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აბრევიატურები და ტერმინთა განმარტება

აივ

შიდსი

მსმ

კსმ

ნიმ

სგგი 

ტბ

ლგბტ

არვ

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი 

შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი

მამაკაცი რომელსაც სექსი აქვს მამაკაცთან

კომერციული სექს მუშაკი

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები

ტუბერკულოზი

ლესბი, გეი, ბი, ტრანს თემი

ანტირეტროვირუსული (აივ/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტები)

გენდერი

ტრანსგენდერი

ტრანსგენდერი 
ქალი

ტრანსგენდერი კაცი

ქვიარი

ტრანსფობია

ქალისა და მამაკაცის სოციალურად კონსტრუირებული როლი, 
რომელიც მიეწერება მათ სქესობრივი ნიშნის მიხედვით

ქოლგა ტერმინი ადამიანებისათვის, ვისი გენდერული იდენტობა
ან/და გენდერული თვითგამოხატვა განსხვავდება დაბადებისას
მათთვის მინიჭებული სქესისგან

ადამიანი, რომელიც დაბადებისას მიაკუთვნეს მამრობით სქესს,
მაგრამ თვითინდეტიფიკაციას ახდენს როგორც ქალი.
ტრანსგენდერ ქალს ასევე უწოდებენ MtFს (MaletoFemale).

ადამიანი, ვინც დაბადებისას მიაკუთვნეს მდედრობით სქესს,
მაგრამ ახდენს საკუთარი თავის, როგორც მამაკაცის
იდენტიფიკაციას. ტრანსგენდერ მამაკაცებს ასევე უწოდენებ FtMს
(FemaletoMale).

ქოლგა ტერმინი, რომელიც მოიცავს ადმიანებს, რომელთა
გენდერიც მიღებული ბინარული სქემის ნორმებისგან
განსხვავდება

ირაციონალური შიში და სიძულვილი ტრანსგენდერი
ადამიანების მიმართ, რომელიც ეფუძნება წინასწარგანწყობას.
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I. სიტუაციური ანალიზი

 COVID-19 საქართველოში

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების COVID-19-ის გლობალური გავრცელების ფონზე,

2020 წლის 30 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ (WHO) გამოაცხადა საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის საერთაშორისო მასშტაბის საგანგებო მდგომარეობა, ხოლო 2020 წლის 11 მარტს

ოფიციალურად გამოცხადდა პანდემია.

საქართველოში კორონავირუსის პირველი დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა 2020 წლის, 26

თებერვალს. მყისიერი და მკაცრია საიზოლაციო ჩარევების შედეგად თებერვლი-აგვისტოს თვეებში

ქვეყანაში იყო სტაბილური მდგომარეობა კრონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისთ, თუმცა

აკრძალვების შემსუბუქების შემდეგ სექტემბრიდან დაიწყო ვირუსის უკონტროლო გავრცელება.

9 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით COVID-19 დაუდასტურდა 174 383 ადამიანს,

გამოჯანმრთელებულთა ჯამურმა რაოდენობამ შეადგინა 145,287 (83%). ლეტალურად დასრულდა

1614 შემთხვევა (0.92%).

საქართველოში კორონავირუსთან

საბრძოლველად საქართველოს

მთავრობის მიერ შემუშავდა

სტრატეგიული გეგმა და

შექმნილია საკოორდინაციო

საბჭო.

პანდემიამ მნიშვნელოვანი ზიანი

მიაყენა ქვეყნის ეკონომიკურ

განვითარებას, სოციალურ

მდგომარეობასა და სიღარიბის

მაჩვენებელს.

ცხრილი 1. კუმულაციური, ახალი და

გამოჯანმრთელებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა
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 აივ/შიდსი და საკვანძო პოპულაციები საქართველოში

საქართველო მიეკუთვნება აივ ინფექციის დაბალი გავრცელების მქონე ქვეყნებს, პრევალენტობის

მაჩვენებელი ზრდასრულ მოსახლეობაში წარმოადგენს 0.4%-ს (0.3-0.4).

საქართველოში, აივ ინფექციის პირველი შემთხვევა აღმოჩენილი იქნა 1989 წელს, ხოლო 2020 წლის 1

დეკემბრის მონაცემებით, საქართველოში რეგისტირებულია 8598 აივ ინფიცირების შემთხვევა, მათ

შორის 6422 მამაკაცი და 2176 ქალი. რეგისტრირებულ შემთხვევათა შორის შიდსი განუვითარდა 4441

პაციენტს, ხოლო 1781 ადამიანი გარდაიცვალა. საქართველოში, აივ ინფიცირებული ადამიანების

შეფასებითი, მაჩვნებელი უტოლდება 10,500 ადამიანს. ქვეყანაში აღინიშნება ყოველწლიურად

გამოვლენილი ახალი შემთხვევების სტაბილური ზრდა. 2019 წელს გამოვლინდა ინფიცირების 668, ხოლო

2020 წლის 1 დეკემბრისთვის 496 ახალი შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ ექსპერტთა მოსაზრებით 2020

წელს გამოვლენილი ახალი შემთხვევის დაბალი მაჩვენებლი, უკავშირდება COVID-19-ის პანდემიას,

რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია, როგორც აივ ინფექციაზე ტესტირებით მოცვაზე, ისე მის

გამოვლენაზე.

ცხრილი 2. აივ ინფექციის გამოვლენილი ახალი შემთხვევების დინამიკა

მიუხედავად ზოგად მოსახლეობაში ინფექციის დაბალი გავრცელებისა, ქვეყანა დგას საკვანძო

პოპულაციებში კონცენტრირებული ეპიდემიის წინაშე.

აივ შიდსის ეროვნული პასუხის ორ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს:

o აივ ინფიცირების შემთხვევათა დაბალი გამოვლენა - 2018 წლის მონაცემების მიხედვით აივ

ინფიცირებულ ადამიანთა მხოლოდ 59%-მა იცოდა საკუთარი სტატუსის შესახებ. ადამიანებმა

რომლებმაც არ იციან საკუთარი სტატუსი, ერთის მხრივ აგვიანებენ მკურნალობის პროგრამაში

ჩართვას, რასაც შესაძლოა სავალალო შედეგები მოჰყვეს მათი ჯანმრთელობისა და

სიცოცხლისათვის. ასევე ისინი აგრძელებენ სარისკო ქცევას და წარმოადგენენ ინფექციის

გავრცელების წყაროს, რაც ხელს უწყობს ქვეყანაში ეპიდემიის გავრცელებას.

o შემთხვევათა გამოვლენა გვიან სტადიაზე - უკანასკნელი წლების განმავლობაში ახალ

გამოვლენილ შემთხვევათა ნახევარზე მეტი (51%-55%) გვიან ჩაერთი მკურნალობაში (CD4

უჯრედების რაოდენობა <350), ხოლო 35%-ს უკვე ჰქონდა განვითარებული შიდსი (CD4 <200).

გვიან სტადიაზე ინფექციის გამოვლენა წარმოადგენს ქვეყანაში აივ-თან ასოცირებული

სიკვდილიანობის წამყვან მიზეზს.

არსებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ორივე აღნიშნული გამოწვევა, პირდაპირ კავშირშია

საკვანძო პოპულაციების მოწყვლადობასთან, მათ შორის ჯანდაცვის მომსახურებებზე მათ შეზღუდულ

ხელმისაწვდომობასთან, რაც განპირობებულია ძალადობრივი და მჩაგვრელი გარემოთი.
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აივ ინფექცია/შიდსის საკვანძო პოპულაციებს მიეკუთვნება:

მამაკაცები რომლებსაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან - 2018 წელს ჩატარებული პოპულაციის ზომის

შეფასების თანახმად საქართველოში მსმ პოპულაცია შეადგენს 15-64 წლის ასაკის მამაკაცთა პოპულაციის

1.55%-ს (1.01% - 2.19%), რაც რაოდენობაში წარმოადგენს 18500 ადამიანს, მათ შორის 6900 ადამიანი

თბილისში, 700 ბათუმში, 800 ქუთაისში, ხოლო 10,100 საქართველოს სხვა არეალში.

2018 წელს ჩატარებული ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევის შედეგების შესაბამისად მსმ პოპულაციაში

აივ ინფექციის პრევალენტობა შეადგენს 21.5%-ს თბილისში, 15.6%-ს ბათუმში და 9.6%-ს ქუთაისში.

თბილისსა და ბათუმში აივ დადებითი მსმ-ების უმრავლესობა 25-34 წლისაა, ხოლო ქუთაისში 35 წელს

ზემოთ ასაკის.

ამავე კვლევის თანახმად, საკმაოდ მაღალია მსმ პოპულაციაში ნარკოტიკების მოხმარების მაჩვენებელი,

კერძოდ კი უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში არაინექციური ნარკოტიკების მოხმარების მაჩვენებელი

შეადგენს 75%-ს ბათუმში, 48%-ს ქუთაისში და 44%-ს თბილისში. აღნიშნული მაჩვენებლები კიდევ უფრო

იზრდება 24 წელზე ნაკლები ასაკის მსმ-ში და შეადგენს 78.5%-ს ბათუმში, 54%-ს ქუთაისში და 60%-ს

თბილისში.

კომერციული სექს მუშაკები - კომერციულ სექს მუშაკ ქალებში პოპულაციის ზომის შეფასებისა და

ქცევაზე ზედამხედველობის უკანასკნელი კვლევა ჩატარდა 2017 წელს. აღნიშნული კვლევის შედეგების

შესაბამისად კომერციულ სექს-მუშაკ ქალთა (როგორც ქუჩაში ისე დაწესებულებებში მომუშავე სექს

მუშაკები) რაოდენობა შეადგენს 600-ს თბილისში და 700-ს ბათუმში. საკმაოდ დაბალია ამ პოპულაციაში

აივ ინფექციის გავრცელება, აღნიშნული კვლევის შესაბამისად 2017 წელს პრევალენტობამ შეადგინა 1.5%

თბილისში და 0% ბათუმში. უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში აივ ინფექციის პრევალენტობა სექს

მუშაკებში სტაბილურად მერყეობს აღნიშნულ დიაპაზონში, როდესაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებლი იყო

2009 წელს, 1.9% თბილისში და 0.8% ბათუმში. აღსანიშნავია, რომ მსმ პოპულაციაში 2018 წელს

ჩატარებული ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევის თანახმად რესპოდენტთა 6.6% თბილისში, 22.3%

ბათუმში და 10.6% ქუთაისში ადასტურებს სქესობრივი კონტაქტის პრაქტიკას მატერიალური სარგებლის

სანაცვლოდ უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში.

ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები - 2016 წელს ჩატარებული პოპულაციის ზომის შეფასების

კვლევის თანახმად ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სავარაუდო რაოდენობა შეადგენს 52500

ადამიანს, რაც 18-64 წლის ასაკის მოსახლეობაზე გადათვლით შეადგენს 2.24%-ს, ხოლო ზოგადი

მოსახლეობის 1.41%-ს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს იკავებს მსოფლიოში მესამე ადგილს ზოგად

მოსახლეობაში ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების პრევალენტობით. 2017 წელს ჩატარებული

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევის შედეგების თანახმად ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს

შორის აივ ინფექციის პრევალენტობა მერყეობს 0.9%-დან რუსთავში 5.1%-მდე ბათუმში, პრევალენტობა

თბილისში წარმოადგენს 1.2%-ს.

აღსანიშნავია, ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში C ჰეპატიტის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები,

როდესაც კვლევის შერჩევის მთლიან ნიმუშში 63.2%-ს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი. ქვეყნის მასშტაბით

ყველაზე მაღალია C ჰეპატიტის გავრცელება თბილისსა (74.1%) და ბათუმში (74.5%).

ტრანსგენდერი ქალები - ქვეყანაში არ არსებობს ან ფრაგმენტულია ტრანსგენდერი ქალების

პოპულაციის ზომის ან მათი აივ/შიდსთან კავშირის, პრევალენტობისა და საჭიროებების მონაცემები ან

მტკიცებულებები. მიუხედავად ამისა სათემო დონეზე არსებული განწყობები და ინფორმაცია მიუთითებს

ტრანსგენდერი ქალების აივ ინფექციისადმი მოწყვლადობაზე და მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის

მზარდ საჭიროებაზე. სოციალური და ქცევითი მახასიათებლების, ასევე ტრანსფობიური და

ძალადობრივი გარემოს გათვალისწინებით ტრანსგენდერი ქალები განიცდიან საზოგადოებაში

ინტეგირების ნაკლებობას, რის გამოც მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ჩართულია სექს სამუშაოში, რაც

გარდა სოციალური მოწყვლადობისა, ზრდის აივ ინფექციითა და სგგი-თ ინფიცირების რისკებს.
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 ტუბერკულოზი საქართველოში

დღეისათვის, ტუბერკულოზი წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გლობალურ პრობლემას.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) გაანგარიშებით, მსოფლიოში აქტიური

ტუბერკულოზით ყოველწლიურად ავადდება 9 მილიონამდე ადამიანი, ხოლო იღუპება 2 მილიონზე მეტი.

ტუბერკულოზი შედის მსოფლიოში სიკვდილის გამომწვევ დაავადებათა პირველ ათეულში.

ტუბერკულოზი წარმოადგენს წამყვან „მკვლელ“ დაავადებას აივ-პოზიტიურ ადამიანებში: 2019 წელს აივ

ინფიცირებულთა შორის სიკვდილის 40% ის მიზეზი სწორედ ტუბერკულოზი გახლდათ.

დღეს, საქართველოში მოქმედი ტუბერკულოზის კონტროლის სისტემა ეფუძნება ტუბერკულოზთან

ბრძოლის საერთაშორისო EndTB სტრატეგიის თანახმად შემუშავებულ 2018-2022 წლის ეროვნულ

სტრატეგიულ გეგმას, ხოლო ტუბერკულოზის მკურნალობა, დიაგნოსტიკა და პრევენცია, ხორციელდება

ჯანმოს უახლეს რეკომენდაციებზე დაყრდნობით შემუშავებული ეროვნული გაიდლაინების და

პროტოკოლების გამოყენებით.

2019 წელს, საქართველოში ტუბერკულოზის შემთხვევების ინციდენტობა შეადგენდა 70 შემთხვევას

100,000 მოსახლეზე, ხოლო ტუბერკულოზის შემთხვევების საერთო რაოდენობა (ახალი და წარსულში

ნამკურნალები) – 79 შემთხვევას 100 000 მოსახლეზე. იმავე წელს საქართველოს ტუბერკულოზთან

ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემებით ქვეყანაში სულ დარეგისტრირდა 2451 შემთხვევა, მათ

შორის 2169 - ახალი და რელაფს შემთხვევები. ბოლო სამი წლის განმავლობაში აღინიშნება

ტუბერკულოზის შემთხვევების აბსოლუტური რიცხვის მნიშვნელოვანი შემცირების ტენდენცია. 2016

წლიდან საქართველო ამოღებულ იქნა ჯანმოს მიერ აღიარებული მულტირეზისტენტული

ტუბერკულოზის მაღალი ტვირთის მქონე ქვეყანათა სიიდან. 2019 წელს რიფამპიცინ რეზისტენტული

ტუბერკულოზის პროცენტული მაჩვენებელი ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევებს შორის შეადგენდა 12.1%-

ს, ხოლო წარსულში ნამკურნალებ შემთხვევათა შორის - 32.1%-ს. ამავე წელს მეორე რიგის

ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაში ჩაერთო 319 პაციენტი, რაც შეადგენს ყველა გამოვლენილი

შემთხვევის 100%-ს. ლაბორატორიულად დადასტურებული MDR შემთხვევების დაახლოებით ერთი

მესამედი ასევე რეზისტენტულია მეორე რიგის ტუბ-საწინააღმდეგო პრეპარატების (SLD) -

ფტორქინოლონების ან საინექციო პრეპარატების მიმართ, ხოლო MDR პაციენტების 15%-ს აქვს

ზემდგრადად ტუბერკულოზი (XDR-TB).

სახელმწიფოსა და გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროექტის თანადაფინანსებით ხორციელდება

ტუბერკულოზის პრევენციაზე, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე ორიენტირებული ყველა

მიმართულება. უზრუნველყოფილია, უნივერსალური ხელმისაწვდომობა ხარისხიან და უფასო

ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე,

თანამედროვე სწრაფ დიაგნოსტიკასა თუ

პრევენციულ მკურნალობაზე.

