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შესავალი: ასოციაცია “ჰერა XXI” - 
ისტორია, ხედვა, მიზნები, გეგმები 

„ასოციაცია “ჰერა XXI“-ის ისტორია 90-იან 
წლებში იწყება. მრავალწლიანი აქტიური მუშაობის 
შედეგად ჩვენ შევქმენით სივრცე, სადაც ქალს 
შეუძლია უსაფრთხოდ  და კონფიდენციალურად 
მიიღოს ინფორმაცია სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
შესახებ. გარდა ამისა, ასოციაციის სამიზნე 
აუდიტორიაა ახალგაზრდები, რომელთაც ასევე 
ვთავაზობთ სრულფასოვან, ასაკზე მორგებულ, 
სწორ ინფორმაციას და ვაწვდით მეგობრულ, 
დისკრიმინაციისგან  თავისუფალ სერვისს. ამის 
მისაღწევად მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის 
მუშაობა არ კმარა, ამიტომ ჩვენ ადვოკატირების 
ფარგლებში ვმუშაობთ ხელისუფლების შესაბამის 
სტრუქტურებთან, ვიყენებთ საერთაშორისო 
საადვოკაციო პლატფორმებსა და გზებს, 
რათა საქართველოში გამოსწორდეს და 
უკეთესობისკენ შეიცვალოს სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
მხრივ არსებული გარემო. ეს ყველაფერი კი 
გენდერული თანასწორობის საფუძველია, რაც 
დღესდღეობით უმნიშვნელოვანესი საკითხია ჩვენი 
ქვეყნისათვის. 

90-იანი წლების შემდეგ, საქართველოში 
რეალობა მკვეთრად შეიცვალა, თუმცა ჩვენ კვლავ 
ვდგავართ გარკვეული გამოწვევების წინაშე, მათ 
შორის ერთ-ერთი უმთავრესი კი სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 
არსებული უამრავი სტიგმა და სტერეოტიპია.

მწვავედ დგას ინფორმაციის ნაკლებობის საკითხი. 
ბევრ ქალს არ აქვს ინფორმაცია საკუთარი 
უფლებებისა და არსებული სერვისების შესახებ. 
გარდა ამისა, რეპროდუქციული უფლებები 
ქვეყანაში ადამიანის უფლებების ფუნდამენტურ 
ნაწილად არ მიიჩნევა. ამ ყველაფერს ემატება ისიც, 
რომ რეპროდქციული ჯანმრთელობის სერვისები 
ნაკლებად ხელმისაწვდომია, აქვს ხარვეზები 
ხარისხის მხრივ და გარკვეულ ბარიერებთანაა 
დაკავშირებული.არ ხდება პირველადი ჯანდაცვის 
რგოლის ორგანიზებული სისტემის მოდელის 
განვითარების ხელშეწობა და სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების 
პრაქტიკაში ინტეგრირება. ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობის,უწყვეტი ზრუნვის და დაავადებათა 
პრევენციის ეფექტური უზრუნველყოფისთვის. 

სამწუხაროდ, ეს ის საკითხებია, რომელთაც ჩვენი 
საზოგადოება არ ითვალისწინებს და სერიოზულად 
არ აღიქვამს. შედეგად, სახეზეა გენდერული 
ბარიერები, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა, 

გოგონების ადრეული ქორწინების შემთხვევები, 
არსებული სამედიცინო მომსახურების დაბალი 
ხარისხი, რომელიც არ ითვალისწინებს პაციენტის 
გენდერულ უფლებრივ საჭიროებებს, ასევე, ხშირია 
მიკერძოებული კონსულტირება სამედიცინო 
პერსონალის მხრიდან, რაც იწვევს სტრესსა და შიშს 
ქალებში. ეს ყველაფერი ზღუდავს ჯანმრთელობაზე 
უფლებების რეალიზებას ჩვენს ქვეყანაში. 

უნდა გვესმოდეს, სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობა და უფლებები (სრჯუ) სრულად 
მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: 
უნივერსალური წვდომა მაღალი ხარისხის 
სერვისებზე, ინფორმაციასა და განათლებაზე. ამ 
სფეროში ინვესტირება აუცილებელი, საჭირო და 
სასარგებლოა, რადგან ამ გზით შესაძლებელია 
დაუგეგმავი ორსულობების რიცხვისა და 
აბორტების რიცხვის შემცირება. ის გვაძლევს 
ოჯახის დაგეგმვის საშუალებას, რაც ამცირებს 
ორსულობა/მშობიარობასთან დაკავშირებულ გარ-
თუ  ლებებს, იცავს ორსულობებს შორის საჭირო 
შუალედს და ინარჩუნებს ქალის ჯანმრთელობას 
და ამცირებს შემდგომი გართულებების რისკს. ამ 
გზით მცირდება დედათა და ბავშვთა ავადობისა და 
სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც. სრჯუ საკითხები  
გენდერული თანასწორობის საწინდარია და ის 
ეხმარება ქალებს მიიღონ განათლება და იყვნენ 
რეალიზებულები ცხოვრების ყველა ასპექტში. 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 
და უფლებების ხელშეწყობითა და გაძლიერებით, 
ასოციაცია „ჰერა XXI”-ს შეაქვს წვლილი, გაეროს 
მიერ მდგრადი განვითარების მიზნების, კერძოდ, 
ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის 
უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის 
(მიზანი 3) და გენდერული თანასწორობის მიღწევა 
და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების 
გაუმჯობესების (მიზანი 5), მიღწევაში.

ერთად ვიზრუნოთ ქალის და გოგონების 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაზე, 
რაც მათი ფიზიკური, სოციალური და ფსიქოლოგიური 
კეთილდღეობის გარანტია.“

ნინო წულეისკირი
ასოციაცია „ჰერა-XXI“-ს დირექტორი
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ასოციაცია „ჰერა XXI”-ს ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული მიმართულება 
ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
დამკვიდრება და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობაა.

შესაბამისად, ასოციაციის მუშაობა დიდწილად კონ-
ცენტრირებულია  ახალგაზრდებზე.  ორგანი ზაცია 
ახალ გაზრდების განათლებისა და ინფორმირების 
გზით ხელს უწყობს მათში ისეთი ღირებულებების 
ჩამოყალიბებას, როგორებიცაა: ავტონომიურობა, 
ინდივიდუალიზმი, იფორმირებული არჩევანის 
გაკეთება და ა.შ. ზემოთ აღნიშნული ამოცანების 
მისაღწევად, აუცილებელია ქვეყანაში ეფექტიანი 
ახალგაზრდული პოლიტიკის არსებობა. 

„ასოციაცია აქტიურად არის ჩართული ქვეყანაში 
ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმირების 
პროცესში. „ჰერა XXI” მონაწილეობდა 
ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის 
შემუშავებაში 2014 წელს.ჩვენი წარმატებული 
ადვოკატირების შედეგად, ახალგაზრდული 
პოლიტიკის დოკუმენტში დაინერგა სექსუალური და 
რეპროდუქციული უფლებებისა და ჯანმრთელობის 
საკითხები. 2019 წლიდან ორგანიზაცია 
ახალგაზრდული პოლიტიკის მონიტორინიგისა და 
განვითარების  სამუშაო ჯგუფის წევრია. ასოციაცია 
აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდების საჭიროებებზე 
მორგებული ინიციატივების განხორციელებასა და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა თუ ჯანსაღი 
ცხოვრების წესზე განათლების დონის ამაღლების 
კუთხით, რათა ახალგაზრდებმა შეძლონ სტიგმისგან 
თავისუფალ, მეგობრულ გარემოში ცხოვრება“

სალომე იობაძე

ასოციაცია „ჰერა-XXI“-ს 
პროექტების კოორდინატორი
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„ახალგაზრდული 

პოლიტიკა 

ახალგაზრდობასთან 

ერთად იქმნება“

ირინა ფრუიძე 
სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა კომიტეტის წევრი

ახალგაზრდული პოლიტიკის არსებობა აუცილე-
ბელია, რათა სახელმწიფოს სოციალურ-პოლი-
ტიკურ ცხოვრებაში  ახალგაზრდების როლი 
გაიზარდოს.  

ქვეყანაში ახალგაზრდული პოლიტიკის ეფექტია-
ნობის მისაღწევად, აუცილებელია, პროცესში 
თავად სახელმწიფოს აქტიური მონაწილეობა.
ამისათვის, 2019 წელს სახელმწიფომ შექმნა 
სააგენტო, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდული 
პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების 
საკითხებზე. 

რა არის სააგენტო ძირითადი მიზნები? რა 
საკითხები იქნება სააგენტოსთვის აქტუალური და 
რა არის სტრუქტურის სამომავლო გეგმები - ამ და 
მასთან დაკავშირებულ სხვა თემებზე ვრცლად, 
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის 
წევრი, ირინა ფრუიძე ისაუბრებს. 

„ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ ქვეყანაში სრჯუ-ს 
უზრუნველყოფაზე, თუ ამ პროცესში ახალგაზრდებს 
არ ჩავრთავთ, რადგან ეს, პირველ რიგში, სწორედ 
მათ ეხებათ. მათი ინფორმირება, მათი განათლება 
და ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ახალგაზრდულ 
პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, მთავარ აქცენტს 
ახალგაზრდების ჩართულობაზე ვაკეთებთ.

ახლანდელი მდგომარეობით, ყველაფერი 
ისე არ არის, როგორც ჩვენ გვსურს, რომ 
იყოს. ჩართულობა არ გულისხმობს, მხოლოდ 
ინფორმირებულობას. ინფორმირება არის ერთ-
ერთი მცირე ნაწილი ჩართულობის, მაგრამ ეს 
საკმარისი არ არის. აუცილებელია, ახალგაზრდებს 
ჰქონდეთ ამ ჩართულობისთვის საჭირო უნარები 
და კომპეტენციები, რათა მონაწილეობა 
მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.   
ამ მიმართულებით, ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან 
სერიოზული გამოწვევები გვაქვს, განსაკუთრებით, 
ადგილობრივ დონეზე.

