დი (UNICEF) სა თა ვე ში ჩა უდ გა ბავ შვთა სა ყო ველ თაო
იმუ ნი ზა ცი ის კომ პა ნი ას. და იწყო აივ /შიდ სის პან დე მი ა. 

1990-2000 პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა ჯან დაც ვის სექ ტო რის რე ფორ მას, 
გლო ბა ლი ზა ცი ის ზე გავ ლე ნას ჯან მრთე ლო ბა ზე და მას ზე
რე ა გი რე ბას, ხარ ჯთე ფექ ტუ რო ბას, სა ჯა რო და კერ ძო
სექ ტო რე ბის პარ ტნი ო რო ბას ჯან დაც ვის სფე რო ში.

2000-2015 პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა ისეთ ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბებს,
რო გო რი ცა ა: აივ /შიდ სი, ტუ ბერ კუ ლო ზი, მა ლა რია და
და ა ვა დე ბე ბი, რო მელ თა პრე ვენ ცია იმუ ნი ზა ცი ით არის
შე საძ ლე ბე ლი. კო ორ დი ნი რე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ქმე დე ბის თვის 
შე თან ხმდა „ა თას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი“ (Millennium 
Development Goals, MDGs 2000-2015). ად გი ლი ჰქონ და ინ ფექ-
ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის ეპი დე მი ებ სა და პან დე მი ებს (მაგ.: ებო ლა, 
გრი პი, ზი კა).

2015 გლო ბა ლუ რი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის გან საზღ ვრა 
და ე ფუძ ნა „მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებს“ (Sustainable 
Development Goals, SDGs, 2015-2030). ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვილ და 
სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის (universal coverage) გან ვი თა რე ბა ზე 
და მდგრა დი ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის (resilient and sustainable 
health systems) შექ მნა ზე.

გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის საწყ ი სე ბი: 
ან ტი კუ რი პე რი ო დი დან შუა სა უ კუ ნე ე ბამ დე

იმ სფე როს წარ მო შო ბის გა მო საკ ვლე ვად, რო მე ლიც დღეს „გლო ბა ლუ რი ჯან-
დაც ვის“ სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი, სა ჭი როა გა ნი მარ ტოს, თუ რო გორ ქმნიდ ნენ 
სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბი ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო-
ბის თვის ხელ საყ რელ თუ ნაკ ლე ბად ხელ საყ რელ პი რო ბებს, რო გორ ქმნიდ ნენ სა-
ზო გა დო ე ბე ბი და ა ვა დე ბე ბის წარ მო შო ბის და გა და ცე მის წი ნა პი რო ბებს, რა გა მოც-
დი ლე ბა შე ი ძი ნა კა ცობ რი ო ბამ ჯან მრთე ლო ბი სა და და ა ვა დე ბე ბის თვალ საზ რი სით 
სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში და რო გორ ცდი ლობ დნენ ადა მი ა ნე ბი – ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რად და სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის სა ხით – სა კუ თა რი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვას და და-
ა ვა დე ბე ბის თა ვი დან აცი ლე ბას. 
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ძვე ლი მსოფ ლი ოს ყვე ლა ად რე ულ მა ცი ვი ლი ზა ცი ამ, მე სო პო ტა მი ის, ეგ ვიპ ტის, 
ინ დო ე თი სა და ჩი ნე თის ჩათ ვლით, წე რი ლო ბი თი სა ხით დაგ ვი ტო ვა ცნო ბე ბი გა მა-
ნად გუ რე ბე ლი ეპი დე მი უ რი და ვა დე ბე ბის შე სა ხებ. ჩვენს წელ თაღ რიცხ ვამ დე მე-14 
სა უ კუ ნით და თა რი ღე ბულ ხელ ნა წერ ში ხე თე ბის იმ პე რი ა ში (Hittite Empire, თა ნა მედ-
რო ვე თურ ქე თის ტე რი ტო რი ა) მცხოვ რე ბი ქუ რუ მი სა ში ნე ლი ჭი რის შე სა ხებ წერ-
და, რო მე ლიც მი სი ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბას 20 წლის გან მავ ლო ბა ში მუსრს ავ ლებ და. 
და ა ვა დე ბა, რო გორც ჩანს, ქვე ყა ნა ში ეგ ვიპ ტელ მა ტყვე ებ მა შე ი ტა ნეს. სა ერ თა შო-
რი სო ომე ბი ხში რად ხელს უწყ ობ და და ა ვა დე ბის დიდ მან ძი ლებ ზე გავ რცე ლე ბას, 
რამ დე ნა დაც დი დი რა ო დე ნო ბის მე ომ რე ბი და ლტოლ ვი ლე ბი სპონ ტა ნურ პი რო ბებ-
ში ცხოვ რობ დნენ და, ამ გვა რად, ეპი დე მი ის ხელ საყ რელ ინ კუ ბა ტო რებს წარ მო ად-
გენ დნენ. ბერ ძენ მა ის ტო რი კოს მა თუ კი დი დემ (Thucydides) ერ თ-ერ თი ამ გვა რი ეპი-
დე მია აღ წე რა, რო მე ლიც ათენ ში ჩვენს წელ თაღ რიცხ ვამ დე მე-5 სა უ კუ ნის ბო ლოს, 
პე ლო პო ნე სის ომის დროს, მძვინ ვა რებ და. და ა ვა დე ბამ, რომ ლის სიმ პტო მე ბიც არ 
შე ე სა ბა მე ბა რო მე ლი მე ცნო ბილ თა ნა მედ რო ვე და ა ვა დე ბას, მო სახ ლე ო ბის ერ თი 
მე სა მე დი იმ სხვერ პლა, ჯა რი სა და პო ლი ტი კო სე ბის დი დი ნა წი ლის ჩათ ვლით, რა-
მაც ათე ნე ლე ბის და მარ ცხე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა და, ამ გვა რად, 
და სავ ლე თის ის ტო რი ის კურ სი შეც ვა ლა. ავ ტო რის მი ხედ ვით, ეპი დე მია ეთი ო პი ა-
ში და იწყ ო, სა ი და ნაც ეგ ვიპ ტე სა და შემ დეგ პი რე ოს ში, ათე ნის სა პორ ტო ქა ლაქ ში, 
გავ რცელ და.

ის ტო რი უ ლად გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის ის ტო რია ძა ლი ან გან სხვა ვე ბუ-
ლად გა მო ი ყუ რე ბა აზი ის, აფ რი კის ან სამ ხრეთ ამე რი კის თვალ სა წი ე რი დან, გან-
სხვა ვე ბით ევ რო პი სა და, გან სა კუთ რე ბით, ჩრდი ლო ეთ ამე რი კის გან. ამის მა გა ლი-
თია „სა ნე ლებ ლე ბით ვაჭ რო ბა“ (the Spice Trade) – სა ვაჭ რო მარ შრუ ტი ის ტო რი-
ულ ცი ვი ლი ზა ცი ებს შო რის აზი ა ში, ჩრდი ლო ეთ -აღ მო სავ ლეთ აფ რი კა სა და ახ ლო 
აღ მო სავ ლეთ ში, რო მე ლიც ჩვენს წელ თაღ რიცხ ვამ დე 3000 წელს შე იქ მნა და რო-
მელ მაც ამ რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბებ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვა ლი 
და ტო ვა. და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ პირ ვე ლი კო ორ დი ნი რე ბუ ლი რე ა გი რე ბის შე-
მუ შა ვე ბა ამ ცი ვი ლი ზა ცი ებ მა გა ცი ლე ბით ად რე და იწყ ეს, ვიდ რე ევ რო პე ლებ მა და 
ამე რი კე ლებ მა.

ის ტო რი უ ლად ძვე ლი მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი რე გი ო ნი ერ თმა-
ნეთს უფ რო მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბო და მიგ რა ცი ის, ვაჭ რო ბის, ომი სა და, სამ წუ-
ხა როდ, და ა ვა დე ბე ბის მეშ ვე ო ბით. ბუ ბო ნუ რი შა ვი ჭი რის აფეთ ქე ბამ, რო მე ლიც 
კონ სტან ტი ნო პოლ ში მე-6 სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში და იწყო და და სავ ლეთ ში 
„ი უს ტი ნი ა ნეს ჭი რის“ სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი, და ა ზა რა ლა ცენ ტრა ლუ რი ევ რო-
პა და და ნი ამ დე, ირ ლან დი ამ დე, ჩრდი ლო ეთ აფ რი კამ დე, ახ ლო აღ მო სავ ლე თამ დე, 
ცენ ტრა ლურ და სამ ხრეთ აზი ამ დეც მი აღ წი ა. სა უ კუ ნის და სას რულს ის ჩი ნე თამ-
დეც გავ რცელ და. პირ ვე ლი ტალ ღის დროს მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი და ი ღუ პა და უა-
რე სიც, და ა ვა დე ბა სრუ ლად არც კი გა ნად გუ რე ბუ ლა და შემ დე გი 200 წლის გან-
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მავ ლო ბა ში მი სი ახა ლი აფეთ ქე ბე ბი ყო ველ რამ დე ნი მე ათ წლე ულ ში იჩენ და თავს. 
ზო გი ერ თი ის ტო რი კო სი აღ ნიშ ნავს, რომ ევ რო პის სა ერ თო მო სახ ლე ო ბა ამ პე რი-
ოდ ში 50 პრო ცენ ტით შემ ცირ და. თუ ეს მო ნა ცე მი სი მარ თლეს შე ე სა ბა მე ბა, მა შინ 
შავ ჭირს რო მის იმ პე რი ის და ცე მა სა და ევ რო პის ის ტო რი ა ში „ბნე ლი სა უ კუ ნე ე ბის“ 
დაწყ ე ბა ში ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი მი უძღ ვის.

იმ პე რი ოდ ში ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პან დე მი ე ბი „ძველ მსოფ ლი ოს“ არ გას ცდე ნი-
ლა. ამე რი კის კონ ტი ნენ ტზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა, რო მე ლიც ორი ოკე ა ნის გან 
შემ დგა რი ბუ ნებ რი ვი ზღუ დით იყო და ცუ ლი, ამ და ა ვა დე ბებს გა და ურ ჩა, მაგ რამ, 
სა მა გი ე როდ, მას ამ და ა ვა დე ბე ბის გა მომ წვე ვი მიკ რო ბე ბის მი მართ იმუ ნი ტე ტი არ 
გა მო უ მუ შავ და. შე დე გად, ძველ და ახალ სამ ყა როს შო რის პირ ველ კონ ტაქ ტებს 
გა მა ნად გუ რე ბე ლი შე დე გე ბი მოჰ ყვა. ეს პა ნე ლე ბის მი ერ მექ სი კა ში 1519 წელს 
აც ტეკ თა იმ პე რი ის და 1532 წელს პე რუ ში ინ კე ბის იმ პე რი ის დაპყ რო ბას ხე ლი შე-
უწყო ყვა ვი ლის ეპი დე მი ამ, რო მელ მაც ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბა იმ-
სხვერ პლა. პე რუ ში ტი ფი 1546 წელს, გრი პი – 1558 წელს, დიფ ტე რია – 1614 წელს, 
ხო ლო წი თე ლა – 1618 წელს შე ვი და. თი თო ე უ ლის შემ თხვე ვა ში პირ ველ აფეთ ქე ბას 
პე რი ო დუ ლი დაბ რუ ნე ბე ბი მოჰ ყვე ბო და ხოლ მე. 

ამე რი კის და სავ ლეთ სა ნა პი რო ზე, ნი უ -ინ გლენ დში, ჩა სუ ლი პირ ვე ლი ევ რო-
პე ლი მოგ ზა უ რე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ სა ნა პი რო ზე ინ დი ელ თა გან ვი თა რე ბუ ლი 
სოფ ლე ბი მდე ბა რე ობ და. 1616 წელს კე იპ კოდ თან საფ რან გე თის გე მი ჩა ი ძი რა. მი სი 
ეკი პა ჟი ტყვედ აიყ ვა ნეს და მე ზო ბელ ტო მებ ში გა და ი ნა წი ლეს. რო გორც ჩანს, ეკი-
პა ჟის ერ თ-ერ თი წევ რი ინ ფი ცი რე ბუ ლი იყო, სა ვა რა უ დოდ, ვი რუ სუ ლი ჰე პა ტი ტით. 
სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში ნი უ -ინ გლენ დის სა ნა პი რო ზე მცხოვ რე ბი ინ დი ე ლე ბის 90 
პრო ცენ ტი და ი ღუ პა და მათ მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის დი დი ნა-
წი ლი მოგ ვი ა ნე ბით ინ გლი სი დან წა სულ მა პირ ველ მა კო ლო ნი ზა ტო რებ მა და ი კა ვეს 
და მი ით ვი სეს. ზო გი მკვლევ რის აზ რით, 1492 წლამ დე ამე რი კის კონ ტი ნენ ტებ ზე 
მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა 1650 წლის თვის 95 პრო ცენ ტით შემ ცირ და.

თუმ ცა, უვ ნებ ლად არც ევ რო პე ლე ბი გა დარ ჩე ნი ლან. სი მინ დის, პო მიდ ვრის, 
კარ ტო ფი ლის, შო კო ლა დი სა და თამ ბა ქოს გარ და, რო გორც ჩანს, მათ უკან ვე ნე-
რი უ ლი და ა ვა დე ბა სი ფი ლი სი და, სა ვა რა უ დოდ, ტი ფიც წა მო ი ღეს. მე-16 სა უ კუ ნის 
და საწყ ის ში „ძვე ლი სამ ყა რო“ სი ფი ლი სის ეპი დე მი ამ მო იც ვა, რო მე ლიც პირ ვე ლად 
იტა ლი ა ში გაჩ ნდა 1494 წელს, ხო ლო ახ ლო აღ მო სავ ლეთს 1499 წელს მი აღ წია და 
იქი დან რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ ჩი ნეთ ში გა და ვი და. და ა ვა დე ბა ენ დე მურ დო ნე ზე 
და ვი და მე-15 სა უ კუ ნის ბო ლოს თვის, მაგ რამ მა ინც ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი დარ-
ჩა, ვიდ რე მე-20 სა უ კუ ნე ში ან ტი ბი ო ტი კე ბი არ აღ მო ა ჩი ნეს.

გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის წარ მო შო ბის კონ კრე ტუ ლი თა რი ღის დად გე ნა რთუ-
ლი ა. ზო გი ერ თი მის და საწყ ისს ჯან დაც ვას თან და კავ ში რე ბულ პირ ველ ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რულ პრო ექ ტებს უკავ ში რებს, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, პირ ვე ლი სა კა ნა-
ლი ზა ციო სის ტე მე ბი, რომ ლე ბიც ძველ მა ბა ბი ლო ნე ლებ მა ჩვენს წელ თაღ რიცხ ვამ-
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დე 600-ი ან წლებ ში აა გეს, რა თა წყლის მა რა გი და ბინ ძუ რე ბი სა და და ა ვა დე ბის გან 
და ე ცვათ; ან უფ რო გან ვი თა რე ბუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი წყალ მო მა რა გე ბის სის-
ტე მა, რო მე ლიც ძველ მა რო მა ე ლებ მა ჩვე ნი წელ თაღ რიცხ ვით პირ ველ სა უ კუ ნე ში 
შექ მნეს. სხვე ბი აქ ცენტს აკე თე ბენ პირ ველ დარ გობ რივ აკა დე მი ურ ნაშ რო მებ ზე, 
ისეთ ზე, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ჰი პოკ რა ტეს წიგ ნი სა თა უ რით „ჰა ე რის, წყლე-
ბის და ად გი ლე ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც ჩვენს წელ თაღ რიცხ ვამ დე მე-4 სა უ კუ ნე ში 
შე იქ მნა. ნაშ რო მი პირ ვე ლი სის ტე მუ რი მცდე ლო ბაა გა რე მო ფაქ ტო რებ სა და და ა-
ვა დე ბას შო რის მი ზეზ შე დე გობ რი ვი კავ ში რის, ასე ვე ენ დე მუ რი და ეპი დე მი უ რი და-
ა ვა დე ბე ბის თე ო რი უ ლი სა ფუძ ვლე ბის და სად გე ნად.

თუმ ცა, არის ასე ვე მო საზ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის საწყ ი-
სად და ა ვა დე ბა თა წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ პირ ველ ფარ თო მას შტა ბი ან და სა ერ თა-
შო რი სო დო ნე ზე ჩა ტა რე ბულ ორ გა ნი ზე ბულ და კო ორ დი ნი რე ბულ ღო ნის ძი ე ბებს 
მი იჩ ნევს. ასე თი ა, მა გა ლი თად, „შა ვი ჭი რის“ პან დე მი ა, რო მე ლიც მე-14 სა უ კუ ნე ში 
ჩი ნეთ სა და ცენ ტრა ლურ აზი ა ში და იწყ ო, შემ დეგ კი გე მე ბით კონ სტან ტი ნო პოლ ში, 
გე ნუ ა სა და ევ რო პის სხვა პორ ტებ ში, ბო ლოს კი უფ რო ფარ თოდ მთელ კონ ტი ნენ-
ტზე გავ რცელ და და და ახ ლო ე ბით 200 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი, ანუ ევ რო პის იმ დრო ინ-
დე ლი მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი იმ სხვერ პლა.

სურ. 1. შა ვი ჭი რის გავ რცე ლე ბა ევ რო პა ში 1347-1351 წწ.
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ამ გა მოწ ვე ვის მი მართ მომ ზა დე ბულ მა, იმ დრო ის თვის მარ თლაც რომ ინო ვა-
ცი ურ მა რე ა გი რე ბამ, და სა ბა მი მის ცა სა ზო გა დო ებ რივ ჯან დაც ვა ში დღეს ფარ თოდ 
გა მო ყე ნე ბუ ლი კა რან ტი ნის პრაქ ტი კას: ქა ლაქ რა გუ სის (დღე ვან დე ლი დუბ როვ ნი-
კი, ხორ ვა ტი ა) დიდ მა საბ ჭომ 1377 წელს გა მოს ცა გან კარ გუ ლე ბა, რო მე ლიც ავალ-
დე ბუ ლებ და სა ერ თა შო რი სო მარ შრუ ტი დან დაბ რუ ნე ბულ ყვე ლა გემს, ქა ლა ქის 
პორ ტში შეს ვლამ დე, 40 დღე ახ ლომ დე ბა რე და უ სახ ლე ბელ, იზო ლი რე ბულ კუნ ძუ-
ლებ ზე გა ე ტა რე ბი ნა. გან კარ გუ ლე ბა ეფუძ ნე ბო და იმ დაკ ვირ ვე ბას, რომ და ა ვა დე-
ბის სა ინ კუ ბა ციო პე რი ო დი 40 დღემ დე გრძელ დე ბო და. შე სა ბა მი სად, სა ერ თა შო-
რი სო მოგ ზა უ რო ბი დან დაბ რუ ნე ბუ ლი პი რე ბის იზო ლა ცი ით შე საძ ლე ბე ლი იყო 
და ა ვა დე ბის სიმ პტო მე ბის მა ნი ფეს ტა ცი ა ზე დაკ ვირ ვე ბა და, ეპი დე მი ის პრე ვენ ცი ის 
მიზ ნით, და ა ვა დე ბუ ლი პი რე ბის ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო სახ ლე ო ბის გან გან ცალ კე ვე-
ბა. სწო რედ მე-14 სა უ კუ ნე ში გა ტა რე ბულ მა ამ ღო ნის ძი ე ბამ მის ცა და სა ბა მი კა-
რან ტი ნის მე თო დის ფარ თოდ და ნერ გვას სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პრაქ ტი კა ში 
(quaranta - ორ მო ცი). 

შუა სა უ კუ ნე ებ ში ევ რო პის ბევ რი ქა ლა ქი, სხვა დას ხვა სა ვაჭ რო გილ დი ი სა და 
ასო ცი ა ცი ის მეშ ვე ო ბით, აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და პირ ვე ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
და არ სე ბა შიც, რა მაც და სა ბა მი მის ცა სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ორ გა ნი ზე ბულ მი-
წო დე ბას. ევ რო პა ში ყვე ლა ზე ძვე ლი სა ა ვად მყო ფო, „წმინ და ბარ თლო მეს სა ა ვად-
მყო ფო“, 1123 წელს და არ სდა ლონ დონ ში და ის დღე საც თა ვის პირ ვან დელ ად გი-
ლას მდე ბა რე ობს.

სურ. 2. ლონ დო ნის წმინ და ბარ თლო მეს სა ა ვად მყო ფო
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კო ლო ნი ა ლიზ მის ეპო ქა: ტრო პი კუ ლი
და სამ ხედ რო მე დი ცი ნის გან ვი თა რე ბა 

გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მომ დევ ნო ეტა პი კო ლო ნი ზა ცი ი სა და სა იმ პე რიო სის-
ტე მის გან ვი თა რე ბით გა ნი საზღ ვრე ბა. მე-16 და მე-17 სა უ კუ ნე ებ ში ევ რო პის ქვეყ-
ნებ მა ახალ მი წებ ზე მოგ ზა უ რო ბა და იწყ ეს, სა დაც ისი ნი და სახ ლე ბებს ქმნიდ ნენ, 
რომ ლე ბიც მე-18 და მე-19 სა უ კუ ნე ებ ში კო ლო ნი ე ბად გა და იქ ცა. ისეთ მა ქვეყ ნებ მა, 
რო გო რი ცა ა: დი დი ბრი ტა ნე თი, საფ რან გე თი და პორ ტუ გა ლი ა, კო ლო ნი ე ბი და ა არ-
სეს ინ დო ეთ ში, ჩი ნეთ სა და აფ რი კა ში. იქ ჩა სახ ლე ბულ პი რებს ისე თი ახა ლი და ა ვა-
დე ბე ბი ხვდე ბო დათ, რომ ლე ბიც ევ რო პა ში არა სო დეს ენა ხათ (მაგ., დი ზენ ტე რია ან 
მა ლა რი ა). ამის პა რა ლე ლუ რად, ევ რო პელ მა მოგ ზა უ რებ მაც ჩა ი ტა ნეს ახალ ქვეყ-
ნებ ში ისე თი და ა ვა დე ბე ბი, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რი ვე ბის თვის უცხო იყო (მაგ., გრი-
პი, წი თე ლა, ყვა ვი ლი). ამას გარ და, ევ რო პელ მა მოგ ზა უ რებ მა ახა ლი პა თო გე ნე ბი 
აფ რი კის ერ თი ნა წი ლი დან მე ო რე ში, ასე ვე დე და მი წის ერ თი ად გი ლი დან სხვა გან 
გა და ი ტა ნეს (მაგ., აფ რი კი დან ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში, მო ნე ბის გა ყიდ ვის შე დე გად).

ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი გა მა ნად გუ რე ბე ლი აღ მოჩ ნდა რო გორც ად გი-
ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის, ასე ვე ევ რო პე ლი კო ლო ნი ზა ტო რე ბი სათ ვის. მა გა ლი-
თად, 1492 წელს, რო ცა კო ლუმ ბმა ამე რი კის კონ ტი ნენტს მი აღ წი ა, ტა ი ნოს ტო-
მი ის პა ნი ო ლის (დღე ვან დე ლი ჰა ი ტი და დო მი ნი კელ თა რეს პუბ ლი კა) ძი რი თად 
მო სახ ლე ო ბას შე ად გენ და. თუმ ცა, ტა ი ნოს ტო მი ეს პა ნე ლი კო ლო ნი ზა ტო რე ბის 
ჩა სახ ლე ბის შემ დეგ თით ქმის მთლი ა ნად ამოწყ და, ძი რი თა დად იმ ინ ფექ ცი უ რი 
და ა ვა დე ბე ბის გა მო, რო მელ თა მი მართ მათ იმუ ნი ტე ტი არ გა აჩ ნდათ. ის პა ნი ო-
ლა ზე ყვა ვი ლის პირ ვე ლი აფეთ ქე ბა 1518-1519 წლებ ში და ფიქ სირ და, რო მელ მაც 
ად გი ლობ რი ვე ბის 90% იმ სხვერ პლა. 1548 წელს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის რა-
ო დე ნო ბა 500-ზე ნაკ ლე ბი იყო, ხო ლო მე-17 სა უ კუ ნის და სას რუ ლის თვის ტა ი ნოს 
ტო მი მთლი ა ნად გა ნად გურ და. 

მა ღა ლი იყო სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ევ რო პე ლი ახალ მო სახ ლე ე ბის თვი-
საც. აფ რი კის ოქ როს სა ნა პი რო ზე (დღე ვან დე ლი გა ნა) მო სახ ლე ბრი ტა ნე ლი კო-
ლო ნი ზა ტო რე ბის თვის, კო ლო ნი ის და არ სე ბის პირ ვე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 1,000 კაც ზე 300-700 იყო. აღ ნიშ ნულ კო ლო ნი ებ ში 
არ სე ბულ მა ახალ მა და ა ვა დე ბებ მა და მკაც რმა პი რო ბებ მა და სა ბა მი მის ცა ტრო პი-
კუ ლი მე დი ცი ნის სფე როს, რო მე ლიც სა მე დი ცი ნო კვლე ვის და ცოდ ნის უფ რო ფარ-
თო და პერ სპექ ტი ულ გან ხრად მე-19 სა უ კუ ნე ში ჩა მო ყა ლიბ და.

ბევრ კო ლო ნი ა ში სამ ხედ რო ძა ლე ბის ძა ლის ხმე ვით ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე-
ბე ბი გა იხ სნა ჯა რის კა ცე ბის თვის, მოგ ვი ა ნე ბით კი იმ სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც ურ ბა ნულ ცენ ტრებ ში ცხოვ რობ დნენ. დი დი ბრი ტა ნე თის სამ ხედ რო სა-
მე დი ცი ნო სამ სა ხურ მა კო ლო ნი ებ ში და ა არ სა და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ თა სფე როს 
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შე ად გენ და არა მარ ტო კლი ნი კუ რი საქ მი ა ნო ბა, არა მედ ეპი დე მი ე ბის კონ ტრო ლიც. 
აღ ნიშ ნულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა პირ ვე ლი სის ტე მუ რი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვე-
ბი ჩა ა ტა რეს, რამ დე ნა დაც ისი ნი თან მიმ დევ რუ ლად იკ ვლევ დნენ და ა ვა დე ბი სა და 
სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვებს ბრი ტა ნე თის სამ ხედ რო ძა ლებ ში, რო ცა ეს უკა ნას კნელ ნი 
კო ლო ნი ურ საზღ ვრებს აფარ თო ებ დნენ. კო ლო ნი უ რი გა ფარ თო ე ბა ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის მი მართ ძა ლა დო ბას გუ ლის ხმობ და, ზოგ ჯერ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან-
დაც ვის დრა კო ნუ ლი ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბი თაც კი, რო გო რი ცა ა, იძუ ლე ბი თი კა რან-
ტი ნი, რო გორც ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის „ცი ვი ლი ზე ბის“ სა შუ ა ლე ბა. 

იმავ დრო უ ლად, ბევ რი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი აც აგ ზავ ნი და მი სი ო ნე რებს 
კო ლო ნი ებ ში, რომ ლე ბიც ინ დი ვი დუ ა ლი ზე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბე ბის გა-
წე ვას იწყ ებ დნენ. მე-19 სა უ კუ ნე ში პრო ტეს ტან ტმა მი სი ო ნე რებ მა აფ რი კა ში თა-
ვი ანთ მსა ხუ რე ბა ში სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ჩარ თვა და იწყ ეს. ამ კონ ტექ სტში 
ჯან დაც ვა და სავ ლუ რი კულ ტუ რის შე მო ტა ნის, ასე ვე ტრა დი ცი უ ლი ექიმ ბა შე ბის 
ჩა ნაც ვლე ბის სა შუ ა ლე ბა გახ და. მი სი ო ნე რე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო ად გი ლობ რი-
ვი მო სახ ლე ო ბის საცხ ოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა მა თი ქრის ტი ა ნო ბა ზე 
მოქ ცე ვის სა ბა ბით. ამა ვე პე რი ოდ ში და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის უნი ვერ სი ტე ტე ბი დან 
წა მო სუ ლი მეც ნი ე რუ ლი წინ სვლე ბი ფარ თოდ იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი, რო გორც ტრო-
პი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის გან კო ლო ნის ტე ბის დაც ვის ინ სტრუ მენ ტი, ასე ვე ად გი ლობ-
რი ვი მო სახ ლე ო ბის კონ ტრო ლი სა და „გა ცი ვი ლი ზე ბის“ სა შუ ა ლე ბა. 

ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის ზე გავ ლე ნა                           
გლო ბა ლურ ჯან დაც ვა ზე

გან მა ნათ ლებ ლო ბის ეპო ქა (1750-1830) სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის გან ვი თა-
რე ბის გზა ზე გარ დამ ტე ხი მო მენ ტი იყო. ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ტექ ნო ლო გი ე-
ბის სწრა ფად გან ვი თა რე ბის შე დე გად გა იხ სნა მრა ვა ლი ქარ ხა ნა და ფაბ რი კა, რა მაც 
ხე ლი შე უწყო სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის ურ ბა ნი ზა ცი ას. 
შე იქ მნა ახა ლი, მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი ქა ლა ქე ბი, რა მაც ბევ რი არა სა ნი ტა რი უ ლი 
პი რო ბა შექ მნა. ყო ვე ლი ვე ამან ქო ლე რის და სხვა ეპი დე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბის აფეთ-
ქე ბა გა მო იწ ვი ა, რა მაც, სა ბო ლოო ჯამ ში, შე დე გად მო ი ტა ნა ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა-
ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა. ამ პე რი ო დის და სას რულს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძა ლის ხმე ვა 
იქ ნა მი მარ თუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად. ქა ლა ქებ ში გა უმ ჯო-
ბეს და წყალ მო მა რა გე ბი სა და სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მე ბი, ევ რო პის ქა ლა ქებ ში მუ-
ნი ცი პა ლუ რი სა ა ვად მყო ფო ე ბი გა იხ სნა, ხო ლო ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში ბავ შვე ბის შრო მა კა ნონ მდებ ლო ბით შეზღ უ დეს. ამას გარ და, 
და იწყო გარ დაც ვა ლე ბი სა და შო ბა დო ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბის სის ტე მა ტუ რი შეგ-
რო ვე ბა და აღ რიცხ ვა.
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ქო ლე რა, რო მე ლიც მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში რამ დე ნი მე ტალ-
ღად გავ რცელ და სამ ხრეთ აზი ი დან ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში, შემ დეგ კი ევ რო პა სა 
და ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ინ ტერ ნა ცი ო-
ნა ლი ზა ცი ის ყვე ლა ზე მძლავ რი ფაქ ტო რი იყო. კორ დო ნუ ლი სა ნი ტა რი ის (cordon 
sanitaire) პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბამ (პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბა, რო მე ლიც 
ბევ რმა ევ რო პულ მა ქვე ყა ნამ გა ა ტა რა ქო ლე რის კონ ტრო ლის თვის) დი დი ზე გავ-
ლე ნა იქო ნია სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ზე, რა მაც დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა ჯან დაც-
ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო შე თან ხმე ბე ბის მი ღე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. 
1851 წელს პა რიზ ში პირ ვე ლად შე იკ რიბ ნენ 12 ევ რო პუ ლი ქვეყ ნის დიპ ლო მა ტე ბი 
და ექი მე ბი ავ სტრი ი დან, საფ რან გე თი დან, დი დი ბრი ტა ნე თი დან, პორ ტუ გა ლი ი დან, 
რუ სე თი დან, ეს პა ნე თი დან, თურ ქე თი დან, და ასე ვე ხუ თი სა ხელ მწი ფო დან, რომ ლე-
ბის გა ნაც მოგ ვი ა ნე ბით იტა ლი ის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო შე იქ მნა. ეს იყო პირ ვე ლი 
სა ერ თა შო რი სო სა ნი ტა რი უ ლი კონ ფე რენ ცი ა, სა დაც გა ნი ხი ლეს კა რან ტი ნის რო ლი 
ქო ლე რის, ასე ვე შა ვი ჭი რი სა და ყვი თე ლი ცხე ლე ბის პრე ვენ ციაში. ამის შემ დგომ, 
სა ნი ტა რი ის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ე ბი პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დაწყ ე ბამ-
დე რე გუ ლა რუ ლად იმარ თე ბო და და ახალ წევ რებს იძენ და. მა თი მი ზა ნი იყო სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ახა ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით სა ერ თა შო რი სო შე თან-
ხმე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა, რა თა, ერ თი მხრივ, შე საძ ლე ბე ლი ყო ფი ლი ყო მო სახ ლე ო ბის 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა, მე ო რე მხრივ კი, ვაჭ რო ბის და სხვა სა ხის ეკო ნო მი კუ რი 
თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბა. იმის მი უ ხე და ვად, რომ არ ცერ თი ოფი ცი ა ლუ რი 
შე თან ხმე ბა არ იქ ნა მი ღე ბუ ლი, ით ვლე ბა, რომ სა ნი ტა რი ის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ცი ებ მა და სა ბა მი მის ცა ჯან დაც ვის და სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბის დარ გე-
ბის ერ თმა ნეთ თან კონ ცეპ ტუ ა ლურ და კავ ში რე ბას. 

მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ო დი გა მორ ჩე უ ლი იყო იმი თაც, რომ 
ძა ლი ან ამაღ ლდა ცოდ ნა მიკ რო ბი ო ლო გი ის დარ გში; მა გა ლი თად, ლუი პას ტერ მა 
და ამ ტკი ცა და ა ვა დე ბის მიკ რო ბუ ლი წარ მო შო ბის თე ო რი ა, რო ბერტ კოხ მა ტუ-
ბერ კუ ლო ზის, ქო ლე რის და ჯი ლე ხის გა მომ წვე ვი აგენ ტე ბი აღ მო ა ჩი ნა, უოლ ტერ 
რიდ მა კი მა ლა რი ის გავ რცე ლე ბა ში კო ღოს რო ლი წარ მო ა ჩი ნა. 1880-1910 წლებ ში 
ჩრდი ლო ეთ ამე რი კი სა და ევ რო პის ლა ბო რა ტო რი ებ ში ბევ რი გა დამ დე ბი და ა ვა დე-
ბის ეტი ო ლო გი უ რი მი ზე ზე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი აღ მო ა ჩი ნეს. აღ ნიშ ნუ ლი ცოდ ნის 
ბა ზის გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ბევ რი აღ მო ჩე ნა გა კეთ და ფი ზი ო ლო გი ის, 
მე ტა ბო ლიზ მის, ენ დოკ რი ნო ლო გი ას და კვე ბის მეც ნი ე რე ბებ ში. ამ სა მეც ნი ე რო 
პროგ რეს მა და მას თან ერ თად სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბამ, ვაქ ცი ნე ბის აღ მო ჩე ნამ და ჯან დაც ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბამ ხე ლი შე უწყ ვეს ავა დო ბის და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მკვეთრ შემ ცი რე-
ბას. ახ ლა უკ ვე გახ სნი ლი იყო გზა სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ად მი ნის ტრი რე ბის 
გან ვი თა რე ბის თვის, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის გა და ცე-
მა ში მო ნა წი ლე ელე მენ ტე ბი მეც ნი ე რე ბის თვის უკ ვე გა სა გე ბი გახ და.
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სურ. 3. ლუი პას ტე რი და რო ბერტ კო ხი

რობერტ კოხი (1843-1910)
აღმოაჩინა:
ჯილეხის დაავადების ციკლი – 1876

ტუბერკულოზის ბაქტერია – 1882

ქოლერის ბაქტერია – 1883

ჩამოაყალიბა:
კოხის პოსტულატი – 1884

ლუი პასტერი (1822-1895)
• ცნობილია, როგორც მიკრობიოლოგიის 

დამფუძნებელი
• მისი თეორიით დამტკიცდა, რომ 

მიკროორგანიზმები დაავადებებს იწვევენ
• დაამტკიცა, რომ მაღალი ტემპერატურა 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბაქტერიების 
გასანადგურებლად. ამ პროცესს პასტერიზაცია 
ეწოდება

• 1885 წელს შექმნა ცოფის საწინააღმდეგო 
ვაქცინა

• შეადგინა სტერილიზაციის საბაზისო წესები  



4040

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

იმ
უ

 ნი
 ზა

 ც
ი ი

ს 
აღ

 მო
 ჩე

 ნა

მე
-1

8 
სა

 უ
 კუ

 ნე
 ში

 ე
ვ რ

ო
 პი

ს 
მა

ს-
შტ

ა ბ
ით

 
გა

ვ რ
ც

ე ლ
ე ბ

უ
ლ

 
ყვ

ა ვ
ი ლ

ის
 

ეპ
ი დ

ე მ
ი ა

ს 
მი

 ლ
ი ო

 ნო
 ბი

თ
 

ად
ა მ

ი ა
 ნი

 
ემ

 სხ
ვე

რ
 პლ

ა.
 

ყვ
ა ვ

ი ლ
ის

 
შე

მ ც
ი რ

ე ბ
ა 

მა
ს 

შე
მ დ

ეგ
 დ

ა ი
წყ

 ო
, რ

აც
 ბ

რ
ი ტ

ა ნ
ე ლ

ი 
ექ

ი მ
ი 

ედ
უ

 არ
დ

 ჯ
ე ნ

ე რ
ი 

დ
ა ა

კ ვ
ირ

 დ
ა,

 
რ

ო
მ 

დ
ა ა

 ვა
 დ

ე ბ
ა გ

ა დ
ა ტ

ა ნ
ილ

 პ
ი რ

ებ
ს 

მთ
ე ლ

ი 
ც

ხო
ვ რ

ე ბ
ის

 მ
ან

 ძი
ლ

 ზე
 ი

მუ
-

ნი
 ტ

ე ტ
ი 

უ
ვი

 თ
არ

 დ
ე ბ

ო
 დ

ათ
. 

აქ
ე დ

ან
 

დ
ა ი

წყ
ო

 
იმ

უ
 ნი

 ზა
 ც

ი ი
ს 

დ
ა ნ

ერ
 გვ

ა 
– 

ჯ
ან

 მრ
თ

ე ლ
ი 

ად
ა მ

ი ა
 ნი

ს 
შე

 ხე
 ბა

 ყ
ვა

-
ვი

 ლ
ით

 დ
ა ა

 ვა
 დ

ე ბ
უ

 ლ
ი 

პი
 რ

ის
 ი

ნ ფ
ი-

ც
ი რ

ე ბ
უ

ლ
 მ

ა ს
ა ლ

ას
 თ

ან
 ი

მ 
იმ

ე დ
ით

, 

ედ
უ

არ
დ

 ჯ
ენ

ერ
ი

17
49

-1
82

3

ეპ
ი დ

ე მ
ი ო

 ლ
ო

 გი
 უ

 რ
ი 

ან
ა ლ

ი ზ
ის

 
გა

 მო
 ყე

 ნე
 ბა

18
50

-ი
 ან

 
წლ

ებ
 ში

 
ლ

ო
ნ დ

ო
 ნი

ს 
სო

 ჰო
ს 

უ
ბა

 ნი
 ს

ა ნ
ი ტ

ა რ
ი ი

ს 
პრ

ო
ბ ლ

ე-
მე

ბს
 გ

ა ნ
იც

 დ
ი დ

ა 
ხა

ლ
 ხი

ს 
დ

ი დ
ი 

მა
 სე

-
ბი

ს 
შე

 მო
 დ

ი ნ
ე ბ

ის
 დ

ა 
სა

 ნი
 ტ

ა რ
ი უ

 ლ
ი 

მო
მ ს

ა ხ
უ

 რ
ე ბ

ის
 

ნა
კ ლ

ე ბ
ო

 ბი
ს 

გა
 მო

. 
ლ

ო
ნ დ

ო
 ნი

ს 
სა

 კა
 ნა

 ლ
ი ზ

ა ც
იო

 ს
ის

 ტ
ე მ

ა 
სო

 ჰო
 ში

 ჯ
ერ

 ა
რ

 ი
ყო

 შ
ე ს

უ
 ლ

ი.
 ბ

ევ
რ

 
სა

რ
 დ

აფ
 ში

, ს
არ

 თ
უ

 ლ
ე ბ

ის
 ქ

ვე
შ,

 ჩ
ა ს

ა-
დ

ე ნ
ი 

ო
რ

 მო
 ე ბ

ი 
იყ

ო
, რ

ო
 მე

ლ
 თ

ა 
ავ

 სე
-

ბი
ს 

შე
მ დ

ე გ
აც

 
კა

 ნა
 ლ

ი ზ
ა ც

ი ი
ს 

ში
გ-

თ
ავ

 სი
 გ

ა რ
ეთ

 გ
ად

 მო
 დ

ი ო
 დ

ა.
 ქ

ა ლ
ა-

ქი
ს 

მმ
არ

 თ
ვე

 ლ
ო

 ბა
მ 

მც
ხო

ვ რ
ებ

 ლ
ებ

ს 
უ

ფ
 ლ

ე ბ
ა 

მი
ს ც

ა,
 რ

ო
მ 

ნა
რ

 ჩე
 ნე

 ბი
 მ

დ
ი-

ნა
 რ

ე 
ტ

ემ
 ზა

 ში
 ჩ

ა ე
შ ვ

ათ
. 

ეპ
ი დ

ე მ
ი ო

-
ლ

ო
 გი

 ის
 თ

ა ნ
ა მ

ედ
 რ

ო
 ვე

 ს
ფ

ე რ
ო

ს 
გა

ნ-

ან
 ტ

ი ბ
ი ო

 ტ
ი კ

ე ბ
ის

 ა
ღ

 მო
 ჩე

 ნა

19
28

 წ
ელ

ს 
შო

ტ
 ლ

ან
 დ

ი ე
ლ

 მა
 ბ

ი-
ო

 ლ
ო

გ მ
ა,

 ა
ლ

ექ
 სა

ნ დ
რ

ე 
ფ

ლ
ე მ

ინ
 გმ

ა,
 

შე
 ნი

შ ნ
ა,

 რ
ო

მ 
სტ

ა ფ
ი ლ

ო
 კო

 კი
ს 

ბა
ქ-

ტ
ე რ

ი ი
ს 

კო
 ლ

ო
 ნი

 ე ბ
ი,

 
რ

ო
მ ლ

ე ბ
იც

 
პე

ტ
 რ

ის
 

ფ
ინ

 ჯ
ან

 ზე
 

ჰქ
ო

ნ დ
ა 

დ
ა თ

ე-
სი

 ლ
ი,

 
ყვ

ელ
 გა

ნ 
გა

მ რ
ავ

 ლ
დ

ა 
ფ

ინ
-

ჯ
ნი

ს 
იმ

 ა
დ

 გი
 ლ

ის
 გ

არ
 დ

ა,
 რ

ო
 მე

 ლ
იც

 
შე

მ თ
ხვ

ე ვ
ით

 
ო

ბი
თ

 
იყ

ო
 

დ
ა ბ

ინ
 ძუ

-
რ

ე ბ
უ

 ლ
ი.

 
ო

ბი
ს 

ირ
 გვ

ლ
ივ

 
მდ

ე ბ
ა რ

ე 
ტ

ე რ
ი ტ

ო
 რ

ია
 

– 
რ

ო
 მე

 ლ
იც

 
მო

გ ვ
ი ა

-
ნე

 ბი
თ

 P
en

ic
illi

um
 N

ot
at

um
-ი

ს 
იშ

 ვი
-

ა თ
ი 

შტ
ა მ

ი 
აღ

 მო
ჩ ნ

დ
ა 

– 
სუ

ფ
 თ

ა 
იყ

ო
 

თ
ით

 ქო
ს დ

ა 
იმ

ი ტ
ო

მ,
 

რ
ო

მ 
ო

ბს
 

რ
ა-

ღ
აც

 
ის

ე თ
ი 

ჰქ
ო

ნ დ
ა 

გა
 მო

 ყო
 ფ

ი ლ
ი,

 
რ

აც
 ბ

აქ
 ტ

ე რ
ი ი

ს 
ზრ

დ
ას

 ა
ფ

ერ
 ხე

ბ დ
ა.

 
ფ

ლ
ე მ

ინ
 გმ

ა 
ივ

ა რ
ა უ

 დ
ა,

 
რ

ო
მ 

„ო
 ბი

ს 
წვ

ენ
ს“

 დ
ი დ

ი 
ო

დ
ე ნ

ო
 ბი

ს 
ბა

ქ ტ
ე რ

ი ი
ს 

მო
კ ვ

ლ
ა 

შე
 ეძ

 ლ
ო

, 
სტ

რ
ეპ

 ტ
ო

 კო
 კი

ს 
ჩა

თ
 ვლ

ით
. 

შე
მ დ

ეგ
 მ

ან
 რ

თ
უ

ლ
 ს

აქ
-



4141

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

ც
ხრ

ილ
ი 

2.
 გ

ლ
ო

ბა
ლ

უ
რ

ი 
ჯ

ან
დ

აც
ვი

ს 
ის

ტ
ო

რ
ია

ში
 მ

ო
მხ

დ
არ

ი 
მნ

იშ
ვნ

ელ
ო

ვა
ნი

 მ
ო

ვლ
ენ

ებ
ის

 
სა

ილ
უ

სტ
რ

აც
იო

 მ
აგ

ალ
ით

ებ
ი

რ
ო

მ 
დ

ა ა
 ვა

 დ
ე ბ

ა 
ზო

 მი
 ე რ

ად
 წ

ა რ
ი მ

არ
-

თ
ე ბ

ო
 დ

ა 
დ

ა 
შე

მ დ
გო

 მი
 ი

ნ ფ
ექ

 ც
ი ი

ს 
მი

-
მა

რ
თ

 ი
მუ

 ნი
 ტ

ე ტ
ი 

გა
ნ ვ

ი თ
არ

 დ
ე ბ

ო
 დ

ა.
 

18
00

 წ
ლ

ის
 თ

ვი
ს 

ყვ
ა ვ

ილ
 ზე

 დ
ა ა

ხ ლ
ო

-
ე ბ

ით
 1

00
,0

00
 ა

დ
ა მ

ი ა
 ნი

 ა
იც

 რ
ა 

მთ
ელ

 
მს

ო
ფ

 ლ
ი ო

 ში
. 

19
67

 წ
ელ

ს 
ჯ

ან
 მრ

თ
ე-

ლ
ო

 ბი
ს 

მს
ო

ფ
 ლ

იო
 

ო
რ

 გა
 ნი

 ზა
 ც

ი ა
მ 

(W
H

O
) ყ

ვა
 ვი

 ლ
ის

 დ
ა ა

 ვა
 დ

ე ბ
ის

 ა
ღ

 მო
-

სა
ფ

 ხვ
რ

ე ლ
ად

 გ
ლ

ო
 ბა

 ლ
უ

 რ
ი 

კა
მ პ

ა ნ
ია

 
დ

ა ი
წყ

 ო
. 

აღ
 ნი

შ ნ
უ

ლ
 მ

ი ზ
ან

ს 
10

 წ
ე-

ლ
ი წ

ად
 ში

 მ
ი ა

ღ
 წი

 ეს
, რ

ა შ
იც

 უ
დ

ი დ
ე ს

ი 
რ

ო
 ლ

ი 
მა

 სო
ბ რ

ი ვ
ი 

ვა
ქ ც

ი ნ
ა ც

ი ი
ს 

ღ
ო

-
ნი

ს ძ
ი ე

 ბე
ბ მ

ა 
შე

 ას
 რ

უ
 ლ

ა.
 

ყვ
ა ვ

ი ლ
ის

 
ეპ

ი დ
ე მ

ი ი
ს 

ბო
 ლ

ო
 შ

ემ
 თ

ხვ
ე ვ

ა 
სო

 მა
-

ლ
ი შ

ი 
მო

ხ დ
ა 

19
77

 წ
ელ

ს.
 1

98
0 

წლ
ის

 
8 

მა
 ის

ს 
ჯ

ან
 მრ

თ
ე ლ

ო
 ბი

ს 
მს

ო
ფ

 ლ
იო

 
ას

ამ
 ბლ

ე ა
მ 

(W
or

ld
 H

ea
lth

 A
ss

em
bl

y)
 

გა
 მო

 აც
ხ ა

 დ
ა,

 რ
ო

მ 
მს

ო
ფ

 ლ
ი ო

 ში
 ყ

ვა
-

ვი
 ლ

ი 
უ

კ ვ
ე 

აღ
არ

 ა
რ

 სე
 ბო

ბ დ
ა.

 დ
ა ა

 ვა
-

დ
ე ბ

ა 
მე

-2
0 

სა
 უ

 კუ
 ნი

ს 
ბო

 ლ
ო

ს 
აღ

 მო
-

იფ
 ხვ

რ
ა,

 2
00

 წ
ლ

ის
 წ

ინ
 გ

ა კ
ე თ

ე ბ
უ

 ლ
ი 

აღ
 მო

 ჩე
 ნი

ს 
წყ

ა ლ
ო

 ბი
თ

.

ვი
 თ

ა რ
ე ბ

ა 
ექ

იმ
 ჯ

ო
ნ 

სნ
ო

 უ
ს 

სა
 ხე

ლ
ს 

უ
კა

ვ შ
ირ

 დ
ე ბ

ა.
 

ის
 

დ
ა ა

კ ვ
ირ

 დ
ა 

კა
ვ-

ში
რ

ს 
დ

ა ბ
ინ

 ძუ
 რ

ე ბ
უ

 ლ
ი 

წყ
ლ

ის
 მ

ო
ხ მ

ა-
რ

ე ბ
ა ს

ა 
დ

ა 
ქო

 ლ
ე რ

ის
 შ

ემ
 თ

ხვ
ე ვ

ე ბ
ის

 
გა

ნ ვ
ი თ

ა რ
ე ბ

ას
 შ

ო
 რ

ის
. 

მა
ნ 

პი
რ

 ვე
 ლ

ი 
ეპ

ი დ
ე მ

ი ო
 ლ

ო
 გი

 უ
 რ

ი 
რ

უ
 კა

 
შე

ქ მ
ნა

, 
რ

ო
 მე

ლ
 ზე

ც
 

ქო
 ლ

ე რ
ის

 
თ

ი თ
ო

 ე უ
 ლ

ი 
შე

მ თ
ხვ

ე ვ
ა 

ქუ
 ჩა

 ში
 

არ
 სე

 ბუ
ლ

 
სა

ს-
მე

 ლ
ი 

წყ
ლ

ის
 ს

ა ქ
ა ჩ

ებ
ს 

დ
ა უ

 კა
ვ შ

ი რ
ა.

 
მა

ნ 
ას

ე ვ
ე 

სტ
ა ტ

ის
 ტ

ი კ
უ

 რ
ი 

ან
ა ლ

ი ზ
ი 

ჩა
 ა ტ

ა რ
ა,

 რ
ა თ

ა 
წყ

ლ
ის

 ხ
ა რ

ის
 ხს

ა 
დ

ა 
ქო

 ლ
ე რ

ის
 შ

ემ
 თ

ხვ
ე ვ

ებ
ს 

შო
 რ

ის
 კ

ავ
-

ში
 რ

ი 
ეჩ

 ვე
 ნე

 ბი
 ნა

. მ
ი ს

ი 
დ

აკ
 ვი

რ
 ვე

 ბი
თ

, 
ბრ

ო
დ

 ს
ტ

რ
იტ

 ზე
 ა

რ
 სე

 ბუ
 ლ

ი 
ლ

უ
დ

 სა
-

ხა
რ

 ში
ს 

არ
 ც

ერ
თ

 მ
უ

 შა
ს 

ქო
 ლ

ე რ
ა 

არ
 

დ
ა ე

 მა
რ

 თ
ა.

 
აღ

 ნი
შ ნ

უ
ლ

 
მუ

 შე
ბს

 
ყო

-
ვე

ლ
 დ

ღ
ი უ

 რ
ად

 
ლ

უ
დ

ს 
აძ

 ლ
ევ

 დ
ნე

ნ,
 

რ
ის

 გ
ა მ

ო
ც

, ი
სი

 ნი
 ა

ხ ლ
ო

მ დ
ე ბ

ა რ
ე 

სა
-

ქა
 ჩი

 დ
ან

 წ
ყა

ლ
ს 

არ
 ს

ვა
მ დ

ნე
ნ.

 ს
ნო

 უ
მ 

ქა
 ლ

ა ქ
ის

 მ
მა

რ
 თ

ვე
 ლ

ო
 ბა

 დ
ა ა

რ
 წმ

უ
 ნა

, 
რ

ო
მ 

ზო
 გი

 ერ
 თ

ი 
წყ

ლ
ის

 ს
ა ქ

ა ჩ
ი დ

ან
 ს

ა-
ხე

 ლ
უ

 რ
ე ბ

ი 
დ

რ
ო

 ე ბ
ით

 მ
ო

 ეხ
 სნ

ათ
. ა

მი
ს 

შე
 დ

ე გ
ად

, ქ
ო

 ლ
ე რ

ის
 ა

ხა
 ლ

ი 
შე

მ თ
ხვ

ე-
ვე

 ბი
 მ

ნი
შ ვ

ნე
 ლ

ო
ვ ნ

ად
 შ

ემ
 ც

ირ
 დ

ა 
იმ

 
სა

 ქა
 ჩე

 ბი
ს 

მა
ხ ლ

ო
ბ ლ

ად
, რ

ო
მ ლ

ებ
 ზე

ც
 

სა
 ხე

 ლ
უ

 რ
ე ბ

ი 
მო

ხ ს
ნი

 ლ
ი 

იყ
ო

. 
ამ

ით
 

დ
ამ

 ტ
კი

ც
 დ

ა,
 რ

ო
მ 

დ
ა ა

 ვა
 დ

ე ბ
ის

 წ
ყა

 რ
ო

 
სწ

ო
 რ

ედ
 დ

ა ბ
ინ

 ძუ
 რ

ე ბ
უ

 ლ
ი 

წყ
ლ

ის
 ს

ა-
ქა

 ჩე
 ბი

 ი
ყო

.

მე
ს 

მო
ჰ კ

ი დ
ა 

ხე
 ლ

ი 
დ

ა 
სც

ა დ
ა 

წმ
ინ

 დ
ა 

ქი
 მი

 უ
 რ

ი 
ნი

ვ თ
ი ე

 რ
ე ბ

ა 
(პ

ე ნ
ი ც

ი ლ
ი ნ

ი)
 

გა
 მო

 ე ყ
ო

 ო
ბი

ს 
წვ

ე ნ
ის

 გა
ნ,

 რ
ის

 შ
ე დ

ე-
გა

 დ
აც

 გ
ა ი

 გო
, 

რ
ო

მ 
მა

ს 
ბა

ქ ტ
ე რ

ი ი
ს 

ზრ
დ

ის
 ი

ნ ჰ
ი ბ

ი რ
ე ბ

ა 
შე

 ეძ
 ლ

ო
. 

ფ
ლ

ე-
მი

ნ გ
მა

 ა
ღ

 ნი
შ ნ

უ
 ლ

ი 
მი

გ ნ
ე ბ

ა 
ბრ

ი ტ
ა-

ნე
 თ

ის
 

ექ
 სპ

ე რ
ი მ

ენ
 ტ

უ
 ლ

ი 
პა

 თ
ო

 ლ
ო

-
გი

 ის
 ჟ

უ
რ

 ნა
 ლ

ის
 (

Br
iti

sh
 J

ou
rn

al
 o

f 
Ex

pe
rim

en
ta

l 
Pa

th
ol

og
y)

 1
92

9 
წლ

ის
 

ივ
 ნი

 სი
ს 

ნო
 მე

რ
 ში

 გ
ა მ

ო
 აქ

 ვე
ყ ნ

ა,
 რ

ო
-

მე
ლ

 ში
ც

 მ
ხო

 ლ
ო

დ
 ე

რ
 თ

ი 
მი

 თ
ი თ

ე ბ
ა 

გა
 კე

თ
 დ

ა 
პე

 ნი
 ც

ი ლ
ი ნ

ის
 პ

ო
 ტ

ენ
 ც

ი უ
რ

 
სა

მ კ
უ

რ
 ნა

 ლ
ო

 თ
ვი

 სე
 ბე

ბ ზ
ე.

 1
93

0-
ი ა

-
ნი

 წ
ლ

ე ბ
ის

 ბ
ო

 ლ
ო

ს თ
ვი

ს,
 ო

ქ ს
ფ

ო
რ

 დ
ის

 
უ

ნი
 ვე

რ
 სი

 ტ
ე ტ

ის
 მ

კვ
ლ

ევ
 რ

ებ
 მა

 პ
ე ნ

ი-
ც

ი ლ
ი ნ

ი 
ლ

ა ბ
ო

 რ
ა ტ

ო
 რ

ი უ
 ლ

ი 
ც

ნო
 ბი

ს-
მო

ყ ვ
ა რ

ე ო
 ბი

 დ
ან

 მ
რ

ა ვ
ა ლ

ი 
სი

 ც
ო

ც
ხ-

ლ
ის

 გ
ა დ

ამ
 რ

ჩე
ნ 

წა
მ ლ

ად
 ა

ქ ც
ი ე

ს.
 მ

ათ
 

პე
 ნი

 ც
ი ლ

ი ნ
ის

 გ
აწ

 მე
ნ დ

ი ს
ა 

დ
ა 

ქი
 მი

-
უ

 რ
ი 

დ
ა მ

უ
 შა

 ვე
 ბი

ს 
მი

ზ ნ
ით

 მ
უ

 შა
 ო

 ბა
 

19
39

 წ
ელ

ს 
დ

ა ი
წყ

 ეს
, რ

ის
 შ

ე დ
ე გ

ა დ
აც

 
ან

 ტ
ი ბ

ი ო
 ტ

ი კ
ე ბ

ის
 მ

ა ს
ო

ბ რ
ი ვ

ი 
წა

რ
 მო

-
ე ბ

ა 
დ

ა ი
წყ

 ო
, 

რ
ო

 მე
ლ

 თ
ა 

გა
 მო

 ყე
 ნე

-
ბა

 მა
ც

 შ
ე ი

 ა რ
ა ღ

ე ბ
უ

ლ
 ძ

ა ლ
ებ

 ში
 მ

ე-
2 

მს
ო

ფ
 ლ

იო
 ო

მი
ს 

დ
რ

ო
ს 

მი
 ლ

ი ო
 ნო

 ბი
თ

 
ად

ა მ
ი ა

 ნი
ს 

სი
 ც

ო
ც

ხ ლ
ე 

იხ
 სნ

ა.



4242

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვა მე-20 სა უ კუ ნე ში

მე ო ცე სა უ კუ ნის პირ ვე ლი ორი ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ჯან მრთე ლო ბის სა მი ოფი ცი ა ლუ რი მთავ რო ბა თა შო რი სი ორ გა ნო შე იქ მნა: 1902 
წელს და სავ ლე თის ნა ხე ვარ სფე როს ქვეყ ნე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის მიზ ნით 
ვა შინ გტონ ში და არ სდა „სა ნი ტა რი ის სა ერ თა შო რი სო ბი უ რო“ (International Sanitary 
Bureau); 1909 წელს პა რიზ ში შე იქ მნა „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჰი გი ე ნის სა ერ თა შო რი-
სო ოფი სი“ (l’Office Internationale d’Hygiène Publique), რომ ლის მი ზა ნი იყო კა რან-
ტინს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ძი რი თა დი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცია და კონ ტრო ლი; 
1920 წელს კი ჟე ნე ვა ში და ფუძ ნდა „ერ თა ლი გის ჯან მრთე ლო ბის ოფი სი“ (League of 
Nations Health Office). ამა ვე პე რი ოდ ში (1916 წელს) ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ-
ში ჯონს ჰოპ კინ სის უნი ვერ სი ტეტ მა სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პირ ვე ლი სკო ლა 
გახ სნა, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის, რო გორც ცალ კე პრო ფე სი ის, შექ-
მნის სა ფუძ ვე ლი გახ და. საფ რან გეთ ში პას ტე რის ინ სტი ტუტ მა (Institut Pasteur) მა-
სობ რი ვი იმუ ნი ზა ცი ის კამ პა ნი ე ბი და იწყ ო. პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დროს ყვე ლა-
ზე გა და უ დე ბე ლი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხი იყო სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის აც რა 
ტი ფის ცხე ლე ბა ზე, რამ დე ნა დაც ეს და ა ვა დე ბა სწრა ფად ვრცელ დე ბო და ჯა რის კა-
ცებს შო რის, რად გა ნაც მათ ხში რად სხვა არ ჩე ვა ნი არ ჰქონ დათ გარ და იმი სა, რომ 
სას მე ლი წყა ლი მცი რე ნა კა დუ ლე ბის ან წვი მის შემ დეგ დარ ჩე ნი ლი გუ ბუ რე ბი დან 
და ე ლი ათ. 1914 წელს ინ სტი ტუტ მა ნემ სით გა სა კე თე ბე ლი ვაქ ცი ნის 670,000 დო ზის 
დამ ზა დე ბა შეძ ლო და მი სი წარ მო ე ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის მთე ლი პე რი ო-
დის გან მავ ლო ბა ში გა ნაგ რძო.

აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა იყო 1909 წელს 
„როკ ფე ლე რის ფონ დის“ (Rockefeller Foundation) ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მი სი ვე ჯან მრთე-
ლო ბის სა ერ თა შო რი სო კო მი სი ის შექ მნა 1913 წელს. მუ შა ო ბის 38 წლის გან მავ ლო-
ბა ში კო მი სი ამ ბევრ მთავ რო ბას თან ითა ნამ შრომ ლა ისე თი ენ დე მუ რი და ა ვა დე ბე-
ბის წი ნა აღ მდეგ კამ პა ნი ე ბის გა სა მარ თა ვად, რო გო რი ცა ა: ნე მა ტო და (Hookworm), 
მა ლა რია და ყვი თე ლი ცხე ლე ბა. როკ ფე ლე რის ფონ დმა ასე ვე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა გას წია სა მე დი ცი ნო სკო ლე ბის და სა არ სებ ლად ჩი ნეთ ში, 
ტა ი ლან დსა და აზი ის სხვა ქვეყ ნებ ში, ბო ლოს კი დახ მა რე ბა გა უ წია სა ერ თა შო რი სო 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის და ნერ გვას ამე რი კის და ევ რო პის არაერთ სა მე დი ცი ნო 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სკო ლაში. 

ზო გი ერ თი ის ტო რი კო სი თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან-
დაც ვის და საწყ ი სად მე ო რე მსოფ ლიო ომის და სას რულს თვლის. ევ რო პუ ლი კო ლო-
ნი ა ლიზ მის დას რუ ლე ბამ, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და და სავ ლეთ ევ რო-
პის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბის აღ დგე ნის სა ჭი რო ე ბამ, ასე ვე აფ რი კა სა და აზი ა ში 
ახა ლი, და მო უ კი დე ბე ლი ქვეყ ნე ბის სწრა ფად გა ჩე ნამ ბევ რი ახა ლი მთავ რო ბა თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა გა მო იწ ვი ა. „გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი-
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ზა ცი ის მო ნე ტა რულ და სა ვა ლუ ტო კონ ფე რენ ცი ას“ (The United Nations Monetary 
and Financial Conference), რო მე ლიც ბრე ტონ ვუდ სში (ნიუ ჰემ ფში რის შტა ტი, აშშ) 
გა ი მარ თა, 43 ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნე ლი და ეს წრო და მას „რე კონ სტრუქ ცი ის და 
გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო ბან კის“ (International Bank for Reconstruction and 
Devel opment, რო მე ლიც უფ რო ცნო ბი ლია რო გორც „მსოფ ლიო ბან კი“) და „სა ერ თა-
შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის“ (International Monetary Fund) ჩა მო ყა ლი ბე ბა მოჰ ყვა 
შე დე გად. ეს უკა ნას კნე ლი თავ და პირ ვე ლად ქვეყ ნებ ზე სეს ხებს მხო ლოდ ბა ზარ ზე 
არ სე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით გას ცემ და, მაგ რამ 1960 წელს და იწყო ღა რი-
ბი ქვეყ ნე ბის თვის სეს ხის გა მო ყო ფა უფ რო და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით და 
გა ცი ლე ბით უკე თე სი პი რო ბე ბით, მათ შო რის ჯან დაც ვის პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის თვი საც. მსოფ ლიო ბან კმა მხო ლოდ 1980-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში გან სა კუთ-
რე ბით გა ზარ და ქვეყ ნე ბის თვის სეს ხე ბის გა მო ყო ფა ჯან დაც ვის და გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში პროგ რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 1980-ი ა ნი წლე ბის და სას რუ ლის-
თვის სწო რედ მსოფ ლიო ბან კის მი ერ ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი 
სეს ხე ბი იყო უცხ ო უ რი დახ მა რე ბის ყვე ლა ზე დი დი წყა რო და ბალ- და სა შუ ა ლო შე-
მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის თვის.

მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დგო მი პირ ვე ლი ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში გა ერ-
თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ბევ რი სხვა სა ა გენ ტო შე იქ მნა, რო მელ თა შო-
რის აღ სა ნიშ ნა ვია გა ე როს ბავ შვთა ფონ დი (UNICEF) და ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცია (WHO). ამას გარ და, მდი და რი ინ დუს ტრი უ ლი ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბამ 
სამ თავ რო ბო სა ა გენ ტო ე ბი თუ ბი უ რო ე ბი შექ მნა, რომ ლე ბიც ორ მხრივ პრო ექ ტებს 
აფი ნან სებ დნენ და ბალ- და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში. ყო ფი ლი კო ლო ნი უ რი 
ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბი ამ გვარ დახ მა რე ბას ყვე ლა ზე ხში რად თა ვი ანთ ყო-
ფილ კო ლო ნი ებს უწევ დნენ ხოლ მე.

1978 წელს ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში, 
ალ მა -ა თა ში, გა მარ თა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა, სა დაც გლო ბა ლურ პრი ო რი-
ტე ტად პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა და სა ხელ და და გლო ბა ლურ 
დო ნე ზე პირ ვე ლად შე თან ხმდა კონ ცეფ ცია – „ჯან მრთე ლო ბა ყვე ლა სათ ვის 2000 
წელს“ (“Health for All by the Year 2000”). აღ ნიშ ნულ კონ ფე რენ ცი ა ზე გა კეთ და მო-
წო დე ბა, რომ და ბალ- და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის ეფექ ტუ რად დახ მა რე-
ბის თვის, მხო ლოდ ერ თე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის კონ ტროლ ზე ფო კუ სი რე ბის გარ და, 
ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლი იყო ჯან დაც ვის პირ ვე ლა დი სის ტე მის გაძ ლი ე რე ბაც. ტრო პი-
კუ ლი მე დი ცი ნის მთა ვარ სა ყუ რადღ ე ბო სა კითხ ებს, რომ ლე ბიც კონ ცენ ტრი რე ბუ-
ლი იყო თბი ლი კლი მა ტე ბის ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბებ ზე, ჩა ე ნაც ვლა ჯან დაც ვის 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა ზე ზრუნ ვა. ბევ რი მთავ რო ბის შეზღ უ დუ-
ლი ფი ნან სუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მე ტი 
ყუ რადღ ე ბა და ეთ მო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს ამ გვა რი მომ სა ხუ-
რე ბის მი წო დე ბა ში. ამის შე დე გად, ბევ რმა საქ ველ მოქ მე დო და ჰუ მა ნი ტა რულ მა 



4444

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

ორ გა ნი ზა ცი ამ (მაგ.: „გა და ვარ ჩი ნოთ ბავ შვე ბი“, „ოქ სფა მი“, „ე ქი მე ბი საზღ ვრე ბის 
გა რე შე“ და ა. შ.) მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა ფარ თო ვა თა ვი ან თი მოქ მე დე ბის არე ა ლი გან-
ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. 

ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „ა ხა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის“ აღ მო ცე ნე ბა 1986 
წლის ოტა ვის ქარ ტი ას (კა ნა და) უკავ შირ დე ბა, რომ ლის მი ზა ნი იყო სა მოქ მე დო გეგ-
მის შე მუ შა ვე ბა ალ მა -ა თის კონ ფე რენ ცი ა ზე და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის – „ჯან მრთე ლო ბა 
ყვე ლა სათ ვის“ – მი საღ წე ვად. ოტა ვის ქარ ტი ა ში პირ ვე ლად გა კეთ და გან მარ ტე ბა, 
რომ ჯან მრთე ლო ბა არის გან ვი თა რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი რე სურ სი და არა უბ-
რა ლოდ გან ვი თა რე ბის სა სურ ვე ლი შე დე გი. ქარ ტი ა ში ჯან მრთე ლო ბის თვის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რე ბიც იყო გა მოვ ლე ნი ლი: მშვი დო ბა, თავ შე სა ფა რი, გა ნათ ლე ბა, 
საკ ვე ბი, შე მო სა ვა ლი, სტა ბი ლუ რი ეკო სის ტე მა, მდგრა დი რე სურ სე ბი, სო ცი ა ლუ რი 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბა და თა ნას წო რო ბა. მხო ლოდ ცალ კე უ ლი პი რე ბის მი ერ ჯან მრთე-
ლო ბის თვის მა ღა ლი რის კის შემ ცველ ქცე ვა ზე ფო კუ სი რე ბის მა გივ რად, ქარ ტია 
ხაზს უს ვამ და ისე თი სტრუქ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა საც, რომ ლე ბიც 
ჯან მრთე ლო ბა ზე ზე გავ ლე ნას სა ზო გა დო ებ რივ დო ნე ზეც ახ დე ნენ.

1980-ი ან წლებ ში მო უ ლოდ ნე ლი მოვ ლე ნა იყო აივ /შიდ სის პან დე მი ის დაწყ ე ბა. 
1985 წელს, აივ -ის სა დი აგ ნოს ტი კო მარ ტი ვი ლა ბო რა ტო რი უ ლი ტეს ტის აღ მო ჩე-
ნამ დე, სუბ სა ჰა რულ აფ რი კა ში უკ ვე 2 მი ლი ონ ადა მი ან ზე მე ტი იყო ინ ფი ცი რე ბუ-
ლი. 1987 წელს ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ შიდ სის გლო ბა ლუ რი 
პროგ რა მა შე ი მუ შა ვა, რო მე ლიც 2 წლის შემ დეგ ყვე ლა ზე დი დი სა ერ თა შო რი სო 
ჯან დაც ვის პროგ რა მა გახ და, რაც კი ოდეს მე შექ მნი ლა. 1995 წელს, რო ცა მსოფ-
ლი ო ში უკ ვე 20 მი ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ა ნი იყო აივ -ით ინ ფი ცი რე ბუ ლი, ეს პროგ რა მა 
გა ე როს სა ა გენ ტო ე ბის ერ თობ ლივ ძა ლის ხმე ვად გა და იქ ცა, რო მე ლიც ამ ჟა მად „გა-
ე როს შიდ სთან ბრძო ლის სა ა გენ ტოს“ (UNAIDS) სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი. 

2000-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვის ას პა რეზ ზე არა ერ-
თი ახა ლი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო თა მა შე გა მოჩ ნდა, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ რო-
გორც სამ თავ რო ბო, ისე სა ერ თა შო რი სო და კერ ძო სექ ტო რებ საც. მათ შო რის აღ სა-
ნიშ ნა ვია აშ შ-ის პრე ზი დენ ტის გა და უ დე ბე ლი პროგ რა მა შიდ სის აღ მოფ ხვრის თვის 
(President’s Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR), ასე ვე აშ შ-ის პრე ზი დენ ტის 
მა ლა რი ის ინი ცი ა ტი ვა (President’s Malaria Initiative, PMI), შიდ სის, ტუ ბერ კუ ლო-
ზი სა და მა ლა რი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის გლო ბა ლუ რი ფონ დი (The Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, GFATM), ვაქ ცი ნა ცი ი სა და იმუ ნი ზა ცი ის 
გლო ბა ლუ რი ალი ან სი (Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), ბილ 
და მე ლინ და გე იტ სე ბის ფონ დი (Bill and Melinda Gates Foundation, BMGF) და სხვა. 
ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წყა ლო ბით, 21-ე სა უ კუ ნის პირ ველ ათ წლე ულ ში სა ერ თა შო რი-
სო ჯან დაც ვის და ფი ნან სე ბამ არ ნა ხულ სი მაღ ლე ებს მი აღ წია და ყო ველ წლი უ რად 
30-35 მი ლი არ დი დო ლა რი შე ად გი ნა. ჯან დაც ვის თვის გა მო ყო ფი ლი სა ერ თა შო რი-
სო რე სურ სე ბის სი უხ ვემ, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლურ მა ეფექ ტუ რო ბამ, 



4545

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

ტექ ნი კუ რი და პროგ რა მუ ლი გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბამ და სა კო ორ დი ნა ციო მე-
ქა ნიზ მე ბის სრულ ყო ფამ ხე ლი შე უწყო მსოფ ლიო მას შტა ბით მო სახ ლე ო ბის ჯან-
მრთე ლო ბის ინ დი კა ტო რე ბის მკვეთრ გა უმ ჯო ბე სე ბას. თუმ ცა, რო გორც წიგ ნის 
ბო ლო თავ შია აღ წე რი ლი, 21-ე სა უ კუ ნემ ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბიც მო ი ტა ნა, რომ ლე ბიც 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სის ტე მის თვი სობ რივ გა და ხა ლი სე ბას მო ითხ ოვს. 
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თავი 3. 
მსოფლიოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შეფასების და რისკფაქტორების 
განსაზღვრის მეთოდები

მთავარი გზავნილები

 ავა დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის (Global Burden of Disease, GBD) გან საზღ-

ვრი სათ ვის ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დია ჯანმრთელობის 
დაკარგვით გამოწვეული უნარშეზღუდული სიცოცხლის წლები (Disability-
Adjusted Life Year, DALY), რო მე ლიც 1990-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში იქ ნა 
შე მუ შა ვე ბუ ლი. DALY-ის მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო ით ვლე ბა გა უ ა რე სე ბუ ლი ჯან-
მრთე ლო ბის, უუ ნა რო ბის ან ად რე უ ლი სიკ ვდი ლის გა მო და კარ გუ ლი წლე-
ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით. ამ გვა რად, ის ერთ კომ პლექ სურ ინ დი კა ტორ ში 
აერ თი ა ნებს რო გორც ავა დო ბას, ისე სიკ ვდი ლი ა ნო ბას. 

 მო სახ ლე ო ბის (ა რა ინ დი ვი დის) ჯან მრთე ლო ბის შე ფა სე ბის თვის სხვა ფარ-

თოდ გა მო ყე ნე ბულ მე თო დებს მი ე კუთ ვნე ბა: სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
(მაგ., დე და თა და ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა), ავა დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი (მაგ., 
ცალ კე ულ და ა ვა დე ბა თა შემ თხვე ვე ბის რა ო დე ნო ბა (incidence – ინ ცი დენ-
ტუ რო ბა), ან /და და ა ვა დე ბის შემ თხვე ვა თა ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბა (prevalence 
– პრე ვა ლენ ტუ რო ბა) და ასე ვე დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (მაგ., სი ცოცხ-
ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა).

 მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა 1990-2013 
წლე ბის პე რი ოდ ში 65,3 წლი დან 71,5 წლამ დე გა ი ზარ და. თუმ ცა, ამა ვე პე რი-
ოდ ში ასე ვე გა ი ზარ და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ყო ველ წლი უ რი ჯა მუ რი რა ო დე ნო-

ბაც (47,5 მი ლი ო ნი დან 58 მი ლი ო ნამ დე). 
 გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბი, ინ სულ ტი, ფილ ტვის ქრო ნი კუ ლი ობ სტრუქ-

ცი უ ლი და ა ვა დე ბა, ქვე და სა სუნ თქი გზე ბის ინ ფექ ცი ე ბი და სიმ სივ ნუ რი და-
ა ვა დე ბე ბი მსოფ ლი ო ში სიკ ვდი ლის გა მომ წვე ვი ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი 5 
მი ზე ზი ა, რომ ლე ბიც ერ თობ ლი ვად ჯა მუ რი გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
40 პრო ცენტს იწ ვე ვენ. აივ /შიდ სი, დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბი, დი ა ბე ტი, ტრავ-
მუ ლი და ზი ა ნე ბე ბი და ჰი პერ ტენ ზია მსოფ ლი ო ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის გა მომ-
წვე ვი მი ზე ზე ბის მომ დევ ნო ხუ თე ულს შე ად გენს. 

 თამ ბა ქო, არა საკ მა რი სი ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა, არა ჯან სა ღი კვე ბა და ალ კო-

ჰო ლი მსოფ ლი ო ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის უმ სხვი ლე სი რის კფაქ ტო რე ბი ა. 



4848

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

 2015 წელს დე და თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ყო ველ 100,000 ცოცხ ლად 
შო ბილ ჩვილ ზე 216-ს შე ად გენ და. ეს 44 პრო ცენ ტით ნაკ ლე ბი იყო 1990 წლის 
მო ნა ცემ თან შე და რე ბით, რო მე ლიც 100,000-ზე 385-ს შე ად გენ და, მაგ რამ 75 
პრო ცენ ტით აღე მა ტე ბო და იმ დრო ი სათ ვის, ათას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის ეგი დით (Millennium Development Goals, MDGs) 2015 წლის თვის მი-
საღ წევ და სა ხულ მი ზანს. ამ ჟა მად, 2030 წლი სათ ვის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის (Sustainable Development Goals, SDGs) ეგი დით და სა ხუ ლი ახა ლი მი-
ზა ნია ამ მაჩ ვე ნებ ლის 70-მდე შემ ცი რე ბა.

 1990-ი ან წლებ ში იმ 10 ქვე ყა ნა ში, სა დაც დე და თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი იყო მსოფ ლი ო ში, ის 100-ჯერ აღე მა ტე ბო და იმ 10 ქვეყ ნის ანა ლო გი-
ურ მაჩ ვე ნე ბელს, სა დაც დე და თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა ყვე ლა ზე და ბა ლი იყო. 2013 
წლი სათ ვის ეს გან სხვა ვე ბა გა ორ მაგ და, რაც ქვეყ ნებ ში მიღ წე უ ლი პროგ რე სის 
უთა ნაბ რო ბა ზე მი უ თი თებს. 

 გლო ბა ლუ რად, რეპ რო დუქ ცი უ ლი ასა კის ქა ლე ბის გარ დაც ვა ლე ბის 15 პრო ცენ-
ტის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი მშო ბი ა რო ბის დროს გან ვი თა რე ბუ ლი გარ თუ ლე ბე ბი ა. 

 2015 წელს მსოფ ლი ო ში 5 წლამ დე ასა კის 5,9 მი ლი ო ნი ბავ შვი გარ და იც ვა ლა, 
ანუ ამ ასა კობ რივ ჯგუფ ში ყო ველ დღი უ რი ლე ტა ლო ბა 16,000 იყო. გარ დაც-

ვა ლე ბის 90 პრო ცენ ტზე მე ტი და ბა ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის ქვეყ ნებ ზე 
მო დის. დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბი, ქვე და სა სუნ თქი გზე ბის ინ ფექ ცი ე ბი, ნე ო ნა-
ტა ლუ რი მი ზე ზე ბი, არა სა თა ნა დო კვე ბა და მა ლა რია ამ ასა კობ რივ ჯგუფ ში 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის გა მომ წვე ვი 5 უმ თავ რე სი მი ზე ზი ა. 

მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ჯან მრთე ლო ბას თან ასო ცი-
რე ბუ ლი რის კე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის უპირ ვე ლე სი საზ-
რუ ნა ვი ა. ამი სათ ვის კი აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ რუ ტი ნუ ლად წარ მო ებ დეს მსოფ ლი ოს 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის სხვა დას ხვა ას პექ ტის ყო ველ მხრი ვი და ზუს ტი გა-
ზომ ვა. ამ გვა რი ანა ლი ზი მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის სიკ ვდი ლი ა ნო ბი სა და ავა დო ბის 
მიღ მა მდგო მი მი ზე ზე ბის შე ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, რა თა უკეთ მოხ დეს 
ანა ლი ტი კუ რი შე და რე ბე ბი ქვეყ ნებს, დრო ის გარ კვე ულ მო ნაკ ვე თებს, სხვა დას ხვა 
ასა კობ რივ ჯგუ ფებ სა და სხვა დას ხვა სქესს შო რის. მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან-
მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლია გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე-
ლო ბის ინ ტერ ვენ ცი ე ბის სა თა ნა დოდ და გეგ მვი სა და ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მის 
სიმ წვა ვის, მი სი გა მომ წვე ვი ფაქ ტო რე ბის, შე საძ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის, 
პრი ო რი ტე ტუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის შერ ჩე ვი სა და მა თი გავ ლე ნის შე ფა სე ბის თვის. 

მო სახ ლე ო ბის ფარ თო ჯგუ ფე ბის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბი-
სათ ვის მრა ვა ლი სტა ტის ტი კუ რი და ეპი დე მი ო ლო გი უ რი მე თო დია შე მუ შა ვე ბუ ლი. 
ეს მე თო დე ბი ა: სიკ ვდი ლი ა ნო ბის გან საზღ ვრის მე თო დი (მაგ., დე და თა და ბავ შვთა 



4949

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

სიკ ვდი ლი ა ნო ბა), ავა დო ბის გან საზღ ვრის მე თო დი (მაგ., ცალ კე ულ და ა ვა დე ბა თა 
შემ თხვე ვე ბის რა ო დე ნო ბა (incidence – ინ ცი დენ ტუ რო ბა), ან /და და ა ვა დე ბის შემ-
თხვე ვა თა ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბა (prevalence – პრე ვა ლენ ტუ რო ბა)), დე მოგ რა ფი უ ლი 
მე თო დი (მაგ., სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა) და სხვა. მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ ყვე ლა ამ მე თოდს გარ კვე უ ლი და ნიშ ნუ ლე ბით დღე საც ფარ თოდ  ი ყე ნე-
ბენ, ისი ნი სრულ ყო ფი ლად ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ მო სახ ლე ო ბის ფარ თო მა სე ბის 
ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბი სათ ვის ან ინ ტერ ვენ ცი ა თა ეფექ ტუ რო-
ბის შე და რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის სრუ ლად მო წო დე ბას. ამ კუთხ ით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე თო დო ლო გი უ რი პროგ რე სი იქ ნა მიღ წე უ ლი მო სახ ლე ო ბის ჯან-
მრთე ლო ბის შე ფა სე ბის ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ჯა მუ რი მე თო დე ბის შე მუ შა ვე ბით, რომ-
ლე ბიც კომ პლექ სუ რი ინ დი კა ტო რე ბის ქვეშ აერ თი ა ნე ბენ ჯან მრთე ლო ბის, და ა ვა-
დე ბის და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის თვი სობ რივ და ხა რის ხობ რივ ას პექ ტებს. 

ავა დო ბის, ტრავ მე ბი სა და რის კ-ფაქ ტო რე ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის პრო ექ ტი 
(The Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors project, GBD), რო მე ლიც 
1990 წელს იქ ნა ინი ცი რე ბუ ლი, დღე ის თვის მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით მო სახ-
ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის შე ფა სე ბის ყვე ლა ზე მსხვილ და კომ პლექ სურ ძა ლის ხმე-
ვას წარ მო ად გენს. ის პირ ვე ლად მსოფ ლიო ბან კის დაკ ვე თით ამოქ მედ და, ბან კის 
ყო ველ წლი უ რი პუბ ლი კა ცი ის – მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ მოხ სე ნე ბა – 
1993 წლის გა მოშ ვე ბის თვის მო ნა ცემ თა ბა ზის მო სამ ზა დებ ლად. 1990 წელს ავა-
დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის კვლე ვის შე დე გად შე მუ შავ და გლო ბა ლუ რი ტვირ თის 
შე ფა სე ბა 107 და ა ვა დე ბის თვის, რო მე ლიც მო ი ცავ და მსოფ ლი ოს რვა რე გი ონს და 
მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ხუთ ასა კობ რივ ჯგუფს. მოგ ვი ა ნე ბით, ავა დო ბის გლო ბა-
ლუ რი ტვირ თის კვლე ვის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ-
გა ნი ზა ცი ის მი ერ მოხ და. 2000-2010 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, მე თო დო ლო გი ის გა უმ-
ჯო ბე სე ბი სა და კვლე ვი თი სპექ ტრის გა ფარ თო ე ბის სა შუ ა ლე ბით, ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ შე ი მუ შა ვა ავა დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის რამ დე ნი მე 
ახა ლი სა ხის შე ფა სე ბა. 2010 წელს ავა დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის კომ პლექ სუ რი 
შე ფა სე ბის თვის მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით ეპი დე მი ო ლო გი ის, სტა ტის ტი კი სა და 
სხვა დის ციპ ლი ნე ბის 500-მდე ექ სპერ ტი გა ერ თი ან და. მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ-
და წი ნა მე თო დო ლო გი ის ვერ სი ე ბის სპექ ტრი და გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით გან ხორ ცი ელ და 291 და ა ვა დე ბი სა და 67 რის კფაქ ტო რის 
შე ფა სე ბა მსოფ ლი ოს 21 რე გი ონ ში, 20 ასა კობ რივ ჯგუფ სა და 187 ქვე ყა ნა ში. 

დღე ი სათ ვის ავა დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის პრო ექ ტში გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 
1600-ზე მე ტი მკვლე ვა რი 120 ქვეყ ნი დან. კვლე ვას კო ორ დი ნა ცი ას უწევს ვა შინ-
გტო ნის უნი ვერ სი ტე ტის ჯან მრთე ლო ბის გა ზომ ვე ბი სა და შე ფა სე ბის ინ სტი ტუ ტი 
(Institute of Health Metrics and Evaluation, IHME). ავა დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის 
კვლე ვის უახ ლე სი მე თო დო ლო გია სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, მი ზეზ თან ასო ცი რე ბუ ლი 
ავა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის, კონ კრე ტუ ლი და ა ვა დე ბე ბის გა მო სი ცოცხ ლის და-
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კარ გუ ლი წლე ბის, შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბით გა ტა რე ბუ ლი წლე ბი და უუ ნა-
რო ბის გა მო შეც ვლი ლი წლე ბი შე ფა სდეს ქვეყ ნის, ასა კი სა და სქე სის მი ხედ ვით 323 
და ა ვა დე ბი სა და 67 რის კფაქ ტო რის თვის 188 ქვე ყა ნა ში. 

კომ პლექ სუ რი ინ დი კა ტო რე ბის შემ ცვე ლი                     
ჯა მუ რი მე თო დე ბი

დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი კომ პლექ სუ რი ინ დი კა ტო რე ბის შემ ცვე ლი ჯა მუ რი მე-
თო დე ბი პი რო ბი თად შე იძ ლე ბა და ი ყოს: (1) ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი 
ხან გრძლი ვო ბის (health expectancy) და (2) ჯან მრთე ლო ბა ზე არა თა ნას წო რი წვდო-
მის (health gap) ჯგუ ფე ბად. მე თო დო ლო გი ის ორი ვე ჯგუფ ში ავა დო ბი სა და სიკ-
ვდი ლი ა ნო ბის სა ერ თო სა ზო მად უუ ნა რო ბის ან სიკ ვდი ლის შე დე გად ჯან მრთე ლი 
სი ცოცხ ლის და კარ გუ ლი წლე ბის რა ო დე ნო ბაა გა მო ყე ნე ბუ ლი. ამა ვე დროს ორი-
ვე მიდ გო მა ეფუძ ნე ბა და ა ვა დე ბა თა სა ერ თა შო რი სო კლა სი ფი კა ცი ის (International 
Classification of Diseases, ICD) მე-10 ვერ სი ას. მე თო დე ბის ორი ვე ჯგუ ფი უზ რუნ-
ველ ყოფს იმას, რომ მო სახ ლე ო ბა ში გა მოვ ლე ნი ლი ავა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
ყო ვე ლი ეპი ზო დი ურ თი ერ თგა მომ რიცხ ა ვი, ჯა მუ რად კი ყოვ ლის მომ ცვე ლი იყოს. 
შე სა ბა მი სად, თი თო ე უ ლი და ა ვა დე ბით გა მოწ ვე უ ლი ავა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო-
ბის შე ჯა მე ბა მო ცე მუ ლი მო სახ ლე ო ბის ავა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ჯა მურ მო-
ცუ ლო ბას იძ ლე ვა. 

წი ნამ დე ბა რე თავ ში გან ხი ლუ ლია ის სა მი ჯა მუ რი მე თო დი, რომ ლე ბიც ყვე ლა-
ზე ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის პრაქ ტი კა სა და კვლე ვა ში. ამათ-
გან ორი – ხა რის ხობ რი ვად და ზუს ტე ბუ ლი სი ცოცხ ლის წლე ბი (Quality-Adjusted Life 
Year, QALY) და ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო ბა (Healthy Life 
Expectancy, HLE) – მი ე კუთ ვნე ბა მე თო დო ლო გი ა თა პირ ველ ჯგუფს (ჯან მრთე ლი 
ცხოვ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო ბის ჯგუ ფი), ხო ლო მე სა მე – ჯან მრთე ლო-
ბის და კარ გვის გა მო გა მოწ ვე უ ლი უნარ შეზღ უ დუ ლი სი ცოცხ ლის წლე ბი (Disability-
Adjusted Life Year, DALY) – მე თო დო ლო გი ა თა მე ო რე, ჯან მრთე ლო ბა ზე არა თა ნას-
წო რი წვდო მის, ჯგუფს.

ხა რის ხობ რი ვად და ზუს ტე ბუ ლი სი ცოცხ ლის წლე ბი                          
(Quality-Adjusted Life Year, QALY)

QALY-ის მე თო დი 1970-ი ან წლებ ში შე მუ შავ და კლი ნი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის ინ ტერ ვენ ცი ე ბის ეკო ნო მი უ რო ბის (ხარ ჯე ფექ ტუ რო ბის) შე და რე ბი თი 
ანა ლი ზი სათ ვის. მი სი არ სი ისე თი სა ზო მი ერ თე უ ლის შე მუ შა ვე ბა იყო, რომ ლი თაც 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ერ თი და იმა ვე და ა ვა დე ბით დას ნე ბოვ ნე ბუ ლი ერ თი და 
იმა ვე პი რი სათ ვის, სხვა დას ხვა ინ ტერ ვენ ცი ის გა ტა რე ბის შემ თხვე ვა ში, სი ცოცხ-
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ლის ხა რის ხი სა და ჯან მრთე ლი (ან უნარ შეზღ უ დუ ლი) სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის 
გა მოთ ვლის სა ფუძ ველ ზე, ხარ ჯე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მო სა ლოდ ნე ლი გა მო სავ-
ლის შე და რე ბა.

QALY-ის მე თოდ ში გა მო ი ყე ნე ბა სკა ლა, რო მელ შიც ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბის 
სხვა დას ხვა მდგო მა რე ო ბა ფას დე ბა კო ე ფი ცი ენ ტით, რო მე ლიც მერ ყე ობს 0,00-დან 
(სიკ ვდი ლი) 1,00-მდე (სრულ ყო ფი ლი ჯან მრთე ლო ბა). მე თო დი გან საზღ ვრავს ადა-
მი ა ნის მი ერ ჯან მრთე ლო ბის ამა თუ იმ მდგო მა რე ო ბა ში გა ტა რე ბუ ლი სი ცოცხ ლის 
წლე ბის რა ო დე ნო ბას. მა გა ლი თად, თუ რო მე ლი მე ინ ტერ ვენ ცი ის შე დე გად და ა ვა-
დე ბუ ლი პი რის სი ცოცხ ლე ერ თი წლით გა ხან გრძლივ და, მაგ რამ ამ პე რი ოდ ში მი სი 
ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა სრულ ყო ფი ლი ჯან მრთე ლო ბის მხო ლოდ 50%-ით 
შე ფას და, ასეთ შემ თხვე ვა ში QALY-ის ინ დი კა ტო რი 0.5-ის ტო ლი იქ ნე ბა. ანა ლო გი უ-
რად, ორი პი რის თვის სი ცოცხ ლის გა ხან გრძლი ვე ბა, თი თო ე უ ლის თვის თი თო წლით 
და ორი ვეს თვის სრულ ყო ფი ლი ჯან მრთე ლო ბის 25%-ის ზღვარ ზე, ჯა მუ რად ასე ვე 
0,5 QALY-ის ტოლ ფა სი იქ ნე ბა. თუ კი ადა მი ა ნი, რო მე ლიც თა ვი სი სი ცოცხ ლის პირ-
ველ 60 წელს კარ გი ჯან მრთე ლო ბის პი რო ბებ ში გა ა ტა რებს, მა გა ლი თად, QALY-ის 
0,95 სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლით, მაგ რამ 60 წლის ასაკ ში გა და ი ტანს და ა ვა დე ბას, რომ-
ლის შე დე გა დაც მი სი QALY-ის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი 0,75-მდე შემ ცირ დე ბა, და ეს 
ადა მი ა ნი 2 წლის შემ დეგ გარ და იც ვლე ბა, მი სი ხა რის ხობ რი ვად და ზუს ტე ბუ ლი სი-
ცოცხ ლის წლე ბი (QALY) 58.5-ით გა ნი საზღ ვრე ბა [(0,95 x 60 = 57) + (0.75 x 2 =1.5 ) 
= 58.5], მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მან 62 წე ლი იცოცხ ლა.

QALY-ის მე თო დის შექ მნის შემ დგომ მი სი სხვა დას ხვა სა ზო მი იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ-
ლი, რომ ლე ბიც ჯან მრთე ლო ბის დაქ ვე ი თე ბის /უ უ ნა რო ბის გან საზღ ვრის სხვა დას-
ხვა ტი პო ლო გი ას და კო ე ფი ცი ენ ტე ბის მი ნი ჭე ბის მრა ვალ მე თოდს შე ი ცა ვენ. ამათ-
გან, ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი სა ზო მია EuroQol-ის (EQ) მე თო დი, რო მე-
ლიც მო ი ცავს ჯან მრთე ლო ბის შეზღ უდ ვის /უ უ ნა რო ბის ხუთ ჯგუფს და თი თო ე უ ლი 
ჯგუ ფი სათ ვის ხა რის ხის /კო ე ფი ცი ენ ტის გან საზღ ვრის სამ დო ნეს. 

ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის ხან გრძლი ვო ბა                                               
(Healthy Life Expectancy, HLE)

ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის ხან გრძლი ვო ბის გან საზღ ვრის მე თო დი (Healthy Life 
Expectancy, HLE) ძი რი თა დად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გა მო ი ყე ნე ბა, რო გორც მო-
სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის შე ფა სე ბის სტან დარ ტუ ლი სა შუ ა ლე ბა. HLE-ის მო ნი-
ტო რინ გი ქვეყ ნებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, გან საზღ ვრონ, თუ რო გო რი ჯან მრთე ლო-
ბის პი რო ბებ ში უხ დე ბა მათ მო სახ ლე ო ბას გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ცხოვ რე ბის წლე ბის 
გა ტა რე ბა. ჯან მრთე ლო ბის ხან გრძლი ვო ბა გა ნი საზღ ვრე ბა ცხოვ რე ბის ხან გრძლი-
ვო ბის ადაპ ტი რე ბით უუ ნა რო ბას, სპე ცი ფი კურ და ა ვა დე ბას ან ჯან მრთე ლო ბის 
თვით შე ფა სე ბულ მდგო მა რე ო ბას თან მი მარ თე ბა ში. HLE-ს გა მოთ ვლის სხვა დას ხვა 



5252

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

მე თო დი არ სე ბობს. მათ შო რის ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლია ე. წ. სა ლი ვა ნის 
მე თო დი. ის ეფუძ ნე ბა ალ გო რით მულ მე თოდს – ე. წ. პო პუ ლა ცი ის სი ცოცხ ლის ტა-
ბუ ლას, რომ ლის შედ გე ნაც ნე ბის მი ე რი პო პუ ლა ცი უ რი ჯგუ ფის თვი საა შე საძ ლე ბე-
ლი. ტა ბუ ლის შედ გე ნა ხდე ბა პო პუ ლა ცი უ რი ჯგუ ფის სხვა დას ხვა სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მის სინ თე ზით, ისე თე ბის, რო გო რი ცა ა: დრო ის მო ცე მულ მო ნაკ ვეთ ში და 
სხვა დას ხვა ასა კობ რივ კა ტე გო რი ა ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი და უუ ნა რო ბის თი თო ე უ ლი ტი პის გავ რცე ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. ამა ვე დროს უუ-
ნა რო ბის ყო ველ ტიპს გარ კვე უ ლი კო ე ფი ცი ენ ტი  ე ნი ჭე ბა. 

სა ლი ვა ნის მე თო დის გა მო ყე ნე ბით, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია 
HLE-ს გა მოთ ვლას მსოფ ლი ოს 193 ქვე ყა ნა ში აწარ მო ებს. ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე-
მე ბის მი ხედ ვით, 2007 წელს მსოფ ლი ო ში ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი 
ხან გრძლი ვო ბა ყვე ლა ზე და ბა ლი იყო სი ე რა ლე ო ნე ში (35 წე ლი), ხო ლო ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი ია პო ნი ა ში (76 წე ლი). სა შუ ა ლოდ, მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე-
ლი ცხოვ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო ბა 2002 წელს 58 წე ლი იყო, რაც 2007 
წლის თვის 59 წლამ დე გა ი ზარ და. 

გრა ფი კი 1. ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის ხან გრძლი ვო ბა სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში. 
წყა რო: WHO

2010 წელს 187 ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბუ ლი ავა დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის კვლე-
ვის სა ფუძ ველ ზე, კვლავ იქ ნა გა მოთ ვლი ლი HLE. კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, 
1990-2010 წლებ ში მსოფ ლი ო ში ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი სა შუ ა ლო 
ხან გრძლი ვო ბა გა ცი ლე ბით უფ რო ნე ლა იზ რდე ბო და, ვიდ რე სი ცოცხ ლის სა შუ ა-
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ლო ხან გრძლი ვო ბა: მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის ყო ვე ლი ერთ წლით 
გაზ რდა ასო ცირ დე ბო და ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო ბის 
მხო ლოდ 0,8 წლით ზრდას თან. ამას თან, მა მა კა ცე ბის ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის მო-
სა ლოდ ნელ მა ხან გრძლი ვო ბამ 2010 წელს 58,3 წე ლი შე ად გი ნა, ხო ლო ქა ლე ბი სამ 
– 61,8 წე ლი. 

ჯან მრთე ლო ბის და კარ გვის გა მო გა მოწ ვე უ ლი უნარ შეზღ უ დუ ლი 
სი ცოცხ ლის წლე ბი (Disability-Adjusted Life Year, DALY)

DALY-ის მე თო დი შე მუ შავ და მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში და მო სახ ლე ო-
ბის სხვა დას ხვა ასა კობ რივ ჯგუფ ში, სპე ცი ფი კუ რი და ა ვა დე ბე ბის და რის კ-ფაქ ტო-
რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ავა დო ბის ტვირ თის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი სათ ვის. DALY 
გა მო ით ვლე ბა თი თო ე უ ლი და ა ვა დე ბის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლის გა მო სი-
ცოცხ ლის და კარ გუ ლი წლე ბი სა (Years of Life Lost, YLL) და ამა ვე და ა ვა დე ბის გა მო 
შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბით გა ტა რე ბუ ლი წლე ბის (Years Lived with Disability 
– YLDs) ჯა მით. 

სურ. 4. ჯან მრთე ლო ბის და კარ გვით გა მოწ ვე უ ლი უნარ შეზღ უ დუ ლი                                                
სი ცოცხ ლის წლე ბის კალ კუ ლა ცი ა.

წყა რო: National Collaborative Center for Infectious Diseases, Canada

DALY-ის თავ და პირ ველ მა მე თოდ მა დრო თა გან მავ ლო ბა ში ორი სა ხის ცვლი ლე-
ბა გა ნი ცა და. პირ ვე ლი არის ასა კის შე წონ ვის პრინ ცი პი, რო მე ლიც უფ რო მეტ წო-
ნას ანი ჭებს ახალ გაზ რდო ბის წლებს, ნაკ ლებს – სა შუ ა ლო ასა კის, უფ რო ნაკ ლებს 
კი – ხან დაზ მუ ლო ბის წლებს. ამ კალ კუ ლა ცი ის მი ხედ ვით, ჯან მრთე ლი ადა მი ა ნის 
სი ცოცხ ლის პი კი და ახ ლო ე ბით 25 წლის ასა კი ა. 
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მე ო რე ცვლი ლე ბა არის დრო ის შე წონ ვის პრინ ცი პი. ამ კუთხ ით, ჯან მრთე ლო-
ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სარ გებ ლის მი ღე ბა ფას დე ბა იმის მი ხედ ვით, თუ რო დის 
იქ ნა მი ღე ბუ ლი ეს სარ გე ბე ლი. მა გა ლი თად, მკურ ნა ლო ბა, რო მელ საც სტა ტის ტი-
კუ რად ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის გა ხან გრძლი ვე ბა 65-დან 75 წლის ასა კამ დე შე უძ-
ლი ა, QALY-ის გა მოთ ვლის თვალ საზ რი სით, უფ რო ღი რე ბუ ლად ჩა ით ვლე ბა, თუ კი 
ის 65 წლის ასა კის ადა მი ანს ჩა უ ტარ დე ბა, ვიდ რე ამ მკურ ნა ლო ბის 50 წლის ასა კის 
ადა მი ა ნი სათ ვის ჩა ტა რე ბა, რო მე ლიც მის სარ გე ბელს სტა ტის ტი კუ რად კი დევ 15 
წე ლი ვერ შე იგ რძნობს. 

ჯან მრთე ლო ბის დე ტერ მი ნან ტე ბი და რის კფაქ ტო რე ბი

ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ის გა რე მო პი-
რო ბე ბი, რო მელ შიც ის იბა დე ბა, იზ რდე ბა, ცხოვ რობს და მუ შა ობს, რო გო რი ცა ა: 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სტა ტუ სი, გა ნათ ლე ბა, წყლი სა და საკ ვე ბის ხა რის ხი, 
ეკო ლო გი ა, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ჯან დაც ვის სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბა და ა. შ. თა ვის 
მხრივ, ეს პი რო ბე ბი ყა ლიბ დე ბა სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის ზე გავ ლე ნით, რომ ლებ საც 
მი ე კუთ ვნე ბა ეკო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ქცე ვი თი ფაქ ტო რე ბი. 
აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო პი რო ბე ბი სა და ფაქ ტო რე ბის ერ თობ ლი ო ბას ჯან მრთე ლო ბის 
დე ტერ მი ნან ტე ბი (deteminants of health), ანუ ჯან მრთე ლო ბის გან მსაზღ ვრე ლე ბი 
ეწო დე ბა.

სურ. 5. ჯან მრთე ლო ბის დე ტერ მი ნან ტე ბი.
წყა რო: Dahlgren and Whitehead, 1993
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ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია რე გუ ლა რუ ლად აწარ მო ებს ჯან-
მრთე ლო ბის დე ტერ მი ნან ტე ბის ანა ლიზს. ერ თ-ერთ ამ გვა რი ანა ლი ზია და ა ვა დე-
ბა თა გლო ბა ლუ რი ტვირ თის კვლე ვის ეგი დით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რის კე ბის შე-
და რე ბი თი შე ფა სე ბა (The Comparative Risk Assessment, CRA). აღ ნიშ ნუ ლი მე თო-
დო ლო გი ა, რო მე ლიც უკა ნას კნე ლად 2009 წელს გა ნახ ლდა, იმ 24 რის კფაქ ტორს 
სწავ ლობს, რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 44 პრო ცენ ტსა და გლო ბა-
ლუ რი ავა დო ბის ტვირ თის (DALY-ს) 34 პრო ცენ ტზეა პა სუ ხის მგე ბე ლი. ამ კვლე ვის 
მი ხედ ვით, მსოფ ლი ო ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ხუ თი წამ ყვა ნი რის კ ფაქ ტო რია მა ღა ლი 
არ ტე რი უ ლი წნე ვა (რო მე ლიც გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 13%-ზეა პა სუ ხის მგე-
ბე ლი), თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბა (9%), სის ხლში გლუ კო ზის მა ღა ლი შემ ცვე ლო ბა (6%), 
არა საკ მა რი სი ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა (6%) და ჭარ ბწო ნი ა ნო ბა/ სიმ სუქ ნე (5%).

რვა რის კფაქ ტო რი (ალ კო ჰო ლი, თამ ბა ქო, მა ღა ლი არ ტე რი უ ლი წნე ვა, სხე უ-
ლის მა სის მა ღა ლი ინ დექ სი, ქო ლეს ტე რი ნის მა ღა ლი დო ნე, სის ხლში გლუ კო ზის 
მა ღა ლი დო ნე, ხი ლი სა და ბოს ტნე უ ლის არა საკ მა რი სი მი ღე ბა და არა საკ მა რი სი ფი-
ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა) გულ სის ხლძარ ღვო ვა ნი და ა ვა დე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი ა-
ნო ბის 61 პრო ცენ ტის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი ა.

გა რე მოს თან და კავ ში რე ბუ ლი და ქცე ვი თი ხა სი ა თის ცხრა რის კფაქ ტო რი, შვიდ 
ინ ფექ ცი ურ მი ზეზ თან ერ თად, სიმ სივ ნუ რი და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სა ერ თო 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 45 პრო ცენ ტის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი ა. კონ კრე ტუ ლი სიმ სივ ნე ე ბი-
სათ ვის ეს პრო პორ ცია კი დევ უფ რო მა ღა ლი ა: მა გა ლი თად, თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბა 
მსოფ ლი ო ში ფილ ტვის კი ბო თი გა მოწ ვე უ ლი სა ერ თო სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 71 პრო-
ცენტს იწ ვევს. 

ავა დო ბის გლო ბა ლურ ტვირ თთან და კავ ში რე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რი რის კფაქ ტო-
რე ბის შე სა ფა სებ ლად, DALY-ს მე თო დის გა მო ყე ნე ბით, ასე ვე გა ნი საზღ ვრა ის ხუ თი 
წამ ყვა ნი რის კფაქ ტო რი, რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ რად ჯა მუ რი DALY-ის 20 პრო ცენ-
ტზეა პა სუ ხის მგე ბე ლი. მათ მი ე კუთ ვნე ბა ბავ შვო ბა ში ნორ მა ზე და ბა ლი წო ნა, და-
უც ვე ლი სქე სობ რი ვი კავ ში რი, ალ კო ჰო ლის მოხ მა რე ბა, და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყა ლი /ან-
ტი სა ნი ტა რია და მა ღა ლი არ ტე რი უ ლი წნე ვა. ასე ვე გა ნი საზღ ვრა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
რის კ-ფაქ ტო რე ბის აღ მოფ ხვრის შემ თხვე ვა ში გლო ბა ლუ რად სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო 
ხან გრძლი ვო ბის და ახ ლო ე ბით 5-წლი ა ნი ზრდა იქ ნე ბო და შე საძ ლე ბე ლი. 
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გრა ფი კი 2. გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის გა მომ წვე ვი რის კფაქ ტო რე ბის                             
პირ ვე ლი ოცე უ ლი. წყა რო: WHO, 2010

ავა დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის კვლე ვის                                                
უახ ლე სი მო ნა ცე მე ბი

2016 წლის ბო ლოს ჟურ ნალ მა The Lancet გა მო აქ ვეყ ნა გლო ბა ლუ რი ავა დო ბის 
ტვირ თის უახ ლე სი კვლე ვის შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც 2015 წლის მო ნა ცე მებს ეფუძ ნე-
ბო და. კვლე ვა ში 127 ქვეყ ნის ორი ათა სამ დე ექ სპერ ტი მო ნა წი ლე ობ და, რომ ლებ მაც 
გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 249 გა მომ წვე ვი მი ზე ზი, გლო ბა ლუ რი ავა დო ბის 
315 გა მომ წვე ვი მი ზე ზი და 79 რის კფაქ ტო რი გა ა ა ნა ლი ზეს. კვლე ვამ 195 ქვე ყა ნა 

0   2    4      6       8       10
სიკვდილიანობა გამოხატული მილიონებში

მაღალი არტერიული წნევა

თამბაქოს მოხმარება და პასიური მწეველობა

საკვებ რაციონში ხილის დაბალი შემცველობა

ალკოჰოლის მიღება

შენობის ჰაერის დაბინძურება მყარი საწვავით

გლუკოზის მომატებული დონე

მაღალი სხეულის მასის ინდექსი

გარემოს დაბინძურება

დაბალი ფიზიკური აქტივობა

მარილიანი საკვების მიღება

მარცვლეულისა და პარკოსნების სიმცირე

საერთო ქოლესტერინის მაღალი დონე

მცირე რაოდენობით ბოსტნეულის მიღება

საკვებ რაციონში ბურღულეულის სიმცირე

საკვებში ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების სიმწირე

წონის დეფიციტი ბავშვებში

დიდი რაოდენობით ხელოვნურად დამუშავებული ხორცი

ბოჭკოვანი საკვების მცირე რაოდენობით მიღება

ტყვიით დაბინძურება

ძუძუთი კვების ნაკლებობა

2010 წელს გლობალური სიკვდილიანობის გამომწვევი 20 წამყვანი რისკფაქტორი
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მო იც ვა და მას ში მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის 1990-
2015 წლე ბის შე და რე ბი თი დი ნა მი კა აი სა ხა. 

აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლის 
სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა და ახ ლო ე ბით ათი წლით გა ი ზარ და და ქა ლე ბის თვის 74.8, 
მა მა კა ცე ბის თვის კი 69 წე ლი შე ად გი ნა. ამ პროგ რეს ზე ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო გავ-
ლე ნა გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
შემ ცი რე ბამ მო ახ დი ნა. ეს გან სა კუთ რე ბით აივ /შიდ სით და მა ლა რი ით გა მოწ ვე უ-
ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის შემ ცი რე ბას ეხე ბა, რო მელ თა მაჩ ვე ნე ბე ლი 2005-2015 წლე-
ბის გან მავ ლო ბა ში შე სა ბა მი სად 33.5 და 37 პრო ცენ ტით შემ ცირ და. უფ რო ნაკ ლე ბი 
მას შტა ბით, მაგ რამ ასე ვე იკ ლო დი ა რე უ ლი, სიმ სივ ნუ რი და გულ სის ხლძარ ღვო ვა ნი 
და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე ულ მა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა მაც. 

რაც შე ე ხე ბა ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის გა მომ წვევ მი ზე ზებს, წე ლი სა და კის-
რის ტკი ვი ლი, მხედ ვე ლო ბის გა უ ა რე სე ბა, დეპ რე სია და ანე მია 2015 წლის თვის სტა-
ტის ტი კუ რად ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი მი ზე ზე ბი ა. 

მკვლევ რებ მა ასე ვე და ად გი ნეს ის ქრო ნი კუ ლი მდგო მა რე ო ბე ბი, რომ ლე ბიც 
მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბას ყვე ლა ზე მე ტად აწუ ხებთ. მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვი ა:

 სტო მა ტო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი (2.3 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი)
 თა ვის ტკი ვი ლი (1,5 მი ლი არ დი)
 რკი ნა დე ფი ცი ტუ რი ანე მია (1.47 მი ლი არ დი)
 სმე ნის დაქ ვე ი თე ბა (1.2 მი ლი არ დი)
 გე ნი ტა ლუ რი ჰერ პე სი (846 მი ლი ო ნი)
ამა ვე დროს აღი ნიშ ნა სხვა 14 ქრო ნი კუ ლი მდგო მა რე ო ბის გავ რცე ლე ბის ისე თი 

მკვეთ რი შემ ცი რე ბა, რომ, მი უ ხე და ვად მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო რა ო დე-
ნო ბის მა ტე ბი სა, მა თი ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და. ასე თებს მი-
ე კუთ ვნე ბა ას თმა, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბა, ფილ ტვის ქრო ნი კუ ლი ობ სტრუქ-
ცი უ ლი და ა ვა დე ბა და საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის სიმ სივ ნე. 

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, 2015 წლის კვლე ვამ, 1990 წელ თან შე და რე ბით, სი-
ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბის 10-წლი ა ნი მა ტე ბა აჩ ვე ნა, თუმ ცა ჯან მრთე-
ლი ცხოვ რე ბის ხან გრძლი ვო ბა (Healthy Life Expectancy, HLE) ამა ვე პე რი ოდ ში მხო-
ლოდ 6.1 წლით გა ი ზარ და.

ავა დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის პროგ ნო ზი  
2030 წლი სათ ვის

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია სტა ტის ტი კუ რი მო დე ლი რე ბის სა შუ-
ა ლე ბით ავა დო ბის მო სა ლოდ ნე ლი გლო ბა ლუ რი ტვირ თის პროგ ნოზ საც გან საზღ-
ვრავს. ამ მო ნა ცემ თა მი ხედ ვით, 2004-დან 2030 წლამ დე ნა ვა რა უ დე ვია ავა დო ბის 
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გლო ბა ლუ რი ჯა მუ რი ტვირ თის 10 პრო ცენ ტით (1.53 მი ლი არ დი DALY-დან 1.36 
მი ლი არდ DALY-მდე) შემ ცი რე ბა. სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ ავა დო ბის სა ერ თო ტვირ თი 
მცირ დე ბა მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბის და ახ ლო ე ბით 25 პრო-
ცენ ტით ზრდის პა რა ლე ლუ რად, რაც ერთ სულ მო სახ ლე ზე გა და ან გა რი შე ბით ავა-
დო ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თის მნიშ ვნე ლო ვან შემ ცი რე ბას ნიშ ნავს. მო სა ლოდ ნე ლი ა, 
რომ ავა დო ბის ტვირ თის კლე ბა ში ყვე ლა ზე დიდ როლს დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის, 
ქვე და სა სუნ თქი გზე ბის და ა ვა დე ბე ბის და აივ /შიდ სის შემ დგო მი შემ ცი რე ბა შე ას-
რუ ლებს. ამა ვე პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბია მო სა ლოდ-
ნე ლი გლო ბა ლუ რი ავა დო ბის ტვირ თის გა მომ წვევ მი ზე ზებ შიც. თუ კი 2004 წელს 
DALY-ის გან მსაზღ ვრე ლი პირ ვე ლი სა მი მთა ვა რი მი ზე ზი ქვე და სა სუნ თქი გზე ბის 
ინ ფექ ცი ე ბი, დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბი და უნი პო ლა რუ ლი დეპ რე სი უ ლი აშ ლი ლო ბა 
იყო, 2030 წელს ამ სა მე ულ ში პირ ველ და მე ო რე მი ზე ზებს ავ ტო საგ ზაო შემ თხვე-
ვე ბი და გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბი ჩა ა ნაც ვლებს. ასე ვე გა იზ რდე ბა ცე რებ რო-
ვას კუ ლა რუ ლი პა თო ლო გი ე ბი და ფილ ტვე ბის ქრო ნი კუ ლი ობ სტრუქ ცი უ ლი და ა-
ვა დე ბე ბი. ზო გა დად, გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბი 2030 წლი სათ ვის ჯა მუ რად DALY-ს 
მხო ლოდ 20 პრო ცენტს, ხო ლო არა გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბი ჯა მუ რად DALY-ს 66 
პრო ცენტს შე ად გენს. 

დე მოგ რა ფი უ ლი და ეპი დე მი ო ლო გი უ რი გარ და ტე ხე ბი (დე ტა ლე ბი სათ ვის იხი-
ლეთ თა ვი 7), ასე ვე მა ღალ- და და ბალ შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებს შო რის ავა დო ბი სა 
და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ტენ დენ ცი ე ბის ერ თმა ნეთ თან უფ რო მე ტი მსგავ სე ბა, იქ ნე ბა 
ის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი, რის გა მოც 2030 წელს გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის გა-
მომ წვევ უმ თავ რეს 5 მი ზე ზად კვლა ვაც დარ ჩე ბა გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბი, 
ინ სულ ტი, ფილ ტვე ბის ქრო ნი კუ ლი ობ სტრუქ ცი უ ლი და ა ვა დე ბა, ქვე და სა სუნ თქი 
გზე ბის ინ ფექ ცი ე ბი და ფილ ტვის კი ბო.

 2004 2030

რან გი გა მომ წვე ვი მი ზე ზი რან გი გა მომ წვე ვი მი ზე ზი

1
ქვე და სა სუნ თქი გზე ბის                       
ინ ფექ ცი ე ბი

1
უნი პო ლა რუ ლი დეპ რე სი უ ლი                              
აშ ლი ლო ბა

2 დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბი 2 გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბი

3
უნი პო ლა რუ ლი დეპ რე სი უ ლი 
აშ ლი ლო ბა

3 საგ ზაო შემ თხვე ვე ბი

4
გუ ლის იშე მი უ რი                                     
და ა ვა დე ბე ბი

4
ცე რებ რო ვას კუ ლა რუ ლი                          
და ა ვა დე ბა

5 აივ /შიდ სი 5
ფილ ტვის ქრო ნი კუ ლი                             
ობ სტრუქ ცი უ ლი და ა ვა დე ბა
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6
ცე რებ რო ვას კუ ლა რუ ლი                             
და ა ვა დე ბა

6
ქვე და სა სუნ თქი გზე ბის                                 
ინ ფექ ცი ე ბი

7
დღე ნაკ ლუ ლო ბა და და ბა ლი 
წო ნა და ბა დე ბი სას

7
ზრდასრულ ასაკში სმე ნის 
დაქვეითება/და კარ გვა

8
ას ფიქ სია და სამ შო ბი ა რო 
ტრავ მა

8
თვა ლის რეფრაქციული 
დარღვევები

9 საგ ზაო შემ თხვე ვე ბი 9 აივ /შიდ სი

10 ნე ო ნა ტა ლუ რი ინ ფექ ცი ე ბი 10 შაქ რი ა ნი დი ა ბე ტი

ცხრილი 3. ავადობის ტვირთის უმთავრესი გამომწვევი მიზეზები, 2004 და 2030 წლის 
პროგნოზები. წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია

სიმ სივ ნეს თან ასო ცი რე ბუ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 7,4 მი ლი ო ნი დან 
11,8 მი ლი ო ნამ დე გა იზ რდე ბა; გულ სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბა კი – 17,1 მი ლი ო ნი დან 23,4 მი ლი ო ნამ დე. იმავ დრო უ ლად არ სე-
ბობს დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბით, აივ /შიდ სით, ტუ ბერ კუ ლო ზით, ორ სუ ლო ბი სა და 
პე რი ნა ტა ლუ რი მდგო მა რე ო ბე ბით და კვე ბის დე ფი ცი ტით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი-
ლი ა ნო ბის შემ ცი რე ბის მო ლო დი ნი. ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა გავ ლე ნა მომ დევ ნო 
20 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ბო ლო ოდ და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა ან ტი ბი ო ტი კე ბი სა და 
სხვა მე დი კა მენ ტე ბის მი მართ მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის კონ ტროლ ზე და ახა ლი 
ვაქ ცი ნე ბი სა და ან ტი ბი ო ტი კე ბის შე მუ შა ვე ბა ზე, ასე ვე ეროვ ნულ და გლო ბა ლურ 
დო ნე ებ ზე და ა ვა დე ბე ბის კონ ტრო ლი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის ეფექ ტუ რო ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა ზე. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა
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3. Hyder A., Puvanachandra P., Morrow R. Measuring the health of populations, 
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თავი 4. 
გლობალური ჯანდაცვის ინტეგრაცია
საერთაშორისო ურთიერთობების დღის წესრიგში

მთავარი გზავნილები

 გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს 
სა ხელ მწი ფო თა დიპ ლო მა ტი უ რი მიზ ნე ბის ფორ მი რე ბა ზე. ჯან მრთე ლო ბის 
სა კითხ ე ბი სულ უფ რო მე ტად მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს იკა ვე ბენ გლო ბა ლუ რი 
დიპ ლო მა ტი ის დღის წეს რიგ ში. ქვეყ ნე ბი მეტ ყუ რადღ ე ბას უთ მო ბენ იმას, თუ 
რო გორ გა მო ი ყე ნონ თა ვი ან თი დიპ ლო მა ტი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი გლო ბა ლუ-
რი ჯან მრთე ლო ბის მიზ ნე ბის პრო მო ცი ის თვის და პი რი ქით, რო გორ გა მო ი ყე-
ნონ გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის ინ ტერ ვენ ცი ე ბი სა კუ თა რი სა გა რეო პო ლი-
ტი კის მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

 გლო ბა ლურ ჯან მრთე ლო ბას, სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბას, ვაჭ რო ბას, დიპ ლო-
მა ტი ას და ეროვ ნულ უსაფ რთხო ე ბას შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში რე ბი გვიჩ ვე ნებს, 
რომ სა ხელ მწი ფო თა ქმე დე ბე ბი ჯან მრთე ლო ბის დარ გის სფე რო ში, გარ და 
სურ ვი ლი სა, ხე ლი შე უწყ ონ მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
ან მი ი ღონ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სარ გებ ლე ბი, ხში რად ასე ვე სა გა რეო პო ლი ტი კის 
ინ ტე რე სე ბი თაც არის მო ტი ვი რე ბუ ლი. ამ გვარ ინ ტე რე სებს მი ე კუთ ვნე ბა ეკო-
ნო მი კუ რი (მაგ., ვაჭ რო ბის უსაფ რთხო ე ბა), დიპ ლო მა ტი უ რი (მაგ., სა ერ თა შო-
რი სო ალი ან სე ბის გან ვი თა რე ბა), სტრა ტე გი უ ლი ან ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხო ე ბა 
(მაგ., ბი ო ტე რო რიზ მის პრე ვენ ცი ა), ხში რად კი ყვე ლა ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლის კომ-
ბი ნა ცი ა.

 ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის გან მარ ტე ბით, ახ ლად წარ მოქ მნი ლი 
დარ გი – გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტია (Global Health Diplomacy) 
გა ნი საზღ ვრე ბა რო გორც სფე რო, რომ ლის ფარ გლებ შიც სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის, სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის, მე ნეჯ მენ ტის, იუ რის პრუ დენ-
ცი ის და სხვა დის ციპ ლი ნე ბის სინ თე ზუ რი კავ ში რის გა მო ყე ნე ბით წარ მო ებს 
ჯან დაც ვის სა კითხ ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო მო ლა პა რა კე ბე ბი 
და მი იღ წე ვა სა ერ თა შო რი სო შე თან ხმე ბე ბი. 

 გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტი ის მზარ დი აქ ტუ ა ლო ბა მო ითხ ოვს 
დარ გობ რი ვი ცოდ ნის, იუ რი დი უ ლი სა კითხ ე ბის ცოდ ნის და დიპ ლო მა ტი უ რი 
უნარ -ჩვე ვე ბის ისეთ კომ ბი ნი რე ბულ ფლო ბას, რომ ლის სრულ ყო ფაც არ ყო ფი-
ლა სის ტე მა ტუ რად  ინ ტეგ რი რე ბუ ლი  ცალ კე  აღე ბულ  არც  სა ერ თა შო რი სო 
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 ურ თიერ თო ბე ბის, არც სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მებ ში. ჯან მრთე ლო ბა სა და სა გა რეო პო ლი ტი კას შო რის გაღ რმა ვე ბუ-
ლი კავ ში რი დიპ ლო მა ტი უ რი და გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის პრო ფე სი ო ნალ თა 
მი ერ იმ უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას მო ითხ ოვს, რომ ლე ბიც აუ ცი ლე ბე ლია მა თი 
სა ერ თო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. 

 „რბი ლი ძა ლა“ (soft power) არის ცნე ბა, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს სა ხელ მწი-
ფო თა უნარს, სა ერ თა შო რი სო ასაპ რეზ ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ სხვა სა ხელ მწი-
ფო ებ ზე მო ხიბ ვლის და არა ზე წო ლის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. სა კუ თა რი სა-
ერ თა შო რი სო რე პუ ტა ცი ის ამაღ ლე ბის თვის და სა გა რეო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად 
სა ხელ მწი ფო ე ბი მზარ დი აქ ტი უ რო ბით იყე ნე ბენ ჯან მრთე ლო ბას, რო გორც 
რბი ლი ძა ლის ინ სტრუ მენტს.

გლო ბა ლი ზა ცი ის თა ნამ დე ვი პრო ცე სე ბი, – სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი ურ თი ერ-
თო ბე ბის მე ქა ნიზ მე ბის მო დერ ნი ზა ცი ა, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში გან ხორ ცი ე-
ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი და ახა ლი მრა ვალ თე მა ტუ რი სა ერ თა შო რი სო სა რე გუ ლა ციო 
თუ სა კო ორ დი ნა ციო მე ქა ნიზ მე ბის პრო ლი ფე რა ცი ა, – ერ თი მხრივ, მნიშ ვნე ლოვ-
ნად მოქ მე დებს მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის გან მსაზღ ვრელ ფაქ ტო-
რებ ზე, მე ო რე მხრივ კი, თა ვად გა ნიც დი ან გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის ეგი დით გა-
ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ზე გავ ლე ნას. ამ გვარ მა ორ მხრივ მა ურ თი ერ თკავ შირ მა 
ხე ლი შე უწყო გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მტკი ცე ინ ტეგ რა ცი ას სა ერ თა შო რი სო ურ-
თი ერ თო ბე ბის დღის წეს რიგ ში. 

დარ გობ რი ვი ლი ტე რა ტუ რა სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის დღის წეს რიგ ში 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სა კითხ ე ბის ზრდის მი ზე ზე ბის სამ შე საძ ლო ინ ტერ პრე-
ტა ცი ას გვთა ვა ზობს. პირ ვე ლი ინ ტერ პრე ტა ცი ით, ჯან მრთე ლო ბამ 21-ე სა უ კუ ნის 
მსოფ ლიო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბა შე-
ი ძი ნა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბა და მო უ კი დებ ლად წარ-
მო ად გენს სა გა რეო პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვან ამო ცა ნას. ამ მო საზ რე ბის შე სა ბა-
მი სად, ჯან მრთე ლო ბის სა კითხ ე ბი გავ ლე ნას ახ დე ნენ სა ხელ მწი ფო თა იმ სხვა ინ-
ტე რე სებ ზე, რომ ლე ბიც, რო გორც წე სი, გან საზღ ვრა ვენ მა თი სა გა რეო პო ლი ტი კის 
მი მარ თუ ლე ბებს. 

„სა გა რეო პო ლი ტი კას ამ ჟა მად მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გან საზღ ვრავს ჯან მრთე-
ლო ბა“. წყა რო: Kickbusch (2007)

„ჯან მრთე ლო ბის სა კითხ ებს შეს წევს ძა ლა, ჩა მო ა შო როს პო ლი ტი კუ რი დე ბა-
ტე ბი სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სებს და წა იყ ვა ნოს ისი ნი გლო ბა ლუ რი ალ ტრუ იზ მის 
შე სა ხებ დე ბა ტე ბის კენ“. წყა რო: Hornton (2007)
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მე ო რე თვალ საზ რი სით, გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბა სა ხელ მწი ფო თა დღის 
წეს რი გის ერ თ-ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კითხ ი ა, რო მელ საც სა გა რეო პო ლი ტი კის 
შემ ქმნე ლე ბი რე გუ ლა რუ ლად ით ვა ლის წი ნე ბენ სხვა სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე სებ თან 
მი მარ თე ბა ში. ეს თვალ საზ რი სი, სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის რე ა ლის ტურ 
თე ო რი ა ზე1 დაყ რდნო ბით, გან მარ ტავს ტრა დი ცი ულ უსაფ რთხო ე ბის სა კითხ ებ ზე 
და ა ვა დე ბე ბის მზარ დი ზე გავ ლე ნის შე დე გად გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მი ერ ამ 
ბო ლო ხანს შე ძე ნილ პო ლი ტი კურ მნიშ ვნე ლო ბას.