საქართველოში ტუბერკულოზის

სამკურნალო სერვისის მიწოდების

ძირითადად ამბულატორიული მოდელი

ხორციელდება, თუმცა ხელმისაწვდომია

სტაციონარული მომსახურება მკაცრად

გაწერილი კრიტერიმების შესაბამისად.

2020 წელს, კოვიდ-19 პანდემიის

პირობებში, საგრძნობლად შემცირდა

(მოსალოდნელ 10%-ზე მეტად)

გამოვლენილი და რეგისტრირებული

ტუბერკულოზის შემთხვევების

რაოდენობა. 2019 წლის პირველ 6

თვესთან შედარებით, 2020 წელს 25%-ით

ნაკლები ტუბერკულოზის შემთხვევა

გამოვლინდა.

ცხრილი 3. COVID-19-ის გავლენა საქართველოში 
ტუბერკულოზის გამოვლენაზე
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II. კვლევის მიზანშეწონილობა

კორონავირუსული ინფექციით (COVID-19) გამოწვეულმა პანდემიამ, მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია
ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ ასპექტებზე, მათ შორის ყველაზე მძიმე დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა
ჯანდაცვის სისტემა. უშუალოდ COVID-19-ის გამოწვევებთან ერთად, მნიშვნელოვან გამოწვევას
წარმოადგენს მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის და სოციალურ მომსახურებებზე.

აღნიშნული გამოწვევები, განსაკუთრებით მწვავედ დგას საზოგადოების დისკრიმინირებული,
სტიგმატიზირებული და რეპრესირებული ჯგუფების წინაშე, რომელთა ჯანდაცვის და სოციალურ
მომსახურებებზე მდგრადი ხელმისაწვდომობის ხარისხი ისედაც დაბალია, ხოლო პანდემიის პირობებში
კი პრობლემა კიდევ უფრო მწვავდება. ასეთ ჯგუფებს მათ შორის მიეკუთვნება აივ/შიდსის საკვანძო
პოპულაციები, კერძოდ ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, კომერციული სექს მუშაკი ქალები,
მამაკაცები რომლებსაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან, ტრანსგენდერი პირები, ასევე აივ დადებითი და
ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანები.

გარდა ამისა, კორონავირუსული ინფექციის გაჩენამ, ამ ჯგუფებს დამატებითი საჭიროებები შეუქმნა
ჯანმრთელობის, ფსიქოლოგიური და სოციალური-ეკონომიკური კუთხით. კრიზისულ ვითარებაში,
განსაკუთრებით აქტუალურია მათთვის სამედიცინო, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ფსიქოსოციალური
დახმარების სერვისების მიწოდება, ისევე როგორც, არაპროფილური სამედიცინო მომსახურების
საჭიროების მქონე პირებისთვის სერვისებზე გადამისამართების კომუნიკაციის ეფექტური სისტემის
შექმნა.

წინამდებარე კვლევა საშუალებას იძლევა შევაფასოთ ამ ჯგუფებში შემავალი ადამიანების
ჯანმრთელობის, ფსიქოლოგიური და სოციალური პრობლემები, თუ რა განსაკუთრებული პრობლემების
წინაშე დგანან ისინი COVID-19 - ის პანდემიის პირობებში, რა ტიპის საჭიროებები აქვთ ფიზიკურ და
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კუთხით, რომელი სოციალური დახმარების ტიპებია აქტუალური და
მათი მიწოდების რა შესაძლო ფორმებია ოპტიმალური.

კვველვის მიზანი: კვლების მიზანს წარმოადგენს აივ ინფექცია/შიდსის საკვანძო პოპულაციებისათვის,
აივ ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირებისთვის სამედიცინო, პრევენციული და
სოციალური სერვისების მიწოდების მდგრადობის უზრუნველყოფა COVID-19 პანდემიის პირობებში

კვლევის ამოცანები

o საკვანძო პოპულაციების ჯანმრთელობის, ფსიქოლოგიური და სოციალური
გამოწვევების/პრობლემების შეფასება;

o ბენეფიციარებისთვის საჭირო სოციალური დახმარების ტიპების შეფასება და მათი მიწოდების
ოპტიმალური ფორმების შემუშავება

o სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების საკომუნიკაციო (რა ინფორმაცია, როდის, როგორ
უნდ იქნას მიწოდებული, ვისთან საკომუნიკაციოდ და ა.შ.) საჭიროებების შეფასება კოვიდ-19-ის
პანდემიის პირობებში.
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III. კვლევის მეთოდოლოგია

 კვლევის მეთოდები

კვლევის ფარგლებში გამოყენებული იყო ხარისხობრივი კვლევის შემდეგი მეთოდები

o ფოკუსირებული ჯგუფის დისკუსიები

o ჩაღრმავებული ინტერვიუები

კვლევის საკვლევ ჯგუფებს წარმოადგენდნენ - ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, კომერციული
სექს მუშაკი ქალები, მამაკაცები რომლებსაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან, ტრანსგენდერი პირები, აივ
დადებითი ადამიამები, ტუბერკულოზით დაავადებული პირები.

ჩაღრმავებული ინტერვიუები ჩატარდა აივ ინფექციის და ტუბერკულოზის სფეროში, ჩამოთვლილ საკვანძო
პოპულაციებთან მომუშავე მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან.

 მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები

o არის 18 წლის ან უფროსი ასაკის;

o მიეკუთვნება საკვანძო პოპულაციებიდან ერთერთს (ნიმ, სმქ, მსმ, ტრანსგენდერი პირი, აივ 
ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირი, ტუბერკულოზით დაავადებული პირი);

o მუშაობს საკვანძო პოპულაციებისთვის სერვისების მიმწოდებელ ორგანიზაციაში (ნიმ, სმქ, მსმ, 
ტრანსგენდერი პირი, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირი, ტუბერკულოზით დაავადებული 
პირი); 

o კვლევაში მონაწილეობის ნებაყოფლობითი სურვილი.

 მონაწილეთა რეკრუტირება და კვლევის ეთიკის საკითხები

შერჩევისთვის გამოყენებული იყო არაალბათური შერჩევის მეთოდი (Nonprobability Convenience Sampling),
რომლის დროს კვლევაში მონაწილეობა შეთავაზებული იყო ყველა იმ პირისათვის, რომელიც მიეკუთვნება
საკვლევ ჯგუფს (ნიმ-ები, სმ ქალები, მსმ და ტრანსგენდერი პირები, აივ ინფექცია/შიდსით და
ტუბერკულოზით დაავადებული პირები) და აკმაყოფილებდა შერჩევის კრიტერიუმებს და იყო
ხელმისაწვდომი მკვლევარებისთვის. მონაწილეთა (ნიმ-ები, სმ ქალები, მსმ და ტრანსგენდერი პირები, აივ
ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით ინფიცირებულები) რეკრუტირება განხორციელდა როგორც
არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებში, ასევე მედიკამენტების სერვისის მიმწოდებელ სამედიცინო
დაწესებულებებში, სათანადოდ მომზადებული სოციალური მუშაკების და/ან სამედიცინო პერსონალის
მიერ, რომელმაც გასაგებად განგანუმარტა რეკრუტირებულს კვლევის მიზნები, კვლევაში მონაწილეობის
პროცედურები და პირობები, სიტყვიერი თანხმობის ფორმის მიხედვით და სთავაზობდა აღნიშნულ
კვლევაში მონაწილეობას. მონაწილეობაზე ზეპირი თანხმობის მიღების შემდგომ, რეკრუტერი
რეკრუტირებულის თანდასწრებით ხელს აწერდა თანხმობის ფორმას და უთანხმდებდა რეკრუტირებულს
შეხვედრის დროსა და ადგილს.
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მას შემდეგ რაც პირი გამოთქვამდა კვლევაში მონაწილეობის სურვილს, იგი გადიოდა სკრინინგს და

კვლევაში მონაწილეობის თანხმობის დამადასტურებელი შესაბამის პროცედურას. ამისათვის ყოველ

პოტენციურ მონაწილეს ინტერვიუერი უხსნიდა კვლევის მიზანს და აცნობდა კვლევაში მონაწილეობის

ინფორმირებულ თანხმობის ფორმას. რეკრუტიორი აუცილებლად აცნობდა კვლევაში მონაწილეობით თუ

რა რისკი შეიძლება შეხვდეს მონაწილეს კითხვარში გამოყენებული არასასურველი კითხვებით

გამოწვეული დისკომფორტის და კვლევის საიტზე კვლევაში მონაწილე პირთა შემთხვევითი შეხვედრის

სახით. რეკრუტიორი აწვდიდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ კვლევაში მონაწილეობა არის

კონფიდენციალური და ანონიმური, ამასთანავე ნებაყოფლობითი.

 კვლევის ინსტრუმენტი

კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა კითხვარი ფოკუსირებული დისკუსიებისა და ჩაღრმავებული

ინტერვიუსათვის.

ხარისხობრივი კვლევის ინსტრუმენტის ძირითად თემებს წარმოადგენდა

o რესპონდენტთა სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლები (ივსებოდა ინდივიდუალურად

ფასილიტატორის მიერ კვლევის დაწყებამდე)

o ბენეფიციარებისთვის საჭირო სოციალური დახმარების პაკეტის საჭიროებების კითხვარი.

 მონაცემთა შეგროვება და კვლევის შედეგების ანალიზი

მონაცემთა შეგროვება განხორციელდა წინასწარ შემუშავებული კითხვარის მეშვეობით. კვლევა

გაანალიზდება ჩარჩო ანალიზის მეთოდით (Framework method).
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IV. კვლევის შედეგები

კვლევის ფარგლებში, ჩატარდა 5 ფოკუსირებული ჯგუფის დისკუსია. ერთი დისკუსია თითოეულ საკვანძო
პოპულაციასთან და ერთობლივი დისკუსია აივ დადებით და ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანებთან.

ფოკუსირებული ჯგუფების დისკუსიების ფარგლებში მოცული იყო ჯამში 50 მონაწილე, შემდეგი
განაწილებით.

o 10 ტრანსგენდერი ადამიანი, მათ შორის 5 ტრანსგენდერი ქალი, 3 ტრანსგენდერი კაცი, ერთმა
მონაწილემ საკუთარ გენდერულ იდენტობად მიუთითა გენდერ ფლუიდი და ერთმა თავი შეიკავა
პასუხის გაცემისგან.

o 10 მამაკაცი რომელსაც სექსი აქვს მამაკაცთან

o 10 ნარკოტიკების ინექციურად მომხმარებელი ადამიანი, მათ შორის 3 ქალი.

o 10 კომერციული სექს მუშაკი ქალი.

o 10 აივ დადებითი და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანები.

მონაწილეთა სოციო-დემოგრაფიული მონაცემები, საკვანძო პოპულაციების მიხედვით:

ტრანსგენდერი ადამიანების საშუალო ასაკი შეადგენს 25 წელს (მინ. 18 წელი, მაქს. 34 წელი). 9
რესპოდენტი დაუოჯახებელია, ხოლო ერთი განქორწინებული. არც ერთ რესპოდენტს არ ჰყავს შვილი.
რესპოდენტებიდან, ოთხს აქვს უმაღლესი, ორს არასრული უმაღლესი, სამს საშუალო განათლება, ხოლო
ერთი სტუდენტია. რესპოდენტთა ნახევარი დასაქმებულია, ერთი მონაწილე თვით-დასაქმებული, ხოლო 4
დაუსაქმებელი. უმეტესობის ყოველთვიური შემოსავალი შეადგენს 150-500 ლარს. 10 რესპოდენტიდან 5
ცხოვრობს ნაქირავებ ბინაში, 4 მშობლების/ნათესავების ბინაში და 1 საკუთარ სახლში/ბინაში.

კვლევაში მონაწილე მსმ-ების საშუალო ასაკია 23 წელი (მინ. 18 წელი, მაქს. 30 წელი). არც ერთი მათგანი არ
არის დაოჯახებული და არც ერთს არ ჰყავს შვილი. რესპოდენტთა ნახევარს აქვს საშუალო, სამს უმაღლესი,
ერთს არასრული უმაღლესი და ერთს საშუალო პროფესიული განათლება. რესპოდენტთა უმრავლესობა
დაუსაქმებელია (7 დაუსაქმებელი, 3 თვით-დასაქმებული). უმრავლესობის ყოველთვიური შემოსავალი
შეადგენს 150 ლარზე ნაკლებს. ამასთანავე, 7 რესპოდენტი ცხოვრობს ნაქირავებ ბინაში, ხოლო 3
მშობლების/ნათესავბის ბინაში.

ნიმ-ების საშუალო ასაკი შეადგენს 44 წელს (მინ. 38 წელი, მაქს. 53 წელი). არც ერთი რესპოდენტი არ არის
დაოჯახებული, ამასთანავე მათგან სამი არის განქორწინებული და სამი იმყოფება სამოქალაქო
თანაცხოვრებაში. რესპოდენტთან უმარვლესობას (6) ჰყავს შვილი/ები. კვლევაში მონაწილე 10
რესპოდენტიდან, 7 დაუსაქმებელია, ხოლო 3 თვითდასაქმებული, ამასთანავე მათგან ექვსის
ყოველთვიური შემოსავალი შეადგენს 150-500 ლარს, ხოლო 4-ის 150 ლარზე ნაკელბს. 3 რესპოდენტი
ცხოვრობს მშობლების/ნათესავების ბინაში, 3 ნაქირავებ ბინაში, 2 პარტნიორის ბინაში და 2-ს აქვს
საკუთარი სახლი/ბინა.
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კომერციული სექს მუშაკი ქალების საშუალო ასაკი არის 41 წელი (მინ. 23 წელი, მაქს. 50 წელი), მათგან 7
არის განქორწინებული, ხოლო 3 დაუოჯახებელი, მათგან ნახევარს ჰყავს შვილი/ები. 6 რესპოდენტის
განათლების დონე არის საშუალო, ხოლო 3-ის საშუალო პროფესიული (ერთმა რესპოდენტმა თავი შეიკავა
პასუხის გაცემისგან). კვლევის მონაწილეთაგან მხოლოდ სამი არის დასაქმებული, ხოლო 7 თვით
დასაქმებული. მათი უმეტესობის (4) ყოველთვიური შემოსავალი შეადგენს 150-500 ლარს, 3 რესპოდენტის
ხელფასი 500-1000 ლარს, ერთის 150 ლარზე ნაკლებია, ხოლო ორმა თავი შეიკავა პასუხის გაცემისგან.
მონაწილეთაგან 7 ცხოვრობს ნაქირავებ ბინაში, ერთი მშობლების/ნათესავების ბინაში, ერთი საკუთარ
სახლში/ბინაში, ხოლო ერთმა თავი შეიკავა პასუხისგან.

კვლევაში მონაწილე აივ დადებითი და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების საშუალო ასაკი
არის 39 წელი (მინ. 19 წელი, მაქს. 52 წელი), მათგან 7 არის დაოჯახებული, 1 განქორწინებული, ხოლო 2
დაუოჯახებელი. მათ უმარვლესობას (შვიდ რესპოდენტს) ჰყავს შვილი/შვილები. რესპოდენტთაგან
მხოლოდ ორს აქვს უმაღლესი განათლება, ორს არასრული უმაღლესი, ერთი არის სტუდენტი, სამს
საშუალო და ორს საშუალო პროფესიული განათლება. კვლევის მონაწილეთაგან ოთხი არის
თვითდასაქმებული, სამი დასაქმებული და სამი დაუსაქმებელი. უმეტესობის (5 რესპოდენტი) საშუალო
თვიური შემოსავალი შეადგენს 150-500 ლარს, ორის 500-1000 ლარს, ხოლო სამის 150 ლარზე ნაკლებს.
რესპოდენტთა უმრავლესობა (7 რესპოდენტი) ცხოვრობს საკუთარ სახლში/ბინაში, ორი
მშობლების/ნათესავების ბინაში და ერთი ნაქირავებ ბინაში.

ცხრილი 4. მონაწილეთა ძირითადი მახასიათებლები

ტრანს* თემი მსმ კსმ ნიმ აივ/ტბ 

მონაწილეთა 
რაოდენობა

10 მონაწილე 10 მონაწილე 10 მონაწილე 10 მონაწილე 10 მონაწილე

საშუალი ასაკი 25 წელი 23 წელი 41 წელი 44 წელი 39 წელი

ოჯახური მდგომარეობა

დაოჯახებული 0 0 1 0 7

განქორწიენბული 1 0 7 3 1

დაუოჯახებელი 9 10 2 4 2

თანაცხოვრება 0 0 0 3 0

დასაქმება

დასაქმებული 5 1 2 0 3

თვითდასაქმებული 1 3 7 3 4

დაუსაქმებელი 4 6 1 7 3

შემოსავალი

<150 2 6 1 4 3

150-500 5 2 4 6 5

500-1000 1 2 3 0 2

1000-2000 1 0 0 0 0

უარი პასუხზე 1 0 2 0 0
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დამატებით, კვლევის ფარგლებში ფოკუსირებული ჯგუფის დისკუსიების მონაწილეების მიერ მოხდა
საჭიროებების შეფასების კითხვარის შევსება, რომლის მიზანიც იყო COVID-19-ის პანდემიის შედეგად და
მის პირობებში თემის წევრების საჭიროებების გამოვლენა და პრიორიტეტიზაცია.

