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21-ე საუკუნეში მოსახლეობის დაბერების საკითხი სულ უფრო 
მეტ აქტუალობას იძენს. შესაბამისად, ხანდაზმულების ჯან-
მრთელობასა და კეთილდღეობაზე ზრუნვა სახელმწი ფოე ბის 

და საერთაშორისო ორგანიზაციების მნიშვნელოვან დღის წესრიგად 
იქცა. ხანდა ზმულების მიმართ არსებულ პოლიტიკაში, ჯანმრთე ლობაზე 
ზრუნვასთან ერთად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მათი ფუნდამენტური 
უფლებების დაცვასა და საზოგადოებაში ჩართუ ლობის გაძლიერებას. 

დღესდღეობით ხანდაზმულები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია, 
განსაკუთრებით კი განვითარებად ქვეყნებში. შესაბამისად, ქვეყანაში 
არსებული განსაკუთრებული მდგო მარეობის დროს, რომელიც შეიძლება 
გამოწვეული იყოს საომარი მდგომარეობით, ბუნებრი ვი კატასტროფებით 
თუ ეპიდემიებით, ხანდაზმულები განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ დგე-
ბიან - ხშირად მათ ნაკლები პრიორიტეტი ენიჭებათ სამედიცინო თუ სხვა 
მომსახურების მიწოდებისას. გამონაკლისი არც COVID-19-ის პანდემიის 
პირობებია. გაერთიანებული ერე ბის ორგანიზაციამ გააანალიზა ხანდა-
ზმულებზე COVID-19-ის პანდემიის გავლენის შე სა ძლო უარყოფითი ზე-
გავ ლენა. გაეროს მიერ მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტში გამო-
ყოფილია შემდეგი ექვსი სფერო, რომლებშიც ხანდაზმულებზე პანდემიით 
გამოწვეული ზეგავლენა შეიძლება აისახოს: ეკონომიკური კეთილდღეობა, 
ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რეაგირებაში ჩართულობა (responders), სი-
ცოცხლე და სიკვდილი, მოწყვლადობა, ძალადობა და უგულებელყოფა. აღ-
ნი შნულ დოკუმენტში ასევე ხაზგასმულია პანდემიის პირობებში სტიგმი სა 
და ეიჯიზმის უკიდურესად ნეგატიური გავლენა ხანდაზმულებზე; ყურადღება 
გამახვილებულია მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულებზე - გაანალიზებულია 
ფიზიკური იზო ლა ციისა და საჭირო მომსახურებების ხელმიუწვდომლობის 
უარყოფითი გავლენა მათ ფსი ქოლოგიურ მდგომარეობაზე. 

საქართველოში ხანდაზმულებზე პანდემიის გავლენის კვლევის მო-
ნაცემები ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი. თუმცა ზემოაღნიშნული სა-
ფრთხე  ები ქართველი ხანდაზმულებისთვისაც აქტუალურია, რადგან სა-
ქარ  თვე ლოში ხანდაზმულები ერთ-ერთი ყველაზე მარგინალიზებული და 
დაუ ცველი ჯგუფია. შესაბამისად, ძალზე აქტუალურია პანდემიის პი რო-
ბებში საქარ თვე ლოში მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობის შეს-
წავლა. განსაკუთრებით მნიშვნე ლოვანია რეგიონებში მარტო მცხოვრებ 
ხანდაზმულთა საჭიროებებისა და მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე COVID-
19-ის პანდემიის გავლენის ანალიზი. 

მოცემული კვლევის მიზანია, შეისწავლოს პანდემიის პირობებში სოცი-
ალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების 
მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი 
მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობა და საჭი როებები ოთხ - 
ბოლნისის, დმანისის, თიანეთისა და კასპის - მუნიციპალიტეტში. კერძოდ, 
გაანალიზებულია: 

1. ხანდაზმულთა ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებები;
2. სამედიცინო და სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობა;
3. ხანდაზმულთა დამოკიდებულება COVID-19-ის მიმართ და პანდემიის 
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გავლენა ხანდა ზმულთა ყოველდღიურ ცხოვრებასა და მათ ფსიქოლოგიურ მდგო მარე-
ობაზე; 

4. ხანდაზმულთა საჭიროებები COVID-19-ის პანდემიის დროს.

კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება ხანდაზმულთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებ-
ლად დაგეგმილ პროგრამებში; ასევე, კვლევის მონაცემები ხელს შეუწყობს ხანდაზმულებზე 
COVID-19-ის პანდემიის ნეგატიური გავლენის შესამცირებლად პრევენციული ღონისძიებების 
დაგეგმვას. 

კვლევაში გამოყენებული იყო სამაგიდე კვლევისა და გამოკითხვის მეთოდები. სამაგიდე 
კვლევისას გაანალიზდა ქვეყანაში/მუნიციპალიტეტებში ხანდაზმულებთან მიმართებით 
არსებული ზოგადი მდგომარეობა, COVID-19-თან დაკავშირებული კვლევები და ანგარიშები. 
გამოკითხვის საშუალებით შეგროვდა პირველადი მონაცემები უშუალოდ ოთხსავე მუნი-
ციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მარტო მცხოვრები პენსიონერებისგან.
 
კვლევა ჩატარდა 4 მუნიციპალიტეტში: ბოლნისის, დმანისის, თიანეთისა და კასპის მუნი-
ციპალიტეტებში 2020 წლის ივლისი-აგვისტოს პერიოდში. ოთხსავე მუნიციპალიტეტში სო-
ციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მონაცემთა ბა-
ზაში მარტო მცხოვრებად რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100 001-ზე 
ნაკლები სარეიტინგო ქულა) პენსიონერების საერთო რაოდენობა იყო 2,276. გამოკითხვა 
ჩატარდა 475 რესპონდენტთან (სანდოობის დონე 95, ინტერვალი 4).

კვლევაში გამოყენებული იყო ხელმისაწვდომი შერჩევა, სადაც დაცული იყო სქესის 
(სტრატა) რეპრეზენტაცია. საკვლევ პოპულაციაში 20.4% კაცი და 79.6% ქალი იყო, ხოლო 
კვლევაში საბოლოო ჯამში მონაწილეობა მიიღო 78.6% ქალმა და 21.14% კაცმა. მოცემული 
კვლევის შერჩევის საფუძველზე (სანდოობის მაღალი დონე, სანდოობის მცირე ინტერვალი, 
სქესის რეპრეზენტაცია) შეიძლება ითქვას, რომ კვლევაში დაფიქსირებული ტენდენციები 
შენარჩუნებულია ზოგადად სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ხანდაზმულებში.

კვლევის ინსტრუმენტი იყო კითხვარი, რომელიც შედგებოდა ძირითადად დახურული 
კითხვებისა და 3 ღია კითხვისგან. კითხვარი შედგებოდა 8 ნაწილისგან. კითხვარის სამუშაო 
ვერსია შეთანხმებული იყო დონორ ორგანიზაციასთან. კითხვარის საბოლოო ვერსიის 
შემუშავებამდე ჩატარებულ ინსტრუმენტის პილოტირებასა და გამოკითხვაში ჩართული 
იყო საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების 15 მოხალისე. კვლევის დაწყებამდე 
ინტერვიუერებს ჩაუტარდათ ტრენინგი და მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია კვლევის 
ჩატარებისა და კითხვარის შევსებასთან დაკავშირებით. 

გამოკითხვა ჩატარდა 475 რესპონდენტთან, მაგრამ 11 მონაცემი გაუქმდა ტექნიკური ხარვე-
ზის გამო (2 ბოლნისისა და 9 კასპის მუნიციპალიტეტის მონაცემი). ანალიზი 464 მონაცემზე 
ჩატარდა. ამათგან ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან იყო 98 მონაცემი, დმანისიდან - 88, 
თიანეთიდან - 77, ხოლო კასპიდან 201 მონაცემი. გამოკითხვა ჩატარდა რესპონდენტების 
სახლში, პირისპირ ინტერვიუს მეშვეობით. ინტერვიუერები თავად უკითხავდნენ რესპონ-
დენტებს კითხვებს და ავსებდნენ კითხვარებს. ინტერვიუ დაახლოებით 25-30 წთ გრძელ დე-
ბოდა. კვლევის მონაცემები SPSS 26 პროგრამით დამუშავდა, ხოლო ღია კითხვებზე ჩატარდა 
კონტენტ-ანალიზი. 

კვლევაში მხოლოდ რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენების გამო ვერ მოხერხდა ისეთი 
სენსიტიური თემის სიღრმისეულად შესწავლა, როგორიცაა ხანდაზმულების მიმართ ძა-



6. კვლევის ანგარიში

ლადობა. ასევე, მთელი რიგ საკითხებთან დაკავშირებით ვერ მოხერხდა ამომწურავი 
ინფორმაციის მიღება, მაგალითად, პანდემიამ შეცვალა რესპონდენტების ცხოვრება, თუმცა 
კონკრეტულად რას შეეხო ეს ცვლილებები, კვლევამ ვერ დაფარა. აღნიშნული თემების შეს-
წავლა აუცილებელია კვლევის შერეული მეთოდების გამოყენებით, რაც შეუძლებელი იყო 
კვლევის ჩატარების პერიოდში (COVID-19-ის პანდემიის გამო).

კვლევის მიგნებებსა და მეორად მონაცემებზე დაყრდნობით შესაძლებელია შემდეგი 
დასკვნების გაკეთება:

COVID-19-ის გლობალური პანდემიის გავლენა ხანდაზმულთა ყო-
ველ  დღიურ ცხოვრებასა და კეთილდღეობაზე

კვლევის მონაცემების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში 
COVID-19-მა მარტოხელა ხანდაზმულების უმრავლესობის ყოველდღიური ცხოვრება მეტ-
ნაკლებად შეცვალა. თუმცა მუნიციპალიტეტებში გარკვეულწილად განსხვავებული სურათია 
- კასპში მცხოვრები რესპონდენტებისთვის პანდემიას ხანდაზმულთა ყოველდღიური 
ცხოვრება თითქმის არ შეუცვლია, დმანისში მცხოვრები რესპონდენტებისთვის კი COVID-19-
მა ყველას ცხოვრება შეცვალა. პანდემიასთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციაპლიტეტების 
ხანდაზმულები კარგად ინფორმირებულნი არიან. ხანდაზმულები ინფორმაციას იღებდნენ 
ჟურნალ-გაზეთებით, ტელევიზიითა და ადგილობრივი მთავრობისგან. პანდემიასთან დაკავ-
შირებით მთავრობისა და შესაბამისი სტრუქტურებისგან გავრცელებული ინფორმაცია და 
რეკომენდაციები გასაგები იყო თითქმის ყველა რესპონდენტისთვს. თუმცა ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში ხანდაზმულთა ნაწილისთვის ინფორმაცია გაუგებარი აღმოჩნდა; ვერა-
ფერს ვიტყვით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რადგან შესა ბამისი 
მეორადი მონაცემები ჯერ ხელმისაწვდომი არ არის. 

ხანდაზმულების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ COVID-19 ყველასათვის საშიში ინფექციაა, თუმ-
ცა დმანისში რესპონდენტთა უმრავლესობა თვლის, რომ ეს მხოლოდ ხანდაზმულებისთვის 
საშიში ინფექციაა. საერთო ჯამში ხანდაზმულთა დიდი ნაწილი ასრულებდა ჰიგიენის დაცვის - 
პირბადის ტარების და ხელების დაბანის - რეკომენდაციებს. ასევე, სახლიდან გამოდიოდნენ 
მაშინ, როდესაც სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ. მნიშვნელოვანია, რომ ხანდაზმულები, 
რომლებიც ფიქრობენ, რომ COVID-19 საშიში ინფექციაა, უსაფრთხოების წესებს უფრო იცავენ. 
საერთო ჯამში ძალზე მცირეა იმ ხანდაზმულების რაოდენობა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ 
COVID-19 არავისთვის არ არის საშიში და მხოლოდ ზედმეტი პანიკაა. 

საგანგებო მდგომარეობის დროს (მარტი-მაისი) ყველაზე დიდი სირთულე სამიზნე მუნი-
ციპალიტეტებში იყო ფინანსური პრობლემა, დაავადების შიში და სტრესი-შფოთვა; ამის 
ფონზე ძალიან ცოტამ ისარგებლა ფსიქოლოგის მომსახურებით, თუმცა კვლევის საფუძველზე 
ვერ ვიტყვით, რა იყო ამის მიზეზი. 

ექიმთან კონსულტაცია დასჭირდა ხანდაზმულთა ნახევარზე მეტს და სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარება ასევე ნახევარზე მეტმა გამოიძახა; ეს მონცემი ჭარბობდა კასპში და ყველაზე 
დაბალი დმანისში იყო. ექიმის მომსახურებით ბოლნისში რესპონდენტთა მხოლოდ 30.7%-მა 
ისარგებლა, ხოლო თიანეთში 5.5%-მა, რაც სამომავლოდ გარკვეულ რეაგირებას მოითხოვს. 
მიღებული სამედიცინო მომსახურებით ხანდაზმულების უმრავლესობა კმაყოფილია, 
ფსიქოლოგის მომსახურებით კი ნაკლებად. 
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COVID-19-ის პერიოდში ხანდაზმულები გარკვეულწილად სხვებზე დამოკიდებულები გახდნენ, 
რადგან მათ კიდევ უფრო მეტად გაუჭირდათ ყოველდღიურ საქმიანობასთან გამკლავება. იმის 
მიუხედავად, რომ 70 წელზე უფროსი ხანდაზმულებისთვის პანდემიის დროს რეკომენ დე-
ბუ ლი იყო სახლში დარჩენა, ხანდაზმულები ძირითადად თავად ყიდულობდნენ საკვებს, 
იღებ დნენ პენსიას და ყიდულობდნენ მედიკამენტებს, თუმცა მათ ასევე ეხმარებოდნენ 
მეზობლები, ადგილობრივი მთავრობა და მოხალისეები. პანდემიის დროს მეზობლები 
დახმარების მნიშვნელოვანი წყარო აღმოჩნდა ხანდაზმულებისთვის, რაც საქართველოში 
გასაკვირი არ არის და, სავარაუდოდ, მეზობლების სიახლოვითა და ახლო ურთიერთობებით 
უნდა იყოს განპირობებული. პანდემიის დროს ხანდაზმულები სხვადასხვა სახის დახმარებას 
იღებდნენ ადგილობრივი მთავრობისგან, რაც პანდემიასთან ბრძოლის დროს სახელმწიფოს 
მიერ აღებულ ვალდებულებას უკავშირდება. კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება 
ითქვას, რომ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი მთავრობა მობილიზებული იყო 
ხანდაზმულების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად - რესპონდენტებს საჭიროების შე-
სახებ პირველ რიგში ადგილობრივი მთავრობა ეკითხებოდა, შემდეგ მეზობლები და ოჯახის 
წევრები/ნათესავები.

COVID-19-ის მეორე ტალღის შემთხვევაში საჭირო დახმარებას ხანდაზმულების უდიდესი 
უმრავლესობა კვლავ ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას უკავშირებს; განსაკუთრებით 
აქტუალურია ეს დმანისში, კასპსა და ბოლნისში, ხოლო შედარებით ნაკლებად თიანეთში. 
ხანდაზმულები ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაში მოიაზრებენ ფულად დახმარებას, 
ფულადი სახსრების გამოყოფას საკვების, წამლებისა და კომუნალური გადასახდების და-
საფარავად. საჭირო მომსახურებებს შორის მხოლოდ მცირე რაოდენობამ დაასახელა 
ისეთი მომსახურებები, როგორიცაა სამედიცინო დახმარება, ფსიქოლოგის კონსულტაცია, 
შინ მოვლა, და კიდევ უფრო ნაკლებმა - ჰიგიენურ საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა (სა-
დეზინფექციო ხსნარი, პირბადე). ეს ტენდენცია ბუნებრივიც არის, თუ გავითვალისწინებთ 
იმას, რომ ხანდაზმულებს არადამაკმაყოფილებელი საცხოვრებელი და ცუდი ეკონომიკური 
პირობები აქვთ.

ზემოაღნიშნული დასკვნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდეგი:

  მნიშვნელოვანია COVID-19-ისა და ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომა-
რეობის შესახებ ხანდაზმულების რეგულარული ინფორმირების გაგრძელება. განსა-
კუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რე-
გიონებზე, ჩვენს შემთხვევაში ბოლნისზე, სადაც ყველაზე მეტმა ხანდაზმულმა ვერ 
გაიგო რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გაეკეთებინათ პანდემიის დროს. ხანდაზმულების 
უმრავლესობა ინფორმირებულია COVID-19-ის და ხანდაზმულების მიერ ჰიგიენის წესების 
დაცვის - პირბადის ტარების, ხელების დაბანის, დისტანციის დაცვის აუცილებლობის 
- შესახებ, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, თვითმმართველობამ და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებმა გააგრძელონ ხანდაზმულთა ინფორმირება არა მხოლოდ დაავადების 
შესახებ, არამედ მიაწოდონ მათ დამატებითი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ 
რა უნდა გააკეთონ მეორე ტალღის შემთხვევაში და როგორ გაუმკლავდნენ ინფექციას. 
რეკომენდებულია ხანდაზმულთა ინფორმირებისას მათთვის ხელმისაწვდომი არხების, 
მაგალითად, ჟურნალ-გაზეთებისა და ცენტრალური და ადგილობრივი ტელევიზიის 
გა მოყენება. ინფორმაციის გავრცელებაში ქმედითი როლის შესრულება შეუძლიათ 
სოფლებში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერის რწმუნებულებსაც. 

  იქიდან გამომდინარე, რომ COVID-19-ის პერიოდში პირდაპირი კავშირი დაფიქსირდა 
ასაკსა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შორის და ეს მაჩვენებელი 80 წლის და მე-
ტი ასაკის ადამიანებში 5-ჯერ აღემატება 60-69 წლის ხანდაზმულთა სიკვდილიანო-



8. კვლევის ანგარიში

ბის მაჩვენებელს, მნიშვნელოვანია, ცენტრალურმა და ადგილობრივმა მთავრობებმა 
კვლავ მაღალი პრიორიტეტულობა მიანიჭონ ხანდაზმულთა სამედიცინო საჭიროებების 
დროულად გამოვლენასა და რეაგირებას. ასევე, მნიშვნელოვანია პრევენციის ეფექტი-
ანი მექანიზმების შემუშავება და სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, 
განსაკუთრებით ასაკოვანი ხანდაზმულებისთვის. 

 გასათვალისწინებელია, რომ ხანდაზმულთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა COVID-19-ის 
დროს განიცდიდა სტრესს და შფოთვას, რაც მათ უჩენდა განცდას, რომ COVID-19-მა მათი 
ცხოვრება საკმაოდ შეცვალა, თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობამ მიიღო ფსიქოლოგის 
კონსულტაცია. COVID-19-ის მეორე ტალღის შემთხვევაში მიზანშეწონილია ფსიქოლოგის 
კონსულტაციაზე ხანდაზმულთა ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ხანდაზმულთა ფსი-
ქიკური ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მიზანშეწონილია, აგრეთვე, ადგი-
ლობრივ დონეზე ონლაინ ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზის ორგანიზება და 
მომსახურების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. ამასთან დაკავშირებული საკითხია 
მობილურ სატელეფონო კომუნიკაციასა და, ზოგადად, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 
ხანდაზმულთა წვდომის გაუმჯობესება, რაც ქვემოთ ცალკე თემად არის წარმოდგენილი. 

 პანდემიის პირობებში სახელმწიფოს მიერ ზომების გატარებისას მნიშვნელოვანია 
ხანდაზმულთა დამოუკიდებლობისა და ღირსების პატივისცემა. იზოლაციაში ყოფნა უნდა 
იყოს ნებაყოფლობითი, ხოლო შეზღუდვები რისკების პროპორციული. საქართველოში 
ხანდაზმულთა სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი გულ-
სისხლძარღვთა დაავადებებია, რაც საგულისხმოა პანდემიის პირობებში. იმის გათვა-
ლისწინებით, რომ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები COVID-19-ის დროს რისკის ერთ-
ერთ ფაქტორად იქცა, მნიშვნელოვანია, მეორე ტალღის შემთხვევაში ნაკლებად მოხდეს 
ხანდაზმულთა იზოლაცია ან ხანდაზმულებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს 
ექიმთან ვიზიტი და პრეპარატების შეძენა. იზოლაცია ასევე უარყოფითად აისახება 
ხანდა ზმულების გადაადგილების უნარზე და, ზოგადად, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. 

 მნიშვნელოვანია, რომ პანდემიის პირობებში, სამედიცინო და სხვა მომსახურებების ხელ-
მისაწვდომობის თვალსაზრისით, ხანდაზმულებს ისეთივე პრიორიტეტი ენიჭებოდეთ, 
როგორც სხვა ასაკობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებს და რესურსების განაწილებისას 
არ მოხდეს ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია. ასევე, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ პანდემიის 
პირობებში უკანა პლანზე არ გადაიწიოს ხანდაზმულთა ქრონიკული დაავადებების მკურ-
ნალობამ. როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეებზე ხანდაზმულებს შეუფერ-
ხებლად უნდა მიეწოდებოდეთ საჭირო სამედიცინო მომსახურებები. გასათვალის წი-
ნებელია ისიც, რომ იზოლაციაში ხანგრძლივი უმოქმედობა უარყოფით გავლენას ახდენს 
ხანდაზმულთა საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემასა და გადაადგილების უნარზე - შე-
საბამისად, მნიშვნელოვანია, ხელი შეეწყოს მათ ფიზიკურ აქტიურობას. 

 ადგილობრივმა მთავრობამ უნდა გააგრძელოს ხანდაზმულთა მხარდაჭერა პანდემიის 
პირობებში - მართალია, COVID-19-ის პანდემიის დროს ხანდაზმულებს მნიშვნელოვან 
დახმარებას უწევდნენ მეზობლები, მოხალისეები, თვითმმართველობა, მეორე ტალღის 
არსებობის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია დახმარების უფრო მეტად მობილიზება 
სხვადასხვა მიმართულებით, როგორიცაა პროდუქტების შეძენა, გადასახადების გადახდა 
და სხვა. 

 იმის გათვალისწინებით, რომ ხანდაზმულებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგო მა-
რეობა აქვთ და მათი ძირითადი პრობლემები ფინანსების ნაკლებობას უკავშირდება, 
მნიშვნელოვანია ხანდაზმულთა საჭიროებებზე მორგებული დამატებითი ფინანსუ-
რი დახმარების მექანიზმების შემუშავება, განსაკუთრებით COVID-19-ის მეორე ტალღის 
შემთხვევაში.
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 საერთაშორისო კვლევების თანახმად COVID-19-ის პანდემიის პირობებში საზოგადოებაში 
გაზრდილი ეიჯიზმის შესამცირებლად მიზანშეწონილია, რომ სოციალურ და სხვა სახის 
მედიაში ხანდაზმულები არ იყვნენ წარმოჩენილნი როგორც COVID-19-ით დაინფიცირების 
ერთადერთი რისკ-ჯგუფი - ეს ზრდის მათ მოწყვლადობას და აძლიერებს დაუცველისა 
და უსუსურის იმიჯს. რისკ-ჯგუფებზე საუბრისას აღნიშნული უნდა იყოს, რომ ვირუსი 
განსაკუთრებით საშიშია მათთვის, ვისაც ქრონიკული დაავადებები აქვს. 