„რო ცა და ა ვა დე ბე ბი ეროვ ნულ უსაფ რთხო ე ბას, სამ ხედ რო შე საძ ლებ ლო ბებს, 
გე ო პო ლი ტი კურ და რე გი ო ნა ლურ სტა ბი ლუ რო ბას, ეროვ ნულ პო პუ ლა ცი ას, ეკო-
ნო მი კურ ძა ლა უფ ლე ბას ან სა ვაჭ რო ინ ტე რე სებს უქ მნი ან საფ რთხეს, ან ავ ლე ნენ 
ამ გვა რი საფ რთხის შექ მნის პო ტენ ცი ალს – სა გა რეო პო ლი ტი კის შემ ქმნე ლე ბი 
ამას აუ ცი ლებ ლად აქ ცე ვენ ყუ რადღ ე ბას“. წყა რო: Fidler, 2005

მე სა მე მო საზ რე ბით კი, გლო ბა ლურ ჯან მრთე ლო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო ურ-
თი ერ თო ბას შო რის კავ ში რი წარ მო ად გენს გან ვი თა რე ბად დი ნა მი კას სა გა რეო პო-
ლი ტი კის იმ პე რა ტი ვებ სა და გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მეც ნი ე რე ბას შო რის. ეს 
მო საზ რე ბა არ უგუ ლე ბელ ყოფს იმ თვალ საზ რისს, რომ სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე სე ბი 
მარ თა ვენ სა გა რეო პო ლი ტი კას, მაგ რამ იმავ დრო უ ლად აღი ა რებს ამ გლო ბა ლუ რი 
ჯან მრთე ლო ბის სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე სებს შო რის ზე გავ ლე ნის ორ მხრი ვო ბას.

„მეც ნი ე რუ ლი პრინ ცი პე ბი ჯან მრთე ლო ბა ზე მი მარ თულ ქმე დე ბებს კონ კრე-
ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბით აძ ლე ვენ გეზს, რა საც ვერც იდე ო ლო გია და ვერც პო ლი ტი-
კა ვერ შეც ვლის“. წყა რო: Fidler, 2005

ბუ ნებ რი ვი ა, გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის თა ნა მე გობ რო ბა მი ე სალ მე ბა ჯან მრთე-
ლო ბის სა კითხ ე ბი სად მი მზარ დი პო ლი ტი კუ რი პრი ო რი ტე ტის მი ნი ჭე ბას, რად გან 
ეს შე დე გად გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის სა კითხ ე ბის და ფი ნან სე ბის მნიშ ვნე ლო-
ვან ზრდას იწ ვევს. გლო ბა ლურ ჯან დაც ვა ზე გა მო ყო ფი ლი და ფი ნან სე ბის ჯა მუ რი 

1 რეალიზმი, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც პოლიტიკური რეალიზმი, 
არის საერთაშორისო პოლიტიკის ისეთი ხედვა, რომელიც ხაზს უსვამს 
პოლიტიკის კონკურენტულ ან წინააღმდეგობრივ ასპექტებს. ამ თვალსაზრისით, 
პოლიტიკური რეალიზმი განსხვავდება იდეალიზმის ან ლიბერალიზმისგან, 
რომლებიც განსაკუთრებულ ყურადღებას კოოპერაციულ ასპექტებზე ამა-
ხვილებენ. რეალისტები თვლიან, რომ საერთაშორისო არენაზე ძირითადი 
აქტორები ის სახელმწიფოებია, რომლებიც საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ, 
მოქ მედებენ საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად და იღვწიან ძალა-
უფლებისათვის. 
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რა ო დე ნო ბა 1990 წელს 6.5 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი იყო, 2014 წლის თვის კი 36 მი-
ლი არ დამ დე გა ი ზარ და. 

გლო ბა ლურ ჯან დაც ვა სა და სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებს შო რის კავ ში რე-
ბი უფ რო კომ პლექ სუ რია და მა თი სრულ ყო ფი ლი წარ მო ჩე ნა მხო ლოდ პო ლი ტი კურ 
პრი ო რი ტი ზა ცი ა სა და გაზ რდილ და ფი ნან სე ბას შო რის არ სე ბუ ლი ასო ცი რე ბით ვერ 
შე მო ი ფარ გლე ბა. წი ნამ დე ბა რე თა ვი სწო რედ ამ კომ პლექ სურ ურ თი ერ თო ბებს გა-
ნი ხი ლავს. დის კუ სი ის მთა ვა რი გზავ ნი ლი კი ისა ა, რომ, მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 
ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და დაც ვის თვალ საზ რი სით, სა ერ თა შო რი სო ურ-
თი ერ თო ბებ ში გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მზარ დი მნიშ ვნე ლო ბა რო გორც შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის, ასე ვე რის კე ბის შემ ცვე ლი ა.

გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტია

გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტია შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვროს რო გორც 
პრო ცე სი, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო-
რი სო არე ნა ზე გა მარ თულ მო ლა პა რა კე ბებ ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად ერ თდრო უ-
ლად იყე ნებს სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის, სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის, მე-
ნეჯ მენ ტი სა და სა მარ თლის დის ციპ ლი ნებს. სა ხელ მწი ფო ე ბი ჯან მრთე ლო ბის დიპ-
ლო მა ტი ას ასე ვე იყე ნე ბენ სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე თა ვი ან თი კო ლე გე ბის ქცე ვა სა 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე და დე ბი თი გავ ლე ნის და ჯან დაც ვას თან და კავ ში რე ბულ 
სა კითხ ებ ზე სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის მი საღ წე ვა დაც. ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტი ის, 
რო გორც სტრუქ ტუ რუ ლი სა ერ თა შო რი სო პრო ცე სის, ათ ვლის წერ ტი ლად ით ვლე-
ბა 1851 წელს პა რიზ ში გა მარ თუ ლი სა ერ თა შო რი სო სა ნი ტა რი უ ლი კონ ფე რენ ცია 
(International Sanitary Conference, ISC), რო მელ მაც, ქო ლე რის, შა ვი ჭი რი სა და ყვი-
თე ლი ცხე ლე ბის გავ რცე ლე ბის აღ საკ ვე თად სა ერ თა შო რი სო სა კა რან ტი ნო რე გუ-
ლა ცი ე ბის სტან დარ ტი ზა ცი ის მიზ ნით, 12 სა ხელ მწი ფო გა ა ერ თი ა ნა. დღე ი სათ ვის 
ISC-ის მემ კვიდ რეა ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც ჯან მრთე-
ლო ბის სა ერ თო საფ რთხე ებ ზე დე ბა ტე ბის, პო ლი ტი კი სა და შე თან ხმე ბე ბის ფორ მუ-
ლი რე ბი სათ ვის მსოფ ლი ოს 193 ქვე ყა ნას აერ თი ა ნებს. 

2009 წელს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის გე ნე რა ლურ მა ასამ ბლე ამ (United Nations 
General Assembly, UNGA) გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტი ის ახა ლი კონ-
ცეფ ცია მი ი ღო, რო მელ მაც მკა ფი ოდ ასა ხა სა გა რეო პო ლი ტი კა სა და გლო ბა ლურ 
ჯან მრთე ლო ბას შო რის მყა რი კავ ში რე ბი. გა ე როს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის მი ერ ასამ-
ბლე ა ზე გა კე თე ბუ ლი კო მენ ტა რის თა ნახ მად, „გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა მჭიდ რო 
ურ თი ერ თკავ შირ შია სა გა რეო პო ლი ტი კის ისეთ უმ თავ რეს ფუნ ქცი ებ თან, რო გო-
რი ცა ა: უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, ეკო ნო მი კუ რი კე თილ დღე ო ბის შექ მნა, 
და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვა“.
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გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა რო გორც რბი ლი ძა ლის 
დიპ ლო მა ტი უ რი ინ სტრუ მენ ტი

რბი ლი ძა ლა გა ნი საზღ ვრე ბა, რო გორც ქვეყ ნის უნა რი, გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს 
სხვა ქვეყ ნებ ზე ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ან სხვა სა ხის იძუ ლე ბის გა რე შე. ეს ტერ მი-
ნი პირ ვე ლად 1990 წელს ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ მა, ჯო ზეფ ნა იმ 
(Joseph Nye) გა მო ი ყე ნა, რომ ლის გან მარ ტე ბი თაც, სა ხელ მწი ფომ შე საძ ლოა გა მო-
ი ყე ნოს რბი ლი ძა ლა, „რა თა სხვა ქვეყ ნებს მო ან დო მოს ის, რაც მას თა ვად სურს, 
გან სხვა ვე ბით ხის ტი ან ბრძა ნე ბი თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბი სა გან, რო დე საც ის აი ძუ-
ლებს მათ, გა ა კე თონ ის, რაც მას სურს“. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, რბი ლი ძა-
ლის გა მო ყე ნე ბა გუ ლის ხმობს, სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის მი საღ წე ვად, ერ თი ქვეყ ნის 
ზე მოქ მე დე ბას სხვა ქვეყ ნებ ზე მო ხიბ ვლის გზით, სამ ხედ რო, ეკო ნო მი კუ რი და სხვა 
სა ხის ძალ და ტა ნე ბი თი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის გა რე შე. 

სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფოს რბი ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სხვა დას ხვა სა შუ ა ლე-
ბა, რე სურ სი და მე ქა ნიზ მი გა აჩ ნი ა. მათ შო რი საა ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა სხვა 
ქვეყ ნე ბის მი მართ, მთავ რო ბის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა-
მე ბი, რომ ლე ბიც უცხ ო ელ სტუ დენ ტებს პრეს ტი ჟულ უნი ვერ სი ტე ტებ ში სწავ ლის 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა-
ში ინ ვეს ტი რე ბა უცხ ო ე ლი სტუმ რე ბის მო სა ზი დად, ეროვ ნუ ლი პოპ კულ ტუ რის პო-
პუ ლა რი ზა ცია მას მე დი ი სა და კო ნო ინ დუს ტრი ის სა შუ ა ლე ბით და სხვა. ბევ რი პო-
ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე და მთავ რო ბა აღი ა რებს რბი ლი ძა ლის მნიშ ვნე ლო ბას სა გა რეო 
პო ლი ტი კის მიზ ნე ბის მიღ წე ვის, სხვა სა ხელ მწი ფო ებ თან კავ ში რე ბის გამ ყა რე ბის 
და სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე რე პუ ტა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით, რაც 
ხში რად ქვეყ ნე ბის ეროვ ნულ სტრა ტე გი ებ ში და დოქ ტრი ნებ შიც არის ასა ხუ ლი. 

„შვიდ პრე ზი დენ ტთან ჩე მი, რო გორც ცენ ტრა ლუ რი სა დაზ ვერ ვო სა ა გენ ტოს 
ყო ფი ლი დი რექ ტო რის და ამ ჟა მად თავ დაც ვის მდივ ნის, მუ შა ო ბის პე რი ოდ ში შე-
ძე ნილ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით, ვა დას ტუ რებ ჩვენ მი ერ რბი ლი ძა ლის გა-
მო ყე ნე ბის და მი სი ხისტ ძა ლას თან უკეთ ინ ტეგ რი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას“.

ბობ გე იტ სი, აშ შ-ის თავ დაც ვის მდი ვა ნი, 2007 

ჯან მრთე ლო ბას, რო გორც რბი ლი ძა ლის ინ სტრუ მენტს, გან ვი თა რე ბა დი თუ 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი, სულ მცი რე, 1960-ი ა ნი წლე ბი დან იყე ნე ბენ. სა ხელ მწი-
ფო თა მი ერ ჯან დაც ვის ინ ტერ ვენ ცი ე ბის სა გა რეო პო ლი ტი კის მიზ ნე ბი სათ ვის გა-
მო ყე ნე ბა ადას ტუ რებს სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა ში ჯან მრთე ლო ბის მნიშ ვნე ლო-
ვან როლს. უკა ნას კნელ წლებ ში მრა ვალ მა ქვე ყა ნამ შე ი მუ შა ვა გლო ბა ლუ რი ჯან-
მრთე ლო ბის სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გია (შვე ი ცა რი ა, 2006; გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო, 
2008; ნორ ვე გი ა, 2010; ია პო ნი ა, 2010; შვე დე თი, 2011; აშშ, 2012; გერ მა ნი ა, 2013), 
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რო მელ შიც ისი ნი ხაზს უს ვამ დნენ გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის სა კითხ ე ბის პრი-
ო რი ტე ტი ზა ცი ას და ამას თან ერ თად ახ დენ დნენ გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბი სად მი 
მხარ და ჭე რის ინ ტეგ რი რე ბას სა კუ თარ ეროვ ნულ ინ ტე რე სებ თან. 2012-2014 წლებ-
ში აშშ-მ თით ქმის 40 მი ლი არ დი დო ლა რი და ხარ ჯა გლო ბა ლურ ჯან მრთე ლო ბა ზე, 
მათ შო რის 25,7 მი ლი არ დი ორ მხრივ პროგ რა მებ ში და 10 მი ლი არ დზე მე ტი მრა-
ვალ მხრი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და სა ჭე რად. 

გრა ფი კი 3. აშ შ-ის მხარ და ჭე რა გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის სფე რო ში, 2012-2014 წწ.

წყა რო: Dieleman et al, 2015

შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა ასე ვე და ა არ სა რამ დე ნი მე ფე დე რა ლუ რი სა ა გენ ტო და 
შექ მნა პროგ რა მე ბი გლო ბა ლურ ჯან დაც ვა ში მა თი ჩარ თუ ლო ბის მხარ და სა ჭე რად, 
მათ შო რის პრე ზი დენ ტის სა გან გე ბო გეგ მა შიდ სის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად (President’s 
Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR), პრე ზი დენ ტის მა ლა რი ის სა წი ნა აღ მდე-
გო ინი ცი ა ტი ვა (President’s Malaria Initiative, PMI), გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის 
ინი ცი ა ტი ვა (Global Health Initiative (GHI)) და სხვ. ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-
ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (United States Agency for International 
Development, USAID) მარ თავს გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის ბი უ როს, რო მე ლიც 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი დო ნო რი ა. ის ფაქ ტი, რომ USAID 
სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტთან არ სე ბუ ლი სა ა გენ ტოა (რაც აშ შ-ის მთავ რო ბა ში სა-
გა რეო სა მი ნის ტროს უტოლ დე ბა), გვიჩ ვე ნებს, თუ რამ დე ნად გა და ჯაჭ ვუ ლია ამ 
ქვეყ ნის სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებ ში გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბა გლო ბა ლურ 
უსაფ რთხო ე ბას თან.

სულ 39,5 მილიარდი აშშ დოლარი

აშშ ორმხრივი პროგრამები

გაეროს ორგანიზაციები

განვითარების ბანკები

არასამთავრობო ორგანიზაციები და ფონდები

გლობალური ფონდი

იმუნიზაციის გლობალური ალიანსი
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„ა მე რი კელ თა სა მოც და ექ ვსი პრო ცენ ტი თვლის, რომ მსოფ ლი ოს სა ზო გა დო-
ე ბა ახ ლა ნაკ ლე ბად სცემს პა ტივს შე ერ თე ბულ შტა ტებს, ვიდ რე უწინ. მსოფ ლი ოს 
ორი მო ქა ლა ქი დან ერ თი აცხ ა დებს, რომ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი უარ ყო ფით გავ-
ლე ნას ახ დენს მსოფ ლი ო ზე... საზღ ვარ გა რეთ ჯან დაც ვის ინ ტერ ვენ ცი ე ბის გა-
მო ყე ნე ბა გა ა ცოცხ ლებს შთა გო ნე ბის პო ლი ტი კას და არა და ში ნე ბის პო ლი ტი კას. 
არა ვინ მი დის სა ომ რად იმას თან, ვინც მი სი შვი ლის სი ცოცხ ლე გა და არ ჩი ნა. მდგო-
მა რე ო ბა სულ სხვაგ ვა რი იქ ნე ბა, მსოფ ლი ო ში უფ რო მეტ ადა მი ანს რომ შე ეძ ლოს 
თქმა: „ა მე რი კე ლე ბი ჩვე ნი შვი ლე ბის გან კურ ნე ბა ში დაგ ვეხ მარ ნენ“.

სე ნა ტო რი ვი ლი ამ ჰ. ფრის ტი, აშ შ-ის სე ნა ტის უმ რავ ლე სო ბის                     
ლი დე რი, 2007

„აშშ -ის ფლო ტის მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით მოღ ვა წე ო ბი სა და მუდ მი ვი 
ჩარ თუ ლო ბის ალ ბათ ყვე ლა ზე ხელ შე სა ხე ბი მა გა ლი თი იყო გა სულ წელს, 2006 
წლის ზაფ ხულ ში, ჰოს პი ტა ლუ რი ხო მალ დის, MERCY -ს, სამ ხრეთ და სამ ხრეთ -აღ-
მო სავ ლეთ აზი ის ცუ ნა მით და ზა რა ლე ბულ რა ი ო ნებ ში ხუ თი თვის გან მავ ლო ბა ში 
მივ ლი ნე ბა... ინ დო ნე ზი ე ლე ბი და ბან გლა დე შე ლე ბი მუდ მი ვად აღ ნიშ ნავ დნენ თა-
ვი ანთ მხარ და ჭე რას ამ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მი სი ის მი მართ. ინ დო ნე ზი ა ში მო სახ ლე ო-
ბის 85 პრო ცენ ტი, რო მელ თათ ვი საც ცნო ბი ლი იყო MERCY -ს ვი ზი ტის შე სა ხებ, 
და დე ბი თად ეკი დე ბო და ამ ფაქტს, ხო ლო ბან გლა დეშ ში ეს რიცხ ვი 95 პრო ცენტს 
შე ად გენ და. უფ რო მე ტიც, ბან გლა დეშ ში გა მო კითხ ულ თა 87 პრო ცენ ტი აცხ ა დებ-
და, რომ MERCY -ს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ქმე დე ბებ მა აშ შ-სთან მი მარ თე ბა ში 
მა თი ზო გა დი შე ხე დუ ლე ბა უფ რო და დე ბი თი გა ხა და“.

ად მი რა ლი მა იკ მი უ ლე ნი, საზღ ვაო ოპე რა ცი ე ბის უფ რო სი, გა მოს ვლა      
აშ შ-ის კონ გრე სის შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის კო მი ტე ტის წი ნა შე, 2007

ჯან მრთე ლო ბის რბი ლის ძა ლის ინ სტრუ მენ ტად გა მო ყე ნე ბა არა მხო ლოდ 
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ხდე ბა. მა გა ლი თად, ჩი ნე თი აფ რი კის მთავ რო ბას უკ ვე 
ნა ხე ვარ სა უ კუ ნე ზე მე ტია ესო დენ სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას სთა ვა ზობს, 
რაც აფ რი კის ქვეყ ნებ თან კავ ში რე ბის გამ ყა რე ბას უწყ ობს ხელს. ეს ტაქ ტი კა ჩი-
ნურ კომ პა ნი ებს აფ რი კა ში თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის მას შტა ბე ბის გაზ რდა ში ეხ მა რე-
ბა. ამას გარ და, ჩი ნე თის მთავ რო ბას შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა, გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს 
აფ რი კის ქვეყ ნე ბის მი ერ სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე, მათ შო რის გა ე რო სა და მსოფ-
ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ა ში, ჩი ნე თის მხარ და ჭე რის გაძ ლი ე რე ბა ზე. ჩი ნე თის 
მი ერ აფ რი კა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ჯან დაც ვის ინ ტერ ვენ ცი ე ბი მო ი ცავს ჩი ნე ლი 
ექი მე ბის გაგ ზავ ნას კლი ნი კე ბის პერ სო ნა ლის და სა კომ პლექ ტებ ლად და აფ რი კე ლი 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის მომ ზა დე ბას ჩი ნეთ ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აფ რი კა, 
ჯან მრთე ლო ბის სა კითხ ე ბის არა სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბის შემ სუ ბუ ქე ბის თვალ-
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საზ რი სით, მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი სხვა ქვეყ ნებ ზე, ჩი ნე თი ალ ბათ 
ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა ა, რო მე ლიც მთავ რო ბის მი ერ და ფი ნან სე ბულ სა მე დი ცი ნო 
პერ სო ნალს აფ რი კა ში ხან გრძლი ვად და სარ ჩე ნად და სა მუ შა ოდ აგ ზავ ნის. ამ გვა რი 
ერ თგუ ლე ბა მი სი რბი ლი ძა ლის სა გა რეო პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ას პექ ტი აღ მოჩ ნდა. ჩი ნე თის ჯან დაც ვის მი ნის ტრის გან ცხა დე ბით, 2010 წლის ბო-
ლო სათ ვის ჩი ნეთს აფ რი კის 48 ქვე ყა ნა ში გაგ ზავ ნი ლი ჰყავ და 17 000 სა მე დი ცი ნო 
მუ შა კი, რომ ლებ მაც 200 მი ლი ონ პა ცი ენტს უმ კურ ნა ლეს. მხო ლოდ 2009 წელს სა-
მე დი ცი ნო სფე როს 1,324 ჩი ნე ლი სპე ცი ა ლის ტი მუ შა ობ და 57 გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ-
ნის 130 და წე სე ბუ ლე ბა ში, მათ შო რის 1,000-ზე მე ტი აფ რი კის 40 ქვე ყა ნა ში, და ყვე-
ლა მათ განს ჩი ნე თის მთავ რო ბა აფი ნან სებ და. 

კუ ბა უკ ვე ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე, „კუ ბის რე ვო ლუ ცი ის მი სი ო ნერ თა“ სა-
ხით, გან ვი თა რე ბად სამ ყა რო ში ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტე ბის ექ სპორტს ახორ ცი ე-
ლებს. ეს პროგ რა მა ორ მაგ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა – მყა რი ვა ლუ ტის გა მო მუ შა ვე ბა სა 
და სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე გავ ლე ნის, პრეს ტი ჟის, ლე გი ტი მუ რო ბის და თა ნად გო-
მის მო პო ვე ბა. კუ ბის ეს ინი ცი ა ტი ვა სა თა ვეს 1960 წლი დან იღებს, რო დე საც კუ ბის 
ახალ მა რე ვო ლუ ცი ურ მა მთავ რო ბამ სა მე დი ცი ნო ბრი გა დე ბი გაგ ზავ ნა ალ ჟირ ში 
საფ რან გეთ თან სა მო ქა ლა ქო ომის დროს და ჩი ლე ში და მან გრე ვე ლი მი წის ძვრის 
შემ დგომ. ის დახ მა რე ბა, რო მე ლიც მათ გას წი ეს, იყო სო ცი ა ლიზ მის კუ ბუ რი ბრენ-
დის რეკ ლა მი სა და სხვა ერებ თან კავ ში რე ბის გამ ყა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. კუ ბის 
ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის შე სა ბა მი სად, 1961-დან 2008 წლამ დე 270,743 კუ ბე ლი 
მუ შა ობ და მსოფ ლი ოს 154 ქვე ყა ნა ში. ასე ვე ოფი ცი ა ლურ წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით, 
მათ შო რის 38,000-40,000 ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტი ა, 15,000-17,000 კი ექი მი. მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ციფ რე ბის სან დო ო ბა და მო უ კი დე ბე ლი წყა როს მი ერ არ 
და დას ტუ რე ბუ ლა, უდა ვო ა, რომ უკა ნას კნე ლი დე კა დის გან მავ ლო ბა ში კუ ბის ჯან-
მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტია მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ და. ამა ში მო ნა წი ლე ობ და ვე-
ნე სუ ე ლის პრე ზი დენტი უგო ჩა ვე სიც. 2000 წელს, ვე ნე სუ ე ლის პრე ზი დენ ტად არ ჩე-
ვი დან ცო ტა ხნის შემ დეგ, მან ხე ლი მო ა წე რა კუ ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის პირ ველ 
ხელ შეკ რუ ლე ბას, რი თაც სა ფუძ ვე ლი და უ დო მჭიდ რო ეკო ნო მი კურ და პო ლი ტი კურ 
ალი ანსს. 2002 წლი დან ვე ნე სუ ე ლას თან ორ მხრი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით გან ხორ ცი-
ელ და ვე ნე სუ ე ლა ში კუ ბის სა ერ თა შო რი სო ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის ინ სტი ტუ ცი ო ნა-
ლი ზა ცი ა, რი თაც კუ ბის გა უ ა რე სე ბულ ეკო ნო მი კას სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მხარ და ჭე რა გა ე წია და გა ი ზარ და ჩა ვეს -კას ტროს რე ვო ლუ ცი უ რი პრო ექ ტი სად მი 
მხარ და ჭე რა. ამ ორ მხრი ვი პრო ექ ტე ბით ვე ნე სუ ე ლა აფი ნან სებ და კუ ბელ პრო ფე სი-
ო ნა ლებს, რა თა მათ უფა სოდ აღ მო ე ჩი ნათ დახ მა რე ბა ALBA-ს (ეს პა ნუ რად: Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ანუ ბო ლი ვა რი უ ლი ალი ან სი ჩვე-
ნი ამე რი კის ხალ ხე ბი სათ ვის Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America – ეს 
მთავ რო ბა თა შო რი სი ორ გა ნი ზა ცი აა, რო მე ლიც ლა თი ნუ რი ამე რი კი სა და კა რი ბის 
ზღვის აუ ზის ქვეყ ნე ბის სო ცი ა ლუ რი, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
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იდე ას ეფუძ ნე ბა და 10-ზე მეტ ქვე ყა ნას მო ი ცავს.) წევ რი ქვეყ ნე ბის დი დი რა ო დე-
ნო ბით ღა რი ბი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის. მა გა ლი თის თვის, 2005 წელს და იწყო მხედ ვე-
ლო ბის აღ დგე ნის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი პრო ექ ტი “Operation Miracle”, რომ ლის ფარ-
გლებ შიც კუ ბელ მა და შემ დგომ ში მათ მი ერ გაწ ვრთნილ მა ვე ნე სუ ე ლელ მა სპე ცი-
ა ლის ტებ მა ჩა ა ტა რეს კა ტა რაქ ტის, გლა უ კო მის და სხვა ოფ თალ მო ლო გი უ რი ოპე-
რა ცი ე ბი. ამ პრო ექ ტის მი ზა ნი იყო 2015 წლი სათ ვის მთე ლი ლა თი ნუ რი ამე რი კის 
მას შტა ბით ექ ვსი მი ლი ო ნი ოპე რა ცი ის ჩა ტა რე ბა. 

სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე ბრა ზი ლი ის გლო ბა ლუ რი სტა ტუ სის წინ წა მო წე ვი-
სათ ვის პრე ზი დენტ ლუ ლას ად მი ნის ტრა ცი ის (2003-2010) მი ერ გა წე უ ლი ძა ლის-
ხმე ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ქვეყ ნის რე პუ ტა ცი ის ამაღ ლე ბა იყო გლო ბა ლუ რი 
ჯან მრთე ლო ბის დღის წეს რი გის მხარ და ჭე რით. ბრა ზი ლი ის თვის ეს სტრა ტე გი ა, 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში რბი ლი ძა ლის გავ ლე ნი სათ ვის ჩი ნეთ სა და ინ დო ეთ თან 
კონ კუ რენ ცი ის გარ და, გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭო ში მუდ მი ვი ად გი ლის მო პო ვე ბი-
სა კენ გა დად გმულ ნა ბი ჯიც იყო. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ბრა ზი ლი ის, რო გორც დო-
ნო რის, ახ ლად შექ მნი ლი სტა ტუ სი მის მი ერ გლო ბა ლურ ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო-
მა ტი ა ში ჩარ თუ ლო ბას მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბო და. ორ მხრი ვი დახ მა რე ბა ნაკ ლე ბად 
იყო ფო კუ სი რე ბუ ლი ფი ნან სურ მხარ და ჭე რა ზე. იგი უფ რო მე ტად იდე ე ბის, ტექ ნი-
კუ რი და მეც ნი ე რუ ლი ცოდ ნის გა ზი ა რე ბა ზე იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი. მა გა ლი თად, 
ბრა ზი ლი ის შიდ სის ეროვ ნუ ლი პროგ რა მამ, კერ ძოდ კი, აივ /შიდ სის ტექ ნი კუ რი თა-
ნამ შრომ ლო ბის ცენ ტრმა (Center for Technical Cooperation on HIV/AIDS, CICT) და-
ა ფი ნან სა ექიმ თა ჯგუ ფე ბი სა და ფარ მა ცევ ტუ ლი ლა ბო რა ტო რი ე ბის ექ სპერ ტე ბის 
მივ ლი ნე ბე ბი აფ რი კის მრა ვალ ქვე ყა ნა ში (მო ზამ ბი კი, ნი გე რი ა, ან გო ლა და ა. შ.) 
ად გი ლობ რი ვი ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის ტრე ნინ გი სათ ვის. CICT-მა ასე ვე ბრა ზი ლი ა-
ში მი იწ ვია აფ რი კის ჯან დაც ვის სფე როს ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბი დარ გობ რი ვი ცოდ-
ნის მი სა ღე ბად და ში და წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით ტრე ნინ გე ბის 
გა სავ ლე ლად. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო აივ /შიდ სის ან ტი რეტ რო ვი რუ სულ მკურ-
ნა ლო ბა ზე და თამ ბა ქოს კონ ტროლ ზე ბრა ზი ლი უ რი გა მოც დი ლე ბის სა ერ თა შო რი-
სო მას შტა ბით პო პუ ლა რი ზა ცი აც. ჩი ნე თი სა გან გან სხვა ვე ბით, ორ მხრი ვი პროგ-
რა მე ბის მხარ და ჭე რის გარ და, ბრა ზი ლია ასე ვე ინ ტენ სი უ რად ჩა ერ თო გა ე როს და 
სხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ეგი დით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მრა ვალ მხრი ვი 
პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რა შიც. მთლი ა ნო ბა ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პო ლი-
ტი კის, დარ გობ რი ვი ცოდ ნი სა და ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ამ გვარ მა ექ-
სპორ ტმა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე ქვეყ ნის რე პუ ტა-
ცი ის ამაღ ლე ბა სა და სა ხელ წი ფო ებ რივ დო ნე ზე სტრა ტე გი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის 
გაძ ლი ე რე ბას. 
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ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტი ის გა მო ყე ნე ბა სა ერ თა შო რი სო 
კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რა ში

ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტია ასე ვე ინ ტენ სი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა შე ი ა რა ღე-
ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის და სხვა ტი პის კომ პლექ სუ რი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბე ბის 
დროს სი ტუ ა ცი ის გან სა მუხ ტა ვად. 1990-ი ან წლებ ში, აფ რი კის კონ ტი ნენ ტზე მიმ-
დი ნა რე მრა ვა ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის დროს, ჯან დაც ვის დარ გში მო მუ შა-
ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მო ა ხერ ხეს, და პი რის პი რე ბულ მხა რე თა 
შო რის ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის ხან მოკ ლე პე რი ო დებ ზე, ე. წ. „მშვიდ დღე ებ ზე“ (“days 
of tranquility”), მო ლა პა რა კე ბა. მა გა ლი თად, სუ დან ში ამე რი კულ მა არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ამ, კარ ტე რის ცენ ტრმა, მო ახ დი ნა რის კის ქვეშ მყო ფი იმ სოფ ლე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა, სა დაც სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის გა მო შეწყ ვე ტი ლი იყო იმუ ნი-
ზა ცი ის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. და პი რის პი რე ბულ მხა რე ებ თან ცეცხ ლის 
შეწყ ვე ტის შე სა ხებ ეფექ ტუ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლი გახ და 
იმუ ნი ზა ცი ის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა. მას თან ერ თად, ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის 
შე სა ხებ შე თან ხმე ბებ მა ინ სტრუ მენ ტუ ლი რო ლი შე ას რუ ლეს სა ო მა რი მოქ მე დე ბე-
ბის დას რუ ლე ბა შიც.

ჰა ჯი (The Haj), ყო ველ წლი უ რი მუს ლი მა ნუ რი პი ლიგ რი მო ბა მე ქა ში (სა უ დის 
არა ბე თი), ინ დო ეთ ში კუმბ მე ლას (Kumbh Mela) მა სობ რი ვი პი ლიგ რი მო ბის შემ-
დეგ, მსოფ ლი ო ში მე ო რე ყვე ლა ზე დი დი თავ შეყ რის ად გი ლი ა. 2015 წლის 24 სექ-
ტემ ბრის ტრა გი კულ მა მოვ ლე ნებ მა მე ქა ში 2000-ზე მე ტი პი ლიგ რი მის სიკ ვდი ლი 
გა მო იწ ვი ა. მსხვერ პლთა რა ო დე ნო ბით ყვე ლა ზე დი დი და ნა კარ გი ირან მა გა ნი ცა-
და. ამ კა ტას ტრო ფამ მყი სი ე რად გა ამ წვა ვა ირან სა და სა უ დის არა ბეთს შო რის ისე-
დაც და ძა ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა. ირან მა სა უ დის არა ბე თის მთავ რო ბას ბრა ლი დას დო 
აუ ცი ლე ბე ლი უსაფ რთხო ე ბის ზო მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ცუდ ორ გა ნი ზე ბა სა და 
და უ დევ რო ბა ში, ხო ლო სა უ დის არა ბეთ მა ირა ნის რე აქ ცია მე ტის მე ტად პო ლი ტი-
ზე ბუ ლად მი იჩ ნი ა. და ღუ პუ ლი ირა ნე ლე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდის პა რა ლე ლუ რად, 
ირა ნი შე ე ცა და ირა ნე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის  დახ მა რე ბას დიპ ლო მა ტი უ რი გზე ბით, მაგ-
რამ ამ გვა რი მცდე ლო ბე ბის უმე ტე სო ბა უშე დე გო აღ მოჩ ნდა. მზარ დი და ძა ბუ ლო-
ბის ფონ ზე, ირა ნის ჯან დაც ვის მი ნის ტრმა სა უ დის არა ბეთ ში თა ვის კო ლე გას თან 
კონ ტაქ ტე ბის დახ მა რე ბით დრო უ ლი ვი ზი ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა მე ქა ში ირა ნე ლი პი-
ლიგ რი მე ბის პრობ ლე მე ბის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად. ჯან დაც ვის ორ მი ნისტრს შო რის 
შემ დგა რი რამ დე ნი მე შეხ ვედ რი სას ორი ვე მხა რემ ეფექ ტუ რად ითა ნამ შრომ ლა და 
რამ დე ნი მე უმ თავ რე სი პრობ ლე მა, მათ შო რის გარ დაც ვლილ ირა ნელ თა ნეშ ტე ბის 
სამ შობ ლო ში ტრან სპორ ტი რე ბის სა კითხ ი, მო აგ ვა რა. ამ ინი ცი ა ტი ვე ბის შე დე გად 
სა უ დის არა ბე თის ჯან დაც ვის მი ნის ტრმა ირა ნის მთავ რო ბას და გარ დაც ვლილ თა 
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ოჯა ხებს თა ვი სი მთავ რო ბის სა ხე ლით მი უ სამ ძიმ რა და ხა ზი გა უს ვა ყო ვე ლი სა უ-
დე ლის მზა ო ბას, ეთა ნამ შრომ ლა ირა ნის მთავ რო ბას თან. შე დე გად, ჯან მრთე ლო-
ბის დიპ ლო მა ტი ამ ხე ლი შე უწყო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კრი ზი სის დროს პო ლი ტი კუ რი 
ჩი ხი დან გა მოს ვლას. 

„რაც შე ე ხე ბა ირან სა და სა უ დის არა ბეთს შო რის პო ლი ტი კურ ურ თი ერ თო-
ბებს, ჯან მრთე ლო ბის დიპ ლო მა ტია ძა ლი ან სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნდა ორ მხრი ვი 
ნდო ბის ხა რის ხის გა საძ ლი ე რებ ლად“ .

ჰო სა იმ ამირ -აბ დო ლა ჰი ა ნი, ირა ნის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის მო ად გი ლე 
არა ბე თი სა და აფ რი კის სა კითხ ებ ში, 2015

გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მარ თვა

დღე ი სათ ვის მსოფ ლიო სულ უფ რო ნაკ ლე ბად აღიქ მე ბა რო გორც ერ თმა ნე თის-
გან იზო ლი რე ბულ, და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფო თა სის ტე მა. დღე ვან დე ლი მსოფ-
ლიო და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფო თა და არა სა ხელ მწი ფო მო თა მა შე თა კომ პლექ-
სურ ქსელს წარ მო ად გენს. გლო ბა ლი ზა ცი ის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი ფაქ ტო რე ბი, იქ ნე ბა 
ეს მიგ რა ცი ა, გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბი, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა თუ სხვ., ზრდის სა-
ხელ მწი ფო თა შო რი სი ჯან მრთე ლო ბის რის კებს და მათ გე ოგ რა ფი ულ მას შტა ბებს 
და ამა ვე დროს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა ეროვ ნუ ლი ჯან მრთე ლო ბის მარ თვის 
არ სე ბუ ლი სის ტე მე ბის თვის. ფარ თო გლო ბა ლურ ლან დშაფ ტზე ამ ცვლი ლე ბე ბის 
შე დე გად წარ მო იშ ვა გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მარ თვის კონ ცეფ ცია (global 
health governance, GHG), რო მე ლიც ამ ახალ რე ა ლო ბას ასა ხავს. 

გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მარ თვა გა ნი საზღ ვრე ბა რო გორც სა ხელ მწი ფო ე-
ბის, მთავ რო ბა თა შო რი სი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და არა სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აქ ტო რე ბის 
მი ერ ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის, წე სე ბის და პრო ცე დუ რე-
ბის გა მო ყე ნე ბა ჯან მრთე ლო ბის იმ გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც 
სა ხელ მწი ფო თა შო რის კო ლექ ტი ურ ქმე დე ბებს სა ჭი რო ე ბენ. ჯან დაც ვის სა კითხ ე-
ბის მარ თვა ში სა ერ თა შო რი სო სამ თავ რო ბო თა ნამ შრომ ლო ბამ შე დე გად მო ი ტა ნა 
1948 წელს ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის და არ სე ბა. მას შემ დეგ ამ ორ-
გა ნი ზა ცი ის ეგი დით გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მარ თვის სხვა დას ხვა ფორ მა და 
მე ქა ნიზ მი იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი. მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვი ა:
ოფი ცი ა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბი ფო რუ მე ბი, მა გა ლი თად, ჯან-

მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ასამ ბლეა (World Health Assembly);
 იუ რი დი უ ლად ვალ დე ბუ ლე ბი თი ინ სტრუ მენ ტე ბი, მა გა ლი თად, ჯან მრთე ლო-

ბის სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლა ცი ე ბი (International Health Regulations), ან ჯან-
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მოს თამ ბა ქოს კონ ტრო ლის ჩარ ჩო კონ ვენ ცია (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control);

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, მა გა ლი თად, გრი პის პან დე მი ი სათ ვის 
მზად ყოფ ნის ჩარ ჩო ხელ შეკ რუ ლე ბა (Pandemic Influenza Preparedness (PIP) 
Framework);

გლო ბა ლუ რად შე თან ხმე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი, მა გა ლი თად, ათას წლე უ ლის გან-
ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის (Millennium Development Goals 2000-2015) და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის (Sustainable Develoment Goals, 2016-2030) ეგი დით 
ჯან მრთე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო ინ დი კა ტო რე ბი და სა მიზ ნე ე ბი. 
ფორ მა ლი ზე ბუ ლი, მთავ რო ბა თა შო რი სი სა ა გენ ტოს სა ხით, ჯან მრთე ლო ბის 

მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ შეძ ლო და კვლა ვაც აგ რძე ლებს სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი 
მო ლა პა რა კე ბე ბი სათ ვის და ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო მიზ ნებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი სათ ვის მყა რი პლატ ფორ მის უზ რუნ ველ ყო ფას. 
თუმ ცა, მას შემ დეგ, რაც გლო ბა ლი ზა ცი ამ პროგ რე სი რე ბა გა ნი ცა და და სა ერ თა-
შო რი სო ჯან მრთე ლო ბის, ჯან დაც ვის ინ ტერ ვენ ცი ე ბი სა და ჯან დაც ვის სის ტე მე-
ბის კომ პლექ სუ რო ბა კი დევ უფ რო და იხ ვე წა, ცხა დი გახ და, რომ გლო ბა ლუ რი ჯან-
მრთე ლო ბის მარ თვა აღა რაა მხო ლოდ სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საზ რუ ნა ვი, 
ამას თან სა ხელ მწი ფო თა პო ლი ტი კუ რი ნე ბა და სამ თავ რო ბო მე ქა ნიზ მე ბის გა მო-
ყე ნე ბა ყო ველ თვის არ არის არც საკ მა რი სი, არც აუ ცი ლე ბე ლი გლო ბა ლუ რი ჯან-
დაც ვის სა კითხ ე ბის მოგ ვა რე ბი სათ ვის. ასეთ შემ თხვე ვებ ში ფუნ ქცი ო ნა ლურ ვა კუ-
უმს ხში რად ავ სე ბენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. სულ უფ რო 
ხში რია ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტთა მსოფ ლიო სა ზო გა დო ებ რი ო ბის მი ერ სა ზო გა-
დო ებ რი ვი და სა ხელ მწი ფო გა ერ თი ა ნე ბე ბის შექ მნა, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად: შიდ-
სთან, ტუ ბერ კუ ლოზ სა და მა ლა რი ას თან ბრძო ლის გლო ბა ლუ რი ფონ დი (The Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Global Fund)), ან ვაქ ცი ნა ცი ი სა და 
იმუ ნი ზა ცი ის გლო ბა ლუ რი ალი ან სი (Global Alliance for Vaccines and Immunization, 
GAV1 Alliance) და სხვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ გვარ გა ერ თი ა ნე ბებ ში ჩარ თუ-
ლია ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია და გა ე როს სხვა სა ა გენ ტო ე ბი, ისი ნი 
არა სა ხელ მწი ფო მო ნა წი ლე ე ბის ფორ მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის შე სა ბა მი სი მოქ ნი ლო-
ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ოპე რა ცი უ ლი თვალ საზ რი სით, მა ინც მთავ რო ბა თა შო რი-
სი კონ ტექ სტის მიღ მა რჩე ბი ან.

გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მარ თვის სფე რო ში ორი ძი რი თა დი კონ ცეფ ცია 
იკ ვე თე ბა: ჯან მრთე ლო ბის მარ თვა და ჯან მრთე ლო ბის თვის მარ თვა. ჯან მრთე ლო-
ბის მარ თვა გუ ლის ხმობს სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ძა ლის ხმე ვის კო ორ დი ნა ცი-
ა სა და მი მარ თუ ლე ბის გან საზღ ვრას (მაგ., ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ასამ ბლე ის 
რე ზო ლუ ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით). ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის მარ თვა კი არის ად ვო კა ტი-
რე ბი სა და პო ლი ტი კის ფუნ ქცი ა, რომ ლის მი ზა ნია სხვა სექ ტო რე ბის (მაგ., სოფ ლის 



7373

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

მე ურ ნე ო ბის, ვაჭ რო ბის, გა რე მოს დაც ვის) მარ თვა ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა ამ სექ ტო-
რებ ში ჯან დაც ვის სფე როს ინ ტე რე სე ბის ინ ტეგ რი რე ბის მიზ ნით.

გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მარ თვის სა ი ლუს ტრა ციო მა გა ლი თი: 
ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ჩარ ჩო კონ ვენ ცია 

თამ ბა ქოს კონ ტრო ლის შე სა ხებ

აღ ნიშ ნუ ლი კონ ვენ ცია სა ხელ მწი ფო თა შო რის იუ რი დი უ ლი ხელ შეკ რუ ლე-
ბა ა, რო მე ლიც თამ ბა ქოს რე გუ ლა ცი ე ბის შე სა ხებ არ სე ბულ მეც ნი ე რულ, ეკო ნო-
მი კურ და პო ლი ტი კურ მო საზ რე ბებს ეფუძ ნე ბა და სა ხელ მწი ფო ებს თამ ბა ქოს 
ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბის, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის, თამ ბა ქოს 
წარ მო ე ბის, დის ტრი ბუ ცი ა სა და მოხ მა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი სხვა პრო ცე სე ბის უკეთ წარ მარ თვა ში ეხ მა რე ბა. ჩარ ჩო კონ ვენ ცი ის შექ-
მნის კა ტა ლი ზა ტო რი სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის უნი კა ლუ რი თან ხვედ რა გახ და, მათ 
შო რის:
 მეც ნი ე რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის დაგ რო ვე ბა თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბა სა და და-

ა ვა დე ბა თა 20-ზე მეტ უმ სხვი ლეს კა ტე გო რი ას შო რის კავ ში რის შე სა ხებ.
  მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის დაგ რო ვე ბა თამ ბა ქოს თან ასო ცი რე ბუ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო-

ბის შე სა ხებ.
  ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში თამ ბა ქოს ინ დუს ტრი ის შე სა ხებ მა ნამ დე 

გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი დო კუ მენ ტის გა სა ჯა რო ე ბა, რა მაც თამ ბა ქოს ინ დუს-
ტრი ის სტრა ტე გი ი სა და ტაქ ტი კის უკეთ გა აზ რე ბი სათ ვის უნი კა ლუ რი შე-
საძ ლებ ლო ბა შექ მნა.

 ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ა ში თე მა ტუ რი პრო ექ ტის – თამ ბა-
ქოს გან თა ვი სუ ფა ლი ინი ცი ა ტი ვის ინი ცი რე ბა.

 თამ ბა ქოს მი ერ გა მოწ ვე უ ლი საფ რთხე ე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ-
მი რე ბუ ლო ბის ზრდა და ამის პა რა ლე ლუ რად თამ ბა ქოს შე სა ხებ რე გუ ლა ცი-
ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა მთავ-
რო ბა ზე სა ხალ ხო ზე წო ლის გზით.

თამ ბა ქოს კონ ტრო ლის შე სა ხებ ჩარ ჩო პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ-
რუ ლე ბა ა, რომ ლის თა ო ბა ზეც სა ხელ მწი ფო თა შო რის მო ლა პა რა კე ბა ჯან მრთე-
ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ეგი დით მიმ დი ნა რე ობ და. ამ თვალ საზ რი სით, 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სფე რო ში ის გარ დამ ტე ხი ეტა პი და ახა ლი სა კა ნონ-
მდებ ლო გან ზო მი ლე ბა ა. კონ ვენ ცია ძა ლა ში 2005 წლის 27 თე ბერ ვალს 40 ქვეყ-
ნის ხელ მო წე რით შე ვი და. 2013 წლის თვის მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის რა ო დე ნო ბა 177-
მდე გა ი ზარ და. დღე ი სათ ვის კონ ვენ ცია მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 
90 პრო ცენტს მო ი ცავს. 
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კონ ვენ ცია შე ი ცავს მუხ ლებს თამ ბა ქო ზე მოთხ ოვ ნის და თამ ბა ქოს მი წო-
დე ბის შემ ცი რე ბი სათ ვის გა მიზ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ. ძი რი თა დი მუხ-
ლე ბი ასე ვე მო ი ცავს თამ ბა ქოს კონ ტრო ლი სათ ვის ეროვ ნუ ლი სა კო ორ დი ნა ციო 
მე ქა ნიზ მის შექ მნას ან გაძ ლი ე რე ბას, თამ ბა ქოს კონ ტროლ თან და კავ ში რე ბით 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პო ლი ტი კის და სა კა ნონ მდებ ლო ქმე დე ბე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა კითხ ებს. გარ და ამი სა, კონ ვენ ცია ეხე ბა სა-
ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბა საც, ისე ვე რო გორც ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა სა და 
ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლას.

და არ სდა და ფუნ ქცი ო ნი რებს კონ ვენ ცი ის ძი რი თა დი სა ხელ შეკ რუ ლე-
ბო ორ გა ნო ე ბი: კონ ვენ ცი ის მმარ თვე ლი ორ გა ნო – მხა რე თა კონ ფე რენ ცი-
ე ბი (Conference of the Parties, COP) და კონ ვენ ცი ის სამ დივ ნო (Convention 
Secretariat). კონ ვენ ცი ის მმარ თვე ლი ორ გა ნო ყო ველ 2 წე ლი წად ში ერ თხელ იკ-
რი ბე ბა. პირ ვე ლი COP 2006 წელს ჟე ნე ვა ში ჩა ტარ და, ხო ლო შემ დგო მი სე სი ე ბის 
მას პინ ძლე ბი გახ დნენ ტა ი ლან დი, სამ ხრე თი აფ რი კა, ურუგ ვა ი, კო რე ის რეს პუბ-
ლი კა და რუ სე თი. 

კონ ვენ ცი ის ყვე ლა ხელ მომ წე რი მხა რე ვალ დე ბუ ლია, წა რად გი ნოს პე რი ო-
დუ ლი ან გა რი შე ბი კონ ვენ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის სტა ტუ სის შე სა ხებ. კონ ვენ-
ცი ის ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ მო ნა წი ლე მხა რე თა 90 პრო ცენ ტზე მეტ მა უკ ვე 
წა რად გი ნა მი ნი მუმ ერ თი ამ გვა რი ან გა რი ში. მხა რე თა მი ერ წარ დგე ნი ლი ან გა-
რი შე ბის სა ფუძ ველ ზე, კონ ვენ ცი ის სამ დივ ნო რე გუ ლა რუ ლად აქ ვეყ ნებს გლო-
ბა ლუ რი პროგ რე სის შე სა ხებ ან გა რიშს.

კონ ვენ ცი ის გავ ლე ნა ეროვ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ზე უკ ვე თვალ სა ჩი ნო გახ-
და. მხა რე თა 80 პრო ცენ ტმა უკ ვე და ამ ტკი ცა თამ ბა ქოს კონ ტრო ლის ახა ლი კა-
ნონ მდებ ლო ბა, ან გა ა უმ ჯო ბე სა არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მე ლიც სხვა 
ღო ნის ძი ე ბებ თან ერ თად ით ვა ლის წი ნებს თამ ბა ქოს ნა წარ მზე ფა სე ბის რე გუ ლა-
ცი ა საც. თამ ბა ქოს პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის ზრდა ძლი ე რი ინ სტრუ მენ ტია მი სი 
მოხ მა რე ბის შეზღ უდ ვი სათ ვის. მსოფ ლიო ბან კის გათ ვლე ბის თა ნახ მად, სი გა რე-
ტის ფა სის 10-პრო ცენ ტი ა ნი ზრდა მა ღა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნებ ში 4 პრო-
ცენ ტით, სა შუ ა ლო და და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნებ ში კი 8 პრო ცენ ტით 
ამ ცი რებს თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბას. კონ ვენ ცი ის მი ღე ბამ ასე ვე მო ახ დი ნა მსოფ-
ლი ო ში ქრო ნი კულ და ა ვა დე ბა თა ტვირ თის ზრდის სა კითხ ე ბის გა და საჭ რე ლად 
საკ მა ოდ ძლი ე რი მოძ რა ო ბის კა ტა ლი ზი რე ბაც.

კონ ვენ ცი ის სიძ ლი ე რეს რამ დე ნი მე ელე მენ ტი გა ნა პი რო ბებს:
1. ეს არის მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა. თამ ბა ქოს კონ-

ტრო ლი რე ბი სათ ვის კონ ვენ ცი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ყვე ლა მე თო დი და დას-
ტუ რე ბუ ლად ეფექ ტუ რია და ეფუძ ნე ბა მრა ვალ მხრივ გა მოც დი ლე ბა სა და 
ფაქ ტებს. 
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2. ეს არის უნი ვერ სა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც მო ი ცავს თამ ბა ქოს კონ-
ტრო ლის ყვე ლა ეფექ ტურ პო ლი ტი კას, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბაც შე საძ-
ლე ბე ლია თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბის შე სამ ცი რებ ლად; მი სი შე დე გი აჭარ ბებს 
თი თო ე უ ლი ცალ კე აღე ბუ ლი მე თო დის ჯამს, რად გან ზო გი ერ თი მე თო დი 
აძ ლი ე რებს სხვა მე თო დე ბის ეფექ ტუ რო ბას. 

3. კონ ვენ ცი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა 
გა ნი საზღ ვროს, იუ რი დი უ ლად ვალ დე ბუ ლე ბი თი ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე-
ბით, ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის მზარ დი რო ლი ჯან მრთე ლო ბას თან 
მი მარ თე ბა ში, რაც გლო ბა ლურ ჯან დაც ვა ში ახა ლი მი მარ თუ ლე ბა ა. 

4. კონ ვენ ცი ამ და ა დას ტუ რა თა ვი სი, რო გორც ახა ლი ტი პის გლო ბა ლუ რი ჯან-
დაც ვის ინ სტრუ მენ ტის, მიმ ზიდ ვე ლო ბა – სა ხელ მწი ფო თა მე სა მედ ზე მეტ მა 
მო ახ დი ნა მი სი რა ტი ფი ცი რე ბა ძა ლა ში შეს ვლი დან სამ წელ ზე ნაკ ლებ დრო-
ში, ხო ლო 2012 წლი სათ ვის – სა ხელ მწი ფო თა აბ სო ლუ ტურ მა უმ რავ ლე სო ბამ. 

5. მხა რე ებ მა გა მო ავ ლი ნეს კონ ვენ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბი სად-
მი ერ თგუ ლე ბა, მათ შო რის მაქ სი მა ლუ რად სწრა ფად შექ მნეს ძი რი თა დი სა-
ხელ შეკ რუ ლე ბო ინ სტრუ მენ ტე ბი, რო გო რი ცა ა: გა იდ ლა ი ნე ბი, ან გა რიშ გე-
ბის სის ტე მე ბი, დახ მა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი და სხვა. 
კონ ვენ ცი ის ძა ლა ში შეს ვლის შემ დგომ მა წლებ მა მო ახ დი ნა გლო ბა ლუ რი 

ჯან მრთე ლო ბი სა და გლო ბა ლუ რი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რიგ ში, მათ შო რის 
გა ე როს სის ტე მებ შიც, კონ ვენ ცი ის პო ლი ტი კუ რი რო ლის მზარ დი აღი ა რე ბა.

სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო რე გუ ლა ცი ე ბი  
და გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა

ვაჭ რო ბა სა და ჯან მრთე ლო ბას შო რის კავ ში რი ადა მი ან თა სა ზო გა დო ე ბებს შო-
რის კო მერ ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ხან გრძლი ვი ის ტო რი ის ნა წი ლი ა, რო მე ლიც 
ძვე ლი წელ თაღ რიცხ ვის მე-19 სა უ კუ ნე ში ინ დო ეთ სა და ჩი ნეთს შო რის აბ რე შუ მის 
გზის გას წვრივ ვაჭ რო ბის გა ფარ თო ე ბით და მე-15 სა უ კუ ნი დან საზღ ვაო ვაჭ რო-
ბის გაძ ლი ე რე ბით იღებს სა თა ვეს. გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბის, მას შტა ბის, 
სა ხე ო ბი სა და სა ქონ ლის ტი პე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის თვალ საზ რი სით, ვაჭ რო ბის 
გან ვი თა რე ბის კვალ დაკ ვალ, ადა მი ან თა ჯან მრთე ლო ბა მაც გარ კვე უ ლი ცვლი ლე-
ბე ბი გა ნი ცა და: ერ თი მხრივ, სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის სა შუ ა ლე ბით ადა მი ა ნე ბის 
პო პუ ლა ცი ე ბის და ახ ლო ე ბა ხელს უწყ ობს ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის გავ რცე ლე-
ბას. ამას გარ და, სხვა დას ხვა პრო დუქ ცი ის გაც ვლას შე საძ ლოა ჯან მრთე ლო ბი სათ-
ვის ზი ა ნის (მაგ., თამ ბა ქო) ან სარ გებ ლის (მაგ., ხი ლი და ბოს ტნე უ ლი) მომ ტა ნი 
ეფექ ტი ჰქონ დეს. 
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1945 წლი დან გლო ბა ლუ რი ვაჭ რო ბის სის ტე მა გან სა კუთ რე ბით სწრა ფად გა-
ფარ თოვ და. 1947 წელს ხელ მო წე რი ლი ტა რი ფე ბი სა და ვაჭ რო ბის შე სა ხებ ზო გა დი 
შე თან ხმე ბის (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) და 1994 წელს მსოფ-
ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის (World Trade Organization, WTO) შექ მნის შე დე გად 
წარ მოქ მნი ლი და გან ვი თა რე ბუ ლი მსოფ ლიო ვაჭ რო ბის სის ტე მა 23 წევ რი ქვეყ ნი-
დან 150 წევრ ქვეყ ნამ დე გა ი ზარ და. დღე ი სათ ვის მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა-
ცია ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს 20-ზე მე ტი სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას, რომ ლე ბიც ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის ფარ თო 
სპექტრს მო ი ცავს, მათ შო რის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბი სა 
და ვაჭ რო ბას თან ასო ცი რე ბუ ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვის სა კითხ-
ებს. ასე ვე სწრა ფად იზ რდე ბა რე გი ო ნა ლუ რი და ორ მხრი ვი სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბე-
ბის რა ო დე ნო ბაც. სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და სა ვაჭ რო რე გუ ლა ცი ე ბის ამ გვარ მა 
ზრდამ, ეკო ნო მი კურ ინ ტე რე სებ სა და გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მიზ ნებს შო-
რის გარ კვე უ ლი კონ ფლიქ ტის არ სე ბო ბის გა მო, ვაჭ რო ბა სა და ჯან დაც ვის სფე რო-
ებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის გა და უ დე ბე ლი აუ ცი ლებ ლო ბა წარ მოშ ვა.

მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის შე თან ხმე ბე ბის ზე გავ ლე ნა 
ჯან მრთე ლო ბა ზე

მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის ზო გი ერ თი შე თან ხმე ბა უშუ ა ლო გავ ლე ნას 
ახ დენს მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე. მათ გან ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ-
ლია შე თან ხმე ბა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის ვაჭ რო ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ას პექ ტე ბის შე სა ხებ (Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIPS), 
რო მე ლიც, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის სხვა ფორ მებ თან ერ თად, და პა ტენ ტე-
ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის, პრო ცე სე ბის და სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი-
ე ბის და სა ცა ვად შე იქ მნა. TRIPS, რო მე ლიც ძა ლა ში 1995 წლი დან შე ვი და, ად გენს, 
რომ მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი ქვეყ ნე ბი მი ნი მუმ ოცი წლის გან მავ-
ლო ბა ში უნ და ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ წამ ლე ბი სა და სხვა სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი ე-
ბის პა ტენ ტებს, მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ სად არის აღ ნიშ ნუ ლი პა ტენ ტი გა ცე მუ ლი. 
ეს იმას გუ ლის ხმობს, რომ პა ტენ ტის დაც ვის პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ფარ მა ცევ-
ტუ ლი პრო დუქ ტის მწარ მო ე ბელს და პა ტენ ტე ბუ ლი წამ ლის ან ტექ ნო ლო გი ის წარ-
მო ე ბა შე უძ ლია მხო ლოდ პა ტენ ტის მფლო ბე ლის სპე ცი ა ლუ რი ნე ბარ თვით, რაც, 
რო გორც წე სი, ძა ლი ან ძვი რი ჯდე ბა.

ეს რე გუ ლა ცია ზი ანს აყე ნებს ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლებს 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში და ასე ვე მი ლი ო ნო ბით იმ ადა მი ანს, რომ ლებ საც არ აქვთ 
ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბა, შე ი ძი ნონ და პა ტენ ტე ბუ ლი წამ ლე ბი, რაც გან სა კუთ რე-
ბით რთუ ლია ად გი ლობ რი ვი ფარ მა ცევ ტუ ლი წარ მო ე ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში. 
მდი დარ ქვეყ ნებ ში და ფუძ ნე ბუ ლი და TRIPS-ის სა შუ ა ლე ბით და ცუ ლი ფარ მა ცევ-



7777

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

ტუ ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ და წე სე ბუ ლი მა ღა ლი ფა სე ბი მკვეთ რად ზღუ დავს ბევ რი 
პრე პა რა ტი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბას, მათ შო რის ან ტი რეტ რო ვი რუ სუ ლი წამ ლე-
ბის მი მარ თაც, რომ ლე ბიც სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია აივ /შიდ სით ინ ფი ცი რე-
ბუ ლი მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნის თვის. უკა ნას კნელ წლებ ში ზოგ მა გან ვი თა რე ბად მა 
ქვე ყა ნამ გარ კვე უ ლი ზე წო ლა გა ნი ცა და სა პა ტენ ტო კა ნონ მდებ ლო ბა ში კი დევ უფ-
რო მკაც რი ან უფ რო მე ტად შეზღ უ დუ ლი პი რო ბე ბის გა ტა რე ბის თვალ საზ რი სით, 
ვიდ რე ამას TRIPS-ის შე თან ხმე ბა მო ითხ ოვს, რაც “TRIPS plus” მუხ ლე ბის სა ხე ლით 
არის ცნო ბი ლი1. 

TRIPS-ის შე თან ხმე ბა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს წა მალ სა და სა ზო გა-
დო ებ რივ ჯან დაც ვა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის შეზღ უდ ვა ზე. კონ კუ რენ ცი ი სა და ად-
გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის შეზღ უდ ვით იზ რდე ბა საფ რთხე, რომ TRIPS კი დევ უფ რო 
გაზ რდის წამ ლის ფასს და და ამ ძი მებს სა მე დი ცი ნო კრი ზისს. TRIPS-ის შე თან ხმე-
ბით, სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვნე ლო ბის წამ ლე ბი რი გი თი სა მომ ხმა რებ ლო პრო დუქ ცი ის 
გვერ დით გა ნი ხი ლე ბა და მათ ზე მა ღა ლი ფა სე ბის დამ ღუპ ვე ლი შე დე გი უმე ტეს წი-
ლად იგ ნო რი რე ბუ ლი ა. ამ რი გად, პა ტენ ტის მფლო ბელ თა კერ ძო ინ ტე რე სებ სა და 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სებს შო რის ბა ლან სი მკვეთ რად დარ ღვე უ ლი ა. 

ამ შეზღ უდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის 2001 
წლის ყო ველ წლი ურ სა მიტ ზე, რო მე ლიც დო ჰა ში (ყა ტა რი) ჩა ტარ და, ქვეყ ნებ მა 
მტკი ცედ და ა ფიქ სი რეს ჯან მრთე ლო ბის უპი რა ტე სო ბა კო მერ ცი ულ ინ ტე რე სებ თან 
მი მარ თე ბა ში. დო ჰას დეკ ლა რა ცია ადას ტუ რებს ქვეყ ნე ბის უფ ლე ბას, გა მო ი ყე ნონ 
TRIPS-ის დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მე ბი, რო გო რი ცა ა: სა ვალ დე ბუ ლო ლი ცენ ზი რე ბა ან პა-
რა ლე ლუ რი იმ პორ ტი პა ტენ ტე ბის ბა რი ე რე ბის და საძ ლე ვად წამ ლებ ზე წვდო მის 
გაზ რდი სა და ქვე ყა ნა ში მა თი გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით. დო ჰის დეკ ლა რა ცი ის კი დევ ერ-
თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მიღ წე ვა იყო ყვე ლა ზე სუს ტად გან ვი თა რე ბუ ლი 30 ქვეყ ნის თვის 
ში და რე გუ ლა ცი ე ბის TRIPS-ის მოთხ ოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მო საყ ვა ნად ვა დის 
2006 წლი დან 2016 წლამ დე გა და წე ვა. 

რამ დე ნი მე ქვე ყა ნამ პა ტენ ტით და ცუ ლი წამ ლე ბის მა ღა ლი ფა სის და საძ ლე-
ვად კარ გად გა მო ი ყე ნა TRIPS-ის შე თან ხმე ბის მოქ ნი ლო ბა. მა გა ლი თად, ზიმ ბაბ-

1 მაგალითად, აშშ-ის და ევროკავშირის ორმხრივი ნორმები პატენტებზე, რომ-
ლებზეც, თავის მხრივ, გავლენას მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიები ახდენენ, 
სხვა ქვეყნებთან ორმხრივ სავაჭრო ურთიერთობებში TRIPS-თან შედარებით 
უფრო ხისტი პოლიტიკის გატარებას ითვალისწინებს. რასაკვირველია, საერ-
თაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით, სხვა ქვეყნებს არ ევალება ამ წესებზე 
დამორჩილება, თუმცა ძალიან ბევრი ქვეყანა, როგორიცაა, მაგალითად: ბრა-
ზილია, ჩინეთი ან სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფოები, აშშ-სა და ევროკავშირთან 
ფართო სავაჭრო ხელშეკრულებების გაფორმების სურვილის გამო, იძულებულია 
მიიღოს ეს წესები. ეს კი, ამ ქვეყნებში მოსახლეობისთვის მედიკამენტებზე 
ხელმისაწვდომობაზე ხშირად კატასტროფულ გავლენას ახდენს. 
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ვეს მთავ რო ბამ 2002 წელს ეროვ ნუ ლი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა გა მო აცხ ა და და 
ან ტი რეტ რო ვი რუ სუ ლი პრე პა რე ტე ბის ად გი ლობ რივ წარ მო ე ბა ზე სა ვალ დე ბუ ლო 
ლი ცენ ზი ე ბი გას ცა. ამ ნა ბიჯ მა აღ ნიშ ნულ მე დი კა მენ ტებ ზე ფა სე ბის 60-დან 90 
პრო ცენ ტამ დე შემ ცი რე ბას შე უწყო ხე ლი. მსგავ სი მიდ გო მა სხვა ქვეყ ნებ მაც – მო-
ზამ ბიკ მა, ბრა ზი ლი ამ, ინ დო ეთ მა, კე ნი ამ, სამ ხრეთ აფ რი კამ და ტა ი ლან დმაც – გა-
მო ი ყე ნეს. 

მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის კი დევ ერ თი შე თან ხმე ბა – სა ნი ტა რი უ ლი 
და ფი ტო სა ნი ტა რი უ ლი ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ (Agreement on Sanitary and 
Phytosanitary Measures, SPS) – თი თო ე ულ ქვე ყა ნას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, სურ სა თი-
სა და წამ ლის უსაფ რთხო ე ბის რე გუ ლა ცი ე ბის სა კუ თა რი სტან დარ ტი შე ად გი ნოს, 
მაგ რამ ამა ვე დროს მო ითხ ოვს მათ და ფუძ ნე ბას რის კე ბის მეც ნი ე რულ შე ფა სე ბა-
ზე ად გი ლობ რივ და იმ პორ ტი რე ბულ პრო დუქ ცი ას შო რის დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე. 
1990-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში ევ რო კავ შირ მა აკ რძა ლა გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი ცი-
რე ბუ ლი საკ ვე ბის იმ პორ ტი იმ მო ტი ვით, რომ ის უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენ და 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე. ამის სა პი რის პი როდ, აშ შ-მა, რო მე ლიც გე ნე ტი კუ-
რად მო დი ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბის მსხვი ლი მწარ მო ე ბე ლი ა, გა ნაცხ ა და, რომ გე ნე-
ტი კუ რად მო დი ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბის ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე მავ ნე ზე მოქ-
მე დე ბის შე სა ხებ და მა ჯე რე ბე ლი მეც ნი ე რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის არარ სე ბო ბის 
შემ თხვე ვა ში, ამ გვარ საკ ვებ ზე და წე სე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი შეზღ უდ ვა ვაჭ რო ბის თვის 
გა უ მარ თლე ბელ ბა რი ერს ქმნი და. 2003 წელს აშ შ-ის მთავ რო ბამ (კა ნა დის, არ გენ-
ტი ნის და სხვა ქვეყ ნე ბის მხარ და ჭე რით) ეს სა კითხი მსოფ ლი ოს სა ვაჭ რო ორ გა ნი-
ზა ცი ის წი ნა შე და ა ყე ნა და გა ნაცხ ა და, რომ ევ რო კავ ში რის მი ერ სიფ რთხი ლის ზო-
მე ბის მი ღე ბა აფერ ხებ და თა ვი სუ ფალ ვაჭ რო ბას და ზი ანს აყე ნებ და ად გი ლობ რივ 
ფერ მე რებს. 2006 წელს მსოფ ლი ოს სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ამ გა დაწყ ვი ტა, რომ ევ-
რო კავ ში რის მი ერ გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბის იმ პორ ტის აკ რძალ ვა 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბი სათ ვის ზედ მეტ წი ნა აღ მდე გო ბას ქმნი და. თუმ ცა, ამ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი უ ხე და ვად, ევ რო კავ შირ თან ერ თად სხვა ქვეყ ნებ მაც, მათ შო რის 
მექ სი კამ, ია პო ნი ამ და ვე ნე სუ ე ლა მაც, შე მო ი ღეს გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი ცი რე ბულ 
საკ ვებ ზე აკ რძალ ვა. აშშ კი კვლა ვაც ამ ტკი ცებს, რომ ამ გვა რი სურ სა თის აკ რძალ-
ვა აფერ ხებს შიმ ში ლო ბი სა და კვე ბის დე ფი ცი ტის აღ მოფ ხვრა ზე მი მარ თულ მსოფ-
ლიო ძა ლის ხმე ვას. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბი ასე ვე 
აკ რძა ლა რამ დე ნი მე გან ვი თა რე ბად მა ქვე ყა ნა მაც, რომ ლე ბიც სურ სა თის დე ფი ცი-
ტის პრობ ლე მის წი ნა შე დგა ნან (მა ლა ვი, მო ზამ ბი კი, ზამ ბია და ზიმ ბაბ ვე). 

მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის შე სა ხებ გე ნე რა ლუ რი შე თან ხმე ბა (General 
Agreement on Trade in Services, GATS) მსოფ ლი ოს სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის კი დევ 
ერ თი სა კა მა თო შე თან ხმე ბა ა, რო მე ლიც მომ სა ხუ რე ბის ფარ თო სპექ ტრზე დე რე-
გუ ლა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბას ემ სა ხუ რე ბა. GATS ადა მი ა ნის თვის აუ ცი ლე ბელ ბა ზი-
სურ სერ ვი სებს, რომ ლებ შიც სხვებ თან ერ თად ჯან დაც ვა, გა ნათ ლე ბა, წყლის მი წო-



7979

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

დე ბის სა ნი ტა რი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვა ამ გვა რი მომ სა ხუ რე ბა შე დის, რი გით 
სა ვაჭ რო პრო დუქ ცი ად მი იჩ ნევს და ამ სფე რო ებ ში პრი ვა ტი ზა ცი ი სა და კო მერ ცი-
ა ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბას უჭერს მხარს. ამ გვა რი მიდ გმით კი სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბე ბი სათ ვის გა წე უ ლი ნე ბის მი ე რი სუბ სი დი ა, მათ შო-
რის ღა რიბ თა მოვ ლაც, შე საძ ლოა სხვა სა ხელ მწი ფო ე ბის მი ერ კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 
დად გეს. უფ რო მე ტიც, ისე თი სერ ვი სე ბი, რო გო რი ცა ა, წყა ლი, სა ნი ტა რი უ ლი სამ სა-
ხუ რი, შე იძ ლე ბა პრი ვა ტი ზა ცი ას და ექ ვემ დე ბა როს, რაც მომ სა ხუ რე ბა ზე ხარ ჯე ბის 
ზრდას და დახ მა რე ბის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის შემ ცი რე ბულ მხარ და ჭე რას 
გა მო იწ ვევს. ზოგ ქვე ყა ნა ში წყლის პრი ვა ტი ზა ცი ამ დამ ღუპ ვე ლი შე დე გი გა მო ი ღო, 
რაც ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჯან მრთე ლო ბი სა და ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვად იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი.

წყლის პრი ვა ტი ზა ცია
ლა თი ნურ ამე რი კა ში წყალ ზე უფ ლე ბე ბის პრი ვა ტი ზა ცია GATS-ის ჯან-

მრთე ლო ბა ზე გავ ლე ნის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თი ა. მსოფ ლიო ბან კთან სტა-
ბი ლუ რი ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, ბო ლი ვი ის მთავ რო ბამ 1997 
წელს გას ცა წყლის მარ თვის (ა სე ვე სხვა სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ე ბის) უცხ ო ელ 
ინ ვეს ტო რებ ზე პრი ვა ტი ზა ცი ის უფ ლე ბა. მათ შო რის იყო ამე რი კუ ლი კომ პა ნია 
Betchel-იც. წყალ ზე წვდო მის გაძ ვი რე ბის შე დე გად, რომ ლის სა ფა სურ მაც მი-
ნი მა ლუ რი ყო ველ თვი უ რი შე მო სავ ლის ექ ვსმა გი ოდე ნო ბა შე ად გი ნა, მომ ხმა-
რებ ლე ბის აქ ტი უ რი პრო ტეს ტი გა მო იწ ვი ა. 1999 წელს მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ ლი 
გახ და, გა ეწყ ვი ტა Betchel-თან ხელ შეკ რუ ლე ბა. კერ ძო ინ ვეს ტორ მა კი ხელ შეკ-
რუ ლე ბის პი რო ბე ბი სა და მა თი სა ვაჭ რო უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა სა სა მარ თლო ში 
გა ა სა ჩივ რა, და ანა ლო გი უ რი კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბა რე გი ო ნის სხვა ქვეყ ნებ-
შიც გა ნავ რცო. მა გა ლი თად, ეკ ვა დორ ში, Betchel-მა წყლის მი წო დე ბა შე უწყ ვი-
ტა იმ მო სახ ლე ო ბას, რო მელ საც მა ღა ლი სა ფა სუ რის გა დახ დის სა შუ ა ლე ბა არ 
ჰქონ და. გარ და ამი სა, კა ნა ლი ზა ცი ის ნარ ჩე ნე ბი მდი ნა რე ებ ში ჩა უშ ვა და მო სახ-
ლე ო ბას და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყა ლი მი ა წო და. ით ვლე ბა რომ 2005 წელს A ჰე პა ტი-
ტის აფეთ ქე ბა, რო მე ლიც ასო ბით მცხოვ რებს შე ე ხო, სწო რედ და ბინ ძუ რე ბუ ლი 
წყლის მი წო დე ბით იყო გა მოწ ვე უ ლი.

მსოფ ლი ოს სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის შე თან ხმე ბე ბი ასე ვე მო ი ცავს მთავ რო ბა თა 
შო რის ვაჭ რო ბის სა კითხ ებ ზე არ სე ბუ ლი და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის წე სებ საც. არ სე ბუ-
ლი რე გუ ლა ცი ე ბის მი ხედ ვით, ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრე ტენ ზი ე ბი ეროვ-
ნულ მა მთავ რო ბებ მა უნ და წა მო ა ყე ნონ. ყო ვე ლი და ვა პრე ტენ ზი ის და დას ტუ რე ბის 
ან უარ ყო ფის რთულ ეტა პებს გა დის. მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ გა-
მო ტა ნი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ვალ დე ბუ ლე ბი თია და ხში რად გან სა კუთ რე ბით მძი-
მე შე დე გე ბი და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნე ბი სათ ვის მო აქვს. 
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თავი 5. 
ინფექციურ დაავადებათა ეპიდემიები
და პანდემიები, როგორც გლობალური 
უსაფრთხოების პრობლემა

მთავარი გზავნილები

 გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით, ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი სიკ ვდი ლი სა და უნარ-
შეზღ უ დუ ლო ბის მთა ვა რი გა მომ წვე ვი მი ზე ზი ა. ყო ველ წლი უ რად მსოფ ლი-
ოს მო სახ ლე ო ბის სიკ ვდი ლი ა ნო ბის და ახ ლო ე ბით 57 მი ლი ო ნი შემ თხვე ვი დან 
15 მი ლი ო ნი (25%), სა ვა რა უ დოდ, ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბებს უკავ შირ დე ბა. 

 ენ დე მუ რია ის და ა ვა დე ბე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვა დაა მო სახ ლე ო ბის კონ კრე-
ტულ ჯგუფ ში ან კონ კრე ტულ გე ოგ რა ფი ულ რე გი ონ ში. ენ დე მუ რი და ა ვა დე-
ბე ბი ყო ველ თვის არ გა მო ირ ჩე ვა მა ღა ლი პრე ვა ლენ ტუ რო ბით და ინ ფექ ცი ის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი წლი დან წლამ დე მკვეთ რად არ იც ვლე ბა. მა გა ლი თად, მა ლა რია 
ენ დე მუ რი და ა ვა დე ბაა სუბ სა ჰა რულ აფ რი კა ში, ინ დო ე თის სუბ კონ ტი ნენ-
ტზე და მდი ნა რე მე კონ გის აუ ზის ქვეყ ნებ ში (სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თი აზი ა). 

 ეპი დე მია არის დრო ის მოკ ლე მო ნაკ ვეთ ში ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბის სწრა-
ფად გავ რცე ლე ბა ამ და ა ვა დე ბის თვის ადა მი ა ნე ბის უჩ ვე უ ლოდ დიდ რა ო-
დე ნო ბა ზე. მა გა ლი თად, თუ კი მე ნინ გო კო კუ რი ინ ფექ ცი ის შემ თხვე ვა თა რა-
ო დე ნო ბა ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში 100,000 ადა მი ან ზე 15-ს მი აღ წევს, ის 
ეპი დე მი ად ჩა ით ვლე ბა. 

 პან დე მია არის ეპი დე მი ის უფ რო ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი სა ხე, რო დე საც 
და ა ვა დე ბა დიდ გე ოგ რა ფი ულ არე ალ ზე ვრცელ დე ბა, მა გა ლი თად, კონ ტი-
ნენ ტზე, ან გლო ბა ლუ რად. პან დე მი ის კარ გად ცნო ბი ლი მა გა ლი თია ტუ ბერ-
კუ ლო ზი, რო მელ მაც სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბა 
მო იც ვა.

  ის ტო რი უ ლად, პან დე მი ებ მა და ეპი დე მი ებ მა მძი მედ და ა ზა რა ლა გლო ბა ლუ-
რი მო სახ ლე ო ბა. უკა ნას კნე ლი 100 წლის გან მავ ლო ბა ში, 1918-1919 წლებ ში 
გავ რცე ლე ბულ მა „ეს პა ნურ მა გრიპ მა“ და 1980-ი ა ნი წლე ბის შემ დგომ გავ-
რცე ლე ბულ მა აივ /შიდ სმა, მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით, ჯამ ში, თით ქმის 
100 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნის სიკ ვდი ლი გა მო იწ ვი ა.

 ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი გლო ბა ლუ რი უსაფ რთხო ე ბის უმ თავ რეს საზ-
რუ ნა ვად რჩე ბა. 21-ე სა უ კუ ნე ში ეპი დე მი უ რი და პან დე მი უ რი აფეთ ქე ბე ბის 
რამ დე ნი მე თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თი ა, მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვი ა:
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o 2001 წელს აშ შ-ში ბი ო ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმის შე დე გად ჯი ლე ხის 
მრა ვა ლი შემ თხვე ვა.

o მძი მე მწვა ვე რეს პი რა ტო რუ ლი სინ დრო მი (Severe Acute Respiratory 
Syndrome), რო მე ლიც 2003 წელს ჩი ნეთ ში წარ მო იშ ვა, შემ დგომ კი მთელ 
მსოფ ლი ო ში გავ რცელ და.

o H1N1 გრი პი (2009-2010), რო მე ლიც ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში წარ მო იშ ვა და 
მთელ მსოფ ლი ო ში გავ რცელ და.

o შუა აღ მო სავ ლე თის რეს პი რა ტო რუ ლი სინ დრო მი (Middle East Respiratory 
Syndrome), რო მე ლიც 2012 წელს იორ და ნი ა სა და სა უ დის არა ბეთ ში წარ-
მო იშ ვა და მთელ აზი ა ში გავ რცელ და.

o ებო ლა (2014-2015), რო მე ლიც და სავ ლეთ აფ რი კა ში წარ მო იშ ვა და მთელ 
მსოფ ლი ო ში გავ რცელ და.

o ზი კას ვი რუ სი (2016), რო მე ლიც ლა თი ნურ ამე რი კა ში წარ მო იშ ვა და მთელ 
მსოფ ლი ო ში გავ რცელ და.

ყო ველ წლი უ რად გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 57 მი ლი ო ნი შემ თხვე ვი დან, 
და ახ ლო ე ბით 15 მი ლი ო ნი (“25%), სა ვა რა უ დოდ, ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბებს უკავ-
შირ დე ბა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი არ მო ი ცავს სიკ ვდი ლი ა ნო ბის იმ და მა ტე ბით მრა ვალ-
მი ლი ო ნი ან შემ თხვე ვას, რომ ლე ბიც ჩავ ლი ლი ინ ფექ ცი ე ბის მე ო რე უ ლი გარ თუ ლე-
ბე ბის შე დე გად (მაგ., სტრეპ ტო კო კუ ლი ინ ფექ ცი ის შე დე გად გუ ლის რევ მა ტუ ლი 
და ა ვა დე ბა) ან ქრო ნი კუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის გარ თუ ლე ბებ თან ასო ცი რე ბუ ლი გარ-
თუ ლე ბე ბის შე დე გად (მაგ., ჰე პა ტი ტის B ან C ფორ მით და ა ვა დე ბულ ადა მი ა ნებ-
ში ღვიძ ლის უკ მა რი სო ბა ან ჰე პა ტო ცე ლუ ლა რუ ლი კარ ცი ნო მა) დგე ბა. ინ ფექ ცი ურ 
და ა ვა დე ბებ თან ასო ცი რე ბუ ლი ავა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის სიმ ძი მე ყვე ლა ზე 
მე ტად გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბას, გან სა კუთ რე ბით ჩვი ლებ სა და 5 
წლამ დე ასა კის ბავ შვებს აწევთ. ახა ლი და ძვე ლი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის ეპი-
დე მი ე ბი პე რი ო დუ ლად იჩენს თავს და კი დევ უფ რო მე ტად ამ ძი მებს ინ ფექ ცი ა თა 
გლო ბა ლურ ტვირთს. ამ ინ ფექ ცი ე ბის კვლე ვე ბის შე დე გად ვლინ დე ბა პა თო გე ნუ რი 
მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის ევო ლუ ცი უ რი ნი შან -თვი სე ბე ბი, ასე ვე მიკ რო ორ გა ნიზ მებ სა 
და გა რე მოს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის კომ პლექ სუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა. 

ინ ფექ ცი ებს რამ დე ნი მე სა ხის აგენ ტი იწ ვევს, მათ შო რი სა ა: ბაქ ტე რი ა, ვი რუ-
სი, პა რა ზი ტი და სო კო. სხვა დას ხვა ინ ფექ ცი უ რი აგენ ტი სხვა დას ხვა რის კის შემ-
ცვე ლია და პრე ვენ ცი ის, ინ ფექ ცი ის კონ ტრო ლი სა და მკურ ნა ლო ბის სხვა დას ხვა 
მე თოდს სა ჭი რო ებს.
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სურ.6. ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა გლო ბა ლუ რი გავ რცე ლე ბა.
წყა რო: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის ორ გა ნი ზა ცია                                                   

(Public Health Watch), 2014

ინ ფექ ცი ა თა გა მომ წვე ვი პა თო გე ნე ბი

ბაქ ტე რი ე ბი ერ თუჯ რე დი ა ნი, პრო კა რი ო ტუ ლი (ე. ი. უჯ რე დის სტრუქ ტუ რა 
ბირ თვის გა რე შე ა) მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბი ა, რომ ლე ბიც ერ თმა ნე თის გან ფორ მის მი-
ხედ ვით (მაგ., ბურ თუ ლი სებ რი (კო კი), ჩხი რი სებ რი (ბა ცი ლა) და სპი რა ლი სე ბუ რი 
(სპი რი ლა)) და უჯ რე დის კე დელ ში არ სე ბუ ლი პო ლი მე რის – პეპ ტი დოგ ლი კა ნის 
შემ ცვე ლო ბით გან სხვავ დე ბა. პეპ ტი დოგ ლი კა ნის შრე გა ცი ლე ბით უფ რო სქე ლია 
გრამ და დე ბით ბაქ ტე რი ა ში, სა დაც ის ბაქ ტე რი ის მშრა ლი მა სის და ახ ლო ე ბით 90 
პრო ცენტს შე ად გენს მა შინ, რო ცა ბაქ ტე რი ის გრა მუ არ ყო ფით შტა მებ ში მხო ლოდ 
10 პრო ცენ ტამ დე აღ წევს. ამ გვა რად, პეპ ტი დოგ ლი კა ნის მა ღა ლი კონ ცენ ტრა ცია 
გრამ და დე ბი თი ბაქ ტე რი ის უმ თავ რე სი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა.
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სურ. 7. ბაქ ტე რი ის ფორ მე ბი.
წყა რო: ონ ლა ინ მიკ რო ბი ო ლო გია

უამ რა ვი სხვა დას ხვა ტი პის სა სარ გებ ლო ბაქ ტე რია არ სე ბობს, რომ ლე ბიც რო-
გორც გა რე მო ში, ისე სხვა ცოცხ ალ ორ გა ნიზ მებ ში ბი ნად რო ბენ. ბაქ ტე რი ე ბის უამ-
რავ სა ხე ო ბას და ა ვა დე ბის გა მოწ ვე ვა შე უძ ლი ა, ბევ რი ბაქ ტე რი უ ლი და ა ვა დე ბა კი 
სი ცოცხ ლი სათ ვის სა ში ში, ად ვი ლად გა დამ დე ბი და, შე სა ბა მი სად, დი დი ზი ა ნის მომ-
ტა ნი შე იძ ლე ბა იყოს. ბაქ ტე რი ას და ა ვა დე ბის გა მოწ ვე ვა სხვა დას ხვა გზით შე უძ-
ლი ა. მა გა ლი თად, ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბა შე საძ ლოა გა მოწ ვე უ ლი იყოს ბაქ ტე რი-
უ ლი ენ დო ტოქ სი ნე ბით, რომ ლე ბიც მა შინ გა მო ი ყო ფა, რო დე საც ბაქ ტე რია კვდე ბა 
და იხ რწნე ბა. მრა ვა ლი გას ტრო ინ ტეს ტი ნა ლუ რი და ა ვა დე ბა სწო რედ გრა მუ არ ყო-
ფი თი ბაქ ტე რი ის მი ერ გა მო ყო ფი ლი ენ დო ტოქ სი ნე ბის შე დე გი ა. ზო გი ერ თი ბაქ ტე-
რია კი ეგ ზო ტოქ სინს გა მო ი მუ შა ვებს და გა რე მო ში აქ ტი უ რად გა მო ყოფს. ასე თი ა, 
მა გა ლი თად, ბო ტუ ლიზ მის გა მომ წვე ვი ბაქ ტე რი ა, რო მე ლიც მძი მე და ა ვა დე ბას, 
ხში რად ლე ტა ლუ რი გა მო სავ ლით, იწ ვევს. ზო გი ერ თი ბაქ ტე რი ის მი ერ გა მოწ ვე უ-
ლი და ა ვა დე ბის (მაგ., პნევ მო კო კუ რი პნევ მო ნი ა, ბაქ ტე რი უ ლი მე ნინ გი ტი და სხვ.) 
პრე ვენ ცია ვაქ ცი ნა ცი ი თაა შე საძ ლე ბე ლი. ბაქ ტე რი ულ ინ ფექ ცი ა თა უმ რავ ლე სო-
ბის მკურ ნა ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია ან ტი ბი ო ტი კე ბის სა შუ ა ლე ბით, თუმ ცა პა თო გე ნი 
ბაქ ტე რი ე ბის მზარ დი უმ რავ ლე სო ბა ან ტი ბი ო ტი კე ბით მკურ ნა ლო ბის მი მართ რე-
ზის ტენ ტუ ლი ხდე ბა (ი ხი ლეთ თა ვი 10). 

სფეროსებრი ბაქტერიები (კოკები) ჩხირები (ბაცილები) სპირალები

დიპლოკოკი
(Streptococcus
pneumoniae) 

სტრეპტოკოკი
(Streptococcus

pyogenus) 

ჯილეხის ჩხირი
(Bacillus anthracis) 

ქოლერას ვიბრიონი
(Vibrio cholerae) 

სპირალური ჰელიკობაქტერია
(Helicobacter pylori) 

მკრთალი ტრეპონემა
(Treponema pallidum) 

ტიფის სალმონელა
(Salmonella typhi) 

სპორა
(Clostridium
botulinum) 

ტეტრადა

სარცინა
(Sarcina

ventriculi) 

სტაფილოკოკი
(Staphylococcus

aureus) 
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ვი რუ სე ბი მიკ როს კო პუ ლი ორ-
გა ნიზ მე ბი ა, რომ ლე ბიც გე ნე ტი-
კურ მა სა ლას – რი ბო ნუკ ლე ი ნის 
მჟა ვას (რნმ) ან დე ზოქ სი რი ბო ნუკ-
ლე ი ნის მჟა ვას (დნა) – შე ი ცა ვენ. 
მათ გარს ცი ლო ვა ნი, ლი პი დუ რი 
ან გლი კოპ რო ტე ი ნუ ლი სა ფა რი აკ-
რავს. უჯ რე დუ ლი სტრუქ ტუ რის 
არარ სე ბო ბის გა მო, ზო გი ერ თი მიკ-
რო ბი ო ლო გი ვი რუ სებს ცოცხ ა ლი 
მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის ნაც ვლად ნივ-
თი ე რე ბად გა ნი ხი ლავს. ვი რუ სებს 
გამ რავ ლე ბა მხო ლოდ ცოცხ ა ლი „მას პინ ძლის“ უჯ რედ ში შეღ წე ვით და მის ბირ თვზე 
ზე მოქ მე დე ბის სა შუ ა ლე ბით შე უძ ლი ათ. რო დე საც ვი რუ სი მას პინ ძელ სხე ულ ში შე-
აღ წევს, ვი რუ სის გარ სზე, კაფ სიდ ზე, არ სე ბუ ლი ჩხი რე ბი, ადა მი ა ნის უჯ რე დე ბის 
ზე და პირს ეკ ვრის. ვი რუ სის შიგ ნით არ სე ბუ ლი გე ნე ტი კუ რი მა სა ლა უჯ რედ ში შე-
დის და მის ბირთვს აღ წევს. შე დე გად, და ინ ფი ცი რე ბუ ლი უჯ რე დი იწყ ებს ვი რუ სის 
უამ რა ვი ას ლის წარ მო ე ბას. უჯ რე დი დან გა მოს ვლის შემ დეგ ახა ლი ვი რუ სი სხე-
უ ლის სხვა ნა წი ლებ ში მი ე მარ თე ბა და სხვა უჯ რე დებს აინ ფი ცი რებს, ან ტო ვებს 
მას პინ ძელ ორ გა ნიზმს და სხვა მას პინ ძელს აინ ფი ცი რებს. ადა მი ა ნის ორ გა ნიზმს 
უნა რი შეს წევს, თა ვად დაძ ლი ოს ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის უმე ტე სო ბა, თუმ ცა ზო-
გი ერ თი ვი რუ სი (მაგ.,, ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის ვი რუ სი ან C ჰე პა ტი ტი) ქრო ნი-
კულ ინ ფექ ცი ებს იწ ვევს. ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის მკურ ნა ლო ბა ან ტი ბი ო ტი კე ბის 
სა შუ ა ლე ბით შე უძ ლე ბე ლი ა. უფ რო მე ტიც, ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის შემ თხვე ვა ში 
ან ტი ბი ო ტი კუ რი მკურ ნა ლო ბის და ნიშ ვნა, ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბი სათ ვის ხელ შეწყ ო ბის გზით, სე რი ო ზულ საფ რთხეს უქ მნის გლო ბა ლურ 
ჯან მრთე ლო ბას. ზო გი ერ თი ვი რუ სის შემ თხვე ვა ში შექ მნი ლია ისე თი პრე პა რა ტე-
ბი, რომ ლე ბიც მას პინ ძელ ორ გა ნიზმს ეხ მა რე ბი ან შე ამ ცი რონ ვი რუ სის ნა წი ლა კე-
ბის რა ო დე ნო ბა, რაც ვი რუ სუ ლი და ა ვა დე ბის სიმ პტო მე ბის შემ სუ ბუ ქე ბას უწყ ობს 
ხელს. მა გა ლი თად, ან ტი ვი რუ სულ პრე პა რა ტებს შე უძ ლია შე ა ნე ლოს აი ვინ ფექ ცი ის 
გან ვი თა რე ბა, დათ რგუ ნოს ჰერ პეს ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი და ზი ა ნე ბის კე რე ბი და 
შე ა სუს ტოს გრი პო ზუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის სიმ წვა ვე. ძა ლი ან ბევ რი ვი რუ სუ ლი ინ ფექ-
ცი ის თა ვი დან არი დე ბა, მათ შო რის პო ლი ო მი ე ლი ტის, B ჰე პა ტი ტის, რო ტა ვი რუ სის, 
ადა მი ა ნის პა პი ლო მა ვი რუ სის (Human Papiloma Virus), წი თე ლას, ჩუტყ ვა ვი ლას და 
სხვა, ვაქ ცი ნა ცი ის დახ მა რე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. მარ ტივ ჰი გი ე ნურ პრაქ ტი კას, 
მა გა ლი თად, ხე ლე ბის და ბა ნას, ასე ვე შე უძ ლია მნიშ ვნე ლოვ ნად შეზღ უ დოს მრა ვა-
ლი ვი რუ სის გა და ცე მა. 

საფარი

წამწამები

კასპიდი, შეიცავს
მრავალ კოპსომერს

რიბონუკლეინის მჟავა 
              , ბირთვი(DNA)
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პა რა ზი ტე ბი ეუ კა რი ო ტუ ლი (ა ნუ ბირ თვი ა ნი უჯ რე დის სტრუქ ტუ რის მქო ნე) 
ორ გა ნიზ მე ბი ა, რომ ლე ბიც მას პინ ძელ ორ გა ნიზ მში ბი ნად რო ბენ და ხში რად ზი ანს 
აყე ნე ბენ მას. პა რა ზი ტე ბის არ სე ბო ბა მას პინ ძელ ზეა და მო კი დე ბუ ლი – ისი ნი „მას-
პინ ძელ ში“ უნ და ბი ნად რობ დნენ იმის თვის, რომ იცოცხ ლონ, გა ი ზარ დონ და გამ-
რავ ლდნენ. ზო გი ერთ პა რა ზიტს სე რი ო ზუ ლი და ა ვა დე ბე ბის გა მო წ ვე ვა შე უძ ლი ა. 
არ სე ბობს ეუ კა რი ო ტუ ლი პა რა ზი ტე ბის ორი ძი რი თა დი სა ხე ო ბა, რო მე ლიც ადა მი ა-
ნის ჯან მრთე ლო ბას აზი ა ნებს: პრო ტო ზო ე ბი და ჰელ მინ თე ბი. პრო ტო ზო ე ბი უმარ-
ტი ვე სი ერ თუჯ რე დი ა ნი ორ გა ნიზ მე ბი ა, რომ ლე ბიც ხში რად წყალ ში ცხოვ რო ბენ. 
მა თი გავ რცე ლე ბუ ლი სა ხე ო ბე ბია ქა ლა მა ნა  (პა რა მე ცი უ მი, Paramecium) და ამე-
ბა. ამე ბა იწ ვევს და ა ვა დე ბას სა ხელ წო დე ბით ამე ბი ა ზი, რო მე ლიც მუც ლის არე ში 
ტკი ვი ლით და დი ა რე ით (ზოგ ჯერ სის ხლი ა ნი) ხა სი ათ დე ბა. გარ თუ ლე ბუ ლი ფორ-
მის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლოა მწვა ვე კო ლი ტის გან ვი თა რე ბა ქსო ვი ლის ნეკ რო ზით 
ან პერ ფო რა ცი ით. ამ უკა ნას კნელ მა კი შე საძ ლოა პე რი ტო ნი ტი გა მო იწ ვი ოს. სის-
ხლის და კარ გვის გა მო შე საძ ლოა ასე ვე გან ვი თარ დეს ანე მი ა. ამე ბი ო ზი, რო გორც 
წე სი, ფე კა ლურ -ო რა ლუ რი გზით გა და ე ცე მა, მაგ რამ და ბინ ძუ რე ბუ ლი ხე ლე ბით ან 
და ბინ ძუ რე ბულ სა გან თან უშუ ა ლო კონ ტაქ ტის შე დე გად, შე საძ ლე ბე ლია მი სი არა-
პირ და პი რი გზით გა და ცე მაც. 

ჰელ მინ თე ბი კლა სი ფი ცირ დე ბა მა თი ფორ მი სა და სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის მი ხედ-
ვით. მა გა ლი თად, ნე მა ტო დე ბი მრგვა ლი ა, ტრე მა ტო დე ბი კი ბრტყე ლი. ჰელ მინ თე-
ბით და ა ვა დე ბა შე საძ ლე ბე ლია და ბინ ძუ რე ბულ ნი ა დაგ ზე ფეხ შიშ ვე ლი სი ა რუ ლის 
დროს, და ბინ ძუ რე ბუ ლი საკ ვე ბის ან წყლის მი ღე ბის შე დე გად, ან ინ ფი ცი რე ბუ ლი 
მწე რე ბის მი ერ კბე ნის შე დე გად. ზო გი ერ თი ჰელ მინ თი მიკ როს კო პუ ლი ზო მი სა ა, 
ზო გი ერ თი კი ადა მი ა ნის სხე ულ ში მომ წი ფე ბი სას რამ დე ნი მე სან ტი მეტ რი სიგ რძის 
იზ რდე ბა. პა რა ზი ტე ბის სა წი ნა აღ მდე გო პრე პა რა ტებს ბევ რი პა რა ზი ტის გა ნად გუ-
რე ბა შე უძ ლი ა, მაგ რამ პა რა ზი ტე ბის სი ცოცხ ლის ზო გი ერთ ეტაპ ზე შე საძ ლოა შე-
დე გი ვერ გა მო ი ღოს. პა რა ზი ტულ ინ ფექ ცი ებ თან ბრძო ლის თვალ საზ რი სით, წამ-
ლე ბის მი მართ რე ზის ტენ ტო ბა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მზარ დი პრობ ლე მა ა.

სო კო მცე ნა რე ე ბის მსგავ სი ორ გა ნიზ მი ა, მაგ რამ არ გა აჩ ნია მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მო ლე კუ ლა – ქლო რო ფი ლი, რო მე ლიც ფო ტო სინ თე ზის თვი საა აუ ცი ლე ბე ლი, და 
რი სი მეშ ვე ო ბი თაც მცე ნა რე ე ბი სი ნათ ლი სა გან ენერ გი ას ით ვი სე ბენ. სო კო საკ ვებს 
მის ირ გვლივ მდე ბა რე საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბი დან იღებს. დე და მი წა ზე სო კოს და ახ-
ლო ე ბით 1,5 მი ლი ო ნი სა ხე ო ბა არ სე ბობს, მაგ რამ, რო გორც ცნო ბი ლი ა, მხო ლოდ 
300-მდე მათ გა ნი იწ ვევს ადა მი ა ნის ინ ფექ ცი ას. სო კო ვა ნი და ა ვა დე ბე ბი ხში რად მა-
შინ ვი თარ დე ბა, რო დე საც სხე ულ ში ან მას ზე მო ბი ნად რე ბაქ ტე რია ან ტი ბი ო ტი კის 
გა მო ყე ნე ბის ანი მუ ნო სუპ რე სი ის შე დე გად აქ ტი ურ დე ბა. სო კო ვა ნი და ა ვა დე ბის მა-
გა ლი თე ბია ჰის ტოპ ლაზ მო ზი (Histoplasmosis), რო მე ლიც ცხო ვე ლე ბის გა ნავ ლით 
ვრცელ დე ბა, პნევ მო ცის ტო ზუ რი პნევ მო ნია (PneumocystisPneumonia), რო მელ საც 
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სო კო – Pneumocystis jiroveci იწ ვევს და რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბით ხში რია გარ თუ-
ლე ბუ ლი/ შორ სწა სუ ლი აი ვინ ფექ ცი ით და ა ვა დე ბულ ადა მი ა ნებ ში, და კა ნის სო კო ვა-
ნი და ა ვა დე ბა – დერ მა ტო მი კო ზი (Dermatomycoses). სო კო გან სა კუთ რე ბით კარ გად 
გრძნობს თავს ნეს ტი ან ბნელ ად გი ლებ ში და ყვე ლა ზე მე ტად ტრო პი კებ შია გავ-
რცე ლე ბუ ლი. 

პრი ო ნე ბი ანუ ცი ლო ვა ნი ინ ფექ ცი უ რი აგენ ტე ბი იწ ვევს იშ ვი ა თი დე გე ნე რა-
ცი უ ლი და ა ვა დე ბის სა ხე ო ბებს, რომ ლებ საც ტრან სმი სი უ რი სპონ გი ო ფორ მუ ლი 
(ღრუბ ლო ვა ნი) ენ ცე ფა ლო პა თი ე ბი (“Trans missible Spongiform Encephalopathies”, 
TSE) ეწო დე ბათ. ნორ მა ლუ რი ცი ლე ბი ამი ნომ ჟა ვე ბის ჯაჭვს წარ მო ად გენს, რომ-
ლე ბიც კომ პლექ სურ ფორ მე ბა დაა და კე ცი ლი. მუ ტან ტი პრი ო ნუ ლი ცი ლე ბი იშ ლე-
ბა, სწორ დე ბა და კარ გავს ფორ მას. ერთ მუ ტანტ პრი ო ნულ ცი ლას შე უძ ლია მის ირ-
გვლივ არ სე ბუ ლი ცი ლე ბის გაშ ლა და გას წო რე ბა. ხა რის სპონ გი ო ფორ მუ ლი/ ღრუბ-
ლო ვა ნი ენ ცე ფა ლო პა თი ა, რო მელ საც ხში რად „შეშ ლი ლი ძრო ხის და ა ვა დე ბას“ (Mad 
Cow Disease) უწო დე ბენ, პრი ო ნე ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი და ფა ტა ლურ ნე ი რო დე გე ნე-
რა ცი ულ და ა ვა დე ბას (ენ ცე ფა ლო პა თი ას) წარ მო ად გენს, რო მე ლიც მსხვილ ფე ხა 
პი რუტყ ვში თა ვის და ზურ გის ტვი ნის ღრუბ ლო ვან დე გე ნე რა ცი ას იწ ვევს. მსგავს 
და ა ვა დე ბას ადა მი ა ნებ ში კრე იც ფელ დტ-ი ა კო ბის და ა ვა დე ბა (Creutzfeldt-Jakob 
Disease, CJD) ეწო დე ბა. ადა მი ა ნებ ში ინ ფექ ცია ინ ფი ცი რე ბუ ლი ცხო ვე ლის ტვი ნის 
ან ნერ ვუ ლი ქსო ვი ლის სა შუ ა ლე ბით გა და ი ცე მა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ საკ ვე ბის 
სა თა ნა დო ტემ პე რა ტუ რა ზე მომ ზა დე ბი სას ბაქ ტე რი ე ბი სა და პა რა ზი ტე ბის უმე ტე-
სო ბა კვდე ბა, პრი ო ნე ბი სით ბუ რი ზე მოქ მე დე ბით არ იხო ცე ბი ან, რად გან ცი ლე ბი 
უკ ვე დე ნა ტუ რი რე ბუ ლია ანუ გაშ ლი ლი ა. და ა ვა დე ბის მკურ ნა ლო ბა, ფაქ ტობ რი-
ვად, შე უძ ლე ბე ლი ა. შე სა ბა მი სად, მის პრე ვენ ცი ას გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. 
პი რუტყ ვის ჯან მრთე ლად შე ნახ ვა ადა მი ა ნებს ცხო ვე ლუ რი პრო დუქ ტე ბის სა შუ ა-
ლე ბით პრი ო ნე ბის გა და ცე მის რის კი სა გან იცავს. 

პა თო გე ნებ თან, ინ ფექ ცი ას თან და და ა ვა დე ბას თან კონ ტაქ ტი

ინ ფექ ცი ის აგენ ტთან ყვე ლა კონ ტაქ ტი არ იწ ვევს და ა ვა დე ბას. ადა მი ა ნი უფ-
რო მე ტად მოწყ ვლა დია ინ ფექ ცი ე ბის მი მართ, რო ცა მი სი იმუ ნუ რი სის ტე მა ასა კის, 
ცუ დი კვე ბის, სიმ სივ ნის, იმუ ნო სუპ რე სი უ ლი პრე პა რა ტის მი ღე ბის ან სხვა არ სე ბუ-
ლი ინ ფექ ცი ე ბის გა მო და სუს ტე ბუ ლი ა. ზო გი ერ თი და ცუ ლია ახა ლი ინ ფექ ცი ი სა გან 
მა ნამ დე არ სე ბუ ლი ინ ფექ ცი ის შე დე გად გა მო მუ შა ვე ბუ ლი იმუ ნი ტე ტით ან იმუ ნი-
ზა ცი ით, ზოგ შემ თხვე ვა ში კი – გე ნე ტი კუ რად. 

ინ ფექ ცი უ რო ბა არის ინ ფექ ცი უ რი აგენ ტის უნა რი, გა მო იწ ვი ოს ინ ფექ ცია 
მოწყ ვლად ადა მი ან ში (ინ დი ვიდ ში, რო მელ საც ინ ფექ ცი ის მი მართ იმუ ნი ტე ტი არ 
აქვს). მა გა ლი თად, წი თე ლას ინ ფექ ცი უ რო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს, რად გან 
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მას თან კონ ტაქ ტი სას მოწყ ვლა დი ინ დი ვი დე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა ინ ფი ცირ დე ბა. 
მის გან გან სხვა ვე ბით კეთ რი და ბა ლი ინ ფექ ცი უ რო ბით ხა სი ათ დე ბა და ად ვი ლად არ 
ვრცელ დე ბა. ინ ფექ ცი უ რო ბა იზო მე ბა მე ო რე უ ლი ინ ფი ცი რე ბის მაჩ ვე ნებ ლით, ანუ 
იმ პირ თა რა ო დე ნო ბით, რომ ლე ბიც ერ თი და ა ვა დე ბუ ლი პი რის მი ერ შე იძ ლე ბა იყ-
ვნენ ინ ფი ცი რე ბუ ლი. ინ ფექ ცია მა შინ ვლინ დე ბა, რო დე საც ინ ფექ ცი უ რი პა თო გე ნი 
ადა მი ან ში გამ რავ ლე ბას იწყ ებს. ამას მოს დევს პა თო გე ნის მი მართ სპე ცი ფი კუ რი 
იმუ ნო ლო გი უ რი პა სუ ხი, რომ ლის დად გე ნაც ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვის სა შუ ა ლე-
ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. ბევრ ინ ფექ ცი ას ლა ტენ ტუ რი ფა ზა ახა სი ა თებს, რო მელ-
საც ასე ვე ინ კუ ბა ცი ის პე რი ოდს უწო დე ბენ, და რო მე ლიც უშუ ა ლოდ ინ ფი ცი რე ბის 
შემ დეგ დგე ბა. ამ ეტაპ ზე ინ ფექ ცი უ რი აგენ ტი მას პინ ძელ ში მრავ ლდე ბა, მაგ რამ 
ინ ფი ცი რე ბულ პირს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ის ინ ფი ცი რე ბუ ლია და შე უძ ლია ინ-
ფექ ცია სხვა საც გა დას ცეს, სიმ პტო მე ბი ჯერ არ აქვს გან ვი თა რე ბუ ლი. და ა ვა დე ბა 
ვლინ დე ბა მა შინ, რო ცა ინ ფი ცი რე ბულ ადა მი ანს და ა ვა დე ბის სიმ პტო მე ბი უვი თარ-
დე ბა. ყვე ლა ინ ფექ ცია და ა ვა დე ბას არ იწ ვევს. მა გა ლი თად, ჰე პა ტი ტი A ვი რუ სით 
და ინ ფი ცი რე ბუ ლი ბავ შვე ბის უმე ტე სო ბა ასიმ პტო მა ტუ რი ა, ხო ლო მსოფ ლი ოს მო-
სახ ლე ო ბის თით ქმის ერ თი მე სა მე დი ტუ ბერ კუ ლო ზი თაა ინ ფი ცი რე ბუ ლი, მაგ რამ 
მათ გან მხო ლოდ და ახ ლო ე ბით 10 პრო ცენტს უვი თარ დე ბა ტუ ბერ კუ ლო ზის და ა ვა-
დე ბის სიმ პტო მე ბი.

პა თო გე ნუ რო ბა არის ინ ფი ცი რე ბულ ადა მი ან ში ინ ფექ ცი უ რი აგენ ტის მი ერ და-
ა ვა დე ბის გა მოწ ვე ვის უნა რი და ის იზო მე ბა ლა ბო რა ტო რი უ ლად და დას ტუ რე ბუ ლი 
ინ ფი ცი რე ბუ ლი იმ ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბით, რომ ლებ საც და ა ვა დე ბის სიმ პტო მე ბი 
უვი თარ დე ბათ. სიმ პტო მა ტუ რი და ა ვა დე ბის გან ვი თა რე ბის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე-
ბე ლია ოთხ მა გი შე დე გი: გა მო ჯან მრთე ლე ბა იმუ ნი ტე ტის გა რე შე, გა მო ჯან მრთე-
ლე ბა იმუ ნი ტე ტით, ინ ფექ ცი ის ქრო ნი კუ ლი ფორ მით ცხოვ რე ბა ან ლე ტა ლო ბა. 

ვი რუ ლენ ტო ბა არის ინ ფი ცი რე ბუ ლი აგენ ტის უნა რი, გა მო იწ ვი ოს მას პინ ძლის 
მძი მე და ა ვა დე ბა ან სიკ ვდი ლი და ის იზო მე ბა მძი მე და ფა ტა ლუ რი შემ თხვე ვე ბის 
რა ო დე ნო ბით იმ ადა მი ა ნებ ში, რომ ლებ შიც ინ ფექ ცი ის შე დე გად და ა ვა დე ბა გან ვი-
თარ და. ვი რუ ლენ ტუ რი ინ ფექ ცია სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით ხა სი ათ-
დე ბა. მა გა ლი თად, ცო ფი უკი დუ რე სად ვი რუ ლენ ტუ რი ინ ფექ ცი ა ა, რად გან ინ ფი-
ცი რე ბუ ლი ცხო ვე ლი სა გან დაკ ბე ნის შემ დეგ, შე სა ბა მი სი მკურ ნა ლო ბის გა რე შე, 
ლე ტა ლუ რი შე დე გი თით ქმის გარ და უ ვა ლი ა.

ზო გი ერ თი ინ ფექ ცი ა, მა გა ლი თად, გრი პი და რი ნო ვი რუ სე ბი, მწვა ვე და ხან-
მოკ ლე და ა ვა დე ბას იწ ვევს. ზო გი ერ თი კი – ქრო ნი კულ და ხან გრძლივ და ა ვა დე ბებს 
(მაგ., აივ (შიდ სი) და Helicobacter Pylori – ბაქ ტე რი უ ლი ინ ფექ ცი ა, რო მე ლიც კუ ჭის 
წყლულს იწ ვევს). ქრო ნი კუ ლი ინ ფექ ცი ე ბი სხვა ინ ფექ ცი ე ბის მი მართ მოწყ ვლა-
დო ბის რისკს ზრდის, ზო გი ერ თმა ქრო ნი კულ მა ინ ფექ ცი ამ კი შე საძ ლოა სიმ სივ ნის 
რის კიც გა ზარ დოს. მა გა ლი თად, C ჰე პა ტი ტის ვი რუ სი ღვიძ ლის სიმ სივ ნის რისკს, 
ადა მი ა ნის პა პი ლო მა ვი რუ სი კი საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს რისკს ზრდის.
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ბევ რი ინ ფექ ცია ავი თა რებს იმუ ნურ პრო ცესს, რომ ლის დრო საც სის ხლში „მეხ-
სი ე რე ბის“ ან ტის ხე უ ლე ბი იქ მნე ბა, რო მელ თა წყა ლო ბი თაც ორ გა ნიზ მი ად ვი ლად 
ანად გუ რებს იმა ვე ტი პის ნე ბის მი ერ ახალ პა თო გენს, რომ ლი თაც მო მა ვალ ში და-
ინ ფი ცირ დე ბა. ამ გვა რი ინ ფექ ცი ე ბი კარ გი კან დი და ტე ბია ვაქ ცი ნის გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის. 

ინ ფექ ცი უ რი პა თო გე ნე ბის გა და ცე მა

ინ ფექ ცი უ რი პა თო გე ნის გა და ცე მა სხვა დას ხვა გზი თაა შე საძ ლე ბე ლი. 

პირ და პი რი გა და ცე მა, რო მელ საც ასე ვე პი რი დან პირ ზე გა და ცე მა საც 
უწო დე ბენ, ხდე ბა მა შინ, რო დე საც მოწყ ვლა დი ინ დი ვი დი შე ე ხე ბა ინ ფი ცი რე ბუ ლი 
ინ დი ვი დის სისხლს ან სხვა ბი ო ლო გი ურ სითხ ეს და შემ დეგ შე ე ხე ბა სა კუ თარ პირს, 
თვა ლებს ან ორ გა ნიზ მში შეღ წე ვის სხვა გზას. უფ რო იშ ვი ათ შემ თხვე ვებ ში პირ და-
პი რი გა და ცე მა შე საძ ლოა ასე ვე მა შინ, რო ცა მოწყ ვლა დი ინ დი ვი დი მე ტის მე ტად 
ახ ლო საა ინ ფი ცი რე ბულ პირ თან და შე ი სუნ თქავს ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის ხვე-
ლის, ცე მი ნე ბის ან სუნ თქვის დროს წარ მო შო ბილ აე როწ ვე თებს, ან თუ ეს წვე თე ბი 
მის კან სა და თვალ ზე მოხ ვდე ბა.

სურ. 8. ინ ფექ ცი ის ჯაჭ ვი.
წყა რო: აშშ-ს და ა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლი სა და პრე ვენ ცი ის ცენ ტრი

ინფექციის გადაცემის ჯაჭვი

რეზერვუარი
მასპინძელიგადაცემის მექანიზმი

აგენტი

წვეთოვანი

პირდაპირი
კონტაქტი

ვექტორი

გადამტანი
აიროვანი

შეჭრის 
ადგილები
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სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბი (სგგდ) პირ და პირ გა და ცე მუ ლი და-
ა ვა დე ბე ბის ქვე ტი პი ა, რო დე საც და ა ვა დე ბა სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის გზით გა და-
ე ცე მა. ზო გი სგგდ, მათ შო რის სი ფი ლი სი, გო ნო რეა და ქლა მი დი ა, ბაქ ტე რი უ ლი 
ხა სი ა თი საა და მა თი მარ თვა ან ტი ბი ო ტი კე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. ზოგ შემ თხვე ვა-
ში, ძი რი თა დად გო ნო რე ი სა და ქლა მი დი ის დროს, და ა ვა დე ბა შე იძ ლე ბა ასიმ პტო მა-
ტუ რად წა რი მარ თოს და ამი ტომ დი აგ ნოს ტი რე ბი სა და მკურ ნა ლო ბის გა რე შე დარ-
ჩეს, რაც სხვა დას ხვა ქრო ნი კულ პრობ ლე მას იწ ვევს. მკურ ნა ლო ბის დაგ ვი ა ნე ბის 
შემ თხვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით სი ფი ლი სის დროს, ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია ნერ ვუ ლი 
სის ტე მის სე რი ო ზუ ლი დარ ღვე ვის გან ვი თა რე ბაც. 

ზო გი ერთ სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დებ და ა ვა დე ბას ვი რუ სე ბი, მათ შო რის აივ, 
ჰერ პე სი, B ჰე პა ტი ტი (HBV) და ადა მი ა ნის პა პი ლო მა ვი რუ სი (HPV) იწ ვე ვენ. ზო გი-
ერ თი ვი რუ სუ ლი და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ა, მა გა ლი თად, HBV და HPV, ვაქ ცი ნა ცი ით 
არის შე საძ ლე ბე ლი, თუმ ცა ბევრ და ბალ- და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვე ყა ნა ში ვაქ-
ცი ნა მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თვის ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა. აივ ან ჰერ პე სის სა წი-
ნა აღ მდე გო ვაქ ცი ნა ჯერ არ არის შექ მნი ლი. ზო გი ერ თი პრე პა რა ტის სა შუ ა ლე ბით 
შე საძ ლე ბე ლია ამ ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის დათ რგუნ ვა, მაგ რამ არა მა თი სრულ ყო-
ფი ლი გან კურ ნე ბა. 

რამ დე ნი მე პა რა ზი ტის, მა გა ლი თად, უმარ ტი ვეს თა ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლის 
– ტრი ქო მო ნას (Trichomonas) გა და ცე მაც ასე ვე სქე სობ რი ვი გზით ხდე ბა.

ინ ფექ ცია ჰა ე რით გა და ი ცე მა ინ ფი ცი რე ბუ ლი პი რის მი ერ პა თო გე ნე ბის 
ჰა ერ ში გაფ რქვე ვის და ჯან მრთე ლი ადა მი ა ნის მი ერ ამ ჰა ე რის ჩა სუნ თქვის შემ-
თხვე ვა ში. ჰა ე რით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის მა გა ლი თე ბია გრი პი და 
ტუ ბერ კუ ლო ზი. ზე და სა სუნ თქი გზე ბის ინ ფექ ცი ე ბი, რო გო რი ცაა გრი პი, და ქვე და 
სა სუნ თქი გზე ბის ინ ფექ ცი ე ბი, რო გო რი ცაა პნევ მო ნი ა, ხში რად ვი რუ სი თაა გა მოწ-
ვე უ ლი. გრი პის ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი პნევ მო ნი ა, ხში რი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი აფეთ-
ქე ბე ბის გა მო, გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი პრობ ლე მა ა. სხვა 
ვი რუ სულ პნევ მო ნი ებ საც, მა გა ლი თად, სი ცოცხ ლის თვის გან სა კუთ რე ბით სა ში ში 
ჰან ტა ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ პნევ მო ნი ა საც, შე უძ ლია ინ ფექ ცი ის აფეთ ქე ბი სათ ვის 
ბიძ გის მი ცე მა. 

ხში რია ბაქ ტე რი უ ლი რეს პი რა ტო რუ ლი და ა ვა დე ბე ბიც, რო მელ თა შო რის აღ სა-
ნიშ ნა ვია პნევ მო კო კუ რი და Haemophilus influenzae B ტი პის ინ ფექ ცი ე ბი, რო მელ-
თა პრე ვენ ცია ვაქ ცი ნა ცი ის გზით შე საძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ ამის მი უ ხე და ვად, ისი ნი 
გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს აღ წე ვენ. ზო გი ერთ რეს პი რა-
ტო რულ და ა ვა დე ბას გრძელ ვა დი ა ნი ზი ა ნის მი ყე ნე ბა შე უძ ლი ა. ასე თია მწვა ვე ფა-
რინ გი ტი, რო მელ საც A-ჯგუ ფის სტრეპ ტო კო კი იწ ვევს. ის გან სა კუთ რე ბით ხში რია 
ბავ შვებ ში და მკურ ნა ლო ბის გა რე შე და ტო ვე ბის შემ თხვე ვა ში რევ მა ტულ ცხე ლე ბას 
იწ ვევს, რაც, თა ვის მხრივ, გუ ლის სარ ქვე ლებს აზი ა ნებს. 
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რეს პი რა ტო რულ ინ ფექ ცი ა თა უმე ტე სო ბა ჰა ე რით გა და ე ცე მა. გარ და უშუ ა-
ლოდ ადა მი ა ნი დან ადა მი ა ნი სათ ვის გა და ცე მი სა, ზო გი ერ თი და ა ვა დე ბის გა და ცე-
მა სხვაგ ვა რა დაც შე საძ ლე ბე ლი ა: მა გა ლი თად, ლე გი ო ნე ლო ზი, რო მელ საც ასე ვე 
ლე გი ო ნერ თა და ა ვა დე ბა საც უწო დე ბენ (მწვა ვე შემ თხვე ვე ბი სათ ვის) ან პონ ტი ა კის 
ცხე ლე ბა (შე და რე ბით მსუ ბუ ქი შემ თხვე ვე ბი სათ ვის) კონ დი ცი ო ნე რე ბი სა და ცხე ლი 
აბა ზა ნე ბის (სპა) გა მო ტე ნის მა ღა ლი შემ ცვე ლო ბის ჰა ე რის შე სუნ თქვით გა და ე ცე-
მა. პსი ტა კო ზი, რო მელ საც ასე ვე თუ თი ყუ შის ცხე ლე ბას უწო დე ბენ, ში ნა უ რი ცხო-
ვე ლე ბის პატ რო ნებს ინ ფი ცი რე ბუ ლი ფრინ ვე ლის გამ შრა ლი გა ნავ ლის ნა წი ლა კე-
ბის შე სუნ თქვის შე დე გად გა და ე ცე მათ.

საკ ვე ბი და წყა ლი, რო მე ლიც პა თო გე ნე ბი თაა ინ ფი ცი რე ბუ ლი, შე საძ ლოა 
მრა ვა ლი დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი გახ დეს. ქო ლე რა წყლით გა-
და ცე მულ ინ ფექ ცი ას მი ე კუთ ვნე ბა. დი ა რე ის გა მომ წვე ვი უამ რა ვი სხვა ინ ფექ ცი უ-
რი აგენ ტი, მა გა ლი თად, სალ მო ნე ლა (Salmonella) ან ში გე ლა (Shigella), ფე კა ლუ რი 
წყლით და ბინ ძუ რე ბუ ლი საკ ვე ბის მოხ მა რე ბის შე დე გად ვრცელ დე ბა. ინ ფექ ცი ის 
გა და ცე მა ირი ბი გზი თაც, არა ორ გა ნუ ლი საგ ნე ბი თაც არის შე საძ ლე ბე ლი, მა გა ლი-
თად, კა რის სა ხე ლურ ზე შე ხე ბით, რო მე ლიც გა დამ ტა ნის ფუნ ქცი ას ას რუ ლებს. 

დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის უმე ტე სო ბა და გას ტრო ენ ტე რი ტის სხვა ინ ფექ ცი უ-
რი ფორ მე ბი ფე კა ლურ -ო რა ლუ რი გა და ცე მის გზით ვრცელ დე ბა. მა გა ლი თად, ბაქ-
ტე რია Escherichia coli საკ ვე ბი სა და წყლის, მათ შო რის არა სა თა ნა დოდ მოვ ლი ლი 
სა ცუ რაო აუ ზე ბის ფე კა ლუ რი და ბინ ძუ რე ბის შე დე გად, ასე ვე პი რის პირ კონ ტაქ-
ტით ვრცელ დე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მა თი ბევ რი შტა მი სა ზი ა ნო არ არის, ზო-
გი ერ თი შე საძ ლოა მო მაკ ვდი ნე ბე ლი იყოს, მა გა ლი თად E. coli 0157.H7, რო მელ საც 
სის ხლი ა ნი დი ა რეა და თირ კმლის უკ მა რი სო ბა შე უძ ლია გა მო იწ ვი ოს. კი დევ ერ თი 
ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბა – ქო ლე რა, ასე ვე და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყლით ვრცელ დე ბა 
და რად გან ბაქ ტე რი ას შე უძ ლია მკაცრ გა რე მო პი რო ბებს გა უძ ლოს და დიდ ხანს 
იცოცხ ლოს, ქო ლე რის აფეთ ქე ბა ხში რად გე ოგ რა ფი უ ლად გან სხვა ვე ბულ ად გი ლებ-
ში ხდე ბა. დრო უ ლი რე ჰიდ რა ტა ცი ის და ელექ ტრო ლი ტუ რი ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე-
ბის გა რე შე ქო ლე რით გა მოწ ვე უ ლი დი ა რეა შე საძ ლოა სა სიკ ვდი ლო იყოს. ტი ფი, 
პა რა ტი ფი, ში გე ლო ზი და სალ მო ნე ლო ზი ასე ვე ბაქ ტე რი უ ლი ინ ფექ ცი უ რი დი ა რე-
უ ლი და ა ვა დე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც ფე კა ლუ რად და ბინ ძუ რე ბუ ლი საკ ვე ბი სა და წყლის 
მი ღე ბის ან ფე კა ლუ რი მა სის ხე ლი დან პი რამ დე გა და ცე მის შე დე გად ვრცელ დე ბა.

ვი რუ სე ბი დი ა რე ის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი ა. ბავ შვებ-
ში რო ტა ვი რუ სი მწვა ვე დი ა რე ის ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი მი ზე ზი ა. ამ-
ჟა მად რო ტა ვი რუ სის პრე ვენ ცია ვაქ ცი ნა ცი ით არის შე საძ ლე ბე ლი, მაგ რამ ვაქ ცი ნა 
მსოფ ლი ოს ბევრ ქვე ყა ნა ში ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა. მოზ რდი ლებ ში გას ტრო ენ ტე რი ტის 
აფეთ ქე ბის მი ზე ზი უამ რა ვი ვი რუ სი, მათ შო რის ნო რო ვი რუ სი, შე იძ ლე ბა იყოს.
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გრა ფი კი 4. მწვა ვე დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი                                                                 
გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა. 

წყა რო: ლ. შერ ვუ დი, მ. გორ ბა ხი, 2004

მა შინ, რო ცა დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის უმე ტე სო ბა ხან მოკ ლე ა, ზო გი ერ თი შე-
იძ ლე ბა ქრო ნი კულ და ა ვა დე ბად იქ ცეს. მა გა ლი თად, ბრუ ცე ლო ზი, რო მე ლიც ხში-
რად არა პას ტე რი ზე ბუ ლი რძის პრო დუქ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით გა და ი ცე მა, ეფექ ტუ რი 
მკურ ნა ლო ბის გა რე შე ქრო ნი კულ ფორ მა ში გა და დის, რაც საყ რდენ -მა მოძ რა ვე ბე-
ლი სის ტე მის და ცენ ტრა ლუ რი და პე რი ფე რი უ ლი ნერ ვუ ლი სის ტე მის და ზი ა ნე ბას, 
ასე ვე ციკ ლურ ცხე ლე ბას იწ ვევს. 

დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცი ის ეფექ ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბია უსაფ რთხო 
საკ ვე ბის მოხ მა რე ბა, ხე ლე ბის ხში რად და ბა ნა, მუდ მი ვი წვდო მა სუფ თა წყალ ზე და 
პო პუ ლა ცი უ რი მას შტა ბის სა ნი ტა რი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა. ეს პრაქ ტი კა 
ხელს უწყ ობს საკ ვე ბით გა და ცე მუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის პრე ვენ ცი ა საც, რომ ლე ბიც დი-
ა რე ას არ იწ ვე ვენ (მაგ., და მუ შა ვე ბუ ლი ხორ ცი თა და სხვა საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით 
გა და ცე მუ ლი ლის ტე რი ო ზი, რომ ლით და ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვა შიც ორ სულ ქა-
ლებ ში შე საძ ლოა თვით ნე ბუ რი აბორ ტი, მკვდრად შო ბა დო ბა და ნა ად რე ვი მშო ბი ა-
რო ბა გან ვი თარ დეს).