ცხრილი 5. საჭიროებების შეფასების კითხვარის შედეგები

კვლევის ფარგლებში ასევე ჩატარდა ჩარღმავებული ინტერვიუები აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის
სფეროში მომუშავე არასამთავრობო და სათემო მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან. ჯამში
ინტერვიუებით მოცული იქნა 6 ორგანიზაცია. ინტერვიუებში მონაწილეობა მიიღეს შემდეგი
ორგანიზაციების წარმოამდგენლებმა:

o პაციენტთა კავშირი

o მანდალა

o საინფორმაციო, სამედიცინო ფსიქოლოგირუი ცენტრი თანადგომა

o ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი

o თანასწორობის მოძრაობა

o რეალური ხალხი, რეალური ხედვა

საჭიროებები ტრანს* 
თემი

მსმ კსმ ნიმ აივ/ტბ

ჯამური საშუალო ქულა (მაქსიმალური ქულა 10, მინიმალური ქულა 1)

საკვები

9.1 9.3 8.2 8.8 6.8

მედიკამენტები

7 9.4 8.5 9.7 4.5

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების სახლზე მიწოდება 8.2 8.8 8.5 9.9 3.7

ჰიგიენის საშუალებები 

7.7 9.1 6.7 9 7.6

პირბადი, ხელის სანიზატიზერი, 
ხელთათმანი 8 9.5 9.7 9 6.7

სგგი/აივ/შიდსისგან თავდაცვის 
საშუალებები 7.5 9.1 6.4 8.8 3

ინფორმაცია COVID-19-თან 
დაკავშირებულ საკითხებზე 8.2 9.6 7.7 9.2 5.5

სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების 
საკონტაქტო მონაცემები 7.7 8.8 4.7 9 4.2

საცხოვრებელი

8.5 9.5 8.1 9.9 2.9

ფსიქოლოგის მხარდაჭერა

8.7 9.2 4.8 9.5 6.5

ფსიქიატრის კონსულტაცია

7.2 7.8 4.8 9.6 5.6

ექიმის კონსულტირება

6.8 9.7 5.4 9.7 3.6

ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება

7 7.9 6.6 7.7 1.9
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 კვლევის შედეგები საკვანძო პოპულაციების მიხედვით

როგროც ფოკუსირებული ჯგუფის დისკუსიების, ისე საჭიროებების შეფასების კითხვარისა და
ჩაღრმავებული ინტერვიუების ფარგლებში შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, კვლევის
ძირითადი მიგნებების სტრუქტურირება და ინტერპრეტაცია მოხდა თითოეული საკვანძო
პოპულაციისათვის, 5 საკვანძო საკითხის მიხედვით, ესენია:

o ცოდნა COVID-19-თან დაკავშირებით;

o COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაცია და მისი მიღების გზები;

o COVID-19-ის ზოგადი სოციო-ეკონომიკური გავლენა;

o COVID-19-ის გავლენა ჯანდაცვის და სოციალურ მომსახურებების ხელმისაწვდომობაზე და
ხარისხზე;

o ძირითადი საჭიროებები;

 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები

ცოდნა COVID-19-თან დაკავშირებით - ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგად გამოვლინდა, რომ ცოდნა
კოვიდ-19-ის გადაცემის და თავდაცვის გზების შესახებ ფრაგმენტულია და მეტი ყურადღება არის
გამახვილებული გადაცემის მეორეხარისხოვან და თავდაცვის ანეკდოტურ, მტკიცებულებებით
გაუმყარებელ გზებზე. მაგალითად გადაცემის გზებში არ ახსენებენ ჰაერით გადაცემის გზას, და
ყურადღებას ამახვილებენ დაბინძურებული ზედაპირებიდან დაუბანელი ხელით ვირუსის გადატანის
გზებზე. თავდაცვის გზებში თითქმის არ ახსენებენ ნიღაბს, ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია
ხელის დაბანასა და ჰიგიენაზე. ასევე, გამოვლინდა რომ აქვთ გარკვეული რწმენა იმისა რომ მწეველები და
ნარკოტიკების მომხმარებლები ბევრად დაცულები არიან კოვიდ-19-ით ინფიცირებისგან. არასწორ
ინტერპრეტაციას უკეთებენ რეზუს უარყოფით ფაქტორსა და კოვიდ-19 -ით ინფიცირების ირგვლივ
არსებულ კორელაციას. თვლიან, რომ ინფიცირების მაღალი რისკი ხანდაზმულებზე უფრო მეტად აქვთ
ჯანდაცვის მუშაკებს, რაც სწორი დაკვირვებაა. ინტერვიუერი ყურადღებას ამახვილებს პირბადის
სანდოობაზე რომელიც რესპოდენტს უკეთია. მათ იციან რომ ეს პირბადე მიზანშეწონილია მაქსიმუმ 3
საათის განმავლობაში ეკეთოთ, თუმცა ეს ყოველთვის შესაძლებელი არ არის და ხშირად მთელი დღე
ერთი პირბადე უკეთიათ. ბევრს, ბრონქიტის ან სხვა მიზეზის გამო უჭირს პირბადის ხანგრძლივად
მოხმარება.

მათთვის ცნობილია კოვიდ-19-ზე ტესტირების სხვადასხვა მეთოდების (სწრაფი ტესტი და პჯრ ტესტი)
შესახებ, თუმცა მათი სიზუსტის მიმართ დიდი ნდობით არ გამოირჩევიან. მიუხედავად ამისა, სურთ რომ
სახელმწიფომ უფასოდ ჩაატაროს კოვიდზე ტესტირება მთელი მოსახლეობის კარდაკარის პრინციპით.
თვლიან, რომ თუ ადამიანს გამოუვლინდა ცხელება, ყელის ტკივილი, სისუსტე, გემოს დაკარგვა
სასურველია გაიკეთოს კოვიდზე ტესტი. იციან რომ სიმპტომები ინფიცირებულთან კონტაქტიდან
საშუალოდ მეექვსე დღეს ვლინდება. ასეთ დროს ადამიანმა უნდა დარეკოს 112-ში ან დაუკავშირდეს
ოჯახის ექიმს, თუმცა უკმაყოფილებას გამოთქვამენ რომ მხოლოდ ეს ორი ვარიანტი არსებობს.

რაც შეეხება მკურნალობას, აღნიშნავენ, რომ ძირითადად სიმპტომური მკურნალობა უტარდებათ კოვიდ
ინფიცირებულებს. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის თაობაზე რომ დეფიციტშია ასპირინი, რომელსაც
მათი აზრით ყველა სვამს მსოფლიოს მასშტაბით (იციან ახლობლებიდან) და თავადაც სისტემატიურად
მოიხმარენ. იციან რომ კოვიდისგან არ დაიცავთ, მაგრამ ფიქრობენ რომ კარგია გაციების
პროფილაქტიკისთვის. ასევე აქვთ ინფორმაცია რომ კარგია 100 გრამი არაყი და დაჭრილი ნიორი, ან
ყოველ დილით იოდის საცხი ცხვირში (ამ უკანასკნელს სკეპტიკურად უყურებენ).

‘’მწეველებს არ ემართებათ ქეშებს ასე ვთქვათ. ასევე გამიგია რო ვინც არის სიტყვაზე
ნარკომომხმარებელი, იმასო ნაკლებადო და ბევრად დაცულიაო’’.
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COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაცია და მისი მიღების გზები - ფოკუსირებულმა დისკუსიამ აჩვენა,
რომ რესპოდენტები ინფორმაციას მრავალფეროვანი წყაროებიდან იღებენ. ძირითადად ეს არის
ტელევიზია, ინტერნეტი, მთავრობის სმს გზავნილები. არ აფიქსირებენ სამედიცინო პერსონალის მხრიდან
რაიმე ინიციატივის გამოჩენას კოვიდზე სასაუბროდ.

რესპოდენტთა ნაწილმა აღნიშნა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჰეპამ“ მათ ასევე მიაწოდა
ინფორმაცია კოვიდ-19-ის შესახებ ტრენინგის სახით. ამის შემდეგ გარკვეული პერიოდულობით
ხორციელდება სატელეფონო კონტაქტი და მიპატიჟება ამა თუ იმ მსგავს შეხვედრაზე. კომუნიკაციის ეს
ფორმა მისაღები, ხოლო მიწოდებული ინფორმაცია საჭირო და სასარგებლო აღმოჩნდა მათთვის.

იშვიათად ხდება საინფორმაციო ბროშურების დარიგებაც. ადგილი ჰქონდა ერთჯერადად ნიღბების
დარიგებასაც. მათი თქმით, მსგავსი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო აქტივობის შედეგად
გარკვეულწილად შეიცვალა მათი ქცევა და ხელების დამუშავება რუტინად ექცათ.

COVID-19-ის ზოგადი სოციო-ეკონომიკური გავლენა - ფოკუსირებული დისკუსიის შედეგად გაირკვა, რომ
კოვიდ-19-ს ზოგადად უარყოფითი გავლენა აქვს მათ ზოგად მდგომარეობაზე. ისედაც გასაჭირში მყოფთ
დაემატათ უმუშევრობით გამოწვეული პრობლემები და დიდი რაოდენობით ვალი. ერთ-ერთს
საცხოვრებელი ადგილის შეცვლაც კი დასჭირდა მევალეებისგან თავის დასაღწევად. საცხოვრებლის
პრობლემა არა ერთს შეექმნა სხვადასხვა სცენარით. სიტუაცია იმდენად მძიმეა, რომ ზოგიერთის თქმით
არ არის გამორიცხული კრიმინალიც კი ჩაიდინონ ან სუიციდამდე მივიდნენ. ზოგადად, ვარაუდობენ, რომ
კრიმინალური ფონი საგრძნობლად გაიზრდება თუ მორიგი ჩაკეტვა მოხდა. ასევე პრობლემური იყო
ლოქდაუნის დროს როდესაც საშვის გარეშე ტრანსპორტით გადაადგილება იყო სრულიად შეზღუდული,
საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე ძირითადად ფეხით უწედვათ სიარული ბოლო
მომენტამდე ვიდრე არ დაუშვეს სპეცილაური საშვი რომლის გამოყენებითაც კონკრეტულ მძღოლს შეეძლო
პაციენტის ტრანსპორტირება. თუ ლოქდაუნი და ტრანსპორტის შეზღუდვა ისევ იგეგმება, თვლიან რომ
აუცილებლად უნდა არსებობდეს ონლაინ პლატფორმა რომლის მეშვეობითაც დაარეგისტრირებენ
მძღოლს და ავტომანქანას და შეძლებენ წამლის დოზის ასაღებად ავომანქანით მისვლას. ან საუკეთესო
შემთხვევაში, ოცნებად აქვთ, მოხდეს წამლის დოზების სახლში მიწოდება, ლოქდაუნის პერიოდში მაინც,
მათივე (პროგრამის) ერთჯერადი კონტეინერებით.

‘’ნახევარ საქართველოს კი არა მთელ საქართველოს პროცენტიანი ვალები აქვს.და სახლში ჩაჯდომა,
რამხელა დარტყმაა, ჯერ ფსიქოლოგიურად, ფსიქიკურად. არანაირი შემოსავალი! რაზე უნდა
იფიქრო?! ერთადერთი ვარიანტია შეიძლება ადამიანი იქამდეც მივიდეს... სუიციდამდეც მივიდეს.
კარგად გამიგეთ, რა! ახლა თავმოყვარე ადამიანი, რომ უყურებს, რომ მის შვილს მოშივდა. ყველას
ხომ არ შეუძლია იარაღი აიღოს და შევარდეს.დახმარებაც კი არავის არაფერი არ მიუღია’’.

პირადი მაგალითებიდან გამომდინარე საკუთარ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე გავლენას რესპოდენტები არ
ასახელებენ, თუმცა მოჰყავთ მარავალი მათთვის ცნობილი მაგალითი იმის შესახებ თუ როგორ შეეზღუდა
ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების დროულად მიღება მათ ნაცნობ მეგობრებს იმის გამო რომ ყველა
კლინიკა მხოლოდ კოვიდ-19-ით დაავადებული პაციენტებით იყო სავსე.

რესპოდენტების დაკვირვებით, ნარკოტიკების მოხმარების ინტენსივობა და ასევე მომხმარებელთა
რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს. ამას მოყვა ჩანაცვლებითი თერაპიის
ბენეფიციართა ზრდაც. რესპოდენტებმა აღნიშნეს, რომ პანდემიის პირობებში დაინერგა ჩანაცვლებითი
თერაპიის პრეპარატის 5 დღის მარაგის ხელზე გაცემის პრაქტიკა. მათი შეფასებით, საწყის ეტაპზე
ფიქსირდებოდა შემთხვევები, როდესაც ხელზე გაცემული პრეპარატის მიღება ხდებოდა ერთიანად მოკლე
დროით მონაკვეთში, ასევე მედიკამენტის განაწილება მეგობრებოსათვის, იყო პრეპარატის გაყიდვის
შემთხვევებიც. თუმცა, მიუხედავად ამისა, რესპოდენტთა 100%-ს მიაჩნია, რომ აღნიშნული პრაქტიკა უნდა
შენარჩუნდეს და არ გაუქმდეს რამდენიმე უარყოფითი მაგალითის გამო. რესპოდენტემა, ასევე აღნიშნეს,
რომ ასევე აუციელებლია ჩანაცვლებითი თერაპიის მედიკამენტის სახლში მიტანა, იმ
ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც პანდემიის პირობებში სხვადასხვა მიზეზით შეზღუდულები არიან
თავად მივიდნენ მის ასაღებად.

რესპოდენტები აღნიშნავენ, რომ რაიმე სახის მათი თემისთვის სპეციფიური უფლების დარღვევა
რომელიც შეიძლება კოვიდ-19-ს უკავშირდებოდეს არ დაფიქსირებულა, თუმცა ამავდროულად აღნიშნავენ
რომ მოიმატა წამალდამოკიდენული პირების მიმართ ძალადობის ფაქტებმა.
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COVID-19-ის გავლენა ჯანდაცვის და სოციალურ მომსახურებების ხელმისაწვდომობაზე და ხარისხზე -

ფოკუსირებულმა დისკუსიამ გვაჩვენა, რომ რესპოდენტებს არ ახსენდებათ, მათი თემის რომელიმე წევრი

რომ დაინფიცირებულიყოს COVID-19-ით, შესაბამისად, თუ რა ცვლილებები იქნებოდა

წამალდამოკიდებული პირების პოლიტიკაში ასეთ შემთხვევაში, მათთვის უცნობია. ზოგადად მათ არ

მიაჩნიათ რომ წამალდამოკიდებული პირები იმყოფებიან კოვიდ-19-ით ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ.

მეტიც, პირიქით, მათი წარმოდგენით წამალდამოკიდებულ პირებს კოვიდ-19-ით ინფიცირების ზოგად

პოპულაციაზე ნაკლები რისკი აქვთ ან საერთოდ არ აქვთ რისკი.

დამატებითი საჭიროებები და მომსახურებები - ფოკუსირებულმა დისკუსიამ აჩვენა, რომ კოვიდ-19

პანდემიამ უარყოფითი გავლენა იქონია ნიმ-ების ცხოვრების ხარისხზე და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

უმრავლესობამ დაკარგა სამსახური და შემოსავლის წყარო. უკვე არსებული საჭიროებების გარდა,

გამოჩნდა ახალი, დამატებითი საჭიროებები ინფექციისგან თავდაცვის მიზნით.

 კომერციული სექს მუშაკი ქალები

ცოდნა COVID-19-თან დაკავშირებით - ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა უმრავლესობა დარწმუნებით ვერ

საუბრობს ინფექციის გადაცემის გზებზე, თუმცა ზოგიერთი ამბობს, რომ ჰაერით გადადის, რისთვისაც

საჭიროა ნიღბის ტარება, ამასთან, ზოგი აღნიშნავს, რომ შეიძლება სქესობრივი გზითაც გადადიოდეს.