  საერთაშორისო კვლევების თანახმად COVID-19-ის პანდემიის დროს ოჯახში ძალადობის 
გაზრდილი შემთხვევების პირობებში ძალზე მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით 
საქართველოში მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობის შესწავლა - ძალადობის 
შემთხვევების დროული გამოვლენა და რეაგირება; ასევე, ხანდაზმულთა დეტალური 
ინფორმირება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ მათ მიმართ გამოვლენილი 
ძალადობის შემთხვევაში. 

 

1. ხანდაზმულთა ზოგადი მდგომარეობა და კეთილდღეობა 

1.1 ზოგადი ინფორმაცია რესპონდენტების შესახებ, საცხოვრებელი პირობები და ეკო-
ნომიკური მდგომარეობა 

ვინაიდან კვლევა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ, მარტო მცხოვრებ პენსიონერებს შორის 
ჩატარდა, შერჩევის თავისებურებამ განსაზღვრა ის, რომ რესპონდენტების უმრავლესობა 70-
79 წლის ასაკისაა; თითქმის ნახევარი ქვრივია და კიდევ უფრო მეტი მარტო ცხოვრობს (კვლე-
ვის შერჩევაში მოხვდნენ ის ხანდაზმულებიც, რომლებიც რეალურად მარტო არ ცხოვრობენ, 
თუმცა რეგისტრირებულნი არიან როგორც მარტო მცხოვრები პირები); დაქვრივება და მარტო 
ცხოვრება ხანდაზმულთათვის სტრესის, იზოლაციისა და ეკონომიკური მოწყვლადობის 
რისკს ზრდის; ხანდაზმულებს არასახარბიელო საცხოვრებელ პირობებში უწევთ ცხოვრება. 
რესპონდენტების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს საცხოვრებელ პირობებს. 

საცხოვრებელი პირობების ნეგატიური შეფასება და ამ პირობებით უკმაყოფილება ლოგიკუ რია 
იმის გათვალისწინებით, რომ ხანდაზმულთა უმრავლესობას ეზოში აქვს სველი წერტილე ბიც 
და ტუალეტიც. ასევე, თითქმის მთელი მოსახლეობა ზამთარში გასათბობად შეშის ღუმელს 
იყენებს. ხანდაზმულებს დენი რეგულარულად აქვთ და ხელი მიუწვდებათ ბუნებრივ გაზზე, 
რომელთა გადასახადის გადახდას ისინი უმეტესად ახერხებენ. როგორც ჩანს, ისინი შეშის 
ღუმელს უპირატესობას რესურსების დაზოგვის მიზნით ანიჭებენ.

საერთო ჯამში, ხანდაზმულები სამიზნე მუნიციპალიტეტებში და მთელ ქვეყანაში საკმაოდ 
მოწყვლადი ჯგუფია. კვლევის მონაწილეთა შემოსავლის ძირითადი წყარო სოციალური 
დახმარება და სხვადასხვა ტიპის პენსიაა; ამდენად, ხანდაზმულები ფინანსურად და-
მოკიდებულები არიან სახელმწიფო დახმარებაზე. არც ერთი მათგანი არ იღებს შემო-
სავალს სამუშაოდან. მხოლოდ რამდენიმე ხანდაზმული იღებს გარკვეულ შემოსავალს 
საკუთარი წარმოების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გაყიდვიდან. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკური აქტიურობის შესაძლებლობა ნაკლებად 
ეძლევათ კვლევის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ხანდაზმულებს. კვლევის 
მეორადი მონაცემები მიუთითებს, რომ მოცემული მდგომარეობა ქვეყნის მასშტაბით 
არის გავრცელებული. ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ 
გამოკითხულთა უმრავლესობა საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას აფასებს როგორც ცუდს 
და ძალიან ცუდს; საგულისხმოა, რომ არც ერთი მათგანი არ აფასებს საკუთარ ეკონომიკურ 
მდგომარეობას როგორც ძალიან კარგს ან კარგს. ეკონომიკურ მდგომარეობას ყველაზე 
უარყოფითად დმანისში აფასებენ, ხოლო კასპში საშუალოდ.
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სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ხანდაზმულების დიდ ნაწილს უსახსრობის გამო 
ეზღუდება გადაადგილების შესაძლებლობა - გამოკითხულთა თითქმის 60.3% ხშირად 
ვერ მიდის დანიშნულების ადგილზე სამგზავრო თანხის უქონლობის გამო. აღნიშნულმა 
გარემოებამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს როგორც ხანდაზმულთა ყოველ-
დღიური საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე, ისე მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და 
სოციალურ და პოლიტიკურ აქტიურობაზე. 

არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში 
მცხოვრებ ხანდაზმულებს არ უჭირთ კომუნალური გადასახადების გადახდა - სავარაუდოდ, 
ამ სი ტუაციაში დადებითი წვლილი შეიტანა საქართველოს მთავრობის მიერ კომუნალური 
გადასახადების სუბსიდირების წესის ამოქმედებამ. ამ მხრივ სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მდგომარეობას გარკვეულწილად ამსუბუქებს მუნიციპალიტეტის მერიებში 
არსებული ერთჯერადი ეკონომიკური დახმარების პროგრამებიც. აღსანიშნავია, რომ გაზის 
საფასურის გადახდა რესპონდენტებს უფრო უადვილდებათ, ვიდრე დენის. ამ თვალსაზრისით 
სიტუაცია მუნიციპალიტეტებში მეტ-ნაკლებად ჰომოგენურია; თუმცა ყველაზე კარგი მდგო-
მარეობა ბოლნისშია, ყველაზე უარესი კი თიანეთში. 

ზემოაღნიშნული დასკვნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდეგი:

 მნიშვნელოვანია, ხანდაზმულობის პოლიტიკამ ხელი შეუწყოს ხანდაზმულთა ღირსე-
უ ლად ცხოვრებასა და აქტიურ დაბერებას. როგორც ამ კვლევის, ასევე სხვა კვლევის 
მიგნე ბე  ბი ადასტურებს, რომ განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს ხანდაზმულთა 
სოციალურ-ეკონომიკურ კეთილდღეობასა და ჯანმრთელობაზე. პოლიტიკაში გათვა-
ლისწინე ბუ ლი უნდა იყოს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა განსხვა-
ვებები რეგიონე ბის, გენდერის თუ შესაძლებლობების მიხედვით.

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა მთავრობებმა შეისწავლონ სოციალურად დაუცველ 
ოჯახებში მცხოვრები, ასევე მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების სა-
ჭიროებები. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სისტემაში არსებული მარტო 
მცხოვრები ხანდაზმულების ბაზები რეალურად ასახავდეს სიტუაციას და მასში არ 
გვხვდებოდნენ ის ხანდაზმული პირები, რომლებიც სინამდვილეში მარტო არ ცხოვ-
რობენ. ხანდაზმულთა საჭიროებების შესასწავლად შესაძლებელია საქართველოს წი-
თელი ჯვრის საზოგადოების მოხალისეებისა და მუნიციპალიტეტებში შინ მოვლის განმა-
ხორციელებელი ორგანიზაციების რესურსების გამოყენება. 

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა მთავრობებმა გააგრძელონ სოციალურად დაუცველი 
ხანდაზმულების ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამები და დახმარება უფრო ინდი-
ვიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული გახადონ - ზოგიერთი ხანდაზმულის შემთხვევაში 
ეს შეიძლება იყოს ფულადი დახმარება, ზოგიერთ შემთხვევაში კი საცხოვრებელი 
ადგილის გაუმჯობესება - სახლის შეკეთება, სველი წერტილების გამართვა და სხვა. ხან-
დაზმულებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ჰქონდეთ სველი წერტილებით სახლში 
სარგებლობის შესაძლებლობა.

 მნიშვნელოვანია შშმ ხანდაზმულების საცხოვრებელი პირობების ინდივიდუალურად 
შესწავლა და მათ საჭიროებებზე გარემოს მაქსიმალურად მორგება; 

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა მთავრობებმა ხელი შეუწყონ ხანდაზმულთა ეკო-
ნომიკურ აქტიურობას, კერძოდ, ხანდაზმულებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს 
მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ხანდაზმულებს 
შესაძლებლობა ექნებათ, ახალი ცოდნა და უნარები შეიძინონ, რაც, თავის მხრივ, მათ 
ეკონომიკურ საქმიანობას უფრო პროდუქტიულს გახდის. 



11.2020

2. ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და 
ძალადობის შემთხვევები 

ხანდაზმულთა უმრავლესობას ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობა აქვს; ბოლო 12 თვის 
განმავლობაში 33% ერთხელ მაინც არის ნამყოფი სამედიცინო დაწესებულებაში. სამედიცი-
ნო დაწესებულებამდე ძირითადად მიდიან ფეხით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. 
ხანდაზმულები ყოველთვის ვერ ახერხებენ ექიმის მიერ დანიშნული სამედიცინო გა მოკვლე-
ვების ჩატარებას, განსაკუთრებით თიანეთისა და ბოლნისის მოსახლეობა. იგივე ეხება შშმ 
პირებს. 

ხანდაზმულები საკმაოდ ბევრ მედიკამენტს იღებენ, თუმცა ნახევარზე მეტი ხან ახერხებს და 
ხან ვერა ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების შეძენას, რამაც შესაძლოა უარყოფითი 
გავლენა იქონიოს მათ ჯანმრთელობაზე. 

ხანდაზმულებს როგორც მოცემულ მუნიციპალიტეტებში, ისე ზოგადად ქვეყანაში და მთელ 
მსოფლიოში ყველაზე მეტად გულ–სისხლძარღვთა პრობლემები აწუხებთ, რაც ხშირად არის 
მათი გარდაცვალების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი. კვლევის მონაწილეებს 
შორის გულ-სისხლძარღვთა პრობლემები განსაკუთრებით ჭარბობს დმანისისა და ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტებში. 

პოზიტიურია ის, რომ ხანდაზმულებს ხელი მიუწვდებათ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 
სახელმწიფო პროგრამაზე, რითაც ბოლო 12 თვეში კვლევის მონაწილეთა დაახლობით 64.4%-
მა ისარგებლა. თუმცა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა სრუ ლად 
ვერ ითვალისწინებს ხანდაზმულთა ყველა სამედიცინო საჭიროებას, ხოლო ადგილობ რი ვი 
მთავრობის დონეზე არსებული პროგრამები მხოლოდ ნაწილობრივ ახერხებს ამ უკმარისო-
ბის დაფარვას. მაგრამ ხანდაზმულებს, მათი შეჭირვებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან 
გამომდინარე, არ შეუძლიათ საკუთარი სახსრებით იმ სამედიცინო ხარჯების დაფარვა, 
რომლებსაც არც ცენტრალური და არც ადგილობრივი მთავრობების პროგრამები არ ითვა-
ლისწინებს. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ხანდაზმულების სამედიცინო საჭიროებები 
კვლევის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, ისევე, როგორც მთელ ქვეყანაში, მხოლოდ ნა წი-
ლობრივ არის დაკმაყოფილებული, რაც ზრდის ამ ჯგუფის მოწყვლადობას. COVID-19-ის პან-
დემიის პირობებში სუსტი ჯანმრთელობა და დაუკმაყოფილებელი სამედიცინო საჭი რო ებები 
ხანდაზმულებს განსაკუთრებული რისკის ჯგუფად აქცევს, რაც უარყოფითად მოქმე დებს ამ 
ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. მოწყვლადი ჯანმრთელობის მქონე პირები განსა-
კუთრებული რისკის ჯგუფები არიან. 

როგორც საკუთარი თავის, ისე სხვა ხანდაზმულების მიმართ გამოვლენილ სხვადასხვა 
სახის ძალადობაზე მხოლოდ რამდენიმე რესპონდენტი მიუთითებს, რაც შესაბამისობაში 
არ მოდის არსებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო მონაცემებთან, რომელთა მიხედვით 
ხანდაზმულები ხშირად არიან ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლები. კვლევის და 
მეორად მონაცემებს შორის არსებული შეუსაბამობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს კვლევის 
გამოყენებული მეთოდით - რაოდენობრივი კვლევა, თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, არ 
იძლევა საკითხის სიღრმისეულად შესწავლის შესაძლებლობას. სენსიტიური საკითხების 
სიღრმისეულად შესწავლა, რაოდენობრივ მეთოდებთან ერთად, საჭიროებს თვისებრივი 
ტექნიკების გამოყენებას, რაც მოცემული კვლევითი პროექტის ფარგლებში შეუძლებელი 
იყო. 



12. კვლევის ანგარიში

ზემოაღნიშნული დასკვნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდეგი:

 მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს სამედიცინო სერვისებსა და მედიკამენტებზე ხელმი-
საწვდომობა; ინტერვენციების ეფექტიანი მექანიზმები და სწორი პრევენცია საგრძნობ-
ლად შეამცირებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე ოჯახების სამედიცინო დანახარჯებს. 
მუნიციპალიტეტებმა, სადაც ხანდაზმულებმა სამედიცინო მომსახურება ვერ მიიღეს 
COVID-19-ის პანდემიის დროს, მნიშვნელოვანია, შესაბამისი ზომები გაატარონ ამ მი-
მართულებით. კერძოდ, ბოლნისის, დმანისისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტებში მიზან-
შე წონილია დამატებითი ზომების მიღება ხანდაზმულებისთვის სამედიცინო მომსა-
ხურებების უზრუნველსაყოფად.

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივ დონეზე შესწავლილი იყოს სოციალურად დაუცველი 
ხანდაზმულების სამედიცინო საჭიროებები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს 
მთავრობის გადაწყვეტილებით, ასაკით პენსიონერები 6 ქრონიკული დაავადების 
სამკურნალო 35 დასახელების მედიკამენტს სიმბოლურ ფასად - 1 ლარად ყიდულობენ, 
ბევრ ხანდაზმულს კვლავ საკუთარი სახსრებით უწევს საჭირო მედიკამენტის ყიდ-
ვა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი მთავრობის მიერ გამოვლინდეს ის 
მედიკამენტები, რომლებსაც მათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ხანდაზმულები ქრო-
ნიკული დაავადებების გამო რეგულარულად მოიხმარენ და რომლებსაც ვერ ფარავს 
ზემოაღნიშნული სახელმწიფო პროგრამა. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივმა 
მთავრობებმა უზრუნველყონ ხანდაზმულებისთვის ამ მედიკამენტებზე უფასო წვდომა. 
ამასთანავე, იმ სამედიცინო კვლევების საფასურის დასაფარავად, რომელსაც ვერ ფარავს 
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა, რეკომენდებულია, 
ადგი ლობრივმა მთავრობამ თითოეულ ხანდაზმულზე გამოყოს წლიური ფინანსური 
ლი მიტი (ვაუჩერის სახით), რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნება სამედიცინო 
კვლევებისათვის. 

 მნიშვნელოვანია ხანდაზმულების დეტალური ინფორმირება საყოველთაო ჯანმრთე ლო-
ბის დაცვის სახელმწიფო პროგრამისა და ადგილობრივ დონეზე არსებული სამედიცინო 
და სოციალური მომსახურებების შესახებ მათთვის გასაგები და მოსახერხებელი გზით. 
ამ მიზნით მიზანშეწონილია სპეციალური ლიფლეტების მომზადება და ხანდაზმულებს 
შორის გავრცელება. 

 იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ხანდაზმულები უფლებებზე დაფუძნებულ სა-
მე  დიცინო და სოციალურ მომსახურებებს იღებენ, მნიშვნელოვანია მათ მიერ მიღე-
ბული მომსახურების პერიოდული მონიტორინგი, რაც შესაძლებელია უშუალოდ ხანდა-
ზმულებთან გასაუბრებით და მათი უკუკავშირის ანალიზით.

 ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ხანდაზმულები ფლობდნენ ინფორმაციას მათი ძირითადი 
უფ ლებების შესახებ. ამ მიზნით მიზანშეწონილია სპეციალური ლიფლეტების მომზადე ბა 
და ხანდაზმულებს შორის გავრცელება. ლიფლეტებში მოცემული უნდა იყოს ინფორმა-
ცია, თუ ვის უნდა მიმართონ ხანდაზმულებმა მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.

 ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ხანდაზმულები ფლობდნენ ინფორმაციას ძალადობისა და 
მისი სახეების შესახებ, რათა დროულად შეძლონ მათ მიმართ გამოვლენილი ძალადობის 
იდენტიფიცირება და შესაბამისი ზომების მიღება. ამ მიზნით მიზანშეწონილია სპეცია-
ლური ლიფლეტების მომზადება და ხანდაზმულებს შორის გავრცელება. ლიფლეტებში 
მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია, თუ ვის უნდა მიმართონ ხანდაზმულებმა ძალადობის 
შემთხვევაში.
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3. ხანდაზმულების ყოველდღიური ცხოვრება და ურთიერთობები

ხანდაზმულთა სოციალური ურთიერთობები შეზღუდულია; ისინი იშვიათად ურთიერთობენ 
მეზობლებთან, კიდევ უფრო ნაკლებად ნათესავებთან და კიდევ უფრო ნაკლებად მე-
გობრებთან. ხანდაზმულები იშვიათად დადიან ქალაქისა თუ სოფლის ცენტრშიც. შეზ-
ღუდული სოციალუ რი ქსელი და აქტივობები გავლენას ახდენს ხანდაზმულთა ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობაზე. ამგვა რი მდგომარეობა განსაკუთრებით საყურადღებოა პანდემიის პი რო-
ბებში.

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ხანდაზმულები თითქმის არ სარგებლობენ მობილური ტელე-
ფონით, არ არიან კომპიუტერისა და ინტერნეტის მომხმარებლები - კვლევის მონაწილეთა 
მხოლოდ 1/5-ს აქვს ტელეფონი, ხოლო კომპიუტერი და ინტერნეტი მხოლოდ რამდენიმე 
ხანდაზმულს. იქიდან გამომდინარე, რომ ტექნოლოგიები სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს 
თანამედროვე ეკონომიკურ და სოციალურ ურთიერთობებში, ტექნოლოგიებისა და მათი 
გამოყენების უნარის უქონლობა კიდევ უფრო აძლიერებს ხანდაზმულთა მოწყვლადობას.

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მარტო ან მეუღლესთან ერთად მცხოვრებ ხანდაზმულებს 
უჭირთ ოჯახისა და შინამეურნეობის გაძღოლა - კვლევის მონაწილეთა დაახლოებით ნახევარი 
თითქმის ვერ ართმევს თავს საოჯახო საქმეებს და უფრო ნაკლები - შინამეურნეობას. 

ხანდაზმულებისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა ეკონომიკური სირთულეებია - ყველა სამიზ-
ნე მუნიციპალიტეტში კვლევის მონაწილეებმა ყველაზე დიდ პრობლემად ეკონომიკური 
პრობლემები დაასახელეს. კვლევის მეორადი მონაცემები ცხადყოფს, რომ ეს მდგომარეობა 
საერთოა ქვეყნის მასშტაბით.

ზემოაღნიშნული დასკვნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდეგი:

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა მთავრობებმა ხელი შეუწყონ ხანდაზმულთა სოცი-
ალურ კონტაქტებს და თაობათა შორის სოლიდარობის განვითარებას. კერძოდ, ამის 
მაგალითებია სკოლის უფროსკლასელებისგან მოხალისეთა ჯგუფების ორგანიზება, 
რომლებიც ადგილობრივ მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულებს საოჯახო 
საქმეებსა და შინამეურნეობაში დაეხმარებიან, სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებაზე 
ხანდაზმულთა დასწრების უზრუნველყოფა, ადგილობრივი მთავრობის მუშაობაში ხან-
დაზმულთა ჩართვა და სხვა. 

 მნიშვნელოვანია ხანდაზმულების ცნობიერების ამაღლება თანამედროვე ტექნო-
ლოგიებთან მიმართებით - მობილური ტელეფონით და ინტერნეტით სარგებლობის 
უნარების განვითარება. ამ მიზნით შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ზემოთ ნახ-
სენები, ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული მოხალისეთა ჯგუფები, ადგილობრივმა 
მთავრობებმა კი იზრუნონ ხანდაზმულების საჭირო ტექნიკით აღჭურვაზე. მნიშვნელოვანია, 
რომ ხანდაზმულებთან მომუშავე მოხალისეებს ჩაუტარდეთ სპეციალური ტრენინგი 
გერონტოლოგიის ძირითადი საკითხების შესახებ, რათა ხანდაზმულებთან კომუნიკაცია 
წარმართონ მათი ღირსების დაცვითა და პატივისცემით.

  მნიშვნელოვანია ადგილობრივ დონეზე ხანდაზმულთა კლუბების ჩამოყალიბება, მათი 
საქმიანობის წახალისება და მხარდაჭერა - სხვადასხვა სოციალურ და პოლიტიკურ 
საკითხზე დისკუსიების, კულტურული ღონისძიებებისა და ხანდაზმულთა იუბილეების 
ორგანიზება. 
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21-ე საუკუნეში მოსახლეობის დაბერება სულ უფრო მეტ აქტუალო-

ბას იძენს. შესაბამისად, ხანდაზმულების ჯანმრთელობასა და კე-
თილ დღეობაზე ზრუნვა სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო 

ორ გა ნიზაციების მნიშვნელოვან დღის წესრიგად იქცა. ხანდაზმუ ლების მი-
მართ არსებულ პოლიტიკაში, ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან ერთად, დი-
დი მნიშვნელობა ენიჭება მათი ფუნდამენტური უფლებების დაცვას და 
საზო გადოებაში მათი ჩართულობის გაძლიერებას (გაერთიანებული ერე-
ბის ორგანიზაცია, 2002; ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 2017). გაერ-
თიანებული ერების ორგანიზაცია რეკომენდაციას აძლევს წევრ ქვეყნებს, 
ხელი შეუწყონ ხანდაზმული მოსახლეობისთვის უფლებებზე დაფუძნებული 
მომსახურებების განვითარებას და ჯანმრთელ და აქტიურ დაბერებას. 2002 წლის 
აპრილში მადრიდში გამართულ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული 
მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმა მოსახლეობის დაბერებასთან 
დაკავშირებული პირველი საერთაშორისო სტრატეგიული დოკუმენტია, რო მე-
ლიც ყურადღებას ამახვილებს ხანდაზმულების განვითარებისთვის და მათ-
თვის ჯანმრთელი სიბერისა და კეთილდღეობისთვის საჭირო გარემოს შე-
ქმნაზე (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2002). ხანდაზმულთა უფლებები 
და საზოგადოებისა და ეკონომიკის განვითარებაში მათ მიერ შეტანილი წვლი-
ლი კიდევ უფრო მკაფიოდ არის ხაზგასმული გაეროს 2030 წლის მდგრადი 
განვითარების მიზნებში (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2015). 

ხანდაზმულების ჯანმრთელობაზე ზრუნვასა და მათთვის ხელშემწყობი გარე-
მოს განვითარებას ეხება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 2017 
წელს მიღებული დაბერებისა და ჯანმრთელობის გლობალური სტრატეგია და 
სა მოქმედო გეგმა, რომელიც შემდეგ ხუთ მიზანს გულისხმობს (ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაცია, 2017): 

 ყველა ქვეყნის მიერ ჯანმრთელი ხანდაზმულობის ხელშემწყობი ღონის-
ძიებების გატარება;

 ხანდაზმულებისთვის მოსახერხებელი გარემოს შექმნა;

 ჯანდაცვის სისტემის მორგება ხანდაზმულთა საჭიროებებთან;

 მდგრადი და ხანგრძლივი მოვლის თანასწორი სისტემის (სახლი, თემი, 
ინსტიტუციები) შექმნა;

 ჯანმრთელი ხანდაზმულობის გაზომვის, მონიტორინგისა და კვლევის გაუმ-
ჯო ბესება.