ცენტრალურ დონეზე არსებობს საკმაოდ ძლიერი 
ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც 

მუშაობენ სხვადასხვა სტრუქტურებთან, მათ შორის, 
სახელმწიფო ინსტიტუტებთან და აწარმოებენ  
დიალოგს. ადრე, როდესაც სპორტისა და ახალ-
გაზრდობის სამინისტრო არსებობდა, გააჩნდა 
გარკვეული ფორმატი, შექმნილი   ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციებთან ურთიერთობისთვის. ახლან-
დელი ახალგაზრდული პოლიტიკა და სამოქმედო 
გეგმა, რომელიც 2015 წელს მთავრობის მიერ დამ-
ტკიცდა და რომელიც 2030-მდე არის გაწე რი ლი, 
თავის დროზე, ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
მაღალი ჩართულობით შემუშავდა. ერთად იმუშავა 
მთავრობამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ, რაც 
ძალიან კარგი პროცესი იყო, მაგრამ იმავეს ვერ 
ვიტყვით ადგილობრივ  დონეზე.

რა თქმა უნდა, პრიორიტეტია საინფორმაციო 
კამპანიები, რადგან ინფორმირებისა და ცნო-
ბიერების ამაღლების გარეშე, შეუძლებელია ვისაუბ-
როთ სრჯუ-ზე  ან გენდერულ თანასწორობაზე. ჩვენ 
ვიცით, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ამ მიმართულებით, 
უმნიშვნელოვანესი პრობლემა სტერეოტიპებია. მათ   
კი ვერ დავძლევთ საინფორმაციო კამპანიებისა და 
ცნობიერების ამაღლების გარეშე, აქ გადამწყვეტი 
არის თავად ახალგაზრდობა.

2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი 
პრიორიტეტი იყო ახალგაზრდების ინფორმირება 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და პრევენციის 
სერვისების შესახებ, რაც პრაქტიკულად 
შესრულებულია. რაც შეეხება სექსუალურ 
განათლებას,  მიმდინარე  პროცესია პედაგოგებისა 
და სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება 
სქესობრივი და რეპროდუქციული უფლებების 
შესახებ. თუმცა არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია, 
რამდენი საგანმანათლებლო ღონისძიება ჩატარდა 
და როგორ. ჩვენი პრობლემაც ზუსტად სამოქმედო 
გეგმის მონიტორინგის სქემის უქონლობაა. 

ვფიქრობ, სექსუალური განათლება 
მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ გენდერული 
თანასწორობის დანერგვის პროცესში, არამედ 
ზოგადად, პიროვნული განვითარებისთვის, ბავშვე-
ბის სრულფასოვან და ჯანსაღ მოქალაქეებად 
ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელია, მათ ეტა-
პობრივად, ასაკობრივი თავისებურებების გათვა-
ლისწინებით, ჰქონდეთ სექსუალური განათ-
ლების მიღების შესაძლებლობა. ეს დაწყებითი 
კლასებიდანაც შეიძლება დაიწყოს იმიტომ, რომ 
რაც უფრო სწორად  და დროულად მიიღებს ბავშვი 
ამ ინფორმაციას, მით უფორ ჯანსაღი აზროვნება 
ჩამოუყალიბდება.“ - ირინა ფრუიძე სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი.
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ასოციაცია „ჰერა XXI”-ს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
სტრატეგიული მიმართულებაა სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე 
ტერიტორიული და ფინანსური ხელმისაწვომობა.
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოწყვლადი, 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის, 
ახალგაზრდებისთვის, სოფლად მცხოვრები 
ქალებისა და გოგონებისთვის, იძულებით 
გადაადგილებული პირებისთვის. სტრატეგიული 
მიმართულების ფარგლებში ორგანიზაცია მუშაობს 
მაღალხარისხიანი და პაციენტის საჭიროებებზე 
მორგებული, სტიგმისა და დისკრიმინაციისგან 
თავისუფალი სერვისების შექმანასა და 
განვითარებაზე. 

ოჯახის დაგეგმვა ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი 
უფლება და ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. 
ამ პროცესში კი სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობა და უფლებები გვეხმარება, გვაძლევს 
საჭირო ცოდნასა და უნარებს, ხელმისაწვდომს ხდის 
სამედიცინო სერვისებს. რას აკეთებს სახელმწიფო, 
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 
და უფლებების დასაცავად და რეალიზებისთვის, 
რამდენად ეფექტიანია პროგრამები და 
ხელმისაწვდომია თუ არა სერვისები, გადაიხედება 
თუ არა სადავო მუხლები, ჯანმრთელობის 
შესახებ კანონში და  რას გეგმავენ იმისთვის, რომ 
გაიზარდოს სრჯუ-ს შესახებ ინფორმირებულობის 
დონე? - ამ თემებზე პარლამენტის ჯანდაცვის 
კომიტეტის თავმჯდომარე, აკაკი ზოიძე გვესაუბრა.

„სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება დაიცვას 
ადამიანის უფლებები რეპროდუქციის სფეროში. 
სწორედ ამიტომ, ხელისუფლება ახორციელებს 
ისეთ პროგრამას, როგორიცაა ორსულთა 
პატრონაჟი. რაც შეეხება ჩასახვამდელ სერვისებს, 
ოჯახის დაგეგმვას, აქაც სახელმწიფო ნაწილობრივ 
უზრუნველყოფს უფასო სერვისებს. გვაქვს 
საქართველოს დედათა  და ახალშობილთა 
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2030 წლების 
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ეროვნული სტრატეგია, რომლის განხორციელება-
ზეც ვმუშაობთ. ამ დოკუმენტის მიხედვით, მიმაჩნია, 
რომ თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდებზე 
წვდომა უნდა გავზარდოთ, ანუ ოჯახის დაგეგმვის 
ამ სერვისზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა უნდა 
გამოიყოფოდეს. ამ ინიციატივის განხორციელება 
2021 წლისთვის იგეგმება. პირველ ეტაპზე, 
შეზღუდული ფინანსური რესურსების გამო, 
კონტრაცეფცია უფასო მხოლოდ სოციალურად 
დაუცველი მოსახლეობისთვის იქნება. თუმცა, ეს 
ცვლილებაც პოლიტიკურ ნებას უკავშირდება. 
ჩვენი საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 
კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების 
დაფინანსებით მათი გავრცელების ხელშეწყობა 
მოხდება, რაც, მათი აზრით, უარყოფითი მოვლენაა.

რაც შეეხება უსაფრთხო აბორტის სერვისის, 
სახელმწიფოს მიერ მისი დაფინანსება უაღრესად 
პრობლემატური საკითხია. მე ამ დაფინანსებას 
არ ვეწინააღმდეგები, უბრალოდ, ვთვლი, 
ჯერჯერობით ეს ვერ განხორციელდება.  ძალიან 
დიდი ძალისხმევაა საჭირო აბორტის აკრძალვის 
კეთილმოსურნეების მოსაგერიებლად. ჩვენს 
კომიტეტში გვიწევს ბრძოლა იმისათვის, რომ არ 
შემოვიდეს საკანონმდებლო წინადადება,  აბორტის 
აკრძალვის შესახებ. სამწუხაროდ, კონსერვატიული 
საზოგადოება გვყავს და არსებობს წარმოდგენა, 
თითქოს აბორტის პრობლემის აღმოფხვრა 
მისი აკრძალვით არის შესაძლებელი. თამამად 
შემიძლია ვთქვა, იქამდე, სანამ მე ვარ კომიტეტის 
თავმჯდომარე, მსგავს კანონპროექტს არ მივიღებთ.

ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ უსაფრთხო 
აბორტის სერვისზე ხელმისაწვდომობა  ქალის 
უფლებაა, თუმცა ამ სერვისის დაფინანსება 
უაღრესად პოლიტიკური საკითხია.

უსაფრთხო აბორტის სერვისის ერთ-ერთ ბარიერად 
ხშირად სახელდება 5-დღიანი მოსაფიქრებელი 
ვადა. პირადად მე, ამაში ცუდს ვერაფერს ვხედავ. ამ 
პერიოდში ადამიანმა შეიძლება აზრი შეიცვალოს. 
მესმის, რომ გეოგრაფიული ბარიერი პრობლემა 
შეიძლება იყოს, ამის გამო პაციენტებს ალბათ 
ხშირად უხერხულობა ექმნებათ. თუმცა, მე ეს უფრო 
ნაკლებ ბოროტებად მეჩვენება, ვიდრე ის, რომ, 
თუნდაც ერთი აბორტი ავიცილოთ თავიდან.

თავად სერვისის მიღებისას, ექიმი უნდა ესაუბროს 
პაციენტს სტანდარტებისა და ეთიკის დაცვით. თუ ეს 
ასე არ ხდება, კონკრეტული ექიმი არღვევს საექიმო 
ეთიკის წესებს და ამაზე, კონკრეტულ ადამიანს, 
კანონის ფარგლებში, პასუხი მოეთხოვება.

რაც შეეხება პირველადი ჯანდაცვის რგოლს, 
ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია სრჯ სერვისების 
ინტეგრირება. ოჯახის დაგეგმვის სერვისები უკვე 
დაფინანსებულია მხოლოდ პირველადი ჯანდაცვის 
რგოლში, საგანმანათლებლო მიმართულებით, 
თუმცა ჯერჯერობით არ ფინანსდება კონტრაცეფცია. 
ეს არის დატოვებული „ღიობი“, სამწუხაროდ, სხვა 
ტიპის პროგრამები ჯერჯერობით არ ფინანსდება.

ქალებმა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, 
უნდა მიიღონ ის 3 კომპონენტი, რასაც ჰქვია   - 
Informational Educational Consulting. ოჯახის 
ექიმის მთელი არსი  ისაა, რომ ოჯახის ყოველ წევრს 
ასაკის შესაბამისი რჩევა მისცეს. დღეს აქცენტი სხვა 
საკითხებზე კეთდება, თუმცა გვინდა, ეს შეიცვალოს.  
საჭიროა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა, 
კონკრეტულად, ახლა დაიწყება ოჯახის ექიმების 
გადამზადება და გაგრძელდება მთელი   შემდეგი 
წლის განმავლობაში. ექიმები გადამზადდებიან 5 
ქრონიკული დაავადებების მიმართულებით, ასევე 
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის და სრჯუ-ის 
მიმართულებით. 