ვექ ტო რუ ლი ინ ფექ ცი ე ბი ისე თი და ა ვა დე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა ტი-
პის მწე რე ბის – კო ღო ე ბის, ბუ ზე ბის, ტი ლე ბის, ობო ბე ბი სა, ტკი პე ბის და სხვ. მი ერ 
ვრცელ დე ბა. არ თრო პო დე ბის (უ ხერ ხემ ლო ცხო ვე ლე ბის), მა გა ლი თად, ობო ბე ბის 

მწვავე დიარეით გამოწვეული
სიკვდილიანობა

ენტეროტოქსიგენური 
ნაწლავის ჩხირი 380,000შიგელა 

600,000 ქოლერა 120,000

როტავირუსი 
860,000

ტიფი
600,000

საერთო სიკვდილიანობა: 2.5 მილიონი

(c) 2004, Sherwood I. Gobrach, M.D. 
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ან მოს კი ტე ბის მი ერ გავ რცე ლე ბულ ვი რუ სებს არ ბო ვი რუ სე ბი ეწო დე ბა. დენ გეს 
ცხე ლე ბა ინ ფი ცი რე ბუ ლი კო ღოს Aecles ნაკ ბე ნით ვრცელ დე ბა, რო მე ლიც გან სა-
კუთ რე ბით ურ ბა ნულ ად გი ლებ ში ბი ნად რობს. და სავ ლეთ ნი ლო სის ვი რუ სი კო ღო 
Culex-ს გა და აქვს და, რო გორც წე სი, ცხო ვე ლებს აა ვა დებს, მაგ რამ ადა მი ა ნებ შიც 
შე უძ ლია და ა ვა დე ბის გა მოწ ვე ვა. ყვი თე ლი ცხე ლე ბა, ია პო ნუ რი ენ ცე ფა ლი ტი და 
ვე ნე სუ ე ლუ რი ენ ცე ფა ლი ტი არ ბო ვი რუ სუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მა გა ლი თე ბი ა. ვექ ტო-
რუ ლი გზით გა დამ დე ბი უმარ ტი ვე სე ბით გა მოწ ვე უ ლი, მათ შო რის პა რა ზი ტი პლაზ-
მო დი უ მის (Plasmodium) მი ერ გა მოწ ვე უ ლი ინ ფექ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც მა ლა რი ას იწ-
ვე ვენ და რომ ლე ბიც ინ ფი ცი რე ბუ ლი კო ღო Anopheles -ის ნაკ ბე ნით გა და ე ცე მა, 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის უმ თავ რე სი საზ რუ ნა ვი ა. ბევ რი ვექ ტო რუ ლი და ა ვა დე ბა 
მეტ წი ლად მსოფ ლი ოს უღა რი ბეს ნა წილ ში იჩენს თავს, რო მელ თა გან უმე ტე სო ბა 
ტრო პი კებ შია გან ლა გე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ხში რია ამ და ა ვა დე ბე ბის ტრო პი კულ 
და ა ვა დე ბე ბად კლა სი ფი ცი რე ბაც. მა თი უმე ტე სო ბა დო ნო რი სა ა გენ ტო ე ბი სათ ვის, 
ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბი სა და გლო ბა ლუ რი პო ლი ტი კის შემ ქმნე ლე ბი სათ ვის 
პრი ო რი ტე ტუ ლი არ არის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მათ უგუ ლე ბელ ყო ფილ ტრო პი-
კულ და ა ვა დე ბებ საც (Neglected Tropical Diseases (NTDs)) უწო დე ბენ. უგუ ლე ბელ-
ყო ფი ლი ტრო პი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მა გა ლი თე ბია აფ რი კუ ლი ტრი პა ნო სო მი ა ზი, 
ჩა გას და ა ვა დე ბა, ლე იშ მა ნი ო ზი და ონ ქო ცერ კო ზი (მდი ნა რის სიბ რმა ვე). სხვა უგუ-
ლე ბელ ყო ფი ლი ტრო პი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბია კეთ რი, ტრა ქო მა, დრა კუნ კუ ლო ზი, 
შის ტო სო მი ა ზი და ას კა რი ა ზი.

სურ. 9. ინ ფექ ცუ რი და ა ვა დე ბე ბის სხვა დას ხვა ვექ ტო რი

ვექ ტო რუ ლი ინფექ ცი ე ბის პრე ვენ ცია მო ი ცავს სხვა დას ხვა ფი ზი კუ რი ბა რი ე-
რი სა (სა წო ლის დამ ცა ვი ბა დე ე ბი და დამ ცა ვი სპეც ტან საც მე ლი) და ქი მი უ რი გან-
მდევ ნე ბის (რე პე ლენ ტე ბის) სა შუ ა ლე ბით მწე რე ბის ნაკ ბე ნე ბის მი ნი მა ლი ზა ცი ას, 
ასე ვე, მწერ თა პო პუ ლა ცი ის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, ინ სექ ტი ცი დე ბის გა მო ყე ნე ბას და 
გა რე მოს მო დი ფი ცი რე ბას (მაგ., ჭა ო ბე ბის დაშ რო ბა ან ისე თი საგ ნე ბის მო შო რე ბა, 
რომ ლებ შიც შე საძ ლე ბე ლია წყლის და გუ ბე ბა). 

კოღოები

რწყილები

Chigger Mites

ტკიპები

მოსკიტები

ტილები ბუზი ცეცე
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ვერ ტი კა ლუ რი გა და ცე მა, რო მელ საც ასე ვე დე დი დან შვილ ზე გა და ცე მა-
საც უწო დებ დნენ, ზო გი ერთ ინ ფექ ცი ას, მა გა ლი თად, აივ /შიდსს ახა სი ა თებს. ასეთ 
დროს პა თო გე ნი დე დი დან ნა ყოფს ორ სუ ლო ბის ან მშო ბი ა რო ბის შემ თხვე ვა ში, ან 
დე დი დან ჩვილ ბავშვს ძუ ძუ თი კვე ბის დროს გა და ე ცე მა.

ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა გლო ბა ლუ რი გავ ლე ნა

გლო ბა ლი ზა ცი ის ერ თ-ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი – სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის 
ზრდა, ადა მი ა ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი და სწრა ფი გა და ად გი ლე ბა, მზარ დი უთა ნას წო-
რო ბა, რაც მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის უკი დუ რეს სი ღა რი ბეს იწ ვევს და ურ ბა ნი-
ზა ცია – მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა გლო ბა ლუ რი გავ რცე-
ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. მთელ მსოფ ლი ო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი ყო ველ წლი უ რი სიკ-
ვდი ლი ა ნო ბის ერ თი მე ოთხ ე დი და ჯან მრთე ლო ბის და კარ გვის გა მო გა მოწ ვე უ ლი 
უნარ შეზღ უ დუ ლი სი ცოცხ ლის წლე ბის (Disability-Adjusted Life Year, DALY, იხი ლე 
თა ვი 3) 30 პრო ცენ ტი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბის შე დე გი ა.

ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა ეპი დე მი ე ბის და პან დე მი ე ბის                                           
სა ი ლუს ტრა ციო მა გა ლი თე ბი 

 ებო ლა: ებო ლას ვი რუ სის და ა ვა დე ბა ან, რო გორც მას ხში რად უწო დე ბენ, 
ებო ლას ჰე მო რა გი უ ლი ცხე ლე ბა 1976 წელს აღ მო ა ჩი ნეს აფ რი კა ში, დღე-
ვან დე ლი კონ გოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის ტე რი ტო რი ა ზე, მდი ნა რე 
ებო ლას მი და მო ებ ში. ებო ლას უკა ნას კნე ლი და დღემ დე ყვე ლა ზე ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბუ ლი ეპი დე მია 2014 წლის მარ ტში და სავ ლეთ აფ რი კის სა ხელ-
მწი ფო ში – გვი ნე ა ში და იწყო და უმე ტეს წი ლად მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში, სი ე რა 
ლე ო ნე სა და ლი ბე რი ა ში, გავ რცელ და. 2015 წლის ივ ლი სის ბო ლო სათ ვის ამ 
სამ ქვე ყა ნა ში 28,000 და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა გა მოვ ლინ და, ხო ლო გარ-
დაც ვლილ თა რა ო დე ნო ბა 11,000-ს აჭარ ბებ და. მათ შო რის იყ ვნენ 880 ინ ფი-
ცი რე ბუ ლი 510 გარ დაც ვლი ლი სა მე დი ცი ნო მუ შა კი, რომ ლებ საც და ა ვა დე ბა 
ინ ფი ცი რე ბულ პა ცი ენ ტებ თან მუ შა ო ბის შე დე გად გა და ე დოთ. ებო ლას ინ-
ფექ ცია შორს გას ცდა თავ და პირ ვე ლი ეპი დე მი ის რე გი ონს. 2014-2015 წლებ-
ში მი სი შემ თხვე ვე ბი ევ რო პა სა და აშ შ-შიც გა მოვ ლინ და. 

 აივ /შიდ სი: ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის ვი რუ სი (ა ივ/HIV) იწ ვევს შე ძე-
ნი ლი იმუ ნო დე ფი ცი ტის სინ დრომს (შიდ სი/AIDS). აივ /შიდ სი უკი დუ რე სად 
მა ღა ლი გავ რცე ლე ბის გლო ბა ლუ რი პან დე მი ა ა. ინ ფექ ცი ის პირ ვე ლი შემ-
თხვე ვა 1981 წელს აშ შ-ში გა მოვ ლინ და. 2015 წლის თვის მსოფ ლი ო ში და ახ-
ლო ე ბით 78 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი და ინ ფი ცირ და ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის
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ვი რუ სით, 35 მი ლი ონ ზე მე ტი კი შიდ სთან ასო ცი რე ბუ ლი და ა ვა დე ბით გარ-
და იც ვა ლა. აივ ვი რუ სით დღე ი სათ ვის ყო ველ წლი უ რად და ახ ლო ე ბით 2 მი-
ლი ო ნი ადა მი ა ნი ინ ფი ცირ დე ბა. 

 გრი პი H1N1:H1N1 ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი გლო ბა ლუ რი პან დე მია პირ ვე-
ლად 2009-2010 წლებ ში გა მოვ ლინ და. ის ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში წარ მო იშ ვა 
და მთელ მსოფ ლი ო ში გავ რცელ და. მსოფ ლი ო ში ამ და ა ვა დე ბით გარ დაც-
ვლილ თა რა ო დე ნო ბა 152 000-დან 575 000-მდე მერ ყე ობს. 

 მა ლა რი ა: მა ლა რი ას პა რა ზი ტუ ლი უმარ ტი ვეს თა ტი პი, პლაზ მო დი უ მი 
(Plasmodium), იწ ვევს, რო მე ლიც კო ღო ანო ფე ლესს (Anopheles) გა და აქ ვს.
მა ლა რი ის ჯა მუ რი გავ რცე ლე ბა მსოფ ლი ო ში 200 მი ლი ონს აჭარ ბებს, რაც 
წე ლი წად ში 600,000-ზე მე ტი ადა მი ა ნის სიკ ვდილს იწ ვევს. მა ლა რია უმე ტე-
სად აფ რი კა სა და აზი ა შია გავ რცე ლე ბუ ლი, თუმ ცა მი სი შემ თხვე ვე ბი ყვე ლა 
რე გი ონ ში ფიქ სირ დე ბა, მათ შო რის ყო ველ წლი უ რი 10,000 შემ თხვე ვა და სავ-
ლეთ ევ რო პა ში და 1,300-1,500 აშ შ-ში. შემ თხვე ვა თა უმე ტე სო ბა (65 პრო-
ცენ ტი) ბავ შვებ ში ვლინ დე ბა. 

 შუა აღ მო სავ ლე თის რეს პი რა ტო რუ ლი სინ დრო მი (Middle East Respi-
ratory Syndrome, MERS): შუა აღ მო სავ ლე თის რეს პი რა ტო რუ ლი სინ დრო-
მი ვი რუ სუ ლი რეს პი რა ტო რუ ლი და ა ვა დე ბა ა, რო მელ საც კო რო ნა ვი რუ სი 
(MERS-CoV) იწ ვევს. შუა აღ მო სავ ლე თის რეს პი რა ტო რუ ლი სინ დრო მის 
შემ თხვე ვე ბი პირ ვე ლად სა უ დის არა ბეთ ში 2012 წელს გა მოვ ლინ და, მაგ რამ 
ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ პირ ვე ლად ინ ფექ ცია 
იორ და ნი ა ში წარ მო იშ ვა. 2015 წლის ზაფ ხულ ში კო რე ის რეს პუბ ლი კა ში ვი-
რუ სის აფეთ ქე ბას 185 და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა და 36 ადა მი ა ნის გარ-
დაც ვა ლე ბა მოჰ ყვა. 2015 წლის ბო ლო სათ ვის მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით 
MERS-CoV-ის და ახ ლო ე ბით 1,600 და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა და 567 გარ-
დაც ვლი ლი და ფიქ სირ და. 

 მძი მე მწვა ვე რეს პი რა ტო რუ ლი სინ დრო მი (Severe Acute Respiratory 
Syndrome, SARS): კი დევ ერ თი ვი რუ სუ ლი რეს პი რა ტო რუ ლი და ა ვა დე ბა, 
რო მელ საც კო რო ნა ვი რუ სი იწ ვევს, მძი მე მწვა ვე რეს პი რა ტო რუ ლი სინ დრო-
მია (SARS). 2003 წლის თე ბერ ვალ ში SARS-ის აფეთ ქე ბამ თა ვი ჩი ნეთ ში იჩი-
ნა, სა ი და ნაც მთელ აზი ა ში, ევ რო პა ში, ჩრდი ლო ეთ და სამ ხრეთ ამე რი კა ში 
გავ რცელ და. 2003 წლის ივ ლი სი სათ ვის, ვი რუ სის აღ მო ჩე ნი დან სულ რამ-
დე ნი მე თვე ში, ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ა ში 29 ქვეყ ნი დან 8,098 
ინ ფი ცი რე ბის და 774 სიკ ვდი ლის შე სა ხებ შე მო ვი და შეტყ ო ბი ნე ბა.
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ტუ ბერ კუ ლო ზი: ტუ ბერ კუ ლო ზის გა მომ წვე ვია ტუ ბერ კუ ლო ზის მი კო ბაქ-
ტე რია (Mycobacterium Tuberculosis). მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ერ თი მე სა-
მე დი ტუ ბერ კუ ლო ზის მი კო ბაქ ტე რი ით ინ ფი ცი რე ბუ ლი ა, თუმ ცა ტუ ბერ კუ-
ლო ზის მი კო ბაქ ტე რი ის ინ ფექ ცი ა თა უმ რავ ლე სო ბა ტუ ბერ კუ ლო ზით და ა-
ვა დე ბას არ იწ ვევს და ინ ფექ ცი ა თა 90-95 პრო ცენ ტი უსიმ პტო მოდ მიმ დი ნა-
რე ობს. 2014 წელს ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ და დას ტუ რე ბუ ლი 
ინ ფექ ცი ის 6 მი ლი ო ნი ახა ლი შემ თხვე ვა გა მო ავ ლი ნა. ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ნაკ ლე ბია პო პუ ლა ცი ის იმ სა ვა რა უ დო რა ო დე ნო ბა ზე (9.6 მი ლი ო ნი), რო-
მე ლიც, სტა ტის ტი კუ რი მო დე ლი რე ბის თა ნახ მად, ამ და ა ვა დე ბით უნ და ყო-
ფი ლიყ ვნენ ავად. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ მსოფ ლი ო ში ტუ ბერ კუ ლო ზით და ა-
ვა დე ბის ახა ლი შემ თხვე ვე ბის და ახ ლო ე ბით 37 პრო ცენ ტის დი აგ ნო ზი რე ბა 
არ ხდე ბა, ან მა თი გა მოვ ლე ნის შე სა ხებ შეტყ ო ბი ნე ბა არ რე გის ტრირ დე ბა. 

ზი კას ვი რუ სი: 2015 წლამ დე ზი კას ვი რუ სი მსუ ბუქ ინ ფექ ცი ად ით ვლე ბო-
და, რად გან ზი კას ინ ფექ ცი ა თა უმე ტე სო ბა, რომ ლე ბიც კო ღო ებს გა და აქვთ, 
ასიმ პტო მა ტუ რად მიმ დი ნა რე ობ და. თუმ ცა ვი რუ სის აფეთ ქე ბამ, რო მე ლიც 
2015 წელს ბრა ზი ლი ა ში და იწყო და შემ დეგ სამ ხრეთ და ჩრდი ლო ეთ ამე რი-
კის სხვა ნა წი ლებ ში და წყნა რი ოკე ა ნის რამ დე ნი მე კუნ ძულ ზე გავ რცელ და, 
ზი კა სწრა ფად აქ ცია გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის პრი ო რი ტე ტად. ამას ხე ლი 
შე უწყო იმა ნაც, რომ გა ი ზარ და ზი კას ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბის და ბავ შვთა 
მიკ რო ცე ფა ლი ას შო რის კავ ში რის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბა და გა-
მოვ ლინ და ახა ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი იმის შე სა ხებ, რომ ვი რუ სი, გარ და ვექ-
ტო რუ ლი გა და ცე მი სა, პირ და პი რი გზი თაც (სქე სობ რი ვი კავ ში რის შე დე-
გად) გა და ი ცე მა.

უკა ნას კნე ლი 20 წლის გან მავ ლო ბა ში მომ ხდარ მა ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე-
ბის აფეთ ქე ბებ მა და ა დას ტუ რა, რომ მსოფ ლი ოს ერთ ნა წილ ში მომ ხდარ აფეთ ქე-
ბას შე უძ ლია საფ რთხე მთე ლი მსოფ ლი ოს ჯან მრთე ლო ბას შე უქ მნას. 2011 წელს                               
აშ შ-ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ჯი ლე ხის ბი ო ტე რო რის ტულ მა შე ტე ვებ მა, 2011 წელს 
გერ მა ნი ა ში ნაწ ლა ვის ჩხი რის ახა ლი შტა მის აფეთ ქე ბამ, ასე ვე MERS-ის, SARS-ის, 
ებო ლა სა და ზი კას გლო ბა ლურ მა აფეთ ქე ბებ მა ნა თე ლი გა ხა დეს ინ ფექ ცი ურ და-
ა ვა დე ბა თა ადა მი ა ნუ რი, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბა. მათ ასე ვე 
კარ გად წარ მო ა ჩი ნეს ის ფაქ ტი, რომ სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა სა და რე გი ონ ში სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის უნა რი, ეფექ ტუ რად ებ რძო ლოს ინ ფექ ცი უ რი 
და ა ვა დე ბე ბის გლო ბა ლურ გავ რცე ლე ბას, მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა. ყვე ლა ზე 
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ შიც კი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბებ ზე რე ა გი რე ბის გეგ მე ბის 



9898

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ხში რად საკ მა ოდ დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს. 
მდგო მა რე ო ბას კი დევ უფ რო ამ წვა ვებს ის ფაქ ტი, რომ მუ ტა ცი ის შე დე გად ჩნდე-
ბა უამ რა ვი ახა ლი სა ხის მიკ რო ორ გა ნიზ მი, რო მელ თა წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად 
სა დი აგ ნოს ტი კო და სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბი ან არ არის შექ მნი ლი, ან ხში რად 
ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა. 

ჯან მრთე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლა ცი ე ბი

ჯან მრთე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლა ცი ე ბი (The International Health 
Regulations, IHRs) ის იუ რი დი უ ლი ჩარ ჩო ა, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს, თუ რო გო რი 
რე ა გი რე ბა უნ და მო ახ დი ნონ ქვეყ ნებ მა სა ერ თა შო რი სო და ა ვა დე ბის საფ რთხე ზე. 
IHR პირ ვე ლად ჯან მრთე ლო ბის 22-ე მსოფ ლიო ასამ ბლე ამ 1969 წელს და ამ ტკი ცა, 
მაგ რამ მა თი შექ მნის ის ტო რია ჯერ კი დევ 1851 წელს, სა ერ თა შო რი სო სა ნი ტა რი-
ულ კონ ფე რენ ცი ა ზე დის კუ სი ით იწყ ე ბა. IHR-ის უახ ლე სი რე დაქ ცია 2005 წელს შე-
მუ შავ და, რა საც ბიძ გი მის ცა 2003 წლის SARS-ის ეპი და ფეთ ქე ბის დროს სა ხელ მწი-
ფო თა შო რის ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბამ, ამან კი 
პან დე მი ის უფ რო მე ტად დამ ძი მე ბა გა მო იწ ვი ა. 

IHR-ის ძი რი თა დი მი ზა ნი, მე-2 მუხ ლში მო ცე მუ ლი გან მარ ტე ბით, გა ნი საზღ-
ვრე ბა, რო გორც – „და ა ვა დე ბის სა ერ თა შო რი სო გავ რცე ლე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა, 
დაც ვა და კონ ტრო ლი, ასე ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის რე ა გი რე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფა და ა ვა დე ბის სა ერ თა შო რი სო გავ რცე ლე ბა ზე ჯან მრთე ლო ბის რის კე ბის 
შე სა ბა მი სად, და შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა სა ერ თა შო რი სო მგზავ რო ბი-
სა და ვაჭ რო ბი სათ ვის დაბ რკო ლე ბე ბის შექ მნის გა რე შე“. ამ რი გად, გა ნახ ლე ბუ ლი 
IHR არა მარ ტო მო უ წო დებს ქვეყ ნებს, მი ი ღონ და ა ვა დე ბის გავ რცე ლე ბის კონ ტრო-
ლი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ზო მე ბი, არა მედ ასე ვე გმობს ისე თი ზო მე ბის გა ტა რე ბას, 
რო მელ თა აუ ცი ლებ ლო ბის ეპი დე მი ო ლო გი უ რი ან ჯან დაც ვი თი მტკი ცე ბუ ლე ბა არ 
არ სე ბობს. ეს და მა ტე ბა შე ტა ნილ იქ ნა იმ მო ტი ვით, რომ ხე ლი შე უ შა ლოს ცალ კე-
ულ ქვეყ ნებს, სხვა ქვეყ ნე ბის ინ ტე რე სე ბის ხარ ჯზე, ჯან დაც ვის სა ბა ბით, სა კუ თა-
რი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბის გა ტა რე ბა ში. 

IHR-ის ყვე ლა ხელ მომ წე რი ქვე ყა ნა ვალ დე ბუ ლია, შე ი მუ შა ოს და შე ი ნარ ჩუ ნოს 
მუდ მივ მოქ მე დი სის ტე მა, რო მე ლიც სა კუ თარ ტე რი ტო რი ა ზე გა მო ავ ლენს და ჯან-
მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას ინ ფორ მა ცი ას მი აწ ვდის ინ ფექ ცი უ რი და ა-
ვა დე ბე ბის ისე თი ეპი დე მი უ რი აფეთ ქე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც შე საძ ლოა ქვეყ ნის 
საზღ ვრებს მიღ მა გავ რცელ დეს. IHR-ში ამ ტი პის მდგო მა რე ო ბე ბი მოხ სე ნი ე ბუ ლია 
რო გორც „სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის გან-
სა კუთ რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა“ (“Public Health Emergencies of International Concern”, 
PHEIC)). IHR ასე ვე მო უ წო დებს გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს, და ეხ მა რონ შეზღ უ დუ ლი 
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რე სურ სის მქო ნე ქვეყ ნებს სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გა მოვ ლე ნის, შეტყ ო ბი ნე ბი სა და მას-
ზე რე ა გი რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი სის ტე მის და ნერ გვა ში. 

ზო გა დი ტერ მი ნის, PHEIC-ის, გა მო ყე ნე ბით IHR მიზ ნად ისა ხავს, გა ზარ დოს 
ნე ბის მი ე რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეპი დე მი უ რი აფეთ ქე ბის – იქ ნე ბა ეს ბუ ნებ რი ვი თუ 
გან ზრახ გა მოწ ვე უ ლი (მაგ., ბი ო ტე რო რიზ მი) – გა მოვ ლე ნი სა და მის შე სა ხებ შეტყ-
ო ბი ნე ბის სიჩ ქა რე. გა ნახ ლე ბუ ლი IHR-ს მე-9 მუხ ლის თა ნახ მად, ქვეყ ნე ბი ვალ დე-
ბუ ლი არი ან, შე სა ბა მი სი მტკი ცე ბუ ლე ბის მო პო ვე ბი დან 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში 
მო ახ დი ნონ ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ინ ფორ მი რე ბა იმ სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის რის კის არ სე ბო ბის შე სა ხებ, რო მელ მაც შე საძ ლოა და ა ვა-
დე ბის სა ერ თა შო რი სო გავ რცე ლე ბა გა მო იწ ვი ოს.

გა ნახ ლე ბუ ლი IHR-ის კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მუხ ლი ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს, გა ნი ხი ლოს და ა ვა დე ბის 
შე სა ხებ არ სე ბუ ლი არა ო ფი ცი ა ლუ რი შეტყ ო ბი ნე ბე ბიც. 2003 წელს, SARS-ის ეპი-
დე მი ის სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის 
გან სა კუთ რე ბულ მდგო მა რე ო ბად (PHEIC) ოფი ცი ა ლუ რად აღი ა რე ბამ დე რამ დე-
ნი მე თვით ად რე, უკ ვე ცირ კუ ლი რებ და არა ო ფი ცი ა ლუ რი შეტყ ო ბი ნე ბე ბი მწვა ვე 
კონ ტა გი ო ზუ რი რეს პი რა ტო რუ ლი და ა ვა დე ბის შე სა ხებ. თუმ ცა, IHR-ში აღ ნიშ ნუ ლი 
მუხ ლის არარ სე ბო ბის გა მო, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას არ ჰქონ და 
არა ო ფი ცი ა ლურ შეტყ ო ბი ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით რა ი მე რე ა გი რე ბის სა შუ ა ლე ბა, სა-
ნამ ოფი ცი ა ლურ შეტყ ო ბი ნე ბას არ მი ი ღებ და და ზა რა ლე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან. ოფი-
ცი ა ლუ რი შეტყ ო ბი ნე ბის დაგ ვი ა ნე ბამ კი გა მო იწ ვია შე სა ბა მი სი სა ერ თა შო რი სო რე-
ა გი რე ბის შე ნე ლე ბა და, სა ბო ლოო ჯამ ში, მი სი ეფექ ტუ რო ბის შემ ცი რე ბა.

IHR-ის ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ხდე ბა სა ხელ მწი ფო ე ბის ეროვ ნუ-
ლი უსაფ რთხო ე ბის და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რე ბის აქ ტი უ რი თა-
ნამ შრომ ლო ბა და ერ თობ ლი ვი მე ქა ნიზ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ამის მა გა ლი თია ბი-
ო ლო გი უ რი ია რა ღის კონ ვენ ცია (Biological Weapons Convention, BWC), რო მე ლიც 
ბაქ ტე რი ო ლო გი უ რი, ბი ო ლო გი უ რი და მომ წამ ვლე ლი ია რა ღის გან ვი თა რე ბის, წარ-
მო ე ბი სა და შე ნახ ვის აკ რძალ ვი სა და მა თი გა ნად გუ რე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო 
შე თან ხმე ბა ა. კონ ვენ ცი ას ხე ლი 1972 წელს მო ე წე რა, ძა ლა ში კი 1975 წლი დან შე-
ვი და. ეს იყო პირ ვე ლი მრა ვალ მხრი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ნი ა რა ღე ბის შე სა ხებ, რო-
მე ლიც კრძა ლავ და ბი ო ლო გი უ რი და მომ წამ ვლე ლი ია რა ღის შექ მნას, წარ მო ე ბას, 
შე ძე ნას, გა და ცე მას, შე ნახ ვა სა და გა მო ყე ნე ბას. კონ ვენ ცია დღემ დე მა სობ რი ვი 
ია რა ღის გავ რცე ლე ბი სა და გა ნად გუ რე ბის კენ მი მარ თუ ლი სა ერ თა შო რი სო ძა ლის-
ხმე ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ელე მენ ტი ა. 
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სურ. 10. ჯან მრთე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო წე სე ბი.
წყა რო: ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია

უსაფ რთხო ე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ IHR-ის უკა ნას კნელ რე დაქ ცი-
ას რამ დე ნი მე სუს ტი მხა რე აქვს. პირ ვე ლი ის, რომ IHR ფო კუ სი რე ბუ ლია და ა ვა დე-
ბის გა მოვ ლე ნის ად გილ ზე მის კონ ტროლ ზე და არა ინ ფექ ცი ის პირ ვე ლა დი წყა როს 
ად გი ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც-
ვის ქმე დე ბე ბის ინ ფორ მი რე ბი სათ ვის და ა ვა დე ბის წყა რო სა და მი სი პირ ვან დე ლი 
წარ მო შო ბის ად გილს არ ცთუ დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, ეს ინ ფორ მა ცია ფუნ და მენ-
ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბი საა უსაფ რთხო ე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი სათ ვის. 

უსაფ რთხო ე ბის თვალ საზ რი სით, IHR-ის კი დევ ერთ სუს ტი მხა რე ისა ა, რომ, 
თუმ ცა ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას უფ ლე ბა აქვს, და ეყ რდნოს და ა-
ვა დე ბის შე სა ხებ არა ო ფი ცი ა ლურ ინ ფორ მა ცი ას, ის მა ინც შეზღ უ დუ ლია ინ ტერ ვენ-
ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, თუ კი ქვე ყა ნა ოფი ცი ა ლუ რად არ იტყ ო ბი ნე ბა და ა ვა დე ბის 
შე სა ხებ. არ ცერთ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას, მათ შო რის არც ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას, არა აქვს უფ ლე ბა, და ა დას ტუ როს ინ ფექ ცი ის აფეთ ქე ბის 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი, ვიდ რე საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი არ იქ ნე ბა მო პო ვე ბუ ლი, ხო-
ლო ქვეყ ნი სათ ვის შე უტყ ო ბი ნებ ლო ბის ცრუ ბრა ლის და დე ბას ხში რად უარ ყო ფი თი 
პო ლი ტი კუ რი შე დე გე ბი მოჰ ყვე ბა. ამის გა მო, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი-
ზა ცია ხში რად კონ სერ ვა ტი უ ლად მოქ მე დებს და „და ვე ლო დოთ და ვნა ხოთ“ მიდ-
გო მას ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას, რა თა უსა ფუძ ვლოდ არ დას დოს ბრა ლი რო მე ლი მე 
ქვე ყა ნას ინ ფორ მა ცი ის შე უტყ ო ბი ნებ ლო ბა ში. ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი-
ზა ცი ის მი ერ ამ გვა რი კონ სერ ვა ტი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა კი ზრდის ინ ფექ ცი უ რი 
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და ა ვა დე ბის აფეთ ქე ბა ზე სა ერ თა შო რი სო კო ორ დი ნი რე ბუ ლი რე ა გი რე ბის დაგ ვი ა-
ნე ბის რისკს.

IHR-ის კი დევ ერთ ხარ ვე ზად მი იჩ ნე ვა ის, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე-
ლო ბის სა ერ თა შო რი სო კრი ზი სის დროს ყვე ლა ქვე ყა ნა ვერ ახერ ხებს ინ ფექ ცი უ რი 
და ა ვა დე ბის აფეთ ქე ბა ზე იმ გვარ რე ა გი რე ბას, რო გორ საც ჯან მრთე ლო ბის სა ერ-
თა შო რი სო წე სე ბი ით ვა ლის წი ნებს. რო გორც სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, 
ხში რად ქვეყ ნე ბი ისეთ ქმე დე ბას ირ ჩე ვენ, რომ ლე ბიც მა თი ვე ინ ტე რე სე ბის თვი საა 
პო ლი ტი კუ რად ხელ საყ რე ლი, თუმ ცა ამ გვარ ქმე დე ბებს არ მო აქვთ სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის უფ რო ფარ თო/ გლო ბა ლუ რი სარ გე ბე ლი, რაც, სა ერ თო 
ჯამ ში, IHR-ის მე ქა ნიზ მის შე სუს ტე ბას იწ ვევს.

აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცი ე ბის აღ მო საფ ხვრე ლად სა ჭი როა IHR-ის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის გა საძ ლი ე რებ ლად ახა ლი წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა, რომ-
ლე ბიც ქვეყ ნებს მეტ სტი მულს მის ცე მენ, კრი ზი სის პე რი ოდ ში უფ რო ზედ მი წევ ნით 
და იც ვან ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ინ სტრუქ ცი ე ბი. ასე ვე აუ ცი ლე-
ბე ლია ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
მი ნი ჭე ბა ლი დე რის ფუნ ქცი ე ბის უკეთ გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის და კრი ზი სე ბის მარ-
თვის მი მარ თუ ლე ბით მი სი ქმე დი თუ ნა რი ა ნო ბის გაძ ლი ე რე ბა. ამ მხრივ ამ ჟა მად აქ-
ტი უ რი მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე ობს 2015 წელს დაწყ ე ბუ ლი ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი რე ფორ მე ბის კონ ტექ სტში.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა
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თავი 6. 
გლობალური გარემოს ცვლილებების 
გავლენა ჯანმრთელობაზე

მთავარი გზავნილები

 ბო ლო 130 წლის გან მავ ლო ბა ში დე და მი წის სა შუ ა ლო ტემ პე რა ტუ რამ და ახ-
ლო ე ბით 0.85 C გრა დუ სით მო ი მა ტა. აღ ნიშ ნუ ლი მა ტე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი 
და ახ ლო ე ბით ბო ლო 35 წლის მან ძილ ზე მოხ და. უკა ნას კნე ლი 40 წლის გან-
მავ ლო ბა ში, ყო ვე ლი წე ლი უფ რო თბი ლი იყო, ვიდ რე მე-20 სა უ კუ ნის სა შუ-
ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი.

 კლი მა ტის ცვლი ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ჯან მრთე ლო ბის სო-
ცი ა ლურ და ეკო ლო გი ურ გან მსაზღ ვრე ლებ ზე, კერ ძოდ, სუფ თა ჰა ერ ზე, 
უსაფ რთხო სას მელ წყალ ზე, საკ ვებ ზე, უსაფ რთხო თავ შე სა ფარ ზე და სხვა. 

 მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 2030-2050 წლე ბის პე რი ოდ ში კლი მა ტის ცვლი ლე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი მი ზე ზე ბი, მათ შო რის არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბა, მა-
ლა რი ა, დი ა რეა და სიცხ ით გა მოწ ვე უ ლი სტრე სი, ყო ველ წლი უ რად 250,000-
ით მეტ ადა მი ანს იმ სხვერ პლებს. 

 ჰა ე რის უკი დუ რე სად მა ღალ ტემ პე რა ტუ რას მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე-
აქვს გულ სის ხლძარ ღვთა და სა სუნ თქი სის ტე მის და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე-
ულ სიკ ვდი ლი ა ნო ბა ში, გან სა კუთ რე ბით ხან დაზ მულ ადა მი ა ნებს შო რის. მა-
გა ლი თად, ევ რო პა ში 2003 წელს და ფიქ სი რე ბუ ლი ზაფ ხუ ლის უპ რე ცე დენ-
ტო სით ბუ რი ტალ ღის დროს 70,000-ზე მე ტი ადა მი ა ნი სით ბუ რი სტრე სის 
შე დე გად გარ და იც ვა ლა.

 2030 წლის თვის გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბით ჯან მრთე ლო ბა ზე მი ყე ნე ბუ ლი ზი-
ა ნით გა მოწ ვე უ ლი ზა რა ლი (ჯან მრთე ლო ბის გან მსაზღ ვრელ ისეთ სექ ტო-
რებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბის გა მოკ ლე ბით, რო გო რი ცა ა, სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა, წყა ლი და სა ნი ტა რი ა) წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 2-დან 4 მი ლი არდ 
აშშ დო ლა რამ დე იქ ნე ბა. 

 გლო ბა ლუ რად, ამინ დთან და კავ ში რე ბით და ფიქ სი რე ბუ ლი სტი ქი უ რი უბე-
დუ რე ბე ბის რა ო დე ნო ბა 1960-ი ა ნი წლე ბის შემ დეგ გა სამ მაგ და. ყო ველ წლი-
უ რად, აღ ნიშ ნუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის შე დე გად, 60,000 ადა მი ან ზე მე ტი იღუ-
პე ბა, ძი რი თა დად გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში.



104104

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

 მსოფ ლი ო ში 663 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი და მო კი დე ბუ ლია წყლის რე სურ სებ ზე, 
რომ ლის ხა რის ხი ადეკ ვა ტუ რად არ კონ ტროლ დე ბა, 159 მი ლი ო ნი – დე და მი-
წის ზე და პი რულ წყლებ ზე. 2025 წლის თვის მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ნა ხე-
ვა რი წყლის დე ფი ცი ტის მქო ნე ტე რი ტო რი ებ ზე იცხ ოვ რებს.

 გლო ბა ლუ რად, სულ მცი რე, 1.8 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი იმ სას მელ წყალს მო-
იხ მარს, რომ ლის წყა როც ფე კა ლუ რი პა თო გე ნე ბით არის და ბინ ძუ რე ბუ ლი. 
და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყლით შე იძ ლე ბა ისე თი და ა ვა დე ბე ბის გა და დე ბა, რო გო-
რი ცაა დი ა რე ა, ქო ლე რა, დი ზენ ტე რია და ტი ფი. ყო ველ წლი უ რად და ბინ ძუ-
რე ბუ ლი სას მე ლი წლით გა მოწ ვე უ ლი დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბი სიკ ვდი ლის 
500,000-ზე მეტ შემ თხვე ვას იწ ვევს. 

 და ბალ- და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში, ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
38 პრო ცენტს სუფ თა წყლის რე გუ ლა რუ ლი დე ფი ცი ტი აქვს, 19 პრო ცენტს 
არა აქვს ადეკ ვა ტუ რი სა ნი ტა რი უ ლი პი რო ბე ბი, ხო ლო 35 პრო ცენ ტი წყლი-
სა და საპ ნის ნაკ ლე ბო ბას გა ნიც დის.

 2012 წელს ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბამ 3.7 მი ლი ო ნი ნა ად რე ვი სიკ ვდი ლი გა მო იწ-
ვი ა. აღ ნიშ ნუ ლი სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვე ბის 88 პრო ცენ ტი და ბალ- და სა შუ ა-
ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში და ფიქ სირ და, ხო ლო ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე ნო ბა 
წყნა რი ოკე ა ნის და სავ ლეთ და სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თი აზი ის რე გი ო ნებ ში 
აღი რიცხ ა.

დე და მი წის ბუ ნებ რი ვი სის ტე მე ბის სტრუქ ტუ რი სა და ფუნ ქცი ის ცვლი ლე ბე-
ბი ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბას მზარდ საფ რთხეს უქ მნის. ბო ლო ორი სა უ კუ ნის 
მან ძილ ზე, მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი ზრდის, ურ ბა ნი ზა ცი ის, ინ დუს ტრი ა ლი ზა ცი-
ი სა და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ ზე, ადა მი ა ნებ მა პლა ნე ტას ეკო ლო გი უ-
რი კვა ლი და ატყ ვეს, რო მე ლიც უფ რო და უფ რო ღრმავ დე ბა და დე და მი წის ბევ რი 
სა სი ცოცხ ლო ეკო ლო გი უ რი სის ტე მის სა ფუძ ვლი ან ცვლი ლე ბებს იწ ვევს. მათ გან 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია კლი მა ტის ცვლი ლე ბა, რაც გლო ბა ლურ მე დი ა ში და მა-
ღა ლი დო ნის პო ლი ტი კუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის დროს ყვე ლა ზე ხში რად გან ხილ ვა დი 
სა კითხ ი ა. თუმ ცა, გა რე მოს გლო ბა ლუ რი ცვლი ლე ბა უფ რო ფარ თო და მრა ვალ ფე-
რო ვა ნი მოვ ლე ნა ა, ვიდ რე ჰა ე რის ტემ პე რა ტუ რის შეც ვლა. გა რე მოს გლო ბა ლუ რი 
ცვლი ლე ბის სხვა კომ პო ნენ ტებს ასე ვე მი ე კუთ ვნე ბა სტრა ტოს ფე რუ ლი ოზო ნის 
დაშ ლა, ტყის გა ჩა ნა გე ბა, ნი ა და გის გა მო ფიტ ვა, ჰა ე რის, წყლი სა და ნი ა და გის და-
ბინ ძუ რე ბა, მტკნა რი წყლე ბის რე სურ სის შემ ცი რე ბა, ოკე ა ნის ცვლი ლე ბა და ბი ო-
მ რა ვალ ფე როვ ნე ბის და კარ გვა. 
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სურ. 11. ურ თი ერ თკავ ში რი გა რე მო ში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლურ ცვლი ლე ბებ სა                                     
და ჯან მრთე ლო ბას შო რის.

წყა რო: ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ა: გლო ბა ლუ რი გა რე მოს ცვლი ლე ბა

აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე ბებს შო რის ბევ რი კომ პლექ სუ რი და ზოგ ჯერ არაპ როგ ნო-
ზი რე ბა დი ურ თი ერ თკავ ში რე ბი ა. მა გა ლი თად, ტყის გა ჩა ნა გე ბას მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წვლი ლი შე აქვს გლო ბა ლურ დათ ბო ბა ში, ნი ა და გის დეგ რა და ცი ა სა და ბი ო ლო გი უ-
რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის შემ ცი რე ბა ში. კლი მა ტის ცვლი ლე ბას კი, თა ვის მხრივ, კავ-
ში რი აქვს ტყის მა სი ვის შემ ცი რე ბას თან, ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის და კარ გვას თან, 
ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბა სა და სხვა ეკო ლო გი ურ პრო ცე სებ თან. ყვე ლა მათ გა ნი კი ჯან-
მრთე ლო ბა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ზე გავ ლე ნას, უმე ტეს წი ლად უარ ყო ფითს, ახ დენს. 

კლი მა ტის ცვლი ლე ბა

გლო ბა ლუ რი კლი მა ტის ცვლი ლე ბას ხში რად მო იხ სე ნი ე ბენ, რო გორც „გლო ბა-
ლურ დათ ბო ბას“, მაგ რამ კლი მა ტის ცვლი ლე ბა უფ რო ფარ თო მოვ ლე ნაა და ტემ-
პე რა ტუ რის ცვლი ლე ბის გარ და მო ი ცავს ნა ლე ქი ა ნო ბის, ტე ნი ა ნო ბის, ქა რის მი-
მარ თუ ლე ბე ბის და ღრუბ ლის სა ფა რის ცვლი ლე ბებს, ასე ვე ექ სტრე მა ლუ რი კლი-
მა ტუ რი მოვ ლე ნე ბის სიხ ში რი სა და სიმ ძლავ რის ცვლი ლე ბებ საც. ამ პა რა მეტ რე ბის 
ცვლი ლე ბებს გა რე მოს მი მართ და მა ზი ა ნე ბე ლი ეფექ ტე ბის გა მოწ ვე ვა შე უძ ლი ა, 
ისე თე ბის, რო გო რი ცა ა: პო ლა რუ ლი ყი ნუ ლის დნო ბა და ზღვის დო ნის ამაღ ლე ბა, 
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ხმე ლეთ სა და ზღვებ ში ეკო სის ტე მის და ზი ა ნე ბა და სხვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბა გლო ბა ლუ რი ფე ნო მე ნი ა, ის დე და მი წის სხვა დას ხვა რე გი ონ-
ში სხვა დას ხვაგ ვა რად მიმ დი ნა რე ობს და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი სი ზე გავ ლე ნა 
სხვა დას ხვა პო პუ ლა ცი ა ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა. ამ უკა ნას კნელ ზე ზე გავ-
ლე ნას სხვა დას ხვა ად გი ლობ რი ვი, ეროვ ნუ ლი და რე გი ო ნუ ლი ადაპ ტა ცი უ რი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბიც ახ დენს. 

ის ტო რი უ ლი თვალ საზ რი სით, გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის და გლო ბა ლუ რი აგ რი-
ლე ბის ეპი ზო დე ბი პე რი ო დუ ლი, ურ თი ერ თმო ნაც ვლე მოვ ლე ნე ბი ა. ინ დურ სტრი ულ 
ეპო ქამ დე, კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი პლა ნე ტის ბუ ნებ რი ვი სის ტე მე ბის დი ნა მი კით 
იყო გა მოწ ვე უ ლი. ამ ჟა მად დე და მი წა გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის პე რი ოდს გა ნიც დის, 
მაგ რამ ახ ლა მი სი მთა ვა რი გა მომ წვე ვი მი ზე ზი ადა მი ა ნის ქმე დე ბა ა, რაც სათ ბუ-
რის ეფექ ტის მქო ნე აი რე ბის ატ მოს ფე რო ში დი დი რა ო დე ნო ბის გაფ რქვე ვას უკავ-
შირ დე ბა. ადა მი ა ნის ჩა რე ვით გა მოწ ვე უ ლი სათ ბუ რი აი რი, ატ მოს ფე რო ში ბუ ნებ რი-
ვად არ სე ბულ სათ ბურ აი რებს ემა ტე ბა, რა საც შე დე გად „მო მა ტე ბუ ლი სა სათ ბუ რე 
ეფექ ტი“ მო აქვს, რაც მზის გან და მა ტე ბი თი სით ბოს შთან თქვას და მის დე და მი წის 
ზე და პი რის გარ შე მო აკუ მუ ლი რე ბას იწ ვევს. 

სათ ბუ რის ეფექ ტი

მზის მოკლეტალღური გამოსხივების ერთი მესამედი, რომელიც დე და მი წამ-
დე აღ წევს, უკან ვე, კოს მოს ში, აი რეკ ლე ბა. და ნარ ჩენს მი წა და ოკე ა ნე ე ბი შთან-
თქავს, რომ ლე ბიც მი ღე ბულ სით ბოს გრძელ ტალ ღო ვან ინ ფრა წი თელ სხი ვე ბად 
გა მო ას ხი ვე ბენ. ამ რი გად, დე და მი წის ტემ პე რა ტუ რა მზის გან მი ღე ბუ ლი ენერ-
გი ი სა და მი სი კოს მოს ში უკან კარ გვას შო რის არ სე ბუ ლი ბა ლან სით გა ნი საზღ-
ვრე ბა. ატ მოს ფე რუ ლი აი რე ბი, რო გო რი ცა ა, წყლის ორ თქლი, ნახ ში რორ ჟან გი, 
ოზო ნი, მე თა ნი და აზო ტის ქვე ჟან გი, რომ ლე ბიც სათ ბუ რის ეფექ ტის მქო ნე 
აი რე ბად (ან სათ ბურ აი რე ბად) არი ან ცნო ბი ლი, სით ბოს გრძელ ტალ ღო ვან ინ-
ფრა წი თელ სხი ვებს შე ი წო ვენ, რის შე დე გა დაც თბე ბი ან. სწო რედ ეს პრო ცე სია 
სათ ბუ რი ეფექ ტის ძი რი თა დი მი ზე ზი. სათ ბუ რი აი რე ბის გა რე შე, დე და მი წის ზე-
და პი რის სა შუ ა ლო ტემ პე რა ტუ რა ახ ლან დელ ზე და ახ ლო ე ბით 35° ცელ სი უ სით 
ნაკ ლე ბი იქ ნე ბო და (მი ნუს 18° ცელ სი უ სი, ნაც ვლად ახ ლან დე ლი სა შუ ა ლო 15° 
ცელ სი უ სი სა). მე-18 სა უ კუ ნის ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის დაწყ ე ბი დან ადა მი-
ა ნის ქმე დე ბის შე დე გად სათ ბუ რი აი რე ბის ატ მოს ფე რუ ლი კონ ცენ ტრა ცია 40%-
ით გა ი ზარ და. ატ მოს ფე რო ში სათ ბუ რი აი რე ბის გაზ რდი ლი კონ ცენ ტრა ცია კი 
სათ ბუ რის ეფექ ტის (სით ბოს შე წო ვის მა ტე ბის) და, შე სა ბა მი სად, დე და მი წის 
ტემ პე რა ტუ რის გაზ რდის მი ზე ზი გახ და.
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მე-18 სა უ კუ ნე ში დაწყ ე ბუ ლი ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის შემ დგომ, 21-ე 
სა უ კუ ნის და საწყ ი სის თვის, გლო ბა ლუ რი ატ მოს ფე რუ ლი ნახ ში რორ ჟან გის კონ-
ცენ ტრა ცია 280PPM-დან თით ქმის 400-მდე გა ი ზარ და,1 ხო ლო მე თა ნი სა და 
აზო ტის ქვე ჟან გის კონ ცენ ტრა ცი ა, შე სა ბა მი სად, 715PPD-დან 1,774-მდე და 
270-დან 319-მდე.2 

სურ.12. გლო ბა ლუ რი ზე და პი რუ ლი ტემ პე რა ტუ რის ცვლი ლე ბა 1884-2012 წწ.

სუ რა თებ ზე ნაჩ ვე ნე ბია ხუთ წლი ა ნი ინ ტერ ვა ლე ბით გლო ბა ლუ რი ზე და პი რუ ლი 
ტემ პე რა ტუ რის სა შუ ა ლო ცვლი ლე ბა 1884, 1927, 1969 და 2012 წლებ ში. 
მუ ქი ლურ ჯი ფე რით აღ ნიშ ნუ ლია ის ად გი ლე ბი, სა დაც ტემ პე რა ტუ რა სა შუ ა ლო-
ზე და ბა ლი ა, მუ ქი წი თე ლი ფე რით – სა დაც ტემ პე რა ტუ რა სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი ა. 

წყა რო: Bradford, 2012 წ.

1 საზომი ერთულია “Parts per Million” („ნაწილაკების რაოდენობა ერთ მილიონში“), 
რაც გულისხმობს ნახშირორჟანგის მოლეკულების შემცველობას ჰაერში 
არსებულ ყველა მოლეკულასთან მიმართებაში.
2 საზომი ერთეულია “Parts per Billion” („ნაწილაკების რაოდენობა ერთ მილი-
არდში“).
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ეს აი რე ბი, და ასე ვე მო მა ვალ ში გა მო ყო ფი ლი მსგავ სი აი რე ბიც, ძა ლი ან დიდ-
ხანს იარ სე ბებს დე და მი წის ზე და პი რის გარ შე მო და საგ რძნობ დათ ბო ბას გა მო იწ-
ვევს. ფაქ ტობ რი ვად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი დათ ბო ბის პრო ცე სი უკ ვე და იწყ ო. „კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბის სამ თავ რო ბათ შო რი სო ექ სპერ ტთა ჯგუფ მა“ (Intergovernmental Panel 
on Climate Change, IPCC) თა ვის 2007 წლის ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნა, რომ დათ ბო ბის 
ტენ დენ ცია ბო ლო ორ მოც და ა თი წლის გან მავ ლო ბა ში თით ქმის ორ ჯერ უფ რო მე ტი 
იყო, ვიდ რე ბო ლო ასი წლის მან ძილ ზე. შე ფა სე ბის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლო გლო ბა ლუ-
რი სა ერ თო ტემ პე რა ტუ რა 1850-99 წლე ბი დან 2001-05 წლე ბამ დე 0.85 ცელ სი უ სით 
გა ი ზარ და. IPCC-ის ანა ლი ზის ალ ტერ ნა ტი ულ სცე ნა რებ ში პროგ ნო ზი რე ბუ ლი იყო, 
რომ 21-ე სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში დათ ბო ბის ზრდა 1.8-დან 4.0 ცელ სი უსს მი აღ-
წევ და. ტემ პე რა ტუ რის ზრდის რე ა ლუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი დათ ბო ბის შე სამ ცი რებ ლად 
გა წე უ ლი გლო ბა ლუ რი ძა ლის ხმე ვის მას შტაბ სა და ეფექ ტუ რო ბა ზე იქ ნე ბა და მო კი-
დე ბუ ლი.

კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი ფარ თო სპექ ტრის ზე გავ ლე ნას ახ დე ნენ მსოფ ლი ოს 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე. ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა-
ცე მე ბით, ყო ველ წლი უ რად სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 150,000-ზე მე ტი შემ თხვე ვა და 5.4 მი-
ლი ო ნი DALY-ის1 და კარ გვა კლი მა ტის ცვლი ლე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. 

ეკო ლო გი ის ექ სპერ ტე ბი ვა რა უ დო ბენ, რომ კლი მა ტის ცვლი ლე ბა, გახ ში რე ბუ-
ლი და ინ ტენ სი უ რი სით ბუ რი ტალ ღე ბის გარ და, ციკ ლო ნურ შტორ მებ სა და წყალ-
დი დო ბებს მო ი ტანს, რაც, სა ვა რა უ დოდ, სიკ ვდი ლის, და ა ვა დე ბე ბი სა და ტრავ მუ ლი 
და ზი ა ნე ბის შემ თხვე ვე ბის რა ო დე ნო ბას გაზ რდის. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის საფ რთხე ე ბი 
ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბას ყვე ლა ზე მე ტად ღა რიბ ქვეყ ნებ ში ემუქ რე ბა, სა-
დაც დი დი და მზარ დი რა ო დე ნო ბის მო სახ ლე ო ბა მოწყ ვლად ად გი ლებ ში ცხოვ რობს 
და ოჯა ხე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის ადაპ ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა უფ რო სუს ტი ა, ვიდ-
რე მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში. ჯან მრთე ლო ბის პირ და პი რი და ზი ა ნე ბის და /
ან მყი სი ე რი სიკ ვდი ლის გარ და, გა რე მო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბით გა მოწ ვე უ ლი ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, მიგ რა ცი უ ლი და სხვა პრობ ლე მე ბი, ჯან მრთე ლო ბა ზე უფ რო 
გრძელ ვა დი ან ზე მოქ მე დე ბა საც ახ დე ნენ (მაგ., ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის აფეთ-
ქე ბე ბი, სტრე სუ ლი აშ ლი ლო ბე ბი, სურ სა თის ნაკ ლე ბო ბა). მა გა ლი თად, პა კის ტან ში 
2010 წელს მომ ხდა რი უჩ ვე უ ლოდ მძი მე და ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი წყალ დი დო-
ბე ბის შე დე გად, წყლის დო ნის მო მა ტე ბი დან ექვს კვი რა ზე მე ტის გას ვლის შემ დეგ, 
მწვა ვე დი ა რე ის 832,000, მწვა ვე რეს პი რა ტო რუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის 964,000, მა ლა რი-
ის 256,000 და კა ნის და ა ვა დე ბე ბის 1,107,000 შემ თხვე ვა და ფიქ სირ და. ზო გი ერთ 
ღა რიბ ქვე ყა ნა ში კლი მა ტის ცვლი ლე ბის გა მო ზღვის დო ნის მცი რე ო დე ნი მო მა ტე-
ბის შე დე გა დაც კი ქვეყ ნის დი დი ტე რი ტო რი ე ბი და უ სახ ლე ბე ლი გახ დე ბა. ამა სო-
ბა ში, სა ვა რა უ დო ა, რომ წყალ დი დო ბე ბის შემ თხვე ვე ბი მო ი მა ტებს, რაც შე დე გად 

1 DALY-ის განმარტებისთვის იხილეთ თავი 3.



109109

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

ბევრ და ა ვა დე ბას გა მო იწ ვევს და ადა მი ა ნე ბის სიკ ვდი ლის პირ და პი რი ან არა პირ და-
პი რი მი ზე ზი გახ დე ბა. ზო გი უფ რო მდი და რი ქვე ყა ნაც, გან სა კუთ რე ბით კი ნი დერ-
ლან დე ბი, ზღვის დო ნის მო მა ტე ბის რის კის წი ნა შე დგას, მაგ რამ მათ ამ სა კითხ თან 
გამ კლა ვე ბის თვის სა ჭი რო შე და რე ბით მე ტი რე სურ სი გა აჩ ნი ათ.

ტემ პე რა ტუ რის მა ტე ბა და წვი მის მა ხა სი ა თებ ლე ბის შეც ვლა მნიშ ვნე ლო ვან 
ზე გავ ლე ნას მო ახ დენს ისე თი გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის გე ოგ რა ფი-
ულ და სი მაღ ლის დი ა პა ზონ ზე, რო გო რი ცა ა: მა ლა რი ა, დენ გეს ცხე ლე ბა, ყვი თე-
ლი ცხე ლე ბა, შა გა სის და ა ვა დე ბა (ა მე რი კუ ლი ტრი პა ნო სო მო ზი) და შის ტო სო მო ზი. 
რო გორც ინ ფექ ცი ის გა დამ ტა ნებს, ასე ვე პა თო გე ნურ აგენ ტებს, გა დარ ჩე ნის თვის 
სა ჭი რო მი ნი მა ლუ რი ტემ პე რა ტუ რის ზღვა რი გა აჩ ნი ათ, ამი ტომ სა შუ ა ლო ტემ-
პე რა ტუ რე ბის ნე ბის მი ე რი ზრდა კონ კრე ტუ ლი და ა ვა დე ბის შე საძ ლო დი ა პა ზონს 
აფარ თო ებს და და ა ვა დე ბის გა და ცე მის სე ზონს ახან გრძლი ვებს. ამას გარ და, უფ-
რო თბი ლი პი რო ბე ბის გა რე მო ში ზო გი ერ თი ინ ფექ ცი ის გა დამ ტა ნი და პა თო გე ნი 
უფ რო სწრა ფად ვი თარ დე ბა, რაც ინ ფექ ცი ის რისკს კი დევ უფ რო მე ტად ზრდის. 
მა გა ლი თად, მა ლა რი ის გა დამ ტა ნი კო ღო ე ბის შემ თხვე ვა ში, Plasmodium Falciparum 
პრო ტო ზო ას, კო ღო ანო ფე ლე სის შიგ ნით გან სა ვი თა რებ ლად, გა რე მოს ტემ პე რა-
ტუ რის 20 გრა დუს ცელ სი უს პი რო ბებ ში, 22-23 დღე სჭირ დე ბა, 25 გრა დუს ცელ სი-
უს პი რო ბებ ში – მხო ლოდ 12-13 დღე, 30 გრა დუს ზე კი მხო ლოდ – 9-10 დღე.

კლი მა ტურ ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით ასე ვე არ სე ბობს საკ ვე ბით და 
წყლით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბის გავ რცე ლე ბის რის კიც. ამ მხრივ სა-
ყუ რადღ ე ბოა სალ მო ნე ლო ზი, ნაწ ლა ვის ჩხი რი, ში გე ლა (დი ზინ ტე რი ა) და საკ ვე ბით 
მო წამ ვლის სხვა ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც თბი ლი ამინ დის პი რო ბებ ში კი დევ უფ რო იზ-
რდე ბა, და ქო ლე რა, რომ ლის ვიბ რი ო ნიც სწრა ფად მრავ ლდე ბა სა ნა პი როს და ხმე-
ლე თის დამ დგარ გამ თბარ წყლებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი ცუ დი სა ნი ტა რი უ ლი პი-
რო ბე ბის არ სე ბო ბი სას. მიკ რო ბე ბის გავ რცე ლე ბას ასე ვე ხელს უწყ ობს ნა ლე ქე ბის 
შემ ცი რე ბის გა მო ტბა სა და მდი ნა რე ში წყლის დო ნის და ხა რის ხის ცვლი ლე ბე ბიც. 

ამინ დის ცვლი ლე ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ჰა ე რის რამ დე ნი მე ტი-
პის სა ზი ა ნო ნა წი ლა კე ბის გამ ყა რე ბა ში, გა და ტა ნა ში, გავ რცე ლე ბა სა და და ლექ ვა-
ში, რაც სა სუნ თქი სის ტე მის და ზი ა ნე ბას, მათ შო რის ბავ შვებ ში ფილ ტვის ფუნ ქცი-
ის ზრდის დაქ ვე ი თე ბას, ას თმას, ფილ ტვე ბის ან თე ბას და ფილ ტვე ბის ქრო ნი კულ 
ობ სტრუქ ცი ულ და ა ვა დე ბებს უწყ ობს ხელს. აე რო ა ლერ გე ნის კონ ცენ ტრა ცი ე ბიც 
(მაგ. ჰა ერ ში არ სე ბუ ლი ყვა ვი ლის მტვრის ნამ ცე ცე ბი) ამინ დი სა და კლი მა ტის ფაქ-
ტო რებ თან არის ასო ცი რე ბუ ლი. ყვა ვი ლის მტვრის უფ რო მე ტი წარ მო ე ბა, მტვრი-
ა ნო ბის სე ზო ნის გაგ რძე ლე ბა და ყვა ვი ლის მტვერ ზე მო მა ტე ბუ ლი ალერ გე ნო ბა, 
სა ვა რა უ დოდ, ატ მოს ფე რუ ლი ტემ პე რა ტუ რე ბის მო მა ტე ბას თან არის და კავ ში რე-
ბუ ლი, რაც სა სუნ თქი სის ტე მე ბის ალერ გი უ ლი და ა ვა დე ბე ბის პრობ ლე მებს, მათ 
შო რის ალერ გი უ ლი ას თმის და ალერ გი უ ლი რი ნი ტის შემ თხვე ვებს ზრდის, რო მელ-
თა გან ზო გი შე იძ ლე ბა სი ცოცხ ლის თვის სა ში შიც იყოს, ან ხან გრძლი ვი უნარ შეზღ-
უდ ვა გა მო იწ ვი ოს.
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მო დე ლი რე ბის რამ დე ნი მე მე თო დო ლო გი ის სა ფუძ ველ ზე გა კე თე ბუ ლი პროგ-
ნო ზე ბი ასე ვე აჩ ვე ნებს, რომ კლი მა ტის ცვლი ლე ბა გაზ რდის ტრო პოს ფე რუ ლი 
ოზო ნის კონ ცენ ტრა ცი ებს, გან სა კუთ რე ბით მა ღალ შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში, რაც 
ავა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის შემ დგო მი გაზ რდის ხელ შემ წყო ბი მი ზე ზი იქ ნე ბა. 

სტრა ტოს ფე რუ ლი ოზო ნის დაშ ლა

ოზო ნი, რო მე ლიც დე და მი წის ატ მოს ფე როს და ბალ ფე ნა ში (ტრო პოს ფე რო) მო-
ი პო ვე ბა, ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბის თვის სა ზი ა ნო ა. თუმ ცა, ოზო ნი ატ მოს ფე როს 
ზე და ფე ნა შიც (სტრა ტოს ფე რო) არ სე ბობს, რო გორც ბუ ნებ რი ვი სა ხით არ სე ბუ-
ლი აი რი. „ცუ დი“, ქვე და დო ნის ოზო ნის გან გან სხვა ვე ბით, სტრა ტოს ფე როს ოზო-
ნი „კარ გი ა“, რად გან ის დე და მი წას მზის ჭარ ბი ულ ტრა ი ის ფე რი გა მოს ხი ვე ბის გან 
იცავს. ულ ტრა ი ის ფე რი გა მოს ხი ვე ბის ზო მი ე რი დო ზა აუ ცი ლე ბე ლი ა, მაგ რამ მი სი 
სი ჭარ ბე კა ნის კი ბოს, კა ტა რაქ ტას, იმუ ნუ რი სის ტე მის და ზი ა ნე ბას და ჯან მრთე-
ლო ბის სხვა პრობ ლე მებს იწ ვევს. სტრა ტოს ფე რუ ლი ოზო ნი მზის გან გა მოტყ ორ-
ცნი ლი ულ ტრა ი ის ფე რი რა დი ა ცი ის 97-99 პრო ცენტს შთან თქავს. ოზო ნის ამ ფე ნის 
შემ ცი რე ბა კი ნიშ ნავს, რომ დე და მი წამ დე უფ რო მე ტი ულ ტრა ი ის ფე რი გა მოს ხი ვე-
ბა ჩა მო აღ წევს, რაც ჯან მრთე ლო ბა ზე უარ ყო ფით გავ ლე ნას იქო ნი ებს.

1970-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში, მკვლევ რებ მა და ად გი ნეს, რომ სტრა ტოს ფე რუ-
ლი ოზო ნის ფე ნას საფ რთხეს უქ მნი და ადა მი ა ნის მი ერ შექ მნი ლი ქლორ -ფტორ -
ნახ შირ ბა დე ბის (CFC) და სხვა ოზონ დამ შლე ლი ინ დუს ტრი უ ლი ქი მი უ რი ნივ თი ე-
რე ბე ბის (მაგ.: ჰიდ რო- ქლორ -ფტორ -ნახ შირ ბა დე ბი, ნახ შირ ბა დის ტეტ რაქ ლო რი დი 
და ა. შ.) კონ ცენ ტრა ცი ე ბის ზრდა. ეს ნივ თი ე რე ბე ბი გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც გა მა-
ცი ვე ბე ლი აგენ ტე ბი, გამ ხსნე ლე ბი, ასა ქა ფე ბე ლი აგენ ტე ბი, აე რო ზო ლის პრო პე-
ლან ტე ბი და ა. შ. და დი დი რა ო დე ნო ბით იწარ მო ე ბა. ამ პრობ ლე მის აღ მო ჩე ნი დან 
რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ მო პო ვე ბულ იქ ნა სტრა ტოს ფე რუ ლი ოზო ნის შეთხ ე ლე ბის 
რე ა ლუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, მოგ ვი ა ნე ბით კი ან ტარ ქტი დის და შემ დგომ არ ქტი კის 
თავ ზე აღ მო ჩე ნილ იქ ნა ე. წ. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზო მის ე. წ. ოზო ნის „ხვრე ლე ბი“.

CFC-ე ბი სა და სხვა ოზონ დამ შლე ლი ნივ თი ე რე ბე ბის (ოდნ) მზარ დი მოხ მა რე-
ბი სა და ოზო ნის დო ნე ე ბის შემ ცი რე ბის გა მო დაწყ ე ბუ ლი გან გა შის შე დე გად, 1987 
წელს მთავ რო ბებს შო რის სა ერ თა შო რი სო შე თან ხმე ბა, ე. წ. მონ რე ა ლის პრო ტო კო-
ლი შე მუ შავ და, რომ ლის მი ზა ნი CFC-ე ბის წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბა და ხმა რე ბი დან 
მა თი ეტა პობ რი ვი ამო ღე ბა ა. ამის შემ დგომ, კი დევ რამ დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო შე-
თან ხმე ბა იქ ნა მიღ წე უ ლი, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, გან-
ვი თა რე ბულ სა ხელ მწი ფო ებ თან შე და რე ბით, უფ რო მე ტი დრო მი ე ცათ მო ცე მუ ლი 
ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბის ეტა პობ რი ვად ამო ღე ბი სათ ვის. 
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სურ.13. ოზო ნის ხვრე ლი ან ტარ ქტი დის რე გი ონ ში
მუ ქი ლურჯი ფერი ოზო ნის კონ ცენ ტრა ცი ის შემ ცი რე ბულ დო ნეს აჩ ვე ნებს.

წყა რო: RNZ, 2015

ამ ჟა მად ოდ ნ-ე ბის დო ნე ე ბი სტრა ტოს ფე რო ში ეცე მა და არ სე ბობს ნიშ ნე ბი, 
რომ ოზო ნის დაშ ლის ტენ დენ ცია შემ ცი რე ბუ ლი ა. თუმ ცა, სტრა ტოს ფე რუ ლი ოზო-
ნის სრუ ლი აღ დგე ნა 1980 წელს არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბამ დე მიმ დი ნა რე სა უ კუ ნის 
შუა პე რი ო დამ დე ვერ მო ხერ ხდე ბა, რად გა ნაც ოდ ნ-ე ბის დეგ რა და ცი ას დი დი დრო 
სჭირ დე ბა. ოზო ნის დაშ ლის ჯან მრთე ლო ბა ზე გავ ლე ნის ზუს ტი შე დე გე ბის შე ფა-
სე ბა ან მი სი საპ როგ ნო ზო მო დე ლი რე ბა რთუ ლი ა, თუმ ცა გა დაჭ რით შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ ოზო ნის დაშ ლის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფო თა 
შე თან ხმე ბის გა რე შე, გლო ბა ლურ ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე დე გე ბი 
სა ვა ლა ლო იქ ნე ბო და.

ტყის მა სი ვის შემ ცი რე ბა

გა რე მო ზე ადა მი ა ნის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ზე მოქ მე დე ბა ტყე ე ბის გა ჩე ხა და მი-
წის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნე ო, ურ ბა ნუ ლი და სხვა არა სატყეო და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო ყე-
ნე ბა ა. სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (Food and Agricultural 
Organization, FAO) შე ფა სე ბით, ყო ველ წლი უ რად ტყით, ძი რი თა დად კი ტრო პი კუ ლი 
ტყე ე ბით, და ფა რუ ლი მი წის და ახ ლო ე ბით 13 მი ლი ო ნი ჰექ ტა რი სხვა და ნიშ ნუ ლე-
ბით გა მო ი ყე ნე ბა, ან იკარ გე ბა ბუ ნებ რი ვი მი ზე ზე ბის გა მო. ამა ვე ორ გა ნი ზა ცი ის 
მტკი ცე ბით, ეს მო ნა ცე მი, 1990-ი ან წლებ თან შე და რე ბით, რო ცა წე ლი წად ში და ახ-
ლო ე ბით 16 მი ლი ო ნი ჰექ ტა რის და ნიშ ნუ ლე ბა იც ვლე ბო და, შემ ცი რე ბუ ლი ა. თუმ-
ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზო გი ერ თი ექ სპერ ტი სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
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ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მებს არ ეთან ხმე ბა და აღ ნიშ ნავს, რომ ტყის გა ნად გუ რე ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი არ შემ ცი რე ბუ ლა. სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი-
ის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ახა ლი ტყის გა შე ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ტყის ჯა მუ-
რი და ნა კარ გი ყო ველ წლი უ რად 5.2 მი ლი ო ნი ჰექ ტა რი ა, რაც სა გან გა შოდ მა ღა ლი 
რიცხ ვი ა. რა ო დე ნობ რი ვად უარ ყო ფი თი ბა ლან სის გარ და, პრობ ლე მაა ისიც, რომ 
ტყის ახა ლი ნარ გა ვე ბი სრულ ყო ფი ლად ვერ ანაც ვლებს გა ჩე ხი ლი ტყის გა მო და-
კარ გულ ეკო ლო გი ურ და ადა მი ა ნის თვის მო ტა ნილ სარ გე ბელს. იმ ძი რი თა დი ფაქ-
ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც ტყის გა ჩა ნა გე ბას იწ ვევს, კერ ძოდ: მო სახ ლე ო ბის 
რა ო დე ნო ბის ზრდა, სატყეო პრო დუქ ტებ ზე გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნა, ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
მი წათ სარ გებ ლო ბი დან მა ღა ლი მო გე ბა, საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა, 
ურ ბა ნუ ლი გა ნა შე ნი ა ნე ბა, კო რუფ ცია და სხვ., მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ახ ლო მო მა-
ვალ ში არ სე ბუ ლი სატყეო მა რა გი კი დევ უფ რო შემ ცირ დე ბა. 

ფარ თო მას შტა ბი ა ნი გა უტყ ე ვე ბა ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე მნიშ ვნე ლო ვან, 
თუმ ცა, ზო გა დად, არა ღი ა რე ბულ უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას ახ დენს. ტყის გა ჩა ნა გე ბა 
ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის წარ მო შო ბის და ხე ლახ ლა გა ჩე ნის ერ თ-ერ თი წამ ყვა ნი 
ფაქ ტო რი ა. ტყე ე ბის გა ჩე ხით და მი წის ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო ყე ნე-
ბით ძვე ლი ეკო სის ტე მე ბის მიკ როკ ლი მა ტის, ნი ა და გის, წყლის, ფლო რი სა და ფა უ-
ნის მა ხა სი ა თებ ლე ბი იც ვლე ბა და ახა ლი ეკო ლო გი უ რი პი რო ბე ბი იქ მნე ბა. აღ ნიშ-
ნუ ლი ახა ლი პი რო ბე ბი ხელს უწყ ობს ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბის მა ტა რებ ლე ბის და 
პა თო გე ნუ რი აგენ ტე ბის გავ რცე ლე ბას და ადა მი ა ნებ თან მათ ახ ლო კონ ტაქტს. გან-
სა კუთ რე ბით ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი ექ მნე ბათ კო ღო ებს, რად გა ნაც ტყის მა სე ბის 
და ჩრდი ლის გა ნად გუ რე ბით მათ თვის ხელ საყ რე ლი სა არ სე ბო პი რო ბე ბი იქ მნე ბა. 
ამის ხში რი შე დე გი მა ლა რი ის, ყვი თე ლი ცხე ლე ბი სა და სხვა ტრო პი კუ ლი და ა ვა დე-
ბე ბის შემ თხვე ვე ბის მო მა ტე ბა ა. იგი ვე ეფექ ტი აქვს წყლის და გუ ბე ბას ახ ლად გა ჩე-
ხილ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სამ შე ნებ ლო ობი ექ ტებ ზე (მაგ., კაშ ხლე ბი, სა ი რი გა ციო 
არ ხე ბი და ბრინ ჯის ნა თე სე ბი). სხვა დას ხვა და ა ვა დე ბა, რომ ლე ბიც კო ღოს არ გა-
და აქვს, ასე ვე არის და კავ ში რე ბუ ლი გა უტყ ე ვე ბა სა და მი წის ახა ლი და ნიშ ნუ ლე ბით 
სარ გებ ლო ბას თან, რო მელ თა შო რი საა ლო კო კი ნე ბით გა დამ ტა ნი შის ტო სო მო ზი, 
ონ ქო ცერ კა ზი, ლე იშ მა ნი ო ზი, ლა ი მის და ა ვა დე ბა, რი კე ცი ა/ რო კის მთის ცხე ლე ბა 
(Rocky Mountain Fever) და სხვა. 

ჯან მრთე ლო ბის მი მართ საფ რთხე ებს ის ადა მი ა ნე ბიც გა ნიც დი ან, ვინც ტყე ე-
ბის გა ჩე ხის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბენ – შე შის შემ გრო ვე ბე ლი და ტყის გა კაფ ვა- გა-
სუფ თა ვე ბა ში მო ნა წი ლე პი რე ბი, პლან ტა ცი ი სა და ფერ მე ბის მფლო ბე ლე ბი, კო მერ-
ცი უ ლი მჩე ხა ვე ბი, გზის მშე ნებ ლო ბა ზე მო მუ შა ვე პი რე ბი, მა ღა რო ე ლე ბი და სხვა. 
ყვე ლა მათ განს პირ და პი რი შე ხე ბა აქვს ტყე ში არ სე ბულ პა თო გე ნებ თან, რის მი მარ-
თაც მათ არა ნა ი რი, ან ძა ლი ან მცი რე იმუ ნი ტე ტი გა აჩ ნი ათ. იქ, სა დაც ტყის გა ჩე ხა 
ფარ თო მას შტა ბე ბით მიმ დი ნა რე ობს და ასე ვე მო ი ცავს წვას, ჯან მრთე ლო ბის თვის 
კი დევ ერ თი რის კია წარ მოქ მნი ლი კვამ ლი, რაც სა სუნ თქი გზე ბის პრობ ლე მებს იმ 
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ად გი ლი დან ასო ბით კი ლო მეტ რის და შო რე ბით იწ ვევს, სა დაც ტყის გაწ მენ და- გა-
სუფ თა ვე ბა მიმ დი ნა რე ობს. მა გა ლი თად, ინ დო ნე ზი ა ში 1997 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი 
რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში ტყის მა სი ვე ბის წვის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი გა-
მო ნა ბოლ ქვის ღრუ ბე ლი ჩრდი ლო ე თით, ფი ლი პი ნე ბამ დე ავი და და ჯან მრთე ლო ბის 
სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი გა მო იწ ვია სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თი აზი ის რე გი ო ნის მას-
შტა ბით. ასე ვე ამა ზო ნი ა ში, მა სობ რი ვი გა უტყ ე ვე ბის და წვის შე დე გად, რეს პი რა ცი-
უ ლი და ა ვა დე ბე ბი ფარ თოდ გავ რცელ და.

გრა ფი კი 5. გა უტყ ე ვე ბის წი ლი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. 

წყა რო: სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცია

ტრო პი კუ ლი ტყის ტე რი ტო რი ე ბის გა ნად გუ რე ბით და მას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შემ ცი რე ბით გა მოწ ვე უ ლი, ჯან მრთე ლო ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი კი დევ ერ თი პრობ ლე მაა იმ სა სარ გებ ლო ნედ ლე უ ლის გა ჩა ნა გე ბა, 
რო მე ლიც სამ კურ ნა ლ წამ ლო სა შუ ა ლე ბე ბის პრო დუქ ცი ის თვის გა მო ი ყე ნე ბა. მათ 
შო რი სა ა:

ტაქ სო ლი (Taxol) – გა მო ი ყე ნე ბა მკერ დის და საკ ვერ ცხის კი ბოს მკურ ნა ლო ბის-
თვის: მი ღე ბუ ლია წყნა რო კე ა ნუ ლი ურ თხმე ლის ხის გან (Pacific Yew Tree, Taxus 
Brevifolia);

ტო პო ტე კა ნი და ირი ნო ტე კა ნი (Topotecan and Irinotecan) – გა მო ი ყე ნე ბა მკერ-
დის, ფა რი სებ რი ჯირ კვლის, ფილ ტვის მცი რე უჯ რე დუ ლი, ნაწ ლა ვი სა და საკ-
ვერ ცხის კი ბოს, ავ თვი სე ბი ა ნი მე ლა ნო მის, ლიმ ფო მი სა და ლე ი კე მი ის, ასე ვე 
შიდ სის მკურ ნა ლო ბის თვის: მი ღე ბუ ლია Camptotheca acuminata მცე ნა რის გან 
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(რო მე ლიც ჩი ნეთ შია გავ რცე ლე ბუ ლი და ცნო ბი ლია „კი ბოს ხის“ ან „ბედ ნი ე რი 
ხის“ სა ხელ წო დე ბით);

ვინ ბლას ტი ნი და ვინ კრის ტი ნი (Vinblastine and Vincristine) – გა მო ი ყე ნე ბა ლე-
ი კე მი ი სა და ლიმ ფო მის მკურ ნა ლო ბის თვის: მი ი ღე ბა ვარ დის ფე რი periwinkle-
სგან (Catharanthus roseus), რომ ლის სამ შობ ლო მა და გას კა რი ა;

პროს ტრა ტი ნი – გა მო ი ყე ნე ბა აივ /შიდ სის მკურ ნა ლო ბის თვის: მი ი ღე ბა mamala 
ხის გან (Homolanthus nutans), რო მე ლიც სა მო ა ში იზ რდე ბა.

ტყის დი დი მა სი ვე ბის გა ჩა ნა გე ბა ჯან მრთე ლო ბა ზე უარ ყო ფი თად მოქ მედ კლი-
მა ტურ ცვლი ლე ბებ საც უწყ ობს ხელს. მცე ნა რე უ ლი სა ფა რი ფო ტო სინ თე ზის სა შუ-
ა ლე ბით ატ მოს ფე რო დან ნახ ში რორ ჟანგს შთან თქავს. მცე ნა რე უ ლი სა ფა რის შემ-
ცი რე ბა კი ხელს უწყ ობს ატ მოს ფე რო ში ნახ ში რორ ჟან გის კონ ცენ ტრა ცი ის ზრდას, 
რა საც, შე სა ბა მი სად, სათ ბუ რი ეფექ ტის ზრდაც მოყ ვე ბა. გარ და ამი სა, ფო ტო სინ-
თე ზის შე დე გად შთან თქმუ ლი ნახ ში რორ ჟან გი მცე ნა რე ში ნახ შირ ბა დის სა ხით ინა-
ხე ბა, და შე სა ბა მი სად, მცე ნა რე „ნახ შირ ბა დის რე ზერ ვუ არს“ წარ მო ად გენს. მცე ნა-
რის წვის, მოჭ რის ან გახ რწნის შემ თხვე ვა ში კი მათ ში შე ნა ხუ ლი ნახ შირ ბა დი ისევ 
ატ მოს ფე რო ში გა იფ რქვე ვა ნახ ში რორ ჟან გის სა ხით, რაც ასე ვე მო მა ტე ბულ სათ ბუ-
რის ეფექტს იწ ვევს.

ნი ა და გის დეგ რა და ცია

ნი ა და გის გა მო ფიტ ვა და მი წის ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბა სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მაა 
მსოფ ლი ოს ყვე ლა რე გი ონ ში და გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის თვის 
ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვან საფ რთხეს წარ მო ად გენს. მსოფ ლი ო ში სა სოფ ლო- სა მე-
ურ ნეო მიზ ნე ბის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი მი წე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი ამ ჟა მად ზო მი ე რად 
ან მწვა ვედ დეგ რა დი რე ბუ ლი ა, რაც ყო ველ წლი უ რად სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი-
ა ნო ბის თვის ვარ გი სი მი წის ფარ თო ბის 2 მი ლი არდ ჰექ ტა რამ დე და კარ გვას იწ ვევს. 
ნი ა და გის დეგ რა და ცი ის სხვა დას ხვა ფორ მას მი ე კუთ ვნე ბა ნი ა და გის სტა ბი ლუ-
რო ბის შე მა ნარ ჩუ ნე ბე ლი მცე ნა რე უ ლი სა ფა რის გაქ რო ბა, ნი ა და გის გამ კვრი ვე ბა, 
ერო ზი ა, და ბინ ძუ რე ბა, და მა რი ლი ა ნე ბა, გამ ჟა ვი ა ნე ბა, გა მო ტუტ ვა, სა სარ გებ ლო 
ელე მენ ტე ბის ამო წურ ვა, ში და წყლე ბის და ბინ ძუ რე ბა, გრუნ ტის წყლე ბის და ბინ ძუ-
რე ბა, გა უ დაბ ნო ე ბა და ა. შ.

ბუ ნებ რივ მოვ ლე ნებს, რო გო რი ცა ა: გვალ ვე ბი, ძლი ე რი ხან ძრე ბი თუ სა ნა-
პი რო ზო ნის შტორ მი, თა ვი ან თი წვლი ლი შე აქვს ნი ა და გის გა მო ფიტ ვა ში, მაგ რამ 
ადა მი ა ნის ფაქ ტო რი მა ინც წამ ყვა ნი ა. ადა მი ან თა ქმე დე ბის შე დე გად ნი ა დაგ ში და-
მა ბინ ძუ რებ ლე ბის დაგ რო ვე ბა ნი ა და გის დეგ რა და ცი ის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი ზე-
ზი ა. ყვე ლა ზე სა ში ში ნი ა და გის და მა ბინ ძუ რებ ლე ბია ურ ბა ნუ ლი და ინ დუს ტრი უ ლი 



115115

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

ნარ ჩე ნე ბი (მაგ., ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი, სითხ ე ე ბი, პლას ტმა სის ნივ თე ბი, აი რე ბი, 
მძი მე ლი თო ნე ბი) და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ქი მი უ რი პეს ტი ცი დე ბი და სა სუ ქე ბი. 
ინ დუს ტრი უ ლი ნარ ჩე ნე ბი ნი ა დაგ ში რო გორც ჰა ერ სა და წყალ ში არ სე ბუ ლი ნივ-
თი ე რე ბე ბის და ლექ ვით, ასე ვე პირ და პირ მი წა ზე დაყ რის გზით ხვდე ბა. გან სა კუთ-
რე ბით სა ში შია უკა ნო ნო ან /და არა სა თა ნა დოდ მო წეს რი გე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბი, 
რაც ბევრ ქვე ყა ნა ში ფარ თოდ არის გავ რცე ლე ბუ ლი. 

არ სე ბი თად, ნი ა და გის დეგ რა და ცია მი წათ სარ გებ ლო ბა სა და ნი ა და გის ხა რისხს 
შო რის შე უ თავ სებ ლო ბა ა. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში დეგ რა და ცი ის ხელ შემ წყო ბი 
ფაქ ტო რე ბია მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის სწრა ფი ზრდა და ფარ თოდ გავ რცე ლე-
ბუ ლი სი ღა რი ბე, რაც სა ვარ გუ ლე ბის ზედ მე ტად გა მო ყე ნე ბას და მათ ეკო ლო გი უ-
რად მყი ფე რე გი ო ნებ ში გა ფარ თო ე ბას იწ ვევს. მი წათ სარ გებ ლო ბის ცუ დი პრაქ ტი კა 
სა ხე ზეა შე და რე ბით გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ შიც, მაგ რამ ეს უფ რო ეკო ნო მი კუ რი 
მო გე ბის თვალ საზ რი სით არის გა მოწ ვე უ ლი, ვიდ რე გა დარ ჩე ნის თვის სა ჭი რო სურ-
სა თის მოყ ვა ნის აუ ცი ლებ ლო ბით. 

ნი ა და გის დეგ რა და ცი ას თან ერ თად, მარ ცვლე უ ლი კულ ტუ რის და სა ქონ ლის 
პრო დუქ ტი უ ლო ბაც ეცე მა და სურ სა თის უსაფ რთხო ე ბის პრობ ლე მა უფ რო ინ-
ტენ სი უ რი ხდე ბა. საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის დე ფი ცი ტი და სურ სათ ზე ფა სე ბის მა ტე ბა 
მსოფ ლი ო ში უკ ვე თით ქმის მი ლი არ დი ადა მი ა ნის ქრო ნი კუ ლი შიმ ში ლის მი ზე ზია 
და იქ მნე ბა საფ რთხე, რომ ნი ა და გის მზარ დი დეგ რა და ცი ის შე დე გად ეს რიცხ ვი კი-
დევ უფ რო გა იზ რდე ბა. კვე ბის დე ფი ცი ტის გა მო ადა მი ა ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი 
ბავ შვე ბი, უფ რო მოწყ ვლა დე ბი ხდე ბი ან ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის მი მართ. გარ-
და ამი სა, ბავ შვის ფი ზი კუ რი და კოგ ნი ტუ რი გან ვი თა რე ბაც უფ რო მე ტი საფ რთხის 
ქვეშ დგე ბა. გა მო ფი ტუ ლი და გა მომ შრა ლი მი წე ბი, წყლის მა რა გე ბის კლე ბა არ თუ-
ლებს ჰი გი ე ნის დაც ვა საც და, შე სა ბა მი სად, წყლით და საკ ვე ბით გა დამ დე ბი და ა ვა-
დე ბე ბის ალ ბა თო ბაც უფ რო დი დი ა. ნი ა და გის უკი დუ რე სი დეგ რა და ცი ის შემ თხვე-
ვა ში მო სახ ლე ო ბა იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბა მი ა ტო ვოს ტე რი ტო რი ე ბი და სხვა ად გი ლას 
გა და ვი დეს, რი თაც ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის გავ რცე ლე ბის პო ტენ ცი ა ლიც იზ-
რდე ბა. აღი ა რებს რა მსოფ ლი ო ში მო სახ ლე ო ბის სა არ სე ბო სა შუ ა ლე ბე ბის და ჯან-
მრთე ლო ბის მი მართ ნი ა და გის დეგ რა და ცი ით გა მოწ ვე უ ლი საფ რთხის სე რი ო ზუ-
ლო ბას, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ 2010-2020 წლე ბი „უ დაბ ნო ე ბი სა 
და გა უ დაბ ნო ე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის დე კა დად“ გა მო აცხ ა და. 2011 წლის სექ-
ტემ ბერ ში გა ე როს გე ნე რა ლურ მა ასამ ბლე ამ გა უ დაბ ნო ე ბის, ნი ა და გის დეგ რა და ცი-
ის და გვალ ვის სა კითხ ე ბის გან სა ხილ ვე ლად მა ღა ლი დო ნის შეხ ვედ რა მო აწყ ო, სა-
დაც აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ტი კა სა ერ თა შო რი სო უსაფ რთხო ე ბის კონ ტექ სტში იქ ნა 
გან ხი ლუ ლი.
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ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბა

ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბა ადა მი ა ნებს ვნებს რო გორც სახ ლის პი რო ბებ ში, ისე გა-
რე მო შიც. გა რე ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის ძი რი თა დი წყა რო ე ბია ავ ტო მან ქა ნე ბის გა-
მო ნა ბოლ ქვი (ნახ შირ ბა დის მო ნოქ სი დი და დი ოქ სი დი, ნახ შირ წყალ ბა დე ბი, აზო ტის 
ოქ სი დე ბი), ინ დუს ტრი უ ლი სა წარ მო ე ბი და ნა მარხ საწ ვავ ზე მო მუ შა ვე ელექ ტრო-
სად გუ რე ბი (ტყვი ა, გო გირ დის ორ ჟან გი, მე თა ნი), ასე ვე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა (მაგ., 
სა სუ ქე ბის და პეს ტი ცი დე ბის მეშ ვე ო ბით). ეს ნივ თი ე რე ბე ბი თა ვად წარ მო ად გე ნენ 
ჰა ე რის და მა ბინ ძუ რებ ლებს, ამი ტომ მათ პირ ვე ლა დი და მა ბინ ძუ რებ ლე ბი ეწო დე-
ბათ. არის ასე ვე სხვა ნივ თი ე რე ბე ბიც, რომ ლე ბიც ატ მოს ფე რო ში ქი მი ურ რე აქ ცი-
ებს გა ნიც დი ან და მე ო რე ულ და მა ბინ ძუ რებ ლებს წარ მოქ მნი ან. ზე მოთ გან ხი ლუ ლი 
ატ მოს ფე რუ ლი ოზო ნი მთა ვა რი მე ო რე უ ლი და მა ბინ ძუ რე ბე ლი ა. მჟა ვუ რი წვი მა, 
რო მე ლიც გო გირ დი სა და აზო ტის ოქ სი დე ბის წყალ თან შე ერ თე ბით მი ი ღე ბა, მე-
ო რე უ ლი და მა ბინ ძუ რებ ლის კი დევ ერ თი მა გა ლი თი ა. ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბით, მსოფ ლი ო ში 2008 წელს 1.34 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნის ნა ად-
რე ვი სიკ ვდი ლი, რო მე ლიც გლო ბა ლუ რი წლი უ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 2.4 პრო ცენტს 
შე ად გენ და, ჰა ე რის ურ ბა ნუ ლი გა რე და ბინ ძუ რე ბით შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო გა-
მოწ ვე უ ლი. მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ნა წი ლა კუ რი ნივ თი ე რე ბით და ბინ ძუ რე ბა1 ყვე ლა ზე 
დიდ უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას ახ დენს ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე: ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ხედ ვით, ეს ფილ ტვის კი ბოს შემ თხვე ვე ბის და ახ ლო ე-
ბით 9 პრო ცენ ტსა და ყვე ლა კარ დი ო პულ მო ნა რუ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 5 პრო ცენტს 
იწ ვევს. ნა წი ლა კუ რი ნივ თი ე რე ბით და ბინ ძუ რე ბა ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მას 
მთელ მსოფ ლი ო ში, მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში წარ-
მო ად გენს, სა დაც მან ქა ნე ბის მფლო ბე ლო ბა და მზარ დი ინ დუს ტრი უ ლი წარ მო ე ბა 
გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის კონ ტროლს არ ექ ვემ დე ბა რე ბა.

გა რე ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა თე ბე ლია ზო გი ერ თი გა-
მოფ რქვე უ ლი ნივ თი ე რე ბის ქა რის მი ერ მა ღალ სი მაღ ლე ზე დიდ მან ძილ ზე გა და-
ტა ნა (მაგ., ოზო ნი, მდგრა დი ორ გა ნუ ლი და მა ბინ ძუ რებ ლე ბი, ვერ ცხლის წყა ლი). 
ბო ლო პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე ფა სე ბით, ევ რო პა ში ნა ად რე ვი 
სიკ ვდი ლის და ახ ლო ე ბით 50,000 შემ თხვე ვა ყო ველ წლი უ რად ევ რო პის ოზო ნით და-
ბინ ძუ რე ბის შე დე გია, ოზო ნის უმე ტე სო ბა კი კონ ტი ნენ ტის გა რეთ წარ მო იქ მნე ბა – 

1 ნაწილაკური ნივთიერებით დაბინძურება (PMP), რაც ასევე ცნობილია როგორც 
ნაწილაკებით დაბინძურება, უკიდურესად მცირე ნაწილაკების და სითხის წვე-
თების კომპლექსური ნარევია, რომლებიცჰაერში ხვდება. შესუნთქვის შემ  დეგ 
აღნიშნულ ნაწილაკებს გულის და ფილტვების დაზიანება, ასევე ჯან მრთელობის 
სხვა პრობლემების გამოწვევა შეუძლია.
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37 პრო ცენ ტი ჩრდი ლო ეთ აფ რი კა სა და ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში, ხო ლო 19 პრო ცენ ტი 
– სამ ხრეთ და აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში.

სურ.14. ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბით გა მოწ ვე უ ლი ნა ად რე ვი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა. 

წყა რო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია

სახ ლის პი რო ბებ ში ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბა ჯან მრთე ლო ბის თვის დიდ პრობ ლე-
მას წარ მო ად გენს გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში გათ ბო ბი სა და საკ ვე ბის და სამ ზა დებ-
ლად ბი ო მა სის საწ ვა ვე ბის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი მოხ მა რე ბის გა მო (შე შა, ქვა ნახ ში-
რი, ნა კე ლი, მარ ცვლე უ ლი კულ ტუ რის ნარ ჩე ნე ბი). ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი ყვე ლა ზე 
მე ტად ზა რალ დე ბი ან, რამ დე ნა დაც სა დი ლის მომ ზა დე ბის და ოჯა ხის მოვ ლის პა-
სუ ხის მგებ ლო ბა უპირ ვე ლე სად მათ ეკის რე ბათ. ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა-
ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბით, და ბა ლი და და ბალ /სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნებ ში, 
სახ ლში დაგ რო ვე ბუ ლი მყა რი საწ ვა ვის კვამ ლის გა მო, ყო ველ წლი უ რად და ახ ლო ე-
ბით 2 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი იღუ პე ბა. სახ ლში ჰა ე რის მავ ნე და მა ბინ ძუ რებ ლებ თან შე-
ხე ბა უფ რო გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ შიც ხდე ბა (მაგ., დაპ რე სი ლი ხის პრო დუქ ტე ბი-
დან გა მო ყო ფი ლი ფორ მალ დე ჰი დი, მი ნე რა ლუ რი ბოჭ კო ე ბი, რო გო რი ცაა აზ ბეს ტი, 
ტყვი ის მტვე რი, პეს ტი ცი დე ბი, სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბი, თამ ბა ქოს კვამ ლი, 
რა დო ნი და სხვ). ეს ყვე ლა ფე რი ყუ რად სა ღებ და ა ვა დე ბებს იწ ვევს, მაგ რამ გან ვი თა-
რე ბად ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, სი ცოცხ ლის და ნა კარ გი შე და რე ბით და ბა ლი ა. 

ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილიანობა (გარდაცვალება წელიწადში 1,00 კმ2)
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წყლის და ბინ ძუ რე ბა 

წყლის მა სე ბის და ბინ ძუ რე ბა ადა მი ა ნის ჩა რე ვის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი გლო-
ბა ლუ რი გა რე მოს დეგ რა და ცი ის ერ თ-ერ თი სე რი ო ზუ ლი ფორ მა ა. და ბინ ძუ რე ბა 
წყლის რე სურ სე ბის ყვე ლა ტიპს – ზე და პი რულს და გრუნ ტის, ასე ვე მტკნარ წყლებ-
სა და ოკე ა ნე ებს მო ი ცავს. წყლის და მა ბინ ძუ რებ ლე ბის სა მი ძი რი თა დი ტი პი ა: ბი ო-
ლო გი უ რი მა სა ლე ბი, ტოქ სი კუ რი ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი და თერ მა ლუ რი გა მო ნა-
დე ნი. და ბინ ძუ რე ბის პრე ვენ ცი ის ან შემ ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და სურ ვი ლი მთელ 
მსოფ ლი ო ში ძა ლი ან გან სხვა ვე ბუ ლი ა. ამ სა კითხს კარგ მო ნი ტო რინგს უწე ვენ მა ღა-
ლი შე მო სავ ლის ქვეყ ნებ ში, თუმ ცა და ბინ ძუ რე ბის ფაქ ტე ბი და უბე დუ რი შემ თხვე-
ვე ბი მა ინც ხდე ბა. გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში კი, და უ მუ შა ვე ბე ლი ინ დუს ტრი უ ლი 
და მა ბინ ძუ რებ ლე ბის ჩა ჟონ ვა წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მა ში ხში რად მი ღე ბუ ლია 
რო გორც ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მიღ წე ვის თვის გა და სახ დე ლი აუ ცი ლე ბე ლი 
ფა სი. ჰი გი ე ნუ რად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი სა ნი ტა რი უ ლი სა წარ მო ე ბი გან ვი თა რე ბა დი 
სამ ყა როს მხო ლოდ ნა ხე ვა რი მო სახ ლე ო ბის თვის არის ხელ მი საწ ვდო მი. ამ გვა რი 
სა წარ მო ე ბის არ მქო ნე ბევრ ქვე ყა-
ნა ში, ექ სკრე მენ ტე ბი პირ და პირ ჩა-
ე დი ნე ბა არ სე ბულ წყლის მა სებ ში, 
რაც სას მე ლი წყლის მა რა გე ბის და-
ბინ ძუ რე ბის და სურ სა თის ჯაჭ ვში 
მოხ ვედ რის რისკს ზრდის და ისე თი 
ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის წარ-
მოქ მნის სა ფუძ ველს ქმნის, რო გო-
რი ცა ა: ქო ლე რა, ტი ფი, ინ ფექ ცი უ-
რი ჰე პა ტი ტი, გი არ დი ას ინ ფექ ცი ა, 
სალ მო ნე ლო ზი, კრიპ ტოს პო რი დი-
უ მი და სხვა.

სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა უ მარ თა ვი მუ შა ო ბა მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ-
ნებ შიც ქმნის პრობ ლე მებს. მა გა ლი თად, მდი ნა რე ტემ ზა ში, რო მე ლიც ლონ დონ ში 
მი ე დი ნე ბა, ქა ლა ქის ვიქ ტო რი ა ნუ ლი ეპო ქის სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მი დან რე გუ-
ლა რუ ლად ჩა იღ ვრე ბა და უ მუ შა ვე ბე ლი სა კა ნა ლი ზა ციო მა სე ბი. სა შუ ა ლოდ, ერ თი 
წლის გან მავ ლო ბა ში მდი ნა რე ში 39 მი ლი ო ნი ტო ნა და უ მუ შა ვე ბე ლი მა სა ჩა ე დი ნე ბა 
და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი წვი მი ან წლებ ში სამ მაგ დე ბა. 

წყლის რე სურ სე ბის ტოქ სი კუ რი ქი მი უ რი და ბინ ძუ რე ბა ძი რი თა დად სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის და ინ დუს ტრი ულ და მა ბინ ძუ რებ ლებს მო ი ცავს. პეს ტი ცი დე ბი და სა-
სუ ქე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო დან წარ მოქ მნი ლი მთა ვა რი და მა ბინ ძუ რებ-
ლე ბი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი მტკნა რი წყლის მა სებ ში ზე და პი რუ ლი 
წყლე ბის ჩა დი ნე ბის შე დე გად, ან ჰა ერ ში გაფ რქვე ვის შემ დეგ პირ და პი რი და ლექ ვით 
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ჩა ე დი ნე ბი ან. გავ რცე ლე ბის ორი ვე ტი პის შემ თხვე ვა ში, და მა ბინ ძუ რებ ლე ბი შე იძ-
ლე ბა თავ და პირ ვე ლი წყა რო დან დი დი მან ძი ლით გა და ად გილ დნენ და მდი ნა რე ე ბის 
მეშ ვე ო ბით სა ნა პი რო წყლებ ში და ი ლე ქონ, რაც ზღვის სა ნა პი რო ეკო სის ტე მე ბის 
შეც ვლას და, შე სა ბა მი სად, თევ ზის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბას იწ ვევს. ეს კი ეკო ნო-
მი კურ და სურ სა თის უსაფ რთხო ე ბის პრობ ლე მებს წარ მო შობს იმ მო სახ ლე ო ბის-
თვის, ვის თვი საც მე თევ ზე ო ბა შე მო სავ ლის და საკ ვე ბის მთა ვა რი წყა რო ა.

წყლის თერ მუ ლი და ბინ ძუ რე ბა (ე ლექ ტრო სად გუ რე ბი დან ან ინ დუს ტრი უ ლი 
სა წარ მო ე ბი დან თბი ლი წყლის ჩა დი ნე ბა) და ნავ თო ბის მო პო ვე ბა ასე ვე იწ ვე ვენ 
მსგავ სი ეკო სის ტე მის შემ ცვლელ ზე გავ ლე ნას. 

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თვის გრუნ ტის წყლე ბი სას მე ლი წყლის 
მა რა გის მთა ვა რი წყა რო ა. გრუნ ტის წყლე ბის და ბი ნუ რე ბის წყა რო კი არა ორ გა ნულ 
სა სუქ ში არ სე ბუ ლი აზო ტი ა, რო მე ლიც ნი ა დაგ ში ნიტ რა ტის სა ხით ჩა ი ჟო ნე ბა და 
გრუნ ტის წყლებ ში გროვ დე ბა, ასე ვე პეს ტი ცი დე ბი, ნავ თობ პრო დუქ ტე ბი და რა დი-
ო აქ ტი უ რი მა სა ლე ბიც.

მტკნა რი წყლის რე სურ სე ბის კლე ბა

დე და მი წის ზე და პი რის 70 პრო ცენ ტი წყლით არის და ფა რუ ლი, მაგ რამ მათ გან 
მტკნა რი მხო ლოდ 2.5 პრო ცენ ტი ა. ამას თან ერ თად, ადა მი ა ნე ბის თვის აღ ნიშ ნუ-
ლი მტკნა რი წყლე ბის მხო ლოდ ნა ხე ვარ ზე ნაკ ლე ბია ხელ მი საწ ვდო მი, რად გა ნაც 
თით ქმის 70 პრო ცენ ტი ყი ნუ ლო ვან მწვერ ვა ლებ სა და მყინ ვა რებ ზეა კონ ცენ ტრი-
რე ბუ ლი. 

სურ.15. წყლის რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბა დე და მი წა ზე. წყა რო: Gleick, 1993 წ.
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დე და მი წის მთლი ა ნი წყლის რე სურ სის მხო ლოდ 2.5 პრო ცენ ტი არის მტკნა-
რი. შუა სვე ტი აჩ ვე ნებს მტკნა რი წყლის გა ნა წი ლე ბას: მი სი უდი დე სი ნა წი ლი 
ყი ნულ სა და მი წა შია და მხო ლოდ 1.2% მო ი პო ვე ბა ზე და პი რუ ლი წყლე ბის სა-
ხით, რაც სი ცოცხ ლის უმე ტეს სა ჭი რო ე ბას აკ მა ყო ფი ლებს. მარ ჯვე ნა სვეტ ში 
ზე და პი რუ ლი მტკნა რი წყლის გა და ნა წი ლე ბაა ნაჩ ვე ნე ბი, რომ ლის უმე ტე სო ბა 
ყი ნუ ლის სა ხი თაა მო ცე მუ ლი, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 20.9% ტბებ ში ა. მდი ნა რე ე ბი 
ზე და პი რუ ლი მტკნა რი წყლე ბის და ახ ლო ე ბით 0.49%-ს ქმნის. იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ მდი ნა რე ე ბი მხო ლოდ მტკნა რი წყლე ბის მცი რე წილს შე ად გე ნენ, სწო რედ 
აქე დან იღე ბენ ადა მი ა ნე ბი სა სარ გებ ლო წყლის უდი დეს ნა წილს.

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბა მტკნა რი წყლის მოხ მა რე ბის თვალ საზ რი სით მრა-
ვალ გვა რი საფ რთხის წი ნა შე დგას. დე მოგ რა ფი უ ლი ზე წო ლა ულ მობ ლად ზრდის 
წყალ ზე სა ერ თო მოთხ ოვ ნას. მოთხ ოვ ნა ასე ვე იზ რდე ბა სხვა დას ხვა სა მომ ხმა რებ-
ლო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის მა ტე ბას თან ერ თად (მარ ცვლე უ ლი სა 
და სა ქონ ლის წარ მო ე ბა, ბამ ბის პრო დუქ ცი ა, გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბი და სხვ.), 
რაც მტკნა რი წყლის მნიშ ვნე ლო ვან რა ო დე ნო ბას მო ითხ ოვს. ხში რად მოხ მა რე ბუ ლი 
წყლის რა ო დე ნო ბა წარ მო ე ბულ პრო დუქ ტთან მი მარ თე ბა ში არაპ რო პორ ცი უ ლად 
მა ღა ლი ა. 

ოკე ა ნის ცვლი ლე ბა

მსოფ ლი ოს ოკე ა ნე ე ბი უპ რე ცე დენ ტო ცვლი ლე ბებს გა ნიც დის, რაც ადა მი ა ნის 
მხრი დან სხვა დას ხვა ზე მოქ მე დე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. ოკე ა ნის ოცი ეკო სის ტე მის 
ტიპ ში ეკო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბის ჩვიდ მე ტი ან თრო პო გე ნუ რი ფაქ ტო რის გა მოკ-
ვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ ყვე ლა ოკე ა ნუ რი ეკო სის ტე მა ადა მი ა ნის მავ ნე-
ბელ ზე მოქ მე დე ბას გა ნიც დის, ხო ლო მა თი ნა ხე ვა რი მრავ ლო ბი თი ან თრო პო გე ნუ-
რი ფაქ ტო რის ზე გავ ლე ნის ქვეშ იმ ყო ფე ბა. ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლად და ზი ა ნე ბულ 
წყლებ ში შე დის ჩრდი ლო ე თის ზღვა, სამ ხრეთ და აღ მო სავ ლეთ ჩი ნე თის ზღვე ბი, 
კა რი ბის ზღვა, ხმელ თა შუა ზღვა, წი თე ლი ზღვა, სპარ სე თის ყუ რე, ბე რინ გის ზღვა, 
და სავ ლეთ წყნა რი ოკე ა ნის ზო გი ერ თი ტე რი ტო რი ა, ასე ვე ჩრდი ლო ეთ ამე რი კის 
აღ მო სავ ლე თი სა ნა პი რო. 

კლი მა ტის ცვლი ლე ბა წამ ყვა ნი ან თრო პო გე ნუ რი ფაქ ტო რი ა. გლო ბა ლუ რი 
დათ ბო ბა ოკე ა ნი სა და ხმე ლე თის ტემ პე რა ტუ რებს ზრდის. ოკე ა ნე ზე ამის მთა ვა რი 
ეფექ ტი, ოკე ა ნის თერ მუ ლი ექ სპან სი ის და ყი ნუ ლო ვა ნი მწვერ ვა ლე ბის დნო ბის გა-
მო, ზღვის დო ნის მა ტე ბა ა. თუმ ცა ოკე ა ნის დათ ბო ბას ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბიც აქვს. ოკე ა ნის თბი ლი წყლე ბი 
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ასო ცი რე ბუ ლია მავ ნე წყალ მცე ნა რე ე ბის აყ ვა ვე ბას თან (Harmful Algal Bloom, HAB),1 
რაც მო ლუს კე ბი სა და თევ ზის მო წამ ვლას იწ ვევს. კლი მა ტის ცვლი ლე ბა, ატ მოს ფე-
რო ში გვალ ვი სა და გა უ დაბ ნო ე ბის შე დე გად გაზ რდი ლი მტვრის რა ო დე ნო ბის გა მო, 
ასე ვე მო ნა წი ლე ობს HAB-ის დად გო მა ში. მტვე რი დი დი რა ო დე ნო ბით რკი ნას შე ი-
ცავს, რო მე ლიც ოკე ა ნე ში და ლექ ვის შემ დეგ წყალ მცე ნა რის აყ ვა ვე ბის თვის სა სუ-
ქის როლს ას რუ ლებს. თბი ლი წყლე ბი და რკი ნით გამ დიდ რე ბა ასე ვე ხელს უწყ ობს 
ოკე ა ნე შიVibrio ბაქ ტე რი ის ზრდა საც. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა სუ ქე ბის გა მო ყე ნე-
ბის შე დე გად კი აზო ტის და ფოს ფო რის დო ნე ე ბის ზრდა ოკე ა ნის სა ნა პი რო ზო ნებ-
ში ხელს უწყ ობს მავ ნე წყალ მცე ნა რე ე ბის გავ რცე ლე ბას. 

ქი მი უ რი ნუტ რი ენ ტე ბი და მო მა ტე ბუ ლი ფი ტოპ ლან ქტო ნუ რი აქ ტი ვო ბა იმ დო-
ნემ დე ამ ცი რებს გახ სნი ლი ჟან გბა დის დო ნე ებს წყალ ში, რომ „მკვდა რი ზო ნე ბი“ 
წარ მო იქ მნე ბა, სა დაც საზღ ვაო სი ცოცხ ლის უმე ტე სო ბა ვერ არ სე ბობს. კა ნა ლი ზა-
ცი ის და ინ დუს ტრი უ ლი ნარ ჩე ნე ბის სა ნა პი რო წყლებ ში ჩა ჟონ ვა საც მსგავ სი ეფექ-
ტი აქვს. მსოფ ლი ო ში სა ნა პი რო ზო ლებ ზე უკ ვე 400-ზე მე ტი მკვდა რი ზო ნაა გა მოვ-
ლე ნი ლი და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის გა რე მოს დაც ვით მა პროგ რა მამ 
ეს ფე ნო მე ნი ოც და მე ერ თე სა უ კუ ნის ერ თ-ერთ უდი დეს ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მა თა 
კა ტე გო რი ას მი ა კუთ ვნა.

ოკე ა ნის კი დევ ერ თი მთა ვა რი ცვლი ლე ბა ფარ თო მას შტა ბი ა ნი კო მერ ცი უ ლი 
თევ ზჭე რის ოპე რა ცი ე ბის გა მო ზღვა ში თევ ზის მა რა გე ბის პროგ რე სუ ლი შემ ცი რე-
ბა ა. გლო ბა ლუ რად, თევ ზჭე რის ფლო ტი ორ ჯერ ან სამ ჯერ იმა ზე მე ტი ა, ვიდ რე ეს 
რე ა ლუ რად სა ჭი რო ა. ხში რად კო მერ ცი უ ლი თევ ზჭე რა დი დი და ნა კარ გე ბით ხდე ბა 
და და ჭე რი ლი თევ ზის დი დი პრო პორ ცია არის „თან და ჭე რი ლი“ (ე. ი. არა სა მიზ ნე). 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ-
გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბით, ზედ მე ტად ექ სპლუ ა ტი რე ბუ ლი, გა ნად გუ რე ბუ ლი ან გა-
ნად გუ რე ბის გზა ზე მყო ფი ზღვის თევ ზის მა რა გე ბის პრო პორ ცია 1974-დან 2008 
წლამ დე პე რი ოდ ში თევ ზის გლო ბა ლუ რი მა რა გის 10 პრო ცენ ტი დან 32 პრო ცენ ტამ-
დე გა ი ზარ და. ხო ლო მა რა გე ბის 53 პრო ცენ ტი სრუ ლად არის ექ სპლუ ა ტი რე ბუ ლი 
და სა მო მავ ლო ექ სპან სი ის ად გი ლი აღარ რჩე ბა. ოკე ა ნი დან ჭარ ბი რა ო დე ნო ბის 
პრო დუქ ტე ბის ამო ღე ბა საფ რთხეს უქ მნის რო გორც ადა მი ა ნის (გან სა კუთ რე ბით 
მათ, ვის თვი საც ზღვის პრო დუქ ტე ბი ცხო ვე ლუ რი პრო ტე ი ნის ძი რი თა დი წყა რო ა), 
ასე ვე ოკე ა ნის ეკო სის ტე მე ბის ჯან მრთე ლო ბა საც. 

1 წყალმცენარის აყვავება (Algal Bloom) არის წყალმცენარეების (ფოტოსინ-
თეტური ორგანიზმების) პოპულაციის სწრაფი ზრდა ან დაგროვება მტკნარ 
წლებსა თუ ზღვის წყლის სისტემებში. ისინი ამოიცნობიან წყლის ფერის 
შეცვლით, რაც მათი პიგმენტებით არის გამოწვეული. ამგვარ აყვავებას, რო-
მელსაც ეკოლოგიის დაზიანება შეუძლია, „წყალმცენარის მავნე აყვავება“ 
(Harmful Algal Bloom) ეწოდება.
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გლო ბა ლუ რი რე ა გი რე ბა გა რე მოს ცვლი ლე ბებ ზე

ეკო ლო გია გლო ბა ლუ რი სა კითხ ე ბის პრი ო რი ტეტ თა სი ა ში მხო ლოდ 1960-ი ა ნი 
წლე ბის და საწყ ის ში შე ვი და. ეკო ლო გი უ რი მოძ რა ო ბა ეკო ნო მი კუ რი სა მარ თლი ა ნო-
ბის, მშვი დო ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის თვის მოძ რა ო ბის პა რა ლე ლუ რად 
აქ ტი ურ დე ბო და. ეკო ლო გი უ რი სა კითხ ე ბის წინ წა მო წე ვა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნა ტექ ნი კუ რი და პო პუ ლა რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის შექ მნამ. ამის ერ თ-
ერ თი თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში რე ი ჩელ კარ სო ნის 
„წყნა რი გა ზაფ ხუ ლის“ (1962) გა მოქ ვეყ ნე ბა, რო მელ შიც დე ტა ლუ რად იყო აღ წე-
რი ლი, თუ რო გორ აღ წევს ქი მი უ რი პეს ტი ცი დე ბი სურ სათ ში და მო მაკ ვდი ნე ბელ 
ზი ანს აყე ნებს ფლო რას, ფა უ ნას და ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბას. წიგ ნი ყუ რადღ ე-
ბას ამახ ვი ლებ და მა ლა რი ის გა დამ ტა ნი კო ღო ე ბის სა წი ნა აღ მდე გო პეს ტი ცი დის 
– dichlorodiphenyl-trichloroethane (DDT) – ეფექ ტებ ზე, რის შე დე გა დაც ეს ნივ თი ე-
რე ბა ბევრ ქვე ყა ნა ში აიკ რძა ლა. თით ქმის იმავ დრო უ ლად ფარ თო მას შტა ბი ა ნი დე-
ვე ლო პე რუ ლი პრო ექ ტე ბის ეკო ლო გი უ რი ეფექ ტე ბის სა წი ნა აღ მდე გო მას შტა ბუ რი 
საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბი გა ი მარ თა ინ დო ეთ ში, აფ რი კა სა და ლა თი ნურ ამე რი კა ში, 
რომ ლებ მაც სა ერ თა შო რი სო ყუ რადღ ე ბა მი იპყ რეს, ხო ლო აღ მო სავ ლეთ და და სავ-
ლეთ ევ რო პა ში გან ვი თა რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მოძ რა ო ბე ბის ყუ რადღ ე ბა ატო მუ რი 
ია რა ღის წარ მო ე ბა სა და ომის ეკო ლო გი უ რი შე დე გე ბის წი ნა აღ მდეგ იყო მი მარ თუ-
ლი. ეკო ლო გი უ რი სა კითხ ე ბის მი მართ მსოფ ლი ოს ამ გვა რი გა მოღ ვი ძე ბის შე დე გად 
ბევ რი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია გა ი მარ თა და მრა ვა ლი ან გა რი ში მომ ზად და, 
რა მაც თა ვის პიკს 1990-ი ა ნი წლე ბის შემ დეგ მი აღ წი ა. ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია გან სა-
კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბე ბის სი ა.

გა რე მოს დაც ვის დარ გში ჩა ტა რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი                                          
სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბე ბი და შე თან ხმე ბე ბი 

 სტოკ ჰოლ მის კონ ფე რენ ცია (1972): ეს პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო ფო რუ-
მი იყო, სა დაც ცალ კე უ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის მთავ რო ბებ მა თა ვი ანთ ქვეყ-
ნებ ში ეკო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ღია მოხ სე ნე ბე ბი გა ა კე თეს. 
ინ დუს ტრი უ ლი ქვეყ ნე ბის თვის მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტე ბი და ბინ ძუ რე ბის 
პრე ვენ ცი ა, „მო სახ ლე ო ბით გა დატ ვირ თვის“ გა კონ ტრო ლე ბა და ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის კონ სერ ვა ცია იყო, ხო ლო და ბალ გან ვი თა რე ბულ მა ქვეყ ნებ მა 
ყუ რადღ ე ბა ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ შიმ ში ლო ბა ზე, ჯან მრთე ლო ბა ზე, სი-
ღა რი ბე სა  და  მზარ დი  ინ დუს ტრი ა ლი ზა ცი ის  გა რე მოს დაც ვით ეფექ ტებ ზე 
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გა ა მახ ვი ლეს.  კონ ფე რენ ცი ის  ფარ გლებ ში შე იქ მნა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის გა რე მოს დაც ვის პროგ რა მა (United Nations Environmental 
Program, UNEP), რომ ლის მი ზანს დე და მი წის ფი ზი კუ რი და ბი ო ლო გი უ რი 
რე სურ სე ბის ცვლი ლე ბის მო ნი ტო რინ გი წარ მო ად გენ და. ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ კი, ეკო ლო გი ურ ფაქ ტო რებ სა და ადა მი ა ნის ჯან-
მრთე ლო ბას შო რის ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის გან ხილ ვი სა და დო კუ მენ-
ტი რე ბის თვის ეკო ლო გი უ რი ჯან მრთე ლო ბის კრი ტე რი უ მე ბი შე ი მუ შა ვა.

 მონ რე ა ლის ოქ მი (1987) გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი-
სო შე თან ხმე ბა ა, რო მელ საც თავ და პირ ვე ლად 24 ქვეყ ნის დე ლე გა ტებ მა და 
ევ რო კავ შირ მა მო ა წე რეს ხე ლი. ხელ მომ წე რე ბი იღებ დნენ ვალ დე ბუ ლე ბას, 
რომ ქლორ ფტორ ნახ შირ ბა დე ბის (CFC) წარ მო ე ბის დო ნეს 2000 წლის თვის 
50%-ით შე ამ ცი რებ დნენ. ამას მოჰ ყვა ჰელ სინ კის ოზო ნის შრის დაც ვის შე-
სა ხებ 1989 წლის დეკ ლა რა ცი ა, სა დაც გა კეთ და მო წო დე ბა 2000 წლის თვის 
ქლორ ფტორ ნახ შირ ბა დე ბის ხმა რე ბი დან სრუ ლი ამო ღე ბის შე სა ხებ. შემ დეგ 
კი ლონ დო ნის (1990), კო პენ ჰა გე ნის (1992), პე კი ნის (1999) და სხვა შეს წო-
რე ბე ბი, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც ეტა პობ რი ვი ამო ღე ბის დაჩ ქა რე ბა სხვა 
ნივ თი ე რე ბებ ზეც გავ რცელ და. ასე ვე, აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბე ბის შეს რუ ლე-
ბის მიზ ნით, შე მუ შავ და გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სად მი მხარ და ჭე რის პროგ-
რა მაც, დღე ი სათ ვის მონ რე ა ლის ოქ მზე ხე ლი 191 ქვე ყა ნას აქვს მო წე რი ლი. 

 დე და მი წის სა მი ტი რიო დე ჟა ნე ი რო ში (1992): გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის კლი მა ტის ცვლი ლე ბის ჩარ ჩო კონ ვენ ცია (The UN Framework 
Convention on Climate Change, UNFCCC) ბრა ზი ლი ა ში, რიო დე ჟა ნე ი რო ში 
შე თან ხმდა და მი სი რა ტი ფი ცი რე ბა 189 ქვე ყა ნამ მო ახ დი ნა. ეს კონ ვენ ცია 
მხა რე ებს მო უ წო დებს, „და იც ვან კლი მა ტის სის ტე მა კა ცობ რი ო ბის ახ ლან-
დე ლი და მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის თვის, თა ნას წო რო ბის სა ფუძ ველ ზე და მა თი 
სა ერ თო, მაგ რამ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის და შე სა ფე რი სი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ბა მი სად“.

 კონ ვენ ცია ბი ო ლო გი უ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის შე სა ხებ (1993): აღ ნიშ ნუ-
ლი კონ ვენ ცია სა ხელ მწი ფო ებს ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ სერ ვა ცი ი სა და 
მდგრა დი გა მო ყე ნე ბის კენ, ასე ვე გე ნე ტი კუ რი რე სურ სე ბის სარ გებ ლის სა-
მარ თლი ა ნი გა ზი ა რე ბის კენ მო უ წო დებს. 2007 წლის თვის კონ ვენ ცი ა ზე 168 
ქვე ყა ნას ჰქონ და ხე ლი მო წე რი ლი. 2000 წელს კარ ტა ხე ნას ბი ომ რა ვალ ფე-
როვ ნე ბის ოქ მი მი ი ღეს (ძა ლა ში შე ვი და 2003 წელს). ეს იყო პირ ვე ლი სა-
ერ თა შო რი სო შე თან ხმე ბა, რო მელ შიც, ბი ო ლო გი უ რი რე სურ სე ბის დაც ვის 
მიზ ნით, ყუ რად სა ღე ბი პრინ ცი პე ბი იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.
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 კი ო ტოს ოქ მი (1997) გა ნავ რცობს 1992 წელს მი ღე ბულ გა ე როს კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბის კონ ვენ ცი ას (UNFCCC), რი თაც სა ხელ მწი ფო მხა რე ე ბი სა სათ-
ბუ რე აი რე ბის გაფ რქვე ვის შემ ცი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას იღე ბენ. 2007 წელს 
ბა ლი ზე (ინ დო ნე ზი ა) გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე გა კეთ და მო წო დე ბა კი ო ტოს 
ოქ მის გა ნახ ლე ბი სა და გავ რცო ბის შე სა ხებ, რო მელ შიც გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღ ე ბა ტყის მა სი ვე ბის შემ ცი რე ბა სა და კლი მა ტის ცვლი ლე ბა ზე ადაპ-
ტა ცი ას მი ექ ცა.

 იო ჰა ნეს ბურ გის მსოფ ლიო სა მი ტი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ 
(2002): დეკ ლა რა ცი ა ში მო წო დე ბუ ლია „კო ლექ ტი უ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, 
რა თა გან ვი თარ დეს და გაძ ლი ერ დეს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ურ თი ერ თდა-
მო კი დე ბუ ლი და ორ მხრი ვად გა მაძ ლი ე რე ბე ლი სფე რო – ეკო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბა, სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბა და გა რე მოს დაც ვა – ად გი ლობ რივ, 
ეროვ ნულ, რე გი ო ნულ და გლო ბა ლურ დო ნე ებ ზე“.

 პა რი ზის კლი მა ტის კონ ფე რენ ცია (2015): 195-მა ქვე ყა ნამ ის ტო რი ა ში 
პირ ვე ლად გლო ბა ლუ რი კლი მა ტის შე სა ხებ უნი ვერ სა ლუ რი და სა მარ თლებ-
რი ვად სა ვალ დე ბუ ლო შე თან ხმე ბა მი ი ღო. შე თან ხმე ბა ში მო ცე მუ ლია გლო-
ბა ლუ რი სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მე ლიც გა მიზ ნუ ლია კლი მა ტის სა ში ში ცვლი-
ლე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. შე თან ხმე ბა ძა ლა ში 2020 წელს შე ვა.
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თა ვი 7. 
მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნობ რი ვი 
და ასა კობ რი ვი დი ნა მი კის გავ ლე ნა 
გლო ბა ლურ ჯან მრთე ლო ბა ზე

მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი

 ბი ო ლო გი უ რი, სო ცი ა ლუ რი, ქცე ვი თი, ეკო ნო მი კუ რი, ეკო ლო გი უ რი, პო-
ლი ტი კუ რი და სხვა ფაქ ტო რე ბის კომ პლექ სუ რი კომ ბი ნა ცი ა, რო მელ თაც 
ერ თობ ლი ვად „ჯან მრთე ლო ბის გან მსაზღ ვრე ლებს“ ან „ჯან მრთე ლო ბის 
დე ტერ მი ნან ტებს“ უწო დე ბენ (იხ. თა ვი 3), მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან-
მრთე ლო ბის სა ერ თო მდგო მა რე ო ბა ზე ძლი ერ ზე გავ ლე ნას ახ დენს. თუმ ცა, 
გლო ბა ლურ ჯან მრთე ლო ბა ზე ასე ვე მოქ მე დებს გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის 
რა ო დე ნო ბა, სტრუქ ტუ რა და შე მად გენ ლო ბა, რაც, თა ვის მხრივ, დე მოგ რა-
ფი უ ლი და ასა კობ რი ვი ცვლა დე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 

 შო ბა დო ბის მთლი ა ნი კო ე ფი ცი ენ ტი (Total Fertility Rate, TFR) არის მაჩ ვე-
ნე ბე ლი, რო მე ლიც ზო მავს და ბა დე ბუ ლი ბავ შვე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბას 
ერთ ქალ ზე გა ან გა რი შე ბით.

  შო ბა დო ბის ჩა ნაც ვლე ბი თი კო ე ფი ცი ენ ტი (Replacement Fertility Rate, RFR) 
არის შო ბა დო ბის ისე თი  მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო ცა ყო ვე ლი ქა ლი იმ რა ო დე ნო ბის 
ბავშვს აჩენს, რაც მო სახ ლე ო ბის სრუ ლი რა ო დე ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის 
არის საკ მა რი სი. ინ დუს ტრი ა ლი ზე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის თვის RFR არის სა შუ ა-
ლოდ 2 ბავ შვი ერთ ქალ ზე (მაგ., დიდ ბრი ტა ნეთ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 2.075-ი ა). 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, ძი რი თა დად, დე და თა და ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო-
ბის უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის გა მო, ამ კო ე ფი ცი ენ ტის დი ა პა ზო ნი 2.5-დან 
3.3-მდე მერ ყე ობს. გლო ბა ლუ რად, შო ბა დო ბის ჩა ნაც ვლე ბი თი კო ე ფი ცი ენ-
ტი 2.33-ის ტო ლი ა. კო ე ფი ცი ენ ტის ამ დო ნე ზე შე ნარ ჩუ ნე ბის შემ თხვე ვა ში 
მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ზრდა ან კლე ბა ნუ ლი იქ ნე ბო და.

 დე მოგ რა ფი უ ლი ტრან ზი ცია არის შო ბა დო ბის და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან უფ რო და ბალ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე გა დას ვლა, რაც ქვეყ ნის 
პრე ინ დუს ტრი უ ლი დან ინ დუს ტრი ულ ეტაპ ზე გა დას ვლის პა რა ლე ლუ რად 
ხორ ცი ელ დე ბა. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბას უკ ვე დას რუ ლე-
ბუ ლი აქვთ დე მოგ რა ფი უ ლი ტრან ზი ცი ა, რაც ამ ქვეყ ნებ ში შო ბა დო ბის და-
ბა ლი კო ე ფი ცი ენ ტით აღი ნიშ ნე ბა. გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა
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ამ ჟა მად დე მოგ რა ფი უ ლი ტრან ზი ცი ის პრო ცეს ში იმ ყო ფე ბა, ზო გი მათ გა ნი 
კი ამ ფა ზა ში ჯერ არც შე სუ ლა.

 მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ყო ველ წლი უ რი ზრდა და ახ ლო ე ბით 75 მი ლი ონს 
(1.1%-ს) შე ად გენს. აღ ნიშ ნულ ზრდა ში გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის წვლი ლი 
97%-ი ა, რაც, უფ რო მა ღა ლი შო ბა დო ბის და ახალ გაზ რდა მო სახ ლე ო ბის არ-
სე ბო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ორ მაგ ეფექტს უკავ შირ დე ბა.

 გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, შო ბა დო ბის და ბა ლი კო ე ფი ცი ენ ტის და გა ცი ლე-
ბით უფ რო და ბე რე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ხარ ჯზე, შო ბა დო ბის წლი უ რი რა-
ო დე ნო ბა ოდ ნავ აღე მა ტე ბა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის რა ო დე ნო ბას. სა ვა რა უ დოდ, 
2025 წლის თვის ამ ქვეყ ნებ ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი შო ბა დო ბის 
მაჩ ვე ნე ბელს გა და ა ჭარ ბებს, რაც ის ტო რი უ ლად უპ რე ცე დენ ტო შემ თხვე-
ვა იქ ნე ბა. ზოგ ქვე ყა ნა ში, კერ ძოდ, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, მო სახ ლე ო ბის 
კლე ბა უკ ვე სა ხე ზე ა, რაც შო ბა დო ბის და ბალ კო ე ფი ცი ენტს, სიკ ვდი ლი ა ნო-
ბის მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს და ემიგ რა ცი ას უკავ შირ დე ბა. 

 მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბა სწრა ფად ბერ დე ბა: 60 და უფ რო სი ასა კის ადა მი ა-
ნე ბის რა ო დე ნო ბა 2015 წელს არ სე ბუ ლი 900 მი ლი ო ნი დან 2050 წლის თვის 2 
მი ლი არ დამ დე გა იზ რდე ბა და დე და მი წის იმ დრო ინ დე ლი სრუ ლი მო სახ ლე ო-
ბის 12-დან 22 პრო ცენ ტამ დე ზღვარს მი აღ წევს.

 მო სახ ლე ო ბა უფ რო სწრა ფად ბერ დე ბა, ვიდ რე წარ სულ ში. მა გა ლი თად, 60 
წელ ზე მე ტი ასა კის მო სახ ლე ო ბის პრო პორ ცი ის 10%-დან 20%-მდე გაზ რდას 
საფ რან გეთ ში თით ქმის 150 წე ლი დას ჭირ და. ბრა ზი ლი ა ში, ჩი ნეთ სა და ინ-
დო ეთ ში ასე თი ცვლი ლე ბა 20 წე ლი წად ზე ოდ ნავ მეტ ხან ში მოხ დე ბა.