მიუხედავად იმისა, რომ ხანდაზმულთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა საერთშორისო 
ორგანიზაციებისა და მისიების დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი ნაწილია, ისინი 
ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია, განსაკუთრებით კი განვითარებად 
ქვეყნებში (ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 2011). ხანდაზმულთა მო-
წყვლადობა ბევრი ფაქტორით არის განპირობებული; უპირველეს ყოვლისა, 
ეს მათ გაუარესებულ ჯანმრთელობას უკავშირდება, რის გამოც ისინი ხშირად 
სხვებზე დამოკიდებულნი ხდებიან (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2015; 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 2011; გაერთიანებული ერების ორ-
განიზაცია, 2020). სუსტი ჯანმრთელობისა და ასაკთან დაკავშირებული სხვა ფაქტო-
რების გამო შემცირებულია მათი შემოსავლები - ხანდაზმულების ძირითადი 
შემოსავალი პენსიაა, რომელიც ხშირად, განსაკუთრებით კი დაბალშემოსავლიან 
ქვეყნებში, ვერ ფარავს ხანდაზმულთა ძირითად საჭიროებებს (სუმბაძე და სხვები, 
2020). ჯანმრთელობასა და ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებულ პრო-
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ბ ლემებს ემატება სოციალური გამოწვევები - ხანდაზმულები ხშირად არიან სოციალური 
სტიგმით გამოწვეული დისკრიმინაციის მსხვერპლები; ხშირია მათზე სხვადასხვა სახის 
ძალადობა (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2020). თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 
ხანდაზმულები ძალიან ჰეტეროგენული ჯგუფია - 60-70 წლის ადამიანების საჭიროებები 
და შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად განსხვავდება 80-90 და მეტი წლის ხანდაზმულთა 
საჭიროებებისგან; ბევრი ხანდაზმულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მათ სრული 
დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობას აძლევს (ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 
2011; გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2020). თუმცა, სტერეოტიპული დამოკიდებულების 
გამო, ხშირად საზოგადოებას ამ განსხვავების დანახვა არ სურს; ხანდაზმულებს ერთიანად 
მინიჭებული აქვთ მოწყვლადი და მარგინალიზებული პირის სტატუსი, რაც უარყოფითად 
აისახება მათ როგორც ფსიქოლოგიურ, ისე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ცხადია, რომ ქვეყანაში არსებული განსაკუთრებული 
მდგომარეობის დროს, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს საომარი მდგომარეობით, 
ბუნებრივი კატასტროფებით თუ ეპიდემიით, ხანდაზმულები განსაკუთრებული საფრთხის 
ქვეშ დგებიან - ხშირად მათ ნაკლები პრიორიტეტი ენიჭებათ სამედიცინო თუ სხვა 
მომსახურების მიწოდებისას (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2020). გამონაკლისი 
არც COVID-19-ის პანდემიის პირობებია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ გააანალიზა 
ხანდაზმულებზე COVID-19-ის პანდემიის გავლენის შესაძლო უარყოფითი ზეგავლენა. გაეროს 
მიერ მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტში გამოყოფილია ექვსი სფერო, რომლებშიც 
ხანდაზმულებზე პანდემიით გამოწვეული ზეგავლენა შეიძლება აისახოს (გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაცია, 2020):

1.  ეკონომიკური კეთილდღეობა - პანდემიამ შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეამციროს ხან-
დაზმულთა შემოსავალი და გააუარესოს მათი ცხოვრების დონე;

2. ფსიქიკური ჯანმრთელობა - ფიზიკური იზოლაცია უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. მარტო ცხოვრება და უმთავრესად ციფრულ ტექნოლოგიებზე 
დამოკიდებულება ხანდაზმულებისთვის უფრო მეტ გამოწვევას წარმოადგენს; 

3. რეაგირებაში ჩართულობა (responders) - ხანდაზმულები არა მხოლოდ მსხვერპლები 
არიან; ბევრი მათგანი მუშაობს ჯანდაცვის სისტემასა და ბევრ სხვა მნიშვნელოვან სფე-
როში, რაც ზრდის მათი დაინფიცირების რისკს;

4. სიცოცხლე და სიკვდილი - ხანდაზმულების შემთხვევაში ფატალური შემთხვევები ხუთ-
ჯერ უფრო მაღალია. 70 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანების 66%-ს, სულ მცირე, ერთი 
მნიშვნელოვანი სამედიცინო პრობლემა აქვს.

5. მოწყვლადობა - ხანდაზმულები ხანგრძლივი მომსახურების მიმღებები ხშირად არიან. 
ევროპაში COVID-19-ით გამოწვეული სიკვდილის თითქმის ნახევარი სადღეღამისო 
ხანგრძლივი ზრუნვის დაწესებულებებზე მოდის. ასევე, უფრო მაღალია ხანდაზმული ქა -
ლების დაინფიცირების რისკი - ხანდაზმული ქალები უვლიან მათ ხანდაზმულ ნათე სა-
ვებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მათი დაავადების რისკს. 

6. ძალადობა და უგულებელყოფა - 2017 წელს ყოველი ექვსი ხანდაზმულიდან ერთი განი-
ცდიდა ძალადობასა და უგულებელყოფას. „ლოქდაუნის“ (ჩაკეტვის) და შემცირებული 
ზრუნვის პირობებში ძალადობის რისკები მნიშვნელოვნად იზრდება. 

გაეროს მიერ მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც სწავლობს COVID-19-ის პან-
დემიის გავლენას ხანდაზმულებზე, ასევე ხაზგასმულია პანდემიის პირობებში სტიგმისა 
და ეიჯიზმის უკიდურესად ნეგატიური გავლენა ხანდაზმულებზე - სოციალურ მედიაში ხან-
დაზმულების მისამართით გამოთქმული არაკორექტული და სტერეოტიპული შენიშვნები 
ხანდაზმულთა ღირსების შემლახავია და საზოგადოებაში ეიჯიზმს აძლიერებს. დოკუმენტში 
ყურადღება გამახვილებლია, ასევე, მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულებზე - ფიზიკური იზოლაცია 
და საჭირო მომსახურებების ხელმიუწვდომლობა უარყოფითად აისახება მათ ფსიქოლოგი ურ 
მდგომარეობაზე (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2020). 



16. კვლევის ანგარიში

ანალოგიური აქცენტებია გაკეთებული გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტის, კლაუდია 
მაჰლერის მიერ მომზადებულ ანგარიშში, რომელიც ხანდაზმულთა უფლებებზე COVID-
19-ის პანდემიის გავლენას ეხება (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2020). როგორც 
ანგარიშშია აღნიშნული, ხანგრძლივმა „ლოქდაუნმა“ (ჩაკეტვამ) უარყოფითად იმოქმედა 
ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიკურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე; განსაკუთრებით 
საყურადღებოა მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების საჭიროებები. ანგარიშში აღნიშნულია, 
რომ ჯერ კიდევ სრულად არ არის შესწავლილი პანდემიის გავლენა ხანდაზმულებზე, გან-
საკუთრებით ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა ხანგრძლივი ზრუნვის დაწესებულებებში 
მყოფი ხანდაზმულების მდგომარეობა, მომსახურების ხარისხი, ხანდაზმულების მიმართ 
გამოვლენილი უგულებელყოფა და ძალადობა, უფლებების შეზღუდვის პროპორციულობა 
და სხვა (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2020). როგორც ანგარიშშია ხაზგასმული, 
კვლევებზე დაფუძნებული მონაცემები მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებებისთვის, 
რაც აუცილებელია პანდემიასთან გასამკლავებლად. 

საქართველოში ხანდაზმულებზე პანდემიის გავლენის კვლევის მონაცემები ჯერ არ არის 
ხელმისაწვდომი. თუმცა ზემოაღნიშნული საფრთხეები ქართველი ხანდაზმულებისთვისაც 
აქტუალურია, რადგან საქართველოში ხანდაზმულები ერთ-ერთი ყველაზე მარგინალიზებული 
და დაუცველი ჯგუფია (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2019). საქართველო დაბერებადი 
სახელმწიფოა - ყოველწლიურად ქვეყანაში იზრდება ხანდაზმული მოსახლეობის პრო-
ცენტული წილი - 2015 წელს ხანდაზმული მოსახლეობა მთლიანი მოსახლეობის 14.3%-ს შეად-
გენდა, 2019 წელს კი 14.8 %-ს (საქსტატი, 2019). ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობის 
მიერ მიღებულია დოკუმენტები და რეგულაციები, რომლებიც ხანდაზმულთა კეთილდღეო-
ბაზე ზრუნვას საერთაშორისო პრინციპებისა და მიდგომების მიხედვით განიხილავს. კერ ძოდ, 
2017 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება „საქართველოში მოსახლეო-
ბის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ 
(სა ქართველოს პარლამენტი, 2016). კონცეფციაზე დაყდნობით ჩამოყალიბდა 2016-2018 წლე-
ბის ეროვნული სამოქმედო გეგმა. 2019 წელს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით 
დამტკიცდა მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტი, რომელიც მიზნად 
ისახავს კონკრეტულ ამოცანებსა და ინდიკატორებზე დაყდნობით, სხვა სამიზნე ჯგუფებთან 
ერთად, ხანდაზმულების ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის 
გაუმჯობესებას (საქართველოს მთავრობა, 2019). თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ ზემო-
აღნიშნულ დოკუმენტებში დაგეგმილი ღონისძიებების დიდი ნაწილი პრაქტიკულად არ 
განხორციელებულა (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2018). საქართველოში ხანდა-
ზმული მოსახლეობა ხვდება ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის უკიდურესი სიღარიბე 
და სამედიცინო და სოციალური მომსახურებების ნაკლებობა (საქართველოს სახალხო 
დამცმველი, 2019; სუმბაძე და სხვები, 2020; ბრუნი და ჭითანავა, 2017). საქართველოს სახალხო 
დამცველის ანგარიშებში ასევე აღნიშნულია ხანდაზმულთა ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია 
და მათ მიმართ განხორციელებული ძალადობა (საქართველოს სახალხო დაცმველი, 2019). 
ხანდაზმულთა საჭიროებებზე ნაკლებად არის მორგებული ადგილობრივი მთავრობების 
სოციალური პროგრამები - როგორც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტის მკვლევრების მიერ ჩატარებული კვლევის ანაგრიშშია აღნიშნული, 
რეგიონებში მცხოვრებ ხანდაზმულებს დამატებითი საჭიროებები გააჩნიათ, რომლებიც 
უმეტეს შემთხვევში ნაკლებად არის გათვალისწინებული ადგილობრივი მთავრობების მიერ 
(სუმბაძე და სხვები, 2020).

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძალზე აქტუალურია პანდემიის პირობებში საქარ-
თველოში მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობის შესწავლა. განსაკუთრებით მნი-
შვნე ლოვანია რეგიონებში მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების საჭიროებებისა და მათ 
ყოველდღიურ ცხოვრებაზე COVID-19-ის პანდემიის გავლენის ანალიზი. 
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2.1. კვლევის მიზანი 

მოცემული კვლევის მიზანია, შეისწავლოს პანდემიის პირობებში სო ცია-
ლური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების 
მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი, 

მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობა და საჭიროებები ოთხ - 
ბოლნისის, დმანისის, თიანეთისა და კასპის - მუნიციპალიტეტში. კერძოდ, გაანა-
ლიზებულია:

1. ხანდაზმულების ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებები;
2. სამედიცინო და სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობა;
3. ხანდაზმულთა დამოკიდებულება COVID-19-ის მიმართ და პანდემიის გავ-

ლენა ხანდაზმულთა ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ფსიქოლოგიურ მდგო-
მარეობაზე; 

4. ხანდაზმულთა საჭიროებები COVID-19-ის პანდემიის დროს.

კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება ხანდაზმულთა მდგომარეობის გასა-
უმჯობესებლად დაგეგმილ პროგრამებში; ასევე, კვლევის მონაცემები ხელს შე-
უწყობს ხანდაზმულებზე COVID-19-ის პანდემიის ნეგატიური გავლენის შესამ-
ცირებლად პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვას. 

2.2. კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევაში გამოყენებული იყო სამაგიდე კვლევისა და გამოკითხვის მეთოდები. 

2.2.1 სამაგიდე კვლევა 

სამაგიდე კვლევისას გაანალიზდა ქვეყანაში/მუნიციპალიტეტებში ხანდაზმუ-
ლებთან მიმართებით არსებული ზოგადი მდგომარეობა, COVID-19-თან დაკავში-
რებული კვლევები და ანგარიშები. 

2.2.2 გამოკითხვა 

გამოკითხვის საშუალებით შეგროვდა პირველადი მონაცემები უშუალოდ ოთხსა-
ვე მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მარტო მცხოვრები პენ-
სიონერებისგან. 

2.2.3 შერჩევა და რესპონდენტები 

კვლევა ჩატარდა ოთხ მუნიციპალიტეტში: ბოლნისის, დმანისის, თიანეთისა 
და კასპის მუნიციპალიტეტებში 2020 წლის ივლისი-აგვისტოს პერიოდში. 
ოთხსავე მუნიციპალიტეტში სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობ-
რივი სოციალური დახმარების მონაცემთა ბაზაში მარტო მცხოვრებად რეგის-
ტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100 001-ზე ნაკლები სარეიტინ-
გო ქულა) პენსიონერის საერთო რაოდენობა იყო 2,276. გამოკითხვა ჩატარდა 475 
რესპონდენტთან (სანდოობის დონე 95, ინტერვალი 4); აქვე აღსანიშნავია, რომ 
მიუხედავად იმისა, რომ კვლევაში მონაწილეობა მხოლოდ მარტო მცხოვრებ 
ხანდაზმულებს უნდა მიეღოთ, რესპონდენტებს შორის აღმოჩნდნენ მეუღლესთან 



18. კვლევის ანგარიში

და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად მცხოვრები ხანდაზმულებიც (ჯამში რესპონდენტების 
28.4%). სავარაუდოდ, მოცემული სიტუაცია გამოწვეულია იმით, რომ სარეიტინგო ქულების 
მინიჭებისას ზოგჯერ ხანდაზმულები, სოციალური დახმარების მიღების ალბათობის გაზრდის 
მიზნით, მარტო მცხოვრებად რეგისტრირდებიან; შესაბამი სად, მონაცემთა ბაზაში ხვდებიან 
ისეთი ადამიანები, რომლებიც რეალურად მარტო არ ცხოვრობენ.

კვლევაში გამოყენებული იყო ხელმისაწვდომი შერჩევა, სადაც დაცული იყო სქესის 
(სტრატა) რეპრეზენტაცია. საკვლევ პოპულაციაში 79.6% ქალი იყო 20.4% კაცი, ხოლო კვლე-
ვაში საბოლოო ჯამში მონაწილეობა მიიღო 78.6% ქალმა და 21.14% კაცმა. მოცემული 
კვლევის შერჩევის საფუძველზე (სანდოობის მაღალი დონე, სანდოობის მცირე ინტერვალი, 
სქესის რეპრეზენტაცია) შეიძლება ითქვას, რომ კვლევაში დაფიქსირებული ტენდენციები 
შენარჩუნებულია ზოგადად სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ხანდაზმულებში.

ცხრილი #1. კვლევის შერჩევა და ანალიზში გამოყენებული მონაცემები

კვლევის შერჩევა კაცი ქალი ანალიზის დროს 
გამოყენებული მონაცემები

1  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 100 17 83 98

2  დმანისის მუნიციპალიტეტი 88 18 70 88

3  თიანეთის მუნიციპალიტეტი 77 19 58 77

4  კასპის მუნიციპალიტეტი 210 43 167 201

სულ 475 97 378 464

2.2.4 კვლევის ინსტრუმენტი და პროცედურა 

კვლევის ინსტრუმენტი იყო კითხვარი, რომელიც შედგებოდა ძირითადად დახურული კითხვე-
ბისა და 3 ღია კითხვისგან. კითხვარი შედგებოდა 8 ნაწილისგან: 

1. ზოგადი ინფორმაცია რესპონდენტის შესახებ;
2. ინფორმაცია საცხოვრებელი პირობების შესახებ; 
3. ინფორმაცია რესპონდენტის ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ; 
4. ინფორმაცია რესპონდენტის ჯანმრთელობის შესახებ და ჯანდაცვის სერვისების ხელმი-

საწვდომობა; 
5. ინფორმაცია რესპონდენტის ყოველდღიური ცხოვრების, სოციალური და პოლიტიკური 

აქტივობის შესახებ;
6. COVID-19-ის გლობალური პანდემია რესპონდენტის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მათი 

დამოკიდებულებები პანდემიის მიმართ; 
7. მომსახურებები, რომლებიც რესპონდენტებს დასჭირდათ COVID-19-ის პანდემიის დროს; 
8. ინფორმაცია, თუ ვინ ეხმარებოდათ რესპონდენტებს COVID-19-ის პანდემიის დროს და რა 

მიმართულებით. 

კითხვარის სამუშაო ვერსია შეთანხმებული იყო დონორ ორგანიზაციასთან. კითხვარის სა-
ბოლოო ვერსიის შემუშავებამდე ჩატარდა ინსტრუმენტის პილოტირება 8 რესპონდენტთან 
ოთხსავე მუნიციპალიტეტში და პილოტირების შემდეგ იგი შესაბამისად გადამუშავდა. რო-
გორც პილოტირების, ისე გამოკითხვის ჩატარებაში ჩართული იყო საქართველოს წითელი 
ჯვრის საზოგადოების 15 მოხალისე. კვლევის დაწყებამდე ინტერვიუერებს ჩაუტარდათ 
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ტრე ნინგი და მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია კვლევის ჩატარებასთან და კითხვარის 
შევსებასთან დაკავშირებით. 

გამოკითხვა ჩატარდა 475 რესპონდენტთან, მაგრამ 11 მონაცემი გაუქმდა ტექნიკური ხარ-
ვეზის გამო (2 ბოლნისის და 9 კასპის მუნიციპალიტეტის მონაცემი). ანალიზი ჩატარდა 464 
მონაცემზე. ამათგან ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან იყო 98 მონაცემი, დმანისიდან - 88, 
თიანეთიდან - 77, ხოლო კასპიდან 201 მონაცემი. 

გამოკითხვა ჩატარდა რესპონდენტების სახლში, პირისპირ ინტერვიუს მეშვეობით. ინტერვი-
უერები თავად უკითხავდნენ რესპონდენტებს კითხვებს და ავსებდნენ კითხვარებს. ინტერვიუ 
დაახლოებით 25-30 წთ გრძელდებოდა. 

კვლევის მონაცემები დამუშავდა SPSS 26 პროგრამით, ხოლო ღია კითხვებზე ჩატარდა 
კონტენტ-ანალიზი. 

2.3 კვლევის შეზღუდვა

კვლევაში მხოლოდ რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენების გამო ვერ მოხერხდა ისეთი 
სენსიტიური თემის სიღრმისეულად შესწავლა, როგორიცაა ხანდაზმულების მიმართ ძა ლა-
დობა. 

ასევე, მთელი რიგ საკითხებთან დაკავშირებით ვერ მოხერხდა ამომწურავი ინფორმაციის 
მიღება, მაგალითად, პანდემიამ შეცვალა რესპონდენტების ცხოვრება, თუმცა კონკრეტულად 
რას შეეხო ეს ცვლილებები, კვლევამ ვერ დაფარა. 

აღნიშნული თემების შესწავლა აუცილებელია კვლევის შერეული მეთოდების გამოყენებით, 
რაც კვლევის ჩატარების პერიოდში შეუძლებელი იყო (COVID-19-ის პანდემიის გამო).

დაბოლოს, კვლევის შერჩევაში აღმოჩნდნენ ის ხანდაზმულები, რომლებიც სინამდვილეში 
მარტო არ ცხოვრობენ, თუმცა კი მონაცემთა ბაზაში მარტო მცხოვრებად ირიცხებიან. 

აღნიშნული შეზღუდვების მიუხედავად, კვლევამ ამომწურავად უპასუხა კვლევის ძირითად 
მიზანსა და ამოცანებს. 
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3.1 ზოგადი ინფორმაცია რესპონდენტის შესახებ

როგორც ზემოთ აღინიშნა, საქართველო დაბერებად სახელმწიფოთა 
რიცხვს მიეკუთვნება, რადგან მაღალია მოსახლეობაში ხანდაზმულთა წი-
ლი (65 და მეტი ასაკი) და ის სისტემატურად იზრდება, განსაკუთრებით 1989 

წლის საყოველთაო აღწერის შემდეგ - 2019 წლის მონაცემებით ხანდაზმულები 
საქართველოს მოსახლეობის 14.9%-ს შეადგენენ (საქსტატი, 2019). თუმცა, სახალხო 
დამცველის ანგარიშებსა და ადგილობრივ კვლევებზე დაყრდნობით, შეიძლება 
ვივარაუდოთ, რომ საქართველოში ერის დაბერება ქვე ყანაში ხანდაზმულთა 
ცხოვრების მაღალი დონით არ უნდა იყოს გამოწვეული (საქართველოს სახალხო 
დამცველი, 2019; სუმბაძე და სხვები, 2020). 

საქართველოში ხანდაზმულობის ასაკად მიჩნეულია 65 წელი. კვლევაში ხან-
დაზმულთა თითქმის ნახევარი (46%) 70 -79 წლის ასაკისაა; ეს ტენდენცია ყვე-
ლა მუნიციპალიტეტშია შენარჩუნებული, გარდა კასპისა, სადაც მოსახლეობის 
თითქმის ნახევარი უფრო ახალგაზრდაა და 60-69 წლის ასაკის კატეგორიაში შედის 
(იხ. ცხრილი #2). 

რესპონდენტთა 2/3-ზე მეტი ქართველია (78.8%) როგორც მთლიანად შერჩევაში, 
ასევე ყველა მუნიციპალიტეტში, ხოლო ეროვნულ უმცირესობებს შორის აზერბაი-
ჯანელები ჭარბობენ ბოლნისსა და დმანისში (30.3% და 23.3 % შესაბამისად). 

2014 წლის აღწერის მონაცემით ხანდაზმული ქალებიდან ყოველი მეხუთე (19.8%) 
და მამაკაცებიდან - ყოველი მეათე (10.6%) მარტო ცხოვრობს, 65 წლის და უფროსი 
ასაკის ქალების დაახლოებით 59 პროცენტი და მამაკაცების 18.7 პროცენტი კი 
ქვრივია. 

ჩვენს კვლევაშიც ხანდაზმულთა თითქმის ნახევარი (49.4%) ქვრივია და კიდევ 
უფრო მეტი (64.7%) მარტო ცხოვრობს; ეს ტენდენცია ყველა მუნიციპალიტეტშია 
შენარჩუნებული, თუმცა ყველაზე მეტი ქვრივი დმანისში ცხოვრობს (72.1%) და 
ყველაზე ნაკლები კასპში (30.7%); თითქმის ყველა მარტო ცხოვრობს თიანეთში 
(97.4%), ხოლო კასპში ნახევარზე მეტი ქორწინებაშია (53.8%) და მეუღლესთან 
ერთად ცხოვრობს. 