გარდა სერვისებისა, აუცილებელია, საზოგადოების 
ცნობიერების დონის ამაღლება სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
სფეროში. სამწუხაროდ, არ არის და სკოლაში უნდა 
ტარდებოდეს გაკვეთილები   სრჯუ-ს საკითხებზე, 
ამის შესახებ ჩვენს  კომიტეტსაც ექნება მოთხოვნა. 
რეალურად, რეპროდუქციის შესახებ უნდა 
დაინერგოს გაკვეთილები, სადაც ბავშვებს მივცემთ 
განათლებას სექსუალური ცხოვრების, ზოგადად, 
ოჯახის დაგეგმვის და სრჯუ-ის, მათ შორის, 
აბორტის შესახებ. პირველ რიგში, ჩვენი სურვილი 
და მოთხოვნაა, რომ გაკვეთილები   შემოვიღოთ.     
მე, როგორც კანონმდებელი, ამაზე აქტიურ 
კამპანიას ვაწარმოებ, ჩვენ არაერთი შეხვედრა 
გვქონდა ზოგადად, დემოგრაფიულ პოლიტიკასთან 
მიმართებაში და ერთ-ერთი თემა, ყოველთვის 
იყო სექსუალური განათლება. თუმცა, ამასთან 
დაკავშირებითაც, საზოგადოების გარკვეული 
ნაწილისგან დიდი წინააღმდეგობა გვხვდება.“ - 
აკაკი ზოიძე. 
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პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ხდება პაციენტისა 
და ექიმის პირველადი შეხება ორგანიზებულ 
სამედიცინო სტრუქტურასთან. შესაბამისად, ოჯახის 
ექიმის როლი  მნიშვნელოვანია. რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის, მათ შორის ოჯახის დაგეგმვის 
სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 
მიზნით, აუცილებელია, აღნიშნული სერვისების 
პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ინტეგრირება.

სექსუალური და რეპროდუქციული საკითხების 
შესახებ პირველი ინფორმაცია, წესით, ოჯახის 
ექიმისგან  უნდა მივიღოთ.  ამისათვის, მათ კომპე-
ტენ ტურობა და საკითხის ცოდნა სჭირდებათ.

სახელმწიფოს ეროვნულ სტრატეგიებში პირვე ლადი 
ჯანდაცვის გაძლიერება პრიორიტეტად მიიჩნევა. 
თუმცა, რეალურად, რა კეთდება სრჯუ საკითხების 
მხრივ, ოჯახის ექიმების პროფესიული ზრდისთვის და 
როგორ მიეწოდებათ ქალებს პირველადი ჯანდაცვის 
დონეზე ეს  სერვისები, ამის შესახებ ჯანდაცვის 
სამინისტოს წამომადგენელს, მეან-გინეკოლოგთა 
ასო ციაციის წევრს, ვერა ბაზიარს ვესაუბრეთ. 

„საქართველოში, ერთი ადამიანის 

ჯანდაცვაზე 120 დოლარი იხარჯება, 

სკანდინავიაში -  96 ათასი ევრო“ 

ვერა ბაზიარი

„პირველადი ჯანდაცვის რგოლში ორსულის მოვლის 
დაფინანსება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში 
პრობლემას წარმოადგენდა, სახელმწიფო მხოლოდ 
50 ლარით ეხმარებოდა მათ, რაც მწირი შეღავათი 
იყო. ამოვარდნილი ვიყავით საერთაშოროსო 
სტანდარტიდან. 2 წლის წინ კი დაიწყო ორსულთა 
ვიზიტების  ანაზღაურება, 8 ვიზიტი 180 ლარი 
ჯდება, რაც სერიოზული დანახარჯია ჩვენნაირი 
ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის. 

დაფინანსების გარდა, მნიშვნელოვანია ექიმთა 
პროფესიონალიზმი. პირველადი ჯანდაცვის 

რგოლში,ექიმმა ორსული უნდა მართოს, მოამზა-
დოს, თუმცა შესაძლოა, ექიმს შესაბამისი ჩვევებიც არ 
გააჩნდეს იმისათვის, რომ ქალს გადაწყვეტილების 
მიღებაში დაეხმაროს. ამის მოგვარებას დიდი ხარჯი 
არ სჭირდება, მთავარია, მხოლოდ ინფორმაციის 
ზუსტი მიწოდება. თვითონ ჩვევა, უნარი უნდა 
გააჩნდეს ექიმს, რათა პაციენტი ენდოს და ერთად 
შეძლონ სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. 
ახლო პერიოდში დავიწყებთ ექიმების ცოდნის 
შეფასებას და მათ გადამზადებას. შევაფასებთ, რა 
აღჭურვილობით, რა ტექნიკური და მატერიალური 
ბაზით აწვდიან სერვისს პაციენტებს.

სამედიცინო მეთვალყურეობა კვლავ დასახვეწია და 
სტანდარტიცაზიაა საჭირო.  ჯანდაცვის სამინისტროში 
22 წელია ვმუშაობ და ამ ხნის განმავლობაში, ჩემს 
თვალწინ სხვადასხვა რეფორმამ ჩაიარა, არაერთი 
პროგრამა  შემუშავდა, მათ შორის საერთაშორისო 
მხარდაჭერით. წლებია ვცდილობთ, ვწვალობთ, 
რომ ამ სფეროში საერთაშორისო სტანდარტებს 
დავუახლოვდეთ.   

აუცილებელი, სახელმწიფომ მეტი ყურადღება 
გაამახვილოს თანამედროვე კონტრაცეფციის 
მეთოდებზე. პირველ რიგში, მთავარია, რომ 
როცა ახალგაზრდა  კონტრაცეფციის გამოყენებას 
იწყებს,  ზუსტად ჰქონდეს ინფორმაცია, როგორც 
მისი გამოყენების წესის, ასევე, მისი გვერდითი 
მოვლენების შესახებ. არასწორი პოლიტიკა გვქონდა 
და თავიდანვე დავუშვით დიდი შეცდომა, როდესაც 
უამრავი კონტრაცეფცია შემოვიდა და ყველასთვის 
ხელმისაწვდომი გახდა. ძალიან  სწორად არის 
სტრატეგია შესამუშავებელი, რათა არც სახელმწიფო 
დაზიანდეს და არც მომხმარებელი. ამისათვის, 
საჭიროა ინფორმაციის განახლება, მოკვლევის 
საგანი უნდა გახდეს, რამდენად მზად არიან 
მომხმარებლები.  ჩვენს ბაზარზე კონტრაცეფციის 
დიდი არჩევანია და არც ფასი არის მაღალი. 
თუ მომხმარებლის რაოდენობის მინიმალური 
პროცენტი არ გვეცოდინება და სპონტანურად 
გადავწყვეტთ, რომ კონტრაცეფცა ყველასთვის 
ხელმისაწვდომი გახდეს, ეს არასწორი იქნება.

უფასო კონტრაცეფციის მიწოდება მოხდება მაშინ, 
როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს ეცოდინება, 
როგორია მოთხოვნა და მოწყვლადი პოპულაციის 
რა პროცენტი გამოიყენებს მას. 

ზოგადად, ჯანდაცვა, საქართველოში ყველა 
ადამიანისთვის გახდა ხელმისაწვდომი, თუმცა 
გადასაჭრელი რჩება ერთი საკითხი: ექიმს აქვს მცირე 
დრო კონსულტაციისთვის. ამიტომ, ახალგაზრდებმა, 
გოგონებმაც და ვაჟებმაც, ადრეული ასაკიდან 
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თავად უნდა იცოდნენ ყველაფერი რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შესახებ. ამასთანავე, უნდა 
არსებობდნენ ადამიანები, ვისგანაც ისინი შესაბამის 
პასუხებს მიიღებენ. დღეისათვის დაბალია ორსულთა 
ინფორმირების დონე. უფრო და უფრო მეტი ქალი 
მიმართავს საკეისრო კვეთას, დაახლოებით, 
ქალების 70-80 %. ახალგაზრდა გოგონები 
უმტკივნეულოდ მიიჩნევენ  მას და ცდილობენ თავი 
აარიდონ ტკივილს.

ბოლო კვლევების მიხედვით, აბორტების 
რიცხვი კლებადია, მაგრამ რეალურად, აბორტი 
მაინც რჩება ოჯახის დაგეგმარების ერთ-ერთ 
რეალურ მეთოდად, რაც ძალიან ცუდია. აბორტი 
მიუღებელი და გაუმართლებელია, როგორც 
ფიზიოლოგიურად, ასევე მედიკამენტურად. სჯობს 

ახალგაზრდებმა თავიდანვე იცოდნენ, როგორ 
დაიცვან თავი არასასურველი ორსულობისგან. 
ჩვენი დამოკიდებულება ახალშობილის მიმართ, 
არასწორი, შეუსაბამო განათლების ბრალია. 

უმნიშვნელოვანესია, ფინანსური რესურსების 
სიმწირის საკითხი. ეს განაპირობებს ბევრ იმ 
პრობლემას, რაც დღეს საქართველოში არსებობს. 
საქართველოში, ერთი ადამიანის ჯანდაცვაზე, 
საშუალოდ, 120 დოლარი იხარჯება, სკანდინავიის 
ქვეყნებში  - 96 ათასი ევრო. უკეთესი პირობები 
გვინდა, მაგრამ არარსებული რესურსების 
ფარგლებში. კრიტიკულ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა, 
რადგან ჩვენ არ ვართ მდიდარი ქვეყანა.“ - ვერა 
ბაზიარი
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ასოციაციის  სტრატეგიული მიმართულებაა სექსუა-
ლური და რეპროდუქციული ჯანმრთეელობისა და 
უფლებების, ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ 
ფორმალური და არაფორმალური განათლების 
ხელშეწყობა. ამ მიმართულებით ჩვენი სამიზნე 
ჯგუფებია: ახალგაზრდები, მათ შორის სტუდენტები, 
სოფლად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული 
ახალგაზრდები, რისკის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდები, 
მშობლები, მასწავლებლები, სკოლის ექიმები.