აღსანიშავია ის ფაქტი, რომ უმეტესი მათგანის აზრით ეს ვირუსი არ არსებობს სინამდვილეში, რადგან მათ

ახლობლებში არავინაა დაავადებული ან გავრცელება გაზვიადებულია.

კითხვაზე, თუ ვინ არის დაინფიცირების რისკის ქვეშ, ერთი ნაწილი აღნიშნავს, რომ უმეტესად ასაკოვანი

ადამიანები ინფიცირდებიან, მეორე ნაწილი კი აღნიშნავს, რომ არავინაა დაზღვეული და ყველა ადამიანი

დგას ამ რისკის წინაშე.

გამოკითხულთა უმეტესმა ნაწილმა გამომამჟღავნა სრულყოფილი ცოდნა დაავადების გადაცემის

თავდაცვის გზების შესახებ. ყველა აღნიშნავს პირბადის ტარების, დისტანციის დაცვის აუცილებლობისა

და ხელების ხშირი დაბანის მნიშვნელობას. მეტ-ნაკლებად ზუსტად აღწერენ დაავადების სიმპტომებს, და

მათი გამოვლენის დროს. უმეტესობამ არ იცის როდის და რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს სამედიცინო

დაწესებულებას ან ექიმს, როდის ჯობია სახლში დარჩენა და .ა.შ.

რაც შეეხება დაავადების დიაგნოსტიკასა და ტესტირებას, მიუხედავად იმისა, რომ უმეტეს მათგანს არ აქვს

სრულყოფილი ინფორმაცია, როდის და სად არის შესაძლებელი ტესტირება, ყურადღება გაამახვილეს მის

მაღალ ფასზე და ხელმიუწვდომლობაზე.

COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაცია და მისი მიღების გზები - გამოკითხულთა

უმრავლესობისათვის ინფორმაციის მიღების ძირითადი წაყარო არის ტელევიზორი, თუმცა ერთეულმა

აღნიშნა სოციალური ქსელიც, კერძოდ ფეისბუქი.

რიგ შემთხვევაში ინფორმაციის წყაროდ ფიქსირდება ნაცნობების/ახლობლების მხრიდან მიღებული

ინფორმაციაც.

რესპოდენტთა გარკვეულმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ მათთვის სტრესულია ნეგატიური ინფორმაციის

მიღება. ნებისმიერ ნეგატიურ ინფორმაციას ავტომატურად უკავშირებენ შემოსავლის შემცირების

საფრთხესთან.

აღსანიშნავია, რომ ფოკუს ჯგუფის არც ერთ მონაწილეს არ მიუღია ინფორმაცია რომელიმე

არასამთავრობო ორგანიზაციიდან.
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COVID-19-ის ზოგადი სოციო-ეკონომიკური გავლენა - კითხვაზე, თუ რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ

სექს-ბიზნესში ჩართული ქალების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ყველა პასუხობს, რომ პანდემიით

გამოწვეულმა სტრესმა და ნერვიულობამ, რაც ძირითადად უკავშირდება შემოსავლის სიმცირეს, მათ

ფსიქკურ ჯანმრთელობაზე დიდი გავლენა მოახდინა. სტრესი, ნერვიულობა, ძირითადად უკავშირდება

შემოსავლის დაკარგვას და შემცირებას, შიშს, რომ ვერ გადაიხდიან ბინის ქირას, ოჯახის წევრებისათვის

საკვებ პროდუქტებს ვერ იყიდიან და სხვა. ჩაკეტვამ ძალიან იმოქმედა, რადგან ყოველდღიურ

შემოსავალზე არიან დამოკიდებული, ამასთან მნიშვნელოვნად იკლო მათი კლიენტების რაოდენობამაც.

‘’ არ ჩაგვკეტონ მაგის მეშინია ისევ, ეკონომიურად ყველაფერი შეიცვალა, ბანკების გადასახადებია

გადასახდელი, ჩაკეტილები რომ ვიყავით კი დავისვენე, მაგრამ ვალები არსად მიდიან’’.

‘’ძალიან იკლო კლიენტების რაოდენობამ და ანაზღაურებაც შევამცირეთ, მაგრამ კლიენტები მაინც

არ არიან’’.

არც ერთი მათგანი არ აღნიშნავს ძალადობის შემთხვევების მატებას. კითხვაზე, იმოქმედა თუ არა

უსაფრთხო სქესობრივი ურთიერთობების პრაქტიკაზე COVID-19-ის პანდემიამ და ხომ არ ფიქრობთ, რომ

COVID 19-ის პანდემიის პირობებში სექს-ბიზნესში ჩართულ ქალებს უფრო მეტი რისკი ჰქონდათ სგგი/აივ-

ით ინფიცირების? უმრავლესობამ უპასუხა, რომ მათთვის უფრო მეტი რისკი არ არსებობს, რადგან

თავდაცვის საშუალებებს ისედაც იყენებენ, მხოლოდ ნიღბის ტარება დაემატა, რასაც ძირითადად

კლიენტები მოითხოვენ. ხოლო, რაც შეეხება COVID 19-ით დაინფიცირების რისკს, ისინი უფრო მაღალი

რისკის ქვეშ არიან, რადგან დღის განმავლობაში ბევრ ხალხთან უწევთ კონტაქტი.

‘’მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ჯგუფს ერთ-ერთი მაღალი რისკი გვაქვს, თან ყველაზე ცუდი რა არის იცით

რო? სხვაც შეიძლება მარტივად დავაინფიციროთ ისე რო არ ვიცოდეთ საერთოდ’’.

COVID-19-ის გავლენა ჯანდაცვის და სოციალურ მომსახურებების ხელმისაწვდომობაზე და ხარისხზე -

სხვადასხვა სერვისების მიღების საჭიროებაზე, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა უმეტესობამ განაცხადა, რომ

ძირითადად სახლში არიან და სერვისებს ვერ იყენებენ, თუმცა აღინიშნა, რომ ორგანიზაცია ‘’

თანადგომას’’ მათ ყოველთვის ეხმარება თავის დაცვის საშუალებებით.

დამატებითი საჭიროებები და მომსახურებები - ფოკუს ჯგუფის შედეგად შეგროვებული ინფორმაციის

ანალიზზე დაყრდნობით გამოვლინდა, რომ ამ ჯგუფისათვის ძირითადი პრობლემაა - ფინანსური

შემოსავალი, რადგან უმრავლესობას უწევს ბინის ქირის გადახდა, შესაბამისად აღნიშნავენ თავშესაფრით

ან ბინის ქირით უზრუნველყოფის საჭიროებას. არსებული საჭიროებების გარდა, მკვეთრად ფიქსირდება

COVID-19-ის ინფექციისგან დაცვის საშუალებების საჭიროება, რაც დამატებით ფინანსური ტვირთია

მათთვის. გამოიკვეთა ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის საჭიროება.

‘’აი მე ხაზეიკამ გამომაგდო, ფაქტიურად ქუჩაში ხარ, რო თქვეს ყველაფერი ჩაიკეტა, ვერაფერი

ვეღარ ვქენით, შვილი მყავს და ხაზეიკამ გამომიშვა, მე რა ვქნაო’’.

‘’მაგ პერიოდში მანქანა არ დადიოდა, ბავშვი გეუბნება მშია, არც გყავს არავინ ვინც მოგხედავს, კრიშა

ასე ვთქვათ, ხოდა ვიყავით ასე უპატრონოდ’’.

‘’მე და ჩემი დაქალი გარეთ რომ დავრჩით მერე წავედით სასტუმროში საცხოვრებლად და დღიურად

ვიხდიდით ქირას. ძალიან რთული პერიოდი იყო, ძალიან’’.

‘’მე მაგალითად თვითმკვლელობამდეც კი მივსულვარ ისე ცუდად ვყოფილვარ. ისე დაუცველად

გრძნობ თავს, თან 22 წელია წელსქვემოთ მოწყვეტილი დედა მყავს და ისიც მისახედია, რავიცი’’.
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 მამაკაცები, რომლებსაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან

ცოდნა COVID-19-თან დაკავშირებით - ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების ფარგლებში გამოკითხულ მსმ-თა

უმრავლესობა სრულყოფილ ცოდნას ამჟღავნებს ინფექციის გადაცემის გზების შესახებ, იცნობენ

სახელმწიფო რეგულაციებს პირბადის ტარებასა და სოციალური დისტანციის დაცვის შესახებ. კითხვაზე,

თუ ვინ არის დაინფიცირების რისკის ქვეშ, ერთი ნაწილი აღნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი დგას ამ რისკის

წინაშე, თუმცა რისკის ჯგუფებს მიეკუთვნებიან მეტწილად ასაკოვანი ადამიანები.

ჯგუფის წევრებმა იციან ამ დაავადების დროს იმუნიტეტისა და თანმხლები ქრონიკული დაავადებების

მნიშვნელობის და მათთან დაკავშირებული რისკების შესახებ, იცნობენ სტატისტიკურ ინფორმაციას.

გამოკითხულთა უმეტესმა ნაწილმა გამომამჟღავნა სრულყოფილი ცოდნა დაავადების გადაცემის

თავდაცვის გზების შესახებ. ყველა აღნიშნავს პირბადის ტარების, დისტანციის დაცვის აუცილებლობისა

და ხელების ხშირი დაბანის მნიშვნელობას.

ზუსტად აღწერენ დაავადების სიმპტომებს, და მათი გამოვლენის დროს, ასევე აღნიშნეს უსიმპტომო

პაციენტების არსებობის შესახებ. თითქმის ყველა მათგანს გააჩნია ცოდნა ტესტირების შესახებ, უფრო

მეტიც, აქვთ ინფორმაცია ლუგარის ლაბორატორიაში არსებული ტესტების ფორმებზე, აღწერენ

განსხვავებას სწრაფ და PCR ტესტირებას შორის. თუმცა, ერთმა მათგანმა გამოხატა უნდობლობა ტესტების

მიმართ.

თითქმის ყველა მონაწილემ იცის სიმპტომების შესახებ, და თუ როდის არის ადამიანი დაავადების

გადაცემის წყარო. იციან ასევე, დაავადების დროს რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ სამედიცინო

დაწესებულებას ან ექიმს, როდის ჯობია სახლში დარჩენა და .ა.შ. უმეტესობამ იცნობს დაავადების დროს

სახლში გასატარებელი აქტივობების შესახებ რეკომენდაციებს, იციან თვითიზოლაციის მნიშვნელობა.

COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაცია და მისი მიღების გზები - - ფოკუს ჯგუფის ფარგლებში

გამოკითხულთა უმრავლესობა ინფორმაციის მიღების ძირითად წყაროდ ასახელებს ნაცნობ-მეგობრებს,

თუმცა ნაწილმა აღნიშნა ტელევიზია და სოციალური ქსელებიც. ასევე ერთეულებმა მიუთითეს

სამთავრობო გზავნილებისა და სპეციალური კოვიდ საიტების გამოყენების თაობაზე.

რესპონდენტებმა დაასახელეს ორგანიზაცია ‘’ თანადგომა’’, რომელმაც იზრუნა მათზე და მათი თემის

წევრებზე და მიაწოდა საჭირო ინფორმაცია დაავადების შესახებ, როგორ პირადად, ასევე სოც.ქსელებისა

და გზავნილების სახით, რაც თვლიან, რომ ძალიან სასარგებლო იყო მათთვის ქცევის შესაცვლელად.

COVID-19-ის ზოგადი სოციო-ეკონომიკური გავლენა - ფოკუს ჯგუფის დისკუსიაში მონაწილე მსმ-ები,

კითხვაზე, თუ რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ ლგბტ თემის წევრებზე, აღნიშნავენ, რომ პანდემიასთან

დაკავშირებული ცვლილებებისა და შეზღუდვების გამო დაკარგეს სამსახური, შესაბამისად შემოსავალი,

რაც ძალიან სტრესულია მათთვის და დიდი გავლენა მოახდინა მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.

ამასთანავე, ჯგუფის მონაწილეთა სრული უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ლგბტ თემის წევრების

დასაქმების ძირითადი სფეროები არის სექს-მუშაობა, ან/და მომსახურების სფერო, როგორებიცაა ბარები,

კლუბები და ა.შ. შესაბამისად პანდემიის პირობებში თემის წევრთა უმეტესობა დარჩა უმუშევარი, რამაც

მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა ისინი, მათ შორის განსაკუთრებით საცხოვრებლის გარეშე.

ისინი, ვერ იხდიან ბინის ქირას, რაც ვერ იძენენ საჭირო ნივთებს, ძალიან მოქმედებს მათ ნერვულ

სისტემაზე, არყევს მათ ფსიქიკას და დეპრესიისაკენ უბიძგებს. რესპოდენტთა თქმით საცხოვრებელთან

დაკავშირებული გამოწვევების გამო, თემის ბევრი წევრი გახდა იძულებული დაბრუნებულიყო სოფელში,

რაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს მათთვის, ოჯახის წევრებისა და სოფლის მაცხოვრებლების

დამოკიდებულების ფონზე. ერთხმად, ამბობენ რომ პანდემიამ ლგბტ თემის წევრების ეკონომიურ

მდგომარეობაზე საშინლად იმოქმედა.

მნიშვნელოვან გამოწვევად ასახელებენ ‘’გამოკეტილ’’ცხოვრებას, რადგან არ ჰქონდათ ურთიერთობა

მეგობრებთან. უმეტესობის აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვან დისკომფორტს უკავშირებენ სახლში

ჩაკეტილ ცხოვრებას ოჯახის წევრებთან, ვისთანაც არ არიან გახსნილები და კომუნიკაციის პრობლემა

აქვთ.
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პანდემიას უკავშირებენ ასევე სხვადასხვა ფსიქოტროპული მედიკამენტების ან ანტიდეპრესანტების

მიღების დაწყებას, ძირითადად ნერვული აშლილობის და უძილობის სამკურნალოდ.

რაც შეეხება ფიზიკურ ჯანმრთელობას, მათი აზრით პანდემიას ნეგატიური გავლენა არ მოუხდენია,

ზოგიერთის აზრით, პირიქითაც მოხდა, წონაში დაიკლეს, ვარჯიში დაიწყეს და ა.შ.

უსაფრთხო სქესობრივი ქცევის კუთხით თემში განსკუთრებული ცვლილებები არ მომხდარა, რადგან

როგორც იყენებდნენ თავდაცვის საშუალებებს, ასევე აგრძელებენ. კითხვაზე, თუ რა ზემოქმედება

შეიძლება მოახდინოს COVID-19-ის პანდემიამ, გეი/ბისექსუალი მამაკაცების უსაფრთხო სქესობრივ

ურთიერთობებზე, უმეტესობამ აღნიშნა, რომ არაფერი არ შეიცვლება, ყველა ისე გააგრძელებს სქესობრივ

ცხოვრებას, როგორც პანდემიამდე, თუმცა დასაწყისში ზოგი ერიდებოდა ერთმანეთთან შეხვედრას, ახლა

კი, როგორც ამბობენ, ხალხი მიეჩვია და ცხოვრება გრძელდება.

რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ COVID 19-ის პანდემიის პირობებში გეი და ბისექსუალ მამაკაცებს არა

აქვთ უფრო მეტი რისკი COVID 19-ით ინფიცირების.

არც ერთი მათგანი არ აღნიშნავს ძალადობის შემთხვევების მატებას. თუმცა ამბობენ, რომ ამ კუთხით

ყველაზე მეტად იმათ გაუჭირდათ ვისაც ოჯახთან ერთად მოუწია ცხოვრება.

‘’ჩვენ დასაქმებულები ვართ ბარებში, კლუბებში და ა.შ. ეხლაც, საქსეს ბარიც რომ ავიღოთ მუშაობს 3

საათი. 3 საათში კი არა, სამუშაო ადგილებიც ხომ არ არის და ვინც მუშაობს ისიც ხელფას ვერ

ღებულობს იმიტომ, რომ არ არის ხელფასები, რადგან არ დადის ხალხი. ამიტომ ძაან რთულად

ვართ რა’’.

‘’ფსიქოლოგიურად ძაან იმოქმედა როდესაც ამდენი ხანი სოფელში წავედი და ერთადერთი ქვიარი

ვიყავი მთელს სოფელში ნუ არ ვიცი მეიბი. მარა ძაან ცუდად იმოქმედა მართლა სულ სხვა

სამყაროდან ბაბლიდან რომ წავედი და ჩემს ბიძაშვილებს ქალოს რომ ვეძახდი რომ მიჩვეული

ვიყავი და პირში ხელს ვირტყავდი და რაღაცა ძაან იმოქმედა რამაც დამაწყებინა მოსაწევის მოწევა

და დღესდღეობით ვარ ქეში’’.