შშმ სტატუსი აქვს გამოკითხულთა 5.2%-ს; ყველაზე მეტი რაოდენობის შშმ პირი 
იყო გამოკითხული თიანეთში (13%) და ყველაზე ნაკლები ბოლნისში (2%). 
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ცხრილი #2. დემოგრაფიული მონაცემები (ყველაზე ხშირად დასახელებული პასუხები)

% ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

სქესი

1. ქალი 75 79.1 79.2 79.6 78.6

2. კაცი 25 20.9 20.8 20.4 21.4

ასაკი

1. 60–69 19.4 16.3 19.5 49.8 32.2

2. 70-79 63.4 55.8 41.6 35.3 46.0

ეროვნება

1. ქართველი 54.5 67.4 97.4 88.6 78.8

2. აზერბაიჯანელი 30.3 23.3 0 3 12.1

ოჯახური მდგომარეობა

დაქორწინებული 17.3  1.2 6.7 53.8 28.4

2. ქვრივი 59.2 72.1 60 30.7 49.4

ოჯახის შემადგენლობა

1. ცხოვრობს მარტო 86 66 97.4  40.8 64.7

2. ცხოვრობს 
მეუღლესთან ერთად 11 1.2 0  57.7 27.6

3.

მეუღლესთან/
შვილებთან /
შვილიშვილებთან 
ერთად 

0 23.3 2.6 1.5 5.4

4.
ცხოვრობს სხვა 
ნათესავებთან/
მეგობრებთან ერთად 

3 9.3 0 0 2.3

განათლება

1. დაწყებითი ან 
ნაკლები 38 14 9.1 5 14.3

2. საბაზო 21 38.4 7.8 12.9 18.6

3. საშუალო 16 38.4 50.6 46.3 39.1

შშმ პირის სტატუსი

1. აქვს სტატუსი 2 7 13 3 5.2

1. 

ხანდაზმულთა თითქმის ნახევარს (46.4%) შვილები სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში 
ჰყავს, 26%-ს არ ჰყავს შვილები და დაახლოებით 18.8%-ს გარდაეცვალა.

ზოგადად, საქართველოში ხანდაზმულთა დიდ ნაწილს მიღებული აქვს მხოლოდ საბაზო, 
საშუალო ან დაწყებითი განათლება, ან არ აქვს დასრულებული სწავლა. 80 წლის და უფროსი 
ასაკის მოსახლეობაში ყველაზე მრავალრიცხოვან ჯგუფს ქმნიან მხოლოდ დაწყებითი გა-
ნათლების მქონე პირები ან პირები, რომლებსაც განათლება არ აქვთ მიღებული. ხანდაზმულ 
ადამიანებს შორის ყველაზე მცირერიცხოვან ჯგუფს შეადგენენ უმაღლესი განათლების 
მქონე პირები. ასევე, განათლების მიღწეული დონის მიხედვით მნიშვნელოვანი სხვაობა 
ფიქსირდება საქართველოში ქალაქსა და სოფელში მცხოვრებ ხანდაზმულებს შორის. ქა-
ლაქად ზოგადი საბაზო განათლების მქონე ხანდაზმული პირების რაოდენობა 8%-ს აღწევს, 
ხოლო სასოფლო დასახლებაში მცხოვრებ ხანდაზმულებში 28%-ს (ბრუნი, ბ. & ჭითანავა, მ. 
(2017). 



22. კვლევის ანგარიში

წინამდებარე კვლევაში ხანდაზმულთა შორის მიღწეული განათლების დაბალი დონე და-
ფიქსირდა. რესპონდენტთა 72%-ს საშუალო ან უფრო დაბალი განათლება აქვს მიღებული 
(ჭარბობს საშუალო განათლება (39.1%)), 19.2%-ს მიღებული აქვს პროფესიული და მხოლოდ 
8.9%-ს უმაღლესი განათლება. ზოგადი ტენდენციის შესაბამისად, ყველა მუნიციპალიტეტში 
ხანდაზმულთა უმრავლესობას მიღებული აქვს საშუალო განათლება (მაჩვენებელი ვარირებს 
38.4%-დან 50.6%-მდე), ხოლო ბოლნისში დაწყებითი განათლება ჭარბობს (38.0%).

3.2 COVID-19-ის გლობალური პანდემიის გავლენა ხანდაზმულთა 
ყოველდღიურ ცხოვრებასა და კეთილდღეობაზე

COVID-19-მა ყველა ასაკის ადამიანზე მოახდინა გავლენა, თუმცა განსაკუთრებით ხანდა-
ზმულებზე; ხანდაზმულები განსაკუთრებით მოწყვლადები აღმოჩნდნენ ვირუსის მიმართ, 
რაც მათი სიკვდილიანობის მაღალ მაჩვენებელში გამოიხატა (გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაცია, 2020); 60-69 წლის ასაკის ხანდაზმულთა შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 
3.6% იყო, 70-79 წლის ხანდაზმულებთან 8%, ხოლო 80 წელზე მეტი ასაკის ხანდაზმულებს 
შორის 15% (ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 2020). ხანდაზმულთა შორის ვირუსის 
გავრცელების პრევენციის მიზნით 70 და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა თავისუფალი გა-
დაადგილების შეზღუდვა ბევრ ქვეყანაში პრევენციის ეფექტიანი სტრატეგია აღმოჩნდა, თუმცა 
სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ ხანდაზმულთა სოციალური 
იზოლაცია რისკ-ფაქტორია გულ-სისხლძარღვთა, აუტოიმუნური, ნეიროკოგნიტური და ფსი-
ქიკური და ა.შ. პრობლემების თვალსაზრისით (Armitage R., & Nellums L. (2020). პანდემიის 
პირობებში მოქმედ პრევენციულ ღონისძიებებს, განსაკუთრებით სოციალურ დისტანცირებას, 
უკუჩვენებაც აქვს, კერძოდ, ის უარყოფითად მოქმედებს მოწყვლად ჯგუფებზე, მათ შორის 
ხანდაზმულებზე - ხანდაზმულების სოციალური კონტაქტები ისედაც შეზღუდულია და 
პანდემიის პირობებში იზოლაცია მათ ფსიქოლოგიურად უფრო მოწყვლადს ხდის (Viera et.al., 
2020). ასევე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ პანდემიის პირობებში ეკონომიკური და 
სოციალური ურთიერთობების დიდი ნაწილი დისტანციურად, ციფრული ტექნოლოგიების 
გამოყენებით ხორციელდება, ხანდაზმულებს კი ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი თანამედროვე 
ტექნოლოგიებზე და ისინი ნაკლებად ფლობენ ამ ტექნოლოგიების გამოყენების უნა-
რებს, რაც მათი შფოთვის დამატებითი წყაროა (Viera et. al., 2020). ახალგაზრდებისგან 
განსხვა ვებით, ხანდაზმულებთან პირისპირ ურთიერთობები ეფექტიანად ვერ ჩაანაცვლა 
სოციალურმა მედიამ და ონლაინ პლატფორმებმა. COVID-19-მა განსაკუთრებით იმოქმედა იმ 
ხანდაზმულებზე, რომელთაც ძირითადი სოციალური კონტაქტები სახლის გარეთ ჰქონდათ, 
მაგალითად, საზოგადოებრივ ცენტრებში, დღის ცენტრებში და ა.შ. (Armitage & Nellums, 2020). 
საერთაშორისო კვლევებში ასევე ხაზგასმულია პანდემიის პირობებში საზოგადოებაში 
ეიჯიზმის ზრდა - პანდემიის ძირითად სამიზნედ უმთავრესად ხანდაზმულების გამოყვანა 
უარყოფითად მოქმედებს მათ იმიჯზე (Ayalon et.al).

ჩვენი კვლევის მიხედვით, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში პანდემიის პირობებში ხანდა-
ზმულთა ცხოვრება მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა - ხანდაზმულების ნახევარზე ნაკლე-
ბის (46.9%) განცხადებით, COVID-19-მა მათი ყოველდღიური ცხოვრება თითქმის არ შე-
ცვალა, ხოლო 28.5%-თვის საკმაოდ შეცვალა; ხანდაზმულებზე COVID-19-ით გამოწვეული 
გავლენა განსხვავებულია სამიზნე მუნიციპალიტეტებში - მაგალითად, კასპში პანდემიამ 
ხანდაზმულების ყოველდღიური ცხოვრება თითქმის არ შეცვალა, ხოლო დმანისში - პან-
დემიამ ყველას (100%) ცხოვრებაზე მოახდინა გავლენა; თიანეთში თითქმის არ შეცვალა 
34.2%-თვის, ხოლო ბოლნისში ცხოვრება საკმაოდ შეცვალა ხანდაზმულთა 32%-თვის. COVID-
19-მა ძალიან შეცვალა გამოკითხულთა მცირე ნაწილის ცხოვრება. ეს შედეგები ბუნებრივია 
იმის გათვალისწინებით, რომ COVID-19-ის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები 
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ხანდაზმულებისგან მოითხოვდა ფიზიკურ დისტანცირებას და კონტაქტების შემცირებას, რაც 
ისედაც შეზღუდული ჰქონდათ ხანდაზმულებს. თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა, სოციალური 
კონტაქტების კიდევ უფრო შემცირება და ფიზიკური დისტანცირება გავლენას ახდენს 
ადამიანის ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობზე - ჩვენ კვლევაშიც ხანდაზმულები მიუთითებდნენ 
მომატებულ სტრესსა და შფოთვაზე. იმ ხანდაზმულებიდან ყოველი მეორე (53.5%), რომლებიც 
მომეტებულ სტრესს და შფოთვას განიცდიდნენ COVID-19-ის დროს, ფიქრობს, რომ COVID-19-მა 
მათი მდგომარეობა საკმაოდ შეცვალა.

დიაგრამა #1. COVID-19-ის გავლენა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე 

ბოლნისი

ძალიან შეიცვალა

 თითქმის არ შეცვლილა

დმანისი

თიანეთი

კასპი

გაერთიანებული

 საკმაოდ შეიცვალა მეტ-ნაკლებად შეიცვალა

30%
32%

29%
9%

100%

34.20%
18.40%

34.20%
13.20%

80.10%

19.40%
0.50%

0%

46.60%
28.50%

20.30%
4.30%

0%

0%
0%

საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში (მარტი-მაისი) სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ყველაზე 
დიდი სირთულე ფინანსური პრობლემები (49.7%) იყო, თუმცა ასევე ბევრმა დაასახელა 
დაავადების შიში (44.3%) და სტრესი-შფოთვა (34.3%). იგივე ტენდენცია დაფიქსირდა კასპში 
- ფინანსური პრობლემები (75.6%), დაავადების შიში (24.8%) და სტრესი/შფოთვა (22.3%), 
ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში პრობლემები განსხვავებულად გადანაწილდა: ბოლნისში 
ხანდაზმულებს ყველაზე მეტად აწუხებდათ კომუნიკაციის ნაკლებობა (54%), დაავადების 
შიში (42%) და იზლაცია (41%); დმანისში - დაავადების შიში (100%), იზოლაცია (91.8%) და 
სტრესი/შფოთვა (61.6%); თიანეთში ფინანსური პრობლემები (46.7%), იზოლაცია (37.6%) და 
დაავადების შიში (35%); დაავადების შიში დმანისში ყველა ხანდაზმულს აწუხებდა, ხოლო 
სხვა მუნიციპალიტეტებში ხანდაზმულების 1/4-ს და მეტს.



24. კვლევის ანგარიში

ცხრილი #3. ყველაზე დიდი სირთულე COVID-19-ის მწვავე პერიოდში (მარტი-მაისი)

ბოლნისი 
%

დმანისი 
%

თიანეთი
% 

კასპი
%

გაერთიანებული 
%

1. იზოლაცია 41 91.8 37.6 2 33

2. კომუნიკაციის ნაკლებობა 54 2.3 2.5 17.9 22.5

3. პირადი სივრცის 
ნაკლებობა 6 0 2.5 0 1.7

4. უმოძრაობა 40 29 28.5 1.9 19.7

5. ფინანსური პრობლემები 25 16.2 46.7 75.6 49.5

6. სტრესი, შფოთვა 36 61.6 32.4 22.3 34.3

7. დაავადების შიში 42 100 35 24.8 44.3

8. ის, რომ სხვაზე უფრო 
დამოკიდებული გავხდი 13 37.2 11.6 17.4 19.7

პანდემიის დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირება და ამომ-
წურავი ინფორმაციის მიწოდება, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. ხანდა-
ზმულებს ხშირად აქვთ გადაადგილების პრობლემები, იზოლაციისა და ინფორმაციის 
ნა კლებობის პირობებში მათ შესაძლოა გაუჭირდეთ თავდაცვის საჭირო ზომების მიღება - 
პროდუქტების შეძენა და საჭირო მომსახურებების მიღება. შესაძლოა, ინფორმაცია ბუნდოვანი 
იყოს ან მიეწოდებოდეთ იმ სახით, რომელიც ხანდაზმულებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. 
ზუსტი ინფორმაციის გავრცელება ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ხანდაზმულებში 
დაავადების პრევენციის თვალსაზრისით, არამედ ხანდაზმულების ინფორმირებისთვის, 
თუ რა უნდა გააკეთონ, თუ საეჭვო სიმპტომები აღენიშნებათ (ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაცია, 2020). 

ჩვენი კვლევის მიხედვით, COVID-19-ის შესახებ ხანდაზმულების ინფორმირების 3 ძირითა დი 
წყარო იყო: ჟურნალ-გაზეთები (98.8%), ტელევიზია (57.5%) და თვითმმართველობა (42.5%).

სრულად გასაგები ან/და გასაგები იყო ინფორმაცია და რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გაე-
კეთებინათ მათ, დაახლოებით 92%-თვის. მხოლოდ 5.6%-თვის იყო საერთოდ გაუგებარი. 
იგივე ტენდენცია დაფიქსირდა ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც ინფორმაცია უდიდესი 
უმრავლესობისთვის სრულიად გასაგები იყო, ყველაზე ნაკლებად ბოლნისში (67%). შესა-
ბამისად, ყველაზე მეტი ხანდაზმულისთვის ინფორმაცია სრულიად გაუგებარი ბოლნისში 
აღმოჩნდა (18%). მათ შორის დიდი ნაწილი აზერბაიჯანელი (37.8%) და სომეხი (20.55%) ხან-
დაზმული იყო. 
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ცხრილი #4. რა იყო COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის წყარო და რამდენად გასაგები იყო (ყველაზე 
ხშირად დასახელებული პასუხები)

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

ინფორმაციის წყარო 

1. ჟურნალ–გაზეთები 100 100 98.7 100 98.8

2. ტელევიზია 71 89.5 87 25.8 57.5

3. თვითმმართველობა 38 11.6 1.2 73.6 42.5

რამდენად გასაგები იყო თქვენთვის COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციები, 
თუ რა უნდა გაგეკეთებინათ?

1. სრულებით გასაგები იყო 7 0 40.3 94 48.9

2. გასაგები იყო 60 98.8 53.2 4.5 42

3. არ იყო გასაგები 15 0 1.3 0 3.4

4. საერთოდ არ იყო 
გასაგები 18 1.2 5.2 1.5 5.6

ამომწურავი იყო ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა აეღოთ პენსია და სოც. დახმარება?

1. ინფორმაცია ამომწურავი 
იყო 30 0 61 96 58.1

2.
ინფორმაცია მეტ-
ნაკლებად ამომწურავი 
იყო 

52 27.9 18.2 2.5 20.5

3. ინფორმაცია არ იყო 
ამომწურავი 2 0 9.1 0 1.9

4. მიჭირს პასუხის გაცემა 16 72.1 11.7 1.5 19.4

 

COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გაეკეთებინათ ხანდაზმულებს, 
სრულიად გასაგები იყო შშმ პირების მხოლოდ 20.8%-თვის და გასაგები იყო ნახევარზე მე-
ტისთვის (54.2%), ხოლო არა შშმ პირებს შორის სრულიად გასაგები იყო 49%-თვის და გასაგები 
– 40.8%-თვის (Χ2 (3) =22.8, p<0.05). როგორც ვხედავთ, შშმ ხანდაზმულები ნაკლებად იყვნენ 
ზედმიწევნით ინფორმირებულნი პანდემიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 

ხანდაზმულების უმრავლესობამ მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვის უნდა დაკავ-
შირებოდნენ საჭიროების შემთხვევაში. ყველა რეგიონში დაფიქსირდა მსგავსი ტენდენცია; 
დმანისში მცხოვრები ხანდაზმულების უდიდეს უმრავლესობას გაუჭირდა პასუხის გაცემა 
(96.5%).

შშმ პირები ამ მხრივაც ნაკლებად ინფორმირებულნი აღმოჩნდნენ - მხოლოდ 37%-მა მიიღო 
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვის უნდა დაკავშირებოდნენ ჯანმრთელობის პრობლემების ან 
საკვების, ან სხვა საჭიროების დროს (Χ2 (3)=13.4, p<0.05.
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დიაგრამა #2 მიიღეთ თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში ვის უნდა დაკავ-
შირებოდით? (ჯანმრთელობის პრობლემის კუთხით, საკვების, სხვა საჭიროების კუთხით) 

ბოლნისი

 დიახ

დმანისი

თიანეთი

კასპი

გაერთიანებული

 არა მიჭირს პასუხის გაცემა

55%
7%

38%

71.40%
16.90%

11.70%

2.00%
1%

66.30%
4.80%

28.90%

4%
0%

97%

97%

მნიშვნელოვანია ხანდაზმულების დამოკიდებულება COVID-19-ის მიმართ, რაც განსაზღვრავდა 
მათ ქცევას პანდემიის დროს. გამოკითხულთა უმრავლესობა - 71.9% - თვლის, რომ COVID-19 
ყველასთვის საშიში ინფექციაა; დაახლოებით 24.9% თვლის, რომ ეს ინფექცია მხოლოდ 
ხანდაზმულებისთვის არის საშიში; ბოლნისში, თიანეთსა და კასპში იგივე ტენდენცია და-
ფიქსირდა, ხოლო დმანისში შებრუნებული ტენდენცია აღინიშნა - მოსახლეობის უმეტესი 
ნაწილი თვლის, რომ ეს მხოლოდ ხანდაზმულებისთვის საშიში ინფექციაა, ხოლო 1/4-ის 
აზრით, ინფექცია ყველასთვის არის საშიში. 
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ბოლნისი

საშიშია მხოლოდ ხანდაზმულებისა და ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისთვის

დმანისი

თიანეთი

კასპი

გაერთიანებული

ყველასთვის საშიშია

არავისთვის არ არის საშიში, ზედმეტი პანიკა არის შექმნილი ამ დაავადებაზე

29%
61%

10%

77.90%
2.60%

1.50%

24.90%
71.90%

3.20%

79%
21%

19.50%

1.50%

0%

97%

დიაგრამა #3. რამდენად საშიში ინფექციაა COVID-19 

ხანდაზმულები ვირუსისგან დაცვის სხვადასხვა ზომას მიმართავდნენ; მათი უდიდესი უმრა-
ვლესობა (88.2%), მათ შორის ყველა მუნიციპალიტეტში, იყენებდა პირბადეს (81.8%-დან 
98.8%-მდე), მხოლოდ ბოლნისში იყენებდა ნახევარზე მეტი (54%). უმრავლესობა პირბადეს 
ყოველთვის იყენებდა (59.45%). უმრავლესობა პირბადეს ყიდულობდა თავად (66.4%), ან 
ოჯახის წევრები ყიდულობდნენ; ეს ტენდენცია ყველა მუნიციპალიტეტშია შენარჩუნებული 
(54%-დან 94%-მდე).

ხელების დეზინფექციისთვის ხანდაზმულები სხვადასხვა საშუალებას იყენებენ, მათ შო-
რისაა საპონი (76.3%), სპეციალურად დამზადებულ ხსნარი, რომელიც არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციებს მოაქვთ (50.9%), და სპირტი (34.9%). ეს ტენდენცია მსგავსია ყველა რეგიონში. 

საერთო ჯამში, ხანდაზმულთა დიდი ნაწილი ჰიგიენის დაცვის რეკომენდაციებს ასრულებდა. 
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ცხრილი #5. პირბადის გამოყენება და ხელმისაწვდომობა 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

პირბადის გამოყენება 

1. დიახ (გააგრძელეთ) 54 98.8 81.8 98.5 86.2

რამდენად მიგიწვდებათ ხელი პირბადეზე

1. ყოველთვის 39.7 0 48.7 94.5 59.4

2. ხშირად 24.1 77.9 18.4 3.5 24.2

3. იშვიათად 25.9 22.1 27.6 1 13.5

4. თითქმის არასდროს 10.3 0 5.3 1 2.9

ხელების დეზინფექციისთვის გამოყენებული ძირითადი საშუალებები 

1.

სპეციალურად 
დამზადებული 
ხსნარი, რომელიც 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს მოაქვთ

0 0 5.1 66.1 50.9

2. სპირტი 35 94.1 28.5 48.1 34.9

3. საპონი 86 100 96.1 53.7 76.3

4. არაფერი 8 0 0 3.9 0
 
ხანდაზმულები ვირუსისგან თავდაცვის მიზნით იზოლაციას და დისტანციასაც იცავდნენ. 
ხანდაზმულთა უმრავლესობა იშვიათად გადიოდა სახლიდან საგანგებო მდგომარეობის პე-
რიოდში (მარტი-მაისი), ძირითადად კი, როდესაც სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ (74.2%). 
მუნიციპალიტეტების ხანდაზმულთა უმრავლესობა მხოლოდ მაშინ გადიოდა გარეთ, თუ სხვა 
გამოსავალი არ ჰქონდა, გარდა თიანეთისა, სადაც 34.2% მხოლოდ მაშინ გადიოდა გარეთ, თუ 
სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, ხოლო 36.8% საერთოდ არ გასულა. ხანდაზმულების რაოდენობა, 
რომელიც ყოველთვის იცავდა დისტანციას, მუნიციპალიტეტების მიხედვით მერყეობს 50.5%-
დან (ბოლნისი) 96.5%-მდე (დმანისში) (იხ. ცხრილი #6).

ცხრილი #6. რამდენად ხშირად გადიოდით სახლიდან COVID-19-ის მწვავე პერიოდში (მარტი-მაისი) და 
იცავდით დისტანციას 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

სახლიდან გასვლა COVID-19-ის მწვავე პერიოდში

1. ხშირად გავდიოდი 3.1 0 2.6 0 1.1

2.

იშვიათად გავდიოდი, 
ძირითადად, როდესაც 
სხვა გამოსავალი არ 
მქონდა

57.1 98.8 34.2 87.1 74.2

3. რამდენჯერმე გავედი 33.7 1.2 26.3 2 12.6

4. საერთოდ არ გავსულვარ 6.1 0 36.8 10.9 12.1

დისტანციის დაცვა 

1. დიახ, ყოველთვის 39.4 0 76.3 95.5 62.6

2. დიახ, უმეტეს 
შემთხვევაში 50.5 96.5 18.4 4.5 33.8

3. იშვიათად 5.1 3.5 5.3 0 2.6

4. ვერ ვიცავდი 5.1 0 0 0 1.1
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აღსანიშნავია, რომ ის ხანდაზმულები, რომელთაც COVID-19 საშიშ ინფექციად მიაჩნდათ, 
ატარებდნენ პირბადეს (Cramer’s V=.24; p<.05), არ გადიოდნენ სახლიდან (Cramer’s V =.11; p<.05) 
და იცავდნენ დისტანციას (Cramer’s V =.3; p<.05); თუმცა ყველა კორელაცია სუსტია. 