ასოციაცია „ჰერა XXI„ მხარს უჭერს კეთილ-
განწყობილი გარემოს შექმნას რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი ცხოვრების კუთხით. 
ამ მიზნით, ორგანიზაცია თანამშრომლობს 
სახელმწიფო სტრუქტურებთან რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავ შირებული განათლების 
მიწოდების საკითხებზე, ასევე ახორციელებს 
პროგრამებს არაფორმალური განათლების 
მიმართულებით. ასოციაციის მიდგომა კომ-
პლექსურია, მუშაობს რა სხვადასხვა ჯგუფებთან, 
უზრუნველყოფს კეთილგანწყობილი გარემოს 
ჩამოყალიბებას. 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 
ცნობიერების ამაღლებისა და ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის დანერგვისათვის, არაფორმალური 
განათლების კომპონენტის ფარგლებში 
ადაპტირდა არაფორმალური განათლების 
სახელმძღვანელო „ყველაფერი ერთ სასწავლო 
კურსში“. სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს 
შესაბამისი, კვალიფიციური და ყოვლისმომცველი 
ინფორმაციის მიწოდებას სქესობრივი და 
რეპროდუქციული ჯანმრთლობისა და უფლებების 
შესახებ. ასოციაციამ შექმნა ონლაინ სასწავლო 
რესურსი, www.ehera.ge,  სადაც განთავსებულია 
უფასო, აკრედიტებული კურსები სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე. 

ყველა ბავშვსა და მოზარდს უფლება აქვს 
მიიღოს თავისი ასაკის შესაბამისი განათლება 
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და  ჯანსაღი 
ცხოვრების წესთან დაკავშირებით. ყველას უნდა 
მივცეთ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების 
საშუალება, რაც უკეთესს გახდის მათ ცხოვრებას 
და ხელს შეუწყობს   სამართლიანი საზოგადოების 
ჩამოყალიბებას. ამ პროცესში კი მნიშვნელოვანია  
მასწავლებლის როლი.

რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა 
და ჯანსაღი ცხოვრების წესთან 
დაკავშირებული განათლების 
მიღ ება სკოლებში სექსუალური   
ძალადობის, ადრეული ქორწინების 
და ადრეული ორსულობის 
პრევენციაა“ - 

სალომე იობაძე

ასოციაცია „ჰერა-XXI“-ს 
პროექტების კოორდინატორი
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„ექიმთა უწყვეტი განათლება     

სავალდებულო გახდება“ 

ზაზა ბოხუა

მინისტრის მოადგილე,
ჯანდაცვის სამინისტრო

„ექიმთა უწყვეტი, დიპლომის შემდგომი განათლება 
2007 წლამდე  სავალდებულო იყო,  2007 
წლის შემდეგ კი ნებაყოფლობითი გახდა, თუმცა  
არსებობს აქტუალური და საჭირო ტრენინგები, 
რომლებიც სავალდებულოა. მათ შორის არის 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებაც, 
რომელიც ყოველთვის იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შესახებ განათლება. ამ შემთხვე-
ვაში, მთავარი ამოცანაა მოსახლეობას ინფორმაცია 
მივუტანოთ იმ ენაზე, რომელიც მათთვის იქნება 
გასაგები.   ის, რომ განათლების პროცესი ახლაც 
და მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს,  სადავო 
საკითხს არ წარმოადგენს. პირიქით, მსგავსი 
მიმართულებით განათლება ოჯახის სიძლიერესაც 
განსაზღვრავს, ახალგაზრდები თავიდან აიცილებენ 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემებს, 
სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებს. 
ინფორმაცია სექსუალურ ცხოვრების შესახებ, 
ნიშნავს ცოდნას სხვადასხვა დაავადებაზე, ამიტომ 
იგი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თუმცა 
ამ ინფორმაციის მიწოდების ფორმატი უნდა 
ითვალისწინებდეს მოსახლეობის მოთხოვნებსა და 
იმ დონეს, რა დონეზეც დღეს ვართ.

ჩვენ ვერ ავკრძალავთ და არც ავკრძალავთ 
აბორტს, მათ შორის მედიკამენტოზურ აბორტს, 
მთავარი ისაა, არ მივიდეთ აბორტის საჭიროებამდე. 
სწორედ ამაში უნდა დაგვეხმაროს ინფორმაცია 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. 

სრჯუ საკითხების ცოდნას საკმაოდ დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდებისთვის, რადგან 
ზუსტად ახალგაზრდების განათლების დონე 
განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალს. მთავარი 
ამოცანაა, მათ მივცეთ განათლება ოჯახის 
დაგეგმვის მეთოდებსა თუ კონტრაცეფციაზე და 
ამით შევამციროთ აბორტები. საქართველოში 
აბორტს იკეთებენ ან ადრეულ ასაკში, ან პირველი 
მშობიარობის შემდეგ.

ზუსტად განათლებამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ 
კონტრაცეფციას იყენებენ ოჯახის დასაგეგმად. 
თუ წყვილს უნდა შვილის ყოლა, დაგეგმილად, 
მომზადებულად აჩენენ და თუ არ უნდათ, 
მიმართავენ კონტრაცეფციას. ასე, თავიდან 
ვიცილებთ ყველა იმ გართულებას, რომელმაც 
შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ქალზე, 
როგორც მის ჯანმრთელობაზე,  ისე სოციალურ და 
ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე.

სკოლებში საწყის ეტაპზე პირველადი დახმარების 
სწავლება, სკოლის ექთნებისა  და ექიმების 
გადამზადებაა აუცილებელი. ასევე, მნიშვნელო-
ვანია პედაგოგების მომზადება, რათა სწორად 
მიაწოდონ ინფორმაცია მოსწავლეებს. ცვლილებები 
უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ჯერ მოსახლეობა 
და სკოლის პერსონალი უნდა მომზადდეს. 
მოზარდებისთვის ცალკე სილაბუსი არსებობს, მათ 
ძალიან ფრთხილად უნდა მივუდგეთ, ამიტომ ამ 
პროცესში  ჩართულია განათლების სამინისტრო, 
„იუნისეფი“, გაერო-ს მოსახლეობის ფონდი. 
ყველაფერი გვაქვს გაწერილი და ეტაპობრივად 
მივდივართ. ჩვენი მიზანია, შემცირდეს აბორტების 
მაჩვენებელი, განსაკუთრებით, „თინეიჯერულ“ 
ასაკში, რადგან ეს სერიოზული დარტყმაა მათი 
ორგანიზმისთვის და შესაძლოა უშვილობაც 
გამოიწვიოს მომავალში. გარდა ამისა, აბორტი 
არის ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური და სოციალური 
სტრესი.“ - ზაზა ბოხუა
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დღეს საქართელოში, სოციალური თემები და 
მითუმეტეს სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლების საკითხები 
პრიორიტეტულ თემატიკას არ წამოადგენს მედიაში. 
მაშინაც კი, როდესაც ეს საკითხები შუქდება 
ხშირია სტერეოტიპული, მიკერძოებული ადამიანის 
უფლებების შემლახავი და დისრიმინაციული 
გადაცემები თუ სიუჟეტები. როგორ აშუქებს  
ქართული მედია სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის საკითხებს, რა მედია სტანდარტები 
არსებობს და ირღვევა თუ არა ისინი,  როგორ 
„კონტროლდება“ ჟურნალისტური საქმიანობა 
და რა ფორმით აგებს პასუხს მედია საშუალება/
ჟურნალისტი დაშვებული შეცდომის გამო?  
როგორია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის როლი, 
ითვალისწინებს თუ არა ქართული მედია მათ 
რეკომენდაციებსა და შენიშვნებს, ამის შესახებ, 
ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარეს, ნანა ბიგანიშვილს 
ვესაუბრეთ. 

„ქართული მედია 

გენდერულ და 

რეპროდუქციულ 

საკითხებს 

თანმიმდევრულად  

არ აშუქებს“ 

 ნანა ბიგანიშვილი
 ჟურნალისტური ეთიკის

 ქარტიის საბჭოს 
თავმჯდომარე 

დასაწყისისთვის, მსურს მოკლედ მოგითხროთ 
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საქმიანობის 
შესახებ. ჩვენ, ჟურნალისტები, 10 წლის წინ 
შევიკრიბეთ და შევთანხმდით, რომ გვქონოდა 
თვითრეგულირების ორგანო. ეს ნიშნავს არა 
ვინმეს დასჯას და კონტროლს, არამედ მითითებას, 
რეკომენდაციასა და ერთობლივ გადაწყვეტილებას, 
რათა მედიაში ჟურნალისტური ნაშრომის ხარისხი 
გაუმჯობესდეს. ეთიკის ქარტიის ბერკეტი არის 
მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციები. 

საქმის დასრულების შემდეგ, საჯაროდ ქვეყნდება 
ჩვენი გადაწყვეტილება. პროცესის დეტალურად 
აღწერა, თუ როგორ მივედით გადაწყვეტილებამდე, 
ვფიქრობ, შემდეგში გამოადგება იმ ჟურნალისტს, 
რომელიც იმუშავებს  იმ კონკრეტულ თემაზე და 
დაეხმარება მას, აიმაღლოს კვალიფიკაცია, მოიძიოს 
სხვა, უფრო ობიექტური ექსპერტები და მეტი აზრი 
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გაითვალისწინოს სიუჟეტის მომზადებისას.  ჩვენს 
რეკომენდაციებს ყოველთვის ითვალისწინებენ 
ეთიკური და პროფესიონალი მედია საშუალებები, 
თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც საქმიანობას 
აგრძელებენ ნებისმიერი შენიშვნა/რეკომენდაციის 
მიუხედავად. 

რაც შეეხება სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხების 
გაშუქებას, მინდა აღვნიშნო, რომ ამ თემებს 
ქართული მედია თანმიმდევრულად არ აშუქებს. 
სამწუხაროდ, უამრავი მედია საშუალება ცდილობს 
აჩვენოს საკითხის სკანდალური ასპექტი გადაცემის 
რეიტინგის გასზრდელად. ასეთი მიდგომა 
დამაზიანებელია, რადგან საზოგადოება ვერ იღებს 
სწორ, ბალანსირებულ და ადამიანის უფლებებზე 
დაყრდნობილ ინფორმაციას. 