დამატებითი საჭიროებები და მომსახურებები - ფოკუს ჯგუფის დისკუსიამ გამოავლინა, რომ მსმ თემში

ძირითად პრობლემას წარმოადგენს დასაქმება და შემოსავალი. თემის წევრთა უმრავლესობა ქირაობს

საცხოვრებელ ბინას, ხოლო პანდემიის პრიობებში შემოსავწლის წყაროს გარეშე დარჩენის ფონზე ვერ

ახერხებენ ქირის საფასურის გადახდას. მათ იდენტობასთან დაკავშირებული ოჯახში არსებული

პრობლემების ფონზე, მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ოჯახებში დაბრუნება, შესაბამისად ფოკუს ჯგუფის

მონაწილეთა უმეტესობა აღნიშნავს თავშესაფრით ან ბინის ქირით უზრუნველყოფის საჭიროებას.

ამასთანავე გამოვლინდა COVID-19-ის ინფექციისგან დაცვის საშუალებებით, მათ შორის პირბადეებითა და

სადეზინფექციო საშუალებებით მათი მომარაგების საჭიროება.

გამოწვევას წარმოადგენს საკვები პროდუქტები და მედიკამენტები, რაც ასევე მნიშვნელოვან საჭიროებად

სახელდება რესპოდენტთა მიერ.

დამატებით, არსებულ სტრეს ფაქტორებს, ემატება პანდემიითა და იზოლაციით გამოწვეული დამატებითი

სტრესი, რაც ნეგატიურად აისახება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და საჭიროებს ფსიქოლოგიურ

მხარდაჭერას.
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 ტრანსგენდერი ადამიანები

ცოდნა COVID-19-თან დაკავშირებით - ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის ანალიზმა გამოვლინა, რომ

ტრანსგენდერი ადამიანების თემში COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმირებულობის და ცოდნის დონე

არის ფრაგმენტული. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა უმეტესობა სწორედ ასახელებს გადაცემის და

პრევენციის გზებს. რესპოდენტები ინფორმირებულები არიან პირბადის გამოყენების, ხელების ხშირად

დაბანის და სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავების, ასევე სოციალური დისტანციის დაცვის

აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე. მიუხედავად ამისა გამოიკვეთა მითებსა და სტერეოტიპებზე

დაფუძნებული დამოკიდებულებები. მაგალითისათვის, ერთ-ერთი რესპოდენტი საუბრობს ვირუსის

მუტაციაზე და ‘’შეჩერების წერტილის’’ არ არსებობაზე. მეორე, რესპოდენტი ამბობს, რომ მას არ სჯეროდა

ვირუსის არსებობის, და დაიჯერა მხოლოდ მას შემდეგ რაც მისი მშობლები დაინფიცირდნენ.

რესპოდენტები განმარტავენ, რომ ვირუსით შესაძლებელია დაინფიცირდეს ნებისმიერი ადამიანი, ხოლო

განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ ასაკში მყოფი ადამიანები.

რესპოდენტები ასახელებენ შემდეგ სიმპტომებს, თავის ტკივილი, ‘’გემოს და ყნოსვის დაკარგვა’’,

ტემპერატურა, წელის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, სურდო, სუნთქვის გაძნელება. ერთ-ერთი

რესპოდენტი სიმპტომებად ასახელებს - გამონაყარს ხელებზე და ფეხებზე, ‘’ჩალურჯებებს’’ და

ალერგიულ სიმპტომებს. რესპოდენტები აღნიშნავენ სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში ექიმთან

მისვლის დაუყოვნებლივ აუცილებლობას.

COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაცია და მისი მიღების გზები - ფოკუს ჯგუფის დისკუსიამ

გამოვლინა რომ ტრანსგენდერთა თემში COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყაროა

ინტერნეტი და სოციალური ქსელები. მხოლოდ ერთმა მონაწილემ დაასახელა www.stopcov.ge როგორც

ინფორმაციის წყარო.

რესპოდენტთა ნაწილი ასახელებს, რომ მიუღია ინფორმაცია ორგანიზაცია ‘’თანადგომასგან’’ და

აღნიშნული ინოფრმაცია მიიღეს, როგორც ბეჭდვითი მასალის სახით, ისე ელექტრონულად სოციალური

ქსელების მეშვეობით. აღნიშნული მასალა მოიცავდა COVID-19-ისგან თავდაცვის გზების შეასხებ

ინფორმაციას. ხოლო რესპოდენტთა მეორე ნაწილი აღნიშნავს, რომ არ მიუღია ინფორმაცია

არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან.

COVID-19-ის ზოგადი სოციო-ეკონომიკური გავლენა - ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგად დადგინდა, რომ

COVID-19-ს ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიური გავლენა აქვს ტრანსგენდერ ქალთა თემზე. აღნიშნული

ნეგატიური გავლენა ვლინდება მრავალმხრივ სოციალურ თუ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ

გამოწვევებსა და სირთულეებში. კერძოდ, რესპოდენტთა სრული უმრავლესობა ძირითად გამოწვევას

ასახელებს დასაქმებას, შემოსავლის წყაროს და ფინანსურ კეთილდღეობას. რესპოდენტთა განმარტებით

ქვეყანაში არსებული ტრანსფობიური განწყობების ფონზე ტრანსგენდერ ადამიანს ისედაც უჭირს

დასაქმება, და თემის წევრთა უმეტესობისათვის დასაქმების ერთადერთ პერსპექტივას წარმოადგენს სექს-

სამუშაო, ხოლო პანდემიის პირობებში ესეც შეიზღუდა. რესპოდენები განმარტავენ, რომ ფინანსების

ნაკლებობა ავტომატურად იწვევს პირველადი საჭიროებების, მათ შორის საცხოვრებელი სივრცის

უზრუნველყოფის პრობლემას. გამოწვევას წარმოადგენს საკვები და სხვა პირველადი უზრუნველყოფის

პროდუქტები.

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა თქმით პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა ძალადობასთან

დაკავშირებული გარემო, მათი თქმით ძირითადი პრობლემები შეექმნათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც

ოჯახში დაბრუნების გამო მოუწიათ მამაკაცის ტანსაცმლის ჩაცმა, ხშირად ოჯახის მოთხოვნის

საფუძველზე, ასევე დასახელდა ოჯახში დაცინვის და დამცირების ფაქტები.

რესპოდენტთა აზრით, COVID-19-მა მნიშვნელოვნად ნეგატიური გავლენა მოახდინა სექს-მუშაობაზე და

შედეგად გამოიწვია კლიენტთა რაოდენობის შემცირება. პანდემიის პიროებებში შექმნილმა ვითარებამ

ასევე იმოქმედა სექს მომსახურების ფასებზე და ხშირ შემთხვევაში სექს-მუშაკი ქალები იძულებულები

არიან დაუკლონ ფასს და მინიმალურ ფასად მოემსახურონ კლიენტს.
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‘’’ყველაზე მწვავედ რა პრობლემაც იდგა ტრანგენდერ ქალებში იყო საცხოვრებლის თემა.

საშიშროება იყო რომ ბევრი ქალი დარჩენილიყო ღია ცის ქვეშ. ვერ მუშაობდნენ, ჰქონდათ საკვები

პრობლემა და მენტალური ჯანმრთელობა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა საგანგებო მდგომარეობა

იყო გამოცხადებული’’.

‘’არც კლიენტი გვყავდა არც საჭმელი გვქონდა. მე ისედაც არ შემეძლო, ყველაზე საშნელი საქმეა

რასაც ვაკეთებ. თვეში სამი ოთხი კლიენტი მყავს მაქსიმუმ, რომ ბინის ქირა გადავიხადო, მაგრამ

ისიც გაჩერდა’’

‘’ეს შრომა ძალიან რთულია, თუმცა დიდი ხანია მივეჩვიე. მაგრამ პანდემიის გამო ამ შემოსავლის

ერთადერთი წყაროს გარეშე დავრჩი. საყოფაცხოვრებო აღარაფერი მქონდა. არც საკვები. ჩემი

მეგობარი ტრანსგენდერი ქალი ვინც მუშაობს, მაჭმევს და იხდის გადასახადებს. ძალიან მრცხვენია,

უკვე თვალებში ვეღარ ვუყურებ ჩემს მეგობარს’’.

‘’ბევრი ჩემი ნაცნობი ოჯახში დაბრუნდა იქ მოუწია სხვა სამოსის გადაცმა, იყო დამცინავი

კომენტარები ოჯახის წევრების მხრიდან. ეს მუდმივი ზეწოლა, ხო ხვდები თავისუფლებას

უზღუდავდნენ. ყოველდღიური წნეხის ქვეშ იყვნენ’’

‘’აი ოჯახებში იყო ძალადობა. ბევრმა გაიხადა კაბა და დაბრუნდა სახლში და იქ იმათი ლაძღვის

მოსმენა უწევთ. მაგრამ ვისაც ეს არ შეგვიძლია ისინი უარესს დღეში ვართ’’.

COVID-19-ის გავლენა ჯანდაცვის და სოციალურ მომსახურებების ხელმისაწვდომობაზე და ხარისხზე

ფოკუს ჯგუფის შედეგად გამოვლინდა მნიშვნელოვანი გამოწვევები ტრანსგენდერ ქალთა თემის

ჯანდაცვის მომსახურებებზე ხელმსიაწვდომობის კუთხითაც. ფოკუს ჯგუფის წევრთა სრული

უმრავლესობის განმარტებით ყველაზე მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ფინანსური ხელმისაწვდომობა

ჰორმონალურ თერაპიაზე. რესპოდენტები განმარტავენ, რომ პანდემიის პიროებებში შემოსავლის

შემცირების ან შემოსავლის გარეშე დარჩენის ფონზე, ისინი ვეღარ ახერხებენ მედიკამენტების შეყიდვას,

რაც მნიშვნელოვან ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზიანს აყენებს მათ. ამასთანავე ერთ-ერთმა რესპოდენტმა

აღნიშნა, რომ პანდემიით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების ფონზე, ‘’ტრანზიციის ეტაპი’’ გახდა

მეორეხარისხოვანი და ადამიანები ძირითადად მიმართულები არიან რომ ფიზიკურად გადარჩნენ და

გამოიკვებონ.

‘’პანდემიამ ძალიან ცუდი პრაქტიკა გვაჩვენა. ტრანზიციის ეტაპი გახდა მეორეხარისხოვანი, ყველა

გადავიდა იმ რეჟიმზე რომ ეხლა ოღონდ გადავრჩეთ. რომ იკვებონ, რომ სახურავი ჰქონდეთ თავზე,

ეკონომიკურად ძალიან გაუჭირდა ყველას და ტრანზიციის ამბავს ვეღარ აქცევდნენ ყურადღებას’’.

‘’60 ლარიანი ჰორმონების ყიდვის საშუალება ახლა ნამდვილად არ მაქვს. 150-200 ლარად თვიდან

თვემდე გამაქვს თავი’’.

დამატებითი საჭიროებები და მომსახურებები - ფოკუს ჯგუფის დისკუსიამ გამოავლინა რომ პანდემიამ

მრავალმხრივ ნეგატიური გავლენა მოახდინა ტრანსგენდერ ქალთა ეკონომიკურ, სოციალურ და

ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით ფოკუს ჯგუფის ანალიზის შედეგად

გამოვლენილი საჭიროებები მოიცავს ძირითადად საცხოვრებლით, საკვებით და მედიკამენტებით

უზრუნველყოფის საჭიროებებს. დამატებით სახელდება ისეთი საჭიროებები როგორებიცაა

ტრანსპორტირების თანხის დაფარვა, ჰიგიენის საშუალებები, ინტერნეტი. გამოვლინდა ასევე

ფსიქოლოგიური და სოციალური მუშაკის მომსახურებათა საჭიროება.
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 აივ დადებითი და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანები

ცოდნა COVID-19-თან დაკავშირებით - სამიზნე ჯგუფში ჩატარებული ფოკუსირებული დისკუსიის შედეგად,

გამოვლინდა, რომ აივ/ტუბ დაავადებული პაციენტების უმრავლესობა სწორ ინფორმაციას ფლობს კოვიდ-

19-ის გადაცემის და მისგან თავდაცვის გზების შესახებ. იციან, რომ კოვიდ-19-ით ინფიცირების რისკი

ნებისმიერ ადამიანს აქვს, თუმცა დაავადების პროგრესირება და სიმძიმე შესაძლებელია იყოს

განპირობებული მრავალი ფაქტორით, მათ შორის იმუნური სტატუსით, თანხმლები დაავადებებით და

ხანდაზმული ასაკით. რესპოდენტები კარგად იცნობენ ტესტირების პჯრ მეთოდს და აქვთ გარკვეული

არაერთგვაროვანი გამოცდილება უშუალოდ ტესტირების პროცესის შესახებ. დასძენენ, რომ ტესტირების

მიზნით ნაცხის აღების პროცედურა შესაძლოა იყოს მტკივნეული ან არა, და დამოკიდებულია ნაცხის

ამღებზე და/ან ჩხირის სისქეზე. არაერთგვაროვანია აგრეთვე რესპოდენტთა წარმოდგენა იმის შესახებ თუ

როდის უნდა ჩაიტაროს ადამიანმა კოვიდ-19-ზე ტესტირება, თუმცა თანხმდებიან, რომ სიმპტომების

არსებობის შემთხვევაში უნდა მიმართონ ოჯახის ექიმს, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას ტესტირების

საჭიროების შესახებ. ვირუსისთვის დამახასიათებელ ყველაზე მნიშვნელოვან სიმპტომებს შორის,

რესპოდენტები ასახელებენ ცხელებას, ხველას, და გემოსა და ყნოსვის გაქრობას, თუმცა დასძენენ, რომ

ვირუსით ინფიცირებულ ადამიანს შესაძლებელია სიმპტომები საერთოდ არ გამოუვლინდეს და არ იცოდეს

არის თუ არა ინფიცირებული. სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში რესპოდენტების აზრით პირველ

რიგში უნდა იქნას მიღებული პოტენციურად ინფიცირებული ადამიანის იზოლაციის ზომები. იმ

შემთხვევაში თუ ამის საშუალება არ აქვს სახლში, მუდმივად ატაროს ნიღაბი და მოერიდოს ნებისმიერი

სახის კონტაქტს. შედარებით მძიმე სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში, როგორიცაა ცხელება, ხველა,

სუნთქვის უკმარისობა, პირველ რიგში მთავარია რომ არ დამალოს ეს სიმპტომები და დროულად

მიმართოს სამედიცინო დახმარებას რომელმაც შესაძლოა დააგვიანოს და დროულად ვერ მოხდეს

პაციენტის საავადმყოფოში გადაყვანა. ამ დროს რესპოდენტების აზრით მნიშვნელოვანია სიმშვიდის

შენარჩუნება და პანიკის პრევენცია. იციან, რომ ძირითად შემთხვევაში კოვიდ-19-ის მკურნალობა

სიმპტომურია.

COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაცია და მისი მიღების გზები - ფოკუსირებულმა დისკუსიამ აჩვენა,

რომ რესპოდენტები ინფორმაციას მრავალფეროვანი წყაროებიდან იღებენ და უპირატესობას სანდო,

უცხოურ სტატიებს და/ან ოფიციალურ წყაროებს ანიჭებენ. ნაკლებად ენდობიან ტელევიზიებს, თუმცა

ყურებით აქტიურად უყურებენ. გარდა ამისა, რესპოდენტთა ნაწილმა აღნიშნა, რომ სათემო ორგანიზაციამ

მათ ასევე მიაწოდა ინფორმაცია კოვიდ-19-ის შესახებ ელექტორნული ფოსტის საშუალებით. კომუნიკაციის

ეს ფორმა მისაღები აღმოჩნდა მათთვის და შეიცავდა საჭირო და სასარგებლო ინფორმაციას როგორც

კოვიდზე, ასევე ტუბერკულოზზე. თვლიან რომ მსგავსი ინფორმაციის გაზიარებას, განსაკუთრებით კი ამ

ინფორმაციის პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით და პირადი მაგალითებით გაზიარებას, აქვს ძალიან

დიდი მნიშვნელობა და საჭიროა თემის წევრებისთვის. მათი თქმით, მსგავსი საინფორმაციო და

საკომუნიკაციო აქტივობის შედეგია ის რომ რეპსოდენტთა 100% ატარებს ნიღაბს და დარწმუნებულია მის

აუცილებლობაში, რასაც ახლო წარსულში ადგილი არ ქონდა.