COVID-19-ის კრიზისის დაწყებისთანავე საქართველოს მთავრობამ დაიწყო პროაქტიული 
ზომების გატარება სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი ჯგუფების - მათ შორის შეზღუ-
დული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარტოხელა მშობლების და ხანდაზმულების დასა-
ცავად. ძირითადი მიმართულება იყო ინფორმაციის, სერვისების, საარსებო მინიმუმის, 
ჯანმრთელობისა და განათლების მიღების ხელმისაწდომობის უზრუნველყოფა. პანდემიის 
პირობებში საქართველოს მთავრობის მიერ შემოღებული კომუნალური გადასახადების 
სუბსიდირების წესი ასევე გამიზნული იყო მოწყვალდი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების 
მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად; თუმცა მნიშვნელოვანია ინფორმაციის 
მიღება თავად ხანდაზმულებისგან იმის შესახებ, თუ რა სერვისებზე მიუწვდებოდათ ხელი 
COVID-19-ის დროს და რამდენად შეიცვალა მათი ყოველდღიური ცხოვრება.

ექიმთან კონსულტაცია ხანდაზმულთა 42.5%-ს დასჭირდა და სასწრაფო ნახევარზე მეტმა 
გა მო იძახა (52.4%). ექიმთან კონსულტაცია და სასწრაფოს გამოძახება ყველაზე მეტს დას-
ჭირდა კასპში (79.1% და 94% შესაბამისად) და ყველაზე ნაკლებს დმანისში (8.1% და 7% შესა-
ბამისად). მხოლოდ 1.1%-ს დასჭირდა ფსიქოლოგთან კონსულტაცია: 3.5%-ს დმანისში და 2%-ს 
ბოლნისში (იხ. ცხრილი #7).

ბოლნისი 
%

დმანისი 
%

თიანეთი
% 

კასპი
%

გაერთიანებული 
%

ექიმთან კონსულტაცია დიახ 13 8.1 23.4 79.1 42.5

არა 87 91.9 76.6 20.9 57.5

სასწრაფოს გამოძახება დიახ 31 7 22.1 94 52.4

არა 69 93 77.9 6 47.6

ფსიქოლოგთან კონსულტაცია დიახ 2 3.5 0 0 1.1

არა 98 96.5 100 100 98.9

ცხრილი #7. მომსახურებები, რომლებიც რესპონდენტებს დასჭირდათ COVID-19-ის დროს, და მომსა ხუ-
რებით კმაყოფილება 

ექიმთან კონსულტაციით (91.5%) და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით (96%) ძალიან კმა-
ყოფილი და კმაყოფილია თითქმის ყველა ხანდაზმული, რომელმაც ეს მომსახურება მიიღო, 
ხოლო ფსიქოლოგის კონსულტაციით არც კმაყოფილი იყო და არც უკმაყოფილო გამოკით-
ხულთა 60%. 

საგულისხმოა, რომ ექიმის მომსახურება ვერ მიიღო ხანდაზმულთა 30.7%-მა ბოლნისში და 
5.5%-მა თიანეთში; სხვა ყველა ხანდაზმულმა მიიღო სამედიცინო მომსახურება.
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ცხრილი #8. იმ სამედიცინო მომსახურებით კმაყოფილება, რომელიც რესპონდენტებს დასჭირდათ 
COVID-19-ის დროს (ძირითადი პასუხების მიხედვით)

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

ექიმთან კონსულტაცია

1. ძალიან კმაყოფილი და 
კმაყოფილი 54.1 0 94.5 98.2 91.5

2. ვერ მივიღე მომსახურება 30.7 0 5.5 0’ 2.5

სასწრაფოს გამოძახება

1. ძალიან კმაყოფილი და 
კმაყოფილი 87.2 0 100 100 96

2. არც კმაყოფილი და არც 
უკმაყოფილო 6.4 100 0 0 3.2

ფსიქოლოგთან კონსულტაცია

1. არც კმაყოფილი და არც 
უკმაყოფილო 100 0 0 0 60

 
შშმ პირების უფრო მცირე ნაწილია ძალიან კმაყოფილი მომსახურებით, ვიდრე არა შშმ პი-
რებისა (77.8% და 85%) (Χ2 (4)=59.6, p<0.05).

იმ ხანდაზმულებს შორის, რომლებსაც პანდემიის დროს დასჭირდათ სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების გამოძახება, გაცილებით ნაკლები (29.2%) შშმ პირი იყო; შშმ პირების 70.1% და არა 
შშმ პირების 80.3% ძალიან კმაყოფილი იყო მომსახურებით (Χ2 (1)=12.4, p<0.05).

ძალიან მცირეა იმ შშმ პირების რაოდენობა, რომელთაც ფსიქოლოგის კონსულტაცია დას-
ჭირდათ; მათი რაოდენობა სულ 8.3%-ია (Χ2 (1) =12.4, p<0.05). 

COVID-19-ის პერიოდში ხანდაზმულები გარკვეულწილად სხვებზე დამოკიდებულები გახდნენ, 
რადგან გაუჭირდათ ყოველდღიურ საქმიანობასთან გამკლავება. იმისდა მიუხედავად, რომ 
70 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულებისათვის პანდემიის დროს რეკომენდებული იყო 
სახლში დარჩენა, ხანდაზმულები ძირითადად თავად იძენდნენ პროდუქტებს (64.4%), იღებ-
დნენ პენსიას (56.9%) და ყიდულობდნენ მედიკამენტებს (59.7%); გამონაკლისია ბოლნისი, 
სადაც ხანდაზმულებისთვის საკვების შეძენას უპირველესად ადგილობრივი მთავრობა 
უზ რუნ ველყოფდა. პროდუქტების მომარაგებაში ხანდაზმულებს ასევე ეხმარებოდნენ მე-
ზობ ლები (28.2%) და ადგილობრივი მთავრობა (21.6%), პენსიის აღებაში - მეზობლები 
(19.6%), ადგილობრივი მთავრობა და მოხალისეები (5.6%), ხოლო მედიკამენტების შეძენაში 
კვლავ მეზობლები (26%) და ნათესავები/ოჯახის წევრები (18.5%). მეზობლები დახმარების 
მნიშვნელოვანი წყარო აღმოჩნდა პანდემიის დროს ხანდაზმულებისთვის, რაც, სავარაუდოდ, 
მეზობლების სიახლოვითა და ახლო ურთიერთოებებით უნდა იყოს განპირობებული, ხო ლო 
ადგილობრივი მთავრობის დახმარება სახელმწიფოს მიერ აღებულ ვალდებულებას უკავ-
შირდებოდა. 
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ცხრილი #9. COVID-19-ის დროს ხანდაზმულების დახმარება პროდუქტის მომარაგებაში, პენსიის აღება-
სა და მედიკამენტების შეძენაში 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

პროდუქტის მომარაგებაში

1. თავად ვყიდულობდი 49 84.8 44.1 71.1 64.4

2. მეზობლები 30 59.3 25.9 14.9 28.2

3. ადგილობრივი მთავრობა 71 25.5 9 0 21.6

პენსიის აღებაში

1. თავად გამომქონდა 35 83.7 46.7 60.1 56.9

2. ნათესავები/ოჯახის 
წევრები 17 13.9 12.9 24.3 19

3. მეზობლები 25 6.9 33.7 15.4 19

მედიკამენტების შეძენაში

1. თავად ვყიდულობდი 37 86 46.7 64.6 59.7

2.
ნათესავები/ოჯახის 
წევრები 20 13.9 19.4 19.9 18.5

3. მეზობლები 23 52.3 32.4 15.4 26.7
 
როგორც ჩანს, პანდემიის დროს ადგილობრივი მთავრობა მობილიზებული იყო, რათა 
ხან დაზმულთა საჭიროებები დაეკმაყოფილებინა. რესპონდენტებს საჭიროების შესახებ 
პირველ რიგში ადგილობრივი მთავრობა ეკითხებოდა (69%), შემდეგ მეზობლები (58.2%) 
და ოჯახის წევრები/ნათესავები (26.5%). გამოკითხულების 1.7%-ის შემთხვევაში არავინ 
დაინ ტერესებულა მათი საჭიროებებით. დმანისსა და ბოლნისში პირველ ადგილზე ყველა 
ხანდაზმულმა მეზობლები დაასახელა, თიანეთში - ნათესავები/ოჯახის წევრები, ხოლო 
კასპში ადგილობრივი მთავრობა.

დიაგრამა #4. ვინ კითხულობდა ხანდაზმულთა საჭიროებების შესახებ

ბოლნისი

ნათესავები/ოჯახის წევრები

დმანისი

თიანეთი

კასპი

გაერთიანებული

მეზობლები ადგილობრივი მთავრობა

26%
100%

45%

38.90%
14.20%

26.50%
58.20%
69.00%

51%

50.60%

6.90%

90%

45%

100%

93.00%
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ხანდაზმულთათვის, მცირედი შეფერხების გარდა, პანდემიის დროს უფასო სასადილოები 
ხელმისაწვდომი იყო. უფასო სასადილოს მომსახურებით COVID-19-მდე 47.7% სარგებლობდა; 
ყველაზე მეტი სარგებლობდა კასპში (77.1%) და ყველაზე ნაკლები დმანისში (9.4%).

პანდემიის დროს უფასო სასადილოს საჭიროებაზე მიუთითა 30.7%-მა, ყველაზე მეტმა - 
კასპში (60.2%) და არც ერთმა - დმანისში. საერთო ჯამში პანდემიის დროს უფასო სასადილოს 
მომსახურებას რეგულარულად იღებდა ხანდაზმულთა 29.3%, ამათგან ყველაზე მეტი კასპში 
(45%) და ყველაზე ნაკლები ბოლნისსა და დმანისში (2.2%), ხოლო 57.7% საერთოდ არ იღებდა 
ამ ტიპის მომსახურებას.

უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობდა ქალების 34.2% და კაცების გაცილე ბით 
ნაკლები რაოდენობა - 17.2% (Χ2 =12 df=2 p<0.05); კვლევის საფუძველზე ვერ ვიმსჯელებთ, რა 
იყო ამის მიზეზი. 

ცხრილი #10. უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობა COVID-19-მდე და პანდემიის დროს 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობა პანდემიის (COVID-ის) დაწყებამდე

1. დიახ 19 9.4 32.5 77.1 47.7

2. არა 81 90.6 67.6 22.9 52.3

COVID-ის დროს უფასო სასადილოს მომსახურების საჭიროება 

1. დიახ 17.2 0 5.2 60.2 30.7

2. არა 82.8 100 94.8 39.8 69.3

რამდენად რეგულარულად სარგებლობდნენ 

1. რეგულარულად 2.2 2.2 7.2 45 29.3

2. დროდადრო 11.1 0 3.8 8.5 8.7

3. რამდენჯერმე 0 13.3 0 0 4.3

4. საერთოდ არა 86.7 84.4 89 46.5 57.7
 
COVID-19-ის პანდემიის პროგნოზირება რთულია, რადგან ზოგიერთ ქვეყნაში ის სტაბილურად 
მძიმედ მიმდინარეობს, ხოლო იმ ქვეყნებში, რომელთაც ვირუსის კონტროლი შეძლეს, ელიან 
ე.წ. „მეორე ტალღას” და მის დასახვედრად ემზადებიან. ქვეყნები ცდილობენ, პირველი 
ტალღიდან საუკეთესო გამოცდილება გამოიტანონ და ისე გაუმკლავდნენ მეორე ტალღას. 
ჩვენს კვლევაშიც შევეცადეთ, გაგვერკვია ხანდაზმულთა საჭიროებები COVID-19-ის მეორე 
ტალღის შემთხვევაში. 

COVID-19-ის მეორე ტალღის შემთხვევაში ხანდაზმულების უდიდესი უმრავლესობა (92.7%) 
ისურვებდა ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას; ეს ბუნებრივიც არის, თუ გავითვა-
ლის წინებთ იმას, რომ ხანდაზმულებს არადამაკმაყოფილებელი საცხოვრებელი და ცუდი 
ეკონომიკური პირობები აქვთ; ხანდაზმულები ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაში 
მოიაზრებენ ფულად დახმარებას, ფულადი სახსრების გამოყოფას საკვების, წამლების, 
კომუნალური გადასახადების დასაფარავად. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს დმანისში 
(100%), კასპში (93%) და ბოლნისში (87.2%), ხოლო შედარებით ნაკლებად თიანეთში (57.9%). 
საჭიროებებს შორის მხოლოდ 3.6%-მა დაასახელა მედპერსონალისგან დახმარება (3.6%), 
როგორიცაა ფსიქოლოგთან გასაუბრება, შინ მოვლის სერვისის უზრუნველყოფა, ხოლო 2%-მა 
ჰიგიენურ საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა (სადეზინფექციო ხსნარი, პირბადე). 
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ცხრილი #11. COVID-19-ის მეორე ტალღის შემთხვევაში რა სახის მომსახურების მიღებას ისურვებდით?

ბოლნისი 
%

დმანისი 
%

თიანეთი
% 

კასპი
%

გაერთიანებული 
%

1. ეკონომიკური 
პრობლემების გადაჭრა 87.2 100 57.9 93 92.7

2. დახმარება ადგილობრივი 
ხელისუფლებისგან 0 0 9.2 0 1.6

3. მედპერსონალის 
დახმარება 1 0 11.9 3 3.6

4. ხელმისაწვდომობა 
ჰიგიენურ საშუალებებზე 0 0 2.4 4 2

5. ხელმისაწვდომობა 
საოჯახო ნივთებზე 0.2 0 0.2 0 0.2

3.3. ხანდაზმულების ზოგადი მდგომარეობა 

3.3.1 ხანდაზმულთა საცხოვრებელი პირობები 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით (2018), სისტემურ პრობლემებს 
შორის კვლავ აქტუალურია ხანდაზმულთა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური და საცხოვრებე-
ლი პირობები და სიღარიბის მაღალი რისკი. ბევრ ადამიანს უწევს არადამაკმაყოფილებელ 
პირობებში ცხოვრება და მძიმე საყოფაცხოვრებო სირთულეებთან გამკლავება, რაც გან-
საკუთრებით მძიმეა ხანდაზმულებისთვის, რადგან ისინი ნაკლებად მობილურები და 
ადაპტირებადები არიან (ბრუნი & ჭითანავა, 2017). 

საცხოვრებელი პირობების პრობლემა დაფიქსირდა წინამდებარე კვლევაშიც როგორც 
ზოგადად გამოკითხულთა შორის, ასევე მუნიციპალიტეტებში. როგორც რესპონდენტთა 
საერთო რაოდენობისთვის (71%), ასევე რეგიონების მიხედვითაც მოსახლეობის უდიდეს 
ნაწილს წყალი ეზოში აქვს და მხოლოდ 31.1%-ს - სახლში; სასმელი წყლის (93%) და სხვა 
საჭიროებებისათვის გამოყენებული წყლის (91.4%) ძირითადი წყაროა წყალსადენის წყალი. 
ანალოგიურად, მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას სველი წერტილები, რომლებსაც 
მხოლოდ რესპონდენტი (ან მისი ოჯახი) იყენებს, ეზოში აქვს (81.3%); ეს ტენდენცია ფიქსირდება 
ყველა მუნიციპალიტეტში, გარდა დმანისისა და ბოლნისისა, სადაც ხანდაზმულების ნაწილს 
სველი წერტილები ბინაში/სახლში აქვს (37.2%; 23%) (იხ. ცხრილი #12).

ვინაიდან ხანდაზმულები ძირითადად კერძო სახლებში ცხოვრობენ და წყლის წყარო, სველი 
წერტილები და ტუალეტი ეზოშია განთავსებული, მათი გამოყენება ხანდაზმულებისგან 
დამატებით ძალისხმევას მოითხოვს. ამ თვალსაზრისით სიტუაცია მუნიციპალიტეტებში მეტ-
ნაკლებად ჰომოგენურია, თუმცა შედარებით ყველაზე კარგი მდგომარეობა ბოლნისშია და 
ყველაზე უარესი - თიანეთში. 
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ცხრილი #12. ხანდაზმულთა წილი, რომელთაც ხელი მიუწვდებათ წყალზე (ყველაზე ხშირად დასახე-
ლებული პასუხები) 

ბოლნისი 
%

დმანისი 
%

თიანეთი
% 

კასპი
%

გაერთიანებული 
%

1. წყალი ეზოშია 63.9 62.8 62.3 70.9 71

2. სველი წერტილები ეზოში 
მდებარეობს 72.0 61.6 66.2 100 81.3

3. ტუალეტი ეზოში 
მდებარეობს 76 100 78.7 100 86.2

4.
სასმელი წყლის ძირითად 
წყარო არის წყალსადენის 
წყალი 

95 100 87.1 93.2 93.5

პოზიტიურია ის, რომ ხანდაზმულთა უდიდეს უმრავლესობას ოთხსავე მუნიციპალიტეტში 
(84.7%) დენი რეგულარულად აქვს; გადასახადის გადაუხდელობის გამო არასოდეს ეთიშება 
დენი გამოკითხულთა 62%-ს; გადასახადის გადაუხდელობის გამო დენის უქონლობის პრობ-
ლემა ყველაზე ნაკლებად კასპის მოსახლეობას აწუხებს (91.5% - არასოდეს), ხოლო ყველაზე 
მეტად ბოლნისის მოსახლეობას (55% იშვიათად და 30% ხშირად). 

მუნიციპალიტეტებში ბუნებრივი გაზი არსებობს (89.5%) და, შესაბამისად, ოთხივე მუნი-
ციპალიტეტის მოსახლეობის უმრავლესობა ბუნებრივ გაზს მოიხმარს; ხანდაზმულთა 60.8%-ს 
არასოდეს აქვს საფასურის გადაუხდელობის გამო გაზის უქონლობის პრობლემა. ამ მხრივ 
ყველაზე მეტი პრობლემა ბოლნისის მოსახლეობას აქვს (არასოდეს აწუხებს 10%-ს და ხშირად 
- 39%-ს), ხოლო ყველაზე ნაკლებად კვლავ კასპის მოსახლეობას აწუხებს (88%-ს არასოდეს 
და 4.5%-ს ხშირად). 

ხანდაზმულთა უდიდესი უმრავლესობა როგორც თითოეულ მუნიციპალიტეტში, ასევე 
ოთხსა ვეში ერთად ზამთარში გასათბობად შეშის ღუმელს იყენებს (93.7%) (მუნიციპა ლი ტე-
ტების მიხედვით მერყეობს 80%-დან 97%-მდე). იქიდან გამომდინარე, რომ ოთხსავე მუნი-
ციპალიტეტში ბუნებრივი გაზი არის, შეშის ღუმლის გამოყენება გასათბობად, სავა რა უდოდ, 
ფინანსური რესურსების დაზოგვას უკავშირდება. მხოლოდ ხანდაზმულთა 4.5% იყენებს ე.წ. 
„კარმას” ან სხვა მსგავს გამათბობელს, რომელიც ბუნებრივ გაზზე მუშაობს (იხ. ცხრილი #13).

ცხრილი #13 ხანდაზმულებისთვის დენსა და გაზზე ხელმისაწვდომობა (ყველაზე ხშირად დასახე ლე-
ბული პასუხები) 

ბოლნისი 
%

დმანისი 
%

თიანეთი
% 

კასპი
%

გაერთიანებული 
%

1. დენი თითქმის მუდმივად 
არის ხელმისაწვდომი 65.7 100 85.7 87.1 84.7

2.
დენის უქონლობის 
პრობლემა არასდროს 
აწუხებს 

10 64 52.9 91.5 62.1

3. გაზი ხელმისაწვდომია 97 100 52.9 95.5 89.5

4. აქვს ბუნებრივი გაზი 92.9 96.2 69.2 96 92.7

5.
გაზის უქონლობის 
პრობლემა არასდროს 
აწუხებს 

10.0 82.3 63.9 88.0 60.8

6. გათბობის საშუალება 
შეშის ღუმელია 80 93 96.5 96.5 93.7
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ტელევიზორი არ არის ფუფუნების საგანი და ის ხანდაზმულთა უდიდეს უმრავლესობას 
აქვს (91%), თუმცა მობილური ტელეფონი მხოლოდ რესპონდენტთა ძალიან მცირე ნაწილს 
- 20%-ს - აქვს. ასევე, ძალიან მცირეა იმ ხანდაზმულების რაოდენობა, ვინც კომპიუტერის 
და ინტერნეტის მომხმარებელია. ინტერნეტზე ხელი მიუწვდება მხოლოდ რამდენიმე 
რესპონდენტს (0.6%). თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მათი გამოყენების უნარების 
უქონლობა საერთაშორისო მკვლევრებს მიაჩნიათ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად, 
რომელიც ზრდის ხანდაზმულთა სტრესსა და მარტოობის განცდას, განსაკუთრებით კი 
პანდემიის პირობებში (Domínguez-Rué & Nierling, 2016; Viera et al., 2020). 

ზემოთ აღწერილი საცხოვრებელი პირობების შესაბამისად, მთელ შერჩევაში მოსახლეობის 
ნახევარზე მეტი (52.4%) საცხოვრებელ პირობებს აფასებს როგორც „საშუალოს”, ხოლო 
საკმაოდ დიდი ნაწილი როგორც „ცუდს” (40.1%). ყველაზე ცუდად საცხოვრებელ პირობებს 
აფასებენ თიანეთსა და ბოლნისში (51.4% და 49% შესაბამისად), საშუალოდ - კასპში (47.7%), 
ხოლო ყველაზე კარგად დმანისში (52.3%) (იხ. ცხრილი #14).

საცხოვრებელი პირობების შეფასების შესაბამისია საცხოვრებელი პირობებით რესპონ-
დენტების კმაყოფილება; ბუნებრივია, რომ რაც უფრო დადებითად აფასებენ ხანდაზმულები 
საცხოვრებელ პირობებს, მით უფრო კმაყოფილები არიან და პირიქით (r=1.08, P< 0.05); 
ყველაზე დიდი ნაწილი არც კმაყოფილია და არც უკმაყოფილო (54.3%) საცხოვრებელი პი-
რობებით. მხოლოდ რამდენიმე ხანდაზმულია (0.8%) კმაყოფილი ან ძალიან კმაყოფილი 
საცხოვრებელი პირობებით; ბოლნისსა და თიანეთში ხანდაზმულები საცხოვრებელი პი-
რობებით უკმაყოფილოები არიან, ხოლო დმანისსა და კასპში არც კმაყოფილები და არც 
უკმაყოფილოები.