უმეტესწილად, როდესაც ჟურნალისტი უშვებს 
სიზუსტის შეცდომას ან ტერმინს არასწორად 
იყენებს, ეს ხდება ან ინფორმაციის, ან დროის 
ნაკლებობის გამო. რა თქმა უნდა, არსებობს 
შემთხვევები, როდესაც განზრახ ამახინჯებს 
რაღაცას, თუმცა, ვთვლი, ხშირ შემთხვევაში, 
ამას განაპირობებს ჟურნალისტის ინფორმაციის 
ნაკლებობა. ჩვენი ჩართულობა ამ შემთხვევაში 
მნიშვნელოვანია. წლის განმავლობაში ვატარებთ 
ჟურნალისტებისთვის სემინარებს, ასევე გვაქვს 
ჯგუფი, სადაც გაწევრიანებული არიან ქარტიის 
ხელმომწერი ჟურნალისტები. ხშირად ვატარებთ 
გამოკითხვებს ამ ჯგუფში იმის დასადგენად, თუ რა 
თემები აინტერესებს, 

ვფიქრობ, მსგავს თემებზე, როგორიცაა გენდერული 
და სრჯუ-ს საკითხები, უფრო მეტი ტრენინგის 
საჭიროება. ჩვენი როლიც ეს არის, გავზარდოთ 
ჟურნალისტების ინფორმირებულობის დონე. 
დამერწმუნეთ, როდესაც ჟურნალისტს აქვს რაღაც 
ინფორმაცია, ის აუცილებლად გამოიყენებს მას 
და გააუმჯობესებს თავის მასალას. ყოველთვის 
ყველა ცდილობს, უკეთესი იყოს და პროფესიულად 
გაიზარდოს. 

ზოგადად, სამედიცინო თემაზე მუშაობა ყველაზე 
რთულია, 2002 წლიდან მოყოლებული ჟურნალისტი 
გახლავართ, თავიდანვე ასე იყო და დღემდე 
ასე ითვლება, მედიცინა ერთ-ერთი ურთულესი 
სფეროა ჟურნალისტისთვის, ამას განაპირობებს, 
ერთი მხრივ, მისი მრავალკომპონენტიანი ბუნება 
და მეორე მხრივ, დამოუკიდებელი ექსპერტის 
მოძიების საკითხი.

იმ დროის განმავლობაში, რაც ქარტიის საბჭოს 
წევრი ვარ,  ძალიან იშვიათად შემოდის სრჯუ-
სთან დაკავშირებული საქმეები. ანალოგიური 
საქმე, როგორიც „ჰერას“ საჩივარი და განხილვა 
იყო, თითქმის არ ყოფილა. მხოლოდ ერთ-
ერთი საქმე უკავშირდებოდა რესპონდენტის 
ანონიმურობის დარღვევას: აივ-ინფექციით 
დაავადებული ადამიანი ისე იყო ჩაწერილი, მისი 
იდენტიფიკაცია შეიძლებოდა. მიუხედავად იმისა, 
რომ ჟურნალისტს ჰქონდა მცდელობა, რომ გმირი 
კონფიდენციალურად დარჩენილიყო, საკმარის 
ზომებს არ მიმართა და მაინც შესაძლებელი იყო 
მისი ამოცნობა.“ - ნანა ბიგანაშვილი
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„ქალების ჯანმრთელობა 
საქართველოს ჯანდაცვის 
პირობებში“ - ასე ჰქვია 
ვირტუალურ სივრცეს, რო-
მელიც მხოლოდ ქალებს 
ეთმობა.  აქ ზოგი ღიად, ზოგი 
-  ფარულად, ანონიმურობის 
დაცვის გარანტიით, თავის 
ამბავს ჰყვება. ამბები 
ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური, 
სექსუალური და რეპრო-
დუქციული თუ სხვა ტიპის 
ჯანმრთელობის პრობლე-
მებზეა“

ანი რობაქიძე 
ჯგუფის  დამფუძნებელი.

„სოციალური ქსელის ეს დახურული სივრცე, 
ათასობით ისტორიის შესაგროვებლად სულაც 
არ შექმნილა. მთავარი მიზანი ქალების 
დახმარებაა  - პროფესიონალების რჩევებითა 
და რეკომენდაციებით, ზოგჯერ კი პირადი 
გამოცდილების გაზიარებით“.

Facebook-ის ეს ჯგუფი ერთი წელიც არ არის, რაც 
არსებობს და უკვე 20 ათასამდე წევრი ჰყავს. 
რომელ მწვავე პრობლემებს განიხილავენ აქ 
ყველაზე ხშირად, რა სახის რჩევებს იღებენ ქალები 
და ზოგადად, რამ შეუწყო ხელი, რომ ჯგუფი 
„ქალების ჯანმრთელობა საქართველოს ჯანდაცვის 
პირობებში“ მისი წევრების ყოველდღიურობის 
განუყოფელ ნაწილად იქცა, ამ და მსგავს საკითხებზე 
სოციალური ჯგუფის ერთ-ერთ დამფუძნებელსა და 
ადმინისტრატორს, ანი რობაქიძეს ვესაუბრეთ. 

საქართველოში სექსუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით უამრავი 
სტერეოტიპი არსებობს, ამიტომ ამ თემაზე კითხვები 
არასდროს ხმამაღლა არ ისმის. გვინდოდა, ისეთი 
სივრცე შეგვექმნა, სადაც ქალები შეძლებდნენ 
ინფორმაციის მიღებას. ამ მხრივ, საყურადღებო 
იყო ის ფაქტიც, რომ ყოველგვარი ინფორმაცია 
მინიმალურ დონეზეც კი ანონიმური უნდა 
დარჩენილიყო.    

ჯგუფის გახსნის იდეა გასულ წელს გაგვიჩნდა, 
დაახლოებით, 8 თვის წინ. პირველ ეტაპზე, ორი 
გოგო ვხელმძღვანელობდით, მაგრამ მერე ჯგუფის 
წევრების ზრდასთან ერთად, საჭირო გახდა 
ადმინისტრატორების დამატება. ახლა ჯგუფს სულ 5 
ადმინისტრატორი ვმართავთ. თუმცა, მაინც ძალიან 
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რთულია ყველაფერთან გამკლავება, თანაც ამ 
ყველაფერს მოხალისეობრივად ვაკეთებთ.

მსგავსი სივრცის არსებობა მანამდე არსად 
შეგვიმჩნევია. როგორც კი შევქმენით ჯგუფი, 
მაშინვე გამოიკვეთა ტენდენცია, ქვეყანაში ქალების 
სხვადასხვა თემატიკის ჯგუფები საჭირო იყო და 
გაჩნდა კიდეც. 

უშუალოდ ჯანმრთელობის მიმართულებით, 
ერთადერთნი ვართ, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა 
თემატიკის ჯგუფები, როგორებიცაა, მაგალითად: 
სექსუალური განათლება და თავის მოვლა. 

ჩემი პირადი დაკვირვებით,  აღსანიშნავია 
რამდენიმე საკითხი, რომელიც ბევრ ქალს 
აინტერესებს, ესენია: ფსიქიკური ჯანმრთელობა, 
გინეკოლოგია, რეპროდუქცია, აქტუალურია 
დაუცველ სექსზე და შესაძლო საფრთხეებზე 
ინფორმაციის ნაკლებობაც. ქალებს საერთოდ არ 

აქვთ ინფორმაცია „აფთერ დეი“ აბების შესახებ, 
რომელსაც ვიტამინებივით იღებენ და არ იციან, 
რომ ეს არ არის  ყოველდღიურად მისაღები აბები.

ამ ჯგუფში ქალებს ვაწვდით ინფორმაციას 
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სერვისებზეც. 
არსებობს რამდენიმე სახელმწიფო პროგრამა, 
რომელიც შეიძლება უფასო იყოს ქალებისთვის, 
თუმცა მასზე ინფორმაციას ნაკლებად ფლობენ. 
ამიტომ, შევქმენით ერთი დიდი დოკუმენტი, სადაც 
ეს სერვისები აღვწერეთ და სია შევადგინეთ. 
მაგალითად,  ასეთია გინეკოლოგის კონსულტაცია, 
რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს 
აქვთ მოკლევადიანი პროექტების ფარგლებში. 
თუმცა, განსაკუთრებით, მაინც ფინანსურ ბარიერს 
გამოვყოფდი. ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი 
კი, რისთვისაც ეს ჯგუფი შეიქმნა, სწორედაც 
რომ უსახსრობის პირობებში ერთმანეთისთვის 
ინფორმაციის გაზიარებაა.“ -  ანი რობაქიძე, ჯგუფის 
დამფუძნებელი. 



Tavi meeqvse 
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საქართველოში გინეკოლოგთან ვიზიტი ხშირად დიდ 
ხარჯებთან, დროსთან და სტრესთან ასოცირდება. 
ასოციაცია „ჰერა XXI”-ს მიერ შექმნილი უფასო, 
ონლაინ, კონფიდენციალური კონსულტაცია 
პროფესიონალ ექიმ რეპროდუქტოლოგთან, ის 
სივრცეა, სადაც სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შესახებ კითხვებზე სწრაფად, 
კომპეტენტურად და ანონუმურად პასუხობენ. 
ეს სერვისი განსაკუთრებით ნიშვნელოვანია 
ახალგაზრდებისთვის, რადგან მათ ყველაზე 
ხშირად არ აქვთ საჭირო ინფორმაცია და ამის 
გამო სტრესულ გარემოში უწევთ გამოცდილების 
მიღება. მსგავს სერვსიზე ხელმისაწვდომობა, 
ასევე მნიშნელოვანია სოფლად მცხოვრები 
ქალებისთვის, რომელთაც გეოგრაფიული ბარიერის 
გამო უჭირთ გინეკოლოგთან მისვლა. სერვისის 
მეშვეობით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა 
იზრდება მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი 
ფენისთვისაც. უნდა აღინიშნოს, რომ ონლაინ 
კონსულტაცია არ ანაცვლებს გინეკოლოგთან 
ვიზიტის აუცილებლობას. ის არის ინფორმაციის, 
სანდო რჩევებისა და დროული რეფერალების 
წყარო.