COVID-19-ის ზოგადი სიოციო-ეკონომიკური გავლენა - ფოკუსირებული დისკუსიის შედეგად გაირკვა, რომ

კოვიდ-19-ს ერთმნიშვნელოვნად აქვს გავლენა მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, რადგან

წარმოადგენს დამატებით ფსიქოლოგიურ სტრესს და განსაცდელს. მათ ისედაც უწევთ საკუთარი

ჯანმრთელობის გამო მუდმივი წნეხის ქვეშ ყოფნა, მრავალრიცხოვანი და ზოგჯერ მათთვის ტოქსიური,

თუმცა აუცილებლად მისაღები მედიკამენტებით მკურნალობა, და ამას დამატებული კოვიდ-19-ით

გამოწვეული სტრესი საკმაოდ მძიმე გადასატანია მათთვის. სხვა მხრივ უშუალოდ ჯანმრთელობაზე

დამატებითი გავლენა კოვიდ-19-ს არ ქონია. ფოკუსირებულმა დისკუსიამ აჩვენა, რომ კოვიდ-19 პანდემიამ

უარყოფითი გავლენა იქონია აივ და ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების ცხოვრების ხარისხზე და

ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. უმრავლესობამ დაკარგა სამსახური და შემოსავლის წყარო.

‘’ჩემი მაგალითი რომ ავიღოთ მე ვტაქსაობ, ასეთ რთულ სიტუაციაში ფაქტობრივად ვრისკავ რა.

იმიტომ რომ სამი შვილი მყავს. მე ვფიქრობ უფრო მეტი დახმარება რომ იყოს თუნდაც სოციალური

დახმარება ამ პირობებში ვინც მუდმივ სამსახურში არ მუშაობს იმათთვის ანდა თუნდაც ჩვენნაირი

ადამიანებისთვის უკეთესი იქნებოდა’’.
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COVID-19-ის გავლენა ჯანდაცვის და სოციალურ მომსახურებების ხელმისაწვდომობაზე და ხარისხზე -

აივ/ტუბ დაავადებული რესპოდენტების ფოკუსირებულმა დისკუსიამ გვაჩვენა, რომ COVID-19-ის პანდემიას

მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის შესაძლებლობაზე გავლენა არ მოუხდენია. ადგილი ჰქონდა

მედიკამენტების მიღების და სამკურნალო სერვისებში დადებით ცვლილებას. კერძოდ, შიდსის

სამკურნალო მედიკამენტების გაცემა ხორციელდება 3 თვიანი მარაგების სახით და არსებობს ბინაზე ამ

მარაგის მიწოდების შესაძლებლობას. ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტების გაცემა კი

ყოველდღიური და ყოველკვირეული DOT-ის ნაცვლად, ხორციელდება ძირითადად ერთთვიანი მარაგების

გაცემის და/ან სახლში მიტანის სახით. არის შემთხვევები, როდესაც მედდებს მიაქვთ 1-2- კვირის მარაგი

ტუბ.დაავადებულებთან სახლში. რესპოდენტთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ არსებული გამარტივებული

მოდელი მედიკამენტების მიღების ბევრად მისაღები და მოსახერხებელია პაციენტებისთვის, თუმცა მათი

მცირე ნაწილის აზრით არის რისკის შემცველი და აქვს უარყოფითი მხარეებიც. კერძოდ, მცირე ნაწილი

მიიჩნევს, რომ არსებული მოდელის პირობებში დიდია იმის ალბათობა რომ პაციენტებმა საერთოდაც არ

დალიონ წამლები და გადაყარონ ისინი. აღნიშნულს არ ეთანხმება რესპოდენტთა მეორე ნაწილი,

რომელიც მიიჩნევს, რომ წარსულთან შედარებით დღეს, მკურნალობის აუცილებლობის ბევრად მეტად

სჯერათ პაციენტებს და რომ უმრავლეს შემთხვევაში პაციენტები მიიღებენ მედიკამენტებს დანიშნულების

მიხედვით. რამოდენიმე პაციეტმა აღნიშნა, რომ მათ უარი თქვეს მედიკამენტების სახლში მიწოდების

სერვისზე, რადგან სრული ჩაკეტილობის ფონზე მათთვის მნიშვნელოვანია თუნდაც თვეში ერთხელ ან 3

თვეში ერთხელ გარეთ გასვლა მედიკამენტების მარაგის შევსების მიზნით.

ცალკე დისკუსია გაჩაღდა ფსიქოლოგის კონსულტაციების საჭიროებაზე. გამოიკვეთა, რომ

ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს მეტ-ნაკლებად აქვთ ხელმისაწვდომობა მსგავს

კონსულტაციებზე მათი მოთხოვნისამებრ, ხოლო აივ/შიდსის პაციენტების შემთხვევაში ფსიქოლოგის

საჭიროებას მკურნალი ექიმი განსაზღვრავს და რომ რესპოდენტებისთვის რიგ შემთხვევაში უცნობია

საერთოდ არსებობს თუ არა ის და სად არის მისი კაბინეტი.

 დამატებითი საჭიროებები და მომსახურებები - ფოკუსირებულმა დისკუსიამ აჩვენა, რომ კოვიდ-19

პანდემიამ უარყოფითი გავლენა იქონია აივ და ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების ცხოვრების

ხარისხზე და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. უმრავლესობამ დაკარგა სამსახური და შემოსავლის წყარო.

უკვე არსებული საჭიროებების გარდა, გამოჩნდა ახალი, დამატებითი საჭიროებები ინფექციისგან

თავდაცვის მიზნით. სკრინინგმა აჩვენა, შემდეგი საჭიროებები დალაგებული აქტუალობის მიხედვით: 1.

საკვები პროდუქტები, 2. პირბადე, ხელის სანიტაიზერი, ერთჯერადი ხელთათმანი, ჰიგიენის

საშუალებები, 3. ფსიქოლოგის მხარდაჭერა, 4. საცხოვრისი, 5. ინფორმაცია კოვიდ-19-თან დაკავშირებულ

საკითხებზე, 6. მედიკამენტების სახლში მოწოდება, 7. სგგი/აივ-შიდსისგან თავდაცვის საშუალებები, 8.

ექიმის კონსულტირება, 9. სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების ჩამონათვალი და საკონტაქტო

მონაცემები, 10. ფსიქიატრის კონსულტირება, 11. ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება/მხარდაჭერა.
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 მომსახურების მიმწოდებლებთან ჩატარებული ჩაღრმავებული ინტერვიუების

შედეგები

კვლევის ფარგლებში 6 მომსახურების მიმწოდებელ არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციასთან

ჩატარებული ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგების და მიგნებების ინტერპრეტაცია მოხდა 4 ძირითადი

საკითხის გარშემო, ესენია:

o COVID 19-ის პანდემიის ზეგავლენა ორგანიზაციების მიერ სერვისების მიწოდების გზებზე;

o ბენეფიციარების პრობლემები და საჭიროებები COVID-19-ის პირობებში;

o ადაპტირებული მომსახურების პაკეტის მისაღებად ბენეფიციარების შერჩევის კრიტერიუმები;

o ორგანიზაციების გამოწვევები COVID-19-ის პანდემიის პირობებში.

COVID 19-ის პანდემიის ზეგავლენა ორგანიზაციების მიერ სერვისების მიწოდების გზებზე

კველვის მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ აღინიშნა, რომ პანდემიით გამოწვეულმა

შეზღუდვებმა იმოქმედა არა მხოლოდ სერვისების მიწოდების გზებზე, არამედ გამოიწვია დამატებითი

საჭიროებები, როგორც სერვისების მიმწოდებლებისთვის, ასევე ბენეფიციარებისთვის. პანდემიამ შექმნა

მომსახურებების ადაპტაციის გადაუდებელი საჭიროება, რათა მაქსიმალურად შენარჩუნებულიყო როგორც

მომსახურების ხარისხი, ისე ბენეფიციართა მდგრადი ხელმისაწვდომობა ამ მომსახურებებზე.

ორგანიზაციებმა განახორციელეს, შემდეგი სახის ცვლილბები მომსახურების მიწოდების გზებსა და

მოდელებში:

o მნიშვნელოვნად გაიზარდა ონლაინ და სატელეფონო მომსახურების მოცულობა;

o დაინერგა და გაფართოვდა მომსახურების სახლზე მიწოდების სერვისი;

o შემუშავდა და დაინერგა COVID-19-ის უსაფრთხოების შიდა სტანდარტები, როგორც

ორგანიზაციის თანამშრომელთა, ისე ბენეფიციართა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და

COVID-19-ის პრევენციის მიზნით;

o შემუშავდა ჰუმანიტარული პაკეტით უზრუნველყოფის კრიტერიუმები და დახმარების

მიწოდების გზები;

o გაიზარდა სოციალური თანხლებისა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის მიწოდება;

რესპონდენტებთან მომსახურების მიწოდების გზებთან ერთად განხილული იყო ბენეფიციარებთან

კონტაქტის დამყარების გზებიც, ისაუბრეს თუ რა საშუალებებით უკავშირდებიან ბენეფიციარებს.

საკითხის განხილვისას დასახელდა შემდეგ ძირითადი გზები:

o ინტერნეტი (სოციალური ქსელი, ორგანიზაციების ვებ გვერდი, ონლაინ აუთრიჩი; სოციალური

მედია).

o სოციალური მუშაკი/საველე სამუშაოები;

o ბენეფიციარებთან პირისპირ კონსულტაციები;

o პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ გადმომისამართება, მათ შორის დაავადებათა კონტროლის

ეროვნული ცენტრიდან.

o ბენეფიციართა მოცვის და რეკრუტირების თოვლის გუნდის მეთოდი;

o აქტივისტების ჩართულობა ბენეფიციარებისთვის მომსახურების მიწოდებაში;

ბენეფიციარების პრობლემები და საჭიროებები COVID-19-ის პირობებში

კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმ ძირითად გამოწვევებზე

(პრობლემებსა და საჭიროებებზე) რომლის წინაშეც დადგნენ მათი სამიზნე ჯგუფები COVID-19-ის

პანდემიის დროს. კერძოდ მათ მიერ დასახელდა ბენეფიციარების შემდეგი ძირითადი პრობლემები და

საჭიროებები:

o ინფორმირება Covid-19 -ის შესახებ;

o დაავადების დიაგნოსტირება-მკურნალობა;

o თანასწორთა განმანათლებლის მიერ, ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანებისთვის

ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა;
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o კვების ვაუჩერების მიწოდება ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც გარკვეულ კრიტერიუმებს

აკმაყოფილებენ და მკურნალობაზე დამყოლობის მიზნით ტუბერკულოზით დაავადებული

პაციენტებისთვის;

o ძალადობის მსხვერპლი ბენეფიციარების ფსიქოლოგიური და სამართლებრივი მომსახურების

მიწოდება და მხარდაჭერა; ასევე უსაფრთხო სივრცეებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

o კომუნალური გადასახადები;

o ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის კონსულტაცია;

o მსხვერპლის სტატუსის არმქონე ბენეფიციარებისთვის თავშესაფრის მოძიება და პროცესში

მხარდაჭერა;

o ქრონიკული დაავადებების მქონე ბენეფიციარების საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

o COVID-19 -ზე ტესტირება;

o განათლებაზე ხელმისაწვდომობა (ახალი უნარების შესწავლის ხელშეწყობა);

o იურისტის კონსულტაცია;

o ნარკოტიკული საშუალებების ტესტირებაზე ხელმისაწვდომობა;

o ნარკოტიკული ნივთიერების უარყოფითი ეფექტის გასანეიტრალებელი მასლები (მაგ:

მაგნეზიუმი, ვიტამინი ც და ა.შ.);

o ინფორმაცია ნარკოტიკული საშუალებების უსაფრთო მოხმარების შესახებ.

ადაპტირებული მომსახურების პაკეტის მისაღებად ბენეფიციარების შერჩევის კრიტერიუმები

ბენეფიციარების საჭიროებებზე საუბრისას, რესპონდენტებმა გამოყვეს რიგი კრიტერიუმები, რომელთა

მიხედვითაც სასურველია მოხდეს ბენეფიციარების შერჩევა მომსახურების პაკეტის მისაწოდებლად. ეს

კრიტერიუმებია:

o მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფები (ნიმ-ები, სმ ქალები, მსმ და ტრანსგენდერი პირები, აივ

ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები)

o ბენეფიციარის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა(აივ დადებითი, ტუბ

დაავადებული, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები);

o მკურნალობაზე დამყოლობის პრობლემის მქონე ბენეფიციარები;

o შემოსავლების გარეშე დარჩენილი ბენეფიციარები;

o საკვებზე და საცხოვრისზე ხელმისაწვდომობის პრობლემების მქონე ბენეფიციარები;

o ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი;

ორგანიზაციების პრობლემები Covid-19-ი პანდემიის პირობებში

პანდემიით გამწვეულმა შეზღუდვებმა ბენეფიციარებს შეუქმნა დამატებითი გამოწვევები და საჭიროებები,

რამაც თავისთავად იმოქმედა ორგანიზაციების მუშაობის სპეციფიკაზე (სამუშაო საათები, სერვისების

მიწოდების გზები და ა.შ). რესპონდენტები საუბრობენ, რომ, პანდემიით გამოწვეული საჭიროებების

დასაკმაყოფილებლად დადგნენ ახალი მიზნებისა და ამოცანების წინაშე.

o პანდემიის პირობეში შეწყვეტილი დაფინანსება;

o ოფისის დახურავა და შეჩერებული საქმიანობები;

o საველე/ გასვლითი სამუშაოების შეზღუდვა და ბენეფიციარებზე წვდომის, მათი

დარეგისტრირების პრობლემა;

o სწრაფი და ჰუმანიტარული გრანტების მიღების გამოცდილების არქონა;

o ბენეფიციარებისთვის ბაზისური საჭიროებების (საკვები, ჰიგიენის საშუალებები, მედიკამენტები,

კოვიდ უსაფრთხოების საშუალებები და ა. შ.) დასაკმაყოფილებელი რესურსების არქონა.

o ჰუმანიტარული სერვისის გაცემის სტრუქტურის არცოდნა;

o დაბრკოლებები დონორებთან მოლაპარაკების პრცესში, მიმდინარე პროექტებში ცვლილებების

შეტანის განხილვის მიზნით.
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კვლევის მონაწილეებმა ისაუბრეს, იმ საჭიროებებზე, რომლის წინაშეც აღმოჩნდნენ Covid 19 პანდემიის

პირობებში. როგორც თავად აღნიშნავენ ამ საჭიროებების დაკმაყოფილება პირდაპირ კავშირშია

ორგანიზაციების ეფექტურ და ეფექტიან მუშაობასთან და ბენეფიციარების კეთილდღეობის

ხელსეწყობასთან. რესპონდენტებმა ჩამოთვალეს შემდეგი საჭიროებები:

o Covid უსაფრთხოების საშუალებები: პირბადე, ხელის სანიტაიზერი, სადენზიფექციო

საშუალებები და სხვა.

o ფინანსური საჭიროებები, ბენეფიციარების Covid 19-ის პანდემიით გამოწვეული დამატებითი

პრობლემების დასაკმაყოფილებლად და ორგანიზაციების თანამრომლებისა და მოხალისეების

ასანაზღაურებლად;

o თანამშრომლების ტესტირება Covid-19 -ზე;

o თანამშრომლების ფსიქოემოციურ სფეროზე ზრუნვა/გადაწვის პროფილაქტიკა;

o ორგანიზაციისთვის სატრანსპორტო საშუალების შეძენა, თანამშრომელთა უსაფრთხოდ

გადადგილების მიზნით;

o საშვი, დაწესებული საათობრივი შეზღუდვის პირობებში გადასაადგილებლად;

o Covid 19-ის შესახებ ტრენინგებიზე ხელმისაწვდომობა.
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V. ძირითადი მიგნებები

 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები

▪ ნიმე-ბში კოვიდ-19-ის შესახებ ცოდნა ფრაგმენტულია და მეტი ყურადღება არის გამახვილებული

გადაცემის მეორეხარისხოვან და თავდაცვის ანეკდოტურ, მტკიცებულებებით გაუმყარებელ გზებზე;

▪ კოვიდ-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება ხორციელდება მრავალფეროვანი წყაროებით,

ძირითადად ტელევიზიით, ინტერნეტით და სახელმწიფოს მიერ დაგზავნილი მოკლე ტექსტური

შეტყობინებებით. ეფექტურად, ინფორმატიულად და საჭიროდ ჩაითვალა უშუალოდ თემზე გათვლილი

საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება და ტრენინგი;

▪ ნიმ-ებს არ მიაჩნიათ რომ წამალდამოკიდებული პირები იმყოფებიან კოვიდ-19-ით ინფიცირების მაღალის

რისკის ქვეშ. მათი წარმოდგენით წამალდამოკიდებულ პირებს აქვთ კოვიდ-19-ით ინფიცირების სხვა

ჯანმრთელ პოპულაციაზე ნაკლები რისკი ან საერთოდ არ აქვთ ინფიცირების რისკი;

▪ COVID-19-ის პანდემიას ნიმ-ების ჯანმრთელობაზე ზრუნვის შესაძლებლობაზე გავლენა არ მოუხდენია.