ცხრილი #14 საცხოვრებელი პირობების შეფასება 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

1. ძალიან კარგი 1 0 0 0 0

2. კარგი 0 52.3 1.4 0 0.2

3. საშუალო 36.0 47.7 28.6 69.7 52.4

4. ცუდი 49.0 0 51.4 29.4 40.1

5. ძალიან ცუდი 14 0 18.6 1 7.3

საცხოვრებელი პირობებით კმაყოფილება

1. ძალიან კმაყოფილი 1 1.2 0 0.5 0.6

2. კმაყოფილი 0 0 1.4 0 0.2

3. არც უკმაყოფილო და 
არც კმაყოფილი 33 88.4 32.9 59.2 54.3

4. უკმაყოფილო 57 10.5 51.4 38.8 39.7

5. ძალიან უკმაყოფილო 9 0 14.3 1.5 5.2 
 

შშმ პირები საცხოვრებელ პირობებს აფასებენ უფრო ცუდად, ვიდრე არა შშმ პირები 
(50% და 39.7%) (Χ2 (6)=17.09, p<0.05). შესაბამისად, მათი უფრო დიდი ნაწილია უკმაყოფილო 
საცხოვრებელი პირობებით (50% და 39.7%) (Χ2 (4)=17.09, p<0.05). კვლევაში მონაწილე შშმ 
პირების რაოდენობა და მათი განაწილება მუნიციპალიტეტების მიხედვით მოცემულია #2 
ცხრილში, თავი 3.1.
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3.4 ხანდაზმულთა ეკონომიკური მდგომარეობა 

საქართველოში ხანდაზმულები მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნებიან და სიღარიბის უფრო 
მაღალი რისკის ქვეშ არიან, ვიდრე ახალგაზრდები. ისინი ხშირად დამოკიდებულები არიან 
სოციალურ დახმარებაზე, არ აქვთ დამატებითი შემოსავლები, საცხოვრებელი პირობები 
ნაკლებად მოწესრიგებულია, მაგალითად, ხშირად არა აქვთ გამართული წყალმომარაგება, 
კანალიზაცია და ა.შ. და მათი ეკონომიკური მდგომარეობაც არასახარბიელოა (სუმბაძე და 
სხვები, 2020). 

სოციალური დახმარების მიზანმიმართულებისა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით 2008 
წელს შეიქმნა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“, რომელიც, 
2020 წლის აგვისტოს მონაცემით, 969,293 ადამიანს აერთიანებს, ამათგან 65 წლის და მეტი 
ასაკის ხანდაზმული 189,329 პირია, ხოლო ოთხსავე მუნიციპალიტეტში ამავე ასაკობრივი 
კატეგორიიდან 15,213 პირი შედის1. 

მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების ჯგუფი მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნება და, შესაბამისად, 
მათ შორის ჭარბობს სოციალურად დაუცველთა წილი. გამოკითხულთა უდიდესი უმრავლე-
სობა სოციალურად დაუცველია როგორც მთელ შერჩევაში (89.6%), ასევე მუნიციპალიტეტებში. 
თითქმის ყველა გამოკითხული სოციალურად დაუცველია ბოლნისში (98%) და კასპში (97.5%), 
ხოლო დმანისსა და თიანეთში - 75.6% და 74% შესაბამისად. 

შერჩევის ტიპიდან გამომდინარე გასაკვირი არ არის, რომ ხანდაზმულთა უდიდესი ურა-
ვ ლესობა იღებს პენსიას, ხოლო შემოსავლის ძირითადი წყარო სოციალური დახმარებაა 
(80.8%). ეს ტენდენცია შენარჩუნებულია ოთხსავე მუნიციპალიტეტში. ამასთანავე, მდედ-
რობითი სქესის გაცილებით ნაკლებ პენსიონერს აქვს სოციალური დახმარება (78.8%), ვიდრე 
მამრობითი სქესისას (88.9%) (Χ2 (4) =19.7, p<.05). 

არც ერთი ხანდაზმული არ იღებს შემოსავალს სამუშაოდან ანდა ბიზნესიდან, მხოლოდ 3% 
იღებს გარკვეულ შემოსავალს საკუთარი წარმოების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
გაყიდვიდან.

11. ბოლნისი  7306
 2. დმანისი 1637
 3. თიანეთი 2949
 4. კასპი   3321

ცხრილი #15. შემოსავალის ძირითადი წყაროები (ყველაზე ხშირად დასახელებული პასუხები)

ბოლნისი 
%

დმანისი 
%

თიანეთი
% 

კასპი
%

გაერთიანებული 
%

1. სოციალური დახმარება 89 94.2 62.3 96.3 80.8

2.

შემოსავალი საკუთარი 
წარმოების სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტების 
გაყიდვიდან

7 0 1.3 3 3.0

3.
რეგულარული დახმარება 
ნათესავებისგან ან 
ახლობლებისგან

9 0 3.9 9.5 2.4
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 მარტო მცხოვრებთა უდიდესი უმრავლესობა (84.7%) სოციალურ დახმარებას იღებს; X2(3)=10.7; 
p<.05

მთლიანი გამოკითხულების 40%-ს არ უჭირს კომუნალური გადასახადების გადახდა, 31.3%-ს ცვა-
ლებადი მდგომარეობა აქვს - პერიოდულად უჭირს გადასახადების გადახდა, ხოლო 23.3%-
ს უჭირს გადახდა. კომუნალური გადასახადების გადახდა ყველაზე მეტად უჭირს დმანისის 
მოსახლეობას (74.4%), ხოლო არ უჭირს კასპის მოსახლეობას (75.6%). ბოლნისისა და თიანეთის 
მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლებს (49% და 42.9% შესაბამისად) ხან უჭირს და ხან არ უჭირს 
კომუნალური გადასახადების გადახდა. ყველაზე მეტი ადამიანი, ვისაც საერთოდ არ უჭირს 
გადახდა, თიანეთში ცხოვრობს (15.6%). შშმ პირებს უფრო მეტად უჭირთ კომუნალური 
გადასახადების გადახდა, ვიდრე არა შშმ პირებს (Χ2 (4)=17.09, p<.05). იქიდან გამომდინარე, 
რომ ხანდაზმულთა ძირითადი შემოსავალი სოციალური დახმარება და პენსიაა, სავარაუდოდ, 
ხანდაზმულები კომუნალური გადასახადების გადახდას ამ წყაროდან ახერხებენ.

გამოკითხულთა 60.3% ხშირად ვერ მიდის დანიშნულების ადგილზე სამგზავრო თანხის უქონ-
ლობის გამო. მუნიციპალიტეტების მიხედვით ამ მხრივ ყველაზე მეტი პრობლემა ბოლ ნისშია, 
სადაც ხანდაზმულთა 59% ხშირად ვერ მიდის დანიშნულების ადგილზე სამგზავრო თანხის 
უქონლობის გამო. დმანისის, კასპისა და თიანეთის ხანდაზმულებს ხანდახან აწუხებთ ეს 
პრობლემა. 

ამ თავში განხილული საკითხების გათვალისწინებით გასაკვირი არ არის, რომ გამოკითხუ-
ლთა 63.2% საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას აფასებს როგორც ცუდს/ძალიან ცუდს; 
საგულისხმოა რომ არც ერთი მათგანი არ აფასებს საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას 
ძალიან კარგად ან კარგად. ხანდაზმულებს ყველა მუნიციპალიტეტში აქვთ „ცუდი” ეკო-
ნომიკური მდგომარეობა, განსაკუთრებით კი დმანისში, სადაც თითქმის ყველა ამგვარად 
აფასებს საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას (97.7%), ხოლო კასპში ჭარბობს საშუალო შე-
ფასება (59.7%). ჩვენი კვლევის შედეგები მეტ-ნაკლებად შეესაბამება საქართველოში ბო-
ლო პერიოდში ჩატარებულ კვლევებს, რომელთა მიხედვით ხანდაზმულთა მდგომარეობა 
საქართველოში მძიმეა, ხოლო უმრავლესობის ეკონომიკური მდგომარეობა სავალალოა 
(სუმ ბაძე და სხვები, 2020). 



38. კვლევის ანგარიში

დიაგრამა #5. საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება 

ბოლნისი

ძალიან ცუდი

დმანისი

თიანეთი

კასპი

გაერთიანებული

ცუდი საშუალო

24%
50%

26%

55.80%
29.90%

8%

36.90%

0%

14.30%

1%

2%
97%

39.30%

0%
0%

0%

0.00%
0.00%

0%

59.70%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0%

კარგი ძალიან კარგი

3.5 ხანდაზმულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ჯანდაცვის 
სერვისებზე ხელმისაწვდომობა 

მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის თანახმად, 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის 
ნახევარზე მეტს (57.6 პროცენტი) ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებს (აქვთ ჯანმრთელობის 
ცუდი ან ძალიან ცუდი მდგომარეობა). ხანდაზმული პირების დაახლოებით 20.5% შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირია, ხოლო 80 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობას შორის 
იგივე მაჩვენებელი 33.5%-ს შეადგენს. საქართველოში მცხოვრებ ხანდაზმულ მოსახლეობაში 
მხედველობის სრული და ნაწილობრივი დაკარგვა შეზღუდული შესაძლებლობის ყველაზე 
გავრცელებული ტიპია. ხანდაზმულთა გარდაცვალების ყველაზე გავრცელებული მიზეზი 
გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებია, რასაც მოსდევს ნეოპლაზმა2. 

წინამდებარე კვლევის შედეგებიც არსებულ ტენდენციებთან თანხვედრაშია. გამოკითხულთა 
უმრავლესობა საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობას აფასებს როგორც ცუდს ან ძალიან 
ცუდს (78.4%). არც ერთი ხანდაზმული არ აფასებს საკუთარ ჯანმრთელობას ძალიან კარგად 
და მხოლოდ 0.9% კარგად. ეს ტენდენცია შენარჩუნებულია მუნიციპალიტეტებშიც. თუმცა 
ყველაზე მეტი რესპონდენტი საკუთარ ჯანმრთელობას აფასებს როგორც ცუდს ან ძალიან 
ცუდს კასპში (93.5%) და თიანეთში (81.8%). 

2 ახალი ქსოვილის ან სიმსივნის წარმოქმნა. ტერმინი ხშირად გამოიყენება ავთვისებიანი წარმონაქმნების აღსანიშნავად.
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დიაგრამა #6. როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას

ბოლნისი

ძალიან ცუდი

დმანისი

თიანეთი

კასპი

გაერთიანებული

ცუდი საშუალო

4%
58%

35%

62.30%
16.90%

5%

20.70%

3%

19.50%

1%

41%
59.30%

92.50%

0%
0%

0%

0.00%
0.00%

0%

6.50%
0.00%
0.00%

0.90%
0.00%

73.90%

კარგი ძალიან კარგი

შშმ პირის სტატუსი გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს (5.2%); შშმ პირთა რაო-
დენობა ყველა მუნიციპალიტეტში მერყეობს 2%-13%-ს შორის. ყველაზე მეტი რაო დენობის 
შშმ პირი იყო გამოკითხული თიანეთში (13%) და ყველაზე ნაკლები - ბოლნისში (2%). შშმ 
პირთაგან უდიდეს უმრავლესობას გადაადგილების პრობლემა აქვს (91.3%), 69.5%-ს - 
სმენის, ხოლო 65.2%-ს მხედველობის. აქვე უნდა აღინიშნოს საქართველოში შშმ პირთა 
სტატისტიკასთან დაკავშირებული პრობლემები - დღევანდელი მონაცემებით, საქარ-
თვე ლოში 126,292 პირი სარგებლობს შშმ პირისთვის განკუთვნილი სოციალური პაკეტით 
(სოციალური მომსახურების სააგენტო), რაც საქართველოს მოსახლეობის 3.4%-ს შეადგენს. 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, შშმ პირები მოსახლეობის 10%-
12%-ს შეადგენენ (ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 2015). შესაბამისად, უნდა 
ვივარაუდოთ, რომ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, ისევე, როგორც მთელ ქვეყანაში, ბევრ შშმ 
პირს არ აქვს შესაბამისი სტატუსი და არ არის სისტემაში. ამ მოცემულობას განაპირობებს ის, 
რომ ქვეყანაში შშმ პირის სტატუსის მინიჭება სამედიცინო მოდელს ეყრდნობა; გარდა ამისა, 
საპენსიო ასაკის მქონე პირები ვერ იღებენ ორ სახელმწიფო გასაცემელს - მათ არჩევანის 
გაკეთა უწევთ შშმ პირთა სოციალურ პაკეტსა და პენსიას შორის და ხშირად ეს არჩევანი 
უკანასკნელის სასარგებლოდაა გაკეთებული. 

კითხვარის მიხედვით, რესპონდენტებს უნდა დაესახელებინათ მათთვის მნიშვნელოვანი 
სამი პრობლემა - ამ სამეულში გულ-სისხლძარღვთა პრობლემები დასახელებული იყო 
სამივე კატეგორიაში - მათ მიერ, ვისთვისაც ეს პრობლემა არ იყო დასახელებული პირველი 
ხარისხის სამედიცინო პრობლემად, ხშირ შემთხვევაში დასახელებული იყო მეორე ან მესამე 
მნიშვნელოვან სამედიცინო პრობლემად, ხოლო მეორე ადგილზე დასახელებული იყო გადა-
ადგილების პრობლემები (34.3%). 
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ხანდაზმულთათვის მნიშვნელოვანია, რომ რეგულარულად შეეძლოთ სამედიცინო გამო-
კვლე ვების ჩატარება და იღებდნენ დანიშნულ მედიკამენტებს; კვლევამ აჩვენა, რომ ექიმის 
მიერ დანიშნული სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარებას ხანდაზმულები ყოველთვის 
ვერ ახერხებენ - გამოკითხულთა ნახევარზე ნაკლები (48.8%) ხან ახერხებს ექიმის მიერ 
დანიშნეული სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარებას, ხან ვერა, 28.3% კი მხოლოდ იშვიათად 
ახერხებს. თიანეთის მოსახლეობას ყველაზე მეტად უჭირს გამოკვლევის ჩატარება, რადგან 
ვერასოდეს ახერხებს 31.5%. ბოლნისის მოსახლეობის 60% იშვიათად ახერხებს, ხოლო 
დმანისსა და კასპში ხან ახერხებენ და ხან ვერა სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარებას 
(97.7% და 48.3%).

ანალოგიურად, ხანდაზმულთა 56.7% ხან ახერხებს და ხან ვერა ექიმის მიერ დანიშნული 
მედიკამენტების შეძენას, რაც ყველა მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებული ტენდენციაა. სა-
მედიცინო კვლევების არარეგულარულად ჩატარებამ და მედიკამენტების მიუღებლობამ 
შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს ხანდაზმულთა ჯანმრთელობაზე. 

აღსანიშნავია, რომ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, ისევე, როგორც თითქმის ყველა სხვა მუ-
ნიციპალიტეტში ქვეყნის მასშტაბით, მოქმედებს სპეციალური პროგრამა სოციალურად 
დაუცველი ოჯახებისა და ხანდაზმულებისთვის, რომელიც მიმართულია იმ სამედიცინო 
ხარ ჯების დასაფარავად, რომლებსაც არ ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანმრთელობის 
დაცვის სახელმწიფო პროგრამა; თუმცა როგორც მოცემული კვლევა, ისე არსებული მეორადი 
მონაცემები ცხადყოფს, რომ ვერც ცენტრალური და ვერც ადგილობრივი მთავრობების 
მიერ განხორციელებული პროგრამები სრულად ვერ ფარავს ხანდაზმული მოსახლეობის 
სამედიცინო საჭიროებებს, რომლებიც ყველაზე ხშირად სხვადასხვა სახის სამედიცინო 
კვლევებსა და მედიკამენტებს უკავშირდება (სუმბაძე დ სხვები, 2020). 

ცხრილი #16. ექიმის მიერ დანიშნული სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარება და ექიმის მიერ გამო წე-
რილი წამლების ყიდვა

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

რამდენად ახერხებთ ექიმის მიერ გამოწერილი წამლების ყიდვას?

1. ყოველთვის ვახერხებ 2 0 4 0.5 1.3

2. ხშირად ვახერხებ 11 0 5.3 27.4 15.2

3. ხან ვახერხებ, ხან ვერა 40 97.7 54.7 48.3 56.7

4. იშვიათად ვახერხებ 42 2.3 33.3 23.4 25.1

5. ვერასოდეს ვახერხებ 5 0 2.7 0.5 1.7

რამდენად ახერხებთ ექიმის მიერ დანიშნული სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარებას

1. ყოველთვის ვახერხებ 1 0 3.9 0 9

2. ხშირად ვახერხებ 3 0 5.3 26.4 13

3. ხან ვახერხებ, ხან ვერა 25 98.8 30.3 46.3 48.8

4. იშვიათად ვახერხებ 60 1.2 28.9 23.9 28.3

5. ვერასოდეს ვახერხებ 11 0 31.6 3.5 9.1
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საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ შშმ პირების გაცილებით ნაკლები რაოდენობა (33.3%) ხშირად 
ან ხანდახან ახერხებს ექიმის მიერ დანიშნული სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარებას, 
ვიდრე არა შშმ პირები (77%) (Χ2 (4)=13.9, p<0.05).

ხანდაზმულები მრავალრიცხოვანი მედიკამენტების მომხმარებლები არიან - ყოველდღიურად 
4 ან მეტ მედიკამენტს იღებს რესპონდენტთა 58.6%. 

ბოლო 12 თვის განმავლობაში სამედიცინო დაწესებულებაში (სოფლის ამბულატორია, პო-
ლიკლინიკა, კლინიკა) ერთხელ არის ნამყოფი 33%, ხოლო არც ერთხელ - დაახლოებით 
იგივე რაოდენობა (31.7%). ბოლნისში, დმანისსა და თიანეთში ჭარბობს პასუხი არც ერთხელ 
(45.4%, 47.7% და 40.3%), ხოლო კასპში ორჯერ (45.3%). თუ გავითვალისწინებთ ხანდაზმულთა 
ჯანმრთელობას, ეს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. შშმ სტატუსის მქონე პირების უფრო 
დიდი რაოდენობაა ნამყოფი ბოლო 12 თვის განმავლობაში სამედიცინო დაწესებულებაში 
არც ერთხელ (4.2% და 0.9%) და ერთხელ (50% და 29.3%) ( X2(6)=19.3, P<0.5).

ცხრილი #17. ბოლო 12 თვის განმავლობაში რამდენჯერ იყავით სამედიცინო დაწესებულებაში (სოფ-
ლის ამბულატორია, პოლიკლინიკა, კლინიკა)

ბოლნისი 
%

დმანისი 
%

თიანეთი
% 

კასპი
%

გაერთიანებული 
%

1. არც ერთხელ 45.4 47.7 40.3 15.4 31.7

2. ერთხელ 28.3 40.7 20.8 36.8 33

3. ორჯერ 20.2 9.3 15.6 45.3 28.3

4. სამჯერ 6.1 1.2 7.8 1.5 3.7

5. ოთხჯერ და მეტჯერ 0 1.2 15.6 1 3.2

ხანდაზმულები სამედიცინო დაწესებულებამდე ძირითადად მიდიან ფეხით (49%), შედა-
რებით ნაკლები რაოდენობა კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით (32%). ძირითადად ფეხით 
მიდიან სამედიცინო დაწესებულებაში ბოლნისში (38%), დმანისში (53.5%) და კასპში (62.7%), 
ხოლო საზოგადოებრივი ტრასნპორტით თიანეთში (31.6%). უფრო ხშირად სამედიცინო 
დაწესებულებაში ფეხით ის ხანდაზმულები დადიან, რომელთაც არ აქვთ მგზავრობისთვის 
საკმარისი თანხა (R= 0.5; P<.05). ბევრ მუნიციპალიტეტში არსებობს სოციალურად დაუცველი 
პირებისა და ხანდაზმულებისთვის შეღავათიანი ტარიფი მუნიციპალური ტრანსპორტით 
სარგებლობისას, თუმცა ეს შეღავათები სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობაზე არ ვრცელდება, 
რაც ძალიან აქტუალურია სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ხანდაზმულებს ხელი მიუწვდებათ საყოველთაო ჯანმრთელო ბის 
დაცვის სახელმწიფო პროგრამაზე, რითაც ბოლო 12 თვეში დაახლოებით 64.4%-მა ისარგებ ლა; 
ხანდაზმულებმა ასევე ისარგებლეს ადგილობრივი მთავრობის მიერ გაცემული ერთჯერადი 
ფულადი დახმარებით სამედიცინო და მედიკამენტების ხარჯების დასაფარავად - 20.7%-მა, და 
ადგილობრივი მთავრობის მიერ გაცემული ერთჯერადი ფულადი დახმარებით ეკონომიკური 
პრობლემების მოსაგვარებლად (გათბობა, სახლის მცირე შეკეთება და სხვა) - 12.7%-მა. 
თუმცა როგორც მოცემული კვლევა, ისე შესაბამისი მეორადი მონაცემები მიუთითებს, რომ 
აღნიშნული პროგრამები მხოლოდ ნაწილობრივ ფარავს ხანდაზმულთა სამედიცინო და 
ეკონომიკურ საჭიროებებს (სუმბაძე და სხვები, 2020).



42. კვლევის ანგარიში

ხანდაზმულობის ასაკში ბუნებრივია ჯანმრთელების გაუარესების პროცესი, იზრდება 
სამედიცინო მომსახურების, კვლევების, დიაგნოსტიკის თუ მედიკამენტებისთვის საჭი-
რო დანახარჯები, რასაც სრულად ვერ ფარავს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. გან-
საკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ხანდაზმულებს ჰქონდეთ ექიმთან კონსულტაციასა 
და პრეპარატებზე შეუზღუდავი და რეგულარული წვდომა. ხანდაზმულების ასაკისა და 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით სამედიცინო დაწესებულებამდე ფეხით 
მისვლა მათთვის პრობლემას უნდა წარმოადგენდეს, თუ სამედიცინო დაწესებულება მათ 
საცხოვრებელთან ახლოს არ მდებარეობს.

3.6 ხანდაზმულების ყოველდღიური ცხოვრება და ურთიერთობები

შინამეურნეობა ხანდაზმულთა საცხოვრებელი პირობების ერთ-ერთი ძირითადი ასპექ-
ტია. ზოგადად, როდესაც ხანდაზმულები მარტო არ ცხოვრობენ, მათ მეუღლეებსა და ში-
ნამეურნეობის სხვა ზრდასრულ წევრებს შეუძლიათ შექმნან დამატებითი შემოსავლის 
წყაროები და გაიზიარონ საოჯახო საქმიანობის ტვირთი (ბრუნი, ბ. & ჭითანავა, მ., 2017), 
მარტოხელა ხანდაზმულები კი ამ შესაძლებლობას მოკლებულები არიან; ამასთან, მათ 
შესაძლებელია, ჰქონდეთ სურვილი, დამოუკიდებლად მართონ საკუთარი შინამეურნეობა, 
მაგრამ ხშირად ამაში ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უწყობთ ხელს. 

ხანდაზმულთა დაახლოებით ნახევარი (49.1%) თითქმის ვერ ართმევს თავს საოჯახო საქმეებს 
და უფრო ნაკლები (37.7%) - შინამეურნეობას; გასათვალისწინებელია, რომ გამოკითხულთა 
თითქმის 1/5-ს შინამეურნეობა არც აქვს. ბოლნისში (40%), დმანისში (74.4%) და თიანეთში 
(42.9%) ხანდაზმულების ყველაზე დიდ ნაწილს უჭირს საოჯახო საქმეების გაძღოლა და ში-
ნამეურნეობისთვის თავის გართმევა (27.%, 53.2% და 23.4% შესაბამისად); ყველაზე მეტად 
ხანდაზმულებს კასპში უჭირთ საოჯახო საქმეებისთვის თავის გართმევა (94.5%) და შინა-
მეურნეობის გაძღოლა (76.1%); მთელ შერჩევაში ორივე საქმიანობას წარმატებით თავს ხან-
დაზმულთა მხოლოდ 0.4% ართმევს.