• პირადი დაონლაინ კონსულტაცია პროფე
სიონალ ექიმრეპროდუქტოლოგთან - 
არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია 
„ჰერა-XXI”-ს ინიციატივით საქართველოში 
შეიქმნა  უფასო რეპროდუქციული ჯანმრთე-
ლობის სერვისები ქალებისთვის, რომელიც 
მოიცავს პირად და ონლაინ კონსულტაციას 
ექიმ-რეპ როდუქტოლოგთან/გინეკო ლოგ-
თან. სერვისის მეშვეობით თქვენ მიიღებთ 
პასუხებს შემდეგ თემებთან დაკავშრებულ 
კითხვებზე: კონტრაცეფციის თანამედროვე 
მეთოდები, ოჯახის დაგეგმვა, ორსულობა, 
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები 
და მათი პრევენცია, სექსუალური ქცევა 
და ა.შ. სერვისი არის სრულიად უფასო და 
კონფიდეციალური. კონსულტაციას ატარებს 
პროფესიონალი ექიმ რეპროდუქტოლოგი. 
სერვისის გამოსაყენებლად, გთხოვთ,  
ეწვიოთ ორგანიზაციის ვებ-გვერდს       
(www.herayouth.ge) და მარჯვენა 
მხარეს არსებული ჩატის ფანჯარა გახსნათ. 

საქართველოში ექიმთა უწყვეტი განათლების 
პრინციპი სრულყოფილად არ არის დანერგილი. 
ხშირ შემთხვევაში კონკრეტული სასერტიფიკატო 
კურსები თუ ტრენინგები დიდ ფინანსურ 
დანახარჯებთან ასოცირდება. ასოციაციის 
ონლაინ სასწავლო პლატფორმა სრულიად უფასო 
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შესაძლებლობას იძლევა სამედიცინო პროფესიის 
მქონე თუ უბრალოდ დაინტერესებულ პირთათვის.

• ასოციაცია „ჰერა XXI“-ის ელექტრონული 
სწავლების ვებ.გვერდი: www.ehera.ge

არის სქესობრივი და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შესახებ განათლების 
მიწოდების  ონლაინ სივრცე. სკოლის 
ექიმებს, ოჯახის ექიმებს, მასწავლებლებს, 
არაფორმალური განათლების მუშაკებსა 
და ახალგაზრდებს პირველად ეძლევათ 
შესაძლებლობა,  უწყვეტად გაიარონ 
დისტანციური სასწავლო კურსი სქესობრივი 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 
და უფლებების საკითხებზე, რათა 
ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდეს 
ის ცოდნა, რომელიც აუცილებელია 
მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი 
განვითარებისთვის. პროგრამა არის უფასო, 
შემუშავებულია დარგის ექსპერტების მიერ, 
აკრედიტებულია და გაიცემა სერტიფიკატი.

სასწავლო პროგრამები:

• პროგრამა არის უფასო, შემუშავებულია 
დარგის ექსპერტების მიერ, 
აკრედიტებულია და გაიცემა სერტიფიკატი.

• ელექტრონული კურსი სკოლის 
ექიმებისთვის – „მოზარდთა 
რეპროდუქციული განვითარება და 
ჯანმრთელობა;

• დისტანციური სწავლების მოკლე კურსი 
ოჯახის ექიმებისთვის - “რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის გავრცელებული 
პრობლემების მართვა ზოგად საექიმო 
პრაქტიკაში“;

• ელექტრონული სასწავლო კურსი 
მასწავლებლების, არაფორმალური 
განათლების მუშაკების და 
ახალგაზრდებისთვის - „ყველაფერი ერთ-
სასწავლო კურსში“;

ასოციაცია „ჰერა XII”-ს ინიციატივით, საქართელოში 
დღეს არსებობს ორი ინოვაციური ონლაინ 
რესურსი მასწავლებელბისა და მშობლებისთვის, 
რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ მათ შეძლონ 
ახალგაზრდებთან სრულფასოვანი საუბარი 
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 
და უფლებების შესახებ. დღეს საქართველოში 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლება 
დანერგილი არ არის. ამიტომ, ორი ძირითადი 
წყარო, საიდანაც მოზარდი იღებს ინფორმაციასა 

და ცოდნას სექსუალური ქცევის, გარდატეხის 
ასაკში, ორგანიზმში მიმდინარე ცვლილებების, 
კონტრაცეფციისა თუ სხვა თემების შესახებ არის 
ოჯახი და მასწავლებელი. 

• www.forteachers.ge ასოციაცია „ჰერა 
XXI“-ს მიერ შექმნილი ვებ გვერდია, რომე-
ლიც აერთიანებს დამხმარე რესურ სე ბის 
ფართო სპექტრს ბიოლოგიის, სამოქალაქო 
განათ ლებისა და სადამრიგებლო სააათის 
მქონე პედაგოგებისთვის რეპროდუქციული 
ჯან მრთე ლობისა და ჯასაღი ცხოვრების 
წესის სწავლების ეფექტური მიდგომებზე. 
ამ საიტიდან სასარგებლო ინფორმაცია 
შეიძლება მიიღოს მოზარდმაც, თუმცა 
ვებგვერდი მასწავლებლებისთვისაა გან-
კუთ  ვნილი და აწვდის მათ ამომწურავ 
ინფორმაციას მოსწავლეთა ზრდა-
განვითარებასთან დაკავშირებით, ასე-
ვე სთავაზობს სასარგებლო რჩევებს 
სხვადასხვა ასაკის ბავშვებთან სწორი 
კომუნიკაციის მიზნით, აწვდის ცოდნას 
შესაძლო პრობლემების (სამედიცინო, 
ფსიქოლოგიური, ქცევითი და ა.შ.) და 
მათი მოგვარების გზებთან დაკავშირებით. 
სხვადასხვა საფეხურის მზა საგაკვეთილო 
გეგმები ასაკობრივი სპეციფიკის 
გათვალისწინებით, თემატური მასალები, 
ინსტრუმენტები, ვიზუალური მასალები 
- ეს იმ რესურსების ჩამონათვალია, 
რომელსაც ვებგვერდი სთავაზობს 
დაინტერესებულ მასწავლებლებს და 
ხელს უწყობს მოსწავლეთათვის სანდო, 
სწორ და კომპენტენტური ინფორმაციის 
მიწოდებას. საიტზე არსებული ნებისმიერი 
მასალა მორგებულია მოზარდის ფსიქო-
სექსუალური განვითარების დონეს. გარდა 
საიტისა, არსებობს მობილური აპლიკაცია 
როგორც ანდროიდის, ასევე აიოესის 
მომხმარებლებისთვის. 

• www.forparents.ge ასოციაცია „ჰერა                                                     

XXI“-ს მიერ შექმნილი ვებგვერდია, რომე ლიც 
აერთია ნებს დამხმარე რესურესების ფართო 
სპექტრს მშობლებისთვის, რათა მათ შეძლონ 
ესაუბრონ შვილებს რეპროდუქციული ჯან-
მრთე  ლობისა და ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის შესახებ. პლატფორმაზე განთავ-
სებული მასალა არის ბავშვის ასაკის და 
მისი ფსიქო-სექსუალური განვითარების 
დონის შესაბამისი. ეს  უნიკალური და 
საქართველოში უპრეცენდეტო რესურსია, 
რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ 
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მშობლებმა შეძლონ შვილს შეუქმნან 
მშვიდი, სანდო და მეგობრული გარემო, 
სადაც ისინი მიიღებენ პასუხებს გარდატეხის 
ასაკში მათ ორგანიზმში მიმდინარე 
ცვლილებების, რეპროდუქციული ჯანმრთე-
ლობის, ჯანსაღი ურთიერთობებისა და 
სხვა მსგავსი საკითხების შესახებ. გარდა 
საიტისა, არსებობს მობილური აპლიკაცია 
როგორც ანდროიდის, ასევე აიოესის 
მომხმარებლებისთვის. 

ქართულ მედიაში სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხები 
არასრულფასოვნად, არაჯეროვნად და მიკერ
ძოებულად შუქდება. „ალტერნატიული აზრი“ 
ასოციაცია „ჰერა XXI”ს მიერ შექმნილი გადა
ცემათა ციკლია, რომელიც სრულფასოვანი და 
ადეკვატური ინფორმაციის წყაროა სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
სფეროში.

ალტერნატიული აზრი - ასოციაცია უკვე წლებია 
ქმნის ალტერნატიული აზრის გადაცემათა ციკლს, 
რომელიც ძირითადად მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან 
თემებს, როგორიცაა: უსაფრთხო აბორტის 
სერვისი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
სერვისები, ოჯახის დაგეგმვა, ახალგაზრდული, 
მეგობრული სერვისები, თანამედროვე 
კონტრაცეფციის მეთოდები, სქესობრივი გზით 
გადამდები ინფექციები და მათი პრევენცია, სრჯუ - 
როგორც გენდერული თანასწორობის საფუძველი 
და ა.შ. გადაცემები ვრცელდება რეგიონული 
ტელევიზიებითა და სოციალური მედიით, რაც 
საქართველოს მოსახლეობას, მათ შორის სოფლად 
მცხოვრებ ადამიანებს, უზრდის ხელმისაწვდომობას 
მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე. გადაცემები 
დაფუძნებულია მეცნიერულად დადასტურებულ, 
ზუსტ მონაცემებზე და შესაბამისი სფეროს 
პროფესიონალების აზრებზე. 
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beneficiarebi
www.forparents.ge-სა 

და www.forteachers.ge-ს შესახებ

„იმ ასაკში, როცა ბიოლოგიის გაკვეთილის 
კურიკულუმით ბავშვებმა რეპროდუცქიული 

ფუნქციის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიიღონ, 
ბავშვებს ამ თემების მიმართ სასაცილო და 

აგდებული დამოკიდებულება აქვთ.“ -

ბიოლოგიის სპეციალისტი, მასწავლებელი

„პროფესიით ბიოლოგიის სპეციალისტი გახლავართ 
და უკვე 9 წელია, რაც ამ საგანს სკოლაში ვასწავლი. 
ბუნებრივია, ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, 
ადამიანის ბიოლოგიასა თუ ფიზიოლოგიას კარგად 
ვიცნობ, თუმცა რეპროდუქციულ ფუნქციაზე 
გაკვეთილის ჩატარება ყოველთვის რთულია. ამას 
უამრავი მიზეზი განაპირობებს, მათ შორის ყველაზე 
მნიშვნელოვანია ადამიანის სექსუალურობის, 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 
გენდერული იდენტობის შესახებ საზოგადოებაში 
დამკვიდრებული უამრავი ნეგატიური სტერეოტიპი.