თუმცა:

o გაიზარდა მომხმარებელთა რაოდენობა და მოხმარების ინტენსივობა;

o გაიზარდა ნიმ-ების მიმართ ძალადობის ფაქტები;

o გაიზარდა ფსიქოლოგიური და სარეაბილიტაციო მკრნალობის საჭიროება.

o მკურნალობის მიწოდების 5 დღიანი მოდელი, მისაღებია თემის წევრთა უმრავლესობისთვის;

▪ საჭიროებების შეფასების კითხვარებზე და ფოკუსირებულ დისკუსიაზე დაყრდნობით რესპოდენტთა 100%,

თანაბრად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს შემდეგ საჭიროებებს:

o 1. საკვები პროდუქტები, 2. პირბადე, ხელის სანიტაიზერი, ერთჯერადი ხელთათმანი, ჰიგიენის

საშუალებები, 3. ფსიქოლოგის მხარდაჭერა, 4. საცხოვრისი, 5. ინფორმაცია კოვიდ-19-თან

დაკავშირებულ საკითხებზე, 6. ჩანაცვლებითი თერაპიის დოზის მოწოდება ბინაზე, 7. სგგი/აივ-

შიდსისგან თავდაცვის საშუალებები, 8. ექიმის კონსულტირება, 9. სერვისის მიმწოდებელი

ორგანიზაციების ჩამონათვალი და საკონტაქტო მონაცემები, 10. ფსიქიატრის კონსულტირება, 11.

ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება/მხარდაჭერა; 12. უფასო ერთჯერადი კონტეინერებით

მომარაგება, 13. სარეაბილიტაციო ცენტრების არსებობა; 14. ლოქდაუნის შემთხვევაში ავტო-

საშვების ონლაინ რეჟიმში უზრუნველყოფა.
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 კომერციული სექს მუშაკი ქალები

▪ კომერციულ სექს მუშაკ ქალებში საკმაოდ დაბალია ცოდნა და ინფორმირებულობის დონე COVID-19-

თან დაკავშირებით, მათ შორის გადაცემის და პრევენციის გზებთან, ისევე როგორც ტესტირებასთან

მიმართებაში. სახეზეა საგანგაშო დამოკიდებულება ვირუსის არ არსებობასთან დაკავშირებით.

▪ ინფორმაციის მიღების წირითად წყაროდ სახელდება ტელევიზორი და სოციალური ქსელები. ასევე

ხშირია სანაცნობო წრიდან ინფორმაციის მიღება. აღსანიშნავია, რომ არც ერთ რესპოდენტს არ

მიუღია ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან.

▪ კომერციული სექს მუშაკი ქალებისათვის ყველაზე მწვავე პრობლემად სახელდება COVID-19-ის

გავლენა ფინანსურ მდგომარეობაზე. კერძოდ, ეპიდემიასთან ბრძოლის ჩაკეტვის პოლიტიკა

პირდაპირ მოქდმედებს მათი კლიენტების რაოდენობაზე, შესაბამისად ქმნის შემოსავლის გარეშე

დარჩენის საშიშროებას, რაც საფრთხის ქვეშ აყენებს ისეთ პირველად საჭიროებებს, როგორებიცაა,

საკვები და საცხოვრებელი. აღნიშნულის ფონზე ვლინდება სტრესი და სხვა ფსიქოლოგიური

პრობლემები.

▪ კვლევის ფარგლებში არ ვლინდება COVID-19-ის გავლენა ძალადობის შემთხვევბის მატებაზე.

▪ COVID-19-ს არ ჰქონია გავლენა უსაფრთხო სქესობრივ პრაქტიკაზე და არ გამოვლინდა აივ ინფექციითა

და სგგი-ით მომატებული ინფიცირების რისკი.

▪ კომერციულ სექს მუშაკ ქალებში, სამუშაოს შესრულების დროს ფართოდაა გავრცელებული პირბადის

გამოყენების პრაქტიკა, რაც როგორც მათი, ისე კლიენტების ინიციატივაა.

▪ კომერციული სექს-მუშაკები თვლიან, რომ არიან COVID-19-ით ინფიციების მომატებული რისკის ქვეშ,

დღის განმავლობაში მრავალ ადამიანთან ფიზიკური კონტაქტის გათვალისწინებით.

▪ კვლევის შედეგად გამოვლინა, რომ კომერციული სექს-მუშაკი ქალები ნაკლებად სარგებლობენ

სამედიცინო და სოციალური მომსახურებებით, მათი სამუშაო გრაფიკიდან გამომდინარე. მათ მიერ

აღინიშნა ორგანიზაცია ‘’თანადგომას’’ მიერ თავდაცვის საშუალებების რუტინულად მიწოდების

პრაქტიკა.

▪ ფოკუს ჯგუფის დისკუსიისა და საჭიროებების შეფასების კითვარის შედეგების ანალიზზე

დაყრდნობით კომერციულ სექს მუშაკ ქალებში ვლინდება შემდეგი საჭიროებები:

o 1. საკვები პროდუქტები 2. მედიკამენტები, მათ შორის მედიკამენტების ბინაზე მიწოდების

მომსახურების საჭიროება. 3. COVID-19-ის პირადი დაცვის საშუალებები (პირბადე,

სადეზინფექციო ხსნარები და ა.შ.) 4. ფსიქიკურ და ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობასთან

დაკავშირენული მომსახურებები. 5. ექიმის კონსულტაციები. 6. საცხოვრებელი
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 მამაკაცები, რომლებსაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან

▪ მსმ თემი ხასიათდება COVID-19-თან დაკავშირებული საკმაოდ მაღალი ცოდნის,

ინფორმირებულობისა და გათვითცნობიერების დონით. მათ შორის, მაღალია ცოდნის დონე

ინფექციის პრევენციის და თავდაცვის, გადაცემის გზებისა და სიმპტომების, ისევე როგორც

ტესტირების და დიაგნოსტიკური პროცედურების, ასევე იზოლაციის წესებისა და ბინაზე

მკურნალობის და ქცევის წესების შესახებ.

▪ მსმ თემში ინფორმაციის მიღების ძირითად წყაროდ სახელდება ნაცნობები და მეგობრები, ასევე

სატელევიზიო და ინტერნეტ წყაროები. მცირეა ინფორმაციის მიღება სამთავრობო შეტყობინებების

გზით. რესპოდენტთა უმრავლესობა ინფორმაციის მნიშბვნელოვან წყაროდ ასახელებს

არასამთავრობო ორგანიზაციას და ხაზს უსვამს აღნიშნული საქმიანობის აუცილებლობას.

▪ COVID-19-ის გავლენა ყველაზე მწვავედ აისახა მსმ თემის დასაქმებასა და ფინანსურ შემოსავალზე.

თემის წევრთა უმრავლესობა დასაქმებულია მომსახურების სექტორში, რამაც მნიშვნელოვნად

შეზღუდა მათი დასაქმების შესაძლებლობა პანდემიის პირობებში.

▪ ფინანსური გამოწვევების ფონზე, ძირითად პრობლემას წარმოადგენს საცხოვრებელი, ვინაიდან

თემის წევრთა უმეტესობა ქირაობს ბინას, რისი შესაძლებლობაც უმუშევრობის ფონზე არ აქვთ.

▪ საცხოვრებელთან დაკავშირებულმა სირთულეებმა, აიძულა თემის ბევრი წევრი დაბრუნებულიყო

ოჯახებში, მათ შორის სოფლებში, რაც ქმნის მნიშვნელოვან პრობლემას და ფსიქოლოგიურ

გამოწვევას მათთვის. აღნიშნული მეტ წილად უკავშირდება ოჯახის მხრიდან მათი გენდერული

იდენტობის არ ცოდნას, და დამოკიდებულებებს როგორც ოჯახუს ისე სოფლის მაცხოვრებელთა

მხრიდან.

▪ სოციალიზაციის ნაკლებობა და მეგობრებთან კომუნიკაციის შეზღუდვა მნიშვნელოვანი გამოწვევაა

მსმ თემის წევრებისათვის, რაც დამატებით მმატებს სტრესს და იწვევს ფსიქოლოგიურ პრობლემებს

და დეპრესიის ნიშნებს.

▪ კვლევის შედეგად გამოვლინა, რომ COVID-19-ს არ ჰქონია მნიშვნელოვანი გავლენა აივ ინფექციისა და

სგგი-სთან ასოცირებულ სარისკო ქცევაზე.

▪ კვლევის ფარგლებში არ ვლინდება ძალადობის შემთხვევბის მატება. თუმცა გამოვლინდა, რომ

ძალადობის კუთხით ყველაზე დიდი გამოწვევა დაუდგათ იმ თემის წევრებს, რომლებიც

საცხოვრებლად დაბრუნდნენ ოჯახებში.

▪ კვლევამ გამოავლინა, რომ პანდემია და მის ფარგლებში იზოლაცია, გახდა მსმ თემში

ფსიქოტროპული და ფსიქოატიური ნივთიერებების მიღების დამატებითი მოტივატორი.

▪ ფოკუს ჯგუფის დისკუსიისა და საჭიროებების შეფასების კითხვარის ანალიზის შედეგად გამოვლინა

შემდეგი საჭიროებები:

o 1. საკვები. 2 მედიკამენტები 3. ჰიგიენის საშუალებები (საპონი, შამპუნი, კბილის პასტა და ა.შ.)

4.საცხოვრებელი 5.ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებულ საკითხებზე 6. ფსიქოლოგის,

ფსიქიატრისა და ექიმის კონსულტაცია და მხარდაჭერა 7.პირბადე, ხელის სანიტაიზერი,

ხელთათმანი 8. სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების ჩამონათვალი და საკონტაქტო

ინფორმაცია 9. ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება/მხარდაჭერა.
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 ტრანსგენდერი ადამიანები

▪ ტრანსგენდერი ქალების თემში ინფორმირებულობის და ცოდნის დონე COVID-19-თან დაკავშირებით

ადეკვატურია, თუმცა რიგ საკითხებთან მიმართებაში ფრაგმენტული. ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის

პირველ წყარო არის პირადი კონტაქტები, რაც განსაზვღვას კვალიფიციური და თემის საჭიროებებზე

მორგებული ინფორმაციის მიწოდების საჭიროებას.

▪ ინფორმაციის მიღების ძირითად წყაროდ სახელდება ინტერნეტი, აღსანიშნავია, რომ არც-ერთ

რესპოდენტს არ დაუსახელებია ინფორმაციის წყაროდ ტელევიზია. რესპოდენტთა ნაწილს

ინფორმაცია მიღებული აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, თუმცა სახეზეა აღნიშნული

ინტერვენციის მასშტაბის გაფართოების საჭიროება.

▪ COVID-19-მა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ტრანსგენდერ ქალთა თემზე, მათ შორის ძირითად

გამოწვევას წარმოადგენს უმუშავერობით და შემოსავლის გარეშე დარჩენით გამოწვეული პირველადი

საჭიროებების ხელმიუწვდომლობა. მათ შორის აღსანიშნავი და ყველაზე კრიტიკულია

საცხოვრებელი და საკვები.

▪ პანდემიის ფონმა შეზღუდა ტრანსგენდერი ქალების ხელმისაწვდომობა ჰორმონალურ თერაპიაზე,

რაც უკავშირდება ფინანსურ ბარიერს.

▪ მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობასთან დაკავშირებული ვითარება მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა,

სახეზეა ოჯახში ძალადობის მრავლობითი შემთხვევის აღწერა. აღნიშნული ეხება თემის იმ წევრებს,

რომლებიც იძულებულები გახდნენ დაბრუნებულიყვნენ ოჯახებში. ძალადობა ძირითადად ვლინდება

ქალის ტანსაცმლის გამოცვლის იძულებით, დამცირებითა და დაცინვით.

▪ გადაადგილების შეზღუდვის გამო პანდემიამ შეზღუდა თემის წევრთა ხელმისაწვდომობა უსაფრთხო

სივრცეებზე, რაც მათთვის ქვეყანაში არსებული ზოგადი ტრანსფობიული ფონის გამო სასიცოცხლოდ

მნიშვნელოვანია. ეს ნეგატიურად აისახება მათ ფსიქიკურ და ფსიქოლოგირუ მდგომარეობაზე.

▪ სექს-მუშაობაში ჩართული ტრანსგენდერი ქალების უმეტესობამ შეაჩერა მუშაობა, ხოლო ისინი ვინც

აგრძელებს მუშაობას განმარტავენ კლიენტთა რაოდენობის მკვეთრ შემცირებას. პანდემიამ ასევე

გავლენა იქონიო სექს მომსახურების ფასებზე, სექს მუშაკები იძულებულები არიან დაწიონ

მომსახურების ფასი.

▪ ფოკუს ჯგუფის და საჭიროებების კითხვარის ანალიზის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი

პრიორიტეტული საჭიროებები:

o 1. საკვები 2.საცოვრებელი 3. მედიკამენტები 4. ჰიგიენის საშუალებები 5. ფსიქოლოგის,

ფისქიატრისა და ექიმის მხარდაჭერა 6. ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება და მხარდაჭერა 7.

ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებულ საკითხებზე 8. სერვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციათა

ჩამონათვალი და საკონტაქტო ინფორმაცია. 9. ასევე დამატებით ისეთი საჭიროებები,

როგორებიცაა ინტერნეტი, ტრანსპორტირების ხარჯები და ჰორმონოთერაპიის მედიკამენტების

ხარჯების დაფარვა.
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 აივ დადებითი და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანები

▪ COVID-19-ის შესახებ ცოდნა ადექვატური და რელევანტურია. სათანადოდ არის გააზრებული ცოდნის

დინამიური ხასიათი და მოსალოდნელი ცვლილებები არსებულ ცოდნაში;

▪ COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება ხორციელდება მრავალფეროვანი წყაროებით,

თუმცა უპირატესობა ენიჭება სარწმუნო, ოფიციალურ წყაროებს ან უცხოურ სტატიებს. ეფექტური და

საჭიროა უშუალოდ თემზე გათვლილი საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება, რამაც განაპირობა თემში

ქცევის დადებითი მიმართულებით ცვლილება (გაიზარდა ნიღბის გამოყენების სიხშირე);

▪ COVID-19 წარმოადგენს დამატებით მძლავრ სტრეს ფაქტორს აივ და ტუბერკულოზით დაავადებული

თემისთვის და უარყოფით დამაზიანებელ გავლენას ახდენს მათ ფსიქოლოგიურ თუ ფსიქიკურ

ჯანმრთელობაზე;

▪ COVID-19-ის პანდემიას, უკვე გამოვლენილი აივ დადებითი და ტუბერკულოზით დაავადებული

პაციენტების ჯანმრთელობაზე ზრუნვის შესაძლებლობაზე გავლენა არ მოუხდენია. თუმცა

ჩატარებული ფოკუსირებული დისკუსიიდან არ ჩანს თუ რა გავლენა აქვს კოვიდ პანდემიას ახალი ჯერ

გამოუვლენელი შემთხვევების გამოვლენაზე და დაავადებების პრევენციაზე;

▪ მკურნალობის მიწოდების გამარტივებული მოდელი, რომელიც გულისხმობს სახლში მედიკამენტების

მარაგის 1-3 თვიანი მარაგის ქონას მისაღებია თემის წევრთა უმრავლესობისთვის.

▪ გამოვლინდა შემდეგი საჭიროებები:

o 1. საკვები პროდუქტები, 2. პირბადე, ხელის სანიტაიზერი, ერთჯერადი ხელთათმანი, ჰიგიენის

საშუალებები, 3. ფსიქოლოგის მხარდაჭერა, 4. საცხოვრისი, 5. ინფორმაცია კოვიდ-19-თან

დაკავშირებულ საკითხებზე, 6. მედიკამენტების სახლში მოწოდება, 7. სგგი/აივ-შიდსისგან

თავდაცვის საშუალებები, 8. ექიმის კონსულტირება, 9. სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების

ჩამონათვალი და საკონტაქტო მონაცემები, 10. ფსიქიატრის კონსულტირება, 11. ძალადობის

შემთხვევებზე რეაგირება/მხარდაჭერა.
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 მიგნებების შეჯამება

ცოდნა COVID-19-თან
დაკავშირებით;

საკვანძო პოპულაციების წარმომადგენელთა ცოდნის და გათვითცნობიერების 
დონე COVID-19-თან დაკავშირებით უმეტესწილად ფრანგმენტულია. 