 ავა დო ბის მხრივ, ხან დაზ მუ ლი ასა კის მო სახ ლე ო ბა ში ყვე ლა ზე მე ტად გავ-
რცე ლე ბუ ლია არა გა დამ დე ბი ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბი. ხან დაზ მულ თა გარ-
დაც ვა ლე ბას ძი რი თა დად გუ ლის და ა ვა დე ბე ბი, ინ სულ ტი და ფილ ტვის ქრო-
ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბი იწ ვევს. 

 დღეს დღე ო ბით მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 54 პრო ცენ ტი ურ ბა ნულ ტე რი ტო-
რი ებ ზე ცხოვ რობს. მსოფ ლი ო ში ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბა სწრა ფად იზ რდე ბა, 
კერ ძოდ, 1950 წელს მი სი რა ო დე ნო ბა 746 მი ლი ო ნი იყო, 2014 წლის თვის 
კი 3.9 მი ლი არ დამ დე გა ი ზარ და. 2050 წლის თვის აღ ნიშ ნუ ლი პრო პორ ცი ის 
ზრდა 66 პრო ცენ ტამ დეა მო სა ლოდ ნე ლი. ზრდის 90 პრო ცენ ტი აფ რი კა სა და 
აზი ა ში იქ ნე ბა კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი.

 მე გა ქა ლა ქი არის მეტ რო პო ლი ის ტე რი ტო რი ა, სა დაც მო სახ ლე ო ბის სა ერ-
თო რა ო დე ნო ბა ათ მი ლი ონ ადა მი ანს აღე მა ტე ბა. 2010 წელს მსოფ ლი ო ში 
19 მე გა ქა ლა ქი არ სე ბობ და. სა ვა რა უ დოდ, 2020 წლის თვის მა თი რა ო დე ნო ბა 
27-მდე გა იზ რდე ბა, აქე დან ნა ხე ვარ ზე მე ტი აზი ა ში.
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 მსოფ ლი ო ში სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტე ბის რა ო დე ნო ბამ 2015 წლის თვის 
243 მი ლი ონს მი აღ წი ა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 2010 წელს და ახ ლო ე ბით 222 მი ლი-
ო ნი, ხო ლო 2000 წელს – 172 მი ლი ო ნი იყო.

 ყო ველ დღი უ რად 34,000 ადა მი ანს უწევს კონ ფლიქ ტე ბის, სტი ქი უ რი უბე-
დუ რე ბე ბის ან პო ლი ტი კუ რი დევ ნის გა მო იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბა. 2015 
წლის თვის მსოფ ლი ო ში 65.3 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი იძუ ლე ბით იყო გა და ად გი-
ლე ბუ ლი. მათ შო რის თით ქმის 21.3 მი ლი ო ნი სა ერ თა შო რი სო ლტოლ ვი ლი ა, 
რო მელ თა ნა ხე ვა რი 18 წლამ დე ასა კის იყო.

 მსოფ ლი ო ში და ახ ლო ე ბით 10 მი ლი ო ნი მო ქა ლა ქე ო ბის არ მქო ნე ადა მი ა ნი ა, 
რომ ლებ საც ხე ლი არ მი უწ ვდე ბათ ისეთ სა ბა ზი სო უფ ლე ბებ ზე, რო გო რი-
ცა ა: გა ნათ ლე ბა, ჯან დაც ვა, და საქ მე ბა და გა და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბა.

 სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მი მო სახ ლე ო ბის გა და ად გი ლე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე-
სი წყა რო ა. 1950 წელს სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტე ბის რა ო დე ნო ბა 25 მი ლი-
ო ნი იყო, 1980 წელს ეს რა ო დე ნო ბა 278 მი ლი ო ნამ დე, 200 წელს 674 მი ლი-
ო ნამ დე, ხო ლო 2015 წელს 1.2 მი ლი არ დამ დე გა ი ზარ და. მხო ლოდ 2014-დან 
2015 წლამ დე ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა 4.4%-ით მო ი მა ტა.

დე მოგ რა ფი უ ლი და ეპი დე მი ო ლო გი უ რი გარ და სახ ვა

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბამ ბო ლო შვი დი 
ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში მკვეთ რად მო ი მა ტა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 1950-1955 წლებ-
ში 47 წელს შე ად გენ და, 2005-2010 წლე ბის თვის კი 69-მდე გა ი ზარ და. 2010 წლის-
თვის მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა 
77 წე ლი იყო, ლა თი ნურ ამე რი კა სა და კა რი ბის აუ ზის ქვეყ ნებ ში – 73, აზი ა ში – 70, 
აფ რი კა ში – 56, ხო ლო სუბ სა ჰა რულ აფ რი კა ში – 53 წე ლი. აღ ნიშ ნუ ლი გან სხვა ვე ბე-
ბი მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბის დე მოგ რა ფი ულ და ეპი დე მი ო-
ლო გი ურ ცვლი ლე ბებ ში არ სე ბულ არა თა ნა ბარ დი ნა მი კა ზე მი უ თი თებს. მათ ასახ-
სნე ლად შე მუ შა ვე ბუ ლია კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი და პრაქ ტი კუ ლი მე თო დე ბი, რო მელ თა 
შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია „დე მოგ რა ფი უ ლი და ეპი დე მი ო ლო გი უ რი გარ და სახ ვის“ კონ-
ცეფ ცია (demographic and epidemiological transition framework). ბო ლო სა მი ათ წლე-
უ ლის გან მავ ლო ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეფ ცია ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა გლო ბა ლუ რი 
ჯან მრთე ლო ბის, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის, ავა დო ბის და მო სახ ლე ო ბის გან ვი თა რე ბის ანა-
ლი ზის თვის.

გარ და სახ ვის კონ ცეფ ცი ის ძი რი თა დი ამო ცა ნაა მო სახ ლე ო ბის იმ სო ცი ა ლუ-
რი, ეკო ლო გი უ რი, კულ ტუ რუ ლი, პო ლი ტი კუ რი, ქცე ვი თი და ჯან მრთე ლო ბის თვის 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი სხვა ხან გრძლი ვი და შე უქ ცე ვა დი ტენ დენ ცი ე ბის აღ წე რა და ახ სნა, 
რომ ლებ საც მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბა გა ნიც დის რო გორც ად გი ლობ რივ, ისე გლო-
ბა ლურ დო ნე ებ ზე ერ თი მდგო მა რე ო ბი დან ან სტრუქ ტუ რი დან მე ო რე ში გა დას ვლი-
სას. სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად მიმ დი ნა რე ობს სიკ ვდი ლი-
ა ნო ბის და შო ბა დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტე ბის შემ ცი რე ბა, მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნობ რი ვი 
და ასა კობ რი ვი ზრდა, ასე ვე ავა დო ბის პრო ფი ლის ცვლი ლე ბაც, რაც გა მო ი ხა ტე ბა 
ად რე დო მი ნი რე ბუ ლი ინ ფექ ცი უ რი და პე რი ნა ტა ლუ რი და ა ვა დე ბე ბის და ნუტ რი-
ცი უ ლი გარ თუ ლე ბე ბის არა გა დამ დე ბი ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბით ჩა ნაც ვლე ბით. 

გან მარ ტე ბე ბი

დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვა: დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვის ორი მთა ვა რი 
ელე მენ ტია სიკ ვდი ლი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა (ე. ი. სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი-
ვო ბის გაზ რდა) და შო ბა დო ბის შემ ცი რე ბა. დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვის პრო-
ცე სის გან მავ ლო ბა ში ჯერ სიკ ვდი ლი ა ნო ბის კლე ბაა მო სა ლოდ ნე ლი, რა საც შო-
ბა დო ბის კლე ბა მოჰ ყვე ბა და ამ ორ კლე ბას შო რის ინ ტერ ვა ლი სა შუ ა ლოდ 50 
წელს უტოლ დე ბა. დე მოგ რა ფი ულ გარ და სახ ვა ში იგუ ლის ხმე ბა, რომ, ქვეყ ნე ბის 
ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
ყვე ლა ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბა ერ თი გრძელ ვა დი ა ნი წო ნას წო რო ბი დან მე ო რის კენ 
გა და ი ნაც ვლებს (ე. ი. მა ღა ლი შო ბა დო ბის /მა ღა ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მდგო მა რე-
ო ბი დან და ბა ლი შო ბა დო ბის /და ბა ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მდგო მა რე ო ბა ში). მსოფ-
ლი ოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვა სხვა დას ხვა დროს 
ხდე ბო და. ევ რო პა ამ ჟა მად დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვის შემ დგომ ეტაპ ზე ა, 
ხო ლო აფ რი კა დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვის სტა დი ა ში ახ ლა ხან შე ვი და. ევ რო-
პა ში დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვის პე რი ო დამ დე (1800 წლამ დე) სი ცოცხ ლის 
სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა 40 წელ ზე ნაკ ლე ბი იყო, ხო ლო შო ბა დო ბის მთლი ა ნი 
კო ე ფი ცი ენ ტი ხუ თი დან რვა ბავ შვამ დე მერ ყე ობ და. გარ და სახ ვის ეტა პის გან-
მავ ლო ბა ში (1800-1950 წწ), სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბა 40-დან 65 წლამ დე გა-
ი ზარ და, ხო ლო შო ბა დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 2.6-4.9-მდე შემ ცირ და. ამ ჟა მინ დე ლი 
პოს ტგარ და სახ ვის ეტა პის გან მავ ლო ბა ში (1950-ი ა ნი წლე ბის შემ დეგ) სი ცოცხ-
ლის ხან გრძლი ვო ბა 70 წელს აღე მა ტე ბა, შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა კი 2.5-ზე 
ნაკ ლე ბი შე ად გი ნა.

ეპი დე მი ო ლო გი უ რი გარ და სახ ვა: ეპი დე მი ო ლო გი უ რი გარ და სახ ვა არის 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის და ავა დო ბის ტენ დენ ცი ე ბი სა და მა ხა სი ა თე ბე-
ლე ბის ცვლი ლე ბის აღ წე რი თი და პრე დიქ ცი უ ლი მო დე ლი. ეს ეხე ბა ცვლი ლე-
ბებს  კონ კრე ტუ ლი  მი ზე ზე ბით  გა მოწ ვე უ ლი  ავა დო ბი სა  და  სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
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ზო გად მა ხა სი ა თებ ლებ ში. ეს ცნე ბა 1960-ი ან წლებ ში დამ კვიდ რდა. მას ში მო ცე-
მუ ლია  ავა დო ბი სა  და  სიკ ვდი ლი ა ნო ბის  გარ და სახ ვის ზუს ტი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, 
რაც ძი რი თა დად ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის კლე ბას და არა გა დამ დე ბი ქრო ნი-
კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის ზრდას მი ე წე რე ბა, რო გორც ეს მოხ და ჯერ ევ რო პა სა და 
ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში, შემ დეგ კი მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნებ ში.

გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის მა ტე ბა და დე მოგ რა ფი უ ლი                                                 
გარ და სახ ვა

ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის დო ნე ზე მო სახ ლე ო ბის ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი ბუ ნებ რივ 
ზრდა სა (შო ბა დო ბის და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლებს შო რის გან სხვა ვე ბა) და 
მიგ რა ცი ა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. გლო ბა ლურ დო ნე ზე კი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო-
ბის დი ნა მი კას მხო ლოდ ბუ ნებ რი ვი ზრდა გან საზღ ვრავს. თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნის 
მიღ წე ვე ბის წყა ლო ბით, მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლო სა და მე-20 სა უ კუ ნის და საწყ ის ში 
გლო ბა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ნელ -ნე ლა შემ ცირ და, ხო ლო მე ო რე 
მსოფ ლიო ომის შემ დეგ მკვეთ რად და ე ცა. გან ვი თა რე ბა დი სამ ყა როს უდი დეს ნა-
წილ ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბა 30-50 წლით უს წრებ და შო ბა დო ბის 
მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბას, რა მაც შე დე გად მო სახ ლე ო ბის ყო ველ წლი უ რი ზრდის რე-
კორ დუ ლად მა ღა ლი წლი უ რად 3-4 პრო ცენ ტი მო ი ტა ნა. დღე ვან დელ გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში ჯერ კი დევ ფიქ სირ დე ბა შო ბა დო ბის შე და რე ბით მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 
თუმ ცა დრო ის პერ სპექ ტი ვა ში სა ხე ზეა კლე ბის ტენ დენ ცი აც. გლო ბა ლუ რი შო ბა-
დო ბის მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბას სხვა დას ხვა მი ზე ზი აქვს, მაგ რამ მა თი უმე ტე სო ბა გან-
ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და ადა მი ა ნურ გან ვი თა რე ბას უკავ-
შირ დე ბა. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში მშობ ლე ბი არ ჩე ვანს უფ რო პა ტა რა ოჯა ხებ ზე 
აკე თე ბენ, რო ცა ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის და ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს გა უმ-
ჯო ბე სე ბის შე დე გად მათ აღარ ეში ნი ათ, რომ შვი ლე ბი მცი რე ასაკ ში და ე ღუ პე ბათ, 
ოჯა ხის კე თილ დღე ო ბა შვი ლე ბის სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა ში შრო მა ზე იქ ნე ბა და მო კი-
დე ბუ ლი, ან რომ მათ მო ხუ ცე ბულ ასაკ ში მოვ ლა დას ჭირ დე ბათ. ამას გარ და, უფ-
რო მე ტი მშო ბე ლი, სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბის ნაც ვლად, სკო ლა ში უშ ვებს 
თა ვი ანთ გო გო ნებს, რაც, დე მოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი სით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის 
გა მო, რომ რო გორც ტენ დენ ცია აჩ ვე ნებს, პორ ვე ლა დი გა ნათ ლე ბის მქო ნე ქა ლე ბი 
უფ რო ჯან მრთელ ბავ შვებს აჩე ნენ და უფ რო მცი რე ზო მის ოჯა ხე ბი ჰყავთ. ახ ლა 
უფ რო მეტ ქალს აქვს სახ ლის გა რეთ მუ შა ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ამი ტომ ისი ნი ოჯა-
ხებს უფ რო გვი ან ქმნი ან და უფ რო ნაკ ლე ბი შვი ლე ბი ჰყავთ. ამ ყვე ლაფ რის გარ და, 
ოჯა ხის და გეგ მა რე ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის გა მო, 
მშობ ლებს შვი ლე ბის რა ო დე ნო ბის და მათ შო რის ასა კობ რი ვი და შო რე ბის კონ ტრო-
ლი შე უძ ლი ათ.
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იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა თა ო ბა ში რეპ რო დუქ ცი უ ლი ასა კის ქა ლე ბის და მა მა კა-
ცე ბის რა ო დე ნო ბა აღე მა ტე ბა წი ნა თა ო ბე ბის რეპ რო დუქ ცი უ ლი ასა კის ქა ლე ბი სა 
და მა მა კა ცე ბის რა ო დე ნო ბას, შო ბა დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტის შემ ცი რე ბა მყი სი ე რად არ 
იწ ვევს მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბის ზრდის შემ ცი რე ბას. ეს გა მოწ ვე უ ლია 
იმით, რომ ჯა მუ რად უფ რო მე ტი რა ო დე ნო ბის ქა ლი აჩენს ბავ შვებს, იმის მი უ ხე-
და ვად, რომ ინ დი ვი დუ ა ლუ რად თი თო ქა ლის მი ერ გა ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის სა შუ ა ლო 
რა ო დე ნო ბა შემ ცი რე ბუ ლი ა. ამ მოვ ლე ნას „დე მოგ რა ფი ულ ინერ ცი ას“ (demographic 
momentum) უწო დე ბენ. დე მოგ რა ფი უ ლი ინერ ცია გან სა კუთ რე ბით გა მო ხა ტუ ლია 
იმ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა დაც შო ბა დო ბის მა ჩე ნე ბე ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლი 20-
30 წლის წინ იყო, რად გან დღე ი სათ ვის ფერ ტი ლუ რად აქ ტი უ რი სწო რედ შო ბა დო-
ბის „ბუ მის“ დროს გა ჩე ნი ლი მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი თა ო ბა ა.

ბო ლო რამ დე ნი მე ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის 
უწყ ვე ტად კლე ბის მი უ ხე და ვად, შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბამ გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში მო სახ ლე ო ბის ზრდის კო ე ფი ცი ენ ტი შე ა ნე ლა. მო სახ ლე ო ბა კი დევ უფ რო 
ნე ლი ტემ პით იზ რდე ბა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში. შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნებ ლის დას-
ტა ბი ლუ რე ბამ და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდამ (ეს უკა ნას კნე ლი მო სახ-
ლე ო ბის და ბე რე ბის შე დე გი ა) უკ ვე გა მო იწ ვია მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვად კლე ბა 
ზო გი ერთ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში, მაგ., იტა ლი ა სა და გერ მა ნი ა ში. გლო ბა ლუ-
რად, ბო ლო 30 წლის გან მავ ლო ბა ში, მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის წლი უ რი ზრდის მაჩ-
ვე ნე ბე ლი 2.0-ზე მე ტი პრო ცენ ტი დან 1.5 პრო ცენ ტამ დე და ე ცა და, ექ სპერ ტე ბის 
ვა რა უ დით, ეს ტენ დენ ცია კვლავ გაგ რძელ დე ბა.

სურ. 16. მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის ზრდა 1750-2150 წლებ ში.

წყა რო: UN Population Reference Bureau
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 აფ რი კა: გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის პროგ ნო ზით, აფ რი კა ში, სა-
დაც ამ ჟა მად 1.2 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი ცხოვ რობს (ეს რა ო დე ნო ბა 1980 წელს მხო-
ლოდ 477 მი ლი ო ნი იყო), ახ ლო მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლია მო სახ ლე ო ბის რა ო დე-
ნო ბის ყო ველ წლი უ რი ზრდა. მხო ლოდ 2015 წელს აფ რი კის მო სახ ლე ო ბა 30 მი ლი-
ო ნი ადა მი ა ნით გა ი ზარ და. 2050 წლის თვის ყო ველ წლი უ რი მა ტე ბა წე ლი წად ში 42 
მი ლი ონ ადა მი ანს გა და ა ჭარ ბებს და სა ერ თო მო სახ ლე ო ბა 2.4 მი ლი არ დამ დე გა-
იზ რდე ბა. ეს ყო ველ თვი უ რად 3.5 მი ლი ო ნით მეტ ადა მი ანს ნიშ ნავს, ანუ 80 და მა-
ტე ბით ადა მი ანს ერთ წუთ ში. მო სახ ლე ო ბის ამ გვა რი დი ნა მი კა ძლი ერ ზე გავ ლე ნას 
მო ახ დენს 21-ე სა უ კუ ნის გლო ბა ლურ დე მოგ რა ფი ა ზე. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 2050 
წლის თვის მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბა 2.37 მი ლი არ დით გა იზ რდე ბა, რა შიც აფ რი კის 
წვლი ლი 54 პრო ცენ ტი იქ ნე ბა. 2100 წლის თვის კი მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის ზრდა-
ში აფ რი კის წი ლი 82 პრო ცენტს მი აღ წევს (ჯა მუ რი 3.8 მი ლი არ დით მა ტე ბი დან 3.2 
მი ლი არ დი ადა მი ა ნი აფ რი კა ზე მო ვა). ამა ვე პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, 2050 წელს ნი-
გე რია მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბას უფ რო მეტ ადა მი ანს შე მა ტებს, ვიდ რე ნე ბის მი ე რი 
სხვა ქვე ყა ნა, მათ შო რის ჩი ნე თი და ინ დო ე თი. 

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ 2004 წელს ივა რა უ და, რომ 2100 წლის-
თვის აფ რი კის მო სახ ლე ო ბა 2.2 მი ლი არდს მი აღ წევ და. თუმ ცა, კონ ტი ნენ ტის მო-
სახ ლე ო ბის გა ცი ლე ბით უფ რო მა ღა ლი ტემ პით ზრდის გა მო, აღ ნიშ ნუ ლი პროგ ნო-
ზი ახ ლა მე ტად მოძ ვე ლე ბუ ლად გა მო ი ყუ რე ბა. პროგ ნოზ სა და რე ა ლო ბას შო რის 
ამ გვა რი გან სხვა ვე ბა იმ ფაქ ტმა გა მო იწ ვი ა, რომ შო ბა დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი აფ-
რი კა ში ისე არ და ე ცა, რო გორც ვა რა უ დობ დნენ. აზი ა სა და ლა თი ნურ ამე რი კა ში 
შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნებ ლის სწრა ფად კლე ბის გა მო, რო ცა ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 1970-ი ან 
წლებ ში 5 ბავ შვი იყო, დღეს კი – 2.5, ბევ რმა მი იჩ ნი ა, რომ აფ რი კა შიც მსგავ სი ტენ-
დენ ცია იქ ნე ბო და. თუმ ცა აფ რი კა ში შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი გლო ბა ლურ თან შე-
და რე ბით ჯერ კი დევ მკვეთ რად მა ღა ლია და მსოფ ლიო სტან დარტს 88 პრო ცენ ტით 
აღე მა ტე ბა (გლო ბა ლუ რად ერთ ქალ ზე 2.5 ბავ შვი მო დის, აფ რი კა ში კი – 4.7). ზოგ 
ქვე ყა ნა ში, მა გა ლი თად, ნი გერ ში, სა დაც ერთ სულ ზე გა და ან გა რი შე ბით მთლი ა-
ნი ში და პრო დუქ ტი დღე ში 1 აშშ დო ლარ ზე ნაკ ლე ბი ა, შო ბა დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 
7-ის ტო ლი ა. შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის ამ ჟა მინ დე ლი 20-მი ლი ო ნი ა ნი მო სახ ლე ო ბა, სა-
ვა რა უ დოდ, მომ დევ ნო 12 თვის მან ძილ ზე 800,000-ით გა იზ რდე ბა. ამ ტენ დენ ცი ის 
გაგ რძე ლე ბის შემ თხვე ვა ში კი სა უ კუ ნის შუა პე რი ო დის თვის მო სახ ლე ო ბა უკ ვე 72 
მი ლი ონს მი აღ წევს და ზრდის ტემ პი ყო ველ 18 კვი რა ში 800,000 იქ ნე ბა. 2100 წლის-
თვის ქვე ყა ნა ში შე იძ ლე ბა 209 მი ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ა ნი იყოს და მა თი რიცხ ვი მა-
ინც სწრა ფად იზ რდე ბო დეს. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ ნო ზი იმ ვა რა უდს ეფუძ ნე ბა, რომ ნი-
გე რის შო ბა დო ბის დო ნე სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში ეტა პობ რი ვად 2.5-მდე და ე ცე მა. 
თუ კი ეს არ მოხ და (და ბო ლო 60 წლის გან მავ ლო ბა ში არ მომ ხდა რა), მა შინ ქვეყ ნის 
მო სახ ლე ო ბა 2100 წლის თვის, სა ვა რა უ დოდ, 960 მი ლი ონს მი უ ახ ლოვ დე ბა.
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სი ცოცხ ლის გა ხან გრძლი ვე ბა კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი ა, რაც აფ რი კის მო სახ ლე-
ო ბის რა ო დე ნო ბის ზრდას გა ნა პი რო ბებს: 1955 წელს და ბა დე ბუ ლი 12 მი ლი ო ნი აფ-
რი კე ლი, სა ვა რა უ დოდ, მხო ლოდ 37 წლამ დე თუ იცოცხ ლებ და, მაგ რამ 2015 წელს 
და ბა დე ბუ ლი 42 მი ლი ო ნი აფ რი კე ლის სი ცოცხ ლის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო ბა 
60 წე ლი ა. 

 აზი ა- წყნა რი ოკე ა ნი ა: 2013 წელს აზი ა- წყნა რი ოკე ა ნი ის რე გი ო ნის სა ერ თო 
მო სახ ლე ო ბა 4.3 მი ლი არ დი იყო, რაც მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 60 პრო ცენტს შე-
ად გენ და. ამ ჟა მად სამ ხრეთ და სამ ხრეთ -და სავ ლეთ აზი ა ში 1.8 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი 
ცხოვ რობს, ჩრდი ლო ეთ სა და ჩრდი ლო ეთ -აღ მო სავ ლეთ ში – 1.6 მი ლი არ დი, სამ ხრეთ -
აღ  მო სავ ლეთ აზი ა ში – 0.6 მი ლი არ დი, ჩრდი ლო ეთ და ცენ ტრა ლურ აზი ა ში – 0.2 მი-
ლი არ დი, ხო ლო წყნარ ოკე ა ნი ა ში – 38 მი ლი ო ნი. ამ რე გი ონ ში მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე 
ხალ ხმრა ვა ლი ქვეყ ნე ბი მდე ბა რე ობს – ჩი ნე თი 1.4 მი ლი არ დი და ინ დო ე თი – 1.25 
მი ლი არ დი ადა მი ა ნით. სა ერ თო ჯამ ში, მო სახ ლე ო ბის ზრდა ამ რე გი ონ ში მცირ დე ბა 
და ყო ველ წლი უ რი ზრდის ტემ პი 0.96%-ს შე ად გენს. ქვე რე გი ო ნებ ში მო სახ ლე ო ბის 
ზრდის სხვა დას ხვა ტემ პე ბი რე გი ო ნის კომ პო ზი ცი ას ცვლის. თუ 1980 წელს რე გი-
ო ნის მო სახ ლე ო ბის 42 პრო ცენ ტი აღ მო სავ ლეთ და ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში 
ცხოვ რობ და, 2050 წლის თვის იქ რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 31 პრო ცენ ტი 
იცხ ოვ რებს. ამის ნაც ვლად, რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბის თით ქმის ნა ხე ვა რი სამ ხრეთ 
და სამ ხრეთ -და სავ ლეთ აზი ა ში იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი. წყნა რი ოკე ა ნია ყვე ლა ზე 
სწრა ფად მზარ დი ქვე რე გი ო ნი ა. 1980 წელს მი სი წი ლი რე გი ო ნის სა ერ თო მო სახ ლე-
ო ბა ში 0.8 იყო, რაც 2050 წლის თვის, სა ვა რა უ დოდ, 1.1 პრო ცენ ტამ დე გა იზ რდე ბა. 

ზო გა დად რე გი ონ მა დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვა გა ნი ცა და, რაც, რო გორც 
ზე მოთ იყო აღ ნიშ ნუ ლი, შო ბა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლი დან 
და ბალ ზე გა დას ვლას ნიშ ნავს. მთლი ა ნად რე გი ონ ში შო ბა დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 2.1-
ის ტო ლი ა, რაც კვლავ წარ მო ე ბის დო ნედ მი იჩ ნე ვა. დე მოგ რა ფი ულ მა ტრან ზი ცი ამ 
რე გი ო ნის ასა კობ რი ვი სტრუქ ტუ რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად შეც ვა ლა. რე გი ო ნი მო სამ-
სა ხუ რე (და საქ მე ბის) ასა კის ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნობ რივ პიკ ზე იმ ყო ფე ბა. თუმ ცა, 
მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ამ ასა კის მო სახ ლე ო ბის პრო პორ ცია და იკ ლებს მა შინ, რო ცა 
ხან დაზ მუ ლი პი რე ბის წი ლი გა იზ რდე ბა. ეს კი გავ ლე ნას იქო ნი ებს რო გორც სო ცი-
ა ლუ რი სის ტე მის (პენ სი ა, ჯან დაც ვა) მდგრა დო ბა ზე, ისე ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის ტემ პზეც. 

რე გი ო ნის სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა დე მოგ რა ფი უ ლი გარ და სახ ვის გან სხვა ვე ბულ 
სტა დი ა ზე იმ ყო ფე ბა. ზო გი ქვე ყა ნა ხან დაზ მუ ლი სა ზო გა დო ე ბის სტა დი ა ში ორი ათ-
წლე უ ლის წინ გა და ვი და. ქვეყ ნებ მა, რო გო რი ცა ა, კო რე ა, სინ გა პუ რი და ტა ი ლან დი, 
მო ა ხერ ხეს დე მოგ რა ფი უ ლი დი ვი დენ დის გა მო ყე ნე ბა, მაგ რამ ახ ლა ხან დაზ მუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბის სტა დი ა ზე გა და დი ან, რაც შრო მი სუ ნა რი ა ნი ასა კის მო სახ ლე ო ბის 
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რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბით ხა სი ათ დე ბა. სხვა ქვეყ ნე ბი, რო გო რი ცა ა, ჩი ნე თი და ვი-
ეტ ნა მი, შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბის დი დი რა ო დე ნო ბით, ჯერ კი დევ გარ და სახ-
ვის ფა ზა ში იმ ყო ფე ბი ან, მაგ რამ, შო ბა დო ბის სწრა ფად კლე ბის გა მო, შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის ეს ფან ჯა რა შე იძ ლე ბა მა ლე და ი ხუ როს. ასე ვე არ სე ბობს ქვეყ ნე ბი, სა დაც 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის დო ნე ე ბი შემ ცირ და, მაგ რამ შო ბა დო ბა ჯერ კი დევ მა ინც შე და-
რე ბით მა ღა ლი ა. რე გი ონ ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი სა ერ თო შო ბა დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი 
შემ დეგ ქვეყ ნებ სა და ტე რი ტო რი ებ ზე ა: ავ ღა ნე თი (6.0), სო ლო მო ნის კუნ ძუ ლე ბი 
(4.1), სა მოა (4.0), პა პუ ა -ა ხა ლი გვი ნე ა, ტონ გა და ვა ნუ ა ტუ (თი თო ე ულ ში 3.8), რაც 
იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ ამ ქვეყ ნებ ში ოჯა ხის და გეგ მა რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და უკ-
მა ყო ფი ლე ბე ლი ა.

სურ. 17. მო სახ ლე ო ბის ზრდის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი, 2011 წ.

წყა რო: CIA World Fact Book

 ევ რო პა: გა ე როს მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ევ რო პის მო სახ ლე ო ბა 2015 წელს და-
ახ ლო ე ბით 720 მი ლი ონს შე ად გენ და, რაც მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 11 პრო ცენტს 
უტოლ დე ბო და. ევ რო პის მო სახ ლე ო ბის ზუს ტი რიცხ ვის დად გე ნა კონ ტი ნენ ტის გე-
ოგ რა ფი უ ლი ფარ გლე ბის გან საზღ ვრა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ევ რო კავ ში რის მო სახ-
ლე ო ბა 508 მი ლი ო ნი იყო, ევ რო პა ში მდე ბა რე ევ რო კავ ში რის არა წევ რი ქვეყ ნე ბი სა 
– 94 მი ლი ო ნი, ხო ლო ხუთ ტრან სკონ ტი ნენ ტურ ქვე ყა ნა ში 240 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი 
ცხოვ რობ და, მათ გან და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი – ევ რო პის კონ ტი ნენ ტზე. ევ რო პის 
დე მოგ რა ფი უ ლი მო მა ვა ლი სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას, რა საც რამ დე-

მოსახლეობის ზრდის 
კოეფიციენტი

0 და 0-ზე ნაკლები
0 - 1%
1 - 2%
2 - 3%
3%-ზე მეტი
არ არის მონაცემები
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ნი მე ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი ფაქ ტო რის არ სე ბო ბა უწყ ობს ხელს. ესე ნი ა: ხან-
დაზ მუ ლი მო სახ ლე ო ბის პრო პორ ცი ის სწრა ფი ზრდა, შო ბა დო ბის შემ ცი რე ბა და 
იმიგ რან ტე ბის შე მო დი ნე ბა. 2001 წელს ევ რო პა ში შო ბა დო ბის ყვე ლა ზე და ბა ლი 
კო ე ფი ცი ენ ტი – 1.47 და ფიქ სირ და. 2010 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 1.63-მდე გა ი ზარ-
და, თუმ ცა 2014 წლის თვის კვლავ 1.60-ზე ქვე მოთ და ი წი ა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ, გლო ბა ლუ რად, შო ბა დო ბის ჩა ნაც ვლე ბი თი კო ე ფი ცი ენ ტი 2.33-ის, ხო ლო მა-
ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის თვის 2-ის ტო ლი ა, ევ რო პის ასე თი და ბა ლი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი მო სახ ლე ო ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ის მა ნიშ ნე ბე ლი ა. 

2009 წელს ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებს შო რის ყვე ლა ზე მა ღა ლი შო ბა დო ბის 
კო ე ფი ცი ენ ტე ბი ჰქონ დათ ირ ლან დი ას (2.06), საფ რან გეთს (2.00), შვე დეთს (1.94) 
და გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფოს (1.90) (ყვე ლა მათ გა ნი გლო ბა ლუ რად შო ბა დო ბის ჩა-
ნაც ვლე ბის კო ე ფი ცი ენ ტზე და ბა ლი ა). ყვე ლა ზე და ბა ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი და ფიქ-
სირ და ლატ ვი ა ში (1.31), უნ გრეთ სა და პორ ტუ გა ლი ა ში (ო რი ვე გან 1.32) და გერ მა-
ნი ა ში (1.36). ევ რო კავ ში რის არა წევრ, პოს ტსაბ ჭო თა ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში, რუ სე-
თის შო ბა დო ბის ჯა მუ რი კო ე ფი ცი ენ ტი 1.78, ბე ლა რუს ში – 1.70, ხო ლო უკ რა ი ნა ში 
– 1.50 იყო.

ბო ლო 50 წლის გან მავ ლო ბა ში ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო 
ხან გრძლი ვო ბამ რო გორც ქა ლე ბის, ისე მა მა კა ცე ბი სათ ვის და ახ ლო ე ბით 10 წლით 
მო ი მა ტა და ორი ვე სქე სის თვის 2014 წელს გა კე თე ბუ ლი შე ფა სე ბით 80.9 წელს მი-
აღ წია (ქა ლე ბი 83.6, მა მა კა ცე ბი 78.1). მხო ლოდ ერ თი ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, 
2002-დან 2014 წლამ დე, სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა ევ რო პა ში 3.2 წლით 
გა ი ზარ და.

შო ბა დო ბის და ბა ლი კო ე ფი ცი ენ ტი და სი ცოცხ ლის გაზ რდი ლი ხან გრძლი ვო-
ბა, იმიგ რა ცი ის და მა ტე ბის გა რე შე, ევ რო პის მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 
კლე ბას ნიშ ნავს, რაც, თა ვის მხრივ, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ტემ პის შე ნე ლე-
ბის ან სუ ლაც ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის რის კებს წარ მო შობს. შო ბა დო ბის და ბა ლი 
კო ე ფი ცი ენ ტის გა მო, არ ხდე ბა სა პენ სიო ასა კის მუ შა ხე ლის ახალ გაზ რდა თა ო ბით 
სრულ ყო ფი ლი ჩა ნაც ვლე ბა. ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში, სა ვა რა უ დოდ, სა პენ-
სიო ასა კის მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა პრო პორ ცი უ ლად კი დევ მო ი მა ტებს, მაგ რამ 
იმ ახალ გაზ რდა მუ შა ხე ლის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის გა რე შე, რომ ლებ მაც სა პენ სიო 
და სხვა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი გა და სა ხა დე ბის მეშ ვე ო ბით უნ და და ა ფი ნან სონ. 
თუმ ცა ჯერ ჯე რო ბით ევ რო კავ შირ ში დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ფი ლის ამ გვა რი ცვლი-
ლე ბა არ შე იმ ჩნე ვა, რად გან სა ერ თო ბუ ნებ რი ვი ზრდა, დე მოგ რა ფი უ ლი ინერ ცი ის 
ხარ ჯზე, ჯერ კი დევ და დე ბი თი ა. გარ და ამი სა, ევ რო კავ ში რი ინ ტენ სი უ რად იზი დავს 
იმიგ რან ტე ბის დიდ რა ო დე ნო ბას, რო მელ თა შო რის ძი რი თა დად და საქ მე ბის ასა კის 
მო სახ ლე ო ბა ჭარ ბობს. 2010 წელს ევ რო კავ შირ ში 20.1 მი ლი ო ნი უცხო ქვეყ ნის მო-
ქა ლა ქე ცხოვ რობ და, რაც კონ ტი ნენ ტის მო სახ ლე ო ბის 4%-ს შე ად გენ და. 
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 ლა თი ნუ რი ამე რი კა და კა რი ბის ქვეყ ნე ბი: დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი 
ლა თი ნურ ამე რი კა სა და კა რი ბის ქვეყ ნებ ში ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა-
ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტენ სი ვო ბით მიმ დი ნა რე ობს, რაც, სიკ ვდი ლი ა ნო ბი სა და 
შო ბა დო ბის მა ღა ლი დან და ბალ დო ნე ებ ზე გა დას ვლის შე დე გად, რე გი ო ნის ყვე ლა 
ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის ასა კობ რივ სტრუქ ტუ რა ში არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბით გა მო-
ი ხა ტე ბა. აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე ბებ ში შე დის ბავ შვთა პო პუ ლა ცი ის (0-14 ასა კის) წი-
ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბა და ზრდას რუ ლი (15-59 ასა კის), გან სა კუთ რე ბით კი 
ასა კო ვა ნი (60 და მე ტი ასა კის) მო სახ ლე ო ბის წი ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა. მე-20 
სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ლა თი ნურ ამე რი კა სა და კა რი ბის ქვეყ ნებ ში სიკ ვდი-
ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა ნელ -ნე ლა და იკ ლო. 1950-55 წლებ ში სი ცოცხ ლის სა შუ-
ა ლო ხან გრძლი ვო ბა რე გი ონ ში მხო ლოდ 52 წე ლი, ხო ლო ახალ შო ბილ თა სიკ ვდი-
ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ყო ველ ათას და ბა დე ბულ ბავ შვზე 127.7 იყო. ამის შემ დეგ 
სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ტე ბა და იწყ ო, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი-
სა, ახალ შო ბილ თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის შემ ცი რე ბის (ძი რი თა დად ინ ფექ ცი უ რი პა რა ზი-
ტუ ლი და რეს პი რა ტო რუ ლი და ა ვა დე ბე ბის კონ ტრო ლის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გად), 
მოგ ვი ა ნე ბით კი სა ერ თო მო სახ ლე ო ბა ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბის გა-
მო. ამის შე დე გად, ბო ლო 60 წლის გან მავ ლო ბა ში, რე გი ონ ში სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო 
ხან გრძლი ვო ბა 21.6 წლით გა ი ზარ და და 2005-2010 წლებ ში 73.4 წელს მი აღ წი ა. 

სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბის მი უ ხე და ვად, შო ბა დო-
ბის მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბა ის მთა ვა რი ფაქ ტო რი ა, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს რე-
გი ო ნის მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა სა და ასა კობ რივ სტრუქ ტუ რა ზე. ბო ლო ექ ვსი 
ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში რე გი ონ ში შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
და ე ცა: 1950-55 წლებ ში ერ თი ქა ლი სა შუ ა ლოდ 5.9 ბავშვს აჩენ და, ხო ლო 2005-
2010 წელს – 2.4 ბავშვს. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 2050 წლის თვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ისევ და ბალ ნიშ ნულ ზე დარ ჩე ბა, მაგ რამ ახ ლოს იქ ნე ბა ჩა ნაც ვლე ბის დო ნეს თან, 
რაც რე გი ო ნის თვის 2.1-ს შე ად გენს. 1950-55 და 1990-1995 წლებს შო რის, წე ლი-
წად ში და ბა დე ბუ ლი ბავ შვე ბის რა ო დე ნო ბა რე გი ონ ში 7.5 მი ლი ო ნი დან 11.5 მი ლი-
ო ნამ დე გა ი ზარ და, შემ დეგ კი შო ბა დო ბის უწყ ვე ტი შემ ცი რე ბის შე დე გად, კლე ბა 
და იწყ ო. პროგ ნო ზე ბის თა ნახ მად, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ წლის გან მავ ლო ბა ში გა-
ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის რა ო დე ნო ბა სტა ბი ლუ რად შემ ცირ დე ბა. თუ შო ბა დო ბა და ე ცე მა 
(რაც საკ მა ოდ რე ა ლუ რი ა), რე გი ონ ში და ბა დე ბუ ლი ბავ შვე ბის რა ო დე ნო ბა კი დევ 
უფ რო მკვეთ რად და იკ ლებს და რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი სტრუქ-
ტუ რა ევ რო პის მო სახ ლე ო ბის სტრუქ ტუ რის მსგავ სი გახ დე ბა.
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გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბა და ეპი დე მი ო ლო გი უ რი 
გარ და სახ ვა

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბა ბერ დე ბა: პრაქ ტი კუ ლად, მსოფ ლი ოს ყვე ლა ქვე ყა ნა-
ში მო სახ ლე ო ბის ხან დაზ მუ ლი ნა წი ლის რა ო დე ნო ბა და წი ლი იზ რდე ბა. მო სახ ლე ო-
ბის და ბე რე ბა – ხან დაზ მუ ლი პი რე ბის წი ლის ზრდა მო სახ ლე ო ბა ში – ოც და მე ერ თე 
სა უ კუ ნის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან სო ცი ა ლურ ტრან სფორ მა ცი ას წარ მო-
ად გენს.

გა ე როს ან გა რი შის (მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის პერ სპექ ტი ვე ბი: 2015 წლის მი-
მო ხილ ვა) თა ნახ მად, მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბამ უკ ვე მი აღ წია მნიშ ვნე ლო ვან ასა-
კობ რივ ნიშ ნულს: ის ტო რი უ ლად, პირ ვე ლად 65 წლის და უფ რო სი ასა კის ადა მი ა ნე-
ბის რა ო დე ნო ბა ხუთ წლამ დე ასა კის ბავ შვე ბის რა ო დე ნო ბას აჭარ ბებს. აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბა ძი რი თა დად ბო ლო 70 წლის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ და. 65 წლის 
და უფ რო სი ასა კის ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა 1950-2010 წლებ ში გა სამ მაგ და. 2050 
წელს, 1950 წლის სა ბა ზი სო მო ნა ცემ თან შე და რე ბით, ამ მო ნა ცე მის ათ მა გი ზრდა 
არის მო სა ლოდ ნე ლი. 

გრა ფი კი 6. მო სახ ლე ო ბის ზრდის ტენ დენ ცი ე ბი და პროგ ნო ზე ბი 1950-2050 წწ. 

წყა რო: გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ დი (UNFPA)

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 65 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის წი ლი ამ ჟა-
მად უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, თუმ ცა ამ უკა ნას კნელ ში 
უფ რო სი ასა კის მო სახ ლე ო ბა უფ რო სწრა ფი ტემ პით იზ რდე ბა. მო სა ლოდ ნე ლი ა, 
რომ 2050 წლის თვის მსოფ ლი ო ში ხუ თი დან ოთხი 65 წლის ასაკს გა და ცი ლე ბუ ლი 

მოსახლეობა მილიონებში

<5 ასაკის

65+ ასაკის
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ადა მი ა ნი და ბა ლი რე სურ სე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში იცხ ოვ რებს. რო გორც ზე მოთ ით-
ქვა, გლო ბა ლუ რად, აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი უმე ტეს წი ლად შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნებ-
ლის კლე ბის და სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის ზრდის შე დე გი ა. 

ეჭ ვგა რე შე ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბა, ერ თი მხრივ, ძა ლი-
ან და დე ბი თი გან ვი თა რე ბა ა. სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის მა ტე ბა გლო ბა ლუ რად 
სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის და საცხ ოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე-
ბის შე დე გი ა, თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, მო სახ ლე ო ბის დი დი რა ო დე ნო ბის ხან დაზ მულ 
ასაკ ში ცხოვ რე ბა დიდ, რო გორც მო სა ლოდ ნელ, ისე მო უ ლოდ ნელ, ხარ ჯებ თან არის 
და კავ ში რე ბუ ლი. ორი მთა ვა რი ხარ ჯი შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა და და ა ვა დე-
ბა ა. შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა უფ რო სი ასა კის ადა მი ა ნებს შო რის ამ ჟა მად გლო-
ბა ლუ რი ავა დო ბის ტვირ თის 23 პრო ცენტს, მა ღა ლი რე სურ სე ბის ქვე ყა ნა ში და ა ვა-
დე ბის ტვირ თის ნა ხე ვარს, ხო ლო და ბა ლი რე სურ სე ბის ქვე ყა ნა ში – 20 პრო ცენტს 
შე ად გენს. გულ სის ხლძარ ღვთა და სიმ სივ ნუ რი და ა ვა დე ბე ბი ავა დო ბის ტვირ თის 
მთა ვა რი კომ პო ნენ ტე ბი ა. 2004-2030 წლე ბის თვის პროგ ნო ზი რე ბუ ლი გლო ბა ლუ-
რი DALY-ის1 ცვლი ლე ბე ბი უფ რო სი ასა კის ადა მი ა ნებს შო რის მი ა ნიშ ნებს, რომ ამ 
ასა კობ რივ ჯგუფ ში ყვე ლა მი ზე ზით გა მოწ ვე უ ლი DALY-ის ზრდა 55.2 პრო ცენ ტი 
იქ ნე ბა. მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბა ში (ყვე ლა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბი) გა დამ დე ბი, დე-
და თა, პე რი ნა ტა ლუ რი და ნუტ რი ცი უ ლი მდგო მა რე ო ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი DALY-ის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 18.7 პრო ცენ ტით და ე ცე მა, არა გა დამ დებ და ა ვა დე ბებ თან და კავ ში რე-
ბუ ლი – 61.3 პრო ცენ ტით გა იზ რდე ბა, ტრავ მე ბით გა მოწ ვე უ ლი DALY კი 78 პრო-
ცენ ტით მო ი მა ტებს. იმ კონ კრე ტულ და ა ვა დე ბებს შო რის, რომ ლე ბიც უფ რო დი დი 
ალ ბა თო ბით მო ი მა ტებს, არის დი ა ბე ტი (+95.7 პრო ცენ ტი), ფილ ტვის ქრო ნი კუ ლი 
ობ სტრუქ ცი უ ლი და ა ვა დე ბა (+88.7 პრო ცენ ტი), დე მენ ცია (+82.6 პრო ცენ ტი), მხედ-
ვე ლო ბის დაქ ვე ი თე ბა (+86.3 პრო ცენ ტი), სმე ნის დაქ ვე ი თე ბა (+70.6 პრო ცენ ტი). 
პროგ ნო ზი რე ბუ ლი ა, რომ გულ სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბა და კი ბო, შე სა ბა მი სად, 
40.6 და 69.2 პრო ცენ ტით მო ი მა ტებს. იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ მაც ხან დაზ მუ ლი პო-
პუ ლა ცი ის ზრდის და ბავ შვთა პო პუ ლა ცი ის შემ ცი რე ბის გა მო ეპი დე მი ო ლო გი უ რი 
გარ და სახ ვა ახ ლა ხან გა ნი ცა დეს, აღ ნიშ ნუ ლი მდგო მა რე ო ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი და ა-
ვა დე ბის ტვირ თის უფ რო მკვეთ რი ზრდა არის მო სა ლოდ ნე ლი. მა შინ, რო ცა ქრო ნი-
კუ ლი და ა ვა დე ბის ტვირ თი უფ რო სწრა ფად და ბა ლი რე სურ სე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში 
გა იზ რდე ბა, მა ღა ლი რე სურ სე ბის ქვეყ ნებ ში, უფ რო დი დი ვა რა უ დით, მკვეთ რად 
მო ი მა ტებს დე მენ ცი ა, ალ ცჰა ი მე რის და ა ვა დე ბის ჩათ ვლით. იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რომ 2006 წელს მსოფ ლი ო ში ალ ცჰა ი მე რის და ა ვა დე ბის შემ თხვე ვე ბის რა ო დე-
ნო ბა 26.6 მი ლი ო ნი იყო, 2050 წლის თვის აღ ნიშ ნუ ლი რიცხ ვის ოთხ ჯერ მო მა ტე ბაა 
მო სა ლოდ ნე ლი.

1 DALY-ის განმარტებისთვის იხილეთ მე-3 თავი. 
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გრა ფი კი 7. მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის გა ნა წი ლე ბა ასა კის მი ხედ ვით

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბით, მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ-
ლი ჯან დაც ვის სის ტე მე ბი ხან დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბებს უკ ვე ვე ღარ 
უმ კლავ დე ბა. იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ჯან დაც ვის სის ტე მე ბი ხან დაზ მულ ასაკ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბე ბის დი აგ ნოს ტი რე ბი სა და მკურ ნა ლო ბის თვის კარ გად 
არის ადაპ ტი რე ბუ ლი, დღის წეს რიგ ში დგას სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მზარ დი ბი-
უ ჯე ტის კონ ტრო ლის და სის ტე მის მდგრა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პრობ ლე მე ბი. იმ 
ქვეყ ნებ ში კი, სა დაც არ სე ბუ ლი ჯან დაც ვის სის ტე მე ბი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რად და 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლად გა უ მარ თა ვია და ხან დაზ მუ ლი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს 
ვერ აკ მა ყო ფი ლებს, სის ტე მის აუ ცი ლე ბე ლი გაძ ლი ე რე ბა მნიშ ვნე ლო ვან ინ ვეს ტი-
ცი ებს სა ჭი რო ებს, რაც ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბის თვის ხში რად ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა. 
სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის ზრდას თან ერ თად ამ ჟა მად ისე, რო გორც არას დროს, 
აუ ცი ლე ბე ლი ხდე ბა პრე ვენ ცი უ ლი მე დი ცი ნის გან ვი თა რე ბა. ამას გარ და, ქვეყ ნე ბი 
უნ და მო ემ ზა დონ გრძელ ვა დი ა ნი ზრუნ ვის მზარ დი სა ჭი რო ე ბის თვის სახ ლის პი რო-
ბებ ში თუ ხან გრძლი ვი და ყოვ ნე ბის სტა ცი ო ნა რულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში მყო ფი ხან-
დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის კეთ ლდღე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

მსოფლიო მოსახლეობის ასაკობრივი განაწილება 

მოსახლეობის სტრუქტურა ასაკისა და სქესის მიხედვით, 2005
მილიონები

ნაკლებად განვითარებული
ქვეყნები

მეტად განვითარებული
ქვეყნებიასაკი

მამრ. მამრ. მდედრ.მდედრ.
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გლო ბა ლუ რი მიგ რა ცია

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის თვის გლო ბა ლუ რი მიგ რა ცია კლი მა ტუ რი, სო ცი ა-
ლუ რი, პო ლი ტი კუ რი, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ეკო ნო მი კუ რი საფ რთხე ე ბის, ასე ვე 
ცხოვ რე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის მო ძი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ-
ტი გახ და. თა ნა მედ რო ვე მიგ რა ცი ის სის წრა ფე, მას ში მო ნა წი ლე ადა მი ა ნე ბის რა-
ო დე ნო ბა და ის ფაქ ტი, რომ ადა მი ა ნე ბი ხში რად მსოფ ლი ოს იმ რე გი ო ნებს შო რის 
გა და ად გილ დე ბი ან, სა დაც და ა ვა დე ბე ბის პრო ფი ლე ბი მკვეთ რად გან სხვა ვე ბუ ლი ა, 
სე რი ო ზულ გავ ლე ნას ახ დენს რო გორც გა და ად გი ლე ბუ ლი, ისე მიმ ღე ბი ადა მი ა ნე-
ბის ჯან მრთე ლო ბა სა და ჯან დაც ვა ზე. 

მიგ რა ცი ას მრა ვა ლი ფორ მა აქვს, მათ შო რის იძუ ლე ბუ ლი და ნე ბა ყოფ ლო ბი-
თი. მე-20 სა უ კუ ნე ში უფ რო გავ რცე ლე ბუ ლი იყო ეკო ნო მი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი მიგ რა ცი ა, მაგ რამ, მიგ რა ცი უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის გამ კაც რე ბის გა-
მო, ეკო ნო მი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი არა ო ფი ცი ა ლუ რი მიგ რა ცი ის ტენ დენ ცი ებ მაც 
იმა ტა. სხვა დას ხვა მო ნა ცე მის მი ხედ ვით, სა მუ შა ოს ძი ე ბის და ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბის მიზ ნით, ყო ველ წლი უ რად ქვეყ ნებს შო რის 200 მი ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ა ნი 
მოძ რა ობს, სა ი და ნაც სულ მცი რე 30 მი ლი ო ნი არა ო ფი ცი ა ლუ რი, ანუ არა ლე გა ლი 
ეკო ნო მი კუ რი მიგ რან ტი ა. ჯან მრთე ლო ბის თვალ საზ რი სით, სა მე დი ცი ნო და სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის დახ მა რე ბა ზე ხელ მი უწ ვდო მო ბის გა მო, ეს პო პუ ლა ცია 
გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ა. 

გა სუ ლი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში ასე ვე გა ი ზარ და კონ ფლიქ ტე ბის და პო ლი-
ტი კუ რი რეპ რე სი ე ბის გა მო იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო-
ბა. მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი, რო მე ლიც თა ვი ან თი ქვეყ ნე ბი დან გარ ბის და თავს სხვა 
ქვეყ ნებს აფა რებს, ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სით სარ გებ ლობს, რის გა მოც მათ, სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დახ მა რე ბის წყა ლო ბით, ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რებ ზე 
ხე ლი მი უწ ვდე ბათ. მაგ რამ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც იძუ ლე ბით ტო ვე ბენ თა ვი ანთ 
საცხ ოვ რებ ლებს და ქვეყ ნის საზღ ვრე ბის ფარ გლებ ში რჩე ბი ან, ხში რად სრუ ლად 
კარ გა ვენ ჯან დაც ვის სერ ვის ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას. იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცი ის გავ-
ლე ნა ჯან მრთე ლო ბა სა და ჯან დაც ვა ზე ყო ველ თვის მწვა ვეა და გრძელ ვა დი ა ნი შე-
დე გე ბით ხა სი ათ დე ბა.

ამას გარ და, ბო ლო ორ მოც და ა თი წლის გან მავ ლო ბა ში მკვეთ რად გა ი ზარ და 
სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მის, რო გორც საზღ ვრე ბის მიღ მა გა დას ვლის მზარ დი და 
დამ კვიდ რე ბუ ლი ფორ მის, მნიშ ვნე ლო ბაც. მსოფ ლი ოს ტუ რიზ მის ორ გა ნი ზა ცი ის 
მო ნა ცე მე ბით, 2015 წელს სა კუ თა რი ქვეყ ნის საზღ ვრებს გა რეთ 1.2 მი ლი არ დზე 
მეტ მა ადა მი ან მა იმოგ ზა უ რა. აღ ნიშ ნუ ლი მოძ რა ო ბის დიდ ნა წილს შე ად გენ და გან-
სხვა ვე ბულ ეკო ლო გი ურ და ჯან მრთე ლო ბის ზო ნებს შო რის მი მოს ვლა. 

ხში რად მიგ რან ტებს იმ ქვეყ ნე ბი სა და რე გი ო ნე ბის ჯან მრთე ლო ბის „კვა ლი“ 
ჩაჰ ყვე ბათ, სა ი და ნაც ისი ნი ჩა დი ან. ვი ნა ი დან ეკო ნო მი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი მიგ-
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რან ტე ბი უფ რო ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი დან უფ რო გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გა და დი ან, 
მა თი გარ კვე უ ლი წი ლი შე იძ ლე ბა ჯან მრთე ლო ბის იმ პრო ფი ლით ხა სი ათ დე ბო დეს, 
რაც სი ღა რი ბეს თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, ან რის მი მარ თაც მიმ ღებ მო სახ ლე ო ბას 
საკ მა რი სი იმუ ნი ტე ტი არ აღე ნიშ ნე ბა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, გა საკ ვი რი არ არის, რომ ბო ლო წლებ ში და სავ ლეთ ევ-
რო პის დიდ ნა წილ ში ტუ ბერ კუ ლო ზის აღ რიცხ უ ლი შემ თხვე ვე ბის რა ო დე ნო ბა გა-
ი ზარ და, რაც ნა წი ლობ რივ მა ინც ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი დან ხალ ხის მზარ დი მა სე ბის 
შე დი ნე ბას თან არის ასო ცი რე ბუ ლი. გერ მა ნი ა ში მიგ რან ტებს შო რის, ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლე ო ბას თან შე და რე ბით, ტუ ბერ კუ ლო ზის დი აგ ნოს ტი რე ბის 5.2-ჯერ უფ რო 
მა ღა ლი ალ ბა თო ბა ა. მსგავ სი სუ რა თი იკ ვე თე ბა საფ რან გეთ ში, ავ სტრი ა სა და ეს პა-
ნეთ ში. დიდ ბრი ტა ნეთ ში კი შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ-
ვე ნა, რომ ტუ ბერ კუ ლო ზით ინ ფი ცი რე ბულ პი რებს შო რის 7.4-ჯერ მე ტი ალ ბა თო ბა 
იყო იმი სა, რომ მათ საზღ ვარ გა რე თი დან ჩა მო სულ სტუმ რებს უმას პინ ძლეს და 4.7-
ჯერ მე ტი ალ ბა თო ბით თა ვად იყ ვნენ და ბა დე ბუ ლი დი დი ბრი ტა ნე თის ფარ გლებს 
გა რეთ. ბელ გი ა ში თავ შე საფ რის მა ძი ე ბელ თა შო რის ტუ ბერ კუ ლო ზის შემ თხვე ვე-
ბის რა ო დე ნო ბა 30-ჯერ აღე მა ტე ბო და ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს ად გი ლობ რივ მო-
სახ ლე ო ბას შო რის. საფ რან გეთ ში 1992-1997 წლებ ში მულ ტი რე ზის ტენ ტუ ლი ტუ-
ბერ კუ ლო ზის ყვე ლა შემ თხვე ვის 55%-ზე მე ტი უცხ ო ე ლებ ზე მო დი ო და.

გრა ფი კი 8. გლო ბა ლუ რი მიგ რა ცი ის ზრდა გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლის მი ხედ ვით                       
(მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა მი ლი ო ნებ ში). 

წყა რო: გა ე როს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სა კითხ ე ბის დე პარ ტა მენ ტი

ევროპა

აზია

ჩრდილოეთ
ამერიკა

აფრიკა

ლათინური
ამერიკა და

კარიბის ზღვის
აუზი

ოკეანია
5

8

7
9

15
21

40
54

49
75

56
76

2015

2000
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მიგ რან ტე ბი ევ რო კავ ში რის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი უსახ ლკა რო ადა მი ა ნე-
ბის 20 პრო ცენტს შე ად გე ნენ. ეს გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოა იტა ლი ა სა და სა-
ბერ ძნეთ ში. კო პენ ჰა გენ ში, სა დაც სა ერ თო მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 4 პრო ცენ ტია 
საზღ ვარ გა რეთ და ბა დე ბუ ლი, უსახ ლკა რო ე ბის 33 პრო ცენ ტი მიგ რან ტი ა. ეს პა ნე-
თის სამ ხრეთ ნა წილ ში, ალ მე რი ა ში, ჩა სულ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მიგ რან ტებ ზე ჩა-
ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მიგ რან ტი მუ შა კე ბის 85 პრო ცენ ტი პრი მი ტი ულ 
საცხ ოვ რის ში ცხოვ რობ და, შე ფერ ხე ბუ ლი წყალ მო მა რა გე ბით, ცუ დი სა ნი ტა რი უ ლი 
პი რო ბე ბით და გათ ბო ბის გა რე შე. ამის მსგავ სად, კა პე ვერ დე დან ლი სა ბონ ში ჩა სუ-
ლი მიგ რან ტე ბის საცხ ოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მა თი პრი მი ტი-
უ ლი საცხ ოვ რი სე ბის ერთ მე სა მედ ში წყა ლი სა ერ თოდ არ იყო შეყ ვა ნი ლი და 26%-ს 
არ ჰქონ და მო წეს რი გე ბუ ლი სა კა ნა ლი ზა ციო და გამ დი ნა რე წყლის სის ტე მე ბი.

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გან სა კუთ რე ბულ შეშ ფო თე ბას იწ ვევს აივ /შიდ სის 
იმ პორ ტი იმ ქვეყ ნე ბი დან, სა დაც ამ და ა ვა დე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი გან სა კუთ რე ბით მა-
ღა ლი ა. ევ რო კავ შირ ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ 1997-2001 წლებ ში 
ჰე ტე რო სექ სუ ა ლუ რი გზით აი ვინ ფექ ცი ით ინ ფი ცი რე ბის დი აგ ნო ზის 66 პრო ცენ ტი 
იმ პი რებს და უს ვეს, რომ ლე ბიც აივ /შიდ სის მა ღა ლი პრე ვა ლენ ტო ბის ქვეყ ნე ბი დან 
იყ ვნენ ჩა სუ ლი. 

არა გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბი მსოფ ლი ოს უმე ტეს ქვეყ ნებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მრთე ლო ბის სწრა ფად მზარ დი პრობ ლე მა ა. ყო ველ წლი უ რად მათ ზე გლო ბა ლუ-
რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი მო დის და, ზრუნ ვი სა და მკურ ნა ლო ბის თვალ-
საზ რი სით, ისი ნი გან სა კუთ რე ბით მძი მე ტექ ნო ლო გი ურ და ეკო ნო მი კურ ტვირ თად 
აწ ვე ბი ან ჯან დაც ვის სის ტე მებს. ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბი დან მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
გულ სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბი, რომ ლე ბიც ხან გრძლი ვად და დი დი რა ო დე ნო-
ბით ზღუ დავს ადა მი ა ნის შე საძ ლებ ლო ბებს. მიგ რან ტე ბის წი ლი გულ სის ხლძარ-
ღვთა და ა ვა დე ბე ბის ტვირ თის მი მართ ისე თი ფაქ ტო რე ბის როლს ასა ხავს, რო გო-
რი ცა ა: ეთ ნი კუ რი წი ნას წა რი გან წყო ბა, დი ე ტა, ცხოვ რე ბის წე სი და სტრე სი. გა ერ-
თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში სამ ხრე თა ზი უ რი წარ მო შო ბის ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს შო რის 
გუ ლის კო რო ნა რუ ლი და ა ვა დე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
30-40 პრო ცენ ტით აღე მა ტე ბა ამა ვე მო ნა ცემს ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას შო რის. 
მსგავ სი მო ნა ცე მი გა მო იკ ვე თა აზი ელ იმიგ რან ტებს შო რის კა ნა და შიც, სა დაც მი-
ო კარ დი უ ლი ინ ფარ ქტის რის კი აზი უ რი წარ მო შო ბის ადა მი ა ნებ ში 2-5-ჯერ უფ რო 
მა ღა ლი ა, ვიდ რე არა ა ზი უ რი წარ მო შო ბის იმიგ რან ტებ სა თუ ად გი ლობ რივ კა ნა დე-
ლებ ში. გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ასე ვე მი უ თი თებს, რომ 
კა რი ბის ქვეყ ნე ბი დან ჩა სულ მიგ რან ტებ ში ინ სულ ტის შემ თხვე ვე ბი ორ ჯერ უფ რო 
მა ღა ლი ა, ვიდ რე „თეთ რკა ნი ან“ მო სახ ლე ო ბა ში.

ხალ ხის გა და ად გი ლე ბა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა რე გი ო ნი დან შე იძ ლე ბა ასე ვე 
გე ნე ტი კუ რი და ა ვა დე ბე ბის მოძ რა ო ბა საც ნიშ ნავ დეს. თა ლა სე მი ა, რო მე ლიც ხმელ-
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თა შუა ზღვის აუზ ში გავ რცე ლე ბუ ლი სის ხლის მემ კვიდ რე ო ბი თი და ა ვა დე ბა ა, ბრი-
ტა ნეთ ში ახ ლო აღ მო სავ ლე თი დან ჩა სუ ლი და კვიპ რო სუ ლი წარ მო მავ ლო ბის ეთ-
ნი კურ უმ ცი რე სო ბებს აღე ნიშ ნე ბათ და არ სე ბობს მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ის ასე ვე 
შე იძ ლე ბა გავ რცე ლე ბუ ლი იყოს პა კის ტა ნელ, ჩი ნელ და ბან გლა დე შელ მო სახ ლე ებს 
შო რის. 

ზო გა დად მიგ რან ტე ბი ორი ენ ტირს აკე თე ბენ უფ რო და ბა ლი უნა რე ბის მომ-
თხოვნ და, შე სა ბა მი სად, და ბა ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის სამ სა ხუ რებ ზე, რო მე ლიც 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში ად გი ლობ რი ვე ბის თვის მიმ ზიდ ვე ლი აღარ არის. ზო გი ერ თი 
ამ გვა რი სა მუ შა ო, რო გო რი ცა ა: სამ თო საქ მე, მშე ნებ ლო ბა, მძი მე მრეწ ვე ლო ბა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, ჯან მრთე ლო ბის მი მართ გან სა კუთ რე ბულ რის კებს შე ი ცავს. 
სა მუ შაო ად გილ ზე უბე დუ რი შემ თხვე ვე ბი და ახ ლო ე ბით ორ ჯერ უფ რო მა ღა ლია 
ევ რო პა ში ჩა სულ იმიგ რანტ მუ შა კებს შო რის, ვიდ რე ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ში. 
ევ რო კავ ში რის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში და საქ მე ბულ მიგ რანტ მო სახ ლე ო-
ბა ში, პეს ტი ცი დებ თან და სხვა ქი მი ურ პრო დუქ ტებ თან ქრო ნი კუ ლი და და უც ვე ლი 
შე ხე ბის გა მო, უპ რე ცე დენ ტოდ მა ღა ლია ნევ რო ლო გი უ რი დარ ღვე ვე ბის და, ქა ლე-
ბის შემ თხვე ვა ში, სპონ ტა ნუ რი აბორ ტე ბის რა ო დე ნო ბა. 

ევ რო კავ ში რის ბევრ ქვე ყა ნა ში მიგ რან ტებს შო რის, ად გი ლობ რი ვებ თან შე-
და რე ბით, ასე ვე მა ღა ლია ორ სუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გარ თუ ლე ბე ბიც. ეს-
პა ნეთ ში აფ რი კელ მიგ რან ტებს შო რის ნა ად რე ვი მშო ბი ა რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლია 9.8 
პრო ცენ ტი, ეს პა ნელ ქა ლებ ში 4.6 პრო ცენ ტი ა. მცი რე წო ნი ა ნი ახალ შო ბი ლე ბის კო ე-
ფი ცი ენ ტიც კი მიგ რან ტებ ში 11.5 პრო ცენ ტი, ხო ლო ად გი ლობ რი ვებ ში 5.5 პრო ცენ-
ტი ა. იმიგ რან ტი ქა ლე ბის მი ერ ორ სუ ლო ბის ხე ლოვ ნუ რად შეწყ ვე ტის მოთხ ოვ ნა 
ბარ სე ლო ნა ში ორ ჯერ უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე ეს პა ნელ ქა ლებს შო რის.

წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 14 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი მოგ ზა უ რობს ინ დუს ტრი უ ლი 
ქვეყ ნე ბი დან აფ რი კის, აზი ის, ლა თი ნუ რი ამე რი კის და წყნა რი ოკე ა ნის კუნ ძუ ლე-
ბის ტრო პი კულ ნა წი ლებ ში, ასე ვე აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის შო რე ულ ტე რი ტო რი ებ ზე, 
სა ი და ნაც მა თი დი დი წი ლი ისე თი და ა ვა დე ბე ბით ბრუნ დე ბა, რომ ლე ბიც მკურ ნა-
ლო ბას სა ჭი რო ე ბენ. გარ თუ ლე ბებს შო რის ყვე ლა ზე ხში რია მოგ ზა უ რო ბი დან დაბ-
რუ ნე ბის შემ დეგ პირ ვე ლი ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში გან ვი თა რე ბუ ლი დი ა რე უ ლი 
და ა ვა დე ბე ბი, რომ ლე ბიც მოგ ზა ურ თა ავა დო ბის სრუ ლი შემ თხვე ვე ბის 25-90 პრო-
ცენ ტის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს. ასე ვე გავ რცე ლე ბუ ლი პრობ ლე მაა მა ლა რი აც, რაც, 
დი აგ ნოს ტი კუ რი, მკურ ნა ლო ბის და ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით, 
სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვებს ქმნის. A ჰე პა ტი ტის ენ დე მურ რე გი ო ნებ ში ჩა სულ მოგ-
ზა უ რებ ში ამ და ა ვა დე ბის შემ თხვე ვე ბის რა ო დე ნო ბა, ათას მოგ ზა ურ ზე გა ან გა რი-
შე ბით, თვე ში 3-6 შემ თხვე ვას უტოლ დე ბა. ხო ლო იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ადა მი ა ნე ბი 
გან სა კუთ რე ბით ცუდ ჰი გი ე ნურ პი რო ბებ ში მოხ ვდე ბი ან, აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
თვე ში 20 შემ თხვე ვამ დე იზ რდე ბა. ტუ რიზ მის კონ ტექ სტში ასე ვე მზარ დი პრობ ლე-
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მაა სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბი, B ჰე პა ტი ტის ჩათ ვლით. შვე ი ცა რი-
ა ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბის 
დი აგ ნო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის 25 პრო ცენ ტი ინ ფი ცი რე ბულ იქ ნა მა შინ, რო ცა ისი-
ნი შვე ი ცა რი ის გა რეთ მოგ ზა უ რობ დნენ. 

ურ ბა ნი ზა ცია

მე-19 სა უ კუ ნის და საწყ ის ში, ურ ბა ნულ ტე რი ტო რი ებ ზე მსოფ ლი ოს მო სახ ლე-
ო ბის მხო ლოდ 5 პრო ცენ ტი ცხოვ რობ და. სა უ კუ ნის და სას რულს აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი-
კა ტო რი 46 პრო ცენ ტამ დე გა ი ზარ და. მე-20 სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში, გლო ბა ლუ რი 
მო სახ ლე ო ბის ზრდის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა ურ ბა ნულ ტე რი ტო რი ებ ზე გან-
ხორ ცი ელ და და ეს ტენ დენ ცია 21-ე სა უ კუ ნე შიც გრძელ დე ბა. ამის შე დე გად, 2030 
წლის თვის გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის 60 პრო ცენ ტი ქა ლა ქის მცხოვ რე ბი იქ ნე ბა, 
ხო ლო 2050 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 70 პრო ცენ ტამ დე გა იზ რდე ბა.

ურ ბა ნი ზა ცი ის ტენ დენ ცი ე ბი მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში გან სა კუთ რე-
ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა. ზოგ ქა ლაქ სა და რე გი ონ ში მო სახ ლე ო ბის 
რა ო დე ნო ბა სწრა ფად იზ რდე ბა, ხო ლო სხვა ქა ლა ქებ სა და რე გი ო ნებ ში იკ ლებს. არ-
სე ბუ ლი პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, ურ ბა ნუ ლი მო სახ ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით მსოფ ლი-
ოს ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ რე გი ონ ში გა იზ რდე ბა და თუ 2000 წელს ამ რე გი ო ნე-
ბის ქა ლა ქებ ში 1.9 მი ლი არ დამ დე ადა მი ა ნი ცხოვ რობ და, აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2030 წელს 3.9 მი ლი არ დი გახ დე ბა. ზრდა ძი რი თა დად მცი რე და სა შუ ა ლო სიდიდის 
ქა ლა ქებ ში მოხ დე ბა. 

დღე ი სათ ვის მსოფ ლი ო ში და ახ ლო ე ბით 50,000 ურ ბა ნუ ლი ტე რი ტო რია და 
400 დი დი ქა ლა ქი ა, რო მელ შიც 1 მი ლი ო ნი ან მე ტი ადა მი ა ნი ცხოვ რობს. 1940-ი ან 
წლებ ში ნი უ -ი ორ კის მეტ რო პო ლია პირ ვე ლი ურ ბა ნუ ლი ტე რი ტო რია იყო, რო მელ-
მაც თა ვი სი 10 მი ლი ო ნი მცხოვ რე ბით მე გა ქა ლა ქის სტა ტუ სი მი ი ღო. 21-ე სა უ კუ-
ნის და საწყ ის ში მსოფ ლი ო ში 15-ზე მე ტი მე გა ქა ლა ქი ა, სა დაც მცხოვ რე ბი ადა მი ა-
ნე ბის წი ლი 2000 წელს გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის 4.3 პრო ცენ ტი დან 2015 წელს 
5.2 პრო ცენ ტამ დე გა ი ზარ და. მე გა ქა ლა ქე ბის ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი გან ვი თა რე ბად 
მსოფ ლი ო ში გა ცი ლე ბით უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში. მა გა-
ლი თად, წლი უ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი კალ კუ ტა ში, ინ დო ე თი, 2000-2015 წლებ ში 1.9 
პრო ცენ ტი იყო, ხო ლო ნი უ -ი ორ კში 0.4 პრო ცენ ტი. 21-ე სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში 
მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის ზრდის და ახ ლო ე ბით ერ თი მე ხუ თე დი გან-
ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის დი დი ქა ლა ქე ბის გაზ რდის ხარ ჯზე მოხ დე ბა, მცი რე ქა ლა-
ქე ბი კი აღ ნიშ ნულ ზრდას 50 პრო ცენტს შე მა ტე ბენ. 21-ე სა უ კუ ნის ბო ლოს თვის 
შე და რე ბით მცი რე ქა ლა ქე ბის მზარ დი რა ო დე ნო ბა მთელ მსოფ ლი ო ში დე და მი წის 
მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბას და ი ტევს.
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გრა ფი კი 9. ურ ბა ნი ზა ცი ის ტენ დენ ცი ე ბი და პროგ ნო ზი 1950-2030 წწ. 

წყა რო: გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ დი (UNFPA)

ბევრ შემ თხვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით კი გან ვი თა რე ბად სამ ყა რო ში, ურ ბა ნი ზა-
ცი ის ტემ პე ბი ბევ რად აღე მა ტე ბა სა ზო გა დო ე ბის და სა ხელ მწი ფოს შე საძ ლებ ლო-
ბებს, ადეკ ვა ტუ რად უპა სუ ხონ იმ ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ გა მოწ ვე ვებს, რომ ლებ საც 
მზარ დი ურ ბა ნუ ლი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი მო ითხ ოვს. შე დე გად, სა ხე ზეა ჯან-
დაც ვის, სა ნი ტა რი უ ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სხვა აუ ცი ლე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რის დე ფი ცი ტი. გარ და ამი სა, ურ ბა ნუ ლი გა რე მო ძლი ე რად ზე მოქ მე დებს მცხოვ-
რებ ლე ბის რო გორც ფი ზი კურ, ისე ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბა ზე. ურ ბა ნუ ლი გა რე-
მოს ზო გი ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი, მათ შო რის გან ვი თა რე ბის სიმ ჭიდ რო ვე, შე რე უ ლი 
სა ხის მი წათ სარ გებ ლო ბა, ქუ ჩე ბის მას შტა ბი, ად გი ლის ეს თე ტი კუ რი თვი სე ბე ბი, 
სატ რან სპორ ტო ქსე ლი, მწვა ნე სა ფა რის გა ნად გუ რე ბა და სხვ. ქა ლაქ ში მცხოვ რებ-
ლე ბის ფი ზი კურ აქ ტი ვო ბა ზე ზე მოქ მე დებს. აშე ნე ბულ გა რე მო სა და ჯან მრთე ლო-
ბის მდგო მა რე ო ბას შო რის კავ ში რის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ემ პი რი უ ლი მტკი ცე ბუ ლე-
ბა აჩ ვე ნებს რეს პი რა ტო რუ ლი, გულ სის ხლძარ ღვო ვა ნი, ონ კო ლო გი უ რი, ტრავ მუ ლი 
და ფსი ქო ლო გი უ რი და ა ვა დე ბე ბის გაზ რდილ შემ თხვე ვებს. 

ურ ბა ნუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ფი ზი კუ რი გა რე მოს კრი ტი კუ ლი ნა წი ლია და 
გან საზღ ვრავს, თუ რო გორ ხდე ბა ქა ლაქ ში წყალ მო მა რა გე ბა, ნაგ ვის გა ტა ნა და 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის მი წო დე ბა. წყლის სიმ წი რე და წყლის და ბინ ძუ რე ბა სე რი ო ზუ-
ლი ურ ბა ნუ ლი პრობ ლე მე ბი ა, გან სა კუთ რე ბით ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ-
ში. თით ქმის 1.5 მი ლი არდ ადა მი ანს აკ ლია უსაფ რთხო სას მე ლი წყა ლი და ყო ველ-

მსოფლიო

ურბანული
სოფლადურბანული 

ტერიტორია, % წელი

საერთო, ქალაქის და სოფლის მოსახლეობა (საშუალო)

სულ ქალაქად სოფლად

სულ მსოფლიოში
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წლი უ რად წყლით გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის სულ მცი რე 5 მი ლი ო ნი 
შემ თხვე ვის მი ზე ზი ა.

იმის მი უ ხე და ვად, რომ მსოფ ლი ო ში სა ნი ტა რი უ ლი პი რო ბე ბის არ მქო ნე მო სახ-
ლე ო ბის უდი დე სი ნა წი ლი სოფ ლად ცხოვ რობს, ქა ლაქ ში მცხოვ რებ 800 მი ლი ონ ზე 
მეტ ადა მი ანს (გლო ბა ლუ რად 24%-ს და გან ვი თა რე ბად ქა ლა ქებ ში 32%-ს) ნაკ ლე-
ბად მი უწ ვდე ბა ხე ლი იმა ზე, რაც, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის გან-
მარ ტე ბით, „გა უმ ჯო ბე სე ბულ სა ნი ტა რი ულ პი რო ბებს“ წარ მო ად გენს. ქა ლა ქე ბის 
170 მი ლი ონ ზე მეტ მცხოვ რებს უმარ ტი ვეს სა ნი ტა რი ულ პი რო ბებ ზეც კი არ მი-
უწ ვდე ბა ხე ლი, და ისი ნი იძუ ლე ბუ ლი არი ან, დე ფე კა ცია ღია ცის ქვეშ მო ახ დი ნონ. 
ქა ლა ქებ ში მცხოვ რე ბელ და ახ ლო ე ბით 500 მი ლი ონ მო სახ ლეს სხვა ოჯა ხებ თან სა-
ზი ა რო სა ნი ტა რი უ ლი ობი ექ ტე ბი აქვთ. გლო ბა ლუ რად, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 3% დი ა-
რე უ ლი და ა ვა დე ბის შე დე გი ა, რაც სწო რედ არა უ საფ რთხო სას მე ლი წყლით, არა საკ-
მა რი სი სა ნი ტა რი უ ლი პი რო ბე ბით და ჰი გი ე ნის და უც ვე ლო ბით არის გა მოწ ვე უ ლი.

ქა ლა ქებ ში ცუ დი ჯან მრთე ლო ბის კი დევ ერ თი გა მომ წვე ვია უსაფ რთხო და ხა-
რის ხი ან საკ ვებ ზე შეზღ უ დუ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ასე ვე სურ სა თის არა საკ მა რი სი 
რა ო დე ნო ბა. არა ა დეკ ვა ტუ რი კვე ბა ამ ცი რებს და ა ვა დე ბი სად მი რე ზის ტენ ტუ ლო-
ბას, გან სა კუთ რე ბით ღა რიბ გა რე უბ ნებ ში მცხოვ რებ ლე ბის თვის, რად გან მათ პა-
თო გე ნუ რი მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბით მდი დარ გა რე მო ში უწევთ ცხოვ რე ბა. გან ვი თა-
რე ბულ და გან ვი თა რე ბად სამ ყა რო ში, ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი ღა რი ბი მო სახ ლე ო ბა 
ხში რად და მო კი დე ბუ ლია ქუ ჩის საკ ვებ ზე, სწრაფ კვე ბა ზე, გა და მუ შა ვე ბულ და იაფ 
სურ სათ ზე, რაც ისეთ პრობ ლე მებს იწ ვევს, რო გო რი ცა ა: ვი ტა მი ნი სა და მი ნე რა-
ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა, კბი ლე ბის პრობ ლე მე ბი და სიმ სუქ ნე, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, 
დი ა ბეტ თან და გულ სის ხლძარ ღვთა პრობ ლე მებ თა ნაა ასო ცი რე ბუ ლი.

ამე რი კის, ევ რო პი სა და აზი ის ბევრ დიდ ქა ლაქ ში მი წათ სარ გებ ლო ბი თი და 
სატ რან სპორ ტო და გეგ მა რე ბის მა ღა ლი ხა რის ხი ხელს უწყ ობს სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტით, ვე ლო სი პე დით და ფე ხით სი ა რუ ლის პრაქ ტი კას. მაგ რამ ღა რი ბი 
ქვეყ ნე ბის სწრა ფად გან ვი თა რე ბად ქა ლა ქებ ში ტენ დენ ცია სა პი რის პი რო მი მარ თუ-
ლე ბით იკ ვე თე ბა. სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და სერ ვი-
სე ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შე მო სავ ლის მა ტე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
მო სახ ლე ო ბის დი დი რა ო დე ნო ბა სწრა ფად გა და დის მან ქა ნებ სა თუ მო ტო ციკ ლე-
ტებ ზე, რის შე დე გა დაც საგ ზაო მოძ რა ო ბა მე ტად გა დატ ვირ თუ ლი ხდე ბა, რაც ჰა-
ე რის და ბინ ძუ რე ბას, ტრავ მულ და ზი ა ნე ბებს და ფი ზი კუ რი აქ ტი უ რო ბის შეზღ უდ-
ვას თან და კავ ში რე ბულ და ა ვა დე ბებს იწ ვევს. გლო ბა ლუ რად, ავ ტო ა ვა რი ე ბის დროს 
მი ღე ბუ ლი და ზი ა ნე ბე ბი სიკ ვდი ლის მეცხ რე მთა ვა რი მი ზე ზია და, პროგ ნო ზის მი-
ხედ ვით, 2030 წლის თვის მე სა მე პო ზი ცი ა ზე გა და ი ნაც ვლებს.

ქა ლა ქის ფი ზი კუ რი გა რე მოს გარ და, ჯან მრთე ლო ბის თვის ზი ა ნის მომ ტა ნია 
ქა ლა ქის სო ცი ა ლუ რი გა რე მოც. სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს პრობ ლე მუ რი მა ხა სი ა თებ-
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ლე ბის მა გა ლი თე ბია ჯან მრთე ლო ბის თვის სა ზი ა ნო ქცე ვის მი მართ სო ცი ა ლუ რი 
ზე წო ლა (მაგ. ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბა), ძა ლა დო ბა, სო ცი ა ლუ რი სტრეს ფაქ ტო-
რე ბის (სო ცი ა ლუ რი იზო ლა ცია და უკი დუ რე სი სი ღა ტა კე) მა ღა ლი დო ნე და სხვა. 

ურ ბა ნი ზა ცია ზე გავ ლე ნას გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა ზეც 
ახ დენს. მცი რე სივ რცე ში და შეზღ უ დულ სა ნი ტა რი ულ პი რო ბებ ში ბევ რი ადა მი ა-
ნის ცხოვ რე ბა ნა ყო ფი ერ ნი ა დაგს ქმნის ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის გავ რცე ლე-
ბის თვის. იმავ დრო უ ლად, ქა ლა ქე ბის გა დი დე ბამ შე იძ ლე ბა ვაქ ცი ნე ბის მა რა გე ბის 
სწრა ფად ამო წურ ვა გა მო იწ ვი ოს, რის შე დე გა დაც ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა, ეპი დე მი ო ლო გი უ რი აფეთ ქე ბე ბის პრე ვენ ცი ის ან მათ ზე რე ა გი რე ბის 
თვალ საზ რი სით, მკვეთ რად იზღ უ დე ბა. მა გა ლი თად, ან გო ლა ში ყვი თე ლი ცხე ლე ბის 
ბო ლო აფეთ ქე ბა ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ამ და ა ვა დე ბის ყვე ლა ზე მას-
შტა ბუ რი ურ ბა ნუ ლი აფეთ ქე ბა იყო. ყვი თე ლი ცხე ლე ბის აფეთ ქე ბე ბი უჩ ვე უ ლო არ 
არის. თუმ ცა, ისევ, რო გორც სხვა ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის შემ თხვე ვა ში, რო ცა 
ისი ნი ურ ბა ნულ ტე რი ტო რი ებ ზე ხდე ბა, სიჩ ქა რის და მას შტა ბის თვალ საზ რი სით, 
მა თი გავ რცე ლე ბა შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვაგ ვა რად გან ვი თარ დეს. ან გო ლა ში, ეპი დე-
მი ო ლო გი უ რი აფეთ ქე ბის აღ მოფ ხვრის მიზ ნით, 8 მი ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ა ნის აც რა 
გან ხორ ცი ელ და. ეს სხვა ქვეყ ნებ ში პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის თვის გან კუთ-
ვნი ლი გლო ბა ლუ რი ვაქ ცი ნე ბის მა რა გის დი დი ნა წი ლის ან გო ლა ში გა და ნაც ვლე-
ბას მოჰ ყვა. სა ბედ ნი ე როდ, ამ კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვის თვის შე საძ ლე ბე ლი გახ და 
ვაქ ცი ნე ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის მოგ რო ვე ბა, თუმ ცა იმა ვე პე რი ოდ ში აფეთ ქე ბა 
მსოფ ლი ოს რო მე ლი მე სხვა დიდ ქა ლაქ შიც რომ მომ ხდა რი ყო, ვაქ ცი ნე ბის გლო ბა-
ლუ რი მა რა გი ამ სა ჭი რო ე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად საკ მა რი სი არ იქ ნე ბო და, რაც 
და ა ვა დე ბის დი დი მას შტა ბით გავ რცე ლე ბის რე ა ლურ სა შიშ რო ე ბას შექ მნი და. 
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თა ვი 8.
კომ პლექ სუ რი კა ტას ტრო ფე ბი, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
დახ მა რე ბა და ჯან მრთე ლო ბა

მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი

 კომ პლექ სურ კა ტას ტრო ფებს მი ე კუთ ვნე ბა რო გორც ბუ ნებ რი ვი, ისე ადა მი-
ა ნის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი მი ზე ზე ბით წარ მოქ მნი ლი მოვ ლე ნე ბი, რომ ლებ საც 
მო სახ ლე ო ბის ფარ თო მა სე ბის ჯან მრთე ლო ბის და ზი ა ნე ბის და /ან სიკ ვდი-
ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის მკვეთ რი ზრდის გა მოწ ვე ვა შე უძ ლი ათ. ასე თე ბი ა, 
მა გა ლი თად, მი წის ძვრა, ცუ ნა მი, ქა რიშ ხა ლი, სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტი, ფარ-
თო მას შტა ბი ა ნი სატ რან სპორ ტო უბე დუ რი შემ თხვე ვა, ბი ო ლო გი უ რი, ქი მი-
უ რი და ატო მუ რი უბე დუ რი შემ თხვე ვა და სხვა. 

 კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის შე დე გად ჯან მრთე ლო ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი რე ა გი რე ბა მო ი ცავს ეპი დე მი ო ლო გი უ რი მდგო მა რე-
ო ბის, ავა დო ბის, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის და ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის შე ფა სე ბის 
სწრა ფად გან ხორ ცი ე ლე ბას, წყალ მო მა რა გე ბი სა და კა ნა ლი ზა ცი ის გა უმ-
ჯო ბე სე ბას, საკ ვე ბის მი წო დე ბას, ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცი ას, 
პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის ზრდას, მსხვერ პლთა ევა კუ ა ცი ა სა და 
ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ას, ფსი ქო ლო გი უ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას, გენ დე რული 
ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ას, რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მრთე ლო ბის დახ მა რე ბის 
გა წე ვას და სხვა.

 ჯან მრთე ლო ბის თვალ საზ რი სით, ლტოლ ვი ლე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე-
ბუ ლი პი რე ბი, ქა ლე ბი და ბავ შვე ბი გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლად ნი არი ან კომ-
პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის მი მართ. 

 2003–2012 წლებ ში მსოფ ლი ო ში ყო ველ წლი უ რად სა შუ ა ლოდ 360 ბუ ნებ რი ვი 
კა ტას ტრო ფა იქ ნა და ფიქ სი რე ბუ ლი, რა საც სა შუ ა ლოდ წლი უ რად 110, 000 
ადა მი ა ნი ემ სხვერ პლა. 

 2008 წელს მსოფ ლი ოს მას შტა ბით 63 აქ ტი უ რი სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტი მიმ-
დი ნა რე ობ და, რა საც შე დე გად 56,000 ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე შე ე წი რა. 2014 
წელს აქ ტი უ რი სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა 42-მდე შემ ცირ და, 
მაგ რამ მა თი მას შტა ბე ბი გა ი ზარ და და მათ 180,000 ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე 
შე ი წი რეს. 
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 2016 წელს ომ სა და სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტში ჩარ თუ ლი იყო 67 ქვე ყა ნა. სამ-
ხედ რო კონ ფლიქ ტებ ში ჩარ თუ ლი სამ ხედ რო- პარ ტი ზა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის, ასე ვე ტე რო რის ტულ -სე პა რა ტის ტუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბის რიცხ ვი 719-ს 
აღ წევ და. 

 მხო ლოდ 2014 წელს მსოფ ლი ო ში 76 მი ლი ონ ადა მი ან ზე მეტს ესა ჭი რო ე-
ბო და გარ კვე უ ლი ტი პის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა. კონ ფლიქ ტე ბის შე დე-
გად ლტოლ ვილ თა და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა რა ო დე ნო ბა 51 
მი ლი ონს აჭარ ბებ და, რაც მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ა.

 გა ე რომ შე ი მუ შა ვა კომ პლექ სუ რი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბე ბის კლა სი ფი კა-
ცი ის სის ტე მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ყვე ლა ზე მწვა ვე, ფარ თო მას შტა ბი ან 
ჰუ მა ნი ტა რულ კრი ზისს მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს „მე-3 დო ნე“, რო მე ლიც გა ნი საზღ-
ვრე ბა რო გორც „მსხვი ლი და უე ცა რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კრი ზი სი, რო მე ლიც 
გა მოწ ვე უ ლია სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბით ან კონ ფლიქ ტით და სა ჭი რო ებს მო-
ბი ლი ზა ცი ას მთლი ა ნი სის ტე მის მას შტა ბით“. ბო ლო 3 წლის გან მავ ლო ბა ში 
გან ვი თა რე ბუ ლი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის მე-3 დო ნის მა გა ლი თებს მი ე-
კუთ ვნე ბა:
o ებო ლის ეპი დე მია და სავ ლეთ აფ რი კა ში, რო მელ მაც ყვე ლა ზე მე ტად 

და ზა რა ლე ბუ ლი სა მი ქვეყ ნის – ლი ბე რი ის, სი ე რა ლე ო ნე სა და გვი ნე ის 
– 22-მი ლი ო ნი ა ნი მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლე სა და ჯან მრთე ლო ბას სე რი-
ო ზუ ლი საფ რთხე შე უქ მნა. 

o სი რი ა ში ხე ლი სუფ ლე ბა სა და შე ი ა რა ღე ბულ დაჯ გუ ფე ბებს შო რის და-
პი რის პი რე ბა და გა რე ძა ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სამ ხედ რო ინ-
ტერ ვენ ცი ე ბი, რომ ლის შე დე გად აგო რე ბუ ლი ძა ლა დო ბის ტალ ღა 13,5 
მი ლი ო ნი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლეს შე ე ხო. ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის თით-
ქმის ნა ხე ვარს სჭირ დე ბო და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა, სა ვა რა უ დოდ, 
6,6 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი იძუ ლე ბით გა და ად გილ და ქვეყ ნის შიგ ნით და და-
მა ტე ბით 3 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი გა იქ ცა მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში – ლი ბან ში, 
თურ ქეთ ში, იორ და ნი ა ში, ერაყ სა და ეგ ვიპ ტე ში, ასე ვე ევ რო პა ში. 

o შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტი იე მენ ში, რო მე ლიც სწრა ფად გავ რცელ-
და მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით და გან სა კუთ რე ბით 2015 წლის მარ ტის 
შემ დეგ გა მა ნად გუ რე ბე ლი შე დე გე ბი მო უ ტა ნა მო სახ ლე ო ბას. ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე ფა სე ბით, იე მე ნის მო სახ ლე ო ბის 80 პრო-
ცენტს გარ კვე უ ლი ტი პის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა და დაც ვა სჭირ-
დე ბო და.
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კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბი მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის დი-
დი ჯგუ ფე ბის ავა დო ბის, უუ ნა რო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა-
მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი ა. უკა ნას კნე ლი ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ერ თა შო რი სო 
ჯან დაც ვის სფე როს რე ა გი რე ბამ კომ პლექ სურ კა ტას ტრო ფებ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პროგ რე სი გა ნი ცა და. სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტო, რო გო რი ცა ა: გა ე-
როს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის სა კო ორ დი ნა ციო ოფი სი (United Nations Office for 
Coordinating Humanitarian Assistance, UN OCHA), გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი 
კო მი სა რი ა ტი (United Nations’ High Commissioner of Refugees, UNHCR), ჯან მრთე-
ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია (World Health Organization, WHO), გა ე როს ბავ შვთა 
ფონ დი (United Nations’ Children’s Fund, UNICEF), წი თე ლი ჯვრის სა ერ თა შო რი სო 
კო მი ტე ტი (International Committee of the Red Cross, ICRC) და მრა ვა ლი სხვა, ისე 
რო გორც მრა ვა ლი სამ თავ რო ბო სა ა გენ ტო და ბევ რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ცია მთელ მსოფ ლი ო ში, რე გუ ლა რულ და კო ორ დი ნი რე ბულ დახ მა რე ბას უწე ვენ მი-
წის ძვრე ბით, წყალ დი დო ბე ბით, ქა რიშ ხლით, სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტე ბი თა და სხვა 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბე ბით და ზა რა ლე ბულ მო სახ ლე ო ბას სიკ ვდი ლი ა ნო ბი სა და 
და ნა კარ გე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად.

კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის დროს ფარ თოდ გავ რცე ლე-
ბუ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში უმე ტეს წი ლად ცუ დად და ფი ნან-
სე ბუ ლი ან არარ სე ბუ ლი სა გან გე ბო სამ სა ხუ რე ბის, არა საკ მა რი სი მომ ზა დე ბი სა და 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, ასე ვე დახ მა რე ბის მოთხ ოვ ნა ზე დაგ ვი ა ნე ბუ ლი და არა ორ გა-
ნი ზე ბუ ლი რე ა გი რე ბის შე დე გი ა. სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის დროს, მრა ვა ლი გან ვი-
თა რე ბა დი ქვეყ ნის არა ა დეკ ვა ტუ რი სა ჯა რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და კო ლაფ სის 
ზღვარ ზე მყო ფი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის გა მო, მსხვერ პლთა და 
და ზი ა ნე ბულ თა რა ო დე ნო ბა გა უ მარ თლებ ლად მა ღა ლი ა. 

ტრა დი ცი უ ლად, კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფა გა ნი მარ ტე ბო და 
რო გორც მოვ ლე ნა, რო მე ლიც კონ კრე ტულ პო პუ ლა ცი ა ში, დრო ის მოკ ლე მან ძილ-
ზე, იწ ვევ და მო სახ ლე ო ბის სიკ ვდი ლი ა ნო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნებ ლის (Crude Mortality 
Rate, CMR) გა ორ მა გე ბას1. მაგ რამ ეს ინ დი კა ტო რი ნაკ ლე ბად გა მოდ გე ბა გა ხან-
გრძლი ვე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დე ნენ მო სახ ლე ო-
ბის დიდ ნა წილ ზე, ფარ თო ტე რი ტო რი ებ ზე და ხან გრძლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა-
ში. 1990 წელს გაჩ ნდა მო საზ რე ბა, რომ კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო-

1 სიკვდილიანობის საერთო მაჩვენებელი: მოსახლეობის კონკრეტული ნაწილი, 
რომელიც გარდაიცვლება კონკრეტული დროის მონაკვეთში, რაც გამოითვლება 
ამ კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში გარდაცვლილი მოსახლეობის რაო-
დენობის გაყოფით მოსახლეობის სავარაუდო საერთო რაოდენობაზე. საგანგებო 
მდგომარეობების დროს ეს კოეფიციენტი ხშირად იანგარიშება როგორც გარდა-
ცვლილთა რაოდენობა ყოველ 10,000 მოსახლეზე დღეში. 
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ფე ბის მწვა ვე ფა ზის გან სა საზღ ვრად გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო სიკ ვდი ლი ა ნო ბის სა ერ თო 
მაჩ ვე ნებ ლის (CMR) კო ე ფი ცი ენ ტი: სიკ ვდი ლის ერ თი შემ თხვე ვა ყო ველ 10,000 
მო სახ ლე ზე ერ თი დღის გან მავ ლო ბა ში. ამ გვა რი ობი ექ ტუ რი ინ დი კა ტო რი უკე თეს 
შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა რო გორც კონ კრე ტუ ლი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის ტენ-
დენ ცი ე ბის მო ნი ტო რინ გის, ისე სხვა დას ხვა სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის შე და რე ბის 
თვალ საზ რი სით, იმ პი რო ბებ შიც კი, სა დაც წი ნა რე სიკ ვდი ლი ა ნო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 
უც ნო ბი იყო. 

სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბი ადა მი ა ნის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი 

გა რე მოს თან ასო ცი რე ბუ ლი

1. წყალ დი დო ბა
2. მეწყ ე რი/ ღვარ ცო ფი
3. ქა რიშ ხა ლი/ ტორ ნა დო/ ტა ი ფუ ნი

გე ო ფი ზი კუ რი

4. მი წის ძვრა
5. ცუ ნა მი
6. ვულ კა ნი

კლი მა ტუ რი

7. გვალ ვა
8. უკი დუ რე სი სიცხე
9. უკი დუ რე სი სი ცი ვე
10. ტყის ხან ძრე ბი

ბი ო ლო გი უ რი

11. პან დე მი უ რი და ა ვა დე ბის აფეთ ქე ბა

სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბის

1. ომი
2. გე ნო ცი დი /ეთ ნი კუ რი წმენ და
3. ტე რო რიზ მი
4. ლტოლ ვი ლე ბი
5. იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი

ად გი ლობ რი ვი მას შტა ბის

6. ავ ტო სატ რან სპორ ტო ავა რი ე ბი
7. ინ დუს ტრი უ ლი ავა რი ე ბი
8. სა შიშ ნივ თი ე რე ბა თა გავ რცე ლე ბა
9. აფეთ ქე ბა/ ხან ძა რი
12. რა დი ა ცია
13. ნა გე ბო ბა თა (შე ნო ბის, ხი დის, დამ-

ბის, გვი რა ბის და ა.შ.) ჩა მოშ ლა

ცხრი ლი 4. კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის ტი პე ბი

ის ფაქ ტი, რომ ზოგ შემ თხვე ვა ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი არ აღ წევს 
ზღვრულ დო ნეს, არ უნ და გა მო რიცხ ავ დეს ტერ მი ნის „კა ტას ტრო ფა“ ან „სა გან გე ბო 
(გა და უ დე ბე ლი) მდგო მა რე ო ბა“ გა მო ყე ნე ბას და მათ ზე სწრაფ რე ა გი რე ბას. გარ და 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ზღვრუ ლი მაჩ ვე ნებ ლი სა, კა ტას ტრო ფე ბის დროს სხვა ინ დი კა-
ტო რე ბიც ფას დე ბა, კერ ძოდ, კონ კრე ტუ ლი და ა ვა დე ბის სიხ ში რის უე ცა რი მა ტე ბა, 
საკ ვე ბის არას ტა ბი ლუ რი მო მა რა გე ბა, მო სახ ლე ო ბის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი გა და ად-
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გი ლე ბის, გა უ ა რე სე ბუ ლი უსაფ რთხო ე ბის ან ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე-
მე ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, კონ კრე ტუ ლი რა სობ რი ვი ან ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფი-
სათ ვის გა მიზ ნუ ლი ზი ა ნის მი ყე ნე ბა და სხვა. 

სხვა დას ხვა ტი პის კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის კლა სი ფი-
ცი რე ბის თვის ერ თი ა ნად მი ღე ბუ ლი ტერ მი ნო ლო გია ჯერ არ არის ოფი ცი ა ლუ რად 
დად გე ნი ლი. თუმ ცა, დარ გობ რივ ლი ტე რა ტუ რა ში ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა შემ დე გი 
გან მარ ტე ბე ბი:

კრი ზი სი (Crisis) – შე და რე ბით მცი რე მას შტა ბი ა ნი და მან გრე ვე ლი მოვ ლე ნა ა, 
რო მელ ზეც ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა ად ვი ლად არის შე საძ ლე ბე ლი ად გი ლობ-
რივ დო ნე ზე. მა გა ლი თად, ტორ ნა დოს მი ერ რამ დე ნი მე საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლის 
და ზი ა ნე ბი სას მე ზობ ლე ბის მი ერ და ზი ა ნე ბუ ლი ოჯა ხე ბის თვის დახ მა რე ბის გა-
წე ვა. 

სა გან გე ბო/ გა და უ დე ბე ლი მდგო მა რე ო ბა (Emergency) – უფ რო მსხვი ლი მოვ ლე-
ნა ა, რო მელ ზე რე ა გი რე ბაც სა ჭი რო ებს ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის თით ქმის 
სრულ მა რაგს, მაგ რამ ად გი ლობ რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბი მა ინც საკ მა რი სია პრობ ლე-
მის გა დაჭ რი სათ ვის. მა გა ლი თად, წყალ დი დო ბა მოზ რდილ ურ ბა ნულ არე ალ ში, 
რო მე ლიც აზი ა ნებს ძი რი თად გზებს და ანად გუ რებს სა ჯა რო ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რას. 

უბე დუ რე ბა (Disaster) – ხდე ბა მა შინ, რო ცა დახ მა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა აჭარ-
ბებს ად გი ლობ რი ვად არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის მა რაგს. მა გა ლი თად, ქვეყ ნის 
კონ კრე ტულ რე გი ონ ში აღ მო ცე ნე ბუ ლი ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ტყის ხან ძა რი, 
რო მე ლიც მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზა ცი ას სა ჭი რო ებს. 

კა ტას ტრო ფა (Catastrophe) – ანად გუ რებს ად გი ლობ რი ვი რე ა გი რე ბის სის ტე-
მას და სა ჭი რო ებს ინ ტენ სი ურ სა გა რეო დახ მა რე ბას (მაგ., 2010 წლის მი წის-
ძვრა ჰა ი ტი ზე ან 2004 წლის ცუ ნა მი სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში).

კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის 
გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი

სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბა

სტი ქი ურ უბე დუ რე ბა ში მო ყო ლილ ადა მი ა ნებს, რო გორც წე სი, მყი სი ე რად ესა-
ჭი რო ე ბათ კლი ნი კუ რი სა მე დი ცი ნო და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის და დახ მა რე-
ბის აღ მო ჩე ნა, პირ ვე ლა დი მოთხ ოვ ნი ლე ბის საგ ნე ბის – წყლის, საკ ვე ბის მი წო დე ბა 
და უსაფ რთხო თავ შე საფ რის უზ რუნ ველ ყო ფა. ვი ნა ი დან ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტრო ფე-
ბი აპო ლი ტი კურ მოვ ლე ნად აღიქ მე ბა, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის შე და-
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რე ბით ად ვი ლია ად გილ ზე მო ბი ლი-
ზე ბა და დახ მა რე ბის გა წე ვის ორ გა-
ნი ზე ბა. ეს პრო ცე სი უფ რო რთუ ლია 
იმ შემ თხვე ვებ ში, რო ცა სამ თავ რო ბო 
ან სხვა სა ხის დაჯ გუ ფე ბე ბი პო ლი ტი-
კურ ან შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტში 
არი ან ჩარ თუ ლი და არ სურთ უცხო 
პი რე ბის თვის მოწყ ვლა დი მო სახ ლე-
ო ბის მდგო მა რე ო ბის შე სა ფა სებ ლად 
შე საძ ლებ ლო ბის მი ცე მა. უნ და აღი-
ნიშ ნოს, რომ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა-
რე ბის გა წე ვი სას ადეკ ვა ტუ რი კო ორ-
დი ნა ცი ის არარ სე ბო ბა ხში რად ქა ო-
სუ რი შე დე გის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი 
ხდე ბა. ასე მა გა ლი თად, 2010 წელს 
ჰა ი ტი ზე მომ ხდა რი ძლი ე რი მი წის-
ძვრის შემ დეგ რამ დე ნი მე ათე უ ლი ორ გა ნი ზა ცია და ათა სო ბით მო ხა ლი სე კე თი ლი 
გან ზრახ ვით ჩა ვი და ქვეყ ნის დე და ქა ლაქ პორ ტ-ო- პრენ სში დახ მა რე ბის აღ მო სა ჩე-
ნად. თუმ ცა ბევ რი მათ გა ნი არ გახ ლდათ ჰა ი ტი ზე უკ ვე და ფუძ ნე ბუ ლი რო მე ლი მე 
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი და ისი ნი სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბის ად გილ ზე აღ მოჩ ნდნენ სა-
თა ნა დო პი რა დი მა რა გე ბის გა რე შე, რის შე დე გა დაც, დახ მა რე ბის ნაც ვლად, თვი-
თონ იქ ცნენ ზედ მეტ ტვირ თად. ასე ვე, არა ა დეკ ვა ტუ რი და გეგ მვის და ლო გის ტი-
კუ რი სამ სა ხუ რე ბის სუს ტი კო ორ დი ნა ცი ის გა მო, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ტვირ თის დი დი 
რა ო დე ნო ბა ერ თბა შად დაგ როვ და აე რო პორ ტში, რად გან ჰა ი ტის მთავ რო ბა სა და 
ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს გა უ ჭირ დათ მა თი ად გი ლობ რი ვი ტრან სპორ ტი რე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა. ამან გა მო იწ ვია მალ ფუ ჭე ბა დი ტვირ თის და ზი ა ნე ბა და მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ზა რა ლი. ანა ლო გი უ რი ლო გის ტი კუ რი პრობ ლე მა წარ მო იქ მნა სხვა ფარ-
თო მას შტა ბი ა ნი სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბის, მათ შო რის 2004 წელს სამ ხრეთ -აღ მო-
სავ ლეთ აზი ა ში მომ ხდა რი და მან გრე ვე ლი ცუ ნა მის დრო საც. 

კარ გად მარ თუ ლი სა ერ თა შო რი სო რე ა გი რე ბა სტი ქი ურ უბე დუ რე ბა ზე იწყ ე ბა 
მა შინ, რო დე საც და ზა რა ლე ბუ ლი ქვე ყა ნა დახ მა რე ბის თვის ოფი ცი ა ლუ რად მი მარ-
თავს გა ე როს და სხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს. ამ დროს ხდე ბა წამ ყვა ნი 
უწყ ე ბის გან საზღ ვრა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე ხში რად გა ე როს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა-
რე ბის სა კო ორ დი ნა ციო ოფი სია (United Nations Office for Coordinating Humanitarian 
Assistance, UN OCHA). წამ ყვა ნი უწყ ე ბა გა ე როს სხვა სა ა გენ ტო ე ბის და სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (მათ შო რის, შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში, სამ ხედ რო ე ბის), 
ასე ვე ად გი ლობ რი ვი წი თე ლი ჯვრი სა და სხვა დას ხვა ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო-
რი სო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის ქმე დე ბებს უწევს კო ორ დი ნი რე ბას. 

სურ. 18. 2004 წლის ცუ ნა მი აზი ა ში
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ეს ჯგუ ფე ბი და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ძი რი თა დი სა ჭი რო ე ბე ბის ეფექ ტუ-
რად დაკ მა ყო ფი ლე ბი სათ ვის სა ერ თო დად გე ნი ლი წე სე ბის მი ხედ ვით მოქ მე დე ბენ. 
სა ერ თო კო ორ დი ნა ცია და ის მოთხ ოვ ნა, რომ ყვე ლა მო ხა ლი სე და მა თი მას პინ ძე ლი 
ორ გა ნი ზა ცია უბე დუ რე ბის ად გი ლას გამ გზავ რე ბამ დე უნ და გა დი ო დეს შე სა ბა მის 
ტრე ნინგს და იღებ დეს ძი რი თად ინ ფორ მა ცი ას, ხელს უწყ ობს სწრაფ და ეფექ ტურ 
რე ა გი რე ბას. ბევრ გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბის მარ თვის კარ-
გად გან ვი თა რე ბუ ლი სის ტე მე ბი ა. მა გა ლი თად, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
ინ ცი დენ ტე ბის მარ თვის ეროვ ნუ ლი სის ტე მა (National Incident Management 
System, NIMS) ად გენს, თუ რო გორ უნ და იმუ შა ონ ერ თობ ლი ვად სხვა დას ხვა 
სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ მა სტი ქი ურ უბე დუ რე ბა ზე 
რე ა გი რე ბი სას, ხო ლო ინ ცი დენ ტე ბის კონ ტრო ლის სის ტე მა (Incident Control 
System, ICS) გა მო ი ყე ნე ბა რე ა გი რე ბის სამ სა ხუ რე ბი სათ ვის ზუს ტი ბრძა ნე-
ბე ბის მი წო დე ბის და მა თი შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი

კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბი ასე ვე წარ მო იქ მნე ბა სა მო ქა ლა-
ქო და პი რის პი რე ბე ბის ან ომე ბის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი 
გა და ად გი ლე ბე ბის, სურ სა თით მო მა რა გე ბის არას ტა ბი ლუ რო ბის და გრძელ ვა დი ა ნი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბი სას. სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე-
ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ თა შე დე გა დაც აუ ცი ლე ბე ლი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნის 
მწვა ვე პე რი ო დი ჩვე უ ლებ რივ მყი სი ე რად წარ მო იშ ვე ბა და მა ლე ვე გა და დის აღ დგე-
ნის რე ჟიმ ში, სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტე ბის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი კომ პლექ სუ რი კა-
ტას ტრო ფი სას მწვა ვე პე რი ო დი შე საძ ლოა თვე ო ბით ან წლო ბი თაც კი გაგ რძელ-
დეს. შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის დროს სა მო ქა ლა ქო პირ თა და შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
ძა ლე ბის დაც ვა სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით უნ და 
რე გუ ლირ დე ბო დეს, მაგ რამ კა ნონ მდებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ხში რად ვერ ხერ-
ხდე ბა. 

გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტე ბის დროს, საკ ვე ბით მო მა რა გე-
ბის სის ტე მის (და მუ შა ვე ბა, ტრან სპორ ტი რე ბა, შე ნახ ვა, გა ყიდ ვა და დის ტრი ბუ-
ცი ა) შე ფერ ხე ბის გა მო, საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბა მცირ დე-
ბა. ამა ვე დროს ხელ მი საწ ვდო მი საკ ვე ბის იმ პორ ტი კი გარ თუ ლე ბუ ლი ა. ამი ტომ 
უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის შემ დეგ უპირ ვე ლე სი საზ რუ ნა ვი მო სახ ლე ო ბის 
კვე ბის დე ფი ცი ტის აღ მოფ ხვრა ა. საკ ვე ბის დე ფი ცი ტის პი რო ბებ ში მო სახ ლე ო ბის 
დი დი რა ო დე ნო ბით იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცია გან სა კუთ რე ბით ზრდის მცი რე რა ო დე-
ნო ბის კა ლო რი ე ბით და მიკ რო ე ლე მენ ტე ბის ნაკ ლე ბო ბით გა მოწ ვე ულ და ა ვა დე ბა-
თა სიმ ძი მეს. საკ ვე ბის ნაკ ლე ბო ბით გა მოწ ვე უ ლი იმუ ნი ტე ტის დაქ ვე ი თე ბის ფონ ზე 
კი მა ტუ ლობს ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის აფეთ ქე ბაც, რა საც თან ერ თვის სო ცი ა-
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ლუ რი სერ ვი სე ბის მოშ ლით, მათ შო რის წყალ მო მა რა გე ბი სა და სა ნი ტა რი უ ლი სამ-
სა ხუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რე ბის არა ე ფექ ტუ რო ბით გა-
მოწ ვე უ ლი პრე ვენ ცი უ ლი და ეპი დე მი ო ლო გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის არა ე ფექ ტუ რო ბა. 
მოვ ლე ნა თა ამ ჯაჭ ვის გა მო გან სა კუთ რე ბით ხში რია დი ა რე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის, წი-
თე ლას (ვაქ ცი ნა ცი ის ნაკ ლე ბო ბი დან გა მომ დი ნა რე), რეს პი რა ცი უ ლი ინ ფექ ცი ე ბის, 
მათ შო რის პნევ მო ნი ის და ტუ ბერ კუ ლო ზის, ასე ვე მე ნინ გი ტის და მა ლა რი ის (გან-
სა კუთ რე ბით ენ დე მურ არე ა ლებ ში), ჰე პა ტი ტის და სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი 
და ა ვა დე ბე ბის (რომ ლე ბიც შე საძ ლოა გა მოწ ვე უ ლი იყოს გენ დე რულ სა ფუძ ველ ზე 
ძა ლა დო ბის შე დე გად) შემ თხვე ვე ბი. კონ ფლიქ ტე ბის დროს გან სა კუთ რე ბით ზი ან-
დე ბა რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მრთე ლო ბის სამ სა ხუ რე ბი, მათ შო რის ოჯა ხის და გეგ-
მა რე ბის და სა მე ა ნო დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რე ბი, რაც გან სა კუთ რე ბით ზრდის დე და-
თა და ბავ შვთა ავა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლებს. 

გრა ფი კი 10. შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა მსოფ ლი ო ში: 

1946-2012 წლებ ში ომე ბის რა ო დე ნო ბა წე ლი წად ში

მცი რე მას შტა ბი ა ნი საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის რა ო დე ნო ბა წე ლი წად ში 

წყა რო: Uppsala Conflict Data Program

UNICEF-ის მო ნა ცე მე ბით, 1990-ი ა ნი წლე ბის შუა პე რი ო დი დან მსოფ ლი ოს მას-
შტა ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტებს და ახ ლო ე ბით 2 მი ლი ო ნი 
ბავ შვი ემ სხვერ პლა. და მა ტე ბით 6 მი ლი ო ნი ბავ შვი უნარ შეზღ უ დუ ლი დარ ჩა, 20 მი-
ლი ონ მა სახ ლ-კა რი და თავ შე სა ფა რი და კარ გა, 1 მი ლი ონ ზე მე ტი კი მშობ ლებს მოს-
ცილ და. საბ რძო ლო ტექ ნო ლო გი ე ბის დახ ვე წამ და მათ მა ფარ თოდ გავ რცე ლე ბამ, 
გან სა კუთ რე ბით კი ძნე ლად აღ მო სა ჩე ნი სახ მე ლე თო ნაღ მე ბის ხშირ მა გა მო ყე ნე ბამ 

Year

N
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f c
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მე ტად მძი მე შე დე გე ბი გა მო ი ღო და ა ვა დე ბე ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის თვალ საზ რი-
სით, გან სა კუთ რე ბით ბავ შვებ ში. სტა ტის ტი კუ რად, შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის 
შე დე გად გარ დაც ვლილ ყო ველ ერთ ბავ შვზე სა მი მძი მედ დაჭ რი ლი და უნარ შეზღ-
უ დუ ლი/ და ინ ვა ლი დე ბუ ლი ბავ შვი მო დის. იმ და ნა კარ გე ბი სა და ძა ლა დო ბის შე დე-
გად, რა საც ძა ლი ან ბევ რი ბავ შვი გა ნიც დის ომის დროს, UNICEF-ის შე ფა სე ბით, და-
ახ ლო ე ბით 10-მა მი ლი ონ მა ბავ შვმა ფსი ქო ლო გი უ რი ტრავ მა ან სტრე სი გა და ი ტა ნა 
ოჯახ თან და შო რე ბის ან ისე თი სი სას ტი კის მოწ მედ ყოფ ნის შე დე გად, რო გო რი ცა ა: 
გა უ პა ტი უ რე ბა, ოჯა ხის წევ რე ბი სა და მე გობ რე ბის მკვლე ლო ბა და გა ტა ცე ბა, ან 
მებ რძოლ რაზ მებ ში იძუ ლე ბით გა წევ რი ა ნე ბა. 

და უ ზუს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე ბით, მსოფ ლი ოს მას შტა ბით ყო ველ წლი უ რად 
250,000 „ბავ შვი ჯა რის კა ცი“ არის აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლი საბ რძო ლო მოქ მე დე ბებ ში. 
შე ი ა რა ღე ბულ რაზ მებ ში მო ბი ლი ზე ბულ ბავ შვებს სხვა დას ხვა რო ლი ეკის რე ბათ, 
იძუ ლე ბი თი საბ რძო ლო პო ზი ცი ი დან დაწყ ე ბუ ლი იმ გვარ სი სას ტი კე ში მო ნა წი ლე-
ო ბით დამ თავ რე ბუ ლი, რო გო რი ცა ა: სოფ ლებ ში რე ი დე ბის მოწყ ო ბა და მა სობ რი ვი 
გა უ პა ტი უ რე ბე ბი, მზი და ვე ბად, მზა რე უ ლე ბად, მსა ხუ რე ბად მუ შა ო ბა, ცოცხ ალ ფა-
რად და /ან სექ სუ ა ლურ მო ნე ბად ყოფ ნა. და ზა რა ლე ბუ ლი ბავ შვე ბი მრა ვალ წელს 
ატა რე ბენ სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბა ში, უხე შად მოპყ რო ბა სა და არა სა სურ ველ ორ სუ-
ლო ბა ში. ის სტიგ მა და დის კრი მი ნა ცი ა, რა საც ისი ნი გა ნიც დი ან სა კუ თარ თე მებ ში 
დაბ რუ ნე ბის შემ დგომ, კი დევ უფ რო მე ტად აზი ა ნებს მათ ფსი ქი კურ მდგო მა რე ო-
ბას და გავ ლე ნას ახ დენს მათ რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე. 

ლტოლ ვი ლე ბი და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი

ლტოლ ვი ლე ბად იწო დე ბი ან ის პი რე ბი, რომ ლე ბიც იძუ ლე ბით, სა კუ თა რი ნე-
ბის გა რე შე და უსაფ რთხო ე ბის ისე თი პრობ ლე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო გო რი ცა ა: 
ომი, სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბა, პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბა, რა სის, რე ლი გი ის 
ან პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის გა მო შე ვიწ რო ე ბა, ასე ვე ეკო ლო გი უ რი, ეკო ნო მი კუ-
რი თუ სხვა მი ზე ზე ბი, ტო ვე ბენ სამ შობ ლოს და თავს სხვა ქვე ყა ნას აფა რე ბენ. ქვეყ-
ნის შიგ ნით იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი (Internally Displaced Person) არის 
პი რი, რო მე ლიც სა კუ თა რი ნე ბის გა რე შე, იძუ ლე ბით გა და ად გილ დე ბა იმ ქვეყ ნის 
საზღ ვრებს შიგ ნით, რო მელ შიც ის ცხოვ რობს. გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი 
კო მი სა რი ა ტის (United Nations’ High Commissioner of Refugees, UNHCR) მო ნა ცე-
მე ბით, 2014 წელს მსოფ ლი ო ში თით ქმის 60 მი ლი ო ნი ლტოლ ვი ლი და იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი აღი რიცხ ე ბო და. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ყო ვე ლი 122 
ადა მი ა ნი დან ერ თი ლტოლ ვი ლი ან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი იყო. მე ო რე 
მსოფ ლიო ომის შემ დეგ ეს პირ ვე ლი შემ თხვე ვა ა, რო ცა ლტოლ ვილ თა და იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბულ პირ თა რა ო დე ნო ბამ 50 მი ლი ონს გა და ა ჭარ ბა. 
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ლტოლ ვი ლო ბის ან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბის საწყ ის ეტაპ ზე გა ე როს ლტოლ-
ვილ თა უმაღ ლე სი კო მი სა რი ა ტი, ასე ვე სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ცდი ლო ბენ და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის პირ ვე ლა დი 
მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას, მათ შო რის თავ შე საფ რის, საკ ვე ბის, წყლის 
და სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. ამ მომ სა ხუ რე ბებს ხში რად ე. წ. „ბა-
ნა კებ ში“ უწე ვენ, რომ ლე ბიც გრძელ ვა დი ა ნი თავ შე სა ფა რი ა, გან სა კუთ რე ბით ბავ-
შვე ბის, ქა ლე ბი სა და მო ხუ ცე ბი სათ ვის. მთე ლი მსოფ ლი ოს ლტოლ ვი ლე ბის ნა ხე-
ვარ ზე ოდ ნავ ნაკ ლე ბი ამ გვარ ორ გა ნი ზე ბულ ბა ნა კებ ში ცხოვ რობს. და ნარ ჩე ნე ბი, 
ხში რად ქა ო სუ რად, გა და ნა წი ლე ბუ ლი არი ან ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში, სა დაც ისი ნი 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან ერ თად ცხოვ რო ბენ და ხში რად არ აქვთ წვდო მა იმ 
აუ ცი ლე ბელ მომ სა ხუ რე ბებ ზე, მათ შო რის ჯან დაც ვა ზე, რომ ლე ბიც უფ რო ორ გა-
ნი ზე ბუ ლი სა ხით ხელ მი საწ ვდო მია სა ერ თა შო რი სო მხარ და ჭე რის მქო ნე ბა ნა კებ ში. 

ლი ბა ნის ლტოლ ვილ თა ბა ნა კე ბი. 2014 წლი დან ლი ბა ნი გან სა კუთ რე ბულ 
ზე წო ლას გა ნიც დის, რად გან ასო ბით ათა სი ლტოლ ვი ლი, რო მე ლიც მე ზო ბელ 
სი რი ა ში ომს გა ურ ბის, ლი ბან ში პო ვებს თავ შე სა ფარს. 2015 წლის ბო ლოს თვის 
ლი ბან ში სი რი ე ლი ლტოლ ვი ლე ბის რა ო დე ნო ბამ და ახ ლო ე ბით 1,5 მი ლი ო ნი შე-
ად გი ნა.

სურ.19. სი რი ელ ლტოლ ვილ თა ბა ნა კი ლი ბან ში

იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი რებს ხში რად ჯან მრთე ლო ბის იგი ვე პრობ ლე-
მე ბი აქვთ, რაც ლტოლ ვი ლებს, მაგ რამ გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლეს მა კო მი-
სა რი ატ მა ან გა ე როს სხვა სა ა გენ ტომ შე საძ ლოა ვერ შეძ ლოს მათ პრობ ლე მებ ზე 
ზრუნ ვა, რად გან ისი ნი თა ვი ანთ სამ შობ ლო ში დარ ჩნენ და ამი ტომ არ თავ სდე ბი ან 
იმ სა რე გუ ლა ციო ჩარ ჩო ებ ში, რომ ლე ბიც მათ მი მართ ჯან დაც ვის კუთხ ით დახ მა-
რე ბის გა წე ვას არე გუ ლი რებს. 
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იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა და ლტოლ ვილ თა მდგო მა რე ო ბას ამ ძი მებს 
ისიც, რომ მა თი მიმ ღე ბი მას პინ ძე ლი პო პუ ლა ცი ე ბიც ხში რად გა ნიც დი ან ეკო ნო-
მი კუ რი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, საკ ვე ბის დე ფი ცი ტის და სხვა სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო 
პრობ ლე მებს. ასეთ შემ თხვე ვებ ში მას პინ ძელ პო პუ ლა ცი ა ში დი დი რა ო დე ნო ბით 
ახა ლი წევ რე ბის შეს ვლა, მწი რი რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბის გა მო, და მა ტე ბი თი 
კონ ფლიქ ტე ბის და, შე სა ბა მი სად, ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის მი ზე ზი ხდე ბა. ამას 
თან სდევს ისე დაც მწი რი და დე ფი ცი ტუ რი ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რე ბის და რე სურ სე-
ბის მოხ მა რე ბის ზრდა, რაც ხში რად სის ტე მურ კო ლაფსს იწ ვევს და და მან გრე ველ 
ზი ანს აყე ნებს რო გორც მას პინ ძელ, ისე ახ ლად მო სულ მო სახ ლე ო ბას. 

მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი გა და ად გი ლე ბი სას ყო ველ თვის არ სე ბობს ინ ფექ ცი-
უ რი და ა ვა დე ბის აფეთ ქე ბის რის კიც, რად გან მას პინ ძელ სა ზო გა დო ე ბას შე საძ ლოა 
პირ ვე ლად ჰქონ დეს კონ ტაქ ტი ინ ფექ ცი ის გა მომ წვევ იმ აგენ ტებ თან, რომ ლის მა-
ტა რე ბე ლიც მიგ რან ტი მო სახ ლე ო ბაა და ამის გა მო მათ არ გა აჩ ნი ათ ინ ფექ ცი ის 
აგენ ტე ბის მი მართ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი იმუ ნი ტე ტი. 

იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა და ლტოლ ვილ თათ ვის დახ მა რე ბის გა წე-
ვი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და ექ ცე ო დეს და ზა რა ლე ბულ პირ თა სა-
მო ქა ლა ქო, პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე-
ბე ბის დაც ვას. მაგ რამ ზოგ შემ თხვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბის გა მო, 
რო დე საც რო მე ლი მე ცალ კე უ ლი უფ ლე ბის შეზღ უდ ვით შე საძ ლე ბე ლია მთლი ა ნად 
სა ზო გა დო ე ბის დაც ვა, მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კაა ზო გი ერ თი უფ ლე ბის დრო ე ბი თი შე-
ჩე რე ბაც. მა გა ლი თად, ეპი დე მი ე ბის დროს, მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის 
თვალ საზ რი სით, შე საძ ლე ბე ლია ად ვი ლად გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის მქო ნე ცალ კე-
ულ პირ თა გა და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბის დრო ე ბით შეზღ უდ ვა. რო დე საც უფ-
ლე ბე ბის შეზღ უდ ვა კრი ტი კუ ლი ინ ცი დენ ტის გან მავ ლო ბა ში ან მი სი დად გო მი დან 
მოკ ლე ვა და ში ხორ ცი ელ დე ბა, ახ ლად და წე სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი არ უნ და იყოს 
დის კრი მი ნა ცი უ ლი ხა სი ა თის და მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის სრუ ლად შე საძ ლებ ლო-
ბის ფარ გლებ ში მაქ სი მა ლუ რად სწრა ფად უნ და აღ დგეს.

სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პრობ ლე მე ბი კომ პლექ სუ რი 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის დროს

კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის დროს სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღა-
ლი მაჩ ვე ნებ ლის ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი მი ზე ზე ბი დი ა რე უ ლი და ა ვა-
დე ბე ბი და მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი ინ ფექ ცი ე ბი ა. სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის მწვა-
ვე ფა ზა ში, ძი რი თა დად წყლის არა სა თა ნა დო ხა რის ხის, სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის 
სტან დარ ტე ბის დარ ღვე ვის, ცუ დი ჰი გი ე ნი სა და საპ ნის დე ფი ცი ტის გა მო, დი ა რე-
უ ლი და ა ვა დე ბე ბი სა ერ თო სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 50 პრო ცენ ტის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი 
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შე იძ ლე ბა გახ დეს. სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა ზე რე ა გი რე ბი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს სუფ თა წყლის მი წო დე ბას და და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყლით 
გა და ტა ნი ლი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცი ას, ასე ვე დი ა რე ით და ა ვა დე ბულ ბავ შვებ ში, 
სითხ ის კარ გვის მარ თვის მიზ ნით, ორა ლურ რე ჰიდ რა ტა ცი ას. დი ა რე ის კლი ნი კუ-
რი შემ თხვე ვე ბი სა და მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი და ა ვა დე ბე ბის ეფექ ტუ რი მარ თვით 
და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის დი დი რა ო დე ნო ბის გა დარ ჩე ნაა შე საძ ლე ბე ლი. ეს 
ღო ნის ძი ე ბე ბი ასე ვე ხელს უწყ ობს ქო ლე რი სა და დი ზენ ტე რი ის აფეთ ქე ბის პრე ვენ-
ცი ა საც, რა საც გან სა კუთ რე ბით დი დი რა ო დე ნო ბის მსხვერ პლის თა ვი დან აცი ლე ბა 
შე უძ ლი ა. სამ წუ ხა როდ, ამ გვა რი დახ მა რე ბის სწრა ფი ორ გა ნი ზე ბა ყო ველ თვის ვერ 
ხერ ხდე ბა. 1990 წლე ბის შუა პე რი ოდ ში, რუ ან და ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გე ნო ცი დის 
გა მო, რო ცა 2 მი ლი ონ ზე მეტ მა რუ ან დელ მა ლტოლ ვილ მა მე ზო ბელ ქვეყ ნებს შე ა-
ფა რა თა ვი, გო მა ში (ზა ი რი) ლტოლ ვილ თა კრი ზი სის მხო ლოდ პირ ველ თვეს 50,000-
ზე მე ტი ადა მი ა ნი და ი ღუ პა ისე თი და ა ვა დე ბე ბით, რო მელ თა პრე ვენ ცია ად ვი ლად 
იყო შე საძ ლე ბე ლი სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბის დრო უ ლად და ეფექ ტუ რად გა ტა რე-
ბის შემ თხვე ვა ში. 

სხვა სა ხის ინ ტერ ვენ ცი ებს ასე ვე შე უძ ლია შე ამ ცი როს ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე-
ბა თა გა მოვ ლე ნის სიხ ში რე. ასე თე ბი ა, მა გა ლი თად, მა ლა რი ის სა კონ ტრო ლოდ სა-
წოლ ზე მწე რე ბის სა წი ნა აღ მდე გო ბა დის გა და ფა რე ბა, საცხ ოვ რე ბელ ფარ თებ ში 
მა ლა რი ის პრე ვენ ცი უ ლი სითხ ის აუ ცი ლე ბე ლი შეს ხუ რე ბა, სტე რი ლუ რი სამ შო ბი-
ა რო აღ ჭურ ვი ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, ან ტე ნა ტა ლუ რი სტე რო ი დე ბის მი წო დე ბა, 
ბავ შვებ ში დი ა რე ის თუ თი ის პრე პა რა ტე ბით მკურ ნა ლო ბა, აივ /შიდ სის სამ კურ ნა-
ლოდ ნე ვი რა პი ნის მი წო დე ბა, აი ვინ ფი ცი რე ბუ ლი დე დე ბი სათ ვის ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
საკ ვე ბის მი წო დე ბა და სხვა. 

კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის დროს სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან-
დაც ვის ინ ტერ ვენ ცი ე ბის ძი რი თად კომ პო ნენ ტებს ასე ვე მი ე კუთ ვნე ბა სქე სობ რი-
ვი გზით გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცი ა, რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მრთე ლო ბა, 
ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა კითხ ე ბი, ბავ შვთა იმუ ნი ზა ცი ა, გან სა კუთ რე ბით დიფ ტე რი ა-
ზე, ყი ვა ნახ ვე ლა სა და ტე ტა ნუს ზე და სხვა. 

არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბა კომ პლექ სუ რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფის და მამ-
ძი მე ბე ლი ფაქ ტო რი ა. 1990-ი ან წლებ ში სამ ხრეთ სუ დან ში მრა ვალ წლი ან მა ომ მა გა-
მო იწ ვია საკ ვე ბის მი წო დე ბის არას ტა ბი ლუ რო ბა, რა საც შე დე გად მოჰ ყვა სოფ ლად 
მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის დიდ და მცი რე ქა ლა ქებ ში თავ მოყ რა. ფარ თო მას შტა ბი-
ა ნი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ჩა რე ვის და საკ ვე ბით მო მა რა გე ბის არა ერ თი მცდე ლო ბის მი უ-
ხე და ვად, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის სა ერ თო კო ე ფი ცი ენ ტი უკი დუ რე სად მა ღა ლი იყო. ჰუ მა-
ნი ტა რუ ლი რე ა გი რე ბა, რო მე ლიც ფო კუ სი რე ბუ ლი იყო საკ ვებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
ინ ტერ ვენ ცი ებ ზე, უგუ ლე ბელ ყოფ და პრე ვენ ცი უ ლი ჯან მრთე ლო ბის სერ ვი სებს 
(მაგ., ვაქ ცი ნა ცი ა), რაც წი თე ლას აფეთ ქე ბის ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი აღ მოჩ ნდა. 
ბავ შვე ბი სათ ვის საკ ვე ბის ცენ ტრა ლი ზე ბულ მა გა და ნა წი ლე ბამ გა მო იწ ვია მო სახ-
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ლე ო ბის დი დი მა სე ბის მი ზიდ ვა ისეთ ად გი ლებ ში, სა დაც არ იყო სა თა ნა დო სა ნი-
ტა რი უ ლი მდგო მა რე ო ბა, ამან შე დე გად ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის აფეთ ქე ბა და 
და მა ტე ბი თი მსხვერ პლი გა მო იწ ვი ა. 

მი უ ხე და ვად არ სე ბუ ლი ემ პი რი უ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბი სა, რომ ლტოლ ვილ თა და 
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა 90 პრო ცენ ტი მო მა ტე ბულ მდგრა დო ბას ავ-
ლენს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის დროს, ისი ნი მა ინც მოწყ ვლა დი არი ან მენ-
ტა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის დარ ღვე ვე ბის მი მართ. ასეთ დარ ღვე ვებს მი ე კუთ ვნე ბა 
მწვა ვე ტრავ მუ ლი სტრე სუ ლი აშ ლი ლო ბა, დეპ რე სი ა, შფოთ ვა და, გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში, ტრავ მის შემ დგო მი სტრე სუ ლი აშ ლი ლო ბა (Post-Traumatic Stress 
Disorder, PTSD). ფსი ქი კუ რი ჯან დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა გან სა კუთ რე-
ბით რთუ ლია ად გი ლობ რივ კულ ტუ რა ზე მორ გე ბუ ლი სკრი ნინ გის ინ სტრუ მენ ტე-
ბის შერ ჩე ვის, ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის დარ ღვე ვე ბის მქო ნე პი რე ბის იდენ ტი-
ფი კა ცი ის და მენ ტა ლუ რი პრობ ლე მის მქო ნე პო პუ ლა ცი ის ზო მის ზუს ტი შე ფა სე ბის 
სირ თუ ლე ე ბის გა მო. 

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა 
კომ პლექ სუ რი კა ტას ტრო ფე ბის დროს

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ის ტო რია

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა გა ნი საზღ ვრე ბა, რო გორც ჰუ მა ნი ტა რულ კრი ზი-
სებ ზე რე ა გი რე ბი სას, მათ შო რის ბუ ნებ რი ვი და ადა მი ა ნის მი ერ შექ მნი ლი უბე დუ-
რე ბე ბის დროს, აღ მო ჩე ნი ლი მა ტე რი ა ლუ რი, ტექ ნი კუ რი ან ლო გის ტი კუ რი მხარ-
და ჭე რა, რო მე ლიც ჰუ მა ნი ტა რულ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა. ჩვე უ ლე ბი სა მებრ, ჰუ მა-
ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის უპირ ვე ლე სი ამო ცა ნაა სი ცოცხ ლის გა დარ ჩე ნა, ტან ჯვის 
შემ სუ ბუ ქე ბა და ადა მი ა ნუ რი ღირ სე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. შე სა ბა მი სად, ის უნ და გან-
ვა ცალ კე ოთ გან ვი თა რე ბის მიზ ნით დახ მა რე ბი სა გან, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს იმ 
თან მდე ვი სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბის გა დაჭ რას, რომ ლებ მაც შე საძ ლოა გა-
მო იწ ვი ოს კრი ზი სი ან სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა. 

ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის პირ ვე ლი ნიშ ნე-
ბი ჯერ კი დევ მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლოს ჩნდე ბა. მი სი ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი მა გა ლი თი 
ჩრდი ლო ეთ ჩი ნეთ ში 1876-1897 წლებ ში 1875 წლის გვალ ვით გა მოწ ვე უ ლი მა სობ-
რი ვი შიმ ში ლის წი ნა აღ მდეგ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ა. გვალ ვის შე დე გად მო-
სავ ლის მა სი ურ მა გა ნად გუ რე ბამ 10 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე იმ სხვერ პლა. 
ბრი ტა ნელ მა მი სი ო ნერ მა, ტი მო თი რი ჩარ დმა, 1876 წლის ზაფ ხულ ში შან ხა ი ში 
მცხოვ რებ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბას თხოვ ნით მი მარ თა, რომ მსხვერ პლთა 
და სახ მა რებ ლად ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა გა ე ღოთ. მა ლე დიპ ლო მა ტე ბის, ბიზ ნეს მე-
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ნე ბის, პრო ტეს ტან ტი და რო მა ე ლი კა თო ლი კე მი სი ო ნე რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით და არ-
სდა შიმ შილ თან ბრძო ლის კო მი ტე ტი და შე მო წი რუ ლო ბე ბის მომ კრე ბი სა ერ თა შო-
რი სო ქსე ლი. 

ამა ვე პე რი ოდს მი ე კუთ ვნე ბა ინ დო ეთ ში 1876-1878 წლე ბის შიმ ში ლის სა პა სუ-
ხოდ გა მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბაც, რის შე დე გა დაც, უკ ვე და ზა რა ლე ბუ ლი ქვეყ ნის 
გა რეთ, ამ შემ თხვე ვა ში გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში, და არ სდა შიმ შილ თან ბრძო ლის 
ფონ დი, რო მელ მაც პირ ვე ლი რამ დე ნი მე თვის გან მავ ლო ბა ში 426,000 ფუნ ტი სტერ-
ლინ გის მო ბი ლი ზე ბა შეძ ლო. 

თა ნა მედ რო ვე ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მუ შა ო ბის გან ვი თა რე ბას თან მჭიდ როდ გა და-
ჯაჭ ვუ ლია წი თე ლი ჯვრის მოძ რა ო ბის ის ტო რი ა. მი სი და მა არ სე ბე ლი ან რი დი უ ნა-
ნი შვე ი ცა რი ე ლი ბიზ ნეს მე ნი გახ ლდათ, რო მე ლიც იტა ლი ა ში 1859 წელს, იტა ლი ის 
გა ერ თი ა ნე ბი სათ ვის გა მარ თუ ლი ომის დროს, სოლ ფე რი ნოს თან ახ ლოს შემ თხვე-
ვით გა და აწყ და სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბის ათა სო ბით დაჭ რილ ჯა რის კაცს. დი უ ნან მა 
დახ მა რე ბა აღ მო უ ჩი ნა დაჭ რი ლებს და ამ გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ წიგ ნი და წე რა, 
რო მელ შიც ხა ზი გა უს ვა სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბე ბის დროს წი ნას წარ გაწ ვრთნილ 
მო ხა ლი სე თა კად რე ბის არ სე ბო ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ხსნის სა ზო გა დო ე ბის და-
არ სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. მი სი მო საზ რე ბით, დახ მა რე ბის მუ შა კებს უნ და ჰქო ნო-
დათ ბრძო ლის ველ ზე უსაფ რთხოდ შეს ვლის შე საძ ლებ ლო ბა იმ პი რო ბით, რომ ისი-
ნი კონ ფლიქ ტის დროს სრულ ნე იტ რა ლი ტეტს შე ი ნარ ჩუ ნებ დნენ. 

წი თე ლი ჯვრის მოძ რა ო ბა ამ იდე ის შე დე გად გაჩ ნდა. ჰუ მა ნუ რო ბა, მი უ კერ ძო-
ებ ლო ბა, ნე იტ რა ლი ტე ტი, და მო უ კი დებ ლო ბა და ვო ლუნ ტა რიზ მი ამ ორ გა ნი ზა ცი ის 
მთა ვა რი პრინ ცი პე ბი ა. წი თე ლი ჯვრის სა ერ თა შო რი სო კო მი ტეტს (The International 
Committee of the Red Cross, ICRC), ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად, მი ნი ჭე ბუ ლი 
აქვს რო გორც სა ერ თა შო რი სო, ისე არა სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ-
ტე ბის მსხვერ პლთა მი მართ დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნის მან და ტი. მრა ვალ სხვა აქ ტი ვო-
ბას თან ერ თად წი თე ლი ჯვრის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა მო ი ცავს სა მო ქა ლა ქო პირ თა 
და ტყვე თა დახ მა რე ბას (მაგ., ტყვე ებ თან სტუმ რო ბას მა თი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე-
ბის მიზ ნით), კონ ფლიქ ტის შე დე გად ოჯა ხის და ცი ლე ბულ წევ რთა შო რის შეტყ ო ბი-
ნე ბე ბის გავ რცე ლე ბას, სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნას, და კარ გუ ლი პი რე ბის 
ძებ ნას, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლის შე სა ხებ ცოდ ნის გავ რცე ლე ბას და სხვა.

1960-ი ა ნი წლე ბი დან გან სა კუთ რე ბით და იხ ვე წა სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც-
ვის სამ სა ხუ რე ბის რე ა გი რე ბა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში არ სე ბულ ლტოლ-
ვილ თა პრობ ლე მებ ზე. 1960 წლე ბის ბო ლოს ბი აფ რა სა (ნი გე რი ა) და ბან გლა დეშ ში 
მიმ დი ნა რე შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის, 1970 წლებ ში კამ ბო ჯა ში ხმერ რუ ჟის 
ტე რო რის და 1979-1989 წლებ ში საბ ჭო თა კავ ში რი სა და ავ ღა ნე თის ომის შე დე გად 
მი ლი ო ნო ბით ლტოლ ვილ თა მა სობ რივ მა მიგ რა ცი ებ მა ხე ლი შე უწყ ო, ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნის თვალ საზ რი სით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო გა-
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მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბას და ინ ტერ ვენ ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდას. 1983 წელს 
და ი ბეჭ და პირ ვე ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო ლტოლ ვილ თა ჯან დაც ვის შე სა ხებ. 

2000 წლი სათ ვის შედ გა ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ექ სპერ ტე ბის 
ფარ თო არა ფორ მა ლუ რი კო ა ლი ცი ის გა ერ თი ა ნე ბა Sphere Project Handbook-ის შე-
საქ მნე ლად, რო მელ შიც აი სა ხა ექ ვსი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბის ის სტან დარ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც და ცულ უნ და იქ ნენ ჰუ მა ნი ტა რულ კა ტას ტრო ფებ ზე რე ა გი რე ბი სას. 
მათ მი ე კუთ ვნე ბა წყალ მო მა რა გე ბის, სა ნი ტა რი ულ -სა კა ნა ლი ზა ცი ო, ნუტ რი ცი ის, 
საკ ვე ბით მო მა რა გე ბის, თავ შე საფ რი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი. თუმ-
ცა აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო ზო გი ერ თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის კრი-
ტი კას იმ სა ხუ რებს. მა თი აზ რით, ის მე ტის მე ტად ტექ ნი კუ რი ხა სი ა თი სა ა, გა და ჭარ-
ბე ბულ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევს სტან დარ ტებს და არ ით ვა ლის წი ნებს იმ აუ ცი ლე ბელ 
მოქ ნი ლო ბას, რაც, თი თო ე უ ლი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
სპე ცი ფი კუ რი გა რე მო ე ბე ბის გა მო, არას ტან დარ ტულ მოქ მე დე ბას გუ ლის ხმობს.

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის კო ორ დი ნა ცია

კომ პლექ სუ რი კა ტას ტრო ფე ბის დროს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა ჭი რო ე ბა, რო გორც 
წე სი, აჭარ ბებს ნე ბის მი ე რი ცალ კე უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბებს. უკა ნას-
კნელ წლებ ში კომ პლექ სუ რი კა ტას ტრო ფე ბის შემ თხვე ვა თა მა ტე ბამ გა მო იწ ვია 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის სფე რო ში მოღ ვა წე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბის 
ზრდაც. თუმ ცა ყო ვე ლი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის შემ დეგ უფ რო და უფ რო მე ტი 
კრი ტი კა ის მის სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის კო ორ დი ნა ცი ის არა-
ე ფექ ტუ რო ბის შე სა ხებ. ამ მი მარ თუ ლე ბით რე ფორ მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 
გა წე უ ლი ძა ლის ხმე ვის ფარ გლებ ში გა ე რომ 2005 წელს ჩა მო ა ყა ლი ბა ცხრა ინ ტე-
რორ გა ნი ზა ცი უ ლი თე მა ტუ რი ჯგუ ფი (კლას ტე რი). ისი ნი კრი ზი სის დროს ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ძი რი თად სფე რო ებს, მათ შო რის ჯან მრთე ლო ბას, მო ი ცა ვენ. 
თი თო ე ულ კლას ტერს გა ე როს შე სა ბა მი სი სა ა გენ ტო ხელ მძღვა ნე ლობს. კლას ტერ-
თა სის ტე მის შექ მნის მი ზა ნი ა, უფ ლე ბა მო სი ლი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლად და ეფექ ტუ რად 
მი წო დე ბა. თუმ ცა კლას ტერ თა სის ტე მის პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თვის შემ-
დეგ გა წე ულ მა ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ეფექ ტუ რო ბის 
გარ კვე უ ლი გა უმ ჯო ბე სე ბის პა რა ლე ლუ რად, სის ტე მა მე ტის მე ტად ძვი რია და მას 
გარ კვე უ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბიც ახ ლავს თან.

ამ ჟა მად მოქ მე დი სა კო ორ დი ნა ციო სის ტე მის მი ხედ ვით, ყო ვე ლი ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი კა ტას ტრო ფის დროს ად გილ ზე მოქ მე დი გა ე როს წევ რი და არა წევ რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი ერ თობ ლი ვად არი ან ჩარ თუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ე ბი სა 
და ფი ნან სი რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის და გეგ მვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. სა გან გე ბო 
მდგო მა რე ო ბის ად გილ ზე მის ვლი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ყვე ლა მო ნა წი ლე ორ გა ნი ზა-
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ცი ამ გა არ კვი ოს ინ ფორ მა ცია სა ა გენ ტო ებს შო რის სა კო ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რე ბის 
შე სა ხებ და და უ კავ შირ დეს ჰუ მა ნი ტა რულ სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრებს. 

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი                                            
სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ე ბი

კა ტას ტრო ფე ბის დროს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მუ შა ოს გან ხორ ცი ე ლე ბა ეფუძ ნე ბა 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ ნორ მებს, რო მელ თა გან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ერ თა-
შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლის, ლტოლ ვილ თა სა მარ თლის და ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა სა მარ თლის ნორ მე ბი. 

სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თა ლი (International Humanitarian Law, 
IHL) მო ი ცავს 1949 წლის ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ას და მის და მა ტე ბით ოქ მებს. 2006 
წელს ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ებ მა უნი ვერ სა ლუ რი სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბა პო ვა. სა-
ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თა ლი მო ითხ ოვს, რომ სამ ხედ რო კონ ფლიქ-
ტე ბის მო ნა წი ლე ებ მა და იც ვან შემ დე გი პრინ ცი პე ბი: გან სხვა ვე ბის (გა ნას ხვა ონ 
სამ ხედ რო და არა სამ ხედ რო ობი ექ ტე ბი), პრო პორ ცი უ ლო ბის (გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა-
ლა სა ვა რა უ დო სამ ხედ რო უპი რა ტე სო ბის პრო პორ ცი უ ლი და სა მო ქა ლა ქო კო ლა-
ტე რა ლუ რი ზი ა ნის მი ყე ნე ბას თან შე წო ნი ლი უნ და იყოს), სიფ რთხი ლის (კონ ფლიქ-
ტში არა მო ნა წი ლე პი რე ბის მი მართ, რომ ლებ საც მი ე კუთ ვნე ბა არა მხო ლოდ მშვი-
დო ბი ა ნი სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა, არა მედ და შა ვე ბუ ლი და დატყ ვე ვე ბუ ლი მებ-
რძო ლე ბი, ლტოლ ვი ლე ბი, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მუ შა კე ბი, 
ეკ ლე სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი და ჟურ ნა ლის ტე ბიც, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ მო ვა ლე-
ო ბას ას რუ ლე ბენ კონ ფლიქ ტის ტე რი ტო რი ა ზე). სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
სა მარ თა ლი წი თე ლი ჯვრი სა და სხვა ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა კებს 
უფ ლე ბას აძ ლევს, და ეხ მა რონ ომით და ზა რა ლე ბულ მო სახ ლე ო ბას და ასე ვე აკის-
რებს ვალ დე ბუ ლე ბა საც, იმოქ მე დონ მხო ლოდ სა მე დი ცი ნო ეთი კის შე სა ბა მი სად 
და არ ჩა ერ თონ საბ რძო ლო მოქ მე დე ბებ ში (გარ და სა კუ თა რი თა ვი სა და პა ცი ენ-
ტთა დაც ვის მიზ ნით).

ლტოლ ვილ თა სა მარ თა ლი (ლტოლ ვილ თა სტა ტუ სის შე სა ხებ კონ ვენ ცია (1951) 
და ლტოლ ვილ თა სტა ტუ სის შე სა ხებ ოქ მი (1967) ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს ავალ დე ბუ-
ლებს, თავ შე სა ფა რი მის ცენ და ამ გვა რად და იც ვან ლტოლ ვი ლე ბი მა შინ, რო ცა სა-
კუ თარ სამ შობ ლო ში მათ საფ რთხე ექ მნე ბათ. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა მარ თა ლი, რო მე ლიც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ-
თაო დეკ ლა რა ცი ას (1948) და მრა ვალ სხვა ინ სტრუ მენტს, მათ შო რის, გე ნო ცი დის 
(1948), რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცი ის (1965), სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე-
ბე ბის (1966), ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის (1966), ქალ-
თა უფ ლე ბე ბის (1979), ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის (1989), წა მე ბის (1984), ქვეყ ნის შიგ ნით 
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბის (1998) და სხვა დეკ ლა რა ცი ებს ეყ რდნო ბა, იცავს კონ-
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კრე ტულ უფ ლე ბებს, რო მელ თა შეზღ უდ ვა ნე ბის მი ერ გა რე მო ში, მათ შო რის ომი სა 
და სა ხელ მწი ფო სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის დრო საც კი, და უშ ვე ბე ლი ა. ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა სა მარ თა ლი ასე ვე კრძა ლავს წა მე ბას, მო ნო ბას და და მამ ცი რე ბელ და 
არა ა და მი ა ნურ მოპყ რო ბას რო გორც ომი ა ნო ბის, ისე მშვი დო ბი ა ნი დროს. ამ უფ-
ლე ბა თა დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა, პირ ველ ყოვ ლი სა, ეკის რე ბა სა ხელ მწი ფოს და მის 
შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებს. 

სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მუ შა კე ბი, რომ ლე ბიც კონ ფლიქ ტის ტე რი ტო რი ა ზე 
მუ შა ო ბენ, ვალ დე ბუ ლი არი ან, და იც ვან სა მე დი ცი ნო ნე იტ რა ლი ტე ტი. ეს კონ ცეფ-
ცია გა მომ დი ნა რე ობს ადა მი ა ნის სა ერ თა შო რი სო უფ ლე ბე ბის, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა-
მარ თლის და სა მე დი ცი ნო ეთი კი დან. ის გუ ლის ხმობს, რომ პრო ფე სი ო ნა ლი მე დი-
კო სი უნ და იცავ დეს სა მე დი ცი ნო ეთი კას და ეპყ რო ბო დეს პა ცი ენტს მი სი სა ჭი რო ე-
ბე ბის შე სა ბა მი სად ეროვ ნე ბის, რე ლი გი ის, ეთ ნო სის, პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის 
ან მი სი რო მე ლი მე სამ ხედ რო ძა ლის წევ რო ბის სტა ტუ სის მი უ ხე და ვად. ჯან დაც ვის 
პრო ფე სი ო ნა ლებს ეკ რძა ლე ბათ პა ცი ენ ტე ბი სად მი ზი ა ნის მი ყე ნე ბა ან ტყვე თა წა-
მე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა. სა მე დი ცი ნო კლი ნი კებ მა და სა ა ვად მყო ფო ებ მა, რომ ლებ საც 
სამ ხედ რო ე ბი ია რა ღის შე სა ნა ხად ან შე ტე ვის სა წარ მო ებ ლად იყე ნე ბენ, შე საძ ლოა 
და კარ გონ და ცუ ლო ბის სტა ტუ სი. 

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნას თან ასო ცი რე ბუ ლი 
რის კე ბი

155 გარ დაც ვლი ლი, 171 მძი მედ დაჭ რი ლი და 134 გა ტა ცე ბუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი დახ მა რე ბის მუ შა კით, რომ ლე ბიც სხვე ბის დახ მა რე ბას ცდი ლობ დნენ მსოფ ლი-
ოს ყვე ლა ზე სა ხი ფა თო ად გი ლებ ში, 2014 წე ლი ყვე ლა ზე და ნა კარ გი ა ნი აღ მოჩ ნდა 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ის ტო რი ა ში. ავ ღა ნე თი, სა დაც ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა-
რე ბის 81 მუ შა კი იქ ნა მოკ ლუ ლი, ყვე ლა ზე სა შიშ სა მუ შაო ად გი ლად იქ ნა მიჩ ნე უ-
ლი. ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მუ შა კე ბის და ზა რა ლე ბის 70 პრო ცენ ტზე მე ტი მხო ლოდ ხუთ 
ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ელ და: ავ ღა ნეთ ში, სი რი ა ში, სამ ხრეთ სუ დან ში, პა კის ტან სა 
და სუ დან ში. ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის მუ შა კე ბი ხში რად ცდი ლო ბენ, თა ვი დან 
აი ცი ლონ უსაფ რთხო ე ბის ზო მე ბი, რომ ლე ბიც მათ შე ი ა რა ღე ბულ თავ დაც ვას გუ-
ლის ხმობს. ისი ნი ხში რად უარს ამ ბო ბენ სამ ხედ რო ეს კორ ტზე და სწამთ, რომ მა თი 
სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ნე იტ რა ლუ რი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი სტა ტუ სი საკ მა რი-
სია მა თი უსაფ რთხო ე ბის თვის. სამ წუ ხა როდ, უსაფ რთხო ე ბის მიზ ნე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე და იმ „ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სივ რცის“ ნაკ ლე ბო ბის გა მო, რაც აუ ცი ლე ბე ლია 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მი სი ის შე სას რუ ლებ ლად, ზოგ მა ჰუ მა ნი ტა რულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
უკა ნას კნე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში და ტო ვა ის ქვეყ ნე ბი, სა დაც ძა ლა დო ბა გან-
სა კუთ რე ბით მძვინ ვა რებ და (მაგ., ავ ღა ნე თი, პა კის ტა ნი და სო მა ლი). ეს კი მნიშ-
ვნე ლოვ ნად არ თუ ლებს ამ ქვეყ ნებ ში მცხოვ რე ბი და ზა რა ლე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის 
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მდგო მა რე ო ბას და ზრდის სა ერ თა შო რი სო ლტოლ ვი ლე ბის მიგ რა ცი ის რა ო დე ნო-
ბას, რაც, მი სი მას შტა ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, უკ ვე არა ცალ კე უ ლი სა ხელ მწი ფო ე-
ბის, არა მედ გლო ბა ლურ პრობ ლე მად იქ ცა. 
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თავი 9. 
ბიოტერორიზმი, როგორც გლობალური 
ჯანმრთელობის საფრთხე

მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი

 ბი ო ტე რო რიზ მი გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის ან მათ მი ერ 
გა მო ყო ფი ლი მომ წამ ლა ვი ნა ერ თე ბის გან ზრახ გა მო ყე ნე ბა ინ დი ვი დის ან 
ადა მი ან თა ჯგუ ფის მი მართ ზი ა ნის მი ყე ნე ბის მიზ ნით. 

 ბი ო ლო გი ურ ია რა ღებ ში შე დის ბუ ნე ბა ში არ სე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი მიკ რო ორ-
გა ნიზ მი (ბაქ ტე რი ა, ვი რუ სე ბი ან სო კო) ან ტოქ სი ნი (მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის 
მი ერ გა მო ყო ფი ლი მომ წამ ლა ვი ნა ერ თე ბი), რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა ადა მი ა ნე-
ბის და ხოც ვის ან მათ თვის ზი ა ნის მი ყე ნე ბის მიზ ნით იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი.

 ბი ო ტე რო რიზ მის აქ ტი შე იძ ლე ბა მრა ვალ ნა ი რი იყოს, ცრუ ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რცე ლე ბი დან დაწყ ე ბუ ლი, ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღე ბის ფაქ ტობ რი ვად გა-
მო ყე ნე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. 

 მრა ვა ლი სა ხელ მწი ფო ცდი ლობ და და ახ ლაც ცდი ლობს ბი ო ლო გი უ რი ია-
რა ღის სა შუ ა ლე ბე ბის მო პო ვე ბას. გარ და ამი სა, არ სე ბობს მო ნა ცე მე ბი, რომ 
შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ექ სპერ ტი ზის შეს ყიდ ვა ტე რო რის ტულ 
ჯგუ ფებს ან ცალ კე ულ პი რებ საც კი შე უძ ლი ათ. 

 ბი ო ლო გი უ რი აგენ ტე ბი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ერ თი ადა მი ა ნის 
მკვლე ლო ბის თვის, ასე ვე დი დი რა ო დე ნო ბით მო სახ ლე ო ბის და უძ ლუ რე ბის 
ან გა ნად გუ რე ბის მიზ ნით. ბი ო ა გენ ტე ბით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის შემ თხვე-
ვა ში კი შე საძ ლე ბე ლია მო სახ ლე ო ბის დი დი რა ო დე ნო ბის თვის გრძელ ვა დი ა-
ნი საფ რთხის შექ მნა.

 ბი ო ტე რო რიზ მის გან დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა სა ერ თა შო რი სო 
მას შტა ბით გან სა კუთ რე ბით ცხა დი გახ და 2001 წლის 11 სექ ტემ ბერს ამე-
რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბის 
შემ დეგ, რო ცა ამე რი კის მთავ რო ბის ლი დე რებს, მას მე დი ის წარ მო მად გენ-
ლებ სა და მო ქა ლა ქე ებს ჯი ლე ხის ბაქ ტე რი ის შემ ცვე ლი ფხვნი ლით და ბინ-
ძუ რე ბუ ლი წე რი ლე ბი და უგ ზავ ნეს. ამ ინ ცი დენ ტის შემ დეგ ბი ო ტე რო რიზ-
მის წი ნა აღ მდეგ მზად ყოფ ნის და რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ე ბის კო ორ დი ნი რე-
ბუ ლი შე მუ შა ვე ბა უკ ვე ფარ თო სა ჯა რო დე ბა ტე ბის სა გა ნი ა.
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 ბი ო ლო გი უ რი ომის აგენ ტე ბი სხვა დას ხვა გზით შე იძ ლე ბა გავ რცელ დეს:
 ჰა ე რით: იმი სათ ვის, რომ ეფექ ტურ ბი ო ლო გი ურ ია რა ღად იქ ნეს გა მო-

ყე ნე ბუ ლი, სა ჰა ე რო გზით გავ რცე ლე ბა დი ბაქ ტე რი ე ბი წვრილ ნა წი-
ლა კე ბად უნ და გა იფ რქვეს. ინ ფი ცი რე ბის თვის ადა მი ან მა ნა წი ლა კე ბის 
საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა უნ და შე ი სუნ თქოს.

 ასა ფეთ ქე ბე ლი ნივ თი ე რე ბე ბით (არ ტი ლე რი ა, რა კე ტე ბი, ასა ფეთ ქე ბე-
ლი ბომ ბე ბი): ასა ფეთ ქე ბე ლი მოწყ ო ბი ლო ბის გა მო ყე ნე ბა ბი ო ლო გი უ-
რი აგენ ტე ბის გავ რცე ლე ბის თვის შე და რე ბით ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი ა, 
ვიდ რე მა თი აე რო ზო ლით გავ რცე ლე ბა, რად გან ბი ო ა გენ ტე ბის დი დი 
რა ო დე ნო ბა აფეთ ქე ბის შე დე გად ნად გურ დე ბა. თუმ ცა ამ მე თო დის გა-
მო ყე ნე ბა, ტე რი ტო რი ის დი დი ფარ თო ბის ან მო სახ ლე ო ბის დი დი რა ო-
დე ნო ბის მოც ვის თვალ საზ რი სით, მა ინც აპ რო ბი რე ბუ ლი ა.

 საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით და წყლით: სა ზო გა დო ებ რი ვი წყალ მო მა რა გე-
ბის სის ტე მის და ბინ ძუ რე ბა ბი ო ა გენ ტე ბის ძა ლი ან დი დი რა ო დე ნო ბით 
გა მო ყე ნე ბას მო ითხ ოვს. ასე ვე წყლის და ბინ ძუ რე ბა წყლის გამ წმენ დი 
სა ფილ ტრა ციო სის ტე მი დან გა მოს ვლის შემ დეგ უნ და მოხ დეს, რაც 
ტექ ნი კუ რად რთუ ლი შე სას რუ ლე ბე ლი ა.

 კან ში შე წო ვა ან კან ში ინი ექ ცი ით შეყ ვა ნა: ეს მე თო დი ძი რი თა დად ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბის თვის გა მო ი ყე ნე ბა, უფ რო ნაკ-
ლე ბად მა სობ რი ვი გა ნად გუ რე ბის მიზ ნით.

ბი ო ტე რო რიზ მი გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც ვი რუ სე ბის, ბაქ ტე რი ის, სო კოს და 
სხვა ცოცხ ა ლი ორ გა ნიზ მე ბის ან მათ მი ერ გა მო ყო ფი ლი ტოქ სი ნე ბის გან ზრახ გა-
მო ყე ნე ბა ან გა მო ყე ნე ბით და ში ნე ბა, ადა მი ა ნე ბის, ცხო ვე ლე ბის ან მცე ნა რე ე ბის გა-
ნად გუ რე ბის ან და ა ვა დე ბის მიზ ნით. თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით 
ბი ო ტე რო რიზ მის აგენ ტე ბის მუ ტა ცია მათ ვი რუ ლენ ტო ბის ზრდი სა და მე დი კა მენ-
ტე ბი სად მი მა თი მდგრა დო ბის გაძ ლი ე რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, რაც ბი ო ლო გი ურ 
აგენტს უფ რო მრის ხა ნე ია რა ღად აქ ცევს. 

მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი შე ი ა რა ღე ბის ეპო ქა ში ბი ო ტე რო რიზ მი არა სო დეს ყო-
ფი ლა ისე რე ა ლუ რი, რო გორც 21-ე სა უ კუ ნის და საწყ ის ში. დი დი ხნის გან მავ ლო ბა-
ში ბი ო ტე რო რიზ მი ტა ბუ და დე ბუ ლი თე მა იყო. თუმ ცა 2001 წელს აშ შ-ში გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი ჯი ლე ხის შე ტე ვა ის პირ ვე ლი სე რი ო ზუ ლი სა მიზ ნე გახ და, რომ ლის 
შემ დე გაც ბი ო ტე რო რიზ მი მთელ მსოფ ლი ო ში რე ა ლურ საფ რთხედ მი იჩ ნი ეს. დღე ი-
სათ ვის ბი ო ტე რო რიზ მი აღი ა რე ბუ ლი ა, რო გორც გლო ბა ლუ რი საფ რთხე, რო მე ლიც 
რისკს უქ მნის ყვე ლა ქვეყ ნის ეროვ ნულ უსაფ რთხო ე ბას და ყვე ლა მო ქა ლა ქის ჯან-
მრთე ლო ბას. 
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ბი ო ტე რო რიზ მის საფ რთხე იზ რდე ბა, რი სი მი ზე ზი ცაა ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის ამაღ ლე ბა, გლო ბა ლუ რი ბი ო ტექ ნო ლო გი უ რი დარ გის სწრა ფი გან ვი თა რე-
ბა და იმ ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი ტე რო რის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის ფარ თო და ძლი ე რი ქსე-
ლე ბის ზრდა, რომ ლე ბიც ბი ო ტე რო რიზ მით ინ ტე რეს დე ბი ან. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე-
ბი არა მხო ლოდ ზრდის ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის წარ მო ე ბის თვის სა ჭი რო მა სა ლებ ზე, 
ტექ ნო ლო გი ებ სა და ექ სპერ ტი ზა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას, არა მედ ბი ო ტე რო რიზ მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის და მი სი გავ რცე ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გო ბა რი ე რებ საც ამ ცი რებს. 

ბი ო ლო გი უ რი აგენ ტე ბის აღ მო ჩე ნა რთუ ლი ა, რად გან, კონ კრე ტუ ლი აგენ ტი-
დან გა მომ დი ნა რე, ბი ო ტე რო რის ტუ ლი აქ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დეგ და ა ვა დე-
ბის დად გო მას შე იძ ლე ბა რამ დე ნი მე სა ა თი დან რამ დე ნი მე კვი რამ დე დრო დას ჭირ-
დეს. ბირ თვულ და ქი მი ურ ია რა ღებ თან ერ თად, ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღი მა სობ რი ვი 
გა ნად გუ რე ბის ყვე ლა ზე სა ში ში სა შუ ა ლე ბა ა.

ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის ის ტო რია

ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბას ხან გრძლი ვი ის ტო რია აქვს. ის ტო რი უ ლი 
მა სა ლე ბი დან ირ კვე ვა, რომ ჯერ კი დევ ჩვენს წელ თაღ რიცხ ვამ დე 600 წელს, ასი რი-
ე ლებ მა მტრის ჭე ბი ისე თი სო კო თი მო წამ ლეს, რო მე ლიც ორ გა ნიზ მში მოხ ვედ რის 
დროს კრუნ ჩხვებს იწ ვევ და. შუა სა უ კუ ნე ებ ში და იწყ ეს გარ დაც ვლილ თა გვა მე ბის 
და ცხო ვე ლე ბის ნეშ ტე ბის ია რა ღად გა მო ყე ნე ბა. ასე მა გა ლი თად, 1346 წელს, ყი-
რი მის ქა ლაქ კა ფას (დღე ვან დე ლი ფე ო დო სი ა, უკ რა ი ნა) ალ ყის დროს, დამ პყრო-
ბე ლი მონ ღო ლე ბის ურ დო ებ მა შა ვი ჭი რით ინ ფი ცი რე ბუ ლი გვა მე ბი კედ ლე ბით 
გარ შე მორ ტყმულ ქა ლაქ ში კა ტა პულ ტით გა და ის რო ლეს, რა საც შე დე გად შა ვი ჭი-
რის ეპი დე მი უ რი აფეთ ქე ბა მოჰ ყვა. ანა ლო გი უ რი შემ თხვე ვე ბი მოხ და 1422 წელს 
კარ ლშტა ინ ში (ბო ჰე მი ა) და 1710 წელს რუ სეთ -შვე დე თის ომის დროს, სა დაც შა ვი 
ჭი რით ინ ფი ცი რე ბუ ლი გვა მე ბი ასე ვე კა ტა პულ ტით გა და ის რო ლეს გა მაგ რე ბუ ლი 
მტრის რი გებ ში. 

ყვა ვი ლი, კი დევ ერ თი გა მა ნად გუ რე ბე ლი და სწრა ფად გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბა, 
ბი ო ლო გი ურ ია რა ღად იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი ეს პა ნე ლი მკვლევ რის და კონ კის ტა დო-
რის, ფრან ცის კო პი სა როს, მი ერ მე-15 სა უ კუ ნე ში, რო დე საც მან სამ ხრეთ ამე რი-
კის აბო რი გენ მო სახ ლე ო ბას ყვა ვი ლით და ინ ფი ცი რე ბუ ლი ტან საც მე ლი აჩუ ქა. მის 
მსგავ სად, ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში ბრი ტა ნუ ლი ძა ლე ბის გე ნე რალ მა, სერ ჯეფ რი 
ამ ჰერ სტმა და მის მა ქვე შევ რდომ მა ოფი ცერ მა, კა პი ტან მა ეკუ ი ერ მა, ბაქ ტე რი ულ 
ია რა ღად ყვა ვი ლით ინ ფი ცი რე ბუ ლი საბ ნე ბი ამე რი კე ლი ინ დი ე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ 
გა მო ი ყე ნეს.

მე-19 სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბამ უფ რო გან-
ვი თა რე ბუ ლი ფორ მა მი ი ღო. მიკ რო ბი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, შე საძ-
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ლე ბე ლი გახ და სპე ცი ფი კუ რი პა თო გე ნე ბის იზო ლი რე ბა და წარ მო ე ბა. მა გა ლი თად, 
პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დრო ინ დე ლი დო კუ მენ ტე ბი მი უ თი თებს, რომ გერ მა ნე ლე-
ბი ცდი ლობ დნენ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ სა და სხვა ქვეყ ნებ ში და ა ვა დე ბის 
გა მომ წვე ვი მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბით – Bacillus anthracis (ჯი ლე ხი) და Pseudomonas 
pseudomallei (ქო თა ო) – და ინ ფი ცი რე ბუ ლი ცხე ნე ბი და მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი-
რუტყ ვი გა და ეყ ვა ნათ. არ სე ბობს ვა რა უ დი, რომ პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დროს 
იტა ლი ა ში ქო ლე რის და სან კტ-პე ტერ ბურ გში შა ვი ჭი რის გავ რცე ლე ბა ასე ვე გერ მა-
ნი ის მი ერ ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბის შე დე გი იყო. 

მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს რამ დე ნი მე ქვე ყა ნამ, მათ შო რის ამე რი კის შე ერ-
თე ბულ მა შტა ტებ მა, ბელ გი ამ, კა ნა დამ, საფ რან გეთ მა, დიდ მა ბრი ტა ნეთ მა, იტა ლი-
ამ, ნი დერ ლან დებ მა, პო ლო ნეთ მა, ია პო ნი ამ და საბ ჭო თა კავ შირ მა, ბი ო ლო გი უ რი 
ია რა ღის გან ვი თა რე ბა და იწყ ო, იმის მი უ ხე და ვად, რომ მათ ხე ლი ჰქონ დათ მო წე-
რი ლი ჟე ნე ვის 1925 წლის პრო ტო კო ლის სა ხე ლით ცნო ბილ დო კუ მენ ტზე – „ო მის 
დროს მხუ თა ვი, მომ წამ ვლე ლი ან სხვა მსგავ სი აი რე ბი სა და ბაქ ტე რი ო ლო გი ურ სა-
შუ ა ლე ბა თა გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვის შე სა ხებ“. ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი და მუ ხა ნა თუ-
რი ბი ო ლო გი უ რი სა ო მა რი პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ია პო ნი ას უკავ შირ დე ბა, 
სა დაც 1932-1945 წლებ ში, სა ვა რა უ დოდ, 10,000-ზე მე ტი პა ტი მა რი გარ და იც ვა ლა 
ჯი ლე ხის, შა ვი ჭი რის, ქო ლე რის და სხვა მა ღა ლინ ფექ ცი უ რი აგენ ტე ბის ექ სპე რი-
მენ ტუ ლი ცდე ბის შე დე გად. ამას გარ და, ია პო ნი ამ შა ვი ჭი რით დას ნე ბოვ ნე ბუ ლი 
მწე რე ბი სა და ვირ თხე ბის სა შუ ა ლე ბით და ა ვა დე ბა გა ავ რცე ლა ჩი ნე თის რამ დე ნი მე 
ქა ლაქ ში, რომ ლის შე დე გა დაც ქა ლაქ ჩან გტე ში 1942 წელს 10,000-ზე მე ტი ადა მი ა-
ნი და ი ღუ პა.

ასე ვე ადა ნა შა უ ლებ დნენ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებს ბი ო ლო გი უ რი ია რა-
ღე ბის გა მო ყე ნე ბა ში კო რე ის ომის დროს. აშშ-მ მოგ ვი ა ნე ბით აღი ა რა, რომ მას ბი ო-
ლო გი უ რი ია რა ღის პროგ რა მა ჰქონ და, მაგ რამ მი სი გა მო ყე ნე ბა უარ ყო. 

1972 წელს შე მუ შავ და სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცია „ბაქ ტე რი ო ლო გი უ რი და 
ტოქ სი კუ რი ია რა ღის შექ მნის, წარ მო ე ბი სა და დაგ რო ვე ბის აკ რძალ ვის და მა თი 
მოს პო ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც 103 ქვეყ ნის მი ერ არის რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი. თუმ-
ცა, აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბის მი უ ხე და ვად, ბევ რმა ქვე ყა ნამ ბი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
პროგ რა მა კვლა ვაც გა ნაგ რძო. ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რი, ია რა ღად გა მო ყე ნე ბის 
მიზ ნით, ძი რი თა დად ჯი ლე ხი სა და შა ვი ჭი რის გა მომ წვევ აგენ ტებს შე ი მუ შა ვებ და 
და აგ რო ვებ და. ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია ჯი ლე ხის ეპი დე მია 1979 წელს სვერ დლოვ-
სკში (ახ ლან დე ლი ეკა ტე რინ ბურ გი), რო მე ლიც ახ ლომ დე ბა რე სამ ხედ რო მიკ რო ბი-
ო ლო გი უ რი სა წარ მო დან ჯი ლე ხის სპო რე ბის შემ თხვე ვით გა ჟონ ვას უკავ შირ დე ბა. 

სამ წუ ხა როდ, სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სამ ხედ რო მიზ-
ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პროგ რა მე ბი არ არის ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის შექ მნის, გავ-
რცე ლე ბის და გა მო ყე ნე ბის ერ თა დერ თი წყა რო. კერ ძო და სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფებ საც 



171171

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

ასე ვე ხში რად ჰქო ნი ათ ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის ია რა ღად გა მო ყე ნე ბის მცდე-
ლო ბე ბი. ამის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თე ბია აშ შ-ში მომ ხდა რი ორი ბი ო ტე რო რის ტუ-
ლი აქ ტი, რო დე საც საკ ვე ბის მა რა გე ბი და ბინ ძურ და. 1984 წელს ორე გო ნის შტატ-
ში სალ მო ნე ლას (Salmonella typhimurium) მას შტა ბუ რი აფეთ ქე ბა (751 შემ თხვე ვა) 
გა მოწ ვე უ ლი იყო რაჯ ნი შის რე ლი გი უ რი კულ ტის წევ რე ბის მი ერ რეს ტორ ნის სა-
ლათ -ბა რე ბის გან ზრახ და ბინ ძუ რე ბით. 1996 წელს კი ტე ხა სის ერ თ-ერთ დიდ სა-
მე დი ცი ნო ცენ ტრში ლა ბო რა ტო რი ის 12 მუ შა კის ში გე ლას დი ზენ ტე რი ით (Shigella 
dysenteriae) და ა ვა დე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყო უცხო პი როვ ნე ბის მი ერ მო სას ვე ნე ბელ 
ოთახ ში ინ ფექ ცი ის შემ ცვე ლი სა კონ დიტ რო ნა წარ მის და ტო ვე ბის შე დე გად. უფ რო 
მოგ ვი ა ნე ბით, 2001 წლის ოქ ტომ ბერ ში, აშ შ-ში ჯი ლე ხის ფხვნი ლის შემ ცვე ლი წე რი-
ლე ბი გა უგ ზავ ნეს მსხვი ლი სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის თა ნამ შრომ ლებს და ორ 
ამე რი კელ სე ნა ტორს, რა მაც 5 ადა მი ა ნი იმ სხვერ პლა, 17 კი მძი მედ და ინ ფი ცირ და. 
კი დევ ერ თი ინ ცი დენ ტი აუმ შინ რი კი ოს კულტს უკავ შირ დე ბა, რო დე საც 1995 წელს 
ტო კი ოს მეტ როს სის ტე მა ში სცა დეს ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბა. ცნო ბი-
ლი ა, რომ კულ ტის წევ რე ბი ებო ლას ვი რუ სის, რო მე ლიც ადა მი ა ნე ბის თვის ცნო ბილ 
ვი რუ სებს შო რის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მო მაკ ვდი ნე ბე ლი ა, მო პო ვე ბას ცდი ლობ დნენ 
ზა ი რი დან. ყვე ლა ზე ბო ლო ფარ თოდ გახ მა უ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა კი მი სი სი პის შტატ-
ში მოხ და, სა დაც 2013 წლის აპ რილ ში მა მა კაცს ბრა ლად წა უ ყე ნეს ამე რი კის პრე ზი-
დენ ტის თვის, სე ნა ტო რი სა და ად გი ლობ რი ვი მო სა მარ თლის თვის ძლი ე რი ბი ო ტოქ-
სი ნის – რი ცი ნის შემ ცვე ლი წე რი ლე ბის დაგ ზავ ნა.

ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ბი ო ლო გი უ რი აგენ ტე ბი

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის და ა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლის ცენ ტრი ბი ო ტე-
რო რიზ მის აგენ ტებს, მა თი გავ რცე ლე ბის სის წრა ფის, გა მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბის 
სიმ ძი მი სა და ლე ტა ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, სამ კა ტე გო რი ად ყოფს. 

ბი ო ლო გი უ რი აგენ ტე ბის კა ტე გო რი ე ბი

A კა ტე გო რი ის აგენ ტე ბი
(ყვე ლა ზე მა ღა ლი                         

პრი ო რი ტე ტის მქო ნე)

B კა ტე გო რი ის                          
აგენ ტე ბი

C კა ტე გო რი ის                      
აგენ ტე ბი

 ად ვი ლად გავ რცე-
ლე ბა დი და ად ვი ლად                                
გა დამ დე ბი

 სა შუ ა ლო სი მარ ტი ვით 
გავ რცე ლე ბა დი და             
გა დამ დე ბი. 

 ახა ლი პა თო გე ნე ბი, 
რომ ლებ საც შემ დე გი                                 
პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ათ:
 ხელ მი საწ ვდო მო ბა;
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 ავა დო ბი სა და                        
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი

 სა ზო გა დო ე ბა ში 
პა ნი კის და სო ცი ა-
ლუ რი არე უ ლო ბის                             
გა მომ წვე ვი

 მო ითხ ოვს სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის 
და სხვა სამ სა ხუ რე ბის                             
სპე ცი ა ლურ                         
ქმე დე ბებს 

 ავა დო ბის სა შუ ა ლო 
და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 

 მო ითხ ოვს ჯან დაც ვის 
სამ სა ხუ რე ბის                             
სა დი აგ ნოს ტი კო 
შე საძ ლებ ლო ბის და 
და ა ვა დე ბა ზე 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
გაძ ლი ე რე ბას 

 წარ მო ე ბის და                        
გავ რცე ლე ბის                          
სი მარ ტი ვე;

 სიკ ვდი ლი ა ნო ბი სა           
და ავა დო ბის 
მა ღა ლი                       
მაჩ ვე ნებ ლე ბი

ცხრი ლი 5. აგენ ტე ბის კა ტე გო რი ე ბი. 

წყა რო: აშ შ-ის და ა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლის ცენ ტრი

A კა ტე გო რი ის აგენ ტე ბი ყვე ლა ზე მა ღა ლი რის კის და პრი ო რი ტე ტის მქო ნე 
აგენ ტე ბად მი იჩ ნე ვა, რად გან ისი ნი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს იწ-
ვე ვენ და სა ზო გა დო ებ რივ ჯან მრთე ლო ბა ზე სე რი ო ზუ ლი ზე მოქ მე დე ბის მოხ-
დე ნა შე უძ ლი ათ. A კა ტე გო რი ის აგენ ტებ ში შე დის ჯი ლე ხი (Bacillus Anthracis), 
ბო ტუ ლიზ მი (Clostridium botulinum toxin), შა ვი ჭი რი (Yersinia pestis), ყვა ვი ლი 
(Variola Major), ტუ ლა რე მია (Francisella Tularensis), ვი რუ სუ ლი ჰე მო რა გი უ ლი 
ცხე ლე ბე ბი (მაგ., ისე თი ფი ლო ვი რუ სე ბი, რო გო რი ცა ა: ებო ლა ან არე ნა- ვი რუ-
სე ბი, მაგ., ლა სა) და სხვა.

B კა ტე გო რი ის აგენ ტე ბი პრი ო რი ტე ტუ ლო ბით მე ო რე ად გილ ზე ა, რად გა-
ნაც ისი ნი ზო მი ე რი სიჩ ქა რით ვრცელ დე ბი ან, შე დე გად კი ავა დო ბის სა შუ-
ა ლო და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი მო აქვთ. B კა ტე გო რი ის 
აგენ ტებს და მათ მი ერ გა მოწ ვე ულ და ა ვა დე ბებს მი ე კუთ ვნე ბა ბრუ ცე ლო ზი 
(Brucella Species), სალ მო ნე ლო ზი (Salmonella), დი ზენ ტე რია (Shigella), ნაწ-
ლა ვის ჩხი რი (Escherichia Coli), ქო ლე რა (Vibrio Cholera), ქო თაო (Burkholderia 
Mallei), სტა ფი ლო კო კუ რი ენ ტე რო ტოქ სი ნი B, ტი ფის ცხე ლე ბა, ვი რუ სუ ლი ენ-
ცე ფა ლი ტი და სხვა.

C კა ტე გო რი ის აგენ ტე ბი პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის მი ხედ ვით მე სა მე ა. აღ ნიშ ნუ ლი 
აგენ ტე ბი მარ ტი ვად ხელ მი საწ ვდო მი ა, ად ვი ლად იწარ მო ე ბა და გა და ე ცე მა, 
ასე ვე მა ღა ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბი სა და ავა დო ბის გა მოწ ვე ვის პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ-
ნი ა. C კა ტე გო რი ის აგენ ტებ ში შე დის ნი პა ვი რუ სი (Nipah virus), ჰან ტა ვი რუ სი, 
მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი სინ დრო მი (SARS) და აი ვინ ფექ ცი ა. 
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რამ დე ნი მე ზე მო აღ ნი შუ ლი აგენ ტი ქვე მოთ უფ რო დე ტა ლუ რად არის აღ წე რი ლი. 

ბაქ ტე რი უ ლი აგენ ტე ბი

 ჯი ლე ხი

ჯი ლე ხის გა მომ წვე ვი აგენ ტია გრამ და დე ბი თი Bacillus Anthracis. ჯი ლე ხის სპო-
რე ბი ნი ა დაგ ში მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბი თაა გავ რცე ლე ბუ ლი. ძუ ძუმ წოვ რე ბის 
უმე ტე სო ბა ჯი ლე ხის მი მართ და უც ვე ლი ა. ადა მი ა ნი ძი რი თა დად და ბინ ძუ რე ბულ 
ცხო ვე ლურ პრო დუქ ტებ თან კონ ტაქ ტის შე დე გად ინ ფი ცირ დე ბა. ადა მი ა ნებ ში ჯი-
ლე ხით ინ ფი ცი რე ბის ოთხი გზა არ სე ბობს: კან ზე მოხ ვედ რა, ას პი რა ცი ა, კუჭ ნაწ-
ლავ ში მოხ ვედ რა და ინი ექ ცი ა. კან ზე მოხ ვედ რით და ას პი რა ცი ით ინ ფი ცი რე ბა ყვე-
ლა ზე დი დი ალ ბა თო ბით ბი ო ტე რო რიზ მის შე დე გად შე იძ ლე ბა მოხ დეს. აე რო ზო ლის 
გაფ რქვე ვი სას ჯი ლე ხის ას პი რა ცია ან კან ზე მოხ ვედ რა შე იძ ლე ბა ინ ფი ცი რე ბის ძა-
ლი ან მარ ტი ვი გზა იყოს იმათ თვის, ვინც ჯი ლე ხის სპო რე ბის ღრუ ბელ ში აღ მოჩ-
ნდე ბა. სპო რე ბის ჰა ე რი დან გა ლექ ვის შემ დეგ შე საძ ლოა მა თი ხე ლა ხა ლი გაფ რქვე-
ვა (ა ე რო ზო ლი ზა ცი ა), რაც ინ ფექ ცი ის და მა ტე ბით რა უნდს წარ მო შობს.

ჯი ლე ხის ას პი რა ცი ა: B. anthracis-ის ნა წი ლა კე ბის შე სუნ თქვით ბაქ ტე რია 
ფილ ტვის ალ ვე ო ლა ში ხვდე ბა. ას პი რა ცი უ ლი გზით ჯი ლე ხით და ა ვა დე ბის თვის 
მი ნი მა ლუ რი დო ზა 10-დან 8,000 სპო რამ დე მერ ყე ობს. ფილ ტვებ ში მაკ რო ფა გე ბი 
სპო რებს გა და ა მუ შა ვებს და მათ ლიმ ფურ კვან ძებ ში გა და ი ტანს. ამ დროს სპო რე-
ბი ღვივ დე ბა და მრავ ლდე ბა, რის შე დე გა დაც სის ტე მუ რი ინ ფექ ცია ვი თარ დე ბა. 
ინ ფექ ცი ის საწყ ის ეტაპ ზე გა მოვ ლე ნი ლი სიმ პტო მე ბია ტემ პე რა ტუ რა, დაღ ლი-
ლო ბა, ხვე ლე ბა, გა ცი ე ბა და ზო გა დი სი სუს ტე. ჯი ლე ხის საწყ ის ეტაპ ზე ლა ბო რა-
ტო რი უ ლი ანა ლი ზის გა რე შე აღ ნიშ ნუ ლი არას პე ცი ფი კუ რი სიმ პტო მე ბი ჯი ლე ხის 
დი აგ ნოს ტი რე ბას არ თუ ლებს. თუ ინ ფექ ცი ის აღ ნიშ ნულ ეტაპ ზე მკურ ნა ლო ბა არ 
ჩა ტარ და, მა შინ ინ ფექ ცია სა ბო ლოო ფა ზა ში გა და დის, რა საც თან ახ ლავს ტემ პე-
რა ტუ რის სწრა ფი მა ტე ბა და ზოგ შემ თხვე ვა ში რეს პი რა ტო რუ ლი ან კარ დი ა ლუ რი 
კო ლაფ სი. შე სუნ თქვით ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვა ში, და უ ყოვ ნე ბე ლი მკურ ნა ლო ბის 
გა რე შე, ჯი ლე ხის ფა ტა ლუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 80 პრო ცენტს აღ წევს. დრო უ ლი და 
აგ რე სი უ ლი მკურ ნა ლო ბით შე იძ ლე ბა ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ნა ხევ რდეს. შე სუნ თქვის 
გზით ჯი ლე ხის და ა ვა დე ბას ციპ როფ ლოქ სა ცი ნით ან დოქ სი ციკ ლი ნით მკურ ნა ლო-
ბენ. ჯი ლეხ თან კონ ტაქ ტის შემ დეგ პრო ფი ლაქ ტი კის თვის ციპ როფ ლოქ სა ცინს, 
დოქ სი ციკ ლინს ან ლე ვოფ ლოქ სა ცინს იყე ნე ბენ. იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა ჯი ლე ხის 
ჰა ერ ში გაფ რქვე ვა მას შტა ბუ რი ა, შე საძ ლე ბე ლია ან ტი ბი ო ტი კებ თან ერ თად ჯი ლე-
ხის ვაქ ცი ნის გა მო ყე ნე ბაც. ას პი რა ცი უ ლი ჯი ლე ხის სა ინ კუ ბა ციო პე რი ო დი 1-დან 
6 დღემ დე მერ ყე ობს.
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კა ნის ჯი ლე ხი: კან ზე არ სე ბუ ლი ნა კაწ რე ბი ან ჭრი ლო ბე ბი ჯი ლე ხის სპო რებს 
შე საძ ლებ ლო ბას უქ მნის, რომ ად გილ ზე ვე გაღ ვივ დეს, რის შე დე გა დაც პა პუ ლა წარ-
მო იქ მნე ბა. რო ცა სპო რე ბი გამ რავ ლე ბას იწყ ე ბს, ვე გე ტა ტი უ რი უჯ რე დე ბი რე გი ო-
ნულ ლიმ ფურ კვან ძებ ში ხვდე ბა. ამას შე დე გად მტკივ ნე უ ლი შე შუ პე ბა და წყლუ ლე-
ბის გა ჩე ნა მოჰ ყვე ბა. რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ წყლუ ლო ვა ნი პა პუ ლას ზე მოთ შა ვი 
ფუფ ხი ჩნდე ბა. ადა მი ა ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში, სა თა ნა დო ან ტი ბი ო ტი კუ რი მკურ ნა-
ლო ბის შე დე გად, ინ ფექ ცი ე ბი გარ თუ ლე ბის გა რე შე ქრე ბა. კა ნის ფორ მის ჯი ლეხს 
ციპ როფ ლოქ სა ცი ნით ან დოქ სი ციკ ლი ნით მკურ ნა ლო ბენ.

სურ. 20. კა ნის ფორ მის ჯი ლე ხით გა მოწ ვე უ ლი და ზი ა ნე ბე ბი. 

წყა რო: აშშ და ა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლის ცენ ტრი

 შა ვი ჭი რი

შა ვი ჭირის გა მომ წვე ვი აგენ ტია გრა მუ არ ყო ფი თი Yersinia Pestis. ეს არის ნე ლა 
მზარ დი, ანა ე რო ბუ ლი ორ გა ნიზ მი. Y. pestis არ მი იჩ ნე ვა გა რე მოს მი მართ მდგრად 
ბა ცი ლად და რამ დე ნი მე სა ათ ში კვდე ბა. Y. pestis-ის ძი რი თად რე ზერ ვუ არს ვე ლუ რი 
მღრღნე ლე ბი წარ მო ად გე ნენ, თუმ ცა ბევ რი ძუ ძუმ წო ვა რიც შე იძ ლე ბა ბაქ ტე რი ის 
მა ტა რე ბე ლი მას პინ ძე ლი გახ დეს. შა ვი ჭი რის გა დამ ცე მი ვექ ტო რია რწყი ლიც. შა ვი 
ჭი რი ენ დე მუ რია მსოფ ლი ოს ბევრ რე გი ონ ში, გან სა კუთ რე ბით აფ რი კა ში, აზი ა სა და 
ამე რი კის კონ ტი ნენ ტებ ზე. ადა მი ა ნებ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბის უმე ტე სო-
ბა ინ ფი ცი რე ბულ ძუ ძუმ წოვ რებ თან ან რწყი ლებ თან კონ ტაქ ტის შე დე გი ა. 

შა ვი ჭი რის სა მი ძი რი თა დი ფორ მა არ სე ბობს: ბუ ბო ნუ რი, პნევ მო ნი უ რი და სეპ-
ტი ცე მი უ რი. სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბის გა რე შე, ბუ ბო ნუ რი და პნევ მო ნი უ რი შა ვი 
ჭი რი, ზო გა დად, სეპ ტი ცე მი ურ შავ ჭირ ში გა და იზ რდე ბა და ფა ტა ლუ რი ა. პნევ მო ნი-
უ რი შა ვი ჭი რი ის ფორ მა ა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე დი დი ალ ბა თო ბით შე იძ ლე ბა ბი ო ტე-
რო რის ტუ ლი აქ ტის შე დე გად გაჩ ნდეს. პნევ მო ნი უ რი შა ვი ჭი რი ერ თი ადა მი ა ნი დან 
მე ო რეს წვე თო ვა ნი გზით გა და ე ცე მა.
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წვე თო ვა ნი გზით გა და ცე მი სას ინ ფექ ცი ის გა მოწ ვე ვა ბაქ ტე რი ე ბის მე ტად მცი-
რე რა ო დე ნო ბა საც შე უძ ლი ა. ინ კუ ბა ცი ის პე რი ო დი, რო გორც წე სი, 1-დან 4 დღემ-
დე გრძელ დე ბა, თუმ ცა მა ღა ლი მა ინ ფი ცი რე ბე ლი დო ზის შემ თხვე ვა ში სიმ პტო მე ბი 
შე იძ ლე ბა 24 სა ათ ზე ნაკ ლებ დრო ში გაჩ ნდეს. ად რე ულ სიმ პტო მებს მი ე კუთ ვნე ბა 
გუ ლის რე ვა, ღე ბი ნე ბა, დი ა რეა და მუც ლის ტკი ვი ლი. ამ ეტაპ ზე შე საძ ლე ბე ლია არ 
ჩან დეს სა სუნ თქი გზე ბის ინ ფექ ცი ის რა ი მე ნიშ ნე ბი. ტემ პე რა ტუ რა, ხვე ლა (სის-
ხლნა რე ვი ნახ ვე ლით), ტკი ვი ლი გულ მკერ დის არე ში და ცი ა ნო ზი, ჩვე უ ლე ბი სა მებრ, 
მოგ ვი ა ნე ბით ეტაპ ზე ვლინ დე ბა. პნევ მო ნი უ რი შა ვი ჭი რის მთა ვა რი ინ დი კა ტო რია 
გას ტრო ენ ტე რო ლო გი უ რი სიმ პტო მე ბის შემ დეგ მწვა ვე ფილ ტვე ბის ან თე ბის სიმ-
პტო მე ბის სწრა ფად გან ვი თა რე ბა. და ა ვა დე ბა სწრა ფად ვი თარ დე ბა და მას ხში რად 
თან ახ ლავს სეპ ტი ცე მი ა. და უ ყოვ ნებ ლი ვი მკურ ნა ლო ბის დაწყ ე ბას კრი ტი კუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. სიმ პტო მე ბის დად გო მი დან 24 სა ათ ში სა თა ნა დო მკურ ნა ლო-
ბის გა რე შე, ფა ტა ლუ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 100 პრო ცენტს უტოლ დე ბა და, რო გორ 
წე სი, სიკ ვდი ლი 5 დღე ში დგე ბა. პნევ მო ნი უ რი შა ვი ჭი რის მკურ ნა ლო ბის პირ ვე-
ლა დი სა შუ ა ლე ბე ბია სტრეპ ტო მი ცი ნი ან გენ ტა მი ცი ნი, ხო ლო დოქ სი ციკ ლი ნი ან 
ციპ როფ ლოქ სა ცი ნი ძი რი თა დი ან ტი ბი ო ტი კე ბია ბაქ ტე რი ას თან შე ხე ბის შემ დეგ 
პრო ფი ლაქ ტი კის მიზ ნით. 

 ტუ ლა რე მია

ტუ ლა რე მი ის გა მომ წვე ვი აგენ ტია მცი რე გრა მუ არ ყო ფი თი Francisella 
tularensis. ამ ბაქ ტე რი ას ტე ნი ან გა რე მო ში, მათ შო რის მლა შე წყალ ში, დიდ ხანს არ-
სე ბო ბის უნა რი აქვს. F. tularensis-ის ძი რი თა დი რე ზერ ვუ ა რე ბი მცი რე ძუ ძუმ წოვ-
რე ბი არი ან. მის ვექ ტო რებს მი ე კუთ ვნე ბი ან ტკი პე ბი, კო ღო ე ბი და მკბე ნა რი ბუ ზე-
ბი. F. tularensis-ის ოთხი ქვე სა ხე ო ბა არ სე ბობს: tularensis (A ტი პი), holarctica (B ტი-
პი), mediasiatica და novicida. ადა მი ა ნის და ა ვა დე ბა ოთხ ი ვე ქვე სა ხე ო ბას შე უძ ლი ა, 
თუმ ცა tularensis-ს (A ტი პი) და ა ვა დე ბის ყვე ლა ზე მწვა ვე ფორ მა იწ ვევს.

ტუ ლა რე მი ის სიმ პტო მე ბი შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვაგ ვა რი იყოს, მათ შო რის ხში რია 
მწვა ვე ფილ ტვე ბის ან თე ბა და მტკივ ნე უ ლი და ზი ა ნე ბე ბი, რო მელ თა მკურ ნა ლო ბას 
შე საძ ლოა რამ დე ნი მე კვი რა დას ჭირ დეს. ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი კლი ნი კუ რი 
სინ დრო მე ბია წყლუ ლო ვან -ჯირ კვლო ვა ნი, ჯირ კვლო ვა ნი და პნევ მო ნი უ რი ტუ ლა-
რე მი ე ბი. ყვე ლა ზე დი დი ალ ბა თო ბით, პნევ მო ნი უ რი ტუ ლა რე მია ბი ო ტე რო რის ტუ-
ლი მოვ ლე ნის შე დე გად შე იძ ლე ბა გაჩ ნდეს. 

ინ კუ ბა ცი ის პე რი ო დი, რო გორც წე სი, 3-5 დღე გრძელ დე ბა. საწყ ის სიმ პტო-
მებ ში შე დის გუ ლის რე ვა, მშრა ლი ხვე ლე ბა, ტემ პე რა ტუ რის უეც რად მო მა ტე ბა და 
მი ალ გია ფილ ტვე ბის ან თე ბის ისე თი ფორ მის თან ხლე ბით, რო მე ლიც ჩვე უ ლებ რივ 
მკურ ნა ლო ბას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა. სა თა ნა დო ან ტი ბი ო ტი კუ რი მკურ ნა ლო ბის გა რე-
შე ტუ ლა რე მი ის სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 80 პრო ცენტს უახ ლოვ დე ბა, მაგ რამ 
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შე სა ბა მი სი ჩა რე ვის შე დე გად 10 პრო ცენ ტზე და ბა ლი ა. პნევ მო ნი უ რი ტუ ლა რე მი ის 
სამ კურ ნა ლოდ გა მო ი ყე ნე ბა სტრეპ ტო მი ცი ნი ან გენ ტა მი ცი ნი, ხო ლო დოქ სი ციკ-
ლი ნი ან ციპ როფ ლოქ სა ცი ნი – აგენ ტთან შე ხე ბის შემ დგო მი პრო ფი ლაქ ტი კის თვის. 

 ქო თაო

ქო თა ოს გა მომ წვე ვი აგენ ტია გრა მუ არ ყო ფი თი, ნე ლა მზარ დი, ანა ე რო ბუ ლი 
Burkholderia mallei. ეს ძუ ძუმ წო ვა რა სებ რი პა თო გე ნი ა, რო მელ საც გა რე მო ში სა არ-
სე ბო რე ზერ ვუ ა რი არა აქვს, თუმ ცა თბილ და ტე ნი ან გა რე მო ში შე იძ ლე ბა 2-3 კვი-
რის გან მავ ლო ბა ში იცოცხ ლოს. B. mallei-ის თვის მთა ვა რი ძუ ძუმ წო ვა რი რე ზერ ვუ ა-
რია ცხე ნი სებ რი ცხო ვე ლე ბი. ქო თაო ადა მი ა ნის იშ ვი ა თი და ა ვა დე ბაა და ადა მი ან თა 
შო რის ინ ფექ ცია ინ ფი ცი რე ბულ ცხე ნებ თან შე ხე ბით ან ლა ბო რა ტო რი ა ში ბაქ ტე რი-
ის ზე მოქ მე დე ბით ვრცელ დე ბა. B. mal lei-ის ინ ფექ ცი უ რი დო ზა ძა ლი ან და ბა ლი ა. 
ქო თა ოს კლი ნი კუ რი კურ სი სხვა დას ხვა სა ხი საა და ინ ფექ ცი ის ოთხი ტი პით ხა სი-
ათ დე ბა: ლო კა ლი ზე ბუ ლი, პულ მო ნა რუ ლი, სეპ ტი ცე მი უ რი და ქრო ნი კუ ლი. პულ-
მო ნა რუ ლი ინ ფექ ცი ე ბი, ყვე ლა ზე დი დი ალ ბა თო ბით, ბი ო ტე რო რიზ მის შე დე გი ა, 
რამ დე ნა დაც ისი ნი B. mal lei-ის ჰა ერ ში გაშ ვე ბის შე დე გად ჩნდე ბა. პულ მო ნა რუ ლი 
ინ ფექ ცი ის შემ დეგ, სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბის გა რე შე, ერთ კვი რა ში სეპ ტი ცე მი უ-
რი ქო თაო ვი თარ დე ბა, რა დრო საც და ა ვა დე ბა შე საძ ლოა ქრო ნი კულ ფორ მა ში გა-
და ი ზარ დოს. ქო თა ოს მკურ ნა ლო ბა ორი ეტა პის გან შედ გე ბა: ინ ტენ სი უ რი თე რა პია 
ცეფ ტა ზი დი მით ან მე რო პე ნე მით, შემ დეგ კი სა ბო ლოო აღ მოფ ხვრა ამოქ სი ცი ლი-
ნით. რე ცი დი ვის რის კის გა მო, მკურ ნა ლო ბა შე საძ ლოა 14 კვი რამ დე გაგ რძელ დეს, 
შემ დგო მი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა კი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. ქო თა ოს სა წი ნა აღ მდე გო 
ვაქ ცი ნა არ არ სე ბობს. სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბის გა რე შე ქო თა ოს სეპ ტი ცე მი უ რი 
ფორ მა, ჩვე უ ლე ბი სა მებრ, სა სიკ ვდი ლო ა, ხო ლო შე სა ფე რი სი მკურ ნა ლო ბის დროს 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 50 პრო ცენ ტი ა. იმის მი უ ხე და ვად, რომ ქო თა ოს ადა-
მი ა ნი დან ადა მი ან ზე გა და დე ბის იშ ვი ა თი შემ თხვე ვე ბი ა, ზო გა დად მი იჩ ნე ვა, რომ ის 
გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბა არ არის.

 მე ლი ო ი დო ზი

მე ლი ო ი დო ზის გა მომ წვე ვი აგენ ტია გრა მუ არ ყო ფი თი, ნე ლა მზარ დი ანა ე რო-
ბუ ლი Burkholderia pseudomallei. B. pseudomallei-ს სა არ სე ბო გა რე მოა ნი ა და გი და 
წყა ლი, სა დაც მას არ სე ბო ბა რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში შე უძ ლი ა. ის ენ დე მუ-
რია სამ ხრეთ-აღ მო სავ ლეთ აზი ა სა და ჩრდი ლო ეთ ავ სტრა ლი ა ში. ადა მი ა ნის ინ ფი-
ცი რე ბა ხში რია მა სობ რი ვი წვი მე ბის შე დე გად. მე ლი ო ი დო ზი სხვა დას ხვა კლი ნი კუ-
რი სუ რა თით შე იძ ლე ბა იყოს წარ მოდ გე ნი ლი, რაც დი აგ ნო ზის დას მას არ თუ ლებს, 
გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა შემ თხვე ვე ბი ენ დე მუ რი რე გი ო ნის გა რეთ ხდე ბა. კლი-
ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბა შე იძ ლე ბა ოთხ ტი პად დაჯ გუფ დეს: ლო კა ლი ზე ბუ ლი, პულ-
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მო ნა რუ ლი, სეპ ტი ცე მი უ რი და გა ფან ტუ ლი. პულ მო ნა რუ ლი ინ ფექ ცი ე ბი ყვე ლა ზე 
დიდ ყუ რადღ ე ბას იქ ცევს ბი ო ტე რო რიზ მთან და კავ ში რე ბით, რამ დე ნა დაც ისი ნი 
B. pseudomal lei-ის ჰა ერ ში გაფ რქვე ვის შე დე გად ვრცელ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფექ-
ცი ე ბი შე იძ ლე ბა ზო მი ე რად ან მწვა ვედ გან ვი თარ დეს პულ მო ნა რუ ლი აბ სცე სის და 
სვე ლი ხვე ლე ბის თან ხლე ბით. პულ მო ნა რულ მა ინ ფექ ცი ებ მა შე იძ ლე ბა სეპ ტი ცე მი-
უ რი ინ ფექ ცი ე ბი გა მო იწ ვი ოს, რაც ხში რად ფა ტა ლუ რი შე დე გით მთავ რდე ბა. შე სა-
ბა მი სი მკურ ნა ლო ბის შემ თხვე ვა ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 50 პრო ცენ ტით 
იკ ლებს. მე ლი ო ი დო ზის მკურ ნა ლო ბა ქო თა ოს იდენ ტუ რია და ხან გრძლი ვად მიმ დი-
ნა რე ობს. მე ლი ო ი დო ზის სა წი ნა აღ მდე გო ვაქ ცი ნა არ არ სე ბობს. B. pseudomallei-ის 
ინ კუ ბა ცი ის პე რი ო დი სხვა დას ხვაგ ვა რია – ზოგ შემ თხვე ვა ში კლი ნი კუ რი სიმ პტო-
მე ბი ზე მოქ მე დე ბი დან რამ დე ნი მე დღე ში, სხვა დროს კი – რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ 
შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს. იმის მი უ ხე და ვად, რომ მე ლი ო ი დო ზის ადა მი ა ნი დან ადა-
მი ან ზე გა და ცე მის შემ თხვე ვე ბი იშ ვი ა თი ა, ზო გა დად, ის არა გა დამ დებ და ა ვა დე ბად 
მი იჩ ნე ვა.

ვი რუ სუ ლი აგენ ტე ბი

 ყვა ვი ლი

ყვა ვი ლის გა მომ წვე ვი აგენ ტია ვა რი ო ლას ვი რუ სი. ყვა ვი ლის ერ თა დერ თი მას-
პინ ძე ლი ადა მი ა ნე ბი არი ან; არც ცხო ვე ლებს შო რის და არც გა რე მო ში სხვა რე ზერ-
ვუ ა რი არ არ სე ბობს. 1979 წლის დე კემ ბერ ში ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა-
ცი ამ ოფი ცი ა ლუ რად გა მო აცხ ა და ყვა ვი ლის, რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც-
ვის რის კის, აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად, ნე ბის მი ე რი შემ დგო მი შემ თხვე ვა, 
სა ვა რა უ დოდ, ლა ბო რა ტო რი ულ უბე დურ შემ თხვე ვას თან ან ტე რო რიზ მთან უნ და 
იყოს და კავ ში რე ბუ ლი (ვი რუ სის მა რა გე ბი ოფი ცი ა ლუ რად ინა ხე ბა მა ღა ლი უსაფ-
რთხო ე ბის ლა ბო რა ტო რი ებ ში აშ შ-სა და რუ სეთ ში). მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის უმ-
რავ ლე სო ბა ამ ჟა მად ყვა ვი ლის მი მართ და უც ვე ლი ა, რად გან ვაქ ცი ნა ცია უკ ვე რამ-
დე ნი მე ათ წლე უ ლი ა, რაც რუ ტი ნუ ლად აღარ ხორ ცი ელ დე ბა.

კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით, ვა რი ო ლას ვი რუ სი არის დი დი და მცი რე, რაც ძი-
რი თა დად სიმ პტო მე ბის სიმ წვა ვი დან გა მომ დი ნა რე ობს. ვა რი ო ლას მცი რე ვი რუ სი 
უფ რო ნაკ ლე ბად მწვა ვე ინ ფექ ცი ას იწ ვევს. ყვა ვი ლის ხუ თი კლი ნი კუ რი ტი პი არ-
სე ბობს, რო მელ თა შემ თხვე ვე ბის 90 პრო ცენ ტზე მე ტი ჩვე უ ლებ რი ვი (კლა სი კუ რი) 
ყვა ვი ლი ა. ჩვე უ ლებ რი ვი ყვა ვი ლის ინ კუ ბა ცი ის პე რი ო დი, რო გორც წე სი, 12 დღე 
გრძელ დე ბა, მაგ რამ იგი 7-დან 19 დღემ დე პე რი ოდ საც შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს.
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სურ. 21. ყვა ვი ლი

ინ ფექ ცი ის საწყ ის ეტაპ ზე ადა მი ანს ტემ პე რა ტუ რა, თა ვის ტკი ვი ლი, ზურ გის 
ტკი ვი ლი, ცი ე ბა და ღე ბი ნე ბა აღე ნიშ ნე ბა. მე-5 დღეს იწყ ე ბა სი წით ლე და გა მო-
ნა ყა რი, ჯერ პი რის გარ შე მო, რო მე ლიც შემ დეგ სა ხი დან სხე ულ სა და კი დუ რებ ზე 
გა და დის. პირ ვე ლი 2 დღის გან მავ ლო ბა ში და ზი ა ნე ბე ბი ლა ქო ვან -პა პუ ლო ზუ რია 
(maculo-papular), რო მე ლიც შემ დე გი 3 დღის გან მავ ლო ბა ში ვე ზი კუ ლა რუ ლი ხდე-
ბა, ბო ლოს კი – პუს ტუ ლო ზუ რი. ყვა ვი ლი ძი რი თა დად ჰა ე რო ვა ნი გზით გა და ე ცე მა. 
და ა ვა დე ბა ძა ლი ან გა დამ დე ბი ა. ერ თი ადა მი ა ნი დან მე ო რე ზე გა და ცე მა ყვე ლა ზე 
მე ტად წი თე ლი გა მო ნა ყა რის გა ჩე ნი დან პირ ვე ლი კვი რის გან მავ ლო ბა შია სა ში ში 
და, რო გორც წე სი, ერთ ადა მი ანს სა მი დან ექ ვსამ დე სხვა ადა მი ა ნის და ინ ფი ცი რე-
ბა შე უძ ლი ა. ყვა ვი ლის ვაქ ცი ნა ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კონ ტრო ლის მთა ვა რი სა შუ ა-
ლე ბა ა. ჩვე უ ლებ რი ვი (კლა სი კუ რი) ყვა ვი ლის შემ თხვე ვა ში აუც რელ მო სახ ლე ო ბა ში 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 30 პრო ცენ ტი ა. ყვა ვი ლის სხვა ფორ მე ბი (მაგ., ჰე-
მო რა გი უ ლი) 90-პრო ცენ ტი ა ნი სიკ ვდი ლი ა ნო ბით ხა სი ათ დე ბა. თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე იძ ლე ბა გა ცი ლე ბით გან სხვავ დე ბო დეს თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნის 
პი რო ბებ ში, რა შიც შე დის ვა რი ო ლა ვი რუ სის სა წი ნა აღ მდე გო ექ სპე რი მენ ტუ ლი ან-
ტი ვი რუ სუ ლი წამ ლე ბი და გა და უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის თა ნა მედ რო ვე 
მე თო დე ბი. 

 ვი რუ სუ ლი ჰე მო რა გი უ ლი ცხე ლე ბა

ვი რუ სუ ლი ჰე მო რა გი უ ლი ცხე ლე ბის ჯგუფს სხვა დას ხვა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ-
ლი რამ დე ნი მე და ა ვა დე ბა მი ე კუთ ვნე ბა. მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია არე ნა ვი რუ სუ ლი 
(ლა სას ცი ებ -ცხე ლე ბა), ბუ ნი ა ვი რუ სუ ლი (ჰან ტა- ვი რუ სი), ფი ლო ვი რუ სუ ლი (ე ბო-
ლა) და ფლა ვი ვი რუ სუ ლი (დენ გის ცხე ლე ბა) და ა ვა დე ბე ბი. ყვე ლა ამ ვი რუსს სხვა-
დას ხვა ხა რის ხის ჰე მო რა გი უ ლი სიმ პტო მე ბის გა მოწ ვე ვა შე უძ ლი ა. ებო ლას ხუ თი 
ქვე ტი პი დან ოთხი სუბ სა ჰა რულ აფ რი კა ში გვხვდე ბა. მე ხუ თე ქვე ტი პი, რეს ტო ნი, 
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ფი ლი პი ნებ ზე იქ ნა აღ მო ჩე ნი ლი, თუმ ცა ჯერ ჯე რო ბით ამ ვი რუ სით ადა მი ა ნის და-
ა ვა დე ბა არ გა მოვ ლე ნი ლა. ებო ლას სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 90 პრო ცენტს 
აღ წევს. მი სი გა და ცე მა ძი რი თა დად ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის ან ცხო ვე ლის სხე უ-
ლი დან გა მო ყო ფი ლი სითხ ე ე ბით ხდე ბა. თუმ ცა მი სი გა და ცე მა ჰა ე რი თაც შე იძ ლე-
ბა, რაც, ბი ო ტე რო რიზ მის თვალ საზ რი სით, გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე ბო სა კით-
ხ ი ა. ინ კუ ბა ცი ის პე რი ო დი 2-დან 21 დღემ დე ა. სიმ პტო მებს შო რი საა მა ღა ლი ტემ პე-
რა ტუ რა, თა ვის ტკი ვი ლი, მი ალ გი ა, გა მო ნა ყა რი, დი ა რე ა, ღე ბი ნე ბა და სიყ ვით ლე. 
ჰე მო რა გი ე ბი შე იძ ლე ბა და ა ვა დე ბის გან ვი თა რე ბის ბო ლო ეტაპ ზე გა მოვ ლინ დეს. 
სიფ რთხი ლის მკაც რი ზო მე ბის დაც ვის ქვეშ ეპი დე მი ო ლო გი უ რი აფეთ ქე ბე ბი კონ-
ტროლს ექ ვემ დე ბა რე ბა, თუმ ცა, რო გორც 2014-2015 წლებ ში და სავ ლეთ აფ რი კა ში 
გავ რცე ლე ბულ მა ეპი და ფეთ ქე ბამ აჩ ვე ნა, რო მელ მაც 11 ათას ზე მე ტი ადა მი ა ნი შე-
ი წი რა, ებო ლას შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა მე ტად სა ვა ლა ლო იყოს.

ტოქ სი ნე ბი

 ბო ტუ ლიზ მი

ბო ტუ ლიზმს Clostridium botulinum-ით გა მო ყო ფი ლი ტოქ სი ნი იწ ვევს. ეს გრამ-
და დე ბი თი, ანა ე რო ბუ ლი, სპო რე ბის წარ მომ ქმნე ლი ბა ცი ლა ა, რო მე ლიც ძი რი თა-
დად ნი ა დაგ ში გვხვდე ბა. სპო რე ბი გა რე მო ში ძა ლი ან მდგრა დი სა ხით არ სე ბობს და 
მა თი გაღ ვი ვე ბის შე დე გად ბო ტუ ლიზ მის ტოქ სი ნი გა მო ი ყო ფა. სულ გა მოვ ლე ნი ლია 
ბო ტუ ლიზ მის რვა სა ხე ო ბის ტოქ სი ნი – A-დან H-მდე, რო მელ თა გა ნაც და ა ვა დე ბებს 
ყვე ლა ზე ხში რად A, B და E ტი პის ტოქ სი ნე ბი იწ ვე ვენ. ტოქ სი ნე ბით გა მოწ ვე ულ 
ინ ფექ ცი ებს შო რის ბო ტუ ლიზ მი ყვე ლა ზე ლე ტა ლუ რი ა. ტოქ სი ნი ორ გა ნიზ მში შე-
საძ ლე ბე ლია ჩაყ ლაპ ვის, შე სუნ თქვის ან ინი ექ ცი ის გზით მოხ ვდეს. ბი ო ტე რო რიზ-
მის თვალ საზ რი სით, ჩაყ ლაპ ვი სა და შე სუნ თქვის გზე ბი ყვე ლა ზე მეტ ყუ რადღ ე ბას 
იპყ რო ბენ. ტოქ სი ნის ჩაყ ლაპ ვის დროს ინ კუ ბა ცი ის პე რი ო დი 2 სა ა თი დან 8 დღემ-
დე მერ ყე ობს. ბო ტუ ლიზ მი მწვა ვე, უსიცხო პა რა ლი ზით (დამ ბლით) ხა სი ათ დე ბა. 
რე ა გი რე ბის პირ ვე ლა დი სტრა ტე გია ბო ტუ ლიზ მის ან ტი ტოქ სი ნით მკურ ნა ლო ბა ა. 
ჩაყ ლაპ ვის გზით გან ვი თა რე ბუ ლი ბო ტუ ლიზ მის დროს ფა ტა ლუ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე-
ლი 10 პრო ცენ ტამ დე ა, ხო ლო ჩა სუნ თქვით გან ვი თა რე ბუ ლი ბო ტუ ლიზ მის დროს 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი უც ნო ბი ა. ბო ტუ ლიზ მი, რო გორც წე სი, ინ ტენ სი ურ მკურ ნა ლო ბას 
მო ითხ ოვს, მათ შო რის პა ცი ენ ტის ხე ლოვ ნურ სუნ თქვა ზე გა დაყ ვა ნას, რი სი ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი რე სურ სიც ბი ო ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმის დროს ინ ფი ცი რე-
ბის მა ღა ლი გავ რცე ლე ბის პი რო ბებ ში საკ მა რი სი არ არის, ეს კი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
მაჩ ვე ნე ბელს ზრდის.
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სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის სამ სა ხუ რე ბის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა და ბი ო ტე რო რიზ მის თვის მზა დე ბა

ბი ო ტე რო რიზმს სა ზო გა დო ე ბის უსაფ რთხო ე ბის წი ნა აღ მდეგ არ სე ბულ ერ თ-
ერთ ყვე ლა ზე დიდ რის კად მი იჩ ნე ვენ. ბი ო ტე რო რიზ მი ხში რად ფა რუ ლი მოვ ლე ნა ა, 
რო მე ლიც გა მოცხ ა დე ბის გა რე შე ხორ ცი ელ დე ბა. ზო გი ერ თი მიკ რო ორ გა ნიზ მის ან 
ტოქ სი ნის შემ თხვე ვა ში, ინ ფექ ცი ის წყა რო მა თი გა რე მო ში გაშ ვე ბი დან რამ დე ნი მე 
დღის ან კვი რის გან მავ ლო ბა შიც კი უც ნო ბი რჩე ბა. 

აშ შ-ის და ა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლის ცენ ტრის ეპი დე მი ო ლო გი უ რი დაზ ვერ ვის 
სამ სა ხურ მა (US CDC’s Epidemic Intelligence Service) გლო ბა ლურ ეპი დე მი ო ლო გი-
ურ აფეთ ქე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 1988-1999 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი გა-
ნი ხი ლა. კვლე ვის ფარ გლებ ში სულ 1,099 აფეთ ქე ბა გა ა ა ნა ლი ზეს, სა ი და ნაც 270 
(24.6%) აფეთ ქე ბის შემ თხვე ვა ში შეტყ ო ბი ნე ბა სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის მი ერ, 129 
(11.7%) შემ თხვე ვა ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პერ სო ნა ლის და 335 (30.5%) 
შემ თხვე ვა ში ჯან დაც ვის ად გი ლობ რი ვი დე პარ ტა მენ ტე ბის მი ერ იყო და ფიქ სი რე-
ბუ ლი. ეს მო ნა ცე მე ბი ადას ტუ რებს, რომ ბი ო ტე რო რიზ მით გა მოწ ვე უ ლი აფეთ ქე ბის 
აღ მო ჩე ნი სა და შეტყ ო ბი ნე ბის თვის ყვე ლა ზე კრი ტი კუ ლი კომ პო ნენ ტი წი ნა ხაზ ზე 
მო მუ შა ვე სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი, ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტე ბი და ად გი ლობ რი-
ვი ჯან დაც ვის დე პარ ტა მენ ტე ბი ა. ამას გარ და, 1,099 გა მოკ ვლე უ ლი ეპი დე მი ო ლო-
გი უ რი აფეთ ქე ბი დან 44 შემ თხვე ვა ში ისე თი გა მომ წვე ვი აგენ ტე ბი გა მოვ ლინ და, 
რომ ლებ საც ბი ო ტე რო რიზ მის პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნდათ. ინ ფექ ცი უ რი აგენ ტე ბის 
გან ზრახ გა მო ყე ნე ბა ექ ვსი კვლე ვის დროს იქ ნა გან ხი ლუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი ექ ვსი პო-
ტენ ცი უ რი ბი ო ტე რო რის ტუ ლი აფეთ ქე ბი დან, შეტყ ო ბი ნე ბა თით ქმის 26 დღით იყო 
და ყოვ ნე ბუ ლი (გა მო ით ვლე ბა იმ თა რი ღი დან, რო ცა პირ ვე ლი პა ცი ენ ტი და ა ვად და, 
იმ დრომ დე, რო ცა პირ ვე ლი კონ ტაქ ტი იქ ნა და ფიქ სი რე ბუ ლი). იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რომ ბი ო ტე რო რის ტუ ლი აქ ტის დროს ყო ველ დღი უ რად რის კის ქვეშ ასო ბით ან 
ათა სო ბით მო ქა ლა ქის სი ცოცხ ლე ექ ცე ვა, წი ნა ხაზ ზე მო მუ შა ვე ჯან დაც ვის პრო-
ფე სი ო ნა ლე ბის გა ნათ ლე ბა სა და მხარ და ჭე რას, ასე ვე აფეთ ქე ბა სა და შეტყ ო ბი ნე-
ბას შო რის პე რი ო დის შემ ცი რე ბას, უმ თავ რე სი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა.

სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა

სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის ძლი ე რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მა უმ-
თავ რე სი მე ქა ნიზ მი ა, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის უჩ ვე უ ლო 
გავ რცე ლე ბის ან ბი ო ტე რო რიზ მის მოვ ლე ნის აღ მო ჩე ნაა შე საძ ლე ბე ლი. აღ ნიშ ნუ-
ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მე ბი სა მი მთა ვა რი კომ პო ნენ ტის გან შედ გე ბა: ლა ბო-
რა ტო რი უ ლი (რა შიც შე დის იმ და ა ვა დე ბის რუ ტი ნუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, რო მელ-
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თა შე სა ხებ შეტყ ო ბი ნე ბის გა კე თე ბაც აუ ცი ლე ბე ლი ა), სინ დრო მუ ლი და გა რე მოს 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა. 

ლა ბო რა ტო რი ებს, სა დაც კლი ნი კურ ნი მუ შებს ამუ შა ვე ბენ, რო გორც წე სი, მო-
ეთხ ო ვე ბათ, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის უწყ ე ბებს შე ატყ ო ბი ნონ ყვე ლა ის 
შემ თხვე ვა, რო მე ლიც ბი ო ტე რო რიზ მის თვალ საზ რი სით რა ი მე, თუნ დაც უმ ნიშ ვნე-
ლო, ეჭვს იწ ვევს. სხვა დას ხვა ქვეყ ნის იუ რის დიქ ცი ა ში გან სხვა ვე ბუ ლი რე გუ ლა ცი-
ე ბი არ სე ბობს რო გორც იმ აგენ ტე ბის მი მართ, რო მელ თა შე სა ხებ შეტყ ო ბი ნე ბის 
გა კე თე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა, ასე ვე შეტყ ო ბი ნე ბის თვის დად გე ნი ლი ვა დე ბის შე სა ხებ. 
ლა ბო რა ტო რი ე ბის მი ერ ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა დროს მო ითხ ოვს და 
შე იძ ლე ბა ნი მუ შის აღე ბი დან პა სუ ხე ბის მი ღე ბას რამ დე ნი მე სა ა თი ან რამ დე ნი-
მე დღე დას ჭირ დეს. თუმ ცა ლა ბო რა ტო რი უ ლი შე მოწ მე ბაა ის უტყ უ ა რი მე თო დი, 
რომ ლის შე დე გა დაც მტკიც დე ბა ინ ფექ ცი ის გა მომ წვე ვი კონ კრე ტუ ლი ბი ო ა გენ ტის 
სა ხე ო ბა, რაც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი და აუ ცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბაა სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის უწყ ე ბე ბის მი ერ შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის და საწყ ე ბად.

სურ. 22. ჯან დაც ვის მუ შა კე ბი ლი ბე რი ა ში 2014 წელს ებო ლას ეპი დე მი უ რი 

აფეთ ქე ბის დროს. წყა რო: AP Photo

სინ დრო მუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გუ ლის ხმობს კონ კრე ტულ პო პუ ლა ცი ა ში არ-
სე ბუ ლი ინ ფექ ცი ის მა ნიშ ნე ბე ლი სიმ პტო მე ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე-
ბას. პო პუ ლა ცი ა ში არ სე ბუ ლი სიმ პტო მე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი შე სა ბა მი სი ზო გა-
დი ინ ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს, რო გორც სა ბა ზი სო სინ დრო მუ ლი 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ნიშ ნუ ლი, რა თა გა მოვ ლინ დეს სიმ პტო მე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტე-
ბის რა ო დე ნო ბის უჩ ვე უ ლო ზრდა. მა გა ლი თად, თუ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი 
ზაფ ხუ ლის თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში მრავ ლო ბით შეტყ ო ბი ნე ბას გაგ ზავ ნი ან გრი პის 
მსგავ სი და ა ვა დე ბე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდის შე სა ხებ, რაც წლის 
ამ თვე ე ბის თვის დად გე ნილ ჩვე ულ სა ბა ზი სო ნიშ ნულს აღე მა ტე ბა, ეს შე იძ ლე-
ბა შემ დგო მი კვლე ვის მი ზე ზი გახ დეს. ბევრ ქვე ყა ნა სა და ზო გი ერთ დიდ ქა ლაქ ში 
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არ სე ბობს პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც სინ დრო მუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა ერ თი ა ნე-
ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის დრო ულ გან ხილ ვას ეფუძ ნე ბა, ასე ვე ინ ტერ ნე ტის ბა ზა ზე შექ-
მნი ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი, რაც სინ დრო მუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და ანა ლი ზის თვის 
გა მო ი ყე ნე ბა. სინ დრო მუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა შე იძ ლე ბა კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო-
ბის იყოს უჩ ვე უ ლო მოვ ლე ნე ბის გა მო სავ ლე ნად, მათ შო რის ბი ო ლო გი უ რი შე ტე ვის 
აღ მო ჩე ნის თვალ საზ რი სი თაც.

გა რე მოს ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ბი ო ლო გი უ რი აგენ ტე ბის გა რე მო ში მო ნი ტო რინგს 
გუ ლის ხმობს. სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სამ ხედ რო სამ სა ხუ რებ მა გა რე მოს მო ნი ტო რინ-
გის მრა ვალ გვა რი სის ტე მა შე ი მუ შა ვეს, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია 
ბი ო ლო გი უ რი, ქი მი უ რი ან რა დი ო ლო გი უ რი შე ტე ვის შე სა ხებ დის ტან ცი უ რი შეტყ-
ო ბი ნე ბის მი ღე ბა. ეპი დე მი ო ლო გი უ რი აფეთ ქე ბის გა მოვ ლე ნის სა მო ქა ლა ქო შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი გა რე მოს მო ნი ტო რინგს ეყ რდნო ბა. აღ ნიშ ნულ სის ტე მებს ად რე ულ 
ეტაპ ზე შე უძ ლი ათ კონ კრე ტულ ად გილ ზე ბი ო ლო გი უ რი აგენ ტე ბის იდენ ტი ფი კა-
ცი ა. ეს კი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის და სა მარ თალ დამ ცავ უწყ ე ბებს შე საძ ლებ-
ლო ბას აძ ლევს, რომ აგენ ტე ბის და დას ტუ რე ბუ ლი არ სე ბო ბის მი ზე ზი გა მო ი ძი ონ 
მა ნამ დე, სა ნამ პირ ვე ლი ადა მი ა ნი და ა ვად დე ბა. ასეთ შემ თხვე ვა ში, ბი ო ტე რო რიზ-
მის შე ტე ვის დად გე ნის ან მას ზე ეჭ ვის მი ტა ნის დროს, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც-
ვის სამ სა ხუ რე ბის მხრი დან, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა შე სა ფე რი სი რე ა გი რე ბის დაწყ-
ე ბა, ვიდ რე სინ დრო მუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა და ა ვა დე ბის უჩ ვე უ ლო ნი მუ შე ბის გა-
მოვ ლე ნას შეძ ლებს. აღ ნიშ ნუ ლი მიგ ნე ბით შე საძ ლე ბე ლია დი დი მას შტა ბის ავა დო-
ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის პრე ვენ ცი ა. 

ბი ო ტე რო რიზ მის თვის მზად ყოფ ნა

ბევრ ქვე ყა ნა ში, გან სა კუთ რე ბით კი და ბა ლი შე მო სავ ლის ქვეყ ნებ ში, სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის და სა მე დი ცი ნო უწყ ე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის და რე სურ სე-
ბის ამო წურ ვა მცი რე მას შტა ბის ბი ო ტე რო რის ტულ მოვ ლე ნა საც კი შე უძ ლი ა. მა გა-
ლი თად, აშ შ-ში 2001 წელს დაგ ზავ ნი ლი ჯი ლე ხის შემ ცვე ლი წე რი ლე ბის შე დე გად, 
ეროვ ნუ ლი, შტა ტის და ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის რე ა გი რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი დი დი წნე ხის ქვეშ მო ექ ცა. ქვეყ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც-
ვის და სა მე დი ცი ნო წრე ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი მუდ მი ვად ანახ ლე ბენ და ხვე წენ 
ბი ო ტე რო რიზ მთან ბრძო ლის სტან დარ ტებს. ასე მა გა ლი თად, აშ შ-ის მე დი ცი ნის ინ-
სტი ტუტ მა სიღ რმი სე უ ლად შეც ვა ლა კრი ზი სულ სი ტუ ა ცი ებ ში მოქ მე დე ბის გა იდ-
ლა ი ნე ბი. შეც ვლი ლი გა იდ ლა ი ნე ბი უზ რუნ ველ ყოფს კრი ზი სის დროს პა ცი ენ ტებ ზე 
ზრუნ ვის სა მარ თლებ რივ, ეთი კურ და სა მე დი ცი ნო სტან დარ ტე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-
ბას. ამ კუთხ ით სა ბა ზი სო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას (რო გო რი ცა ა, მხარ დამ ჭე რი 
ზრუნ ვა და სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო ღო ნის ძი ე ბებ ზე სწრა ფი ხელ მი საწ ვდო მო ბა) უმ-
თავ რე სი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. 
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გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ბი ო ტე რო რის ტუ ლი შე ტე ვის დროს მო სახ ლე ო ბის 
ფარ თო მა სე ბის დახ მა რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი სა მე დი ცი ნო სა შუ ა ლე ბე ბი შე საძ-
ლოა ად გილ ზე საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით არ იყოს წარ მოდ გე ნი ლი, მრა ვა ლი ქვეყ ნის 
მთავ რო ბას სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვნე ლო ბის ეროვ ნუ ლი მა რა გე ბი გა აჩ ნი ა. ამ გვარ მა-
რა გებ ში შე დის ან ტი ბი ო ტი კე ბის და ვაქ ცი ნე ბის სამ კურ ნა ლო ან პრო ფი ლაქ ტი კუ-
რი დო ზე ბი, ასე ვე სხვა სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ცია (პი რა დი დაც ვის აღ ჭურ ვი ლო ბე ბი, 
მარ თვი თი სუნ თქვის აღ ჭურ ვი ლო ბა და სხვ.). 

ბი ო ტე რო რიზ მზე რე ა გი რე ბის თვის სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ზო მე ბის შე მუ შა ვე ბა დღემ დე სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა ა. ბი ო ლო გი ურ მეც ნი ე რე ბებ-
სა და მე დი ცი ნა ში მიღ წე უ ლი უდი დე სი პროგ რე სის მი უ ხე და ვად, ბი ო ტე რო რიზ მით 
გა მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბა იმ ყვე ლა ზე ძლი ერ საფ რთხე ებს შო რის 
რჩე ბა, რაც კა ცობ რი ო ბის თვის არის ცნო ბი ლი. ეს და ა ვა დე ბე ბი ხში რად უფ რო მეტ 
მსხვერპლს იწ ვევს, ვიდ რე სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ე ბი. 

სი ტუ ა ცი ის სე რი ო ზუ ლო ბა იმ ჰი პო თე ტუ რი სცე ნა რი თაც დას ტურ დე ბა, რო მე-
ლიც ბი ო ტე რო რის ტუ ლი შე ტე ვის და მას ზე რე ა გი რე ბის მო დე ლი რე ბის თვის იქ ნა 
გა მო ყე ნე ბუ ლი. სურ სა თის მა რა გებ ზე ბი ო ტე რო რის ტუ ლი შე ტე ვის, გან სა კუთ რე-
ბით კი რძე ში ბო ტუ ლიზ მის ტოქ სი ნის გა მო ყე ნე ბის მა თე მა ტი კურ მა მო დე ლი რე ბამ 
აჩ ვე ნა, რომ 100,000 ადა მი ან ში და ა ვა დე ბის გა მოწ ვე ვის თვის ერთ გრამ ზე ნაკ ლე ბი 
ბო ტუ ლიზ მის ტოქ სი ნია სა ჭი რო. 20-ა თას ლიტ რი ან რძის კონ ტე ი ნერ ში 10-გრა მი ა ნი 
ტოქ სი ნის შე რე ვით და ახ ლო ე ბით 570,000 მომ ხმა რებ ლის მო წამ ვლაა შე საძ ლე ბე-
ლი. რამ დე ნა დაც რძეს უფ რო მე ტად ბავ შვე ბი მო იხ მა რენ და მა თი მგრძნო ბე ლო ბა 
ტოქ სი ნე ბის მი მართ უფ რო მე ტი ა, შემ თხვე ვა თა უმე ტე სო ბა პე დი ატ რი უ ლი იქ ნე ბა. 
კლი ნი კუ რად, შემ თხვე ვე ბის უმე ტე სო ბა მე სა მე დან მე ექ ვსე დღეს გა მოვ ლინ დე ბა 
(48-სა ა თი ა ნი ინ კუ ბა ცი ის პე რი ო დი), რაც ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რებ ზე არ ნა ხულ და-
წო ლას მო ახ დენს, რის გა მოც ბევ რი კლი ნი კუ რი შემ თხვე ვა შე სა ბა მი სი დახ მა რე ბის 
გა რე შე დარ ჩე ბა და, სა ბო ლოო ჯამ ში, ლე ტა ლო ბის მა ღალ პრო ცენტს გა მო იწ ვევს. 

გან ვი თა რე ბუ ლი შე ი ა რა ღე ბის ეპო ქა ში ბი ო ტე რო რიზ მის საფ რთხე მე ტად რე-
ა ლუ რი ა. მის წი ნა აღ მდეგ წი ნას წა რი მომ ზა დე ბა სა უ კე თე  სო მიდ გო მა ა, მაგ რამ, 
პრაქ ტი კუ ლად, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რე ბის კა ტას ტრო ფე ბის თვის 
მუდ მივ მზად ყოფ ნა ში ყოფ ნა დიდ ფი ნან სურ ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. ამას 
გარ და, კერ ძო სექ ტორ ში არ სე ბულ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნი ებს ბი ო ტე რო რის ტუ-
ლი აგენ ტე ბის სა წი ნა აღ მდე გო პრო ფი ლაქ ტი კუ რი და სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბის 
(მაგ., ვაქ ცი ნე ბი, ან ტი ბი ო ტი კე ბი) წარ მო ე ბის თვის არა ნა ი რი ფი ნან სუ რი მო ტი ვა-
ცია არ გა აჩ ნი ათ. ამი ტომ ძი რი თა დი დატ ვირ თვა პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სამ სა ხუ-
რებ ზე მო დის, რამ დე ნა დაც სა ზო გა დო ე ბის თავ დაც ვის პირ ველ ხაზ ზე სწო რედ ისი-
ნი არი ან წარ მოდ გე ნი ლი.
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თავი 10. 
ანტიმიკრობული პრეპარატებისადმი მდგრადობა

მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი

 ან ტი მიკ რო ბუ ლი პრე პა რა ტე ბი სად მი მდგრა დო ბა (რე ზის ტენ ტო ბა) მრა ვალ-
გვა რი პა თო გე ნით გა მოწ ვე ულ ინ ფექ ცი ებს ემუქ რე ბა, მათ შო რის ბაქ ტე რი-
ულ, პა რა ზი ტულ, ვი რუ სულ და სო კო ვან ინ ფექ ცი ებს. 

 ან ტი მიკ რო ბუ ლი მდგრა დო ბა მზარ დი საფ რთხე ა, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს ყვე-
ლა კუთხ ე ში არ სე ბობს. მდგრა დო ბის ახა ლი ფორ მე ბი სწრა ფად ჩნდე ბა და 
გე ოგ რა ფი უ ლად ფარ თოდ ვრცელ დე ბა. „ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის 
მი მო ხილ ვის“ (Antimicrobial Resistance Review, www.amr-review.org) მო ნა ცე-
მე ბით, 2050 წლის თვის ან ტი მიკ რო ბუ ლი მდგრა დო ბა გლო ბა ლუ რად წე ლი-
წად ში 10 მი ლი ონ სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვას გა მო იწ ვევს, მსოფ ლი ოს მას შტა-
ბით ფი ნან სუ რი ზა რა ლი კი 100 ტრი ლი ონ აშშ დო ლარს გა უ ტოლ დე ბა. 

 მხო ლოდ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ყო ველ წლი უ რად რე ზის ტენ ტუ-
ლი ბაქ ტე რი ე ბით და ა ვა დე ბის 2 მი ლი ო ნი და ამ და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 23,000 შემ თხვე ვა ფიქ სირ დე ბა.

 ან ტი ბი ო ტი კე ბის მი მართ მა ღა ლი მდგრა დო ბა შე იმ ჩნე ვა იმ ბაქ ტე რი ებ ში, 
რომ ლე ბიც იწ ვე ვენ ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ ინ ფექ ცი ებს (მაგ, სა შარ დე 
გზე ბის ინ ფექ ცი ებს, პნევ მო ნი ას, სის ხლის ინ ფექ ცი ებს). ში და ჰოს პი ტა ლუ-
რი ინ ფექ ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი სწო რედ მა ღა ლი რე ზის ტენ ტო ბის ბაქ ტე რი-
ით – მე ტი ცი ლინ რე ზის ტენ ტუ ლი ოქ როს ფე რი სტა ფი ლო კო კით (Methicillin-
Resistant Staphylococcus Aureus) არის გა მოწ ვე უ ლი.

 2012 წელს ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ (World Health 
Organization, WHO) და ა ფიქ სი რა შე ძე ნი ლი იმუ ნო დე ფი ცი ტის სინ დრო მის 
(შიდ სი) სა წი ნა აღ მდე გო წამ ლე ბის მი მართ რე ზის ტენ ტო ბის ზრდა. 

 2013 წელს მსოფ ლი ო ში და ფიქ სირ და ტუ ბერ კუ ლო ზის მრა ვა ლი წამ ლის 
მი მართ რე ზის ტენ ტუ ლი ფორ მის (Multidrug-Resistant Tuberculosis, MDR–
TB) და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი მი ლი ო ნი ახა ლი შემ თხვე ვა. წამ ლის მი მართ 
უკი დუ რე სად რე ზის ტენ ტუ ლი ტუ ბერ კუ ლო ზი (Extensively Drug-Resistant 
Tuberculosis, XDR-TB) 100-მდე ქვე ყა ნა ში და ფიქ სირ და. MDR და XDR-TB 
მო ითხ ოვს მკურ ნა ლო ბის ბევ რად უფ რო ხან გრძლივ და ძვირ კურსს, რო მე-
ლიც კლი ნი კუ რად ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი ა, ვიდ რე ის, რო მე ლიც არა რე ზის-
ტენ ტუ ლი ტუ ბერ კუ ლო ზის შემ თხვე ვა ში გა მო ი ყე ნე ბა.
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 მდი ნა რე მე კონ გის აუ ზის რე გი ონ ში, რო მე ლიც 2.6 მი ლი ონ კვად რა ტულ კი-
ლო მეტრს და 326 მი ლი ონ მო სახ ლე ო ბას მო ი ცავს (კამ ბო ჯა, ჩი ნე თი, ლა ო სი, 
მი ან მა რი, ტა ი ლან დი და ვი ეტ ნა მი), და ფიქ სირ და რე ზის ტენ ტო ბა მა ლა რი ის 
მკურ ნა ლო ბის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბის -– არ ტე მი სი ნინ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი კომ ბი ნი რე ბუ ლი თე რა პი ის მი მართ (Artemisinin-Based Combination 
Therapy, ACT), რაც რის კის ქვეშ აყე ნებს მა ლა რი ის გლო ბა ლუ რად აღ მოფ-
ხვრა ში მიღ წე ულ ბო ლოდ რო ინ დელ პროგ რესს. 

 გო ნო რე ას მკურ ნა ლო ბის ბო ლო სა შუ ა ლე ბის (მე სა მე თა ო ბის ცე ფა ლოს პო-
რი ნე ბის) მი მართ რე ზის ტენ ტო ბა და ფიქ სირ და 10 ქვე ყა ნა ში. გა მომ დი ნა რე 
იქი დან, რომ გო ნო რე ას სა წი ნა აღ მდე გო ახა ლი პრე პა რა ტე ბი ამ ჟა მად არ იქ-
მნე ბა, შე საძ ლოა ამ და ა ვა დე ბის არა ერ თი შემ თხვე ვა მა ლე გა ნუ კურ ნე ბე ლი 
გახ დეს. 

 სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი იმ პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლე ბიც და ა ვა დე ბუ ლი 
არი ან ან ტი ბი ო ტი კე ბი სად მი მდგრა დი ბაქ ტე რი ე ბით, თით ქმის ორ ჯერ აღე-
მა ტე ბა ამ მაჩ ვე ნე ბელს იმ პა ცი ენ ტე ბის თვის, რო მელ თაც აქვთ იმა ვე ბაქ-
ტე რი ის არა რე ზის ტენ ტუ ლი ფორ მით გა მოწ ვე უ ლი ინ ფექ ცი ა. მა გა ლი თად, 
მე ტი ცი ლინ რე ზის ტენ ტუ ლი ოქ როს ფე რი სტა ფი ლო კო კი 64 პრო ცენ ტით 
ზრდის სიკ ვდი ლი ა ნო ბას არა რე ზის ტენ ტულ ფორ მას თან შე და რე ბით.

რა არის ან ტი მიკ რო ბუ ლი მდგრა დო ბა?

1941 წელს 43 წლის ალ ბერტ ალექ სან დერ მა ოქ სფორ დი დან (დი დი ბრი ტა ნე თი) 
სა კუ თარ ბაღ ში მუ შა ო ბი სას სა ხე ზე კა ნის უმ ნიშ ვნე ლო ჭრი ლო ბა მი ი ღო. ეს თით-
ქოს და ბა ნა ლუ რი შემ თხვე ვა სი ცოცხ ლი სათ ვის სა ში ში ბაქ ტე რი უ ლი ინ ფექ ცი ის მი-
ზე ზი გახ და, რაც არ ცთუ უჩ ვე უ ლო მოვ ლე ნა იყო ან ტი ბი ო ტი კე ბამ დელ ეპო ქა ში. 
პა ცი ენტს კან ზე და თვა ლებ ზე ჩირ ქო ვა ნი აბ სცე სე ბი გა ნუ ვი თარ და. ამ შემ თხვე ვამ 
ექიმ ჰო ვარდ ფლო რის ყუ რადღ ე ბა მი იპყ რო, რო მე ლიც ოქ სფორ დის უნი ვერ სი ტეტ-
ში კო ლე გებ თან ერ თად აგ რძე ლებ და კვლე ვას ალექ სანდრ ფლე მინ გის მი ერ 1928 
წელს აღ მო ჩე ნი ლი პე ნი ცი ლი უ მის ობის ბაქ ტე რი ის სა წი ნა აღ მდე გო თვი სე ბე ბის 
შე სა ხებ. კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი აქ ტი უ რი ნა ერ თის მი-
ღე ბა, რო მელ საც პე ნი ცი ლი ნი ეწო და. ექიმ მა ფლორ მა პა ცი ენტს პე ნი ცი ლი ნი ინ-
ტრა ვე ნუ რად მი ა წო და, რი თიც მი სი მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და. 
თუმ ცა წამ ლის მა რა გი სწრა ფად ამო ი წუ რა და ერ თი თვის შემ დეგ პა ცი ენ ტი და ი-
ღუ პა. ამ შემ თხვე ვი დან თით ქმის 80 წლის გან მავ ლო ბა ში პა ცი ენ ტთა გან კურ ნე ბა 
ან ტი მიკ რო ბუ ლი წამ ლე ბით ნორ მად იქ ცა. თუმ ცა, ან ტი მიკ რო ბუ ლი მდგრა დო ბის 
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გა მო, დღეს მსოფ ლიო კვლავ გა ნიც დის ეფექ ტუ რი წამ ლე ბის დე ფი ციტს. დად გე ნი-
ლი ა, რომ 2050 წლის თვის ან ტი მიკ რო ბუ ლი მდგრა დო ბა ყო ველ წლი უ რად 10 მი ლი-
ო ნი სიკ ვდი ლის მი ზე ზი გახ დე ბა, რაც უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე ონ კო ლო გი უ რი და ა ვა-
დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა. 

არ სე ბობს მრა ვა ლი ტი პის მიკ რო ბი: ბაქ ტე რი ა, ვი რუ სი, სო კო და პა რა ზი ტი. 
მა შინ, რო ცა მიკ რო ბე ბის უმე ტე სო ბა უვ ნე ბე ლია და სა სარ გებ ლოც კი ცოცხ ა ლი 
ორ გა ნიზ მის თვის, ზო გი ერ თმა შე საძ ლოა ადა მი ა ნებ ში, ცხო ვე ლებ სა და მცე ნა რე-
ებ ში და ა ვა დე ბა გა მო იწ ვი ოს. და ა ვა დე ბის გა მომ წვევ მიკ რო ბებს პა თო გე ნე ბი ეწო-
დე ბა. პა თო გე ნებს რე ზის ტენ ტო ბის გან ვი თა რე ბის მრა ვალ გვა რი მე ქა ნიზ მი გა აჩ-
ნი ათ. მათ შე უძ ლი ათ ქრო მო სო მუ ლი მუ ტა ცი ის გავ ლა და რე ზის ტენ ტო ბის გე ნის 
შე ძე ნა. გე ნე ტი კურ მა სა ლა ში და შიფ რუ ლი ინ ფორ მა ცია პა თო გენს შე საძ ლებ ლო-
ბას აძ ლევს, გა ნი ვი თა როს მდგრა დო ბა ან ტი მიკ რო ბუ ლი ფერ მენ ტის წარ მოქ მნის 
მეშ ვე ო ბით. რე ზის ტენ ტო ბის გან ვი თა რე ბის უნა რი ყვე ლა ტი პის მიკ რობს გა აჩ ნია 
და ხში რად ისი ნი ერ თზე მეტ ამ გვარ მე ქა ნიზმს ფლო ბენ იმ პრე პა რა ტე ბის მი მართ, 
რომ ლე ბიც მათ გა სა ნად გუ რებ ლად შე იქ მნა.

სა სუნ თქი გზე ბის მწვა ვე ინ ფექ ცი ე ბი, დი ა რე უ ლი ინ ფექ ცი ე ბი, წი თე ლა, შიდ სი, 
მა ლა რია და ტუ ბერ კუ ლო ზი შე ად გე ნენ ყვე ლა ინ ფექ ცი ით გა მოწ ვე უ ლი გლო ბა ლუ-
რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 85 პრო ცენტს. პირ ვე ლი რი გის წამ ლე ბის მი მართ რე ზის ტენ-
ტო ბა ამ და ა ვა დე ბე ბის გა მომ წვევ პა თო გე ნებ ში 0-დან 100%-მდე მერ ყე ობს. ზო-
გი ერთ შემ თხვე ვა ში რე ზის ტენ ტო ბა მე ო რე და მე სა მე რი გის აგენ ტე ბის მი მარ თაც 
შე ი ნიშ ნე ბა და სე რი ო ზუ ლად არ თუ ლებს მკურ ნა ლო ბის პრო ცესს. გლო ბა ლი ზა ცი-
ის მი ერ მო ტა ნილ მა მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის მა სობ რივ მა მო ბი ლუ რო ბამ შე საძ-
ლე ბე ლი გა ხა და ინ ფექ ცი უ რი აგენ ტე ბის, მათ შო რის მა თი წამ ლის მი მართ რე ზის-
ტენ ტუ ლი ფორ მე ბის, სწრა ფი და ფარ თო გავ რცე ლე ბა. მა შინ, რო ცა გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებს დიდ წი ლად ჯერ კი დევ შე უძ ლი ათ და ეყ რდნონ უკა ნას კნელ ან ტი მიკ-
რო ბულ პრე პა რა ტებს, რე ზის ტენ ტუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის სამ კურ ნა ლოდ სი ცოცხ ლის 
გა დამ რჩე ნი ამ წამ ლე ბის მი მართ წვდო მა მსოფ ლი ოს უმე ტეს ქვე ყა ნა ში ხში რად 
მკვეთ რად შეზღ უ დუ ლი ა.

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია გა მოთ ქვამს შეშ ფო თე ბას, რომ 
ან ტი მიკ რო ბულ მა რე ზის ტენ ტო ბამ შე საძ ლოა „ან ტი ბი ო ტი კე ბამ დელ ეპო-
ქა ში დაბ რუ ნე ბა“ გა მო იწ ვი ოს, ხო ლო ინ ფექ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ამ ჟა მად ად-
ვი ლად იკურ ნე ბა, შე საძ ლოა ფა ტა ლუ რი გახ დეს.
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მდგრა დო ბა ან ტი ბი ო ტი კე ბის მი მართ

ან ტი ბი ო ტი კე ბი, ბაქ ტე რი ე ბის სა წი ნა აღ მდე გო პრე პა რა ტე ბი, ყვე ლა ზე გავ-
რცე ლე ბუ ლი და ცნო ბი ლი ან ტი მიკ რო ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი ა. ან ტი ბი ო ტი კე ბის გა მო-
ყე ნე ბა კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში 1940-ი ან წლებ ში და ი ნერ გა და მას შემ დეგ ფარ თოდ 
გავ რცელ და, რო გორც მა ღა ლი ეფექ ტუ რო ბის სა შუ ა ლე ბე ბი. თუმ ცა მრა ვა ლი ათ-
წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში მათ არას წო რად და /ან არა და ნიშ ნუ ლე ბი სა მებრ იყე ნე ბენ 
რო გორც სა მე დი ცი ნო პრაქ ტი კა ში, ისე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში. ეს კი ხელს 
უწყ ობს ბაქ ტე რი ე ბის რე ზის ტენ ტუ ლი ფორ მე ბის წარ მო შო ბას და გავ რცე ლე ბას. 
შე დე გად, ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი წამ ლე ბის ეფექ ტუ რო ბა მკვეთ რად შემ ცირ და და ის ინ-
ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი, რომ ლე ბიც ად რე ად ვი ლად ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ მკურ ნა-
ლო ბას, ამ ჟა მად რთუ ლი სამ კურ ნა ლოა და ხში რად ფა ტა ლუ რად მთავ რდე ბა. 

პე ნი ცი ლი ნი, პირ ვე ლი კო მერ ცი უ ლად დამ ზა დე ბუ ლი ან ტი ბი ო ტი კი, ალექ სან-
დერ ფლე მინ გმა 1928 წელს აღ მო ა ჩი ნა. მი სი ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბა მე ო რე მსოფ-
ლიო ომის დროს და იწყო და, ეფექ ტუ რი შე დე გის გა მო, ან ტი ბი ო ტი კებს აქ ტი უ რად 
გა ნი ხი ლავ დნენ რო გორც ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლი მო მავ ლის 
გა რან ტი ას. თუმ ცა, რო ცა ფლე მინ გმა პე ნი ცი ლი ნის აღ მო ჩე ნის თვის ნო ბე ლის პრე-
მია მი ი ღო, მან უკ ვე მა შინ, სიტყ ვით გა მოს ვლი სას, მი უ თი თა, რომ არ სე ბობ და რი გი 
ბაქ ტე რი ე ბის მი ერ ან ტი ბი ო ტი კე ბი სად მი მდგრა დო ბის გან ვი თა რე ბის სა შიშ რო ე ბა. 

მარ თლაც, მე-20 სა უ კუ ნის 40-ი ან წლებ ში დიდ ბრი ტა ნეთ ში, კლი ნი კურ პრაქ-
ტი კა ში პე ნი ცი ლი ნის ფარ თოდ და ნერ გვი დან სულ რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ, ოქ-
როს ფე რი სტა ფი ლო კო კის ჰოს პი ტა ლუ რი შტა მე ბის რე ზის ტენ ტო ბამ პე ნი ცი ლი ნის 
მი მართ 14 პრო ცენტს მი აღ წი ა, ხო ლო 1990-ი ა ნი წლე ბის ბო ლოს რე ზის ტენ ტო ბის 
დო ნე 95 პრო ცენ ტამ დე გა ი ზარ და. ასე ვე გან ვი თარ და პე ნი ცი ლი ნის ნა ხევ რად სინ-
თე ტუ რი დე რი ვა ტი ვე ბის მი მართ რე ზის ტენ ტო ბაც, რად გან ოქ როს ფერ მა სტა ფი-
ლო კოკ მა შე ი ძი ნა გე ნე ბი, რომ ლებ შიც და შიფ რუ ლი იყო რე ზის ტენ ტო ბა მე ტი ცი ლი-
ნის და სხვა ვიწ რო სპექ ტრის ან ტი ბი ო ტი კე ბის მი მართ. მე ტი ცი ლინ რე ზის ტენ ტუ-
ლი ოქ როს ფე რი სტა ფი ლო კო კი (Methicillin-Resistant Staphilococcus Aureus, MRSA) 
დიდ ბრი ტა ნეთ ში პირ ვე ლად 1961 წელს, ანუ მე ტი ცი ლი ნის კლი ნი კურ პრაქ ტი კა-
ში შე მო ტა ნი დან ერ თი წლის შემ დეგ იქ ნა იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი. ამ ჟა მად ის მთელ 
მსოფ ლი ო შია ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი, რო გორც ში და ჰოს პი ტა ლუ რი ინ ფექ ცი ის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მომ წვე ვი ფაქ ტო რი. 

ის ტო რი უ ლად და დას ტურ და, რომ ან ტი ბი ო ტი კე ბის ყო ვე ლი ახა ლი კლა სის 
კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში და ნერ გვი დან გარ კვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ ბაქ ტე რი ე ბი 
ტრან სფორ მა ცი ას გა ნიც დის, რის შე დე გა დაც ისი ნი რე ზის ტენ ტუ ლი ხდე ბი ან ამ 
კლა სის სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბის მი მართ. ან ტი ბი ო ტი კე ბის ეპო ქის პირ ვე ლი 40 
წლის მან ძილ ზე ექი მე ბი ერ თი წა რუ მა ტე ბე ლი ან ტი ბი ო ტი კის კომ პენ სი რე ბას მე-
ო რე, ახ ლად შექ მნი ლი წამ ლით ახ დენ დნენ. თუმ ცა უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში მოგ ვა-
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რე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზის მო ძებ ნა რე ზის ტენ ტუ ლი ბაქ ტე რი ე ბის წი ნა აღ მდეგ 
მე ტად გარ თულ და.

გარ და ამი სა, ახა ლი ან ტი ბი ო ტი კე ბის წარ მო ე ბა პა სი უ რად მიმ დი ნა რე ობს, რაც 
გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ ფარ მა ცევ ტულ მა კომ პა ნი ებ მა უფ რო დი დი მო გე ბა 
ნა ხეს ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის (მაგ., კი ბო, დი ა ბე ტი თუ ჰი პერ ტენ ზი ა) წამ ლე ბის 
პრო დუქ ცი ით და გა ყიდ ვე ბით, რო მელ თა მი ღე ბა პა ცი ენ ტებს მთე ლი ცხოვ რე ბის 
მან ძილ ზე ესა ჭი რო ე ბათ. ამას თან ერ თად, ახა ლი ან ტი ბი ო ტი კე ბის კვლე ვა მუდ მი-
ვად გა ნიც დის და ფი ნან სე ბის ნაკ ლე ბო ბას. მა გა ლი თად, 142.5 მი ლი არ დი აშშ დო-
ლა რის და ფი ნან სე ბი დან, რო მე ლიც აშშ-ს ჯან მრთე ლო ბის ნა ცი ო ნა ლუ რი ინ სტი ტუ-
ტე ბის (National Institutes of Health, NHI) მი ერ 2010-2014 წლებ ში იქ ნა გა მო ყო ფი ლი 
კვლე ვი თი სა მუ შა ო ე ბის თვის, მხო ლოდ 1.7 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი ჩა ი დო ან ტი-
მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის კვლე ვა ში მა შინ, რო ცა კი ბოს მკურ ნა ლო ბის კვლე-
ვა ზე 26.5 მი ლი არ დი, ხო ლო აივ /შიდ სზე 14.5 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი გა მო ი ყო. 
ამის მსგავ სად, დიდ ბრი ტა ნეთ ში 2008-2013 წლებ ში ბაქ ტე რი ო ლო გი უ რი კვლე ვე-
ბის თვის თით ქმის 14 მი ლი არ დი ფუნ ტი სტერ ლინ გის და ფი ნან სე ბი დან მხო ლოდ 95 
მი ლი ო ნი გირ ვან ქა (0.7 პრო ცენ ტი) და ი ხარ ჯა ახალ ან ტი ბი ო ტი კებ ზე სა მუ შა ოდ. 
სწო რედ ზე მოთ აღ ნიშ ნულ მა შე უწყო ხე ლი იმას, რომ ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი წამ ლე ბის 
ახა ლი კლა სე ბი 1980-ი ან წლე ბის შემ დეგ აღარ შექ მნი ლა.