რეალურად, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 
ადამიანისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია, 
მთელი სიცოცხლის ციკლის განმავლობაში. ამ 
საკითხებზე ინფორმაციის მიღება მოზარდმა 
საკმაოდ ადრეული ასაკიდან უნდა დაიწყოს. ხოლო 
ამისთვის, ორი ძირითადი ინსტიტუცია სკოლა 
და ოჯახი უნდა იყოს. მე, პირადად, ჩემს შვილს 
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე 
ღიად ვესაუბრები, თუმცა ამის გაკეთება 
სკოლაში ყოველთვის მიჭირდა. ჩვენი ქვეყნის 
განათლების სისტემაში ინტეგრირებული არ არის 
ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების 
თითქმის არცერთი კომპონენტი. იმ ასაკში, 
როცა ბიოლოგიის გავკეთილის კურიკულუმით 
მოზარდებმა რეპროდუცქიული ფუნქციის შესახებ 
ინფორმაცია უნდა მიიღონ, ამ თემების მიმართ 
სასაცილო და აგდებულ დამოკიდებულებას 
ამჟღავნებენ. 

დროთა განმავლობაში ჩემი პედაგოგიური უნარ-
ჩვევები დაიხვეწა და დღეს უკვე აღარ მეშინია 
სიახლეების. მივხვდი, რომ დადგა დრო, ეს თემები 
ჩემს მოსწავლეებს სრულფასოვნად ავუხსნა. როცა 
ეს გადაწყვეტილება მივიღე, დავიწყე დამატებითი 
რესურსების მოძიება და სწორედ მაშინ მივაგენი 
ასოციაცია „ჰერა XXI“-ს მიერ მასწავლებლებისთვის 
შექმნილ ვებ-გვერს. მინდა ვთქვა, რომ ამ 
რესურსმა ძალიან გამიადვილა მუშაობა, რადგან 

იქ არის მზა თემები, გეგმები, რომელიც ნებისმიერ 
მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს. ხშირად 
ჩვენ არ გვაქვს დრო თავად ვიფიქროთ და 
შევქმნათ სწორი მიდგომები, მასწავლებელბის 
ვებ-გვერდი კი ამ პროცესს ძალიან აადვილებს და 
მოსახერხებელს ხდის. განსაკუთრებით აქტიურად 
ვიყენებ სადამრიგებლო საათის მასალებს. 
რამდენიმე თვეა ვიყენებ საიტს და ვამჩნევ, 
ჩემს მოსწავლეებშიც რაღაც შეიცვალა. საიტი 
დამეხმარა მათთვის უსაფრთხო და მეგობრული 
გარემოს შექმნააში. მოსწავლეები ხედავენ, რომ 
ჩემთან შეუძლიათ დასვან ის კითხვები, რომლებიც 
აწუხებთ.“ - ბიოლოგიის სპეციალისტი.

„არვიცოდი, როგორ მესაუბრა მასთან მის 
ორგანიზმში მიმდინარე ცვლილებებზე, იმ 

სირთულეებზე, რასაც ამ ასაკში მოზარდები 
აწყდებიან და მის შეხედულებებზე ამ ყველაფრის 

მიმართ. ხშირად მქონდა სურვილი საუბრის 
წამოწყების, თუმცა უხერხულობას ვგრძნობდი.“ -

 ნია, მშობელი

„მე ვარ ნია, 34 წლის. მყავს ერთი შვილი, თაკო, 
13 წლის. ყოველთვის ვცდილობ, ჩემს შვილთან 
მეგობრული, ღია და ჯანსაღი ურთიერთობა 
მქონდეს. თუმცა, ზოგიერთ საკითხზე საუბარი არც 
ისე ადვილია. 

გასულ წელს შევამჩნიე, რომ ჩემი შვილი უფრო 
ჩაკეტილი გახდა, ვიდრე აქამდე იყო. ამას  
გარდატეხის ასაკს ვაბრალებდი, მაგრამ არ 
ვიცოდი, როგორ მესაუბრა მასთან მის ორგანიზმში 
მიმდინარე ცვლილებებზე, იმ სირთულეებზე, 
რასაც ამ ასაკში მოზარდები აწყდებიან და მის 
შეხედულებებზე ამ ყველაფრის მიმართ. ხშირად 
მქონდა სურვილი საუბრის წამოწყების, თუმცა 
უხერხულობას ვგრძნობდი. 

მალევე მივხვდი, ჩემს შვილთან საუბარი 
აუცილებელი იყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას 
შეეძლო ინფორმაცია არასანდო წყაროებიდან 
მიეღო. სწორედ მაშინ აღმოვაჩინე ასოციაცია 
„ჰერა XXI“-ს ვებგვერდი მშობლებისთვის. ეს 
თითქმის ერთადერთი რესურსია, რომელიც 
გეხმარება შვილს შეუქმნა ისეთი გარემო, სადაც 
ის შეძლებს ორგანიზმში მიმდინარე ცვლილებებსა 
და სექსუალურ ჯანმრთელობაზე თავისუფლად 
გესაუბროს. სამწუხაროდ, მე ინგლისური ენა ცუდად 
ვიცი, ქართულად კი ამ თემებზე არც სტატიები 
და არც რაიმე სხვა სახის ფორუმები თუ ბლოგები 
მოიპოვება. 
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მშობლების ვებ-გვერდი პრაქტიკული და 
ინფორმაციულია. ჩამონათვალში მოცემული 
თემები ფარავს ყველა იმ საკითხს, რომელიც 
მშობლისთვისაც და მოზარდისთვისაც მნიშვნე-
ლოვანია. პირველი თემა, რაც წავიკითხე, 
იყო მენსტრუაციული ციკლი. მას შემდეგ, რაც 
ინფორმაციას გავეცანი შევძელი შვილთან 
კომფორტულად საუბარი. 

ახლა ვეცნობი სქესობრივი მომწიფების შესახებ 
საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას. მინდა, 
მაქსიმალურად ბევრი ვიცოდე, რათა თაკოს ყველა 
კითხვას ვუპასუხო და მანაც იგრძნოს, რომ მე, 
როგორც დედას, შემიძლია მის კითხვებს ვუპასუხო. 
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დღეს 
მოზარდებს ინტერნეტის გამოყენებით შეუძლიათ 
გაიგონ ინფორმაცია ყველაფერზე, თუმცა მის 
ხარისხს და სანდოობას არავინ ამოწმებს. 

გარდა ამისა, ახლახანს გავეცანი ასოციაციის 
მიერ მომზადებულ გზამკვლევს  მშობლებისთვის, 
სადაც, საინფორმაციო ხასიათის ტექსტების გარდა, 
არის რჩევები და ხერხები, რომლებიც ძალიან 
დამეხმარა ჩემს შვილთან კომუნიკაციის სწორი 
გზების გამონახვაში. 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
საკითხები ჩვენს საზოგადოებაში ტაბუირებულია. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემები ადამიანს 
ყველა ასაკში ეხება, მათზე თითქმის არავინ 
საუბრობს, ყოველ შემთხვევაში ხმამაღლა მაინც. 
ალბათ, სწორედ საზოგადოებაში დამკვიდრებული 
სტერეოტიპების ბრალია, რომ მეც ყოველთვის 
გავურბოდი ამ საკითხზე საუბარს. 

დიდი ხნის განმავლობაში სკოლებში სექსუალური 
განათლების შეტანის საჭიროებას ვერ ვხედავდი, 
მეტიც, რაღაც პერიოდში ვფიქრობდი, რომ ის უფრო 
მავნებელი იქნებოდა, ვიდრე სასარგებლო. ახლა 
ვხვდები, რომ ყოვლისმომცველი სექსუალური 
განათლება, რომელიც ასაკზე და მოზარდის 
განვითარების საჭიროებებზეა მორგებული, 
უბრალოდ აუცილებელია. განათლებას შეუძლია 
ჰქონდეს პრევენციული დანიშნულება და 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობამ ახალგაზრდებს 
ბევრი სტრესული სიტუაციაა აარიდოს თავიდან, 
მაგალითად, როგორებიცაა: დაუგეგმავი ორსუ-
ლობა, გაუაზრებელი სექსუალური კავშირები და 
მათი თანმდევი რისკები. 

იქამდე, სანამ სკოლებში სექსუალური განათლება 

არ ისწავლება, მოზარდთან ამ თემებზე საუბარი 
მთლიანად მშობლის პასუხსიმგებლობაა. ეს 
ცუდია, რადგან ხშირად ბავშვები ვერ ახერხებენ 
მშობლებს დაუსვან კითხები ან ჩვენ, მშობლებიც, 
ვერ ვახერხებთ მათზე პასუხის გაცემას. მშობლების 
ვებ-გვერდი ფასდაუდებელი რესურსია რამდენიმე 
მიზეზის გამო: მას არ აქვს ქართული ანალოგი, 
ხოლო ბევრმა ადამიანმა არ იცის სხვა უცხო 
ენა, რათა ინფორმაციას გაეცნოს, გარდა ამისა, 
ყველაფერი, დაწყებული თემატური ჩაშლებიდან,  
დამთავრებული რჩევებითა და ტაქტიკებით, ერთ 
სივრცეშია გაერთიანებული. ასევე, ახლახანს 
აღმოვაჩინე, რომ ვებ-გვერდს მობილური 
აპლიკაცია აქვს, რაც ასევე მოქნილობას სძენს მის 
გამოყენებას. 

beneficiarebi da partniorebi Cvenze

დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი „ბიჭვინთა“ 
დირექტორი: ნინო ქასრაშვილი:

ასოციაცია „ჰერა XXI”-თან წლებია ვთანამ-
შრომ ლობთ. სწორედ ამ თანამშრომლობის 
ფარგლებში მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და 
გაიზარდა სამედიცინო სერვისების რაოდენობა 
და ხარისხი, კერძოდ, რეპროდუქციული და 
სექსუალური ჯანმრთელობის კუთხით. აქამდე, 
ქალების უმრავლესობას წარმოდგენა არ ჰქონდა 
ოჯახის დაგეგმვის სერვისებისა და თანამედროვე 
კონტრაცეფციის მეთოდების შესახებ. ამის გამო იყო 
არასასურველი/დაუგემავი ორსულობის უამრავი 
შემთხვევა და ბუნებრივია, თანმდევი აბორტებიც.