ცხრილი #18. საოჯახო საქმეებისთვის და შინამეურნეობისთვის თავის გართმევა (ყველაზე ხშირად 
დასახელებული პასუხები) 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

როგორ ართმევთ თავს საოჯახო საქმეებს (სახლის, ეზოს მოწესრიგება)?

1. მიჭირს თავის გართმევა 40 74.4 42.9 2 30.4

2. თითქმის ვერ ვართმევ 
თავს 18 4.7 20.8 94.5 49.1

როგორ ართმევთ თავს შინამეურნეობას (იგულისხმება ბოსტნის, შინაური ცხოველების, 
ფრინველების მოვლა)? 

1. მიჭირს თავის გართმევა 27 52.3 23.4 1.5 20

2. თითქმის ვერ ვართმევ 
თავს 12 2.3 10.4 76.1 37.7
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ბევრი ხანდაზმული თავს გარიყულად გრძნობს და ურთიერთობების დეფიციტს განიცდის. 
ისინი ვერ მიდიან სხვა ადამიანების სანახავად, მათ შორის ოჯახის წევრებისაც, თუ ისინი 
სხვა ქალაქში ან სხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ. გამოკითხულებს ყველაზე ხშირი კონტაქტი აქვთ 
მეზობლებთან, შემდეგ ოჯახის იმ წევრებთან, რომლებიც მათთან ერთად არ ცხოვრობენ, 
შემდეგ კი ნათესავებთან (სუმბაძე და სხვები, 2020). 

წინამდებარე კვლევაც აჩვენებს, რომ ხანდაზმულებს ხშირი სოციალური კონტაქტები არ 
აქვთ; ხანდაზმულების თითქმის ნახევარი იშვიათად ურთიერთობს მეზობლებთან (45.9%), 
კიდევ უფრო ნაკლებად ნათესავებთან (57.8%) და კიდევ უფრო ნაკლებად ურთიერთობენ 
მეგობრებთან (80.4%). ეს ტენდენცია შენარჩუნებულია მუნიციპალიტეტებში; ბოლნისში, 
დმანისსა და თიანეთში ხანდაზმულები იშვიათად დადიან როგორც მეზობლებთან, ასევე ნა-
თესავებთან (ვარირებს 54.5%-97.7%-ის ფარგლებში), კასპში კი დაახლოებით 2/3 თითქმის არ 
დადის არც მეზობლებთან და არც ნათესავებთან (63.7% და 62.3%); ყველა მუნიციპალიტეტში 
იშვიათად დადიან მეგობრებთან; თუმცა პოზიტიურია, რომ რესპონდენტთა მხოლოდ 4.3%-ს არ 
ჰყავს მეგობრები, ხოლო 0.9%-ს მეზობლები. ისიც აღსანიშნავია, რომ კვლევის მონაცემების 
მიხედვით, ხანდაზმულების ნაწილს ხშირად უსახსრობის გამო არ შეუძლია გადაადგილება, 
რაც მათ სოციალურ ურთიერთობებზეც ახდენს გავლენას. არაერთი საერთაშორისო კვლევა 
მიუთითებს, რომ ხანდაზმულთა ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს მათი 
საცხოვრებელი პირობები და სოციალური ურთიერთობები (Sendi & Filipovich, 2017).

ცხრილი #19. სოციალური ურთიერთობები მეზობლებთან, ნათესავებსა და მეგობრებთან 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

მეზობლები

1. ძალიან ხშირად 1 0 6.5 0.5 1.5

2. საკმაოდ ხშირად 47 0 16.9 13.4 18.8

3. იშვიათად 45 100 48.1 21.9 45.9

4. თითქმის არ დავდივარ 7 0 28.6 63.7 33.8

5. არ მყავს მეზობლები 0 0 0 0.5 0

ნათესავები 

1. ძალიან ხშირად 0 0 0 0 0

2. საკმაოდ ხშირად 18 0 5.2 0 4.7

3. იშვიათად 69 97.7 54.5 36.3 57.8

4. თითქმის არ დავდივარ 11 2.3 39 63.2 36.6

5. არ მყავს ნათესავები 2 0 1.3 0.5 0.9

მეგობრები 

1. ძალიან ხშირად 1 0 1.3 0 0.4

2. საკმაოდ ხშირად 13 0 5.2 0 3.7

3. იშვიათად 62 98.8 41.6 96.5 80.4

4. თითქმის არ დავდივარ 23 0 33.8 1.5 11.2

5. არ მყავს მეგობრები 1 1.2 18.2 2 4.3

 



44. კვლევის ანგარიში

როგორც მთლიანად გამოკითხულთა შორის (77.6%), ასევე მუნიციპალიტეტებშიც ხანდა ზ-
მულები იშვიათად დადიან ქალაქისა თუ სოფლის ცენტრში, განსაკუთრებით კი დმანისის 
(98.8%) და კასპის მუნიციპალიტეტებში (88.6%).

მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში ხანდაზმულთათვის რეკომენდე-
ბული იყო სახლში დარჩენა, ხანდაზმულთა 77.2%-ზე მეტი ძირითადად თავად დადიოდა 
საყიდლებზე და ყიდულობდა საჭირო პროდუქტებს და ცოტა ნაკლები ძირითადად თავად 
იხდიდა კომუნალურ გადასახადებს. ყველაზე მეტად ამ საქმიანობაში მათ ეხმარებოდნენ 
მეზობლები და ნათესავები (20.9%), განსაკუთრებით კომუნალური გადასახადების გადახდაში 
(38.6%); ხანდაზმულების ნახევარზე მეტი ახერხებდა პროდუქტების დამოუკიდებლად შეძენას 
და კომუნალური გადასახადების გადახდას კასპში (77.2% და 68.7% შესაბამისად), თიანეთში 
(63.6% ორივე) და დმანისში (52% და 49.7% შესაბამისად), ხოლო ბოლნისში ნახევარზე ნაკლები 
ახერხებდა (49.5% ორივე). 

ცხრილი #20. ყოველდღიური საქმიანობის შესრულება 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

საჭირო პროდუქტების შეძენა 

1. ძირითადად თავად 
დავდივარ 49.5 52 63.6 65 77.2

კომუნალური გადასახადების გადახდა

1. ძირითადად თავად 
დავდივარ 49.5 49.7 63.6 68.7 59.7

 

გამოკითხულმა ხანდაზმულებმა პრობლემებს შორის პირველ ადგილზე დაასახელეს ეკონო-
მიკური პრობლემები (57.7%); მცირე რაოდენობამ ასევე დაასახელა ჯანმრთელობა (11%) და 
საცხოვრებელთან დაკავშირებული პრობლემები (10.1%). 

აღსანიშნავია, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდ პრობლემად ეკონომიკური 
პრობლემა დასახელდა, მათ შორის დმანისში ყველამ ეს პრობლემა დაასახელა. ხანდაზმულ-
თა ეკონომიკური პრობლემების შეფასების ფონზე ეს შედეგი გასაკვირი არ არის. 

ცხრილი #21. ხანდაზმულთა ყველაზე დიდი პრობლემები 

ბოლნისი % დმანისი % თიანეთი % კასპი % გაერთიანებული %

ყველაზე დიდი პრობლემა 

1. ეკონომიკური 
პრობლემა 67 100 53.2 79 75.7

2. ჯანმრთელობა 8 0 31.2 4 9

3. სოციალური 4 0 5.2 1.5 3

4.
სამედიცინო 
დახმარებაზე 
ხელმისაწვდომობა

0 0 0 1 0.4

5.
საცხოვრებელთან 
დაკავშირებული 
პრობლემები

11 0 9.1 14.4 6.3
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ძალადობის გამოცდილებაზე ხანდაზმულების მხოლოდ 1.5% მიუთითებს; რეგიონების მი-
ხედვით მონაცემები 0-5%-5.0%-ს შორის მერყეობს, აქედან ბოლნისში ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელია (5%). ძალადობის ტიპებს შორის დასახელდა ორი ტიპი: ფიზიკური და 
ემოციური (60% და 40%). რესპონდენტების დიდი ნაწილი (60%) არ აკონკრეტებდა ძალადობის 
წყაროს (უთითებდა პასუხის კატეგორიას - „სხვა“), 20% - ძალადობის წყაროდ ოჯახის წევრებს 
ასახელებდა და ამდენივე (20%) - მეზობლებს. თიანეთში ყველა რესპონდენტმა აარიდა 
თავი მოძალადის იდენტიფიცირებას და ჩამოთვლილი პასუხებიდან მხოლოდ კატეგორია 
„სხვა” აირჩია. სხვა ხანდაზმულებზე განხორციელებული ძალადობის შემთხვევის შესახებ 
სმენიათ მხოლოდ ბოლნისში (19.5%) და დასახელდა სამი ტიპის ძალადობა: ფიზიკური (70%) 
და ემოციური ძალადობა (20%) და იძულება (10%). ამ შემთხვევაშიც ვერ მოხერხდა იმის 
განსაზღვრა, თუ ვისგან მოდიოდა ძალადობა, რადგან რესპონდენტებმა ჩამოთვლილი პასუ-
ხებიდან კვლავ კატეგორია „სხვა“ აირჩიეს. 

კვლევის მონაცემები შესაბამისობაში არ მოდის არსებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო 
მეორად მონაცემებთან. გაეროს მიერ მომზადებულ სპეციალურ ანგარიშში აღნიშნულია, 
რომ, 2017 წლის მონაცემებით, ყოველი 6 ხანდაზმულიდან ერთი არის ძალადობის მსხვერპლი 
(გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2020). ხანდაზმულების მიმართ გამოვლენილ სხვა-
დასხვა ტიპის ძალადობაზეა საუბარი საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მომზადებულ 
ანგარიშებში (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2018; საქართველოს სახალხო დამცველი, 
2019). ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, თბილისში ახალგაზრდების 69.3% შესწრებია ხან-
დაზმულთა ჩაგვრას ტრანსპორტში, 55.9% - მაღაზიაში, 50% - სკოლაში (ჩაგუნავა & ქიტი აშვილი, 
2020, გამოუქვეყნებელი ნაშრომი). თემის სენსიტიურობის გათვალისწინებით ხან დაზმულთა 
მიმართ ძალადობა დამატებით კვლევას საჭიროებს. საკითხის ბუნებიდან გამომ დინარე, 
რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ვერ ხერხდება მისი სიღრმისეული შესწავლა. აქვე 
აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო კვლევები მიუთითებს COVID-19-ის პანდემიის პი რობებში 
ოჯახში გაზრდილი ძალადობის შემთხვევების შესახებ (Boserup et al., 2020).
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4
კვლევის მიგნებებსა და მეორად მონაცემებზე დაყრდნობით შესაძლებელია 

შემდეგი დასკვნების გაკეთება:

4.1 COVID-19-ის გლობალური პანდემიის გავლენა ხანდა ზმუ-
ლთა ყოველდღიურ ცხოვრებასა და კეთილდღეობაზე

კვლევის მონაცემების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ სამიზნე მუნი ცი-
პალიტეტებში COVID-19-მა მარტოხელა ხანდაზმულების უმრავლესობის ყო-
ველ  დღიური ცხოვრება მეტ-ნაკლებად შეცვალა. თუმცა გარკვეულწილად 
გან  სხვავებული სურათია მუნიციპალიტეტებში - კასპში მცხოვრები რესპონ დენ-
ტე ბისთვის პანდემიას ხანდაზმულთა ყოველდღიური ცხოვრება თითქმის არ 
შეუცვლია, დმანისში მცხოვრები რესპონდენტებისთვის კი COVID-19-მა ყველას 
ცხოვრება შეცვალა. პანდემიასთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტე-
ბის ხანდაზმულები კარგად ინფორმირებულნი არიან. ხანდაზმულები ინფორმა-
ციას იღებდნენ ჟურნალ-გაზეთებით, ტელევიზიით და ადგილობრივი მთავრობის-
გან. პანდემიასთან დაკავშირებით მთავრობისა და შესაბამისი სტრუქტურების 
მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და რეკომენდაციები გასაგები იყო თითქმის 
ყველა რესპონდენტისთვის, თუმცა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ხანდაზმულთა 
ნაწილისთვის ინფორმაცია გაუგებარი აღმოჩნდა; ვერაფერს ვიტყვით ქვეყანაში 
არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რადგან ჯერ ხელმისაწვდომი არ 
არის შესაბამისი მეორადი მონაცემები. 

ხანდაზმულების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ COVID-19 ყველასთვის საშიში ინ-
ფექციაა, თუმცა დმანისში რესპონდენტების უმრავლესობა თვლის, რომ ეს მხო-
ლოდ ხანდაზმულებისთვის საშიში ინფექციაა. საერთო ჯამში ხანდაზმულთა 
დიდი ნაწილი ასრულებდა ჰიგიენის დაცვის - პირბადის ტარების და ხელების 
დაბანის - რეკომენდაციებს. ასევე, სახლიდან გამოდიოდნენ მაშინ, როდესაც 
სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ. მნიშვნელოვანია, რომ ხანდაზმულები, რომლებიც 
ფიქრობენ, რომ COVID-19 საშიში ინფექციაა, უსაფრთხოების წესებს უფრო იცავენ. 
საერთო ჯამში ძალზე მცირეა იმ ხანდაზმულების რაოდენობა, რომლებიც ფიქ-
რობენ, რომ COVID-19 არავისთვის არ არის საშიში და მხოლოდ ზედმეტი პანიკაა. 

COVID-19-ის მწვავე პერიოდში (მარტი-მაისი) ყველაზე დიდი სირთულე სამიზნე 
მუნიციპალიტეტებში იყო ფინანსური პრობლემები, დაავადების შიში და სტრესი-
შფოთვა; ამ ფონზე ძალიან ცოტამ ისარგებლა ფსიქოლოგის მომსახურებით. 
თუმცა კვლევის საფუძველზე ვერ ვიტყვით, რა იყო ამის მიზეზი. 

ექიმთან კონსულტაცია ხანდაზმულთა ნახევარზე მეტს დასჭირდა და სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარება ასევე ნახევარზე მეტმა გამოიძახა. ეს მაჩვენებელი 
ყველაზე მაღალი კასპში იყო და ყველაზე დაბალი - დმანისში. ექიმის მომსახურებით 
ბოლნისში რესპონდენტთა მხოლოდ 30.7%-მა ისარგებლა და თიანეთში 5.5%-
მა, რაც სამომავლოდ გარკვეულ რეაგირებას მოითხოვს. მიღებული სამედიცინო 
მომსახურებით ხანდაზმულთა უმრავლესობა კმაყოფილია, ფსიქოლოგის მომსა-
ხურებით კი ნაკლებად.

COVID-19-ის პერიოდში ხანდაზმულები გარკვეულწილად სხვებზე დამოკიდებუ-
ლები გახდნენ, რადგან მათ კიდევ უფრო მეტად გაუჭირდათ ყოველდღიურ სა-
ქმიანობასთან გამკლავება. იმის მიუხედავად, რომ 70 წლის და მეტი ასაკის ხან-
დაზმულებისთვის პანდემიის დროს რეკომენდებული იყო სახლში დარჩენა, 
ხანდაზმულები ძირითადად თავად ყიდულობდნენ საკვებს, იღებდნენ პენსიას 



47.2020

და ყიდულობდნენ მედიკამენტებს; თუმცა მათ ასევე ეხმარებოდნენ მეზობლები, ადგი-
ლობრივი მთავრობა და მოხალისეები. პანდემიის დროს მეზობლები დახმარების მნიშვნე-
ლოვანი წყარო აღმოჩნდა ხანდაზმულებისთვის, რაც საქართველოში გასაკვირი არ არის 
და, სავარაუდოდ, მეზობლების სიახლოვით და ახლო ურთიერთოებებით უნდა იყოს 
განპირობებული. პანდემიის დროს ხანდაზმულები სხვადასხვა სახის დახმარებას იღებდნენ 
ადგილობრივი მთავრობისგან, რაც პანდემიასთან ბრძოლის დროს სახელმწიფოს მიერ 
აღებულ ვალდებულებას უკავშირდება. კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება 
ითქვას, რომ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი მთავრობა მობილიზებული იყო 
ხანდაზმულთა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად - რესპონდენტებს საჭიროების შესახებ 
პირველ რიგში ადგილობრივი მთავრობა ეკითხებოდა, შემდეგ მეზობლები და ოჯახის 
წევრები/ნათესავები.

COVID-19-ის მეორე ტალღის შემთხვევაში საჭირო დახმარებას ხანდაზმულთა უდიდესი 
უმრავლესობა კვლავ ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას უკავშირებს; განსაკუთრებით 
აქტუალურია ეს დმანისში, კასპსა და ბოლნისში, ხოლო შედარებით ნაკლებად თიანეთში. 
ხანდაზმულები ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაში მოიაზრებენ ფულად დახმარებას, 
ფულადი სახსრების გამოყოფას საკვების, წამლებისა და კომუნალური გადასახადების 
დასაფარავად. საჭირო მომსახურებებს შორის მხოლოდ მცირე რაოდენობამ დაასახელა 
ისეთი მომსახურებები, როგორიცაა სამედიცინო დახმარება, ფსიქოლოგის კონსულტაცია, 
შინ მოვლა, და კიდევ უფრო ნაკლებმა - ჰიგიენურ საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა (სა-
დეზინფექციო ხსნარი, პირბადე). ეს ტენდენცია ბუნებრივიც არის, თუ გავითვალისწინებთ 
იმას, რომ ხანდაზმულებს არადამაკმაყოფილებელი საცხოვრებელი და ცუდი ეკონომიკური 
პირობები აქვთ.

ზემოაღნიშნული დასკვნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდეგი:

 მნიშვნელოვანია COVID-19-ისა და ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგო-
მარეობის შესახებ ხანდაზმულების რეგულარული ინფორმირების გაგრძელება. განსა-
კუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ 
რეგიონებზე, ჩვენს შემთხვევაში ბოლნისზე, სადაც ყველაზე მეტმა ხანდაზმულმა ვერ 
გაიგო რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გაეკეთებინათ პანდემიის დროს. ხანდაზმულთა 
უმრავლესობა ინფორმირებულია COVID-19-ის დროს ხანდაზმულების მიერ ჰიგიენის 
წესების დაცვის - პირბადის ტარების, ხელების დაბანის, დისტანციის დაცვის - 
აუცილებლობის შესახებ; შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, თვითმმართველობამ და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გააგრძელონ ხანდაზმულთა ინფორმირება არა მხო-
ლოდ დაავადების შესახებ, არამედ მიაწოდონ მათ დამატებითი ინფორმაცია იმასთან 
დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთონ მეორე ტალღის შემთხვევაში და როგორ უნდა 
გაუმკლავდნენ ინფექციას. რეკომენდებულია ხანდაზმულების ინფორმირებისას მათ-
თვის ხელმისაწვდომი არხების, მაგალითად, ჟურნალ-გაზეთების და ცენტრალური და 
ადგილობრივი ტელევიზიის გამოყენება. ასევე, ინფორმაციის გავრცელებაში ქმედითი 
როლის შესრულება შეუძლიათ სოფლებში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერის 
რწმუნებულებს. 

 იქიდან გამომდინარე, რომ COVID-19-ის პერიოდში პირდაპირი კავშირი დაფიქსირდა 
ასაკსა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შორის და ეს მაჩვენებლები 80 წლის და მეტი 
ასაკის ადამიანებში 5-ჯერ აღემატება 60-69 წლის ხანდაზმულთა სიკვდილიანობის 
მაჩვენებელს, მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალურმა და ადგილობრივმა მთავრობებმა 
კვლავ მაღალი პრიორიტეტი მიანიჭონ ხანდაზმულთა სამედიცინო საჭიროებების 
დროულად გამოვლენასა და რეაგირებას. ასევე, მნიშვნელოვანია პრევენციის ეფექტიანი 
მექანიზმების შემუშავება და სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, 
განსაკუთრებით ასაკოვანი ხანდაზმულებისთვის. 



48. კვლევის ანგარიში

 გასათვალისწინებელია, რომ ხანდაზმულთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა COVID-19-ის 
დროს განიცდიდა სტრესს და შფოთვას, რაც მათ უჩენდა განცდას, რომ COVID-19-მა მათი 
ცხოვრება საკმაოდ შეცვალა, თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობამ მიიღო ფსიქოლოგის 
კონსულტაცია. COVID-19-ის მეორე ტალღის შემთხვევაში მიზანშეწონილია ფსიქოლოგის 
კონსულტაციაზე ხანდაზმულთა ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ხანდაზმულთა ფსი-
ქიკური ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მიზანშეწონილია, აგრეთვე, 
ადგილობრივ დონეზე ონლაინ ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზის ორგანიზება და 
მომსახურების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. ამასთან დაკავშირებული საკითხია 
მობილურ სატელეფონო კომუნიკაციასა და, ზოგადად, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 
ხანდაზმულთა წვდომის გაუმჯობესება, რაც ქვემოთ ცალკე თემად არის წარმოდგენილი. 

 პანდემიის პირობებში სახელმწიფოს მიერ ზომების გატარებისას მნიშვნელოვანია 
ხანდაზმულთა დამოუკიდებლობისა და ღირსების პატივისცემა. იზოლაციაში ყოფნა უნდა 
იყოს ნებაყოფლობითი, ხოლო შეზღუდვები რისკების პროპორციული. საქართველოში 
ხანდაზმულთა სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი გულ-
სისხლძარღვთა დაავადებებია, რაც საგულისხმოა პანდემიის პირობებში. იმის გათვა-
ლისწინებით, რომ COVID-19-ის დროს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები რისკის ერთ-
ერთ ფაქტორად იქცა, მნიშვნელოვანია, მეორე ტალღის შემთხვევაში ნაკლებად მოხდეს 
ხანდაზმულთა იზოლაცია ან ხანდაზმულებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს 
ექიმთან ვიზიტი და პრეპარატების შეძენა. იზოლაცია ასევე უარყოფითად აისახება 
ხანდაზმულების გადაადგილების უნარსა და, ზოგადად, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. 

 მნიშვნელოვანია, რომ პანდემიის პირობებში, სამედიცინო და სხვა მომსახურებების 
ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, ხანდაზმულებს ისეთივე პრიორიტეტი ენიჭებოდეთ, 
როგორც სხვა ასაკობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებს და რესურსების განაწილებისას 
არ მოხდეს ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია. ასევე, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ პანდემიის 
პირობებში უკანა პლანზე არ გადაიწიოს ხანდაზმულთა ქრონიკული დაავადებების 
მკურნალობამ. როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეებზე ხანდაზმულებს 
შეუფერხებლად უნდა მიეწოდებოდეთ საჭირო სამედიცინო მომსახურებები. ასევე, 
გასათვალისწინებელია, რომ იზოლაციაში ხანგრძლივი უმოქმედობა უარყოფით გავლე-
ნას ახდენს ხანდაზმულთა საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემასა და გადაადგილების 
უნარზე - შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ხელი შეეწყოს მათ ფიზიკურ აქტიურობას. 