სურ. 23. ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი წამ ლე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი კლა სე ბის აღ მო ჩე ნის თა რი ღე ბი. 
წყა რო: ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ა, ან ტი მიკ რო ბულ რე ზის ტენ ტო ბა ზე 

დაკ ვირ ვე ბის გლო ბა ლუ რი ან გა რი ში, 2014
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სურ. 24. ან ტი ბი ო ტი კე ბის მოკ ლე ის ტო რი ა. წყა რო: აშ შ-ის და ა ვა დე ბის კონ ტრო ლის 
ცენ ტრი, სა ინ ფორ მა ციო გვერ დი ან ტი ბი ო ტიკ /ან ტი მიკ რო ბულ რე ზის ტენ ტო ბა ზე
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2015 წლის იან ვარ ში და ვო სის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ ფო რუმ ზე ოთხ მოც ზე 
მე ტი ფარ მა ცევ ტუ ლი და ბი ო ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ის მი ერ შექ მნილ მა კო ა ლი-
ცი ამ ერ თობ ლი ვი დეკ ლა რა ცია გა ავ რცე ლა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც მათ მსოფ-
ლიო სა ხელ მწი ფო თა მთავ რო ბებს მო უ წო დეს იმ ინო ვა ცი უ რი ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ-
მე ბის შე მუ შა ვე ბის კენ, რომ ლე ბიც ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლებს 
და ეხ მა რე ბათ, და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბი ჩა დონ ახა ლი ან ტი ბი ო ტი კე ბის შექ მნა ში. 
2016 წელს, დი დი ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბის მი ერ დაკ ვე თი ლი კვლე ვი თი სა მუ შა ოს 
შე დე გად, მი ღე ბულ იქ ნა რე კო მენ და ცი ა, რომ და წეს დეს 1-1.5 მი ლი არ დი დო ლა რის 
ოდე ნო ბის ფონ დი, რო მე ლიც ფი ნან სურ წა ხა ლი სე ბას გა უ წევს იმ ფარ მა ცევ ტულ 
კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც ახა ლი ან ტი ბი ო ტი კე ბის ეფექ ტურ კლასს შექ მნი ან. იმა ვე 
წელს ეს წი ნა და დე ბა გაჟ ღე რე ბულ იქ ნა ბრი ტა ნე თის პრე მი ერ -მი ნის ტრის მი ერ დი-
დი შვი დე უ ლის შეხ ვედ რა ზე, სა დაც მან მო უ წო და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ-
სტი ტუ ტებს და ძლი ერ სა ხელ მწი ფო თა ლი დე რებს, ერ თობ ლი ვად გა მო ყონ ამ ინი-
ცი ა ტი ვის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი. 

ან ტი ბი ო ტი კე ბის ახა ლი კლა სე ბის შექ მნის 
ამ ჟა მინ დე ლი მცდე ლო ბე ბი

2015 წელს ბოს ტონ ში მდე ბა რე ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თის უნი ვერ სი ტე ტის 
(North-Eastern University) მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა სა მეც ნი ე რო ჟურ ნალ Nature-ში 
გა მო აქ ვეყ ნა სტა ტი ა, რო მელ შიც აღ წე რი ლი იყო ექ სპე რი მენ ტუ ლი ან ტი ბი ო ტი კი 
ტე იქ სო ბაქ ტი ნი (Teixobactin), რო მე ლიც მკვლე ვარ თა ამ ჯგუფ მა ინო ვა ცი უ რი სა-
მეც ნი ე რო მე თო დის, ე. წ. iChip-ის გა მო ყე ნე ბით შექ მნა. ტე იქ სო ბაქ ტინ მა მა ღა ლი 
ეფექ ტუ რო ბა აჩ ვე ნა თაგ ვებ ში აქ ტი უ რი მე ტი ცი ლინ -რე ზის ტენ ტუ ლი ოქ როს ფე-
რი სტა ფი ლო კო კის წი ნა აღ მდეგ. თუ კი ეს პრე პა რა ტი ანა ლო გი ურ ეფექ ტუ რო ბას 
ადა მი ა ნებ შიც აჩ ვე ნებს, ეს უაღ რე სად სა ჭი რო წინ სვლა იქ ნე ბა ან ტი ბი ო ტი კე ბის 
რე ზის ტენ ტუ ლო ბის წი ნა აღ მდეგ გა მოცხ ა დე ბულ ომ ში. ტე იქ სო ბაქ ტი ნი ამ ჟა მად 
შექ მნის პრო ცეს შია და მას ზე ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნია ნო ვო ბი ო ტი კი (NovoBiotic) 
მუ შა ობს. მი სი გა მო ყე ნე ბა გრამ და დე ბი თი (მაგ რამ არა გრა მუ არ ყო ფი თი) ორ გა-
ნიზ მე ბის წი ნა აღ მდეგ და ტუ ბერ კუ ლო ზის გა მომ წვე ვი მი კო ბაქ ტე რი ე ბის წი ნა აღ-
მდეგ იგეგ მე ბა. ამ ჟა მად ტე იქ სო ბაქ ტი ნი გან ვი თა რე ბის ად რე ულ სტა დი ა ზეა და 
იმის გა რან ტი ა, რომ ის წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა და კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში ფარ თოდ 
და ი ნერ გე ბა, ჯერ არ არ სე ბობს. ის ჯერ კლი ნი კურ ეპი დე მი ო ლო გი ურ კვლე ვებ ში 
უნ და გა მო ი ცა დოს ადა მი ა ნებ ზე და რო გორც ნო ვო ბი ო ტი კი აცხ ა დებს, ტე იქ სო ბაქ-
ტი ნი კლი ნი კუ რი კვლე ვე ბის თვის 2017 წლის თვის იქ ნე ბა მზად. მის სა ბო ლო ოდ და-
ნერ გვას კი შე საძ ლოა 10 წე ლი დას ჭირ დეს. თუმ ცა, არის იმე დი, რომ iChip მე თო-
დის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბელს გახ დის მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე, სხვა ახა ლი 
ან ტი ბი ო ტი კე ბის აღ მო ჩე ნა საც. 
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ამ ჟა მად გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მყო ფი კი დევ ერ თი ახა ლი ან ტი ბი ო ტი-
კია ბრი ლა ცი დი ნი (Brilacidin). ამე რი კულ მა ფარ მა ცევ ტულ მა კომ პა ნი ამ Cellceutix 
Corporation ბრი ლა ცი დი ნის ლა ბო რა ტო რი უ ლი ტეს ტი რე ბა 2015 წელს გა ნა ხორ ცი-
ე ლა და ის მე სა მე ფა ზის კლი ნი კურ ცდებ ში გა და იყ ვა ნა. მულ ტი ნა ცი ო ნა ლურ მა, 
რენ დო მულ მა, ორ მხრი ვად და ფა რულ მა (ორ მა გად ბრმა) და გა კონ ტრო ლე ბულ მა 
კვლე ვამ ბრი ლა ცი დი ნის ეფექ ტე ბი უკ ვე არ სე ბულ ან ტი ბი ო ტიკს, დაპ ტო მი ცინს, 
შე ა და რა. დაპ ტო მი ცი ნი ეფექ ტუ რად გა მო ი ყე ნე ბა ოქ როს ფე რი სტა ფი ლო კო კის 
სამ კურ ნა ლოდ. შე და რე ბით მა ანა ლიზ მა მთლი ა ნად და აკ მა ყო ფი ლა ბრი ლა ცი დი ნის 
ეფექ ტუ რო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის მოთხ ოვ ნე ბი ყვე ლა წი ნას წარ გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ დო ზა ზე. ბრი ლა ცი დი ნის ყვე ლა კურ სმა აჩ ვე ნა ად რე უ ლი, მა ღა ლი და მდგრა-
დი კლი ნი კუ რი პა სუ ხე ბი. კლი ნი კუ რი პა სუ ხის ეს სიხ ში რე ე ბი კლი ნი ცის ტებს სა შუ-
ა ლე ბას აძ ლევს, უფ რო მოკ ლე ვა დი ა ნი მკურ ნა ლო ბის რე ჟიმ ში მი აღ წი ონ სა სურ ველ 
შე დე გებს. 

თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვე ბი მი ნი მა ლუ რია ბაქ ტე რი უ ლი და ა ვა დე ბე ბის 
ახა ლი და ეფექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის აღ მო ჩე ნის გა და უ დე ბელ სა ჭი რო ე ბას თან შე-
და რე ბით. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა და ა ვა დე ბებს, რომ ლე ბიც გა მოწ ვე უ ლია გრა-
მუ არ ყო ფი თი ბაქ ტე რი ე ბით, რო მელ თა შო რი საა პნევ მო ნი ა, სის ხლის ინ ფექ ცი ე ბი, 
ჭრი ლო ბის ინ ფექ ცი ე ბი და მე ნინ გი ტი. მარ თა ლი ა, რე ზის ტენ ტუ ლი, გრამ და დე ბი თი 
ინ ფექ ცი ე ბიც სე რი ო ზულ პრობ ლე მას იწ ვე ვენ, მაგ რამ მაგ რამ ან ტი ბი ო ტიკ რე ზის-
ტენ ტუ ლი, გრა მუ არ ყო ფი თი ინ ფექ ცი ე ბი ყვე ლა ზე გა და უ დე ბელ სა კითხ ად იქ ცა 
ბაქ ტე რი ულ რე ზის ტენ ტო ბა ში.

ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის გა შუ ქე ბა                                                          
სა ერ თა შო რი სო მე დი ის მი ერ

 სა ა გენ ტო ფრან ს-პრე სი (Agence France-Presse), 2015 წლის 19 ნო ემ ბე რი:
„2015 წელს სამ ხრეთ ჩი ნეთ ში აღ მო ჩე ნილ მა ახალ მა ბაქ ტე რი ებ მა შე საძ ლოა 
ერ თბა შად და ას რუ ლონ ნაწ ლა ვის ჩხი რით გა მოწ ვე უ ლი მო მაკ ვდი ნე ბე ლი 
და ა ვა დე ბე ბის გან ან ტი ბი ო ტი კე ბით და ცუ ლო ბის თით ქმის მთე ლი სა უ კუ ნე. 
„ეს უაღ რე სად სამ წუ ხა რო შე დე გე ბი ა“ – აღ ნიშ ნა ჯი ან -ჰუა ლი უმ, გუ ან ჟო-
უს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ მა და კვლე ვის თა ნა ავ-
ტორ მა. ლი უმ და კო ლე გებ მა აღ მო ა ჩი ნეს გე ნი, სა ხე ლად MCR-1, რო მე ლიც 
ბაქ ტე რი ებს პო ლი მიქ სი ნე ბის სა ხე ლით ცნო ბი ლი ან ტი ბი ო ტი კე ბის კლა სის 
მი  მართ მდგრა დო ბას უმუ შა ვებს. ექ სპერ ტებ მა, რომ ლე ბიც არ იყ ვნენ ამ 
კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის მი მართ დი დი შეშ ფო თე ბა გა-
მოთ ქვეს: „ეს მე ტად სამ წუ ხა რო ან გა რი ში ა, რად გან პო ლი მიქ სი ნე ბი ხში რად 
ბო ლო ინ სტან ცი ის ან ტი ბი ო ტი კე ბად გა მო ი ყე ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით სე რი ო -
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ზუ ლი ინ ფექ ცი ე ბის სამ კურ ნა ლოდ“, – გა ნაცხ ა და ლო რა პი დოკ მა, ინ გლი-
სის ბირ მინ ჰე მის უნი ვერ სი ტე ტის მიკ რო ბი ო ლო გი ის პრო ფე სორ მა. „სა ვა-
რა უ დოდ, გარ და უ ვა ლი ა, რომ პო ლი მიქ სი ნის მი მართ რე ზის ტენ ტუ ლი ბაქ-
ტე რია და ე მა ტოს სხვა მრა ვა ლი რე ზის ტენ ტუ ლი ბაქ ტე რი ე ბის გრძელ სი ას 
და ის გლო ბა ლუ რად გავ რცელ დეს“, – თქვა ჯუ დიტ ჯონ სონ მა, ფლო რი დის 
უნი ვერ სი ტე ტის ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი პა თო გე ნე ბის ექ სპერ ტმა. კარ დი ფის 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ტი მო თი ვოლ ში შეშ ფო თე ბუ ლი ა, რომ ზო გა-
დად ან ტი ბი ო ტი კი, რო გორც ინ ფექ ცი ას თან ბრძო ლის სა შუ ა ლე ბა, შე საძ-
ლოა უსარ გებ ლო გახ დეს. „რო დე საც MCR-1 გლო ბა ლუ რად გავ რცელ დე ბა, 
რაც, სა ვა რა უ დოდ, მხო ლოდ დრო ის სა კითხ ი ა, კა ცობ რი ო ბა პოს ტან ტი ბი ო-
ტი კუ რი ეპო ქის და საწყ ის ში აღ მოჩ ნდე ბა“, – აღ ნიშ ნა მან.

 ბი ბი სი (BBC), 2016 წლის 28 იან ვა რი:
ადა მი ა ნის იმუ ნო დე ფი ცი ტის ვი რუ სის (HIV) შტა მე ბი რე ზის ტენ ტუ ლი ხდე-
ბი ან ან ტი რეტ რო ვი რუ სუ ლი წამ ლის მი მართ. ლონ დო ნის უნი ვერ სი ტე ტის 
კო ლე ჯის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ და ად გი ნა, რომ HIV რე ზის ტენ ტუ-
ლი აღ მოჩ ნდა წა მალ ტე ნო ფო ვი რის (Tenofovir) მი მართ, რა საც სა მეც ნი ე რო 
ჯგუ ფის ხელ მძღვა ნელ მა, ექიმ მა რე ვი გუფ ტამ, „უ აღ რე სად შე მაშ ფო თე-
ბე ლი“ უწო და. აღ ნიშ ნულ მა კვლე ვამ მსოფ ლი ოს მას შტა ბით შე ის წავ ლა ის 
1,920 HIV პა ცი ენ ტი, რომ ლე ბიც ტე ნო ფი ვი რით მკურ ნა ლობ დნენ. აღ მოჩ-
ნდა, რომ აფ რი კა ში პა ცი ენ ტთა 60 პრო ცენ ტი რე ზის ტენ ტუ ლი იყო ტე ნო-
ფო ვი რის მი მართ, ხო ლო ევ რო პა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 20 პრო ცენტს უტოლ-
დე ბო და. სა მეც ნი ე რო ჟურ ნალ „ლან ცე ტის“ ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა გა-
მო ცე მა ში და ბეჭ დი ლი კვლე ვის რე პორ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ გან სხვა ვე ბის 
სა ვა რა უ დო მი ზე ზი წამ ლის არა სა თა ნა დო ად მი ნის ტრი რე ბა (სწო რი დო ზის 
შერ ჩე ვის და მი სი რე გუ ლა რუ ლად მი ღე ბის თვალ საზ რი სით) შე იძ ლე ბა ყო-
ფი ლი ყო. „თუ არ ხდე ბა წამ ლის სწო რი რა ო დე ნო ბით მი ღე ბა, ან მცდა რი 
დო ზის, ან არა რე გუ ლა რუ ლად მი ღე ბის გა მო, ვი რუს მა შე საძ ლოა აჯო ბოს 
(წინ გა უს წროს) წა მალს და გახ დეს რე ზის ტენ ტუ ლი“, – გა ნუცხ ა და ექიმ მა 
გუფ ტამ BBC News-ის ვებ გვერდს. „ტე ნო ფო ვი რი არის HIV-ის წი ნა აღ მდეგ 
ჩვე ნი არ სე ნა ლის კრი ტი კუ ლი ნა წი ლი. ასე რომ, უაღ რე სად შე მაშ ფო თე ბე-
ლია სწო რედ ამ წამ ლის მი მართ რე ზის ტენ ტო ბის ასე თი მა ღა ლი დო ნის ნახ-
ვა“, – და ა მა ტა მან.
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ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი

ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბა ბუ ნებ რი ვი ფე ნო მე ნი ა, თუმ ცა ადა მი ა ნის 
გარ კვე უ ლი მოქ მე დე ბე ბი აჩ ქა რებს მის გან ვი თა რე ბას და გავ რცე ლე ბას. ან ტი მიკ-
რო ბუ ლი წამ ლე ბის არა სა თა ნა დო გა მო ყე ნე ბა, რო გორც კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში, 
ისე მეცხ ო ვე ლე ო ბა ში, ხელს უწყ ობს რე ზის ტენ ტუ ლი შტა მე ბის გა ჩე ნას. ხო ლო ინ-
ფექ ცი ე ბის პრე ვენ ცი ი სა და კონ ტრო ლის არას წო რი პრაქ ტი კა ხელს უწყ ობს ან ტი-
მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის გავ რცე ლე ბას.

ან ტი მიკ რო ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა                                          
სა მე დი ცი ნო პრაქ ტი კა ში

ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის მი ერ ან ტი მიკ რო ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის არა და ნიშ ნუ-
ლე ბი სა მებრ გა მო წე რამ, მო სახ ლე ო ბის მხრი დან ან ტი ბი ო ტი კე ბის თვით ნე ბუ რად 
გა მო ყე ნე ბამ და წამ ლე ბის არა სა თა ნა დო ხა რის ხმა ერ თობ ლი ვად დი დი ზე გავ ლე ნა 
იქო ნი ეს რე ზის ტენ ტუ ლი მიკ რო ბე ბის წარ მოქ მნა სა და გავ რცე ლე ბა ზე. ტა ი ლან დში 
ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აღ მო ა ჩი ნა, რომ 307 ჰოს პი ტა ლი ზე ბუ ლი პა ცი ენ ტი დან, 
რომ ლე ბიც ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის სამ კურ ნა ლოდ ან ტი ბი ო ტი კებს იღებ დნენ, 
36 პრო ცენტს არ ჰქონ და ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბა. სამ წუ ხა როდ, ინ ფექ ცი ის სა-
წი ნა აღ მდე გო წამ ლე ბის ჭარ ბად გა მო წე რა ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში გვხვდე ბა. 
ასე მა გა ლი თად, კა ნა დის ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტე ბის გათ ვლე ბით, პა ცი ენ ტთა 
თით ქმის 50 პრო ცენტს ან ტი ბი ო ტი კე ბით მკურ ნა ლო ბა არა სა თა ნა დოდ უტარ დე ბა.     
აშ შ-ში, ჩი ნეთ სა და ვე ნე სუ ე ლა ში ჩა ტა რე ბულ მა ნაწ ლა ვის ჩხი რის ინ ფექ ცი ე ბის შე-
და რე ბით მა ანა ლიზ მა გა მო ავ ლი ნა, რომ ბაქ ტე რი ის რე ზის ტენ ტუ ლი შტა მე ბი სა მი-
ვე ქვე ყა ნა ში აღი ნიშ ნე ბო და, მაგ რამ მა თი გავ რცე ლე ბა ვე ნე სუ ე ლა სა და ჩი ნეთ ში 
უფ რო მა ღა ლი იყო, რაც ან ტი ბი ო ტი კე ბის გა მო წე რა სა და გა ყიდ ვე ბის მი მართ უფ-
რო სუს ტი სა რე გუ ლა ციო მე ქა ნიზ მე ბით და კონ ტრო ლით აიხ სნა. 

1940-ი ა ნი წლე ბი დან ტუ ბერ კუ ლო ზის სა წი ნა აღ მდე გო მრა ვა ლი პრე პა რა ტის 
შე მუ შა ვე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი რა ამ და ა ვა დე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი ა-
ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. თუმ ცა, პრე პა რა ტე ბის არა სა თა ნა დო მოხ მა რე ბამ ასე ვე ხე ლი 
შე უწყო და ა ვა დე ბის რე ზის ტენ ტუ ლი ფორ მე ბის გან ვი თა რე ბას. ამ ჟა მად სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს მრა ვა ლი წამ ლის მი-
მართ რე ზის ტენ ტუ ლი ტუ ბერ კუ ლო ზი (Multi-Drug Resistant, MDR), რო მე ლიც გან-
სა კუთ რე ბით აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის რე გი ონ შია გავ რცე ლე ბუ ლი. ასე ვე გა მოჩ ნდა 
რე ზის ტენ ტუ ლი მიკ რო ბე ბი, რომ ლე ბიც ჯან მრთელ მო სახ ლე ო ბა საც გა და ე დე ბა 
მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით. 2006 წელს სამ ხრეთ აფ რი კა ში მოხ და უაღ რე სად 
წა მალ რე ზის ტენ ტუ ლი ტუ ბერ კუ ლო ზის (Extremely-Drug Resistant Tuberculosis, 
XDR-TB) აფეთ ქე ბა, რომ ლის წი ნა აღ მდე გაც თით ქმის ყვე ლა ტუბ სა წი ნა აღ მდე გო 
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წა მა ლი უძ ლუ რი ა. დღე ი სათ ვის XDR-TB-ს შემ თხვე ვე ბი მსოფ ლი ოს თით ქმის 100 
ქვე ყა ნა შია რე გის ტრი რე ბუ ლი. 

მა ლა რია კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბა ა, რო მე ლიც მა-
ღა ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბით გა მო ირ ჩე ვა. ტუ ბერ კუ ლო ზის მსგავ სად, მა ლა რი ის ეპი-
დე მი ო ლო გი უ რი კონ ტრო ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად იყო და მო კი დე ბუ ლი დაავადების 
მე დი კა მენ ტუ რი თე რა პი ის ეფექ ტუ რო ბა ზე. მაგ რამ 1976 წელს სამ ხრეთ -აღ მო-
სავ ლეთ აზი ა ში და ფიქ სირ და ქლო რო ქინ რე ზის ტენ ტუ ლი მა ლა რი ის ფორ მა. შემ-
დგო მი 10 წლის გან მავ ლო ბა ში და ა ვა დე ბის ეს ფორ მა გლო ბა ლუ რად გავ რცელ და. 
ამას კი და ე მა ტა მა ლა რი ის კი დევ უფ რო მძი მე ფორ მის გან ვი თა რე ბა და გავ რცე-
ლე ბა, რო მელ მაც რე ზის ტენ ტო ბა უკ ვე მე ო რე რი გის პრე პა რა ტებ ზეც, კერ ძოდ, 
Sulphadoxine/Pyrimethamine და Mefloquine-ზე აჩ ვე ნა. შე სა ბა მი სად, ჯან მრთე ლო-
ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ ახა ლი ინ სტრუქ ცია გა მოს ცა, რო მე ლიც მა ლა რი ის 
ახა ლი – არ ტე მი სი ნინ კომ ბი ნა ცი უ რი თე რა პი ის (Artemisinin Combination Therapy, 
ACT) გა მო ყე ნე ბას გუ ლის ხმობ და. მაგ რამ 2009 წლი დან რე ზის ტენ ტო ბა ამ კომ ბი-
ნი რე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბის მი მარ თაც და ფიქ სირ და, რაც სე რი ო ზულ საფ რთხეს უქ-
მნის მა ლა რი ის კონ ტრო ლის გლო ბა ლურ მცდე ლო ბებს. 

ან ტი მიკ რო ბუ ლი პრე პა რა ტე ბის არას წო რად გა მო ყე ნე ბა                   
მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ

პა ცი ენ ტე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი თვით მკურ ნა ლო ბა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა პა-
ცი ენ ტის ვა რა უდს, რომ ინ ფექ ცი ის უმე ტე სი ეპი ზო დე ბი ან ტი მიკ რო ბულ თე რა პი-
ას მო ითხ ოვს, შე სამ ჩნე ვად მოქ მე დებს ან ტი მიკ რო ბუ ლი პრე პა რა ტე ბის არას წორ 
გა მო ყე ნე ბა ზე. პა ცი ენ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უწყ ო-
ბენ ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის პრობ ლე მის გლო ბა ლურ გავ რცე ლე ბას, მო-
ი ცავს:
 პა ცი ენ ტთა მი ერ მცდა რი აღ ქმა და თვით მკურ ნა ლო ბა: ბევრ პა ცი ენტს სჯე-

რა, რომ ინ ფექ ცი ე ბის უმე ტე სო ბა, ეტი ო ლო გი ის მი უ ხე და ვად, ეფექ ტუ რად რე-
ა გი რებს ან ტი მიკ რო ბულ სა შუ ა ლე ბებ ზე. ეს რწმე ნა აჩენს პა ცი ენ ტის მო ლო-
დინს, რომ მან ნე ბის მი ე რი იმ კონ დი ცი ის თვის, რო მელ საც თვი თონ პა ცი ენ ტი 
ინ ფექ ცი ად მი იჩ ნევს, ან ტი მიკ რო ბუ ლი პრე პა რა ტის რე ცეპ ტი უნ და მი ი ღოს. 
რე ცეპ ტის არ მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში კი პა ცი ენ ტე ბი ცდი ლო ბენ, და მო უ კი დებ-
ლად, რე ცეპ ტის გა რე შე შე ი ძი ნონ ან ტი მიკ რო ბუ ლი პრე პა რა ტე ბი. პა ცი ენ ტთა 
ასე თი ქცე ვა შეს წავ ლილ იქ ნა სა ქარ თვე ლო ში. კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, რომ რეს-
პონ დენ ტთა ნა ხე ვარ ზე მე ტი (55 პრო ცენ ტი) შეც დო მით ფიქ რობ და, რომ ან-
ტი ბი ო ტი კე ბი აჩ ქა რებს ჩვე უ ლებ რი ვი გა ცი ე ბის შემ დეგ გა მო ჯან მრთე ლე ბას. 
რეს პონ დენ ტთა იმა ვე ნა წილს (55 პრო ცენ ტი) ან ტი ბი ო ტი კე ბი ექიმ თან კონ-
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სულ ტა ცი ის გა რე შე ჰქონ და მი ღე ბუ ლი, ხო ლო 62 პრო ცენტს ან ტი ბი ო ტი კე ბი 
რე ცეპ ტის გა რე შე ჰქონ და შე ძე ნი ლი. 

 რეკ ლა მა და პრო მო ცი ა: ფარ მა ცევ ტუ ლი ინ დუს ტრი ის მი ერ უშუ ა ლოდ მომ-
ხმა რე ბელ თან გან ვი თა რე ბუ ლი სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი ასე ვე დიდ გავ ლე ნას 
ახ დენს პა ცი ენ ტთა მო ლო დინ სა და ქცე ვა ზე. პა ცი ენ ტთა ქცე ვა ზე ზე გავ ლე ნა 
ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, პრო დუქ-
ცია გა ყი დონ ტე ლე ვი ზი ის, რა დი ოს, ბეჭ დვი თი მე დი ი სა და ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა-
ლე ბით. ამ პრაქ ტი კას სპე ცი ფი კურ წამ ლებ ზე მომ ხმა რე ბელ თა მი ერ მოთხ ოვ-
ნი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდის პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა, იმ შემ თხვე ვებ შიც კი, 
რო ცა კონ კრე ტუ ლი კლი ნი კუ რი შემ თხვე ვის თვის ამა თუ იმ პრე პა რა ტის ეფექ-
ტუ რო ბა კლი ნი კუ რად და დას ტუ რე ბუ ლი არ არის. აშ შ-ში ჩა ტა რე ბულ მა ექი მე-
ბის გა მო კითხ ვამ აჩ ვე ნა, რომ ყო ვე ლი ექი მი წლის გან მავ ლო ბა ში სა შუ ა ლოდ 
10-15 პა ცი ენ ტის გან იღებს და ჟი ნე ბულ მოთხ ოვ ნას რო მე ლი მე სპე ცი ფი კუ რი 
პრე პა რა ტის გა მო წე რის შე სა ხებ, რომ ლის რეკ ლა მაც მათ მას მე დი ის სა შუ ა-
ლე ბებ ში იხი ლეს. ექიმ თა 70 პრო ცენ ტზე მეტ მა გა ნაცხ ა და, რომ პა ცი ენ ტთა 
მოთხ ოვ ნამ უბიძ გა მათ, გა მო ე წე რათ ის ფარ მა ცევ ტუ ლი აგენ ტი, რო მელ საც 
ისი ნი სხვა შემ თხვე ვა ში ალ ბათ არ აირ ჩევ დნენ.

ან ტი მიკ რო ბუ ლი პრე პა რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბა                                   
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში

ან ტი მიკ რო ბუ ლი პრე პა რა ტე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა შიც გა-
მო ი ყე ნე ბა. მეცხ ო ვე ლე ო ბა ში, ცხო ველ თა ზრდის ხელ შეწყ ო ბის მიზ ნით, ცხო ველ თა 
საკ ვებ ში ან ტი ბი ო ტი კებს ურე ვენ. ან ტი ბი ო ტი კებს იყე ნე ბენ ხე ხი ლის ბა ღე ბის, თავ-
თა ვი ა ნი კულ ტუ რე ბის ყა ნე ბის და ყვა ვი ლე ბის შე სას ხუ რებ ლად მა თი ბაქ ტე რი უ ლი 
და ზი ა ნე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით. ამ გვა რი პრაქ ტი კა ხელს უწყ ობს ბაქ ტე-
რი ე ბის რე ზის ტენ ტუ ლი შტა მე ბის გა ჩე ნას. ზო გი ერ თი რე ზის ტენ ტუ ლი მიკ რო ბი, 
რო მე ლიც ცხო ვე ლებს ან მცე ნა რე ებს აინ ფი ცი რებს, თა ვი სუფ ლად ცირ კუ ლი რებს 
ცხო ვე ლებს, მცე ნა რე ებ სა და ადა მი ა ნებს შო რის. მიკ რო ბე ბის ამ გვა რი ცირ კუ ლა-
ცია ხელ საყ რელ შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა ბაქ ტე რი ებს შო რის რე ზის ტენ ტუ ლი გე-
ნე ბის მი მოც ვლი სათ ვის, რაც, თა ვის მხრივ, ადა მი ა ნებ ში ზო ო ნო ზუ რი ეტი ო ლო გი-
ის რე ზის ტენ ტულ ინ ფექ ცი ებს იწ ვევს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბო ლო პე რი ოდ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ინერ გე ბა ისე თი 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი მიდ გო მე ბი, რომ ლე ბიც ან ტი ბი ო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის შემ ცი რე-
ბის თვის არის გა მიზ ნუ ლი. ასე მა გა ლი თად, ნორ ვე გი ა ში ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბულ მა მარ თვამ და ეფექ ტუ რი ვაქ ცი ნე ბის შე მო ტა ნამ ხე ლოვ ნუ რად მო შე ნე-
ბულ ორა გულ სა და კალ მახ ში 1987-2004 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 98 პრო ცენ ტით 
შე ამ ცი რა მე თევ ზე ო ბა ში ან ტი მიკ რო ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა. 
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ნორ ვე გი ამ და ევ რო პის არა ერ თმა სხვა ქვე ყა ნამ კა ნონ მდებ ლო ბით აკ რძა ლეს 
ცხო ველ თა საკ ვებ ში ან ტი ბი ო ტი კე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა მო ყე ნე ბა. ეს გან სა კუთ რე-
ბით იმ ან ტი ბი ო ტი კებს ეხე ბა, რომ ლე ბიც გრამ და დე ბით ბაქ ტე რი ებს ებ რძვი ან. მა-
თი სუბ თე რა პი უ ლი დო ზით გა მო ყე ნე ბა ცხო ველ თა ზრდის დაჩ ქა რე ბულ ტემ პთან 
არის და კავ ში რე ბუ ლი. მაგ რამ ამა ვე დროს ეს პრე პა რა ტე ბი ცხო ველ თა ნაწ ლა ვე ბის 
ფლო რა საც ცვლი ან, რის შე დე გა დაც ისი ნი ხში რად შე ი ცა ვენ იმ ბაქ ტე რი ებს, რომ-
ლე ბიც გა მო ყე ნე ბუ ლი ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი სა შუ ა ლე ბის მი მართ რე ზის ტენ ტო ბით 
ხა სი ათ დე ბი ან. ევ რო კავ შირ მა, სწო რედ ჯვა რე დი ნი რე ზის ტენ ტო ბის რის კის შემ-
ცი რე ბის მიზ ნით, აკ რძა ლა ცხო ველ თა ზრდის ხელ შემ წყო ბი ასე თი ხუ თი ან ტი ბი ო-
ტი კის – ბა ციტ რა ცი ნის, ტა ი ლო სი ნის, სპი რა მი ცი ნის, ვირ ჯი ნი ა მი ცი ნის და ავო პარ-
ცი ნის (Bacitracin, Tylosin, Spiramycin, Virginiamycin, Avoparcin) – ხმა რე ბა. ემ პი რი-
უ ლი მო ნა ცე მე ბით და დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ ავო პარ ცი ნის გა მო ყე ნე ბა ცხო ვე ლებ ში 
ხელს უწყ ობს ვან კო მი ცინ რე ზის ტენ ტუ ლი ენ ტე რო კო კე ბის გან ვი თა რე ბას.

ან ტი მიკ რო ბულ რე ზის ტენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გლო ბა ლუ რი კო ლექ ტი უ რი ქმე დე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის სტრა ტე გი ე ბი

ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბა მრა ვალ წახ ნა გო ვა ნი პრობ ლე მა ა, რო მე ლიც 
მულ ტი სექ ტო რულ მიდ გო მას მო ითხ ოვს, თუმ ცა რთუ ლია ყვე ლა სექ ტო რის გა ერ-
თი ა ნე ბა მა შინ, რო დე საც არც პრობ ლე მის ზუს ტი მას შტა ბე ბია ცნო ბი ლი და არც 
მი სი გა დაჭ რის რა დი კა ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი არ სე ბობს. ზო გა დად, ამ სფე რო ში მო-
მუ შა ვე სხვა დას ხვა ჯგუფ სა და დის ციპ ლი ნას შო რის კო ორ დი ნა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა 
სე რი ო ზულ პრობ ლე მად რჩე ბა. შე დე გად, ან ტი მიკ რო ბუ ლი თე რა პი ის გა მო ყე ნე ბა-
სა და რე ზის ტენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გზავ ნი ლე ბი ხში რად და მაბ ნე ვე ლი და 
ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო ა. ბევრ ქვე ყა ნას არ გა აჩ ნია ფი ნან სუ რი სახ სრე ბი, კვა-
ლი ფი ცი უ რი კად რე ბი და საკ მა რი სი ლა ბო რა ტო რი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ უზ-
რუნ ველ ყოს რე ზის ტენ ტო ბის პრობ ლე მის მას შტა ბის გან საზღ ვრაც კი. ან ტი მიკ რო-
ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა და მის მი ერ ჯან მრთე ლო ბის თვის შექ მნი-
ლი საფ რთხის პო ლი ტი კურ დღის წეს რიგ ში და ყე ნე ბის თვის, ასე ვე მი სი შე კა ვე ბის 
სტრა ტე გი ის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლია ქვეყ ნე ბის ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და სპე ცი ა ლი ზე-
ბულ უწყ ე ბებს, პრო ფე სი ულ სა ზო გა დო ე ბებს, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა 
და სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტო ებს შო რის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა. სა ერ თა შო რი-
სო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა შე იძ ლე ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი შე ას-
რუ ლონ ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის 
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ამაღ ლე ბის და პო ლი ტი კუ რი ლო ბი რე ბის გზით, მთავ რო ბის ამ სა კითხ ის მა ღალ 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა ში დარ წმუ ნე ბის თვის. 

ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის რო ლი                              
ან ტი მიკ რო ბულ რე ზის ტენ ტო ბას თან ბრძო ლა ში

ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გის მთა ვარ სა-
კითხ ად ქცე ვა რე ზის ტენ ტო ბის პრობ ლე მის გა დაჭ რის თვის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო-
ბა ა. ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას და ჯან დაც ვის სის ტე მებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე-
გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ათ ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის წარ მოქ მნა სა და 
გან ვი თა რე ბის შეზღ უდ ვა ში ან ტი მიკ რო ბუ ლი აგენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის, ლი ცენ ზი-
რე ბის, გა ნა წი ლე ბი სა და ვაჭ რო ბის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბის და რე გუ ლა ცი ე ბის 
შე მო ღე ბის ან დახ ვე წის მეშ ვე ო ბით. ჯან დაც ვის და ფარ მა ცევ ტუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი 
მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გან საზღ ვრავს ან ტი მიკ რო ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის 
წე სებს. 

ძი რი თა დი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო მო ი ცავს პრო ფე სი ულ ლი ცენ ზი რე ბას, მე-
დი კა მენ ტე ბის და ნიშ ვნი სა და გა ცე მის წე სებს, მე დი კა მენ ტე ბის აღ რიცხ ვას, პრო-
დუქ ცი ის ხა რისხს, ფა სებს და წამ ლე ბის მი მოქ ცე ვას მი წო დე ბის ჯაჭ ვში. მი უ ხე-
და ვად იმი სა, რომ ფარ მა ცევ ტუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი ძლი ერ ინ სტრუ მენტს წარ მო ად-
გენს, ან ტი მიკ რო ბუ ლი თე რა პი ის გა მო ყე ნე ბის ფორ მებ ზე ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად 
მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა შე იძ ლე ბა ორ ლე სუ ლი მახ ვი ლი აღ მოჩ ნდეს, რაც წი ნას წარ 
გან საზღ ვრულ და გა უთ ვა ლის წი ნე ბელ შე დე გებს გა მო იწ ვევს. მა გა ლი თად, აფ თი-
ა ქებ ში ან ტი მიკ რო ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის რე ცეპ ტის გა რე შე გა ცე მის შე სა ხებ რე გუ-
ლა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბამ შე იძ ლე ბა შე ამ ცი როს მა თი არა სა ჭი რო გა მო ყე ნე ბა, 
მაგ რამ იმავ დრო უ ლად შეზღ უ დოს სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა, 
გან სა კუთ რე ბით შე ჭირ ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის თვის. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე გუ ლა ცი-
ე ბის მი ღე ბამ დე გულ დას მით უნ და იქ ნეს გან ხი ლუ ლი მა თი გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი 
შე დე გე ბი და რე გუ ლა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცესს მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გი 
და უ წეს დეს.

ბევრ ქვე ყა ნას აქვს კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მე ლიც სა ვალ დე ბუ ლოს ხდის ყვე ლა 
სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბის ლი ცენ ზი რე ბას ბა ზარ ზე გან თავ სე ბამ დე. ბა ზარ ზე დაშ-
ვე ბის ნე ბარ თვა (მარ კე ტინ გის უფ ლე ბა) ეყ რდნო ბა იმ მო ნა ცე მე ბის დე ტა ლურ შე-
ფა სე ბას, რომ ლებ საც გან მცხა დე ბე ლი წა რად გენს. ჩვე უ ლე ბი სა მებრ, ამ გვარ გან-
ხილ ვა ში სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბი და ზოგ ჯერ ექ სპერ ტე ბის გან შემ დგა რი 
მრჩე ველ თა ჯგუფ (ებ )ი მო ნა წი ლე ო ბენ. ზო გი ერ თი ქვე ყა ნა მზად არის, რომ გა ნა-
ხორ ცი ე ლოს ახა ლი მე დი კა მენ ტე ბის ლი ცენ ზი რე ბა სხვა ქვეყ ნებ ში გა ცე მულ წი-
ნას წარ შე თან ხმე ბა ზე დაყ რდნო ბით. მი უ ხე და ვად პრო ცე სი სა, ძი რი თა დი მოთხ ოვ ნა 
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არის ის, რომ მო ნა ცე მე ბი უნ და ასა ხავ დეს პრო დუქ ტის ხა რისხს, უსაფ რთხო ე ბა სა 
და ეფექ ტუ რო ბას.

რო გორც ყვე ლა სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ტის შემ თხვე ვა ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ან ტი-
მიკ რო ბუ ლი აგენ ტე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა იმ თვალ საზ რი სით, 
რომ უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს პა ცი ენ ტე ბის თვის სა თა ნა დო დო ზის ერ თე უ ლის მი-
წო დე ბა, რომ ლის უსაფ რთხო ე ბა და ეფექ ტუ რო ბა და დას ტუ რე ბუ ლია კლი ნი კუ რი 
კვლე ვე ბით. ან ტი მიკ რო ბულ აგენ ტებს, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრულ დო ზა ზე ნაკ-
ლებს შე ი ცავს, შე საძ ლოა აღ მო აჩ ნდეს ცირ კუ ლი რე ბა დი პრე პა რა ტის სუ ბოპ ტი მა-
ლუ რი დო ზა, რო მე ლიც გა მო იწ ვევს ჩა ტა რე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბის წა რუ მა ტებ ლო ბას 
და რე ზის ტენ ტუ ლი შტა მე ბის გან ვი თა რე ბას. მსგავ სი პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა წარ-
მოქ მნას ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა მო ყე ნე ბა მაც, რო მე ლიც, ჩვე უ ლე ბი-
სა მებრ, შე ი ცავს ეტი კეტ ზე მი თი თე ბულ ნივ თი ე რე ბას მცი რე რა ო დე ნო ბით, ან სა-
ერ თოდ არ შე ი ცავს მას, ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია შე ი ცავ დეს სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ 
აქ ტი ურ ინ გრე დი ენ ტებს (უფ რო დე ტა ლურ ინ ფორ მა ცი ას ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე-
დი კა მენ ტე ბის შე სა ხებ მომ დევ ნო თავ ში გა ეც ნო ბით). აუ ცი ლე ბე ლია მთავ რო ბის 
მი ერ მე დი კა მენ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი ქარ ხნე ბის შე მოწ მე ბის ინი ცი რე ბა შემ დე გი 
მიზ ნე ბით: კარგ სა წარ მოო პრაქ ტი კას თან (GMP) შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
გან საზღ ვრუ ლი ვა დით სერ ტი ფი ცი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით, ლი ცენ ზი რე ბი სას შე-
თან ხმე ბუ ლი პრო დუქ ტის მა ხა სი ა თებ ლებ თან შე სა ბა მი სო ბის დაც ვა და ბაზ რი დან 
უნე ბარ თვო მე დი კა მენ ტე ბის ამო ღე ბა.

ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის სტრა ტე გი ის ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე-
ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის, ასე ვე ან-
ტი მიკ რო ბუ ლი თე რა პი ის გა მო ყე ნე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, რო გორც სხვა დას ხვა ინ-
ტერ ვენ ცი ის ეფექ ტუ რო ბის მო ნი ტო რინ გის სა შუ ა ლე ბა. თუმ ცა გა მოწ ვე ვას წარ მო-
ად გენს სრულ ყო ფი ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მე ბის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი-
ე ლე ბა, რომ ლე ბიც იქ ნე ბა პრაქ ტი კუ ლი, ხარ ჯთე ფექ ტუ რი და ქვეყ ნის ჯან დაც ვის 
სის ტე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი. მწი რე რე სურ სე ბის მქო ნე ბევრ ქვე ყა ნა ში სა ჭი როა 
ლა ბო რა ტო რი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და სა ინ ფორ მა ციო ქსე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი გა უმ ჯო ბე სე ბა რე ზის ტენ ტო ბის სან დო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე. 
მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ამ გა მოს ცა „ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სტან დარ ტე ბი“, რომ ლე ბიც მო ი ცა ვენ პრაქ ტი კულ ეპ დე მი ო ლო-
გი ურ მე თო დებს, რამ დე ნი მე ინ ფექ ცი ა სა და ძი რი თად პა თო გე ნებ თან მი მარ თე ბა ში 
ქვეყ ნე ბის თვის დახ მა რე ბის გა წე ვის მიზ ნით, რე ზის ტენ ტო ბის ვა ლი დუ რი ეპი დე მი-
ო ლო გი უ რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მის შე მუ შა ვე ბის თვის. 

მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბის ეროვ ნუ ლი გა იდ ლა ი ნე ბი 
ხელს უწყ ობს ან ტი მიკ რო ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის რე ცეპ ტით სა თა ნა დო გა ცე მას. ან-
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ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის შე სა ხებ ად გი ლობ რივ ლა ბო რა ტო რი ულ და კლი-
ნი კურ ზე დამ ხედ ვე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის მეშ ვე-
ო ბით შე საძ ლოა ამ გა იდ ლა ი ნე ბის მორ გე ბა სხვა დას ხვა რე გი ონ ში მო სახ ლე ო ბა სა 
და სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში გა მო სა ყე ნებ ლად, თუმ ცა ისი ნი რე გუ ლა რულ 
გა ნახ ლე ბას სა ჭი რო ე ბენ. ასე თი გა იდ ლა ი ნე ბის გა მო ყე ნე ბა ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რია 
ისეთ დამ ხმა რე ინ ტერ ვენ ცი ებ თან კომ ბი ნა ცი ა ში, რო გო რი ცაა გა დამ ზა დე ბი სა და 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პროგ რა მე ბი. 

ან ტი მიკ რო ბულ რე ზის ტენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი                       
სა ერ თა შო რი სო ას პექ ტე ბი

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ შე ი მუ შა ვა ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის-
ტენ ტო ბის შე კა ვე ბის სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც 5 მი მარ თუ ლე ბას მო ი ცავს. ამ სტრა-
ტე გი ას სა ფუძ ვლად უდევს ან ტი მიკ რო ბულ რე ზის ტენ ტო ბას თან საბ რძოლ ვე ლად 
სა ჭი რო საკ მა რი სი და მდგრა დი რე სურ სე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა.

სურ. 25. ან ტი მიკ რო ბუ ლ რე ზის ტენ ტო ბასთან ბრძოლის ხუთი კომპონენტი. 
წყა რო: ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის 

შე კა ვე ბის გლო ბა ლუ რი სტრა ტე გია 

ანტიმიკრობული
რეზისტენტობის

შეკავება

მედიკამენტების
რაციონალური 
გამოყენება და
რეგულირება

ინფექციის
პრევენცია

ზედამხედველობა
კვლევა და

განვითარება

სოფლის
მეურნეობაში

ანტიმიკრობული
საშუალებების
გამოყენების
ოპტიმიზაცია
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ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის შე კა ვე ბა უნ და მო ი ცავ დეს შე თან ხმე ბულ 
ქმე დე ბას სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მდებ-
ლო ბა მო ითხ ოვს შეზღ უ დუ ლი რა ო დე ნო ბის ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის შე სა ხებ ან-
გა რიშ გე ბას, მაგ რამ არ ვრცელ დე ბა ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტუ ლო ბის სის ტე-
მურ ან გა რიშ გე ბა ზე. ჯან მრთე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო წე სე ბის (International Health 
Regulations, IHR) გან ხილ ვი სას უნ და გა ნი საზღ ვროს რე ზის ტენ ტუ ლი ინ ფექ ცი ე ბით 
გა მოწ ვე უ ლი პო ტენ ცი უ რი სა ერ თა შო რი სო საფ რთხე ე ბი. ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში სა-
ვალ დე ბუ ლოა გარ კვე უ ლი მულ ტი რე ზის ტენ ტუ ლი პა თო გე ნე ბის შე სა ხებ (მაგ. მე-
ტი ცი ლინ რე ზის ტენ ტუ ლი სტა ფი ლო კო კის) შეტყ ო ბი ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. თუმ ცა 
ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის პრობ ლე მის გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თი იმა ზე მი უ თი-
თებს, რომ საკ მა რი სი არ არის ეროვ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი ზო მე ბი. მაგ რამ ამა ვე 
დროს ეფექ ტუ რი არ იქ ნე ბა ახა ლი სა ერ თა შო რი სო მო ვა ლე ო ბე ბის გან საზღ ვრა, თუ 
არ მოხ დე ბა მა თი ინ ტეგ რა ცია ეროვ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ზე დამ ხედ ვე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო თა-
ნამ შრომ ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ახა ლი ან უჩ ვე უ ლო რე ზის ტენ ტუ ლო ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის, რო გორც ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის, უზ რუნ ველ სა ყო-
ფად. დღე ი სათ ვის არ არ სე ბობს ფორ მა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბი ან სა ერ თა შო რი სო სა-
მარ თლებ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც სა ვალ დე ბუ ლოდ გახ დი და ან გა რიშ გე-
ბას. რე ზის ტენ ტო ბის მსგავ სი მოვ ლე ნე ბი ხში რად მხო ლოდ სა მეც ნი ე რო ჟურ ნა-
ლებ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვე ბის მეშ ვე ო ბით ვლინ დე ბა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ არ არ სე ბობს მე თო დე ბის სტან დარ ტი ზა ცია და მსოფ ლიო მას შტა ბით შე ი ნიშ-
ნე ბა ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ეროვ ნუ ლი სის ტე მე ბის დე ფი ცი ტი, რომ ლებ მაც უნ და შე-
აგ რო ვონ ან ტი მიკ რო ბუ ლი რე ზის ტენ ტო ბის შე სა ხებ სარ წმუ ნო ეპი დე მი ო ლო გი უ რი 
მო ნა ცე მე ბი, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და დო ნო რებ მა ხე ლი უნ და შე უწყ ონ 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ლა ბო რა ტო რი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბას და 
ქვეყ ნებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის სტან დარ ტუ ლი პრო ტო კო ლე ბის შე მუ შა ვე ბას. 
სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბა ასე ვე უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მწი რე რე სურ სე ბის 
მქო ნე ქვეყ ნე ბის თვის ხა რის ხის გა რე უზ რუნ ველ ყო ფის სქე მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო-
ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, რაც ხელს შე უწყ ობს მიკ რო ბი ო ლო გი უ რი ლა ბო რა ტო რი-
ე ბი დან მი ღე ბულ მო ნა ცემ თა ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში.

ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ მე დი კა მენ ტე ბის უსას ყიდ ლოდ უხ ვად გა-
ცე მამ თა ვად პრე პა რა ტე ბის ან პა ტენ ტის სა ხით დი დი გავ ლე ნა იქო ნია რთუ ლი 
გა და უ დე ბე ლი შემ თხვე ვე ბის დროს და მწი რი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში მრა ვა ლი 
რთუ ლი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბის ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ზე. ამ გვა რი შე მო წი რუ ლო ბე ბის წა ხა ლი სე ბა სა ჭი რო ა, თუმ ცა შე საძ ლოა გარ-
კვე ულ სი ტუ ა ცი ებ ში ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლია მა თი უკეთ კო ორ დი ნი რე ბა მო წო დე ბუ-
ლი მე დი კა მენ ტე ბის შერ ჩე ვის, გა ნა წი ლე ბი სა და ხელ მი საწ ვდო მო ბის ოპ ტი მი ზა-
ცი ის მიზ ნით. დო ნო რებ მა შე იძ ლე ბა უნებ ლი ეთ ხე ლი შე უწყ ონ ან ტი მიკ რო ბუ ლი 
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სა შუ ა ლე ბე ბის არა სა თა ნა დო გა მო ყე ნე ბას და, შე სა ბა მი სად, რე ზის ტენ ტუ ლო ბის 
პრობ ლე მის წარ მოქ მნას იმ შე მო წი რუ ლო ბე ბის გა ცე მის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც 
შე უ სა ბა მოა მე დი კა მენ ტის ტი პი სა და რა ო დე ნო ბის თვალ საზ რი სით, ან იმის გა-
მო, რომ ად გი ლობ რი ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის არარ სე ბო ბა 
ხელს უშ ლის უსას ყიდ ლოდ გა და ცე მუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის სა თა ნა დოდ გა მო ყე ნე-
ბას. მე დი კა მენ ტე ბის უსას ყიდ ლოდ გა და ცე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი-
სო პროგ რა მე ბი უნ და მო ი ცავ დეს შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის, გა დამ ზა დე-
ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის კომ პო ნენ ტებს და ისი ნი უნ და შე ფას დნენ შე სა ბა მი სი 
ინ დი კა ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბით.

ფარ მა ცევ ტუ ლი წარ მო ე ბის სა ერ თა შო რი სო ინ სპექ ტი რე ბა, მე დი კა მენ ტე ბის 
ხა რის ხის კონ ტრო ლი ეროვ ნულ დო ნე ზე და GMP-თან შე სა ბა მი სო ბის მო ნი ტო რინ-
გი მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რომ პრო დუქ ტე ბი აკ მა ყო ფი ლებ დეს 
მოთხ ოვ ნილ სტან დარ ტებს. ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში, მაგ., ევ რო კავ შირ ში, უკ ვე მი ღე-
ბუ ლია სხვა ქვეყ ნი დან მოწ ვე უ ლი კვა ლი ფი ცი უ რი პი რე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ინ-
სპექ ტი რე ბის დას კვნე ბი; თუმ ცა ყვე ლა ქვე ყა ნას არ გა აჩ ნია რე სურ სე ბი მწარ მო-
ე ბე ლი ქარ ხნე ბის დე ტა ლუ რი შე მოწ მე ბის რე გუ ლა რუ ლად გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად; 
შე სა ბა მი სად, არ ტარ დე ბა ინ სპექ ტი რე ბა, თუ იმ სხვა ქვეყ ნის ჯგუ ფი არ გა ნიზ-
რა ხავს ამას, სა დაც ხდე ბა პრო დუქ ტ(ებ )ის ექ სპორ ტი. ამ შემ თხვე ვა ში არ სე ბობს 
მწარ მო ე ბელ და ინ სპექ ტი რე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ ქვე ყა ნას შო რის ინ სპექ ტი რე-
ბის ან გა რი შე ბის გაც ვლის უფ რო ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი. აგ რეთ ვე შე საძ ლე ბე-
ლია შე იქ მნას GMP ინ სპექ ტი რე ბის სა ერ თა შო რი სო ჯგუ ფე ბი, რომ ლებ შიც შევ ლენ 
დი დი უწყ ე ბე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი, რომ ლებ მაც შე საძ ლოა წე ლი წად ში რამ დე ნი მე 
სა ა თი და უთ მონ ჯგუფს. მათ შე იძ ლე ბა ლი ცენ ზი ის გამ ცე მი ორ გა ნოს მოწ ვე ვით ან 
მი სი სა ხე ლით ჩა ა ტა რონ სა წარ მოო ობი ექ ტე ბის ინ სპექ ტი რე ბა მწი რი რე სურ სე ბის 
მქო ნე ქვეყ ნებ ში. 

ახა ლი პრე პა რა ტე ბი სა და ვაქ ცი ნე ბის კვლე ვა და შე მუ შა ვე ბა ძვი რია და დროს 
მო ითხ ოვს. სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ქსე ლის შექ მნა და ახა ლი წამ ლის რე გის ტრა-
ცი ის მოთხ ოვ ნე ბის სტან დარ ტი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბით სა ერ თა შო რი სო თა ნამ-
შრომ ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ხელს შე უწყ ობს ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნი ებს წამ ლის 
შე მუ შა ვე ბის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და ახა ლი მე დი კა მენ ტე ბი სა და ვაქ-
ცი ნე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში. სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბა 
ხელს შე უწყ ობს მო ნა ცემ თა კლი ნი კუ რი შე სა ბა მი სო ბის ოპ ტი მი ზა ცი ას კლი ნი კუ რი 
კვლე ვის დი ზა ი ნის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და სტან დარ ტი ზე ბის მიზ ნით. სა ჭი როა და მა-
ტე ბი თი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა არა მხო ლოდ ახა ლი პრე პა რა ტის შე და რე ბით აგენ-
ტთან ეკ ვი ვა ლენ ტუ რო ბის საჩ ვე ნებ ლად, არა მედ იმ რე ჟი მის გან საზღ ვრის მიზ ნით, 
რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მკურ ნა ლო ბის ოპ ტი მი ზე ბას და იმავ დრო უ ლად მი ნი-
მუ მამ დე და იყ ვანს რე ზის ტენ ტო ბის წარ მოქ მნის შე საძ ლებ ლო ბას. სა ჭი როა ასე თი 
კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა ბა ზარ ზე არ სე ბულ პრო დუქ ტებ თან და ასე ვე ან ტი მიკ რო ბულ 
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სა შუ ა ლე ბებ თან მი მარ თე ბა ში. ასე ვე გან ხი ლულ უნ და იქ ნეს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი და 
თა ნამ შრომ ლო ბა, ახა ლი მიდ გო მე ბი პა ტენ ტთან მი მარ თე ბა ში და შე თან ხმე ბა გან-
საზღ ვრუ ლი ვა დით ექ სკლუ ზი უ რი უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბას თან და კავ ში რე ბით, რო-
გორც და მა ტე ბი თი ფარ მა ცევ ტუ ლი და კლი ნი კუ რი კვლე ვე ბის სტი მუ ლი რე ბის სა-
შუ ა ლე ბა ძვე ლი, და უ რე გის ტრი რე ბე ლი პრო დუქ ცი ის ლი ცენ ზი რე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის მიზ ნით.
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5. CellCeutix Corporation: A Randomized, Double-Blind Study Comparing Single-Dose 

and Short-Course Brilacidin to Daptomycin in the Treatment of Acute Bacterial Skin & 
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თა ვი 11. 
ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის გა ყალ ბე ბა

მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი

 სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის (International Chamber of Commerce) 
შე ფა სე ბით, გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით სხვა დას ხვა პრო დუქ ცი ის გა ყალ ბე ბა 
(ფალ სი ფი კა ცი ა) ყო ველ წლი უ რად 1.7 ტრი ლი ონ აშშ დო ლარს უტოლ დე ბა.

 მათ შო რის, ყალ ბი (ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი) ფარ მა ცევ ტუ ლი და სა მე დი ცი ნო 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა წე ლი წად ში 200 მი ლი არდ დო ლა რად არის შე ფა სე-
ბუ ლი, რაც ბევ რად არ ჩა მო უ ვარ დე ბა ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის უკა ნო-
ნო ბრუნ ვას, რო მე ლიც 246 მი ლი არდ დო ლარს აღ წევს.

ფარ მა ცევ ტუ ლი და სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ცი ის გა ყალ ბე ბა მნიშ ვნე ლო ვან 
საფ რთხეს წარ მო ად გენს, რო მე ლიც ეფექ ტურ პრე ვენ ცი ულ რე ა გი რე ბას 
მო ითხ ოვს. ყო ველ წლი უ რად მსოფ ლი ო ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 1 მი ლი ო ნი შემ-
თხვე ვა გა ყალ ბე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი და სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ცი ით არის 
გა მოწ ვე უ ლი.

 გა ყალ ბე ბა გუ ლის ხმობს პრო დუქ ტის მა ხა სი ა თებ ლე ბის და /ან წარ მო შო ბის 
შეგ ნე ბულ და მა ხინ ჯე ბას და კა ნო ნი ე რად და წე სე ბუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
პრო ცე სე ბის თვის გან ზრახ თა ვის არი დე ბას.

 გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ფალ სი ფი ცი რე ბის მთა ვა რი რის კე ბი და კავ ში რე-
ბუ ლია პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვე ბის კა ნო ნით აკ რძა ლულ სა ინ ტერ ნე ტო ტრან-
ზაქ ცი ებ თან. თუმ ცა, ზოგ შემ თხვე ვა ში, ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე-
ბი აღ წევს ლე გა ლუ რი ფარ მა ცევ ტუ ლი მო მა რა გე ბის ჯაჭ ვში, ისეთ მკაც რად 
რე გუ ლი რე ბად სის ტე მებ შიც კი, რო გო რე ბი ცა ა: ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი და 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი.

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის მი მართ უფ რო მოწყ ვლა დია და ბალ შე-
მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა, იქ, სა დაც ნაკ ლე ბად გან ვი-
თა რე ბუ ლია მა რე გუ ლი რე ბე ლი და ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მე ბი.

 არ უნ და იქ ნეს გა ყალ ბე ბი (ფალ სი ფი კა ცი ა) არე უ ლი სხვა პრობ ლე მებ თან, 
რო გო რი ცაა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დარ ღვე ვა ან ცუ დი 
ხა რის ხის წამ ლე ბის შემ თხვე ვი თი წარ მო ე ბა კა ნონ მდებ ლო ბით რე გუ ლი რე-
ბულ გა რე მო ში.

 IMPACT-ის ინი ცი ა ტი ვა (International Medical Products Anti-Counterfeiting 
Taskforce, IMPACT), რო მე ლიც მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ამ შე ი მუ -
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შა ვა 2006 წელს, გა მიზ ნუ ლი იყო გლო ბა ლუ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე-
ლო ბის ყალ ბი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის გან დაც ვი სათ ვის. ამ ინი ცი ა-
ტი ვამ გარ კვე ულ წი ლად სა სურ ვე ლი შე დე გე ბი გა მო ი ღო, მაგ რამ სა ერ თა-
შო რი სო დო ნე ზე ტექ ნი კუ რი გან მარ ტე ბე ბის შე სა ხებ შე უ თან ხმებ ლო ბამ და 
რის კმა, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბო და მწარ მო ე ბელ თა და მა რე გუ ლი რე ბელ თა 
შო რის ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტებს, შეზღ უ და მი სი ღი რე ბუ ლე ბა და შექ მნა 
უფ რო გაძ ლი ე რე ბუ ლი, მთავ რო ბა თა შო რი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა.

 ამ კონ ტექ სტში შე და რე ბით ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი, რო გო რი ცა ა, ევ რო პის 
MEDICRIME-ის კონ ვენ ცი ა, და მა ტე ბით მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. გა ერ თი ა-
ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ისე თი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა ა გენ ტო ე ბის 
აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა, რო გო რი ცა ა: „გა ე როს წამ ლი სა და და ნა შა უ ლის 
ოფი სი“ (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), მსოფ ლიო სა-
ბა ჟო ორ გა ნი ზა ცია (World Customs Organization, WCO), ინ ტერ პო ლი და 
სხვე ბი, აძ ლი ე რებს გლო ბა ლურ ძა ლის ხმე ვას, რა თა მაქ სი მა ლუ რად და-
ცულ იქ ნეს ფარ მა ცევ ტუ ლი და სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი. თუმ-
ცა ყვე ლა ამ მცდე ლო ბას ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ მოკ რძა ლე ბუ ლი შე დე-
გე ბი ახ ლავს თან.

სხვა დას ხვა პრო დუქ ცი ის ფალ სი ფი კა ცი ა/ გა ყალ ბე ბა წე ლი წად ში 1.5 ტრი ლი-
ონ აშშ დო ლარ ზე მე ტი მო ცუ ლო ბის გლო ბა ლუ რი ინ დუს ტრი ა ა. ფალ სი ფი ცი რე ბის 
დი ა პა ზო ნი ფარ თოა – ყალ ბი პრო დუქ ტე ბი თუ სა მეც ნი ე რო ხა რის ხე ბი, სა კუ თა რი 
გარ დაც ვა ლე ბის გა ყალ ბე ბაც კი სა დაზღ ვე ვო სის ტე მი დან ფი ნან სუ რი სარ გებ ლის 
მი სა ღე ბად. გა ყალ ბე ბამ ფარ თოდ გა იკ ვა ლა გზა ადა მი ან თა ცხოვ რე ბის ყვე ლა ას-
პექ ტში. 

მსოფ ლიო ბან კმა 2013 წლის გლო ბა ლუ რი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის (მშპ) მო-
ცუ ლო ბა 73.9 აშშ ტრი ლი ონ დო ლა რად შე ა ფა სა. ფალ სი ფი ცი რე ბის 1.5 ტრი ლი ო-
ნი დო ლა რის მო ცუ ლო ბა კი ნიშ ნავს, რომ ფალ სი ფი ცი რე ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თი 
მსოფ ლი ოს მშპ-ს 1%-ზე მეტს შე ად გენს.

ყალ ბი ფარ მა ცევ ტუ ლი მრეწ ვე ლო ბა წე ლი წად ში 200 მი ლი არდ დო ლა რად არის 
შე ფა სე ბუ ლი, რაც ბევ რად არ ჩა მორ ჩე ბა 246 მი ლი არ დი დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 
ნარ კო ტი კე ბით უკა ნო ნო ვაჭ რო ბას. გა ყალ ბე ბის ოპე რა ცი ე ბის უკან კი სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა უ ლის მო ნა წი ლე ე ბი დგა ნან, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბა 
ყო ველ წლი უ რად სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 1 მი ლი ონ შემ თხვე ვას იწ ვევს.
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გრა ფი კი 11. ფალ სი ფი კა ცი ის აღ მო ჩე ნის შემ თხვე ვე ბი ევ რო კავ ში რის                                              
საზღ ვრებ თან პრო დუქ ტის ტი პის მი ხედ ვით. 

წყა რო: UNODC, 2010 

ის ტო რი უ ლი თვალ საზ რი სით, წამ ლის ფალ სი ფი კა ცია ახა ლი მოვ ლე ნა არ არის. 
მე-17 სა უ კუ ნე ში ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ მა გან ზრახ გა ყალ ბე ბამ შე არ ყია ევ რო-
პუ ლი სა ზო გა დო ე ბის რწმე ნა Chinona-ს (ქვი ნი ნის ბუ ნებ რი ვი წყა რო), რო გორც მა-
ლა რი ის (იმ დრო ის თვის ევ რო პა ში ენ დე მუ რი და ა ვა დე ბის), გან კურ ნე ბის სა შუ ა ლე-
ბას თან და კავ ში რე ბით. მსგავ სი პრობ ლე მე ბი დღე საც არ სე ბობს. მა გა ლი თად, 2012 
წელს კი ბოს სა წი ნა აღ მდე გო პრე პა რატ ავას ტი ნის (Avastin) მო ცუ ლო ბი თი ყალ ბი 
პარ ტია შე ვი და დი დი ბრი ტა ნე თი დან აშ შ-ის ბა ზარ ზე. და უ ზუს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე-
ბით, ტვირ თის წარ მო მავ ლო ბის წყა რო იყო თურ ქე თი ან მის ახ ლომ დე ბა რე რო მე-
ლი მე ქვე ყა ნა. 

ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის სა ხი ფა თო ფორ მე ბი უკა ნო ნოდ იყი დე ბა კრი მი-
ნა ლუ რი ელე მენ ტე ბის და არა ლე გა ლუ რი ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ, რაც საფ რთხეს უქ მნის რო გორც ცალ კე ულ პა ცი ენ ტთა უსაფ რთხო ე ბას, ისე 
სა ზო გა დო ებ რივ ჯან მრთე ლო ბას, ასე ვე ასუს ტებს სა ხელ მწი ფო და კერ ძო ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის ეფექ ტუ რო ბას ჯან დაც ვის სექ ტორ ში. ამ არა ლე გა ლუ რი, სა ერ თა შო რი-
სო ვაჭ რო ბის მას შტა ბი ფარ თო და კომ პლექ სუ რი ა. ის გუ ლის ხმობს პრო დუქ ტებს, 

ტანსაცმელი, აქსესუარები, ფეხსაცმელი

კოსმეტიკა

საკვები

წამლები

სიგარეტი

სხვა

სათამაშოები და თამაშები

ძვირფასეულობა და საათები

მუსიკა, ფილმები (CD, DVD)

კომპიუტერული აღჭურვილობა

ელექტრონული აღჭურვილობა
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რომ ლე ბიც მო ი ცავს უამ რავ თე რა პი ულ კლასს და სი ცოცხ ლის გა დამ რჩენ სა შუ-
ა ლე ბას, ასე ვე მო ი ცავს მრა ვალ შემ სრუ ლე ბელს და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს და 
გავ ლე ნას ახ დენს გლო ბა ლურ მო სახ ლე ო ბა ზე. და მა ინც, მი უ ხე და ვად აღი ა რე ბუ ლი 
საფ რთხე ე ბი სა, სა ერ თა შო რი სო კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე-
დი კა მენ ტე ბის პრო დუქ ცი ის მას შტა ბი, წარ მო ე ბა, დის ტრი ბუ ცია და გა ყიდ ვე ბი გა-
ნუწყ ვეტ ლივ იზ რდე ბა. მა გა ლი თად, ფარ მა ცევ ტუ ლი უსაფ რთხო ე ბის ინ სტი ტუ ტის 
(Pharmaceutical Security Institute, PSI) მო ნა ცემ თა მი ხედ ვით, 2005 და 2010 წლებს 
შო რის გლო ბა ლუ რად ფარ მა ცევ ტუ ლი ფალ სი ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვე ბის რა ო დე ნო-
ბა 122 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბევ რი სა ერ თა შო რი სო და პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, 
მათ შო რის გა ე როს წამ ლი სა და და ნა შა უ ლის ოფი სი UN Office on Drugs and Crime 
UNODC), ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია (World Health Organization, 
WHO), აშ შ-ის მე დი ცი ნის ინ სტი ტუ ტი (US Institute of Medicine, IOM), აშ შ-ის ფარ-
მა ცევ ტუ ლი ბორ დის ეროვ ნუ ლი ასო ცი ა ცია (National Association of Boards of 
Pharmacy) და სხვ. დე ტა ლუ რად აფიქ სი რებს გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვებს ჯან დაც ვის 
სექ ტო რის მო მა რა გე ბის ჯაჭ ვის დაც ვის საქ მე ში, ჯერ ჯე რო ბით ფარ მა ცევ ტუ ლი 
ფალ სი ფი კა ცი ის სრუ ლი მას შტა ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი ზუს ტად აღ რიცხ-
უ ლი არ არის. 

ფარ მა ცევ ტუ ლი და სა მე დი ცი ნო ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის გან მარ ტე ბა

 ფალ სი ფი ცი რე ბის პრობ ლე მის სხვა დას ხვა სა კითხ ის დე ტა ლურ გან ხილ ვამ დე 
უნ და გა ნი საზღ ვროს ტერ მი ნი „ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტი“. WHO-ს 1992 
წლის გან საზღ ვრე ბის მი ხედ ვით, ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წა მა ლი არის ფარ მა ცევ-
ტუ ლი პრო დუქ ტი, „რო მე ლიც გან ზრახ და მოტყ უ ე ბით, არას წო რად არის მარ კი-
რე ბუ ლი იდენ ტუ რო ბის და /ან წყა როს მი თი თე ბის მხრივ“. აღ ნიშ ნუ ლი გან მარ ტე ბა 
შემ დგომ იმა საც აზუს ტებს, რომ ის ეხე ბა რო გორც ბრენ დულ, ისე არაბ რენ დულ 
მე დი კა მენ ტებს, ე. წ. ჯე ნე რი კებს და მო ი ცავს: პრო დუქ ტებს „სწო რი ინ გრე დი ენ ტე-
ბით ან მცდა რი ინ გრე დი ენ ტე ბით, აქ ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბის გა რე შე, არა საკ მა რი-
სი აქ ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბით ან ყალ ბი შე ფუთ ვით“. ეს გან მარ ტე ბა ყუ რადღ ე ბას 
ამახ ვი ლებს მი ნა რე ვე ბით გან ზა ვე ბა ზე, შე უ სა ბა მო ბა ზე, არა კა ნო ნი ე რე ბა ზე და ამ 
პრო დუქ ტე ბით გა მოწ ვე ულ საფ რთხე ებ ზე.

WHO-ს მი ერ მო წო დე ბუ ლი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის გან მარ ტე-
ბა „სუბ სტან დარ ტუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის“ უფ რო ფარ თო კონ ცეფ ცი ის ფარ გლებ შია 
მოქ ცე უ ლი, მაგ რამ ეს ორი კა ტე გო რია ერ თმა ნეთ ში არ უნ და ავუ რი ოთ. სუბ სტან-
დარ ტუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის კა ტე გო რია მო ი ცავს იმ მე დი კა მენ ტებ საც, რო მელ თა 
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სტან დარ ტი ან ხა რის ხი არა გან ზრა ხუ ლად არის დარ ღვე უ ლი, მა გა ლი თად, არას-
წო რი შე ფუთ ვის, ინ გრე დი ენ ტე ბის არას წო რი თა ნა ფარ დო ბის, არას წო რი შე ნახ-
ვის ან სხვა სა წარ მოო მი ზეზ თა გა მო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სუბ სტან დარ ტუ ლი 
მე დი კა მენ ტე ბი ჯან მრთე ლო ბის თვის სა ზი ა ნო რისკს ქმნი ან, ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის გან გან სხვა ვე ბით, მომ ხმა რებ ლის გან ზრახ მოტყ უ ე ბა არ არის მა თი 
მი ზა ნი.

ტერ მი ნი „ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბი“ აერ თი ა ნებს პრო დუქ ცი ის მი ნა-
რე ვე ბით გან ზა ვე ბის /რეპ ლი კა ცი ის ან შე ფუთ ვის გა ყალ ბე ბის შემ დეგ შემ თხვე ვებს:

პრო დუქ ტებს, რომ ლე ბიც შე ი ცა ვენ იმა ვე აქ ტი ურ ინ გრე დი ენ ტებს, რო გორ-
საც ორი გი ნა ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი აგენ ტი და რომ ლე ბიც სწო რად შე ფუ თუ ლი 
და მარ კი რე ბუ ლი ა, მაგ რამ არა ლე გა ლუ რად იმ პორ ტი რე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში; 

პრო დუქ ტებს, რომ ლე ბიც შე ი ცა ვენ იმა ვე ინ გრე დი ენ ტებს, რო გორ საც ნამ დვი-
ლი წა მა ლი ნამ დვი ლი შე ფუთ ვით, მაგ რამ შე ი ცა ვენ ინ გრე დი ენ ტე ბის არას წორ 
რა ო დე ნო ბას;

პრო დუქ ტებს, რომ ლე ბიც, მი უ ხე და ვად გა რე გა ნი დათ ვა ლი ე რე ბით იდენ ტუ-
რო ბი სა და ნამ დვი ლი შე ფუთ ვი სა, არ შე ი ცა ვენ რა ი მე აქ ტი ურ ინ გრე დი ენტს;

პრო დუქ ტებს, რომ ლე ბიც გა რეგ ნუ ლად ორი გი ნა ლის მსგავ სია და აქვთ ნამ-
დვი ლი შე ფუთ ვა, მაგ რამ შე ი ცა ვენ მავ ნე ნივ თი ე რე ბებს ნაც ვლად სწო რი, აქ-
ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბი სა;

პრო დუქ ტებს აქ ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბის სწო რი რა ო დე ნო ბით, მაგ რამ ყალ ბი 
შე ფუთ ვით;

პრო დუქ ტებს ყალ ბი შე ფუთ ვით და აქ ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი 
რა ო დე ნო ბე ბით; 

პრო დუქ ტებს ყალ ბი შე ფუთ ვით, რომ ლე ბიც შე ი ცა ვენ სხვა დას ხვა აქ ტი ურ ინ-
გრე დი ენტს ან მავ ნე ნივ თი ე რე ბებს; 

პრო დუქ ტებს ყალ ბი შე ფუთ ვით, რომ ლე ბიც არ შე ი ცა ვენ აქ ტი ურ ინ გრე დი-
ენ ტებს.

1992 წელს, WHO-ს მი ერ ტერ მინ „ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის“ გან მარ ტე ბის 
დამ კვიდ რე ბის შემ დეგ, ამ გან მარ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის და მი სი სა ერ თა შო რი სო 
სტა დარ ტი ზა ცი ის მრა ვალ ჯე რა დი მცდე ლო ბა იყო. 2008 წელს სა ერ თა შო რი სო სა-
მე დი ცი ნო პრო დუქ ტე ბის ფალ სი ფი ცი რე ბის სა წი ნა აღ მდე გო და ვა ლე ბის ჯგუფ მა 
(International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce, IMPACT) სცა და ხე ლახ-
ლა გა ნე საზღ ვრა „ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის“ კონ ცეფ ცი ა. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
გან მარ ტე ბა გრძლად, მაგ რამ ზუს ტად ხსნი და, რა წარ მო ად გენ და ფალ სი ფი ცი რე-
ბას და რა – არა. ის ხაზს უს ვამ და გან სხვა ვე ბებს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის 
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უფ ლე ბებ თან (International Property Rights, IPR) და კავ ში რე ბულ სა კითხ ებ სა და სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა კითხ ებს შო რის. ტერ მი ნი „ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი სა-
მე დი ცი ნო პრო დუქ ტი“ აღ წე რი ლი იყო რო გორც პრო დუქ ტი, მი სი იდენ ტო ბის და /
ან წყა როს მცდა რი წარ მო ჩი ნე ბით და მო ი ცავ და პრო დუქ ტებს სწო რი ინ გრე დი ენ-
ტე ბით /კომ პო ნენ ტე ბით, მცდა რი ინ გრე დი ენ ტე ბით /კომ პო ნენ ტე ბით, აქ ტი უ რი ინ-
გრე დი ენ ტე ბის გა რე შე, აქ ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბის არას წო რი რა ო დე ნო ბით ან ყალ-
ბი შე ფუთ ვით. ეს ტერ მი ნი ეხე ბო და პრო დუქტს, მის კონ ტე ი ნერს ან შე ფუთ ვის და 
მარ კი რე ბის ინ ფორ მა ცი ას, და შე ე ხე ბო და რო გორც ბრენ დულ, ისე ჯე ნე რიკ პრო-
დუქ ტებს. IMPACT-ის გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, დარ ღვე ვე ბი ან დე ბა ტე ბი პა ტენ ტებ-
თან და კავ ში რე ბით არ უნ და აგ ვე რი ოს სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ტე ბის ფალ სი ფი ცი რე-
ბა ში. სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ტე ბი (ჯე ნე რი კი თუ ბრენ დუ ლი), რომ ლებ საც არა აქვთ 
სა ბაზ რო ავ ტო რი ზა ცია (გა ყიდ ვის უფ ლე ბა) კონ კრე ტულ ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ აქვთ 
ავ ტო რი ზა ცია სხვა გან, არ უნ და ჩა ით ვა ლონ ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლად. არას ტან დარ-
ტუ ლი კო ლო ფე ბი ან ხა რის ხის დე ფექ ტე ბი, შე უ სა ბა მო ბა კარ გი წარ მო ე ბის პრაქ ტი-
კას თან /კარ გი დის ტრი ბუ ცი ის პრაქ ტი კას თან (Good Manufacturing Practices/Good 
Distribution Practices GMP/GDP), ასე ვე არ უნ და აგ ვე რი ოს ფალ სი ფი ცი რე ბა ში.

ტერ მი ნის „ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბი“ გან მარ ტე ბის კი დევ ერ თი, უფ რო 
ბო ლოდ რო ინ დე ლი მა გა ლი თი იყო ევ რო პის საბ ჭოს 2011 წლის „მე დიკ რა ი მის“ კონ-
ვენ ცი ის მი ერ მო წო დე ბუ ლი გან საზღ ვრე ბა. ტერ მი ნი „ფალ სი ფი ცი რე ბა“ კონ ვენ ცი-
ამ ახ სნა, რო გორც ნე ბის მი ე რი „ყალ ბი“ პრო დუქ ტი და ასე ვე ყალ ბი პრო დუქ ტის 
წარ მო ე ბა და მი სი, რო გორც ორი გი ნა ლის, გა და ცე მა. კონ ვენ ცია ფო კუ სირ დე ბა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის საფ რთხე ზე, რო მელ საც ატა რებს სა მე დი ცი ნო პრო-
დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლია ან წარ მო ე ბუ ლი და გა ნა წი ლე ბუ ლია 
სა თა ნა დო ავ ტო რი ზა ცი ის გა რე შე და /ან უსაფ რთხო ე ბის სტან დარ ტე ბის დარ ღვე-
ვით. „მე დიკ რა ი მის“ გან მარ ტე ბა ასე ვე ეხე ბა სის ხლის სა მარ თლის ზო მებს, რომ ლე-
ბიც გა მიზ ნუ ლია (გათ ვლი ლი ა) ზო გა დად სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა ზე ნე ბის მი ე რი 
უკა ნო ნო აქ ტი ვო ბის მი მართ (სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ტე ბის მეშ ვე ო ბით), რო მე ლიც 
რის კის წი ნა შე აყე ნებს სა ზო გა დო ე ბის ჯან მრთე ლო ბას. გარ და ამი სა, კონ ვენ ცია 
ავალ დე ბუ ლებს ხე ლის მომ წერ ქვეყ ნებს, მო ახ დი ნონ შემ დე გი გა მიზ ნუ ლი ქმე დე ბე-
ბის კრი მი ნა ლი ზა ცი ა:

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის წარ მო ე ბა;
ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის მი წო დე ბა, მი წო დე ბის შე თა ვა ზე ბა და უკა ნო ნო 

ვაჭ რო ბა;
დო კუ მენ ტე ბის ფალ სი ფი კა ცი ა;
სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ტე ბის არა ავ ტო რი ზე ბუ ლი წარ მო ე ბა ან მი წო დე ბა და მა-

თი სა მე დი ცი ნო ხელ საწყ ო ე ბის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბა შე სა ბა მი სო ბის მოთხ ოვ-
ნებთან წი ნა აღ მდე გო ბის მი უ ხე და ვად.
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ზუს ტი და ფარ თოდ აღი ა რე ბუ ლი გან მარ ტე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ ტია 
პრობ ლე მის გან საზღ ვრი სა და გა დაჭ რი სათ ვის. სამ წუ ხა როდ, დღე ი სათ ვის ძა ლი ან 
ცო ტა ქვე ყა ნას აქვს ოფი ცი ა ლუ რად რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი-
კა მენ ტე ბის გან მარ ტე ბა. ხო ლო სა დაც ოფი ცი ა ლუ რი გან მარ ტე ბა მი ღე ბუ ლი აქვთ, 
ის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად გან სხვავ დე ბა ქვეყ ნებს შო რის, რაც ხელს უშ ლის კო ორ დი-
ნი რე ბულ სა ერ თა შო რი სო ქმე დე ბას ფალ სი ფი კა ცი ის წი ნა აღ მდეგ. მა გა ლი თად, 
ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში მოქ მე დი გან მარ ტე ბა ეფუძ ნე ბა სა ვაჭ რო მარ კის 
კონ ცეფ ცი ას, რომ ლის დარ ღვე ვაც გან საზღ ვრავს ფარ მა ცევ ტულ პრო დუქტს რო-
გორც ფალ სი ფი ცი რე ბულს. მე ო რე მხრივ, ფი ლი პი ნებ ში არ სე ბუ ლი გან მარ ტე ბა 
უფ რო მე ტად ფო კუ სირ დე ბა მე თო დებ ზე, რომ ლი თაც პრო დუქ ტი შე იძ ლე ბა იყოს 
გა ყალ ბე ბუ ლი ან მომ ხმა რებ ლის შეც დო მა ში შემ ყვა ნი. ის ჩა მოთ ვლის რამ დე ნი მე 
პო ტენ ცი ურ შემ თხვე ვას, რი თაც უფ რო ემ სგავ სე ბა WHO-ს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ 
1992 წლის გან მარ ტე ბას.

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის 
გლო ბა ლუ რი გავ რცე ლე ბა

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის გლო ბა ლუ რი ფალ-
სი ფი კა ცი ის მო ნა ცემ თა ზუს ტი ბა ზა არ არ სე ბობს, შე სა ბა მი სად, ამ საქ მი ა ნო ბის 
ზუს ტი მო ცუ ლო ბის გან საზღ ვრა შე უძ ლე ბე ლი ა. უფ რო მე ტიც, სა ერ თა შო რი სო შე-
თან ხმე ბე ბი ქვეყ ნებს არ ავალ დე ბუ ლებს, რომ გა ავ რცე ლონ ინ ფორ მა ცია წამ ლის 
ფალ სი ფი კა ცი ის აღ მო ჩე ნის შემ თხვე ვე ბის და მას შტა ბუ რო ბის შე სა ხებ. წამ ლის 
ფალ სი ფი კა ცი ის ოდე ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გი ერ თი (ა რას რუ ლი) მო ნა ცე-
მი ხელ მი საწ ვდო მია უსაფ რთხო ე ბის სა ა გენ ტო ე ბი დან, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი დან, ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბი დან და ასე თი შემ თხვე ვე ბის შე სას წავ ლი 
სპე ცი ფი კუ რი კვლე ვე ბი დან, რომ ლე ბიც ხში რად რე გი ო ნა ლურ (მაგ რამ არა გლო ბა-
ლურ) ხა სი ათს ატა რებს. 

სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო მო ნა ცე მის მი ხედ ვით, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში 
ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის წი ლი შე ად გენს მე დი კა მენ ტე ბის სრუ ლი გა ყიდ ვე-
ბის და ახ ლო ე ბით 30-45 პრო ცენტს. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ეს მო ნა ცე მი და ახ-
ლო ე ბით 1 პრო ცენ ტი ა. გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით ეს ნიშ ნავს, რომ ყვე ლა გა ყი დუ ლი 
წამ ლის 10-30 პრო ცენ ტი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ა. სა ვა რა უ დოდ, ეს ციფ რი მოკ რძა-
ლე ბუ ლი შე ფა სე ბაა იმას თან შე და რე ბით, რა საც სი ნამ დვი ლე ში აქვს ად გი ლი.
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გრა ფი კი 12. გლო ბა ლუ რი ფარ მა ცევ ტუ ლი გა ყიდ ვე ბი და ფარ მა ცევ ტუ ლი                                   
ფალ სი ფი კა ცი ის შემ თხვე ვე ბი რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით. 

წყა რო: UNODC, 2010

აშ შ-ის ფარ მა ცევ ტუ ლი უსაფ რთხო ე ბის ინ სტი ტუ ტის (PSI) მო ნა ცე მე ბით, ბო-
ლო 10-15 წლის გან მავ ლო ბა ში აღი ნიშ ნე ბა ყალ ბი ფარ მა ცევ ტუ ლი შემ თხვე ვე ბის 
მკვეთ რი ზრდის ტენ დენ ცი ა. 2002 წელს PSI-ის მი ერ მსოფ ლი ოს მას შტა ბით 196 
ასე თი შემ თხვე ვა იქ ნა და ფიქ სი რე ბუ ლი, 2005 წელს 1,000-ზე მე ტი, 2010 წელს 
კი 2,054. ყვე ლა ეს შემ თხვე ვა მო ი ცავ და სა ბა ჟო ზე კონ ფის კა ცი ას ან პო ლი ცი ის /
ჯან დაც ვის ინ სპექ ტო რის რე ი დებს. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ აღ მო ჩე ნი ლი პრო დუქ-

ფარმაცევტული ფალსიფიკაციის შემთხვევების
გეოგრაფიული განაწილება

აზია
ლათინური ამერიკა
ევროპა
ჩრდილოეთ ამერიკა
ევრაზია
ახლო აღმოსავლეთი
აფრიკა

გლობალური ფარმაცევტული გაყიდვების
გეოგრაფიული განაწილება

ჩრდილოეთ ამერიკა
ევროპა

აზია, აფრიკა, ავსტრალია

იაპონია

ლათინური ამერიკა
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ცი ის ყვე ლა პარ ტი ა ში გზავ ნი ლე ბის ზო მა იყო კო მერ ცი უ ლი, ანუ სა ბი თუ მო რა-
ო დე ნო ბის.

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი ნა წარ მის მა გა ლი თე ბი 
ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით

 2008 წელს ჰო ლან დი ის სა ბა ჟომ აღ მო ა ჩი ნა 570 კგ ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი 
ან ტი ჰი პერ ტენ ზი უ ლი პრე პა რა ტი ლო ზარ ტი ნი, რო მე ლიც ტრან ზი ტუ ლად 
იგ ზავ ნე ბო და ინ დო ე თი დან ბრა ზი ლი ა ში, პე რუ სა და ნი გე რი ა ში. ტვირ თი 
შე სას წავ ლად ჰო ლან დი ის სა ბა ჟო ზე გა ა ჩე რეს და შემ დეგ და აბ რუ ნეს ინ დო-
ეთ ში.

რუ სე თის ფე დე რა ცი ის ჯან დაც ვის სფე როს ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ფე დე რა-
ლურ მა სამ სა ხურ მა (Federal Service for Health Sphere Supervision, FSHSS) 
და ად გი ნა, რომ 2006 წელს რუ სე თის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ყვე ლა წამ ლის 10 
პრო ცენ ტი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი იყო. უფ რო უა რე სი სი ტუ ა ციაა ყო ფი ლი 
საბ ჭო თა კავ ში რის ზო გი ერთ სხვა ქვე ყა ნა ში. კერ ძოდ, უკ რა ი ნა ში გა მოთ-
ვლი ლი ა, რომ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი წამ ლე ბის 40 პრო ცენ ტი შე საძ ლოა ფალ-
სი ფი ცი რე ბუ ლი იყოს.

 კე ნი ა ში ეროვ ნუ ლი ხა რის ხის კონ ტრო ლის ლა ბო რა ტო რი ე ბის (National 
Quality Control Laboratories, NQCL) შეს წავ ლამ ცხად ყო, რომ წამ ლე ბის თით-
ქმის 30% იყო ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი; ზო გი ერ თი მათ გა ნი შე ი ცავ და ცარ ცის 
ფხვნილს და წყალს, მაგ რამ იყი დე ბო და, რო გორც ნამ დვი ლი პრო დუქ ტი.

 2005 წელს ნი გე რი ის ფალ სი ფი კა ტე ბი სა და ყალ ბი წამ ლე ბის სა ხელ მწი ფო 
სამ სა ხუ რის (State Task Force on Counterfeit and Fake Drugs) მო ნა ცე მე ბით, 
ქვე ყა ნა ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი წამ ლე ბის და ახ ლო ე ბით 48% იყო არას ტან დარ-
ტუ ლი ან ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი.

 2005 წელს დო მი ნი კის რეს პუბ ლი კის სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის დე-
პარ ტა მენ ტმა გა ნაცხ ა და, რომ ქვე ყა ნა ში აფ თი ა ქე ბის 50 პრო ცენ ტი არა ლე-
გა ლუ რად ოპე რი რებ და, ხო ლო ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი წამ ლე ბის 10 პრო ცენ-
ტი ყალ ბი იყო. ზო გი ერთ წა მალს მოხ მა რე ბის ვა და 10 წელ ზე მე ტი ხნის წინ 
ჰქონ და გა სუ ლი.

ბო ლო დროს მოკ ვლე უ ლი მო ნა ცე მე ბი მი უ თი თებს, რომ ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი 
წამ ლე ბი ძი რი თა დად ჩი ნეთ სა და ინ დო ეთ ში იწარ მო ე ბა. PSI-ის შე ფა სე ბით, 2005-
2010 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლი ოს რე გი ო ნებ ში ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე-
ბის აღ მო ჩე ნის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა აზი ის რე გი ონ ში და ფიქ სირ და (246 
პრო ცენ ტი), ევ რო პა ში ეს მო ნა ცე მი 131 პრო ცენ ტი, ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში – 105, 
ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში კი – 77 პრო ცენ ტი იყო. 
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გრა ფი კი 13. ფარ მა ცევ ტუ ლი ფალ სი ფი კა ცი ის შემ თხვე ვე ბი 
რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით (რა ო დე ნო ბა) 2014 წელს. 

წყა რო: www. statista.com 

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის წარ მო ე ბა და დის ტრი ბუ ცია ნაკ ლე ბად 
გავ რცე ლე ბუ ლია მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში. ეს გა მოწ ვე უ ლია ეფექ ტუ რი 
კა ნონ მდებ ლო ბის, ძლი ე რი ინ სტი ტუ ცი ე ბის და მკაც რი მა რე გუ ლი რე ბე ლი გა რე-
მოს არ სე ბო ბის გა მო. თუმ ცა ის ფაქ ტი, რომ ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბა მა ინც დეკ ლა რირ დე ბა ამ ქვეყ ნებ ში, მი უ თი თებს იმას, რომ 
არ ცერ თი ქვე ყა ნა არ არის პრობ ლე მის გან სრუ ლად და ცუ ლი. ასე მა გა ლი თად, ევ-
რო კავ ში რის მას შტა ბით ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 2007 წელს ფალ სი ფი-
ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის 27 შემ თხვე ვა აღ მო ჩე ნილ იქ ნა ლე გა ლუ რი დის ტრი ბუ ცი ის 
ჯაჭ ვში, ხო ლო 170 შემ თხვე ვა არა ლე გა ლურ ჯაჭ ვში. აშ შ-ის სა აფ თი ა ქო ბორ დის 
ნა ცი ო ნა ლურ მა ასო ცი ა ცი ამ შე ის წავ ლა 9,600-ზე მე ტი ონ ლა ინაფ თი ა ქი და აღ მო ა-
ჩი ნა, რომ 97 % „ა რა რე კო მენ დე ბუ ლი“ იყო, რაც იმას ნიშ ნავ და, რომ ისი ნი არ შე ე სა-
ბა მე ბოდ ნენ სა თა ნა დო კა ნო ნებ სა და სტან დარ ტებს. სი ტუ ა ცია კი დევ უფ რო რთუ-
ლია გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. მხო ლოდ 2009 წელს 20 მი ლი ონ ფალ სი ფი ცი რე ბულ 
აბ ზე მე ტი იქ ნა ამო ღე ბუ ლი სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ის რე გი ონ ში. მიჩ ნე უ ლი ა, 
რომ ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის მთლი ა ნი მო ცუ ლო-
ბის 20% ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ით არის გა ჯე რე ბუ ლი.

ახლო აღმოსავლეთი

აფრიკა

ევრაზია

ჩრდილოეთ ამერიკა

ლათინური ამერიკა

ევროპა

აზია



215215

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

ფარ მა ცევ ტუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის ფალ სი ფი კა ცი ის 
ეკო ნო მი კუ რი ას პექ ტე ბი

წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით, მე დი კა მენ ტე ბი ეკო ნო მი კუ რად უნი კა ლუ რი, მა-
ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი პრო დუქ ცი ა ა. მა თი შექ მნა მო ითხ ოვს მნიშ ვნე ლო ვან ფი ნან-
სურ ინ ვეს ტი ცი ას, რომ ლის გა ნაც მი ღე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი გან სხვავ-
დე ბა იმ ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ა, მა გა ლი თად, შე ნო ბე ბი სა თუ 
მან ქა ნე ბის შექ მნის თვის. ამ უკა ნას კნელთ, ხა რის ხის მი უ ხე და ვად, გარ კვე უ ლი მა-
ტე რი ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბა ყო ველ თვის გა აჩ ნი ათ და მა თი რე ა ლი ზე ბა შე საძ ლე ბე-
ლი ა, თუ კი მო ხერ ხდე ბა შე სა ბა მი სი ბაზ რის მო ძი ე ბა. ხო ლო ინ ვეს ტი ცი ა, რო მე ლიც 
და ი ხარ ჯა წამ ლის შექ მნა ში, მთლი ა ნად და ი კარ გე ბა, თუ კი პრო დუქ ცია არ და აკ მა-
ყო ფი ლებს ხა რის ხის მკაცრ სტან დარ ტებს და სა რე გუ ლა ციო ნორ მებს. იმავ დრო უ-
ლად, ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო ექ ტე ბი უფ რო მიდ რე კი ლია სა ორ ჭო ფო აზ რის კენ – რომ 
„არ გა მო ვი დეს“, ვიდ რე უეჭ ვე ლი მტკი ცე ბის კენ – „გა მო ვი დეს“. ეს რე ა ლო ბა ზრდის 
იმ ხარ ჯებ საც და სა ინ ვეს ტი ციო რის კებ საც, რომ ლე ბიც აუ ცი ლე ბე ლია ინო ვა ცი-
უ რი კვლე ვი თი და სა წარ მოო სა მუ შა ო ე ბის ჩა სა ტა რებ ლად, რაც ფარ მა ცევ ტუ ლი 
პრო დუქ ცი ის შე საქ მნე ლად არის აუ ცი ლე ბე ლი. ცნო ბი ლი ა, რომ ფარ მა ცევ ტუ ლი 
კომ პა ნი ე ბი მა თი სრუ ლი ბრუნ ვის 15-20 პრო ცენტს პრო დუქ ცი ის კვლე ვა სა და გან-
ვი თა რე ბა ზე ხარ ჯა ვენ. ეს ბევ რად აჭარ ბებს კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ში ჩა დე ბულ 
სა ინ ვეს ტი ციო თა ნა ფარ დო ბას ნე ბის მი ერ სხვა სამ რეწ ვე ლო სექ ტორ ში, თავ დაც ვი-
სა და სა ა ვი ა ცი ო- კოს მო სუ რი მრეწ ვე ლო ბის ჩათ ვლით. ამა ვე დროს, წამ ლე ბი სხვა 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ პრო დუქ ცი ა ზე უფ რო ად ვი ლი გა სა ყალ ბე ბე ლი ა. გა რეგ ნუ-
ლად ნამ დვი ლის მსგავ სი, ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლის ას ლე ბის დამ ზა დე ბა თით-
ქმის არა ფე რი ჯდე ბა. რა დი კა ლუ რი გან სხვა ვე ბა მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე-
სით დამ ზა დე ბუ ლი და გა ყალ ბე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში იძ ლე ვა 
მო გე ბის ძა ლი ან მა ღალ ზღვარს. შე სა ბა მი სად, ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ-
ლი სა შუ ა ლე ბე ბი რჩე ბა მსოფ ლი ოს ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარდ ინ დუს-
ტრი ად. PSI-ის მო ნა ცე მე ბით, 2010 წლი დან 2015 წლამ დე ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე-
დი კა მენ ტე ბით ვაჭ რო ბა გა ი ზარ და წლი უ რი 70 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი დან წლი ურ 
200 მი ლი არდ აშშ დო ლა რამ დე. 2005 წლი დან კი ყალ ბი ფარ მა ცევ ტუ ლი მსოფ ლიო 
ბა ზა რი 90 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და. 

ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნია პფა ი ზე რის (Pfizer) შე ფა სე ბით, მხო ლოდ პრე პა რატ 
ვი აგ რას (Viagra) გა ყალ ბე ბა კომ პა ნი ას 2 მი ლი არ დი დო ლა რით აზა რა ლებს. ყალ ბი 
ჰე პა რი ნის შემ თხვე ვის შემ დეგ, 2008 წელს, აშ შ-ის საკ ვე ბი სა და წამ ლის ად მი ნის-
ტრა ცი ის მო ნა ცე მე ბით (US Food and Drug Administration, FDA), რო მე ლიც აღ წერ-
და ყალ ბი ჰე პა რი ნის (Heparin) გა ყიდ ვის შემ თხვე ვებს, 2000-2006 წლებ ში ამ პრე პა-
რა ტის ფალ სი ფი კა ცი ის 800-პრო ცენ ტი ა ნი ზრდა და ფიქ სირ და. ევ რო კო მი სი ის სა-
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გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტმა (The Department of Taxation and Customs 
of the European Commission, TAXUD) 2008 წელს ევ რო კავ ში რის გა რე საზღ ვრებ ზე 
გა ნა ხორ ცი ე ლა ორ თვი ა ნი ოპე რა ცი ა, რო მელ შიც ყვე ლა წევ რი სა ხელ მწი ფოს სა ბა-
ჟო სამ სა ხუ რი მო ნა წი ლე ობ და. ამ ოპე რა ცი ამ, სა ხელ წო დე ბით MEDI-FAKE Action, 
რო მელ საც კო ორ დი ნა ცი ას TAXUD უწევ და, გან საც ვიფ რე ბე ლი შე დე გე ბი აჩ ვე ნა: 
ორი თვის გან მავ ლო ბა ში 34 მი ლი ონ ზე მე ტი უკა ნო ნო აბი იქ ნა ამო ღე ბუ ლი, რო-
მელ თა სპექ ტრი მო ი ცავ და ან ტი ბი ო ტი კებს, კი ბოს, მა ლა რი ის და ქო ლეს ტე რი ნის 
სა წი ნა აღ მდე გო პრე პა რა ტებს, ტკი ვილ გა მა ყუ ჩებ ლებ სა და ვი აგ რას. 

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი 
ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით

ფარ მა ცევ ტუ ლი მრეწ ვე ლო ბის კე ნი ის ასო ცი ა ცი ის (Kenyan Association of 
Pharmaceutical Industry) მო ნა ცემ თა მი ხედ ვით, ქვე ყა ნა ში ფალ სი ფი ცი რე-
ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს და-
ახ ლო ე ბით 130 მი ლი ონ აშშ დო ლარს წე ლი წად ში.

ფარ მა ცევ ტუ ლი ლა ბო რა ტო რი ე ბის პე რუს ასო ცი ა ცი ის მი ხედ ვით (Associa-
tion of Pharmaceutical Laboratories, ALAFARPE), ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ-
ლე ბის გა ყიდ ვამ ქვე ყა ნა ში 40 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი დან (2002 წელს) 66 
მი ლი ონ აშშ დო ლა რამ დე (2006 წელს) მო ი მა ტა.

 ინ დო ეთ ში ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ბრენ დის სა ხე ლით შე მო ტა ნი ლი იმუ ნო-
სუპ რე სან ტე ბის მხო ლოდ ერ თი პარ ტია (წამ ლე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა 
ორ გა ნო თა ტრან სპლან ტა ცი ის მხარ და სა ჭე რად) 11 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის 
ღი რე ბუ ლე ბის იყო.

 „პფა ი ზე რის“ მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით, დღეს ფალ სი ფი ცი-
რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით მი ღე ბუ ლი სა ერ თო მო გე ბა აღე მა ტე ბა ჰე რო ი ნით 
მი ღე ბულ მო გე ბას.

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი 
და გლო ბა ლუ რი უსაფ რთხო ე ბა

მეც ნი ე რე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის ამე რი კუ ლი საბ ჭოს (American Council on 
Science and Health) მო ნა ცე მე ბით, არ სე ბობს და დას ტუ რე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმი-
სა, რომ უკა ნო ნო სამ ხედ რო- შე ი ა რა ღე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი, მათ შო რის ირ ლან დი ის 
რეს პუბ ლი კის არ მია (Irish Republican Army, IRA), ბას კუ რი სე პა რა ტის ტუ ლი ჯგუ ფი 
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ETA (Euskadi Ta Askatasuna), ჩე ჩე ნი აჯან ყე ბუ ლე ბი და ჩრდი ლო ეთ აფ რი კის პარ-
ტი ზა ნე ბი, და ფი ნან სე ბის წყა როდ იყე ნე ბენ წამ ლის ფალ სი ფი ცი რე ბი დან მი ღე ბულ 
შე მო სავ ლებს. ინ ტერ პო ლის 2004 წლის ან გა რიშ ში აღ წე რი ლია ჩრდი ლო ეთ ირ ლან-
დი ა სა და კო სო ვო ში მოქ მე დი ტე რო რის ტე ბის ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი 
სა შუ ა ლე ბე ბის გზით და ფი ნან სე ბის შემ თხვე ვე ბი. გარ და ამი სა, აშ შ-ის იუს ტი ცი ის 
დე პარ ტა მენ ტმა აღ მო ა ჩი ნა მრა ვა ლე რო ვა ნი ფალ სი ფი კა ცი ის რგო ლი, რო მელ საც 
ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბი კონ ტრა ბან დუ ლად შეჰ ქონ და შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 
და ფი ნან სურ მო გე ბას აწ ვდი და ჰეზ ბო ლას ტე რო რის ტულ დაჯ გუ ფე ბებს შუა აღ-
მო სავ ლეთ ში. „ალ ქა ე დას“ ბა ნა კე ბი დან ამო ღე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის მი ხედ ვით, აბუ 
სა ი ა ფის და ჯე მაჰ ის ლა მი ა ჰის ტე რო რის ტთა ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც მჭიდ როდ იყ-
ვნენ და კავ ში რე ბუ ლი ალ ქა ე დას თან, ჩა ერ თვნენ ფარ მა ცევ ტუ ლი ფალ სი ფი კა ცი ის 
ოპე რა ცი ებ ში მას შემ დეგ, რაც 2001 წლის 11 სექ ტემ ბერს აშ შ-ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი ტე რო რის ტუ ლი აქ ტის შემ დგომ გაძ ლი ე რე ბუ ლი კონ ტრტე რო რის ტუ ლი ძა ლის-
ხმე ვის შე დე გად და კარ გეს შე მო სავ ლის სხვა წყა რო ე ბი. 

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ფარმა ცევ ტუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის 
წარ მო ე ბა და მა თი წყა რო ე ბი

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის წარ მო ე ბა ჩვე უ ლებ რივ ემ ყა რე ბა ნედ ლე უ ლით 
მა ნი პუ ლა ცი ას, აქ ტი უ რი ფარ მა ცევ ტუ ლი ინ გრე დი ენ ტე ბის (Active Pharmaceutical 
Ingredients, API) შე მავ სებ ლე ბით ჩა ნაც ვლე ბას და შე ფუთ ვის (წარ წე რე ბი, მუ ყა ო, 
ჰო ლოგ რა მე ბი და ა. შ.) შეც ვლას ორი გი ნა ლი პრო დუქ ტის იმი ტა ცი ის მიზ ნით.

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბი ბევ რი სხვა დას ხვა ფორ მით არ სე ბობს. მათ შო-
რი სა ა: წამ ლე ბი აქ ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბით, წამ ლე ბი აქ ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბის 
გა რე შე, წამ ლე ბი ნა წი ლობ რივ აქ ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბის გა რე შე, წამ ლე ბი მცდა-
რი შე მავ სებ ლე ბით, ვა და გა სუ ლი წამ ლე ბი, წამ ლე ბი შეც ვლი ლი ვარ გი სი ა ნო ბის ვა-
დე ბით და და უ რე გის ტრი რე ბე ლი წამ ლე ბი, რომ ლე ბიც ახ დე ნენ რო გორც ბრენ დუ-
ლი, ისე გე ნე რი კუ ლი წამ ლე ბის იმი ტა ცი ას. ზო გი ერთ ფალ სი ფი ცი რე ბულ წა მალს 
აქვს ზუს ტი ინ გრე დი ენ ტე ბი სწო რი რა ო დე ნო ბით, მაგ რამ ინ გრე დი ენ ტე ბი (აქ ტი უ-
რი ან შე მავ სებ ლე ბი) არ მომ დი ნა რე ობს თავ და პირ ვე ლი მწარ მო ებ ლის წყა რო დან, 
ანუ ისი ნი ნამ დვი ლი წამ ლე ბი ა, რო მელ თაც ვარ გი სი ა ნო ბის ვა და უკ ვე ამო წუ რუ ლი 
აქვთ. მა გა ლი თად, ყალ ბი ვი აგ რას (სილ დე ნა ფი ლის) შე ძე ნა ჩვე უ ლებ რივ შე საძ ლე-
ბე ლია ყალ ბი ფარ მა ცევ ტუ ლი ვებ სა ი ტე ბის მეშ ვე ო ბით. ასე თი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი 
წამ ლე ბი შე საძ ლოა ეფექ ტუ რი მო გეჩ ვე ნოთ და შე საძ ლოა ჰქონ დეს შეზღ უ დუ ლი ან 
არა სა ზი ა ნო ეფექ ტი პა ცი ენ ტზე, მაგ რამ მათ აქვთ უზარ მა ზა რი მავ ნე ფი ნან სუ რი 
ეფექ ტი კომ პა ნი ა ზე, რო მე ლიც ამ ჟა მად ფლობს ამ წამ ლის პა ტენტს.
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ზო გი ერ თი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წა მა ლი უბ რა ლოდ არა ფე რია (სი ცა რი ე ლე ა), 
ინერ ტუ ლი, პლა ცე ბო პრო დუქ ტი ა. ზო გი ერ თი კი შე საძ ლოა შე ი ცავ დეს ისე თი აქ-
ტი უ რი ინ გრე დი ენ ტე ბის ჭარბ რა ო დე ნო ბას, რო მე ლიც არ არის წარ მოდ გე ნი ლი 
წამ ლის თავ და პირ ველ ფორ მუ ლა ში. ამ ტი პის ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბი ავ ლე-
ნენ ჯან მრთე ლო ბის და ზი ა ნე ბის და სიკ ვდი ლის გა მოწ ვე ვის ტენ დენ ცი ას.

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წა მა ლი ქვე ყა ნა/ წე ლი კო მენ ტა რი

ალ პრა ზო ლა მი
Alprazolam
(აღ გზნე ბის სა წი ნა აღ მდე გო)

კა ნა და/2007

ნა ნა ხი იქ ნა აბე ბი                                 
ალუ მი ნის, ტი ტა ნის,                                              
და რიშ ხა ნის და სხვა                                 
მე ტა ლე ბის მა ღა ლი                            
შემ ცვე ლო ბით

ქსე ნი კა ლი
Xenical
(სიმ სუქ ნის სა წი ნა აღ მდე გო)

აშშ/2007

არ შე ი ცავ და აქ ტი ურ                         
ინ გრე დი ენ ტებს და                                 
გა ყი დუ ლი იყო                                         
ინ ტერ ნეტ სა ი ტე ბის                                 
მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც                           
ოპე რი რებ დნენ აშ შ-ის                     
ფარ გლებს გა რე დან.

კა ვინ ტო ნი
Cavinton 
(გულ სის ხლძარ ღვთა                             
და ა ვა დე ბე ბის და                                                
ცე რებ რა ლუ რი უკ მა რი სო ბის)

რუ სე თი/2006
მე დი კა მენ ტი შე ი ცავ და                             
უც ნობ ნივ თი ე რე ბებს. 

ნან დრო ლო ნი
Nandrolone
(ოს ტე ო პო რო ზი აპ ლა ზი უ რი 
ანე მი ა)

ეს პა ნე თი/2005
ჰქონ და აქ ტი უ რი                                           
ინ გრე დი ენ ტე ბის                                          
არა ა დეკ ვა ტუ რი                                        
რა ო დე ნო ბა. 

ლი პი ტო რი
Lipitor
(ქო ლეს ტე რი ნის დამ წე ვი)

დი დი 
ბრი ტა ნე თი/2007

არ შე ი ცავ და აქ ტი ურ                                  
ინ გრე დი ენ ტებს, აღ მო ჩე ნილ 
იქ ნა წა მალ თმო მა რა გე ბის 
ლე გა ლურ ქსელ ში.

ცხრი ლი 6. ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის მა გა ლი თე ბი
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კომ პი უ ტე რე ბის, ას ლის გა დამ ღე ბი და შემ ფუ თა ვი ტექ ნო ლო გი ე ბის პროგ რეს-
მა ხე ლი შე უწყო წამ ლის ფალ სი ფი კა ტო რებს. კომ პი უ ტერ თან ჯდო მით მა ნი პუ ლი-
რე ბის შე საძ ლებ ლო ბამ სა სურ ვე ლი შე დე გის მი სა ღე ბად ბევ რად გა ა მარ ტი ვა წამ-
ლის ფალ სი ფი კა ცი ის პრო ცე სი. ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლის ბა ზა რი გა ი ზარ და არა 
მხო ლოდ გე ოგ რა ფი უ ლი წვდო მის თვალ საზ რი სით, არა მედ მან სა მე დი ცი ნო პრო-
დუქ ტე ბის უფ რო ფარ თო სპექ ტრიც მო იც ვა. ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის ად რე-
ულ მა რე ი დებ მა გა მო ავ ლი ნა ყალ ბი, „ცხოვ რე ბის სტი ლის“ წამ ლე ბი – უპი რა ტე სად, 
სექ სუ ა ლუ რი დის ფუნ ქცი ის წამ ლე ბი. თუმ ცა ბო ლოდ რო ინ დელ მა კვლე ვებ მა და 
წამ ლის ამო ღე ბის მო ნა ცე მებ მა აჩ ვე ნა, რომ ყვე ლა ტი პის წამ ლე ბის ას ლე ბი ახ ლა 
ად ვი ლად ხელ მი საწ ვდო მი ა, მათ შო რის ბაზ რის სწრა ფად მზარდ წილს იკა ვე ბენ 
პრე პა რა ტე ბი ქრო ნი კუ ლი, არა გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის თვის. კერ ძოდ, PSI-ის მო-
ნა ცე მე ბით, ყვე ლა ზე ხში რია გულ სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბის (196%), ცენ ტრა ლუ-
რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის (119%), შარ დსას ქე სო პრობ ლე მე ბის (132%), მე ტა ბო ლუ რი 
და ა ვა დე ბის (110%), ან ტი ბი ო ტი კე ბის (48%) და საყ რდენ -მა მოძ რა ვე ბე ლი სის ტე მის 
წამ ლე ბის (35%) ფალ სი ფი კა ცი ა.

გრა ფი კი 14. ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბი თე რა პი უ ლი კლა სის მი ხედ ვით. 

წყა რო: WHO 2012

თუ კი გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში უფ რო ის პრე პა რა ტე ბი ხდე ბა ფალ სი ფი კა ტორ-
თა მთა ვა რი სა მიზ ნე, რომ ლე ბიც მა სობ რი ვად მო იხ მა რე ბა (მაგ.: მა ლა რი ის, შიდ სის, 
ტუ ბერ კუ ლო ზის, ჰი პერ ტენ ზი ის, დი ა ბე ტის, ჰი პერ ლი პი დე მი ის სა წი ნა აღ მდე გო 
პრე პა რა ტე ბი), გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში უფ რო ხში რად ის პრო დუქ ცია იწარ მო-
ე ბა, რომ ლებ საც პა ტენ ტი ახა ლი მი ღე ბუ ლი აქვთ და, შე სა ბა მი სად, უფ რო ძვი რი ა. 

სხვა (14 თერაპიული 
კლასი)

ანტიბიოტიკები

ჰორმონები და 
სტეროიდები
ანტიჰისტამინური და
ანტიალერგიული წამლები
მალარიის საწინააღმდეგო
წამლები
ანალგეტიკები
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ამის მა გა ლი თე ბია ფსი ქი ატ რი უ ლი და ონ კო ლო გი უ რი პრე პა რა ტე ბი, სტე რო ი დე ბი, 
ჰორ მო ნე ბი და მო ნოკ ლო ნუ რი ან ტის ხე უ ლე ბი.

ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის და ხელ საწყ ო ე ბის უმე ტე სო ბა იწარ მო ე ბა ინ დო-
ეთ ში, ჩი ნეთ სა და პა კის ტან ში. სხვა ქვეყ ნე ბი, რო გო რი ცა ა: რუ სე თი, ნი გე რია და 
მექ სი კა, ასე ვე მთა ვა რი მო თა მა შე ე ბი არი ან ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის წარ მო-
ე ბა სა და დის ტრი ბუ ცი ა ში. წამ ლის ფალ სი ფი კა ტო რე ბი ყვე ლა ფერ ზე მი დი ან იმი-
სათ ვის, რომ და მა ლონ მა თი ყალ ბი პრო დუქ ტე ბის წარ მო მავ ლო ბა. მათ გა და აქვთ 
ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი შა ვი ბაზ რის არ ხე ბის გავ ლით ახ ლო აღ მო სავ-
ლეთ სა და ევ რო პა ში. დაზ ვერ ვის ან გა რი შე ბი მი უ თი თებს, რომ ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი 
მე დი კა მენ ტე ბი გა დი ან 30-ზე მე ტი შუ ა მავ ლის ხელ ში, სა ნამ სა ბო ლოო მყიდ ვე ლამ-
დე მი აღ წე ვენ, რაც სის ტე მის მა ღალ ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა ზე მი უ თი თებს.

ფალ სი ფი ცი რე ბულ ფარ მა ცევ ტულ პრო დუქ ტებ თან 
ბრძო ლის მე ქა ნიზ მე ბი

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ წამ ლე ბის ფალ სი ფი ცი რე ბის პრობ-
ლე მის შე სა ხებ ყუ რადღ ე ბის გა მახ ვი ლე ბა 1980-ი ა ნი წლე ბი დან და იწყ ო. 2003 წელს 
WHO-მ გა ნა ხორ ცი ე ლა ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის რის კე ბის მრა ვალ-
მხრი ვი ანა ლი ზი, რომ ლე ბიც დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი იყო თე რა პი უ ლი კლა სე ბის მი-
ხედ ვით. ანა ლი ზის შე დე გად, წევრ სა ხელ მწი ფო ებს რე კო მენ და ცია მი ე ცათ, და ე არ-
სე ბი ნათ ძლი ე რი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბი ფალ სი ფი ცი რე ბის და მას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი სექ ტო რის და ნა შა უ ლე ბის და კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო 
ქმე დე ბე ბის  პრე ვენ ცი ის მიზ ნით. 

2006 წელს WHO-ს ეგი დით შე იქ მნა სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ტე ბის ფალ სი ფი-
ცი რე ბის სა წი ნა აღ მდე გო სა ერ თა შო რი სო ჯგუ ფი (International Medical Products 
Anti-Counterfeiting Taskforce, IMPACT), რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო სხვა დას ხვა 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს შო რის ფალ სი ფი ცი რე ბულ მე დი კა მენ ტებ თან ბრძო ლა ში 
თა ნამ შრომ ლო ბის სრულ ყო ფა, სა ზო გა დო ებ რი ვი, პრო ფე სი უ ლი და პო ლი ტი კუ რი 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბა, ფალ სი ფი კა ცი ის კონ ტრო ლის სა კითხ ში ჩარ თუ ლი 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო ე ბის თვის ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი სა და ფალ სი ფი კა ცი-
ის სა წი ნა აღ მდე გო სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ინი ცი ა ტი ვას შო რის მა კო ორ დი ნი-
რე ბე ლი ფუნ ქცი ის გა წე ვა. IMPACT-ის ჯგუფ მა შექ მნა რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
რე სურ სი, მათ შო რის სა მუ შაო პრინ ცი პე ბის ნაკ რე ბი სა ხელ მწი ფო კა ნონ მდებ ლო-
ბის სრულ ყო ფის მიზ ნით. თუმ ცა IMPACT-ის ინი ცი ა ტი ვა ფუნ ქცი ო ნი რე ბის დაწყ-
ე ბი დან მა ლე ვე გახ და პო ლი ტი კუ რი კრი ტი კის ობი ექ ტი, რა შიც ინ დუს ტრი ულ მა 
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ლო ბიმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი  შე ას რუ ლა. ამის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ გა მოდ გე ბა 2009 
წელს ინ დო ე თის „მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა ფარ მა ცევ ტუ ლი კონ ფე დე რა ცი-
ის“ (Small and Medium Enterprise Pharmaceutical Confederation of India) მი მარ თვა 
ინ დო ე თის პრე მი ერ -მი ნის ტრი სად მი, მო წო დე ბით „ქვე ყა ნა ში IMPACT- ის მუ შა ო ბის 
სრუ ლი აკ რძალ ვის კენ“. აღ ნიშ ნუ ლი მო წო დე ბა ეყ რდნო ბო და მწარ მო ე ბელ თა ვა რა-
უდს, რომ IMPACT-ის ქმე დე ბე ბი ემუქ რე ბო და ინ დო ე თი დან ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო-
დუქ ცი ის ექ სპორტს. 2010 წლის მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ან სამ ბლე ა ზე ბრა ზი ლი ამ და 
ინ დო ეთ მა მხა რი და უ ჭი რეს IMPACT-ის ინი ცი ა ტი ვის დას რუ ლე ბას იმ ჯგუ ფე ბის 
ჩარ თუ ლო ბის გა მო, რომ ლე ბიც „წარ მო ად გენ დნენ ფარ მა ცევ ტუ ლი მწარ მო ებ ლე-
ბის ინ ტე რე სებს“. WHO-ს წევ რმა სა ხელ მწი ფო ებ მა, შე სა ბა მი სად, და ა ფუძ ნეს არას-
ტან დარ ტულ, გა ყალ ბე ბულ და ყალ ბი წარ წე რის მქო ნე ფალ სი ფი ცი რე ბულ წამ-
ლებ ზე კონ ტრო ლის და წე სე ბის სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მელ საც და ე ვა ლა WHO-ს მი ერ 
მო წო დე ბუ ლი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის გან მარ ტე ბის, და IMPACT-ის რო ლის, 
მან და ტის და წევ რო ბის გა და ხედ ვა. სა ბო ლოო კონ სენ სუ სით მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა ახა ლი სა კო ორ დი ნა ციო მე ქა ნიზ მის დამ კვიდ რე ბის შე სა ხებ, რა თა „წევრ 
ქვეყ ნებ სა და სამ დივ ნოს ეფექ ტუ რი თა ნამ შრომ ლო ბით ხე ლი შე ეწყ ოთ სა მე დი ცი ნო 
პრო დუქ ტე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლი სათ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის თვის“. 

ეს წი ნა და დე ბა WHO-ს აღ მას რუ ლე ბე ლი ბორ დის მი ერ რე კო მენ დე ბულ იქ ნა 
2012 წლის მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ასამ ბლე ის თვის, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
ასე თი სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი ინი ცი ა ტი ვა მთლი ა ნად ფო კუ სი რე ბუ ლი იქ ნე ბო და 
ჯან დაც ვის ინ ტე რე სებ ზე და არ მო ექ ცე ო და ფარ მა ცევ ტუ ლი ინ დუს ტრი ის ინ ტე-
რეს თა გა მომ ხატ ვე ლი ჯგუ ფე ბის გავ ლე ნის ქვეშ. დღე ის თვის მიჩ ნე უ ლი ა, რომ 
WHO ვერ ახერ ხებს თა ვი სი სრუ ლი ტექ ნი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის 
ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბას ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში.

ინ ტერ პო ლი

ინ ტერ პო ლი (International Criminal Police Organization, INTERPOL) 1923 წელს 
და ფუძ ნდა, რო გორც სა ერ თა შო რი სო კრი მი ნა ლუ რი პო ლი ცი ის კო მი სი ა. დღეს ის 
აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო-
რი სო აღ სრუ ლე ბა ში. მი სი მი სი ა ა, ხე ლი შე უწყ ოს სექ ტორ თა შო რის სა ერ თა შო რი სო 
ქმე დე ბებს ფალ სი ფი კა ცი ის უკან მდგო მი დამ ნა შა ვე ე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ის, საქ მე-
თა გა მო ძი ე ბის და სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის სა წარ მო ებ ლად. 

ინ ტერ პო ლის პარ ტნი ო რე ბი ფარ მა ცევ ტულ და ნა შა ულ თან ბრძო ლა ში არი-
ან WHO, სა ერ თა შო რი სო ფარ მა ცევ ტუ ლი და ნა შა უ ლის მუდ მი ვი ფო რუ მი (The 
Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime, PFIPC), გა ე როს წამ ლი სა 
და და ნა შა უ ლის ოფი სი (UNODC) და სხვა სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი სა ა გენ-
ტო ე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვია ინ ტერ პო ლის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი რამ დე ნი მე, ფარ თოდ გა-
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სა ჯა რო ე ბუ ლი, ფალ სი ფი კა ცი ის სა წი ნა აღ მდე გო ინი ცი ა ტი ვა. ოპე რა ცია „პან გე ა“ 
ყო ველ წლი უ რი ღო ნის ძი ე ბა ა, რო მე ლიც 2008 წელს და იწყო და მიზ ნად ისა ხავს წამ-
ლე ბის ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით არა ლე გა ლუ რი ვაჭ რო ბის შეზღ უდ ვას. ასე მა გა-
ლი თად, „პან გეა IV-ში“ (2011 წლის სექ ტემ ბე რი) მო ბი ლი ზე ბუ ლი იყო 81 ქვეყ ნის 
სა პო ლი ციო ძა ლა, რომ ლის შე დე გა დაც 2.4 მი ლი ო ნი ერ თე უ ლი „უ კა ნო ნო წა მა ლი“ 
იქ ნა ამო ღე ბუ ლი და 55 პი რი წი ნას წარ პა ტიმ რო ბა ში აყ ვა ნი ლი. 

გარ და გლო ბა ლუ რი ოპე რა ცი ე ბი სა, ინ ტერ პო ლი აქ ტი უ რად ახორ ცი ე ლებს რე-
გი ო ნა ლურ ინი ცი ა ტი ვებ საც. ოპე რა ცია „მამ ბა“ გა მიზ ნუ ლია აღ მო სავ ლეთ აფ რი კის 
რე გი ონ ზე. მი სი მი სი ა ა, და არ ღვი ოს ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა უ ლი და ხე ლი შე უწყ ოს 
სა ზო გა დო ებ რივ გა ნათ ლე ბას წამ ლის ფალ სი ფი ცი რე ბის და მას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი და ნა შა უ ლის შე სა ხებ. ოპე რა ცია „შტორ მი“ ფო კუ სი რე ბუ ლია სამ ხრეთ -აღ მო-
სავ ლეთ აზი ა ზე, ხო ლო ოპე რა ცია „კობ რა“ და სავ ლეთ აფ რი კა ზე. ამ უკა ნას კნელ მა 
2005-2012 წლებ ში 10 ტო ნა ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ან სხვაგ ვა რად არა ლე გა ლუ რი მე-
დი კა მენ ტე ბი ამო ი ღო, რა საც 100-ზე მე ტი პი რის და პა ტიმ რე ბა მოყ ვა. მი უ ხე და ვად 
შთამ ბეჭ და ვი შე დე გე ბი სა, მიჩ ნე უ ლი ა, რომ კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბის სა ა გენ ტო ე ბი 
სრუ ლად ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის დაც ვას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
პრობ ლე მის და რე გუ ლი რე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის გა აქ ტი უ რე ბა, რო-
გო რი ცა ა, სა ხელ მწი ფო ებ რივ დო ნე ზე მტკი ცე პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ სე ბო ბა, გა-
მარ თუ ლი სა ორ გა ნი ზა ციო სა მუ შაო პრო ცე სი, ეფექ ტუ რი კა ნონ მდებ ლო ბა, სა კო-
ორ დი ნა ციო მე ქა ნიზ მე ბი და და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბი. სამ წუ ხა როდ, გლო ბა ლუ რი 
ჯან დაც ვის სის ტე მა ამ კომ პო ნენ ტე ბის დე ფი ციტს გა ნიც დის. 

