
„ნარკომანია სხვა არა ფე რი ა, თუ არა 
სა კუ თა რი სიკ ვ დი ლით ტკბო ბა”.

 ფრან სუა მო რი ა კი

გა მო ცე მა მომ ზად და პროგ რა მის „გენდერული თა ნას წო რო ბის ხელ-
შეწყო ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში” ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა 
გა ე როს სა ა გენ ტო ე ბის: გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის (UN Women); გა-
ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) და გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ-
დის სა ქარ თ ვე ლო ში (UNFPA) მი ერ. პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბას მხარს 
უჭერს შვე დე თის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (Sida).

 
ამ პუბ ლი კა ცი ა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი 

არ წარ მო ად გენს გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის (UN Women); გა ე როს 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) და გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ დის 
(UNFPA) ოფი ცი ა ლურ პო ზი ცი ას.

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა 
შე მაშ ფო თე ბელ ინ ფორ მა ცი ას გვაწ ვ დის:

 უკა ნას კ ნე ლი 6 წლის გან მავ ლო ბა ში მო ზარ დებს შო რის 
    ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა რიცხ ვი 10-ჯერ გა ი ზარ და. 

 სა ქარ თ ვე ლო ში ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა 
    რა ო დე ნო ბა 200 000-ს აღ წევს.

უნ და გა ვაც ნო ბი ე როთ, რომ ნარ კო მა ნია და ა ვა დე ბა ა. და ა ვა დე ბა, 
რომ ლის დრო საც ნარ კო მან თა 96% სა სიკ ვ დი ლოდ არის გან წი რუ ლი.



რო გორ ვიხ ს ნათ მო ზარ დი 
„თეთრი სიკ ვ დი ლის” კლან ჭე ბის გან?
სა ყუ რადღე ბო ნიშ ნე ბი მო ზარ დებ ში

 გულ ჩათხ რო ბი ლი და სა კუ თარ თავ ში ჩა კე ტი ლი გახ და;
 მეტ წი ლად გა რეთ არის და შინ იშ ვი ა თად მო დის;
 გა ღი ზი ა ნე ბუ ლია და ძილ - ღ ვი ძი ლის რიტ მი დარ ღ ვე უ ლი აქვს;
 ხში რად აც დენს გაკ ვე თი ლებს და ლექ ცი ებს, აღარ მე ცა დი ნე ობს;
 კარ გი მა დის მი უ ხე და ვად, წო ნა ში მკვეთ რად იკ ლებს;
 აღარ აინ ტე რე სებს უწინ დე ლი გა ტა ცე ბე ბი (სპორტი, მუ სი კა და ა.შ.);
 მკვეთ რად შე ეც ვა ლა ხა სი ა თი;
 ყო ველ დღე გთხოვთ ფულს და თქვე ნი სა ფუ ლი დან ხში რად ქრე ბა გარ კ ვე უ ლი 

 ოდე ნო ბის თან ხა;
 სადღაც იკარ გე ბა ძვირ ფა სი ნივ თე ბი;
 ხში რად იტყუ ე ბა;
 ბო ლო დროს ტე ლე ფონ ზე სა ეჭ ვო სა უბ რებს ამ ჩ ნევთ;
 რამ დენ ჯერ მე ერ თ ჯე რა დი შპრი ცი უპო ვეთ;
 თვა ლე ბი ხში რად ჩა წით ლე ბუ ლი აქვს და ძლი ერ ოფ ლი ა ნობს;
 ძლი ერ იქა ვებს ცხვირს, შუბლს ან მთელ სხე ულს.

ეს ნიშ ნე ბი იმა ზე მი უ თი თებს, რომ დრო ა, გუ ლახ დი ლად ესა უბ როთ თქვენს შვილს, მკაც-
რად ნუ მო ეპყ რო ბით, ეცა დეთ, მას თან სა ერ თო ენა იპო ვოთ, რა თა გუ ლი გა და გი შა ლოთ, 
აუხ სე ნით რა ზი ა ნი მო აქვს ნარ კო ტი კებს.