 ადგილობრივმა მთავრობამ უნდა გააგრძელოს ხანდაზმულთა მხარდაჭერა პანდემიის 
პირობებში - მართალია, COVID-19-ის პანდემიის დროს ხანდაზმულებს მნიშვნელოვან 
დახმარებას უწევდნენ მეზობლები, მოხალისეები და თვითმმართველობა, მეორე ტალღის 
შემთხვევაში მნიშვნელოვანია დახმარების უფრო მეტად მობილიზება სხვადასხვა 
მიმართულებით, როგორიცაა პროდუქტების შეძენა, გადასახადების გადახდა და სხვა. 

 იმის გათვალისწინებით, რომ ხანდაზმულებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგო-
მარეობა აქვთ და მათი ძირითადი პრობლემები ფინანსების ნაკლებობას უკავშირდება, 
მნიშვნელოვანია ხანდაზმულთა საჭიროებებზე მორგებული დამატებითი ფინანსური 
დახმარების მექანიზმების შემუშავება, განსაკუთრებით COVID-19-ის მეორე ტალღის 
შემთხვევაში.

 საერთაშორისო კვლევების თანახმად COVID-19-ის პანდემიის პირობებში საზოგადოება ში 
გაზრდილი ეიჯიზმის შესამცირებლად მიზანშეწონილია, რომ სოციალურ და სხვა სა ხის 
მედიაში ხანდაზმულები არ იყვნენ წარმოჩენილნი, როგორც COVID-19-ით დაინფიცირების 
ერთადერთი რისკ ჯგუფი - ეს ზრდის მათ მოწყვლადობას და აძლიერებს დაუცველისა 
და უსუსურის იმიჯს. რისკ ჯგუფებზე საუბრისას აღნიშნული უნდა იყოს, რომ ვირუსი 
განსაკუთრებით საშიშია მათთვის, ვისაც ქრონიკული დაავადებები აქვს. 

 საერთაშორისო კვლევების თანახმად COVID-19-ის პანდემიის პირობებში ოჯახში ძა-
ლადობის გაზრდილი შემთხვევების პირობებში ძალზე მნიშვნელოვანია ამ მიმართუ-
ლებით საქართველოში მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობის შესწავლა - ძალა-
დობის შემთხვევების დროული გამოვლენა და რეაგირება; ასევე, ხანდაზმულთა 
დე ტალური ინფორმირება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ მათ მიმართ 
გამოვლენილი ძალადობის შემთხვევაში. 
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4.2 ხანდაზმულთა ზოგადი მდგომარეობა და კეთილდღეობა 

4.2.1 ზოგადი ინფორმაცია რესპონდენტების შესახებ, საცხოვრებელი პირობები და 
ეკონომიკური მდგომარეობა 

ვინაიდან კვლევა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ, მარტო მცხოვრებ პენსიონერებს შორის 
ჩატარდა, შერჩევის თავისებურებამ განსაზღვრა ის, რომ რესპონდენტების უმრავლესობა 
70 -79 წლის ასაკისაა; თითქმის ნახევარი ქვრივია და კიდევ უფრო მეტი მარტო ცხოვრობს 
- აქვე აღსანიშნავია, რომ მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულთა მონაცემთა ბაზაში გვხვდებიან 
ისეთი ხანდაზმულები, რომლებიც რეალურად მარტო არ ცხოვრობენ. დაქვრივება და მარტო 
ცხოვრება ხანდაზმულთათვის სტრესის, იზოლაციისა და ეკონომიკური მოწყვლადობის 
რისკს ზრდის; ხანდაზმულებს არასახარბიელო საცხოვრებელ პირობებში უწევთ ცხოვრება. 
რესპონდენტების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს საცხოვრებელ პირობებს. 

საცხოვრებელი პირობების ნეგატიური შეფასება და ამ პირობებით უკმაყოფილება ლო გი-
კურია იმის გათვალისწინებით, რომ ხანდაზმულთა უმრავლესობას ეზოში აქვს სველი წერ-
ტილებიც და ტუალეტიც. ასევე, თითქმის მთელი მოსახლეობა ზამთარში გასათბობად შეშის 
ღუმელს იყენებს. ხანდაზმულებს დენი რეგულარულად აქვთ და ხელი მიუწვდებათ ბუნებრივ 
გაზზე, რომელთა გადასახადის გადახდას ისინი უმეტესად ახერხებენ. როგორც ჩანს, ისინი 
უპირატესობას შეშის ღუმელს რესურსების დაზოგვის მიზნით ანიჭებენ.

საერთო ჯამში, ხანდაზმულები სამიზნე მუნიციპალიტეტებში და მთელ ქვეყანაში საკმაოდ 
მოწყვლადი ჯგუფია. კვლევის მონაწილეთა შემოსავლის ძირითადი წყარო სოციალური დახ-
მარება და სხვადასხვა ტიპის პენსიაა; ამდენად, ხანდაზმულები ფინანსურად დამოკიდებულე-
ბი არიან სახელმწიფო დახმარებაზე. არც ერთი მათგანი არ იღებს შემოსავალს სამუშაოდან. 
მხოლოდ რამდენიმე ხანდაზმული იღებს გარკვეულ შემოსავალს საკუთარი წარმოების 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გაყიდვიდან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება 
ითქვას, რომ ეკონომიკური აქტიურობის შესაძლებლობა ნაკლებად ეძლევათ კვლევის 
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ხანდაზმულებს. კვლევის მეორადი მონაცემები 
მიუთითებს, რომ მოცემული მდგომარეობა გავრცელებულია ქვეყნის მასშტაბით. ყოველივე 
ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა საკუთარ 
ეკონომიკურ მდგომარეობას აფასებს როგორც ცუდს და ძალიან ცუდს; საგულისხმოა, რომ 
არც ერთი მათგანი არ აფასებს საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას ძალიან კარგად ან 
კარგად. ეკონომიკურ მდგომარეობას ყველაზე უარყოფითად დმანისში აფასებენ, ხოლო 
კასპში საშუალოდ.

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ხანდაზმულების დიდ ნაწილს უსახსრობის გამო 
ეზღუდება გადაადგილების შესაძლებლობა - გამოკითხულთა თითქმის 60.3% ხშირად ვერ 
მიდის დანიშნულების ადგილზე სამგზავრო თანხის უქონლობის გამო. აღნიშნულმა გარე-
მოებამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს როგორც ხანდაზმულების ყოველდღიუ-
რი საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე, ისე მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და სოცია ლურ 
და პოლიტიკურ აქტიურობაზე. 

არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხო-
ვრებ ხანდაზმულებს არ უჭირთ კომუნალური გადასახადების გადახდა - სავარაუდოდ, ამ 
სიტუაციაში დადებითი წვლილი შეიტანა საქართველოს მთავრობის მიერ კომუნალური 
გადასახადების სუბსიდირების წესის ამოქმედებამ. ამ მხრივ სოციალურად დაუცველი ოჯა-
ხების მდგომარეობას ასევე გარკვეულწილად ამსუბუქებს მუნიციპალიტეტის მერიებში 
არსებული ერთჯერადი ეკონომიკური დახმარების პროგრამები. აღსანიშნავია, რომ გაზის 
საფასურის გადახდა რესპონდენტებს უფრო უადვილდებათ, ვიდრე დენის. ამ თვალსაზრი-
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სით სიტუაცია მუნიციპალიტეტებში მეტ-ნაკლებად ჰომოგენურია, თუმცა ყველაზე კარგი 
მდგომარეობა ბოლნისშია, ყველაზე უარესი კი თიანეთში. 

ზემოაღნიშნული დასკვნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდეგი:

 მნიშვნელოვანია, ხანდაზმულობის პოლიტიკამ ხელი შეუწყოს ხანდაზმულთა ღირსეუ ლად 
ცხოვრებას და აქტიურ დაბერებას. როგორც ამ კვლევის, ასევე სხვა კვლევის მიგნებები 
ადასტურებს, რომ განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს ხანდაზმულთა სოციალურ-
ეკონომიკურ კეთილდღეობასა და ჯანმრთელობაზე. პოლიტიკაში გათვალისწინებული 
უნდა იყოს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა განსხვავებები რეგიონების, 
გენდერის თუ შესაძლებლობების მიხედვით.

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა მთავრობებმა შეისწავლონ სოციალურად დაუცველ 
ოჯახებში მცხოვრები, ასევე მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულების სა-
ჭიროებები; ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სისტემაში არსებული მარტო 
მცხოვრები ხანდაზმულების ბაზები რეალურად ასახავდეს სიტუაციას და მასში არ 
გვხვდებოდნენ ის ხანდაზმული პირები, რომლებიც სინამდვილეში მარტო არ ცხოვ-
რობენ. ხანდაზმულთა საჭიროებების შესასწავლად შესაძლებელია საქართველოს წი-
თელი ჯვრის საზოგადოების მოხალისეებისა და მუნიციპალიტეტებში შინ მოვლის 
განმახორციელებელი ორგანიზაციების რესურსების გამოყენება. 

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა მთავრობებმა გააგრძელონ სოციალურად დაუცველი 
ხანდაზმულების ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამები და დახმარება უფრო ინდი-
ვიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული გახადონ - ზოგიერთი ხანდაზმულის შემთხვევაში 
ეს შეიძლება იყოს ფულადი დახმარება, ზოგიერთ შემთხვევაში კი საცხოვრებელი 
ადგილის გაუმჯობესება - სახლის შეკეთება, სველი წერტილების გამართვა და სხვა. ხან-
და ზმულებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ჰქონდეთ სველი წერტილებით სახლში 
სარგებლობის შესაძლებლობა.

 მნიშვნელოვანია შშმ ხანდაზმულების საცხოვრებელი პირობების ინდივიდუალურად 
შესწავლა და მათ საჭიროებებზე გარემოს მაქსიმალურად მორგება; 

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა მთავრობებმა ხელი შეუწყონ ხანდაზმულთა ეკონო-
მიკურ აქტიურობას, კერძოდ, ხანდაზმულებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მთელი 
ცხოვრების მანძილზე სწავლების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ხანდაზმულებს შესა-
ძლებლობა ექნებათ, ახალი ცოდნა და უნარები შეიძინონ, რაც, თავის მხრივ, მათ ეკო-
ნომიკურ საქმიანობას უფრო პროდუქტიულს გახდის. 

4.2.2 ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ძალადობის შემ-
თხვევები 

ხანდაზმულთა უმრავლესობას ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობა აქვს; ბოლო 12 თვის 
განმავლობაში მათი 33% ერთხელ მაინც არის ნამყოფი სამედიცინო დაწესებულებაში. სა-
მედიცინო დაწესებულებამდე ძირითადად მიდიან ფეხით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. 
ხანდაზმულები ყოველთვის ვერ ახერხებენ ექიმის მიერ დანიშნული სამედიცინო გამო-
კვლევების ჩატარებას, განსაკუთრებით თიანეთისა და ბოლნისის მოსახლეობა. იგივე ეხება 
შშმ პირებს.

ხანდაზმულები საკმაოდ ბევრ მედიკამენტს იღებენ, თუმცა ნახევარზე მეტი ხან ახერხებს და 
ხან ვერა ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების შეძენას, რამაც შესაძლოა უარყოფითი 
გავლენა იქონიოს მათ ჯანმრთელობაზე. 

ხანდაზმულებს როგორც მოცემულ მუნიციპალიტეტებში, ისე ზოგადად ქვეყანასა და მთელ 
მსოფლიოში ყველაზე მეტად გულ-სისხლძარღვთა პრობლემები აწუხებთ, რაც ხშირად არის 
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მათი გარდაცვალების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი. კვლევის მონაწილეებს 
შორის გულ-სისხლძარღვთა პრობლემები განსაკუთრებით ჭარბობს დმანისისა და ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტებში. 

პოზიტიურია ის, რომ ხანდაზმულებს ხელი მიუწვდებათ საყოველთაო ჯანმრთელობის 
და ცვის სახელმწიფო პროგრამაზე, რომლითაც ბოლო 12 თვეში კვლევის მონაწილეთა 
დაახლობით 64.4%-მა ისარგებლა. თუმცა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
პროგრამა სრულად ვერ ითვალისწინებს ხანდაზმულთა ყველა სამედიცინო საჭიროებას, 
ხოლო ადგილობრივი მთავრობის დონეზე არსებული პროგრამები მხოლოდ ნაწილობრივ 
ახერხებს ამ უკმარისობის დაფარვას. მაგრამ ხანდაზმულებს, მათი შეჭირვებული ეკონომიკური 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, არ შეუძლიათ საკუთარი სახსრებით იმ სამედიცინო ხარჯების 
დაფარვა, რომლებსაც არც ცენტრალური და არც ადგილობრივი მთავრობების პროგრამები 
არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ხანდაზმულების სამედიცინო 
საჭიროებები კვლევის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, ისევე, როგორც მთელ ქვეყანაში, 
მხოლოდ ნაწილობრივ არის დაკმაყოფილებული, რაც ზრდის ამ ჯგუფის მოწყვლადობას. 
COVID-19-ის პანდემიის პირობებში სუსტი ჯანმრთელობა და დაუკმაყოფილებელი სამე-
დიცინო საჭიროებები ხანდაზმულებს განსაკუთრებული რისკის მქონე ჯგუფად აქცევს, 
რაც უარყოფითად მოქმედებს ამ ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. მოწყვლადი 
ჯანმრთელობის მქონე პირები განსაკუთრებული რისკის ჯგუფები არიან. 

როგორც საკუთარი თავის, ისე სხვა ხანდაზმულების მიმართ გამოვლენილ სხვადასხვა 
სახის ძალადობაზე მხოლოდ რამდენიმე რესპონდენტი მიუთითებს, რაც შესაბამისობაში 
არ მოდის არსებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო მონაცემებთან, რომელთა მიხედვით 
ხანდაზმულები ხშირად არიან ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლები. კვლევის და 
მეორად მონაცემებს შორის არსებული შეუსაბამობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს კვლევის 
გამოყენებული მეთოდით - რაოდენობრივი კვლევა, თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, არ 
იძლევა საკითხის სიღრმისეულად შესწავლის შესაძლებლობას. სენსიტიური საკითხების 
სიღრმისეული შესწავლა, რაოდენობრივ მეთოდებთან ერთად, საჭიროებს თვისებრივი 
ტექნიკების გამოყენებას, რაც მოცემული კვლევითი პროექტის ფარგლებში შეუძლებელი 
იყო. 

ზემოაღნიშნული დასკვნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდეგი:

 მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს სამედიცინო სერვისებსა და მედიკამენტებზე ხელმი-
საწვდომობა; ინტერვენციების ეფექტიანი მექანიზმები და სწორი პრევენცია მნიშვნე-
ლოვნად შეამცირებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე ოჯახების სამედიცინო დანახარჯებს. 
მუნიციპალიტეტებმა, სადაც ხანდაზმულებმა სამედიცინო მომსახურება ვერ მიიღეს 
COVID-19-ის პანდემიის დროს, მნიშვნელოვანია, შესაბამისი ზომები გაატარონ ამ 
მიმართულებით. კერძოდ, ბოლნისის, დმანისისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტებში 
მიზან შეწონილია დამატებითი ზომების მიღება ხანდაზმულებისთვის სამედიცინო 
მომსა ხურებების უზრუნველსაყოფად.

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივ დონეზე შესწავლილი იყოს სოციალურად დაუცველი 
ხანდაზმულების სამედიცინო საჭიროებები. მიუხედავად იმისა, რომ, საქართველოს 
მთავრობის გადაწყვეტილებით, ასაკით პენსიონერები 6 ქრონიკული დაავადების 
სამკურნალო 35 დასახელების მედიკამენტს სიმბოლურ ფასად - 1 ლარად - ყიდულო-
ბენ, ბევრ ხანდაზმულს კვლავ საკუთარი სახსრებით უწევს საჭირო მედიკამენტის 
ყიდვა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი მთავრობის მიერ გამოვლინდეს ის 
მე დიკამენტები, რომლებსაც მათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ხანდაზმულები ქრო-
ნიკული დაავადებების გამო რეგულარულად მოიხმარენ და რომლებსაც ვერ ფარავს 
ზემოაღნიშნული სახელმწიფო პროგრამა. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივმა 
მთავრობებმა უზრუნველყონ ხანდაზმულებისთვის ამ მედიკამენტებზე უფასო წვდომა. 
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ამასთანავე, იმ სამედიცინო კვლევების დასაფარავად, რომლებსაც ვერ ფარავს საყო-
ველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა, რეკომენდებულია, ადგი-
ლობრივმა მთავრობამ თითოეულ ხანდაზმულზე გამოყოს წლიური ფინანსური ლი-
მიტი (ვაუჩერის სახით), რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნება სამედიცინო 
კვლევებისათვის. 

 მნიშვნელოვანია ხანდაზმულების დეტალური ინფორმირება საყოველთაო ჯანმრთე ლო-
ბის დაცვის სახელმწიფო პროგრამისა და ადგილობრივ დონეზე არსებული სამედიცინო 
და სოციალური მომსახურებების შესახებ მათთვის გასაგები და მოსახერხებელი გზით. 
ამ მიზნით მიზანშეწონილია სპეციალური ლიფლეტების მომზადება და ხანდაზმულებს 
შორის გავრცელება. 

 იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ხანდაზმულები უფლებებზე დაფუძნებულ სა-
მე დიცინო და სოციალურ მომსახურებებს იღებენ, მნიშვნელოვანია მათ მიერ მიღე-
ბული მომსახურების პერიოდული მონიტორინგი, რაც შესაძლებელია უშუალოდ ხანდა-
ზმულებთან გასაუბრებით და მათი უკუკავშირის ანალიზით.

 ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ხანდაზმულები ფლობდნენ ინფორმაციას მათი ძირითადი 
უფლებების შესახებ. ამ მიზნითაც მიზანშეწონილია სპეციალური ლიფლეტების მომზა-
დე ბა და ხანდაზმულებს შორის გავრცელება. ლიფლეტებში მოცემული უნდა იყოს ინ-
ფორ მაცია, თუ ვის უნდა მიმართონ ხანდაზმულებმა მათი უფლებების დარღვევის შემ-
თხვევაში.

 ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ხანდაზმულები ფლობდნენ ინფორმაციას ძალადობისა და 
მისი სახეების შესახებ, რათა დროულად შეძლონ მათ მიმართ გამოვლენილი ძალადობის 
იდენტიფიცირება და შესაბამისი ზომების მიღება. ამ მიზნითაც მიზანშეწონილია სპეცი-
ალური ლიფლეტების მომზადება და ხანდაზმულებს შორის გავრცელება. ლიფლეტებში 
მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია, თუ ვის უნდა მიმართონ ხანდაზმულებმა ძალადობის 
შემთხვევაში.

4.2.3 ხანდაზმულების ყოველდღიური ცხოვრება და ურთიერთობები

ხანდაზმულებს შეზღუდული სოციალური ურთიერთობები აქვთ; ისინი იშვიათად ურთი-
ერთობენ მეზობლებთან, კიდევ უფრო ნაკლებად - ნათესავებთან და კიდევ უფრო ნაკლე-
ბად მეგობრებთან. ხანდაზმულები იშვიათად დადიან ქალაქისა თუ სოფლის ცენტრშიც. 
შეზღუდული სოციალური ქსელი და აქტივობები გავლენას ახდენს ხანდაზმულთა ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობაზე. ამგვარი მდგომარეობა განსაკუთრებით საყურადღებოა პანდემიის პირო-
ბებში.

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ხანდაზმულები თითქმის არ სარგებლობენ მობილური ტე-
ლეფონით, არ არიან კომპიუტერისა და ინტერნეტის მომხმარებლები - კვლევის მონაწილეთა 
მხოლოდ 1/5-ს აქვს ტელეფონი, ხოლო კომპიუტერი და ინტერნეტი მხოლოდ რამდენიმე 
ხანდაზმულს. იქიდან გამომდინარე, რომ ტექნოლოგიები სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს 
თანამედროვე ეკონომიკურ და სოციალურ ურთიერთობებში, ტექნოლოგიებისა და მათი 
გამოყენების უნარის უქონლობა კიდევ უფრო აძლიერებს ხანდაზმულების მოწყვლადობას.

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მარტო ან მეუღლესთან ერთად მცხოვრებ ხანდაზმულებს 
უჭირთ ოჯახისა და შინამეურნეობის გაძღოლა - კვლევის მონაწილეთა დაახლოებით ნახევარი 
თითქმის ვერ ართმევს თავს საოჯახო საქმეებს და უფრო ნაკლები - შინამეურნეობას. 

ხანდაზმულებისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა ეკონომიკური სირთულეებია - ყველა სამი-
ზნე მუნიციპალიტეტში კვლევის მონაწილეებმა ყველაზე დიდ პრობლემად ეკონომიკური 
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პრობლემები დაასახელეს. კვლევის მეორადი მონაცემები ცხადყოფს, რომ მოცემული 
მდგომარეობა საერთოა ქვეყნის მასშტაბით.

ზემოაღნიშნული დასკვნებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია შემდეგი:

 მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა მთავრობებმა ხელი შეუწყონ ხანდაზმულთა სო-
ციალურ კონტაქტებს და თაობათა შორის სოლიდარობის განვითარებას. კერძოდ, ამის 
მაგალითებია სკოლის უფროსკლასელებისგან მოხალისეთა ჯგუფების ორგანიზება, 
რომლებიც ადგილობრივ მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულებს საოჯახო 
საქმეებსა და შინამეურნეობაში დაეხმარებიან, სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებაში 
ხანდაზმულების დასწრების უზრუნველყოფა, ადგილობრივი მთავრობის მუშაობაში 
ხანდაზმულთა ჩართვა და სხვა. 

 მნიშვნელოვანია ხანდაზმულთა ცნობიერების ამაღლება თანამედროვე ტექნო-
ლოგიებთან მიმართებით - მობილური ტელეფონით და ინტერნეტით სარგებლობის 
უნარების განვითარება. ამ მიზნით შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ზემოთ ნახსე-
ნები ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული მოხალისეთა ჯგუფები, ადგილობრივმა 
მთავრობებმა კი იზრუნონ ხანდაზმულების საჭირო ტექნიკით აღჭურვაზე. მნიშვნე ლო-
ვანია, ხანდაზმულებთან მომუშავე მოხალისეებს ჩაუტარდეთ სპეციალური ტრენინგი 
გერონტოლოგიის ძირითადი საკითხების შესახებ, რათა ხანდაზმულებთან კომუნიკა ცია 
წარმართონ მათი ღირსების დაცვითა და პატივისცემით.

 მნიშვნელოვანია ადგილობრივ დონეზე ხანდაზმულთა კლუბების ჩამოყალიბება, მათი 
საქმიანობის წახალისება და მხარდაჭერა - სხვადასხვა სოციალურ და პოლიტიკურ სა-
კი თხზე დისკუსიების, კულტურული ღონისძიებებისა და ხანდაზმულთა იუბილეების ორ-
განიზება. აღნიშნული კლუბების ჩამოყალიბებისათვის მიზანშეწონილია გათვალის-
წი ნებული იქნას გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს და ბოსნია და 
ჰერცეგოვინის ოფისებმა არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვისათვის“ (PPH, BiH) თანამშრომლობით შემუშავებული “60+კლუბი ჯანსაღი და 
აქტიური დაბერებისათვის” დაფუძნებისა და მართვის სახელმძღვანელო, 2019

 ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისას აუცილებელია ქვეყანაში არსე-
ბული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინება.

ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისას აუცილებელია ქვეყანაში არსე-
ბული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინება
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