COVID-19-თან
დაკავშირებული
ინფორმაცია და მისი
მიღების გზები

საკვანძო პოპულაციების წარმომადგენლებს შორის ინფორმაციის მიღების 
არხები და გზები მრავალფეროვანია, თუმცა იკვეთება მნიშვნელოვანი 
გადაკვეთები. 
ძირითად წყაროებს წარმოადგენს: სოციალური ქსელები/ინტერნეტი და 
ტელევიზია. 
საკმაოდ დაბალია არასამთავრობო და სათემო სექტორის მხრიდან 
საინფორმაციო მოცვა.

COVID-19-ის ზოგადი
სოციო-ეკონომიკური
გავლენა

COVID-19-ის პანდემიის გავლენა საკვანძო პოპულაციებზე ძირითადად აისახა 
შემდეგი მიმართულებებით: 
- დასაქმება და შემოსავლის წყარო;
- მუდმივი საცხოვრებელი;
- ხელმისაწვდომობა უსაფრთხო სივრცეებზე და სოციალურ ინტეგრაციაზე; 
- ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემები; 
- მოწყვლადობა ძალადობისადმი, მათ შორის ოჯახში ძალადობა და 

გენდერული ნიშნით ძალადობა. განსაკუთრებით მწვავედ ვლინდება 
ოჯახებში დაბრუნებული მსმ და ტრანს თემის შემთხვევაში;

COVID-19-ის გავლენა
ჯანდაცვის და
სოციალურ
მომსახურებების
ხელმისაწვდომობაზე
და ხარისხზე

COVID-19-ის პანდემიამ ნეგატიური გავლენა იქონია ჯანდაცვის მომსახურებებზე 
ხელმისაწვდომობაზე, მათ შორის: 
- შეზღუდულია ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის მომსახურებებზე და 

მედიკამენტებზე, მათ შორის პროფილურ მედიკამენტებზე; განსაკუთრებით 
მწვავედ დგას ტრანსგენდერ ადამიანთა თემში ხელმისაწვდომობა 
ჰორმონოთერაპიაზე.

- პანდემიას არ ჰქონია მნიშვნელოვანი გავლენა აივ და სგგი სარისკო ქცევაზე. 
- დადებითად ფასდება აივ და ტუბერკულოზის მედიკამენტების გაცემული 

მარაგის გაზრდილი რაოდენობა.
- გამოწვევების წინაშე დგას აივ და ტუბერკულოზის პრევენციის, გამოვლენისა 

და მკურნალობის მომსახურებები, რომლებიც საჭიროებენ მომსახურების 
მიწოდების მოდელების მნიშვნელოვან ადაპტაციას.

ძირითადი
საჭიროებები

კვლევამ გამოავლინა მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი სოციალური და 
ჯანდაცვითი საჭიროებები, რომლებიც ინდივიდუალურია თითოეული 
ჯგუფისათვის, თუმცა სახეზეა მნიშვნელოვანი გადაკვეთა ძირეულ 
საჭიროებებში. კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრიორიტეტული საჭიროებები 
მოიცავს: 
- საკვები;
- საცხოვრებელი, მხარდაჭერა ქირის საფასურის დაფარვაში;
- მედიკამენტები
- სასიცოცხლოდ აუცილებელი მედიკამენტების (არვ, ტუბ.საწინააღმდეგო 

მედიკამენტები, ჩანაცვლებითი თერაპია, ნალოქსონი) სახლში მიწოდება; 
- პირადი ჰიგიენის საშუალებები (საპონი, შამპუნი, კბილის პასტა და სხვა)
- პირადი დაცვის საშუალებები (პირბადე, ხელის სადეზინფექციო 

საშუალებები, ხელთათმანები და სხვა)
- ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებულ საკითხებზე
- ფსიქოლოგიური და ფსიქიატრიული მხარდაჭერა;
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V. რეკომენდაციები
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1. საკვანძო პოპულაციების, ასევე აივ დადებითი
და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების
ცოდნა COVID-19-ის შესახებ და მათთვის
ინფორმაციიის მიწოდების საკომუნიკაციო გზები

1.1. უზრუნველყოფილი იქნას აივ ინფექცია/შიდსის
და ტუბერკულოზის მომსახურების მიწოდების
პაკეტში COVID-19-ის საინფორმაციო
საგანმანათლებლო მაასლის ინტეგრირება.

1.2. მომზადდეს აივ/შიდსის საკვანძო
პოპულაციებზე და მათ სპეციფიკაზე მორგებული
COVID-19-ის საინფორმაციო მასალა. მათ შორის
საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით მოცული
იყოს ისეთი საკითხები როგორებიცაა ნარკოტიკების
მოხმარება და სქესობრივი პრაქტიკა COVID-19-ის
პანდემიის პირობებში, აივ/შიდსი და COVID-19,
ტუბერკულოზი და COVID-19 და სხვა.

1.3. გაიზარდოს აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის
მომსახურებების მიწოდებაში ჩართული
არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციების როლი
COVID-19-ის ინფორმაციის გავრცელებაში, საკვანძო
პოპულაციების კონსულტირებასა და პაციენტების
ნავიგაციაში. მათ შორის ათვისებული იქნას
არსებული საკომუნიკაციო პლატფორმები,
მაგალითად ტუბერკულოზის ვიდეო
მეთვალყურეობის პროგრამა და სხვა.

1.4. უზრუნველყოფილი იქნას საკომუნიკაციო
არხების დივერსიფიკაცია, გარდა სტანდარტული
ზოგადი მოსახლეობისთვის არსებული წყაროებისა
(სოციალური ქსელი, ტელევიზია, სამთავრობო
კომუნიკაცია და სხვა.) ფართოდ დაინერგოს
უშუალოდ საკვანძო პოპულაციებზე მიმართული
კომუნიკაცია, რომელიც აითვისებს ისეთ არხებს
როგორებიცაა ღია და დახურული ჯგუფები
სოციალურ ქსელებში, გაცნობის აპლიკაციები
(Grind, gayromeo, hornet და სხვა) და თემზე
მორგებული სხვა არხები.
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2. საკვანძო პოპულაციების წარმომადგენელთა და
აივ დადებითი და ტუბერკულოზით
დაავადებული ადამიანების სოციო-ეკონომიკური
გამოწვევები და საჭიროებები:
- დასაქმება და შემოსავალი
- საცხოვრებელი
- უსაფრთხო სივრცეები და სოციალური

ინტეგრაცია
- ძალადობა

2.1. არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციების
ორგანიზებით შეიქმნას საკვანძო პოპულაციების
პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფისა და
მხარდაჭერის ფონდი, რომელიც მატერიალურ
მხარდაჭერას გაუწევს შემოსავლის წყაროსა და
საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილ თემის წევრებს.

2.2. საკვანძო პოპულაციების და აივ დადებითი და
ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების
პირველადი საჭიროებების უზრუნველყოფის
მიზნით, მათ შორის ზემოთ ხსენებლი ფონდის
დაფინანსების წყაროდ განხილულ იქნას
აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის პროგრამებში
არსებული ფინანსური დანაზოგები.

2.2. არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებმა
აწარმოონ პროაქტიული Crowdfunding-ის
კამპანია, თემის პირველადი საჭიროებების
დაფინანსების მიზნით.

2.3. დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრის, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს
ხელშეწყობით და შუამავლობით წარიმართოს
კომუნიკაცია კერძო სექტორთან კორპორაციული
სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR)
ფარგლებში თემის საჭიროებების დაფინანსების
მიზნით.

2.4. არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებმა
უზრუნველყონ თემის სოციალიზაციისკენ
მიმართული აქტივობების განხორციელება, მათ
შორის ჯგუფური თერაპიების, სათემო შეკრებების
და სხვადასხვა ღონისძიებების სახით.

2.5. სათემო ორგანიზაციებმა ქვეყანაში მოქმედი
ოჯახური ძალადობის პრევენციის სამსახურებთან
ერთად, უზრუნველყოს ძალადობის პრევენციის,
შემთხვევის დროული გამოვლენის და რეაგირების
მექანიზმის და რეფერალური ქსელის გამართვა
COVID- 19 პანდემიის პირობებში და აღნიშნულ
მომსახურებაზე ინფორმაციის მიწოდება
ბენეფიციარებისათვის.

2.6. დაიგეგმოს, წარიმართოს და გაფართოვდეს 
მუშაობა ლგბტ+ თემის ოჯახის წევრებთან სტიგმა-
დისკრიმინაციის და მიმღებლობის საკითხებზე.
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3. ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის მომსახურებებზე,
მათ შორის COVID-19-ის, პირველადი ჯანდაცვის,
ასევე აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის
მომსახურებებზე.

3.1. უზრუნველყოფილი იქნას COVID-19-ის
პირადი დაცვის საშუალებების (PPE) ინტეგრირება
აივ ინფექციისა და ტუბერკულოზის, როგორც
პრევენციული, ისე სამკურნალო მომსახურებების
პაკეტში.

3.2. გაიზარდოს და უზრუნველყოფილი იქნას
ხელმისაწვდომობა ფსიქოლოგისა და ფსიქიატრის
კონსულტაციებზე როგორც საკვანძო
პოპულაციების, ისე აივ დადებითი და
ტუბერკულოზით დაავადებული
ადამიანებისათვის. ამისათვის, გაიმართოს
ფსიქოლოგიურ და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
მომსახურების რეფერალური ქსელი და
ათვისებული იქნას არსებული რესურსები, მათ
შორის სტაციონარებში საავადმყოფოს
ფსიქოლოგის, ასევე სათემო ორგანიზაციებში
მომუშავე ფსიქოლოგების ან გადამზადებული
თანასწორ განანათლებლების რესურსი;

3.3. უზრუნველყოფილი იქნას მედიკამენტების
სახლში მიწოდებისა და გრძელვადიანი მარაგის
გაცემის პრაქტიკის მდგრადობა. აღნიშნული
პრაქტიკა შენარჩუნდეს და იქცეს რუტინულ
სტრატეგიად, მათ შორის აივ ინფექციის არვ
მედიკამენტების 3 თვიანი მარაგის და
ჩანაცვლებითი თერაპიის 5 დღიანი მარაგის
გაცემის პრაქტიკა.

3.4. უზრუნველყოფილი იქნას საკვანძო
პოპულაციების, აივ დადებითი და
ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების
ხელმისაწვდომობა მრავალპროფილურ
სამედიცინო მომსახურებებზე, მომსახურების
მიწოდების დისტანციური მოდელის
(ტელემედიცინა) გამოყენებით. შიდსთან,
ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის
გლობალური ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარე
‘’ტელეკლინიკის’’ პროექტმა მოიცვას არა მარტო
სამედიცინო, არამედ ასევე ფსიქოლოგიური და
სოციალური მომსახურებები.

3.5. აივ ინფექციის პრევენციულ მომსახურებებზე
ხელმისაწვდომობის მიზნით, უზრუნველყოფილი
იქნას მომსახურების მიწოდების მოქნილი
სტრატეგიები, მათ შორის მასალის გაცემის
ფორმისა და რაოდენობის მოქნილობა.

3.6. აივ/შიდსის ეროვნული პასუხის ფარგლებში,
უმოკლეს ვადებში სტრატეგიულ დონეზე
განხილული იქნას ტრანს* თემისთვის
ჰორმონოთერაპიაზე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის შესაძლო გზები და რესურსები.

3.7. აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის ეროვნული
პასუხის ფარგლებში, უმოკლეს ვადებში
სტრატეგიულ დონეზე განხილული იქნას COVID-

19-ის სწრაფი ტესტების, მათ შორის თვით
ტესტების ინტეგრირების პერსპექტივა.
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4. აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის მომსახურების
მიმწოდებელი არასამთავრობო და სათემო
ორგანიზაციების ორგანიზაციული საჭიროებები
და COVID-19-ის პანდემიის პიროებებში
ადაპატაციის აუცილებლობა, მომსახურებების
ოპტიმიზაციის და ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფისათვის.

4.1. აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაების მიერ
შეიქმნას საკოორდინაციო საბჭო. რომელიც
უზრუნველყოფს ორგანიზაციებს შორის
კოორდინაციას და ბენეფიციართა საჭიროებების
საპასუხოდ ერთიანი სტრატეგიების და
ქმედებების განხორციელებას, ისევე როგორც
ფინანსური და ტექნიკრუი რესურსების
ოპტიმიზაციას.

4.2. აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაებში
შეიქმნას უსაფრთხოების შიდა სტანდარტები,
რომლებიც უზრუნველყოფს როგორც
ორგანიზაციების თანამშრომლების, ისე
ბენეფიციარების უსაფრთხოებას COVID-19-ის
პანდემიის პირობებში.

4.3. აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის
მომსახურების მიმწოდებელმა ორგანიზაციებმა
შეიმუშაონ COVID-19-ის პირობებში
მომსახურების მიწოდების ადაპტირებული
მოდელების შესაბამისი სტანდარტული
საიოპერაციო სახელმძღვანელო (SoP).

4.4. უზრუნველყოფილი იქნას აივ პრევენციული
და ზიანის შემცირების მომსახურებების მიწოდება,
COVID-19-ის პირობებში განვითარებული სცენის
შესაბამისად, მათ შორის გათვალისწინებული
იქნას არსებული ნარკოსცენა და მოხმარების
პრაქტიკები, მსმ და ლგბტ თემში სქესობრივი
კავშირების ხასიათი და სპეციფიკა, სექს-მუშაკების
სამუშაოს სპეციფიკა. და მოხდეს მომსახურებების
ადაპტაცია აღნიშნულ ფაქტორებზე დაყრდნობით.

4.5. უზრუნველყოფილი იქნას აივ/შიდსისა და
ტუბერკულოზის მომსახურების მიმწოდებელი
ორგანიზაციების თანამშრომლების, მათ შორის
სოციალური და საველე მუშაკების
შესაძლებლობების გაძლიერება და გადამზადება
COVID-19-ის შესახებ.

4.6. COVID-19-ზე საპასუხო სტრატეგიის
ფარგლებში განხილული იქნას აივ და
ტუბერკულოზის მომსახურების მიმწოდებელი
ორგანიზაციების როლი COVID-19-ის
ტესტირებით მოცვის, პირველადი
კონსულტაციისა და რეფერების ფუნქციების
შესრულების შესაძლებლობებზე.
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5. პოლიტიკა და ხელშემწყობი გარემოს
ფორმირება

5.1. უზრუნველყოფილი იქნას სამედიცინო
მუშაკების, მათ შორის პირველადი ჯანდაცვის
ექიმების გადამზადება აივ/შიდსის საკვანძო
პოპულაციების, ასევე აივ დადებითი და
ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების
სპეციფიკების, უფლებების და მათთან მუშაობის
ეთიკური მიდგომების შესახებ.

5.2. განხილული და ინიცირებული იქნას როგორც
სექს მუშაკთა წინაშე მდგარი საკანონმდებლო
ჩარჩოს (ადმიანისტრაციული და
სისხლისამართლებრივი დევნა), ისე მსმ და ლგბტ
თემის მიმართ სტიგმა-დისკრიმინაციის და
ძალადობის, მათ შორის ინსტიტუციური
ძალადობის რეგულირების ჩარჩოს
გადახედვა და მოხდეს შესაბამისი საადვოკაციო
აქტივობების უზრუნველყოფა.

5.3. ინიცირებული იქნას ნარკპოლიტიკის
რეფორმა, მათ შორის როგორც ჯანდაცვის
მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის ძირითადი
ხელშემშლელი ფაქტორისა, რაც COVID-19-ის
პირობებში მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს როგორც
ადამიანს, ისე საზოგადოებრივ ჯანდაცვას.

5.4. უზრუნველყოფილი იქნას გენდერული
ნიშნით ძალადობაზე/ოჯახში ძალადობასა და
დისკრიმინაციის ფაქტებზე რეაგირების ქმედითი
საკანონმდებლო მექანიზმისა და სისტემის შექმნა,
მოწყვლადი ჯგუფების სპეციფიკის
გათვალისწინებით.
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