სწორედ, „ჰერასთან“ თანამშრომლობის 
შემდეგ, ბოლო ხანს იმატა კონტრაცეფციის 
მეთოდის შესარჩევად ჩვენი ცენტრის ექიმთან 
(პოლიკლინიკის მეან-გინეკოლოგი, ოჯახის ექიმი) 
მისულთა რიცხვმა.  ალბათ დამეთანხმებით, რომ 
ქალისთვის, თუნდაც წყვილისთვის ამის თაობაზე 
კვალიფიციური რჩევის მიცემა ოჯახის დაგეგმვის 
აუცილებელი ნაწილია. ეს ეხმარება წყვილს:  
სწორად შეაფასოს თავისი რეპროდუქციული 
შესაძლებლობები, შეარჩიოს კონტრაცეფციის 
მეთოდი, რომლითაც კმაყოფილი დარჩება,  
სწორად და უსაფრთხოდ გამოიყენოს შერჩეული 
მეთოდი. სწორედ ამის გამო შემცირდა უსაფრთხო 
აბორტის სერვისზე მოთხოვნაც. 

ასოციაცია ჰერას საქმიანობა უკეთესობისკენ ცვლის 
ქალებისა და ზოგადად, ოჯახების ცხოვრებას.“
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თამარ ლეთოდიანი, ქვემო ქართლის 
რწმუნებული ადმინისტრაციის წარმომადგენელი:

ასოციაცია „ჰერა XXI-ის“ მიერ განხორციელებული 
საქმიანობა ადგილობრივ თვითმართველობებში 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ სახელმწიფო 
მოხელეებისთვის, რომლებიც საკუთარი 
საქმიანობით, პირდაპირ კონტაქტში არიან 
ადგილობრივ ქალებთან და გოგონებთან. 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, 
ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში, ისევე, 
როგორც მთელ საქართველოში, არსებობს 
საკმაოდ ბევრი პრობლემა. ასოციაცია ჰერას 
მუშაობა, მის მიერ ჩატარებული შეხვედრები და 
სემინარები გვეხმარება, ავიმაღლოთ ცნობიერება 
სექსუალური და რეპროდუქციული საკითხებისა და 
გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ. 
გარდა ამისა, ასოციაციამ მოამზადა საჭიროებების 
კვლევა, რომლის შედეგადაც, პირადად მე, უკეთ 
დავინახე ის საჭიროებები, რაც ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ.

არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის 
ასოციაცია „ჰერა XXI-ის“ მუშაობა, მხარდაჭერა 
და ჩართულობა აუცილებელია იმისთვის, 
რომ ადგილობრივი თვითმართველობების 
წარმომადგენლებმა შეძლონ სრჯუ საკითხების 
ინტეგრირება ადგილობრივ გეგმებში და 
სტრატეგიებში. საკანონმდებლო და პოლიტიკური 
ჩარჩო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ყოველი 
შემდგომი ქმედებისთვის“ .

ხატია თაბუკაშვილი - სოციალური მუშაკი: 

„სოციალური მუშაკები მუშაობენ მრავალი 
პრობლემის მქონე ადამიანებთან. მათ შორის,  
სოციალურად დაუცველებთან და სხვა საჭიროების 
მქონეებთან. ამ ადამიანებისთვის რეპრო დუქცი-
ული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხი 
ხშირადაა პრობლემური. ხშირად ჭირდებათ ამ 
მხრივ დახმარება და სოციალური მუშაკისგან 
კომპეტენტური რჩევის მოსმენა. სწორედ ამიტომაა 
ტრენინგები სოციალური. მუშაკებისთვის ძალიან 
მნიშვნელოვანი, რადგან მათ უშუალო შეხება აქვთ 
ბენეფიციარებთან, ვისთვისაც რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობა და უფლებები დღემდე გამოწვევად 
რჩება. ასოციაცია „ჰერა XXI” მუდმივად ატარებს 
ტრენინგებს სოციალური მუშაკებისთვის. მსგავსი 
გადამზადების პროგრამების დამსახურებაა, რომ 
სრჯუ საკითხებზე ინფორმაცია და შესაბამისი 
სერვისები ხელმისაწვდომი ხდება მოსახლეობის 
ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის.“

donorebi Cvenze - ojaxis dagegmvis 
saerTaSoriso federaciis (IPPF) 
warmomadgenlebis interviu

„IPPF იცავს ყველა ადამიანის უფლებას, 
განურჩევლად სქესისა, სექსუალური ორიენტაციისა 
თუ ეთნიკური წარმომავლობისა. იმისათვის, 
რომ ადამიანებმა მიიღონ გაცნობიერებული, 
ინფორმირებული გადაწყვეტილებები საკუთარი 
სხეულისა და ჯანმრთელობის შესახებ, 
დაცული უნდა იყოს ინდივიდების სექსუალური 
და რეპროდუქციული უფლებები. ამ საქმეში 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის 
ასოციაცია „ჰერა XXI” უმნიშვნელოვანეს როლს 
თამაშობს. ეს ორგანიზაცია მუშაობს კვლევებზე 
და სამეცნიერო ფაქტებზე დაყრდნობით, არის 
კრიტიკული ხმა, რომელიც მუდმივად წევს 
ადვოკატირების სამუშაოს, ამზადებს ანგარიშებს და 
აძლიერებს ახალგაზრდებს. 

IPPF-ს საქმიანობა ეყრდნობა ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას, 
რომლებიც არიან კონკრეტული, ადგილობრივი 
კონტექსტის ექსპერტები. მსგავს ორგანიზაციებთან 
მუშაობა არის ერთადერთი გზა, ადგილობრივ 
დონეზე სწრაფი და შედეგიანი ცვლილებების 
განსახორციელებლად.

ჰერა IPPF-ის დიდი ხნის პარტნიორი ორგანიზაციაა 
და ჩვენი ხმა და თვალები საქართველოში. მისი 
საქმიანობა ფარავს საქართველოს მთლიან 
მოსახლეობას და განსაკუთრებულ ყურადღებას 
ამახვილებს ნაკლებადწარმოდგენილ და 
მარგინალიზებულ ჯგუფებზე, როგორებიცაა: სიღა-
რიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ადამიანები, 
ეთნიკური უმცირესობები, სოფლად მცხოვრები 
პირები, იძულებით გადაადგილებული პირები 
და ა.შ. ეს ორგანიზაცია წლებია მუშაობს, რომ 
საქართველოს ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს წვდომა 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხარისხიან 
სერვისებზე. გარდა ამისა, ჰერა აძლიერებს 
ახალგაზრდებს და უქმნის მათ ისეთ გარემოს, 
სადაც ისინი შეძლებენ გააკეთონ ინფორმირებული 
არჩევანი საკუთარი სხეულისა და ჯანმრთელობის 
შესახებ. 
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ვხედავთ, საქართველოში სრჯუ საკითხების შესახებ 
მუდმივად უამრავი ცვლილება ხდება და იმედს 
ვიტოვებთ, ჩვენი პარტნიორების დახმარებით ეს 
ცვლილებები დადებით შედეგებამდე მიგვიყვანს.“- 
კოენ ბლოკი, IPPF-ის წარმომადგენელი.

saukeTeso praqtika saerTaSoriso 

gamocdilebidan: estoneTis magaliTi

სექსუალური და რეპრო-
დუქციული ჯანმრთელობის 
სფეროში, განსაკუთრებით 
ახალგაზრდებისთვის, ფი-
ნან სური რესურსის ჩადება, 
არა მარტო ჯანსაღი 

სოციუმის საწინდარი, არამედ გამართლებული და 
მომგებიანი ინვესტიციაა. 

ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ესტონეთში, 
კარგად არის განვითარებული ახალგაზრდული, 
მეგობრული სერვისები, რომელთა საშუალებითაც 
სრჯუ სერვისები უსაფრთხო და ნაკლებად 
სტრესულ გარემოშია ხელმისაწვოდმი. პირველი 

ახალგაზრდული კლინიკა ესტონეთში 1990-იან 
წლებში გაიხსნა. ასეთ კლინიკებში, უფასოა ოჯახის 
დაგეგმვის, გინეკოლოგის კონსულტაციისა და 
კონტრაცეფციის მიწოდების სერვისები. 

მსგავსი ტიპის კლინიკები შემდეგი პრინციპებით 
ფუნქციონირებენ: ისინი ეხმარებიან ახალგაზრდებს, 
გააცნობიერონ საკუთარი საჭიროებები, შეიცნონ 
საკუთარი სხეული, ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა 
სრულყოფილ და ასაკზე მორგებულ ინფორმაციაზე 
და იცოდნენ საკუთარი უფლებები. მეგობრული 
სერვისების არსებობის შედეგად, ესტონეთში 
დაბალია ნაადრევ/დაუგეგმავი ორსულობებისა 
და შესაბამისად, უსაფრთხო აბორტის სერვისზე 
მოთხოვნის დონე. ამ მაჩვენებლით ესტონეთი 
ევროპის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა. 
ახალგაზრდულმა, მეგობრულმა კლინიკებმა 
ასევე განაპირობა მოზარდებში სქესობრივი გზით 
გადამდები ინფექციების დონის შემცირებაც. 
წინასწარი კონსულტაციები ახდენს მსგავსი 
ინფექციების დაავადების პრევენციას. გარდა 
ამისა, ინფიცირებულ ახალგაზრდებს აქვთ წვდომა 
ადრეულ და ხელმისაწვდომ მკურნალობაზე, რაც 
მომავალი გართულებების თავიდან აცილების 
საშუალებას იძლევა. 
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