ევ რო საბ ჭოს „მე დიკ რა ი მის“ კონ ვენ ცია

ევ რო პის საბ ჭო 1949 წელს და ფუძ ნდა და დღეს მას ში 47 წევ რი ქვე ყა ნაა გა-
ერ თი ა ნე ბუ ლი. 2010 წელს ევ რო საბ ჭომ მი იჩ ნი ა, რომ წამ ლე ბის ფალ სი ფი ცი რე ბის 
მი ერ გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნი ევ რო პა ში საკ მა რი სი იყო იმის თვის, რომ მის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლა გა აქ ტი უ რე ბუ ლი ყო იმ თა ნა მედ რო ვე ეფექ ტუ რი სა ორ გა ნი ზა ციო და სხვა 
სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით, რომ ლე ბიც ევ რო პულ ქვეყ ნებს გა აჩ ნდათ. მი ღე ბულ 
იქ ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა „მე დიკ რა ი მის“ კონ ვენ ცი ის შექ მნის შე სა ხებ. კონ ვენ ცია 
ღიაა ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს თვის, მათ შო რის, არა ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის თვი-
საც. დღე ი სათ ვის ევ რო საბ ჭოს ქვეყ ნებ თან ერ თად, მი სი წევ რე ბი არი ან ის რა ე ლი, 
მექ სი კა, ია პო ნი ა, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და სხვა არა ევ რო პუ ლი სა ხელ-
მწი ფო ე ბი. „მე დიკ რა ი მის“ კონ ვენ ცია ჩარ ჩო ხელ შეკ რუ ლე ბა ა, რო მე ლიც გან საზღ-
ვრავს სა ხელ მწი ფო და სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის წე სებს ისე თი მი მარ თუ-
ლე ბე ბით, რო გო რი ცა ა: სხვა დას ხვა სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა, ნა ცი ო ნა ლუ რი სა კო-
ორ დი ნა ციო მექ ნიზ მე ბის მუ შა ო ბა, ერ თი ა ნი მო ნი ტო რინ გის ორ გა ნოს ამოქ მე დე ბა 
და სხვა. „მე დიკ რა ი მის“ კონ ვენ ცი ამ სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე თა ვი და იმ კვიდ რა 
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რო გორც რთულ სა კითხ ებ ზე კონ სენ სუ სის მიღ წე ვის და ეფექ ტუ რი თა ნამ შრომ ლო-
ბის ახ ლე ბურ მა მო დელ მა. თუმ ცა მას გარ კვე უ ლი კრი ტი კაც ხვდა წი ლად. კერ ძოდ, 
ევ რო პულ ინი ცი ა ტი ვას სკეპ ტი კუ რად შეხ ვდნენ ის სა ხელ მწი ფო ე ბი, რომ ლებ ზეც 
წარ სულ ში უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას ახ დენ და ევ რო პუ ლი კო ლო ნი ა ლიზ მი. ამ სა ხელ-
წი ფო ებ მა, მარ თე ბუ ლად თუ მცდა რად, სწო რედ კო ლო ნი ა ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას 
და უ კავ ში რეს „მე დიკ რი ა მის“ გარ კვე უ ლი მა კონ ტრო ლე ბე ლი ნორ მე ბის და წე სე ბა. 
ამ კონ ტექ სტში აღ სა ნიშ ნა ვია ისე თი შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც ევ რო პულ მა მა კონ-
ტრო ლე ბელ მა ორ გა ნო ებ მა „მე დიკ რა ი მის“ კონ ვენ ცი ის ფარ გლებ ში კონ ფის კა ცია 
გა უ კე თეს იმ ფარ მა ცევ ტულ ტვირ თებს, რომ ლე ბიც ტრან ზი ტუ ლად გა და ად გილ-
დე ბოდ ნენ კონ ვენ ცი ის იმ არა წევ რი ქვეყ ნე ბი დან, სა დაც ისი ნი ლე გა ლუ რად იყ ვნენ 
წარ მო ე ბუ ლი (მაგ., ინ დო ე თი), იმ არა წევ რი ქვეყ ნე ბის კენ, სა დაც უნ და მომ ხდა რი-
ყო მა თი ასე ვე ლე გა ლუ რი რე ა ლი ზა ცია (მაგ., ბრა ზი ლი ა). მაგ რამ რად გან პრო დუქ-
ცი ის ხა რის ხი არ აკ მა ყო ფი ლებ და კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტებს, ამი ტომ ტვირ თი და-
იბ ლო კა ტრან ზი ტულ ზო ნა ში, რა მაც, ბუ ნებ რი ვი ა, ხე ლი შე უწყო უკ მა ყო ფი ლე ბის 
ზრდას და და ძა ბუ ლო ბას. ასე ვე აღი ნიშ ნა, რომ ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
იმ გან მარ ტე ბას, რო მე ლიც შე დი ო და „მე დიკ რა ი მის“ კონ ვენ ცი ის პუნ ქტებ ში, შე ეძ-
ლო უნებ ლიე შეც დო მე ბის კრი მი ნა ლად მო ნათ ვლის რის კის შექ მნა.

ბო ლოთ ქმა

21-ე სა უ კუ ნის პროგ რეს თან ერ თად მო ი მა ტებს ფარ მა ცევ ტუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის 
უსაფ რთხო და ეფექ ტუ რი წარ მო ე ბის და დის ტრი ბუ ცი ის გლო ბა ლუ რი პრი ო რი ტე-
ტუ ლო ბა. ამა ვე დროს ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის ხა რის ხზე ეფექ ტუ რი ზრუნ ვა 
მრა ვა ლი დაბ რკო ლე ბის დაძ ლე ვას მო ითხ ოვს. და ფი ნან სე ბის მა ღა ლი დო ნის შე-
ნარ ჩუ ნე ბა, რო მე ლიც სა ჭი როა მა ღა ლი რის კის შემ ცველ და ინო ვა ცი უ რად დახ ვე-
წილ ღო ნის ძი ე ბებ თან საბ რძოლ ვე ლად, ერ თ-ერ თი გა მოწ ვე ვა ა. მე ო რე გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს იმის უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ მსოფ ლი ოს უღა რი ბე სი ხალ ხის თვის ხელ-
მი საწ ვდო მი იყოს მა ღა ლი ხა რის ხის ფარ მა ცევ ტუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი და მა თი ეფექ-
ტუ რად გა მო ყე ნე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ძვი რად ღი რე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი რჩე ვა. 
წამ ლე ბის ფალ სი ფი კა ცი ის სა წი ნა აღ მდე გო ეფექ ტუ რი დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა მე-
სა მე გლო ბა ლუ რი მი ზა ნი ა, რომ ლის მიღ წე ვაც ინ დი ვი დე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის ინ-
ტე რეს შია მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით. მე დი კა მენ ტე ბის ფალ სი ფი კა ცი ის მო მა-
ვა ლი პრე ვენ ცია მო ითხ ოვს და მა ტე ბით ქმე დე ბებს შემ დე გი სა მი მი მარ თუ ლე ბით:

გლო ბა ლუ რი მო ნი ტო რინ გის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ოპე რა ტი უ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
და ურ თი ერ თგა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კის დამ კვიდ რე ბა. ეს ფუნ ქცია კო ორ დი ნი რე-
ბუ ლი უნ და იყოს ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ, სხვა სა თა ნა-
დო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით. 
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რე გი ო ნა ლუ რი ჯგუ ფე ბის შექ მნა, რა თა ხე ლი შე ეწყ ოს სა ხელ მწი ფო თა შო რის 
აქ ტი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას და იმ გვა რი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, რო მე-
ლიც შე ე წი ნა აღ მდე გე ბა ეკო ნო მი კურ და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბის 
უთან ხმო ე ბის წარ მო შო ბას სა ხელ მწი ფო თა შო რის.

ნა ცი ო ნა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე თავ სე ბა გლო ბა ლურ მიზ ნებ თან და სტან დარ-
ტებ თან. 

პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა ჯგუ ფის ქმე დე ბა, იქ ნე ბა ეს სა ერ თა შო რი სო სა-
ა გენ ტო ე ბი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ეროვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა ა-
გენ ტო ე ბი, მომ ხმა რე ბელ თა და პა ცი ენ ტთა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, პრო ფე სი უ ლი და სამ-
რეწ ვე ლო ორ გა ნო ე ბი, სა ბა ჟო ე ბი თუ სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი, უნ და იყოს 
მოქ ნი ლი და ად გი ლობ რი ვი პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სი. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა
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თა ვი 12. 
ჯან დაც ვის სფე რო ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
გლო ბა ლუ რი დე ფი ცი ტი და მიგ რა ცია

მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი

 მსოფ ლი ო ში ერთ მი ლი არდ ადა მი ანს არ მი უწ ვდე ბა ხე ლი სა თა ნა დო კვა ლი-
ფი კა ცი ის ჯან დაც ვის მუ შაკ ზე. ყო ველ წლი უ რად 48 მი ლი ო ნი ქა ლი მშო ბი ა-
რობს ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტის დახ მა რე ბის გა რე შე.

დე და თა გარ დაც ვა ლე ბის 90 პრო ცენ ტი და მკვდრად შო ბა დო ბის 80 პრო ცენ-
ტი 58 და ბალ შე მო სავ ლი ან ქვე ყა ნა ზე მო დის. აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებ ში მსოფ-
ლი ო ში არ სე ბუ ლი ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის მხო ლოდ 17 პრო ცენ ტი არის წარ-
მოდ გე ნი ლი.

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, 2006 წელს გლო-
ბა ლუ რად 4.5 მი ლი ო ნი ექი მის, ექ თა ნის, ბე ბი ა ქა ლის და ჯან დაც ვის სხვა 
სპე ცი ა ლის ტის დე ფი ცი ტი იყო. 2013 წელს დე ფი ცი ტი 7.2 მი ლი ო ნამ დე გა ი-
ზარ და. ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის მომ ზა დე ბის დღე ვან დელ ტემ პებ სა და მსოფ-
ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ზრდის ტენ დენ ცი ებ ზე დაყ რდნო ბით, სხვა დას ხვა მო-
დე ლი რე ბა აჩ ვე ნებს, რომ 2030-2035 წლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი დე ფი ცი ტი 17-18 
მი ლი ონს გა და ა ჭარ ბებს, აქე დან დე ფი ცი ტი აფ რი კა ში 6 მი ლი ონ ზე მე ტი იქ-
ნე ბა.

 სა ბა ზი სო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის აუ ცი ლე ბე ლი რა ო დე ნო ბის მი სა წო დებ-
ლად მო სახ ლე ო ბა სა და სა მე დი ცი ნო მუ შა კებს შო რის მი ნი მა ლურ თა ნა ფარ-
დო ბად მიჩ ნე უ ლია ყო ველ 1,000 მო სახ ლე ზე 2.5 ჯან დაც ვის მუ შა კი. მსოფ-
ლი ოს 75 ქვე ყა ნა ში ეს თა ნა ფარ დო ბა დარ ღვე უ ლი ა.

 აფ რი კის ქვეყ ნებ ზე მთელ მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი და ა ვა დე ბის ტვირ თის 24 
პრო ცენ ტი მო დის, მაგ რამ აქ გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სა მუ შაო ძა ლის მხო-
ლოდ 3 პრო ცენ ტია წარ მოდ გე ნი ლი.

 სუბ სა ჰა რუ ლი აფ რი კის 47 ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ 168 სა მე დი ცი ნო სას წავ ლე-
ბე ლი ა. ამ ქვეყ ნე ბი დან 11-ში სა მე დი ცი ნო სკო ლე ბი სა ერ თოდ არ არის, ხო-
ლო 24 მათ გან ში მხო ლოდ ერ თი სა მე დი ცი ნო სას წავ ლე ბე ლი ა. 

 2013 წელს ევ რო პის მო სახ ლე ო ბა 742.5 მი ლი ონ ადა მი ანს შე ად გენ და და იქ 
73,800 ექი მი მომ ზად და. ამა ვე წელს აფ რი კა ში მხო ლოდ 5,100 ექი მი მომ-
ზად და, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კონ ტი ნენ ტის მო სახ ლე ო ბა 1.1 მი ლი არდს 
შე ად გენ და. 
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 1960-1975 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აფ რი კის კონ ტი ნენ ტი დან და ახ ლო ე ბით 
27,000 მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი აფ რი კე ლი პრო ფე სი ო ნა ლი (ლექ ტო რე ბი, ინ-
ჟინ რე ბი, ექი მე ბი და ა. შ.) მა ღალ შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში გა და ვი და საცხ ოვ-
რებ ლად. 1987 წლის თვის აფ რი კი დან პრო ფე სი ო ნალ თა ემიგ რა ცი ის წლი უ-
რი რა ო დე ნო ბა 8,000 ადა მი ა ნამ დე გა ი ზარ და, ხო ლო 1990-ი ან წლებ ში წლი-
ურ 20,000-ს მი აღ წი ა. 

უკა ნას კნე ლი 30 წლის გან მავ ლო ბა ში ევ რო პის ქვეყ ნებ ში მიგ რან ტი ჯან-
დაც ვის მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბა წე ლი წად ში 5 პრო ცენ ტით იზ რდე ბა. 

 ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
(Organization of Economic Cooperation and Development, OECD) წევრ ქვეყ-
ნებ ში ექი მე ბის და ახ ლო ე ბით 20 პრო ცენ ტი საზღ ვარ გა რე თი დან არის ჩა სუ-
ლი. სპარ სე თის ყუ რის ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში, რო გო რი ცა ა, ქუ ვე ი თი და არა-
ბე თის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა ე მი რო ე ბი, ჯან დაც ვის მუ შაკ თა 50 პრო ცენ ტზე 
მე ტი მიგ რან ტი ა. 

OECD-ის ქვეყ ნებ ში და საქ მე ბუ ლი ექ თა ნე ბის 40 პრო ცენ ტი მო მა ვალ ათ-
წლე ულ ში პენ სი ა ზე გა ვა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ამ სა მუ შა ოს მი მართ 
მოთხ ოვ ნე ბი დი დი ა, ხო ლო ანაზღ ა უ რე ბა და ბა ლი, ჯან დაც ვის ახალ გაზ რდა 
მუ შა კებს მცი რე სტი მუ ლი აქვთ, რომ საქ მი ა ნო ბა ამ პრო ფე სი ით გა ნაგ-
რძონ, რაც, სა ვა რა უ დოდ, და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბი დან ჯან დაც ვის 
მუ შა კე ბის მიგ რა ცი ას კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რებს.

ჯან დაც ვის პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მი მართ 
გლო ბა ლურ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი მოთხ ოვ ნა, 
მო წო დე ბა და მა თი არა თა ნა ბა რი გა ნა წი ლე ბა

დღე ი სათ ვის მსოფ ლიო ჯან დაც ვის პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მწვა ვე ნაკ ლე ბო ბი თა 
და შე სამ ჩნე ვი არა სა თა ნა დო გა და ნა წი ლე ბით გა მოწ ვე ულ მწვა ვე კრი ზისს გა ნიც-
დის. აღ ნიშ ნულ კრი ზისს და მა ტე ბით სა მი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გლო ბა ლუ რი ფაქ ტო რი 
ამ წვა ვებს – დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი, ეპი დე მი ო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე ბი და 
გლო ბა ლუ რი ავა დო ბის ტვირ თის არა თა ნა ბა რი გა და ნა წი ლე ბა ქვეყ ნებს შო რის. დე-
მოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი სით, მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბა ბერ დე ბა. ამა ვე დროს ის 
უფ რო ურ ბა ნი ზე ბუ ლი და მო ბი ლუ რი ხდე ბა, რა საც შე დე გად ავა დო ბის გლო ბა ლუ-
რი ტვირ თის სა ერ თო ზრდა მო აქვს. ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კუთხ ით, გლო ბა ლუ რი ავა-
დო ბის სა ერ თო ტვირ თის მო ცუ ლო ბა ში, ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბი (რომ ლე ბიც ხან-
გრძლივ მკურ ნა ლო ბას და, შე სა ბა მი სად, ჯან დაც ვის რე სურ სე ბის მეტ რა ო დე ნო ბას 
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სა ჭი რო ე ბენ), თან და თან ანაც ვლე ბენ რა ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბებს, წამ ყვან ად გილს 
იკა ვე ბენ. ასე ვე სწრა ფად იზ რდე ბა შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი 
ავა დო ბის ტვირ თი, რაც ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის მოშ ლას და ძვალ კუნ თო ვა ნი 
სის ტე მის და ზი ა ნე ბას უკავ შირ დე ბა. ყვე ლა ეს ფაქ ტო რი მსოფ ლიო მას შტა ბით ჯან-
დაც ვის სის ტე მე ბის გა დაწყ ო ბას მო ითხ ოვს, რა თა ჯან დაც ვის სფე რო ში არ სე ბუ ლი 
მზარ დი სა ჭი რო ე ბე ბი სრულ ფა სოვ ნად დაკ მა ყო ფილ დეს. ეს კი აუ ცი ლებ ლად გუ-
ლის ხმობს გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სა მუ შაო ძა ლის მა ტე ბის სა ჭი რო ე ბას. 

ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 
და მა თი არა თა ნა ბა რი გა და ნა წი ლე ბა: ევ რო პა სა და ამე რი კის (ჩრდი ლო ეთ და სამ-
ხრეთ) კონ ტი ნენ ტებ ზე ჯან დაც ვის მუ შა კის თა ნა ფარ დო ბა 1,000 მო სახ ლე ზე, შე სა-
ბა მი სად, 12.6-სა და 9.6-ს აღ წევს, ხო ლო აფ რი კა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 2.2-ი ა. 
მა ღა ლი შე მო სავ ლის ქვეყ ნებ ში, გლო ბა ლურ სა შუ ა ლოს თან შე და რე ბით, ექი მე ბის 
ორ ჯერ მე ტი რა ო დე ნო ბაა და საქ მე ბუ ლი, ხო ლო და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ-
ნებ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი გლო ბა ლურ სა შუ ა ლოს 7-ჯერ ჩა მორ ჩე ბა. 

ცხრი ლი 7. ჯან დაც ვის მუ შაკ თა კად რის რა ო დე ნო ბა მსოფ ლი ო ში 2013 წელს. 

წყა რო: WHO, 2015 წ.

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნახ მად, თუ გლო ბა ლუ რი ჯან დაც-
ვის გა ნათ ლე ბის და და საქ მე ბის მხრივ არ სე ბუ ლი ამ ჟა მინ დე ლი ტენ დენ ცი ე ბი 2030 
წლამ დე გაგ რძელ დე ბა, გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სა მუ შაო ძა ლის აგ რე გი რე ბუ ლი 
და პროგ ნო ზი რე ბა დი ფაქ ტობ რი ვი ზრდა იქ ნე ბა 11 პრო ცენ ტი, ანუ 46.7 მი ლი ო ნი 
ჯან დაც ვის მუ შა კი. და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა-
იზ რდე ბა ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის ყვე ლა კად რის რა ო დე ნო ბა, რა შიც შე დის ექი მე ბის 
რა ო დე ნო ბის 27-პრო ცენ ტი ა ნი, ექ თა ნე ბის /ბე ბი ა ქა ლე ბის – 40, ხო ლო ჯან დაც ვის 
სხვა მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბის 36-პრო ცენ ტი ა ნი ზრდა. და მა ინც, რო გორც ქვე მოთ, 
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მე-2 ცხრილ შია ნაჩ ვე ნე ბი, ჯან დაც ვის მუ შაკ თა სა ერ თო მო სა ლოდ ნე ლი დე ფი ცი ტი 
2030 წლის თვის და ახ ლო ე ბით 17.3 მი ლი ო ნი ა, კერ ძოდ: 3 მი ლი ო ნი ექი მი, 7.4 მი-
ლი ო ნი ექ თა ნი და და ახ ლო ე ბით 7 მი ლი ო ნი ჯან დაც ვის სხვა მუ შა კი (სა ჭი რო ე ბა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი შე ფა სე ბე ბის თა ნახ მად, დე ფი ცი ტი ნიშ ნავს ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის 
მი მართ არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბას გა მოკ ლე ბუ ლი მი წო დე ბა). ყვე ლა ზე მა ღა ლი დე ფი-
ცი ტი (90 პრო ცენ ტზე მე ტი) და ბა ლი ან და ბალ /სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ-
ნებ ში დარ ჩე ბა, კონ კრე ტუ ლად კი სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ა სა და აფ რი კა ში. 

ცხრი ლი 8. გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სა მუ შაო ძა ლის 
პროგ ნო ზი რე ბუ ლი დე ფი ცი ტი 2030 წლის თვის. 

წყა რო: WHO, 2015 წ.

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას ჯერ ჯე რო ბით არა აქვს რე კო მენ-
დე ბუ ლი რა ი მე უნი ვერ სა ლუ რი ნორ მა ან სტან დარ ტი რო მე ლი მე კონ კრე ტულ ქვე-
ყა ნა სა თუ რე გი ონ ში ჯან დაც ვის სფე რო ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მი ნი მა ლუ რი 
სიმ ჭიდ რო ვის ან და ფარ ვის შე სა ხებ. თუმ ცა 2006 წელს გა მო ცე მულ „მსოფ ლიო 
ჯან მრთე ლო ბის ან გა რიშ ში“ აღი ნიშ ნა, რომ ის ქვეყ ნე ბი, სა დაც 1,000 მო სახ ლე ზე 
ექი მე ბის, ექ თა ნე ბი სა და ბე ბი ა ქა ლე ბის სიმ ჭიდ რო ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2.28-ზე ნაკ ლე-
ბი ა, სრულ ყო ფი ლად ვერ ახერ ხე ბენ მო სახ ლე ო ბის თვის ისე თი სა ბა ზი სო სა მე დი ცი-
ნო დახ მა რე ბის მი წო დე ბა საც კი, რო გო რი ცაა მშო ბი ა რო ბა და იმუ ნი ზა ცი ა. 

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ 2006 წელს სა გან გა შოდ მი იჩ ნია ის 
ფაქ ტი, რომ გლო ბა ლუ რად 4.5 მი ლი ო ნი ჯან დაც ვის მუ შა კის დე ფი ცი ტი არ სე ბობ-
და, რაც მსოფ ლი ოს მას შტა ბით ექი მე ბის და ექ თა ნე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 15%-
ი ან ჩა ვარ დნას შე ად გენ და. ორ გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბით, მსოფ ლი ოს 57 ღა რიბ ქვე-
ყა ნა ში ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით მწვა ვე კრი ზი სი იდ გა. ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის 2013 წლის შე ფა სე ბა კი დევ უფ რო სა გან გა შო აღ მოჩ ნდა: მსოფ ლი-
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ო ში ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის დე ფი ციტ მა 7.2 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა და, მო დე ლი რე ბუ ლი 
პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, დე ფი ცი ტი 2035 წელს 17 მი ლი ონს გა და ა ჭარ ბებს. „ჯან დაც-
ვის მუ შაკ თა გლო ბა ლუ რი ალი ან სის“ (Global Health Workforce Alliance, GHWA) მი ერ 
მომ ზა დე ბულ ან გა რიშ ში – „უ ნი ვერ სა ლუ რი ჭეშ მა რი ტე ბა: ჯან მრთე ლო ბა სა მუ შაო 
ძა ლის გა რე შე ვერ იარ სე ბებს“ – ნათ ქვა მი ა, რომ 2030 წლის თვის და ბალ- და სა შუ-
ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში და მა ტე ბით 1.4 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი ურ ბა ნულ ტე რი-
ტო რი ებ ზე იცხ ოვ რებს, ხო ლო 2050 წლის თვის მსოფ ლი ო ში სა მი დან ერ თი მშო ბი ა-
რო ბა აფ რი კა ში მოხ დე ბა. ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის თვის პრი ო რი ტე ტის მი ნი ჭე ბა და 
მა თი თა ნას წო რად მი წო დე ბა, მო სახ ლე ო ბის ცვლი ლე ბე ბის სა პა სუ ხოდ, ახალ დი-
ნა მი კას შექ მნის. შე სა ბა მი სად, რო გორც სა ხელ მწი ფო, ისე კერ ძო სექ ტო რებს ჯან-
დაც ვის მზარდ მოთხ ოვ ნა ზე რე ა გი რე ბა მო უ წევთ, მაგ რამ უკ ვე არ სე ბობს ში ნა გა ნი 
ეჭ ვი იმა ზე, შეძ ლებს თუ არა ჯან დაც ვის გლო ბა ლუ რი ბა ზა რი მოთხ ოვ ნე ბის დაკ მა-
ყო ფი ლე ბას თა ნას წო რი ხელ მი საწ ვდო მო ბი სა და უნი ვერ სა ლუ რო ბის სა ფუძ ველ ზე, 
თუ მას თა ვი სი კო მერ ცი უ ლი ინ ტე რე სე ბის თა ნახ მად მოქ მე დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
მი ე ცე მა. 2035 წლის თვის და მა ტე ბით 1.9 მი ლი არდ ადა მი ანს დას ჭირ დე ბა ხელ მი-
საწ ვდო მო ბა მა ღალ კვა ლი ფი ცი ურ ჯან დაც ვა ზე. ამ ვა რა უ დის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ჯან დაც ვის მუ შა ხე ლის დე ფი ცი ტი 107 ქვე ყა ნას შე ე ხე ბა. ორი რე გი ო ნი, სა დაც 
აბ სო ლუ ტუ რი დე ფი ცი ტი ყვე ლა ზე მა ღა ლი იქ ნე ბა, არის სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თი 
აზია (5.0 მი ლი ო ნი, რაც სა ერ თო გლო ბა ლუ რი დე ფი ცი ტის 39 პრო ცენტს შე ად გენს) 
და აფ რი კა (4.3 მი ლი ო ნი, გლო ბა ლუ რი სა ერ თო დე ფი ციტის 34 პრო ცენ ტი).

გრა ფი კი 15. ჯან დაც ვის მუ შაკ თა უთა ნას წო რო გლო ბა ლუ რი 
გა და ნა წი ლე ბა გე ოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი სით. 

წყა რო: Crisp N, Chen L, 2014 წ.
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გრა ფი კი 16. ჯან დაც ვის მუ შაკ თა უთა ნას წო რო გლო ბა ლუ რი 
გა და ნა წი ლე ბა და ა ვა დე ბის ტვირ თის მი ხედ ვით. 

წყა რო: Crisp N, Chen L, 2014 წ.

სურ. 26. ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის და მო სახ ლე ო ბის შე ფარ დე ბა, 2011 წ.

წყა რო: WHO, 2011 წ.
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ჩრდი ლო ეთ და სამ ხრეთ ამე რი კა ში, სა დაც მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 
14 პრო ცენ ტი ცხოვ რობს და გლო ბა ლუ რი ავა დო ბის სა ერ თო ტვირ თი მხო ლოდ 10 
პრო ცენტს შე ად გენს, გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მუ შაკ თა 37% არის და საქ მე ბუ ლი 
და ისი ნი გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სა ერ თო და ნა ხარ ჯე ბის 50 პრო ცენ ტზე მეტს მო-
იხ მა რენ. შე და რე ბის თვის, სამ ხრეთ აფ რი კა ში მდე ბა რე პა ტა რა ქვე ყა ნა ლე სო ტო ში, 
სა დაც აივ /შიდ სის ეპი დე მია მძვინ ვა რებს (და ა ვა დე ბის პრე ვა ლენ ტო ბის მაჩ ვე ნე ბე-
ლი 28,9 პრო ცენ ტი), 10,000 მო სახ ლე ზე მხო ლოდ 0.5 ექი მი მო დის. ზამ ბი ას 15,000 
ექი მი სჭირ დე ბა იმი სათ ვის, რომ იქ ჯან დაც ვის სის ტე მამ სა თა ნა დოდ იმუ შა ოს, 
თუმ ცა იქ მხო ლოდ და ახ ლო ე ბით 800 ექი მია რე გის ტრი რე ბუ ლი. 

ჯან დაც ვის მუ შაკ თა არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის გა მო ქვეყ ნე ბი გან სა კუთ რე ბით 
მოწყ ვლა დე ბი არი ან ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის ეპი დე მი უ რი აფეთ ქე ბე ბის დროს. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მოწყ ვლა დო ბა არა მარ ტო იმ ქვეყ ნებს ეხე ბა, სა დაც აფეთ ქე-
ბა ხდე ბა, არა მედ ასე ვე მე ზო ბელ და შო რე ულ ქვეყ ნებ საც. ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია 
და სავ ლეთ აფ რი კა ში ებო ლას ბო ლო აფეთ ქე ბა. იმ სამ მა ქვე ყა ნამ, სა დაც ეპი დე მია 
მძვინ ვა რებ და (გვი ნე ა, ლი ბე რია და სი ე რა ლე ო ნე), ებო ლას ეპი დე მი ის აფეთ ქე ბის 
გან მავ ლო ბა ში ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის მწვა ვე დე ფი ცი ტი გა ნი ცა და: სი ე რა ლე ო ნე ში 
136 ექი მი უწევ და მომ სა ხუ რე ბას თით ქმის ექვს მი ლი ონ ადა მი ანს. ეს იმას ნიშ ნავს, 
რომ ყო ველ 45,000 ადა მი ან ზე მხო ლოდ ერ თი ექი მი მო დი ო და (შე და რე ბის თვის, დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში ეს პრო პორ ცია 100:1-ზე ა). ლი ბე რი ა ში ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის სიმ ცი რე 
კი დევ უა რე სი იყო, იქ 85,000 ადა მი ან ზე მხო ლოდ ერ თი ექი მი მო დი ო და. 

ცხრი ლი 9. ჯან დაც ვის მუ შაკ თა რა ო დე ნო ბა ებო ლას ეპი დე მი ით და ზა რა ლე ბულ                      
ქვეყ ნებ ში, მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით მსგავს ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით. 

წყა რო: GHWA, 2014
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ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის მიგ რა ცია 
გლო ბა ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში

ჯან დაც ვა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარ დი სექ-
ტო რი ა. გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ მა და მსოფ ლი ოს მას შტა ბით სა მე დი ცი ნო მომ-
სა ხუ რე ბა ზე მოთხ ოვ ნის ზრდამ მნიშ ვნე ლოვ ნად და აჩ ქა რა და გა ზარ და ვაჭ რო ბის 
მო ცუ ლო ბა ჯან დაც ვის ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში. ასე ვე დარ გის პრო ფე სი ო ნალ-
თა მა სობ რი ვი მიგ რა ცია გა მო იწ ვია ქვეყ ნე ბის საზღ ვრე ბის გახ სნამ ჯან დაც ვის 
სექ ტორ ში მო მუ შა ვე მუ შა ხე ლის თვის. ჯან დაც ვის მუ შაკ თა სა ერ თა შო რი სო მიგ-
რა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი გან ხილ ვის სა გა ნი პირ ვე ლად 1970-ი ა ნი 
წლე ბის და საწყ ის ში გახ და. თუმც, მიგ რა ცი ის მას შტა ბე ბი დრა მა ტუ ლად გა ი ზარ და 
ბო ლო ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რთუ ლია გლო ბა ლუ რი 
სა ე მიგ რა ციო ნა კა დე ბის ზუს ტი სუ რა თის გად მო ცე მა, სხვა დას ხვა კვლე ვა მი უ თი-
თებს ერ თგვარ ტი პურ სი ტუ ა ცი ა ზე, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა ჯან დაც ვის მუ შაკ თა 
მიგ რა ცი ით აფ რი კი სა და აზი ის და ბა ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ-
ნე ბი დან (low/middle-income countries, LMICs) ჩრდი ლო ეთ ამე რი კი სა და და სავ ლეთ 
ევ რო პის მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის (high-income countries) მი მარ თუ ლე ბით. 
ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, რომ თა ვი ან თი სერ ვი სე ბი გლო ბა ლი ზე ბულ 
და საქ მე ბის ბა ზარ ზე გა ი ტა ნონ, ჯან დაც ვის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გლო ბა ლურ 
დო ნე ზე არა საკ მა რი სი მი წო დე ბის კონ ტექ სტში უნ და იქ ნეს და ნა ხუ ლი. საზღ ვარ გა-
რე თი დან ჩა მო სულ ჯან დაც ვის მუ შა კებ ზე მა ღა ლი შე მო სავ ლის ქვეყ ნე ბის და მო კი-
დე ბუ ლე ბას წვლი ლი შე აქვს ინ ტე ლექ ტის გა დი ნე ბის (brain drain) ფე ნო მენ ზე და ბა-
ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში, სა დაც მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის 
პერ სო ნა ლი მშობ ლი უ რი ქვეყ ნი დან მი დის, რა თა თა ვი სი სერ ვი სე ბი სხვა ქვეყ ნებ ში 
მის თვის უფ რო ხელ საყ რელ პი რო ბებ ში გა ყი დოს. 

აფ რი კა ში მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 10% ცხოვ რობს, თუმ ცა გლო ბა-
ლუ რი ავა დო ბის ტვირ თი 25%-ი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ტვირ თის პი რის პირ მსოფ ლი ოს სა ერ-
თო ჯან დაც ვის მუ შა ხე ლის 3% დგას მა შინ, რო ცა აფ რი კის კონ ტი ნენ ტი უკ ვე არის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ცხე ლი წერ ტი ლი ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის არა სა თა ნა დო ოდე ნო-
ბით მი წო დე ბის თვალ საზ რი სით. ჯან დაც ვის სა მუ შაო ძა ლის მიგ რა ცი ა, სა ვა რა უ-
დოდ, ამ სი ტუ ა ცი ას კი დევ უფ რო ამ წვა ვებს. კონ კრე ტუ ლი პრო ფე სი ი სა და ქვეყ ნის 
მი ხედ ვით, აფ რი კის ქვეყ ნე ბი, სა ვა რა უ დოდ, 2025 წლის თვის თა ვი ან თი ჯან დაც ვის 
მუ შა ხე ლის 70%-ს და კარ გა ვენ, რომ ლე ბიც მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბის ქვე ყა ნა ში გა-
დავ ლენ. აფ რი კა ში და ბა დე ბუ ლი და გაწ ვრთნი ლი და ახ ლო ე ბით 65,000 ექი მი და 
70,000 ექ თა ნი ამ ჟა მად მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბის ქვეყ ნებ ში მუ შა ობს. აფ რი კის კონ-
ტი ნენ ტზე ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის ამ გვარ ნაკ ლე ბო ბას შე უძ ლია სი ცოცხ ლის თვის 
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სა ში ში სი ტუ ა ცი ე ბი შექ მნას. გან სა კუთ რე ბით სუბ სა ჰა რულ ქვეყ ნებ ში ჯან დაც ვის 
მუ შაკ თა მიგ რა ცია სე რი ო ზულ უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას ახ დენს ჯან დაც ვის მომ სა-
ხუ რე ბე ბის ხა რის ხსა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისიც, რომ და ბა ლი 
და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნე ბი დან არა მხო ლოდ ჯან დაც ვის სა მუ შაო 
ძა ლა გა ე დი ნე ბა, არა მედ ასე ვე უე ფექ ტოდ იკარ გე ბა ტრე ნინ გსა და გა ნათ ლე ბა ში 
ჩა დე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბიც.

გრა ფი კი 17. უცხ ო ე ლი და უცხ ო ეთ ში მომ ზა დე ბუ ლი 
ექი მე ბის წი ლი OECD-ის ქვეყ ნებ ში. 

წყა რო: OECD, 2010 წ.

ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის ნა კა დე ბის და სა ერ თო რა ო დე ნო ბის ადეკ ვა ტუ რად დად-
გე ნა გლო ბა ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში ძა ლი ან რთუ ლი ძა ლის ხმე ვა ა, რამ დე ნა დაც სარ-
წმუ ნო ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლი ა. სხვა ფაქ ტო რებს შო რის, 
მუ შა ხე ლის გლო ბა ლუ რი ნა კა დე ბის შე სა ხებ ზუს ტი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის სირ-
თუ ლე გან პი რო ბე ბუ ლია რე გის ტრა ცი ის მო ნა ცე მე ბის არარ სე ბო ბით არც გამ გზავნ, 
არც მიმ ღებ ქვეყ ნებ ში, ასე ვე კომ პლექ სუ რი მიგ რა ცი ის გზე ბით და მიგ რი რე ბუ ლი 
ჯან დაც ვის მუ შა კის სტა ტუ სის გან მარ ტე ბით მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში (მაგ. მიგ რა ცია 
დრო ე ბი თია თუ მუდ მი ვი). სან დო მო ნა ცე მე ბის არარ სე ბო ბა, შე სა ბა მი სად, ძა ლი-
ან არ თუ ლებს მუ შა ხე ლის მიგ რა ცი ის ტი პე ბის ამ სახ ვე ლი ზუს ტი სუ რა თის წარ მო-
სახ ვას. ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ (OECD) 
2010 წელს ჩა ა ტა რა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მუ შა ხე ლის მიგ რა ცი უ ლი ნა კა დე ბის 
კომ პლექ სუ რი აღ წე რა, სა დაც გა ა ნა ლი ზე ბულ იქ ნა OECD-ის წევრ ქვეყ ნებ სა და 
მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნებს შო რის ექი მე ბის და ექ თა ნე ბის მი მოც ვლა (შე მო დი ნე ბა 

ადგილობრივი ექიმები, რომლებმაც
განათლება საზღვარგარეთ მიიღეს

უცხოელი ექიმები

35
30

0
5

10
15
20
25

40

პო
ლონე

თი

ავ
სტ

რია

სა
ფრან

გე
თი

დან
ია

ჰო
ლან

დია

ბე
ლგი

ა

ფინ
ეთ

ი

კა
ნა

და

შვ
ედ

ეთ
ი

შვ
ეი

ცარ
ია

ავ
ტრალ

ია აშ
შ

გა
ერ

თია
ნე

ბუ
ლი

სა
მე

ფო
ირ

ლან
დია

ახ
ალ

ი ზ
ელ

ან
დია

სლ
ოვა

კე
თი

ია
პო

ნი
ა

ნო
რვე

გი
ა

პო
რტუგა

ლია

გე
რმა

ნი
ა

იტ
ალ

ია

სა
ბე

რძნ
ეთ

ი



234234

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

და გა დი ნე ბა). კვლე ვის შე ფა სე ბით, OECD-ის ქვეყ ნებ ში უცხ ო ეთ ში და ბა დე ბუ ლი 
ექი მე ბის პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა მერ ყე ობ და: ფი ნეთ ში 0.4 პრო ცენ ტი დან, ირ-
ლან დი ა ში 35 პრო ცენ ტამ დე. კვლე ვამ ასე ვე აჩ ვე ნა ევ რო პის ქვეყ ნებ ში უცხ ო ეთ ში 
გა ნათ ლე ბა მი ღე ბუ ლი ექ თა ნე ბი სა და ექი მე ბის წი ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდის ყო-
ველ წი უ რი ტენ დენ ცი ა.

OECD-ის კვლე ვამ ასე ვე აჩ ვე ნა, რომ ევ რო პის თით ქმის ყვე ლა ის ქვე ყა ნა, რო-
მე ლიც OECD-ის წევ რი ა, უფ რო და უფ რო მე ტად ხდე ბა იძუ ლე ბუ ლი ჯან დაც ვის 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი ვა კან სი ე ბი უცხ ო ე ლი სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლით შე ავ სოს. ევ-
რო კავ ში რის ეგი დით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის („ჯან დაც ვის პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მო ბი-
ლო ბა ევ რო კავ შირ ში“ – The Health Professional Mobility in the European Union Study, 
“PROMeTHEUS”) მი ხედ ვით, ჯან დაც ვის მუ შაკ თა მიგ რა ცია მას შტა ბუ რად მიმ დი-
ნა რე ობს ევ რო პის ქვეყ ნებს შო რი საც. მა გა ლი თად, ირ ლან დი ა ში მო მუ შა ვე, უცხ-
ო ეთ ში გა ნათ ლე ბა მი ღე ბუ ლი ექ თა ნე ბის უმე ტე სო ბამ პრო ფე სი უ ლი მზა დე ბა დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში გა ი ა რა. ნორ ვე გი ა ში მიგ რან ტი ექ თა ნე ბის უდი დე სი უმ რავ ლე სო ბა 
სკან დი ნა ვი ის სხვა ქვეყ ნე ბი და ნა ა. სამ წუ ხა როდ, არა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი დან ექი-
მე ბის და ექ თა ნე ბის იმიგ რა ცი ის სის ტე მა ტუ რად შე ფა სე ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლი ა, 
რამ დე ნა დაც მო ნა ცე მე ბი პერ სო ნა ლის ზუს ტი ნა კა დე ბის შე სა ხებ ძა ლი ან შეზღ უ-
დუ ლი და რთუ ლად მო სა პო ვე ბე ლი ა. სწო რედ ამის გა მო არ შეგ ვიძ ლია ზუს ტი სუ-
რა თი დავ ხა ტოთ ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის ნა კა დე ბის შე სა ხებ ევ რო პის ქვეყ ნებ სა და 
და ნარ ჩენ სამ ყა როს შო რის. თუმ ცა ევ რო კავ ში რის 10 წევრ ქვე ყა ნა ში ახ ლო წარ-
სულ ში გა მარ თულ კვლე ვა ში მო ცე მუ ლი შე ფა სე ბით, სა შუ ა ლოდ, ყვე ლა მიგ რან ტი 
ექი მის ერ თი მე სა მე დი ევ რო კავ ში რის გა რე დან არის ჩა მო სუ ლი. 

ჯან დაც ვის მუ შა კებ ზე მა ღა ლი გლო ბა ლუ რი მოთხ ოვ ნა კი დევ უფ რო მჟღავ-
ნდე ბა მა ღა ლი შე მო სავ ლის მქონე ქვეყ ნებ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იმ ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის არ სე ბო ბით, რომ ლე ბიც და ბალ- და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში მცხოვ-
რებ ჯან დაც ვის მუ შა კებს აქ ტი უ რად ეხ მა რე ბი ან უცხ ო ეთ ში სა მუ შა ოს მო ძებ ნა ში 
და ემიგ რა ცი ა ში. 2014 წელს მხო ლოდ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში სა მა სამ დე 
კომ პა ნია ოპე რი რებ და, რომ ლე ბიც ექ თა ნე ბის სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ით იყ ვნენ 
და კა ვე ბუ ლი. ესაა მკვეთ რი ზრდა 1990-ი ა ნი წლე ბის ბო ლო პე რი ოდ თან შე და რე-
ბით, რო დე საც ამ პრო ფი ლის მხო ლოდ 40 კომ პა ნია არ სე ბობ და.

„პროგ ნო ზი რე ბუ ლი ა, რომ 2030 წლის თვის გლო ბა ლუ რი მოთხ ოვ ნა სა მე დი-
ცი ნო დახ მა რე ბა ზე ჯან დაც ვის მუ შაკ თა 40 მი ლი ო ნი ახა ლი ვა კან სი ის შექ მნის 
აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო შობს. ამ გვა რი ვა კან სი ე ბი ძი რი თა დად მა ღალ შე მო სავ-
ლი ან ქვეყ ნებ ში შე იქ მნე ბა, და ბა ლი და და ბალ /სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე 
ქვეყ ნე ბი კი ჯან დაც ვის მუ შაკ თა უფ რო მწვა ვე  დე ფი ცი ტის წი ნა შე დად გე ბი ან. 
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ეს მდგო მა რე ო ბა კი დევ უფ რო გამ წვავ დე ბა ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის სა ერ თა შო-
რი სო მიგ რა ცი ის მზარ დი ტენ დენ ცი ის გა მო. აღ ნიშ ნუ ლი შე უ თავ სებ ლო ბა საფ-
რთხეს უქ მნის ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის სტა ბი ლუ რო ბას და გლო ბა ლუ რი ჯან-
მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბას“.

დოქ ტო რი მარ გა რეტ ჩე ნი, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის დი-
რექ ტო რი. წყა რო: ჯან დაც ვის და საქ მე ბის და ეკო ნო მი კის ზრდის სა კითხ ში მა-
ღა ლი დო ნის კო მი სი ა ზე გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბა, 2016 წლის მარ ტი.

ტექ ნი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლა ვენ ე. წ. წას ვლის და მი ზიდ ვის 
(push and pull) ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრავს, დარ ჩე ბა თუ არა კონ კრე-
ტუ ლი ადა მი ა ნი იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც გა ნათ ლე ბა მი ი ღო, თუ სხვა გან იმუ შა ვებს. 
წას ვლის ფაქ ტო რე ბი თა ვი სი ხა სი ა თით ში დაა და ეს ის ფაქ ტო რე ბი ა, რომ ლე ბიც 
მშო ბელ ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს და ჯან დაც ვის მუ შა კის წას ვლას გა ნა პი რო ბებს ჯან-
დაც ვის იმ სის ტე მი დან, სა დაც მან მომ ზა დე ბა გა ი ა რა. თა ვის მხრივ, მი ზიდ ვის 
ფაქ ტო რე ბი გა რე გა ნი ა, რად გა ნაც ისი ნი მიმ ზიდ ველ გა რე მო ე ბებს გა ნა პი რო ბე ბენ 
და ნიშ ნუ ლე ბის ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც ჯან დაც ვის მუ შა კებს იმიგ რა ცი ის სტი მულს 
აძ ლე ვენ. ბო ლო პე რი ო დის ლი ტე რა ტუ რა ში მო ცე მულ სის ტე მა ტურ შე ფა სე ბებ ში 
ხაზ გას მუ ლი ა, რომ სხვა დას ხვა ფი ნან სუ რი, პრო ფე სი უ ლი, პო ლი ტი კუ რი, სო ცი-
ა ლუ რი და პი რა დი ფაქ ტო რე ბი შე იძ ლე ბა ერ თდრო უ ლად წას ვლის და მი ზიდ ვის 
მი ზე ზე ბი გახ დნენ, რა საც გარ კვე უ ლი წვლი ლი შე აქვს ჯან დაც ვის მუ შა კის მი ერ 
მიგ რა ცი ის შე სა ხებ მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში. აღ ნიშ ნულ ფაქ ტო რებს შო რისაა 
უკე თე სი ანაზღ ა უ რე ბა სხვა ქვეყ ნებ ში, პრო ფე სი უ ლი წინ სვლა და უკე თე სი კა რი ე-
რუ ლი წინ სვლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, უფ რო უსაფ რთხო და უკე თე სი სა მუ შაო გა რე-
მო, ცხოვ რე ბის უკე თე სი ხა რის ხი და პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცაა არას-
ტა ბი ლუ რი რე გი ო ნე ბი დან თა ვის გა რი დე ბა და სხვ. 

ჯან დაც ვის მუ შაკ თა გლო ბა ლუ რი მიგ რა ცი ის 
შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი და ნა კარ გე ბი და სარ გებ ლე ბი

ჯან დაც ვის მუ შაკ თა მიგ რა ცია უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს გამ გზავნ ქვე ყა ნა სა 
და მის მო სახ ლე ო ბა ზე, ხო ლო მიმ ღე ბი ქვე ყა ნა და ჯან დაც ვის მუ შა კი ამით სარ-
გე ბელს იღებს. თუმ ცა ზო გი ერ თი ექ სპერ ტის აზ რით, მიგ რა ცი ის პრო ცე სის გან 
გარ კვე ულ სარ გე ბელს გამ გზავ ნი ქვე ყა ნაც იღებს და ეს სარ გე ბე ლი გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ ში მცხოვ რე ბი ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის მხრი დან ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი ა. 
მსოფ ლიო ბან კის ანა ლი ზის თა ნახ მად, მსოფ ლი ოს მას შტა ბით ყვე ლა მიგ რან ტი მუ-
შა კის მი ერ მშობ ლი ურ ქვეყ ნებ ში გაგ ზავ ნი ლი თან ხა ყო ველ წლი უ რად და ახ ლო ე ბით 
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75 მი ლი არდ აშშ დო ლარს შე ად გენს. ეს მო ნა ცე მი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მი ერ 
და ბა ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბი სად მი ოფი ცი ა ლუ რი დახ მა რე-
ბის სა ერ თო ოდე ნო ბა ზე 50 პრო ცენ ტით მე ტი ა. ეს მო ცუ ლო ბი თი თან ხე ბი და ბა ლი 
და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის შე მო სა ვალს აუმ-
ჯო ბე სებს, ირი ბად ხელს უწყ ობს ად გი ლობ რი ვი ვაჭ რო ბის ზრდას და, ნა წი ლობ რივ, 
ასე ვე ჯან დაც ვის სის ტე მა შიც შე ე დი ნე ბა. 

თუმ ცა მა ინც სა კა მა თოა ის სა კითხ ი, თუ რამ დე ნად გა და წო ნის ფი ნან სუ რი 
გზავ ნი ლე ბის გან მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი იმ და ნა კარგს, რო მელ საც ჯან დაც ვის მუ-
შა კე ბის ექ სპორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი სა კუ თა რი ჯან დაც ვის სის ტე მის შე სუს ტე ბის შე-
დე გად გა ნიც დი ან. მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ერ თი მიგ რან ტი ჯან-
დაც ვის მუ შა კის მი ერ მთე ლი პრო ფე სი უ ლი კა რი ე რის გან მავ ლო ბა ში მშობ ლი ურ 
ქვე ყა ნა ში გაგ ზავ ნი ლი სა შუ ა ლო თან ხა გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბია იმ თან ხას თან შე და-
რე ბით, რაც მის პრო ფე სი ულ მომ ზა დე ბა ში და ი ხარ ჯა. ამას გარ და, და ბალ- და სა-
შუ ა ლო შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის გა ნათ ლე-
ბას სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს, ხო ლო გზავ ნი ლებს, რო გორც წე სი, ოჯა ხე ბი კერ ძო 
არ ხე ბით იღე ბენ. შე სა ბა მი სად, ფუ ლად მა გზავ ნი ლებ მა შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი თი გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნოს უთა ნას წო რო ბის გამ წვა ვე ბის მხრივ, რამ დე ნა დაც პრი ვი ლე გი რე-
ბულ თა სიმ დიდ რე იმა ტებს, ღა რი ბი კი კი დევ უფ რო ღა რიბ დე ბა. 

ზო გი მკვლე ვა რი აღ ნიშ ნავს, რომ ცირ კუ ლა რულ მა მიგ რა ცი ამ, რო დე საც მიგ-
რან ტი ჯან დაც ვის მუ შა კი გარ კვე უ ლი დრო ის შემ დეგ მშობ ლი ურ ქვე ყა ნას უბ რუნ-
დე ბა, შე საძ ლოა ხე ლი შე უწყ ოს ექ სპორ ტი ორ ქვეყ ნებ ში პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა-
ცი ის დო ნის ამაღ ლე ბას. ერ თ-ერ თმა ამ გვარ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, რომ დიდ ბრი-
ტა ნეთ ში და საქ მე ბუ ლი იმ ექი მე ბის 50 პრო ცენ ტი, რომ ლე ბიც და ბალ შე მო სავ ლი ა-
ნი ქვეყ ნე ბი დან იყ ვნენ ემიგ რი რე ბუ ლე ბი, სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბას გეგ მავ დნენ. 
სა ვა რა უ დოდ, აღ ნიშ ნულ პი რებს უფ რო მე ტი პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნა და უნარ -ჩვე ვე-
ბი ექ ნე ბათ, რი სი წყა ლო ბი თაც ისი ნი ქვე ყა ნა ში დაბ რუ ნე ბის შემ დგომ უფ რო ეფექ-
ტუ რი პრო ფე სი ო ნა ლე ბი იქ ნე ბი ან, ვიდ რე ქვეყ ნი დან გას ვლის გა რე შე იქ ნე ბოდ ნენ.

სუბ სა ჰა რუ ლი აფ რი კის ცხრა ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 
საზღ ვარ გა რეთ მო მუ შა ვე ექი მე ბის მომ ზა დე ბა ში ჩა დე ბუ ლი კო ლექ ტი უ რი ინ ვეს-
ტი ცი ის და ნა კარ გი და ახ ლო ე ბით 2.17 მი ლი არდ აშშ დო ლარს აღ წევს. მხო ლოდ კე-
ნია ყო ველ მიგ რი რე ბულ ექიმ ზე და ახ ლო ე ბით 500,000 აშშ დო ლა რის, ხო ლო ყო-
ველ ექ თან ზე 300,000 აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი ცი ას კარ გავს. გა ე როს ვაჭ რო ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის კო მი სი ის შე ფა სე ბით, აფ რი კი დან წა სუ ლი ყო ვე ლი პრო ფე სი ო ნა ლი 
ამ კონ ტი ნენტს სა შუ ა ლოდ 184,000 აშშ დო ლა რი უჯ დე ბა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, 
რომ ყო ველ წლი უ რად აფ რი კი დან ემიგ რა ცი ა ში და ახ ლო ე ბით 20,000 პრო ფე სი ო ნა-
ლი მი დის, ეკო ნო მი კუ რი და ნა კარ გის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა თით ქმის 4 მი ლი არდ 
აშშ დო ლარს უტოლ დე ბა. ამას გარ და, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, რო გორც წე-
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სი, ყვე ლა ზე მა ღა ლი გა და სა ხა დე ბის გა დამ ხდელ თა შო რის არი ან თა ვი ანთ ქვეყ ნებ-
ში და მათ წას ვლას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფის კა ლუ რი და ნაკ ლი სიც მო აქვს.

ეკო ნო მი კუ რი გან ზო მი ლე ბის გარ და, ჯან დაც ვის მუ შაკ თა გლო ბა ლუ რი მიგ-
რა ცია ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის მდგრა დო ბა ზეც მოქ მე დებს, რაც, თა ვის მხრივ, მო-
სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის სტა ტუს ზეც უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა. ჯან დაც ვის და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის დე ფი ცი ტი უარ ყო ფი თად მოქ-
მე დებს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხზე, აქ ვე ი თებს და ნარ ჩე ნი პერ სო ნა ლის 
პრო ფე სი ულ მო რალს და ხელს უშ ლის ეფექ ტუ რი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი წო-
დე ბას. ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის მიგ რა ცი ი სა და მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის სტა-
ტუსს შო რის პირ და პი რი მი ზეზ შე დე გობ რი ვი კავ ში რე ბის გან მსაზღ ვრე ლი მხო ლოდ 
რამ დე ნი მე კვლე ვა ა, რად გა ნაც ამ გვა რი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა მე თო დო ლო გი უ რად 
რთუ ლი ა. თუმ ცა ის კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც ჩა ტარ და, ცალ სა ხად ადას ტუ რებს ამ-
გვა რი კავ ში რის არ სე ბო ბას. ასე მა გა ლი თად, სუბ სა ჰა რუ ლი აფ რი კის რამ დე ნი მე 
ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც აივ /შიდ სის პრე-
ვა ლენ ტო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 3 პრო ცენტს აღე მა ტე ბა, სა მე დი ცი ნო პრო ფე სი ო ნალ თა 
გა დი ნე ბის გა ორ მა გე ბის შე დე გად, აივ /შიდ სის გან გარ დაც ვა ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 20 
პრო ცენ ტით გა ი ზარ და. თუმ ცა ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო მტკი ცე ბუ ლე ბი თი 
ბა ზა მა ინც არა საკ მა რი სია რა ი მე სა ფუძ ვლი ა ნი გან ცხა დე ბის გა სა კე თებ ლად ჯან-
დაც ვის მუ შა კე ბის მიგ რა ცი ის შე დე გად ჯან დაც ვა ზე მომ ხდა რი პირ და პი რი ეფექ-
ტე ბის შე სა ხებ. მაგ რამ ლო გი კუ რად ჩანს, რომ ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის და კარ გვა 
ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის ხა რის ხის გა ფუ ჭე ბას იწ ვევს, რო მე ლიც, სა ბო ლო ოდ, ჯან-
დაც ვის მხრივ უფ რო უარ ყო ფით შე დე გებს მო ი ტანს.

ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
რე სურ სის გა დი ნე ბის შე სა ჩე რებ ლად 
გა წე უ ლი სა ერ თა შო რი სო ძა ლის ხმე ვა

და ბა ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბი სხვა დას ხვა სტრა ტე გი-
ას მი მარ თა ვენ ქვეყ ნი დან პრო ფე სი ო ნა ლე ბის გა დი ნე ბის შე სა ჩე რებ ლად. რა საკ-
ვირ ვე ლი ა, ამ პრო ცე სის თვის კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი საა ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, 
პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა, დე მოკ რა ტი ა, ეფექ ტუ რი მმარ თვე ლო ბა და ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა. თუმ ცა, წარ მა ტე ბუ ლი შე დე გის მი საღ წე ვად, ასე ვე 
აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი იქ ნეს მი ღე ბუ ლი იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბის 
მხრი და ნაც. 

ის სა ერ თო ხელ შემ წყო ბი გა რე მო, რო მე ლიც ჯან დაც ვის მუ შა კებს პრო ფე სი ულ 
შე საძ ლებ ლო ბებს და ხელ საყ რელ სა მუ შაო პი რო ბებს სთა ვა ზობს, ჯან დაც ვის პერ-
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სო ნა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის მთა ვა რი გან მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო რი ა. მიმ ზიდ ვე ლი ხელ ფა-
სე ბის გარ და, მნიშ ვნე ლო ვან მას ტი მუ ლი რე ბელ ფაქ ტო რებს წარ მო ად გე ნენ სა ყო-
ფაცხ ოვ რე ბო სარ გებ ლე ბი, კერ ძოდ, სუბ სი დი ე ბი სას კო ლო გა და სა ხა დე ბის თვის, 
სა ბი ნაო გა და სა ხა დე ბის თვის და სხვ. ზოგ მა ქვე ყა ნამ, მა გა ლი თად, პე რუმ, ამ გვა რი 
სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით წარ მა ტე ბით ააწყო პროგ რა მე ბი შორ სმდე ბა რე სოფ-
ლებ ში ჯან დაც ვის პერ სო ნა ლის მი ზიდ ვი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის. სხვა ქვეყ ნებ მა, 
მა გა ლი თად, მექ სი კამ, წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლეს დამ სა ხუ რე ბა ზე აგე ბუ ლი კა-
რი ე რუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის სტრა ტე გი ა, რომ ლე ბიც კლი ნი კურ ან კვლე ვით სფე რო-
ებ ში და საქ მე ბულ მუ შა კებს მიმ ზიდ ვე ლი თა ნამ დე ბო ბე ბის და სა კა ვებ ლად პე რი ო-
დუ ლი და წი ნა უ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს სთა ვა ზო ბენ ადეკ ვა ტუ რი ანაზღ ა უ რე ბით. 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მაც მრა ვა ლი პროგ რა მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს მიგ-
რან ტი ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის მხარ და სა ჭე რად. ასე მა-
გა ლი თად, მიგ რა ცი ის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ამ (International Organization of 
Migration, IOM) ნე ბა ყოფ ლო ბი თი დაბ რუ ნე ბის პროგ რა მე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა აფ რი-
კა ში, ლა თი ნურ ამე რი კა სა და აზი ა ში. „კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის დაბ რუ ნე ბის და 
რე ინ ტეგ რა ცი ის“ პროგ რა მამ 2,565 ჯან დაც ვის პრო ფე სი ო ნა ლის დაბ რუ ნე ბა წა ა ხა-
ლი სა. ინ დო ეთ ში, სამ ხრეთ კო რე ა სა და ტა ი ვან ში უფ რო ად რე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი ფო კუ სი რე ბუ ლი იყო იმ პრო ფე სი ო ნა ლებ ზე, რომ ლე ბიც კვლე ვი სა და 
გან ვი თა რე ბის სფე რო ებ ში მუ შა ობ დნენ. თუმ ცა ამ გვა რი პროგ რა მე ბის სის ტე მა ტუ-
რი გან ხორ ცი ე ლე ბა და სხვა ქვეყ ნებ ში რეპ ლი კა ცია რთუ ლია ორი მი ზე ზის გა მო 
– პირ ვე ლი: აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბი ინი ცი რე ბუ ლი იყო გა ცი ლე ბით ად რე, ვიდ რე 
გლო ბა ლი ზა ცი ის ამ ჟა მინ დე ლი ტალ ღა და იწყ ე ბო და და მე ო რე – ინ ტერ ვენ ცი ე ბი 
ძა ლი ან ძვი რი ღირს.

ამ ჟა მად უფ რო მე ტად გავ რცე ლე ბუ ლი მიდ გო მაა დი ას პო რის პრო ფე სი უ ლი 
უნა რე ბი სა და რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა, რის თვი საც ემიგ რანტ პრო ფე სი ო ნა ლებს 
სამ შობ ლო ში მოკ ლე ვა დი ა ნი სა მუ შა ო ე ბი სა და გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის იწ ვე ვენ. ამ გვა რი პროგ რა მე ბის მა გა ლი თე-
ბი ა: მიგ რა ცი ის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის პროგ რა მა „მიგ რა ცია გან ვი თა რე-
ბის თვის აფ რი კა ში“, გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (United Nations Development 
Program, UNDP) „ცოდ ნის გა და ცე მა ექ სპატ რი ა ტე ბის მეშ ვე ო ბით“ და მეც ნი ე რე ბი-
სა და ტექ ნო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის ნა ცი ო ნა ლუ რი სა ა გენ ტოს (National Agency for 
Science and Technology) მი ერ ტა ი ლან დში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი „ინ ტე ლექ ტის გა დი-
ნე ბის პრო ცე სის შე მობ რუ ნე ბის პრო ექ ტი“. 

აფ რი კის ზოგ სა ხელ მწი ფო ში ამ გვა რი პრო ექ ტე ბი ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბე ბის 
მი ე რაც ფი ნან სდე ბა და ხორ ცი ელ დე ბა. ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია „სამ ხრეთ აფ რი კის 
უნა რე ბის ქსე ლი საზღ ვარ გა რეთ“ (South African Network of Skills Abroad, SANSA) 
და „ე თი ო პი ის ჩრდი ლო ა მე რი კუ ლი ჯან დაც ვის პრო ფე სი ო ნალ თა ასო ცი ა ცი ა“ 
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(Ethiopian North American Health Professionals Association, NAHPA). სა კითხ ის გა-
დაწყ ვე ტი სად მი ამ გვა რი მიდ გო მით არც ექ სპორ ტი ო რი და არც იმ პორ ტი ო რი ქვეყ-
ნის ინ ტე რე სე ბი არ ზა რალ დე ბა. თუმ ცა ამ პრო ექ ტე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა 
ჯერ ად რეა და, რო გორც ჩანს, ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ „ინ ტე ლექ ტის მო ბი ლო-
ბამ“ სტრუქ ტუ რუ ლად და შე უქ ცე ვა დად შე ამ სუ ბუ ქოს ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტე-
ბის ნაკ ლე ბო ბით გა მოწ ვე უ ლი მდგო მა რე ო ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში.

კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის სამ შობ ლო ში შე ნარ ჩუ ნე ბის კი დევ ერ თი მიდ გო მა 
გუ ლის ხმობს იმ კონ ტრაქ ტუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბას, რო მე ლიც პრო ფე სი-
ო ნა ლებს სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას აკის რებს. ასე მა გა-
ლი თად, ერით რე ა ში, იმ სტუ დენ ტებს, რომ ლებ საც სამ თავ რო ბო და ფი ნან სე ბით სამ-
ხრეთ აფ რი კა ში სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად წას ვლა სურ დათ, სამ შობ ლო-
ში დაბ რუ ნე ბის გა რან ტად 15,000 აშშ დო ლა რის წი ნას წარ გა დახ და ევა ლე ბო დათ. 
თუმ ცა, აღ ნიშ ნულ ზო მას დი დი წი ნა აღ მდე გო ბა შეხ ვდა და მოგ ვი ა ნე ბით ერით რე ის 
მთავ რო ბას მი სი გა უქ მე ბა მო უ წი ა, რის შემ დგო მაც, ალ ტერ ნა ტი უ ლი სტრა ტე გი ე-
ბი იქ ნა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი, კერ ძოდ, აკა დე მი უ რი სერ ტი ფი კა ტის გა ცე მა ზე უა რის 
თქმა, ვიდ რე სტუ დენ ტე ბი სამ შობ ლო ში არ დაბ რუნ დე ბოდ ნენ.

ზო გი ერ თი ანა ლი ტი კო სი აღ ნიშ ნავს, რომ მიმ ღებ მა ქვეყ ნებ მა პრო ფე სი უ ლი 
მიგ რა ცი ის მი მართ ბა რი ე რე ბი უნ და შე მო ი ღონ. „ე როვ ნუ ლი კო ლე ჯე ბის, აკა დე-
მი ე ბის და ზო გა დი პრაქ ტი კის /ო ჯა ხის ექი მე ბის აკა დე მი უ რი ასო ცი ა ცი ე ბის მსოფ-
ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ“ (The World Organization of National Colleges, Academies and 
Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბებს მო უ წო და, რომ მაქ სი მა ლუ რად გა და ე სინ ჯათ უცხ ო ე ლი 
ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის და ქი რა ვე ბის რე გუ ლა ცი ე ბი. დი დი ბრი ტა ნე თის ჯან დაც ვის 
სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტმა სა ერ თა შო რი სო და საქ მე ბის პრაქ ტი კის კო დექ სი და-
ამ ტკი ცა, რო მე ლიც მხარს უჭერს საზღ ვარ გა რე თი დან ჩა მო სუ ლი ჯან დაც ვის მუ შა-
კე ბის სა მარ თლი ან და საქ მე ბას. ზოგ მა ქვე ყა ნამ ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რომ თა ვი ანთ 
ქვე ყა ნა ში შე დი ნე ბას შე ა ჩე რებ და: ასე მა გა ლი თად, სამ ხრეთ აფ რი კის სხვა ქვეყ ნე-
ბი დან ჩა მო სუ ლი ექი მე ბის და ქი რა ვე ბა აკ რძა ლა. 

გლო ბა ლუ რი პრაქ ტი კის კო დექ სი ჯან დაც ვის 
პერ სო ნა ლის სა ერ თა შო რი სო და ქი რა ვე ბის შე სა ხებ

2010 წელს ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 63-ე ასამ ბლე ის მი ერ მი-
ღე ბულ იქ ნა „ჯან დაც ვის პერ სო ნა ლის სა ერ თა შო რი სო და ქი რა ვე ბის გლო ბა ლუ რი 
პრაქ ტი კის კო დექ სი“. კო დექ სის პრო ექ ტზე მო მუ შა ვე ჯგუ ფის ფარ გლებ ში გა მარ-
თუ ლი ხან გრძლი ვი დის კუ სი ე ბის შემ დეგ აღ ნიშ ნუ ლი კო დექ სი სწრა ფად და ერ-
თხმად იქ ნა მი ღე ბუ ლი. 
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კო დექ სი, რო მე ლიც ნე ბა ყოფ ლო ბით ხა სი ათს ატა რებს, ეთი კურ ჩარ ჩოს წარ მო-
ად გენს, რომ ლი თაც გა ე როს წევ რმა ქვეყ ნებ მა ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის და ქი რა ვე ბი სას 
უნ და იხელ მძღვა ნე ლონ. კო დექ სი მიმ ღებ ქვეყ ნებს მო უ წო დებს წყა რო ქვეყ ნებ თან 
ერ თად გან ხილ ვა ში ჩარ თვას, რა თა ჯან დაც ვის სფე რო ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
გლო ბა ლუ რი მიგ რა ცია მარ თვად დო ნე ზე იქ ნეს შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი. ერ თ-ერთ მნიშ ვ-
ნე ლო ვან ღო ნის ძი ე ბად და სა ხუ ლია გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მი ერ უა რის თქმა 
ჯან დაც ვის პერ სო ნა ლის აქ ტი უ რად და ქი რა ვე ბა ზე ისე თი ქვეყ ნე ბი დან, სა დაც ჯან-
დაც ვის მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბა კრი ტი კუ ლად არა საკ მა რი სი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ის ტო რი ა ში ეს გლო ბა ლუ რი პრაქ ტი კის 
მხო ლოდ მე ო რე კო დექ სია 1981 წელს მი ღე ბუ ლი „დე დის რძის შემ ცვლე ლე ბის მარ-
კე ტინ გის სა ერ თა შო რი სო კო დექ სის“ მი ღე ბის შემ დეგ.

თუმ ცა ქვეყ ნე ბის მი ერ კო დექ სში მოყ ვა ნი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ა. სწო რედ ამის გა მო, კო დექ სის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე ფა სე ბის 
მიზ ნით, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ყვე ლა წევ რი სა ხელ მწი ფოს მი-
ერ გა მარ თულ მა კვლე ვამ იმედ გა მაც რუ ე ბე ლი შე დე გე ბი გა მო ავ ლი ნა. კვლე ვის მი-
ხედ ვით, აშ შ-მა, რო მე ლიც გან ვი თა რე ბა დი სამ ყა რო დან წა მო სუ ლი ექი მე ბის თვის 
წამ ყვა ნი იმ პორ ტი ო რი ქვე ყა ნა ა, კო დექ სის მი ღე ბის შემ დეგ კვლა ვინ დე ბუ რად 
გა ნაგ რძო სხვა ქვეყ ნე ბი დან სა მე დი ცი ნო ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბის 
მი ზიდ ვა. აშ შ-ის ექი მე ბის შრო მით რე სურ სებს შო რის და ქი რა ვე ბუ ლი ბევ რი პი-
რი, რომ ლებ მაც სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა სხვა ქვეყ ნებ ში მი ი ღეს, იმ ქვეყ ნე ბი დან 
ჩა მო სუ ლი იმიგ რან ტე ბი არი ან, სა დაც გა ნათ ლე ბუ ლი ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის რა ო-
დე ნო ბა კრი ტი კუ ლად მცი რე ა. ასე მა გა ლი თად, 2011 წელს, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ-
ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის კო დექ სის მი ღე ბი დან ერ თი წლის შემ დეგ, აშ შ-ის „სა მე დი ცი ნო 
ასო ცი ა ცი ის ექიმ თა რე ეს ტრში“ (American Medical Association Physician Masterfile) 
სუბ სა ჰა რუ ლი აფ რი კის სა მე დი ცი ნო სას წავ ლებ ლე ბის 7,370 კურ სდამ თავ რე ბუ ლი 
ირიცხ ე ბო და. ამ ექი მე ბის ორ მე სა მედს ნი გე რი ის და სამ ხრეთ აფ რი კის სა მე დი ცი-
ნო სას წავ ლებ ლე ბი ჰქონ დათ დამ თავ რე ბუ ლი. აშ შ-ში აფ რი კის ქვეყ ნე ბი დან ემიგ-
რი რე ბუ ლი ექი მე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა მოვ ლინ და: 
ლი ბე რია (52%), გა ნა (26%) და ეთი ო პია (20%). გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ თით ქმის 
ყვე ლა ეს მიგ რან ტი ექი მი ამე რი კა ში ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა ერ თა შო რი სო კო დექ სის 
ამოქ მე დე ბამ დე იქ ნა და ქი რა ვე ბუ ლი, ეს რიცხ ვე ბი სა ბა ზი სო ათ ვლის წერ ტი ლად 
იქ ნა მიჩ ნე უ ლი. კო დექ სის მი ღე ბი დან 3 წლის შემ დეგ, გან მე ო რე ბით გა მარ თუ ლი 
ანა ლო გი უ რი კვლე ვის შე დე გად, აღ მოჩ ნდა, რომ აშ შ-ის „სა მე დი ცი ნო ასო ცი ა ცი-
ის ექიმ თა რე ეს ტრში“ სუბ სა ჰა რუ ლი აფ რი კის სა მე დი ცი ნო სკო ლე ბის უკ ვე 8,260 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლი ირიცხ ე ბო და, რო მელ თა გან 7,900 (96%) აქ ტი ურ პრაქ ტი კას 
ეწე ო და. აღ ნიშ ნუ ლი გა ნახ ლე ბუ ლი რიცხ ვე ბი 2011 წლის მო ნა ცემ თან შე და რე ბით 
10.8-პრო ცენ ტი ან ზრდას ასა ხავს, რაც ყო ველ წლი უ რად 5.4%-ი ა ნი ზრდის ეკ ვი ვა-
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ლენ ტუ რი ა. სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ მსგავ სმა ანა ლიზ მა, რო მე ლიც ათი წლით ად რე 
გა ი მარ თა, მი ა ნიშ ნა, რომ სუბ სა ჰა რუ ლი აფ რი კი დან აშ შ-ში სა მე დი ცი ნო სას წავ-
ლებ ლე ბის კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბის მიგ რა ცია 38%-ით გა ი ზარ და 2002-2011 წლებ-
ში, რაც ყო ველ წლი უ რად 4.5-პრო ცენ ტი ან ზრდას ასა ხავს. სხვა სიტყ ვე ბით რომ 
ვთქვათ, აფ რი კი დან აშ შ-ში ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გა დი ნე ბის 
წლი უ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი „გლო ბა ლუ რი პრაქ ტი კის კო დექ სის“ მი ღე ბის შემ-
დეგ კი დევ უფ რო გა ი ზარ და. აღ ნიშ ნუ ლი შე დე გე ბის მი უ ხე და ვად, მა ინც ნა ად რე ვია 
უკუ ვაგ დოთ ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის კო დექ სის გრძელ ვა დი ა ნი 
პო ტენ ცი უ რი ეფექ ტი. თუმ ცა სუბ სა ჰა რუ ლი აფ რი კი დან აშ შ-ში ექი მე ბის მიგ რა ცი-
ის წლი უ რი მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის კო დექ-
სის მი ღე ბი დან 3 წლის შემ დეგ კარგს არა ფერს მო ას წა ვებს იმ პი რო ბის დაკ მა ყო ფი-
ლე ბის მი მართ, რაც რე გი ო ნი დან ექიმ თა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი რე სურ სის გა დი ნე ბის 
შე ჩე რე ბას უკავ შირ დე ბა. 

ჯან დაც ვის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გლო ბა ლუ რი 
სტრა ტე გი ა: „ჯან დაც ვის მუ შა ხე ლი 2030 წელს“

„გლო ბა ლუ რი პრაქ ტი კის კო დექ სის“ მი ღე ბის და გან სა კუთ რე ბით მი სი ეფექ-
ტუ რო ბის მო სა ლოდ ნელ ზე ნაკ ლე ბი ხა რის ხით გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დგომ, დღის 
წეს რიგ ში დად გა უფ რო ყოვ ლის მომ ცვე ლი და ქმე დი თი გლო ბა ლუ რი სტრა ტე გი-
ის შე მუ შა ვე ბა ჯან დაც ვის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც ინ ტეგ-
რი რე ბუ ლად გა მო ეხ მა უ რე ბო და გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის მუ შა ხე ლის გან ვი თა რე-
ბის მრა ვალ რიცხ ო ვან გა მოწ ვე ვებს, რო გო რი ცა ა, და გეგ მვა, გა ნათ ლე ბა, მარ თვა, 
შე ნარ ჩუ ნე ბა და სტი მუ ლა ცი ა. გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის თა ნა მე გობ რო ბის მი ერ 
მიჩ ნე ულ იქ ნა, რომ ახა ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის და წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის ანა-
ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შექ მნი ლი ამ გვა რი სტრა ტე გია ასე ვე უფ რო მკვეთ რი, მულ-
ტი სექ ტო რუ ლი ქმე დე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი გახ დე ბო და. ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის სტრუქ ტუ რა ში მყოფ უწყ ე ბას – „ჯან დაც ვის მუ შაკ თა გლო ბა ლუ რი 
ალი ანსს“ (Global Health Workforce Alliance, GHWA) – 2014 წლის და საწყ ის ში და-
ე ვა ლა ფარ თო მას შტა ბი ა ნი სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე სის კო ორ დი ნა ცი ა. ალი ან სის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით გა მარ თულ მა პარ ტნი ორ თა კონ სულ ტა ცი ებ მა (გა ე როს სა ა გენ-
ტო ე ბი, მსოფ ლიო ბან კი, ორ მხრი ვი და ჯან დაც ვის პრო ფე სი უ ლი ასო ცი ა ცი ე ბი, სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, აკა დე მი უ რი წრე ე ბი და ა. შ.) რვა თე მა ტუ რი დო კუ მენ ტი 
შე ი მუ შა ვა, რომ ლებ შიც სიღ რმი სე უ ლად იყო გან ხი ლუ ლი ჯან დაც ვის სა მუ შაო ძა-
ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი მრა ვა ლი სა კითხ ი, რა მაც სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის თვის 
ანა ლი ტი კუ რი მა სა ლის რო ლი შე ას რუ ლა. 2014 წლის მა ის ში, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ-
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ლიო ასამ ბლე ის (World Health Assembly) რე ზო ლუ ცი ით, ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის გე ნე რა ლურ დი რექ ტორს ოფი ცი ა ლუ რად ეთხ ო ვა ჯან დაც ვის ადა-
მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის თა ო ბა ზე გლო ბა ლუ რი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის ორ გა ნი ზე-
ბა. პრო ცე სის მე ო რე ფა ზას კო ორ დი ნა ცი ას უშუ ა ლოდ ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცია უწევ და. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ-
გა ნი ზა ცი ის რე გი ო ნუ ლი კო მი ტე ტის შეხ ვედ რებ ზე წევ რმა ქვეყ ნებ მა სტრა ტე გი ის 
რამ დე ნი მე ვერ სია გა ნი ხი ლეს. სა ბო ლოო სტრა ტე გია და სამ ტკი ცებ ლად 69-ე „ჯან-
მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ასამ ბლე ას“ (World Health Assembly) 2016 წლის მა ის ში წა-
რედ გი ნა, სა დაც ერ თხმად იქ ნა მი ღე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა 2016-2030 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იგეგ მე ბა.

ჯან დაც ვის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის                                                             
გლო ბა ლუ რი სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

სა ერ თო მი ზა ნი: 

ეროვ ნულ, რე გი ო ნულ და გლო ბა ლურ დო ნე ებ ზე ადეკ ვა ტუ რი ინ ვეს ტი ცი ე-
ბის და ეფექ ტუ რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით, ჯან დაც ვის სა მუ შაო 
ძა ლის ხელ მი საწ ვდო მო ბის, მიმ ღე ო ბი სა და ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რა თა 
უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბა ყვე ლა ასა კის ადა მი ა ნის-
თვის და ღირ სე უ ლი და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გზით ხე ლი შე ეწყ ოს თა-
ნას წორ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას. 

პრინ ცი პე ბი:

ჯან დაც ვის სა მუ შაო ძა ლის ოპ ტი მა ლუ რი მო დე ლე ბის და ხალ ხზე ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ჯან დაც ვის სის ტე მის შე საქ მნე ლად სამ თავ რო ბო 
და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რე ბი სათ ვის ისე თი ხელ შეწყ ო ბა, რო მე ლიც პა ცი-
ენ ტე ბის სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რულ მო ლო დი ნებს უპა სუ ხებს; ასე ვე სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა და ჯან დაც ვის წარ მო ე ბის პრო ცე-
სებ ში მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თვა.

ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის უფ ლე ბის გა რან ტი რე ბა, რომ მათ მი მართ არ გან-
ხორ ცი ელ დე ბა გენ დე რუ ლი დის კრი მი ნა ცია და სა მუ შაო გა რე მო ში ძა ლა დო-
ბა. ჯან დაც ვის ყვე ლა მუ შა კის თვის ღირ სე უ ლი სა მუ შა ოს უზ რუნ ველ ყო ფა.

ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის და სო ცი ა ლუ რი ზრუნ ვის სამ სა ხუ რე ბის ინ ტეგ რა-
ცი ის ხელ შეწყ ო ბა მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ყო ველ-
მხრი ვი მიდ გო მის გზით. 
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 სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის და სო ლი და რო ბის ხელ შეწყ ო ბა სა ერ-
თო ინ ტე რე სე ბის და გა ზი ა რე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე, ასე ვე 
ეთი კუ რი და საქ მე ბის პრო ცე სის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

ჯან დაც ვის ადა მი ა ნურ რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეფექ ტუ რი ღო ნის-
ძი ე ბე ბის გა მარ თვის მიზ ნით, პო ლი ტი კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მო ბი ლი ზე-
ბა და თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა სხვა დას ხვა სექ ტორ სა და სა არ ჩევ ნო 
ოლქს შო რის, სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რე ბის ჩათ ვლით.

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ი სად მი მხარ და ჭე რა ნორ მა ტი უ ლი 
ას პექ ტე ბის და ტექ ნი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის თან მიმ დევ რუ ლი და ინ ტეგ-
რი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

ამო ცა ნე ბი:

 მტკი ცე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ჯან დაც ვის სა მუ-
შაო ძა ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი ზე გავ ლე ნის მი საღ წე ვად, გლო ბა ლურ დო ნე ზე 
ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა ში წვლი ლის შე ტა ნის მიზ ნით.

ჯან დაც ვის ადა მი ა ნურ რე სურ სებ ში ეროვ ნულ და გლო ბა ლურ დო ნე ებ ზე 
ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მი სა და გე ბა ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის სა მო მავ ლო 
სა ჭი რო ე ბებ სა და შრო მი თი ბაზ რე ბის მოთხ ოვ ნებ თან.

 ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა იმ ღო ნის ძი ე ბე-
ბის ეფექ ტუ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბი სა და მარ თვი სათ ვის, რომ ლე ბიც ჯან დაც-
ვის ადა მი ა ნურ რე სურ სებ ზეა ფო კუ სი რე ბუ ლი. 

 ეროვ ნულ და გლო ბა ლურ დო ნე ებ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
რე გუ ლა რუ ლი მო ნი ტო რინ გი და სან დო, ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი და გა ნახ ლე ბუ ლი 
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ბუ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა.
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თა ვი 13. 
სურ სა თის გლო ბა ლუ რი სის ტე მა 
და ჯან მრთე ლო ბა

მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი

 ჭარ ბწო ნი ა ნო ბის და სიმ სუქ ნის კლა სი ფი კა ცი ის თვის სხე უ ლის მა სის ინ დექ-
სი (Body Mass Index, BMI) გა მო ი ყე ნე ბა, რო მე ლიც გა მო ით ვლე ბა ადა მი ა-
ნის წო ნის (კი ლოგ რა მებ ში) შე ფარ დე ბით სი მაღ ლე ზე (მეტ რებ ში), აყ ვა ნი ლი 
კვად რატ ში (კგ/მ2). ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის გან მარ ტე-
ბით, ჭარ ბწო ნი ა ნო ბა აღი ნიშ ნე ბა, რო ცა BMI 25 ერ თე უ ლის ტო ლი ან მას ზე 
მე ტი ა, ხო ლო სიმ სუქ ნე – რო ცა BMI 30-ის ტო ლი ან მას ზე მე ტი ა. 

 2014 წელს მთელ მსოფ ლი ო ში 18 წლის და უფ რო სი ასა კის 1.9 მი ლი არ დზე მე-
ტი ადა მი ა ნი ჭარ ბწო ნი ა ნი იყო. ამათ გან კი 600 მი ლი ო ნი მსუ ქა ნი.1980-2008 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, მსოფ ლი ოს მას შტა ბით, სიმ სუქ ნის პრე ვა ლენ ტო ბა 
გა ორ მაგ და.

 არა ჯან სა ღი დი ე ტა მსოფ ლი ო ში სიკ ვდი ლის გა მომ წვე ვი მთა ვა რი ათი რისკ- 
ფაქ ტო რი დან ოთხ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი: მა ღა ლი წნე ვა, სის ხლში შაქ-
რის მა ღა ლი შემ ცვე ლო ბა, ჭარ ბწო ნი ა ნო ბა/ სიმ სუქ ნე და ქო ლეს ტე რი ნის მა-
ღა ლი შემ ცვე ლო ბა. 

 გა ე როს სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბით, 
2014-2016 წლე ბის პე რი ოდ ში, მსოფ ლი ო ში მცხოვ რე ბი 7.3 მი ლი არ დი ადა-
მი ა ნი დან  და ახ ლო ე ბით 795 მი ლი ო ნი, ანუ ცხრი დან ერ თი, ქრო ნი კუ ლად გა-
ნიც დი და საკ ვე ბის ნაკ ლე ბო ბას.

 ამათ გან, თით ქმის ყვე ლა მში ე რი ადა მი ა ნი (780 მი ლი ო ნი) გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში ცხოვ რობს და აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბის 12.9 პრო-
ცენტს წარ მო ად გენს.

 მოზ რდი ლე ბი, რომ ლე ბიც ბავ შვო ბა ში არას რულ ფა სოვ ნად იკ ვე ბე ბოდ ნენ, 
სა შუ ა ლოდ 20 პრო ცენ ტით ნაკ ლებ შე მო სა ვალს გა მო ი მუ შა ვე ბენ, ვიდ რე 
ისი ნი, ვი საც ბავ შვო ბა ში არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბა არ გა ნუც დი ა.

 ქვეყ ნე ბის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის (მშპ) ორი დან სამ პრო ცენ ტამ დე და-
ნა კარ გი შე იძ ლე ბა საკ ვებ ში რკი ნის, იო დის ან თუ თი ის ნაკ ლე ბო ბით გა მოწ-
ვე ულ ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მებ თან იყოს ასო ცი რე ბუ ლი.
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 მსოფ ლი ო ში არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის 80 პრო ცენ-
ტის თვის მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის ადეკ ვა ტუ რი რა ო დე ნო ბის მი წო დე ბის თვის 
ყო ველ წლი უ რად 347 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი ციაა სა ჭი რო. ეს ინ-
ვეს ტი ცი ა, მო სახ ლე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ჯან მრთე ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის და ჯან დაც ვის სექ ტორ ში და ნა ზო გე ბის შე დე გად, 5 
მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბის შე მო სა ვალს მო ი ტან და. 

 ხუთ წლამ დე ასა კის ბავ შვებ ში სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვე ბის თით ქმის ნა ხე-
ვა რი (45%) არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში მცხოვ რე ბი ყო ვე ლი მე ექ ვსე ბავ შვი – თით ქმის 100 მი ლი ო ნი – 
წო ნა ში ჩა მორ ჩე ბა. 

 მსოფ ლიო საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის სურ სათს აწარ მო ებს იმის თვის, რომ ყვე-
ლა მცხოვ რე ბი სრულ ფა სოვ ნად გა მო იკ ვე ბოს. 1960-ი ა ნი წლე ბის და საწყ-
ის ში ერთ სულ ზე არ სე ბუ ლი სურ სა თის მაჩ ვე ნე ბე ლი დღე ში 2,220 კი ლო კა-
ლო რი ას შე ად გენ და. ეს მო ნა ცე მი 2008 წლის თვის 2,790 კი ლო კა ლო რი ამ დე 
გა ი ზარ და. თუმ ცა სურ სა თის გა და ნა წი ლე ბა ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით მნიშ ვნე-
ლოვ ნად არა თა ნა ბა რი ა. 

 მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილს საკ მა რი სი შე მო სა ვა ლი არ გა აჩ ნია 
იმის თვის, რომ აუ ცი ლე ბე ლი რა ო დე ნო ბის სურ სა თი შე ი ძი ნოს. 2015 წლის-
თვის, მსოფ ლიო ბან კის შე ფა სე ბის მი ხედ ვით, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში და-
ახ ლო ე ბით 1 მი ლი არ დი ღა რი ბი ადა მი ა ნი ცხოვ რობ და, რო მელ თა შე მო სა-
ვა ლი დღე ში 1.25 დო ლა რი ან ნაკ ლე ბი იყო, რაც მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 
17%-ს შე ად გენს.

სურ სა თის გლო ბა ლუ რი სის ტე მის მი მო ხილ ვა

სურ სა თის გლო ბა ლუ რი სის ტე მა ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის 
კომ პლექ სუ რი სის ტე მა ა, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის გა მოკ ვე ბას ემ სა-
ხუ რე ბა და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე ფუნ ქცი ო ნი რებს. 
სის ტე მა ში შე დის ფერ მე რუ ლი საქ მი ა ნო ბა, ნედ ლი მა სა ლე ბის მო პო ვე ბა, გა და ზიდ-
ვა, გა და მუ შა ვე ბა, საკ ვე ბის დის ტრი ბუ ცი ა, მარ კე ტინ გი, გა ყიდ ვა, მოხ მა რე ბა და 
ნარ ჩე ნე ბის გან კარ გვა. სა სურ სა თო სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბის თვის და მდგრა დო ბის-
თვის მომ ხმა რე ბელს უსაფ რთხო, ხელ მი საწ ვდო მი, სა სარ გებ ლო და მი სა ღე ბი მა ხა-
სი ა თებ ლე ბის მქო ნე პრო დუქ ცია უნ და მი ე წო დოს. ამა ვე დროს სურ სა თის სის ტე-
მა ეკო ლო გი უ რად მდგრა დი და ეკო ნო მი კუ რად მომ გე ბი ა ნი უნ და იყოს. სურ სა თის 
სის ტე მა სო ცი ა ლურ, პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ და გა რე მოს დაც ვით კონ ტექ სტებ-
ში მოქ მე დებს და მათ მუდ მივ ზე გავ ლე ნას გა ნიც დის. სის ტე მა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო-
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რე ბი დან ზო გი ბაზ რის ან სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სა რე გუ ლა ციო მოთხ ოვ ნე ბით, 
ზო გი კი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნით, ან მო ცე მულ ტე რი ტო რი ა ზე გა რე-
მოს თან და კავ ში რე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რო ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. 

სურ. 27. გლო ბა ლუ რი სურ სა თის მი წო დე ბის ჯაჭ ვი

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის ზრდას თან ერ თად სურ სა თის მო წო დე-
ბის გლო ბა ლი ზა ცია უფ რო და უფ რო მე ტად იზ რდე ბა. ეს სურ სა თის სის ტე მის სა-
ერ თო ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას ემ სა ხუ რე ბა და ხელს უწყ ობს მომ ხმა რებ ლის თვის 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი სურ სა თის მი წო დე ბას ყვე ლა ზე და ბალ ფა სი ა ნი მწარ მო ებ ლის-
გან, ამ მწარ მო ებ ლის ად გილ მდე ბა რე ო ბის მი უ ხე და ვად. თუმ ცა ბაზ რის ამ გვა რი 
რთუ ლი და მო გე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვებ-
საც ქმნის სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას თან, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა სა და სურ სა თის 
ხა რის ხთან და კავ ში რე ბით. 

იმის მი უ ხე და ვად, რომ მსოფ ლი ო ში სურ სა თის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა, რო მე-
ლიც გლო ბა ლუ რად ერთ სულ ზე კა ლო რი ის სა შუ ა ლო მოხ მა რე ბით იზო მე ბა, ის ტო-
რი უ ლად არა სო დეს ყო ფი ლა იმა ზე მა ღა ლი, ვიდ რე 21-ე სა უ კუ ნის და საწყ ის ში ა, 
გლო ბა ლუ რი სურ სა თის სის ტე მა მსოფ ლი ოს კვე ბით სა ჭი რო ე ბებს სრულ ყო ფი ლად 
მა ინც ვერ აკ მა ყო ფი ლებს. მთელ მსოფ ლი ო ში და ახ ლო ე ბით ერ თი მი ლი არ დი ადა-
მი ა ნი ვერ იღებს სა ჭი რო რა ო დე ნო ბით სურ სათს და ამა ვე დროს, და ახ ლო ე ბით ორი 
მი ლი არ დი ადა მი ა ნი ჭარ ბწო ნი ა ნი ა. ამ ორ, თით ქოს და, ურ თი ერ თგა მომ რიცხ ავ 
პრობ ლე მას უფ რო მე ტად და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბი გა ნიც დის. მა გა ლი თად, 
ინ დო ეთ ში, 1995 წლი დან 2015 წლამ დე პე რი ოდ ში, 65 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნით მეტ მა 
გა ნი ცა და საკ ვე ბის დე ფი ცი ტი მა შინ, რო ცა ყო ვე ლი მე ხუ თე მოზ რდი ლი ჭარ ბწო ნი-
ა ნი იყო. ამ გვარ პრობ ლე მას ნუტ რი ცი უ ლი ტრან ზი ცია ეწო დე ბა. სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მრთე ლო ბის თვალ საზ რი სით, ამ გვა რი პრობ ლე მის მქო ნე ქვეყ ნე ბი ერ თდრო უ-
ლად ორი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგა ნან: არა საკ მა რი სი კვე ბა ზოგ პო პუ ლა ცი ა ში ინ-
ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის ზრდას იწ ვევს, ხო ლო ჭარ ბწო ნი ა ნო ბას სხვა პო პუ ლა ცი-
ებ ში ისე თი არა გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის მა ღა ლი პრე ვა ლენ ტო ბა მო აქვს, რო გო-
რი ცა ა: გულ სის ხლძარ ღვო ვა ნი და ა ვა დე ბე ბი, კი ბო და დი ა ბე ტი. აღ ნიშ ნუ ლი ფე ნო-
მე ნი რო გორც ეკო ნო მი უ რად, ისე ჯან მრთე ლო ბის თვალ საზ რი სით, ქვეყ ნე ბის თვის 

სურსათით მომარაგების ჯაჭვი
საკვები 

ნედლეული
პირველადი
პროდუქტი

წარმოებული
პროდუქტი

სატრანსპორტო
პროდუქტი მარაგი

მარაგების
გამოყენება

გახარჯვა და 
გაუვნებელყოფა

ბიოლოგიური 
ფიზიკური
ქიმიური

ადამიანი 
გარემო
ტექნიკა

 
საფრთხე



248248

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

მე ტად სა ზი ა ნო ა, რად გან შეზღ უ დუ ლი ჯან დაც ვის ბი უ ჯე ტის და პერ სო ნა ლის თვის 
კონ კუ რენ ტულ პრი ო რი ტე ტებს წარ მო შობს, რო მელ თა მარ თვას თან გამ კლა ვე ბა 
რთუ ლი ა. 

არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ით, და ბალ შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში სიმ სუქ ნის პრე ვა ლენ-
ტო ბა ბი მო და ლურ გა ნა წი ლე ბას მის დევს და ნათ ლად ჩანს, რომ ეს, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, მო სახ ლე ო ბის შეძ ლე ბულ ნა წილ ში ხდე ბა, თუმ ცა ასე ვე მზარდ გავ ლე ნა 
აქვს ღა რი ბებ ზეც. რო გორც ზედ მე ტი კვე ბა, ასე ვე კვე ბის დე ფი ცი ტიც, შე იძ ლე ბა 
თა ნა არ სე ბობ დეს არა მარ ტო ერ თსა და იმა ვე ქვე ყა ნა ში, არა მედ ერ თსა და იმა-
ვე ში ნა მე ურ ნე ო ბა შიც. მა გა ლი თად, მავ რი ტა ნი ა ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, 
რომ მა შინ რო ცა დე დე ბის 40 პრო ცენ ტზე მე ტი ჭარ ბწო ნი ა ნი იყო, ბავ შვე ბის 30 
პრო ცენ ტზე მე ტი წო ნა ში ჩა მორ ჩე ბო და. იმ ოჯა ხე ბის 60 პრო ცენ ტში, სა დაც ჭარ-
ბწო ნი ა ნი ადა მი ა ნე ბი ცხოვ რობ დნენ, ასე ვე იყო არა საკ მა რი სი წო ნის ადა მი ა ნიც. 
სურ სა თის ნაკ ლე ბო ბის და ჭარ ბი წო ნის ამ გვა რი თა ნა არ სე ბო ბა შე იძ ლე ბა პა რა-
დოქ სი იყოს, მაგ რამ ზედ მე ტი და არა საკ მა რი სი კვე ბა მალ ნუტ რი ცი ის ორ ას პექტს 
წარ მო ად გენს. ორი ვეს გა მომ წვე ვი ფაქ ტო რი ერ თი და იგი ვე ა: გლო ბა ლუ რი სურ-
სა თის სის ტე მე ბი არ არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი იმა ზე, რომ ოპ ტი მა ლუ რი კვე ბა უზ-
რუნ ველ ყოს ადა მი ა ნე ბის თვის. ამის ნაც ვლად, აღ ნიშ ნულ სის ტე მებს მაქ სი მა ლუ რი 
მო გე ბის მი ღე ბა ამოძ რა ვებთ. სი ღა რი ბე ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის თვის ეს ნიშ ნავს 
ან სურ სა თის არას ტა ბი ლუ რო ბას და შიმ შილს, ან და ბალ ფა სი ა ნი, ზედ მე ტად გა-
და მუ შა ვე ბუ ლი საკ ვე ბის მი ღე ბას, რო მელ საც კვე ბი თი თვი სე ბე ბი აკ ლია და დი დი 
რა ო დე ნო ბით შე ი ცავს შა ქარს, მა რილს და გა ჯე რე ბულ ცხი მებს, რაც, სა ბო ლოო 
ჯამ ში, ჭარბ წო ნას და სიმ სუქ ნეს იწ ვევს. 

სურ სა თის გლო ბა ლუ რი ბა ზა რი

იმი სათ ვის, რომ გა ვი გოთ, თუ ვინ არის პა სუ ხის მგე ბე ლი კვე ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის ასე წა რუ მა ტებ ლად გან ვი თა რე ბაზე, პირ ველ ყოვ ლი სა, აუ ცი-
ლე ბე ლია დავ სვათ შე კითხ ვა – ვინ მარ თავს გლო ბა ლუ რი სურ სა თის სის ტე მებს? 
სა ერ თო ჯამ ში, ეს სურ სა თი სა და სას მე ლე ბის მწარ მო ე ბე ლი დი დი მულ ტი ნა ცი-
ო ნა ლუ რი კომ პა ნი ე ბი ა, რომ ლებ საც უდი დე სი სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბა გა აჩ ნი ათ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში არ სე ბუ ლი ათი ყვე ლა ზე დი-
დი სა სურ სა თო კომ პა ნია ამ ქვეყ ნის სურ სა თით ვაჭ რო ბის ნა ხე ვარ ზე მეტს, ხო ლო 
მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით – 20 პრო ცენ ტზე მეტს აკონ ტრო ლებს. გლო ბა ლურ 
დო ნე ზე გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბის ნა ხე ვარ ზე მეტს ორი კომ პა ნია – კო კა- კო ლა 
(Coca-Cola) და პეპ სი კო (PepsiCo) აწარ მო ებს. მსოფ ლი ო ში სურ სა თის სა ერ თო ვაჭ-
რო ბის სა მი მე ოთხ ე დი და ბალ ხა რის ხი ან გა და მუ შა ვე ბულ საკ ვებს მო ი ცავს და მა თი 
რამ დე ნი მე დი დი მწარ მო ე ბე ლი გლო ბა ლუ რი ბაზ რის ნა ხე ვარ ზე მეტს იკა ვებს. ამ 
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თვალ საზ რი სით, მსოფ ლი ოს სურ სა თის სის ტე მა ნაც ვლად მცი რე მწარ მო ებ ლე ბის 
კონ კუ რენ ტუ ლი ბაზ რი სა, ოლი გო პო ლი ას წარ მო ად გენს და ის პრო დუქ ცი ა, რო-
მელ საც მომ ხმა რე ბე ლი საკ ვე ბის სა ხით იღებს, უფ რო და უფ რო მე ტად არის გან პი-
რო ბე ბუ ლი რამ დე ნი მე მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი სა სურ სა თო კომ პა ნი ის მი ერ. 

ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში და ბალ ხა რის ხი ა ნი გა და მუ შა ვე ბუ ლი სურ სა თის 
გა ყიდ ვე ბი ძი რი თა დად გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში იზ რდე ბა. გა და მუ შა ვე ბუ ლი სურ-
სა თის მწარ მო ებ ლე ბის სწრა ფად შეს ვლა და ბა ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო-
ნე ქვეყ ნე ბის ბა ზარ ზე მა სობ რი ვი მარ კე ტინ გუ ლი კამ პა ნი ე ბის და უცხ ო უ რი ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის შე დე გი ა, რაც ძი რი თა დად ად გი ლობ რივ სა სურ სა თო კომ პა ნი ებ ზე კონ-
ტრო ლის მო პო ვე ბის გზით ხდე ბა. 

1970-1990-ი ან წლებ ში მსოფ ლი ოს ბევ რმა ქვე ყა ნამ ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, 
ლი ბე რა ლუ რი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ვაჭ რო ბის პო ლი ტი კა გა ნა ხორ ცი ე ლა. აღ ნიშ-
ნულ მა პო ლი ტი კამ სურ სა თის გლო ბა ლუ რი მო წო დე ბის პრო ცე სი შეც ვა ლა, რა მაც 
პირ და პი რი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ჭარ ბწო ნი ა ნო ბის ეპი დე მი ა ზე. ვაჭ რო ბის ლი ბე რა-
ლი ზა ცია კონ კრე ტუ ლი სურ სა თის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე ზე მოქ მე დებს სურ სა თის 
დის ტრი ბუ ცი ა ში უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თვის ბა რი ე რე ბის მოხ სნის და მულ ტი ნა-
ცი ო ნა ლუ რი სა სურ სა თო კომ პა ნი ე ბის და სწრა ფი კვე ბის ქსე ლე ბის გა ფარ თო ე ბის 
სა შუ ა ლე ბით. 

გრა ფი კი 18. არა ჯან სა ღი საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვე ბის ზრდა და ბალ- 
და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში. 

წყა რო: როკ ფე ლე რის ფონ დი (Rockefeller Foundation)

შაქრიან (ხელოვნურ) სასმელებზე
დახარჯული თანხა ($/ერთ.)

არაჯანსაღ საკვებზე
დახარჯული თანხა ($/ერთ.)

ბრაზილია (საშუალო ნამატი 75%) კოლუმბია (საშუალო ნამატი 50%) 
ნამატინამატი

ნამატი ნამატი

ნამატი ნამატი

ინდოეთი (საშუალო ნამატი 93%) ინდონეზია (საშუალო ნამატი 55%) 

ტაილანდი (საშუალო ნამატი 42%) სამხრეთ აფრიკა (საშუალო ნამატი 15%) 
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მა გა ლი თად, 1998 წელს ამე რი კულ მა ტრან სნა ცი ო ნა ლურ მა სა სურ სა თო კომ-
პა ნი ებ მა 5.7 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი ცია ჩა დეს მთელ მსოფ ლი ო ში თა-
ვი ან თი ფი ლი ა ლე ბის გახ სნის მიზ ნით. ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ იმ და ბა ლი და სა-
შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ მაც აშ შ-სთან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ-
რო ბის შე თან ხმე ბა გა ა ფორ მეს, 63.4%-ით უფ რო მა ღა ლია შაქ რის შემ ცვე ლი სას-
მე ლე ბის მოხ მა რე ბა ერთ სულ მო სახ ლე ზე, ვიდ რე იქ, სა დაც ამ გვა რი შე თან ხმე ბა 
არ არ სე ბობს. 

კო კა- კო ლას სტან დარ ტუ ლი ქი ლა შე ი ცავს 39 გრამ შა ქარს, 500-მი ლიგ რა-
მი ა ნი ბოთ ლი –  65 გრამს, ხო ლო ერ თლიტ რი ა ნი ბოთ ლი – 110 გრამს.

სურ. 28. შაქ რის შემ ცვე ლო ბა გა მაგ რი ლე ბელ სას მე ლებ ში

პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით სწრა ფად იზ რდე ბა იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც არა ჯან სა-
ღი საკ ვე ბის და გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბის მოხ მა რე ბა ტრა დი ცი უ ლად და ბა ლი 
იყო. ასე მა გა ლი თად, 2007-2012 წლებ ში არა ჯან სა ღი საკ ვე ბის (110%) და გა მაგ რი-
ლე ბე ლი სას მე ლე ბის (70%) მოხ მა რე ბის ზრდის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ინ-
დო ეთ ში და ფიქ სირ და. „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის ამე რი კუ ლი ჟურ ნა ლის“ 
(American Journal of Public Health) მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, 
მომ დევ ნო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბის მოხ მა რე ბის პროგ-
ნო ზი რე ბუ ლი ზრდის შე დე გად (15.7% და ბალ- და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ-
ში, ხო ლო 9.5% – მსოფ ლი ოს მას შტა ბით) მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბას 2.3 მი ლი არ დი 
ჭარ ბწო ნი ა ნი და 1.1 მსუ ქა ნი ადა მი ა ნი და ე მა ტე ბა. ასე ვე სა ხე ზე იქ ნე ბა დი ა ბე ტის 
192 მი ლი ო ნი ახა ლი შემ თხვე ვა და ავა დო ბის ტვირ თის 60 პრო ცენ ტი და ბალ /სა შუ ა-
ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი.

მსოფ ლი ოს ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის (World Economic Forum) და ჰარ ვარ დის 
უნი ვერ სი ტე ტის სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სკო ლის (Harvard School of Public 
Health) მი ერ არა გა დამ დე ბი/ ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის შე სა ხებ მომ ზა დე ბუ ლი ან-
გა რი შის მი ხედ ვით, „ბევ რი შაქ რის, მა რი ლის და არა ჯან სა ღი ცხი მე ბის შემ ცვე ლი 
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გა და მუ შა ვე ბუ ლი საკ ვე ბი, რაც ია ფად და მზა სა ხით არის ხელ მი საწ ვდო მი და მიმ-
ზიდ ვე ლია მომ ხმა რებ ლე ბის თვის“, ერ თ-ერ თი მთა ვა რია იმ რამ დე ნი მე მი ზე ზი დან, 
რომ ლე ბიც მსოფ ლი ო ში მომ დევ ნო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში არა გა დამ დე ბი და ა ვა-
დე ბე ბით გა მოწ ვე ულ 30 ტრი ლი ო ნი დო ლა რის ოდე ნო ბის ხარჯს გა მო იწ ვევს. გა-
მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ბევ რი მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა, ჯან სა ღი საკ ვე ბი 
პრო დუქ ცი ის სა მომ ხმა რებ ლო მო ცუ ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით, აქ ტი უ რად შე ი მუ-
შა ვებს სურ სა თის ბაზ რის სა რე გუ ლა ციო პო ლი ტი კას, არა გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე-
ბის სა ერ თო ტვირ თი სწრა ფად გა და ი ნაც ვლებს და ბა ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის 
მქო ნე ქვეყ ნე ბის კენ. ჯან დაც ვა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო კი, ამ 
ქვეყ ნებ ში ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, დი დი ალ ბა თო ბით, 
არ იქ ნე ბა გა მოვ ლე ნი ლი ღა რიბ მო სახ ლე ო ბა ში, რაც შე დე გად კი დევ უფ რო მეტ 
ავა დო ბას, სი ცოცხ ლის დაქ ვე ი თე ბულ ხა რისხს, პრო დუქ ტი უ ლო ბის და კარ გვა სა და 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბას მო ი ტანს. 

სა ბი უ ჯე ტო შეზღ უდ ვე ბის შე დე გად შაქ რი ა ნი გა მაგ რი ლე ბე ლი                      
სას მე ლე ბის ბაზ რის დაღ მას ვლა დიდ ბრი ტა ნეთ ში 

„ა რა ჯან სა ღი გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბის მწარ მო ე ბელ მა კომ პა ნი ებ მა 
დაღ მას ვლა გა ნი ცა დეს, რო ცა ბრი ტა ნე თის კან ცლერ მა, ჯორჯ ოს ბორ ნმა, შა-
ქარ ზე გა და სა ხა დი და ა წე სა. ეს მო უ ლოდ ნე ლი სვლა კი დევ ერ თი ტვირ თი აღ მოჩ-
ნდა ბრი ტა ნე თის სურ სა თის და სას მე ლე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც ისე დაც ძლივს უმ კლავ დე ბოდ ნენ ბა ზარ ზე და წე სე ბულ შეზღ უდ ვებს 
და გა და ნაც ვლე ბას უფ რო ჯან სა ღი საკ ვე ბის კენ. გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბის 
და მამ ზა დებ ლებ მა – „ბრიტ ვიკ“ (Britvic) და „ე ი. ჯი. ბარ“ (A.G. Barr) – 5%-ზე მე ტი 
ზა რა ლი გა ნი ცა დეს, ხო ლო კომ პა ნი ე ბის – „ტე იტ და ლა ილ“ (Tate & Lyle Plc.) და 
„ე სო ში ე ი ტიდ ბრი ტიშ ფუდზ“ (Associated British Foods Plc.) – მო გე ბა, შე სა ბა მი-
სად, 4.9 და 1.5 პრო ცენ ტით შემ ცირ და. ოს ბორ ნმა გა ნაცხ ა და, რომ გა მაგ რი ლე-
ბე ლი სას მე ლე ბის ინ დუს ტრი ის თვის ტა რიფს ორ წე ლი წად ში და ა წე სებ დნენ, ორ 
ეტა პად, სას მელ ში შაქ რის შემ ცვე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე. მთავ რო ბის შე ფა სე-
ბით, ბი უ ჯეტ ში პირ ველ წელს 520 მი ლი ონ ფუნტ შე მო სა ვალს ელი ან (732 მი ლი-
ო ნი აშშ დო ლა რი), რომ ლის ნა წი ლი მოხ მარ დე ბა სკო ლებ ში ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი 
წე სის პრო მო ცი ას. ოს ბორ ნმა გა ნაცხ ა და, რომ სიმ სუქ ნე ბრი ტა ნე თის ეკო ნო მი-
კას და ახ ლო ე ბით 27 მი ლი არ დი ფუნ ტი უჯ დე ბა, ხო ლო ჯან დაც ვის ეროვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რი (National Health Service) ამ ჟა მად 5 მი ლი არ დზე მეტ ფუნტ სტერ-
ლინგს ხარ ჯა ვს სიმ სუქ ნეს თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო“. 

ჩარ ჩო 1: მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სურ სა თის 
ბაზ რის რე გუ ლა ცი ის გა შუ ქე ბა მსოფ ლიო მე დი ა ში. წყა რო: „დე ი ლი ნი უ სი ო 
(The Daily News)
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ჭარ ბი წო ნა და სიმ სუქ ნე რო გორც გლო ბა ლუ რი 
ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მა

ჭარ ბი წო ნა და სიმ სუქ ნე არის არა ნორ მა ლუ რი ან ჭარ ბი ოდე ნო ბის ცხი მის 
დაგ რო ვე ბა, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა ჯან მრთე ლო ბა გა ა უ ა რე სოს. სხე უ ლის მა სის ინ-
დექ სი (Body Mass Index, BMI) წო ნის და სი მაღ ლის შე ფარ დე ბის მარ ტი ვი ინ დექ-
სი ა, რო მე ლიც ჭარ ბწო ნი ა ნო ბის და სიმ სუქ ნის კლა სი ფი კა ცი ის თვის გა მო ი ყე ნე ბა. 
ინ დექ სი გა მო ით ვლე ბა შემ დეგ ნა ი რად: ადა მი ა ნის წო ნა (კი ლოგ რა მებ ში) გა ყო ფი ლი 
მი სი სი მაღ ლის კვად რატ ზე (მეტ რებ ში) აყ ვა ნი ლი კვად რატ ში კგ/მ2. სხე უ ლის მა სის 
ინ დექ სი ჭარ ბწო ნი ა ნო ბის და სიმ სუქ ნის ყვე ლა ზე მი სა ღე ბი სა ზო მია და ორი ვე სქე-
სის და ყვე ლა ასა კის ადა მი ა ნის თვის გა მო ი ყე ნე ბა. 

ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია 
სხე უ ლის მა სის ინ დექსს შემ დეგ კა ტე გო-
რი ე ბად ჰყოფს:

 მცი რე წო ნა: <18.5 კგ/მ2

 ნორ მა ლუ რი წო ნა: ≥18.5 – 24.9 კგ/მ2

 ჭარ ბი წო ნა: ≥25.0 – 29.9 კგ/მ2

 სიმ სუქ ნე: ≥30 კგ/მ2

 I ხა რის ხის სიმ სუქ ნე: 0 – 34.9 კგ/მ2

 II ხა რის ხის სიმ სუქ ნე: 0 – 39.9 კგ/მ2

 III ხა რის ხის სიმ სუქ ნე: ≥40 კგ/მ2 

(ზოგ ჯერ მო იხ სე ნი ე ბენ რო გორც 
მწვა ვე, უკი  დუ რეს ან ავად მყო ფურ 
სიმ სუქ ნეს)

 ძა ლი ან მსუ ქა ნი (Super-obese):  
>50 კგ/მ2

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ზო გა დი გან მარ ტე ბე ბი ა, რამ დე ნა დაც მო-
ნა ცე მე ბი აღე ბუ ლია თეთ რკა ნი ა ნი მო სახ ლე ო ბის გან. ფაქ ტობ-
რი ვი გან მარ ტე ბე ბი შე იძ ლე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი იყოს სხვა დას-
ხვა ეთ ნო სის თვის. მა გა ლი თად, მი იჩ ნე ვენ, რომ აზი ე ლე ბი ჭარ-
ბწო ნი ა ნე ბი არი ან, რო ცა მა თი BMI აღე მა ტე ბა >23 – 24.9 კგ/მ2, 
ხო ლო მსუ ქა ნი – თუ BMI აღე მა ტე ბა 25 კგ/მ2

სურ. 29. ჭარ ბწო ნი ა ნო ბი სა და სიმ სუქ ნის გან საზღ ვრა. 
წყა რო: „ე კო ნო მის ტი“ (The Economist), 2013 წლის დე კემ ბე რი
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2014 წელს მკვლე ვარ თა სა ერ თა შო რი სო კონ სორ ცი უმ მა და ას რუ ლა მრა ვალ-
წლი ა ნი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვა – „ბავ შვებს შო რის ჭარ ბწო ნი ა ნო ბის და სიმ-
სუქ ნის პრე ვა ლენ ტო ბა გლო ბა ლურ, რე გი ო ნულ და ეროვ ნულ დო ნე ზე 1980-2013 
წწ“., რო მე ლიც ჯან მრთე ლო ბის მეტ რი კის და შე ფა სე ბის ინ სტი ტუ ტის (Institute of 
Health Metrics and Evaluation, IHME) ხელ მძღვა ნე ლო ბით გა ი მარ თა. კვლე ვა მსოფ-
ლი ოს 188 ქვეყ ნი დან აღე ბულ მო ნა ცე მებს ეყ რდნო ბო და. ჭარ ბწო ნი ა ნო ბა გან მარ-
ტე ბულ იქ ნა რო გორც მდგო მა რე ო ბა, რო ცა სხე უ ლის მა სის ინ დექ სი 25-სა და 30-ს 
შო რი სა ა, ხო ლო სიმ სუქ ნედ მიჩ ნე ულ იქ ნა 30-ის ტო ლი ან მას ზე მა ღა ლი ინ დექ სი. 

რო გორც კვლე ვამ აჩ ვე ნა, კვლე ვის 35-წლი ა ნი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, ჭარ-
ბწო ნი ა ნო ბის და სიმ სუქ ნის გლო ბა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი მოზ რდილ თა შო რის გა ი-
ზარ და რო გორც მა მა კა ცე ბის (29%-დან 37%-მდე), ასე ვე ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში 
(30%-დან 38%-მდე). გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მა მა კა ცებ ში ჭარ ბწო ნი ა ნო ბის და 
სიმ სუქ ნის მაჩ ვე ნებ ლე ბი უფ რო მა ღა ლი ა, ხო ლო ქა ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი უფ რო მა-
ღა ლი აღ მოჩ ნდა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. ამას გარ და, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
სიმ სუქ ნის ყვე ლა ზე მა ღალ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა უფ რო ახალ გაზ რდა ასა კის ადა მი ა ნებ-
ში გა და ი ნაც ვლა. 

სურ. 30. სიმ სუქ ნის პრე ვა ლენ ტო ბა მსოფ ლი ო ში (სხე უ ლის მა სის ინ დექ სი >30). 

წყა რო: IHME, 2014 წ.

ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით, მსოფ ლი ოს მსუ ქა ნი ადა მი ა ნე ბის (13 პრო-
ცენ ტი) ყვე ლა ზე მა ღა ლი წი ლი ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ცხოვ რობს. ერ თად 
აღე ბუ ლი ჩი ნე თი და ინ დო ე თი მსოფ ლი ოს მსუ ქა ნი მო სახ ლე ო ბის 15 პრო ცენტს 

სიმსუქნის გავრცელება %
<10
10-19.9
20-29.9
≥30
მონაცემები ხელმისაწვდომი არ არის
N/A *სმი ≥30კგ/მ2
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წარ მო ად გენს. რე გი ო ნულ დო ნე ზე ახ ლო აღ მო სავ ლე თის და ჩრდი ლო ეთ აფ რი კის, 
ცენ ტრა ლუ რი ამე რი კის, ასე ვე წყნა რი ოკე ა ნის და კა რი ბის ზღვის კუნ ძუ ლო ვა ნი 
ქვეყ ნე ბის მცხოვ რებ ლებ მა უკ ვე მი აღ წი ეს ჭარ ბწო ნი ა ნო ბი სა და სიმ სუქ ნის გან სა-
კუთ რე ბუ ლად მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს (44 პრო ცენ ტი ან მე ტი). 2013 წელს ჭარ ბწო-
ნი ა ნო ბის და სიმ სუქ ნის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ახ ლო აღ მო სავ ლეთ სა და 
ჩრდი ლო ეთ აფ რი კა ში და ფიქ სირ და, სა დაც 20 წლის და უფ რო სი ასა კის მა მა კა-
ცე ბის 5 პრო ცენ ტზე და ქა ლე ბის 65 პრო ცენ ტზე მე ტი ჭარ ბწო ნი ა ნი ან მსუ ქა ნი 
აღ მოჩ ნდა. ამ რე გი ო ნებ ში ქვეყ ნე ბის ორ მე სა მედ ზე მეტ ში ჭარ ბწო ნი ა ნო ბი სა და 
სიმ სუქ ნის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 50 პრო ცენ ტზე მე ტად გა ი ზარ და მოზ რდი ლი ასა კის მა-
მა კა ცებ სა და ქა ლებ ში. ცენ ტრა ლურ ამე რი კა ში მოზ რდი ლი მა მა კა ცე ბის 57 პრო-
ცენ ტზე და მოზ რდი ლი ქა ლე ბის 65 პრო ცენ ტზე მე ტი ჭარ ბწო ნი ა ნი ან მსუ ქა ნი იყო, 
სა დაც ყვე ლა ზე მა ღა ლი პრე ვა ლენ ტო ბა – 50 პრო ცენ ტზე მე ტი ქა ლებ სა და მა მა კა-
ცებს შო რის – კო ლუმ ბი ა ში, კოს ტა რი კა სა და მექ სი კა ში და ფიქ სირ და.

წყნა რი ოკე ა ნის კუნ ძუ ლებ ზე მა მა კა ცე ბის თით ქმის 44% და ქა ლე ბის 51%-ზე 
მე ტი ჭარ ბწო ნი ა ნი ან მსუ ქა ნი ა, ხო ლო კა რი ბის ზღვის ქვეყ ნებ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
მა მა კა ცებ ში 38, ქა ლებ ში კი 50 პრო ცენ ტი ა. მა შინ, რო ცა ჭარ ბწო ნი ა ნი ან მსუ ქა ნი 
ადა მი ა ნე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ სე ბი თად გა ი ზარ და ბო ლო 30 წლის გან-
მავ ლო ბა ში, ასე ვე აღი ნიშ ნა ცვლი ლე ბე ბი რე გი ო ნებ სა და სა ხელ მწი ფო ებ ში. გან-
ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ჭარ ბწო ნი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა, რო მე ლიც 1980-ი ან 
წლებ ში და იწყო და 1992-2002 წლებ ში დაჩ ქარ და, 2006 წლის შემ დეგ შემ ცირ და. 
ამის სა პი რის პი როდ, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა დაც ამ ჟა მად მსოფ ლი ოს მსუ ქა ნი 
მო სახ ლე ო ბის თით ქმის ორი მე სა მე დი ცხოვ რობს, ზრდა ბო ლო 10-15 წლის გან მავ-
ლო ბა ში დაჩ ქარ და და ჯერ შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია არ აღი ნიშ ნე ბა.

მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, მო მა ვა ლი სა მი -ოთხი ათ წლე უ ლის გან მავ ლო-
ბა ში მსოფ ლი ო ში ერთ სულ ზე შე მო სა ვა ლი, სა ვა რა უ დოდ, წე ლი წად ში 2%-ით გა-
იზ რდე ბა. და ბა ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ზრდა 
კი დევ უფ რო სწრა ფი იქ ნე ბა. სიმ სუქ ნის პრე ვა ლენ ტო ბა და დე ბით კავ შირ შია ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბელ თან, რა მე თუ სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი და ბა ლი/ სა-
შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბა კვე ბის სტი ლის და ცხოვ რე-
ბის წე სის ცვლი ლე ბას სწო რედ ეკო ნო მი კუ რი წინ სვლის დროს გა ნიც დის. 100 ქვე-
ყა ნა ში ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კვე ბი თი რის კე ბის გლო ბა-
ლუ რი სი ტუ ა ცი ის ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ და ბალ და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე 
ქვეყ ნებ ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ-ს 1,000 დო ლა რით მა ტე ბამ სხე უ ლის მა სის 
ინ დექ სის 0.4 კგ/მ2-ით ზრდა გა მო იწ ვი ა. მაგ რამ იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც მშპ ერთ სულ 
მო სახ ლე ზე 5,500 დო ლარ ზე მე ტი იყო, სხე უ ლის მა სის ინ დექ სის მა ტე ბა ძი რი თა-
დად და ბალ შე მო სავ ლი ან მცხოვ რებ ლებ ში და ფიქ სირ და. 

ცხოვ რე ბის წე სის არ ჩე ვის მი მართ მარ კე ტინ გის ზე გავ ლე ნა არა ჯან სა ღი სურ-
სა თის მი მართ მოწყ ვლა დო ბის ზრდას იწ ვევს. ბავ შვებ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლად ზე-
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მოქ მე დებს სა რეკ ლა მო გზავ ნი ლე ბი და ისი ნი ხში რად ას პი რა ცი უ ლი მარ კე ტინ გის 
სა მიზ ნეს წარ მო ად გე ნენ. სამ ხრეთ აფ რი კა ში გა მარ თულ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, 
რომ სა ბავ შვო სა ტე ლე ვი ზიო პროგ რა მე ბის გან მავ ლო ბა ში გაშ ვე ბუ ლი რეკ ლა მე ბის 
16% საკ ვებ პრო დუქ ტებს ეხე ბო და, რო მელ თა გან 55% არა ჯან სა ღი საკ ვე ბი (junk 
food) იყო. მარ კე ტინ გის გზავ ნი ლე ბის ხში რად მოს მე ნა, სო ცი ა ლუ რი გა რე მო ე ბე-
ბის ცვლი ლე ბას თან ერ თად (რო გო რი ცაა ბავ შვე ბის მი ერ ფუ ლის და მო უ კი დებ ლად 
ხარ ჯვის უნა რი), ნუტ რი ცი უ ლად „ო ბე სი ო გე ნუ რი“ (სიმ სუქ ნის გა მომ წვე ვი) გა რე-
მოს შექ მნას უწყ ობს ხელს. მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის კვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მცდე-
ლო ბის თვის ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ და ხარ ჯუ ლი ყო ვე ლი 1 
ამე რი კუ ლი დო ლა რის სა პი რის პი როდ, კვე ბის ინ დუს ტრია და ბალ ხა რის ხი ა ნი საკ ვე-
ბის პრო მო ცი ა სა და რეკ ლა მა ში 500 დო ლარს ხარ ჯავს. 

გრა ფი კი 19. სიმ სუქ ნის გავ ლე ნა ავა დო ბა ზე. 

წყა რო: http://www.cutthewaist.com/

სიმ სუქ ნე ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მებს იწ ვევს რო გორც ფი ზი კუ რი, ასე ვე 
ფსი ქო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით. სიმ სუქ ნის გრძელ ვა დი ა ნი პროგ ნო ზი არა სა ხარ-
ბი ე ლო ჯან მრთე ლო ბა ა, რა საც თან სდევს ად რე ულ ასაკ ში გულ სის ხლძარ ღვო ვა-
ნი და ონ კო ლო გი უ რი და ა ვა დე ბე ბის, დი ა ბე ტის და ნა ად რე ვი სიკ ვდი ლის მა ღა ლი 
რის კი. ამას უკ ვე აღარ შე იძ ლე ბა ეწო დოს „და სავ ლუ რი და ა ვა დე ბე ბი“. გლო ბა ლუ-
რი პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, 2020 წლის თვის ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის ტვირ თის 60 
პრო ცენ ტი ნაკ ლე ბად ინ დუს ტრი ა ლი ზე ბულ ქვეყ ნებ ზე იქ ნე ბა გა და ნა წი ლე ბუ ლი. 
ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ბო ლო პე რი ოდ ში მომ ზა დე ბულ ან-
გა რიშ ში ხაზ გას მუ ლი ა, რომ გულ სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბი ახ ლა უფ რო დი დი 

2023 წლისთვის სიმსუქნის მზარდი ტენდენციით 
გამოწვეული შედეგები

+54% 

+18% 

+12% 
+5% 

+28% 

ინსულტი სტენოკარდია ინფარქტი
არტერიული 
ჰიპერტენზია

დიაბეტი
ტიპი 2
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რა ო დე ნო ბი თაა წარ მოდ გე ნი ლი ინ დო ეთ სა და ჩი ნეთ ში, ვიდ რე მსოფ ლი ოს ყვე ლა 
ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში ერ თად აღე ბუ ლი. დი ა ბე ტის შემ თხვე ვე-
ბიც ასე ვე იზ რდე ბა და მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ მო მა ვა ლი ორი ათ წლე უ ლის გან მავ-
ლო ბა ში გლო ბა ლუ რად 20 პრო ცენ ტით მო ი მა ტებს. სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში 
სა ხე ზეა ეპი დე მი ის ყვე ლა ზე სწრა ფი ზრდა, ხო ლო ინ დო ეთ სა და ჩი ნეთ ში, პროგ ნო-
ზის მი ხედ ვით, და ა ვა დე ბის შემ თხვე ვე ბი 2025 წლის თვის 50 პრო ცენ ტით გა იზ რდე-
ბა. დი ა ბე ტით და ა ვა დე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის მი ხედ ვით, ქვეყ ნე ბის პირ ველ ათე ულ ში 
შე დის ინ დო ე თი, ჩი ნე თი, აშშ, ინ დო ნე ზი ა, ია პო ნი ა, პა კის ტა ნი, რუ სე თი, ბრა ზი ლი ა, 
იტა ლია და ბან გლა დე ში. მა შინ, რო ცა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში დი ა ბე ტის მქო ნე 
ადა მი ა ნე ბის უმე ტე სო ბა სა პენ სიო ასაკ ზე მე ტი სა ა, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში აღ-
ნიშ ნუ ლი და ა ვა დე ბა 35-64 წლის ადა მი ა ნებს შო რის არის გავ რცე ლე ბუ ლი. 

კვე ბის ნაკ ლე ბო ბა და შიმ ში ლი

ტერ მი ნის „კვე ბის ნაკ ლე ბო ბა“ (undernutrition) მრა ვა ლი გან მარ ტე ბა არ სე ბობს. 
ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის „და ა ვა დე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კლა სი-
ფი კა ცი ის“ მი ხედ ვით, ეს არის მდგო მა რე ო ბა, რო დე საც სხე უ ლის მა სის ინ დექ სი 
18.5-ზე ნაკ ლე ბი ა, ან წო ნა ში არა ნე ბა ყოფ ლო ბით კლე ბა 5 პრო ცენტს უტოლ დე-
ბა ან აღე მა ტე ბა. კვე ბის დე ფი ცი ტი (malnutrition) მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა რო-
გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის, ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით. სურ სა-
თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (Food and Agriculotural Organization, 
FAO) მი ერ 2009 წელს მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, მსოფ ლი ო ში 1.02 მი-
ლი არ დი ადა მი ა ნი, ანუ, და ახ ლო ე ბით ყო ვე ლი მე ექ ვსე, არას რულ ფა სოვ ნად იკ ვე ბე-
ბა, ხო ლო 780 მი ლი ონ ადა მი ან ზე მე ტი (გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში მო სახ ლე ო ბის 13 
პრო ცენ ტი) ბი ო ე ნერ გე ტი კუ ლი სა ჭი რო ე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლი 
სურ სა თის ქრო ნი კულ უკ მა რი სო ბას გა ნიც დის.

კვე ბის დე ფი ციტს (malnutrition) სა ზი ა ნო შე დე გე ბი მო აქვს ჯან მრთე ლო ბის-
თვის რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლურ, ასე ვე სა ზო გა დო ებ რივ დო ნე ზე. ფუნ ქცი უ რად, 
კვე ბის დე ფი ცი ტი უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას ახ დენს ორ გა ნიზ მის თით ქმის ყვე ლა 
სის ტე მა ზე, სა ზო გა დო ებ რივ დო ნე ზე კი ის მნიშ ვნე ლოვ ნად მოქ მე დებს ავა დო ბის 
ტვირ თის, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის და ეკო ნო მი კუ რი და ნა ხარ ჯე ბის თვალ საზ რი სით. 