თუ არ გსურთ, რომ თქვე ნი შვი ლი ნარ კო ტი კე ბის მსხვერ პ ლი გახ დეს:

 იყა ვით მის გვერ დით, ხში რად ესა უბ რეთ, ერ თად ისე ირ ნეთ, უს მი ნეთ მუ სი კას, 
 ერ თად იარეთ კი ნო ში;

 და ინ ტე რეს დით მი სი ამ ბე ბით, მე გობ რე ბით;
 თუ რა ი მე აწუ ხებს და გან მარ ტო ე ბა სურს, ხელს ნუ შე უშ ლით, მაგ რამ მი ა ნიშ ნეთ, 

 რომ მის გვერ დით ხართ და თუ დას ჭირ დე ბა, ნე ბის მი ერ დროს შე უძ ლია 
 თქვე ნი იმე დი ჰქონ დეს;

 შექ მე ნით ოჯახ ში თბი ლი და მო სიყ ვა რუ ლე ატ მოს ფე რო;
 ეცა დეთ, მთელ მა ოჯახ მა იცხოვ როთ ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სით;
 თუ რა ი მე სა ეჭ ვო შე ამ ჩ ნი ეთ, თავს ნუ მო იტყუ ებთ, თით ქოს არა ფე რი ხდე ბა, მა შინ ვე 

მი ი ღეთ ზო მე ბი.
ყვე ლა დამ წყებ ნარ კო მანს ჰგო ნი ა, რომ თუ ნარ კო ტიკს ერ თხელ გა უ სინ ჯავს გე მოს და 

თუ თვი თონ ვე არ მო ი სურ ვა, მას ზე და მო კი დე ბუ ლი არ გახ დე ბა. არა და, სწო რედ ეს ერ-
თხელ გა სინ ჯ ვა ბა დებს მე ო რედ გა სინ ჯ ვის სურ ვილს, მე რე მე სა მედ... და ახალ გაზ რ და 
ნარ კო ტი კის ტყვედ იქ ცე ვა.

მათ სურთ, შენც გახ დე ნარ კო მა ნი
უბან ში თუ სკო ლა ში, სა ერ თო მე გობ რე ბის წრე ში ნარ კო ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის 

მრა ვა ლი მა გა ლი თი გვაქვს. ნე ბის მი ერ მათ განს სურს, შენც გახ დე ნარ კო მა ნი. ისი ნი თა ვი-
ანთ სურ ვილს არ გიმ ხე ლენ და არც მა თი გეგ მე ბის შე სა ხებ იცი რა მე, მაგ რამ თუ „კაიფს” 
ერ თხელ გა უ გე გე მო, ჩათ ვა ლე, რომ შენც ერ თ -ერ თი მათ გა ნი გახ დი. შენც და გეწყე ბა 
„ლომკები” და ყვე ლა ფერს გა ი ღებ, საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნე ბის კე თილ დღე ო ბა საც კი, რომ კი-
დევ ერ თხელ (და უკ ვე მე რამ დე ნედ!) ჩა ეშ ვა სი ა მოვ ნე ბის მო რევ ში. სი ა მოვ ნე ბი სა, რომ ლის 
შე დე გიც ასე თი ა:

სა ბე დის წე რო გა ნა ჩე ნი

 შიდ სით ინ ფი ცი რე ბულ თა 70% ნარ კო ტი კე ბის ინ ტ რა ვე ნუ რი მომ ხ მა რე ბე ლი ა;
 ნარ კო ტი კის ერ თხელ შე სუნ თ ქ ვა მაც კი შე იძ ლე ბა უეცა რი სიკ ვ დი ლი გა მო იწ ვი ოს   

 (დახრჩობით ან გუ ლის გა ჩე რე ბით);
 ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა ინ ფი ცი რე ბუ ლია C ჰე პა ტი ტით, 

 რო მე ლიც ვე რა გი და ა ვა დე ბაა და უხ ში რე სად შე საძ ლოა უკა ნას კ ნელ სტა დი ა ში 
 გა მოვ ლინ დეს, რო დე საც მკურ ნა ლო ბა უშე დე გოა და ადა მი ა ნი იღუ პე ბა;

 ნარ კო ტი კის მო სა პო ვებ ლად ადა მი ა ნი ნე ბის მი ე რი კრი მი ნა ლუ რი 
 ქმე დე ბის ჩა სა დე ნად მზად არის;

 ნარ კო ტი კი ადა მი ა ნის ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი გან ვი თა რე ბის სრულ დარ ღ ვე ვას, 
 პი როვ ნე ბის დეგ რა და ცი ას, სა ზო გა დო ე ბი დან მოწყ ვე ტას, ცხოვ რე ბი სად მი 
 ინ ტე რე სის და კარ გ ვას იწ ვევს;

 ნარ კო ტი კი იწ ვევს წამ ლი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას, რომ ლის გა ნაც 
 თა ვის დაღ წე ვა ძნე ლი ა.

და ფიქ რ დი, ვიდ რე ნარ კო ტიკს გე მოს 
გა უ სინ ჯავ და და ე მო ნე ბი.
მე რე უკ ვე გვი ან იქ ნე ბა!