მა შინ, რო ცა ჯან მრთე ლო ბა სა და კვე ბა ზე სი ღა რი ბის ეფექ ტე ბი ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს ადა მი ა ნებ ზე ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, სი ღა რი ბეს თან და კავ ში რე ბუ ლი კვე ბის დე-
ფი ცი ტი გან სა კუთ რე ბით და ბალ შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში ჭარ ბობს. უკი დუ რეს სი-
ღა რი ბე ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა მოწყ ვლა დია ეკო ნო მი კუ რი ან გა რე მო შო კე ბის 
მი მართ, რო გო რი ცა ა: გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი გვალ ვე ბი ან სა მო ქა ლა ქო კონ ფლიქ ტე-
ბი, რის გა მოც ისი ნი შიმ ში ლით სიკ ვდი ლის რის კის წი ნა შე დგა ნან. სი ღა რი ბეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი კვე ბის დე ფი ცი ტის ეფექ ტე ბი ყვე ლა ზე მე ტად გავ რცე ლე ბუ ლია 
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ბავ შვებ სა და ფერ ტი ლუ რი ასა კის ქა ლებს შო რის. ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა-
ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, ყო ველ წლი უ რად მსოფ ლი ო ში 3.1 მი ლი ო ნი ბავ შვის სიკ ვდი-
ლი არა საკ მა რი სი კვე ბით (undernutrition) არის გა მოწ ვე უ ლი. მო მა ტე ბუ ლი ავა დო-
ბის მნიშ ვნე ლო ვან ტვირ თთან ერ თად, ბავ შვო ბა ში ქრო ნი კუ ლი არა საკ მა რი სი კვე ბა 
ზრდა ში ჩა მორ ჩე ნას, ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბის შე ფერ ხე ბას და ისეთ ფი ზი ო ლო-
გი ურ და ზი ა ნე ბებს იწ ვევს, რომ ლის შე დე გე ბი ადა მი ანს მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ-
ზე გაჰ ყვე ბა. ამას გარ და, ბავ შვო ბა ში არა საკ მა რი სი კვე ბა (undernutrition) და კავ ში-
რე ბუ ლია უფ რო და ბალ აკა დე მი ურ მოს წრე ბა სა და მოზ რდილ ასაკ ში უფ რო და ბალ 
ეკო ნო მი კურ პრო დუქ ტი უ ლო ბას თან. ამ თვალ საზ რი სით, გან სა კუთ რე ბით შე მაშ-
ფო თე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში და ახ ლო ე ბით სა მი დან ერ თი 
ბავ შვი მცი რე წო ნი საა (underweight), ან ზრდა ში ჩა მორ ჩე ბა (stunted). სი ღა რი ბეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი არა საკ მა რი სი კვე ბა გან სა კუთ რე ბით ჭარ ბობს აფ რი კის, სამ ხრეთ 
და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის რე გი ო ნებ ში, სა დაც ბევ რი და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვე ყა ნაა 
თავ მოყ რი ლი. ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, სი ღა რი ბეს თან და კავ ში რე ბუ-
ლი არა საკ მა რი სი კვე ბის პრე ვა ლენ ტო ბა იკ ლებს ხოლ მე. მა გა ლი თად, ჩი ნეთ ში მცი-
რე წო ნი ა ნი ბავ შვე ბის პრე ვა ლენ ტო ბა 1987 წლი დან 2010 წლამ დე პე რი ოდ ში თით-
ქმის 82%-ით და ე ცა, რაც სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პე რი ოდს ემ თხვე ო და.

ინ დუს ტრი ულ ქვეყ ნებ ში კვე ბის დე ფი ცი ტი (malnutrition) და ა ვა დე ბებ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი პრო ცე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს. „და ა ვა დე ბას თან და კავ ში რე ბულ კვე-
ბის დე ფი ციტს“ (Diseases-Associated Malnutrition, DAM) მრა ვა ლი გა მომ წვე ვი ფაქ-
ტო რი გა აჩ ნი ა, რო მელ თა შო რი საა საკ ვე ბის შემ ცი რე ბუ ლად მი ღე ბა (მა გა ლი თად, 
დის ფა გი ის გა მო), მაკ რო- ან მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის ცუ დად შე წო ვა (გან სა კუთ რე ბუ-
ლი რის კი ნაწ ლა ვე ბის პრობ ლე მე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის თვის), ასე ვე ავად მყო ფო-
ბით გა მოწ ვე უ ლი გაზ რდი ლი კვე ბი თი სა ჭი რო ე ბე ბი. „და ა ვა დე ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი კვე ბის დე ფი ცი ტი“ – DAM – არაპ რო პორ ცი უ ლად ჭარ ბობს უფ რო სი ასა კის და 
ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე ადა მი ა ნებს შო რის. ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 
DAM ქრო ნი კუ ლად ავად მყო ფი პი რე ბის და ახ ლო ე ბით 10 პრო ცენ ტსა და ჰოს პი ტა-
ლი ზე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის 30-50 პრო ცენ ტშია გავ რცე ლე ბუ ლი. ეკო ნო მი კუ რი პერ-
სპექ ტი ვი დან DAM არ სე ბით ტვირ თად აწ ვე ბა სა ზო გა დო ე ბას, მო მა ტე ბუ ლი ავა დო-
ბის, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის, შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის და მკურ ნა ლო ბის გაზ რდი ლი 
ხარ ჯე ბის გა მო. აშ შ-ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რვა და ა ვა დე ბას თან 
ასო ცი რე ბუ ლი კვე ბის დე ფი ცი ტით გა მოწ ვე უ ლი წლი უ რი ეკო ნო მი კუ რი სა ერ თო 
ტვირ თი 167.4 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი იყო, რაც ქვეყ ნის ყო ველ მო ქა ლა ქე ზე გა და-
ან გა რი შე ბით 543 დო ლარს უტოლ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ტვირ თის არაპ-
რო პორ ცი უ ლი წი ლი 33 პრო ცენ ტი, ანუ 54.8 მი ლი არ დი დო ლა რი, ხან დაზ მუ ლებ ზე 
მო დი ო და, რომ ლე ბიც ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 13 პრო ცენტს შე ად გენს. 

ევ რო პა ში ჩა ტა რე ბუ ლი მსგავ სი კვლე ვის შე ფა სე ბით, რო მელ შიც კვე ბის დე-
ფი ციტ თან ასო ცი რე ბუ ლი 10 და ა ვა დე ბა იყო გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი, ავა დო ბით გა მოწ ვე-
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ულ მა სა ერ თო ფი ნან სურ მა ტვირ თმა 443.4 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი, ანუ, ერთ სულ 
მო სახ ლე ზე 531 დო ლა რი შე ად გი ნა. თუმ ცა DAM-ის ტვირ თი მხო ლოდ მდი და რი 
ქვეყ ნე ბის პრობ ლე მას არ წარ მო ად გენს. რო დე საც გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ-
ნე ბი (მაგ., ბრა ზი ლია და ჩი ნე თი) ინ დუს ტრი ა ლი ზა ცი ის მა ღალ დო ნე ებს აღ წე ვენ, 
მათ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა კითხ ე ბი უფ რო და უფ რო მე ტად გა და ი ნაც-
ვლებს გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი სა და სი ღა რი ბეს თან და კავ ში რე ბუ ლი 
არა საკ მა რი სი კვე ბი დან (undernutrition) არა გა დამ დე ბი ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბი სა 
და თან მხლე ბი DAM-ის მი მარ თუ ლე ბით. ამა ვე დროს, ისე ვე რო გორც აშ შ-სა და ევ-
რო პა ში, DAM-ის ტვირ თის არაპ რო პორ ცი უ ლად მა ღა ლი წი ლი გარ და მა ვა ლი ეკო-
ნო მი კის ქვეყ ნებ შიც ხან დაზ მუ ლებ ზე მო დის. ასე მა გა ლი თად, ჩი ნე თის მო სახ ლე ო-
ბის მხო ლოდ 13.4 პრო ცენ ტი არის ≥60 წლი სა, მაგ რამ ამ ჯგუფ ზე DAM-ის ტვირ თის 
38.0% მო დის. 

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის მა ტე ბა და მას თან 
ასო ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბის დე ფი ცი ტი

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის უწყ ვე ტი მა ტე ბა, გლო ბა ლუ რი ეკო ნო-
მი კუ რი გან ვი თა რე ბა და, შე სა ბა მი სად, საკ ვებ ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბის მკვეთ რი ზრდა 
ნიშ ნავს, რომ მი წის, წყლი სა და ენერ გო რე სურ სე ბის მი მართ მზარ დი კონ კუ რენ-
ცია და მა თი ზედ მე ტად ათ ვი სე ბა თან და თა ნო ბით შე ამ ცი რებს კა ცობ რი ო ბის მი ერ 
საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის საკ ვე ბის წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ამ თვალ საზ რი სით, 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბა და გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა და მა ტე ბით კი დევ უფ რო მეტ საფ-
რთხე ებს ქმნი ან. 

გრა ფი კი 20. მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის ზრდა და საკ ვე ბის წარ მო ე ბა. 

წყა რო:Global Hunger Index, 2014
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მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბა ზრდას გა ნაგ რძობს და, სა ვა რა უ დოდ, ამ სა უ კუ ნის შუა 
პე რი ო დის თვის 9 მი ლი არდს გა და ა ჭარ ბებს. სურ სათ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის თვალ-
საზ რი სით, მსოფ ლი ოს წი ნა შე სამ მა გი გა მოწ ვე ვა დგას: 
(i) უფ რო დი დი და უფ რო მდი და რი მო სახ ლე ო ბის მხრი დან საკ ვებ ზე სწრა ფად 

გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნის შე თავ სე ბა მის მი წო დე ბას თან; 
(ii) ამის გა კე თე ბა ისე, რომ არ და ირ ღვეს ეკო სის ტე მის მდგრა დო ბა; 
(iii) თა ნაბ რო ბის მიღ წე ვა ისე, რომ მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ღა რიბ მო სახ ლე ო ბა საც კი 

ადეკ ვა ტუ რი რა ო დე ნო ბის საკ ვებ ზე მი უწ ვდე ბო დეს ხე ლი. 
აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი რა დი კა ლურ ცვლი ლე ბებს მო ითხ ოვს სურ სა თის წარ-

მო ე ბის, შე ნახ ვის, გა და მუ შა ვე ბის, გა ნა წი ლე ბის და მას ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
თვალ საზ რი სით. ამ კონ ტექ სტში საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ზრდას მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბა, მაგ რამ ეს, რო გორც არას დროს, შეზღ უ დუ ლი იქ ნე ბა იმ 
ლი მი ტი რე ბუ ლი რე სურ სე ბით, რა საც დე და მი წის ნი ა და გე ბი, ოკე ა ნე ე ბი და ატ მოს-
ფე რო გვთა ვა ზობს.

გრა ფი კი 21. სურ სათ ზე ფა სე ბის ზრდა 2005/2008. 

წყა რო: Global Hunger Index, 2014

გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ა ზე არ სე ბუ ლი ფა სე ბი საკ-
ვებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ტენ დენ ცი ე ბის ინ დი კა ტო რე ბი ა. მე-20 სა უ კუ ნის გან მავ-
ლო ბა ში სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის ფა სე ბის ცვლი ლე ბა გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის 
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ზრდის პრო პორ ცი უ ლად მიმ დი ნა რე ობ და. თუმ ცა იყო საკ ვებ ზე ფა სე ბის მკვეთ რი 
მა ტე ბის პე რი ო დე ბიც. მა გა ლი თად, 1970-ი ან წლებ ში ნავ თო ბის კრი ზი სის დროს 
გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით არა საკ მა რი სი კვე ბა, შიმ ში ლი და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ავა დო ბის პრე ვა ლენ ტო ბა მკვეთ რად გა ი ზარ და. საკ ვებ ზე ფა სე ბის მკვეთ რი მა ტე-
ბის კი დევ ერ თი ეპი ზო დი იყო 2005-2008 წლე ბის პე რი ოდ ში, რო დე საც სურ სა თის 
ფა სე ბი, 1990 წლე ბის ნიშ ნულ თან შე და რე ბით, თით ქმის ორ ჯერ გა ი ზარ და. სა ვა რა-
უ დოდ, ამ ეპი ზოდ ში საკ ვებ ზე ფა სე ბის ზრდა სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი-
დან წა მო სუ ლი მზარ დი მოთხ ოვ ნე ბით იყო გა მოწ ვე უ ლი. 

ბო ლოდ რო ინ დე ლი კვლე ვე ბის თა ნახ მად, 2050 წლის თვის მსოფ ლი ოს 70-100%-
ით მე ტი სურ სა თი დას ჭირ დე ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, ის მის კითხ ვა, რო გორ შე იძ ლე ბა 
მდგრა დი სა ხით უფ რო მე ტი სურ სა თის წარ მო ე ბა? წარ სულ ში სურ სა თის ნაკ ლე ბო-
ბის მი მართ უპირ ვე ლე სი გა მო სა ვა ლი იყო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სის ტე მა ში უფ რო 
მე ტი მი წის მო ცუ ლო ბე ბის ათ ვი სე ბა და თევ ზის ახა ლი მა რა გე ბის მო ძი ე ბა. თუმ ცა 
ბო ლო 5 ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, მა შინ, რო ცა მარ ცვლე უ ლის წარ მო ე ბა გა ორ-
მაგ და, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ათ ვი სე ბუ ლი მი წის მო ცუ ლო ბა მთელ მსოფ ლი ო ში 
მხო ლოდ 9 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და. თე ო რი უ ლად შე საძ ლე ბე ლია უფ რო მე ტი ახა ლი 
მი წის ფარ თო ბე ბის და მუ შა ვე ბაც, მაგ რამ, ადა მი ა ნე ბის სხვა ტი პის აქ ტი ვო ბე ბის 
გა მო (და სახ ლე ბუ ლი რე გი ო ნე ბის შექ მნა, ინ დუს ტრი ა ლი ზა ცია და სხვა), მი წა ზე 
კონ კუ რენ ცია იმ დე ნად გაზ რდი ლი ა, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თვის მი წის ახა ლი 
ფარ თო ბე ბის ათ ვი სე ბა მე ტად ძვი რად ღი რე ბუ ლი ფუ ფუ ნე ბა ხდე ბა. გარ და ამი სა, 
ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის ნა წილ მა, რო მე-
ლიც ად რე ნა ყო ფი ე რი იყო, მი წის არამ დგრა დი მარ თვის შე დე გად, გა უ დაბ ნო ე ბა, 
გა მა რი ლი ა ნე ბა და ნი ა და გის ერო ზია გა ნი ცა და, შე სა ბა მი სად, მი სი ნო ყი ე რე ბაც და-
ი კარ გა. სა ვა რა უ დოდ, ნო ყი ე რი მი წის და ნა კარ გი შემ დგომ ში კვლავ გაგ რძელ დე ბა, 
რაც შე იძ ლე ბა კლი მა ტის ცვლი ლე ბის გა მო გამ წვავ დეს. ზოგ ქვე ყა ნა ში ბო ლო პე-
რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი პირ ვე ლი თა ო ბის ბი ო საწ ვა-
ვის წარ მო ე ბის შე სა ხებ კარ გი ხა რის ხის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ზე კი დევ უფ რო 
ზრდის კონ კუ რენ ცი ის ზე წო ლას. ამ გვა რად, ყვე ლა ზე სა ვა რა უ დო სცე ნა რი ისა ა, 
რომ უფ რო მე ტი სურ სა თის წარ მო ე ბა იქ ნე ბა სა ჭი რო იმა ვე ოდე ნო ბის (ან უფ რო 
ნაკ ლე ბი) მი წი დან. უფ რო მე ტიც, არ არ სე ბობს თევ ზჭე რის რა ი მე ახა ლი ძი რი თა დი 
სა ფუძ ვე ლი: თით ქმის ყვე ლა თევ ზსა ჭე რი შე საძ ლებ ლო ბა ბო ლომ დეა ათ ვი სე ბუ ლი, 
უმე ტე სო ბა კი ზედ მე ტა დაც. ამ პი რო ბებ ში, გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის საკ ვე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფის საქ მე ში გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ენი ჭე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
დარ გში და კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა ში ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვას და 
საკ ვე ბის უფ რო რა ცი ო ნა ლურ მოხ მა რე ბას, რა თა თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი ამ 
ეტაპ ზე ჯერ კი დევ არ სე ბუ ლი საკ ვე ბის და ნა კარ გის დი დი რა ო დე ნო ბა. 
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სურ სა თის გა ფუ ჭე ბა

რო გორც გან ვი თა რე ბულ, ასე ვე გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ შიც სურ სა თის და ახ-
ლო ე ბით 30-40% ფუჭ დე ბა. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში სურ სა თი ძი რი თა დად სურ სა-
თის ჯაჭ ვის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და შე ნახ ვის ტექ ნო ლო გი ე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის ან 
შე სა ბა მი სი ინ ვეს ტი ცი ე ბის არარ სე ბო ბის გა მო ფუჭ დე ბა. მა გა ლი თად, ინ დო ეთ ში 
ახა ლი პრო დუქ ცი ის 35-40 პრო ცენ ტი იკარ გე ბა სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ქსელ ში სა-
მა ცივ რე ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ნაკ ლე ბო ბის გა მო. ბრინ ჯის შემ თხვე ვა შიც კი, რო მე-
ლიც შე იძ ლე ბა უფ რო მარ ტი ვად იქ ნეს შე ნა ხუ ლი, სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში 
აღე ბუ ლი მო სავ ლის ერ თი მე სა მე დი იკარ გე ბა მავ ნებ ლე ბის და არას წო რი გან კარ-
გვის გა მო. გან ვი თა რე ბულ სამ ყა რო ში გა ცი ლე ბით და ბა ლია კვე ბის პრო დუქ ცი ის 
სა ცა ლო გა სა ღე ბამ დე და ნა კარ გე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. მაგ რამ ის მკვეთ რად იზ რდე ბა 
სურ სა თის ჯაჭ ვის ისეთ ეტა პებ ზე, რო გო რი ცა ა: სა ცა ლო ვაჭ რო ბა, საკ ვე ბით მომ-
სა ხუ რე ბა და სახ ლში მოხ მა რე ბა. ზო გი ერთ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში არა სა სურ ვე-
ლი სურ სა თი ნა გავ საყ რელ ზე იყ რე ბა იმის მა გივ რად, რომ ცხო ვე ლე ბის საკ ვე ბად 
გა და ა მუ შა ონ, ან მო ახ დი ნონ მი სი კომ პოს ტი რე ბა. სურ სა თის გა ფუ ჭე ბის ორი სა ხის 
პრობ ლე მის და საძ ლე ვად სხვა დას ხვა სტრა ტე გიაა სა ჭი რო. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ-
ში სატ რან სპორ ტო და სა რე ზერ ვო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში სა ხელ მწი ფოს მი ერ ჩა დე-
ბულ ინ ვეს ტი ცი ას შე უძ ლია გა ფუ ჭე ბის მას შტა ბე ბი შე ამ ცი როს, ხო ლო უკე თე სად 
მოქ მედ ბაზ რებს და კა პი ტალ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას შე უძ ლია სურ სა თის ჯაჭ ვის 
ეფექ ტუ რო ბა გა ზარ დოს, მა გა ლი თად, მა ცივ რე ბის შე მო ტა ნით. გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ ში სურ სა თის გა ფუ ჭე ბის შემ ცი რე ბა გან სა კუთ რე ბულ გა მოწ ვე ვას წარ მო-
ად გენს, რად გან ის მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი სურ სა თის მი მართ ინ დი ვი დუ-
ა ლურ ქცე ვა სა და კულ ტუ რა ში დამ კვიდ რე ბულ მიდ გო მებ თან. ამ თვალ საზ რი სით, 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და კა ნონ მდებ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა ორი ერ თმა-
ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი სტრა ტე გი ა ა, თუმ ცა ბევ რი მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა-
ნა მა თი პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბი სას ბევრ სირ თუ ლეს აწყ დე ბა. 

მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის დე ფი ცი ტი

მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის დე ფი ცი ტი, რო მე ლიც ასე ვე ფა რუ ლი შიმ ში ლის სა ხე-
ლით არის ცნო ბი ლი (ზოგ ჯერ მას მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის მალ ნუტ რი ცი ას უწო დე-
ბენ), ორ გა ნიზ მის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ვი ტა მი ნე ბი სა და მიკ რო ე ლე მენ ტე ბის ნაკ ლე-
ბო ბა ა. მიკ რო ნუტ რი ენ ტებ ში შე დის ვი ტა მი ნე ბი: A, B, C და D, ასე ვე რკი ნა, კალ ცი-
უ მი, ფო ლი უ მი, იო დი, თუ თია და სხვა ელე მენ ტე ბი. მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის დე ფი ცი-
ტი გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა ა. 
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ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის და იუ ნი სე ფის შე ფა სე ბე ბით, მსოფ ლი-
ო ში და ახ ლო ე ბით 2 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი რკი ნის ნაკ ლე ბო ბის, 1.6 მი ლი არ დი – იო-
დის, ხო ლო 0.8 მი ლი არ დი – A ვი ტა მი ნის ნაკ ლე ბო ბის რის კის წი ნა შე დგას. ყო ველ-
დღი უ რად, რკი ნის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, მსოფ ლი ო ში და ახ ლო ე ბით 300 მშო ბი ა რე 
ქა ლი იღუ პე ბა. ყო ველ წლი უ რად 5000 ბავ შვი იღუ პე ბა A ვი ტა მი ნის ნაკ ლე ბო ბის 
შე დე გად, ხო ლო 50,000 ახალ შო ბი ლი იო დის ნაკ ლე ბო ბით გა მოწ ვე უ ლი შეზღ უ დუ-
ლი გო ნებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბით იბა დე ბა. ბავ შვის ჯან მრთე ლო ბა სა და გა დარ ჩე ნა-
ზე მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის დე ფი ცი ტის ეფექ ტე ბი გან სა კუთ რე ბით მწვა ვეა ბავ შვის 
ცხოვ რე ბის პირ ვე ლი 1,000 დღის გან მავ ლო ბა ში, ჩა სახ ვი დან ორი წლის ასა კამ დე, 
რა საც სე რი ო ზუ ლი ფი ზი კუ რი და კოგ ნი ტუ რი შე დე გე ბი მო აქვს.

კარ გი ჯან მრთე ლო ბის თვის მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის ძა ლი ან მცი რე რა ო დე ნო-
ბაა სა ჭი რო (მიკ როგ რა მე ბი ან მი ლიგ რა მე ბი ერთ დღე ში). მა გა ლი თად, სა შუ ა ლოდ, 
ერთ ადა მი ანს მთე ლი ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში და ახ ლო ე ბით მხო ლოდ ერ თი ჩა ის 
კოვ ზი მო ცუ ლო ბის იო დი სჭირ დე ბა. იმის გა მო, რომ ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მი მიკ-
რო ნუტ რი ენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას თვი თონ არ გა მო ი მუ შა ვებს, აუ ცი ლე ბე ლია მა თი 
საკ ვე ბის მეშ ვე ო ბით ან პრე პა რა ტე ბის სა ხით მი ღე ბა. 

გრა ფი კი 22. მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის დე ფი ცი ტის მქო ნე მო სახ ლე ო ბა მსოფ ლი ო ში.

წყა რო: Global Hunger Index, 2014 წ.
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მიკ რო ნუტ რი ენ ტი
დე ფი ცი ტის გავ ლე ნა 

ჯან მრთე ლო ბა ზე

დე ფი ცი ტის მქო ნე                 
ადა მი ა ნე ბის 
რა ო დე ნო ბა

იო დი
ახალ შო ბი ლებ ში ტვი ნის                                   
პა თო ლო გი ა, შემ ცი რე ბუ ლი                                              
გო ნებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბა, ჩიყ ვი

~1.8 მი ლი არ დი

რკი ნა

ანე მი ა, შე ფერ ხე ბუ ლი მო ტო რი-
კა და კოგ ნი ტი უ რი გან ვი თა რე ბა,                          
დღე ნაკ ლუ ლო ბა, და ბა დე ბი სას                      
მცი რე წო ნა, დე და თა                                                                      
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მო მა ტე ბუ ლი                     
რის კი

~1.6 მი ლი არ დი

A ვი ტა მი ნი

მხედ ვე ლო ბის შე სუს ტე ბა,                                
სიბ რმა ვე, მწვა ვე ავად მყო ფო ბის                      
და სიკ ვდი ლის მო მა ტე ბუ ლი                                                            
რის კი ისე თი ზო გა დი                                            
ინ ფექ ცი ე ბი დან, რო გო რი ცა ა,                                 
დი ა რეა და წი თე ლა სკო ლამ დე-
ლი ასა კის ბავ შვებ ში; (ორ სულ                                   
ქა ლებ ში) ღა მის სიბ რმა ვე,                                               
სიკ ვდი ლის მო მა ტე ბუ ლი რის კი

190 მი ლი ო ნი                             
სკო ლამ დე ლი ასა კის 
ბავ შვი; 19 მი ლი ო ნი 
ორ სუ ლი ქა ლი

თუ თია
სუს ტი იმუ ნუ რი სის ტე მა, ხში რი                          
ინ ფექ ცი ე ბი, ზრდა ში ჩა მორ ჩე ნა

1.2 მი ლი არ დი

ცხრი ლი 10. მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის დე ფი ცი ტი და მა თი ეფექ ტი ჯან მრთე ლო ბა ზე. 

წყა რო: Global Hunger Index, 2014 წ.

საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის გამ დიდ რე ბა მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბით

ფორ ტი ფი კა ცი ა, რაც კვე ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის დროს სურ სათ ში მიკ-
რო ნუტ რი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბის და მა ტე ბას გუ ლის ხმობს, მომ ხმა რებ ლებს რე კო-
მენ დე ბუ ლი დო ნის მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის მი ღე ბა ში ეხ მა რე ბა. ფორ ტი ფი კა ცია სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ხარ ჯთე ფექ ტუ რი სტრა ტე გი ა ა. 
მი სი გა მო ყე ნე ბა გან სა კუთ რე ბით წარ მა ტე ბუ ლია იო დი ზე ბუ ლი მა რი ლის წარ მო-
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ე ბა ში: დღე ი სათ ვის მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 71 პრო ცენტს ხე ლი მი უწ ვდე ბა იო-
დი ზე ბულ მა რილ ზე. ფორ ტი ფი კა ცი ის სხვა მა გა ლი თე ბია B ვი ტა მი ნის, რკი ნის ან /
და თუ თი ის და მა ტე ბა ხორ ბლის ფქვილ ში, ასე ვე A ვი ტა მი ნის და მა ტე ბა ზეთ სა და 
შა ქარ ში. ფორ ტი ფი კა ცია გან სა კუთ რე ბით ეფექ ტუ რია ურ ბა ნუ ლი მცხოვ რებ ლე-
ბის თვის, რომ ლე ბიც კო მერ ცი უ ლად გა და მუ შა ვე ბულ და გამ დიდ რე ბულ სურ სათს 
მო იხ მა რენ. ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ ეს სოფ ლად მცხოვ რებ მომ ხმა რებ ლებ-
საც შე ე ხოს, რომ ლებ საც ხში რად ხე ლი არ მი უწ ვდე ბათ კო მერ ცი უ ლად წარ მო ე ბულ 
სურ სათ ზე. სწო რედ ამ ყვე ლა ზე მე ტი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბამ დე მი საღ წე-
ვად აუ ცი ლე ბე ლია სა ხელ მწი ფოს მი ერ ფორ ტი ფი კა ცი ის სუბ სი დი რე ბა ან სა ხელ-
მწი ფო დო ნე ზე ფორ ტი ფი ცი რე ბის რე გუ ლა ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა მი სი სა ვალ დე ბუ ლო 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. თუმ ცა ფორ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გავ რცე ლე ბას 
სხვა სირ თუ ლე ე ბიც ახ ლავს. მა გა ლი თად, პა კის ტა ნის მო სახ ლე ო ბის თით ქმის 30% 
თავს არი დებს იო დი ზე ბულ მა რილს იმ მცდა რი რწმე ნის გა მო, რომ იო დი უნა ყო ფო-
ბას იწ ვევს. მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ ფორ ტი ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბი სად მი თავ შე კა ვე-
ბა ხში რად საკ ვე ბის სა გე მოვ ნო თვი სე ბე ბის და წუ ნე ბის მი ზე ზი თაც ხდე ბა. 

შე და რე ბით ახა ლი ტი პის ინ ტერ ვენ ციაა ბი ო ფორ ტი ფი კა ცი ა, რაც, მიკ რო ე ლე-
მენ ტე ბის შემ ცვე ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით, ნედ ლი მო სავ ლის მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბით 
გამ დიდ რე ბას ტრა დი ცი უ ლი ან ტრან სგე ნუ რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით გუ ლის-
ხმობს. ბი ო ფორ ტი ფი ცი რე ბუ ლი კულ ტუ რე ბის მა გა ლი თე ბია A ვი ტა მი ნის შემ ცვე-
ლი კარ ტო ფი ლი, რკი ნის შემ ცვე ლი ლო ბი ო, თუ თი ის შემ ცვე ლი ბრინ ჯი, თუ თი ის 
შემ ცვე ლი ხორ ბა ლი და სხვა. ბი ო ფორ ტი ფი ცი რე ბუ ლი კულ ტუ რე ბი ყვე ლა გან ვი-
თა რე ბად ქვე ყა ნა ში ხელ მი საწ ვდო მი არ არის, მაგ რამ მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ბი ო-
ფორ ტი ფი კა ცია მომ დევ ნო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ-
რდე ბა. ბი ო ფორ ტი ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბი შე იძ ლე ბა კონ კრე ტუ ლი მიკ რო ნუტ რი ენ-
ტე ბის სტა ბი ლუ რი და უსაფ რთხო წყა რო გახ დეს. კო მერ ცი უ ლად და მუ შა ვე ბუ ლი 
საკ ვე ბის ფორ ტი ფი კა ცი ის გან გან სხვა ვე ბით, რაც, რო გორც წე სი, უფ რო მე ტად 
ურ ბა ნუ ლი მო სახ ლე ო ბის თვის არის გა მიზ ნუ ლი, ბი ო ფორ ტი ფი კა ცი ის უპირ ვე ლეს 
სა მიზ ნეს სოფ ლის ტე რი ტო რი ე ბი წარ მო ად გენს, სა დაც უშუ ა ლოდ იწარ მო ე ბა კულ-
ტუ რე ბი. ბი ო ფორ ტი ფი ცი რე ბუ ლი კულ ტუ რა ბა ზარ ზე შე მო ტა ნის შემ დეგ უკ ვე 
სა ცა ლო გა ყიდ ვის ქსელს მი აღ წევს, სა დაც ჯერ სოფ ლად მცხოვ რე ბი მომ ხმა რებ-
ლე ბის თვის გახ დე ბა ხელ მი საწ ვდო მი, შემ დეგ კი – ურ ბა ნუ ლი მო სახ ლე ო ბის თვის. 
თუმ ცა იმის გა მო, რომ ბი ო ფორ ტი ფი ცი რე ბუ ლი კულ ტუ რე ბი სრულ ყო ფი ლად ვერ 
უზ რუნ ველ ყო ფენ მო სახ ლე ო ბის მი ნე რა ლე ბი სა და ვი ტა მი ნე ბის საკ მა რი სი რა ო დე-
ნო ბით და საკ მა რი სი ნა ირ ფე როვ ნე ბით მო მა რა გე ბას, ბი ო ფორ ტი ფი კა ცი ა, ინ დუს-
ტრი უ ლი ფორ ტი ფი კა ცი ის გან გან სხვა ვე ბით, არ წარ მო ად გენს კლი ნი კუ რი დარ-
ღვე ვე ბის სა უ კე თე სო პრე ვენ ცი ის მე თოდს. თუმ ცა, მი სი დახ მა რე ბით მა ინც შე საძ-
ლე ბე ლია მიკ რო ნუტ რი ენ ტე ბის მი ღე ბის მხრივ არ სე ბუ ლი ნაპ რა ლის შევ სე ბა და 
ყო ველ დღი უ რად მი ღე ბუ ლი ვი ტა მი ნე ბი სა და მი ნე რა ლე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდა. 
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თა ვი 14. 
თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო 
ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რო გორც 
გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მა

მთა ვა რი გზავ ნი ლე ბი

 სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი (Information Technologies, IT) და მო-
კი დე ბუ ლე ბა, რო გორც ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მა, პირ ვე ლად 
1995 წელს იქ ნა გან ხი ლუ ლი. ზო გა დად, ეს ის მდგო მა რე ო ბა ა, რო ცა ადა მი-
ანს არ შე უძ ლია გა ა კონ ტრო ლოს სხვა დას ხვა IT მოწყ ო ბი ლო ბე ბის და სერ ვი-
სე ბის გა მო ყე ნე ბის ძლი ე რი სურ ვი ლი, რა საც ინ ტერ ნე ტის, ელექ ტრო ნუ ლი 
ფოს ტის, სმარ ტფო ნე ბის, სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბე ბის, ონ ლა ინ ვი დე-
ო თა მა შე ბის, აზარ ტუ ლი ონ ლა ინ თა მა შე ბის და ა. შ. მე ტის მე ტად გა და ჭარ-
ბე ბუ ლი მოხ მა რე ბა მო აქვს შე დე გად. 

 ეპი დე მი ო ლო გი უ რი მო ნა ცე მე ბი ნათ ლად აჩ ვე ნებს, რომ სა ინ ფორ მა ციო 
ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი და მო კი დე ბულ პი რებს სო ცი ა ლუ რი, ფუნ ქცი უ რი, 
ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი დარ ღვე ვე ბი უვი თარ დე ბათ, რა საც ავა დო-
ბა და უკი დუ რეს შემ თხვე ვებ ში, სიკ ვდი ლიც კი მოჰ ყვე ბა. კომ პი უ ტე რუ ლი 
და ინ ტერ ნეტ სიმ ძლავ რე ე ბის გან ვი თა რე ბა სა და მათ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
ზრდას თან ერ თად, ეს სა კითხი 21-ე სა უ კუ ნის გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სა ხილ ვე ლი თე მა ხდე ბა.

 IT და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბის კლი ნი კურ მა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ IT და მო კი-
დე ბუ ლე ბა კავ შირ შია თა ვის ტვი ნის სტრუქ ტუ რულ ცვლი ლე ბებ თან, კერ-
ძოდ, ტვი ნის რუ ხი ნივ თი ე რე ბის ცალ კე უ ლი უბ ნე ბის ატ რო ფი ას თან (ქსო-
ვი ლის მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა ან და კარ გვა), რაც ადა მი ან ში გარ კვე უ ლი 
სა ხის უნარ -ჩვე ვე ბის და ქცე ვე ბის ცვლი ლე ბას იწ ვევს. ტვი ნის ის უბ ნე ბი, 
რომ ლე ბიც უფ რო ხში რად ზი ან დე ბა, მო ი ცავს: (i) ფრონ ტა ლურ ნა წილს, 
რო მე ლიც ისეთ ექ სკლუ ზი ურ ფუნ ქცი ებს მარ თავს, რო გო რი ცა ა: და გეგ მვა, 
ორ გა ნი ზე ბა და იმ პულ სე ბის კონ ტრო ლი; (ii) სტრი ა ტუმს (Striatum), რო მე-
ლიც სო ცი ა ლუ რად მი უ ღე ბე ლი იმ პულ სე ბის ჩახ შო ბა ში მო ნა წი ლე ობს; და 
(iii) ინ სუ ლას (Insula), რო მე ლიც ემ პა თი ის და თა ნაგ რძნო ბის გან ვი თა რე ბა-
შია ჩარ თუ ლი. ძა ლა დობ რივ ქცე ვას თან ცხა დი კავ ში რის გარ და, აღ ნიშ ნუ ლი 
უნა რე ბის დაქ ვე ი თე ბა პი რა დი ურ თი ერ თო ბე ბის სიღ რმეს და ხა რის ხსაც ამ-
ცი რებს.
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 კვლე ვე ბი ასე ვე აჩ ვე ნებს, რომ სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი და მო-
კი დე ბუ ლე ბას მრა ვა ლი სა ხის ქცე ვი თი აშ ლი ლო ბა მოჰ ყვე ბა, რა მაც, თა ვის 
მხრივ, ცხოვ რე ბის წეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ისე თი პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა 
გა მო იწ ვი ოს, რო გო რი ცა ა: აგ რე სი უ ლი ქცე ვა და ძა ლა დო ბა, დარ ღვე უ ლი 
სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის /ო კუ პა ცი უ რი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის და კარ გვა, ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე-
სე ბა და ა. შ.

დე ბა ტე ბი იმის შე სა ხებ, თუ რა არის „სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა“ – პირ ვე ლადი ფსი ქი ატ რი ული და ა ვა დე ბა თუ არ სე ბუ-
ლი ფსი ქი ატ რი უ ლი ან ფსი ქო ლო გი უ რი აშ ლი ლო ბის მე ო რე უ ლი სიმ პტო მი – 
ჯერ კი დევ არ დას რუ ლე ბუ ლა. თუმ ცა, კლა სი ფი კა ცი უ რი ტერ მი ნო ლო გი ის 
და უხ ვე წე ლო ბის მი უ ხე და ვად, უკ ვე ცხა დი ხდე ბა, რომ სა ინ ფორ მა ციო ტექ-
ნო ლო გი ე ბის პრობ ლე მუ რი ან პა თო ლო გი უ რი გა მო ყე ნე ბა ნათ ლად წარ მო-
ად გენს ჯან მრთე ლო ბის რისკს გლო ბა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლის თვის.

თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 40% ინ-
ტერ ნეტ შია ჩარ თუ ლი. ინ ტერ ნე ტის გლო ბა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა ბო ლო ათ-
წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში თით ქმის ექ ვსჯერ გა ი ზარ და.

 სა შუ ა ლოდ, ერ თი ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რე ბე ლი ყო ველ დღი უ რად ინ ტერ ნეტ ში 
და ახ ლო ე ბით 4 სა ათს და 25 წუთს ატა რებს. ინ ტერ ნე ტის ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
სა შუ ა ლო დღი უ რი მოხ მა რე ბა სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ა შია და ფიქ სი რე-
ბუ ლი, სა დაც ერ თი რი გი თი ფი ლი პი ნე ლი ინ ტერ ნეტ ში ყო ველ დღი უ რად 6 
სა ათ ზე მეტ დროს ატა რებს, ხო ლო ტა ი ლან დე ლე ბი, ვი ეტ ნა მე ლე ბი, ინ დო-
ნე ზი ე ლე ბი და მა ლა ი ზი ე ლე ბი დღე ში სა შუ ა ლოდ 5 სა ათ ზე მეტს უთ მო ბენ 
ინ ტერ ნეტს. 

 სო ცი ა ლუ რი მე დი ის რი გი თი მომ ხმა რე ბე ლი დღე ში 2 სა ათ სა და 25 წუთს 
უთ მობს სო ცი ა ლურ ქსე ლებს. 

 2016 წლის და საწყ ის ში ფე ის ბუქს 1.65 მი ლი არ დზე მე ტი მომ ხმა რე ბე ლი 
ჰყავ და, რაც 2015 წელ თან მი მარ თე ბა ში 15%-ი ა ნი ზრდა ა. 2016 წლის მარ-
ტში ფე ის ბუქ ში ყო ველ დღე 1.09 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი შე დი ო და. ეს მაჩ ვე-
ნე ბე ლი წი ნა წლის ანა ლო გი ურ მო ნა ცემს 16%-ით აღე მა ტე ბა. 2012 წელს 
ფე ის ბუქ ზე ყო ველ წამ ში ხუ თი ახა ლი პრო ფი ლი იქ მნე ბო და.

 2009 წელს აზარ ტუ ლი ონ ლა ინ თა მა შე ბის გლო ბა ლუ რი ბა ზა რი 24.7 მი ლი-
არ დი აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბის იყო. 2016 წელს აღ ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ბელ-
მა 45.8 მი ლი არდ აშშ დო ლარს მი აღ წი ა, ხო ლო 2018 წლის თვის მო სა ლოდ-
ნე ლი ა, რომ ის 56 მი ლი არდ აშშ დო ლარს გა და ა ჭარ ბებს.
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Newsweek-ის ინ ფორ მა ცი ით, 2012 წელს სმარ ტფო ნის მომ ხმა რე ბე ლი ერ თი 
რი გი თი ამე რი კე ლი თი ნე ი ჯე რი ყო ველ თვი უ რად 3,700 ტექ სტურ შეტყ ო ბი-
ნე ბას იღებ და და აგ ზავ ნი და. ეს მო ნა ცე მი 2009-2012 წლებ თან შე და რე ბით 
147%-ი ა ნი ზრდა ა.

 კვლე ვამ, რო მელ მაც აშ შ-ში 1974-2000 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სას წავ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმე ბი გა ა ა ნა ლი ზა, გა მო ავ ლი ნა, 
რომ თავ დამ სხმელ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი რე გუ ლა რუ ლად თა მა შობ და ძა ლა-
დობ რივ ვი დე ო თა მა შებს, ან ძა ლა დობ რივ ფილ მებს უყუ რებ და.

1970 წელს, მიკ როპ რო ცე სო რის გა მო გო ნე ბის შე დე გად, კა ცობ რი ო ბის ის ტო-
რი ა ში „სა ინ ფორ მა ციო ხა ნა“ და იწყ ო. ამა ვე წლი დან, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო-
გი ე ბის შემ დგომ გან ვი თა რე ბებ თან ერ თად, მიკ როპ რო ცე სო რის კომ პლექ სუ რო ბა 
და სიმ ძლავ რე ყო ველ ორ წე ლი წად ში ორ მაგ დე ბო და. ამის შე დე გად, დღე ვან დე ლი 
პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რი გა ცი ლე ბით უფ რო მძლავ რი ა, ვიდ რე ათი წლის წინ არ-
სე ბუ ლი სუ პერ კომ პი უ ტე რე ბი. კომ პი უ ტე რუ ლი სიმ ძლავ რე ე ბის ამ გვარ მა რა დი კა-
ლურ მა ზრდამ, ინ ტერ ნეტ სა და ინ ტერ ნეტ ზე და ფუძ ნე ბულ სერ ვი სებ ზე წვდო მის 
სწრა ფად ზრდას თან ერ თად, 21-ე სა უ კუ ნე ში მომ ხდა რი „სა ინ ფორ მა ციო რე ვო ლუ-
ცი ა“, ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბის წეს ზე მი სი ზე გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით, მე-19 სა უ-
კუ ნის „ინ დუს ტრი ულ რე ვო ლუ ცი ას“ გა უ თა ნაბ რა.

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბა გლო ბა ლუ რად ძა ლი ან სწრა ფი 
ტემ პით იზ რდე ბა, რაც დრა მა ტუ ლად ცვლის ადა მი ა ნებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის მი-
მოც ვლის გზებს და მათ ურ თი ერ თქმე დე ბას გა რე სამ ყა როს თან. თა ნა მედ რო ვე 
გლო ბა ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში ინ ტერ ნე ტი, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტა, მოკ ლე ტექ სტუ-
რი შეტყ ო ბი ნე ბა, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი, ფე ის ბუ ქი, ტვი ტე რი, ინ სტაგ რა მი, სკა ი-
პი, ონ ლა ინ თა მა შე ბი და სხვა ტექ ნო ლო გი ე ბი ადა მი ა ნის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი იდენ ტო-
ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ და. 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, კომ პი უ ტერს და ინ ტერ ნეტს ძა ლი ან დი დი სა გან მა ნათ ლებ-
ლო, პრო ფე სი უ ლი და სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლის მო ტა ნა შე უძ ლი ა. თუმ ცა „სა ინ-
ფორ მა ციო რე ვო ლუ ცი ა“ გა უთ ვა ლის წი ნე ბელ რის კებ საც შე ი ცავს. კერ ძოდ, ამ მი-
მარ თუ ლე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ადა მი ა ნებს აქვთ მკვეთ რად 
გა მოკ ვე თი ლი მიდ რე კი ლე ბა, გა მო ი მუ შა ონ სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი 
პა თო ლო გი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, ტექ ნო ლო გი ე ბის მკვეთ რად 
გა და ჭარ ბე ბულ გა მო ყე ნე ბას იწ ვევს. ეს კი ხელს უწყ ობს რო გორც სა ყო ფაცხ ოვ-
რე ბო პრობ ლე მე ბის გამ წვა ვე ბას (მაგ., აკა დე მი უ რი და პრო ფე სი უ ლი წარ მა ტე ბის 
დაქ ვე ი თე ბა, ოჯა ხუ რი და სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის და ძაბ ვა და ა. შ.), ასე ვე 
ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ა ვა დე ბე ბის წარ მო შო ბას. 
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ამე რი კის ფსი ქი ატ რთა ასო ცი ა ცი ის „ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბე ბის დი აგ ნოს ტი-
კუ რი და სტა ტის ტი კუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლოს“ (DSM-5) ყვე ლა ზე ბო ლო გა მო ცე მა 
სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას შემ დეგ ნა ი რად აღ წერს: 
„ფსი ქი კუ რი დარ ღვე ვა, რო მელ საც შემ დგო მი კვლე ვა და შეს წავ ლა სჭირ დე ბა“. 
ფსი ქი ატ რი ულ წრე ებ ში ჯერ კი დევ სა კა მა თოა ის, თუ რა არის სა ინ ფორ მა ციო ტექ-
ნო ლო გი ე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა – პირ ვე ლა დი ფსი ქი ატ რი უ ლი დარ ღვე ვა, თუ 
არ სე ბუ ლი დარ ღვე ვის მე ო რე უ ლი გა მო ხა ტუ ლე ბა. ამე რი კის ადიქ ცი უ რი მე დი ცი-
ნის სა ზო გა დო ე ბამ (American Society of Addiction Medicine, ASAM) გა მო აქ ვეყ ნა 
და მო კი დე ბუ ლე ბის (ა დიქ ცი ის) ახა ლი გან მარ ტე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ადიქ ცია 
არა მხო ლოდ ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბის მი ერ, არა მედ ქცე ვი თი გა დახ რი თაც შე იძ-
ლე ბა იყოს გა მოწ ვე უ ლი. ამა ვე გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, ყვე ლა სა ხის და მო კი დე-
ბუ ლე ბას, იქ ნე ბა ეს ქი მი უ რი თუ ქცე ვი თი ფაქ ტო რით გა მოწ ვე უ ლი, გარ კვე უ ლი 
სა ერ თო მა ხა სი ა თებ ლე ბი გა აჩ ნი ა, რო მელ თაც მი ე კუთ ვნე ბა – ძლი ე რი ლტოლ ვით 
(მა ნი ით) გან პი რო ბე ბუ ლი მოხ მა რე ბა (კონ ტრო ლის და კარ გვა), გუ ნე ბა- გან წყო ბის 
ცვლი ლე ბა, დის ტრე სის მო მა ტე ბა, შეჩ ვე ვა და შეწყ ვე ტით გა მოწ ვე უ ლი სიმ პტო მე-
ბი (tolerance and withdrawal).

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი პა თო ლო გი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა-
დას ხვა სა ხით შე იძ ლე ბა იყოს მა ნი ფეს ტი რე ბუ ლი, მა გა ლი თად:
 ინ ფორ მა ცი ით გა დატ ვირ თვა (Information Overload): ინ ტერ ნეტ ში ძა ლი ან ბევ-

რი ინ ფორ მა ცი ის ზე და პი რუ ლი თვა ლი ე რე ბა (surfing) და /ან ელექ ტრო ნუ ლი 
ფოს ტის პა თო ლო გი უ რი სიხ ში რით გა მო ყე ნე ბა. 

 ძლი ე რი ლტოლ ვა (მა ნი ა): პა თო ლო გი უ რად ჭარ ბი დრო ის გა ტა რე ბა ისეთ ინ-
ტერ ნეტ სერ ვი სებ ში, რო გო რი ცა ა: აზარ ტუ ლი ონ ლა ინ თა მა შე ბი, აქ ცი ე ბით ვაჭ-
რო ბა, აუქ ცი ო ნე ბი, შო პინ გი და სხვა. 

 კი ბე რურ თი ერ თო ბებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა: ვირ ტუ ა ლუ რი მე გობ რუ ლი ურ თი-
ერ თო ბე ბის და სამ ყა რებ ლად და /ან პი როვ ნუ ლი თვით დამ კვიდ რე ბის სურ ვი ლის 
და საძ ლე ვად სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის ჭარ ბად გა მო ყე ნე ბა, ან პორ ნოგ რა ფი უ ლი 
სა ი ტე ბის სა შუ ა ლე ბით და კი ბერ სექ სით სექ სუ ა ლუ რი მოთხ ოვ ნი ლე ბის დაკ მა-
ყო ფი ლე ბა და სხვა.
ეს და სხვა ამ გვა რი ქცე ვი თი გა დახ რე ბი ხელს უშ ლის ადა მი ანს კომ პი უ ტე რუ-

ლი ინ ტერ ფე ი სის გა რეთ, ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მო ახ დი ნოს სა კუ თა რი თა ვის 
რე ა ლი ზე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო და ჯან მრთე ლო ბას თან (მენ ტა-
ლუ რი და ფი ზი კუ რი) და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გან ვი თა რე ბას იწ ვევს. ასე-
თებს მი ე კუთ ვნე ბა: 
 დრო ის შეგ რძნე ბის და კარ გვა, რა მაც შე საძ ლოა ისე თი სა ბა ზი სო აუ ცი ლებ ლო-

ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა გა მო იწ ვი ოს, რო გო რი ცა ა: კვე ბა, ძი ლი, ჰი გი ე ნუ რი ნორ-
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მე ბის დაც ვა და ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა (მა თი თა ნამ დე ვი ფი ზი კუ რი ჯან მრთე-
ლო ბის დარ ღვე ვე ბით). 

 მოხ მა რე ბის შეწყ ვე ტით გა მოწ ვე უ ლი სიმ პტო მე ბი (withdrawal), რაც არა ერ თი 
მენ ტა ლუ რი პრობ ლე მის გან ვი თა რე ბას იწ ვევს, რო გო რი ცა ა: ბრა ზი, დეპ რე სია 
ან აგ რე სი ა, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა კომ პი უ ტე რუ ლი მოწყ ო ბი ლო ბა ან 
სერ ვი სი დრო ე ბით მი უწ ვდო მე ლი ა; 

 იზო ლა ცი ა, რა საც უარ ყო ფი თი სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბი ახ ლავს, რო გო რი ცა ა: 
ოჯა ხუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის და ძაბ ვა, სო ცი ა ლუ რი კონ ფლიქ ტე ბი, აკა დე მი უ რი 
და პრო ფე სი უ ლი ჩა მორ ჩე ნა და სხვა. 

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ემო ცი უ რი                       

სიმ პტო მე ბი

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ფი ზი კუ რი 

სიმ პტო მე ბი 

 შფოთ ვა
 დეპ რე სია
 არა კე თილ სინ დი სი ე რე ბა
 ეი ფო რი ის შეგ რძნე ბა 
 დრო ის შეგ რძნე ბის არ ქო ნა
 იზო ლი რე ბა 
 თა ვის მარ თლე ბა
 სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის თა ვი დან 

აცი ლე ბა 

 ზურ გის ტკი ვი ლი
 თა ვის ტკი ვი ლი
 მხედ ვე ლო ბის გა უ ა რე სე ბა
 წო ნა ში მო მა ტე ბა ან კლე ბა
 ძი ლის დარ ღვე ვა
 მა ჯის (კარ პა ლუ რი) არ ხის                            

სინ დრო მი
 მეხ სი ე რე ბის დაქ ვე ი თე ბა

ცხრი ლი 11. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის ემო ცი უ რი             
და ფი ზი კუ რი სიმ პტო მე ბი 

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ნე ი რო ფი ზი ო ლო გი უ რი სა ფუძ ვლე ბი

„და მო კი დე ბუ ლე ბა“ თა ვის ტვინ ში არ სე ბუ ლი „ჯილ დოს სის ტე მის“ (the reward 
system of the brain) და ზი ა ნე ბა ა, რო მე ლიც ვი თარ დე ბა ადა მი ან ზე გა რე გა ნი გამ-
ღი ზი ა ნებ ლე ბის დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად. ნე ი რო მეც ნი-
ე რე ბა ში „ჯილ დოს სის ტე მა“ თა ვის ტვი ნის ის სტრუქ ტუ რე ბი ა, რომ ლე ბიც პა სუ-
ხის მგე ბე ლი არი ან სურ ვი ლის აღ ძვრის და სი ა მოვ ნე ბის მი ღე ბის შე მეც ნე ბას თან. 
თვით „ჯილ დო“ კი გა ნი საზღ ვრე ბა რო გორც გამ ღი ზი ა ნებ ლის ის მიმ ზიდ ვე ლი და 
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მო ტი ვა ცი უ რი თვი სე ბა, რო მე ლიც იწ ვევს მის მი მართ ადა მი ა ნის მხრი დან მზარდ 
მოთხ ოვ ნას და მომ ხმა რებ ლო ბით ქცე ვას. ჯილ დოს შემ ცვე ლი გამ ღი ზი ა ნე ბე ლი შე-
იძ ლე ბა იყოს ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბა (მაგ., ნარ კო ტი კი, ალ კო ჰო ლი, შა ქა რი და სხვ.) 
ან ქცე ვა (მაგ., აზარ ტუ ლი თა მა ში, ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბა და სხვ). რო დე საც ამ-
გვა რი გამ ღი ზი ა ნებ ლე ბი რე გუ ლა რუ ლად, დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში და მა ღა ლი 
დო ზით ან მა ღა ლი ინ ტენ სი ვო ბით ზე მოქ მე დე ბენ ადა მი ან ზე, ისი ნი იწ ვე ვენ თა ვის 
ტვინ ში არ სე ბუ ლი „ჯილ დოს სის ტე მის“ გა აქ ტი უ რე ბას, რა საც თან სდევს დო პა-
მი ნის, ოპი ა ტე ბის და სხვა ნე ი რო ნა ერ თე ბის გა მო ყო ფა. თა ვის ტვინ ში დო პა მი ნი 
ფუნ ქცი ო ნი რებს რო გორც ნე ი როტ რან სმი ტე რი (გამ ტა რი). ის გა მო ი ყო ფა ნე ი რო-
ნე ბის მი ერ სხვა ნერ ვუ ლი უჯ რე დე ბი სად მი სიგ ნა ლის გა და სა ცე მად. თა ვის ტვინ ში 
მრავ ლო ბი თი დო პა მი ნის გამ ტა რებ ლო ბი თი მარ შრუ ტე ბია წარ მოდ გე ნი ლი. ზო გი 
მათ გა ნი ჩარ თუ ლია მომ ხმა რებ ლო ბი თი/ მო ტი ვა ცი უ რი ქცე ვის წარ მოქ მნა ში. ქცე-
ვი თი „ჯილ დოს“ უმე ტე სი ნა ირ სა ხე ო ბა ზრდის თა ვის ტვინ ში დო პა მი ნის გა მო ყო-
ფას, ქი მი უ რი „ჯილ დო“ კი ზრდის დო პა მი ნის ნე ი რო ნულ აქ ტი ვო ბას. კვლე ვებ ზე 
დაყ რდნო ბით მი ღე ბუ ლია საკ მა რი სი ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც მი უ თი-
თე ბენ, რომ სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის ჭარ ბმა გა მო ყე ნე ბამ შე საძ ლოა ხე ლი 
შე უწყ ოს დო პა მი ნის გა მო ყო ფას თა ვის ტვი ნის nucleus accumbens septi რე გი ონ ში, 
რო მე ლიც მდე ბა რე ობს ბა ზა ლუ რი წი ნა ტვი ნის არე ში, ჰი პო თა ლა მუ სის მახ ლობ-
ლად და „ჯილ დოს სის ტე მის“ ერ თ-ერ თი სტრუქ ტუ რა ა, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს 
მრა ვალ გვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. 

სურ. 31. ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბის ზე გავ ლე ნა თა ვის ტვი ნის ნე ი რო ნულ ქსე ლებ ზე

ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი მაგ ნი ტურ -რე ზო ნან სუ ლი გა მოკ ვლე ვა აჩ ვე ნებს, თუ რო-
გორ მოქ მე დებს ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბა თა ვის ტვი ნის ნე ი რო ნულ ქსე ლებ-
ზე. მარ ცხე ნა მხა რეს ნაჩ ვე ნე ბია ტვი ნის აქ ტი უ რო ბა წიგ ნის კითხ ვი სას, მარ-

ჯვნივ – ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით ინ ფორ მა ცი ის მო ძიე ბის დროს. 
წყა რო: Howard, 2013
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კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე ასე ვე დად გე ნი ლი ა, რომ ინ ტერ ნე ტი სად მი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა თა ვის ტვი ნის სტრუქ ტუ რულ და ფუნ ქცი ურ ცვლი ლე ბებ საც იწ ვევს. ამ 
დროს გან სა კუთ რე ბით ზი ან დე ბა ტვი ნის ის რე გი ო ნე ბი, რომ ლე ბიც ემო ცი ე ბის კონ-
ტროლ ზე, ყუ რადღ ე ბის კონ ცენ ტრი რე ბა ზე, შე მეც ნე ბა სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა ზეა პა სუ ხის მგე ბე ლი. ასეთ და ზი ა ნე ბებს მი ე კუთ ვნე ბა რუ ხი ნივ თი ე რე ბის 
ატ რო ფი ა, თეთ რი ნივ თი ე რე ბის ინ ტეგ რი რე ბის დაქ ვე ი თე ბა, ტვი ნის ქერ ქის სის ქის 
შემ ცი რე ბა და სხვა. გან სა კუთ რე ბით ზი ან დე ბა თა ვის ტვი ნის ფრონ ტა ლუ რი ნა წი-
ლი. ამ გვა რი და ზი ა ნე ბა გან სა კუთ რე ბით სა ზი ა ნოა ბავ შვებ სა და ახალ გაზ რდებ ში, 
რად გან ტვი ნის ფრონ ტა ლუ რი ნა წი ლი მნიშ ვნე ლო ვან ფი ზი ო ლო გი ურ ევო ლუ ცი ას 
გა ნიც დის 15-დან 25 წლამ დე ასა კის პე რი ოდ ში. მი სი ნორ მა ლუ რი ფი ზი ო ლო გი უ-
რი გან ვი თა რე ბა კი პირ და პირ კავ შირ შია წარ მა ტე ბულ აკა დე მი ურ მოს წრე ბა სა და 
ჯან სა ღი სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბის უნარ ზე. თა ვის ტვი ნის ამ ნა-
წილ ში გან ვი თა რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რუ ლი და ფუნ ქცი უ რი ცვლი ლე ბე ბი უარ ყო ფით 
გავ ლე ნას ახ დენს მის ნორ მა ლურ ფი ზი ო ლო გი ურ გან ვი თა რე ბა ზე, რაც ახალ გაზ-
რდა ადა მი ა ნის ქცე ვით და გო ნებ რივ თვი სე ბებ ზე აი სა ხე ბა. 

სურ.32. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
თა ვის ტვი ნის სტრუქ ტუ რუ ლი და ფუნ ქცი უ რი ცვლი ლე ბე ბი. წყა რო: Fauber, 2011

დრო

საკონტროლო 
ჯგუფი 
(n=14)

ვიდეო თამაშების
მოთამაშე ჯგუფი
 (n=14)

საწყისი

საწყისი

1 კვირის შემდეგ

ვიდეოთამაშების ინტენსიური 
დაწყებიდან 1 კვირის შემდეგ
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ზე მოთ წარ მოდ გე ნილ MRI სკა ნი რე ბით მი ღე ბულ სუ რა თებ ზე ნაჩ ვე ნე ბია თა-
ვის ტვი ნის სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ვი დე ო თა მა შე ბის ხან გრძლი-
ვი მოხ მა რე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რე ბი ორ ჯგუ ფად იყ ვნენ 
და ყო ფი ლი. ერ თი ჯგუ ფი ძა ლა დობ რივ ვი დე ო თა მა შებს თა მა შობ და ერ თი კვი რის 
მან ძილ ზე (სუ რათ ზე ქვე და რი გი), მე ო რე კი სა კონ ტრო ლო ჯგუ ფი იყო (სუ რათ-
ზე ზე და რი გი). ერ თი კვი რის შემ დეგ თა ვის ტვი ნის გან მე ო რე ბი თი სკა ნი რე ბის შე-
დე გად, მო თა მა შე ე ბის ჯგუფს ტვი ნის იმ ტე რი ტო რი ა ზე, რა საც დორ სო ლა ტე რა-
ლუ რი პრეფ რონ ტა ლუ რი კორ ტექ სი ეწო დე ბა, მკვეთ რად შემ ცი რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბა 
აღე ნიშ ნათ. კონ ტრო ლის ჯგუფ ში კი ამ გვა რი ცვლი ლე ბე ბი არ აღი ნიშ ნა (ი ხი ლეთ 
გან სხვა ვე ბა მარ ცხე ნა და მარ ჯვე ნა მწკრი ვებს შო რის). გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ 
თა ვის ტვი ნის ეს რე გი ო ნი გა ნა გებს ისეთ მნიშ ვნე ლო ვან ფუნ ქცი ებს, რო გო რი ცა ა: 
მახ სოვ რო ბა, აღ ქმა, ყუ რადღ ე ბა და ანა ლი ტი კუ რი აზ როვ ნე ბა, აქ აქ ტი ვო ბის შემ-
ცი რე ბა გავ ლე ნას ახ დენს ამ ფუნ ქცი ე ბის შეზღ უდ ვა ზეც. 

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ტი პე ბი

ინ ტერ ნე ტი

ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით არ ცთუ დი დი რა ო დე ნო-
ბის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვაა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი, თუმ ცა 
არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი მიგ ვი თი თებს, რომ ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა გლო ბა-
ლუ რი ფე ნო მე ნი ა, რო მე ლიც სხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებს 
მო ი ცავს და მი სი გავ რცე ლე ბის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ში ზოფ რე ნი ის და მა-
ნი ა კა ლურ -დეპ რე სი უ ლი აშ ლი ლო ბის (bipolar disorder) მაჩ ვე ნებ ლებს უახ ლოვ დე-
ბა. გან ვი თა რე ბულ სამ ყა რო ში ბავ შვებს და ახალ გაზ რდებს რე გუ ლა რუ ლი შე ხე ბა 
აქვთ კომ პი უ ტე რულ ტექ ნო ლო გი ებ თან რო გორც სახ ლში, ასე ვე სას კო ლო გა რე-
მო ში. ამის შე დე გად, ამ ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში კომ პი უ ტე რუ ლი სის ტე მე ბი და ინ-
ტერ ნე ტი ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად იქ ცა. თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში 
მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 40% ინ ტერ ნეტ შია ჩარ თუ ლი. გლო ბა ლურ 
დო ნე ზე ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბა ბო ლო ათ წლე უ ლის მან ძილ ზე და ახ ლო ე ბით ექ-
ვსჯერ გა ი ზარ და. ბო ლო პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ბევ რი კვლე ვა მი უ თი თებს, 
რომ ინ ტერ ნე ტი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა გა ცი ლე ბით უფ რო დი დი ალ ბა თო ბით ახ-
დენს ზე გავ ლე ნას მა მა კა ცებ ზე, ვიდ რე ქა ლებ ზე. კონ კრე ტუ ლად, მა მა კა ცე ბი, რო-
გორც ჩანს, უფ რო მე ტად იყე ნე ბენ კომ პი უ ტე რულ ტექ ნო ლო გი ას თა მა შე ბის თვის, 
აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის თვის, სექ სუ ა ლუ რი სურ ვი ლე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, რაც 
ის აქ ტი ვო ბე ბი ა, რო მელ თა ირ გვლი ვაც და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მომ წვე ვი ქცე ვა ხორ-
ცი ელ დე ბა. 
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ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის დო ნის და სიმ წვა ვის სა დი აგ ნოს ტი კოდ რამ-
დე ნი მე მე თო დია შე მუ შა ვე ბუ ლი, მათ მი ე კუთ ვნე ბა:

ინ ტერ ნე ტი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის ტეს ტი (Internet Addiction Test, 
IAT): 20-პუნ ქტი ა ნი თვით შე ფა სე ბის სკა ლა, რო მე ლიც ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე-
ბუ ლე ბას აფა სებს ისე თი კრი ტე რი უ მე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო გო რი ცა ა: კონ ტრო-
ლის და კარ გვა, ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის, ურ თი ერ თო ბე ბის და ალ ტერ ნა ტი-
უ ლი სა რეკ რე ა ციო აქ ტი ვო ბე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა, ქცე ვი თი და კოგ ნი ტუ რი 
აღ ქმის ცვლი ლე ბა, გუ ნე ბა- გან წყო ბის ცვლი ლე ბა და ტყუ ი ლი. ადიქ ცია შე ფა-
სე ბუ ლია ლი კერ ტის სკა ლით 1-დან („სა ერ თოდ არა“) 5-მდე („ყო ველ თვის“) და 
ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რებ ლე ბი სხვა დას ხვა ტი პად და ი ყო ფი ან, რო გო რი ცა ა: ინ ტერ-
ნე ტის მოხ მა რე ბის გა მო მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბის მქო ნე პი რე ბი (შე ფა სე-
ბის ქუ ლაა 70-100), ხში რი პრობ ლე მე ბის მქო ნე პი რე ბი (შე ფა სე ბის ქუ ლა 40-69).

ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის სა დი აგ ნოს ტი კო კითხ ვა რი (Internet 
Addiction Diagnostic Questionnaire, IADQ): 8-პუნ ქტი ა ნი თვით შე ფა სე ბის ინ-
სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც პა თო ლო გი უ რი აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის სა დი აგ ნოს ტი კო 
სიმ პტო მებს ეფუძ ნე ბა. IADQ-სთვის გა მო ყე ნე ბულ კრი ტე რი უ მებ ში შე დის: მთა-
ვა რი საზ რუ ნა ვი, მიჩ ვე ვა, მოხ მა რე ბის შეწყ ვე ტით გა მოწ ვე უ ლი სიმ პტო მე ბი, 
უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი, უა რი და რე ა ლო ბის გან თა ვის დაღ წე ვა (escapism). 

ჩე ნის ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის სკა ლა (Chen’s Internet Addiction 
Scale, CIAS): 26-პუნ ქტი ა ნი თვით შე ფა სე ბის ინ სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც ლი კერ-
ტის 4-ქუ ლი ა ნი სკა ლით იზო მე ბა, სა დაც სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ისე თი ძი რე უ ლი სიმ პტო მე ბის შე ფა სე ბა ხდე ბა, რო გო რი ცა ა: 
შეჩ ვე ვა, მა ნი ა კა ლუ რი მოხ მა რე ბა და მოხ მა რე ბის შეწყ ვე ტით გა მოწ ვე უ ლი სიმ-
პტო მე ბი, ასე ვე თა ნამ დე ვი პრობ ლე მე ბი, რო გო რი ცა ა: უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე-
ნა სო ცი ა ლურ აქ ტი ვო ბებ ზე, პი როვ ნე ბათ შო რის ურ თი ერ თო ბებ ზე, ფი ზი კურ 
მდგო მა რე ო ბა სა და დრო ის მარ თვა ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა სა მეც ნი ე რო კვლე ვებ ში შე მაშ ფო თე ბელ 
შე დე გებს აფიქ სი რებს:

სა ერ თა შო რი სო კვლე ვამ, რო მელ მაც ინ ტერ ნე ტი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა IAT 
მე თო დის გა მო ყე ნე ბით 8-დან 24 წლამ დე ასა კის ბავ შვებ სა და მო ზარ დებს შო-
რის რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში შე ა ფა სა, და ად გი ნა, რომ ადიქ ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი, 
რო მე ლიც კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი იყო რო გორც „ინ ტერ ნეტ ზე სე რი ო ზუ ლი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა“, მერ ყე ობ და 13.8 პრო ცენ ტი დან სამ ხრეთ კო რე ელ ბავ შვებ ში, 
20.3 პრო ცენ ტამ დე იტა ლი ელ მო ზარ დებ სა და ახალ გაზ რდებ ში.
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 IADQ მე თო დი 11 ქვე ყა ნა ში იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი და დად გინ და, რომ ფი ნეთ ში 
ბი ჭე ბის 1.7 პრო ცენ ტი და გო გო ნე ბის 1.4 პრო ცენ ტი „სე რი ო ზუ ლად და მო კი-
დე ბუ ლი ა“ ინ ტერ ნეტ ზე. აღ ნიშ ნულ მა ინ დი კა ტორ მა ჰონ გ-კონ გის მოს წავ ლე-
ებ სა და სტუ დენ ტებს შო რის კი 26.7 პრო ცენტს მი აღ წი ა. 

CIAS მე თო დი ტა ი ვან ში გა მარ თუ ლი კვლე ვის დროს იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი, რის 
შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მო ზარ დებს შო რის ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე-
ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბო და ქვეყ ნის მას შტა ბით. ყვე ლა ზე 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი – 10.8 პრო ცენ ტი და ფიქ სირ და სამ ხრეთ ტა ი ვან ში, მა შინ, 
რო ცა ქვეყ ნის სხვა რე გი ო ნებ ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 18%-დან 21%-მდე 
მერ ყე ობ და.

მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი

მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის ჭარ ბად გა მო ყე ნე ბის შე სა ფა სებ ლად ორი სკა ლა 
გა მო ი ყე ნე ბა: 20-პუნ ქტი ა ნი თვით შე ფა სე ბის სკა ლა: „მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის 
პრობ ლე მუ რი მოხ მა რე ბა“ (Problematic Use of Mobile Phones, PUMP) და „მო ბი-
ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის პრობ ლე მუ რად მოხ მა რე ბის სკა ლა“ (Mobile Phone Problem 
Use Scale), რომ ლე ბიც ყვე ლა ასა კის პო პუ ლა ცი ა ში შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ-
ლი. გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დის და გან მარ ტე ბე ბის შე სა ბა მი სად, სხვა დას ხვა კვლე ვა 
პრობ ლე მის სხვა დას ხვა სიმ ძაფ რეს აფიქ სი რებს. ასე მა გა ლი თად, PUMP მე თო დით 
ჩა ტა რე ბულ მა შე ფა სე ბამ აჩ ვე ნა, რომ 11-14 წლის ბრი ტა ნელ მო ზარ დებს შო რის 
მო ბი ლურ ტე ლე ფონ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 10 პრო ცენ ტი იყო. ინ დო-
ეთ ში იმა ვე ასა კობ რივ ჯგუფ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 39-44 პრო ცენ ტის ფარ გლებ ში მერ-
ყე ობ და. მო ბი ლურ ტე ლე ფო ნებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბას თან ასო ცი რე ბუ ლი ქცე ვე ბი 
სქე სის მი ხედ ვი თაც გან სხვავ დე ბა: ქა ლებს უფ რო მე ტი ალ ბა თო ბით უვი თარ დე ბათ 
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი სად მი ადიქ ცი უ რი ქცე ვა, ვიდ რე მა მა კა ცებს. 

არ სე ბობს ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც, მო ბი ლუ რი ტე ლე-
ფო ნის ჭარ ბად მოხ მა რე ბას ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მე ბის გა მოწ ვე ვა ან გა უ ა რე-
სე ბა შე უძ ლი ა. 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მო ბი ლურ მა ტე ლე ფო ნებ მა შე იძ ლე ბა ბაქ ტე რი უ ლი და-
ა ვა დე ბე ბის გავ რცე ლე ბას შე უწყ ოს ხე ლი. ლონ დო ნის დე დო ფალ მე რის სა ხე ლო-
ბის ჰი გი ე ნის და ტრო პი კუ ლი მე დი ცი ნის სკო ლა ში 2011 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
კვლე ვით გა მოვ ლინ და, რომ ყო ვე ლი მე ექ ვსე მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი ფე კა ლუ რი მა-
სის შემ ცვე ლი ნა წი ლა კე ბით იყო და ბინ ძუ რე ბუ ლი. შემ დგო მი კვლე ვე ბით კი, ზო-
გი ერთ ამ გვა რად და ბინ ძუ რე ბულ ტე ლე ფონ ზე ისე თი სა ში ში ბაქ ტე რია აღ მოჩ ნდა, 
რო გო რი ცაა Escherichia Coli, რო მელ საც სე რი ო ზუ ლი და ა ვა დე ბე ბის გა მოწ ვე ვა 
შე უძ ლი ა. ეგ ვიპ ტის მან სუ რას უნი ვერ სი ტე ტის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, გა ცი ლე ბით მა ღა ლია ბაქ ტე რი უ ლი ინ ფექ ცი ის გა და დე ბის რის კი იმ სა-
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მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის მი ერ, ვინც თა ვის ცვლა ში მო ბი ლურ ტე ლე ფონს ხმა რობს, 
რად გა ნაც მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი ბაქ ტე რი ე ბის თვის რე ზერ ვუ ა რე ბი ა. 

სურ. 33. მო ბი ლურ ტე ლე ფო ნებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა. წყა რო: Becker S., 2015

მე ო რე მხრივ, ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე კვლე ვე ბის სა გა ნია თა ვის ტვი ნის სიმ სივ ნუ რი 
და ა ვა დე ბის კო რე ლა ცია მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის მოხ მა რე ბას თან. ცნო ბი ლი ა, რომ 
კი ბოს გა მომ წვე ვი უჯ რე დე ბის გა ჩე ნის ალ ბა თო ბას თან ბევ რი ცვლა დი არის და კავ-
ში რე ბუ ლი, რა შიც სხვა ფაქ ტო რებს შო რის ისიც მო ი აზ რე ბა, თუ რამ დე ნი ხნით და 
რა სიხ ში რით იყე ნე ბენ ადა მი ა ნე ბი მო ბი ლურ ტე ლე ფონს. ჯან მრთე ლო ბის მსოფ-
ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის კი ბოს კვლე ვის სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტომ (The International 
Agency for Research on Cancer of the World Health Organization) 2011 წლის ან გა-
რიშ ში აღ ნიშ ნა, რომ რა დი ო სიხ ში რე ადა მი ა ნის თვის შე საძ ლო კან ცე რო გე ნი ა. აქ-
ტი უ რად მოხ მა რე ბის სა ფუძ ველ ზე კი ის გლი ო მას წარ მოქ მნის რისკს ზრდის, რო-
მე ლიც კი ბოს იშ ვი ა თი, მაგ რამ მო მაკ ვდი ნე ბე ლი ფორ მა ა. იმის მი უ ხე და ვად, რომ 
ბო ლომ დე არ არის დად გე ნი ლი პირ და პი რი კო რე ლა ცია კი ბო სა და მო ბი ლუ რი ტე-
ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბას შო რის, ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვე ბი კვლა ვაც გრძელ დე ბა 
იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის მოხ მა რე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი 
და ტე ლე ფო ნის მომ ხმა რე ბელ თა ჩვე ვე ბი დრო თა გან მავ ლო ბა ში იც ვლე ბა. 

მე სა მე – კვლე ვე ბი ასე ვე აჩ ვე ნებს, რომ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის ზედ მე ტად გა-
მო ყე ნე ბა ხში რად ასო ცირ დე ბა თა ვის ტკი ვილ თან, მეხ სი ე რე ბის და კონ ცენ ტრა ცი ის 
დაქ ვე ი თე ბას თან, დაღ ლი ლო ბას თან, თავ ბრუს ხვე ვებ სა და ძი ლის დარ ღვე ვებ თან. 
ეს ყვე ლა რა დი ა ცი უ ლი ავა დო ბის სიმ პტო მი ა. შვე დე თის უფ სა ლას უნი ვერ სი ტე ტის 
და კა რო ლინ სკას ინ სტი ტუ ტის მეც ნი ე რე ბის ერ თობ ლი ვი კვლე ვის მი ხედ ვით, ძი-
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ლის წინ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბას შე უძ ლია ინ სომ ნია (უ ძი ლო ბა) გა-
მო იწ ვი ოს. აღ ნიშ ნულ მა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ ლა ბო რა ტო რი ულ პი რო ბებ ში 884 
მე გა ჰერ ცი უსა დე ნო სიგ ნა ლე ბის დას ხი ვე ბამ უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
ძი ლის იმ კომ პო ნენ ტებ ზე, რომ ლე ბიც აუ ცი ლე ბე ლია ყო ველ დღი უ რი დაღ ლი ლო-
ბის მო სახ სნე ლად. მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა ძილ ზე ასე ვე 
აიხ სნე ბა მი სი ხში რი გა მო ყე ნე ბის ზე მოქ მე დე ბით მე ლა ტო ნი ნის გა მო ყო ფის შემ-
ცი რე ბა ზე. 

სურ. 34. მო ბი ლურ ტე ლე ფო ნებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
ავ ტო საგ ზაო შემ თხვე ვე ბი.

წყა რო: Ingenie Young Driver Report, 2014

მე ოთხე – არ სე ბობს საკ მა რი სი ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც აჩ ვე ნე-
ბენ ძლი ერ და დე ბით კო რე ლა ცი ას მო ბი ლურ ტე ლე ფონ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და 
ავ ტო საგ ზაო შემ თხვე ვებს შო რის. ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 

17-25 ასაკის მძღოლები 
ეთანხმებიან მოსაზრებას, 
რომ სმარტფონების 
აპლიკაციები ახალგაზრდა 
პირთა ყურადღების 
გაფანტვის მიზეზია

25 წლამდე ასაკის ყოველი 6 მამაკაცი მძღოლიდან 
1 ავტომობილის მართვისას მობილური ტელეფონის 
გამოყენების გამო ხვდება ავარიაში

25 წლამდე ასაკის ფეისბუქის 
მომხმარებელთა 1/3 იყენებს 
ტელეფონს ავტომობილის 
მართვის დროს

კითხულობს ტექსტს

აგზავნის ტექსტს

... ავტომობილის მართვის დროს
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თით ქმის 900 მძღო ლის კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ორი წლის მან ძილ ზე 
მძღო ლე ბის მი ერ ავ ტო მო ბი ლის მარ თვის დროს მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის გა მო ყე-
ნე ბის შემ თხვე ვე ბი მკვეთ რად გა ი ზარ და. კონ კრე ტუ ლად, 18-29 წლის მძღო ლე ბის 
29 პრო ცენ ტმა აღი ა რა, რომ 2009 წელს მან ქა ნის მარ თვის დროს მო ბი ლუ რი ტე-
ლე ფო ნით დღე ში ერ თხელ მა ინც სარ გებ ლობ და. 2011 წლის თვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
43 პრო ცენ ტამ დე გა ი ზარ და. დიდ ბრი ტა ნეთ ში ყო ვე ლი მე ა თე უბე დუ რი შემ თხვე ვა 
მან ქა ნის მარ თვის დროს ყუ რადღ ე ბის გა ფან ტვით არის გა მოწ ვე უ ლი, რო მელ თა გან 
24 პრო ცენ ტი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის გა მო ყე ნე ბის შე დე გი ა. 

სო ცი ა ლუ რი მე დია და ინ ფორ მა ცი ით გა დატ ვირ თვა

პირ ვე ლი ელექ ტრო ნუ ლი წე რი ლი 1971 წელს გა იგ ზავ ნა. 40-ზე მე ტი წლის 
შემ დეგ მსოფ ლი ოს სო ცი ა ლუ რი მე დი ის გრი გალ მა გა და უ რა. სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე-
ბის ვებ გვერ დებს, რო გო რი ცა ა, ფე ის ბუ ქი და ტვი ტე რი, ახ ლა მსოფ ლი ო ში ყო ვე ლი 
მე ოთხე ადა მი ა ნი იყე ნებს. ამ გვა რი აქ ტი ვო ბა ერ თი შე ხედ ვით შე იძ ლე ბა უვ ნე ბე-
ლი ჩან დეს, მაგ რამ ზო გი ერ თი მკვლე ვა რი მი უ თი თებს, რომ სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ 
გლო ბა ლურ ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბა ზე შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი თად იმოქ მე დოს. 

ინ ფორ მა ცი ით გა დატ ვირ თვა გა ნი ხი ლე ბა რო გორც მდგო მა რე ო ბა, რო ცა ადა-
მი ა ნი მუდ მი ვად იღებს იმა ზე მეტ ინ ფორ მა ცი ას, ვიდ რე მას მარ ტი ვად შე უძ ლია 
აით ვი სოს და გა ი თა ვი სოს. ინ ფორ მა ცი ით გა დატ ვირ თვა თა ნა მედ რო ვე „მა ღალ ტექ-
ნო ლო გი უ რი ხა ნის“ შე დე გი ა, რო მე ლიც სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბის მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბით (ტე ლე ვი ზი ა, რა დი ო, ინ ტერ ნე ტი, სმარ ტფო ნე ბი, ჟურ ნალ -გა ზე თე ბი, მე სინ-
ჯე რე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, ტექ სტუ რი/სმს შეტყ ო ბი ნე ბე ბი, ფაქ სე ბი, ელ ფოს ტა 
და სხვ.) და მათ მი მართ ად ვი ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბით აიხ სნე ბა. ბო ლო პე რი ოდ ში, 
სხვა დას ხვა ტი პის სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბე ბის და მომ სა ხუ რე ბე ბის გან ვი-
თა რე ბის შე დე გად, ინ ფორ მა ცი ით გა დატ ვირ თვა გან სა კუთ რე ბით გა ი ზარ და. სხვა-
დას ხვა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის ვებ გვერ დებ ზე აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე მწერ ლე ბის და 
მნახ ვე ლე ბის რა ო დე ნო ბა სწრა ფად იზ რდე ბა. 2016 წლის და საწყ ის ში მსოფ ლი ო ში 
ფე ის ბუქს 1.65 მი ლი არ დი მომ ხმა რე ბე ლი ჰყავ და, რა მაც 2015 წელ თან მი მარ თე ბა-
ში 15-პრო ცენ ტი ა ნი ზრდა შე ად გი ნა. 2016 წლის მარ ტის თვის ფე ის ბუქ ზე ყო ველ-
დღი უ რად 1.09 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი შე დი ო და, რაც წი ნა წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე-
ბელ თან შე და რე ბით 16-პროცენტი ა ნი ზრდა ა. 2012 წლის თვის ფე ის ბუქ ზე ყო ველ 
წამ ში ხუ თი ახა ლი პრო ფი ლი იქ მნე ბო და. ინ ფორ მა ცი ის ამ გვარ მა ნა კად მა „ინ ფორ-
მა ცი უ ლი შფოთ ვა“ (information anxiety) შექ მნა, რაც გან სხვა ვე ბას წარ მო შობს იმ 
ორი ტი პის ინ ფორ მა ცი ას შო რის, რო მელ თა გან ერ თი არის ის, რაც ადა მი ა ნებს რე-
ა ლუ რად სჭირ დე ბათ და მე ო რე კი – რაც ადა მი ა ნებს ჰგო ნი ათ, რომ მათ აუ ცი ლებ-
ლად უნ და მო ი პო ვონ. რაც უფ რო მე ტი ოდე ნო ბით მო იხ მარს ხალ ხი ინ ფორ მა ცი ას 
სტა ტი ე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი წე რი ლე ბის, ბლოგ პოს ტე ბის, ფე ის ბუ ქის სტა ტუ სე ბის, 
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ტვი ტე ბის ან ინ ფორ მა ცი ის სხვა ახა ლი წყა რო ე ბის მეშ ვე ო ბით, მით უფ რო მე ტად 
ხდე ბი ან ისი ნი და მო კი დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის პრო ცეს ზე, რაც ქცე ვი თი მა-
ხა სი ა თებ ლე ბის ცვლი ლე ბა ში აი სა ხე ბა. 

დღე ი სათ ვის სო ცი ა ლურ მე დი ა ზე 
და მო კი დე ბუ ლე ბა სა მე დი ცი ნო თვალ-
საზ რი სით ჯერ ჯე რო ბით არ არის 
აღი ა რე ბუ ლი რო გორც და ა ვა დე ბა ან 
აშ ლი ლო ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, სო-
ცი ა ლუ რი მე დი ის ჭარ ბად ან ზედ მე-
ტად მოხ მა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ქცე ვე ბის ერ თობ ლი ო ბა უკ ვე ბევ რი 
დის კუ სი ის და კვლე ვის სა გა ნი გახ და. 
ზო გა დად მიჩ ნე უ ლი ა, რომ სო ცი ა ლუ-
რი ქსე ლე ბით ურ თი ერ თო ბა ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის მქო ნე ადა მი ა ნი არის ის, ვი საც 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ის გა მო ყე ნე ბის მი მართ ჭარ ბი და მუდ მი ვი სწრაფ ვა აქვს – მუდ-
მი ვად ამოწ მებს ფე ის ბუქ ში გა ნახ ლე ბულ სტა ტუ სებს, დღე ში რამ დენ ჯერ მე წერს 
პოს ტებს, ან არა რა ცი ო ნა ლუ რად ბევრ დროს ატა რებს სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ზე გან-
თავ სე ბუ ლი პრო ფი ლე ბის თვა ლი ე რე ბა ში. თუმ ცა სა ერ თო შე თან ხმე ბა იმ ზუს ტი 
ზღვრის თა ო ბა ზე, რომ ლის გა და ლახ ვის შემ დე გაც სო ცი ა ლუ რი მე დი ით უბ რა ლო 
გა ტა ცე ბა შე იძ ლე ბა გა დაკ ვა ლი ფი ცირ დეს ზი ა ნის მომ ტან ჩვე ვად ან პა თო ლო გი ურ 
და მო კი დე ბუ ლე ბად, მიღ წე უ ლი არ არის. 

ჩი კა გოს უნი ვერ სი ტე ტის მკვლევ რებ მა და ას კვნეს, რომ სო ცი ა ლურ მე დი ა ზე 
და მო კი დე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა უფ რო ძლი ე რი იყოს, ვიდ რე სი გა რეტ სა და ალ კო ჰოლ-
ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დას კვნა იმ ექ სპე რი მენ ტის შე დე გად იქ ნა მი ღე-
ბუ ლი, რო დე საც მათ რამ დე ნი მე ასე უ ლი ადა მი ა ნის ძლი ე რი სურ ვი ლე ბი ჩა ი წე რეს 
რამ დე ნი მე კვი რის გან მავ ლო ბა ში. სო ცი ა ლურ მე დი ა ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბა სი გა რე ტის 
და ალ კო ჰო ლის მოთხ ოვ ნი ლე ბა ზე ბევ რად უფ რო ძლი ე რი აღ მოჩ ნდა.

სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბი აქ ტი უ რად იკ ვლე ვენ იმ მო ტი ვა ცი ებს, რომ ლე ბიც სო-
ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის მო ნა წი ლე ებს უბიძ გე ბენ, ჭარ ბი დრო გა ა ტა რონ ვირ ტუ ა ლურ 
სამ ყა რო ში. კვლე ვე ბის შე დე გე ბი სულ მე ტად ადას ტუ რებს იმას, რომ სო ცი ა ლუ-
რი ქსე ლე ბი ბუ ნებ რივ ნი ა დაგს ქმნის იმ აქ ტი ვო ბე ბის თვის, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნებს 
გა რე სამ ყა როს გან ყუ რადღ ე ბის მოპყ რო ბა სა და სხვე ბის გან მო წო ნე ბის მი ღე ბა ში 
ეხ მა რე ბა. მკვლევ რე ბი აა ნა ლი ზე ბენ, თუ რა მო ტი ვით აქ ვეყ ნე ბენ ადა მი ა ნე ბი თა-
ვი ანთ პოს ტებს, ტვი ტებს თუ ფო ტო ებს სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში და ასე ვე ზო მა ვენ 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის მომ ხმა რე ბელ თა ემო ცი ურ და ფსი ქო ლო გი ურ რე აქ ცი ებს 
აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შე დე გე ბის მი მართ. ზო გი ერთ ანა ლი ტი კოსს მი აჩ ნი ა, რომ 
ადა მი ა ნე ბი უფ რო და უფ რო მე ტად აფა სე ბენ სა კუ თარ თვით ღი რე ბუ ლე ბას, ცხოვ-
რე ბი სე ულ წარ მა ტე ბას, თვით დამ კვიდ რე ბის ხა რისხს და ზოგ შემ თხვე ვა ში თა ვი-
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ანთ იდენ ტო ბა საც კი გან საზღ ვრა ვენ ვირ ტუ ა ლურ სამ ყა რო ში მიღ წე უ ლი პო პუ ლა-
რო ბის მი ხედ ვით (მა გა ლი თად, იმით, თუ რამ დე ნი მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა მათ მა ფე-
ის ბუ ქის პოს ტებ მა და ფო ტო ებ მა, ან რამ დენ ჯერ გა ავ რცე ლეს მა თი კო მენ ტა რე ბი 
ტვი ტერ ზე, რამ დე ნი მიმ დე ვა რი ჰყავთ ინ სტაგ რამ ზე და ა.შ). 

ძა ლა დობ რი ვი ვი დე ო თა მა შე ბი

ვი დე ო თა მაშ მა გა სარ თობ ინ დუს ტრი ა ში მთა ვა რი ნი შა და ი კა ვეს. ყვე ლა ჟან რის 
ვი დე ო თა მა ში სწრა ფად ხდე ბა მე დი ის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი ფორ მა. 
აშ შ-ში ვი დე ო თა მა შე ბი დან მი ღე ბულ მა შე მო სავ ლებ მა კი ნო ინ დუს ტრი ის გა ყიდ ვებს 
2005 წელს გა უს წრო, მსოფ ლი ო ში კი – 2008 წელს. ნილ სონ მე დი ას (Nielson Media) 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, აშ შ-ში 45 მი ლი ონ ოჯახს, სულ მცი რე, ერ თი 
ვი დე ო თა მა შე ბის კონ სო ლი აქვს. ვი დე ო თა მა შე ბის მო თა მა შე თა სა შუ ა ლო ასა კი 34 
წლამ დე გა ი ზარ და და ქვეყ ნის და ახ ლო ე ბით 60% ინ ტე რაქ ტი ულ ვი დე ო თა მა შებს 
მეტ -ნაკ ლე ბად რე გუ ლა რუ ლად თა მა შობს.

ზო გა დად, ბავ შვე ბი სა და მო ზარ დე ბის ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბა ზე მე დი ა ძა-
ლა დო ბას თან შე ხე ბის, კონ კრე ტუ ლად კი ძა ლა დობ რი ვი ვი დე ო თა მა შე ბის ეფექ-
ტე ბი მკვლევ რე ბის, ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტე ბი სა და პო ლი ტი კო სე ბის მხრი დან 
მზარდ ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს. საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით არ სე ბუ ლი მეც ნი ე რუ-
ლი მტკი ცე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, რამ დე ნი მე პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ, მათ 
შო რის ამე რი კის პე დი ატ რთა ასო ცი ა ცი ამ, მე დი ის ძა ლა დო ბის შე სა ხებ პო ლი ტი კის 
გა ნაცხ ა დი გა მო აქ ვეყ ნა, რო მე ლიც სპე ცი ა ლურ გაფ რთხი ლე ბას შე ი ცავს ძა ლა დობ-
რი ვი ვი დე ო თა მა შე ბის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი რის კე ბის შე სა ხებ. მე დი ა ძა ლა დო ბის და 
მი სი ეფექ ტე ბის შე სა ხებ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის მე ტა ა ნა ლი ტი კუ რი გან ხილ ვა აჩ-
ვე ნებს, რომ მე დი ა ძა ლა დო ბას თან რო გორც მოკ ლე ვა დი ა ნი, ასე ვე გრძელ ვა დი ა ნი 
და გან მე ო რე ბი თი შე ხე ბა, ვი დე ო თა მა შე ბის ჩათ ვლით, აგ რე სი ი სა და ძა ლა დობ რი ვი 
ქცე ვის ალ ბა თო ბას ზრდის. ამე რი კის ფსი ქო ლოგ თა ასო ცი ა ცი ამ 2005-2013 წლებ-
ში ძა ლა დობ რი ვი ვი დე ო თა მა შე ბის მოხ მა რე ბის შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვი-
თი ლი ტე რა ტუ რა სიღ რმი სე უ ლად მი მო ი ხი ლა. აღ ნიშ ნულ მი მო ხილ ვა ში ოთხი მე-
ტა ა ნა ლი ზი შე ვი და, რო მელ შიც 150-ზე მე ტი კვლე ვი თი ნაშ რო მი იყო გან ხი ლუ ლი. 
კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ არ სე ბობს თან მიმ დევ რუ ლი კავ ში რი ძა ლა დობ რი ვი ვი დე ო თა-
მა შე ბის მოხ მა რე ბა სა და აგ რე სი უ ლი ქცე ვის, აგ რე სი უ ლი შე მეც ნე ბის და აგ რე სი უ-
ლი აფექ ტის ზრდას, ასე ვე პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის, ემ პა თი ის და აგ რე სი ის მი მართ 
სენ სი ტი უ რო ბის კლე ბას შო რის. 

შე და რე ბით უფ რო ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბის ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მი აჩ ვე ნებს კავ-
შირს ძა ლა დობ რი ვი ვი დე ო თა მა შე ბის თა მაშ სა და დეპ რე სი ას შო რის. 2004-2006 
წლებ ში აშ შ-ში გა მარ თულ მა კვლე ვამ, რო მელ მაც 5,147 მე ხუ თეკ ლა სე ლი მოს წავ-
ლე მო იც ვა, აჩ ვე ნა, რომ იმ მოს წავ ლე ებს, ვინც ძა ლა დობ რივ ვი დე ო თა მა შებს დღე-
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ში 2 სა ათ ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში თა მა შობ დნენ, მნიშ ვნე ლოვ ნად უფ რო მე ტი 
დეპ რე სი უ ლი სიმ პტო მი ჰქონ დათ, ვიდ რე მათ, ვინც ნაკ ლე ბად ძა ლა დობ რივ ვი დე ო-
თა მა შებს თა მა შობ დნენ დღე ში 2 სა ათ ზე მცი რე ხნის მან ძილ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ასო ცი-
ა ცია მსგავ სი იყო ყვე ლა რა სობ რივ /ეთ ნი კურ და სო ცი ო ე კო ნო მი კურ ქვეჯ გუფ ში. 

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის 
სამ კურ ნა ლო ცენ ტრე ბის შექ მნა

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ზე და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბის თვის მრა ვა ლი თე-
რა პევ ტუ ლი მე თო დი არ სე ბობს. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ზე და მო კი დე ბუ ლე-
ბის დარ გი, რო გორც ბიზ ნე სი, აყ ვა ვე ბას გა ნიც დის. მას მთელ მსოფ ლი ო ში სხვა დას-
ხვა სა ხე აქვს მი ღე ბუ ლი. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის სამ-
კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის გახ სნის მხრივ სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ის ქვეყ ნე ბი 
ლი დე რო ბენ. ჩი ნეთ მა და სამ ხრეთ კო რე ამ ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის საფ რთხედ გა მო აცხ ა დეს და სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა-
საც გა მო ყო ფენ სამ კურ ნა ლო ცენ ტრე ბის მხარ და სა ჭე რად. თუმ ცა ქვეყ ნებს შო რის 
სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის მი მართ მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის 
ეფექ ტუ რო ბის შე და რე ბა რთუ ლი ა, რად გა ნაც პრობ ლე მის დი აგ ნო ზი იმ კულ ტუ-
რულ ნორ მებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რო მე ლიც ყვე ლა ქვე ყა ნა ში გან სხვა ვე ბუ ლი ა. 

და მო კი დე ბუ ლე ბის სამ კურ ნა ლოდ ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა კოგ ნი ტურ -ქცე ვი თი 
ხა სი ა თის თე რა პი უ ლი მიდ გო მე ბი. კოგ ნი ტურ -ქცე ვით მკურ ნა ლო ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტია იმის დად გე ნა, თუ კონ კრე-
ტუ ლად რა გზით იყე ნებს პა ცი ენ ტი ამა თუ იმ ტექ ნო ლო გი ებს, შემ დეგ კი ახა ლი 
გრა ფი კის შე მო ღე ბა უკ ვე გა მო მუშ ვე ბუ ლი სტი ლის /ტენ დენ ცი ის ხელ შეშ ლის მიზ-
ნით. ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია გა რე შე მა ჩე რებ ლე ბის (სტო პე რე ბის) გა მო ყე ნე ბა, რა შიც 
შე დის ის აქ ტი ვო ბე ბი, რომ ლე ბიც და მო კი დე ბუ ლი პი რის გან მო ითხ ოვს, რომ სა ინ-
ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ფაქ ტობ რი ვად შეწყ ვი ტოს. ამ მიზ ნით, სამ-
კურ ნა ლო პროგ რა მა პა ცი ენ ტებს ეხ მა რე ბა ალ ტერ ნა ტი უ ლი მიზ ნე ბის და სახ ვა ში 
და გა რე პი რის მეთ ვალ ყუ რე ო ბით მათ გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, რა თა ის დრო, რო მელ-
საც პა ცი ენ ტი სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის თვის იყე ნებს, სხვა აქ ტი ვო ბით იყოს 
და კა ვე ბუ ლი. და დას ტუ რე ბუ ლია პა ცი ენ ტთა მხარ და ჭე რის ჯგუ ფებ ში ჩარ თვის სა-
სარ გებ ლო შე დე გე ბიც, რად გა ნაც ამით ხდე ბა იმ სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის კომ-
პენ სი რე ბა, რომ ლის მო პო ვე ბა საც პა ცი ენ ტი ინ ტერ ნე ტი სა და კომ პი უ ტე რის გა მო-
ყე ნე ბით ცდი ლობს. თუ ურ თი ერ თო ბის პრობ ლე მე ბი პა ცი ენ ტის ოჯახ ში არ სე ბობს, 
ასე თი პი რე ბის თვის ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია ოჯა ხუ რი თე რა პი ის კურ სის გავ ლა.

ამ ჟა მად აპ რო ბა ცი ას გა დის სხვა თე რა პი უ ლი მე თო დე ბიც, რო მელ თა შო რი-
საა სე ლექ ცი უ რი სე რო ტო ნი ნის უკუ მი ტა ცე ბის ინ ჰი ბი ტო რე ბის (selective serotonin 
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reuptake inhibitors, SSRIs) გა მო ყე ნე ბა იმ კონ კრე ტუ ლი სიმ პტო მე ბის მკურ ნა ლო-
ბის თვის, რაც შე იძ ლე ბა სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას 
თან ახ ლდეს, მათ შო რის აღ გზნე ბა დო ბის და დეპ რე სი ის ჩათ ვლით. 

ინ ტერ ნეტ ზე/ კომ პი უ ტერ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი სა რე ა ბი-
ლი ტა ციო და სამ კურ ნა ლო პროგ რა მე ბი სა სარ გებ ლოა იმ პი რე ბის თვის, ვი საც არ 
შე უძ ლია მკურ ნა ლო ბის მიზ ნით ოჯა ხუ რი ან სა მუ შაო გა რე მო დან დრო ე ბით მოწყ-
ვე ტა. თუმ ცა, ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი დახ მა რე ბის გარ და, ზოგ შემ თხვე ვა ში, აუ ცი ლე ბე-
ლი ხდე ბა და მო კი დე ბუ ლე ბის გან გან კურ ნე ბა სპე ცი ა ლის ტე ბით და კომ პლექ ტე ბულ 
რე ზი დენ ტულ ან ჰოს პი ტა ლურ გა რე მო ში. ამ გვა რი სამ კურ ნა ლო ცენ ტრე ბი შექ-
მნი ლია იმის თვის, რომ პა ცი ენ ტებს გა მო ჯან მრთე ლე ბა ში და ეხ მა რონ სა მე დი ცი ნო 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ. ამ გვარ რე ზი დენ ტულ სამ კურ ნა ლო პროგ რა მებს დახ მა რე-
ბის აღ მო ჩე ნა შე უძ ლი ათ ჯან მრთე ლო ბის სხვა შე საძ ლო აშ ლი ლო ბე ბის ან სხვა სა-
ხის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის დი აგ ნოს ტი რე ბის კუთხ ი თაც, რაც მკურ ნა ლო ბის ზო გად 
გა მო სა ვალს აუმ ჯო ბე სებს. 
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თა ვი 15. 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვა მე-20 და 21-ე 
სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე

1990-ი ა ნი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, სხვა დას ხვა პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი და 
სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რის ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად, გლო ბა ლუ რი ჯან-
დაც ვის დარ გობ რი ვი ლან დშაფ ტი მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იც ვა ლა, რა მაც დარ გის ახა-
ლი კონ ცეფ ცი ის გან ვი თა რე ბას და უ დო სა თა ვე. ცი ვი ომის დას რუ ლე ბამ და მის მა 
თა ნამ დევ მა გლო ბა ლურ მა ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის დარ გში 
მრა ვა ლი ახა ლი მო ნა წი ლე მხა რის შე მოს ვლა გა ნა პი რო ბა. მა ღა ლი ეფექ ტის მქო-
ნე ინ ტერ ვენ ცი ე ბის შე სა ხებ ტექ ნი კუ რი ცოდ ნის დი დი რა ო დე ნო ბით დაგ რო ვე ბამ 
შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით პროგ რა მუ ლი მრა-
ვალ ფე როვ ნე ბის შექ მნა. ჯან დაც ვის გარ და, სხვა გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბის აქ-
ტუ ა ლი ზა ცი ამ, გან სა კუთ რე ბით უსაფ რთხო ე ბის, გა რე მოს დაც ვის და სურ სა თით 
მო მა რა გე ბის სა კითხ ებ ში, ახა ლი, მათ შო რის ინ ტერ სექ ტო რუ ლი სა კო ორ დი ნა ციო 
მე ქა ნიზ მე ბის გა ჩე ნის აუ ცი ლებ ლო ბა წარ მოშ ვა. ამ და სხვა ფაქ ტო რე ბის მეშ ვე ო-
ბით შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის სფე რო ში მოქ მედ პირ თა 
შო რის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბა და ახა ლი სა მუ შაო მო დე ლე ბის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა. თუმ ცა ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის 
ერ თი ა ნი დღის წეს რი გის შექ მნა. იმის გა მო, რომ პო ლი ტი კო სე ბი, რო გორც წე სი, 
უფ რო მეტ ყუ რადღ ე ბას ქვეყ ნის შიგ ნით არ სე ბულ ჯან მრთე ლო ბის სა კითხ ებს აქ-
ცე ვენ, წამ ყვან სა ხელ მწი ფო ებ ში პო ლი ტი კუ რი, სა ბი უ ჯე ტო და პროგ რა მუ ლი პრი-
ო რი ტე ტი ზა ცი ის პრო ცე სე ბი ხში რად უფ რო ცენ ტრის კენ არის მი მარ თუ ლი, ვიდ რე 
– ცენ ტრი დან. ეს კი გლო ბა ლურ დო ნე ზე ერ თობ ლი ვად აღ სრუ ლე ბუ ლი კო ლა ბო-
რა ცი უ ლი ქმე დე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ხელს უშ ლის. თუმ ცა, ბო ლოდ რო ინ დე ლი 
ვი თა რე ბე ბი, რო გო რი ცა ა, სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტე ბი, სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბი და 
გა რე მოს დაც ვი თი გა მოწ ვე ვე ბი, მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს უმაღ ლეს სა ერ-
თა შო რი სო პო ლი ტი კურ დო ნე ებ ზე გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბის 
გაზ რდის მხრივ, რაც, სა ვა რა უ დოდ, რე სურ სე ბის გა მო ყო ფის ზრდა ზე და კო ორ დი-
ნი რე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზეც იქო ნი ებს ზე გავ ლე ნას. 

ათას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი: 2000-2015

21-ე სა უ კუ ნის და საწყ ი სი დან გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის გა მოწ ვე ვე ბის მრა-
ვალ მხრი ვი და კომ პლექ სუ რი სა კითხ ე ბის ჩა მო ნათ ვალს და ე მა ტა ახა ლი გა მოწ-
ვე ვე ბიც, რო გო რი ცა ა, ადა მი ან თა დი დი მა სე ბის იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბა, ბი ო-
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ტე რო რიზ მი, პან დე მი უ რი გრი პი, შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი და ეკო ლო გი უ რი 
პრობ ლე მე ბი. სწო რედ ამ კონ ტექ სტში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის გე-
ნე რა ლურ მა ასამ ბლე ამ 2000 წლის დე კემ ბერ ში და ამ ტკი ცა „ა თას წლე უ ლის დეკ ლა-
რა ცი ა“ (Millennium Declaration), რო გორც სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის თვის 
აუ ცი ლე ბე ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის და მთა ვა რი ამო ცა ნე ბის ერ თობ ლი-
ო ბა. დეკ ლა რა ცი ა ში ხაზ გას მუ ლი იყო უთა ნას წო რო ბის აღ მოფ ხვრის სა ჭი რო ე ბა, 
რო მე ლიც შე იქ მნა ან გა უ ა რეს და გლო ბა ლი ზა ცი ით გა მოწ ვე უ ლი მი ზე ზე ბის გა მო, 
ასე ვე ახა ლი სა ერ თა შო რი სო კავ ში რე ბის ფორ მი რე ბა მშვი დო ბის, გა ნი ა რა ღე ბის, 
სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, გა რე მოს დაც ვის, ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის და ეფექ ტუ რი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვის მიზ ნით. გან ვი თა რე ბის და სი-
ღა რი ბის დაძ ლე ვის მი მართ და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი ცნო ბი ლი გახ და, რო გორც „ა თას-
წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი“ (Millennium Development Goals (MDGs). რვა ამ-
გვა რი, სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე შე თან ხმე ბუ ლი, მიზ ნი დან, სა მი (# 4, 5 და 6) ჯან-
მრთე ლო ბას ეხე ბო და. გა ე როს წევ რმა 191-მა ქვე ყა ნამ ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რომ 
აღ ნიშ ნულ მიზ ნებს 2015 წლის თვის მი აღ წევ და. 

სურ. 35. გა ე როს ათას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი (2000-2015)

ათას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის პე რი ო დის და სას რულს, კარ გად კო ორ-
დი ნი რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად, მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო-
ბის ჯან მრთე ლო ბის ინ დი კა ტო რე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და. თუმ ცა, ჯან-
მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი „ა თას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ სრულ-
ყო ფი ლი შეს რუ ლე ბა ვერ მო ხერ ხდა:

უკიდურესი სიღარიბისა 
და შიმშილის აღმოფხვრა

უნივერსალურ 
პირველად განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობა

გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობა და ქალთა 

გაძლიერება

გლობალური 
პარტნიორობა 

განვითარებისთვის

ბავშვთა სიკვდილობის 
შემცირება

გარემოს მდგრადობის 
უზრუნველყოფა

დედათა ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება

აივ/შიდს-თან, მალარიასთან
და სხვა დაავადებებთან 

ბრძოლა
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 ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის შემ ცი რე ბის თვალ საზ რი სით, მიზ ნად და სა ხუ ლი იყო 
ამ მაჩ ვე ნებ ლის 2000-2015 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ორი მე სა მე დით შემ ცი რე ბა. 
აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში 5 წლამ დე ასა კის ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა-
ნო ბა 47%-ით შემ ცირ და, ნე ო ნა ტა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა – ერ თი მე სა მე დით, 
მაგ რამ სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვე ბის პრო პორ ცია სი ცოცხ ლის პირ ვე ლი 28 დღის 
გან მავ ლო ბა ში გა ი ზარ და.

 დე და თა ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მხრივ, გა მიზ ნუ ლი იყო დე და თა სიკ-
ვდი ლი ა ნო ბის გლო ბა ლუ რი კო ე ფი ცი ენ ტის სა მი მე ოთხ ე დით შემ ცი რე ბა. რე ა-
ლუ რად, 2014 წლის თვის დე და თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 45%-ით და ე ცა.

 ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის მხრივ, და სა ხუ ლი მი ზა ნი იყო 2015 წლის თვის აივ /
შიდ სის ახა ლი შემ თხვე ვე ბის აღ მოფ ხვრა, და 2015 წლის შემ დეგ ამ და ა ვა დე ბის 
სა ერ თო გავ რცე ლე ბის შემ ცი რე ბა. ანა ლო გი უ რად, მა ლა რი ის და სხვა ინ ფექ-
ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის (კერ ძოდ, ტუ ბერ კუ ლო ზის) ახა ლი შემ თხვე ვე ბის შე ჩე-
რე ბა და შემ დგო მი კლე ბა. 2013 წლის ბო ლოს თვის აივ -ით ინ ფი ცი რე ბის ახა ლი 
შემ თხვე ვე ბის რა ო დე ნო ბა (მოზ რდი ლებ ში) 38%-ით და ე ცა, ხო ლო მა ლა რი ით 
გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა 42%-ით შემ ცირ და. 

ათას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან სდევ და დი დი 
მო ცუ ლო ბის კვლე ვი თი სა მუ შა ოს ჩა ტა რე ბა, რი სი სა შუ ა ლე ბი თაც მო ხერ ხდა ამ 
გლო ბა ლუ რი ინი ცი ა ტი ვის მიღ წე ვე ბის, ეფექ ტუ რო ბის, ასე ვე გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცე სის სა ო პე რა ციო და ფი ნან სუ რი ას პექ ტე ბის ობი ექ ტუ რი გა მოკ ვლე ვა, რა-
მაც შე საძ ლებ ლო ბა შექ მნა, რომ პროგ რა მის მე ო რე ფა ზის და გეგ მვა უფ რო სა ფუძ-
ვლი ან ანა ლი ტი კურ ბა ზის ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო. 

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი: 2016 - 2030

2014 წელს და იწყო უპ რე ცე დენ ტო მას შტა ბის გლო ბა ლუ რი სა კონ სულ ტა ციო 
პრო ცე სი, რო მელ მაც მიზ ნად და ი სა ხა „ა თას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ პე-
რი ო დის დას რუ ლე ბის შემ დგომ გლო ბა ლუ რი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის მე ო რე 
15-წლი ა ნი ეტა პის შე მუ შა ვე ბა. არა ერ თი თე მა ტუ რი, მათ შო რის ჯან დაც ვის თა ო-
ბა ზე გა მარ თუ ლი კონ სულ ტა ცი ის შე დე გად, რომ ლებ შიც 80-ზე მე ტი ქვე ყა ნა მო-
ნა წი ლე ობ და, გა მოქ ვეყ ნდა ახა ლი პროგ რა მის პირ ვე ლა დი ან გა რი ში. თუმ ცა, მას ში 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის პრი ო რი ტე ტე ბის არა საკ მა რი სად გა მოკ ვე თის, გან სა კუთ-
რე ბით არა გა დამ დე ბი ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის გლო ბა ლუ რი ზრდის ტენ დენ ცი ის 
იგ ნო რი რე ბის გა მო, ან გა რიშ მა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის ექ სპერ ტე ბის კრი ტი კა და-
იმ სა ხუ რა. მი უ ხე და ვად კრი ტი კი სა, აღ ნიშ ნულ მა ან გა რიშ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი 
შე ას რუ ლა „ა თას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ შემ დეგ ახა ლი – „მდგრა დი გან-
ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ (Sustainable Development Goals, SDGs) შე მუ შა ვე ბა ში. 
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„მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ სა ბო ლოო სა ხით ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის გა-
ე როს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის ეგი დით „მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ ზე მო მუ-
შა ვე ღია სა მუ შაო ჯგუ ფი“ (Open Working Group, OWG) შე იქ მნა, რომ ლის თა ნა-
თავ მჯდო მა რე ო ბა გა ე რო ში კე ნი ი სა და უნ გრე თის ელ ჩებ მა ითა ვეს. „ღია სა მუ შაო 
ჯგუ ფი“ ოფი ცი ა ლუ რად 30 წევ რი ქვეყ ნის გან შედ გე ბო და, თუმ ცა მის საქ მი ა ნო ბა ში 
100-ზე მე ტი ქვე ყა ნა მო ნა წი ლე ობ და. „ღია სა მუ შაო ჯგუ ფის“ ან გა რი ში გა ე როს გე-
ნე რა ლურ ასამ ბლე ას 2014 წლის ბო ლოს გა და ეგ ზავ ნა და მი ღე ბულ იქ ნა რო გორც 
„ძი რი თა დი სა ფუძ ვე ლი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ინ ტეგ რი რე ბის თვის 2015 
წლის შემ დგომ გან ვი თა რე ბის დღის წეს რიგ ში“. დო კუ მენ ტმა სი ღა რი ბის აღ მოფ-
ხვრის დო მი ნან ტუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა და ა დას ტუ რა და გლო ბა ლუ რი გან ვი თა რე ბის 
დღის წეს რი გი 17 მიზ ნად და 126 ამო ცა ნად და ყო. 17 მიზ ნი დან ერ თ-ერ თი ჯან-
მრთე ლო ბას ეხე ბა. ზო გი ერ თი ანა ლი ტი კო სი აღ ნიშ ნავს, რომ ჯან მრთე ლო ბამ უპი-
რა ტე სი მნიშ ვნე ლო ბა და კარ გა, რად გან „ა თას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ 8 
მიზ ნი დან ჯან მრთე ლო ბას 3 ეხე ბო და, ხო ლო მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 17 მიზ ნი დან 
ჯან მრთე ლო ბა ზე მხო ლოდ 1 არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ერ თა დერ თი და საკ მა ოდ ფარ თოდ ფორ მუ ლი რე ბუ ლი მი ზა ნია „ჯან მრთე-
ლი ცხოვ რე ბი სა და კე თილ დღე ო ბის მიღ წე ვა ყვე ლა ასა კის ადა მი ა ნი სათ ვის“, რო მე-
ლიც ქვე მოთ ჩა მოთ ვლილ 13 ამო ცა ნას მო ი ცავს.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ჩარ ჩო ერ თი ან და ამ ბი ცი ურ ჯან დაც ვის 
დღის წეს რიგს გვთა ვა ზობს, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს და ეყ რდნო ბა ათას წლე უ ლის 
გან ვი თა რე ბის და უს რუ ლე ბელ მიზ ნებს, ასე ვე ყუ რადღ ე ბა გა და აქვს ჯან მრთე ლო-
ბის და კე თილ დღე ო ბის უფ რო ფარ თო ხედ ვა ზე. 

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის გა მოწ ვე ვე ბი

სა ერ თო ჯამ ში, გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის ახა ლი დღის წეს რი გი ამ ჟა მინ დე ლი, 
ახ ლად გა მოვ ლე ნი ლი და პროგ ნო ზი რე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის რის კე-
ბის შე სა ბა მი სი ა, რომ ლის ამო ცა ნე ბიც ფო კუ სი რე ბუ ლია და ა ვა დე ბის, შეზღ უ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის და ნა ად რე ვი სიკ ვდი ლი ა ნო ბით გა მოწ ვე უ ლი ძი რი თა დი ტვირ თის 
დაძ ლე ვა ზე – ის, რის თვი საც „ა თას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნებს“ აკ რი ტი კებ-
დნენ და არა ე ფექ ტუ რად მი იჩ ნევ დნენ. თუმ ცა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის 
ჩარ ჩო რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვან კითხ ვა საც ბა დებს.

პირ ვე ლი – „მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ ში“ თან მიმ დევ რუ ლად არ არის გა-
მიჯ ნუ ლი ჯან მრთე ლო ბის შე დე გე ბის რე ა ლი ზე ბის თვის ჯან დაც ვის და სხვა სექ-
ტო რე ბის მი ერ გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. მა გა ლი თად, ავ ტო საგ ზაო უბე დუ რი 
შემ თხვე ვე ბის და და ბინ ძუ რე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში (ჯან მრთე ლო ბის ამო ცა ნე ბი 



291291

გ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ აგ ლ ო ბ ა ლ უ რ ი  ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა

#6 და #9) ჯან დაც ვის სექ ტო რის შე საძ ლებ ლო ბე ბი საკ მა ოდ შეზღ უ დუ ლი ა. ეს კი 
გუ ლის ხმობს, რომ ამ ამო ცა ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად პო ლი ტი კის – „ჯან მრთე ლო-
ბა ყვე ლა ფერ ში“ – გა ტა რე ბა, ანუ სხვა დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტრო ე ბის და სექ ტო-
რე ბის დღის წეს რიგ ში ჯან დაც ვის სა კითხ ე ბის პრი ო რი ტე ტი ზა ციაა აუ ცი ლე ბე ლი. 
წარ მა ტე ბუ ლი შე დე გის მი საღ წე ვად კი სექ ტორ თა შო რი სი და მთავ რო ბა თა შო რი სი 
კო ორ დი ნა ცია იქ ნე ბა სა ჭი რო. სა ეჭ ვო სა კითხია ის, თუ რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლი იქ-
ნე ბა ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო ე ბის თვის, რომ ლებ საც ბევ რი ქვეყ ნის მთავ რო ბის კა-
ბი ნეტ ში პე რი ფე რი უ ლი სტა ტუ სი აქვთ, ხელ მძღვა ნე ლო ბა გა უ წი ონ ამ გვარ ძა ლის-
ხმე ვას. ეს ბევრ ქვე ყა ნა ში ჯან დაც ვის მმარ თვე ლო ბის არ ქი ტექ ტუ რა ში რე ფორ მე-
ბის გა ტა რე ბას, ასე ვე გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ მათ თვის 
გა წე უ ლი მხარ და ჭე რის გზე ბის გა და სინ ჯვა საც მო ითხ ოვს.

მე ო რე – ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გი ერ თი მი ზა ნი, პრი ო რი ტე-
ტე ბის და სახ ვის და გან ხორ ცი ე ლე ბის მხრივ, მთავ რო ბის ჯან დაც ვის სექ ტო რის შე-
საძ ლებ ლო ბებს აღე მა ტე ბა. მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის ყუ რადღ ე ბით გან ხილ ვი სას 
ჩანს, რომ ჯან მრთე ლო ბის მი ზა ნი, „ქვე მიზ ნე ბის“ ჩათ ვლით, სულ მცი რე, 20 ამო-
ცა ნას მო ი ცავს. „ა თას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის გან“ გან სხვა ვე ბით, დღის 
წეს რიგ ში ხაზ გას მუ ლია ჯან მრთე ლო ბის სა კითხ ე ბის მას შტა ბის მნიშ ვნე ლო ბა, რაც 
გან პი რო ბე ბუ ლია და ა ვა დე ბის გლო ბა ლუ რი ტვირ თით, მაგ რამ მა თი გან ხორ ცი-
ე ლე ბა ჯან დაც ვის დარ გის და ფი ნან სე ბის მკვეთრ გაზ რდას მო ითხ ოვს. ეს გან სა-
კუთ რე ბით ეკო ნო მი კუ რად სუსტ სა ხელ მწი ფო ებს ეხე ბა. ამ ტვირთს ჯან დაც ვის 
სა მი ნის ტრო ე ბი სა ხელ მწი ფოს მი ერ ჯან დაც ვის პრობ ლე მე ბის პო ლი ტი კის მა ღალ 
პრი ო რი ტე ტად გან საზღ ვრის გა რე შე ვერ გა უმ კლავ დე ბი ან.

მე სა მე – ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ძა ლი-
ან დი დი ხარ ჯე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (მაგ., C ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბის სრუ ლი 
კურ სი 84,000 აშშ დო ლა რი ღირს), მათ პრე ვენ ცი ა ზე აქ ცენ ტის გა კე თე ბა ცალ სა ხა 
არ ჩე ვა ნი ა, რო მე ლიც მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ჩარ ჩო ში ცაა მო ცე მუ ლი. 
თუმ ცა, რო ცა სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბა მო წო დე ბას აკე თებს არა გა დამ დე ბი 
და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი პრე ვენ ცი რე ბა დი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
შემ ცი რე ბის შე სა ხებ, მა თი გან მსაზღ ვრე ლი ას პექ ტე ბიც უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი. ნა ად რე ვი სიკ ვდი ლის და ქრო ნი კუ ლი ავა დო ბის (გან სა კუთ რე ბით, გუ ლის 
და ა ვა დე ბე ბი, ფილ ტვის ქრო ნი კუ ლი ობ სტრუქ ცი უ ლი და ა ვა დე ბა, დი ა ბე ტი, ფილ-
ტვის კი ბო) გა მომ წვე ვი უმ თავ რე სი გლო ბა ლუ რი მი ზე ზე ბის პრე ვენ ცია მო ითხ ოვს 
ავა დო ბის კო მერ ცი უ ლი დე ტერ მი ნან ტე ბის მი მართ მიდ გო მის ფუნ და მენ ტურ გა და-
სინ ჯვას. ეს გუ ლის ხმობს მრა ვა ლი კო მერ ცი უ ლი პრო დუქ ცი ის, მათ შო რის შაქ რი ა-
ნი სას მე ლე ბის, არა ჯან სა ღი საკ ვე ბის, ალ კო ჰო ლის, თამ ბა ქოს და სხვ. წარ მო ე ბის, 
მარ კე ტინ გის და რე ა ლი ზა ცი ის სა რე გუ ლა ციო მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბას. ასე ვე 
რე გუ ლა ცი ე ბის გა ტა რე ბას იმ დარ გე ბის მი მართ, რომ ლე ბიც მო გე ბას იღე ბენ არა-
ჯან სა ღი გან ვი თა რე ბი დან. ეს კრი ტი კულ შე კითხ ვებს ბა დებს იმის შე სა ხებ, არ სე-
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ბობს თუ არა სა უ კე თე სო მიდ გო მე ბი, რო გორც ეროვ ნულ, ასე ვე გლო ბა ლურ დო-
ნე ზე, „მო გე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და ა ვა დე ბე ბის“ სა კითხ ის და მა თი კო მერ ცი უ ლი 
დე ტერ მი ნან ტე ბის გან ხილ ვის თვის, რა შიც შე დის სან ქცი ე ბის პო ტენ ცი უ რი გა მო-
ყე ნე ბა გლო ბა ლუ რი ბაზ რის იმ მო ნა წი ლე ე ბის მი მართ, რომ ლე ბიც ჯან მრთე ლო-
ბის თვის მავ ნე პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბას და მარ კე ტინგს გა ნაგ რძო ბენ. ნე ბის მი ერ 
შემ თხვე ვა ში, სა ჭი როა ახა ლი მიდ გო მა ცუ დი ჯან მრთე ლო ბის (ill-health) კო მერ ცი-
უ ლი დე ტერ მი ნან ტე ბის მარ თვის კუთხ ით.

მე ოთხე – მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის წარ მა ტე ბუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბის-
თვის სა ჭი როა გა და ი სინ ჯოს მიდ გო მე ბი ვაქ ცი ნე ბის და წამ ლე ბის შე მუ შა ვე ბის და 
ფა სე ბის მხრივ. „ღია სა მუ შაო ჯგუ ფი“ სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბას მო უ წო-
დებს, „მხა რი და უ ჭი რონ ფი ზი კუ რად და ფი ნან სუ რად ხელ მი საწ ვდო მი წამ ლე ბი სა 
და ვაქ ცი ნე ბის კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბას“. მარ თლაც, კვლე ვა და გან ვი თა რე ბა 
ფუნ და მენ ტუ რად ახალ მო დე ლებს მო ითხ ოვს, რომ ლე ბიც მხო ლოდ და მხო ლოდ 
მო გე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი არ იქ ნე ბა. „ღია სა მუ შაო ჯგუ ფი“ აღი ა რებს, რომ სა-
ჭი როა „ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტე ბის მო ძი ე ბა, გან ვი თა რე ბა, გა დამ ზა დე ბა და შე-
ნარ ჩუ ნე ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში“. თუმ ცა, რა ო დე ნო ბის გარ და, ეს ალ ბათ ის 
შემ თხვე ვა ა, რო დე საც ჯან დაც ვის მუ შა ხე ლი თა ვად უნ და გა და ი ა რაღ დეს და უფ-
რო ახ ლოს მი ვი დეს სა ზო გა დო ე ბებ თან, თუ „ჯან მრთე ლო ბის, რო გორც ცხოვ რე ბის 
გზის“, სა მიზ ნის მიღ წე ვა გვსურს.

მე ხუ თე – „მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ერ თა შო რი სო 
გან ვი თა რე ბის პრაქ ტი კა ში აქამ დე უპ რე ცე დენ ტოდ დი დი რა ო დე ნო ბის ფი ნან სურ 
რე სურსს მო ითხ ოვს. 2015 წელს გა ე როს ეგი დით ადის -ა ბე ბა ში (ე თი ო პი ა) ჩა ტა რე-
ბულ მა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ამ „და ფი ნან სე ბა გან ვი თა რე ბის თვის“ იმ სჯე ლა 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ფი ნან სურ მხა რე ზე. პირ ვე ლად მა გა მოთ ვლებ მა აჩ ვე ნა, 
რომ გლო ბა ლუ რად ყვე ლა მიზ ნის მი საღ წე ვად გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ვეს ტი ცი ე-
ბის სრუ ლი რა ო დე ნო ბა წე ლი წად ში 3.3-4.5 ტრი ლი ონ აშშ დო ლარს უტოლ დე ბა. აქ 
იგუ ლის ხმე ბა რო გორც სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი ფი-
ნან სუ რი დახ მა რე ბა, ასე ვე და ბალ- და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის მი ერ გა-
მო ყო ფი ლი ში და და ფი ნან სე ბა ისე თი სა ჭი რო ე ბე ბის თვის, რო გო რი ცა ა: სა ბა ზი სო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა (რკი ნიგ ზა, პორ ტე ბი, ავ ტოს ტრა დე ბი, ენერ გო-
სად გუ რე ბი, წყლის და სა ნი ტა რი ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და სხვა), საკ ვე ბის უსაფ-
რთხო ე ბა, გა რე მოს დაც ვა, ჯან დაც ვა, გა ნათ ლე ბა, და საქ მე ბა და სხვა. გან ვი თა-
რე ბის ამ დარ გებ ში ამ ჟა მად ჩა დე ბუ ლი სრუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ტენ დენ ცი ით თუ 
ვიმ სჯე ლებთ, 2016-2030 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლიო წლი უ რი 2-2.5 ტრი ლი ო-
ნი დო ლა რის დე ფი ცი ტის წი ნა შე დგას. ამ დე ფი ცი ტის შევ სე ბა სე რი ო ზუ ლი პრობ-
ლე მა ა, თუმ ცა ექ სპერ ტე ბის შე ფა სე ბით, შე უძ ლე ბე ლი არ არის. აქ ცენ ტი კეთ დე ბა 
და ბალ- და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის აკ რე ფის 
ეფექ ტუ რო ბის ზრდა ზე, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, სა გა და სა ხა დო 
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და სა ბა ჟო რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე და კერ ძო სექ ტო რის უფ რო აქ ტი ურ 
ჩარ თუ ლო ბა ზე. რაც შე ე ხე ბა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის ამო ცა ნე ბის მი საღ წე ვად აუ-
ცი ლე ბელ ფი ნან სურ რე სურ სებს, ექ სპერ ტე ბის გა ან გა რი შე ბით, წლი უ რად 70 მი-
ლი არ დი დო ლა რის მო ბი ლი ზე ბა იქ ნე ბა სა ჭი რო. თუმ ცა, ისიც აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ამ მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხვე ვა ში, გლო ბა ლუ რი მო-
სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის სტა ტუ სის გა უმ ჯო ბე სე ბით და და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ-
ცი ით მი ღე ბუ ლი მო სა ლოდ ნე ლი სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი, სხვა დას ხვა გათ-
ვლე ბით, 9-20-ჯერ უფ რო მე ტი იქ ნე ბა გა წე ულ ხარ ჯებ თან შე და რე ბით. 

გლო ბა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბა ყვე ლას ეხე ბა და შე მო თა ვა ზე ბუ ლი „მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბით“ მსოფ ლიო ყუ რადღ ე ბა ყვე ლა ზე ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი დან გა-
და ტა ნი ლია იმ მიდ გო მა ზე, რო მე ლიც სა ყო ველ თაო და თა ნა ბა რია – სხვა სიტყ ვე-
ბით, გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის თა ნა მე გობ რო ბა უნ და და ინ ტე რეს დეს ყვე ლას ჯან-
მრთე ლო ბით, მო სახ ლე ო ბის მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის, სა შუ ა ლო და მა ღა ლი 
შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ჩათ ვლით. „მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ ჩარ-
ჩო ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ჯან დაც ვის დღის წეს რი გი, ამ ჟა მინ დე ლი და სა მო მავ ლო 
გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ბა მი სად, საკ მა ოდ ფარ თოა და, რო-
გორც ასე თი, „ა თას წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის“ გა უმ ჯო ბე სე ბა ა. მი სი გან-
ხორ ცი ე ლე ბა, ხა რის ხობ რი ვის მსგავ სად, თვი სებ რივ ცვლი ლე ბებ საც სა ჭი რო ებს. 
ჯან მრთე ლო ბის მიზ ნის მიღ წე ვა ლი დე რო ბას მო ითხ ოვს, რო მე ლიც ჯან დაც ვის 
სექ ტორს სცდე ბა და სექ ტო რებს შო რის უფ რო მე ტი კო ორ დი ნა ცი ის აუ ცი ლებ ლო-
ბას წარ მო შობს. ეს კი შე კითხ ვას ბა დებს იმის თა ო ბა ზე, თუ რამ დე ნად არის ამ-
ჟა მინ დე ლი გლო ბა ლუ რი და ეროვ ნუ ლი ჯან დაც ვის არ ქი ტექ ტუ რა შე სა ფე რი სი ამ 
მიზ ნის მი საღ წე ვად. 
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